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వచనము 1 

ఆదియందు దేవుడు భూమాయ్కాశములను సృజించెను. 

సామెతలు 8:22 => పూరవ్కాలమందు తన సృషాట్య్రంభమున తన కారయ్ములలో పర్థమమైనదానిగా 

యెహోవా ననున్ కలుగజేసెను. 

సామెతలు 8:23 => అనాదికాలము మొదలుకొని మొదటినుండి భూమి ఉతప్తిత్యైన కాలమునకు 

పూరవ్ము నేను నియమింపబడితిని. 

సామెతలు 8:24 => పర్వాహజలములు లేనపుప్డు నీళల్తో నిండిన ఊటలు లేనపుప్డు నేను పుటిట్తిని. 

సామెతలు 16:4 => యెహోవా పర్తి వసుత్వును దాని దాని పని నిమితత్ము కలుగజేసెను నాశన 

దినమునకు ఆయన భకిత్హీనులను కలుగజేసెను. 

మారుక్ 13:19 => అవి శర్మగల దినములు; దేవుడు సృజించిన సృషాట్య్దినుండి ఇదివరకు అంత 

శర్మ కలుగలేదు, ఇక ఎనన్డును కలుగబోదు. 

యోహాను 1:1 => ఆదియందు వాకయ్ముండెను, వాకయ్ము దేవునియొదద్ ఉండెను, వాకయ్ము 

దేవుడైయుండెను. 

యోహాను 1:2 => ఆయన ఆదియందు దేవునియొదద్ ఉండెను. సమసత్మును ఆయన మూలముగా 

కలిగెను, 

యోహాను 1:3 => కలిగియునన్దేదియు ఆయన లేకుండ కలుగలేదు. 

హెబీర్యులకు 1:10 => మరియు పర్భువా, నీవు ఆదియందు భూమికి పునాది వేసితివి 

1 యోహాను 1:1 => జీవవాకయ్మునుగూరిచ్నది, ఆదినుండి ఏది యుండెనో, మేమేది వింటిమో, 

కనున్లార ఏది చూచితిమో, ఏది నిదానించి కనుగొంటిమో, మాచేతులు దేనిని తాకి చూచెనో, అది 

మీకు తెలియజేయుచునాన్ము. 

నిరగ్మకాండము 20:11 => ఆరు దినములలో యెహోవా ఆకాశమును భూమియు సముదర్మును 

వాటిలోని సమసత్మును సృజించి, యేడవ దినమున విశర్మించెను; అందుచేత యెహోవా 

విశార్ంతిదినమును ఆశీరవ్దించి దాని పరిశుదధ్పరచెను. 
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నిరగ్మకాండము 31:18 => మరియు ఆయన సీనాయి కొండమీద మోషేతో మాటలాడుట చాలించిన 

తరువాత ఆయన తన శాసనములుగల రెండు పలకలను, అనగా దేవుని వేర్లితో వార్యబడిన రాతి 

పలకలను అతనికిచెచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:26 => జనముల దేవతలనిన్యు వటిట్ విగర్హములే యెహోవా ఆకాశ 

వైశాలయ్మును సృజించినవాడు. 

నెహెమాయ్ 9:6 => నీవే, అదివ్తీయుడవైన యెహోవా, నీవే ఆకాశమును మహాకాశములను వాటి 

సైనయ్మును, భూమిని దానిలో ఉండునది అంతటిని, సముదర్ములను వాటిలో ఉండునది అంతటిని 

సృజించి వాటిననిన్టిని కాపాడువాడవు. ఆకాశ సైనయ్మంతయు నీకే నమసాక్రము చేయుచునన్ది. 

యోబు 26:13 => ఆయన ఊపిరి విడువగా ఆకాశవిశాలములకు అందము వచుచ్ను. ఆయన 

హసత్ము పారిపోవు మహా సరప్మును పొడిచెను. 

యోబు 38:4 => నేను భూమికి పునాదులు వేసినపుప్డు నీవెకక్డనుంటివి? నీకు వివేకము 

కలిగియునన్యెడల చెపుప్ము. 

కీరత్నలు 8:3 => నీచేతిపనియైన నీ ఆకాశములను నీవు కలుగజేసిన చందర్నక్షతర్ములను నేను 

చూడగా 

కీరత్నలు 33:6 => యెహోవా వాకుక్చేత ఆకాశములు కలిగెను ఆయన నోటి ఊపిరిచేత వాటి 

సరవ్సమూహము కలిగెను. 

కీరత్నలు 33:9 => ఆయన మాట సెలవియయ్గా దాని పర్కారమాయెను ఆయన ఆజాఞ్పింపగానే 

కారయ్ము సిథ్రపరచబడెను. 

కీరత్నలు 89:11 => ఆకాశము నీదే భూమి నీదే లోకమును దాని పరిపూరణ్తను నీవే సాథ్పించితివి. 

కీరత్నలు 89:12 => ఉతత్ర దకిష్ణములను నీవే నిరిమ్ంచితివి. తాబోరు హెరోమ్నులు నీ నామమునుబటిట్ 

ఉతాస్హధవ్ని చేయుచునన్వి. 

కీరత్నలు 96:5 => జనముల దేవతలందరు వటిట్ విగర్హములే యెహోవా ఆకాశవిశాలమును 

సృజించినవాడు. 

కీరత్నలు 102:25 => ఆదియందు నీవు భూమికి పునాది వేసితివి ఆకాశములు కూడ నీచేతిపనులే. 
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కీరత్నలు 104:24 => యెహోవా, నీ కారయ్ములు ఎనెన్నిన్ విధములుగా నునన్వి! జాఞ్నముచేత నీవు 

వాటనిన్టిని నిరిమ్ంచితివి నీవు కలుగజేసినవాటితో భూమి నిండియునన్ది. 

కీరత్నలు 104:30 => నీవు నీ ఊపిరి విడువగా అవి సృజింపబడును అటుల్ నీవు భూతలమును 

నూతనపరచుచునాన్వు. 

కీరత్నలు 115:15 => భూమాయ్కాశములను సృజించిన యెహోవాచేత మీరు ఆశీరవ్దింపబడినవారు. 

కీరత్నలు 121:2 => యెహోవావలననే నాకు సహాయము కలుగును ఆయన భూమాయ్కాశములను 

సృజించినవాడు. 

కీరత్నలు 124:8 => భూమాయ్కాశములను సృజించిన యెహోవా నామమువలననే మనకు 

సహాయము కలుగుచునన్ది. 

కీరత్నలు 134:3 => భూమాయ్కాశములను సృజించిన యెహోవా సీయోనులోనుండి నినున్ 

ఆశీరవ్దించును గాక. 

కీరత్నలు 136:5 => తన జాఞ్నముచేత ఆయన ఆకాశమును కలుగజేసెను ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 146:6 => ఆయన ఆకాశమును భూమిని సముదర్మును దానిలోని సరవ్మును 

సృజించినవాడు ఆయన ఎనన్డును మాట తపప్నివాడు. 

కీరత్నలు 148:4 => పరమాకాశములారా, ఆకాశముపైనునన్ జలములారా, ఆయనను సుత్తించుడి. 

కీరత్నలు 148:5 => యెహోవా ఆజఞ్ ఇయయ్గా అవి పుటెట్ను అవి యెహోవా నామమును సుత్తించును 

గాక 

సామెతలు 3:19 => జాఞ్నమువలన యెహోవా భూమిని సాథ్పించెను వివేచనవలన ఆయన 

ఆకాశవిశాలమును సిథ్రపరచెను. 

సామెతలు 8:22 => పూరవ్కాలమందు తన సృషాట్య్రంభమున తన కారయ్ములలో పర్థమమైనదానిగా 

యెహోవా ననున్ కలుగజేసెను. 

సామెతలు 8:23 => అనాదికాలము మొదలుకొని మొదటినుండి భూమి ఉతప్తిత్యైన కాలమునకు 

పూరవ్ము నేను నియమింపబడితిని. 
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సామెతలు 8:24 => పర్వాహజలములు లేనపుప్డు నీళల్తో నిండిన ఊటలు లేనపుప్డు నేను పుటిట్తిని. 

సామెతలు 8:25 => పరవ్తములు సాథ్పింపబడకమునుపు కొండలు పుటట్కమునుపు 

సామెతలు 8:26 => భూమిని దాని మైదానములను ఆయన చేయకమునుపు నేలమటిట్ని రవంతయు 

సృషిట్ంపకమునుపు నేను పుటిట్తిని. 

సామెతలు 8:27 => ఆయన ఆకాశవిశాలమును సిథ్రపరచినపుప్డు మహాజలములమీద 

మండలమును నిరణ్యించినపుప్డు నేనకక్డ నుంటిని. 

సామెతలు 8:28 => ఆయన పైన ఆకాశమును సిథ్రపరచినపుప్డు జలధారలను ఆయన 

బిగించినపుప్డు 

సామెతలు 8:29 => జలములు తమ సరిహదుద్లు మీరకుండునటుల్ ఆయన సముదర్మునకు 

పొలిమేరను ఏరప్రచినపుప్డు భూమియొకక్ పునాదులను నిరణ్యించినపుప్డు 

సామెతలు 8:30 => నేను ఆయనయొదద్ పర్ధానశిలిప్నై అనుదినము సంతోషించుచు నితయ్ము ఆయన 

సనిన్ధిని ఆనందించుచునుంటిని. 

పర్సంగి 12:1 => దురిద్నములు రాకముందే ఇపుప్డు వీటియందు నాకు సంతోషము లేదని నీవు చెపుప్ 

సంవతస్రములు రాకముందే, 

యెషయా 37:16 => యెహోవా, కెరూబుల మధయ్ను నివసించుచునన్ ఇశార్యేలీయుల దేవా, 

భూమాయ్కాశములను కలుగజేసిన అదివ్తీయ దేవా, నీవు లోకమందునన్ సకల రాజయ్ములకు దేవుడవై 

యునాన్వు. 

యెషయా 40:26 => మీకనున్లు పైకెతిత్ చూడుడి వీటిని ఎవడు సృజించెను? వీటి లెకక్చొపుప్న వీటి 

సమూహములను బయలుదేరజేసి వీటనిన్టికిని పేరులు పెటిట్ పిలుచువాడే గదా. తన అధికశకిత్చేతను 

తనకు కలిగియునన్ బలాతిశయముచేతను ఆయన యొకక్టియైనను విడిచిపెటట్డు.  

యెషయా 40:28 => నీకు తెలియలేదా? నీవు వినలేదా? భూదిగంతములను సృజించిన యెహోవా 

నితుయ్డగు దేవుడు ఆయన సొమమ్సిలల్డు అలయడు ఆయన జాఞ్నమును శోధించుట అసాధయ్ము.  
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యెషయా 42:5 => ఆకాశములను సృజించి వాటిని విశాలపరచి భూమిని అందులో పుటిట్న 

సమసత్మును పరచి దానిమీదనునన్ జనులకు పార్ణమును దానిలో నడచువారికి జీవాతమ్ను ఇచుచ్చునన్ 

దేవుడైన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

యెషయా 44:24 => గరభ్మునుండి నినున్ నిరిమ్ంచిన నీ విమోచకుడగు యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు యెహోవానగు నేనే సమసత్మును జరిగించువాడను నేనొకడనే ఆకాశమును 

విశాలపరచినవాడను నేనే భూమిని పరచినవాడను  

యెషయా 45:18 => ఆకాశములకు సృషిట్కరత్యగు యెహోవాయే దేవుడు; ఆయన భూమిని 

కలుగజేసి దాని సిదధ్పరచి సిథ్రపరచెను నిరాకారముగా నుండునటుల్ ఆయన దాని సృజింపలేదు 

నివాససథ్లమగునటుల్గా దాని సృజించెను ఆయన సెలవిచుచ్నదేమనగా యెహోవాను నేనే మరి ఏ 

దేవుడును లేడు.  

యెషయా 51:13 => బాధపెటుట్వాడు నాశనము చేయుటకు సిదధ్పడునపుప్డు వాని కోర్ధమునుబటిట్ 

నితయ్ము భయపడుచు, ఆకాశములను వాయ్పింపజేసి భూమి పునాదులనువేసిన యెహోవాను నీ 

సృషిట్కరత్యైన యెహోవాను మరచుదువా? బాధపెటుట్వాని కోర్ధము ఏమాయెను?  

యెషయా 51:16 => నేను ఆకాశములను సాథ్పించునటుల్ను భూమి పునాదులను వేయునటుల్ను 

నాజనము నీవేయని సీయోనుతో చెపుప్నటుల్ను నీ నోట నా మాటలు ఉంచి నా చేతినీడలో నినున్ 

కపిప్యునాన్ను.  

యెషయా 65:17 => ఇదిగో నేను కొర్తత్ ఆకాశమును కొర్తత్ భూమిని సృజించుచునాన్ను మునుపటివి 

మరువబడును జాఞ్పకమునకు రావు. 

యిరిమ్యా 10:12 => ఆయన తన బలముచేత భూమిని సృషిట్ంచెను, తన జాఞ్నముచేత 

పర్పంచమును సాథ్పించెను, తన పర్జఞ్చేత ఆకాశమును విశాలపరచెను. 

యిరిమ్యా 32:17 => యెహోవా, పర్భువా సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా అను పేరు 

వహించువాడా, శూరుడా, మహాదేవా, నీ యధికబలముచేతను చాచిన బాహువుచేతను 

భూమాయ్కాశములను సృజించితివి, నీకు అసాధయ్మైనదేదియు లేదు. 
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యిరిమ్యా 51:15 => నా జీవముతోడని సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా పర్మాణము 

చేయుచునాన్డు ఆయన తన బలముచేత భూమిని సృషిట్ంచెను తన జాఞ్నముచేత పర్పంచమును 

సాథ్పించెను తన పర్జఞ్చేత ఆకాశమును విశాలపరచెను.  

జెకరాయ్ 12:1 => దేవోకిత్ ఇశార్యేలీయులనుగూరిచ్ వచిచ్న యెహోవా వాకుక్. ఆకాశమండలమును 

విశాలపరచి భూమికి పునాదివేసి మనుషుయ్ల అంతరంగములో జీవాతమ్ను సృజించు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా 

మతత్యి 11:25 => ఆ సమయమున యేసు చెపిప్నదేమనగా తండీర్, ఆకాశమునకును భూమికిని 

పర్భువా, నీవు జాఞ్నులకును వివేకులకును ఈ సంగతులను మరుగుచేసి పసిబాలురకు 

బయలుపరచినావని నినున్ సుత్తించుచునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:24 => వారు విని, యేక మనసుస్తో దేవునికిటుల్ బిగగ్రగా మొఱపెటిట్రి. 

నాథా, నీవు ఆకాశమును భూమిని సముదర్మును వాటిలోని సమసత్మును కలుగజేసినవాడవు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:15 => అయయ్లారా, మీరెందుకీలాగు చేయుచునాన్రు? మేముకూడ మీ 

సవ్భావమువంటి సవ్భావముగల నరులమే. మీరు ఈ వయ్రథ్మైనవాటిని విడిచిపెటిట్, ఆకాశమును 

భూమిని సముదర్మును వాటిలో ఉండు సమసత్మును సృజించిన జీవముగల దేవునివైపు తిరుగవలెనని 

మీకు సువారత్ పర్కటించుచునాన్ము 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:24 => జగతుత్ను అందలి సమసత్మును నిరిమ్ంచిన దేవుడు తానే 

ఆకాశమునకును భూమికిని పర్భువైయునన్ందున హసత్కృతములైన ఆలయములలో నివసింపడు. 

రోమీయులకు 1:19 => ఎందుకనగా దేవునిగూరిచ్ తెలియశకయ్మైనదేదో అది వారి మధయ్ 

విశదమైయునన్ది; దేవుడు అది వారికి విశదపరచెను. 

రోమీయులకు 1:20 => ఆయన అదృశయ్ లక్షణములు, అనగా ఆయన నితయ్శకిత్యు దేవతవ్మును, 

జగదుతప్తిత్ మొదలుకొని సృషిట్ంపబడిన వసుత్వులను ఆలోచించుటవలన తేటపడుచునన్వి గనుక వారు 

నిరుతత్రులై యునాన్రు. 

రోమీయులకు 11:36 => ఆయన మూలమునను ఆయన దావ్రాను ఆయన నిమితత్మును సమసత్ము 

కలిగియునన్వి. యుగముల వరకు ఆయనకు మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన . 
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1 కొరిందీయులకు 8:6 => ఆకాశమందైనను భూమిమీదనైనను దేవతలనబడినవి యునన్ను, మనకు 

ఒకక్డే దేవుడునాన్డు. ఆయన తండిర్; ఆయననుండి సమసత్మును కలిగెను; ఆయన నిమితత్ము 

మనమునాన్ము. మరియు మనకు పర్భువు ఒకక్డే; ఆయన యేసుకీర్సుత్; ఆయనదావ్రా సమసత్మును 

కలిగెను; మనము ఆయనదావ్రా కలిగినవారము. 

ఎఫెసీయులకు 3:9 => పరలోకములో పర్ధానులకును అధికారులకును, సంఘము దావ్రా 

తనయొకక్ నానావిధమైన జాఞ్నము ఇపుప్డు తెలియబడవలెనని ఉదేద్శించి, 

కొలొసస్యులకు 1:16 => ఏలయనగా ఆకాశమందునన్వియు భూమియందునన్వియు, 

దృశయ్మైనవిగాని, అదృశయ్మైనవిగాని, అవి సింహాసనములైనను పర్భుతవ్ములైనను పర్ధానులైనను 

అధికారములైనను, సరవ్మును ఆయనయందు సృజింపబడెను, సరవ్మును ఆయన దావ్రాను 

ఆయనను బటిట్యు సృజింపబడెను. 

కొలొసస్యులకు 1:17 => ఆయన అనిన్టికంటె ముందుగా ఉనన్వాడు; ఆయనే సమసత్మునకు 

ఆధారభూతుడు. 

హెబీర్యులకు 1:2 => ఈ దినముల అంతమందు కుమారుని దావ్రా మనతో మాటలాడెను. ఆయన 

ఆ కుమారుని సమసత్మునకును వారసునిగా నియమించెను. ఆయన దావ్రా పర్పంచములను 

నిరిమ్ంచెను. 

హెబీర్యులకు 3:4 => ఈయన మోషేకంటె ఎకుక్వ మహిమకు అరుహ్డుగా ఎంచబడెను. 

హెబీర్యులకు 11:3 => పర్పంచములు దేవుని వాకయ్మువలన నిరామ్ణమైనవనియు, అందునుబటిట్ 

దృశయ్మైనది కనబడెడు పదారథ్ములచే నిరిమ్ంపబడలేదనియు విశావ్సముచేత గర్హించుకొనుచునాన్ము. 

2 పేతురు 3:5 => ఏలయనగా పూరవ్మునుండి ఆకాశముండెననియు, నీళల్లోనుండియు 

నీళల్వలనను సమకూరచ్బడిన భూమియు దేవుని వాకయ్మువలన కలిగెననియు వారు బుదిధ్పూరవ్కముగా 

మరతురు. 

పర్కటన 3:14 => లవొదికయలో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము ఆమేన  అనువాడును 

నమమ్కమైన సతయ్సాకిష్యు దేవుని సృషిట్కి ఆదియునైనవాడు చెపుప్ సంగతులేవనగా 
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పర్కటన 4:11 => పర్భువా, మా దేవా, నీవు సమసత్మును సృషిట్ంచితివి; నీ చితత్మునుబటిట్ అవి 

యుండెను; దానిని బటిట్యే సృషిట్ంపబడెను గనుక నీవే మహిమ ఘనత పర్భావములు పొంద 

నరుహ్డవని చెపుప్చు, తమ కిరీటములను ఆ సింహాసనము ఎదుట వేసిరి 

పర్కటన 10:6 => పరలోకమును అందులో ఉనన్వాటిని, భూమిని అందులో ఉనన్వాటిని, 

సముదర్మును అందులో ఉనన్వాటిని సృషిట్ంచి, యుగయుగములు జీవించుచునన్ వానితోడు 

ఒటుట్పెటుట్కొని ఇక ఆలసయ్ముండదు గాని 

పర్కటన 14:7 => అతడు మీరు దేవునికి భయపడి ఆయనను మహిమపరచుడి; ఆయన తీరుప్తీరుచ్ 

గడియ వచెచ్ను గనుక ఆకాశమును భూమిని సముదర్మును జలధారలను కలుగజేసిన వానికే 

నమసాక్రము చేయుడి అని గొపప్ సవ్రముతో చెపెప్ను 

పర్కటన 21:6 => మరియు ఆయన నాతో ఇటల్నెను సమాపత్మైనవి; నేనే అలాఫ్యు ఓమెగయు, 

అనగా ఆదియు అంతమునై యునన్వాడను; దపిప్గొను వానికి జీవజలముల బుగగ్లోని జలమును నేను 

ఉచితముగా అనుగర్హింతును. 

పర్కటన 22:13 => నేనే అలాఫ్యు ఓమెగయు, మొదటివాడను కడపటివాడను, ఆదియు అంతమునై 

యునాన్ను. 

ఆదికాండము 2:1 => ఆకాశమును భూమియు వాటిలోనునన్ సమసత్ సమూహమును సంపూరిత్ 

చేయబడెను. 

2 రాజులు 19:15 => యెహోవా సనిన్ధిని ఇటల్ని పార్రథ్న చేసెను యెహోవా, కెరూబుల మధయ్ను 

నివసించుచునన్ ఇశార్యేలీయుల దేవా, భూమాయ్కాశములను కలుగజేసిన అదివ్తీయ దేవా, నీవు 

లోకమందునన్ సకల రాజయ్ములకు దేవుడవైయునాన్వు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:11 => యెహోవా, భూమాయ్కాశములయందుండు సమసత్మును నీ 

వశము; మహాతమ్య్మును పరాకర్మమును పర్భావమును తేజసుస్ను ఘనతయు నీకే చెందుచునన్వి; 

యెహోవా, రాజయ్ము నీది, నీవు అందరిమీదను నినున్ అధిపతిగా హెచిచ్ంచుకొనియునాన్వు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 2:12 => యెహోవా ఘనతకొరకు ఒక మందిరమును నీ రాజయ్ ఘనతకొరకు 

ఒక నగరును కటిట్ంచుటకు తగిన జాఞ్నమును తెలివియుగల బుదిధ్మంతుడైన కుమారుని రాజైన 
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దావీదునకు దయచేసిన, భూమాయ్కాశములకు సృషిట్కరత్యగు ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా 

సుత్తినొందునుగాక. 

యోబు 26:7 => శూనయ్మండలముపైని ఉతత్రదికుక్ననునన్ ఆకాశవిశాలమును ఆయన పరచెను 

శూనయ్ముపైని భూమిని వేర్లాడచేసెను. 

కీరత్నలు 90:2 => పరవ్తములు పుటట్కమునుపు భూమిని లోకమును నీవు పుటిట్ంపకమునుపు 

యుగయుగములు నీవే దేవుడవు 

సామెతలు 8:26 => భూమిని దాని మైదానములను ఆయన చేయకమునుపు నేలమటిట్ని రవంతయు 

సృషిట్ంపకమునుపు నేను పుటిట్తిని. 

యెషయా 66:2 => అవనిన్యు నా హసత్కృతయ్ములు అవి నావలన కలిగినవని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. ఎవడు దీనుడై నలిగిన హృదయముగలవాడై నా మాట విని వణకుచుండునో 

వానినే నేను దృషిట్ంచుచునాన్ను.  

మారుక్ 10:6 => సృషాట్య్దినుండి (దేవుడు) వారిని పురుషునిగాను సతరీనిగాను కలుగజేసెను. 

యోహాను 1:3 => కలిగియునన్దేదియు ఆయన లేకుండ కలుగలేదు. 

యోహాను 5:19 => కాబటిట్ యేసు వారికి ఇటుల్ పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను తండిర్ యేది చేయుట కుమారుడు 

చూచునో, అదే కాని తనంతట తాను ఏదియు చేయనేరడు; ఆయన వేటిని చేయునో, వాటినే 

కుమారుడును ఆలాగే చేయును. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:13 => పర్భువువలన పేర్మింపబడిన సహోదరులారా, ఆతమ్ మిముమ్ను 

పరిశుదధ్పరచుటవలనను, మీరు సతయ్మును నముమ్టవలనను, రక్షణ పొందుటకు దేవుడు ఆదినుండి 

మిముమ్ను ఏరప్రచుకొనెను గనుక మేము మిముమ్నుబటిట్ యెలల్పుప్డును దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంప బదుధ్లమైయునాన్ము. 

పర్కటన 10:5 => మరియు సముదర్ము మీదను భూమి మీదను నిలిచియుండగా నేను చూచిన ఆ 

దూత తన కుడిచెయియ్ ఆకాశముతటుట్ ఎతిత్ 

వచనము 2 
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భూమి నిరాకారముగాను శూనయ్ముగాను ఉండెను; చీకటి అగాధ జలముపైన కమిమ్యుండెను; దేవుని 

ఆతమ్ జలములపైన అలాల్డుచుండెను. 

యోబు 26:7 => శూనయ్మండలముపైని ఉతత్రదికుక్ననునన్ ఆకాశవిశాలమును ఆయన పరచెను 

శూనయ్ముపైని భూమిని వేర్లాడచేసెను. 

యెషయా 45:18 => ఆకాశములకు సృషిట్కరత్యగు యెహోవాయే దేవుడు; ఆయన భూమిని 

కలుగజేసి దాని సిదధ్పరచి సిథ్రపరచెను నిరాకారముగా నుండునటుల్ ఆయన దాని సృజింపలేదు 

నివాససథ్లమగునటుల్గా దాని సృజించెను ఆయన సెలవిచుచ్నదేమనగా యెహోవాను నేనే మరి ఏ 

దేవుడును లేడు.  

యిరిమ్యా 4:23 => నేను భూమిని చూడగా అది నిరాకారముగాను శూనయ్ముగాను ఉండెను; 

ఆకాశముతటుట్ చూడగా అచచ్ట వెలుగులేకపోయెను. 

నహూము 2:10 => అది వటిట్దిగాను శూనయ్ముగాను పాడుగాను అగుచునన్ది, జనుల హృదయము 

కరిగిపోవుచునన్ది, మోకాళుల్ వణకుచునన్వి, అందరి నడుములు బహుగా నొచుచ్చునన్వి, అందరి 

ముఖములు తెలల్బోవుచునన్వి. 

యోబు 26:14 => ఇవి ఆయన కారయ్ములలో సవ్లప్ములు. ఆయననుగూరిచ్ మనకు వినబడుచునన్ది 

మికిక్లి మెలల్నైన గుసగుస శబద్ముపాటిదే గదా. గరజ్నలుచేయు ఆయన మహాబలము ఎంతైనది 

గర్హింపగలవాడెవడు? 

కీరత్నలు 33:6 => యెహోవా వాకుక్చేత ఆకాశములు కలిగెను ఆయన నోటి ఊపిరిచేత వాటి 

సరవ్సమూహము కలిగెను. 

కీరత్నలు 104:30 => నీవు నీ ఊపిరి విడువగా అవి సృజింపబడును అటుల్ నీవు భూతలమును 

నూతనపరచుచునాన్వు. 

యెషయా 40:12 => తన పుడిసిటిలో జలములు కొలిచినవాడెవడు? జేనతో ఆకాశముల కొల 

చూచినవాడెవడు? భూమిలోని మనున్ కొలపాతర్లో ఉంచినవాడెవడు? తార్సుతో పరవ్తములను 

తూచినవాడెవడు? తూనికచేత కొండలను తూచినవాడెవడు?  
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యెషయా 40:13 => యెహోవా ఆతమ్కు నేరిప్నవాడెవడు? ఆయనకు మంతిర్యై ఆయనకు 

బోధపరచినవాడెవడు? ఎవనియొదద్ ఆయన ఆలోచన అడిగెను? 

యెషయా 40:14 => ఆయనకు వివేకము కలుగజేసినవాడెవడు? నాయ్యమారగ్మునుగూరిచ్ 

ఆయనకు నేరిప్నవాడెవడు? ఆయనకు జాఞ్నమును ఆభయ్సింపజేసినవాడెవడు? ఆయనకు బుదిధ్మారగ్ము 

బోధించినవాడెవడు?  

యోబు 12:24 => భూజనుల అధిపతుల వివేచనను ఆయన నిరరథ్క పరచును తోర్వలేని 

మహారణయ్ములో వారిని తిరుగులాడ చేయును. 

యోబు 26:13 => ఆయన ఊపిరి విడువగా ఆకాశవిశాలములకు అందము వచుచ్ను. ఆయన 

హసత్ము పారిపోవు మహా సరప్మును పొడిచెను. 

యోబు 38:9 => నేను మేఘమును దానికి వసత్రముగాను గాఢాంధకారమును దానికి పొతిత్గుడ డ్గాను 

వేసినపుప్డు నీవుంటివా?  

యోబు 41:32 => అది తాను నడచిన తోర్వను తన వెనుక పర్కాశింపజేయును చూచినవారికి 

సముదర్ము నెరసిన వెండుర్కలుగా తోచును. 

కీరత్నలు 104:6 => దానిమీద అగాధజలములను నీవు వసత్రమువలె కపిప్తివి. కొండలకుపైగా నీళుల్ 

నిలిచెను. 

కీరత్నలు 148:5 => యెహోవా ఆజఞ్ ఇయయ్గా అవి పుటెట్ను అవి యెహోవా నామమును సుత్తించును 

గాక 

యాకోబు 1:17 => శేర్షఠ్మైన పర్తి యీవియు సంపూరణ్మైన పర్తి వరమును, పరసంబంధమైనదై, 

జోయ్తిరమ్యుడగు తండిర్యొదద్నుండి వచుచ్ను ; ఆయన యందు ఏ చంచలతవ్మైనను 

గమనాగమనములవలన కలుగు ఏ ఛాయయైనను లేదు. 

వచనము 3 

దేవుడు వెలుగు కమమ్ని పలుకగా వెలుగు కలిగెను. 
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కీరత్నలు 33:6 => యెహోవా వాకుక్చేత ఆకాశములు కలిగెను ఆయన నోటి ఊపిరిచేత వాటి 

సరవ్సమూహము కలిగెను. 

కీరత్నలు 33:9 => ఆయన మాట సెలవియయ్గా దాని పర్కారమాయెను ఆయన ఆజాఞ్పింపగానే 

కారయ్ము సిథ్రపరచబడెను. 

కీరత్నలు 148:5 => యెహోవా ఆజఞ్ ఇయయ్గా అవి పుటెట్ను అవి యెహోవా నామమును సుత్తించును 

గాక 

మతత్యి 8:3 => అందుకాయన చెయియ్ చాపి వాని ముటిట్ నాకిషట్మే, నీవు శుదుధ్డవు కమమ్ని చెపప్గా 

తక్షణమే వాని కుషట్రోగము శుదిధ్యాయెను. 

యోహాను 11:43 => ఆయన ఆలాగు చెపిప్ లాజరూ, బయటికి రమమ్ని బిగగ్రగా చెపప్గా  

యోబు 36:30 => ఆయన తనచుటుట్ తన మెరుపును వాయ్పింపజేయును సముదర్పు 

అడుగుభాగమును ఆయన కపుప్ను. 

యోబు 38:19 => వెలుగు నివసించు చోటునకు పోవు మారగ్మేది? చీకటి అనుదాని ఉనికిపటుట్ 

ఏది? 

కీరత్నలు 97:11 => నీతిమంతులకొరకు వెలుగును యథారథ్హృదయులకొరకు ఆనందమును 

వితత్బడియునన్వి. 

కీరత్నలు 104:2 => వసత్రమువలె వెలుగును నీవు కపుప్కొనియునాన్వు. తెరను పరచినటుట్ 

ఆకాశవిశాలమును నీవు పరచియునాన్వు.  

కీరత్నలు 118:27 => యెహోవాయే దేవుడు, ఆయన మనకు వెలుగు ననుగర్హించియునాన్డు ఉతస్వ 

బలిపశువును తార్ళల్తో బలిపీఠపు కొముమ్లకు కటుట్డి. 

యెషయా 45:7 => నేను వెలుగును సృజించువాడను అంధకారమును కలుగజేయువాడను 

సమాధానకరత్ను కీడును కలుగజేయువాడను నేనే యెహోవా అను నేనే వీటిననిన్టిని 

కలుగజేయువాడను.  
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యెషయా 60:19 => ఇకమీదట పగలు సూరుయ్ని పర్కాశము నీకు వెలుగుగా ఉండదు నీకు 

వెలుగిచుచ్టకై చందుర్డు ఇకను పర్కాశింపడు యెహోవాయే నీకు నితయ్మైన వెలుగవును నీ దేవుడు నీకు 

భూషణముగా ఉండును.  

యోహాను 1:5 => ఆ వెలుగు చీకటిలో పర్కాశించుచునన్ది గాని చీకటి దాని గర్హింపకుండెను. 

యోహాను 1:9 => నిజమైన వెలుగు ఉండెను; అది లోకములోనికి వచుచ్చు పర్తి మనుషుయ్ని 

వెలిగించుచునన్ది. 

యోహాను 3:19 => ఆ తీరుప్ ఇదే; వెలుగు లోకములోనికి వచెచ్ను గాని తమ కిర్యలు చెడ డ్వైనందున 

మనుషుయ్లు వెలుగును పేర్మింపక చీకటినే పేర్మించిరి. 

2 కొరిందీయులకు 4:6 => గనుక మేము మముమ్నుగూరిచ్ పర్కటించుకొనుటలేదు గాని, 

కీర్సుత్యేసునుగూరిచ్ ఆయన పర్భువనియు, మముమ్నుగూరిచ్, యేసు నిమితత్ము మేము మీ 

పరిచారకులమనియు పర్కటించుచునాన్ము. 

ఎఫెసీయులకు 5:8 => మీరు పూరవ్మందు చీకటియై యుంటిరి, ఇపుప్డైతే పర్భువునందు 

వెలుగైయునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 5:14 => అందుచేత నిదిర్ంచుచునన్ నీవు మేలొక్ని మృతులలోనుండి లెముమ్, కీర్సుత్ 

నీమీద పర్కాశించునని ఆయన చెపుప్చునాన్డు. 

1 తిమోతి 6:16 => సమీపింపరాని తేజసుస్లో ఆయన మాతర్మే వసించుచు అమరతవ్ము 

గలవాడైయునాన్డు. మనుషుయ్లలో ఎవడును ఆయనను చూడలేదు, ఎవడును చూడనేరడు; ఆయనకు 

ఘనతయు శాశవ్తమైన పర్భావమును కలిగియుండును గాక. ఆమేన . 

1 యోహాను 1:5 => మేమాయనవలన విని మీకు పర్కటించు వరత్మాన మేమనగా దేవుడు 

వెలుగైయునాన్డు; ఆయనయందు చీకటి ఎంతమాతర్మును లేదు. 

1 యోహాను 2:8 => మరియు కొర్తత్ ఆజఞ్ను మీకు వార్యుచునాన్ను. చీకటి గతించుచునన్ది, 

సతయ్మైన వెలుగు ఇపుప్డు పర్కాశించుచునన్ది గనుక అది ఆయన యందును మీ యందును సతయ్మే. 
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ఆదికాండము 1:14 => దేవుడు పగటిని రాతిర్ని వేరుపరచునటుల్ ఆకాశ విశాలమందు జోయ్తులు 

కలుగునుగాకనియు, అవి సూచనలను కాలములను దిన సంవతస్రములను సూచించుటకై 

యుండుగాకనియు, 

యోబు 25:3 => ఆయన సేనలను లెకిక్ంప శకయ్మా? ఆయన వెలుగు ఎవరిమీదనైనను 

ఉదయింపకుండునా? 

కీరత్నలు 74:16 => పగలు నీదే రాతిర్నీదే సూరయ్చందుర్లను నీవే నిరిమ్ంచితివి. 

యోనా 2:10 => అంతలో యెహోవా మతస్య్మునకు ఆజఞ్ ఇయయ్గా అది యోనాను నేలమీద 

కకిక్వేసెను. 

మారుక్ 1:41 => ఆయన కనికరపడి, చెయియ్చాపి వానిని ముటిట్ నాకిషట్మే; నీవు శుదుధ్డవు కమమ్ని 

వానితో చెపెప్ను. 

మారుక్ 5:41 => ఆ చినన్దాని చెయిపటిట్ తలీతాకుమీ అని ఆమెతో చెపెప్ను. ఆ మాటకు చినన్దానా, 

లెమమ్ని నీతో చెపుప్చునాన్నని అరథ్ము. 

లూకా 5:13 => అపుప్డాయన చెయియ్చాపి వానిని ముటిట్ నాకిషట్మే; నీవు శుదుధ్డవు కమమ్ని అనగానే, 

కుషఠ్రోగము వానిని విడిచెను. 

లూకా 5:25 => వెంటనే వాడు వారి యెదుట లేచి, తాను పండుకొనియునన్ మంచము ఎతిత్కొని, 

దేవుని మహిమపరచుచు తన యింటికి వెళె ల్ను. 

యోహాను 11:44 => చనిపోయినవాడు, కాళుల్ చేతులు పేర్తవసత్రములతో కటట్బడినవాడై వెలుపలికి 

వచెచ్ను; అతని ముఖమునకు రుమాలు కటిట్యుండెను. అంతట యేసు మీరు అతని కటుల్ విపిప్ 

పోనియుయ్డని వారితో చెపెప్ను. 

వచనము 4 

వెలుగు మంచిదైనటుట్ దేవుడు చూచెను; దేవుడు వెలుగును చీకటిని వేరుపరచెను. 

ఆదికాండము 1:10 => దేవుడు ఆరిన నేలకు భూమి అని పేరు పెటెట్ను, జలరాశికి ఆయన 

సముదర్ములని పేరు పెటెట్ను, అది మంచిదని దేవుడు చూచెను. 
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ఆదికాండము 1:12 => భూమి గడిడ్ని తమ తమ జాతి పర్కారము వితత్నములిచుచ్ చెటల్ను, తమ తమ 

జాతి పర్కారము తమలో వితత్నములుగల ఫలవృక్షములను మొలిపింపగా అది మంచిదని దేవుడు 

చూచెను 

ఆదికాండము 1:18 => పగటిని రాతిర్ని ఏలుటకును వెలుగును చీకటిని వేరుపరచుటకును దేవుడు 

ఆకాశ విశాలమందు వాటినుంచెను; అది మంచిదని దేవుడు చూచెను. 

ఆదికాండము 1:25 => దేవుడు ఆ యా జాతుల పర్కారము అడవి జంతువులను, ఆ యా జాతుల 

పర్కారము పశువులను, ఆ యా జాతుల పర్కారము నేలను పార్కు పర్తి పురుగును చేసెను. అది 

మంచిదని దేవుడు చూచెను. 

ఆదికాండము 1:31 => దేవుడు తాను చేసినది యావతుత్ను చూచినపుప్డు అది చాలమంచిదిగ 

నుండెను. అసత్మయమును ఉదయమును కలుగగా ఆరవ దినమాయెను. 

పర్సంగి 2:13 => అంతట చీకటికంటె వెలుగు ఎంత పర్యోజనకరమో బుదిధ్హీనతకంటె జాఞ్నము 

అంత పర్యోజనకరమని నేను తెలిసికొంటిని. 

పర్సంగి 11:7 => వెలుగు మనోహరమైనది, సూరుయ్ని చూచుట కనున్లకింపుగా నునన్ది. 

ఆదికాండము 2:4 => దేవుడైన యెహోవా భూమిని ఆకాశమును చేసిన దినమందు 

భూమాయ్కాశములు సృజించబడినపుప్డు వాటి వాటి ఉతప్తిత్కర్మము ఇదే. 

యోబు 38:19 => వెలుగు నివసించు చోటునకు పోవు మారగ్మేది? చీకటి అనుదాని ఉనికిపటుట్ 

ఏది? 

కీరత్నలు 104:20 => నీవు చీకటి కలుగచేయగా రాతిర్యగుచునన్ది అపుప్డు అడవిజంతువులనిన్యు 

తిరుగులాడుచునన్వి. 

యోహాను 9:5 => నేను ఈ లోకములో ఉనన్పుప్డు లోకమునకు వెలుగునని చెపెప్ను. 

వచనము 5 

దేవుడు వెలుగునకు పగలనియు, చీకటికి రాతిర్ అనియు పేరు పెటెట్ను. అసత్మయమును ఉదయమును 

కలుగగా ఒక దినమాయెను. 
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ఆదికాండము 8:22 => భూమి నిలిచియునన్ంతవరకు వెదకాలమును కోతకాలమును 

శీతోషణ్ములును వేసవి శీతకాలములును రాతిర్ంబగళుల్ను ఉండక మానవని తన హృదయములో 

అనుకొనెను. 

కీరత్నలు 19:2 => పగటికి పగలు బోధచేయుచునన్ది. రాతిర్కి రాతిర్ జాఞ్నము తెలుపుచునన్ది. 

కీరత్నలు 74:16 => పగలు నీదే రాతిర్నీదే సూరయ్చందుర్లను నీవే నిరిమ్ంచితివి. 

కీరత్నలు 104:20 => నీవు చీకటి కలుగచేయగా రాతిర్యగుచునన్ది అపుప్డు అడవిజంతువులనిన్యు 

తిరుగులాడుచునన్వి. 

యెషయా 45:7 => నేను వెలుగును సృజించువాడను అంధకారమును కలుగజేయువాడను 

సమాధానకరత్ను కీడును కలుగజేయువాడను నేనే యెహోవా అను నేనే వీటిననిన్టిని 

కలుగజేయువాడను.  

యిరిమ్యా 33:20 => యెహోవా ఆజఞ్ ఇచుచ్నదేమనగా దివారాతర్ములు వాటి సమయములలో 

ఉండకపోవునటుల్ నేను పగటికి చేసిన నిబంధనను రాతిర్కి చేసిన నిబంధనను మీరు భంగము 

చేయకలిగినయెడల 

1 కొరిందీయులకు 3:13 => వాని వాని పని కనబడును, ఆ దినము దానిని తేటపరచును, అది 

అగిన్చేత బయలుపరచబడును. మరియు వాని వాని పని యెటిట్దో దానిని అగిన్యే పరీకిష్ంచును. 

ఎఫెసీయులకు 5:13 => సమసత్మును ఖండింపబడి వెలుగుచేత పర్తయ్క్షపరచబడును; 

పర్తయ్క్షపరచునది ఏదో అది వెలుగేగదా 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:5 => మీరందరు వెలుగు సంబంధులును పగటి సంబంధులునై యునాన్రు; 

మనము రాతిర్వారము కాము, చీకటివారము కాము. 

ఆదికాండము 1:8 => దేవుడు ఆ విశాలమునకు ఆకాశమని పేరు పెటెట్ను. అసత్మయమును 

ఉదయమును కలుగగా రెండవ దినమాయెను. 

ఆదికాండము 1:13 => అసత్మయమును ఉదయమును కలుగగా మూడవ దినమాయెను. 

ఆదికాండము 1:19 => అసత్మయమును ఉదయమును కలుగగా నాలుగవ దినమాయెను. 

ఆదికాండము 1:23 => అసత్మయమును ఉదయమును కలుగగా అయిదవ దినమాయెను. 
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ఆదికాండము 1:31 => దేవుడు తాను చేసినది యావతుత్ను చూచినపుప్డు అది చాలమంచిదిగ 

నుండెను. అసత్మయమును ఉదయమును కలుగగా ఆరవ దినమాయెను. 

నిరగ్మకాండము 27:21 => సాక్షయ్పు మందసము ఎదుటనునన్ తెరకు వెలుపల పర్తయ్క్షపు 

గుడారములో అహరోనును అతని కుమారులును సాయంకాలము మొదలుకొని ఉదయమువరకు 

యెహోవా సనిన్ధిని దాని సవరింపవలెను. అది ఇశార్యేలీయులకు వారి తరతరములవరకు నితయ్మైన 

కటట్డ. 

యోబు 2:13 => అతని బాధ అతయ్ధికముగానుండెనని గర్హించి యెవరును అతనితో ఒకక్ 

మాటయైనను పలుకక రేయింబగలు ఏడు దినములు అతనితోకూడ నేలను కూరుచ్ండిరి. 

యోబు 38:12 => అరుణోదయము భూమి దిగంతములవరకు వాయ్పించునటుల్ను 

దానియేలు 8:14 => అందుకతడు రెండువేల మూడువందల దినముల మటుట్కే యని నాతో చెపెప్ను. 

అపుప్డు ఆలయ పవితర్తనుగూరిచ్న తీరుప్ తీరచ్బడును. 

మారుక్ 14:30 => యేసు అతని చూచి నేటి రాతిర్ కోడి రెండుమారులు కూయకమునుపే నీవు ననున్ 

ఎరుగనని ముమామ్రు చెపెప్దవని నీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ననెను. 

వచనము 6 

మరియు దేవుడు జలముల మధయ్నొక విశాలము కలిగి ఆ జలములను ఈ జలములను 

వేరుపరచునుగాకని పలికెను. 

ఆదికాండము 1:14 => దేవుడు పగటిని రాతిర్ని వేరుపరచునటుల్ ఆకాశ విశాలమందు జోయ్తులు 

కలుగునుగాకనియు, అవి సూచనలను కాలములను దిన సంవతస్రములను సూచించుటకై 

యుండుగాకనియు, 

ఆదికాండము 1:20 => దేవుడు జీవముకలిగి చలించువాటిని జలములు సమృదిధ్గా పుటిట్ంచును 

గాకనియు, పకుష్లు భూమిపైని ఆకాశ విశాలములో ఎగురును గాకనియు పలికెను. 

ఆదికాండము 7:11 => నోవహు వయసు యొకక్ ఆరువందల సంవతస్రము రెండవ నెల పదియేడవ 

దినమున మహాగాధజలముల ఊటలనిన్యు ఆ దినమందే విడబడెను, ఆకాశపుతూములు విపప్బడెను. 

Page  of 21 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

ఆదికాండము 7:12 => నలుబది పగళుల్ను నలుబది రాతుర్లును పర్చండ వరష్ము భూమిమీద 

కురిసెను. 

యోబు 26:7 => శూనయ్మండలముపైని ఉతత్రదికుక్ననునన్ ఆకాశవిశాలమును ఆయన పరచెను 

శూనయ్ముపైని భూమిని వేర్లాడచేసెను. 

యోబు 26:8 => వాటికిర్ంద మేఘములు చినిగిపోకుండ ఆయన తన మేఘములలో నీళల్ను 

బంధించెను. 

యోబు 26:13 => ఆయన ఊపిరి విడువగా ఆకాశవిశాలములకు అందము వచుచ్ను. ఆయన 

హసత్ము పారిపోవు మహా సరప్మును పొడిచెను. 

యోబు 37:11 => మరియు ఆయన దటట్మైన మేఘమును జలముతో నింపును తన మెరుపుగల 

మేఘమును వాయ్పింపజేయును. 

యోబు 37:18 => పోతపోసిన అదద్మంత దటట్మైనదగు ఆకాశమును ఆయన వాయ్పింపజేసినటుల్ 

నీవు వాయ్పింపజేయగలవా? 

యోబు 38:22 => నీవు హిమముయొకక్ నిధులలోనికి చొచిచ్తివా? 

యోబు 38:23 => ఆపతాక్లము కొరకును యుదధ్ము కొరకును యుదధ్దినము కొరకును నేను 

దాచియుంచిన వడగండల్ నిధులను నీవు చూచితివా? 

యోబు 38:24 => వెలుగు విభాగింపబడు చోటికి మారగ్మేది? తూరుప్ గాలి యెకక్డనుండి వచిచ్ 

భూమిమీద నఖ ముఖములను వాయ్పించును? 

యోబు 38:25 => నిరామ్నుషయ్ పర్దేశముమీదను జనులులేని యెడారిలోను వరష్ము 

కురిపించుటకును 

యోబు 38:26 => పాడైన యెడారిని తృపిత్పరచుటకును లేత గడిడ్ మొలిపించుటకును వరదనీటికి 

కాలువలను  

కీరత్నలు 19:1 => ఆకాశములు దేవుని మహిమను వివరించుచునన్వి అంతరిక్షము ఆయన చేతిపనిని 

పర్చురపరచుచునన్ది. 
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కీరత్నలు 33:6 => యెహోవా వాకుక్చేత ఆకాశములు కలిగెను ఆయన నోటి ఊపిరిచేత వాటి 

సరవ్సమూహము కలిగెను. 

కీరత్నలు 33:9 => ఆయన మాట సెలవియయ్గా దాని పర్కారమాయెను ఆయన ఆజాఞ్పింపగానే 

కారయ్ము సిథ్రపరచబడెను. 

కీరత్నలు 104:2 => వసత్రమువలె వెలుగును నీవు కపుప్కొనియునాన్వు. తెరను పరచినటుట్ 

ఆకాశవిశాలమును నీవు పరచియునాన్వు.  

కీరత్నలు 136:5 => తన జాఞ్నముచేత ఆయన ఆకాశమును కలుగజేసెను ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 136:6 => ఆయన భూమిని నీళల్మీద పరచినవాడు ఆయన కృప నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 148:4 => పరమాకాశములారా, ఆకాశముపైనునన్ జలములారా, ఆయనను సుత్తించుడి. 

కీరత్నలు 150:1 => యెహోవాను సుత్తించుడి. ఆయన పరిశుదాధ్లయమునందు దేవుని సుత్తించుడి. 

ఆయన బలమును పర్సిదిధ్చేయు ఆకాశవిశాలమందు ఆయనను సుత్తించుడి. 

పర్సంగి 11:3 => మేఘములు వరష్ముతో నిండియుండగా అవి భూమిమీద దాని పోయును; మార్ను 

దకిష్ణముగా పడినను ఉతత్రముగా పడినను అది పడిన చోటనే యుండును. 

యిరిమ్యా 10:10 => యెహోవాయే నిజమైన దేవుడు, ఆయనే జీవముగల దేవుడు, సదాకాలము 

ఆయనే రాజు, ఆయన ఉగర్తకు భూమి కంపించును, జనములు ఆయన కోపమును సహింపలేవు. 

యిరిమ్యా 10:12 => ఆయన తన బలముచేత భూమిని సృషిట్ంచెను, తన జాఞ్నముచేత 

పర్పంచమును సాథ్పించెను, తన పర్జఞ్చేత ఆకాశమును విశాలపరచెను. 

యిరిమ్యా 10:13 => ఆయన ఆజఞ్నియయ్గా జలరాసులు ఆకాశమండలములో పుటుట్ను, భూమయ్ంత 

భాగములలోనుండి ఆయన ఆవిరి ఎకక్జేయును, వరష్ము కలుగునటుల్గా ఆయన మెరుపులు 

పుటిట్ంచును, తన ధనాగారములలోనుండి గాలిని రావించును. 

యిరిమ్యా 51:15 => నా జీవముతోడని సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా పర్మాణము 

చేయుచునాన్డు ఆయన తన బలముచేత భూమిని సృషిట్ంచెను తన జాఞ్నముచేత పర్పంచమును 

సాథ్పించెను తన పర్జఞ్చేత ఆకాశమును విశాలపరచెను.  
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జెకరాయ్ 12:1 => దేవోకిత్ ఇశార్యేలీయులనుగూరిచ్ వచిచ్న యెహోవా వాకుక్. ఆకాశమండలమును 

విశాలపరచి భూమికి పునాదివేసి మనుషుయ్ల అంతరంగములో జీవాతమ్ను సృజించు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా 

యోబు 9:8 => ఆయన ఒకక్డే ఆకాశమండలమును విశాలపరచువాడు సముదర్ తరంగములమీద 

ఆయన నడుచుచునాన్డు. 

కీరత్నలు 148:5 => యెహోవా ఆజఞ్ ఇయయ్గా అవి పుటెట్ను అవి యెహోవా నామమును సుత్తించును 

గాక 

2 పేతురు 3:5 => ఏలయనగా పూరవ్మునుండి ఆకాశముండెననియు, నీళల్లోనుండియు 

నీళల్వలనను సమకూరచ్బడిన భూమియు దేవుని వాకయ్మువలన కలిగెననియు వారు బుదిధ్పూరవ్కముగా 

మరతురు. 

పర్కటన 14:6 => అపుప్డు మరియొక దూతను చూచితిని. అతడు భూనివాసులకు, అనగా పర్తి 

జనమునకును పర్తి వంశమునకును ఆ యా భాషలు మాటలాడువారికిని పర్తి పర్జకును 

పర్కటించునటుల్ నితయ్సువారత్ తీసికొని ఆకాశమధయ్మున ఎగురుచుండెను 

వచనము 7 

దేవుడు ఆ విశాలము చేసి విశాలము కిర్ంది జలములను విశాలము మీది జలములను వేరుపరపగా ఆ 

పర్కారమాయెను. 

సామెతలు 8:28 => ఆయన పైన ఆకాశమును సిథ్రపరచినపుప్డు జలధారలను ఆయన 

బిగించినపుప్డు 

సామెతలు 8:29 => జలములు తమ సరిహదుద్లు మీరకుండునటుల్ ఆయన సముదర్మునకు 

పొలిమేరను ఏరప్రచినపుప్డు భూమియొకక్ పునాదులను నిరణ్యించినపుప్డు 

యోబు 26:8 => వాటికిర్ంద మేఘములు చినిగిపోకుండ ఆయన తన మేఘములలో నీళల్ను 

బంధించెను. 
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కీరత్నలు 104:10 => ఆయన కొండలోయలలో నీటిబుగగ్లను పుటిట్ంచును అవి మనయ్ములలో 

పారును. 

కీరత్నలు 148:4 => పరమాకాశములారా, ఆకాశముపైనునన్ జలములారా, ఆయనను సుత్తించుడి. 

పర్సంగి 11:3 => మేఘములు వరష్ముతో నిండియుండగా అవి భూమిమీద దాని పోయును; మార్ను 

దకిష్ణముగా పడినను ఉతత్రముగా పడినను అది పడిన చోటనే యుండును. 

ఆదికాండము 1:9 => దేవుడు ఆకాశము కిర్ందనునన్ జలములొకచోటనే కూరచ్బడి ఆరిన నేల 

కనబడును గాకని పలుకగా ఆ పర్కారమాయెను. 

ఆదికాండము 1:11 => దేవుడు గడిడ్ని వితత్నములిచుచ్ చెటల్ను భూమిమీద తమ తమ జాతి పర్కారము 

తమలో వితత్నములుగల ఫలమిచుచ్ ఫలవృక్షములను భూమి మొలిపించుగాకని పలుకగా ఆ 

పర్కారమాయెను. 

ఆదికాండము 1:15 => భూమిమీద వెలుగిచుచ్టకు అవి ఆకాశ విశాలమందు జోయ్తులై 

యుండుగాకనియు పలికెను; ఆ పర్కారమాయెను. 

ఆదికాండము 1:24 => దేవుడు వాటి వాటి జాతి పర్కారము జీవముగల వాటిని, అనగా వాటి వాటి 

జాతి పర్కారము పశువులను పురుగులను అడవి జంతువులను భూమి పుటిట్ంచుగాకని పలికెను; ఆ 

పర్కారమాయెను. 

మతత్యి 8:27 => ఆ మనుషుయ్లు ఆశచ్రయ్పడి ఈయన ఎటిట్వాడో; ఈయనకు గాలియు 

సముదర్మును లోబడుచునన్వని చెపుప్కొనిరి. 

ఆదికాండము 1:20 => దేవుడు జీవముకలిగి చలించువాటిని జలములు సమృదిధ్గా పుటిట్ంచును 

గాకనియు, పకుష్లు భూమిపైని ఆకాశ విశాలములో ఎగురును గాకనియు పలికెను. 

ఆదికాండము 7:11 => నోవహు వయసు యొకక్ ఆరువందల సంవతస్రము రెండవ నెల పదియేడవ 

దినమున మహాగాధజలముల ఊటలనిన్యు ఆ దినమందే విడబడెను, ఆకాశపుతూములు విపప్బడెను. 

నిరగ్మకాండము 3:16 => నీవు వెళి ల్ ఇశార్యేలీయుల పెదద్లను పోగు చేసి మీ పితరుల దేవుడైన 

యెహోవా, అనగా అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబుల దేవుడు, నాకు పర్తయ్క్షమై యిటల్నెను నేను 

మిముమ్ను, ఐగుపుత్లో మీకు సంభవించిన దానిని, నిశచ్యముగా చూచితిని, 
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యోబు 9:8 => ఆయన ఒకక్డే ఆకాశమండలమును విశాలపరచువాడు సముదర్ తరంగములమీద 

ఆయన నడుచుచునాన్డు. 

యోనా 2:10 => అంతలో యెహోవా మతస్య్మునకు ఆజఞ్ ఇయయ్గా అది యోనాను నేలమీద 

కకిక్వేసెను. 

వచనము 8 

దేవుడు ఆ విశాలమునకు ఆకాశమని పేరు పెటెట్ను. అసత్మయమును ఉదయమును కలుగగా రెండవ 

దినమాయెను. 

ఆదికాండము 1:5 => దేవుడు వెలుగునకు పగలనియు, చీకటికి రాతిర్ అనియు పేరు పెటెట్ను. 

అసత్మయమును ఉదయమును కలుగగా ఒక దినమాయెను. 

ఆదికాండము 1:10 => దేవుడు ఆరిన నేలకు భూమి అని పేరు పెటెట్ను, జలరాశికి ఆయన 

సముదర్ములని పేరు పెటెట్ను, అది మంచిదని దేవుడు చూచెను. 

ఆదికాండము 5:2 => మగవానిగాను ఆడుదానిగాను వారిని సృజించి వారు సృజించబడిన దినమున 

వారిని ఆశీరవ్దించి వారికి నరులని పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 1:5 => దేవుడు వెలుగునకు పగలనియు, చీకటికి రాతిర్ అనియు పేరు పెటెట్ను. 

అసత్మయమును ఉదయమును కలుగగా ఒక దినమాయెను. 

ఆదికాండము 1:13 => అసత్మయమును ఉదయమును కలుగగా మూడవ దినమాయెను. 

ఆదికాండము 1:19 => అసత్మయమును ఉదయమును కలుగగా నాలుగవ దినమాయెను. 

ఆదికాండము 1:23 => అసత్మయమును ఉదయమును కలుగగా అయిదవ దినమాయెను. 

ఆదికాండము 1:31 => దేవుడు తాను చేసినది యావతుత్ను చూచినపుప్డు అది చాలమంచిదిగ 

నుండెను. అసత్మయమును ఉదయమును కలుగగా ఆరవ దినమాయెను. 

నిరగ్మకాండము 27:21 => సాక్షయ్పు మందసము ఎదుటనునన్ తెరకు వెలుపల పర్తయ్క్షపు 

గుడారములో అహరోనును అతని కుమారులును సాయంకాలము మొదలుకొని ఉదయమువరకు 
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యెహోవా సనిన్ధిని దాని సవరింపవలెను. అది ఇశార్యేలీయులకు వారి తరతరములవరకు నితయ్మైన 

కటట్డ. 

యోబు 2:13 => అతని బాధ అతయ్ధికముగానుండెనని గర్హించి యెవరును అతనితో ఒకక్ 

మాటయైనను పలుకక రేయింబగలు ఏడు దినములు అతనితోకూడ నేలను కూరుచ్ండిరి. 

మారుక్ 14:30 => యేసు అతని చూచి నేటి రాతిర్ కోడి రెండుమారులు కూయకమునుపే నీవు ననున్ 

ఎరుగనని ముమామ్రు చెపెప్దవని నీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ననెను. 

వచనము 9 

దేవుడు ఆకాశము కిర్ందనునన్ జలములొకచోటనే కూరచ్బడి ఆరిన నేల కనబడును గాకని పలుకగా ఆ 

పర్కారమాయెను. 

యోబు 26:7 => శూనయ్మండలముపైని ఉతత్రదికుక్ననునన్ ఆకాశవిశాలమును ఆయన పరచెను 

శూనయ్ముపైని భూమిని వేర్లాడచేసెను. 

యోబు 26:10 => వెలుగు చీకటుల సరిహదుద్లవరకు ఆయన జలములకు హదుద్ నియమించెను. 

యోబు 38:8 => సముదర్ము దాని గరభ్మునుండి పొరిల్ రాగా తలుపులచేత దానిని 

మూసినవాడెవడు? 

యోబు 38:9 => నేను మేఘమును దానికి వసత్రముగాను గాఢాంధకారమును దానికి పొతిత్గుడ డ్గాను 

వేసినపుప్డు నీవుంటివా?  

యోబు 38:10 => దానికి సరిహదుద్ నియమించి దానికి అడ డ్గడియలను తలుపులను పెటిట్ంచినపుప్డు 

యోబు 38:11 => నీవు ఇంతవరకే గాని మరి దగగ్రకు రాకూడదనియు ఇకక్డనే నీ తరంగముల 

పొంగు అణపబడుననియు నేను చెపిప్నపుప్డు నీవుంటివా?  

కీరత్నలు 24:1 => భూమియు దాని సంపూరణ్తయు లోకమును దాని నివాసులును యెహోవావే. 

కీరత్నలు 24:2 => ఆయన సముదర్ములమీద దానికి పునాది వేసెను పర్వాహజలములమీద దాని 

సిథ్రపరచెను. 
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కీరత్నలు 33:7 => సముదర్జలములను రాశిగా కూరుచ్వాడు ఆయనే. అగాధ జలములను కొటల్లో 

కూరుచ్వాడు ఆయనే. 

కీరత్నలు 95:5 => సముదర్ము ఆయనది ఆయన దాని కలుగజేసెను ఆయన హసత్ములు భూమిని 

నిరిమ్ంచెను. 

కీరత్నలు 104:3 => జలములలో ఆయన తన గదుల దూలములను వేసియునాన్డు. మేఘములను 

తనకు వాహనముగా చేసికొని గాలి రెకక్లమీద గమనము చేయుచునాన్డు  

కీరత్నలు 104:5 => భూమి యెనన్టికిని కదలకుండునటుల్ ఆయన దానిని పునాదులమీద 

సిథ్రపరచెను. 

కీరత్నలు 104:6 => దానిమీద అగాధజలములను నీవు వసత్రమువలె కపిప్తివి. కొండలకుపైగా నీళుల్ 

నిలిచెను. 

కీరత్నలు 104:7 => నీవు గదిద్ంపగానే అవి పారిపోయెను నీ ఉరుము శబద్ము విని అవి తవ్రగా 

పారిపోయెను. 

కీరత్నలు 104:8 => నీవు వాటికి నియమించినచోటికి పోవుటకై అవి పరవ్తములెకెక్ను పలల్ములకు 

దిగెను. 

కీరత్నలు 104:9 => అవి మరలివచిచ్ భూమిని కపప్కయుండునటుల్ అవి దాటలేని సరిహదుద్లు నీవు 

వాటికి నియమించితివి. 

కీరత్నలు 136:5 => తన జాఞ్నముచేత ఆయన ఆకాశమును కలుగజేసెను ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 136:6 => ఆయన భూమిని నీళల్మీద పరచినవాడు ఆయన కృప నిరంతరముండును. 

సామెతలు 8:28 => ఆయన పైన ఆకాశమును సిథ్రపరచినపుప్డు జలధారలను ఆయన 

బిగించినపుప్డు 

సామెతలు 8:29 => జలములు తమ సరిహదుద్లు మీరకుండునటుల్ ఆయన సముదర్మునకు 

పొలిమేరను ఏరప్రచినపుప్డు భూమియొకక్ పునాదులను నిరణ్యించినపుప్డు 
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పర్సంగి 1:7 => నదులనిన్యు సముదర్ములో పడును, అయితే సముదర్ము నిండుటలేదు; నదులు 

ఎకక్డనుండి పారివచుచ్నో అకక్డికే అవి ఎపుప్డును మరలిపోవును 

యిరిమ్యా 5:22 => సముదర్ము దాటలేకుండునటుల్ను, దాని తరంగము లెంత పొరిల్నను అవి 

పర్బలలేకయు, ఎంత ఘోషించినను దాని దాటలేకయు ఉండునటుల్ను నితయ్ నిరణ్యముచేత దానికి 

ఇసుకను సరిహదుద్గా నియమించిన నాకు మీరు భయపడరా? నా సనిన్ధిని వణకరా? ఇదే యెహోవా 

వాకుక్. 

యోనా 1:9 => అతడు వారితో ఇటల్నెను నేను హెబీర్యుడను; సముదర్మునకును భూమికిని 

సృషిట్కరత్యై ఆకాశమందుండు దేవుడైయునన్ యెహోవా యందు నేను భయభకుత్లు గలవాడనై 

యునాన్ను. 

2 పేతురు 3:5 => ఏలయనగా పూరవ్మునుండి ఆకాశముండెననియు, నీళల్లోనుండియు 

నీళల్వలనను సమకూరచ్బడిన భూమియు దేవుని వాకయ్మువలన కలిగెననియు వారు బుదిధ్పూరవ్కముగా 

మరతురు. 

పర్కటన 10:6 => పరలోకమును అందులో ఉనన్వాటిని, భూమిని అందులో ఉనన్వాటిని, 

సముదర్మును అందులో ఉనన్వాటిని సృషిట్ంచి, యుగయుగములు జీవించుచునన్ వానితోడు 

ఒటుట్పెటుట్కొని ఇక ఆలసయ్ముండదు గాని 

ఆదికాండము 1:7 => దేవుడు ఆ విశాలము చేసి విశాలము కిర్ంది జలములను విశాలము మీది 

జలములను వేరుపరపగా ఆ పర్కారమాయెను. 

యోబు 36:30 => ఆయన తనచుటుట్ తన మెరుపును వాయ్పింపజేయును సముదర్పు 

అడుగుభాగమును ఆయన కపుప్ను. 

యోబు 38:10 => దానికి సరిహదుద్ నియమించి దానికి అడ డ్గడియలను తలుపులను పెటిట్ంచినపుప్డు 

సామెతలు 3:20 => ఆయన తెలివివలన అగాధజలములు పర్వహించుచునన్వి మేఘములనుండి 

మంచుబిందువులు కురియుచునన్వి. 

యోనా 2:10 => అంతలో యెహోవా మతస్య్మునకు ఆజఞ్ ఇయయ్గా అది యోనాను నేలమీద 

కకిక్వేసెను. 
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లూకా 5:13 => అపుప్డాయన చెయియ్చాపి వానిని ముటిట్ నాకిషట్మే; నీవు శుదుధ్డవు కమమ్ని అనగానే, 

కుషఠ్రోగము వానిని విడిచెను. 

లూకా 8:25 => అపుప్డాయన మీ విశావ్సమెకక్డ అని వారితో అనెను. అయితే వారు భయపడి 

ఈయన గాలికిని నీళల్కును ఆజాఞ్పింపగా అవి లోబడుచునన్వే; ఈయన యెవరో అని యొకనితోనొకడు 

చెపుప్కొని ఆశచ్రయ్పడిరి 

వచనము 10 

దేవుడు ఆరిన నేలకు భూమి అని పేరు పెటెట్ను, జలరాశికి ఆయన సముదర్ములని పేరు పెటెట్ను, అది 

మంచిదని దేవుడు చూచెను. 

ఆదికాండము 1:4 => వెలుగు మంచిదైనటుట్ దేవుడు చూచెను; దేవుడు వెలుగును చీకటిని 

వేరుపరచెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:4 => ఆయన ఆశర్యదురగ్ముగా నునాన్డు; ఆయన కారయ్ము 

సంపూరణ్ము ఆయన చరయ్లనిన్యు నాయ్యములు ఆయన నిరోద్షియై నముమ్కొనదగిన దేవుడు. ఆయన 

నీతిపరుడు యథారథ్వంతుడు. 

కీరత్నలు 104:31 => యెహోవా మహిమ నితయ్ముండునుగాక. యెహోవా తన కిర్యలను చూచి 

ఆనందించును గాక. 

ఆదికాండము 1:8 => దేవుడు ఆ విశాలమునకు ఆకాశమని పేరు పెటెట్ను. అసత్మయమును 

ఉదయమును కలుగగా రెండవ దినమాయెను. 

ఆదికాండము 2:1 => ఆకాశమును భూమియు వాటిలోనునన్ సమసత్ సమూహమును సంపూరిత్ 

చేయబడెను. 

నిరగ్మకాండము 7:19 => మరియు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను నీవు అహరోనుతో నీకఱ ఱ్ను 

పటుట్కొని ఐగుపుత్ జలములమీద, అనగా వారి నదులమీదను వారి కాలువలమీదను, వారి 

చెరువులమీదను, వారి నీటి గుంటలనిన్టిమీదను నీ చెయియ్ చాపుము; అవి రకత్మగును; ఐగుపుత్ 

దేశమందంతటను మార్ను పాతర్లలోను రాతి పాతర్లలోను రకత్ము ఉండునని అతనితో చెపుప్మనెను. 
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సంఖాయ్కాండము 20:29 => అహరోను చనిపోయెనని సరవ్సమాజము గర్హించినపుప్డు 

ఇశార్యేలీయుల కుటుంబికులందరును అహరోనుకొరకు ముపప్ది దినములు దుఃఖము సలిపిరి. 

యోబు 38:10 => దానికి సరిహదుద్ నియమించి దానికి అడ డ్గడియలను తలుపులను పెటిట్ంచినపుప్డు 

కీరత్నలు 24:2 => ఆయన సముదర్ములమీద దానికి పునాది వేసెను పర్వాహజలములమీద దాని 

సిథ్రపరచెను. 

కీరత్నలు 33:7 => సముదర్జలములను రాశిగా కూరుచ్వాడు ఆయనే. అగాధ జలములను కొటల్లో 

కూరుచ్వాడు ఆయనే. 

కీరత్నలు 95:5 => సముదర్ము ఆయనది ఆయన దాని కలుగజేసెను ఆయన హసత్ములు భూమిని 

నిరిమ్ంచెను. 

సామెతలు 8:29 => జలములు తమ సరిహదుద్లు మీరకుండునటుల్ ఆయన సముదర్మునకు 

పొలిమేరను ఏరప్రచినపుప్డు భూమియొకక్ పునాదులను నిరణ్యించినపుప్డు 

యెషయా 42:5 => ఆకాశములను సృజించి వాటిని విశాలపరచి భూమిని అందులో పుటిట్న 

సమసత్మును పరచి దానిమీదనునన్ జనులకు పార్ణమును దానిలో నడచువారికి జీవాతమ్ను ఇచుచ్చునన్ 

దేవుడైన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

లూకా 8:25 => అపుప్డాయన మీ విశావ్సమెకక్డ అని వారితో అనెను. అయితే వారు భయపడి 

ఈయన గాలికిని నీళల్కును ఆజాఞ్పింపగా అవి లోబడుచునన్వే; ఈయన యెవరో అని యొకనితోనొకడు 

చెపుప్కొని ఆశచ్రయ్పడిరి 

వచనము 11 

దేవుడు గడిడ్ని వితత్నములిచుచ్ చెటల్ను భూమిమీద తమ తమ జాతి పర్కారము తమలో వితత్నములుగల 

ఫలమిచుచ్ ఫలవృక్షములను భూమి మొలిపించుగాకని పలుకగా ఆ పర్కారమాయెను. 

ఆదికాండము 2:5 => అదివరకు పొలమందలి యే పొదయు భూమిమీద నుండలేదు. పొలమందలి 

యే చెటుట్ను మొలవలేదు; ఏలయనగా దేవుడైన యెహోవా భూమిమీద వాన కురిపించలేదు, నేలను 

సేదయ్పరచుటకు నరుడు లేడు 
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యోబు 28:5 => భూమినుండి ఆహారము పుటుట్ను దాని లోపలిభాగము అగిన్మయమైనటుల్ండును. 

కీరత్నలు 104:14 => పశువులకు గడిడ్ని నరుల ఉపయోగమునకు కూర మొకక్లను ఆయన 

మొలిపించుచునాన్డు 

కీరత్నలు 104:15 => అందుమూలమున భూమిలోనుండి ఆహారమును నరుల హృదయమును 

సంతోషపెటుట్ దార్కాష్రసమును వారి మొగములకు మెరుగునిచుచ్ తైలమును నరుల హృదయమును 

బలపరచు ఆహారమును ఆయన పుటిట్ంచుచునాన్డు  

కీరత్నలు 104:16 => యెహోవా వృక్షములు తృపిత్పొందుచునన్వి. ఆయన నాటిన లెబానోను 

దేవదారు వృక్షములు తృపిత్పొందుచునన్వి.  

కీరత్నలు 104:17 => అచచ్ట పకుష్లు తమ గూళుల్ కటుట్కొనును అచచ్ట సరళవృక్షములపైన 

కొంగలు నివాసము చేయుచునన్వి. 

కీరత్నలు 147:8 => ఆయన ఆకాశమును మేఘములతో కపుప్వాడు భూమికొరకు వరష్ము 

సిదధ్పరచువాడు పరవ్తములమీద గడిడ్ మొలిపించువాడు 

మతత్యి 6 :30 => నేడుండి రేపు పొయిలో వేయబడు అడవి గడిడ్ని దేవుడీలాగు 

అలంకరించినయెడల, అలప్విశావ్సులారా, మీకు మరి నిశచ్యముగా వసత్రములు ధరింపజేయును 

గదా. 

హెబీర్యులకు 6:7 => ఎటల్నగా, భూమి తనమీద తరుచుగా కురియు వరష్మును తార్గి, 

యెవరికొరకు వయ్వసాయము చేయబడునో వారికి అనుకూలమైన పైరులను ఫలించుచు దేవుని 

ఆశీరవ్చనము పొందును. 

ఆదికాండము 1:29 => దేవుడు ఇదిగో భూమిమీదనునన్ వితత్నములిచుచ్ పర్తి చెటుట్ను 

వితత్నములిచుచ్ వృక్షఫలముగల పర్తి వృక్షమును మీకిచిచ్యునాన్ను; అవి మీకాహారమగును. 

ఆదికాండము 2:9 => మరియు దేవుడైన యెహోవా చూపునకు రమయ్మైనదియు ఆహారమునకు 

మంచిదియునైన పర్తి వృక్షమును, ఆ తోటమధయ్ను జీవవృక్షమును, మంచిచెడ డ్ల తెలివినిచుచ్ 

వృక్షమును నేలనుండి మొలిపించెను. 
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ఆదికాండము 2:16 => మరియు దేవుడైన యెహోవా ఈ తోటలోనునన్ పర్తి వృక్ష ఫలములను నీవు 

నిరభయ్ంతరముగా తినవచుచ్ను; 

కీరత్నలు 1:3 => అతడు నీటికాలువల యోరను నాటబడినదై ఆకు వాడక తన కాలమందు 

ఫలమిచుచ్ చెటుట్వలె నుండును అతడు చేయునదంతయు సఫలమగును. 

యిరిమ్యా 17:8 => వాడు జలములయొదద్ నాటబడిన చెటుట్వలె నుండును; అది కాలువల ఓరను 

దాని వేళుల్ తనున్ను; వెటట్ కలిగినను దానికి భయపడదు, దాని ఆకు పచచ్గానుండును, వరష్ములేని 

సంవతస్రమున చింతనొందదు కాపు మానదు. 

మతత్యి 3:10 => ఇపుప్డే గొడ డ్లి చెటల్వేరున ఉంచబడియునన్ది గనుక మంచి ఫలము ఫలింపని పర్తి 

చెటుట్ను నరకబడి అగిన్లో వేయబడును. 

మతత్యి 7:16 => వారి ఫలములవలన మీరు వారిని తెలిసికొందురు. ముండల్పొదలలో దార్క్ష 

పండల్నైనను, పలేల్రుచెటల్ను అంజూరపు పండల్నైనను కోయుదురా? 

మతత్యి 7:17 => ఆలాగుననే పర్తి మంచి చెటుట్ మంచి ఫలములు ఫలించును, పనికిమాలిన చెటుట్, 

కానిఫలములు ఫలించును. 

మతత్యి 7:18 => మంచి చెటుట్ కానిఫలములు ఫలింపనేరదు, పనికిమాలిన చెటుట్ మంచి ఫలములు 

ఫలింపనేరదు. 

మతత్యి 7:19 => మంచి ఫలములు ఫలింపని పర్తిచెటుట్ నరకబడి అగిన్లో వేయబడును. 

మతత్యి 7:20 => కాబటిట్ మీరు వారి ఫలములవలన వారిని తెలిసికొందురు. 

మారుక్ 4:28 => భూమి మొదట మొలకను తరువాత వెనున్ను అటుతరువాత వెనున్లో ముదురు 

గింజలను తనంతటతానే పుటిట్ంచును. 

లూకా 6:43 => ఏ మంచి చెటుట్నను పనికిమాలిన ఫలములు ఫలింపవు, పనికిమాలిన చెటుట్న 

మంచి ఫలములు ఫలింపవు. 

లూకా 6:44 => పర్తి చెటుట్ తన ఫలములవలన తెలియబడును. ముండల్పొదలో అంజూరపు పండుల్ 

ఏరుకొనరు; కోరింద పొదలో దార్క్షపండుల్ కోయరు. 
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యాకోబు 3:12 => నా సహోదరులారా, అంజూరపుచెటుట్న ఒలీవ పండల్యినను దార్క్షతీగెను 

అంజూరపు పండల్యినను కాయునా? అటువలెనే ఉపుప్నీళల్లో నుండి తియయ్ని నీళుల్ను ఊరవు. 

ఆదికాండము 1:7 => దేవుడు ఆ విశాలము చేసి విశాలము కిర్ంది జలములను విశాలము మీది 

జలములను వేరుపరపగా ఆ పర్కారమాయెను. 

కీరత్నలు 50:12 => లోకమును దాని పరిపూరణ్తయు నావే. నేను ఆకలిగొనినను నీతో చెపప్ను. 

కీరత్నలు 104:24 => యెహోవా, నీ కారయ్ములు ఎనెన్నిన్ విధములుగా నునన్వి! జాఞ్నముచేత నీవు 

వాటనిన్టిని నిరిమ్ంచితివి నీవు కలుగజేసినవాటితో భూమి నిండియునన్ది. 

యోనా 2:10 => అంతలో యెహోవా మతస్య్మునకు ఆజఞ్ ఇయయ్గా అది యోనాను నేలమీద 

కకిక్వేసెను. 

1 కొరిందీయులకు 15:38 => అయితే దేవుడే తన చితత్పర్కారము నీవు వితిత్నదానికి శరీరము 

ఇచుచ్ను. మరియు పర్తి వితత్నమునకును దాని దాని శరీరము ఇచుచ్చునాన్డు. మాంసమంతయు ఒక 

విధమైనది కాదు. 

2 కొరిందీయులకు 9:10 => వితుత్వానికి వితత్నమును తినుటకు ఆహారమును దయచేయు దేవుడు 

మీకు వితత్నము దయచేసి విసత్రింపచేసి, మీరు పర్తి విషయములో పూరౌణ్దారయ్భాగయ్ము 

గలవారగునటుల్, మీ నీతిఫలములు వృదిధ్పొందించును. 

వచనము 12 

భూమి గడిడ్ని తమ తమ జాతి పర్కారము వితత్నములిచుచ్ చెటల్ను, తమ తమ జాతి పర్కారము తమలో 

వితత్నములుగల ఫలవృక్షములను మొలిపింపగా అది మంచిదని దేవుడు చూచెను 

యెషయా 61:11 => భూమి మొలకను మొలిపించునటుల్గాను తోటలో వితత్బడినవాటిని అది 

మొలిపించునటుల్గాను నిశచ్యముగా సమసత్ జనముల యెదుట పర్భువగు యెహోవా నీతిని 

సోత్తర్మును ఉజీజ్వింపజేయును.  

మారుక్ 4:28 => భూమి మొదట మొలకను తరువాత వెనున్ను అటుతరువాత వెనున్లో ముదురు 

గింజలను తనంతటతానే పుటిట్ంచును. 
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యెషయా 55:10 => వరష్మును హిమమును ఆకాశమునుండి వచిచ్ అకక్డికి ఏలాగు మరలక 

భూమిని తడిపి వితుత్వానికి వితత్నమును భుజించువానికి ఆహారమును కలుగుటకై అది చిగిరిచ్ 

వరిధ్లుల్నటుల్ చేయునో ఆలాగే నా నోటనుండి వచుచ్ వచనమును ఉండును 

యెషయా 55:11 => నిషఫ్లముగా నాయొదద్కు మరలక అది నాకు అనుకూలమైనదాని నెరవేరుచ్ను 

నేను పంపిన కారయ్మును సఫలముచేయును. 

మతత్యి 13:24 => ఆయన మరియొక ఉపమానము వారితో చెపెప్ను, ఏమనగా పరలోకరాజయ్ము, 

తన పొలములో మంచి వితత్నము వితిత్న యొక మనుషుయ్ని పోలియునన్ది. 

మతత్యి 13:25 => మనుషుయ్లు నిదిర్ంచుచుండగా, అతని శతుర్వు వచిచ్ గోధుమల మధయ్ను 

గురుగులు వితిత్పోయెను. 

మతత్యి 13:26 => మొలకలు పెరిగి గింజ పటిట్నపుప్డు గురుగులు కూడ అగపడెను. 

లూకా 6:44 => పర్తి చెటుట్ తన ఫలములవలన తెలియబడును. ముండల్పొదలో అంజూరపు పండుల్ 

ఏరుకొనరు; కోరింద పొదలో దార్క్షపండుల్ కోయరు. 

2 కొరిందీయులకు 9:10 => వితుత్వానికి వితత్నమును తినుటకు ఆహారమును దయచేయు దేవుడు 

మీకు వితత్నము దయచేసి విసత్రింపచేసి, మీరు పర్తి విషయములో పూరౌణ్దారయ్భాగయ్ము 

గలవారగునటుల్, మీ నీతిఫలములు వృదిధ్పొందించును. 

గలతీయులకు 6:7 => మోసపోకుడి, దేవుడు వెకిక్రింపబడడు; మనుషుయ్డు ఏమి వితుత్నో ఆ పంటనే 

కోయును. 

ఆదికాండము 1:4 => వెలుగు మంచిదైనటుట్ దేవుడు చూచెను; దేవుడు వెలుగును చీకటిని 

వేరుపరచెను. 

ఆదికాండము 2:5 => అదివరకు పొలమందలి యే పొదయు భూమిమీద నుండలేదు. పొలమందలి 

యే చెటుట్ను మొలవలేదు; ఏలయనగా దేవుడైన యెహోవా భూమిమీద వాన కురిపించలేదు, నేలను 

సేదయ్పరచుటకు నరుడు లేడు 

యోబు 28:5 => భూమినుండి ఆహారము పుటుట్ను దాని లోపలిభాగము అగిన్మయమైనటుల్ండును. 

కీరత్నలు 50:12 => లోకమును దాని పరిపూరణ్తయు నావే. నేను ఆకలిగొనినను నీతో చెపప్ను. 
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కీరత్నలు 104:14 => పశువులకు గడిడ్ని నరుల ఉపయోగమునకు కూర మొకక్లను ఆయన 

మొలిపించుచునాన్డు 

కీరత్నలు 104:24 => యెహోవా, నీ కారయ్ములు ఎనెన్నిన్ విధములుగా నునన్వి! జాఞ్నముచేత నీవు 

వాటనిన్టిని నిరిమ్ంచితివి నీవు కలుగజేసినవాటితో భూమి నిండియునన్ది. 

1 కొరిందీయులకు 2:16 => పర్భువు మనసుస్ను ఎరిగి ఆయనకు బోధింపగలవాడెవడు? మనమైతే 

కీర్సుత్ మనసుస్ కలిగినవారము. 

1 కొరిందీయులకు 15:38 => అయితే దేవుడే తన చితత్పర్కారము నీవు వితిత్నదానికి శరీరము 

ఇచుచ్ను. మరియు పర్తి వితత్నమునకును దాని దాని శరీరము ఇచుచ్చునాన్డు. మాంసమంతయు ఒక 

విధమైనది కాదు. 

వచనము 13 

అసత్మయమును ఉదయమును కలుగగా మూడవ దినమాయెను. 

ఆదికాండము 1:5 => దేవుడు వెలుగునకు పగలనియు, చీకటికి రాతిర్ అనియు పేరు పెటెట్ను. 

అసత్మయమును ఉదయమును కలుగగా ఒక దినమాయెను. 

ఆదికాండము 1:8 => దేవుడు ఆ విశాలమునకు ఆకాశమని పేరు పెటెట్ను. అసత్మయమును 

ఉదయమును కలుగగా రెండవ దినమాయెను. 

ఆదికాండము 1:31 => దేవుడు తాను చేసినది యావతుత్ను చూచినపుప్డు అది చాలమంచిదిగ 

నుండెను. అసత్మయమును ఉదయమును కలుగగా ఆరవ దినమాయెను. 

మారుక్ 14:30 => యేసు అతని చూచి నేటి రాతిర్ కోడి రెండుమారులు కూయకమునుపే నీవు ననున్ 

ఎరుగనని ముమామ్రు చెపెప్దవని నీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ననెను. 

వచనము 14 

దేవుడు పగటిని రాతిర్ని వేరుపరచునటుల్ ఆకాశ విశాలమందు జోయ్తులు కలుగునుగాకనియు, అవి 

సూచనలను కాలములను దిన సంవతస్రములను సూచించుటకై యుండుగాకనియు, 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 4:19 => సూరయ్ చందర్ నక్షతర్ములైన ఆకాశసైనయ్మును చూచి 

మరలుకొలప్బడి, నీ దేవుడైన యెహోవా సరావ్కాశము కిర్ందనునన్ సమసత్ పర్జలకొరకు 

పంచిపెటిట్నవాటికి నమసక్రించి వాటిని పూజింపకుండునటుల్ను మీరు బహు జాగర్తత్పడుడి. 

యోబు 25:3 => ఆయన సేనలను లెకిక్ంప శకయ్మా? ఆయన వెలుగు ఎవరిమీదనైనను 

ఉదయింపకుండునా? 

యోబు 25:5 => ఆయన దృషిట్కి చందుర్డు కాంతిగలవాడు కాడు నక్షతర్ములు పవితర్మైనవి కావు. 

యోబు 38:12 => అరుణోదయము భూమి దిగంతములవరకు వాయ్పించునటుల్ను 

యోబు 38:13 => అది దుషుట్లను తనలోనుండకుండ దులిపివేయునటుల్ను నీవెపుప్డైన 

ఉదయమును కలుగజేసితివా? అరుణోదయమునకు దాని సథ్లమును తెలిపితివా?  

యోబు 38:14 => ముదర్వలన మంటికి రూపము కలుగునటుల్ అది పుటట్గా భూముఖము 

మారుప్నొందును విచితర్మైన పనిగల వసత్రమువలె సమసత్మును కనబడును.  

కీరత్నలు 8:3 => నీచేతిపనియైన నీ ఆకాశములను నీవు కలుగజేసిన చందర్నక్షతర్ములను నేను 

చూడగా 

కీరత్నలు 8:4 => నీవు మనుషుయ్ని జాఞ్పకము చేసికొనుటకు వాడేపాటివాడు? నీవు నరపుతుర్ని 

దరిశ్ంచుటకు వాడేపాటివాడు? 

కీరత్నలు 19:1 => ఆకాశములు దేవుని మహిమను వివరించుచునన్వి అంతరిక్షము ఆయన చేతిపనిని 

పర్చురపరచుచునన్ది. 

కీరత్నలు 19:2 => పగటికి పగలు బోధచేయుచునన్ది. రాతిర్కి రాతిర్ జాఞ్నము తెలుపుచునన్ది. 

కీరత్నలు 19:3 => వాటికి భాషలేదు మాటలులేవు వాటి సవ్రము వినబడదు. 

కీరత్నలు 19:4 => వాటి కొలనూలు భూమియందంతట వాయ్పించియునన్ది లోకదిగంతములవరకు 

వాటి పర్కటనలు బయలువెళుల్చునన్వి వాటిలో ఆయన సూరుయ్నికి గుడారము వేసెను. 

కీరత్నలు 19:5 => అతడు తన అంతఃపురములోనుండి బయలుదేరు పెండిల్ కుమారునివలె ఉనాన్డు 

శూరుడు పరుగెతత్ నులల్సించునటుల్ తన పథమునందు పరుగెతత్ నులల్సించుచునాన్డు. 
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కీరత్నలు 19:6 => అతడు ఆకాశమున ఈ దికుక్నుండి బయలుదేరి ఆ దికుక్వరకు దానిచుటుట్ తిరిగి 

వచుచ్చునాన్డు అతని వేడిమికి మరుగైనది ఏదియు లేదు. 

కీరత్నలు 74:16 => పగలు నీదే రాతిర్నీదే సూరయ్చందుర్లను నీవే నిరిమ్ంచితివి. 

కీరత్నలు 74:17 => భూమికి సరిహదుద్లను నియమించినవాడవు నీవే వేసవికాలము చలికాలము 

నీవే కలుగజేసితివి. 

కీరత్నలు 104:19 => ఋతువులను తెలుపుటకై ఆయన చందుర్ని నియమించెను సూరుయ్నికి తన 

అసత్మయకాలము తెలియును 

కీరత్నలు 104:20 => నీవు చీకటి కలుగచేయగా రాతిర్యగుచునన్ది అపుప్డు అడవిజంతువులనిన్యు 

తిరుగులాడుచునన్వి. 

కీరత్నలు 119:91 => సమసత్ము నీకు సేవ చేయుచునన్వి కావున నీ నిరణ్యము చొపుప్న అవి నేటికిని 

సిథ్రపడియునన్వి 

కీరత్నలు 136:7 => ఆయన గొపప్ జోయ్తులను నిరిమ్ంచినవాడు ఆయన కృప నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 136:8 => పగటి నేలుటకు ఆయన సూరుయ్ని చేసెను ఆయన కృప నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 136:9 => రాతిర్ నేలుటకు ఆయన చందుర్ని నక్షతర్ములను చేసెను ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 148:3 => సూరయ్చందుర్లారా, ఆయనను సుత్తించుడి కాంతిగల నక్షతర్ములారా, 

మీరందరు ఆయనను సుత్తించుడి. 

కీరత్నలు 148:6 => ఆయన వాటిని నితయ్సాథ్యువులుగా సిథ్రపరచియునాన్డు ఆయన వాటికి కటట్డ 

నియమించెను ఏదియు దాని నతికర్మింపదు.  

యెషయా 40:26 => మీకనున్లు పైకెతిత్ చూడుడి వీటిని ఎవడు సృజించెను? వీటి లెకక్చొపుప్న వీటి 

సమూహములను బయలుదేరజేసి వీటనిన్టికిని పేరులు పెటిట్ పిలుచువాడే గదా. తన అధికశకిత్చేతను 

తనకు కలిగియునన్ బలాతిశయముచేతను ఆయన యొకక్టియైనను విడిచిపెటట్డు.  
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యిరిమ్యా 31:35 => పగటి వెలుగుకై సూరుయ్ని, రాతిర్ వెలుగుకై చందర్ నక్షతర్ములను 

నియమించువాడును, దాని తరంగములు ఘోషించునటుల్ సముదర్మును రేపువాడునగు యెహోవా ఆ 

మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు, సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా అని ఆయనకు పేరు. 

యిరిమ్యా 33:20 => యెహోవా ఆజఞ్ ఇచుచ్నదేమనగా దివారాతర్ములు వాటి సమయములలో 

ఉండకపోవునటుల్ నేను పగటికి చేసిన నిబంధనను రాతిర్కి చేసిన నిబంధనను మీరు భంగము 

చేయకలిగినయెడల 

యిరిమ్యా 33:25 => యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు పగటినిగూరిచ్యు రాతిర్నిగూరిచ్యు 

నేను చేసిన నిబంధన నిలకడగా ఉండనియెడల 

ఆదికాండము 1:3 => దేవుడు వెలుగు కమమ్ని పలుకగా వెలుగు కలిగెను. 

ఆదికాండము 8:22 => భూమి నిలిచియునన్ంతవరకు వెదకాలమును కోతకాలమును 

శీతోషణ్ములును వేసవి శీతకాలములును రాతిర్ంబగళుల్ను ఉండక మానవని తన హృదయములో 

అనుకొనెను. 

ఆదికాండము 9:13 => మేఘములో నా ధనుసుస్ను ఉంచితిని; అది నాకును భూమికిని మధయ్ 

నిబంధనకు గురుతుగా నుండును. 

యోబు 3:9 => అందులో సంధయ్వేళను పర్కాశించు నక్షతర్ములకు అంధకారము కముమ్ను గాక 

వెలుగుకొరకు అది యెదురుచూడగా వెలుగు లేకపోవును గాక 

యోబు 38:31 => కృతిత్క నక్షతర్ములను నీవు బంధింపగలవా? మృగశీరష్కు కటల్ను విపప్గలవా? 

యోబు 38:32 => వాటి వాటి కాలములలో నక్షతర్రాసులను వచుచ్నటుల్ చేయగలవా? సపత్రిష్ 

నక్షతర్ములను వాటి ఉపనక్షతర్ములను నీవు నడిపింపగలవా?  

కీరత్నలు 81:3 => అమావాసయ్నాడు కొముమ్ ఊదుడి మనము పండుగ ఆచరించు దినమగు 

పునన్మనాడు కొముమ్ ఊదుడి. 

యెహెజేక్లు 32:7 => నేను నినున్ ఆరిప్వేసి ఆకాశమండలమును మరుగుచేసెదను, నక్షతర్ములను 

చీకటి కమమ్జేసెదను, సూరుయ్ని మబుబ్చేత కపెప్దను, చందుర్డు వెనెన్ల కాయకపోవును. 
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యెహెజేక్లు 32:8 => నినున్బటిట్ ఆకాశమందు పర్కాశించు జోయ్తులకనిన్టికిని అంధకారము 

కమమ్జేసెదను, నీ దేశముమీద గాఢాంధకారము వాయ్పింపజేసెదను; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 46:1 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా తూరుప్తటుట్ చూచు లోపటి 

ఆవరణపు గుమమ్ము, పనిచేయు ఆరు దినములు మూయబడియుండి, విశార్ంతిదినమునను 

అమావాసయ్ దినమునను తీయబడియుండవలెను. 

యెహెజేక్లు 46:6 => అమావాసయ్నాడు నిరోద్షమైన చినన్ కోడెను నిరోద్షమైన ఆరు గొఱ ఱ్ పిలల్లను 

నిరోద్షమైన యొక పొటే ట్లును అరిప్ంపవలెను. 

యోవేలు 2:10 => వాటి భయముచేత భూమి కంపించుచునన్ది ఆకాశము తతత్రించుచునన్ది 

సూరయ్చందుర్లకు తేజోహీనత కలుగుచునన్ది నక్షతర్ములకు కాంతి తపుప్చునన్ది. 

యోవేలు 2:30 => మరియు ఆకాశమందును భూమియందును మహతాక్రయ్ములను, అనగా 

రకత్మును అగిన్ని ధూమ సత్ంభములను కనుపరచెదను 

యోవేలు 2:31 => యెహోవాయొకక్ భయంకరమైన ఆ మహాదినము రాకముందు సూరుయ్డు 

తేజోహీనుడగును, చందుర్డు రకత్వరణ్మగును. 

యోవేలు 3:15 => సూరయ్చందుర్లు తేజోహీనులైరి; నక్షతర్ ముల కాంతి తపిప్పోయెను. 

ఆమోసు 5:8 => ఆయన సపత్ఋషీ నక్షతర్ములను మృగశీరష్ నక్షతర్మును సృషిట్ంచినవాడు, 

కారుచీకటిని ఉదయముగా మారుచ్వాడు, పగటిని రాతిర్ చీకటివలె మారుప్చేయువాడు, 

సముదర్జలములను పిలిచి వాటిని భూమిమీద పొరిల్ పారజేయువాడు. 

ఆమోసు 8:9 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఆ దినమున నేను మధాయ్హన్కాలమందు 

సూరుయ్ని అసత్మింపజేయుదును. పగటివేళను భూమికి చీకటి కమమ్జేయుదును. 

మతత్యి 2:2 => యూదుల రాజుగా పుటిట్నవాడెకక్డ నునాన్డు? తూరుప్ దికుక్న మేము ఆయన 

నక్షతర్ము చూచి, ఆయనను పూజింప వచిచ్తిమని చెపిప్రి 

మతత్యి 16:2 => సాయంకాలమున మీరు ఆకాశము ఎఱ ఱ్గా ఉనన్ది గనుక వరష్ము 

కురియదనియు, 
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మతత్యి 16:3 => ఉదయమున ఆకాశము ఎఱ ఱ్గాను మబుబ్గాను ఉనన్ది గనుక నేడు గాలివాన 

వచుచ్ననియు చెపుప్దురు గదా. మీరు ఆకాశవైఖరి వివేచింప నెరుగుదురు గాని యీ కాలముల 

సూచనలను వివేచింపలేరు. 

మతత్యి 24:29 => ఆ దినముల శర్మ ముగిసిన వెంటనే చీకటి సూరుయ్ని కముమ్ను, చందుర్డు 

కాంతిని ఇయయ్డు, ఆకాశమునుండి నక్షతర్ములు రాలును, ఆకాశమందలి శకుత్లు కదలింపబడును. 

మారుక్ 13:24 => ఆ దినములలో ఆ శర్మ తీరినతరువాత చీకటి సూరుయ్ని కముమ్ను, చందుర్డు తన 

కాంతిని ఇయయ్డు, ఆకాశమునుండి నక్షతర్ములు రాలును, 

లూకా 21:25 => మరియు సూరయ్ చందర్ నక్షతర్ములలో సూచనలును, భూమిమీద 

సముదర్తరంగముల ఘోషవలన కలవరపడిన జనములకు శర్మయు కలుగును. 

లూకా 21:26 => ఆకాశమందలి శకుత్లు కదిలింపబడును గనుక లోకముమీదికి రాబోవుచునన్ 

వాటి విషయమై భయము కలిగి, మనుషుయ్లు ఎదురుచూచుచు ధైరయ్ముచెడి కూలుదురు. 

లూకా 23:45 => సూరుయ్డు అదృశుయ్డాయెను; గరాభ్లయపు తెర నడిమికి చినిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:19 => పైన ఆకాశమందు మహతాక్రయ్ములను కిర్ంద భూమిమీద సూచక 

కిర్యలను రకత్మును అగిన్ని పొగఆవిరిని కలుగజేసెదను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:20 => పర్భువు పర్తయ్క్షమగు ఆ మహాదినము రాకమునుపు సూరుయ్డు 

చీకటిగాను చందుర్డు రకత్ముగాను మారుదురు.  

పర్కటన 6:12 => ఆయన ఆరవ ముదర్ను విపిప్నపుప్డు నేను చూడగా పెదద్ భూకంపము కలిగెను. 

సూరుయ్డు కంబళివలె నలుపాయెను, చందర్బింబమంతయు రకత్వరణ్మాయెను, 

పర్కటన 8:12 => నాలుగవ దూత బూర ఊదినపుప్డు సూరయ్ చందర్ నక్షతర్ములలో మూడవ 

భాగము చీకటి కముమ్నటుల్ను, పగటిలో మూడవ భాగమున సూరుయ్డు పర్కాశింపకుండునటుల్ను, 

రాతిర్లో మూడవ భాగమున చందర్ నక్షతర్ములు పర్కాశింపకుండునటుల్ను వాటిలో మూడవ భాగము 

కొటట్బడెను. 
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పర్కటన 9:2 => అతడు అగాధము తెరవగా పెదద్ కొలిమిలోనుండి లేచు పొగవంటి పొగ ఆ 

అగాధములోనుండి లేచెను; ఆ అగాధములోని పొగచేత సూరుయ్నిని వాయుమండలమున చీకటి 

కమెమ్ను. 

ఆదికాండము 1:6 => మరియు దేవుడు జలముల మధయ్నొక విశాలము కలిగి ఆ జలములను ఈ 

జలములను వేరుపరచునుగాకని పలికెను. 

ఆదికాండము 1:20 => దేవుడు జీవముకలిగి చలించువాటిని జలములు సమృదిధ్గా పుటిట్ంచును 

గాకనియు, పకుష్లు భూమిపైని ఆకాశ విశాలములో ఎగురును గాకనియు పలికెను. 

యోబు 38:19 => వెలుగు నివసించు చోటునకు పోవు మారగ్మేది? చీకటి అనుదాని ఉనికిపటుట్ 

ఏది? 

కీరత్నలు 19:4 => వాటి కొలనూలు భూమియందంతట వాయ్పించియునన్ది లోకదిగంతములవరకు 

వాటి పర్కటనలు బయలువెళుల్చునన్వి వాటిలో ఆయన సూరుయ్నికి గుడారము వేసెను. 

కీరత్నలు 89:37 => నా పరిశుదధ్త తోడని నేను పర్మాణము చేసితిని దావీదుతో నేను అబదధ్మాడను. 

యోనా 2:10 => అంతలో యెహోవా మతస్య్మునకు ఆజఞ్ ఇయయ్గా అది యోనాను నేలమీద 

కకిక్వేసెను. 

మతత్యి 15:2 => నీ శిషుయ్లు చేతులు కడుగుకొనకుండ భోజనము చేయుచునాన్రే, 

వారెందునిమితత్ము పెదద్ల పారంపరాయ్చారమును అతికర్మించుచునాన్రని అడిగిరి 

1 కొరిందీయులకు 15:41 => నూరుయ్ని మహిమ వేరు, చందుర్ని మహిమ వేరు, నక్షతర్ముల 

మహిమ వేరు. మహిమనుబటిట్ యొక నక్షతర్మునకును మరియొక సక్షతర్మునకును భేదము 

కలదుగదా 

2 కొరిందీయులకు 4:6 => గనుక మేము మముమ్నుగూరిచ్ పర్కటించుకొనుటలేదు గాని, 

కీర్సుత్యేసునుగూరిచ్ ఆయన పర్భువనియు, మముమ్నుగూరిచ్, యేసు నిమితత్ము మేము మీ 

పరిచారకులమనియు పర్కటించుచునాన్ము. 
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2 కొరిందీయులకు 12:2 => కీర్సుత్నందునన్ యొక మనుషుయ్ని నేనెరుగుదును. అతడు పదునాలుగు 

సంవతస్రములకిర్ందట మూడవ ఆకాశమునకు కొనిపోబడెను; అతడు శరీరముతో కొనిపోబడెనో 

నేనెరుగను, శరీరములేక కొనిపోబడెనో నేనెరుగను, అది దేవునికే తెలియును. 

యాకోబు 1:17 => శేర్షఠ్మైన పర్తి యీవియు సంపూరణ్మైన పర్తి వరమును, పరసంబంధమైనదై, 

జోయ్తిరమ్యుడగు తండిర్యొదద్నుండి వచుచ్ను ; ఆయన యందు ఏ చంచలతవ్మైనను 

గమనాగమనములవలన కలుగు ఏ ఛాయయైనను లేదు. 

వచనము 15 

భూమిమీద వెలుగిచుచ్టకు అవి ఆకాశ విశాలమందు జోయ్తులై యుండుగాకనియు పలికెను; ఆ 

పర్కారమాయెను. 

ఆదికాండము 1:7 => దేవుడు ఆ విశాలము చేసి విశాలము కిర్ంది జలములను విశాలము మీది 

జలములను వేరుపరపగా ఆ పర్కారమాయెను. 

యోబు 41:32 => అది తాను నడచిన తోర్వను తన వెనుక పర్కాశింపజేయును చూచినవారికి 

సముదర్ము నెరసిన వెండుర్కలుగా తోచును. 

కీరత్నలు 19:1 => ఆకాశములు దేవుని మహిమను వివరించుచునన్వి అంతరిక్షము ఆయన చేతిపనిని 

పర్చురపరచుచునన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 4:6 => గనుక మేము మముమ్నుగూరిచ్ పర్కటించుకొనుటలేదు గాని, 

కీర్సుత్యేసునుగూరిచ్ ఆయన పర్భువనియు, మముమ్నుగూరిచ్, యేసు నిమితత్ము మేము మీ 

పరిచారకులమనియు పర్కటించుచునాన్ము. 

యాకోబు 1:17 => శేర్షఠ్మైన పర్తి యీవియు సంపూరణ్మైన పర్తి వరమును, పరసంబంధమైనదై, 

జోయ్తిరమ్యుడగు తండిర్యొదద్నుండి వచుచ్ను ; ఆయన యందు ఏ చంచలతవ్మైనను 

గమనాగమనములవలన కలుగు ఏ ఛాయయైనను లేదు. 

వచనము 16 
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దేవుడు ఆ రెండు గొపప్ జోయ్తులను, అనగా పగటిని ఏలుటకు పెదద్ జోయ్తిని రాతిర్ని ఏలుటకు చినన్ 

జోయ్తిని నక్షతర్ములను చేసెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:19 => సూరయ్ చందర్ నక్షతర్ములైన ఆకాశసైనయ్మును చూచి 

మరలుకొలప్బడి, నీ దేవుడైన యెహోవా సరావ్కాశము కిర్ందనునన్ సమసత్ పర్జలకొరకు 

పంచిపెటిట్నవాటికి నమసక్రించి వాటిని పూజింపకుండునటుల్ను మీరు బహు జాగర్తత్పడుడి. 

యెహోషువ 10:12 => యెహోవా ఇశార్యేలీయుల యెదుట అమోరీయులను అపప్గించిన 

దినమున, ఇశార్యేలీయులు వినుచుండగా యెహోషువ యెహోవాకు పార్రథ్న చేసెను సూరుయ్డా, నీవు 

గిబియోనులో నిలువుము. చందుర్డా, నీవు అయాయ్లోను లోయలో నిలువుము. జనులు తమ 

శతుర్వులమీద పగతీరుచ్కొనువరకు సూరుయ్డు నిలిచెను చందుర్డు ఆగెను. అను మాట యాషారు 

గర్ంథములో వార్యబడియునన్ది గదా. 

యెహోషువ 10:13 => సూరుయ్డు ఆకాశమధయ్మున నిలిచి యించుమించు ఒక నాడెలల్ అసత్మింప 

తవ్రపడలేదు. 

యెహోషువ 10:14 => యెహోవా ఒక నరుని మనవి వినిన ఆ దినమువంటి దినము దానికి 

ముందేగాని దానికి తరువాతనేగాని యుండలేదు; నాడు యెహోవా ఇశార్యేలీయుల పక్షముగా 

యుదధ్ము చేసెను. 

యోబు 31:26 => సూరుయ్డు పర్కాశించినపుప్డు నేను అతనినేగాని చందుర్డు మికిక్లి కాంతికలిగి 

నడచుచుండగా అతనినేగాని చూచి 

యోబు 38:7 => ఉదయనక్షతర్ములు ఏకముగా కూడి పాడినపుప్డు దేవదూతలందరును1 

ఆనందించి జయధవ్నులు చేసినపుప్డు దాని మూలరాతిని వేసినవాడెవడు?  

కీరత్నలు 8:3 => నీచేతిపనియైన నీ ఆకాశములను నీవు కలుగజేసిన చందర్నక్షతర్ములను నేను 

చూడగా 

కీరత్నలు 19:6 => అతడు ఆకాశమున ఈ దికుక్నుండి బయలుదేరి ఆ దికుక్వరకు దానిచుటుట్ తిరిగి 

వచుచ్చునాన్డు అతని వేడిమికి మరుగైనది ఏదియు లేదు. 
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కీరత్నలు 74:16 => పగలు నీదే రాతిర్నీదే సూరయ్చందుర్లను నీవే నిరిమ్ంచితివి. 

కీరత్నలు 136:7 => ఆయన గొపప్ జోయ్తులను నిరిమ్ంచినవాడు ఆయన కృప నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 136:8 => పగటి నేలుటకు ఆయన సూరుయ్ని చేసెను ఆయన కృప నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 136:9 => రాతిర్ నేలుటకు ఆయన చందుర్ని నక్షతర్ములను చేసెను ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 148:3 => సూరయ్చందుర్లారా, ఆయనను సుత్తించుడి కాంతిగల నక్షతర్ములారా, 

మీరందరు ఆయనను సుత్తించుడి. 

కీరత్నలు 148:5 => యెహోవా ఆజఞ్ ఇయయ్గా అవి పుటెట్ను అవి యెహోవా నామమును సుత్తించును 

గాక 

యెషయా 13:10 => ఆకాశ నక్షతర్ములును నక్షతర్రాసులును తమ వెలుగు పర్కాశింపనియయ్వు 

ఉదయకాలమున సూరుయ్ని చీకటికముమ్ను చందుర్డు పర్కాశింపడు. 

యెషయా 2 4 : 2 3 = > చందుర్డు వెలవెలబోవును సూరుయ్ని ముఖము మారును 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా సీయోను కొండమీదను యెరూషలేములోను రాజగును. 

పెదద్లయెదుట ఆయన పర్భావము కనబడును.  

యెషయా 45:7 => నేను వెలుగును సృజించువాడను అంధకారమును కలుగజేయువాడను 

సమాధానకరత్ను కీడును కలుగజేయువాడను నేనే యెహోవా అను నేనే వీటిననిన్టిని 

కలుగజేయువాడను.  

హబకూక్కు 3:11 => నీ ఈటెలు తళతళలాడగా సంచరించు నీ బాణముల కాంతికి భయపడి 

సూరయ్చందుర్లు తమ నివాసములలో ఆగిపోవుదురు. 

మతత్యి 24:29 => ఆ దినముల శర్మ ముగిసిన వెంటనే చీకటి సూరుయ్ని కముమ్ను, చందుర్డు 

కాంతిని ఇయయ్డు, ఆకాశమునుండి నక్షతర్ములు రాలును, ఆకాశమందలి శకుత్లు కదలింపబడును. 

మతత్యి 27:45 => మధాయ్హన్ము మొదలుకొని మూడు గంటలవరకు ఆ దేశమంతటను చీకటి 

కమెమ్ను. 
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1 కొరిందీయులకు 15:41 => నూరుయ్ని మహిమ వేరు, చందుర్ని మహిమ వేరు, నక్షతర్ముల 

మహిమ వేరు. మహిమనుబటిట్ యొక నక్షతర్మునకును మరియొక సక్షతర్మునకును భేదము 

కలదుగదా 

పర్కటన 16:8 => నాలుగవ దూత తన పాతర్ను సూరుయ్నిమీద కుమమ్రింపగా మనుషుయ్లను అగిన్తో 

కాలుచ్టకు సూరుయ్నికి అధికారము ఇయయ్బడెను. 

పర్కటన 16:9 => కాగా మనుషుయ్లు తీవర్మైన వేడిమితో కాలిపోయి, యీ తెగుళల్మీద 

అధికారముగల దేవుని నామమును దూషించిరి గాని, ఆయనను మహిమపరచునటుల్ వారు 

మారుమనసుస్ పొందినవారు కారు. 

పర్కటన 21:23 => ఆ పటట్ణములో పర్కాశించుటకై సూరుయ్డైనను చందుర్డైనను దానికకక్రలేదు; 

దేవుని మహిమయే దానిలో పర్కాశించుచునన్ది. గొఱ ఱ్పిలల్యే దానికి దీపము. 

యోబు 9:9 => ఆయన సావ్తి మృగశీరష్ము కృతిత్క అనువాటిని దకిష్ణ నక్షతర్రాసులను చేసినవాడు. 

యోబు 38:33 => ఆకాశమండలపు కటట్డలను నీవెరుగుదువా? దానికి భూమిమీదగల 

పర్భుతవ్మును నీవు సాథ్పింపగలవా? 

వచనము 17 

భూమిమీద వెలుగిచుచ్టకును 

ఆదికాండము 9:13 => మేఘములో నా ధనుసుస్ను ఉంచితిని; అది నాకును భూమికిని మధయ్ 

నిబంధనకు గురుతుగా నుండును. 

యోబు 38:12 => అరుణోదయము భూమి దిగంతములవరకు వాయ్పించునటుల్ను 

కీరత్నలు 8:1 => యెహోవా మా పర్భువా, ఆకాశములలో నీ మహిమను కనుపరచువాడా, 

భూమియందంతట నీ నామము ఎంత పర్భావము గలది. 

కీరత్నలు 8:3 => నీచేతిపనియైన నీ ఆకాశములను నీవు కలుగజేసిన చందర్నక్షతర్ములను నేను 

చూడగా 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:47 => ఏలయనగా నీవు భూదిగంతములవరకు రక్షణారథ్ముగా 

ఉండునటుల్ నినున్ అనయ్జనులకు వెలుగుగా ఉంచియునాన్ను అని పర్భువు మాకాజాఞ్పించెననిరి. 

కీరత్నలు 19:2 => పగటికి పగలు బోధచేయుచునన్ది. రాతిర్కి రాతిర్ జాఞ్నము తెలుపుచునన్ది. 

యెషయా 45:7 => నేను వెలుగును సృజించువాడను అంధకారమును కలుగజేయువాడను 

సమాధానకరత్ను కీడును కలుగజేయువాడను నేనే యెహోవా అను నేనే వీటిననిన్టిని 

కలుగజేయువాడను.  

వచనము 18 

పగటిని రాతిర్ని ఏలుటకును వెలుగును చీకటిని వేరుపరచుటకును దేవుడు ఆకాశ విశాలమందు 

వాటినుంచెను; అది మంచిదని దేవుడు చూచెను. 

కీరత్నలు 19:6 => అతడు ఆకాశమున ఈ దికుక్నుండి బయలుదేరి ఆ దికుక్వరకు దానిచుటుట్ తిరిగి 

వచుచ్చునాన్డు అతని వేడిమికి మరుగైనది ఏదియు లేదు. 

యిరిమ్యా 31:35 => పగటి వెలుగుకై సూరుయ్ని, రాతిర్ వెలుగుకై చందర్ నక్షతర్ములను 

నియమించువాడును, దాని తరంగములు ఘోషించునటుల్ సముదర్మును రేపువాడునగు యెహోవా ఆ 

మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు, సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా అని ఆయనకు పేరు. 

ఆదికాండము 1:4 => వెలుగు మంచిదైనటుట్ దేవుడు చూచెను; దేవుడు వెలుగును చీకటిని 

వేరుపరచెను. 

ఆదికాండము 1:21 => దేవుడు జలములలో వాటి వాటి జాతి పర్కారము జలములు సమృదిధ్గా 

పుటిట్ంచిన మహా మతస్య్ములను, జీవముకలిగి చలించువాటిననిన్టిని, దాని దాని జాతి పర్కారము 

రెకక్లుగల పర్తి పకిష్ని సృజించెను. అది మంచిదని దేవుడు చూచెను. 

కీరత్నలు 19:2 => పగటికి పగలు బోధచేయుచునన్ది. రాతిర్కి రాతిర్ జాఞ్నము తెలుపుచునన్ది. 

యెషయా 45:7 => నేను వెలుగును సృజించువాడను అంధకారమును కలుగజేయువాడను 

సమాధానకరత్ను కీడును కలుగజేయువాడను నేనే యెహోవా అను నేనే వీటిననిన్టిని 

కలుగజేయువాడను.  
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వచనము 19 

అసత్మయమును ఉదయమును కలుగగా నాలుగవ దినమాయెను. 

ఆదికాండము 1:5 => దేవుడు వెలుగునకు పగలనియు, చీకటికి రాతిర్ అనియు పేరు పెటెట్ను. 

అసత్మయమును ఉదయమును కలుగగా ఒక దినమాయెను. 

ఆదికాండము 1:8 => దేవుడు ఆ విశాలమునకు ఆకాశమని పేరు పెటెట్ను. అసత్మయమును 

ఉదయమును కలుగగా రెండవ దినమాయెను. 

ఆదికాండము 1:31 => దేవుడు తాను చేసినది యావతుత్ను చూచినపుప్డు అది చాలమంచిదిగ 

నుండెను. అసత్మయమును ఉదయమును కలుగగా ఆరవ దినమాయెను. 

మారుక్ 14:30 => యేసు అతని చూచి నేటి రాతిర్ కోడి రెండుమారులు కూయకమునుపే నీవు ననున్ 

ఎరుగనని ముమామ్రు చెపెప్దవని నీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ననెను. 

వచనము 20 

దేవుడు జీవముకలిగి చలించువాటిని జలములు సమృదిధ్గా పుటిట్ంచును గాకనియు, పకుష్లు భూమిపైని 

ఆకాశ విశాలములో ఎగురును గాకనియు పలికెను. 

ఆదికాండము 1:22 => దేవుడు మీరు ఫలించి అభివృదిధ్పొంది సముదర్ జలములలో నిండి 

యుండుడనియు, పకుష్లు భూమిమీద విసత్రించునుగాకనియు, వాటిని ఆశీరవ్దించెను. 

ఆదికాండము 2:19 => దేవుడైన యెహోవా పర్తి భూజంతువును పర్తి ఆకాశపకిష్ని నేలనుండి 

నిరిమ్ంచి, ఆదాము వాటికి ఏ పేరు పెటుట్నో చూచుటకు అతనియొదద్కు వాటిని రపిప్ంచెను. జీవముగల 

పర్తిదానికి ఆదాము ఏ పేరు పెటెట్నో ఆ పేరు దానికి కలిగెను. 

ఆదికాండము 8:17 => పకుష్లు పశువులు భూమిమీద పార్కు పర్తి జాతి పురుగులు మొదలైన సమసత్ 

శరీరులలో నీతో కూడ నునన్ పర్తి జంతువును వెంటబెటుట్కొని వెలుపలికి రావలెను. అవి భూమిమీద 

బహుగా విసత్రించి భూమిమీద ఫలించి అభివృదిధ్ పొందవలెనని నోవహుతో చెపెప్ను. 
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కీరత్నలు 104:24 => యెహోవా, నీ కారయ్ములు ఎనెన్నిన్ విధములుగా నునన్వి! జాఞ్నముచేత నీవు 

వాటనిన్టిని నిరిమ్ంచితివి నీవు కలుగజేసినవాటితో భూమి నిండియునన్ది. 

కీరత్నలు 104:25 => అదిగో విశాలమైన మహాసముదర్ము అందులో లెకక్లేని జలచరములు 

దానిలో చినన్వి పెదద్వి జీవరాసులునన్వి.  

కీరత్నలు 148:10 => మృగములారా, పశువులారా, నేలను పార్కు జీవులారా, రెకక్లతో ఎగురు 

పకుష్లారా, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:25 => ఆయన అందరికిని జీవమును ఊపిరిని సమసత్మును 

దయచేయువాడు గనుక తనకు ఏదైనను కొదువయునన్టుట్ మనుషుయ్ల చేతులతో సేవింపబడువాడు 

కాడు. 

1 రాజులు 4:33 => మరియు లెబానోనులో ఉండు దేవదారు వృక్షమునే గాని గోడలోనుండి 

మొలుచు హిసోస్పు మొకక్నే గాని చెటల్నిన్టినిగూరిచ్ అతడు వార్సెను; మరియు మృగములు పకుష్లు 

పార్కు జంతువులు జలచరములు అనువాటి ననిన్టినిగూరిచ్యు అతడు వార్సెను. 

ఆదికాండము 1:30 => భూమిమీదనుండు జంతువులనిన్టికిని ఆకాశ పకుష్లనిన్టికిని భూమిమీద 

పార్కు సమసత్ జీవులకును పచచ్ని చెటల్నిన్యు ఆహారమగునని పలికెను. ఆ పర్కారమాయెను. 

పర్సంగి 2:21 => ఒకడు జాఞ్నముతోను తెలివితోను యుకిత్తోను పర్యాసపడి ఏదో ఒక పని 

చేయును; అయితే దానికొరకు పర్యాసపడని వానికి అతడు దానిని సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్వేయవలసి 

వచుచ్ను; ఇదియు వయ్రథ్మును గొపప్ చెడుగునైయునన్ది.  

ఆదికాండము 2:19 => దేవుడైన యెహోవా పర్తి భూజంతువును పర్తి ఆకాశపకిష్ని నేలనుండి 

నిరిమ్ంచి, ఆదాము వాటికి ఏ పేరు పెటుట్నో చూచుటకు అతనియొదద్కు వాటిని రపిప్ంచెను. జీవముగల 

పర్తిదానికి ఆదాము ఏ పేరు పెటెట్నో ఆ పేరు దానికి కలిగెను. 

ఆదికాండము 1:7 => దేవుడు ఆ విశాలము చేసి విశాలము కిర్ంది జలములను విశాలము మీది 

జలములను వేరుపరపగా ఆ పర్కారమాయెను. 
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ఆదికాండము 1:14 => దేవుడు పగటిని రాతిర్ని వేరుపరచునటుల్ ఆకాశ విశాలమందు జోయ్తులు 

కలుగునుగాకనియు, అవి సూచనలను కాలములను దిన సంవతస్రములను సూచించుటకై 

యుండుగాకనియు, 

ఆదికాండము 1:6 => మరియు దేవుడు జలముల మధయ్నొక విశాలము కలిగి ఆ జలములను ఈ 

జలములను వేరుపరచునుగాకని పలికెను. 

ఆదికాండము 6:20 => నీవు వాటిని బర్దికించి యుంచుకొనుటకై వాటి వాటి జాతుల పర్కారము 

పకుష్లలోను, వాటి వాటి జాతుల పర్కారము జంతువులలోను, వాటి వాటి జాతుల పర్కారము నేలను 

పార్కువాటనిన్టిలోను, పర్తి జాతిలో రెండేసి చొపుప్న నీయొదద్కు అవి వచుచ్ను. 

నిరగ్మకాండము 1:7 => ఇశార్యేలీయులు బహు సంతానము గలవారై అభివృదిధ్పొంది విసత్రించి 

అతయ్ధికముగా పర్బలిరి; వారునన్ పర్దేశము వారితో నిండియుండెను. 

కీరత్నలు 8:8 => సముదర్మారగ్ములలో సంచరించువాటి ననిన్టిని వాని పాదములకిర్ంద నీవు 

ఉంచియునాన్వు. 

కీరత్నలు 50:11 => కొండలలోని పకుష్లనిన్టిని నేనెరుగుదును పొలములలోని పశావ్దులు నా 

వశమైయునన్వి. 

కీరత్నలు 69:34 => భూమాయ్కాశములు ఆయనను సుత్తించును గాక సముదర్ములును వాటియందు 

సంచరించు సమసత్మును ఆయనను సుత్తించును గాక.  

1 కొరిందీయులకు 15:39 => మనుషయ్ మాంసము వేరు, మృగ మాంసము వేరు, పకిష్ మాంసము 

వేరు, చేప మాంసము వేరు. 

వచనము 21 

దేవుడు జలములలో వాటి వాటి జాతి పర్కారము జలములు సమృదిధ్గా పుటిట్ంచిన మహా 

మతస్య్ములను, జీవముకలిగి చలించువాటిననిన్టిని, దాని దాని జాతి పర్కారము రెకక్లుగల పర్తి 

పకిష్ని సృజించెను. అది మంచిదని దేవుడు చూచెను. 
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ఆదికాండము 6:20 => నీవు వాటిని బర్దికించి యుంచుకొనుటకై వాటి వాటి జాతుల పర్కారము 

పకుష్లలోను, వాటి వాటి జాతుల పర్కారము జంతువులలోను, వాటి వాటి జాతుల పర్కారము నేలను 

పార్కువాటనిన్టిలోను, పర్తి జాతిలో రెండేసి చొపుప్న నీయొదద్కు అవి వచుచ్ను. 

ఆదికాండము 7:14 => వీరే కాదు; ఆ యా జాతుల పర్కారము పర్తి మృగమును, ఆ యా జాతుల 

పర్కారము పర్తి పశువును, ఆ యా జాతుల పర్కారము నేలమీద పార్కు పర్తి పురుగును, ఆ యా 

జాతుల పర్కారము పర్తి పకిష్యు, నానావిధములైన రెకక్లుగల పర్తి పిటట్యు పర్వేశించెను. 

ఆదికాండము 8:19 => పర్తి జంతువును పార్కు పర్తి పురుగును పర్తి పిటట్యు భూమిమీద 

సంచరించునవనిన్యు వాటి వాటి జాతుల చొపుప్న ఆ ఓడలోనుండి బయటికి వచెచ్ను. 

యోబు 7:12 => నేనొక సముదర్మునా? సముదర్ములోని భుజంగమునా? నీవెందుకు నా మీద 

కావలియుంచెదవు?  

యోబు 26:5 => జలములకిర్ందను వాటి నివాసులకిర్ందను ఉండు పేర్తలు విలవిలలాడుదురు. 

కీరత్నలు 104:24 => యెహోవా, నీ కారయ్ములు ఎనెన్నిన్ విధములుగా నునన్వి! జాఞ్నముచేత నీవు 

వాటనిన్టిని నిరిమ్ంచితివి నీవు కలుగజేసినవాటితో భూమి నిండియునన్ది. 

కీరత్నలు 104:25 => అదిగో విశాలమైన మహాసముదర్ము అందులో లెకక్లేని జలచరములు 

దానిలో చినన్వి పెదద్వి జీవరాసులునన్వి.  

కీరత్నలు 104:26 => అందులో ఓడలు నడుచుచునన్వి దానిలో ఆటలాడుటకు నీవు నిరిమ్ంచిన 

మకరములునన్వి. 

యెహెజేక్లు 32:2 => నరపుతుర్డా, ఐగుపుత్ రాజైన ఫరోనుగూరిచ్ అంగలారుప్ వచనమెతిత్ అతనికి ఈ 

మాట పర్కటింపుము జనములలో కొదమసింహమువంటి వాడవని నీవు ఎంచబడితివి, జలములలో 

మొసలివంటివాడవై నీ నదులలో రేగుచు నీ కాళల్తో నీళుల్ కలియబెటిట్తివి, వాటి వాగులను బురదగా 

చేసితివి. 

యోనా 1:17 => గొపప్ మతస్య్ము ఒకటి యోనాను మింగవలెనని యెహోవా నియమించి యుండగా 

యోనా మూడు దినములు ఆ మతస్య్ము యొకక్ కడుపులో నుండెను. 
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యోనా 2:10 => అంతలో యెహోవా మతస్య్మునకు ఆజఞ్ ఇయయ్గా అది యోనాను నేలమీద 

కకిక్వేసెను. 

మతత్యి 12:40 => యోనా మూడు రాతిర్ంబగళుల్ తివిుంగిలము కడుపులో ఏలాగుండెనో ఆలాగు 

మనుషయ్కుమారుడు మూడు రాతిర్ంబగళుల్ భూగరబ్ములో ఉండును. 

ఆదికాండము 8:17 => పకుష్లు పశువులు భూమిమీద పార్కు పర్తి జాతి పురుగులు మొదలైన సమసత్ 

శరీరులలో నీతో కూడ నునన్ పర్తి జంతువును వెంటబెటుట్కొని వెలుపలికి రావలెను. అవి భూమిమీద 

బహుగా విసత్రించి భూమిమీద ఫలించి అభివృదిధ్ పొందవలెనని నోవహుతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 9:7 => మీరు ఫలించి అభివృదిధ్నొందుడి; మీరు భూమిమీద సమృదిధ్గా సంతానము 

కని విసత్రించుడని వారితో చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 1:7 => ఇశార్యేలీయులు బహు సంతానము గలవారై అభివృదిధ్పొంది విసత్రించి 

అతయ్ధికముగా పర్బలిరి; వారునన్ పర్దేశము వారితో నిండియుండెను. 

నిరగ్మకాండము 8:3 => ఏటిలో కపప్లు విసాత్రముగా పుటుట్ను; అవి నీ యింట నీ పడకగదిలోనికి నీ 

మంచముమీదికి నీ సేవకుల యిండల్లోనికి నీ జనులమీదికి నీ పొయిలలోనికి నీ పిండి పిసుకు 

తొటల్లోనికి ఎకిక్ వచుచ్ను; 

ఆదికాండము 1:18 => పగటిని రాతిర్ని ఏలుటకును వెలుగును చీకటిని వేరుపరచుటకును దేవుడు 

ఆకాశ విశాలమందు వాటినుంచెను; అది మంచిదని దేవుడు చూచెను. 

ఆదికాండము 1:25 => దేవుడు ఆ యా జాతుల పర్కారము అడవి జంతువులను, ఆ యా జాతుల 

పర్కారము పశువులను, ఆ యా జాతుల పర్కారము నేలను పార్కు పర్తి పురుగును చేసెను. అది 

మంచిదని దేవుడు చూచెను. 

ఆదికాండము 1:31 => దేవుడు తాను చేసినది యావతుత్ను చూచినపుప్డు అది చాలమంచిదిగ 

నుండెను. అసత్మయమును ఉదయమును కలుగగా ఆరవ దినమాయెను. 

ఆదికాండము 48:16 => అనగా సమసత్మైన కీడులలోనుండి ననున్ తపిప్ంచిన దూత యీ పిలల్లను 

ఆశీరవ్దించును గాక; నా పేరును అబార్హాము ఇసాస్కులను నా పితరుల పేరును వారికి పెటట్బడును 

గాక; భూమియందు వారు బహుగా విసత్రించుదురు గాక అని చెపెప్ను 
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కీరత్నలు 148:7 => భూమిమీదనునన్ మకరములారా, అగాధజలములారా, యెహోవాను సుత్తించుడి 

వచనము 22 

దేవుడు మీరు ఫలించి అభివృదిధ్పొంది సముదర్ జలములలో నిండి యుండుడనియు, పకుష్లు 

భూమిమీద విసత్రించునుగాకనియు, వాటిని ఆశీరవ్దించెను. 

ఆదికాండము 1:28 => దేవుడు వారిని ఆశీరవ్దించెను; ఎటల్నగా మీరు ఫలించి అభివృదిధ్పొంది 

విసత్రించి భూమిని నిండించి దానిని లోపరచుకొనుడి; సముదర్పు చేపలను ఆకాశ పకుష్లను 

భూమిమీద పార్కు పర్తి జీవిని ఏలుడని దేవుడు వారితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 8:17 => పకుష్లు పశువులు భూమిమీద పార్కు పర్తి జాతి పురుగులు మొదలైన సమసత్ 

శరీరులలో నీతో కూడ నునన్ పర్తి జంతువును వెంటబెటుట్కొని వెలుపలికి రావలెను. అవి భూమిమీద 

బహుగా విసత్రించి భూమిమీద ఫలించి అభివృదిధ్ పొందవలెనని నోవహుతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 9:1 => మరియు దేవుడు నోవహును అతని కుమారులను ఆశీరవ్దించి మీరు ఫలించి 

అభివృదిధ్పొంది భూమిని నింపుడి. 

ఆదికాండము 30:27 => అందుకు లాబాను అతనితో నీ కటాక్షము నా మీదనునన్యెడల నా మాట 

వినుము; నినున్బటిట్ యెహోవా ననున్ ఆశీరవ్దించెనని శకునము చూచి తెలిసికొంటినని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 30:30 => నేను రాక మునుపు నీకుండినది కొంచెమే; అయితే అది బహుగా అభివృదిధ్ 

పొందెను; నేను పాదము పెటిట్న చోటెలల్ యెహోవా నినున్ ఆశీరవ్దించెను; నేను నా యింటి వారికొరకు 

ఎపుప్డు సంపాదయ్ము చేసికొందుననెను. 

ఆదికాండము 35:11 => మరియు దేవుడు నేను సరవ్శకిత్గల దేవుడను; నీవు ఫలించి అభివృదిధ్ 

పొందుము. జనమును జనముల సమూహమును నీవలన కలుగును; రాజులును నీ గరభ్వాసమున 

పుటెట్దరు. 

లేవీయకాండము 26:9 => ఏలయనగా నేను మిముమ్ను కటాకిష్ంచి మీకు సంతానమిచిచ్ మిముమ్ను 

విసత్రింపచేసి మీతో నేను చేసిన నిబంధనను సాథ్పించెదను. 
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యోబు 40:15 => నేను చేసిన నీటిగుఱ ఱ్మును నీవు చూచియునాన్వు గదా ఎదుద్వలె అది గడిడ్ 

మేయును. 

యోబు 42:12 => యెహోవా యోబును మొదట ఆశీరవ్దించినంతకంటె మరి అధికముగా 

ఆశీరవ్దించెను. అతనికి పదునాలుగువేల గొఱ ఱ్లును ఆరువేల ఒంటెలును వెయియ్జతల యెడుల్ను వెయియ్ 

ఆడుగాడిదలును కలిగెను. 

కీరత్నలు 107:31 => ఆయన కృపనుబటిట్యు నరులకు ఆయనచేయు ఆశచ్రయ్కారయ్ములనుబటిట్యు 

వారు యెహోవాకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుదురు గాక. 

కీరత్నలు 107:38 => మరియు ఆయన వారిని ఆశీరవ్దింపగా వారు అధికముగా సంతానాభివృదిధ్ 

నొందిరి ఆయన వారి పశువులను తగిగ్పోనియయ్లేదు 

కీరత్నలు 128:3 => నీ లోగిట నీ భారయ్ ఫలించు దార్కాష్వలిల్వలె నుండును నీ భోజనపు బలల్చుటుట్ నీ 

పిలల్లు ఒలీవ మొకక్లవలె నుందురు. 

కీరత్నలు 144:13 => మా కొటుల్ నింపబడి పలువిధములైన దర్వయ్ములకు నిధులుగా ఉనన్వి మా 

గొఱ ఱ్లు వేలకొలదిగాను పదివేలకొలదిగాను మా గడిడ్ బీళల్లో పిలల్లు వేయుచునన్వి. 

కీరత్నలు 144:14 => మా యెడుల్ గొపప్ బరువులు మోయగలవి మా వీధులలో చొరబడుటయైనను 

ఉరుకులెతుత్టయైనను లేదు వాటిలో శర్మగలవారి మొఱ ఱ్ వినబడుటయైనను లేదు 

సామెతలు 10:22 => యెహోవా ఆశీరావ్దము ఐశవ్రయ్మిచుచ్ను నరుల కషట్ముచేత ఆ 

యాశీరావ్దము ఎకుక్వ కాదు. 

ఆదికాండము 1:20 => దేవుడు జీవముకలిగి చలించువాటిని జలములు సమృదిధ్గా పుటిట్ంచును 

గాకనియు, పకుష్లు భూమిపైని ఆకాశ విశాలములో ఎగురును గాకనియు పలికెను. 

ఆదికాండము 48:16 => అనగా సమసత్మైన కీడులలోనుండి ననున్ తపిప్ంచిన దూత యీ పిలల్లను 

ఆశీరవ్దించును గాక; నా పేరును అబార్హాము ఇసాస్కులను నా పితరుల పేరును వారికి పెటట్బడును 

గాక; భూమియందు వారు బహుగా విసత్రించుదురు గాక అని చెపెప్ను 

వచనము 23 
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అసత్మయమును ఉదయమును కలుగగా అయిదవ దినమాయెను. 

ఆదికాండము 1:5 => దేవుడు వెలుగునకు పగలనియు, చీకటికి రాతిర్ అనియు పేరు పెటెట్ను. 

అసత్మయమును ఉదయమును కలుగగా ఒక దినమాయెను. 

ఆదికాండము 1:8 => దేవుడు ఆ విశాలమునకు ఆకాశమని పేరు పెటెట్ను. అసత్మయమును 

ఉదయమును కలుగగా రెండవ దినమాయెను. 

ఆదికాండము 1:31 => దేవుడు తాను చేసినది యావతుత్ను చూచినపుప్డు అది చాలమంచిదిగ 

నుండెను. అసత్మయమును ఉదయమును కలుగగా ఆరవ దినమాయెను. 

మారుక్ 14:30 => యేసు అతని చూచి నేటి రాతిర్ కోడి రెండుమారులు కూయకమునుపే నీవు ననున్ 

ఎరుగనని ముమామ్రు చెపెప్దవని నీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ననెను. 

వచనము 24 

దేవుడు వాటి వాటి జాతి పర్కారము జీవముగల వాటిని, అనగా వాటి వాటి జాతి పర్కారము 

పశువులను పురుగులను అడవి జంతువులను భూమి పుటిట్ంచుగాకని పలికెను; ఆ పర్కారమాయెను. 

ఆదికాండము 6:20 => నీవు వాటిని బర్దికించి యుంచుకొనుటకై వాటి వాటి జాతుల పర్కారము 

పకుష్లలోను, వాటి వాటి జాతుల పర్కారము జంతువులలోను, వాటి వాటి జాతుల పర్కారము నేలను 

పార్కువాటనిన్టిలోను, పర్తి జాతిలో రెండేసి చొపుప్న నీయొదద్కు అవి వచుచ్ను. 

ఆదికాండము 7:14 => వీరే కాదు; ఆ యా జాతుల పర్కారము పర్తి మృగమును, ఆ యా జాతుల 

పర్కారము పర్తి పశువును, ఆ యా జాతుల పర్కారము నేలమీద పార్కు పర్తి పురుగును, ఆ యా 

జాతుల పర్కారము పర్తి పకిష్యు, నానావిధములైన రెకక్లుగల పర్తి పిటట్యు పర్వేశించెను. 

ఆదికాండము 8:19 => పర్తి జంతువును పార్కు పర్తి పురుగును పర్తి పిటట్యు భూమిమీద 

సంచరించునవనిన్యు వాటి వాటి జాతుల చొపుప్న ఆ ఓడలోనుండి బయటికి వచెచ్ను. 

యోబు 38:39 => ఆడుసింహము నిమితత్ము నీవు ఎరను వేటాడెదవా? 
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యోబు 38:40 => సింహపుపిలల్లు తమ తమ గుహలలో పండుకొనునపుప్డు తమ గుహలలో పొంచి 

యుండునపుప్డు నీవు వాటి ఆకలి తీరెచ్దవా?  

యోబు 39:1 => అడవిలోని కొండమేకలు ఈను కాలము నీకు తెలియునా? లేళుల్ పిలల్లు వేయు 

కాలమును గర్హింపగలవా?  

యోబు 39:5 => అడవిగాడిదను సేవ్చఛ్గా పోనిచిచ్నవాడెవడు? అడవిగాడిద కటల్ను 

విపిప్నవాడెవడు? 

యోబు 39:9 => గురుపోతు నీకు లోబడుటకు సమమ్తించునా? అది నీ శాలలో నిలుచునా? 

యోబు 39:19 => గుఱ ఱ్మునకు నీవు బలమునిచిచ్తివా? జూలు వెండుర్కలతో దాని మెడను 

కపిప్తివా? 

యోబు 40:15 => నేను చేసిన నీటిగుఱ ఱ్మును నీవు చూచియునాన్వు గదా ఎదుద్వలె అది గడిడ్ 

మేయును. 

కీరత్నలు 50:9 => నీ యింటనుండి కోడెనైనను నీ మందలోనుండి పొటే ట్ళల్నైనను నేను తీసికొనను. 

కీరత్నలు 50:10 => అడవిమృగములనిన్యు వేయికొండలమీది పశువులనిన్యు నావేగదా 

కీరత్నలు 104:18 => గొపప్ కొండలు కొండమేకలకు ఉనికిపటుల్ కుందేళల్కు బండలు 

ఆశర్యసాథ్నములు 

కీరత్నలు 104:23 => సాయంకాలమువరకు పాటుపడి తమ పనులను జరుపుకొనుటకై మనుషుయ్లు 

బయలువెళుల్దురు. 

కీరత్నలు 148:10 => మృగములారా, పశువులారా, నేలను పార్కు జీవులారా, రెకక్లతో ఎగురు 

పకుష్లారా, 

ఆదికాండము 1:7 => దేవుడు ఆ విశాలము చేసి విశాలము కిర్ంది జలములను విశాలము మీది 

జలములను వేరుపరపగా ఆ పర్కారమాయెను. 

కీరత్నలు 104:24 => యెహోవా, నీ కారయ్ములు ఎనెన్నిన్ విధములుగా నునన్వి! జాఞ్నముచేత నీవు 

వాటనిన్టిని నిరిమ్ంచితివి నీవు కలుగజేసినవాటితో భూమి నిండియునన్ది. 
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యెషయా 42:5 => ఆకాశములను సృజించి వాటిని విశాలపరచి భూమిని అందులో పుటిట్న 

సమసత్మును పరచి దానిమీదనునన్ జనులకు పార్ణమును దానిలో నడచువారికి జీవాతమ్ను ఇచుచ్చునన్ 

దేవుడైన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

వచనము 25 

దేవుడు ఆ యా జాతుల పర్కారము అడవి జంతువులను, ఆ యా జాతుల పర్కారము పశువులను, ఆ 

యా జాతుల పర్కారము నేలను పార్కు పర్తి పురుగును చేసెను. అది మంచిదని దేవుడు చూచెను. 

ఆదికాండము 2:19 => దేవుడైన యెహోవా పర్తి భూజంతువును పర్తి ఆకాశపకిష్ని నేలనుండి 

నిరిమ్ంచి, ఆదాము వాటికి ఏ పేరు పెటుట్నో చూచుటకు అతనియొదద్కు వాటిని రపిప్ంచెను. జీవముగల 

పర్తిదానికి ఆదాము ఏ పేరు పెటెట్నో ఆ పేరు దానికి కలిగెను. 

ఆదికాండము 2:20 => అపుప్డు ఆదాము సమసత్ పశువులకును ఆకాశ పకుష్లకును సమసత్ 

భూజంతువులకును పేరులు పెటెట్ను. అయినను ఆదామునకు సాటియైన సహాయము అతనికి 

లేకపోయెను. 

యోబు 12:8 => భూమినిగూరిచ్ ధాయ్నించినయెడల అది నీకు భోధించును సముదర్ములోని 

చేపలును నీకు దాని వివరించును 

యోబు 12:9 => వీటి అనిన్టినిబటిట్ యోచించుకొనినయెడల యెహోవా హసత్ము వీటిని 

కలుగజేసెనని తెలిసికొనలేనివాడెవడు? 

యోబు 12:10 => జీవరాసుల పార్ణమును మనుషుయ్లందరి ఆతమ్లును ఆయన వశమున నునన్వి 

గదా. 

యోబు 26:13 => ఆయన ఊపిరి విడువగా ఆకాశవిశాలములకు అందము వచుచ్ను. ఆయన 

హసత్ము పారిపోవు మహా సరప్మును పొడిచెను. 

ఆదికాండము 1:4 => వెలుగు మంచిదైనటుట్ దేవుడు చూచెను; దేవుడు వెలుగును చీకటిని 

వేరుపరచెను. 
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ఆదికాండము 1:21 => దేవుడు జలములలో వాటి వాటి జాతి పర్కారము జలములు సమృదిధ్గా 

పుటిట్ంచిన మహా మతస్య్ములను, జీవముకలిగి చలించువాటిననిన్టిని, దాని దాని జాతి పర్కారము 

రెకక్లుగల పర్తి పకిష్ని సృజించెను. అది మంచిదని దేవుడు చూచెను. 

యోబు 41:12 => దాని అవయవములనుగూరిచ్యైనను దాని మహా బలమునుగూరిచ్యైనను దాని 

చకక్ని తీరునుగూరిచ్యైనను పలుకక మౌనముగా నుండను.  

కీరత్నలు 50:10 => అడవిమృగములనిన్యు వేయికొండలమీది పశువులనిన్యు నావేగదా 

కీరత్నలు 104:24 => యెహోవా, నీ కారయ్ములు ఎనెన్నిన్ విధములుగా నునన్వి! జాఞ్నముచేత నీవు 

వాటనిన్టిని నిరిమ్ంచితివి నీవు కలుగజేసినవాటితో భూమి నిండియునన్ది. 

యెషయా 42:5 => ఆకాశములను సృజించి వాటిని విశాలపరచి భూమిని అందులో పుటిట్న 

సమసత్మును పరచి దానిమీదనునన్ జనులకు పార్ణమును దానిలో నడచువారికి జీవాతమ్ను ఇచుచ్చునన్ 

దేవుడైన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

వచనము 26 

దేవుడు మన సవ్రూపమందు మన పోలికె చొపుప్న నరులను చేయుదము; వారు సముదర్పు చేపలను 

ఆకాశ పకుష్లను పశువులను సమసత్ భూమిని భూమిమీద పార్కు పర్తి జంతువును ఏలుదురుగాకనియు 

పలికెను. 

ఆదికాండము 3:22 => అపుప్డు దేవుడైన యెహోవా ఇదిగో మంచిచెడ డ్లను ఎరుగునటుల్, ఆదాము 

మనలో ఒకనివంటివాడాయెను. కాబటిట్ అతడు ఒకవేళ తన చెయియ్ చాచి జీవవృక్షఫలమును కూడ 

తీసికొని తిని నిరంతరము జీవించునేమో అని 

ఆదికాండము 11:7 => గనుక మనము దిగిపోయి వారిలో ఒకని మాట ఒకనికి తెలియకుండ అకక్డ 

వారి భాషను తారుమారు చేయుదము రండని అనుకొనెను. 

యోబు 35:10 => అయితే రాతిర్యందు కీరత్నలు పాడుటకు పేర్రేపించుచు 

కీరత్నలు 100:3 => యెహోవాయే దేవుడని తెలిసికొనుడి ఆయనే మనలను పుటిట్ంచెను మనము 

ఆయన వారము మనము ఆయన పర్జలము ఆయన మేపు గొఱ ఱ్లము. 
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కీరత్నలు 149:2 => ఇశార్యేలీయులు తముమ్ను పుటిట్ంచినవానినిబటిట్ సంతో షించుదురు గాక 

సీయోను జనులు తమ రాజునుబటిట్ ఆనందించుదురు గాక. 

యెషయా 64:8 => యెహోవా, నీవే మాకు తండిర్వి మేము జిగటమనున్ నీవు మాకు కుమమ్రివాడవు 

మేమందరము నీ చేతిపనియై యునాన్ము. 

యోహాను 5:17 => అయితే యేసు నాతండిర్ యిదివరకు పనిచేయుచునాన్డు, నేనును 

చేయుచునాన్నని వారికి ఉతత్రమిచెచ్ను. 

యోహాను 14:23 => యేసు ఒకడు ననున్ పేర్మించినయెడల వాడు నా మాట గైకొనును, అపుప్డు నా 

తండిర్ వానిని పేర్మించును, మేము వానియొదద్కు వచిచ్ వానియొదద్ నివాసము చేతుము. 

1 యోహాను 5:7 => సాక్షయ్మిచుచ్వారు ముగుగ్రు, అనగా ఆతమ్యు, నీళుల్ను, రకత్మును, ఈ 

ముగుగ్రు ఏకీభవించియునాన్రు. 

ఆదికాండము 5:1 => ఆదాము వంశావళి గర్ంథము ఇదే. దేవుడు ఆదామును సృజించిన దినమున 

దేవుని పోలికెగా అతని చేసెను; 

ఆదికాండము 9:6 => నరుని రకత్మును చిందించువాని రకత్ము నరునివలననే చిందింపబడును; 

ఏలయనగా దేవుడు తన సవ్రూపమందు నరుని చేసెను. 

పర్సంగి 7:29 => ఇది యొకటిమాతర్ము నేను కనుగొంటిని, ఏమనగా దేవుడు నరులను 

యథారథ్వంతులనుగా పుటిట్ంచెను గాని వారు వివిధమైన తంతర్ములు కలిప్ంచుకొనియునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:26 => మరియు యావదూభ్మిమీద కాపురముండుటకు ఆయన 

యొకనినుండి పర్తి జాతిమనుషుయ్లను సృషిట్ంచి, వారు ఒకవేళ దేవునిని తడవులాడి కనుగొందురేమో 

యని,  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:28 => మనమాయనయందు బర్దుకుచునాన్ము, చలించుచునాన్ము, 

ఉనికి కలిగియునాన్ము. అటువలె మనమాయన సంతానమని మీ కవీశవ్రులలో కొందరును 

చెపుప్చునాన్రు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:29 => కాబటిట్ మనము దేవుని సంతానమైయుండి, మనుషుయ్ల 

చమతాక్ర కలప్నలవలన మలచ్బడిన బంగారమునైనను వెండినైనను రాతినైనను దేవతవ్ము 

పోలియునన్దని తలంపకూడదు. 

1 కొరిందీయులకు 11:7 => పురుషుడైతే దేవుని పోలికయు మహిమయునైయునాన్డు గనుక 

తలమీద ముసుకు వేసికొనకూడదు గాని సతరీ పురుషుని మహిమయైయునన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 3:18 => మన మందరమును ముసుకులేని ముఖముతో పర్భువు యొకక్ 

మహిమను అదద్మువలె పర్తిఫలింపజేయుచు, మహిమనుండి అధిక మహిమను పొందుచు, పర్భువగు 

ఆతమ్చేత ఆ పోలికగానే మారచ్బడుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 4:4 => దేవుని సవ్రూపియైయునన్ కీర్సుత్ మహిమను కనుపరచు సువారత్ 

పర్కాశము వారికి పర్కాశింపకుండు నిమితత్ము, ఈ యుగసంబంధమైన దేవత అవిశావ్సులైనవారి 

మనోనేతర్ములకు గుర్డిడ్తనము కలుగజేసెను. 

ఎఫెసీయులకు 4:24 => నీతియు యథారథ్మైన భకిత్యు గలవారై, దేవుని పోలికగా సృషిట్ంపబడిన 

నవీన సవ్భావమును ధరించుకొనవలెను. 

కొ లొ సస్ యు ల కు 1 : 1 5 = > ఆ య న అ దృ శయ్ దే వు ని సవ్ రూ పి యై స రవ్ సృ షిట్ కి 

ఆదిసంభూతుడైయునాన్డు. 

కొలొసస్యులకు 3:10 => మీరు పరితయ్జించి, జాఞ్నము కలుగు నిమితత్ము దానిని సృషిట్ంచినవాని 

పోలికచొపుప్న నూతనపరచబడుచునన్ నవీన సవ్భావమును ధరించుకొని యునాన్రు. 

యాకోబు 3:9 => దీనితో తండిర్యైన పర్భువును సుత్తింతుము, దీనితోనే దేవుని పోలికెగా పుటిట్న 

మనుషుయ్లను శపింతుము. 

ఆదికాండము 9:2 => మీ భయమును మీ బెదురును అడవి జంతువులనిన్టికిని ఆకాశపకుష్లనిన్టికిని 

నేలమీద పార్కు పర్తి పురుగుకును సముదర్పు చేపలనిన్టికిని కలుగును; అవి మీచేతికపప్గింపబడి 

యునన్వి. 

ఆదికాండము 9:3 => పార్ణముగల సమసత్ చరములు మీకు ఆహారమగును; పచచ్ని కూరమొకక్ల 

నిచిచ్నటుల్ వాటిని మీకిచిచ్యునాన్ను. 
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ఆదికాండము 9:4 => అయినను మాంసమును దాని రకత్ముతో మీరు తినకూడదు; రకత్మే దాని 

పార్ణము. 

యోబు 5:23 => పర్ళయమును కాష్మమును వచుచ్నపుప్డు నీవు వాటిని నిరల్క్షయ్ము చేయుదువు 

అడవిమృగములకు నీవు ఏమాతర్మును భయపడవు 

కీరత్నలు 8:4 => నీవు మనుషుయ్ని జాఞ్పకము చేసికొనుటకు వాడేపాటివాడు? నీవు నరపుతుర్ని 

దరిశ్ంచుటకు వాడేపాటివాడు? 

కీరత్నలు 8:5 => దేవునికంటె వానిని కొంచెము తకుక్వవానిగా చేసియునాన్వు. మహిమా 

పర్భావములతో వానికి కిరీటము ధరింపజేసియునాన్వు. 

కీరత్నలు 8:6 => నీచేతిపనులమీద వానికి అధికారమిచిచ్యునాన్వు. 

కీరత్నలు 8:7 => గొఱ ఱ్లనిన్టిని, ఎడల్ననిన్టిని అడవి మృగములను ఆకాశపకుష్లను సముదర్ 

మతస్య్ములను 

కీరత్నలు 8:8 => సముదర్మారగ్ములలో సంచరించువాటి ననిన్టిని వాని పాదములకిర్ంద నీవు 

ఉంచియునాన్వు. 

కీరత్నలు 104:20 => నీవు చీకటి కలుగచేయగా రాతిర్యగుచునన్ది అపుప్డు అడవిజంతువులనిన్యు 

తిరుగులాడుచునన్వి. 

కీరత్నలు 104:21 => సింహపు పిలల్లు వేటకొరకు గరిజ్ంచుచునన్వి తమ ఆహారమును 

దేవునిచేతిలోనుండి తీసికొనజూచుచునన్వి. 

కీరత్నలు 104:22 => సూరుయ్డు ఉదయింపగానే అవి మరలిపోయి తమ గుహలలో పండుకొనును. 

కీరత్నలు 104:23 => సాయంకాలమువరకు పాటుపడి తమ పనులను జరుపుకొనుటకై మనుషుయ్లు 

బయలువెళుల్దురు. 

కీరత్నలు 104:24 => యెహోవా, నీ కారయ్ములు ఎనెన్నిన్ విధములుగా నునన్వి! జాఞ్నముచేత నీవు 

వాటనిన్టిని నిరిమ్ంచితివి నీవు కలుగజేసినవాటితో భూమి నిండియునన్ది. 

పర్సంగి 7:29 => ఇది యొకటిమాతర్ము నేను కనుగొంటిని, ఏమనగా దేవుడు నరులను 

యథారథ్వంతులనుగా పుటిట్ంచెను గాని వారు వివిధమైన తంతర్ములు కలిప్ంచుకొనియునాన్రు. 
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యిరిమ్యా 27:6 => ఇపుప్డైతే దేశములనిన్టిని నా దాసుడగు బబులోను రాజైన నెబుకదెర్జరు 

వశము చేయుచునాన్ను; అతని సేవించుటకై భూజంతువులనుకూడ అతని వశము చేయుచునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:20 => కొనిన్ కొర్తత్సంగతులు మా చెవులకు వినిపించుచునాన్వు గనుక 

వీటి భావమేమో మేము తెలిసికొనగోరుచునాన్మని చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:28 => మనమాయనయందు బర్దుకుచునాన్ము, చలించుచునాన్ము, 

ఉనికి కలిగియునాన్ము. అటువలె మనమాయన సంతానమని మీ కవీశవ్రులలో కొందరును 

చెపుప్చునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:29 => కాబటిట్ మనము దేవుని సంతానమైయుండి, మనుషుయ్ల 

చమతాక్ర కలప్నలవలన మలచ్బడిన బంగారమునైనను వెండినైనను రాతినైనను దేవతవ్ము 

పోలియునన్దని తలంపకూడదు. 

1 కొరిందీయులకు 11:7 => పురుషుడైతే దేవుని పోలికయు మహిమయునైయునాన్డు గనుక 

తలమీద ముసుకు వేసికొనకూడదు గాని సతరీ పురుషుని మహిమయైయునన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 3:18 => మన మందరమును ముసుకులేని ముఖముతో పర్భువు యొకక్ 

మహిమను అదద్మువలె పర్తిఫలింపజేయుచు, మహిమనుండి అధిక మహిమను పొందుచు, పర్భువగు 

ఆతమ్చేత ఆ పోలికగానే మారచ్బడుచునాన్ము. 

ఎఫెసీయులకు 4:24 => నీతియు యథారథ్మైన భకిత్యు గలవారై, దేవుని పోలికగా సృషిట్ంపబడిన 

నవీన సవ్భావమును ధరించుకొనవలెను. 

కొలొసస్యులకు 3:10 => మీరు పరితయ్జించి, జాఞ్నము కలుగు నిమితత్ము దానిని సృషిట్ంచినవాని 

పోలికచొపుప్న నూతనపరచబడుచునన్ నవీన సవ్భావమును ధరించుకొని యునాన్రు. 

హెబీర్యులకు 2:6 => అయితే ఒకడు ఒక చోట ఈలాగున దృఢముగా సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్డు నీవు 

మనుషుయ్ని జాఞ్పకము చేసికొనుటకు వాడేపాటివాడు? 

హెబీర్యులకు 2:7 => నీవు దేవదూతలకంటె వానిని కొంచెము తకుక్వవానిగా చేసితివి 

మహిమాపర్భావములతో వానికి కిరీటము ధరింపజేసితివి నీచేతి పనులమీద వానికధికారము 

అనుగర్హించితివి వాని పాదములకిర్ంద సమసత్మును ఉంచితివి. 
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హెబీర్యులకు 2:8 => ఆయన సమసత్మును లోపరచినపుప్డు వానికి లోపరచకుండ దేనిని 

విడిచిపెటట్లేదు. పర్సుత్తమందు మనము సమసత్మును వానికి లోపరచబడుట ఇంకను చూడలేదు గాని  

హెబీర్యులకు 2:9 => దేవుని కృపవలన ఆయన పర్తి మనుషుయ్ని కొరకు మరణము 

అనుభవించునటుల్, దూతలకంటె కొంచెము తకుక్వవాడుగా చేయబడిన యేసు మరణము 

పొందినందున, మహిమాపర్భావములతో కిరీటము ధరించినవానిగా ఆయనను చూచుచునాన్ము 

యాకోబు 3:7 => మృగపకిష్ సరప్ జలచరములలో పర్తి జాతియు నరజాతిచేత సాధు కాజాలును, 

సాధు ఆయెను గాని 

యాకోబు 3:9 => దీనితో తండిర్యైన పర్భువును సుత్తింతుము, దీనితోనే దేవుని పోలికెగా పుటిట్న 

మనుషుయ్లను శపింతుము. 

ఆదికాండము 1:27 => దేవుడు తన సవ్రూపమందు నరుని సృజించెను; దేవుని సవ్రూపమందు వాని 

సృజించెను; సతరీనిగాను పురుషునిగాను వారిని సృజించెను. 

ఆదికాండము 2:19 => దేవుడైన యెహోవా పర్తి భూజంతువును పర్తి ఆకాశపకిష్ని నేలనుండి 

నిరిమ్ంచి, ఆదాము వాటికి ఏ పేరు పెటుట్నో చూచుటకు అతనియొదద్కు వాటిని రపిప్ంచెను. జీవముగల 

పర్తిదానికి ఆదాము ఏ పేరు పెటెట్నో ఆ పేరు దానికి కలిగెను. 

యోబు 35:11 => భూజంతువులకంటె మనకు ఎకుక్వ బుదిధ్నేరుప్చు ఆకాశపకుష్లకంటె మనకు 

ఎకుక్వ జాఞ్నము కలుగజేయుచు ననున్ సృజించిన దేవుడు ఎకక్డనునాన్డని అనుకొను వారెవరును 

లేరు. 

యోబు 39:11 => దాని బలము గొపప్దని దాని నముమ్దువా? దానికి నీ పని అపప్గించెదవా? 

కీరత్నలు 8:5 => దేవునికంటె వానిని కొంచెము తకుక్వవానిగా చేసియునాన్వు. మహిమా 

పర్భావములతో వానికి కిరీటము ధరింపజేసియునాన్వు. 

కీరత్నలు 8:6 => నీచేతిపనులమీద వానికి అధికారమిచిచ్యునాన్వు. 

కీరత్నలు 17:15 => నేనైతే నీతిగలవాడనై నీ ముఖదరశ్నము చేసెదను నేను మేలొక్నునపుప్డు నీ 

సవ్రూపదరశ్నముతో నా ఆశను తీరుచ్కొందును. 
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కీరత్నలు 139:14 => నీవు ననున్ కలుగజేసిన విధము చూడగా భయమును ఆశచ్రయ్మును నాకు 

పుటుట్చునన్వి అందునుబటిట్ నేను నీకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ను నీ కారయ్ములు 

ఆశచ్రయ్కరములు. ఆ సంగతి నాకు బాగుగా తెలిసియునన్ది.  

సామెతలు 8:23 => అనాదికాలము మొదలుకొని మొదటినుండి భూమి ఉతప్తిత్యైన కాలమునకు 

పూరవ్ము నేను నియమింపబడితిని. 

పరమగీతము 1:11 => వెండి పువువ్లుగల బంగారు సరములు మేము నీకు చేయింతుము 

యెషయా 6:8 => అపుప్డు నేను ఎవని పంపెదను? మా నిమితత్ము ఎవడు పోవునని పర్భువు 

సెలవియయ్గా వింటిని. అంతట నేను చితత్గించుము నేనునాన్ను ననున్ పంపుమనగా 

యెషయా 45:12 => భూమిని కలుగజేసినవాడను నేనే దానిమీదనునన్ నరులను నేనే సృజించితిని 

నాచేతులు ఆకాశములను విశాలపరచెను వాటి సరవ్సమూహమునకు నేను ఆజఞ్ ఇచిచ్తిని.  

యెహెజేక్లు 28:15 => నీవు నియమింపబడిన దినము మొదలుకొని పాపము నీయందు 

కనబడువరకు పర్వరత్న విషయములో నీవు యథారథ్వంతుడవుగా ఉంటివి. 

మతత్యి 28:19 => కాబటిట్ మీరు వెళి ల్, సమసత్ జనులను శిషుయ్లనుగా చేయుడి; తండిర్యొకక్యు 

కుమారునియొకక్యు పరిశుదాధ్తమ్యొకక్యు నామములోనికి వారికి బాపిత్సమ్మిచుచ్చు 

లూకా 3:38 => కేయినాను ఎనోషుకు, ఎనోషు షేతుకు, షేతు ఆదాముకు, ఆదాము దేవునికి 

కుమారుడు. 

లూకా 11:40 => అవివేకులారా, వెలుపలి భాగమును చేసినవాడు లోపటి భాగమును చేయలేదా? 

యోహాను 1:3 => కలిగియునన్దేదియు ఆయన లేకుండ కలుగలేదు. 

యోహాను 5:19 => కాబటిట్ యేసు వారికి ఇటుల్ పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను తండిర్ యేది చేయుట కుమారుడు 

చూచునో, అదే కాని తనంతట తాను ఏదియు చేయనేరడు; ఆయన వేటిని చేయునో, వాటినే 

కుమారుడును ఆలాగే చేయును. 

వచనము 27 
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దేవుడు తన సవ్రూపమందు నరుని సృజించెను; దేవుని సవ్రూపమందు వాని సృజించెను; సతరీనిగాను 

పురుషునిగాను వారిని సృజించెను. 

ఆదికాండము 1:26 => దేవుడు మన సవ్రూపమందు మన పోలికె చొపుప్న నరులను చేయుదము; 

వారు సముదర్పు చేపలను ఆకాశ పకుష్లను పశువులను సమసత్ భూమిని భూమిమీద పార్కు పర్తి 

జంతువును ఏలుదురుగాకనియు పలికెను. 

కీరత్నలు 139:14 => నీవు ననున్ కలుగజేసిన విధము చూడగా భయమును ఆశచ్రయ్మును నాకు 

పుటుట్చునన్వి అందునుబటిట్ నేను నీకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ను నీ కారయ్ములు 

ఆశచ్రయ్కరములు. ఆ సంగతి నాకు బాగుగా తెలిసియునన్ది.  

యెషయా 43:7 => నా మహిమ నిమితత్ము నేను సృజించినవారిని నా నామము పెటట్బడిన 

వారినందరిని తెపిప్ంచుము నేనే వారిని కలుగజేసితిని వారిని పుటిట్ంచినవాడను నేనే. 

ఎఫెసీయులకు 2:10 => మరియు వాటియందు మనము నడుచుకొనవలెనని దేవుడు ముందుగా 

సిదధ్పరచిన సత కిర్యలు చేయుటకై, మనము కీర్సుత్యేసునందు సృషిఠ్ంపబడినవారమై ఆయన చేసిన 

పనియై యునాన్ము. 

ఎఫెసీయులకు 4:24 => నీతియు యథారథ్మైన భకిత్యు గలవారై, దేవుని పోలికగా సృషిట్ంపబడిన 

నవీన సవ్భావమును ధరించుకొనవలెను. 

కొ లొ సస్ యు ల కు 1 : 1 5 = > ఆ య న అ దృ శయ్ దే వు ని సవ్ రూ పి యై స రవ్ సృ షిట్ కి 

ఆదిసంభూతుడైయునాన్డు. 

ఆదికాండము 2:21 => అపుప్డు దేవుడైన యెహోవా ఆదామునకు గాఢనిదర్ కలుగజేసి అతడు 

నిదిర్ంచినపుప్డు అతని పర్కక్టెముకలలో ఒక దానిని తీసి ఆ చోటును మాంసముతో పూడిచ్వేసెను. 

ఆదికాండము 2:22 => తరువాత దేవుడైన యెహోవా తాను ఆదామునుండి తీసిన పర్కక్టెముకను 

సతరీనిగా నిరిమ్ంచి ఆమెను ఆదాము నొదద్కు తీసికొనివచెచ్ను. 

ఆదికాండము 2:23 => అపుప్డు ఆదాము ఇటల్నెను నా యెముకలలో ఒక యెముక నా 

మాంసములో మాంసము ఇది నరునిలోనుండి తీయబడెను గనుక నారి అనబడును. 
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ఆదికాండము 2:24 => కాబటిట్ పురుషుడు తన తండిర్ని తన తలిల్ని విడిచి తన భారయ్ను 

హతుత్కొనును; వారు ఏక శరీరమైయుందురు. 

ఆదికాండము 2:25 => అపుప్డు ఆదామును అతని భారయ్యు వారిదద్రు దిగంబరులుగా నుండిరి; 

అయితే వారు సిగుగ్ ఎరుగక యుండిరి. 

ఆదికాండము 5:2 => మగవానిగాను ఆడుదానిగాను వారిని సృజించి వారు సృజించబడిన దినమున 

వారిని ఆశీరవ్దించి వారికి నరులని పేరు పెటెట్ను. 

మలాకీ 2:15 => కొంచెముగానైనను దైవాతమ్నొందినవారిలో ఎవరును ఈలాగున చేయలేదు; ఒకడు 

చేసినను ఏమి జరిగెను? దేవునిచేత సంతతి నొందవలెనని అతడు యతన్ము చేసెను గదా; కాగా 

మిముమ్ను మీరే జాగర్తత్ చేసికొని, యౌవనమున పెండిల్ చేసికొనిన మీ భారయ్ల విషయములో 

విశావ్సఘాతకులుగా ఉండకుడి. 

మతత్యి 19:4 => ఆయన సృజించినవాడు ఆదినుండి వారిని పురుషునిగాను సతరీనిగాను 

సృజించెననియు 

మారుక్ 10:6 => సృషాట్య్దినుండి (దేవుడు) వారిని పురుషునిగాను సతరీనిగాను కలుగజేసెను. 

1 కొరిందీయులకు 11:8 => ఏలయనగా సతరీ పురుషునినుండి కలిగెనే గాని పురుషుడు సతరీనుండి 

కలుగలేదు. 

1 కొరిందీయులకు 11:9 => మరియు సతరీ పురుషునికొరకే గాని పురుషుడు సతరీకొరకు 

సృషిట్ంపబడలేదు. 

ఆదికాండము 5:1 => ఆదాము వంశావళి గర్ంథము ఇదే. దేవుడు ఆదామును సృజించిన దినమున 

దేవుని పోలికెగా అతని చేసెను; 

ఆదికాండము 9:6 => నరుని రకత్మును చిందించువాని రకత్ము నరునివలననే చిందింపబడును; 

ఏలయనగా దేవుడు తన సవ్రూపమందు నరుని చేసెను. 

నాయ్యాధిపతులు 21:22 => తరువాత వారి తండుర్లైనను సహోదరులైనను వాదించుటకు 

మీయొదద్కు వచిచ్నయెడల మేము ఆ యుదధ్మునుబటిట్ వారిలో పర్తివానికిని పెండిల్కి సతరీ దొరకలేదు 
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గనుక ఈ సతరీలను దయచేసి మాకియుయ్డి, ఈ సమయమున వారికిచిచ్నయెడల మీరు 

అపరాధులగుదురు గనుక మాకిచిచ్నటుల్గా ఇయుయ్డని వారితో చెపెప్దమనిరి. 

కీరత్నలు 8:5 => దేవునికంటె వానిని కొంచెము తకుక్వవానిగా చేసియునాన్వు. మహిమా 

పర్భావములతో వానికి కిరీటము ధరింపజేసియునాన్వు. 

కీరత్నలు 17:15 => నేనైతే నీతిగలవాడనై నీ ముఖదరశ్నము చేసెదను నేను మేలొక్నునపుప్డు నీ 

సవ్రూపదరశ్నముతో నా ఆశను తీరుచ్కొందును. 

పర్సంగి 7:29 => ఇది యొకటిమాతర్ము నేను కనుగొంటిని, ఏమనగా దేవుడు నరులను 

యథారథ్వంతులనుగా పుటిట్ంచెను గాని వారు వివిధమైన తంతర్ములు కలిప్ంచుకొనియునాన్రు. 

యెషయా 45:12 => భూమిని కలుగజేసినవాడను నేనే దానిమీదనునన్ నరులను నేనే సృజించితిని 

నాచేతులు ఆకాశములను విశాలపరచెను వాటి సరవ్సమూహమునకు నేను ఆజఞ్ ఇచిచ్తిని.  

యిరిమ్యా 29:6 => పెండిల్ండుల్ చేసికొని కుమారులను కుమారెత్లను కనుడి, అకక్డ ఏమియు మీకు 

తకుక్వలేకుండ అభివృదిధ్పొందుటకై వారు కుమారులను కుమారెత్లను కనునటుల్ మీ కుమారులకు 

పెండిల్ండుల్ చేయుడి, మీ కుమారెత్లకు పురుషులను సంపాదించుడి. 

యెహెజేక్లు 28:15 => నీవు నియమింపబడిన దినము మొదలుకొని పాపము నీయందు 

కనబడువరకు పర్వరత్న విషయములో నీవు యథారథ్వంతుడవుగా ఉంటివి. 

లూకా 3:38 => కేయినాను ఎనోషుకు, ఎనోషు షేతుకు, షేతు ఆదాముకు, ఆదాము దేవునికి 

కుమారుడు. 

యోహాను 2:1 => మూడవ దినమున గలిలయలోని కానా అను ఊరిలో ఒక వివాహము జరిగెను. 

1 కొరిందీయులకు 11:7 => పురుషుడైతే దేవుని పోలికయు మహిమయునైయునాన్డు గనుక 

తలమీద ముసుకు వేసికొనకూడదు గాని సతరీ పురుషుని మహిమయైయునన్ది. 

కొలొసస్యులకు 3:10 => మీరు పరితయ్జించి, జాఞ్నము కలుగు నిమితత్ము దానిని సృషిట్ంచినవాని 

పోలికచొపుప్న నూతనపరచబడుచునన్ నవీన సవ్భావమును ధరించుకొని యునాన్రు. 

1 తిమోతి 2:13 => మొదట ఆదామును తరువాత హవవ్యును నిరిమ్ంపబడిరి కారా? 
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హెబీర్యులకు 13:4 => వివాహము అనిన్ విషయములలో ఘనమైనదిగాను, పానుపు 

నిషక్లమ్షమైనదిగాను ఉండవలెను; వేశాయ్సంగులకును వయ్భిచారులకును దేవుడు తీరుప్ తీరుచ్ను. 

యాకోబు 3:9 => దీనితో తండిర్యైన పర్భువును సుత్తింతుము, దీనితోనే దేవుని పోలికెగా పుటిట్న 

మనుషుయ్లను శపింతుము. 

వచనము 28 

దేవుడు వారిని ఆశీరవ్దించెను; ఎటల్నగా మీరు ఫలించి అభివృదిధ్పొంది విసత్రించి భూమిని నిండించి 

దానిని లోపరచుకొనుడి; సముదర్పు చేపలను ఆకాశ పకుష్లను భూమిమీద పార్కు పర్తి జీవిని ఏలుడని 

దేవుడు వారితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 1:22 => దేవుడు మీరు ఫలించి అభివృదిధ్పొంది సముదర్ జలములలో నిండి 

యుండుడనియు, పకుష్లు భూమిమీద విసత్రించునుగాకనియు, వాటిని ఆశీరవ్దించెను. 

ఆదికాండము 8:17 => పకుష్లు పశువులు భూమిమీద పార్కు పర్తి జాతి పురుగులు మొదలైన సమసత్ 

శరీరులలో నీతో కూడ నునన్ పర్తి జంతువును వెంటబెటుట్కొని వెలుపలికి రావలెను. అవి భూమిమీద 

బహుగా విసత్రించి భూమిమీద ఫలించి అభివృదిధ్ పొందవలెనని నోవహుతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 9:1 => మరియు దేవుడు నోవహును అతని కుమారులను ఆశీరవ్దించి మీరు ఫలించి 

అభివృదిధ్పొంది భూమిని నింపుడి. 

ఆదికాండము 9:7 => మీరు ఫలించి అభివృదిధ్నొందుడి; మీరు భూమిమీద సమృదిధ్గా సంతానము 

కని విసత్రించుడని వారితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 17:16 => నేనామెను ఆశీరవ్దించి ఆమెవలన నీకు కుమారుని కలుగజేసెదను; 

నేనామెను ఆశీరవ్దించెదను; ఆమె జనములకు తలిల్యై యుండును; జనముల రాజులు ఆమెవలన 

కలుగుదురని అబార్హాముతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 17:20 => ఇషామ్యేలునుగూరిచ్ నీవు చేసిన మనవి నేను వింటిని. ఇదిగో నేనతనిని 

ఆశీరవ్దించి అతనికి సంతానాభివృదిధ్ కలుగజేసి అతయ్ధికముగా అతని విసత్రింపజేసెదను; అతడు 

పండెర్ండు మంది రాజులను కనును; అతనిని గొపప్ జనముగా చేసెదను; 
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ఆదికాండము 22:17 => నేను నినున్ ఆశీరవ్దించి ఆకాశ నక్షతర్ములవలెను సముదర్తీరమందలి 

యిసుకవలెను నీ సంతానమును నిశచ్యముగా విసత్రింపచేసెదను; నీ సంతతివారు తమ శతుర్వుల 

గవిని సావ్ధీనపరచుకొందురు. 

ఆదికాండము 22:18 => మరియు నీవు నా మాట వినినందున భూలోకములోని జనములనిన్యు నీ 

సంతానమువలన ఆశీరవ్దించబడును నాతోడని పర్మాణము చేసియునాన్నని యెహోవా 

సెలవిచెచ్ననెను. 

ఆదికాండము 24:60 => వారు రిబాక్తో మా సహోదరీ, నీవు వేలవేలకు తలిల్వగుదువు గాక, నీ 

సంతతివారు తమ పగవారి గవినిని సావ్ధీనపరచుకొందురు గాక అని ఆమెను దీవింపగా 

ఆదికాండము 26:3 => ఈ దేశమందు పరవాసివై యుండుము. నేను నీకు తోడైయుండి నినున్ 

ఆశీరవ్దించెదను; 

ఆదికాండము 26:4 => ఏలయనగా నీకును నీ సంతానమునకును ఈ దేశములనిన్యు ఇచిచ్, నీ 

తండిర్యైన అబార్హాముతో నేను చేసిన పర్మాణము నెరవేరిచ్, ఆకాశ నక్షతర్ములవలె నీ సంతానమును 

విసత్రింపచేసి ఈ దేశములనిన్యు నీ సంతానమునకు ఇచెచ్దను. నీ సంతానమువలన సమసత్ 

భూలోకములోని సమసత్ జనులు ఆశీరవ్దింపబడుదురు. 

ఆదికాండము 26:24 => ఆ రాతిర్యే యెహోవా అతనికి పర్తయ్క్షమై నేను నీ తండిర్యైన అబార్హాము 

దేవుడను, నేను నీకు తోడైయునాన్ను గనుక భయపడకుము; నా దాసుడైన అబార్హామునుబటిట్ నినున్ 

ఆశీరవ్దించి నీ సంతానమును విసత్రింప చేసెదనని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 33:5 => ఏశావు కనున్లెతిత్ ఆ సతరీలను పిలల్లను చూచి వీరు నీకేమి కావలెనని 

అడిగినందుకు అతడు వీరు దేవుడు నీ సేవకునికి దయచేసిన పిలల్లే అని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 49:25 => కిర్ంద దాగియునన్ అగాధజలముల దీవెనలతోను సత్నముల దీవెనలతోను 

గరభ్ముల దీవెనలతోను నినున్ దీవించు సరవ్శకుత్ని దీవెనవలనను అతని బాహుబలము 

దిటట్పరచబడును  

లేవీయకాండము 26:9 => ఏలయనగా నేను మిముమ్ను కటాకిష్ంచి మీకు సంతానమిచిచ్ మిముమ్ను 

విసత్రింపచేసి మీతో నేను చేసిన నిబంధనను సాథ్పించెదను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 4:10 => యబేబ్జు ఇశార్యేలీయుల దేవునిగూరిచ్ మొఱ ఱ్పెటిట్ నీవు ననున్ 

నిశచ్యముగా ఆశీరవ్దించి నా సరిహదుద్ను విశాలపరచి నీ చెయియ్ నాకు తోడుగా ఉండ దయచేసి 

నాకు కీడురాకుండ దానిలోనుండి ననున్ తపిప్ంచుము అని పార్రిథ్ంపగా దేవుడు అతడు మనవిచేసిన 

దానిని అతనికి దయచేసెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:5 => అమీమ్యేలు ఆరవవాడు, ఇశాశ్ఖారు ఏడవవాడు, పెయులెల్తై 

యెనిమిదవవాడు. 

యోబు 42:12 => యెహోవా యోబును మొదట ఆశీరవ్దించినంతకంటె మరి అధికముగా 

ఆశీరవ్దించెను. అతనికి పదునాలుగువేల గొఱ ఱ్లును ఆరువేల ఒంటెలును వెయియ్జతల యెడుల్ను వెయియ్ 

ఆడుగాడిదలును కలిగెను. 

కీరత్నలు 107:38 => మరియు ఆయన వారిని ఆశీరవ్దింపగా వారు అధికముగా సంతానాభివృదిధ్ 

నొందిరి ఆయన వారి పశువులను తగిగ్పోనియయ్లేదు 

కీరత్నలు 127:1 => యెహోవా ఇలుల్ కటిట్ంచనియెడల దాని కటుట్వారి పర్యాసము వయ్రథ్మే. 

యెహోవా పటట్ణమును కాపాడనియెడల దాని కావలికాయువారు మేలుకొనియుండుట వయ్రథ్మే.  

కీరత్నలు 127:2 => మీరు వేకువనే లేచి చాల రాతిర్యైన తరువాత పండుకొనుచు కషాట్రిజ్తమైన 

ఆహారము తినుచునుండుట వయ్రథ్మే. తన పిర్యులు నిదిర్ంచుచుండగా ఆయన వారికిచుచ్చునాన్డు.  

కీరత్నలు 127:3 => కుమారులు యెహోవా అనుగర్హించు సావ్సథ్య్ము గరభ్ఫలము ఆయన యిచుచ్ 

బహుమానమే 

కీరత్నలు 127:4 => యౌవనకాలమందు పుటిట్న కుమారులు బలవంతుని చేతిలోని 

బాణములవంటివారు. 

కీరత్నలు 127:5 => వారితో తన అంబులపొది నింపుకొనినవాడు ధనుయ్డు అటిట్వారు సిగుగ్పడక 

గుమమ్ములో తమ విరోధులతో వాదించుదురు. 

కీరత్నలు 128:3 => నీ లోగిట నీ భారయ్ ఫలించు దార్కాష్వలిల్వలె నుండును నీ భోజనపు బలల్చుటుట్ నీ 

పిలల్లు ఒలీవ మొకక్లవలె నుందురు. 

కీరత్నలు 128:4 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవాడు ఈలాగు ఆశీరవ్దింపబడును. 
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యెషయా 45:18 => ఆకాశములకు సృషిట్కరత్యగు యెహోవాయే దేవుడు; ఆయన భూమిని 

కలుగజేసి దాని సిదధ్పరచి సిథ్రపరచెను నిరాకారముగా నుండునటుల్ ఆయన దాని సృజింపలేదు 

నివాససథ్లమగునటుల్గా దాని సృజించెను ఆయన సెలవిచుచ్నదేమనగా యెహోవాను నేనే మరి ఏ 

దేవుడును లేడు.  

1 తిమోతి 4:3 => ఆ అబదిధ్కులు, వాత వేయబడిన మనసాస్కిష్ గలవారై, వివాహము నిషేధించుచు, 

సతయ్విషయమై అనుభవజాఞ్నము గల విశావ్సులు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి పుచుచ్కొను నిమితత్ము 

దేవుడు సృజించిన ఆహారవసుత్వులను కొనిన్టిని తినుట మానవలెనని చెపుప్చుందురు. 

కీరత్నలు 69:34 => భూమాయ్కాశములు ఆయనను సుత్తించును గాక సముదర్ములును వాటియందు 

సంచరించు సమసత్మును ఆయనను సుత్తించును గాక.  

ఆదికాండము 2:19 => దేవుడైన యెహోవా పర్తి భూజంతువును పర్తి ఆకాశపకిష్ని నేలనుండి 

నిరిమ్ంచి, ఆదాము వాటికి ఏ పేరు పెటుట్నో చూచుటకు అతనియొదద్కు వాటిని రపిప్ంచెను. జీవముగల 

పర్తిదానికి ఆదాము ఏ పేరు పెటెట్నో ఆ పేరు దానికి కలిగెను. 

ఆదికాండము 5:4 => షేతును కనిన తరువాత ఆదాము బర్దికిన దినములు ఎనిమిదివందల ఏండుల్; 

అతడు కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 

ఆదికాండము 6:1 => నరులు భూమిమీద విసత్రింపనారంభించిన తరువాత కుమారెత్లు వారికి 

పుటిట్నపుప్డు 

ఆదికాండము 6:20 => నీవు వాటిని బర్దికించి యుంచుకొనుటకై వాటి వాటి జాతుల పర్కారము 

పకుష్లలోను, వాటి వాటి జాతుల పర్కారము జంతువులలోను, వాటి వాటి జాతుల పర్కారము నేలను 

పార్కువాటనిన్టిలోను, పర్తి జాతిలో రెండేసి చొపుప్న నీయొదద్కు అవి వచుచ్ను. 

ఆదికాండము 9:2 => మీ భయమును మీ బెదురును అడవి జంతువులనిన్టికిని ఆకాశపకుష్లనిన్టికిని 

నేలమీద పార్కు పర్తి పురుగుకును సముదర్పు చేపలనిన్టికిని కలుగును; అవి మీచేతికపప్గింపబడి 

యునన్వి. 

ఆదికాండము 11:11 => షేము అరప్క్షదును కనిన తరువాత ఐదువందల యేండుల్ బర్దికి 

కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 
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ఆదికాండము 28:3 => సరవ్శకిత్గల దేవుడు నినున్ ఆశీరవ్దించి నీవు అనేక జనములగునటుల్ నీకు 

సంతానాభివృదిధ్ కలుగజేసి నినున్ విసత్రింపజేసి నీవు పరవాసివైన దేశమును, అనగా దేవుడు 

అబార్హామునకిచిచ్న దేశమును నీవు సావ్సథ్య్ముగా చేసికొనునటుల్ 

నిరగ్మకాండము 1:7 => ఇశార్యేలీయులు బహు సంతానము గలవారై అభివృదిధ్పొంది విసత్రించి 

అతయ్ధికముగా పర్బలిరి; వారునన్ పర్దేశము వారితో నిండియుండెను. 

లేవీయకాండము 12:2 => నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము ఒక సతరీ గరభ్వతియై మగపిలల్ను 

కనినయెడల ఆమెయేడు దినములు పురిటాలై యుండవలెను. ఆమె తాను ముటుట్దై కడగానుండు 

దినముల లెకక్నుబటిట్ పురిటాలై యుండవలెను. 

యోబు 20:4 => దుషుట్లకు విజయము కొదిద్కాలముండును భకిత్హీనులకు సంతోషము ఒక 

నిమిషమాతర్ముండును. 

యోబు 39:11 => దాని బలము గొపప్దని దాని నముమ్దువా? దానికి నీ పని అపప్గించెదవా? 

యోబు 41:4 => నీవు శాశవ్తముగా దానిని దాసునిగా చేసికొనునటుల్ అది నీతో నిబంధన 

చేయునా? 

కీరత్నలు 8:6 => నీచేతిపనులమీద వానికి అధికారమిచిచ్యునాన్వు. 

కీరత్నలు 50:12 => లోకమును దాని పరిపూరణ్తయు నావే. నేను ఆకలిగొనినను నీతో చెపప్ను. 

కీరత్నలు 104:25 => అదిగో విశాలమైన మహాసముదర్ము అందులో లెకక్లేని జలచరములు 

దానిలో చినన్వి పెదద్వి జీవరాసులునన్వి.  

కీరత్నలు 115:16 => ఆకాశములు యెహోవా వశము భూమిని ఆయన నరులకిచిచ్యునాన్డు. 

కీరత్నలు 127:3 => కుమారులు యెహోవా అనుగర్హించు సావ్సథ్య్ము గరభ్ఫలము ఆయన యిచుచ్ 

బహుమానమే 

యిరిమ్యా 29:6 => పెండిల్ండుల్ చేసికొని కుమారులను కుమారెత్లను కనుడి, అకక్డ ఏమియు మీకు 

తకుక్వలేకుండ అభివృదిధ్పొందుటకై వారు కుమారులను కుమారెత్లను కనునటుల్ మీ కుమారులకు 

పెండిల్ండుల్ చేయుడి, మీ కుమారెత్లకు పురుషులను సంపాదించుడి. 
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మతత్యి 17:27 => అయినను మనము వారికి అభయ్ంతరము కలుగజేయకుండునటుల్ నీవు 

సముదర్మునకు పోయి, గాలము వేసి, మొదట పైకివచుచ్ చేపను పటుట్కొని, దాని నోరు తెరచినయెడల 

ఒక షెకెలు దొరుకును; దానిని తీసికొని నాకొరకును నీకొరకును వారికిమమ్ని అతనితో చెపెప్ను 

యోహాను 2:1 => మూడవ దినమున గలిలయలోని కానా అను ఊరిలో ఒక వివాహము జరిగెను. 

హెబీర్యులకు 13:4 => వివాహము అనిన్ విషయములలో ఘనమైనదిగాను, పానుపు 

నిషక్లమ్షమైనదిగాను ఉండవలెను; వేశాయ్సంగులకును వయ్భిచారులకును దేవుడు తీరుప్ తీరుచ్ను. 

వచనము 29 

దేవుడు ఇదిగో భూమిమీదనునన్ వితత్నములిచుచ్ పర్తి చెటుట్ను వితత్నములిచుచ్ వృక్షఫలముగల పర్తి 

వృక్షమును మీకిచిచ్యునాన్ను; అవి మీకాహారమగును. 

కీరత్నలు 24:1 => భూమియు దాని సంపూరణ్తయు లోకమును దాని నివాసులును యెహోవావే. 

కీరత్నలు 115:16 => ఆకాశములు యెహోవా వశము భూమిని ఆయన నరులకిచిచ్యునాన్డు. 

హోషేయ 2:8 => దానికి ధానయ్ దార్కాష్రస తైలములను విసాత్రమైన వెండి బంగారములను ఇచిచ్న 

వాడను నేనే యని విచారింపక అది వాటిని బయలుదేవతకు ఉపయోగపరచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:24 => జగతుత్ను అందలి సమసత్మును నిరిమ్ంచిన దేవుడు తానే 

ఆకాశమునకును భూమికిని పర్భువైయునన్ందున హసత్కృతములైన ఆలయములలో నివసింపడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:25 => ఆయన అందరికిని జీవమును ఊపిరిని సమసత్మును 

దయచేయువాడు గనుక తనకు ఏదైనను కొదువయునన్టుట్ మనుషుయ్ల చేతులతో సేవింపబడువాడు 

కాడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:28 => మనమాయనయందు బర్దుకుచునాన్ము, చలించుచునాన్ము, 

ఉనికి కలిగియునాన్ము. అటువలె మనమాయన సంతానమని మీ కవీశవ్రులలో కొందరును 

చెపుప్చునాన్రు. 
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1 తిమోతి 6:17 => ఇహమందు ధనవంతులైనవారు గరివ్షుట్లు కాక, అసిథ్రమైన ధనమునందు 

నమిమ్కయుంచక, సుఖముగా అనుభవించుటకు సమసత్మును మనకు ధారాళముగ దయచేయు 

దేవునియందే నమిమ్కయుంచుడని ఆజాఞ్పించుము. 

ఆదికాండము 2:16 => మరియు దేవుడైన యెహోవా ఈ తోటలోనునన్ పర్తి వృక్ష ఫలములను నీవు 

నిరభయ్ంతరముగా తినవచుచ్ను; 

ఆదికాండము 9:3 => పార్ణముగల సమసత్ చరములు మీకు ఆహారమగును; పచచ్ని కూరమొకక్ల 

నిచిచ్నటుల్ వాటిని మీకిచిచ్యునాన్ను. 

యోబు 36:31 => వీటివలన ఆయన ఆ యా పర్జలకు తీరుప్తీరుచ్ను. ఆయన ఆహారమును 

సమృదిధ్గా ఇచుచ్వాడు 

కీరత్నలు 104:14 => పశువులకు గడిడ్ని నరుల ఉపయోగమునకు కూర మొకక్లను ఆయన 

మొలిపించుచునాన్డు 

కీరత్నలు 104:15 => అందుమూలమున భూమిలోనుండి ఆహారమును నరుల హృదయమును 

సంతోషపెటుట్ దార్కాష్రసమును వారి మొగములకు మెరుగునిచుచ్ తైలమును నరుల హృదయమును 

బలపరచు ఆహారమును ఆయన పుటిట్ంచుచునాన్డు  

కీరత్నలు 104:27 => తగిన కాలమున నీవు వాటికి ఆహారమిచెచ్దవని ఇవనిన్యు నీ దయకొరకు 

కనిపెటుట్చునన్వి 

కీరత్నలు 104:28 => నీవు వాటికి పెటుట్నది అవి కూరుచ్కొనును నీవు గుపిప్లి విపప్గా అవి 

మంచివాటిని తిని తృపిత్పరచబడును. 

కీరత్నలు 111:5 => తనయందు భయభకుత్లు గలవారికి ఆయన ఆహారమిచిచ్యునాన్డు ఆయన 

నితయ్ము తన నిబంధన జాఞ్పకము చేసికొనును. 

కీరత్నలు 136:25 => సమసత్ జీవులకును ఆయన ఆహారమిచుచ్చునాన్డు ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 145:15 => సరవ్జీవుల కనున్లు నీవైపు చూచుచునన్వి తగిన కాలమందు నీవు వారికి 

ఆహారమిచుచ్దువు. 
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కీరత్నలు 145:16 => నీవు నీ గుపిప్లిని విపిప్ పర్తి జీవి కోరికను తృపిత్పరచుచునాన్వు. 

కీరత్నలు 146:7 => బాధపరచబడువారికి ఆయన నాయ్యము తీరుచ్ను ఆకలిగొనినవారికి ఆహారము 

దయచేయును యెహోవా బంధింపబడినవారిని విడుదలచేయును. 

కీరత్నలు 147:9 => పశువులకును అరచుచుండు పిలల్ కాకులకును ఆయన ఆహారమిచుచ్వాడు. 

యెషయా 33:16 => పరవ్తములలోని శిలలు అతనికి కోటయగును తపప్క అతనికి ఆహారము 

దొరకును అతని నీళుల్ అతనికి శాశవ్తముగా ఉండును. 

మతత్యి 6:11 => మా అనుదినాహారము నేడు మాకు దయచేయుము. 

మతత్యి 6:25 => అందువలన నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా ఏమి తిందుమో యేమి తార్గుదుమో 

అని మీ పార్ణమునుగూరిచ్యైనను, ఏమి ధరించుకొందుమో అని మీ దేహమునుగూరిచ్యైనను 

చింతింపకుడి;  

మతత్యి 6:26 => ఆకాశపకుష్లను చూడుడి; అవి వితత్వు కోయవు కొటల్లో కూరుచ్కొనవు; అయినను 

మీ పరలోకపు తండిర్ వాటిని పోషించుచునాన్డు; మీరు వాటికంటె బహు శేర్షుట్లు కారా? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:17 => అయినను ఆయన ఆకాశమునుండి మీకు వరష్మును, 

ఫలవంతములైన రుతువులను దయచేయుచు, ఆహారము ననుగర్హించుచు, ఉలాల్సముతో మీ 

హృదయములను నింపుచు, మేలుచేయుట చేత తనున్గూరిచ్ సాక్షయ్ము లేకుండ చేయలేదని బిగగ్రగా 

చెపిప్రి 

ఆదికాండము 1:11 => దేవుడు గడిడ్ని వితత్నములిచుచ్ చెటల్ను భూమిమీద తమ తమ జాతి పర్కారము 

తమలో వితత్నములుగల ఫలమిచుచ్ ఫలవృక్షములను భూమి మొలిపించుగాకని పలుకగా ఆ 

పర్కారమాయెను. 

ఆదికాండము 6:21 => మరియు తినుటకు నానావిధములైన ఆహారపదారథ్ములను కూరుచ్కొని 

నీదగగ్ర ఉంచుకొనుము; అవి నీకును వాటికిని ఆహారమగునని చెపెప్ను. 

యోబు 28:5 => భూమినుండి ఆహారము పుటుట్ను దాని లోపలిభాగము అగిన్మయమైనటుల్ండును. 

యోబు 39:8 => పరవ్తముల పంకిత్యే దానికి మేతభూమి పర్తివిధమైన పచచ్ని మొలకను అది 

వెదకుకొనును. 
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పర్సంగి 5:9 => ఏ దేశములో రాజు భూమి విషయమై శర్దధ్ పుచుచ్కొనునో ఆ దేశమునకు సరవ్ 

విషయములయందు మేలు కలుగును. 

యిరిమ్యా 27:5 => అధిక బలముచేతను చాచిన బాహువుచేతను భూమిని భూమిమీదనునన్ 

నరులను జంతువులను నేనే సృజించి, ఎవరికిచుచ్ట నాయ్యమని నాకు తోచునో వారికే 

యిచుచ్చునాన్ను. 

దానియేలు 1:12 => భోజనమునకు శాకధానాయ్దులను పానమునకు నీళుల్ను నీ దాసులమగు 

మాకిపిప్ంచి, దయచేసి పది దినములవరకు మముమ్ను పరీకిష్ంపుము. 

రోమీయులకు 14:2 => ఒకడు సమసత్మును తినవచుచ్నని నముమ్చునాన్డు, మరియొకడు 

బలహీనుడైయుండి, కూరగాయలనే తినుచునాన్డు. 

1 తిమోతి 4:3 => ఆ అబదిధ్కులు, వాత వేయబడిన మనసాస్కిష్ గలవారై, వివాహము నిషేధించుచు, 

సతయ్విషయమై అనుభవజాఞ్నము గల విశావ్సులు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి పుచుచ్కొను నిమితత్ము 

దేవుడు సృజించిన ఆహారవసుత్వులను కొనిన్టిని తినుట మానవలెనని చెపుప్చుందురు. 

వచనము 30 

భూమిమీదనుండు జంతువులనిన్టికిని ఆకాశ పకుష్లనిన్టికిని భూమిమీద పార్కు సమసత్ జీవులకును 

పచచ్ని చెటల్నిన్యు ఆహారమగునని పలికెను. ఆ పర్కారమాయెను. 

ఆదికాండము 9:3 => పార్ణముగల సమసత్ చరములు మీకు ఆహారమగును; పచచ్ని కూరమొకక్ల 

నిచిచ్నటుల్ వాటిని మీకిచిచ్యునాన్ను. 

యోబు 38:39 => ఆడుసింహము నిమితత్ము నీవు ఎరను వేటాడెదవా? 

యోబు 38:40 => సింహపుపిలల్లు తమ తమ గుహలలో పండుకొనునపుప్డు తమ గుహలలో పొంచి 

యుండునపుప్డు నీవు వాటి ఆకలి తీరెచ్దవా?  

యోబు 38:41 => తిండిలేక తిరుగులాడుచు కాకి పిలల్లు దేవునికి మొఱ ఱ్పెటుట్నపుప్డు కాకికి 

ఆహారము సిదధ్పరచువాడెవడు?  
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యోబు 39:4 => వాటి పిలల్లు పుషిట్కలిగి యెడారిలో పెరుగును అవి తలుల్లను విడిచిపోయి 

వాటియొదద్కు తిరిగిరావు. 

యోబు 39:8 => పరవ్తముల పంకిత్యే దానికి మేతభూమి పర్తివిధమైన పచచ్ని మొలకను అది 

వెదకుకొనును. 

యోబు 39:30 => దాని పిలల్లు రకత్ము పీలుచ్ను హతులైనవారు ఎకక్డనుందురో అకక్డనే అది 

యుండును.  

యోబు 40:15 => నేను చేసిన నీటిగుఱ ఱ్మును నీవు చూచియునాన్వు గదా ఎదుద్వలె అది గడిడ్ 

మేయును. 

యోబు 40:20 => పరవ్తములలో దానికి మేత మొలచును అరణయ్జంతువులనిన్యు అచచ్ట 

ఆడుకొనును. 

కీరత్నలు 104:14 => పశువులకు గడిడ్ని నరుల ఉపయోగమునకు కూర మొకక్లను ఆయన 

మొలిపించుచునాన్డు 

కీరత్నలు 145:15 => సరవ్జీవుల కనున్లు నీవైపు చూచుచునన్వి తగిన కాలమందు నీవు వారికి 

ఆహారమిచుచ్దువు. 

కీరత్నలు 145:16 => నీవు నీ గుపిప్లిని విపిప్ పర్తి జీవి కోరికను తృపిత్పరచుచునాన్వు. 

కీరత్నలు 147:9 => పశువులకును అరచుచుండు పిలల్ కాకులకును ఆయన ఆహారమిచుచ్వాడు. 

ఆదికాండము 1:20 => దేవుడు జీవముకలిగి చలించువాటిని జలములు సమృదిధ్గా పుటిట్ంచును 

గాకనియు, పకుష్లు భూమిపైని ఆకాశ విశాలములో ఎగురును గాకనియు పలికెను. 

ఆదికాండము 6:21 => మరియు తినుటకు నానావిధములైన ఆహారపదారథ్ములను కూరుచ్కొని 

నీదగగ్ర ఉంచుకొనుము; అవి నీకును వాటికిని ఆహారమగునని చెపెప్ను. 

పర్సంగి 5:9 => ఏ దేశములో రాజు భూమి విషయమై శర్దధ్ పుచుచ్కొనునో ఆ దేశమునకు సరవ్ 

విషయములయందు మేలు కలుగును. 
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యిరిమ్యా 27:5 => అధిక బలముచేతను చాచిన బాహువుచేతను భూమిని భూమిమీదనునన్ 

నరులను జంతువులను నేనే సృజించి, ఎవరికిచుచ్ట నాయ్యమని నాకు తోచునో వారికే 

యిచుచ్చునాన్ను. 

దానియేలు 1:12 => భోజనమునకు శాకధానాయ్దులను పానమునకు నీళుల్ను నీ దాసులమగు 

మాకిపిప్ంచి, దయచేసి పది దినములవరకు మముమ్ను పరీకిష్ంపుము. 

1 తిమోతి 4:3 => ఆ అబదిధ్కులు, వాత వేయబడిన మనసాస్కిష్ గలవారై, వివాహము నిషేధించుచు, 

సతయ్విషయమై అనుభవజాఞ్నము గల విశావ్సులు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి పుచుచ్కొను నిమితత్ము 

దేవుడు సృజించిన ఆహారవసుత్వులను కొనిన్టిని తినుట మానవలెనని చెపుప్చుందురు. 

వచనము 31 

దేవుడు తాను చేసినది యావతుత్ను చూచినపుప్డు అది చాలమంచిదిగ నుండెను. అసత్మయమును 

ఉదయమును కలుగగా ఆరవ దినమాయెను. 

యోబు 38:7 => ఉదయనక్షతర్ములు ఏకముగా కూడి పాడినపుప్డు దేవదూతలందరును1 

ఆనందించి జయధవ్నులు చేసినపుప్డు దాని మూలరాతిని వేసినవాడెవడు?  

కీరత్నలు 19:1 => ఆకాశములు దేవుని మహిమను వివరించుచునన్వి అంతరిక్షము ఆయన చేతిపనిని 

పర్చురపరచుచునన్ది. 

కీరత్నలు 19:2 => పగటికి పగలు బోధచేయుచునన్ది. రాతిర్కి రాతిర్ జాఞ్నము తెలుపుచునన్ది. 

కీరత్నలు 104:24 => యెహోవా, నీ కారయ్ములు ఎనెన్నిన్ విధములుగా నునన్వి! జాఞ్నముచేత నీవు 

వాటనిన్టిని నిరిమ్ంచితివి నీవు కలుగజేసినవాటితో భూమి నిండియునన్ది. 

కీరత్నలు 104:31 => యెహోవా మహిమ నితయ్ముండునుగాక. యెహోవా తన కిర్యలను చూచి 

ఆనందించును గాక. 

విలాపవాకయ్ములు 3:38 => మహోనన్తుడైన దేవుని నోటనుండి కీడును మేలును బయలువెళుల్ను 

గదా? 
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1 తిమోతి 4:4 => దేవుడు సృజించిన పర్తి వసుత్వును మంచిది. కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి 

పుచుచ్కొనినయెడల ఏదియు నిషేధింపతగినది కాదు; 

ఆదికాండము 1:5 => దేవుడు వెలుగునకు పగలనియు, చీకటికి రాతిర్ అనియు పేరు పెటెట్ను. 

అసత్మయమును ఉదయమును కలుగగా ఒక దినమాయెను. 

ఆదికాండము 1:8 => దేవుడు ఆ విశాలమునకు ఆకాశమని పేరు పెటెట్ను. అసత్మయమును 

ఉదయమును కలుగగా రెండవ దినమాయెను. 

ఆదికాండము 1:13 => అసత్మయమును ఉదయమును కలుగగా మూడవ దినమాయెను. 

ఆదికాండము 1:19 => అసత్మయమును ఉదయమును కలుగగా నాలుగవ దినమాయెను. 

ఆదికాండము 1:23 => అసత్మయమును ఉదయమును కలుగగా అయిదవ దినమాయెను. 

ఆదికాండము 2:2 => దేవుడు తాను చేసిన తన పని యేడవదినములోగా సంపూరిత్చేసి, తాను చేసిన 

తన పని యంతటినుండి యేడవ దినమున విశర్మించెను. 

నిరగ్మకాండము 20:11 => ఆరు దినములలో యెహోవా ఆకాశమును భూమియు సముదర్మును 

వాటిలోని సమసత్మును సృజించి, యేడవ దినమున విశర్మించెను; అందుచేత యెహోవా 

విశార్ంతిదినమును ఆశీరవ్దించి దాని పరిశుదధ్పరచెను. 

ఆదికాండము 1:4 => వెలుగు మంచిదైనటుట్ దేవుడు చూచెను; దేవుడు వెలుగును చీకటిని 

వేరుపరచెను. 

ఆదికాండము 1:21 => దేవుడు జలములలో వాటి వాటి జాతి పర్కారము జలములు సమృదిధ్గా 

పుటిట్ంచిన మహా మతస్య్ములను, జీవముకలిగి చలించువాటిననిన్టిని, దాని దాని జాతి పర్కారము 

రెకక్లుగల పర్తి పకిష్ని సృజించెను. అది మంచిదని దేవుడు చూచెను. 

ఆదికాండము 2:18 => మరియు దేవుడైన యెహోవా నరుడు ఒంటరిగా నుండుట మంచిది కాదు; 

వానికి సాటియైన సహాయమును వానికొరకు చేయుదుననుకొనెను. 

నిరగ్మకాండము 31:17 => నాకును ఇశార్యేలీయులకును అది ఎలల్పుప్డును గురుతైయుండును; 

ఏలయనగా ఆరు దినములు యెహోవా భూమాయ్కాశములను సృజించి యేడవ దినమున పని మాని 

విశర్మించెనని చెపుప్ము. 
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నిరగ్మకాండము 39:43 => మోషే ఆ పని అంతయు చూచినపుప్డు యెహోవా ఆజాఞ్పించినటుల్ వారు 

దానిని చేసియుండిరి; ఆలాగుననే చేసియుండిరి గనుక మోషే వారిని దీవించెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:4 => ఆయన ఆశర్యదురగ్ముగా నునాన్డు; ఆయన కారయ్ము 

సంపూరణ్ము ఆయన చరయ్లనిన్యు నాయ్యములు ఆయన నిరోద్షియై నముమ్కొనదగిన దేవుడు. ఆయన 

నీతిపరుడు యథారథ్వంతుడు. 

పర్సంగి 2:11 => అపుప్డు నేను చేసిన పనులనిన్యు, వాటికొరకై నేను పడిన పర్యాసమంతయు 

నేను నిదానించి వివేచింపగా అవనిన్యు వయ్రథ్మైనవిగాను ఒకడు గాలికి పర్యాసపడినటుట్గాను 

అగుపడెను, సూరుయ్ని కిర్ంద లాభకరమైనదేదియు లేనటుట్ నాకు కనబడెను. 

పర్సంగి 3:11 => దేనికాలమునందు అది చకక్గా నుండునటుల్ సమసత్మును ఆయన 

నియమించియునాన్డు; ఆయన శాశవ్తకాల జాఞ్నమును నరుల హృదయమందుంచియునాన్డు గాని 

దేవుడు చేయు కిర్యలను పరిశీలనగా తెలిసికొనుటకు అది చాలదు. 

యెహెజేక్లు 28:15 => నీవు నియమింపబడిన దినము మొదలుకొని పాపము నీయందు 

కనబడువరకు పర్వరత్న విషయములో నీవు యథారథ్వంతుడవుగా ఉంటివి. 

జెఫనాయ్ 3:17 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీమధయ్ ఉనాన్డు; ఆయన శకిత్మంతుడు, ఆయన మిముమ్ను 

రకిష్ంచును, ఆయన బహు ఆనందముతో నీయందు సంతోషించును, నీయందు తనకునన్ పేర్మనుబటిట్ 

శాంతము వహించి నీయందలి సంతోషముచేత ఆయన హరిష్ంచును. 

మారుక్ 7:37 => ఈయన సమసత్మును బాగుగా చేసియునాన్డు; చెవిటివారు వినునటుల్గాను 

మూగవారు మాటలాడునటుల్గాను చేయుచునాన్డని చెపుప్కొని అపరిమితముగా ఆశచ్రయ్పడిరి. 

రోమీయులకు 3:12 => అందరును తోర్వతపిప్ యేకముగా పనికిమాలినవారైరి. మేలు చేయువాడు 

లేడు, ఒకక్డైనను లేడు. 

హెబీర్యులకు 4:3 => కాగా జగతుప్నాది వేయబడినపుప్డే ఆయన కారయ్ములనిన్యు సంపూరిత్యై 

యునన్ను ఈ విశార్ంతినిగూరిచ్ నేను కోపముతో పర్మాణము చేసినటుట్ వారు నా విశార్ంతిలో 

పర్వేశింపరు అని ఆయన చెపిప్న మాట అనుసరించి, విశావ్సులమైన మనము ఆ విశార్ంతిలో 

పర్వేశించుచునాన్ము.  
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వచనము 1 

ఆకాశమును భూమియు వాటిలోనునన్ సమసత్ సమూహమును సంపూరిత్ చేయబడెను. 

ఆదికాండము 2:4 => దేవుడైన యెహోవా భూమిని ఆకాశమును చేసిన దినమందు 

భూమాయ్కాశములు సృజించబడినపుప్డు వాటి వాటి ఉతప్తిత్కర్మము ఇదే. 

ఆదికాండము 1:1 => ఆదియందు దేవుడు భూమాయ్కాశములను సృజించెను. 

ఆదికాండము 1:10 => దేవుడు ఆరిన నేలకు భూమి అని పేరు పెటెట్ను, జలరాశికి ఆయన 

సముదర్ములని పేరు పెటెట్ను, అది మంచిదని దేవుడు చూచెను. 

నిరగ్మకాండము 20:11 => ఆరు దినములలో యెహోవా ఆకాశమును భూమియు సముదర్మును 

వాటిలోని సమసత్మును సృజించి, యేడవ దినమున విశర్మించెను; అందుచేత యెహోవా 

విశార్ంతిదినమును ఆశీరవ్దించి దాని పరిశుదధ్పరచెను. 

నిరగ్మకాండము 31:17 => నాకును ఇశార్యేలీయులకును అది ఎలల్పుప్డును గురుతైయుండును; 

ఏలయనగా ఆరు దినములు యెహోవా భూమాయ్కాశములను సృజించి యేడవ దినమున పని మాని 

విశర్మించెనని చెపుప్ము. 

2 రాజులు 19:15 => యెహోవా సనిన్ధిని ఇటల్ని పార్రథ్న చేసెను యెహోవా, కెరూబుల మధయ్ను 

నివసించుచునన్ ఇశార్యేలీయుల దేవా, భూమాయ్కాశములను కలుగజేసిన అదివ్తీయ దేవా, నీవు 

లోకమందునన్ సకల రాజయ్ములకు దేవుడవైయునాన్వు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 2:12 => యెహోవా ఘనతకొరకు ఒక మందిరమును నీ రాజయ్ ఘనతకొరకు 

ఒక నగరును కటిట్ంచుటకు తగిన జాఞ్నమును తెలివియుగల బుదిధ్మంతుడైన కుమారుని రాజైన 

దావీదునకు దయచేసిన, భూమాయ్కాశములకు సృషిట్కరత్యగు ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా 

సుత్తినొందునుగాక. 

నెహెమాయ్ 9:6 => నీవే, అదివ్తీయుడవైన యెహోవా, నీవే ఆకాశమును మహాకాశములను వాటి 

సైనయ్మును, భూమిని దానిలో ఉండునది అంతటిని, సముదర్ములను వాటిలో ఉండునది అంతటిని 

సృజించి వాటిననిన్టిని కాపాడువాడవు. ఆకాశ సైనయ్మంతయు నీకే నమసాక్రము చేయుచునన్ది. 
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యోబు 12:9 => వీటి అనిన్టినిబటిట్ యోచించుకొనినయెడల యెహోవా హసత్ము వీటిని 

కలుగజేసెనని తెలిసికొనలేనివాడెవడు? 

కీరత్నలు 89:11 => ఆకాశము నీదే భూమి నీదే లోకమును దాని పరిపూరణ్తను నీవే సాథ్పించితివి. 

కీరత్నలు 89:12 => ఉతత్ర దకిష్ణములను నీవే నిరిమ్ంచితివి. తాబోరు హెరోమ్నులు నీ నామమునుబటిట్ 

ఉతాస్హధవ్ని చేయుచునన్వి. 

కీరత్నలు 89:13 => పరాకర్మముగల బాహువు నీకు కలదు నీ హసత్ము బలమైనది నీ దకిష్ణహసత్ము 

ఉనన్తమైనది. 

కీరత్నలు 104:2 => వసత్రమువలె వెలుగును నీవు కపుప్కొనియునాన్వు. తెరను పరచినటుట్ 

ఆకాశవిశాలమును నీవు పరచియునాన్వు.  

కీరత్నలు 136:5 => తన జాఞ్నముచేత ఆయన ఆకాశమును కలుగజేసెను ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 136:6 => ఆయన భూమిని నీళల్మీద పరచినవాడు ఆయన కృప నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 136:7 => ఆయన గొపప్ జోయ్తులను నిరిమ్ంచినవాడు ఆయన కృప నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 136:8 => పగటి నేలుటకు ఆయన సూరుయ్ని చేసెను ఆయన కృప నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 146:6 => ఆయన ఆకాశమును భూమిని సముదర్మును దానిలోని సరవ్మును 

సృజించినవాడు ఆయన ఎనన్డును మాట తపప్నివాడు. 

యెషయా 42:5 => ఆకాశములను సృజించి వాటిని విశాలపరచి భూమిని అందులో పుటిట్న 

సమసత్మును పరచి దానిమీదనునన్ జనులకు పార్ణమును దానిలో నడచువారికి జీవాతమ్ను ఇచుచ్చునన్ 

దేవుడైన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

యెషయా 45:18 => ఆకాశములకు సృషిట్కరత్యగు యెహోవాయే దేవుడు; ఆయన భూమిని 

కలుగజేసి దాని సిదధ్పరచి సిథ్రపరచెను నిరాకారముగా నుండునటుల్ ఆయన దాని సృజింపలేదు 

నివాససథ్లమగునటుల్గా దాని సృజించెను ఆయన సెలవిచుచ్నదేమనగా యెహోవాను నేనే మరి ఏ 

దేవుడును లేడు.  
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యెషయా 48:13 => నా హసత్ము భూమి పునాదివేసెను నా కుడిచెయియ్ ఆకాశవైశాలయ్ములను 

వాయ్పింపజేసెను నేను వాటిని పిలువగా ఒకటి తపప్కుండ అవనిన్యు నిలుచును.  

యెషయా 55:9 => ఆకాశములు భూమికిపైన ఎంత యెతుత్గా ఉనన్వో మీ మారగ్ములకంటె నా 

మారగ్ములు మీ తలంపులకంటె నా తలంపులు అంత యెతుత్గా ఉనన్వి. 

యెషయా 65:17 => ఇదిగో నేను కొర్తత్ ఆకాశమును కొర్తత్ భూమిని సృజించుచునాన్ను మునుపటివి 

మరువబడును జాఞ్పకమునకు రావు. 

యిరిమ్యా 10:12 => ఆయన తన బలముచేత భూమిని సృషిట్ంచెను, తన జాఞ్నముచేత 

పర్పంచమును సాథ్పించెను, తన పర్జఞ్చేత ఆకాశమును విశాలపరచెను. 

యిరిమ్యా 10:16 => యాకోబునకు సావ్సథ్య్మగువాడు వాటివంటి వాడు కాడు; ఆయన 

సమసత్మును ని రిమ్ంచువాడు , ఇశార్యే లు ఆయనకు సావ్సథ్య్ముగానునన్  గోతర్ ము ; 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాయని ఆయనకు పేరు.  

జెకరాయ్ 12:1 => దేవోకిత్ ఇశార్యేలీయులనుగూరిచ్ వచిచ్న యెహోవా వాకుక్. ఆకాశమండలమును 

విశాలపరచి భూమికి పునాదివేసి మనుషుయ్ల అంతరంగములో జీవాతమ్ను సృజించు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:24 => వారు విని, యేక మనసుస్తో దేవునికిటుల్ బిగగ్రగా మొఱపెటిట్రి. 

నాథా, నీవు ఆకాశమును భూమిని సముదర్మును వాటిలోని సమసత్మును కలుగజేసినవాడవు. 

హెబీర్యులకు 4:3 => కాగా జగతుప్నాది వేయబడినపుప్డే ఆయన కారయ్ములనిన్యు సంపూరిత్యై 

యునన్ను ఈ విశార్ంతినిగూరిచ్ నేను కోపముతో పర్మాణము చేసినటుట్ వారు నా విశార్ంతిలో 

పర్వేశింపరు అని ఆయన చెపిప్న మాట అనుసరించి, విశావ్సులమైన మనము ఆ విశార్ంతిలో 

పర్వేశించుచునాన్ము.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:19 => సూరయ్ చందర్ నక్షతర్ములైన ఆకాశసైనయ్మును చూచి 

మరలుకొలప్బడి, నీ దేవుడైన యెహోవా సరావ్కాశము కిర్ందనునన్ సమసత్ పర్జలకొరకు 

పంచిపెటిట్నవాటికి నమసక్రించి వాటిని పూజింపకుండునటుల్ను మీరు బహు జాగర్తత్పడుడి. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 17:3 => అది నీకు తెలుపబడిన తరువాత నీవు విని బాగుగా విచారణ 

చేయవలెను. అది నిజమైనయెడల, అనగా అటిట్ హేయకిర్య ఇశార్యేలీయులలో జరిగియుండుట 

వాసత్వమైనయెడల 

2 రాజులు 21:3 => తన తండిర్యైన హిజిక్యా పడగొటిట్న ఉనన్త సథ్లములను అతడు తిరిగి 

కటిట్ంచి, బయలు దేవతకు బలిపీఠములను కటిట్ంచి ఇశార్యేలు రాజైన అహాబు చేసినటుల్ 

దేవతాసత్ంభములను చేయించి, నక్షతర్ములకు మొర్కిక్ వాటిని పూజించుచుండెను. 

2 రాజులు 21:4 => మరియు నా నామము ఉంచుదునని యెహోవా సెలవిచిచ్న యెరూషలేములో 

అతడు యెహోవా మందిరమందు బలిపీఠములను కటిట్ంచెను. 

2 రాజులు 21:5 => మరియు యెహోవా మందిరమునకునన్ రెండు సాలలలో ఆకాశ 

సమూహములకు అతడు బలిపీఠములను కటిట్ంచెను. 

కీరత్నలు 33:6 => యెహోవా వాకుక్చేత ఆకాశములు కలిగెను ఆయన నోటి ఊపిరిచేత వాటి 

సరవ్సమూహము కలిగెను. 

కీరత్నలు 33:9 => ఆయన మాట సెలవియయ్గా దాని పర్కారమాయెను ఆయన ఆజాఞ్పింపగానే 

కారయ్ము సిథ్రపరచబడెను. 

యెషయా 34:4 => ఆకాశ సైనయ్మంతయు కీష్ణించును కాగితపు చుటట్వలె ఆకాశవైశాలయ్ములు 

చుటట్బడును. దార్కాష్వలిల్నుండి ఆకు వాడి రాలునటుల్ అంజూరపుచెటుట్నుండి వాడినది రాలునటుల్ వాటి 

సైనయ్మంతయు రాలిపోవును.  

యెషయా 40:26 => మీకనున్లు పైకెతిత్ చూడుడి వీటిని ఎవడు సృజించెను? వీటి లెకక్చొపుప్న వీటి 

సమూహములను బయలుదేరజేసి వీటనిన్టికిని పేరులు పెటిట్ పిలుచువాడే గదా. తన అధికశకిత్చేతను 

తనకు కలిగియునన్ బలాతిశయముచేతను ఆయన యొకక్టియైనను విడిచిపెటట్డు.  

యెషయా 40:27 => యాకోబూ నా మారగ్ము యెహోవాకు మరుగైయునన్ది నా నాయ్యము నా 

దేవుని దృషిట్కి కనబడలేదు అని నీవేల అనుచునాన్వు? ఇశార్యేలూ, నీవేల ఈలాగు చెపుప్చునాన్వు?  

యెషయా 40:28 => నీకు తెలియలేదా? నీవు వినలేదా? భూదిగంతములను సృజించిన యెహోవా 

నితుయ్డగు దేవుడు ఆయన సొమమ్సిలల్డు అలయడు ఆయన జాఞ్నమును శోధించుట అసాధయ్ము.  
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యెషయా 45:12 => భూమిని కలుగజేసినవాడను నేనే దానిమీదనునన్ నరులను నేనే సృజించితిని 

నాచేతులు ఆకాశములను విశాలపరచెను వాటి సరవ్సమూహమునకు నేను ఆజఞ్ ఇచిచ్తిని.  

యిరిమ్యా 8:2 => వారు పేర్మించుచు పూజించుచు అనుసరించుచు విచారణచేయుచు 

నమసక్రించుచు వచిచ్న ఆ సూరయ్ చందర్ నక్షతర్ముల యెదుట వాటిని పరచెదరు; అవి కూరచ్బడకయు 

పాతిపెటట్బడకయు భూమిమీద పెంటవలె పడియుండును.  

లూకా 2:13 => వెంటనే పరలోక సైనయ్సమూహము ఆ దూతతో కూడ నుండి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:42 => అందుకు దేవుడు వారికి విముఖుడై ఆకాశసైనయ్మును 

సేవించుటకు వారిని విడిచిపెటెట్ను. ఇందుకు పర్మాణముగా పర్వకత్ల గర్ంథమందు ఈలాగు 

వార్యబడియునన్ది. ఇశార్యేలు ఇంటివారలారా మీరు అరణయ్ములో నలువదియేండుల్ బలిపశువులను 

అరప్ణములను నాకు అరిప్ంచితిరా? 

నిరగ్మకాండము 6:26 => ఇశార్యేలీయులను వారి సేనల చొపుప్న ఐగుపుత్ దేశములోనుండి 

వెలుపలికి రపిప్ంచుడని యెహోవా ఆజాఞ్పించిన అహరోను మోషేలు వీరు. 

1 రాజులు 18:15 => ఇపుప్డు అహాబు ననున్ చంపునటుల్గానీ యేలినవాని దగగ్రకు పోయి, ఏలీయా 

యిచచ్ట ఉనాన్డని చెపుప్మని నీవు నాకు ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్వే అని మనవిచేయగా 

కీరత్నలు 102:25 => ఆదియందు నీవు భూమికి పునాది వేసితివి ఆకాశములు కూడ నీచేతిపనులే. 

కీరత్నలు 148:2 => ఆయన దూతలారా, మీరందరు ఆయనను సుత్తించుడి ఆయన సైనయ్ములారా, 

మీరందరు ఆయనను సుత్తించుడి 

ఆమోసు 9:6 => ఆకాశమందు తనకొరకై మేడగదులు కటుట్కొనువాడును, ఆకాశమండలమునకు 

భూమియందు పునాదులు వేయువాడును ఆయనే, సముదర్జలములను పిలిచి వాటిని భూమిమీద 

పర్వహింపజేయువాడును ఆయనే; ఆయన పేరు యెహోవా. 

యోహాను 5:17 => అయితే యేసు నాతండిర్ యిదివరకు పనిచేయుచునాన్డు, నేనును 

చేయుచునాన్నని వారికి ఉతత్రమిచెచ్ను. 

హెబీర్యులకు 4:4 => మరియు దేవుడు ఏడవ దినమందు తన కారయ్ములనిన్టిని ముగించి 

విశర్మించెను అని యేడవ దినమునుగూరిచ్ ఆయన యొకచోట చెపిప్యునాన్డు. 
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హెబీర్యులకు 11:3 => పర్పంచములు దేవుని వాకయ్మువలన నిరామ్ణమైనవనియు, అందునుబటిట్ 

దృశయ్మైనది కనబడెడు పదారథ్ములచే నిరిమ్ంపబడలేదనియు విశావ్సముచేత గర్హించుకొనుచునాన్ము. 

వచనము 2 

దేవుడు తాను చేసిన తన పని యేడవదినములోగా సంపూరిత్చేసి, తాను చేసిన తన పని యంతటినుండి 

యేడవ దినమున విశర్మించెను. 

ఆదికాండము 1:31 => దేవుడు తాను చేసినది యావతుత్ను చూచినపుప్డు అది చాలమంచిదిగ 

నుండెను. అసత్మయమును ఉదయమును కలుగగా ఆరవ దినమాయెను. 

నిరగ్మకాండము 20:11 => ఆరు దినములలో యెహోవా ఆకాశమును భూమియు సముదర్మును 

వాటిలోని సమసత్మును సృజించి, యేడవ దినమున విశర్మించెను; అందుచేత యెహోవా 

విశార్ంతిదినమును ఆశీరవ్దించి దాని పరిశుదధ్పరచెను. 

నిరగ్మకాండము 23:12 => ఆరు దినములు నీ పనులు చేసి, నీ యెదుద్ను నీ గాడిదయు నీ దాసి 

కుమారుడును పరదేశియు విశర్మించునటుల్ ఏడవ దినమున ఊరక యుండవలెను. 

నిరగ్మకాండము 31:17 => నాకును ఇశార్యేలీయులకును అది ఎలల్పుప్డును గురుతైయుండును; 

ఏలయనగా ఆరు దినములు యెహోవా భూమాయ్కాశములను సృజించి యేడవ దినమున పని మాని 

విశర్మించెనని చెపుప్ము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:14 => ఏడవ దినము నీ దేవుడైన యెహోవాకు విశార్ంతిదినము. దానిలో 

నీవైనను నీ కుమారుడైనను నీ కుమారెత్యైనను నీ దాసుడైనను నీ దాసియైనను నీ యెదద్యినను నీ 

గాడిదయైనను నీ పశువులలో ఏదైనను నీ యిండల్లోనునన్ పరదేశియైనను ఏ పనియు చేయకూడదు. 

ఎందుకంటే నీవలె నీ దాసుడును నీ దాసియును విశర్మింపవలెను. 

యెషయా 58:13 => నా విశార్ంతిదినమున వాయ్పారము చేయకుండ నాకు పర్తిషిఠ్తమైన దినమని 

నీవు ఊరకుండినయెడల విశార్ంతిదినము మనోహరమైనదనియు యెహోవాకు పర్తిషిఠ్త దినమనియు 

ఘనమైనదనియు అనుకొని దాని ఘనముగా ఆచరించినయెడల నీకిషట్మైన పనులు చేయకయు 

వాయ్పారము చేయకయు లోకవారత్లు చెపుప్కొనకయు ఉండినయెడల  
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యోహాను 5:17 => అయితే యేసు నాతండిర్ యిదివరకు పనిచేయుచునాన్డు, నేనును 

చేయుచునాన్నని వారికి ఉతత్రమిచెచ్ను. 

హెబీర్యులకు 4:4 => మరియు దేవుడు ఏడవ దినమందు తన కారయ్ములనిన్టిని ముగించి 

విశర్మించెను అని యేడవ దినమునుగూరిచ్ ఆయన యొకచోట చెపిప్యునాన్డు. 

ఆదికాండము 2:15 => మరియు దేవుడైన యెహోవా నరుని తీసికొని ఏదెను తోటను 

సేదయ్పరచుటకును దాని కాచుటకును దానిలో ఉంచెను. 

ఆదికాండము 8:12 => అతడింక మరి యేడు దినములు తాళి ఆ పావురమును వెలుపలికి విడిచెను. 

ఆ తరువాత అది అతనియొదద్కు తిరిగి రాలేదు. 

ఆదికాండము 29:27 => ఈమె యొకక్ వారము సంపూరణ్ము చేయుము; నీవిక యేడు 

సంవతస్రములు నాకు కొలువు చేసినయెడల అందుకై ఆమెను కూడ నీకిచెచ్దమని చెపప్గా 

నిరగ్మకాండము 3:15 => మరియు దేవుడు మోషేతో నిటల్నెను మీ పితరుల దేవుడైన యెహోవా, 

అనగా అబార్హాము దేవుడు ఇసాస్కు దేవుడు యాకోబు దేవుడునైన యెహోవా మీయొదద్కు ననున్ 

పంపెనని నీవు ఇశార్యేలీయులతో చెపప్వలెను. నిరంతరము నా నామము ఇదే, తరతరములకు ఇది 

నా జాఞ్పకారథ్క నామము. 

నిరగ్మకాండము 16:23 => అందుకు అతడు యెహోవా చెపిప్నమాట యిది; రేపు విశార్ంతిదినము, 

అది యెహోవాకు పరిశుదధ్మైన విశార్ంతిదినము, మీరు కాలుచ్కొనవలసినది కాలుచ్కొనుడి, మీరు 

వండుకొనవలసినది వండుకొనుడి, ఉదయము వరకు మిగిలినదంతయు మీకొరకు ఉంచుకొనుడని 

వారితో చెపెప్ను 

నిరగ్మకాండము 31:15 => ఆరు దినములు పనిచేయవచుచ్ను; ఏడవదినము యెహోవాకు 

పర్తిషిఠ్తమైన విశార్ంతిదినము. ఆ విశార్ంతిదినమున పనిచేయు పర్తివాడును తపప్క మరణశిక్ష 

నొందును. 

లేవీయకాండము 23:38 => ఏ అరప్ణ దినమున ఆ అరప్ణమును తీసికొనిరావలెను. 
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లేవీయకాండము 25:8 => మరియు ఏడు విశార్ంతి సంవతస్రములను, అనగా ఏడేసి యేండుల్గల 

సంవతస్రములను లెకిక్ంపవలెను. ఆ యేడు విశార్ంతి సంవతస్రముల కాలము నలుబది తొమిమ్ది 

సంవతస్రములగును. 

సంఖాయ్కాండము 19:19 => మూడవ దినమున ఏడవ దినమున పవితుర్డు అపవితుర్నిమీద దానిని 

పోర్కిష్ంపవలెను. ఏడవ దినమున వాడు పాపశుదిధ్ చేసికొని తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో 

సాన్నముచేసి సాయంకాలమున పవితుర్డగును. 

కీరత్నలు 95:11 => కావున నేను కోపించి వీరెనన్డును నా విశార్ంతిలో పర్వేశింపకూడదని 

పర్మాణము చేసితిని. 

యెషయా 40:26 => మీకనున్లు పైకెతిత్ చూడుడి వీటిని ఎవడు సృజించెను? వీటి లెకక్చొపుప్న వీటి 

సమూహములను బయలుదేరజేసి వీటనిన్టికిని పేరులు పెటిట్ పిలుచువాడే గదా. తన అధికశకిత్చేతను 

తనకు కలిగియునన్ బలాతిశయముచేతను ఆయన యొకక్టియైనను విడిచిపెటట్డు.  

యిరిమ్యా 17:22 => విశార్ంతిదినమున మీ యిండల్లోనుండి యే బరువును మోసికొనిపోకుడి, యే 

పనియు చేయకుడి, నేను మీ పితరుల కాజాఞ్పించినటుల్ విశార్ంతిదినమును పర్తిషిఠ్త దినముగా 

ఎంచుకొనుడి. 

జెఫనాయ్ 3:17 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీమధయ్ ఉనాన్డు; ఆయన శకిత్మంతుడు, ఆయన మిముమ్ను 

రకిష్ంచును, ఆయన బహు ఆనందముతో నీయందు సంతోషించును, నీయందు తనకునన్ పేర్మనుబటిట్ 

శాంతము వహించి నీయందలి సంతోషముచేత ఆయన హరిష్ంచును. 

వచనము 3 

కాబటిట్ దేవుడు ఆ యేడవ దినమును ఆశీరవ్దించి పరిశుదధ్పరచెను; ఏలయనగా దానిలో దేవుడు తాను 

చేసినటిట్యు, సృజించినటిట్యు తన పని అంతటినుండి విశర్మించెను. 

నిరగ్మకాండము 16:22 => ఆరవ దినమున వారు ఒకొక్కక్నికి రెండేసి ఓమెరుల చొపుప్న 

రెండంతలు ఆహారము కూరుచ్కొనినపుప్డు సమాజము యొకక్ అధికారులందరు వచిచ్ అది మోషేకు 

తెలిపిరి. 
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నిరగ్మకాండము 16:23 => అందుకు అతడు యెహోవా చెపిప్నమాట యిది; రేపు విశార్ంతిదినము, 

అది యెహోవాకు పరిశుదధ్మైన విశార్ంతిదినము, మీరు కాలుచ్కొనవలసినది కాలుచ్కొనుడి, మీరు 

వండుకొనవలసినది వండుకొనుడి, ఉదయము వరకు మిగిలినదంతయు మీకొరకు ఉంచుకొనుడని 

వారితో చెపెప్ను 

నిరగ్మకాండము 16:24 => మోషే ఆజాఞ్పించినటుల్ వారు ఉదయము వరకు దానిని ఉంచుకొనిరి, 

అది కంపుకొటట్లేదు, దానికి పురుగు పటట్లేదు. 

నిరగ్మకాండము 16:25 => మోషే నేడు దాని తినుడి, నేటి దినము యెహోవాకు విశార్ంతిదినము, 

నేడు అది బయట దొరకదు. 

నిరగ్మకాండము 16:26 => ఆరు దినములు దాని కూరుచ్కొనవలెను, విశార్ంతిదినమున అనగా 

ఏడవ దినమున అది దొరకదనెను. 

నిరగ్మకాండము 16:27 => అటుల్ జరిగెను; పర్జలలో కొందరు ఏడవ దినమున దాని కూరుచ్కొన 

వెళల్గా వారికేమియు దొరకకపోయెను. 

నిరగ్మకాండము 16:28 => అందుకు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను మీరు ఎనాన్ళల్వరకు నా ఆజఞ్లను 

నా ధరమ్శాసత్రమును అనుసరించి నడువనొలల్రు? 

నిరగ్మకాండము 16:29 => చూడుడి నిశచ్యముగా యెహోవా ఈ విశార్ంతిదినమును 

ఆచరించుటకు సెలవిచెచ్ను గనుక ఆరవ దినమున రెండు దినముల ఆహారము 

మీకనుగర్హించుచునాన్డు. పర్తివాడును తన తన చోట నిలిచియుండవలెను. ఏడవ దినమున 

ఎవడును తన చోటనుండి బయలువెళల్కూడదనెను. 

నిరగ్మకాండము 16:30 => కాబటిట్ యేడవ దినమున పర్జలు విశర్మించిరి. 

ని రగ్ మ కాం డ ము 2 0 : 8 = > వి శార్ం తి ది న ము ను ప రి శు దధ్ ము గా ఆ చ రిం చు ట కు 

జాఞ్పకముంచుకొనుము. 

నిరగ్మకాండము 20:9 => ఆరు దినములు నీవు కషట్పడి నీ పని అంతయు చేయవలెను 
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నిరగ్మకాండము 20:10 => ఏడవ దినము నీ దేవుడైన యెహోవాకు విశార్ంతిదినము. దానిలో 

నీవైనను నీ కుమారుడైనను నీ కుమారెత్యైనను నీ దాసుడైనను నీ దాసియైనను నీ పశువైనను నీ 

యిండల్లో నునన్ పరదేశియైనను ఏపనియు చేయకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 20:11 => ఆరు దినములలో యెహోవా ఆకాశమును భూమియు సముదర్మును 

వాటిలోని సమసత్మును సృజించి, యేడవ దినమున విశర్మించెను; అందుచేత యెహోవా 

విశార్ంతిదినమును ఆశీరవ్దించి దాని పరిశుదధ్పరచెను. 

నిరగ్మకాండము 23:12 => ఆరు దినములు నీ పనులు చేసి, నీ యెదుద్ను నీ గాడిదయు నీ దాసి 

కుమారుడును పరదేశియు విశర్మించునటుల్ ఏడవ దినమున ఊరక యుండవలెను. 

నిరగ్మకాండము 31:13 => మిముమ్ను పరిశుదధ్పరచు యెహోవాను నేనే అని తెలిసికొనునటుల్ అది 

మీ తరతరములకు నాకును మీకును గురుతగును. 

నిరగ్మకాండము 31:14 => కావున మీరు విశార్ంతిదినము నాచరింపవలెను. నిశచ్యముగా అది 

మీకు పరిశుదధ్ము; దానిని అపవితర్ పరచువాడు తన పర్జలలోనుండి కొటిట్వేయబడును. 

నిరగ్మకాండము 31:15 => ఆరు దినములు పనిచేయవచుచ్ను; ఏడవదినము యెహోవాకు 

పర్తిషిఠ్తమైన విశార్ంతిదినము. ఆ విశార్ంతిదినమున పనిచేయు పర్తివాడును తపప్క మరణశిక్ష 

నొందును. 

నిరగ్మకాండము 31:16 => ఇశార్యేలీయులు తమ తర తరములకు విశార్ంతిదినాచారమును 

అనుసరించి ఆ దినము నాచరింపవలెను; అది నితయ్ నిబంధన. 

నిరగ్మకాండము 31:17 => నాకును ఇశార్యేలీయులకును అది ఎలల్పుప్డును గురుతైయుండును; 

ఏలయనగా ఆరు దినములు యెహోవా భూమాయ్కాశములను సృజించి యేడవ దినమున పని మాని 

విశర్మించెనని చెపుప్ము. 

నిరగ్మకాండము 34:21 => ఆరు దినములు నీవు పనిచేసి యేడవ దినమున విశర్మింపవలెను. 

దునున్ కాలమందైనను కోయు కాలమందైనను ఆ దినమున విశర్మింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 35:2 => ఆరు దినములు పనిచేయవలెను; ఏడవది మీకు పరిశుదధ్దినము. అది 

యెహోవా విశార్ంతిదినము; దానిలో పనిచేయు పర్తివాడును మరణశిక్ష నొందును. 
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నిరగ్మకాండము 35:3 => విశార్ంతిదినమున మీరు మీ యిండల్లో ఎకక్డను అగిన్ రాజబెటట్కూడదని 

వారితో చెపెప్ను. 

లేవీయకాండము 23:3 => ఆరు దినములు పనిచేయవలెను; వారము వారము ఏడవ దినము 

విశార్ంతిదినము; అది పరిశుదధ్సంఘపు దినము. అందులో మీరు ఏ పనియైనను చేయకూడదు. మీ 

సమసత్ నివాసములయందు అది యెహోవా నియమించిన విశార్ంతిదినము. 

లేవీయకాండము 25:2 => నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము నేను మీకిచుచ్చునన్ దేశములోనికి 

మీరు వచిచ్న తరువాత ఆ భూమికూడ యెహోవా పేరట విశార్ంతికాలమును, ఆచరింపవలెను. 

లేవీయకాండము 25:3 => ఆరు సంవతస్రములు నీ చేను వితత్వలెను. ఆరు సంవతస్రములు నీ 

ఫలవృక్షములతోటను బదిద్ంచి దాని ఫలములను కూరుచ్కొనవచుచ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:12 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీకాజాఞ్పించినటుల్ విశార్ంతిదినమును 

పరిశుదధ్ముగా ఆచరించుము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:13 => ఆరుదినములు నీవు కషట్పడి నీ పని అంతయు చేయవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:14 => ఏడవ దినము నీ దేవుడైన యెహోవాకు విశార్ంతిదినము. దానిలో 

నీవైనను నీ కుమారుడైనను నీ కుమారెత్యైనను నీ దాసుడైనను నీ దాసియైనను నీ యెదద్యినను నీ 

గాడిదయైనను నీ పశువులలో ఏదైనను నీ యిండల్లోనునన్ పరదేశియైనను ఏ పనియు చేయకూడదు. 

ఎందుకంటే నీవలె నీ దాసుడును నీ దాసియును విశర్మింపవలెను. 

నెహెమాయ్ 9:14 => వారికి నీ పరిశుదధ్మైన విశార్ంతిదినమును ఆచరింప నాజఞ్ ఇచిచ్ నీ దాసుడైన 

మోషే దావ్రా ఆజఞ్లను కటట్డలను ధరమ్శాసత్రమును వారికి నియమించితివి. 

నెహెమాయ్ 13:15 => ఆ దినములలో యూదులలో కొందరు విశార్ంతిదినమున దార్క్షతొటల్ను 

తొర్కుక్టయు, గింజలు తొటల్లో పోయుటయు, గాడిదలమీద బరువులు మోపుటయు, దార్కాష్రసమును 

దార్క్షపండల్ను అంజూరపు పండల్ను నానావిధములైన బరువులను విశార్ంతిదినమున 

యెరూషలేములోనికి తీసికొనివచుచ్టయు చూచి, యీ ఆహారవసుత్వులను ఆ దినమున అమిమ్నవారిని 

గదిద్ంచితిని. 
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నెహెమాయ్ 13:16 => తూరుదేశసుథ్లును కాపురముండి, యెరూషలేములోను విశార్ంతిదినములో 

యూదులకును చేపలు మొదలైన నానావిధ వసుత్వులను తెచిచ్ అముమ్చుండిరి. 

నెహెమాయ్ 13:17 => అంతట యూదుల పర్ధానులను నేనెదురాడి విశార్ంతిదినమును నిరల్క్షయ్పెటిట్ 

మీరెందుకు ఈ దుషాక్రయ్మును చేయుదురు? 

నెహెమాయ్ 13:18 => మీ పితరులును ఇటుల్ చేసి దేవునియొదద్నుండి మనమీదికిని యీ 

పటట్ణసుథ్లమీదికిని కీడు రపిప్ంపలేదా? అయితే మీరు విశార్ంతిదినమును నిరల్క్షయ్పెటిట్ 

ఇశార్యేలీయులమీదికి కోపము మరి అధికముగా రపిప్ంచుచునాన్రని చెపిప్తిని. 

నెహెమాయ్ 13:19 => మరియు విశార్ంతిదినమునకు ముందు చీకటిపడినపుప్డు యెరూషలేము 

గుమమ్ములను మూసివేయవలెననియు, విశార్ంతిదినము గడచువరకు వాటిని తియయ్కూడదనియు 

నేనాజాఞ్పించితిని మరియు విశార్ంతిదినమున ఏ బరువైనను లోపలికి రాకుండ గుమమ్ములయొదద్ నా 

పనివారిలో కొందరిని కావలి యుంచితిని. 

నెహెమాయ్ 13:20 => వరత్కులును నానావిధములైన వసుత్వులను అముమ్వారును ఒకటి రెండు 

మారులు యెరూషలేము అవతల బసచేసికొనగా 

నెహెమాయ్ 13:21 => నేను వారిని గదిద్ంచి వారితో ఇటల్ంటిని మీరు గోడచాటున ఎందుకు 

బసచేసికొంటిరి? మీరు ఇంకొకసారి ఈలాగు చేసినయెడల మిముమ్ను పటుట్కొందునని చెపిప్తిని; 

అపప్టినుండి విశార్ంతిదినమున వారు మరి రాలేదు. 

నెహెమాయ్ 13:22 => అపుప్డు తముమ్ను తాము పవితర్పరచుకొనవలెననియు, విశార్ంతిదినమును 

ఆచరించుటకు వచిచ్ గుమమ్ములను కాచుకొనవలెననియు లేవీయులకు నేను ఆజాఞ్పించితిని. నా దేవా, 

యిందునుగూరిచ్యు ననున్ జాఞ్పకముంచుకొని నీ కృపాతిశయము చొపుప్న ననున్ రకిష్ంచుము. 

సామెతలు 10:22 => యెహోవా ఆశీరావ్దము ఐశవ్రయ్మిచుచ్ను నరుల కషట్ముచేత ఆ 

యాశీరావ్దము ఎకుక్వ కాదు. 

యెషయా 56:2 => నేను నియమించిన విశార్ంతిదినమును అపవితర్పరచకుండ దానిని 

అనుసరించుచు ఏ కీడు చేయకుండ తనచేతిని బిగబటుట్వాడు ధనుయ్డు ఆ పర్కారము చేసి దాని రూఢిగా 

గైకొను నరుడు ధనుయ్డు. 
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యెషయా 56:3 => యెహోవాను హతుత్కొను అనుయ్డు నిశచ్యముగా యెహోవా తన జనులలోనుండి 

ననున్ వెలివేయునని అనుకొనవదుద్. షండుడు నేను ఎండిన చెటట్ని అనుకొనవదుద్.  

యెషయా 56:4 => నేను నియమించిన విశార్ంతిదినములను ఆచరించుచు నాకిషట్మైనవాటిని 

కోరుకొనుచు నా నిబంధన నాధారము చేసికొనుచునన్ షండులనుగూరిచ్ యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు  

యెషయా 56:5 => నా యింటను నా పార్కారములలోను ఒక భాగమును వారికిచెచ్దను కొడుకులు 

కూతుళుల్ అని యనిపించుకొనుటకంటె శేర్షఠ్మైన పేరు వారికి పెటుట్చునాన్ను కొటిట్వేయబడని నితయ్మైన 

పేరు వారికి పెటుట్చునాన్ను  

యెషయా 56:6 => విశార్ంతిదినమును అపవితర్పరచకుండ ఆచరించుచు నా నిబంధనను ఆధారము 

చేసికొనుచు యెహోవాకు దాసులై యెహోవా నామమును పేర్మించుచు ఆయనకు పరిచరయ్ 

చేయవలెనని ఆయన పక్షమున చేరు అనుయ్లను నా పరిశుదధ్ పరవ్తమునకు తోడుకొని వచెచ్దను 

యెషయా 56:7 => నా పార్రథ్న మందిరములో వారిని ఆనందింపజేసెదను నా బలిపీఠముమీద 

వారరిప్ంచు దహనబలులును బలులును నాకు అంగీకారములగును నా మందిరము సమసత్జనులకు 

పార్రథ్నమందిరమనబడును.  

యెషయా 58:13 => నా విశార్ంతిదినమున వాయ్పారము చేయకుండ నాకు పర్తిషిఠ్తమైన దినమని 

నీవు ఊరకుండినయెడల విశార్ంతిదినము మనోహరమైనదనియు యెహోవాకు పర్తిషిఠ్త దినమనియు 

ఘనమైనదనియు అనుకొని దాని ఘనముగా ఆచరించినయెడల నీకిషట్మైన పనులు చేయకయు 

వాయ్పారము చేయకయు లోకవారత్లు చెపుప్కొనకయు ఉండినయెడల  

యెషయా 58:14 => నీవు యెహోవాయందు ఆనందించెదవు దేశముయొకక్ ఉనన్తసథ్లములమీద 

నేను నినెన్కిక్ంచెదను నీ తండిర్యైన యాకోబు సావ్సథ్య్మును నీ యనుభవములో ఉంచెదను యెహోవా 

సెలవిచిచ్న వాకుక్ ఇదే.  

యిరిమ్యా 17:21 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు మీ విషయములో జాగర్తత్ పడుడి, 

విశార్ంతిదినమున ఏ బరువును మోయకుడి, యెరూషలేము గుమమ్ములలో గుండ ఏ బరువును 

తీసికొనిరాకుడి.  
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యిరిమ్యా 17:22 => విశార్ంతిదినమున మీ యిండల్లోనుండి యే బరువును మోసికొనిపోకుడి, యే 

పనియు చేయకుడి, నేను మీ పితరుల కాజాఞ్పించినటుల్ విశార్ంతిదినమును పర్తిషిఠ్త దినముగా 

ఎంచుకొనుడి. 

యిరిమ్యా 17:23 => అయితే వారు వినకపోయిరి, చెవినిబెటట్క పోయిరి, వినకుండను 

బోధనొందకుండను మొండికి తిరిగిరి. 

యిరిమ్యా 17:24 => మరియు యెహోవా ఈ మాట సెలవిచెచ్ను మీరు నామాట జాగర్తత్గా విని, 

విశార్ంతిదినమున ఏ పనియు చేయక దాని పర్తిషిఠ్త దినముగా నెంచి, విశార్ంతిదినమున ఈ పటట్ణపు 

గుమమ్ములలోగుండ ఏ బరువును తీసికొని పోకుండినయెడల  

యిరిమ్యా 17:25 => దావీదు సింహాసనమందు ఆసీనులై, రథములమీదను గుఱ ఱ్ములమీదను ఎకిక్ 

తిరుగుచుండు రాజులును అధిపతులును ఈ పటట్ణపు గుమమ్ములలో పర్వేశింతురు. వారును వారి 

అధిపతులును యూదావారును యెరూషలేము నివాసులును ఈ పటట్ణపు గుమమ్ములలో పర్వేశింతురు; 

మరియు ఈ పటట్ణము నితయ్ము నిలుచును.  

యిరిమ్యా 17:26 => మరియు జనులు దహనబలులను బలులను నైవేదయ్ములను 

ధూ ప దర్ వయ్ ము ల ను తీ సి కొ ని యూ దా ప టట్ ణ ము ల లో నుం డి యు , యె రూ ష లే ము 

పార్ంతములలోనుండియు, బెనాయ్మీను దేశములోనుండియు, మైదానపు దేశములోనుండియు, 

మనయ్ములోనుండియు, దకిష్ణదేశములోనుండియు వచెచ్దరు; యెహోవా మందిరమునకు సుత్తియాగ 

దర్వయ్ములను తీసికొనివచెచ్దరు. 

యిరిమ్యా 17:27 => అయితే మీరు విశార్ంతిదినమును పర్తిషిఠ్తదినముగా నెంచి, ఆ దినమున 

బరువులు మోసికొనుచు యెరూషలేము గుమమ్ములలో పర్వేశింపకూడదని నేను చెపిప్న మాట మీరు 

విననియెడల నేను దాని గుమమ్ములలో అగిన్ రగులబెటెట్దను, అది యెరూషలేము నగరులను 

కాలిచ్వేయును, దానిని ఆరుప్టకు ఎవరికిని సాధయ్ము కాకపోవును. 

యెహెజేక్లు 20:12 => మరియు యెహోవానగు నేనే వారిని పవితర్పరచువాడనని వారు 

తెలిసికొనునటుల్ నాకును వారికిని మధయ్ విశార్ంతిదినములను వారికి సూచనగా నేను నియమించితిని. 
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మారుక్ 2:27 => మరియు విశార్ంతిదినము మనుషుయ్లకొరకే నియమింపబడెను గాని మనుషుయ్లు 

విశార్ంతిదినము కొరకు నియమింపబడలేదు. 

లూకా 23:56 => తిరిగివెళి ల్, సుగంధ దర్వయ్ములను పరిమళ తైలములను సిదధ్పరచి, ఆజఞ్చొపుప్న 

విశార్ంతిదినమున తీరికగా ఉండిరి. 

హెబీర్యులకు 4:4 => మరియు దేవుడు ఏడవ దినమందు తన కారయ్ములనిన్టిని ముగించి 

విశర్మించెను అని యేడవ దినమునుగూరిచ్ ఆయన యొకచోట చెపిప్యునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 4:5 => ఇదియును గాక ఈ చోటుననే వారు నా విశార్ంతిలో పర్వేశింపరు అని 

చెపిప్యునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 4:6 => కాగా ఎవరో కొందరు విశార్ంతిలో పర్వేశించుదురను మాట నిశచ్యము 

గనుకను, ముందు సువారత్ వినినవారు అవిధేయతచేత పర్వేశింపలేదు గనుకను, 

హెబీర్యులకు 4:7 => నేడు మీరాయన మాట వినినయెడల మీ హృదయములను 

కఠినపరచుకొనకుడని వెనుక చెపప్బడిన పర్కారము, ఇంత కాలమైన తరువాత దావీదు గర్ంథములో 

నేడని యొక దినమును నిరణ్యించుచునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 4:8 => యెహోషువ వారికి విశార్ంతి కలుగజేసినయెడల ఆ తరువాత మరియొక 

దినమునుగూరిచ్ ఆయన చెపప్కపోవును. 

హెబీర్యులకు 4:9 => కాబటిట్ దేవుని పర్జలకు విశార్ంతి నిలిచియునన్ది. 

హెబీర్యులకు 4:10 => ఎందుకనగా దేవుడు తన కారయ్ములను ముగించి విశర్మించిన పర్కారము, 

ఆయన యొకక్ విశార్ంతిలో పర్వేశించినవాడు కూడ తన కారయ్ములను ముగించి విశర్మించును. 

ఆదికాండము 8:12 => అతడింక మరి యేడు దినములు తాళి ఆ పావురమును వెలుపలికి విడిచెను. 

ఆ తరువాత అది అతనియొదద్కు తిరిగి రాలేదు. 

ఆదికాండము 9:1 => మరియు దేవుడు నోవహును అతని కుమారులను ఆశీరవ్దించి మీరు ఫలించి 

అభివృదిధ్పొంది భూమిని నింపుడి. 

ఆదికాండము 29:27 => ఈమె యొకక్ వారము సంపూరణ్ము చేయుము; నీవిక యేడు 

సంవతస్రములు నాకు కొలువు చేసినయెడల అందుకై ఆమెను కూడ నీకిచెచ్దమని చెపప్గా 
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నిరగ్మకాండము 16:23 => అందుకు అతడు యెహోవా చెపిప్నమాట యిది; రేపు విశార్ంతిదినము, 

అది యెహోవాకు పరిశుదధ్మైన విశార్ంతిదినము, మీరు కాలుచ్కొనవలసినది కాలుచ్కొనుడి, మీరు 

వండుకొనవలసినది వండుకొనుడి, ఉదయము వరకు మిగిలినదంతయు మీకొరకు ఉంచుకొనుడని 

వారితో చెపెప్ను 

నిరగ్మకాండము 20:11 => ఆరు దినములలో యెహోవా ఆకాశమును భూమియు సముదర్మును 

వాటిలోని సమసత్మును సృజించి, యేడవ దినమున విశర్మించెను; అందుచేత యెహోవా 

విశార్ంతిదినమును ఆశీరవ్దించి దాని పరిశుదధ్పరచెను. 

నిరగ్మకాండము 31:17 => నాకును ఇశార్యేలీయులకును అది ఎలల్పుప్డును గురుతైయుండును; 

ఏలయనగా ఆరు దినములు యెహోవా భూమాయ్కాశములను సృజించి యేడవ దినమున పని మాని 

విశర్మించెనని చెపుప్ము. 

లేవీయకాండము 23:38 => ఏ అరప్ణ దినమున ఆ అరప్ణమును తీసికొనిరావలెను. 

సంఖాయ్కాండము 7:1 => మోషే మందిరమును నిలువబెటుట్ట ముగించి దాని అభిషేకించి పర్తిషిఠ్ంచి, 

యెహోషువ 6:4 => ఆలాగు ఆరు దినములు చేయుచు రావలెను. ఏడుగురు యాజకులు 

పొటే ట్లుకొముమ్ బూరలను పటుట్కొని ముందుగా నడువవలెను. ఏడవ దినమున మీరు ఏడు మారులు 

పటట్ణము చుటుట్ తిరుగుచుండగా ఆ యాజకులు బూరల నూదవలెను. 

కీరత్నలు 95:11 => కావున నేను కోపించి వీరెనన్డును నా విశార్ంతిలో పర్వేశింపకూడదని 

పర్మాణము చేసితిని. 

యిరిమ్యా 17:22 => విశార్ంతిదినమున మీ యిండల్లోనుండి యే బరువును మోసికొనిపోకుడి, యే 

పనియు చేయకుడి, నేను మీ పితరుల కాజాఞ్పించినటుల్ విశార్ంతిదినమును పర్తిషిఠ్త దినముగా 

ఎంచుకొనుడి. 

వచనము 4 

దేవుడైన యెహోవా భూమిని ఆకాశమును చేసిన దినమందు భూమాయ్కాశములు సృజించబడినపుప్డు 

వాటి వాటి ఉతప్తిత్కర్మము ఇదే. 
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ఆదికాండము 1:4 => వెలుగు మంచిదైనటుట్ దేవుడు చూచెను; దేవుడు వెలుగును చీకటిని 

వేరుపరచెను. 

ఆదికాండము 5:1 => ఆదాము వంశావళి గర్ంథము ఇదే. దేవుడు ఆదామును సృజించిన దినమున 

దేవుని పోలికెగా అతని చేసెను; 

ఆదికాండము 10:1 => ఇది నోవహు కుమారుడగు షేము హాము యాపెతను వారి వంశావళి. 

జలపర్ళయము తరువాత వారికి కుమారులు పుటిట్రి. 

ఆదికాండము 11:10 => షేము వంశావళి ఇది. షేము నూరేండుల్ గలవాడై జలపర్వాహము గతించిన 

రెండేండల్కు అరప్క్షదును కనెను. 

ఆదికాండము 25:12 => ఐగుపీత్యురాలును శారా దాసియునైన హాగరు అబార్హామునకు కనిన 

అబార్హాము కుమారుడగు ఇషామ్యేలు వంశావళి యిదే. 

ఆదికాండము 25:19 => అబార్హాము కుమారుడగు ఇసాస్కు వంశావళి యిదే. అబార్హాము 

ఇసాస్కును కనెను. 

ఆదికాండము 36:1 => ఎదోమను ఏశావు వంశావళి ఇదే, 

ఆదికాండము 36:9 => శేయీరు మనయ్ములో నివసించిన ఎదోమీయుల తండిర్యైన ఏశావు 

వంశావళి ఇదే, 

నిరగ్మకాండము 6:16 => లేవి కుమారుల పేరులు వారి వారి వంశావళుల చొపుప్న ఏవేవనగా, 

గెరో ష్ను కహాతు మెరారి. లేవి నూట ముపప్ది యేడేండుల్ బర్దికెను. 

యోబు 38:28 => వరష్మునకు తండిర్ యునాన్డా? మంచు బిందువులను పుటిట్ంచువాడెవడు? 

కీరత్నలు 90:1 => పర్భువా, తరతరములనుండి మాకు నివాససథ్లము నీవే. 

కీరత్నలు 90:2 => పరవ్తములు పుటట్కమునుపు భూమిని లోకమును నీవు పుటిట్ంపకమునుపు 

యుగయుగములు నీవే దేవుడవు 

నిరగ్మకాండము 15:3 => యెహోవా యుదధ్శూరుడు యెహోవా అని ఆయనకు పేరు. 

1 రాజులు 18:39 => అంతట జనులందరును దాని చూచి సాగిలపడి యెహోవాయే దేవుడు, 

యెహోవాయే దేవుడు అని కేకలువేసిరి. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 20:6 => మా పితరుల దేవా యెహోవా, నీవు ఆకాశమందు దేవుడవై 

యునాన్వు, అనయ్జనుల రాజయ్ములను ఏలువాడవు నీవే; నీవు బాహుబలము గలవాడవు, పరాకర్మము 

గలవాడవు, నినెన్దిరించుటకెవరికిని బలము చాలదు. 

కీరత్నలు 18:31 => యెహోవా తపప్ దేవుడేడి? మన దేవుడు తపప్ ఆశర్యదురగ్మేది? 

కీరత్నలు 86:10 => నీవు సృజించిన అనయ్జనులందరును వచిచ్ నీ సనిన్ధిని నమసాక్రము 

చేయుదురు నీ నామమును ఘనపరచుదురు 

యెషయా 44:6 => ఇశార్యేలీయుల రాజైన యెహోవా వారి విమోచకుడైన సైనయ్ములకధిపతియగు 

యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను మొదటివాడను కడపటివాడను నేను తపప్ ఏ దేవుడును 

లేడు. 

పర్కటన 1:4 => యోహాను ఆసియలో ఉనన్ యేడు సంఘములకు శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

వరత్మాన భూత భవిషయ్తాక్లములలో ఉనన్వానినుండియు, ఆయన సింహాసనము ఎదుటనునన్ యేడు 

ఆతమ్లనుండియు, 

పర్కటన 1:8 => అలాఫ్యు ఓమెగయు నేనే. వరత్మాన భూత భవిషయ్తాక్లములలో ఉండువాడను 

నేనే అని సరావ్ధికారియు దేవుడునగు పర్భువు సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

పర్కటన 11:17 => వరత్మాన భూతకాలములలో ఉండు దేవుడవైన పర్భువా, సరావ్ధికారీ, నీవు నీ 

మహాబలమును సీవ్కరించి యేలుచునాన్వు గనుక మేము నీకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ము. 

పర్కటన 16:5 => అపుప్డు వరత్మాన భూతకాలములలో ఉండు పవితుర్డా, పరిశుదుధ్ల రకత్మును 

పర్వకత్ల రకత్ముమ వారు కారిచ్నందుకు తీరుప్తీరిచ్ వారికి రకత్ము తార్గనిచిచ్తివి; 

ఆదికాండము 2:1 => ఆకాశమును భూమియు వాటిలోనునన్ సమసత్ సమూహమును సంపూరిత్ 

చేయబడెను. 

ఆదికాండము 6:9 => నోవహు వంశావళి యిదే. నోవహు నీతిపరుడును తన తరములో 

నిందారహితుడునై యుండెను. నోవహు దేవునితో కూడ నడచినవాడు. 

ఆదికాండము 37:2 => యాకోబు వంశావళి యిది. యోసేపు పదునేడేండల్వాడై తన సహోదరులతో 

కూడ మందను మేపుచుండెను. అతడు చినన్వాడై తన తండిర్ భారయ్లైన బిలాహ్ కుమారులయొదద్ను జిలాప్ 
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కుమారులయొదద్ను ఉండెను. అపుప్డు యోసేపు వారి చెడుతనమునుగూరిచ్న సమాచారము వారి 

తండిర్యొదద్కు తెచుచ్చుండువాడు. 

సంఖాయ్కాండము 3:1 => యెహోవా సీనాయి కొండమీద మోషేతో మాటలాడిన నాటికి అహరోను 

మోషేల వంశావళులు ఇవే. 

2 రాజులు 19:15 => యెహోవా సనిన్ధిని ఇటల్ని పార్రథ్న చేసెను యెహోవా, కెరూబుల మధయ్ను 

నివసించుచునన్ ఇశార్యేలీయుల దేవా, భూమాయ్కాశములను కలుగజేసిన అదివ్తీయ దేవా, నీవు 

లోకమందునన్ సకల రాజయ్ములకు దేవుడవైయునాన్వు. 

మతత్యి 1:1 => అబార్హాము కుమారుడగు దావీదు కుమారుడైన యేసుకీర్సుత్ వంశావళి. 

మారుక్ 4:28 => భూమి మొదట మొలకను తరువాత వెనున్ను అటుతరువాత వెనున్లో ముదురు 

గింజలను తనంతటతానే పుటిట్ంచును. 

వచనము 5 

అదివరకు పొలమందలి యే పొదయు భూమిమీద నుండలేదు. పొలమందలి యే చెటుట్ను మొలవలేదు; 

ఏలయనగా దేవుడైన యెహోవా భూమిమీద వాన కురిపించలేదు, నేలను సేదయ్పరచుటకు నరుడు లేడు 

ఆదికాండము 1:12 => భూమి గడిడ్ని తమ తమ జాతి పర్కారము వితత్నములిచుచ్ చెటల్ను, తమ తమ 

జాతి పర్కారము తమలో వితత్నములుగల ఫలవృక్షములను మొలిపింపగా అది మంచిదని దేవుడు 

చూచెను 

కీరత్నలు 104:14 => పశువులకు గడిడ్ని నరుల ఉపయోగమునకు కూర మొకక్లను ఆయన 

మొలిపించుచునాన్డు 

యోబు 5:10 => ఆయన భూమిమీద వరష్ము కురిపించువాడు పొలములమీద నీళుల్ 

పర్వహింపజేయువాడు. 

యోబు 38:26 => పాడైన యెడారిని తృపిత్పరచుటకును లేత గడిడ్ మొలిపించుటకును వరదనీటికి 

కాలువలను  

యోబు 38:27 => ఉరుములోని మెరుపునకు మారగ్మును నిరణ్యించువాడెవడు? 
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యోబు 38:28 => వరష్మునకు తండిర్ యునాన్డా? మంచు బిందువులను పుటిట్ంచువాడెవడు? 

కీరత్నలు 65:9 => నీవు భూమిని దరిశ్ంచి దాని తడుపుచునాన్వు దానికి మహదైశవ్రయ్ము 

కలుగజేయుచునాన్వు దేవుని నది నీళల్తో నిండియునన్ది నీవు భూమిని అటుల్ సిదధ్పరచిన తరువాత 

వారికి ధానయ్ము దయచేయుచునాన్వు.  

కీరత్నలు 65:10 => దాని దుకుక్లను విసాత్రమైన నీళల్తో తడిపి దాని గనిమలను చదును 

చేయుచునాన్వు. వాన జలుల్లచేత దానిని పదునుచేయుచునాన్వు అది మొలకెతత్గా నీవు దాని 

నాశీరవ్దించుచునాన్వు.  

కీరత్నలు 65:11 => సంవతస్రమును నీ దయాకిరీటము ధరింపజేసియునాన్వు నీ జాడలు సారము 

వెదజలుల్చునన్వి. 

కీరత్నలు 135:7 => భూదిగంతములనుండి ఆవిరి లేవజేయువాడు ఆయనే. వాన కురియునటుల్ 

మెరుపు పుటిట్ంచువాడు ఆయనే తన నిధులలోనుండి గాలిని ఆయన బయలువెళల్జేయును. 

యిరిమ్యా 14:22 => జనముల వయ్రథ్ దేవతలలో వరష్ము కురిపింపగలవారునాన్రా? ఆకాశము 

వాననియయ్గలదా? మా దేవుడవైన యెహోవా, నీవే గదా దాని చేయుచునాన్వు? నీవే యీ 

కిర్యలనిన్యు చేయుచునాన్వు; నీకొరకే మేము కనిపెటుట్చునాన్ము. 

మతత్యి 5:45 => ఆయన చెడ డ్వారి మీదను మంచివారి మీదను తన సూరుయ్ని ఉదయింపజేసి, 

నీతిమంతుల మీదను, అనీతిమంతుల మీదను వరష్ము కురిపించుచునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 6:7 => ఎటల్నగా, భూమి తనమీద తరుచుగా కురియు వరష్మును తార్గి, 

యెవరికొరకు వయ్వసాయము చేయబడునో వారికి అనుకూలమైన పైరులను ఫలించుచు దేవుని 

ఆశీరవ్చనము పొందును. 

ఆదికాండము 3:23 => దేవుడైన యెహోవా అతడు ఏ నేలనుండి తీయబడెనో దాని సేదయ్పరచుటకు 

ఏదెను తోటలోనుండి అతని పంపివేసెను. 

ఆదికాండము 4:2 => తరువాత ఆమె అతని తముమ్డగు హేబెలును కనెను. హేబెలు గొఱ ఱ్ల కాపరి; 

కయీను భూమిని సేదయ్పరచువాడు.  
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ఆదికాండము 4:12 => నీవు నేలను సేదయ్పరుచునపుప్డు అది తన సారమును ఇక మీదట 

నీకియయ్దు; నీవు భూమిమీద దిగులు పడుచు దేశదిమమ్రివై యుందువనెను. 

ఆదికాండము 1:11 => దేవుడు గడిడ్ని వితత్నములిచుచ్ చెటల్ను భూమిమీద తమ తమ జాతి పర్కారము 

తమలో వితత్నములుగల ఫలమిచుచ్ ఫలవృక్షములను భూమి మొలిపించుగాకని పలుకగా ఆ 

పర్కారమాయెను. 

ఆదికాండము 7:4 => ఎందుకనగా ఇంకను ఏడు దినములకు నేను నలుబది పగళుల్ను నలుబది 

రాతుర్లును భూమిమీద వరష్ము కురిపించి, నేను చేసిన సమసత్ జీవరాసులను భూమిమీద ఉండకుండ 

తుడిచివేయుదునని నోవహుతో చెపెప్ను. 

యోబు 36:27 => ఆయన ఉదకబిందువులను పైనుండి కురిపించును మంచుతోకూడిన వరష్మువలె 

అవి పడును 

యెషయా 26:19 => మృతులైన నీవారు బర్దుకుదురు నావారి శవములు సజీవములగును మంటిలో 

పడియునన్వారలారా, మేలొక్ని ఉతస్ హించుడి. నీ మంచు పర్కాశమానమైన మంచు భూమి తనలోని 

పేర్తలను సజీవులనుగా చేయును.  

మారుక్ 4:28 => భూమి మొదట మొలకను తరువాత వెనున్ను అటుతరువాత వెనున్లో ముదురు 

గింజలను తనంతటతానే పుటిట్ంచును. 

వచనము 6 

అయితే ఆవిరి భూమినుండి లేచి నేల అంతటిని తడిపెను. 

యోబు 36:27 => ఆయన ఉదకబిందువులను పైనుండి కురిపించును మంచుతోకూడిన వరష్మువలె 

అవి పడును 

కీరత్నలు 135:7 => భూదిగంతములనుండి ఆవిరి లేవజేయువాడు ఆయనే. వాన కురియునటుల్ 

మెరుపు పుటిట్ంచువాడు ఆయనే తన నిధులలోనుండి గాలిని ఆయన బయలువెళల్జేయును. 

Page  of 102 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

యెషయా 26:19 => మృతులైన నీవారు బర్దుకుదురు నావారి శవములు సజీవములగును మంటిలో 

పడియునన్వారలారా, మేలొక్ని ఉతస్ హించుడి. నీ మంచు పర్కాశమానమైన మంచు భూమి తనలోని 

పేర్తలను సజీవులనుగా చేయును.  

వచనము 7 

దేవుడైన యెహోవా నేలమంటితో నరుని నిరిమ్ంచి వాని నాసికా రంధర్ములలో జీవవాయువును ఊదగా 

నరుడు జీవాతమ్ ఆయెను. 

కీరత్నలు 100:3 => యెహోవాయే దేవుడని తెలిసికొనుడి ఆయనే మనలను పుటిట్ంచెను మనము 

ఆయన వారము మనము ఆయన పర్జలము ఆయన మేపు గొఱ ఱ్లము. 

కీరత్నలు 139:14 => నీవు ననున్ కలుగజేసిన విధము చూడగా భయమును ఆశచ్రయ్మును నాకు 

పుటుట్చునన్వి అందునుబటిట్ నేను నీకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ను నీ కారయ్ములు 

ఆశచ్రయ్కరములు. ఆ సంగతి నాకు బాగుగా తెలిసియునన్ది.  

కీరత్నలు 139:15 => నేను రహసయ్మందు పుటిట్ననాడు భూమియొకక్ అగాధసథ్లములలో 

విచితర్ముగా నిరిమ్ంపబడిననాడు నాకు కలిగిన యెముకలును నీకు మరుగై యుండలేదు  

యెషయా 64:8 => యెహోవా, నీవే మాకు తండిర్వి మేము జిగటమనున్ నీవు మాకు కుమమ్రివాడవు 

మేమందరము నీ చేతిపనియై యునాన్ము. 

ఆదికాండము 3:19 => నీవు నేలకు తిరిగి చేరువరకు నీ ముఖపు చెమట కారిచ్ ఆహారము తిందువు; 

ఏలయనగా నేలనుండి నీవు తీయబడితివి; నీవు మనేన్ గనుక తిరిగి మనైన్పోదువని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 3:23 => దేవుడైన యెహోవా అతడు ఏ నేలనుండి తీయబడెనో దాని సేదయ్పరచుటకు 

ఏదెను తోటలోనుండి అతని పంపివేసెను. 

యోబు 4:19 => జిగటమంటి యిండల్లో నివసించువారియందు మంటిలో పుటిట్నవారియందు 

చిమమ్ట చితికిపోవునటుల్ చితికిపోవువారియందు మరి ఎనిన్ కనుగొనును?  

యోబు 33:6 => దేవునియెడల నేనును నీవంటివాడను నేనును జిగటమంటితో చేయబడినవాడనే 
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కీరత్నలు 103:14 => మనము నిరిమ్ంపబడిన రీతి ఆయనకు తెలిసేయునన్ది మనము మంటివారమని 

ఆయన జాఞ్పకము చేసికొనుచునాన్డు. 

పర్సంగి 3:7 => చింపుటకు కుటుట్టకు; మౌనముగా నుండుటకు మాటలాడుటకు; 

పర్సంగి 3:20 => సమసత్ము ఒకక్ సథ్లమునకే పోవును; సమసత్ము మంటిలోనుండి పుటెట్ను, 

సమసత్ము మంటికే తిరిగిపోవును. 

పర్సంగి 12:7 => మనన్యినది వెనుకటివలెనే మరల భూమికి చేరును, ఆతమ్ దాని దయచేసిన 

దేవునియొదద్కు మరల పోవును. 

యెషయా 64:8 => యెహోవా, నీవే మాకు తండిర్వి మేము జిగటమనున్ నీవు మాకు కుమమ్రివాడవు 

మేమందరము నీ చేతిపనియై యునాన్ము. 

రోమీయులకు 9:20 => అవును గాని ఓ మనుషుయ్డా, దేవునికి ఎదురు చెపుప్టకు నీవెవడవు? 

ననెన్ందుకీలాగు చేసితివని రూపింపబడినది రూపించినవానితో చెపుప్నా? 

1 కొరిందీయులకు 15:47 => మొదటి మనుషుయ్డు భూసంబంధియై మంటినుండి పుటిట్నవాడు, 

రెండవ మనుషుయ్డు పరలోకమునుండి వచిచ్నవాడు. 

2 కొరిందీయులకు 4:7 => అయినను ఆ బలాధికయ్ము మా మూలమైనది కాక దేవునిదై యుండునటుల్ 

మంటి ఘటములలో ఈ ఐశవ్రయ్ము మాకు కలదు. 

2 కొరిందీయులకు 5:1 => భూమిమీద మన గుడారమైన యీ నివాసము శిథిలమైపోయినను, 

చేతిపనికాక దేవునిచేత కటట్బడినదియు నితయ్మైనదియునైన నివాసము పరలోకమందు మనకునన్దని 

యెరుగుదుము. 

యోబు 27:3 => నా నాయ్యమును పోగొటిట్న దేవుని జీవముతోడు నా పార్ణమును వాయ్కులపరచిన 

సరవ్శకుత్నితోడు 

యోబు 33:4 => దేవుని ఆతమ్ ననున్ సృజించెను సరవ్శకుత్నియొకక్ శావ్సము నాకు జీవమిచెచ్ను 

యోహాను 20:22 => ఆయన ఈ మాట చెపిప్ వారిమీద ఊది పరిశుదాధ్తమ్ను పొందుడి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:25 => ఆయన అందరికిని జీవమును ఊపిరిని సమసత్మును 

దయచేయువాడు గనుక తనకు ఏదైనను కొదువయునన్టుట్ మనుషుయ్ల చేతులతో సేవింపబడువాడు 

కాడు. 

ఆదికాండము 7:22 => పొడి నేలమీదనునన్ వాటనిన్టిలోను నాసికారంధర్ములలో జీవాతమ్ 

సంబంధమైన ఊపిరిగలవనిన్యు చనిపోయెను. 

పర్సంగి 3:21 => నరుల ఆతమ్ పరమున కెకిక్పోవునో లేదో, మృగముల పార్ణము భూమికి 

దిగిపోవునో లేదో యెవరికి తెలియును? 

యెషయా 2:22 => తన నాసికారంధర్ములలో పార్ణము కలిగిన నరుని లక్షయ్పెటట్కుము; వానిని 

ఏవిషయములో ఎనిన్క చేయవచుచ్ను? 

సంఖాయ్కాండము 16:22 => వారు సాగిలపడి సమసత్ శరీరాతమ్లకు దేవుడవైన దేవా, యీ యొకక్డు 

పాపము చేసినందున ఈ సమసత్ సమాజముమీద నీవు కోపపడుదువా? అని వేడుకొనిరి. 

సంఖాయ్కాండము 27:16 => అతడు వారి యెదుట వచుచ్చు, పోవుచునుండి, 

సామెతలు 20:27 => నరుని ఆతమ్ యెహోవా పెటిట్న దీపము అది అంతరంగములనిన్యు 

శోధించును. 

జెకరాయ్ 12:1 => దేవోకిత్ ఇశార్యేలీయులనుగూరిచ్ వచిచ్న యెహోవా వాకుక్. ఆకాశమండలమును 

విశాలపరచి భూమికి పునాదివేసి మనుషుయ్ల అంతరంగములో జీవాతమ్ను సృజించు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా 

1 కొరిందీయులకు 15:45 => ఇందువిషయమై ఆదామను మొదటి మనుషుయ్డు జీవించు పార్ణి 

ఆయెనని వార్యబడి యునన్ది. కడపటి ఆదాము జీవింపచేయు ఆతమ్ ఆయెను. 

హెబీర్యులకు 12:9 => మరియు శరీర సంబంధులైన తండుర్లు మనకు శిక్షకులై యుండిరి. 

వారియందు భయభకుత్లు కలిగియుంటిమి; అటల్యితే ఆతమ్లకు తండిర్యైన వానికి మరి యెకుక్వగా 

లోబడి బర్దుకవలెనుగదా? 
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ఆదికాండము 6:17 => ఇదిగో నేనే జీవవాయువుగల సమసత్ శరీరులను ఆకాశముకిర్ంద 

నుండకుండ నాశము చేయుటకు భూమిమీదికి జలపర్వాహము రపిప్ంచుచునాన్ను. లోకమందునన్ 

సమసత్మును చనిపోవును; 

ఆదికాండము 18:27 => అందుకు అబార్హాము ఇదిగో ధూళియు బూడిదెయునైన నేను పర్భువుతో 

మాటలాడ తెగించుచునాన్ను. 

యోబు 10:9 => జిగటమనున్గానునన్ ననున్ నీవు నిరిమ్ంచితివి,ఆ సంగతి జాఞ్పకము చేసికొనుము 

నీవు ననున్ మరల మనున్గా చేయుదువా? 

యోబు 12:10 => జీవరాసుల పార్ణమును మనుషుయ్లందరి ఆతమ్లును ఆయన వశమున నునన్వి 

గదా. 

యోబు 13:12 => మీ హెచచ్రిక మాటలు బూడిదె సామెతలు. మీ వాదములు మంటివాదములు 

యోబు 35:11 => భూజంతువులకంటె మనకు ఎకుక్వ బుదిధ్నేరుప్చు ఆకాశపకుష్లకంటె మనకు 

ఎకుక్వ జాఞ్నము కలుగజేయుచు ననున్ సృజించిన దేవుడు ఎకక్డనునాన్డని అనుకొను వారెవరును 

లేరు. 

కీరత్నలు 8:5 => దేవునికంటె వానిని కొంచెము తకుక్వవానిగా చేసియునాన్వు. మహిమా 

పర్భావములతో వానికి కిరీటము ధరింపజేసియునాన్వు. 

కీరత్నలు 33:6 => యెహోవా వాకుక్చేత ఆకాశములు కలిగెను ఆయన నోటి ఊపిరిచేత వాటి 

సరవ్సమూహము కలిగెను. 

కీరత్నలు 146:4 => వారి పార్ణము వెడలిపోవును వారు మంటిపాలగుదురు. వారి సంకలప్ములు 

నాడే నశించును. 

యెషయా 42:5 => ఆకాశములను సృజించి వాటిని విశాలపరచి భూమిని అందులో పుటిట్న 

సమసత్మును పరచి దానిమీదనునన్ జనులకు పార్ణమును దానిలో నడచువారికి జీవాతమ్ను ఇచుచ్చునన్ 

దేవుడైన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

విలాపవాకయ్ములు 4:20 => మాకు నాసికారంధర్ముల ఊపిరివంటివాడు యెహోవాచేత అభిషేకము 

నొందినవాడు వారు తర్వివ్న గుంటలలో పటట్బడెను. 
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యెహెజేక్లు 10:17 => జీవులకునన్ పార్ణము చకర్ములలో ఉండెను గనుక అవి నిలువగా ఇవియు 

నిలిచెను, అవి లేవగా ఇవియు లేచెను 

యెహెజేక్లు 37:5 => ఈ యెముకలకు పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మీరు బర్దుకునటుల్ 

నేను మీలోనికి జీవాతమ్ను రపిప్ంచుచునాన్ను; 

దానియేలు 5:23 => ఎటల్నగా నీవును నీ యధిపతులును నీ రాణులును నీ ఉపపతున్లును దేవుని 

ఆలయసంబంధమగు ఉపకరణములలో దార్కాష్రసము పోసి తార్గవలెనని వాటిని తెచిచ్ యుంచుకొని 

వాటితో తార్గుచు, చూడనైనను విననైనను గర్హింపనైననుచేతకాని వెండి బంగారు ఇతత్డి ఇనుము కఱ ఱ్ 

రాయి అను వాటితో చేయబడిన దేవతలను సుత్తించితిరి గాని, నీ పార్ణమును నీ సకల మారగ్ములును 

ఏ దేవుని వశమున ఉనన్వో ఆయనను నీవు ఘనపరచలేదు.  

మలాకీ 2:15 => కొంచెముగానైనను దైవాతమ్నొందినవారిలో ఎవరును ఈలాగున చేయలేదు; ఒకడు 

చేసినను ఏమి జరిగెను? దేవునిచేత సంతతి నొందవలెనని అతడు యతన్ము చేసెను గదా; కాగా 

మిముమ్ను మీరే జాగర్తత్ చేసికొని, యౌవనమున పెండిల్ చేసికొనిన మీ భారయ్ల విషయములో 

విశావ్సఘాతకులుగా ఉండకుడి. 

లూకా 3:38 => కేయినాను ఎనోషుకు, ఎనోషు షేతుకు, షేతు ఆదాముకు, ఆదాము దేవునికి 

కుమారుడు. 

లూకా 11:40 => అవివేకులారా, వెలుపలి భాగమును చేసినవాడు లోపటి భాగమును చేయలేదా? 

యోహాను 6:63 => ఆతమ్యే జీవింపచేయుచునన్ది; శరీరము కేవలము నిష పర్యోజనము. నేను 

మీతో చెపిప్యునన్ మాటలు ఆతమ్యు జీవమునైయునన్వి గాని 

1 తిమోతి 2:13 => మొదట ఆదామును తరువాత హవవ్యును నిరిమ్ంపబడిరి కారా? 

పర్కటన 11:11 => అయితే ఆ మూడుదినములనన్రయైన పిమమ్ట దేవునియొదద్నుండి జీవాతమ్ వచిచ్ 

వారిలో పర్వేశించెను గనుక వారు పాదములు ఊని నిలిచిరి; వారిని చూచిన వారికి మిగుల భయము 

కలిగెను.  
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పర్కటన 13:15 => మరియు ఆ మృగము యొకక్ పర్తిమ మాటలాడునటుల్ను, ఆ మృగము యొకక్ 

పర్తిమకు నమసాక్రము చేయనివారిని హతము చేయునటుల్ను, ఆ మృగము యొకక్ పర్తిమకు 

పార్ణమిచుచ్టకై దానికి అధికారము ఇయయ్బడెను. 

వచనము 8 

దేవుడైన యెహోవా తూరుప్న ఏదెనులో ఒక తోటవేసి తాను నిరిమ్ంచిన నరుని దానిలో ఉంచెను. 

ఆదికాండము 13:10 => లోతు తన కనున్లెతిత్ యొరాద్ను పార్ంతమంతటిని చూచెను. యెహోవా 

సొదొమ గొమొఱాఱ్ అను పటట్ణములను నాశనము చేయకమునుపు సోయరుకు వచుచ్వరకు 

అదంతయు యెహోవా తోటవలెను ఐగుపుత్ దేశమువలెను నీళుల్ పారు దేశమై యుండెను. 

యెహెజేక్లు 28:13 => దేవుని తోటయగు ఏదెనులో నీవుంటివి, మాణికయ్ము గోమేధికము 

సూరయ్కాంతమణి రకత్వరణ్పురాయి సులిమాని రాయి మరకతము నీలము పదమ్రాగము మాణికయ్ము 

అను అమూలయ్ రతమ్ములతోను బంగారముతోను నీవు అలంకరింపబడి యునాన్వు; నీవు 

నియమింపబడిన దినమున పిలల్న గోర్వులు వాయించువారును నీకు సిదధ్మైరి. 

యె హె జేక్ లు 3 1 : 8 = > దే వు ని వ న ము లో ను నన్  దే వ దా రు వృ క్ష ము లు దా ని 

మరుగుచేయలేకపోయెను, సరళవృక్షములు దాని శాఖలంత గొపప్వికావు అకోష్ట వృక్షములు దాని 

కొమమ్లంత గొపప్వికావు, దానికునన్ శృంగారము దేవుని వనములోనునన్ వృక్షములలో దేనికిని లేదు. 

యెహెజేక్లు 31:9 => విసాత్రమైన కొమమ్లతో నేను దానిని శృంగారించినందున దేవుని వనమైన 

ఏదెనులోనునన్ వృక్షములనిన్యు దాని సొగసు చూచి దానియందు అసూయపడెను. 

యోవేలు 2:3 => వాటిముందర అగిన్ మండుచునన్ది వాటివెనుక మంట కాలుచ్చునన్ది అవి 

రాకమునుపు భూమి ఏదెను వనమువలె ఉండెను అవి వచిచ్పోయిన తరువాత తపిప్ంచుకొనినదేదియు 

విడువబడక భూమి యెడారివలె పాడాయెను.  

ఆదికాండము 3:24 => అపుప్డాయన ఆదామును వెళల్గొటిట్ ఏదెను తోటకు తూరుప్దికుక్న 

కెరూబులను, జీవవృక్షమునకు పోవు మారగ్మును కాచుటకు ఇటు అటు తిరుగుచునన్ ఖడగ్జావ్లను 

నిలువబెటెట్ను. 
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ఆదికాండము 4:16 => అపుప్డు కయీను యెహోవా సనిన్ధిలోనుండి బయలుదేరివెళి ల్ ఏదెనుకు 

తూరుప్దికుక్న నోదు దేశములో కాపురముండెను. 

2 రాజులు 19:12 => నా పితరులు నిరూమ్లముచేసిన గోజానువారు గాని హారాను వారు గాని, 

రెజెపులు గాని, తెలశాశ్రులో నుండిన ఏదెనీయులు గాని తమ దేవతల సహాయమువలన 

తపిప్ంచుకొనిరా? 

యెహెజేక్లు 27:23 => హారానువారును కనేన్వారును ఏదెను వారును షేబ వరత్కులును అషూష్రు 

వరత్కులును కిలమ్దు వరత్కులును నీతో వరత్కము చేయుదురు. 

యెహెజేక్లు 31:16 => అతని పాటు ధవ్నిచేత జనములను వణకజేసితిని, నీరు పీలుచ్ లెబానోను 

శేర్షఠ్వృక్షములనిన్యు ఏదెను వృక్షములనిన్యు పాతాళములో తముమ్ను తాము ఓదారుచ్కొనిరి.  

యెహెజేక్లు 31:18 => కాబటిట్ ఘనముగాను గొపప్గానునన్ నీవు ఏదెను వనములోని వృక్షములలో 

దేనికి సముడవు? నీవు పాతాళములోనికి తోర్యబడి, ఘనులై అకక్డికి దిగిపోయిన రాజులయొదద్ 

ఉందువు; ఖడగ్ముచేత హతులైన వారియొదద్ను సునన్తినొందని వారియొదద్ను నీవు పడియునాన్వు. 

ఫరోకును అతని సమూహమునకును ఈలాగు సంభవించును; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

ఆదికాండము 2:15 => మరియు దేవుడైన యెహోవా నరుని తీసికొని ఏదెను తోటను 

సేదయ్పరచుటకును దాని కాచుటకును దానిలో ఉంచెను. 

సంఖాయ్కాండము 24:6 => వాగులవలె అవి వాయ్పించియునన్వి నదీతీరమందలి తోటలవలెను 

యెహోవా నాటిన అగరు చెటల్వలెను నీళల్యొదద్నునన్ దేవదారు వృక్షములవలెను అవి యునన్వి. 

పర్సంగి 2:5 => నాకొరకు తోటలను శృంగార వనములను వేయించుకొని వాటిలో సకలవిధములైన 

ఫలవృక్షములను నాటించితిని. 

యెషయా 37:12 => నా పితరులు నిరూమ్లముచేసిన గోజానువారు గాని హారానువారు గాని 

రెజెపులు గాని తెలశాశ్రులోనుండిన ఏదెనీయులు గాని తమ దేవతల సహాయమువలన 

తపిప్ంచుకొనిరా? 

యెషయా 51:3 => యెహోవా సీయోనును ఆదరించుచునాన్డు దాని పాడైన సథ్లములనిన్టిని 

ఆదరించి దాని అరణయ్సథ్లములను ఏదెనువలె చేయుచునాన్డు దాని యెడారి భూములు యెహోవా 
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తోటవలె నగునటుల్ చేయుచునాన్డు ఆనంద సంతోషములును కృతజఞ్తాసుత్తియు సంగీతగానమును 

దానిలో వినబడును  

యెహెజేక్లు 36:35 => పాడైన భూమి ఏదెను వనమువలె ఆయెననియు, పాడుగాను 

నిరజ్నముగానునన్ యీ పటట్ణములు నివాసులతో నిండి పార్కారములు గలవాయెననియు జనులు 

చెపుప్దురు. 

వచనము 9 

మరియు దేవుడైన యెహోవా చూపునకు రమయ్మైనదియు ఆహారమునకు మంచిదియునైన పర్తి 

వృక్షమును, ఆ తోటమధయ్ను జీవవృక్షమును, మంచిచెడ డ్ల తెలివినిచుచ్ వృక్షమును నేలనుండి 

మొలిపించెను. 

యె హె జేక్ లు 3 1 : 8 = > దే వు ని వ న ము లో ను నన్  దే వ దా రు వృ క్ష ము లు దా ని 

మరుగుచేయలేకపోయెను, సరళవృక్షములు దాని శాఖలంత గొపప్వికావు అకోష్ట వృక్షములు దాని 

కొమమ్లంత గొపప్వికావు, దానికునన్ శృంగారము దేవుని వనములోనునన్ వృక్షములలో దేనికిని లేదు. 

యెహెజేక్లు 31:9 => విసాత్రమైన కొమమ్లతో నేను దానిని శృంగారించినందున దేవుని వనమైన 

ఏదెనులోనునన్ వృక్షములనిన్యు దాని సొగసు చూచి దానియందు అసూయపడెను. 

యెహెజేక్లు 31:16 => అతని పాటు ధవ్నిచేత జనములను వణకజేసితిని, నీరు పీలుచ్ లెబానోను 

శేర్షఠ్వృక్షములనిన్యు ఏదెను వృక్షములనిన్యు పాతాళములో తముమ్ను తాము ఓదారుచ్కొనిరి.  

యెహెజేక్లు 31:18 => కాబటిట్ ఘనముగాను గొపప్గానునన్ నీవు ఏదెను వనములోని వృక్షములలో 

దేనికి సముడవు? నీవు పాతాళములోనికి తోర్యబడి, ఘనులై అకక్డికి దిగిపోయిన రాజులయొదద్ 

ఉందువు; ఖడగ్ముచేత హతులైన వారియొదద్ను సునన్తినొందని వారియొదద్ను నీవు పడియునాన్వు. 

ఫరోకును అతని సమూహమునకును ఈలాగు సంభవించును; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

ఆదికాండము 3:22 => అపుప్డు దేవుడైన యెహోవా ఇదిగో మంచిచెడ డ్లను ఎరుగునటుల్, ఆదాము 

మనలో ఒకనివంటివాడాయెను. కాబటిట్ అతడు ఒకవేళ తన చెయియ్ చాచి జీవవృక్షఫలమును కూడ 

తీసికొని తిని నిరంతరము జీవించునేమో అని 
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సామెతలు 3:18 => దాని నవలంబించువారికి అది జీవవృక్షము దాని పటుట్కొనువారందరు 

ధనుయ్లు. 

సామెతలు 11:30 => నీతిమంతులు ఇచుచ్ ఫలము జీవవృక్షము జాఞ్నము గలవారు ఇతరులను 

రకిష్ంచుదురు 

యెహెజేక్లు 47:12 => నదీతీరమున ఇరుపర్కక్ల ఆహారమిచుచ్ సకలజాతి వృక్షములు పెరుగును, 

వాటి ఆకులు వాడిపోవు, వాటి కాయలు ఎపప్టికిని రాలవు. ఈ నదినీరు పరిశుదధ్ సథ్లములోనుండి 

పారుచునన్ది గనుక ఆచెటుల్ నెల నెలకు కాయలు కాయును, వాటి పండుల్ ఆహారమునకును వాటి 

ఆకులు ఔషధమునకును వినియోగించును. 

యోహాను 6:48 => విశవ్సించువాడే నితయ్జీవము గలవాడు. జీవాహారము నేనే.  

పర్కటన 2:7 => చెవిగలవాడు ఆతమ్ సంఘములతో చెపుప్చునన్ మాట వినునుగాక. జయించు వానికి 

దేవుని పరదైసులో ఉనన్ జీవవృక్ష ఫలములు భుజింపనితుత్ను. 

పర్కటన 22:2 => ఆ పటట్ణపు రాజవీధి మధయ్ను పర్వహించుట ఆ దూత నాకు చూపెను. ఆ నది 

యొకక్ ఈవలను ఆవలను జీవవృక్షముండెను; అది నెలనెలకు ఫలించుచు పండెర్ండు కాపులు 

కాయును. ఆ వృక్షము యొకక్ ఆకులు జనములను సవ్సథ్పరచుటకై వినియోగించును. 

పర్కటన 22:14 => జీవవృక్షమునకు హకుక్ గలవారై, గుమమ్ములగుండ ఆ పటట్ణములోనికి 

పర్వేశించునటుల్ తమ వసత్రములను ఉదుకుకొనువారు ధనుయ్లు. 

ఆదికాండము 2:17 => అయితే మంచి చెడ డ్ల తెలివినిచుచ్ వృక్ష ఫలములను తినకూడదు; నీవు 

వాటిని తినుదినమున నిశచ్యముగా చచెచ్దవని నరుని కాజాఞ్పించెను.  

ఆదికాండము 3:3 => అయితే తోట మధయ్నునన్ చెటుట్ ఫలములనుగూరిచ్ దేవుడు మీరు 

చావకుండునటుల్ వాటిని తినకూడదనియు, వాటిని ముటట్కూడదనియు చెపెప్నని సరప్ముతో అనెను. 

ఆదికాండము 3:22 => అపుప్డు దేవుడైన యెహోవా ఇదిగో మంచిచెడ డ్లను ఎరుగునటుల్, ఆదాము 

మనలో ఒకనివంటివాడాయెను. కాబటిట్ అతడు ఒకవేళ తన చెయియ్ చాచి జీవవృక్షఫలమును కూడ 

తీసికొని తిని నిరంతరము జీవించునేమో అని 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 6:25 => మన దేవుడైన యెహోవా మన కాజాఞ్పించినటుల్ ఆయన సనిన్ధిని 

ఈ సమసత్మైన ఆజఞ్లను అనుసరించి మనము నడుచుకొనునపుప్డు మనకు నీతి కలుగును. 

యెషయా 44:25 => నేనే పర్గలుభ్ల పర్వచనములను వయ్రథ్ము చేయువాడను సోదెకాండర్ను 

వెఱిఱ్వారినిగా చేయువాడను జాఞ్నులను వెనుకకు తిర్పిప్ వారి విదయ్ను అవిదయ్గా చేయువాడను నేనే.  

యెషయా 47:10 => నీ చెడుతనమును నీవు ఆధారము చేసికొని యెవడును ననున్ చూడడని 

అనుకొంటివి నేనునాన్ను నేను తపప్ మరి ఎవరును లేరని నీవనుకొనునటుల్గా నీ విదయ్యు నీ 

జాఞ్నమును నినున్ చెరిపివేసెను.  

1 కొరిందీయులకు 8:1 => విగర్హములకు బలిగా అరిప్ంచిన వాటి విషయము: మనమందరము 

జాఞ్నము గలవారమని యెరుగుదుము. జాఞ్నము ఉపొప్ంగజేయును గాని పేర్మ కేష్మాభివృదిధ్ 

కలుగజేయును. 

ఆదికాండము 1:11 => దేవుడు గడిడ్ని వితత్నములిచుచ్ చెటల్ను భూమిమీద తమ తమ జాతి పర్కారము 

తమలో వితత్నములుగల ఫలమిచుచ్ ఫలవృక్షములను భూమి మొలిపించుగాకని పలుకగా ఆ 

పర్కారమాయెను. 

ఆదికాండము 2:16 => మరియు దేవుడైన యెహోవా ఈ తోటలోనునన్ పర్తి వృక్ష ఫలములను నీవు 

నిరభయ్ంతరముగా తినవచుచ్ను; 

ఆదికాండము 13:10 => లోతు తన కనున్లెతిత్ యొరాద్ను పార్ంతమంతటిని చూచెను. యెహోవా 

సొదొమ గొమొఱాఱ్ అను పటట్ణములను నాశనము చేయకమునుపు సోయరుకు వచుచ్వరకు 

అదంతయు యెహోవా తోటవలెను ఐగుపుత్ దేశమువలెను నీళుల్ పారు దేశమై యుండెను. 

కీరత్నలు 104:14 => పశువులకు గడిడ్ని నరుల ఉపయోగమునకు కూర మొకక్లను ఆయన 

మొలిపించుచునాన్డు 

పర్సంగి 2:5 => నాకొరకు తోటలను శృంగార వనములను వేయించుకొని వాటిలో సకలవిధములైన 

ఫలవృక్షములను నాటించితిని. 

పరమగీతము 6:11 => లోయలోని చెటుల్ ఎటుల్నన్వో చూచుటకు దార్కాష్వలుల్లు చిగిరెచ్నో లేదో 

దాడిమ వృక్షములు పూతపటెట్నో లేదో చూచుటకు నేను అకోష్ట వృకోష్దాయ్నమునకు వెళి ల్తిని.  
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యెషయా 51:3 => యెహోవా సీయోనును ఆదరించుచునాన్డు దాని పాడైన సథ్లములనిన్టిని 

ఆదరించి దాని అరణయ్సథ్లములను ఏదెనువలె చేయుచునాన్డు దాని యెడారి భూములు యెహోవా 

తోటవలె నగునటుల్ చేయుచునాన్డు ఆనంద సంతోషములును కృతజఞ్తాసుత్తియు సంగీతగానమును 

దానిలో వినబడును  

యెహెజేక్లు 36:35 => పాడైన భూమి ఏదెను వనమువలె ఆయెననియు, పాడుగాను 

నిరజ్నముగానునన్ యీ పటట్ణములు నివాసులతో నిండి పార్కారములు గలవాయెననియు జనులు 

చెపుప్దురు. 

యెహెజేక్లు 47:7 => నేను తిరిగిరాగా నదీతీరమున ఇరు పర్కక్ల చెటుల్ విసాత్రముగా కనబడెను. 

మారుక్ 4:28 => భూమి మొదట మొలకను తరువాత వెనున్ను అటుతరువాత వెనున్లో ముదురు 

గింజలను తనంతటతానే పుటిట్ంచును. 

వచనము 10 

మరియు ఆ తోటను తడుపుటకు ఏదెనులోనుండి ఒక నది బయలుదేరి అకక్డనుండి చీలిపోయి 

నాలుగు శాఖలాయెను. 

కీరత్నలు 46:4 => ఒక నది కలదు, దాని కాలువలు దేవుని పటట్ణమును సరోవ్నన్తుని మందిరపు 

పరిశుదధ్ సథ్లమును సంతోషపరచుచునన్వి.  

పర్కటన 22:1 => మరియు సఫ్టికమువలె మెరయునటిట్ జీవజలముల నది దేవుని యొకక్యు 

గొఱ ఱ్పిలల్ యొకక్యు సింహాసనము నొదద్నుండి 

ఆదికాండము 13:10 => లోతు తన కనున్లెతిత్ యొరాద్ను పార్ంతమంతటిని చూచెను. యెహోవా 

సొదొమ గొమొఱాఱ్ అను పటట్ణములను నాశనము చేయకమునుపు సోయరుకు వచుచ్వరకు 

అదంతయు యెహోవా తోటవలెను ఐగుపుత్ దేశమువలెను నీళుల్ పారు దేశమై యుండెను. 

కీరత్నలు 137:1 => బబులోను నదులయొదద్ కూరుచ్ండియునన్పుప్డు మనము సీయోనును జాఞ్పకము 

చేసికొని యేడుచ్ చుంటిమి. 

యెహెజేక్లు 47:7 => నేను తిరిగిరాగా నదీతీరమున ఇరు పర్కక్ల చెటుల్ విసాత్రముగా కనబడెను. 
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వచనము 11 

మొదటిదాని పేరు పీషోను; అది హవీలా దేశమంతటి చుటుట్ పారుచునన్ది; అకక్డ బంగారమునన్ది. 

ఆదికాండము 10:7 => కూషు కుమారులు సెబా హవీలా సబాత్ రాయమా సబత్కా అనువారు. 

రాయమా కుమారులు షేబ దదాను అనువారు. 

ఆదికాండము 10:29 => ఓఫీరును హవీలాను యోబాబును కనెను. వీరందరు యొకాత్ను 

కుమారులు. 

ఆదికాండము 25:18 => వారు అషూష్రునకు వెళుల్ మారగ్మున హవీలా మొదలుకొని ఐగుపుత్ 

ఎదుటనునన్ షూరువరకు నివసించువారు . అతడు తన సహోదరులందరి యెదుట 

నివాసమేరప్రచుకొనెను. 

1 సమూయేలు 15:7 => తరువాత సౌలు అమాలేకీయులను హవీలానుండి ఐగుపుత్ దేశపు 

మారగ్ముననునన్ షూరువరకు తరిమి హతముచేసి 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:23 => ఓఫీరును హవీలాను యోబాలును కనెను, వీరందరును యొకాత్ను 

కుమారులు. 

యోబు 28:1 => వెండికి గని గలదు పుటమువేయు సువరణ్మునకు సథ్లము గలదు. 

యెహెజేక్లు 28:13 => దేవుని తోటయగు ఏదెనులో నీవుంటివి, మాణికయ్ము గోమేధికము 

సూరయ్కాంతమణి రకత్వరణ్పురాయి సులిమాని రాయి మరకతము నీలము పదమ్రాగము మాణికయ్ము 

అను అమూలయ్ రతమ్ములతోను బంగారముతోను నీవు అలంకరింపబడి యునాన్వు; నీవు 

నియమింపబడిన దినమున పిలల్న గోర్వులు వాయించువారును నీకు సిదధ్మైరి. 

వచనము 12 

ఆ దేశపు బంగారము శేర్షఠ్మైనది; అకక్డ బోళమును గోమేధికములును దొరుకును. 

సంఖాయ్కాండము 11:7 => ఆ మనాన్ కొతిమెరగింజలవలె ఉండెను. చూపునకు అది బోళమువలె 

ఉండెను. 
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నిరగ్మకాండము 28:20 => రకత్వరణ్పురాయి సులిమానిరాయి సూరయ్కాంతములు గల పంకిత్ 

నాలుగవది. వాటిని బంగారు జవలలో పొదగవలెను. 

నిరగ్మకాండము 39:13 => రకత్వరణ్పురాయి సులిమానిరాయి సూరయ్కాంతమును గల పంకిత్ 

నాలుగవది; వాటివాటి పంకుత్లలో అవి బంగారు జవలలో పొదిగింపబడెను. 

యోబు 28:16 => అది ఓఫీరు బంగారమునకైనను విలువగల గోమేధికమునకైనను నీలమునకైనను 

కొనబడునది కాదు. 

యెహెజేక్లు 28:13 => దేవుని తోటయగు ఏదెనులో నీవుంటివి, మాణికయ్ము గోమేధికము 

సూరయ్కాంతమణి రకత్వరణ్పురాయి సులిమాని రాయి మరకతము నీలము పదమ్రాగము మాణికయ్ము 

అను అమూలయ్ రతమ్ములతోను బంగారముతోను నీవు అలంకరింపబడి యునాన్వు; నీవు 

నియమింపబడిన దినమున పిలల్న గోర్వులు వాయించువారును నీకు సిదధ్మైరి. 

నిరగ్మకాండము 28:9 => మరియు నీవు రెండు లేత పచచ్లను తీసికొని వాటిమీద ఇశార్యేలీయుల 

పేరులను, అనగా వారి జనన కర్మము చొపుప్న 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:2 => నేను బహుగా పర్యాసపడి నా దేవుని మందిరమునకు కావలసిన 

బంగారపు పనికి బంగారమును, వెండిపనికి వెండిని, యితత్డిపనికి ఇతత్డిని, యినుపపనికి ఇనుమును, 

కఱ ఱ్పనికి కఱ ఱ్లను, గోమేధికపురాళల్ను, చెకుక్డురాళల్ను, వింతైన వరణ్ములుగల పలువిధముల రాళల్ను, 

మికిక్లి వెలగల నానావిధ రతన్ములను తెలల్చలువరాయి విశేషముగా సంపాదించితిని. 

వచనము 13 

రెండవ నది పేరు గీహోను; అది కూషు దేశమంతటి చుటుట్ పారుచునన్ది. 

ఆదికాండము 10:6 => హాము కుమారులు కూషు మిసార్యిము పూతు కనాను అనువారు. 

యెషయా 11:11 => ఆ దినమున శేషించు తన పర్జల శేషమును అషూష్రులోనుండియు 

ఐగుపుత్లోనుండియు పతోర్సులోనుండియు కూషులోనుండియు ఏలాములోనుండియు 

షీనారులోనుండియు హమాతులోనుండియు సముదర్దీవ్పములలోనుండియు విడిపించి రపిప్ంచుటకు 

యెహోవా రెండవమారు తన చెయియ్ చాచును  
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2 రాజులు 17:30 => బబులోనువారు సుకోక్తెబ్నోతు దేవతను, కూతావారు నెరగ్లు దేవతను, 

హమాతువారు అషీమా దేవతను, 

యెషయా 37:9 => అంతట కూషు రాజైన తిరాహ్కా తనమీద యుదధ్ము చేయుటకు వచెచ్నని అషూష్రు 

రాజునకు వినబడినపుప్డు అతడు హిజిక్యాయొదద్కు దూతలను పంపి యీలాగు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

వచనము 14 

మూడవ నది పేరు హిదె ద్కెలు; అది అషూష్రు తూరుప్వైపున పారుచునన్ది. నాలుగవ నది యూఫర్టీసు 

దానియేలు 10:4 => మొదటి నెల యిరువది నాలుగవతేది నేను హిదె ద్కెలను గొపప్ నది తీరమున 

ఉంటిని. 

ఆదికాండము 10:11 => ఆ దేశములోనుండి అషూష్రుకు బయలుదేరి వెళి ల్ నీనెవెను రహోబోతీరును 

కాలహును 

ఆదికాండము 10:22 => షేము కుమారులు ఏలాము అషూష్రు అరప్క్షదు లూదు అరామనువారు. 

ఆదికాండము 25:18 => వారు అషూష్రునకు వెళుల్ మారగ్మున హవీలా మొదలుకొని ఐగుపుత్ 

ఎదుటనునన్ షూరువరకు నివసించువారు . అతడు తన సహోదరులందరి యెదుట 

నివాసమేరప్రచుకొనెను. 

ఆదికాండము 15:18 => ఆ దినమందే యెహోవా ఐగుపుత్ నది మొదలుకొని గొపప్ నదియైన 

యూఫర్టీసు నది వరకు ఈ దేశమును, అనగా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:7 => మీరు తిరిగి పర్యాణమై అమోరీయుల మనెన్మునకును, 

అరాబాలోను, మనెన్ములోను, లోయలోను, దకిష్ణదికుక్న సముదర్తీరములోనునన్ సథ్లములనిన్టికిని, 

కనాను దేశమునకును, లెబానోనుకును, మహానదియైన యూఫర్టీసు వరకును వెళుల్డి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 11:24 => మీరు అడుగుపెటుట్ పర్తి సథ్లము మీది అగును; అరణయ్ము 

మొదలుకొని లెబానోనువరకును యూఫర్టీసునది మొదలుకొని పడమటి సముదర్మువరకును మీ 

సరిహదుద్ వాయ్పించును. 
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పర్కటన 9:14 => అను మహానదియొదద్ బంధింపబడియునన్ నలుగురు దూతలను వదిలిపెటుట్మని 

బూర పటుట్కొనియునన్ ఆ యారవ దూతతో చెపుప్ట వింటిని. 

ఆదికాండము 31:21 => అతడు తనకు కలిగినదంతయు తీసికొని పారిపోయెను. అతడు లేచి నది 

దాటి గిలాదను కొండతటుట్ అభిముఖుడై వెళె ల్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:9 => వారి పశువులు గిలాదు దేశమందు అతివిసాత్రము కాగా తూరుప్న 

యూఫర్టీసు నది మొదలుకొని అరణయ్పు సరిహదుద్వరకును వారు కాపురముండిరి. 

యెషయా 23:13 => ఇదిగో కలీద్యుల దేశమును చూడుము వారికను జనముగా ఉండరు 

అషూష్రీయులు దానిని అడవిమృగములకు నివాసముగా చేసియునాన్రు. వారు కోటలు కటిట్ంచి దాని 

నగరులను పడగొటిట్యునాన్రు. 

యెహెజేక్లు 23:23 => గుఱ ఱ్ములనెకుక్ బబులోనువారిని కలీద్యులను అధిపతులను 

పర్ధానాధికారులనందరిని అషూష్రీయులను సౌందరయ్ముగల శేర్షు ఠ్లను అధిపతులను అధికారులను 

శూరులను మంతుర్లను అందరిని నీమీదికి నేను రపిప్ంచుచునాన్ను. 

వచనము 15 

మరియు దేవుడైన యెహోవా నరుని తీసికొని ఏదెను తోటను సేదయ్పరచుటకును దాని కాచుటకును 

దానిలో ఉంచెను. 

ఆదికాండము 2:2 => దేవుడు తాను చేసిన తన పని యేడవదినములోగా సంపూరిత్చేసి, తాను చేసిన 

తన పని యంతటినుండి యేడవ దినమున విశర్మించెను. 

యోబు 31:33 => ఆదాము చేసినటుల్ నా దోషములను దాచిపెటుట్కొని 

ఆదికాండము 2:8 => దేవుడైన యెహోవా తూరుప్న ఏదెనులో ఒక తోటవేసి తాను నిరిమ్ంచిన నరుని 

దానిలో ఉంచెను. 

కీరత్నలు 128:2 => నిశచ్యముగా నీవు నీచేతుల కషాట్రిజ్తము ననుభవించెదవు నీవు ధనుయ్డవు నీకు 

మేలు కలుగును. 
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ఎఫెసీయులకు 4:28 => దొంగిలువాడు ఇకమీదట దొంగిలక అకక్ర గలవానికి పంచిపెటుట్టకు 

వీలుకలుగు నిమితత్ము తనచేతులతో మంచి పనిచేయుచు కషట్పడవలెను. 

ఆదికాండము 2:19 => దేవుడైన యెహోవా పర్తి భూజంతువును పర్తి ఆకాశపకిష్ని నేలనుండి 

నిరిమ్ంచి, ఆదాము వాటికి ఏ పేరు పెటుట్నో చూచుటకు అతనియొదద్కు వాటిని రపిప్ంచెను. జీవముగల 

పర్తిదానికి ఆదాము ఏ పేరు పెటెట్నో ఆ పేరు దానికి కలిగెను. 

ఆదికాండము 5:2 => మగవానిగాను ఆడుదానిగాను వారిని సృజించి వారు సృజించబడిన దినమున 

వారిని ఆశీరవ్దించి వారికి నరులని పేరు పెటెట్ను. 

యోహాను 18:1 => యేసు ఈ మాటలు చెపిప్ తన శిషుయ్లతోకూడ కెదోర్ను వాగు దాటిపోయెను. 

అకక్డ ఒక తోట యుండెను, దానిలోనికి ఆయన తన శిషుయ్లతోకూడ వెళె ల్ను. 

వచనము 16 

మరియు దేవుడైన యెహోవా ఈ తోటలోనునన్ పర్తి వృక్ష ఫలములను నీవు నిరభయ్ంతరముగా 

తినవచుచ్ను; 

1 సమూయేలు 15:22 => అందుకు సమూయేలు తాను సెలవిచిచ్న ఆజఞ్ను ఒకడు గైకొనుటవలన 

యెహోవా సంతోషించునటుల్, ఒకడు దహన బలులను బలులను అరిప్ంచుటవలన ఆయన 

సంతోషించునా? ఆలోచించుము, బలులు అరిప్ంచుటకంటె ఆజఞ్ను గైకొనుటయు, పొటే ట్ళల్ కొర్వువ్ 

అరిప్ంచుటకంటె మాట వినుటయు శేర్షఠ్ము. 

ఆదికాండము 2:9 => మరియు దేవుడైన యెహోవా చూపునకు రమయ్మైనదియు ఆహారమునకు 

మంచిదియునైన పర్తి వృక్షమును, ఆ తోటమధయ్ను జీవవృక్షమును, మంచిచెడ డ్ల తెలివినిచుచ్ 

వృక్షమును నేలనుండి మొలిపించెను. 

ఆదికాండము 3:1 => దేవుడైన యెహోవా చేసిన సమసత్ భూజంతువులలో సరప్ము యుకిత్గలదై 

యుండెను. అది ఆ సతరీతో ఇది నిజమా? ఈ తోట చెటల్లో దేని ఫలములనైనను మీరు తినకూడదని 

దేవుడు చెపెప్నా? అని అడిగెను. 

ఆదికాండము 3:2 => అందుకు సతరీ ఈ తోట చెటల్ ఫలములను మేము తినవచుచ్ను; 
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1 తిమోతి 4:4 => దేవుడు సృజించిన పర్తి వసుత్వును మంచిది. కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి 

పుచుచ్కొనినయెడల ఏదియు నిషేధింపతగినది కాదు; 

1 తిమోతి 6:17 => ఇహమందు ధనవంతులైనవారు గరివ్షుట్లు కాక, అసిథ్రమైన ధనమునందు 

నమిమ్కయుంచక, సుఖముగా అనుభవించుటకు సమసత్మును మనకు ధారాళముగ దయచేయు 

దేవునియందే నమిమ్కయుంచుడని ఆజాఞ్పించుము. 

ఆదికాండము 1:11 => దేవుడు గడిడ్ని వితత్నములిచుచ్ చెటల్ను భూమిమీద తమ తమ జాతి పర్కారము 

తమలో వితత్నములుగల ఫలమిచుచ్ ఫలవృక్షములను భూమి మొలిపించుగాకని పలుకగా ఆ 

పర్కారమాయెను. 

ఆదికాండము 1:29 => దేవుడు ఇదిగో భూమిమీదనునన్ వితత్నములిచుచ్ పర్తి చెటుట్ను 

వితత్నములిచుచ్ వృక్షఫలముగల పర్తి వృక్షమును మీకిచిచ్యునాన్ను; అవి మీకాహారమగును. 

ఆదికాండము 3:3 => అయితే తోట మధయ్నునన్ చెటుట్ ఫలములనుగూరిచ్ దేవుడు మీరు 

చావకుండునటుల్ వాటిని తినకూడదనియు, వాటిని ముటట్కూడదనియు చెపెప్నని సరప్ముతో అనెను. 

ఆదికాండము 3:17 => ఆయన ఆదాముతో నీవు నీ భారయ్మాట విని తినవదద్ని నేను నీకాజాఞ్పించిన 

వృక్షఫలములు తింటివి గనుక నీ నిమితత్ము నేల శపింపబడియునన్ది; పర్యాసముతోనే నీవు బర్దుకు 

దినములనిన్యు దాని పంట తిందువు; 

వచనము 17 

అయితే మంచి చెడ డ్ల తెలివినిచుచ్ వృక్ష ఫలములను తినకూడదు; నీవు వాటిని తినుదినమున 

నిశచ్యముగా చచెచ్దవని నరుని కాజాఞ్పించెను.  

ఆదికాండము 2:9 => మరియు దేవుడైన యెహోవా చూపునకు రమయ్మైనదియు ఆహారమునకు 

మంచిదియునైన పర్తి వృక్షమును, ఆ తోటమధయ్ను జీవవృక్షమును, మంచిచెడ డ్ల తెలివినిచుచ్ 

వృక్షమును నేలనుండి మొలిపించెను. 
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ఆదికాండము 3:1 => దేవుడైన యెహోవా చేసిన సమసత్ భూజంతువులలో సరప్ము యుకిత్గలదై 

యుండెను. అది ఆ సతరీతో ఇది నిజమా? ఈ తోట చెటల్లో దేని ఫలములనైనను మీరు తినకూడదని 

దేవుడు చెపెప్నా? అని అడిగెను. 

ఆదికాండము 3:2 => అందుకు సతరీ ఈ తోట చెటల్ ఫలములను మేము తినవచుచ్ను; 

ఆదికాండము 3:3 => అయితే తోట మధయ్నునన్ చెటుట్ ఫలములనుగూరిచ్ దేవుడు మీరు 

చావకుండునటుల్ వాటిని తినకూడదనియు, వాటిని ముటట్కూడదనియు చెపెప్నని సరప్ముతో అనెను. 

ఆదికాండము 3:11 => అందుకాయన నీవు దిగంబరివని నీకు తెలిపినవాడెవడు? నీవు తినకూడదని 

నేను నీకాజాఞ్పించిన వృక్షఫలములు తింటివా? అని అడిగెను. 

ఆదికాండము 3:17 => ఆయన ఆదాముతో నీవు నీ భారయ్మాట విని తినవదద్ని నేను నీకాజాఞ్పించిన 

వృక్షఫలములు తింటివి గనుక నీ నిమితత్ము నేల శపింపబడియునన్ది; పర్యాసముతోనే నీవు బర్దుకు 

దినములనిన్యు దాని పంట తిందువు; 

ఆదికాండము 3:19 => నీవు నేలకు తిరిగి చేరువరకు నీ ముఖపు చెమట కారిచ్ ఆహారము తిందువు; 

ఏలయనగా నేలనుండి నీవు తీయబడితివి; నీవు మనేన్ గనుక తిరిగి మనైన్పోదువని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 3:3 => అయితే తోట మధయ్నునన్ చెటుట్ ఫలములనుగూరిచ్ దేవుడు మీరు 

చావకుండునటుల్ వాటిని తినకూడదనియు, వాటిని ముటట్కూడదనియు చెపెప్నని సరప్ముతో అనెను. 

ఆదికాండము 3:4 => అందుకు సరప్ము మీరు చావనే చావరు; 

ఆదికాండము 3:19 => నీవు నేలకు తిరిగి చేరువరకు నీ ముఖపు చెమట కారిచ్ ఆహారము తిందువు; 

ఏలయనగా నేలనుండి నీవు తీయబడితివి; నీవు మనేన్ గనుక తిరిగి మనైన్పోదువని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 20:7 => కాబటిట్ ఆ మనుషుయ్ని భారయ్ను తిరిగి అతని కపప్గించుము; అతడు పర్వకత్, 

అతడు నీ కొరకు పార్రథ్నచేయును, నీవు బర్దుకుదువు. నీవు ఆమెను అతని కపప్గించనియెడల నీవును 

నీవారందరును నిశచ్యముగా చచెచ్దరని తెలిసికొనుమని సవ్పన్మందు అతనితో చెపెప్ను. 

సంఖాయ్కాండము 26:65 => ఏలయనగా వారు నిశచ్యముగా అరణయ్ములో చనిపోవుదురని 

యెహోవా వారినిగూరిచ్ సెలవిచెచ్ను. యెపునెన్ కుమారుడైన కాలేబును నూను కుమారుడైన 

యెహోషువయు తపప్ వారిలో ఒకక్డైనను మిగిలియుండలేదు. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 27:26 => ఈ విధికి సంబంధించిన వాకయ్ములను గైకొనకపోవుటవలన 

వాటిని సిథ్రపరచనివాడు శాపగర్సుత్డని చెపప్గా పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 

1 సమూయేలు 14:39 => నా కుమారుడైన యోనాతానువలన కలిగినను వాడు తపప్క 

మరణమవునని ఇశార్యేలీయులను రకిష్ంచు యెహోవా జీవముతోడని నేను పర్మాణము 

చేయుచునాన్ననెను. అయితే జనులందరిలో అతనికి పర్తుయ్తత్రమిచిచ్నవాడు ఒకడును లేకపోయెను. 

1 సమూయేలు 14:44 => అందుకు సౌలు యోనాతానా, నీవు అవశయ్ముగా మరణమవుదువు, నేను 

ఒపుప్కొననియెడల దేవుడు నాకు గొపప్ అపాయము కలుగజేయునుగాక అనెను. 

1 సమూయేలు 20:31 => యెషష్యి కుమారుడు భూమిమీద బర్దుకునంత కాలము నీకైనను నీ 

రాజయ్మునకైనను సిథ్రత కలుగదు గదా; కాబటిట్ నీవు వరత్మానము పంపి అతనిని నా దగగ్రకు 

రపిప్ంచుము, నిజముగా అతడు మరణమునకరుహ్డని చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 22:16 => రాజు అహీమెలెకూ, నీకును నీ తండిర్ ఇంటివారికందరికిని మరణము 

నిశచ్యము అని చెపిప్ 

1 రాజులు 2:37 => నీవు ఏ దినమున బయలుదేరి కిదోర్ను ఏరు వాగు దాటుదువో ఆ దినమున నీవు 

చచుచ్ట నిశచ్యమని రూఢిగా తెలిసికొనుము, నీ పార్ణమునకు నీవే ఉతత్రవాదివనగా 

1 రాజులు 2:42 => రాజు షిమీని పిలువనంపించి అతనితో ఇటల్నెను నీవు ఏ దినమందు 

బయలుదేరి ఏ సథ్లమునకైనను వెళుల్దువో ఆ దినమున నీవు మరణమగుదువని నిశచ్యముగా 

తెలిసికొనవలెనని యెహోవా తోడని నేను నీకు ఖండితముగా ఆజఞ్ ఇచిచ్ నీచేత పర్మాణము 

చేయించితిని గదా? మరియు తమరు సెలవిచిచ్నదే మంచిదని నీవు ఒపుప్కొంటివి; 

యిరిమ్యా 26:8 => జనులకందరికిని పర్కటింపవలెనని యెహోవా యిరీమ్యాకు ఆజాఞ్పించిన 

మాటలనిన్టిని అతడు పలికి చాలించిన తరువాత యాజకులును పర్వకత్లును జనులందరును అతని 

పటుట్కొని నీవు మరణశిక్ష నొందక తపప్దు. 

యెహెజేక్లు 3:18 => అవశయ్ముగా నీవు మరణమవుదువని నేను దురామ్రుగ్నిగూరిచ్ ఆజఞ్ ఇయయ్గా 

నీవు అతనిని హెచచ్రిక చేయకయు, అతడు జీవించునటుల్ తన దురామ్రగ్తను విడిచిపెటట్వలెనని వానిని 
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హెచచ్రిక చేయకయు నుండినయెడల ఆ దురామ్రుగ్డు తాను చేసిన దోషమునుబటిట్ మరణమవును గాని 

అతని రకత్మునకు నినున్ ఉతత్రవాదిగా ఎంచుదును. 

యెహెజేక్లు 3:19 => అయితే నీవు దురామ్రుగ్ని హెచచ్రిక చేయగా అతడు తన దురామ్రగ్తనుండి 

దుష కిర్యలనుండియు మరలనియెడల అతడు తన దోషమునుబటిట్ మరణమవును గాని నీవు (ఆతమ్ను) 

తపిప్ంచుకొందువు. 

యెహెజేక్లు 3:20 => మరియు నీతిగలవాడు తన నీతిని విడిచి దురీన్తిని అనుసరించినందున నేను 

అతని ముందర అభయ్ంతరము పెటట్గా అతడు మరణమగును నీవు అతనిని హెచచ్రిక చేయనియెడల 

పూరవ్ము తాను చేసిన నీతి జాఞ్పకమునకు రాకుండ అతడు తన దోషమునుబటిట్ మరణమవును, 

అయితే అతని పార్ణవిషయములో నినున్ ఉతత్రవాదిగా ఎంచుదును. 

యెహెజేక్లు 18:4 => మనుషుయ్లందరు నా వశములో ఉనాన్రు, తండుర్లేమి కుమారులేమి 

అందరును నా వశములో ఉనాన్రు; పాపము చేయువాడెవడో వాడే మరణము నొందును. 

యెహెజేక్లు 18:13 => అపిప్చిచ్ వడిడ్ పుచుచ్కొనుటయు, లాభము చేపటుట్టయు ఈ మొదలగు 

కిర్యలు చేసినయెడల వాడు బర్దుకునా? బర్దుకడు, ఈ హేయకిర్యలనిన్ చేసెను గనుక అవశయ్ముగా 

వానికి మరణశిక్ష విధింపబడును, వాడు తన పార్ణమునకు తానే ఉతత్రవాదియగును. 

యెహెజేక్లు 18:32 => మరణమునొందువాడు మరణమునొందుటనుబటిట్ నేను సంతోషించువాడను 

కాను. కావున మీరు మనసుస్ తిర్పుప్కొనుడి అపుప్డు మీరు బర్దుకుదురు; ఇదే పర్భువగు యెహోవా 

వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 33:8 => దురామ్రుగ్డా, నీవు నిశచ్యముగా మరణము నొందుదువు అని దురామ్రుగ్నికి 

నేను సెలవియయ్గా, అతడు తన దురామ్రగ్తను విడిచి జాగర్తత్పడునటుల్ నీవు ఆ దురామ్రుగ్నికి నా మాట 

తెలియజేయనియెడల ఆ దురామ్రుగ్డు తన దోషమునుబటిట్ మరణము నొందును గాని అతని 

పార్ణమునుగూరిచ్ నినున్ విచారణ చేయుదును. 

యెహెజేక్లు 33:14 => మరియు నిజముగా మరణము నొందుదువని దురామ్రుగ్నికి నేను 

సెలవియయ్గా అతడు తన పాపము విడిచి, నీతి నాయ్యములను అనుసరించుచు 
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రోమీయులకు 1:32 => ఇటిట్ కారయ్ములను అభయ్సించువారు మరణమునకు తగినవారు అను దేవుని 

నాయ్యవిధిని వారు బాగుగ ఎరిగియుండియు, వాటిని చేయుచునాన్రు. ఇది మాతర్మే గాక వాటిని 

అభయ్సించువారితో సంతోషముగా సమమ్తించుచునాన్రు. 

రోమీయులకు 5:12 => ఇటుల్ండగా ఒక మనుషుయ్నిదావ్రా పాపమును పాపముదావ్రా మరణమును 

లోకములో ఏలాగు పర్వేశించెనో, ఆలాగుననే మనుషుయ్లందరు పాపము చేసినందున మరణము 

అందరికిని సంపార్పత్మాయెను. 

రోమీయులకు 5:13 => ఏలయనగా ధరమ్శాసత్రము వచిచ్నదనుక పాపము లోకములో ఉండెను గాని 

ధరమ్శాసత్రము లేనపుప్డు పాపము ఆరోపింపబడదు. 

రోమీయులకు 5:14 => అయినను ఆదాము చేసిన అతికర్మమును బోలి పాపము చేయని 

వారిమీదకూడ, ఆదాము మొదలుకొని మోషే వరకు మరణమేలెను; ఆదాము రాబోవువానికి 

గురుతైయుండెను, 

రోమీయులకు 5:15 => అయితే అపరాధము కలిగినటుట్ కృపావరము కలుగలేదు. ఎటల్నగా ఒకని 

అపరాధమువలన అనేకులు చనిపోయినయెడల మరియెకుక్వగా దేవుని కృపయు, యేసుకీర్సత్ను ఒక 

మనుషుయ్ని కృపచేతనైన దానమును అనేకులకు విసత్రించెను 

రోమీయులకు 5:16 => మరియు పాపము చేసిన యొకనివలన శికాష్విధి కలిగినటుట్ ఆ దానము 

కలుగలేదు. ఏలయనగా తీరుప్ ఒకక్ అపరాధమూలముగా వచిచ్నదై శికాష్విధికి కారణమాయెను; 

కృపావరమైతే అనేకమైన అపరాధముల మూలముగా వచిచ్నదై మనుషుయ్లు నీతిమంతులుగా 

తీరచ్బడుటకు కారణమాయెను. 

రోమీయులకు 5:17 => మరణము ఒకని అపరాధమూలమున వచిచ్నదై ఆ యొకనిదావ్రానే 

యేలినయెడల కృపాబాహుళయ్మును నీతిదానమును పొందువారు జీవముగలవారై, మరి 

నిశచ్యముగా యేసుకీర్సత్ను ఒకని దావ్రానే యేలుదురు. 

రోమీయులకు 5:18 => కాబటిట్ తీరుప్ ఒకక్ అపరాధమూలమున వచిచ్నదై, మనుషుయ్లకందరికిని 

శికాష్విధి కలుగుటకు ఏలాగు కారణమాయెనో, ఆలాగే ఒకక్ పుణయ్కారయ్మువలన కృపాదానము 

మనుషుయ్లకందరికిని జీవపర్దమైన నీతి విధింపబడుటకు కారణమాయెను. 
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రోమీయులకు 5:19 => ఏలయనగా ఒక మనుషుయ్ని అవిధేయతవలన అనేకులు పాపులుగా ఏలాగు 

చేయబడిరో, ఆలాగే ఒకని విధేయతవలన అనేకులు నీతిమంతులుగా చేయబడుదురు. 

రోమీయులకు 5:20 => మరియు అపరాధము విసత్రించునటుల్ ధరమ్శాసత్రము పర్వేశించెను. అయినను 

పాపము మరణమును ఆధారము చేసికొని యేలాగు ఏలెనో, 

రోమీయులకు 5:21 => ఆలాగే నితయ్జీవము కలుగుటకై, నీతిదావ్రా కృపయు మన పర్భువైన 

యేసుకీర్సుత్ మూలముగా ఏలునిమితత్ము పాపమెకక్డ విసత్రించెనో అకక్డ కృప అపరిమితముగా 

విసత్రించెను. 

రోమీయులకు 6:16 => లోబడుటకు దేనికి మిముమ్ను మీరు దాసులుగా అపప్గించుకొందురో, అది 

చావు నిమితత్ముగా పాపమునకే గాని, నీతి నిమితత్ముగా విధేయతకే గాని దేనికి మీరు లోబడుదురో 

దానికే దాసులగుదురని మీరెరుగరా? 

రోమీయులకు 6:23 => ఏలయనగా పాపమువలన వచుచ్ జీతము మరణము, అయితే దేవుని 

కృపావరము మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునందు నితయ్జీవము. 

రోమీయులకు 7:10 => అపుప్డు జీవారథ్మైన ఆజఞ్ నాకు మరణారథ్మైనటుట్ కనబడెను. 

రోమీయులకు 7:11 => ఏలయనగా పాపము ఆజఞ్ను హేతువు చేసికొని ననున్ మోసపుచిచ్ దానిచేత 

ననున్ చంపెను. 

రోమీయులకు 7:12 => కాబటిట్ ధరమ్శాసత్రము పరిశుదధ్మైనది, ఆజఞ్ కూడ పరిశుదధ్మైనదియు 

నీతిగలదియు ఉతత్మమైనదియునై యునన్ది. 

రోమీయులకు 7:13 => ఉతత్మమైనది నాకు మరణకరమాయెనా? అటల్నరాదు. అయితే పాపము 

ఉతత్మమైన దాని మూలముగా నాకు మరణము కలుగజేయుచు, పాపము పాపమైనటుట్ అగుపడు 

నిమితత్ము, అనగా పాపము ఆజఞ్ మూలముగా అతయ్ధిక పాపమగు నిమితత్ము, అది నాకు 

మరణకరమాయెను. 

రోమీయులకు 8:2 => కీర్సుత్యేసునందు జీవమునిచుచ్ ఆతమ్యొకక్ నియమము పాపమరణముల 

నియమమునుండి ననున్ విడిపించెను. ఎటల్నగా ధరమ్శాసత్రము దేనిని చేయజాలకపోయెనో దానిని 

దేవుడు చేసెను. 
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1 కొరిందీయులకు 15:22 => ఆదామునందు అందరు ఏలాగు మృతిపొందుచునాన్రో, ఆలాగుననే 

కీర్సుత్నందు అందరు బర్దికింపబడుదురు. 

1 కొరిందీయులకు 15:56 => మరణపు ములుల్ పాపము; పాపమునకునన్ బలము ధరమ్శాసత్రమే. 

గలతీయులకు 3:10 => ధరమ్శాసత్రము విధించిన కిర్యలకు సంబంధులందరు శాపమునకు 

లోనైయునాన్రు. ఎందుకనగా ధరమ్శాసత్ర గర్ంథమందు వార్యబడిన విధులనిన్యు చేయుటయందు 

నిలుకడగా ఉండని పర్తివాడును శాపగర్సుత్డు అని వార్యబడియునన్ది. 

ఎఫెసీయులకు 2:1 => మీ అపరాధములచేతను పాపములచేతను మీరు చచిచ్నవారై యుండగా, 

ఆయన మిముమ్ను కీర్సుత్తో కూడ బర్దికించెను. 

ఎఫెసీయులకు 2:2 => మీరు వాటిని చేయుచు, వాయుమండల సంబంధమైన అధిపతిని, అనగా 

అవిధేయులైన వారిని ఇపుప్డు పేర్రేపించు శకిత్కి అధిపతిని అనుసరించి, యీ పర్పంచ ధరమ్ము చొపుప్న 

మునుపు నడుచుకొంటిరి. 

ఎఫెసీయులకు 2:3 => వారితో కలిసి మనమందరమును శరీరము యొకక్యు మనసుస్ యొకక్యు 

కోరికలను నెరవేరుచ్కొనుచు, మన శరీరాశలను అనుసరించి మునుపు పర్వరిత్ంచుచు, కడమ 

వారివలెనే సవ్భావసిదధ్ముగా దైవోగర్తకు పాతుర్లమై యుంటిమి. 

ఎఫెసీయులకు 2:4 => అయినను దేవుడు కరుణాసంపనున్డై యుండి, మనము మన 

అపరాధములచేత చచిచ్నవారమై యుండినపుప్డు సయితము మనయెడల చూపిన తన మహా పేర్మచేత 

మనలను కీర్సుత్తో కూడా బర్దికించెను 

ఎఫెసీయులకు 2:5 => కృపచేత మీరు రకిష్ంపబడియునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 2:6 => కీర్సుత్యేసునందు ఆయన మనకు చేసిన ఉపకారము దావ్రా అతయ్ధికమైన 

తన కృపామహదైశవ్రయ్మును రాబోవు యుగములలో కనుపరచు నిమితత్ము, 

ఎఫెసీయులకు 5:14 => అందుచేత నిదిర్ంచుచునన్ నీవు మేలొక్ని మృతులలోనుండి లెముమ్, కీర్సుత్ 

నీమీద పర్కాశించునని ఆయన చెపుప్చునాన్డు. 

కొలొసస్యులకు 2 :13 => మరియు అపరాధములవలనను , శరీరమందు సునన్తి 

పొందకయుండుటవలనను, మీరు మృతులై యుండగా, 
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1 తిమోతి 5:6 => సుఖభోగములయందు పర్వరిత్ంచునది బర్దుకుచుండియు చచిచ్నదై యుండును. 

యాకోబు 1:15 => దురాశ గరభ్ము ధరించి పాపమును కనగా, పాపము పరిపకవ్మై మరణమును 

కనును. 

1 యోహాను 5:16 => సకల దురీ ణ్తియు పాపము; అయితే మరణకరము కాని పాపము కలదు. 

పర్కటన 2:11 => సంఘములతో ఆతమ్ చెపుప్చునన్ మాట చెవిగలవాడు వినునుగాక. జయించువాడు 

రెండవ మరణమువలన ఏ హానియు చెందడు. 

పర్కటన 20:6 => ఈ మొదటి పునరుతాథ్నములో పాలు గలవారు ధనుయ్లును పరిశుదుధ్లునై 

యుందురు. ఇటిట్వారిమీద రెండవ మరణమునకు అధికారము లేదు; వీరు దేవునికిని కీర్సుత్కును 

యాజకులై కీర్సుత్తో కూడ వెయియ్ సంవతస్రములు రాజయ్ము చేయుదురు. 

పర్కటన 20:14 => మరణమును మృతుల లోకమును అగిన్గుండములో పడవేయబడెను; ఈ 

అగిన్గుండము రెండవ మరణము. 

పర్కటన 21:8 => పిరికివారును, అవిశావ్సులును, అసహుయ్లును, నరహంతకులును, 

వయ్భిచారులును, మాంతిర్కులును, విగర్హారాధకులును, అబదిధ్కులందరును అగిన్ గంధకములతో 

మండు గుండములో పాలుపొందుదురు; ఇది రెండవ మరణము. 

ఆదికాండము 3:5 => ఏలయనగా మీరు వాటిని తిను దినమున మీ కనున్లు తెరవబడుననియు, 

మీరు మంచిచెడ డ్లను ఎరిగినవారై దేవతలవలె ఉందురనియు దేవునికి తెలియునని సతరీతో చెపప్గా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:19 => అటిట్ పనులను చేయువాడు ఈ శాప వాకయ్ములను 

వినునపుప్డు, మదయ్ముచేత దపిప్ తీరుచ్కొనవలెనని నేను నా హృదయ కాఠినయ్మున నడుచుచుండినను 

నాకు కేష్మము కలుగునని, నేను ఆశీరావ్దము నొందెదనని అనుకొనును. 

నాయ్యాధిపతులు 3:2 => ఇశార్యేలీయుల తరతరములవారికి, అనగా పూరవ్ము ఆ యుదధ్ములను 

ఏ మాతర్మును చూడనివారికి యుదధ్ముచేయ నేరుప్నటుల్ యెహోవా ఉండనిచిచ్న జనములు ఇవి.  

2 రాజులు 1:4 => కాగా యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నీవెకిక్న మంచము మీదనుండి 

దిగిరాకుండ నీవు నిశచ్యముగా మరణమవుదువు అని ఏలీయా వారితో చెపిప్ వెళి ల్పోయెను. 
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2 రాజులు 8:10 => అపుప్డు ఎలీషా నీవు అతనియొదద్కు పోయి నిశచ్యముగా నీకు సవ్సథ్త 

కలుగవచుచ్నని చెపుప్ము. అయినపప్టికిని అతనికి అవశయ్ముగ మరణము సంభవించునని యెహోవా 

నాకు తెలియజేసెనని పలికి 

కీరత్నలు 115:12 => యెహోవా మముమ్ను మరచిపోలేదు ఆయన మముమ్ నాశీరవ్దించును ఆయన 

ఇశార్యేలీయుల నాశీరవ్దించును అహరోను వంశసుథ్లనాశీరవ్దించును 

హోషేయ 13:1 => ఎఫార్యిము మాటలాడినపుప్డు భయము కలిగెను; అతడు ఇశార్యేలువారిలో 

తనున్ గొపప్ చేసికొనెను; తరువాత బయలుదేవతనుబటిట్ అపరాధియై అతడు నాశనమొందెను. 

వచనము 18 

మరియు దేవుడైన యెహోవా నరుడు ఒంటరిగా నుండుట మంచిది కాదు; వానికి సాటియైన 

సహాయమును వానికొరకు చేయుదుననుకొనెను. 

ఆదికాండము 1:31 => దేవుడు తాను చేసినది యావతుత్ను చూచినపుప్డు అది చాలమంచిదిగ 

నుండెను. అసత్మయమును ఉదయమును కలుగగా ఆరవ దినమాయెను. 

ఆదికాండము 3:12 => అందుకు ఆదాము నాతో నుండుటకు నీవు నాకిచిచ్న ఈ సతరీయే ఆ 

వృక్షఫలములు కొనిన్ నాకియయ్గా నేను తింటిననెను. 

రూతు 3:1 => ఆమె అతత్యైన నయోమి నా కుమారీ, నీకు మేలు కలుగునటుల్ నేను నీ కొరకు 

విశార్ంతి విచారింపవలసిన దానను గదా. 

సామెతలు 18:22 => భారయ్ దొరికినవానికి మేలు దొరికెను అటిట్వాడు యెహోవావలన అనుగర్హము 

పొందినవాడు. 

పర్సంగి 4:9 => ఇదద్రి కషట్ముచేత ఉభయులకు మంచి ఫలము కలుగును గనుక ఒంటిగాడై 

యుండుటకంటె ఇదద్రు కూడియుండుట మేలు. 

పర్సంగి 4:10 => వారు పడిపోయినను ఒకడు తనతోడివానిని లేవనెతుత్ను; అయితే ఒంటరిగాడు 

పడిపోయినయెడల వానికి శర్మయే కలుగును, వాని లేవనెతుత్వాడు లేకపోవును. 
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పర్సంగి 4:11 => ఇదద్రు కలిసి పండుకొనినయెడల వారికి వెటట్ కలుగును; ఒంటరిగానికి వెటట్ 

ఏలాగు పుటుట్ను? 

పర్సంగి 4:12 => ఒంటరియగు నొకనిమీద మరియొకడు పడినయెడల ఇదద్రు కూడి వాని 

నెదిరింపగలరు, మూడు పేటల తార్డు తవ్రగా తెగిపోదు గదా? 

1 కొరిందీయులకు 7:36 => అయితే ఒకని కుమారెత్కు ఈడు మించిపోయిన యెడలను, ఆమెకు 

వివాహము చేయవలసివచిచ్న యెడలను, ఆమెకు వివాహము చేయకపోవుట యోగయ్మైనది కాదని 

ఒకడు తలంచినయెడలను, అతడు తన ఇషట్ము చొపుప్న పెండిల్ చేయవచుచ్ను; అందులో పాపము 

లేదు, ఆమె పెండిల్ చేసికొనవచుచ్ను 

ఆదికాండము 3:12 => అందుకు ఆదాము నాతో నుండుటకు నీవు నాకిచిచ్న ఈ సతరీయే ఆ 

వృక్షఫలములు కొనిన్ నాకియయ్గా నేను తింటిననెను. 

1 కొరిందీయులకు 11:7 => పురుషుడైతే దేవుని పోలికయు మహిమయునైయునాన్డు గనుక 

తలమీద ముసుకు వేసికొనకూడదు గాని సతరీ పురుషుని మహిమయైయునన్ది. 

1 కొరిందీయులకు 11:8 => ఏలయనగా సతరీ పురుషునినుండి కలిగెనే గాని పురుషుడు సతరీనుండి 

కలుగలేదు. 

1 కొరిందీయులకు 11:9 => మరియు సతరీ పురుషునికొరకే గాని పురుషుడు సతరీకొరకు 

సృషిట్ంపబడలేదు. 

1 కొరిందీయులకు 11:10 => ఇందువలన దేవదూతలనుబటిట్ అధికార సూచన సతరీకి తలమీద 

ఉండవలెను. 

1 కొరిందీయులకు 11:11 => అయితే పర్భువునందు సతరీకి వేరుగా పురుషుడు లేడు పురుషునికి 

వేరుగా సతరీలేదు. 

1 కొరిందీయులకు 11:12 => సతరీ పురుషునినుండి ఏలాగు కలిగెనో ఆలాగే పురుషుడు సతరీ 

మూలముగా కలిగెను, గాని సమసత్మైనవి దేవుని మూలముగా కలిగియునన్వి. 

1 తిమోతి 2:11 => సతరీలు మౌనముగా ఉండి, సంపూరణ్ విధేయతతో నేరుచ్కొనవలెను. 
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1 తిమోతి 2:12 => సతరీ మౌనముగా ఉండవలసినదేగాని, ఉపదేశించుటకైనను, పురుషుని మీద అధి 

కారము చేయుటకైనను ఆమెకు సెలవియయ్ను. 

1 తిమోతి 2:13 => మొదట ఆదామును తరువాత హవవ్యును నిరిమ్ంపబడిరి కారా? 

1 పేతురు 3:7 => అటువలెనే పురుషులారా, జీవమను కృపావరములో మీ భారయ్లు మీతో 

పాలివారైయునాన్రని యెరిగి, యెకుక్వ బలహీనమైన ఘటమని భారయ్ను సనామ్నించి, మీ పార్రథ్నలకు 

అభయ్ంతరము కలుగకుండునటుల్, జాఞ్నము చొపుప్న వారితో కాపురము చేయుడి 

ఆదికాండము 2:20 => అపుప్డు ఆదాము సమసత్ పశువులకును ఆకాశ పకుష్లకును సమసత్ 

భూజంతువులకును పేరులు పెటెట్ను. అయినను ఆదామునకు సాటియైన సహాయము అతనికి 

లేకపోయెను. 

ఆదికాండము 4:19 => లెమెకు ఇదద్రు సతరీలను పెండిల్ చేసికొనెను; వారిలో ఒకదాని పేరు ఆదా 

రెండవదాని పేరు సిలాల్. 

కీరత్నలు 115:12 => యెహోవా మముమ్ను మరచిపోలేదు ఆయన మముమ్ నాశీరవ్దించును ఆయన 

ఇశార్యేలీయుల నాశీరవ్దించును అహరోను వంశసుథ్లనాశీరవ్దించును 

పర్సంగి 4:8 => ఒంటరిగానునన్ ఒకడు కలడు, అతనికి జతగాడు లేడు కుమారుడు లేడు 

సహోదరుడు లేడు; అయినను అతడు ఎడతెగక కషట్పడును; అతని కనున్ ఐశవ్రయ్ముచేత 

తృపిత్పొందదు, అతడు సుఖమనునది నేనెరుగక ఎవరి నిమితత్ము కషట్పడుచునాన్నని అనుకొనడు; 

ఇదియు వయ్రథ్మైనదై బహు చింత కలిగించును. 

మలాకీ 2:14 => అది ఎందుకని మీరడుగగా, యౌవన కాలమందు నీవు పెండిల్ చేసికొని 

అనాయ్యముగా విసరిజ్ంచిన నీ భారయ్ పక్షమున యెహోవా సాకిష్యాయెను, అది నీకు తోటిదై నీవు చేసిన 

నిబంధనకు పాతుర్రాలు గదా, నీ పెండిల్ భారయ్ గదా. 

మతత్యి 19:10 => ఆయన శిషుయ్లు భారాయ్భరత్లకుండు సంబంధము ఇటిట్దైతే పెండిల్ చేసికొనుట 

యుకత్ము కాదని ఆయనతో చెపిప్రి. 

యోహాను 2:1 => మూడవ దినమున గలిలయలోని కానా అను ఊరిలో ఒక వివాహము జరిగెను. 
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1 కొరిందీయులకు 11:9 => మరియు సతరీ పురుషునికొరకే గాని పురుషుడు సతరీకొరకు 

సృషిట్ంపబడలేదు. 

1 తిమోతి 2:13 => మొదట ఆదామును తరువాత హవవ్యును నిరిమ్ంపబడిరి కారా? 

వచనము 19 

దేవుడైన యెహోవా పర్తి భూజంతువును పర్తి ఆకాశపకిష్ని నేలనుండి నిరిమ్ంచి, ఆదాము వాటికి ఏ 

పేరు పెటుట్నో చూచుటకు అతనియొదద్కు వాటిని రపిప్ంచెను. జీవముగల పర్తిదానికి ఆదాము ఏ పేరు 

పెటెట్నో ఆ పేరు దానికి కలిగెను. 

ఆదికాండము 1:20 => దేవుడు జీవముకలిగి చలించువాటిని జలములు సమృదిధ్గా పుటిట్ంచును 

గాకనియు, పకుష్లు భూమిపైని ఆకాశ విశాలములో ఎగురును గాకనియు పలికెను. 

ఆదికాండము 1:21 => దేవుడు జలములలో వాటి వాటి జాతి పర్కారము జలములు సమృదిధ్గా 

పుటిట్ంచిన మహా మతస్య్ములను, జీవముకలిగి చలించువాటిననిన్టిని, దాని దాని జాతి పర్కారము 

రెకక్లుగల పర్తి పకిష్ని సృజించెను. అది మంచిదని దేవుడు చూచెను. 

ఆదికాండము 1:22 => దేవుడు మీరు ఫలించి అభివృదిధ్పొంది సముదర్ జలములలో నిండి 

యుండుడనియు, పకుష్లు భూమిమీద విసత్రించునుగాకనియు, వాటిని ఆశీరవ్దించెను. 

ఆదికాండము 1:23 => అసత్మయమును ఉదయమును కలుగగా అయిదవ దినమాయెను. 

ఆదికాండము 1:24 => దేవుడు వాటి వాటి జాతి పర్కారము జీవముగల వాటిని, అనగా వాటి వాటి 

జాతి పర్కారము పశువులను పురుగులను అడవి జంతువులను భూమి పుటిట్ంచుగాకని పలికెను; ఆ 

పర్కారమాయెను. 

ఆదికాండము 1:25 => దేవుడు ఆ యా జాతుల పర్కారము అడవి జంతువులను, ఆ యా జాతుల 

పర్కారము పశువులను, ఆ యా జాతుల పర్కారము నేలను పార్కు పర్తి పురుగును చేసెను. అది 

మంచిదని దేవుడు చూచెను. 

ఆదికాండము 2:22 => తరువాత దేవుడైన యెహోవా తాను ఆదామునుండి తీసిన పర్కక్టెముకను 

సతరీనిగా నిరిమ్ంచి ఆమెను ఆదాము నొదద్కు తీసికొనివచెచ్ను. 
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ఆదికాండము 2:23 => అపుప్డు ఆదాము ఇటల్నెను నా యెముకలలో ఒక యెముక నా 

మాంసములో మాంసము ఇది నరునిలోనుండి తీయబడెను గనుక నారి అనబడును. 

ఆదికాండము 1:26 => దేవుడు మన సవ్రూపమందు మన పోలికె చొపుప్న నరులను చేయుదము; 

వారు సముదర్పు చేపలను ఆకాశ పకుష్లను పశువులను సమసత్ భూమిని భూమిమీద పార్కు పర్తి 

జంతువును ఏలుదురుగాకనియు పలికెను. 

ఆదికాండము 1:28 => దేవుడు వారిని ఆశీరవ్దించెను; ఎటల్నగా మీరు ఫలించి అభివృదిధ్పొంది 

విసత్రించి భూమిని నిండించి దానిని లోపరచుకొనుడి; సముదర్పు చేపలను ఆకాశ పకుష్లను 

భూమిమీద పార్కు పర్తి జీవిని ఏలుడని దేవుడు వారితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 6:20 => నీవు వాటిని బర్దికించి యుంచుకొనుటకై వాటి వాటి జాతుల పర్కారము 

పకుష్లలోను, వాటి వాటి జాతుల పర్కారము జంతువులలోను, వాటి వాటి జాతుల పర్కారము నేలను 

పార్కువాటనిన్టిలోను, పర్తి జాతిలో రెండేసి చొపుప్న నీయొదద్కు అవి వచుచ్ను. 

ఆదికాండము 9:2 => మీ భయమును మీ బెదురును అడవి జంతువులనిన్టికిని ఆకాశపకుష్లనిన్టికిని 

నేలమీద పార్కు పర్తి పురుగుకును సముదర్పు చేపలనిన్టికిని కలుగును; అవి మీచేతికపప్గింపబడి 

యునన్వి. 

కీరత్నలు 8:4 => నీవు మనుషుయ్ని జాఞ్పకము చేసికొనుటకు వాడేపాటివాడు? నీవు నరపుతుర్ని 

దరిశ్ంచుటకు వాడేపాటివాడు? 

కీరత్నలు 8:5 => దేవునికంటె వానిని కొంచెము తకుక్వవానిగా చేసియునాన్వు. మహిమా 

పర్భావములతో వానికి కిరీటము ధరింపజేసియునాన్వు. 

కీరత్నలు 8:6 => నీచేతిపనులమీద వానికి అధికారమిచిచ్యునాన్వు. 

కీరత్నలు 8:7 => గొఱ ఱ్లనిన్టిని, ఎడల్ననిన్టిని అడవి మృగములను ఆకాశపకుష్లను సముదర్ 

మతస్య్ములను 

కీరత్నలు 8:8 => సముదర్మారగ్ములలో సంచరించువాటి ననిన్టిని వాని పాదములకిర్ంద నీవు 

ఉంచియునాన్వు. 
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ఆదికాండము 2:15 => మరియు దేవుడైన యెహోవా నరుని తీసికొని ఏదెను తోటను 

సేదయ్పరచుటకును దాని కాచుటకును దానిలో ఉంచెను. 

ఆదికాండము 1:25 => దేవుడు ఆ యా జాతుల పర్కారము అడవి జంతువులను, ఆ యా జాతుల 

పర్కారము పశువులను, ఆ యా జాతుల పర్కారము నేలను పార్కు పర్తి పురుగును చేసెను. అది 

మంచిదని దేవుడు చూచెను. 

ఆదికాండము 7:9 => మగది ఆడుది జతజతలుగా ఓడలో నునన్ నోవహు నొదద్కు చేరెను. 

కీరత్నలు 50:10 => అడవిమృగములనిన్యు వేయికొండలమీది పశువులనిన్యు నావేగదా 

వచనము 20 

అపుప్డు ఆదాము సమసత్ పశువులకును ఆకాశ పకుష్లకును సమసత్ భూజంతువులకును పేరులు 

పెటెట్ను. అయినను ఆదామునకు సాటియైన సహాయము అతనికి లేకపోయెను. 

ఆదికాండము 2:18 => మరియు దేవుడైన యెహోవా నరుడు ఒంటరిగా నుండుట మంచిది కాదు; 

వానికి సాటియైన సహాయమును వానికొరకు చేయుదుననుకొనెను. 

ఆదికాండము 1:25 => దేవుడు ఆ యా జాతుల పర్కారము అడవి జంతువులను, ఆ యా జాతుల 

పర్కారము పశువులను, ఆ యా జాతుల పర్కారము నేలను పార్కు పర్తి పురుగును చేసెను. అది 

మంచిదని దేవుడు చూచెను. 

ఆదికాండము 3:12 => అందుకు ఆదాము నాతో నుండుటకు నీవు నాకిచిచ్న ఈ సతరీయే ఆ 

వృక్షఫలములు కొనిన్ నాకియయ్గా నేను తింటిననెను. 

ఆదికాండము 3:20 => ఆదాము తన భారయ్కు హవవ్ అని పేరు పెటెట్ను. ఏలయనగా ఆమె 

జీవముగల పర్తివానికిని తలిల్. 

కీరత్నలు 8:7 => గొఱ ఱ్లనిన్టిని, ఎడల్ననిన్టిని అడవి మృగములను ఆకాశపకుష్లను సముదర్ 

మతస్య్ములను 

మలాకీ 2:15 => కొంచెముగానైనను దైవాతమ్నొందినవారిలో ఎవరును ఈలాగున చేయలేదు; ఒకడు 

చేసినను ఏమి జరిగెను? దేవునిచేత సంతతి నొందవలెనని అతడు యతన్ము చేసెను గదా; కాగా 
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మిముమ్ను మీరే జాగర్తత్ చేసికొని, యౌవనమున పెండిల్ చేసికొనిన మీ భారయ్ల విషయములో 

విశావ్సఘాతకులుగా ఉండకుడి. 

మారుక్ 10:6 => సృషాట్య్దినుండి (దేవుడు) వారిని పురుషునిగాను సతరీనిగాను కలుగజేసెను. 

1 కొరిందీయులకు 11:9 => మరియు సతరీ పురుషునికొరకే గాని పురుషుడు సతరీకొరకు 

సృషిట్ంపబడలేదు. 

వచనము 21 

అపుప్డు దేవుడైన యెహోవా ఆదామునకు గాఢనిదర్ కలుగజేసి అతడు నిదిర్ంచినపుప్డు అతని 

పర్కక్టెముకలలో ఒక దానిని తీసి ఆ చోటును మాంసముతో పూడిచ్వేసెను. 

ఆదికాండము 15:12 => పొర్దుద్ గుర్ంకబోయినపుప్డు అబార్మునకు గాఢనిదర్ పటెట్ను. 

భయంకరమైన కటిక చీకటి అతని కమమ్గా  

1 సమూయేలు 26:12 => సౌలు తలగడ దగగ్రనునన్ యీటెను నీళల్బుడిడ్ని తీసికొని వారిదద్రు 

వెళి ల్పోయిరి. యెహోవా చేత వారికందరికి గాఢనిదర్ కలుగగా వారిలో ఎవడును నిదర్ మేలుకొనలేదు, 

ఎవడును వచిచ్నవారిని చూడలేదు, జరిగినదాని గురుత్పటిట్న వాడొకడును లేడు. 

యోబు 4:13 => గాఢనిదర్ మనుషుయ్లకు వచుచ్ సమయమున రాతిర్ కలలవలన పుటుట్ తలంపులలో 

అది కలిగెను. 

యోబు 33:15 => మంచముమీద కునుకు సమయమున గాఢనిదర్ పటుట్నపుప్డు కలలో రాతిర్ కలుగు 

సవ్పన్ములలో 

సామెతలు 19:15 => సోమరితనము గాఢనిదర్లో పడవేయును సోమరివాడు పసుత్ పడియుండును. 

దానియేలు 8:18 => అతడు నాతో మాటలాడుచుండగా నేను గాఢనిదర్ పటిట్నవాడనై నేలను 

సాషాట్ంగపడితిని గనుక అతడు ననున్ పటుట్కొని లేవనెతిత్ నిలువబెటెట్ను.  

ఆదికాండము 1:27 => దేవుడు తన సవ్రూపమందు నరుని సృజించెను; దేవుని సవ్రూపమందు వాని 

సృజించెను; సతరీనిగాను పురుషునిగాను వారిని సృజించెను. 

Page  of 133 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

దానియేలు 10:9 => నేను అతని మాటలు వింటిని; అతని మాటలు విని నేను నేలను సాషాట్ంగపడి 

గాఢనిదర్ పొందినవాడనైతిని. 

మతత్యి 19:5 => ఇందు నిమితత్ము పురుషుడు తలిదండుర్లను విడిచి తన భారయ్ను హతుత్కొనును, 

వారిదద్రును ఏకశరీరముగా ఉందురని చెపెప్ననియు మీరు చదువలేదా? 

1 కొరిందీయులకు 11:8 => ఏలయనగా సతరీ పురుషునినుండి కలిగెనే గాని పురుషుడు సతరీనుండి 

కలుగలేదు. 

ఎఫెసీయులకు 5:28 => అటువలెనే పురుషులు కూడ తమ సొంత శరీరములనువలె తమ భారయ్లను 

పేర్మింపబదుధ్లై యునాన్రు. తన భారయ్ను పేర్మించువాడు తనున్ పేర్మించుకొనుచునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 13:4 => వివాహము అనిన్ విషయములలో ఘనమైనదిగాను, పానుపు 

నిషక్లమ్షమైనదిగాను ఉండవలెను; వేశాయ్సంగులకును వయ్భిచారులకును దేవుడు తీరుప్ తీరుచ్ను. 

వచనము 22 

తరువాత దేవుడైన యెహోవా తాను ఆదామునుండి తీసిన పర్కక్టెముకను సతరీనిగా నిరిమ్ంచి ఆమెను 

ఆదాము నొదద్కు తీసికొనివచెచ్ను. 

కీరత్నలు 127:1 => యెహోవా ఇలుల్ కటిట్ంచనియెడల దాని కటుట్వారి పర్యాసము వయ్రథ్మే. 

యెహోవా పటట్ణమును కాపాడనియెడల దాని కావలికాయువారు మేలుకొనియుండుట వయ్రథ్మే.  

1 తిమోతి 2:13 => మొదట ఆదామును తరువాత హవవ్యును నిరిమ్ంపబడిరి కారా? 

ఆదికాండము 2:19 => దేవుడైన యెహోవా పర్తి భూజంతువును పర్తి ఆకాశపకిష్ని నేలనుండి 

నిరిమ్ంచి, ఆదాము వాటికి ఏ పేరు పెటుట్నో చూచుటకు అతనియొదద్కు వాటిని రపిప్ంచెను. జీవముగల 

పర్తిదానికి ఆదాము ఏ పేరు పెటెట్నో ఆ పేరు దానికి కలిగెను. 

సామెతలు 18:22 => భారయ్ దొరికినవానికి మేలు దొరికెను అటిట్వాడు యెహోవావలన అనుగర్హము 

పొందినవాడు. 

సామెతలు 19:14 => గృహమును వితత్మును పితరులిచిచ్న సావ్సథ్య్ము సుబుదిధ్గల భారయ్ యెహోవా 

యొకక్ దానము. 
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హెబీర్యులకు 13:4 => వివాహము అనిన్ విషయములలో ఘనమైనదిగాను, పానుపు 

నిషక్లమ్షమైనదిగాను ఉండవలెను; వేశాయ్సంగులకును వయ్భిచారులకును దేవుడు తీరుప్ తీరుచ్ను. 

ఆదికాండము 3:12 => అందుకు ఆదాము నాతో నుండుటకు నీవు నాకిచిచ్న ఈ సతరీయే ఆ 

వృక్షఫలములు కొనిన్ నాకియయ్గా నేను తింటిననెను. 

ఆదికాండము 24:44 => నీవు తార్గుము నీ ఒంటెలకును చేది పోయుదునని యెవతె చెపుప్నో 

ఆమెయే నా యజమానుని కుమారునికి యెహోవా నియమించిన పిలల్యై యుండును గాకని 

మనవిచేసికొంటిని. 

ఆదికాండము 24:67 => ఇసాస్కు తలిల్యైన శారా గుడారములోనికి ఆమెను తీసికొనిపోయెను. అటుల్ 

అతడు రిబాక్ను పరిగర్హింపగా ఆమె అతనికి భారయ్ ఆయెను; అతడు ఆమెను పేర్మించెను. అపుప్డు 

ఇసాస్కు తన తలిల్ విషయమై దుఃఖనివారణ పొందెను. 

1 కొరిందీయులకు 11:8 => ఏలయనగా సతరీ పురుషునినుండి కలిగెనే గాని పురుషుడు సతరీనుండి 

కలుగలేదు. 

వచనము 23 

అపుప్డు ఆదాము ఇటల్నెను నా యెముకలలో ఒక యెముక నా మాంసములో మాంసము ఇది 

నరునిలోనుండి తీయబడెను గనుక నారి అనబడును. 

ఆదికాండము 29:14 => అపుప్డు లాబాను నిజముగా నీవు నా ఎముకయు నా మాంసమునై 

యునాన్వు అనెను. అతడు నెల దినములు అతనియొదద్ నివసించిన తరువాత 

నాయ్యాధిపతులు 9:2 => మీరు దయచేసి షెకెము యజమానులందరు వినునటుల్ వారితో మాటలాడి 

మీకేది మంచిది? యెరుబబ్యలు యొకక్ కుమారులైన డెబబ్దిమంది మనుషుయ్లందరు మిముమ్ను 

ఏలుట మంచిదా? ఒకక్ మనుషుయ్డు మిముమ్ను ఏలుట మంచిదా? నేను మీ రకత్సంబంధినని 

జాఞ్పకము చేసికొనుడి అని పలుకుడనెను. 

2 సమూయేలు 5:1 => ఇశార్యేలువారి సకల గోతర్ములవారు హెబోర్నులో దావీదునొదద్కు వచిచ్ 

చితత్గించుము; మేము నీ ఎముకనంటినవారము రకత్సంబంధులము; 
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2 సమూయేలు 19:13 => మరియు అమాశాయొదద్కు దూతలను పంపినీవు నాకు ఎముక నంటిన 

బంధువుడవు మాంసము నంటిన బంధువుడవు కావా? యోవాబునకు బదులు నినున్ సైనాయ్ధిపతిగా 

నేను ఖాయ పరచనియెడల దేవుడు గొపప్ అపాయము నాకు కలుగ జేయును గాకని చెపుప్డనెను. 

ఎఫెసీయులకు 5:30 => మనము కీర్సుత్ శరీరమునకు అవయవములమై యునాన్ము గనుక అలాగే 

కీర్సుత్కూడ సంఘమును పోషించి సంరకిష్ంచుచునాన్డు. 

ఆదికాండము 2:24 => కాబటిట్ పురుషుడు తన తండిర్ని తన తలిల్ని విడిచి తన భారయ్ను 

హతుత్కొనును; వారు ఏక శరీరమైయుందురు. 

1 కొరిందీయులకు 11:8 => ఏలయనగా సతరీ పురుషునినుండి కలిగెనే గాని పురుషుడు సతరీనుండి 

కలుగలేదు. 

1 కొరిందీయులకు 11:9 => మరియు సతరీ పురుషునికొరకే గాని పురుషుడు సతరీకొరకు 

సృషిట్ంపబడలేదు. 

1 కొరిందీయులకు 11:8 => ఏలయనగా సతరీ పురుషునినుండి కలిగెనే గాని పురుషుడు సతరీనుండి 

కలుగలేదు. 

ఆదికాండము 2:19 => దేవుడైన యెహోవా పర్తి భూజంతువును పర్తి ఆకాశపకిష్ని నేలనుండి 

నిరిమ్ంచి, ఆదాము వాటికి ఏ పేరు పెటుట్నో చూచుటకు అతనియొదద్కు వాటిని రపిప్ంచెను. జీవముగల 

పర్తిదానికి ఆదాము ఏ పేరు పెటెట్నో ఆ పేరు దానికి కలిగెను. 

ఆదికాండము 3:20 => ఆదాము తన భారయ్కు హవవ్ అని పేరు పెటెట్ను. ఏలయనగా ఆమె 

జీవముగల పర్తివానికిని తలిల్. 

ఆదికాండము 5:2 => మగవానిగాను ఆడుదానిగాను వారిని సృజించి వారు సృజించబడిన దినమున 

వారిని ఆశీరవ్దించి వారికి నరులని పేరు పెటెట్ను. 

2 సమూయేలు 19:12 => మీరు నాకు ఎముక నంటినటిట్యు మాంసము నంటినటిట్యు 

సహోదరులైయుండగా రాజును తోడుకొని రాకుండ మీరెందుకు ఆలసయ్ము చేయుచునాన్రని 

యూదావారి పెదద్లతో చెపుప్మని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 
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రోమీయులకు 7:2 => భరత్గల సతరీ, భరత్ బర్దికియునన్ంతవరకే ధరమ్శాసత్రమువలన అతనికి బదుధ్రాలు 

గాని, భరత్ చనిపోయినయెడల భరత్ విషయమైన ధరమ్శాసత్రమునుండి ఆమె విడుదలపొందును. 

కొలొసస్యులకు 3:19 => భరత్లారా, మీ భారయ్లను పేర్మించుడి, వారిని నిషు ఠ్రపెటట్కుడి. 

1 పేతురు 3:7 => అటువలెనే పురుషులారా, జీవమను కృపావరములో మీ భారయ్లు మీతో 

పాలివారైయునాన్రని యెరిగి, యెకుక్వ బలహీనమైన ఘటమని భారయ్ను సనామ్నించి, మీ పార్రథ్నలకు 

అభయ్ంతరము కలుగకుండునటుల్, జాఞ్నము చొపుప్న వారితో కాపురము చేయుడి 

వచనము 24 

కాబటిట్ పురుషుడు తన తండిర్ని తన తలిల్ని విడిచి తన భారయ్ను హతుత్కొనును; వారు ఏక 

శరీరమైయుందురు. 

ఆదికాండము 24:58 => రిబాక్ను పిలిచి ఈ మనుషుయ్నితోకూడ వెళె ల్దవా అని ఆమె నడిగినపుప్డు 

వెళె ల్దననెను. 

ఆదికాండము 24:59 => కాబటిట్ వారు తమ సహోదరియైన రిబాక్ను ఆమె దాదిని అబార్హాము 

సేవకుని అతనితో వచిచ్న మనుషుయ్లను సాగనంపినపుప్డు 

ఆదికాండము 31:14 => అందుకు రాహేలును లేయాయు యింక మా తండిర్ యింట మాకు 

పాలుపంపులెకక్డివి? అతడు మముమ్ను అనుయ్లుగా చూచుట లేదా? 

ఆదికాండము 31:15 => అతడు మముమ్ను అమిమ్వేసి, మాకు రావలసిన దర్వయ్మును బొతుత్గా 

తినివేసెను. 

కీరత్నలు 45:10 => కుమారీ, ఆలకించుము ఆలోచించి చెవియొగుగ్ము నీ సవ్జనమును నీ తండిర్ 

యింటిని మరువుము 

లేవీయకాండము 22:12 => యాజకుని కుమారెత్ అనుయ్నికియయ్బడినయెడల ఆమె పర్తిషిఠ్తమైన 

వాటిలో పర్తిషాఠ్రప్ణమును తినకూడదు. 
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లేవీయకాండము 22:13 => యాజకుని కుమారెత్లలో విధవరాలేకాని విడనాడబడినదే కాని 

సంతానము లేనియెడల ఆమె తన బాలయ్మందువలె తన తండిర్ యింటికి తిరిగి చేరి తన తండిర్ 

ఆహారమును తినవచుచ్ను గాని అనుయ్డెవడును దాని తినకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:4 => మీ దేవుడైన యెహోవాను హతుత్కొనిన మీరందరును నేటివరకు 

సజీవులై యునాన్రు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 10:20 => నీ దేవుడైన యెహోవాకు భయపడి ఆయనను సేవించి 

ఆయనను హతుత్కొని ఆయన నామమున పర్మాణము చేయవలెను. 

యెహోషువ 23:8 => మీరు నేటివరకు చేసినటుల్ మీ దేవుడైన యెహోవాను హతుత్కొని యుండవలెను. 

కీరత్నలు 45:10 => కుమారీ, ఆలకించుము ఆలోచించి చెవియొగుగ్ము నీ సవ్జనమును నీ తండిర్ 

యింటిని మరువుము 

సామెతలు 12:4 => యోగుయ్రాలు తన పెనిమిటికి కిరీటము సిగుగ్ తెచుచ్నది వాని యెముకలకు 

కుళుల్. 

సామెతలు 31:10 => గుణవతియైన భారయ్ దొరుకుట అరుదు అటిట్ది ముతయ్ముకంటె 

అమూలయ్మైనది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:23 => అతడు వచిచ్ దేవుని కృపను చూచి సంతోషించి, పర్భువును 

సిథ్రహృదయముతో హతుత్కొనవలెనని అందరిని హెచచ్రించెను. 

మలాకీ 2:14 => అది ఎందుకని మీరడుగగా, యౌవన కాలమందు నీవు పెండిల్ చేసికొని 

అనాయ్యముగా విసరిజ్ంచిన నీ భారయ్ పక్షమున యెహోవా సాకిష్యాయెను, అది నీకు తోటిదై నీవు చేసిన 

నిబంధనకు పాతుర్రాలు గదా, నీ పెండిల్ భారయ్ గదా. 

మలాకీ 2:15 => కొంచెముగానైనను దైవాతమ్నొందినవారిలో ఎవరును ఈలాగున చేయలేదు; ఒకడు 

చేసినను ఏమి జరిగెను? దేవునిచేత సంతతి నొందవలెనని అతడు యతన్ము చేసెను గదా; కాగా 

మిముమ్ను మీరే జాగర్తత్ చేసికొని, యౌవనమున పెండిల్ చేసికొనిన మీ భారయ్ల విషయములో 

విశావ్సఘాతకులుగా ఉండకుడి. 
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మలాకీ 2:16 => భారయ్ను పరితయ్జించుట నాకు అసహయ్మైన కిర్య యని ఇశార్యేలీయుల దేవుడగు 

యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. మరియు ఒకడు తన వసత్రములను బలాతాక్రముతో నింపుట నా 

కసహయ్మని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు; కాబటిట్ మీ మనసుస్లను 

కాచుకొనుడి, విశావ్సఘాతకులు కాకుడి.  

మతత్యి 19:3 => పరిసయుయ్లు ఆయనను శోధింపవలెనని ఆయనయొదద్కు వచిచ్ఏ 

హేతువుచేతనైనను పురుషుడు తన భారయ్ను విడనాడుట నాయ్యమా? అని అడుగగా 

మతత్యి 19:4 => ఆయన సృజించినవాడు ఆదినుండి వారిని పురుషునిగాను సతరీనిగాను 

సృజించెననియు 

మతత్యి 19:5 => ఇందు నిమితత్ము పురుషుడు తలిదండుర్లను విడిచి తన భారయ్ను హతుత్కొనును, 

వారిదద్రును ఏకశరీరముగా ఉందురని చెపెప్ననియు మీరు చదువలేదా? 

మతత్యి 19:6 => కాబటిట్ వారికను ఇదద్రు కాక ఏక శరీరముగా ఉనాన్రు గనుక దేవుడు 

జతపరచినవారిని మనుషుయ్డు వేరుపరచకూడదని చెపెప్ను. 

మతత్యి 19:7 => అందుకు వారు ఆలాగైతే పరితాయ్గ పతిర్కనిచిచ్ ఆమెను విడనాడుమని మోషే 

యెందుకు ఆజాఞ్పించెనని వారాయనను అడుగగా 

మతత్యి 19:8 => ఆయనమీ హృదయకాఠినయ్మునుబటిట్ మీ భారయ్లను విడనాడ మోషే సెలవిచెచ్ను, 

గాని ఆదినుండి ఆలాగు జరుగలేదు. 

మతత్యి 19:9 => మరియు వయ్భిచారము నిమితత్మే తపప్ తన భారయ్ను విడనాడి మరియొకతెను 

పెండిల్ చేసికొనువాడు వయ్భిచారము చేయుచునాన్డనియు, విడనాడబడినదానిని పెండిల్ చేసికొనువాడు 

వయ్భిచారము చేయుచునాన్డనియు మీతో చెపుప్చునాన్నని వారితోననెను. 

మారుక్ 10:6 => సృషాట్య్దినుండి (దేవుడు) వారిని పురుషునిగాను సతరీనిగాను కలుగజేసెను. 

మారుక్ 10:7 => ఈ హేతువుచేత పురుషుడు తన తలిదండుర్లను విడిచిపెటిట్ తన భారయ్ను 

హతుత్కొనును; 

మారుక్ 10:8 => వారిదద్రు ఏకశరీరమై యుందురు, గనుక వారిక ఇదద్రుగా నుండక 

యేకశరీరముగా నుందురు. 

Page  of 139 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

మారుక్ 10:9 => కాబటిట్ దేవుడు జతపరచిన వారిని మనుషుయ్డు వేరుపరచకూడదని వారితో 

చెపెప్ను. 

మారుక్ 10:10 => ఇంటికి వచిచ్ శిషుయ్లు ఈ సంగతినిగూరిచ్ ఆయనను మరల నడిగిరి. 

మారుక్ 10:11 => అందుకాయన తన భారయ్ను విడనాడి మరియొకతెను పెండిల్ చేసికొనువాడు తాను 

విడనాడిన ఆమె విషయమై వయ్భిచరించువాడగును. 

మారుక్ 10:12 => మరియు సతరీ తన పురుషుని విడనాడి మరియొకని పెండిల్జేసికొనినయెడల ఆమె 

వయ్భిచరించునదగునని వారితో చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 7:2 => భరత్గల సతరీ, భరత్ బర్దికియునన్ంతవరకే ధరమ్శాసత్రమువలన అతనికి బదుధ్రాలు 

గాని, భరత్ చనిపోయినయెడల భరత్ విషయమైన ధరమ్శాసత్రమునుండి ఆమె విడుదలపొందును. 

1 కొరిందీయులకు 6:16 => వేశయ్తో కలిసికొనువాడు దానితో ఏకదేహమై యునాన్డని మీరెరుగరా? 

వారిదద్రు ఏకశరీరమైయుందురు అని మోషే చెపుప్చునాన్డు గదా? 

1 కొరిందీయులకు 6:17 => అటువలె పర్భువుతో కలిసికొనువాడు ఆయనతో ఏకాతమ్యై యునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 7:2 => అయినను జారతవ్ములు జరుగుచునన్ందున పర్తివానికి సొంత భారయ్ 

యుండవలెను, పర్తి సతరీకి సొంత భరత్ యుండవలెను. 

1 కొరిందీయులకు 7:3 => భరత్ భారయ్కును ఆలాగుననే భారయ్ భరత్కును వారి వారి ధరమ్ములు 

నడుపవలెను. 

1 కొరిందీయులకు 7:4 => భరత్కేగాని భారయ్కు తన దేహముపైని అధికారము లేదు; ఆలాగున 

భారయ్కే గాని భరత్కు తన దేహముపైని అధికారము లేదు. 

1 కొరిందీయులకు 7:10 => మరియు పెండిల్యైన వారికి నేను కాదు పర్భువే ఆజాఞ్పించునదేమనగా, 

భారయ్ భరత్ను ఎడబాయకూడదు. 

1 కొరిందీయులకు 7:11 => ఎడబాసినయెడల పెండిల్ చేసికొనకుండవలెను; లేదా, తన భరత్తో 

సమాధానపడవలెను. మరియు భరత్ తన భారయ్ను పరితయ్జింపకూడదు. 

ఎఫెసీయులకు 5:28 => అటువలెనే పురుషులు కూడ తమ సొంత శరీరములనువలె తమ భారయ్లను 

పేర్మింపబదుధ్లై యునాన్రు. తన భారయ్ను పేర్మించువాడు తనున్ పేర్మించుకొనుచునాన్డు. 
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ఎఫెసీయులకు 5:29 => తన శరీరమును దేవ్షించినవాడెవడును లేడు గాని పర్తివాడును దానిని 

పోషించి సంరకిష్ంచుకొనును. 

ఎఫెసీయులకు 5:30 => మనము కీర్సుత్ శరీరమునకు అవయవములమై యునాన్ము గనుక అలాగే 

కీర్సుత్కూడ సంఘమును పోషించి సంరకిష్ంచుచునాన్డు. 

ఎఫెసీయులకు 5:31 => ఈ హేతువుచేత పురుషుడు తన తండిర్ని తలిల్ని విడిచి తన భారయ్ను 

హతుత్కొనును; వారిదద్రును ఏకశరీరమగుదురు. 

1 తిమోతి 5:14 => కాబటిట్ యౌవన సతరీలు వివాహము చేసికొని పిలల్లను కని గృహపరిపాలన 

జరిగించుచు, నిందించుటకు విరోధికి అవకాశమియయ్కుండవలెనని కోరుచునాన్ను. 

1 పేతురు 3:1 => అటువలె సతరీలారా, మీరు మీ సవ్పురుషులకు లోబడియుండుడి; 

1 పేతురు 3:2 => అందువలన వారిలో ఎవరైనను వాకయ్మునకు అవిధేయులైతే, వారు భయముతో 

కూడిన మీ పవితర్ పర్వరత్న చూచి, వాకయ్ము లేకుండనే తమ భారయ్ల నడవడివలన రాబటట్బడవచుచ్ను. 

1 పేతురు 3:3 => జడలు అలుల్కొనుటయు, బంగారు నగలు పెటుట్కొనుటయు, వసత్రములు 

ధరించుకొనుటయునను వెలుపటి అలంకారము మీకు అలంకారముగా ఉండక, 

1 పేతురు 3:4 => సాధువైనటిట్యు, మృదువైనటిట్యునైన గుణమను అక్షయాలంకారము గల మీ 

హృదయపు అంతరంగ సవ్భావము మీకు అలంకారముగా ఉండవలెను; అది దేవుని దృషిట్కి మిగుల 

విలువగలది. 

1 పేతురు 3:5 => అటువలె పూరవ్ము దేవుని ఆశర్యించిన పరిశుదధ్ సతరీలును తమ సవ్పురుషులకు 

లోబడి యుండుటచేత తముమ్ను తాము అలంకరించుకొనిరి. 

1 పేతురు 3:6 => ఆ పర్కారము శారా అబార్హామును యజమానుడని పిలుచుచు అతనికి 

లోబడియుండెను. మీరును యోగయ్ముగా నడుచుకొనుచు, ఏ భయమునకు బెదరక యునన్యెడల 

ఆమెకు పిలల్లగుదురు. 

1 పేతురు 3:7 => అటువలెనే పురుషులారా, జీవమను కృపావరములో మీ భారయ్లు మీతో 

పాలివారైయునాన్రని యెరిగి, యెకుక్వ బలహీనమైన ఘటమని భారయ్ను సనామ్నించి, మీ పార్రథ్నలకు 

అభయ్ంతరము కలుగకుండునటుల్, జాఞ్నము చొపుప్న వారితో కాపురము చేయుడి 
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ఆదికాండము 2:23 => అపుప్డు ఆదాము ఇటల్నెను నా యెముకలలో ఒక యెముక నా 

మాంసములో మాంసము ఇది నరునిలోనుండి తీయబడెను గనుక నారి అనబడును. 

ఆదికాండము 4:19 => లెమెకు ఇదద్రు సతరీలను పెండిల్ చేసికొనెను; వారిలో ఒకదాని పేరు ఆదా 

రెండవదాని పేరు సిలాల్. 

ఆదికాండము 24:61 => రిబాక్యు ఆమె పనికతెత్లును లేచి ఒంటెలనెకిక్ ఆ మనుషుయ్ని 

వెంబడివెళి ల్రి. అటుల్ ఆ సేవకుడు రిబాక్ను తోడుకొనిపోయెను.  

ఆదికాండము 31:26 => అపుప్డు లాబాను యాకోబుతో నీవేమి చేసితివి? ననున్ మోసపుచిచ్, కతిత్తో 

చెరపటట్బడిన వారినివలె నా కుమారెత్లను కొనిపోవనేల? 

ఆదికాండము 41:26 => ఆ యేడు మంచి వెనున్లును ఏడు సంవతస్ రములు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 11:22 => మీరు మీ దేవుడైన యెహోవాను పేర్మించి, ఆయన 

మారగ్ములనిన్టిలోను నడుచుచు, ఆయనను హతుత్కొని, మీరు చేయవలెనని నేను మికాజాఞ్పించు ఈ 

ఆజఞ్లనిన్టిని అనుసరించి జాగర్తత్గా నడుచుకొనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:17 => తన హృదయము తొలగిపోకుండునటుల్ అతడు అనేక సతరీలను 

వి వా హ ము చే సి కొ న కూ డ దు ; వెం డి బం గా ర ము ల ను అ త డు త న కొ ర కు బ హు గా 

విసత్రింపజేసికొనకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:5 => ఒకడు కొర్తత్గా ఒకదానిని పెండిల్చేసికొని సేనలోచేరి పోకూడదు. 

అతనిపైన యే వాయ్పారభారమును మోపకూడదు. ఏడాదివరకు తీరికగా అతడు తన యింటఉండి 

తాను పరిగర్హించిన భారయ్ను సంతోషపెటట్వలెను. 

యెహోషువ 23:12 => అయితే మీరు వెనుకకు తొలగి మీయొదద్ మిగిలియునన్ యీ జనములను 

హతుత్కొని వారితో వియయ్మంది, వారితో మీరును మీతో వారును సాంగతయ్ము చేసినయెడల 

నాయ్యాధిపతులు 8:30 => గిదోయ్నుకు అనేక భారయ్లునన్ందున కడుపున కనిన డెబబ్దిమంది 

కుమారులు అతనికుండిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 14:16 => కాబటిట్ సమోస్ను భారయ్ అతని పాదములయొదద్ పడి యేడుచ్చు నీవు 

ననున్ దేవ్షించితివి గాని పేర్మింపలేదు. నీవు నా జనులకు ఒక విపుప్డు కథను వేసితివి, దాని నాకు 
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తెలుపవైతివి అనగా అతడు నేను నా తలిదండుర్లకైనను దాని తెలుపలేదు, నీకు తెలుపుదునా? 

అనినపుప్డు ఆమె వారి విందు దినములు ఏడింటను అతనియొదద్ ఏడుచ్చువచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 25:43 => మరియు దావీదు యెజెర్యేలు సతరీయైన అహీనోయమును పెండిల్ 

చేసికొనియుండెను; వారిదద్రు అతనికి భారయ్లుగా ఉండిరి. 

1 రాజులు 11:2 => కామాతురత గలవాడై వారిని ఉంచుకొనుచు వచెచ్ను. 

మతత్యి 19:8 => ఆయనమీ హృదయకాఠినయ్మునుబటిట్ మీ భారయ్లను విడనాడ మోషే సెలవిచెచ్ను, 

గాని ఆదినుండి ఆలాగు జరుగలేదు. 

మారుక్ 10:7 => ఈ హేతువుచేత పురుషుడు తన తలిదండుర్లను విడిచిపెటిట్ తన భారయ్ను 

హతుత్కొనును; 

1 కొరిందీయులకు 11:9 => మరియు సతరీ పురుషునికొరకే గాని పురుషుడు సతరీకొరకు 

సృషిట్ంపబడలేదు. 

ఎఫెసీయులకు 5:25 => పురుషులారా, మీరును మీ భారయ్లను పేర్మించుడి. అటువలె కీర్సుత్కూడ 

సంఘమును పేర్మించి,  

ఎఫెసీయులకు 5:31 => ఈ హేతువుచేత పురుషుడు తన తండిర్ని తలిల్ని విడిచి తన భారయ్ను 

హతుత్కొనును; వారిదద్రును ఏకశరీరమగుదురు. 

కొలొసస్యులకు 3:19 => భరత్లారా, మీ భారయ్లను పేర్మించుడి, వారిని నిషు ఠ్రపెటట్కుడి. 

హెబీర్యులకు 13:4 => వివాహము అనిన్ విషయములలో ఘనమైనదిగాను, పానుపు 

నిషక్లమ్షమైనదిగాను ఉండవలెను; వేశాయ్సంగులకును వయ్భిచారులకును దేవుడు తీరుప్ తీరుచ్ను. 

1 పేతురు 3:7 => అటువలెనే పురుషులారా, జీవమను కృపావరములో మీ భారయ్లు మీతో 

పాలివారైయునాన్రని యెరిగి, యెకుక్వ బలహీనమైన ఘటమని భారయ్ను సనామ్నించి, మీ పార్రథ్నలకు 

అభయ్ంతరము కలుగకుండునటుల్, జాఞ్నము చొపుప్న వారితో కాపురము చేయుడి 

వచనము 25 
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అపుప్డు ఆదామును అతని భారయ్యు వారిదద్రు దిగంబరులుగా నుండిరి; అయితే వారు సిగుగ్ ఎరుగక 

యుండిరి. 

ఆదికాండము 3:7 => అపుప్డు వారిదద్రి కనున్లు తెరవబడెను; వారు తాము దిగంబరులమని 

తెలిసికొని అంజూరపు ఆకులు కుటిట్ తమకు కచచ్డములను చేసికొనిరి. 

ఆదికాండము 3:10 => అందుకతడు నేను తోటలో నీ సవ్రము వినినపుప్డు దిగంబరినిగా 

నుంటినిగనుక భయపడి దాగుకొంటిననెను. 

ఆదికాండము 3:11 => అందుకాయన నీవు దిగంబరివని నీకు తెలిపినవాడెవడు? నీవు తినకూడదని 

నేను నీకాజాఞ్పించిన వృక్షఫలములు తింటివా? అని అడిగెను. 

నిరగ్మకాండము 32:25 => పర్జలు విచచ్లవిడిగా తిరుగుట మోషే చూచెను. వారి విరోధులలో 

వారికి ఎగతాళి కలుగునటుల్ అహరోను విచచ్లవిడిగా తిరుగుటకు వారిని విడిచిపెటిట్యుండెను. 

కీరత్నలు 25:3 => నీకొరకు కనిపెటుట్వారిలో ఎవడును సిగుగ్నొందడు. హేతువు లేకుండనే దోర్హము 

చేయువారు సిగుగ్ నొందుదురు.  

కీరత్నలు 31:17 => యెహోవా, నీకు మొఱ ఱ్పెటిట్యునాన్ను ననున్ సిగుగ్ నొందనియయ్కుము 

భకిత్హీనులు సిగుగ్పడుదురు గాక; పాతాళమునందు వారు మౌనులై యుందురు గాక.  

యెషయా 44:9 => విగర్హమును నిరిమ్ంచువారందరు మాయవంటివారు వారికిషట్మైన విగర్హములు 

నిష పర్యోజనములు తామే అందుకు సాకుష్లు, వారు గర్హించువారు కారు ఎరుగువారు కారు గనుక 

వారు సిగుగ్పడరు.  

యెషయా 47:3 => నీ కోకయు తీసివేయబడును నీకు కలిగిన యవమానము వెలల్డియగును నేను 

పర్తిదండన చేయుచు నరులను మనిన్ంపను. 

యెషయా 54:4 => భయపడకుము నీవు సిగుగ్పడనకక్రలేదు అవమానమును తలంచకుము నీవు 

లజజ్పడనకక్రలేదు, నీవు నీ బాలయ్కాలపు సిగుగ్ను మరచుదువు నీ వైధవయ్పు నిందను ఇకమీదట 

జాఞ్పకము చేసికొనవు. 
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యిరిమ్యా 6:15 => వారు తాము హేయకిర్యలు చేయుచునన్ందున సిగుగ్పడవలసి వచెచ్ను గాని 

వారు ఏమాతర్మును సిగుగ్పడరు; అవమానము నొందితిమని వారికి తోచనేలేదు గనుక 

పడిపోవువారితో వారు పడిపోవుదురు, నేను వారిని విమరిశ్ంచు కాలమున వారు తొటిర్లుల్దురని 

యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

యిరిమ్యా 17:13 => ఇశార్యేలునకు ఆశర్యమా, యెహోవా, నినున్ విసరిజ్ంచి వారందరు 

సిగుగ్నొందుదురు. నాయెడల దోర్హము చేయువారు యెహోవా అను జీవజలముల ఊటను 

విసరిజ్ంచియునాన్రు గనుక వారు ఇసుకమీద పేరు వార్యబడినవారుగా ఉందురు. 

యెహెజేక్లు 16:61 => నీ అకక్చెలెల్ండుర్ నీవు చేసిన నిబంధనలో పాలివారు కాకుండినను నేను 

వారిని నీకు కుమారెత్లుగా ఇయయ్బోవుచునాన్ను. నీవు వారిని చేరుచ్కొనునపుప్డు నీ వర్వరత్న 

మనసుస్నకు తెచుచ్కొని సిగుగ్పడుదువు. 

యోవేలు 2:26 => నా జనులు ఇక నెనన్టికిని సిగుగ్నొందరు. 

మారుక్ 8:38 => వయ్భిచారమును పాపమును చేయు ఈ తరమువారిలో ననున్గూరిచ్యు నా 

మాటలనుగూరిచ్యు సిగుగ్పడువాడెవడో , వానినిగూరిచ్ మనుషయ్కుమారుడు తన తండిర్ 

మహిమగలవాడై పరిశుదధ్ దూతలతోకూడ వచుచ్నపుప్డు సిగుగ్పడునని చెపెప్ను. 

లూకా 9:26 => ననున్గూరిచ్యు నా మాటలనుగూరిచ్యు సిగుగ్పడువాడెవడో వానిగూరిచ్ 

మనుషయ్కుమారుడు, తనకును తన తండిర్కిని పరిశుదద్ దూతలకును కలిగియునన్ మహిమతో 

వచుచ్నపుప్డు సిగుగ్పడును. 

రోమీయులకు 10:11 => ఏమనగా, ఆయనయందు విశావ్సముంచువాడెవడును సిగుగ్పడడని 

లేఖనము చెపుప్చునన్ది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 2:12 => యెహోవా ఘనతకొరకు ఒక మందిరమును నీ రాజయ్ ఘనతకొరకు 

ఒక నగరును కటిట్ంచుటకు తగిన జాఞ్నమును తెలివియుగల బుదిధ్మంతుడైన కుమారుని రాజైన 

దావీదునకు దయచేసిన, భూమాయ్కాశములకు సృషిట్కరత్యగు ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా 

సుత్తినొందునుగాక. 

1 కొరిందీయులకు 12:24 => సుందరములైన మన అవయవములకు ఎకుక్వ సౌందరయ్మకక్రలేదు.  
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పర్కటన 10:5 => మరియు సముదర్ము మీదను భూమి మీదను నిలిచియుండగా నేను చూచిన ఆ 

దూత తన కుడిచెయియ్ ఆకాశముతటుట్ ఎతిత్ 
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వచనము 1 

దేవుడైన యెహోవా చేసిన సమసత్ భూజంతువులలో సరప్ము యుకిత్గలదై యుండెను. అది ఆ సతరీతో ఇది 

నిజమా? ఈ తోట చెటల్లో దేని ఫలములనైనను మీరు తినకూడదని దేవుడు చెపెప్నా? అని అడిగెను. 

ఆదికాండము 3:13 => అపుప్డు దేవుడైన యెహోవా సతరీతో నీవు చేసినది యేమిటని అడుగగా సతరీ 

సరప్ము ననున్ మోసపుచిచ్నందున తింటిననెను. 

ఆదికాండము 3:14 => అందుకు దేవుడైన యెహోవా సరప్ముతో నీవు దీని చేసినందున 

పశువులనిన్టిలోను భూజంతువులనిన్టిలోను నీవు శపించబడినదానివై నీ కడుపుతో పార్కుచు నీవు 

బర్దుకు దినములనిన్యు మనున్ తిందువు 

ఆదికాండము 3:15 => మరియు నీకును సతరీకిని నీ సంతానమునకును ఆమె సంతానమునకును 

వైరము కలుగజేసెదను. అది నినున్ తలమీద కొటుట్ను; నీవు దానిని మడిమెమీద కొటుట్దువని చెపెప్ను. 

యెషయా 27:1 => ఆ దినమున యెహోవా గటిట్దై గొపప్దై బలమైన తన ఖడగ్ము పటుట్కొనును 

తీవర్సరప్మైన మకరమును వంకరసరప్మైన మకరమును ఆయన దండించును సముదర్ముమీదనునన్ 

మకరమును సంహరించును.  

మతత్యి 10:16 => ఇదిగో తోడేళల్ మధయ్కు గొఱ ఱ్లను పంపినటుట్ నేను మిముమ్ను పంపుచునాన్ను 

గనుక పాములవలె వివేకులును పావురములవలె నిషక్పటులునై యుండుడి. 

2 కొరిందీయులకు 11:3 => సరప్ము తన కుయుకిత్చేత హవవ్ను మోసపరచినటుల్ మీ మనసుస్లును 

చెరుపబడి, కీర్సుత్ ఎడలనునన్ సరళతనుండియు పవితర్తనుండియు ఎటల్యినను తొలగిపోవునేమో అని 

భయపడుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 11:14 => ఇది ఆశచ్రయ్ము కాదు; సాతాను తానే వెలుగుదూత వేషము 

ధరించుకొనుచునాన్డు  

పర్కటన 12:9 => కాగా సరవ్లోకమును మోసపుచుచ్చు, అపవాదియనియు సాతాననియు పేరుగల 

ఆది సరప్మైన ఆ మహా ఘటసరప్ము పడదోర్యబడెను. అది భూమిమీద పడదోర్యబడెను; దాని 

దూతలు దానితో కూడ పడదోర్యబడిరి. 
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పర్కటన 20:2 => అతడు ఆది సరప్మును, అనగా అపవాదియు సాతానును అను ఆ ఘటసరప్మును 

పటుట్కొని వెయియ్ సంవతస్రములు వానిని బంధించి అగాధములో పడవేసి, 

యోహాను 8:44 => మీరు మీ తండిర్యగు అపవాది సంబంధులు; మీ తండిర్ దురాశలు 

నెరవేరచ్గోరుచునాన్రు. ఆదినుండి వాడు నరహంతకుడై యుండి సతయ్మందు నిలిచినవాడు కాడు; 

వానియందు సతయ్మేలేదు; వాడు అబదధ్మాడునపుప్డు తన సవ్భావము అనుసరించియే మాటలాడును; 

వాడు అబదిధ్కుడును అబదధ్మునకు జనకుడునై యునాన్డు. 

సంఖాయ్కాండము 22:28 => అపుప్డు యెహోవా ఆ గాడిదకు వాకుక్నిచెచ్ను గనుక అది నీవు ననున్ 

ముమామ్రు కొటిట్తివి; నేను నినేన్మి చేసితినని బిలాముతో అనగా 

సంఖాయ్కాండము 22:29 => బిలాము నీవు నామీద తిరుగబడితివి; నాచేత ఖడగ్మునన్యెడల నినున్ 

చంపియుందునని గాడిదతో అనెను. 

పర్సంగి 4:10 => వారు పడిపోయినను ఒకడు తనతోడివానిని లేవనెతుత్ను; అయితే ఒంటరిగాడు 

పడిపోయినయెడల వానికి శర్మయే కలుగును, వాని లేవనెతుత్వాడు లేకపోవును. 

1 పేతురు 3:7 => అటువలెనే పురుషులారా, జీవమను కృపావరములో మీ భారయ్లు మీతో 

పాలివారైయునాన్రని యెరిగి, యెకుక్వ బలహీనమైన ఘటమని భారయ్ను సనామ్నించి, మీ పార్రథ్నలకు 

అభయ్ంతరము కలుగకుండునటుల్, జాఞ్నము చొపుప్న వారితో కాపురము చేయుడి 

మతత్యి 4:3 => ఆ శోధకుడు ఆయనయొదద్కు వచిచ్ నీవు దేవుని కుమారుడవైతే ఈ రాళుల్ 

రొటెట్లగునటుల్ ఆజాఞ్పించుమనెను 

మతత్యి 4:6 => నీవు దేవుని కుమారుడ వైతే కిర్ందికి దుముకుము ఆయన నినున్గూరిచ్ తన దూతల 

కాజాఞ్పించును, నీ పాదమెపుప్డైనను రాతికి తగులకుండ వారు నినున్చేతులతో ఎతిత్కొందురు 

మతత్యి 4:9 => నీవు సాగిలపడి నాకు నమసాక్రము చేసినయెడల వీటిననిన్టిని నీకిచెచ్దనని 

ఆయనతో చెపప్గా 

ఆదికాండము 2:16 => మరియు దేవుడైన యెహోవా ఈ తోటలోనునన్ పర్తి వృక్ష ఫలములను నీవు 

నిరభయ్ంతరముగా తినవచుచ్ను; 
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ఆదికాండము 2:17 => అయితే మంచి చెడ డ్ల తెలివినిచుచ్ వృక్ష ఫలములను తినకూడదు; నీవు 

వాటిని తినుదినమున నిశచ్యముగా చచెచ్దవని నరుని కాజాఞ్పించెను.  

ఆదికాండము 3:14 => అందుకు దేవుడైన యెహోవా సరప్ముతో నీవు దీని చేసినందున 

పశువులనిన్టిలోను భూజంతువులనిన్టిలోను నీవు శపించబడినదానివై నీ కడుపుతో పార్కుచు నీవు 

బర్దుకు దినములనిన్యు మనున్ తిందువు 

ఆదికాండము 16:2 => కాగా శారయి ఇదిగో నేను పిలల్లు కనకుండ యెహోవా చేసియునాన్డు. నీవు 

దయచేసి నా దాసితో పొముమ్; ఒకవేళ ఆమెవలన నాకు సంతానము కలుగవచుచ్నని అబార్ముతో 

చెపెప్ను; అబార్ము శారయి మాట వినెను. 

నాయ్యాధిపతులు 14:15 => ఏడవ దినమున వారు సమోస్ను భారయ్తో ఇటల్నిరి నీ పెనిమిటి ఆ 

విపుప్డు కథ భావమును మాకు తెలుపునటుల్ అతని లాలనచేయుము, లేనియెడల మేము అగిన్వేసి నినున్ 

నీ తండిర్ యింటివారిని కాలిచ్వేసెదము; మా ఆసిత్ని సావ్ధీనపరచుకొనుటకే మముమ్ను పిలిచితిరా? 

అనిరి. 

2 సమూయేలు 13:3 => అమోన్నునకు మితుర్డొకడుండెను. అతడు దావీదు సహోదరుడైన షిమాయ్ 

కుమారుడు, అతని పేరు యెహోనాదాబు. ఈ యెహోనాదాబు బహు కపటము గలవాడు. అతడు 

1 రాజులు 13:16 => అతడు నేను నీతోకూడ మరలి రాజాలను, నీ యింట పర్వేశింపను, మరియు 

నీతో కలిసి ఈ సథ్లమందు అనన్పానములు పుచుచ్కొనను 

కీరత్నలు 104:25 => అదిగో విశాలమైన మహాసముదర్ము అందులో లెకక్లేని జలచరములు 

దానిలో చినన్వి పెదద్వి జీవరాసులునన్వి.  

సామెతలు 7:10 => అంతట వేశాయ్వేషము వేసికొనిన కపటముగల సతరీ ఒకతె వానిని ఎదురొక్న 

వచెచ్ను. 

సామెతలు 16:28 => మూరు ఖ్డు కలహము పుటిట్ంచును కొండెగాడు మితర్భేదము చేయును. 

మతత్యి 16:23 => అయితే ఆయన పేతురువైపు తిరిగి సాతానా, నా వెనుకకు పొముమ్; నీవు నాకు 

అభయ్ంతరకారణమై యునాన్వు; నీవు మనుషుయ్ల సంగతులనే తలంచుచునాన్వు గాని దేవుని 

సంగతులను తలంపక యునాన్వని పేతురుతో చెపెప్ను 
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మతత్యి 26:4 => యేసును మాయోపాయముచేత పటుట్కొని, చంపవలెనని యేకమై ఆలోచన చేసిరి. 

లూకా 16:8 => అనాయ్యసుథ్డైన ఆ గృహనిరావ్హకుడు యుకిత్గా నడుచుకొనెనని వాని 

యజమానుడు వాని మెచుచ్కొనెను. వెలుగు సంబంధులకంటె ఈ లోక సంబంధులు తమ 

తరమునుబటిట్ చూడగా యుకిత్పరులైయునాన్రు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:15 => అందుకు ఆ దయయ్ము నేను యేసును గురెత్రుగుదును, 

పౌలునుకూడ ఎరుగుదును, గాని మీరెవరని అడుగగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:4 => ఆ దీవ్పవాసులు ఆ జంతువతని చేతిని వేర్లాడుట చూచినపుప్డు 

నిశచ్యముగా ఈ మనుషుయ్డు నరహంతకుడు; ఇతడు సముదర్మునుండి తపిప్ంచుకొనినను 

నాయ్యమాతనిని బర్దుకనియయ్దని తమలో తాము చెపుప్కొనిరి. 

యాకోబు 3:15 => ఈ జాఞ్నము పైనుండి దిగివచుచ్నది కాక భూసంబంధమైనదియు పర్కృతి 

సంబంధమైనదియు దయయ్ముల జాఞ్నమువంటిదియునైయునన్ది. 

వచనము 2 

అందుకు సతరీ ఈ తోట చెటల్ ఫలములను మేము తినవచుచ్ను; 

కీరత్నలు 58:4 => వారి విషము నాగుపాము విషమువంటిది మాంతిర్కులు ఎంత నేరుప్గా 

మంతిర్ంచినను 

ఆదికాండము 2:16 => మరియు దేవుడైన యెహోవా ఈ తోటలోనునన్ పర్తి వృక్ష ఫలములను నీవు 

నిరభయ్ంతరముగా తినవచుచ్ను; 

వచనము 3 

అయితే తోట మధయ్నునన్ చెటుట్ ఫలములనుగూరిచ్ దేవుడు మీరు చావకుండునటుల్ వాటిని 

తినకూడదనియు, వాటిని ముటట్కూడదనియు చెపెప్నని సరప్ముతో అనెను. 

ఆదికాండము 2:16 => మరియు దేవుడైన యెహోవా ఈ తోటలోనునన్ పర్తి వృక్ష ఫలములను నీవు 

నిరభయ్ంతరముగా తినవచుచ్ను; 
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ఆదికాండము 2:17 => అయితే మంచి చెడ డ్ల తెలివినిచుచ్ వృక్ష ఫలములను తినకూడదు; నీవు 

వాటిని తినుదినమున నిశచ్యముగా చచెచ్దవని నరుని కాజాఞ్పించెను.  

ఆదికాండము 20:6 => అందుకు దేవుడు అవును, యధారథ్హృదయముతో దీని చేసితివని 

నేనెరుగుదును; మరియు నీవు నాకు విరోధముగా పాపము చేయకుండ నేను నినున్ అడ డ్గించితిని; 

అందుకే నేను నినున్ ఆమెను ముటట్నియయ్లేదు 

నిరగ్మకాండము 19:12 => నీవు చుటుట్ పర్జలకు మేరను ఏరప్రచి మీరు ఈ పరవ్తము ఎకక్వదుద్, 

దాని అంచును ముటట్వదుద్, భదర్ము సుమీ ఈ పరవ్తము ముటుట్ పర్తివానికి మరణశిక్ష తపప్క 

విధింపబడవలెను. 

నిరగ్మకాండము 19:13 => ఎవడును చేతితో దాని ముటట్కూడదు, ముటిట్నవాడు రాళల్తో 

కొటట్బడవలెను లేక పొడవబడవలెను, మనుషుయ్డుగాని మృగముగాని బర్దుకకూడదు, బూరధవ్ని 

చేయునపుప్డు వారు పరవ్తము యొదద్కు రావలెననెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:22 => ఆయన ఎవరినైనను వారికి హింస చేయనియయ్లేదు వారి 

నిమితత్ము రాజులను గదిద్ంచెను. 

యోబు 1:11 => అయినను నీవు ఇపుప్డు నీ చేయి చాపి అతనికి కలిగిన సమసత్మును 

మొతిత్నయెడల అతడు నీ ముఖము ఎదుటనే దూషించి నినున్ విడిచిపోవును అని యెహోవాతో అనగా 

యోబు 2:5 => ఇంకొకసారి నీవు చేయి చాపి అతని యెముకను అతని దేహమును మొతిత్నయెడల 

అతడు నీ ముఖము ఎదుటనే దూషించి నినున్ విడిచిపోవును అనెను.  

యోబు 19:21 => దేవుని హసత్ము ననున్ మొతిత్యునన్ది నామీద జాలిపడుడి నా సేన్హితులారా 

నామీద జాలిపడుడి. 

1 కొరిందీయులకు 7:1 => మీరు వార్సిన వాటి విషయము: సతరీని ముటట్కుండుట పురుషునికి మేలు. 

2 కొరిందీయులకు 6:17 => కావున మీరు వారి మధయ్నుండి బయలువెడలి పర్తేయ్కముగా ఉండుడి; 

అపవితర్మైన దానిని ముటట్కుడని పర్భువు చెపుప్చునాన్డు. 

కొలొసస్యులకు 2:21 => మనుషుయ్ల ఆజఞ్లను పదధ్తులను అనుసరించిచేత పటుట్కొనవదుద్, రుచి 

చూడవదుద్, ముటట్వదుద్ అను విధులకు మీరు లోబడనేల? 
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ఆదికాండము 2:9 => మరియు దేవుడైన యెహోవా చూపునకు రమయ్మైనదియు ఆహారమునకు 

మంచిదియునైన పర్తి వృక్షమును, ఆ తోటమధయ్ను జీవవృక్షమును, మంచిచెడ డ్ల తెలివినిచుచ్ 

వృక్షమును నేలనుండి మొలిపించెను. 

సంఖాయ్కాండము 17:13 => యెహోవా మందిరమునకు సమీపించు పర్తివాడును చచుచ్ను; మేము 

అందరము చావవలసియునన్దా? అని పలికిరి. 

యెహెజేక్లు 3:18 => అవశయ్ముగా నీవు మరణమవుదువని నేను దురామ్రుగ్నిగూరిచ్ ఆజఞ్ ఇయయ్గా 

నీవు అతనిని హెచచ్రిక చేయకయు, అతడు జీవించునటుల్ తన దురామ్రగ్తను విడిచిపెటట్వలెనని వానిని 

హెచచ్రిక చేయకయు నుండినయెడల ఆ దురామ్రుగ్డు తాను చేసిన దోషమునుబటిట్ మరణమవును గాని 

అతని రకత్మునకు నినున్ ఉతత్రవాదిగా ఎంచుదును. 

యోహాను 8:44 => మీరు మీ తండిర్యగు అపవాది సంబంధులు; మీ తండిర్ దురాశలు 

నెరవేరచ్గోరుచునాన్రు. ఆదినుండి వాడు నరహంతకుడై యుండి సతయ్మందు నిలిచినవాడు కాడు; 

వానియందు సతయ్మేలేదు; వాడు అబదధ్మాడునపుప్డు తన సవ్భావము అనుసరించియే మాటలాడును; 

వాడు అబదిధ్కుడును అబదధ్మునకు జనకుడునై యునాన్డు. 

1 తిమోతి 4:1 => అయితే కడవరి దినములలో కొందరు అబదిధ్కుల వేషధారణవలన మోసపరచు 

ఆతమ్ల యందును 

వచనము 4 

అందుకు సరప్ము మీరు చావనే చావరు; 

యోహాను 8:44 => మీరు మీ తండిర్యగు అపవాది సంబంధులు; మీ తండిర్ దురాశలు 

నెరవేరచ్గోరుచునాన్రు. ఆదినుండి వాడు నరహంతకుడై యుండి సతయ్మందు నిలిచినవాడు కాడు; 

వానియందు సతయ్మేలేదు; వాడు అబదధ్మాడునపుప్డు తన సవ్భావము అనుసరించియే మాటలాడును; 

వాడు అబదిధ్కుడును అబదధ్మునకు జనకుడునై యునాన్డు. 

ఆదికాండము 3:13 => అపుప్డు దేవుడైన యెహోవా సతరీతో నీవు చేసినది యేమిటని అడుగగా సతరీ 

సరప్ము ననున్ మోసపుచిచ్నందున తింటిననెను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 29:19 => అటిట్ పనులను చేయువాడు ఈ శాప వాకయ్ములను 

వినునపుప్డు, మదయ్ముచేత దపిప్ తీరుచ్కొనవలెనని నేను నా హృదయ కాఠినయ్మున నడుచుచుండినను 

నాకు కేష్మము కలుగునని, నేను ఆశీరావ్దము నొందెదనని అనుకొనును. 

2 రాజులు 1:4 => కాగా యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నీవెకిక్న మంచము మీదనుండి 

దిగిరాకుండ నీవు నిశచ్యముగా మరణమవుదువు అని ఏలీయా వారితో చెపిప్ వెళి ల్పోయెను. 

2 రాజులు 1:6 => వారు ఒక మనుషుయ్డు మాకు ఎదురుపడి మిముమ్ను పంపిన రాజునొదద్కు 

తిరిగిపోయి అతనికి ఈ సంగతి తెలియజేయుడి యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఇశార్యేలులో 

దేవుడనన్వాడు లేడనుకొని ఎకోర్ను దేవతయగు బయలె జ్బూబునొదద్ విచారణ చేయుటకు నీవు దూతలను 

పంపుచునాన్వే; నీవెకిక్న మంచముమీదనుండి దిగిరాకుండ నిశచ్యముగా నీవు మరణమవుదువు అని 

అతడు పలికెనని వారు చెపప్గా 

2 రాజులు 1:16 => అతడు వచిచ్ రాజును చూచి విచారణ చేయుటకు ఇశార్యేలు వారిమధయ్ 

దేవుడనన్వాడు లేడనుకొని నీవు ఎకోర్ను దేవతయగు బయలె జ్బూబునొదద్ విచారణ చేయుటకై దూతలను 

పంపితివే; నీవెకిక్న మంచముమీదనుండి దిగిరాకుండ నిశచ్యముగా నీవు మరణమవుదువు అని 

చెపెప్ను. 

2 రాజులు 8:10 => అపుప్డు ఎలీషా నీవు అతనియొదద్కు పోయి నిశచ్యముగా నీకు సవ్సథ్త 

కలుగవచుచ్నని చెపుప్ము. అయినపప్టికిని అతనికి అవశయ్ముగ మరణము సంభవించునని యెహోవా 

నాకు తెలియజేసెనని పలికి 

కీరత్నలు 10:11 => దేవుడు మరచిపోయెను ఆయన విముఖుడై యెపుప్డును చూడకుండును అని 

వారు తమ హృదయములలో అనుకొందురు. 

2 కొరిందీయులకు 2 : 1 1 = > నేనేమైనను క్షమించియుంటే సాతాను మనలను 

మోసపరచకుండునటుల్, మీ నిమితత్ము, కీర్సుత్ సముఖమునందు క్షమించియునాన్ను; సాతాను 

తంతర్ములను మనము ఎరుగనివారము కాము. 
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2 కొరిందీయులకు 11:3 => సరప్ము తన కుయుకిత్చేత హవవ్ను మోసపరచినటుల్ మీ మనసుస్లును 

చెరుపబడి, కీర్సుత్ ఎడలనునన్ సరళతనుండియు పవితర్తనుండియు ఎటల్యినను తొలగిపోవునేమో అని 

భయపడుచునాన్ను. 

1 తిమోతి 2:14 => మరియు ఆదాము మోసపరచబడలేదు గాని, సతరీ మోసపరచబడి అపరాధములో 

పడెను. 

ఆదికాండము 2:17 => అయితే మంచి చెడ డ్ల తెలివినిచుచ్ వృక్ష ఫలములను తినకూడదు; నీవు 

వాటిని తినుదినమున నిశచ్యముగా చచెచ్దవని నరుని కాజాఞ్పించెను.  

1 రాజులు 13:18 => అందుకతడు నేనును నీవంటి పర్వకత్నే; మరియు దేవదూత యొకడు 

యెహోవాచేత సెలవుపొంది అనన్పానములు పుచుచ్కొనుటకై అతని నీ యింటికి తోడుకొనిరమమ్ని 

నాతో చెపెప్నని అతనితో అబదధ్మాడగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:21 => అందుకు ఆ యాతమ్ నేను బయలుదేరి అతని పర్వకత్లందరి 

నోటను అబదధ్ములాడు ఆతమ్గా ఉందునని చెపప్గా యెహోవా నీవు అతనిని పేర్రేపించి జయింతువు, 

పోయి ఆ పర్కారముగా చేయుమని సెలవిచెచ్ను. 

యెహెజేక్లు 3:18 => అవశయ్ముగా నీవు మరణమవుదువని నేను దురామ్రుగ్నిగూరిచ్ ఆజఞ్ ఇయయ్గా 

నీవు అతనిని హెచచ్రిక చేయకయు, అతడు జీవించునటుల్ తన దురామ్రగ్తను విడిచిపెటట్వలెనని వానిని 

హెచచ్రిక చేయకయు నుండినయెడల ఆ దురామ్రుగ్డు తాను చేసిన దోషమునుబటిట్ మరణమవును గాని 

అతని రకత్మునకు నినున్ ఉతత్రవాదిగా ఎంచుదును. 

యెహెజేక్లు 13:22 => మరియు నేను యెహోవానని మీరు తెలిసికొనునటుల్ మీరు వేసిన 

ముసుకులను నేను చింపి మీచేతిలోనుండి నా జనులను విడిపించెదను, వేటాడుటకు వారికను మీ 

వశమున ఉండరు. 

యెహెజేక్లు 33:8 => దురామ్రుగ్డా, నీవు నిశచ్యముగా మరణము నొందుదువు అని దురామ్రుగ్నికి 

నేను సెలవియయ్గా, అతడు తన దురామ్రగ్తను విడిచి జాగర్తత్పడునటుల్ నీవు ఆ దురామ్రుగ్నికి నా మాట 

తెలియజేయనియెడల ఆ దురామ్రుగ్డు తన దోషమునుబటిట్ మరణము నొందును గాని అతని 

పార్ణమునుగూరిచ్ నినున్ విచారణ చేయుదును. 
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మారుక్ 8:33 => అందుకాయన తన శిషుయ్లవైపు తిరిగి, వారిని చూచి సాతానా, నా వెనుకకు 

పొముమ్; నీవు మనుషుయ్ల సంగతులను మనసక్రించుచునాన్వు గాని దేవుని సంగతులను 

మనసక్రింపకునాన్వని పేతురును గదిద్ంచెను 

యాకోబు 3:6 => నాలుక అగిన్యే, నాలుక మన అవయవములలో ఉంచబడిన పాప పర్పంచమై 

సరవ్శరీరమునకు మాలినయ్ము కలుగజేయుచు, పర్కృతి చకర్మునకు చిచుచ్పెటుట్ను; అది నరకముచేత 

చిచుచ్ పెటట్బడును. 

పర్కటన 12:9 => కాగా సరవ్లోకమును మోసపుచుచ్చు, అపవాదియనియు సాతాననియు పేరుగల 

ఆది సరప్మైన ఆ మహా ఘటసరప్ము పడదోర్యబడెను. అది భూమిమీద పడదోర్యబడెను; దాని 

దూతలు దానితో కూడ పడదోర్యబడిరి. 

వచనము 5 

ఏలయనగా మీరు వాటిని తిను దినమున మీ కనున్లు తెరవబడుననియు, మీరు మంచిచెడ డ్లను 

ఎరిగినవారై దేవతలవలె ఉందురనియు దేవునికి తెలియునని సతరీతో చెపప్గా 

నిరగ్మకాండము 20:7 => నీ దేవుడైన యెహోవా నామమును వయ్రథ్ముగా నుచచ్రింపకూడదు; 

యెహోవా తన నామమును వయ్రథ్ముగా నుచచ్రింపువానిని నిరోద్షిగా ఎంచడు. 

1 రాజులు 22:6 => ఇశార్యేలురాజు దాదాపు నాలుగు వందలమంది పర్వకత్లను పిలిపించి 

యుదధ్ము చేయుటకు రామోతిగ్లాదుమీదికి పోదునా పోకుందునా అని వారినడిగెను. అందుకు 

యెహోవా దానిని రాజైన నీచేతికి అపప్గించును గనుక 

యిరిమ్యా 14:13 => అందుకు నేను అయోయ్, పర్భువైన యెహోవా మీరు ఖడగ్ము చూడరు మీకు 

కాష్మము కలుగదు, ఈ చోటను నేను సిథ్రమైన సమాధానము మీకిచెచ్దనని పర్వకత్లు వారితో 

చెపుప్చునాన్రవి నేననగా 

యిరిమ్యా 14:14 => యెహోవా నాతో ఇటల్నెను పర్వకత్లు నా నామమునుబటిట్ అబదధ్ములు 

పర్కటించుచునాన్రు; నేను వారిని పంపలేదు, వారికి ఆజఞ్ ఇయయ్లేదు, వారితో మాటలాడలేదు, వారు 
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అసతయ్ దరశ్నమును శకునమును మాయతంతర్మును తమ హృదయమునపుటిట్న వంచనను పర్కటన 

చేయుచునాన్రు. 

యిరిమ్యా 28:2 => ఇశార్యేలు దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను బబులోను రాజు కాడిని విరిచియునాన్ను. 

యిరిమ్యా 28:3 => రెండు సంవతస్రములలోగా బబులోను రాజైన నెబుకదెర్జరు ఈ 

సథ్లములోనుండి బబులోనునకు తీసికొనిపోయిన యెహోవా మందిరపు ఉపకరణములనిన్టిని ఇచచ్టికి 

మరల తెపిప్ంచెదను.  

యెహెజేక్లు 13:2 => నరపుతుర్డా, పర్వచించుచునన్ ఇశార్యేలీయుల పర్వకత్లకు విరోధముగా 

పర్వచించి, మనసుస్ వచిచ్నటుల్ పర్వచించువారితో నీవీలాగు చెపుప్ము యెహోవా మాట ఆలకించుడి. 

యెహెజేక్లు 13:3 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా దరశ్నమేమియు కలుగకునన్ను 

సవ్బుదిధ్ ననుసరించు అవివేక పర్వకత్లకు శర్మ. 

యెహెజేక్లు 13:4 => ఇశార్యేలీయులారా, మీ పర్వకత్లు పాడైన సథ్లములలోనుండు నకక్లతో 

సాటిగా ఉనాన్రు. 

యెహెజేక్లు 13:5 => యెహోవా దినమున ఇశార్యేలీయులు యుదధ్మందు సిథ్రముగా నిలుచునటుల్ 

మీరు గోడలలోనునన్ బీటల దగగ్ర నిలువరు, పార్కారమును దిటట్పరచరు. 

యెహెజేక్లు 13:6 => వారు వయ్రథ్మైన దరశ్నములు చూచి, అబదధ్పు సోదె చూచి యెహోవా తముమ్ను 

పంపకపోయినను, తాము చెపిప్నమాట సిథ్రమని నముమ్నటుల్ ఇది యెహోవా వాకుక్ అని చెపుప్దురు. 

యెహెజేక్లు 13:22 => మరియు నేను యెహోవానని మీరు తెలిసికొనునటుల్ మీరు వేసిన 

ముసుకులను నేను చింపి మీచేతిలోనుండి నా జనులను విడిపించెదను, వేటాడుటకు వారికను మీ 

వశమున ఉండరు. 

2 కొరిందీయులకు 11:3 => సరప్ము తన కుయుకిత్చేత హవవ్ను మోసపరచినటుల్ మీ మనసుస్లును 

చెరుపబడి, కీర్సుత్ ఎడలనునన్ సరళతనుండియు పవితర్తనుండియు ఎటల్యినను తొలగిపోవునేమో అని 

భయపడుచునాన్ను. 
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2 కొరిందీయులకు 11:13 => ఏలయనగా అటిట్వారు కీర్సుత్యొకక్ అపొసత్లుల వేషము 

ధరించుకొనువారైయుండి, దొంగ అపొసత్లులును మోసగాండర్గు పనివారునై యునాన్రు. 

2 కొరిందీయులకు 11:14 => ఇది ఆశచ్రయ్ము కాదు; సాతాను తానే వెలుగుదూత వేషము 

ధరించుకొనుచునాన్డు  

2 కొరిందీయులకు 11:15 => గనుక వాని పరిచారకులును నీతి పరిచారకుల వేషము 

ధరించుకొనుట గొపప్ సంగతికాదు. వారి కిర్యల చొపుప్న వారికంతము కలుగును. 

ఆదికాండము 3:7 => అపుప్డు వారిదద్రి కనున్లు తెరవబడెను; వారు తాము దిగంబరులమని 

తెలిసికొని అంజూరపు ఆకులు కుటిట్ తమకు కచచ్డములను చేసికొనిరి. 

ఆదికాండము 3:10 => అందుకతడు నేను తోటలో నీ సవ్రము వినినపుప్డు దిగంబరినిగా 

నుంటినిగనుక భయపడి దాగుకొంటిననెను. 

మతత్యి 6:23 => నీ కనున్ చెడినదైతే నీ దేహమంతయు చీకటిమయమై యుండును; నీలోనునన్ 

వెలుగు చీకటియై యుండినయెడల ఆ చీకటి యెంతో గొపప్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:18 => వారు చీకటిలోనుండి వెలుగులోనికిని సాతాను 

అధికారమునుండి దేవుని వైపుకును తిరిగి, నా యందలి విశావ్సముచేత పాపక్షమాపణను, 

పరిశుదధ్పరచబడినవారిలో సావ్సథ్య్మును పొందునటుల్ వారి కనున్లు తెరచుటకై నేను నినున్ 

వారియొదద్కు పంపెదనని చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 5:2 => ఫరో నేను అతని మాట విని ఇశార్యేలీయులను పోనిచుచ్టకు యెహోవా 

ఎవడు? నేను యెహోవాను ఎరుగను, ఇశార్యేలీయులను పోనీయననెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:15 => కాబటిట్ యిపుప్డు హిజిక్యాచేత మీరు మోసపోకుడి, మీరు ఇటిట్ 

పేర్రేపణకు లోబడకుడి, అతని నముమ్కొనకుడి, యే జనుల దేవుడైనను ఏ రాజయ్పు దేవుడైనను తన 

జనులను నాచేతిలో నుండి గాని నా పితరుల చేతిలోనుండి గాని విడిపింపలేక పోగా, మీ దేవుడు 

నాచేతిలోనుండి మిముమ్ను మొదలే విడిపింపలేకపోవునుగదా అనెను. 

కీరత్నలు 12:4 => మా నాలుకలచేత మేము సాధించెదము మా పెదవులు మావి, మాకు పర్భువు 

ఎవడని వారనుకొందురు. 
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యెహెజేక్లు 28:2 => నరపుతుర్డా, తూరు అధిపతితో ఈలాగు పర్కటింపుము పర్భువగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా గరివ్షు ఠ్డవై నేనొక దేవతను, దేవతనైనటుట్ సముదర్ము మధయ్ను నేను ఆసీనుడనై 

యునాన్ను అని నీవనుకొనుచునాన్వు; నీవు దేవుడవు కాక మానవుడవై యుండియు దేవునికి తగినంత 

అభిపార్యము కలిగియునాన్వు, నీవు దానియేలునకంటె జాఞ్నవంతుడవు, నీకు మరమ్మైనదేదియు లేదు. 

యెహెజేక్లు 28:9 => నేను దేవుడనని నినున్ చంపువానియెదుట నీవు చెపుప్దువా? నినున్ 

చంపువానిచేతిలో నీవు మానవుడవే కాని దేవుడవు కావు గదా. 

యెహెజేక్లు 29:3 => ఐగుపుత్ రాజైన ఫరో, నైలునదిలో పండుకొనియునన్ పెదద్మొసలీ, నేను నీకు 

విరోధిని; నైలునది నాది, నేనే దాని కలుగజేసితిని అని నీవు చెపుప్కొనుచునాన్వే;  

దానియేలు 4:30 => రాజు బబులోనను ఈ మహా విశాలపటట్ణము నా బలాధికారమును నా పర్భావ 

ఘనతను కనపరచుటకై నా రాజధాని నగరముగా నేను కటిట్ంచినది కాదా అని తనలో తాననుకొనెను. 

దానియేలు 6:7 => రాజయ్పు పర్ధానులు సేనాధిపతులు అధిపతులు మంతుర్లు సంసాథ్నాధిపతులు 

అందరును కూడి, రాజొక ఖండితమైన చటట్ము సిథ్రపరచి దానిని శాసనముగా చాటింపజేయునటుల్ 

యోచన చేసిరి. ఎటల్నగా ముపప్ది దినముల వరకు నీయొదద్ తపప్ మరి ఏ దేవునియొదద్నైనను 

మానవునియొదద్నైనను ఎవడును ఏ మనవియు చేయకూడదు; ఎవడైనను చేసిన యెడల వాడు 

సింహముల గుహలో పడదోర్యబడును. రాజా, యీ పర్కారముగా రాజు శాసనము ఒకటి పుటిట్ంచి  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:22 => జనులు ఇది దైవసవ్రమేకాని మానవసవ్రము కాదని కేకలు 

వేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:23 => అతడు దేవుని మహిమపరచనందున వెంటనే పర్భువు దూత 

అతని మొతెత్ను గనుక పురుగులు పడి పార్ణము విడిచెను. 

2 కొరిందీయులకు 4:4 => దేవుని సవ్రూపియైయునన్ కీర్సుత్ మహిమను కనుపరచు సువారత్ 

పర్కాశము వారికి పర్కాశింపకుండు నిమితత్ము, ఈ యుగసంబంధమైన దేవత అవిశావ్సులైనవారి 

మనోనేతర్ములకు గుర్డిడ్తనము కలుగజేసెను. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:4 => ఏది దేవుడనబడునో, ఏది పూజింపబడునో, దానినంతటిని 

ఎదిరించుచు, దానికంతటికి పైగా వాడు తనున్తానే హెచిచ్ంచుకొనుచు, తాను దేవుడనని తనున్ 

Page  of 159 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

కనుపరచుకొనుచు, దేవుని ఆలయములో కూరుచ్ండును గనుక ఏవిధముగానైనను ఎవడును 

మిముమ్ను మోసపరచనియయ్కుడి. 

పర్కటన 13:4 => ఆ మృగమునకు అధికారమిచిచ్నందున వారు ఘటసరప్మునకు నమసాక్రము 

చేసిరి. మరియు వారు ఈ మృగముతో సాటి యెవడు? దానితో యుదధ్ము చేయగల వాడెవడు? అని 

చెపుప్కొనుచు ఆ మృగమునకు నమసాక్రము చేసిరి. 

పర్కటన 13:14 => కతిత్దెబబ్ తినియు బర్దికిన యీ కూర్రమృగమునకు పర్తిమను చేయవలెనని అది 

భూనివాసులతో చెపుప్చు, ఆ మృగము ఎదుట చేయుటకు తనకియయ్బడిన సూచనలవలన 

భూనివాసులను మోసపుచుచ్చునన్ది. 

ఆదికాండము 3:22 => అపుప్డు దేవుడైన యెహోవా ఇదిగో మంచిచెడ డ్లను ఎరుగునటుల్, ఆదాము 

మనలో ఒకనివంటివాడాయెను. కాబటిట్ అతడు ఒకవేళ తన చెయియ్ చాచి జీవవృక్షఫలమును కూడ 

తీసికొని తిని నిరంతరము జీవించునేమో అని 

ఆదికాండము 2:17 => అయితే మంచి చెడ డ్ల తెలివినిచుచ్ వృక్ష ఫలములను తినకూడదు; నీవు 

వాటిని తినుదినమున నిశచ్యముగా చచెచ్దవని నరుని కాజాఞ్పించెను.  

నాయ్యాధిపతులు 3:2 => ఇశార్యేలీయుల తరతరములవారికి, అనగా పూరవ్ము ఆ యుదధ్ములను 

ఏ మాతర్మును చూడనివారికి యుదధ్ముచేయ నేరుప్నటుల్ యెహోవా ఉండనిచిచ్న జనములు ఇవి.  

1 సమూయేలు 28:10 => అందుకు సౌలు యెహోవా జీవముతోడు దీనిని బటిట్ నీకు శిక్ష 

యెంతమాతర్మును రాదని యెహోవా నామమున పర్మాణము చేయగా 

2 సమూయేలు 14:20 => సంగతిని రాజుతో మరుగుమాటలతో మనవి చేయుటకు నీ సేవకుడగు 

యోవాబు ఏరాప్టు చేసెను. ఈ లోకమందు సమసత్మును ఎరుగుటయందు నా యేలినవాడవగు నీవు 

దేవదూతల జాఞ్నమువంటి జాఞ్నము గలవాడవు. 

1 రాజులు 13:18 => అందుకతడు నేనును నీవంటి పర్వకత్నే; మరియు దేవదూత యొకడు 

యెహోవాచేత సెలవుపొంది అనన్పానములు పుచుచ్కొనుటకై అతని నీ యింటికి తోడుకొనిరమమ్ని 

నాతో చెపెప్నని అతనితో అబదధ్మాడగా 
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2 దినవృతాత్ంతములు 18:21 => అందుకు ఆ యాతమ్ నేను బయలుదేరి అతని పర్వకత్లందరి 

నోటను అబదధ్ములాడు ఆతమ్గా ఉందునని చెపప్గా యెహోవా నీవు అతనిని పేర్రేపించి జయింతువు, 

పోయి ఆ పర్కారముగా చేయుమని సెలవిచెచ్ను. 

పర్సంగి 7:23 => ఇది అంతయు జాఞ్నముచేత నేను శోధించి చూచితిని, జాఞ్నాభాయ్సము 

చేసికొందునని నేననుకొంటిని గాని అది నాకు దూరమాయెను. 

యెషయా 14:14 => మేఘమండలముమీది కెకుక్దును మహోనన్తునితో ననున్ సమానునిగా 

చేసికొందును అని నీవు మనసుస్లో అనుకొంటివిగదా? 

దానియేలు 11:37 => అతడు అందరికంటె ఎకుక్వగా తనున్తాను హెచిచ్ంచుకొనును గనుక తన 

పితరుల దేవతలను లక్షయ్పెటట్డు; మరియు సతరీలకాంకిష్తా దేవతను గాని, యే దేవతను గాని 

లక్షయ్పెటట్డు. 

యోహాను 8:44 => మీరు మీ తండిర్యగు అపవాది సంబంధులు; మీ తండిర్ దురాశలు 

నెరవేరచ్గోరుచునాన్రు. ఆదినుండి వాడు నరహంతకుడై యుండి సతయ్మందు నిలిచినవాడు కాడు; 

వానియందు సతయ్మేలేదు; వాడు అబదధ్మాడునపుప్డు తన సవ్భావము అనుసరించియే మాటలాడును; 

వాడు అబదిధ్కుడును అబదధ్మునకు జనకుడునై యునాన్డు. 

కొలొసస్యులకు 2:23 => అటిట్వి సేవ్చాఛ్రాధన విషయములోను వినయ విషయములోను, దేహశిక్ష 

విషయములోను జాఞ్న రూపకమైనవని యెంచబడుచునన్వేగాని, శరీరేచాఛ్నిగర్హ విషయములో 

ఏమాతర్మును ఎనిన్క చేయదగినవి కావు 

హెబీర్యులకు 5:14 => వయసుస్ వచిచ్నవారు అభాయ్సముచేత మేలు కీడులను వివేచించుటకు 

సాధకము చేయబడిన జాఞ్నేందిర్యములు కలిగియునాన్రు గనుక బలమైన అహారము వారికే తగును. 

వచనము 6 

సతరీ ఆ వృక్షము ఆహారమునకు మంచిదియు, కనున్లకు అందమైనదియు, వివేకమిచుచ్ 

రమయ్మైనదియునై యుండుట చూచినపుప్డు ఆమె దాని ఫలములలో కొనిన్ తీసికొని తిని తనతోపాటు 

తన భరత్కును ఇచెచ్ను, అతడుకూడ తినెను; 
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యెహోషువ 7:21 => దోపుడు సొముమ్లో ఒక మంచి షీనారు పైవసత్రమును రెండువందల తులముల 

వెండిని ఏబది తులముల యెతుత్గల ఒక బంగారు కమిమ్ని నేను చూచి వాటిని ఆశించి తీసికొంటిని; 

అదిగో నా డేరామధయ్ అవి భూమిలో దాచబడియునన్వి, ఆ వెండి దాని కిర్ంద ఉనన్దని ఉతత్రమిచిచ్ 

తాను చేసినదంతయు ఒపుప్కొనెను. 

నాయ్యాధిపతులు 16:1 => తరువాత సమోస్ను గాజాకు వెళి ల్ వేశయ్ నొకతెను చూచి ఆమెయొదద్ 

చేరెను. 

నాయ్యాధిపతులు 16:2 => సమోస్ను అకక్డికి వచెచ్నని గాజావారికి తెలిసినపుప్డు వారు మాటు పెటిట్ 

రేపు తెలల్వారిన తరువాత అతని చంపుదమనుకొని పటట్ణపు దావ్రమునొదద్ ఆ రాతిర్ అంతయు 

పొంచియుండిరి. 

యెహెజేక్లు 24:16 => నరపుతుర్డా, నీ కనున్ల కింపైన దానిని నీయొదద్నుండి ఒకక్దెబబ్తో 

తీసివేయబోవుచునాన్ను, నీవు అంగలారచ్వదుద్ ఏడువవదుద్ కనీన్రు విడువవదుద్. 

యెహెజేక్లు 24:21 => ఇశార్యేలీయులకు నీవీలాగున పర్కటింపుము పర్భువైన యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా మీకు అతిశయాసప్దముగాను, మీ కనున్లకు ముచచ్టగాను, మీ మనసుస్నకు 

ఇషట్ముగాను ఉనన్ నా పరిశుదధ్ సథ్లమును నేను చెరపబోవుచునాన్ను, మీరు వెనుక విడిచిన మీ 

కుమారులును కుమారెత్లును అకక్డనే ఖడగ్ముచేత కూలుదురు. 

యెహెజేక్లు 24:25 => నరపుతుర్డా, వారి ఆశర్యమును అతిశయాసప్దమును వారికి కనున్ల 

కింపైనదానిని వారు ఇచఛ్యించు దానిని, వారి కుమారులను కుమారెత్లను నేను తీసివేయు 

దినమునందు నీకు సమాచారము తెలియజేయుటకై తపిప్ంచుకొని వచిచ్న యొకడు నీయొదద్కు 

వచుచ్ను. 

ఆదికాండము 6:2 => దేవుని కుమారులు నరుల కుమారెత్లు చకక్నివారని చూచి వారందరిలో 

తమకు మనసుస్వచిచ్న సతరీలను వివాహము చేసికొనిరి. 

ఆదికాండము 39:7 => అటుతరువాత అతని యజమానుని భారయ్ యోసేపుమీద కనున్వేసి తనతో 

శయనించుమని చెపెప్ను 
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యెహోషువ 7:21 => దోపుడు సొముమ్లో ఒక మంచి షీనారు పైవసత్రమును రెండువందల తులముల 

వెండిని ఏబది తులముల యెతుత్గల ఒక బంగారు కమిమ్ని నేను చూచి వాటిని ఆశించి తీసికొంటిని; 

అదిగో నా డేరామధయ్ అవి భూమిలో దాచబడియునన్వి, ఆ వెండి దాని కిర్ంద ఉనన్దని ఉతత్రమిచిచ్ 

తాను చేసినదంతయు ఒపుప్కొనెను. 

2 సమూయేలు 11:2 => ఒకానొక దినమున పొర్దుద్ గుర్ంకువేళ దావీదు పడకమీదనుండి లేచి 

రాజనగరి మిదె ద్మీద నడుచుచు పైనుండి చూచుచుండగా సాన్నముచేయు ఒక సతరీ కనబడెను. 

యోబు 31:1 => నేను నా కనున్లతో నిబంధన చేసికొంటిని కనయ్కను నేనేలాగు చూచుదును? 

మతత్యి 5:28 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా ఒక సతరీని మోహపు చూపుతో చూచు పర్తివాడు 

అపుప్డే తన హృదయమందు ఆమెతో వయ్భిచారము చేసినవాడగును. 

1 యోహాను 2:16 => లోకములో ఉనన్దంతయు, అనగా శరీరాశయు నేతార్శయు 

జీవపుడంబమును తండిర్వలన పుటిట్నవి కావు; అవి లోకసంబంధమైనవే. 

1 తిమోతి 2:14 => మరియు ఆదాము మోసపరచబడలేదు గాని, సతరీ మోసపరచబడి అపరాధములో 

పడెను. 

ఆదికాండము 3:12 => అందుకు ఆదాము నాతో నుండుటకు నీవు నాకిచిచ్న ఈ సతరీయే ఆ 

వృక్షఫలములు కొనిన్ నాకియయ్గా నేను తింటిననెను. 

ఆదికాండము 3:17 => ఆయన ఆదాముతో నీవు నీ భారయ్మాట విని తినవదద్ని నేను నీకాజాఞ్పించిన 

వృక్షఫలములు తింటివి గనుక నీ నిమితత్ము నేల శపింపబడియునన్ది; పర్యాసముతోనే నీవు బర్దుకు 

దినములనిన్యు దాని పంట తిందువు; 

హోషేయ 6:7 => ఆదాము నిబంధన మీరినటుల్ వారు నాయెడల విశావ్సఘాతకులై నా నిబంధనను 

మీరియునాన్రు. 

రోమీయులకు 5:12 => ఇటుల్ండగా ఒక మనుషుయ్నిదావ్రా పాపమును పాపముదావ్రా మరణమును 

లోకములో ఏలాగు పర్వేశించెనో, ఆలాగుననే మనుషుయ్లందరు పాపము చేసినందున మరణము 

అందరికిని సంపార్పత్మాయెను. 
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రోమీయులకు 5:13 => ఏలయనగా ధరమ్శాసత్రము వచిచ్నదనుక పాపము లోకములో ఉండెను గాని 

ధరమ్శాసత్రము లేనపుప్డు పాపము ఆరోపింపబడదు. 

రోమీయులకు 5:14 => అయినను ఆదాము చేసిన అతికర్మమును బోలి పాపము చేయని 

వారిమీదకూడ, ఆదాము మొదలుకొని మోషే వరకు మరణమేలెను; ఆదాము రాబోవువానికి 

గురుతైయుండెను, 

రోమీయులకు 5:15 => అయితే అపరాధము కలిగినటుట్ కృపావరము కలుగలేదు. ఎటల్నగా ఒకని 

అపరాధమువలన అనేకులు చనిపోయినయెడల మరియెకుక్వగా దేవుని కృపయు, యేసుకీర్సత్ను ఒక 

మనుషుయ్ని కృపచేతనైన దానమును అనేకులకు విసత్రించెను 

రోమీయులకు 5:16 => మరియు పాపము చేసిన యొకనివలన శికాష్విధి కలిగినటుట్ ఆ దానము 

కలుగలేదు. ఏలయనగా తీరుప్ ఒకక్ అపరాధమూలముగా వచిచ్నదై శికాష్విధికి కారణమాయెను; 

కృపావరమైతే అనేకమైన అపరాధముల మూలముగా వచిచ్నదై మనుషుయ్లు నీతిమంతులుగా 

తీరచ్బడుటకు కారణమాయెను. 

రోమీయులకు 5:17 => మరణము ఒకని అపరాధమూలమున వచిచ్నదై ఆ యొకనిదావ్రానే 

యేలినయెడల కృపాబాహుళయ్మును నీతిదానమును పొందువారు జీవముగలవారై, మరి 

నిశచ్యముగా యేసుకీర్సత్ను ఒకని దావ్రానే యేలుదురు. 

రోమీయులకు 5:18 => కాబటిట్ తీరుప్ ఒకక్ అపరాధమూలమున వచిచ్నదై, మనుషుయ్లకందరికిని 

శికాష్విధి కలుగుటకు ఏలాగు కారణమాయెనో, ఆలాగే ఒకక్ పుణయ్కారయ్మువలన కృపాదానము 

మనుషుయ్లకందరికిని జీవపర్దమైన నీతి విధింపబడుటకు కారణమాయెను. 

రోమీయులకు 5:19 => ఏలయనగా ఒక మనుషుయ్ని అవిధేయతవలన అనేకులు పాపులుగా ఏలాగు 

చేయబడిరో, ఆలాగే ఒకని విధేయతవలన అనేకులు నీతిమంతులుగా చేయబడుదురు. 

ఆదికాండము 12:14 => అబార్ము ఐగుపుత్లో చేరినపుప్డు ఐగుపీత్యులు ఆ సతరీ మికిక్లి 

సౌందరయ్వతియయి యుండుట చూచిరి 
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ఆదికాండము 13:10 => లోతు తన కనున్లెతిత్ యొరాద్ను పార్ంతమంతటిని చూచెను. యెహోవా 

సొదొమ గొమొఱాఱ్ అను పటట్ణములను నాశనము చేయకమునుపు సోయరుకు వచుచ్వరకు 

అదంతయు యెహోవా తోటవలెను ఐగుపుత్ దేశమువలెను నీళుల్ పారు దేశమై యుండెను. 

ఆదికాండము 38:2 => అకక్డ షూయ అను ఒక కనానీయుని కుమారెత్ను యూదా చూచి ఆమెను 

తీసికొని ఆమెతో పోయెను. 

నిరగ్మకాండము 20:17 => నీ పొరుగువాని యిలుల్ ఆశింపకూడదు. నీ పొరుగువాని భారయ్నైనను 

అతని దాసునైనను అతని దాసినైనను అతని యెదుద్నైనను అతని గాడిదనైనను నీ పొరుగువానిదగు 

దేనినైనను ఆశింపకూడదు అని చెపెప్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 14:17 => ఏడవ దినమున ఆమె అతని తొందరపెటిట్నందున అతడు ఆమెకు దాని 

తెలియజేయగా ఆమె తన జనులకు ఆ విపుప్డు కథను తెలిపెను. 

1 రాజులు 13:19 => అతడు తిరిగి అతనితోకూడ మరలిపోయి అతని యింట అనన్పానములు 

పుచుచ్కొనెను. 

1 రాజులు 21:2 => అహాబు నాబోతును పిలిపించి నీ దార్క్ష తోట నా నగరును ఆనుకొనియునన్ది 

గనుక అది నాకు కూరతోటకిముమ్ దానికి పర్తిగా దానికంటె మంచి దార్క్షతోట నీకిచెచ్దను, లేదా నీకు 

అనుకూలమైన యెడల దానిని కర్యమునకిమమ్ని అడిగెను. 

1 రాజులు 21:5 => అంతట అతని భారయ్యైన యెజెబెలు వచిచ్ నీవు మూతి ముడుచుకొనినవాడవై 

భోజనము చేయక యుండెదవేమని అతని నడుగగా 

యోబు 2:9 => అతని భారయ్ వచిచ్నీవు ఇంకను యథారథ్తను వదలకయుందువా? దేవుని దూషించి 

మరణము కమమ్నెను. 

యోబు 20:12 => చెడుతనము వారి నోటికి తియయ్గా నుండెను వారు నాలుకకిర్ంద దాని 

దాచిపెటిట్రి. 

యోబు 33:20 => రొటెట్యు రుచిగల ఆహారమును వానికసహయ్మగును 

సామెతలు 9:17 => అది తెలివిలేని వాడొకడు వచుచ్ట చూచి దొంగిలించిన నీళుల్ తీపి చాటున తినిన 

భోజనము రుచి అని చెపుప్ను. 
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సామెతలు 19:3 => అటిట్వాడు హృదయమున యెహోవామీద కోపించును. 

సామెతలు 20:17 => మోసముచేసి తెచుచ్కొనన్ ఆహారము మనుషుయ్లకు బహు ఇంపుగా ఉండును 

పిమమ్ట వాని నోరు మంటితో నింపబడును. 

పర్సంగి 2:10 => నా కనున్లు ఆశించిన వాటిలో దేనిని అవి చూడకుండ నేను అభయ్ంతరము 

చేయలేదు; మరియు నా హృదయము నా పనులనిన్టినిబటిట్ సంతోషింపగా సంతోషకరమైనదేదియు 

అనుభవించకుండ నేను నా హృదయమును నిరబ్ంధింపలేదు. ఇదే నా పనులనిన్టివలన నాకు దొరికిన 

భాగయ్ము. 

పర్సంగి 7:16 => అధికముగా నీతిమంతుడవై యుండకుము; అధికముగా జాఞ్నివి కాకుము; నినున్ 

నీవేల నాశనము చేసికొందువు? 

పర్సంగి 7:29 => ఇది యొకటిమాతర్ము నేను కనుగొంటిని, ఏమనగా దేవుడు నరులను 

యథారథ్వంతులనుగా పుటిట్ంచెను గాని వారు వివిధమైన తంతర్ములు కలిప్ంచుకొనియునాన్రు. 

పర్సంగి 11:9 => యౌవనుడా, నీ యౌవనమందు సంతోషపడుము, నీ యౌవనకాలమందు నీ 

హృదయము సంతుషిట్గా ఉండనిముమ్, నీ కోరికచొపుప్నను నీ దృషిట్యొకక్ యిషట్ము చొపుప్నను 

పర్వరిత్ంపుము; అయితే వీటనిన్టి నిబటిట్ దేవుడు నినున్ తీరుప్లోనికి తెచుచ్నని జాఞ్పకముంచుకొనుము; 

యిరిమ్యా 44:19 => మేము ఆకాశరాణికి ధూపము వేయగాను, ఆమెకు పానారప్ణములు 

అరిప్ంపగాను, మా పురుషుల సెలవులేకుండ ఆమెకు పిండివంటలు చేయుచునాన్మా? ఆమెకు 

పానారప్ణములు పోయుచునాన్మా? అని వారు చెపప్గా 

యెహెజేక్లు 23:16 => అది వారిని చూచినవెంటనే మోహించి కలీద్యదేశమునకు వారియొదద్కు 

దూతలను పంపి వారిని పిలిపించుకొనగా 

మారుక్ 9:47 => నీ కనున్ నినున్ అభయ్ంతరపరచినయెడల దాని తీసిపారవేయుము; రెండు కనున్లు 

కలిగి నరకములో పడవేయబడుటకంటె ఒంటికనున్ గలవాడవై దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశించుట మేలు. 

రోమీయులకు 5:16 => మరియు పాపము చేసిన యొకనివలన శికాష్విధి కలిగినటుట్ ఆ దానము 

కలుగలేదు. ఏలయనగా తీరుప్ ఒకక్ అపరాధమూలముగా వచిచ్నదై శికాష్విధికి కారణమాయెను; 
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కృపావరమైతే అనేకమైన అపరాధముల మూలముగా వచిచ్నదై మనుషుయ్లు నీతిమంతులుగా 

తీరచ్బడుటకు కారణమాయెను. 

రోమీయులకు 5:17 => మరణము ఒకని అపరాధమూలమున వచిచ్నదై ఆ యొకనిదావ్రానే 

యేలినయెడల కృపాబాహుళయ్మును నీతిదానమును పొందువారు జీవముగలవారై, మరి 

నిశచ్యముగా యేసుకీర్సత్ను ఒకని దావ్రానే యేలుదురు. 

రోమీయులకు 7:7 => కాబటిట్ యేమందుము? ధరమ్శాసత్రము పాపమాయెనా? అటల్నరాదు. 

ధరమ్శాసత్రమువలననే గాని పాపమనగా ఎటిట్దో నాకు తెలియకపోవును. ఆశింపవదద్ని ధరమ్శాసత్రము 

చెపప్నియెడల దురాశయన ఎటిట్దో నాకు తెలియకపోవును.  

1 కొరిందీయులకు 15:22 => ఆదామునందు అందరు ఏలాగు మృతిపొందుచునాన్రో, ఆలాగుననే 

కీర్సుత్నందు అందరు బర్దికింపబడుదురు. 

కొలొసస్యులకు 2:23 => అటిట్వి సేవ్చాఛ్రాధన విషయములోను వినయ విషయములోను, దేహశిక్ష 

విషయములోను జాఞ్న రూపకమైనవని యెంచబడుచునన్వేగాని, శరీరేచాఛ్నిగర్హ విషయములో 

ఏమాతర్మును ఎనిన్క చేయదగినవి కావు 

యాకోబు 1:15 => దురాశ గరభ్ము ధరించి పాపమును కనగా, పాపము పరిపకవ్మై మరణమును 

కనును. 

వచనము 7 

అపుప్డు వారిదద్రి కనున్లు తెరవబడెను; వారు తాము దిగంబరులమని తెలిసికొని అంజూరపు ఆకులు 

కుటిట్ తమకు కచచ్డములను చేసికొనిరి. 

ఆదికాండము 3:5 => ఏలయనగా మీరు వాటిని తిను దినమున మీ కనున్లు తెరవబడుననియు, 

మీరు మంచిచెడ డ్లను ఎరిగినవారై దేవతలవలె ఉందురనియు దేవునికి తెలియునని సతరీతో చెపప్గా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:34 => నీ కనున్లయెదుట జరుగుదానిని చూచుటవలన నీకు 

వెఱిఱ్యెతుత్ను. 
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2 రాజులు 6:20 => వారు షోమోర్నులోనికి వచిచ్నపుప్డు అతడు యెహోవా, వీరు చూచునటుల్ వీరి 

కండల్ను తెరువుమని పార్రథ్న చేయగా యెహోవా వారి కండల్ను తెరవచేసెను గనుక వారు తాము 

షోమోర్ను మధయ్ ఉనాన్మని తెలిసికొనిరి. 

లూకా 16:23 => అపుప్డతడు పాతాళములో బాధపడుచు, కనున్లెతిత్ దూరమునుండి అబార్హామును 

అతని రొముమ్న (ఆనుకొనియునన్) లాజరును చూచి 

ఆదికాండము 3:10 => అందుకతడు నేను తోటలో నీ సవ్రము వినినపుప్డు దిగంబరినిగా 

నుంటినిగనుక భయపడి దాగుకొంటిననెను. 

ఆదికాండము 3:11 => అందుకాయన నీవు దిగంబరివని నీకు తెలిపినవాడెవడు? నీవు తినకూడదని 

నేను నీకాజాఞ్పించిన వృక్షఫలములు తింటివా? అని అడిగెను. 

ఆదికాండము 2:25 => అపుప్డు ఆదామును అతని భారయ్యు వారిదద్రు దిగంబరులుగా నుండిరి; 

అయితే వారు సిగుగ్ ఎరుగక యుండిరి. 

యోబు 9:29 => ననున్ దోషినిగా ఎంచవలసి వచెచ్ను గదా కాబటిట్ నాకు ఈ వయ్రథ్పర్యాసమేల? 

యోబు 9:30 => నేను హిమముతో ననున్ కడుగుకొనినను సబుబ్తో నాచేతులు కడుగుకొనినను 

యోబు 9:31 => నీవు ననున్ గోతిలో ముంచెదవు అపుప్డు నేను నా సవ్ంతవసత్రములకై 

అసహుయ్డనగుదును. 

యెషయా 28:20 => పండుకొనుటకు మంచము పొడుగు చాలదు కపుప్కొనుటకు దుపప్టి వెడలుప్ 

చాలదు. 

యెషయా 59:6 => వారి పటుట్బటట్ నేయుటకు పనికిరాదు వారు నేసినది ధరించుకొనుటకు ఎవనికిని 

వినియోగింపదు వారి కిర్యలు పాపకిర్యలే వారు బలాతాక్రము చేయువారే.  

ఆదికాండము 3:21 => దేవుడైన యెహోవా ఆదామునకును అతని భారయ్కును చరమ్పు చొకాక్యిలను 

చేయించి వారికి తొడిగించెను. 

నాయ్యాధిపతులు 3:2 => ఇశార్యేలీయుల తరతరములవారికి, అనగా పూరవ్ము ఆ యుదధ్ములను 

ఏ మాతర్మును చూడనివారికి యుదధ్ముచేయ నేరుప్నటుల్ యెహోవా ఉండనిచిచ్న జనములు ఇవి.  
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1 రాజులు 13:21 => అంతట అతడు యూదాదేశములోనుండి వచిచ్న దైవజనుని పిలిచి యెహోవా 

ఈలాగున ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్డు నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు ఆజాఞ్పించినదానిని గైకొనక 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:19 => ఆహాజు యూదాదేశమును దిగంబరినిగా చేసి యెహోవాకు 

దోర్హము చేసియుండెను గనుక యెహోవా ఇశార్యేలు రాజైన ఆహాజు చేసినదానినిబటిట్ యూదావారిని 

హీనపరచెను. 

యోబు 31:33 => ఆదాము చేసినటుల్ నా దోషములను దాచిపెటుట్కొని 

సామెతలు 20:17 => మోసముచేసి తెచుచ్కొనన్ ఆహారము మనుషుయ్లకు బహు ఇంపుగా ఉండును 

పిమమ్ట వాని నోరు మంటితో నింపబడును. 

పర్సంగి 7:29 => ఇది యొకటిమాతర్ము నేను కనుగొంటిని, ఏమనగా దేవుడు నరులను 

యథారథ్వంతులనుగా పుటిట్ంచెను గాని వారు వివిధమైన తంతర్ములు కలిప్ంచుకొనియునాన్రు. 

యెహెజేక్లు 16:36 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నీ విటకాండర్తో నీవు నీ సొముమ్ 

వయ్యపరచి నీవు వయ్భిచారము చేసి నీ మానము నీవు కనుపరచుకొనిన దానినిబటిట్యు, నీ 

విటకాండర్నుబటిట్యు, హేయ విగర్హములనుబటిట్యు, నీవు వాటికపప్గించిన నీ బిడ డ్ల 

రకత్మునుబటిట్యు,  

1 కొరిందీయులకు 12:23 => శరీరములో ఏ అవయవములు ఘనతలేనివని తలంతుమో ఆ 

అవయవములను మరి ఎకుక్వగా ఘనపరచుచునాన్ము. సుందరములు కాని మన అవయవములకు 

ఎకుక్వైన సౌందరయ్ము కలుగును. 

2 కొరిందీయులకు 5:3 => ఈ గుడారములోనునన్ మనము భారము మోసికొని మూలుగ్చునాన్ము. 

పర్కటన 3:17 => నీవు దౌరాభ్గుయ్డవును దికుక్మాలిన వాడవును దరిదుర్డవును గుర్డిడ్వాడవును 

దిగంబరుడవునై యునాన్వని యెరుగక నేను ధనవంతుడను, ధనవృదిధ్ చేసియునాన్ను, నాకేమియు 

కొదువలేదని చెపుప్కొనుచునాన్వు. 

వచనము 8 
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చలల్పూటను ఆదామును అతని భారయ్యు తోటలో సంచరించుచునన్ దేవుడైన యెహోవా సవ్రమును 

విని, దేవుడైన యెహోవా ఎదుటికి రాకుండ తోటచెటల్మధయ్ను దాగుకొనగా 

ఆదికాండము 3:10 => అందుకతడు నేను తోటలో నీ సవ్రము వినినపుప్డు దిగంబరినిగా 

నుంటినిగనుక భయపడి దాగుకొంటిననెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:33 => నీవు దేవుని సవ్రము అగిన్ మధయ్నుండి మాటలాడుట వినినటుల్ 

మరి ఏ జనమైనను విని బర్దికెనా? 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:25 => కాబటిట్ మేము చావనేల? ఈ గొపప్ అగిన్ మముమ్ను దహించును; 

మేము మన దేవుడైన యెహోవా సవ్రము ఇక వినినయెడల చనిపోదుము. 

యోబు 34:21 => ఆయన దృషిట్ నరుల మారగ్ములమీద నుంచబడియునన్ది ఆయన 

వారినడకలనిన్యు కనిపెటిట్ చూచుచునాన్డు. 

యోబు 34:22 => దుష కిర్యలు చేయువారు దాగుకొనుటకు చీకటియైనను మరణాంధకారమైనను 

లేదు. 

యోబు 38:1 => అపుప్డు యెహోవా సుడిగాలిలోనుండి ఈలాగున యోబునకు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను 

యోబు 22:14 => గాఢమైన మేఘములు ఆయనకు చాటుగా నునన్వి, ఆయన చూడలేదు 

ఆకాశములో ఆయన తిరుగుచునాన్డు అని నీవనుకొనుచునాన్వు. 

యోబు 31:33 => ఆదాము చేసినటుల్ నా దోషములను దాచిపెటుట్కొని 

యోబు 34:22 => దుష కిర్యలు చేయువారు దాగుకొనుటకు చీకటియైనను మరణాంధకారమైనను 

లేదు. 

కీరత్నలు 139:1 => యెహోవా, నీవు ననున్ పరిశోధించి తెలిసికొనియునాన్వు 

కీరత్నలు 139:2 => నేను కూరుచ్ండుట నేను లేచుట నీకు తెలియును నాకు తలంపు పుటట్కమునుపే 

నీవు నా మనసుస్ గర్హించుచునాన్వు. 

కీరత్నలు 139:3 => నా నడకను నా పడకను నీవు పరిశీలన చేసియునాన్వు, నా చరయ్లనిన్టిని నీవు 

బాగుగా తెలిసికొనియునాన్వు. 
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కీరత్నలు 139:4 => యెహోవా, మాట నా నాలుకకు రాకమునుపే అది నీకు పూరిత్గా తెలిసియునన్ది. 

కీరత్నలు 139:5 => వెనుకను ముందును నీవు ననున్ ఆవరించియునాన్వు నీ చేయి నామీద 

ఉంచియునాన్వు. 

కీరత్నలు 139:6 => ఇటిట్ తెలివి నాకు మించినది అది అగోచరము అది నాకందదు. 

కీరత్నలు 139:7 => నీ ఆతమ్యొదద్నుండి నేనెకక్డికి పోవుదును? నీ సనిన్ధినుండి నేనెకక్డికి 

పారిపోవుదును? 

కీరత్నలు 139:8 => నేను ఆకాశమునకెకిక్నను నీవు అకక్డను ఉనాన్వు నేను పాతాళమందు 

పండుకొనినను నీవు అకక్డను ఉనాన్వు 

కీరత్నలు 139:9 => నేను వేకువ రెకక్లు కటుట్కొని సముదర్ దిగంతములలో నివసించినను 

కీరత్నలు 139:10 => అకక్డను నీ చేయి ననున్ నడిపించును నీ కుడిచేయి ననున్ పటుట్కొనును 

కీరత్నలు 139:11 => అంధకారము ననున్ మరుగుచేయును నాకు కలుగు వెలుగు రాతిర్వలె ఉండును 

అని నేననుకొనినయెడల 

కీరత్నలు 139:12 => చీకటియైనను నీకు చీకటి కాకపోవును రాతిర్ పగటివలె నీకు వెలుగుగా 

ఉండును చీకటియు వెలుగును నీకు ఏకరీతిగా ఉనన్వి 

సామెతలు 15:3 => యెహోవా కనున్లు పర్తి సథ్లముమీదనుండును చెడ డ్వారిని మంచివారిని అవి 

చూచుచుండును. 

యిరిమ్యా 23:24 => యెహోవా సెలవిచిచ్న మాట ఏదనగా నాకు కనబడకుండ రహసయ్ 

సథ్లములలో దాగగలవాడెవడైన కలడా? నేను భూమాయ్కాశముల యందంతట నునన్వాడను కానా? 

యిదే యెహోవా వాకుక్. 

ఆమోసు 9:2 => వారు పాతాళములో చొచిచ్పోయినను అచచ్టనుండి నా హసత్ము వారిని బయటికి 

లాగును; ఆకాశమునకెకిక్ పోయినను అచచ్టనుండి వారిని దింపి తెచెచ్దను. 

ఆమోసు 9:3 => వారు కరెమ్లు పరవ్త శిఖరమున దాగినను నేను వారిని వెదకిపటిట్ అచచ్టనుండి 

తీసికొని వచెచ్దను; నా కనున్లకు కనబడకుండ వారు సముదర్ములో మునిగినను అచచ్టి సరప్మునకు 

నేనాజఞ్ ఇతుత్ను, అది వారిని కరచును. 
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యోనా 1:3 => అయితే యెహోవా సనిన్ధిలోనుండి తరీష్షు పటట్ణమునకు పారిపోవలెనని యోనా 

యొపేప్కు పోయి తరీష్షునకు పోవు ఒక ఓడను చూచి, పర్యాణమునకు కేవు ఇచిచ్, యెహోవా 

సనిన్ధిలో నిలువక ఓడవారితోకూడి తరీష్షునకు పోవుటకు ఓడ ఎకెక్ను. 

యోనా 1:9 => అతడు వారితో ఇటల్నెను నేను హెబీర్యుడను; సముదర్మునకును భూమికిని 

సృషిట్కరత్యై ఆకాశమందుండు దేవుడైయునన్ యెహోవా యందు నేను భయభకుత్లు గలవాడనై 

యునాన్ను. 

యోనా 1:10 => తాను యెహోవా సనిన్ధిలోనుండి పారిపోవుచునన్టుట్ అతడు ఆ మనుషుయ్లకు 

తెలియజేసియుండెను గనుక వారా సంగతి తెలిసికొని మరింత భయపడి నీవు చేసిన పని ఏమని అతని 

నడిగిరి. 

రోమీయులకు 2:15 => అటిట్వారి మనసాస్కిష్ కూడ సాక్షయ్మిచుచ్చుండగను, వారి తలంపులు ఒక 

దానిమీద ఒకటి తపుప్ మోపుచు లేక తపుప్లేదని చెపుప్చుండగను, ధరమ్శాసత్రసారము తమ 

హృదయములయందు వార్యబడినటుట్ చూపుచునాన్రు 

హెబీర్యులకు 4:13 => మరియు ఆయన దృషిట్కి కనబడని సృషఠ్ము ఏదియు లేదు. మనమెవనికి 

లెకక్ యొపప్చెపప్వలసి యునన్దో ఆ దేవుని కనున్లకు సమసత్మును మరుగులేక తేటగా ఉనన్ది. 

ఆదికాండము 4:16 => అపుప్డు కయీను యెహోవా సనిన్ధిలోనుండి బయలుదేరివెళి ల్ ఏదెనుకు 

తూరుప్దికుక్న నోదు దేశములో కాపురముండెను. 

లేవీయకాండము 26:12 => నేను మీ మధయ్ నడిచెదను మీకు దేవుడనైయుందును; మీరు నాకు 

పర్జలైయుందురు. 

2 రాజులు 5:25 => అతడు లోపలికి పోయి తన యజమానుని ముందర నిలువగా ఎలీషా వానిని 

చూచి గేహజీ, నీవెచచ్టనుండి వచిచ్తివని అడిగినందుకు వాడు నీ దాసుడనైన నేను ఎచచ్టికిని 

పోలేదనెను. 

యోబు 13:20 => ఈ రెండు పనులు మాతర్ము నాకు చేయకుము అపుప్డు నేను నీకు విముఖుడనై 

యుండను. 

Page  of 172 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

కీరత్నలు 32:3 => నేను మౌనినై యుండగా దినమంతయు నేను చేసిన నా ఆరత్ధవ్నివలన 

నాయెముకలు కీష్ణించినవి.  

యెషయా 6:8 => అపుప్డు నేను ఎవని పంపెదను? మా నిమితత్ము ఎవడు పోవునని పర్భువు 

సెలవియయ్గా వింటిని. అంతట నేను చితత్గించుము నేనునాన్ను ననున్ పంపుమనగా 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:9 => ఆ దినమున తన పరిశుదుధ్లయందు మహిమపరచబడుటకును, 

విశవ్సించినవారందరియందు పర్శంసింపబడుటకును, పర్భువు వచిచ్నపుప్డు అటిట్వారు 

వచనము 9 

దేవుడైన యెహోవా ఆదామును పిలిచి నీవు ఎకక్డ ఉనాన్వనెను. 

ఆదికాండము 4:9 => యెహోవా నీ తముమ్డైన హేబెలు ఎకక్డునాన్డని కయీనునడుగగా అతడు 

నేనెరుగను; నా తముమ్నికి నేను కావలివాడనా అనెను. 

ఆదికాండము 11:5 => యెహోవా నరుల కుమారులు కటిట్న పటట్ణమును గోపురమును చూడ 

దిగివచెచ్ను. 

ఆదికాండము 16:8 => శారయి దాసివైన హాగరూ, ఎకక్డనుండి వచిచ్తివి, ఎకక్డికి వెళుళ్చునాన్వని 

అడిగినందుకు అది నా యజమానురాలైన శారయియొదద్నుండి పారిపోవుచునాన్ననెను. 

ఆదికాండము 18:20 => మరియు యెహోవా సొదొమ గొమొఱాఱ్లనుగూరిచ్న మొర గొపప్ది 

గనుకను వాటి పాపము బహు భారమైనది గనుకను 

ఆదికాండము 18:21 => నేను దిగిపోయి నాయొదద్కు వచిచ్న ఆ మొర చొపుప్ననే వారు 

సంపూరణ్ముగా చేసిరో లేదో చూచెదను; చేయనియెడల నేను తెలిసికొందుననెను. 

యెహోషువ 7:17 => యూదా వంశమును దగగ్రకు రపిప్ంచినపుప్డు జెరహీయుల వంశము 

పటుట్బడెను. జెరహీయుల వంశమును పురుషుల వరుసను దగగ్రకు రపిప్ంచినపుప్డు జబిద్ పటట్బడెను. 

యెహోషువ 7:18 => అతడును అతని యింటి పురుషుల వరుసను దగగ్రకు రపిప్ంపబడినపుప్డు 

యూదా గోతర్ములోని జెరహు మునిమనుమడును జబిద్ మనుమడును కరీమ్ కుమారుడునైన ఆకాను 

పటుట్బడెను. 
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యెహోషువ 7:19 => అపుప్డు యెహోషువ ఆకానుతో నా కుమారుడా ఇశార్యేలు దేవుడైన 

యెహోవాకు మహిమను చెలిల్ంచి, ఆయన యెదుట ఒపుప్కొని, నీవు చేసినదానిని మరుగుచేయక నాకు 

తెలుపుమని నినున్ వేడుకొనుచునాన్నని చెపప్గా 

పర్కటన 20:12 => మరియు గొపప్వారేమి కొదిద్వారేమి మృతులైన వారందరు ఆ సింహాసనము 

ఎదుట నిలువబడి యుండుట చూచితిని. అపుప్డు గర్ంథములు విపప్బడెను; మరియు జీవగర్ంథమును 

వేరొక గర్ంథము విపప్బడెను; ఆ గర్ంథములయందు వార్యబడియునన్ వాటినిబటిట్ తమ కిర్యల 

చొపుప్న మృతులు తీరుప్ పొందిరి. 

పర్కటన 20:13 => సముదర్ము తనలో ఉనన్ మృతులను అపప్గించెను; మరణమును 

పాతాళలోకమును వాటి వశముననునన్ మృతులనపప్గించెను; వారిలో పర్తివాడు తన కిర్యల చొపుప్న 

తీరుప్ పొందెను. 

సంఖాయ్కాండము 22:9 => దేవుడు బిలామునొదద్కు వచిచ్ నీయొదద్నునన్ యీ మనుషుయ్లు ఎవరని 

అడుగగా 

1 రాజులు 19:9 => అచచ్ట ఉనన్ యొక గుహలో చేరి బసచేసెను. యెహోవా వాకుక్ అతనికి 

పర్తయ్క్షమై ఏలీయా, యిచచ్ట నీవేమి చేయుచునాన్వని అతని నడుగగా 

2 రాజులు 5:25 => అతడు లోపలికి పోయి తన యజమానుని ముందర నిలువగా ఎలీషా వానిని 

చూచి గేహజీ, నీవెచచ్టనుండి వచిచ్తివని అడిగినందుకు వాడు నీ దాసుడనైన నేను ఎచచ్టికిని 

పోలేదనెను. 

యోబు 15:21 => భీకరమైన ధవ్నులు వాని చెవులలో బడును, కేష్మకాలమున పాడుచేయువారు 

వానిమీదికి వచెచ్దరు. 

పర్సంగి 6:10 => ముందుండినది బహుకాలము కిర్ందనే తెలియబడెను; ఆ యా మనుషుయ్లు 

ఎటిట్వారగుదురో అది నిరణ్యమాయెను; తమకంటె బలవంతుడైన వానితో వారు వాయ్జెయ్మాడజాలరు. 

లూకా 16:2 => అతడు వాని పిలిపించి నినున్గూరిచ్ నేను వినుచునన్ యీ మాట ఏమిటి? నీ 

గృహనిరావ్హకతవ్పు లెకక్ అపప్గించుము; నీవు ఇకమీదట గృహనిరావ్హకుడవై యుండ వలల్కాదని 

వానితో చెపెప్ను. 
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లూకా 17:17 => అందుకు యేసు పదిమంది శుదుధ్లైరి కారా; ఆ తొమమ్ండుగురు ఎకక్డ? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:9 => అందుకు పేతురు పర్భువు యొకక్ ఆతమ్ను శోధించుటకు మీరెందుకు 

ఏకీభవించితిరి? ఇదిగో నీ పెనిమిటిని పాతిపెటిట్నవారి పాదములు వాకిటనే యునన్వి; వారు నినున్ను 

మోసికొనిపోవుదురని ఆమెతో చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:4 => అపుప్డతడు నేలమీద పడి సౌలా, సౌలా, నీవేల ననున్ 

హింసించుచునాన్వని తనతో ఒక సవ్రము పలుకుట వినెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:7 => నేను నేలమీద పడి సౌలా సౌలా, నీవెందుకు, ననున్ 

హింసించుచునాన్వని నాతో ఒక సవ్రము పలుకుట వింటిని. 

వచనము 10 

అందుకతడు నేను తోటలో నీ సవ్రము వినినపుప్డు దిగంబరినిగా నుంటినిగనుక భయపడి 

దాగుకొంటిననెను. 

ఆదికాండము 2:25 => అపుప్డు ఆదామును అతని భారయ్యు వారిదద్రు దిగంబరులుగా నుండిరి; 

అయితే వారు సిగుగ్ ఎరుగక యుండిరి. 

నిరగ్మకాండము 3:6 => మరియు ఆయన నేను నీ తండిర్ దేవుడను, అబార్హాము దేవుడను ఇసాస్కు 

దేవుడను యాకోబు దేవుడను అని చెపప్గా మోషే తన ముఖమును కపుప్కొని దేవునివైపు చూడ 

వెరచెను. 

యోబు 23:15 => కావున ఆయన సనిన్ధిని నేను కలవరపడుచునాన్ను నేను ఆలోచించునపుప్డెలల్ 

ఆయనకు భయపడుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 119:120 => నీ భయమువలన నా శరీరము వణకుచునన్ది నీ నాయ్యవిధులకు నేను 

భయపడుచునాన్ను. 

యెషయా 33:14 => సీయోనులోనునన్ పాపులు దిగులుపడుచునాన్రు వణకు భకిత్హీనులను పటెట్ను. 

మనలో ఎవడు నితయ్ము దహించు అగిన్తో నివసింపగలడు? మనలో ఎవడు నితయ్ము కాలుచ్చునన్ 

వాటితో నివసించును?  
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యెషయా 57:11 => ఎవనికి జడిసి భయపడినందున ఆ సంగతి మనసక్రింపకపోతివి? నీవు 

కలల్లాడి ననున్ జాఞ్పకము చేసికొనకపోతివి బహుకాలమునుండి నేను మౌనముగా నుండినందుననే 

గదా నీవు నాకు భయపడుట లేదు?  

1 యోహాను 3:20 => పిర్యులారా, మన హృదయము మనయందు దోషారోపణ చేయనియెడల 

దేవుని యెదుట ధైరయ్ము గలవారమగుదుము. 

ఆదికాండము 3:7 => అపుప్డు వారిదద్రి కనున్లు తెరవబడెను; వారు తాము దిగంబరులమని 

తెలిసికొని అంజూరపు ఆకులు కుటిట్ తమకు కచచ్డములను చేసికొనిరి. 

ఆదికాండము 2:25 => అపుప్డు ఆదామును అతని భారయ్యు వారిదద్రు దిగంబరులుగా నుండిరి; 

అయితే వారు సిగుగ్ ఎరుగక యుండిరి. 

నిరగ్మకాండము 32:25 => పర్జలు విచచ్లవిడిగా తిరుగుట మోషే చూచెను. వారి విరోధులలో 

వారికి ఎగతాళి కలుగునటుల్ అహరోను విచచ్లవిడిగా తిరుగుటకు వారిని విడిచిపెటిట్యుండెను. 

యెషయా 47:3 => నీ కోకయు తీసివేయబడును నీకు కలిగిన యవమానము వెలల్డియగును నేను 

పర్తిదండన చేయుచు నరులను మనిన్ంపను. 

పర్కటన 3:17 => నీవు దౌరాభ్గుయ్డవును దికుక్మాలిన వాడవును దరిదుర్డవును గుర్డిడ్వాడవును 

దిగంబరుడవునై యునాన్వని యెరుగక నేను ధనవంతుడను, ధనవృదిధ్ చేసియునాన్ను, నాకేమియు 

కొదువలేదని చెపుప్కొనుచునాన్వు. 

పర్కటన 3:18 => నీవు ధనవృదిధ్ చేసికొనునటుల్ అగిన్లో పుటము వేయబడిన బంగారమును, నీ 

దిసమొల సిగుగ్ కనబడకుండునటుల్ ధరించుకొనుటకు తెలల్ని వసత్రములను, నీకు దృషిట్ కలుగునటుల్ నీ 

కనున్లకు కాటుకను నాయొదద్ కొనుమని నీకు బుదిధ్ చెపుప్చునాన్ను. 

పర్కటన 16:15 => హెబీర్ భాషలో హార  మెగిదోద్నను చోటుకు వారిని పోగుచేసెను.  

ఆదికాండము 3:5 => ఏలయనగా మీరు వాటిని తిను దినమున మీ కనున్లు తెరవబడుననియు, 

మీరు మంచిచెడ డ్లను ఎరిగినవారై దేవతలవలె ఉందురనియు దేవునికి తెలియునని సతరీతో చెపప్గా 

ఆదికాండము 3:8 => చలల్పూటను ఆదామును అతని భారయ్యు తోటలో సంచరించుచునన్ దేవుడైన 

యెహోవా సవ్రమును విని, దేవుడైన యెహోవా ఎదుటికి రాకుండ తోటచెటల్మధయ్ను దాగుకొనగా 
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యోబు 15:21 => భీకరమైన ధవ్నులు వాని చెవులలో బడును, కేష్మకాలమున పాడుచేయువారు 

వానిమీదికి వచెచ్దరు. 

యెహెజేక్లు 16:36 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నీ విటకాండర్తో నీవు నీ సొముమ్ 

వయ్యపరచి నీవు వయ్భిచారము చేసి నీ మానము నీవు కనుపరచుకొనిన దానినిబటిట్యు, నీ 

విటకాండర్నుబటిట్యు, హేయ విగర్హములనుబటిట్యు, నీవు వాటికపప్గించిన నీ బిడ డ్ల 

రకత్మునుబటిట్యు,  

దానియేలు 10:7 => దానియేలను నాకు ఈ దరశ్నము కలుగగా నాతోకూడనునన్ మనుషుయ్లు దాని 

చూడలేదు గాని మిగుల భయాకార్ంతులై దాగుకొన వలెనని పారిపోయిరి. 

పర్కటన 22:3 => ఇకమీదట శాపగర్సత్మైనదేదియు దానిలో ఉండదు, దేవుని యొకక్యు గొఱ ఱ్పిలల్ 

యొకక్యు సింహాసనము దానిలో ఉండును. 

వచనము 11 

అందుకాయన నీవు దిగంబరివని నీకు తెలిపినవాడెవడు? నీవు తినకూడదని నేను నీకాజాఞ్పించిన 

వృక్షఫలములు తింటివా? అని అడిగెను. 

ఆదికాండము 4:10 => అపుప్డాయన నీవు చేసినపని యేమిటి? నీ తముమ్ని రకత్ము యొకక్ సవ్రము 

నేలలోనుండి నాకు మొరపెటుట్చునన్ది. 

కీరత్నలు 50:21 => ఇటిట్ పనులు నీవు చేసినను నేను మౌనినైయుంటిని అందుకు నేను కేవలము 

నీవంటివాడనని నీవనుకొంటివి అయితే నీ కనున్లయెదుట ఈ సంగతులను నేను వరుసగా ఉంచి 

నినున్ గదిద్ంచెదను  

రోమీయులకు 3:20 => ఏలయనగా ధరమ్శాసత్ర సంబంధమైన కిర్యలమూలముగా ఏ మనుషుయ్డును 

ఆయన దృషిట్ కి నీతిమంతుడని తీరచ్బడడు ; ధరమ్శాసత్రమువలన పాపమనగా ఎటిట్దో 

తెలియబడుచునన్ది. 

ఆదికాండము 2:17 => అయితే మంచి చెడ డ్ల తెలివినిచుచ్ వృక్ష ఫలములను తినకూడదు; నీవు 

వాటిని తినుదినమున నిశచ్యముగా చచెచ్దవని నరుని కాజాఞ్పించెను.  
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ఆదికాండము 2:25 => అపుప్డు ఆదామును అతని భారయ్యు వారిదద్రు దిగంబరులుగా నుండిరి; 

అయితే వారు సిగుగ్ ఎరుగక యుండిరి. 

ఆదికాండము 3:7 => అపుప్డు వారిదద్రి కనున్లు తెరవబడెను; వారు తాము దిగంబరులమని 

తెలిసికొని అంజూరపు ఆకులు కుటిట్ తమకు కచచ్డములను చేసికొనిరి. 

ఆదికాండము 3:17 => ఆయన ఆదాముతో నీవు నీ భారయ్మాట విని తినవదద్ని నేను నీకాజాఞ్పించిన 

వృక్షఫలములు తింటివి గనుక నీ నిమితత్ము నేల శపింపబడియునన్ది; పర్యాసముతోనే నీవు బర్దుకు 

దినములనిన్యు దాని పంట తిందువు; 

నాయ్యాధిపతులు 2:2 => మీరు ఈ దేశనివాసులతో నిబంధన చేసికొనకూడదు; వారి 

బలిపీఠములను విరుగగొటట్వలెనని ఆజఞ్ ఇచిచ్తిని గాని మీరు నా మాటను వినలేదు. 

1 రాజులు 21:19 => నీవు అతని చూచి యీలాగు పర్కటించుము యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

దీని సావ్ధీనపరచుకొనవలెనని నీవు నాబోతును చంపితివి గదా. యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఏ 

సథ్లమందు కుకక్లు నాబోతు రకత్మును నాకెనో ఆ సథ్లమందే కుకక్లు నీ రకత్మును నిజముగా 

నాకునని అతనితో చెపెప్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:19 => ఆహాజు యూదాదేశమును దిగంబరినిగా చేసి యెహోవాకు 

దోర్హము చేసియుండెను గనుక యెహోవా ఇశార్యేలు రాజైన ఆహాజు చేసినదానినిబటిట్ యూదావారిని 

హీనపరచెను. 

యిరిమ్యా 44:19 => మేము ఆకాశరాణికి ధూపము వేయగాను, ఆమెకు పానారప్ణములు 

అరిప్ంపగాను, మా పురుషుల సెలవులేకుండ ఆమెకు పిండివంటలు చేయుచునాన్మా? ఆమెకు 

పానారప్ణములు పోయుచునాన్మా? అని వారు చెపప్గా 

యెహెజేక్లు 16:36 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నీ విటకాండర్తో నీవు నీ సొముమ్ 

వయ్యపరచి నీవు వయ్భిచారము చేసి నీ మానము నీవు కనుపరచుకొనిన దానినిబటిట్యు, నీ 

విటకాండర్నుబటిట్యు, హేయ విగర్హములనుబటిట్యు, నీవు వాటికపప్గించిన నీ బిడ డ్ల 

రకత్మునుబటిట్యు,  
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హోషేయ 6:7 => ఆదాము నిబంధన మీరినటుల్ వారు నాయెడల విశావ్సఘాతకులై నా నిబంధనను 

మీరియునాన్రు. 

1 కొరిందీయులకు 12:24 => సుందరములైన మన అవయవములకు ఎకుక్వ సౌందరయ్మకక్రలేదు.  

పర్కటన 3:17 => నీవు దౌరాభ్గుయ్డవును దికుక్మాలిన వాడవును దరిదుర్డవును గుర్డిడ్వాడవును 

దిగంబరుడవునై యునాన్వని యెరుగక నేను ధనవంతుడను, ధనవృదిధ్ చేసియునాన్ను, నాకేమియు 

కొదువలేదని చెపుప్కొనుచునాన్వు. 

వచనము 12 

అందుకు ఆదాము నాతో నుండుటకు నీవు నాకిచిచ్న ఈ సతరీయే ఆ వృక్షఫలములు కొనిన్ నాకియయ్గా 

నేను తింటిననెను. 

ఆదికాండము 2:18 => మరియు దేవుడైన యెహోవా నరుడు ఒంటరిగా నుండుట మంచిది కాదు; 

వానికి సాటియైన సహాయమును వానికొరకు చేయుదుననుకొనెను. 

ఆదికాండము 2:20 => అపుప్డు ఆదాము సమసత్ పశువులకును ఆకాశ పకుష్లకును సమసత్ 

భూజంతువులకును పేరులు పెటెట్ను. అయినను ఆదామునకు సాటియైన సహాయము అతనికి 

లేకపోయెను. 

ఆదికాండము 2:22 => తరువాత దేవుడైన యెహోవా తాను ఆదామునుండి తీసిన పర్కక్టెముకను 

సతరీనిగా నిరిమ్ంచి ఆమెను ఆదాము నొదద్కు తీసికొనివచెచ్ను. 

నిరగ్మకాండము 32:21 => అపుప్డు మోషే నీవు ఈ పర్జలమీదికి ఈ గొపప్ పాపము రపిప్ంచునటుల్ 

వారు నినున్ ఏమిచేసిరని అహరోనును నడుగగా 

నిరగ్మకాండము 32:22 => అహరోను నా యేలినవాడా, నీ కోపము మండనియయ్కుము. ఈ పర్జలు 

దురామ్రుగ్లను మాట నీవెరుగుదువు. 

నిరగ్మకాండము 32:23 => వారు మాకు ముందు నడుచుటకు ఒక దేవతను చేయుము; 

ఐగుపుత్లోనుండి మముమ్ను రపిప్ంచినవాడగు ఈ మోషే యేమాయెనో మాకు తెలియదనిరి. 
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నిరగ్మకాండము 32:24 => అందుకు నేను ఎవరియొదద్ బంగారము ఉనన్దో వారు దానిని ఊడదీసి 

తెండని చెపిప్తిని. నేను దాని అగిన్లో వేయగా ఈ దూడయాయెననెను. 

1 సమూయేలు 15:20 => అందుకు సౌలు ఆ మాట అనవదుద్; నేను యెహోవా మాట విని 

యెహోవా ననున్ పంపిన మారగ్మున పోయి అమాలేకీయుల రాజైన అగగును తీసికొనివచిచ్తిని కాని 

అమాలేకీయులను నిరూమ్లము చేసితిని. 

1 సమూయేలు 15:21 => అయితే గిలాగ్లులో నీ దేవుడైన యెహోవాకు బలి అరిప్ంచుటకై జనులు 

శపితములగు గొఱ ఱ్లలోను ఎడల్లోను ముఖయ్మైనవాటిని తీసికొనివచిచ్రని సమూయేలుతో చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 15:22 => అందుకు సమూయేలు తాను సెలవిచిచ్న ఆజఞ్ను ఒకడు గైకొనుటవలన 

యెహోవా సంతోషించునటుల్, ఒకడు దహన బలులను బలులను అరిప్ంచుటవలన ఆయన 

సంతోషించునా? ఆలోచించుము, బలులు అరిప్ంచుటకంటె ఆజఞ్ను గైకొనుటయు, పొటే ట్ళల్ కొర్వువ్ 

అరిప్ంచుటకంటె మాట వినుటయు శేర్షఠ్ము. 

1 సమూయేలు 15:23 => తిరుగుబాటు చేయుట సోదె చెపుప్టయను పాపముతో సమానము; 

మూరఖ్తను అగపరచుట మాయావిగర్హము గృహదేవతలను పూజించుటతో సమానము. యెహోవా 

ఆజఞ్ను నీవు విసరిజ్ంతివి గనుక నీవు రాజుగా ఉండకుండ ఆయన నినున్ విసరిజ్ంచెననగా 

1 సమూయేలు 15:24 => సౌలు జనులకు జడిసి వారి మాట వినినందున నేను యెహోవా ఆజఞ్ను నీ 

మాటలను మీరి పాపము తెచుచ్కొంటిని. 

యోబు 31:33 => ఆదాము చేసినటుల్ నా దోషములను దాచిపెటుట్కొని 

సామెతలు 19:3 => అటిట్వాడు హృదయమున యెహోవామీద కోపించును. 

సామెతలు 28:13 => అతికర్మములను దాచిపెటుట్వాడు వరిధ్లల్డు వాటిని ఒపుప్కొని విడిచిపెటుట్వాడు 

కనికరము పొందును. 

లూకా 10:29 => అయితే తాను నీతిమంతుడైనటుట్ కనబరచుకొనగోరి, అతడు అవునుగాని నా 

పొరుగువాడెవడని యేసునడిగెను. 

రోమీయులకు 10:3 => ఏలయనగా వారు దేవుని నీతినెరుగక తమ సవ్నీతిని సాథ్పింప 

బూనుకొనుచు దేవుని నీతికి లోబడలేదు. 
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యాకోబు 1:13 => దేవుడు కీడు విషయమై శోధింపబడనేరడు; ఆయన ఎవనిని శోధింపడు గనుక 

ఎవడైనను శోధింపబడినపుప్డు నేను దేవునిచేత శోధింపబడుచునాన్నని అనకూడదు. 

యాకోబు 1:14 => పర్తివాడును తన సవ్కీయమైన దురాశచేత ఈడవ్బడి మరులుకొలప్బడినవాడై 

శోధింపబడును. 

యాకోబు 1:15 => దురాశ గరభ్ము ధరించి పాపమును కనగా, పాపము పరిపకవ్మై మరణమును 

కనును. 

ఆదికాండము 3:6 => సతరీ ఆ వృక్షము ఆహారమునకు మంచిదియు, కనున్లకు అందమైనదియు, 

వివేకమిచుచ్ రమయ్మైనదియునై యుండుట చూచినపుప్డు ఆమె దాని ఫలములలో కొనిన్ తీసికొని తిని 

తనతోపాటు తన భరత్కును ఇచెచ్ను, అతడుకూడ తినెను; 

ఆదికాండము 16:2 => కాగా శారయి ఇదిగో నేను పిలల్లు కనకుండ యెహోవా చేసియునాన్డు. నీవు 

దయచేసి నా దాసితో పొముమ్; ఒకవేళ ఆమెవలన నాకు సంతానము కలుగవచుచ్నని అబార్ముతో 

చెపెప్ను; అబార్ము శారయి మాట వినెను. 

నిరగ్మకాండము 32:24 => అందుకు నేను ఎవరియొదద్ బంగారము ఉనన్దో వారు దానిని ఊడదీసి 

తెండని చెపిప్తిని. నేను దాని అగిన్లో వేయగా ఈ దూడయాయెననెను. 

నాయ్యాధిపతులు 2:2 => మీరు ఈ దేశనివాసులతో నిబంధన చేసికొనకూడదు; వారి 

బలిపీఠములను విరుగగొటట్వలెనని ఆజఞ్ ఇచిచ్తిని గాని మీరు నా మాటను వినలేదు. 

1 సమూయేలు 15:13 => తరువాత అతడు సౌలునొదద్కు రాగా సౌలు యెహోవా వలన నీకు 

ఆశీరావ్దము కలుగును గాక, యెహోవా ఆజఞ్ను నేను నెరవేరిచ్తిననగా 

1 సమూయేలు 15:15 => అందుకు సౌలు అమాలేకీయుల యొదద్నుండి జనులు వీటిని 

తీసికొనివచిచ్రి; నీ దేవుడైన యెహోవాకు బలులనరిప్ంచుటకు జనులు గొఱ ఱ్లలోను ఎడల్లోను 

మంచివాటిని ఉండనిచిచ్రి; మిగిలిన వాటిననిన్టిని మేము నిరూమ్లము చేసితిమనగా 

1 సమూయేలు 15:24 => సౌలు జనులకు జడిసి వారి మాట వినినందున నేను యెహోవా ఆజఞ్ను నీ 

మాటలను మీరి పాపము తెచుచ్కొంటిని. 
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2 సమూయేలు 14:32 => అబా ష్లోము యోవాబుతో ఇటల్నెను గెషూరునుండి నేను వచిచ్న 

ఫలమేమి? నేనచచ్టనే యుండుట మేలని నీదావ్రా రాజుతో చెపుప్కొనుటకై రాజునొదద్కు నినున్ 

పంపవలెనని నేను నినున్ పిలిచితిని; రాజదరశ్నము నేను చేయవలెను; నాయందు దోషము 

కనబడినయెడల రాజు నాకు మరణశిక్ష విధింపవచుచ్ను. 

2 సమూయేలు 19:9 => అంతట ఇశార్యేలువారి గోతర్ములకు చేరికైన జనులందరు ఇటల్నుకొనిరి 

మన శతుర్వుల చేతిలోనుండియు, ఫిలిషీత్యుల చేతిలోనుండియు మనలను విడిపించిన రాజు 

అబా ష్లోమునకు భయపడి దేశములోనుండి పారిపోయెను. 

యోబు 2:9 => అతని భారయ్ వచిచ్నీవు ఇంకను యథారథ్తను వదలకయుందువా? దేవుని దూషించి 

మరణము కమమ్నెను. 

యిరిమ్యా 2:23 => నేను అపవితర్త నొందినదానను కాను, బయలు దేవతల ననుసరించి 

పోవుదానను కాను అని నీవు ఎటల్నుకొందువు? లోయలో నీ మారగ్మును చూడుము, నీవు చేసినదాని 

తెలిసికొనుము, నీవు తోర్వలలో ఇటు అటు తిరుగులాడు వడిగల ఒంటెవు,  

యిరిమ్యా 44:19 => మేము ఆకాశరాణికి ధూపము వేయగాను, ఆమెకు పానారప్ణములు 

అరిప్ంపగాను, మా పురుషుల సెలవులేకుండ ఆమెకు పిండివంటలు చేయుచునాన్మా? ఆమెకు 

పానారప్ణములు పోయుచునాన్మా? అని వారు చెపప్గా 

1 తిమోతి 2:14 => మరియు ఆదాము మోసపరచబడలేదు గాని, సతరీ మోసపరచబడి అపరాధములో 

పడెను. 

వచనము 13 

అపుప్డు దేవుడైన యెహోవా సతరీతో నీవు చేసినది యేమిటని అడుగగా సతరీ సరప్ము ననున్ 

మోసపుచిచ్నందున తింటిననెను. 

ఆదికాండము 4:10 => అపుప్డాయన నీవు చేసినపని యేమిటి? నీ తముమ్ని రకత్ము యొకక్ సవ్రము 

నేలలోనుండి నాకు మొరపెటుట్చునన్ది. 
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ఆదికాండము 4:11 => కావున నీ తముమ్ని రకత్మును నీచేతిలోనుండి పుచుచ్కొనుటకు నోరు తెరచిన 

యీ నేలమీద ఉండకుండ, నీవు శపింపబడినవాడవు; 

ఆదికాండము 4:12 => నీవు నేలను సేదయ్పరుచునపుప్డు అది తన సారమును ఇక మీదట 

నీకియయ్దు; నీవు భూమిమీద దిగులు పడుచు దేశదిమమ్రివై యుందువనెను. 

ఆదికాండము 44:15 => అపుప్డు యోసేపు మీరు చేసిన యీ పని యేమిటి? నావంటి మనుషుయ్డు 

శకునము చూచి తెలిసికొనునని మీకు తెలియదా అని వారితో అనగా 

1 సమూయేలు 13:11 => సమూయేలు అతనితో నీవు చేసిన పని యేమని యడిగెను. అందుకు 

సౌలు జనులు నాయొదద్నుండి చెదరిపోవుటయు, నిరణ్యకాలమున నీవు రాకపోవుటయు, ఫిలిషీత్యులు 

మికమ్షులో కూడియుండుటయు నేను చూచి 

2 సమూయేలు 3:24 => యోవాబు రాజునొదద్కు వచిచ్ చితత్గించుము, నీవు ఏమి చేసితివి? అబేన్రు 

నీయొదద్కు వచిచ్నపుప్డు నీవెందుకు అతనికి సెలవిచిచ్ పంపివేసితివి? 

2 సమూయేలు 12:9 => నీవు యెహోవా మాటను తృణీకరించి ఆయన దృషిట్కి చెడుతనము 

చేసితివేమి? హితీత్యుడగు ఊరియాను కతిత్చేత చంపించి అతని భారయ్ను నీకు భారయ్యగునటుల్గా నీవు 

పటుట్కొనియునాన్వు; అమోమ్నీయులచేత నీవతని చంపించితివి గదా? 

2 సమూయేలు 12:10 => నీవు ననున్ లక్షయ్ము చేయక హితీత్యుడగు ఊరియా భారయ్ను నీకు 

భారయ్యగునటుల్ తీసికొనినందున నీ యింటివారికి సదాకాలము యుదధ్ము కలుగును. 

2 సమూయేలు 12:11 => నా మాట ఆలకించుము; యెహోవానగు నేను సెలవిచుచ్నదేమనగా నీ 

యింటివారి మూలముననే నేను నీకు అపాయము పుటిట్ంతును; నీవు చూచుచుండగా నేను నీ 

భారయ్లను తీసి నీ చేరువవాని కపప్గించెదను. 

2 సమూయేలు 12:12 => పగటియందు వాడు వారితో శయనించును. నీవు ఈ కారయ్ము 

రహసయ్ముగా చేసితివిగాని ఇశార్యేలీయులందరు చూచుచుండగా పగటియందే నేను చెపిప్నదానిని 

చేయింతును అనెను. 

యోహాను 18:35 => అందుకు పిలాతు నేను యూదుడనా యేమి? నీ సవ్జనమును 

పర్ధానయాజకులును నినున్ నాకు అపప్గించిరి గదా; నీవేమి చేసితివని అడుగగా 

Page  of 183 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

ఆదికాండము 3:4 => అందుకు సరప్ము మీరు చావనే చావరు; 

ఆదికాండము 3:5 => ఏలయనగా మీరు వాటిని తిను దినమున మీ కనున్లు తెరవబడుననియు, 

మీరు మంచిచెడ డ్లను ఎరిగినవారై దేవతలవలె ఉందురనియు దేవునికి తెలియునని సతరీతో చెపప్గా 

ఆదికాండము 3:6 => సతరీ ఆ వృక్షము ఆహారమునకు మంచిదియు, కనున్లకు అందమైనదియు, 

వివేకమిచుచ్ రమయ్మైనదియునై యుండుట చూచినపుప్డు ఆమె దాని ఫలములలో కొనిన్ తీసికొని తిని 

తనతోపాటు తన భరత్కును ఇచెచ్ను, అతడుకూడ తినెను; 

2 కొరిందీయులకు 11:3 => సరప్ము తన కుయుకిత్చేత హవవ్ను మోసపరచినటుల్ మీ మనసుస్లును 

చెరుపబడి, కీర్సుత్ ఎడలనునన్ సరళతనుండియు పవితర్తనుండియు ఎటల్యినను తొలగిపోవునేమో అని 

భయపడుచునాన్ను. 

1 తిమోతి 2:14 => మరియు ఆదాము మోసపరచబడలేదు గాని, సతరీ మోసపరచబడి అపరాధములో 

పడెను. 

ఆదికాండము 3:1 => దేవుడైన యెహోవా చేసిన సమసత్ భూజంతువులలో సరప్ము యుకిత్గలదై 

యుండెను. అది ఆ సతరీతో ఇది నిజమా? ఈ తోట చెటల్లో దేని ఫలములనైనను మీరు తినకూడదని 

దేవుడు చెపెప్నా? అని అడిగెను. 

ఆదికాండము 12:18 => అపుప్డు ఫరో అబార్మును పిలిపించి నీవు నాకు చేసినది యేమిటి? ఈమె 

నీ భారయ్ అని నాకెందుకు తెలుపలేదు? 

ఆదికాండము 31:26 => అపుప్డు లాబాను యాకోబుతో నీవేమి చేసితివి? ననున్ మోసపుచిచ్, కతిత్తో 

చెరపటట్బడిన వారినివలె నా కుమారెత్లను కొనిపోవనేల? 

నిరగ్మకాండము 32:24 => అందుకు నేను ఎవరియొదద్ బంగారము ఉనన్దో వారు దానిని ఊడదీసి 

తెండని చెపిప్తిని. నేను దాని అగిన్లో వేయగా ఈ దూడయాయెననెను. 

లేవీయకాండము 12:5 => ఆమె ఆడుపిలల్ను కనినయెడల ఆమె తాను కడగా ఉండునపప్టివలె 

రెండు వారములు పురిటాలై ఉండవలెను. ఆమె తన రకత్శుదిధ్ కొరకు అరువదియారు దినములు కడగా 

ఉండవలెను. 

Page  of 184 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

సంఖాయ్కాండము 25:18 => తెగులు దినమందు పెయోరు విషయములో చంపబడిన తమ 

సహోదరియు మిదాయ్నీయుల అధిపతి కుమారెత్యునైన కొజీబ్ సంగతిలోను, మిముమ్ను మోసపుచిచ్రి. 

యెహోషువ 9:22 => మరియు యెహోషువ వారిని పిలిపించి యిటల్నెను మీరు మా మధయ్ను 

నివసించువారై యుండియు మేము మీకు బహు దూరముగా నునన్వారమని చెపిప్ మముమ్ నేల 

మోసపుచిచ్తిరి? 

1 సమూయేలు 15:15 => అందుకు సౌలు అమాలేకీయుల యొదద్నుండి జనులు వీటిని 

తీసికొనివచిచ్రి; నీ దేవుడైన యెహోవాకు బలులనరిప్ంచుటకు జనులు గొఱ ఱ్లలోను ఎడల్లోను 

మంచివాటిని ఉండనిచిచ్రి; మిగిలిన వాటిననిన్టిని మేము నిరూమ్లము చేసితిమనగా 

1 సమూయేలు 15:21 => అయితే గిలాగ్లులో నీ దేవుడైన యెహోవాకు బలి అరిప్ంచుటకై జనులు 

శపితములగు గొఱ ఱ్లలోను ఎడల్లోను ముఖయ్మైనవాటిని తీసికొనివచిచ్రని సమూయేలుతో చెపెప్ను. 

2 సమూయేలు 19:9 => అంతట ఇశార్యేలువారి గోతర్ములకు చేరికైన జనులందరు ఇటల్నుకొనిరి 

మన శతుర్వుల చేతిలోనుండియు, ఫిలిషీత్యుల చేతిలోనుండియు మనలను విడిపించిన రాజు 

అబా ష్లోమునకు భయపడి దేశములోనుండి పారిపోయెను. 

కీరత్నలు 140:3 => పాము నాలుకవలె వారు తమ నాలుకలు వాడి చేయుదురు వారి పెదవులకిర్ంద 

సరప్విషమునన్ది. (సెలా.) 

సామెతలు 28:13 => అతికర్మములను దాచిపెటుట్వాడు వరిధ్లల్డు వాటిని ఒపుప్కొని విడిచిపెటుట్వాడు 

కనికరము పొందును. 

యిరిమ్యా 2:23 => నేను అపవితర్త నొందినదానను కాను, బయలు దేవతల ననుసరించి 

పోవుదానను కాను అని నీవు ఎటల్నుకొందువు? లోయలో నీ మారగ్మును చూడుము, నీవు చేసినదాని 

తెలిసికొనుము, నీవు తోర్వలలో ఇటు అటు తిరుగులాడు వడిగల ఒంటెవు,  

మతత్యి 10:16 => ఇదిగో తోడేళల్ మధయ్కు గొఱ ఱ్లను పంపినటుట్ నేను మిముమ్ను పంపుచునాన్ను 

గనుక పాములవలె వివేకులును పావురములవలె నిషక్పటులునై యుండుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:3 => అపుప్డు పేతురు అననీయా, నీ భూమి వెలలో కొంత దాచుకొని 

పరిశుదాధ్తమ్ను మోసపుచుచ్టకు సాతాను ఎందుకు నీ హృదయమును పేర్రేపించెను.? 
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కొలొసస్యులకు 2:18 => అతి వినయాసకుత్డై దేవదూతారాధనయందు ఇచఛ్కలిగి, తాను 

చూచినవాటినిగూరిచ్ గొపప్గా చెపుప్కొనుచు, తన శరీర సంబంధమైన మనసుస్వలన ఊరక 

ఉపొప్ంగుచు,  

1 తిమోతి 4:1 => అయితే కడవరి దినములలో కొందరు అబదిధ్కుల వేషధారణవలన మోసపరచు 

ఆతమ్ల యందును 

పర్కటన 12:9 => కాగా సరవ్లోకమును మోసపుచుచ్చు, అపవాదియనియు సాతాననియు పేరుగల 

ఆది సరప్మైన ఆ మహా ఘటసరప్ము పడదోర్యబడెను. అది భూమిమీద పడదోర్యబడెను; దాని 

దూతలు దానితో కూడ పడదోర్యబడిరి. 

వచనము 14 

అందుకు దేవుడైన యెహోవా సరప్ముతో నీవు దీని చేసినందున పశువులనిన్టిలోను 

భూజంతువులనిన్టిలోను నీవు శపించబడినదానివై నీ కడుపుతో పార్కుచు నీవు బర్దుకు 

దినములనిన్యు మనున్ తిందువు 

ఆదికాండము 3:1 => దేవుడైన యెహోవా చేసిన సమసత్ భూజంతువులలో సరప్ము యుకిత్గలదై 

యుండెను. అది ఆ సతరీతో ఇది నిజమా? ఈ తోట చెటల్లో దేని ఫలములనైనను మీరు తినకూడదని 

దేవుడు చెపెప్నా? అని అడిగెను. 

ఆదికాండము 9:6 => నరుని రకత్మును చిందించువాని రకత్ము నరునివలననే చిందింపబడును; 

ఏలయనగా దేవుడు తన సవ్రూపమందు నరుని చేసెను. 

నిరగ్మకాండము 21:28 => ఎదుద్ పురుషునైనను సతరీనైనను చావపొడిచినయెడల నిశచ్యముగా 

రాళల్తో ఆ యెదుద్ను చావకొటట్వలెను. దాని మాంసమును తినకూడదు, అయితే ఆ యెదుద్ 

యజమానుడు నిరోద్షియగును. 

నిరగ్మకాండము 21:29 => ఆ యెదుద్ అంతకు ముందు పొడుచునది అని దాని యజమానునికి 

తెలుపబడినను, వాడు దాని భదర్ము చేయకుండుటవలన అది పురుషునైనను సతరీనైనను చంపినయెడల 

ఆ యెదుద్ను రాళల్తో చావగొటట్వలెను; దాని యజమానుడు మరణశిక్ష నొందవలెను. 
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నిరగ్మకాండము 21:30 => వానికి పరికర్య ధనము నియమింపబడినయెడల వానికి 

నియమింపబడిన అనిన్టి పర్కారము తన పార్ణ విమోచన నిమితత్ము ధనము చెలిల్ంపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 21:31 => అది కుమారుని పొడిచినను కుమారెత్ను పొడిచినను ఈ విధి చొపుప్న 

అతడు చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 21:32 => ఆ యెదుద్ దాసునినైనను దాసినైనను పొడిచినయెడల వారి 

యజమానునికి ముపప్ది తులముల వెండి చెలిల్ంపవలెను. మరియు ఆ యెదుద్ను రాళల్తో 

చావకొటట్వలెను. 

లేవీయకాండము 20:25 => కావున మీరు పవితర్ జంతువులకును అపవితర్ జంతువులకును పవితర్ 

పకుష్లకును అపవితర్ పకుష్లకును విభజన చేయవలెను. అపవితర్మైనదని నేను మీకు వేరుచేసిన యే 

జంతువువలననేగాని, యే పకిష్వలననేగాని, నేల మీద పార్కు దేనివలననేగాని మిముమ్ను మీరు 

అపవితర్పరచుకొనకూడదు. 

కీరత్నలు 72:9 => అరణయ్వాసులు అతనికి లోబడుదురు. అతని శతుర్వులు మనున్ నాకెదరు. 

యెషయా 29:4 => అపుప్డు నీవు అణపబడి నేలనుండి పలుకుచుందువు నీ మాటలు నేలనుండి 

యొకడు గుసగుసలాడు నటుల్ండును కరణ్పిశాచి సవ్రమువలె నీ సవ్రము నేలనుండి వచుచ్ను నీ పలుకు 

ధూళిలోనుండి గుసగుసలుగా వినబడును.  

యెషయా 65:25 => తోడేళుల్ను గొఱ ఱ్పిలల్లును కలిసి మేయును సింహము ఎదుద్వలె గడిడ్ తినును 

సరప్మునకు మనున్ ఆహారమగును నా పరిశుదధ్పరవ్తములో అవి హానియైనను నాశనమైనను 

చేయకుండును అని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

మీకా 7:17 => సరప్ములాగున వారు మనున్ నాకుదురు, భూమిమీద పార్కు పురుగులవలె తమ 

యిరవులలోనుండి వణకుచు పార్కి వతుత్రు, మన దేవుడైన యెహోవాయొదద్కు భయపడుచు వతుత్రు, 

నినున్బటిట్ భయము నొందుదురు. 

ఆదికాండము 4:11 => కావున నీ తముమ్ని రకత్మును నీచేతిలోనుండి పుచుచ్కొనుటకు నోరు తెరచిన 

యీ నేలమీద ఉండకుండ, నీవు శపింపబడినవాడవు; 

ఆదికాండము 9:25 => కనాను శపింపబడినవాడై తన సహోదరులకు దాసాను దాసుడగును అనెను. 
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లేవీయకాండము 11:42 => నేలమీద పార్కు జీవరాసులనిన్టిలో కడుపుతో చరించుదానినైనను 

నాలుగుకాళల్తో చరించుదానినైనను చాలా కాళుల్గల దానినైనను మీరు తినకూడదు; అవి హేయములు. 

సంఖాయ్కాండము 21:6 => అందుకు యెహోవా పర్జలలోనికి తాపకరములైన సరప్ములను పంపెను; 

అవి పర్జలను కరువగా ఇశార్యేలీయులలో అనేకులు చనిపోయిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:24 => వారు కరవుచేత కీష్ణించుదురు మంటచేతను కూర్రమైన 

హతయ్చేతను హరించిపోవుదురు బురదలో పార్కు పాముల విషమును మృగముల కోరలను వారిమీదికి 

రపిప్ంచెదను. 

యెహోషువ 9:22 => మరియు యెహోషువ వారిని పిలిపించి యిటల్నెను మీరు మా మధయ్ను 

నివసించువారై యుండియు మేము మీకు బహు దూరముగా నునన్వారమని చెపిప్ మముమ్ నేల 

మోసపుచిచ్తిరి? 

వచనము 15 

మరియు నీకును సతరీకిని నీ సంతానమునకును ఆమె సంతానమునకును వైరము కలుగజేసెదను. అది 

నినున్ తలమీద కొటుట్ను; నీవు దానిని మడిమెమీద కొటుట్దువని చెపెప్ను. 

సంఖాయ్కాండము 21:6 => అందుకు యెహోవా పర్జలలోనికి తాపకరములైన సరప్ములను పంపెను; 

అవి పర్జలను కరువగా ఇశార్యేలీయులలో అనేకులు చనిపోయిరి. 

సంఖాయ్కాండము 21:7 => కాబటిట్ పర్జలు మోషేయొదద్కు వచిచ్ మేము యెహోవాకును నీకును 

విరోధముగా మాటలాడి పాపము చేసితివిు; యెహోవా మామధయ్నుండి ఈ సరప్ములను 

తొలగించునటుల్ ఆయనను వేడుకొనుమనిరి. 

ఆమోసు 9:3 => వారు కరెమ్లు పరవ్త శిఖరమున దాగినను నేను వారిని వెదకిపటిట్ అచచ్టనుండి 

తీసికొని వచెచ్దను; నా కనున్లకు కనబడకుండ వారు సముదర్ములో మునిగినను అచచ్టి సరప్మునకు 

నేనాజఞ్ ఇతుత్ను, అది వారిని కరచును. 

మారుక్ 16:18 => పాములను ఎతిత్పటుట్కొందురు, మరణకరమైనదేది తార్గినను అది వారికి 

హానిచేయదు, రోగులమీద చేతులుంచినపుప్డు వారు సవ్సథ్త నొందుదురని వారితో చెపెప్ను. 
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లూకా 10:19 => ఇదిగో పాములను తేళల్ను తొర్కుక్టకును శతుర్వు బలమంతటిమీదను మీకు 

అధికారము అనుగర్హించియునాన్ను; ఏదియు మీకెంతమాతర్మును హానిచేయదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:3 => అపుప్డు పౌలు మోపెడు పులల్లేరి నిపుప్లమీద వేయగా ఒక 

సరప్ము కాకకు బయటికి వచిచ్ అతని చెయియ్పటెట్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:4 => ఆ దీవ్పవాసులు ఆ జంతువతని చేతిని వేర్లాడుట చూచినపుప్డు 

నిశచ్యముగా ఈ మనుషుయ్డు నరహంతకుడు; ఇతడు సముదర్మునుండి తపిప్ంచుకొనినను 

నాయ్యమాతనిని బర్దుకనియయ్దని తమలో తాము చెపుప్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:5 => అతడైతే ఆ విషజంతువును అగిన్లో జాడించివేసి, యే హానియు 

పొందలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:6 => వారతని శరీరము వాచునో లేక అతడు అకసామ్తుత్గా పడిచచుచ్నో 

అని కనిపెటుట్చుండిరి. చాలసేపు కనిపెటుట్చుండిన తరువాత అతనికి ఏ హానియు కలుగకుండుట 

చూచి ఆ అభిపార్యము మాని ఇతడొక దేవత అని చెపప్సాగిరి. 

రోమీయులకు 3:13 => వారి గొంతుక తెరచిన సమాధి, తమ నాలుకతో మోసము చేయుదురు; 

వారి పెదవుల కిర్ంద సరప్విషమునన్ది 

మతత్యి 3:7 => అతడు పరిసయుయ్లలోను, సదూద్కయుయ్లలోను, అనేకులు బాపిత్సమ్ము 

పొందవచుచ్ట చూచి సరప్సంతానమా, రాబోవు ఉగర్తను తపిప్ంచుకొనుటకు మీకు బుదిధ్ 

చెపిప్నవాడెవడు? మారుమనసుస్నకు తగిన ఫలము ఫలించుడి 

మతత్యి 12:34 => సరప్సంతానమా, మీరు చెడ డ్వారైయుండి ఏలాగు మంచి మాటలు పలుకగలరు? 

హృదయమందు నిండియుండు దానినిబటిట్ నోరు మాటలాడును గదా. 

మతత్యి 13:38 => పొలము లోకము; మంచి వితత్నములు రాజయ్సంబంధులు? గురుగులు దుషుట్ని 

సంబంధులు? 

మతత్యి 23:33 => సరప్ములారా, సరప్సంతానమా, నరకశిక్షను మీరేలాగు తపిప్ంచుకొందురు? 

యోహాను 8:44 => మీరు మీ తండిర్యగు అపవాది సంబంధులు; మీ తండిర్ దురాశలు 

నెరవేరచ్గోరుచునాన్రు. ఆదినుండి వాడు నరహంతకుడై యుండి సతయ్మందు నిలిచినవాడు కాడు; 
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వానియందు సతయ్మేలేదు; వాడు అబదధ్మాడునపుప్డు తన సవ్భావము అనుసరించియే మాటలాడును; 

వాడు అబదిధ్కుడును అబదధ్మునకు జనకుడునై యునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:10 => అతని తేరిచూచి సమసత్ కపటముతోను సమసత్ దురామ్రగ్ముతోను 

నిండినవాడా, అపవాది కుమారుడా, సమసత్ నీతికి విరోధీ, నీవు పర్భువు యొకక్ తినన్ని మారగ్ములు 

చెడగొటుట్ట మానవా?  

1 యోహాను 3:8 => అపవాది మొదట నుండి పాపము చేయుచునాన్డు గనుక పాపము చేయువాడు 

అపవాది సంబంధి; అపవాది యొకక్ కిర్యలను లయపరచుటకే దేవుని కుమారుడు పర్తయ్క్షమాయెను. 

1 యోహాను 3:10 => దీనినిబటిట్ దేవుని పిలల్లెవరో అపవాది పిలల్లెవరో తేటపడును. నీతిని 

జరిగించని పర్తివాడును, తన సహోదరుని పేర్మింపని పర్తివాడును దేవుని సంబంధులు కారు. 

కీరత్నలు 132:11 => నీ గరభ్ఫలమును నీ రాజయ్ముమీద నేను నియమింతును. నీ కుమారులు నా 

నిబంధనను గైకొనినయెడల నేను వారికి బోధించు నా శాసనమును వారు అనుసరించినయెడల వారి 

కుమారులుకూడ నీ సింహాసనముమీద నితయ్ము కూరుచ్ందురని  

యెషయా 7:14 => కాబటిట్ పర్భువు తానే యొక సూచన మీకు చూపును. ఆలకించుడి, కనయ్క 

గరభ్వతియై కుమారుని కని అతనికి ఇమామ్నుయేలను పేరు పెటుట్ను. 

యిరిమ్యా 31:22 => నీవు ఎనాన్ళుల్ ఇటు అటు తిరుగులాడుదువు? విశావ్సఘాతకురాలా, యెహోవా 

నీ దేశములో నూతనమైన కారయ్ము జరిగించుచునాన్డు, సతరీ పురుషుని ఆవరించును. 

మీకా 5:3 => కాబటిట్ పర్సవమగు సతరీ పిలల్ను కనువరకు ఆయన వారిని అపప్గించును, అపుప్డు 

ఆయన సహోదరులలో శేషించినవారును ఇశార్యేలీయులతో కూడ తిరిగివతుత్రు. 

మతత్యి 1:23 => అని పర్భువు తన పర్వకత్ దావ్రా పలికిన మాట నెరవేరునటుల్ ఇదంతయు జరిగెను. 

ఇమామ్నుయేలను పేరునకు భాషాంతరమున దేవుడు మనకు తోడని అరథ్ము. 

మతత్యి 1:25 => ఆమె కుమారుని కను వరకు ఆమెను ఎరుగకుండెను; అతడు ఆ కుమారునికి 

యేసు అను పేరు పెటెట్ను. 

లూకా 1:31 => ఇదిగో నీవు గరభ్ము ధరించి కుమారుని కని ఆయనకు యేసు అను పేరు 

పెటుట్దువు; 
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లూకా 1:32 => ఆయన గొపప్వాడై సరోవ్నన్తుని కుమారుడనబడును; పర్భువైన దేవుడు ఆయన 

తండిర్యైన దావీదు సింహాసనమును ఆయనకిచుచ్ను. 

లూకా 1:33 => ఆయన యాకోబు వంశసుథ్లను యుగయుగములు ఏలును; ఆయన రాజయ్ము 

అంతములేనిదై యుండునని ఆమెతో చెపెప్ను. 

లూకా 1:34 => అందుకు మరియ నేను పురుషుని ఎరుగనిదాననే; యిదేలాగు జరుగునని దూతతో 

అనగా 

లూకా 1:35 => దూత పరిశుదాధ్తమ్ నీమీదికి వచుచ్ను; సరోవ్నన్తుని శకిత్ నినున్ కముమ్కొనును గనుక 

పుటట్బోవు శిశువు పరిశుదుధ్డై దేవుని కుమారుడనబడును. 

లూకా 1:76 => పరిశుదధ్ముగాను నీతిగాను ఆయనను సేవింపను అనుగర్హించుటకును ఈ రక్షణ 

కలుగజేసెను.  

గలతీయులకు 4:4 => అయితే కాలము పరిపూరణ్మైనపుప్డు దేవుడు తన కుమారుని పంపెను;ఆయన 

సతరీయందు పుటిట్,  

రోమీయులకు 16:20 => సమాధానకరత్యగు దేవుడు సాతానును మీ కాళల్కిర్ంద శీఘర్ముగా చితుక 

తొర్కిక్ంచును. మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ కృప మీకు తోడైయుండును గాక. 

ఎఫెసీయులకు 4:8 => అందుచేత ఆయన ఆరోహణమైనపుప్డు, చెరను చెరగా పటుట్కొనిపోయి 

మనషుయ్లకు ఈవులను అనుగర్హించెనని చెపప్బడియునన్ది. 

కొలొసస్యులకు 2:15 => ఆయనతో కూడ మిముమ్ను జీవింపచేసెను; ఆయన పర్ధానులను 

అధికారులను నిరాయుధులనుగా చేసి, సిలువచేత జయోతస్వముతో వారిని పటిట్ తెచిచ్ బాహాటముగా 

వేడుకకు కనుపరచెను. 

హెబీర్యులకు 2:14 => కాబటిట్ ఆ పిలల్లు రకత్మాంసములు గలవారైనందున ఆ పర్కారమే మరణము 

యొకక్ బలము గలవానిని, అనగా అపవాదిని మరణము దావ్రా నశింపజేయుటకును, 

హెబీర్యులకు 2:15 => జీవితకాలమంతయు మరణభయముచేత దాసయ్మునకు లోబడినవారిని 

విడిపించుటకును, ఆయన కూడ రకత్మాంసములలో పాలివాడాయెను. 
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1 యోహాను 3:8 => అపవాది మొదట నుండి పాపము చేయుచునాన్డు గనుక పాపము చేయువాడు 

అపవాది సంబంధి; అపవాది యొకక్ కిర్యలను లయపరచుటకే దేవుని కుమారుడు పర్తయ్క్షమాయెను. 

1 యోహాను 5:5 => యేసు దేవుని కుమారుడని నముమ్వాడు తపప్ లోకమును జయించువాడు మరి 

ఎవడు? 

పర్కటన 12:7 => అంతట పరలోకమందు యుదధ్ము జరిగెను. మిఖాయేలును అతని దూతలును ఆ 

ఘటసరప్ముతో యుదధ్ము చేయవలెనని యుండగా 

పర్కటన 12:8 => ఆ ఘటసరప్మును దాని దూతలును యుదధ్ము చేసిరి గాని గెలువలేకపోయిరి 

గనుక పరలోకమందు వారికిక సథ్లము లేకపోయెను.  

పర్కటన 12:17 => అందుచేత ఆ ఘటసరప్ము ఆగర్హము తెచుచ్కొని, దేవుని అజఞ్లు గైకొనుచు 

యేసునుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చు ఉనన్వారైన ఆమె సంతానములో శేషించినవారితో యుదధ్ము చేయుటకై 

బయలువెడలి సముదర్తీరమున నిలిచెను 

పర్కటన 20:1 => మరియు పెదద్ సంకెళల్నుచేత పటుట్కొని అగాధము యొకక్ తాళపుచెవి గల యొక 

దేవదూత పరలోకమునుండి దిగివచుచ్ట చూచితిని. 

పర్కటన 20:2 => అతడు ఆది సరప్మును, అనగా అపవాదియు సాతానును అను ఆ ఘటసరప్మును 

పటుట్కొని వెయియ్ సంవతస్రములు వానిని బంధించి అగాధములో పడవేసి, 

పర్కటన 20:3 => ఆ వెయియ్ సంవతస్రములు గడచువరకు ఇక జనములను మోసపరచకుండునటుల్ 

అగాధమును మూసి దానికి ముదర్ వేసెను ; అటుపిమమ్ట వాడు కొంచెము కాలము 

విడిచిపెటట్బడవలెను. 

పర్కటన 20:10 => వారిని మోసపరచిన అపవాది అగిన్ గంధకములుగల గుండములో 

పడవేయబడెను. అచచ్ట ఆ కూర్రమృగమును అబదధ్ పర్వకత్యు ఉనాన్రు; వారు యుగయుగములు 

రాతిర్ంబగళుల్ బాధింపబడుదురు. 

ఆదికాండము 49:17 => దాను తోర్వలో సరప్ముగాను దారిలో కటల్పాముగాను ఉండును. అది 

గుఱ ఱ్పు మడిమెలు కరచును అందువలన ఎకుక్వాడు వెనుకకు పడును. 
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యెషయా 53 :3 => అతడు తృణీకరింపబడినవాడును ఆయెను మనుషుయ్లవలన 

విసరిజ్ంపబడినవాడును వయ్సనాకార్ంతుడుగాను వాయ్ధి ననుభవించినవాడుగాను మనుషుయ్లు 

చూడనొలల్నివాడుగాను ఉండెను. అతడు తృణీకరింపబడినవాడు గనుక మనము అతనిని 

ఎనిన్కచేయకపోతివిు.  

యెషయా 53:4 => నిశచ్యముగా అతడు మన రోగములను భరించెను మన వయ్సనములను 

వహించెను అయినను మొతత్ బడినవానిగాను దేవునివలన బాధింపబడినవానిగాను 

శర్మనొందినవానిగాను మనమతనిని ఎంచితివిు.  

యెషయా 53:12 => కావున గొపప్వారితో నేనతనికి పాలు పంచిపెటెట్దను ఘనులతో కలిసి అతడు 

కొలల్సొముమ్ విభాగించుకొనును. ఏలయనగా మరణము నొందునటుల్ అతడు తన పార్ణమును 

ధారపోసెను అతికర్మము చేయువారిలో ఎంచబడినవాడాయెను అనేకుల పాపమును భరించుచు 

తిరుగుబాటు చేసినవారినిగూరిచ్ విజాఞ్పనము చేసెను  

దానియేలు 9:26 => ఈ అరువదిరెండు వారములు జరిగిన పిమమ్ట ఏమియు లేకుండ అభిషికుత్డు 

నిరూమ్లము చేయబడును. వచుచ్నటిట్ రాజు యొకక్ పర్జలు పవితర్ పటట్ణమును పరిశుదధ్ ఆలయమును 

నశింపజేయుదురు, వాని అంతము హఠాతుత్గా వచుచ్ను. మరియు యుదధ్కాలాంతమువరకు 

నాశనము జరుగునని నిరణ్యింపబడెను. 

మతత్యి 4:1 => అపుప్డు యేసు అపవాదిచేత శోధింపబడుటకు ఆతమ్వలన అరణయ్మునకు 

కొనిపోబడెను. 

మతత్యి 4:2 => నలువది దినములు నలువది రాతుర్లు ఉపవాసముండిన పిమమ్ట ఆయన 

ఆకలిగొనగా 

మతత్యి 4:3 => ఆ శోధకుడు ఆయనయొదద్కు వచిచ్ నీవు దేవుని కుమారుడవైతే ఈ రాళుల్ 

రొటెట్లగునటుల్ ఆజాఞ్పించుమనెను 

మతత్యి 4:4 => అందుకాయన మనుషుయ్డు రొటెట్వలన మాతర్ము కాదుగాని దేవుని నోటనుండి 

వచుచ్ పర్తి మాటవలనను జీవించును అని వార్యబడి యునన్దనెను. 
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మతత్యి 4:5 => అంతట అపవాది పరిశుదధ్ పటట్ణమునకు ఆయనను తీసికొనిపోయి, దేవాలయ 

శిఖరమున ఆయనను నిలువబెటిట్ 

మతత్యి 4:6 => నీవు దేవుని కుమారుడ వైతే కిర్ందికి దుముకుము ఆయన నినున్గూరిచ్ తన దూతల 

కాజాఞ్పించును, నీ పాదమెపుప్డైనను రాతికి తగులకుండ వారు నినున్చేతులతో ఎతిత్కొందురు 

మతత్యి 4:7 => అని వార్యబడి యునన్దని ఆయనతో చెపెప్ను.అందుకు యేసు పర్భువైన నీ దేవుని 

నీవు శోధింపవలదని మరియొక చోట వార్యబడి యునన్దని వానితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 4:8 => మరల అపవాది మిగుల ఎతత్యిన యొక కొండ మీదికి ఆయనను తోడుకొనిపోయి, 

యీ లోక రాజయ్ములనిన్టిని, వాటి మహిమను ఆయనకు చూపి 

మతత్యి 4:9 => నీవు సాగిలపడి నాకు నమసాక్రము చేసినయెడల వీటిననిన్టిని నీకిచెచ్దనని 

ఆయనతో చెపప్గా 

మతత్యి 4:10 => యేసు వానితో సాతానా, పొముమ్ పర్భువైన నీ దేవునికి మొర్కిక్ ఆయనను 

మాతర్ము సేవింపవలెను అని వార్యబడి యునన్దనెను. 

లూకా 22:39 => వారు పర్భువా, ఇదిగో ఇకక్డ రెండు కతుత్లునన్వనగా--చాలునని ఆయన వారితో 

చెపెప్ను. 

లూకా 22:40 => తరువాత ఆయన బయలుదేరి, తన వాడుక చొపుప్న ఒలీవలకొండకు వెళల్గా 

శిషుయ్లును ఆయనవెంట వెళి ల్రి. 

లూకా 22:41 => ఆ చోటు చేరి ఆయన వారితో మీరు శోధనలో పర్వేశించకుండునటుల్ పార్రథ్న 

చేయుడని చెపిప్ 

లూకా 22:42 => వారియొదద్ నుండి రాతివేత దూరము వెళి ల్ మోకాళూ ల్ని 

లూకా 22:43 => తండీర్, యీ గినెన్ నా యొదద్నుండి (తొలగించుటకు) నీ చితత్మైతే తొలగించుము; 

అయినను నా యిషట్ము కాదు, నీ చితత్మే సిదిధ్ంచునుగాక అని పార్రిథ్ంచెను. 

లూకా 22:44 => అపుప్డు పరలోకమునుండి యొక దూత ఆయనకు కనబడి ఆయనను 

బలపరచెను.  
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లూకా 22:53 => యేసు తనున్ పటుట్కొనవచిచ్న పర్ధానయాజకులతోను దేవాలయపు 

అధిపతులతోను పెదద్లతోనుమీరు బందిపోటు దొంగమీదికి వచిచ్నటుట్ కతుత్లతోను గుదియలతోను 

బయలుదేరి వచిచ్తిరా?  

యోహాను 12:31 => ఇపుప్డు ఈ లోకమునకు తీరుప్ జరుగుచునన్ది, ఇపుప్డు ఈ లోకాధికారి 

బయటకు తోర్సివేయబడును; 

యోహాను 12:32 => నేను భూమిమీదనుండి పైకెతత్బడినయెడల అందరిని నాయొదద్కు 

ఆకరిష్ంచుకొందునని చెపెప్ను. 

యోహాను 12:33 => తాను ఏవిధముగా మరణము పొందవలసియుండెనో సూచించుచు ఆయన ఈ 

మాట చెపెప్ను. 

యోహాను 14:30 => ఇకను మీతో విసత్రించి మాటలాడను; ఈ లోకాధికారి వచుచ్చునాన్డు. నాతో 

వానికి సంబంధమేమియులేదు. 

యోహాను 14:31 => అయినను నేను తండిర్ని పేర్మించుచునాన్నని లోకము తెలిసికొనునటుల్ తండిర్ 

నాకు ఆజాఞ్పించినది నెరవేరుచ్టకు నేనీలాగు చేయుచునాన్ను. లెండి, యికక్డనుండి వెళుల్దము. 

హెబీర్యులకు 2:18 => తాను శోధింపబడి శర్మ పొందెను గనుక శోధింపబడువారికిని సహాయము 

చేయగలవాడైయునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 5:7 => శరీరధారియై యునన్ దినములలో మహా రోదనముతోను కనీన్ళల్తోను, తనున్ 

మరణమునుండి రకిష్ంపగలవానికి పార్రథ్నలను యాచనలను సమరిప్ంచి , భయభకుత్లు 

కలిగియునన్ందున ఆయన అంగీకరింపబడెను. 

పర్కటన 2:10 => ఇదిగో మీరు శోధింపబడునటుల్ అపవాది మీలో కొందరిని చెరలో 

వేయింపబోవుచునాన్డు; పది దినములు శర్మ కలుగును; మరణము వరకు నమమ్కముగా ఉండుము. 

నేను నీకు జీవకిరీటమిచెచ్దను. 

పర్కటన 12:9 => కాగా సరవ్లోకమును మోసపుచుచ్చు, అపవాదియనియు సాతాననియు పేరుగల 

ఆది సరప్మైన ఆ మహా ఘటసరప్ము పడదోర్యబడెను. అది భూమిమీద పడదోర్యబడెను; దాని 

దూతలు దానితో కూడ పడదోర్యబడిరి. 
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పర్కటన 12:10 => మరియు ఒక గొపప్ సవ్రము పరలోకమందు ఈలాగు చెపుప్ట వింటిని 

రాతిర్ంబగళుల్ మన దేవుని యెదుట మన సహోదరులమీద నేరము మోపువాడైన అపవాది 

పడదోర్యబడియునాన్డు గనుక ఇపుప్డు రక్షణయు శకిత్యు రాజయ్మును మన దేవునివాయెను; ఇపుప్డు 

అధికారము ఆయన కీర్సుత్దాయెను. 

పర్కటన 12:11 => వారు గొఱ ఱ్పిలల్ రకత్మును బటిట్యు, తామిచిచ్న సాక్షయ్మును బటిట్యు వానిని 

జయించియునాన్రు గాని, మరణము వరకు తమ పార్ణములను పేర్మించినవారు కారు.  

పర్కటన 12:12 => అందుచేత పరలోకమా, పరలోక నివాసులారా, ఉతస్హించుడి; భూమీ, 

సముదర్మా, మీకు శర్మ; అపవాది తనకు సమయము కొంచెమే అని తెలిసికొని బహు కోర్ధము 

గలవాడై మీయొదద్కు దిగివచిచ్ యునాన్డని చెపెప్ను 

పర్కటన 12:13 => ఆ ఘటసరప్ము తాను భూమిమీద పడదోర్యబడి యుండుట చూచి, ఆ మగ 

శిశువును కనిన సతరీని హింసించెను; 

పర్కటన 13:7 => మరియు పరిశుదుధ్లతో యుదధ్ము చేయను వారిని జయింపను దానికి 

అధికారమియయ్బడెను. పర్తి వంశము మీదను పర్తి పర్జ మీదను ఆ యా భాషలు మాటలాడువారి 

మీదను పర్తి జనము మీదను అధికారము దానికియయ్బడెను. 

పర్కటన 15:1 => మరియు ఆశచ్రయ్మైన మరియొక గొపప్ సూచన పరలోకమందు చూచితిని. 

అదేమనగా, ఏడు తెగుళుల్చేత పటుట్కొనియునన్ యేడుగురు దూతలు. ఇవే కడవరి తెగుళుల్; వీటితో 

దేవుని కోపము సమాపత్మాయెను. 

పర్కటన 15:2 => మరియు అగిన్తో కలిసియునన్ సఫ్టికపు సముదర్ము వంటిది ఒకటి నేను 

చూచితిని. ఆ కూర్రమృగమునకును దాని పర్తిమకును దాని పేరుగల సంఖయ్కును లోబడక వాటిని 

జయించినవారు దేవుని వీణలు గలవారై, ఆ సఫ్టికపు సముదర్మునొదద్ నిలిచియుండుట చూచితిని. 

పర్కటన 15:3 => వారు పర్భువా, దేవా, సరావ్ధికారీ, నీ కిర్యలు ఘనమైనవి, ఆశచ్రయ్మైనవి; 

యుగములకు రాజా, నీ మారగ్ములు నాయ్యములును సతయ్ములునై యునన్వి; 

పర్కటన 15:4 => పర్భువా, నీవు మాతర్ము పవితుర్డవు, నీకు భయపడనివాడెవడు? నీ నామమును 

మహిమపరచనివాడెవడు? నీ నాయ్యవిధులు పర్తయ్క్షపరచబడినవి గనుక జనములందరు వచిచ్ నీ 
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సనిన్ధిని నమసాక్రము చేసెదరని చెపుప్చు, దేవుని దాసుడగు మోషే కీరత్నయు గొఱ ఱ్పిలల్ కీరత్నయు 

పాడుచునాన్రు. 

పర్కటన 15:5 => అటుతరువాత నేను చూడగా, సాక్షయ్పు గుడార సంబంధమైన ఆలయము 

పరలోకమందు తెరవబడెను.  

పర్కటన 15:6 => ఏడు తెగుళుల్చేత పటుట్కొనియునన్ ఆ యేడుగురు దూతలు, నిరమ్లమును 

పర్కాశమానమునైన రాతిని ధరించుకొని, రొముమ్లమీద బంగారు దటీ ట్లు కటుట్కొనినవారై ఆ 

ఆలయములోనుండి వెలుపలికి వచిచ్రి. 

పర్కటన 20:7 => వెయియ్ సంవతస్రములు గడచిన తరువాత సాతాను తానునన్ చెరలోనుండి 

విడిపింపబడును. 

పర్కటన 20:8 => భూమి నలుదిశలయందుండు జనములను, లెకక్కు సముదర్పు ఇసుకవలె ఉనన్ 

గోగు మాగోగు అనువారిని మోసపరచి వారిని యుదధ్మునకు పోగుచేయుటకై వాడు బయలుదేరును.  

ఆదికాండము 4:1 => ఆదాము తన భారయ్యైన హవవ్ను కూడినపుప్డు ఆమె గరభ్వతియై కయీనును 

కని యెహోవా దయవలన నేనొక మనుషుయ్ని సంపాదించుకొనాన్ననెను. 

లేవీయకాండము 4:28 => తాను చేసినది పాపమని యొకవేళ తనకు తెలియబడినయెడల, తాను 

చేసిన పాపము విషయమై నిరోద్షమైన ఆడు మేకపిలల్ను అరప్ణముగా తీసికొనివచిచ్ 

లేవీయకాండము 11:42 => నేలమీద పార్కు జీవరాసులనిన్టిలో కడుపుతో చరించుదానినైనను 

నాలుగుకాళల్తో చరించుదానినైనను చాలా కాళుల్గల దానినైనను మీరు తినకూడదు; అవి హేయములు. 

సంఖాయ్కాండము 23:23 => నిజముగా యాకోబులో మంతర్ము లేదు ఇశార్యేలులో శకునము లేదు 

ఆ యా కాలములందు దేవుని కారయ్ములు యాకోబు వంశసుథ్లగు ఇశార్యేలీయులకు 

తెలియచెపప్బడును.  

నాయ్యాధిపతులు 14:14 => కాగా అతడు బలమైనదానిలోనుండి తీపి వచెచ్ను, తిను దానిలోనుండి 

తిండి వచెచ్ను అనెను. మూడు దినములలోగా వారు ఆ విపుప్డు కథ భావమును చెపప్లేకపోయిరి. 
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నాయ్యాధిపతులు 16:30 => నేనును ఫిలిషీత్యులును చనిపోదుము గాక అని చెపిప్ బలముతో 

వంగినపుప్డు గుడి ఆ సరాద్రుల మీదను దానిలోనునన్ జనులందరి మీదను పడెను. మరణకాలమున 

అతడు చంపినవారి శవముల లెకక్ జీవితకాలమందు అతడు చంపినవారి లెకక్కంటె ఎకుక్వాయెను. 

2 సమూయేలు 3:1 => సౌలు కుటుంబికులకును దావీదు కుటుంబికులకును బహుకాలము 

యుదధ్ము జరుగగా దావీదు అంతకంతకు పర్బలెను; సౌలు కుటుంబము అంతకంతకు నీరసిలెల్ను. 

నెహెమాయ్ 4:7 => సనబ్లల్టును టోబీయాయును అరబీయులును అమోమ్ నీయులును 

అషోడ్దీయులును, యెరూషలేము యొకక్ గోడలు కటట్బడెననియు, బీటలనిన్యు కపప్బడెననియు 

వినినపుప్డు 

యోబు 19:25 => అయితే నా విమోచకుడు సజీవుడనియు, తరువాత ఆయన భూమిమీద 

నిలుచుననియు నేనెరుగుదును. 

కీరత్నలు 40:7 => అపుప్డు పుసత్కపుచుటట్లో ననున్గూరిచ్ వార్యబడిన పర్కారము నేను 

వచిచ్యునాన్ను. 

కీరత్నలు 98:1 => యెహోవా ఆశచ్రయ్కారయ్ములు చేసియునాన్డు ఆయననుగూరిచ్ కొర్తత్కీరత్న పాడుడి 

ఆయన దకిష్ణహసత్ము ఆయన పరిశుదధ్ బాహువు ఆయనకు విజయము కలుగజేసియునన్ది. 

కీరత్నలు 110:6 => అనయ్జనులకు ఆయన తీరుప్ తీరుచ్ను దేశము శవములతో నిండియుండును 

విశాల దేశముమీది పర్ధానుని ఆయన నలుగగొటుట్ను.  

యెషయా 46:10 => నా ఆలోచన నిలుచుననియు నా చితత్మంతయు నెరవేరుచ్కొనెదననియు, 

చెపుప్కొనుచు ఆదినుండి నేనే కలుగబోవువాటిని తెలియజేయుచునాన్ను. పూరవ్కాలమునుండి నేనే 

యింక జరుగనివాటిని తెలియజేయుచునాన్ను.  

యెషయా 53:5 => మన యతికర్మకిర్యలనుబటిట్ అతడు గాయపరచబడెను మన దోషములనుబటిట్ 

నలుగగొటట్బడెను మన సమాధానారథ్మైన శిక్ష అతనిమీద పడెను అతడు పొందిన దెబబ్లచేత మనకు 

సవ్సథ్త కలుగుచునన్ది.  

యెషయా 57:3 => మంతర్పర్యోగపు కొడుకులారా, వయ్భిచార సంతానమా, వేశాయ్ సంతానమా, 

మీరకక్డికి రండి.  
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యెషయా 65:25 => తోడేళుల్ను గొఱ ఱ్పిలల్లును కలిసి మేయును సింహము ఎదుద్వలె గడిడ్ తినును 

సరప్మునకు మనున్ ఆహారమగును నా పరిశుదధ్పరవ్తములో అవి హానియైనను నాశనమైనను 

చేయకుండును అని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

మీకా 7:17 => సరప్ములాగున వారు మనున్ నాకుదురు, భూమిమీద పార్కు పురుగులవలె తమ 

యిరవులలోనుండి వణకుచు పార్కి వతుత్రు, మన దేవుడైన యెహోవాయొదద్కు భయపడుచు వతుత్రు, 

నినున్బటిట్ భయము నొందుదురు. 

హగగ్యి 2:7 => నేను అనయ్జనులనందరిని కదలింపగా అనయ్జనులందరి యొకక్ యిషట్వసుత్వులు 

తేబడును; నేను ఈ మందిరమును మహిమతో నింపుదును; ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

వాకుక్. 

జెకరాయ్ 3:1 => మరియు యెహోవా దూత యెదుట పర్ధానయాజకుడైన యెహోషువ 

నిలువబడుటయు, సాతాను ఫిరాయ్దియై అతని కుడిపారశ్వ్మున నిలువబడుటయు అతడు నాకు 

కనుపరచెను. 

మలాకీ 4:3 => నేను నియమింపబోవు దినమున దురామ్రుగ్లు మీ పాదములకిర్ంద ధూళివలె 

ఉందురు, మీరు వారిని అణగదొర్కుక్దురని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

మతత్యి 1:18 => యేసుకీర్సుత్ జననవిధమెటల్నగా, ఆయన తలిల్యైన మరియ యోసేపునకు 

పర్ధానము చేయబడిన తరువాత వారేకము కాకమునుపు ఆమె పరిశుదాధ్తమ్వలన గరభ్వతిగా ఉండెను. 

మతత్యి 10:36 => ఒక మనుషుయ్ని యింటివారే అతనికి శతుర్వులగుదురు. 

మతత్యి 11:3 => అని ఆయనను అడుగుటకు తన శిషుయ్లనంపెను. 

మతత్యి 22:44 => నీవు నా కుడిపారశ్వ్మున కూరుచ్ండుమని పర్భువు నా పర్భువుతో చెపెప్ను అని 

దావీదు ఆయనను పర్భువని ఆతమ్వలన ఏల చెపుప్చునాన్డు? 

మతత్యి 26:24 => మనుషయ్కుమారునిగూరిచ్ వార్యబడిన పర్కారము ఆయన పోవుచునాన్డు గాని 

యెవనిచేత మనుషయ్కుమారుడు అపప్గింపబడుచునాన్డో ఆ మనుషుయ్నికి శర్మ; ఆ మనుషుయ్డు 

పుటిట్యుండనియెడల వానికి మేలని చెపెప్ను. 
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మతత్యి 26:56 => అయితే పర్వకత్ల లేఖనములు నెరవేరునటుల్ ఇదంతయు జరిగెనని చెపెప్ను. 

అపుప్డు శిషుయ్లందరు ఆయనను విడిచి పారిపోయిరి. 

మారుక్ 3:27 => ఒకడు బలవంతుడైనవానిని మొదట బంధించితేనే తపప్, ఆ బలవంతుని 

ఇంటజొచిచ్ వాని సామగిర్ దోచుకొననేరడు; బంధించినయెడల వాని యిలుల్ దోచుకొనవచుచ్ను. 

మారుక్ 5:7 => యేసూ, సరోవ్నన్తుడైన దేవుని కుమారుడా, నాతో నీకేమి? ననున్ బాధపరచకుమని 

దేవుని పేరట నీకు ఆనబెటుట్చునాన్నని బిగగ్రగా కేకలువేసెను. 

మారుక్ 12:7 => అయితే ఆ కాపులు ఇతడు వారసుడు; ఇతని చంపుదము రండి, అపుప్డు 

సావ్సథ్య్ము మనదగునని తమలోతాము చెపుప్కొని 

మారుక్ 14:21 => నిజముగా మనుషయ్కుమారుడు ఆయననుగూరిచ్ వార్యబడినటుట్ పోవుచునాన్డు; 

అయితే ఎవనిచేత మనుషయ్కుమారుడు అపప్గింపబడుచునాన్డో, ఆ మనుషుయ్నికి శర్మ; ఆ మనుషుయ్డు 

పుటిట్యుండనియెడల వానికి మేలనెను. 

లూకా 1:27 => దావీదు వంశసుథ్డైన యోసేపను ఒక పురుషునికి పర్ధానము చేయబడిన కనయ్క 

యొదద్కు దేవునిచేత పంపబడెను. ఆ కనయ్క పేరు మరియ. 

లూకా 1:70 => తన సేవకుడైన దావీదు వంశమునందు మనకొరకు రక్షణశృంగమును, అనగా  

లూకా 2:11 => దావీదు పటట్ణమందు నేడు రక్షకుడు మీ కొరకు పుటిట్యునాన్డు, ఈయన పర్భువైన 

కీర్సుత్ 

లూకా 3:7 => అతడు తనచేత బాపిత్సమ్ము పొందవచిచ్న జనసమూహములను చూచి 

సరప్సంతానమా, రాబోవు ఉగర్తను తపిప్ంచుకొనుటకు మీకు బుదిధ్ చెపిప్న వాడెవడు? 

లూకా 4:2 => అపవాది చేత శోధింపబడుచుండెను. ఆ దినములలో ఆయన ఏమియు తినలేదు. అవి 

తీరిన తరువాత ఆయన ఆకలిగొనగా 

లూకా 4:18 => పర్భువు ఆతమ్ నామీద ఉనన్ది బీదలకు సువారత్ పర్కటించుటకై ఆయన ననున్ 

అభిషేకించెను చెరలోనునన్ వారికి విడుదలను, గుర్డిడ్వారికి చూపును, (కలుగునని) పర్కటించుటకును 

నలిగినవారిని విడిపించుటకును 
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లూకా 4:34 => వాడు నజరేయుడవైన యేసూ, మాతో నీకేమి? మముమ్ నశింపజేయ వచిచ్తివా? 

నీవెవడవో నేనెరుగుదును; నీవు దేవుని పరిశుదుధ్డవని బిగగ్రగా కేకలు వేసెను. 

లూకా 7:19 => అంతట యోహాను తన శిషుయ్లలో ఇదద్రిని పిలిచి రాబోవువాడవు నీవేనా? మేము 

మరియొకని కొరకు కనిపెటట్వలెనా? అని అడుగుటకు వారిని పర్భువు నొదద్కు పంపెను. 

లూకా 9:22 => మనుషయ్కుమారుడు బహు శర్మలు పొంది, పెదద్ల చేతను పర్ధానయాజకుల చేతను 

శాసు త్ర్ల చేతను విసరిజ్ంపబడి, చంపబడి, మూడవ దినమున లేచుట అగతయ్మని చెపెప్ను. 

లూకా 11:22 => అయితే అతనికంటె బలవంతుడైన ఒకడు అతని పైబడి జయించునపుప్డు, అతడు 

నముమ్కొనిన ఆయుధములననిన్టిని లాగుకొని అతని ఆసిత్ని పంచిపెటుట్ను. 

లూకా 22:22 => నిరణ్యింపబడిన పర్కారము మనుషయ్కుమారుడు పోవుచునాన్డుగాని ఆయన 

ఎవరిచేత అపప్గింపబడుచునాన్డో ఆ మనుషుయ్నికి శర్మయని చెపెప్ను. 

లూకా 24:27 => మోషేయు సమసత్ పర్వకత్లును మొదలుకొని లేఖనములనిన్టిలో తనున్గూరిచ్న 

వచనముల భావము వారికి తెలిపెను. 

లూకా 24:44 => అంతట ఆయన మోషే ధరమ్శాసత్రములోను పర్వకత్ల గర్ంథములలోను, 

కీరత్నలలోను ననున్గూరిచ్ వార్యబడినవనిన్యు నెరవేరవలెనని నేను మీయొదద్ ఉండినపుప్డు మీతో 

చెపిప్న మాటలు నెరవేరినవని వారితో చెపెప్ను 

యోహాను 1:17 => ధరమ్శాసత్రము మోషేదావ్రా అను గర్హింపబడెను; కృపయు సతయ్మును 

యేసుకీర్సుత్దావ్రా కలిగెను. 

యోహాను 1:45 => ఫిలిపుప్ నతనయేలును కనుగొని ధరమ్శాసత్రములో మోషేయు పర్వకత్లును 

ఎవరినిగూరిచ్ వార్సిరో ఆయనను కనుగొంటిమి; ఆయన యోసేపు కుమారుడైన నజరేయుడగు యేసు 

అని అతనితో చెపెప్ను. 

యోహాను 5:46 => అతడు ననున్గూరిచ్ వార్సెను గనుక మీరు మోషేను నమిమ్నటట్యిన ననున్ను 

నముమ్దురు. 

యోహాను 16:11 => ఈ లోకాధికారి తీరుప్ పొందియునాన్డు గనుక తీరుప్ను గూరిచ్యు 

ఒపుప్కొనజేయును. 

Page  of 201 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

యోహాను 17:14 => వారికి నీ వాకయ్మిచిచ్యునాన్ను. నేను లోకసంబంధిని కానటుట్ వారును 

లోకసంబంధులు కారు గనుక లోకము వారిని దేవ్షించును.  

యోహాను 19:30 => యేసు ఆ చిరక పుచుచ్కొని సమాపత్మైనదని చెపిప్ తలవంచి ఆతమ్ను 

అపప్గించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:35 => ముగా ఉంచువరకు నీవు నా కుడిపారశ్వ్మున కూరుచ్ండుమని 

పర్భువు నా పర్భువుతో చెపెప్ను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:18 => అయితే దేవుడు తన కీర్సుత్ శర్మపడునని సమసత్ పర్వకత్లనోట 

ముందుగా పర్చురపరచిన విషయములను ఈలాగు నెరవేరెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:32 => దేవుడు యేసును లేపి, పితరులకు చేసిన వాగాద్నమును మన 

పిలల్లకు నెరవేరిచ్యునాన్డని మేమును మీకు సువారత్ పర్కటించుచునాన్ము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:6 => ఇపుప్డైతే దేవుడు మన పితరులకు చేసిన వాగాద్నము విషయమైన 

నిరీక్షణనుగూరిచ్ నేను విమరిశ్ంపబడుటకు నిలిచియునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:23 => పర్వకత్లును మోషేయు ముందుగా చెపిప్నవి కాక మరి ఏమియు 

చెపప్క, అలుప్లకును ఘనులకును సాక్షయ్మిచుచ్చుంటిని. 

రోమీయులకు 1:3 => మన తండిర్యైన దేవునినుండియు, పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుండియు, 

కృపాసమాధానములు మీకు కలుగుగాక,  

1 కొరిందీయులకు 15:3 => నాకియయ్బడిన ఉపదేశమును మొదట మీకు అపప్గించితిని. 

అదేమనగా, లేఖనముల పర్కారము కీర్సుత్ మన పాపముల నిమితత్ము మృతిపొందెను, సమాధి 

చేయబడెను, 

2 కొరిందీయులకు 1:20 => దేవుని వాగాద్నములు ఎనిన్యైనను అనిన్యు కీర్సుత్నందు 

అవుననన్టుట్గానే యునన్వి గనుక మనదావ్రా దేవునికి మహిమ కలుగుటకై అవి ఆయన వలన 

నిశచ్యములై యునన్వి. 

ఎఫెసీయులకు 1:22 => మరియు సమసత్మును ఆయన పాదములకిర్ంద ఉంచి, సమసత్ముపైని 

ఆయనను సంఘమునకు శిరసుస్గా నియమించెను. 
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ఫిలిపీప్యులకు 2:9 => అందుచేతను పరలోకమందునన్వారిలో గాని, భూమిమీద ఉనన్వారిలో 

గాని, 

1 తిమోతి 2:15 => అయినను వారు సవ్సథ్బుదిధ్కలిగి, విశావ్సపేర్మ పరిశుదధ్తలయందు నిలుకడగా 

ఉండినయెడల శిశుపర్సూతి దావ్రా ఆమె రకిష్ంపబడును. 

హెబీర్యులకు 1:1 => పూరవ్కాలమందు నానాసమయములలోను నానా విధములుగాను పర్వకత్ల 

దావ్రా మన పితరులతో మాటలాడిన దేవుడు 

హెబీర్యులకు 2:9 => దేవుని కృపవలన ఆయన పర్తి మనుషుయ్ని కొరకు మరణము 

అనుభవించునటుల్, దూతలకంటె కొంచెము తకుక్వవాడుగా చేయబడిన యేసు మరణము 

పొందినందున, మహిమాపర్భావములతో కిరీటము ధరించినవానిగా ఆయనను చూచుచునాన్ము 

హెబీర్యులకు 10:5 => కాబటిట్ ఆయన ఈ లోకమందు పర్వేశించునపుప్డు ఈలాగు చెపుప్చునాన్డు. 

బలియు అరప్ణయు నీవు కోరలేదు గాని నాకొక శరీరమును అమరిచ్తివి. 

హెబీర్యులకు 10:7 => అపుప్డు నేను గర్ంథపుచుటట్లో ననున్గూరిచ్ వార్యబడిన పర్కారము, దేవా, 

నీ చితత్ము నెరవేరుచ్టకు ఇదిగో నేను వచిచ్యునాన్నంటిని. 

యాకోబు 4:4 => వయ్భిచారిణులారా, యీ లోక సేన్హము దేవునితో వైరమని మీరెరుగరా? కాబటిట్ 

యెవడు ఈ లోకముతో సేన్హము చేయగోరునో వాడు దేవునికి శతుర్వగును. 

1 పేతురు 1:11 => వాటి తరువాత కలుగబోవు మహిమలనుగూరిచ్యు ముందుగా 

సాక్షయ్మిచుచ్నపుడు, ఆ ఆతమ్, యే కాలమును ఎటిట్ కాలమును సూచించుచు వచెచ్నో దానిని విచారించి 

పరిశోధించిరి. 

1 పేతురు 1:20 => ఆయన జగతుత్ పునాది వేయబడక మునుపే నియమింపబడెను గాని తనున్ 

మృతులలోనుండి లేపి తనకు మహిమనిచిచ్న దేవునియెడల తన దావ్రా విశావ్సులైన మీ నిమితత్ము, 

కడవరి కాలములయందు ఆయన పర్తయ్క్షపరచబడెను. కాగా మీ విశావ్సమును నిరీక్షణయు 

దేవునియందు ఉంచబడియునన్వి. 

పర్కటన 12:13 => ఆ ఘటసరప్ము తాను భూమిమీద పడదోర్యబడి యుండుట చూచి, ఆ మగ 

శిశువును కనిన సతరీని హింసించెను; 
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పర్కటన 20:2 => అతడు ఆది సరప్మును, అనగా అపవాదియు సాతానును అను ఆ ఘటసరప్మును 

పటుట్కొని వెయియ్ సంవతస్రములు వానిని బంధించి అగాధములో పడవేసి, 

వచనము 16 

ఆయన సతరీతో నీ పర్యాసమును నీ గరభ్వేదనను నేను మికిక్లి హెచిచ్ంచెదను; వేదనతో పిలల్లను 

కందువు; నీ భరత్యెడల నీకు వాంఛ కలుగును; అతడు నినున్ ఏలునని చెపెప్ను.  

ఆదికాండము 35:16 => ఎఫార్తాకు వెళుల్ మారగ్ములో మరికొంత దూరము ఉనన్పుప్డు రాహేలు 

పర్సవించుచు పర్సవవేదనతో పర్యాసపడెను. 

ఆదికాండము 35:17 => ఆమె పర్సవమువలన పర్యాసపడుచునన్పుప్డు మంతర్సాని ఆమెతో 

భయపడకుము; ఇదియు నీకు కుమారుడగునని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 35:18 => ఆమె మృతిబొందెను; పార్ణము పోవుచుండగా ఆమె అతని పేరు బెనోని 

అనెను; అతని తండిర్ అతనికి బెనాయ్మీను అను పేరు పెటెట్ను. 

1 సమూయేలు 4:19 => ఏలీ కోడలగు ఫీనెహాసు భారయ్కు అపప్టికి గరభ్ము కలిగి 

కనుపొర్దుద్లైయుండగా దేవుని యొకక్ మందసము పటట్బడెననియు, తన మామయు తన పెనిమిటియు 

చనిపోయిరనియు ఆమె విని నొపుప్లు తగిలి మోకాళల్మీదికి కుర్ంగి పర్సవమాయెను. 

1 సమూయేలు 4:20 => ఆమె మృతినొందుచుండగా దగగ్ర నిలిచియునన్ సతరీలు ఆమెతో 

భయపడవదుద్, కుమారుని కంటివనిరి గాని ఆమె పర్తుయ్తత్రమియయ్కయు లక్షయ్పెటట్కయు నుండినదై 

1 సమూయేలు 4:21 => దేవుని మందసము పటట్బడినదను సంగతిని, తన మామయు పెనిమిటియు 

చనిపోయిన సంగతిని తెలిసికొని పర్భావము ఇశార్యేలీయులలోనుండి పోయెనని చెపిప్ తన బిడ డ్కు 

ఈకాబోదు1 అను పేరు పెటెట్ను. 

కీరత్నలు 48:6 => వారచచ్టనుండగా వణకును పర్సవించు సతరీ వేదనయు వారిని పటెట్ను. 

యెషయా 13:8 => జనులు విభార్ంతినొందుదురు వేదనలు దుఃఖములు వారికి కలుగును 

పర్సవవేదన పడుదానివలె వారు వేదనపడెదరు ఒకరినొకరు తేరిచూతురు వారి ముఖములు 

జావ్లలవలె ఎఱ ఱ్బారును. 
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యెషయా 21:3 => కావున నా నడుము బహు నొపిప్గానునన్ది పర్సవించు సతరీ వేదనవంటి వేదన 

ననున్ పటిట్యునన్ది బాధచేత నేను వినలేకుండ నునాన్ను విభార్ంతిచేత నేను చూడలేకుండ నునాన్ను.  

యెషయా 26:17 => యెహోవా, పర్సూతికాలము సమీపింపగా గరభ్వతి వేదనపడి కలిగిన 

వేదనలచేత మొఱ ఱ్పెటుట్నటుల్ మేము నీ సనిన్ధిలో నునాన్ము.  

యెషయా 26:18 => మేము గరభ్ము ధరించి వేదనపడితివిు గాలిని కనన్టుట్ ఉంటిమి మేము 

లోకములో రక్షణ కలుగజేయకపోతివిు లోకములో నివాసులు పుటట్లేదు.  

యెషయా 53:11 => అతడు తనకు కలిగిన వేదనను చూచి తృపిత్నొందును. నీతిమంతుడైన నా 

సేవకుడు జనుల దోషములను భరించి తనకునన్ అనుభవజాఞ్నముచేత అనేకులను నిరోద్షులుగా 

చేయును.  

యిరిమ్యా 4:31 => పర్సవవేదనపడు సతరీ కేకలు వేయునటుల్, తొలికానుపు కనుచు వేదనపడు సతరీ 

కేకలు వేయునటుల్ సీయోను కుమారెత్ అయోయ్ , నాకు శర్మ , నరహంతకులపాలై నేను 

మూరిచ్లుల్చునాన్ను అని యెగరోజుచు చేతులారుచ్చు కేకలు వేయుట నాకు వినబడుచునన్ది. 

యిరిమ్యా 6:24 => దానిగూరిచ్న వరత్మానము విని మాచేతులు బలహీనమగుచునన్వి, పర్సవించు 

సతరీ వేదన పడునటుల్ మేము వేదన పడుచునాన్ము. 

యిరిమ్యా 13:21 => నీవు నీకు సేన్హితులుగా చేసికొనినవారిని ఆయన నీమీద అధిపతులుగా 

నియమించునపుప్డు నీవేమి చెపెప్దవు? పర్సవించు సతరీ వేదనవంటి వేదన నినున్ పటుట్ను గదా? 

యిరిమ్యా 22:23 => లెబానోను నివాసినీ, దేవదారు వృక్షములలో గూడు కటుట్కొనినదానా, 

పర్సవించు సతరీకి కలుగు వేదనవంటి కషట్ము నీకు వచుచ్నపుప్డు నీవు బహుగా కేకలువేయుదువు గదా!  

యిరిమ్యా 49:24 => దమసుక్ బలహీనమాయెను. పారిపోవలెనని అది వెనుకతీయుచునన్ది వణకు 

దానిని పటెట్ను పర్సవించు సతరీని పటుట్నటుల్ పర్యాసవేదనలు దానిని పటెట్ను.  

మీకా 4:9 => నీవెందుకు కేకలు వేయుచునాన్వు? నీకు రాజు లేకపోవుటచేతనే నీ ఆలోచనకరత్లు 

నశించిపోవుటచేతనే పర్సూతి సతరీకి వచిచ్న వేదనలు నీకు వచిచ్నవా? 
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మీకా 4:10 => సీయోను కుమారీ, పర్మాతి సతరీవలెనే నీవు వేదనపడి పర్సవించుము, నీవు పటట్ణము 

విడిచి బయట వాసముచేతువు, బబులోను పురమువరకు నీవు వెళుల్దువు, అకక్డనే నీవు రక్షణ 

నొందుదువు, అకక్డనే యెహోవా నీ శతుర్వులచేతిలోనుండి నినున్ విమోచించును. 

యోహాను 16:21 => సతరీ పర్సవించునపుప్డు ఆమె గడియ వచెచ్ను గనుక ఆమె వేదనపడును; అయితే 

శిశువు పుటట్గానే లోకమందు నరుడొకడు పుటెట్నను సంతోషముచేత ఆమె ఆ వేదన మరి జాఞ్పకము 

చేసికొనదు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5 :3 => లోకులు నెమమ్దిగా ఉనన్ది , భయమేమియులేదని 

చెపుప్కొనుచుండగా, గరిభ్ణి సతరీకి పర్సవవేదన వచుచ్నటుల్ వారికి ఆకసిమ్కముగా నాశనము తటసిథ్ంచును 

గనుక వారెంత మాతర్మును తపిప్ంచుకొనలేరు 

1 తిమోతి 2:15 => అయినను వారు సవ్సథ్బుదిధ్కలిగి, విశావ్సపేర్మ పరిశుదధ్తలయందు నిలుకడగా 

ఉండినయెడల శిశుపర్సూతి దావ్రా ఆమె రకిష్ంపబడును. 

ఆదికాండము 4:7 => నీవు సతిర్క్య చేసినయెడల తలనెతుత్కొనవా? సతిర్క్య చేయనియెడల వాకిట 

పాపము పొంచియుండును; నీయెడల దానికి వాంఛ కలుగును నీవు దానిని ఏలుదువనెను. 

సంఖాయ్కాండము 30:7 => ఆమెకు వివాహమైన తరువాత ఆమె మొర్కుక్కొనిన మొర్కుక్బళల్యినను, 

నిరాలోచనగా ఆమె తనమీద పెటుట్కొనిన ఒటుట్లైనను ఆమెమీదనుండుట ఆమె భరత్ విని, దానిగూరిచ్ 

వినినదినమున అతడు ఊరకుండుట తటసిథ్ంచినయెడల, ఆమె మొర్కుక్బళుల్ను ఆమె తనమీద 

పెటుట్కొనిన ఒటుట్ను నిలుచును. 

సంఖాయ్కాండము 30:8 => ఆమె భరత్ వినినదినమందే ఆకేష్పణ చేసినయెడల, అతడు ఆమె 

మొర్కుక్కొనిన మొర్కుక్బడిని ఆమె నిరాలోచనగా తనమీద పెటుట్కొనిన ఒటుట్లను రదుద్చేసినవాడగును; 

యెహోవా ఆమెను క్షమించును. 

సంఖాయ్కాండము 30:13 => పర్తి మొర్కుక్బడిని, తనున్ తాను దుఃఖపరచుకొందునని 

పర్మాణపూరవ్కముగా తన మీద పెటుట్కొనిన పర్తి బాధయ్తను ఆమె భరత్ సిథ్రపరచవచుచ్ను, 

రదుద్చేయవచుచ్ను. 
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ఎసేత్రు 1:20 => మరియు రాజు చేయు నిరణ్యము విసాత్రమైన తమ రాజయ్మందంతట 

పర్కటించినయెడల, ఘనురాలు గాని అలుప్రాలుగాని సతరీలందరు తమ పురుషులను సనామ్నించుదురని 

చెపెప్ను. 

1 కొరిందీయులకు 7:4 => భరత్కేగాని భారయ్కు తన దేహముపైని అధికారము లేదు; ఆలాగున 

భారయ్కే గాని భరత్కు తన దేహముపైని అధికారము లేదు. 

1 కొరిందీయులకు 11:3 => పర్తి పురుషునికి శిరసుస్ కీర్సత్నియు, సతరీకి శిరసుస్ పురుషుడనియు, 

కీర్సుత్నకు శిరసుస్ దేవుడనియు మీరు తెలిసికొనవలెనని కోరుచునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 14:34 => సతరీలు సంఘములలో మౌనముగా ఉండవలెను; వారు లోబడి 

యుండవలసినదే గాని, మాటలాడుటకు వారికి సెలవు లేదు. ఈలాగు ధరమ్శాసత్రమును చెపుప్చునన్ది. 

ఎఫెసీయులకు 5:22 => సతరీలారా, పర్భువునకువలె మీ సొంత పురుషులకు లోబడియుండుడి. 

ఎఫెసీయులకు 5:23 => కీర్సుత్ సంఘమునకు శిరసైస్ యునన్లాగున పురుషుడు భారయ్కు 

శిరసైస్యునాన్డు. కీర్సేత్ శరీరమునకు రక్షకుడైయునాన్డు. 

ఎఫెసీయులకు 5:24 => సంఘము కీర్సుత్నకు లోబడినటుట్గా భారయ్లు కూడ పర్తి విషయములోను 

తమ పురుషులకు లోబడవలెను. 

కొలొసస్యులకు 3:18 => భారయ్లారా, మీ భరత్లకు విధేయులై యుండుడి; ఇది పర్భువునుబటిట్ 

యుకత్మైయునన్ది. 

1 తిమోతి 2:11 => సతరీలు మౌనముగా ఉండి, సంపూరణ్ విధేయతతో నేరుచ్కొనవలెను. 

1 తిమోతి 2:12 => సతరీ మౌనముగా ఉండవలసినదేగాని, ఉపదేశించుటకైనను, పురుషుని మీద అధి 

కారము చేయుటకైనను ఆమెకు సెలవియయ్ను. 

తీతుకు 2:5 => మంచి ఉపదేశము చేయువారునై యుండవలెననియు బోధించుము. 

1 పేతురు 3:1 => అటువలె సతరీలారా, మీరు మీ సవ్పురుషులకు లోబడియుండుడి; 

1 పేతురు 3:2 => అందువలన వారిలో ఎవరైనను వాకయ్మునకు అవిధేయులైతే, వారు భయముతో 

కూడిన మీ పవితర్ పర్వరత్న చూచి, వాకయ్ము లేకుండనే తమ భారయ్ల నడవడివలన రాబటట్బడవచుచ్ను. 
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1 పేతురు 3:3 => జడలు అలుల్కొనుటయు, బంగారు నగలు పెటుట్కొనుటయు, వసత్రములు 

ధరించుకొనుటయునను వెలుపటి అలంకారము మీకు అలంకారముగా ఉండక, 

1 పేతురు 3:4 => సాధువైనటిట్యు, మృదువైనటిట్యునైన గుణమను అక్షయాలంకారము గల మీ 

హృదయపు అంతరంగ సవ్భావము మీకు అలంకారముగా ఉండవలెను; అది దేవుని దృషిట్కి మిగుల 

విలువగలది. 

1 పేతురు 3:5 => అటువలె పూరవ్ము దేవుని ఆశర్యించిన పరిశుదధ్ సతరీలును తమ సవ్పురుషులకు 

లోబడి యుండుటచేత తముమ్ను తాము అలంకరించుకొనిరి. 

1 పేతురు 3:6 => ఆ పర్కారము శారా అబార్హామును యజమానుడని పిలుచుచు అతనికి 

లోబడియుండెను. మీరును యోగయ్ముగా నడుచుకొనుచు, ఏ భయమునకు బెదరక యునన్యెడల 

ఆమెకు పిలల్లగుదురు. 

లేవీయకాండము 12:2 => నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము ఒక సతరీ గరభ్వతియై మగపిలల్ను 

కనినయెడల ఆమెయేడు దినములు పురిటాలై యుండవలెను. ఆమె తాను ముటుట్దై కడగానుండు 

దినముల లెకక్నుబటిట్ పురిటాలై యుండవలెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 4:9 => యబేబ్జు1 తన సహోదరులకంటె ఘనము పొందినవాడైయుండెను 

వేదనపడి యితని కంటినని అతని తలిల్ అతనికి యబేబ్జు అని పేరుపెటెట్ను. 

ఎసేత్రు 1:12 => రాణియైన వషిత్ నపుంసకులచేత ఇయయ్బడిన రాజాజఞ్ పర్కారము వచుచ్టకు 

ఒపప్కపోగా రాజు మిగుల కోపగించెను, అతని కోపము రగులుకొనెను. 

కీరత్నలు 78:33 => కాబటిట్ ఆయన, వారి దినములు ఊపిరివలె గడచిపోజేసెను వారి 

సంవతస్రములు అకసామ్తుత్గా గడచిపోజేసెను. 

యిరిమ్యా 20:18 => కషట్మును దుఃఖమును చూచుటకై నా దినములు అవమానముతో 

గతించిపోవునటుల్ నేనేల గరభ్ములోనుండి వెడలితిని? 

యిరిమ్యా 44:19 => మేము ఆకాశరాణికి ధూపము వేయగాను, ఆమెకు పానారప్ణములు 

అరిప్ంపగాను, మా పురుషుల సెలవులేకుండ ఆమెకు పిండివంటలు చేయుచునాన్మా? ఆమెకు 

పానారప్ణములు పోయుచునాన్మా? అని వారు చెపప్గా 

Page  of 208 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

దానియేలు 11:37 => అతడు అందరికంటె ఎకుక్వగా తనున్తాను హెచిచ్ంచుకొనును గనుక తన 

పితరుల దేవతలను లక్షయ్పెటట్డు; మరియు సతరీలకాంకిష్తా దేవతను గాని, యే దేవతను గాని 

లక్షయ్పెటట్డు. 

1 కొరిందీయులకు 11:7 => పురుషుడైతే దేవుని పోలికయు మహిమయునైయునాన్డు గనుక 

తలమీద ముసుకు వేసికొనకూడదు గాని సతరీ పురుషుని మహిమయైయునన్ది. 

వచనము 17 

ఆయన ఆదాముతో నీవు నీ భారయ్మాట విని తినవదద్ని నేను నీకాజాఞ్పించిన వృక్షఫలములు తింటివి 

గనుక నీ నిమితత్ము నేల శపింపబడియునన్ది; పర్యాసముతోనే నీవు బర్దుకు దినములనిన్యు దాని 

పంట తిందువు; 

1 సమూయేలు 15:23 => తిరుగుబాటు చేయుట సోదె చెపుప్టయను పాపముతో సమానము; 

మూరఖ్తను అగపరచుట మాయావిగర్హము గృహదేవతలను పూజించుటతో సమానము. యెహోవా 

ఆజఞ్ను నీవు విసరిజ్ంతివి గనుక నీవు రాజుగా ఉండకుండ ఆయన నినున్ విసరిజ్ంచెననగా 

1 సమూయేలు 15:24 => సౌలు జనులకు జడిసి వారి మాట వినినందున నేను యెహోవా ఆజఞ్ను నీ 

మాటలను మీరి పాపము తెచుచ్కొంటిని. 

మతత్యి 22:12 => సేన్హితుడా, పెండిల్వసత్రము లేక ఇకక్డికేలాగు వచిచ్తివని అడుగగా వాడు 

మౌనియై యుండెను. 

మతత్యి 25:26 => అందుకు అతని యజమానుడు వానిని చూచి సోమరివైన చెడ డ్ దాసుడా, నేను 

వితత్నిచోట కోయువాడను, చలల్నిచోట పంట కూరుచ్కొనువాడనని నీవు ఎరుగుదువా? 

మతత్యి 25:27 => అటల్యితే నీవు నా సొముమ్ సాహుకారులయొదద్ ఉంచవలసి యుండెను; నేను 

వచిచ్ వడిడ్తోకూడ నా సొముమ్ తీసికొనియుందునే అని చెపిప్ 

మతత్యి 25:45 => అందుకాయన మికిక్లి అలుప్లైన వీరిలో ఒకనికైనను మీరు ఈలాగు చేయలేదు 

గనుక నాకు చేయలేదని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్నని వారితో అనును. 
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లూకా 19:22 => అందుకతడు చడ డ్ దాసుడా, నీ నోటి మాటనుబటిట్యే నీకు తీరుప్ తీరుచ్దును; నేను 

పెటట్నిదానిని ఎతుత్వాడను, వితత్నిదానిని కోయువాడనునైన కఠినుడనని నీకు తెలిసియుండగా 

రోమీయులకు 3:19 => పర్తి నోరు మూయబడునటుల్ను, సరవ్లోకము దేవుని శిక్షకు 

పాతర్మగునటుల్ను, ధరమ్శాసత్రము చెపుప్చునన్ వాటిననిన్టిని ధరమ్శాసత్రమునకు లోనైనవారితో 

చెపుప్చునన్దని యెరుగుదుము. 

ఆదికాండము 3:6 => సతరీ ఆ వృక్షము ఆహారమునకు మంచిదియు, కనున్లకు అందమైనదియు, 

వివేకమిచుచ్ రమయ్మైనదియునై యుండుట చూచినపుప్డు ఆమె దాని ఫలములలో కొనిన్ తీసికొని తిని 

తనతోపాటు తన భరత్కును ఇచెచ్ను, అతడుకూడ తినెను; 

ఆదికాండము 3:11 => అందుకాయన నీవు దిగంబరివని నీకు తెలిపినవాడెవడు? నీవు తినకూడదని 

నేను నీకాజాఞ్పించిన వృక్షఫలములు తింటివా? అని అడిగెను. 

ఆదికాండము 2:16 => మరియు దేవుడైన యెహోవా ఈ తోటలోనునన్ పర్తి వృక్ష ఫలములను నీవు 

నిరభయ్ంతరముగా తినవచుచ్ను; 

ఆదికాండము 2:17 => అయితే మంచి చెడ డ్ల తెలివినిచుచ్ వృక్ష ఫలములను తినకూడదు; నీవు 

వాటిని తినుదినమున నిశచ్యముగా చచెచ్దవని నరుని కాజాఞ్పించెను.  

యిరిమ్యా 7:23 => ఏదనగానా మాటలు మీరు అంగీకరించినయెడల నేను మీకు 

దేవుడనైయుందును మీరు నాకు జనులైయుందురు ; మీకు కేష్మము కలుగునటుల్ నేను 

మీకాజాఞ్పించుచునన్ మారగ్మంతటియందు మీరు నడుచుకొనుడి. 

యిరిమ్యా 7:24 => అయితే వారు వినకపోయిరి, చెవియొగగ్కుండిరి, ముందుకుసాగక 

వెనుకదీయుచు తమ ఆలోచనలనుబటిట్ తమ దుషట్ హృదయకాఠినయ్ము ననుసరించి నడుచుచు వచిచ్రి. 

ఆదికాండము 5:29 => భూమిని యెహోవా శపించినందువలన కలిగిన మనచేతుల కషట్ము 

విషయములోను మన పని విషయములోను ఇతడు మనకు నెమమ్ది కలుగజేయుననుకొని అతనికి 

నోవహు అని పేరు పెటెట్ను 

కీరత్నలు 127:2 => మీరు వేకువనే లేచి చాల రాతిర్యైన తరువాత పండుకొనుచు కషాట్రిజ్తమైన 

ఆహారము తినుచునుండుట వయ్రథ్మే. తన పిర్యులు నిదిర్ంచుచుండగా ఆయన వారికిచుచ్చునాన్డు.  
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పర్సంగి 1:2 => వయ్రథ్ము వయ్రథ్మని పర్సంగి చెపుప్చునాన్డు, వయ్రథ్ము వయ్రథ్ము సమసత్ము వయ్రథ్మే. 

పర్సంగి 1:3 => సూరుయ్నికిర్ంద నరులు పడుచుండు పాటు అంతటివలన వారికి కలుగుచునన్ 

లాభమేమి? 

పర్సంగి 1:13 => ఆకాశముకిర్ంద జరుగునది అంతటిని జాఞ్నముచేత విచారించి గర్హించుటకై నా 

మనసుస్ నిలిపితిని; వారు దీనిచేత అభాయ్సము నొందవలెనని దేవుడు మానవులకు ఏరాప్టుచేసిన 

పర్యాసము బహు కఠినమైనది. 

పర్సంగి 1:14 => సూరుయ్నికిర్ంద జరుగుచునన్ కిర్యలననిన్టిని నేను చూచితిని; అవి అనిన్యు 

వయ్రథ్ములే, అవి యొకడు గాలికై పర్యాసపడినటుట్నన్వి. 

పర్సంగి 2:11 => అపుప్డు నేను చేసిన పనులనిన్యు, వాటికొరకై నేను పడిన పర్యాసమంతయు 

నేను నిదానించి వివేచింపగా అవనిన్యు వయ్రథ్మైనవిగాను ఒకడు గాలికి పర్యాసపడినటుట్గాను 

అగుపడెను, సూరుయ్ని కిర్ంద లాభకరమైనదేదియు లేనటుట్ నాకు కనబడెను. 

పర్సంగి 2:17 => ఇది చూడగా సూరుయ్ని కిర్ంద జరుగునది నాకు వయ్సనము పుటిట్ంచెను అంతయు 

వయ్రథ్ముగాను ఒకడు గాలికై పర్యాసపడినటుట్గాను కనబడెను గనుక బర్దుకుట నాకసహయ్మాయెను. 

యెషయా 24:5 => లోకనివాసులు ధరమ్శాసనములను అతికర్మించియునాన్రు కటట్డను మారిచ్ 

నితయ్నిబంధనను మీరియునాన్రు. దాని నివాసులచేత లోకము అపవితర్మాయెను. 

యెషయా 24:6 => శాపము దేశమును నాశనము చేయుచునన్ది దాని నివాసులు శిక్షకు పాతుర్లైరి 

దేశనివాసులు కాలిపోయిరి శేషించిన మనుషుయ్లు కొదిద్గానే యునాన్రు. 

రోమీయులకు 8:20 => ఏలయనగా సృషిట్, నాశనమునకు లోనయిన దాసయ్ములో నుండి 

విడిపింపబడి, దేవుని పిలల్లు పొందబోవు మహిమగల సావ్తంతర్య్ము పొందుదునను నిరీక్షణ కలదై, 

రోమీయులకు 8:21 => సేవ్చఛ్గా కాక దానిని లోపరచినవాని మూలముగా వయ్రథ్పరచబడెను. 

రోమీయులకు 8:22 => సృషిట్ యావతుత్ ఇదివరకు ఏకగీర్వముగా మూలుగుచు పర్సవవేదన 

పడుచునునన్దని యెరుగుదుము. 

యోబు 5:6 => శర్మ ధూళిలోనుండి పుటట్దు. బాధ భూమిలోనుండి మొలవదు. 

యోబు 5:7 => నిపుప్రవవ్లు పైకి ఎగురునటుల్ నరులు శర్మానుభవమునకే పుటుట్చునాన్రు. 
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యోబు 14:1 => సతరీ కనిన నరుడు కొదిద్ దినములవాడై మికిక్లి బాధనొందును. 

యోబు 21:17 => భకిత్శూనుయ్ల దీపము ఆరిప్వేయబడుట అరుదు గదా.వారిమీదికి ఆపద వచుచ్ట 

బహు అరుదు గదా. 

కీరత్ నలు 90 :7 => నీ కోపమువలన మేము కీష్ణించుచునాన్ము నీ ఉగర్తనుబటిట్ 

దిగులుపడుచునాన్ము. 

కీరత్నలు 90:8 => మా దోషములను నీవు నీ యెదుట నుంచుకొనియునాన్వు నీ ముఖకాంతిలో మా 

రహసయ్పాపములు కనబడుచునన్వి. 

కీరత్నలు 90:9 => నీ ఉగర్తను భరించుచునే మా దినములనిన్యు గడిపితివిు. నిటూ ట్రుప్లు 

విడిచినటుట్ మా జీవితకాలము జరుపుకొందుము. 

పర్సంగి 2:22 => సూరుయ్ని కిర్ంద నరునికి తటసిథ్ంచు పర్యాసమంతటిచేతను, వాడు తలపెటుట్ 

కారయ్ములనిన్టిచేతను, వానికేమి దొరుకుచునన్ది? 

పర్సంగి 2:23 => వాని దినములనిన్యు శర్మకరములు, వాని పాటుల్ వయ్సనకరములు, 

రాతిర్యందైనను వాని మనసుస్నకు నెమమ్ది దొరకదు; ఇదియు వయ్రథ్మే. 

పర్సంగి 5:17 => ఇదియు మనసుస్నకు ఆయాసకరమైనదే, తన దినములనిన్యు అతడు చీకటిలో 

భోజనము చేయును, అతనికి వాయ్కులమును, రోగమును, అసహయ్మును కలుగును. 

యోహాను 16:33 => నాయందు మీకు సమాధానము కలుగునటుల్ ఈ మాటలు మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. లోకములో మీకు శర్మ కలుగును; అయినను ధైరయ్ము తెచుచ్కొనుడి, నేను లోకమును 

జయించియునాన్ననెను. 

ఆదికాండము 4:12 => నీవు నేలను సేదయ్పరుచునపుప్డు అది తన సారమును ఇక మీదట 

నీకియయ్దు; నీవు భూమిమీద దిగులు పడుచు దేశదిమమ్రివై యుందువనెను. 

ఆదికాండము 8:21 => అపుప్డు యెహోవా ఇంపయిన సువాసన నాఘార్ణించి ఇకమీదట 

నరులనుబటిట్ భూమిని మరల శపించను. ఎందుకనగా నరుల హృదయాలోచన వారి బాలయ్మునుండి 

చెడ డ్ది. నేనిపుప్డు చేసిన పర్కారముగా ఇకను సమసత్ జీవులను సంహరింపను 
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ఆదికాండము 16:2 => కాగా శారయి ఇదిగో నేను పిలల్లు కనకుండ యెహోవా చేసియునాన్డు. నీవు 

దయచేసి నా దాసితో పొముమ్; ఒకవేళ ఆమెవలన నాకు సంతానము కలుగవచుచ్నని అబార్ముతో 

చెపెప్ను; అబార్ము శారయి మాట వినెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:16 => పటట్ణములో నీవు శపింపబడుదువు; పొలములో నీవు 

శపింపబడుదువు; 

1 సమూయేలు 15:3 => కాబటిట్ నీవు పోయి కనికరింపక అమాలేకీయులను హతము చేయుచు, 

పురుషులనేమి సతరీలనేమి బాలురనేమి పసిపిలల్లనేమి యెదుద్లనేమి గొఱ ఱ్లనేమి ఒంటెలనేమి 

గారద్భములనేమి అనిన్టిని హతముచేసి వారికి కలిగినదంతయు బొతిత్గా పాడుచేసి అమాలేకీయులను 

నిరూమ్లము చేయుమని చెపెప్ను. 

యోబు 2:10 => అందుకతడు మూరు ఖ్రాలు మాటలాడునటుల్ నీవు మాటలాడుచునాన్వు; మనము 

దేవునివలన మేలు అనుభవించుదుమా, కీడును మనము అనుభవింప తగదా అనెను. ఈ సంగతులలో 

ఏ విషయమందును యోబునోటి మాటతోనైనను పాపము చేయలేదు. 

యోబు 31:40 => గోధుమలకు పర్తిగా ముళుల్ను యవలకు పర్తిగా కలుపును మొలచును గాక. 

యోబు వాకయ్ములు ఇంతటితో సమాపత్ములాయెను.  

సామెతలు 24:31 => ఇదిగో దానియందంతట ముండల్ తుపప్లు బలిసియుండెను. దూలగొండుల్ 

దాని కపిప్యుండెను దాని రాతి గోడ పడియుండెను. 

పర్సంగి 3:18 => కాగా తాము మృగములవంటివారని నరులు తెలిసికొనునటుల్ను, దేవుడు వారిని 

విమరిశ్ంచునటుల్ను ఈలాగు జరుగుచునన్దని అనుకొంటిని. 

పర్సంగి 5:9 => ఏ దేశములో రాజు భూమి విషయమై శర్దధ్ పుచుచ్కొనునో ఆ దేశమునకు సరవ్ 

విషయములయందు మేలు కలుగును. 

పర్సంగి 6:7 => మనుషుయ్ల పర్యాసమంతయు వారి నోటికే గదా; అయినను వారి మనసుస్ 

సంతుషిట్నొందదు. 

పర్సంగి 6:10 => ముందుండినది బహుకాలము కిర్ందనే తెలియబడెను; ఆ యా మనుషుయ్లు 

ఎటిట్వారగుదురో అది నిరణ్యమాయెను; తమకంటె బలవంతుడైన వానితో వారు వాయ్జెయ్మాడజాలరు. 
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యిరిమ్యా 44:19 => మేము ఆకాశరాణికి ధూపము వేయగాను, ఆమెకు పానారప్ణములు 

అరిప్ంపగాను, మా పురుషుల సెలవులేకుండ ఆమెకు పిండివంటలు చేయుచునాన్మా? ఆమెకు 

పానారప్ణములు పోయుచునాన్మా? అని వారు చెపప్గా 

మతత్యి 11:28 => పర్యాసపడి భారము మోసికొనుచునన్ సమసత్ జనులారా, నాయొదద్కు రండి; 

నేను మీకు విశార్ంతి కలుగజేతును. 

మతత్యి 16:23 => అయితే ఆయన పేతురువైపు తిరిగి సాతానా, నా వెనుకకు పొముమ్; నీవు నాకు 

అభయ్ంతరకారణమై యునాన్వు; నీవు మనుషుయ్ల సంగతులనే తలంచుచునాన్వు గాని దేవుని 

సంగతులను తలంపక యునాన్వని పేతురుతో చెపెప్ను 

మారుక్ 4:7 => కొనిన్ ముండల్పొదలలో పడెను; ముండల్పొదలు ఎదిగి వాటిని అణచివేసెను గనుక 

అవి ఫలింపలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:29 => అందుకు పేతురును అపొసత్లులు నుమనుషుయ్లకు కాదు దేవునికే 

మేము లోబడవలెను గదా. 

1 కొరిందీయులకు 15:56 => మరణపు ములుల్ పాపము; పాపమునకునన్ బలము ధరమ్శాసత్రమే. 

హెబీర్యులకు 6:8 => అయితే ముండల్తుపప్లును గచచ్తీగెలును దానిమీద పెరిగినయెడల అది 

పనికిరానిదని విసరిజ్ంపబడి శాపము పొందతగినదగును. తుదకది కాలిచ్వేయబడును. 

యాకోబు 1:15 => దురాశ గరభ్ము ధరించి పాపమును కనగా, పాపము పరిపకవ్మై మరణమును 

కనును. 

వచనము 18 

అది ముండల్తుపప్లను గచచ్పొదలను నీకు మొలిపించును; పొలములోని పంట తిందువు; 

యెహోషువ 23:13 => మీ దేవుడైన యెహోవా మీ యెదుటనుండి యీ జనములను కొటిట్వేయుట 

మానును. మీ దేవుడైన యెహోవా మీకిచిచ్న యీ మంచి దేశములో ఉండకుండ మీరు నశించువరకు 

వారు మీకు ఉరిగాను బోనుగాను మీ పర్కక్లమీద కొరడాలుగాను మీ కనున్లలో ముళుల్గాను ఉందురు. 
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యోబు 5:5 => ఆకలిగొనినవారు అతని పంటను తినివేయుదురు ముండల్చెటల్లోనుండియు వారు 

దాని తీసికొందురు బోనులు వారి ఆసిత్కొరకు కాచుకొనుచునన్వి  

యోబు 31:40 => గోధుమలకు పర్తిగా ముళుల్ను యవలకు పర్తిగా కలుపును మొలచును గాక. 

యోబు వాకయ్ములు ఇంతటితో సమాపత్ములాయెను.  

సామెతలు 22:5 => ముండుల్ను ఉరులును మూరు ఖ్ల మారగ్ములో ఉనన్వి తనున్ కాపాడుకొనువాడు 

వాటికి దూరముగా ఉండును. 

సామెతలు 24:31 => ఇదిగో దానియందంతట ముండల్ తుపప్లు బలిసియుండెను. దూలగొండుల్ 

దాని కపిప్యుండెను దాని రాతి గోడ పడియుండెను. 

యెషయా 5:6 => అది శుదిధ్చేయబడదు పారతో తర్వవ్బడదు దానిలో గచచ్పొదలును బలురకక్సి 

చెటుల్ను బలిసియుండును దానిమీద వరిష్ంపవలదని మేఘములకు ఆజఞ్నిచెచ్దను. 

యెషయా 7:23 => ఆ దినమున వెయియ్ వెండి నాణముల విలువగల వెయియ్ దార్క్షచెటుల్ండు పర్తి 

సథ్లమున గచచ్పొదలును బలురకక్సి చెటుల్ను పెరుగును. 

యెషయా 32:13 => నా జనుల భూమిలో ఆనందపురములోని ఆనందగృహములనిన్టిలో ముండల్ 

తుపప్లును బలురకక్సి చెటుల్ను పెరుగును. పైనుండి మనమీద ఆతమ్ కుమమ్రింపబడువరకు  

యిరిమ్యా 4:3 => యూదావారికిని యెరూషలేము నివాసులకును యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు ముళల్పొదలలో వితత్నములు చలల్క మీ బీడుపొలమును దునున్డి. 

యిరిమ్యా 12:13 => జనులు గోధుమలు చలిల్ ముండల్పంట కోయుదురు; వారు అలసట 

పడుచునాన్రు గాని పర్యోజనము లేకపోయెను; యెహోవా కోపాగిన్వలన కోతకు పంటలేక మీరు 

సిగుగ్పడుదురు. 

మతత్యి 13:7 => కొనిన్ ముండల్పొదలలో పడెను; ముండల్పొదలు ఎదిగి వాటిని అణచివేసెను గనుక 

అవి ఫలింపలేదు. 

హెబీర్యులకు 6:8 => అయితే ముండల్తుపప్లును గచచ్తీగెలును దానిమీద పెరిగినయెడల అది 

పనికిరానిదని విసరిజ్ంపబడి శాపము పొందతగినదగును. తుదకది కాలిచ్వేయబడును. 
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యోబు 1:21 => నేను నా తలిల్గరభ్ములోనుండి దిగంబరినై వచిచ్తిని, దిగంబరినై అకక్డికి 

తిరిగివెళె ల్దను; యెహోవా ఇచెచ్ను యెహోవా తీసికొనిపోయెను, యెహోవా నామమునకు సుత్తి 

కలుగునుగాక. 

కీరత్నలు 90:3 => నీవు మనుషుయ్లను మంటికి మారుచ్చునాన్వు నరులారా, తిరిగిరండని నీవు 

సెలవిచుచ్చునాన్వు. 

కీరత్నలు 104:2 => వసత్రమువలె వెలుగును నీవు కపుప్కొనియునాన్వు. తెరను పరచినటుట్ 

ఆకాశవిశాలమును నీవు పరచియునాన్వు.  

కీరత్నలు 104:14 => పశువులకు గడిడ్ని నరుల ఉపయోగమునకు కూర మొకక్లను ఆయన 

మొలిపించుచునాన్డు 

కీరత్నలు 104:15 => అందుమూలమున భూమిలోనుండి ఆహారమును నరుల హృదయమును 

సంతోషపెటుట్ దార్కాష్రసమును వారి మొగములకు మెరుగునిచుచ్ తైలమును నరుల హృదయమును 

బలపరచు ఆహారమును ఆయన పుటిట్ంచుచునాన్డు  

రోమీయులకు 14:2 => ఒకడు సమసత్మును తినవచుచ్నని నముమ్చునాన్డు, మరియొకడు 

బలహీనుడైయుండి, కూరగాయలనే తినుచునాన్డు. 

ఆదికాండము 4:12 => నీవు నేలను సేదయ్పరుచునపుప్డు అది తన సారమును ఇక మీదట 

నీకియయ్దు; నీవు భూమిమీద దిగులు పడుచు దేశదిమమ్రివై యుందువనెను. 

ఆదికాండము 9:20 => నోవహు వయ్వసాయము చేయనారంభించి, దార్క్షతోట వేసెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:16 => పటట్ణములో నీవు శపింపబడుదువు; పొలములో నీవు 

శపింపబడుదువు; 

1 సమూయేలు 15:3 => కాబటిట్ నీవు పోయి కనికరింపక అమాలేకీయులను హతము చేయుచు, 

పురుషులనేమి సతరీలనేమి బాలురనేమి పసిపిలల్లనేమి యెదుద్లనేమి గొఱ ఱ్లనేమి ఒంటెలనేమి 

గారద్భములనేమి అనిన్టిని హతముచేసి వారికి కలిగినదంతయు బొతిత్గా పాడుచేసి అమాలేకీయులను 

నిరూమ్లము చేయుమని చెపెప్ను. 
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2 సమూయేలు 23:6 => ఒకడు ముండల్ను చేత పటుట్కొనుటకు భయపడినటుల్ దురామ్రుగ్లు 

విసరిజ్ంపబడుదురు. 

యెషయా 24:5 => లోకనివాసులు ధరమ్శాసనములను అతికర్మించియునాన్రు కటట్డను మారిచ్ 

నితయ్నిబంధనను మీరియునాన్రు. దాని నివాసులచేత లోకము అపవితర్మాయెను. 

మారుక్ 4:7 => కొనిన్ ముండల్పొదలలో పడెను; ముండల్పొదలు ఎదిగి వాటిని అణచివేసెను గనుక 

అవి ఫలింపలేదు. 

లూకా 8:7 => మరికొనిన్ ముండల్పొదల నడుమ పడెను; ముండల్పొదలు వాటితో మొలిచి వాటినణచి 

వేసెను. 

వచనము 19 

నీవు నేలకు తిరిగి చేరువరకు నీ ముఖపు చెమట కారిచ్ ఆహారము తిందువు; ఏలయనగా నేలనుండి 

నీవు తీయబడితివి; నీవు మనేన్ గనుక తిరిగి మనైన్పోదువని చెపెప్ను. 

పర్సంగి 1:3 => సూరుయ్నికిర్ంద నరులు పడుచుండు పాటు అంతటివలన వారికి కలుగుచునన్ 

లాభమేమి? 

పర్సంగి 1:13 => ఆకాశముకిర్ంద జరుగునది అంతటిని జాఞ్నముచేత విచారించి గర్హించుటకై నా 

మనసుస్ నిలిపితిని; వారు దీనిచేత అభాయ్సము నొందవలెనని దేవుడు మానవులకు ఏరాప్టుచేసిన 

పర్యాసము బహు కఠినమైనది. 

ఎఫెసీయులకు 4:28 => దొంగిలువాడు ఇకమీదట దొంగిలక అకక్ర గలవానికి పంచిపెటుట్టకు 

వీలుకలుగు నిమితత్ము తనచేతులతో మంచి పనిచేయుచు కషట్పడవలెను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:9 => అవును సహోదరులారా, మా పర్యాసమును కషట్మును మీకు 

జాఞ్పకమునన్ది గదా. మేము మీలో ఎవనికైనను భారముగా ఉండకూడదని రాతిర్ంబగళుల్ కషట్ముచేసి 

జీవనము చేయుచు మీకు దేవుని సువారత్ పర్కటించితిమి 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:10 => మరియు మేము మీయొదద్ ఉనన్పుప్డు--ఎవడైనను పనిచేయ 

నొలల్నియెడల వాడు భోజనము చేయకూడదని మీకు ఆజాఞ్పించితివిు గదా. 
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యోబు 1:21 => నేను నా తలిల్గరభ్ములోనుండి దిగంబరినై వచిచ్తిని, దిగంబరినై అకక్డికి 

తిరిగివెళె ల్దను; యెహోవా ఇచెచ్ను యెహోవా తీసికొనిపోయెను, యెహోవా నామమునకు సుత్తి 

కలుగునుగాక. 

కీరత్నలు 90:3 => నీవు మనుషుయ్లను మంటికి మారుచ్చునాన్వు నరులారా, తిరిగిరండని నీవు 

సెలవిచుచ్చునాన్వు. 

కీరత్నలు 104:29 => నీవు ముఖము మరుగుచేసికొనగా అవి కలతపడును నీవు వాటి ఊపిరి 

తీసివేయునపుప్డు అవి పార్ణములు విడిచి మంటిపాలగును. 

పర్సంగి 5:15 => వాడు ఏ పర్కారముగా తలిల్ గరభ్మునుండి వచెచ్నో ఆ పర్కారముగానే తాను 

వచిచ్నటే ల్ దిగంబరిగానే మరల పోవును, తాను పర్యాసపడి చేసికొనినదానిలో ఏదైనను చేత 

పటుట్కొనిపోడు;  

ఆదికాండము 2:7 => దేవుడైన యెహోవా నేలమంటితో నరుని నిరిమ్ంచి వాని నాసికా రంధర్ములలో 

జీవవాయువును ఊదగా నరుడు జీవాతమ్ ఆయెను. 

ఆదికాండము 18:27 => అందుకు అబార్హాము ఇదిగో ధూళియు బూడిదెయునైన నేను పర్భువుతో 

మాటలాడ తెగించుచునాన్ను. 

ఆదికాండము 23:4 => మీ మధయ్ నేను పరదేశినిగాను పరవాసినిగాను ఉనాన్ను. మృతిబొందిన నా 

భారయ్ నా కనున్లయెదుట ఉండకుండ, ఆమెను పాతిపెటుట్టకు మీతావున నా కొక శమ్శానభూమిని 

సావ్సథ్య్ముగా ఇయుయ్డని అడుగగా 

యోబు 17:13 => ఆశ యేదైన నాకుండినయెడల పాతాళము నాకు ఇలుల్ అను ఆశయే. చీకటిలో 

నా పకక్ పరచుకొనుచునాన్ను 

యోబు 17:14 => నీవు నాకు తండిర్వని గోతితోను నీవు నాకు తలిల్వని చెలెల్లవని పురుగుతోను నేను 

మనవి చేయుచునాన్ను. 

యోబు 17:15 => నాకు నిరీక్షణాధారమేది? నా నిరీక్షణ యెవనికి కనబడును? 

యోబు 17:16 => ధూళిలో విశార్ంతి దొరకగా అది పాతాళపు అడ డ్కముమ్లయొదద్కు దిగుచునన్ది. 

యోబు 19:26 => ఈలాగు నా చరమ్ము చీకిపోయిన తరువాత శరీరముతో నేను దేవుని చూచెదను. 
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యోబు 21:26 => వారు సమానముగ మంటిలో పండుకొందురు పురుగులు వారిదద్రిని కపుప్ను. 

యోబు 34:15 => శరీరులందరు ఏకముగా నశించెదరు నరులు మరల ధూళియై పోవుదురు. 

కీరత్నలు 22:15 => నా బలము యెండిపోయి చిలల్పెంకువలె ఆయెను నా నాలుక నా దౌడను 

అంటుకొనియునన్ది నీవు ననున్ పేర్తల భూమిలో పడవేసియునాన్వు. 

కీరత్నలు 22:29 => భూమిమీద వరిథ్లుల్చునన్వారందరు అనన్పానములు పుచుచ్కొనుచు 

నమసాక్రము చేసెదరు తమ పార్ణము కాపాడుకొనలేక మంటిపాలగు వారందరు ఆయన సనిన్ధిని 

మోకరించెదరు 

కీరత్నలు 104:29 => నీవు ముఖము మరుగుచేసికొనగా అవి కలతపడును నీవు వాటి ఊపిరి 

తీసివేయునపుప్డు అవి పార్ణములు విడిచి మంటిపాలగును. 

సామెతలు 21:16 => వివేకమారగ్ము విడిచి తిరుగువాడు పేర్తల గుంపులో కాపురముండును. 

పర్సంగి 3:20 => సమసత్ము ఒకక్ సథ్లమునకే పోవును; సమసత్ము మంటిలోనుండి పుటెట్ను, 

సమసత్ము మంటికే తిరిగిపోవును. 

పర్సంగి 12:7 => మనన్యినది వెనుకటివలెనే మరల భూమికి చేరును, ఆతమ్ దాని దయచేసిన 

దేవునియొదద్కు మరల పోవును. 

దానియేలు 12:2 => మరియు సమాధులలో నిదిర్ంచు అనేకులు మేలుకొనెదరు; కొందరు 

నితయ్జీవము అనుభవించుటకును, కొందరు నిందపాలగుటకును నితయ్ముగా హేయులగుటకును 

మేలుకొందురు. 

రోమీయులకు 5:12 => ఇటుల్ండగా ఒక మనుషుయ్నిదావ్రా పాపమును పాపముదావ్రా మరణమును 

లోకములో ఏలాగు పర్వేశించెనో, ఆలాగుననే మనుషుయ్లందరు పాపము చేసినందున మరణము 

అందరికిని సంపార్పత్మాయెను. 

రోమీయులకు 5:13 => ఏలయనగా ధరమ్శాసత్రము వచిచ్నదనుక పాపము లోకములో ఉండెను గాని 

ధరమ్శాసత్రము లేనపుప్డు పాపము ఆరోపింపబడదు. 
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రోమీయులకు 5:14 => అయినను ఆదాము చేసిన అతికర్మమును బోలి పాపము చేయని 

వారిమీదకూడ, ఆదాము మొదలుకొని మోషే వరకు మరణమేలెను; ఆదాము రాబోవువానికి 

గురుతైయుండెను, 

రోమీయులకు 5:15 => అయితే అపరాధము కలిగినటుట్ కృపావరము కలుగలేదు. ఎటల్నగా ఒకని 

అపరాధమువలన అనేకులు చనిపోయినయెడల మరియెకుక్వగా దేవుని కృపయు, యేసుకీర్సత్ను ఒక 

మనుషుయ్ని కృపచేతనైన దానమును అనేకులకు విసత్రించెను 

రోమీయులకు 5:16 => మరియు పాపము చేసిన యొకనివలన శికాష్విధి కలిగినటుట్ ఆ దానము 

కలుగలేదు. ఏలయనగా తీరుప్ ఒకక్ అపరాధమూలముగా వచిచ్నదై శికాష్విధికి కారణమాయెను; 

కృపావరమైతే అనేకమైన అపరాధముల మూలముగా వచిచ్నదై మనుషుయ్లు నీతిమంతులుగా 

తీరచ్బడుటకు కారణమాయెను. 

రోమీయులకు 5:17 => మరణము ఒకని అపరాధమూలమున వచిచ్నదై ఆ యొకనిదావ్రానే 

యేలినయెడల కృపాబాహుళయ్మును నీతిదానమును పొందువారు జీవముగలవారై, మరి 

నిశచ్యముగా యేసుకీర్సత్ను ఒకని దావ్రానే యేలుదురు. 

రోమీయులకు 5:18 => కాబటిట్ తీరుప్ ఒకక్ అపరాధమూలమున వచిచ్నదై, మనుషుయ్లకందరికిని 

శికాష్విధి కలుగుటకు ఏలాగు కారణమాయెనో, ఆలాగే ఒకక్ పుణయ్కారయ్మువలన కృపాదానము 

మనుషుయ్లకందరికిని జీవపర్దమైన నీతి విధింపబడుటకు కారణమాయెను. 

రోమీయులకు 5:19 => ఏలయనగా ఒక మనుషుయ్ని అవిధేయతవలన అనేకులు పాపులుగా ఏలాగు 

చేయబడిరో, ఆలాగే ఒకని విధేయతవలన అనేకులు నీతిమంతులుగా చేయబడుదురు. 

రోమీయులకు 5:20 => మరియు అపరాధము విసత్రించునటుల్ ధరమ్శాసత్రము పర్వేశించెను. అయినను 

పాపము మరణమును ఆధారము చేసికొని యేలాగు ఏలెనో, 

రోమీయులకు 5:21 => ఆలాగే నితయ్జీవము కలుగుటకై, నీతిదావ్రా కృపయు మన పర్భువైన 

యేసుకీర్సుత్ మూలముగా ఏలునిమితత్ము పాపమెకక్డ విసత్రించెనో అకక్డ కృప అపరిమితముగా 

విసత్రించెను. 
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1 కొరిందీయులకు 15:21 => మనుషుయ్ని దావ్రా మరణము వచెచ్ను గనుక మనుషుయ్ని దావ్రానే 

మృతుల పునరుతాథ్నమును కలిగెను. 

1 కొరిందీయులకు 15:22 => ఆదామునందు అందరు ఏలాగు మృతిపొందుచునాన్రో, ఆలాగుననే 

కీర్సుత్నందు అందరు బర్దికింపబడుదురు. 

ఆదికాండము 2:17 => అయితే మంచి చెడ డ్ల తెలివినిచుచ్ వృక్ష ఫలములను తినకూడదు; నీవు 

వాటిని తినుదినమున నిశచ్యముగా చచెచ్దవని నరుని కాజాఞ్పించెను.  

ఆదికాండము 3:23 => దేవుడైన యెహోవా అతడు ఏ నేలనుండి తీయబడెనో దాని సేదయ్పరచుటకు 

ఏదెను తోటలోనుండి అతని పంపివేసెను. 

ఆదికాండము 5:5 => ఆదాము బర్దికిన దినములనిన్యు తొమిమ్దివందల ముపప్ది యేండుల్; 

అపుప్డతడు మృతిబొందెను. 

ఆదికాండము 9:20 => నోవహు వయ్వసాయము చేయనారంభించి, దార్క్షతోట వేసెను. 

ఆదికాండము 23:19 => ఆ తరువాత అబార్హాము కనాను దేశములో హెబోర్నను 

మమేర్యెదుటనునన్ మకేప్లా పొలము గుహలో తన భారయ్యైన శారాను పాతిపెటెట్ను. 

ఆదికాండము 35:29 => ఇసాస్కు కాలము నిండిన వృదుధ్డై పార్ణము విడిచి మృతిబొంది తన 

పితరులయొదద్కు చేరచ్బడెను. అతని కుమారులైన ఏశావు యాకోబులు అతని పాతిపెటిట్రి. 

ఆదికాండము 47:29 => ఇశార్యేలు చావవలసిన దినములు సమీపించినపుప్డు అతడు తన 

కుమారుడైన యోసేపును పిలిపించి నాయెడల నీకు కటాక్షమునన్యెడల దయచేసి నీ చెయియ్ 

నాతొడకిర్ంద ఉంచి నాయెడల దయను నమమ్కమును కనుపరచుము; ఎటల్నగా ననున్ ఐగుపుత్లో 

పాతిపెటట్కుము. 

ఆదికాండము 50:5 => నా తండిర్ నాచేత పర్మాణము చేయించి ఇదిగో నేను చనిపోవుచునాన్ను, 

కనానులో నా నిమితత్ము సమాధి తర్వివ్ంచితిని గదా, అందులోనే ననున్ పాతిపెటట్వలెనని చెపెప్ను. 

కాబటిట్ సెలవైతే నేనకక్డికి వెళి ల్ నా తండిర్ని పాతిపెటిట్ మరల వచెచ్దనని చెపుప్డనెను. 
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ఆదికాండము 50:24 => యోసేపు తన సహోదరులను చూచి నేను చనిపోవుచునాన్ను; దేవుడు 

నిశచ్యముగా మిముమ్ను చూడవచిచ్, యీ దేశములోనుండి తాను అబార్హాము ఇసాస్కు 

యాకోబులతో పర్మాణము చేసి యిచిచ్న దేశమునకు మిముమ్ను తీసికొనిపోవునని చెపెప్ను 

నాయ్యాధిపతులు 19:16 => ఆ చోటి మనుషుయ్లు బెనాయ్మీనీయులు. సాయంకాలమున ఒక 

ముసలివాడు పొలములోని తన పనినుండి వచెచ్ను. అతడు ఎఫార్యిమీయుల మనయ్పర్దేశము నుండి 

వచిచ్ గిబియాలో నివసించువాడు.  

యోబు 4:19 => జిగటమంటి యిండల్లో నివసించువారియందు మంటిలో పుటిట్నవారియందు 

చిమమ్ట చితికిపోవునటుల్ చితికిపోవువారియందు మరి ఎనిన్ కనుగొనును?  

యోబు 10:9 => జిగటమనున్గానునన్ ననున్ నీవు నిరిమ్ంచితివి,ఆ సంగతి జాఞ్పకము చేసికొనుము 

నీవు ననున్ మరల మనున్గా చేయుదువా? 

యోబు 21:33 => పలల్ములోని మంటి పెలల్లు వారికి ఇంపుగానునన్వి మనుషుయ్లందరు 

వారివెంబడి పోవుదురు ఆలాగుననే లెకక్ లేనంతమంది వారికి ముందుగా పోయిరి. 

యోబు 30:23 => మరణమునకు సరవ్జీవులకు నియమింపబడిన సంకేత సమాజమందిరమునకు 

నీవు ననున్ రపిప్ంచెదవని నాకు తెలియును. 

యోబు 33:6 => దేవునియెడల నేనును నీవంటివాడను నేనును జిగటమంటితో చేయబడినవాడనే 

కీరత్నలు 103:14 => మనము నిరిమ్ంపబడిన రీతి ఆయనకు తెలిసేయునన్ది మనము మంటివారమని 

ఆయన జాఞ్పకము చేసికొనుచునాన్డు. 

కీరత్నలు 104:23 => సాయంకాలమువరకు పాటుపడి తమ పనులను జరుపుకొనుటకై మనుషుయ్లు 

బయలువెళుల్దురు. 

కీరత్నలు 128:2 => నిశచ్యముగా నీవు నీచేతుల కషాట్రిజ్తము ననుభవించెదవు నీవు ధనుయ్డవు నీకు 

మేలు కలుగును. 

కీరత్నలు 146:4 => వారి పార్ణము వెడలిపోవును వారు మంటిపాలగుదురు. వారి సంకలప్ములు 

నాడే నశించును. 
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సామెతలు 12:11 => తన భూమిని సేదయ్పరచుకొనువానికి ఆహారము సమృదిధ్గా కలుగును 

వయ్రథ్మైనవాటిని అనుసరించువాడు బుదిధ్లేనివాడు. 

పర్సంగి 3:10 => నరులు అభాయ్సము పొందవలెనని దేవుడు వారికి పెటిట్యునన్ కషాట్నుభవమును 

నేను చూచితిని. 

యెహెజేక్లు 46:1 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా తూరుప్తటుట్ చూచు లోపటి 

ఆవరణపు గుమమ్ము, పనిచేయు ఆరు దినములు మూయబడియుండి, విశార్ంతిదినమునను 

అమావాసయ్ దినమునను తీయబడియుండవలెను. 

యోహాను 11:39 => యేసు రాయి తీసివేయుడని చెపప్గా చనిపోయినవాని సహోదరియైన మారత్ 

పర్భువా, అతడు చనిపోయి నాలుగు దినములైనది గనుక ఇపప్టికి వాసనకొటుట్నని ఆయనతో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:36 => దావీదు దేవుని సంకలప్ము చొపుప్న తన తరమువారికి సేవచేసి 

నిదిర్ంచి, 

రోమీయులకు 5:17 => మరణము ఒకని అపరాధమూలమున వచిచ్నదై ఆ యొకనిదావ్రానే 

యేలినయెడల కృపాబాహుళయ్మును నీతిదానమును పొందువారు జీవముగలవారై, మరి 

నిశచ్యముగా యేసుకీర్సత్ను ఒకని దావ్రానే యేలుదురు. 

రోమీయులకు 6:23 => ఏలయనగా పాపమువలన వచుచ్ జీతము మరణము, అయితే దేవుని 

కృపావరము మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునందు నితయ్జీవము. 

1 కొరిందీయులకు 15:42 => మృతుల పునరుతాథ్నమును ఆలాగే. శరీరము క్షయమైనదిగా వితత్బడి 

అక్షయమైనదిగా లేపబడును; 

1 కొరిందీయులకు 15:47 => మొదటి మనుషుయ్డు భూసంబంధియై మంటినుండి పుటిట్నవాడు, 

రెండవ మనుషుయ్డు పరలోకమునుండి వచిచ్నవాడు. 

2 కొరిందీయులకు 5:1 => భూమిమీద మన గుడారమైన యీ నివాసము శిథిలమైపోయినను, 

చేతిపనికాక దేవునిచేత కటట్బడినదియు నితయ్మైనదియునైన నివాసము పరలోకమందు మనకునన్దని 

యెరుగుదుము. 
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హెబీర్యులకు 9:27 => మనుషుయ్లొకక్సారే మృతిపొందవలెనని నియమింపబడెను; ఆ తరువాత 

తీరుప్ జరుగును. 

వచనము 20 

ఆదాము తన భారయ్కు హవవ్ అని పేరు పెటెట్ను. ఏలయనగా ఆమె జీవముగల పర్తివానికిని తలిల్. 

ఆదికాండము 2:20 => అపుప్డు ఆదాము సమసత్ పశువులకును ఆకాశ పకుష్లకును సమసత్ 

భూజంతువులకును పేరులు పెటెట్ను. అయినను ఆదామునకు సాటియైన సహాయము అతనికి 

లేకపోయెను. 

ఆదికాండము 2:23 => అపుప్డు ఆదాము ఇటల్నెను నా యెముకలలో ఒక యెముక నా 

మాంసములో మాంసము ఇది నరునిలోనుండి తీయబడెను గనుక నారి అనబడును. 

ఆదికాండము 5:29 => భూమిని యెహోవా శపించినందువలన కలిగిన మనచేతుల కషట్ము 

విషయములోను మన పని విషయములోను ఇతడు మనకు నెమమ్ది కలుగజేయుననుకొని అతనికి 

నోవహు అని పేరు పెటెట్ను 

ఆదికాండము 16:11 => మరియు యెహోవా దూత ఇదిగో యెహోవా నీ మొరను వినెను. నీవు 

గరభ్వతివై యునాన్వు; నీవు కుమారుని కని అతనికి ఇషామ్యేలు అను పేరు పెటుట్దువు; 

ఆదికాండము 29:32 => లేయా గరభ్వతియై కుమారుని కని, యెహోవా నా శర్మను 

చూచియునాన్డు గనుక నా పెనిమిటి ననున్ పేర్మించును గదా అనుకొని అతనికి రూబేను అను పేరు 

పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 29:33 => ఆమె మరల గరభ్వతియై కుమారుని కని నేను దేవ్షింపబడితిననన్ సంగతి 

యెహోవా వినాన్డు గనుక ఇతని కూడ నాకు దయచేసెననుకొని అతనికి షిమోయ్ను అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 29:34 => ఆమె మరల గరభ్వతియై కుమారుని కని తుదకు ఈసారి నా పెనిమిటి 

నాతో హతుత్కొని యుండును; అతనికి ముగుగ్రు కుమారులను కంటిననుకొనెను. అందుచేత అతనికి 

లేవి అను పేరు పెటెట్ను 
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ఆదికాండము 29:35 => ఆమె మరల గరభ్వతియై కుమారుని కని ఈసారి యెహోవాను 

సుత్తించెదననుకొని యూదా అను పేరు పెటెట్ను. అపుప్డామెకు కానుపు ఉడిగెను. 

ఆదికాండము 35:18 => ఆమె మృతిబొందెను; పార్ణము పోవుచుండగా ఆమె అతని పేరు బెనోని 

అనెను; అతని తండిర్ అతనికి బెనాయ్మీను అను పేరు పెటెట్ను. 

నిరగ్మకాండము 2:10 => ఆ బిడ డ్ పెదద్వాడైన తరువాత ఆమె ఫరో కుమారెత్ యొదద్కు అతని 

తీసికొనివచెచ్ను, అతడు ఆమెకు కుమారుడాయెను. ఆమె నీటిలోనుండి ఇతని తీసితినని చెపిప్ అతనికి 

మోషే అను పేరు పెటెట్ను. 

1 సమూయేలు 1:20 => గనుక హనాన్ గరభ్ము ధరించి దినములు నిండినపుప్డు ఒక కుమారుని 

కని నేను యెహోవాకు మొర్కుక్కొని వీనిని అడిగితిననుకొని వానికి సమూయేలను పేరు పెటెట్ను. 

మతత్యి 1:21 => తన పర్జలను వారి పాపములనుండి ఆయనే రకిష్ంచును గనుక ఆయనకు యేసు 

అను పేరు పెటుట్దువనెను. 

మతత్యి 1:23 => అని పర్భువు తన పర్వకత్ దావ్రా పలికిన మాట నెరవేరునటుల్ ఇదంతయు జరిగెను. 

ఇమామ్నుయేలను పేరునకు భాషాంతరమున దేవుడు మనకు తోడని అరథ్ము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:26 => మరియు యావదూభ్మిమీద కాపురముండుటకు ఆయన 

యొకనినుండి పర్తి జాతిమనుషుయ్లను సృషిట్ంచి, వారు ఒకవేళ దేవునిని తడవులాడి కనుగొందురేమో 

యని,  

వచనము 21 

దేవుడైన యెహోవా ఆదామునకును అతని భారయ్కును చరమ్పు చొకాక్యిలను చేయించి వారికి 

తొడిగించెను. 

ఆదికాండము 3:7 => అపుప్డు వారిదద్రి కనున్లు తెరవబడెను; వారు తాము దిగంబరులమని 

తెలిసికొని అంజూరపు ఆకులు కుటిట్ తమకు కచచ్డములను చేసికొనిరి. 

యెషయా 61:10 => శృంగారమైనపాగా ధరించుకొనిన పెండిల్కుమారుని రీతిగాను ఆభరణములతో 

అలంకరించుకొనిన పెండిల్కుమారెత్ రీతిగాను ఆయన రక్షణవసత్రములను నాకు ధరింపజేసియునాన్డు 
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నీతి అను పైబటట్ను నాకు ధరింపజేసియునాన్డు కాగా యెహోవానుబటిట్ మహానందముతో నేను 

ఆనందించుచునాన్ను నా దేవునిబటిట్ నా ఆతమ్ ఉలల్సించుచునన్ది  

రోమీయులకు 3:22 => అది యేసుకీర్సుత్నందలి విశావ్సమూలమైనదై, నముమ్వారందరికి కలుగు 

దేవుని నీతియైయునన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 5:2 => మనము దిగంబరులము కాక వసత్రము ధరించుకొనినవారముగా 

కనబడుదుము. కాబటిట్ పరలోకమునుండివచుచ్ మన నివాసము దీనిపైని ధరించుకొన నపేకిష్ంచుచు 

దీనిలో మూలుగ్చునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 5:3 => ఈ గుడారములోనునన్ మనము భారము మోసికొని మూలుగ్చునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 5:21 => ఎందుకనగా మనమాయనయందు దేవుని నీతి అగునటుల్ పాపమెరుగని 

ఆయనను మనకోసము పాపముగా చేసెను. 

లేవీయకాండము 1:6 => అపుప్డతడు దహనబలి రూపమైన ఆ పశుచరమ్మును ఒలిచి, దాని 

అవయవములను విడదీసిన తరువాత 

లేవీయకాండము 7:8 => ఒకడు తెచిచ్న దహనబలిని ఏ యాజకుడు అరిప్ంచునో ఆ యాజకుడు 

అరిప్ంచిన దహనబలి పశువు చరమ్ము అతనిది; అది అతనిదగును. 

1 కొరిందీయులకు 12:23 => శరీరములో ఏ అవయవములు ఘనతలేనివని తలంతుమో ఆ 

అవయవములను మరి ఎకుక్వగా ఘనపరచుచునాన్ము. సుందరములు కాని మన అవయవములకు 

ఎకుక్వైన సౌందరయ్ము కలుగును. 

2 కొరిందీయులకు 3:7 => మరణకారణమగు పరిచరయ్, రాళల్మీద చెకక్బడిన అక్షరములకు 

సంబంధించినదైనను, మహిమతో కూడినదాయెను. అందుకే మోషే ముఖముమీద పర్కాశించుచుండిన 

ఆ మహిమ తగిగ్పోవునదైనను, ఇశార్యేలీయులు అతని ముఖము తేరి చూడలేకపోయిరి. 

వచనము 22 
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అపుప్డు దేవుడైన యెహోవా ఇదిగో మంచిచెడ డ్లను ఎరుగునటుల్, ఆదాము మనలో 

ఒకనివంటివాడాయెను. కాబటిట్ అతడు ఒకవేళ తన చెయియ్ చాచి జీవవృక్షఫలమును కూడ తీసికొని 

తిని నిరంతరము జీవించునేమో అని 

ఆదికాండము 3:5 => ఏలయనగా మీరు వాటిని తిను దినమున మీ కనున్లు తెరవబడుననియు, 

మీరు మంచిచెడ డ్లను ఎరిగినవారై దేవతలవలె ఉందురనియు దేవునికి తెలియునని సతరీతో చెపప్గా 

ఆదికాండము 1:26 => దేవుడు మన సవ్రూపమందు మన పోలికె చొపుప్న నరులను చేయుదము; 

వారు సముదర్పు చేపలను ఆకాశ పకుష్లను పశువులను సమసత్ భూమిని భూమిమీద పార్కు పర్తి 

జంతువును ఏలుదురుగాకనియు పలికెను. 

ఆదికాండము 11:6 => అపుప్డు యెహోవా ఇదిగో జనము ఒకక్టే; వారికందరికి భాష ఒకక్టే; 

వారు ఈ పని ఆరంభించియునాన్రు. ఇకమీదట వారు చేయదలచు ఏ పనియైనను చేయకుండ వారికి 

ఆటంకమేమియు నుండదు 

ఆదికాండము 11:7 => గనుక మనము దిగిపోయి వారిలో ఒకని మాట ఒకనికి తెలియకుండ అకక్డ 

వారి భాషను తారుమారు చేయుదము రండని అనుకొనెను. 

యెషయా 19:12 => నీ జాఞ్నులు ఏమైరి? సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఐగుపుత్నుగూరిచ్ 

నిరణ్యించినదానిని వారు గర్హించి నీతో చెపప్వలెను గదా? 

యెషయా 19:13 => సోయను అధిపతులు అవివేకులైరి నోపు అధిపతులు మోసపోయిరి. ఐగుపుత్ 

గోతర్ నిరావ్హకులు అది మారగ్ము తపుప్నటుల్ చేసిరి 

యెషయా 47:12 => నీ బాలయ్మునుండి నీవు పర్యాసపడి అభయ్సించిన నీ కరణ్పిశాచ తంతర్ములను 

నీ విసాత్రమైన శకునములను చూపుటకు నిలువుము ఒకవేళ అవి నీకు పర్యోజనములగునేమో 

ఒకవేళ నీవు మనుషుయ్లను బెదరింతువేమో  

యెషయా 47:13 => నీ విసాత్రమైన యోచనలవలన నీవు అలసియునాన్వు జోయ్తిషుక్లు 

నక్షతర్సూచకులు మాసచరయ్ చెపుప్వారు నిలువబడి నీమీదికి వచుచ్నవి రాకుండ నినున్ తపిప్ంచి 

రకిష్ంచుదురేమో ఆలోచించుము.  
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యిరిమ్యా 22:23 => లెబానోను నివాసినీ, దేవదారు వృక్షములలో గూడు కటుట్కొనినదానా, 

పర్సవించు సతరీకి కలుగు వేదనవంటి కషట్ము నీకు వచుచ్నపుప్డు నీవు బహుగా కేకలువేయుదువు గదా!  

ఆదికాండము 2:9 => మరియు దేవుడైన యెహోవా చూపునకు రమయ్మైనదియు ఆహారమునకు 

మంచిదియునైన పర్తి వృక్షమును, ఆ తోటమధయ్ను జీవవృక్షమును, మంచిచెడ డ్ల తెలివినిచుచ్ 

వృక్షమును నేలనుండి మొలిపించెను. 

సామెతలు 3:18 => దాని నవలంబించువారికి అది జీవవృక్షము దాని పటుట్కొనువారందరు 

ధనుయ్లు. 

పర్కటన 2:7 => చెవిగలవాడు ఆతమ్ సంఘములతో చెపుప్చునన్ మాట వినునుగాక. జయించు వానికి 

దేవుని పరదైసులో ఉనన్ జీవవృక్ష ఫలములు భుజింపనితుత్ను. 

పర్కటన 22:2 => ఆ పటట్ణపు రాజవీధి మధయ్ను పర్వహించుట ఆ దూత నాకు చూపెను. ఆ నది 

యొకక్ ఈవలను ఆవలను జీవవృక్షముండెను; అది నెలనెలకు ఫలించుచు పండెర్ండు కాపులు 

కాయును. ఆ వృక్షము యొకక్ ఆకులు జనములను సవ్సథ్పరచుటకై వినియోగించును. 

కీరత్నలు 22:26 => దీనులు భోజనముచేసి తృపిత్పొందెదరు యెహోవాను వెదకువారు ఆయనను 

సుత్తించెదరు మీ హృదయములు తెపప్రిలిల్ నితయ్ము బర్దుకును. 

యోహాను 6:48 => విశవ్సించువాడే నితయ్జీవము గలవాడు. జీవాహారము నేనే.  

యోహాను 6:49 => మీ పితరులు అరణయ్ములో మనాన్ను తినినను చనిపోయిరి. 

యోహాను 6:50 => దీనిని తినువాడు చావకుండునటుల్ పరలోకమునుండి దిగివచిచ్న ఆహారమిదే. 

యోహాను 6:51 => పరలోకమునుండి దిగివచిచ్న జీవాహారమును నేనే. ఎవడైనను ఈ ఆహారము 

భుజించితే వాడెలల్పుప్డును జీవించును; మరియు నేనిచుచ్ ఆహారము లోకమునకు జీవముకొరకైన నా 

శరీరమే అని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ననెను. 

యోహాను 6:52 => యూదులు ఈయన తన శరీరమును ఏలాగు తిననియయ్గలడని యొకనితో 

ఒకడు వాదించిరి. 

యోహాను 6:53 => కావున యేసు ఇటల్నెను మీరు మనుషయ్కుమారుని శరీరము తిని ఆయన రకత్ము 

తార్గితేనే కాని, మీలో మీరు జీవముగలవారు కారు. 
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యోహాను 6:54 => నా శరీరము తిని నా రకత్ము తార్గువాడే నితయ్జీవము గలవాడు; అంతయ్దినమున 

నేను వానిని లేపుదును. 

యోహాను 6:55 => నా శరీరము నిజమైన ఆహారమును నా రకత్ము నిజమైన పానమునైయునన్ది. 

యోహాను 6:56 => నా శరీరము తిని నా రకత్ము తార్గువాడు నాయందును నేను వానియందును 

నిలిచియుందుము. 

యోహాను 6:57 => జీవముగల తండిర్ ననున్ పంపెను గనుక నేను తండిర్ మూలముగా 

జీవించుచునన్టే ట్ ననున్ తినువాడును నా మూలముగా జీవించును. 

యోహాను 6:58 => ఇదే పరలోకమునుండి దిగివచిచ్న ఆహారము; పితరులు మనాన్ను తినియు 

చనిపోయినటుట్ గాదు; ఈ ఆహారము తినువాడు ఎలల్పుప్డును జీవించునని నిశచ్యముగా మీతో 

చెపుప్చునాన్ననెను 

ఆదికాండము 42:4 => అయినను ఇతనికి హాని సంభవించునేమో అని యాకోబు యోసేపు 

తముమ్డగు బెనాయ్మీనును అతని అనన్లతో పంపినవాడు కాడు. 

సామెతలు 15:4 => సాతివ్కమైన నాలుక జీవవృక్షము దానిలో కుటిలత యుండినయెడల ఆతమ్కు 

భంగము కలుగును. 

పరమగీతము 2:3 => అడవివృక్షములలో జలద్రు వృక్షమెటుల్నన్దో పురుషులలో నా పిర్యుడు 

అటుల్నాన్డు ఆనందభరితనై నేనతని నీడను కూరుచ్ంటిని అతని ఫలము నా జిహవ్కు మధురము.  

యెషయా 6:8 => అపుప్డు నేను ఎవని పంపెదను? మా నిమితత్ము ఎవడు పోవునని పర్భువు 

సెలవియయ్గా వింటిని. అంతట నేను చితత్గించుము నేనునాన్ను ననున్ పంపుమనగా 

రోమీయులకు 5:12 => ఇటుల్ండగా ఒక మనుషుయ్నిదావ్రా పాపమును పాపముదావ్రా మరణమును 

లోకములో ఏలాగు పర్వేశించెనో, ఆలాగుననే మనుషుయ్లందరు పాపము చేసినందున మరణము 

అందరికిని సంపార్పత్మాయెను. 

వచనము 23 
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దేవుడైన యెహోవా అతడు ఏ నేలనుండి తీయబడెనో దాని సేదయ్పరచుటకు ఏదెను తోటలోనుండి 

అతని పంపివేసెను. 

ఆదికాండము 3:19 => నీవు నేలకు తిరిగి చేరువరకు నీ ముఖపు చెమట కారిచ్ ఆహారము తిందువు; 

ఏలయనగా నేలనుండి నీవు తీయబడితివి; నీవు మనేన్ గనుక తిరిగి మనైన్పోదువని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 2:5 => అదివరకు పొలమందలి యే పొదయు భూమిమీద నుండలేదు. పొలమందలి 

యే చెటుట్ను మొలవలేదు; ఏలయనగా దేవుడైన యెహోవా భూమిమీద వాన కురిపించలేదు, నేలను 

సేదయ్పరచుటకు నరుడు లేడు 

ఆదికాండము 4:2 => తరువాత ఆమె అతని తముమ్డగు హేబెలును కనెను. హేబెలు గొఱ ఱ్ల కాపరి; 

కయీను భూమిని సేదయ్పరచువాడు.  

ఆదికాండము 4:12 => నీవు నేలను సేదయ్పరుచునపుప్డు అది తన సారమును ఇక మీదట 

నీకియయ్దు; నీవు భూమిమీద దిగులు పడుచు దేశదిమమ్రివై యుందువనెను. 

ఆదికాండము 9:20 => నోవహు వయ్వసాయము చేయనారంభించి, దార్క్షతోట వేసెను. 

పర్సంగి 5:9 => ఏ దేశములో రాజు భూమి విషయమై శర్దధ్ పుచుచ్కొనునో ఆ దేశమునకు సరవ్ 

విషయములయందు మేలు కలుగును. 

ఆదికాండము 2:7 => దేవుడైన యెహోవా నేలమంటితో నరుని నిరిమ్ంచి వాని నాసికా రంధర్ములలో 

జీవవాయువును ఊదగా నరుడు జీవాతమ్ ఆయెను. 

యెహెజేక్లు 28:13 => దేవుని తోటయగు ఏదెనులో నీవుంటివి, మాణికయ్ము గోమేధికము 

సూరయ్కాంతమణి రకత్వరణ్పురాయి సులిమాని రాయి మరకతము నీలము పదమ్రాగము మాణికయ్ము 

అను అమూలయ్ రతమ్ములతోను బంగారముతోను నీవు అలంకరింపబడి యునాన్వు; నీవు 

నియమింపబడిన దినమున పిలల్న గోర్వులు వాయించువారును నీకు సిదధ్మైరి. 

యోహాను 18:1 => యేసు ఈ మాటలు చెపిప్ తన శిషుయ్లతోకూడ కెదోర్ను వాగు దాటిపోయెను. 

అకక్డ ఒక తోట యుండెను, దానిలోనికి ఆయన తన శిషుయ్లతోకూడ వెళె ల్ను. 

వచనము 24 
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అపుప్డాయన ఆదామును వెళల్గొటిట్ ఏదెను తోటకు తూరుప్దికుక్న కెరూబులను, జీవవృక్షమునకు పోవు 

మారగ్మును కాచుటకు ఇటు అటు తిరుగుచునన్ ఖడగ్జావ్లను నిలువబెటెట్ను. 

ఆదికాండము 2:8 => దేవుడైన యెహోవా తూరుప్న ఏదెనులో ఒక తోటవేసి తాను నిరిమ్ంచిన నరుని 

దానిలో ఉంచెను. 

నిరగ్మకాండము 25:2 => నాకు పర్తిషాఠ్రప్ణ తీసికొనిరండని ఇశార్యేలీయులతో చెపుప్ము. 

మనఃపూరవ్కముగా అరిప్ంచు పర్తి మనుషుయ్నియొదద్ దాని తీసికొనవలెను. 

నిరగ్మకాండము 25:20 => ఆ కెరూబులు పైకి విపిప్న రెకక్లుగలవై కరుణాపీఠమును తమ రెకక్లతో 

కపుప్చుండగా వాటి ముఖములు ఒండొంటికి ఎదురుగా నుండవలెను. ఆ కెరూబుల ముఖములు 

కరుణాపీఠముతటుట్ నుండవలెను. నీవు ఆ కరుణాపీఠమును ఎతిత్ ఆ మందసముమీద నుంచవలెను. 

నిరగ్మకాండము 25:22 => అకక్డ నేను నినున్ కలిసికొని కరుణాపీఠము మీదనుండియు, 

శాసనములుగల మందసము మీదనుండు రెండు కెరూబుల మధయ్నుండియు, నేను ఇశార్యేలీయుల 

నిమితత్ము మీకాజాఞ్పించు సమసత్మును నీకు తెలియచెపెప్దను 

1 సమూయేలు 4:4 => కాబటిట్ జనులు షిలోహునకు కొందరిని పంపి అకక్డనుండి కెరూబుల మధయ్ 

ఆసీనుడైయుండు సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా నిబంధన మందసమును తెపిప్ంచిరి. ఏలీ యొకక్ 

యిదద్రు కుమారులైన హొఫీన్యును ఫీనెహాసును అకక్డనే దేవుని నిబంధన మందసమునొదద్ ఉండిరి. 

1 రాజులు 6:25 => రెండవ కెరూబును పది మూరలు కలదై యుండెను; కెరూబులు రెండింటికిని 

ఏక పరిమాణమును ఏకాకారమును కలిగియుండెను. 

1 రాజులు 6:26 => ఒక కెరూబు పది మూరల యెతుత్ రెండవ కెరూబు దానివలెనే యుండెను. 

1 రాజులు 6:27 => అతడు ఈ కెరూబులను గరాభ్లయములో ఉంచెను. ఆ కెరూబుల రెకక్లు 

విపుప్కొని యొకదాని రెకక్ యివతలి గోడకును రెండవదాని రెకక్ అవతలి గోడకును అంటి యుండెను; 

గరాభ్లయమందు వీటి రెకక్లు ఒకదానితో ఒకటి అంటుకొనియుండెను. 

1 రాజులు 6:28 => ఈ కెరూబులను అతడు బంగారముతో పొదిగించెను. 
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1 రాజులు 6:29 => మరియు మందిరపు గోడలనిన్టిమీదను లోపలనేమి వెలుపలనేమి కెరూబులను 

తమాల వృక్షములను వికసించిన పుషప్ములను చెకిక్ంచెను. 

1 రాజులు 6:30 => మరియు మందిరపు నటిట్లుల్ లోపలను వెలుపలను బంగారముతో పొదిగించెను. 

1 రాజులు 6:31 => గరాభ్లయపు దావ్రములకు ఒలీవకఱ ఱ్తో తలుపులు చేయించెను; 

దావ్రబంధముమీది కమిమ్యు నిలువు కముమ్లును గోడ వెడలుప్లో అయిదవ భాగము వెడలుప్ 

ఉండెను. 

1 రాజులు 6:32 => రెండు తలుపులును ఒలీవ కఱ ఱ్వి; వాటిమీద కెరూబులను తమాల వృక్షములను 

వికసించిన పుషప్ములను చెకిక్ంచి వాటిని బంగారముతో పొదిగించెను; కెరూబుల మీదను తమాల 

వృక్షముల మీదను బంగారము పొదిగించెను. 

1 రాజులు 6:33 => మరియు పరిశుదధ్ సథ్లపు దావ్రమునకు ఒలీవ కఱ ఱ్తో రెండు నిలువు కముమ్లు 

చేయించెను; ఇవి గోడ వెడలుప్లో నాలుగవవంతు వెడలుప్గా నుండెను. 

1 రాజులు 6:34 => రెండు తలుపులు దేవదారు కఱ ఱ్తో చేయబడియుండెను; ఒకొక్కక్ తలుపునకు 

రెండేసి మడత రెకక్లు ఉండెను. 

1 రాజులు 6:35 => వాటిమీద అతడు కెరూబులను తమాల వృక్షములను వికసించిన పుషప్ములను 

చెకిక్ంచి ఆ చెకిక్న వాటిమీద బంగారు రేకును పొదిగించెను. 

కీరత్నలు 80:1 => ఇశార్యేలునకు కాపరీ, చెవియొగుగ్ము. మందవలె యోసేపును నడిపించువాడా, 

కెరూబులమీద ఆసీనుడవైనవాడా, పర్కాశింపుము. 

కీరత్నలు 99:1 => యెహోవా రాజయ్ము చేయుచునాన్డు జనములు వణకును ఆయన కెరూబులమీద 

ఆసీనుడైయునాన్డు భూమి కదలును. 

కీరత్నలు 104:4 => వాయువులను తనకు దూతలుగాను అగిన్జావ్లలను2 తనకు పరిచారకులుగాను 

ఆయన చేసికొనియునాన్డు. 

యెహెజేక్లు 10:2 => అపుప్డు అవిసెనారబటట్ ధరించుకొనినవానితో యెహోవా కెరూబు కిర్ందనునన్ 

చకర్ముల మధయ్కు పోయి, కెరూబుల మధయ్నునన్ నిపుప్లు చేతులనిండ తీసికొని పటట్ణముమీద 

చలుల్మని సెలవియయ్గా, నేను చూచుచుండునంతలో అతడు లోపలికిపోయెను.  
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యెహెజేక్లు 10:3 => అతడు లోపలికిపోగా కెరూబులు మందిరపు కుడిపర్కక్ను నిలిచియుండెను; 

మరియు మేఘము లోపలి ఆవరణమును కమిమ్యుండెను. 

యెహెజేక్లు 10:4 => యెహోవా మహిమ కెరూబులపైనుండి ఆరోహణమై మందిరపు గడపదగగ్ర 

దిగి నిలిచెను మరియు మందిరము మేఘముతో నిండెను, ఆవరణమును యెహోవా తేజోమహిమతో 

నిండినదాయెను. 

యెహెజేక్లు 10:5 => దేవుడైన సరవ్శకుత్డు పలుకునటుల్గా కెరూబుల రెకక్ల చపుప్డు బయటి 

ఆవరణమువరకు వినబడెను. 

యెహెజేక్లు 10:6 => కెరూబుల మధయ్నుండు చకర్ముల దగగ్ర నుండి అగిన్ తీసికొనుమని ఆయన 

అవిసెనారబటట్ ధరించుకొనినవానికి ఆజఞ్ ఇయయ్గా, అతడు లోపలికిపోయి చకర్ముదగగ్ర నిలిచెను. 

యెహెజేక్లు 10:7 => కెరూబులలో ఒకడు కెరూబులమధయ్ నునన్ అగిన్వైపు చెయియ్ చాపి నిపుప్లు తీసి 

అవిసెనారబటట్ ధరించుకొనిన వాని చేతిలోనుంచగా అతడు అవి పటుట్కొని బయలుదేరెను; 

యెహెజేక్లు 10:8 => అంతలో కెరూబుల రెకక్లకిర్ంద మానవహసత్రూపమొకటి కనబడెను; 

యెహెజేక్లు 10:9 => నేను చూచుచుండగా ఒకొక్క కెరూబు దగగ్ర ఒక చకర్ముచొపుప్న నాలుగు 

చకర్ములు కనబడెను; ఆ చకర్ములు రకత్వరణ్పు రాతితో చేయబడినటుల్ండెను. 

యెహెజేక్లు 10:10 => ఆ నాలుగు చకర్ములు ఏకరీతిగానుండి యొకొక్క చకర్మునకులోగా 

మరియొక చకర్మునన్టుట్గా కనబడెను. 

యెహెజేక్లు 10:11 => అవి జరుగుచుండగా నాలుగు వైపులు జరుగుచునన్టుల్ండెను, వెనుకకు 

తిరుగక జరుగుచుండెను, తల యేతటుట్ తిరుగునో అవి ఆ తటే ట్ దానివెంట పోవుచుండెను, వెనుకకు 

తిరుగక జరుగుచుండెను. 

యెహెజేక్లు 10:12 => ఆ నాలుగు కెరూబులయొకక్ శరీరములును వీపులును చేతులును రెకక్లును 

ఆ చకర్ములచుటుట్ను కనున్లతో నిండియుండెను; నాలుగింటికి చకర్ములుండెను. 

యెహెజేక్లు 10:13 => నేను వినుచుండగా తిరుగుడని చకర్ములకు ఆజఞ్ యియయ్బడెను. 

యెహెజేక్లు 10:14 => కెరూబులలో ఒకొక్కదానికి నాలుగు ముఖములుండెను; మొదటిది కెరూబు 

ముఖము, రెండవది మానవ ముఖము, మూడవది సింహ ముఖము, నాలగ్వది పకిష్రాజు ముఖము. 
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యెహెజేక్లు 10:15 => ఈ కెరూబులు పైకెకెక్ను. కెబారు నదిదగగ్ర నాకు కనబడిన జంతువు ఇదే. 

యెహెజేక్లు 10:16 => కెరూబులు జరుగగా చకర్ములును వాటి పర్కక్ను జరిగెను. కెరూబులు 

నేలనుండి లేవవలెనని రెకక్లు చాచగా ఆ చకర్ములు వాటియొదద్నుండి తొలగలేదు.  

యెహెజేక్లు 10:17 => జీవులకునన్ పార్ణము చకర్ములలో ఉండెను గనుక అవి నిలువగా ఇవియు 

నిలిచెను, అవి లేవగా ఇవియు లేచెను 

యెహెజేక్లు 10:18 => యెహోవా మహిమ మందిరపు గడపదగగ్రనుండి బయలుదేరి కెరూబులకు 

పైతటుట్న నిలువగా 

యెహెజేక్లు 10:19 => కెరూబులు రెకక్లు చాచి, నేను చూచుచుండగా నేలనుండి పైకి లేచెను. అవి 

లేవగా చకర్ములు వాటితో కూడ లేచెను, అవి యెహోవా మందిరపు తూరుప్ దావ్రమునకు వచిచ్ దిగి, 

అకక్డ నిలువగా ఇశార్యేలీయుల దేవుని మహిమ వాటికిపైగా నిలిచెను. 

యెహెజేక్లు 10:20 => కెబారు నదిదగగ్ర ఇశార్యేలు దేవుని కిర్ంద నాకు కనబడిన జీవి ఇదే; అవి 

కెరూబులని నేను గురుత్పటిట్తిని. 

యెహెజేక్లు 10:21 => ఒకొక్కదానికి నాలుగేసి ముఖములును నాలుగేసి రెకక్లును ఉండెను. 

మరియు ఒకొక్కదానికి రెకక్రెకక్ కిర్ందను మానవహసత్ము వంటిది ఒకటి కనబడెను. 

యెహెజేక్లు 10:22 => మరియు వాటి ముఖరూపములు కెబారు నదిదగగ్ర నాకు కనబడిన 

ముఖరూపములవలె ఉండెను; అవియు వాటి రూపములును అదేవిధముగా ఉండెను; ఇవియనిన్యు ఆ 

యా ముఖములవైపుగా జరుగుచుండెను. 

హెబీర్యులకు 1:7 => తన దూతలను వాయువులుగాను తన సేవకులను అగిన్జావ్లలుగాను 

చేసికొనువాడు అని తన దూతలనుగూరిచ్ చెపుప్చునాన్డు  

సంఖాయ్కాండము 22:23 => యెహోవా దూత ఖడగ్ము దూసి చేతపటుట్కొని తోర్వలో నిలిచియుండుట 

ఆ గాడిద చూచెను గనుక అది తోర్వను విడిచి పొలములోనికి పోయెను. బిలాము గాడిదను దారికి 

మలుపవలెనని దాని కొటట్గా 
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యెహోషువ 5:13 => యెహోషువ యెరికో పార్ంతమున నునన్పుప్డు అతడు కనున్లెతిత్ చూడగా, 

దూసిన కతిత్చేత పటుట్కొనియునన్ ఒకడు అతని యెదుట నిలిచియుండెను; యెహోషువ అతని యొదద్కు 

వెళి ల్ నీవు మా పక్షముగా నునన్వాడవా, మా విరోధుల పక్షముగా నునన్వాడవా? అని అడుగగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:16 => దావీదు కనున్లెతిత్ చూడగా, భూమాయ్కాశముల మధయ్ను 

నిలుచుచు, వరదీసిన కతిత్ చేతపటుట్కొని దానిని యెరూషలేముమీద చాపిన యెహోవా దూత 

కనబడెను. అపుప్డు దావీదును పెదద్లును గోనె పటట్లు కపుప్కొనినవారై సాషాట్ంగపడగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:17 => దావీదు జనులను ఎంచుమని ఆజఞ్ ఇచిచ్నవాడను నేనే గదా? 

పాపము చేసి చెడుతనము జరిగించినవాడను నేనే గదా? గొఱ ఱ్లవంటివారగు వీరేమి చేసిరి? నా 

దేవుడవైన యెహోవా, బాధపెటుట్ నీ చెయియ్ నీ జనులమీద నుండకుండ నామీదను నా తండిర్ 

యింటివారిమీదను ఉండనిమమ్ని దేవునితో మనవి చేసెను. 

హెబీర్యులకు 1:7 => తన దూతలను వాయువులుగాను తన సేవకులను అగిన్జావ్లలుగాను 

చేసికొనువాడు అని తన దూతలనుగూరిచ్ చెపుప్చునాన్డు  

యోహాను 14:6 => యేసు నేనే మారగ్మును, సతయ్మును, జీవమును; నా దావ్రానే తపప్ యెవడును 

తండిర్యొదద్కు రాడు. 

హెబీర్యులకు 10:18 => వీటి క్షమాపణ ఎకక్డ కలుగునో అకక్డ పాపపరిహారారథ్బలి యికను 

ఎనన్డును ఉండదు. 

హెబీర్యులకు 10:19 => సహోదరులారా, యేసు మనకొరకు పర్తిషిఠ్ంచిన మారగ్మున, అనగా 

నూతనమైనదియు, జీవముగలదియు, ఆయన శరీరము అను తెరదావ్రా యేరప్రచబడినదియునైన 

మారగ్మున,  

హెబీర్యులకు 10:20 => ఆయన రకత్మువలన పరిశుదధ్సథ్లమునందు పర్వేశించుటకు మనకు 

ధైరయ్ము కలిగియునన్ది గనుకను, 

హెబీర్యులకు 10:21 => దేవుని యింటిపైన మనకు గొపప్ యాజకుడునాన్డు గనుకను, 

హెబీర్యులకు 10:22 => మనసాస్కిష్కి కలమ్షము తోచకుండునటుల్ పోర్కిష్ంపబడిన హృదయములు 

గలవారమును, నిరమ్లమైన ఉదకముతో సాన్నము చేసిన శరీరములు గలవారమునై యుండి, విశావ్స 
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విషయములో సంపూరణ్ నిశచ్యత కలిగి, యథారథ్మైన హృదయముతో మనము దేవుని 

సనిన్ధానమునకు చేరుదము. 

నిరగ్మకాండము 25:18 => మరియు రెండు బంగారు కెరూబులను చేయవలెను. కరుణాపీఠము 

యొకక్ రెండు కొనలను నకిషిపనిగా చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 36:8 => ఆ పని చేసినవారిలో పర్జఞ్గల పర్తివాడును మందిరమును పది తెరలతో 

చేసెను. అతడు వాటిని నీల ధూమర్ రకత్వరణ్ములుగల పేనిన సనన్నారతో చితర్కారుని పనియైన 

కెరూబులు గలవాటినిగా చేసెను. 

నిరగ్మకాండము 37:9 => ఆ కెరూబులు పైకివిపిప్న రెకక్లుగలవై కరుణాపీఠమును తమ రెకక్లతో 

కపెప్ను. కెరూబుల ముఖములు ఒకదానికిఒకటి ఎదురుగా ఉండెను; వాటి ముఖములు కరుణాపీఠము 

వైపుగా నుండెను. 

2 సమూయేలు 22:11 => కెరూబుమీద ఎకిక్ ఆయన యెగిరి వచెచ్ను.గాలి రెకక్లమీద 

పర్తయ్క్షమాయెను. 

1 రాజులు 6:23 => మరియు అతడు గరాభ్లయమందు పదేసి మూరల యెతుత్గల రెండు 

కెరూబులను ఒలీవ కఱ ఱ్తో చేయించెను; 

1 రాజులు 7:29 => జవల మధయ్నునన్ పర్కక్ పలకలమీద సింహములును ఎడుల్ను కెరూబులును 

ఉండెను; మరియు జవలమీద ఆలాగుండెను; సింహముల కిర్ందను ఎడల్ కిర్ందను వేర్లాడు 

దండలవంటి పని కలిగియుండెను. 

యెహెజేక్లు 10:18 => యెహోవా మహిమ మందిరపు గడపదగగ్రనుండి బయలుదేరి కెరూబులకు 

పైతటుట్న నిలువగా 

యెహెజేక్లు 28:13 => దేవుని తోటయగు ఏదెనులో నీవుంటివి, మాణికయ్ము గోమేధికము 

సూరయ్కాంతమణి రకత్వరణ్పురాయి సులిమాని రాయి మరకతము నీలము పదమ్రాగము మాణికయ్ము 

అను అమూలయ్ రతమ్ములతోను బంగారముతోను నీవు అలంకరింపబడి యునాన్వు; నీవు 

నియమింపబడిన దినమున పిలల్న గోర్వులు వాయించువారును నీకు సిదధ్మైరి. 
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యెహెజేక్లు 28:16 => అయితే నీకు కలిగిన విసాత్రమైన వరత్కముచేత లోలోపల నీవు అనాయ్యము 

పెంచుకొని పాపము చేయుచు వచిచ్తివి గనుక దేవుని పరవ్తముమీద నీవుండకుండ నేను నినున్ 

అపవితర్పరచితిని ఆశర్యముగా ఉనన్ కెరూబూ, కాలుచునన్ రాళల్మధయ్ను నీవికను సంచరింపవు, 

నినున్ నాశనము చేసితిని.  

నహూము 3:3 => రౌతులు వడిగా పరుగెతుత్చునాన్రు, ఖడగ్ములు తళతళలాడుచునన్వి, ఈటెలు 

మెరయుచునన్వి, చాలమంది హతమవుచునాన్రు; చచిచ్న వారు కుపప్లుకుపప్లుగా పడియునాన్రు; 

పీనుగులకు లెకక్యే లేదు, పీనుగులు కాలికితగిలి జనులు తొటిర్లుల్చునాన్రు. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:8 => మిముమ్ను శర్మపరచువారికి శర్మయు, శర్మపొందుచునన్ మీకు 

మాతోకూడ విశార్ంతియు అనుగర్హించుట దేవునికి నాయ్యమే. 
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ఆదికాండము 
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వచనము 1 

ఆదాము తన భారయ్యైన హవవ్ను కూడినపుప్డు ఆమె గరభ్వతియై కయీనును కని యెహోవా 

దయవలన నేనొక మనుషుయ్ని సంపాదించుకొనాన్ననెను. 

సంఖాయ్కాండము 31:17 => కాబటిట్ మీరు పిలల్లలో పర్తి మగవానిని పురుష సంయోగము ఎరిగిన 

పర్తి సతరీని చంపుడి; 

ఆదికాండము 4:25 => ఆదాము మరల తన భారయ్ను కూడినపుప్డు ఆమె కుమారుని కని కయీను 

చంపిన హేబెలునకు పర్తిగా దేవుడు నాకు మరియొక సంతానమును నియమించెననుకొని అతనికి 

షేతు అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 3:15 => మరియు నీకును సతరీకిని నీ సంతానమునకును ఆమె సంతానమునకును 

వైరము కలుగజేసెదను. అది నినున్ తలమీద కొటుట్ను; నీవు దానిని మడిమెమీద కొటుట్దువని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 5:29 => భూమిని యెహోవా శపించినందువలన కలిగిన మనచేతుల కషట్ము 

విషయములోను మన పని విషయములోను ఇతడు మనకు నెమమ్ది కలుగజేయుననుకొని అతనికి 

నోవహు అని పేరు పెటెట్ను 

1 యోహాను 3:12 => మనము కయీను వంటివారమై యుండరాదు. వాడు దుషుట్ని సంబంధియై 

తన సహోదరుని చంపెను; వాడతనిని ఎందుకు చంపెను? తన కిర్యలు చెడ డ్వియు తన సహోదరుని 

కిర్యలు నీతిగలవియునై యుండెను గనుకనే గదా?  

ఆదికాండము 19:31 => అటుల్ండగా అకక్ తన చెలెల్లితో మన తండిర్ ముసలివాడు; 

సరవ్లోకమరాయ్ద చొపుప్న మనతో పోవుటకు లోకములో ఏ పురుషుడును లేడు. 

ఆదికాండము 24:16 => ఆ చినన్ది మికిక్లి చకక్నిది; ఆమె కనయ్క, ఏ పురుషుడును ఆమెను 

కూడలేదు; ఆమె ఆ బావిలోనికి దిగిపోయి కడవను నీళల్తో నింపుకొని యెకిక్ రాగా 

ఆదికాండము 29:21 => తరువాత యాకోబు నా దినములు సంపూరణ్మైనవి గనుక నేను నా 

భారయ్యొదద్కు పోవునటుల్ ఆమెను నాకిమమ్ని లాబాను నడుగగా 
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ఆదికాండము 38:26 => యూదా వాటిని గురుతు పటిట్ నేను నా కుమారుడైన షేలాను ఆమెకు 

ఇయయ్లేదు గనుక ఆమె నాకంటె నీతిమంతురాలని చెపిప్ మరి యెపుప్డును ఆమెను కూడలేదు. 

నాయ్యాధిపతులు 19:25 => అతని మాట వినుటకు వారికి మనసుస్ లేకపోయెను గనుక ఆ 

మనుషుయ్డు బయటనునన్ వారియొదద్కు తన ఉపపతిన్ని తీసికొనిపోగా వారు ఆమెను కూడి 

ఉదయమువరకు ఆ రాతిర్ అంతయు ఆమెను చెరుపుచుండిరి. తెలల్వారగా వారు ఆమెను విడిచి వెళి ల్రి. 

1 సమూయేలు 1:19 => తరువాత వారు ఉదయమందు వేగిరమే లేచి యెహోవాకు మొర్కిక్ తిరిగి 

రామాలోని తమ యింటికి వచిచ్రి. అంతట ఎలాక్నా తన భారయ్యగు హనాన్ను కూడెను, యెహోవా 

ఆమెను జాఞ్పకము చేసికొనెను 

యోబు 15:7 => మొదట పుటిట్న పురుషుడవు నీవేనా? నీవు పరవ్తములకు ముందుగా 

పుటిట్నవాడవా? 

యెషయా 7:14 => కాబటిట్ పర్భువు తానే యొక సూచన మీకు చూపును. ఆలకించుడి, కనయ్క 

గరభ్వతియై కుమారుని కని అతనికి ఇమామ్నుయేలను పేరు పెటుట్ను. 

వచనము 2 

తరువాత ఆమె అతని తముమ్డగు హేబెలును కనెను. హేబెలు గొఱ ఱ్ల కాపరి; కయీను భూమిని 

సేదయ్పరచువాడు.  

ఆదికాండము 30:29 => అందుకు యాకోబు అతని చూచి నేను నీకెటుల్ కొలువు చేసితినో నీ 

మందలు నాయొదద్ ఎటుల్ండెనో అది నీకు తెలియును; 

ఆదికాండము 30:30 => నేను రాక మునుపు నీకుండినది కొంచెమే; అయితే అది బహుగా అభివృదిధ్ 

పొందెను; నేను పాదము పెటిట్న చోటెలల్ యెహోవా నినున్ ఆశీరవ్దించెను; నేను నా యింటి వారికొరకు 

ఎపుప్డు సంపాదయ్ము చేసికొందుననెను. 

ఆదికాండము 30:31 => అపుప్డతడు నేను నీకేమి ఇయయ్వలెనని యడిగినందుకు యాకోబు నీవు 

నాకేమియు ఇయయ్వదుద్; నీవు నాకొరకు ఈ విధముగా చేసినయెడల నేను తిరిగి నీ మందను మేపి 

కాచెదను. 
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ఆదికాండము 37:13 => అపుప్డు ఇశార్యేలు యోసేపును చూచి నీ సహోదరులు షెకెములో మంద 

మేపుచునాన్రు. నినున్ వారియొదద్కు పంపెదను రమమ్నన్పుప్డు అతడు మంచిదని అతనితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 46:32 => ఆ మనుషుయ్లు పశువులు గలవారు, వారు గొఱ ఱ్ల కాపరులు. వారు తమ 

గొఱ ఱ్లను పశువులను తమకు కలిగినదంతయు తీసికొనివచిచ్రని అతనితో చెపెప్దను. 

ఆదికాండము 46:33 => గొఱ ఱ్ల కాపరియైన పర్తివాడు ఐగుపీత్యులకు హేయుడు గనుక ఫరో 

మిముమ్ను పిలిపించి మీ వృతిత్ యేమిటని అడిగినయెడల 

ఆదికాండము 46:34 => మీరు గోషెను దేశమందు కాపురముండునటుల్ మా చినన్తనమునుండి 

ఇదివరకు నీ దాసులమైన మేమును మా పూరివ్కులును పశువులు గలవారమై యునాన్మని 

ఉతత్రమియుయ్డని చెపెప్ను.  

ఆదికాండము 47:3 => ఫరో అతని సహోదరులను చూచి మీ వృతిత్ యేమిటని అడిగినపుప్డు వారునీ 

దాసులమైన మేమును మా పూరివ్కులును గొఱ ఱ్ల కాపరులమని ఫరోతో చెపిప్రి. 

నిరగ్మకాండము 3:1 => మోషే మిదాయ్ను యాజకుడైన యితోర్ అను తన మామ మందను మేపుచు, 

ఆ మందను అరణయ్ము అవతలకు తోలుకొని దేవుని పరవ్తమైన హోరేబుకు వచెచ్ను.  

కీరత్నలు 78:70 => తన దాసుడైన దావీదును కోరుకొని గొఱ ఱ్ల దొడల్లోనుండి అతని పిలిపించెను. 

కీరత్నలు 78:71 => పాడిగొఱ ఱ్లను వెంబడించుట మానిప్ంచి తన పర్జలైన యాకోబును, తన 

సావ్సథ్య్మైన ఇశార్యేలును మేపుటకై ఆయన అతనిని రపిప్ంచెను.  

కీరత్నలు 78:72 => అతడు యథారథ్హృదయుడై వారిని పాలించెను కారయ్ములయందు నేరప్రియై 

వారిని నడిపించెను. 

ఆమోసు 7:15 => నా మందలను నేను కాచుకొనుచుండగా యెహోవా ననున్ పిలిచి నీవుపోయి నా 

జనులగు ఇశార్యేలువారికి పర్వచనము చెపుప్మని నాతో సెలవిచెచ్ను. 

ఆదికాండము 4:25 => ఆదాము మరల తన భారయ్ను కూడినపుప్డు ఆమె కుమారుని కని కయీను 

చంపిన హేబెలునకు పర్తిగా దేవుడు నాకు మరియొక సంతానమును నియమించెననుకొని అతనికి 

షేతు అను పేరు పెటెట్ను. 
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ఆదికాండము 4:26 => మరియు షేతునకుకూడ కుమారుడు పుటెట్ను; అతనికి ఎనోషను పేరు 

పెటెట్ను. అపుప్డు యెహోవా నామమున పార్రథ్న చేయుట ఆరంభమైనది. 

కీరత్నలు 127:3 => కుమారులు యెహోవా అనుగర్హించు సావ్సథ్య్ము గరభ్ఫలము ఆయన యిచుచ్ 

బహుమానమే 

యోహాను 8:44 => మీరు మీ తండిర్యగు అపవాది సంబంధులు; మీ తండిర్ దురాశలు 

నెరవేరచ్గోరుచునాన్రు. ఆదినుండి వాడు నరహంతకుడై యుండి సతయ్మందు నిలిచినవాడు కాడు; 

వానియందు సతయ్మేలేదు; వాడు అబదధ్మాడునపుప్డు తన సవ్భావము అనుసరించియే మాటలాడును; 

వాడు అబదిధ్కుడును అబదధ్మునకు జనకుడునై యునాన్డు. 

1 యోహాను 3:10 => దీనినిబటిట్ దేవుని పిలల్లెవరో అపవాది పిలల్లెవరో తేటపడును. నీతిని 

జరిగించని పర్తివాడును, తన సహోదరుని పేర్మింపని పర్తివాడును దేవుని సంబంధులు కారు. 

1 యోహాను 3:12 => మనము కయీను వంటివారమై యుండరాదు. వాడు దుషుట్ని సంబంధియై 

తన సహోదరుని చంపెను; వాడతనిని ఎందుకు చంపెను? తన కిర్యలు చెడ డ్వియు తన సహోదరుని 

కిర్యలు నీతిగలవియునై యుండెను గనుకనే గదా?  

1 యోహాను 3:15 => తన సహోదరుని దేవ్షించువాడు నరహంతకుడు; ఏ నరహంతకుని 

యందును నితయ్జీవముండదని మీరెరుగుదురు. 

ఆదికాండము 3:23 => దేవుడైన యెహోవా అతడు ఏ నేలనుండి తీయబడెనో దాని సేదయ్పరచుటకు 

ఏదెను తోటలోనుండి అతని పంపివేసెను. 

ఆదికాండము 9:20 => నోవహు వయ్వసాయము చేయనారంభించి, దార్క్షతోట వేసెను. 

ఆదికాండము 2:5 => అదివరకు పొలమందలి యే పొదయు భూమిమీద నుండలేదు. పొలమందలి 

యే చెటుట్ను మొలవలేదు; ఏలయనగా దేవుడైన యెహోవా భూమిమీద వాన కురిపించలేదు, నేలను 

సేదయ్పరచుటకు నరుడు లేడు 

ఆదికాండము 4:20 => ఆదా యాబాలును కనెను. అతడు పశువులు గలవాడై గుడారములలో 

నివసించువారికి మూలపురుషుడు. 
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ఆదికాండము 22:7 => ఇసాస్కు తన తండిర్యైన అబార్హాముతో నా తండీర్ అని పిలిచెను; 

అందుకతడు ఏమి నా కుమారుడా అనెను. అపుప్డతడు నిపుప్ను కటెట్లును ఉనన్విగాని దహనబలికి 

గొఱ ఱ్పిలల్ ఏది అని అడుగగా 

ఆదికాండము 27:41 => తన తండిర్ యాకోబుకిచిచ్న దీవెన నిమితత్ము ఏశావు అతనిమీద 

పగపటెట్ను. మరియు ఏశావు నా తండిర్నిగూరిచ్న దుఃఖదినములు సమీపముగా నునన్వి; అపుప్డు నా 

తముమ్డైన యాకోబును చంపెదననుకొనెను. 

యెషయా 7:14 => కాబటిట్ పర్భువు తానే యొక సూచన మీకు చూపును. ఆలకించుడి, కనయ్క 

గరభ్వతియై కుమారుని కని అతనికి ఇమామ్నుయేలను పేరు పెటుట్ను. 

వచనము 3 

కొంతకాలమైన తరువాత కయీను పొలముపంటలో కొంత యెహోవాకు అరప్ణగా తెచెచ్ను. 

1 రాజులు 17:7 => కొంతకాలమైన తరువాత దేశములో వరష్ము లేక ఆ నీరు ఎండిపోయెను. 

నెహెమాయ్ 13:6 => ఆ సమయములో నేను యెరూషలేములో ఉండలేదు. ఎందుకనగా బబులోను 

దేశపు రాజైన అరత్హషసత్ యేలుబడియందు ముపప్ది రెండవ సంవతస్రమున నేను రాజును దరిశ్ంచి 

కొనిన్దినములైన తరువాత రాజునొదద్ సెలవు పుచుచ్కొని 

లేవీయకాండము 2:1 => ఒకడు యెహోవాకు నైవేదయ్ము చేయునపుప్డు అతడు అరిప్ంచునది 

గోధుమపిండిదై యుండవలెను. అతడు దానిమీద నూనెపోసి సాంబార్ణి వేసి 

లేవీయకాండము 2:2 => యాజకులగు అహరోను కుమారులయొదద్కు దానిని తేవలెను. 

అందులోనుండి యాజకుడు తన చేరతో చేరెడు నూనెయు చేరెడు గోధుమపిండియు దాని సాంబార్ణి 

అంతయు తీసికొని యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమముగా బలిపీఠముమీద అందులో ఒక 

భాగమును జాఞ్పకారథ్ముగా దహింపవలెను. 

లేవీయకాండము 2:3 => ఆ నైవేదయ్ శేషము అహరోనుకును అతని కుమారులకును ఉండును. 

యెహోవాకు అరిప్ంచు హోమములలో అది అతిపరిశుదధ్ము. 
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లేవీయకాండము 2:4 => నీవు పొయియ్లో కాలిచ్న నైవేదయ్ము చేయునపుప్డు అది నూనె కలిసినదియు, 

పొంగనిదియునైన గోధుమపిండి అపప్డములే గాని నూనె రాచినదియు పొంగనిదియునైన పూరీలేగాని 

కావలెను. 

లేవీయకాండము 2:5 => నీ అరప్ణము పెనముమీద కాలిచ్న నైవేదయ్మైనయెడల అది నూనె 

కలిసినదియు పొంగనిదియునైన గోధుమపిండిదై యుండవలెను. 

లేవీయకాండము 2:6 => అది నైవేదయ్ము గనుక నీవు దాని ముకక్లుగా తుర్ంచి వాటిమీద నూనె 

పోయవలెను. 

లేవీయకాండము 2:7 => నీవు అరిప్ంచునది కుండలో వండిన నైవేదయ్మైనయెడల నూనె కలిసిన 

గోధుమపిండితో దానిని చేయవలెను. 

లేవీయకాండము 2:8 => వాటితో చేయబడిన నైవేదయ్మును యెహోవా యొదద్కు తేవలెను. యాజకుని 

యొదద్కు దానిని తెచిచ్న తరువాత అతడు బలిపీఠము దగగ్రకు దానిని తేవలెను 

లేవీయకాండము 2:9 => అపుప్డు యాజకుడు ఆ నైవేదయ్ములో ఒక భాగమును జాఞ్పకారథ్ముగా తీసి 

బలిపీఠముమీద యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమముగా దాని దహింపవలెను. 

లేవీయకాండము 2:10 => ఆ నైవేదయ్ శేషము అహరోనుకును అతని కుమారులకును జెందును. 

యెహోవాకు అరిప్ంచు హోమములలో అది అతిపరిశుదధ్ము. 

లేవీయకాండము 2:11 => మీరు యెహోవాకు చేయు నైవేదయ్మేదియు పులిసి పొంగినదానితో 

చేయకూడదు. ఏలయనగా పులిసినదైనను తేనెయైనను యెహోవాకు హోమముగా దహింపవలదు. 

సంఖాయ్కాండము 18:12 => వారు యెహోవాకు అరిప్ంచు వారి పర్థమ ఫలములను, అనగా 

నూనెలో పర్శసత్మైనదంతయు, దార్కాష్రస ధానయ్ములలో పర్శసత్మైనదంతయు నీకిచిచ్తిని. 

ఆదికాండము 24:55 => ఆమె సహోదరుడును ఆమె తలిల్యుఈ చినన్దాని పదిదినములైనను 

మాయొదద్ ఉండనిముమ్, ఆ తరువాత ఆమె వెళల్వచుచ్ననిరి. 

ఆదికాండము 40:4 => ఆ సేనాధిపతి వారిని యోసేపు వశము చేయగా అతడు వారికి ఉపచారము 

చేసెను. వారు కొనిన్దినములు కావలిలో నుండిన తరువాత  
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లేవీయకాండము 1:2 => నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము మీలో ఎవరైనను యెహోవాకు బలి 

అరిప్ంచునపుప్డు, గోవుల మందలోనుండిగాని గొఱ ఱ్ల మందలోనుండిగాని మేకల మందలోనుండిగాని 

దానిని తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 2:14 => నీవు యెహోవాకు పర్థమఫలముల నైవేదయ్మును చేయునపుప్డు సారమైన 

భూమిలో పుటిట్న పచచ్ని వెనున్లలోని ఊచ బియయ్మును వేయించి విసిరి నీ పర్థమఫలముల 

నైవేదయ్ముగా అరిప్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 9:24 => యెహోవా సనిన్ధినుండి అగిన్ బయలువెళి ల్ బలిపీఠము మీదనునన్ 

దహనబలి దర్వయ్మును కొర్వువ్ను కాలిచ్వేసెను; పర్జలందరు దానిని చూచి ఉతాస్హధవ్ని చేసి 

సాగిలపడిరి. 

పర్సంగి 5:1 => నీవు దేవుని మందిరమునకు పోవునపుప్డు నీ పర్వరత్న జాగర్తత్గా చూచుకొనుము; 

బుదిధ్హీనులు అరిప్ంచునటుల్గా బలి అరిప్ంచుటకంటె సమీపించి ఆలకించుట శేర్షఠ్ము; వారు 

తెలియకయే దురామ్రగ్పు పనులు చేయుదురు. 

మలాకీ 2:12 => యాకోబు సంతతివారి డేరాలలోనుండి మేలొక్లుపు వారిని, పలుకువారిని, 

సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవాకు నైవేదయ్ము చేయువారిని యెహోవా నిరూమ్లము చేయును. 

హెబీర్యులకు 11:4 => విశావ్సమునుబటిట్ హేబెలు కయీనుకంటె శేర్షఠ్మైన బలి దేవునికి 

అరిప్ంచెను. దేవుడతని అరప్ణలనుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచిచ్నపుప్డు అతడు ఆ విశావ్సమునుబటిట్ 

నీతిమంతుడని సాక్షయ్ము పొందెను . అతడు మృతినొందియు ఆ విశావ్సము దావ్రా 

మాటలాడుచునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 13:15 => కాబటిట్ ఆయన దావ్రా మనము దేవునికి ఎలల్పుప్డును సుత్తియాగము 

చేయుదము, అనగా ఆయన నామమును ఒపుప్కొనుచు, జిహావ్ఫలము అరిప్ంచుదము. 

వచనము 4 

హేబెలు కూడ తన మందలో తొలుచూలున పుటిట్న వాటిలో కొర్వివ్న వాటిని కొనిన్ తెచెచ్ను. యెహోవా 

హేబెలును అతని యరప్ణను లక్షయ్పెటెట్ను; 
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నిరగ్మకాండము 13:12 => పర్తి తొలిచూలు పిలల్ను, నీకు కలుగు పశువుల సంతతిలో పర్తి 

తొలిపిలల్ను యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంపవలెను. వానిలో మగ సంతానము యెహోవాదగును. 

సంఖాయ్కాండము 18:12 => వారు యెహోవాకు అరిప్ంచు వారి పర్థమ ఫలములను, అనగా 

నూనెలో పర్శసత్మైనదంతయు, దార్కాష్రస ధానయ్ములలో పర్శసత్మైనదంతయు నీకిచిచ్తిని. 

సంఖాయ్కాండము 18:17 => అయితే ఆవుయొకక్ తొలిచూలిని గొఱ ఱ్యొకక్ తొలిచూలిని మేకయొకక్ 

తొలిచూలిని విడిపింపకూడదు; అవి పర్తిషిఠ్తమైనవి; వాటి రకత్మును నీవు బలిపీఠముమీద పోర్కిష్ంచి 

యెహోవాకు ఇంపైన సువాసన కలుగునటుల్ వాటి కొర్వువ్ను దహింపవలెను గాని వాటి మాంసము 

నీదగును. 

సామెతలు 3:9 => నీ రాబడి అంతటిలో పర్థమఫలమును నీ ఆసిత్లో భాగమును ఇచిచ్ యెహోవాను 

ఘనపరచుము. 

హెబీర్యులకు 9:22 => మరియు ధరమ్శాసత్ర పర్కారము సమసత్ వసుత్వులును రకత్ముచేత 

శుదిధ్చేయబడుననియు, రకత్ము చిందింపకుండ పాపక్షమాపణ కలుగదనియు సామానయ్ముగా 

చెపప్వచుచ్ను. 

1 పేతురు 1:19 => అమూలయ్మైన రకత్ముచేత, అనగా నిరోద్షమును నిషక్ళంకమునగు 

గొఱ ఱ్పిలల్వంటి కీర్సుత్ రకత్ముచేత, విమోచింపబడితిరని మీరెరుగుదురు గదా 

1 పేతురు 1:20 => ఆయన జగతుత్ పునాది వేయబడక మునుపే నియమింపబడెను గాని తనున్ 

మృతులలోనుండి లేపి తనకు మహిమనిచిచ్న దేవునియెడల తన దావ్రా విశావ్సులైన మీ నిమితత్ము, 

కడవరి కాలములయందు ఆయన పర్తయ్క్షపరచబడెను. కాగా మీ విశావ్సమును నిరీక్షణయు 

దేవునియందు ఉంచబడియునన్వి. 

పర్కటన 13:8 => భూనివాసులందరును, అనగా జగదుతప్తిత్ మొదలుకొని వధింపబడియునన్ 

గొఱ ఱ్పిలల్ యొకక్ జీవగర్ంథమందు ఎవరి పేరు వార్యబడలేదో వారు, ఆ మృగమునకు నమసాక్రము 

చేయుదురు. 
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లేవీయకాండము 3:16 => యాజకుడు బలిపీఠముమీద వాటిని దహింపవలెను. కొర్వవ్ంతయు 

యెహోవాదే; అది సువాసనగల హోమ రూపమైన ఆహారము. మీరు కొర్వువ్నైనను రకత్మునైనను 

తినకూడదు. 

లేవీయకాండము 3:17 => అది మీ తరతరములకు మీ నివాససథ్లములనిన్టిలోను నితయ్మైన కటట్డ. 

ఆదికాండము 15:17 => మరియు పొర్దుద్ గుర్ంకి కటిక చీకటి పడినపుప్డు రాజుచునన్ పొయియ్యు 

అగిన్ జావ్లయును కనబడి ఆ ఖండముల మధయ్ నడిచిపోయెను. 

లేవీయకాండము 9:24 => యెహోవా సనిన్ధినుండి అగిన్ బయలువెళి ల్ బలిపీఠము మీదనునన్ 

దహనబలి దర్వయ్మును కొర్వువ్ను కాలిచ్వేసెను; పర్జలందరు దానిని చూచి ఉతాస్హధవ్ని చేసి 

సాగిలపడిరి. 

సంఖాయ్కాండము 16:35 => మరియు యెహోవా యొదద్నుండి అగిన్ బయలుదేరి ధూపారప్ణమును 

తెచిచ్న ఆ రెండువందల ఏబదిమందిని కాలిచ్వేసెను. 

నాయ్యాధిపతులు 6:21 => అతడాలాగు చేయగా యెహోవా దూత తనచేత నునన్ కఱ ఱ్ను చాపి దాని 

కొనతో ఆ మాంసమును ఆ పొంగని భక్షయ్ములను ముటిట్నపుప్డు అగిన్ ఆ రాతిలోనుండి వెడలి ఆ 

మాంస మును పొంగని భక్షయ్ములను కాలిచ్వేసెను, అంతట యెహోవా దూత అతనికి 

అదృశయ్మాయెను. 

1 రాజులు 18:24 => తరువాత మీరు మీ దేవత పేరునుబటిట్ పార్రథ్న చేయుడి; నేనైతే యెహోవా 

నామమునుబటిట్ పార్రథ్న చేయుదును. ఏ దేవుడు కటెట్లను తగులబెటుట్టచేత పర్తుయ్తత్రమిచుచ్నో ఆయనే 

దేవుడని నిశచ్యించుదము రండని ఏలీయా మరల జనులతో చెపప్గా జనులందరునుఆ మాట 

మంచిదని పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి. 

1 రాజులు 18:38 => అతడు ఈలాగున పార్రథ్న చేయుచుండగా యెహోవా అగిన్ దిగి, దహనబలి 

పశువును కటెట్లను రాళల్ను బుగిగ్ని దహించి కందకమందునన్ నీళల్ను ఆరిపోచేసెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:26 => పిమమ్ట దావీదు యెహోవాకు అచచ్ట ఒక బలిపీఠమును కటిట్ంచి. 

దహనబలులను సమాధాన బలులను అరిప్ంచి యెహోవాకు మొఱ ఱ్పెటట్గా ఆయన ఆకాశములోనుండి 

దహనబలిపీఠము మీదికి అగిన్వలన అతనికి పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 7:1 => సొలొమోను తాను చేయు పార్రథ్నను ముగించినపుప్డు అగిన్ 

ఆకాశమునుండి దిగి దహనబలులను ఇతరమైన బలులను దహించెను; యెహోవా తేజసుస్ 

మందిరమునిండ నిండెను, 

కీరత్నలు 20:3 => ఆయన నీ నైవేదయ్ములనిన్టిని జాఞ్పకము చేసికొనును గాక నీ దహనబలులను 

అంగీకరించును గాక. 

హెబీర్యులకు 11:4 => విశావ్సమునుబటిట్ హేబెలు కయీనుకంటె శేర్షఠ్మైన బలి దేవునికి 

అరిప్ంచెను. దేవుడతని అరప్ణలనుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచిచ్నపుప్డు అతడు ఆ విశావ్సమునుబటిట్ 

నీతిమంతుడని సాక్షయ్ము పొందెను . అతడు మృతినొందియు ఆ విశావ్సము దావ్రా 

మాటలాడుచునాన్డు. 

ఆదికాండము 8:20 => అపుప్డు నోవహు యెహోవాకు బలిపీఠము కటిట్, పవితర్ పశువులనిన్టిలోను 

పవితర్ పకుష్లనిన్టిలోను కొనిన్ తీసికొని ఆ పీఠముమీద దహనబలి అరిప్ంచెను. 

ఆదికాండము 46:1 => అపుప్డు ఇశార్యేలు తనకు కలిగినదంతయు తీసికొని పర్యాణమై 

బెయేరె ష్బాకు వచిచ్ తన తండిర్యైన ఇసాస్కు దేవునికి బలులనరిప్ంచెను. 

నిరగ్మకాండము 12:3 => మీరు ఇశార్యేలీయుల సరవ్ సమాజముతో ఈ నెల దశమినాడు వారు 

తమ తమ కుటుంబముల లెకక్చొపుప్న ఒకొక్కక్డు గొఱ ఱ్పిలల్నైనను, మేకపిలల్నైనను, అనగా పర్తి 

యింటికిని ఒక గొఱ ఱ్పిలల్నైనను ఒక మేకపిలల్నైనను తీసికొనవలెను. 

నిరగ్మకాండము 18:12 => మరియు మోషే మామయైన యితోర్ ఒక దహనబలిని బలులను 

దేవునికరిప్ంపగా అహరోనును ఇశార్యేలీయుల పెదద్లందరును మోషే మామతో దేవుని సనిన్ధిని 

భోజనము చేయవచిచ్రి. 

లేవీయకాండము 1:10 => దహనబలిగా అతడు అరిప్ంచునది గొఱ ఱ్లయొకక్గాని మేకలయొకక్గాని 

మందలోనిదైనయెడల అతడు నిరోద్షమైన మగదాని తీసికొని వచిచ్ 

లేవీయకాండము 23:14 => మీరు మీ దేవునికి అరప్ణము తెచుచ్వరకు ఆ దినమెలల్ మీరు రొటెట్యేమి 

పేలాలేమి పచచ్ని వెనున్లేమి తినకూడదు. ఇది మీ తర తరములకు మీ నివాససథ్లములనిన్టిలో 

నితయ్మైన కటట్డ. 

Page  of 248 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

సంఖాయ్కాండము 16:15 => అందుకు మోషే మికిక్లి కోపించి నీవు వారి నైవేదయ్మును 

లక్షయ్పెటట్కుము. ఒకక్ గాడిదనైనను వారియొదద్ నేను తీసికొనలేదు; వారిలో ఎవనికిని నేను హాని 

చేయలేదని యెహోవాయొదద్ మనవిచేసెను. 

నాయ్యాధిపతులు 13:23 => అతని భారయ్ యెహోవా మనలను చంపగోరినయెడల ఆయన 

దహనబలిని నైవేదయ్మును మనచేత అంగీకరింపడు, ఈ సంగతులనిన్టిని మనకు చూపింపడు, ఈ 

కాలమున ఇటిట్ సంగతులను మనకు వినిపింపడని అతనితో చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 18:29 => దావీదునకు మరి యెకుక్వగా భయపడి, యెలల్పుప్డును దావీదు మీద 

విరోధముగా ఉండెను. 

కీరత్నలు 19:14 => యెహోవా, నా ఆశర్యదురగ్మా, నా విమోచకుడా, నా నోటి మాటలును నా 

హృదయధాయ్నమును నీ దృషిట్కి అంగీకారములగును గాక. 

పర్సంగి 4:4 => మరియు కషట్మంతయు నేరుప్తో కూడిన పనులనిన్యు నరులకు రోషకారణములని 

నాకు కనబడెను; ఇదియు వయ్రథ్ముగా నొకడు గాలిని పటుట్కొనుటకై చేయు పర్యతన్మువలె నునన్ది. 

పర్సంగి 9:7 => నీవు పోయి సంతోషముగా నీ అనన్ము తినుము, ఉలాల్సపు మనసుస్తో నీ 

దార్కాష్రసము తార్గుము; ఇదివరకే దేవుడు నీ కిర్యలను అంగీకరించెను. 

మారుక్ 15:10 => పిలాతు తెలిసికొని నేను యూదుల రాజును మీకు విడుదల చేయగోరుచునాన్రా? 

అని అడిగెను. 

యోహాను 12:10 => అతనినిబటిట్ యూదులలో అనేకులు తమవారిని విడిచి యేసునందు 

విశావ్సముంచిరి గనుక  

హెబీర్యులకు 13:15 => కాబటిట్ ఆయన దావ్రా మనము దేవునికి ఎలల్పుప్డును సుత్తియాగము 

చేయుదము, అనగా ఆయన నామమును ఒపుప్కొనుచు, జిహావ్ఫలము అరిప్ంచుదము. 

1 యోహాను 3:12 => మనము కయీను వంటివారమై యుండరాదు. వాడు దుషుట్ని సంబంధియై 

తన సహోదరుని చంపెను; వాడతనిని ఎందుకు చంపెను? తన కిర్యలు చెడ డ్వియు తన సహోదరుని 

కిర్యలు నీతిగలవియునై యుండెను గనుకనే గదా?  
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వచనము 5 

కయీనును అతని యరప్ణను ఆయన లక్షయ్పెటట్లేదు. కాబటిట్ కయీనుకు మికిక్లి కోపము వచిచ్ అతడు 

తన ముఖము చినన్బుచుచ్కొనగా  

సంఖాయ్కాండము 16:15 => అందుకు మోషే మికిక్లి కోపించి నీవు వారి నైవేదయ్మును 

లక్షయ్పెటట్కుము. ఒకక్ గాడిదనైనను వారియొదద్ నేను తీసికొనలేదు; వారిలో ఎవనికిని నేను హాని 

చేయలేదని యెహోవాయొదద్ మనవిచేసెను. 

హెబీర్యులకు 11:4 => విశావ్సమునుబటిట్ హేబెలు కయీనుకంటె శేర్షఠ్మైన బలి దేవునికి 

అరిప్ంచెను. దేవుడతని అరప్ణలనుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచిచ్నపుప్డు అతడు ఆ విశావ్సమునుబటిట్ 

నీతిమంతుడని సాక్షయ్ము పొందెను . అతడు మృతినొందియు ఆ విశావ్సము దావ్రా 

మాటలాడుచునాన్డు. 

ఆదికాండము 31:2 => మరియు అతడు లాబాను ముఖము చూచినపుప్డు అది నినన్ మొనన్ 

ఉండినటుల్ అతనియెడల ఉండలేదు. 

ఆదికాండము 31:5 => మీ తండిర్ కటాక్షము నినన్ మొనన్ నామీద ఉండినటుల్ ఇపుప్డు నామీద 

నుండలేదని నాకు కనబడుచునన్ది; అయితే నా తండిర్యొకక్ దేవుడు నాకు తోడైయునాన్డు;  

యోబు 5:2 => దౌరాభ్గయ్మునుగూరిచ్ యేడుచ్టవలన మూఢులు నశించెదరు బుదిధ్లేనివారు 

అసూయవలన చచెచ్దరు. 

కీరత్నలు 20:3 => ఆయన నీ నైవేదయ్ములనిన్టిని జాఞ్పకము చేసికొనును గాక నీ దహనబలులను 

అంగీకరించును గాక. 

యెషయా 3:10 => మీకు మేలు కలుగునని నీతిమంతులతో చెపుప్ము వారు తమ కిర్యల ఫలము 

అనుభవింతురు. 

యెషయా 3:11 => దుషుట్లకు శర్మ, వారి కిర్యల ఫలము వారికి కలుగును.  

మతత్యి 20:15 => నాకిషట్ము వచిచ్నటుట్ నా సొంత సొముమ్తో చేయుట నాయ్యము కాదా? నేను 

మంచివాడనైనందున నీకు కడుపుమంటగా ఉనన్దా అని చెపెప్ను. 
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లూకా 15:28 => అయితే అతడు కోపపడి లోపలికి వెళల్నొలల్క పోయెను గనుక అతని తండిర్ 

వెలుపలికి వచిచ్ (లోపలికి రమమ్ని) బతిమాలుకొనెను. 

లూకా 15:29 => అందుకతడు తన తండిర్తో ఇదిగో యినిన్ యేండల్నుండి నినున్ సేవించుచునాన్నే, 

నీ ఆజఞ్ను నేనెనన్డును మీరలేదే; అయినను నా సేన్హితులతో సంతోషపడునటుల్ నీవు నాకెనన్డును ఒక 

మేకపిలల్నైన ఇయయ్లేదు 

లూకా 15:30 => అయితే నీ ఆసిత్ని వేశయ్లతో తినివేసిన యీ నీ కుమారుడు రాగానే వీనికొరకు 

కొర్వివ్న దూడను వధించితివని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:45 => యూదులు జనసమూహములను చూచి మతస్రముతో 

నిండుకొని దూషించుచు, పౌలు చెపిప్నవాటికి అడ డ్ము చెపిప్రి. 

ఆదికాండము 37:4 => అతని సహోదరులు తమ తండిర్ అతనిని తమ అందరికంటె ఎకుక్వగా 

పేర్మించుట చూచినపుప్డు వారు అతని మీద పగపటిట్, అతనిని కేష్మసమాచారమైనను అడుగలేక 

పోయిరి. 

ఆదికాండము 39:19 => కాబటిట్ అతని యజమానుడు ఇటుల్ నీ దాసుడు ననున్ చేసెనని తన భారయ్ 

తనతో చెపిప్న మాటలు వినన్పుప్డు కోపముతో మండిపడి 

లేవీయకాండము 1:2 => నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము మీలో ఎవరైనను యెహోవాకు బలి 

అరిప్ంచునపుప్డు, గోవుల మందలోనుండిగాని గొఱ ఱ్ల మందలోనుండిగాని మేకల మందలోనుండిగాని 

దానిని తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 23:14 => మీరు మీ దేవునికి అరప్ణము తెచుచ్వరకు ఆ దినమెలల్ మీరు రొటెట్యేమి 

పేలాలేమి పచచ్ని వెనున్లేమి తినకూడదు. ఇది మీ తర తరములకు మీ నివాససథ్లములనిన్టిలో 

నితయ్మైన కటట్డ. 

సంఖాయ్కాండము 35:20 => వాని కనుగొనినపుప్డు వాని చంపవలెను. ఒకడు చచుచ్నటుల్ వాని 

పగపటిట్ పొడిచినను, లేక పొంచియుండి వానిమీద దేనినైనను వేసినను, లేక ఒకడు చచుచ్నటుల్ 

వైరమువలన చేతితో వాని కొటిట్నను, కొటిట్నవాడు నరహంతకుడు, నిశచ్యముగా వాని చంపవలెను. 
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నాయ్యాధిపతులు 13:23 => అతని భారయ్ యెహోవా మనలను చంపగోరినయెడల ఆయన 

దహనబలిని నైవేదయ్మును మనచేత అంగీకరింపడు, ఈ సంగతులనిన్టిని మనకు చూపింపడు, ఈ 

కాలమున ఇటిట్ సంగతులను మనకు వినిపింపడని అతనితో చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 18:9 => కాబటిట్ నాటనుండి సౌలు దావీదుమీద విషపు చూపు నిలిపెను. 

1 రాజులు 21:4 => నా పితార్రిజ్తమును నీకియయ్నని యెజెర్యేలీయుడైన నాబోతు తనతో 

చెపిప్నదానినిబటిట్ అహాబు మూతి ముడుచుకొనినవాడై కోపముతో తన నగరునకు పోయి 

మంచముమీద పరుండి యెవరితోను మాటలాడకయు భోజనము చేయకయు ఉండెను. 

ఎసేత్రు 3:5 => మొరెద్కై వంగకయు నమసక్రింపకయు నుండుట హామాను చూచినపుప్డు బహుగా 

కోపగించి 

యోబు 11:15 => నిశచ్యముగా నిరోద్షివై నీవు సంతోషించెదవు నిరభ్యుడవై నీవు 

సిథ్రపడియుందువు. 

కీరత్నలు 19:14 => యెహోవా, నా ఆశర్యదురగ్మా, నా విమోచకుడా, నా నోటి మాటలును నా 

హృదయధాయ్నమును నీ దృషిట్కి అంగీకారములగును గాక. 

సామెతలు 18:19 => బలమైన పటట్ణమును వశపరచుకొనుటకంటె ఒకనిచేత అనాయ్యమునొందిన 

సహోదరుని వశపరచుకొనుట కషట్తరము. వివాదములు నగరు తలుపుల అడ డ్గడియలంత సిథ్రములు. 

సామెతలు 19:3 => అటిట్వాడు హృదయమున యెహోవామీద కోపించును. 

సామెతలు 29:10 => నరహంతకులు నిరోద్షులను దేవ్షించుదురు అటిట్వారు యథారథ్వంతుల 

పార్ణము తీయజూతురు. 

పర్సంగి 7:9 => ఆతర్పడి కోపపడవదుద్; బుదిధ్హీనుల అంతరిందిర్యములందు కోపము 

సుఖనివాసము చేయును. 

పర్సంగి 9:7 => నీవు పోయి సంతోషముగా నీ అనన్ము తినుము, ఉలాల్సపు మనసుస్తో నీ 

దార్కాష్రసము తార్గుము; ఇదివరకే దేవుడు నీ కిర్యలను అంగీకరించెను. 

విలాపవాకయ్ములు 3:39 => సజీవులేల మూలుగ్దురు? నరులు తమ పాపశిక్షనుబటిట్ ఏల 

మూలుగ్దురు? 
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దానియేలు 3:13 => అందుకు నెబుకదెన్జరు అతాయ్గర్హమును రౌదర్మును గలవాడై షదర్కును 

మేషాకును అబేదెన్గోను పటుట్కొని రండని ఆజఞ్ ఇయయ్గా వారు ఆ మనుషుయ్లను పటుట్కొని 

రాజసనిన్ధికి తీసికొని వచిచ్రి. 

దానియేలు 3:19 => అందుకు నెబుకదెన్జరు అతాయ్గర్హము నొందినందున షదర్కు, మేషాకు, 

అబేదెన్గోయను వారి విషయములో ఆయన ముఖము వికారమాయెను గనుక గుండము ఎపప్టికనన్ 

ఏడంతలు వేడిమిగా చేయుమని యాజఞ్ ఇచెచ్ను. 

యోనా 4:9 => అపుప్డు దేవుడు ఈ సొరచెటుట్ను గురించి నీవు కోపించుట నాయ్యమా? అని 

యోనాను అడుగగా యోనా పార్ణము పోవునంతగా కోపించుట నాయ్యమే అనెను. 

మతత్యి 5:22 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా తన సహోదరునిమీద కోపపడు పర్తివాడు విమరశ్కు 

లోనగును, తన సహోదరుని చూచి వయ్రుథ్డా అని చెపుప్వాడు మహా సభకు లోనగును; దోర్హీ అని 

చెపుప్వాడు నరకాగిన్కి లోనగును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:33 => వారు ఈ మాట విని అతాయ్గర్హము తెచుచ్కొని వీరిని 

చంపనుదేద్శించగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:35 => పర్తి జనములోను ఆయనకు భయపడి నీతిగా 

నడుచుకొనువానిని ఆయన అంగీకరించును. 

యాకోబు 1:15 => దురాశ గరభ్ము ధరించి పాపమును కనగా, పాపము పరిపకవ్మై మరణమును 

కనును. 

యాకోబు 4:1 => మీలో యుదధ్ములును పోరాటములును దేనినుండి కలుగుచునన్వి? మీ 

అవయవములలో పోరాడు మీ భోగేచఛ్లనుండియే గదా? 

యాకోబు 4:5 => ఆయన మనయందు నివసింపజేసిన ఆతమ్ మతస్రపడునంతగా అపేకిష్ంచునా అను 

లేఖనము చెపుప్నది వయ్రథ్మని అనుకొనుచునాన్రా? 

వచనము 6 

యెహోవా కయీనుతో నీకు కోపమేల? ముఖము చినన్బుచుచ్కొని యునాన్వేమి? 
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1 దినవృతాత్ంతములు 13:11 => యెహోవా ఉజా జ్ను వినాశము చేయుట చూచి దావీదు 

వాయ్కులపడెను; అందుచేత ఆ సథ్లమునకు నేటివరకు పెరెజ 1 ఉజా జ్ అని పేరు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 13:12 => ఆ దినమున దావీదు దేవుని విషయమై భయమొంది దేవుని 

మందసమును నాయొదద్కు నేను ఏలాగు తీసికొనిపోవుదుననుకొని, మందసమును 

1 దినవృతాత్ంతములు 13:13 => తనయొదద్కు దావీదు పురమునకు తీసికొనిపోక, దానిని 

గితీత్యుడైన ఓబేదెదోము ఇంటిలోనికి కొనిపోయెను. 

యోబు 5:2 => దౌరాభ్గయ్మునుగూరిచ్ యేడుచ్టవలన మూఢులు నశించెదరు బుదిధ్లేనివారు 

అసూయవలన చచెచ్దరు. 

యెషయా 1:18 => యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు రండి మన వివాదము తీరుచ్కొందము 

మీ పాపములు రకత్మువలె ఎఱ ఱ్నివైనను అవి హిమమువలె తెలల్బడును కెంపువలె ఎఱ ఱ్నివైనను అవి 

గొఱ ఱ్బొచుచ్వలె తెలల్నివగును. 

యిరిమ్యా 2:5 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నాయందు ఏ దురీన్తి చూచి మీ పితరులు 

వయ్రథ్మైనదాని ననుసరించి, తాము వయ్రుథ్లగునటుల్ నాయొదద్నుండి దూరముగా తొలగిపోయిరి? 

యిరిమ్యా 2:31 => ఈ తరము వారలారా, యెహోవా సెలవిచుచ్ మాట లక్షయ్పెటుట్డి నేను 

ఇశార్యేలునకు అరణయ్మువలెనైతినా? గాఢాంధకార దేశమువలెనైతినా? మేము సేవ్చఛ్గా 

తిరుగులాడువారమైతివిు; ఇకను నీయొదద్కు రామని నా పర్జలేల చెపుప్చునాన్రు?  

యోహాను 4:1 => యోహానుకంటె యేసు ఎకుక్వమందిని శిషుయ్లనుగా చేసికొని వారికి 

బాపిత్సమ్మిచుచ్చునన్ సంగతి పరిసయుయ్లు వినిరని పర్భువునకు తెలిసినపప్డు 

యోహాను 4:2 => ఆయన యూదయ దేశము విడిచి గలిలయ దేశమునకు తిరిగివెళె ల్ను. 

యోహాను 4:3 => అయినను యేసే బాపిత్సమ్మియయ్లేదు గాని ఆయన శిషుయ్లిచుచ్చుండిరి. 

యోహాను 4:4 => ఆయన సమరయ మారగ్మున వెళల్వలసివచెచ్ను గనుక 

యోహాను 4:8 => ఆయన శిషుయ్లు ఆహారము కొనుటకు ఊరిలోనికి వెళి ల్యుండిరి. 
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యోహాను 4:9 => ఆ సమరయ సతరీ యూదుడవైన నీవు సమరయ సతరీనైన ననున్ దాహమునకిమమ్ని 

యేలాగు అడుగుచునాన్వని ఆయనతో చెపెప్ను. ఏలయనగా యూదులు సమరయులతో సాంగతయ్ము 

చేయరు. 

యోహాను 4:10 => అందుకు యేసు నీవు దేవుని వరమును నాకు దాహమునకిమమ్ని నినున్ 

అడుగుచునన్వాడెవడో అదియు ఎరిగియుంటే నీవు ఆయనను అడుగుదువు, ఆయన నీకు 

జీవజలమిచుచ్నని ఆమెతో చెపెప్ను 

యోహాను 4:11 => అపుప్డా సతరీ అయాయ్, యీ బావి లోతైనది, చేదుకొనుటకు నీకేమియు లేదే; ఆ 

జీవజలము ఏలాగు నీకు దొరకును? 

మీకా 6:3 => నా జనులారా, నేను మీకేమి చేసితిని? మిముమ్ నేలాగు ఆయాసపరచితిని? అది నాతో 

చెపుప్డి. 

మీకా 6:4 => ఐగుపుత్ దేశములోనుండి నేను మిముమ్ను రపిప్ంచితిని, దాసగృహములోనుండి 

మిముమ్ను విమోచించితిని, మిముమ్ను నడిపించుటకై మోషే అహరోను మిరాయ్ములను పంపించితిని. 

మీకా 6:5 => నా జనులారా, యెహోవా నీతి కారయ్ములను మీరు గర్హించునటుల్ మోయాబురాజైన 

బాలాకు యోచించిన దానిని బెయోరు కుమారుడైన బిలాము అతనికి పర్తుయ్తత్రముగా చెపిప్న 

మాటలను షితీత్ము మొదలుకొని గిలాగ్లు వరకును జరిగినవాటిని, మనసుస్నకు తెచుచ్ కొనుడి. 

మతత్యి 20:15 => నాకిషట్ము వచిచ్నటుట్ నా సొంత సొముమ్తో చేయుట నాయ్యము కాదా? నేను 

మంచివాడనైనందున నీకు కడుపుమంటగా ఉనన్దా అని చెపెప్ను. 

లూకా 15:31 => అందుకతడు కుమారుడా, నీవెలల్పుప్డును నాతోకూడ ఉనాన్వు; నావనిన్యు నీవి, 

లూకా 15:32 => మనము సంతోషపడి ఆనందించుట యుకత్మే; ఈ నీ తముమ్డు చనిపోయి తిరిగి 

బర్దికెను, తపిప్పోయి దొరకెనని అతనితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 4:26 => మరియు షేతునకుకూడ కుమారుడు పుటెట్ను; అతనికి ఎనోషను పేరు 

పెటెట్ను. అపుప్డు యెహోవా నామమున పార్రథ్న చేయుట ఆరంభమైనది. 

ఆదికాండము 39:19 => కాబటిట్ అతని యజమానుడు ఇటుల్ నీ దాసుడు ననున్ చేసెనని తన భారయ్ 

తనతో చెపిప్న మాటలు వినన్పుప్డు కోపముతో మండిపడి 
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1 సమూయేలు 18:9 => కాబటిట్ నాటనుండి సౌలు దావీదుమీద విషపు చూపు నిలిపెను. 

ఎసేత్రు 3:5 => మొరెద్కై వంగకయు నమసక్రింపకయు నుండుట హామాను చూచినపుప్డు బహుగా 

కోపగించి 

యోబు 11:15 => నిశచ్యముగా నిరోద్షివై నీవు సంతోషించెదవు నిరభ్యుడవై నీవు 

సిథ్రపడియుందువు. 

కీరత్నలు 64:2 => కీడుచేయువారి కుటర్నుండి దుషట్కిర్యలు చేయువారి అలల్రినుండి ననున్ దాచుము 

పర్సంగి 7:9 => ఆతర్పడి కోపపడవదుద్; బుదిధ్హీనుల అంతరిందిర్యములందు కోపము 

సుఖనివాసము చేయును. 

దానియేలు 3:19 => అందుకు నెబుకదెన్జరు అతాయ్గర్హము నొందినందున షదర్కు, మేషాకు, 

అబేదెన్గోయను వారి విషయములో ఆయన ముఖము వికారమాయెను గనుక గుండము ఎపప్టికనన్ 

ఏడంతలు వేడిమిగా చేయుమని యాజఞ్ ఇచెచ్ను. 

మతత్యి 5:22 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా తన సహోదరునిమీద కోపపడు పర్తివాడు విమరశ్కు 

లోనగును, తన సహోదరుని చూచి వయ్రుథ్డా అని చెపుప్వాడు మహా సభకు లోనగును; దోర్హీ అని 

చెపుప్వాడు నరకాగిన్కి లోనగును. 

యాకోబు 4:5 => ఆయన మనయందు నివసింపజేసిన ఆతమ్ మతస్రపడునంతగా అపేకిష్ంచునా అను 

లేఖనము చెపుప్నది వయ్రథ్మని అనుకొనుచునాన్రా? 

వచనము 7 

నీవు సతిర్క్య చేసినయెడల తలనెతుత్కొనవా? సతిర్క్య చేయనియెడల వాకిట పాపము 

పొంచియుండును; నీయెడల దానికి వాంఛ కలుగును నీవు దానిని ఏలుదువనెను. 

ఆదికాండము 19:21 => ఆయన ఇదిగో నీవు చెపిప్న ఈ ఊరు నాశనము చేయను. ఈ 

విషయములో నీ మనవి అంగీకరించితిని; 

2 సమూయేలు 24:23 => రాజా, యివనిన్యు అరౌనా అను నేను రాజునకు ఇచుచ్చునాన్నని చెపిప్ 

నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ అంగీకరించును గాక అని రాజుతో అనగా 
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2 రాజులు 8:28 => అతడు అహాబు కుమారుడైన యెహోరాముతోకూడ రామోతిగ్లాదునందు 

సిరియా రాజైన హజాయేలుతో యుదధ్ముచేయ బయలుదేరగా సిరియనులు యెహోరామును 

గాయపరచిరి. 

యోబు 42:8 => కాబటిట్ యేడు ఎడల్ను ఏడు పొటే ట్ళల్ను మీరు తీసికొని, నా సేవకుడైన యోబునొదద్కు 

పోయి మీ నిమితత్ము దహనబలి అరిప్ంపవలెను. అపుప్డు నా సేవకుడైన యోబు మీ నిమితత్ము పార్రథ్న 

చేయును. మీ అవివేకమునుబటిట్ మిముమ్ను శికిష్ంపక యుండునటుల్ నేను అతనిని మాతర్ము 

అంగీకరించెదను; ఏలయనగా నా సేవకుడైన యోబు పలికినటుల్ మీరు ననున్గూరిచ్ యుకత్మైనది 

పలుకలేదు. 

సామెతలు 18:5 => తీరుప్ తీరుచ్టలో భకిత్హీనులయెడల పక్షపాతము చూపుటయు నీతిమంతులకు 

నాయ్యము తపిప్ంచుటయు కర్మము కాదు. 

పర్సంగి 8:12 => పాపాతుమ్లు నూరు మారులు దుషాక్రయ్ముచేసి దీరాఘ్యుషమ్ంతులైనను 

దేవునియందు భయభకుత్లు కలిగి ఆయన సనిన్ధికి భయపడువారు కేష్మముగా నుందురనియు, 

పర్సంగి 8:13 => భకిత్హీనులు దేవుని సనిన్ధిని భయపడరు గనుక వారికి కేష్మము కలుగదనియు, 

వారు నీడవంటి దీరాఘ్యువును పొందకపోవుదురనియు నేనెరుగుదును. 

యెషయా 3:10 => మీకు మేలు కలుగునని నీతిమంతులతో చెపుప్ము వారు తమ కిర్యల ఫలము 

అనుభవింతురు. 

యెషయా 3:11 => దుషుట్లకు శర్మ, వారి కిర్యల ఫలము వారికి కలుగును.  

యిరిమ్యా 6:20 => షేబనుండి వచుచ్ సాంబార్ణి నాకేల? దూరదేశమునుండి వచుచ్ మధురమైన 

చెరుకు నాకేల? మీ దహనబలులు నాకిషట్మైనవి కావు, మీ బలులయందు నాకు సంతోషము లేదు. 

మలాకీ 1:8 => గుర్డిడ్దానిని తీసికొని బలిగా అరిప్ంచినయెడల అది దోషముకాదా? కుంటిదానినైనను 

రోగము గలదానినైనను అరిప్ంచినయెడల అది దోషము కాదా? అటిట్వాటిని నీ యధికారికి 

నీవిచిచ్నయెడల అతడు నీకు దయచూపునా? నినున్ అంగీకరించునా? అని సైనయ్ములకు అధిపతియగు 

యెహోవా అడుగుచునాన్డు. 
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మలాకీ 1:10 => మీలో ఒకడు నా బలిపీఠముమీద నిరరథ్కముగా అగిన్ రాజబెటట్కుండునటుల్ నా 

మందిరపు వాకిండల్ను మూయువాడొకడు మీలో ఉండినయెడల మేలు; మీయందు నాకిషట్ములేదు, 

మీచేత నేను నైవేదయ్మును అంగీకరింపనని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

మలాకీ 1:13 => అయోయ్, యెంత పర్యాసమని చెపిప్ ఆ బలల్ను తృణీకరించుచునాన్రని ఆయన 

సెలవిచుచ్చునాన్డు; ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్. మరియు దోచబడిన దానిని 

కుంటిదానిని తెగులు దానిని మీరు తెచుచ్చునాన్రు; ఈలాగుననే మీరు నైవేదయ్ములు చేయుచునాన్రు; 

మీచేత నేనిటిట్దానిని అంగీకరింతునా? అని యెహోవా అడుగుచునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:35 => పర్తి జనములోను ఆయనకు భయపడి నీతిగా 

నడుచుకొనువానిని ఆయన అంగీకరించును. 

రోమీయులకు 2:7 => సత  కిర్యను ఓపికగా చేయుచు, మహిమను ఘనతను అక్షయతను 

వెదకువారికి నితయ్జీవము నిచుచ్ను. 

రోమీయులకు 2:8 => అయితే భేదములు పుటిట్ంచి, సతయ్మునకు లోబడక దురీన్తికి లోబడువారి 

మీదికి దేవుని ఉగర్తయు రౌదర్మును వచుచ్ను. 

రోమీయులకు 2:9 => దుషాక్య్రయ్ము చేయు పర్తి మనుషుయ్ని ఆతమ్కు, మొదట యూదునికి గీర్సు 

దేశసుథ్నికి కూడ, శర్మయు వేదనయు కలుగును. 

రోమీయులకు 2:10 => సత  కిర్య చేయు పర్తివానికి, మొదట యూదునికి గీర్సు దేశసుథ్నికి కూడ, 

మహిమయు ఘనతయు సమాధానమును కలుగును. 

రోమీయులకు 12:1 => కాబటిట్ సహోదరులారా, పరిశుదధ్మును దేవునికి అనుకూలమునైన 

సజీవయాగముగా మీ శరీరములను ఆయనకు సమరిప్ంచుకొనుడని దేవుని వాతస్లయ్మునుబటిట్ 

మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ను. ఇటిట్ సేవ మీకు యుకత్మైనది. 

రోమీయులకు 14:18 => ఈ విషయమందు కీర్సుత్నకు దాసుడైనవాడు దేవునికి ఇషుట్డును 

మనుషుయ్ల దృషిట్కి యోగుయ్డునై యునాన్డు. 

రోమీయులకు 15:16 => ఇది హేతువు చేసికొని మీకు జాఞ్పకము చేయవలెనని యుండి యెకుక్వ 

ధైరయ్ము కలిగి సంకేష్పముగా మీకు వార్యుచునాన్ను. 
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ఎఫెసీయులకు 1:6 => మనము తన యెదుట పరిశుదుధ్లమును నిరోద్షులమునై యుండవలెనని 

జగతుత్ పునాది వేయబడక మునుపే, పేర్మచేత ఆయన కీర్సుత్లో మనలను ఏరప్రచుకొనెను. 

1 తిమోతి 5:4 => అయితే ఏ విధవరాలికైనను పిలల్లు గాని మనుమలు గాని యుండినయెడల, వీరు 

మొదట తమ యింటివారియెడల భకిత్ కనుపరచుటకును, తమ తలిదండుర్లకు పర్తుయ్పకారము 

చేయుటకును నేరుచ్కొనవలెను; ఇది దేవుని దృషిట్కనుకూలమైయునన్ది. 

1 పేతురు 2:5 => యేసుకీర్సుత్ దావ్రా దేవునికి అనుకూలములగు ఆతమ్ సంబంధమైన 

బలులనరిప్ంచుటకు పరిశుదధ్ యాజకులుగా ఉండునటుల్, మీరును సజీవమైన రాళల్వలెనుండి ఆతమ్ 

సంబంధమైన మందిరముగా కటట్బడుచునాన్రు. 

యోబు 29:4 => నా పరిపకవ్ దినములలో ఉండినటుల్ నేనుండినయెడల ఎంతో మేలు అపుప్డు 

దేవుని రహసయ్ము నా గుడారమునకు పైగా నుండెను. 

సామెతలు 21:27 => భకిత్హీనులు అరిప్ంచు బలులు హేయములు దురాలోచనతో అరిప్ంచినయెడల 

అవి మరి హేయములు. 

హెబీర్యులకు 11:4 => విశావ్సమునుబటిట్ హేబెలు కయీనుకంటె శేర్షఠ్మైన బలి దేవునికి 

అరిప్ంచెను. దేవుడతని అరప్ణలనుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచిచ్నపుప్డు అతడు ఆ విశావ్సమునుబటిట్ 

నీతిమంతుడని సాక్షయ్ము పొందెను . అతడు మృతినొందియు ఆ విశావ్సము దావ్రా 

మాటలాడుచునాన్డు. 

ఆదికాండము 4:8 => కయీను తన తముమ్డైన హేబెలుతో మాటలాడెను. వారు పొలములో 

ఉనన్పుప్డు కయీను తన తముమ్డైన హేబెలు మీదపడి అతనిని చంపెను. 

ఆదికాండము 4:9 => యెహోవా నీ తముమ్డైన హేబెలు ఎకక్డునాన్డని కయీనునడుగగా అతడు 

నేనెరుగను; నా తముమ్నికి నేను కావలివాడనా అనెను. 

ఆదికాండము 4:10 => అపుప్డాయన నీవు చేసినపని యేమిటి? నీ తముమ్ని రకత్ము యొకక్ సవ్రము 

నేలలోనుండి నాకు మొరపెటుట్చునన్ది. 

ఆదికాండము 4:11 => కావున నీ తముమ్ని రకత్మును నీచేతిలోనుండి పుచుచ్కొనుటకు నోరు తెరచిన 

యీ నేలమీద ఉండకుండ, నీవు శపింపబడినవాడవు; 
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ఆదికాండము 4:12 => నీవు నేలను సేదయ్పరుచునపుప్డు అది తన సారమును ఇక మీదట 

నీకియయ్దు; నీవు భూమిమీద దిగులు పడుచు దేశదిమమ్రివై యుందువనెను. 

ఆదికాండము 4:13 => అందుకు కయీను నా దోషశిక్ష నేను భరింపలేనంత గొపప్ది. 

రోమీయులకు 7:8 => అయితే పాపము ఆజఞ్ను హేతువు చేసికొని సకలవిధమైన దురాశలను 

నాయందు పుటిట్ంచెను. ధరమ్శాసత్రము లేనపుప్డు పాపము మృతము. 

రోమీయులకు 7:9 => ఒకపుప్డు నేను ధరమ్శాసత్రము లేకుండ జీవించుచుంటిని గాని, ఆజఞ్ 

వచిచ్నపుప్డు పాపమునకు మరల జీవము వచెచ్ను; నేనైతే చనిపోతిని. 

యాకోబు 1:15 => దురాశ గరభ్ము ధరించి పాపమును కనగా, పాపము పరిపకవ్మై మరణమును 

కనును. 

ఆదికాండము 3:16 => ఆయన సతరీతో నీ పర్యాసమును నీ గరభ్వేదనను నేను మికిక్లి 

హెచిచ్ంచెదను; వేదనతో పిలల్లను కందువు; నీ భరత్యెడల నీకు వాంఛ కలుగును; అతడు నినున్ 

ఏలునని చెపెప్ను.  

ఆదికాండము 32:4 => మీరు నా పర్భువైన ఏశావుతో ఇంతవరకు నేను లాబానునొదద్ నివసించి 

యుంటిని;  

సంఖాయ్కాండము 32:23 => మీరు అటుల్ చేయనియెడల యెహోవా దృషిట్కి పాపము 

చేసినవారగుదురు గనుక మీ పాపము మిముమ్ను పటుట్కొనును అని తెలిసికొనుడి. 

2 సమూయేలు 11:6 => దావీదు హితీత్యుడగు ఊరియాను నాయొదద్కు పంపుమని దూత దావ్రా 

యోవాబునకు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

యోబు 21:19 => వారి పిలల్లమీద మోపుటకై దేవుడు వారి పాపమును దాచిపెటుట్నేమో? అని మీరు 

చెపుప్చునాన్రు చేసినవారు దానిని అనుభవించునటుల్ ఆయన వారికే పర్తిఫలమిచుచ్ను గాక 

సామెతలు 13:21 => కీడు పాపులను తరుమును నీతిమంతులకు మేలు పర్తిఫలముగా వచుచ్ను. 

రోమీయులకు 5:13 => ఏలయనగా ధరమ్శాసత్రము వచిచ్నదనుక పాపము లోకములో ఉండెను గాని 

ధరమ్శాసత్రము లేనపుప్డు పాపము ఆరోపింపబడదు. 
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2 కొరిందీయులకు 5:9 => కావున దేహమందునన్ను దేహమును విడిచినను, ఆయన కిషుట్లమై 

యుండవలెనని మిగుల అపేకిష్ంచుచునాన్ము. 

యాకోబు 5:9 => సహోదరులారా, మీరు తీరుప్ పొందకుండు నిమితత్ము ఒకనిమీదనొకడు 

సణగకుడి; ఇదిగో నాయ్యాధిపతి వాకిట నిలిచియునాన్డు. 

3 యోహాను 1:6 => వారు నీ పేర్మనుగూరిచ్ సంఘము ఎదుట సాక్షయ్మిచిచ్రి. వారు 

అనయ్జనులవలన ఏమియు  

వచనము 8 

కయీను తన తముమ్డైన హేబెలుతో మాటలాడెను. వారు పొలములో ఉనన్పుప్డు కయీను తన 

తముమ్డైన హేబెలు మీదపడి అతనిని చంపెను. 

2 సమూయేలు 3:27 => అబేన్రు తిరిగి హెబోర్నునకు వచిచ్నపుప్డు సంగతి యెవరికి వినబడకుండ 

గుమమ్ము నడుమ ఏకాంతముగా అతనితో మాటలాడవలెనని యోవాబు అతని పిలిచి, తన 

సహోదరుడగు అశాహేలు పార్ణము తీసినందుకై అతనిని కడుపులో పొడువగా అతడు చచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 13:26 => అయితే దావీదు వెళల్నొలల్క అబా ష్లోమును దీవించి పంపగా అబా ష్లోము 

నీవు రాకపోయినయెడల నా అనన్యగు అమోన్ను మాతోకూడ వచుచ్నటుల్ సెలవిమమ్ని రాజుతో మనవి 

చేసెను. అతడు నీయొదద్కు ఎందుకు రావలెనని రాజు అడుగగా 

2 సమూయేలు 13:27 => అబా ష్లోము అతని బతిమాలినందున రాజు అమోన్నును తన 

కుమారులందరును అతనియొదద్కు పోవచుచ్నని సెలవిచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 13:28 => అంతలో అబా ష్లోము తన పనివారిని పిలిచి, అమోన్ను దార్కాష్రసమువలన 

సంతోషియై యుండుట మీరు కనిపెటిట్యుండి అమోన్నును హతము చేయుడని నేను మీతో 

చెపుప్నపుప్డు భయపడక అతని చంపుడి, నేను గదా మీకు ఆజఞ్ ఇచిచ్యునాన్ను, ధైరయ్ము తెచుచ్కొని 

పౌరుషము చూపుడి అని గటిట్గా ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 20:9 => అపుప్డు యోవాబు అమాశాతో నా సహోదరా, నీవు కేష్మముగా ఉనాన్వా 

అనుచు, అమాశాను ముదుద్పెటుట్కొనునటుల్గా కుడిచేత అతని గడ డ్ము పటుట్కొని 
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2 సమూయేలు 20:10 => అమాశా యోవాబు చేతిలోనునన్ కతిత్ని చూడకను తనున్ 

కాపాడుకొనకను ఉండగా యోవాబు అతని కడుపులో దాని గుచెచ్ను; గుచిచ్నతోడనే అతని పేగులు 

నేలకు జారి ఆ దెబబ్తోనే అతడు చనిపోయెను. యోవాబును అతని సహోదరుడగు అబీషైయును బికిర్ 

కుమారుడగు షెబను తరుముటకు సాగిపోగా 

నెహెమాయ్ 6:2 => సనబ్లల్టును గెషెమును నాకు ఏదో హాని చేయుటకు ఆలోచించి ఓనో 

మైదానమందునన్ గార్మములలో ఒక దాని దగగ్ర మనము కలిసికొందము రండని నాయొదద్కు 

వరత్మానము పంపిరి. 

కీరత్నలు 36:3 => వాని నోటి మాటలు పాపమునకును కపటమునకును ఆసప్దములు బుదిధ్గలిగి 

పర్వరిత్ంపను మేలుచేయను వాడు మానివేసియునాన్డు. 

కీరత్నలు 55:21 => వారి నోటి మాటలు వెనన్వలె మృదువుగా నునన్వి అయితే వారి హృదయములో 

కలహమునన్ది. వారి మాటలు చమురుకంటె నునుపైనవి అయితే అవి వరదీసిన కతుత్లే.  

సామెతలు 26:24 => పగవాడు పెదవులతో మాయలు చేసి అంతరంగములో కపటము 

దాచుకొనును.  

సామెతలు 26:25 => వాడు దయగా మాటలాడినపుప్డు వాని మాట నమమ్కుము వాని 

హృదయములో ఏడు హేయ విషయములు కలవు. 

సామెతలు 26:26 => వాడు తన దేవ్షమును కపట వేషముచేత దాచుకొనును సమాజములో వాని 

చెడుతనము బయలుపరచబడును. 

మీకా 7:6 => కుమారుడు తండిర్ని నిరల్క్షయ్పెటుట్చునాన్డు, కుమారెత్ తలిల్మీదికిని కోడలు అతత్మీదికిని 

లేచెదరు, ఎవరి ఇంటివారు వారికే విరోధులగుదురు. 

లూకా 22:48 => ఆయన ఇంకను మాటలాడుచుండగా, ఇదిగో జనులు గుంపుగా వచిచ్రి. 

పండెర్ండుమందిలో యూదా అనబడినవాడు వారికంటె ముందుగా నడిచి, యేసును ముదుద్ 

పెటుట్కొనుటకు ఆయన యొదద్కు రాగా 
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2 సమూయేలు 14:6 => నీ దాసినైన నాకు ఇదద్రు కుమారులు ఉండిరి, వారు పొలములో 

పెనుగులాడుచుండగా విడిపించు వాడెవడును లేకపోయినందున వారిలో నొకడు రెండవవాని కొటిట్ 

చంపెను. 

యోబు 11:15 => నిశచ్యముగా నిరోద్షివై నీవు సంతోషించెదవు నిరభ్యుడవై నీవు 

సిథ్రపడియుందువు. 

కీరత్నలు 24:3 => యెహోవా పరవ్తమునకు ఎకక్దగినవాడెవడు? ఆయన పరిశుదధ్ సథ్లములో 

నిలువదగినవాడెవడు? 

కీరత్నలు 24:4 => వయ్రథ్మైనదానియందు మనసుస్ పెటట్కయు కపటముగా పర్మాణము చేయకయు 

నిరోద్షమైన చేతులును శుదధ్మైన హృదయమును కలిగియుండువాడే. 

కీరత్నలు 24:5 => వాడు యెహోవావలన ఆశీరావ్దము నొందును తన రక్షకుడైన దేవునివలన 

నీతిమతవ్ము నొందును. 

కీరత్నలు 24:6 => ఆయన నాశర్యించువారు యాకోబు దేవా, నీ సనిన్ధిని వెదకువారు అటిట్వారే. 

(సెలా.) 

కీరత్నలు 139:19 => దేవా, నీవు భకిత్హీనులను నిశచ్యముగా సంహరించెదవు నరహంతకులారా, 

నాయొదద్నుండి తొలగిపోవుడి. 

మతత్యి 23:35 => నీతిమంతుడైన హేబెలు రకత్ము మొదలుకొని బలిపీఠమునకును, 

దేవాలయమునకును మధయ్ మీరు చంపిన బరకీయ కుమారుడగు జెకరాయ్ రకత్మువరకు భూమిమీద 

చిందింపబడిన నీతిమంతుల రకత్మంతయు మీ మీదికి వచుచ్ను. 

లూకా 11:51 => కాబటిట్ లోకము పుటిట్నది మొదలుకొని, అనగా హేబెలు రకత్ము మొదలుకొని 

బలిపీఠమునకును మందిరమునకును మధయ్ను నశించిన జెకరాయ్ రకత్మువరకు చిందింపబడిన 

పర్వకత్లందరి రకత్ము నిమితత్ము ఈ తరమువారు విచారింపబడుదురు; నిశచ్యముగా ఈ 

తరమువారు ఆ రకత్ము నిమితత్ము విచారింపబడుదురని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 
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1 యోహాను 3:12 => మనము కయీను వంటివారమై యుండరాదు. వాడు దుషుట్ని సంబంధియై 

తన సహోదరుని చంపెను; వాడతనిని ఎందుకు చంపెను? తన కిర్యలు చెడ డ్వియు తన సహోదరుని 

కిర్యలు నీతిగలవియునై యుండెను గనుకనే గదా?  

1 యోహాను 3:13 => సహోదరులారా, లోకము మిముమ్ను దేవ్షించినయెడల ఆశచ్రయ్పడకుడి. 

1 యోహాను 3:14 => మనము సహోదరులను పేర్మించుచునాన్ము గనుక మరణములోనుండి 

జీవములోనికి దాటియునాన్మని యెరుగుదుము. పేర్మ లేనివాడు మరణమందు నిలిచియునాన్డు. 

1 యోహాను 3:15 => తన సహోదరుని దేవ్షించువాడు నరహంతకుడు; ఏ నరహంతకుని 

యందును నితయ్జీవముండదని మీరెరుగుదురు. 

యూదా 1:11 => అయోయ్ వారికి శర్మ. వారు కయీను నడిచిన మారగ్మున నడిచిరి, బహుమానము 

పొందవలెనని బిలాము నడిచిన తపుప్తోర్వలో ఆతురముగా పరుగెతిత్రి, కోరహు చేసినటుట్ తిరసాక్రము 

చేసి నశించిరి 

ఆదికాండము 4:7 => నీవు సతిర్క్య చేసినయెడల తలనెతుత్కొనవా? సతిర్క్య చేయనియెడల వాకిట 

పాపము పొంచియుండును; నీయెడల దానికి వాంఛ కలుగును నీవు దానిని ఏలుదువనెను. 

ఆదికాండము 4:25 => ఆదాము మరల తన భారయ్ను కూడినపుప్డు ఆమె కుమారుని కని కయీను 

చంపిన హేబెలునకు పర్తిగా దేవుడు నాకు మరియొక సంతానమును నియమించెననుకొని అతనికి 

షేతు అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 27:45 => అపుప్డు నేను అకక్డనుండి నినున్ పిలిపించెదను. ఒకక్నాడే మీ యిదద్రిని 

నేను పోగొటుట్కొననేల అనెను. 

నిరగ్మకాండము 20:13 => నరహతయ్ చేయకూడదు. 

సంఖాయ్కాండము 35:20 => వాని కనుగొనినపుప్డు వాని చంపవలెను. ఒకడు చచుచ్నటుల్ వాని 

పగపటిట్ పొడిచినను, లేక పొంచియుండి వానిమీద దేనినైనను వేసినను, లేక ఒకడు చచుచ్నటుల్ 

వైరమువలన చేతితో వాని కొటిట్నను, కొటిట్నవాడు నరహంతకుడు, నిశచ్యముగా వాని చంపవలెను. 
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2 సమూయేలు 13:34 => అబా ష్లోము ఇంతకు ముందు పారిపోయియుండెను. కావలియునన్ 

పనివాడు ఎదురుచూచుచునన్పుప్డు తన వెనుక కొండ పర్కక్నునన్ మారగ్మున వచుచ్చునన్ అనేక 

జనులు కనబడిరి. 

1 రాజులు 11:29 => అంతట యరొబాము యెరూషలేములోనుండి బయలు వెడలిపోగా 

షిలోనీయుడును పర్వకత్యునగు అహీయా అతనిని మారగ్మందు కనుగొనెను; అహీయా కొర్తత్ వసత్రము 

ధరించుకొనియుండెను, వారిదద్రు తపప్ పొలములో మరి యెవడును లేకపోయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 21:4 => యెహోరాము తన తండిర్ రాజయ్మును ఏలనారంభించినపుప్డు తనున్ 

సిథ్రపరచుకొని, తన సహోదరులనందరిని ఇశార్యేలీయుల అధిపతులలో కొందరిని హతముచేసెను. 

సామెతలు 25:26 => కలకలు చేయబడిన ఊటయు చెడిపోయిన బుగగ్యు నీతిమంతుడు దుషుట్నికి 

లోబడుటయు సమానములు. 

సామెతలు 26:26 => వాడు తన దేవ్షమును కపట వేషముచేత దాచుకొనును సమాజములో వాని 

చెడుతనము బయలుపరచబడును. 

పర్సంగి 4:10 => వారు పడిపోయినను ఒకడు తనతోడివానిని లేవనెతుత్ను; అయితే ఒంటరిగాడు 

పడిపోయినయెడల వానికి శర్మయే కలుగును, వాని లేవనెతుత్వాడు లేకపోవును. 

పర్సంగి 7:9 => ఆతర్పడి కోపపడవదుద్; బుదిధ్హీనుల అంతరిందిర్యములందు కోపము 

సుఖనివాసము చేయును. 

మతత్యి 10:36 => ఒక మనుషుయ్ని యింటివారే అతనికి శతుర్వులగుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:4 => ఆ దీవ్పవాసులు ఆ జంతువతని చేతిని వేర్లాడుట చూచినపుప్డు 

నిశచ్యముగా ఈ మనుషుయ్డు నరహంతకుడు; ఇతడు సముదర్మునుండి తపిప్ంచుకొనినను 

నాయ్యమాతనిని బర్దుకనియయ్దని తమలో తాము చెపుప్కొనిరి. 

రోమీయులకు 5:14 => అయినను ఆదాము చేసిన అతికర్మమును బోలి పాపము చేయని 

వారిమీదకూడ, ఆదాము మొదలుకొని మోషే వరకు మరణమేలెను; ఆదాము రాబోవువానికి 

గురుతైయుండెను, 
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ఎఫెసీయులకు 4:31 => సమసత్మైన దేవ్షము, కోపము, కోర్ధము, అలల్రి, దూషణ, సకలమైన 

దుషట్తవ్ము మీరు విసరిజ్ంచుడి. 

వచనము 9 

యెహోవా నీ తముమ్డైన హేబెలు ఎకక్డునాన్డని కయీనునడుగగా అతడు నేనెరుగను; నా తముమ్నికి 

నేను కావలివాడనా అనెను. 

ఆదికాండము 3:9 => దేవుడైన యెహోవా ఆదామును పిలిచి నీవు ఎకక్డ ఉనాన్వనెను. 

ఆదికాండము 3:10 => అందుకతడు నేను తోటలో నీ సవ్రము వినినపుప్డు దిగంబరినిగా 

నుంటినిగనుక భయపడి దాగుకొంటిననెను. 

ఆదికాండము 3:11 => అందుకాయన నీవు దిగంబరివని నీకు తెలిపినవాడెవడు? నీవు తినకూడదని 

నేను నీకాజాఞ్పించిన వృక్షఫలములు తింటివా? అని అడిగెను. 

కీరత్నలు 9:12 => ఆయన రకాత్పరాధమునుగూరిచ్ విచారణ చేయునపుప్డు బాధపరచబడువారిని 

జాఞ్పకము చేసికొనును వారి మొఱ ఱ్ను ఆయన మరువడు. 

ఆదికాండము 37:32 => ఆ విచితర్మైన నిలువుటంగీని పంపగా వారు తండిర్యొదద్కు దానిని తెచిచ్ 

ఇది మాకు దొరికెను, ఇది నీ కుమారుని అంగీ అవునో కాదో గురుతుపటుట్మని చెపిప్రి 

యోబు 22:13 => దేవునికి ఏమి తెలియును? గాఢాంధకారములోనుండి ఆయన నాయ్యము 

కనుగొనునా? 

యోబు 22:14 => గాఢమైన మేఘములు ఆయనకు చాటుగా నునన్వి, ఆయన చూడలేదు 

ఆకాశములో ఆయన తిరుగుచునాన్డు అని నీవనుకొనుచునాన్వు. 

కీరత్నలు 10:13 => దుషుట్లు దేవుని తృణీకరించుట యేల? నీవు విచారణ చేయవని వారు తమ 

హృదయములలో అనుకొనుట యేల?  

కీరత్నలు 10:14 => నీవు దీనిని చూచియునాన్వు గదా, వారికి పర్తికారము చేయుటకై నీవు చేటును 

పగను కనిపెటిట్ చూచుచునాన్వు నిరాధారులు తముమ్ను నీకు అపప్గించుకొందురు తండిర్లేనివారికి నీవే 

సహాయుడవై యునాన్వు 

Page  of 266 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

సామెతలు 28:13 => అతికర్మములను దాచిపెటుట్వాడు వరిధ్లల్డు వాటిని ఒపుప్కొని విడిచిపెటుట్వాడు 

కనికరము పొందును. 

యోహాను 8:44 => మీరు మీ తండిర్యగు అపవాది సంబంధులు; మీ తండిర్ దురాశలు 

నెరవేరచ్గోరుచునాన్రు. ఆదినుండి వాడు నరహంతకుడై యుండి సతయ్మందు నిలిచినవాడు కాడు; 

వానియందు సతయ్మేలేదు; వాడు అబదధ్మాడునపుప్డు తన సవ్భావము అనుసరించియే మాటలాడును; 

వాడు అబదిధ్కుడును అబదధ్మునకు జనకుడునై యునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:4 => అది నీయొదద్ నునన్పుడు నీదేగదా? అమిమ్న పిమమ్ట అది నీ వశమై 

యుండలేదా? యెందుకు ఈ సంగతి నీ హృదయములో ఉదేద్శించుకొనాన్వు? నీవు మనుషుయ్లతో 

కాదు దేవునితోనే అబదధ్మాడితివని వానితో చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:5 => అననీయ యీ మాటలు వినుచునే పడి పార్ణము విడువగా వినిన 

వారికందరికిని మిగుల భయము కలిగెను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:6 => అపుప్డు పడుచువారు లేచి వానిని బటట్తో చుటిట్ మోసికొనిపోయి 

పాతిపెటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:7 => ఇంచుమించు మూడుగంటల సేపటికి వాని భారయ్ జరిగినది 

యెరుగక లోపలికి వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:8 => అపుప్డు పేతురు మీరు ఆ భూమిని ఇంతకే అమిమ్తిరా నాతో 

చెపుప్మని ఆమెను అడిగెను. అందుకామె అవును ఇంతకే అని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:9 => అందుకు పేతురు పర్భువు యొకక్ ఆతమ్ను శోధించుటకు మీరెందుకు 

ఏకీభవించితిరి? ఇదిగో నీ పెనిమిటిని పాతిపెటిట్నవారి పాదములు వాకిటనే యునన్వి; వారు నినున్ను 

మోసికొనిపోవుదురని ఆమెతో చెపెప్ను 

ఆదికాండము 9:5 => మరియు మీకు పార్ణమైన మీ రకత్మునుగూరిచ్ విచారణ చేయుదును; 

దానిగూరిచ్ పర్తి జంతువును నరులను విచారణ చేయుదును; పర్తి నరుని పార్ణమునుగూరిచ్ వాని 

సహోదరుని విచారణ చేయుదును. 
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ఆదికాండము 18:9 => వారతనితో నీ భారయ్యైన శారా ఎకక్డనునన్దని అడుగగా అతడు అదిగో 

గుడారములో నునన్దని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 18:15 => శారా భయపడి నేను నవవ్లేదని చెపప్గా ఆయన అవును నీవు 

నవివ్తివనెను. 

ఆదికాండము 33:9 => అపుప్డు ఏశావు సహోదరుడా, నాకు కావలసినంత ఉనన్ది, నీది నీవే 

ఉంచుకొమమ్ని చెపెప్ను. 

సంఖాయ్కాండము 22:9 => దేవుడు బిలామునొదద్కు వచిచ్ నీయొదద్నునన్ యీ మనుషుయ్లు ఎవరని 

అడుగగా 

1 రాజులు 21:19 => నీవు అతని చూచి యీలాగు పర్కటించుము యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

దీని సావ్ధీనపరచుకొనవలెనని నీవు నాబోతును చంపితివి గదా. యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఏ 

సథ్లమందు కుకక్లు నాబోతు రకత్మును నాకెనో ఆ సథ్లమందే కుకక్లు నీ రకత్మును నిజముగా 

నాకునని అతనితో చెపెప్ను. 

2 రాజులు 5:25 => అతడు లోపలికి పోయి తన యజమానుని ముందర నిలువగా ఎలీషా వానిని 

చూచి గేహజీ, నీవెచచ్టనుండి వచిచ్తివని అడిగినందుకు వాడు నీ దాసుడనైన నేను ఎచచ్టికిని 

పోలేదనెను. 

లూకా 16:2 => అతడు వాని పిలిపించి నినున్గూరిచ్ నేను వినుచునన్ యీ మాట ఏమిటి? నీ 

గృహనిరావ్హకతవ్పు లెకక్ అపప్గించుము; నీవు ఇకమీదట గృహనిరావ్హకుడవై యుండ వలల్కాదని 

వానితో చెపెప్ను. 

వచనము 10 

అపుప్డాయన నీవు చేసినపని యేమిటి? నీ తముమ్ని రకత్ము యొకక్ సవ్రము నేలలోనుండి నాకు 

మొరపెటుట్చునన్ది. 

ఆదికాండము 3:13 => అపుప్డు దేవుడైన యెహోవా సతరీతో నీవు చేసినది యేమిటని అడుగగా సతరీ 

సరప్ము ననున్ మోసపుచిచ్నందున తింటిననెను. 
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యెహోషువ 7:19 => అపుప్డు యెహోషువ ఆకానుతో నా కుమారుడా ఇశార్యేలు దేవుడైన 

యెహోవాకు మహిమను చెలిల్ంచి, ఆయన యెదుట ఒపుప్కొని, నీవు చేసినదానిని మరుగుచేయక నాకు 

తెలుపుమని నినున్ వేడుకొనుచునాన్నని చెపప్గా 

కీరత్నలు 50:21 => ఇటిట్ పనులు నీవు చేసినను నేను మౌనినైయుంటిని అందుకు నేను కేవలము 

నీవంటివాడనని నీవనుకొంటివి అయితే నీ కనున్లయెదుట ఈ సంగతులను నేను వరుసగా ఉంచి 

నినున్ గదిద్ంచెదను  

ఆదికాండము 18:20 => మరియు యెహోవా సొదొమ గొమొఱాఱ్లనుగూరిచ్న మొర గొపప్ది 

గనుకను వాటి పాపము బహు భారమైనది గనుకను 

నిరగ్మకాండము 3:7 => మరియు యెహోవా యిటల్నెను నేను ఐగుపుత్లోనునన్ నా పర్జల బాధను 

నిశచ్యముగా చూచితిని, పనులలో తముమ్ను కషట్పెటుట్వారినిబటిట్ వారు పెటిట్న మొరను వింటిని, వారి 

దుఃఖములు నాకు తెలిసేయునన్వి. 

2 రాజులు 9:26 => అపుప్డు యెహోవా సెలవిచిచ్నదేమనగా నిశచ్యముగా నాబోతు రకత్మును 

వాని కుమారుల రకత్మును నినన్టి దినమున నేను చూచితిని గనుక ఈ భూభాగమందు నేను దానికి 

పర్తికారము చేయుదును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. కాబటిట్ నీవు యెహోవా మాటచొపుప్న అతని ఎతిత్ 

యీ భూభాగమందు పడవేయుము అనెను. 

యోబు 16:18 => భూమీ, నా రకత్మును కపిప్వేయకుము నా మొఱ ఱ్కు విరామము 

కలుగకుండునుగాక. 

యోబు 24:12 => జనముగల పటట్ణములో మూలుగుదురు గాయపరచబడినవారు మొఱ ఱ్పెటుట్దురు 

అయినను జరుగునది అకర్మమని దేవుడు ఎంచడు. 

యోబు 31:38 => నా భూమి నామీద మొఱ ఱ్పెటిట్నయెడలను దాని చాళుల్ ఏకమై యేడిచ్నయెడల 

యోబు 31:39 => కర్యధనము ఇయయ్క దాని ననుభవించినయెడలను దాని యజమానులకు 

పార్ణహాని కలుగజేసినయెడలను 

కీరత్నలు 9:12 => ఆయన రకాత్పరాధమునుగూరిచ్ విచారణ చేయునపుప్డు బాధపరచబడువారిని 

జాఞ్పకము చేసికొనును వారి మొఱ ఱ్ను ఆయన మరువడు. 
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కీరత్నలు 72:14 => కపట బలాతాక్రములనుండి అతడు వారి పార్ణమును విమోచించును. వారి 

పార్ణము అతని దృషిట్కి పిర్యముగా ఉండును. 

యెషయా 5:7 => ఇశార్యేలు వంశము సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా దార్క్షతోట యూదా 

మనుషుయ్లు ఆయన కిషట్మైన వనము. ఆయన నాయ్యము కావలెనని చూడగా బలాతాక్రము 

కనబడెను నీతి కావలెనని చూడగా రోదనము వినబడెను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:3 => అపుప్డు పేతురు అననీయా, నీ భూమి వెలలో కొంత దాచుకొని 

పరిశుదాధ్తమ్ను మోసపుచుచ్టకు సాతాను ఎందుకు నీ హృదయమును పేర్రేపించెను.? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:9 => అందుకు పేతురు పర్భువు యొకక్ ఆతమ్ను శోధించుటకు మీరెందుకు 

ఏకీభవించితిరి? ఇదిగో నీ పెనిమిటిని పాతిపెటిట్నవారి పాదములు వాకిటనే యునన్వి; వారు నినున్ను 

మోసికొనిపోవుదురని ఆమెతో చెపెప్ను 

హెబీర్యులకు 11:4 => విశావ్సమునుబటిట్ హేబెలు కయీనుకంటె శేర్షఠ్మైన బలి దేవునికి 

అరిప్ంచెను. దేవుడతని అరప్ణలనుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచిచ్నపుప్డు అతడు ఆ విశావ్సమునుబటిట్ 

నీతిమంతుడని సాక్షయ్ము పొందెను . అతడు మృతినొందియు ఆ విశావ్సము దావ్రా 

మాటలాడుచునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 12:24 => కొర్తత్ నిబంధనకు మధయ్వరిత్యైన యేసునొదద్కును హేబెలుకంటె మరి 

శేర్షఠ్ముగ పలుకు పోర్క్షణ రకత్మునకును మీరు వచిచ్యునాన్రు. 

యాకోబు 5:4 => ఇదిగో మీ చేలు కోసిన పనివారికియయ్క, మీరు మోసముగా బిగపటిట్న కూలి 

మొఱ ఱ్పెటుట్చునన్ది. మీ కోతవారి కేకలు సైనయ్ములకు అధిపతియగు పర్భువు యొకక్ చెవులలో 

చొచిచ్యునన్వి. 

పర్కటన 6:10 => వారు నాథా, సతయ్సవ్రూపీ, పరిశుదుధ్డా, యెందాక తీరుప్ తీరచ్కయు, మా రకత్ము 

నిమితత్ము భూనివాసులకు పర్తిదండన చేయకయు ఉందువని బిగగ్రగా కేకలు వేసిరి. 

ఆదికాండము 3:11 => అందుకాయన నీవు దిగంబరివని నీకు తెలిపినవాడెవడు? నీవు తినకూడదని 

నేను నీకాజాఞ్పించిన వృక్షఫలములు తింటివా? అని అడిగెను. 
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ఆదికాండము 4:25 => ఆదాము మరల తన భారయ్ను కూడినపుప్డు ఆమె కుమారుని కని కయీను 

చంపిన హేబెలునకు పర్తిగా దేవుడు నాకు మరియొక సంతానమును నియమించెననుకొని అతనికి 

షేతు అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 9:5 => మరియు మీకు పార్ణమైన మీ రకత్మునుగూరిచ్ విచారణ చేయుదును; 

దానిగూరిచ్ పర్తి జంతువును నరులను విచారణ చేయుదును; పర్తి నరుని పార్ణమునుగూరిచ్ వాని 

సహోదరుని విచారణ చేయుదును. 

ఆదికాండము 12:18 => అపుప్డు ఫరో అబార్మును పిలిపించి నీవు నాకు చేసినది యేమిటి? ఈమె 

నీ భారయ్ అని నాకెందుకు తెలుపలేదు? 

ఆదికాండము 16:8 => శారయి దాసివైన హాగరూ, ఎకక్డనుండి వచిచ్తివి, ఎకక్డికి వెళుళ్చునాన్వని 

అడిగినందుకు అది నా యజమానురాలైన శారయియొదద్నుండి పారిపోవుచునాన్ననెను. 

ఆదికాండము 31:26 => అపుప్డు లాబాను యాకోబుతో నీవేమి చేసితివి? ననున్ మోసపుచిచ్, కతిత్తో 

చెరపటట్బడిన వారినివలె నా కుమారెత్లను కొనిపోవనేల? 

ఆదికాండము 37:26 => అపుప్డు యూదా మనము మన సహోదరుని చంపి వాని మరణమును 

దాచి పెటిట్నందువలన ఏమి పర్యోజనము? 

ఆదికాండము 42:22 => మరియు రూబేను ఈ చినన్వానియెడల పాపము చేయకుడని నేను మీతో 

చెపప్లేదా? అయినను మీరు వినరైతిరి గనుక అతని రకాత్పరాధము మనమీద మోపబడుచునన్దని వారి 

కుతత్ర మిచెచ్ను. 

ఆదికాండము 44:15 => అపుప్డు యోసేపు మీరు చేసిన యీ పని యేమిటి? నావంటి మనుషుయ్డు 

శకునము చూచి తెలిసికొనునని మీకు తెలియదా అని వారితో అనగా 

నిరగ్మకాండము 2:23 => ఆలాగున అనేక దినములు జరిగినమీదట ఐగుపుత్ రాజు చనిపోయెను. 

ఇశార్యేలీయులు తాము చేయుచునన్ వెటిట్పనులనుబటిట్ నిటూ ట్రుప్లు విడుచుచు మొరపెటుట్చుండగా, 

తమ వెటిట్పనులనుబటిట్ వారుపెటిట్న మొర దేవునియొదద్కు చేరెను. 

నాయ్యాధిపతులు 2:2 => మీరు ఈ దేశనివాసులతో నిబంధన చేసికొనకూడదు; వారి 

బలిపీఠములను విరుగగొటట్వలెనని ఆజఞ్ ఇచిచ్తిని గాని మీరు నా మాటను వినలేదు. 
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1 సమూయేలు 13:11 => సమూయేలు అతనితో నీవు చేసిన పని యేమని యడిగెను. అందుకు 

సౌలు జనులు నాయొదద్నుండి చెదరిపోవుటయు, నిరణ్యకాలమున నీవు రాకపోవుటయు, ఫిలిషీత్యులు 

మికమ్షులో కూడియుండుటయు నేను చూచి 

2 సమూయేలు 3:28 => ఆ తరువాత ఈ సమాచారము దావీదునకు వినబడినపుప్డు అతడు 

అనుకొనిన దేమనగా నేనును నా రాజయ్మును నేరు కుమారుడగు అబేన్రు పార్ణము తీయుట 

విషయములో యెహోవా సనిన్ధిని ఎపప్టికిని నిరపరాధులమే. 

1 రాజులు 21:19 => నీవు అతని చూచి యీలాగు పర్కటించుము యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

దీని సావ్ధీనపరచుకొనవలెనని నీవు నాబోతును చంపితివి గదా. యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఏ 

సథ్లమందు కుకక్లు నాబోతు రకత్మును నాకెనో ఆ సథ్లమందే కుకక్లు నీ రకత్మును నిజముగా 

నాకునని అతనితో చెపెప్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 21:13 => ఇశార్యేలు రాజుల మారగ్మందు నడచి అహాబు సంతతివారు 

చేసిన వయ్భిచారముల చొపుప్న యూదాను యెరూషలేము కాపురసుథ్లను వయ్భిచరింపజేసి, నీకంటె 

యోగుయ్లైన నీ తండిర్ సంతతివారగు నీ సహోదరులను నీవు చంపియునాన్వు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:9 => యెహోవా పర్వకత్యగు ఓదేదు అను ఒకడు అచచ్ట ఉండెను. 

అతడు షోమోర్నునకు వచిచ్న సమూహము ఎదుటికిపోయి వారితో ఈలాగు చెపెప్ను ఆలకించుడి, మీ 

పితరుల దేవుడైన యెహోవా యూదావారి మీద కోపించినందుచేత ఆయన వారిని మీచేతికి 

అపప్గించెను; మీరు ఆకాశమునంటునంత రౌదర్ముతో వారిని సంహరించితిరి. 

యెషయా 26:21 => నీవు వెళి ల్ నీ అంతఃపురములలో పర్వేశించుము నీవు వెళి ల్ నీ తలుపులు 

వేసికొనుము ఉగర్త తీరిపోవువరకు కొంచెముసేపు దాగియుండుము. 

యిరిమ్యా 26:15 => అయితే మీకు చెవులార ఈ మాటలనిన్టిని చెపుప్టకు నిజముగా యెహోవా 

మీయొదద్కు ననున్ పంపియునాన్డు గనుక, మీరు ననున్ చంపినయెడల మీరు మీమీదికిని ఈ 

పటట్ణముమీదికిని దాని నివాసులమీదికిని నిరపరాధి రకత్దోషము తెపిప్ంచుదురని నిసస్ందేహముగా 

తెలిసికొనుడి. 
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హబకూక్కు 2:11 => గోడలలోని రాళుల్ మొఱ ఱ్ పెటుట్చునన్వి , దూలములు వాటికి 

పర్తుయ్తత్రమిచుచ్చునన్వి. 

లూకా 16:2 => అతడు వాని పిలిపించి నినున్గూరిచ్ నేను వినుచునన్ యీ మాట ఏమిటి? నీ 

గృహనిరావ్హకతవ్పు లెకక్ అపప్గించుము; నీవు ఇకమీదట గృహనిరావ్హకుడవై యుండ వలల్కాదని 

వానితో చెపెప్ను. 

వచనము 11 

కావున నీ తముమ్ని రకత్మును నీచేతిలోనుండి పుచుచ్కొనుటకు నోరు తెరచిన యీ నేలమీద 

ఉండకుండ, నీవు శపింపబడినవాడవు; 

ఆదికాండము 4:14 => నేడు ఈ పర్దేశమునుండి ననున్ వెళల్గొటిట్తివి; నీ సనిన్ధికి రాకుండ 

వెలివేయబడి దిగులుపడుచు భూమిమీద దేశదిమమ్రినైయుందును. కావున ననున్ కనుగొనువాడెవడో 

వాడు ననున్ చంపునని యెహోవాతో అనెను. 

ఆదికాండము 3:14 => అందుకు దేవుడైన యెహోవా సరప్ముతో నీవు దీని చేసినందున 

పశువులనిన్టిలోను భూజంతువులనిన్టిలోను నీవు శపించబడినదానివై నీ కడుపుతో పార్కుచు నీవు 

బర్దుకు దినములనిన్యు మనున్ తిందువు 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:16 => తన తండిర్నైనను తన తలిల్నైనను నిరల్క్షయ్ము చేయువాడు 

శాపగర్సుత్డని చెపప్గా పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:17 => తన పొరుగువాని సరిహదుద్రాయిని తీసివేయు వాడు 

శాపగర్సుత్డని చెపప్గా పర్జలందరుఆమేన  అనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:18 => గుర్డిడ్వాని తోర్వను తపిప్ంచువాడు శాపగర్సుత్డని చెపప్గా 

పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:19 => పరదేశికేగాని తండిర్లేనివానికేగాని విధవరాలికేగాని నాయ్యము 

తపిప్ తీరుప్ తీరుచ్వాడు శాపగర్సుత్డని చెపప్గా పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 27:20 => తన తండిర్ భారయ్తో శయనించువాడు తన తండిర్ కోకను 

విపిప్నవాడు గనుక వాడు శాపగర్సుత్డని చెపప్గా పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:21 => ఏ జంతువుతోనైనను శయనించువాడు శాపగర్సుత్డని చెపప్గా 

పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:22 => తన సహోదరితో, అనగా తన తండిర్కుమారెత్తోగాని తన 

తలిల్కుమారెత్తోగాని శయనించువాడు శాపగర్సుత్డని చెపప్గా పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:23 => తన అతత్తో శయనించువాడు శాపగర్సుత్డని చెపప్గా 

పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:24 => చాటున తన పొరుగువానిని కొటుట్వాడు శాపగర్సుత్ డని చెపప్గా 

పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:25 => నిరోద్షికి పార్ణహాని చేయుటకు లంచము పుచుచ్కొనువాడు 

శాపగర్సుత్డని చెపప్గా పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:26 => ఈ విధికి సంబంధించిన వాకయ్ములను గైకొనకపోవుటవలన 

వాటిని సిథ్రపరచనివాడు శాపగర్సుత్డని చెపప్గా పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:15 => నేను నేడు నీకాజాఞ్పించు ఆయన సమసత్మైన ఆజఞ్లను 

కటట్డలను నీవు అనుసరించి నడుచుకొనవలెనని నీ దేవుడైన యెహోవా సెలవిచిచ్నమాట విననియెడల 

ఈ శాపములనిన్యు నీకు సంభవించును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:16 => పటట్ణములో నీవు శపింపబడుదువు; పొలములో నీవు 

శపింపబడుదువు; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:17 => నీ గంపయు పిండి పిసుకు నీ తొటిట్యు శపింపబడును; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:18 => నీ గరభ్ఫలము నీ భూమిపంట నీ ఆవులు నీ గొఱ ఱ్మేకల 

మందలు శపింపబడును; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:19 => నీవు లోపలికి వచుచ్నపుప్డు శపింపబడుదువు; వెలుపలికి 

వెళుల్నపుప్డును శపింపబడుదువు. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 28:20 => నీవు ననున్ విడిచి చేసిన నీ దుషాక్రయ్ములచేత నీవు హతము 

చేయబడి వేగముగా నశించువరకు, నీవు చేయబూనుకొను కారయ్ములనిన్టి విషయములోను యెహోవా 

శాపమును కలవరమును గదిద్ంపును నీ మీదికి తెపిప్ంచును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:19 => అటిట్ పనులను చేయువాడు ఈ శాప వాకయ్ములను 

వినునపుప్డు, మదయ్ముచేత దపిప్ తీరుచ్కొనవలెనని నేను నా హృదయ కాఠినయ్మున నడుచుచుండినను 

నాకు కేష్మము కలుగునని, నేను ఆశీరావ్దము నొందెదనని అనుకొనును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:20 => అయితే యెహోవా వానిని క్షమింపనొలల్డు; అటిట్వాడు 

మీలోనుండినయెడల నిశచ్యముగా యెహోవా కోపమును ఓరవ్మియు ఆ మనుషుయ్నిమీద 

పొగరాజును; ఈ గర్ంథములో వార్యబడిన శాపములనిన్యు వానికి తగులును. యెహోవా అతని పేరు 

ఆకాశము కిర్ందనుండకుండ తుడిచివేయును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:21 => ఈ ధరమ్శాసత్రగర్ంథములో వార్యబడిన నిబంధన 

శా ప ము ల నిన్ టి ని బ టిట్  వా ని కి కీ డు క లు గ జే యు ట కై యె హో వా ఇ శార్ యే లీ యు ల 

గోతర్ములనిన్టిలోనుండి వాని వేరుపరచును. 

గలతీయులకు 3:10 => ధరమ్శాసత్రము విధించిన కిర్యలకు సంబంధులందరు శాపమునకు 

లోనైయునాన్రు. ఎందుకనగా ధరమ్శాసత్ర గర్ంథమందు వార్యబడిన విధులనిన్యు చేయుటయందు 

నిలుకడగా ఉండని పర్తివాడును శాపగర్సుత్డు అని వార్యబడియునన్ది. 

యోబు 16:18 => భూమీ, నా రకత్మును కపిప్వేయకుము నా మొఱ ఱ్కు విరామము 

కలుగకుండునుగాక. 

యోబు 31:38 => నా భూమి నామీద మొఱ ఱ్పెటిట్నయెడలను దాని చాళుల్ ఏకమై యేడిచ్నయెడల 

యోబు 31:39 => కర్యధనము ఇయయ్క దాని ననుభవించినయెడలను దాని యజమానులకు 

పార్ణహాని కలుగజేసినయెడలను 

యోబు 31:40 => గోధుమలకు పర్తిగా ముళుల్ను యవలకు పర్తిగా కలుపును మొలచును గాక. 

యోబు వాకయ్ములు ఇంతటితో సమాపత్ములాయెను.  
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యెషయా 26:21 => నీవు వెళి ల్ నీ అంతఃపురములలో పర్వేశించుము నీవు వెళి ల్ నీ తలుపులు 

వేసికొనుము ఉగర్త తీరిపోవువరకు కొంచెముసేపు దాగియుండుము. 

పర్కటన 12:16 => భూమి ఆ సతరీకి సహకారియై తన నోరు తెరచి ఆ ఘటసరప్ము, తన నోటనుండి 

గర్కిక్న పర్వాహమును మింగివేసెను. 

ఆదికాండము 4:25 => ఆదాము మరల తన భారయ్ను కూడినపుప్డు ఆమె కుమారుని కని కయీను 

చంపిన హేబెలునకు పర్తిగా దేవుడు నాకు మరియొక సంతానమును నియమించెననుకొని అతనికి 

షేతు అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 5:29 => భూమిని యెహోవా శపించినందువలన కలిగిన మనచేతుల కషట్ము 

విషయములోను మన పని విషయములోను ఇతడు మనకు నెమమ్ది కలుగజేయుననుకొని అతనికి 

నోవహు అని పేరు పెటెట్ను 

ఆదికాండము 9:25 => కనాను శపింపబడినవాడై తన సహోదరులకు దాసాను దాసుడగును అనెను. 

సంఖాయ్కాండము 16:32 => భూమి తన నోరు తెరచి వారిని వారి కుటుంబములను కోరహు 

సంబంధులందరిని వారి సమసత్ సంపాదయ్మును మింగివేసెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:16 => పటట్ణములో నీవు శపింపబడుదువు; పొలములో నీవు 

శపింపబడుదువు; 

2 సమూయేలు 4:11 => వాడు తెచిచ్న వరత్మానమునకు బహుమానముగా సికల్గులో నేను వానిని 

పటుట్కొని చంపించితిని. కావున దురామ్రుగ్లైన మీరు ఇషోబ్షెతు ఇంటిలో చొరబడి, అతని మంచము 

మీదనే నిరోద్షియగువానిని చంపినపుప్డు మీచేత అతని పార్ణదోషము విచారింపక పోవుదునా? 

లోకములో ఉండకుండ నేను మిముమ్ను తీసివేయక మానుదునా? 

1 రాజులు 2:32 => నేరు కుమారుడును ఇశార్యేలు వారి సమూహాధిపతియునైన అబేన్రును, 

యెతెరు కుమారుడును యూదావారి సేనాధిపతియునైన అమాశాయును అను తనకంటె నీతిపరులును 

యోగుయ్లునగు ఈ ఇదద్రు మనుషుయ్లమీద పడి యోవాబు నా తండిర్యైన దావీదు ఎరుగకుండ కతిత్చేత 

వారిని చంపివేసెను గనుక అతడు ధారపోసిన రకత్ము యెహోవా అతని తలమీదికే రపిప్ంచును. 
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హబకూక్కు 2:12 => నరహతయ్ చేయుటచేత పటట్ణమును కటిట్ంచువారికి శర్మ; దుషట్తవ్ము 

జరిగించుటచేత కోటను సాథ్పించు వారికి శర్మ. 

మారుక్ 4:28 => భూమి మొదట మొలకను తరువాత వెనున్ను అటుతరువాత వెనున్లో ముదురు 

గింజలను తనంతటతానే పుటిట్ంచును. 

హెబీర్యులకు 6:8 => అయితే ముండల్తుపప్లును గచచ్తీగెలును దానిమీద పెరిగినయెడల అది 

పనికిరానిదని విసరిజ్ంపబడి శాపము పొందతగినదగును. తుదకది కాలిచ్వేయబడును. 

వచనము 12 

నీవు నేలను సేదయ్పరుచునపుప్డు అది తన సారమును ఇక మీదట నీకియయ్దు; నీవు భూమిమీద దిగులు 

పడుచు దేశదిమమ్రివై యుందువనెను. 

ఆదికాండము 3:17 => ఆయన ఆదాముతో నీవు నీ భారయ్మాట విని తినవదద్ని నేను నీకాజాఞ్పించిన 

వృక్షఫలములు తింటివి గనుక నీ నిమితత్ము నేల శపింపబడియునన్ది; పర్యాసముతోనే నీవు బర్దుకు 

దినములనిన్యు దాని పంట తిందువు; 

ఆదికాండము 3:18 => అది ముండల్తుపప్లను గచచ్పొదలను నీకు మొలిపించును; పొలములోని 

పంట తిందువు; 

లేవీయకాండము 26:20 => మీ బలము ఉడిగిపోవును; మీ భూమి ఫలింపకుండును; మీ 

దేశవృక్షములు ఫలమియయ్కుండును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:23 => నీ తలపైని ఆకాశము ఇతత్డివలె ఉండును, నీ కిర్ందనునన్ నేల 

యినుమువలె ఉండును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:24 => యెహోవా నీ దేశపు వరష్మును ధూళిగాను బుగిగ్గాను చేయును; 

నీవు నశించువరకు అది ఆకాశమునుండి నీమీదికి వచుచ్ను. 

రోమీయులకు 8:20 => ఏలయనగా సృషిట్, నాశనమునకు లోనయిన దాసయ్ములో నుండి 

విడిపింపబడి, దేవుని పిలల్లు పొందబోవు మహిమగల సావ్తంతర్య్ము పొందుదునను నిరీక్షణ కలదై, 
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ఆదికాండము 4:14 => నేడు ఈ పర్దేశమునుండి ననున్ వెళల్గొటిట్తివి; నీ సనిన్ధికి రాకుండ 

వెలివేయబడి దిగులుపడుచు భూమిమీద దేశదిమమ్రినైయుందును. కావున ననున్ కనుగొనువాడెవడో 

వాడు ననున్ చంపునని యెహోవాతో అనెను. 

లేవీయకాండము 26:36 => మీలో మిగిలినవారు తమ శతుర్వుల దేశములలో ఉండగా వారి 

హృదయములలో అధైరయ్ము పుటిట్ంచెదను; కొటుట్కొనిపోవుచునన్ ఆకు చపుప్డు వారిని తరుమును, 

ఖడగ్ము ఎదుటనుండి పారిపోవునటుల్ వారు ఆ చపుప్డు విని పారిపోయెదరు; తరుమువాడు లేకయే 

పడెదరు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:65 => ఆ జనములలో నీకు నెమమ్ది కలుగదు; నీ అరకాలికి విశార్ంతి 

కలుగదు. అకక్డ యెహోవా హృదయకంపమును నేతర్కీష్ణతయు మనోవేదనయు నీకు కలుగజేయును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:66 => నీకు ఎలల్పుప్డు పార్ణభయము కలిగియుండును. 

కీరత్నలు 109:10 => వాని బిడ డ్లు దేశదిర్మమ్రులై భిక్షమెతుత్దురు గాక పాడుపడిన తమ యిండల్కు 

దూరముగా జీవనము వెదకుదురు గాక  

యిరిమ్యా 20:3 => మరునాడు పషూరు యిరీమ్యాను బొండలోనుండి విడిపింపగా యిరీమ్యా 

అతనితో ఇటల్నెను యెహోవా నీకు పషూరను పేరు పెటట్డు గాని మాగోరిమ్సాస్బీబ  అని నీకు పేరు 

పెటుట్ను. 

యిరిమ్యా 20:4 => యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు నీకును నీ సేన్హితులకందరికిని నీవే 

భయకారణముగా నుండునటుల్ చేయుచునాన్ను; నీవు చూచుచుండగా వారు తమ శతుర్వుల 

ఖడగ్ముచేత కూలెదరు, మరియు యూదావారినందరిని బబులోను రాజుచేతికి అపప్గింతును, అతడు 

వారిని చెరపటిట్ బబులోనునకు తీసికొనిపోవును, ఖడగ్ముచేత వారిని హతముచేయును. 

హోషేయ 9:17 => వారు నా దేవుని మాటల నాలకించలేదు గనుక ఆయన వారిని విసరిజ్ంచెను. 

వారు దేశము విడిచి అనయ్జనులలో తిరుగుదురు. 

ఆదికాండము 2:5 => అదివరకు పొలమందలి యే పొదయు భూమిమీద నుండలేదు. పొలమందలి 

యే చెటుట్ను మొలవలేదు; ఏలయనగా దేవుడైన యెహోవా భూమిమీద వాన కురిపించలేదు, నేలను 

సేదయ్పరచుటకు నరుడు లేడు 
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ఆదికాండము 3:23 => దేవుడైన యెహోవా అతడు ఏ నేలనుండి తీయబడెనో దాని సేదయ్పరచుటకు 

ఏదెను తోటలోనుండి అతని పంపివేసెను. 

ఆదికాండము 4:16 => అపుప్డు కయీను యెహోవా సనిన్ధిలోనుండి బయలుదేరివెళి ల్ ఏదెనుకు 

తూరుప్దికుక్న నోదు దేశములో కాపురముండెను. 

ఆదికాండము 5:29 => భూమిని యెహోవా శపించినందువలన కలిగిన మనచేతుల కషట్ము 

విషయములోను మన పని విషయములోను ఇతడు మనకు నెమమ్ది కలుగజేయుననుకొని అతనికి 

నోవహు అని పేరు పెటెట్ను 

ఆదికాండము 8:21 => అపుప్డు యెహోవా ఇంపయిన సువాసన నాఘార్ణించి ఇకమీదట 

నరులనుబటిట్ భూమిని మరల శపించను. ఎందుకనగా నరుల హృదయాలోచన వారి బాలయ్మునుండి 

చెడ డ్ది. నేనిపుప్డు చేసిన పర్కారముగా ఇకను సమసత్ జీవులను సంహరింపను 

ఆదికాండము 17:18 => అబార్హాము ఇషామ్యేలు నీ సనిన్ధిని బర్దుక ననుగర్హించుము అని 

దేవునితో చెపప్గా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:16 => పటట్ణములో నీవు శపింపబడుదువు; పొలములో నీవు 

శపింపబడుదువు; 

యోబు 15:23 => అబాబ్, ఆహారమెకక్డ దొరుకునని దానికొరకు తిరుగులాడును. అంధకారదినము 

సమీపించుచునన్దని వానికి తెలియును. 

యోబు 30:5 => వారు నరుల మధయ్నుండి తరిమివేయబడిన వారు దొంగను తరుముచు కేకలు 

వేయునటుల్ మనుషుయ్లు వారిని తరుముచు కేకలు వేయుదురు. భయంకరమైన లోయలలోను  

యోబు 31:39 => కర్యధనము ఇయయ్క దాని ననుభవించినయెడలను దాని యజమానులకు 

పార్ణహాని కలుగజేసినయెడలను 

కీరత్నలు 59:11 => వారిని చంపకుము ఏలయనగా నా పర్జలు దానిని మరచిపోదురేమో. 

మాకేడెమైన పర్భువా, నీ బలముచేత వారిని చెలాల్చెదరు చేసి అణగగొటుట్ము. 

కీరత్నలు 104:14 => పశువులకు గడిడ్ని నరుల ఉపయోగమునకు కూర మొకక్లను ఆయన 

మొలిపించుచునాన్డు 
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యోవేలు 2:22 => పశువులారా, భయపడకుడి, గడిడ్బీళల్లో పచిచ్క మొలుచును, చెటుల్ ఫలించును, 

అంజూరపు చెటుల్ను, దార్క్షచెటుల్ సమృదిధ్గా ఫలించును, 

మారుక్ 4:28 => భూమి మొదట మొలకను తరువాత వెనున్ను అటుతరువాత వెనున్లో ముదురు 

గింజలను తనంతటతానే పుటిట్ంచును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:13 => అపుప్డు దేశసంచారులును మాంతిర్కులునైన కొందరు 

యూదులు పౌలు పర్కటించు యేసు తోడు మిముమ్ను ఉచాచ్టన చేయుచునాన్నను మాట చెపిప్, 

దయయ్ములు పటిట్నవారిమీద పర్భువైన యేసు నామమును ఉచచ్రించుటకు పూనుకొనిరి 

వచనము 13 

అందుకు కయీను నా దోషశిక్ష నేను భరింపలేనంత గొపప్ది. 

యోబు 15:22 => తాను చీకటిలోనుండి తిరిగి వచెచ్దనని వాడు నమమ్డు వాడు ఖడగ్మునకు 

ఏరప్రచబడినవాడు. 

పర్కటన 16:9 => కాగా మనుషుయ్లు తీవర్మైన వేడిమితో కాలిపోయి, యీ తెగుళల్మీద 

అధికారముగల దేవుని నామమును దూషించిరి గాని, ఆయనను మహిమపరచునటుల్ వారు 

మారుమనసుస్ పొందినవారు కారు. 

పర్కటన 16:11 => తమకు కలిగిన వేదనలను బటిట్యు పుండల్ను బటిట్యు పరలోకమందునన్ దేవుని 

దూషించిరి గాని తమ కిర్యలను మాని మారుమనసుస్ పొందినవారు కారు. 

పర్కటన 16:21 => అయిదేసి మణుగుల బరువుగల పెదద్ వడగండుల్ ఆకాశమునుండి 

మనుషుయ్లమీద పడెను; ఆ వడగండల్ దెబబ్ మికిక్లి గొపప్దైనందున మనుషుయ్లు ఆ దెబబ్నుబటిట్ దేవుని 

దూషించిరి. 

2 రాజులు 3:10 => ఇశార్యేలు రాజు కటకటా ముగుగ్రు రాజులమైన మనలను 

మోయాబీయులచేతికి అపప్గింపవలెనని యెహోవా మనలను పిలిచెననగా 

2 రాజులు 6:33 => ఆ దూత అతనియొదద్కు వచెచ్ను. అంతట రాజు ఈ కీడు యెహోవా 

వలననైనది, నేను ఇక ఎందుకు యెహోవా కొరకు కనిపెటిట్ యుండవలెననెను. 
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విలాపవాకయ్ములు 3:39 => సజీవులేల మూలుగ్దురు? నరులు తమ పాపశిక్షనుబటిట్ ఏల 

మూలుగ్దురు? 

యెహెజేక్లు 14:10 => ఇశార్యేలీయులు ఇకను ననున్ విసరిజ్ంచి తొలగిపోవకయు తాము చేయు 

అతికర్మములనిన్టిచేత తముమ్ను అపవితర్పరచుకొనకయు నుండి, నా జనులగునటుల్ను నేను వారికి 

దేవుడనైయుండునటుల్ను. 

యెహెజేక్లు 16:58 => నీవు చేసిన మోసమును నీ హేయకృతయ్ములను నీవే భరించితివి; ఇదే 

యెహోవా వాకుక్ 

యెహెజేక్లు 44:10 => మరియు ఇశార్యేలీయులు ననున్ విసరిజ్ంచి తమ విగర్హములను 

అనుసరింపగా, వారితోకూడ ననున్ విసరిజ్ంచిన లేవీయులు తమ దోషమును భరించుదురు. 

2 కొరిందీయులకు 7:10 => దైవచితాత్నుసారమైన దుఃఖము రక్షణారథ్మైన మారుమనసుస్ను 

కలుగజేయును; ఈ మారుమనసుస్ దుఃఖమును పుటిట్ంచదు. అయితే లోకసంబంధమైన దుఃఖము 

మరణమును కలుగజేయును. 

వచనము 14 

నేడు ఈ పర్దేశమునుండి ననున్ వెళల్గొటిట్తివి; నీ సనిన్ధికి రాకుండ వెలివేయబడి దిగులుపడుచు 

భూమిమీద దేశదిమమ్రినైయుందును. కావున ననున్ కనుగొనువాడెవడో వాడు ననున్ చంపునని 

యెహోవాతో అనెను. 

ఆదికాండము 4:12 => నీవు నేలను సేదయ్పరుచునపుప్డు అది తన సారమును ఇక మీదట 

నీకియయ్దు; నీవు భూమిమీద దిగులు పడుచు దేశదిమమ్రివై యుందువనెను. 

యోబు 15:20 => తన జీవితకాలమంతయు దుషుట్డు బాధనొందును హింసకునికి ఏరప్డిన 

సంవతస్రములనిన్యు వాడు బాధనొందును. 

యోబు 15:21 => భీకరమైన ధవ్నులు వాని చెవులలో బడును, కేష్మకాలమున పాడుచేయువారు 

వానిమీదికి వచెచ్దరు. 
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యోబు 15:22 => తాను చీకటిలోనుండి తిరిగి వచెచ్దనని వాడు నమమ్డు వాడు ఖడగ్మునకు 

ఏరప్రచబడినవాడు. 

యోబు 15:23 => అబాబ్, ఆహారమెకక్డ దొరుకునని దానికొరకు తిరుగులాడును. అంధకారదినము 

సమీపించుచునన్దని వానికి తెలియును. 

యోబు 15:24 => శర్మయు వేదనయు వానిని బెదరించును. యుదధ్ము చేయుటకు సిదధ్పడిన రాజు 

శతుర్వుని పటుట్కొనునటుల్ అవి వానిని పటుట్కొనును. 

సామెతలు 14:32 => అపాయము రాగా భకిత్హీనుడు నశించును మరణకాలమందు నీతిమంతునికి 

ఆశర్యము కలదు. 

సామెతలు 28:1 => ఎవడును తరుమకుండనే దుషుట్డు పారిపోవును నీతిమంతులు సింహమువలె 

ధైరయ్ముగా నుందురు. 

యెషయా 8:22 => భూమి తటుట్ తేరిచూడగా బాధలును అంధకారమును దుసస్హమైన వేదనయు 

కలుగును; వారు గాఢాంధకారములోనికి తోలివేయబడెదరు. 

హోషేయ 13:3 => కాబటిట్ వారు ఉదయమున కనబడు మేఘమువలెను పెందలకడ గతించు 

పార్తఃకాలపు మంచువలె నుందురు; కళల్ములోనుండి గాలి యెగురగొటుట్ పొటుట్ వలెను, కిటకీలోగుండ 

పోవు పొగవలె నుందురు. 

ఆదికాండము 4:16 => అపుప్డు కయీను యెహోవా సనిన్ధిలోనుండి బయలుదేరివెళి ల్ ఏదెనుకు 

తూరుప్దికుక్న నోదు దేశములో కాపురముండెను. 

యోబు 21:14 => వారు నీ మారగ్ములనుగూరిచ్న జాఞ్నము మాకకక్రలేదు నీవు మముమ్ను 

విడిచిపొమమ్ని దేవునితో చెపుప్దురు. 

యోబు 21:15 => మేము ఆయనను సేవించుటకు సరవ్శకుత్డగువాడెవడు? మేము ఆయననుగూరిచ్ 

పార్రథ్నచేయుటచేత మాకేమి లాభము కలుగును? అని వారు చెపుప్దురు 

కీరత్నలు 51:11 => నీ సనిన్ధిలోనుండి ననున్ తోర్సివేయకుము నీ పరిశుదాధ్తమ్ను నాయొదద్నుండి 

తీసివేయకుము. 
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కీరత్నలు 51:12 => నీ రక్షణానందము నాకు మరల పుటిట్ంచుము సమమ్తిగల మనసుస్ కలుగజేసి 

ననున్ దృఢపరచుము. 

కీరత్నలు 51:13 => అపుప్డు అతికర్మము చేయువారికి నీ తోర్వలను బోధించెదను పాపులును నీ 

తటుట్ తిరుగుదురు. 

కీరత్నలు 51:14 => దేవా, నా రక్షణకరత్యగు దేవా రకాత్పరాధమునుండి ననున్ విడిపింపుము 

అపుప్డు నా నాలుక నీ నీతినిగూరిచ్ ఉతాస్హగానము చేయును. 

కీరత్నలు 143:7 => యెహోవా, నా ఆతమ్ కీష్ణించుచునన్ది తవ్రగా నాకు ఉతత్రమిముమ్ నేను 

సమాధిలోనికి దిగువారివలె కాకుండునటుల్ నీ ముఖమును నాకు మరుగుచేయకుము 

మతత్యి 25:41 => అపుప్డాయన యెడమవైపున ఉండువారిని చూచి శపింపబడిన వారలారా, ననున్ 

విడిచి అపవాదికిని వాని దూతలకును సిదధ్పరచబడిన నితాయ్గిన్లోనికి పోవుడి. 

మతత్యి 25:46 => వీరు నితయ్శిక్షకును నీతిమంతులు నితయ్జీవమునకును పోవుదురు. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:9 => ఆ దినమున తన పరిశుదుధ్లయందు మహిమపరచబడుటకును, 

విశవ్సించినవారందరియందు పర్శంసింపబడుటకును, పర్భువు వచిచ్నపుప్డు అటిట్వారు 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:65 => ఆ జనములలో నీకు నెమమ్ది కలుగదు; నీ అరకాలికి విశార్ంతి 

కలుగదు. అకక్డ యెహోవా హృదయకంపమును నేతర్కీష్ణతయు మనోవేదనయు నీకు కలుగజేయును. 

కీరత్నలు 109:10 => వాని బిడ డ్లు దేశదిర్మమ్రులై భిక్షమెతుత్దురు గాక పాడుపడిన తమ యిండల్కు 

దూరముగా జీవనము వెదకుదురు గాక  

ఆదికాండము 4:15 => అందుకు యెహోవా అతనితో కాబటిట్ యెవడైనను కయీనును చంపినయెడల 

వానికి పర్తిదండన యేడంతలు కలుగుననెను. మరియు ఎవడైనను కయీనును కనుగొని అతనిని 

చంపకయుండునటుల్ యెహోవా అతనికి ఒక గురుతు వేసెను 

ఆదికాండము 9:5 => మరియు మీకు పార్ణమైన మీ రకత్మునుగూరిచ్ విచారణ చేయుదును; 

దానిగూరిచ్ పర్తి జంతువును నరులను విచారణ చేయుదును; పర్తి నరుని పార్ణమునుగూరిచ్ వాని 

సహోదరుని విచారణ చేయుదును. 
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ఆదికాండము 9:6 => నరుని రకత్మును చిందించువాని రకత్ము నరునివలననే చిందింపబడును; 

ఏలయనగా దేవుడు తన సవ్రూపమందు నరుని చేసెను. 

లేవీయకాండము 26:17 => నేను మీకు పగవాడనవుదును; మీ శతుర్వుల యెదుట మీరు 

చంపబడెదరు; మీ విరోధులు మిముమ్ను ఏలెదరు; మిముమ్ను ఎవరును తరుమకపోయినను మీరు 

పారిపోయెదరు. 

లేవీయకాండము 26:36 => మీలో మిగిలినవారు తమ శతుర్వుల దేశములలో ఉండగా వారి 

హృదయములలో అధైరయ్ము పుటిట్ంచెదను; కొటుట్కొనిపోవుచునన్ ఆకు చపుప్డు వారిని తరుమును, 

ఖడగ్ము ఎదుటనుండి పారిపోవునటుల్ వారు ఆ చపుప్డు విని పారిపోయెదరు; తరుమువాడు లేకయే 

పడెదరు. 

సంఖాయ్కాండము 17:12 => అయితే ఇశార్యేలీయులు మోషేతో ఇటల్నిరి ఇదిగో మా పార్ణములు 

పోయినవి; నశించిపోతివిు మేమందరము నశించిపోతివిు. 

సంఖాయ్కాండము 17:13 => యెహోవా మందిరమునకు సమీపించు పర్తివాడును చచుచ్ను; మేము 

అందరము చావవలసియునన్దా? అని పలికిరి. 

సంఖాయ్కాండము 35:19 => హతయ్ విషయములో పర్తిహతయ్ చేయువాడు తానే నరహంతకుని 

చంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 35:21 => నరహతయ్ విషయములో పర్తిహతయ్ చేయువాడు ఆ నరహంతకుని 

కనుగొనినపుప్డు వాని చంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 35:27 => నరహతయ్ విషయములో పర్తిహతయ్ చేయువాడు ఆశర్యపురముయొకక్ 

సరిహదుద్ వెలుపల వాని కనుగొనినయెడల, ఆ పర్తిహంతకుడు ఆ నరహంతకుని చంపినను వానిమీద 

పార్ణముతీసిన దోషము ఉండదు. 

2 సమూయేలు 14:7 => కాబటిట్ నా యింటివారందరును నీ దాసినైన నామీదికి లేచి తన 

సహోదరుని చంపినవాని అపప్గించుము; తన సహోదరుని పార్ణము తీసినందుకై మేము వానిని చంపి 

హకుక్దారుని నాశనముచేతు మనుచునాన్రు. ఈలాగున వారు నా పెనిమిటికి భూమిమీద పేరైనను 

శేషమైనను లేకుండ మిగిలిన నిపుప్రవను ఆరిప్వేయబోవుచునాన్రని రాజుతో చెపప్గా 
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యోబు 15:20 => తన జీవితకాలమంతయు దుషుట్డు బాధనొందును హింసకునికి ఏరప్డిన 

సంవతస్రములనిన్యు వాడు బాధనొందును. 

యోబు 15:21 => భీకరమైన ధవ్నులు వాని చెవులలో బడును, కేష్మకాలమున పాడుచేయువారు 

వానిమీదికి వచెచ్దరు. 

యోబు 15:22 => తాను చీకటిలోనుండి తిరిగి వచెచ్దనని వాడు నమమ్డు వాడు ఖడగ్మునకు 

ఏరప్రచబడినవాడు. 

యోబు 15:23 => అబాబ్, ఆహారమెకక్డ దొరుకునని దానికొరకు తిరుగులాడును. అంధకారదినము 

సమీపించుచునన్దని వానికి తెలియును. 

యోబు 15:24 => శర్మయు వేదనయు వానిని బెదరించును. యుదధ్ము చేయుటకు సిదధ్పడిన రాజు 

శతుర్వుని పటుట్కొనునటుల్ అవి వానిని పటుట్కొనును. 

సామెతలు 28:1 => ఎవడును తరుమకుండనే దుషుట్డు పారిపోవును నీతిమంతులు సింహమువలె 

ధైరయ్ముగా నుందురు. 

ఆదికాండము 4:11 => కావున నీ తముమ్ని రకత్మును నీచేతిలోనుండి పుచుచ్కొనుటకు నోరు తెరచిన 

యీ నేలమీద ఉండకుండ, నీవు శపింపబడినవాడవు; 

ఆదికాండము 17:18 => అబార్హాము ఇషామ్యేలు నీ సనిన్ధిని బర్దుక ననుగర్హించుము అని 

దేవునితో చెపప్గా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 30:1 => నేను నీకు వినిపించిన యీ సంగతులనిన్యు, అనగా దీవెనయు 

శాపమును నీమీదికి వచిచ్న తరువాత నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ వెళల్గొటిట్ంచిన 

విలాపవాకయ్ములు 3:39 => సజీవులేల మూలుగ్దురు? నరులు తమ పాపశిక్షనుబటిట్ ఏల 

మూలుగ్దురు? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:13 => అపుప్డు దేశసంచారులును మాంతిర్కులునైన కొందరు 

యూదులు పౌలు పర్కటించు యేసు తోడు మిముమ్ను ఉచాచ్టన చేయుచునాన్నను మాట చెపిప్, 

దయయ్ములు పటిట్నవారిమీద పర్భువైన యేసు నామమును ఉచచ్రించుటకు పూనుకొనిరి 
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వచనము 15 

అందుకు యెహోవా అతనితో కాబటిట్ యెవడైనను కయీనును చంపినయెడల వానికి పర్తిదండన 

యేడంతలు కలుగుననెను. మరియు ఎవడైనను కయీనును కనుగొని అతనిని చంపకయుండునటుల్ 

యెహోవా అతనికి ఒక గురుతు వేసెను 

1 రాజులు 16:7 => మరియు బయెషా యరొబాము సంతతివారివలెనే యుండి తన కారయ్ములచేత 

యెహోవా దృషిట్కి కీడుచేసి ఆయనకు కోపము పుటిట్ంచిన దాని నంతటినిబటిట్యు, అతడు తన రాజును 

చంపుటనుబటిట్యు, అతనికిని అతని సంతతివారికిని విరోధముగ యెహోవా వాకుక్ హనానీ 

కుమారుడును పర్వకత్యునగు యెహూకు పర్తయ్క్షమాయెను. 

కీరత్నలు 59:11 => వారిని చంపకుము ఏలయనగా నా పర్జలు దానిని మరచిపోదురేమో. 

మాకేడెమైన పర్భువా, నీ బలముచేత వారిని చెలాల్చెదరు చేసి అణగగొటుట్ము. 

హోషేయ 1:4 => యెహోవా అతనితో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను ఇతనికి యెజెర్యేలని పేరు పెటుట్ము. 

యెజెర్యేలులో యెహూ యింటివారు కలుగజేసికొనిన రకత్ దోషమునుబటిట్ ఇక కొంతకాలమునకు 

నేను వారిని శికిష్ంతును, ఇశార్యేలువారికి రాజయ్ముండకుండ తీసివేతును. 

మతత్యి 26:52 => యేసు నీ కతిత్ వరలో తిరిగి పెటుట్ము; కతిత్ పటుట్కొను వారందరు కతిత్చేతనే 

నశింతురు. 

ఆదికాండము 4:24 => ఏడంతలు పర్తిదండన కయీను కోసము, వచిచ్నయెడల లెమెకు కోసము 

డెబబ్ది యేడంతలు వచుచ్ననెను. 

లేవీయకాండము 26:18 => ఇవనిన్యు సంభవించినను మీరింక నా మాటలు విననియెడల నేను మీ 

పాపములనుబటిట్ మరి ఏడంతలుగా మిముమ్ను దండించెదను. 

లేవీయకాండము 26:21 => మీరు నా మాట విననొలల్క నాకు విరోధముగా నడిచినయెడల నేను మీ 

పాపములనుబటిట్ మరి ఏడంతలుగా మిముమ్ను బాధించెదను. 

లేవీయకాండము 26:24 => నేనుకూడ మీకు విరోధముగా నడిచెదను; మీ పాపములనుబటిట్ ఇక 

ఏడంతలుగా మిముమ్ను దండించెదను. 
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లేవీయకాండము 26:28 => నేను కోపపడి మీకు విరోధముగా నడిచెదను. నేనే మీ పాపములనుబటిట్ 

యేడంతలుగా మిముమ్ను దండించెదను. 

కీరత్నలు 79:12 => పర్భువా, మా పొరుగువారు నినున్ నిందించిన నిందకు పర్తిగా వారి యెదలోనికి 

ఏడంతలు నిందను కలుగజేయుము. 

సామెతలు 6:31 => వాడు దొరికినయెడల ఏడంతలు చెలిల్ంపవలెను తన యింటి ఆసిత్ అంతయు 

అపప్గింపవలెను. 

యెహెజేక్లు 9:4 => యెహోవా యెరూషలేమను ఆ పటట్ణములో పర్వేశించి చుటుట్ తిరిగి, దానిలో 

జరిగిన హేయకృతయ్ములనుగూరిచ్ మూలుగ్లిడుచు పర్లాపించుచునన్వారి లలాటముల గురుతు 

వేయుమని వారి కాజాఞ్పించి 

యెహెజేక్లు 9:6 => అందరు నశించునటుల్ ఎవరిని విడిచిపెటట్క, పెదద్వారిని చినన్వారిని కనయ్కలను 

పిలల్లను సతరీలను చంపవలెను గాని, ఆ గురుతు ఎవరికుండునో వారిని ముటట్కూడదు. వారు 

మందిరము ముందరనునన్ పెదద్లను హతముచేయ మొదలుపెటట్గా 

పర్కటన 14:9 => మరియు వేరొక దూత, అనగా మూడవ దూత వీరి వెంబడి వచిచ్ గొపప్ సవ్రముతో 

ఈలాగు చెపెప్ను ఆ కూర్రమృగమునకు గాని దాని పర్తిమకు గాని యెవడైనను నమసాక్రము చేసి, 

తన నొసటి యందేమిచేతిమీదనేమి ఆ ముదర్ వేయించుకొనినయెడల 

పర్కటన 14:11 => వారి బాధ సంబంధమైన పొగ యుగయుగములు లేచును; ఆ 

కూర్రమృగమునకు గాని దాని పర్తిమకు గాని నమసాక్రము చేయువారును, దాని పేరుగల ముదర్ 

ఎవడైనను వేయించుకొనినయెడల వాడును రాతిర్ంబగళుల్ నెమమ్దిలేనివారై యుందురు.  

ఆదికాండము 4:14 => నేడు ఈ పర్దేశమునుండి ననున్ వెళల్గొటిట్తివి; నీ సనిన్ధికి రాకుండ 

వెలివేయబడి దిగులుపడుచు భూమిమీద దేశదిమమ్రినైయుందును. కావున ననున్ కనుగొనువాడెవడో 

వాడు ననున్ చంపునని యెహోవాతో అనెను. 

నిరగ్మకాండము 21:20 => ఒకడు తన దాసుడైనను తన దాసియైనను చచుచ్నటుల్ కఱ ఱ్తో 

కొటిట్నయెడల అతడు నిశచ్యముగా పర్తిదండన నొందును. 
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హెబీర్యులకు 11:4 => విశావ్సమునుబటిట్ హేబెలు కయీనుకంటె శేర్షఠ్మైన బలి దేవునికి 

అరిప్ంచెను. దేవుడతని అరప్ణలనుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచిచ్నపుప్డు అతడు ఆ విశావ్సమునుబటిట్ 

నీతిమంతుడని సాక్షయ్ము పొందెను . అతడు మృతినొందియు ఆ విశావ్సము దావ్రా 

మాటలాడుచునాన్డు. 

వచనము 16 

అపుప్డు కయీను యెహోవా సనిన్ధిలోనుండి బయలుదేరివెళి ల్ ఏదెనుకు తూరుప్దికుక్న నోదు 

దేశములో కాపురముండెను. 

ఆదికాండము 4:14 => నేడు ఈ పర్దేశమునుండి ననున్ వెళల్గొటిట్తివి; నీ సనిన్ధికి రాకుండ 

వెలివేయబడి దిగులుపడుచు భూమిమీద దేశదిమమ్రినైయుందును. కావున ననున్ కనుగొనువాడెవడో 

వాడు ననున్ చంపునని యెహోవాతో అనెను. 

ఆదికాండము 3:8 => చలల్పూటను ఆదామును అతని భారయ్యు తోటలో సంచరించుచునన్ దేవుడైన 

యెహోవా సవ్రమును విని, దేవుడైన యెహోవా ఎదుటికి రాకుండ తోటచెటల్మధయ్ను దాగుకొనగా 

నిరగ్మకాండము 20:18 => పర్జలందరు ఆ ఉరుములు ఆ మెరుపులు ఆ బూర ధవ్నియు ఆ పరవ్త 

ధూమమును చూచి, భయపడి తొలగి దూరముగా నిలిచి మోషేతో ఇటల్నిరి 

2 రాజులు 13:23 => గాని యెహోవా వారిమీద జాలిపడి వారియందు దయయుంచి, అబార్హాము 

ఇసాస్కు యాకోబులతో తాను చేసియునన్ నిబంధననుబటిట్ వారియందు లక్షయ్ము నిలిపి, వారిని 

నాశము చేయనొలల్క యిపప్టికిని తన సముఖములోనుండి వారిని వెళల్గొటట్కయుండెను. 

2 రాజులు 24:20 => యూదావారిమీదను యెరూషలేము వారిమీదను యెహోవా తెచుచ్కొనిన 

కోపమునుబటిట్ తన సముఖములోనుండి వారిని తోలివేయుటకై బబులోనురాజు మీద సిదిక్యా 

తిరుగబడెను. 

యోబు 1:12 => యెహోవా ఇదిగో అతనికి కలిగిన సమసత్మును నీ వశమున ఉనన్ది; అతనికి 

మాతర్ము ఏ హానియు చేయకూడదని అపవాదికి సెలవియయ్గా వాడు యెహోవా సనిన్ధినుండి 

బయలువెళె ల్ను. 
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యోబు 2:7 => కాబటిట్ అపవాది యెహోవా సనిన్ధినుండి బయలువెళి ల్, అరికాలు మొదలుకొని 

నడినెతిత్వరకు బాధగల కురుపులతో యోబును మొతెత్ను. 

యోబు 20:17 => ఏరులై పారుచునన్ తేనెను వెనన్పూసను చూచి వారు సంతోషింపరు. 

కీరత్నలు 5:11 => నినున్ ఆశర్యించువారందరు సంతోషించుదురు నీవే వారిని కాపాడుదువు గనుక 

వారు నితయ్ము ఆనందధవ్ని చేయుదురు. 

కీరత్నలు 68:2 => పొగ చెదరగొటట్బడునటుల్ నీవు వారిని చెదరగొటుట్ము అగిన్కి మైనము కరుగునటుల్ 

భకిత్హీనులు దేవుని సనిన్ధికి కరగి నశించుదురు గాక.  

యిరిమ్యా 23:39 => కాగా నేను మిముమ్ను ఎతిత్వేయుచునాన్ను, మీకును మీ పితరులకును 

నేనిచిచ్న పటట్ణమును నా సనిన్ధినుండి పారవేయుచునాన్ను. 

యిరిమ్యా 52:3 => యెహోవా కోపపడి తనయెదుట నుండకుండ వారిని తోలివేయునంతగా ఆ చరయ్ 

యెరూషలేములోను యూదాలోను జరిగెను. సిదిక్యా బబులోను రాజుమీద తిరుగుబాటుచేయగా 

యోహాను 1:3 => కలిగియునన్దేదియు ఆయన లేకుండ కలుగలేదు. 

యోహాను 1:10 => ఆయన లోకములో ఉండెను, లోకమాయన మూలముగా కలిగెను గాని 

లోకమాయనను తెలిసికొనలేదు. 

మతత్యి 18:20 => ఏలయనగా ఇదద్రు ముగుగ్రు నా నామమున ఎకక్డ కూడియుందురో అకక్డ 

నేను వారి మధయ్న ఉందునని చెపెప్ను. 

లూకా 13:26 => ఆయన మీరెకక్డివారో మిముమ్ను ఎరుగనని ఉతత్రము మీతో చెపుప్ను. అందుకు 

మీరు నీ సముఖమందు మేము తిని తార్గుచుంటిమే; నీవు మా వీధులలో బోధించితివే అని 

చెపప్సాగుదురు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:9 => మీయొదద్ మాకెటిట్ పర్వేశము కలిగెనో, అకక్డి జనులు 

మముమ్నుగూరిచ్ తెలియజెపుప్చునాన్రు. మరియు మీరు విగర్హములను విడిచిపెటిట్, జీవము 

గలవాడును సతయ్వంతుడునగు దేవునికి దాసులగుటకును, 

ఆదికాండము 4:12 => నీవు నేలను సేదయ్పరుచునపుప్డు అది తన సారమును ఇక మీదట 

నీకియయ్దు; నీవు భూమిమీద దిగులు పడుచు దేశదిమమ్రివై యుందువనెను. 
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ఆదికాండము 2:8 => దేవుడైన యెహోవా తూరుప్న ఏదెనులో ఒక తోటవేసి తాను నిరిమ్ంచిన నరుని 

దానిలో ఉంచెను. 

నాయ్యాధిపతులు 5:19 => రాజులు వచిచ్ యుదధ్ము చేసిరి. మెగిదోద్ కాలువలయొదద్నునన్ తానాకులో 

కనాను రాజులు యుదధ్ము చేసిరి. 

సామెతలు 27:8 => తన యిలుల్ విడిచి తిరుగువాడు గూడు విడిచి తిరుగు పకిష్తో సమానుడు. 

యోనా 1:3 => అయితే యెహోవా సనిన్ధిలోనుండి తరీష్షు పటట్ణమునకు పారిపోవలెనని యోనా 

యొపేప్కు పోయి తరీష్షునకు పోవు ఒక ఓడను చూచి, పర్యాణమునకు కేవు ఇచిచ్, యెహోవా 

సనిన్ధిలో నిలువక ఓడవారితోకూడి తరీష్షునకు పోవుటకు ఓడ ఎకెక్ను. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:9 => ఆ దినమున తన పరిశుదుధ్లయందు మహిమపరచబడుటకును, 

విశవ్సించినవారందరియందు పర్శంసింపబడుటకును, పర్భువు వచిచ్నపుప్డు అటిట్వారు 

వచనము 17 

కయీను తన భారయ్ను కూడినపుప్డు ఆమె గరభ్వతియై హనోకును కనెను. అపుప్డతడు ఒక ఊరు 

కటిట్ంచి ఆ ఊరికి తన కుమారుని పేరునుబటిట్ హనోకను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 5:18 => యెరెదు నూటఅరువది రెండేండుల్ బర్దికి హనోకును కనెను. 

ఆదికాండము 5:22 => హనోకు మెతూషెలను కనిన తరువాత మూడువందల యేండుల్ దేవునితో 

నడుచుచు కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 

ఆదికాండము 11:4 => మరియు వారు మనము భూమియందంతట చెదిరిపోకుండ ఒక 

పటట్ణమును ఆకాశమునంటు శిఖరముగల ఒక గోపురమును కటుట్కొని, పేరు సంపాదించుకొందము 

రండని మాటలాడుకొనగా 

పర్సంగి 2:4 => నేను గొపప్ పనులు చేయ బూనుకొంటిని, నాకొరకు ఇండుల్ కటిట్ంచుకొంటిని, 

దార్క్షతోటలు నాటించుకొంటిని. 

పర్సంగి 2:5 => నాకొరకు తోటలను శృంగార వనములను వేయించుకొని వాటిలో సకలవిధములైన 

ఫలవృక్షములను నాటించితిని. 
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పర్సంగి 2:6 => వృక్షముల నారుమళల్కు నీరుపారుటకై నేను చెరువులు తర్వివ్ంచుకొంటిని. 

పర్సంగి 2:7 => పనివారిని పని కతెత్లను సంపాదించుకొంటిని; నా యింట పుటిట్న దాసులు 

నాకుండిరి; యెరూషలేమునందు నాకు ముందుండిన వారందరికంటె ఎకుక్వగా పసుల మందలును 

గొఱ ఱ్ మేకల మందలును బహు విసాత్రముగా సంపాదించుకొంటిని. 

పర్సంగి 2:8 => నాకొరకు నేను వెండి బంగారములను, రాజులు సంపాదించు సంపదను, ఆ యా 

దేశములలో దొరుకు సంపతుత్ను కూరుచ్కొంటిని; నేను గాయకులను గాయకురాండర్ను 

మనుషుయ్లిచఛ్యించు సంపదలను సంపాదించుకొని బహుమంది ఉపపతున్లను ఉంచుకొంటిని. 

పర్సంగి 2:9 => నాకు ముందు యెరూషలేమునందునన్ వారందరికంటెను నేను ఘనుడనై అభివృదిధ్ 

నొందితిని; నా జాఞ్నము ననున్ విడిచిపోలేదు. 

పర్సంగి 2:10 => నా కనున్లు ఆశించిన వాటిలో దేనిని అవి చూడకుండ నేను అభయ్ంతరము 

చేయలేదు; మరియు నా హృదయము నా పనులనిన్టినిబటిట్ సంతోషింపగా సంతోషకరమైనదేదియు 

అనుభవించకుండ నేను నా హృదయమును నిరబ్ంధింపలేదు. ఇదే నా పనులనిన్టివలన నాకు దొరికిన 

భాగయ్ము. 

పర్సంగి 2:11 => అపుప్డు నేను చేసిన పనులనిన్యు, వాటికొరకై నేను పడిన పర్యాసమంతయు 

నేను నిదానించి వివేచింపగా అవనిన్యు వయ్రథ్మైనవిగాను ఒకడు గాలికి పర్యాసపడినటుట్గాను 

అగుపడెను, సూరుయ్ని కిర్ంద లాభకరమైనదేదియు లేనటుట్ నాకు కనబడెను. 

దానియేలు 4:30 => రాజు బబులోనను ఈ మహా విశాలపటట్ణము నా బలాధికారమును నా పర్భావ 

ఘనతను కనపరచుటకై నా రాజధాని నగరముగా నేను కటిట్ంచినది కాదా అని తనలో తాననుకొనెను. 

లూకా 17:28 => లోతు దినములలో జరిగినటుట్ను జరుగును. జనులు తినుచు తార్గుచు కొనుచు 

అముమ్చు నారు నాటుచు ఇండుల్ కటుట్చు నుండిరి. 

లూకా 17:29 => అయితే లోతు సొదొమ విడిచిపోయిన దినమున ఆకాశమునుండి అగిన్ 

గంధకములు కురిసి వారినందరిని నాశనము చేసెను. 
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2 సమూయేలు 18:18 => తన పేరు నిలుపుటకు తనకు కుమారులు లేరనుకొని, అబా ష్లోము తాను 

బర్దికియుండగా ఒక సత్ంభము తెచిచ్ దానిని రాజు లోయలో తన పేరట నిలువబెటిట్, అతడు ఆ 

సత్ంభమునకు తన పేరు పెటిట్యుండెను. నేటివరకు అబా ష్లోము సత్ంభమని దానికి పేరు. 

కీరత్నలు 49:11 => వారు తమ ఆసిత్ని ఇతరులకు విడిచిపెటుట్దురు తమ యిండుల్ నిరంతరము 

నిలుచుననియు తమ నివాసములు తరతరములకు ఉండుననియు వారనుకొందురు తమ భూములకు 

తమ పేళుల్ పెటుట్దురు.  

2 రాజులు 22:6 => వడల్వారికిని శిలప్కారులకును కాసెపని వారికిని మందిరమును బాగుచేయుటకై 

మార్నులనేమి చెకిక్న రాళల్నేమి కొనుటకును ఇయయ్వలెననియు తెలియజెపుప్ము. 

వచనము 18 

హనోకుకు ఈరాదు పుటెట్ను. ఈరాదు మహూయాయేలును కనెను. మహూయాయేలు 

మతూషాయేలును కనెను. మతూషాయేలు లెమెకును కనెను.  

ఆదికాండము 5:21 => హనోకు అరువది యైదేండుల్ బర్దికి మెతూషెలను కనెను. 

ఆదికాండము 36:2 => ఏశావు కనాను కుమారెత్లలో హితీత్యుడైన ఏలోను కుమారెత్యగు ఆదాను, 

హివీవ్యుడైన సిబోయ్ను కుమారెత్యైన అనా కుమారెత్యగు అహోలీబామాను, 

ఆదికాండము 5:25 => మెతూషెల నూటఎనుబది యేడేండుల్ బర్దికి లెమెకును కనెను. 

వచనము 19 

లెమెకు ఇదద్రు సతరీలను పెండిల్ చేసికొనెను; వారిలో ఒకదాని పేరు ఆదా రెండవదాని పేరు సిలాల్. 

ఆదికాండము 2:18 => మరియు దేవుడైన యెహోవా నరుడు ఒంటరిగా నుండుట మంచిది కాదు; 

వానికి సాటియైన సహాయమును వానికొరకు చేయుదుననుకొనెను. 

ఆదికాండము 2:24 => కాబటిట్ పురుషుడు తన తండిర్ని తన తలిల్ని విడిచి తన భారయ్ను 

హతుత్కొనును; వారు ఏక శరీరమైయుందురు. 
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మతత్యి 19:4 => ఆయన సృజించినవాడు ఆదినుండి వారిని పురుషునిగాను సతరీనిగాను 

సృజించెననియు 

మతత్యి 19:5 => ఇందు నిమితత్ము పురుషుడు తలిదండుర్లను విడిచి తన భారయ్ను హతుత్కొనును, 

వారిదద్రును ఏకశరీరముగా ఉందురని చెపెప్ననియు మీరు చదువలేదా? 

మతత్యి 19:6 => కాబటిట్ వారికను ఇదద్రు కాక ఏక శరీరముగా ఉనాన్రు గనుక దేవుడు 

జతపరచినవారిని మనుషుయ్డు వేరుపరచకూడదని చెపెప్ను. 

మతత్యి 19:8 => ఆయనమీ హృదయకాఠినయ్మునుబటిట్ మీ భారయ్లను విడనాడ మోషే సెలవిచెచ్ను, 

గాని ఆదినుండి ఆలాగు జరుగలేదు. 

లేవీయకాండము 18:18 => నీ భారయ్ బర్దికియుండగా ఆమెను పీడించుటకు ఆమె సహోదరి 

మానాచాఛ్దనమును తీయుటకు ఈమెను ఆమెతో పెండిల్ చేసికొనకూడదు. 

1 సమూయేలు 1:2 => వీరిలో ఒకదాని పేరు హనాన్ రెండవదాని పేరు పెనినాన్. పెనినాన్కు పిలల్లు 

కలిగిరి గాని హనాన్కు పిలల్లు లేకపోయిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:3 => యెహోయాదా అతనికి యిదద్రు భారయ్లను పెండిల్చేసెను; అతడు 

కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 

వచనము 20 

ఆదా యాబాలును కనెను. అతడు పశువులు గలవాడై గుడారములలో నివసించువారికి 

మూలపురుషుడు. 

ఆదికాండము 4:21 => అతని సహోదరుని పేరు యూబాలు. ఇతడు సితారాను సానికను వాడుక 

చేయువారికందరికిని మూలపురుషుడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:50 => ఎఫార్తాకు జేయ్షు ఠ్డుగా పుటిట్న హూరు కుమారుడైన కాలేబు 

కుమారులు ఎవరనగా కిరయ్తాయ్రీము తండిర్యైన శోబాలును, 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:51 => బేతెల్హేము తండిర్యైన శలామ్యును, బేతాగ్దేరు తండిర్యైన 

హారేపును. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 2:52 => కిరయ్తాయ్రీము తండిర్యైన శోబాలు కుమారులెవరనగా హారోయే 

హజీహమీమ్ను హోతు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 4:4 => మరియు గెదోరీయులకు పితరుడగు పెనూయేలును 

హూషాయీయులకు పితరుడగు ఏజెరును, వీరు బేతెల్హేమునకు తండిర్యైన ఎఫార్తాకు జేయ్షు ఠ్డగు 

హూరునకు కుమారులు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 4:5 => తెకోవ తండిర్యైన అషూష్రునకు హెలా నయరా అను ఇదద్రు 

భారయ్లుండిరి. 

యోహాను 8:44 => మీరు మీ తండిర్యగు అపవాది సంబంధులు; మీ తండిర్ దురాశలు 

నెరవేరచ్గోరుచునాన్రు. ఆదినుండి వాడు నరహంతకుడై యుండి సతయ్మందు నిలిచినవాడు కాడు; 

వానియందు సతయ్మేలేదు; వాడు అబదధ్మాడునపుప్డు తన సవ్భావము అనుసరించియే మాటలాడును; 

వాడు అబదిధ్కుడును అబదధ్మునకు జనకుడునై యునాన్డు. 

రోమీయులకు 4:11 => మరియు సునన్తి లేనివారైనను, నమిమ్నవారికందరికి అతడు 

తండిర్యగుటవలన వారికి నీతి ఆరోపించుటకై, అతడు సునన్తి పొందకమునుపు, తనకు కలిగిన 

విశావ్సమువలననైన నీతికి ముదర్గా, సునన్తి అను గురుతు పొందెను. 

రోమీయులకు 4:12 => మరియు సునన్తి గలవారికిని తండిర్యగుటకు, అనగా సునన్తి మాతర్ము 

పొందినవారు గాక, మన తండిర్యైన అబార్హాము సునన్తి పొందకమునుపు అతనికి కలిగిన 

విశావ్సముయొకక్ అడుగుజాడలనుబటిట్ నడుచుకొనిన వారికి తండిర్ అగుటకు, అతడు ఆ గురుతు 

పొందెను. 

1 సమూయేలు 10:12 => ఆ సథ్లమందుండు ఒకడు వారి తండిర్ యెవడని యడిగెను. అందుకు 

సౌలును పర్వకత్లలో నునాన్డా? అను సామెత పుటెట్ను. 

ఆదికాండము 4:2 => తరువాత ఆమె అతని తముమ్డగు హేబెలును కనెను. హేబెలు గొఱ ఱ్ల కాపరి; 

కయీను భూమిని సేదయ్పరచువాడు.  

ఆదికాండము 25:27 => ఆ చినన్వారు ఎదిగినపుప్డు ఏశావు వేటాడుటయందు నేరప్రియై 

అరణయ్వాసిగా నుండెను; యాకోబు సాధువై గుడారములలో నివసించుచుండెను. 
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యిరిమ్యా 35:9 => మా తండిర్యైన యెహోనాదాబు మాకాజాఞ్పించిన సమసత్మునుబటిట్ మేము 

విధేయులమగునటుల్గా కాపురమునకు ఇండుల్ కటుట్కొనుటలేదు, దార్కాష్ వనములుగాని పొలములుగాని 

సంపాదించుటలేదు, వితత్నమైనను చలుల్టలేదు 

యిరిమ్యా 35:10 => గుడారములలోనే నివసించుచునాన్ము. 

హెబీర్యులకు 11:9 => విశావ్సమునుబటిట్ అతడును, అతనితో ఆ వాగాద్నమునకు సమాన 

వారసులైన ఇసాస్కు యాకోబు అనువారును, గుడారములలో నివసించుచు, అనుయ్ల దేశములో 

ఉనన్టుట్గా వాగద్తత్ దేశములో పరవాసులైరి.  

ఆదికాండము 13:5 => అబార్ముతో కూడ వెళి ల్న లోతుకును గొఱ ఱ్లు గొడుల్ గుడారములు ఉండెను 

గనుక 

వచనము 21 

అతని సహోదరుని పేరు యూబాలు. ఇతడు సితారాను సానికను వాడుక చేయువారికందరికిని 

మూలపురుషుడు. 

రోమీయులకు 4:11 => మరియు సునన్తి లేనివారైనను, నమిమ్నవారికందరికి అతడు 

తండిర్యగుటవలన వారికి నీతి ఆరోపించుటకై, అతడు సునన్తి పొందకమునుపు, తనకు కలిగిన 

విశావ్సమువలననైన నీతికి ముదర్గా, సునన్తి అను గురుతు పొందెను. 

రోమీయులకు 4:12 => మరియు సునన్తి గలవారికిని తండిర్యగుటకు, అనగా సునన్తి మాతర్ము 

పొందినవారు గాక, మన తండిర్యైన అబార్హాము సునన్తి పొందకమునుపు అతనికి కలిగిన 

విశావ్సముయొకక్ అడుగుజాడలనుబటిట్ నడుచుకొనిన వారికి తండిర్ అగుటకు, అతడు ఆ గురుతు 

పొందెను. 

ఆదికాండము 31:27 => నీవు నాకు చెపప్క రహసయ్ముగా పారిపోయి ననున్ మోసపుచిచ్తివేల? 

సంభర్మముతోను పాటలతోను మదె ద్లతోను సితారాలతోను నినున్ సాగనంపుదునే. 

యోబు 21:12 => తంబుర సవ్రమండలములను పటుట్కొని వాయించుదురు సానికనాదము విని 

సంతోషించుదురు. 
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యెషయా 5:12 => వారు సితారా సవ్రమండల తంబుర సనాన్యిలను వాయించుచు దార్కాష్రసము 

తార్గుచు విందు చేయుదురుగాని యెహోవా పని యోచింపరు ఆయన హసత్కృతయ్ములను లక్షయ్పెటట్రు. 

ఆమోసు 6:5 => సవ్రమండలముతో కలిసి పిచిచ్పాటలు పాడుచు, దావీదువలెనే వాయించు 

వాదయ్ములను కలిప్ంచుకొందురు. 

ఆదికాండము 4:20 => ఆదా యాబాలును కనెను. అతడు పశువులు గలవాడై గుడారములలో 

నివసించువారికి మూలపురుషుడు. 

వచనము 22 

మరియు సిలాల్ తూబలక్యీనును కనెను. అతడు పదునుగల రాగి పనిముటల్నిన్టిని ఇనుప 

పనిముటల్నిన్టిని చేయువాడు. తూబలక్యీను సహోదరి పేరు నయమా. 

నిరగ్మకాండము 25:3 => మీరు వారియొదద్ తీసికొనవలసిన అరప్ణలేవనగా బంగారు, వెండి, ఇతత్డి, 

సంఖాయ్కాండము 31:22 => మీరు బంగారును వెండిని ఇతత్డిని ఇనుమును తగరమును సీసమును 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:9 => కరవు అనుకొనకుండ నీవు ఆహారము తిను దేశము; అందులో 

నీకు ఏ లోపముండదు. అది యినుపరాళుల్ గల దేశము; దాని కొండలలో నీవు రాగి తర్వివ్ 

తీయవచుచ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:25 => నీ కముమ్లు ఇనుపవియు ఇతత్డివియునై యుండును. నీవు 

బర్దుకు దినములలో నీకు విశార్ంతి కలుగును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 2:7 => నా తండిర్యైన దావీదు నియమించి యూదాదేశములోను 

యెరూషలేములోను నాయొదద్ ఉంచిన పర్జఞ్గలవారికి సహాయకుడైయుండి, బంగారముతోను 

వెండితోను ఇతత్డితోను ఇనుముతోను ఊదా నూలుతోను ఎఱ ఱ్ నూలుతోను నీలి నూలుతోను చేయు 

పనియును అనిన్ విధముల చెకక్డపు పనియును నేరిచ్న పర్జఞ్గల మనుషుయ్నొకని నాయొదద్కు 

పంపుము. 

యోబు 28:2 => ఇనుమును మంటిలోనుండి తీయుదురు రాళుల్ కరగించి రాగి తీయుదురు. 

వచనము 23 
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లెమెకు తన భారయ్లతో ఓ ఆదా ఓ సిలాల్, నా పలుకు వినుడి లెమెకు భారయ్లారా, నా మాట ఆలకించుడి 

ననున్ గాయపరచినందుకై ఒక మనుషుయ్ని చంపితిని ననున్ దెబబ్ కొటిట్నందుకై ఒక పడుచువాని 

చంపితిని  

సంఖాయ్కాండము 23:18 => బిలాము ఉపమానరీతిగా నిటల్నెను బాలాకూ, లేచి వినుము సిపోప్రు 

కుమారుడా, చెవినొగిగ్ నా మాట ఆలకించుము. 

నాయ్యాధిపతులు 9:7 => అది యోతామునకు తెలియబడినపుప్డు అతడు పోయి గెరిజీము 

కొండకొపుప్న నిలిచి యెలుగెతిత్ పిలిచి వారితో ఇటల్నెను షెకెము యజమానులారా, మీరు నా మాట 

వినినయెడల దేవుడు మీ మాట వినును. 

ఆదికాండము 49:6 => నా పార్ణమా, వారి ఆలోచనలో చేరవదుద్ నా ఘనమా, వారి సంఘముతో 

కలిసికొనవదుద్ వారు, కోపమువచిచ్ మనుషుయ్లను చంపిరి తమ సేవ్చఛ్చేత ఎదుద్ల గుదికాలి 

నరములను తెగగొటిట్రి. 

1 సమూయేలు 1:2 => వీరిలో ఒకదాని పేరు హనాన్ రెండవదాని పేరు పెనినాన్. పెనినాన్కు పిలల్లు 

కలిగిరి గాని హనాన్కు పిలల్లు లేకపోయిరి. 

వచనము 24 

ఏడంతలు పర్తిదండన కయీను కోసము, వచిచ్నయెడల లెమెకు కోసము డెబబ్ది యేడంతలు 

వచుచ్ననెను. 

ఆదికాండము 4:15 => అందుకు యెహోవా అతనితో కాబటిట్ యెవడైనను కయీనును చంపినయెడల 

వానికి పర్తిదండన యేడంతలు కలుగుననెను. మరియు ఎవడైనను కయీనును కనుగొని అతనిని 

చంపకయుండునటుల్ యెహోవా అతనికి ఒక గురుతు వేసెను 

మతత్యి 18:22 => అందుకు యేసు అతనితో ఇటల్నెను ఏడు మారులుమటుట్కే కాదు, డెబబ్ది ఏళల్ 

మారులమటుట్కని నీతో చెపుప్చునాన్ను. 
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నిరగ్మకాండము 21:20 => ఒకడు తన దాసుడైనను తన దాసియైనను చచుచ్నటుల్ కఱ ఱ్తో 

కొటిట్నయెడల అతడు నిశచ్యముగా పర్తిదండన నొందును. 

వచనము 25 

ఆదాము మరల తన భారయ్ను కూడినపుప్డు ఆమె కుమారుని కని కయీను చంపిన హేబెలునకు పర్తిగా 

దేవుడు నాకు మరియొక సంతానమును నియమించెననుకొని అతనికి షేతు అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 5:3 => ఆదాము నూటముపప్ది యేండుల్ బర్దికి తన పోలికెగా తన సవ్రూపమున 

కుమారుని కని అతనికి షేతు అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 5:4 => షేతును కనిన తరువాత ఆదాము బర్దికిన దినములు ఎనిమిదివందల ఏండుల్; 

అతడు కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:1 => ఆదాము షేతు ఎనోషు 

లూకా 3:38 => కేయినాను ఎనోషుకు, ఎనోషు షేతుకు, షేతు ఆదాముకు, ఆదాము దేవునికి 

కుమారుడు. 

ఆదికాండము 4:1 => ఆదాము తన భారయ్యైన హవవ్ను కూడినపుప్డు ఆమె గరభ్వతియై కయీనును 

కని యెహోవా దయవలన నేనొక మనుషుయ్ని సంపాదించుకొనాన్ననెను. 

ఆదికాండము 4:2 => తరువాత ఆమె అతని తముమ్డగు హేబెలును కనెను. హేబెలు గొఱ ఱ్ల కాపరి; 

కయీను భూమిని సేదయ్పరచువాడు.  

ఆదికాండము 4:3 => కొంతకాలమైన తరువాత కయీను పొలముపంటలో కొంత యెహోవాకు 

అరప్ణగా తెచెచ్ను. 

ఆదికాండము 4:8 => కయీను తన తముమ్డైన హేబెలుతో మాటలాడెను. వారు పొలములో 

ఉనన్పుప్డు కయీను తన తముమ్డైన హేబెలు మీదపడి అతనిని చంపెను. 

ఆదికాండము 4:10 => అపుప్డాయన నీవు చేసినపని యేమిటి? నీ తముమ్ని రకత్ము యొకక్ సవ్రము 

నేలలోనుండి నాకు మొరపెటుట్చునన్ది. 

Page  of 298 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

ఆదికాండము 4:11 => కావున నీ తముమ్ని రకత్మును నీచేతిలోనుండి పుచుచ్కొనుటకు నోరు తెరచిన 

యీ నేలమీద ఉండకుండ, నీవు శపింపబడినవాడవు; 

ఆదికాండము 4:2 => తరువాత ఆమె అతని తముమ్డగు హేబెలును కనెను. హేబెలు గొఱ ఱ్ల కాపరి; 

కయీను భూమిని సేదయ్పరచువాడు.  

నిరగ్మకాండము 2:10 => ఆ బిడ డ్ పెదద్వాడైన తరువాత ఆమె ఫరో కుమారెత్ యొదద్కు అతని 

తీసికొనివచెచ్ను, అతడు ఆమెకు కుమారుడాయెను. ఆమె నీటిలోనుండి ఇతని తీసితినని చెపిప్ అతనికి 

మోషే అను పేరు పెటెట్ను. 

సంఖాయ్కాండము 24:17 => ఆయనను చూచుచునాన్ను గాని పర్సుత్తమున నునన్టుట్ కాదు ఆయనను 

చూచుచునాన్ను గాని సమీపమున నునన్టుట్ కాదు నక్షతర్ము యాకోబులో ఉదయించును రాజదండము 

ఇశార్యేలులోనుండి లేచును అది మోయాబు పార్ంతములను కొటుట్ను కలహవీరులనందరిని 

నాశనము చేయును.  

1 సమూయేలు 1:20 => గనుక హనాన్ గరభ్ము ధరించి దినములు నిండినపుప్డు ఒక కుమారుని 

కని నేను యెహోవాకు మొర్కుక్కొని వీనిని అడిగితిననుకొని వానికి సమూయేలను పేరు పెటెట్ను. 

యెషయా 7:14 => కాబటిట్ పర్భువు తానే యొక సూచన మీకు చూపును. ఆలకించుడి, కనయ్క 

గరభ్వతియై కుమారుని కని అతనికి ఇమామ్నుయేలను పేరు పెటుట్ను. 

హెబీర్యులకు 11:4 => విశావ్సమునుబటిట్ హేబెలు కయీనుకంటె శేర్షఠ్మైన బలి దేవునికి 

అరిప్ంచెను. దేవుడతని అరప్ణలనుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచిచ్నపుప్డు అతడు ఆ విశావ్సమునుబటిట్ 

నీతిమంతుడని సాక్షయ్ము పొందెను . అతడు మృతినొందియు ఆ విశావ్సము దావ్రా 

మాటలాడుచునాన్డు. 

1 యోహాను 3:12 => మనము కయీను వంటివారమై యుండరాదు. వాడు దుషుట్ని సంబంధియై 

తన సహోదరుని చంపెను; వాడతనిని ఎందుకు చంపెను? తన కిర్యలు చెడ డ్వియు తన సహోదరుని 

కిర్యలు నీతిగలవియునై యుండెను గనుకనే గదా?  

వచనము 26 
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మరియు షేతునకుకూడ కుమారుడు పుటెట్ను; అతనికి ఎనోషను పేరు పెటెట్ను. అపుప్డు యెహోవా 

నామమున పార్రథ్న చేయుట ఆరంభమైనది. 

ఆదికాండము 4:6 => యెహోవా కయీనుతో నీకు కోపమేల? ముఖము చినన్బుచుచ్కొని 

యునాన్వేమి? 

ఆదికాండము 4:7 => నీవు సతిర్క్య చేసినయెడల తలనెతుత్కొనవా? సతిర్క్య చేయనియెడల వాకిట 

పాపము పొంచియుండును; నీయెడల దానికి వాంఛ కలుగును నీవు దానిని ఏలుదువనెను. 

ఆదికాండము 4:8 => కయీను తన తముమ్డైన హేబెలుతో మాటలాడెను. వారు పొలములో 

ఉనన్పుప్డు కయీను తన తముమ్డైన హేబెలు మీదపడి అతనిని చంపెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 26:17 => యెహోవాయే నీకు దేవుడైయునాన్డనియు, నీవు ఆయన 

మారగ్ములయందు నడిచి, ఆయన కటట్డలను ఆయన ఆజఞ్లను ఆయన విధులను అనుసరించి, ఆయన 

మాట విందుననియు నేడు ఆయనతో మాట యిచిచ్తివి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 26:18 => మరియు యెహోవా నీతో చెపిప్నటుల్ నీవే తనకు సవ్కీయ 

జనమైయుండి తన ఆజఞ్లనిన్టిని గైకొందువనియు, 

1 రాజులు 18:24 => తరువాత మీరు మీ దేవత పేరునుబటిట్ పార్రథ్న చేయుడి; నేనైతే యెహోవా 

నామమునుబటిట్ పార్రథ్న చేయుదును. ఏ దేవుడు కటెట్లను తగులబెటుట్టచేత పర్తుయ్తత్రమిచుచ్నో ఆయనే 

దేవుడని నిశచ్యించుదము రండని ఏలీయా మరల జనులతో చెపప్గా జనులందరునుఆ మాట 

మంచిదని పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి. 

కీరత్నలు 116:17 => నేను నీకు కృతజఞ్తారప్ణ నరిప్ంచెదను, యెహోవా నామమున పార్రథ్న 

చేసెదను 

యెషయా 44:5 => ఒకడునేను యెహోవావాడననును, మరియొకడు యాకోబు పేరు చెపుప్కొనును, 

మరియొకడు యెహోవా వాడనని తనచేతితో వార్సి ఇశార్యేలను మారుపేరు పెటుట్కొనును. 

యెషయా 48:1 => యాకోబు వంశసుథ్లై ఇశార్యేలు అను పేరు కలిగినవారలారా, యూదా 

జలములలోనుండి బయలుదేరి వచిచ్నవారై యెహోవా నామముతోడని పర్మాణము చేయుచు 
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ఇశార్యేలు దేవుని నామమును సమ్రించుచు నీతిసతయ్ములను అనుసరింపనివారలారా, ఈ మాట 

ఆలకించుడి.  

యెషయా 63:19 => నీ పరిపాలన నెనన్డును ఎరుగనివారివలె నైతివిు నీ పేరెనన్డును 

పెటట్బడనివారివలె నైతివిు. 

యిరిమ్యా 33:16 => ఆ దినములలో యూదావారు రకిష్ంపబడుదురు. యెరూషలేము నివాసులు 

సురకిష్తముగా నివసింతురు, యెహోవాయే మనకు నీతియని యెరూషలేమునకు పేరుపెటట్బడును. 

యోవేలు 2:32 => యెహోవా సెలవిచిచ్నటుల్ సీయోను కొండమీదను యెరూషలేములోను 

తపిప్ంచుకొనిన వారుందురు, శేషించినవారిలో యెహోవా పిలుచువారు కనబడుదురు. ఆ దినమున 

యెహోవా నామమునుబటిట్ ఆయనకు పార్రథ్నచేయు వారందరును రకిష్ంపబడుదురు. 

జెఫనాయ్ 3:9 => అపుప్డు జనులందరు యెహోవా నామమునుబటిట్ యేకమనసుక్లై ఆయనను 

సేవించునటుల్ నేను వారికి పవితర్మైన పెదవులనిచెచ్దను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:21 => అపుప్డు పర్భువు నామమునుబటిట్ పార్రథ్న చేయువారందరును 

రక్షణ పొందుదురు అని దేవుడు చెపుప్చునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:26 => వారు కలిసి యొక సంవతస్రమంతయు సంఘములో ఉండి 

బహుజనములకు వాకయ్మును బోధించిరి. మొటట్మొదట అంతియొకయలో శిషుయ్లు కైరసత్వులనబడిరి. 

రోమీయులకు 10:13 => ఎందుకనగా పర్భువు నామమునుబటిట్ పార్రథ్న చేయువాడెవడో వాడు 

రకిష్ంపబడును. 

1 కొరిందీయులకు 1:2 => కొరింథులోనునన్ దేవుని సంఘమునకు, అనగా కీర్సుత్యేసునందు 

పరిశుదధ్పరచబడినవారై పరిశుదుధ్లుగా ఉండుటకు పిలువబడినవారికిని, వారికిని మనకును 

పర్భువుగా ఉనన్ మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ నామమున పర్తిసథ్లములో పార్రిథ్ంచువారికందరికిని 

శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

ఎఫెసీయులకు 3:14 => ఈ హేతువుచేత పరలోకమునందును, భూమిమీదను ఉనన్ పర్తి 

కుటుంబము ఏ తండిర్నిబటిట్ కుటుంబమని పిలువబడుచునన్దో ఆ తండిర్యెదుట నేను మోకాళూ ల్ని 
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ఎఫెసీయులకు 3:15 => మీరు అంతరంగ పురుషునియందు శకిత్కలిగి ఆయన ఆతమ్వలన 

బలపరచబడునటుల్గాను, 

ఆదికాండము 4:2 => తరువాత ఆమె అతని తముమ్డగు హేబెలును కనెను. హేబెలు గొఱ ఱ్ల కాపరి; 

కయీను భూమిని సేదయ్పరచువాడు.  

ఆదికాండము 5:6 => షేతు నూట అయిదేండుల్ బర్దికి ఎనోషును కనెను. 

ఆదికాండము 6:2 => దేవుని కుమారులు నరుల కుమారెత్లు చకక్నివారని చూచి వారందరిలో 

తమకు మనసుస్వచిచ్న సతరీలను వివాహము చేసికొనిరి. 

ఆదికాండము 12:8 => అకక్డ నుండి అతడు బయలుదేరి బేతేలుకు తూరుప్ననునన్ కొండకు చేరి 

పడమటనునన్ బేతేలునకును తూరుప్ననునన్ హాయికిని మధయ్ను గుడారము వేసి అకక్డ యెహోవాకు 

బలిపీఠమును కటిట్ యెహోవా నామమున పార్రధ్న చేసెను 

ఆదికాండము 13:4 => తాను మొదట బలిపీఠమును కటిట్న చోట చేరెను. అకక్డ అబార్ము 

యెహోవా నామమున పార్రథ్న చేసెను. 

ఆదికాండము 21:33 => అబార్హాము బెయేరె ష్బాలో ఒక పిచుల వృక్షము నాటి అకక్డ నితయ్దేవుడైన 

యెహోవా పేరట పార్రథ్న చేసెను. 

సంఖాయ్కాండము 24:17 => ఆయనను చూచుచునాన్ను గాని పర్సుత్తమున నునన్టుట్ కాదు ఆయనను 

చూచుచునాన్ను గాని సమీపమున నునన్టుట్ కాదు నక్షతర్ము యాకోబులో ఉదయించును రాజదండము 

ఇశార్యేలులోనుండి లేచును అది మోయాబు పార్ంతములను కొటుట్ను కలహవీరులనందరిని 

నాశనము చేయును.  

1 దినవృతాత్ంతములు 1:1 => ఆదాము షేతు ఎనోషు 

లూకా 3:38 => కేయినాను ఎనోషుకు, ఎనోషు షేతుకు, షేతు ఆదాముకు, ఆదాము దేవునికి 

కుమారుడు. 
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ఆదికాండము 
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వచనము 1 

ఆదాము వంశావళి గర్ంథము ఇదే. దేవుడు ఆదామును సృజించిన దినమున దేవుని పోలికెగా అతని 

చేసెను; 

ఆదికాండము 2:4 => దేవుడైన యెహోవా భూమిని ఆకాశమును చేసిన దినమందు 

భూమాయ్కాశములు సృజించబడినపుప్డు వాటి వాటి ఉతప్తిత్కర్మము ఇదే. 

ఆదికాండము 6:9 => నోవహు వంశావళి యిదే. నోవహు నీతిపరుడును తన తరములో 

నిందారహితుడునై యుండెను. నోవహు దేవునితో కూడ నడచినవాడు. 

ఆదికాండము 10:1 => ఇది నోవహు కుమారుడగు షేము హాము యాపెతను వారి వంశావళి. 

జలపర్ళయము తరువాత వారికి కుమారులు పుటిట్రి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:1 => ఆదాము షేతు ఎనోషు 

మతత్యి 1:1 => అబార్హాము కుమారుడగు దావీదు కుమారుడైన యేసుకీర్సుత్ వంశావళి. 

లూకా 3:36 => షేలహు కేయినానుకు, కేయినాను అరప్క్షదుకు, అరప్క్షదు షేముకు, షేము 

నోవహుకు, నోవహు లెమెకుకు, 

లూకా 3:37 => లెమెకు మెతూషెలకు, మెతూషెల హనోకుకు, హనోకు యెరెదుకు, యెరెదు 

మహలలేలుకు, మహలలేలు కేయినానుకు, 

లూకా 3:38 => కేయినాను ఎనోషుకు, ఎనోషు షేతుకు, షేతు ఆదాముకు, ఆదాము దేవునికి 

కుమారుడు. 

ఆదికాండము 1:26 => దేవుడు మన సవ్రూపమందు మన పోలికె చొపుప్న నరులను చేయుదము; 

వారు సముదర్పు చేపలను ఆకాశ పకుష్లను పశువులను సమసత్ భూమిని భూమిమీద పార్కు పర్తి 

జంతువును ఏలుదురుగాకనియు పలికెను. 

ఆదికాండము 1:27 => దేవుడు తన సవ్రూపమందు నరుని సృజించెను; దేవుని సవ్రూపమందు వాని 

సృజించెను; సతరీనిగాను పురుషునిగాను వారిని సృజించెను. 
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పర్సంగి 7:29 => ఇది యొకటిమాతర్ము నేను కనుగొంటిని, ఏమనగా దేవుడు నరులను 

యథారథ్వంతులనుగా పుటిట్ంచెను గాని వారు వివిధమైన తంతర్ములు కలిప్ంచుకొనియునాన్రు. 

పర్సంగి 12:1 => దురిద్నములు రాకముందే ఇపుప్డు వీటియందు నాకు సంతోషము లేదని నీవు చెపుప్ 

సంవతస్రములు రాకముందే, 

1 కొరిందీయులకు 11:7 => పురుషుడైతే దేవుని పోలికయు మహిమయునైయునాన్డు గనుక 

తలమీద ముసుకు వేసికొనకూడదు గాని సతరీ పురుషుని మహిమయైయునన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 3:18 => మన మందరమును ముసుకులేని ముఖముతో పర్భువు యొకక్ 

మహిమను అదద్మువలె పర్తిఫలింపజేయుచు, మహిమనుండి అధిక మహిమను పొందుచు, పర్భువగు 

ఆతమ్చేత ఆ పోలికగానే మారచ్బడుచునాన్ము. 

ఎఫెసీయులకు 4:24 => నీతియు యథారథ్మైన భకిత్యు గలవారై, దేవుని పోలికగా సృషిట్ంపబడిన 

నవీన సవ్భావమును ధరించుకొనవలెను. 

కొలొసస్యులకు 3:10 => మీరు పరితయ్జించి, జాఞ్నము కలుగు నిమితత్ము దానిని సృషిట్ంచినవాని 

పోలికచొపుప్న నూతనపరచబడుచునన్ నవీన సవ్భావమును ధరించుకొని యునాన్రు. 

హెబీర్యులకు 1:3 => ఆయన దేవుని మహిమ యొకక్ తేజసుస్ను, ఆయన తతవ్ము యొకక్ 

మూరిత్మంతమునై యుండి, తన మహతుత్గల మాటచేత సమసత్మును నిరవ్హించుచు, పాపముల 

విషయములో శుదీధ్కరణము తానే చేసి, దేవదూతలకంటె ఎంత శేర్షఠ్మైన నామము పొందెనో 

వారికంటె అంత శేర్షు ఠ్డై, ఉనన్త లోక 

హెబీర్యులకు 12:9 => మరియు శరీర సంబంధులైన తండుర్లు మనకు శిక్షకులై యుండిరి. 

వారియందు భయభకుత్లు కలిగియుంటిమి; అటల్యితే ఆతమ్లకు తండిర్యైన వానికి మరి యెకుక్వగా 

లోబడి బర్దుకవలెనుగదా? 

ఆదికాండము 9:6 => నరుని రకత్మును చిందించువాని రకత్ము నరునివలననే చిందింపబడును; 

ఏలయనగా దేవుడు తన సవ్రూపమందు నరుని చేసెను. 

ఆదికాండము 37:2 => యాకోబు వంశావళి యిది. యోసేపు పదునేడేండల్వాడై తన సహోదరులతో 

కూడ మందను మేపుచుండెను. అతడు చినన్వాడై తన తండిర్ భారయ్లైన బిలాహ్ కుమారులయొదద్ను జిలాప్ 
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కుమారులయొదద్ను ఉండెను. అపుప్డు యోసేపు వారి చెడుతనమునుగూరిచ్న సమాచారము వారి 

తండిర్యొదద్కు తెచుచ్చుండువాడు. 

సంఖాయ్కాండము 3:1 => యెహోవా సీనాయి కొండమీద మోషేతో మాటలాడిన నాటికి అహరోను 

మోషేల వంశావళులు ఇవే. 

లూకా 3:38 => కేయినాను ఎనోషుకు, ఎనోషు షేతుకు, షేతు ఆదాముకు, ఆదాము దేవునికి 

కుమారుడు. 

యాకోబు 3:9 => దీనితో తండిర్యైన పర్భువును సుత్తింతుము, దీనితోనే దేవుని పోలికెగా పుటిట్న 

మనుషుయ్లను శపింతుము. 

వచనము 2 

మగవానిగాను ఆడుదానిగాను వారిని సృజించి వారు సృజించబడిన దినమున వారిని ఆశీరవ్దించి 

వారికి నరులని పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 1:27 => దేవుడు తన సవ్రూపమందు నరుని సృజించెను; దేవుని సవ్రూపమందు వాని 

సృజించెను; సతరీనిగాను పురుషునిగాను వారిని సృజించెను. 

మలాకీ 2:15 => కొంచెముగానైనను దైవాతమ్నొందినవారిలో ఎవరును ఈలాగున చేయలేదు; ఒకడు 

చేసినను ఏమి జరిగెను? దేవునిచేత సంతతి నొందవలెనని అతడు యతన్ము చేసెను గదా; కాగా 

మిముమ్ను మీరే జాగర్తత్ చేసికొని, యౌవనమున పెండిల్ చేసికొనిన మీ భారయ్ల విషయములో 

విశావ్సఘాతకులుగా ఉండకుడి. 

ఆదికాండము 2:15 => మరియు దేవుడైన యెహోవా నరుని తీసికొని ఏదెను తోటను 

సేదయ్పరచుటకును దాని కాచుటకును దానిలో ఉంచెను. 

ఆదికాండము 2:23 => అపుప్డు ఆదాము ఇటల్నెను నా యెముకలలో ఒక యెముక నా 

మాంసములో మాంసము ఇది నరునిలోనుండి తీయబడెను గనుక నారి అనబడును. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:26 => మరియు యావదూభ్మిమీద కాపురముండుటకు ఆయన 

యొకనినుండి పర్తి జాతిమనుషుయ్లను సృషిట్ంచి, వారు ఒకవేళ దేవునిని తడవులాడి కనుగొందురేమో 

యని,  

ఆదికాండము 1:8 => దేవుడు ఆ విశాలమునకు ఆకాశమని పేరు పెటెట్ను. అసత్మయమును 

ఉదయమును కలుగగా రెండవ దినమాయెను. 

మతత్యి 19:4 => ఆయన సృజించినవాడు ఆదినుండి వారిని పురుషునిగాను సతరీనిగాను 

సృజించెననియు 

మారుక్ 10:6 => సృషాట్య్దినుండి (దేవుడు) వారిని పురుషునిగాను సతరీనిగాను కలుగజేసెను. 

లూకా 3:38 => కేయినాను ఎనోషుకు, ఎనోషు షేతుకు, షేతు ఆదాముకు, ఆదాము దేవునికి 

కుమారుడు. 

వచనము 3 

ఆదాము నూటముపప్ది యేండుల్ బర్దికి తన పోలికెగా తన సవ్రూపమున కుమారుని కని అతనికి షేతు 

అను పేరు పెటెట్ను. 

యోబు 14:4 => పాపసహితునిలోనుండి పాపరహితుడు పుటట్గలిగిన ఎంత మేలు? ఆలాగున 

ఎవడును పుటట్నేరడు. 

యోబు 15:14 => శుదుధ్డగుటకు నరుడు ఏపాటివాడు? నిరోద్షుడగుటకు సతరీకి పుటిట్నవాడు 

ఏపాటివాడు?  

యోబు 15:15 => ఆలోచించుము ఆయన తన దూతలయందు నమిమ్కయుంచడు. ఆకాశ 

వైశాలయ్ము ఆయన దృషిట్కి పవితర్ము కాదు. 

యోబు 15:16 => అటుల్ండగా హేయుడును చెడినవాడును నీళుల్ తార్గునటుల్ దుషిర్క్యలు 

చేయువాడును మరి అపవితుర్డు గదా. 

యోబు 25:4 => నరుడు దేవుని దృషిట్కి నీతిమంతుడు ఎటుల్ కాగలడు? సతరీకి పుటిట్నవాడు ఆయన 

దృషిట్కి ఎటుల్ శుదుధ్డు కాగలడు?  
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కీరత్నలు 14:2 => వివేకము కలిగి దేవుని వెదకువారు కలరేమో అని యెహోవా ఆకాశమునుండి 

చూచి నరులను పరిశీలించెను 

కీరత్నలు 14:3 => వారందరు దారి తొలగి బొతిత్గా చెడియునాన్రు మేలుచేయు వారెవరును లేరు, 

ఒకక్డైనను లేడు 

కీరత్నలు 51:5 => నేను పాపములో పుటిట్నవాడను పాపములోనే నా తలిల్ ననున్ గరభ్మున ధరించెను. 

లూకా 1:35 => దూత పరిశుదాధ్తమ్ నీమీదికి వచుచ్ను; సరోవ్నన్తుని శకిత్ నినున్ కముమ్కొనును గనుక 

పుటట్బోవు శిశువు పరిశుదుధ్డై దేవుని కుమారుడనబడును. 

యోహాను 3:6 => శరీరమూలముగా జనిమ్ంచినది శరీరమును ఆతమ్మూలముగా జనిమ్ంచినది 

ఆతమ్యునైయునన్ది. 

రోమీయులకు 5:12 => ఇటుల్ండగా ఒక మనుషుయ్నిదావ్రా పాపమును పాపముదావ్రా మరణమును 

లోకములో ఏలాగు పర్వేశించెనో, ఆలాగుననే మనుషుయ్లందరు పాపము చేసినందున మరణము 

అందరికిని సంపార్పత్మాయెను. 

1 కొరిందీయులకు 15:39 => మనుషయ్ మాంసము వేరు, మృగ మాంసము వేరు, పకిష్ మాంసము 

వేరు, చేప మాంసము వేరు. 

ఎఫెసీయులకు 2:3 => వారితో కలిసి మనమందరమును శరీరము యొకక్యు మనసుస్ యొకక్యు 

కోరికలను నెరవేరుచ్కొనుచు, మన శరీరాశలను అనుసరించి మునుపు పర్వరిత్ంచుచు, కడమ 

వారివలెనే సవ్భావసిదధ్ముగా దైవోగర్తకు పాతుర్లమై యుంటిమి. 

ఆదికాండము 4:25 => ఆదాము మరల తన భారయ్ను కూడినపుప్డు ఆమె కుమారుని కని కయీను 

చంపిన హేబెలునకు పర్తిగా దేవుడు నాకు మరియొక సంతానమును నియమించెననుకొని అతనికి 

షేతు అను పేరు పెటెట్ను. 

సంఖాయ్కాండము 24:17 => ఆయనను చూచుచునాన్ను గాని పర్సుత్తమున నునన్టుట్ కాదు ఆయనను 

చూచుచునాన్ను గాని సమీపమున నునన్టుట్ కాదు నక్షతర్ము యాకోబులో ఉదయించును రాజదండము 

ఇశార్యేలులోనుండి లేచును అది మోయాబు పార్ంతములను కొటుట్ను కలహవీరులనందరిని 

నాశనము చేయును.  
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సంఖాయ్కాండము 32:14 => ఇపుప్డు ఇశార్యేలీయులయెడల యెహోవాకు కోపము మరి ఎకుక్వగా 

పుటిట్ంచునటుల్గా ఆ పాపుల సంతానమైన మీరు మీ తండుర్లకు పర్తిగా బయలుదేరియునాన్రు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:1 => ఆదాము షేతు ఎనోషు 

పర్సంగి 1:4 => తరము వెంబడి తరము గతించిపోవుచునన్ది; భూమి యొకటే యెలల్పుప్డును 

నిలుచునది. 

లూకా 3:38 => కేయినాను ఎనోషుకు, ఎనోషు షేతుకు, షేతు ఆదాముకు, ఆదాము దేవునికి 

కుమారుడు. 

1 కొరిందీయులకు 15:48 => మంటినుండి పుటిట్నవాడెటిట్వాడో మంటినుండి పుటిట్నవారును 

అటిట్వారే, పరలోక సంబంధి యెటిట్వాడో పరలోక సంబంధులును అటిట్వారే. 

1 కొరిందీయులకు 15:49 => మరియు మనము మంటినుండి పుటిట్నవాని పోలికను ధరించిన 

పర్కారము పరలోక సంబంధి పోలికయు ధరింతుము. 

వచనము 4 

షేతును కనిన తరువాత ఆదాము బర్దికిన దినములు ఎనిమిదివందల ఏండుల్; అతడు కుమారులను 

కుమారెత్లను కనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:1 => ఆదాము షేతు ఎనోషు 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:2 => కేయినాను మహలలేలు యెరెదు 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:3 => హనోకు మెతూషెల లెమెకు 

లూకా 3:36 => షేలహు కేయినానుకు, కేయినాను అరప్క్షదుకు, అరప్క్షదు షేముకు, షేము 

నోవహుకు, నోవహు లెమెకుకు, 

లూకా 3:37 => లెమెకు మెతూషెలకు, మెతూషెల హనోకుకు, హనోకు యెరెదుకు, యెరెదు 

మహలలేలుకు, మహలలేలు కేయినానుకు, 

లూకా 3:38 => కేయినాను ఎనోషుకు, ఎనోషు షేతుకు, షేతు ఆదాముకు, ఆదాము దేవునికి 

కుమారుడు. 
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ఆదికాండము 5:7 => ఎనోషును కనిన తరువాత షేతు ఎనిమిదివందల ఏడేండుల్ బర్దికి 

కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 

ఆదికాండము 5:10 => కేయినానును కనిన తరువాత ఎనోషు ఎనిమిదివందల పదునైదేండుల్ బర్దికి 

కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 

ఆదికాండము 5:13 => మహలలేలును కనిన తరువాత కేయినాను ఎనిమిది వందల నలువది 

యేండుల్ బర్దికి కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 

ఆదికాండము 5:19 => హనోకును కనిన తరువాత యెరెదు ఎనిమిదివందల యేండుల్ బర్దికి 

కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 

ఆదికాండము 5:22 => హనోకు మెతూషెలను కనిన తరువాత మూడువందల యేండుల్ దేవునితో 

నడుచుచు కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 

ఆదికాండము 5:26 => మెతూషెల లెమెకును కనిన తరువాత ఏడువందల ఎనుబది రెండేండుల్ బర్దికి 

కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 

ఆదికాండము 5:30 => లెమెకు నోవహును కనిన తరువాత ఏనూట తొంబదియైదేండుల్ బర్దికి 

కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 

ఆదికాండము 1:28 => దేవుడు వారిని ఆశీరవ్దించెను; ఎటల్నగా మీరు ఫలించి అభివృదిధ్పొంది 

విసత్రించి భూమిని నిండించి దానిని లోపరచుకొనుడి; సముదర్పు చేపలను ఆకాశ పకుష్లను 

భూమిమీద పార్కు పర్తి జీవిని ఏలుడని దేవుడు వారితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 9:1 => మరియు దేవుడు నోవహును అతని కుమారులను ఆశీరవ్దించి మీరు ఫలించి 

అభివృదిధ్పొంది భూమిని నింపుడి. 

ఆదికాండము 9:7 => మీరు ఫలించి అభివృదిధ్నొందుడి; మీరు భూమిమీద సమృదిధ్గా సంతానము 

కని విసత్రించుడని వారితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 11:12 => అరప్క్షదు ముపప్ది యైదేండుల్ బర్దికి షేలహును కనెను. 

కీరత్నలు 127:3 => కుమారులు యెహోవా అనుగర్హించు సావ్సథ్య్ము గరభ్ఫలము ఆయన యిచుచ్ 

బహుమానమే 
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కీరత్నలు 144:12 => మా కుమారులు తమ యౌవన కాలమందు ఎదిగిన మొకక్లవలె ఉనాన్రు మా 

కుమారెత్లు నగరునకై చెకిక్న మూలకంబములవలె ఉనాన్రు. 

ఆదికాండము 4:25 => ఆదాము మరల తన భారయ్ను కూడినపుప్డు ఆమె కుమారుని కని కయీను 

చంపిన హేబెలునకు పర్తిగా దేవుడు నాకు మరియొక సంతానమును నియమించెననుకొని అతనికి 

షేతు అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 5:16 => యెరెదును కనిన తరువాత మహలలేలు ఎనిమిదివందల ముపప్ది యేండుల్ 

బర్దికి కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 

ఆదికాండము 11:11 => షేము అరప్క్షదును కనిన తరువాత ఐదువందల యేండుల్ బర్దికి 

కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 

వచనము 5 

ఆదాము బర్దికిన దినములనిన్యు తొమిమ్దివందల ముపప్ది యేండుల్; అపుప్డతడు మృతిబొందెను. 

ఆదికాండము 5:8 => షేతు బర్దికిన దినములనిన్యు తొమిమ్దివందల పండెర్ండేండుల్; అపుప్డతడు 

మృతిబొందెను. 

ఆదికాండము 5:11 => ఎనోషు దినములనిన్యు తొమిమ్దివందల అయిదేండుల్; అపుప్డతడు 

మృతిబొందెను. 

ఆదికాండము 5:14 => కేయినాను దినములనిన్యు తొమిమ్దివందల పది యేండుల్; అపుప్డతడు 

మృతిబొందెను. 

ఆదికాండము 5:17 => మహలలేలు దినములనిన్యు ఎనిమిదివందల తొంబదియైదేండుల్; 

అపుప్డతడు మృతిబొందెను. 

ఆదికాండము 5:18 => యెరెదు నూటఅరువది రెండేండుల్ బర్దికి హనోకును కనెను. 

ఆదికాండము 5:19 => హనోకును కనిన తరువాత యెరెదు ఎనిమిదివందల యేండుల్ బర్దికి 

కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 
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ఆదికాండము 5:20 => యెరెదు దినములనిన్యు తొమిమ్దివందల అరువది రెండేండుల్; అపుప్డతడు 

మృతిబొందెను. 

ఆదికాండము 5:21 => హనోకు అరువది యైదేండుల్ బర్దికి మెతూషెలను కనెను. 

ఆదికాండము 5:22 => హనోకు మెతూషెలను కనిన తరువాత మూడువందల యేండుల్ దేవునితో 

నడుచుచు కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 

ఆదికాండము 5:23 => హనోకు దినములనిన్యు మూడువందల అరువదియైదేండుల్. 

ఆదికాండము 5:24 => హనోకు దేవునితో నడిచిన తరువాత దేవుడతని తీసికొనిపోయెను గనుక 

అతడు లేకపోయెను. 

ఆదికాండము 5:25 => మెతూషెల నూటఎనుబది యేడేండుల్ బర్దికి లెమెకును కనెను. 

ఆదికాండము 5:26 => మెతూషెల లెమెకును కనిన తరువాత ఏడువందల ఎనుబది రెండేండుల్ బర్దికి 

కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 

ఆదికాండము 5:27 => మెతూషెల దినములనిన్యు తొమిమ్దివందల అరువది తొమిమ్దియేండుల్; 

అపుప్డతడు మృతిబొందెను. 

ఆదికాండము 5:28 => లెమెకు నూటఎనుబది రెండేండుల్ బర్దికి ఒక కుమారుని కని 

ఆదికాండము 5:29 => భూమిని యెహోవా శపించినందువలన కలిగిన మనచేతుల కషట్ము 

విషయములోను మన పని విషయములోను ఇతడు మనకు నెమమ్ది కలుగజేయుననుకొని అతనికి 

నోవహు అని పేరు పెటెట్ను 

ఆదికాండము 5:30 => లెమెకు నోవహును కనిన తరువాత ఏనూట తొంబదియైదేండుల్ బర్దికి 

కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 

ఆదికాండము 5:31 => లెమెకు దినములనిన్యు ఏడువందల డెబబ్ది యేడేండుల్; అపుప్డతడు 

మృతిబొందెను. 

ఆదికాండము 5:32 => నోవహు ఐదువందల యేండుల్ గలవాడై షేమును హామును యాపెతును 

కనెను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 30:20 => నీ పితరులైన అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులకు ఆయన 

పర్మాణము చేసిన దేశములో మీరు నివసించునటుల్ యెహోవాయే నీ పార్ణమునకును నీ 

దీరాఘ్యుషు ష్కును మూలమైయునాన్డు. కాబటిట్ నీవును నీ సంతానమును బర్దుకుచు, నీ పార్ణమునకు 

మూలమైన నీ దేవుడైన యెహోవాను పేర్మించి ఆయన వాకయ్మును విని ఆయనను హతుత్కొనునటుల్ను 

జీవమును కోరుకొనుడి. 

కీరత్నలు 90:10 => మా ఆయుషాక్లము డెబబ్ది సంవతస్రములు అధికబలమునన్యెడల ఎనుబది 

సంవతస్రములగును అయినను వాటి వైభవము ఆయాసమే దుఃఖమే అది తవ్రగా గతించును మేము 

ఎగిరిపోవుదుము.  

ఆదికాండము 5:8 => షేతు బర్దికిన దినములనిన్యు తొమిమ్దివందల పండెర్ండేండుల్; అపుప్డతడు 

మృతిబొందెను. 

ఆదికాండము 5:11 => ఎనోషు దినములనిన్యు తొమిమ్దివందల అయిదేండుల్; అపుప్డతడు 

మృతిబొందెను. 

ఆదికాండము 5:14 => కేయినాను దినములనిన్యు తొమిమ్దివందల పది యేండుల్; అపుప్డతడు 

మృతిబొందెను. 

ఆదికాండము 5:15 => మహలలేలు అరువది యైదేండుల్ బర్దికి యెరెదును కనెను. 

ఆదికాండము 5:16 => యెరెదును కనిన తరువాత మహలలేలు ఎనిమిదివందల ముపప్ది యేండుల్ 

బర్దికి కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 

ఆదికాండము 5:17 => మహలలేలు దినములనిన్యు ఎనిమిదివందల తొంబదియైదేండుల్; 

అపుప్డతడు మృతిబొందెను. 

ఆదికాండము 5:18 => యెరెదు నూటఅరువది రెండేండుల్ బర్దికి హనోకును కనెను. 

ఆదికాండము 5:19 => హనోకును కనిన తరువాత యెరెదు ఎనిమిదివందల యేండుల్ బర్దికి 

కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 

ఆదికాండము 5:20 => యెరెదు దినములనిన్యు తొమిమ్దివందల అరువది రెండేండుల్; అపుప్డతడు 

మృతిబొందెను. 
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ఆదికాండము 5:21 => హనోకు అరువది యైదేండుల్ బర్దికి మెతూషెలను కనెను. 

ఆదికాండము 5:22 => హనోకు మెతూషెలను కనిన తరువాత మూడువందల యేండుల్ దేవునితో 

నడుచుచు కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 

ఆదికాండము 5:23 => హనోకు దినములనిన్యు మూడువందల అరువదియైదేండుల్. 

ఆదికాండము 5:24 => హనోకు దేవునితో నడిచిన తరువాత దేవుడతని తీసికొనిపోయెను గనుక 

అతడు లేకపోయెను. 

ఆదికాండము 5:25 => మెతూషెల నూటఎనుబది యేడేండుల్ బర్దికి లెమెకును కనెను. 

ఆదికాండము 5:26 => మెతూషెల లెమెకును కనిన తరువాత ఏడువందల ఎనుబది రెండేండుల్ బర్దికి 

కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 

ఆదికాండము 5:27 => మెతూషెల దినములనిన్యు తొమిమ్దివందల అరువది తొమిమ్దియేండుల్; 

అపుప్డతడు మృతిబొందెను. 

ఆదికాండము 5:28 => లెమెకు నూటఎనుబది రెండేండుల్ బర్దికి ఒక కుమారుని కని 

ఆదికాండము 5:29 => భూమిని యెహోవా శపించినందువలన కలిగిన మనచేతుల కషట్ము 

విషయములోను మన పని విషయములోను ఇతడు మనకు నెమమ్ది కలుగజేయుననుకొని అతనికి 

నోవహు అని పేరు పెటెట్ను 

ఆదికాండము 5:30 => లెమెకు నోవహును కనిన తరువాత ఏనూట తొంబదియైదేండుల్ బర్దికి 

కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 

ఆదికాండము 5:31 => లెమెకు దినములనిన్యు ఏడువందల డెబబ్ది యేడేండుల్; అపుప్డతడు 

మృతిబొందెను. 

ఆదికాండము 5:32 => నోవహు ఐదువందల యేండుల్ గలవాడై షేమును హామును యాపెతును 

కనెను. 

ఆదికాండము 3:19 => నీవు నేలకు తిరిగి చేరువరకు నీ ముఖపు చెమట కారిచ్ ఆహారము తిందువు; 

ఏలయనగా నేలనుండి నీవు తీయబడితివి; నీవు మనేన్ గనుక తిరిగి మనైన్పోదువని చెపెప్ను. 

Page  of 314 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

2 సమూయేలు 14:14 => మనమందరమును చనిపోదుము గదా, నేలను ఒలికినమీదట మరల 

ఎతత్లేని నీటివలె ఉనాన్ము; దేవుడు పార్ణముతీయక తోలివేయబడినవాడు తనకు దూరసుథ్డు 

కాకయుండుటకు సాధనములు కలిప్ంచుచునాన్డు. 

యోబు 30:23 => మరణమునకు సరవ్జీవులకు నియమింపబడిన సంకేత సమాజమందిరమునకు 

నీవు ననున్ రపిప్ంచెదవని నాకు తెలియును. 

కీరత్నలు 49:7 => ఎవడును ఏ విధముచేతనైనను తన సహోదరుని విమోచింపలేడు 

కీరత్నలు 49:8 => వాడు కుళుల్ చూడక నితయ్ము బర్తుకునటుల్ వాని నిమితత్ము దేవుని సనిన్ధిని 

పార్యశిచ్తత్ము చేయగలవాడు ఎవడును లేడు 

కీరత్నలు 49:9 => వారి పార్ణవిమోచన ధనము బహు గొపప్ది అది ఎనన్టికిని తీరక 

అటుల్ండవలసినదే. 

కీరత్నలు 49:10 => జాఞ్నులు చనిపోదురను సంగతి అతనికి కనబడకుండ పోదు మూరు ఖ్లును 

పశుపార్యులును ఏకముగా నశింతురు. 

కీరత్నలు 89:48 => మరణమును చూడక బర్దుకు నరుడెవడు? పాతాళముయొకక్ వశముకాకుండ 

తనున్తాను తపిప్ంచుకొనగలవాడెవడు?  

పర్సంగి 9:5 => బర్దికియుండువారు తాము చతుత్రని ఎరుగుదురు. అయితే చచిచ్నవారు ఏమియు 

ఎరుగరు; వారిపేరు మరువబడియునన్ది, వారికిక ఏ లాభమును కలుగదు. 

పర్సంగి 9:8 => ఎలల్పుప్డు తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొనుము, నీ తలకు నూనె తకుక్వ చేయకుము. 

పర్సంగి 12:5 => ఎతుత్ చోటులకు భయపడుదురు. మారగ్ములయందు భయంకరమైనవి కనబడును, 

బాదము వృక్షము పువువ్లు పూయును, మిడుత బరువుగా ఉండును, బుడ డ్బుడుసరకాయ పగులును, 

ఏలయనగా ఒకడు తన నితయ్మైన ఉనికిపటుట్నకు పోవుచునాన్డు. వాని నిమితత్ము పర్లాపించువారు 

వీధులలో తిరుగుదురు. 

పర్సంగి 12:7 => మనన్యినది వెనుకటివలెనే మరల భూమికి చేరును, ఆతమ్ దాని దయచేసిన 

దేవునియొదద్కు మరల పోవును. 
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యెహెజేక్లు 18:4 => మనుషుయ్లందరు నా వశములో ఉనాన్రు, తండుర్లేమి కుమారులేమి 

అందరును నా వశములో ఉనాన్రు; పాపము చేయువాడెవడో వాడే మరణము నొందును. 

రోమీయులకు 5:12 => ఇటుల్ండగా ఒక మనుషుయ్నిదావ్రా పాపమును పాపముదావ్రా మరణమును 

లోకములో ఏలాగు పర్వేశించెనో, ఆలాగుననే మనుషుయ్లందరు పాపము చేసినందున మరణము 

అందరికిని సంపార్పత్మాయెను. 

రోమీయులకు 5:13 => ఏలయనగా ధరమ్శాసత్రము వచిచ్నదనుక పాపము లోకములో ఉండెను గాని 

ధరమ్శాసత్రము లేనపుప్డు పాపము ఆరోపింపబడదు. 

రోమీయులకు 5:14 => అయినను ఆదాము చేసిన అతికర్మమును బోలి పాపము చేయని 

వారిమీదకూడ, ఆదాము మొదలుకొని మోషే వరకు మరణమేలెను; ఆదాము రాబోవువానికి 

గురుతైయుండెను, 

1 కొరిందీయులకు 15:21 => మనుషుయ్ని దావ్రా మరణము వచెచ్ను గనుక మనుషుయ్ని దావ్రానే 

మృతుల పునరుతాథ్నమును కలిగెను. 

1 కొరిందీయులకు 15:22 => ఆదామునందు అందరు ఏలాగు మృతిపొందుచునాన్రో, ఆలాగుననే 

కీర్సుత్నందు అందరు బర్దికింపబడుదురు. 

హెబీర్యులకు 9:27 => మనుషుయ్లొకక్సారే మృతిపొందవలెనని నియమింపబడెను; ఆ తరువాత 

తీరుప్ జరుగును. 

ఆదికాండము 5:20 => యెరెదు దినములనిన్యు తొమిమ్దివందల అరువది రెండేండుల్; అపుప్డతడు 

మృతిబొందెను. 

ఆదికాండము 5:27 => మెతూషెల దినములనిన్యు తొమిమ్దివందల అరువది తొమిమ్దియేండుల్; 

అపుప్డతడు మృతిబొందెను. 

ఆదికాండము 5:31 => లెమెకు దినములనిన్యు ఏడువందల డెబబ్ది యేడేండుల్; అపుప్డతడు 

మృతిబొందెను. 

ఆదికాండము 9:29 => నోవహు బర్దికిన దినములనిన్యు తొమిమ్దివందల ఏబది యేండుల్; 

అపుప్డతడు మృతిబొందెను. 
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పర్సంగి 6:6 => అటిట్వాడు రెండువేల సంవతస్రములు బర్దికియు మేలు కానక యునన్యెడల వాని 

గతి అంతే; అందరును ఒక సథ్లమునకే వెళుల్దురు గదా. 

యెషయా 65:22 => వారు కటుట్కొనన్ యిండల్లో వేరొకరు కాపురముండరు వారు నాటుకొనన్వాటిని 

వేరొకరు అనుభవింపరు నా జనుల ఆయుషయ్ము వృకాష్యుషయ్మంత యగును నేను 

ఏరప్రచుకొనినవారు తాము చేసికొనినదాని ఫలమును పూరిత్గా అనుభవింతురు  

రోమీయులకు 5:14 => అయినను ఆదాము చేసిన అతికర్మమును బోలి పాపము చేయని 

వారిమీదకూడ, ఆదాము మొదలుకొని మోషే వరకు మరణమేలెను; ఆదాము రాబోవువానికి 

గురుతైయుండెను, 

వచనము 6 

షేతు నూట అయిదేండుల్ బర్దికి ఎనోషును కనెను. 

ఆదికాండము 4:26 => మరియు షేతునకుకూడ కుమారుడు పుటెట్ను; అతనికి ఎనోషను పేరు 

పెటెట్ను. అపుప్డు యెహోవా నామమున పార్రథ్న చేయుట ఆరంభమైనది. 

లూకా 3:37 => లెమెకు మెతూషెలకు, మెతూషెల హనోకుకు, హనోకు యెరెదుకు, యెరెదు 

మహలలేలుకు, మహలలేలు కేయినానుకు, 

వచనము 7 

ఎనోషును కనిన తరువాత షేతు ఎనిమిదివందల ఏడేండుల్ బర్దికి కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 

ఆదికాండము 5:4 => షేతును కనిన తరువాత ఆదాము బర్దికిన దినములు ఎనిమిదివందల ఏండుల్; 

అతడు కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 

వచనము 8 

షేతు బర్దికిన దినములనిన్యు తొమిమ్దివందల పండెర్ండేండుల్; అపుప్డతడు మృతిబొందెను. 

Page  of 317 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

ఆదికాండము 5:5 => ఆదాము బర్దికిన దినములనిన్యు తొమిమ్దివందల ముపప్ది యేండుల్; 

అపుప్డతడు మృతిబొందెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:1 => ఆదాము షేతు ఎనోషు 

వచనము 9 

ఎనోషు తొంబది సంవతస్రములు బర్దికి, కేయినానును కనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:2 => కేయినాను మహలలేలు యెరెదు 

లూకా 3:37 => లెమెకు మెతూషెలకు, మెతూషెల హనోకుకు, హనోకు యెరెదుకు, యెరెదు 

మహలలేలుకు, మహలలేలు కేయినానుకు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:1 => ఆదాము షేతు ఎనోషు 

వచనము 10 

కేయినానును కనిన తరువాత ఎనోషు ఎనిమిదివందల పదునైదేండుల్ బర్దికి కుమారులను కుమారెత్లను 

కనెను. 

ఆదికాండము 5:4 => షేతును కనిన తరువాత ఆదాము బర్దికిన దినములు ఎనిమిదివందల ఏండుల్; 

అతడు కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 

వచనము 11 

ఎనోషు దినములనిన్యు తొమిమ్దివందల అయిదేండుల్; అపుప్డతడు మృతిబొందెను. 

ఆదికాండము 5:5 => ఆదాము బర్దికిన దినములనిన్యు తొమిమ్దివందల ముపప్ది యేండుల్; 

అపుప్డతడు మృతిబొందెను. 

వచనము 12 

కేయినాను డెబబ్ది యేండుల్ బర్దికి మహలలేలును కనెను. 
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లూకా 3:37 => లెమెకు మెతూషెలకు, మెతూషెల హనోకుకు, హనోకు యెరెదుకు, యెరెదు 

మహలలేలుకు, మహలలేలు కేయినానుకు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:2 => కేయినాను మహలలేలు యెరెదు 

వచనము 13 

మహలలేలును కనిన తరువాత కేయినాను ఎనిమిది వందల నలువది యేండుల్ బర్దికి కుమారులను 

కుమారెత్లను కనెను. 

ఆదికాండము 5:4 => షేతును కనిన తరువాత ఆదాము బర్దికిన దినములు ఎనిమిదివందల ఏండుల్; 

అతడు కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 

వచనము 14 

కేయినాను దినములనిన్యు తొమిమ్దివందల పది యేండుల్; అపుప్డతడు మృతిబొందెను. 

ఆదికాండము 5:5 => ఆదాము బర్దికిన దినములనిన్యు తొమిమ్దివందల ముపప్ది యేండుల్; 

అపుప్డతడు మృతిబొందెను. 

వచనము 15 

మహలలేలు అరువది యైదేండుల్ బర్దికి యెరెదును కనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:2 => కేయినాను మహలలేలు యెరెదు 

వచనము 16 

యెరెదును కనిన తరువాత మహలలేలు ఎనిమిదివందల ముపప్ది యేండుల్ బర్దికి కుమారులను 

కుమారెత్లను కనెను. 

ఆదికాండము 5:4 => షేతును కనిన తరువాత ఆదాము బర్దికిన దినములు ఎనిమిదివందల ఏండుల్; 

అతడు కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 
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వచనము 17 

మహలలేలు దినములనిన్యు ఎనిమిదివందల తొంబదియైదేండుల్; అపుప్డతడు మృతిబొందెను. 

ఆదికాండము 5:5 => ఆదాము బర్దికిన దినములనిన్యు తొమిమ్దివందల ముపప్ది యేండుల్; 

అపుప్డతడు మృతిబొందెను. 

వచనము 18 

యెరెదు నూటఅరువది రెండేండుల్ బర్దికి హనోకును కనెను. 

ఆదికాండము 4:17 => కయీను తన భారయ్ను కూడినపుప్డు ఆమె గరభ్వతియై హనోకును కనెను. 

అపుప్డతడు ఒక ఊరు కటిట్ంచి ఆ ఊరికి తన కుమారుని పేరునుబటిట్ హనోకను పేరు పెటెట్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:3 => హనోకు మెతూషెల లెమెకు 

లూకా 3:37 => లెమెకు మెతూషెలకు, మెతూషెల హనోకుకు, హనోకు యెరెదుకు, యెరెదు 

మహలలేలుకు, మహలలేలు కేయినానుకు, 

యూదా 1:14 => ఆదాము మొదలుకొని యేడవ వాడైన హనోకు కూడ వీరినిగూరిచ్ పర్వచించి 

యిటల్నెను ఇదిగో అందరికిని తీరుప్ తీరుచ్టకును, వారిలో భకిత్ హీనులందరును భకిత్హీనముగా చేసిన 

వారి భకిత్హీన కిర్యలనిన్టినిగూరిచ్యు,  

యూదా 1 :15 => భకిత్హీనులైన పాపులు తనకు విరోధముగా చెపిప్న కఠినమైన 

మాటలనిన్టినిగూరిచ్యు వారిని ఒపిప్ంచుటకును, పర్భువు తన వేవేల పరిశుదుధ్ల పరివారముతో 

వచెచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:2 => కేయినాను మహలలేలు యెరెదు 

వచనము 19 

హనోకును కనిన తరువాత యెరెదు ఎనిమిదివందల యేండుల్ బర్దికి కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 
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ఆదికాండము 5:4 => షేతును కనిన తరువాత ఆదాము బర్దికిన దినములు ఎనిమిదివందల ఏండుల్; 

అతడు కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 

వచనము 20 

యెరెదు దినములనిన్యు తొమిమ్దివందల అరువది రెండేండుల్; అపుప్డతడు మృతిబొందెను. 

ఆదికాండము 5:5 => ఆదాము బర్దికిన దినములనిన్యు తొమిమ్దివందల ముపప్ది యేండుల్; 

అపుప్డతడు మృతిబొందెను. 

ఆదికాండము 9:29 => నోవహు బర్దికిన దినములనిన్యు తొమిమ్దివందల ఏబది యేండుల్; 

అపుప్డతడు మృతిబొందెను. 

వచనము 21 

హనోకు అరువది యైదేండుల్ బర్దికి మెతూషెలను కనెను. 

లూకా 3:37 => లెమెకు మెతూషెలకు, మెతూషెల హనోకుకు, హనోకు యెరెదుకు, యెరెదు 

మహలలేలుకు, మహలలేలు కేయినానుకు, 

ఆదికాండము 4:18 => హనోకుకు ఈరాదు పుటెట్ను. ఈరాదు మహూయాయేలును కనెను. 

మహూయాయేలు మతూషాయేలును కనెను. మతూషాయేలు లెమెకును కనెను.  

ఆదికాండము 5:24 => హనోకు దేవునితో నడిచిన తరువాత దేవుడతని తీసికొనిపోయెను గనుక 

అతడు లేకపోయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:3 => హనోకు మెతూషెల లెమెకు 

మలాకీ 2:6 => సతయ్ముగల ధరమ్శాసత్రము బోధించుచు దురోభ్ధ నేమాతర్మును చేయక 

సమాధానమును బటిట్యు యథారథ్తను బటిట్యు ననన్నుసరించి నడచుకొనువారై, దోషమునుండి 

యనేకులను తిర్పిప్రి. 

వచనము 22 
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హనోకు మెతూషెలను కనిన తరువాత మూడువందల యేండుల్ దేవునితో నడుచుచు కుమారులను 

కుమారెత్లను కనెను. 

ఆదికాండము 6:9 => నోవహు వంశావళి యిదే. నోవహు నీతిపరుడును తన తరములో 

నిందారహితుడునై యుండెను. నోవహు దేవునితో కూడ నడచినవాడు. 

ఆదికాండము 17:1 => అబార్ము తొంబదితొమిమ్ది యేండల్ వాడైనపుప్డు యెహోవా అతనికి 

పర్తయ్క్షమై నేను సరవ్శకిత్గల దేవుడను; నా సనిన్ధిలో నడుచుచు నిందారహితుడవై యుండుము. 

ఆదికాండము 24:40 => అతడు ఎవని సనిన్ధిలో నేను జీవించుచునాన్నో ఆ యెహోవా నీతో కూడ 

తన దూతను పంపి నీ పర్యాణము సఫలము చేయును గనుక నీవు నా వంశసుథ్లలో నా తండిర్ 

యింటనుండి నా కుమారునికి భారయ్ను తీసికొని వచెచ్దవు 

ఆదికాండము 48:15 => అతడు యోసేపును దీవించి నా పితరులైన అబార్హాము ఇసాస్కులు 

ఎవనియెదుట నడుచుచుండిరో ఆ దేవుడు, నేను పుటిట్నది మొదలుకొని నేటివరకును ఎవడు ననున్ 

పోషించెనో ఆ దేవుడు, 

నిరగ్మకాండము 16:4 => యెహోవా మోషేను చూచి ఇదిగో నేను ఆకాశమునుండి మీ కొరకు 

ఆహారమును కురిపించెదను; వారు నా ధరమ్శాసత్రము ననుసరించి నడుతురో లేదో అని నేను వారిని 

పరీకిష్ంచునటుల్ ఈ పర్జలు వెళి ల్ ఏనాటి బతెత్ము ఆనాడే కూరుచ్కొనవలెను. 

లేవీయకాండము 26:12 => నేను మీ మధయ్ నడిచెదను మీకు దేవుడనైయుందును; మీరు నాకు 

పర్జలైయుందురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:33 => కాబటిట్ మీరు కుడికేగాని యెడమకేగాని తిరుగక మీ దేవుడైన 

యెహోవా ఆజాఞ్పించినటుల్ చేయుటకు జాగర్తత్పడవలెను. మీరు సావ్ధీనపరచుకొనబోవు దేశములో 

మీరు జీవించుచు మేలుకలిగి దీరాఘ్యుషమ్ంతులగునటుల్ మీ దేవుడైన యెహోవా మీకు ఆజాఞ్పించిన 

మారగ్ములనిన్టిలో నడుచుకొనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:4 => మీరు మీ దేవుడైన యెహోవాకు లోబడి ఆయనకే భయపడి 

ఆయన ఆజఞ్లననుసరించి ఆయన మాటవిని ఆయనను సేవించి ఆయనను హతుత్కొనియుండవలెను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 28:9 => నీవు నీ దేవుడైన యెహోవా ఆజఞ్లననుసరించి ఆయన 

మారగ్ములలో నడుచుకొనినయెడల యెహోవా నీకు పర్మాణము చేసియునన్టుల్ ఆయన తనకు పర్తిషిట్త 

జనముగా నినున్ సాథ్పించును. 

1 రాజులు 2:4 => అపుప్డు నీ పిలల్లు తమ పర్వరత్న విషయములో జాగర్తత్గానుండి నాయెదుట తమ 

పూరణ్హృదయముతోను పూరణ్మనసుస్తోను సతయ్ము ననుసరించి నడుచుకొనినయెడల 

ఇశార్యేలీయుల రాజయ్ సింహాసనముమీద ఆసీనుడగు ఒకడు నీకు ఉండక మానడని యెహోవా 

ననున్గూరిచ్ పర్మాణము చేసిన మాటను సిథ్రపరచును. 

2 రాజులు 20:3 => యెహోవా, యథారథ్ హృదయుడనై, సతయ్ముతో నీ సనిన్ధిని నేనెటుల్ 

నడుచుకొంటినో, నీ దృషిట్కి అనుకూలముగా సమసత్మును నేనెటుల్ జరిగించితినో కృపతో జాఞ్పకము 

చేసికొనుమని హిజిక్యా కనీన్ళుల్ విడుచుచు యెహోవాను పార్రిథ్ంచెను. 

కీరత్నలు 16:8 => సదాకాలము యెహోవాయందు నా గురి నిలుపుచునాన్ను. ఆయన నా కుడి 

పారశ్వ్మందు ఉనాన్డు గనుక నేను కదలచ్బడను. 

కీరత్నలు 26:11 => నేను యథారథ్వంతుడనై నడుచుకొనుచునాన్ను ననున్ విమోచింపుము, ననున్ 

కరుణింపుము. 

కీరత్నలు 56:13 => నేను నీకు మొర్కుక్కొనియునాన్ను నేను నీకు సుత్తియాగముల నరిప్ంచెదను. 

కీరత్నలు 86:11 => యెహోవా, నేను నీ సతయ్ము ననుసరించి నడచుకొనునటుల్ నీ మారగ్మును నాకు 

బోధింపుము. నీ నామమునకు భయపడునటుల్ నా హృదయమునకు ఏకదృషిట్ కలుగజేయుము. 

కీరత్నలు 116:9 => సజీవులునన్ దేశములలో యెహోవా సనిన్ధిని నేను కాలము గడుపుదును. 

కీరత్నలు 128:1 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగి ఆయన తోర్వలయందు నడుచువారందరు 

ధనుయ్లు. 

పరమగీతము 1:4 => ననున్ ఆకరిష్ంచుము మేము నీయొదద్కు పరుగెతిత్ వచెచ్దము రాజు తన 

అంతఃపురములోనికి ననున్ చేరుచ్కొనెను నినున్బటిట్ మేము సంతోషించి ఉతస్హించెదము 

దార్కాష్రసముకనన్ నీ పేర్మను ఎకుక్వగా సమ్రించెదము యథారథ్మైన మనసుస్తో వారు నినున్ 

పేర్మించుచునాన్రు.  
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హోషేయ 14:9 => జాఞ్నులు ఈ సంగతులు వివేచింతురు, బుదిధ్మంతులు వాటిని గర్హింతురు; 

ఏలయనగా యెహోవా మారగ్ములు చకక్నివి, నీతిమంతులు దాని ననుసరించి నడచుకొందురు గాని 

తిరుగుబాటు చేయువారి దారికి అది అడ డ్ము గనుక వారు తొటిర్లుల్దురు. 

ఆమోసు 3:3 => సమమ్తింపకుండ ఇదద్రు కూడి నడుతురా?ఎర దొరకక సింహము అడవిలో 

గరిజ్ంచునా?  

మీకా 4:5 => సకల జనములు తమ తమ దేవతల నామము సమ్రించుచు నడుచుకొందురు, 

మనమైతే మన దేవుడైన యెహోవా నామము నెలల్పుప్డును సమ్రించుకొందుము. 

మీకా 6:8 => మనుషుయ్డా, యేది ఉతత్మమో అది నీకు తెలియజేయబడియునన్ది; నాయ్యముగా 

నడుచుకొనుటయు, కనికరమును పేర్మించుటయు, దీనమనసుస్ కలిగి నీ దేవుని యెదుట 

పర్వరిత్ంచుటయు, ఇంతేగదా యెహోవా నినన్డుగుచునాన్డు. 

మలాకీ 2:6 => సతయ్ముగల ధరమ్శాసత్రము బోధించుచు దురోభ్ధ నేమాతర్మును చేయక 

సమాధానమును బటిట్యు యథారథ్తను బటిట్యు ననన్నుసరించి నడచుకొనువారై, దోషమునుండి 

యనేకులను తిర్పిప్రి. 

లూకా 1:6 => వీరిదద్రు పర్భువు యొకక్ సకలమైన ఆజఞ్ల చొపుప్నను నాయ్యవిధుల చొపుప్నను 

నిరపరాధులుగా నడుచుకొనుచు దేవుని దృషిట్కి నీతిమంతులై యుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:31 => కావున యూదయ గలిలయ సమరయ దేశములందంతట 

సంఘము కేష్మాభివృదిధ్నొందుచు సమాధానము కలిగియుండెను; మరియు పర్భువునందు భయమును 

పరిశుదాధ్తమ్ ఆదరణయు కలిగి నడుచుకొనుచు విసత్రించుచుండెను. 

రోమీయులకు 8:1 => కాబటిట్ యిపుప్డు కీర్సుత్యేసునందునన్వారికి ఏ శికాష్విధియు లేదు. 

1 కొరిందీయులకు 7:17 => అయితే పర్భువు పర్తివానికి ఏ సిథ్తి నియమించెనో, దేవుడు పర్తివానిని 

ఏ సిథ్తియందు పిలిచెనో, ఆ సిథ్తియందే నడుచుకొనవలెను; ఈ పర్కారమే సంఘములనిన్టిలో 

నియమించుచునాన్ను. 
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2 కొరిందీయులకు 6:16 => దేవుని ఆలయమునకు విగర్హములతో ఏమి పొందిక? మనము 

జీవముగల దేవుని ఆలయమై యునాన్ము; అందుకు దేవుడీలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు. నేను వారిలో 

నివసించి సంచరింతును, నేను వారి దేవుడనైయుందును వారు నా పర్జలైయుందురు.  

ఎఫెసీయులకు 5:15 => దినములు చెడ డ్వి గనుక, మీరు సమయమును పోనియయ్క సదివ్నియోగము 

చేసికొనుచు,  

కొలొసస్యులకు 1:10 => ఆయన చితత్మును పూరణ్ముగా గర్హించినవారునై, పర్తి సతాక్రయ్ములో 

సఫలులగుచు, దేవుని విషయమైన జాఞ్నమందు అభివృదిధ్పొందుచు, అనిన్ విషయములలో పర్భువును 

సంతోషపెటుట్నటుల్,  

కొలొసస్యులకు 4:5 => సమయము పోనియయ్క సదివ్నియోగము చేసికొనుచు, సంఘమునకు 

వెలుపటి వారియెడల జాఞ్నము కలిగి నడుచుకొనుడి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:12 => తండిర్ తన బిడ డ్లయెడల నడుచుకొను రీతిగా మీలో పర్తివానియెడల 

మేము నడుచుకొంటిమని మీకు తెలియును. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:1 => మెటుట్కు సహోదరులారా, మేము పర్భువైన యేసు దావ్రా మీకిచిచ్న 

ఆజఞ్ను మీరెరుగుదురు. 

హెబీర్యులకు 11:5 => విశావ్సమునుబటిట్ హనోకు మరణము చూడకుండునటుల్ కొనిపోబడెను; 

అతడు కొనిపోబడక మునుపు దేవునికి ఇషుట్డైయుండెనని సాక్షయ్ము పొందెను; కాగా దేవుడతని 

కొనిపోయెను గనుక అతడు కనబడలేదు. 

హెబీర్యులకు 11:6 => విశావ్సము లేకుండ దేవునికి ఇషుట్డైయుండుట అసాధయ్ము; దేవునియొదద్కు 

వచుచ్వాడు ఆయన యునాన్డనియు, తనున్ వెదకువారికి ఫలము దయచేయువాడనియు నమమ్వలెను 

గదా. 

1 యోహాను 1:7 => అయితే ఆయన వెలుగులోనునన్ పర్కారము మనమును వెలుగులో 

నడిచినయెడల. మనము అనోయ్నయ్ సహవాసము గలవారమై యుందుము; అపుప్డు ఆయన 

కుమారుడైన యేసు రకత్ము పర్తి పాపమునుండి మనలను పవితుర్లనుగా చేయును 
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ఆదికాండము 4:17 => కయీను తన భారయ్ను కూడినపుప్డు ఆమె గరభ్వతియై హనోకును కనెను. 

అపుప్డతడు ఒక ఊరు కటిట్ంచి ఆ ఊరికి తన కుమారుని పేరునుబటిట్ హనోకను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 5:4 => షేతును కనిన తరువాత ఆదాము బర్దికిన దినములు ఎనిమిదివందల ఏండుల్; 

అతడు కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 

యెషయా 38:3 => యెహోవా, యథారథ్ హృదయుడనై సతయ్ముతో నీ సనిన్ధిని నేనెటుల్ 

నడచుకొంటినో, నీ దృషిట్కి అనుకూలముగా సమసత్మును నేనెటుల్ జరిగించితినో, కృపతో జాఞ్పకము 

చేసికొనుమని హిజిక్యా కనీన్ళుల్ విడుచుచు యెహోవాను పార్రిథ్ంపగా 

1 కొరిందీయులకు 7:24 => సహోదరులారా, పర్తి మనుషుయ్డును ఏ సిథ్తిలో పిలువబడునో ఆ 

సిథ్తిలోనే దేవునితో సహవాసము కలిగి ఉండవలెను. 

వచనము 23 

హనోకు దినములనిన్యు మూడువందల అరువదియైదేండుల్. 

పర్సంగి 6:6 => అటిట్వాడు రెండువేల సంవతస్రములు బర్దికియు మేలు కానక యునన్యెడల వాని 

గతి అంతే; అందరును ఒక సథ్లమునకే వెళుల్దురు గదా. 

యెషయా 38:3 => యెహోవా, యథారథ్ హృదయుడనై సతయ్ముతో నీ సనిన్ధిని నేనెటుల్ 

నడచుకొంటినో, నీ దృషిట్కి అనుకూలముగా సమసత్మును నేనెటుల్ జరిగించితినో, కృపతో జాఞ్పకము 

చేసికొనుమని హిజిక్యా కనీన్ళుల్ విడుచుచు యెహోవాను పార్రిథ్ంపగా 

వచనము 24 

హనోకు దేవునితో నడిచిన తరువాత దేవుడతని తీసికొనిపోయెను గనుక అతడు లేకపోయెను. 

ఆదికాండము 5:21 => హనోకు అరువది యైదేండుల్ బర్దికి మెతూషెలను కనెను. 

ఆదికాండము 37:30 => తన సహోదరులయొదద్కు తిరిగివెళి ల్ చినన్వాడు లేడే; అయోయ్ నేనెకక్డికి 

పోదుననగా 
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ఆదికాండము 42:36 => అపుప్డు వారి తండిర్యైన యాకోబు వారిని చూచి మీరు ననున్ 

పుతర్హీనునిగా చేయుచునాన్రు; యోసేపు లేడు; షిమోయ్ను లేడు; మీరు బెనాయ్మీనును కూడ 

తీసికొనపోవుదురు; ఇవనిన్యు నాకు పర్తికూలముగా ఉనన్వని వారితో చెపెప్ను 

యిరిమ్యా 31:15 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఆలకించుడి, రామాలో అంగలారుప్ను 

మహా రోదనధవ్నియు వినబడుచునన్వి; రాహేలు తన పిలల్లనుగూరిచ్ యేడుచ్చునన్ది; ఆమె పిలల్లు 

లేకపోయినందున ఆమె వారినిగూరిచ్ ఓదారుప్ పొందనొలల్కునన్ది. 

మతత్యి 2:18 => రాహేలు తన పిలల్ల విషయమై యేడుచ్చు వారు లేనందున ఓదారుప్ పొందనొలల్క 

యుండెను అని పర్వకత్యైన యిరీమ్యా దావ్రా చెపప్బడిన వాకయ్ము నెరవేరెను. 

2 రాజులు 2:11 => వారు ఇంక వెళుల్చు మాటలాడుచుండగా ఇదిగో అగిన్ రథమును అగిన్ 

గుఱ ఱ్ములును కనబడి వీరిదద్రిని వేరుచేసెను; అపుప్డు ఏలీయా సుడిగాలిచేత ఆకాశమునకు 

ఆరోహణమాయెను 

లూకా 23:43 => అందుకాయన వానితో నేడు నీవు నాతోకూడ పరదైసులో ఉందువని 

నిశచ్యముగా నీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

హెబీర్యులకు 11:5 => విశావ్సమునుబటిట్ హనోకు మరణము చూడకుండునటుల్ కొనిపోబడెను; 

అతడు కొనిపోబడక మునుపు దేవునికి ఇషుట్డైయుండెనని సాక్షయ్ము పొందెను; కాగా దేవుడతని 

కొనిపోయెను గనుక అతడు కనబడలేదు. 

హెబీర్యులకు 11:6 => విశావ్సము లేకుండ దేవునికి ఇషుట్డైయుండుట అసాధయ్ము; దేవునియొదద్కు 

వచుచ్వాడు ఆయన యునాన్డనియు, తనున్ వెదకువారికి ఫలము దయచేయువాడనియు నమమ్వలెను 

గదా. 

1 యోహాను 1:7 => అయితే ఆయన వెలుగులోనునన్ పర్కారము మనమును వెలుగులో 

నడిచినయెడల. మనము అనోయ్నయ్ సహవాసము గలవారమై యుందుము; అపుప్డు ఆయన 

కుమారుడైన యేసు రకత్ము పర్తి పాపమునుండి మనలను పవితుర్లనుగా చేయును 

ఆదికాండము 6:9 => నోవహు వంశావళి యిదే. నోవహు నీతిపరుడును తన తరములో 

నిందారహితుడునై యుండెను. నోవహు దేవునితో కూడ నడచినవాడు. 
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ఆదికాండము 17:1 => అబార్ము తొంబదితొమిమ్ది యేండల్ వాడైనపుప్డు యెహోవా అతనికి 

పర్తయ్క్షమై నేను సరవ్శకిత్గల దేవుడను; నా సనిన్ధిలో నడుచుచు నిందారహితుడవై యుండుము. 

ఆదికాండము 24:40 => అతడు ఎవని సనిన్ధిలో నేను జీవించుచునాన్నో ఆ యెహోవా నీతో కూడ 

తన దూతను పంపి నీ పర్యాణము సఫలము చేయును గనుక నీవు నా వంశసుథ్లలో నా తండిర్ 

యింటనుండి నా కుమారునికి భారయ్ను తీసికొని వచెచ్దవు 

లేవీయకాండము 26:12 => నేను మీ మధయ్ నడిచెదను మీకు దేవుడనైయుందును; మీరు నాకు 

పర్జలైయుందురు. 

2 రాజులు 20:3 => యెహోవా, యథారథ్ హృదయుడనై, సతయ్ముతో నీ సనిన్ధిని నేనెటుల్ 

నడుచుకొంటినో, నీ దృషిట్కి అనుకూలముగా సమసత్మును నేనెటుల్ జరిగించితినో కృపతో జాఞ్పకము 

చేసికొనుమని హిజిక్యా కనీన్ళుల్ విడుచుచు యెహోవాను పార్రిథ్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:14 => యెహోవా ఇశార్యేలీయుల దేవా, హృదయపూరవ్కముగా నినున్ 

అనుసరించు నీ భకుత్లకు నిబంధనను నెరవేరుచ్చు కృపను చూపుచునుండు నీవంటి దేవుడు 

ఆకాశమందైనను భూమియందైనను లేడు. 

కీరత్నలు 1:1 => దుషుట్ల ఆలోచనచొపుప్న నడువకపాపుల మారగ్మున నిలువక అపహాసకులు 

కూరుచ్ండు చోటను కూరుచ్ండక 

కీరత్నలు 25:10 => ఆయన చేసిన నిబంధనను ఆయన నియమించిన శాసనములను గైకొనువారి 

విషయములో యెహోవా తోర్వలనిన్యు కృపా సతయ్మయములై యునన్వి  

కీరత్నలు 39:13 => నేను వెళి ల్పోయి లేకపోకమునుపు నేను తెపప్రిలుల్నటుల్ ననున్ కోపముతో 

చూడకుము. 

కీరత్నలు 103:16 => దానిమీద గాలి వీచగా అది లేకపోవును ఆ మీదట దాని చోటు దాని నెరుగదు. 

పర్సంగి 6:6 => అటిట్వాడు రెండువేల సంవతస్రములు బర్దికియు మేలు కానక యునన్యెడల వాని 

గతి అంతే; అందరును ఒక సథ్లమునకే వెళుల్దురు గదా. 

జెకరాయ్ 10:12 => నేను వారిని యెహోవాయందు బలశాలురగా చేయుదును, ఆయన నామము 

సమ్రించుచు వారు వయ్వహరింతురు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 
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ఎఫెసీయులకు 4:1 => కాబటిట్, మీరు సమాధానమను బంధముచేత ఆతమ్ కలిగించు ఐకయ్మును 

కాపాడుకొనుటయందు శర్దధ్ కలిగినవారై, పేర్మతో ఒకనినొకడు సహించుచు, 

2 పేతురు 1:6 => జాఞ్నమునందు ఆశానిగర్హమును, ఆశానిగర్హమునందు సహనమును, 

సహనమునందు భకిత్ని, 

వచనము 25 

మెతూషెల నూటఎనుబది యేడేండుల్ బర్దికి లెమెకును కనెను. 

ఆదికాండము 4:18 => హనోకుకు ఈరాదు పుటెట్ను. ఈరాదు మహూయాయేలును కనెను. 

మహూయాయేలు మతూషాయేలును కనెను. మతూషాయేలు లెమెకును కనెను.  

1 దినవృతాత్ంతములు 1:3 => హనోకు మెతూషెల లెమెకు 

వచనము 26 

మెతూషెల లెమెకును కనిన తరువాత ఏడువందల ఎనుబది రెండేండుల్ బర్దికి కుమారులను 

కుమారెత్లను కనెను. 

ఆదికాండము 5:4 => షేతును కనిన తరువాత ఆదాము బర్దికిన దినములు ఎనిమిదివందల ఏండుల్; 

అతడు కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 

వచనము 27 

మెతూషెల దినములనిన్యు తొమిమ్దివందల అరువది తొమిమ్దియేండుల్; అపుప్డతడు మృతిబొందెను. 

ఆదికాండము 5:5 => ఆదాము బర్దికిన దినములనిన్యు తొమిమ్దివందల ముపప్ది యేండుల్; 

అపుప్డతడు మృతిబొందెను. 

ఆదికాండము 9:29 => నోవహు బర్దికిన దినములనిన్యు తొమిమ్దివందల ఏబది యేండుల్; 

అపుప్డతడు మృతిబొందెను. 
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ఆదికాండము 47:9 => యాకోబు నేను యాతర్చేసిన సంవతస్రములు నూట ముపప్ది, నేను 

జీవించిన సంవతస్రములు కొంచెము గాను దుఃఖసహితమైనవిగా ఉనన్వి. అవి నా పితరులు 

యాతర్చేసిన దినములలో వారు జీవించిన సంవతస్రములనిన్ కాలేదని ఫరోతో చెపిప్ 

2 సమూయేలు 19:32 => బరిజ్లల్యి యెనుబది సంవతస్రముల వయసుస్కలిగి బహు ముసలివాడై 

యుండెను. అతడు అధిక ఐశవ్రయ్వంతుడు గనుక రాజు మహనయీములో నుండగా అతనికి భోజన 

పదారథ్ములను పంపించుచు వచెచ్ను. 

యెషయా 65:22 => వారు కటుట్కొనన్ యిండల్లో వేరొకరు కాపురముండరు వారు నాటుకొనన్వాటిని 

వేరొకరు అనుభవింపరు నా జనుల ఆయుషయ్ము వృకాష్యుషయ్మంత యగును నేను 

ఏరప్రచుకొనినవారు తాము చేసికొనినదాని ఫలమును పూరిత్గా అనుభవింతురు  

వచనము 28 

లెమెకు నూటఎనుబది రెండేండుల్ బర్దికి ఒక కుమారుని కని 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:3 => హనోకు మెతూషెల లెమెకు 

వచనము 29 

భూమిని యెహోవా శపించినందువలన కలిగిన మనచేతుల కషట్ము విషయములోను మన పని 

విషయములోను ఇతడు మనకు నెమమ్ది కలుగజేయుననుకొని అతనికి నోవహు అని పేరు పెటెట్ను 

ఆదికాండము 6:8 => అయితే నోవహు యెహోవా దృషిట్యందు కృప పొందినవాడాయెను. 

ఆదికాండము 6:9 => నోవహు వంశావళి యిదే. నోవహు నీతిపరుడును తన తరములో 

నిందారహితుడునై యుండెను. నోవహు దేవునితో కూడ నడచినవాడు. 

ఆదికాండము 7:23 => నరులతోకూడ పశువులును పురుగులును ఆకాశపకుష్లును నేలమీదనునన్ 

జీవరాసులనిన్యు తుడిచివేయబడెను. అవి భూమిమీద నుండకుండ తుడిచివేయబడెను. నోవహును 

అతనితోకూడ ఆ ఓడలో నునన్వియు మాతర్ము మిగిలియుండెను. 
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ఆదికాండము 9:24 => అపుప్డు నోవహు మతుత్నుండి మేలుకొని తన చినన్కుమారుడు చేసిన దానిని 

తెలిసికొని 

యెషయా 54:9 => నోవహు కాలమున జలపర్ళయమునుగూరిచ్ నేను చేసినటుల్ చేయుదును 

జలములు భూమిమీదికి ఇకను పొరుల్చురావని నోవహుకాలమున నేను ఒటుట్పెటుట్కొనినటుల్ నీమీద 

కోపముగా నుండననియు నినున్ గదిద్ంపననియు నేను ఒటుట్ పెటుట్కొనియునాన్ను.  

యెహెజేక్లు 14:14 => నోవహును దానియేలును యోబును ఈ ముగుగ్రు అటిట్దేశములో నుండినను 

వారు తమ నీతిచేత తముమ్నుమాతర్మే రకిష్ంచుకొందురు, ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 14:20 => నోవహును దానియేలును యోబును ఈ ముగుగ్రు దానిలో ఉనన్ను నా 

జీవముతోడు వారు తమ నీతిచేత తముమ్ను మాతర్మే రకిష్ంచుకొందురుగాని కుమారునినై నను 

కుమారెత్నైనను రకిష్ంపజాలకుందురు 

మతత్యి 24:37 => నోవహు దినములు ఏలాగుండెనో మనుషయ్కుమారుని రాకడయును ఆలాగే 

ఉండును. 

లూకా 3:36 => షేలహు కేయినానుకు, కేయినాను అరప్క్షదుకు, అరప్క్షదు షేముకు, షేము 

నోవహుకు, నోవహు లెమెకుకు, 

లూకా 17:26 => నోవహు దినములలో జరిగినటుట్ మనుషయ్కుమారుని దినములలోను జరుగును. 

లూకా 17:27 => నోవహు ఓడలోనికి వెళి ల్న దినమువరకు జనులు తినుచు తార్గుచు పెండాల్డుచు 

పెండిల్కియయ్బడుచు నుండిరి; అంతలో జలపర్ళయము వచిచ్ వారినందరిని నాశనము చేసెను. 

హెబీర్యులకు 11:7 => విశావ్సమునుబటిట్ నోవహు అదివరకు చూడని సంగతులనుగూరిచ్ 

దేవునిచేత హెచచ్రింపబడి భయభకుత్లు గలవాడై, తన యింటివారి రక్షణ కొరకు ఒక ఓడను సిదధ్ము 

చేసెను; అందువలన అతడు లోకముమీద నేరసాథ్పన చేసి విశావ్సమునుబటిట్ కలుగు నీతికి 

వారసుడాయెను. 

1 పేతురు 3:20 => దేవుని దీరఘ్శాంతము ఇంక కనిపెటుట్చుండినపుప్డు పూరవ్ము నోవహు 

దినములలో ఓడ సిదధ్పరచబడుచుండగా, అవిధేయులైన వారియొదద్కు, అనగా చెరలో ఉనన్ 
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ఆతమ్లయొదద్కు, ఆయన ఆతమ్రూపిగానే వెళి ల్ వారికి పర్కటించెను. ఆ ఓడలో కొందరు, అనగా ఎనిమిది 

మంది నీటిదావ్రా రక్షణ పొందిరి. 

2 పేతురు 2:5 => మరియు ఆయన పూరవ్కాలమందునన్ లోకమును విడిచిపెటట్క, భకిత్హీనుల 

సమూహము మీదికి జలపర్ళయమును రపిప్ంచినపుప్డు, నీతిని పర్కటించిన నోవహును మరి 

యేడుగురిని కాపాడెను. 

ఆదికాండము 3:17 => ఆయన ఆదాముతో నీవు నీ భారయ్మాట విని తినవదద్ని నేను నీకాజాఞ్పించిన 

వృక్షఫలములు తింటివి గనుక నీ నిమితత్ము నేల శపింపబడియునన్ది; పర్యాసముతోనే నీవు బర్దుకు 

దినములనిన్యు దాని పంట తిందువు; 

ఆదికాండము 3:18 => అది ముండల్తుపప్లను గచచ్పొదలను నీకు మొలిపించును; పొలములోని 

పంట తిందువు; 

ఆదికాండము 3:19 => నీవు నేలకు తిరిగి చేరువరకు నీ ముఖపు చెమట కారిచ్ ఆహారము తిందువు; 

ఏలయనగా నేలనుండి నీవు తీయబడితివి; నీవు మనేన్ గనుక తిరిగి మనైన్పోదువని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 4:11 => కావున నీ తముమ్ని రకత్మును నీచేతిలోనుండి పుచుచ్కొనుటకు నోరు తెరచిన 

యీ నేలమీద ఉండకుండ, నీవు శపింపబడినవాడవు; 

ఆదికాండము 4:12 => నీవు నేలను సేదయ్పరుచునపుప్డు అది తన సారమును ఇక మీదట 

నీకియయ్దు; నీవు భూమిమీద దిగులు పడుచు దేశదిమమ్రివై యుందువనెను. 

ఆదికాండము 3:20 => ఆదాము తన భారయ్కు హవవ్ అని పేరు పెటెట్ను. ఏలయనగా ఆమె 

జీవముగల పర్తివానికిని తలిల్. 

ఆదికాండము 8:21 => అపుప్డు యెహోవా ఇంపయిన సువాసన నాఘార్ణించి ఇకమీదట 

నరులనుబటిట్ భూమిని మరల శపించను. ఎందుకనగా నరుల హృదయాలోచన వారి బాలయ్మునుండి 

చెడ డ్ది. నేనిపుప్డు చేసిన పర్కారముగా ఇకను సమసత్ జీవులను సంహరింపను 

ఆదికాండము 9:20 => నోవహు వయ్వసాయము చేయనారంభించి, దార్క్షతోట వేసెను. 
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ఆదికాండము 10:32 => వారి వారి జనములలో వారి వారి సంతతుల పర్కారము, నోవహు 

కుమారుల వంశములు ఇవే. జలపర్వాహము గతించిన తరువాత వీరిలో నుండి జనములు భూమిమీద 

వాయ్పించెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:16 => పటట్ణములో నీవు శపింపబడుదువు; పొలములో నీవు 

శపింపబడుదువు; 

1 సమూయేలు 1:20 => గనుక హనాన్ గరభ్ము ధరించి దినములు నిండినపుప్డు ఒక కుమారుని 

కని నేను యెహోవాకు మొర్కుక్కొని వీనిని అడిగితిననుకొని వానికి సమూయేలను పేరు పెటెట్ను. 

రోమీయులకు 8:20 => ఏలయనగా సృషిట్, నాశనమునకు లోనయిన దాసయ్ములో నుండి 

విడిపింపబడి, దేవుని పిలల్లు పొందబోవు మహిమగల సావ్తంతర్య్ము పొందుదునను నిరీక్షణ కలదై, 

హెబీర్యులకు 6:8 => అయితే ముండల్తుపప్లును గచచ్తీగెలును దానిమీద పెరిగినయెడల అది 

పనికిరానిదని విసరిజ్ంపబడి శాపము పొందతగినదగును. తుదకది కాలిచ్వేయబడును. 

వచనము 30 

లెమెకు నోవహును కనిన తరువాత ఏనూట తొంబదియైదేండుల్ బర్దికి కుమారులను కుమారెత్లను 

కనెను. 

ఆదికాండము 5:4 => షేతును కనిన తరువాత ఆదాము బర్దికిన దినములు ఎనిమిదివందల ఏండుల్; 

అతడు కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 

లూకా 3:36 => షేలహు కేయినానుకు, కేయినాను అరప్క్షదుకు, అరప్క్షదు షేముకు, షేము 

నోవహుకు, నోవహు లెమెకుకు, 

వచనము 31 

లెమెకు దినములనిన్యు ఏడువందల డెబబ్ది యేడేండుల్; అపుప్డతడు మృతిబొందెను. 

ఆదికాండము 5:5 => ఆదాము బర్దికిన దినములనిన్యు తొమిమ్దివందల ముపప్ది యేండుల్; 

అపుప్డతడు మృతిబొందెను. 
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వచనము 32 

నోవహు ఐదువందల యేండుల్ గలవాడై షేమును హామును యాపెతును కనెను. 

ఆదికాండము 6:10 => షేము, హాము, యాపెతను ముగుగ్రు కుమారులను నోవహు కనెను. 

ఆదికాండము 7:13 => ఆ దినమందే నోవహును నోవహు కుమారులగు షేమును హామును 

యాపెతును నోవహు భారయ్యు వారితో కూడ అతని ముగుగ్రు కోడండుర్ను ఆ ఓడలో పర్వేశించిరి. 

ఆదికాండము 9:18 => ఓడలోనుండి వచిచ్న నోవహు కుమారులు షేము హాము యాపెతనువారు; 

హాము కనానుకు తండిర్. 

ఆదికాండము 9:19 => ఈ ముగుగ్రు నోవహు కుమారులు; వీరి సంతానము భూమియందంతట 

వాయ్పించెను. 

ఆదికాండము 9:22 => అపుప్డు కనానుకు తండిర్యైన హాము తన తండిర్ వసత్రహీనుడై యుండుట 

చూచి బయటనునన్ తన యిదద్రు సహోదరులకు ఆ సంగతి తెలిపెను. 

ఆదికాండము 9:23 => అపుప్డు షేమును యాపెతును వసత్రమొకటి తీసికొని తమ యిదద్రి 

భుజములమీద వేసికొని వెనుకకు నడిచివెళి ల్ తమ తండిర్ దిసమొలను కపిప్రి; వారి ముఖములు 

వెనుకతటుట్ ఉండుటవలన తమ తండిర్ దిసమొలను చూడలేదు 

ఆదికాండము 9:24 => అపుప్డు నోవహు మతుత్నుండి మేలుకొని తన చినన్కుమారుడు చేసిన దానిని 

తెలిసికొని 

ఆదికాండము 9:25 => కనాను శపింపబడినవాడై తన సహోదరులకు దాసాను దాసుడగును అనెను. 

ఆదికాండము 9:26 => మరియు అతడు షేము దేవుడైన యెహోవా సుత్తింపబడును గాక కనాను 

అతనికి దాసుడగును.  

ఆదికాండము 9:27 => దేవుడు యాపెతును విశాలపరచును అతడు షేము గుడారములలో 

నివసించును అతనికి కనాను దాసుడగును అనెను. 

ఆదికాండము 10:1 => ఇది నోవహు కుమారుడగు షేము హాము యాపెతను వారి వంశావళి. 

జలపర్ళయము తరువాత వారికి కుమారులు పుటిట్రి. 
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ఆదికాండము 10:21 => మరియు ఏబెరు యొకక్ కుమారులందరికి పితరుడును, పెదద్వాడయిన 

యాపెతు సహోదరుడునగు షేముకు కూడ సంతానము పుటెట్ను. 

ఆదికాండము 10:32 => వారి వారి జనములలో వారి వారి సంతతుల పర్కారము, నోవహు 

కుమారుల వంశములు ఇవే. జలపర్వాహము గతించిన తరువాత వీరిలో నుండి జనములు భూమిమీద 

వాయ్పించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:4 => నోవహు షేము హాము యాపెతు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:5 => యాపెతు కుమారులు; గోమెరు మాగోగు మాదయి యావాను 

తుబాలు మెషెకు తీరసు అనువారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:6 => గోమెరు కుమారులు అషక్నజు రీఫతు తోగరామ్. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:7 => యావాను కుమారులు ఎలీషా తరీష్షు కితీత్ము దోదానీము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:8 => హాము కుమారులు; కూషు మిసార్యిము పూతు కనాను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:9 => కూషు కుమారులు సెబా హవీలా సబాత్ రాయమా సబత్కా. రాయమా 

కుమారులు షెబదదాను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:10 => కూషు నిమోర్దును కనెను, ఇతడు భూమిమీది పరాకర్మశాలులలో 

మొదటివాడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:11 => లూదీయులు అనామీయులు లెహాబీయులు నపుత్హీయులు 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:12 => పతుర్సీయులు ఫిలిషీత్యుల వంశకరత్లైన కసూల్హీయులు 

కఫోత్రీయులు మిసార్యిము సంతతివారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:13 => కనాను తన జేయ్షఠ్కుమారుడైన సీదోనును హేతును కనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:14 => యెబూసీయులు అమోరీయులు గిరాగ్షీయులు 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:15 => హివీవ్యులు అరీక్యులు సీనీయులు 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:16 => అరావ్దీయులు సెమారీయులు హమాతీయులు అతని సంతతివారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:17 => షేము కుమారులు; ఏలాము అషూష్రు అరప్క్షదు లూదు అరాము 

ఊజు హూలు గెతెరు మెషెకు. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 1:18 => అరప్క్షదు షేలహును కనెను. షేలహు ఏబెరును కనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:19 => ఏబెరునకు ఇదద్రు కుమారులు పుటిట్రి, ఒకని దినములలో భూమి 

విభాగింపబడెను గనుక అతనికి పెలెగు అని పేరు పెటట్బడెను, అతని సహోదరుని పేరు యొకాత్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:20 => యొకాత్ను అలోమ్దాదును షెలపును హసరామ్వెతును యెరహును 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:21 => హదోరమును ఊజాలును దికాల్నును 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:22 => ఏబాలును అబీమాయేలును షేబను 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:23 => ఓఫీరును హవీలాను యోబాలును కనెను, వీరందరును యొకాత్ను 

కుమారులు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:24 => షేము అరప్క్షదు షేలహు ఏబెరు పెలెగు రయూ 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:25 => సెరూగు నాహోరు తెరహు 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:26 => అబార్హామను పేరు పెటట్బడిన అబార్ము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:27 => అబార్హాము కుమారులు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:28 => ఇసాస్కు ఇషామ్యేలు. 

లూకా 3:36 => షేలహు కేయినానుకు, కేయినాను అరప్క్షదుకు, అరప్క్షదు షేముకు, షేము 

నోవహుకు, నోవహు లెమెకుకు, 

ఆదికాండము 7:6 => ఆ జలపర్వాహము భూమిమీదికి వచిచ్నపుప్డు నోవహు ఆరువందల 

యేండల్వాడు. 

ఆదికాండము 9:29 => నోవహు బర్దికిన దినములనిన్యు తొమిమ్దివందల ఏబది యేండుల్; 

అపుప్డతడు మృతిబొందెను. 
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ఆదికాండము 
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www.BibleNestam.com 
www.TeluguBibleStudy.com 

Page  of 337 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

వచనము 1 

నరులు భూమిమీద విసత్రింపనారంభించిన తరువాత కుమారెత్లు వారికి పుటిట్నపుప్డు 

ఆదికాండము 1:28 => దేవుడు వారిని ఆశీరవ్దించెను; ఎటల్నగా మీరు ఫలించి అభివృదిధ్పొంది 

విసత్రించి భూమిని నిండించి దానిని లోపరచుకొనుడి; సముదర్పు చేపలను ఆకాశ పకుష్లను 

భూమిమీద పార్కు పర్తి జీవిని ఏలుడని దేవుడు వారితో చెపెప్ను. 

2 రాజులు 8:18 => ఇతడు అహాబు కుమారెత్ను పెండిల్ చేసికొనియుండెను గనుక అహాబు 

కుటుంబికులవలెనే ఇతడును ఇశార్యేలు రాజులు పర్వరిత్ంచినటుల్ పర్వరిత్ంచుచు యెహోవా దృషిట్కి 

చెడుతనము జరిగించెను. 

మలాకీ 2:11 => యూదావారు దోర్హులైరి, ఇశార్యేలీయులమధయ్ యెరూషలేములోనే 

హేయకిర్యలు జరుగుచునన్వి; యూదావారు యెహోవాకు పిర్యమైన పరిశుదధ్సథ్లమును 

అపవితర్పరచి అనయ్దేవత పిలల్లను పెండిల్ చేసికొనిరి. 

మతత్యి 24:37 => నోవహు దినములు ఏలాగుండెనో మనుషయ్కుమారుని రాకడయును ఆలాగే 

ఉండును. 

2 పేతురు 2:5 => మరియు ఆయన పూరవ్కాలమందునన్ లోకమును విడిచిపెటట్క, భకిత్హీనుల 

సమూహము మీదికి జలపర్ళయమును రపిప్ంచినపుప్డు, నీతిని పర్కటించిన నోవహును మరి 

యేడుగురిని కాపాడెను. 

వచనము 2 

దేవుని కుమారులు నరుల కుమారెత్లు చకక్నివారని చూచి వారందరిలో తమకు మనసుస్వచిచ్న సతరీలను 

వివాహము చేసికొనిరి. 

ఆదికాండము 4:26 => మరియు షేతునకుకూడ కుమారుడు పుటెట్ను; అతనికి ఎనోషను పేరు 

పెటెట్ను. అపుప్డు యెహోవా నామమున పార్రథ్న చేయుట ఆరంభమైనది. 

నిరగ్మకాండము 4:22 => అపుప్డు నీవు ఫరోతో ఇశార్యేలు నా కుమారుడు, నా జేయ్షఠ్పుతుర్డు; 
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నిరగ్మకాండము 4:23 => ననున్ సేవించునటుల్ నా కుమారుని పోనిమమ్ని నీకు ఆజాఞ్పించుచునాన్ను; 

వాని పంపనొలల్నియెడల ఇదిగో నేను నీ కుమారుని, నీ జేయ్షఠ్పుతుర్ని చంపెదనని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డని అతనితో చెపుప్మనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:1 => మీరు మీ దేవుడైన యెహోవాకు బిడ డ్లు గనుక చనిపోయిన 

వాడెవనినిబటిట్ మిముమ్ను మీరు కోసికొనకూడదు, మీ కనుబొమమ్ల మధయ్ బోడిచేసికొనకూడదు. 

కీరత్నలు 82:6 => మీరు దైవములనియు మీరందరు సరోవ్నన్తుని కుమారులనియు నేనే 

సెలవిచిచ్యునాన్ను. 

కీరత్నలు 82:7 => అయినను ఇతర మనుషుయ్లు చనిపోవునటుల్ మీరును చనిపోవుదురు 

అధికారులలో ఒకడు కూలునటుల్ మీరును కూలుదురు.  

యెషయా 63:16 => మాకు తండిర్వి నీవే, అబార్హాము మముమ్ నెరుగకపోయినను ఇశార్యేలు 

మముమ్ను అంగీకరింపకపోయినను యెహోవా, నీవే మాతండిర్వి అనాదికాలమునుండి మా 

విమోచకుడని నీకు పేరే గదా.  

మలాకీ 2:11 => యూదావారు దోర్హులైరి, ఇశార్యేలీయులమధయ్ యెరూషలేములోనే 

హేయకిర్యలు జరుగుచునన్వి; యూదావారు యెహోవాకు పిర్యమైన పరిశుదధ్సథ్లమును 

అపవితర్పరచి అనయ్దేవత పిలల్లను పెండిల్ చేసికొనిరి. 

యోహాను 8:41 => మీరు మీ తండిర్ కిర్యలే చేయుచునాన్రని వారితో చెపెప్ను; అందుకు వారు 

మేము వయ్భిచారమువలన పుటిట్నవారము కాము, దేవుడొకక్డే మాకు తండిర్ అని చెపప్గా 

యోహాను 8:42 => యేసు వారితో ఇటల్నెను దేవుడు మీ తండిర్యైనయెడల మీరు ననున్ పేర్మింతురు; 

నేను దేవునియొదద్నుండి బయలుదేరి వచిచ్యునాన్ను, నా అంతట నేనే వచిచ్యుండలేదు, ఆయన 

ననున్ పంపెను. 

రోమీయులకు 9:7 => అబార్హాము సంతానమైనంత మాతర్ముచేత అందరును పిలల్లు కారు గాని 

ఇసాస్కువలల్నైనది నీ సంతానము అనబడును, 

రోమీయులకు 9:8 => అనగా శరీరసంబంధులైన పిలల్లు దేవుని పిలల్లు కారు గాని వాగాద్న 

సంబంధులైన పిలల్లు సంతానమని యెంచబడుదురు. 
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2 కొరిందీయులకు 6:18 => మరియు నేను మిముమ్ను చేరుచ్కొందును, మీకు తండిర్నైయుందును, 

మీరు నాకు కుమారులును కుమారెత్లునై యుందురని సరవ్శకిత్గల పర్భువు చెపుప్చునాన్డు. 

2 పేతురు 2:14 => వయ్భిచారిణిని చూచి ఆశించుచు పాపము మానలేని కనున్లు గలవారును, 

అసిథ్రులైనవారి మనసుస్లను మరులుకొలుప్చు లోభితవ్మందు సాధకము చేయబడిన హృదయము 

గలవారును, శాపగర్సుత్లునైయుండి, 

ఆదికాండము 3:6 => సతరీ ఆ వృక్షము ఆహారమునకు మంచిదియు, కనున్లకు అందమైనదియు, 

వివేకమిచుచ్ రమయ్మైనదియునై యుండుట చూచినపుప్డు ఆమె దాని ఫలములలో కొనిన్ తీసికొని తిని 

తనతోపాటు తన భరత్కును ఇచెచ్ను, అతడుకూడ తినెను; 

ఆదికాండము 39:6 => అతడు తనకు కలిగినదంతయు యోసేపుచేతికపప్గించి, తాను ఆహారము 

తినుట తపప్ తనకేమి ఉనన్దో ఏమి లేదో విచారించినవాడు కాడు. యోసేపు రూపవంతుడును 

సుందరుడునై యుండెను 

ఆదికాండము 39:7 => అటుతరువాత అతని యజమానుని భారయ్ యోసేపుమీద కనున్వేసి తనతో 

శయనించుమని చెపెప్ను 

2 సమూయేలు 11:2 => ఒకానొక దినమున పొర్దుద్ గుర్ంకువేళ దావీదు పడకమీదనుండి లేచి 

రాజనగరి మిదె ద్మీద నడుచుచు పైనుండి చూచుచుండగా సాన్నముచేయు ఒక సతరీ కనబడెను. 

యోబు 31:1 => నేను నా కనున్లతో నిబంధన చేసికొంటిని కనయ్కను నేనేలాగు చూచుదును? 

1 యోహాను 2:16 => లోకములో ఉనన్దంతయు, అనగా శరీరాశయు నేతార్శయు 

జీవపుడంబమును తండిర్వలన పుటిట్నవి కావు; అవి లోకసంబంధమైనవే. 

ఆదికాండము 24:3 => నేను ఎవరిమధయ్ కాపురమునాన్నో ఆ కనానీయుల కుమారెత్లలో ఒక దానిని 

నా కుమారునికి పెండిల్చేయక 

ఆదికాండము 27:46 => మరియు రిబాక్ ఇసాస్కుతో హేతు కుమారెత్లవలన నా పార్ణము విసికినది. 

ఈ దేశసుథ్రాండర్యిన హేతు కుమారెత్లలో వీరివంటి ఒకదానిని యాకోబు పెండిల్ చేసికొనినయెడల నా 

బర్దుకువలన నాకేమి పర్యోజనమనెను. 
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నిరగ్మకాండము 34:16 => మరియు నీవు నీ కుమారులకొరకు వారి కుమారెత్లను పుచుచ్కొనునెడల 

వారి కుమారెత్లు తమ దేవతలతో వయ్భిచరించి నీ కుమారులను తమ దేవతలతో వయ్భిచరింప 

చేయుదురేమో. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:3 => నీవు వారితో వియయ్మందకూడదు, వాని కుమారునికి నీ 

కుమారెత్నియయ్కూడదు, నీ కుమారునికి వాని కుమారెత్ను పుచుచ్కొనకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:4 => ననున్ అనుసరింపకుండ ఇతర దేవతలను పూజించునటుల్ నీ 

కుమారుని వారు మళి ల్ంచుదురు, అందునుబటిట్ యెహోవా కోపాగిన్ నీమీద రగులుకొని ఆయన నినున్ 

తవ్రగా నశింపజేయును. 

యెహోషువ 23:12 => అయితే మీరు వెనుకకు తొలగి మీయొదద్ మిగిలియునన్ యీ జనములను 

హతుత్కొని వారితో వియయ్మంది, వారితో మీరును మీతో వారును సాంగతయ్ము చేసినయెడల 

యెహోషువ 23:13 => మీ దేవుడైన యెహోవా మీ యెదుటనుండి యీ జనములను కొటిట్వేయుట 

మానును. మీ దేవుడైన యెహోవా మీకిచిచ్న యీ మంచి దేశములో ఉండకుండ మీరు నశించువరకు 

వారు మీకు ఉరిగాను బోనుగాను మీ పర్కక్లమీద కొరడాలుగాను మీ కనున్లలో ముళుల్గాను ఉందురు. 

ఎజార్ 9:1 => ఈ సంగతులు సమాపత్మైన తరువాత పెదద్లు నాయొదద్కు వచిచ్ ఇశార్యేలీయులును 

యాజకులును లేవీయులును , కనానీయులు హితీత్యులు పెరిజీజ్యులు యెబూసీయులు 

అమోమ్నీయులు మోయాబీయులు ఐగుపీత్యులు అమోరీయులు అను దేశపు జనములలోనుండి 

తముమ్ను తాము వేరుపరచుకొనక, వారు చేయు అసహయ్మైన కారయ్ములను తామే చేయుచు, 

ఎజార్ 9:2 => వారి కుమారెత్లను పెండిల్ చేసికొనుచు, తమ కుమారులకును తీసికొనుచు, పరిశుదధ్ 

సంతతిగా ఉండవలసిన తాము ఆ దేశపు జనులతో కలిసి కొనినవారైరి. ఈ అపరాధము చేసినవారిలో 

పెదద్లును అధికారులును నిజముగా ముఖుయ్లైయుండిరని చెపిప్రి. 

ఎజార్ 9:12 => కాబటిట్ మీరు మీ కుమారెత్లను వారి కుమారుల కియయ్కుడి. వారి కుమారెత్లను మీ 

కుమారుల కొరకు పుచుచ్కొనకుడి. మరియు వారికి కేష్మభాగయ్ములు కలుగవలెనని మీరు ఎనన్టికిని 

కోరకుండినయెడల,మీరు బలముగానుండి, ఆ దేశముయొకక్ సుఖమును అనుభవించి, మీ పిలల్లకు 

నితయ్ సావ్సథ్య్ముగా దాని నపప్గించెదరని చెపిప్రి. 
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నెహెమాయ్ 13:24 => వారి కుమారులలో సగము మంది అషోడ్దు భాష మాటలాడువారు. వారు ఆ 

యా భాషలు మాటలాడువారు గాని యూదుల భాష వారిలో ఎవరికిని రాదు. 

నెహెమాయ్ 13:25 => అంతట నేను వారితో వాదించి వారిని శపించి కొందరిని కొటిట్ వారి 

తలవెండుర్కలను పెరికివేసి మీరు వారి కుమారులకు మీ కుమారెత్లను ఇయయ్కయు, మీ 

కుమారులకైనను మీకైనను వారి కుమారెత్లను పుచుచ్కొనకయు ఉండవలెనని వారిచేత దేవుని పేరట 

పర్మాణము చేయించి 

నెహెమాయ్ 13:26 => ఇటిట్ కారయ్ములు జరిగించి ఇశార్యేలీయుల రాజైన సొలొమోను పాపము 

చేయలేదా? అనేక జనములలో అతనివంటి రాజు లేకపోయినను, అతడు తన దేవునిచేత 

పేర్మింపబడినవాడై ఇశార్యేలీయులందరిమీద రాజుగా నియమింపబడినను, అనయ్సతరీలు అతనిచేత 

సహా పాపము చేయించలేదా? 

నెహెమాయ్ 13:27 => కాగా ఇంతగొపప్ కీడు చేయునటుల్ను, మన దేవునికి విరోధముగా పాపము 

చేయునటుల్ను అనయ్సతరీలను వివాహము చేసికొనిన మీవంటివారి మాటలను మేము ఆలకింపవచుచ్నా? 

అని అడిగితిని. 

మలాకీ 2:15 => కొంచెముగానైనను దైవాతమ్నొందినవారిలో ఎవరును ఈలాగున చేయలేదు; ఒకడు 

చేసినను ఏమి జరిగెను? దేవునిచేత సంతతి నొందవలెనని అతడు యతన్ము చేసెను గదా; కాగా 

మిముమ్ను మీరే జాగర్తత్ చేసికొని, యౌవనమున పెండిల్ చేసికొనిన మీ భారయ్ల విషయములో 

విశావ్సఘాతకులుగా ఉండకుడి. 

1 కొరిందీయులకు 7:39 => భారయ్ తన భరత్ బర్దికియునన్ంతకాలము బదుధ్రాలైయుండును, భరత్ 

మృతిపొందినయెడల ఆమె కిషట్మైనవానిని పెండిల్ చేసికొనుటకు సవ్తంతుర్రాలై యుండును గాని 

పర్భువునందు మాతర్మే పెండిల్ చేసికొనవలెను. 

2 కొరిందీయులకు 6:14 => మీరు అవిశావ్సులతో జోడుగా ఉండకుడి. నీతికి దురీ ణ్తితో ఏమి 

సాంగతయ్ము? వెలుగునకు చీకటితో ఏమి పొతుత్? 

2 కొరిందీయులకు 6:15 => కీర్సుత్నకు బెలియాలుతో ఏమి సంబంధము? అవిశావ్సితో విశావ్సికి 

పాలెకక్డిది? 
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2 కొరిందీయులకు 6:16 => దేవుని ఆలయమునకు విగర్హములతో ఏమి పొందిక? మనము 

జీవముగల దేవుని ఆలయమై యునాన్ము; అందుకు దేవుడీలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు. నేను వారిలో 

నివసించి సంచరింతును, నేను వారి దేవుడనైయుందును వారు నా పర్జలైయుందురు.  

ఆదికాండము 12:14 => అబార్ము ఐగుపుత్లో చేరినపుప్డు ఐగుపీత్యులు ఆ సతరీ మికిక్లి 

సౌందరయ్వతియయి యుండుట చూచిరి 

ఆదికాండము 13:10 => లోతు తన కనున్లెతిత్ యొరాద్ను పార్ంతమంతటిని చూచెను. యెహోవా 

సొదొమ గొమొఱాఱ్ అను పటట్ణములను నాశనము చేయకమునుపు సోయరుకు వచుచ్వరకు 

అదంతయు యెహోవా తోటవలెను ఐగుపుత్ దేశమువలెను నీళుల్ పారు దేశమై యుండెను. 

ఆదికాండము 24:37 => మరియు నా యజమానుడు నాతో నేను ఎవరి దేశమందు 

నివసించుచునాన్నో ఆ కనానీయుల పిలల్లలో ఒక పిలల్ను నా కుమారునికి పెండిల్చేయవదుద్. 

ఆదికాండము 26:35 => వీరు ఇసాస్కునకును రిబాక్కును మనోవేదన కలుగజేసిరి. 

ఆదికాండము 28:1 => ఇసాస్కు యాకోబును పిలిపించి నీవు కనాను కుమారెత్లలో ఎవతెను 

వివాహము చేసికొనకూడదు. 

ఆదికాండము 34:2 => ఆ దేశము నేలిన హివీవ్యుడైన హమోరు కుమారుడగు షెకెము ఆమెను 

చూచి ఆమెను పటుట్కొని ఆమెతో శయనించి ఆమెను అవమానపరచెను. 

ఆదికాండము 34:9 => మీ పిలల్లను మాకిచిచ్ మా పిలల్లను మీరు పుచుచ్కొని మాతో వియయ్మంది 

మామధయ్ నివసించుడి. 

ఆదికాండము 38:2 => అకక్డ షూయ అను ఒక కనానీయుని కుమారెత్ను యూదా చూచి ఆమెను 

తీసికొని ఆమెతో పోయెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:11 => వారిని చెరపటిట్ ఆ చెరపటట్బడినవారిలో రూపవతియైనదానిని 

చూచి ఆమెను మోహించి ఆమెను పెండిల్ చేసికొన మనసస్యి 

యెహోషువ 7:21 => దోపుడు సొముమ్లో ఒక మంచి షీనారు పైవసత్రమును రెండువందల తులముల 

వెండిని ఏబది తులముల యెతుత్గల ఒక బంగారు కమిమ్ని నేను చూచి వాటిని ఆశించి తీసికొంటిని; 
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అదిగో నా డేరామధయ్ అవి భూమిలో దాచబడియునన్వి, ఆ వెండి దాని కిర్ంద ఉనన్దని ఉతత్రమిచిచ్ 

తాను చేసినదంతయు ఒపుప్కొనెను. 

నాయ్యాధిపతులు 14:1 => సమోస్ను తిమాన్తునకు వెళి ల్ తిమాన్తులో ఫిలిషీత్యుల కుమారెత్లలో 

ఒకతెను చూచెను. 

1 సమూయేలు 9:2 => అతనికి సౌలు అను నొక కుమారుడుండెను. అతడు బహు సౌందరయ్ముగల 

యౌవనుడు, ఇశార్యేలీయులలో అతనిపాటి సుందరుడొకడును లేడు. అతడు భుజములు మొదలుకొని 

పైకి ఇతరులకంటె ఎతుత్ గలవాడు. 

2 సమూయేలు 13:1 => తరువాత దావీదు కుమారుడగు అబా ష్లోమునకు తామారను నొక 

సుందరవతియగు సహోదరి యుండగా దావీదు కుమారుడగు అమోన్ను ఆమెను మోహించెను. 

1 రాజులు 11:1 => మోయాబీయులు ఎదోమీయులు అమోమ్నీయులు సీదోనీయులు హితీత్యులు 

అను జనులు మీ హృదయములను తమ దేవతలతటుట్ తిర్పుప్దురు గనుక వారితో సహవాసము 

చేయకూడదనియు, వారిని మీతో సహవాసము చేయనియయ్కూడదనియు యెహోవా ఇశార్యేలీయులకు 

సెలవిచిచ్యునాన్డు. అయితే రాజైన సొలొమోను ఫరో కుమారెత్నుగాక ఆ జనులలో ఇంక అనేకమంది 

పరసతరీలను మోహించి 

1 రాజులు 16:31 => నెబాతు కుమారుడైన యరొబాము జరిగించిన పాపకిర్యలను అనుసరించి 

నడుచుకొనుట సవ్లప్ సంగతి యనుకొని, అతడు సీదోనీయులకు రాజైన ఎతబ్యలు కుమారెత్యైన 

యెజెబెలును వివాహము చేసికొని బయలు దేవతను పూజించుచు వానికి మొర్కుక్చునుండెను. 

పర్సంగి 2:10 => నా కనున్లు ఆశించిన వాటిలో దేనిని అవి చూడకుండ నేను అభయ్ంతరము 

చేయలేదు; మరియు నా హృదయము నా పనులనిన్టినిబటిట్ సంతోషింపగా సంతోషకరమైనదేదియు 

అనుభవించకుండ నేను నా హృదయమును నిరబ్ంధింపలేదు. ఇదే నా పనులనిన్టివలన నాకు దొరికిన 

భాగయ్ము. 

పర్సంగి 11:9 => యౌవనుడా, నీ యౌవనమందు సంతోషపడుము, నీ యౌవనకాలమందు నీ 

హృదయము సంతుషిట్గా ఉండనిముమ్, నీ కోరికచొపుప్నను నీ దృషిట్యొకక్ యిషట్ము చొపుప్నను 

పర్వరిత్ంపుము; అయితే వీటనిన్టి నిబటిట్ దేవుడు నినున్ తీరుప్లోనికి తెచుచ్నని జాఞ్పకముంచుకొనుము; 
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యెహెజేక్లు 23:16 => అది వారిని చూచినవెంటనే మోహించి కలీద్యదేశమునకు వారియొదద్కు 

దూతలను పంపి వారిని పిలిపించుకొనగా 

మతత్యి 24:38 => జలపర్ళయమునకు ముందటి దినములలో నోవహు ఓడలోనికి వెళి ల్న 

దినమువరకు, వారు తినుచు తార్గుచు పెండిల్ చేసికొనుచు పెండిల్కిచుచ్చునుండి 

వచనము 3 

అపుప్డు యెహోవా నా ఆతమ్ నరులతో ఎలల్పుప్డును వాదించదు; వారు తమ అకర్మ విషయములో 

నరమాతుర్లై యునాన్రు; అయినను వారి దినములు నూట ఇరువది యేండల్గుననెను. 

సంఖాయ్కాండము 11:17 => నేను దిగి అకక్డ నీతో మాటలాడెదను. మరియు నీమీద వచిచ్న ఆతమ్లో 

పాలు వారిమీద ఉంచెదను; ఈ జనుల భారమును నీవు ఒంటిగా మోయకుండునటుల్ వారు దానిలో 

నొకపాలు నీతోకూడ భరింపవలెను. 

నెహెమాయ్ 9:30 => నీవు అనేక సంవతస్రములు వారిని ఓరిచ్, నీ పర్వకత్లదావ్రా నీ ఆతమ్చేత 

వారిమీద సాక్షయ్ము పలికితివిగాని వారు వినక పోయిరి; కాగా నీవు ఆ యా దేశములలోనునన్ 

జనులచేతికి వారిని అపప్గించితివి. 

యెషయా 5:4 => నేను నా దార్క్షతోటకు చేసినదానికంటె మరేమి దానికి చేయగలను? అది 

దార్క్షపండుల్ కాయునని నేను కనిపెటిట్నపుడు అది కారుదార్క్షలు కాయుటకు కారణమేమి? 

యెషయా 63:10 => అయినను వారు తిరుగుబాటు చేసి ఆయన పరిశుదాధ్తమ్ను దుఃఖింపజేయగా 

ఆయన వారికి విరోధియాయెను తానే వారితో యుదధ్ము చేసెను. 

యిరిమ్యా 11:7 => ఐగుపుత్లోనుండి మీ పితరులను రపిప్ంచిన దినము మొదలుకొని నేటివరకు 

నేను గటిట్గాను ఖండితముగాను చెపుప్చు వచిచ్తిని; నా మాట వినుడి అని పెందలకడ లేచి చెపుప్చు 

వచిచ్తిని 

యిరిమ్యా 11:11 => కాబటిట్ యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు తాము తపిప్ంచుకొనజాలని 

కీడు వారిమీదికి రపిప్ంపబోవుచునాన్ను, వారు నాకు మొఱ ఱ్పెటిట్నను నేను వారి మొఱ ఱ్ను వినకుందును.  
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:51 => ముషక్రులారా, హృదయములను చెవులను దేవుని వాకయ్మునకు 

లోపరచనొలల్ని వారలారా, మీ పితరులవలె మీరును ఎలల్పుప్డు పరిశుదాధ్తమ్ను ఎదిరించుచునాన్రు. 

గలతీయులకు 5:16 => నేను చెపుప్నదేమనగా ఆతామ్నుసారముగా నడుచుకొనుడి, అపుప్డు మీరు 

శరీరేచఛ్ను నెరవేరచ్రు. 

గలతీయులకు 5:17 => శరీరము ఆతమ్కును ఆతమ్ శరీరమునకును విరోధముగా అపేకిష్ంచును. ఇవి 

యొకదానికొకటి వయ్తిరేకముగా ఉనన్వి గనుక మీరేవి చేయ నిచఛ్యింతురో వాటిని చేయకుందురు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:19 => ఆతమ్ను ఆరప్కుడి. 

1 పేతురు 3:18 => ఏలయనగా మనలను దేవునియొదద్కు తెచుచ్టకు, అనీతిమంతుల కొరకు 

నీతిమంతుడైన కీర్సుత్ శరీర విషయములో చంపబడియు,  

1 పేతురు 3:19 => ఆతమ్ విషయములో బర్దికింపబడి, పాపముల విషయములో ఒకక్సారే 

శర్మపడెను. 

1 పేతురు 3:20 => దేవుని దీరఘ్శాంతము ఇంక కనిపెటుట్చుండినపుప్డు పూరవ్ము నోవహు 

దినములలో ఓడ సిదధ్పరచబడుచుండగా, అవిధేయులైన వారియొదద్కు, అనగా చెరలో ఉనన్ 

ఆతమ్లయొదద్కు, ఆయన ఆతమ్రూపిగానే వెళి ల్ వారికి పర్కటించెను. ఆ ఓడలో కొందరు, అనగా ఎనిమిది 

మంది నీటిదావ్రా రక్షణ పొందిరి. 

యూదా 1:14 => ఆదాము మొదలుకొని యేడవ వాడైన హనోకు కూడ వీరినిగూరిచ్ పర్వచించి 

యిటల్నెను ఇదిగో అందరికిని తీరుప్ తీరుచ్టకును, వారిలో భకిత్ హీనులందరును భకిత్హీనముగా చేసిన 

వారి భకిత్హీన కిర్యలనిన్టినిగూరిచ్యు,  

యూదా 1 :15 => భకిత్హీనులైన పాపులు తనకు విరోధముగా చెపిప్న కఠినమైన 

మాటలనిన్టినిగూరిచ్యు వారిని ఒపిప్ంచుటకును, పర్భువు తన వేవేల పరిశుదుధ్ల పరివారముతో 

వచెచ్ను. 

కీరత్నలు 78:39 => కాగా వారు కేవలము శరీరులై యునాన్రనియు విసరి, వెళి ల్ మరలిరాని గాలివలె 

నునాన్రనియు ఆయన జాఞ్పకము చేసికొనెను.  

Page  of 346 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

యోహాను 3:6 => శరీరమూలముగా జనిమ్ంచినది శరీరమును ఆతమ్మూలముగా జనిమ్ంచినది 

ఆతమ్యునైయునన్ది. 

రోమీయులకు 8:1 => కాబటిట్ యిపుప్డు కీర్సుత్యేసునందునన్వారికి ఏ శికాష్విధియు లేదు. 

రోమీయులకు 8:2 => కీర్సుత్యేసునందు జీవమునిచుచ్ ఆతమ్యొకక్ నియమము పాపమరణముల 

నియమమునుండి ననున్ విడిపించెను. ఎటల్నగా ధరమ్శాసత్రము దేనిని చేయజాలకపోయెనో దానిని 

దేవుడు చేసెను. 

రోమీయులకు 8:3 => శరీరముననుసరింపక ఆతమ్ననుసరించియే నడుచుకొను మనయందు 

ధరమ్శాసత్ర సంబంధమైన నీతివిధి నెరవేరచ్బడవలెనని పాపపరిహారము నిమితత్ము  

రోమీయులకు 8:4 => దేవుడు తన సొంత కుమారుని పాపశరీరాకారముతో పంపి, ఆయన 

శరీరమందు పాపమునకు శిక్ష విధించెను. 

రోమీయులకు 8:5 => శరీరానుసారులు శరీర విషయములమీద మనసుస్ నుంతురు; 

ఆతామ్నుసారులు ఆతమ్ విషయములమీద మనసుస్నుంతురు; శరీరానుసారమైన మనసుస్ మరణము; 

రోమీయులకు 8:6 => ఆతామ్నుసారమైన మనసుస్ జీవమును సమాధానమునైయునన్ది. 

రోమీయులకు 8:7 => ఏలయనగా శరీరానుసారమైన మనసుస్ దేవునికి విరోధమైయునన్ది; అది 

దేవుని ధరమ్ శాసత్రమునకు లోబడదు, ఏమాతర్మును లోబడనేరదు. 

రోమీయులకు 8:8 => కాగా శరీరసవ్భావము గలవారు దేవుని సంతోషపరచనేరరు. 

రోమీయులకు 8:9 => దేవుని ఆతమ్ మీలో నివసించియునన్యెడల మీరు ఆతమ్సవ్భావము గలవారే 

గాని శరీర సవ్భావము గలవారు కారు. ఎవడైనను కీర్సుత్ ఆతమ్ లేనివాడైతే వాడాయనవాడు కాడు. 

రోమీయులకు 8:10 => కీర్సుత్ మీలోనునన్యెడల మీ శరీరము పాపవిషయమై మృతమైనది గాని మీ 

ఆతమ్ నీతి విషయమై జీవము కలిగియునన్ది. 

రోమీయులకు 8:11 => మృతులలో నుండి యేసును లేపినవాని ఆతమ్ మీలో నివసించినయెడల, 

మృతులలోనుండి కీర్సుత్యేసును లేపినవాడు చావునకులోనైన మీ శరీరములను కూడ మీలో 

నివసించుచునన్ తన ఆతమ్దావ్రా జీవింపజేయును. 
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రోమీయులకు 8:12 => కాబటిట్ సహోదరులారా, శరీరానుసారముగా పర్వరిత్ంచుటకు మనము 

శరీరమునకు ఋణసుథ్లము కాము. 

రోమీయులకు 8:13 => మీరు శరీరానుసారముగా పర్వరిత్ంచినయెడల చావవలసినవారైయుందురు 

గాని ఆతమ్చేత శారీరకిర్యలను చంపినయెడల జీవించెదరు. 

గలతీయులకు 5:16 => నేను చెపుప్నదేమనగా ఆతామ్నుసారముగా నడుచుకొనుడి, అపుప్డు మీరు 

శరీరేచఛ్ను నెరవేరచ్రు. 

గలతీయులకు 5:17 => శరీరము ఆతమ్కును ఆతమ్ శరీరమునకును విరోధముగా అపేకిష్ంచును. ఇవి 

యొకదానికొకటి వయ్తిరేకముగా ఉనన్వి గనుక మీరేవి చేయ నిచఛ్యింతురో వాటిని చేయకుందురు. 

గలతీయులకు 5:18 => మీరు ఆతమ్చేత నడిపింపబడినయెడల ధరమ్శాసత్రమునకు లోనైనవారు కారు. 

గలతీయులకు 5:19 => శరీరకారయ్ములు సప్షట్మైయునన్వి; అవేవనగా, జారతవ్ము, అపవితర్త, 

కాముకతవ్ము, 

గలతీయులకు 5:20 => విగర్హారాధన, అభిచారము, దేవ్షములు, కలహము, మతస్రములు, 

కోర్ధములు, కక్షలు, 

గలతీయులకు 5:21 => భేదములు, విమతములు, అసూయలు, మతత్తలు, అలల్రితో కూడిన 

ఆటపాటలు మొదలైనవి. వీటినిగూరిచ్ నేను మునుపు చెపిప్న పర్కారము ఇటిట్ వాటిని చేయువారు దేవుని 

రాజయ్మును సవ్తంతిర్ంచుకొనరని మీతో సప్షట్ముగా చెపుప్చునాన్ను. 

గలతీయులకు 5:22 => అయితే ఆతమ్ ఫలమేమనగా, పేర్మ, సంతోషము, సమాధానము, 

దీరఘ్శాంతము, దయాళుతవ్ము, మంచితనము, విశావ్సము, సాతివ్కము, ఆశానిగర్హము. 

గలతీయులకు 5:23 => ఇటిట్వాటికి విరోధమైన నియమమేదియు లేదు. 

గలతీయులకు 5:24 => కీర్సుత్యేసు సంబంధులు శరీరమును దాని యిచఛ్లతోను దురాశలతోను 

సిలువవేసి యునాన్రు. 

1 పేతురు 3:20 => దేవుని దీరఘ్శాంతము ఇంక కనిపెటుట్చుండినపుప్డు పూరవ్ము నోవహు 

దినములలో ఓడ సిదధ్పరచబడుచుండగా, అవిధేయులైన వారియొదద్కు, అనగా చెరలో ఉనన్ 
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ఆతమ్లయొదద్కు, ఆయన ఆతమ్రూపిగానే వెళి ల్ వారికి పర్కటించెను. ఆ ఓడలో కొందరు, అనగా ఎనిమిది 

మంది నీటిదావ్రా రక్షణ పొందిరి. 

ఆదికాండము 6:4 => ఆ దినములలో నెఫీలులను వారు భూమిమీదనుండిరి; తరువాతను ఉండిరి. 

దేవుని కుమారులు నరుల కుమారెత్లతో పోయినపుప్డు వారికి పిలల్లను కనిరి. పూరవ్కాలమందు పేరు 

పొందిన శూరులు వీరే. 

ఆదికాండము 7:4 => ఎందుకనగా ఇంకను ఏడు దినములకు నేను నలుబది పగళుల్ను నలుబది 

రాతుర్లును భూమిమీద వరష్ము కురిపించి, నేను చేసిన సమసత్ జీవరాసులను భూమిమీద ఉండకుండ 

తుడిచివేయుదునని నోవహుతో చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 4:21 => అపుప్డు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను నీవు ఐగుపుత్నందు తిరిగి చేరిన 

తరువాత, చేయుటకు నేను నీకిచిచ్న మహతాక్రయ్ములనిన్యు ఫరో యెదుట చేయవలెను సుమీ 

అయితే నేను అతని హృదయమును కఠినపరచెదను, అతడు ఈ జనులను పోనియయ్డు  

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:3 => నీవు వారితో వియయ్మందకూడదు, వాని కుమారునికి నీ 

కుమారెత్నియయ్కూడదు, నీ కుమారునికి వాని కుమారెత్ను పుచుచ్కొనకూడదు. 

2 రాజులు 13:23 => గాని యెహోవా వారిమీద జాలిపడి వారియందు దయయుంచి, అబార్హాము 

ఇసాస్కు యాకోబులతో తాను చేసియునన్ నిబంధననుబటిట్ వారియందు లక్షయ్ము నిలిపి, వారిని 

నాశము చేయనొలల్క యిపప్టికిని తన సముఖములోనుండి వారిని వెళల్గొటట్కయుండెను. 

కీరత్నలు 51:11 => నీ సనిన్ధిలోనుండి ననున్ తోర్సివేయకుము నీ పరిశుదాధ్తమ్ను నాయొదద్నుండి 

తీసివేయకుము. 

కీరత్నలు 81:12 => కాబటిట్ వారు తమ సవ్కీయాలోచనలనుబటిట్ నడుచుకొనునటుల్ వారి 

హృదయకాఠినయ్మునకు నేను వారినపప్గించితిని. 

సామెతలు 1:28 => అపుప్డు వారు ననున్గూరిచ్ మొఱ ఱ్పెటెట్దరు గాని నేను పర్తుయ్తత్రమియయ్కుందును 

ననున్ శర్దధ్గా వెదకెదరు గాని వారికి నేను కనబడకుందును.  
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యిరిమ్యా 44:22 => యెహోవా మీ దుషట్కిర్యలను చూచి మీరు చేయు హేయకృతయ్ములను ఎంచి 

యికను సహింపలేకపోయెను గనుక నేడునన్టుల్గా మీ దేశము పాడుగాను ఎడారిగాను 

శాపాసప్దముగాను నిరజ్నముగాను ఆయన చేసెను. 

దానియేలు 4:29 => పండెర్ండు నెలలు గడచిన పిమమ్ట అతడు తన రాజధానియగు బబులోనులోని 

నగరునందు సంచరించుచుండగా 

మతత్యి 16:4 => వయ్భిచారులైన చెడ డ్తరము వారు సూచక కిర్య నడుగుచునాన్రు, అయితే 

యోనానుగూరిచ్న సూచక కిర్యయేగాని మరి ఏ సూచక కిర్యయైన వారికనుగర్హింపబడదని వారితో 

చెపిప్ వారిని విడిచి వెళి ల్పోయెను. 

ఎఫెసీయులకు 4:30 => దేవుని పరిశుదాధ్తమ్ను దుఃఖపరచకుడి; విమోచన దినము వరకు 

ఆయనయందు మీరు ముదిర్ంపబడి యునాన్రు. 

హెబీర్యులకు 1:1 => పూరవ్కాలమందు నానాసమయములలోను నానా విధములుగాను పర్వకత్ల 

దావ్రా మన పితరులతో మాటలాడిన దేవుడు 

వచనము 4 

ఆ దినములలో నెఫీలులను వారు భూమిమీదనుండిరి; తరువాతను ఉండిరి. దేవుని కుమారులు నరుల 

కుమారెత్లతో పోయినపుప్డు వారికి పిలల్లను కనిరి. పూరవ్కాలమందు పేరు పొందిన శూరులు వీరే. 

సంఖాయ్కాండము 13:33 => అకక్డ నెఫీలీయుల సంబంధులైన అనాకు వంశపు నెఫీలీయులను 

చూచితివిు; మా దృషిఠ్కి మేము మిడతలవలె ఉంటిమి, వారి దృషిఠ్కిని అటే ల్ ఉంటిమనిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 2:20 => అదియు రెఫాయీయుల దేశమని యెంచబడుచునన్ది. 

పూరవ్మందు రెఫాయీయులు అందులో నివసించిరి. అమోమ్నీయులు వారిని జంజుమీమ్యులందురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 2:21 => వారు అనాకీయులవలె ఉనన్తదేహులు, బలవంతులైన బహు 

జనులు. అయితే యెహోవా అమోమ్నీయుల యెదుటనుండి వారిని వెళల్గొటెట్ను గనుక అమోమ్నీయులు 

వారి దేశమును సావ్ధీనపరచుకొని వారిచోట నివసించిరి. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 3:11 => రెఫాయీయులలో బాషాను రాజైన ఓగు మాతర్ము మిగిలెను. 

అతని మంచము ఇనుప మంచము. అది అమోమ్నీయుల రబాబ్లోనునన్ది గదా? దాని పొడుగు 

మనుషుయ్ని మూరతో తొమిమ్ది మూరలు దాని వెడలుప్ నాలుగు మూరలు. 

1 సమూయేలు 17:4 => గాతువాడైన గొలాయ్తు అను శూరుడొకడు ఫిలిషీత్యుల దండులోనుండి 

బయలుదేరుచుండెను. అతడు ఆరుమూళల్ జేనెడు ఎతుత్ మనిషి. 

2 సమూయేలు 21:15 => ఫిలిషీత్యులకును ఇశార్యేలీయులకును యుదధ్ము మరల జరుగగా 

దావీదు తన సేవకులతోకూడ దిగిపోయి ఫిలిషీత్యులతో యుదధ్ము చేయునపుప్డు అతడు సొమమ్సిలెల్ను. 

2 సమూయేలు 21:16 => అపుప్డు రెఫాయీయుల సంతతివాడగు ఇషిబ్బేనోబ అను ఒకడు 

ఉండెను. అతడు ధరించియునన్ ఖడగ్ము కొర్తత్ది, వాని యీటె మూడువందల తులముల యెతుత్ 

యితత్డిగలది నేను దావీదును చంపెదనని అతడు చెపిప్యుండెను. 

2 సమూయేలు 21:17 => సెరూయా కుమారుడైన అబీషై రాజును ఆదుకొని ఆ ఫిలిషీత్యుని కొటిట్ 

చంపెను. దావీదు జనులు దీనిచూచి, ఇశార్యేలీయులకు దీపమగు నీవు ఆరిపోకుండునటుల్ నీవు 

ఇకమీదట మాతోకూడ యుదధ్మునకు రావదద్ని అతనిచేత పర్మాణము చేయించిరి. 

2 సమూయేలు 21:18 => అటుతరువాత ఫిలిషీత్యులతో గోబుదగగ్ర మరల యుదధ్ము జరుగగా 

హూషాతీయుడైన సిబెబ్కై రెఫాయీయుల సంతతివాడగు సఫును చంపెను. 

2 సమూయేలు 21:19 => తరువాత గోబుదగగ్ర ఫిలిషీత్యులతో ఇంకొకసారి యుదధ్ము జరుగగా 

అకక్డ బేతెల్హేమీయుడైన యహరేయోరెగీము కుమారుడగు ఎలాహ్నాను గితీత్యుడైన గొలాయ్తు 

సహోదరుని చంపెను; వాని యీటె కఱ ఱ్నేతగాని దోనె అంత గొపప్ది. 

2 సమూయేలు 21:20 => ఇంకొక యుదధ్ము గాతు దగగ్ర జరిగెను. అకక్డ మంచి యెతత్రి 

యొకడుండెను, ఒకొక్కచేతికి ఆరేసి వేర్ళుల్ను, ఇరువది నాలుగు వేర్ళుల్ అతనికుండెను. అతడు 

రెఫాయీయుల సంతతివాడు. 

2 సమూయేలు 21:21 => అతడు ఇశార్యేలీయులను తిరసక్రించుచుండగా దావీదు సహోదరుడైన 

షిమాయ్కు పుటిట్న యోనాతాను అతనిని చంపెను. 
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2 సమూయేలు 21:22 => ఈ నలుగురును గాతులోనునన్ రెఫాయీయుల సంతతివారై 

దావీదువలనను అతని సేవకులవలనను హతులైరి. 

ఆదికాండము 6:3 => అపుప్డు యెహోవా నా ఆతమ్ నరులతో ఎలల్పుప్డును వాదించదు; వారు తమ 

అకర్మ విషయములో నరమాతుర్లై యునాన్రు; అయినను వారి దినములు నూట ఇరువది 

యేండల్గుననెను. 

ఆదికాండము 11:4 => మరియు వారు మనము భూమియందంతట చెదిరిపోకుండ ఒక 

పటట్ణమును ఆకాశమునంటు శిఖరముగల ఒక గోపురమును కటుట్కొని, పేరు సంపాదించుకొందము 

రండని మాటలాడుకొనగా 

సంఖాయ్కాండము 16:2 => ఇశార్యేలీయులలో పేరుపొందిన సభికులును సమాజపర్ధానులునైన 

రెండువందల యేబదిమందితో మోషేకు ఎదురుగాలేచి 

ఆదికాండము 6:12 => దేవుడు భూలోకమును చూచినపుప్డు అది చెడిపోయి యుండెను; 

భూమిమీద సమసత్ శరీరులు తమ మారగ్మును చెరిపివేసుకొని యుండిరి.  

ఆదికాండము 6:13 => దేవుడు నోవహుతో -సమసత్ శరీరుల మూలముగా భూమి బలాతాక్రముతో 

నిండియునన్ది గనుక నా సనిన్ధిని వారి అంతము వచిచ్యునన్ది; ఇదిగో వారిని భూమితోకూడ 

నాశనము చేయుదును. 

ఆదికాండము 10:9 => అతడు యెహోవా యెదుట పరాకర్మముగల వేటగాడు. కాబటిట్ యెహోవా 

యెదుట పరాకర్మముగల వేటగాడైన నిమోర్దువలె అను లోకోకిత్ కలదు. 

ఆదికాండము 19:31 => అటుల్ండగా అకక్ తన చెలెల్లితో మన తండిర్ ముసలివాడు; 

సరవ్లోకమరాయ్ద చొపుప్న మనతో పోవుటకు లోకములో ఏ పురుషుడును లేడు. 

ఆదికాండము 24:3 => నేను ఎవరిమధయ్ కాపురమునాన్నో ఆ కనానీయుల కుమారెత్లలో ఒక దానిని 

నా కుమారునికి పెండిల్చేయక 

ఆదికాండము 38:2 => అకక్డ షూయ అను ఒక కనానీయుని కుమారెత్ను యూదా చూచి ఆమెను 

తీసికొని ఆమెతో పోయెను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 14:1 => మీరు మీ దేవుడైన యెహోవాకు బిడ డ్లు గనుక చనిపోయిన 

వాడెవనినిబటిట్ మిముమ్ను మీరు కోసికొనకూడదు, మీ కనుబొమమ్ల మధయ్ బోడిచేసికొనకూడదు. 

నాయ్యాధిపతులు 15:1 => కొనిన్దినములైన తరువాత గోధుమల కోతకాలమున సమోస్ను మేకపిలల్ 

ఒకటి తీసికొని తన భారయ్ను చూడవచిచ్ అంతఃపురములోనునన్ నా భారయ్యొదద్కు నేను 

పోదుననుకొనగా 

2 సమూయేలు 16:21 => అహీతోపెలు నీ తండిర్చేత ఇంటికి కావలియుంచబడిన 

ఉపపతున్లయొదద్కు నీవు పోయినయెడల నీవు నీ తండిర్కి అసహుయ్డవైతివని ఇశార్యేలీయులందరు 

తెలిసికొందురు, అపుప్డు నీ పక్షమున నునన్వారందరు ధైరయ్ము తెచుచ్కొందురని చెపెప్ను. 

2 సమూయేలు 21:16 => అపుప్డు రెఫాయీయుల సంతతివాడగు ఇషిబ్బేనోబ అను ఒకడు 

ఉండెను. అతడు ధరించియునన్ ఖడగ్ము కొర్తత్ది, వాని యీటె మూడువందల తులముల యెతుత్ 

యితత్డిగలది నేను దావీదును చంపెదనని అతడు చెపిప్యుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 4:38 => పేళల్ వరుసను వార్యబడిన వీరు తమ తమ వంశములలో 

పెదద్లైయుండిరి; వీరి పితరుల యిండుల్ బహుగా వరిధ్లెల్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:30 => తమ పితరుల యింటివారిలో పేరుపొందిన పరాకర్మశాలులు 

ఎఫార్యిమీయులలో ఇరువదివేల ఎనిమిది వందలమంది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 22:3 => దురామ్రగ్ముగా పర్వరిత్ంచుటకు అతని తలిల్ అతనికి నేరుప్చు వచెచ్ను 

గనుక అతడును అహాబు సంతతివారి మారగ్ములందు నడచెను. 

యోబు 26:5 => జలములకిర్ందను వాటి నివాసులకిర్ందను ఉండు పేర్తలు విలవిలలాడుదురు. 

కీరత్నలు 52:1 => శూరుడా, చేసిన కీడునుబటిట్ నీ వెందుకు అతిశయపడుచునాన్వు? దేవుని కృప 

నితయ్ముండును. 

పర్కటన 11:13 => ఆ గడియలోనే గొపప్ భూకంపము కలిగినందున ఆ పటట్ణములో పదియవ 

భాగము కూలిపోయెను. ఆ భూకంపమువలన ఏడువేలమంది చచిచ్రి. మిగిలినవారు భయాకార్ంతులై 

పరలోకపు దేవుని మహిమపరచిరి. 
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వచనము 5 

నరుల చెడుతనము భూమిమీద గొపప్దనియు, వారి హృదయము యొకక్ తలంపులలోని ఊహ 

అంతయు ఎలల్పుప్డు కేవలము చెడ డ్దనియు యెహోవా చూచి 

ఆదికాండము 13:13 => సొదొమ మనుషుయ్లు దుషుట్లును, యెహోవా దృషిట్కి బహు పాపులునై 

యుండిరి. 

ఆదికాండము 18:20 => మరియు యెహోవా సొదొమ గొమొఱాఱ్లనుగూరిచ్న మొర గొపప్ది 

గనుకను వాటి పాపము బహు భారమైనది గనుకను 

ఆదికాండము 18:21 => నేను దిగిపోయి నాయొదద్కు వచిచ్న ఆ మొర చొపుప్ననే వారు 

సంపూరణ్ముగా చేసిరో లేదో చూచెదను; చేయనియెడల నేను తెలిసికొందుననెను. 

కీరత్నలు 14:1 => దేవుడు లేడని బుదిధ్హీనులు తమ హృదయములో అనుకొందురు. వారు 

చెడిపోయినవారు అసహయ్కారయ్ములు చేయుదురు. మేలుచేయు వాడొకడును లేడు. 

కీరత్నలు 14:2 => వివేకము కలిగి దేవుని వెదకువారు కలరేమో అని యెహోవా ఆకాశమునుండి 

చూచి నరులను పరిశీలించెను 

కీరత్నలు 14:3 => వారందరు దారి తొలగి బొతిత్గా చెడియునాన్రు మేలుచేయు వారెవరును లేరు, 

ఒకక్డైనను లేడు 

కీరత్నలు 14:4 => యెహోవాకు పార్రథ్న చేయక ఆహారము మింగునటుల్ నా పర్జలను మింగుచు 

పాపము చేయువారికందరికిని తెలివి లేదా? పాపము చేయువారు బహుగా భయపడుదురు. 

కీరత్నలు 53:2 => వివేకము కలిగి దేవుని వెదకువారు కలరేమో అని దేవుడు ఆకాశమునుండి చూచి 

నరులను పరిశీలించెను. 

రోమీయులకు 1:28 => మరియు వారు తమ మనసుస్లో దేవునికి చోటియయ్నొలల్కపోయిరి గనుక 

చేయరాని కారయ్ములు చేయుటకు దేవుడు భర్షట్మనసుస్కు వారినపప్గించెను. 

రోమీయులకు 1:29 => అటిట్వారు సమసత్మైన దురీన్తి చేతను, దుషట్తవ్ము చేతను, లోభము చేతను, 

ఈరష్య్ చేతను నిండుకొని, మతస్రము నరహతయ్ కలహము కపటము వైరమనువాటితో నిండినవారై 

Page  of 354 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

రోమీయులకు 1:30 => కొండెగాండుర్ను అపవాదకులును, దేవదేవ్షులును, హింసకులును, 

అహంకారులును, బింకములాడువారును, చెడ డ్వాటిని కలిప్ంచువారును, తలిదండుర్లకవిధేయులును, 

అవివేకులును 

రోమీయులకు 1:31 => మాట తపుప్వారును అనురాగ రహితులును, నిరద్యులునైరి. 

రోమీయులకు 3:9 => ఆలాగైన ఏమందుము? మేము వారికంటె శేర్షు ఠ్లమా? తకుక్వవారమా? 

ఎంతమాతర్మును కాము. యూదులేమి గీర్సు దేశసుథ్లేమి అందరును పాపమునకు లోనైయునాన్రని 

యింతకుముందు దోషారోపణ చేసియునాన్ము.  

రోమీయులకు 3:10 => ఇందునుగూరిచ్ వార్యబడినదేమనగా నీతిమంతుడు లేడు, ఒకక్డును లేడు 

రోమీయులకు 3:11 => గర్హించువాడెవడును లేడు దేవుని వెదకువాడెవడును లేడు 

రోమీయులకు 3:12 => అందరును తోర్వతపిప్ యేకముగా పనికిమాలినవారైరి. మేలు చేయువాడు 

లేడు, ఒకక్డైనను లేడు. 

రోమీయులకు 3:13 => వారి గొంతుక తెరచిన సమాధి, తమ నాలుకతో మోసము చేయుదురు; 

వారి పెదవుల కిర్ంద సరప్విషమునన్ది 

రోమీయులకు 3:14 => వారి నోటినిండ శపించుటయు పగయు ఉనన్వి. 

రోమీయులకు 3:15 => రకత్ము చిందించుటకు వారి పాదములు పరుగెతుత్చునన్వి. 

రోమీయులకు 3:16 => నాశనమును కషట్మును వారి మారగ్ములలో ఉనన్వి.  

రోమీయులకు 3:17 => శాంతిమారగ్ము వారెరుగరు. 

రోమీయులకు 3:18 => వారి కనున్లయెదుట దేవుని భయము లేదు. 

రోమీయులకు 3:19 => పర్తి నోరు మూయబడునటుల్ను, సరవ్లోకము దేవుని శిక్షకు 

పాతర్మగునటుల్ను, ధరమ్శాసత్రము చెపుప్చునన్ వాటిననిన్టిని ధరమ్శాసత్రమునకు లోనైనవారితో 

చెపుప్చునన్దని యెరుగుదుము. 

ఆదికాండము 8:21 => అపుప్డు యెహోవా ఇంపయిన సువాసన నాఘార్ణించి ఇకమీదట 

నరులనుబటిట్ భూమిని మరల శపించను. ఎందుకనగా నరుల హృదయాలోచన వారి బాలయ్మునుండి 

చెడ డ్ది. నేనిపుప్డు చేసిన పర్కారముగా ఇకను సమసత్ జీవులను సంహరింపను 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 29:19 => అటిట్ పనులను చేయువాడు ఈ శాప వాకయ్ములను 

వినునపుప్డు, మదయ్ముచేత దపిప్ తీరుచ్కొనవలెనని నేను నా హృదయ కాఠినయ్మున నడుచుచుండినను 

నాకు కేష్మము కలుగునని, నేను ఆశీరావ్దము నొందెదనని అనుకొనును. 

యోబు 15:16 => అటుల్ండగా హేయుడును చెడినవాడును నీళుల్ తార్గునటుల్ దుషిర్క్యలు 

చేయువాడును మరి అపవితుర్డు గదా. 

సామెతలు 6:18 => దురోయ్చనలు యోచించు హృదయమును కీడు చేయుటకు తవ్రపడి పరుగులెతుత్ 

పాదములును 

పర్సంగి 7:29 => ఇది యొకటిమాతర్ము నేను కనుగొంటిని, ఏమనగా దేవుడు నరులను 

యథారథ్వంతులనుగా పుటిట్ంచెను గాని వారు వివిధమైన తంతర్ములు కలిప్ంచుకొనియునాన్రు. 

పర్సంగి 9:3 => అందరికిని ఒకక్టే గతి సంభవించును, సూరుయ్నికిర్ంద జరుగువాటనిన్టిలో ఇది 

బహు దుఃఖకరము, మరియు నరుల హృదయము చెడుతనముతో నిండియునన్ది, వారు 

బర్దుకుకాలమంతయు వారి హృదయమందు వెఱిఱ్తనముండును, తరువాత వారు మృతులయొదద్కు 

పోవుదురు ఇదియును దుఃఖకరము. 

యిరిమ్యా 17:9 => హృదయము అనిన్టికంటె మోసకరమైనది, అది ఘోరమైన వాయ్ధికలది, దాని 

గర్హింపగలవాడెవడు? 

యెహెజేక్లు 8:9 => నీవు లోపలికి చొచిచ్, యికక్డ వారెటిట్ హేయకృతయ్ములు చేయుచునాన్రో 

చూడుమని ఆయన నాకు సెలవియయ్గా 

యెహెజేక్లు 8:12 => అపుప్డాయన నాకు సెలవిచిచ్నదేమనగా నరపుతుర్డా యెహోవా మముమ్ను 

కానకయుండును, యెహోవా దేశమును విసరిజ్ంచెను అని యనుకొని, ఇశార్యేలీయుల పెదద్లు 

చీకటిలో తమ విగర్హపు గదులలో వారిలో పర్తివాడు చేయుదానిని నీవు చూచుచునాన్వు గదా.  

మతత్యి 15:19 => దురాలోచనలు నరహతయ్లు వయ్భిచారములు వేశాయ్గమనములు దొంగతనములు 

అబదధ్సాక్షయ్ములు దేవదూషణలు హృదయములో నుండియే వచుచ్ను 

మారుక్ 7:21 => లోపలినుండి, అనగా మనుషుయ్ల హృదయములోనుండి దురాలోచనలును 

జారతవ్ములును దొంగతనములును 
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మారుక్ 7:22 => నరహతయ్లును వయ్భిచారములును లోభములును చెడుతనములును కృతిర్మమును 

కామవికారమును మతస్రమును దేవదూషణయు అహంభావమును అవివేకమును వచుచ్ను. 

మారుక్ 7:23 => ఈ చెడ డ్వనిన్యు లోపలినుండియే బయలువెళి ల్, మనుషుయ్ని అపవితర్ పరచునని 

ఆయన చెపెప్ను.  

ఎఫెసీయులకు 2:1 => మీ అపరాధములచేతను పాపములచేతను మీరు చచిచ్నవారై యుండగా, 

ఆయన మిముమ్ను కీర్సుత్తో కూడ బర్దికించెను. 

ఎఫెసీయులకు 2:2 => మీరు వాటిని చేయుచు, వాయుమండల సంబంధమైన అధిపతిని, అనగా 

అవిధేయులైన వారిని ఇపుప్డు పేర్రేపించు శకిత్కి అధిపతిని అనుసరించి, యీ పర్పంచ ధరమ్ము చొపుప్న 

మునుపు నడుచుకొంటిరి. 

ఎఫెసీయులకు 2:3 => వారితో కలిసి మనమందరమును శరీరము యొకక్యు మనసుస్ యొకక్యు 

కోరికలను నెరవేరుచ్కొనుచు, మన శరీరాశలను అనుసరించి మునుపు పర్వరిత్ంచుచు, కడమ 

వారివలెనే సవ్భావసిదధ్ముగా దైవోగర్తకు పాతుర్లమై యుంటిమి. 

తీతుకు 3:3 => ఎందుకనగా మనము కూడ మునుపు అవివేకులమును అవిధేయులమును 

మోసపోయిన వారమును నానావిధములైన దురాశలకును భోగములకును దాసులమునైయుండి, 

దుషట్తవ్ము నందును అసూయ యందును కాలము గడుపుచు, అసహుయ్లమై యొకని నొకడు 

దేవ్షించుచు ఉంటిమి గాని 

యిరిమ్యా 4:14 => యెరూషలేమా, నీవు రకిష్ంపబడునటుల్ నీ హృదయములోనుండి చెడుతనము 

కడిగివేసికొనుము, ఎనాన్ళల్వరకు నీ దుషాట్భిపార్యములు నీకు కలిగియుండును? 

ఆదికాండము 6:12 => దేవుడు భూలోకమును చూచినపుప్డు అది చెడిపోయి యుండెను; 

భూమిమీద సమసత్ శరీరులు తమ మారగ్మును చెరిపివేసుకొని యుండిరి.  

ఆదికాండము 11:6 => అపుప్డు యెహోవా ఇదిగో జనము ఒకక్టే; వారికందరికి భాష ఒకక్టే; 

వారు ఈ పని ఆరంభించియునాన్రు. ఇకమీదట వారు చేయదలచు ఏ పనియైనను చేయకుండ వారికి 

ఆటంకమేమియు నుండదు 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 31:21 => విసాత్రమైన కీడులు ఆపదలు వారికి సంభవించిన తరువాత ఈ 

కీరత్న వారియెదుట సాకిష్గానుండి సాక్షయ్ము పలుకును. అది మరువబడక వారి సంతతివారి 

నోటనుండును. నేను పర్మాణము చేసిన దేశమున వారిని పర్వేశపెటట్కమునుపే, నేడే వారు చేయు 

ఆలోచన నేనెరుగుదును అనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:9 => సొలొమోనా, నా కుమారుడా, నీ తండిర్యొకక్ దేవుడైన యెహోవా 

అందరి హృదయములను పరిశోధించువాడును, ఆలోచనలనిన్టిని సంకలప్ములనిన్టిని ఎరిగినవాడునై 

యునాన్డు. నీవు ఆయనను తెలిసికొని హృదయపూరవ్కముగాను మనఃపూరవ్కముగాను ఆయనను 

సేవించుము,ఆయనను వెదకినయెడల ఆయన నీకు పర్తయ్క్షమగును, నీవు ఆయనను విసరిజ్ంచినయెడల 

ఆయన నినున్ నితయ్ముగా తోర్సివేయును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:18 => అబార్హాము ఇసాస్కు ఇశార్యేలు అను మా పితరుల దేవా 

యెహోవా, నీ జనులు హృదయపూరవ్కముగా సంకలిప్ంచిన యీ ఉదేద్శమును నితయ్ము కాపాడుము; 

వారి హృదయమును నీకు అనుకూలపరచుము. 

2 దినవృతాత్ంతములు 22:3 => దురామ్రగ్ముగా పర్వరిత్ంచుటకు అతని తలిల్ అతనికి నేరుప్చు వచెచ్ను 

గనుక అతడును అహాబు సంతతివారి మారగ్ములందు నడచెను. 

యోబు 1:5 => వారి వారి విందు దినములు పూరిత్కాగా యోబు, తన కుమారులు పాపముచేసి తమ 

హృదయములలో దేవుని దూషించిరేమో అని వారిని పిలువనంపించి వారిని పవితర్పరచి, 

అరుణోదయమున లేచి వారిలో ఒకొక్కని నిమితత్మై దహనబలి నరిప్ంచుచు వచెచ్ను. యోబు నితయ్ము 

ఆలాగున చేయుచుండెను.  

యోబు 22:15 => పూరవ్మునుండి దుషుట్లు అనుసరించిన మారగ్మును నీవు అనుసరించెదవా? 

కీరత్నలు 10:4 => దుషుట్లు పొగరెకిక్ యెహోవా విచారణ చేయడనుకొందురు దేవుడు లేడని 

వారెలల్పుప్డు యోచించుదురు 

కీరత్నలు 17:4 => మనుషుయ్ల కారయ్ముల విషయమైతే బలాతాక్రుల మారగ్ముల తపిప్ంచుకొనుటకై నీ 

నోటిమాటనుబటిట్ ననున్ నేను కాపాడుకొనియునాన్ను. 
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కీరత్నలు 24:4 => వయ్రథ్మైనదానియందు మనసుస్ పెటట్కయు కపటముగా పర్మాణము చేయకయు 

నిరోద్షమైన చేతులును శుదధ్మైన హృదయమును కలిగియుండువాడే. 

కీరత్నలు 52:1 => శూరుడా, చేసిన కీడునుబటిట్ నీ వెందుకు అతిశయపడుచునాన్వు? దేవుని కృప 

నితయ్ముండును. 

కీరత్నలు 53:1 => దేవుడు లేడని బుదిధ్హీనులు తమ హృదయములో అనుకొందురు. వారు 

చెడిపోయినవారు, అసహయ్కారయ్ములు చేయుదురు మేలుచేయువాడొకడును లేడు. 

సామెతలు 10:20 => నీతిమంతుని నాలుక పర్శసత్మైన వెండి వంటిది భకిత్హీనుల ఆలోచన 

పనికిమాలినది. 

సామెతలు 21:8 => దోషభరితుని మారగ్ము మికిక్లి వంకరమారగ్ము పవితుర్ల కారయ్ము 

యథారథ్ము. 

సామెతలు 24:9 => మూరు ఖ్ని యోచన పాపము అపహాసకులు నరులకు హేయులు. 

సామెతలు 27:19 => నీటిలో ముఖమునకు ముఖము కనబడునటుల్ ఒకని మనసుస్నకు మరియొకని 

మనసుస్ కనబడును. 

యెషయా 55:7 => భకిత్హీనులు తమ మారగ్మును విడువవలెను దుషుట్లు తమ తలంపులను 

మానవలెను వారు యెహోవావైపు తిరిగినయెడల ఆయన వారియందు జాలిపడును వారు మన 

దేవునివైపు తిరిగినయెడల ఆయన బహుగా క్షమించును.  

యెషయా 65:2 => తమ ఆలోచనల ననుసరించి చెడుమారగ్మున నడచుకొనుచు లోబడనొలల్ని 

పర్జలవైపు దినమంతయు నాచేతులు చాపుచునాన్ను.  

యిరిమ్యా 9:14 => తమ హృదయమూరఖ్తచొపుప్న జరిగించుటకై తమ పితరులు తమకు నేరిప్నటుల్ 

బయలు దేవతలను అనుసరించుచునాన్రు గనుకనే వారి దేశము పాడైపోయెను. 

యిరిమ్యా 16:12 => ఆలకించుడి; మీరందరు నా మాట వినకుండ కఠినమైన మీ దుషట్ హృదయ 

కాఠినయ్ము చొపుప్న నడుచుకొనుచునాన్రు; మీరు మీ పితరులకంటె విసాత్రముగా చెడుతనము 

చేసియునాన్రు.  
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యిరిమ్యా 18:12 => అందుకు వారు నీ మాట నిష  పర్యోజనము; మేము మా ఆలోచనల చొపుప్న 

నడుచుకొందుము, మేమందరము మా మూరఖ్ హృదయము చొపుప్న పర్వరిత్ంచుదుము అని యందురు. 

యిరిమ్యా 44:22 => యెహోవా మీ దుషట్కిర్యలను చూచి మీరు చేయు హేయకృతయ్ములను ఎంచి 

యికను సహింపలేకపోయెను గనుక నేడునన్టుల్గా మీ దేశము పాడుగాను ఎడారిగాను 

శాపాసప్దముగాను నిరజ్నముగాను ఆయన చేసెను. 

యెహెజేక్లు 24:12 => అలసట పుటుట్వరకు ఇంతగా శర్దధ్పుచుచ్కొనినను దాని విసాత్రమైన మషుట్ 

పోదాయెను, మషుట్తోకూడ దానిని అగిన్లో వేయుము, 

యెహెజేక్లు 28:15 => నీవు నియమింపబడిన దినము మొదలుకొని పాపము నీయందు 

కనబడువరకు పర్వరత్న విషయములో నీవు యథారథ్వంతుడవుగా ఉంటివి. 

హోషేయ 10:9 => ఇశార్యేలూ, గిబియా దినములనుండి నీవు పాపము చేయుచు వచిచ్తివి, అచచ్ట 

వారు నిలిచియుండిరి. దురామ్రుగ్లమీద జరిగిన యుదధ్ము గిబియాలో వారిమీదకి రాగా 

మతత్యి 7:11 => పరలోకమందునన్ మీ తండిర్ తనున్ అడుగువారికి అంతకంటె ఎంతో 

నిశచ్యముగా మంచి యీవులనిచుచ్ను. 

మతత్యి 7:13 => ఇరుకు దావ్రమున పర్వేశించుడి; నాశనమునకు పోవు దావ్రము వెడలుప్ను, ఆ 

దారి విశాలమునై యునన్ది, దాని దావ్రా పర్వేశించువారు అనేకులు.  

లూకా 1:51 => ఆయన తన బాహువుతో పరాకర్మము చూపెను వారి హృదయముల ఆలోచన 

విషయమై గరివ్షు ఠ్లను చెదరగొటెట్ను.  

లూకా 11:13 => పరలోకమందునన్ మీ తండిర్ తనున్ అడుగువారికి పరిశుదాధ్తమ్ను ఎంతో 

నిశచ్యముగా అనుగర్హించుననెను.  

లూకా 11:39 => అందుకు పర్భువిటల్నెను పరిసయుయ్లైన మీరు గినెన్యు పళె ల్మును వెలుపల శుదిధ్ 

చేయుదురు గాని మీ అంతరంగము దోపుతోను చెడుతనముతోను నిండియునన్ది. 

యోహాను 3:6 => శరీరమూలముగా జనిమ్ంచినది శరీరమును ఆతమ్మూలముగా జనిమ్ంచినది 

ఆతమ్యునైయునన్ది. 
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రోమీయులకు 1:21 => మరియు వారు దేవుని నెరిగియు ఆయనను దేవునిగా మహిమపరచలేదు, 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంపనులేదు గాని తమ వాదములయందు వయ్రుథ్లైరి. 

రోమీయులకు 5:13 => ఏలయనగా ధరమ్శాసత్రము వచిచ్నదనుక పాపము లోకములో ఉండెను గాని 

ధరమ్శాసత్రము లేనపుప్డు పాపము ఆరోపింపబడదు. 

రోమీయులకు 7:18 => నాయందు, అనగా నా శరీరమందు మంచిది ఏదియు నివసింపదని 

నేనెరుగుదును. మేలైనది చేయవలెనను కోరిక నాకు కలుగుచునన్ది గాని, దానిని చేయుట నాకు 

కలుగుటలేదు. 

ఎఫెసీయులకు 2:3 => వారితో కలిసి మనమందరమును శరీరము యొకక్యు మనసుస్ యొకక్యు 

కోరికలను నెరవేరుచ్కొనుచు, మన శరీరాశలను అనుసరించి మునుపు పర్వరిత్ంచుచు, కడమ 

వారివలెనే సవ్భావసిదధ్ముగా దైవోగర్తకు పాతుర్లమై యుంటిమి. 

యాకోబు 1:14 => పర్తివాడును తన సవ్కీయమైన దురాశచేత ఈడవ్బడి మరులుకొలప్బడినవాడై 

శోధింపబడును. 

యాకోబు 4:5 => ఆయన మనయందు నివసింపజేసిన ఆతమ్ మతస్రపడునంతగా అపేకిష్ంచునా అను 

లేఖనము చెపుప్నది వయ్రథ్మని అనుకొనుచునాన్రా? 

1 పేతురు 3:20 => దేవుని దీరఘ్శాంతము ఇంక కనిపెటుట్చుండినపుప్డు పూరవ్ము నోవహు 

దినములలో ఓడ సిదధ్పరచబడుచుండగా, అవిధేయులైన వారియొదద్కు, అనగా చెరలో ఉనన్ 

ఆతమ్లయొదద్కు, ఆయన ఆతమ్రూపిగానే వెళి ల్ వారికి పర్కటించెను. ఆ ఓడలో కొందరు, అనగా ఎనిమిది 

మంది నీటిదావ్రా రక్షణ పొందిరి. 

వచనము 6 

తాను భూమిమీద నరులను చేసినందుకు యెహోవా సంతాపమునొంది తన హృదయములో 

నొచుచ్కొనెను. 

నిరగ్మకాండము 32:14 => అంతట యెహోవా తన పర్జలకు చేసెదనని చెపిప్న కీడును గూరిచ్ 

సంతాపపడెను. 
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సంఖాయ్కాండము 23:19 => దేవుడు అబదధ్మాడుటకు ఆయన మానవుడు కాడు పశాచ్తాత్పపడుటకు 

ఆయన నరపుతుర్డు కాడు ఆయన చెపిప్ చేయకుండునా? ఆయన మాట యిచిచ్ సాథ్పింపకుండునా? 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:36 => వారికాధారము లేకపోవును. 

1 సమూయేలు 15:11 => సౌలు ననున్ అనుసరింపక వెనుకతీసి నా ఆజఞ్లను గైకొనకపోయెను 

గనుక అతనిని రాజుగా నిరణ్యించినందుకు నేను పశాచ్తాత్ప పడుచునాన్ను. అందుకు సమూయేలు 

కోపావేశుడై రాతిర్ అంత యెహోవాకు మొఱ ఱ్పెటుట్చుండెను. 

1 సమూయేలు 15:29 => మరియు ఇశార్యేలీయులకు ఆధారమైనవాడు నరుడు కాడు, ఆయన 

అబదధ్మాడడు, పశాచ్తాత్ప పడడు. 

2 సమూయేలు 24:16 => అయితే దూత యెరూషలేము పైని హసత్ము చాపి నాశనము 

చేయబోయినపుప్డు, యెహోవా ఆ కీడునుగూరిచ్ సంతాపమొంది అంతే చాలును, నీ చెయియ్ తీయుమని 

జనులను నాశనముచేయు దూతకు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను.యెహోవా దూత యెబూసీయుడైన అరౌనాయొకక్ 

కళల్ము దగగ్ర ఉండగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:15 => యెరూషలేమును నాశనము చేయుటకై దేవుడు ఒక దూతను 

పంపెను; అతడు నాశనము చేయబోవుచుండగా యెహోవా చూచి ఆ చేటు విషయమై సంతాపమొంది 

నాశనముచేయు దూతతో చాలును, ఇపుప్డు నీ చెయియ్ ఆపుమని సెలవియయ్గా ఆ దూత 

యెబూసీయుడైన ఒరాన్ను కళల్మునొదద్ నిలిచెను. 

కీరత్నలు 106:45 => వారిని తలంచుకొని ఆయన తన నిబంధనను జాఞ్పకము చేసికొనెను తన 

కృపాబాహుళయ్మునుబటిట్ వారిని కరుణించెను. 

కీరత్నలు 110:4 => మెలీక్సెదెకు కర్మము చొపుప్న నీవు నిరంతరము యాజకుడవై యుందువని 

యెహోవా పర్మాణము చేసియునాన్డు, ఆయన మాట తపప్నివాడు.  

యిరిమ్యా 18:8 => ఏ జనమునుగూరిచ్ నేను చెపిప్తినో ఆ జనము చెడుతనము చేయుట 

మానినయెడల నేను వారికి చేయనుదేద్శించిన కీడునుగూరిచ్ సంతాపపడుదును. 

యిరిమ్యా 18:9 => మరియు కటెట్దననియు, నాటెదననియు ఒక జనమునుగూరిచ్ గాని 

రాజయ్మునుగూరిచ్ గాని నేను చెపిప్యుండగా  
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యిరిమ్యా 18:10 => ఆ జనము నా మాట వినకుండ నా దృషిట్కి కీడుచేసినయెడల దానికి 

చేయదలచిన మేలునుగూరిచ్ నేను సంతాపపడుదును. 

యిరిమ్యా 26:19 => అటుల్ పలికినందున యూదా రాజైన హిజిక్యాయైనను యూదా 

జనులందరిలో మరి ఎవడైనను అతని చంపిరా? యెహోవా వారికి చేసెదనని తాను చెపిప్న కీడును 

చేయక సంతాపపడునటుల్ రాజు యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగి యెహోవా దయను వేడుకొనెను 

గదా? మనము ఈ కారయ్ము చేసినయెడల మనమీదికే గొపప్ కీడు తెచుచ్కొందుము అని చెపిప్రి. 

హోషేయ 11:8 => ఎఫార్యిమూ, నేనెటుల్ నినున్ విడిచిపెటుట్దును? ఇశార్యేలూ, నేను నినున్ ఎటుల్ 

విసరిజ్ంతును? అదామ్నువలె నినున్ నేను ఎటుల్చేతును? సెబోయీమునకు చేసినటుల్ నీకు ఎటుల్చేతును? 

నా మనసుస్ మారినది, సహింపలేకుండ నా యంతరంగము మండుచునన్ది. 

యోనా 3:10 => ఈ నీనెవెవారు తమ చెడునడతలను మానుకొనగా వారు చేయుచునన్ కిర్యలను 

దేవుడు చూచి పశాచ్తత్పుత్డై వారికి చేయుదునని తాను మాట యిచిచ్న కీడు చేయక మానెను. 

మలాకీ 3:6 => యెహోవానైన నేను మారుప్లేనివాడను గనుక యాకోబు సంతతివారైన మీరు 

లయము కాలేదు. 

రోమీయులకు 11:29 => ఏలయనగా, దేవుడు తన కృపావరముల విషయములోను, పిలుపు 

విషయములోను పశాచ్తాత్ప పడడు. 

హెబీర్యులకు 6:17 => ఈ విధముగా దేవుడు తన సంకలప్ము నిశచ్లమైనదని ఆ వాగాద్నమునకు 

వారసులైనవారికి మరి నిశచ్యముగా కనుపరచవలెనని ఉదేద్శించినవాడై, తాను అబదధ్మాడజాలని 

నిశచ్లమైన రెండు సంగతులనుబటిట్, 

హెబీర్యులకు 6:18 => మనయెదుట ఉంచబడిన నిరీక్షణను చేపటుట్టకు శరణాగతులమైన మనకు 

బలమైన ధైరయ్ము కలుగునటుల్ పర్మాణము చేసి వాగాద్నమును దృఢపరచెను. 

యాకోబు 1:17 => శేర్షఠ్మైన పర్తి యీవియు సంపూరణ్మైన పర్తి వరమును, పరసంబంధమైనదై, 

జోయ్తిరమ్యుడగు తండిర్యొదద్నుండి వచుచ్ను ; ఆయన యందు ఏ చంచలతవ్మైనను 

గమనాగమనములవలన కలుగు ఏ ఛాయయైనను లేదు. 

Page  of 363 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:29 => వారికిని వారి సంతానమునకును నితయ్మును కేష్మము 

కలుగునటుల్ వారు నాయందు భయభకుత్లు కలిగి నా ఆజఞ్లనిన్టిని అనుసరించు మనసుస్ వారికుండిన 

మేలు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:29 => వారు జాఞ్నము తెచుచ్కొని దీని తలపోసి తమ కడవరి సిథ్తి 

యోచించుట మేలు. 

కీరత్నలు 78:40 => అరణయ్మున వారు ఆయనమీద ఎనిన్మారులో తిరుగబడిరి ఎడారియందు 

ఆయనను ఎనిన్మారులో దుఃఖపెటిట్రి.  

కీరత్నలు 81:13 => అయోయ్ నా పర్జలు నా మాట వినినయెడల ఇశార్యేలు నా మారగ్ముల 

ననుసరించినయెడల ఎంత మేలు! 

కీరత్నలు 95:10 => నలువది ఏండల్కాలము ఆ తరమువారివలన నేను విసికి వారు హృదయమున 

తపిప్పోవు పర్జలు వారు నా మారగ్ములు తెలిసికొనలేదని అనుకొంటిని. 

కీరత్నలు 119:158 => దోర్హులను చూచి నేను అసహియ్ంచుకొంటిని నీవిచిచ్న మాటను వారు 

లక్షయ్పెటట్రు. 

యెషయా 48:18 => నీవు నా ఆజఞ్లను ఆలకింపవలెనని నేనెంతో కోరుచునాన్ను ఆలకించినయెడల 

నీ కేష్మము నదివలెను నీ నీతి సముదర్తరంగములవలెను ఉండును.  

యెషయా 63:10 => అయినను వారు తిరుగుబాటు చేసి ఆయన పరిశుదాధ్తమ్ను దుఃఖింపజేయగా 

ఆయన వారికి విరోధియాయెను తానే వారితో యుదధ్ము చేసెను. 

యెహెజేక్లు 33:11 => కాగా వారితో ఇటల్నుము నా జీవముతోడు దురామ్రుగ్డు మరణము 

నొందుటవలన నాకు సంతోషము లేదు; దురామ్రుగ్డు తన దురామ్రగ్తనుండి మరలి బర్దుకుటవలన 

నాకు సంతోషము కలుగును. కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులారా, మనసుస్ తిర్పుప్కొనుడి, మీ దురామ్రగ్తనుండి 

మరలి మనసుస్ తిర్పుప్కొనుడి, మీరెందుకు మరణము నొందుదురు? ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్.  

లూకా 19:41 => ఆయన పటట్ణమునకు సమీపించినపుప్డు దానిని చూచి దాని విషయమై యేడిచ్ 

లూకా 19:42 => నీవును ఈ నీ దినమందైనను సమాధాన సంబంధమైన సంగతులను 

తెలిసికొనినయెడల నీకెంతో మేలు; గాని యిపుప్డవి నీ కనున్లకు మరుగు చేయబడియునన్వి. 
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ఎఫెసీయులకు 4:30 => దేవుని పరిశుదాధ్తమ్ను దుఃఖపరచకుడి; విమోచన దినము వరకు 

ఆయనయందు మీరు ముదిర్ంపబడి యునాన్రు. 

హెబీర్యులకు 3:10 => కావున నేను ఆ తరమువారివలన విసిగి వీరెలల్పుప్డును తమ 

హృదయాలోచనలలో తపిప్పోవుచునాన్రు నా మారగ్ములను తెలిసికొనలేదు. 

హెబీర్యులకు 3:17 => ఎవరిమీద నలువది ఏండుల్ ఆయన కోపగించెను? పాపము చేసినవారి 

మీదనే గదా? వారి శవములు అరణయ్ములో రాలిపోయెను. 

ఆదికాండము 7:21 => అపుప్డు పకుష్లేమి పశువులేమి మృగములేమి భూమిమీద పార్కు 

పురుగులేమి భూమిమీద సంచరించు సమసత్ శరీరులేమి సమసత్ నరులేమి చచిచ్పోయిరి. 

నిరగ్మకాండము 32:12 => ఆయన కొండలలో వారిని చంపునటుల్ను భూమిమీదనుండి వారిని 

నశింపచేయునటుల్ను కీడుకొరకే వారిని తీసికొనిపోయెనని ఐగుపీత్యులు ఏల చెపుప్కొనవలెను? నీ 

కోపాగిన్నుండి మళుల్కొని నీవు 

నాయ్యాధిపతులు 2:18 => తమ శతుర్వులు తముమ్ను బాధింపగా వారు విడిచిన నిటూ ట్రుప్లు 

యెహోవా విని సంతాపించి వారికొరకు నాయ్యాధిపతులను పుటిట్ంచి, ఆ యా నాయ్యాధిపతులకు 

తోడైయుండి వారి దినములనిన్టను వారి శతుర్వుల చేతులలోనుండి ఇశార్యేలీయులను రకిష్ంచెను. 

నాయ్యాధిపతులు 10:16 => యెహోవాను సేవింపవలెనని తమ మధయ్నుండి అనయ్దేవతలను 

తొలగింపగా, ఆయన ఆతమ్ ఇశార్యేలీయులకు కలిగిన దురవసథ్ను చూచి సహింపలేకపోయెను. 

1 సమూయేలు 15:35 => సౌలు బర్దికిన దినములనిన్టను సమూయేలు అతని దరిశ్ంప వెళల్లేదు 

గాని సౌలునుగూరిచ్ దుఃఖాకార్ంతుడాయెను. మరియు తాను సౌలును ఇశార్యేలీయులమీద రాజుగా 

నిరణ్యించినందుకు యెహోవా పశాచ్తాత్పము పడెను. 

యోబు 10:8 => నీ హసత్ములు నాకు అవయవ నిరామ్ణముచేసి ననున్ రూపించియునన్ను నీవు ననున్ 

మింగివేయుచునాన్వు. 

కీరత్నలు 53:1 => దేవుడు లేడని బుదిధ్హీనులు తమ హృదయములో అనుకొందురు. వారు 

చెడిపోయినవారు, అసహయ్కారయ్ములు చేయుదురు మేలుచేయువాడొకడును లేడు. 

Page  of 365 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

కీరత్నలు 90:3 => నీవు మనుషుయ్లను మంటికి మారుచ్చునాన్వు నరులారా, తిరిగిరండని నీవు 

సెలవిచుచ్చునాన్వు. 

సామెతలు 21:8 => దోషభరితుని మారగ్ము మికిక్లి వంకరమారగ్ము పవితుర్ల కారయ్ము 

యథారథ్ము. 

పర్సంగి 7:29 => ఇది యొకటిమాతర్ము నేను కనుగొంటిని, ఏమనగా దేవుడు నరులను 

యథారథ్వంతులనుగా పుటిట్ంచెను గాని వారు వివిధమైన తంతర్ములు కలిప్ంచుకొనియునాన్రు. 

యెషయా 27:11 => దానికొమమ్లు ఎండినవై విరిచివేయబడును సతరీలు వచిచ్ వాటిని 

తగలబెటుట్దురు. వారు బుదిధ్గల జనులు కారు వారిని సృజించినవాడు వారియందు జాలిపడడు. 

వారిని పుటిట్ంచినవాడు వారికి దయచూపడు. 

యిరిమ్యా 45:4 => నీవు అతనికి ఈ మాట తెలియజేయుమని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను 

కటిట్నదానినే నేను పడగొటుట్చునాన్ను, నేను నాటినదానినే పెలల్గించుచునాన్ను; సరవ్భూమిని 

గూరిచ్యు ఈ మాట చెపుప్చునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 28:15 => నీవు నియమింపబడిన దినము మొదలుకొని పాపము నీయందు 

కనబడువరకు పర్వరత్న విషయములో నీవు యథారథ్వంతుడవుగా ఉంటివి. 

మారుక్ 3:5 => ఆయన వారి హృదయకాఠినయ్మునకు దుఃఖపడి, కోపముతో వారిని కలయచూచి నీ 

చెయియ్ చాపుమని ఆ మనుషుయ్నితో చెపెప్ను; వాడు తన చెయియ్ చాపగా అది బాగుపడెను. 

లూకా 11:13 => పరలోకమందునన్ మీ తండిర్ తనున్ అడుగువారికి పరిశుదాధ్తమ్ను ఎంతో 

నిశచ్యముగా అనుగర్హించుననెను.  

రోమీయులకు 3:12 => అందరును తోర్వతపిప్ యేకముగా పనికిమాలినవారైరి. మేలు చేయువాడు 

లేడు, ఒకక్డైనను లేడు. 

రోమీయులకు 5:13 => ఏలయనగా ధరమ్శాసత్రము వచిచ్నదనుక పాపము లోకములో ఉండెను గాని 

ధరమ్శాసత్రము లేనపుప్డు పాపము ఆరోపింపబడదు. 

వచనము 7 
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అపుప్డు యెహోవా నేను సృజించిన నరులును నరులతోకూడ జంతువులును పురుగులును ఆకాశ 

పకాష్య్దులును భూమిమీద నుండకుండ తుడిచివేయుదును; ఏలయనగా నేను వారిని సృషిట్ంచినందుకు 

సంతాపము నొందియునాన్ననెను 

కీరత్నలు 24:1 => భూమియు దాని సంపూరణ్తయు లోకమును దాని నివాసులును యెహోవావే. 

కీరత్నలు 24:2 => ఆయన సముదర్ములమీద దానికి పునాది వేసెను పర్వాహజలములమీద దాని 

సిథ్రపరచెను. 

కీరత్నలు 37:20 => భకిత్హీనులు నశించిపోవుదురు యెహోవా విరోధులు మేతభూముల సొగసును 

పోలియుందురు అది కనబడకపోవునటుల్ వారు పొగవలె కనబడకపోవుదురు. 

సామెతలు 10:27 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట దీరాఘ్యువునకు కారణము 

భకిత్హీనుల ఆయుసుస్ తకుక్వైపోవును. 

సామెతలు 16:4 => యెహోవా పర్తి వసుత్వును దాని దాని పని నిమితత్ము కలుగజేసెను నాశన 

దినమునకు ఆయన భకిత్హీనులను కలుగజేసెను. 

యిరిమ్యా 4:22 => నా జనులు అవివేకులు వారు ననెన్రుగరు, వారు మూఢులైన పిలల్లు వారికి 

తెలివిలేదు, కీడుచేయుటకు వారికి తెలియునుగాని మేలు చేయుటకు వారికి బుదిద్ చాలదు. 

యిరిమ్యా 4:23 => నేను భూమిని చూడగా అది నిరాకారముగాను శూనయ్ముగాను ఉండెను; 

ఆకాశముతటుట్ చూడగా అచచ్ట వెలుగులేకపోయెను. 

యిరిమ్యా 4:24 => పరవ్తములను చూడగా అవి కంపించుచునన్వి కొండలనిన్యు కదులుచునన్వి. 

యిరిమ్యా 4:25 => నేను చూడగా నరుడొకడును లేకపోయెను, ఆకాశపకుష్లనిన్యు 

ఎగిరిపోయియుండెను. 

యిరిమ్యా 4:26 => నేను చూచుచుండగా ఫలవంతమైన భూమి యెడారి ఆయెను, అందులోని 

పటట్ ణములనిన్యు యెహోవా కోపాగిన్ కి నిలువలేక ఆయన యెదుట నుండకుండ 

పడగొటట్బడియుండెను. 
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యిరిమ్యా 4:27 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఈదేశమంతయు పాడగును గాని 

నిశేశ్షముగా దాని నాశనము చేయను. 

యిరిమ్యా 12:3 => యెహోవా, నీవు ననెన్రిగియునాన్వు; ననున్ చూచుచునాన్వు; నా హృదయము నీ 

పటల్ ఎటుల్నన్ది నీవు శోధించుచునాన్వు; వధకు ఏరప్డిన గొఱ ఱ్లనువలె వారిని హతము చేయుము, వధ 

దినమునకు వారిని పర్తిషిఠ్ంచుము. 

యిరిమ్యా 12:4 => భూమి యెనాన్ళుల్ దుఃఖింపవలెను? దేశమంతటిలోని గడిడ్ ఎనాన్ళుల్ 

ఎండిపోవలెను? అతడు మన అంతము చూడడని దుషుట్లు చెపుప్కొనుచుండగా దేశములో 

నివసించువారి చెడుతనమువలన జంతువులును పకుష్లును సమసిపోవుచునన్వి. 

హోషేయ 4:3 => కాబటిట్ దేశము పర్లాపించుచునన్ది, దాని పశువులును ఆకాశపకుష్లును 

కాపురసుథ్లందరును కీష్ణించుచునాన్రు, సముదర్ మతస్య్ములు కూడ గతించిపోవుచునన్వి. 

జెఫనాయ్ 1:3 => మనుషుయ్లనేమి పశువులనేమి నేను ఊడిచ్వేసెదను; ఆకాశపకుష్లనేమి సముదర్ 

మతస్య్ములనేమి దురజ్నులనేమి వారు చేసిన అపవాదములనేమి నేను ఊడిచ్వేసెదను; భూమిమీద 

ఎవరును లేకుండ మనుషయ్జాతిని నిరూమ్లము చేసెదను; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

రోమీయులకు 3:20 => ఏలయనగా ధరమ్శాసత్ర సంబంధమైన కిర్యలమూలముగా ఏ మనుషుయ్డును 

ఆయన దృషిట్ కి నీతిమంతుడని తీరచ్బడడు ; ధరమ్శాసత్రమువలన పాపమనగా ఎటిట్దో 

తెలియబడుచునన్ది. 

రోమీయులకు 3:21 => ఇటుల్ండగా ధరమ్శాసత్రమునకు వేరుగా దేవుని నీతి బయలుపడుచునన్ది; 

దానికి ధరమ్శాసత్రమును పర్వకత్లును సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్రు. 

రోమీయులకు 3:22 => అది యేసుకీర్సుత్నందలి విశావ్సమూలమైనదై, నముమ్వారందరికి కలుగు 

దేవుని నీతియైయునన్ది. 

ఆదికాండము 6:17 => ఇదిగో నేనే జీవవాయువుగల సమసత్ శరీరులను ఆకాశముకిర్ంద 

నుండకుండ నాశము చేయుటకు భూమిమీదికి జలపర్వాహము రపిప్ంచుచునాన్ను. లోకమందునన్ 

సమసత్మును చనిపోవును; 
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ఆదికాండము 7:4 => ఎందుకనగా ఇంకను ఏడు దినములకు నేను నలుబది పగళుల్ను నలుబది 

రాతుర్లును భూమిమీద వరష్ము కురిపించి, నేను చేసిన సమసత్ జీవరాసులను భూమిమీద ఉండకుండ 

తుడిచివేయుదునని నోవహుతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 7:21 => అపుప్డు పకుష్లేమి పశువులేమి మృగములేమి భూమిమీద పార్కు 

పురుగులేమి భూమిమీద సంచరించు సమసత్ శరీరులేమి సమసత్ నరులేమి చచిచ్పోయిరి. 

యోబు 10:8 => నీ హసత్ములు నాకు అవయవ నిరామ్ణముచేసి ననున్ రూపించియునన్ను నీవు ననున్ 

మింగివేయుచునాన్వు. 

కీరత్నలు 33:6 => యెహోవా వాకుక్చేత ఆకాశములు కలిగెను ఆయన నోటి ఊపిరిచేత వాటి 

సరవ్సమూహము కలిగెను. 

కీరత్నలు 90:3 => నీవు మనుషుయ్లను మంటికి మారుచ్చునాన్వు నరులారా, తిరిగిరండని నీవు 

సెలవిచుచ్చునాన్వు. 

యెషయా 27:11 => దానికొమమ్లు ఎండినవై విరిచివేయబడును సతరీలు వచిచ్ వాటిని 

తగలబెటుట్దురు. వారు బుదిధ్గల జనులు కారు వారిని సృజించినవాడు వారియందు జాలిపడడు. 

వారిని పుటిట్ంచినవాడు వారికి దయచూపడు. 

యిరిమ్యా 21:6 => మనుషుయ్లనేమి పశువులనేమి యీ పటట్ణపు నివాసులనందరిని హతము 

చేసెదను; గొపప్ తెగులుచేత వారు చచెచ్దరు. 

యిరిమ్యా 45:4 => నీవు అతనికి ఈ మాట తెలియజేయుమని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను 

కటిట్నదానినే నేను పడగొటుట్చునాన్ను, నేను నాటినదానినే పెలల్గించుచునాన్ను; సరవ్భూమిని 

గూరిచ్యు ఈ మాట చెపుప్చునాన్ను. 

యిరిమ్యా 50:3 => ఉతత్రదికుక్నుండి దానిమీదికి ఒక జనము వచుచ్చునన్ది ఏ నివాసియు లేకుండ 

అది దాని దేశమును పాడుచేయును మనుషుయ్లేమి పశువులేమి అందరును పారిపోవుదురు అందరును 

తరిల్పోవుదురు.  
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యెహెజేక్లు 14:13 => నరపుతుర్డా, ఏ దేశమైతే విశావ్సఘాతకమై నా దృషిట్కి పాపముచేసినదో 

దానికి నేను విరోధినై పార్ణాధారమగు ఆహారము లేకుండజేసి కరవు పంపించి మనుషుయ్లను 

పశువులను నిరూమ్లము చేయుదును  

యెహెజేక్లు 25:13 => ఎదోముమీద నా చెయియ్చాపి, మనుషుయ్లేమి పశువులేమి దానిలో 

నుండకుండ నేను సమసత్మును నిరూమ్లము చేయుదును, తేమాను పటట్ణము మొదలుకొని నేను దాని 

పాడుచేయుదును, దదానువరకు జనులందరును ఖడగ్ముచేత కూలుదురు. 

యెహెజేక్లు 29:8 => కాబటిట్ పర్భువైన యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను నీమీదికి 

ఖడగ్ము రపిప్ంచి, మనుషుయ్లను పశువులను నీలోనుండి నిరూమ్లము చేసెదను, 

ఆమోసు 9:8 => పర్భువైన యెహోవా కనున్ ఈ పాపిషిఠ్ రాజయ్ముమీద నునన్ది, దానిని భూమిమీద 

ఉండకుండ నాశనముచేతును. అయితే యాకోబు సంతతివారిని సరవ్నాశముచేయక విడిచి 

పెటుట్దును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

రోమీయులకు 3:12 => అందరును తోర్వతపిప్ యేకముగా పనికిమాలినవారైరి. మేలు చేయువాడు 

లేడు, ఒకక్డైనను లేడు. 

వచనము 8 

అయితే నోవహు యెహోవా దృషిట్యందు కృప పొందినవాడాయెను. 

ఆదికాండము 19:19 => ఇదిగో నీ కటాక్షము నీ దాసునిమీద వచిచ్నది; నా పార్ణము 

రకిష్ంచుటవలన నీవు నాయెడల కనుపరచిన నీ కృపను ఘనపరచితివి; నేను ఆ పరవ్తమునకు 

తపిప్ంచుకొని పోలేను; ఈ కీడు నాకు సంభవించి చచిచ్పోవుదునేమో 

నిరగ్మకాండము 33:12 => మోషే యెహోవాతో ఇటల్నెను చూడుము ఈ పర్జలను తోడుకొనిపొమమ్ని 

నీవు నాతో చెపుప్చునాన్వు గాని నాతో ఎవరిని పంపెదవో అది నాకు తెలుపలేదు. నీవు నేను నీ 

పేరునుబటిట్ నినున్ ఎరిగియునాన్ననియు, నా కటాక్షము నీకు కలిగినదనియు చెపిప్తివి కదా.  
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నిరగ్మకాండము 33:13 => కాబటిట్ నీ కటాక్షము నాయెడల కలిగినయెడల నీ కటాక్షము నాయెడల 

కలుగునటుల్గా దయచేసి నీ మారగ్మును నాకు తెలుపుము. అపుప్డు నేను నినున్ తెలిసికొందును; 

చితత్గించుము, ఈ జనము నీ పర్జలేగదా అనెను.  

నిరగ్మకాండము 33:14 => అందుకు ఆయన నా సనిన్ధి నీకు తోడుగా వచుచ్ను, నేను నీకు విశార్ంతి 

కలుగజేసెదననగా 

నిరగ్మకాండము 33:15 => మోషే నీ సనిన్ధి రానియెడల ఇకక్డనుండి మముమ్ను 

తోడుకొనిపోకుము. 

నిరగ్మకాండము 33:16 => నాయెడలను నీ పర్జలయెడలను నీకు కటాక్షము కలిగినదని దేనివలన 

తెలియబడును? నీవు మాతో వచుచ్టవలననే గదా? అటుల్ మేము, అనగా నేనును నీ పర్జలును 

భూమిమీదనునన్ సమసత్ పర్జలలోనుండి పర్తేయ్కింపబడుదుమని ఆయనతో చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 33:17 => కాగా యెహోవా నీవు చెపిప్న మాటచొపుప్న చేసెదను; నీమీద నాకు 

కటాక్షము కలిగినది, నీ పేరునుబటిట్ నినున్ ఎరుగుదునని మోషేతో చెపప్గా 

కీరత్నలు 84:11 => దేవుడైన యెహోవా సూరుయ్డును కేడెమునైయునాన్డు యెహోవా కృపయు 

ఘనతయు అనుగర్హించును యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచువారికి ఆయన యే మేలును చేయక మానడు.  

కీరత్నలు 145:20 => యెహోవా తనున్ పేర్మించువారినందరిని కాపాడును అయితే 

భకిత్హీనులనందరిని ఆయన నాశనము చేయును. నా నోరు యెహోవాను సోత్తర్ము చేయును 

సామెతలు 3:4 => అపుప్డు దేవుని దృషిట్యందును మానవుల దృషిట్యందును నీవు దయనొంది 

మంచివాడవని అనిపించుకొందువు.  

సామెతలు 8:35 => ననున్ కనుగొనువాడు జీవమును కనుగొనును యెహోవా కటాక్షము వానికి 

కలుగును. 

సామెతలు 12:2 => సతుప్రుషునికి యెహోవా కటాక్షము చూపును దురాలోచనలు గలవాడు 

నేరసుథ్డని ఆయన తీరుప్ తీరుచ్ను. 

యిరిమ్యా 31:2 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఖడగ్మును తపిప్ంచుకొనినవారై జనులు 

అరణయ్ములో దయనొందిరి గనుక ఇశార్యేలు విశార్ంతినొందునటుల్ నేను వెళుల్దుననుచునాన్డు. 
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లూకా 1:30 => దూత మరియా, భయపడకుము; దేవుని వలన నీవు కృపపొందితివి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:46 => అతడు దేవుని దయపొంది యాకోబు యొకక్ దేవుని నివాససథ్లము 

కటట్గోరెను.  

రోమీయులకు 4:4 => పనిచేయువానికి జీతము ఋణమే గాని దానమని యెంచబడదు. 

రోమీయులకు 11:6 => అది కృపచేతనైనయెడల ఇకను కిర్యల మూలమైనది కాదు; కానియెడల 

కృప ఇకను కృప కాకపోవును. 

1 కొరిందీయులకు 15:10 => అయినను నేనేమైయునాన్నో అది దేవుని కృపవలననే 

అయియునాన్ను. మరియు నాకు అనుగర్హింపబడిన ఆయన కృప నిషఫ్లము కాలేదు గాని, 

వారందరికంటె నేనెకుక్వగా పర్యాసపడితిని.  

గలతీయులకు 1:15 => అయినను తలిల్గరభ్మునందు పడినది మొదలుకొని ననున్ పర్తేయ్కపరచి, తన 

కృపచేత ననున్ పిలిచిన దేవుడు నేను అనయ్జనులలో తన కుమారుని పర్కటింపవలెనని 

2 తిమోతి 1:18 => మరియు అతడు ఎఫెసులో ఎంతగా ఉపచారము చేసెనో అది నీవు బాగుగా 

ఎరుగుదువు. ఆ దినమునందు అతడు పర్భువువలన కనికరము పొందునటుల్ పర్భువు అనుగర్హించును 

గాక. 

తీతుకు 2:11 => ఏలయనగా సమసత్ మనుషుయ్లకు రక్షణ కరమైన దేవుని కృప పర్తయ్క్షమై 

తీతుకు 3:7 => నితయ్జీవమునుగూరిచ్న నిరీక్షణనుబటిట్ దానికి వారసులమగుటకై ఆ పరిశుదాధ్తమ్ను 

మన రక్షకుడైన యేసుకీర్సుత్ దావ్రా ఆయన మనమీద సమృదిధ్గా కుమమ్రించెను. 

హెబీర్యులకు 4:16 => గనుక మనము కనికరింపబడి సమయోచితమైన సహాయము కొరకు కృప 

పొందునటుల్ ధైరయ్ముతో కృపాసనము నొదద్కు చేరుదము. 

2 పేతురు 2:5 => మరియు ఆయన పూరవ్కాలమందునన్ లోకమును విడిచిపెటట్క, భకిత్హీనుల 

సమూహము మీదికి జలపర్ళయమును రపిప్ంచినపుప్డు, నీతిని పర్కటించిన నోవహును మరి 

యేడుగురిని కాపాడెను. 
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ఆదికాండము 5:29 => భూమిని యెహోవా శపించినందువలన కలిగిన మనచేతుల కషట్ము 

విషయములోను మన పని విషయములోను ఇతడు మనకు నెమమ్ది కలుగజేయుననుకొని అతనికి 

నోవహు అని పేరు పెటెట్ను 

ఆదికాండము 6:12 => దేవుడు భూలోకమును చూచినపుప్డు అది చెడిపోయి యుండెను; 

భూమిమీద సమసత్ శరీరులు తమ మారగ్మును చెరిపివేసుకొని యుండిరి.  

ఆదికాండము 38:7 => యూదా జేయ్షఠ్కుమారుడైన ఏరు యెహోవా దృషిట్కి చెడ డ్వాడు గనుక 

యెహోవా అతని చంపెను. 

నిరగ్మకాండము 33:17 => కాగా యెహోవా నీవు చెపిప్న మాటచొపుప్న చేసెదను; నీమీద నాకు 

కటాక్షము కలిగినది, నీ పేరునుబటిట్ నినున్ ఎరుగుదునని మోషేతో చెపప్గా 

2 సమూయేలు 14:22 => తరువాత యౌవనుడగు అబా ష్లోమును రపిప్ంపుమని అతడు సెలవియయ్గా 

యోవాబు సాషాట్ంగ నమసాక్రము చేసి రాజును సుత్తించి రాజవగు నీవు నీ దాసుడనైన నా మనవి 

అంగీకరించినందున నా యేలిన వాడవగు నీవలన నేను అనుగర్హము నొందితినని నాకు తెలిసెనని 

చెపిప్ లేచి గెషూరునకు పోయి 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:4 => నోవహు షేము హాము యాపెతు. 

పరమగీతము 8:10 => నేను పార్కారమువంటి దాననైతిని నా కుచములు దురగ్ములాయెను 

అందువలన అతని దృషిట్కి నేను కేష్మము నొందదగిన దాననైతిని. 

యెహెజేక్లు 14:14 => నోవహును దానియేలును యోబును ఈ ముగుగ్రు అటిట్దేశములో నుండినను 

వారు తమ నీతిచేత తముమ్నుమాతర్మే రకిష్ంచుకొందురు, ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

లూకా 3:36 => షేలహు కేయినానుకు, కేయినాను అరప్క్షదుకు, అరప్క్షదు షేముకు, షేము 

నోవహుకు, నోవహు లెమెకుకు, 

వచనము 9 

నోవహు వంశావళి యిదే. నోవహు నీతిపరుడును తన తరములో నిందారహితుడునై యుండెను. 

నోవహు దేవునితో కూడ నడచినవాడు. 
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ఆదికాండము 2:4 => దేవుడైన యెహోవా భూమిని ఆకాశమును చేసిన దినమందు 

భూమాయ్కాశములు సృజించబడినపుప్డు వాటి వాటి ఉతప్తిత్కర్మము ఇదే. 

ఆదికాండము 5:1 => ఆదాము వంశావళి గర్ంథము ఇదే. దేవుడు ఆదామును సృజించిన దినమున 

దేవుని పోలికెగా అతని చేసెను; 

ఆదికాండము 10:1 => ఇది నోవహు కుమారుడగు షేము హాము యాపెతను వారి వంశావళి. 

జలపర్ళయము తరువాత వారికి కుమారులు పుటిట్రి. 

ఆదికాండము 7:1 => యెహోవా ఈ తరమువారిలో నీవే నా యెదుట నీతిమంతుడవై యుండుట 

చూచితిని గనుక నీవును నీ యింటివారును ఓడలో పర్వేశించుడి. 

యోబు 12:4 => నా సేన్హితునికి అపహాసాయ్సప్దముగా నుండవలసి వచెచ్ను. నీతియు 

యథారథ్తయు గలవాడు అపహాసాయ్సప్దముగా నుండవలసి వచెచ్ను. 

సామెతలు 4:18 => పటట్పగలగువరకు వేకువ వెలుగు తేజరిలుల్నటుల్ నీతిమంతుల మారగ్ము 

అంతకంతకు తేజరిలుల్ను, 

పర్సంగి 7:20 => పాపము చేయక మేలు చేయుచుండు నీతిమంతుడు భూమిమీద ఒకడైనను లేడు. 

యెహెజేక్లు 14:14 => నోవహును దానియేలును యోబును ఈ ముగుగ్రు అటిట్దేశములో నుండినను 

వారు తమ నీతిచేత తముమ్నుమాతర్మే రకిష్ంచుకొందురు, ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 14:20 => నోవహును దానియేలును యోబును ఈ ముగుగ్రు దానిలో ఉనన్ను నా 

జీవముతోడు వారు తమ నీతిచేత తముమ్ను మాతర్మే రకిష్ంచుకొందురుగాని కుమారునినై నను 

కుమారెత్నైనను రకిష్ంపజాలకుందురు 

హబకూక్కు 2:4 => వారు యథారథ్పరులు కాక తమలో తాము అతిశయపడుదురు; అయితే 

నీతిమంతుడు విశావ్సము మూలముగ బర్దుకును. 

లూకా 2:25 => యెరూషలేమునందు సుమెయోనను ఒక మనుషుయ్డుండెను. అతడు 

నీతిమంతుడును భకిత్పరుడునై యుండి, ఇశార్యేలు యొకక్ ఆదరణ కొరకు కనిపెటుట్వాడు; 

పరిశుదాధ్తమ్ అతనిమీద ఉండెను. 

లూకా 23:50 => అరిమతయియ అను యూదుల పటట్ణపు సభుయ్డైన యోసేపు అను ఒకడుండెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:22 => అందుకు వారు నీతిమంతుడును, దేవునికి భయపడువాడును, 

యూద జనులందరివలన మంచిపేరు పొందినవాడునైన శతాధిపతియగు కొరేన్లియను ఒక 

మనుషుయ్డునాన్డు; అతడు నినున్ తన యింటికి నినున్ పిలువనంపించి నీవు చెపుప్ మాటలు వినవలెనని 

పరిశుదద్ దూతవలన బోధింపబడెనని చెపిప్రి. అపుప్డు అతడు వారిని లోపలి పిలిచి ఆతిధయ్మిచెచ్ను 

రోమీయులకు 1:17 => ఎందుకనిన నీతిమంతుడు విశావ్సమూలముగా జీవించునని వార్యబడిన 

పర్కారము విశావ్సమూలముగా అంతకంతకు విశావ్సము కలుగునటుల్ దేవుని నీతి దానియందు 

బయలుపరచబడుచునన్ది.  

గలతీయులకు 3:11 => ధరమ్శాసత్రముచేత ఎవడును దేవుని యెదుట నీతిమంతుడని తీరచ్బడడను 

సంగతి సప్షట్మే. ఏలయనగా నీతిమంతుడు విశావ్సమూలముగా జీవించును. 

హెబీర్యులకు 11:7 => విశావ్సమునుబటిట్ నోవహు అదివరకు చూడని సంగతులనుగూరిచ్ 

దేవునిచేత హెచచ్రింపబడి భయభకుత్లు గలవాడై, తన యింటివారి రక్షణ కొరకు ఒక ఓడను సిదధ్ము 

చేసెను; అందువలన అతడు లోకముమీద నేరసాథ్పన చేసి విశావ్సమునుబటిట్ కలుగు నీతికి 

వారసుడాయెను. 

2 పేతురు 2:5 => మరియు ఆయన పూరవ్కాలమందునన్ లోకమును విడిచిపెటట్క, భకిత్హీనుల 

సమూహము మీదికి జలపర్ళయమును రపిప్ంచినపుప్డు, నీతిని పర్కటించిన నోవహును మరి 

యేడుగురిని కాపాడెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:17 => ఆసా ఉనన్త సథ్లములను ఇశార్యేలీయులలోనుండి తీసివేయలేదు 

గాని యితడు బర్దికిన కాలమంతయు ఇతని హృదయము యథారథ్ముగా ఉండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:2 => అతడు యెహోవా దృషిట్కి యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచెను గాని 

పూరణ్హృదయముతో ఆయనను అనుసరింపలేదు. 

యోబు 1:1 => ఊజు దేశమునందు యోబు అను ఒక మనుషుయ్డుండెను. అతడు 

యథారథ్వరత్నుడును , నాయ్యవంతుడునై దేవునియందు భయభకుత్లు కలిగి చెడుతనము 

విసరిజ్ంచినవాడు. 
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యోబు 1:8 => అందుకు యెహోవా నీవు నా సేవకుడైన యోబు సంగతి ఆలోచించితివా? అతడు 

యథారథ్వరత్నుడును నాయ్యవంతుడునై దేవునియందు భయభకుత్లు కలిగి చెడుతనము 

విసరిజ్ంచినవాడు, భూమిమీద అతనివంటి వాడెవడును లేడు. 

కీరత్నలు 37:37 => నిరోద్షులను కనిపెటుట్ము యథారథ్వంతులను చూడుము సమాధానపరచువారి 

సంతతి నిలుచును గాని ఒకడైనను నిలువకుండ అపరాధులు నశించుదురు  

లూకా 1:6 => వీరిదద్రు పర్భువు యొకక్ సకలమైన ఆజఞ్ల చొపుప్నను నాయ్యవిధుల చొపుప్నను 

నిరపరాధులుగా నడుచుకొనుచు దేవుని దృషిట్కి నీతిమంతులై యుండిరి. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:9 => కీర్సుత్ను సంపాదించుకొని, ధరమ్శాసత్రమూలమైన నా నీతిని గాక, కీర్సుత్నందలి 

విశావ్సమువలననైన నీతి, అనగా విశావ్సమునుబటిట్ దేవుడు అనుగర్హించు నీతిగలవాడనై 

ఆయనయందు అగపడు నిమితత్మును, 

ఫిలిపీప్యులకు 3:10 => ఏ విధముచేతనైనను మృతులలోనుండి నాకు పునరుతాథ్నము 

కలుగవలెనని, ఆయన మరణ విషయములో సమానానుభవము గలవాడనై, ఆయనను ఆయన 

పునరుతాథ్న బలమును ఎరుగు నిమితత్మును, 

ఫిలిపీప్యులకు 3:11 => ఆయన శర్మలలో పాలివాడనగుట యెటిట్దో యెరుగు నిమితత్మును, 

సమసత్మును నషట్పరచుకొని వాటిని పెంటతో సమానముగా ఎంచుకొనుచునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:12 => ఇదివరకే నేను గెలిచితినని యైనను, ఇదివరకే సంపూరణ్సిదిధ్ పొందితినని 

యైనను నేను అనుకొనుటలేదు గాని, నేను దేని నిమితత్ము కీర్సుత్ యేసుచేత పటట్బడితినో దానిని 

పటుట్కొనవలెనని పరుగెతుత్చునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:13 => సహోదరులారా, నేనిదివరకే పటుట్కొని యునాన్నని తలంచుకొనను. 

అయితే ఒకటి చేయుచునాన్ను; వెనుక ఉనన్వి మరచి ముందునన్ వాటికొరకై వేగిరపడుచు 

ఫిలిపీప్యులకు 3:14 => కీర్సుత్యేసునందు దేవుని ఉనన్తమైన పిలుపునకు కలుగు బహుమానమును 

పొందవలెనని, గురియొదద్కే పరుగెతుత్చునాన్ను. 
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ఫిలిపీప్యులకు 3:15 => కాబటిట్ మనలో సంపూరుణ్లమైన వారమందరము ఈ తాతప్రయ్మే 

కలిగియుందము. అపుప్డు దేనిగూరిచ్యైనను మీకు వేరు తాతప్రయ్ము కలిగియునన్యెడల, అదియు 

దేవుడు మీకు బయలుపరచును. 

ఆదికాండము 5:22 => హనోకు మెతూషెలను కనిన తరువాత మూడువందల యేండుల్ దేవునితో 

నడుచుచు కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 

ఆదికాండము 5:24 => హనోకు దేవునితో నడిచిన తరువాత దేవుడతని తీసికొనిపోయెను గనుక 

అతడు లేకపోయెను. 

ఆదికాండము 17:1 => అబార్ము తొంబదితొమిమ్ది యేండల్ వాడైనపుప్డు యెహోవా అతనికి 

పర్తయ్క్షమై నేను సరవ్శకిత్గల దేవుడను; నా సనిన్ధిలో నడుచుచు నిందారహితుడవై యుండుము. 

ఆదికాండము 48:15 => అతడు యోసేపును దీవించి నా పితరులైన అబార్హాము ఇసాస్కులు 

ఎవనియెదుట నడుచుచుండిరో ఆ దేవుడు, నేను పుటిట్నది మొదలుకొని నేటివరకును ఎవడు ననున్ 

పోషించెనో ఆ దేవుడు, 

1 రాజులు 3:6 => సొలొమోను ఈలాగు మనవి చేసెను నీ దాసుడును నా తండిర్యునైన దావీదు నీ 

దృషిట్కి అనుకూలముగా సతయ్మును నీతిని అనుసరించి యథారథ్మైన మనసు గలవాడై పర్వరిత్ంచెను 

గనుక నీవు అతనియెడల పరిపూరణ్ కటాక్షమగుపరచి, యీ దినమున నునన్టుల్గా అతని 

సింహాసనముమీద అతని కుమారుని కూరుచ్ండబెటిట్ అతనియందు మహాకృపను చూపియునాన్వు. 

లూకా 1:6 => వీరిదద్రు పర్భువు యొకక్ సకలమైన ఆజఞ్ల చొపుప్నను నాయ్యవిధుల చొపుప్నను 

నిరపరాధులుగా నడుచుకొనుచు దేవుని దృషిట్కి నీతిమంతులై యుండిరి. 

1 పేతురు 2:5 => యేసుకీర్సుత్ దావ్రా దేవునికి అనుకూలములగు ఆతమ్ సంబంధమైన 

బలులనరిప్ంచుటకు పరిశుదధ్ యాజకులుగా ఉండునటుల్, మీరును సజీవమైన రాళల్వలెనుండి ఆతమ్ 

సంబంధమైన మందిరముగా కటట్బడుచునాన్రు. 

ఆదికాండము 5:29 => భూమిని యెహోవా శపించినందువలన కలిగిన మనచేతుల కషట్ము 

విషయములోను మన పని విషయములోను ఇతడు మనకు నెమమ్ది కలుగజేయుననుకొని అతనికి 

నోవహు అని పేరు పెటెట్ను 
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ఆదికాండము 9:21 => పిమమ్ట దార్కాష్రసము తార్గి మతుత్డై తన గుడారములో వసత్రహీనుడుగా 

నుండెను. 

ఆదికాండము 24:40 => అతడు ఎవని సనిన్ధిలో నేను జీవించుచునాన్నో ఆ యెహోవా నీతో కూడ 

తన దూతను పంపి నీ పర్యాణము సఫలము చేయును గనుక నీవు నా వంశసుథ్లలో నా తండిర్ 

యింటనుండి నా కుమారునికి భారయ్ను తీసికొని వచెచ్దవు 

ఆదికాండము 25:27 => ఆ చినన్వారు ఎదిగినపుప్డు ఏశావు వేటాడుటయందు నేరప్రియై 

అరణయ్వాసిగా నుండెను; యాకోబు సాధువై గుడారములలో నివసించుచుండెను. 

ఆదికాండము 37:2 => యాకోబు వంశావళి యిది. యోసేపు పదునేడేండల్వాడై తన సహోదరులతో 

కూడ మందను మేపుచుండెను. అతడు చినన్వాడై తన తండిర్ భారయ్లైన బిలాహ్ కుమారులయొదద్ను జిలాప్ 

కుమారులయొదద్ను ఉండెను. అపుప్డు యోసేపు వారి చెడుతనమునుగూరిచ్న సమాచారము వారి 

తండిర్యొదద్కు తెచుచ్చుండువాడు. 

లేవీయకాండము 26:12 => నేను మీ మధయ్ నడిచెదను మీకు దేవుడనైయుందును; మీరు నాకు 

పర్జలైయుందురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:13 => నీవు నీ దేవుడైన యెహోవాయొదద్ యథారథ్పరుడవై 

యుండవలెను. 

2 సమూయేలు 22:24 => దోషకిర్యలు నేను చేయనొలల్కుంటిని ఆయన దృషిట్కి యథారుథ్డనైతిని. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:4 => నోవహు షేము హాము యాపెతు. 

యోబు 2:3 => అందుకు యెహోవా నీవు నా సేవకుడైన యోబు సంగతి ఆలోచించితివా? అతడు 

యథారథ్వరత్నుడును నాయ్యవంతుడునై దేవునియందు భయభకుత్లు కలిగి చెడుతనము 

విసరిజ్ంచినవాడు, భూమిమీద అతనివంటి వాడెవడును లేడు. నిషాక్రణముగా అతనిని 

పాడుచేయుటకు నీవు ననున్ పేర్రేపించినను అతడు ఇంకను తన యథారథ్తను వదలక నిలకడగా 

నునాన్డనగా 
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యెషయా 38:3 => యెహోవా, యథారథ్ హృదయుడనై సతయ్ముతో నీ సనిన్ధిని నేనెటుల్ 

నడచుకొంటినో, నీ దృషిట్కి అనుకూలముగా సమసత్మును నేనెటుల్ జరిగించితినో, కృపతో జాఞ్పకము 

చేసికొనుమని హిజిక్యా కనీన్ళుల్ విడుచుచు యెహోవాను పార్రిథ్ంపగా 

ఆమోసు 3:3 => సమమ్తింపకుండ ఇదద్రు కూడి నడుతురా?ఎర దొరకక సింహము అడవిలో 

గరిజ్ంచునా?  

మలాకీ 2:6 => సతయ్ముగల ధరమ్శాసత్రము బోధించుచు దురోభ్ధ నేమాతర్మును చేయక 

సమాధానమును బటిట్యు యథారథ్తను బటిట్యు ననన్నుసరించి నడచుకొనువారై, దోషమునుండి 

యనేకులను తిర్పిప్రి. 

మతత్యి 1:19 => ఆమె భరత్యైన యోసేపు నీతిమంతుడైయుండి ఆమెను అవమానపరచనొలల్క 

రహసయ్ముగా ఆమెను విడనాడ ఉదేద్శించెను. 

మతత్యి 19:21 => అందుకు యేసు నీవు పరిపూరుణ్డవగుటకు కోరినయెడల, పోయి నీ ఆసిత్ని అమిమ్ 

బీదలకిముమ్, అపుప్డు పరలోకమందు నీకు ధనము కలుగును; నీవు వచిచ్ ననున్ వెంబడించుమని 

అతనితో చెపెప్ను 

వచనము 10 

షేము, హాము, యాపెతను ముగుగ్రు కుమారులను నోవహు కనెను. 

ఆదికాండము 5:32 => నోవహు ఐదువందల యేండుల్ గలవాడై షేమును హామును యాపెతును 

కనెను. 

ఆదికాండము 7:13 => ఆ దినమందే నోవహును నోవహు కుమారులగు షేమును హామును 

యాపెతును నోవహు భారయ్యు వారితో కూడ అతని ముగుగ్రు కోడండుర్ను ఆ ఓడలో పర్వేశించిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:4 => నోవహు షేము హాము యాపెతు. 

వచనము 11 

భూలోకము దేవుని సనిన్ధిని చెడిపోయి యుండెను; భూలోకము బలాతాక్రముతో నిండియుండెను. 
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ఆదికాండము 7:1 => యెహోవా ఈ తరమువారిలో నీవే నా యెదుట నీతిమంతుడవై యుండుట 

చూచితిని గనుక నీవును నీ యింటివారును ఓడలో పర్వేశించుడి. 

ఆదికాండము 10:9 => అతడు యెహోవా యెదుట పరాకర్మముగల వేటగాడు. కాబటిట్ యెహోవా 

యెదుట పరాకర్మముగల వేటగాడైన నిమోర్దువలె అను లోకోకిత్ కలదు. 

ఆదికాండము 13:13 => సొదొమ మనుషుయ్లు దుషుట్లును, యెహోవా దృషిట్కి బహు పాపులునై 

యుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:27 => నీ మనసుస్ మెతత్నిదై యీ సథ్లముమీదను దాని కాపురసుథ్లమీదను 

దేవుడు పలికిన మాటలను నీవు వినినపుప్డు నా సనిన్ధిని నినున్ నీవు తగిగ్ంచుకొని నీ వసత్రములు 

చింపుకొని నా సనిన్ధిని కనీన్రు విడిచితివి గనుక నీ మనవిని నేను ఆలకించితిని. 

లూకా 1:6 => వీరిదద్రు పర్భువు యొకక్ సకలమైన ఆజఞ్ల చొపుప్నను నాయ్యవిధుల చొపుప్నను 

నిరపరాధులుగా నడుచుకొనుచు దేవుని దృషిట్కి నీతిమంతులై యుండిరి. 

రోమీయులకు 2:13 => ధరమ్శాసత్రము వినువారు దేవుని దృషిట్కి నీతిమంతులు కారుగాని 

ధరమ్శాసత్రమును అనుసరించి పర్వరిత్ంచువారే నీతిమంతులుగా ఎంచబడుదురు. 

రోమీయులకు 3:19 => పర్తి నోరు మూయబడునటుల్ను, సరవ్లోకము దేవుని శిక్షకు 

పాతర్మగునటుల్ను, ధరమ్శాసత్రము చెపుప్చునన్ వాటిననిన్టిని ధరమ్శాసత్రమునకు లోనైనవారితో 

చెపుప్చునన్దని యెరుగుదుము. 

కీరత్నలు 11:5 => యెహోవా నీతిమంతులను పరిశీలించును దుషుట్లును బలాతాక్రాసకుత్లును 

ఆయనకు అసహుయ్లు, 

కీరత్నలు 55:9 => పటట్ణములో బలాతాక్ర కలహములు జరుగుట నేను చూచుచునాన్ను. పర్భువా, 

అటిట్పనులు చేయువారిని నిరూమ్లము చేయుము వారి నాలుకలు ఛేదించుము. 

కీరత్నలు 140:11 => కొండెములాడువారు భూమిమీద సిథ్రపడకుందురుగాక ఆపతుత్ బలాతాక్రులను 

తరిమి వారిని పడదోర్యును గాక. 
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యెషయా 60:18 => ఇకను నీ దేశమున బలాతాక్రమను మాట వినబడదు నీ సరిహదుద్లలో పాడు 

అను మాటగాని నాశనము అను మాటగాని వినబడదు రక్షణయే నీకు పార్కారములనియు పర్ఖాయ్తియే 

నీ గుమమ్ములనియు నీవు చెపుప్కొందువు.  

యిరిమ్యా 6:7 => ఊట తన జలమును పైకి ఉబుక చేయునటుల్ అది తన చెడుతనమును పైకి 

ఉబుకచేయుచునన్ది, బలాతాక్రమును దోపుడును దానిలో జరుగుట వినబడుచునన్ది, గాయములును 

దెబబ్లును నితయ్ము నాకు కనబడుచునన్వి. 

యెహెజేక్లు 8:17 => అపుప్డాయన నాతో ఇటల్నెను నరపుతుర్డా, నీవు చూచితివే; యూదావారు 

ఇకక్డ ఇటిట్ హేయ కృతయ్ములు జరిగించుట చాలదా? వారు దేశమును బలాతాక్రముతో నింపుచు 

నాకు కోపము పుటిట్ంచుదురు, తీగె ముకుక్నకు పెటుట్చు మరి ఎకుక్వగా నాకు కోపము పుటిట్ంచుదురు. 

యెహెజేక్లు 28:16 => అయితే నీకు కలిగిన విసాత్రమైన వరత్కముచేత లోలోపల నీవు అనాయ్యము 

పెంచుకొని పాపము చేయుచు వచిచ్తివి గనుక దేవుని పరవ్తముమీద నీవుండకుండ నేను నినున్ 

అపవితర్పరచితిని ఆశర్యముగా ఉనన్ కెరూబూ, కాలుచునన్ రాళల్మధయ్ను నీవికను సంచరింపవు, 

నినున్ నాశనము చేసితిని.  

హోషేయ 4:1 => ఇశార్యేలు వారలారా, యెహోవా మాట ఆలకించుడి. సతయ్మును కనికరమును 

దేవునిగూరిచ్న జాఞ్నమును దేశమందు లేకపోవుట చూచి యెహోవా దేశనివాసులతో 

వాయ్జెయ్మాడుచునాన్డు. 

హోషేయ 4:2 => అబదధ్సాక్షయ్ము పలుకుటయు అబదధ్మాడుటయు హతయ్ చేయుటయు 

దొంగిలించుటయు వయ్భిచరించుటయు వాడుకయెయ్ను; జనులు కనన్ము వేసెదరు, మానక నరహతయ్ 

చేసెదరు. 

హబకూక్కు 1:2 => యెహోవా, నేను మొఱ ఱ్పెటిట్నను నీవెనాన్ళుల్ ఆలకింపకుందువు? బలాతాక్రము 

జరుగుచునన్దని నేను నీకు మొఱ ఱ్పెటిట్నను నీవు రకిష్ంపకయునాన్వు. 

హబకూక్కు 2:8 => బహు జనముల ఆసిత్ని నీవు కొలల్పెటిట్యునాన్వు గనుక శేషించిన జనులు 

దేశములకును పటట్ణములకును వాటిలోని నివాసులకును నీవు చేసిన నరహతయ్ను బటిట్యు 

బలాతాక్రమును బటిట్యు నినున్ కొలల్పెటుట్దురు. 
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హబకూక్కు 2:17 => లెబానోనునకు నీవు చేసిన బలాతాక్రము నీమీదికే వచుచ్ను, పశువులను 

బెదరించిన బెదరు నీమీదనే పడును. దేశములకును పటట్ణములకును వాటిలోని నివాసులకును నీవు 

చేసిన నరహతయ్ను బటిట్యు జరిగిన బలాతాక్రమును బటిట్యు ఇది సంభవించును.  

ఆదికాండము 6:13 => దేవుడు నోవహుతో -సమసత్ శరీరుల మూలముగా భూమి బలాతాక్రముతో 

నిండియునన్ది గనుక నా సనిన్ధిని వారి అంతము వచిచ్యునన్ది; ఇదిగో వారిని భూమితోకూడ 

నాశనము చేయుదును. 

నిరగ్మకాండము 32:7 => కాగా యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను నీవు దిగివెళుల్ము; ఐగుపుత్ 

దేశమునుండి నీవు రపిప్ంచిన నీ పర్జలు చెడిపోయిరి.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:12 => నీవు లేచి యికక్డనుండి తవ్రగా దిగుము; నీవు ఐగుపుత్లోనుండి 

రపిప్ంచిన నీ జనము చెడిపోయి, నేను వారికాజాఞ్పించిన తోర్వలోనుండి తవ్రగా తొలగి తమకు 

పోతబొమమ్ను చేసికొనిరని నాతో చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 2:17 => అందువలన జనులు యెహోవాకు నైవేదయ్ము చేయుటయందు 

అసహయ్పడుటకు ఆ యౌవనులు కారణమైరి, గనుక వారి పాపము యెహోవా సనిన్ధిని బహు 

గొపప్దాయెను. 

యోబు 22:15 => పూరవ్మునుండి దుషుట్లు అనుసరించిన మారగ్మును నీవు అనుసరించెదవా? 

కీరత్నలు 14:1 => దేవుడు లేడని బుదిధ్హీనులు తమ హృదయములో అనుకొందురు. వారు 

చెడిపోయినవారు అసహయ్కారయ్ములు చేయుదురు. మేలుచేయు వాడొకడును లేడు. 

కీరత్నలు 17:4 => మనుషుయ్ల కారయ్ముల విషయమైతే బలాతాక్రుల మారగ్ముల తపిప్ంచుకొనుటకై నీ 

నోటిమాటనుబటిట్ ననున్ నేను కాపాడుకొనియునాన్ను. 

కీరత్నలు 53:1 => దేవుడు లేడని బుదిధ్హీనులు తమ హృదయములో అనుకొందురు. వారు 

చెడిపోయినవారు, అసహయ్కారయ్ములు చేయుదురు మేలుచేయువాడొకడును లేడు. 

పర్సంగి 7:10 => ఈ దినములకంటె మునుపటి దినములు ఏల కేష్మకరములు అని యడుగవదుద్; 

ఈ పర్శన్వేయుట జాఞ్నయుకత్ము కాదు 
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పర్సంగి 7:29 => ఇది యొకటిమాతర్ము నేను కనుగొంటిని, ఏమనగా దేవుడు నరులను 

యథారథ్వంతులనుగా పుటిట్ంచెను గాని వారు వివిధమైన తంతర్ములు కలిప్ంచుకొనియునాన్రు. 

యెషయా 24:5 => లోకనివాసులు ధరమ్శాసనములను అతికర్మించియునాన్రు కటట్డను మారిచ్ 

నితయ్నిబంధనను మీరియునాన్రు. దాని నివాసులచేత లోకము అపవితర్మాయెను. 

యెషయా 59:6 => వారి పటుట్బటట్ నేయుటకు పనికిరాదు వారు నేసినది ధరించుకొనుటకు ఎవనికిని 

వినియోగింపదు వారి కిర్యలు పాపకిర్యలే వారు బలాతాక్రము చేయువారే.  

యెహెజేక్లు 12 :19 => దేశములోని జనులకీలాగు పర్కటించుము యెరూషలేము 

నివాసులనుగూరిచ్యు ఇశార్యేలు దేశమునుగూరిచ్యు పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

దానిలోనునన్ కాపురసుథ్లందరును చేసిన బలాతాక్రమునుబటిట్ దానిలోని సమసత్మును పాడైపోవును 

గనుక చింతతో వారు ఆహారము తిందురు భయభార్ంతితో నీళుల్ తార్గుదురు  

యెహెజేక్లు 18:7 => ఎవనినైనను భాదపెటట్కయు, ఋణసుథ్నికి అతని తాకటుట్ను చెలిల్ంచి 

బలాతాక్రముచేత ఎవనికైనను నషట్ము కలుగజేయకయు నుండువాడై, ఆకలి గలవానికి ఆహారమిచిచ్ 

దిగంబరికి బటట్యిచిచ్ 

జెకరాయ్ 5:2 => నీకేమి కనబడుచునన్దని అతడు ననన్డుగగా నేను, ఇరువైమూరల నిడివియు 

పదిమూరల వెడలుప్నుగల యెగిరిపోవు పుసత్కమొకటి నాకు కనబడుచునన్దంటిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:35 => పౌలు మెటల్మీదికి వచిచ్నపుప్డు జనులు గుంపుకూడి 

బలవంతము చేయుచునన్ందున సైనికులు అతనిని మోసికొని పోవలసి వచెచ్ను. 

రోమీయులకు 5:13 => ఏలయనగా ధరమ్శాసత్రము వచిచ్నదనుక పాపము లోకములో ఉండెను గాని 

ధరమ్శాసత్రము లేనపుప్డు పాపము ఆరోపింపబడదు. 

వచనము 12 

దేవుడు భూలోకమును చూచినపుప్డు అది చెడిపోయి యుండెను; భూమిమీద సమసత్ శరీరులు తమ 

మారగ్మును చెరిపివేసుకొని యుండిరి.  

ఆదికాండము 6:8 => అయితే నోవహు యెహోవా దృషిట్యందు కృప పొందినవాడాయెను. 
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ఆదికాండము 18:21 => నేను దిగిపోయి నాయొదద్కు వచిచ్న ఆ మొర చొపుప్ననే వారు 

సంపూరణ్ముగా చేసిరో లేదో చూచెదను; చేయనియెడల నేను తెలిసికొందుననెను. 

యోబు 33:27 => అపుప్డు వాడు మనుషుయ్లయెదుట సంతోషించుచు ఇటల్ని పలుకును 

యథారథ్మైనదానిని వయ్తాయ్సపరచి నేను పాపము చేసితిని అయినను దానికి తగిన పర్తికారము నాకు 

చేయబడలేదు 

కీరత్నలు 14:2 => వివేకము కలిగి దేవుని వెదకువారు కలరేమో అని యెహోవా ఆకాశమునుండి 

చూచి నరులను పరిశీలించెను 

కీరత్నలు 33:13 => యెహోవా ఆకాశములోనుండి కనిపెటుట్చునాన్డు ఆయన నరులందరిని 

దృషిట్ంచుచునాన్డు. 

కీరత్నలు 33:14 => తానునన్ నివాససథ్లములోనుండి భూలోక నివాసులందరివైపు ఆయన 

చూచుచునాన్డు. 

కీరత్నలు 53:2 => వివేకము కలిగి దేవుని వెదకువారు కలరేమో అని దేవుడు ఆకాశమునుండి చూచి 

నరులను పరిశీలించెను. 

కీరత్నలు 53:3 => వారందరును దారి తొలగి బొతిత్గా చెడియునాన్రు ఒకడును తపప్కుండ 

అందరును చెడియునాన్రు మేలు చేయువారెవరును లేరు ఒకక్డైనను లేడు.  

సామెతలు 15:3 => యెహోవా కనున్లు పర్తి సథ్లముమీదనుండును చెడ డ్వారిని మంచివారిని అవి 

చూచుచుండును. 

ఆదికాండము 6:4 => ఆ దినములలో నెఫీలులను వారు భూమిమీదనుండిరి; తరువాతను ఉండిరి. 

దేవుని కుమారులు నరుల కుమారెత్లతో పోయినపుప్డు వారికి పిలల్లను కనిరి. పూరవ్కాలమందు పేరు 

పొందిన శూరులు వీరే. 

ఆదికాండము 6:5 => నరుల చెడుతనము భూమిమీద గొపప్దనియు, వారి హృదయము యొకక్ 

తలంపులలోని ఊహ అంతయు ఎలల్పుప్డు కేవలము చెడ డ్దనియు యెహోవా చూచి 

ఆదికాండము 7:1 => యెహోవా ఈ తరమువారిలో నీవే నా యెదుట నీతిమంతుడవై యుండుట 

చూచితిని గనుక నీవును నీ యింటివారును ఓడలో పర్వేశించుడి. 
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ఆదికాండము 7:21 => అపుప్డు పకుష్లేమి పశువులేమి మృగములేమి భూమిమీద పార్కు 

పురుగులేమి భూమిమీద సంచరించు సమసత్ శరీరులేమి సమసత్ నరులేమి చచిచ్పోయిరి. 

ఆదికాండము 9:12 => మరియు దేవుడు నాకును మీకును మీతోకూడ నునన్ సమసత్ జీవరాసులకును 

మధయ్ నేను తరతరములకు ఏరప్రచుచునన్ నిబంధనకు గురుతు ఇదే. 

ఆదికాండము 9:16 => ఆ ధనుసుస్ మేఘములో నుండును. నేను దాని చూచి దేవునికిని భూమిమీద 

నునన్ సమసత్ శరీరులలో పార్ణముగల పర్తి దానికిని మధయ్నునన్ నితయ్ నిబంధనను జాఞ్పకము 

చేసికొందుననెను. 

ఆదికాండము 9:17 => మరియు దేవుడు నాకును భూమిమీద నునన్ సమసత్ శరీరులకును మధయ్ 

నేను సిథ్రపరచిన నిబంధనకు గురుతు ఇదే అని నోవహుతో చెపెప్ను. 

యోబు 22:15 => పూరవ్మునుండి దుషుట్లు అనుసరించిన మారగ్మును నీవు అనుసరించెదవా? 

యోబు 22:16 => వారు అకాలముగా ఒక నిమిషములో నిరూమ్లమైరివారి పునాదులు 

జలపర్వాహమువలె కొటుట్కొనిపోయెను. 

యోబు 22:17 => ఆయన మంచి పదారథ్ములతో వారి యిండల్ను నింపినను 

లూకా 3:6 => సకల శరీరులు దేవుని రక్షణ చూతురు అని అరణయ్ములో కేకలు వేయుచునన్ యొకని 

శబద్ము అని పర్వకత్యైన యెషయా వాకయ్ముల గర్ంథమందు వార్యబడినటుట్ ఇది జరిగెను. 

1 పేతురు 3:19 => ఆతమ్ విషయములో బర్దికింపబడి, పాపముల విషయములో ఒకక్సారే 

శర్మపడెను. 

1 పేతురు 3:20 => దేవుని దీరఘ్శాంతము ఇంక కనిపెటుట్చుండినపుప్డు పూరవ్ము నోవహు 

దినములలో ఓడ సిదధ్పరచబడుచుండగా, అవిధేయులైన వారియొదద్కు, అనగా చెరలో ఉనన్ 

ఆతమ్లయొదద్కు, ఆయన ఆతమ్రూపిగానే వెళి ల్ వారికి పర్కటించెను. ఆ ఓడలో కొందరు, అనగా ఎనిమిది 

మంది నీటిదావ్రా రక్షణ పొందిరి. 

2 పేతురు 2:5 => మరియు ఆయన పూరవ్కాలమందునన్ లోకమును విడిచిపెటట్క, భకిత్హీనుల 

సమూహము మీదికి జలపర్ళయమును రపిప్ంచినపుప్డు, నీతిని పర్కటించిన నోవహును మరి 

యేడుగురిని కాపాడెను. 
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ఆదికాండము 6:13 => దేవుడు నోవహుతో -సమసత్ శరీరుల మూలముగా భూమి బలాతాక్రముతో 

నిండియునన్ది గనుక నా సనిన్ధిని వారి అంతము వచిచ్యునన్ది; ఇదిగో వారిని భూమితోకూడ 

నాశనము చేయుదును. 

నిరగ్మకాండము 23:2 => దుషాక్రయ్ము జరిగించుటకై సమూహమును వెంబడించవదుద్, 

నాయ్యమును తిర్పిప్వేయుటకు సమూహముతో చేరి వాయ్జెయ్ములో సాక్షయ్ము పలుకకూడదు; 

నిరగ్మకాండము 32:7 => కాగా యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను నీవు దిగివెళుల్ము; ఐగుపుత్ 

దేశమునుండి నీవు రపిప్ంచిన నీ పర్జలు చెడిపోయిరి.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:26 => మావలె సమసత్ శరీరులలో మరి ఎవడు సజీవుడైన దేవుని సవ్రము 

అగిన్మధయ్నుండి పలుకుట విని బర్దికెను? 

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:12 => నీవు లేచి యికక్డనుండి తవ్రగా దిగుము; నీవు ఐగుపుత్లోనుండి 

రపిప్ంచిన నీ జనము చెడిపోయి, నేను వారికాజాఞ్పించిన తోర్వలోనుండి తవ్రగా తొలగి తమకు 

పోతబొమమ్ను చేసికొనిరని నాతో చెపెప్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:5 => వారు తముమ్ చెరుపుకొనిరి; ఆయన పుతుర్లు కారు; వారు 

కళంకులు మూరఖ్తగల వకర్వంశము. 

కీరత్నలు 10:5 => వారెలల్పప్డు భయము మానుకొని పర్వరిత్ంతురు నీ నాయ్యవిధులు ఉనన్తమైనవై 

వారి దృషిట్కి అందకుండును. వారు తమ శతుర్వులనందరిని చూచి తిరసక్రింతురు. 

కీరత్నలు 12:1 => యెహోవా ననున్ రకిష్ంపుము, భకిత్గలవారు లేకపోయిరి విశావ్సులు నరులలో 

నుండకుండ గతించిపోయిరి. 

కీరత్నలు 14:1 => దేవుడు లేడని బుదిధ్హీనులు తమ హృదయములో అనుకొందురు. వారు 

చెడిపోయినవారు అసహయ్కారయ్ములు చేయుదురు. మేలుచేయు వాడొకడును లేడు. 

సామెతలు 21:8 => దోషభరితుని మారగ్ము మికిక్లి వంకరమారగ్ము పవితుర్ల కారయ్ము 

యథారథ్ము. 

పర్సంగి 7:10 => ఈ దినములకంటె మునుపటి దినములు ఏల కేష్మకరములు అని యడుగవదుద్; 

ఈ పర్శన్వేయుట జాఞ్నయుకత్ము కాదు 
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పర్సంగి 7:29 => ఇది యొకటిమాతర్ము నేను కనుగొంటిని, ఏమనగా దేవుడు నరులను 

యథారథ్వంతులనుగా పుటిట్ంచెను గాని వారు వివిధమైన తంతర్ములు కలిప్ంచుకొనియునాన్రు. 

యిరిమ్యా 45:5 => నీ నిమితత్ము నీవు గొపప్వాటిని వెదకుచునాన్వా? వెదకవదుద్; నేను 

సరవ్శరీరులమీదికి కీడు రపిప్ంచుచునాన్ను, అయితే నీవు వెళుల్ సథ్లములనిన్టిలో దోపుడుసొముమ్ 

దొరికినటుట్గా నీ పార్ణమును నీకిచుచ్చునాన్ను; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 18:7 => ఎవనినైనను భాదపెటట్కయు, ఋణసుథ్నికి అతని తాకటుట్ను చెలిల్ంచి 

బలాతాక్రముచేత ఎవనికైనను నషట్ము కలుగజేయకయు నుండువాడై, ఆకలి గలవానికి ఆహారమిచిచ్ 

దిగంబరికి బటట్యిచిచ్ 

జెఫనాయ్ 3:7 => దాని విషయమై నా నిరణ్యమంతటిచొపుప్న మీ నివాససథ్లము సరవ్నాశము 

కాకుండునటుల్, నాయందు భయభకుత్లు కలిగి శిక్షకు లోబడుదురని నేననుకొంటిని గాని వారు 

దుష కిర్యలు చేయుటయందు అతాయ్శ గలవారైరి. 

మతత్యి 7:13 => ఇరుకు దావ్రమున పర్వేశించుడి; నాశనమునకు పోవు దావ్రము వెడలుప్ను, ఆ 

దారి విశాలమునై యునన్ది, దాని దావ్రా పర్వేశించువారు అనేకులు.  

యోహాను 3:6 => శరీరమూలముగా జనిమ్ంచినది శరీరమును ఆతమ్మూలముగా జనిమ్ంచినది 

ఆతమ్యునైయునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:17 => అంతయ్దినములయందు నేను మనుషుయ్లందరిమీద నా ఆతమ్ను 

కుమమ్రించెదను మీ కుమారులును మీ కుమారెత్లును పర్వచించెదరు మీ యౌవనులకు దరశ్నములు 

కలుగును మీ వృదుధ్లు కలలు కందురు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:35 => పౌలు మెటల్మీదికి వచిచ్నపుప్డు జనులు గుంపుకూడి 

బలవంతము చేయుచునన్ందున సైనికులు అతనిని మోసికొని పోవలసి వచెచ్ను. 

వచనము 13 

దేవుడు నోవహుతో -సమసత్ శరీరుల మూలముగా భూమి బలాతాక్రముతో నిండియునన్ది గనుక నా 

సనిన్ధిని వారి అంతము వచిచ్యునన్ది; ఇదిగో వారిని భూమితోకూడ నాశనము చేయుదును. 
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యిరిమ్యా 51:13 => విసాత్రజలములయొదద్ నివసించుదానా, నిధుల సమృదిధ్గలదానా, నీ అంతము 

వచిచ్నది అనాయ్యలాభము నీకిక దొరకదు.  

యెహెజేక్లు 7:2 => నరపుతుర్డా, పర్కటింపుము; ఇశార్యేలీయుల దేశమునకు అంతము 

వచిచ్యునన్ది, నలుదికుక్ల దేశమునకు అంతము వచేచ్యునన్దని పర్భువగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు; ఇపుప్డు నీకు అంతము వచేచ్యునన్ది. 

యెహెజేక్లు 7:3 => నా కోపము నీమీద తెపిప్ంచు నీ పర్వరత్ననుబటిట్ నీకు తీరుప్తీరిచ్, నీవు చేసిన 

సమసత్ హేయకృతయ్ముల ఫలము నీమీదికి రపిప్ంచుచునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 7:4 => నీయెడల కటాక్షముంచకయు కనికరము చూపకయు నుందును, నేను 

యెహోవానై యునాన్నని నీవెరుగునటుల్ నీ పర్వరత్న ఫలము నీవు అనుభవింపజేసెదను, నీ హేయ 

కృతయ్ములు నీమధయ్నే యుండనితుత్ను. 

యెహెజేక్లు 7:5 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా దురదృషట్ము వింతైన దురదృషట్ము 

సంభవించుచునన్ది, 

యెహెజేక్లు 7:6 => అంతము వచుచ్చునన్ది, అంతమే వచుచ్చునన్ది, అది నీ కొరకు 

కనిపెటుట్చునన్ది, ఇదిగో సమీపమాయెను. 

ఆమోసు 8:2 => ఆమోసూ, నీకు కనబడుచునన్దేమని ననన్డుగగా వేసవికాలపు పండల్గంప నాకు 

కనబడుచునన్దని నేనంటిని, అపుప్డు యెహోవా నాతో సెలవిచిచ్నదేమనగా నా జనులగు 

ఇశార్యేలీయులకు అంతము వచేచ్యునన్ది, నేనికను వారిని విచారణచేయక మానను. 

1 పేతురు 4:7 => అయితే అనిన్టి అంతము సమీపమైయునన్ది. కాగా మీరు సవ్సథ్బుదిధ్ గలవారై, 

పార్రథ్నలు చేయుటకు మెలకువగా ఉండుడి. 

ఆదికాండము 6:4 => ఆ దినములలో నెఫీలులను వారు భూమిమీదనుండిరి; తరువాతను ఉండిరి. 

దేవుని కుమారులు నరుల కుమారెత్లతో పోయినపుప్డు వారికి పిలల్లను కనిరి. పూరవ్కాలమందు పేరు 

పొందిన శూరులు వీరే. 

ఆదికాండము 6:11 => భూలోకము దేవుని సనిన్ధిని చెడిపోయి యుండెను; భూలోకము 

బలాతాక్రముతో నిండియుండెను. 
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ఆదికాండము 6:12 => దేవుడు భూలోకమును చూచినపుప్డు అది చెడిపోయి యుండెను; 

భూమిమీద సమసత్ శరీరులు తమ మారగ్మును చెరిపివేసుకొని యుండిరి.  

ఆదికాండము 49:5 => షిమోయ్ను లేవి అనువారు సహోదరులు వారి ఖడగ్ములు బలాతాక్రపు 

ఆయుధములు.  

హోషేయ 4:1 => ఇశార్యేలు వారలారా, యెహోవా మాట ఆలకించుడి. సతయ్మును కనికరమును 

దేవునిగూరిచ్న జాఞ్నమును దేశమందు లేకపోవుట చూచి యెహోవా దేశనివాసులతో 

వాయ్జెయ్మాడుచునాన్డు. 

హోషేయ 4:2 => అబదధ్సాక్షయ్ము పలుకుటయు అబదధ్మాడుటయు హతయ్ చేయుటయు 

దొంగిలించుటయు వయ్భిచరించుటయు వాడుకయెయ్ను; జనులు కనన్ము వేసెదరు, మానక నరహతయ్ 

చేసెదరు. 

ఆదికాండము 6:17 => ఇదిగో నేనే జీవవాయువుగల సమసత్ శరీరులను ఆకాశముకిర్ంద 

నుండకుండ నాశము చేయుటకు భూమిమీదికి జలపర్వాహము రపిప్ంచుచునాన్ను. లోకమందునన్ 

సమసత్మును చనిపోవును; 

ఆదికాండము 7:23 => నరులతోకూడ పశువులును పురుగులును ఆకాశపకుష్లును నేలమీదనునన్ 

జీవరాసులనిన్యు తుడిచివేయబడెను. అవి భూమిమీద నుండకుండ తుడిచివేయబడెను. నోవహును 

అతనితోకూడ ఆ ఓడలో నునన్వియు మాతర్ము మిగిలియుండెను. 

యిరిమ్యా 4:23 => నేను భూమిని చూడగా అది నిరాకారముగాను శూనయ్ముగాను ఉండెను; 

ఆకాశముతటుట్ చూడగా అచచ్ట వెలుగులేకపోయెను. 

యిరిమ్యా 4:24 => పరవ్తములను చూడగా అవి కంపించుచునన్వి కొండలనిన్యు కదులుచునన్వి. 

యిరిమ్యా 4:25 => నేను చూడగా నరుడొకడును లేకపోయెను, ఆకాశపకుష్లనిన్యు 

ఎగిరిపోయియుండెను. 

యిరిమ్యా 4:26 => నేను చూచుచుండగా ఫలవంతమైన భూమి యెడారి ఆయెను, అందులోని 

పటట్ ణములనిన్యు యెహోవా కోపాగిన్ కి నిలువలేక ఆయన యెదుట నుండకుండ 

పడగొటట్బడియుండెను. 
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యిరిమ్యా 4:27 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఈదేశమంతయు పాడగును గాని 

నిశేశ్షముగా దాని నాశనము చేయను. 

యిరిమ్యా 4:28 => దానినిబటిట్ భూమి దుఃఖించుచునన్ది, పైన ఆకాశము కారు కమిమ్యునన్ది, 

అయితే నేను దానిని నిరణ్యించినపుప్డు మాట ఇచిచ్తిని, నేను పశాచ్తాత్ప పడుటలేదు 

రదుద్చేయుటలేదు. 

హెబీర్యులకు 11:7 => విశావ్సమునుబటిట్ నోవహు అదివరకు చూడని సంగతులనుగూరిచ్ 

దేవునిచేత హెచచ్రింపబడి భయభకుత్లు గలవాడై, తన యింటివారి రక్షణ కొరకు ఒక ఓడను సిదధ్ము 

చేసెను; అందువలన అతడు లోకముమీద నేరసాథ్పన చేసి విశావ్సమునుబటిట్ కలుగు నీతికి 

వారసుడాయెను. 

2 పేతురు 3:6 => ఆ నీళల్వలన అపుప్డునన్ లోకము నీటివరదలో మునిగి నశించెను. 

2 పేతురు 3:7 => అయితే ఇపుప్డునన్ ఆకాశమును భూమియు భకిత్హీనుల తీరుప్ను నాశనమును 

జరుగు దినమువరకు అగిన్కొరకు నిలువచేయబడినవై , అదే వాకయ్మువలన భదర్ము 

చేయబడియునన్వి. 

2 పేతురు 3:10 => అయితే పర్భువు దినము దొంగ వచిచ్నటుల్ వచుచ్ను. ఆ దినమున ఆకాశములు 

మహాధవ్నితో గతించిపోవును, పంచభూతములు మికక్టమైన వేండర్ముతో లయమైపోవును, 

భూమియు దానిమీదనునన్ కృతయ్ములును కాలిపోవును 

2 పేతురు 3:11 => ఇవనిన్యు ఇటుల్ లయమైపోవునవి గనుక, ఆకాశములు రవులుకొని 

లయమైపోవునటిట్యు, పంచభూతములు మహావేండర్ముతో కరిగిపోవునటిట్యు, 

2 పేతురు 3:12 => దేవుని దినపు రాకడకొరకు కనిపెటుట్చు, దానిని ఆశతో అపేకిష్ంచుచు, మీరు 

పరిశుదధ్మైన పర్వరత్నతోను భకిత్తోను ఎంతో జాగర్తత్ గలవారై యుండవలెను. 

ఆదికాండము 7:4 => ఎందుకనగా ఇంకను ఏడు దినములకు నేను నలుబది పగళుల్ను నలుబది 

రాతుర్లును భూమిమీద వరష్ము కురిపించి, నేను చేసిన సమసత్ జీవరాసులను భూమిమీద ఉండకుండ 

తుడిచివేయుదునని నోవహుతో చెపెప్ను. 
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ఆదికాండము 7:21 => అపుప్డు పకుష్లేమి పశువులేమి మృగములేమి భూమిమీద పార్కు 

పురుగులేమి భూమిమీద సంచరించు సమసత్ శరీరులేమి సమసత్ నరులేమి చచిచ్పోయిరి. 

2 సమూయేలు 4:11 => వాడు తెచిచ్న వరత్మానమునకు బహుమానముగా సికల్గులో నేను వానిని 

పటుట్కొని చంపించితిని. కావున దురామ్రుగ్లైన మీరు ఇషోబ్షెతు ఇంటిలో చొరబడి, అతని మంచము 

మీదనే నిరోద్షియగువానిని చంపినపుప్డు మీచేత అతని పార్ణదోషము విచారింపక పోవుదునా? 

లోకములో ఉండకుండ నేను మిముమ్ను తీసివేయక మానుదునా? 

యోబు 12:15 => ఆలోచించుము ఆయన జలములను బిగబటట్గా అవి ఆరిపోవును వాటిని 

పర్వహింపనియయ్గా అవి భూమిని ముంచివేయును. 

యెహెజేక్లు 8:17 => అపుప్డాయన నాతో ఇటల్నెను నరపుతుర్డా, నీవు చూచితివే; యూదావారు 

ఇకక్డ ఇటిట్ హేయ కృతయ్ములు జరిగించుట చాలదా? వారు దేశమును బలాతాక్రముతో నింపుచు 

నాకు కోపము పుటిట్ంచుదురు, తీగె ముకుక్నకు పెటుట్చు మరి ఎకుక్వగా నాకు కోపము పుటిట్ంచుదురు. 

ఆమోసు 3:7 => తన సేవకులైన పర్వకత్లకు తాను సంకలిప్ంచిన దానిని బయలుపరచకుండ 

పర్భువైన యెహోవా యేమియు చేయడు. 

రోమీయులకు 8:20 => ఏలయనగా సృషిట్, నాశనమునకు లోనయిన దాసయ్ములో నుండి 

విడిపింపబడి, దేవుని పిలల్లు పొందబోవు మహిమగల సావ్తంతర్య్ము పొందుదునను నిరీక్షణ కలదై, 

హెబీర్యులకు 1:1 => పూరవ్కాలమందు నానాసమయములలోను నానా విధములుగాను పర్వకత్ల 

దావ్రా మన పితరులతో మాటలాడిన దేవుడు 

1 పేతురు 3:20 => దేవుని దీరఘ్శాంతము ఇంక కనిపెటుట్చుండినపుప్డు పూరవ్ము నోవహు 

దినములలో ఓడ సిదధ్పరచబడుచుండగా, అవిధేయులైన వారియొదద్కు, అనగా చెరలో ఉనన్ 

ఆతమ్లయొదద్కు, ఆయన ఆతమ్రూపిగానే వెళి ల్ వారికి పర్కటించెను. ఆ ఓడలో కొందరు, అనగా ఎనిమిది 

మంది నీటిదావ్రా రక్షణ పొందిరి. 

వచనము 14 
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చితిసారకపు మార్నుతో నీకొరకు ఓడను చేసికొనుము. అరలు పెటిట్ ఆ ఓడను చేసి లోపటను 

వెలుపటను దానికి కీలు పూయవలెను. 

మతత్యి 24:38 => జలపర్ళయమునకు ముందటి దినములలో నోవహు ఓడలోనికి వెళి ల్న 

దినమువరకు, వారు తినుచు తార్గుచు పెండిల్ చేసికొనుచు పెండిల్కిచుచ్చునుండి 

లూకా 17:27 => నోవహు ఓడలోనికి వెళి ల్న దినమువరకు జనులు తినుచు తార్గుచు పెండాల్డుచు 

పెండిల్కియయ్బడుచు నుండిరి; అంతలో జలపర్ళయము వచిచ్ వారినందరిని నాశనము చేసెను. 

1 పేతురు 3:20 => దేవుని దీరఘ్శాంతము ఇంక కనిపెటుట్చుండినపుప్డు పూరవ్ము నోవహు 

దినములలో ఓడ సిదధ్పరచబడుచుండగా, అవిధేయులైన వారియొదద్కు, అనగా చెరలో ఉనన్ 

ఆతమ్లయొదద్కు, ఆయన ఆతమ్రూపిగానే వెళి ల్ వారికి పర్కటించెను. ఆ ఓడలో కొందరు, అనగా ఎనిమిది 

మంది నీటిదావ్రా రక్షణ పొందిరి. 

నిరగ్మకాండము 2:3 => తరువాత ఆమె వాని దాచలేక వాని కొరకు ఒక జముమ్పెటెట్ తీసికొని, దానికి 

జిగటమనున్ను కీలును పూసి, అందులో ఆ పిలల్వానిని పెటిట్ యేటియొడుడ్న జముమ్లో దానిని ఉంచగా, 

వచనము 15 

నీవు దాని చేయవలసిన విధమిది; ఆ ఓడ మూడువందల మూరల పొడుగును ఏబది మూరల 

వెడలుప్ను ముపప్ది మూరల యెతుత్ను గలదై యుండవలెను. 

ఆదికాండము 7:20 => పదిహేను మూరల యెతుత్న నీళుల్ పర్చండముగా పర్బలెను గనుక 

పరవ్తములును మునిగిపోయెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 3:11 => రెఫాయీయులలో బాషాను రాజైన ఓగు మాతర్ము మిగిలెను. 

అతని మంచము ఇనుప మంచము. అది అమోమ్నీయుల రబాబ్లోనునన్ది గదా? దాని పొడుగు 

మనుషుయ్ని మూరతో తొమిమ్ది మూరలు దాని వెడలుప్ నాలుగు మూరలు. 
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ఆదికాండము 6:19 => మరియు నీతోకూడ వాటిని బర్దికించి యుంచుకొనుటకు సమసత్ జీవులలో, 

అనగా సమసత్ శరీరులయొకక్ పర్తి జాతిలోనివి రెండేసి చొపుప్న నీవు ఓడలోనికి తేవలెను; వాటిలో 

మగదియు ఆడుదియు నుండవలెను. 

వచనము 16 

ఆ ఓడకు కిటికీ చేసి పైనుండి మూరెడు కిర్ందికి దాని ముగించవలెను; ఓడ తలుపు దాని పర్కక్ను 

ఉంచవలెను; కిర్ంది అంతసుథ్ రెండవ అంతసుథ్ మూడవ అంతసుథ్ గలదిగా దాని చేయవలెను. 

ఆదికాండము 8:6 => నలుబది దినములైన తరువాత నోవహు తాను చేసిన ఓడ కిటికీ తీసి 

2 సమూయేలు 6:16 => యెహోవా మందసము దావీదు పురమునకు రాగా, సౌలు కుమారెత్యగు 

మీకాలు కిటికీలోనుండి చూచి, యెహోవా సనిన్ధిని గంతులువేయుచు నాటయ్మాడుచు నునన్ దావీదును 

కనుగొని, తన మనసుస్లో అతని హీనపరచెను. 

2 రాజులు 9:30 => యెహూ యెజెర్యేలు ఊరికి వచిచ్న సంగతి యెజెబెలునకు వినబడెను గనుక 

ఆమె తన ముఖమునకు రంగుపూసికొని శిరోభూషణములు ధరించుకొని కిటికీలోనుండి కనిపెటిట్ 

చూచుచుండగా 

ఆదికాండము 7:16 => పర్వేశించినవనిన్యు దేవుడు అతని కాజాఞ్పించిన పర్కారము సమసత్ 

శరీరులలో మగదియు ఆడుదియు పర్వేశించెను; అపుప్డు యెహోవా ఓడలో అతని మూసివేసెను. 

లూకా 13:25 => ఇంటి యజమానుడు లేచి తలుపువేసిన తరువాత మీరు వెలుపల నిలిచి 

తలుపుతటిట్ అయాయ్, మాకు తలుపు తీయుమని చెపప్ నారంభించినపుప్డు 

యెహెజేక్లు 41:16 => మరియు గరాభ్లయమును ఆవరణపు మంటపములను గడపలను 

కముమ్లుగల కిటికీలను ఎదుటి మూడు అంతసుథ్ల చుటుట్నునన్ వసారాలను ఆయన కొలిచెను. కిటికీలు 

మరుగు చేయబడెను, గడపలకెదురుగా నేలనుండి కిటికీలవరకు బలల్కూరుప్ండెను 

యెహెజేక్లు 42:3 => ఇరువది మూరలుగల లోపటి ఆవరణమున కెదురుగాను బయటి ఆవరణపు 

చఎ టా్కెదురుగాను మూడవ అంతసుథ్లోని వసారాలు ఒకదానికొకటి యెదురుగా ఉండెను. 

వచనము 17 
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ఇదిగో నేనే జీవవాయువుగల సమసత్ శరీరులను ఆకాశముకిర్ంద నుండకుండ నాశము చేయుటకు 

భూమిమీదికి జలపర్వాహము రపిప్ంచుచునాన్ను. లోకమందునన్ సమసత్మును చనిపోవును; 

ఆదికాండము 6:13 => దేవుడు నోవహుతో -సమసత్ శరీరుల మూలముగా భూమి బలాతాక్రముతో 

నిండియునన్ది గనుక నా సనిన్ధిని వారి అంతము వచిచ్యునన్ది; ఇదిగో వారిని భూమితోకూడ 

నాశనము చేయుదును. 

ఆదికాండము 7:4 => ఎందుకనగా ఇంకను ఏడు దినములకు నేను నలుబది పగళుల్ను నలుబది 

రాతుర్లును భూమిమీద వరష్ము కురిపించి, నేను చేసిన సమసత్ జీవరాసులను భూమిమీద ఉండకుండ 

తుడిచివేయుదునని నోవహుతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 7:21 => అపుప్డు పకుష్లేమి పశువులేమి మృగములేమి భూమిమీద పార్కు 

పురుగులేమి భూమిమీద సంచరించు సమసత్ శరీరులేమి సమసత్ నరులేమి చచిచ్పోయిరి. 

ఆదికాండము 7:22 => పొడి నేలమీదనునన్ వాటనిన్టిలోను నాసికారంధర్ములలో జీవాతమ్ 

సంబంధమైన ఊపిరిగలవనిన్యు చనిపోయెను. 

ఆదికాండము 7:23 => నరులతోకూడ పశువులును పురుగులును ఆకాశపకుష్లును నేలమీదనునన్ 

జీవరాసులనిన్యు తుడిచివేయబడెను. అవి భూమిమీద నుండకుండ తుడిచివేయబడెను. నోవహును 

అతనితోకూడ ఆ ఓడలో నునన్వియు మాతర్ము మిగిలియుండెను. 

ఆదికాండము 9:9 => ఇదిగో నేను మీతోను మీ తదనంతరము మీ సంతానముతోను మీతోకూడ 

నునన్ పర్తి జీవితోను, 

నిరగ్మకాండము 14:17 => ఇదిగో నేను నేనే ఐగుపీత్యుల హృదయములను కఠిన పరుచుదును. 

వారు వీరిని తరుముదురు; నేను ఫరోవలనను అతని సమసత్ సేన వలనను అతని రథముల వలనను 

అతని గుఱ ఱ్పు రౌతుల వలనను నాకు మహిమ తెచుచ్కొందును. 

లేవీయకాండము 26:28 => నేను కోపపడి మీకు విరోధముగా నడిచెదను. నేనే మీ పాపములనుబటిట్ 

యేడంతలుగా మిముమ్ను దండించెదను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 32:39 => ఇదిగో నేను నేనే దేవుడను నేను తపప్ వేరొక దేవుడు లేడు 

మృతినొందించువాడను బర్దికించువాడను నేనే గాయపరచువాడను సవ్సథ్పరచువాడను నేనే 

నాచేతిలోనుండి విడిపించువాడెవడును లేడు  

కీరత్నలు 29:10 => యెహోవా పర్ళయ జలములమీద ఆసీనుడాయెను యెహోవా నితయ్ము రాజుగా 

ఆసీనుడైయునాన్డు. 

యెషయా 51:12 => నేను నేనే మిముమ్ నోదారుచ్వాడను చనిపోవు నరునికి తృణమాతుర్డగు నరునికి 

ఎందుకు భయపడుదువు? 

యెహెజేక్లు 5:8 => కావున పర్భువైన యెహోవానగు నేను నీకు విరోధినైతిని, అనయ్జనులు 

చూచుచుండగా నీకు శిక్ష విధింతును. 

యెహెజేక్లు 6:3 => ఇశార్యేలీయుల పరవ్తములారా, పర్భువైన యెహోవా మాట ఆలకించుడి; 

పరవ్తములతోను కొండలతోను వాగులతోను లోయలతోను పర్భువైన యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు ఇదిగో నేను నిజముగా మీ మీదికి ఖడగ్మును రపిప్ంచి మీ ఉనన్త సథ్లములను 

నాశనము చేసెదను.  

యెహెజేక్లు 34:11 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఇదిగో నేను నేనే నా గొఱ ఱ్లను 

వెదకి వాటిని కనుగొందును. 

యెహెజేక్లు 34:20 => కాబటిట్ పర్భువైన యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు ఇదిగో నేను నేనే 

కొర్వివ్న గొఱ ఱ్లకును చికిక్పోయిన గొఱ ఱ్లకును మధయ్ భేదము కనుగొని తీరుప్ తీరుచ్దును. 

హోషేయ 5:14 => ఏలయనగా ఎఫార్యిమీయులకు సింహము వంటివాడనుగాను యూదా వారికి 

కొదమసింహము వంటివాడనుగాను నేనుందును. నేనే వారిని పటుట్కొని చీలెచ్దను, నేనే వారిని 

కొనిపోవుదును, విడిపించువాడొకడును లేకపోవును 

2 పేతురు 2:5 => మరియు ఆయన పూరవ్కాలమందునన్ లోకమును విడిచిపెటట్క, భకిత్హీనుల 

సమూహము మీదికి జలపర్ళయమును రపిప్ంచినపుప్డు, నీతిని పర్కటించిన నోవహును మరి 

యేడుగురిని కాపాడెను. 
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ఆదికాండము 7:4 => ఎందుకనగా ఇంకను ఏడు దినములకు నేను నలుబది పగళుల్ను నలుబది 

రాతుర్లును భూమిమీద వరష్ము కురిపించి, నేను చేసిన సమసత్ జీవరాసులను భూమిమీద ఉండకుండ 

తుడిచివేయుదునని నోవహుతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 7:17 => ఆ జలపర్వాహము నలుబది దినములు భూమిమీద నుండగా, జలములు 

విసత్రించి ఓడను తేలచేసినందున అది భూమిమీదనుండి పైకి లేచెను. 

ఆదికాండము 7:21 => అపుప్డు పకుష్లేమి పశువులేమి మృగములేమి భూమిమీద పార్కు 

పురుగులేమి భూమిమీద సంచరించు సమసత్ శరీరులేమి సమసత్ నరులేమి చచిచ్పోయిరి. 

ఆదికాండము 7:22 => పొడి నేలమీదనునన్ వాటనిన్టిలోను నాసికారంధర్ములలో జీవాతమ్ 

సంబంధమైన ఊపిరిగలవనిన్యు చనిపోయెను. 

ఆదికాండము 7:23 => నరులతోకూడ పశువులును పురుగులును ఆకాశపకుష్లును నేలమీదనునన్ 

జీవరాసులనిన్యు తుడిచివేయబడెను. అవి భూమిమీద నుండకుండ తుడిచివేయబడెను. నోవహును 

అతనితోకూడ ఆ ఓడలో నునన్వియు మాతర్ము మిగిలియుండెను. 

యోబు 22:16 => వారు అకాలముగా ఒక నిమిషములో నిరూమ్లమైరివారి పునాదులు 

జలపర్వాహమువలె కొటుట్కొనిపోయెను. 

కీరత్నలు 29:10 => యెహోవా పర్ళయ జలములమీద ఆసీనుడాయెను యెహోవా నితయ్ము రాజుగా 

ఆసీనుడైయునాన్డు. 

కీరత్నలు 93:3 => వరదలు ఎలుగెతెత్ను యెహోవా, వరదలు ఎలుగెతెత్ను వరదలు తమ అలలను 

హోరెతుత్నటుల్ చేయుచునన్వి 

కీరత్నలు 93:4 => విసాత్రజలముల ఘోషలకంటెను బలమైన సముదర్ తరంగముల ఘోషలకంటెను 

ఆకాశమునందు యెహోవా బలిషు ఠ్డు  

కీరత్నలు 107:34 => ఆయన నదులను అడవిగాను నీటి బుగగ్లను ఎండిన నేలగాను సతుత్వగల 

భూమిని చవిటిపఱ ఱ్గాను మారెచ్ను. 
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యెషయా 54:9 => నోవహు కాలమున జలపర్ళయమునుగూరిచ్ నేను చేసినటుల్ చేయుదును 

జలములు భూమిమీదికి ఇకను పొరుల్చురావని నోవహుకాలమున నేను ఒటుట్పెటుట్కొనినటుల్ నీమీద 

కోపముగా నుండననియు నినున్ గదిద్ంపననియు నేను ఒటుట్ పెటుట్కొనియునాన్ను.  

ఆమోసు 9:6 => ఆకాశమందు తనకొరకై మేడగదులు కటుట్కొనువాడును, ఆకాశమండలమునకు 

భూమియందు పునాదులు వేయువాడును ఆయనే, సముదర్జలములను పిలిచి వాటిని భూమిమీద 

పర్వహింపజేయువాడును ఆయనే; ఆయన పేరు యెహోవా. 

మతత్యి 24:39 => జలపర్ళయము వచిచ్ అందరిని కొటుట్కొనిపోవువరకు ఎరుగకపోయిరి; 

ఆలాగుననే మనుషయ్కుమారుని రాకడ ఉండును. 

లూకా 17:27 => నోవహు ఓడలోనికి వెళి ల్న దినమువరకు జనులు తినుచు తార్గుచు పెండాల్డుచు 

పెండిల్కియయ్బడుచు నుండిరి; అంతలో జలపర్ళయము వచిచ్ వారినందరిని నాశనము చేసెను. 

హెబీర్యులకు 11:7 => విశావ్సమునుబటిట్ నోవహు అదివరకు చూడని సంగతులనుగూరిచ్ 

దేవునిచేత హెచచ్రింపబడి భయభకుత్లు గలవాడై, తన యింటివారి రక్షణ కొరకు ఒక ఓడను సిదధ్ము 

చేసెను; అందువలన అతడు లోకముమీద నేరసాథ్పన చేసి విశావ్సమునుబటిట్ కలుగు నీతికి 

వారసుడాయెను. 

1 పేతురు 3:20 => దేవుని దీరఘ్శాంతము ఇంక కనిపెటుట్చుండినపుప్డు పూరవ్ము నోవహు 

దినములలో ఓడ సిదధ్పరచబడుచుండగా, అవిధేయులైన వారియొదద్కు, అనగా చెరలో ఉనన్ 

ఆతమ్లయొదద్కు, ఆయన ఆతమ్రూపిగానే వెళి ల్ వారికి పర్కటించెను. ఆ ఓడలో కొందరు, అనగా ఎనిమిది 

మంది నీటిదావ్రా రక్షణ పొందిరి. 

ఆదికాండము 2:7 => దేవుడైన యెహోవా నేలమంటితో నరుని నిరిమ్ంచి వాని నాసికా రంధర్ములలో 

జీవవాయువును ఊదగా నరుడు జీవాతమ్ ఆయెను. 

ఆదికాండము 7:15 => జీవాతమ్గల సమసత్ శరీరులలో రెండేసి రెండేసి ఓడలోనునన్ నోవహు నొదద్ 

పర్వేశించెను. 

Page  of 397 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

ఆదికాండము 6:7 => అపుప్డు యెహోవా నేను సృజించిన నరులును నరులతోకూడ జంతువులును 

పురుగులును ఆకాశ పకాష్య్దులును భూమిమీద నుండకుండ తుడిచివేయుదును; ఏలయనగా నేను 

వారిని సృషిట్ంచినందుకు సంతాపము నొందియునాన్ననెను 

కీరత్నలు 107:34 => ఆయన నదులను అడవిగాను నీటి బుగగ్లను ఎండిన నేలగాను సతుత్వగల 

భూమిని చవిటిపఱ ఱ్గాను మారెచ్ను. 

రోమీయులకు 5:12 => ఇటుల్ండగా ఒక మనుషుయ్నిదావ్రా పాపమును పాపముదావ్రా మరణమును 

లోకములో ఏలాగు పర్వేశించెనో, ఆలాగుననే మనుషుయ్లందరు పాపము చేసినందున మరణము 

అందరికిని సంపార్పత్మాయెను. 

రోమీయులకు 5:13 => ఏలయనగా ధరమ్శాసత్రము వచిచ్నదనుక పాపము లోకములో ఉండెను గాని 

ధరమ్శాసత్రము లేనపుప్డు పాపము ఆరోపింపబడదు. 

రోమీయులకు 5:14 => అయినను ఆదాము చేసిన అతికర్మమును బోలి పాపము చేయని 

వారిమీదకూడ, ఆదాము మొదలుకొని మోషే వరకు మరణమేలెను; ఆదాము రాబోవువానికి 

గురుతైయుండెను, 

రోమీయులకు 5:21 => ఆలాగే నితయ్జీవము కలుగుటకై, నీతిదావ్రా కృపయు మన పర్భువైన 

యేసుకీర్సుత్ మూలముగా ఏలునిమితత్ము పాపమెకక్డ విసత్రించెనో అకక్డ కృప అపరిమితముగా 

విసత్రించెను. 

రోమీయులకు 6:23 => ఏలయనగా పాపమువలన వచుచ్ జీతము మరణము, అయితే దేవుని 

కృపావరము మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునందు నితయ్జీవము. 

రోమీయులకు 8:20 => ఏలయనగా సృషిట్, నాశనమునకు లోనయిన దాసయ్ములో నుండి 

విడిపింపబడి, దేవుని పిలల్లు పొందబోవు మహిమగల సావ్తంతర్య్ము పొందుదునను నిరీక్షణ కలదై, 

రోమీయులకు 8:21 => సేవ్చఛ్గా కాక దానిని లోపరచినవాని మూలముగా వయ్రథ్పరచబడెను. 

రోమీయులకు 8:22 => సృషిట్ యావతుత్ ఇదివరకు ఏకగీర్వముగా మూలుగుచు పర్సవవేదన 

పడుచునునన్దని యెరుగుదుము. 

ఆదికాండము 7:10 => ఏడు దినములైన తరువాత ఆ పర్వాహజలములు భూమిమీదికి వచెచ్ను.  
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ఆదికాండము 7:11 => నోవహు వయసు యొకక్ ఆరువందల సంవతస్రము రెండవ నెల పదియేడవ 

దినమున మహాగాధజలముల ఊటలనిన్యు ఆ దినమందే విడబడెను, ఆకాశపుతూములు విపప్బడెను. 

ఆదికాండము 7:22 => పొడి నేలమీదనునన్ వాటనిన్టిలోను నాసికారంధర్ములలో జీవాతమ్ 

సంబంధమైన ఊపిరిగలవనిన్యు చనిపోయెను. 

ఆదికాండము 8:21 => అపుప్డు యెహోవా ఇంపయిన సువాసన నాఘార్ణించి ఇకమీదట 

నరులనుబటిట్ భూమిని మరల శపించను. ఎందుకనగా నరుల హృదయాలోచన వారి బాలయ్మునుండి 

చెడ డ్ది. నేనిపుప్డు చేసిన పర్కారముగా ఇకను సమసత్ జీవులను సంహరింపను 

సంఖాయ్కాండము 18:6 => ఇదిగో నేను ఇశార్యేలీయులమధయ్నుండి లేవీయులైన మీ సహోదరులను 

తీసికొనియునాన్ను ; పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ సేవచేయుటకు వారు యెహోవావలన 

మీకపప్గింపబడియునాన్రు. 

నాయ్యాధిపతులు 5:3 => రాజులారా వినుడి, అధిపతులారా ఆలకించుడి యెహోవాకు గానము 

చేసెదను. 

యోబు 12:10 => జీవరాసుల పార్ణమును మనుషుయ్లందరి ఆతమ్లును ఆయన వశమున నునన్వి 

గదా. 

యోబు 12:15 => ఆలోచించుము ఆయన జలములను బిగబటట్గా అవి ఆరిపోవును వాటిని 

పర్వహింపనియయ్గా అవి భూమిని ముంచివేయును. 

యోబు 14:19 => జలము రాళల్ను అరగదీయును దాని పర్వాహములు భూమియొకక్ ధూళిని 

కొటుట్కొనిపోవును నీవైతే నరుల ఆశను భంగపరచుచునాన్వు. 

యోబు 36:31 => వీటివలన ఆయన ఆ యా పర్జలకు తీరుప్తీరుచ్ను. ఆయన ఆహారమును 

సమృదిధ్గా ఇచుచ్వాడు 

కీరత్నలు 146:4 => వారి పార్ణము వెడలిపోవును వారు మంటిపాలగుదురు. వారి సంకలప్ములు 

నాడే నశించును. 
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యెషయా 8:7 => కాగా పర్భువు బలమైన యూఫర్టీసు నది విసాత్ర జలములను, అనగా అషూష్రు 

రాజును అతని దండంతటిని వారిమీదికి రపిప్ంచును; అవి దాని కాలువలనిన్టిపైగా పొంగి 

ఒడుడ్లనిన్టిమీదను పొరిల్పారును. 

యెషయా 27:3 => యెహోవా అను నేను దానిని కాపుచేయుచునాన్ను పర్తినిమిషమున నేను దానికి 

నీరు కటుట్చునాన్ను ఎవడును దానిమీదికి రాకుండునటుల్ దివారాతర్ము దాని కాపాడుచునాన్ను.  

యెషయా 34:16 => యెహోవా గర్ంథమును పరిశీలించి చదువుకొనుడి ఆ జంతువులలో ఏదియు 

లేక యుండదు దేని జతపకిష్ దానియొదద్ ఉండక మానదు నా నోటనుండి వచిచ్న ఆజఞ్ యిదే ఆయన 

నోటి ఊపిరి వాటిని పోగుచేయును.  

యిరిమ్యా 23:39 => కాగా నేను మిముమ్ను ఎతిత్వేయుచునాన్ను, మీకును మీ పితరులకును 

నేనిచిచ్న పటట్ణమును నా సనిన్ధినుండి పారవేయుచునాన్ను. 

యిరిమ్యా 35:17 => కాబటిట్ ఇశార్యేలు దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా ఈ మాట 

సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను వారితో మాటలాడితిని గాని వారు వినకపోయిరి, నేను వారిని పిలిచితిని గాని 

వారు పర్తుయ్తత్రమియయ్కపోయిరి గనుక యూదావారిమీదికిని యెరూషలేము నివాసులందరి మీదికిని 

రపిప్ంచెదనని నేను చెపిప్న కీడంతయు వారిమీదికి రపిప్ంచుచునాన్ను.  

వచనము 18 

అయితే నీతో నా నిబంధన సిథ్రపరచుదును; నీవును నీతోకూడ నీ కుమారులును నీ భారయ్యు నీ 

కోడండుర్ను ఆ ఓడలో పర్వేశింపవలెను. 

ఆదికాండము 9:9 => ఇదిగో నేను మీతోను మీ తదనంతరము మీ సంతానముతోను మీతోకూడ 

నునన్ పర్తి జీవితోను, 

ఆదికాండము 9:11 => నేను మీతో నా నిబంధన సిథ్రపరచుదును; సమసత్ శరీరులు 

పర్వాహజలములవలన ఇకను లయపరచబడరు; భూమిని నాశనము చేయుటకు ఇకను 

జలపర్వాహము కలుగదని పలికెను. 

ఆదికాండము 17:4 => నీవు అనేక జనములకు తండిర్వగుదువు. 
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ఆదికాండము 17:7 => నేను నీకును నీ తరువాత నీ సంతానమునకును దేవుడనై యుండునటుల్, 

నాకును నీకును, నీ తరువాతవారి తరములలో నీ సంతతికిని మధయ్ నా నిబంధనను నితయ్నిబంధనగా 

సిథ్రపరచెదను. 

ఆదికాండము 17:21 => అయితే వచుచ్ సంవతస్రము ఈ కాలమందు శారా నీకు కనబోవు 

ఇసాస్కుతో నా నిబంధనను సిథ్రపరచెదనని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 7:1 => యెహోవా ఈ తరమువారిలో నీవే నా యెదుట నీతిమంతుడవై యుండుట 

చూచితిని గనుక నీవును నీ యింటివారును ఓడలో పర్వేశించుడి. 

ఆదికాండము 7:7 => అపుప్డు నోవహును అతనితో కూడ అతని కుమారులును అతని భారయ్యు 

అతని కోడండుర్ను ఆ పర్వాహజలములను తపిప్ంచుకొనుటకై ఆ ఓడలో పర్వేశించిరి. 

ఆదికాండము 7:13 => ఆ దినమందే నోవహును నోవహు కుమారులగు షేమును హామును 

యాపెతును నోవహు భారయ్యు వారితో కూడ అతని ముగుగ్రు కోడండుర్ను ఆ ఓడలో పర్వేశించిరి. 

యెషయా 26:20 => నా జనమా, ఇదిగో వారి దోషమునుబటిట్ భూనివాసులను శికిష్ంచుటకు 

యెహోవా తన నివాసములోనుండి వెడలివచుచ్చునాన్డు భూమి తనమీద చంపబడినవారిని ఇకను 

కపప్కుండ తాను తార్గిన రకత్మును బయలుపరచును.  

హెబీర్యులకు 11:7 => విశావ్సమునుబటిట్ నోవహు అదివరకు చూడని సంగతులనుగూరిచ్ 

దేవునిచేత హెచచ్రింపబడి భయభకుత్లు గలవాడై, తన యింటివారి రక్షణ కొరకు ఒక ఓడను సిదధ్ము 

చేసెను; అందువలన అతడు లోకముమీద నేరసాథ్పన చేసి విశావ్సమునుబటిట్ కలుగు నీతికి 

వారసుడాయెను. 

1 పేతురు 3:20 => దేవుని దీరఘ్శాంతము ఇంక కనిపెటుట్చుండినపుప్డు పూరవ్ము నోవహు 

దినములలో ఓడ సిదధ్పరచబడుచుండగా, అవిధేయులైన వారియొదద్కు, అనగా చెరలో ఉనన్ 

ఆతమ్లయొదద్కు, ఆయన ఆతమ్రూపిగానే వెళి ల్ వారికి పర్కటించెను. ఆ ఓడలో కొందరు, అనగా ఎనిమిది 

మంది నీటిదావ్రా రక్షణ పొందిరి. 
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2 పేతురు 2:5 => మరియు ఆయన పూరవ్కాలమందునన్ లోకమును విడిచిపెటట్క, భకిత్హీనుల 

సమూహము మీదికి జలపర్ళయమును రపిప్ంచినపుప్డు, నీతిని పర్కటించిన నోవహును మరి 

యేడుగురిని కాపాడెను. 

నిరగ్మకాండము 6:4 => మరియు వారు పరవాసము చేసిన దేశమగు కనానుదేశమును 

వారికిచుచ్టకు నా నిబంధనను వారితో సిథ్రపరచితిని. 

లేవీయకాండము 26:9 => ఏలయనగా నేను మిముమ్ను కటాకిష్ంచి మీకు సంతానమిచిచ్ మిముమ్ను 

విసత్రింపచేసి మీతో నేను చేసిన నిబంధనను సాథ్పించెదను. 

వచనము 19 

మరియు నీతోకూడ వాటిని బర్దికించి యుంచుకొనుటకు సమసత్ జీవులలో, అనగా సమసత్ 

శరీరులయొకక్ పర్తి జాతిలోనివి రెండేసి చొపుప్న నీవు ఓడలోనికి తేవలెను; వాటిలో మగదియు 

ఆడుదియు నుండవలెను. 

ఆదికాండము 6:15 => నీవు దాని చేయవలసిన విధమిది; ఆ ఓడ మూడువందల మూరల 

పొడుగును ఏబది మూరల వెడలుప్ను ముపప్ది మూరల యెతుత్ను గలదై యుండవలెను. 

ఆదికాండము 7:2 => పవితర్ జంతువులలో పర్తి జాతి పోతులు ఏడును పెంటులు ఏడును, 

పవితర్ములు కాని జంతువులలో పర్తి జాతి పోతును పెంటియు రెండును 

ఆదికాండము 7:3 => ఆకాశ పకుష్లలో పర్తి జాతి మగవి యేడును ఆడువి యేడును, నీవు భూమి 

అంతటిమీద సంతతిని జీవముతో కాపాడునటుల్ నీయొదద్ ఉంచుకొనుము; 

ఆదికాండము 7:8 => దేవుడు నోవహునకు ఆజాఞ్పించిన పర్కారము పవితర్ జంతువులలోను అపవితర్ 

జంతువులలోను, పకుష్లలోను నేలను పార్కువాటనిన్టిలోను, 

ఆదికాండము 7:9 => మగది ఆడుది జతజతలుగా ఓడలో నునన్ నోవహు నొదద్కు చేరెను. 

ఆదికాండము 7:15 => జీవాతమ్గల సమసత్ శరీరులలో రెండేసి రెండేసి ఓడలోనునన్ నోవహు నొదద్ 

పర్వేశించెను. 
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ఆదికాండము 7:16 => పర్వేశించినవనిన్యు దేవుడు అతని కాజాఞ్పించిన పర్కారము సమసత్ 

శరీరులలో మగదియు ఆడుదియు పర్వేశించెను; అపుప్డు యెహోవా ఓడలో అతని మూసివేసెను. 

ఆదికాండము 8:17 => పకుష్లు పశువులు భూమిమీద పార్కు పర్తి జాతి పురుగులు మొదలైన సమసత్ 

శరీరులలో నీతో కూడ నునన్ పర్తి జంతువును వెంటబెటుట్కొని వెలుపలికి రావలెను. అవి భూమిమీద 

బహుగా విసత్రించి భూమిమీద ఫలించి అభివృదిధ్ పొందవలెనని నోవహుతో చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 36:6 => నీ నీతి దేవుని పరవ్తములతో సమానము నీ నాయ్యవిధులు మహాగాధములు. 

యెహోవా, నరులను జంతువులను రకిష్ంచువాడవు నీవే 

ఆదికాండము 47:25 => వారు నీవు మముమ్ బర్దికించితివి, ఏలినవారి కటాక్షము మామీద 

నుండనిముమ్; ఫరోకు దాసులమగుదుమని చెపిప్రి. 

వచనము 20 

నీవు వాటిని బర్దికించి యుంచుకొనుటకై వాటి వాటి జాతుల పర్కారము పకుష్లలోను, వాటి వాటి 

జాతుల పర్కారము జంతువులలోను, వాటి వాటి జాతుల పర్కారము నేలను పార్కువాటనిన్టిలోను, పర్తి 

జాతిలో రెండేసి చొపుప్న నీయొదద్కు అవి వచుచ్ను. 

ఆదికాండము 1:20 => దేవుడు జీవముకలిగి చలించువాటిని జలములు సమృదిధ్గా పుటిట్ంచును 

గాకనియు, పకుష్లు భూమిపైని ఆకాశ విశాలములో ఎగురును గాకనియు పలికెను. 

ఆదికాండము 1:21 => దేవుడు జలములలో వాటి వాటి జాతి పర్కారము జలములు సమృదిధ్గా 

పుటిట్ంచిన మహా మతస్య్ములను, జీవముకలిగి చలించువాటిననిన్టిని, దాని దాని జాతి పర్కారము 

రెకక్లుగల పర్తి పకిష్ని సృజించెను. అది మంచిదని దేవుడు చూచెను. 

ఆదికాండము 1:22 => దేవుడు మీరు ఫలించి అభివృదిధ్పొంది సముదర్ జలములలో నిండి 

యుండుడనియు, పకుష్లు భూమిమీద విసత్రించునుగాకనియు, వాటిని ఆశీరవ్దించెను. 

ఆదికాండము 1:23 => అసత్మయమును ఉదయమును కలుగగా అయిదవ దినమాయెను. 
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ఆదికాండము 1:24 => దేవుడు వాటి వాటి జాతి పర్కారము జీవముగల వాటిని, అనగా వాటి వాటి 

జాతి పర్కారము పశువులను పురుగులను అడవి జంతువులను భూమి పుటిట్ంచుగాకని పలికెను; ఆ 

పర్కారమాయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:11 => ఆకాశము తెరవబడుటయు, నాలుగు చెంగులు పటిట్ దింపబడిన 

పెదద్ దుపప్టివంటి యొకవిధమైన పాతర్ భూమిమీదికి దిగివచుచ్టయు చూచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:12 => అందులో భూమియందుండు సకల విధములైన చతుషాప్ద 

జంతువులును, పార్కు పురుగులును, ఆకాశపకుష్లును ఉండెను. 

ఆదికాండము 1:28 => దేవుడు వారిని ఆశీరవ్దించెను; ఎటల్నగా మీరు ఫలించి అభివృదిధ్పొంది 

విసత్రించి భూమిని నిండించి దానిని లోపరచుకొనుడి; సముదర్పు చేపలను ఆకాశ పకుష్లను 

భూమిమీద పార్కు పర్తి జీవిని ఏలుడని దేవుడు వారితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 2:19 => దేవుడైన యెహోవా పర్తి భూజంతువును పర్తి ఆకాశపకిష్ని నేలనుండి 

నిరిమ్ంచి, ఆదాము వాటికి ఏ పేరు పెటుట్నో చూచుటకు అతనియొదద్కు వాటిని రపిప్ంచెను. జీవముగల 

పర్తిదానికి ఆదాము ఏ పేరు పెటెట్నో ఆ పేరు దానికి కలిగెను. 

ఆదికాండము 7:8 => దేవుడు నోవహునకు ఆజాఞ్పించిన పర్కారము పవితర్ జంతువులలోను అపవితర్ 

జంతువులలోను, పకుష్లలోను నేలను పార్కువాటనిన్టిలోను, 

ఆదికాండము 7:9 => మగది ఆడుది జతజతలుగా ఓడలో నునన్ నోవహు నొదద్కు చేరెను. 

ఆదికాండము 7:10 => ఏడు దినములైన తరువాత ఆ పర్వాహజలములు భూమిమీదికి వచెచ్ను.  

ఆదికాండము 7:11 => నోవహు వయసు యొకక్ ఆరువందల సంవతస్రము రెండవ నెల పదియేడవ 

దినమున మహాగాధజలముల ఊటలనిన్యు ఆ దినమందే విడబడెను, ఆకాశపుతూములు విపప్బడెను. 

ఆదికాండము 7:12 => నలుబది పగళుల్ను నలుబది రాతుర్లును పర్చండ వరష్ము భూమిమీద 

కురిసెను. 

ఆదికాండము 7:13 => ఆ దినమందే నోవహును నోవహు కుమారులగు షేమును హామును 

యాపెతును నోవహు భారయ్యు వారితో కూడ అతని ముగుగ్రు కోడండుర్ను ఆ ఓడలో పర్వేశించిరి. 
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ఆదికాండము 7:14 => వీరే కాదు; ఆ యా జాతుల పర్కారము పర్తి మృగమును, ఆ యా జాతుల 

పర్కారము పర్తి పశువును, ఆ యా జాతుల పర్కారము నేలమీద పార్కు పర్తి పురుగును, ఆ యా 

జాతుల పర్కారము పర్తి పకిష్యు, నానావిధములైన రెకక్లుగల పర్తి పిటట్యు పర్వేశించెను. 

ఆదికాండము 7:15 => జీవాతమ్గల సమసత్ శరీరులలో రెండేసి రెండేసి ఓడలోనునన్ నోవహు నొదద్ 

పర్వేశించెను. 

ఆదికాండము 7:16 => పర్వేశించినవనిన్యు దేవుడు అతని కాజాఞ్పించిన పర్కారము సమసత్ 

శరీరులలో మగదియు ఆడుదియు పర్వేశించెను; అపుప్డు యెహోవా ఓడలో అతని మూసివేసెను. 

యోహాను 5:40 => అయితే మీకు జీవము కలుగునటుల్ మీరు నాయొదద్కు రానొలల్రు. 

ఆదికాండము 1:21 => దేవుడు జలములలో వాటి వాటి జాతి పర్కారము జలములు సమృదిధ్గా 

పుటిట్ంచిన మహా మతస్య్ములను, జీవముకలిగి చలించువాటిననిన్టిని, దాని దాని జాతి పర్కారము 

రెకక్లుగల పర్తి పకిష్ని సృజించెను. అది మంచిదని దేవుడు చూచెను. 

ఆదికాండము 1:24 => దేవుడు వాటి వాటి జాతి పర్కారము జీవముగల వాటిని, అనగా వాటి వాటి 

జాతి పర్కారము పశువులను పురుగులను అడవి జంతువులను భూమి పుటిట్ంచుగాకని పలికెను; ఆ 

పర్కారమాయెను. 

ఆదికాండము 7:15 => జీవాతమ్గల సమసత్ శరీరులలో రెండేసి రెండేసి ఓడలోనునన్ నోవహు నొదద్ 

పర్వేశించెను. 

వచనము 21 

మరియు తినుటకు నానావిధములైన ఆహారపదారథ్ములను కూరుచ్కొని నీదగగ్ర ఉంచుకొనుము; అవి 

నీకును వాటికిని ఆహారమగునని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 1:29 => దేవుడు ఇదిగో భూమిమీదనునన్ వితత్నములిచుచ్ పర్తి చెటుట్ను 

వితత్నములిచుచ్ వృక్షఫలముగల పర్తి వృక్షమును మీకిచిచ్యునాన్ను; అవి మీకాహారమగును. 

ఆదికాండము 1:30 => భూమిమీదనుండు జంతువులనిన్టికిని ఆకాశ పకుష్లనిన్టికిని భూమిమీద 

పార్కు సమసత్ జీవులకును పచచ్ని చెటల్నిన్యు ఆహారమగునని పలికెను. ఆ పర్కారమాయెను. 
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యోబు 38:41 => తిండిలేక తిరుగులాడుచు కాకి పిలల్లు దేవునికి మొఱ ఱ్పెటుట్నపుప్డు కాకికి 

ఆహారము సిదధ్పరచువాడెవడు?  

యోబు 40:20 => పరవ్తములలో దానికి మేత మొలచును అరణయ్జంతువులనిన్యు అచచ్ట 

ఆడుకొనును. 

కీరత్నలు 35:6 => యెహోవా దూత వారిని తరుమునుగాక వారి తోర్వ చీకటియై జారుడుగా 

నుండునుగాక. 

కీరత్నలు 104:27 => తగిన కాలమున నీవు వాటికి ఆహారమిచెచ్దవని ఇవనిన్యు నీ దయకొరకు 

కనిపెటుట్చునన్వి 

కీరత్నలు 104:28 => నీవు వాటికి పెటుట్నది అవి కూరుచ్కొనును నీవు గుపిప్లి విపప్గా అవి 

మంచివాటిని తిని తృపిత్పరచబడును. 

కీరత్నలు 136:25 => సమసత్ జీవులకును ఆయన ఆహారమిచుచ్చునాన్డు ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 145:16 => నీవు నీ గుపిప్లిని విపిప్ పర్తి జీవి కోరికను తృపిత్పరచుచునాన్వు. 

కీరత్నలు 147:9 => పశువులకును అరచుచుండు పిలల్ కాకులకును ఆయన ఆహారమిచుచ్వాడు. 

మతత్యి 6:26 => ఆకాశపకుష్లను చూడుడి; అవి వితత్వు కోయవు కొటల్లో కూరుచ్కొనవు; అయినను 

మీ పరలోకపు తండిర్ వాటిని పోషించుచునాన్డు; మీరు వాటికంటె బహు శేర్షుట్లు కారా? 

వచనము 22 

నోవహు అటుల్ చేసెను; దేవుడు అతని కాజాఞ్పించిన పర్కారము యావతుత్ చేసెను. 

ఆదికాండము 7:5 => తనకు యెహోవా ఆజాఞ్పించిన పర్కారము నోవహు యావతుత్ చేసెను. 

ఆదికాండము 7:9 => మగది ఆడుది జతజతలుగా ఓడలో నునన్ నోవహు నొదద్కు చేరెను. 

ఆదికాండము 7:16 => పర్వేశించినవనిన్యు దేవుడు అతని కాజాఞ్పించిన పర్కారము సమసత్ 

శరీరులలో మగదియు ఆడుదియు పర్వేశించెను; అపుప్డు యెహోవా ఓడలో అతని మూసివేసెను. 
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ఆదికాండము 17:23 => అపుప్డు అబార్హాము తన కుమారుడైన ఇషామ్యేలును, తన యింట పుటిట్న 

వారినందరిని, తన వెండితో కొనబడిన వారినందరిని, అబార్హాము ఇంటి మనుషుయ్లలో పర్తివానిని 

పటుట్కొని దేవుడు తనతో చెపిప్న పర్కారము ఆ దినమందే వారి వారి గోపాయ్ంగచరమ్మున సునన్తి 

చేసెను 

నిరగ్మకాండము 40:16 => మోషే ఆ పర్కారము చేసెను; యెహోవా అతనికి ఆజాఞ్పించిన 

వాటిననిన్టిని చేసెను, ఆలాగుననే చేసెను. 

నిరగ్మకాండము 40:19 => మందిరముమీద గుడారమును పరచి దానిపైని గుడారపు కపుప్ను 

వేసెను. 

నిరగ్మకాండము 40:21 => మందిరములోనికి మందసమును తెచిచ్ కపుప్తెరను వేసి సాక్షయ్పు 

మందసమును కపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 40:23 => యెహోవా సనిన్ధిని దానిమీద రొటెట్లను కర్మముగా ఉంచెను.  

నిరగ్మకాండము 40:25 => యెహోవా సనిన్ధిని పర్దీపములను వెలిగించెను. 

నిరగ్మకాండము 40:27 => దానిమీద పరిమళ దర్వయ్ములను ధూపము వేసెను. 

నిరగ్మకాండము 40:32 => వారు పర్తయ్క్షపు గుడారములోనికి వెళుల్నపుప్డును బలిపీఠమునకు 

సమీపించునపుప్డును కడుగుకొనిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:32 => నేను మీ కాజాఞ్పించుచునన్ పర్తి మాటను అనుసరించి 

చేయవలెను. దానిలో నీవు ఏమియు కలుపకూడదు దానిలోనుండి ఏమియు తీసివేయకూడదు. 

మతత్యి 7:24 => కాబటిట్ యీ నా మాటలు విని వాటిచొపుప్న చేయు పర్తివాడును బండమీద తన 

యిలుల్ కటుట్కొనిన బుదిధ్మంతుని పోలియుండును. 

మతత్యి 7:25 => వాన కురిసెను, వరదలు వచెచ్ను, గాలి విసిరి ఆ యింటిమీద కొటెట్ను గాని దాని 

పునాది బండమీద వేయబడెను గనుక అది పడలేదు. 

మతత్యి 7:26 => మరియు యీ నా మాటలు విని వాటిచొపుప్న చేయని పర్తివాడు ఇసుకమీద తన 

యిలుల్ కటుట్కొనిన బుదిధ్హీనుని పోలియుండును. 
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మతత్యి 7:27 => వాన కురిసెను, వరదలు వచెచ్ను, గాలి విసిరి ఆ యింటిమీద కొటెట్ను, అపుప్డది 

కూలబడెను; దాని పాటు గొపప్దని చెపెప్ను. 

యోహాను 2:5 => ఆయన తలిల్ పరిచారకులను చూచి ఆయన మీతో చెపుప్నది చేయుడనెను. 

యోహాను 15:14 => నేను మీ కాజాఞ్పించువాటిని చేసినయెడల, మీరు నా సేన్హితులై యుందురు. 

హెబీర్యులకు 11:7 => విశావ్సమునుబటిట్ నోవహు అదివరకు చూడని సంగతులనుగూరిచ్ 

దేవునిచేత హెచచ్రింపబడి భయభకుత్లు గలవాడై, తన యింటివారి రక్షణ కొరకు ఒక ఓడను సిదధ్ము 

చేసెను; అందువలన అతడు లోకముమీద నేరసాథ్పన చేసి విశావ్సమునుబటిట్ కలుగు నీతికి 

వారసుడాయెను. 

హెబీర్యులకు 11:8 => అబార్హాము పిలువబడినపుప్డు విశావ్సమునుబటిట్ ఆ పిలుపునకు లోబడి, 

తాను సావ్సథ్య్ముగా పొందనైయునన్ పర్దేశమునకు బయలువెళె ల్ను. మరియు ఎకక్డికి వెళల్వలెనో అది 

ఎరుగక బయలువెళె ల్ను 

1 యోహాను 5:3 => మనమాయన ఆజఞ్లను గైకొనుటయే. దేవుని పేర్మించుట; ఆయన ఆజఞ్లు 

భారమైనవి కావు. 

1 యోహాను 5:4 => దేవుని మూలముగా పుటిట్నవారందరును లోకమును జయించుదురు; 

లోకమును జయించిన విజయము మన విశావ్సమే 

ఆదికాండము 42:20 => మీ తముమ్ని నాయొదద్కు తీసికొనిరండి; అటుల్ మీ మాటలు సతయ్మైనటుట్ 

కనబడును గనుక మీరు చావరని చెపెప్ను. వారటుల్ చేసిరి. 

నిరగ్మకాండము 7:6 => మోషే అహరోనులు యెహోవా తమకు ఆజాఞ్పించినటుల్ చేసిరి, ఆలాగుననే 

చేసిరి. 

సంఖాయ్కాండము 9:5 => యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించిన సమసత్మును ఇశార్యేలీయులు అతడు 

చెపిప్నటే ల్ చేసిరి. 

2 సమూయేలు 24:19 => దావీదు గాదుచేత యెహోవా యిచిచ్న ఆజఞ్చొపుప్న పోయెను.  
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1 రాజులు 17:15 => ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచిచ్యునాన్డు అనెను. అంతట 

ఆమె వెళి ల్ ఏలీయా చెపిప్న మాటచొపుప్న చేయగా అతడును ఆమెయు ఆమె యింటివారును 

అనేకదినములు భోజనముచేయుచు వచిచ్రి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 14:16 => దేవుడు తనకు సెలవిచిచ్న పర్కారము దావీదు చేయగా 

ఇశార్యేలీయులు ఫిలిషీత్యుల సైనయ్మును గిబియోను మొదలుకొని గాజెరువరకు తరిమి 

హతముచేసిరి. 

మతత్యి 1:24 => యాసేపు నిదర్మేలుకొని పర్భువు దూత తనకు ఆజాఞ్పించిన పర్కారము చేసి, తన 

భారయ్ను చేరుచ్కొని 

మతత్యి 2:21 => శిశువు పార్ణము తీయజూచుచుండినవారు చనిపోయిరని చెపెప్ను. అపుప్డతడు 

లేచి, శిశువును తలిల్ని తోడుకొని ఇశార్యేలు దేశమునకు వచెచ్ను. 

మతత్యి 21:6 => శిషుయ్లు వెళి ల్ యేసు తమకాజాఞ్పించిన పర్కారము చేసి 

లూకా 3:36 => షేలహు కేయినానుకు, కేయినాను అరప్క్షదుకు, అరప్క్షదు షేముకు, షేము 

నోవహుకు, నోవహు లెమెకుకు, 

యోహాను 13:17 => ఈ సంగతులు మీరు ఎరుగుదురు గనుక వీటిని చేసినయెడల మీరు 

ధనుయ్లగుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:9 => అతడు వెలుపలికి వచిచ్ దూత వెంబడి వెళి ల్, దూతవలన జరిగినది 

నిజముగా జరిగెనని గర్హింపక, తనకు దరశ్నము కలిగెనని తలంచెను. 
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వచనము 1 

యెహోవా ఈ తరమువారిలో నీవే నా యెదుట నీతిమంతుడవై యుండుట చూచితిని గనుక నీవును నీ 

యింటివారును ఓడలో పర్వేశించుడి. 

ఆదికాండము 7:7 => అపుప్డు నోవహును అతనితో కూడ అతని కుమారులును అతని భారయ్యు 

అతని కోడండుర్ను ఆ పర్వాహజలములను తపిప్ంచుకొనుటకై ఆ ఓడలో పర్వేశించిరి. 

ఆదికాండము 7:13 => ఆ దినమందే నోవహును నోవహు కుమారులగు షేమును హామును 

యాపెతును నోవహు భారయ్యు వారితో కూడ అతని ముగుగ్రు కోడండుర్ను ఆ ఓడలో పర్వేశించిరి. 

యోబు 5:19 => ఆరు బాధలలోనుండి ఆయన నినున్ విడిపించును ఏడు బాధలు కలిగినను నీకు ఏ 

కీడును తగులదు. 

యోబు 5:20 => కాష్మకాలమున మరణమునుండియు యుదధ్మున ఖడగ్బలమునుండియు ఆయన 

నినున్ తపిప్ంచును. 

యోబు 5:21 => నోటిమాటలచేత కలుగు నొపిప్ నీకు తగులకుండ ఆయన నినున్ చాటుచేయును 

పర్ళయము వచిచ్నను నీవు దానికి భయపడవు. 

యోబు 5:22 => పొలములోని రాళల్తో నీవు నిబంధన చేసికొనియుందువు అడవిమృగములు నీతో 

సమమ్తిగానుండును. 

యోబు 5:23 => పర్ళయమును కాష్మమును వచుచ్నపుప్డు నీవు వాటిని నిరల్క్షయ్ము చేయుదువు 

అడవిమృగములకు నీవు ఏమాతర్మును భయపడవు 

యోబు 5:24 => నీ డేరా కేష్మనివాసమని నీకు తెలిసియుండును నీ యింటి వసుత్వులను నీవు 

లెకక్చూడగా ఏదియు పోయియుండదు. 

కీరత్నలు 91:1 => మహోనన్తుని చాటున నివసించువాడే సరవ్శకుత్ని నీడను విశర్మించువాడు. 

కీరత్నలు 91:2 => ఆయనే నాకు ఆశర్యము నా కోట నేను నముమ్కొను నా దేవుడని నేను 

యెహోవానుగూరిచ్ చెపుప్చునాన్ను. 
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కీరత్నలు 91:3 => వేటకాని ఉరిలోనుండి ఆయన నినున్ విడిపించును నాశనకరమైన తెగులు 

రాకుండ నినున్ రకిష్ంచును 

కీరత్నలు 91:4 => ఆయన తన రెకక్లతో నినున్ కపుప్ను ఆయన రెకక్లకిర్ంద నీకు ఆశర్యము 

కలుగును ఆయన సతయ్ము, కేడెమును డాలునైయునన్ది.  

కీరత్నలు 91:5 => రాతిర్వేళ కలుగు భయమునకైనను పగటివేళ ఎగురు బాణమునకైనను 

కీరత్నలు 91:6 => చీకటిలో సంచరించు తెగులునకైనను మధాయ్హన్మందు పాడుచేయు 

రోగమునకైనను నీవు భయపడకుందువు. 

కీరత్నలు 91:7 => నీ పర్కక్ను వేయిమంది పడినను నీ కుడిపర్కక్ను పదివేలమంది కూలినను 

అపాయము నీయొదద్కు రాదు. 

కీరత్నలు 91:8 => నీవు కనున్లార చూచుచుండగా భకిత్హీనులకు పర్తిఫలము కలుగును 

కీరత్నలు 91:9 => యెహోవా, నీవే నా ఆశర్యము అని నీవు మహోనన్తుడైన దేవుని నీకు 

నివాససథ్లముగా చేసికొనియునాన్వు 

కీరత్నలు 91:10 => నీకు అపాయమేమియు రాదు ఏ తెగులును నీ గుడారమును సమీపించదు 

సామెతలు 14:26 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట బహు ధైరయ్ము పుటిట్ంచును 

సామెతలు 18:10 => యెహోవా నామము బలమైన దురగ్ము. నీతిమంతుడు అందులోనికి పరుగెతిత్ 

సురకిష్తముగా నుండును. 

యెషయా 26:20 => నా జనమా, ఇదిగో వారి దోషమునుబటిట్ భూనివాసులను శికిష్ంచుటకు 

యెహోవా తన నివాసములోనుండి వెడలివచుచ్చునాన్డు భూమి తనమీద చంపబడినవారిని ఇకను 

కపప్కుండ తాను తార్గిన రకత్మును బయలుపరచును.  

యెషయా 26:21 => నీవు వెళి ల్ నీ అంతఃపురములలో పర్వేశించుము నీవు వెళి ల్ నీ తలుపులు 

వేసికొనుము ఉగర్త తీరిపోవువరకు కొంచెముసేపు దాగియుండుము. 

యెహెజేక్లు 9:4 => యెహోవా యెరూషలేమను ఆ పటట్ణములో పర్వేశించి చుటుట్ తిరిగి, దానిలో 

జరిగిన హేయకృతయ్ములనుగూరిచ్ మూలుగ్లిడుచు పర్లాపించుచునన్వారి లలాటముల గురుతు 

వేయుమని వారి కాజాఞ్పించి 
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యెహెజేక్లు 9:5 => నేను వినుచుండగా వారికీలాగు సెలవిచెచ్ను మీరు పటట్ణములో వాని 

వెంటపోయి నా పరిశుదధ్ సథ్లము దగగ్ర మొదలుపెటిట్, కటాక్షమైనను కనికరమైనను లేకుండ అందరిని 

హతము చేయుడి. 

యెహెజేక్లు 9:6 => అందరు నశించునటుల్ ఎవరిని విడిచిపెటట్క, పెదద్వారిని చినన్వారిని కనయ్కలను 

పిలల్లను సతరీలను చంపవలెను గాని, ఆ గురుతు ఎవరికుండునో వారిని ముటట్కూడదు. వారు 

మందిరము ముందరనునన్ పెదద్లను హతముచేయ మొదలుపెటట్గా 

జెఫనాయ్ 2:3 => దేశములో సాతివ్కులై ఆయన నాయ్యవిధులననుసరించు సమసత్ దీనులారా, 

యెహోవాను వెదకుడి; మీరు వెదకి వినయము గలవారై నీతిని అనుసరించినయెడల ఒకవేళ ఆయన 

ఉగర్తదినమున మీరు దాచబడుదురు. 

మతత్యి 24:37 => నోవహు దినములు ఏలాగుండెనో మనుషయ్కుమారుని రాకడయును ఆలాగే 

ఉండును. 

మతత్యి 24:38 => జలపర్ళయమునకు ముందటి దినములలో నోవహు ఓడలోనికి వెళి ల్న 

దినమువరకు, వారు తినుచు తార్గుచు పెండిల్ చేసికొనుచు పెండిల్కిచుచ్చునుండి 

మతత్యి 24:39 => జలపర్ళయము వచిచ్ అందరిని కొటుట్కొనిపోవువరకు ఎరుగకపోయిరి; 

ఆలాగుననే మనుషయ్కుమారుని రాకడ ఉండును. 

లూకా 17:26 => నోవహు దినములలో జరిగినటుట్ మనుషయ్కుమారుని దినములలోను జరుగును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:39 => ఈ వాగాద్నము మీకును మీ పిలల్లకును దూరసుథ్లందరికిని, 

అనగా పర్భువైన మన దేవుడు తనయొదద్కు పిలిచిన వారికందరికిని చెందునని వారితో చెపెప్ను. 

హెబీర్యులకు 11:7 => విశావ్సమునుబటిట్ నోవహు అదివరకు చూడని సంగతులనుగూరిచ్ 

దేవునిచేత హెచచ్రింపబడి భయభకుత్లు గలవాడై, తన యింటివారి రక్షణ కొరకు ఒక ఓడను సిదధ్ము 

చేసెను; అందువలన అతడు లోకముమీద నేరసాథ్పన చేసి విశావ్సమునుబటిట్ కలుగు నీతికి 

వారసుడాయెను. 

1 పేతురు 3:20 => దేవుని దీరఘ్శాంతము ఇంక కనిపెటుట్చుండినపుప్డు పూరవ్ము నోవహు 

దినములలో ఓడ సిదధ్పరచబడుచుండగా, అవిధేయులైన వారియొదద్కు, అనగా చెరలో ఉనన్ 
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ఆతమ్లయొదద్కు, ఆయన ఆతమ్రూపిగానే వెళి ల్ వారికి పర్కటించెను. ఆ ఓడలో కొందరు, అనగా ఎనిమిది 

మంది నీటిదావ్రా రక్షణ పొందిరి. 

2 పేతురు 2:5 => మరియు ఆయన పూరవ్కాలమందునన్ లోకమును విడిచిపెటట్క, భకిత్హీనుల 

సమూహము మీదికి జలపర్ళయమును రపిప్ంచినపుప్డు, నీతిని పర్కటించిన నోవహును మరి 

యేడుగురిని కాపాడెను. 

ఆదికాండము 6:9 => నోవహు వంశావళి యిదే. నోవహు నీతిపరుడును తన తరములో 

నిందారహితుడునై యుండెను. నోవహు దేవునితో కూడ నడచినవాడు. 

కీరత్నలు 33:18 => వారి పార్ణమును మరణమునుండి తపిప్ంచుటకును కరవులో వారిని 

సజీవులనుగా కాపాడుటకును 

కీరత్నలు 33:19 => యెహోవా దృషిట్ ఆయనయందు భయభకుత్లుగలవారి మీదను ఆయన 

కృపకొరకు కనిపెటుట్వారి మీదను నిలుచుచునన్ది.  

సామెతలు 10:6 => నీతిమంతుని తలమీదికి ఆశీరావ్దములు వచుచ్ను బలాతాక్రము భకిత్హీనుని 

నోరు మూసివేయును. 

సామెతలు 10:7 => నీతిమంతుని జాఞ్పకము చేసికొనుట ఆశీరావ్దకరమగును భకిత్హీనుల పేరు 

అసహయ్త పుటిట్ంచును 

సామెతలు 10:9 => యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచువాడు నిరభ్యముగా పర్వరిత్ంచును. కుటిలవరత్నుడు 

బయలుపడును. 

సామెతలు 11:4 => ఉగర్తదినమందు ఆసిత్ అకక్రకు రాదు నీతి మరణమునుండి రకిష్ంచును. 

సామెతలు 11:5 => యథారథ్వంతుల నీతి వారి మారగ్మును సరాళము చేయును భకిత్హీనుడు తన 

భకిత్హీనత చేతనే పడిపోవును. 

సామెతలు 11:6 => యథారథ్వంతుల నీతి వారిని విమోచించును విశావ్సఘాతకులు తమ దురాశ 

వలననే పటట్బడుదురు.  

సామెతలు 11:7 => భకిత్హీనుడు చనిపోగా వాని ఆశ నిరూమ్లమగును బలాఢుయ్లైనవారి ఆశ 

భంగమైపోవును. 
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సామెతలు 11:8 => నీతిమంతుడు బాధనుండి తపిప్ంపబడును భకిత్హీనుడు బాధపాలగును 

యెషయా 3:10 => మీకు మేలు కలుగునని నీతిమంతులతో చెపుప్ము వారు తమ కిర్యల ఫలము 

అనుభవింతురు. 

యెషయా 3:11 => దుషుట్లకు శర్మ, వారి కిర్యల ఫలము వారికి కలుగును.  

ఫిలిపీప్యులకు 2:15 => సణుగులును సంశయములును మాని, సమసత్ కారయ్ములను చేయుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:16 => అటిట్ జనము మధయ్ను మీరు జీవవాకయ్మునుచేతపటుట్కొని, లోకమందు 

జోయ్తులవలె కనబడుచునాన్రు. అందువలన నేను వయ్రథ్ముగా పరుగెతత్లేదనియు, నేను పడిన కషట్ము 

నిష పర్యోజనము కాలేదనియు కీర్సుత్దినమున నాకు అతిశయ కారణము కలదు 

2 పేతురు 2:5 => మరియు ఆయన పూరవ్కాలమందునన్ లోకమును విడిచిపెటట్క, భకిత్హీనుల 

సమూహము మీదికి జలపర్ళయమును రపిప్ంచినపుప్డు, నీతిని పర్కటించిన నోవహును మరి 

యేడుగురిని కాపాడెను. 

2 పేతురు 2:6 => మరియు ఆయన సొదొమ గొమొఱాఱ్లను పటట్ణములను భసమ్ము చేసి, ముందుకు 

భకిత్హీనులగువారికి వాటిని దృషాట్ంతముగా ఉంచుటకై వాటికి నాశనము విధించి, 

2 పేతురు 2:7 => దురామ్రుగ్ల కామవికారయుకత్మైన నడవడిచేత బహు బాధపడిన నీతిమంతుడగు 

లోతును తపిప్ంచెను. 

2 పేతురు 2:8 => ఆ నీతిమంతుడు వారి మధయ్ను కాపురముండి, తాను చూచినవాటిని బటిట్యు 

వినినవాటిని బటిట్యు, వారి అకర్మమైన కిర్యల విషయములో దినదినము నీతిగల తన మనసుస్ను 

నొపిప్ంచుకొనుచు వచెచ్ను. 

2 పేతురు 2:9 => భకుత్లను శోధనలోనుండి తపిప్ంచుటకును, దురీ ణ్తిపరులను ముఖయ్ముగా 

మలినమైన దురాశ కలిగి శరీరానుసారముగా నడుచుకొనుచు, పర్భుతవ్మును నిరాకరించుచు, 

ఆదికాండము 6:11 => భూలోకము దేవుని సనిన్ధిని చెడిపోయి యుండెను; భూలోకము 

బలాతాక్రముతో నిండియుండెను. 

ఆదికాండము 6:12 => దేవుడు భూలోకమును చూచినపుప్డు అది చెడిపోయి యుండెను; 

భూమిమీద సమసత్ శరీరులు తమ మారగ్మును చెరిపివేసుకొని యుండిరి.  
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ఆదికాండము 6:18 => అయితే నీతో నా నిబంధన సిథ్రపరచుదును; నీవును నీతోకూడ నీ 

కుమారులును నీ భారయ్యు నీ కోడండుర్ను ఆ ఓడలో పర్వేశింపవలెను. 

ఆదికాండము 8:16 => నీవును నీతో కూడ నీ భారయ్యు నీ కుమారులును నీ కోడండుర్ను 

ఓడలోనుండి బయటికి రండి. 

ఆదికాండము 19:12 => అపుప్డా మనుషుయ్లు లోతుతో ఇకక్డ నీకు మరియెవరునాన్రు? నీ అలుల్ని 

నీ కుమారులను నీ కుమారెత్లను ఈ ఊరిలో నీకు కలిగినవారినందరిని వెలుపలికి తీసికొనిరముమ్; 

నిరగ్మకాండము 23:2 => దుషాక్రయ్ము జరిగించుటకై సమూహమును వెంబడించవదుద్, 

నాయ్యమును తిర్పిప్వేయుటకు సమూహముతో చేరి వాయ్జెయ్ములో సాక్షయ్ము పలుకకూడదు; 

లేవీయకాండము 11:4 => నెమరువేయు వాటిలోను రెండు డెకక్లుగల వాటిలోను వీటిని 

తినకూడదు, ఒంటె నెమరువేయును గాని దానికి రెండు డెకక్లు లేవు గనుక అది మీకు అపవితర్ము. 

యెహోషువ 2:18 => నీవు మముమ్ను దించిన ఈ కిటికీకి ఈ ఎఱ ఱ్ని దారమును కటిట్, నీ తండిర్ని నీ 

తలిల్ని నీ అనన్దముమ్లను నీ తండిర్ యింటివారినందరిని నీయింట చేరుచ్కొనుము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:4 => నోవహు షేము హాము యాపెతు. 

పర్సంగి 2:26 => ఏలయనగా దైవదృషిట్కి మంచివాడుగా నుండువానికి దేవుడు జాఞ్నమును తెలివిని 

ఆనందమును అనుగర్హించును; అయితే దైవదృషిట్కి ఇషుట్డగు వానికిచుచ్టకై పర్యాసపడి పోగుచేయు 

పనిని ఆయన పాపాతుమ్నికి నిరణ్యించును . ఇదియు వయ్రథ్ముగాను ఒకడు గాలికై 

పర్యాసపడినటుట్గాను ఉనన్ది. 

యెహెజేక్లు 14:14 => నోవహును దానియేలును యోబును ఈ ముగుగ్రు అటిట్దేశములో నుండినను 

వారు తమ నీతిచేత తముమ్నుమాతర్మే రకిష్ంచుకొందురు, ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

లూకా 1:6 => వీరిదద్రు పర్భువు యొకక్ సకలమైన ఆజఞ్ల చొపుప్నను నాయ్యవిధుల చొపుప్నను 

నిరపరాధులుగా నడుచుకొనుచు దేవుని దృషిట్కి నీతిమంతులై యుండిరి. 

లూకా 3:36 => షేలహు కేయినానుకు, కేయినాను అరప్క్షదుకు, అరప్క్షదు షేముకు, షేము 

నోవహుకు, నోవహు లెమెకుకు, 
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వచనము 2 

పవితర్ జంతువులలో పర్తి జాతి పోతులు ఏడును పెంటులు ఏడును, పవితర్ములు కాని జంతువులలో 

పర్తి జాతి పోతును పెంటియు రెండును 

ఆదికాండము 7:8 => దేవుడు నోవహునకు ఆజాఞ్పించిన పర్కారము పవితర్ జంతువులలోను అపవితర్ 

జంతువులలోను, పకుష్లలోను నేలను పార్కువాటనిన్టిలోను, 

ఆదికాండము 6:19 => మరియు నీతోకూడ వాటిని బర్దికించి యుంచుకొనుటకు సమసత్ జీవులలో, 

అనగా సమసత్ శరీరులయొకక్ పర్తి జాతిలోనివి రెండేసి చొపుప్న నీవు ఓడలోనికి తేవలెను; వాటిలో 

మగదియు ఆడుదియు నుండవలెను. 

ఆదికాండము 6:20 => నీవు వాటిని బర్దికించి యుంచుకొనుటకై వాటి వాటి జాతుల పర్కారము 

పకుష్లలోను, వాటి వాటి జాతుల పర్కారము జంతువులలోను, వాటి వాటి జాతుల పర్కారము నేలను 

పార్కువాటనిన్టిలోను, పర్తి జాతిలో రెండేసి చొపుప్న నీయొదద్కు అవి వచుచ్ను. 

ఆదికాండము 6:21 => మరియు తినుటకు నానావిధములైన ఆహారపదారథ్ములను కూరుచ్కొని 

నీదగగ్ర ఉంచుకొనుము; అవి నీకును వాటికిని ఆహారమగునని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 8:20 => అపుప్డు నోవహు యెహోవాకు బలిపీఠము కటిట్, పవితర్ పశువులనిన్టిలోను 

పవితర్ పకుష్లనిన్టిలోను కొనిన్ తీసికొని ఆ పీఠముమీద దహనబలి అరిప్ంచెను. 

లేవీయకాండము 11:1 => మరియు యెహోవా మోషే అహరోనులకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

లేవీయకాండము 11:2 => మీరు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుడి భూమిమీదనునన్ జీవులనిన్టిలోను 

మీరు ఈ జీవులను మాతర్ము తినవచుచ్ను; 

లేవీయకాండము 11:3 => జంతువులలో ఏది డెకక్లుగలదై నెమరువేయునో దాని తినవచుచ్ను గాని 

లేవీయకాండము 11:4 => నెమరువేయు వాటిలోను రెండు డెకక్లుగల వాటిలోను వీటిని 

తినకూడదు, ఒంటె నెమరువేయును గాని దానికి రెండు డెకక్లు లేవు గనుక అది మీకు అపవితర్ము. 

లేవీయకాండము 11:5 => పొటిట్ కుందేలు నెమరువేయును గాని దానికి రెండు డెకక్లు లేవు గనుక 

అది మీకు అపవితర్ము. 
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లేవీయకాండము 11:6 => కుందేలు నెమరువేయును గాని దానికి రెండు డెకక్లు లేవు గనుక అది 

మీకు అపవితర్ము. 

లేవీయకాండము 11:7 => పంది విడిగానుండు రెండు డెకక్లు గలదిగాని అది నెమరువేయదు 

గనుక అది మీకు అపవితర్ము. 

లేవీయకాండము 11:8 => వాటి మాంసమును మీరు తినకూడదు; వాటి కళేబరములను 

ముటట్కూడదు; అవి మీకు అపవితర్ములు. 

లేవీయకాండము 11:9 => జలచరములనిన్టిలో వీటిని తినవచుచ్ను; సముదర్ములోనేమి, 

నదులలోనేమి, యే నీళల్లోనేమి, వేటికి రెకక్లు పొలుసులు ఉండునో వాటిని తినవచుచ్ను. 

లేవీయకాండము 11:10 => సముదర్ములలోనేమి, నదులలోనేమి, సమసత్ జలచరములలోను సమసత్ 

జలజంతువులలోను వేటికి రెకక్లు పొలుసులు ఉండవో అవనిన్యు మీకు హేయములు; 

లేవీయకాండము 11:11 => అవి మీకు హేయములుగానే ఉండవలెను. వాటి మాంసమును 

తినకూడదు, వాటి కళేబరములను హేయములుగా ఎంచుకొనవలెను. 

లేవీయకాండము 11:12 => నీళల్లో దేనికి రెకక్లు పొలుసులు ఉండవో అది మీకు హేయము. 

లేవీయకాండము 11:13 => పకుష్లలో వీటిని హేయములుగా ఎంచుకొనవలెను. వీటిని తినవదుద్ 

ఇవి హేయములు; పకిష్రాజు, పెదద్ బోరువ, 

లేవీయకాండము 11:14 => కౌర్ంచపకిష్, గదద్, తెలల్గదద్, పర్తివిధమైన గదద్, 

లేవీయకాండము 11:15 => పర్తివిధమైన కాకి, నిపుప్కోడి, 

లేవీయకాండము 11:16 => కపిరిగాడు, కోకిల, 

లేవీయకాండము 11:17 => పర్తివిధమైన డేగ, 

లేవీయకాండము 11:18 => పైగిడికంటె, చెరువుకాకి, గుడల్గూబ, హంస, గూడబాతు, నలల్బోరువ, 

లేవీయకాండము 11:19 => సంకుబుడి కొంగ, పర్తివిధమైన కొంగ, కుకుడు గువవ్, గబిబ్లము. 

లేవీయకాండము 11:20 => రెకక్లుకలిగి నాలుగుకాళల్తో చరించు చరములనిన్యు మీకు 

హేయములు. 
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లేవీయకాండము 11:21 => అయితే నాలుగు కాళల్తో చరించుచు నేలగంతులు వేయుటకు కాళల్మీద 

తొడలుగల పురుగులనిన్ తినవచుచ్ను. 

లేవీయకాండము 11:22 => నేతమిడత గాని చినన్మిడత గాని ఆకుమిడత గాని మిడతలలో పర్తి 

విధమైనది తినవచుచ్ను. 

లేవీయకాండము 11:23 => నాలుగు కాళుల్గల పురుగులనిన్యు మీకు హేయములు. 

లేవీయకాండము 11:24 => వాటివలన మీరు అపవితుర్లగుదురు వాటి కళేబరములను ముటిట్న 

పర్తివాడు సాయంకాలము వరకు అపవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 11:25 => వాటి కళేబరములలో కొంచెమైనను మోసిన పర్తివాడు తన బటట్లు 

ఉదుకుకొని సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 11:26 => రెండుడెకక్లు గల జంతువులనిన్టిలో విడిగా చీలిన డెకక్లు లేకయు, 

నెమరువేయకయు నుండునవి మీకు అపవితర్ములు, వాటి కళేబరములను ముటిట్న పర్తివాడు 

అపవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 11:27 => నాలుగు కాళల్తో నడుచు సమసత్ జీవరాసులలో ఏవి అరకాలితో 

నడుచునో అవనిన్యు అపవితర్ములు; వాటి కళేబరములను ముటిట్న పర్తివాడు సాయంకాలమువరకు 

అపవితుర్డగును; 

లేవీయకాండము 11:28 => వాటి కళేబరమును మోసిన పర్తివాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని 

సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డగును; అవి మీకు అపవితర్మైనవి. 

లేవీయకాండము 11:29 => నేలమీద పార్కు జీవరాసులలో మీకు అపవితర్మైనవి ఏవేవనగా, చినన్ 

ముంగిస, చినన్ పందికొకుక్, పర్తి విధమైన బలిల్, 

లేవీయకాండము 11:30 => ఊసరవెలిల్, నేల మొసలి, తొండ, సరటము, అడవి యెలుక. 

లేవీయకాండము 11:31 => పార్కువాటిలో ఇవి మీకు అపవితర్ములు; ఇవి చచిచ్న తరువాత వీటిని 

ముటిట్న పర్తివాడు సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 11:32 => వాటిలో చచిచ్నదాని కళేబరము దేనిమీదపడునో అది అపవితర్మగును. 

అది చెకక్పాతర్యే గాని బటట్యే గాని చరమ్మే గాని సంచియే గాని పనిచేయు ఉపకరణము ఏదియు 
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గాని అయినయెడల దానిని నీళల్లో వేయవలెను. అది సాయంకాలమువరకు అపవితర్మైయుండును; 

తరువాత అది పవితర్మగును. 

లేవీయకాండము 11:33 => వీటిలో ఏదైనను మంటిపాతర్లో పడినయెడల దానిలోనిదంతయు 

అపవితర్మగును; మీరు దానిని పగులగొటట్వలెను. 

లేవీయకాండము 11:34 => తినదగిన ఆహారమంతటిలో దేనిమీద ఆ నీళుళ్ పడునో అది 

అపవితర్మగును. అటిట్ పాతర్లో తార్గిన యే పానీయమును అపవితర్ము. 

లేవీయకాండము 11:35 => వాటి కళేబరములలో కొంచెము దేనిమీదపడునో అది అపవితర్మగును. 

అది పొయియ్యైనను కుంపటియైనను దానిని పగులగొటట్వలెను. అవి అపవితర్ములు, అవి మీకు 

అపవితర్ములుగా ఉండవలెను. 

లేవీయకాండము 11:36 => అయితే విసాత్రమైన నీళుల్గల ఊటలోగాని గుంటలోగాని కళేబరము 

పడినను ఆ నీళుల్ అపవితర్ములు కావు గాని కళేబరమునకు తగిలినది అపవితర్మగును. 

లేవీయకాండము 11:37 => వాటి కళేబరములలో కొంచెము వితుత్కటుట్ వితత్నములమీద పడినను 

అవి అపవితర్ములు కావు గాని 

లేవీయకాండము 11:38 => ఆ వితత్నములమీద నీళుల్ పోసిన తరువాత కళేబరములో కొంచెము 

వాటిమీద పడినయెడల అవి మీకు అపవితర్ములగును.  

లేవీయకాండము 11:39 => మీరు తినదగిన జంతువులలో ఏదైనను చచిచ్నయెడల దాని 

కళేబరమును ముటుట్వాడు సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 11:40 => దాని కళేబరములో ఏదైనను తినువాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని 

సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డగును. దాని కళేబరమును మోయువాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని 

సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 11:41 => నేలమీద పార్కు జీవరాసులనిన్యు హేయములు, వాటిని తినకూడదు. 

లేవీయకాండము 11:42 => నేలమీద పార్కు జీవరాసులనిన్టిలో కడుపుతో చరించుదానినైనను 

నాలుగుకాళల్తో చరించుదానినైనను చాలా కాళుల్గల దానినైనను మీరు తినకూడదు; అవి హేయములు. 
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లేవీయకాండము 11:43 => పార్కు జీవరాసులలో దేనినైనను తిని మిముమ్ను మీరు 

హేయపరచుకొనకూడదు; వాటివలన అపవితుర్లగునటుల్ వాటివలన అపవితర్త కలుగజేసికొనకూడదు. 

లేవీయకాండము 11:44 => నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను; నేను పరిశుదుధ్డను గనుక మీరు 

పరిశుదుధ్లైయుండునటుల్ మిముమ్ను మీరు పరిశుదద్పరచుకొనవలెను. నేలమీద పార్కు జీవరాసులలో 

దేనివలనను మిముమ్ను మీరు అపవితర్పరచుకొనకూడదు. 

లేవీయకాండము 11:45 => నేను మీకు దేవుడనైయుండుటకు ఐగుపుత్ దేశములోనుండి మిముమ్ను 

రపిప్ంచిన యెహోవాను; నేను పరిశుదుధ్డను గనుక మీరును పరిశుదుధ్లు కావలెను. 

లేవీయకాండము 11:46 => అపవితర్మైన దానికిని పవితర్మైన దానికిని తినదగిన జంతువులకును 

తినదగని జంతువులకును భేదము చేయునటుల్ 

లేవీయకాండము 11:47 => జంతువులను గూరిచ్యు, పకుష్లను గూరిచ్యు, జలచరములైన సమసత్ 

జీవులను గూరిచ్యు, నేలమీద పార్కు సమసత్ జీవులను గూరిచ్యు చేసిన విధి యిదే అని చెపుప్మనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:1 => మీరు మీ దేవుడైన యెహోవాకు బిడ డ్లు గనుక చనిపోయిన 

వాడెవనినిబటిట్ మిముమ్ను మీరు కోసికొనకూడదు, మీ కనుబొమమ్ల మధయ్ బోడిచేసికొనకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:2 => ఏలయనగా నీ దేవుడైన యెహోవాకు నీవు పర్తిషిట్త జనము. 

మరియు యెహోవా భూమిమీదనునన్ సమసత్ జనములలో విశేషముగా తనకు సవ్కీయ జనమగునటుల్ 

నినున్ ఏరప్రచుకొనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:3 => నీవు హేయమైనదేదియు తినకూడదు. మీరు తినదగిన 

జంతువులు ఏవేవనగా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:4 => ఎదుద్, గొఱ ఱ్పిలల్, మేకపిలల్,  

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:5 => దుపిప్, ఎఱ ఱ్ చినన్జింక, దుపిప్, కారుమేక, కారుజింక, లేడి, 

కొండగొఱ ఱ్ అనునవే. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:6 => జంతువులలో రెండు డెకక్లుగలదై నెమరువేయు జంతువును 

తినవచుచ్ను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 14:7 => నెమరువేయువాటిలోనిదే కాని రెండు డెకక్లుగలవాటిలోనిదే కాని 

నెమరువేసి ఒంటిడెకక్గల ఒంటె, కుందేలు, పొటిట్ కుందేలు అనువాటిని తినకూడదు. అవి మీకు 

హేయములు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:8 => మరియు పంది రెండు డెకక్లు గలదైనను నెమరువేయదు గనుక 

అది మీకు హేయము, వాటి మాంసము తినకూడదు, వాటి కళేబరములను ముటట్కూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:9 => నీట నివసించువాటనిన్టిలో మీరు వేటిని తినవచుచ్ననగా, 

రెకక్లు పొలుసులుగల వాటిననిన్టిని తినవచుచ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:10 => రెకక్లు పొలుసులు లేనిదానిని మీరు తినకూడదు అది మీకు 

హేయము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:11 => పవితర్మైన పర్తి పకిష్ని మీరు తినవచుచ్ను.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:12 => మీరు తినరానివి ఏవనగా పకిష్రాజు, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:13 => పెదద్ బోరువ, కౌర్ంచుపకిష్,  

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:14 => పిలిల్గదద్, గదద్, తెలల్గదద్, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:15 => పర్తి విధమైన కాకి,  

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:16 => నిపుప్కోడి, కపిరిగాడు, కోకిల, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:17 => పర్తి విధమైన డేగ, పైడికంటె,  

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:18 => గుడల్గూబ, హంస, గూడబాతు, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:19 => తెలల్బందు, చెరువుకాకి, చీకుబాతు, సారసపకిష్, పర్తివిధమైన 

సంకుబుడికొంగ, కొంగ, కుకుడుగువవ్, గబిబ్లము అనునవి.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:20 => ఎగురు పర్తి పురుగు మీకు హేయము; వాటిని తినకూడదు, 

పవితర్మైన పర్తి పకిష్ని తినవచుచ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:21 => చచిచ్నదానిని మీరు తినకూడదు. నీ యింటనునన్ పరదేశికి 

దానిని ఇయయ్వచుచ్ను. వాడు దానిని తినవచుచ్ను; లేక అనుయ్నికి దాని అమమ్వచుచ్ను; ఏలయనగా నీ 

దేవుడైన యెహోవాకు నీవు పర్తిషిఠ్త జనము. మేకపిలల్ను దాని తలిల్పాలతో వండకూడదు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:11 => ఆకాశము తెరవబడుటయు, నాలుగు చెంగులు పటిట్ దింపబడిన 

పెదద్ దుపప్టివంటి యొకవిధమైన పాతర్ భూమిమీదికి దిగివచుచ్టయు చూచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:12 => అందులో భూమియందుండు సకల విధములైన చతుషాప్ద 

జంతువులును, పార్కు పురుగులును, ఆకాశపకుష్లును ఉండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:13 => అపుప్డు పేతురూ, నీవు లేచి చంపుకొని తినుమని ఒక 

శబద్మతనికి వినబడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:14 => అయితే పేతురు వదుద్ పర్భువా, నిషిదధ్మైనది అపవితర్మైనది 

ఏదైనను నేనెనన్డును తినలేదని చెపప్గా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:15 => దేవుడు పవితర్ము చేసినవాటిని నీవు నిషిదధ్మైన వాటినిగా 

ఎంచవదద్ని మరల రెండవమారు ఆ శబద్ము అతనికి వినబడెను. 

లేవీయకాండము 10:10 => మీరు పర్తిషిఠ్ంపబడిన దానినుండి లౌకికమైనదానిని , 

అపవితర్మైనదానినుండి పవితర్మైనదానిని వేరుచేయుటకును, 

యెహెజేక్లు 44:23 => పర్తిషిఠ్తమైనదేదో పర్తిషిఠ్తము కానిదేదో పవితర్మైనదేదో అపవితర్మైనదేదో 

కనుగొనుటకు వారు నా జనులకు నేరుప్నటుల్ 

ఆదికాండము 7:14 => వీరే కాదు; ఆ యా జాతుల పర్కారము పర్తి మృగమును, ఆ యా జాతుల 

పర్కారము పర్తి పశువును, ఆ యా జాతుల పర్కారము నేలమీద పార్కు పర్తి పురుగును, ఆ యా 

జాతుల పర్కారము పర్తి పకిష్యు, నానావిధములైన రెకక్లుగల పర్తి పిటట్యు పర్వేశించెను. 

ఆదికాండము 7:16 => పర్వేశించినవనిన్యు దేవుడు అతని కాజాఞ్పించిన పర్కారము సమసత్ 

శరీరులలో మగదియు ఆడుదియు పర్వేశించెను; అపుప్డు యెహోవా ఓడలో అతని మూసివేసెను. 

లేవీయకాండము 11:4 => నెమరువేయు వాటిలోను రెండు డెకక్లుగల వాటిలోను వీటిని 

తినకూడదు, ఒంటె నెమరువేయును గాని దానికి రెండు డెకక్లు లేవు గనుక అది మీకు అపవితర్ము. 

యెహోషువ 6:4 => ఆలాగు ఆరు దినములు చేయుచు రావలెను. ఏడుగురు యాజకులు 

పొటే ట్లుకొముమ్ బూరలను పటుట్కొని ముందుగా నడువవలెను. ఏడవ దినమున మీరు ఏడు మారులు 

పటట్ణము చుటుట్ తిరుగుచుండగా ఆ యాజకులు బూరల నూదవలెను. 
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వచనము 3 

ఆకాశ పకుష్లలో పర్తి జాతి మగవి యేడును ఆడువి యేడును, నీవు భూమి అంతటిమీద సంతతిని 

జీవముతో కాపాడునటుల్ నీయొదద్ ఉంచుకొనుము; 

ఆదికాండము 6:19 => మరియు నీతోకూడ వాటిని బర్దికించి యుంచుకొనుటకు సమసత్ జీవులలో, 

అనగా సమసత్ శరీరులయొకక్ పర్తి జాతిలోనివి రెండేసి చొపుప్న నీవు ఓడలోనికి తేవలెను; వాటిలో 

మగదియు ఆడుదియు నుండవలెను. 

ఆదికాండము 7:14 => వీరే కాదు; ఆ యా జాతుల పర్కారము పర్తి మృగమును, ఆ యా జాతుల 

పర్కారము పర్తి పశువును, ఆ యా జాతుల పర్కారము నేలమీద పార్కు పర్తి పురుగును, ఆ యా 

జాతుల పర్కారము పర్తి పకిష్యు, నానావిధములైన రెకక్లుగల పర్తి పిటట్యు పర్వేశించెను. 

ఆదికాండము 7:16 => పర్వేశించినవనిన్యు దేవుడు అతని కాజాఞ్పించిన పర్కారము సమసత్ 

శరీరులలో మగదియు ఆడుదియు పర్వేశించెను; అపుప్డు యెహోవా ఓడలో అతని మూసివేసెను. 

యెహోషువ 6:4 => ఆలాగు ఆరు దినములు చేయుచు రావలెను. ఏడుగురు యాజకులు 

పొటే ట్లుకొముమ్ బూరలను పటుట్కొని ముందుగా నడువవలెను. ఏడవ దినమున మీరు ఏడు మారులు 

పటట్ణము చుటుట్ తిరుగుచుండగా ఆ యాజకులు బూరల నూదవలెను. 

వచనము 4 

ఎందుకనగా ఇంకను ఏడు దినములకు నేను నలుబది పగళుల్ను నలుబది రాతుర్లును భూమిమీద 

వరష్ము కురిపించి, నేను చేసిన సమసత్ జీవరాసులను భూమిమీద ఉండకుండ తుడిచివేయుదునని 

నోవహుతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 7:10 => ఏడు దినములైన తరువాత ఆ పర్వాహజలములు భూమిమీదికి వచెచ్ను.  

ఆదికాండము 2:5 => అదివరకు పొలమందలి యే పొదయు భూమిమీద నుండలేదు. పొలమందలి 

యే చెటుట్ను మొలవలేదు; ఏలయనగా దేవుడైన యెహోవా భూమిమీద వాన కురిపించలేదు, నేలను 

సేదయ్పరచుటకు నరుడు లేడు 
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ఆదికాండము 6:3 => అపుప్డు యెహోవా నా ఆతమ్ నరులతో ఎలల్పుప్డును వాదించదు; వారు తమ 

అకర్మ విషయములో నరమాతుర్లై యునాన్రు; అయినను వారి దినములు నూట ఇరువది 

యేండల్గుననెను. 

ఆదికాండము 8:10 => అతడు మరి యేడు దినములు తాళి మరల ఆ నలల్ పావురమును 

ఓడలోనుండి వెలుపలికి విడిచెను. 

ఆదికాండము 8:12 => అతడింక మరి యేడు దినములు తాళి ఆ పావురమును వెలుపలికి విడిచెను. 

ఆ తరువాత అది అతనియొదద్కు తిరిగి రాలేదు. 

ఆదికాండము 29:27 => ఈమె యొకక్ వారము సంపూరణ్ము చేయుము; నీవిక యేడు 

సంవతస్రములు నాకు కొలువు చేసినయెడల అందుకై ఆమెను కూడ నీకిచెచ్దమని చెపప్గా 

ఆదికాండము 29:28 => యాకోబు అలాగు చేసి ఆమె వారము సంపూరిత్యైన తరువాత అతడు తన 

కుమారెత్యైన రాహేలును అతనికి భారయ్గా ఇచెచ్ను. 

యోబు 28:25 => గాలికి ఇంత బరువు ఉండవలెనని ఆయన నియమించినపుప్డు 

పర్మాణమునుబటిట్ జలములకు ఇంత కొలతయని ఆయన వాటిని కొలిచి చూచినపుప్డు 

యోబు 36:27 => ఆయన ఉదకబిందువులను పైనుండి కురిపించును మంచుతోకూడిన వరష్మువలె 

అవి పడును 

యోబు 36:28 => మేఘములు వాటిని కుమమ్రించును మనుషుయ్లమీదికి అవి సమృదిధ్గా దిగును. 

యోబు 36:29 => మేఘములు వాయ్పించు విధమును ఆయన మందిరములోనుండి ఉరుములు 

వచుచ్ విధమును ఎవడైనను గర్హింపజాలునా?  

యోబు 36:30 => ఆయన తనచుటుట్ తన మెరుపును వాయ్పింపజేయును సముదర్పు 

అడుగుభాగమును ఆయన కపుప్ను. 

యోబు 36:31 => వీటివలన ఆయన ఆ యా పర్జలకు తీరుప్తీరుచ్ను. ఆయన ఆహారమును 

సమృదిధ్గా ఇచుచ్వాడు 

యోబు 36:32 => ఇరుపర్కక్లను ఆయన మెరుపులు మెరిపించును గురికి తగలవలెనని ఆయన 

దానికి ఆజాఞ్పించును 
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యోబు 37:11 => మరియు ఆయన దటట్మైన మేఘమును జలముతో నింపును తన మెరుపుగల 

మేఘమును వాయ్పింపజేయును. 

యోబు 37:12 => ఆయనవలన నడిపింపబడినవై నరులకు నివాసయోగయ్మైన భూగోళము మీద 

మెరుపును మేఘములును సంచారము చేయును ఆయన వాటికి ఆజాఞ్పించునది యావతుత్ను అవి 

నెరవేరుచ్ను  

ఆమోసు 4:7 => మరియు కోతకాలమునకు ముందు మూడు నెలలు వానలేకుండ చేసితిని; ఒక 

పటట్ణముమీద కురిపించి మరియొక పటట్ణముమీద కురిపింపకపోతిని; ఒకచోట వరష్ము కురిసెను, 

వరష్ము లేనిచోటు ఎండిపోయెను. 

ఆదికాండము 7:12 => నలుబది పగళుల్ను నలుబది రాతుర్లును పర్చండ వరష్ము భూమిమీద 

కురిసెను. 

ఆదికాండము 7:17 => ఆ జలపర్వాహము నలుబది దినములు భూమిమీద నుండగా, జలములు 

విసత్రించి ఓడను తేలచేసినందున అది భూమిమీదనుండి పైకి లేచెను. 

ఆదికాండము 7:21 => అపుప్డు పకుష్లేమి పశువులేమి మృగములేమి భూమిమీద పార్కు 

పురుగులేమి భూమిమీద సంచరించు సమసత్ శరీరులేమి సమసత్ నరులేమి చచిచ్పోయిరి. 

ఆదికాండము 7:22 => పొడి నేలమీదనునన్ వాటనిన్టిలోను నాసికారంధర్ములలో జీవాతమ్ 

సంబంధమైన ఊపిరిగలవనిన్యు చనిపోయెను. 

ఆదికాండము 7:23 => నరులతోకూడ పశువులును పురుగులును ఆకాశపకుష్లును నేలమీదనునన్ 

జీవరాసులనిన్యు తుడిచివేయబడెను. అవి భూమిమీద నుండకుండ తుడిచివేయబడెను. నోవహును 

అతనితోకూడ ఆ ఓడలో నునన్వియు మాతర్ము మిగిలియుండెను. 

ఆదికాండము 6:17 => ఇదిగో నేనే జీవవాయువుగల సమసత్ శరీరులను ఆకాశముకిర్ంద 

నుండకుండ నాశము చేయుటకు భూమిమీదికి జలపర్వాహము రపిప్ంచుచునాన్ను. లోకమందునన్ 

సమసత్మును చనిపోవును; 

ఆదికాండము 7:21 => అపుప్డు పకుష్లేమి పశువులేమి మృగములేమి భూమిమీద పార్కు 

పురుగులేమి భూమిమీద సంచరించు సమసత్ శరీరులేమి సమసత్ నరులేమి చచిచ్పోయిరి. 

Page  of 426 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

ఆదికాండము 7:23 => నరులతోకూడ పశువులును పురుగులును ఆకాశపకుష్లును నేలమీదనునన్ 

జీవరాసులనిన్యు తుడిచివేయబడెను. అవి భూమిమీద నుండకుండ తుడిచివేయబడెను. నోవహును 

అతనితోకూడ ఆ ఓడలో నునన్వియు మాతర్ము మిగిలియుండెను. 

ఆదికాండము 6:7 => అపుప్డు యెహోవా నేను సృజించిన నరులును నరులతోకూడ జంతువులును 

పురుగులును ఆకాశ పకాష్య్దులును భూమిమీద నుండకుండ తుడిచివేయుదును; ఏలయనగా నేను 

వారిని సృషిట్ంచినందుకు సంతాపము నొందియునాన్ననెను 

ఆదికాండము 6:13 => దేవుడు నోవహుతో -సమసత్ శరీరుల మూలముగా భూమి బలాతాక్రముతో 

నిండియునన్ది గనుక నా సనిన్ధిని వారి అంతము వచిచ్యునన్ది; ఇదిగో వారిని భూమితోకూడ 

నాశనము చేయుదును. 

ఆదికాండము 6:17 => ఇదిగో నేనే జీవవాయువుగల సమసత్ శరీరులను ఆకాశముకిర్ంద 

నుండకుండ నాశము చేయుటకు భూమిమీదికి జలపర్వాహము రపిప్ంచుచునాన్ను. లోకమందునన్ 

సమసత్మును చనిపోవును; 

నిరగ్మకాండము 32:32 => అయోయ్ నీవు వారి పాపమును ఒకవేళ పరిహరించితివా, లేనియెడల 

నీవు వార్సిన నీ గర్ంథములో నుండి నా పేరు తుడిచివేయుమని బర్తిమాలుకొనుచునాన్ననెను. 

నిరగ్మకాండము 32:33 => అందుకు యెహోవా యెవడు నా యెదుట పాపము చేసెనో వాని నా 

గర్ంథములోనుండి తుడిచివేయుదును. 

యోబు 22:16 => వారు అకాలముగా ఒక నిమిషములో నిరూమ్లమైరివారి పునాదులు 

జలపర్వాహమువలె కొటుట్కొనిపోయెను. 

కీరత్నలు 69:28 => జీవగర్ంథములోనుండి వారి పేరును తుడుపుపెటుట్ము నీతిమంతుల పటీ ట్లో వారి 

పేరులు వార్యకుము. 

పర్కటన 3:5 => జయించువాడు ఆలాగున తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొనును; జీవగర్ంథములోనుండి 

అతని పేరెంతమాతర్మును తుడుపుపెటట్క, నాతండిర్ యెదుటను ఆయన దూతల యెదుటను అతని 

పేరు ఒపుప్కొందును. 
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ఆదికాండము 40:13 => ఇంక మూడు దినములలోగా ఫరో నీ తలను పైకెతిత్ నీ ఉదోయ్గము నీకు 

మరల ఇపిప్ంచును. నీవు అతనికి పానదాయకుడవైయునన్నాటి మరాయ్ద చొపుప్న ఫరో గినెన్ను 

అతనిచేతికపప్గించెదవు 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:15 => నీ మధయ్ను నీ దేవుడైన యెహోవా రోషముగల దేవుడు గనుక నీ 

దేవుడైన యెహోవా కోపాగిన్ ఒకవేళ నీమీద రగులుకొని దేశములో నుండకుండ నినున్ 

నశింపజేయును. 

యోబు 24:1 => సరవ్శకుత్డగువాడు నియామకకాలములను ఎందుకు ఏరాప్టు చేయడు? ఆయన 

నెరిగియునన్వారు ఆయన దినములను ఎందుచేత చూడకునాన్రు? 

యిరిమ్యా 28:16 => కాగా యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు భూమిమీద నుండి నేను నినున్ 

కొటిట్వేయుచునాన్ను, యెహోవా మీద తిరుగుబాటుచేయుటకై నీవు జనులను పేర్రేపించితివి గనుక ఈ 

సంవతస్రము నీవు మరణమౌదువు అని చెపెప్ను.  

ఆమోసు 9:8 => పర్భువైన యెహోవా కనున్ ఈ పాపిషిఠ్ రాజయ్ముమీద నునన్ది, దానిని భూమిమీద 

ఉండకుండ నాశనముచేతును. అయితే యాకోబు సంతతివారిని సరవ్నాశముచేయక విడిచి 

పెటుట్దును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

లూకా 21:35 => ఆ దినము భూమియందంతట నివసించు వారందరిమీదికి అకసామ్తుత్గా వచుచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:14 => అకక్డ సహోదరులను మేము చూచినపుప్డు వారు తమయొదద్ 

ఏడు దినములుండవలెనని మముమ్ను వేడుకొనిరి. ఆ మీదట రోమాకు వచిచ్తివిు. 

వచనము 5 

తనకు యెహోవా ఆజాఞ్పించిన పర్కారము నోవహు యావతుత్ చేసెను. 

ఆదికాండము 6:22 => నోవహు అటుల్ చేసెను; దేవుడు అతని కాజాఞ్పించిన పర్కారము యావతుత్ 

చేసెను. 

నిరగ్మకాండము 39:32 => పర్తయ్క్షపు గుడారపు మందిరము యొకక్ పని యావతుత్ను సంపూరిత్ 

చేయబడెను. యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించిన పర్కారముగానే ఇశార్యేలీయులు చేసిరి. 
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నిరగ్మకాండము 39:42 => యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ ఇశార్యేలీయులు ఆ పని అంతయు 

చేసిరి. 

నిరగ్మకాండము 39:43 => మోషే ఆ పని అంతయు చూచినపుప్డు యెహోవా ఆజాఞ్పించినటుల్ వారు 

దానిని చేసియుండిరి; ఆలాగుననే చేసియుండిరి గనుక మోషే వారిని దీవించెను. 

నిరగ్మకాండము 40:16 => మోషే ఆ పర్కారము చేసెను; యెహోవా అతనికి ఆజాఞ్పించిన 

వాటిననిన్టిని చేసెను, ఆలాగుననే చేసెను. 

కీరత్నలు 119:6 => నీ ఆజఞ్లనిన్టిని నేను లక్షయ్ము చేయునపుప్డు నాకు అవమానము కలుగనేరదు. 

మతత్యి 3:15 => యేసు ఇపప్టికి కానిముమ్; నీతి యావతుత్ ఈలాగు నెరవేరుచ్ట మనకు 

తగియునన్దని అతనికి ఉతత్రమిచెచ్ను గనుక అతడాలాగు కానిచెచ్ను. 

లూకా 8:21 => అందుకాయన దేవుని వాకయ్ము విని, దాని పర్కారము జరిగించు వీరే నా తలిల్యు 

నా సహోదరులునని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 2:5 => ఆయన తలిల్ పరిచారకులను చూచి ఆయన మీతో చెపుప్నది చేయుడనెను. 

యోహాను 8:28 => కావున యేసు మీరు మనుషయ్కుమారుని పైకెతిత్నపుప్డు నేనే ఆయనననియు, నా 

అంతట నేనే యేమియు చేయక, తండిర్ నాకు నేరిప్నటుట్ ఈ సంగతులు మాటలాడుచునాన్ననియు 

మీరు గర్హించెదరు. 

యోహాను 8:29 => ననున్ పంపినవాడు నాకు తోడైయునాన్డు; ఆయనకిషట్మైన కారయ్ము 

నేనెలల్పుప్డును చేయుదును గనుక ఆయన ననున్ ఒంటరిగా విడిచిపెటట్లేదని చెపెప్ను. 

యోహాను 13:17 => ఈ సంగతులు మీరు ఎరుగుదురు గనుక వీటిని చేసినయెడల మీరు 

ధనుయ్లగుదురు. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:8 => మరియు, ఆయన ఆకారమందు మనుషుయ్డుగా కనబడి, మరణము 

పొందునంతగా, అనగా సిలువమరణము పొందునంతగా విధేయత చూపినవాడై, తనున్తాను 

తగిగ్ంచుకొనెను. 

హెబీర్యులకు 5:8 => ఆయన, కుమారుడై యుండియు తాను పొందిన శర్మలవలన విధేయతను 

నేరుచ్కొనెను. 
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సంఖాయ్కాండము 9:5 => యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించిన సమసత్మును ఇశార్యేలీయులు అతడు 

చెపిప్నటే ల్ చేసిరి. 

మతత్యి 1:24 => యాసేపు నిదర్మేలుకొని పర్భువు దూత తనకు ఆజాఞ్పించిన పర్కారము చేసి, తన 

భారయ్ను చేరుచ్కొని 

హెబీర్యులకు 11:7 => విశావ్సమునుబటిట్ నోవహు అదివరకు చూడని సంగతులనుగూరిచ్ 

దేవునిచేత హెచచ్రింపబడి భయభకుత్లు గలవాడై, తన యింటివారి రక్షణ కొరకు ఒక ఓడను సిదధ్ము 

చేసెను; అందువలన అతడు లోకముమీద నేరసాథ్పన చేసి విశావ్సమునుబటిట్ కలుగు నీతికి 

వారసుడాయెను. 

వచనము 6 

ఆ జలపర్వాహము భూమిమీదికి వచిచ్నపుప్డు నోవహు ఆరువందల యేండల్వాడు. 

ఆదికాండము 5:32 => నోవహు ఐదువందల యేండుల్ గలవాడై షేమును హామును యాపెతును 

కనెను. 

ఆదికాండము 8:13 => మరియు ఆరువందల ఒకటవ సంవతస్రము మొదటి నెల తొలి దినమున 

నీళుల్ భూమిమీదనుండి యింకిపోయెను. నోవహు ఓడ కపుప్ తీసి చూచినపుప్డు నేల ఆరియుండెను. 

వచనము 7 

అపుప్డు నోవహును అతనితో కూడ అతని కుమారులును అతని భారయ్యు అతని కోడండుర్ను ఆ 

పర్వాహజలములను తపిప్ంచుకొనుటకై ఆ ఓడలో పర్వేశించిరి. 

ఆదికాండము 7:1 => యెహోవా ఈ తరమువారిలో నీవే నా యెదుట నీతిమంతుడవై యుండుట 

చూచితిని గనుక నీవును నీ యింటివారును ఓడలో పర్వేశించుడి. 

ఆదికాండము 7:13 => ఆ దినమందే నోవహును నోవహు కుమారులగు షేమును హామును 

యాపెతును నోవహు భారయ్యు వారితో కూడ అతని ముగుగ్రు కోడండుర్ను ఆ ఓడలో పర్వేశించిరి. 
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ఆదికాండము 7:14 => వీరే కాదు; ఆ యా జాతుల పర్కారము పర్తి మృగమును, ఆ యా జాతుల 

పర్కారము పర్తి పశువును, ఆ యా జాతుల పర్కారము నేలమీద పార్కు పర్తి పురుగును, ఆ యా 

జాతుల పర్కారము పర్తి పకిష్యు, నానావిధములైన రెకక్లుగల పర్తి పిటట్యు పర్వేశించెను. 

ఆదికాండము 7:15 => జీవాతమ్గల సమసత్ శరీరులలో రెండేసి రెండేసి ఓడలోనునన్ నోవహు నొదద్ 

పర్వేశించెను. 

ఆదికాండము 6:18 => అయితే నీతో నా నిబంధన సిథ్రపరచుదును; నీవును నీతోకూడ నీ 

కుమారులును నీ భారయ్యు నీ కోడండుర్ను ఆ ఓడలో పర్వేశింపవలెను. 

సామెతలు 22:3 => బుదిధ్మంతుడు అపాయము వచుచ్ట చూచి దాగును జాఞ్నము లేనివారు 

యోచింపక ఆపదలో పడుదురు. 

మతత్యి 24:38 => జలపర్ళయమునకు ముందటి దినములలో నోవహు ఓడలోనికి వెళి ల్న 

దినమువరకు, వారు తినుచు తార్గుచు పెండిల్ చేసికొనుచు పెండిల్కిచుచ్చునుండి 

లూకా 17:27 => నోవహు ఓడలోనికి వెళి ల్న దినమువరకు జనులు తినుచు తార్గుచు పెండాల్డుచు 

పెండిల్కియయ్బడుచు నుండిరి; అంతలో జలపర్ళయము వచిచ్ వారినందరిని నాశనము చేసెను. 

హెబీర్యులకు 6:18 => మనయెదుట ఉంచబడిన నిరీక్షణను చేపటుట్టకు శరణాగతులమైన మనకు 

బలమైన ధైరయ్ము కలుగునటుల్ పర్మాణము చేసి వాగాద్నమును దృఢపరచెను. 

హెబీర్యులకు 11:7 => విశావ్సమునుబటిట్ నోవహు అదివరకు చూడని సంగతులనుగూరిచ్ 

దేవునిచేత హెచచ్రింపబడి భయభకుత్లు గలవాడై, తన యింటివారి రక్షణ కొరకు ఒక ఓడను సిదధ్ము 

చేసెను; అందువలన అతడు లోకముమీద నేరసాథ్పన చేసి విశావ్సమునుబటిట్ కలుగు నీతికి 

వారసుడాయెను. 

1 పేతురు 3:20 => దేవుని దీరఘ్శాంతము ఇంక కనిపెటుట్చుండినపుప్డు పూరవ్ము నోవహు 

దినములలో ఓడ సిదధ్పరచబడుచుండగా, అవిధేయులైన వారియొదద్కు, అనగా చెరలో ఉనన్ 

ఆతమ్లయొదద్కు, ఆయన ఆతమ్రూపిగానే వెళి ల్ వారికి పర్కటించెను. ఆ ఓడలో కొందరు, అనగా ఎనిమిది 

మంది నీటిదావ్రా రక్షణ పొందిరి. 
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2 పేతురు 2:5 => మరియు ఆయన పూరవ్కాలమందునన్ లోకమును విడిచిపెటట్క, భకిత్హీనుల 

సమూహము మీదికి జలపర్ళయమును రపిప్ంచినపుప్డు, నీతిని పర్కటించిన నోవహును మరి 

యేడుగురిని కాపాడెను. 

ఆదికాండము 8:16 => నీవును నీతో కూడ నీ భారయ్యు నీ కుమారులును నీ కోడండుర్ను 

ఓడలోనుండి బయటికి రండి. 

నాయ్యాధిపతులు 8:30 => గిదోయ్నుకు అనేక భారయ్లునన్ందున కడుపున కనిన డెబబ్దిమంది 

కుమారులు అతనికుండిరి. 

మతత్యి 19:8 => ఆయనమీ హృదయకాఠినయ్మునుబటిట్ మీ భారయ్లను విడనాడ మోషే సెలవిచెచ్ను, 

గాని ఆదినుండి ఆలాగు జరుగలేదు. 

లూకా 17:26 => నోవహు దినములలో జరిగినటుట్ మనుషయ్కుమారుని దినములలోను జరుగును. 

వచనము 8 

దేవుడు నోవహునకు ఆజాఞ్పించిన పర్కారము పవితర్ జంతువులలోను అపవితర్ జంతువులలోను, 

పకుష్లలోను నేలను పార్కువాటనిన్టిలోను, 

ఆదికాండము 6:19 => మరియు నీతోకూడ వాటిని బర్దికించి యుంచుకొనుటకు సమసత్ జీవులలో, 

అనగా సమసత్ శరీరులయొకక్ పర్తి జాతిలోనివి రెండేసి చొపుప్న నీవు ఓడలోనికి తేవలెను; వాటిలో 

మగదియు ఆడుదియు నుండవలెను. 

ఆదికాండము 6:20 => నీవు వాటిని బర్దికించి యుంచుకొనుటకై వాటి వాటి జాతుల పర్కారము 

పకుష్లలోను, వాటి వాటి జాతుల పర్కారము జంతువులలోను, వాటి వాటి జాతుల పర్కారము నేలను 

పార్కువాటనిన్టిలోను, పర్తి జాతిలో రెండేసి చొపుప్న నీయొదద్కు అవి వచుచ్ను. 

ఆదికాండము 7:2 => పవితర్ జంతువులలో పర్తి జాతి పోతులు ఏడును పెంటులు ఏడును, 

పవితర్ములు కాని జంతువులలో పర్తి జాతి పోతును పెంటియు రెండును 

Page  of 432 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

ఆదికాండము 7:14 => వీరే కాదు; ఆ యా జాతుల పర్కారము పర్తి మృగమును, ఆ యా జాతుల 

పర్కారము పర్తి పశువును, ఆ యా జాతుల పర్కారము నేలమీద పార్కు పర్తి పురుగును, ఆ యా 

జాతుల పర్కారము పర్తి పకిష్యు, నానావిధములైన రెకక్లుగల పర్తి పిటట్యు పర్వేశించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:12 => అందులో భూమియందుండు సకల విధములైన చతుషాప్ద 

జంతువులును, పార్కు పురుగులును, ఆకాశపకుష్లును ఉండెను. 

వచనము 9 

మగది ఆడుది జతజతలుగా ఓడలో నునన్ నోవహు నొదద్కు చేరెను. 

ఆదికాండము 7:16 => పర్వేశించినవనిన్యు దేవుడు అతని కాజాఞ్పించిన పర్కారము సమసత్ 

శరీరులలో మగదియు ఆడుదియు పర్వేశించెను; అపుప్డు యెహోవా ఓడలో అతని మూసివేసెను. 

ఆదికాండము 2:19 => దేవుడైన యెహోవా పర్తి భూజంతువును పర్తి ఆకాశపకిష్ని నేలనుండి 

నిరిమ్ంచి, ఆదాము వాటికి ఏ పేరు పెటుట్నో చూచుటకు అతనియొదద్కు వాటిని రపిప్ంచెను. జీవముగల 

పర్తిదానికి ఆదాము ఏ పేరు పెటెట్నో ఆ పేరు దానికి కలిగెను. 

యెషయా 11:6 => తోడేలు గొఱ ఱ్పిలల్యొదద్ వాసముచేయును చిఱుతపులి మేకపిలల్యొదద్ 

పండుకొనును దూడయు కొదమసింహమును పెంచబడిన కోడెయు కూడుకొనగా బాలుడు వాటిని 

తోలును.  

యెషయా 11:7 => ఆవులు ఎలుగులు కూడి మేయును వాటి పిలల్లు ఒకక్చోటనే పండుకొనును 

ఎదుద్ మేయునటుల్ సింహము గడిడ్ మేయును. 

యెషయా 11:8 => పాలుకుడుచు పిలల్ నాగుపాము పుటట్యొదద్ ఆటాల్డును మిడినాగు పుటట్మీద 

పాలువిడిచిన పిలల్ తన చెయియ్ చాచును 

యెషయా 11:9 => నా పరిశుదధ్ పరవ్తమందంతటను ఏ మృగమును హానిచేయదు నాశము 

చేయదు సముదర్ము జలముతో నిండియునన్టుట్ లోకము యెహోవానుగూరిచ్న జాఞ్నముతో 

నిండియుండును. 
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యెషయా 65:25 => తోడేళుల్ను గొఱ ఱ్పిలల్లును కలిసి మేయును సింహము ఎదుద్వలె గడిడ్ తినును 

సరప్మునకు మనున్ ఆహారమగును నా పరిశుదధ్పరవ్తములో అవి హానియైనను నాశనమైనను 

చేయకుండును అని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

యిరిమ్యా 8:7 => ఆకాశములకెగురు సంకుబుడి కొంగయైనను తన కాలము నెరుగును, తెలల్ 

గువవ్యు మంగలకతిత్ పిటట్యు ఓదెకొరుకును తాము రావలసిన కాలమును ఎరుగును, అయితే నా 

పర్జలు యెహోవా నాయ్యవిధిని ఎరుగరు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:11 => ఆకాశము తెరవబడుటయు, నాలుగు చెంగులు పటిట్ దింపబడిన 

పెదద్ దుపప్టివంటి యొకవిధమైన పాతర్ భూమిమీదికి దిగివచుచ్టయు చూచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:12 => అందులో భూమియందుండు సకల విధములైన చతుషాప్ద 

జంతువులును, పార్కు పురుగులును, ఆకాశపకుష్లును ఉండెను. 

గలతీయులకు 3:28 => ఇందులో యూదుడని గీర్సుదేశసుథ్డని లేదు, దాసుడని సవ్తంతుర్డని లేదు, 

పురుషుడని సతరీ అని లేదు; యేసుకీర్సుత్నందు మీరందరును ఏకముగా ఉనాన్రు. 

కొలొసస్యులకు 3:11 => ఇటిట్వారిలో గీర్సు దేశసుథ్డని యూదుడని భేదము లేదు; సునన్తి 

పొందుటయని సునన్తి పొందకపోవుటయని భేదము లేదు; పరదేశియని సిథియనుడని దాసుడని 

సవ్తంతుర్డని లేదుగాని, కీర్సేత్ సరవ్మును అందరిలో ఉనన్వాడునైయునాన్డు. 

ఆదికాండము 6:19 => మరియు నీతోకూడ వాటిని బర్దికించి యుంచుకొనుటకు సమసత్ జీవులలో, 

అనగా సమసత్ శరీరులయొకక్ పర్తి జాతిలోనివి రెండేసి చొపుప్న నీవు ఓడలోనికి తేవలెను; వాటిలో 

మగదియు ఆడుదియు నుండవలెను. 

ఆదికాండము 6:22 => నోవహు అటుల్ చేసెను; దేవుడు అతని కాజాఞ్పించిన పర్కారము యావతుత్ 

చేసెను. 

ఆదికాండము 7:14 => వీరే కాదు; ఆ యా జాతుల పర్కారము పర్తి మృగమును, ఆ యా జాతుల 

పర్కారము పర్తి పశువును, ఆ యా జాతుల పర్కారము నేలమీద పార్కు పర్తి పురుగును, ఆ యా 

జాతుల పర్కారము పర్తి పకిష్యు, నానావిధములైన రెకక్లుగల పర్తి పిటట్యు పర్వేశించెను. 
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వచనము 10 

ఏడు దినములైన తరువాత ఆ పర్వాహజలములు భూమిమీదికి వచెచ్ను.  

ఆదికాండము 7:4 => ఎందుకనగా ఇంకను ఏడు దినములకు నేను నలుబది పగళుల్ను నలుబది 

రాతుర్లును భూమిమీద వరష్ము కురిపించి, నేను చేసిన సమసత్ జీవరాసులను భూమిమీద ఉండకుండ 

తుడిచివేయుదునని నోవహుతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 7:4 => ఎందుకనగా ఇంకను ఏడు దినములకు నేను నలుబది పగళుల్ను నలుబది 

రాతుర్లును భూమిమీద వరష్ము కురిపించి, నేను చేసిన సమసత్ జీవరాసులను భూమిమీద ఉండకుండ 

తుడిచివేయుదునని నోవహుతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 7:17 => ఆ జలపర్వాహము నలుబది దినములు భూమిమీద నుండగా, జలములు 

విసత్రించి ఓడను తేలచేసినందున అది భూమిమీదనుండి పైకి లేచెను. 

ఆదికాండము 7:18 => జలములు భూమిమీద పర్చండముగా పర్బలి మికిక్లి విసత్రించినపుప్డు ఓడ 

నీళల్మీద నడిచెను. 

ఆదికాండము 7:19 => ఆ పర్చండ జలములు భూమిమీద అతయ్ధికముగా పర్బలినందున 

ఆకాశమంతటి కిర్ందనునన్ గొపప్ పరవ్తములనిన్యు మునిగిపోయెను. 

ఆదికాండము 7:20 => పదిహేను మూరల యెతుత్న నీళుల్ పర్చండముగా పర్బలెను గనుక 

పరవ్తములును మునిగిపోయెను. 

ఆదికాండము 6:17 => ఇదిగో నేనే జీవవాయువుగల సమసత్ శరీరులను ఆకాశముకిర్ంద 

నుండకుండ నాశము చేయుటకు భూమిమీదికి జలపర్వాహము రపిప్ంచుచునాన్ను. లోకమందునన్ 

సమసత్మును చనిపోవును; 

యోబు 22:16 => వారు అకాలముగా ఒక నిమిషములో నిరూమ్లమైరివారి పునాదులు 

జలపర్వాహమువలె కొటుట్కొనిపోయెను. 

మతత్యి 24:38 => జలపర్ళయమునకు ముందటి దినములలో నోవహు ఓడలోనికి వెళి ల్న 

దినమువరకు, వారు తినుచు తార్గుచు పెండిల్ చేసికొనుచు పెండిల్కిచుచ్చునుండి 
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మతత్యి 24:39 => జలపర్ళయము వచిచ్ అందరిని కొటుట్కొనిపోవువరకు ఎరుగకపోయిరి; 

ఆలాగుననే మనుషయ్కుమారుని రాకడ ఉండును. 

లూకా 17:27 => నోవహు ఓడలోనికి వెళి ల్న దినమువరకు జనులు తినుచు తార్గుచు పెండాల్డుచు 

పెండిల్కియయ్బడుచు నుండిరి; అంతలో జలపర్ళయము వచిచ్ వారినందరిని నాశనము చేసెను. 

ఆదికాండము 8:10 => అతడు మరి యేడు దినములు తాళి మరల ఆ నలల్ పావురమును 

ఓడలోనుండి వెలుపలికి విడిచెను. 

యోబు 37:6 => నీవు భూమిమీద పడుమని హిమముతోను వరష్ముతోను మహా వరష్ముతోను 

ఆయన ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్డు. 

2 పేతురు 3:6 => ఆ నీళల్వలన అపుప్డునన్ లోకము నీటివరదలో మునిగి నశించెను. 

వచనము 11 

నోవహు వయసు యొకక్ ఆరువందల సంవతస్రము రెండవ నెల పదియేడవ దినమున 

మహాగాధజలముల ఊటలనిన్యు ఆ దినమందే విడబడెను, ఆకాశపుతూములు విపప్బడెను. 

ఆదికాండము 1:7 => దేవుడు ఆ విశాలము చేసి విశాలము కిర్ంది జలములను విశాలము మీది 

జలములను వేరుపరపగా ఆ పర్కారమాయెను. 

ఆదికాండము 6:17 => ఇదిగో నేనే జీవవాయువుగల సమసత్ శరీరులను ఆకాశముకిర్ంద 

నుండకుండ నాశము చేయుటకు భూమిమీదికి జలపర్వాహము రపిప్ంచుచునాన్ను. లోకమందునన్ 

సమసత్మును చనిపోవును; 

ఆదికాండము 8:2 => అగాధ జలముల ఊటలును ఆకాశపు తూములును మూయబడెను; 

ఆకాశమునుండి కురియుచునన్ పర్చండ వరష్ము నిలిచిపోయెను. 

యోబు 28:4 => జనులు తిరుగు సథ్లములకు చాల దిగువగా మనుషుయ్లు సొరంగము తర్వువ్దురు 

వారు పై సంచరించువారిచేత మరువబడుదురు అచచ్ట వారు మానవులకు దూరముగానుండి ఇటు 

అటు అలాల్డుచుందురు. 
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యోబు 38:8 => సముదర్ము దాని గరభ్మునుండి పొరిల్ రాగా తలుపులచేత దానిని 

మూసినవాడెవడు? 

యోబు 38:9 => నేను మేఘమును దానికి వసత్రముగాను గాఢాంధకారమును దానికి పొతిత్గుడ డ్గాను 

వేసినపుప్డు నీవుంటివా?  

యోబు 38:10 => దానికి సరిహదుద్ నియమించి దానికి అడ డ్గడియలను తలుపులను పెటిట్ంచినపుప్డు 

యోబు 38:11 => నీవు ఇంతవరకే గాని మరి దగగ్రకు రాకూడదనియు ఇకక్డనే నీ తరంగముల 

పొంగు అణపబడుననియు నేను చెపిప్నపుప్డు నీవుంటివా?  

కీరత్నలు 33:7 => సముదర్జలములను రాశిగా కూరుచ్వాడు ఆయనే. అగాధ జలములను కొటల్లో 

కూరుచ్వాడు ఆయనే. 

కీరత్నలు 74:15 => బుగగ్లను నదులను పుటిట్ంచితివి నితయ్ము పర్వహించు నదులను నీవు 

ఇంకజేసితివి 

సామెతలు 8:28 => ఆయన పైన ఆకాశమును సిథ్రపరచినపుప్డు జలధారలను ఆయన 

బిగించినపుప్డు 

సామెతలు 8:29 => జలములు తమ సరిహదుద్లు మీరకుండునటుల్ ఆయన సముదర్మునకు 

పొలిమేరను ఏరప్రచినపుప్డు భూమియొకక్ పునాదులను నిరణ్యించినపుప్డు 

యెషయా 24:19 => భూమి బొతిత్గా బదద్లై పోవుచునన్ది భూమి కేవలము తునకలై పోవుచునన్ది 

భూమి బహుగా దదద్రిలుల్చునన్ది  

యిరిమ్యా 5:22 => సముదర్ము దాటలేకుండునటుల్ను, దాని తరంగము లెంత పొరిల్నను అవి 

పర్బలలేకయు, ఎంత ఘోషించినను దాని దాటలేకయు ఉండునటుల్ను నితయ్ నిరణ్యముచేత దానికి 

ఇసుకను సరిహదుద్గా నియమించిన నాకు మీరు భయపడరా? నా సనిన్ధిని వణకరా? ఇదే యెహోవా 

వాకుక్. 

యిరిమ్యా 51:16 => ఆయన ఆజఞ్ ఇయయ్గా జలరాసులు ఆకాశమండలములో పుటుట్ను. 

భూమయ్ంతభాగములలోనుండి ఆయన ఆవిరి ఎకక్జేయును వరష్ము కలుగునటుల్గా ఆయన మెరుపులు 

పుటిట్ంచును తన ధనాగారములలోనుండి గాలిని రావించును.  
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యెహెజేక్లు 26:19 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నివాసులులేని పటట్ణములవలెనే 

నేను నినున్ పాడుచేయునపుప్డు మహా సముదర్ము నినున్ ముంచునటుల్గా నీ మీదికి నేను 

అగాధజలములను రపిప్ంచెదను, పురాతన కాలమందు పాతాళములోనికి దిగిపోయినవారియొదద్ 

నీవుండునటుల్ నేను నినున్ పడవేసి, నీవు జనములేని దానవగుటకై పురాతనకాలములో పాడైన 

జనులయొదద్ భూమి కిర్ందనునన్ సథ్లములలో నీకు నివాసము నిరణ్యింతును, పాతాళములోనికి 

దిగిపోవువారితో కూడ నినున్ నివసింపజేసెదను.  

ఆమోసు 9:5 => ఆయన సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా; ఆయన భూమిని మొతత్గా అది 

కరిగిపోవును, అందులోని నివాసులందరును పర్లాపింతురు, నైలునది వలెనే అది యంతయు 

ఉబుకుచుండును, ఐగుపుత్ దేశపు నైలునది వలెనే అది అణగిపోవును. 

ఆమోసు 9:6 => ఆకాశమందు తనకొరకై మేడగదులు కటుట్కొనువాడును, ఆకాశమండలమునకు 

భూమియందు పునాదులు వేయువాడును ఆయనే, సముదర్జలములను పిలిచి వాటిని భూమిమీద 

పర్వహింపజేయువాడును ఆయనే; ఆయన పేరు యెహోవా. 

మతత్యి 24:38 => జలపర్ళయమునకు ముందటి దినములలో నోవహు ఓడలోనికి వెళి ల్న 

దినమువరకు, వారు తినుచు తార్గుచు పెండిల్ చేసికొనుచు పెండిల్కిచుచ్చునుండి 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5 :3 => లోకులు నెమమ్దిగా ఉనన్ది , భయమేమియులేదని 

చెపుప్కొనుచుండగా, గరిభ్ణి సతరీకి పర్సవవేదన వచుచ్నటుల్ వారికి ఆకసిమ్కముగా నాశనము తటసిథ్ంచును 

గనుక వారెంత మాతర్మును తపిప్ంచుకొనలేరు 

ఆదికాండము 1:7 => దేవుడు ఆ విశాలము చేసి విశాలము కిర్ంది జలములను విశాలము మీది 

జలములను వేరుపరపగా ఆ పర్కారమాయెను. 

ఆదికాండము 8:2 => అగాధ జలముల ఊటలును ఆకాశపు తూములును మూయబడెను; 

ఆకాశమునుండి కురియుచునన్ పర్చండ వరష్ము నిలిచిపోయెను. 

2 రాజులు 7:2 => అందుకు ఎవరి చేతిమీద రాజు ఆనుకొనియుండెనో ఆ యధిపతి యెహోవా 

ఆకాశమందు కిటికీలు తెరచినను ఆలాగు జరుగునా అని దైవజనునికి పర్తుయ్తత్రమీయగా అతడు నీవు 

కనున్లార దానిని చూచెదవు గాని దానిని తినకుందువని అతనితో చెపెప్ను. 
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2 రాజులు 7:19 => ఆ యధిపతియెహోవా ఆకాశమందు కిటికీలు తెరచినను అది జరుగునా అని ఆ 

దైవజనునితో చెపప్గా అతడు నీవు కనున్లార చూచెదవుగాని దానిని తినకపోదువని ఆ యధిపతితో 

చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 78:23 => అయినను ఆయన పైనునన్ ఆకాశములకు ఆజాఞ్పించెను. అంతరిక్ష 

దావ్రములను తెరచెను 

కీరత్నలు 78:24 => ఆహారమునకై ఆయన వారిమీద మనాన్ను కురిపించెను ఆకాశధానయ్ము 

వారికనుగర్హించెను. 

మలాకీ 3:10 => నా మందిరములో ఆహారముండునటుల్ పదియవ భాగమంతయు మీరు నా 

మందిరపు నిధిలోనికి తీసికొనిరండి; దీని చేసి మీరు ననున్ శోధించినయెడల నేను ఆకాశపువాకిండల్ను 

విపిప్, పటట్జాలనంత విసాత్రముగా దీవెనలు కుమమ్రించెదనని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

ఆదికాండము 1:6 => మరియు దేవుడు జలముల మధయ్నొక విశాలము కలిగి ఆ జలములను ఈ 

జలములను వేరుపరచునుగాకని పలికెను. 

ఆదికాండము 7:24 => నూటఏబది దినముల వరకు నీళుల్ భూమిమీద పర్చండముగా పర్బలెను. 

ఆదికాండము 8:3 => అపుప్డు నీళుల్ భూమిమీద నుండి కర్మకర్మముగా తీసిపోవుచుండెను; 

నూటఏబది దినములైన తరువాత నీళుల్ తగిగ్పోగా 

ఆదికాండము 8:5 => నీళుల్ పదియవ నెలవరకు కర్మముగా తగుగ్చు వచెచ్ను. పదియవ నెల మొదటి 

దినమున కొండల శిఖరములు కనబడెను. 

ఆదికాండము 8:13 => మరియు ఆరువందల ఒకటవ సంవతస్రము మొదటి నెల తొలి దినమున 

నీళుల్ భూమిమీదనుండి యింకిపోయెను. నోవహు ఓడ కపుప్ తీసి చూచినపుప్డు నేల ఆరియుండెను. 

ఆదికాండము 8:14 => రెండవ నెల యిరువది యేడవ దినమున భూమి యెండియుండెను. 

యోబు 12:15 => ఆలోచించుము ఆయన జలములను బిగబటట్గా అవి ఆరిపోవును వాటిని 

పర్వహింపనియయ్గా అవి భూమిని ముంచివేయును. 
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యోబు 22:16 => వారు అకాలముగా ఒక నిమిషములో నిరూమ్లమైరివారి పునాదులు 

జలపర్వాహమువలె కొటుట్కొనిపోయెను. 

యోబు 36:28 => మేఘములు వాటిని కుమమ్రించును మనుషుయ్లమీదికి అవి సమృదిధ్గా దిగును. 

కీరత్నలు 46:2 => కావున భూమి మారుప్నొందినను నడిసముదర్ములలో పరవ్తములు మునిగినను 

కీరత్నలు 148:4 => పరమాకాశములారా, ఆకాశముపైనునన్ జలములారా, ఆయనను సుత్తించుడి. 

సామెతలు 3:20 => ఆయన తెలివివలన అగాధజలములు పర్వహించుచునన్వి మేఘములనుండి 

మంచుబిందువులు కురియుచునన్వి. 

యెషయా 24:18 => తూములు పైకి తీయబడియునన్వి భూమి పునాదులు కంపించుచునన్వి 

ఆమోసు 5:8 => ఆయన సపత్ఋషీ నక్షతర్ములను మృగశీరష్ నక్షతర్మును సృషిట్ంచినవాడు, 

కారుచీకటిని ఉదయముగా మారుచ్వాడు, పగటిని రాతిర్ చీకటివలె మారుప్చేయువాడు, 

సముదర్జలములను పిలిచి వాటిని భూమిమీద పొరిల్ పారజేయువాడు. 

వచనము 12 

నలుబది పగళుల్ను నలుబది రాతుర్లును పర్చండ వరష్ము భూమిమీద కురిసెను. 

ఆదికాండము 7:4 => ఎందుకనగా ఇంకను ఏడు దినములకు నేను నలుబది పగళుల్ను నలుబది 

రాతుర్లును భూమిమీద వరష్ము కురిపించి, నేను చేసిన సమసత్ జీవరాసులను భూమిమీద ఉండకుండ 

తుడిచివేయుదునని నోవహుతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 7:17 => ఆ జలపర్వాహము నలుబది దినములు భూమిమీద నుండగా, జలములు 

విసత్రించి ఓడను తేలచేసినందున అది భూమిమీదనుండి పైకి లేచెను. 

నిరగ్మకాండము 24:18 => అపుప్డు మోషే ఆ మేఘములో పర్వేశించి కొండమీదికి ఎకెక్ను. మోషే ఆ 

కొండమీద రేయింబవళుళ్ నలుబది దినములుండెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:9 => ఆ రాతిపలకలు, అనగా యెహోవా మీతో చేసిన నిబంధన 

సంబంధమైన పలకలను తీసికొనుటకు నేను కొండెకిక్నపుప్డు, అనన్పానములు మాని ఆ కొండమీద 

నలువది పగళుల్ నలువది రాతుర్లుంటిని. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 9:18 => మీరు యెహోవా దృషిట్కి ఆ చెడునడత నడిచి చేసిన మీ సమసత్ 

పాపములవలన ఆయనకు కోపము పుటిట్ంపగా చూచి, మునుపటివలె అనన్పానములు మాని నలువది 

పగళుల్ నలువది రాతుర్లు నేను యెహోవా సనిన్ధిని సాగిలపడితిని. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 10:10 => నేను మునుపటివలె నలువది పగళుల్ను నలువది రాతుర్లును 

కొండమీద ఉండగా యెహోవా ఆ కాలమున నా మనవి ఆలకించి నినున్ నశింపజేయుట మానివేసెను. 

1 రాజులు 19:8 => అతడు లేచి భోజనముచేసి, ఆ భోజనపు బలముచేత నలువది రాతిర్ంబగళుల్ 

పర్యాణముచేసి, దేవుని పరవ్తమని పేరుపెటట్బడిన హోరేబునకు వచిచ్ 

మతత్యి 4:2 => నలువది దినములు నలువది రాతుర్లు ఉపవాసముండిన పిమమ్ట ఆయన 

ఆకలిగొనగా 

ఆదికాండము 1:6 => మరియు దేవుడు జలముల మధయ్నొక విశాలము కలిగి ఆ జలములను ఈ 

జలములను వేరుపరచునుగాకని పలికెను. 

యోబు 36:28 => మేఘములు వాటిని కుమమ్రించును మనుషుయ్లమీదికి అవి సమృదిధ్గా దిగును. 

కీరత్నలు 46:2 => కావున భూమి మారుప్నొందినను నడిసముదర్ములలో పరవ్తములు మునిగినను 

వచనము 13 

ఆ దినమందే నోవహును నోవహు కుమారులగు షేమును హామును యాపెతును నోవహు భారయ్యు 

వారితో కూడ అతని ముగుగ్రు కోడండుర్ను ఆ ఓడలో పర్వేశించిరి. 

ఆదికాండము 7:1 => యెహోవా ఈ తరమువారిలో నీవే నా యెదుట నీతిమంతుడవై యుండుట 

చూచితిని గనుక నీవును నీ యింటివారును ఓడలో పర్వేశించుడి. 

ఆదికాండము 7:7 => అపుప్డు నోవహును అతనితో కూడ అతని కుమారులును అతని భారయ్యు 

అతని కోడండుర్ను ఆ పర్వాహజలములను తపిప్ంచుకొనుటకై ఆ ఓడలో పర్వేశించిరి. 

ఆదికాండము 7:8 => దేవుడు నోవహునకు ఆజాఞ్పించిన పర్కారము పవితర్ జంతువులలోను అపవితర్ 

జంతువులలోను, పకుష్లలోను నేలను పార్కువాటనిన్టిలోను, 

ఆదికాండము 7:9 => మగది ఆడుది జతజతలుగా ఓడలో నునన్ నోవహు నొదద్కు చేరెను. 
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ఆదికాండము 6:18 => అయితే నీతో నా నిబంధన సిథ్రపరచుదును; నీవును నీతోకూడ నీ 

కుమారులును నీ భారయ్యు నీ కోడండుర్ను ఆ ఓడలో పర్వేశింపవలెను. 

హెబీర్యులకు 11:7 => విశావ్సమునుబటిట్ నోవహు అదివరకు చూడని సంగతులనుగూరిచ్ 

దేవునిచేత హెచచ్రింపబడి భయభకుత్లు గలవాడై, తన యింటివారి రక్షణ కొరకు ఒక ఓడను సిదధ్ము 

చేసెను; అందువలన అతడు లోకముమీద నేరసాథ్పన చేసి విశావ్సమునుబటిట్ కలుగు నీతికి 

వారసుడాయెను. 

1 పేతురు 3:20 => దేవుని దీరఘ్శాంతము ఇంక కనిపెటుట్చుండినపుప్డు పూరవ్ము నోవహు 

దినములలో ఓడ సిదధ్పరచబడుచుండగా, అవిధేయులైన వారియొదద్కు, అనగా చెరలో ఉనన్ 

ఆతమ్లయొదద్కు, ఆయన ఆతమ్రూపిగానే వెళి ల్ వారికి పర్కటించెను. ఆ ఓడలో కొందరు, అనగా ఎనిమిది 

మంది నీటిదావ్రా రక్షణ పొందిరి. 

2 పేతురు 2:5 => మరియు ఆయన పూరవ్కాలమందునన్ లోకమును విడిచిపెటట్క, భకిత్హీనుల 

సమూహము మీదికి జలపర్ళయమును రపిప్ంచినపుప్డు, నీతిని పర్కటించిన నోవహును మరి 

యేడుగురిని కాపాడెను. 

ఆదికాండము 5:32 => నోవహు ఐదువందల యేండుల్ గలవాడై షేమును హామును యాపెతును 

కనెను. 

ఆదికాండము 6:10 => షేము, హాము, యాపెతను ముగుగ్రు కుమారులను నోవహు కనెను. 

ఆదికాండము 9:18 => ఓడలోనుండి వచిచ్న నోవహు కుమారులు షేము హాము యాపెతనువారు; 

హాము కనానుకు తండిర్. 

ఆదికాండము 9:19 => ఈ ముగుగ్రు నోవహు కుమారులు; వీరి సంతానము భూమియందంతట 

వాయ్పించెను. 

ఆదికాండము 10:1 => ఇది నోవహు కుమారుడగు షేము హాము యాపెతను వారి వంశావళి. 

జలపర్ళయము తరువాత వారికి కుమారులు పుటిట్రి. 

ఆదికాండము 10:2 => యాపెతు కుమారులు గోమెరు మాగోగు మాదయి యావాను తుబాలు 

మెషెకు తీరసు అనువారు. 
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ఆదికాండము 10:6 => హాము కుమారులు కూషు మిసార్యిము పూతు కనాను అనువారు. 

ఆదికాండము 10:21 => మరియు ఏబెరు యొకక్ కుమారులందరికి పితరుడును, పెదద్వాడయిన 

యాపెతు సహోదరుడునగు షేముకు కూడ సంతానము పుటెట్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:4 => నోవహు షేము హాము యాపెతు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:5 => యాపెతు కుమారులు; గోమెరు మాగోగు మాదయి యావాను 

తుబాలు మెషెకు తీరసు అనువారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:6 => గోమెరు కుమారులు అషక్నజు రీఫతు తోగరామ్. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:7 => యావాను కుమారులు ఎలీషా తరీష్షు కితీత్ము దోదానీము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:8 => హాము కుమారులు; కూషు మిసార్యిము పూతు కనాను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:9 => కూషు కుమారులు సెబా హవీలా సబాత్ రాయమా సబత్కా. రాయమా 

కుమారులు షెబదదాను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:10 => కూషు నిమోర్దును కనెను, ఇతడు భూమిమీది పరాకర్మశాలులలో 

మొదటివాడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:11 => లూదీయులు అనామీయులు లెహాబీయులు నపుత్హీయులు 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:12 => పతుర్సీయులు ఫిలిషీత్యుల వంశకరత్లైన కసూల్హీయులు 

కఫోత్రీయులు మిసార్యిము సంతతివారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:13 => కనాను తన జేయ్షఠ్కుమారుడైన సీదోనును హేతును కనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:14 => యెబూసీయులు అమోరీయులు గిరాగ్షీయులు 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:15 => హివీవ్యులు అరీక్యులు సీనీయులు 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:16 => అరావ్దీయులు సెమారీయులు హమాతీయులు అతని సంతతివారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:17 => షేము కుమారులు; ఏలాము అషూష్రు అరప్క్షదు లూదు అరాము 

ఊజు హూలు గెతెరు మెషెకు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:18 => అరప్క్షదు షేలహును కనెను. షేలహు ఏబెరును కనెను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 1:19 => ఏబెరునకు ఇదద్రు కుమారులు పుటిట్రి, ఒకని దినములలో భూమి 

విభాగింపబడెను గనుక అతనికి పెలెగు అని పేరు పెటట్బడెను, అతని సహోదరుని పేరు యొకాత్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:20 => యొకాత్ను అలోమ్దాదును షెలపును హసరామ్వెతును యెరహును 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:21 => హదోరమును ఊజాలును దికాల్నును 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:22 => ఏబాలును అబీమాయేలును షేబను 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:23 => ఓఫీరును హవీలాను యోబాలును కనెను, వీరందరును యొకాత్ను 

కుమారులు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:24 => షేము అరప్క్షదు షేలహు ఏబెరు పెలెగు రయూ 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:25 => సెరూగు నాహోరు తెరహు 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:26 => అబార్హామను పేరు పెటట్బడిన అబార్ము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:27 => అబార్హాము కుమారులు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:28 => ఇసాస్కు ఇషామ్యేలు. 

ఆదికాండము 8:14 => రెండవ నెల యిరువది యేడవ దినమున భూమి యెండియుండెను. 

ఆదికాండము 8:16 => నీవును నీతో కూడ నీ భారయ్యు నీ కుమారులును నీ కోడండుర్ను 

ఓడలోనుండి బయటికి రండి. 

నాయ్యాధిపతులు 21:22 => తరువాత వారి తండుర్లైనను సహోదరులైనను వాదించుటకు 

మీయొదద్కు వచిచ్నయెడల మేము ఆ యుదధ్మునుబటిట్ వారిలో పర్తివానికిని పెండిల్కి సతరీ దొరకలేదు 

గనుక ఈ సతరీలను దయచేసి మాకియుయ్డి, ఈ సమయమున వారికిచిచ్నయెడల మీరు 

అపరాధులగుదురు గనుక మాకిచిచ్నటుల్గా ఇయుయ్డని వారితో చెపెప్దమనిరి. 

లూకా 3:36 => షేలహు కేయినానుకు, కేయినాను అరప్క్షదుకు, అరప్క్షదు షేముకు, షేము 

నోవహుకు, నోవహు లెమెకుకు, 
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వీరే కాదు; ఆ యా జాతుల పర్కారము పర్తి మృగమును, ఆ యా జాతుల పర్కారము పర్తి పశువును, 

ఆ యా జాతుల పర్కారము నేలమీద పార్కు పర్తి పురుగును, ఆ యా జాతుల పర్కారము పర్తి పకిష్యు, 

నానావిధములైన రెకక్లుగల పర్తి పిటట్యు పర్వేశించెను. 

ఆదికాండము 7:2 => పవితర్ జంతువులలో పర్తి జాతి పోతులు ఏడును పెంటులు ఏడును, 

పవితర్ములు కాని జంతువులలో పర్తి జాతి పోతును పెంటియు రెండును 

ఆదికాండము 7:3 => ఆకాశ పకుష్లలో పర్తి జాతి మగవి యేడును ఆడువి యేడును, నీవు భూమి 

అంతటిమీద సంతతిని జీవముతో కాపాడునటుల్ నీయొదద్ ఉంచుకొనుము; 

ఆదికాండము 7:8 => దేవుడు నోవహునకు ఆజాఞ్పించిన పర్కారము పవితర్ జంతువులలోను అపవితర్ 

జంతువులలోను, పకుష్లలోను నేలను పార్కువాటనిన్టిలోను, 

ఆదికాండము 7:9 => మగది ఆడుది జతజతలుగా ఓడలో నునన్ నోవహు నొదద్కు చేరెను. 

ఆదికాండము 1:21 => దేవుడు జలములలో వాటి వాటి జాతి పర్కారము జలములు సమృదిధ్గా 

పుటిట్ంచిన మహా మతస్య్ములను, జీవముకలిగి చలించువాటిననిన్టిని, దాని దాని జాతి పర్కారము 

రెకక్లుగల పర్తి పకిష్ని సృజించెను. అది మంచిదని దేవుడు చూచెను. 

ఆదికాండము 1:24 => దేవుడు వాటి వాటి జాతి పర్కారము జీవముగల వాటిని, అనగా వాటి వాటి 

జాతి పర్కారము పశువులను పురుగులను అడవి జంతువులను భూమి పుటిట్ంచుగాకని పలికెను; ఆ 

పర్కారమాయెను. 

ఆదికాండము 8:14 => రెండవ నెల యిరువది యేడవ దినమున భూమి యెండియుండెను. 

ఆదికాండము 8:17 => పకుష్లు పశువులు భూమిమీద పార్కు పర్తి జాతి పురుగులు మొదలైన సమసత్ 

శరీరులలో నీతో కూడ నునన్ పర్తి జంతువును వెంటబెటుట్కొని వెలుపలికి రావలెను. అవి భూమిమీద 

బహుగా విసత్రించి భూమిమీద ఫలించి అభివృదిధ్ పొందవలెనని నోవహుతో చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 148:10 => మృగములారా, పశువులారా, నేలను పార్కు జీవులారా, రెకక్లతో ఎగురు 

పకుష్లారా, 

వచనము 15 

Page  of 445 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

జీవాతమ్గల సమసత్ శరీరులలో రెండేసి రెండేసి ఓడలోనునన్ నోవహు నొదద్ పర్వేశించెను. 

ఆదికాండము 6:20 => నీవు వాటిని బర్దికించి యుంచుకొనుటకై వాటి వాటి జాతుల పర్కారము 

పకుష్లలోను, వాటి వాటి జాతుల పర్కారము జంతువులలోను, వాటి వాటి జాతుల పర్కారము నేలను 

పార్కువాటనిన్టిలోను, పర్తి జాతిలో రెండేసి చొపుప్న నీయొదద్కు అవి వచుచ్ను. 

యెషయా 11:6 => తోడేలు గొఱ ఱ్పిలల్యొదద్ వాసముచేయును చిఱుతపులి మేకపిలల్యొదద్ 

పండుకొనును దూడయు కొదమసింహమును పెంచబడిన కోడెయు కూడుకొనగా బాలుడు వాటిని 

తోలును.  

ఆదికాండము 6:17 => ఇదిగో నేనే జీవవాయువుగల సమసత్ శరీరులను ఆకాశముకిర్ంద 

నుండకుండ నాశము చేయుటకు భూమిమీదికి జలపర్వాహము రపిప్ంచుచునాన్ను. లోకమందునన్ 

సమసత్మును చనిపోవును; 

ఆదికాండము 6:19 => మరియు నీతోకూడ వాటిని బర్దికించి యుంచుకొనుటకు సమసత్ జీవులలో, 

అనగా సమసత్ శరీరులయొకక్ పర్తి జాతిలోనివి రెండేసి చొపుప్న నీవు ఓడలోనికి తేవలెను; వాటిలో 

మగదియు ఆడుదియు నుండవలెను. 

ఆదికాండము 8:17 => పకుష్లు పశువులు భూమిమీద పార్కు పర్తి జాతి పురుగులు మొదలైన సమసత్ 

శరీరులలో నీతో కూడ నునన్ పర్తి జంతువును వెంటబెటుట్కొని వెలుపలికి రావలెను. అవి భూమిమీద 

బహుగా విసత్రించి భూమిమీద ఫలించి అభివృదిధ్ పొందవలెనని నోవహుతో చెపెప్ను. 

జెఫనాయ్ 2:3 => దేశములో సాతివ్కులై ఆయన నాయ్యవిధులననుసరించు సమసత్ దీనులారా, 

యెహోవాను వెదకుడి; మీరు వెదకి వినయము గలవారై నీతిని అనుసరించినయెడల ఒకవేళ ఆయన 

ఉగర్తదినమున మీరు దాచబడుదురు. 

వచనము 16 

పర్వేశించినవనిన్యు దేవుడు అతని కాజాఞ్పించిన పర్కారము సమసత్ శరీరులలో మగదియు ఆడుదియు 

పర్వేశించెను; అపుప్డు యెహోవా ఓడలో అతని మూసివేసెను. 
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ఆదికాండము 7:2 => పవితర్ జంతువులలో పర్తి జాతి పోతులు ఏడును పెంటులు ఏడును, 

పవితర్ములు కాని జంతువులలో పర్తి జాతి పోతును పెంటియు రెండును 

ఆదికాండము 7:3 => ఆకాశ పకుష్లలో పర్తి జాతి మగవి యేడును ఆడువి యేడును, నీవు భూమి 

అంతటిమీద సంతతిని జీవముతో కాపాడునటుల్ నీయొదద్ ఉంచుకొనుము; 

2 రాజులు 4:4 => అపుప్డు నీవు నీ యింటిలోకి వచిచ్ నీవును నీ కుమారులును లోపలనుండి 

తలుపుమూసి, ఆ పాతర్లనిన్టిలో నూనె పోసి, నిండినవి యొకతటుట్న ఉంచుమని ఆమెతో సెలవియయ్గా 

2 రాజులు 4:5 => ఆమె అతనియొదద్నుండి పోయి, తానును కుమారులును లోపలనుండి 

తలుపుమూసి, కుమారులు తెచిచ్న పాతర్లలో నూనె పోసెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:27 => శాశవ్తుడైన దేవుడు నీకు నివాససథ్లము నితయ్ముగనుండు 

బాహువులు నీ కిర్ందనుండును ఆయన నీ యెదుటనుండి శతుర్వును వెళళ్గొటిట్ నశింపజేయుమనెను.  

కీరత్నలు 46:2 => కావున భూమి మారుప్నొందినను నడిసముదర్ములలో పరవ్తములు మునిగినను 

కీరత్నలు 91:1 => మహోనన్తుని చాటున నివసించువాడే సరవ్శకుత్ని నీడను విశర్మించువాడు. 

కీరత్నలు 91:2 => ఆయనే నాకు ఆశర్యము నా కోట నేను నముమ్కొను నా దేవుడని నేను 

యెహోవానుగూరిచ్ చెపుప్చునాన్ను. 

కీరత్నలు 91:3 => వేటకాని ఉరిలోనుండి ఆయన నినున్ విడిపించును నాశనకరమైన తెగులు 

రాకుండ నినున్ రకిష్ంచును 

కీరత్నలు 91:4 => ఆయన తన రెకక్లతో నినున్ కపుప్ను ఆయన రెకక్లకిర్ంద నీకు ఆశర్యము 

కలుగును ఆయన సతయ్ము, కేడెమును డాలునైయునన్ది.  

కీరత్నలు 91:5 => రాతిర్వేళ కలుగు భయమునకైనను పగటివేళ ఎగురు బాణమునకైనను 

కీరత్నలు 91:6 => చీకటిలో సంచరించు తెగులునకైనను మధాయ్హన్మందు పాడుచేయు 

రోగమునకైనను నీవు భయపడకుందువు. 

కీరత్నలు 91:7 => నీ పర్కక్ను వేయిమంది పడినను నీ కుడిపర్కక్ను పదివేలమంది కూలినను 

అపాయము నీయొదద్కు రాదు. 

కీరత్నలు 91:8 => నీవు కనున్లార చూచుచుండగా భకిత్హీనులకు పర్తిఫలము కలుగును 
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కీరత్నలు 91:9 => యెహోవా, నీవే నా ఆశర్యము అని నీవు మహోనన్తుడైన దేవుని నీకు 

నివాససథ్లముగా చేసికొనియునాన్వు 

కీరత్నలు 91:10 => నీకు అపాయమేమియు రాదు ఏ తెగులును నీ గుడారమును సమీపించదు 

సామెతలు 3:23 => అపుప్డు నీ మారగ్మున నీవు సురకిష్తముగా నడిచెదవు నీ పాదము ఎపుప్డును 

తొటిర్లల్దు. 

మతత్యి 25:10 => వారు కొనబోవుచుండగా పెండిల్కుమారుడు వచెచ్ను, అపుప్డు సిదధ్పడి 

యునన్వారు అతనితో కూడ పెండిల్విందుకు లోపలికిపోయిరి; 

లూకా 13:25 => ఇంటి యజమానుడు లేచి తలుపువేసిన తరువాత మీరు వెలుపల నిలిచి 

తలుపుతటిట్ అయాయ్, మాకు తలుపు తీయుమని చెపప్ నారంభించినపుప్డు 

యోహాను 10:27 => నా గొఱ ఱ్లు నా సవ్రము వినును, నేను వాటి నెరుగుదును, అవి ననున్ 

వెంబడించును. 

యోహాను 10:28 => నేను వాటికి నితయ్జీవము నిచుచ్చునాన్ను గనుక అవి ఎనన్టికిని నశింపవు, 

ఎవడును వాటిని నాచేతిలోనుండి అపహరింపడు. 

యోహాను 10:29 => వాటిని నాకిచిచ్న నా తండిర్ అందరికంటె గొపప్వాడు గనుక నా 

తండిర్చేతిలోనుండి యెవడును వాటిని అపహరింపలేడు; 

యోహాను 10:30 => నేనును తండిర్యును ఏకమైయునాన్మని వారితో చెపెప్ను. 

1 పేతురు 1:5 => కడవరి కాలమందు బయలుపరచబడుటకు సిదధ్ముగానునన్ రక్షణ మీకు 

కలుగునటుల్, విశావ్సము దావ్రా దేవుని శకిత్చేత కాపాడబడు మీకొరకు, ఆ సావ్సథ్య్ము పరలోకమందు 

భదర్పరచబడియునన్ది. 

ఆదికాండము 6:16 => ఆ ఓడకు కిటికీ చేసి పైనుండి మూరెడు కిర్ందికి దాని ముగించవలెను; ఓడ 

తలుపు దాని పర్కక్ను ఉంచవలెను; కిర్ంది అంతసుథ్ రెండవ అంతసుథ్ మూడవ అంతసుథ్ గలదిగా దాని 

చేయవలెను. 
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ఆదికాండము 6:19 => మరియు నీతోకూడ వాటిని బర్దికించి యుంచుకొనుటకు సమసత్ జీవులలో, 

అనగా సమసత్ శరీరులయొకక్ పర్తి జాతిలోనివి రెండేసి చొపుప్న నీవు ఓడలోనికి తేవలెను; వాటిలో 

మగదియు ఆడుదియు నుండవలెను. 

ఆదికాండము 6:22 => నోవహు అటుల్ చేసెను; దేవుడు అతని కాజాఞ్పించిన పర్కారము యావతుత్ 

చేసెను. 

ఆదికాండము 7:9 => మగది ఆడుది జతజతలుగా ఓడలో నునన్ నోవహు నొదద్కు చేరెను. 

యెషయా 26:20 => నా జనమా, ఇదిగో వారి దోషమునుబటిట్ భూనివాసులను శికిష్ంచుటకు 

యెహోవా తన నివాసములోనుండి వెడలివచుచ్చునాన్డు భూమి తనమీద చంపబడినవారిని ఇకను 

కపప్కుండ తాను తార్గిన రకత్మును బయలుపరచును.  

జెఫనాయ్ 2:3 => దేశములో సాతివ్కులై ఆయన నాయ్యవిధులననుసరించు సమసత్ దీనులారా, 

యెహోవాను వెదకుడి; మీరు వెదకి వినయము గలవారై నీతిని అనుసరించినయెడల ఒకవేళ ఆయన 

ఉగర్తదినమున మీరు దాచబడుదురు. 

వచనము 17 

ఆ జలపర్వాహము నలుబది దినములు భూమిమీద నుండగా, జలములు విసత్రించి ఓడను 

తేలచేసినందున అది భూమిమీదనుండి పైకి లేచెను. 

ఆదికాండము 7:4 => ఎందుకనగా ఇంకను ఏడు దినములకు నేను నలుబది పగళుల్ను నలుబది 

రాతుర్లును భూమిమీద వరష్ము కురిపించి, నేను చేసిన సమసత్ జీవరాసులను భూమిమీద ఉండకుండ 

తుడిచివేయుదునని నోవహుతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 7:12 => నలుబది పగళుల్ను నలుబది రాతుర్లును పర్చండ వరష్ము భూమిమీద 

కురిసెను. 

ఆదికాండము 6:17 => ఇదిగో నేనే జీవవాయువుగల సమసత్ శరీరులను ఆకాశముకిర్ంద 

నుండకుండ నాశము చేయుటకు భూమిమీదికి జలపర్వాహము రపిప్ంచుచునాన్ను. లోకమందునన్ 

సమసత్మును చనిపోవును; 
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ఆదికాండము 7:10 => ఏడు దినములైన తరువాత ఆ పర్వాహజలములు భూమిమీదికి వచెచ్ను.  

ఆదికాండము 8:4 => ఏడవ నెల పదియేడవ దినమున ఓడ అరారాతు కొండలమీద నిలిచెను. 

యోబు 22:16 => వారు అకాలముగా ఒక నిమిషములో నిరూమ్లమైరివారి పునాదులు 

జలపర్వాహమువలె కొటుట్కొనిపోయెను. 

యోబు 36:31 => వీటివలన ఆయన ఆ యా పర్జలకు తీరుప్తీరుచ్ను. ఆయన ఆహారమును 

సమృదిధ్గా ఇచుచ్వాడు 

కీరత్నలు 32:6 => కావున నీ దరశ్నకాలమందు భకిత్గలవారందరు నినున్ పార్రథ్న చేయుదురు. విసాత్ర 

జలపర్వాహములు పొరలివచిచ్నను నిశచ్యముగా అవి వారిమీదికి రావు. 

కీరత్నలు 69:2 => నిలుకయియయ్ని అగాధమైన దొంగ ఊబిలో నేను దిగిపోవుచునాన్ను అగాధ 

జలములలో నేను దిగబడియునాన్ను వరదలు ననున్ ముంచివేయుచునన్వి.  

1 పేతురు 3:20 => దేవుని దీరఘ్శాంతము ఇంక కనిపెటుట్చుండినపుప్డు పూరవ్ము నోవహు 

దినములలో ఓడ సిదధ్పరచబడుచుండగా, అవిధేయులైన వారియొదద్కు, అనగా చెరలో ఉనన్ 

ఆతమ్లయొదద్కు, ఆయన ఆతమ్రూపిగానే వెళి ల్ వారికి పర్కటించెను. ఆ ఓడలో కొందరు, అనగా ఎనిమిది 

మంది నీటిదావ్రా రక్షణ పొందిరి. 

వచనము 18 

జలములు భూమిమీద పర్చండముగా పర్బలి మికిక్లి విసత్రించినపుప్డు ఓడ నీళల్మీద నడిచెను. 

నిరగ్మకాండము 14:28 => నీళుల్ తిరిగివచిచ్ ఆ రథములను రౌతులను వారి వెనుక 

సముదర్ములోనికి వచిచ్న ఫరోయొకక్ సరవ్సేనను కపిప్వేసెను; వారిలో ఒకక్డైనను మిగిలియుండలేదు. 

యోబు 22:16 => వారు అకాలముగా ఒక నిమిషములో నిరూమ్లమైరివారి పునాదులు 

జలపర్వాహమువలె కొటుట్కొనిపోయెను. 

కీరత్నలు 69:15 => నీటివరదలు ననున్ ముంచనియయ్కుము అగాధసముదర్ము ననున్ 

మింగనియయ్కుము గుంట ననున్ మింగనియయ్కుము.  
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కీరత్నలు 104:26 => అందులో ఓడలు నడుచుచునన్వి దానిలో ఆటలాడుటకు నీవు నిరిమ్ంచిన 

మకరములునన్వి. 

వచనము 19 

ఆ పర్చండ జలములు భూమిమీద అతయ్ధికముగా పర్బలినందున ఆకాశమంతటి కిర్ందనునన్ గొపప్ 

పరవ్తములనిన్యు మునిగిపోయెను. 

యోబు 12:15 => ఆలోచించుము ఆయన జలములను బిగబటట్గా అవి ఆరిపోవును వాటిని 

పర్వహింపనియయ్గా అవి భూమిని ముంచివేయును. 

కీరత్నలు 46:2 => కావున భూమి మారుప్నొందినను నడిసముదర్ములలో పరవ్తములు మునిగినను 

కీరత్నలు 46:3 => వాటి జలములు ఘోషించుచు నురుగుకటిట్నను ఆ పొంగునకు పరవ్తములు 

కదలినను మనము భయపడము.(సెలా.) 

కీరత్నలు 104:6 => దానిమీద అగాధజలములను నీవు వసత్రమువలె కపిప్తివి. కొండలకుపైగా నీళుల్ 

నిలిచెను. 

కీరత్నలు 104:7 => నీవు గదిద్ంపగానే అవి పారిపోయెను నీ ఉరుము శబద్ము విని అవి తవ్రగా 

పారిపోయెను. 

కీరత్నలు 104:8 => నీవు వాటికి నియమించినచోటికి పోవుటకై అవి పరవ్తములెకెక్ను పలల్ములకు 

దిగెను. 

కీరత్నలు 104:9 => అవి మరలివచిచ్ భూమిని కపప్కయుండునటుల్ అవి దాటలేని సరిహదుద్లు నీవు 

వాటికి నియమించితివి. 

యిరిమ్యా 3:23 => నిశచ్యముగా కొండలమీద జరిగినది మోసకరము, పరవ్తములమీద చేసిన 

ఘోష నిష పర్యోజనము, నిశచ్యముగా మా దేవుడైన యెహోవావలన ఇశార్యేలునకు రక్షణ 

కలుగును. 

2 పేతురు 3:6 => ఆ నీళల్వలన అపుప్డునన్ లోకము నీటివరదలో మునిగి నశించెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:12 => మరి ఎవనివలనను రక్షణ కలుగదు; ఈ నామముననే మనము 

రక్షణ పొందవలెను గాని, ఆకాశము కిర్ంద మనుషుయ్లలో ఇయయ్బడిన మరి ఏ నామమున రక్షణ 

పొందలేము అనెను. 

వచనము 20 

పదిహేను మూరల యెతుత్న నీళుల్ పర్చండముగా పర్బలెను గనుక పరవ్తములును మునిగిపోయెను. 

కీరత్నలు 104:6 => దానిమీద అగాధజలములను నీవు వసత్రమువలె కపిప్తివి. కొండలకుపైగా నీళుల్ 

నిలిచెను. 

యిరిమ్యా 3:23 => నిశచ్యముగా కొండలమీద జరిగినది మోసకరము, పరవ్తములమీద చేసిన 

ఘోష నిష పర్యోజనము, నిశచ్యముగా మా దేవుడైన యెహోవావలన ఇశార్యేలునకు రక్షణ 

కలుగును. 

ఆదికాండము 6:15 => నీవు దాని చేయవలసిన విధమిది; ఆ ఓడ మూడువందల మూరల 

పొడుగును ఏబది మూరల వెడలుప్ను ముపప్ది మూరల యెతుత్ను గలదై యుండవలెను. 

వచనము 21 

అపుప్డు పకుష్లేమి పశువులేమి మృగములేమి భూమిమీద పార్కు పురుగులేమి భూమిమీద సంచరించు 

సమసత్ శరీరులేమి సమసత్ నరులేమి చచిచ్పోయిరి. 

ఆదికాండము 7:4 => ఎందుకనగా ఇంకను ఏడు దినములకు నేను నలుబది పగళుల్ను నలుబది 

రాతుర్లును భూమిమీద వరష్ము కురిపించి, నేను చేసిన సమసత్ జీవరాసులను భూమిమీద ఉండకుండ 

తుడిచివేయుదునని నోవహుతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 6:6 => తాను భూమిమీద నరులను చేసినందుకు యెహోవా సంతాపమునొంది తన 

హృదయములో నొచుచ్కొనెను. 
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ఆదికాండము 6:7 => అపుప్డు యెహోవా నేను సృజించిన నరులును నరులతోకూడ జంతువులును 

పురుగులును ఆకాశ పకాష్య్దులును భూమిమీద నుండకుండ తుడిచివేయుదును; ఏలయనగా నేను 

వారిని సృషిట్ంచినందుకు సంతాపము నొందియునాన్ననెను 

ఆదికాండము 6:13 => దేవుడు నోవహుతో -సమసత్ శరీరుల మూలముగా భూమి బలాతాక్రముతో 

నిండియునన్ది గనుక నా సనిన్ధిని వారి అంతము వచిచ్యునన్ది; ఇదిగో వారిని భూమితోకూడ 

నాశనము చేయుదును. 

ఆదికాండము 6:17 => ఇదిగో నేనే జీవవాయువుగల సమసత్ శరీరులను ఆకాశముకిర్ంద 

నుండకుండ నాశము చేయుటకు భూమిమీదికి జలపర్వాహము రపిప్ంచుచునాన్ను. లోకమందునన్ 

సమసత్మును చనిపోవును; 

యోబు 22:15 => పూరవ్మునుండి దుషుట్లు అనుసరించిన మారగ్మును నీవు అనుసరించెదవా? 

యోబు 22:16 => వారు అకాలముగా ఒక నిమిషములో నిరూమ్లమైరివారి పునాదులు 

జలపర్వాహమువలె కొటుట్కొనిపోయెను. 

యోబు 22:17 => ఆయన మంచి పదారథ్ములతో వారి యిండల్ను నింపినను 

యెషయా 24:6 => శాపము దేశమును నాశనము చేయుచునన్ది దాని నివాసులు శిక్షకు పాతుర్లైరి 

దేశనివాసులు కాలిపోయిరి శేషించిన మనుషుయ్లు కొదిద్గానే యునాన్రు. 

యెషయా 24:19 => భూమి బొతిత్గా బదద్లై పోవుచునన్ది భూమి కేవలము తునకలై పోవుచునన్ది 

భూమి బహుగా దదద్రిలుల్చునన్ది  

యిరిమ్యా 4:22 => నా జనులు అవివేకులు వారు ననెన్రుగరు, వారు మూఢులైన పిలల్లు వారికి 

తెలివిలేదు, కీడుచేయుటకు వారికి తెలియునుగాని మేలు చేయుటకు వారికి బుదిద్ చాలదు. 

యిరిమ్యా 4:23 => నేను భూమిని చూడగా అది నిరాకారముగాను శూనయ్ముగాను ఉండెను; 

ఆకాశముతటుట్ చూడగా అచచ్ట వెలుగులేకపోయెను. 

యిరిమ్యా 4:24 => పరవ్తములను చూడగా అవి కంపించుచునన్వి కొండలనిన్యు కదులుచునన్వి. 

యిరిమ్యా 4:25 => నేను చూడగా నరుడొకడును లేకపోయెను, ఆకాశపకుష్లనిన్యు 

ఎగిరిపోయియుండెను. 
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యిరిమ్యా 4:26 => నేను చూచుచుండగా ఫలవంతమైన భూమి యెడారి ఆయెను, అందులోని 

పటట్ ణములనిన్యు యెహోవా కోపాగిన్ కి నిలువలేక ఆయన యెదుట నుండకుండ 

పడగొటట్బడియుండెను. 

యిరిమ్యా 4:27 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఈదేశమంతయు పాడగును గాని 

నిశేశ్షముగా దాని నాశనము చేయను. 

యిరిమ్యా 12:3 => యెహోవా, నీవు ననెన్రిగియునాన్వు; ననున్ చూచుచునాన్వు; నా హృదయము నీ 

పటల్ ఎటుల్నన్ది నీవు శోధించుచునాన్వు; వధకు ఏరప్డిన గొఱ ఱ్లనువలె వారిని హతము చేయుము, వధ 

దినమునకు వారిని పర్తిషిఠ్ంచుము. 

యిరిమ్యా 12:4 => భూమి యెనాన్ళుల్ దుఃఖింపవలెను? దేశమంతటిలోని గడిడ్ ఎనాన్ళుల్ 

ఎండిపోవలెను? అతడు మన అంతము చూడడని దుషుట్లు చెపుప్కొనుచుండగా దేశములో 

నివసించువారి చెడుతనమువలన జంతువులును పకుష్లును సమసిపోవుచునన్వి. 

హోషేయ 4:3 => కాబటిట్ దేశము పర్లాపించుచునన్ది, దాని పశువులును ఆకాశపకుష్లును 

కాపురసుథ్లందరును కీష్ణించుచునాన్రు, సముదర్ మతస్య్ములు కూడ గతించిపోవుచునన్వి. 

యోవేలు 1:17 => వితత్నము మంటిపెడ డ్లకిర్ంద కుళి ల్పోవుచునన్ది పైరు మాడిపోయినందున 

ధానయ్పుకొటుల్ వటిట్వాయెను కళల్పుకొటుల్ నేలపడియునన్వి.  

యోవేలు 1:18 => మేతలేక పశువులు బహుగా మూలుగ్చునన్వి ఎడుల్ మందలుగా కూడి ఆకలికి 

అలాల్డుచునన్వి గొఱ ఱ్మందలు చెడిపోవుచునన్వి. 

యోవేలు 1:19 => అగిన్చేత అరణయ్ములోని మేతసథ్లములు కాలిపోయినవి మంట తోటచెటల్నిన్టిని 

కాలిచ్వేసెను యెహోవా, నీకే నేను మొఱ ఱ్ పెటుట్చునాన్ను.  

యోవేలు 1:20 => నదులు ఎండిపోవుటయు అగిన్చేత మేతసథ్లములు కాలిపోవుటయు చూచి 

పశువులును నీకు మొఱ ఱ్ పెటుట్చునన్వి. 

యోవేలు 2:3 => వాటిముందర అగిన్ మండుచునన్ది వాటివెనుక మంట కాలుచ్చునన్ది అవి 

రాకమునుపు భూమి ఏదెను వనమువలె ఉండెను అవి వచిచ్పోయిన తరువాత తపిప్ంచుకొనినదేదియు 

విడువబడక భూమి యెడారివలె పాడాయెను.  
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జెఫనాయ్ 1:3 => మనుషుయ్లనేమి పశువులనేమి నేను ఊడిచ్వేసెదను; ఆకాశపకుష్లనేమి సముదర్ 

మతస్య్ములనేమి దురజ్నులనేమి వారు చేసిన అపవాదములనేమి నేను ఊడిచ్వేసెదను; భూమిమీద 

ఎవరును లేకుండ మనుషయ్జాతిని నిరూమ్లము చేసెదను; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

మతత్యి 24:39 => జలపర్ళయము వచిచ్ అందరిని కొటుట్కొనిపోవువరకు ఎరుగకపోయిరి; 

ఆలాగుననే మనుషయ్కుమారుని రాకడ ఉండును. 

లూకా 17:27 => నోవహు ఓడలోనికి వెళి ల్న దినమువరకు జనులు తినుచు తార్గుచు పెండాల్డుచు 

పెండిల్కియయ్బడుచు నుండిరి; అంతలో జలపర్ళయము వచిచ్ వారినందరిని నాశనము చేసెను. 

రోమీయులకు 8:20 => ఏలయనగా సృషిట్, నాశనమునకు లోనయిన దాసయ్ములో నుండి 

విడిపింపబడి, దేవుని పిలల్లు పొందబోవు మహిమగల సావ్తంతర్య్ము పొందుదునను నిరీక్షణ కలదై, 

రోమీయులకు 8:22 => సృషిట్ యావతుత్ ఇదివరకు ఏకగీర్వముగా మూలుగుచు పర్సవవేదన 

పడుచునునన్దని యెరుగుదుము. 

2 పేతురు 2:5 => మరియు ఆయన పూరవ్కాలమందునన్ లోకమును విడిచిపెటట్క, భకిత్హీనుల 

సమూహము మీదికి జలపర్ళయమును రపిప్ంచినపుప్డు, నీతిని పర్కటించిన నోవహును మరి 

యేడుగురిని కాపాడెను. 

ఆదికాండము 6:12 => దేవుడు భూలోకమును చూచినపుప్డు అది చెడిపోయి యుండెను; 

భూమిమీద సమసత్ శరీరులు తమ మారగ్మును చెరిపివేసుకొని యుండిరి.  

ఆదికాండము 7:23 => నరులతోకూడ పశువులును పురుగులును ఆకాశపకుష్లును నేలమీదనునన్ 

జీవరాసులనిన్యు తుడిచివేయబడెను. అవి భూమిమీద నుండకుండ తుడిచివేయబడెను. నోవహును 

అతనితోకూడ ఆ ఓడలో నునన్వియు మాతర్ము మిగిలియుండెను. 

ఆదికాండము 9:11 => నేను మీతో నా నిబంధన సిథ్రపరచుదును; సమసత్ శరీరులు 

పర్వాహజలములవలన ఇకను లయపరచబడరు; భూమిని నాశనము చేయుటకు ఇకను 

జలపర్వాహము కలుగదని పలికెను. 

యోబు 14:19 => జలము రాళల్ను అరగదీయును దాని పర్వాహములు భూమియొకక్ ధూళిని 

కొటుట్కొనిపోవును నీవైతే నరుల ఆశను భంగపరచుచునాన్వు. 
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వచనము 22 

పొడి నేలమీదనునన్ వాటనిన్టిలోను నాసికారంధర్ములలో జీవాతమ్ సంబంధమైన ఊపిరిగలవనిన్యు 

చనిపోయెను. 

ఆదికాండము 2:7 => దేవుడైన యెహోవా నేలమంటితో నరుని నిరిమ్ంచి వాని నాసికా రంధర్ములలో 

జీవవాయువును ఊదగా నరుడు జీవాతమ్ ఆయెను. 

ఆదికాండము 6:17 => ఇదిగో నేనే జీవవాయువుగల సమసత్ శరీరులను ఆకాశముకిర్ంద 

నుండకుండ నాశము చేయుటకు భూమిమీదికి జలపర్వాహము రపిప్ంచుచునాన్ను. లోకమందునన్ 

సమసత్మును చనిపోవును; 

ఆదికాండము 7:23 => నరులతోకూడ పశువులును పురుగులును ఆకాశపకుష్లును నేలమీదనునన్ 

జీవరాసులనిన్యు తుడిచివేయబడెను. అవి భూమిమీద నుండకుండ తుడిచివేయబడెను. నోవహును 

అతనితోకూడ ఆ ఓడలో నునన్వియు మాతర్ము మిగిలియుండెను. 

యెషయా 2:22 => తన నాసికారంధర్ములలో పార్ణము కలిగిన నరుని లక్షయ్పెటట్కుము; వానిని 

ఏవిషయములో ఎనిన్క చేయవచుచ్ను? 

రోమీయులకు 5:14 => అయినను ఆదాము చేసిన అతికర్మమును బోలి పాపము చేయని 

వారిమీదకూడ, ఆదాము మొదలుకొని మోషే వరకు మరణమేలెను; ఆదాము రాబోవువానికి 

గురుతైయుండెను, 

పర్కటన 16:3 => రెండవ దూత తన పాతర్ను సముదర్ములో కుమమ్రింపగా సముదర్ము పీనుగ 

రకత్ము వంటిదాయెను. అందువలన సముదర్ములో ఉనన్ జీవ జంతువులనిన్యు చచెచ్ను.  

వచనము 23 

నరులతోకూడ పశువులును పురుగులును ఆకాశపకుష్లును నేలమీదనునన్ జీవరాసులనిన్యు 

తుడిచివేయబడెను. అవి భూమిమీద నుండకుండ తుడిచివేయబడెను. నోవహును అతనితోకూడ ఆ 

ఓడలో నునన్వియు మాతర్ము మిగిలియుండెను. 
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ఆదికాండము 7:21 => అపుప్డు పకుష్లేమి పశువులేమి మృగములేమి భూమిమీద పార్కు 

పురుగులేమి భూమిమీద సంచరించు సమసత్ శరీరులేమి సమసత్ నరులేమి చచిచ్పోయిరి. 

ఆదికాండము 7:22 => పొడి నేలమీదనునన్ వాటనిన్టిలోను నాసికారంధర్ములలో జీవాతమ్ 

సంబంధమైన ఊపిరిగలవనిన్యు చనిపోయెను. 

యోబు 22:15 => పూరవ్మునుండి దుషుట్లు అనుసరించిన మారగ్మును నీవు అనుసరించెదవా? 

యోబు 22:16 => వారు అకాలముగా ఒక నిమిషములో నిరూమ్లమైరివారి పునాదులు 

జలపర్వాహమువలె కొటుట్కొనిపోయెను. 

యోబు 22:17 => ఆయన మంచి పదారథ్ములతో వారి యిండల్ను నింపినను 

యెషయా 24:1 => ఆలకించుడి యెహోవా దేశమును వటిట్దిగా చేయుచునాన్డు ఆయన దాని 

పాడుగాచేసి కలోల్లపరచుచునాన్డు దాని నివాసులను చెదరగొటుట్చునాన్డు. 

యెషయా 24:2 => పర్జలకు కలిగినటుట్ యాజకులకు కలుగును దాసులకు కలిగినటుల్ 

యజమానులకు కలుగును దాసీలకు కలిగినటుల్ వారి యజమానురాండర్కు కలుగును కొనువారికి 

కలిగినటుల్ అముమ్వారికి కలుగును అపిప్చుచ్వారికి కలిగినటుల్ అపుప్ పుచుచ్కొనువారికి కలుగును 

వడిడ్కిచుచ్వారికి కలిగినటుల్ వడిడ్కి తీసుకొనువారికి కలుగును.  

యెషయా 24:3 => దేశము కేవలము వటిట్దిగా చేయబడును అది కేవలము కొలల్సొమమ్గును. 

యెహోవా ఈలాగు సెలవిచిచ్యునాన్డు 

యెషయా 24:4 => దేశము వాయ్కులముచేత వాడిపోవుచునన్ది లోకము దుఃఖముచేత 

కీష్ణించిపోవుచునన్ది భూజనులలో గొపప్వారు కీష్ణించిపోవుచునాన్రు. 

యెషయా 24:5 => లోకనివాసులు ధరమ్శాసనములను అతికర్మించియునాన్రు కటట్డను మారిచ్ 

నితయ్నిబంధనను మీరియునాన్రు. దాని నివాసులచేత లోకము అపవితర్మాయెను. 

యెషయా 24:6 => శాపము దేశమును నాశనము చేయుచునన్ది దాని నివాసులు శిక్షకు పాతుర్లైరి 

దేశనివాసులు కాలిపోయిరి శేషించిన మనుషుయ్లు కొదిద్గానే యునాన్రు. 

యెషయా 24:7 => కొర్తత్ దార్కాష్రసము అంగలారుచ్చునన్ది దార్కాష్వలిల్ కీష్ణించుచునన్ది 

సంతోషహృదయులందరు నిటూ ట్రుప్ విడుచుచునాన్రు. తంబురల సంతోషనాదము నిలిచిపోయెను 
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యెషయా 24:8 => ఉలల్సించువారి ధవ్ని మానిపోయెను సితారాల యింపైన శబద్ము నిలిచిపోయెను. 

మతత్యి 24:37 => నోవహు దినములు ఏలాగుండెనో మనుషయ్కుమారుని రాకడయును ఆలాగే 

ఉండును. 

మతత్యి 24:38 => జలపర్ళయమునకు ముందటి దినములలో నోవహు ఓడలోనికి వెళి ల్న 

దినమువరకు, వారు తినుచు తార్గుచు పెండిల్ చేసికొనుచు పెండిల్కిచుచ్చునుండి 

మతత్యి 24:39 => జలపర్ళయము వచిచ్ అందరిని కొటుట్కొనిపోవువరకు ఎరుగకపోయిరి; 

ఆలాగుననే మనుషయ్కుమారుని రాకడ ఉండును. 

లూకా 17:26 => నోవహు దినములలో జరిగినటుట్ మనుషయ్కుమారుని దినములలోను జరుగును. 

లూకా 17:27 => నోవహు ఓడలోనికి వెళి ల్న దినమువరకు జనులు తినుచు తార్గుచు పెండాల్డుచు 

పెండిల్కియయ్బడుచు నుండిరి; అంతలో జలపర్ళయము వచిచ్ వారినందరిని నాశనము చేసెను. 

1 పేతురు 3:20 => దేవుని దీరఘ్శాంతము ఇంక కనిపెటుట్చుండినపుప్డు పూరవ్ము నోవహు 

దినములలో ఓడ సిదధ్పరచబడుచుండగా, అవిధేయులైన వారియొదద్కు, అనగా చెరలో ఉనన్ 

ఆతమ్లయొదద్కు, ఆయన ఆతమ్రూపిగానే వెళి ల్ వారికి పర్కటించెను. ఆ ఓడలో కొందరు, అనగా ఎనిమిది 

మంది నీటిదావ్రా రక్షణ పొందిరి. 

2 పేతురు 2:5 => మరియు ఆయన పూరవ్కాలమందునన్ లోకమును విడిచిపెటట్క, భకిత్హీనుల 

సమూహము మీదికి జలపర్ళయమును రపిప్ంచినపుప్డు, నీతిని పర్కటించిన నోవహును మరి 

యేడుగురిని కాపాడెను. 

నిరగ్మకాండము 14:28 => నీళుల్ తిరిగివచిచ్ ఆ రథములను రౌతులను వారి వెనుక 

సముదర్ములోనికి వచిచ్న ఫరోయొకక్ సరవ్సేనను కపిప్వేసెను; వారిలో ఒకక్డైనను మిగిలియుండలేదు. 

నిరగ్మకాండము 14:29 => అయితే ఇశార్యేలీయులు ఆరిన నేలను సముదర్ము మధయ్నునన్పుప్డు ఆ 

నీళుల్ వారి కుడి యెడమ పర్కక్లను గోడవలె నుండెను. 

నిరగ్మకాండము 14:30 => ఆ దినమున యెహోవా ఐగుపీత్యుల చేతిలోనుండి ఇశార్యేలీయులను 

రకిష్ంచెను. ఇశార్యేలీయులు చచిచ్న ఐగుపీత్యులను సముదర్తీరమున చూచిరి. 
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యోబు 5:19 => ఆరు బాధలలోనుండి ఆయన నినున్ విడిపించును ఏడు బాధలు కలిగినను నీకు ఏ 

కీడును తగులదు. 

కీరత్నలు 91:1 => మహోనన్తుని చాటున నివసించువాడే సరవ్శకుత్ని నీడను విశర్మించువాడు. 

కీరత్నలు 91:9 => యెహోవా, నీవే నా ఆశర్యము అని నీవు మహోనన్తుడైన దేవుని నీకు 

నివాససథ్లముగా చేసికొనియునాన్వు 

కీరత్నలు 91:10 => నీకు అపాయమేమియు రాదు ఏ తెగులును నీ గుడారమును సమీపించదు 

సామెతలు 11:4 => ఉగర్తదినమందు ఆసిత్ అకక్రకు రాదు నీతి మరణమునుండి రకిష్ంచును. 

యెహెజేక్లు 14:14 => నోవహును దానియేలును యోబును ఈ ముగుగ్రు అటిట్దేశములో నుండినను 

వారు తమ నీతిచేత తముమ్నుమాతర్మే రకిష్ంచుకొందురు, ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 14:15 => బాటసారులు సంచరింపకుండ ఆ దేశము నిరజ్నమై పాడగునటుల్ నేను 

దానిమీదికి దుషట్ మృగములను రపిప్ంచగా 

యెహెజేక్లు 14:16 => ఆ ముగుగ్రు దానిలో ఉండినను ఆ దేశము పాడైపోవును; నా జీవముతోడు 

వారు తముమ్ను మాతర్మే రకిష్ంచుకొందురుగాని కుమాళల్నైనను కుమారెత్లనైనను రకిష్ంపజాలకుందురు, 

ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 14:17 => నేను అటిట్ దేశముమీదికి యుదధ్ము రపిప్ంచి ఖడగ్మును పిలిచి నీవు ఈ 

దేశమునందు సంచరించి మనుషుయ్లను పశువులను నిరూమ్లము చేయుమని ఆజఞ్ ఇచిచ్నయెడల 

యెహెజేక్లు 14:18 => ఆ ముగుగ్రును దానిలో ఉనన్ను నా జీవము తోడు వారు తముమ్ను మాతర్మే 

రకిష్ంచుకొందురుగాని కమాళల్నైనను కుమారెత్లనైనను రకిష్ంపజాలకుందురు; ఇదే పర్భువగు యెహోవా 

వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 14:19 => అటిట్ దేశములోనికి తెగులు పంపి మనుషుయ్లును పశువులును 

నిరూమ్లమగుటకై పార్ణహానికరమగునంతగా నేను నా రౌదర్మును కుమమ్ రించినయెడల 

యెహెజేక్లు 14:20 => నోవహును దానియేలును యోబును ఈ ముగుగ్రు దానిలో ఉనన్ను నా 

జీవముతోడు వారు తమ నీతిచేత తముమ్ను మాతర్మే రకిష్ంచుకొందురుగాని కుమారునినై నను 

కుమారెత్నైనను రకిష్ంపజాలకుందురు 
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మలాకీ 3:17 => నేను నియమింపబోవు దినము రాగా వారు నావారై నా సవ్కీయ సంపాదయ్మై 

యుందురు; తండిర్ తనున్ సేవించు కుమారుని కనికరించునటుట్ నేను వారిని కనికరింతునని 

సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

మలాకీ 3:18 => అపుప్డు నీతిగలవారెవరో దురామ్రుగ్లెవరో దేవుని సేవించువారెవరో ఆయనను 

సేవించని వారెవరో మీరు తిరిగి కనుగొందురు. 

మతత్యి 25:46 => వీరు నితయ్శిక్షకును నీతిమంతులు నితయ్జీవమునకును పోవుదురు. 

హెబీర్యులకు 11:7 => విశావ్సమునుబటిట్ నోవహు అదివరకు చూడని సంగతులనుగూరిచ్ 

దేవునిచేత హెచచ్రింపబడి భయభకుత్లు గలవాడై, తన యింటివారి రక్షణ కొరకు ఒక ఓడను సిదధ్ము 

చేసెను; అందువలన అతడు లోకముమీద నేరసాథ్పన చేసి విశావ్సమునుబటిట్ కలుగు నీతికి 

వారసుడాయెను. 

1 పేతురు 3:20 => దేవుని దీరఘ్శాంతము ఇంక కనిపెటుట్చుండినపుప్డు పూరవ్ము నోవహు 

దినములలో ఓడ సిదధ్పరచబడుచుండగా, అవిధేయులైన వారియొదద్కు, అనగా చెరలో ఉనన్ 

ఆతమ్లయొదద్కు, ఆయన ఆతమ్రూపిగానే వెళి ల్ వారికి పర్కటించెను. ఆ ఓడలో కొందరు, అనగా ఎనిమిది 

మంది నీటిదావ్రా రక్షణ పొందిరి. 

2 పేతురు 2:5 => మరియు ఆయన పూరవ్కాలమందునన్ లోకమును విడిచిపెటట్క, భకిత్హీనుల 

సమూహము మీదికి జలపర్ళయమును రపిప్ంచినపుప్డు, నీతిని పర్కటించిన నోవహును మరి 

యేడుగురిని కాపాడెను. 

2 పేతురు 2:9 => భకుత్లను శోధనలోనుండి తపిప్ంచుటకును, దురీ ణ్తిపరులను ముఖయ్ముగా 

మలినమైన దురాశ కలిగి శరీరానుసారముగా నడుచుకొనుచు, పర్భుతవ్మును నిరాకరించుచు, 

2 పేతురు 3:6 => ఆ నీళల్వలన అపుప్డునన్ లోకము నీటివరదలో మునిగి నశించెను. 

ఆదికాండము 5:29 => భూమిని యెహోవా శపించినందువలన కలిగిన మనచేతుల కషట్ము 

విషయములోను మన పని విషయములోను ఇతడు మనకు నెమమ్ది కలుగజేయుననుకొని అతనికి 

నోవహు అని పేరు పెటెట్ను 
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ఆదికాండము 6:13 => దేవుడు నోవహుతో -సమసత్ శరీరుల మూలముగా భూమి బలాతాక్రముతో 

నిండియునన్ది గనుక నా సనిన్ధిని వారి అంతము వచిచ్యునన్ది; ఇదిగో వారిని భూమితోకూడ 

నాశనము చేయుదును. 

ఆదికాండము 7:4 => ఎందుకనగా ఇంకను ఏడు దినములకు నేను నలుబది పగళుల్ను నలుబది 

రాతుర్లును భూమిమీద వరష్ము కురిపించి, నేను చేసిన సమసత్ జీవరాసులను భూమిమీద ఉండకుండ 

తుడిచివేయుదునని నోవహుతో చెపెప్ను. 

2 సమూయేలు 4:11 => వాడు తెచిచ్న వరత్మానమునకు బహుమానముగా సికల్గులో నేను వానిని 

పటుట్కొని చంపించితిని. కావున దురామ్రుగ్లైన మీరు ఇషోబ్షెతు ఇంటిలో చొరబడి, అతని మంచము 

మీదనే నిరోద్షియగువానిని చంపినపుప్డు మీచేత అతని పార్ణదోషము విచారింపక పోవుదునా? 

లోకములో ఉండకుండ నేను మిముమ్ను తీసివేయక మానుదునా? 

యోబు 12:15 => ఆలోచించుము ఆయన జలములను బిగబటట్గా అవి ఆరిపోవును వాటిని 

పర్వహింపనియయ్గా అవి భూమిని ముంచివేయును. 

కీరత్నలు 91:7 => నీ పర్కక్ను వేయిమంది పడినను నీ కుడిపర్కక్ను పదివేలమంది కూలినను 

అపాయము నీయొదద్కు రాదు. 

లూకా 3:36 => షేలహు కేయినానుకు, కేయినాను అరప్క్షదుకు, అరప్క్షదు షేముకు, షేము 

నోవహుకు, నోవహు లెమెకుకు, 

ఫిలిపీప్యులకు 3:9 => కీర్సుత్ను సంపాదించుకొని, ధరమ్శాసత్రమూలమైన నా నీతిని గాక, కీర్సుత్నందలి 

విశావ్సమువలననైన నీతి, అనగా విశావ్సమునుబటిట్ దేవుడు అనుగర్హించు నీతిగలవాడనై 

ఆయనయందు అగపడు నిమితత్మును, 

వచనము 24 

నూటఏబది దినముల వరకు నీళుల్ భూమిమీద పర్చండముగా పర్బలెను. 

ఆదికాండము 8:3 => అపుప్డు నీళుల్ భూమిమీద నుండి కర్మకర్మముగా తీసిపోవుచుండెను; 

నూటఏబది దినములైన తరువాత నీళుల్ తగిగ్పోగా 
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ఆదికాండము 8:4 => ఏడవ నెల పదియేడవ దినమున ఓడ అరారాతు కొండలమీద నిలిచెను. 

ఆదికాండము 7:11 => నోవహు వయసు యొకక్ ఆరువందల సంవతస్రము రెండవ నెల పదియేడవ 

దినమున మహాగాధజలముల ఊటలనిన్యు ఆ దినమందే విడబడెను, ఆకాశపుతూములు విపప్బడెను. 

మతత్యి 24:37 => నోవహు దినములు ఏలాగుండెనో మనుషయ్కుమారుని రాకడయును ఆలాగే 

ఉండును. 
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వచనము 1 

దేవుడు నోవహును అతనితోకూడ ఓడలో నునన్ సమసత్ జంతువులను సమసత్ పశువులను జాఞ్పకము 

చేసికొనెను. దేవుడు భూమిమీద వాయువు విసరునటుల్ చేయుటవలన నీళుల్ తగిగ్పోయెను. 

ఆదికాండము 19:29 => దేవుడు ఆ మైదానపు పటట్ణములను పాడుచేసినపుప్డు దేవుడు 

అబార్హామును జాఞ్పకము చేసికొని, లోతు కాపురమునన్ పటట్ణములను నాశనము చేసినపుప్డు ఆ 

నాశనము మధయ్న లోతు నశించకుండ అతని తపిప్ంచెను. 

ఆదికాండము 30:22 => దేవుడు రాహేలును జాఞ్పకము చేసికొని ఆమె మనవి విని ఆమె గరభ్ము 

తెరిచెను. 

నిరగ్మకాండము 2:24 => కాగా దేవుడు వారి మూలుగును విని, అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులతో 

తాను చేసిన నిబంధనను జాఞ్పకము చేసికొనెను. 

1 సమూయేలు 1:19 => తరువాత వారు ఉదయమందు వేగిరమే లేచి యెహోవాకు మొర్కిక్ తిరిగి 

రామాలోని తమ యింటికి వచిచ్రి. అంతట ఎలాక్నా తన భారయ్యగు హనాన్ను కూడెను, యెహోవా 

ఆమెను జాఞ్పకము చేసికొనెను 

నెహెమాయ్ 13:14 => నా దేవా, ఈ విషయములో ననున్ జాఞ్పకముంచుకొని, నా దేవుని 

మందిరమునకు దాని ఆచారముల జరుగుబాటునకును నేను చేసిన ఉపకారములను 

మరువకుండుము. 

నెహెమాయ్ 13:22 => అపుప్డు తముమ్ను తాము పవితర్పరచుకొనవలెననియు, విశార్ంతిదినమును 

ఆచరించుటకు వచిచ్ గుమమ్ములను కాచుకొనవలెననియు లేవీయులకు నేను ఆజాఞ్పించితిని. నా దేవా, 

యిందునుగూరిచ్యు ననున్ జాఞ్పకముంచుకొని నీ కృపాతిశయము చొపుప్న ననున్ రకిష్ంచుము. 

నెహెమాయ్ 13:29 => నా దేవా, వారు యాజకధరమ్మును, యాజకధరమ్పు నిబంధనను, లేవీయుల 

నిబంధనను అపవితర్పరచిరి గనుక వారిని జాఞ్పకముంచకొనుము. 

నెహెమాయ్ 13:31 => మరియు కావలసి వచిచ్నపుప్డెలల్ కటెట్ల అరప్ణను పర్థమ ఫలములను తీసికొని 

వచుచ్నటుల్గా నేను నియమించితిని. నా దేవా, మేలుకై ననున్ జాఞ్పకముంచుకొనుము. 
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యోబు 14:13 => నీవు పాతాళములో ననున్ దాచినయెడల ఎంతోమేలు నీ కోపము చలాల్రువరకు 

ననున్ చాటున నుంచినయెడల ఎంతో మేలు నాకు ఇంతకాలమని నీవు నియమించి తరువాత ననున్ 

జాఞ్పకము చేసికొనవలెనని నేనెంతో కోరుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 106:4 => యెహోవా, నీవు ఏరప్రచుకొనినవారి కేష్మము నేను చూచుచు నీ జనులకు 

కలుగు సంతోషమునుబటిట్ నేను సంతోషించుచు 

కీరత్నలు 132:1 => యెహోవా, దావీదునకు కలిగిన బాధలనిన్టిని అతని పక్షమున జాఞ్పకము 

చేసికొనుము. 

కీరత్నలు 136:23 => మనము దీనదశలోనునన్పుప్డు ఆయన మనలను జాఞ్పకము చేసికొనెను 

ఆయన కృప నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 137:7 => యెహోవా, ఎదోము జనులు చేసినది జాఞ్పకము చేసికొనుము యెరూషలేము 

పాడైన దినమును జాఞ్పకమునకు తెచుచ్కొనుము. దానిని నాశనము చేయుడి సమూలధవ్ంసము 

చేయుడి అని వారు చాటిరి గదా.  

ఆమోసు 8:7 => యాకోబు యొకక్ అతిశయాసప్దము తోడని యెహోవా పర్మాణము 

చేయునదేమనగా వారి కిర్యలను నేనెనన్డును మరువను. 

హబకూక్కు 3:2 => యెహోవా, నినున్గూరిచ్న వారత్ విని నేను భయపడుచునాన్ను యెహోవా, 

సంవతస్రములు జరుగుచుండగా నీ కారయ్ము నూతనపరచుము సంవతస్రములు జరుగుచుండగా 

దానిని తెలియజేయుము కోపించుచునే వాతస్లయ్మును జాఞ్పకమునకు తెచుచ్కొనుము.  

పర్కటన 16:19 => పర్సిదధ్మైన మహా పటట్ణము మూడు భాగములాయెను, అనయ్జనుల పటట్ణములు 

కూలిపోయెను, తన తీక్షణమైన ఉగర్తయను మదయ్ముగల పాతర్ను మహా బబులోనునకు ఇయయ్వలెనని 

దానిని దేవుని సముఖమందు జాఞ్పకము చేసిరి. 

పర్కటన 18:5 => దాని పాపములు ఆకాశమునంటుచునన్వి, దాని నేరములను దేవుడు జాఞ్పకము 

చేసికొనియునాన్డు.  

సంఖాయ్కాండము 22:32 => యెహోవా దూత యీ ముమామ్రు నీ గాడిదను నీవేల కొటిట్తివి? ఇదిగో 

నా యెదుట నీ నడత విపరీతమైనది గనుక నేను నీకు విరోధినై బయలుదేరి వచిచ్తిని. 
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కీరత్నలు 36:6 => నీ నీతి దేవుని పరవ్తములతో సమానము నీ నాయ్యవిధులు మహాగాధములు. 

యెహోవా, నరులను జంతువులను రకిష్ంచువాడవు నీవే 

యోనా 4:11 => అయితే నూట ఇరువదివేలకంటె ఎకుక్వై, కుడియెడమలు ఎరుగని జనమును 

బహు పశువులును గల నీనెవె మహాపురము విషయములో నేను విచారపడవదాద్? అని యోనాతో 

సెలవిచెచ్ను. 

రోమీయులకు 8:20 => ఏలయనగా సృషిట్, నాశనమునకు లోనయిన దాసయ్ములో నుండి 

విడిపింపబడి, దేవుని పిలల్లు పొందబోవు మహిమగల సావ్తంతర్య్ము పొందుదునను నిరీక్షణ కలదై, 

రోమీయులకు 8:21 => సేవ్చఛ్గా కాక దానిని లోపరచినవాని మూలముగా వయ్రథ్పరచబడెను. 

రోమీయులకు 8:22 => సృషిట్ యావతుత్ ఇదివరకు ఏకగీర్వముగా మూలుగుచు పర్సవవేదన 

పడుచునునన్దని యెరుగుదుము. 

నిరగ్మకాండము 14:21 => మోషే సముదర్మువైపు తన చెయియ్ చాపగా యెహోవా ఆ రాతిర్ అంతయు 

బలమైన తూరుప్గాలిచేత సముదర్మును తొలగించి దానిని ఆరిన నేలగా చేసెను. 

కీరత్నలు 104:7 => నీవు గదిద్ంపగానే అవి పారిపోయెను నీ ఉరుము శబద్ము విని అవి తవ్రగా 

పారిపోయెను. 

కీరత్నలు 104:8 => నీవు వాటికి నియమించినచోటికి పోవుటకై అవి పరవ్తములెకెక్ను పలల్ములకు 

దిగెను. 

కీరత్నలు 104:9 => అవి మరలివచిచ్ భూమిని కపప్కయుండునటుల్ అవి దాటలేని సరిహదుద్లు నీవు 

వాటికి నియమించితివి. 

సామెతలు 25:23 => ఉతత్రపు గాలి వాన పుటిట్ంచును కొండెగాని నాలుక కోపదృషిట్ కలిగించును. 

ఆదికాండము 9:10 => పకుష్లేమి పశువులేమి మీతోకూడ సమసత్మైన భూజంతువులేమి 

ఓడలోనుండి బయటికి వచిచ్న సమసత్ భూజంతువులతోను నా నిబంధన సిథ్రపరచుచునాన్ను. 

నిరగ్మకాండము 6:5 => ఐగుపీత్యులు దాసతవ్మునకు లోపరచియునన్ ఇశార్యేలీయుల 

మూలుగును విని నా నిబంధనను జాఞ్పకము చేసికొనియునాన్ను. 
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నిరగ్మకాండము 15:10 => నీవు నీ గాలిని విసరజేసితివి సముదర్ము వారిని కపెప్ను వారు మహా 

అగాధమైన నీళల్లో సీసమువలె మునిగిరి. 

సంఖాయ్కాండము 10:9 => మిముమ్ను బాధించు శతుర్వులకు విరోధముగా మీ దేశములో 

యుదధ్మునకు వెళుల్నపుప్డు ఆ బూరలు ఆరాభ్టముగా ఊదవలెను అపుప్డు మీ దేవుడైన యెహోవా 

సనిన్ధిని మీరు జాఞ్పకమునకు వచిచ్ మీ శతుర్వులనుండి రకిష్ంపబడుదురు. 

1 సమూయేలు 1:11 => సైనయ్ములకధిపతివగు యెహోవా, నీ సేవకురాలనైన నాకు కలిగియునన్ 

శర్మను చూచి, నీ సేవకురాలనైన ననున్ మరువక జాఞ్పకము చేసికొని, నీ సేవకురాలనైన నాకు 

మగపిలల్ను దయచేసిన యెడల, వాని తలమీదికి కౌష్రపుకతిత్ యెనన్టికి రానియయ్క, వాడు బర్దుకు 

దినములనిన్టను నేను వానిని యెహోవావగు నీకు అపప్గింతునని మొర్కుక్బడి చేసికొనెను. ఆమె 

యెహోవా సనిన్ధిని పార్రథ్న చేయుచుండగా ఏలీ ఆమె నోరు కనిపెటుట్చుండెను, 

2 రాజులు 20:3 => యెహోవా, యథారథ్ హృదయుడనై, సతయ్ముతో నీ సనిన్ధిని నేనెటుల్ 

నడుచుకొంటినో, నీ దృషిట్కి అనుకూలముగా సమసత్మును నేనెటుల్ జరిగించితినో కృపతో జాఞ్పకము 

చేసికొనుమని హిజిక్యా కనీన్ళుల్ విడుచుచు యెహోవాను పార్రిథ్ంచెను. 

యోబు 12:15 => ఆలోచించుము ఆయన జలములను బిగబటట్గా అవి ఆరిపోవును వాటిని 

పర్వహింపనియయ్గా అవి భూమిని ముంచివేయును. 

యోబు 38:37 => జాఞ్నముచేత మేఘములను వివరింపగలవాడెవడు? 

కీరత్నలు 29:10 => యెహోవా పర్ళయ జలములమీద ఆసీనుడాయెను యెహోవా నితయ్ము రాజుగా 

ఆసీనుడైయునాన్డు. 

కీరత్నలు 88:5 => చచిచ్నవారిలో విడువబడినవాడనైతిని నేను సమాధిలో పడియునన్ హతులలో 

ఒకనివలె అయితిని నీవిక సమ్రింపనివారివలె అయితిని వారు నీచేతిలోనుండి తొలగిపోయియునాన్రు 

గదా. 

కీరత్నలు 115:12 => యెహోవా మముమ్ను మరచిపోలేదు ఆయన మముమ్ నాశీరవ్దించును ఆయన 

ఇశార్యేలీయుల నాశీరవ్దించును అహరోను వంశసుథ్లనాశీరవ్దించును 
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కీరత్నలు 119:49 => (జాయిన ) నీ సేవకునికి దయచేయబడిన మాట జాఞ్పకము చేసికొనుము 

దానివలన నీవు నాకు నిరీక్షణ పుటిట్ంచియునాన్వు.  

యిరిమ్యా 51:16 => ఆయన ఆజఞ్ ఇయయ్గా జలరాసులు ఆకాశమండలములో పుటుట్ను. 

భూమయ్ంతభాగములలోనుండి ఆయన ఆవిరి ఎకక్జేయును వరష్ము కలుగునటుల్గా ఆయన మెరుపులు 

పుటిట్ంచును తన ధనాగారములలోనుండి గాలిని రావించును.  

లూకా 3:36 => షేలహు కేయినానుకు, కేయినాను అరప్క్షదుకు, అరప్క్షదు షేముకు, షేము 

నోవహుకు, నోవహు లెమెకుకు, 

1 పేతురు 3:20 => దేవుని దీరఘ్శాంతము ఇంక కనిపెటుట్చుండినపుప్డు పూరవ్ము నోవహు 

దినములలో ఓడ సిదధ్పరచబడుచుండగా, అవిధేయులైన వారియొదద్కు, అనగా చెరలో ఉనన్ 

ఆతమ్లయొదద్కు, ఆయన ఆతమ్రూపిగానే వెళి ల్ వారికి పర్కటించెను. ఆ ఓడలో కొందరు, అనగా ఎనిమిది 

మంది నీటిదావ్రా రక్షణ పొందిరి. 

వచనము 2 

అగాధ జలముల ఊటలును ఆకాశపు తూములును మూయబడెను; ఆకాశమునుండి కురియుచునన్ 

పర్చండ వరష్ము నిలిచిపోయెను. 

ఆదికాండము 7:11 => నోవహు వయసు యొకక్ ఆరువందల సంవతస్రము రెండవ నెల పదియేడవ 

దినమున మహాగాధజలముల ఊటలనిన్యు ఆ దినమందే విడబడెను, ఆకాశపుతూములు విపప్బడెను. 

సామెతలు 8:28 => ఆయన పైన ఆకాశమును సిథ్రపరచినపుప్డు జలధారలను ఆయన 

బిగించినపుప్డు 

యోనా 2:3 => నీవు ననున్ అగాధమైన సముదర్గరభ్ములో పడవేసియునాన్వు, పర్వాహములు ననున్ 

చుటుట్కొనియునన్వి, నీ తరంగములును నీ కరుళుల్ను ననున్ కపిప్యునన్వి. 

యోబు 37:11 => మరియు ఆయన దటట్మైన మేఘమును జలముతో నింపును తన మెరుపుగల 

మేఘమును వాయ్పింపజేయును. 
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యోబు 37:12 => ఆయనవలన నడిపింపబడినవై నరులకు నివాసయోగయ్మైన భూగోళము మీద 

మెరుపును మేఘములును సంచారము చేయును ఆయన వాటికి ఆజాఞ్పించునది యావతుత్ను అవి 

నెరవేరుచ్ను  

యోబు 37:13 => శిక్షకొరకే గాని తన భూలోకముకొరకే గాని కృప చేయుటకే గాని ఆయన 

ఆజాఞ్పించినదానిని అవి నెరవేరుచ్ను.  

యోబు 38:37 => జాఞ్నముచేత మేఘములను వివరింపగలవాడెవడు? 

మతత్యి 8:9 => నేను కూడ అధికారమునకు లోబడినవాడను; నా చేతికిర్ంద సైనికులునాన్రు; నేను 

ఒకని పొమమ్ంటే పోవును, ఒకని రమమ్ంటే వచుచ్ను, నా దాసుని ఈ పని చేయుమంటే చేయును అని 

యుతత్రమిచెచ్ను. 

మతత్యి 8:26 => అందుకాయన అలప్విశావ్సులారా, యెందుకు భయపడుచునాన్రని వారితో చెపిప్, 

లేచి గాలిని సముదర్మును గదిద్ంపగా మికిక్లి నిమమ్ళమాయెను. 

మతత్యి 8:27 => ఆ మనుషుయ్లు ఆశచ్రయ్పడి ఈయన ఎటిట్వాడో; ఈయనకు గాలియు 

సముదర్మును లోబడుచునన్వని చెపుప్కొనిరి. 

యోబు 12:15 => ఆలోచించుము ఆయన జలములను బిగబటట్గా అవి ఆరిపోవును వాటిని 

పర్వహింపనియయ్గా అవి భూమిని ముంచివేయును. 

కీరత్నలు 29:10 => యెహోవా పర్ళయ జలములమీద ఆసీనుడాయెను యెహోవా నితయ్ము రాజుగా 

ఆసీనుడైయునాన్డు. 

వచనము 3 

అపుప్డు నీళుల్ భూమిమీద నుండి కర్మకర్మముగా తీసిపోవుచుండెను; నూటఏబది దినములైన తరువాత 

నీళుల్ తగిగ్పోగా 

ఆదికాండము 7:11 => నోవహు వయసు యొకక్ ఆరువందల సంవతస్రము రెండవ నెల పదియేడవ 

దినమున మహాగాధజలముల ఊటలనిన్యు ఆ దినమందే విడబడెను, ఆకాశపుతూములు విపప్బడెను. 

ఆదికాండము 7:24 => నూటఏబది దినముల వరకు నీళుల్ భూమిమీద పర్చండముగా పర్బలెను. 
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వచనము 4 

ఏడవ నెల పదియేడవ దినమున ఓడ అరారాతు కొండలమీద నిలిచెను. 

ఆదికాండము 7:17 => ఆ జలపర్వాహము నలుబది దినములు భూమిమీద నుండగా, జలములు 

విసత్రించి ఓడను తేలచేసినందున అది భూమిమీదనుండి పైకి లేచెను. 

ఆదికాండము 7:18 => జలములు భూమిమీద పర్చండముగా పర్బలి మికిక్లి విసత్రించినపుప్డు ఓడ 

నీళల్మీద నడిచెను. 

ఆదికాండము 7:19 => ఆ పర్చండ జలములు భూమిమీద అతయ్ధికముగా పర్బలినందున 

ఆకాశమంతటి కిర్ందనునన్ గొపప్ పరవ్తములనిన్యు మునిగిపోయెను. 

2 రాజులు 19:37 => వచిచ్ నివసించిన తరువాత అతడు నిసోర్కు అను తన దేవత మందిరమందు 

మొర్కుక్చుండగా అతని కుమారులైన అదెర్మెమ్లెకును షరెజెరును ఖడగ్ముతో అతని చంపి అరారాతు 

దేశములోనికి తపిప్ంచుకొని పోయిరి; అపుప్డు అతని కుమారుడైన ఏసరహ్దోద్ను అతనికి మారుగా 

రాజాయెను. 

యెషయా 37:38 => అతడు నిసోర్కు అను తన దేవత మందిరమందు మొర్కుక్చుండగా అతని 

కుమారులైన అదర్మెమ్లెకును షెరెజెరును ఖడగ్ముతో అతని చంపి ఆరారాతు దేశములోనికి 

తపిప్ంచుకొనిపోయిరి. అపుప్డు అతని కుమారుడైన ఎసరహ్దోద్ను అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

యిరిమ్యా 51:27 => దేశములో ధవ్జములనెతుత్డి జనములలో బాకానాదము చేయుడి దానిమీదికి 

పోవుటకై జనములను పర్తిషిఠ్ంచుడి దానిమీద పడుటకై అరారాతు మినీన్ అషక్నజు అను రాజయ్ములను 

పిలిపించుడి దానిమీదికి జనులను నడిపించుటకై సేనాధిపతిని నియమించుడి రోమముగల 

గొంగళిపురుగులంత విసాత్రముగా గుఱ ఱ్ములను దానిమీదికి రపిప్ంచుడి.  

ఆదికాండము 7:24 => నూటఏబది దినముల వరకు నీళుల్ భూమిమీద పర్చండముగా పర్బలెను. 

1 సమూయేలు 25:9 => దావీదు పనివారు వచిచ్ అతని పేరు చెపిప్ ఆ మాటలనిన్టిని నాబాలునకు 

తెలియజేసి కూరుచ్ండగా 

వచనము 5 
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నీళుల్ పదియవ నెలవరకు కర్మముగా తగుగ్చు వచెచ్ను. పదియవ నెల మొదటి దినమున కొండల 

శిఖరములు కనబడెను. 

ఆదికాండము 7:11 => నోవహు వయసు యొకక్ ఆరువందల సంవతస్రము రెండవ నెల పదియేడవ 

దినమున మహాగాధజలముల ఊటలనిన్యు ఆ దినమందే విడబడెను, ఆకాశపుతూములు విపప్బడెను. 

కీరత్నలు 104:8 => నీవు వాటికి నియమించినచోటికి పోవుటకై అవి పరవ్తములెకెక్ను పలల్ములకు 

దిగెను. 

వచనము 6 

నలుబది దినములైన తరువాత నోవహు తాను చేసిన ఓడ కిటికీ తీసి 

ఆదికాండము 6:16 => ఆ ఓడకు కిటికీ చేసి పైనుండి మూరెడు కిర్ందికి దాని ముగించవలెను; ఓడ 

తలుపు దాని పర్కక్ను ఉంచవలెను; కిర్ంది అంతసుథ్ రెండవ అంతసుథ్ మూడవ అంతసుథ్ గలదిగా దాని 

చేయవలెను. 

దానియేలు 6:10 => ఇటిట్ శాసనము సంతకము చేయబడెనని దానియేలు తెలిసికొనినను అతడు తన 

యింటికి వెళి ల్, యధాపర్కారముగా అనుదినము ముమామ్రు మోకాళూ ల్ని, తన యింటి పైగది కిటికీలు 

యెరూషలేము తటుట్నకు తెరువబడి యుండగా తన దేవునికి పార్రథ్న చేయుచు ఆయనను సుత్తించుచు 

వచెచ్ను. 

వచనము 7 

ఒక కాకిని వెలుపలికి పోవిడిచెను. అది బయటికి వెళి ల్ భూమిమీదనుండి నీళుల్ ఇంకిపోవు వరకు ఇటు 

అటు తిరుగుచుండెను. 

లేవీయకాండము 11:15 => పర్తివిధమైన కాకి, నిపుప్కోడి, 

1 రాజులు 17:4 => ఆ వాగు నీరు నీవు తార్గుదువు, అచచ్టికి నీకు ఆహారము తెచుచ్నటుల్ నేను 

కాకోలములకు ఆజాఞ్పించితినని అతనికి తెలియజేయగా 
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1 రాజులు 17:6 => అకక్డ కాకోలములు ఉదయమందు రొటెట్ను మాంసమును అసత్మయమందు 

రొటెట్ను మాంసమును అతనియొదద్కు తీసికొని వచుచ్చుండెను; అతడు వాగు నీరు తార్గుచు వచెచ్ను. 

యోబు 38:41 => తిండిలేక తిరుగులాడుచు కాకి పిలల్లు దేవునికి మొఱ ఱ్పెటుట్నపుప్డు కాకికి 

ఆహారము సిదధ్పరచువాడెవడు?  

కీరత్నలు 147:9 => పశువులకును అరచుచుండు పిలల్ కాకులకును ఆయన ఆహారమిచుచ్వాడు. 

ఆదికాండము 47:27 => ఇశార్యేలీయులు ఐగుపుత్ దేశమందలి గోషెను పర్దేశములో నివసించిరి. 

అందులో వారు ఆసిత్ సంపాదించుకొని సంతానాభివృదిధ్ పొంది మిగుల విసత్రించిరి. 

వచనము 8 

మరియు నీళుల్ నేలమీదనుండి తగిగ్నవో లేదో చూచుటకు అతడు తనయొదద్నుండి నలల్ పావురమొకటి 

వెలుపలికి పోవిడిచెను. 

ఆదికాండము 8:10 => అతడు మరి యేడు దినములు తాళి మరల ఆ నలల్ పావురమును 

ఓడలోనుండి వెలుపలికి విడిచెను. 

ఆదికాండము 8:11 => సాయంకాలమున అది అతనియొదద్కు వచిచ్నపుప్డు తుర్ంచబడిన ఓలీవచెటుట్ 

ఆకు దాని నోటనుండెను గనుక నీళుల్ భూమిమీదనుండి తగిగ్పోయెనని నోవహునకు తెలిసెను. 

ఆదికాండము 8:12 => అతడింక మరి యేడు దినములు తాళి ఆ పావురమును వెలుపలికి విడిచెను. 

ఆ తరువాత అది అతనియొదద్కు తిరిగి రాలేదు. 

పరమగీతము 1:15 => నా పిర్యురాలా, నీవు సుందరివి నీవు సుందరివి నీ కనున్లు గువవ్కండుల్. 

పరమగీతము 2:11 => నా పిర్యురాలా, సుందరవతీ, లెముమ్ రముమ్ చలికాలము గడిచిపోయెను 

వరష్కాలము తీరిపోయెను వరష్మిక రాదు. 

పరమగీతము 2:12 => దేశమంతట పువువ్లు పూసియునన్వి పిటట్లు కోలాహలముచేయు కాలము 

వచెచ్ను పావుర సవ్రము మన దేశములో వినబడుచునన్ది. 
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పరమగీతము 2:14 => బండసందులలో ఎగురు నా పావురమా, పేటుబీటల నాశర్యించు నా 

పావురమా, నీ సవ్రము మధురము నీ ముఖము మనోహరము నీ ముఖము నాకు కనబడనిముమ్ నీ 

సవ్రము నాకు వినబడనిముమ్.  

మతత్యి 10:16 => ఇదిగో తోడేళల్ మధయ్కు గొఱ ఱ్లను పంపినటుట్ నేను మిముమ్ను పంపుచునాన్ను 

గనుక పాములవలె వివేకులును పావురములవలె నిషక్పటులునై యుండుడి. 

యెషయా 60:8 => మేఘమువలెను ఎగయు గువవ్లవలెను గూళల్కు ఎగసివచుచ్ వీరెవరు? 

1 కొరిందీయులకు 15:14 => మరియు కీర్సుత్ లేపబడి యుండనియెడల మేము చేయు పర్కటన 

వయ్రథ్మే, మీ విశావ్సమును వయ్రథ్మే. 

వచనము 9 

నీళుల్ భూమి అంతటి మీద నునన్ందున తన అరకాలు నిలుపుటకు దానికి సథ్లము దొరకలేదు గనుక 

ఓడలోనునన్ అతనియొదద్కు తిరిగి వచెచ్ను. అపుప్డతడు చెయియ్ చాపి దాని పటుట్కొని ఓడలోనికి 

తీసికొనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:65 => ఆ జనములలో నీకు నెమమ్ది కలుగదు; నీ అరకాలికి విశార్ంతి 

కలుగదు. అకక్డ యెహోవా హృదయకంపమును నేతర్కీష్ణతయు మనోవేదనయు నీకు కలుగజేయును. 

యెహెజేక్లు 7:16 => వారిలో ఎవరైనను తపిప్ంచుకొనినయెడల వారందరును లోయలోని 

గువవ్లవలె పరవ్తములమీదనుండి తమ దోషములనుబటిట్ మూలుగ్లిడుదురు. 

మతత్యి 11:28 => పర్యాసపడి భారము మోసికొనుచునన్ సమసత్ జనులారా, నాయొదద్కు రండి; 

నేను మీకు విశార్ంతి కలుగజేతును. 

యోహాను 16:33 => నాయందు మీకు సమాధానము కలుగునటుల్ ఈ మాటలు మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. లోకములో మీకు శర్మ కలుగును; అయినను ధైరయ్ము తెచుచ్కొనుడి, నేను లోకమును 

జయించియునాన్ననెను. 

కీరత్నలు 116:7 => నా పార్ణమా, యెహోవా నీకు కేష్మము విసత్రింపజేసియునాన్డు. తిరిగి నీ 

విశార్ంతిలో పర్వేశింపుము. 
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యెషయా 60:8 => మేఘమువలెను ఎగయు గువవ్లవలెను గూళల్కు ఎగసివచుచ్ వీరెవరు? 

ఆదికాండము 47:27 => ఇశార్యేలీయులు ఐగుపుత్ దేశమందలి గోషెను పర్దేశములో నివసించిరి. 

అందులో వారు ఆసిత్ సంపాదించుకొని సంతానాభివృదిధ్ పొంది మిగుల విసత్రించిరి. 

2 కొరిందీయులకు 7:5 => మేము మాసిదోనియకు వచిచ్నపుప్డును మా శరీరము ఏమాతర్మును 

విశార్ంతి పొందలేదు. ఎటుబోయినను మాకు శర్మయే కలిగెను; వెలుపట పోరాటములు లోపట 

భయములు ఉండెను. 

వచనము 10 

అతడు మరి యేడు దినములు తాళి మరల ఆ నలల్ పావురమును ఓడలోనుండి వెలుపలికి విడిచెను. 

కీరత్నలు 40:1 => యెహోవాకొరకు నేను సహనముతో కనిపెటుట్కొంటిని ఆయన నాకు చెవియొగిగ్ నా 

మొఱ ఱ్ ఆలకించెను. 

యెషయా 8:17 => యాకోబు వంశమునకు తన ముఖమును మరుగుచేసికొను యెహోవాను 

నముమ్కొను నేను ఎదురుచూచుచునాన్ను ఆయన కొరకు నేను కనిపెటుట్చునాన్ను. 

యెషయా 26:8 => మేము నీకొరకు కనిపెటుట్కొనుచునాన్ము మా పార్ణము నీ నామమును నీ 

సమ్రణను ఆశించుచునన్ది. 

రోమీయులకు 8:25 => మనము చూడనిదానికొరకు నిరీకిష్ంచినయెడల ఓపికతో దానికొరకు 

కనిపెటుట్దుము. 

ఆదికాండము 8:12 => అతడింక మరి యేడు దినములు తాళి ఆ పావురమును వెలుపలికి విడిచెను. 

ఆ తరువాత అది అతనియొదద్కు తిరిగి రాలేదు. 

ఆదికాండము 7:4 => ఎందుకనగా ఇంకను ఏడు దినములకు నేను నలుబది పగళుల్ను నలుబది 

రాతుర్లును భూమిమీద వరష్ము కురిపించి, నేను చేసిన సమసత్ జీవరాసులను భూమిమీద ఉండకుండ 

తుడిచివేయుదునని నోవహుతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 7:10 => ఏడు దినములైన తరువాత ఆ పర్వాహజలములు భూమిమీదికి వచెచ్ను.  
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ఆదికాండము 8:8 => మరియు నీళుల్ నేలమీదనుండి తగిగ్నవో లేదో చూచుటకు అతడు 

తనయొదద్నుండి నలల్ పావురమొకటి వెలుపలికి పోవిడిచెను. 

ఆదికాండము 29:27 => ఈమె యొకక్ వారము సంపూరణ్ము చేయుము; నీవిక యేడు 

సంవతస్రములు నాకు కొలువు చేసినయెడల అందుకై ఆమెను కూడ నీకిచెచ్దమని చెపప్గా 

నిరగ్మకాండము 29:30 => అతని కుమారులలో నెవడు అతనికి పర్తిగా యాజకుడగునో అతడు 

పరిశుదధ్సథ్లములో సేవ చేయుటకు పర్తయ్క్షపు గుడారములోనికి వెళుల్నపుప్డు ఏడు దినములు వాటిని 

వేసికొనవలెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:14 => అకక్డ సహోదరులను మేము చూచినపుప్డు వారు తమయొదద్ 

ఏడు దినములుండవలెనని మముమ్ను వేడుకొనిరి. ఆ మీదట రోమాకు వచిచ్తివిు. 

వచనము 11 

సాయంకాలమున అది అతనియొదద్కు వచిచ్నపుప్డు తుర్ంచబడిన ఓలీవచెటుట్ ఆకు దాని నోటనుండెను 

గనుక నీళుల్ భూమిమీదనుండి తగిగ్పోయెనని నోవహునకు తెలిసెను. 

నెహెమాయ్ 8:15 => మరియు వారు తమ పటట్ణములనిన్టిలోను యెరూషలేములోను పర్కటనచేసి 

తెలియజేయవలసినదేమనగా మీరు పరవ్తమునకు పోయి ఒలీవచెటల్ కొమమ్లను అడవి ఒలీవచెటల్ 

కొమమ్లను గొంజిచెటల్ కొమమ్లను ఈతచెటల్ కొమమ్లను గుబురుగల వేరువేరు చెటల్ కొమమ్లను తెచిచ్, 

వార్యబడినటుల్గా పరణ్శాలలు కటట్వలెను. 

జెకరాయ్ 4:12 => రెండు బంగారపు కొముమ్లలోనుండి సువరణ్ తైలమును కుమమ్రించు ఒలీవ 

చెటల్కునన్ రెండు కొమమ్లును ఏమిటివనియు నేనతనిని నడుగగా 

జెకరాయ్ 4:13 => అతడు నాతో ఇవేమిటివని నీకు తెలియదా యనెను నా యేలినవాడా, నాకు 

తెలియదని నేననగా 

జెకరాయ్ 4:14 => అతడు వీరిదద్రు సరవ్లోకనాధుడగు యెహోవాయొదద్ నిలువబడుచు తైలము 

పోయువారై యునాన్రనెను. 
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రోమీయులకు 10:15 => పర్కటించువారు పంపబడనియెడల ఎటుల్ పర్కటించుదురు? 

ఇందువిషయమై ఉతత్మమైనవాటిని గూరిచ్న సువారత్ పర్కటించువారి పాదములెంతో సుందరమైనవి 

అని వార్యబడియునన్ది 

వచనము 12 

అతడింక మరి యేడు దినములు తాళి ఆ పావురమును వెలుపలికి విడిచెను. ఆ తరువాత అది 

అతనియొదద్కు తిరిగి రాలేదు. 

కీరత్నలు 27:14 => ధైరయ్ము తెచుచ్కొని నీ హృదయమును నిబబ్రముగా నుంచుకొనుము 

యెహోవాకొరకు కనిపెటుట్కొని యుండుము.  

కీరత్నలు 130:5 => యెహోవా కొరకు నేను కనిపెటుట్కొనుచునాన్ను నా పార్ణము ఆయన కొరకు 

కనిపెటుట్కొనుచునన్ది ఆయన మాటమీద నేను ఆశపెటుట్కొనియునాన్ను. 

కీరత్నలు 130:6 => కావలివారు ఉదయముకొరకు కనిపెటుట్టకంటె ఎకుక్వగా నా పార్ణము పర్భువు 

కొరకు కనిపెటుట్చునన్ది కావలివారు ఉదయము కొరకు కనిపెటుట్టకంటె ఎకుక్వగా నా పార్ణము 

కనిపెటుట్చునన్ది.  

యెషయా 8:17 => యాకోబు వంశమునకు తన ముఖమును మరుగుచేసికొను యెహోవాను 

నముమ్కొను నేను ఎదురుచూచుచునాన్ను ఆయన కొరకు నేను కనిపెటుట్చునాన్ను. 

యెషయా 25:9 => ఆ దినమున జనులీలాగు నందురు ఇదిగో మనలను రకిష్ంచునని మనము 

కనిపెటుట్కొని యునన్ మన దేవుడు మనము కనిపెటుట్కొనిన యెహోవా ఈయనే ఆయన రక్షణనుబటిట్ 

సంతోషించి ఉతస్హింతము.  

యెషయా 26:8 => మేము నీకొరకు కనిపెటుట్కొనుచునాన్ము మా పార్ణము నీ నామమును నీ 

సమ్రణను ఆశించుచునన్ది. 

యెషయా 30:18 => కావున మీయందు దయచూపవలెనని యెహోవా ఆలసయ్ము చేయుచునాన్డు 

మిముమ్ను కరుణింపవలెనని ఆయన నిలువబడియునాన్డు యెహోవా నాయ్యముతీరుచ్ దేవుడు ఆయన 

నిమితత్ము కనిపెటుట్కొనువారందరు ధనుయ్లు. 
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హబకూక్కు 2:3 => ఆ దరశ్నవిషయము నిరణ్యకాలమున జరుగును, సమాపత్మగుటకై 

ఆతురపడుచునన్ది, అది తపప్క నెరవేరును, అది ఆలసయ్ముగా వచిచ్నను దానికొరకు కనిపెటుట్ము, 

అది తపప్క జరుగును, జాగుచేయక వచుచ్ను. 

యాకోబు 5:7 => సహోదరులారా, పర్భువు రాకడ వరకు ఓపిక కలిగి యుండుడి; చూడుడి; 

వయ్వసాయకుడు తొలకరి వరష్మును కడవరి వరష్మును సమకూడు వరకు విలువైన భూఫలము 

నిమితత్ము ఓపికతో కాచుకొనుచు దానికొరకు కనిపెటుట్ను గదా 

యాకోబు 5:8 => పర్భువు రాక సమీపించుచునన్ది గనుక మీరును ఓపిక కలిగియుండుడి, మీ 

హృదయములను సిథ్రపరచుకొనుడి. 

ఆదికాండము 8:10 => అతడు మరి యేడు దినములు తాళి మరల ఆ నలల్ పావురమును 

ఓడలోనుండి వెలుపలికి విడిచెను. 

ఆదికాండము 2:2 => దేవుడు తాను చేసిన తన పని యేడవదినములోగా సంపూరిత్చేసి, తాను చేసిన 

తన పని యంతటినుండి యేడవ దినమున విశర్మించెను. 

ఆదికాండము 2:3 => కాబటిట్ దేవుడు ఆ యేడవ దినమును ఆశీరవ్దించి పరిశుదధ్పరచెను; 

ఏలయనగా దానిలో దేవుడు తాను చేసినటిట్యు, సృజించినటిట్యు తన పని అంతటినుండి 

విశర్మించెను. 

ఆదికాండము 7:4 => ఎందుకనగా ఇంకను ఏడు దినములకు నేను నలుబది పగళుల్ను నలుబది 

రాతుర్లును భూమిమీద వరష్ము కురిపించి, నేను చేసిన సమసత్ జీవరాసులను భూమిమీద ఉండకుండ 

తుడిచివేయుదునని నోవహుతో చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 29:30 => అతని కుమారులలో నెవడు అతనికి పర్తిగా యాజకుడగునో అతడు 

పరిశుదధ్సథ్లములో సేవ చేయుటకు పర్తయ్క్షపు గుడారములోనికి వెళుల్నపుప్డు ఏడు దినములు వాటిని 

వేసికొనవలెను. 

వచనము 13 
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మరియు ఆరువందల ఒకటవ సంవతస్రము మొదటి నెల తొలి దినమున నీళుల్ భూమిమీదనుండి 

యింకిపోయెను. నోవహు ఓడ కపుప్ తీసి చూచినపుప్డు నేల ఆరియుండెను. 

ఆదికాండము 7:11 => నోవహు వయసు యొకక్ ఆరువందల సంవతస్రము రెండవ నెల పదియేడవ 

దినమున మహాగాధజలముల ఊటలనిన్యు ఆ దినమందే విడబడెను, ఆకాశపుతూములు విపప్బడెను. 

ఆదికాండము 7:6 => ఆ జలపర్వాహము భూమిమీదికి వచిచ్నపుప్డు నోవహు ఆరువందల 

యేండల్వాడు. 

వచనము 14 

రెండవ నెల యిరువది యేడవ దినమున భూమి యెండియుండెను. 

ఆదికాండము 7:11 => నోవహు వయసు యొకక్ ఆరువందల సంవతస్రము రెండవ నెల పదియేడవ 

దినమున మహాగాధజలముల ఊటలనిన్యు ఆ దినమందే విడబడెను, ఆకాశపుతూములు విపప్బడెను. 

ఆదికాండము 7:13 => ఆ దినమందే నోవహును నోవహు కుమారులగు షేమును హామును 

యాపెతును నోవహు భారయ్యు వారితో కూడ అతని ముగుగ్రు కోడండుర్ను ఆ ఓడలో పర్వేశించిరి. 

ఆదికాండము 7:14 => వీరే కాదు; ఆ యా జాతుల పర్కారము పర్తి మృగమును, ఆ యా జాతుల 

పర్కారము పర్తి పశువును, ఆ యా జాతుల పర్కారము నేలమీద పార్కు పర్తి పురుగును, ఆ యా 

జాతుల పర్కారము పర్తి పకిష్యు, నానావిధములైన రెకక్లుగల పర్తి పిటట్యు పర్వేశించెను. 

వచనము 15 

అపుప్డు దేవుడు  

హెబీర్యులకు 1:1 => పూరవ్కాలమందు నానాసమయములలోను నానా విధములుగాను పర్వకత్ల 

దావ్రా మన పితరులతో మాటలాడిన దేవుడు 

వచనము 16 

నీవును నీతో కూడ నీ భారయ్యు నీ కుమారులును నీ కోడండుర్ను ఓడలోనుండి బయటికి రండి. 
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ఆదికాండము 7:1 => యెహోవా ఈ తరమువారిలో నీవే నా యెదుట నీతిమంతుడవై యుండుట 

చూచితిని గనుక నీవును నీ యింటివారును ఓడలో పర్వేశించుడి. 

ఆదికాండము 7:7 => అపుప్డు నోవహును అతనితో కూడ అతని కుమారులును అతని భారయ్యు 

అతని కోడండుర్ను ఆ పర్వాహజలములను తపిప్ంచుకొనుటకై ఆ ఓడలో పర్వేశించిరి. 

ఆదికాండము 7:13 => ఆ దినమందే నోవహును నోవహు కుమారులగు షేమును హామును 

యాపెతును నోవహు భారయ్యు వారితో కూడ అతని ముగుగ్రు కోడండుర్ను ఆ ఓడలో పర్వేశించిరి. 

యెహోషువ 3:17 => జనులు యెరికో యెదుటను దాటగా యెహోవా నిబంధన మందసమును 

మోయు యాజకులు యొరాద్నుమధయ్ ఆరిన నేలను సిథ్రముగా నిలిచిరి. జనులందరు యొరాద్నును 

దాటుట తుదముటుట్వరకు ఇశార్యేలీయులందరు ఆరిన నేలమీద దాటుచు వచిచ్రి. 

యెహోషువ 4:10 => పర్జలతో చెపప్వలెనని యెహోవా యెహోషువకు ఆజాఞ్పించినదంతయు, 

అనగా మోషే యెహోషువకు ఆజాఞ్పించినదంతయు, నెరవేరువరకు యాజకులు మందసమును 

మోయుచు యొరాద్ను నడుమ నిలుచుండగా జనులు తవ్రపడి దాటిరి. 

యెహోషువ 4:16 => ఆజాఞ్పించుమని యెహోషువతో సెలవియయ్గా 

యెహోషువ 4:17 => యెహోషువ యొరాద్నులోనుండి యెకిక్ రండని ఆ యాజకుల కాజాఞ్పించెను. 

యెహోషువ 4:18 => యెహోవా నిబంధన మందసమును మోయు యాజకులు యొరాద్ను 

నడుమనుండి యెకిక్ వచిచ్నపుప్డు ఆ యాజకుల అరకాళుల్ పొడినేలను నిలువగానే యొరాద్ను నీళుల్ 

వాటిచోటికి ఎపప్టివలెనే మరలి దాని గటల్నిన్టి మీద పొరిల్ పారెను. 

కీరత్నలు 91:11 => నీ మారగ్ములనిన్టిలో నినున్ కాపాడుటకు ఆయన నినున్గూరిచ్ తన దూతలను 

ఆజాఞ్పించును 

కీరత్నలు 121:8 => ఇది మొదలుకొని నిరంతరము నీ రాకపోకలయందు యెహోవా నినున్ 

కాపాడును 

దానియేలు 9:25 => యెరూషలేమును మరల కటిట్ంచవచుచ్నని ఆజఞ్ బయలుదేరిన సమయము 

మొదలుకొని అభిషికుత్డగు అధిపతి వచుచ్వరకు ఏడు వారములు పటుట్నని సప్షట్ముగా గర్హించుము. 
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అరువది రెండు వారములు తొందరగల సమయములందు పటట్ణపు రాచవీధులును కందకములును 

మరల కటట్బడును. 

దానియేలు 9:26 => ఈ అరువదిరెండు వారములు జరిగిన పిమమ్ట ఏమియు లేకుండ అభిషికుత్డు 

నిరూమ్లము చేయబడును. వచుచ్నటిట్ రాజు యొకక్ పర్జలు పవితర్ పటట్ణమును పరిశుదధ్ ఆలయమును 

నశింపజేయుదురు, వాని అంతము హఠాతుత్గా వచుచ్ను. మరియు యుదధ్కాలాంతమువరకు 

నాశనము జరుగునని నిరణ్యింపబడెను. 

జెకరాయ్ 9:11 => మరియు నీవు చేసిన నిబంధన రకత్మునుబటిట్ తాము పడిన నీరులేని గోతిలోనుండి 

చెరపటట్బడిన నీవారిని నేను విడిపించెదను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:27 => అంతలో చెరసాల నాయకుడు మేలుకొని, చెరసాల 

తలుపులనిన్యు తెరచియుండుట చూచి, ఖయిదీలు పారిపోయిరనుకొని, కతిత్దూసి, తనున్ తాను 

చంపుకొనబోయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:28 => అపుప్డు పౌలు నీవు ఏ హానియు చేసికొనవదుద్, మేమందరము 

ఇకక్డనే యునాన్మని బిగగ్రగా చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:37 => అయితే పౌలు వారు నాయ్యము విచారింపకయే రోమీయులమైన 

మముమ్ను బహిరంగముగా కొటిట్ంచి చెరసాలలో వేయించి, యిపుప్డు మముమ్ను రహసయ్ముగా 

వెళల్గొటుట్దురా? మేము ఒపప్ము; వారే వచిచ్ మముమ్ను వెలుపలికి తీసికొనిపోవలెనని చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:38 => ఆ బంటులు ఈ మాటలు నాయ్యాధిపతులకు తెలపగా, వీరు 

రోమీయులని వారు విని భయపడి వచిచ్, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:39 => వారిని బతిమాలుకొని వెలుపలికి తీసికొనిపోయి పటట్ణము 

విడిచిపొండని వారిని వేడుకొనిరి. 

యెహోషువ 4:17 => యెహోషువ యొరాద్నులోనుండి యెకిక్ రండని ఆ యాజకుల కాజాఞ్పించెను. 

హెబీర్యులకు 11:7 => విశావ్సమునుబటిట్ నోవహు అదివరకు చూడని సంగతులనుగూరిచ్ 

దేవునిచేత హెచచ్రింపబడి భయభకుత్లు గలవాడై, తన యింటివారి రక్షణ కొరకు ఒక ఓడను సిదధ్ము 

Page  of 480 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

చేసెను; అందువలన అతడు లోకముమీద నేరసాథ్పన చేసి విశావ్సమునుబటిట్ కలుగు నీతికి 

వారసుడాయెను. 

వచనము 17 

పకుష్లు పశువులు భూమిమీద పార్కు పర్తి జాతి పురుగులు మొదలైన సమసత్ శరీరులలో నీతో కూడ 

నునన్ పర్తి జంతువును వెంటబెటుట్కొని వెలుపలికి రావలెను. అవి భూమిమీద బహుగా విసత్రించి 

భూమిమీద ఫలించి అభివృదిధ్ పొందవలెనని నోవహుతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 7:14 => వీరే కాదు; ఆ యా జాతుల పర్కారము పర్తి మృగమును, ఆ యా జాతుల 

పర్కారము పర్తి పశువును, ఆ యా జాతుల పర్కారము నేలమీద పార్కు పర్తి పురుగును, ఆ యా 

జాతుల పర్కారము పర్తి పకిష్యు, నానావిధములైన రెకక్లుగల పర్తి పిటట్యు పర్వేశించెను. 

ఆదికాండము 7:15 => జీవాతమ్గల సమసత్ శరీరులలో రెండేసి రెండేసి ఓడలోనునన్ నోవహు నొదద్ 

పర్వేశించెను. 

ఆదికాండము 1:22 => దేవుడు మీరు ఫలించి అభివృదిధ్పొంది సముదర్ జలములలో నిండి 

యుండుడనియు, పకుష్లు భూమిమీద విసత్రించునుగాకనియు, వాటిని ఆశీరవ్దించెను. 

ఆదికాండము 9:1 => మరియు దేవుడు నోవహును అతని కుమారులను ఆశీరవ్దించి మీరు ఫలించి 

అభివృదిధ్పొంది భూమిని నింపుడి. 

ఆదికాండము 9:7 => మీరు ఫలించి అభివృదిధ్నొందుడి; మీరు భూమిమీద సమృదిధ్గా సంతానము 

కని విసత్రించుడని వారితో చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 107:38 => మరియు ఆయన వారిని ఆశీరవ్దింపగా వారు అధికముగా సంతానాభివృదిధ్ 

నొందిరి ఆయన వారి పశువులను తగిగ్పోనియయ్లేదు 

కీరత్నలు 144:13 => మా కొటుల్ నింపబడి పలువిధములైన దర్వయ్ములకు నిధులుగా ఉనన్వి మా 

గొఱ ఱ్లు వేలకొలదిగాను పదివేలకొలదిగాను మా గడిడ్ బీళల్లో పిలల్లు వేయుచునన్వి. 

కీరత్నలు 144:14 => మా యెడుల్ గొపప్ బరువులు మోయగలవి మా వీధులలో చొరబడుటయైనను 

ఉరుకులెతుత్టయైనను లేదు వాటిలో శర్మగలవారి మొఱ ఱ్ వినబడుటయైనను లేదు 
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యిరిమ్యా 31:27 => యెహోవా వాకుక్ ఇదే ఇశార్యేలు కేష్తర్ములోను యూదా కేష్తర్ములోను 

నరబీజమును మృగబీజమును నేను చలుల్ దినములు వచుచ్చునన్వి. 

యిరిమ్యా 31:28 => వారిని పెలల్గించుటకును విరుగగొటుట్టకును పడదోర్యుటకును నాశనము 

చేయుటకును హింసించుటకును నేనేలాగు కనిపెటిట్యుంటినో ఆలాగే వారిని సాథ్పించుటకును 

నాటుటకును కనిపెటిట్యుందును; ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

ఆదికాండము 1:20 => దేవుడు జీవముకలిగి చలించువాటిని జలములు సమృదిధ్గా పుటిట్ంచును 

గాకనియు, పకుష్లు భూమిపైని ఆకాశ విశాలములో ఎగురును గాకనియు పలికెను. 

ఆదికాండము 1:21 => దేవుడు జలములలో వాటి వాటి జాతి పర్కారము జలములు సమృదిధ్గా 

పుటిట్ంచిన మహా మతస్య్ములను, జీవముకలిగి చలించువాటిననిన్టిని, దాని దాని జాతి పర్కారము 

రెకక్లుగల పర్తి పకిష్ని సృజించెను. అది మంచిదని దేవుడు చూచెను. 

ఆదికాండము 1:28 => దేవుడు వారిని ఆశీరవ్దించెను; ఎటల్నగా మీరు ఫలించి అభివృదిధ్పొంది 

విసత్రించి భూమిని నిండించి దానిని లోపరచుకొనుడి; సముదర్పు చేపలను ఆకాశ పకుష్లను 

భూమిమీద పార్కు పర్తి జీవిని ఏలుడని దేవుడు వారితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 6:19 => మరియు నీతోకూడ వాటిని బర్దికించి యుంచుకొనుటకు సమసత్ జీవులలో, 

అనగా సమసత్ శరీరులయొకక్ పర్తి జాతిలోనివి రెండేసి చొపుప్న నీవు ఓడలోనికి తేవలెను; వాటిలో 

మగదియు ఆడుదియు నుండవలెను. 

ఆదికాండము 9:19 => ఈ ముగుగ్రు నోవహు కుమారులు; వీరి సంతానము భూమియందంతట 

వాయ్పించెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 22:6 => గుడల్యినను పిలల్లైననుగల పకిష్గూడు చెటుట్మీదనే గాని 

నేలమీదనేగాని తోర్వలోనేగాని నీకు కనబడినయెడల తలిల్ ఆ పిలల్లనైనను ఆ గుడల్నైనను 

పొదిగియునన్యెడల పిలల్లతో కూడ తలిల్ని తీసికొనక నీకు మేలు కలుగునటుల్ను 

కీరత్నలు 50:10 => అడవిమృగములనిన్యు వేయికొండలమీది పశువులనిన్యు నావేగదా 

కీరత్నలు 50:12 => లోకమును దాని పరిపూరణ్తయు నావే. నేను ఆకలిగొనినను నీతో చెపప్ను. 

Page  of 482 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

వచనము 18 

కాబటిట్ నోవహును అతనితో కూడ అతని కుమారులును అతని భారయ్యు అతని కోడండుర్ను బయటికి 

వచిచ్రి.  

కీరత్నలు 121:8 => ఇది మొదలుకొని నిరంతరము నీ రాకపోకలయందు యెహోవా నినున్ 

కాపాడును 

1 పేతురు 3:20 => దేవుని దీరఘ్శాంతము ఇంక కనిపెటుట్చుండినపుప్డు పూరవ్ము నోవహు 

దినములలో ఓడ సిదధ్పరచబడుచుండగా, అవిధేయులైన వారియొదద్కు, అనగా చెరలో ఉనన్ 

ఆతమ్లయొదద్కు, ఆయన ఆతమ్రూపిగానే వెళి ల్ వారికి పర్కటించెను. ఆ ఓడలో కొందరు, అనగా ఎనిమిది 

మంది నీటిదావ్రా రక్షణ పొందిరి. 

వచనము 19 

పర్తి జంతువును పార్కు పర్తి పురుగును పర్తి పిటట్యు భూమిమీద సంచరించునవనిన్యు వాటి వాటి 

జాతుల చొపుప్న ఆ ఓడలోనుండి బయటికి వచెచ్ను. 

ఆదికాండము 1:21 => దేవుడు జలములలో వాటి వాటి జాతి పర్కారము జలములు సమృదిధ్గా 

పుటిట్ంచిన మహా మతస్య్ములను, జీవముకలిగి చలించువాటిననిన్టిని, దాని దాని జాతి పర్కారము 

రెకక్లుగల పర్తి పకిష్ని సృజించెను. అది మంచిదని దేవుడు చూచెను. 

ఆదికాండము 1:24 => దేవుడు వాటి వాటి జాతి పర్కారము జీవముగల వాటిని, అనగా వాటి వాటి 

జాతి పర్కారము పశువులను పురుగులను అడవి జంతువులను భూమి పుటిట్ంచుగాకని పలికెను; ఆ 

పర్కారమాయెను. 

వచనము 20 

అపుప్డు నోవహు యెహోవాకు బలిపీఠము కటిట్, పవితర్ పశువులనిన్టిలోను పవితర్ పకుష్లనిన్టిలోను 

కొనిన్ తీసికొని ఆ పీఠముమీద దహనబలి అరిప్ంచెను. 
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ఆదికాండము 4:4 => హేబెలు కూడ తన మందలో తొలుచూలున పుటిట్న వాటిలో కొర్వివ్న వాటిని 

కొనిన్ తెచెచ్ను. యెహోవా హేబెలును అతని యరప్ణను లక్షయ్పెటెట్ను; 

ఆదికాండము 12:7 => యెహోవా అబార్మునకు పర్తయ్క్షమయి నీ సంతానమునకు ఈ 

దేశమిచెచ్దనని చెపప్గా అతడు తనకు పర్తయ్క్షమైన యెహోవాకు ఒక బలిపీఠమును కటెట్ను. 

ఆదికాండము 12:8 => అకక్డ నుండి అతడు బయలుదేరి బేతేలుకు తూరుప్ననునన్ కొండకు చేరి 

పడమటనునన్ బేతేలునకును తూరుప్ననునన్ హాయికిని మధయ్ను గుడారము వేసి అకక్డ యెహోవాకు 

బలిపీఠమును కటిట్ యెహోవా నామమున పార్రధ్న చేసెను 

ఆదికాండము 13:4 => తాను మొదట బలిపీఠమును కటిట్న చోట చేరెను. అకక్డ అబార్ము 

యెహోవా నామమున పార్రథ్న చేసెను. 

ఆదికాండము 22:9 => ఆలాగు వారిదద్రు కూడి వెళి ల్ దేవుడు అతనితో చెపిప్నచోటికి వచిచ్నపుప్డు 

అబార్హాము అకక్డ బలిపీఠమును కటిట్ కటెట్లు చకక్గా పేరిచ్ తన కుమారుడగు ఇసాస్కును బంధించి ఆ 

పీఠముపైనునన్ కటెట్లమీద ఉంచెను. 

ఆదికాండము 26:25 => అకక్డ అతడొక బలిపీఠము కటిట్ంచి యెహోవా నామమున పార్రథ్నచేసి 

అకక్డ తన గుడారము వేసెను. అపుప్డు ఇసాస్కు దాసులు అకక్డ బావి తర్వివ్రి. 

ఆదికాండము 33:20 => అకక్డ ఒక బలిపీఠము కటిట్ంచి దానికి ఏల  ఎలోహేయి ఇశార్యేలు అను 

పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 35:1 => దేవుడు యాకోబుతో నీవు లేచి బేతేలునకు వెళి ల్ అకక్డ నివసించి, నీ 

సహోదరుడైన ఏశావు ఎదుటనుండి నీవు పారిపోయినపుప్డు నీకు కనబడిన దేవునికి అకక్డ 

బలిపీఠమును కటుట్మని చెపప్గా 

ఆదికాండము 35:7 => అతడు తన సహోదరుని యెదుటనుండి పారిపోయినపుప్డు దేవుడకక్డ 

అతనికి పర్తయ్క్షమాయెను గనుక అకక్డ బలిపీఠమును కటిట్ ఆ చోటికి ఏల  బేతేలను పేరుపెటిట్రి. 

నిరగ్మకాండము 20:24 => మంటి బలిపీఠమును నాకొరకు చేసి, దానిమీద నీ దహన బలులను 

సమాధాన బలులను నీ గొఱ ఱ్లను నీ యెదుద్లను అరిప్ంపవలెను. నేను నా నామమును 

జాఞ్పకారథ్ముగానుంచు పర్తి సథ్లములోను నీయొదద్కు వచిచ్ నినున్ ఆశీరవ్దించెదను. 
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నిరగ్మకాండము 20:25 => నీవు నాకు రాళల్తో బలిపీఠమును చేయునపుప్డు మలిచిన రాళల్తో దాని 

కటట్కూడదు; దానికి నీ పనిముటుట్ తగలనిచిచ్నయెడల అది అపవితర్మగును. 

నిరగ్మకాండము 24:4 => మరియు మోషే యెహోవా మాటలనిన్టిని వార్సి ఉదయమందు లేచి ఆ 

కొండ దిగువను బలిపీఠమును ఇశార్యేలు పండెర్ండు గోతర్ములు చొపుప్న పండెర్ండు సత్ంభములను 

కటిట్ 

నిరగ్మకాండము 24:5 => ఇశార్యేలీయులలో యౌవనసుథ్లను పంపగా వారు దహన బలులనరిప్ంచి 

యెహోవాకు సమాధాన బలులగా కోడెలను వధించిరి. 

నిరగ్మకాండము 24:6 => అపుప్డు మోషే వాటి రకత్ములో సగము తీసికొని పళె ల్ములలో పోసి ఆ 

రకత్ములో సగము బలిపీఠముమీద పోర్కిష్ంచెను. 

నిరగ్మకాండము 24:7 => అతడు నిబంధన గర్ంథమును తీసికొని పర్జలకు వినిపింపగా వారు 

యెహోవా చెపిప్నవనిన్యు చేయుచు విధేయులమై యుందుమనిరి. 

నిరగ్మకాండము 24:8 => అపుప్డు మోషే రకత్మును తీసికొని పర్జలమీద పోర్కిష్ంచి ఇదిగో యీ 

సంగతులనిన్టి విషయమై యెహోవా మీతో చేసిన నిబంధన రకత్ము ఇదే అని చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 12:1 => కాబటిట్ సహోదరులారా, పరిశుదధ్మును దేవునికి అనుకూలమునైన 

సజీవయాగముగా మీ శరీరములను ఆయనకు సమరిప్ంచుకొనుడని దేవుని వాతస్లయ్మునుబటిట్ 

మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ను. ఇటిట్ సేవ మీకు యుకత్మైనది. 

హెబీర్యులకు 13:10 => మనకొక బలిపీఠమునన్ది; దాని సంబంధమైనవాటిని తినుటకు 

గుడారములో సేవ చేయువారికి అధికారములేదు. 

హెబీర్యులకు 13:15 => కాబటిట్ ఆయన దావ్రా మనము దేవునికి ఎలల్పుప్డును సుత్తియాగము 

చేయుదము, అనగా ఆయన నామమును ఒపుప్కొనుచు, జిహావ్ఫలము అరిప్ంచుదము. 

హెబీర్యులకు 13:16 => ఉపకారమును ధరమ్మును చేయ మరచిపోకుడి, అటిట్ యాగములు 

దేవునికిషట్మైనవి. 
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1 పేతురు 2:5 => యేసుకీర్సుత్ దావ్రా దేవునికి అనుకూలములగు ఆతమ్ సంబంధమైన 

బలులనరిప్ంచుటకు పరిశుదధ్ యాజకులుగా ఉండునటుల్, మీరును సజీవమైన రాళల్వలెనుండి ఆతమ్ 

సంబంధమైన మందిరముగా కటట్బడుచునాన్రు. 

1 పేతురు 2:9 => అయితే మీరు చీకటిలోనుండి ఆశచ్రయ్కరమైన తన వెలుగులోనికి మిముమ్ను 

పిలిచిన వాని గుణాతిశయములను పర్చురము చేయు నిమితత్ము, ఏరప్రచబడిన వంశమును, 

రాజులైన యాజకసమూహమును, పరిశుదద్ జనమును, దేవుని సొతైత్న పర్జలునైయునాన్రు 

ఆదికాండము 7:2 => పవితర్ జంతువులలో పర్తి జాతి పోతులు ఏడును పెంటులు ఏడును, 

పవితర్ములు కాని జంతువులలో పర్తి జాతి పోతును పెంటియు రెండును 

లేవీయకాండము 11:1 => మరియు యెహోవా మోషే అహరోనులకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

లేవీయకాండము 11:2 => మీరు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుడి భూమిమీదనునన్ జీవులనిన్టిలోను 

మీరు ఈ జీవులను మాతర్ము తినవచుచ్ను; 

లేవీయకాండము 11:3 => జంతువులలో ఏది డెకక్లుగలదై నెమరువేయునో దాని తినవచుచ్ను గాని 

లేవీయకాండము 11:4 => నెమరువేయు వాటిలోను రెండు డెకక్లుగల వాటిలోను వీటిని 

తినకూడదు, ఒంటె నెమరువేయును గాని దానికి రెండు డెకక్లు లేవు గనుక అది మీకు అపవితర్ము. 

లేవీయకాండము 11:5 => పొటిట్ కుందేలు నెమరువేయును గాని దానికి రెండు డెకక్లు లేవు గనుక 

అది మీకు అపవితర్ము. 

లేవీయకాండము 11:6 => కుందేలు నెమరువేయును గాని దానికి రెండు డెకక్లు లేవు గనుక అది 

మీకు అపవితర్ము. 

లేవీయకాండము 11:7 => పంది విడిగానుండు రెండు డెకక్లు గలదిగాని అది నెమరువేయదు 

గనుక అది మీకు అపవితర్ము. 

లేవీయకాండము 11:8 => వాటి మాంసమును మీరు తినకూడదు; వాటి కళేబరములను 

ముటట్కూడదు; అవి మీకు అపవితర్ములు. 

లేవీయకాండము 11:9 => జలచరములనిన్టిలో వీటిని తినవచుచ్ను; సముదర్ములోనేమి, 

నదులలోనేమి, యే నీళల్లోనేమి, వేటికి రెకక్లు పొలుసులు ఉండునో వాటిని తినవచుచ్ను. 
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లేవీయకాండము 11:10 => సముదర్ములలోనేమి, నదులలోనేమి, సమసత్ జలచరములలోను సమసత్ 

జలజంతువులలోను వేటికి రెకక్లు పొలుసులు ఉండవో అవనిన్యు మీకు హేయములు; 

లేవీయకాండము 11:11 => అవి మీకు హేయములుగానే ఉండవలెను. వాటి మాంసమును 

తినకూడదు, వాటి కళేబరములను హేయములుగా ఎంచుకొనవలెను. 

లేవీయకాండము 11:12 => నీళల్లో దేనికి రెకక్లు పొలుసులు ఉండవో అది మీకు హేయము. 

లేవీయకాండము 11:13 => పకుష్లలో వీటిని హేయములుగా ఎంచుకొనవలెను. వీటిని తినవదుద్ 

ఇవి హేయములు; పకిష్రాజు, పెదద్ బోరువ, 

లేవీయకాండము 11:14 => కౌర్ంచపకిష్, గదద్, తెలల్గదద్, పర్తివిధమైన గదద్, 

లేవీయకాండము 11:15 => పర్తివిధమైన కాకి, నిపుప్కోడి, 

లేవీయకాండము 11:16 => కపిరిగాడు, కోకిల, 

లేవీయకాండము 11:17 => పర్తివిధమైన డేగ, 

లేవీయకాండము 11:18 => పైగిడికంటె, చెరువుకాకి, గుడల్గూబ, హంస, గూడబాతు, నలల్బోరువ, 

లేవీయకాండము 11:19 => సంకుబుడి కొంగ, పర్తివిధమైన కొంగ, కుకుడు గువవ్, గబిబ్లము. 

లేవీయకాండము 11:20 => రెకక్లుకలిగి నాలుగుకాళల్తో చరించు చరములనిన్యు మీకు 

హేయములు. 

లేవీయకాండము 11:21 => అయితే నాలుగు కాళల్తో చరించుచు నేలగంతులు వేయుటకు కాళల్మీద 

తొడలుగల పురుగులనిన్ తినవచుచ్ను. 

లేవీయకాండము 11:22 => నేతమిడత గాని చినన్మిడత గాని ఆకుమిడత గాని మిడతలలో పర్తి 

విధమైనది తినవచుచ్ను. 

లేవీయకాండము 11:23 => నాలుగు కాళుల్గల పురుగులనిన్యు మీకు హేయములు. 

లేవీయకాండము 11:24 => వాటివలన మీరు అపవితుర్లగుదురు వాటి కళేబరములను ముటిట్న 

పర్తివాడు సాయంకాలము వరకు అపవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 11:25 => వాటి కళేబరములలో కొంచెమైనను మోసిన పర్తివాడు తన బటట్లు 

ఉదుకుకొని సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డగును. 
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లేవీయకాండము 11:26 => రెండుడెకక్లు గల జంతువులనిన్టిలో విడిగా చీలిన డెకక్లు లేకయు, 

నెమరువేయకయు నుండునవి మీకు అపవితర్ములు, వాటి కళేబరములను ముటిట్న పర్తివాడు 

అపవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 11:27 => నాలుగు కాళల్తో నడుచు సమసత్ జీవరాసులలో ఏవి అరకాలితో 

నడుచునో అవనిన్యు అపవితర్ములు; వాటి కళేబరములను ముటిట్న పర్తివాడు సాయంకాలమువరకు 

అపవితుర్డగును; 

లేవీయకాండము 11:28 => వాటి కళేబరమును మోసిన పర్తివాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని 

సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డగును; అవి మీకు అపవితర్మైనవి. 

లేవీయకాండము 11:29 => నేలమీద పార్కు జీవరాసులలో మీకు అపవితర్మైనవి ఏవేవనగా, చినన్ 

ముంగిస, చినన్ పందికొకుక్, పర్తి విధమైన బలిల్, 

లేవీయకాండము 11:30 => ఊసరవెలిల్, నేల మొసలి, తొండ, సరటము, అడవి యెలుక. 

లేవీయకాండము 11:31 => పార్కువాటిలో ఇవి మీకు అపవితర్ములు; ఇవి చచిచ్న తరువాత వీటిని 

ముటిట్న పర్తివాడు సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 11:32 => వాటిలో చచిచ్నదాని కళేబరము దేనిమీదపడునో అది అపవితర్మగును. 

అది చెకక్పాతర్యే గాని బటట్యే గాని చరమ్మే గాని సంచియే గాని పనిచేయు ఉపకరణము ఏదియు 

గాని అయినయెడల దానిని నీళల్లో వేయవలెను. అది సాయంకాలమువరకు అపవితర్మైయుండును; 

తరువాత అది పవితర్మగును. 

లేవీయకాండము 11:33 => వీటిలో ఏదైనను మంటిపాతర్లో పడినయెడల దానిలోనిదంతయు 

అపవితర్మగును; మీరు దానిని పగులగొటట్వలెను. 

లేవీయకాండము 11:34 => తినదగిన ఆహారమంతటిలో దేనిమీద ఆ నీళుళ్ పడునో అది 

అపవితర్మగును. అటిట్ పాతర్లో తార్గిన యే పానీయమును అపవితర్ము. 

లేవీయకాండము 11:35 => వాటి కళేబరములలో కొంచెము దేనిమీదపడునో అది అపవితర్మగును. 

అది పొయియ్యైనను కుంపటియైనను దానిని పగులగొటట్వలెను. అవి అపవితర్ములు, అవి మీకు 

అపవితర్ములుగా ఉండవలెను. 
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లేవీయకాండము 11:36 => అయితే విసాత్రమైన నీళుల్గల ఊటలోగాని గుంటలోగాని కళేబరము 

పడినను ఆ నీళుల్ అపవితర్ములు కావు గాని కళేబరమునకు తగిలినది అపవితర్మగును. 

లేవీయకాండము 11:37 => వాటి కళేబరములలో కొంచెము వితుత్కటుట్ వితత్నములమీద పడినను 

అవి అపవితర్ములు కావు గాని 

లేవీయకాండము 11:38 => ఆ వితత్నములమీద నీళుల్ పోసిన తరువాత కళేబరములో కొంచెము 

వాటిమీద పడినయెడల అవి మీకు అపవితర్ములగును.  

లేవీయకాండము 11:39 => మీరు తినదగిన జంతువులలో ఏదైనను చచిచ్నయెడల దాని 

కళేబరమును ముటుట్వాడు సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 11:40 => దాని కళేబరములో ఏదైనను తినువాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని 

సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డగును. దాని కళేబరమును మోయువాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని 

సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 11:41 => నేలమీద పార్కు జీవరాసులనిన్యు హేయములు, వాటిని తినకూడదు. 

లేవీయకాండము 11:42 => నేలమీద పార్కు జీవరాసులనిన్టిలో కడుపుతో చరించుదానినైనను 

నాలుగుకాళల్తో చరించుదానినైనను చాలా కాళుల్గల దానినైనను మీరు తినకూడదు; అవి హేయములు. 

లేవీయకాండము 11:43 => పార్కు జీవరాసులలో దేనినైనను తిని మిముమ్ను మీరు 

హేయపరచుకొనకూడదు; వాటివలన అపవితుర్లగునటుల్ వాటివలన అపవితర్త కలుగజేసికొనకూడదు. 

లేవీయకాండము 11:44 => నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను; నేను పరిశుదుధ్డను గనుక మీరు 

పరిశుదుధ్లైయుండునటుల్ మిముమ్ను మీరు పరిశుదద్పరచుకొనవలెను. నేలమీద పార్కు జీవరాసులలో 

దేనివలనను మిముమ్ను మీరు అపవితర్పరచుకొనకూడదు. 

లేవీయకాండము 11:45 => నేను మీకు దేవుడనైయుండుటకు ఐగుపుత్ దేశములోనుండి మిముమ్ను 

రపిప్ంచిన యెహోవాను; నేను పరిశుదుధ్డను గనుక మీరును పరిశుదుధ్లు కావలెను. 

లేవీయకాండము 11:46 => అపవితర్మైన దానికిని పవితర్మైన దానికిని తినదగిన జంతువులకును 

తినదగని జంతువులకును భేదము చేయునటుల్ 
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లేవీయకాండము 11:47 => జంతువులను గూరిచ్యు, పకుష్లను గూరిచ్యు, జలచరములైన సమసత్ 

జీవులను గూరిచ్యు, నేలమీద పార్కు సమసత్ జీవులను గూరిచ్యు చేసిన విధి యిదే అని చెపుప్మనెను. 

లేవీయకాండము 1:1 => యెహోవా మోషేను పిలిచి పర్తయ్క్షపు గుడారములోనుండి అతనికీలాగు 

సెలవిచెచ్ను. 

లేవీయకాండము 1:2 => నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము మీలో ఎవరైనను యెహోవాకు బలి 

అరిప్ంచునపుప్డు, గోవుల మందలోనుండిగాని గొఱ ఱ్ల మందలోనుండిగాని మేకల మందలోనుండిగాని 

దానిని తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 1:3 => అతడు దహనబలి రూపముగా అరిప్ంచునది గోవులలోనిదైనయెడల 

నిరోద్షమైన మగదానిని తీసికొనిరావలెను. తాను యెహోవా సనిన్ధిని అంగీకరింపబడునటుల్ పర్తయ్క్షపు 

గుడారముయొకక్ దావ్రమునకు దానిని తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 1:4 => అతడు దహనబలిగా అరిప్ంచు పశువు తలమీద తన చెయియ్నుంచవలెను; 

అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము కలుగునటుల్ అది అతని పక్షముగా అంగీకరింపబడును. 

లేవీయకాండము 1:5 => అతడు యెహోవా సనిన్ధిని ఆ కోడెదూడను వధించిన తరువాత 

యాజకులైన అహరోను కుమారులు దాని రకత్మును తెచిచ్ పర్తయ్క్షపు గుడారము ఎదుటనునన్ 

బలిపీఠముచుటుట్ ఆ రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 1:6 => అపుప్డతడు దహనబలి రూపమైన ఆ పశుచరమ్మును ఒలిచి, దాని 

అవయవములను విడదీసిన తరువాత 

లేవీయకాండము 1:7 => యాజకుడైన అహరోను కుమారులు బలిపీఠము మీద అగిన్యుంచి ఆ 

అగిన్మీద కటెట్లను చకక్గా పేరచ్వలెను. 

లేవీయకాండము 1:8 => అపుప్డు యాజకులైన అహరోను కుమారులు ఆ అవయవములను తలను 

కొర్వువ్ను బలిపీఠము మీదనునన్ అగిన్మీది కటెట్లపైని చకక్గా పేరచ్వలెను. దాని ఆంతర్ములను కాళల్ను 

నీళల్తో కడుగవలెను. 

లేవీయకాండము 1:9 => అది యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల దహనబలియగునటుల్ యాజకుడు 

దానినంతయు బలిపీఠముమీద దహింపవలెను. 
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లేవీయకాండము 1:10 => దహనబలిగా అతడు అరిప్ంచునది గొఱ ఱ్లయొకక్గాని మేకలయొకక్గాని 

మందలోనిదైనయెడల అతడు నిరోద్షమైన మగదాని తీసికొని వచిచ్ 

లేవీయకాండము 1:11 => బలిపీఠపు ఉతత్రదికుక్న యెహోవా సనిన్ధిని దానిని వధింపవలెను. 

యాజకులగు అహరోను కుమారులు బలిపీఠముచుటుట్ దాని రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 1:12 => దాని అవయవములను దాని తలను కొర్వువ్ను విడదీసిన తరువాత 

యాజకుడు బలిపీఠము మీదనునన్ అగిన్మీది కటెట్లపైని చకక్గా పేరచ్వలెను. 

లేవీయకాండము 1:13 => దాని ఆంతర్ములను కాళల్ను నీళల్తో కడుగవలెను. అపుప్డు యాజకుడు 

దానినంతయు తెచిచ్ బలిపీఠముమీద దానిని దహింపవలెను. అది దహనబలి, అనగా యెహోవాకు 

ఇంపైన సువాసనగల హోమము. 

లేవీయకాండము 1:14 => అతడు యెహోవాకు దహనబలిగా అరిప్ంచునది పకిష్జాతిలోనిదైనయెడల 

తెలల్ గువవ్లలోనుండి గాని పావురపు పిలల్లలోనుండి గాని తేవలెను. 

లేవీయకాండము 1:15 => యాజకుడు బలిపీఠము దగగ్రకు దాని తీసికొనివచిచ్ దాని తలను తుర్ంచి 

బలిపీఠముమీద దాని దహింపవలెను, దాని రకత్మును బలిపీఠము పర్కక్ను పిండవలెను. 

లేవీయకాండము 1:16 => మరియు దాని మలముతో దాని పొటట్ను ఊడదీసి బలిపీఠము 

తూరుప్దికుక్న బూడిదెను వేయుచోట దానిని పారవేయవలెను. 

లేవీయకాండము 1:17 => అతడు దాని రెకక్లసందున దాని చీలచ్వలెను గాని అవయవ 

విభాగములను విడదీయకూడదు. యాజకుడు బలిపీఠముమీద, అనగా అగిన్మీది కటెట్లపైని దానిని 

దహింపవలెను. అది దహనబలి, అనగా యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమము. 

ఆదికాండము 13:18 => అపుప్డు అబార్ము తన గుడారము తీసి హెబోర్నులోని మమేర్ దగగ్రనునన్ 

సింధూరవృక్ష వనములో దిగి అకక్డ యెహోవాకు బలిపీఠమును కటెట్ను. 

ఆదికాండము 22:7 => ఇసాస్కు తన తండిర్యైన అబార్హాముతో నా తండీర్ అని పిలిచెను; 

అందుకతడు ఏమి నా కుమారుడా అనెను. అపుప్డతడు నిపుప్ను కటెట్లును ఉనన్విగాని దహనబలికి 

గొఱ ఱ్పిలల్ ఏది అని అడుగగా 
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ఆదికాండము 46:1 => అపుప్డు ఇశార్యేలు తనకు కలిగినదంతయు తీసికొని పర్యాణమై 

బెయేరె ష్బాకు వచిచ్ తన తండిర్యైన ఇసాస్కు దేవునికి బలులనరిప్ంచెను. 

నిరగ్మకాండము 18:12 => మరియు మోషే మామయైన యితోర్ ఒక దహనబలిని బలులను 

దేవునికరిప్ంపగా అహరోనును ఇశార్యేలీయుల పెదద్లందరును మోషే మామతో దేవుని సనిన్ధిని 

భోజనము చేయవచిచ్రి. 

లేవీయకాండము 1:3 => అతడు దహనబలి రూపముగా అరిప్ంచునది గోవులలోనిదైనయెడల 

నిరోద్షమైన మగదానిని తీసికొనిరావలెను. తాను యెహోవా సనిన్ధిని అంగీకరింపబడునటుల్ పర్తయ్క్షపు 

గుడారముయొకక్ దావ్రమునకు దానిని తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 1:10 => దహనబలిగా అతడు అరిప్ంచునది గొఱ ఱ్లయొకక్గాని మేకలయొకక్గాని 

మందలోనిదైనయెడల అతడు నిరోద్షమైన మగదాని తీసికొని వచిచ్ 

సంఖాయ్కాండము 7:21 => దహనబలిగా ఒక చినన్ కోడెను ఒక పొటే ట్లును 

సంఖాయ్కాండము 23:3 => మరియు బిలాము బాలాకుతో బలిపీఠముమీది నీ దహనబలియొదద్ 

నిలిచియుండుము, నేను వెళె ల్దను; ఒకవేళ యెహోవా ననున్ ఎదురొక్నునేమో; ఆయన నాకు 

కనుపరచునది నీకు తెలియచేసెదనని చెపిప్ మెటట్యెకెక్ను. 

యెహోషువ 8:30 => మోషే ధరమ్శాసత్రగర్ంథములో వార్యబడిన పర్కారము 

2 సమూయేలు 24:25 => అకక్డ దావీదు యెహోవా నామమున ఒక బలిపీఠము కటిట్ంచి దహన 

బలులను సమాధాన బలులను అరిప్ంచెను; యెహోవా దేశముకొరకు చేయబడిన విజాఞ్పనలను 

ఆలకింపగా ఆ తెగులు ఆగి ఇశార్యేలీయులను విడిచిపోయెను. 

యోబు 1:5 => వారి వారి విందు దినములు పూరిత్కాగా యోబు, తన కుమారులు పాపముచేసి తమ 

హృదయములలో దేవుని దూషించిరేమో అని వారిని పిలువనంపించి వారిని పవితర్పరచి, 

అరుణోదయమున లేచి వారిలో ఒకొక్కని నిమితత్మై దహనబలి నరిప్ంచుచు వచెచ్ను. యోబు నితయ్ము 

ఆలాగున చేయుచుండెను.  

యెహెజేక్లు 14:14 => నోవహును దానియేలును యోబును ఈ ముగుగ్రు అటిట్దేశములో నుండినను 

వారు తమ నీతిచేత తముమ్నుమాతర్మే రకిష్ంచుకొందురు, ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 
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యోనా 1:16 => ఇది చూడగా ఆ మనుషుయ్లు యెహోవాకు మిగుల భయపడి, ఆయనకు బలి 

అరిప్ంచి మొర్కుక్బళుల్ చేసిరి. 

వచనము 21 

అపుప్డు యెహోవా ఇంపయిన సువాసన నాఘార్ణించి ఇకమీదట నరులనుబటిట్ భూమిని మరల 

శపించను. ఎందుకనగా నరుల హృదయాలోచన వారి బాలయ్మునుండి చెడ డ్ది. నేనిపుప్డు చేసిన 

పర్కారముగా ఇకను సమసత్ జీవులను సంహరింపను 

లేవీయకాండము 1:9 => అది యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల దహనబలియగునటుల్ యాజకుడు 

దానినంతయు బలిపీఠముమీద దహింపవలెను. 

లేవీయకాండము 1:13 => దాని ఆంతర్ములను కాళల్ను నీళల్తో కడుగవలెను. అపుప్డు యాజకుడు 

దానినంతయు తెచిచ్ బలిపీఠముమీద దానిని దహింపవలెను. అది దహనబలి, అనగా యెహోవాకు 

ఇంపైన సువాసనగల హోమము. 

లేవీయకాండము 1:17 => అతడు దాని రెకక్లసందున దాని చీలచ్వలెను గాని అవయవ 

విభాగములను విడదీయకూడదు. యాజకుడు బలిపీఠముమీద, అనగా అగిన్మీది కటెట్లపైని దానిని 

దహింపవలెను. అది దహనబలి, అనగా యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమము. 

లేవీయకాండము 26:31 => నా మనసుస్ మీయందు అసహయ్పడును, నేను మీ పటట్ణములను 

పాడుచేసెదను; మీ పరిశుదధ్సథ్లములను పాడుచేసెదను; మీ సువాసనగల వాటి సువాసనను 

ఆఘార్ణింపను. 

పరమగీతము 4:10 => సహోదరీ, పార్ణేశవ్రీ, నీ పేర్మ ఎంత మధురము! దార్కాష్రసముకనన్ నీ పేర్మ 

ఎంత సంతోషకరము నీవు పూసికొను పరిమళ తైలముల వాసన సకల గంధవరగ్ములకనన్ 

సంతోషకరము. 

పరమగీతము 4:11 => పార్ణేశవ్రీ, నీ పెదవులు తేనియలొలుకుచునన్టుట్నన్వి నీ జిహవ్కిర్ంద 

మధుకీష్రములు కలవు నీ వసత్రముల సువాసన లెబానోను సువాసనవలె నునన్ది. 
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యెషయా 65:6 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నా యెదుట గర్ంథములో అది 

వార్యబడియునన్ది పర్తికారము చేయక నేను మౌనముగా నుండను నిశచ్యముగా 

వారనుభవించునటుల్ నేను వారికి పర్తికారము చేసెదను.  

యెహెజేక్లు 20:41 => జనములలోనుండి నేను మిముమ్ను రపిప్ంచునపుప్డును, మిముమ్ను 

చెదరగొటిట్న ఆ యా దేశములలోనుండి మిముమ్ను సమకూరుచ్నపుప్డును, పరిమళధూపముగా 

మిముమ్ను అంగీకరించెదను, అనయ్జనులయెదుటను మీ మధయ్ను ననున్ నేను పరిశుదధ్పరచుకొందును. 

ఆమోసు 5:21 => మీ పండుగ దినములను నేను అసహియ్ంచుకొనుచునాన్ను; వాటిని నీచముగా 

ఎంచుచునాన్ను; మీ వర్తదినములలో కలుగు వాసనను నేను ఆఘార్ణింపనొలల్ను. 

ఆమోసు 5:22 => నాకు దహనబలులను నైవేదయ్ములను మీరరిప్ంచినను నేను వాటిని 

అంగీకరింపను; సమాధాన బలులుగా మీరరిప్ంచు కొర్వివ్న పశువులను నేను చూడను. 

2 కొరిందీయులకు 2:15 => రకిష్ంపబడువారి పటల్ను నశించువారి పటల్ను మేము దేవునికి కీర్సుత్ 

సువాసనయై యునాన్ము. 

ఎఫెసీయులకు 5:2 => కీర్సుత్ మిముమ్ను పేర్మించి, పరిమళ వాసనగా ఉండుటకు మనకొరకు 

తనున్తాను దేవునికి అరప్ణముగాను బలిగాను అపప్గించుకొనెను; ఆలాగుననే మీరును పేర్మగలిగి 

నడుచుకొనుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:18 => నాకు సమసత్మును సమృదిధ్గా కలిగియునన్ది. మీరు పంపిన వసుత్వులు 

ఎపఫొర్దితువలన పుచుచ్కొని యేమియు తకుక్వలేక యునాన్ను; అవి మనోహరమైన సువాసనయు, 

దేవునికి పీర్తికరమును ఇషట్మునైన యాగమునై యునన్వి. 

ఆదికాండము 3:17 => ఆయన ఆదాముతో నీవు నీ భారయ్మాట విని తినవదద్ని నేను నీకాజాఞ్పించిన 

వృక్షఫలములు తింటివి గనుక నీ నిమితత్ము నేల శపింపబడియునన్ది; పర్యాసముతోనే నీవు బర్దుకు 

దినములనిన్యు దాని పంట తిందువు; 

ఆదికాండము 4:12 => నీవు నేలను సేదయ్పరుచునపుప్డు అది తన సారమును ఇక మీదట 

నీకియయ్దు; నీవు భూమిమీద దిగులు పడుచు దేశదిమమ్రివై యుందువనెను. 
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ఆదికాండము 5:29 => భూమిని యెహోవా శపించినందువలన కలిగిన మనచేతుల కషట్ము 

విషయములోను మన పని విషయములోను ఇతడు మనకు నెమమ్ది కలుగజేయుననుకొని అతనికి 

నోవహు అని పేరు పెటెట్ను 

ఆదికాండము 6:17 => ఇదిగో నేనే జీవవాయువుగల సమసత్ శరీరులను ఆకాశముకిర్ంద 

నుండకుండ నాశము చేయుటకు భూమిమీదికి జలపర్వాహము రపిప్ంచుచునాన్ను. లోకమందునన్ 

సమసత్మును చనిపోవును; 

ఆదికాండము 6:5 => నరుల చెడుతనము భూమిమీద గొపప్దనియు, వారి హృదయము యొకక్ 

తలంపులలోని ఊహ అంతయు ఎలల్పుప్డు కేవలము చెడ డ్దనియు యెహోవా చూచి 

యోబు 14:4 => పాపసహితునిలోనుండి పాపరహితుడు పుటట్గలిగిన ఎంత మేలు? ఆలాగున 

ఎవడును పుటట్నేరడు. 

యోబు 15:14 => శుదుధ్డగుటకు నరుడు ఏపాటివాడు? నిరోద్షుడగుటకు సతరీకి పుటిట్నవాడు 

ఏపాటివాడు?  

యోబు 15:15 => ఆలోచించుము ఆయన తన దూతలయందు నమిమ్కయుంచడు. ఆకాశ 

వైశాలయ్ము ఆయన దృషిట్కి పవితర్ము కాదు. 

యోబు 15:16 => అటుల్ండగా హేయుడును చెడినవాడును నీళుల్ తార్గునటుల్ దుషిర్క్యలు 

చేయువాడును మరి అపవితుర్డు గదా. 

కీరత్నలు 51:5 => నేను పాపములో పుటిట్నవాడను పాపములోనే నా తలిల్ ననున్ గరభ్మున ధరించెను. 

కీరత్నలు 58:3 => తలిల్కడుపున పుటిట్నది మొదలుకొని భకిత్హీనులు విపరీత బుదిధ్ కలిగియుందురు 

పుటిట్నతోడనే అబదధ్ములాడుచు తపిప్పోవుదురు. 

సామెతలు 20:9 => నా హృదయమును శుదధ్పరచుకొనియునాన్ను పాపము పోగొటుట్కొని 

పవితుర్డనైతిననుకొనదగిన వాడెవడు? 

పర్సంగి 7:20 => పాపము చేయక మేలు చేయుచుండు నీతిమంతుడు భూమిమీద ఒకడైనను లేడు. 
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యెషయా 47:12 => నీ బాలయ్మునుండి నీవు పర్యాసపడి అభయ్సించిన నీ కరణ్పిశాచ తంతర్ములను 

నీ విసాత్రమైన శకునములను చూపుటకు నిలువుము ఒకవేళ అవి నీకు పర్యోజనములగునేమో 

ఒకవేళ నీవు మనుషుయ్లను బెదరింతువేమో  

యెషయా 47:15 => నీవు ఎవరికొరకు పర్యాసపడి అలసితివో వారికి ఆలాగే జరుగుచునన్ది నీ 

బాలయ్ము మొదలుకొని నీతో వాయ్పారము చేయువారు తమ తమ చోటల్కు వెళి ల్పోవుచునాన్రు నినున్ 

రకిష్ంచువాడొకడైన నుండడు.  

యెషయా 48:8 => అవి నీకు వినబడనే లేదు నీకు తెలియబడనే లేదు పూరవ్మునుండి నీ చెవి 

తెరువబడనేలేదు నీవు అపనమమ్కసుథ్డవై నీ తలిల్ గరభ్మున పుటిట్నది మొదలుకొని తిరుగుబాటు 

చేయువాడవని అనిపించుకొంటివని నాకు తెలియును.  

యెషయా 53:6 => మనమందరము గొఱ ఱ్లవలె తోర్వ తపిప్పోతివిు మనలో పర్తివాడును 

తనకిషట్మైన తోర్వకు తొలిగెను యెహోవా మన యందరి దోషమును అతనిమీద మోపెను.  

యిరిమ్యా 8:6 => నేను చెవియొగిగ్ వారి మాటలు వినియునాన్ను, పనికిమాలిన మాటలు 

వారాడుకొనుచునాన్రు నేనేమి చేసితినని చెపిప్ తన చెడుతనమునుగూరిచ్ పశాచ్తాత్పపడువాడొకడును 

లేకపోయెను? యుదధ్మునకు చొరబడు గుఱ ఱ్మువలె పర్తివాడును తనకిషట్మైన మారగ్మునకు 

తిరుగుచునాన్డు.  

యిరిమ్యా 17:9 => హృదయము అనిన్టికంటె మోసకరమైనది, అది ఘోరమైన వాయ్ధికలది, దాని 

గర్హింపగలవాడెవడు? 

యిరిమ్యా 18:12 => అందుకు వారు నీ మాట నిష  పర్యోజనము; మేము మా ఆలోచనల చొపుప్న 

నడుచుకొందుము, మేమందరము మా మూరఖ్ హృదయము చొపుప్న పర్వరిత్ంచుదుము అని యందురు. 

మతత్యి 15:19 => దురాలోచనలు నరహతయ్లు వయ్భిచారములు వేశాయ్గమనములు దొంగతనములు 

అబదధ్సాక్షయ్ములు దేవదూషణలు హృదయములో నుండియే వచుచ్ను 

యోహాను 3:6 => శరీరమూలముగా జనిమ్ంచినది శరీరమును ఆతమ్మూలముగా జనిమ్ంచినది 

ఆతమ్యునైయునన్ది. 
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రోమీయులకు 1:21 => మరియు వారు దేవుని నెరిగియు ఆయనను దేవునిగా మహిమపరచలేదు, 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంపనులేదు గాని తమ వాదములయందు వయ్రుథ్లైరి. 

రోమీయులకు 3:23 => ఏ భేదమును లేదు; అందరును పాపముచేసి దేవుడు అనుగర్హించు 

మహిమను పొందలేకపోవుచునాన్రు.  

రోమీయులకు 8:7 => ఏలయనగా శరీరానుసారమైన మనసుస్ దేవునికి విరోధమైయునన్ది; అది 

దేవుని ధరమ్ శాసత్రమునకు లోబడదు, ఏమాతర్మును లోబడనేరదు. 

రోమీయులకు 8:8 => కాగా శరీరసవ్భావము గలవారు దేవుని సంతోషపరచనేరరు. 

ఎఫెసీయులకు 2:1 => మీ అపరాధములచేతను పాపములచేతను మీరు చచిచ్నవారై యుండగా, 

ఆయన మిముమ్ను కీర్సుత్తో కూడ బర్దికించెను. 

ఎఫెసీయులకు 2:2 => మీరు వాటిని చేయుచు, వాయుమండల సంబంధమైన అధిపతిని, అనగా 

అవిధేయులైన వారిని ఇపుప్డు పేర్రేపించు శకిత్కి అధిపతిని అనుసరించి, యీ పర్పంచ ధరమ్ము చొపుప్న 

మునుపు నడుచుకొంటిరి. 

ఎఫెసీయులకు 2:3 => వారితో కలిసి మనమందరమును శరీరము యొకక్యు మనసుస్ యొకక్యు 

కోరికలను నెరవేరుచ్కొనుచు, మన శరీరాశలను అనుసరించి మునుపు పర్వరిత్ంచుచు, కడమ 

వారివలెనే సవ్భావసిదధ్ముగా దైవోగర్తకు పాతుర్లమై యుంటిమి. 

యాకోబు 1:14 => పర్తివాడును తన సవ్కీయమైన దురాశచేత ఈడవ్బడి మరులుకొలప్బడినవాడై 

శోధింపబడును. 

యాకోబు 1:15 => దురాశ గరభ్ము ధరించి పాపమును కనగా, పాపము పరిపకవ్మై మరణమును 

కనును. 

యాకోబు 4:1 => మీలో యుదధ్ములును పోరాటములును దేనినుండి కలుగుచునన్వి? మీ 

అవయవములలో పోరాడు మీ భోగేచఛ్లనుండియే గదా? 

యాకోబు 4:2 => మీరాశించుచునాన్రు గాని మీకు దొరకుటలేదు; నరహతయ్ చేయుదురు 

మతస్రపడుదురు గాని సంపాదించుకొనలేరు; పోటాల్డుదురు యుదధ్ము చేయుదురు గాని దేవుని 

అడుగనందున మీకేమియు దొరకదు. 
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1 యోహాను 5:19 => మనము సతయ్వంతుడైన వానిని ఎరుగవలెనని దేవుని కుమారుడు వచిచ్ 

మనకు వివేకమనుగర్హించి యునాన్డని యెరుగుదుము.  

ఆదికాండము 9:11 => నేను మీతో నా నిబంధన సిథ్రపరచుదును; సమసత్ శరీరులు 

పర్వాహజలములవలన ఇకను లయపరచబడరు; భూమిని నాశనము చేయుటకు ఇకను 

జలపర్వాహము కలుగదని పలికెను. 

ఆదికాండము 9:12 => మరియు దేవుడు నాకును మీకును మీతోకూడ నునన్ సమసత్ జీవరాసులకును 

మధయ్ నేను తరతరములకు ఏరప్రచుచునన్ నిబంధనకు గురుతు ఇదే. 

ఆదికాండము 9:13 => మేఘములో నా ధనుసుస్ను ఉంచితిని; అది నాకును భూమికిని మధయ్ 

నిబంధనకు గురుతుగా నుండును. 

ఆదికాండము 9:14 => భూమిపైకి నేను మేఘమును రపిప్ంచునపుప్డు ఆ ధనుసుస్ మేఘములో 

కనబడును. 

ఆదికాండము 9:15 => అపుప్డు నాకును మీకును సమసత్ జీవరాసులకును మధయ్నునన్ నా 

నిబంధనను జాఞ్పకము చేసికొందును గనుక సమసత్ శరీరులను నాశనము చేయుటకు ఆలాగు 

పర్వాహముగా నీళుల్ రావు 

యెషయా 54:9 => నోవహు కాలమున జలపర్ళయమునుగూరిచ్ నేను చేసినటుల్ చేయుదును 

జలములు భూమిమీదికి ఇకను పొరుల్చురావని నోవహుకాలమున నేను ఒటుట్పెటుట్కొనినటుల్ నీమీద 

కోపముగా నుండననియు నినున్ గదిద్ంపననియు నేను ఒటుట్ పెటుట్కొనియునాన్ను.  

యెషయా 54:10 => పరవ్తములు తొలగిపోయినను మెటట్లు తతత్రిలిల్నను నా కృప నినున్ 

విడిచిపోదు సమాధానవిషయమైన నా నిబంధన తొలగిపోదు అని నీయందు జాలిపడు యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

2 పేతురు 3:6 => ఆ నీళల్వలన అపుప్డునన్ లోకము నీటివరదలో మునిగి నశించెను. 

2 పేతురు 3:7 => అయితే ఇపుప్డునన్ ఆకాశమును భూమియు భకిత్హీనుల తీరుప్ను నాశనమును 

జరుగు దినమువరకు అగిన్కొరకు నిలువచేయబడినవై , అదే వాకయ్మువలన భదర్ము 

చేయబడియునన్వి. 
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ఆదికాండము 9:16 => ఆ ధనుసుస్ మేఘములో నుండును. నేను దాని చూచి దేవునికిని భూమిమీద 

నునన్ సమసత్ శరీరులలో పార్ణముగల పర్తి దానికిని మధయ్నునన్ నితయ్ నిబంధనను జాఞ్పకము 

చేసికొందుననెను. 

ఆదికాండము 11:6 => అపుప్డు యెహోవా ఇదిగో జనము ఒకక్టే; వారికందరికి భాష ఒకక్టే; 

వారు ఈ పని ఆరంభించియునాన్రు. ఇకమీదట వారు చేయదలచు ఏ పనియైనను చేయకుండ వారికి 

ఆటంకమేమియు నుండదు 

నిరగ్మకాండము 29:18 => బలిపీఠముమీద ఆ పొటే ట్లంతయు దహింపవలెను; అది యెహోవాకు 

దహనబలి, యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమము. 

లేవీయకాండము 8:21 => అతడు దాని ఆంతర్ములను కాళల్ను నీళల్తో కడిగి, ఆ పొటే ట్లంతయు 

బలిపీఠముమీద దహించెను. యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ అది యింపైన సువాసనగల 

దహనబలి ఆయెను. అది యెహోవాకు హోమము. 

సంఖాయ్కాండము 15:3 => యెహోవాకు ఇంపైన సువాసన కలుగునటుల్గా గోవులలోని దానినేకాని, 

గొఱ ఱ్మేకలలోని దానినేకాని, దహనబలిగానైనను, బలిగానైనను తెచిచ్, మొర్కుక్బడి చెలిల్ంచుటకనియో, 

సేవ్చాఛ్రప్ణగాననియో, నియామక కాలమందు అరిప్ంచునదియనియో, దేనినైనను మీరు 

అరిప్ంపగోరినయెడల 

సంఖాయ్కాండము 28:2 => నీవు ఇశార్యేలీయులకు ఈలాగు ఆజాఞ్పించుము నాకు సువాసన 

కలుగుటకై మీరు హోమ రూపములుగా నాకు అరిప్ంచు ఆహారమును నియామక కాలమున 

నాయొదద్కు తెచుచ్టకు జాగర్తత్పడవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 32:14 => ఇపుప్డు ఇశార్యేలీయులయెడల యెహోవాకు కోపము మరి ఎకుక్వగా 

పుటిట్ంచునటుల్గా ఆ పాపుల సంతానమైన మీరు మీ తండుర్లకు పర్తిగా బయలుదేరియునాన్రు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:16 => పటట్ణములో నీవు శపింపబడుదువు; పొలములో నీవు 

శపింపబడుదువు; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:21 => విసాత్రమైన కీడులు ఆపదలు వారికి సంభవించిన తరువాత ఈ 

కీరత్న వారియెదుట సాకిష్గానుండి సాక్షయ్ము పలుకును. అది మరువబడక వారి సంతతివారి 
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నోటనుండును. నేను పర్మాణము చేసిన దేశమున వారిని పర్వేశపెటట్కమునుపే, నేడే వారు చేయు 

ఆలోచన నేనెరుగుదును అనెను. 

1 సమూయేలు 26:19 => రాజా నా యేలినవాడా, నీ దాసుని మాటలు వినుము. నామీద 

పడవలెనని యెహోవా నినున్ పేర్రేపించిన యెడల నైవేదయ్ము చేసి ఆయనను శాంతిపరచవచుచ్ను. 

అయితే నరులెవరైనను నినున్ పేర్రేపించినయెడల వారు యెహోవా దృషిట్కి శాపగర్సుత్లగుదురు. వారు 

నీవు దేశమును విడిచి అనయ్దేవతలను పూజించుమని నాతో చెపిప్, యెహోవా సావ్సథ్య్మునకు 

హతుత్కొనకుండ ననున్ వెలివేయుచునాన్రు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:9 => సొలొమోనా, నా కుమారుడా, నీ తండిర్యొకక్ దేవుడైన యెహోవా 

అందరి హృదయములను పరిశోధించువాడును, ఆలోచనలనిన్టిని సంకలప్ములనిన్టిని ఎరిగినవాడునై 

యునాన్డు. నీవు ఆయనను తెలిసికొని హృదయపూరవ్కముగాను మనఃపూరవ్కముగాను ఆయనను 

సేవించుము,ఆయనను వెదకినయెడల ఆయన నీకు పర్తయ్క్షమగును, నీవు ఆయనను విసరిజ్ంచినయెడల 

ఆయన నినున్ నితయ్ముగా తోర్సివేయును. 

ఎజార్ 6:10 => వారికి కావలసినదంతయు ఇయయ్వలెను. 

సామెతలు 10:20 => నీతిమంతుని నాలుక పర్శసత్మైన వెండి వంటిది భకిత్హీనుల ఆలోచన 

పనికిమాలినది. 

సామెతలు 24:9 => మూరు ఖ్ని యోచన పాపము అపహాసకులు నరులకు హేయులు. 

పర్సంగి 9:3 => అందరికిని ఒకక్టే గతి సంభవించును, సూరుయ్నికిర్ంద జరుగువాటనిన్టిలో ఇది 

బహు దుఃఖకరము, మరియు నరుల హృదయము చెడుతనముతో నిండియునన్ది, వారు 

బర్దుకుకాలమంతయు వారి హృదయమందు వెఱిఱ్తనముండును, తరువాత వారు మృతులయొదద్కు 

పోవుదురు ఇదియును దుఃఖకరము. 

యిరిమ్యా 3:17 => ఆ కాలమున యెహోవాయొకక్ సింహాసనమని యెరూషలేమునకు పేరు 

పెటెట్దరు; జనములనిన్యు తమ దుషట్మనసుస్లో పుటుట్ మూరఖ్తవ్ము చొపుప్న నడుచుకొనక యెహోవా 

నామమునుబటిట్ యెరూషలేమునకు గుంపులుగా కూడి వచెచ్దరు. 
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యిరిమ్యా 16:12 => ఆలకించుడి; మీరందరు నా మాట వినకుండ కఠినమైన మీ దుషట్ హృదయ 

కాఠినయ్ము చొపుప్న నడుచుకొనుచునాన్రు; మీరు మీ పితరులకంటె విసాత్రముగా చెడుతనము 

చేసియునాన్రు.  

యిరిమ్యా 32:30 => ఏలయనగా ఇశార్యేలువారును యూదావారును తమ బాలయ్ము మొదలుకొని 

నాయెదుట చెడుతనమే చేయుచు వచుచ్చునాన్రు, తమ చేతుల కిర్యవలన వారు నాకు కోపమే 

పుటిట్ంచువారు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 14:14 => నోవహును దానియేలును యోబును ఈ ముగుగ్రు అటిట్దేశములో నుండినను 

వారు తమ నీతిచేత తముమ్నుమాతర్మే రకిష్ంచుకొందురు, ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 16:19 => భోజనమునకై నేనిచిచ్న ఆహారమును గోధుమ పిండిని నూనెను తేనెను 

తీసికొని యింపైన సువాసన కలుగునటుల్ నీవు ఆ బొమమ్లకు అరిప్ంచితివి, ఆలాగున జరిగెను గదా? 

యిదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్.  

యెహెజేక్లు 24:12 => అలసట పుటుట్వరకు ఇంతగా శర్దధ్పుచుచ్కొనినను దాని విసాత్రమైన మషుట్ 

పోదాయెను, మషుట్తోకూడ దానిని అగిన్లో వేయుము, 

హోషేయ 10:9 => ఇశార్యేలూ, గిబియా దినములనుండి నీవు పాపము చేయుచు వచిచ్తివి, అచచ్ట 

వారు నిలిచియుండిరి. దురామ్రుగ్లమీద జరిగిన యుదధ్ము గిబియాలో వారిమీదకి రాగా 

మతత్యి 7:11 => పరలోకమందునన్ మీ తండిర్ తనున్ అడుగువారికి అంతకంటె ఎంతో 

నిశచ్యముగా మంచి యీవులనిచుచ్ను. 

మారుక్ 7:21 => లోపలినుండి, అనగా మనుషుయ్ల హృదయములోనుండి దురాలోచనలును 

జారతవ్ములును దొంగతనములును 

లూకా 1:51 => ఆయన తన బాహువుతో పరాకర్మము చూపెను వారి హృదయముల ఆలోచన 

విషయమై గరివ్షు ఠ్లను చెదరగొటెట్ను.  

లూకా 11:13 => పరలోకమందునన్ మీ తండిర్ తనున్ అడుగువారికి పరిశుదాధ్తమ్ను ఎంతో 

నిశచ్యముగా అనుగర్హించుననెను.  
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రోమీయులకు 5:13 => ఏలయనగా ధరమ్శాసత్రము వచిచ్నదనుక పాపము లోకములో ఉండెను గాని 

ధరమ్శాసత్రము లేనపుప్డు పాపము ఆరోపింపబడదు. 

రోమీయులకు 7:18 => నాయందు, అనగా నా శరీరమందు మంచిది ఏదియు నివసింపదని 

నేనెరుగుదును. మేలైనది చేయవలెనను కోరిక నాకు కలుగుచునన్ది గాని, దానిని చేయుట నాకు 

కలుగుటలేదు. 

2 కొరిందీయులకు 10:5 => మేము వితరక్ములను, దేవుని గూరిచ్న జాఞ్నమును అడ డ్గించు పర్తి 

ఆటంకమును పడదోర్సి, పర్తి ఆలోచనను కీర్సుత్కు లోబడునటుల్ చెరపటిట్ 

ఎఫెసీయులకు 2:3 => వారితో కలిసి మనమందరమును శరీరము యొకక్యు మనసుస్ యొకక్యు 

కోరికలను నెరవేరుచ్కొనుచు, మన శరీరాశలను అనుసరించి మునుపు పర్వరిత్ంచుచు, కడమ 

వారివలెనే సవ్భావసిదధ్ముగా దైవోగర్తకు పాతుర్లమై యుంటిమి. 

హెబీర్యులకు 3:12 => సహోదరులారా, జీవముగల దేవుని విడిచిపోవునటిట్ విశావ్సములేని 

దుషట్హృదయము మీలో ఎవనియందైనను ఒకవేళ ఉండునేమో అని జాగర్తత్గా చూచుకొనుడి. 

యాకోబు 4:5 => ఆయన మనయందు నివసింపజేసిన ఆతమ్ మతస్రపడునంతగా అపేకిష్ంచునా అను 

లేఖనము చెపుప్నది వయ్రథ్మని అనుకొనుచునాన్రా? 

వచనము 22 

భూమి నిలిచియునన్ంతవరకు వెదకాలమును కోతకాలమును శీతోషణ్ములును వేసవి శీతకాలములును 

రాతిర్ంబగళుల్ను ఉండక మానవని తన హృదయములో అనుకొనెను. 

యెషయా 54:8 => మహోదేర్కము కలిగి నిమిషమాతర్ము నీకు విముఖుడనైతిని నితయ్మైన కృపతో 

నీకు వాతస్లయ్ము చూపుదును అని నీ విమోచకుడగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

ఆదికాండము 45:6 => రెండు సంవతస్రములనుండి కరవు దేశములో నునన్ది. సేదయ్మైనను 

కోతయైనను లేని సంవతస్రములు ఇంక అయిదు వచుచ్ను. మిముమ్ను ఆశచ్రయ్ముగ రకిష్ంచి దేశములో 

మిముమ్ను శేషముగా నిలుపుటకును 
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నిరగ్మకాండము 34:21 => ఆరు దినములు నీవు పనిచేసి యేడవ దినమున విశర్మింపవలెను. 

దునున్ కాలమందైనను కోయు కాలమందైనను ఆ దినమున విశర్మింపవలెను. 

కీరత్నలు 74:16 => పగలు నీదే రాతిర్నీదే సూరయ్చందుర్లను నీవే నిరిమ్ంచితివి. 

కీరత్నలు 74:17 => భూమికి సరిహదుద్లను నియమించినవాడవు నీవే వేసవికాలము చలికాలము 

నీవే కలుగజేసితివి. 

పరమగీతము 2:11 => నా పిర్యురాలా, సుందరవతీ, లెముమ్ రముమ్ చలికాలము గడిచిపోయెను 

వరష్కాలము తీరిపోయెను వరష్మిక రాదు. 

పరమగీతము 2:12 => దేశమంతట పువువ్లు పూసియునన్వి పిటట్లు కోలాహలముచేయు కాలము 

వచెచ్ను పావుర సవ్రము మన దేశములో వినబడుచునన్ది. 

యెషయా 54:9 => నోవహు కాలమున జలపర్ళయమునుగూరిచ్ నేను చేసినటుల్ చేయుదును 

జలములు భూమిమీదికి ఇకను పొరుల్చురావని నోవహుకాలమున నేను ఒటుట్పెటుట్కొనినటుల్ నీమీద 

కోపముగా నుండననియు నినున్ గదిద్ంపననియు నేను ఒటుట్ పెటుట్కొనియునాన్ను.  

యిరిమ్యా 5:24 => వారురండి మన దేవుడైన యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుందము, 

ఆయనే తొలకరి వరష్మును కడవరి వరష్మును దాని దాని కాలమున కురిపించువాడు గదా; 

నిరణ్యింపబడిన కోతకాలపు వారములను ఆయన మనకు రపిప్ంచునని తమ మనసుస్లో అనుకొనరు. 

యాకోబు 5:7 => సహోదరులారా, పర్భువు రాకడ వరకు ఓపిక కలిగి యుండుడి; చూడుడి; 

వయ్వసాయకుడు తొలకరి వరష్మును కడవరి వరష్మును సమకూడు వరకు విలువైన భూఫలము 

నిమితత్ము ఓపికతో కాచుకొనుచు దానికొరకు కనిపెటుట్ను గదా 

యిరిమ్యా 31:35 => పగటి వెలుగుకై సూరుయ్ని, రాతిర్ వెలుగుకై చందర్ నక్షతర్ములను 

నియమించువాడును, దాని తరంగములు ఘోషించునటుల్ సముదర్మును రేపువాడునగు యెహోవా ఆ 

మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు, సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా అని ఆయనకు పేరు. 

యిరిమ్యా 33:20 => యెహోవా ఆజఞ్ ఇచుచ్నదేమనగా దివారాతర్ములు వాటి సమయములలో 

ఉండకపోవునటుల్ నేను పగటికి చేసిన నిబంధనను రాతిర్కి చేసిన నిబంధనను మీరు భంగము 

చేయకలిగినయెడల 
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యిరిమ్యా 33:21 => నా సేవకుడైన దావీదు సింహాసనముమీద కూరుచ్ండి రాజయ్పరిపాలనచేయు 

కుమారుడు అతనికి ఉండక మానడని అతనితో నేను చేసిన నిబంధన వయ్రథ్మగును; మరియు నా 

పరిచారకులైన లేవీయులగు యాజకులతోను నేను చేసిన నా నిబంధన వయ్రథ్మగును. 

యిరిమ్యా 33:22 => ఆకాశ నక్షతర్ములు లెకిక్ంప శకయ్ము కానటుట్గాను, సముదర్పు 

ఇసుకరేణువుల నెంచుట అసాధయ్మైనటుట్గాను, నా సేవకుడైన దావీదు సంతానమును, నాకు 

పరిచరయ్చేయు లేవీయులను లెకిక్ంపలేనంతగా నేను విసత్రింపజేయుదును. 

యిరిమ్యా 33:23 => మరియు యెహోవావాకుక్ యిరీమ్యాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను. 

యిరిమ్యా 33:24 => తాను ఏరప్రచుకొనిన రెండు కుటుంబములను యెహోవా విసరిజ్ంచెననియు, 

నా పర్జలు ఇకమీదట తమ యెదుట జనముగా ఉండరనియు వారిని తృణీకరించుచు ఈ జనులు 

చెపుప్కొను మాట నీకు వినబడుచునన్ది గదా. 

యిరిమ్యా 33:25 => యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు పగటినిగూరిచ్యు రాతిర్నిగూరిచ్యు 

నేను చేసిన నిబంధన నిలకడగా ఉండనియెడల 

యిరిమ్యా 33:26 => భూమాయ్కాశములనుగూరిచ్న విధులను నియమించువాడను నేను 

కానియెడల, అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబుల సంతానమును ఏలుటకు అతని సంతాన సంబంధియైన 

యేలికను ఏరప్రచుకొనక నేను యాకోబు సంతానపువాడగు నా సేవకుడైన దావీదు సంతానమును 

విసరిజ్ంతును. నిశచ్యముగా నేను వారియెడల జాలిపడి చెరలోనుండి వారిని రపిప్ంచెదను. 

ఆదికాండము 1:5 => దేవుడు వెలుగునకు పగలనియు, చీకటికి రాతిర్ అనియు పేరు పెటెట్ను. 

అసత్మయమును ఉదయమును కలుగగా ఒక దినమాయెను. 

ఆదికాండము 1:14 => దేవుడు పగటిని రాతిర్ని వేరుపరచునటుల్ ఆకాశ విశాలమందు జోయ్తులు 

కలుగునుగాకనియు, అవి సూచనలను కాలములను దిన సంవతస్రములను సూచించుటకై 

యుండుగాకనియు, 

ఆదికాండము 9:11 => నేను మీతో నా నిబంధన సిథ్రపరచుదును; సమసత్ శరీరులు 

పర్వాహజలములవలన ఇకను లయపరచబడరు; భూమిని నాశనము చేయుటకు ఇకను 

జలపర్వాహము కలుగదని పలికెను. 
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ఆదికాండము 9:16 => ఆ ధనుసుస్ మేఘములో నుండును. నేను దాని చూచి దేవునికిని భూమిమీద 

నునన్ సమసత్ శరీరులలో పార్ణముగల పర్తి దానికిని మధయ్నునన్ నితయ్ నిబంధనను జాఞ్పకము 

చేసికొందుననెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:16 => పటట్ణములో నీవు శపింపబడుదువు; పొలములో నీవు 

శపింపబడుదువు; 

యోబు 26:10 => వెలుగు చీకటుల సరిహదుద్లవరకు ఆయన జలములకు హదుద్ నియమించెను. 

యోబు 38:33 => ఆకాశమండలపు కటట్డలను నీవెరుగుదువా? దానికి భూమిమీదగల 

పర్భుతవ్మును నీవు సాథ్పింపగలవా? 

కీరత్నలు 19:2 => పగటికి పగలు బోధచేయుచునన్ది. రాతిర్కి రాతిర్ జాఞ్నము తెలుపుచునన్ది. 

కీరత్నలు 24:2 => ఆయన సముదర్ములమీద దానికి పునాది వేసెను పర్వాహజలములమీద దాని 

సిథ్రపరచెను. 

కీరత్నలు 65:8 => నీ సూచక కిర్యలను చూచి దిగంత నివాసులును భయపడుదురు ఉదయ 

సాయంతర్ముల ఉతప్తుత్లను నీవు సంతోష భరితములుగా చేయుచునాన్వు.  

కీరత్నలు 104:20 => నీవు చీకటి కలుగచేయగా రాతిర్యగుచునన్ది అపుప్డు అడవిజంతువులనిన్యు 

తిరుగులాడుచునన్వి. 

కీరత్నలు 119:91 => సమసత్ము నీకు సేవ చేయుచునన్వి కావున నీ నిరణ్యము చొపుప్న అవి నేటికిని 

సిథ్రపడియునన్వి 

కీరత్నలు 148:3 => సూరయ్చందుర్లారా, ఆయనను సుత్తించుడి కాంతిగల నక్షతర్ములారా, 

మీరందరు ఆయనను సుత్తించుడి. 

పర్సంగి 1:5 => సూరుయ్డుదయించును, సూరుయ్డు అసత్మించును, తానుదయించు సథ్లము మరల 

చేరుటకు తవ్రపడును. 

యిరిమ్యా 33:25 => యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు పగటినిగూరిచ్యు రాతిర్నిగూరిచ్యు 

నేను చేసిన నిబంధన నిలకడగా ఉండనియెడల 
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2 పేతురు 2:5 => మరియు ఆయన పూరవ్కాలమందునన్ లోకమును విడిచిపెటట్క, భకిత్హీనుల 

సమూహము మీదికి జలపర్ళయమును రపిప్ంచినపుప్డు, నీతిని పర్కటించిన నోవహును మరి 

యేడుగురిని కాపాడెను. 
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ఆదికాండము 
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వచనము 1 

మరియు దేవుడు నోవహును అతని కుమారులను ఆశీరవ్దించి మీరు ఫలించి అభివృదిధ్పొంది భూమిని 

నింపుడి. 

ఆదికాండము 9:7 => మీరు ఫలించి అభివృదిధ్నొందుడి; మీరు భూమిమీద సమృదిధ్గా సంతానము 

కని విసత్రించుడని వారితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 1:22 => దేవుడు మీరు ఫలించి అభివృదిధ్పొంది సముదర్ జలములలో నిండి 

యుండుడనియు, పకుష్లు భూమిమీద విసత్రించునుగాకనియు, వాటిని ఆశీరవ్దించెను. 

ఆదికాండము 1:28 => దేవుడు వారిని ఆశీరవ్దించెను; ఎటల్నగా మీరు ఫలించి అభివృదిధ్పొంది 

విసత్రించి భూమిని నిండించి దానిని లోపరచుకొనుడి; సముదర్పు చేపలను ఆకాశ పకుష్లను 

భూమిమీద పార్కు పర్తి జీవిని ఏలుడని దేవుడు వారితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 2:3 => కాబటిట్ దేవుడు ఆ యేడవ దినమును ఆశీరవ్దించి పరిశుదధ్పరచెను; 

ఏలయనగా దానిలో దేవుడు తాను చేసినటిట్యు, సృజించినటిట్యు తన పని అంతటినుండి 

విశర్మించెను. 

ఆదికాండము 8:17 => పకుష్లు పశువులు భూమిమీద పార్కు పర్తి జాతి పురుగులు మొదలైన సమసత్ 

శరీరులలో నీతో కూడ నునన్ పర్తి జంతువును వెంటబెటుట్కొని వెలుపలికి రావలెను. అవి భూమిమీద 

బహుగా విసత్రించి భూమిమీద ఫలించి అభివృదిధ్ పొందవలెనని నోవహుతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 24:60 => వారు రిబాక్తో మా సహోదరీ, నీవు వేలవేలకు తలిల్వగుదువు గాక, నీ 

సంతతివారు తమ పగవారి గవినిని సావ్ధీనపరచుకొందురు గాక అని ఆమెను దీవింపగా 

కీరత్నలు 112:1 => యెహోవాను సుత్తించుడి యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవాడు ఆయన 

ఆజఞ్లనుబటిట్ అధికముగా ఆనందించువాడు ధనుయ్డు. 

కీరత్నలు 128:3 => నీ లోగిట నీ భారయ్ ఫలించు దార్కాష్వలిల్వలె నుండును నీ భోజనపు బలల్చుటుట్ నీ 

పిలల్లు ఒలీవ మొకక్లవలె నుందురు. 

కీరత్నలు 128:4 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవాడు ఈలాగు ఆశీరవ్దింపబడును. 
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యెషయా 51:2 => మీ తండిర్యైన అబార్హాము సంగతి ఆలోచించుడి మిముమ్ను కనిన శారాను 

ఆలోచించుడి అతడు ఒంటరియై యుండగా నేను అతని పిలిచితిని అతనిని ఆశీరవ్దించి అతనిని 

పెకుక్మంది యగునటుల్ చేసితిని.  

ఆదికాండము 9:7 => మీరు ఫలించి అభివృదిధ్నొందుడి; మీరు భూమిమీద సమృదిధ్గా సంతానము 

కని విసత్రించుడని వారితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 9:19 => ఈ ముగుగ్రు నోవహు కుమారులు; వీరి సంతానము భూమియందంతట 

వాయ్పించెను. 

ఆదికాండము 1:28 => దేవుడు వారిని ఆశీరవ్దించెను; ఎటల్నగా మీరు ఫలించి అభివృదిధ్పొంది 

విసత్రించి భూమిని నిండించి దానిని లోపరచుకొనుడి; సముదర్పు చేపలను ఆకాశ పకుష్లను 

భూమిమీద పార్కు పర్తి జీవిని ఏలుడని దేవుడు వారితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 8:17 => పకుష్లు పశువులు భూమిమీద పార్కు పర్తి జాతి పురుగులు మొదలైన సమసత్ 

శరీరులలో నీతో కూడ నునన్ పర్తి జంతువును వెంటబెటుట్కొని వెలుపలికి రావలెను. అవి భూమిమీద 

బహుగా విసత్రించి భూమిమీద ఫలించి అభివృదిధ్ పొందవలెనని నోవహుతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 10:32 => వారి వారి జనములలో వారి వారి సంతతుల పర్కారము, నోవహు 

కుమారుల వంశములు ఇవే. జలపర్వాహము గతించిన తరువాత వీరిలో నుండి జనములు భూమిమీద 

వాయ్పించెను. 

ఆదికాండము 5:4 => షేతును కనిన తరువాత ఆదాము బర్దికిన దినములు ఎనిమిదివందల ఏండుల్; 

అతడు కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 

ఆదికాండము 10:1 => ఇది నోవహు కుమారుడగు షేము హాము యాపెతను వారి వంశావళి. 

జలపర్ళయము తరువాత వారికి కుమారులు పుటిట్రి. 

ఆదికాండము 28:3 => సరవ్శకిత్గల దేవుడు నినున్ ఆశీరవ్దించి నీవు అనేక జనములగునటుల్ నీకు 

సంతానాభివృదిధ్ కలుగజేసి నినున్ విసత్రింపజేసి నీవు పరవాసివైన దేశమును, అనగా దేవుడు 

అబార్హామునకిచిచ్న దేశమును నీవు సావ్సథ్య్ముగా చేసికొనునటుల్ 
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నిరగ్మకాండము 1:7 => ఇశార్యేలీయులు బహు సంతానము గలవారై అభివృదిధ్పొంది విసత్రించి 

అతయ్ధికముగా పర్బలిరి; వారునన్ పర్దేశము వారితో నిండియుండెను. 

యోబు 20:4 => దుషుట్లకు విజయము కొదిద్కాలముండును భకిత్హీనులకు సంతోషము ఒక 

నిమిషమాతర్ముండును. 

కీరత్నలు 107:38 => మరియు ఆయన వారిని ఆశీరవ్దింపగా వారు అధికముగా సంతానాభివృదిధ్ 

నొందిరి ఆయన వారి పశువులను తగిగ్పోనియయ్లేదు 

కీరత్నలు 115:16 => ఆకాశములు యెహోవా వశము భూమిని ఆయన నరులకిచిచ్యునాన్డు. 

యెషయా 45:18 => ఆకాశములకు సృషిట్కరత్యగు యెహోవాయే దేవుడు; ఆయన భూమిని 

కలుగజేసి దాని సిదధ్పరచి సిథ్రపరచెను నిరాకారముగా నుండునటుల్ ఆయన దాని సృజింపలేదు 

నివాససథ్లమగునటుల్గా దాని సృజించెను ఆయన సెలవిచుచ్నదేమనగా యెహోవాను నేనే మరి ఏ 

దేవుడును లేడు.  

లూకా 3:36 => షేలహు కేయినానుకు, కేయినాను అరప్క్షదుకు, అరప్క్షదు షేముకు, షేము 

నోవహుకు, నోవహు లెమెకుకు, 

హెబీర్యులకు 1:1 => పూరవ్కాలమందు నానాసమయములలోను నానా విధములుగాను పర్వకత్ల 

దావ్రా మన పితరులతో మాటలాడిన దేవుడు 

వచనము 2 

మీ భయమును మీ బెదురును అడవి జంతువులనిన్టికిని ఆకాశపకుష్లనిన్టికిని నేలమీద పార్కు పర్తి 

పురుగుకును సముదర్పు చేపలనిన్టికిని కలుగును; అవి మీచేతికపప్గింపబడి యునన్వి. 

ఆదికాండము 1:28 => దేవుడు వారిని ఆశీరవ్దించెను; ఎటల్నగా మీరు ఫలించి అభివృదిధ్పొంది 

విసత్రించి భూమిని నిండించి దానిని లోపరచుకొనుడి; సముదర్పు చేపలను ఆకాశ పకుష్లను 

భూమిమీద పార్కు పర్తి జీవిని ఏలుడని దేవుడు వారితో చెపెప్ను. 
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ఆదికాండము 2:19 => దేవుడైన యెహోవా పర్తి భూజంతువును పర్తి ఆకాశపకిష్ని నేలనుండి 

నిరిమ్ంచి, ఆదాము వాటికి ఏ పేరు పెటుట్నో చూచుటకు అతనియొదద్కు వాటిని రపిప్ంచెను. జీవముగల 

పర్తిదానికి ఆదాము ఏ పేరు పెటెట్నో ఆ పేరు దానికి కలిగెను. 

ఆదికాండము 35:5 => వారు పర్యాణమై పోయినపుప్డు, దేవుని భయము వారి చుటుట్నన్ 

పటట్ణములమీద నుండెను గనుక వారు యాకోబు కుమారులను తరుమలేదు. 

లేవీయకాండము 26:6 => ఆ దేశములో నేను మీకు కేష్మము కలుగజేసెదను. మీరు 

పండుకొనునపుప్డు ఎవడును మిముమ్ను భయపెటట్డు, ఆ దేశములో దుషట్మృగములు లేకుండ 

చేసెదను, మీ దేశములోనికి ఖడగ్మురాదు; 

లేవీయకాండము 26:22 => మీ మధయ్కు అడవిమృగములను రపిప్ంచెదను; అవి మిముమ్ను 

సంతానరహితులగా చేసి మీ పశువులను హరించి మిముమ్ను కొదిద్మందిగా చేయును. మీ మారగ్ములు 

పాడైపోవును. 

యోబు 5:22 => పొలములోని రాళల్తో నీవు నిబంధన చేసికొనియుందువు అడవిమృగములు నీతో 

సమమ్తిగానుండును. 

యోబు 5:23 => పర్ళయమును కాష్మమును వచుచ్నపుప్డు నీవు వాటిని నిరల్క్షయ్ము చేయుదువు 

అడవిమృగములకు నీవు ఏమాతర్మును భయపడవు 

కీరత్నలు 8:4 => నీవు మనుషుయ్ని జాఞ్పకము చేసికొనుటకు వాడేపాటివాడు? నీవు నరపుతుర్ని 

దరిశ్ంచుటకు వాడేపాటివాడు? 

కీరత్నలు 8:5 => దేవునికంటె వానిని కొంచెము తకుక్వవానిగా చేసియునాన్వు. మహిమా 

పర్భావములతో వానికి కిరీటము ధరింపజేసియునాన్వు. 

కీరత్నలు 8:6 => నీచేతిపనులమీద వానికి అధికారమిచిచ్యునాన్వు. 

కీరత్నలు 8:7 => గొఱ ఱ్లనిన్టిని, ఎడల్ననిన్టిని అడవి మృగములను ఆకాశపకుష్లను సముదర్ 

మతస్య్ములను 

కీరత్నలు 8:8 => సముదర్మారగ్ములలో సంచరించువాటి ననిన్టిని వాని పాదములకిర్ంద నీవు 

ఉంచియునాన్వు. 
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కీరత్నలు 104:20 => నీవు చీకటి కలుగచేయగా రాతిర్యగుచునన్ది అపుప్డు అడవిజంతువులనిన్యు 

తిరుగులాడుచునన్వి. 

కీరత్నలు 104:21 => సింహపు పిలల్లు వేటకొరకు గరిజ్ంచుచునన్వి తమ ఆహారమును 

దేవునిచేతిలోనుండి తీసికొనజూచుచునన్వి. 

కీరత్నలు 104:22 => సూరుయ్డు ఉదయింపగానే అవి మరలిపోయి తమ గుహలలో పండుకొనును. 

కీరత్నలు 104:23 => సాయంకాలమువరకు పాటుపడి తమ పనులను జరుపుకొనుటకై మనుషుయ్లు 

బయలువెళుల్దురు. 

యెహెజేక్లు 34:25 => మరియు అవి అరణయ్ములో నిరభ్యముగా నివసించునటుల్ను, అడవిలో 

నిరభ్యముగా పండుకొనునటుల్ను నేను వారితో సమాధానారథ్ నిబంధన చేయుదును, దుషట్మృగములు 

దేశములో లేకుండ చేయుదును. 

హోషేయ 2:18 => ఆ దినమున నేను నా జనుల పక్షముగా భూజంతువులతోను ఆకాశపకుష్లతోను 

నేలను పార్కు జంతువులతోను నిబంధన చేయుదును. విలుల్ను ఖడగ్మును యుదధ్మును దేశములో 

ఉండకుండ మానిప్ంచి వారిని నిరభ్యముగా నివసింపజేయుదును. 

యాకోబు 3:7 => మృగపకిష్ సరప్ జలచరములలో పర్తి జాతియు నరజాతిచేత సాధు కాజాలును, 

సాధు ఆయెను గాని 

ఆదికాండము 1:26 => దేవుడు మన సవ్రూపమందు మన పోలికె చొపుప్న నరులను చేయుదము; 

వారు సముదర్పు చేపలను ఆకాశ పకుష్లను పశువులను సమసత్ భూమిని భూమిమీద పార్కు పర్తి 

జంతువును ఏలుదురుగాకనియు పలికెను. 

యోబు 39:11 => దాని బలము గొపప్దని దాని నముమ్దువా? దానికి నీ పని అపప్గించెదవా? 

కీరత్నలు 8:6 => నీచేతిపనులమీద వానికి అధికారమిచిచ్యునాన్వు. 

కీరత్నలు 50:10 => అడవిమృగములనిన్యు వేయికొండలమీది పశువులనిన్యు నావేగదా 

యిరిమ్యా 27:5 => అధిక బలముచేతను చాచిన బాహువుచేతను భూమిని భూమిమీదనునన్ 

నరులను జంతువులను నేనే సృజించి, ఎవరికిచుచ్ట నాయ్యమని నాకు తోచునో వారికే 

యిచుచ్చునాన్ను. 
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వచనము 3 

పార్ణముగల సమసత్ చరములు మీకు ఆహారమగును; పచచ్ని కూరమొకక్ల నిచిచ్నటుల్ వాటిని 

మీకిచిచ్యునాన్ను. 

లేవీయకాండము 11:1 => మరియు యెహోవా మోషే అహరోనులకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

లేవీయకాండము 11:2 => మీరు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుడి భూమిమీదనునన్ జీవులనిన్టిలోను 

మీరు ఈ జీవులను మాతర్ము తినవచుచ్ను; 

లేవీయకాండము 11:3 => జంతువులలో ఏది డెకక్లుగలదై నెమరువేయునో దాని తినవచుచ్ను గాని 

లేవీయకాండము 11:4 => నెమరువేయు వాటిలోను రెండు డెకక్లుగల వాటిలోను వీటిని 

తినకూడదు, ఒంటె నెమరువేయును గాని దానికి రెండు డెకక్లు లేవు గనుక అది మీకు అపవితర్ము. 

లేవీయకాండము 11:5 => పొటిట్ కుందేలు నెమరువేయును గాని దానికి రెండు డెకక్లు లేవు గనుక 

అది మీకు అపవితర్ము. 

లేవీయకాండము 11:6 => కుందేలు నెమరువేయును గాని దానికి రెండు డెకక్లు లేవు గనుక అది 

మీకు అపవితర్ము. 

లేవీయకాండము 11:7 => పంది విడిగానుండు రెండు డెకక్లు గలదిగాని అది నెమరువేయదు 

గనుక అది మీకు అపవితర్ము. 

లేవీయకాండము 11:8 => వాటి మాంసమును మీరు తినకూడదు; వాటి కళేబరములను 

ముటట్కూడదు; అవి మీకు అపవితర్ములు. 

లేవీయకాండము 11:9 => జలచరములనిన్టిలో వీటిని తినవచుచ్ను; సముదర్ములోనేమి, 

నదులలోనేమి, యే నీళల్లోనేమి, వేటికి రెకక్లు పొలుసులు ఉండునో వాటిని తినవచుచ్ను. 

లేవీయకాండము 11:10 => సముదర్ములలోనేమి, నదులలోనేమి, సమసత్ జలచరములలోను సమసత్ 

జలజంతువులలోను వేటికి రెకక్లు పొలుసులు ఉండవో అవనిన్యు మీకు హేయములు; 

లేవీయకాండము 11:11 => అవి మీకు హేయములుగానే ఉండవలెను. వాటి మాంసమును 

తినకూడదు, వాటి కళేబరములను హేయములుగా ఎంచుకొనవలెను. 
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లేవీయకాండము 11:12 => నీళల్లో దేనికి రెకక్లు పొలుసులు ఉండవో అది మీకు హేయము. 

లేవీయకాండము 11:13 => పకుష్లలో వీటిని హేయములుగా ఎంచుకొనవలెను. వీటిని తినవదుద్ 

ఇవి హేయములు; పకిష్రాజు, పెదద్ బోరువ, 

లేవీయకాండము 11:14 => కౌర్ంచపకిష్, గదద్, తెలల్గదద్, పర్తివిధమైన గదద్, 

లేవీయకాండము 11:15 => పర్తివిధమైన కాకి, నిపుప్కోడి, 

లేవీయకాండము 11:16 => కపిరిగాడు, కోకిల, 

లేవీయకాండము 11:17 => పర్తివిధమైన డేగ, 

లేవీయకాండము 11:18 => పైగిడికంటె, చెరువుకాకి, గుడల్గూబ, హంస, గూడబాతు, నలల్బోరువ, 

లేవీయకాండము 11:19 => సంకుబుడి కొంగ, పర్తివిధమైన కొంగ, కుకుడు గువవ్, గబిబ్లము. 

లేవీయకాండము 11:20 => రెకక్లుకలిగి నాలుగుకాళల్తో చరించు చరములనిన్యు మీకు 

హేయములు. 

లేవీయకాండము 11:21 => అయితే నాలుగు కాళల్తో చరించుచు నేలగంతులు వేయుటకు కాళల్మీద 

తొడలుగల పురుగులనిన్ తినవచుచ్ను. 

లేవీయకాండము 11:22 => నేతమిడత గాని చినన్మిడత గాని ఆకుమిడత గాని మిడతలలో పర్తి 

విధమైనది తినవచుచ్ను. 

లేవీయకాండము 11:23 => నాలుగు కాళుల్గల పురుగులనిన్యు మీకు హేయములు. 

లేవీయకాండము 11:24 => వాటివలన మీరు అపవితుర్లగుదురు వాటి కళేబరములను ముటిట్న 

పర్తివాడు సాయంకాలము వరకు అపవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 11:25 => వాటి కళేబరములలో కొంచెమైనను మోసిన పర్తివాడు తన బటట్లు 

ఉదుకుకొని సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 11:26 => రెండుడెకక్లు గల జంతువులనిన్టిలో విడిగా చీలిన డెకక్లు లేకయు, 

నెమరువేయకయు నుండునవి మీకు అపవితర్ములు, వాటి కళేబరములను ముటిట్న పర్తివాడు 

అపవితుర్డగును. 
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లేవీయకాండము 11:27 => నాలుగు కాళల్తో నడుచు సమసత్ జీవరాసులలో ఏవి అరకాలితో 

నడుచునో అవనిన్యు అపవితర్ములు; వాటి కళేబరములను ముటిట్న పర్తివాడు సాయంకాలమువరకు 

అపవితుర్డగును; 

లేవీయకాండము 11:28 => వాటి కళేబరమును మోసిన పర్తివాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని 

సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డగును; అవి మీకు అపవితర్మైనవి. 

లేవీయకాండము 11:29 => నేలమీద పార్కు జీవరాసులలో మీకు అపవితర్మైనవి ఏవేవనగా, చినన్ 

ముంగిస, చినన్ పందికొకుక్, పర్తి విధమైన బలిల్, 

లేవీయకాండము 11:30 => ఊసరవెలిల్, నేల మొసలి, తొండ, సరటము, అడవి యెలుక. 

లేవీయకాండము 11:31 => పార్కువాటిలో ఇవి మీకు అపవితర్ములు; ఇవి చచిచ్న తరువాత వీటిని 

ముటిట్న పర్తివాడు సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 11:32 => వాటిలో చచిచ్నదాని కళేబరము దేనిమీదపడునో అది అపవితర్మగును. 

అది చెకక్పాతర్యే గాని బటట్యే గాని చరమ్మే గాని సంచియే గాని పనిచేయు ఉపకరణము ఏదియు 

గాని అయినయెడల దానిని నీళల్లో వేయవలెను. అది సాయంకాలమువరకు అపవితర్మైయుండును; 

తరువాత అది పవితర్మగును. 

లేవీయకాండము 11:33 => వీటిలో ఏదైనను మంటిపాతర్లో పడినయెడల దానిలోనిదంతయు 

అపవితర్మగును; మీరు దానిని పగులగొటట్వలెను. 

లేవీయకాండము 11:34 => తినదగిన ఆహారమంతటిలో దేనిమీద ఆ నీళుళ్ పడునో అది 

అపవితర్మగును. అటిట్ పాతర్లో తార్గిన యే పానీయమును అపవితర్ము. 

లేవీయకాండము 11:35 => వాటి కళేబరములలో కొంచెము దేనిమీదపడునో అది అపవితర్మగును. 

అది పొయియ్యైనను కుంపటియైనను దానిని పగులగొటట్వలెను. అవి అపవితర్ములు, అవి మీకు 

అపవితర్ములుగా ఉండవలెను. 

లేవీయకాండము 11:36 => అయితే విసాత్రమైన నీళుల్గల ఊటలోగాని గుంటలోగాని కళేబరము 

పడినను ఆ నీళుల్ అపవితర్ములు కావు గాని కళేబరమునకు తగిలినది అపవితర్మగును. 
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లేవీయకాండము 11:37 => వాటి కళేబరములలో కొంచెము వితుత్కటుట్ వితత్నములమీద పడినను 

అవి అపవితర్ములు కావు గాని 

లేవీయకాండము 11:38 => ఆ వితత్నములమీద నీళుల్ పోసిన తరువాత కళేబరములో కొంచెము 

వాటిమీద పడినయెడల అవి మీకు అపవితర్ములగును.  

లేవీయకాండము 11:39 => మీరు తినదగిన జంతువులలో ఏదైనను చచిచ్నయెడల దాని 

కళేబరమును ముటుట్వాడు సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 11:40 => దాని కళేబరములో ఏదైనను తినువాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని 

సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డగును. దాని కళేబరమును మోయువాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని 

సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 11:41 => నేలమీద పార్కు జీవరాసులనిన్యు హేయములు, వాటిని తినకూడదు. 

లేవీయకాండము 11:42 => నేలమీద పార్కు జీవరాసులనిన్టిలో కడుపుతో చరించుదానినైనను 

నాలుగుకాళల్తో చరించుదానినైనను చాలా కాళుల్గల దానినైనను మీరు తినకూడదు; అవి హేయములు. 

లేవీయకాండము 11:43 => పార్కు జీవరాసులలో దేనినైనను తిని మిముమ్ను మీరు 

హేయపరచుకొనకూడదు; వాటివలన అపవితుర్లగునటుల్ వాటివలన అపవితర్త కలుగజేసికొనకూడదు. 

లేవీయకాండము 11:44 => నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను; నేను పరిశుదుధ్డను గనుక మీరు 

పరిశుదుధ్లైయుండునటుల్ మిముమ్ను మీరు పరిశుదద్పరచుకొనవలెను. నేలమీద పార్కు జీవరాసులలో 

దేనివలనను మిముమ్ను మీరు అపవితర్పరచుకొనకూడదు. 

లేవీయకాండము 11:45 => నేను మీకు దేవుడనైయుండుటకు ఐగుపుత్ దేశములోనుండి మిముమ్ను 

రపిప్ంచిన యెహోవాను; నేను పరిశుదుధ్డను గనుక మీరును పరిశుదుధ్లు కావలెను. 

లేవీయకాండము 11:46 => అపవితర్మైన దానికిని పవితర్మైన దానికిని తినదగిన జంతువులకును 

తినదగని జంతువులకును భేదము చేయునటుల్ 

లేవీయకాండము 11:47 => జంతువులను గూరిచ్యు, పకుష్లను గూరిచ్యు, జలచరములైన సమసత్ 

జీవులను గూరిచ్యు, నేలమీద పార్కు సమసత్ జీవులను గూరిచ్యు చేసిన విధి యిదే అని చెపుప్మనెను. 
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లేవీయకాండము 22:8 => అతడు కళేబరమునైనను చీలచ్బడినదానినైనను తిని దానివలన 

అపవితర్పరచుకొనకూడదు; నేను యెహోవాను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:15 => అయితే నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ ఆశీరవ్దించినకొలది 

యిండల్నిన్టిలో నీ మనసుస్ కోరుదానిని చంపి తినవచుచ్ను. పవితుర్లేమి అపవితుర్లేమి యెఱ ఱ్జింకను 

చినన్ దుపిప్ని తినినటుల్ తినవచుచ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:3 => నీవు హేయమైనదేదియు తినకూడదు. మీరు తినదగిన 

జంతువులు ఏవేవనగా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:4 => ఎదుద్, గొఱ ఱ్పిలల్, మేకపిలల్,  

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:5 => దుపిప్, ఎఱ ఱ్ చినన్జింక, దుపిప్, కారుమేక, కారుజింక, లేడి, 

కొండగొఱ ఱ్ అనునవే. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:6 => జంతువులలో రెండు డెకక్లుగలదై నెమరువేయు జంతువును 

తినవచుచ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:7 => నెమరువేయువాటిలోనిదే కాని రెండు డెకక్లుగలవాటిలోనిదే కాని 

నెమరువేసి ఒంటిడెకక్గల ఒంటె, కుందేలు, పొటిట్ కుందేలు అనువాటిని తినకూడదు. అవి మీకు 

హేయములు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:8 => మరియు పంది రెండు డెకక్లు గలదైనను నెమరువేయదు గనుక 

అది మీకు హేయము, వాటి మాంసము తినకూడదు, వాటి కళేబరములను ముటట్కూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:9 => నీట నివసించువాటనిన్టిలో మీరు వేటిని తినవచుచ్ననగా, 

రెకక్లు పొలుసులుగల వాటిననిన్టిని తినవచుచ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:10 => రెకక్లు పొలుసులు లేనిదానిని మీరు తినకూడదు అది మీకు 

హేయము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:11 => పవితర్మైన పర్తి పకిష్ని మీరు తినవచుచ్ను.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:12 => మీరు తినరానివి ఏవనగా పకిష్రాజు, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:13 => పెదద్ బోరువ, కౌర్ంచుపకిష్,  

Page  of 517 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:14 => పిలిల్గదద్, గదద్, తెలల్గదద్, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:15 => పర్తి విధమైన కాకి,  

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:16 => నిపుప్కోడి, కపిరిగాడు, కోకిల, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:17 => పర్తి విధమైన డేగ, పైడికంటె,  

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:18 => గుడల్గూబ, హంస, గూడబాతు, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:19 => తెలల్బందు, చెరువుకాకి, చీకుబాతు, సారసపకిష్, పర్తివిధమైన 

సంకుబుడికొంగ, కొంగ, కుకుడుగువవ్, గబిబ్లము అనునవి.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:20 => ఎగురు పర్తి పురుగు మీకు హేయము; వాటిని తినకూడదు, 

పవితర్మైన పర్తి పకిష్ని తినవచుచ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:21 => చచిచ్నదానిని మీరు తినకూడదు. నీ యింటనునన్ పరదేశికి 

దానిని ఇయయ్వచుచ్ను. వాడు దానిని తినవచుచ్ను; లేక అనుయ్నికి దాని అమమ్వచుచ్ను; ఏలయనగా నీ 

దేవుడైన యెహోవాకు నీవు పర్తిషిఠ్త జనము. మేకపిలల్ను దాని తలిల్పాలతో వండకూడదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:12 => అందులో భూమియందుండు సకల విధములైన చతుషాప్ద 

జంతువులును, పార్కు పురుగులును, ఆకాశపకుష్లును ఉండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:13 => అపుప్డు పేతురూ, నీవు లేచి చంపుకొని తినుమని ఒక 

శబద్మతనికి వినబడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:14 => అయితే పేతురు వదుద్ పర్భువా, నిషిదధ్మైనది అపవితర్మైనది 

ఏదైనను నేనెనన్డును తినలేదని చెపప్గా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:15 => దేవుడు పవితర్ము చేసినవాటిని నీవు నిషిదధ్మైన వాటినిగా 

ఎంచవదద్ని మరల రెండవమారు ఆ శబద్ము అతనికి వినబడెను. 

1 తిమోతి 4:3 => ఆ అబదిధ్కులు, వాత వేయబడిన మనసాస్కిష్ గలవారై, వివాహము నిషేధించుచు, 

సతయ్విషయమై అనుభవజాఞ్నము గల విశావ్సులు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి పుచుచ్కొను నిమితత్ము 

దేవుడు సృజించిన ఆహారవసుత్వులను కొనిన్టిని తినుట మానవలెనని చెపుప్చుందురు. 
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1 తిమోతి 4:4 => దేవుడు సృజించిన పర్తి వసుత్వును మంచిది. కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి 

పుచుచ్కొనినయెడల ఏదియు నిషేధింపతగినది కాదు; 

1 తిమోతి 4 : 5 = > ఏలయనగా అది దేవుని వాకయ్మువలనను పార్రథ్నవలనను 

పవితర్పరచబడుచునన్ది. 

ఆదికాండము 1:29 => దేవుడు ఇదిగో భూమిమీదనునన్ వితత్నములిచుచ్ పర్తి చెటుట్ను 

వితత్నములిచుచ్ వృక్షఫలముగల పర్తి వృక్షమును మీకిచిచ్యునాన్ను; అవి మీకాహారమగును. 

ఆదికాండము 1:30 => భూమిమీదనుండు జంతువులనిన్టికిని ఆకాశ పకుష్లనిన్టికిని భూమిమీద 

పార్కు సమసత్ జీవులకును పచచ్ని చెటల్నిన్యు ఆహారమగునని పలికెను. ఆ పర్కారమాయెను. 

కీరత్నలు 104:14 => పశువులకు గడిడ్ని నరుల ఉపయోగమునకు కూర మొకక్లను ఆయన 

మొలిపించుచునాన్డు 

కీరత్నలు 104:15 => అందుమూలమున భూమిలోనుండి ఆహారమును నరుల హృదయమును 

సంతోషపెటుట్ దార్కాష్రసమును వారి మొగములకు మెరుగునిచుచ్ తైలమును నరుల హృదయమును 

బలపరచు ఆహారమును ఆయన పుటిట్ంచుచునాన్డు  

రోమీయులకు 14:3 => తినువాడు తిననివాని తృణీకరింపకూడదు, తిననివాడు తినువానికి తీరుప్ 

తీరచ్కూడదు; ఏలయనగా దేవుడతనిని చేరుచ్కొనెను. 

రోమీయులకు 14:14 => సహజముగా ఏదియు నిషిదధ్ము కాదని నేను పర్భువైన యేసునందు ఎరిగి 

రూఢిగా నముమ్చునాన్ను. అయితే ఏదైనను నిషిదధ్మని యెంచుకొనువానికి అది నిషిదధ్మే. 

రోమీయులకు 14:17 => దేవుని రాజయ్ము భోజనమును పానమును కాదుగాని, నీతియు 

సమాధానమును పరిశుదాధ్తమ్యందలి ఆనందమునై యునన్ది. 

రోమీయులకు 14:20 => భోజనము నిమితత్ము దేవుని పనిని పాడుచేయకుడి; సమసత్ పదారథ్ములు 

పవితర్ములే గాని అనుమానముతో తినువానికి అది దోషము. 

1 కొరిందీయులకు 10:23 => అనిన్ విషయములయందు నాకు సావ్తంతర్య్ము కలదు గాని 

అనిన్యు చేయదగినవి కావు. అనిన్టియందు నాకు సావ్తంతర్య్ము కలదు గాని అనిన్యు కేష్మాభివృదిధ్ 

కలుగజేయవు. 

Page  of 519 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

1 కొరిందీయులకు 10:25 => మనసాస్కిష్ నిమితత్ము ఏ విచారణయు చేయక కటికవాని అంగడిలో 

అముమ్నదేదో దానిని తినవచుచ్ను. 

1 కొరిందీయులకు 10:26 => భూమియు దాని పరిపూరణ్తయు పర్భునివైయునన్వి. 

1 కొరిందీయులకు 10:31 => కాబటిట్ మీరు భోజనము చేసినను పానము చేసినను మీరేమి చేసినను 

సమసత్మును దేవుని మహిమకొరకు చేయుడి. 

కొలొసస్యులకు 2:16 => కాబటిట్ అనన్పానముల విషయములోనైనను, పండుగ అమావాసయ్ 

విశార్ంతిదినము అనువాటి విషయములోనైనను, మీకు తీరుప్తీరచ్ నెవనికిని అవకాశమియయ్కుడి. 

కొలొసస్యులకు 2:21 => మనుషుయ్ల ఆజఞ్లను పదధ్తులను అనుసరించిచేత పటుట్కొనవదుద్, రుచి 

చూడవదుద్, ముటట్వదుద్ అను విధులకు మీరు లోబడనేల? 

కొలొసస్యులకు 2:22 => అవనిన్యు వాడుకొనుటచేత నశించిపోవును. 

1 తిమోతి 4:3 => ఆ అబదిధ్కులు, వాత వేయబడిన మనసాస్కిష్ గలవారై, వివాహము నిషేధించుచు, 

సతయ్విషయమై అనుభవజాఞ్నము గల విశావ్సులు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి పుచుచ్కొను నిమితత్ము 

దేవుడు సృజించిన ఆహారవసుత్వులను కొనిన్టిని తినుట మానవలెనని చెపుప్చుందురు. 

1 తిమోతి 4:4 => దేవుడు సృజించిన పర్తి వసుత్వును మంచిది. కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి 

పుచుచ్కొనినయెడల ఏదియు నిషేధింపతగినది కాదు; 

ఆదికాండము 1:26 => దేవుడు మన సవ్రూపమందు మన పోలికె చొపుప్న నరులను చేయుదము; 

వారు సముదర్పు చేపలను ఆకాశ పకుష్లను పశువులను సమసత్ భూమిని భూమిమీద పార్కు పర్తి 

జంతువును ఏలుదురుగాకనియు పలికెను. 

కీరత్నలు 50:10 => అడవిమృగములనిన్యు వేయికొండలమీది పశువులనిన్యు నావేగదా 

యిరిమ్యా 27:5 => అధిక బలముచేతను చాచిన బాహువుచేతను భూమిని భూమిమీదనునన్ 

నరులను జంతువులను నేనే సృజించి, ఎవరికిచుచ్ట నాయ్యమని నాకు తోచునో వారికే 

యిచుచ్చునాన్ను. 

వచనము 4 
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అయినను మాంసమును దాని రకత్ముతో మీరు తినకూడదు; రకత్మే దాని పార్ణము. 

లేవీయకాండము 3:17 => అది మీ తరతరములకు మీ నివాససథ్లములనిన్టిలోను నితయ్మైన కటట్డ. 

లేవీయకాండము 7:26 => మరియు పకిష్దేగాని జంతువుదేగాని యే రకత్మును మీ 

నివాసములనిన్టిలో తినకూడదు. 

లేవీయకాండము 17:10 => మరియు ఇశార్యేలీయుల కుటుంబములలోనేమి, మీలో నివసించు 

పరదేశులలోనేమి, ఒకడు దేని రకత్ మును తినినను రకత్ము తినువానికి నేను విముఖుడనై 

జనులలోనుండి వాని కొటిట్వేయుదును. 

లేవీయకాండము 17:11 => రకత్ము దేహమునకు పార్ణము. మీనిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము 

చేయునటుల్ బలిపీఠముమీద పోయుటకై దానిని మీకిచిచ్తిని. రకత్ము దానిలోనునన్ పార్ణమునుబటిట్ 

పార్యశిచ్తత్ము చేయును. 

లేవీయకాండము 17:12 => కాబటిట్ మీలో ఎవడును రకత్ము తినకూడదనియు, మీలో నివసించు ఏ 

పరదేశియు రకత్ము తినకూడదనియు నేను ఇశార్యేలీయులకు ఆజాఞ్పించితిని. 

లేవీయకాండము 17:13 => మరియు ఇశార్యేలీయులలోనేగాని మీలో నివసించు 

పరదేశులలోనేగాని ఒకడు తినదగిన మృగమునైనను పకిష్నైనను వేటాడి పటిట్నయెడల వాడు దాని 

రకత్మును ఒలికించి మంటితో కపప్వలెను; ఏలయనగా అది సమసత్ దేహములకు పార్ణాధారము; 

లేవీయకాండము 17:14 => దాని రకత్ము దాని పార్ణమునకాధారము. కాబటిట్ మీరు ఏ 

దేహరకత్మును తినకూడదు. వాటి రకత్ము సరవ్ దేహములకు పార్ణాధారము; దానిని తిను పర్తివాడు 

మరణశిక్ష నొందునని నేను ఇశార్యేలీయులకు ఆజాఞ్పించితిని. 

లేవీయకాండము 19:26 => రకత్ము కూడినదేదియు తినకూడదు, శకునములు చూడకూడదు, 

మంతర్ యోగములు చేయకూడదు, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:16 => మీరు రకత్ము మాతర్ము తినక దానిని నీళల్వలె నేలమీద 

పారబోయవలెను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 12:23 => అయితే రకత్మును తిననే తినకూడదు. భదర్ము సుమీ. 

ఏలయనగా రకత్ము పార్ణము; మాంసముతో పార్ణాధారమైనదాని తినకూడదు; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:21 => చచిచ్నదానిని మీరు తినకూడదు. నీ యింటనునన్ పరదేశికి 

దానిని ఇయయ్వచుచ్ను. వాడు దానిని తినవచుచ్ను; లేక అనుయ్నికి దాని అమమ్వచుచ్ను; ఏలయనగా నీ 

దేవుడైన యెహోవాకు నీవు పర్తిషిఠ్త జనము. మేకపిలల్ను దాని తలిల్పాలతో వండకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:23 => వాటి రకత్మును మాతర్ము నీవు తినకూడదు. నీళల్వలె 

భూమిమీద దాని పార బోయవలెను 

1 సమూయేలు 14:34 => మీరు అకక్డకక్డికి జనుల మధయ్కు పోయి, అందరు తమ యెదుద్లను 

తమ గొఱ ఱ్లను నాయొదద్కు తీసికొనివచిచ్ యికక్డ వధించి భకిష్ంపవలెను; రకత్ముతో మాంసము తిని 

యెహోవా దృషిట్కి పాపము చేయకుడని వారితో చపుప్డని కొందరిని పంపెను. కాబటిట్ జనులందరు ఆ 

రాతిర్ తమ తమ యెదుద్లను తీసికొని వచిచ్ అకక్డ వధించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:20 => విగర్హ సంబంధమైన అపవితర్తను, జారతవ్మును, గొంతుపిసికి 

చంపినదానిని, రకత్మును, విసరిజ్ంచుటకు వారికి పతిర్క వార్సి పంపవలెనని నా అభిపార్యము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:25 => గనుక మనుషుయ్లను ఏరప్రచి, మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ 

పేరుకొరకు తముమ్నుతాము అపప్గించుకొనిన బరన్బా పౌలు అను  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:29 => ఈ అవశయ్మైన వాటికంటె ఎకుక్వైన యే భారమును మీమీద 

మోపకూడదని, పరిశుదాధ్తమ్కును మాకును తోచెను. వీటికి దూరముగా ఉండుటకు జాగర్తత్పడితిరా 

అది మీకు మేలు. మీకు కేష్మము కలుగును గాక. 

1 తిమోతి 4:4 => దేవుడు సృజించిన పర్తి వసుత్వును మంచిది. కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి 

పుచుచ్కొనినయెడల ఏదియు నిషేధింపతగినది కాదు; 

ఆదికాండము 1:26 => దేవుడు మన సవ్రూపమందు మన పోలికె చొపుప్న నరులను చేయుదము; 

వారు సముదర్పు చేపలను ఆకాశ పకుష్లను పశువులను సమసత్ భూమిని భూమిమీద పార్కు పర్తి 

జంతువును ఏలుదురుగాకనియు పలికెను. 

Page  of 522 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

నిరగ్మకాండము 26:33 => ఆ అడ డ్తెరను ఆ కొలుకుల కిర్ంద తగిలించి సాక్షయ్పు మందసము 

అడ డ్తెర లోపలికి తేవలెను. ఆ అడ డ్తెర పరిశుదధ్సథ్లమును అతిపరిశుదధ్సథ్లమును వేరుచేయును. 

లేవీయకాండము 17:14 => దాని రకత్ము దాని పార్ణమునకాధారము. కాబటిట్ మీరు ఏ 

దేహరకత్మును తినకూడదు. వాటి రకత్ము సరవ్ దేహములకు పార్ణాధారము; దానిని తిను పర్తివాడు 

మరణశిక్ష నొందునని నేను ఇశార్యేలీయులకు ఆజాఞ్పించితిని. 

యెహోషువ 22:23 => యెహోవాను అనుసరింపక తొలగిపోయి, దహనబలినైనను నైవేదయ్మునైనను 

దానిమీద అరిప్ంచుటకే గాని సమాధాన బలులను దానిమీద అరిప్ంచుటకే గాని మేము ఈ 

బలిపీఠమును కటిట్నయెడల యెహోవా తానే విమరశ్ చేయునుగాక. వేరొక హేతువుచేతనే ఈ 

బలిపీఠమును కటిట్తివిు. 

1 సమూయేలు 14:32 => జనులు దోపుడుమీద ఎగబడి, గొఱ ఱ్లను ఎడల్ను పెయయ్లను తీసికొని 

నేలమీద వాటిని వధించి రకత్ముతోనే భకిష్ంచినందున 

2 సమూయేలు 23:17 => పార్ణమునకు తెగించి పోయి తెచిచ్నవారి చేతి నీళుల్ తార్గుదునా? అని 

చెపిప్ తార్గనొలల్కుండెను. ఆ ముగుగ్రు బలాఢుయ్లు ఈ కారయ్ములు చేసిరి. 

యెహెజేక్లు 33:25 => కాబటిట్ వారికీమాట పర్కటన చేయుము పర్భువగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా రకత్ము ఓడిచ్వేయక మాంసము భుజించు మీరు, మీ విగర్హములవైపు 

దృషిట్యుంచు మీరు, నరహతయ్చేయు మీరు, ఈ దేశమును సవ్తంతిర్ంచుకొందురా? 

వచనము 5 

మరియు మీకు పార్ణమైన మీ రకత్మునుగూరిచ్ విచారణ చేయుదును; దానిగూరిచ్ పర్తి జంతువును 

నరులను విచారణ చేయుదును; పర్తి నరుని పార్ణమునుగూరిచ్ వాని సహోదరుని విచారణ 

చేయుదును. 

నిరగ్మకాండము 21:12 => నరుని చావగొటిట్నవానికి నిశచ్యముగా మరణశిక్ష విధింపవలెను. 
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నిరగ్మకాండము 21:28 => ఎదుద్ పురుషునైనను సతరీనైనను చావపొడిచినయెడల నిశచ్యముగా 

రాళల్తో ఆ యెదుద్ను చావకొటట్వలెను. దాని మాంసమును తినకూడదు, అయితే ఆ యెదుద్ 

యజమానుడు నిరోద్షియగును. 

నిరగ్మకాండము 21:29 => ఆ యెదుద్ అంతకు ముందు పొడుచునది అని దాని యజమానునికి 

తెలుపబడినను, వాడు దాని భదర్ము చేయకుండుటవలన అది పురుషునైనను సతరీనైనను చంపినయెడల 

ఆ యెదుద్ను రాళల్తో చావగొటట్వలెను; దాని యజమానుడు మరణశిక్ష నొందవలెను. 

ఆదికాండము 4:9 => యెహోవా నీ తముమ్డైన హేబెలు ఎకక్డునాన్డని కయీనునడుగగా అతడు 

నేనెరుగను; నా తముమ్నికి నేను కావలివాడనా అనెను. 

ఆదికాండము 4:10 => అపుప్డాయన నీవు చేసినపని యేమిటి? నీ తముమ్ని రకత్ము యొకక్ సవ్రము 

నేలలోనుండి నాకు మొరపెటుట్చునన్ది. 

లేవీయకాండము 19:16 => నీ పర్జలలో కొండెములాడుచు ఇంటింటికి తిరుగకూడదు, నీ 

సహోదరునికి పార్ణహాని చేయ చూడకూడదు, నేను యెహోవాను. 

సంఖాయ్కాండము 35:31 => చావతగిన నరహంతకుని పార్ణముకొరకు మీరు విమోచన ధనమును 

అంగీకరింపక నిశచ్యముగా వానికి మరణశిక్ష విధింపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 35:32 => మరియు ఆశర్యపురమునకు పారిపోయినవాడు యాజకుడు 

మృతినొందక మునుపు సవ్దేశమందు నివసించునటుల్ వానిచేత విమోచన ధనమును 

అంగీకరింపకూడదు. 

సంఖాయ్కాండము 35:33 => మీరుండు దేశమును అపవితర్పరచకూడదు; నరహతయ్ దేశమును 

అపవితర్పరచును గదా. దేశములో చిందిన రకత్ము నిమితత్ము చిందించిన వాని రకత్మువలననే 

పార్యశిచ్తత్ము కలుగునుగాని మరి దేనివలనను కలుగదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:1 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచుచ్చునన్ దేశములో ఒకడు చంపబడి 

పొలములో పడియుండుట కనబడునపుప్డు, వాని చంపినవాడెవడో అది తెలియక యుండినయెడల 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:2 => నీ పెదద్లును నీ నాయ్యాధిపతులును వచిచ్ చంపబడినవాని 

చుటుట్నునన్ పురముల దూరము కొలిపింపవలెను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 21:3 => ఏ ఊరు ఆ శవమునకు సమీపముగా ఉండునో ఆ ఊరి పెదద్లు 

ఏ పనికిని పెటట్బడక కాడి యీడవ్ని పెయయ్ను తీసికొని 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:4 => దునన్బడకయు వితత్బడకయునునన్ యేటి లోయలోనికి ఆ 

పెయయ్ను తోలుకొనిపోయి అకక్డ, అనగా ఆ లోయలో ఆ పెయయ్మెడను విరుగతియయ్వలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:5 => అపుప్డు యాజకులైన లేవీయులు దగగ్రకు రావలెను. 

యెహోవాను సేవించి యెహోవా నామమున దీవించుటకు ఆయన వారిని ఏరప్రచుకొనెను గనుక వారి 

నోటిమాటచేత పర్తి వివాదమును దెబబ్విషయమైన పర్తి వాయ్జెయ్మును విమరిశ్ంపబడవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:6 => అపుప్డు ఆ శవమునకు సమీపమందునన్ ఆ ఊరి పెదద్లందరు ఆ 

యేటి లోయలో మెడ విరుగతీయబడిన ఆ పెయయ్పైని తమచేతులు కడుగుకొని 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:7 => మాచేతులు ఈ రకత్మును చిందింపలేదు, మా కనున్లు ఇది 

చూడలేదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:8 => యెహోవా, నీవు విమోచించిన నీ జనమైన ఇశార్యేలీయుల 

నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము కలుగనిముమ్; నీ జనమైన ఇశార్యేలీయులమీద నిరోద్షియొకక్ పార్ణము 

తీసిన దోషమును మోపవదద్ని చెపప్వలెను. అపుప్డు పార్ణము తీసిన దోషమునకు వారినిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము కలుగును.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:9 => అటుల్ నీవు యెహోవా దృషిట్కి యథారథ్మైనది చేయునపుప్డు నీ 

మధయ్నుండి నిరోద్షియొకక్ పార్ణము విషయమైన దోషమును పరిహరించెదవు. 

కీరత్నలు 9:12 => ఆయన రకాత్పరాధమునుగూరిచ్ విచారణ చేయునపుప్డు బాధపరచబడువారిని 

జాఞ్పకము చేసికొనును వారి మొఱ ఱ్ను ఆయన మరువడు. 

మతత్యి 23:35 => నీతిమంతుడైన హేబెలు రకత్ము మొదలుకొని బలిపీఠమునకును, 

దేవాలయమునకును మధయ్ మీరు చంపిన బరకీయ కుమారుడగు జెకరాయ్ రకత్మువరకు భూమిమీద 

చిందింపబడిన నీతిమంతుల రకత్మంతయు మీ మీదికి వచుచ్ను. 

Page  of 525 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:26 => మరియు యావదూభ్మిమీద కాపురముండుటకు ఆయన 

యొకనినుండి పర్తి జాతిమనుషుయ్లను సృషిట్ంచి, వారు ఒకవేళ దేవునిని తడవులాడి కనుగొందురేమో 

యని,  

ఆదికాండము 4:14 => నేడు ఈ పర్దేశమునుండి ననున్ వెళల్గొటిట్తివి; నీ సనిన్ధికి రాకుండ 

వెలివేయబడి దిగులుపడుచు భూమిమీద దేశదిమమ్రినైయుందును. కావున ననున్ కనుగొనువాడెవడో 

వాడు ననున్ చంపునని యెహోవాతో అనెను. 

ఆదికాండము 27:45 => అపుప్డు నేను అకక్డనుండి నినున్ పిలిపించెదను. ఒకక్నాడే మీ యిదద్రిని 

నేను పోగొటుట్కొననేల అనెను. 

ఆదికాండము 37:21 => రూబేను ఆ మాట విని మనము వానిని చంపరాదని చెపిప్ వారిచేతులలో 

పడకుండ అతని విడిపించెను. 

ఆదికాండము 42:22 => మరియు రూబేను ఈ చినన్వానియెడల పాపము చేయకుడని నేను మీతో 

చెపప్లేదా? అయినను మీరు వినరైతిరి గనుక అతని రకాత్పరాధము మనమీద మోపబడుచునన్దని వారి 

కుతత్ర మిచెచ్ను. 

ఆదికాండము 43:9 => నేను అతనిగూరిచ్ పూటపడుదును, నీవు అతనిగూరిచ్ ననున్ అడుగవలెను; 

నేను అతని తిరిగి నీయొదద్కు తీసికొనివచిచ్ నీయెదుట నిలువబెటట్నియెడల ఆ నింద నా మీద 

ఎలల్పుప్డును ఉండును. 

నిరగ్మకాండము 20:13 => నరహతయ్ చేయకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 26:33 => ఆ అడ డ్తెరను ఆ కొలుకుల కిర్ంద తగిలించి సాక్షయ్పు మందసము 

అడ డ్తెర లోపలికి తేవలెను. ఆ అడ డ్తెర పరిశుదధ్సథ్లమును అతిపరిశుదధ్సథ్లమును వేరుచేయును. 

లేవీయకాండము 24:17 => ఎవడైనను ఒకనిని పార్ణహతయ్ చేసినయెడల వానికి మరణశిక్ష 

విధింపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 35:16 => ఒకడు చచుచ్నటుల్ వానిని ఇనుప ఆయుధముతో కొటుట్వాడు 

నరహంతకుడు ఆ నరహంతకునికి నిశచ్యముగా మరణశిక్ష విధింపవలెను. 
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2 సమూయేలు 1:16 => నీ నోటి మాటయే నీమీద సాక్షయ్ము గనుక నీ పార్ణమునకు నీవే 

ఉతత్రవాదివని వానితో చెపిప్ తనవారిలో ఒకని పిలిచి నీవు పోయి వాని చంపుమనగా అతడు వానిని 

కొటిట్ చంపెను. 

2 సమూయేలు 4:11 => వాడు తెచిచ్న వరత్మానమునకు బహుమానముగా సికల్గులో నేను వానిని 

పటుట్కొని చంపించితిని. కావున దురామ్రుగ్లైన మీరు ఇషోబ్షెతు ఇంటిలో చొరబడి, అతని మంచము 

మీదనే నిరోద్షియగువానిని చంపినపుప్డు మీచేత అతని పార్ణదోషము విచారింపక పోవుదునా? 

లోకములో ఉండకుండ నేను మిముమ్ను తీసివేయక మానుదునా? 

2 సమూయేలు 12:9 => నీవు యెహోవా మాటను తృణీకరించి ఆయన దృషిట్కి చెడుతనము 

చేసితివేమి? హితీత్యుడగు ఊరియాను కతిత్చేత చంపించి అతని భారయ్ను నీకు భారయ్యగునటుల్గా నీవు 

పటుట్కొనియునాన్వు; అమోమ్నీయులచేత నీవతని చంపించితివి గదా? 

1 రాజులు 2:31 => అందుకు రాజు ఇటల్నెను అతడు నీతో చెపిప్నటుల్గా చేయుము; అతడు 

ధారపోసిన నిరపరాధుల రకత్మును నామటుట్కును నా తండిర్ కుటుంబికుల మటుట్కును పరిహారము 

చేయుటకై అతని చంపి పాతిపెటుట్ము.  

2 దినవృతాత్ంతములు 24:22 => ఈ పర్కారము రాజైన యోవాషు జెకరాయ్ తండిర్యైన 

యెహోయాదా తనకు చేసిన ఉప కారమును మరచినవాడై అతని కుమారుని చంపించెను; అతడు 

చనిపోవునపుప్డు యెహోవా దీని దృషిట్ంచి దీనిని విచారణలోనికి తెచుచ్నుగాక యనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:3 => రాజయ్ము తనకు సిథ్రమైనపుప్డు అతడు రాజైన తన తండిర్ని చంపిన 

రాజసేవకులను చంపించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:25 => దేశ జనులు ఆమోను రాజుమీద కుటర్ చేసినవారినందరిని 

హతముచేసి అతని కుమారుడైన యోషీయాను అతని సాథ్నమందు రాజుగా నియమించిరి. 

కీరత్నలు 10:13 => దుషుట్లు దేవుని తృణీకరించుట యేల? నీవు విచారణ చేయవని వారు తమ 

హృదయములలో అనుకొనుట యేల?  

యెహెజేక్లు 3:18 => అవశయ్ముగా నీవు మరణమవుదువని నేను దురామ్రుగ్నిగూరిచ్ ఆజఞ్ ఇయయ్గా 

నీవు అతనిని హెచచ్రిక చేయకయు, అతడు జీవించునటుల్ తన దురామ్రగ్తను విడిచిపెటట్వలెనని వానిని 
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హెచచ్రిక చేయకయు నుండినయెడల ఆ దురామ్రుగ్డు తాను చేసిన దోషమునుబటిట్ మరణమవును గాని 

అతని రకత్మునకు నినున్ ఉతత్రవాదిగా ఎంచుదును. 

యెహెజేక్లు 18:10 => అయితే ఆ నీతిపరునికి కుమారుడు పుటట్గా వాడు బలాతాక్రము చేయువాడై 

పార్ణహానికరుడై, చేయరాని కిర్యలలో దేనినైనను చేసి 

యెహెజేక్లు 33:6 => అయితే కావలివాడు ఖడగ్ము వచుచ్ట చూచియు, బాకా ఊదనందుచేత 

జనులు అజాగర్తత్గా ఉండుటయు, ఖడగ్ము వచిచ్ వారిలో ఒకని పార్ణము తీయుటయు 

తటసిథ్ంచినయెడల వాడు తన దోషమునుబటిట్ పటట్బడినను, నేను కావలివానియొదద్ వాని 

పార్ణమునుగూరిచ్ విచారణ చేయుదును.  

మతత్యి 5:21 => నరహతయ్ చేయవదుద్; నరహతయ్ చేయువాడు విమరశ్కు లోనగునని పూరివ్కులతో 

చెపప్బడిన మాట మీరు వినాన్రు గదా. 

లూకా 11:50 => వారు కొందరిని చంపుదురు, కొందరిని హింసింతురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:4 => ఆ దీవ్పవాసులు ఆ జంతువతని చేతిని వేర్లాడుట చూచినపుప్డు 

నిశచ్యముగా ఈ మనుషుయ్డు నరహంతకుడు; ఇతడు సముదర్మునుండి తపిప్ంచుకొనినను 

నాయ్యమాతనిని బర్దుకనియయ్దని తమలో తాము చెపుప్కొనిరి. 

1 తిమోతి 1:9 => ధరమ్శాసత్రము ధరమ్విరోధులకును అవిధేయులకును భకిత్హీనులకును 

పాపిషుట్లకును అపవితుర్లకును మతదూషకులకును పితృహంతకులకును మాతృహంతకులకును 

నరహంతకులకును వయ్భిచారులకును పురుషసంయోగులకును మనుషయ్చోరులకును అబదిధ్కులకును 

అపర్మాణికులకును,  

పర్కటన 13:10 => ఎవడైనను చెరపటట్వలెనని యునన్యెడల వాడు చెరలోనికి పోవును, ఎవడైనను 

ఖడగ్ముచేత చంపినయెడల వాడు ఖడగ్ముచేత చంపబడవలెను; ఈ విషయములో పరిశుదుధ్ల ఓరుప్ను 

విశావ్సమును కనబడును. 

వచనము 6 
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నరుని రకత్మును చిందించువాని రకత్ము నరునివలననే చిందింపబడును; ఏలయనగా దేవుడు తన 

సవ్రూపమందు నరుని చేసెను. 

నిరగ్మకాండము 21:12 => నరుని చావగొటిట్నవానికి నిశచ్యముగా మరణశిక్ష విధింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 21:13 => అయితే వాడు చంపవలెనని పొంచియుండకయే దైవికముగా వానిచేత ఆ 

హతయ్ జరిగినయెడల వాడు పారిపోగల యొక సథ్లమును నీకు నిరణ్యించెదను. 

నిరగ్మకాండము 21:14 => అయితే ఒకడు తన పొరుగువానిమీద దౌరజ్నయ్ముగా వచిచ్ కపటముగా 

చంప లేచినయెడల వాడు నా బలిపీఠము నాశర్యించినను వాని లాగివేసి చంపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 22:2 => దొంగ కనన్ము వేయుచుండగా వాడు దొరికి చచుచ్నటుల్ కొటట్బడినయెడల 

అందువలన రకాత్పరాధముండదు. 

నిరగ్మకాండము 22:3 => సూరుయ్డు ఉదయించిన తరువాత వాని కొటిట్నయెడల వానికి 

రకాత్పరాధముండును; వాడు సరిగా సొముమ్ మరల చెలిల్ంపవలెను. వానికేమియు లేకపోయినయెడల 

వాడు దొంగతనము చేసినందున అమమ్బడవలెను. 

లేవీయకాండము 17:4 => పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్కు దానిని ముందు తేక 

పాళెములో వధించినను పాళెమునకు వెలుపల వధించినను ఆ మనుషుయ్డు తన పర్జలలోనుండి 

కొటిట్వేయబడును; 

లేవీయకాండము 24:17 => ఎవడైనను ఒకనిని పార్ణహతయ్ చేసినయెడల వానికి మరణశిక్ష 

విధింపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 35:25 => అటుల్ సమాజము నరహతయ్ విషయములో పర్తిహతయ్ చేయువాని 

చేతిలోనుండి ఆ నరహంతకుని విడిపింపవలెను. అపుప్డు సమాజము వాడు పారిపోయిన 

ఆశర్యపురమునకు వాని మరల పంపవలెను. వాడు పరిశుదధ్తైలముతో అభిషేకింపబడిన 

పర్ధానయాజకుడు మృతినొందువరకు అకక్డనే నివసింపవలెను.  

1 రాజులు 2:5 => అయితే సెరూయా కుమారుడైన యోవాబు నాకు చేసిన దానిని, ఇశార్యేలు 

సేనాధిపతులగు నేరు కుమారుడైన అబేన్రు యెతెరు కుమారుడైన అమాశాయను వారిదద్రికి అతడు 
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చేసినదానిని నీవెరుగుదువు; అతడు వారిని చంపి యుదధ్సమయమందైనటుల్గా సమాధానకాలమందు 

రకత్ము చిందించి దానిని తన నడికటుట్మీదను తన పాదరక్షల మీదను పడజేసెను. 

1 రాజులు 2:6 => నీకు తోచినటుల్ అతనికి చేయవచుచ్ను గాని అతని నెరసిన తలవెండుర్కలను 

సమాధికి నెమమ్దిగా దిగనియయ్వదుద్. 

1 రాజులు 2:28 => యోవాబు అబా ష్లోము పక్షము అవలంబింపకపోయినను అదోనీయా పక్షము 

అవలంబించియుండెను గనుక ఈ వరత్మానములు అతనికి రాగా అతడు పారిపోయి యెహోవా 

గుడారమునకు వచిచ్ బలిపీఠపు కొముమ్లను పటుట్కొనెను. 

1 రాజులు 2:29 => యోవాబు పారిపోయి యెహోవా గుడారమునకు వచిచ్ బలిపీఠమునొదద్ 

నునాన్డను సంగతి రాజగు సొలొమోనునకు వినబడగా సొలొమోను యెహోయాదా కుమారుడైన 

బెనాయాను పిలిపించి నీవు వెళి ల్ వానిమీద పడుమని ఆజఞ్ ఇచిచ్నందున 

1 రాజులు 2:30 => బెనాయా యెహోవా గుడారమునకు వచిచ్ రాజు నినున్ బయటికి రమమ్ని 

సెలవిచెచ్నని యోవాబుతో చెపెప్ను. అతడు అదికాదు, నేనికక్డనే చచెచ్దననగా, బెనాయా తిరిగి 

రాజునొదద్కు వచిచ్ యోవాబు తనతో చెపిప్న మాట రాజునకు తెలియజేసెను. 

1 రాజులు 2:31 => అందుకు రాజు ఇటల్నెను అతడు నీతో చెపిప్నటుల్గా చేయుము; అతడు 

ధారపోసిన నిరపరాధుల రకత్మును నామటుట్కును నా తండిర్ కుటుంబికుల మటుట్కును పరిహారము 

చేయుటకై అతని చంపి పాతిపెటుట్ము.  

1 రాజులు 2:32 => నేరు కుమారుడును ఇశార్యేలు వారి సమూహాధిపతియునైన అబేన్రును, 

యెతెరు కుమారుడును యూదావారి సేనాధిపతియునైన అమాశాయును అను తనకంటె నీతిపరులును 

యోగుయ్లునగు ఈ ఇదద్రు మనుషుయ్లమీద పడి యోవాబు నా తండిర్యైన దావీదు ఎరుగకుండ కతిత్చేత 

వారిని చంపివేసెను గనుక అతడు ధారపోసిన రకత్ము యెహోవా అతని తలమీదికే రపిప్ంచును. 

1 రాజులు 2:33 => మరియు వీరు పార్ణదోషమునకు యోవాబును అతని సంతతివారును 

సదాకాలము ఉతత్రవాదులు గాని, దావీదునకును అతని సంతతికిని అతని కుటుంబికులకును అతని 

సింహాసనమునకును సమాధానము యెహోవావలన ఎనన్టెనన్టికిని కలిగియుండును. 

Page  of 530 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

1 రాజులు 2:34 => కాబటిట్ యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయా వచిచ్ అతనిమీద పడి అతని 

చంపగా అతడు అరణయ్మందుండు తన యింటిలో పాతిపెటట్బడెను. 

మతత్యి 26:52 => యేసు నీ కతిత్ వరలో తిరిగి పెటుట్ము; కతిత్ పటుట్కొను వారందరు కతిత్చేతనే 

నశింతురు. 

రోమీయులకు 13:4 => నీవు చెడ డ్ది చేసినయెడల భయపడుము, వారు ఊరకయే ఖడగ్ము ధరింపరు; 

కీడు చేయువానిమీద ఆగర్హము చూపుటకై వారు పర్తికారము చేయు దేవుని పరిచారకులు. 

పర్కటన 13:10 => ఎవడైనను చెరపటట్వలెనని యునన్యెడల వాడు చెరలోనికి పోవును, ఎవడైనను 

ఖడగ్ముచేత చంపినయెడల వాడు ఖడగ్ముచేత చంపబడవలెను; ఈ విషయములో పరిశుదుధ్ల ఓరుప్ను 

విశావ్సమును కనబడును. 

ఆదికాండము 1:26 => దేవుడు మన సవ్రూపమందు మన పోలికె చొపుప్న నరులను చేయుదము; 

వారు సముదర్పు చేపలను ఆకాశ పకుష్లను పశువులను సమసత్ భూమిని భూమిమీద పార్కు పర్తి 

జంతువును ఏలుదురుగాకనియు పలికెను. 

ఆదికాండము 1:27 => దేవుడు తన సవ్రూపమందు నరుని సృజించెను; దేవుని సవ్రూపమందు వాని 

సృజించెను; సతరీనిగాను పురుషునిగాను వారిని సృజించెను. 

ఆదికాండము 5:1 => ఆదాము వంశావళి గర్ంథము ఇదే. దేవుడు ఆదామును సృజించిన దినమున 

దేవుని పోలికెగా అతని చేసెను; 

కీరత్నలు 51:4 => నీకు కేవలము నీకే విరోధముగా నేను పాపము చేసియునాన్ను నీ దృషిట్యెదుట 

నేను చెడుతనము చేసియునాన్ను కావున ఆజఞ్ ఇచుచ్నపుప్డు నీవు నీతిమంతుడవుగా అగపడుదువు 

తీరుప్ తీరుచ్నపుప్డు నిరమ్లుడవుగా అగపడుదువు.  

యాకోబు 3:9 => దీనితో తండిర్యైన పర్భువును సుత్తింతుము, దీనితోనే దేవుని పోలికెగా పుటిట్న 

మనుషుయ్లను శపింతుము. 

ఆదికాండము 3:14 => అందుకు దేవుడైన యెహోవా సరప్ముతో నీవు దీని చేసినందున 

పశువులనిన్టిలోను భూజంతువులనిన్టిలోను నీవు శపించబడినదానివై నీ కడుపుతో పార్కుచు నీవు 

బర్దుకు దినములనిన్యు మనున్ తిందువు 
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ఆదికాండము 4:14 => నేడు ఈ పర్దేశమునుండి ననున్ వెళల్గొటిట్తివి; నీ సనిన్ధికి రాకుండ 

వెలివేయబడి దిగులుపడుచు భూమిమీద దేశదిమమ్రినైయుందును. కావున ననున్ కనుగొనువాడెవడో 

వాడు ననున్ చంపునని యెహోవాతో అనెను. 

ఆదికాండము 27:45 => అపుప్డు నేను అకక్డనుండి నినున్ పిలిపించెదను. ఒకక్నాడే మీ యిదద్రిని 

నేను పోగొటుట్కొననేల అనెను. 

ఆదికాండము 42:22 => మరియు రూబేను ఈ చినన్వానియెడల పాపము చేయకుడని నేను మీతో 

చెపప్లేదా? అయినను మీరు వినరైతిరి గనుక అతని రకాత్పరాధము మనమీద మోపబడుచునన్దని వారి 

కుతత్ర మిచెచ్ను. 

నిరగ్మకాండము 2:12 => అతడు ఇటు అటు తిరిగిచూచి యెవడును లేకపోగా ఆ ఐగుపీత్యుని చంపి 

యిసుకలో వాని కపిప్పెటెట్ను. 

నిరగ్మకాండము 20:13 => నరహతయ్ చేయకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 21:20 => ఒకడు తన దాసుడైనను తన దాసియైనను చచుచ్నటుల్ కఱ ఱ్తో 

కొటిట్నయెడల అతడు నిశచ్యముగా పర్తిదండన నొందును. 

నిరగ్మకాండము 21:28 => ఎదుద్ పురుషునైనను సతరీనైనను చావపొడిచినయెడల నిశచ్యముగా 

రాళల్తో ఆ యెదుద్ను చావకొటట్వలెను. దాని మాంసమును తినకూడదు, అయితే ఆ యెదుద్ 

యజమానుడు నిరోద్షియగును. 

సంఖాయ్కాండము 35:16 => ఒకడు చచుచ్నటుల్ వానిని ఇనుప ఆయుధముతో కొటుట్వాడు 

నరహంతకుడు ఆ నరహంతకునికి నిశచ్యముగా మరణశిక్ష విధింపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 35:31 => చావతగిన నరహంతకుని పార్ణముకొరకు మీరు విమోచన ధనమును 

అంగీకరింపక నిశచ్యముగా వానికి మరణశిక్ష విధింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 19:11 => ఒకడు తన పొరుగువానియందు పగపటిట్ వానికొరకు 

పొంచియుండి వానిమీదపడి వాడు చచుచ్నటుల్ కొటిట్ 

దివ్తీయోపదేశకాండము 19:13 => వాని కటాకిష్ంపకూడదు; నీకు మేలు కలుగునటుల్ 

ఇశార్యేలీయుల మధయ్నుండి నిరోద్షి పార్ణవిషయమైన దోషమును పరిహరింపవలెను. 
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1 సమూయేలు 15:33 => సమూయేలు నీ కతిత్ సతరీలకు సంతులేకుండ చేసినటుల్ నీ తలిల్కిని సతరీలలో 

సంతులేకపోవునని అతనితో చెపిప్ గిలాగ్లులో యెహోవా సనిన్ధిని అగగును తుతుత్నియలుగా నరికెను. 

1 సమూయేలు 19:4 => యోనాతాను తన తండిర్యైన సౌలుతో దావీదునుగూరిచ్ దయగా 

మాటలాడి నీ సేవకుడైన దావీదు నీ విషయములో ఏ తపిప్దమును చేసినవాడు కాక బహు మేలుచేసెను 

గనుక, రాజా నీవు అతని విషయములో ఏ పాపము చేయకుందువు గాక. 

2 సమూయేలు 1:16 => నీ నోటి మాటయే నీమీద సాక్షయ్ము గనుక నీ పార్ణమునకు నీవే 

ఉతత్రవాదివని వానితో చెపిప్ తనవారిలో ఒకని పిలిచి నీవు పోయి వాని చంపుమనగా అతడు వానిని 

కొటిట్ చంపెను. 

2 సమూయేలు 3:28 => ఆ తరువాత ఈ సమాచారము దావీదునకు వినబడినపుప్డు అతడు 

అనుకొనిన దేమనగా నేనును నా రాజయ్మును నేరు కుమారుడగు అబేన్రు పార్ణము తీయుట 

విషయములో యెహోవా సనిన్ధిని ఎపప్టికిని నిరపరాధులమే. 

2 సమూయేలు 4:11 => వాడు తెచిచ్న వరత్మానమునకు బహుమానముగా సికల్గులో నేను వానిని 

పటుట్కొని చంపించితిని. కావున దురామ్రుగ్లైన మీరు ఇషోబ్షెతు ఇంటిలో చొరబడి, అతని మంచము 

మీదనే నిరోద్షియగువానిని చంపినపుప్డు మీచేత అతని పార్ణదోషము విచారింపక పోవుదునా? 

లోకములో ఉండకుండ నేను మిముమ్ను తీసివేయక మానుదునా? 

2 సమూయేలు 12:9 => నీవు యెహోవా మాటను తృణీకరించి ఆయన దృషిట్కి చెడుతనము 

చేసితివేమి? హితీత్యుడగు ఊరియాను కతిత్చేత చంపించి అతని భారయ్ను నీకు భారయ్యగునటుల్గా నీవు 

పటుట్కొనియునాన్వు; అమోమ్నీయులచేత నీవతని చంపించితివి గదా? 

1 రాజులు 2:31 => అందుకు రాజు ఇటల్నెను అతడు నీతో చెపిప్నటుల్గా చేయుము; అతడు 

ధారపోసిన నిరపరాధుల రకత్మును నామటుట్కును నా తండిర్ కుటుంబికుల మటుట్కును పరిహారము 

చేయుటకై అతని చంపి పాతిపెటుట్ము.  

2 రాజులు 11:16 => రాజమందిరములోనికి గుఱ ఱ్ములు వచుచ్ మారగ్మున ఆమెకు దారి ఇచిచ్రి. 

ఆమె వెళి ల్పోగా వారు ఆమెను అకక్డ పటుట్కొని చంపిరి. 
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2 రాజులు 14:5 => రాజయ్మందు తాను సాథ్పింపబడిన తరువాత రాజగు తన తండిర్ని చంపిన తన 

సేవకులను అతడు హతము చేయించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:3 => రాజయ్ము తనకు సిథ్రమైనపుప్డు అతడు రాజైన తన తండిర్ని చంపిన 

రాజసేవకులను చంపించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:25 => దేశ జనులు ఆమోను రాజుమీద కుటర్ చేసినవారినందరిని 

హతముచేసి అతని కుమారుడైన యోషీయాను అతని సాథ్నమందు రాజుగా నియమించిరి. 

కీరత్నలు 51:14 => దేవా, నా రక్షణకరత్యగు దేవా రకాత్పరాధమునుండి ననున్ విడిపింపుము 

అపుప్డు నా నాలుక నీ నీతినిగూరిచ్ ఉతాస్హగానము చేయును. 

సామెతలు 28:17 => పార్ణము తీసి దోషము కటుట్కొనినవాడు గోతికి పరుగెతుత్చునాన్డు ఎవరును 

అటిట్వానిని ఆపకూడదు. 

యిరిమ్యా 27:5 => అధిక బలముచేతను చాచిన బాహువుచేతను భూమిని భూమిమీదనునన్ 

నరులను జంతువులను నేనే సృజించి, ఎవరికిచుచ్ట నాయ్యమని నాకు తోచునో వారికే 

యిచుచ్చునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 3:18 => అవశయ్ముగా నీవు మరణమవుదువని నేను దురామ్రుగ్నిగూరిచ్ ఆజఞ్ ఇయయ్గా 

నీవు అతనిని హెచచ్రిక చేయకయు, అతడు జీవించునటుల్ తన దురామ్రగ్తను విడిచిపెటట్వలెనని వానిని 

హెచచ్రిక చేయకయు నుండినయెడల ఆ దురామ్రుగ్డు తాను చేసిన దోషమునుబటిట్ మరణమవును గాని 

అతని రకత్మునకు నినున్ ఉతత్రవాదిగా ఎంచుదును. 

యెహెజేక్లు 16:38 => జారిణులై హతయ్లు జరిగించు సతరీలకు రావలసిన తీరుప్ నీకు విధించి, 

కోర్ధముతోను రోషముతోను నీకు రకత్ము నియమింతును. 

యెహెజేక్లు 18:10 => అయితే ఆ నీతిపరునికి కుమారుడు పుటట్గా వాడు బలాతాక్రము చేయువాడై 

పార్ణహానికరుడై, చేయరాని కిర్యలలో దేనినైనను చేసి 

యోనా 1:14 => కాబటిట్ వారు యెహోవా, నీ చితత్పర్కారముగా నీవే దీని చేసితివి; ఈ మనుషుయ్నిబటిట్ 

మముమ్ను లయము చేయకుందువు గాక; నిరోద్షిని చంపితిరనన్ నేరము మామీద మోపకుందువు గాక 

అని యెహోవాకు మనవిచేసికొని 
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మతత్యి 5:21 => నరహతయ్ చేయవదుద్; నరహతయ్ చేయువాడు విమరశ్కు లోనగునని పూరివ్కులతో 

చెపప్బడిన మాట మీరు వినాన్రు గదా. 

మతత్యి 23:35 => నీతిమంతుడైన హేబెలు రకత్ము మొదలుకొని బలిపీఠమునకును, 

దేవాలయమునకును మధయ్ మీరు చంపిన బరకీయ కుమారుడగు జెకరాయ్ రకత్మువరకు భూమిమీద 

చిందింపబడిన నీతిమంతుల రకత్మంతయు మీ మీదికి వచుచ్ను. 

లూకా 11:50 => వారు కొందరిని చంపుదురు, కొందరిని హింసింతురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:4 => ఆ దీవ్పవాసులు ఆ జంతువతని చేతిని వేర్లాడుట చూచినపుప్డు 

నిశచ్యముగా ఈ మనుషుయ్డు నరహంతకుడు; ఇతడు సముదర్మునుండి తపిప్ంచుకొనినను 

నాయ్యమాతనిని బర్దుకనియయ్దని తమలో తాము చెపుప్కొనిరి. 

1 కొరిందీయులకు 11:7 => పురుషుడైతే దేవుని పోలికయు మహిమయునైయునాన్డు గనుక 

తలమీద ముసుకు వేసికొనకూడదు గాని సతరీ పురుషుని మహిమయైయునన్ది. 

1 తిమోతి 1:9 => ధరమ్శాసత్రము ధరమ్విరోధులకును అవిధేయులకును భకిత్హీనులకును 

పాపిషుట్లకును అపవితుర్లకును మతదూషకులకును పితృహంతకులకును మాతృహంతకులకును 

నరహంతకులకును వయ్భిచారులకును పురుషసంయోగులకును మనుషయ్చోరులకును అబదిధ్కులకును 

అపర్మాణికులకును,  

వచనము 7 

మీరు ఫలించి అభివృదిధ్నొందుడి; మీరు భూమిమీద సమృదిధ్గా సంతానము కని విసత్రించుడని వారితో 

చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 9:1 => మరియు దేవుడు నోవహును అతని కుమారులను ఆశీరవ్దించి మీరు ఫలించి 

అభివృదిధ్పొంది భూమిని నింపుడి. 

ఆదికాండము 9:19 => ఈ ముగుగ్రు నోవహు కుమారులు; వీరి సంతానము భూమియందంతట 

వాయ్పించెను. 
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ఆదికాండము 1:28 => దేవుడు వారిని ఆశీరవ్దించెను; ఎటల్నగా మీరు ఫలించి అభివృదిధ్పొంది 

విసత్రించి భూమిని నిండించి దానిని లోపరచుకొనుడి; సముదర్పు చేపలను ఆకాశ పకుష్లను 

భూమిమీద పార్కు పర్తి జీవిని ఏలుడని దేవుడు వారితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 8:17 => పకుష్లు పశువులు భూమిమీద పార్కు పర్తి జాతి పురుగులు మొదలైన సమసత్ 

శరీరులలో నీతో కూడ నునన్ పర్తి జంతువును వెంటబెటుట్కొని వెలుపలికి రావలెను. అవి భూమిమీద 

బహుగా విసత్రించి భూమిమీద ఫలించి అభివృదిధ్ పొందవలెనని నోవహుతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 1:21 => దేవుడు జలములలో వాటి వాటి జాతి పర్కారము జలములు సమృదిధ్గా 

పుటిట్ంచిన మహా మతస్య్ములను, జీవముకలిగి చలించువాటిననిన్టిని, దాని దాని జాతి పర్కారము 

రెకక్లుగల పర్తి పకిష్ని సృజించెను. అది మంచిదని దేవుడు చూచెను. 

ఆదికాండము 5:4 => షేతును కనిన తరువాత ఆదాము బర్దికిన దినములు ఎనిమిదివందల ఏండుల్; 

అతడు కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 

ఆదికాండము 10:1 => ఇది నోవహు కుమారుడగు షేము హాము యాపెతను వారి వంశావళి. 

జలపర్ళయము తరువాత వారికి కుమారులు పుటిట్రి. 

ఆదికాండము 10:32 => వారి వారి జనములలో వారి వారి సంతతుల పర్కారము, నోవహు 

కుమారుల వంశములు ఇవే. జలపర్వాహము గతించిన తరువాత వీరిలో నుండి జనములు భూమిమీద 

వాయ్పించెను. 

ఆదికాండము 11:11 => షేము అరప్క్షదును కనిన తరువాత ఐదువందల యేండుల్ బర్దికి 

కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 

యిరిమ్యా 29:6 => పెండిల్ండుల్ చేసికొని కుమారులను కుమారెత్లను కనుడి, అకక్డ ఏమియు మీకు 

తకుక్వలేకుండ అభివృదిధ్పొందుటకై వారు కుమారులను కుమారెత్లను కనునటుల్ మీ కుమారులకు 

పెండిల్ండుల్ చేయుడి, మీ కుమారెత్లకు పురుషులను సంపాదించుడి. 

వచనము 8 

మరియు దేవుడు నోవహు అతని కుమారులతో 
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ఆదికాండము 15:18 => ఆ దినమందే యెహోవా ఐగుపుత్ నది మొదలుకొని గొపప్ నదియైన 

యూఫర్టీసు నది వరకు ఈ దేశమును, అనగా 

వచనము 9 

ఇదిగో నేను మీతోను మీ తదనంతరము మీ సంతానముతోను మీతోకూడ నునన్ పర్తి జీవితోను, 

ఆదికాండము 9:11 => నేను మీతో నా నిబంధన సిథ్రపరచుదును; సమసత్ శరీరులు 

పర్వాహజలములవలన ఇకను లయపరచబడరు; భూమిని నాశనము చేయుటకు ఇకను 

జలపర్వాహము కలుగదని పలికెను. 

ఆదికాండము 9:17 => మరియు దేవుడు నాకును భూమిమీద నునన్ సమసత్ శరీరులకును మధయ్ 

నేను సిథ్రపరచిన నిబంధనకు గురుతు ఇదే అని నోవహుతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 6:18 => అయితే నీతో నా నిబంధన సిథ్రపరచుదును; నీవును నీతోకూడ నీ 

కుమారులును నీ భారయ్యు నీ కోడండుర్ను ఆ ఓడలో పర్వేశింపవలెను. 

ఆదికాండము 17:7 => నేను నీకును నీ తరువాత నీ సంతానమునకును దేవుడనై యుండునటుల్, 

నాకును నీకును, నీ తరువాతవారి తరములలో నీ సంతతికిని మధయ్ నా నిబంధనను నితయ్నిబంధనగా 

సిథ్రపరచెదను. 

ఆదికాండము 17:8 => నీకును నీ తరువాత నీ సంతతికిని నీవు పరదేశివైయునన్ దేశమును, అనగా 

కనానను దేశమంతటిని నితయ్సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్ వారికి దేవుడనై యుందునని అతనితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 22:17 => నేను నినున్ ఆశీరవ్దించి ఆకాశ నక్షతర్ములవలెను సముదర్తీరమందలి 

యిసుకవలెను నీ సంతానమును నిశచ్యముగా విసత్రింపచేసెదను; నీ సంతతివారు తమ శతుర్వుల 

గవిని సావ్ధీనపరచుకొందురు. 

యెషయా 54:9 => నోవహు కాలమున జలపర్ళయమునుగూరిచ్ నేను చేసినటుల్ చేయుదును 

జలములు భూమిమీదికి ఇకను పొరుల్చురావని నోవహుకాలమున నేను ఒటుట్పెటుట్కొనినటుల్ నీమీద 

కోపముగా నుండననియు నినున్ గదిద్ంపననియు నేను ఒటుట్ పెటుట్కొనియునాన్ను.  
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యెషయా 54:10 => పరవ్తములు తొలగిపోయినను మెటట్లు తతత్రిలిల్నను నా కృప నినున్ 

విడిచిపోదు సమాధానవిషయమైన నా నిబంధన తొలగిపోదు అని నీయందు జాలిపడు యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

యిరిమ్యా 31:35 => పగటి వెలుగుకై సూరుయ్ని, రాతిర్ వెలుగుకై చందర్ నక్షతర్ములను 

నియమించువాడును, దాని తరంగములు ఘోషించునటుల్ సముదర్మును రేపువాడునగు యెహోవా ఆ 

మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు, సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా అని ఆయనకు పేరు. 

యిరిమ్యా 31:36 => ఆ నియమములు నా సనిన్ధినుండకుండ పోయినయెడల ఇశార్యేలు 

సంతతివారు నా సనిన్ధిని ఎనన్డును జనముగా ఉండకుండపోవును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 33:20 => యెహోవా ఆజఞ్ ఇచుచ్నదేమనగా దివారాతర్ములు వాటి సమయములలో 

ఉండకపోవునటుల్ నేను పగటికి చేసిన నిబంధనను రాతిర్కి చేసిన నిబంధనను మీరు భంగము 

చేయకలిగినయెడల 

రోమీయులకు 1:3 => మన తండిర్యైన దేవునినుండియు, పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుండియు, 

కృపాసమాధానములు మీకు కలుగుగాక,  

ఆదికాండము 6:17 => ఇదిగో నేనే జీవవాయువుగల సమసత్ శరీరులను ఆకాశముకిర్ంద 

నుండకుండ నాశము చేయుటకు భూమిమీదికి జలపర్వాహము రపిప్ంచుచునాన్ను. లోకమందునన్ 

సమసత్మును చనిపోవును; 

ఆదికాండము 9:16 => ఆ ధనుసుస్ మేఘములో నుండును. నేను దాని చూచి దేవునికిని భూమిమీద 

నునన్ సమసత్ శరీరులలో పార్ణముగల పర్తి దానికిని మధయ్నునన్ నితయ్ నిబంధనను జాఞ్పకము 

చేసికొందుననెను. 

ఆదికాండము 17:2 => నాకును నీకును మధయ్ నా నిబంధనను నియమించి నినున్ అతయ్ధికముగా 

అభివృదిధ్పొందించెదనని అతనితో చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 14:17 => ఇదిగో నేను నేనే ఐగుపీత్యుల హృదయములను కఠిన పరుచుదును. 

వారు వీరిని తరుముదురు; నేను ఫరోవలనను అతని సమసత్ సేన వలనను అతని రథముల వలనను 

అతని గుఱ ఱ్పు రౌతుల వలనను నాకు మహిమ తెచుచ్కొందును. 
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సంఖాయ్కాండము 18:6 => ఇదిగో నేను ఇశార్యేలీయులమధయ్నుండి లేవీయులైన మీ సహోదరులను 

తీసికొనియునాన్ను ; పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ సేవచేయుటకు వారు యెహోవావలన 

మీకపప్గింపబడియునాన్రు. 

నాయ్యాధిపతులు 5:3 => రాజులారా వినుడి, అధిపతులారా ఆలకించుడి యెహోవాకు గానము 

చేసెదను. 

కీరత్నలు 57:10 => పర్భువా, జనములలో నీకు కృతజఞ్తాసుత్తులు నేను చెలిల్ంచెదను పర్జలలో నినున్ 

కీరిత్ంచెదను. 

యెషయా 27:3 => యెహోవా అను నేను దానిని కాపుచేయుచునాన్ను పర్తినిమిషమున నేను దానికి 

నీరు కటుట్చునాన్ను ఎవడును దానిమీదికి రాకుండునటుల్ దివారాతర్ము దాని కాపాడుచునాన్ను.  

యిరిమ్యా 33:25 => యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు పగటినిగూరిచ్యు రాతిర్నిగూరిచ్యు 

నేను చేసిన నిబంధన నిలకడగా ఉండనియెడల 

వచనము 10 

పకుష్లేమి పశువులేమి మీతోకూడ సమసత్మైన భూజంతువులేమి ఓడలోనుండి బయటికి వచిచ్న సమసత్ 

భూజంతువులతోను నా నిబంధన సిథ్రపరచుచునాన్ను. 

ఆదికాండము 9:15 => అపుప్డు నాకును మీకును సమసత్ జీవరాసులకును మధయ్నునన్ నా 

నిబంధనను జాఞ్పకము చేసికొందును గనుక సమసత్ శరీరులను నాశనము చేయుటకు ఆలాగు 

పర్వాహముగా నీళుల్ రావు 

ఆదికాండము 9:16 => ఆ ధనుసుస్ మేఘములో నుండును. నేను దాని చూచి దేవునికిని భూమిమీద 

నునన్ సమసత్ శరీరులలో పార్ణముగల పర్తి దానికిని మధయ్నునన్ నితయ్ నిబంధనను జాఞ్పకము 

చేసికొందుననెను. 

ఆదికాండము 8:1 => దేవుడు నోవహును అతనితోకూడ ఓడలో నునన్ సమసత్ జంతువులను సమసత్ 

పశువులను జాఞ్పకము చేసికొనెను. దేవుడు భూమిమీద వాయువు విసరునటుల్ చేయుటవలన నీళుల్ 

తగిగ్పోయెను. 
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యోబు 38:1 => అపుప్డు యెహోవా సుడిగాలిలోనుండి ఈలాగున యోబునకు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను 

యోబు 38:2 => జాఞ్నములేని మాటలు చెపిప్ ఆలోచనను చెరుపుచునన్ వీడెవడు? 

యోబు 38:3 => పౌరుషము తెచుచ్కొని నీ నడుము బిగించుకొనుము నేను నీకు పర్శన్ వేయుదును 

నీవు దానిని నాకు తెలియజెపుప్ము. 

యోబు 38:4 => నేను భూమికి పునాదులు వేసినపుప్డు నీవెకక్డనుంటివి? నీకు వివేకము 

కలిగియునన్యెడల చెపుప్ము. 

యోబు 38:5 => నీకు తెలిసినయెడల దానికి పరిమాణమును నియమించిన వాడెవడో చెపుప్ము.  

యోబు 38:6 => దానిమీద పరిమాణపు కొల వేసినవాడెవడో చెపుప్ము. దాని సత్ంభముల పాదులు 

దేనితో కటట్బడినవో చెపుప్ము. 

యోబు 38:7 => ఉదయనక్షతర్ములు ఏకముగా కూడి పాడినపుప్డు దేవదూతలందరును1 

ఆనందించి జయధవ్నులు చేసినపుప్డు దాని మూలరాతిని వేసినవాడెవడు?  

యోబు 38:8 => సముదర్ము దాని గరభ్మునుండి పొరిల్ రాగా తలుపులచేత దానిని 

మూసినవాడెవడు? 

యోబు 38:9 => నేను మేఘమును దానికి వసత్రముగాను గాఢాంధకారమును దానికి పొతిత్గుడ డ్గాను 

వేసినపుప్డు నీవుంటివా?  

యోబు 38:10 => దానికి సరిహదుద్ నియమించి దానికి అడ డ్గడియలను తలుపులను పెటిట్ంచినపుప్డు 

యోబు 38:11 => నీవు ఇంతవరకే గాని మరి దగగ్రకు రాకూడదనియు ఇకక్డనే నీ తరంగముల 

పొంగు అణపబడుననియు నేను చెపిప్నపుప్డు నీవుంటివా?  

యోబు 38:12 => అరుణోదయము భూమి దిగంతములవరకు వాయ్పించునటుల్ను 

యోబు 38:13 => అది దుషుట్లను తనలోనుండకుండ దులిపివేయునటుల్ను నీవెపుప్డైన 

ఉదయమును కలుగజేసితివా? అరుణోదయమునకు దాని సథ్లమును తెలిపితివా?  

యోబు 38:14 => ముదర్వలన మంటికి రూపము కలుగునటుల్ అది పుటట్గా భూముఖము 

మారుప్నొందును విచితర్మైన పనిగల వసత్రమువలె సమసత్మును కనబడును.  
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యోబు 38:15 => దుషుట్ల వెలుగు వారియొదద్నుండి తీసివేయబడును వారెతిత్న బాహువు 

విరుగగొటట్బడును. 

యోబు 38:16 => సముదర్పు ఊటలలోనికి నీవు చొచిచ్తివా? మహాసముదర్ము అడుగున నీవు 

సంచరించితివా? 

యోబు 38:17 => మరణదావ్రములు నీకు తెరవబడెనా? మరణాంధకార దావ్రములను నీవు 

చూచితివా? 

యోబు 38:18 => భూమి వైశాలయ్త ఎంతో నీవు గర్హించితివా? నీకేమైన తెలిసినయెడల చెపుప్ము. 

యోబు 38:19 => వెలుగు నివసించు చోటునకు పోవు మారగ్మేది? చీకటి అనుదాని ఉనికిపటుట్ 

ఏది? 

యోబు 38:20 => దాని సరిహదుద్నకు నీవు వెలుగును కొనిపోవుదువా? దాని గృహమునకు పోవు 

తోర్వలను నీవెరుగుదువా? ఇదంతయు నీకు తెలిసియునన్ది గదా.  

యోబు 38:21 => నీవు బహు వృదుధ్డవు నీవు అపప్టికి పుటిట్యుంటివి. 

యోబు 38:22 => నీవు హిమముయొకక్ నిధులలోనికి చొచిచ్తివా? 

యోబు 38:23 => ఆపతాక్లము కొరకును యుదధ్ము కొరకును యుదధ్దినము కొరకును నేను 

దాచియుంచిన వడగండల్ నిధులను నీవు చూచితివా? 

యోబు 38:24 => వెలుగు విభాగింపబడు చోటికి మారగ్మేది? తూరుప్ గాలి యెకక్డనుండి వచిచ్ 

భూమిమీద నఖ ముఖములను వాయ్పించును? 

యోబు 38:25 => నిరామ్నుషయ్ పర్దేశముమీదను జనులులేని యెడారిలోను వరష్ము 

కురిపించుటకును 

యోబు 38:26 => పాడైన యెడారిని తృపిత్పరచుటకును లేత గడిడ్ మొలిపించుటకును వరదనీటికి 

కాలువలను  

యోబు 38:27 => ఉరుములోని మెరుపునకు మారగ్మును నిరణ్యించువాడెవడు? 

యోబు 38:28 => వరష్మునకు తండిర్ యునాన్డా? మంచు బిందువులను పుటిట్ంచువాడెవడు? 
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యోబు 38:29 => మంచుగడ డ్ యెవని గరభ్ములోనుండి వచుచ్ను? ఆకాశమునుండి దిగు మంచును 

ఎవడు పుటిట్ంచును? 

యోబు 38:30 => జలములు రాతివలె గడ డ్కటుట్ను అగాధజలముల ముఖము గటిట్పరచబడును. 

యోబు 38:31 => కృతిత్క నక్షతర్ములను నీవు బంధింపగలవా? మృగశీరష్కు కటల్ను విపప్గలవా? 

యోబు 38:32 => వాటి వాటి కాలములలో నక్షతర్రాసులను వచుచ్నటుల్ చేయగలవా? సపత్రిష్ 

నక్షతర్ములను వాటి ఉపనక్షతర్ములను నీవు నడిపింపగలవా?  

యోబు 38:33 => ఆకాశమండలపు కటట్డలను నీవెరుగుదువా? దానికి భూమిమీదగల 

పర్భుతవ్మును నీవు సాథ్పింపగలవా? 

యోబు 38:34 => జలరాసులు నినున్ కపుప్నటుల్ మేఘములకు నీవు ఆజఞ్ ఇయయ్గలవా? 

యోబు 38:35 => మెరుపులు బయలువెళి ల్ చితత్ము ఉనాన్మని నీతో చెపుప్నటుల్ నీవు వాటిని బయటికి 

రపిప్ంపగలవా? 

యోబు 38:36 => అంతరిందిర్యములలో2 జాఞ్నముంచిన వాడెవడు? హృదయమునకు3 తెలివి 

నిచిచ్నవాడెవడు? 

యోబు 38:37 => జాఞ్నముచేత మేఘములను వివరింపగలవాడెవడు? 

యోబు 38:38 => ధూళి బురదయై పారునటుల్ను మంటిపెడ డ్లు ఒకదానికొకటి అంటుకొనునటుల్ను 

ఆకాశపు కలశములలోని వరష్మును కుమమ్రించు వాడెవడు?  

యోబు 38:39 => ఆడుసింహము నిమితత్ము నీవు ఎరను వేటాడెదవా? 

యోబు 38:40 => సింహపుపిలల్లు తమ తమ గుహలలో పండుకొనునపుప్డు తమ గుహలలో పొంచి 

యుండునపుప్డు నీవు వాటి ఆకలి తీరెచ్దవా?  

యోబు 38:41 => తిండిలేక తిరుగులాడుచు కాకి పిలల్లు దేవునికి మొఱ ఱ్పెటుట్నపుప్డు కాకికి 

ఆహారము సిదధ్పరచువాడెవడు?  

యోబు 41:1 => నీవు మకరమును గాలముతో బయటికి లాగగలవా? దాని నాలుకకు తార్డువేసి 

లాగగలవా? 
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యోబు 41:2 => నీవు దాని ముకుక్గుండ సూతర్ము వేయగలవా? దాని దవడకు గాలము 

ఎకిక్ంపగలవా? 

యోబు 41:3 => అది నీతో వినన్పములు చేయునా? మృదువైన మాటలు నీతో పలుకునా? 

యోబు 41:4 => నీవు శాశవ్తముగా దానిని దాసునిగా చేసికొనునటుల్ అది నీతో నిబంధన 

చేయునా? 

యోబు 41:5 => నీవు ఒక పిటట్తో ఆటలాడునటుల్ దానితో ఆటలాడెదవా? నీ కనయ్కలు ఆడుకొనుటకై 

దాని కటిట్వేసెదవా? 

యోబు 41:6 => బెసత్వారు దానితో వాయ్పారము చేయుదురా? వారు దానిని తునకలు చేసి 

వరత్కులతో వాయ్పారము చేయుదురా? 

యోబు 41:7 => దాని ఒంటినిండ ఇనుప శూలములు గుచచ్గలవా? దాని తలనిండ చేప అలుగులు 

గుచచ్గలవా? 

యోబు 41:8 => దానిమీద నీ చెయియ్ వేసి చూడుము దానితో కలుగు పోరు నీవు జాఞ్పకము 

చేసికొనినయెడల నీవు మరల ఆలాగున చేయకుందువు.  

యోబు 41:9 => దాని చూచినపుప్డు మనుషుయ్లు దానిని వశపరచుకొందుమనన్ ఆశ విడిచెదరు 

దాని పొడ చూచిన మాతర్ముచేతనే యెవరికైనను గుండెలు అవిసిపోవును గదా.  

యోబు 41:10 => దాని రేపుటకైనను తెగింపగల శూరుడు లేడు. అటుల్ండగా నా యెదుట 

నిలువగలవాడెవడు? 

యోబు 41:11 => నేను తిరిగి ఇయయ్వలసి యుండునటుల్ నాకెవడైనను ఏమైనను ఇచెచ్నా? 

ఆకాశవైశాలయ్మంతటి కిర్ంద నునన్దంతయు నాదే గదా  

యోబు 41:12 => దాని అవయవములనుగూరిచ్యైనను దాని మహా బలమునుగూరిచ్యైనను దాని 

చకక్ని తీరునుగూరిచ్యైనను పలుకక మౌనముగా నుండను.  

యోబు 41:13 => ఎవడైన దాని పై కవచమును లాగివేయగలడా? దాని రెండు దవడల నడిమికి 

ఎవడైన రాగలడా? 
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యోబు 41:14 => దాని ముఖదావ్రములను తెరవగలవాడెవడు? దాని పళల్చుటుట్ భయకంపములు 

కలవు 

యోబు 41:15 => దాని గటిట్పొలుసులు దానికి అతిశయాసప్దము ఎవరును తీయలేని ముదర్చేత 

అవి సంతనచేయబడి యునన్వి.  

యోబు 41:16 => అవి ఒకదానితో ఒకటి హతుత్కొని యునన్వి. వాటి మధయ్కు గాలి యేమాతర్మును 

జొరనేరదు. 

యోబు 41:17 => ఒకదానితో ఒకటి అతకబడి యునన్వి భేదింప శకయ్ము కాకుండ అవి 

యొకదానితో నొకటి కలిసికొని యునన్వి.  

యోబు 41:18 => అది తుమమ్గా వెలుగు పర్కాశించును దాని కనున్లు ఉదయకాలపు కనురెపప్లవలె 

నునన్వి 

యోబు 41:19 => దాని నోటనుండి జావ్లలు బయలుదేరును అగిన్ కణములు దానినుండి లేచును. 

యోబు 41:20 => ఉడుకుచునన్ కాగులోనుండి, జముమ్మంటమీద కాగుచునన్ బానలోనుండి పొగ 

లేచునటుల్ దాని నాసికారంధర్ములలోనుండి లేచును. 

యోబు 41:21 => దాని ఊపిరి నిపుప్లను రాజబెటుట్ను దాని నోటనుండి జావ్లలు బయలుదేరును 

యోబు 41:22 => దాని మెడ బలమునకు సాథ్నము భయము దానియెదుట తాండవమాడుచుండును 

యోబు 41:23 => దాని పర్కక్లమీద మాంసము దళముగా ఉనన్ది అది దాని ఒంటిని గటిట్గా 

అంటియునన్ది అది ఊడి రాదు. 

యోబు 41:24 => దాని గుండె రాతివలె గటిట్గా నునన్ది అది తిరుగటి కిర్ంది దిమమ్ంత కఠినము. 

యోబు 41:25 => అది లేచునపుప్డు బలిషు ఠ్లు భయపడుదురు అధిక భయముచేత వారు 

మైమరతురు. 

యోబు 41:26 => దాని చంపుటకై ఒకడు ఖడగ్ము దూయుట వయ్రథ్మే ఈటెలైనను బాణములైనను 

పంటర్కోలలైనను అకక్రకు రావు. 

యోబు 41:27 => ఇది ఇనుమును గడిడ్పోచగాను ఇతత్డిని పుచిచ్పోయిన కఱ ఱ్గాను ఎంచును. 

యోబు 41:28 => బాణము దానిని పారదోలజాలదు వడిసెల రాళుల్ దాని దృషిట్కి చెతత్వలె ఉనన్వి. 
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యోబు 41:29 => దుడుడ్కఱ ఱ్లు గడిడ్పరకలుగా ఎంచబడును అది వడిగా పోవుచుండు ఈటెను చూచి 

నవువ్ను. 

యోబు 41:30 => దాని కిర్ందిభాగములు కరుకైన చిలల్పెంకులవలె ఉనన్వి. అది బురదమీద 

నురిపిడికొయయ్వంటి తన దేహమును పరచుకొనును. 

యోబు 41:31 => కాగు మసలునటుల్ మహాసముదర్మును అది పొంగజేయును సముదర్మును 

తైలమువలె చేయును. 

యోబు 41:32 => అది తాను నడచిన తోర్వను తన వెనుక పర్కాశింపజేయును చూచినవారికి 

సముదర్ము నెరసిన వెండుర్కలుగా తోచును. 

యోబు 41:33 => అది భయములేనిదిగా సృజింపబడినది భూమిమీద దానివంటిదేదియు లేదు. 

యోబు 41:34 => అది గొపప్వాటిననిన్టిని తిరసక్రించును గరివ్ంచిన జంతువులనిన్టికి అది రాజు. 

కీరత్నలు 36:5 => యెహోవా, నీ కృప ఆకాశము నంటుచునన్ది నీ సతయ్సంధతవ్ము అంతరిక్షము 

నంటుచునన్ది. 

కీరత్నలు 36:6 => నీ నీతి దేవుని పరవ్తములతో సమానము నీ నాయ్యవిధులు మహాగాధములు. 

యెహోవా, నరులను జంతువులను రకిష్ంచువాడవు నీవే 

కీరత్నలు 145:9 => యెహోవా అందరికి ఉపకారి ఆయన కనికరములు ఆయన సమసత్ 

కారయ్ములమీద నునన్వి. 

యోనా 4:11 => అయితే నూట ఇరువదివేలకంటె ఎకుక్వై, కుడియెడమలు ఎరుగని జనమును 

బహు పశువులును గల నీనెవె మహాపురము విషయములో నేను విచారపడవదాద్? అని యోనాతో 

సెలవిచెచ్ను. 

వచనము 11 

నేను మీతో నా నిబంధన సిథ్రపరచుదును; సమసత్ శరీరులు పర్వాహజలములవలన ఇకను 

లయపరచబడరు; భూమిని నాశనము చేయుటకు ఇకను జలపర్వాహము కలుగదని పలికెను. 
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ఆదికాండము 8:21 => అపుప్డు యెహోవా ఇంపయిన సువాసన నాఘార్ణించి ఇకమీదట 

నరులనుబటిట్ భూమిని మరల శపించను. ఎందుకనగా నరుల హృదయాలోచన వారి బాలయ్మునుండి 

చెడ డ్ది. నేనిపుప్డు చేసిన పర్కారముగా ఇకను సమసత్ జీవులను సంహరింపను 

ఆదికాండము 8:22 => భూమి నిలిచియునన్ంతవరకు వెదకాలమును కోతకాలమును 

శీతోషణ్ములును వేసవి శీతకాలములును రాతిర్ంబగళుల్ను ఉండక మానవని తన హృదయములో 

అనుకొనెను. 

యెషయా 54:9 => నోవహు కాలమున జలపర్ళయమునుగూరిచ్ నేను చేసినటుల్ చేయుదును 

జలములు భూమిమీదికి ఇకను పొరుల్చురావని నోవహుకాలమున నేను ఒటుట్పెటుట్కొనినటుల్ నీమీద 

కోపముగా నుండననియు నినున్ గదిద్ంపననియు నేను ఒటుట్ పెటుట్కొనియునాన్ను.  

ఆదికాండము 7:21 => అపుప్డు పకుష్లేమి పశువులేమి మృగములేమి భూమిమీద పార్కు 

పురుగులేమి భూమిమీద సంచరించు సమసత్ శరీరులేమి సమసత్ నరులేమి చచిచ్పోయిరి. 

ఆదికాండము 7:22 => పొడి నేలమీదనునన్ వాటనిన్టిలోను నాసికారంధర్ములలో జీవాతమ్ 

సంబంధమైన ఊపిరిగలవనిన్యు చనిపోయెను. 

ఆదికాండము 7:23 => నరులతోకూడ పశువులును పురుగులును ఆకాశపకుష్లును నేలమీదనునన్ 

జీవరాసులనిన్యు తుడిచివేయబడెను. అవి భూమిమీద నుండకుండ తుడిచివేయబడెను. నోవహును 

అతనితోకూడ ఆ ఓడలో నునన్వియు మాతర్ము మిగిలియుండెను. 

ఆదికాండము 8:21 => అపుప్డు యెహోవా ఇంపయిన సువాసన నాఘార్ణించి ఇకమీదట 

నరులనుబటిట్ భూమిని మరల శపించను. ఎందుకనగా నరుల హృదయాలోచన వారి బాలయ్మునుండి 

చెడ డ్ది. నేనిపుప్డు చేసిన పర్కారముగా ఇకను సమసత్ జీవులను సంహరింపను 

ఆదికాండము 8:22 => భూమి నిలిచియునన్ంతవరకు వెదకాలమును కోతకాలమును 

శీతోషణ్ములును వేసవి శీతకాలములును రాతిర్ంబగళుల్ను ఉండక మానవని తన హృదయములో 

అనుకొనెను. 
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2 పేతురు 3:7 => అయితే ఇపుప్డునన్ ఆకాశమును భూమియు భకిత్హీనుల తీరుప్ను నాశనమును 

జరుగు దినమువరకు అగిన్కొరకు నిలువచేయబడినవై , అదే వాకయ్మువలన భదర్ము 

చేయబడియునన్వి. 

2 పేతురు 3:11 => ఇవనిన్యు ఇటుల్ లయమైపోవునవి గనుక, ఆకాశములు రవులుకొని 

లయమైపోవునటిట్యు, పంచభూతములు మహావేండర్ముతో కరిగిపోవునటిట్యు, 

ఆదికాండము 6:18 => అయితే నీతో నా నిబంధన సిథ్రపరచుదును; నీవును నీతోకూడ నీ 

కుమారులును నీ భారయ్యు నీ కోడండుర్ను ఆ ఓడలో పర్వేశింపవలెను. 

ఆదికాండము 9:9 => ఇదిగో నేను మీతోను మీ తదనంతరము మీ సంతానముతోను మీతోకూడ 

నునన్ పర్తి జీవితోను, 

యోబు 11:16 => నిశచ్యముగా నీ దురద్శను నీవు మరచెదవు దాటిపోయిన పారు నీటిని జాఞ్పకము 

చేసికొనునటుల్ నీవు దానిని జాఞ్పకము చేసికొనెదవు. 

కీరత్నలు 104:9 => అవి మరలివచిచ్ భూమిని కపప్కయుండునటుల్ అవి దాటలేని సరిహదుద్లు నీవు 

వాటికి నియమించితివి. 

పర్కటన 10:1 => బలిషు ఠ్డైన వేరొక దూత పరలోకమునుండి దిగివచుచ్ట చూచితిని. ఆయన 

మేఘము ధరించుకొని యుండెను, ఆయన శిరసుస్మీద ఇందర్ధనుసుస్ండెను; ఆయన ముఖము 

సూరయ్బింబమువలెను ఆయన పాదములు అగిన్సత్ంభములవలెను ఉండెను. 

వచనము 12 

మరియు దేవుడు నాకును మీకును మీతోకూడ నునన్ సమసత్ జీవరాసులకును మధయ్ నేను 

తరతరములకు ఏరప్రచుచునన్ నిబంధనకు గురుతు ఇదే. 

ఆదికాండము 17:11 => మీరు మీ గోపాయ్ంగచరమ్మున సునన్తి పొందవలెను. అది నాకు నీకు 

మధయ్నునన్ నిబంధనకు సూచనగా ఉండును.  
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నిరగ్మకాండము 12:13 => మీరునన్ యిండల్మీద ఆ రకత్ము మీకు గురుతుగా ఉండును. నేను ఆ 

రకత్మును చూచి మిముమ్ను నశింపచేయక దాటిపోయెదను . నేను ఐగుపుత్దేశమును 

పాడుచేయుచుండగా మిముమ్ సంహరించుటకు తెగులు మీ మీదికి రాదు. 

నిరగ్మకాండము 13:16 => బాహుబలముచేత యెహోవా మనలను ఐగుపుత్లోనుండి బయటికి 

రపిప్ంచెను గనుక ఆ సంగతి నీచేతిమీద సూచనగాను నీ కనున్ల మధయ్ లలాట పతిర్కగాను 

ఉండవలెను అని చెపెప్ను. 

యెహోషువ 2:12 => నేను మీకు ఉపకారము చేసితిని గనుక మీరును నా తండిర్ యింటికి 

ఉపకారము చేసి నాకు నిజమైన ఆనవాలును ఇచిచ్ 

మతత్యి 26:26 => వారు భోజనము చేయుచుండగా యేసు ఒక రొటెట్ పటుట్కొని, దాని నాశీరవ్దించి, 

విరిచి తన శిషుయ్లకిచిచ్ మీరు తీసికొని తినుడి; ఇది నా శరీరమని చెపెప్ను. 

మతత్యి 26:27 => మరియు ఆయన గినెన్ పటుట్కొని కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి వారికిచిచ్ దీనిలోనిది 

మీరందరు తార్గుడి. 

మతత్యి 26:28 => ఇది నా రకత్ము, అనగా పాపక్షమాపణ నిమితత్ము అనేకుల కొరకు 

చిందింపబడుచునన్ నిబంధన రకత్ము. 

1 కొరిందీయులకు 11:23 => నేను మీకు అపప్గించినదానిని పర్భువు వలన పొందితిని. పర్భువైన 

యేసు తాను అపప్గింపబడిన రాతిర్ యొకరొటెట్ను ఎతిత్కొని కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి 

1 కొరిందీయులకు 11:24 => దానిని విరిచి యిది మీకొరకైన నా శరీరము; ననున్ జాఞ్పకము 

చేసికొనుటకై దీనిని చేయుడని చెపెప్ను. 

1 కొరిందీయులకు 11:25 => ఆ పర్కారమే భోజనమైన పిమమ్ట ఆయన పాతర్ను ఎతిత్కొని యీ 

పాతర్ నా రకత్మువలననైన కొర్తత్ నిబంధన; మీరు దీనిలోనిది తార్గునపుప్డెలల్ ననున్ జాఞ్పకము 

చేసికొనుటకై దీనిని చేయుడని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 6:12 => దేవుడు భూలోకమును చూచినపుప్డు అది చెడిపోయి యుండెను; 

భూమిమీద సమసత్ శరీరులు తమ మారగ్మును చెరిపివేసుకొని యుండిరి.  
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నిరగ్మకాండము 28:12 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయులకు జాఞ్పకారథ్మైన రతన్ములనుగా ఆ రెండు 

రతన్ములను ఏఫోదు భుజములమీద ఉంచవలెను అటుల్ జాఞ్పకము కొరకు అహరోను తన రెండు 

భుజములమీద యెహోవా సనిన్ధిని వారి పేరులను భరించును 

వచనము 13 

మేఘములో నా ధనుసుస్ను ఉంచితిని; అది నాకును భూమికిని మధయ్ నిబంధనకు గురుతుగా 

నుండును. 

యెహెజేక్లు 1:28 => వరష్ కాలమున కనబడు ఇందర్ ధనుసుస్యొకక్ తేజసుస్వలె దాని చుటుట్నునన్ 

తేజసుస్ కనబడెను. ఇది యెహోవా పర్భావ సవ్రూప దరశ్నము. నేను చూచి సాగిలపడగా నాతో 

మాటలాడు ఒకని సవ్రము నాకు వినబడెను. 

పర్కటన 4:3 => ఆసీనుడైనవాడు, దృషిట్కి సూరయ్కాంత పదమ్రాగములను పోలినవాడు; మరకతము 

వలె పర్కాశించు ఇందర్ధనుసుస్ సింహాసనమును ఆవరించి యుండెను. 

పర్కటన 10:1 => బలిషు ఠ్డైన వేరొక దూత పరలోకమునుండి దిగివచుచ్ట చూచితిని. ఆయన 

మేఘము ధరించుకొని యుండెను, ఆయన శిరసుస్మీద ఇందర్ధనుసుస్ండెను; ఆయన ముఖము 

సూరయ్బింబమువలెను ఆయన పాదములు అగిన్సత్ంభములవలెను ఉండెను. 

ఆదికాండము 1:14 => దేవుడు పగటిని రాతిర్ని వేరుపరచునటుల్ ఆకాశ విశాలమందు జోయ్తులు 

కలుగునుగాకనియు, అవి సూచనలను కాలములను దిన సంవతస్రములను సూచించుటకై 

యుండుగాకనియు, 

ఆదికాండము 1:17 => భూమిమీద వెలుగిచుచ్టకును 

నిరగ్మకాండము 31:16 => ఇశార్యేలీయులు తమ తర తరములకు విశార్ంతిదినాచారమును 

అనుసరించి ఆ దినము నాచరింపవలెను; అది నితయ్ నిబంధన. 

కీరత్నలు 89:37 => నా పరిశుదధ్త తోడని నేను పర్మాణము చేసితిని దావీదుతో నేను అబదధ్మాడను. 

యెషయా 38:7 => యెహోవా తాను పలికిన మాట నెరవేరుచ్ననుటకు ఇది యెహోవావలన నీకు 

కలిగిన సూచన;  
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వచనము 14 

భూమిపైకి నేను మేఘమును రపిప్ంచునపుప్డు ఆ ధనుసుస్ మేఘములో కనబడును. 

కీరత్నలు 147:8 => ఆయన ఆకాశమును మేఘములతో కపుప్వాడు భూమికొరకు వరష్ము 

సిదధ్పరచువాడు పరవ్తములమీద గడిడ్ మొలిపించువాడు 

వచనము 15 

అపుప్డు నాకును మీకును సమసత్ జీవరాసులకును మధయ్నునన్ నా నిబంధనను జాఞ్పకము 

చేసికొందును గనుక సమసత్ శరీరులను నాశనము చేయుటకు ఆలాగు పర్వాహముగా నీళుల్ రావు 

నిరగ్మకాండము 28:12 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయులకు జాఞ్పకారథ్మైన రతన్ములనుగా ఆ రెండు 

రతన్ములను ఏఫోదు భుజములమీద ఉంచవలెను అటుల్ జాఞ్పకము కొరకు అహరోను తన రెండు 

భుజములమీద యెహోవా సనిన్ధిని వారి పేరులను భరించును 

లేవీయకాండము 26:42 => నేను యాకోబుతో చేసిన నా నిబంధనను జాఞ్పకము చేసికొందును; 

నేను ఇసాస్కుతో చేసిన నా నిబంధనను నేను అబార్హాముతో చేసిన నా నిబంధనను జాఞ్పకము 

చేసికొందును; ఆ దేశమును కూడ జాఞ్పకము చేసికొందును. 

లేవీయకాండము 26:43 => వారిచేత విడువబడి వారు లేనపుప్డు పాడైపోయిన వారి దేశమును తన 

విశార్ంతిదినములను అనుభవించును. వారు నా తీరుప్లను తిరసక్రించి నా కటట్డలను 

అసహియ్ంచుకొనిరి. ఆ హేతువు చేతనే వారు తమ దోషశిక్ష నాయ్యమని ఒపుప్కొందురు. 

లేవీయకాండము 26:44 => అయితే వారు తమ శతుర్వుల దేశములో ఉనన్పుప్డు వారిని 

నిరాకరింపను; నా నిబంధనను భంగపరచి వారిని కేవలము నశింపజేయునటుల్ వారియందు 

అసహయ్పడను. ఏలయనగా నేను వారి దేవుడనైన యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 26:45 => నేను వారికి దేవుడనై యుండునటుల్ వారి పూరివ్కులను 

జనములయెదుట ఐగుపుత్లోనుండి రపిప్ంచి వారితో చేసిన నిబంధనను ఆ పూరివ్కులనుబటిట్ జాఞ్పకము 

చేసికొందును. నేను యెహోవాను అని చెపుప్ము అనెను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 7:9 => కాబటిట్ నీ దేవుడైన యెహోవా తానే దేవుడనియు, తనున్ పేర్మించి 

తన ఆజఞ్లననుసరించి నడుచుకొనువారికి తన నిబంధనను సిథ్రపరచువాడును వేయి తరములవరకు 

కృపచూపువాడును నమమ్తగిన దేవుడు ననియు, తనున్ దేవ్షించువారిలో పర్తివానిని బహిరంగముగా 

నశింపచేయుటకు వానికి దండన విధించువాడనియు నీవు తెలిసికొనవలెను. 

1 రాజులు 8:23 => యెహోవా ఇశార్యేలీయుల దేవా, పైనునన్ ఆకాశమందైనను కిర్ందనునన్ 

భూమియందైనను నీవంటి దేవుడొకడునులేడు; పూరణ్మనసుస్తో నీ దృషిట్కి అనుకూలముగా నడుచు నీ 

దాసుల విషయమై నీవు నిబంధనను నెరవేరుచ్చు కనికరము చూపుచు ఉండువాడవై యునాన్వు, 

నెహెమాయ్ 9:32 => చేసిన నిబంధనను నిలుపుచు కృప చూపునటిట్ మహా పరాకర్మశాలివియు 

భయంకరుడవునగు మా దేవా, అషూష్రు రాజుల దినములు మొదలుకొని యీ దినములవరకు మా 

మీదికిని మా రాజుల మీదికిని పర్ధానుల మీదికిని మా పితరుల మీదికిని నీ జనులందరి మీదికిని 

వచిచ్న శర్మయంతయు నీ దృషిట్కి అలప్ముగా ఉండకుండును గాక. 

కీరత్నలు 106:45 => వారిని తలంచుకొని ఆయన తన నిబంధనను జాఞ్పకము చేసికొనెను తన 

కృపాబాహుళయ్మునుబటిట్ వారిని కరుణించెను. 

యిరిమ్యా 14:21 => నీ నామమునుబటిట్ మముమ్ను తోర్సివేయకుము, పర్శసత్మైన నీ 

సింహాసనమును అవమానపరచకుము, మాతో నీవు చేసిన నిబంధనను జాఞ్పకము చేసికొనుము, దాని 

భర్షఠ్పరచకుమీ. 

యెహెజేక్లు 16:60 => నీ యౌవన దినములయందు నేను నీతో చేసిన నిబంధనను జాఞ్పకమునకు 

తెచుచ్కొని యొక నితయ్ నిబంధనను నీతో చేసి దాని సిథ్రపరతును. 

లూకా 1:72 => దీనినిగూరిచ్ ఆయన ఆదినుండి తన పరిశుదధ్ పర్వకత్ల నోట పలికించెను.  

యెషయా 54:8 => మహోదేర్కము కలిగి నిమిషమాతర్ము నీకు విముఖుడనైతిని నితయ్మైన కృపతో 

నీకు వాతస్లయ్ము చూపుదును అని నీ విమోచకుడగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

యెషయా 54:9 => నోవహు కాలమున జలపర్ళయమునుగూరిచ్ నేను చేసినటుల్ చేయుదును 

జలములు భూమిమీదికి ఇకను పొరుల్చురావని నోవహుకాలమున నేను ఒటుట్పెటుట్కొనినటుల్ నీమీద 

కోపముగా నుండననియు నినున్ గదిద్ంపననియు నేను ఒటుట్ పెటుట్కొనియునాన్ను.  
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యెషయా 54:10 => పరవ్తములు తొలగిపోయినను మెటట్లు తతత్రిలిల్నను నా కృప నినున్ 

విడిచిపోదు సమాధానవిషయమైన నా నిబంధన తొలగిపోదు అని నీయందు జాలిపడు యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

ఆదికాండము 9:10 => పకుష్లేమి పశువులేమి మీతోకూడ సమసత్మైన భూజంతువులేమి 

ఓడలోనుండి బయటికి వచిచ్న సమసత్ భూజంతువులతోను నా నిబంధన సిథ్రపరచుచునాన్ను. 

నిరగ్మకాండము 6:5 => ఐగుపీత్యులు దాసతవ్మునకు లోపరచియునన్ ఇశార్యేలీయుల 

మూలుగును విని నా నిబంధనను జాఞ్పకము చేసికొనియునాన్ను. 

యోబు 38:10 => దానికి సరిహదుద్ నియమించి దానికి అడ డ్గడియలను తలుపులను పెటిట్ంచినపుప్డు 

యోబు 38:37 => జాఞ్నముచేత మేఘములను వివరింపగలవాడెవడు? 

2 పేతురు 3:6 => ఆ నీళల్వలన అపుప్డునన్ లోకము నీటివరదలో మునిగి నశించెను. 

వచనము 16 

ఆ ధనుసుస్ మేఘములో నుండును. నేను దాని చూచి దేవునికిని భూమిమీద నునన్ సమసత్ శరీరులలో 

పార్ణముగల పర్తి దానికిని మధయ్నునన్ నితయ్ నిబంధనను జాఞ్పకము చేసికొందుననెను. 

ఆదికాండము 9:9 => ఇదిగో నేను మీతోను మీ తదనంతరము మీ సంతానముతోను మీతోకూడ 

నునన్ పర్తి జీవితోను, 

ఆదికాండము 9:10 => పకుష్లేమి పశువులేమి మీతోకూడ సమసత్మైన భూజంతువులేమి 

ఓడలోనుండి బయటికి వచిచ్న సమసత్ భూజంతువులతోను నా నిబంధన సిథ్రపరచుచునాన్ను. 

ఆదికాండము 9:11 => నేను మీతో నా నిబంధన సిథ్రపరచుదును; సమసత్ శరీరులు 

పర్వాహజలములవలన ఇకను లయపరచబడరు; భూమిని నాశనము చేయుటకు ఇకను 

జలపర్వాహము కలుగదని పలికెను. 

ఆదికాండము 8:21 => అపుప్డు యెహోవా ఇంపయిన సువాసన నాఘార్ణించి ఇకమీదట 

నరులనుబటిట్ భూమిని మరల శపించను. ఎందుకనగా నరుల హృదయాలోచన వారి బాలయ్మునుండి 

చెడ డ్ది. నేనిపుప్డు చేసిన పర్కారముగా ఇకను సమసత్ జీవులను సంహరింపను 
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ఆదికాండము 8:22 => భూమి నిలిచియునన్ంతవరకు వెదకాలమును కోతకాలమును 

శీతోషణ్ములును వేసవి శీతకాలములును రాతిర్ంబగళుల్ను ఉండక మానవని తన హృదయములో 

అనుకొనెను. 

ఆదికాండము 17:13 => నీ యింట పుటిట్నవాడును నీ వెండితో కొనబడినవాడును, తపప్క సునన్తి 

పొందవలెను. అపుప్డు నా నిబంధన మీ శరీరమందు నితయ్ నిబంధనగా ఉండును. 

ఆదికాండము 17:19 => దేవుడు నీ భారయ్యైన శారా నిశచ్యముగా నీకు కుమారుని కనును; 

నీవతనికి ఇసాస్కు అను పేరు పెటుట్దువు; అతని తరువాత అతని సంతానము కొరకు నితయ్నిబంధనగా 

నా నిబంధనను అతనితో సిథ్రపరచెదను. 

2 సమూయేలు 23:5 => నా సంతతివారు దేవుని దృషిట్కి అనుకూలులే గదా ఆయన నాతో 

నితయ్నిబంధన చేసియునాన్డు ఆయన నిబంధన సరవ్సంపూరణ్మైన నిబంధనే అది సిథ్రమాయెను, 

దేవునికి పూరాణ్నుకూలము అది నాకనుగర్హింపబడిన రక్షణారథ్మైనది నిశచ్యముగా ఆయన దానిని 

నెరవేరుచ్ను.  

కీరత్నలు 89:3 => నేను ఏరప్రచుకొనినవానితో నిబంధన చేసియునాన్ను నితయ్ము నీ సంతానమును 

సిథ్రపరచెదను  

కీరత్నలు 89:4 => తరతరములకు నీ సింహాసనమును సాథ్పించెదనని చెపిప్ నా సేవకుడైన దావీదుతో 

పర్మాణము చేసియునాన్ను. (సెలా.)  

యెషయా 54:8 => మహోదేర్కము కలిగి నిమిషమాతర్ము నీకు విముఖుడనైతిని నితయ్మైన కృపతో 

నీకు వాతస్లయ్ము చూపుదును అని నీ విమోచకుడగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

యెషయా 54:9 => నోవహు కాలమున జలపర్ళయమునుగూరిచ్ నేను చేసినటుల్ చేయుదును 

జలములు భూమిమీదికి ఇకను పొరుల్చురావని నోవహుకాలమున నేను ఒటుట్పెటుట్కొనినటుల్ నీమీద 

కోపముగా నుండననియు నినున్ గదిద్ంపననియు నేను ఒటుట్ పెటుట్కొనియునాన్ను.  

యెషయా 54:10 => పరవ్తములు తొలగిపోయినను మెటట్లు తతత్రిలిల్నను నా కృప నినున్ 

విడిచిపోదు సమాధానవిషయమైన నా నిబంధన తొలగిపోదు అని నీయందు జాలిపడు యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు.  
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యెషయా 55:3 => చెవియొగిగ్ నాయొదద్కు రండి మీరు వినినయెడల మీరు బర్దుకుదురు నేను మీతో 

నితయ్నిబంధన చేసెదను దావీదునకు చూపిన శాశవ్తకృపను మీకు చూపుదును.  

యిరిమ్యా 32:40 => నేను వారికి మేలుచేయుట మానకుండునటుల్ నితయ్మైన నిబంధనను వారితో 

చేయుచునాన్ను; వారు ననున్ విడువకుండునటుల్ వారి హృదయములలో నాయెడల భయభకుత్లు 

పుటిట్ంచెదను. 

హెబీర్యులకు 13:20 => గొఱ ఱ్ల గొపప్ కాపరియైన యేసు అను మన పర్భువును నితయ్మైన నిబంధన 

సంబంధమగు రకత్మునుబటిట్ మృతులలోనుండి లేపిన సమాధానకరత్యగు దేవుడు,  

ఆదికాండము 6:12 => దేవుడు భూలోకమును చూచినపుప్డు అది చెడిపోయి యుండెను; 

భూమిమీద సమసత్ శరీరులు తమ మారగ్మును చెరిపివేసుకొని యుండిరి.  

ఆదికాండము 9:10 => పకుష్లేమి పశువులేమి మీతోకూడ సమసత్మైన భూజంతువులేమి 

ఓడలోనుండి బయటికి వచిచ్న సమసత్ భూజంతువులతోను నా నిబంధన సిథ్రపరచుచునాన్ను. 

లేవీయకాండము 24:7 => ఒకొక్కక్ దొంతిమీద సవ్చఛ్మైన సాంబార్ణి ఉంచవలెను. అది యెహోవా 

యెదుట మీ ఆహారమునకు జాఞ్పకారథ్మైన హోమముగా ఉండును. 

లేవీయకాండము 26:42 => నేను యాకోబుతో చేసిన నా నిబంధనను జాఞ్పకము చేసికొందును; 

నేను ఇసాస్కుతో చేసిన నా నిబంధనను నేను అబార్హాముతో చేసిన నా నిబంధనను జాఞ్పకము 

చేసికొందును; ఆ దేశమును కూడ జాఞ్పకము చేసికొందును. 

వచనము 17 

మరియు దేవుడు నాకును భూమిమీద నునన్ సమసత్ శరీరులకును మధయ్ నేను సిథ్రపరచిన నిబంధనకు 

గురుతు ఇదే అని నోవహుతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 6:12 => దేవుడు భూలోకమును చూచినపుప్డు అది చెడిపోయి యుండెను; 

భూమిమీద సమసత్ శరీరులు తమ మారగ్మును చెరిపివేసుకొని యుండిరి.  

ఆదికాండము 9:9 => ఇదిగో నేను మీతోను మీ తదనంతరము మీ సంతానముతోను మీతోకూడ 

నునన్ పర్తి జీవితోను, 
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వచనము 18 

ఓడలోనుండి వచిచ్న నోవహు కుమారులు షేము హాము యాపెతనువారు; హాము కనానుకు తండిర్. 

ఆదికాండము 9:23 => అపుప్డు షేమును యాపెతును వసత్రమొకటి తీసికొని తమ యిదద్రి 

భుజములమీద వేసికొని వెనుకకు నడిచివెళి ల్ తమ తండిర్ దిసమొలను కపిప్రి; వారి ముఖములు 

వెనుకతటుట్ ఉండుటవలన తమ తండిర్ దిసమొలను చూడలేదు 

ఆదికాండము 10:1 => ఇది నోవహు కుమారుడగు షేము హాము యాపెతను వారి వంశావళి. 

జలపర్ళయము తరువాత వారికి కుమారులు పుటిట్రి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:4 => నోవహు షేము హాము యాపెతు. 

ఆదికాండము 10:1 => ఇది నోవహు కుమారుడగు షేము హాము యాపెతను వారి వంశావళి. 

జలపర్ళయము తరువాత వారికి కుమారులు పుటిట్రి. 

ఆదికాండము 10:6 => హాము కుమారులు కూషు మిసార్యిము పూతు కనాను అనువారు. 

ఆదికాండము 5:32 => నోవహు ఐదువందల యేండుల్ గలవాడై షేమును హామును యాపెతును 

కనెను. 

ఆదికాండము 7:13 => ఆ దినమందే నోవహును నోవహు కుమారులగు షేమును హామును 

యాపెతును నోవహు భారయ్యు వారితో కూడ అతని ముగుగ్రు కోడండుర్ను ఆ ఓడలో పర్వేశించిరి. 

లూకా 3:36 => షేలహు కేయినానుకు, కేయినాను అరప్క్షదుకు, అరప్క్షదు షేముకు, షేము 

నోవహుకు, నోవహు లెమెకుకు, 

వచనము 19 

ఈ ముగుగ్రు నోవహు కుమారులు; వీరి సంతానము భూమియందంతట వాయ్పించెను. 

ఆదికాండము 5:32 => నోవహు ఐదువందల యేండుల్ గలవాడై షేమును హామును యాపెతును 

కనెను. 
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ఆదికాండము 8:17 => పకుష్లు పశువులు భూమిమీద పార్కు పర్తి జాతి పురుగులు మొదలైన సమసత్ 

శరీరులలో నీతో కూడ నునన్ పర్తి జంతువును వెంటబెటుట్కొని వెలుపలికి రావలెను. అవి భూమిమీద 

బహుగా విసత్రించి భూమిమీద ఫలించి అభివృదిధ్ పొందవలెనని నోవహుతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 10:2 => యాపెతు కుమారులు గోమెరు మాగోగు మాదయి యావాను తుబాలు 

మెషెకు తీరసు అనువారు. 

ఆదికాండము 10:3 => గోమెరు కుమారులు అషక్నజు రీఫతు తోగరామ్ అనువారు. 

ఆదికాండము 10:4 => యావాను కుమారులు ఏలీషా తరీష్షు కితీత్ము దాదోనీము అనువారు. 

ఆదికాండము 10:5 => వీరినుండి సముదర్ తీరమందుండిన జనములు వాయ్పించెను. వారి వారి 

జాతుల పర్కారము, వారి వారి భాషల పర్కారము, వారి వారి వంశముల పర్కారము, ఆ యా 

దేశములలో వారు వేరైపోయిరి. 

ఆదికాండము 10:6 => హాము కుమారులు కూషు మిసార్యిము పూతు కనాను అనువారు. 

ఆదికాండము 10:7 => కూషు కుమారులు సెబా హవీలా సబాత్ రాయమా సబత్కా అనువారు. 

రాయమా కుమారులు షేబ దదాను అనువారు. 

ఆదికాండము 10:8 => కూషు నిమోర్దును కనెను. అతడు భూమిమీద పరాకర్మశాలియై 

యుండుటకు ఆరంభించెను. 

ఆదికాండము 10:9 => అతడు యెహోవా యెదుట పరాకర్మముగల వేటగాడు. కాబటిట్ యెహోవా 

యెదుట పరాకర్మముగల వేటగాడైన నిమోర్దువలె అను లోకోకిత్ కలదు. 

ఆదికాండము 10:10 => షీనారు దేశములోని బాబెలు ఎరెకు అకక్దు కలేన్ అను పటట్ణములు అతని 

రాజయ్మునకు మొదలు. 

ఆదికాండము 10:11 => ఆ దేశములోనుండి అషూష్రుకు బయలుదేరి వెళి ల్ నీనెవెను రహోబోతీరును 

కాలహును 

ఆదికాండము 10:12 => నీనెవెకును కాలహుకును మధయ్నునన్ రెసెనును కటిట్ంచెను; ఇదే ఆ మహా 

పటట్ణము. 
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ఆదికాండము 10:13 => మిసార్యిము లూదీయులను అనామీయులను లెహాబీయులను 

నపుత్హీయులను 

ఆదికాండము 10:14 => పతుర్సీయులను కసూల్హీయులను కఫోత్రీయులను కనెను. ఫిలిషీత్యులు 

కసూల్హీయులలో నుండి వచిచ్నవారు. 

ఆదికాండము 10:15 => కనాను తన పర్థమ కుమారుడగు సీదోనును హేతును యెబూసీయులను 

అమోరీయులను గిరాగ్షీయులను 

ఆదికాండము 10:16 => హివీవ్యులను అరీక్యులను సినీయులను 

ఆదికాండము 10:17 => అరావ్దీయులను సెమారీయులను హమాతీయులను కనెను. 

ఆదికాండము 10:18 => తరువాత కనానీయుల వంశములు వాయ్పించెను. 

ఆదికాండము 10:19 => కనానీయుల సరిహదుద్ సీదోను నుండి గెరారుకు వెళుల్ మారగ్ములో గాజా 

వరకును, సొదొమ గొమొఱాఱ్ అదామ్ సెబోయిములకు వెళుల్ మారగ్ములో లాషా వరకును ఉనన్ది. 

ఆదికాండము 10:20 => వీరు తమ తమ వంశముల పర్కారము తమ తమ భాషల పర్కారము తమ 

తమ దేశములనుబటిట్యు జాతులనుబటిట్యు హాము కుమారులు. 

ఆదికాండము 10:21 => మరియు ఏబెరు యొకక్ కుమారులందరికి పితరుడును, పెదద్వాడయిన 

యాపెతు సహోదరుడునగు షేముకు కూడ సంతానము పుటెట్ను. 

ఆదికాండము 10:22 => షేము కుమారులు ఏలాము అషూష్రు అరప్క్షదు లూదు అరామనువారు. 

ఆదికాండము 10:23 => అరాము కుమారులు ఊజు హూలు గెతెరు మాషనువారు. 

ఆదికాండము 10:24 => అరప్క్షదు షేలహును కనెను. షేలహు ఏబెరును కనెను.  

ఆదికాండము 10:25 => ఏబెరుకు ఇదద్రు కుమారులు పుటిట్రి. వారిలో ఒకని పేరు పెలెగు, 

ఏలయనగా అతని దినములలో భూమి దేశములుగా విభాగింపబడెను. అతని సహోదరుని పేరు 

యొకాత్ను. 

ఆదికాండము 10:26 => యొకాత్ను అలోమ్దాదును షెలపును హసరామ్వెతును యెరహును 

ఆదికాండము 10:27 => హదోరమును ఊజాలును దికాల్ను 

ఆదికాండము 10:28 => ఓబాలును అబీమాయెలును షేబను 
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ఆదికాండము 10:29 => ఓఫీరును హవీలాను యోబాబును కనెను. వీరందరు యొకాత్ను 

కుమారులు. 

ఆదికాండము 10:30 => మేషా నుండి సపారాకు వెళుల్ మారగ్ములోని తూరుప్కొండలు వారి 

నివాససథ్లము. 

ఆదికాండము 10:31 => వీరు తమ తమ వంశముల పర్కారము తమ తమ భాషల పర్కారము తమ 

తమ దేశ ములనుబటిట్యు తమ తమ జాతులనుబటిట్యు షేము కుమారులు. 

ఆదికాండము 10:32 => వారి వారి జనములలో వారి వారి సంతతుల పర్కారము, నోవహు 

కుమారుల వంశములు ఇవే. జలపర్వాహము గతించిన తరువాత వీరిలో నుండి జనములు భూమిమీద 

వాయ్పించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:4 => నోవహు షేము హాము యాపెతు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:5 => యాపెతు కుమారులు; గోమెరు మాగోగు మాదయి యావాను 

తుబాలు మెషెకు తీరసు అనువారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:6 => గోమెరు కుమారులు అషక్నజు రీఫతు తోగరామ్. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:7 => యావాను కుమారులు ఎలీషా తరీష్షు కితీత్ము దోదానీము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:8 => హాము కుమారులు; కూషు మిసార్యిము పూతు కనాను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:9 => కూషు కుమారులు సెబా హవీలా సబాత్ రాయమా సబత్కా. రాయమా 

కుమారులు షెబదదాను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:10 => కూషు నిమోర్దును కనెను, ఇతడు భూమిమీది పరాకర్మశాలులలో 

మొదటివాడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:11 => లూదీయులు అనామీయులు లెహాబీయులు నపుత్హీయులు 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:12 => పతుర్సీయులు ఫిలిషీత్యుల వంశకరత్లైన కసూల్హీయులు 

కఫోత్రీయులు మిసార్యిము సంతతివారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:13 => కనాను తన జేయ్షఠ్కుమారుడైన సీదోనును హేతును కనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:14 => యెబూసీయులు అమోరీయులు గిరాగ్షీయులు 
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1 దినవృతాత్ంతములు 1:15 => హివీవ్యులు అరీక్యులు సీనీయులు 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:16 => అరావ్దీయులు సెమారీయులు హమాతీయులు అతని సంతతివారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:17 => షేము కుమారులు; ఏలాము అషూష్రు అరప్క్షదు లూదు అరాము 

ఊజు హూలు గెతెరు మెషెకు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:18 => అరప్క్షదు షేలహును కనెను. షేలహు ఏబెరును కనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:19 => ఏబెరునకు ఇదద్రు కుమారులు పుటిట్రి, ఒకని దినములలో భూమి 

విభాగింపబడెను గనుక అతనికి పెలెగు అని పేరు పెటట్బడెను, అతని సహోదరుని పేరు యొకాత్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:20 => యొకాత్ను అలోమ్దాదును షెలపును హసరామ్వెతును యెరహును 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:21 => హదోరమును ఊజాలును దికాల్నును 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:22 => ఏబాలును అబీమాయేలును షేబను 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:23 => ఓఫీరును హవీలాను యోబాలును కనెను, వీరందరును యొకాత్ను 

కుమారులు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:24 => షేము అరప్క్షదు షేలహు ఏబెరు పెలెగు రయూ 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:25 => సెరూగు నాహోరు తెరహు 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:26 => అబార్హామను పేరు పెటట్బడిన అబార్ము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:27 => అబార్హాము కుమారులు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:28 => ఇసాస్కు ఇషామ్యేలు. 

ఆదికాండము 7:13 => ఆ దినమందే నోవహును నోవహు కుమారులగు షేమును హామును 

యాపెతును నోవహు భారయ్యు వారితో కూడ అతని ముగుగ్రు కోడండుర్ను ఆ ఓడలో పర్వేశించిరి. 

ఆదికాండము 9:1 => మరియు దేవుడు నోవహును అతని కుమారులను ఆశీరవ్దించి మీరు ఫలించి 

అభివృదిధ్పొంది భూమిని నింపుడి. 

ఆదికాండము 9:7 => మీరు ఫలించి అభివృదిధ్నొందుడి; మీరు భూమిమీద సమృదిధ్గా సంతానము 

కని విసత్రించుడని వారితో చెపెప్ను. 
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ఆదికాండము 10:1 => ఇది నోవహు కుమారుడగు షేము హాము యాపెతను వారి వంశావళి. 

జలపర్ళయము తరువాత వారికి కుమారులు పుటిట్రి. 

ఆదికాండము 10:32 => వారి వారి జనములలో వారి వారి సంతతుల పర్కారము, నోవహు 

కుమారుల వంశములు ఇవే. జలపర్వాహము గతించిన తరువాత వీరిలో నుండి జనములు భూమిమీద 

వాయ్పించెను. 

ఆదికాండము 11:6 => అపుప్డు యెహోవా ఇదిగో జనము ఒకక్టే; వారికందరికి భాష ఒకక్టే; 

వారు ఈ పని ఆరంభించియునాన్రు. ఇకమీదట వారు చేయదలచు ఏ పనియైనను చేయకుండ వారికి 

ఆటంకమేమియు నుండదు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:26 => మరియు యావదూభ్మిమీద కాపురముండుటకు ఆయన 

యొకనినుండి పర్తి జాతిమనుషుయ్లను సృషిట్ంచి, వారు ఒకవేళ దేవునిని తడవులాడి కనుగొందురేమో 

యని,  

వచనము 20 

నోవహు వయ్వసాయము చేయనారంభించి, దార్క్షతోట వేసెను. 

ఆదికాండము 3:18 => అది ముండల్తుపప్లను గచచ్పొదలను నీకు మొలిపించును; పొలములోని 

పంట తిందువు; 

ఆదికాండము 3:19 => నీవు నేలకు తిరిగి చేరువరకు నీ ముఖపు చెమట కారిచ్ ఆహారము తిందువు; 

ఏలయనగా నేలనుండి నీవు తీయబడితివి; నీవు మనేన్ గనుక తిరిగి మనైన్పోదువని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 3:23 => దేవుడైన యెహోవా అతడు ఏ నేలనుండి తీయబడెనో దాని సేదయ్పరచుటకు 

ఏదెను తోటలోనుండి అతని పంపివేసెను. 

ఆదికాండము 4:2 => తరువాత ఆమె అతని తముమ్డగు హేబెలును కనెను. హేబెలు గొఱ ఱ్ల కాపరి; 

కయీను భూమిని సేదయ్పరచువాడు.  
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ఆదికాండము 5:29 => భూమిని యెహోవా శపించినందువలన కలిగిన మనచేతుల కషట్ము 

విషయములోను మన పని విషయములోను ఇతడు మనకు నెమమ్ది కలుగజేయుననుకొని అతనికి 

నోవహు అని పేరు పెటెట్ను 

సామెతలు 10:11 => నీతిమంతుని నోరు జీవపు ఊట భకిత్హీనుల నోరు బలాతాక్రము 

మరుగుపరచును. 

సామెతలు 12:11 => తన భూమిని సేదయ్పరచుకొనువానికి ఆహారము సమృదిధ్గా కలుగును 

వయ్రథ్మైనవాటిని అనుసరించువాడు బుదిధ్లేనివాడు. 

పర్సంగి 5:9 => ఏ దేశములో రాజు భూమి విషయమై శర్దధ్ పుచుచ్కొనునో ఆ దేశమునకు సరవ్ 

విషయములయందు మేలు కలుగును. 

యెషయా 28:24 => దునున్వాడు వితుత్టకు నితయ్ము తన పొలము దునున్నా? అతడు దుకిక్ పెలల్లు 

నితయ్ము బదద్లగొటుట్నా? 

యెషయా 28:25 => అతడు నేల సదునుచేసిన తరువాత నలల్ జీలకఱ ఱ్ చలుల్ను తెలల్ జీలకఱ ఱ్ చలుల్ను 

గోధుమలు వరుసగా వితుత్ను యవలను తానేరప్రచిన చేనిలో చలుల్ను దాని అంచున మిరప మొలకలు 

వేయును గదా?  

యెషయా 28:26 => వాని దేవుడే తగిన కర్మము వానికి నేరిప్యునాన్డు ఆయన వానికి ఆ పని 

బోధించుచునాన్డు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 20:6 => దార్క్షతోటవేసి యింక దాని పండుల్ తినక ఒకడు యుదధ్ములో 

చనిపోయినయెడల వేరొకడు దాని పండుల్ తినునుగనుక అటిట్వాడును తన యింటికి తిరిగి వెళల్వచుచ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:30 => సతరీని పర్ధానము చేసికొందువు గాని వేరొకడు ఆమెను కూడును. 

ఇలుల్కటుట్దువు గాని దానిలో నివసింపవు. దార్క్షతోట నాటుదువు గాని దాని పండుల్ తినవు. 

సామెతలు 24:30 => సోమరివాని చేను నేను దాటి రాగా తెలివిలేనివాని దార్క్షతోట నేను దాటి రాగా 

పరమగీతము 1:6 => నలల్నిదాననని ననున్ చినన్చూపులు చూడకుడి. నేను ఎండ తగిలినదానను నా 

సహోదరులు నామీద కోపించి ననున్ దార్క్షతోటకు కావలికతెత్గా నుంచిరి అయితే నా సొంత తోటను 

నేను కాయకపోతిని.  
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1 కొరిందీయులకు 9:7 => ఎవడైనను తన సొంత ఖరుచ్ పెటుట్కొని దండులో కొలువుచేయునా? 

దార్క్షతోట వేసి దాని ఫలము తిననివాడెవడు? మందను కాచి మందపాలు తార్గనివాడెవడు? 

ఆదికాండము 46:32 => ఆ మనుషుయ్లు పశువులు గలవారు, వారు గొఱ ఱ్ల కాపరులు. వారు తమ 

గొఱ ఱ్లను పశువులను తమకు కలిగినదంతయు తీసికొనివచిచ్రని అతనితో చెపెప్దను. 

గలతీయులకు 6:1 => సహోదరులారా, ఒకడు ఏ తపిప్తములోనైనను చికుక్కొనినయెడల 

ఆతమ్సంబంధులైన మీలో పర్తివాడు తానును శోధింపబడుదునేమో అని తన విషయమై చూచుకొనుచు, 

సాతివ్కమైన మనసుస్తో అటిట్వానిని మంచిదారికి తీసికొని రావలెను. 

వచనము 21 

పిమమ్ట దార్కాష్రసము తార్గి మతుత్డై తన గుడారములో వసత్రహీనుడుగా నుండెను. 

ఆదికాండము 6:9 => నోవహు వంశావళి యిదే. నోవహు నీతిపరుడును తన తరములో 

నిందారహితుడునై యుండెను. నోవహు దేవునితో కూడ నడచినవాడు. 

ఆదికాండము 19:32 => మన తండిర్కి దార్కాష్రసము తార్గించి అతనితో శయనించి మన 

తండిర్వలన సంతానము కలుగచేసికొందము రమమ్ని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 19:33 => ఆ రాతిర్ వారు తమ తండిర్కి దార్కాష్రసము తార్గించిన తరువాత అతని 

పెదద్కుమారెత్ లోపలికి వెళి ల్ తన తండిర్తో శయనించెను. కాని ఆమె ఎపుప్డు శయనించెనో యెపుప్డు 

లేచిపోయెనో అతనికి తెలియలేదు. 

ఆదికాండము 19:34 => మరునాడు అకక్ తన చెలెల్లిని చూచి నినన్టి రాతిర్ నా తండిర్తో నేను 

శయనించితిని; ఈ రాతిర్ అతనికి దార్కాష్రసము తార్గించిన తరువాత నీవు లోపలికి వెళి ల్ అతనితో 

శయనించుము; ఆలాగున మన తండిర్వలన సంతానము కలుగజేసికొందమని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 19:35 => ఆ రాతిర్యు వారు తమ తండిర్కి దార్కాష్రసము తార్గించిరి. అపుప్డా చినన్ది 

లేచి అతనితో శయనించెను. ఆమె యెపుప్డు శయనించెనో యెపుప్డు లేచిపోయెనో అతనికి 

తెలియలేదు. 
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ఆదికాండము 19:36 => ఆలాగున లోతు యొకక్ యిదద్రు కుమారెత్లు తమ తండిర్వలన 

గరభ్వతులైరి. 

సామెతలు 20:1 => దార్కాష్రసము వెకిక్రింతల పాలుచేయును మదయ్ము అలల్రి పుటిట్ంచును దాని 

వశమైనవారందరు జాఞ్నము లేనివారు. 

సామెతలు 23:31 => దార్కాష్రసము మికిక్లి ఎఱ ఱ్బడగను గినెన్లో తళతళలాడుచుండగను తార్గుటకు 

రుచిగా నుండగను దానివైపు చూడకుము. 

సామెతలు 23:32 => పిమమ్ట అది సరప్మువలె కరచును కటల్పామువలె కాటువేయును. 

పర్సంగి 7:20 => పాపము చేయక మేలు చేయుచుండు నీతిమంతుడు భూమిమీద ఒకడైనను లేడు. 

లూకా 22:3 => అంతట పండెర్ండుమంది శిషుయ్ల సంఖయ్లో చేరిన ఇసక్రియోతు అనబడిన 

యూదాలో సాతాను పర్వేశించెను 

లూకా 22:4 => గనుక వాడు వెళి ల్, ఆయనను వారికేలాగు అపప్గింపవచుచ్నో దానినిగూరిచ్ 

పర్ధానయాజకులతోను అధిపతులతోను మాటలాడెను. 

రోమీయులకు 13:13 => అలల్రితోకూడిన ఆటపాటలైనను మతత్యినను లేకయు , 

కామవిలాసములైనను పోకిరి చేషట్లైనను లేకయు, కలహమైనను మతస్రమైనను లేకయు, 

పగటియందు నడుచుకొనన్టుట్ మరాయ్దగా నడుచుకొందము 

1 కొరిందీయులకు 10:12 => తాను నిలుచుచునాన్నని తలంచుకొనువాడు పడకుండునటుల్ 

జాగర్తత్గా చూచుకొనవలెను. 

గలతీయులకు 5:21 => భేదములు, విమతములు, అసూయలు, మతత్తలు, అలల్రితో కూడిన 

ఆటపాటలు మొదలైనవి. వీటినిగూరిచ్ నేను మునుపు చెపిప్న పర్కారము ఇటిట్ వాటిని చేయువారు దేవుని 

రాజయ్మును సవ్తంతిర్ంచుకొనరని మీతో సప్షట్ముగా చెపుప్చునాన్ను. 

తీతుకు 2:2 => ఏలాగనగా వృదుధ్లు మితానుభవము గలవారును, మానుయ్లును, సవ్సథ్బుదిధ్ 

గలవారును, విశావ్స పేర్మ సహనములయందు లోపము లేనివారునై యుండవలెననియు, 

హబకూక్కు 2:15 => తమ పొరుగువారి మానము చూడవలెనని ఘోరమైన ఉగర్తను కలిపి వారికి 

తార్గనిచిచ్ వారిని మతుత్లుగా చేయువారికి శర్మ. 
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హబకూక్కు 2:16 => ఘనతకు మారుగా అవమానముతో నిండియునాన్వు; నీవును తార్గి నీ 

మానము కనుపరచుకొందువు. యెహోవా కుడిచేతిలోని పాతర్ నీకియయ్బడును, అవమానకరమైన 

వమనము నీ ఘనతమీద పడును. 

పర్కటన 3:18 => నీవు ధనవృదిధ్ చేసికొనునటుల్ అగిన్లో పుటము వేయబడిన బంగారమును, నీ 

దిసమొల సిగుగ్ కనబడకుండునటుల్ ధరించుకొనుటకు తెలల్ని వసత్రములను, నీకు దృషిట్ కలుగునటుల్ నీ 

కనున్లకు కాటుకను నాయొదద్ కొనుమని నీకు బుదిధ్ చెపుప్చునాన్ను. 

సంఖాయ్కాండము 12:15 => కాబటిట్ మిరాయ్ము ఏడు దినములు పాళెము వెలుపలనే గడిపెను. 

మిరాయ్ము మరల చేరచ్బడువరకు జనులు ముందుకు సాగరైరి. 

2 సమూయేలు 13:28 => అంతలో అబా ష్లోము తన పనివారిని పిలిచి, అమోన్ను దార్కాష్రసమువలన 

సంతోషియై యుండుట మీరు కనిపెటిట్యుండి అమోన్నును హతము చేయుడని నేను మీతో 

చెపుప్నపుప్డు భయపడక అతని చంపుడి, నేను గదా మీకు ఆజఞ్ ఇచిచ్యునాన్ను, ధైరయ్ము తెచుచ్కొని 

పౌరుషము చూపుడి అని గటిట్గా ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

సామెతలు 23:30 => దార్కాష్రసముతో పొర్దుద్పుచుచ్వారికే గదా కలిపిన దార్కాష్రసము రుచిచూడ 

చేరువారికే గదా. 

సామెతలు 30:17 => తండిర్ని అపహసించి తలిల్ మాట విననొలల్ని వాని కనున్ లోయకాకులు పీకును 

పకిష్రాజు పిలల్లు దానిని తినును. 

ఎఫెసీయులకు 5:18 => మరియు మదయ్ముతో మతుత్లై యుండకుడి, దానిలో దురావ్య్పారము 

కలదు; అయితే ఆతమ్పూరుణ్లై యుండుడి. 

వచనము 22 

అపుప్డు కనానుకు తండిర్యైన హాము తన తండిర్ వసత్రహీనుడై యుండుట చూచి బయటనునన్ తన 

యిదద్రు సహోదరులకు ఆ సంగతి తెలిపెను. 

ఆదికాండము 9:25 => కనాను శపింపబడినవాడై తన సహోదరులకు దాసాను దాసుడగును అనెను. 

ఆదికాండము 10:6 => హాము కుమారులు కూషు మిసార్యిము పూతు కనాను అనువారు. 
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ఆదికాండము 10:15 => కనాను తన పర్థమ కుమారుడగు సీదోనును హేతును యెబూసీయులను 

అమోరీయులను గిరాగ్షీయులను 

ఆదికాండము 10:16 => హివీవ్యులను అరీక్యులను సినీయులను 

ఆదికాండము 10:17 => అరావ్దీయులను సెమారీయులను హమాతీయులను కనెను. 

ఆదికాండము 10:18 => తరువాత కనానీయుల వంశములు వాయ్పించెను. 

ఆదికాండము 10:19 => కనానీయుల సరిహదుద్ సీదోను నుండి గెరారుకు వెళుల్ మారగ్ములో గాజా 

వరకును, సొదొమ గొమొఱాఱ్ అదామ్ సెబోయిములకు వెళుల్ మారగ్ములో లాషా వరకును ఉనన్ది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:8 => హాము కుమారులు; కూషు మిసార్యిము పూతు కనాను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:13 => కనాను తన జేయ్షఠ్కుమారుడైన సీదోనును హేతును కనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:14 => యెబూసీయులు అమోరీయులు గిరాగ్షీయులు 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:15 => హివీవ్యులు అరీక్యులు సీనీయులు 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:16 => అరావ్దీయులు సెమారీయులు హమాతీయులు అతని సంతతివారు. 

2 సమూయేలు 1:19 => ఇశార్యేలూ, నీకు భూషణమగువారు నీ ఉనన్త సథ్లములమీద హతులైరి 

అహహా బలాఢుయ్లు పడిపోయిరి. 

2 సమూయేలు 1:20 => ఫిలిషీత్యుల కుమారెత్లు సంతోషింపకుండునటుల్ సునన్తిలేనివారి 

కుమారెత్లు జయమని చెపప్కుండునటుల్ ఈ సమాచారము గాతులో తెలియజేయకుడి అషెక్లోను 

వీధులలో పర్కటన చేయకుడి. 

కీరత్నలు 35:20 => వారు సమాధానపు మాటలు ఆడరు దేశమందు నెమమ్దిగా నునన్వారికి 

విరోధముగా వారు కపట యోచనలు చేయుదురు. 

కీరత్నలు 35:21 => ననున్ దూషించుటకై వారు నోరు పెదద్దిగా తెరచుకొనుచునాన్రు. ఆహా ఆహా 

యిపుప్డు వాని సంగతి మాకు కనబడినదే అనుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 40:15 => ననున్ చూచి ఆహా ఆహా అని పలుకువారు తమకు కలుగు అవమానమును 

చూచి విసమ్యమొందుదురు గాక. 
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కీరత్నలు 70:3 => ఆహా ఆహా అని పలుకువారు తమకు కలిగిన అవమానమును చూచి విసమ్య 

మొందుదురుగాక 

సామెతలు 25:9 => నీ పొరుగువానితో నీవు వాయ్జెయ్మాడవచుచ్ను గాని పరుని గుటుట్ 

బయటపెటట్కుము. 

సామెతలు 30:17 => తండిర్ని అపహసించి తలిల్ మాట విననొలల్ని వాని కనున్ లోయకాకులు పీకును 

పకిష్రాజు పిలల్లు దానిని తినును. 

ఓబధాయ్ 1:12 => నీ సహోదరుని శర్మానుభవదినము చూచి నీవు ఆనందమొంద తగదు; 

యూదావారి నాశనదినమున వారి సిథ్తిని చూచి నీవు సంతోషింపతగదు; 

ఓబధాయ్ 1:13 => నా జనుల ఆపదిద్నమున నీవు వారి గుమమ్ములలోనికి చొరబడ దగదు; వారి 

ఆపదిద్నమున నీవు సంతోషపడుచు వారి బాధను చూడతగదు; వారి ఆపదిద్నమున నీవు వారి ఆసిత్ని 

పటుట్కొనతగదు; 

మతత్యి 18:15 => మరియు నీ సహోదరుడు నీయెడల తపిప్దము చేసినయెడల నీవు పోయి, నీవును 

అతడును ఒంటరిగా నునన్పుప్డు అతనిని గదిద్ంచుము; అతడు నీ మాట వినినయెడల నీ సహోదరుని 

సంపాదించుకొంటివి. 

1 కొరిందీయులకు 13:6 => దురీన్తి విషయమై సంతోషపడక సతయ్మునందు సంతోషించును. 

గలతీయులకు 6:1 => సహోదరులారా, ఒకడు ఏ తపిప్తములోనైనను చికుక్కొనినయెడల 

ఆతమ్సంబంధులైన మీలో పర్తివాడు తానును శోధింపబడుదునేమో అని తన విషయమై చూచుకొనుచు, 

సాతివ్కమైన మనసుస్తో అటిట్వానిని మంచిదారికి తీసికొని రావలెను. 

ఆదికాండము 5:32 => నోవహు ఐదువందల యేండుల్ గలవాడై షేమును హామును యాపెతును 

కనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 4:40 => మంచి బలకరమైన మేతయు నెమమ్దియు సుఖమునుగల 

విశాలదేశమును కనుగొనిరి; పూరవ్మందు హాముయొకక్ వంశపువారు అకక్డ కాపురముండిరి. 

కీరత్నలు 78:51 => ఐగుపుత్లోని జేయ్షు ఠ్లనందరిని హాము గుడారములలోనునన్ బలపార్రంభమైన 

పర్థమసంతానమును ఆయన సంహరించెను. 
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మీకా 7:6 => కుమారుడు తండిర్ని నిరల్క్షయ్పెటుట్చునాన్డు, కుమారెత్ తలిల్మీదికిని కోడలు అతత్మీదికిని 

లేచెదరు, ఎవరి ఇంటివారు వారికే విరోధులగుదురు. 

హబకూక్కు 2:15 => తమ పొరుగువారి మానము చూడవలెనని ఘోరమైన ఉగర్తను కలిపి వారికి 

తార్గనిచిచ్ వారిని మతుత్లుగా చేయువారికి శర్మ. 

వచనము 23 

అపుప్డు షేమును యాపెతును వసత్రమొకటి తీసికొని తమ యిదద్రి భుజములమీద వేసికొని వెనుకకు 

నడిచివెళి ల్ తమ తండిర్ దిసమొలను కపిప్రి; వారి ముఖములు వెనుకతటుట్ ఉండుటవలన తమ తండిర్ 

దిసమొలను చూడలేదు 

నిరగ్మకాండము 20:12 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీకనుగర్హించు దేశములో నీవు 

దీరాఘ్యుషమ్ంతుడవగునటుల్ నీ తండిర్ని నీ తలిల్ని సనామ్నించుము. 

లేవీయకాండము 19:32 => తల నెరసినవాని యెదుట లేచి ముసలివాని ముఖమును ఘనపరచి నీ 

దేవునికి భయపడవలెను; నేను యెహోవాను. 

రోమీయులకు 13:7 => ఇందుకే గదా మీరు పనున్కూడ చెలిల్ంచుచునాన్రు? కాబటిట్ యెవనికి పనోన్ 

వానికి పనున్ను, ఎవనికి సుంకమో వానికి సుంకమును చెలిల్ంచుడి. ఎవనియెడల భయముండవలెనో 

వానియెడల భయమును, ఎవనియెడల సనామ్నముండవలెనో వానియెడల సనామ్నమును కలిగియుండి, 

అందరికిని వారి వారి ఋణములను తీరుచ్డి. 

గలతీయులకు 6:1 => సహోదరులారా, ఒకడు ఏ తపిప్తములోనైనను చికుక్కొనినయెడల 

ఆతమ్సంబంధులైన మీలో పర్తివాడు తానును శోధింపబడుదునేమో అని తన విషయమై చూచుకొనుచు, 

సాతివ్కమైన మనసుస్తో అటిట్వానిని మంచిదారికి తీసికొని రావలెను. 

1 తిమోతి 5:1 => వృదుధ్ని గదిద్ంపక తండిర్గా భావించి అతని హెచచ్రించుము. 

1 తిమోతి 5:17 => బాగుగా పాలనచేయు పెదద్లను, విశేషముగా వాకయ్మందును ఉపదేశమందును 

పర్యాసపడువారిని, రెటిట్ంపు సనామ్నమునకు పాతుర్లనుగా ఎంచవలెను. 
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1 తిమోతి 5:19 => మరియు పనివాడు తన జీతమునకు పాతుర్డు ఇదద్రు ముగుగ్రు 

సాకుష్లుంటేనేగాని పెదద్మీద దోషారోపణ అంగీకరింపకుము 

1 పేతురు 2:17 => అందరిని సనామ్నించుడి, సహోదరులను పేర్మించుడి, దేవునికి భయపడుడి, 

రాజును సనామ్నించుడి. 

1 పేతురు 4:8 => పేర్మ అనేక పాపములను కపుప్ను గనుక అనిన్టికంటె ముఖయ్ముగా ఒకనియెడల 

ఒకడు మికక్టమైన పేర్మ గలవారై యుండుడి. 

ఆదికాండము 9:18 => ఓడలోనుండి వచిచ్న నోవహు కుమారులు షేము హాము యాపెతనువారు; 

హాము కనానుకు తండిర్. 

వచనము 24 

అపుప్డు నోవహు మతుత్నుండి మేలుకొని తన చినన్కుమారుడు చేసిన దానిని తెలిసికొని 

ఆదికాండము 5:29 => భూమిని యెహోవా శపించినందువలన కలిగిన మనచేతుల కషట్ము 

విషయములోను మన పని విషయములోను ఇతడు మనకు నెమమ్ది కలుగజేయుననుకొని అతనికి 

నోవహు అని పేరు పెటెట్ను 

వచనము 25 

కనాను శపింపబడినవాడై తన సహోదరులకు దాసాను దాసుడగును అనెను. 

ఆదికాండము 9:22 => అపుప్డు కనానుకు తండిర్యైన హాము తన తండిర్ వసత్రహీనుడై యుండుట 

చూచి బయటనునన్ తన యిదద్రు సహోదరులకు ఆ సంగతి తెలిపెను. 

ఆదికాండము 3:14 => అందుకు దేవుడైన యెహోవా సరప్ముతో నీవు దీని చేసినందున 

పశువులనిన్టిలోను భూజంతువులనిన్టిలోను నీవు శపించబడినదానివై నీ కడుపుతో పార్కుచు నీవు 

బర్దుకు దినములనిన్యు మనున్ తిందువు 

ఆదికాండము 4:11 => కావున నీ తముమ్ని రకత్మును నీచేతిలోనుండి పుచుచ్కొనుటకు నోరు తెరచిన 

యీ నేలమీద ఉండకుండ, నీవు శపింపబడినవాడవు; 
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ఆదికాండము 49:7 => వారి కోపము వేండర్మైనది వారి ఉగర్తయు కఠినమైనది అవి శపింపబడును 

యాకోబులో వారిని విభజించెదను ఇశార్యేలులో వారిని చెదరగొటెట్దను.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:16 => తన తండిర్నైనను తన తలిల్నైనను నిరల్క్షయ్ము చేయువాడు 

శాపగర్సుత్డని చెపప్గా పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:18 => నీ గరభ్ఫలము నీ భూమిపంట నీ ఆవులు నీ గొఱ ఱ్మేకల 

మందలు శపింపబడును; 

మతత్యి 25:41 => అపుప్డాయన యెడమవైపున ఉండువారిని చూచి శపింపబడిన వారలారా, ననున్ 

విడిచి అపవాదికిని వాని దూతలకును సిదధ్పరచబడిన నితాయ్గిన్లోనికి పోవుడి. 

యోహాను 8:34 => అందుకు యేసు పాపము చేయు పర్తివాడును పాపమునకు దాసుడని మీతో 

నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

యెహోషువ 9:23 => ఆ హేతువు చేతను మీరు శాపగర్సుత్లగుదురు, దాసయ్ము మీకెనన్డును 

మానదు, నా దేవుని ఆలయమునకు మీరు కటెట్లు నరుకువారును నీళుల్ చేదువారునై యుండకమానరు. 

యెహోషువ 9:27 => అయితే సమాజము కొరకును యెహోవా ఏరప్రచుకొను చోటుననుండు 

బలిపీఠము కొరకును కటెట్లు నరుకువారుగాను నీళుల్ చేదువారుగాను యెహోషువ ఆ దినమందే వారిని 

నియమించెను. నేటివరకు వారు ఆ పని చేయువారై యునాన్రు. 

నాయ్యాధిపతులు 1:28 => ఇశార్యేలీయులు బలవంతులైన తరువాత వారు కనానీయులచేత 

వెటిట్పనులు చేయించుకొనిరి కాని వారిని బొతిత్గా వెళల్గొటట్లేదు. 

నాయ్యాధిపతులు 1:29 => ఎఫార్యిమీయులు గెజెరులో నివసించిన కనానీయులను వెళల్గొటట్లేదు, 

గెజెరులో కనానీయులు వారి మధయ్ను నివసించిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 1:30 => జెబూలూనీయులు కితోర్ను నివాసులను నహలోలు నివాసులను 

వెళల్గొటట్లేదు, కనానీయులు వారి మధయ్ నివసించి వారికి వెటిట్పనులు చేయువారైరి. 

1 రాజులు 9:20 => అయితే ఇశార్యేలీయులు కాని అమోరీయులు హితీత్యులు పెరిజీజ్యులు 

హివీవ్యులు యెబూసీయులు అను వారిలో శేషించిన వారుండిరి. 
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1 రాజులు 9:21 => ఇశార్యేలీయులు వారిని నిరూమ్లము చేయలేకపోగా వారి దేశమందు 

శేషించియునన్ వారి పిలల్లను సొలొమోను దాసతవ్ము చేయ నియమింపగా నేటివరకు ఆలాగు 

జరుగుచునన్ది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 8:7 => ఇశార్యేలీయుల సంబంధులు కాని హితీత్యులలోనుండియు 

అ మో రీ యు ల లో నుం డి యు , పె రి జీజ్ యు ల లో నుం డి యు , హి వీవ్ యు ల లో నుం డి యు , 

యెబూసీయులలోనుండియు, శేషించియునన్ సకల జనులను 

2 దినవృతాత్ంతములు 8:8 => ఇశార్యేలీయులు నాశనముచేయక వదలివేసిన ఆ యా జనుల 

సంతతివారిని సొలొమోను నేటివరకును తనకు వెటిట్పనులు చేయువారినిగా చేసికొనియుండెను. 

యోహాను 8:34 => అందుకు యేసు పాపము చేయు పర్తివాడును పాపమునకు దాసుడని మీతో 

నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

ఆదికాండము 14:4 => పండెర్ండు సంవతస్రములు కదొరాల్యోమెరుకు లోబడి పదమూడవ 

సంవతస్రమున తిరుగుబాటు చేసిరి. 

ఆదికాండము 27:12 => ఒకవేళ నాతండిర్ ననున్ తడవి చూచును, అపుప్డు నేను అతని దృషిట్కి 

వంచకుడనుగా తోచినయెడల నా మీదికి శాపమే గాని ఆశీరావ్దము తెచుచ్కొననని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 27:29 => జనములు నీకు దాసులగుదురు జనములు నీకు సాగిలపడుదురు నీ 

బంధుజనులకు నీవు ఏలికవై యుండుము నీ తలిల్ పుతుర్లు నీకు సాగిలపడుదురు నినున్ శపించువారు 

శపింపబడుదురు నినున్ దీవించువారు దీవింపబడుదురు గాక 

ఆదికాండము 36:2 => ఏశావు కనాను కుమారెత్లలో హితీత్యుడైన ఏలోను కుమారెత్యగు ఆదాను, 

హివీవ్యుడైన సిబోయ్ను కుమారెత్యైన అనా కుమారెత్యగు అహోలీబామాను, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:15 => మలిచిన విగర్హమునేగాని పోతవిగర్హమునేగాని చేసి చాటున 

నుంచువాడు శాపగర్సుత్డని యెలుగెతిత్ ఇశార్యేలీయులందరితోను చెపప్గా ఆమేన  అనవలెను. 

యెహోషువ 9:8 => వారు మేము నీ దాసులమని యెహోషువతో చెపిప్నపుప్డు యెహోషువ మీరు 

ఎవరు? ఎకక్డనుండి వచిచ్తిరి? అని వారినడుగగా 
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2 రాజులు 2:24 => అతడు వెనుకకు తిరిగి వారిని చూచి యెహోవా నామమునుబటిట్ వారిని 

శపించెను. అపుప్డు రెండు ఆడు ఎలుగు బంటుల్ అడవిలోనుండి వచిచ్ వారిలో నలువది యిదద్రు 

బాలురను చీలిచ్వేసెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:13 => కనాను తన జేయ్షఠ్కుమారుడైన సీదోనును హేతును కనెను. 

యెషయా 23:11 => ఆయన సముదర్ముమీద తన చెయియ్ చాపెను రాజయ్ములను కంపింపజేసెను 

కనాను కోటలను నశింపజేయుటకు యెహోవా దానిగూరిచ్ ఆజాఞ్పించెను. 

విలాపవాకయ్ములు 5:8 => దాసులు మాకు పర్భువులైరి వారి వశమునుండి మముమ్ను 

విడిపింపగలవాడెవడును లేడు. 

గలతీయులకు 1:8 => మేము మీకు పర్కటించిన సువారత్ గాక మరియొక సువారత్ను మేమైనను 

పరలోకమునుండి వచిచ్న యొక దూతయైనను మీకు పర్కటించినయెడల అతడు శాపగర్సుత్డవును 

గాక. 

వచనము 26 

మరియు అతడు షేము దేవుడైన యెహోవా సుత్తింపబడును గాక కనాను అతనికి దాసుడగును.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:26 => యెషూరూనూ, దేవుని పోలినవాడెవడును లేడు ఆయన నీకు 

సహాయము చేయుటకు ఆకాశవాహనుడై వచుచ్ను మహోనన్తుడై మేఘవాహనుడగును. 

కీరత్నలు 144:15 => ఇటిట్ సిథ్తిగలవారు ధనుయ్లు. యెహోవా తమకు దేవుడుగా గల జనులు 

ధనుయ్లు. 

రోమీయులకు 9:5 => పితరులు వీరివారు; శరీరమునుబటిట్ కీర్సుత్ వీరిలో పుటెట్ను. ఈయన 

సరావ్ధికారియైన దేవుడైయుండి నిరంతరము సోత్తార్రుహ్డై యునాన్డు. ఆమేన . 

ఆదికాండము 10:10 => షీనారు దేశములోని బాబెలు ఎరెకు అకక్దు కలేన్ అను పటట్ణములు అతని 

రాజయ్మునకు మొదలు. 

ఆదికాండము 10:11 => ఆ దేశములోనుండి అషూష్రుకు బయలుదేరి వెళి ల్ నీనెవెను రహోబోతీరును 

కాలహును 
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ఆదికాండము 10:12 => నీనెవెకును కాలహుకును మధయ్నునన్ రెసెనును కటిట్ంచెను; ఇదే ఆ మహా 

పటట్ణము. 

ఆదికాండము 10:13 => మిసార్యిము లూదీయులను అనామీయులను లెహాబీయులను 

నపుత్హీయులను 

ఆదికాండము 10:14 => పతుర్సీయులను కసూల్హీయులను కఫోత్రీయులను కనెను. ఫిలిషీత్యులు 

కసూల్హీయులలో నుండి వచిచ్నవారు. 

ఆదికాండము 10:15 => కనాను తన పర్థమ కుమారుడగు సీదోనును హేతును యెబూసీయులను 

అమోరీయులను గిరాగ్షీయులను 

ఆదికాండము 10:16 => హివీవ్యులను అరీక్యులను సినీయులను 

ఆదికాండము 10:17 => అరావ్దీయులను సెమారీయులను హమాతీయులను కనెను. 

ఆదికాండము 10:18 => తరువాత కనానీయుల వంశములు వాయ్పించెను. 

ఆదికాండము 10:19 => కనానీయుల సరిహదుద్ సీదోను నుండి గెరారుకు వెళుల్ మారగ్ములో గాజా 

వరకును, సొదొమ గొమొఱాఱ్ అదామ్ సెబోయిములకు వెళుల్ మారగ్ములో లాషా వరకును ఉనన్ది. 

ఆదికాండము 10:20 => వీరు తమ తమ వంశముల పర్కారము తమ తమ భాషల పర్కారము తమ 

తమ దేశములనుబటిట్యు జాతులనుబటిట్యు హాము కుమారులు. 

ఆదికాండము 10:21 => మరియు ఏబెరు యొకక్ కుమారులందరికి పితరుడును, పెదద్వాడయిన 

యాపెతు సహోదరుడునగు షేముకు కూడ సంతానము పుటెట్ను. 

ఆదికాండము 10:22 => షేము కుమారులు ఏలాము అషూష్రు అరప్క్షదు లూదు అరామనువారు. 

ఆదికాండము 10:23 => అరాము కుమారులు ఊజు హూలు గెతెరు మాషనువారు. 

ఆదికాండము 10:24 => అరప్క్షదు షేలహును కనెను. షేలహు ఏబెరును కనెను.  

ఆదికాండము 10:25 => ఏబెరుకు ఇదద్రు కుమారులు పుటిట్రి. వారిలో ఒకని పేరు పెలెగు, 

ఏలయనగా అతని దినములలో భూమి దేశములుగా విభాగింపబడెను. అతని సహోదరుని పేరు 

యొకాత్ను. 

ఆదికాండము 10:26 => యొకాత్ను అలోమ్దాదును షెలపును హసరామ్వెతును యెరహును 
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ఆదికాండము 12:1 => యెహోవా నీవు లేచి నీ దేశమునుండియు నీ బంధువులయొదద్నుండియు నీ 

తండిర్ యింటినుండియు బయలుదేరి నేను నీకు చూపించు దేశమునకు వెళుల్ము. 

ఆదికాండము 12:2 => నినున్ గొపప్ జనముగా చేసి నినున్ ఆశీరవ్దించి నీ నామమును గొపప్ 

చేయుదును, నీవు ఆశీరావ్దముగా నుందువు. 

ఆదికాండము 12:3 => నినున్ ఆశీరవ్దించు వారిని ఆశీరవ్దించెదను; నినున్ దూషించు వాని 

శపించెదను; భూమి యొకక్ సమసత్ వంశములు నీయందు ఆశీరవ్దించబడునని అబార్ముతో అనగా 

లూకా 3:23 => యేసు (బోధింప) మొదలుపెటిట్నపుప్డు ఆయన దాదాపు ముపప్ది ఏండల్ యీడు 

గలవాడు; ఆయన యోసేపు కుమారుడని యెంచబడెను. యోసేపు హేలీకి, 

లూకా 3:24 => హేలీ మతత్తుకు, మతత్తు లేవికి, లేవి మెలీక్కి, 

లూకా 3:25 => మెలీక్ యనన్కు, యనన్ యోసేపుకు, యోసేపు మతత్తీయకు, మతత్తీయ ఆమోసుకు, 

ఆమోసు నాహోముకు, నాహోము ఎసిల్కి, ఎసిల్ నగగ్యికి, 

లూకా 3:26 => నగగ్యి మయతుకు, మయతు మతత్తీయకు, మతత్తీయ సిమియకు, సిమియ 

యోశేఖుకు, యోశేఖు యోదాకు, 

లూకా 3:27 => యోదా యోహనన్కు, యోహనన్ రేసాకు, రేసా జెరుబాబ్బెలుకు, జెరుబాబ్బెలు 

షయలీత్యేలుకు, షయలీత్యేలు నేరికి, 

లూకా 3:28 => నేరి మెలీక్కి, మెలీక్ అదిద్కి, అదిద్ కోసాముకు, కోసాము ఎలమ్దాముకు, ఎలమ్దాము 

ఏరుకు, 

లూకా 3:29 => ఏరు యెహోషువకు, యెహోషువ ఎలీయెజెరుకు, ఎలీయెజెరు యోరీముకు, 

యోరీము మతత్తుకు, మతత్తు లేవికి, 

లూకా 3:30 => లేవి షిమోయ్నుకు, షిమోయ్ను యూదాకు, యూదా యోసేపుకు, యోసేపు 

యోనాముకు, యోనాము ఎలాయ్కీముకు, 

లూకా 3:31 => ఎలాయ్కీము మెలెయాకు, మెలెయా మెనాన్కు, మెనాన్ మతత్తాకు, మతత్తా 

నాతానుకు, నాతాను దావీదుకు, 

Page  of 573 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

లూకా 3:32 => దావీదు యెషష్యికి, యెషష్యి ఓబేదుకు, ఓబేదు బోయజుకు, బోయజు శలామ్నుకు, 

శలామ్ను నయసోస్నుకు, 

లూకా 3:33 => నయసోస్ను అమీమ్నాదాబుకు, అమీమ్నాదాబు అరాముకు, అరాము ఎసోర్ముకు, 

ఎసోర్ము పెరెసుకు, పెరెసు యూదాకు, 

లూకా 3:34 => యూదా యాకోబుకు, యాకోబు ఇసాస్కుకు, ఇసాస్కు అబార్హాముకు, అబార్హాము 

తెరహుకు, తెరహు నాహోరుకు, 

లూకా 3:35 => నాహోరు సెరూగుకు, సెరూగు రయూకు, రయూ పెలెగుకు, పెలెగు హెబెరుకు, 

హెబెరు షేలహుకు, 

లూకా 3:36 => షేలహు కేయినానుకు, కేయినాను అరప్క్షదుకు, అరప్క్షదు షేముకు, షేము 

నోవహుకు, నోవహు లెమెకుకు, 

హెబీర్యులకు 11:16 => అయితే వారు మరి శేర్షఠ్మైన దేశమును, అనగా పరలోకసంబంధమైన 

దేశమును కోరుచునాన్రు. అందుచేత తాను వారి దేవుడనని అనిపించుకొనుటకు దేవుడు వారినిగూరిచ్ 

సిగుగ్పడడు; ఏలయనగా ఆయన వారికొరకు ఒక పటట్ణము సిదద్పరచియునాన్డు 

ఆదికాండము 27:37 => అందుకు ఇసాస్కు ఇదిగో అతని నీకు ఏలికనుగా నియమించి అతని 

బంధుజనులందరిని అతనికి దాసులుగా ఇచిచ్తిని; ధానయ్మును దార్కాష్రసమును ఇచిచ్ అతని 

పోషించితిని గనుక నా కుమారుడా, నీకేమి చేయగలననిఏశావుతో పర్తుయ్తత్రమియయ్గా 

ఆదికాండము 27:40 => నీవు నీ కతిత్చేత బర్దుకుదువు నీ సహోదరునికి దాసుడవగుదువు నీవు 

తిరుగులాడుచుండగా నీ మెడమీదనుండి అతనికాడి విరిచివేయుదువు అని అతని కుతత్రమిచెచ్ను. 

ఆదికాండము 10:21 => మరియు ఏబెరు యొకక్ కుమారులందరికి పితరుడును, పెదద్వాడయిన 

యాపెతు సహోదరుడునగు షేముకు కూడ సంతానము పుటెట్ను. 

ఆదికాండము 10:22 => షేము కుమారులు ఏలాము అషూష్రు అరప్క్షదు లూదు అరామనువారు. 

ఆదికాండము 14:4 => పండెర్ండు సంవతస్రములు కదొరాల్యోమెరుకు లోబడి పదమూడవ 

సంవతస్రమున తిరుగుబాటు చేసిరి. 
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ఆదికాండము 14:20 => నీ శతుర్వులను నీచేతికపప్గించిన సరోవ్నన్తుడగు దేవుడు సుత్తింపబడును 

గాక అనియు చెపెప్ను. అపుప్డతడు అనిన్టిలో ఇతనికి పదియవ వంతు ఇచెచ్ను. 

ఆదికాండము 24:27 => అబార్హామను నా యాజమానుని దేవుడైన యెహోవా సుత్తింపబడును గాక; 

ఆయన నా యజమానునికి తన కృపను తన సతయ్మును చూపుట మానలేదు; నేను తోర్వలో నుండగానే 

యెహోవా నా యజమానుని బంధువుల యింటికి ననున్ నడిపించెననెను 

ఆదికాండము 27:29 => జనములు నీకు దాసులగుదురు జనములు నీకు సాగిలపడుదురు నీ 

బంధుజనులకు నీవు ఏలికవై యుండుము నీ తలిల్ పుతుర్లు నీకు సాగిలపడుదురు నినున్ శపించువారు 

శపింపబడుదురు నినున్ దీవించువారు దీవింపబడుదురు గాక 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:20 => గాదునుగూరిచ్ యిటల్నెను గాదును విశాలపరచువాడు 

సుత్తింపబడును అతడు ఆడు సింహమువలె పొంచియుండును బాహువును నడినెతిత్ని చీలిచ్వేయును. 

యెహోషువ 9:8 => వారు మేము నీ దాసులమని యెహోషువతో చెపిప్నపుప్డు యెహోషువ మీరు 

ఎవరు? ఎకక్డనుండి వచిచ్తిరి? అని వారినడుగగా 

యెహోషువ 9:23 => ఆ హేతువు చేతను మీరు శాపగర్సుత్లగుదురు, దాసయ్ము మీకెనన్డును 

మానదు, నా దేవుని ఆలయమునకు మీరు కటెట్లు నరుకువారును నీళుల్ చేదువారునై యుండకమానరు. 

1 రాజులు 9:21 => ఇశార్యేలీయులు వారిని నిరూమ్లము చేయలేకపోగా వారి దేశమందు 

శేషించియునన్ వారి పిలల్లను సొలొమోను దాసతవ్ము చేయ నియమింపగా నేటివరకు ఆలాగు 

జరుగుచునన్ది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:13 => కనాను తన జేయ్షఠ్కుమారుడైన సీదోనును హేతును కనెను. 

దానియేలు 3:28 => నెబుకదెన్జరు షదర్కు, మేషాకు, అబేదెన్గోయను వీరి దేవుడు పూజారుహ్డు; 

ఆయన తన దూతనంపి తనాన్శర్యించిన దాసులను రకిష్ంచెను. వారు తమ దేవునికి గాక మరి ఏ 

దేవునికి నమసక్రింపకయు, ఏ దేవుని సేవింపకయు ఉందుమని తమ దేహములను అపప్గించి 

రాజుయొకక్ ఆజఞ్ను వయ్రథ్పరచిరి. 

లూకా 1:68 => పర్భువైన ఇశార్యేలు దేవుడు సుత్తింపబడును గాక  
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లూకా 3:36 => షేలహు కేయినానుకు, కేయినాను అరప్క్షదుకు, అరప్క్షదు షేముకు, షేము 

నోవహుకు, నోవహు లెమెకుకు, 

వచనము 27 

దేవుడు యాపెతును విశాలపరచును అతడు షేము గుడారములలో నివసించును అతనికి కనాను 

దాసుడగును అనెను. 

యెషయా 11:10 => ఆ దినమున పర్జలకు ధవ్జముగా నిలుచుచుండు యెషష్యి వేరు చిగురునొదద్ 

జనములు విచారణ చేయును ఆయన విశర్మసథ్లము పర్భావము గలదగును. 

హోషేయ 2:14 => పిమమ్ట దానిని ఆకరిష్ంచి అరణయ్ములోనికి కొనిపోయి అకక్డ దానితో పేర్మగా 

మాటలాడుదును; 

మలాకీ 1:11 => తూరుప్దిశ మొదలుకొని పడమటి దిశవరకు అనయ్జనులలో నా నామము 

ఘనముగా ఎంచబడును, సకల సథ్లములలో ధూపమును పవితర్మైన యరప్ణయును అరిప్ంపబడును, 

అనయ్జనులలో నా నామము ఘనముగా ఎంచబడునని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:14 => వెంటనే సహోదరులు పౌలును సముదర్మువరకు వెళుల్మని 

పంపిరి; అయితే సీలయు తిమోతియు అకక్డనే నిలిచిపోయిరి. 

రోమీయులకు 11:12 => వారికి రోషము పుటిట్ంచుటకై వారి తొటుర్పాటువలన అనయ్జనులకు 

రక్షణకలిగెను. వారి తొటుర్పాటు లోకమునకు ఐశవ్రయ్మును, వారి కీష్ణదశ అనయ్జనులకు 

ఐశవ్రయ్మును అయినయెడల వారి పరిపూరణ్త యెంత యెకుక్వగా ఐశవ్రయ్కరమగును! 

రోమీయులకు 15:12 => మరియు యెషయా యీలాగు చెపుప్చునాన్డు యెషష్యిలోనుండి వేరు 

చిగురు, అనగా అనయ్జనులనేలుటకు లేచువాడు వచుచ్ను; ఆయనయందు అనయ్జనులు నిరీక్షణ 

యుంచుదురు. 

ఎఫెసీయులకు 2:13 => అయినను మునుపు దూరసుథ్లైన మీరు ఇపుప్డు కీర్సుత్యేసునందు కీర్సుత్ 

రకత్మువలన సమీపసుథ్లై యునాన్రు. 
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ఎఫెసీయులకు 2:14 => ఆయన మన సమాధానమై యుండి మీకును మాకును ఉండిన దేవ్షమును, 

అనగా విధిరూపకమైన ఆజఞ్లుగల ధరమ్శాసత్రమును తన శరీరమందు కొటిట్వేయుటచేత మధయ్గోడను 

పడగొటిట్, మన ఉభయులను ఏకము చేసెను. 

ఎఫెసీయులకు 2:19 => కాబటిట్ మీరికమీదట పరజనులును పరదేశులునై యుండక, పరిశుదుధ్లతో 

ఏక పటట్ణసుథ్లును దేవుని యింటివారునై యునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 3:6 => ఈ మరమ్మేదనగా అనయ్జనులు, సువారత్వలన కీర్సుత్యేసునందు, 

యూదులతోపాటు సమాన వారసులును, ఒక శరీరమందలి సాటి అవయవములును, వాగాద్నములో 

పాలివారలునై యునాన్రనునదియే. 

ఎఫెసీయులకు 3:13 => కాబటిట్ మీ నిమితత్మై నాకు వచిచ్న శర్మలను చూచి మీరు అధైరయ్పడవదద్ని 

వేడుకొనుచునాన్ను, ఇవి మీకు మహిమకరములై యునన్వి. 

హెబీర్యులకు 11:9 => విశావ్సమునుబటిట్ అతడును, అతనితో ఆ వాగాద్నమునకు సమాన 

వారసులైన ఇసాస్కు యాకోబు అనువారును, గుడారములలో నివసించుచు, అనుయ్ల దేశములో 

ఉనన్టుట్గా వాగద్తత్ దేశములో పరవాసులైరి.  

హెబీర్యులకు 11:10 => ఏలయనగా దేవుడు దేనికి శిలిప్యు నిరామ్ణకుడునై యునాన్డో, పునాదులు 

గల ఆ పటట్ణము కొరకు అబార్హాము ఎదురుచూచుచుండెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:20 => గాదునుగూరిచ్ యిటల్నెను గాదును విశాలపరచువాడు 

సుత్తింపబడును అతడు ఆడు సింహమువలె పొంచియుండును బాహువును నడినెతిత్ని చీలిచ్వేయును. 

యెషయా 60:9 => నీ దేవుడైన యెహోవా నామమునుబటిట్ ఆయన నినున్ శృంగారించినందున 

ఇశార్యేలు పరిశుదధ్దేవుని నామమునుబటిట్ దూరమునుండి నీ కుమారులను తమ వెండి 

బంగారములను తీసికొని వచుచ్టకు దీవ్పములు నాకొరకు కనిపెటుట్కొనుచునన్వి తరీష్షు ఓడలు 

మొదట వచుచ్చునన్వి.  

లూకా 3:36 => షేలహు కేయినానుకు, కేయినాను అరప్క్షదుకు, అరప్క్షదు షేముకు, షేము 

నోవహుకు, నోవహు లెమెకుకు, 
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లూకా 16:31 => అందుకతడు మోషేయు పర్వకత్లును (చెపిప్న మాటలు) వారు విననియెడల 

మృతులలో నుండి ఒకడు లేచినను వారు నమమ్రని అతనితో చెపెప్ననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:4 => అతడు పర్తి విశార్ంతిదినమున సమాజమందిరములో 

తరిక్ంచుచు, యూదులను గీర్సు దేశసుథ్లను ఒపిప్ంచుచు నుండెను. 

వచనము 28 

ఆ జలపర్వాహము గతించిన తరువాత నోవహు మూడువందల ఏబది యేండుల్ బర్దికెను. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 29 

నోవహు బర్దికిన దినములనిన్యు తొమిమ్దివందల ఏబది యేండుల్; అపుప్డతడు మృతిబొందెను. 

ఆదికాండము 5:5 => ఆదాము బర్దికిన దినములనిన్యు తొమిమ్దివందల ముపప్ది యేండుల్; 

అపుప్డతడు మృతిబొందెను. 

ఆదికాండము 5:20 => యెరెదు దినములనిన్యు తొమిమ్దివందల అరువది రెండేండుల్; అపుప్డతడు 

మృతిబొందెను. 

ఆదికాండము 5:27 => మెతూషెల దినములనిన్యు తొమిమ్దివందల అరువది తొమిమ్దియేండుల్; 

అపుప్డతడు మృతిబొందెను. 

ఆదికాండము 5:32 => నోవహు ఐదువందల యేండుల్ గలవాడై షేమును హామును యాపెతును 

కనెను. 

ఆదికాండము 11:11 => షేము అరప్క్షదును కనిన తరువాత ఐదువందల యేండుల్ బర్దికి 

కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 

ఆదికాండము 11:12 => అరప్క్షదు ముపప్ది యైదేండుల్ బర్దికి షేలహును కనెను. 

ఆదికాండము 11:13 => అరప్క్షదు షేలహును కనిన తరువాత నాలుగువందల మూడేండుల్ బర్దికి 

కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 

ఆదికాండము 11:14 => షేలహు ముపప్ది యేండుల్ బర్దికి ఏబెరును కనెను. 
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ఆదికాండము 11:15 => షేలహు ఏబెరును కనిన తరువాత నాలుగువందల మూడేండుల్ బర్దికి 

కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 

ఆదికాండము 11:16 => ఏబెరు ముపప్ది నాలుగేండుల్ బర్దికి పెలెగును కనెను. 

ఆదికాండము 11:17 => ఏబెరు పెలెగును కనిన తరువాత నాలుగువందల ముపప్ది యేండుల్ బర్దికి 

కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 

ఆదికాండము 11:18 => పెలెగు ముపప్ది యేండుల్ బర్దికి రయూను కనెను. 

ఆదికాండము 11:19 => పెలెగు రయూను కనిన తరువాత రెండువందల తొమిమ్ది యేండుల్ బర్దికి 

కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 

ఆదికాండము 11:20 => రయూ ముపప్ది రెండేండుల్ బర్దికి సెరూగును కనెను. 

ఆదికాండము 11:21 => రయూ సెరూగును కనిన తరువాత రెండువందల ఏడేండుల్ బర్దికి 

కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 

ఆదికాండము 11:22 => సెరూగు ముపప్ది యేండుల్ బర్దికి నాహోరును కనెను. 

ఆదికాండము 11:23 => సెరూగు నాహోరును కనిన తరువాత రెండువందల యేండుల్ బర్దికి 

కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 

ఆదికాండము 11:24 => నాహోరు ఇరువది తొమిమ్ది యేండుల్ బర్దికి తెరహును కనెను. 

ఆదికాండము 11:25 => నాహోరు తెరహును కనిన తరువాత నూటపందొమిమ్ది యేండుల్ బర్దికి 

కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 

కీరత్నలు 90:10 => మా ఆయుషాక్లము డెబబ్ది సంవతస్రములు అధికబలమునన్యెడల ఎనుబది 

సంవతస్రములగును అయినను వాటి వైభవము ఆయాసమే దుఃఖమే అది తవ్రగా గతించును మేము 

ఎగిరిపోవుదుము.  

2 సమూయేలు 19:32 => బరిజ్లల్యి యెనుబది సంవతస్రముల వయసుస్కలిగి బహు ముసలివాడై 

యుండెను. అతడు అధిక ఐశవ్రయ్వంతుడు గనుక రాజు మహనయీములో నుండగా అతనికి భోజన 

పదారథ్ములను పంపించుచు వచెచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:4 => నోవహు షేము హాము యాపెతు. 
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వచనము 1 

ఇది నోవహు కుమారుడగు షేము హాము యాపెతను వారి వంశావళి. జలపర్ళయము తరువాత వారికి 

కుమారులు పుటిట్రి. 

ఆదికాండము 2:4 => దేవుడైన యెహోవా భూమిని ఆకాశమును చేసిన దినమందు 

భూమాయ్కాశములు సృజించబడినపుప్డు వాటి వాటి ఉతప్తిత్కర్మము ఇదే. 

ఆదికాండము 5:1 => ఆదాము వంశావళి గర్ంథము ఇదే. దేవుడు ఆదామును సృజించిన దినమున 

దేవుని పోలికెగా అతని చేసెను; 

ఆదికాండము 6:9 => నోవహు వంశావళి యిదే. నోవహు నీతిపరుడును తన తరములో 

నిందారహితుడునై యుండెను. నోవహు దేవునితో కూడ నడచినవాడు. 

మతత్యి 1:1 => అబార్హాము కుమారుడగు దావీదు కుమారుడైన యేసుకీర్సుత్ వంశావళి. 

ఆదికాండము 9:1 => మరియు దేవుడు నోవహును అతని కుమారులను ఆశీరవ్దించి మీరు ఫలించి 

అభివృదిధ్పొంది భూమిని నింపుడి. 

ఆదికాండము 9:7 => మీరు ఫలించి అభివృదిధ్నొందుడి; మీరు భూమిమీద సమృదిధ్గా సంతానము 

కని విసత్రించుడని వారితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 9:19 => ఈ ముగుగ్రు నోవహు కుమారులు; వీరి సంతానము భూమియందంతట 

వాయ్పించెను. 

ఆదికాండము 5:32 => నోవహు ఐదువందల యేండుల్ గలవాడై షేమును హామును యాపెతును 

కనెను. 

ఆదికాండము 7:13 => ఆ దినమందే నోవహును నోవహు కుమారులగు షేమును హామును 

యాపెతును నోవహు భారయ్యు వారితో కూడ అతని ముగుగ్రు కోడండుర్ను ఆ ఓడలో పర్వేశించిరి. 

ఆదికాండము 9:18 => ఓడలోనుండి వచిచ్న నోవహు కుమారులు షేము హాము యాపెతనువారు; 

హాము కనానుకు తండిర్. 
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ఆదికాండము 10:32 => వారి వారి జనములలో వారి వారి సంతతుల పర్కారము, నోవహు 

కుమారుల వంశములు ఇవే. జలపర్వాహము గతించిన తరువాత వీరిలో నుండి జనములు భూమిమీద 

వాయ్పించెను. 

ఆదికాండము 37:2 => యాకోబు వంశావళి యిది. యోసేపు పదునేడేండల్వాడై తన సహోదరులతో 

కూడ మందను మేపుచుండెను. అతడు చినన్వాడై తన తండిర్ భారయ్లైన బిలాహ్ కుమారులయొదద్ను జిలాప్ 

కుమారులయొదద్ను ఉండెను. అపుప్డు యోసేపు వారి చెడుతనమునుగూరిచ్న సమాచారము వారి 

తండిర్యొదద్కు తెచుచ్చుండువాడు. 

సంఖాయ్కాండము 3:1 => యెహోవా సీనాయి కొండమీద మోషేతో మాటలాడిన నాటికి అహరోను 

మోషేల వంశావళులు ఇవే. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:5 => యాపెతు కుమారులు; గోమెరు మాగోగు మాదయి యావాను 

తుబాలు మెషెకు తీరసు అనువారు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 14:13 => ఆసాయును అతనితో కూడనునన్ వారును గెరారువరకు వారిని 

తరుమగా కూషీయులు మరల పంకుత్లు తీరచ్లేక యెహోవా భయముచేతను ఆయన సైనయ్పు 

భయముచేతను పారిపోయిరి. యూదావారు విశేషమైన కొలల్సొముమ్ పటుట్కొనిరి. 

వచనము 2 

యాపెతు కుమారులు గోమెరు మాగోగు మాదయి యావాను తుబాలు మెషెకు తీరసు అనువారు. 

ఆదికాండము 10:21 => మరియు ఏబెరు యొకక్ కుమారులందరికి పితరుడును, పెదద్వాడయిన 

యాపెతు సహోదరుడునగు షేముకు కూడ సంతానము పుటెట్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:5 => యాపెతు కుమారులు; గోమెరు మాగోగు మాదయి యావాను 

తుబాలు మెషెకు తీరసు అనువారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:6 => గోమెరు కుమారులు అషక్నజు రీఫతు తోగరామ్. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:7 => యావాను కుమారులు ఎలీషా తరీష్షు కితీత్ము దోదానీము. 
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యెషయా 66:19 => నేను వారియెదుట ఒక సూచక కిర్యను జరిగించెదను వారిలో 

తపిప్ంచుకొనినవారిని విలుకాండైరన తరీష్షు పూలు లూదు అను జనులయొదద్కును తుబాలు యావాను 

నివాసులయొదద్కును నేను పంపెదను ననున్గూరిచ్న సమాచారము విననటిట్యు నా మహిమను 

చూడనటిట్యు దూరదీవ్పవాసులయొదద్కు వారిని పంపెదను వారు జనములలో నా మహిమను 

పర్కటించెదరు. 

యెహెజేక్లు 27:7 => నీకు జెండాగా ఉండుటకై నీ తెరచాపలు ఐగుపుత్నుండి వచిచ్న విచితర్పు 

పనిగల అవిసెనారబటట్తో చేయబడును; ఎలీషా దీవ్పములనుండి వచిచ్న నీలధూమర్ వరణ్ములు గల 

బటట్ నీవు చాందినిగా కపుప్కొందువు 

యెహెజేక్లు 27:12 => నానా విధమైన సరకులు నీలో విసాత్రముగా నునన్ందున తరీష్షువారు నీతో 

వరత్కము చేయుచు, వెండియు ఇనుమును తగరమును సీసమును ఇచిచ్ నీ సరకులు కొనుకొక్ందురు. 

యెహెజేక్లు 27:13 => గేర్కేయులును తుబాలువారును మెషెకువారును నీలో వరత్కవాయ్పారము 

చేయుచు, నరులను ఇతత్డి వసుత్వులను ఇచిచ్ నీ సరకులు కొనుకొక్ందురు, 

యెహెజేక్లు 27:14 => తోగరామ్వారు గుఱ ఱ్ములను యుదాధ్శవ్ములను కంచరగాడిదలను ఇచిచ్ నీ 

సరకులు కొనుకొక్ందురు; 

యెహెజేక్లు 27:19 => దదానువారును గేర్కేయులును నూలు ఇచిచ్ నీ సరకులు కొనుకొక్ందురు. 

ఇనుప పనిముటుట్ను కతీస్యా కెనయా అను సుగంధదర్వయ్ములును నీ సరకులకు బదులియయ్బడును. 

యెహెజేక్లు 38:2 => నరపుతుర్డా, మాగోగు దేశపువాడగు గోగు, అనగా రోషునకును 

మెషెకునకును తుబాలునకును అధిపతియైనవాని తటుట్ అభిముఖుడవై అతనిగూరిచ్ ఈ మాట యెతిత్ 

పర్వచింపుము 

యెహెజేక్లు 38:6 => గోమెరును అతని సైనయ్మంతయును ఉతత్రదికుక్లలోనుండు తోగరామ్యును 

అతని సైనయ్మును జనములనేకములు నీతోకూడ వచుచ్ను. 

యెహెజేక్లు 38:15 => ఉతత్రదికుక్న దూరముననునన్ నీ సథ్లములలోనుండి నీవును నీతోకూడ 

జనములనేకములును గుఱర్ములెకిక్ బహు విసాత్రమైన సైనయ్ముగా కూడివచిచ్ 
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యెహెజేక్లు 39:1 => మరియు నరపుతుర్డా, గోగునుగూరిచ్ పర్వచనమెతిత్ ఇటల్నుము పర్భువగు 

యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా రోషునకును మెషెకునకును తుబాలునకును అధిపతివైన గోగూ, నేను 

నీకు విరోధినైయునాన్ను. 

పర్కటన 20:8 => భూమి నలుదిశలయందుండు జనములను, లెకక్కు సముదర్పు ఇసుకవలె ఉనన్ 

గోగు మాగోగు అనువారిని మోసపరచి వారిని యుదధ్మునకు పోగుచేయుటకై వాడు బయలుదేరును.  

ఆదికాండము 7:13 => ఆ దినమందే నోవహును నోవహు కుమారులగు షేమును హామును 

యాపెతును నోవహు భారయ్యు వారితో కూడ అతని ముగుగ్రు కోడండుర్ను ఆ ఓడలో పర్వేశించిరి. 

ఆదికాండము 9:19 => ఈ ముగుగ్రు నోవహు కుమారులు; వీరి సంతానము భూమియందంతట 

వాయ్పించెను. 

కీరత్నలు 120:5 => అయోయ్, నేను మెషెకులో పరదేశినై యునాన్ను. కేదారు గుడారములయొదద్ 

కాపురమునాన్ను. 

యెషయా 60:9 => నీ దేవుడైన యెహోవా నామమునుబటిట్ ఆయన నినున్ శృంగారించినందున 

ఇశార్యేలు పరిశుదధ్దేవుని నామమునుబటిట్ దూరమునుండి నీ కుమారులను తమ వెండి 

బంగారములను తీసికొని వచుచ్టకు దీవ్పములు నాకొరకు కనిపెటుట్కొనుచునన్వి తరీష్షు ఓడలు 

మొదట వచుచ్చునన్వి.  

యిరిమ్యా 51:28 => దానిమీదికి పోవుటకై మాదీయుల రాజులను వారి అధిపతులను వారి 

యేలికలను అతడు ఏలుచుండు సరవ్దేశమును జనులనందరిని పర్తిషిఠ్ంచుడి  

యెహెజేక్లు 27:13 => గేర్కేయులును తుబాలువారును మెషెకువారును నీలో వరత్కవాయ్పారము 

చేయుచు, నరులను ఇతత్డి వసుత్వులను ఇచిచ్ నీ సరకులు కొనుకొక్ందురు, 

యెహెజేక్లు 32:26 => అకక్డ మెషెకును తుబాలును దాని సమూహమును ఉనన్వి; దాని 

సమాధులు దాని చుటుట్నునన్వి. వారందరు సునన్తిలేనివారు, సజీవుల లోకములో వారు 

భయంకరులైరి గనుక వారు కతిత్పాలైరి, ఆయుధములను చేతపటుట్కొని పాతాళములోనికి దిగిపోయిరి. 

వచనము 3 
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గోమెరు కుమారులు అషక్నజు రీఫతు తోగరామ్ అనువారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:6 => గోమెరు కుమారులు అషక్నజు రీఫతు తోగరామ్. 

యిరిమ్యా 51:27 => దేశములో ధవ్జములనెతుత్డి జనములలో బాకానాదము చేయుడి దానిమీదికి 

పోవుటకై జనములను పర్తిషిఠ్ంచుడి దానిమీద పడుటకై అరారాతు మినీన్ అషక్నజు అను రాజయ్ములను 

పిలిపించుడి దానిమీదికి జనులను నడిపించుటకై సేనాధిపతిని నియమించుడి రోమముగల 

గొంగళిపురుగులంత విసాత్రముగా గుఱ ఱ్ములను దానిమీదికి రపిప్ంచుడి.  

యెహెజేక్లు 27:14 => తోగరామ్వారు గుఱ ఱ్ములను యుదాధ్శవ్ములను కంచరగాడిదలను ఇచిచ్ నీ 

సరకులు కొనుకొక్ందురు; 

యెహెజేక్లు 38:6 => గోమెరును అతని సైనయ్మంతయును ఉతత్రదికుక్లలోనుండు తోగరామ్యును 

అతని సైనయ్మును జనములనేకములు నీతోకూడ వచుచ్ను. 

వచనము 4 

యావాను కుమారులు ఏలీషా తరీష్షు కితీత్ము దాదోనీము అనువారు. 

సంఖాయ్కాండము 24:24 => కితీత్ము తీరమునుండి ఓడలు వచుచ్ను. అవి అషూష్రును ఏబెరును 

బాధించును. కితీత్యులుకూడ నితయ్నాశనము పొందుదురనెను. 

యెషయా 23:1 => తూరునుగూరిచ్న దేవోకిత్ తరీష్షు ఓడలారా, అంగలారుచ్డి తూరు పాడైపోయెను 

ఇలల్యినను లేదు పర్వేశమారగ్మైనను లేదు కితీత్యుల దేశమునుండి ఆ సంగతి వారికి 

వెలల్డిచేయబడెను.  

యెషయా 23:12 => మరియు ఆయన సీదోను కనయ్కా, చెరపబడినదానా, నీకికను 

సంతోషముండదు నీవు లేచి కితీత్ముకు దాటిపొముమ్ అకక్డనైనను నీకు నెమమ్ది కలుగదు 

దానియేలు 11:30 => అంతట కితీత్యుల ఓడలు అతని మీదికి వచుచ్టవలన అతడు వాయ్కులపడి 

మరలి, పరిశుదధ్ నిబంధన విషయములో అతాయ్గర్హము గలవాడై, తన యిషాట్నుసారముగా 

జరిగించును. అతడు మరలి పరిశుదధ్ నిబంధనను నిషేధించిన వారెవరని విచారించును. 
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1 రాజులు 10:22 => సముదర్మందు హీరాము ఓడలతో కూడ తరీష్షు ఓడలును రాజునకు 

కలిగియుండెను; ఈ తరీష్షు ఓడలు మూడు సంవతస్రములకు ఒకమారు బంగారమును వెండిని 

దంతమును కోతులను నెమిలి పిటట్లను తీసికొని వచుచ్చుండెను. 

యెషయా 24:15 => అందునుబటిట్ తూరుప్దిశనునన్వారలారా, యెహోవాను ఘనపరచుడి సముదర్ 

దీవ్పవాసులారా, ఇశార్యేలు దేవుడైన యెహోవా నామమును ఘనపరచుడి. 

యెషయా 66:19 => నేను వారియెదుట ఒక సూచక కిర్యను జరిగించెదను వారిలో 

తపిప్ంచుకొనినవారిని విలుకాండైరన తరీష్షు పూలు లూదు అను జనులయొదద్కును తుబాలు యావాను 

నివాసులయొదద్కును నేను పంపెదను ననున్గూరిచ్న సమాచారము విననటిట్యు నా మహిమను 

చూడనటిట్యు దూరదీవ్పవాసులయొదద్కు వారిని పంపెదను వారు జనములలో నా మహిమను 

పర్కటించెదరు. 

యిరిమ్యా 2:10 => కీతీత్యుల దీవ్పములకు పోయి చూడుడి, కేదారునకు దూతలను పంపి బాగుగా 

విచారించి తెలిసికొనుడి. మీలో జరిగిన పర్కారము ఎకక్డనైనను జరిగినదా? 

యెహెజేక్లు 27:6 => బాషానుయొకక్ సింధూరమార్నుచేత నీ కోలలు చేయుదురు, కితీత్యుల 

దీవ్పములనుండి వచిచ్న గుంజుమార్నునకు దంతపు చెకక్డపుపని పొదిగి నీకు పీటలు చేయుదురు. 

యెహెజేక్లు 27:7 => నీకు జెండాగా ఉండుటకై నీ తెరచాపలు ఐగుపుత్నుండి వచిచ్న విచితర్పు 

పనిగల అవిసెనారబటట్తో చేయబడును; ఎలీషా దీవ్పములనుండి వచిచ్న నీలధూమర్ వరణ్ములు గల 

బటట్ నీవు చాందినిగా కపుప్కొందువు 

యెహెజేక్లు 27:12 => నానా విధమైన సరకులు నీలో విసాత్రముగా నునన్ందున తరీష్షువారు నీతో 

వరత్కము చేయుచు, వెండియు ఇనుమును తగరమును సీసమును ఇచిచ్ నీ సరకులు కొనుకొక్ందురు. 

యెహెజేక్లు 27:13 => గేర్కేయులును తుబాలువారును మెషెకువారును నీలో వరత్కవాయ్పారము 

చేయుచు, నరులను ఇతత్డి వసుత్వులను ఇచిచ్ నీ సరకులు కొనుకొక్ందురు, 

దానియేలు 11:18 => అతడు దీవ్పముల జనములతటుట్ తన మనసుస్ను తిర్పుప్కొని యనేకులను 

పటుట్కొనును. అయితే అతనివలన కలిగిన యవమానమును ఒక యధికారి నివారణ చేయును. 

మరియు ఆయన యవమానము అతని మీదికి మరల వచుచ్నటుల్ చేయును, అది అతనికి రాక తపప్దు. 
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వచనము 5 

వీరినుండి సముదర్ తీరమందుండిన జనములు వాయ్పించెను. వారి వారి జాతుల పర్కారము, వారి వారి 

భాషల పర్కారము, వారి వారి వంశముల పర్కారము, ఆ యా దేశములలో వారు వేరైపోయిరి. 

ఆదికాండము 10:25 => ఏబెరుకు ఇదద్రు కుమారులు పుటిట్రి. వారిలో ఒకని పేరు పెలెగు, 

ఏలయనగా అతని దినములలో భూమి దేశములుగా విభాగింపబడెను. అతని సహోదరుని పేరు 

యొకాత్ను. 

కీరత్నలు 72:10 => తరీష్షు రాజులు దీవ్పముల రాజులు కపప్ము చెలిల్ంచెదరు షేబ రాజులును సెబా 

రాజులును కానుకలు తీసికొనివచెచ్దరు.  

యెషయా 24:15 => అందునుబటిట్ తూరుప్దిశనునన్వారలారా, యెహోవాను ఘనపరచుడి సముదర్ 

దీవ్పవాసులారా, ఇశార్యేలు దేవుడైన యెహోవా నామమును ఘనపరచుడి. 

యెషయా 40:15 => జనములు చేదనుండి జారు బిందువులవంటివి జనులు తార్సుమీది 

ధూళివంటివారు దీవ్పములు గాలికి ఎగురు సూక్షమ్ రేణువులవలె నునన్వి.  

యెషయా 41:5 => దీవ్పములు చూచి దిగులుపడుచునన్వి భూదిగంతములు వణకుచునన్వి జనులు 

వచిచ్ చేరుచునాన్రు 

యెషయా 42:4 => భూలోకమున నాయ్యము సాథ్పించువరకు అతడు మందగిలడు నలుగుడుపడడు 

దీవ్పములు అతని బోధకొరకు కనిపెటుట్ను. 

యెషయా 42:10 => సముదర్పర్యాణము చేయువారలారా, సముదర్ములోని సమసత్మా, 

దీవ్పములారా, దీవ్ప నివాసులారా, యెహోవాకు కొర్తత్ గీతము పాడుడి భూదిగంతములనుండి 

ఆయనను సుత్తించుడి.  

యెషయా 49:1 => దీవ్పములారా, నా మాట వినుడి, దూరముననునన్ జనములారా, ఆలకించుడి, 

నేను గరభ్మున పుటట్గానే యెహోవా ననున్ పిలిచెను తలిల్ ననున్ ఒడిలో పెటుట్కొనినది మొదలుకొని 

ఆయన నా నామము జాఞ్పకము చేసికొనెను.  
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యెషయా 51:5 => నేను ఏరప్రచు నా నీతి సమీపముగా ఉనన్ది నేను కలుగజేయు రక్షణ 

బయలుదేరుచునన్ది నా బాహువులు జనములకు తీరుప్తీరుచ్ను దీవ్పవాసులు నా తటుట్ చూచి నిరీక్షణ 

గలవారగుదురు వారు నా బాహువును ఆశర్యింతురు.  

యెషయా 59:18 => పర్తిదండనను వసత్రముగా వేసికొనెను ఆసకిత్ని పైవసత్రముగా ధరించుకొనెను 

వారి కిర్యలనుబటిట్ ఆయన పర్తిదండన చేయును తన శతుర్వులకు రౌదర్ము చూపును తన విరోధులకు 

పర్తికారము చేయును దీవ్పసుథ్లకు పర్తికారము చేయును.  

యెషయా 60:9 => నీ దేవుడైన యెహోవా నామమునుబటిట్ ఆయన నినున్ శృంగారించినందున 

ఇశార్యేలు పరిశుదధ్దేవుని నామమునుబటిట్ దూరమునుండి నీ కుమారులను తమ వెండి 

బంగారములను తీసికొని వచుచ్టకు దీవ్పములు నాకొరకు కనిపెటుట్కొనుచునన్వి తరీష్షు ఓడలు 

మొదట వచుచ్చునన్వి.  

యిరిమ్యా 2:10 => కీతీత్యుల దీవ్పములకు పోయి చూడుడి, కేదారునకు దూతలను పంపి బాగుగా 

విచారించి తెలిసికొనుడి. మీలో జరిగిన పర్కారము ఎకక్డనైనను జరిగినదా? 

యిరిమ్యా 25:22 => తూరు రాజులందరును సీదోను రాజులందరును సముదర్మునకు ఆవలి 

దీవ్పపు రాజులును 

జెఫనాయ్ 2:11 => జనముల దీవ్పములలో నివసించు వారందరును తమతమ సాథ్నములనుండి తనకే 

నమసాక్రము చేయునటుల్ భూమిలోనునన్ దేవతలను ఆయన నిరూమ్లము చేయును, యెహోవా వారికి 

భయంకరుడుగా ఉండును. 

ఆదికాండము 10:20 => వీరు తమ తమ వంశముల పర్కారము తమ తమ భాషల పర్కారము తమ 

తమ దేశములనుబటిట్యు జాతులనుబటిట్యు హాము కుమారులు. 

ఆదికాండము 11:1 => భూమియందంతట ఒకక్ భాషయు ఒకక్ పలుకును ఉండెను. 

ఆదికాండము 11:2 => వారు తూరుప్న పర్యాణమై పోవుచుండగా షీనారు దేశమందొక మైదానము 

వారికి కనబడెను. అకక్డ వారు నివసించి 

ఆదికాండము 11:3 => మనము ఇటికలు చేసి బాగుగా కాలుచ్దము రండని ఒకనితో ఒకడు 

మాటలాడుకొనిరి. రాళల్కు పర్తిగా ఇటికలును, అడుసునకు పర్తిగా మటిట్కీలును వారికుండెను. 
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ఆదికాండము 11:4 => మరియు వారు మనము భూమియందంతట చెదిరిపోకుండ ఒక 

పటట్ణమును ఆకాశమునంటు శిఖరముగల ఒక గోపురమును కటుట్కొని, పేరు సంపాదించుకొందము 

రండని మాటలాడుకొనగా 

ఆదికాండము 11:5 => యెహోవా నరుల కుమారులు కటిట్న పటట్ణమును గోపురమును చూడ 

దిగివచెచ్ను. 

ఆదికాండము 11:6 => అపుప్డు యెహోవా ఇదిగో జనము ఒకక్టే; వారికందరికి భాష ఒకక్టే; 

వారు ఈ పని ఆరంభించియునాన్రు. ఇకమీదట వారు చేయదలచు ఏ పనియైనను చేయకుండ వారికి 

ఆటంకమేమియు నుండదు 

ఆదికాండము 11:7 => గనుక మనము దిగిపోయి వారిలో ఒకని మాట ఒకనికి తెలియకుండ అకక్డ 

వారి భాషను తారుమారు చేయుదము రండని అనుకొనెను. 

ఆదికాండము 11:8 => ఆలాగు యెహోవా అకక్డ నుండి భూమియందంతట వారిని చెదరగొటెట్ను 

గనుక వారు ఆ పటట్ణమును కటుట్ట మానిరి. 

ఆదికాండము 11:9 => దానికి బాబెలు అను పేరు పెటిట్రి; ఎందుకనగా అకక్డ యెహోవా 

భూజనులందరి భాషను తారుమారు చేసెను. అకక్డ నుండి యెహోవా భూమియందంతట వారిని 

చెదరగొటెట్ను. 

ఆదికాండము 10:31 => వీరు తమ తమ వంశముల పర్కారము తమ తమ భాషల పర్కారము తమ 

తమ దేశ ములనుబటిట్యు తమ తమ జాతులనుబటిట్యు షేము కుమారులు. 

ఆదికాండము 11:7 => గనుక మనము దిగిపోయి వారిలో ఒకని మాట ఒకనికి తెలియకుండ అకక్డ 

వారి భాషను తారుమారు చేయుదము రండని అనుకొనెను. 

ఆదికాండము 11:9 => దానికి బాబెలు అను పేరు పెటిట్రి; ఎందుకనగా అకక్డ యెహోవా 

భూజనులందరి భాషను తారుమారు చేసెను. అకక్డ నుండి యెహోవా భూమియందంతట వారిని 

చెదరగొటెట్ను. 

ఎసేత్రు 10:1 => రాజైన అహషేవ్రోషు రాజయ్మును సముదర్దీవ్పములును పనున్ చెలిల్ంప 

నిరణ్యించెను. 
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కీరత్నలు 97:1 => యెహోవా రాజయ్ము చేయుచునాన్డు, భూలోకము ఆనందించునుగాక 

దీవ్పములనిన్యు సంతోషించునుగాక.  

యెషయా 11:11 => ఆ దినమున శేషించు తన పర్జల శేషమును అషూష్రులోనుండియు 

ఐగుపుత్లోనుండియు పతోర్సులోనుండియు కూషులోనుండియు ఏలాములోనుండియు 

షీనారులోనుండియు హమాతులోనుండియు సముదర్దీవ్పములలోనుండియు విడిపించి రపిప్ంచుటకు 

యెహోవా రెండవమారు తన చెయియ్ చాచును  

యిరిమ్యా 31:10 => జనులారా, యెహోవా మాట వినుడి; దూరమైన దీవ్పములలోని వారికి దాని 

పర్కటింపుడి ఇశార్యేలును చెదరగొటిట్నవాడు వాని సమకూరిచ్, గొఱ ఱ్లకాపరి తన మందను 

కాపాడునటుల్ కాపాడునని తెలియజేయుడి. 

యిరిమ్యా 46:1 => అనయ్జనులనుగూరిచ్ పర్వకత్యైన యిరీమ్యాకు పర్తయ్క్షమైన యెహోవా వాకుక్ 

దానియేలు 11:18 => అతడు దీవ్పముల జనములతటుట్ తన మనసుస్ను తిర్పుప్కొని యనేకులను 

పటుట్కొనును. అయితే అతనివలన కలిగిన యవమానమును ఒక యధికారి నివారణ చేయును. 

మరియు ఆయన యవమానము అతని మీదికి మరల వచుచ్నటుల్ చేయును, అది అతనికి రాక తపప్దు. 

వచనము 6 

హాము కుమారులు కూషు మిసార్యిము పూతు కనాను అనువారు. 

ఆదికాండము 9:22 => అపుప్డు కనానుకు తండిర్యైన హాము తన తండిర్ వసత్రహీనుడై యుండుట 

చూచి బయటనునన్ తన యిదద్రు సహోదరులకు ఆ సంగతి తెలిపెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:8 => హాము కుమారులు; కూషు మిసార్యిము పూతు కనాను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:9 => కూషు కుమారులు సెబా హవీలా సబాత్ రాయమా సబత్కా. రాయమా 

కుమారులు షెబదదాను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:10 => కూషు నిమోర్దును కనెను, ఇతడు భూమిమీది పరాకర్మశాలులలో 

మొదటివాడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:11 => లూదీయులు అనామీయులు లెహాబీయులు నపుత్హీయులు 
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1 దినవృతాత్ంతములు 1:12 => పతుర్సీయులు ఫిలిషీత్యుల వంశకరత్లైన కసూల్హీయులు 

కఫోత్రీయులు మిసార్యిము సంతతివారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:13 => కనాను తన జేయ్షఠ్కుమారుడైన సీదోనును హేతును కనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:14 => యెబూసీయులు అమోరీయులు గిరాగ్షీయులు 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:15 => హివీవ్యులు అరీక్యులు సీనీయులు 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:16 => అరావ్దీయులు సెమారీయులు హమాతీయులు అతని సంతతివారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 4:40 => మంచి బలకరమైన మేతయు నెమమ్దియు సుఖమునుగల 

విశాలదేశమును కనుగొనిరి; పూరవ్మందు హాముయొకక్ వంశపువారు అకక్డ కాపురముండిరి. 

కీరత్నలు 78:51 => ఐగుపుత్లోని జేయ్షు ఠ్లనందరిని హాము గుడారములలోనునన్ బలపార్రంభమైన 

పర్థమసంతానమును ఆయన సంహరించెను. 

కీరత్నలు 105:23 => ఇశార్యేలు ఐగుపుత్లోనికి వచెచ్ను యాకోబు హాము దేశమందు పరదేశిగా 

నుండెను. 

కీరత్నలు 105:27 => వారు ఐగుపీత్యుల మధయ్ను ఆయన సూచక కిర్యలను హాము దేశములో 

మహతాక్రయ్ములను జరిగించిరి 

కీరత్నలు 106:22 => ఎఱ ఱ్సముదర్మునొదద్ భయము పుటిట్ంచు కిర్యలను చేసిన తమ రక్షకుడైన 

దేవుని మరచిపోయిరి. 

యెషయా 11:11 => ఆ దినమున శేషించు తన పర్జల శేషమును అషూష్రులోనుండియు 

ఐగుపుత్లోనుండియు పతోర్సులోనుండియు కూషులోనుండియు ఏలాములోనుండియు 

షీనారులోనుండియు హమాతులోనుండియు సముదర్దీవ్పములలోనుండియు విడిపించి రపిప్ంచుటకు 

యెహోవా రెండవమారు తన చెయియ్ చాచును  

యిరిమ్యా 46:9 => గుఱ ఱ్ములారా, యెగురుడి; రథములారా, రేగుడి బలాఢుయ్లారా, బయలుదేరుడి 

డాళుల్ పటుట్కొను కూషీయులును పూతీయులును విలుకాండైరన లూదీయులును బయలుదేరవలెను. 
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యెహెజేక్లు 27:10 => పారసీక దేశపువారును లూదువారును పూతువారును నీ సైనయ్ములలో చేరి 

నీకు సిపాయిలుగా ఉనాన్రు, వారు నీ డాళల్ను శిరసాత్ర్ణములను ధరించువారు, వారిచేత నీకు తేజసుస్ 

కలిగెను. 

ఆదికాండము 2:13 => రెండవ నది పేరు గీహోను; అది కూషు దేశమంతటి చుటుట్ పారుచునన్ది. 

ఆదికాండము 7:13 => ఆ దినమందే నోవహును నోవహు కుమారులగు షేమును హామును 

యాపెతును నోవహు భారయ్యు వారితో కూడ అతని ముగుగ్రు కోడండుర్ను ఆ ఓడలో పర్వేశించిరి. 

ఆదికాండము 9:18 => ఓడలోనుండి వచిచ్న నోవహు కుమారులు షేము హాము యాపెతనువారు; 

హాము కనానుకు తండిర్. 

ఆదికాండము 10:20 => వీరు తమ తమ వంశముల పర్కారము తమ తమ భాషల పర్కారము తమ 

తమ దేశములనుబటిట్యు జాతులనుబటిట్యు హాము కుమారులు. 

యెహోషువ 13:3 => కనానీయులవని యెంచబడిన ఉతత్రదికుక్న ఎకోర్నీయుల సరిహదుద్వరకును 

ఫిలిషీత్యుల అయిదుగురు సరాద్రులకు చేరిన గాజీయుల యొకక్యు అషోడ్దీయుల యొకక్యు 

అషెక్లోనీయుల యొకక్యు గాతీయుల యొకక్యు ఎకోర్నీయుల యొకక్యు దేశమును 

2 దినవృతాత్ంతములు 12:3 => అతనితో కూడ ఐగుపుత్నుండి వచిచ్న లూబీయులు సుకీక్యులు 

కూషీయులు అనువారు లెకక్కు మించియుండిరి. 

యెహెజేక్లు 38:5 => నీతో కూడిన పారసీకదేశపువారిని కూషీయులను పూతువారినందరిని, 

డాళల్ను శిరసాత్ర్ణములను ధరించువారినందరిని నేను బయలుదేరదీసెదను. 

నహూము 3:9 => కూషీయులును ఐగుపీత్యులును దాని శూరులైరి, వారు విసాత్రజనముగా 

నుండిరి, పూతువారును లూబీయులును నీకు సహాయులైయుండిరి. 

హబకూక్కు 3:7 => కూషీయుల డేరాలలో ఉపదర్వము కలుగగా నేను చూచితిని మిదాయ్ను దేశసుథ్ల 

డేరాల తెరలు గజగజ వణకెను. 

వచనము 7 
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కూషు కుమారులు సెబా హవీలా సబాత్ రాయమా సబత్కా అనువారు. రాయమా కుమారులు షేబ 

దదాను అనువారు. 

కీరత్నలు 72:10 => తరీష్షు రాజులు దీవ్పముల రాజులు కపప్ము చెలిల్ంచెదరు షేబ రాజులును సెబా 

రాజులును కానుకలు తీసికొనివచెచ్దరు.  

ఆదికాండము 2:11 => మొదటిదాని పేరు పీషోను; అది హవీలా దేశమంతటి చుటుట్ పారుచునన్ది; 

అకక్డ బంగారమునన్ది. 

1 రాజులు 10:1 => షేబదేశపు రాణి యెహోవా నామమును గూరిచ్యు, సొలొమోనునకు కలిగిన 

కీరిత్ని గూరిచ్యు విని, గూఢారథ్ముగల మాటలచేత అతనిని శోధించుటకై వచెచ్ను. 

యెహెజేక్లు 27:22 => షేబ వరత్కులును రామా వరత్కులును నీతో వరత్కము చేయుదురు. వారు అతి 

పర్శసత్మైన గంధవరగ్ములను విలువగల నానా విధమైన రతన్ములను బంగారమును ఇచిచ్ నీ సరకులు 

కొనుకొక్ందురు.  

యెషయా 21:13 => అరేబియానుగూరిచ్న దేవోకిత్ దెదానీయులైన సారథ్వాహులారా, 

సాయంకాలమున మీరు అరబి యెడారిలో దిగవలెను. 

యెహెజేక్లు 27:15 => దదానువారును నీతో వరత్క వాయ్పారము చేయుదురు, చాల దీవ్పముల 

వరత్కములు నీ వశముననునన్వి; వరత్కులు దంతమును కోవిదారు మార్నును ఇచిచ్ నీ సరకులు 

కొనుకొక్ందురు.  

ఆదికాండము 25:18 => వారు అషూష్రునకు వెళుల్ మారగ్మున హవీలా మొదలుకొని ఐగుపుత్ 

ఎదుటనునన్ షూరువరకు నివసించువారు . అతడు తన సహోదరులందరి యెదుట 

నివాసమేరప్రచుకొనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:8 => హాము కుమారులు; కూషు మిసార్యిము పూతు కనాను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:9 => కూషు కుమారులు సెబా హవీలా సబాత్ రాయమా సబత్కా. రాయమా 

కుమారులు షెబదదాను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 9:1 => షేబదేశపు రాణి సొలొమోనునుగూరిచ్న పర్సిదిధ్ని వినినపుప్డు 

గూఢమైన పర్శన్లచేత సొలొమోనును శోధింపవలెనని కోరి, మికిక్లి గొపప్ పరివారమును 

వెంటబెటుట్కొని, గంధవరగ్ములను విసాత్రము బంగారమును రతన్ములను ఒంటెలమీద ఎకిక్ంచుకొని 

యెరూషలేమునకు వచెచ్ను. ఆమె సొలొమోనునొదద్కు వచిచ్ తన మనసుస్లోని విషయములనిన్టిని 

గురించి అతనితో మాటలాడెను. 

యోబు 1:15 => ఖడగ్ముతో పనివారిని హతముచేసిరి. జరిగినది నీకు తెలియజేయుటకు నేనొకక్డనే 

తపిప్ంచుకొని వచిచ్యునాన్ననెను. 

యోబు 6:19 => సమూహముగా పర్యాణము చేయు తేమా వరత్కులు వాటిని వెదకుదురు షేబ 

వరత్కులు వాటికొరకు కనిపెటుట్దురు. 

యెషయా 11:11 => ఆ దినమున శేషించు తన పర్జల శేషమును అషూష్రులోనుండియు 

ఐగుపుత్లోనుండియు పతోర్సులోనుండియు కూషులోనుండియు ఏలాములోనుండియు 

షీనారులోనుండియు హమాతులోనుండియు సముదర్దీవ్పములలోనుండియు విడిపించి రపిప్ంచుటకు 

యెహోవా రెండవమారు తన చెయియ్ చాచును  

యెషయా 60:6 => ఒంటెల సమూహము మిదాయ్ను ఏయిఫాల లేత ఒంటెలును నీ దేశముమీద 

వాయ్పించును వారందరు షేబనుండి వచెచ్దరు బంగారమును ధూపదర్వయ్మును తీసికొనివచెచ్దరు 

యెహోవా సోత్తర్ములను పర్కటించెదరు.  

యిరిమ్యా 25:23 => దదానీయులును తేమానీయులును బూజీయులును గడ డ్పుపర్కక్లను 

కతిత్రించుకొనువారందరును 

హబకూక్కు 3:7 => కూషీయుల డేరాలలో ఉపదర్వము కలుగగా నేను చూచితిని మిదాయ్ను దేశసుథ్ల 

డేరాల తెరలు గజగజ వణకెను. 

వచనము 8 

కూషు నిమోర్దును కనెను. అతడు భూమిమీద పరాకర్మశాలియై యుండుటకు ఆరంభించెను. 
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మీకా 5:6 => వారు అషూష్రు దేశమును, దాని గుమమ్ముల వరకు నిమోర్దు దేశమును ఖడగ్ముచేత 

మేపుదురు, అషూష్రీయులు మన దేశములో చొరబడి మన సరిహదుద్లలో పర్వేశించినపుప్డు ఆయన 

యీలాగున మనలను రకిష్ంచును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:10 => కూషు నిమోర్దును కనెను, ఇతడు భూమిమీది పరాకర్మశాలులలో 

మొదటివాడు. 

కీరత్నలు 52:1 => శూరుడా, చేసిన కీడునుబటిట్ నీ వెందుకు అతిశయపడుచునాన్వు? దేవుని కృప 

నితయ్ముండును. 

యెషయా 18:2 => అది సముదర్మారగ్ముగా జలములమీద జముమ్ పడవలలో రాయబారులను 

పంపుచునన్ది వేగిరపడు దూతలారా, యెతత్యినవారును నునుపైన చరమ్ముగలవారునగు 

జనమునొదద్కు దూరములోనునన్ భీకరజనమునొదద్కు పోవుడి. నదులు పారుచునన్ దేశముగలవారును 

దౌషిట్కులై జనములను తొర్కుక్చుండువారునగు జనమునొదద్కు పోవుడి. 

వచనము 9 

అతడు యెహోవా యెదుట పరాకర్మముగల వేటగాడు. కాబటిట్ యెహోవా యెదుట పరాకర్మముగల 

వేటగాడైన నిమోర్దువలె అను లోకోకిత్ కలదు. 

ఆదికాండము 6:4 => ఆ దినములలో నెఫీలులను వారు భూమిమీదనుండిరి; తరువాతను ఉండిరి. 

దేవుని కుమారులు నరుల కుమారెత్లతో పోయినపుప్డు వారికి పిలల్లను కనిరి. పూరవ్కాలమందు పేరు 

పొందిన శూరులు వీరే. 

ఆదికాండము 25:27 => ఆ చినన్వారు ఎదిగినపుప్డు ఏశావు వేటాడుటయందు నేరప్రియై 

అరణయ్వాసిగా నుండెను; యాకోబు సాధువై గుడారములలో నివసించుచుండెను. 

ఆదికాండము 27:30 => ఇసాస్కు యాకోబును దీవించుటయైన తరువాత యాకోబు తన తండిర్యైన 

ఇసాస్కు ఎదుటనుండి బయలుదేరి వెళి ల్న తక్షణమే అతని సహోదరుడైన ఏశావు వేటాడి వచెచ్ను. 

ఆదికాండము 27:30 => ఇసాస్కు యాకోబును దీవించుటయైన తరువాత యాకోబు తన తండిర్యైన 

ఇసాస్కు ఎదుటనుండి బయలుదేరి వెళి ల్న తక్షణమే అతని సహోదరుడైన ఏశావు వేటాడి వచెచ్ను. 
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యిరిమ్యా 16:16 => ఇదే యెహోవా వాకుక్ వారిని పటుట్కొనుటకు నేను చాలమంది జాలరులను 

పిలిపించెదను. తరువాత పర్తి పరవ్తముమీదనుండియు పర్తి కొండమీదనుండియు మెటట్ల 

సందులలోనుండియు వారిని వేటాడి తోలివేయుటకై అనేకులైన వేటగాండర్ను పిలిపించెదను.  

యెహెజేక్లు 13:18 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మనుషుయ్లను వేటాడవలెనని 

చేతుల కీళల్నిన్టికిని గుడ డ్లుకుటిట్, యెవరి యెతుత్ చొపుప్న వారి తలలకు ముసుకులుచేయు సతరీలారా, 

మీకు శర్మ; మీరు నా జనులను వేటాడి మిముమ్ను రకిష్ంచుకొందురు.  

మీకా 7:2 => భకుత్డు దేశములో లేకపోయెను, జనులలో యథారథ్పరుడు ఒకడును లేడు, అందరును 

పార్ణహాని చేయుటకై పొంచియుండువారే; పర్తిమనుషుయ్డును కిరాతుడై తన సహోదరునికొరకు 

వలలను ఒగుగ్ను. 

ఆదికాండము 6:11 => భూలోకము దేవుని సనిన్ధిని చెడిపోయి యుండెను; భూలోకము 

బలాతాక్రముతో నిండియుండెను. 

ఆదికాండము 13:13 => సొదొమ మనుషుయ్లు దుషుట్లును, యెహోవా దృషిట్కి బహు పాపులునై 

యుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:22 => ఆపతాక్లమందు అతడు యెహోవా దృషిట్కి మరి యధికముగా 

అతికర్మములు జరిగించెను; అటుల్ చేసినవాడు ఈ ఆహాజు రాజే. 

కీరత్నలు 52:7 => ఇదిగో దేవుని తనకు దురగ్ముగా నుంచుకొనక తన ధనసమృదిధ్యందు 

నమిమ్కయుంచి తన చేటును బలపరచుకొనినవాడు వీడేయని చెపుప్కొనుచు వానిని చూచి నవువ్దురు.  

ఆదికాండము 21:20 => దేవుడు ఆ చినన్వానికి తోడైయుండెను. అతడు పెరిగి పెదద్వాడై ఆ 

అరణయ్ములో కాపురముండి విలుకాడాయెను. 

1 సమూయేలు 2:17 => అందువలన జనులు యెహోవాకు నైవేదయ్ము చేయుటయందు 

అసహయ్పడుటకు ఆ యౌవనులు కారణమైరి, గనుక వారి పాపము యెహోవా సనిన్ధిని బహు 

గొపప్దాయెను. 

కీరత్నలు 52:1 => శూరుడా, చేసిన కీడునుబటిట్ నీ వెందుకు అతిశయపడుచునాన్వు? దేవుని కృప 

నితయ్ముండును. 
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యెషయా 18:2 => అది సముదర్మారగ్ముగా జలములమీద జముమ్ పడవలలో రాయబారులను 

పంపుచునన్ది వేగిరపడు దూతలారా, యెతత్యినవారును నునుపైన చరమ్ముగలవారునగు 

జనమునొదద్కు దూరములోనునన్ భీకరజనమునొదద్కు పోవుడి. నదులు పారుచునన్ దేశముగలవారును 

దౌషిట్కులై జనములను తొర్కుక్చుండువారునగు జనమునొదద్కు పోవుడి. 

మీకా 5:6 => వారు అషూష్రు దేశమును, దాని గుమమ్ముల వరకు నిమోర్దు దేశమును ఖడగ్ముచేత 

మేపుదురు, అషూష్రీయులు మన దేశములో చొరబడి మన సరిహదుద్లలో పర్వేశించినపుప్డు ఆయన 

యీలాగున మనలను రకిష్ంచును. 

వచనము 10 

షీనారు దేశములోని బాబెలు ఎరెకు అకక్దు కలేన్ అను పటట్ణములు అతని రాజయ్మునకు మొదలు. 

యిరిమ్యా 50:21 => దండెతిత్ మెరాతయీయుల దేశముమీదికి పొముమ్ పెకోదీయుల దేశముమీదికి 

పొముమ్ వారిని హతముచేయుము వారు శాపగర్సుత్లని పర్కటించుము నేను మీకిచిచ్న ఆజఞ్ 

అంతటినిబటిట్ చేయుము.  

మీకా 5:6 => వారు అషూష్రు దేశమును, దాని గుమమ్ముల వరకు నిమోర్దు దేశమును ఖడగ్ముచేత 

మేపుదురు, అషూష్రీయులు మన దేశములో చొరబడి మన సరిహదుద్లలో పర్వేశించినపుప్డు ఆయన 

యీలాగున మనలను రకిష్ంచును. 

ఆదికాండము 11:9 => దానికి బాబెలు అను పేరు పెటిట్రి; ఎందుకనగా అకక్డ యెహోవా 

భూజనులందరి భాషను తారుమారు చేసెను. అకక్డ నుండి యెహోవా భూమియందంతట వారిని 

చెదరగొటెట్ను. 

యెషయా 39:1 => ఆ కాలమందు బబులోను రాజును బలదాను కుమారుడునైన మెరోదకబ్లదాను 

హిజిక్యా రోగియై బాగుపడిన సంగతి విని పతిర్కలను కానుకను అతనియొదద్కు పంపగా 

మీకా 4:10 => సీయోను కుమారీ, పర్మాతి సతరీవలెనే నీవు వేదనపడి పర్సవించుము, నీవు పటట్ణము 

విడిచి బయట వాసముచేతువు, బబులోను పురమువరకు నీవు వెళుల్దువు, అకక్డనే నీవు రక్షణ 

నొందుదువు, అకక్డనే యెహోవా నీ శతుర్వులచేతిలోనుండి నినున్ విమోచించును. 
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యెషయా 10:9 => కలోన్ కరెక్మీషువలె నుండలేదా? హమాతు అరాప్దువలె నుండలేదా? షోమోర్ను 

దమసుక్వలె నుండలేదా? 

ఆమోసు 6:2 => కలేన్కు పోయి విచారించుడి; అకక్డనుండి హమాతు మహాపురమునకు పోవుడి, 

ఫిలిషీత్యుల పటట్ణమైన గాతునకు పోవుడి; అవి ఈ రాజయ్ములకంటె గొపప్వి గదా; వాటి సరిహదుద్లు 

మీ సరిహదుద్లకంటె విశాలమైనవి గదా. 

ఆదికాండము 11:2 => వారు తూరుప్న పర్యాణమై పోవుచుండగా షీనారు దేశమందొక మైదానము 

వారికి కనబడెను. అకక్డ వారు నివసించి 

ఆదికాండము 14:1 => షీనారు రాజైన అమార్పేలు, ఎలాల్సరు రాజైన అరోయ్కు, ఏలాము రాజైన 

కదొరాల్యోమెరు, గోయీయుల రాజైన తిదాలు అనువారి దినములలో 

యెషయా 11:11 => ఆ దినమున శేషించు తన పర్జల శేషమును అషూష్రులోనుండియు 

ఐగుపుత్లోనుండియు పతోర్సులోనుండియు కూషులోనుండియు ఏలాములోనుండియు 

షీనారులోనుండియు హమాతులోనుండియు సముదర్దీవ్పములలోనుండియు విడిపించి రపిప్ంచుటకు 

యెహోవా రెండవమారు తన చెయియ్ చాచును  

దానియేలు 1:2 => పర్భువు యూదారాజగు యెహోయాకీమును దేవుని మందిరములోని శేషించిన 

ఉపకరణములను, ఆ రాజుచేతికపప్గించెను గనుక అతడు ఆ వసుత్వులను షీనారు దేశములోని తన 

దేవతాలయమునకు తీసికొనిపోయి తన దేవతాలయపు బొకక్సములో ఉంచెను. 

జెకరాయ్ 5:11 => షీనారు దేశమందు దానికొక సాలను కటుట్టకు వారు పోవుచునాన్రు; అది 

సిదధ్మైనపుప్డు అకక్డ దానిని పీఠముమీద పెటిట్ యుంచుదురని అతడు నాకుతత్రమిచెచ్ను. 

ఆదికాండము 9:26 => మరియు అతడు షేము దేవుడైన యెహోవా సుత్తింపబడును గాక కనాను 

అతనికి దాసుడగును.  

యెహోషువ 7:21 => దోపుడు సొముమ్లో ఒక మంచి షీనారు పైవసత్రమును రెండువందల తులముల 

వెండిని ఏబది తులముల యెతుత్గల ఒక బంగారు కమిమ్ని నేను చూచి వాటిని ఆశించి తీసికొంటిని; 

అదిగో నా డేరామధయ్ అవి భూమిలో దాచబడియునన్వి, ఆ వెండి దాని కిర్ంద ఉనన్దని ఉతత్రమిచిచ్ 

తాను చేసినదంతయు ఒపుప్కొనెను. 
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2 రాజులు 20:12 => ఆ కాలమందు బబులోను రాజును బలదాను కుమారుడునైన బెరోదకబ్లదాను 

హిజిక్యా రోగియైయుండిన సంగతి విని, పతిర్కలను కానుకను అతనియొదద్కు పంపగా 

యెషయా 23:13 => ఇదిగో కలీద్యుల దేశమును చూడుము వారికను జనముగా ఉండరు 

అషూష్రీయులు దానిని అడవిమృగములకు నివాసముగా చేసియునాన్రు. వారు కోటలు కటిట్ంచి దాని 

నగరులను పడగొటిట్యునాన్రు. 

యెహెజేక్లు 23:17 => బబులోను వారు సంభోగము కోరివచిచ్ జారతవ్ముచేత దానిని 

అపవితర్పరచిరి; వారిచేత అది అపవితర్పరచబడిన తరువాత, దాని మనసుస్ వారికి యెడమాయెను. 

యెహెజేక్లు 27:23 => హారానువారును కనేన్వారును ఏదెను వారును షేబ వరత్కులును అషూష్రు 

వరత్కులును కిలమ్దు వరత్కులును నీతో వరత్కము చేయుదురు. 

దానియేలు 4:30 => రాజు బబులోనను ఈ మహా విశాలపటట్ణము నా బలాధికారమును నా పర్భావ 

ఘనతను కనపరచుటకై నా రాజధాని నగరముగా నేను కటిట్ంచినది కాదా అని తనలో తాననుకొనెను. 

వచనము 11 

ఆ దేశములోనుండి అషూష్రుకు బయలుదేరి వెళి ల్ నీనెవెను రహోబోతీరును కాలహును 

మీకా 5:6 => వారు అషూష్రు దేశమును, దాని గుమమ్ముల వరకు నిమోర్దు దేశమును ఖడగ్ముచేత 

మేపుదురు, అషూష్రీయులు మన దేశములో చొరబడి మన సరిహదుద్లలో పర్వేశించినపుప్డు ఆయన 

యీలాగున మనలను రకిష్ంచును. 

సంఖాయ్కాండము 24:22 => అషూష్రు నినున్ చెరగా పటుట్వరకు కయీను నశించునా?  

సంఖాయ్కాండము 24:24 => కితీత్ము తీరమునుండి ఓడలు వచుచ్ను. అవి అషూష్రును ఏబెరును 

బాధించును. కితీత్యులుకూడ నితయ్నాశనము పొందుదురనెను. 

ఎజార్ 4:2 => జరుబాబ్బెలు నొదద్కును పెదద్లలో పర్ధానులయొదద్కును వచిచ్ మీరు ఆశర్యించునటుల్ 

మేమును మీ దేవుని ఆశర్యించువారము. ఇచచ్టికి మముమ్ను రపిప్ంచిన అషూష్రు రాజైన ఏసరహ్దోద్ను 

యొకక్ కాలము మొదలుకొని మేము యెహోవాకు బలులు అరిప్ంచువారము, మేమును మీతో కలిసి 

కటెట్దమని చెపిప్రి. 
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కీరత్నలు 83:8 => అషూష్రు దేశసుథ్లు వారితో కలిసియునాన్రు లోతు వంశసుథ్లకు వారు సహాయము 

చేయుచునాన్రు.(సెలా.) 

యెహెజేక్లు 27:23 => హారానువారును కనేన్వారును ఏదెను వారును షేబ వరత్కులును అషూష్రు 

వరత్కులును కిలమ్దు వరత్కులును నీతో వరత్కము చేయుదురు. 

యెహెజేక్లు 32:22 => అషూష్రును దాని సమూహమంతయు అచచ్టనునన్వి, దాని చుటుట్ను వారి 

సమాధులునన్వి, వారందరు కతిత్పాలై చచిచ్యునాన్రు. 

హోషేయ 14:3 => అషూష్రీయులచేత రక్షణ నొందగోరము, మేమికను గుఱ ఱ్ములను ఎకక్ము మీరే 

మాకు దేవుడని మేమికమీదట మాచేతిపనితో చెపప్ము; తండిర్లేనివారియెడల వాతస్లయ్ము 

చూపువాడవు నీవే గదా. 

2 రాజులు 19:36 => అషూష్రు రాజైన సనెహ్రీబు తిరిగిపోయి నీనెవె పటట్ణమునకు 

యెషయా 37:37 => అషూష్రు రాజైన సనెహ్రీబు తిరిగిపోయి నీనెవె పటట్ణమునకు వచిచ్ నివసించిన 

తరువాత 

యోనా 1:2 => నీనెవె పటట్ణసుథ్ల దోషము నా దృషిట్కి ఘోరమాయెను గనుక నీవు లేచి నీనెవె 

మహాపటట్ణమునకు పోయి దానికి దురగ్తి కలుగునని పర్కటింపుము. 

యోనా 3:1 => అంతట యెహోవా వాకుక్ రెండవ మారు యోనాకు పర్తయ్క్షమై సెలవిచిచ్నదేమనగా 

యోనా 3:2 => నీవు లేచి నీనెవె మహాపురమునకు పోయి నేను నీకు తెలియజేయు సమాచారము 

దానికి పర్కటన చేయుము. 

యోనా 3:3 => కాబటిట్ యోనా లేచి యెహోవా సెలవిచిచ్న ఆజఞ్ పర్కారము నీనెవె పటట్ణమునకు 

పోయెను. నీనెవె పటట్ణము దేవుని దృషిట్కి గొపప్దై మూడు దినముల పర్యాణమంత పరిమాణముగల 

పటట్ణము. 

యోనా 3:4 => యోనా ఆ పటట్ణములో ఒక దిన పర్యాణమంత దూరము సంచరించుచు ఇక 

నలువది దినములకు నీనెవె పటట్ణము నాశనమగునని పర్కటన చేయగా 

యోనా 3:5 => నీనెవె పటట్ణపువారు దేవునియందు విశావ్సముంచి ఉపవాసదినము చాటించి, 

ఘనులేమి అలుప్లేమి అందరును గోనెపటట్ కటుట్కొనిరి. 
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యోనా 3:6 => ఆ సంగతి నీనెవె రాజునకు వినబడినపుప్డు అతడును తన సింహాసనము మీదనుండి 

దిగి, తన రాజవసత్రములు తీసివేసి గోనెపటట్ కటుట్కొని బూడిదెలో కూరుచ్ండెను. 

యోనా 3:7 => మరియు రాజైన తానును ఆయన మంతుర్లును ఆజఞ్ ఇయయ్గా 

యోనా 3:8 => ఒకవేళ దేవుడు మనసుస్ తిర్పుప్ కొని పశాచ్తత్పుత్డై మనము లయము కాకుండ తన 

కోపాగిన్ చలాల్రుచ్కొనును గనుక మనుషుయ్లు ఏదియు పుచుచ్కొనకూడదు, పశువులుగాని 

యెదుద్లుగాని గొఱ ఱ్లుగాని మేత మేయకూడదు, నీళుల్ తార్గకూడదు, 

యోనా 3:9 => మనుషుయ్లందరు తమ దురామ్రగ్ములను విడిచి తాము చేయు బలాతాక్రమును 

మానివేయవలెను, మనుషుయ్లేమి పశువులేమి సమసత్మును గోనెపటట్ కటుట్కొనవలెను, జనులు 

మనఃపూరవ్కముగా దేవుని వేడుకొనవలెను అని దూతలు నీనెవె పటట్ణములో చాటించి పర్కటన చేసిరి. 

యోనా 3:10 => ఈ నీనెవెవారు తమ చెడునడతలను మానుకొనగా వారు చేయుచునన్ కిర్యలను 

దేవుడు చూచి పశాచ్తత్పుత్డై వారికి చేయుదునని తాను మాట యిచిచ్న కీడు చేయక మానెను. 

నహూము 1:1 => నీనెవెనుగూరిచ్న దేవోకిత్, ఎలోక్షు వాడగు నహూమునకు కలిగిన దరశ్నమును 

వివరించు గర్ంథము. 

నహూము 2:8 => కటట్బడినపప్టినుండి నీనెవె పటట్ణము నీటికొలనువలె ఉండెను; దాని జనులు 

పారిపోవుచునాన్రు; నిలువుడి నిలువుడి అని పిలిచినను తిరిగిచూచు వాడొకడును లేడు. 

నహూము 3:7 => అపుప్డు నినున్ చూచువారందరు నీయొదద్నుండి పారిపోయి నీనెవె పాడైపోయెనే, 

దానికొరకు అంగలారుచ్వారెవరు? నినున్ ఓదారుచ్వారిని ఎకక్డనుండి పిలుచుకొని వచెచ్దము 

అందురు. 

జెఫనాయ్ 2:13 => ఆయన ఉతత్ర దేశముమీద తన హసత్మును చాపి అషూష్రు దేశమును నాశనము 

చేయును; నీనెవె పటట్ణమును పాడుచేసి దానిని ఆరిపోయిన యెడారివలె చేయును. 

ఆదికాండము 2:14 => మూడవ నది పేరు హిదె ద్కెలు; అది అషూష్రు తూరుప్వైపున పారుచునన్ది. 

నాలుగవ నది యూఫర్టీసు 

ఆదికాండము 36:37 => శవూ ల్ చనిపోయిన తరువాత నదీతీరమందలి రహెబోతు వాడైన షావూలు 

అతనికి పర్తిగా రాజాయెను. 
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యెషయా 10:5 => అషూష్రీయులకు శర్మ వారు నా కోపమునకు సాధనమైన దండము నా దుడుడ్కఱ ఱ్ 

నా ఉగర్త వారిచేతిలో ఉనన్ది. 

యెషయా 23:13 => ఇదిగో కలీద్యుల దేశమును చూడుము వారికను జనముగా ఉండరు 

అషూష్రీయులు దానిని అడవిమృగములకు నివాసముగా చేసియునాన్రు. వారు కోటలు కటిట్ంచి దాని 

నగరులను పడగొటిట్యునాన్రు. 

యోనా 3:2 => నీవు లేచి నీనెవె మహాపురమునకు పోయి నేను నీకు తెలియజేయు సమాచారము 

దానికి పర్కటన చేయుము. 

వచనము 12 

నీనెవెకును కాలహుకును మధయ్నునన్ రెసెనును కటిట్ంచెను; ఇదే ఆ మహా పటట్ణము. 

2 రాజులు 19:36 => అషూష్రు రాజైన సనెహ్రీబు తిరిగిపోయి నీనెవె పటట్ణమునకు 

యెషయా 37:37 => అషూష్రు రాజైన సనెహ్రీబు తిరిగిపోయి నీనెవె పటట్ణమునకు వచిచ్ నివసించిన 

తరువాత 

యెహెజేక్లు 32:26 => అకక్డ మెషెకును తుబాలును దాని సమూహమును ఉనన్వి; దాని 

సమాధులు దాని చుటుట్నునన్వి. వారందరు సునన్తిలేనివారు, సజీవుల లోకములో వారు 

భయంకరులైరి గనుక వారు కతిత్పాలైరి, ఆయుధములను చేతపటుట్కొని పాతాళములోనికి దిగిపోయిరి. 

వచనము 13 

మిసార్యిము లూదీయులను అనామీయులను లెహాబీయులను నపుత్హీయులను 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:11 => లూదీయులు అనామీయులు లెహాబీయులు నపుత్హీయులు 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:12 => పతుర్సీయులు ఫిలిషీత్యుల వంశకరత్లైన కసూల్హీయులు 

కఫోత్రీయులు మిసార్యిము సంతతివారు. 

యిరిమ్యా 46:9 => గుఱ ఱ్ములారా, యెగురుడి; రథములారా, రేగుడి బలాఢుయ్లారా, బయలుదేరుడి 

డాళుల్ పటుట్కొను కూషీయులును పూతీయులును విలుకాండైరన లూదీయులును బయలుదేరవలెను. 

Page  of 602 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

యెహెజేక్లు 30:5 => కూషీయులును పూతీయులును లూదీయులును కూబీయులును నిబంధన 

దేశపువారును మిశిర్త జనులందరును ఖడగ్ముచేత కూలుదురు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 12:3 => అతనితో కూడ ఐగుపుత్నుండి వచిచ్న లూబీయులు సుకీక్యులు 

కూషీయులు అనువారు లెకక్కు మించియుండిరి. 

యెషయా 66:19 => నేను వారియెదుట ఒక సూచక కిర్యను జరిగించెదను వారిలో 

తపిప్ంచుకొనినవారిని విలుకాండైరన తరీష్షు పూలు లూదు అను జనులయొదద్కును తుబాలు యావాను 

నివాసులయొదద్కును నేను పంపెదను ననున్గూరిచ్న సమాచారము విననటిట్యు నా మహిమను 

చూడనటిట్యు దూరదీవ్పవాసులయొదద్కు వారిని పంపెదను వారు జనములలో నా మహిమను 

పర్కటించెదరు. 

యిరిమ్యా 47:4 => ఫిలిషీత్యులనందరిని లయపరచుటకును , తూరు సీదోనులకు 

సహాయకుడొకడైనను నిలువకుండ అందరిని నిరూమ్లము చేయుటకును దినము వచుచ్చునన్ది. 

యెహోవా కఫోత్రు దీవ్పశేషులైన ఫిలిషీత్యులను నాశనము చేయును, 

యెహెజేక్లు 27:10 => పారసీక దేశపువారును లూదువారును పూతువారును నీ సైనయ్ములలో చేరి 

నీకు సిపాయిలుగా ఉనాన్రు, వారు నీ డాళల్ను శిరసాత్ర్ణములను ధరించువారు, వారిచేత నీకు తేజసుస్ 

కలిగెను. 

వచనము 14 

పతుర్సీయులను కసూల్హీయులను కఫోత్రీయులను కనెను. ఫిలిషీత్యులు కసూల్హీయులలో నుండి 

వచిచ్నవారు. 

యెషయా 11:11 => ఆ దినమున శేషించు తన పర్జల శేషమును అషూష్రులోనుండియు 

ఐగుపుత్లోనుండియు పతోర్సులోనుండియు కూషులోనుండియు ఏలాములోనుండియు 

షీనారులోనుండియు హమాతులోనుండియు సముదర్దీవ్పములలోనుండియు విడిపించి రపిప్ంచుటకు 

యెహోవా రెండవమారు తన చెయియ్ చాచును  
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యిరిమ్యా 44:1 => మిగోద్లులోగాని తహపనేసులోగాని నొపులోగాని పతోర్సులోగాని ఐగుపుత్ 

దేశవాసము చేయుచునన్ యూదులనందరినిగూరిచ్ ఇశార్యేలు దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు 

యెహోవా వాకుక్ యిరీమ్యాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:12 => పతుర్సీయులు ఫిలిషీత్యుల వంశకరత్లైన కసూల్హీయులు 

కఫోత్రీయులు మిసార్యిము సంతతివారు. 

యిరిమ్యా 47:4 => ఫిలిషీత్యులనందరిని లయపరచుటకును , తూరు సీదోనులకు 

సహాయకుడొకడైనను నిలువకుండ అందరిని నిరూమ్లము చేయుటకును దినము వచుచ్చునన్ది. 

యెహోవా కఫోత్రు దీవ్పశేషులైన ఫిలిషీత్యులను నాశనము చేయును, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 2:23 => గాజావరకు గార్మములలో నివసించిన ఆవీయులను 

కఫోత్రులోనుండి బయలుదేరి వచిచ్న కఫాత్రీయులు నశింపజేసి వారిచోట నివసించిరి. 

యిరిమ్యా 47:4 => ఫిలిషీత్యులనందరిని లయపరచుటకును , తూరు సీదోనులకు 

సహాయకుడొకడైనను నిలువకుండ అందరిని నిరూమ్లము చేయుటకును దినము వచుచ్చునన్ది. 

యెహోవా కఫోత్రు దీవ్పశేషులైన ఫిలిషీత్యులను నాశనము చేయును, 

ఆమోసు 9:7 => ఇశార్యేలీయులారా, మీరును కూషీయులును నా దృషిట్కి సమానులు కారా? నేను 

ఐగుపుత్ దేశములోనుండి ఇశార్యేలీయులను, కఫోత్రు దేశములో నుండి ఫిలిషీత్యులను, కీరు 

దేశములోనుండి సిరియనులను రపిప్ంచితిని. 

ఆదికాండము 21:32 => బెయేరె ష్బాలో వారు ఆలాగు ఒక నిబంధన చేసికొనిన తరువాత అబీమెలెకు 

లేచి తన సేనాధిపతియైన ఫీకోలుతో ఫిలిషీత్యుల దేశమునకు తిరిగి వెళె ల్ను. 

యెహోషువ 13:2 => మిగిలిన దేశము ఏదనగా, ఫిలిషీత్యుల పర్దేశములనిన్యు, గెషూరీయుల 

దేశమంతయు, ఐగుపుత్నకు తూరుప్ననునన్ షీహోరు మొదలుకొని 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:11 => లూదీయులు అనామీయులు లెహాబీయులు నపుత్హీయులు 

యెహెజేక్లు 29:14 => చెరలోనుండి వారిని తోడుకొని పతోర్సు అను వారి సవ్దేశములోనికి వారిని 

మరల రపిప్ంచెదను, అకక్డ వారు హీనమైన యొక రాజయ్ముగా ఉందురు, 
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వచనము 15 

కనాను తన పర్థమ కుమారుడగు సీదోనును హేతును యెబూసీయులను అమోరీయులను 

గిరాగ్షీయులను 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:13 => కనాను తన జేయ్షఠ్కుమారుడైన సీదోనును హేతును కనెను. 

ఆదికాండము 49:13 => జెబూలూను సముదర్పు రేవున నివసించును అతడు ఓడలకు రేవుగా 

ఉండును అతని పొలిమేర సీదోనువరకు నుండును. 

యెహోషువ 11:8 => యెహోవా ఇశార్యేలీయుల చేతికి వారిని అపప్గించెను. వీరు వారిని హతము 

చేసి మహాసీదోను వరకును మిశేర్పొతామ్యిము వరకును తూరుప్వైపున మిసేప్ లోయవరకును వారిని 

తరిమి నిశేశ్షముగా చంపిరి. 

యెషయా 23:4 => సీదోనూ, సిగుగ్పడుము, సముదర్ము సముదర్దురగ్ము మాటలాడుచునన్ది నేను 

పర్సవవేదన పడనిదానను పిలల్లు కననిదానను యౌవనసుథ్లను పోషింపనిదానను కనయ్కలను 

పెంచనిదానను. 

ఆదికాండము 15:18 => ఆ దినమందే యెహోవా ఐగుపుత్ నది మొదలుకొని గొపప్ నదియైన 

యూఫర్టీసు నది వరకు ఈ దేశమును, అనగా 

ఆదికాండము 15:19 => కేనీయులను కనిజీజ్యులను కదోమ్నీయులను 

ఆదికాండము 15:20 => హితీత్యులను పెరిజీజ్యులను రెఫాయీయులను 

ఆదికాండము 15:21 => అమోరీయులను కనానీయులను గిరాగ్షీయులను యెబూసీయులను నీ 

సంతానమున కిచిచ్యునాన్నని అబార్ముతో నిబంధన చేసెను. 

ఆదికాండము 28:3 => సరవ్శకిత్గల దేవుడు నినున్ ఆశీరవ్దించి నీవు అనేక జనములగునటుల్ నీకు 

సంతానాభివృదిధ్ కలుగజేసి నినున్ విసత్రింపజేసి నీవు పరవాసివైన దేశమును, అనగా దేవుడు 

అబార్హామునకిచిచ్న దేశమును నీవు సావ్సథ్య్ముగా చేసికొనునటుల్ 

ఆదికాండము 28:4 => ఆయన నీకు, అనగా నీకును నీతో కూడ నీ సంతానమునకును 

అబార్హామునకు అనుగర్హించిన ఆశీరావ్దమును దయచేయును గాక అని అతని దీవించి 
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ఆదికాండము 28:5 => యాకోబును పంపివేసెను. అతడు పదద్నరాములోనునన్ సిరియావాడగు 

బెతూయేలు కుమారుడును, యాకోబు ఏశావుల తలిల్యగు రిబాక్ సహోదరుడునైన లాబానునొదద్కు 

వెళె ల్ను. 

ఆదికాండము 28:6 => ఇసాస్కు యాకోబును దీవించి, పదద్నరాములో పెండిల్చేసికొని వచుచ్టకై 

అతని నకక్డికి పంపెననియు, అతని దీవించినపుప్డు నీవు కనాను దేశపు కుమారెత్లలో ఎవరిని పెండిల్ 

చేసికొనవదద్ని అతనికి ఆజాఞ్పించెననియు 

ఆదికాండము 28:7 => యాకోబు తన తలిల్దండుర్ల మాట విని పదద్నరామునకు వెళి ల్పోయెననియు 

ఏశావు తెలిసికొనినపుప్డు, 

ఆదికాండము 28:8 => ఇదిగాక కనాను కుమారెత్లు తన తండిర్యైన ఇసాస్కునకు ఇషుట్రాండుర్ 

కారని ఏశావునకు తెలిసినపుప్డు 

ఆదికాండము 28:9 => ఏశావు ఇషామ్యేలు నొదద్కు వెళి ల్, తనకునన్ భారయ్లు గాక అబార్హాము 

కుమారుడైన ఇషామ్యేలు కుమారెత్యు నెబాయోతు సహోదరియునైన మహలతును కూడ పెండిల్ 

చేసికొనెను. 

ఆదికాండము 28:10 => యాకోబు బెయేరె ష్బానుండి బయలుదేరి హారాను వైపు వెళుల్చు 

ఆదికాండము 28:11 => ఒకచోట చేరి పొర్దుద్ గుర్ంకినందున అకక్డ ఆ రాతిర్ నిలిచిపోయి, ఆ చోటి 

రాళల్లో ఒకటి తీసికొని తనకు తలగడగా చేసికొని, అకక్డ పండుకొనెను. 

ఆదికాండము 28:12 => అపుప్డతడు ఒక కల కనెను. అందులో ఒక నిచెచ్న భూమిమీద 

నిలుపబడియుండెను; దాని కొన ఆకాశమునంటెను; దానిమీద దేవుని దూతలు ఎకుక్చు 

దిగుచునుండిరి. 

ఆదికాండము 28:13 => మరియు యెహోవా దానికి పైగా నిలిచి నేను నీ తండిర్యైన అబార్హాము 

దేవుడను ఇసాస్కు దేవుడైన యెహోవాను; నీవు పండుకొనియునన్ యీ భూమిని నీకును నీ 

సంతానమునకును ఇచెచ్దను.  
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ఆదికాండము 28:14 => నీ సంతానము భూమిమీద లెకక్కు ఇసుక రేణువులవలెనగును; నీవు 

పడమటితటుట్ను తూరుప్తటుట్ను ఉతత్రపుతటుట్ను దకిష్ణపుతటుట్ను వాయ్పించెదవు, భూమియొకక్ 

వంశములనిన్యు నీ మూలముగాను నీ సంతానము మూలముగాను ఆశీరవ్దింపబడును. 

ఆదికాండము 28:15 => ఇదిగో నేను నీకు తోడైయుండి, నీవు వెళుల్ పర్తి సథ్లమందు నినున్ 

కాపాడుచు ఈ దేశమునకు నినున్ మరల రపిప్ంచెదను; నేను నీతో చెపిప్నది నెరవేరుచ్వరకు నినున్ 

విడువనని చెపప్గా 

ఆదికాండము 28:16 => యాకోబు నిదర్ తెలిసి నిశచ్యముగా యెహోవా ఈ సథ్లమందునాన్డు; అది 

నాకు తెలియకపోయెననుకొని 

ఆదికాండము 28:17 => భయపడి ఈ సథ్లము ఎంతో భయంకరము. ఇది దేవుని మందిరమే గాని 

వేరొకటి కాదు; 

ఆదికాండము 28:18 => పరలోకపు గవిని ఇదే అనుకొనెను. తెలల్వారినపుప్డు యాకోబు లేచి తాను 

తలగడగా చేసికొనిన రాయి తీసి దానిని సత్ంభముగా నిలిపి దాని కొనమీద నూనె పోసెను. 

ఆదికాండము 28:19 => మరియు అతడు ఆ సథ్లమునకు బేతేలను పేరు పెటెట్ను. అయితే మొదట ఆ 

ఊరి పేరు లూజు.  

ఆదికాండము 28:20 => అపుప్డు యాకోబు నేను తిరిగి నా తండిర్ యింటికి కేష్మముగా వచుచ్నటుల్ 

దేవుడు నాకు తోడైయుండి, నేను వెళుల్చునన్ యీ మారగ్ములో ననున్ కాపాడి, 

నిరగ్మకాండము 3:8 => కాబటిట్ ఐగుపీత్యుల చేతిలోనుండి వారిని విడిపించుటకును, ఆ 

దేశములోనుండి విశాలమైన మంచి దేశమునకు, అనగా కనానీయులకు హితీత్యులకు 

అమోరీయులకు పెరిజీజ్యులకు హివీవ్యులకు యెబూసీయులకు నివాససాథ్నమై, పాలు తేనెలు 

పర్వహించు దేశమునకు వారిని నడిపించుటకును దిగివచిచ్యునాన్ను. 

నిరగ్మకాండము 34:11 => నేడు నేను నీకాజాఞ్పించుదాని ననుసరించి నడువుము. ఇదిగో నేను 

అమోరీయులను కనానీయులను హితీత్యులను పెరిజీజ్యులను హివీవ్యులను యెబూసీయులను నీ 

యెదుటనుండి వెళల్గొటెట్దను. 
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సంఖాయ్కాండము 34:2 => కనాను దేశమున, అనగా పొలిమేరలచొపుప్న మీరు చీటుల్వేసి 

సావ్సథ్య్ముగా పంచుకొను కనాను దేశమున 

సంఖాయ్కాండము 34:3 => మీరు పర్వేశించుచుండగా, మీ దకిష్ణదికుక్ సీను అరణయ్ము మొదలుకొని 

ఎదోము సరిహదుద్, అనగా 

సంఖాయ్కాండము 34:4 => మీ దకిష్ణపు సరిహదుద్ ఉపుప్ సముదర్ముయొకక్ తూరుప్ తీరమువరకు 

ఉండును. మీ సరిహదుద్ దకిష్ణము మొదలుకొని అకర్బీబ్ము కనమయొదద్ తిరిగి సీనువరకు 

వాయ్పించును. అది దకిష్ణమునుండి కాదేషు బరేన్యవరకు వాయ్పించి, అకక్డనుండి హసరదాద్రువరకు 

పోయి, అకక్డనుండి అసోమ్నువరకు సాగును. 

సంఖాయ్కాండము 34:5 => అసోమ్నునుండి ఐగుపుత్ నదివరకు సరిహదుద్ తిరిగి సముదర్మువరకు 

వాయ్పించును. 

సంఖాయ్కాండము 34:6 => పడమటి సరిహదుద్ ఏదనగా మహాసముదర్ము, అదే మీకు పడమటి 

సరిహదుద్గా నుండును. 

సంఖాయ్కాండము 34:7 => మీ ఉతత్రపు సరిహదుద్ను మహాసముదర్ముయొదద్నుండి హోరు 

కొండవరకు ఏరప్రచుకొనవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 34:8 => హోరు కొండయొదద్నుండి హమాతునకు పోవుమారగ్మువరకు 

ఏరప్రచుకొనవలెను. ఆ సరిహదుద్ సెదాదువరకు వాయ్పించును. 

సంఖాయ్కాండము 34:9 => అకక్డనుండి సరిహదుద్ జిపోర్నువరకు వాయ్పించును, దాని చివర 

హసరేనానునొదద్ ఉండును. అది మీకు ఉతత్రపు సరిహదుద్. 

సంఖాయ్కాండము 34:10 => తూరుప్ సరిహదుద్ హసరేనానునుండి షెపామువరకు మీరు 

ఏరప్రచుకొనవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 34:11 => షెపామునుండి సరిహదుద్ అయీనుకు తూరుప్న రిబాల్వరకు నుండును. 

ఆ సరిహదుద్ దిగి తూరుప్న కినెన్రెతు సముదర్మునొడుడ్ను తగిలియుండును. 
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సంఖాయ్కాండము 34:12 => ఆ సరిహదుద్ యొరాద్నునదివరకు దిగి ఉపుప్ సముదర్ముదనుక 

వాయ్పించును. ఆ దేశము చుటుట్నునన్ సరిహదుద్ల మధయ్నునన్ దేశము మీదైయుండునని వారి 

కాజాఞ్పించుము. 

సంఖాయ్కాండము 34:13 => మోషే ఇశార్యేలీయులతో మీరు చీటల్చేత పొందబోవుచునన్ దేశము 

ఇది. యెహోవా తొమిమ్ది గోతర్ములకును అరధ్గోతర్మునకును దీనినియయ్వలెనని ఆజాఞ్పించెను; 

సంఖాయ్కాండము 34:14 => ఏలయనగా తమ తమ పితరుల కుటుంబముల పర్కారము 

రూబేనీయులును గాదీయులును తమ తమ సావ్సథ్య్ములనొందిరి. 

సంఖాయ్కాండము 34:15 => మనషే ష్ అరధ్గోతర్పువారు తమ సావ్సథ్య్మునొందిరి. ఆ రెండు 

గోతర్పువారును అరధ్గోతర్పువారును సూరోయ్దయ దికుక్న, అనగా తూరుప్దికుక్న యెరికోయొదద్ 

యొరాద్ను ఇవతల తమ తమ సావ్సథ్య్ములను పొందిరని చెపెప్ను. 

యెహోషువ 12:8 => మనయ్ములోను లోయలోను షెఫేలా పర్దేశములోను చరియల 

పర్దేశములలోను అరణయ్ములోను దకిష్ణ దేశములోను ఉండిన హితీత్యులు అమోరీయులు 

కనానీయులు పెరిజీజ్యులు హివీవ్యులు యెబూసీయులను వారి రాజులను ఇశార్యేలీయులు 

పటుట్కొనిరి. వారెవరనగా యెరికో రాజు 

యెహోషువ 12:9 => బేతేలునొదద్నునన్ హాయి రాజు, యెరూషలేము రాజు, 

యెహోషువ 12:10 => హెబోర్ను రాజు, యరూమ్తు రాజు,  

యెహోషువ 12:11 => లాకీషు రాజు, ఎగోల్ను రాజు,  

యెహోషువ 12:12 => గెజెరు రాజు, దెబీరు రాజు, 

యెహోషువ 12:13 => గెదెరు రాజు, హోరామ్ రాజు,  

యెహోషువ 12:14 => అరాదు రాజు, లిబాన్ రాజు,  

యెహోషువ 12:15 => అదులాల్ము రాజు, మకేక్దా రాజు, 

యెహోషువ 12:16 => బేతేలు రాజు, తపూప్య రాజు,  

యెహోషువ 12:17 => హెపెరు రాజు, ఆఫెకు రాజు,  

యెహోషువ 12:18 => లషాష్రోను రాజు, మాదోను రాజు, 
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యెహోషువ 12:19 => హాసోరు రాజు, షిమోర్నెమ్రోను రాజు,  

యెహోషువ 12:20 => అకాష్పు రాజు, తానాకు రాజు,  

యెహోషువ 12:21 => మెగిదోద్ రాజు, కెదెషు రాజు.  

యెహోషువ 12:22 => కరెమ్లులొ యొకెన్యాము రాజు, దోరు మెటట్లలో దోరు రాజు, 

యెహోషువ 12:23 => గిలాగ్లులోని గోయీయుల రాజు, తిరాస్ రాజు,  

యెహోషువ 12:24 => ఆ రాజులందరి సంఖయ్ ముపప్ది యొకటి. 

2 సమూయేలు 11:3 => ఆమె బహు సౌందరయ్వతియై యుండుట చూచి దావీదు దాని సమాచారము 

తెలిసికొనుటకై యొక దూతను పంపెను, అతడు వచిచ్ ఆమె ఏలీయాము కుమారెత్యు హితీత్యుడగు 

ఊరియాకు భారయ్యునైన బతెష్బ అని తెలియజేయగా 

ఆదికాండము 9:22 => అపుప్డు కనానుకు తండిర్యైన హాము తన తండిర్ వసత్రహీనుడై యుండుట 

చూచి బయటనునన్ తన యిదద్రు సహోదరులకు ఆ సంగతి తెలిపెను. 

ఆదికాండము 12:6 => అపుప్డు అబార్ము షెకెము నందలి యొక సథ్లముదాక ఆ దేశ సంచారము 

చేసి మోరే దగగ్ర నునన్ సింధూరవృక్షము నొదద్కు చేరెను. అపుప్డు కనానీయులు ఆ దేశములో 

నివసించిరి. 

ఆదికాండము 15:21 => అమోరీయులను కనానీయులను గిరాగ్షీయులను యెబూసీయులను నీ 

సంతానమున కిచిచ్యునాన్నని అబార్ముతో నిబంధన చేసెను. 

ఆదికాండము 23:3 => తరువాత అబార్హాము మృతిబొందిన తన భారయ్ యెదుటనుండి లేచి హేతు 

కుమారులను చూచి 

ఆదికాండము 50:11 => ఆ దేశమందు నివసించిన కనానీయులు ఆఠదు కళల్ము నొదద్ ఆ దుఃఖము 

సలుపుట చూచి ఐగుపీత్యులకు ఇది మికక్టమైన దుఃఖమని చెపుప్కొనిరి గనుక దానికి ఆబేల  

మిసార్యిము అను పేరు పెటట్బడెను, అది యొరాద్నునకు అవతల నునన్ది. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:8 => మహోనన్తుడు జనములకు వారి సావ్సథ్య్ములను 

విభాగించినపుప్డు నరజాతులను పర్తేయ్కించినపుప్డు ఇశార్యేలీయుల లెకక్నుబటిట్ పర్జలకు 

సరిహదుద్లను నియమించెను.  
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యెహోషువ 5:1 => వారు దాటుచుండగా ఇశార్యేలీయుల యెదుటనుండి యెహోవా యొరాద్ను 

నీళల్ను ఎండచేసిన సంగతి యొరాద్నుకు పడమటి దికుక్ననునన్ అమోరీయుల రాజులందరును 

సముదర్మునొదద్నునన్ కనానీయుల రాజులందరును వినినపుప్డు వారి గుండెలు చెదరిపోయెను. 

ఇశార్యేలీయుల భయముచేత వారికిక ధైరయ్మేమియు లేకపోయెను. 

యెహోషువ 13:3 => కనానీయులవని యెంచబడిన ఉతత్రదికుక్న ఎకోర్నీయుల సరిహదుద్వరకును 

ఫిలిషీత్యుల అయిదుగురు సరాద్రులకు చేరిన గాజీయుల యొకక్యు అషోడ్దీయుల యొకక్యు 

అషెక్లోనీయుల యొకక్యు గాతీయుల యొకక్యు ఎకోర్నీయుల యొకక్యు దేశమును 

నాయ్యాధిపతులు 3:3 => ఫిలిషీత్యుల అయిదుగురు సరాద్రుల జనులును, కనానీయులందరును, 

సీదోనీయులును, బయలెహ్రోమ్ను మొదలుకొని హమాతునకు పోవు మారగ్మువరకు లెబానోను కొండలో 

నివసించు హివీవ్యులును,  

నాయ్యాధిపతులు 3:5 => కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులు, కనానీయులు హితీత్యులు అమోరీయులు 

1 సమూయేలు 26:6 => అపుప్డు దావీదు పాళెములోనికి సౌలు దగగ్రకు నాతోకూడ ఎవరు వతుత్రని 

హితీత్యుడైన అహీమెలెకును సెరూయా కుమారుడును యోవాబునకు సహోదరుడునగు అబీషైని 

నడుగగా నీతోకూడ నేనే వతుత్నని అబీషై యనెను. 

2 సమూయేలు 24:6 => అకక్డనుండి గిలాదునకును తహిత్ంహోదీష్ దేశమునకును వచిచ్రి; తరువాత 

దానాయానుకును పోయి తిరిగి సీదోనునకు వచిచ్రి. 

1 రాజులు 5:6 => లెబానోనులో దేవదారు మార్నులను నరికించుటకై నాకు సెలవిముమ్; నా 

సేవకులును నీ సేవకులును కలిసి పనిచేయుదురు; మార్నులను నరుకుటయందు సీదోనీయులకు 

సాటియైనవారు మాలో ఎవరును లేరని నీకు తెలియును గనుక 

యెషయా 23:11 => ఆయన సముదర్ముమీద తన చెయియ్ చాపెను రాజయ్ములను కంపింపజేసెను 

కనాను కోటలను నశింపజేయుటకు యెహోవా దానిగూరిచ్ ఆజాఞ్పించెను. 

యెషయా 23:12 => మరియు ఆయన సీదోను కనయ్కా, చెరపబడినదానా, నీకికను 

సంతోషముండదు నీవు లేచి కితీత్ముకు దాటిపొముమ్ అకక్డనైనను నీకు నెమమ్ది కలుగదు 
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యెహెజేక్లు 27:8 => తూరుపటట్ణమా, సీదోను నివాసులును అరవ్దు నివాసులును నీకు ఓడ 

కళాసులుగా ఉనాన్రు, నీ సవ్జనులకు చేరిన పర్జాఞ్వంతులు నీకు ఓడ నాయకులుగా ఉనాన్రు. 

యెహెజేక్లు 28:21 => నరపుతుర్డా, నీ ముఖమును సీదోను పటట్ణమువైపు తిర్పుప్కొని దానిగూరిచ్ 

యీ సమాచారము పర్వచింపుము పర్భువగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

మారుక్ 7:24 => ఆయన అకక్డనుండి లేచి, తూరు సీదోనుల పార్ంతములకు వెళి ల్, యొక ఇంట 

పర్వేశించి , ఆ సంగతి ఎవనికిని తెలియకుండవలెనని కోరెను గాని ఆయన మరుగై 

యుండలేకపోయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:20 => తూరీయులమీదను సీదోనీయులమీదను అతనికి అతాయ్గర్హము 

కలిగినందున వారేకమనసుస్తో రాజునొదద్కు వచిచ్ అంతఃపురమునకు పైవిచారణకరత్యగు బాల్సుత్ను 

తమ పక్షముగా చేసికొని సమాధానపడవలెనని వేడుకొనిరి; ఎందుకనగా రాజుయొకక్ దేశమునుండి 

వారి దేశమునకు గార్సము వచుచ్చుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:3 => మరునాడు సీదోనుకు వచిచ్తివిు. అపుప్డు యూలి పౌలుమీద 

దయగా ఉండి, అతడు తన సేన్హితులయొదద్కు వెళి ల్ పరామరిక పొందుటకు అతనికి సెలవిచెచ్ను. 

వచనము 16 

హివీవ్యులను అరీక్యులను సినీయులను 

నాయ్యాధిపతులు 1:21 => యెరూషలేములో నివసించు యెబూసీయులను బెనాయ్మీనీయులు 

వెళల్గొటట్లేదు ; యెబూసీయులు బెనాయ్మీనీయులతో కూడ నేటివరకు యెరూషలేములో 

నివసించుచునాన్రు. 

2 సమూయేలు 24:18 => ఆ దినమున గాదు దావీదునొదద్కు వచిచ్ నీవు పోయి యెబూసీయుడైన 

అరౌనాయొకక్ కళల్ములో యెహోవా నామమున ఒక బలిపీఠము కటిట్ంచుమని అతనితో చెపప్గా 

జెకరాయ్ 9:7 => వారి నోటనుండి రకత్మును వారికను తినకుండ వారి పండల్నుండి హేయమైన 

మాంసమును నేను తీసివేసెదను. వారును శేషముగా నుందురు, మన దేవునికి వారు యూదావారిలో 

పెదద్లవలె నుందురు, ఎకోర్నువారును యెబూసీయులవలె నుందురు. 
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ఆదికాండము 14:13 => తపిప్ంచుకొనిన యొకడు వచిచ్ హెబీర్యుడైన అబార్మునకు ఆ సంగతి 

తెలిపెను. అపుప్డతడు ఎషోక్లు సహోదరుడును ఆనేరు సహోదరుడునైన మమేర్ అను అమోరీయుని 

ఏలోను వనములో కాపురముండెను. వీరు అబార్ముతో నిబంధన చేసికొనినవారు. 

నాయ్యాధిపతులు 19:11 => అతని ఉపపతిన్యు అతనితోకూడ ఉండెను. వారు యెబూసునకు 

సమీపించినపుప్డు పొర్దుద్ చాలా వార్లెను గనుక అతని దాసుడు మనము యెబూసీయులదైన యీ 

పటట్ణము పర్వేశించి దానిలో ఈ రాతిర్ బసచేయుదము రండని తన యజమానునితో చెపప్గా 

2 సమూయేలు 24:16 => అయితే దూత యెరూషలేము పైని హసత్ము చాపి నాశనము 

చేయబోయినపుప్డు, యెహోవా ఆ కీడునుగూరిచ్ సంతాపమొంది అంతే చాలును, నీ చెయియ్ తీయుమని 

జనులను నాశనముచేయు దూతకు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను.యెహోవా దూత యెబూసీయుడైన అరౌనాయొకక్ 

కళల్ము దగగ్ర ఉండగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:4 => తరువాత దావీదును ఇశార్యేలీయులందరును యెరూషలేమనబడిన 

యెబూసునకు పోయిరి; ఆ దేశవాసులైన యెబూసీయులు అచచ్ట ఉండిరి. 

మతత్యి 8:28 => ఆయన అదద్రినునన్ గదరేనీయుల దేశము చేరగా దయయ్ములు పటిట్న యిదద్రు 

మనుషుయ్లు సమాధులలోనుండి బయలుదేరి ఆయనకు ఎదురుగా వచిచ్రి. వారు మిగుల 

ఉగుర్లైనందున ఎవడును ఆ మారగ్మున వెళల్లేకపోయెను. 

వచనము 17 

అరావ్దీయులను సెమారీయులను హమాతీయులను కనెను. 

ఆదికాండము 34:2 => ఆ దేశము నేలిన హివీవ్యుడైన హమోరు కుమారుడగు షెకెము ఆమెను 

చూచి ఆమెను పటుట్కొని ఆమెతో శయనించి ఆమెను అవమానపరచెను. 

యెహోషువ 9:7 => ఇశార్యేలీయులు మీరు మా మధయ్ను నివసించుచునన్వారేమో, మేము మీతో 

ఏలాగు నిబంధన చేయగలమని ఆ హివీవ్యులతో ననిరి. 

వచనము 18 

తరువాత కనానీయుల వంశములు వాయ్పించెను. 
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యెహెజేక్లు 27:8 => తూరుపటట్ణమా, సీదోను నివాసులును అరవ్దు నివాసులును నీకు ఓడ 

కళాసులుగా ఉనాన్రు, నీ సవ్జనులకు చేరిన పర్జాఞ్వంతులు నీకు ఓడ నాయకులుగా ఉనాన్రు. 

యెహోషువ 18:22 => బేతరాబా సెమరాయిము బేతేలు ఆవీము పారా ఒఫార్ 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:4 => అపుప్డు అబీయా ఎఫార్యిము మనయ్మందుండు సెమరాయిము 

కొండమీద నిలిచి పర్కటించినదేమనగా యరొబామా, ఇశార్యేలు వారలారా, మీరందరును నాకు 

చెవియొగుగ్డి. 

సంఖాయ్కాండము 34:8 => హోరు కొండయొదద్నుండి హమాతునకు పోవుమారగ్మువరకు 

ఏరప్రచుకొనవలెను. ఆ సరిహదుద్ సెదాదువరకు వాయ్పించును. 

2 సమూయేలు 8:9 => దావీదు హదదెజెరు దండు అంతయు ఓడించిన సమాచారము హమాతు 

రాజైన తోయికి వినబడెను. 

2 రాజులు 17:24 => అషూష్రు రాజు బబులోను, కూతా, అవావ్, హమాతు, సెపరవ్యీము అను 

తన దేశములలోనుండి జనులను రపిప్ంచి, ఇశార్యేలువారికి మారుగా షోమోర్ను పటట్ణములలో 

ఉంచెను గనుక వారు షోమోర్ను దేశమును సవ్ంతంతిర్ంచుకొని దాని పటట్ణములలో కాపురము చేసిరి. 

2 రాజులు 17:30 => బబులోనువారు సుకోక్తెబ్నోతు దేవతను, కూతావారు నెరగ్లు దేవతను, 

హమాతువారు అషీమా దేవతను, 

యెషయా 10:9 => కలోన్ కరెక్మీషువలె నుండలేదా? హమాతు అరాప్దువలె నుండలేదా? షోమోర్ను 

దమసుక్వలె నుండలేదా? 

యెహెజేక్లు 47:16 => అది హమాతునకును బేరోతాయునకును దమసుక్ సరిహదుద్నకును 

హమాతు సరిహదుద్నకును మధయ్నునన్ సిబర్యీమునకును హవార్ను సరిహదుద్ను ఆనుకొను 

మధయ్సథ్లమైన హాజేరునకును వాయ్పించును. 

యెహెజేక్లు 47:17 => పడమటి సరిహదుద్ హసరేనాను అను దమసుక్ సరిహదుద్ పటట్ణము, 

ఉతత్రపు సరిహదుద్ హమాతు; ఇది మీకు ఉతత్రపు సరిహదుద్. 
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జెకరాయ్ 9:2 => ఏలయనగా యెహోవా సరవ్ నరులను ఇశార్యేలీయుల గోతర్పువారినందరిని 

లక్షయ్పెటుట్వాడు గనుక, దాని సరిహదుద్ను అనుకొనియునన్ హమాతునుగూరిచ్యు, జాఞ్నసమృదిధ్గల 

తూరు సీదోనులనుగూరిచ్యు అది వచెచ్ను. 

ఆదికాండము 12:6 => అపుప్డు అబార్ము షెకెము నందలి యొక సథ్లముదాక ఆ దేశ సంచారము 

చేసి మోరే దగగ్ర నునన్ సింధూరవృక్షము నొదద్కు చేరెను. అపుప్డు కనానీయులు ఆ దేశములో 

నివసించిరి. 

యెహోషువ 19:35 => కోటగల పటట్ణములేవనగా జిదీద్ము జేరు హమమ్తు రకక్తు కినెన్రెతు 

వచనము 19 

కనానీయుల సరిహదుద్ సీదోను నుండి గెరారుకు వెళుల్ మారగ్ములో గాజా వరకును, సొదొమ గొమొఱాఱ్ 

అదామ్ సెబోయిములకు వెళుల్ మారగ్ములో లాషా వరకును ఉనన్ది. 

ఆదికాండము 13:12 => అబార్ము కనానులో నివసించెను. లోతు ఆ మైదానమందునన్ పటట్ణముల 

పర్దేశములలో కాపురముండి సొదొమ దగగ్ర తన గుడారము వేసికొనెను.  

ఆదికాండము 13:13 => సొదొమ మనుషుయ్లు దుషుట్లును, యెహోవా దృషిట్కి బహు పాపులునై 

యుండిరి. 

ఆదికాండము 13:14 => లోతు అబార్మును విడిచిపోయిన తరువాత యెహోవా ఇదిగో నీ కనున్లెతిత్ 

నీవు ఉనన్చోట నుండి ఉతత్రపుతటుట్ దకిష్ణపుతటుట్ తూరుప్తటుట్ పడమరతటుట్ను చూడుము; 

ఆదికాండము 13:15 => ఎందుకనగా నీవు చూచుచునన్ యీ దేశమంతటిని నీకును నీ 

సంతానమునకును సదాకాలము ఇచెచ్దను. 

ఆదికాండము 13:16 => మరియు నీ సంతానమును భూమిమీద నుండు రేణువులవలె విసత్రింప 

చేసెదను; ఎటల్నగా ఒకడు భూమిమీద నుండు రేణువులను లెకిక్ంప గలిగినయెడల నీ సంతానమును 

కూడ లెకిక్ంపవచుచ్ను. 

ఆదికాండము 13:17 => నీవు లేచి యీ దేశము యొకక్ పొడుగున వెడలుప్న దానిలో 

సంచరించుము; అది నీకిచెచ్దనని అబార్ముతో చెపెప్ను. 
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ఆదికాండము 15:18 => ఆ దినమందే యెహోవా ఐగుపుత్ నది మొదలుకొని గొపప్ నదియైన 

యూఫర్టీసు నది వరకు ఈ దేశమును, అనగా 

ఆదికాండము 15:19 => కేనీయులను కనిజీజ్యులను కదోమ్నీయులను 

ఆదికాండము 15:20 => హితీత్యులను పెరిజీజ్యులను రెఫాయీయులను 

ఆదికాండము 15:21 => అమోరీయులను కనానీయులను గిరాగ్షీయులను యెబూసీయులను నీ 

సంతానమున కిచిచ్యునాన్నని అబార్ముతో నిబంధన చేసెను. 

సంఖాయ్కాండము 34:2 => కనాను దేశమున, అనగా పొలిమేరలచొపుప్న మీరు చీటుల్వేసి 

సావ్సథ్య్ముగా పంచుకొను కనాను దేశమున 

సంఖాయ్కాండము 34:3 => మీరు పర్వేశించుచుండగా, మీ దకిష్ణదికుక్ సీను అరణయ్ము మొదలుకొని 

ఎదోము సరిహదుద్, అనగా 

సంఖాయ్కాండము 34:4 => మీ దకిష్ణపు సరిహదుద్ ఉపుప్ సముదర్ముయొకక్ తూరుప్ తీరమువరకు 

ఉండును. మీ సరిహదుద్ దకిష్ణము మొదలుకొని అకర్బీబ్ము కనమయొదద్ తిరిగి సీనువరకు 

వాయ్పించును. అది దకిష్ణమునుండి కాదేషు బరేన్యవరకు వాయ్పించి, అకక్డనుండి హసరదాద్రువరకు 

పోయి, అకక్డనుండి అసోమ్నువరకు సాగును. 

సంఖాయ్కాండము 34:5 => అసోమ్నునుండి ఐగుపుత్ నదివరకు సరిహదుద్ తిరిగి సముదర్మువరకు 

వాయ్పించును. 

సంఖాయ్కాండము 34:6 => పడమటి సరిహదుద్ ఏదనగా మహాసముదర్ము, అదే మీకు పడమటి 

సరిహదుద్గా నుండును. 

సంఖాయ్కాండము 34:7 => మీ ఉతత్రపు సరిహదుద్ను మహాసముదర్ముయొదద్నుండి హోరు 

కొండవరకు ఏరప్రచుకొనవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 34:8 => హోరు కొండయొదద్నుండి హమాతునకు పోవుమారగ్మువరకు 

ఏరప్రచుకొనవలెను. ఆ సరిహదుద్ సెదాదువరకు వాయ్పించును. 

సంఖాయ్కాండము 34:9 => అకక్డనుండి సరిహదుద్ జిపోర్నువరకు వాయ్పించును, దాని చివర 

హసరేనానునొదద్ ఉండును. అది మీకు ఉతత్రపు సరిహదుద్. 
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సంఖాయ్కాండము 34:10 => తూరుప్ సరిహదుద్ హసరేనానునుండి షెపామువరకు మీరు 

ఏరప్రచుకొనవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 34:11 => షెపామునుండి సరిహదుద్ అయీనుకు తూరుప్న రిబాల్వరకు నుండును. 

ఆ సరిహదుద్ దిగి తూరుప్న కినెన్రెతు సముదర్మునొడుడ్ను తగిలియుండును. 

సంఖాయ్కాండము 34:12 => ఆ సరిహదుద్ యొరాద్నునదివరకు దిగి ఉపుప్ సముదర్ముదనుక 

వాయ్పించును. ఆ దేశము చుటుట్నునన్ సరిహదుద్ల మధయ్నునన్ దేశము మీదైయుండునని వారి 

కాజాఞ్పించుము. 

సంఖాయ్కాండము 34:13 => మోషే ఇశార్యేలీయులతో మీరు చీటల్చేత పొందబోవుచునన్ దేశము 

ఇది. యెహోవా తొమిమ్ది గోతర్ములకును అరధ్గోతర్మునకును దీనినియయ్వలెనని ఆజాఞ్పించెను; 

సంఖాయ్కాండము 34:14 => ఏలయనగా తమ తమ పితరుల కుటుంబముల పర్కారము 

రూబేనీయులును గాదీయులును తమ తమ సావ్సథ్య్ములనొందిరి. 

సంఖాయ్కాండము 34:15 => మనషే ష్ అరధ్గోతర్పువారు తమ సావ్సథ్య్మునొందిరి. ఆ రెండు 

గోతర్పువారును అరధ్గోతర్పువారును సూరోయ్దయ దికుక్న, అనగా తూరుప్దికుక్న యెరికోయొదద్ 

యొరాద్ను ఇవతల తమ తమ సావ్సథ్య్ములను పొందిరని చెపెప్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:8 => మహోనన్తుడు జనములకు వారి సావ్సథ్య్ములను 

విభాగించినపుప్డు నరజాతులను పర్తేయ్కించినపుప్డు ఇశార్యేలీయుల లెకక్నుబటిట్ పర్జలకు 

సరిహదుద్లను నియమించెను.  

యెహోషువ 12:7 => యొరాద్నుకు అవతల, అనగా పడమటిదికుక్న లెబానోను లోయలోని 

బయలాగ్దు మొదలుకొని శేయీరు వరకు నుండు హాలాకు కొండ వరకు యెహోషువయు 

ఇశార్యేలీయులును జయించిన దేశపు రాజులు వీరు. యెహోషువ దానిని ఇశార్యేలీయులకు వారి 

గోతర్ముల వారి చొపుప్న సావ్సథ్య్ముగా ఇచెచ్ను. 

యెహోషువ 12:8 => మనయ్ములోను లోయలోను షెఫేలా పర్దేశములోను చరియల 

పర్దేశములలోను అరణయ్ములోను దకిష్ణ దేశములోను ఉండిన హితీత్యులు అమోరీయులు 
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కనానీయులు పెరిజీజ్యులు హివీవ్యులు యెబూసీయులను వారి రాజులను ఇశార్యేలీయులు 

పటుట్కొనిరి. వారెవరనగా యెరికో రాజు 

యెహోషువ 14:1 => ఇశార్యేలీయులు కనాను దేశమున పొందిన సావ్సథ్య్ములు ఇవి. 

యెహోషువ 21:45 => యెహోవా ఇశార్యేలీయులకు సెలవిచిచ్న మాటలనిన్టిలో ఏదియు 

తపిప్యుండలేదు, అంతయు నెరవేరెను.  

ఆదికాండము 13:10 => లోతు తన కనున్లెతిత్ యొరాద్ను పార్ంతమంతటిని చూచెను. యెహోవా 

సొదొమ గొమొఱాఱ్ అను పటట్ణములను నాశనము చేయకమునుపు సోయరుకు వచుచ్వరకు 

అదంతయు యెహోవా తోటవలెను ఐగుపుత్ దేశమువలెను నీళుల్ పారు దేశమై యుండెను. 

ఆదికాండము 20:1 => అకక్డనుండి అబార్హాము దకిష్ణ దేశమునకు తరిల్పోయి కాదేషుకును 

షూరుకును మధయ్ పర్దేశములో నివసించి గెరారులో కొనాన్ళుల్ ఉండెను. 

ఆదికాండము 26:1 => అబార్హాము దినములలో వచిచ్న మొదటి కరవు గాక మరియొక కరవు ఆ 

దేశములో వచెచ్ను. అపప్డు ఇసాస్కు గెరారులోనునన్ ఫిలిషీత్యుల రాజైన అబీమెలెకు నొదద్కు వెళె ల్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 16:1 => తరువాత సమోస్ను గాజాకు వెళి ల్ వేశయ్ నొకతెను చూచి ఆమెయొదద్ 

చేరెను. 

యిరిమ్యా 25:20 => సమసత్మైన మిశిర్త జనులును ఊజు దేశపు రాజులందరును ఫిలిషీత్యుల 

దేశపు రాజులందరును అషెక్లోనును, గాజయును, ఎకోర్నును అషోడ్దు శేషపువారును 

ఆదికాండము 13:10 => లోతు తన కనున్లెతిత్ యొరాద్ను పార్ంతమంతటిని చూచెను. యెహోవా 

సొదొమ గొమొఱాఱ్ అను పటట్ణములను నాశనము చేయకమునుపు సోయరుకు వచుచ్వరకు 

అదంతయు యెహోవా తోటవలెను ఐగుపుత్ దేశమువలెను నీళుల్ పారు దేశమై యుండెను. 

ఆదికాండము 13:11 => కాబటిట్ లోతు తనకు యొరాద్ను పార్ంతమంతటిని ఏరప్రచుకొని తూరుప్గా 

పర్యాణము చేసెను. అటుల్ వారు ఒకరికొకరు వేరై పోయిరి. 

ఆదికాండము 13:12 => అబార్ము కనానులో నివసించెను. లోతు ఆ మైదానమందునన్ పటట్ణముల 

పర్దేశములలో కాపురముండి సొదొమ దగగ్ర తన గుడారము వేసికొనెను.  
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ఆదికాండము 13:13 => సొదొమ మనుషుయ్లు దుషుట్లును, యెహోవా దృషిట్కి బహు పాపులునై 

యుండిరి. 

ఆదికాండము 14:2 => వారు సొదొమ రాజైన బెరాతోను, గొమొఱాఱ్ రాజైన బిరాష్తోను, అదామ్ రాజైన 

షినాబుతోను, సెబోయీయుల రాజైన షెమేబెరుతోను, సోయరను బెల రాజుతోను యుదధ్ము చేసిరి. 

ఆదికాండము 18:20 => మరియు యెహోవా సొదొమ గొమొఱాఱ్లనుగూరిచ్న మొర గొపప్ది 

గనుకను వాటి పాపము బహు భారమైనది గనుకను 

ఆదికాండము 1 9 : 2 4 = > అపుప్డు యెహోవా సొదొమమీదను గొమొఱాఱ్మీదను 

యెహోవాయొదద్నుండి గంధకమును అగిన్ని ఆకాశమునుండి కురిపించి 

ఆదికాండము 19:25 => ఆ పటట్ణములను ఆ మైదానమంతటిని ఆ పటట్ణములలో 

నివసించినవారినందరిని నేలమొలకలను నాశనము చేసెను. 

హోషేయ 11:8 => ఎఫార్యిమూ, నేనెటుల్ నినున్ విడిచిపెటుట్దును? ఇశార్యేలూ, నేను నినున్ ఎటుల్ 

విసరిజ్ంతును? అదామ్నువలె నినున్ నేను ఎటుల్చేతును? సెబోయీమునకు చేసినటుల్ నీకు ఎటుల్చేతును? 

నా మనసుస్ మారినది, సహింపలేకుండ నా యంతరంగము మండుచునన్ది. 

ఆదికాండము 11:31 => తెరహు తన కుమారుడగు అబార్మును, తన కుమారుని కుమారుడు, 

అనగా హారాను కుమారుడగు లోతును, తన కుమారుడగు అబార్ము భారయ్యయిన శారయి అను తన 

కోడలిని తీసికొని కనానుకు వెళుళ్టకు కలీద్యుల ఊరను పటట్ణములో నుండి వారితో కూడ 

బయలుదేరి హారాను మటుట్కు వచిచ్ అకక్డ నివసించిరి. 

ఆదికాండము 12:5 => అబార్ము తన భారయ్యయిన శారయిని తన సహోదరుని కుమారుడయిన 

లోతును, హారానులో తానును వారును ఆరిజ్ంచిన యావదాసిత్ని వారు సంపాదించిన సమసత్మైన 

వారిని తీసికొని కనానను దేశమునకు వచిచ్రి 

ఆదికాండము 12:6 => అపుప్డు అబార్ము షెకెము నందలి యొక సథ్లముదాక ఆ దేశ సంచారము 

చేసి మోరే దగగ్ర నునన్ సింధూరవృక్షము నొదద్కు చేరెను. అపుప్డు కనానీయులు ఆ దేశములో 

నివసించిరి. 
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ఆదికాండము 13:7 => అపుప్డు అబార్ము పశువుల కాపరులకును లోతు పశువుల కాపరులకును 

కలహము పుటెట్ను. ఆ కాలమందు కనానీయులు పెరిజీజ్యులు ఆ దేశములో కాపురముండిరి. 

యెహోషువ 10:41 => కాదేషు బరేన్య మొదలుకొని గాజావరకు గిబియోను వరకు గోషేను 

దేశమంతటిని యెహోషువ జయించెను. 

నాయ్యాధిపతులు 6:4 => వారి యెదుట దిగి, గాజాకు పోవునంత దూరము భూమి పంటను 

పాడుచేసి, ఒక గొఱ ఱ్నుగాని యెదుద్నుగాని గాడిదనుగాని జీవనసాధనమైన మరిదేనినిగాని 

ఇశార్యేలీయులకు ఉండనీయలేదు. 

1 రాజులు 4:24 => యూఫర్టీసునది యివతల తిపస్హు మొదలుకొని గాజావరకును నది యివతల 

నునన్ రాజులందరిమీదను అతనికి అధికారముండెను. అతని కాలమున నలుదికుక్ల నెమమ్ది 

కలిగియుండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 14:13 => ఆసాయును అతనితో కూడనునన్ వారును గెరారువరకు వారిని 

తరుమగా కూషీయులు మరల పంకుత్లు తీరచ్లేక యెహోవా భయముచేతను ఆయన సైనయ్పు 

భయముచేతను పారిపోయిరి. యూదావారు విశేషమైన కొలల్సొముమ్ పటుట్కొనిరి. 

యోబు 38:20 => దాని సరిహదుద్నకు నీవు వెలుగును కొనిపోవుదువా? దాని గృహమునకు పోవు 

తోర్వలను నీవెరుగుదువా? ఇదంతయు నీకు తెలిసియునన్ది గదా.  

యిరిమ్యా 47:1 => ఫరో గాజాను కొటట్కమునుపు ఫిలిషీత్యులనుగూరిచ్ పర్వకత్యైన యిరీమ్యాకు 

పర్తయ్క్షమైన యెహోవా వాకుక్ 

మారుక్ 7:24 => ఆయన అకక్డనుండి లేచి, తూరు సీదోనుల పార్ంతములకు వెళి ల్, యొక ఇంట 

పర్వేశించి , ఆ సంగతి ఎవనికిని తెలియకుండవలెనని కోరెను గాని ఆయన మరుగై 

యుండలేకపోయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:20 => తూరీయులమీదను సీదోనీయులమీదను అతనికి అతాయ్గర్హము 

కలిగినందున వారేకమనసుస్తో రాజునొదద్కు వచిచ్ అంతఃపురమునకు పైవిచారణకరత్యగు బాల్సుత్ను 

తమ పక్షముగా చేసికొని సమాధానపడవలెనని వేడుకొనిరి; ఎందుకనగా రాజుయొకక్ దేశమునుండి 

వారి దేశమునకు గార్సము వచుచ్చుండెను. 
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వచనము 20 

వీరు తమ తమ వంశముల పర్కారము తమ తమ భాషల పర్కారము తమ తమ దేశములనుబటిట్యు 

జాతులనుబటిట్యు హాము కుమారులు. 

ఆదికాండము 10:6 => హాము కుమారులు కూషు మిసార్యిము పూతు కనాను అనువారు. 

ఆదికాండము 11:1 => భూమియందంతట ఒకక్ భాషయు ఒకక్ పలుకును ఉండెను. 

ఆదికాండము 11:2 => వారు తూరుప్న పర్యాణమై పోవుచుండగా షీనారు దేశమందొక మైదానము 

వారికి కనబడెను. అకక్డ వారు నివసించి 

ఆదికాండము 11:3 => మనము ఇటికలు చేసి బాగుగా కాలుచ్దము రండని ఒకనితో ఒకడు 

మాటలాడుకొనిరి. రాళల్కు పర్తిగా ఇటికలును, అడుసునకు పర్తిగా మటిట్కీలును వారికుండెను. 

ఆదికాండము 11:4 => మరియు వారు మనము భూమియందంతట చెదిరిపోకుండ ఒక 

పటట్ణమును ఆకాశమునంటు శిఖరముగల ఒక గోపురమును కటుట్కొని, పేరు సంపాదించుకొందము 

రండని మాటలాడుకొనగా 

ఆదికాండము 11:5 => యెహోవా నరుల కుమారులు కటిట్న పటట్ణమును గోపురమును చూడ 

దిగివచెచ్ను. 

ఆదికాండము 11:6 => అపుప్డు యెహోవా ఇదిగో జనము ఒకక్టే; వారికందరికి భాష ఒకక్టే; 

వారు ఈ పని ఆరంభించియునాన్రు. ఇకమీదట వారు చేయదలచు ఏ పనియైనను చేయకుండ వారికి 

ఆటంకమేమియు నుండదు 

ఆదికాండము 11:7 => గనుక మనము దిగిపోయి వారిలో ఒకని మాట ఒకనికి తెలియకుండ అకక్డ 

వారి భాషను తారుమారు చేయుదము రండని అనుకొనెను. 

ఆదికాండము 11:8 => ఆలాగు యెహోవా అకక్డ నుండి భూమియందంతట వారిని చెదరగొటెట్ను 

గనుక వారు ఆ పటట్ణమును కటుట్ట మానిరి. 
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ఆదికాండము 11:9 => దానికి బాబెలు అను పేరు పెటిట్రి; ఎందుకనగా అకక్డ యెహోవా 

భూజనులందరి భాషను తారుమారు చేసెను. అకక్డ నుండి యెహోవా భూమియందంతట వారిని 

చెదరగొటెట్ను. 

ఆదికాండము 10:5 => వీరినుండి సముదర్ తీరమందుండిన జనములు వాయ్పించెను. వారి వారి 

జాతుల పర్కారము, వారి వారి భాషల పర్కారము, వారి వారి వంశముల పర్కారము, ఆ యా 

దేశములలో వారు వేరైపోయిరి. 

ఆదికాండము 10:31 => వీరు తమ తమ వంశముల పర్కారము తమ తమ భాషల పర్కారము తమ 

తమ దేశ ములనుబటిట్యు తమ తమ జాతులనుబటిట్యు షేము కుమారులు. 

ఆదికాండము 10:32 => వారి వారి జనములలో వారి వారి సంతతుల పర్కారము, నోవహు 

కుమారుల వంశములు ఇవే. జలపర్వాహము గతించిన తరువాత వీరిలో నుండి జనములు భూమిమీద 

వాయ్పించెను. 

ఆదికాండము 11:7 => గనుక మనము దిగిపోయి వారిలో ఒకని మాట ఒకనికి తెలియకుండ అకక్డ 

వారి భాషను తారుమారు చేయుదము రండని అనుకొనెను. 

ఆదికాండము 11:9 => దానికి బాబెలు అను పేరు పెటిట్రి; ఎందుకనగా అకక్డ యెహోవా 

భూజనులందరి భాషను తారుమారు చేసెను. అకక్డ నుండి యెహోవా భూమియందంతట వారిని 

చెదరగొటెట్ను. 

వచనము 21 

మరియు ఏబెరు యొకక్ కుమారులందరికి పితరుడును, పెదద్వాడయిన యాపెతు సహోదరుడునగు 

షేముకు కూడ సంతానము పుటెట్ను. 

ఆదికాండము 9:26 => మరియు అతడు షేము దేవుడైన యెహోవా సుత్తింపబడును గాక కనాను 

అతనికి దాసుడగును.  

ఆదికాండము 11:10 => షేము వంశావళి ఇది. షేము నూరేండుల్ గలవాడై జలపర్వాహము గతించిన 

రెండేండల్కు అరప్క్షదును కనెను. 
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ఆదికాండము 11:11 => షేము అరప్క్షదును కనిన తరువాత ఐదువందల యేండుల్ బర్దికి 

కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 

ఆదికాండము 11:12 => అరప్క్షదు ముపప్ది యైదేండుల్ బర్దికి షేలహును కనెను. 

ఆదికాండము 11:13 => అరప్క్షదు షేలహును కనిన తరువాత నాలుగువందల మూడేండుల్ బర్దికి 

కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 

ఆదికాండము 11:14 => షేలహు ముపప్ది యేండుల్ బర్దికి ఏబెరును కనెను. 

ఆదికాండము 11:15 => షేలహు ఏబెరును కనిన తరువాత నాలుగువందల మూడేండుల్ బర్దికి 

కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 

ఆదికాండము 11:16 => ఏబెరు ముపప్ది నాలుగేండుల్ బర్దికి పెలెగును కనెను. 

ఆదికాండము 11:17 => ఏబెరు పెలెగును కనిన తరువాత నాలుగువందల ముపప్ది యేండుల్ బర్దికి 

కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 

ఆదికాండము 11:18 => పెలెగు ముపప్ది యేండుల్ బర్దికి రయూను కనెను. 

ఆదికాండము 11:19 => పెలెగు రయూను కనిన తరువాత రెండువందల తొమిమ్ది యేండుల్ బర్దికి 

కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 

ఆదికాండము 11:20 => రయూ ముపప్ది రెండేండుల్ బర్దికి సెరూగును కనెను. 

ఆదికాండము 11:21 => రయూ సెరూగును కనిన తరువాత రెండువందల ఏడేండుల్ బర్దికి 

కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 

ఆదికాండము 11:22 => సెరూగు ముపప్ది యేండుల్ బర్దికి నాహోరును కనెను. 

ఆదికాండము 11:23 => సెరూగు నాహోరును కనిన తరువాత రెండువందల యేండుల్ బర్దికి 

కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 

ఆదికాండము 11:24 => నాహోరు ఇరువది తొమిమ్ది యేండుల్ బర్దికి తెరహును కనెను. 

ఆదికాండము 11:25 => నాహోరు తెరహును కనిన తరువాత నూటపందొమిమ్ది యేండుల్ బర్దికి 

కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 

ఆదికాండము 11:26 => తెరహు డెబబ్ది యేండుల్ బర్దికి అబార్మును నాహోరును హారానును కనెను. 
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సంఖాయ్కాండము 24:24 => కితీత్ము తీరమునుండి ఓడలు వచుచ్ను. అవి అషూష్రును ఏబెరును 

బాధించును. కితీత్యులుకూడ నితయ్నాశనము పొందుదురనెను. 

ఆదికాండము 10:2 => యాపెతు కుమారులు గోమెరు మాగోగు మాదయి యావాను తుబాలు 

మెషెకు తీరసు అనువారు. 

ఆదికాండము 5:32 => నోవహు ఐదువందల యేండుల్ గలవాడై షేమును హామును యాపెతును 

కనెను. 

ఆదికాండము 7:13 => ఆ దినమందే నోవహును నోవహు కుమారులగు షేమును హామును 

యాపెతును నోవహు భారయ్యు వారితో కూడ అతని ముగుగ్రు కోడండుర్ను ఆ ఓడలో పర్వేశించిరి. 

ఆదికాండము 10:25 => ఏబెరుకు ఇదద్రు కుమారులు పుటిట్రి. వారిలో ఒకని పేరు పెలెగు, 

ఏలయనగా అతని దినములలో భూమి దేశములుగా విభాగింపబడెను. అతని సహోదరుని పేరు 

యొకాత్ను. 

ఆదికాండము 11:16 => ఏబెరు ముపప్ది నాలుగేండుల్ బర్దికి పెలెగును కనెను. 

ఆదికాండము 39:14 => తన యింటి మనుషుయ్లను పిలిచి చూడుడి, అతడు మనలను ఎగతాళి 

చేయుటకు ఒక హెబీర్యుని మనయొదద్కు తెచిచ్యునాన్డు. నాతో శయనింపవలెనని వీడు నాయొదద్కు 

రాగా నేను పెదద్ కేకవేసితిని. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:19 => ఏబెరునకు ఇదద్రు కుమారులు పుటిట్రి, ఒకని దినములలో భూమి 

విభాగింపబడెను గనుక అతనికి పెలెగు అని పేరు పెటట్బడెను, అతని సహోదరుని పేరు యొకాత్ను. 

లూకా 3:36 => షేలహు కేయినానుకు, కేయినాను అరప్క్షదుకు, అరప్క్షదు షేముకు, షేము 

నోవహుకు, నోవహు లెమెకుకు, 

వచనము 22 

షేము కుమారులు ఏలాము అషూష్రు అరప్క్షదు లూదు అరామనువారు. 

ఆదికాండము 9:26 => మరియు అతడు షేము దేవుడైన యెహోవా సుత్తింపబడును గాక కనాను 

అతనికి దాసుడగును.  
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1 దినవృతాత్ంతములు 1:17 => షేము కుమారులు; ఏలాము అషూష్రు అరప్క్షదు లూదు అరాము 

ఊజు హూలు గెతెరు మెషెకు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:18 => అరప్క్షదు షేలహును కనెను. షేలహు ఏబెరును కనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:19 => ఏబెరునకు ఇదద్రు కుమారులు పుటిట్రి, ఒకని దినములలో భూమి 

విభాగింపబడెను గనుక అతనికి పెలెగు అని పేరు పెటట్బడెను, అతని సహోదరుని పేరు యొకాత్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:20 => యొకాత్ను అలోమ్దాదును షెలపును హసరామ్వెతును యెరహును 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:21 => హదోరమును ఊజాలును దికాల్నును 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:22 => ఏబాలును అబీమాయేలును షేబను 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:23 => ఓఫీరును హవీలాను యోబాలును కనెను, వీరందరును యొకాత్ను 

కుమారులు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:24 => షేము అరప్క్షదు షేలహు ఏబెరు పెలెగు రయూ 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:25 => సెరూగు నాహోరు తెరహు 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:26 => అబార్హామను పేరు పెటట్బడిన అబార్ము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:27 => అబార్హాము కుమారులు, 

ఆదికాండము 14:1 => షీనారు రాజైన అమార్పేలు, ఎలాల్సరు రాజైన అరోయ్కు, ఏలాము రాజైన 

కదొరాల్యోమెరు, గోయీయుల రాజైన తిదాలు అనువారి దినములలో 

ఆదికాండము 14:2 => వారు సొదొమ రాజైన బెరాతోను, గొమొఱాఱ్ రాజైన బిరాష్తోను, అదామ్ రాజైన 

షినాబుతోను, సెబోయీయుల రాజైన షెమేబెరుతోను, సోయరను బెల రాజుతోను యుదధ్ము చేసిరి. 

ఆదికాండము 14:3 => వీరందరు ఉపుప్ సముదర్మైన సిదీద్ము లోయలో ఏకముగా కూడి 

ఆదికాండము 14:4 => పండెర్ండు సంవతస్రములు కదొరాల్యోమెరుకు లోబడి పదమూడవ 

సంవతస్రమున తిరుగుబాటు చేసిరి. 

ఆదికాండము 14:5 => పదునాలుగవ సంవతస్రమున కదొరాల్యోమెరును అతనితో కూడనునన్ 

రాజులును వచిచ్ అషాత్రోత  కరాన్యిములో రెఫాయీయులను హాములో జూజీయులను షావే 

కిరయ్తాయిము మైదానములో 
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ఆదికాండము 14:6 => ఏమీయులను కొటిట్రి. మరియు హోరీయులను అరణయ్ము దగగ్రనునన్ 

ఏలాప్రాను వరకు తరిమి శేయీరు పరవ్త పర్దేశములో వారిని కొటిట్న తరువాత 

ఆదికాండము 14:7 => తిరిగి కాదేషను ఏనిమ్షప్తుకు వచిచ్ అమాలేకీయుల దేశమంతటిని హససోన  

తామారులో కాపురమునన్ అమోరీయులను కూడ కొటిట్రి. 

ఆదికాండము 14:8 => అపుప్డు సొదొమ రాజును గొమొఱాఱ్ రాజును అదామ్ రాజును సెబోయీము 

రాజును సోయరను బెల రాజును బయలుదేరి సిదీద్ము లోయలో వారితో, 

ఆదికాండము 14:9 => అనగా ఏలాము రాజైన కదొరాల్యోమెరు గోయీయుల రాజైన తిదాలు, 

షీనారు రాజైన అమార్పేలు, ఎలాల్సరు రాజైన అరోయ్కు అను నలుగురితో ఆ యైదుగురు రాజులు 

యుదధ్ము చేసిరి. 

2 రాజులు 15:19 => అషూష్రు రాజైన పూలు దేశముమీదికి రాగా, మెనహేము తనకు రాజయ్ము 

సిథ్రపరచునటుల్గా పూలుచేత సంధి చేయించుకొనవలెనని రెండువేల మణుగుల వెండి పూలునకు 

ఇచెచ్ను. 

యోబు 1:17 => అతడు ఇంక మాటలాడుచుండగా మరియొకడు వచిచ్ కలీద్యులు మూడు 

సమూహములుగా వచిచ్ ఒంటెలమీద పడి వాటిని కొనిపోయి ఖడగ్ముచేత పనివారిని చంపిరి; నీకు 

దానిని తెలియజేయుటకు నేనొకక్డనే తపిప్ంచుకొని వచిచ్యునాన్ననెను. 

యెషయా 11:11 => ఆ దినమున శేషించు తన పర్జల శేషమును అషూష్రులోనుండియు 

ఐగుపుత్లోనుండియు పతోర్సులోనుండియు కూషులోనుండియు ఏలాములోనుండియు 

షీనారులోనుండియు హమాతులోనుండియు సముదర్దీవ్పములలోనుండియు విడిపించి రపిప్ంచుటకు 

యెహోవా రెండవమారు తన చెయియ్ చాచును  

యెషయా 21:2 => కఠినమైనవాటిని చూపుచునన్ దరశ్నము నాకు అనుగర్హింపబడియునన్ది. 

మోసముచేయువారు మోసము చేయుదురు దోచుకొనువారు దోచుకొందురు ఏలామూ , 

బయలుదేరుము మాదాయ్, ముటట్డివేయుము వారి నిటూ ట్రప్ంతయు మానిప్ంచుచునాన్ను.  

యెషయా 22:6 => ఏలాము యోధులను రథములను రౌతులను సమకూరిచ్ అంబులపొదిని 

వహించియునన్ది. కీరు డాలు పై గవిసెన తీసెను 
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యిరిమ్యా 25:25 => జిమీ రాజులందరును ఏలాము రాజులందరును మాదీయుల రాజులందరును 

యిరిమ్యా 49:34 => యూదారాజైన సిదిక్యా యేలుబడి ఆరంభములో యెహోవా వాకుక్ 

పర్వకత్యైన యిరీమ్యాకు పర్తయ్క్షమై ఏలామునుగూరిచ్  

యిరిమ్యా 49:35 => ఈలాగు సెలవిచెచ్ను సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా సెలవిచిచ్నదేమనగా 

నేను ఏలాము యొకక్ బలమునకు ముఖాయ్ధారమైన వింటిని విరుచుచునాన్ను. 

యిరిమ్యా 49:36 => నలుదిశలనుండి నాలుగు వాయువులను ఏలాముమీదికి రపిప్ంచి, 

నలుదికుక్లనుండి వచుచ్ వాయువులవెంట వారిని చెదరగొటుట్దును, వెలివేయబడిన ఏలాము వారు 

పర్వేశింపని దేశమేదియు నుండదు. 

యిరిమ్యా 49:37 => మరియు వారి శతుర్వులయెదుటను వారి పార్ణము తీయజూచు 

వారియెదుటను ఏలామును భయపడజేయుదును, నా కోపాగిన్చేత కీడును వారిమీదికి నేను 

రపిప్ంచుదును, వారిని నిరూమ్లము చేయువరకు వారివెంట ఖడగ్ము పంపుచునాన్ను; ఇదే యెహోవా 

వాకుక్. 

యిరిమ్యా 49:38 => నా సింహాసనమును అచచ్టనే సాథ్పించి ఏలాములోనుండి రాజును 

అధిపతులను నాశనము చేయుదును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 49:39 => అయితే కాలాంతమున చెరపటట్బడిన ఏలాము వారిని నేను మరల 

రపిప్ంచెదను; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:9 => పారీత్యులు మాదీయులు ఏలామీయులు, మెసొపొతమియ 

యూదయ కపప్దొకియ, పొంతు ఆసియ ఫుర్గియ పంపులియ ఐగుపుత్ అను దేశములయందలి వారు, 

యెషయా 66:19 => నేను వారియెదుట ఒక సూచక కిర్యను జరిగించెదను వారిలో 

తపిప్ంచుకొనినవారిని విలుకాండైరన తరీష్షు పూలు లూదు అను జనులయొదద్కును తుబాలు యావాను 

నివాసులయొదద్కును నేను పంపెదను ననున్గూరిచ్న సమాచారము విననటిట్యు నా మహిమను 

చూడనటిట్యు దూరదీవ్పవాసులయొదద్కు వారిని పంపెదను వారు జనములలో నా మహిమను 

పర్కటించెదరు. 
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సంఖాయ్కాండము 23:7 => అపుప్డు బిలాము ఉపమానరీతిగా ఇటల్నెను అరామునుండి బాలాకు 

తూరుప్ పరవ్తములనుండి మోయాబురాజు ననున్ రపిప్ంచి రముమ్; నా నిమితత్ము యాకోబును 

శపింపుము రముమ్; ఇశార్యేలును భయపెటట్వలెను అనెను. 

ఆదికాండము 2:14 => మూడవ నది పేరు హిదె ద్కెలు; అది అషూష్రు తూరుప్వైపున పారుచునన్ది. 

నాలుగవ నది యూఫర్టీసు 

ఆదికాండము 11:10 => షేము వంశావళి ఇది. షేము నూరేండుల్ గలవాడై జలపర్వాహము గతించిన 

రెండేండల్కు అరప్క్షదును కనెను. 

ఎజార్ 4:9 => అంతట మంతిర్యగు రెహూమును లేఖకుడగు షివుష్యియు వారి పక్షముగానునన్ 

తకిక్నవారైన దీనాయీయులును అపరస్తాక్యుయ్లును టరెప్లాయేలును అపారాస్యులును 

అరెక్వాయులును బబులోనువారును షూషనాక్యులును దెహావేయులును ఏలామీయులును 

యెహెజేక్లు 16:57 => నీదురామ్రగ్ము వెలల్డి చేయబడకముందు నీవు గరివ్ంచి యునన్పుప్డు నీ 

చెలెల్లగు సొదొమ పర్సాత్వమెతత్క పోతివి. 

యెహెజేక్లు 23:7 => అది కాముకురాలి రీతిగా అషూష్రువారిలో ముఖుయ్లగు వారందరియెదుట 

తిరుగుచు, వారందరితో వయ్భిచరించుచు, వారు పెటుట్కొనిన విగర్హములనిన్టిని పూజించుచు, 

అపవితుర్రాలాయెను. 

యెహెజేక్లు 27:10 => పారసీక దేశపువారును లూదువారును పూతువారును నీ సైనయ్ములలో చేరి 

నీకు సిపాయిలుగా ఉనాన్రు, వారు నీ డాళల్ను శిరసాత్ర్ణములను ధరించువారు, వారిచేత నీకు తేజసుస్ 

కలిగెను. 

యెహెజేక్లు 27:16 => నీచేత చేయబడిన వివిధ వసుత్వులను కొనుకొక్నుటకై సిరియనులు నీతో 

వరత్కవాయ్పారము చేయుదురు, వారు పచచ్రాళల్ను ఊదారంగు నూలుతో కుటట్బడిన చీరలను 

అవిసెనార బటట్లను పగడములను రతన్ములను ఇచిచ్ నీ సరకులు కొనుకొక్ందురు. 

యెహెజేక్లు 27:23 => హారానువారును కనేన్వారును ఏదెను వారును షేబ వరత్కులును అషూష్రు 

వరత్కులును కిలమ్దు వరత్కులును నీతో వరత్కము చేయుదురు. 
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యెహెజేక్లు 32:24 => అకక్డ ఏలామును దాని సమూహమును సమాధిచుటుట్ నునన్వి; అందరును 

కతిత్పాలై చచిచ్రి; వారు సజీవుల లోకములో భయంకరులైనవారు, వారు సునన్తిలేనివారై 

పాతాళములోనికి దిగిపోయిరి, గోతిలోనికి దిగిపోయినవారితో కూడ వారు అవమానము నొందుదురు. 

దానియేలు 8:2 => నేను దరశ్నము చూచుచుంటిని. చూచుచునన్పుప్డు నేను ఏలామను పర్దేశ 

సంబంధమగు షూషనను పటట్ణపు నగరులో ఉండగా దరశ్నము నాకు కలిగెను. 

లూకా 3:36 => షేలహు కేయినానుకు, కేయినాను అరప్క్షదుకు, అరప్క్షదు షేముకు, షేము 

నోవహుకు, నోవహు లెమెకుకు, 

వచనము 23 

అరాము కుమారులు ఊజు హూలు గెతెరు మాషనువారు. 

యోబు 1:1 => ఊజు దేశమునందు యోబు అను ఒక మనుషుయ్డుండెను. అతడు 

యథారథ్వరత్నుడును , నాయ్యవంతుడునై దేవునియందు భయభకుత్లు కలిగి చెడుతనము 

విసరిజ్ంచినవాడు. 

యిరిమ్యా 25:20 => సమసత్మైన మిశిర్త జనులును ఊజు దేశపు రాజులందరును ఫిలిషీత్యుల 

దేశపు రాజులందరును అషెక్లోనును, గాజయును, ఎకోర్నును అషోడ్దు శేషపువారును 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:17 => షేము కుమారులు; ఏలాము అషూష్రు అరప్క్షదు లూదు అరాము 

ఊజు హూలు గెతెరు మెషెకు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:42 => ఏసెరు కుమారులు బిలాహ్ను జవాను యహకాను. దిషాను 

కుమారులు ఊజు అరాను. 

యెహెజేక్లు 16:57 => నీదురామ్రగ్ము వెలల్డి చేయబడకముందు నీవు గరివ్ంచి యునన్పుప్డు నీ 

చెలెల్లగు సొదొమ పర్సాత్వమెతత్క పోతివి. 

వచనము 24 

అరప్క్షదు షేలహును కనెను. షేలహు ఏబెరును కనెను.  
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ఆదికాండము 11:12 => అరప్క్షదు ముపప్ది యైదేండుల్ బర్దికి షేలహును కనెను. 

ఆదికాండము 11:13 => అరప్క్షదు షేలహును కనిన తరువాత నాలుగువందల మూడేండుల్ బర్దికి 

కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 

ఆదికాండము 11:14 => షేలహు ముపప్ది యేండుల్ బర్దికి ఏబెరును కనెను. 

ఆదికాండము 11:15 => షేలహు ఏబెరును కనిన తరువాత నాలుగువందల మూడేండుల్ బర్దికి 

కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:18 => అరప్క్షదు షేలహును కనెను. షేలహు ఏబెరును కనెను. 

లూకా 3:35 => నాహోరు సెరూగుకు, సెరూగు రయూకు, రయూ పెలెగుకు, పెలెగు హెబెరుకు, 

హెబెరు షేలహుకు, 

వచనము 25 

ఏబెరుకు ఇదద్రు కుమారులు పుటిట్రి. వారిలో ఒకని పేరు పెలెగు, ఏలయనగా అతని దినములలో 

భూమి దేశములుగా విభాగింపబడెను. అతని సహోదరుని పేరు యొకాత్ను. 

ఆదికాండము 10:21 => మరియు ఏబెరు యొకక్ కుమారులందరికి పితరుడును, పెదద్వాడయిన 

యాపెతు సహోదరుడునగు షేముకు కూడ సంతానము పుటెట్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:19 => ఏబెరునకు ఇదద్రు కుమారులు పుటిట్రి, ఒకని దినములలో భూమి 

విభాగింపబడెను గనుక అతనికి పెలెగు అని పేరు పెటట్బడెను, అతని సహోదరుని పేరు యొకాత్ను. 

ఆదికాండము 11:16 => ఏబెరు ముపప్ది నాలుగేండుల్ బర్దికి పెలెగును కనెను. 

ఆదికాండము 11:17 => ఏబెరు పెలెగును కనిన తరువాత నాలుగువందల ముపప్ది యేండుల్ బర్దికి 

కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 

ఆదికాండము 11:18 => పెలెగు ముపప్ది యేండుల్ బర్దికి రయూను కనెను. 

ఆదికాండము 11:19 => పెలెగు రయూను కనిన తరువాత రెండువందల తొమిమ్ది యేండుల్ బర్దికి 

కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 

Page  of 630 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

లూకా 3:35 => నాహోరు సెరూగుకు, సెరూగు రయూకు, రయూ పెలెగుకు, పెలెగు హెబెరుకు, 

హెబెరు షేలహుకు, 

లూకా 3:36 => షేలహు కేయినానుకు, కేయినాను అరప్క్షదుకు, అరప్క్షదు షేముకు, షేము 

నోవహుకు, నోవహు లెమెకుకు, 

ఆదికాండము 10:32 => వారి వారి జనములలో వారి వారి సంతతుల పర్కారము, నోవహు 

కుమారుల వంశములు ఇవే. జలపర్వాహము గతించిన తరువాత వీరిలో నుండి జనములు భూమిమీద 

వాయ్పించెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:8 => మహోనన్తుడు జనములకు వారి సావ్సథ్య్ములను 

విభాగించినపుప్డు నరజాతులను పర్తేయ్కించినపుప్డు ఇశార్యేలీయుల లెకక్నుబటిట్ పర్జలకు 

సరిహదుద్లను నియమించెను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:26 => మరియు యావదూభ్మిమీద కాపురముండుటకు ఆయన 

యొకనినుండి పర్తి జాతిమనుషుయ్లను సృషిట్ంచి, వారు ఒకవేళ దేవునిని తడవులాడి కనుగొందురేమో 

యని,  

ఆదికాండము 10:5 => వీరినుండి సముదర్ తీరమందుండిన జనములు వాయ్పించెను. వారి వారి 

జాతుల పర్కారము, వారి వారి భాషల పర్కారము, వారి వారి వంశముల పర్కారము, ఆ యా 

దేశములలో వారు వేరైపోయిరి. 

ఆదికాండము 11:8 => ఆలాగు యెహోవా అకక్డ నుండి భూమియందంతట వారిని చెదరగొటెట్ను 

గనుక వారు ఆ పటట్ణమును కటుట్ట మానిరి. 

ఆదికాండము 11:9 => దానికి బాబెలు అను పేరు పెటిట్రి; ఎందుకనగా అకక్డ యెహోవా 

భూజనులందరి భాషను తారుమారు చేసెను. అకక్డ నుండి యెహోవా భూమియందంతట వారిని 

చెదరగొటెట్ను. 

యోబు 15:19 => అనుయ్లతో సహవాసము చేయక తాము సావ్సథ్య్ముగా పొందిన దేశములో 

నివసించిన జాఞ్నులు చెపిప్న బోధను నీకు తెలిపెదను. 
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వచనము 26 

యొకాత్ను అలోమ్దాదును షెలపును హసరామ్వెతును యెరహును 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:20 => యొకాత్ను అలోమ్దాదును షెలపును హసరామ్వెతును యెరహును 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:21 => హదోరమును ఊజాలును దికాల్నును 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:22 => ఏబాలును అబీమాయేలును షేబను 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:23 => ఓఫీరును హవీలాను యోబాలును కనెను, వీరందరును యొకాత్ను 

కుమారులు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:24 => షేము అరప్క్షదు షేలహు ఏబెరు పెలెగు రయూ 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:25 => సెరూగు నాహోరు తెరహు 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:26 => అబార్హామను పేరు పెటట్బడిన అబార్ము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:27 => అబార్హాము కుమారులు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:28 => ఇసాస్కు ఇషామ్యేలు. 

వచనము 27 

హదోరమును ఊజాలును దికాల్ను 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:20 => యొకాత్ను అలోమ్దాదును షెలపును హసరామ్వెతును యెరహును 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:21 => హదోరమును ఊజాలును దికాల్నును 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:22 => ఏబాలును అబీమాయేలును షేబను 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:23 => ఓఫీరును హవీలాను యోబాలును కనెను, వీరందరును యొకాత్ను 

కుమారులు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:24 => షేము అరప్క్షదు షేలహు ఏబెరు పెలెగు రయూ 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:25 => సెరూగు నాహోరు తెరహు 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:26 => అబార్హామను పేరు పెటట్బడిన అబార్ము. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 1:27 => అబార్హాము కుమారులు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:28 => ఇసాస్కు ఇషామ్యేలు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:21 => హదోరమును ఊజాలును దికాల్నును 

వచనము 28 

ఓబాలును అబీమాయెలును షేబను 

ఆదికాండము 25:3 => యొకాష్ను షేబను దెదానును కనెను. అషూష్రీయులు లెతూషీయులు 

లెయుమీయులు అనువారు ఆ దెదాను సంతతివారు. 

1 రాజులు 10:1 => షేబదేశపు రాణి యెహోవా నామమును గూరిచ్యు, సొలొమోనునకు కలిగిన 

కీరిత్ని గూరిచ్యు విని, గూఢారథ్ముగల మాటలచేత అతనిని శోధించుటకై వచెచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:20 => యొకాత్ను అలోమ్దాదును షెలపును హసరామ్వెతును యెరహును 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:21 => హదోరమును ఊజాలును దికాల్నును 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:22 => ఏబాలును అబీమాయేలును షేబను 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:23 => ఓఫీరును హవీలాను యోబాలును కనెను, వీరందరును యొకాత్ను 

కుమారులు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:24 => షేము అరప్క్షదు షేలహు ఏబెరు పెలెగు రయూ 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:25 => సెరూగు నాహోరు తెరహు 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:26 => అబార్హామను పేరు పెటట్బడిన అబార్ము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:27 => అబార్హాము కుమారులు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:28 => ఇసాస్కు ఇషామ్యేలు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:22 => ఏబాలును అబీమాయేలును షేబను 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:1 => షేబదేశపు రాణి సొలొమోనునుగూరిచ్న పర్సిదిధ్ని వినినపుప్డు 

గూఢమైన పర్శన్లచేత సొలొమోనును శోధింపవలెనని కోరి, మికిక్లి గొపప్ పరివారమును 

వెంటబెటుట్కొని, గంధవరగ్ములను విసాత్రము బంగారమును రతన్ములను ఒంటెలమీద ఎకిక్ంచుకొని 
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యెరూషలేమునకు వచెచ్ను. ఆమె సొలొమోనునొదద్కు వచిచ్ తన మనసుస్లోని విషయములనిన్టిని 

గురించి అతనితో మాటలాడెను. 

యోబు 1:15 => ఖడగ్ముతో పనివారిని హతముచేసిరి. జరిగినది నీకు తెలియజేయుటకు నేనొకక్డనే 

తపిప్ంచుకొని వచిచ్యునాన్ననెను. 

వచనము 29 

ఓఫీరును హవీలాను యోబాబును కనెను. వీరందరు యొకాత్ను కుమారులు. 

1 రాజులు 9:28 => వారు ఓఫీరను సథ్లమునకు పోయి అచచ్టనుండి యెనిమిది వందల నలువది 

మణుగుల బంగారమును రాజైన సొలొమోను నొదద్కు తీసికొని వచిచ్రి. 

1 రాజులు 22:48 => యెహోషాపాతు బంగారము తెచుచ్టకై ఓఫీరు దేశమునకు పోవుటకు తరీష్షు 

ఓడలను కటిట్ంపగా ఆ ఓడలు బయలుదేరక ఎసోనెగ్బెరునొదద్ బదద్లైపోయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 8:18 => ఇషెమ్రై ఇజీల్యా యోబాబు అనువారు ఎలప్యలునకు కుమారులు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:10 => యాజకులలో యెదాయా యెహోయారీబు యాకీను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:13 => మరియు తమ పితరుల యిండల్కు పెదద్లైన వెయియ్నిన్ యేడువందల 

అరువదిమంది కుటుంబికులు. వీరు దేవుని మందిర సేవా సంబంధమైన కారయ్ములయందు మంచి 

గటిట్వారు. 

యోబు 22:24 => మంటిలో నీ బంగారమును ఏటిరాళల్లో ఓఫీరు సువరణ్మును పారవేయుము 

యోబు 28:16 => అది ఓఫీరు బంగారమునకైనను విలువగల గోమేధికమునకైనను నీలమునకైనను 

కొనబడునది కాదు. 

కీరత్నలు 45:9 => నీ దయనొందిన సతరీలలో రాజుల కుమారెత్లునాన్రు. రాణి ఓఫీరు అపరంజితో 

అలంకరించుకొని నీ కుడిపారశ్వ్మున నిలుచుచునన్ది.  

యెషయా 13:12 => బంగారుకంటె మనుషుయ్లును ఓఫీరు దేశపు సువరణ్ముకంటె నరులును 

అరుదుగా ఉండజేసెదను. 
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ఆదికాండము 2:11 => మొదటిదాని పేరు పీషోను; అది హవీలా దేశమంతటి చుటుట్ పారుచునన్ది; 

అకక్డ బంగారమునన్ది. 

ఆదికాండము 25:18 => వారు అషూష్రునకు వెళుల్ మారగ్మున హవీలా మొదలుకొని ఐగుపుత్ 

ఎదుటనునన్ షూరువరకు నివసించువారు . అతడు తన సహోదరులందరి యెదుట 

నివాసమేరప్రచుకొనెను. 

1 సమూయేలు 15:7 => తరువాత సౌలు అమాలేకీయులను హవీలానుండి ఐగుపుత్ దేశపు 

మారగ్ముననునన్ షూరువరకు తరిమి హతముచేసి 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:23 => ఓఫీరును హవీలాను యోబాలును కనెను, వీరందరును యొకాత్ను 

కుమారులు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:45 => యోబాబు చనిపోయిన తరువాత తేమానీయుల దేశపువాడైన 

హుషాము అతనికి బదులుగా రాజాయెను. 

వచనము 30 

మేషా నుండి సపారాకు వెళుల్ మారగ్ములోని తూరుప్కొండలు వారి నివాససథ్లము. 

సంఖాయ్కాండము 23:7 => అపుప్డు బిలాము ఉపమానరీతిగా ఇటల్నెను అరామునుండి బాలాకు 

తూరుప్ పరవ్తములనుండి మోయాబురాజు ననున్ రపిప్ంచి రముమ్; నా నిమితత్ము యాకోబును 

శపింపుము రముమ్; ఇశార్యేలును భయపెటట్వలెను అనెను. 

మతత్యి 2:1 => రాజైన హేరోదు దినములయందు యూదయ దేశపు బేతెల్హేములో యేసు పుటిట్న 

పిమమ్ట ఇదిగో తూరుప్ దేశపు జాఞ్నులు యెరూషలేమునకు వచిచ్ 

వచనము 31 

వీరు తమ తమ వంశముల పర్కారము తమ తమ భాషల పర్కారము తమ తమ దేశ ములనుబటిట్యు 

తమ తమ జాతులనుబటిట్యు షేము కుమారులు. 
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ఆదికాండము 10:5 => వీరినుండి సముదర్ తీరమందుండిన జనములు వాయ్పించెను. వారి వారి 

జాతుల పర్కారము, వారి వారి భాషల పర్కారము, వారి వారి వంశముల పర్కారము, ఆ యా 

దేశములలో వారు వేరైపోయిరి. 

ఆదికాండము 10:20 => వీరు తమ తమ వంశముల పర్కారము తమ తమ భాషల పర్కారము తమ 

తమ దేశములనుబటిట్యు జాతులనుబటిట్యు హాము కుమారులు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:26 => మరియు యావదూభ్మిమీద కాపురముండుటకు ఆయన 

యొకనినుండి పర్తి జాతిమనుషుయ్లను సృషిట్ంచి, వారు ఒకవేళ దేవునిని తడవులాడి కనుగొందురేమో 

యని,  

ఆదికాండము 10:32 => వారి వారి జనములలో వారి వారి సంతతుల పర్కారము, నోవహు 

కుమారుల వంశములు ఇవే. జలపర్వాహము గతించిన తరువాత వీరిలో నుండి జనములు భూమిమీద 

వాయ్పించెను. 

ఆదికాండము 11:9 => దానికి బాబెలు అను పేరు పెటిట్రి; ఎందుకనగా అకక్డ యెహోవా 

భూజనులందరి భాషను తారుమారు చేసెను. అకక్డ నుండి యెహోవా భూమియందంతట వారిని 

చెదరగొటెట్ను. 

వచనము 32 

వారి వారి జనములలో వారి వారి సంతతుల పర్కారము, నోవహు కుమారుల వంశములు ఇవే. 

జలపర్వాహము గతించిన తరువాత వీరిలో నుండి జనములు భూమిమీద వాయ్పించెను. 

ఆదికాండము 10:1 => ఇది నోవహు కుమారుడగు షేము హాము యాపెతను వారి వంశావళి. 

జలపర్ళయము తరువాత వారికి కుమారులు పుటిట్రి. 

ఆదికాండము 10:20 => వీరు తమ తమ వంశముల పర్కారము తమ తమ భాషల పర్కారము తమ 

తమ దేశములనుబటిట్యు జాతులనుబటిట్యు హాము కుమారులు. 

ఆదికాండము 10:31 => వీరు తమ తమ వంశముల పర్కారము తమ తమ భాషల పర్కారము తమ 

తమ దేశ ములనుబటిట్యు తమ తమ జాతులనుబటిట్యు షేము కుమారులు. 
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ఆదికాండము 5:29 => భూమిని యెహోవా శపించినందువలన కలిగిన మనచేతుల కషట్ము 

విషయములోను మన పని విషయములోను ఇతడు మనకు నెమమ్ది కలుగజేయుననుకొని అతనికి 

నోవహు అని పేరు పెటెట్ను 

ఆదికాండము 5:30 => లెమెకు నోవహును కనిన తరువాత ఏనూట తొంబదియైదేండుల్ బర్దికి 

కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 

ఆదికాండము 5:31 => లెమెకు దినములనిన్యు ఏడువందల డెబబ్ది యేడేండుల్; అపుప్డతడు 

మృతిబొందెను. 

ఆదికాండము 10:25 => ఏబెరుకు ఇదద్రు కుమారులు పుటిట్రి. వారిలో ఒకని పేరు పెలెగు, 

ఏలయనగా అతని దినములలో భూమి దేశములుగా విభాగింపబడెను. అతని సహోదరుని పేరు 

యొకాత్ను. 

ఆదికాండము 9:1 => మరియు దేవుడు నోవహును అతని కుమారులను ఆశీరవ్దించి మీరు ఫలించి 

అభివృదిధ్పొంది భూమిని నింపుడి. 

ఆదికాండము 9:7 => మీరు ఫలించి అభివృదిధ్నొందుడి; మీరు భూమిమీద సమృదిధ్గా సంతానము 

కని విసత్రించుడని వారితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 9:19 => ఈ ముగుగ్రు నోవహు కుమారులు; వీరి సంతానము భూమియందంతట 

వాయ్పించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:26 => మరియు యావదూభ్మిమీద కాపురముండుటకు ఆయన 

యొకనినుండి పర్తి జాతిమనుషుయ్లను సృషిట్ంచి, వారు ఒకవేళ దేవునిని తడవులాడి కనుగొందురేమో 

యని,  

ఆదికాండము 5:32 => నోవహు ఐదువందల యేండుల్ గలవాడై షేమును హామును యాపెతును 

కనెను. 

ఆదికాండము 11:7 => గనుక మనము దిగిపోయి వారిలో ఒకని మాట ఒకనికి తెలియకుండ అకక్డ 

వారి భాషను తారుమారు చేయుదము రండని అనుకొనెను. 
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ఆదికాండము 11:8 => ఆలాగు యెహోవా అకక్డ నుండి భూమియందంతట వారిని చెదరగొటెట్ను 

గనుక వారు ఆ పటట్ణమును కటుట్ట మానిరి. 

ఆదికాండము 11:9 => దానికి బాబెలు అను పేరు పెటిట్రి; ఎందుకనగా అకక్డ యెహోవా 

భూజనులందరి భాషను తారుమారు చేసెను. అకక్డ నుండి యెహోవా భూమియందంతట వారిని 

చెదరగొటెట్ను. 

యోబు 15:19 => అనుయ్లతో సహవాసము చేయక తాము సావ్సథ్య్ముగా పొందిన దేశములో 

నివసించిన జాఞ్నులు చెపిప్న బోధను నీకు తెలిపెదను. 

ఆమోసు 3:2 => అదేమనగా భూమిమీది సకల వంశములలోను మిముమ్ను మాతర్మే నేను 

ఎరిగియునాన్ను గనుక మీరు చేసిన దోషకిర్యలనిన్టినిబటిట్ మిముమ్ను శికిష్ంతును. 

జెకరాయ్ 14:17 => లోకమందుండు కుటుంబములలో సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవాయను 

రాజునకు మొర్కుక్టకై యెరూషలేమునకు రాని వారందరిమీద వరష్ము కురువకుండును. 
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ఆదికాండము 

అధాయ్యము 11	
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వచనము 1 

భూమియందంతట ఒకక్ భాషయు ఒకక్ పలుకును ఉండెను. 

యెషయా 19:18 => ఆ దినమున కనాను భాషతో మాటలాడుచు యెహోవా వారమని 

పర్మాణముచేయు అయిదు పటట్ణములు ఐగుపుత్దేశములో ఉండును, వాటిలో ఒకటి నాశనపురము. 

జెఫనాయ్ 3:9 => అపుప్డు జనులందరు యెహోవా నామమునుబటిట్ యేకమనసుక్లై ఆయనను 

సేవించునటుల్ నేను వారికి పవితర్మైన పెదవులనిచెచ్దను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:6 => ఈ శబద్ము కలుగగా జనులు గుంపులుగా కూడివచిచ్, పర్తి 

మనుషుయ్డు తన తన సవ్భాషతో వారు మాటలాడుట విని కలవరపడిరి. 

ఆదికాండము 10:5 => వీరినుండి సముదర్ తీరమందుండిన జనములు వాయ్పించెను. వారి వారి 

జాతుల పర్కారము, వారి వారి భాషల పర్కారము, వారి వారి వంశముల పర్కారము, ఆ యా 

దేశములలో వారు వేరైపోయిరి. 

ఆదికాండము 10:20 => వీరు తమ తమ వంశముల పర్కారము తమ తమ భాషల పర్కారము తమ 

తమ దేశములనుబటిట్యు జాతులనుబటిట్యు హాము కుమారులు. 

ఆదికాండము 11:6 => అపుప్డు యెహోవా ఇదిగో జనము ఒకక్టే; వారికందరికి భాష ఒకక్టే; 

వారు ఈ పని ఆరంభించియునాన్రు. ఇకమీదట వారు చేయదలచు ఏ పనియైనను చేయకుండ వారికి 

ఆటంకమేమియు నుండదు 

వచనము 2 

వారు తూరుప్న పర్యాణమై పోవుచుండగా షీనారు దేశమందొక మైదానము వారికి కనబడెను. అకక్డ 

వారు నివసించి 

ఆదికాండము 13:11 => కాబటిట్ లోతు తనకు యొరాద్ను పార్ంతమంతటిని ఏరప్రచుకొని తూరుప్గా 

పర్యాణము చేసెను. అటుల్ వారు ఒకరికొకరు వేరై పోయిరి. 
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ఆదికాండము 11:9 => దానికి బాబెలు అను పేరు పెటిట్రి; ఎందుకనగా అకక్డ యెహోవా 

భూజనులందరి భాషను తారుమారు చేసెను. అకక్డ నుండి యెహోవా భూమియందంతట వారిని 

చెదరగొటెట్ను. 

ఆదికాండము 10:10 => షీనారు దేశములోని బాబెలు ఎరెకు అకక్దు కలేన్ అను పటట్ణములు అతని 

రాజయ్మునకు మొదలు. 

ఆదికాండము 14:1 => షీనారు రాజైన అమార్పేలు, ఎలాల్సరు రాజైన అరోయ్కు, ఏలాము రాజైన 

కదొరాల్యోమెరు, గోయీయుల రాజైన తిదాలు అనువారి దినములలో 

యెషయా 11:11 => ఆ దినమున శేషించు తన పర్జల శేషమును అషూష్రులోనుండియు 

ఐగుపుత్లోనుండియు పతోర్సులోనుండియు కూషులోనుండియు ఏలాములోనుండియు 

షీనారులోనుండియు హమాతులోనుండియు సముదర్దీవ్పములలోనుండియు విడిపించి రపిప్ంచుటకు 

యెహోవా రెండవమారు తన చెయియ్ చాచును  

దానియేలు 1:2 => పర్భువు యూదారాజగు యెహోయాకీమును దేవుని మందిరములోని శేషించిన 

ఉపకరణములను, ఆ రాజుచేతికపప్గించెను గనుక అతడు ఆ వసుత్వులను షీనారు దేశములోని తన 

దేవతాలయమునకు తీసికొనిపోయి తన దేవతాలయపు బొకక్సములో ఉంచెను. 

జెకరాయ్ 5:11 => షీనారు దేశమందు దానికొక సాలను కటుట్టకు వారు పోవుచునాన్రు; అది 

సిదధ్మైనపుప్డు అకక్డ దానిని పీఠముమీద పెటిట్ యుంచుదురని అతడు నాకుతత్రమిచెచ్ను. 

దానియేలు 4:30 => రాజు బబులోనను ఈ మహా విశాలపటట్ణము నా బలాధికారమును నా పర్భావ 

ఘనతను కనపరచుటకై నా రాజధాని నగరముగా నేను కటిట్ంచినది కాదా అని తనలో తాననుకొనెను. 

వచనము 3 

మనము ఇటికలు చేసి బాగుగా కాలుచ్దము రండని ఒకనితో ఒకడు మాటలాడుకొనిరి. రాళల్కు పర్తిగా 

ఇటికలును, అడుసునకు పర్తిగా మటిట్కీలును వారికుండెను. 
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ఆదికాండము 11:4 => మరియు వారు మనము భూమియందంతట చెదిరిపోకుండ ఒక 

పటట్ణమును ఆకాశమునంటు శిఖరముగల ఒక గోపురమును కటుట్కొని, పేరు సంపాదించుకొందము 

రండని మాటలాడుకొనగా 

ఆదికాండము 11:7 => గనుక మనము దిగిపోయి వారిలో ఒకని మాట ఒకనికి తెలియకుండ అకక్డ 

వారి భాషను తారుమారు చేయుదము రండని అనుకొనెను. 

కీరత్నలు 64:5 => వారు దురాలోచన దృఢపరచుకొందురు చాటుగా ఉరుల నొడుడ్టకు 

యోచించుకొనుచు మనలను ఎవరు చూచెదరని చెపుప్కొందురు. 

సామెతలు 1:11 => మాతోకూడ రముమ్ మనము పార్ణము తీయుటకై పొంచియుందము నిరోద్షియైన 

యొకని పటుట్కొనుటకు దాగియుందము 

పర్సంగి 2:1 => కానీ నినున్ సంతోషముచేత శోధించి చూతును; నీవు మేలు ననుభవించి చూడుమని 

నేను నా హృదయముతో చెపుప్కొంటిని; అయితే అదియు వయ్రథ్పర్యతన్మాయెను. 

యెషయా 5:5 => ఆలోచించుడి, నేను నా దార్క్షతోటకు చేయబోవు కారయ్మును మీకు 

తెలియజెపెప్దను నేను అది మేసివేయబడునటుల్ దాని కంచెను కొటిట్వేసెదను. అది తొర్కక్బడునటుల్ దాని 

గోడను పడగొటిట్ దాని పాడుచేసెదను 

యెషయా 41:6 => వారు ఒకనికొకడు సహాయము చేసికొందురు ధైరయ్ము వహించుమని యొకనితో 

ఒకడు చెపుప్కొందురు. 

యెషయా 41:7 => అతుకుటనుగూరిచ్ అది బాగుగా ఉనన్దని చెపిప్ శిలిప్ కంసాలిని 

పోర్తాస్హపరచును సుతెత్తో నునుపుచేయువాడు దాగలిమీద కొటుట్వానిని పోర్తాస్హపరచును 

విగర్హము కదలకుండ పనివాడు మేకులతో దాని బిగించును.  

యాకోబు 4:13 => నేడైనను రేపైనను ఒకానొక పటట్ణమునకు వెళి ల్ అకక్డ ఒక సంవతస్రముండి 

వాయ్పారము చేసి లాభము సంపాదింతము రండని చెపుప్కొనువారలారా, 

యాకోబు 5:1 => ఇదిగో ధనవంతులారా, మీమీదికి వచెచ్డి ఉపదర్వములనుగూరిచ్ పర్లాపించి 

యేడువుడి. 
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హెబీర్యులకు 3:13 => నేడు మీరాయన శబద్మును వినినయెడల, కోపము పుటిట్ంచినపప్టివలె మీ 

హృదయములను కఠినపరచుకొనకుడని ఆయన చెపెప్ను గనుక, 

హెబీర్యులకు 10:24 => కొందరు మానుకొనుచునన్టుట్గా, సమాజముగా కూడుట మానక, 

ఒకనినొకడు హెచచ్రించుచు, 

నిరగ్మకాండము 1:14 => వారు ఇశార్యేలీయులచేత చేయించుకొనిన పర్తి పనియు కఠినముగా 

ఉండెను. వారు జిగటమంటి పనిలోను, ఇటుకల పనిలోను, పొలములో చేయు పర్తిపనిలోను 

కఠినసేవ చేయించి వారి పార్ణములను విసికించిరి. 

నిరగ్మకాండము 5:7 => ఇటుకలు చేయుటకు మీరు ఇకమీదట ఈ జనులకు గడిడ్ ఇయయ్కూడదు, 

వారు వెళి ల్ తామే గడిడ్ కూరుచ్కొనవలెను. 

నిరగ్మకాండము 5:8 => అయినను వారు ఇదివరకు చేసిన యిటుకల లెకక్నే వారిమీద మోపవలెను, 

దానిలో ఏమాతర్మును తకుక్వ చేయవదుద్; వారు సోమరులు గనుక మేము వెళి ల్ మా దేవునికి 

బలినరిప్ంచుటకు సెలవిమమ్ని మొఱ పెటుట్చునాన్రు 

నిరగ్మకాండము 5:9 => ఆ మనుషుయ్లచేత ఎకుక్వ పని చేయింపవలెను, దానిలో వారు 

కషట్పడవలెను, అబదధ్పుమాటలను వారు లక్షయ్పెటట్కూడదనెను. 

నిరగ్మకాండము 5:10 => కాబటిట్ పర్జలు కారయ్నియామకులును వారి నాయకులును పోయి పర్జలను 

చూచి నేను మీకు గడిడ్ ఇయయ్ను; 

నిరగ్మకాండము 5:11 => మీరు వెళి ల్ మీకు గడిడ్ యెకక్డ దొరకునో అకక్డ మీరే సంపాదించుకొనుడి, 

అయితే మీ పనిలో నేమాతర్మును తకుక్వ చేయబడదని ఫరో సెలవిచెచ్ననిరి. 

నిరగ్మకాండము 5:12 => అపుప్డు పర్జలు గడిడ్కి మారుగా కొయయ్కాలు కూరుచ్టకు ఐగుపుత్ 

దేశమందంతటను చెదిరిపోయిరి. 

నిరగ్మకాండము 5:13 => మరియు కారయ్నియామకులు వారిని తవ్రపెటిట్ గడిడ్ ఉనన్పప్టివలెనే 

యేనాటిపని ఆనాడే ముగించుడనిరి. 
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నిరగ్మకాండము 5:14 => ఫరో కారయ్నియామకులు తాము ఇశార్యేలీయులలో వారిమీద ఉంచిన 

నాయకులను కొటిట్ ఎపప్టివలె మీ లెకక్చొపుప్న ఇటుకలను నినన్ నేడు మీరు ఏల చేయించలేదని 

అడుగగా 

నిరగ్మకాండము 5:15 => ఇశార్యేలీయుల నాయకులు ఫరోయొదద్కు వచిచ్ తమ దాసులయెడల 

తమరెందుకిటుల్ జరిగించుచునాన్రు? 

నిరగ్మకాండము 5:16 => తమ దాసులకు గడిడ్నియయ్రు అయితే ఇటుకలు చేయుడని మాతో 

చెపుప్చునాన్రు; చితత్గించుము, వారు తమరి దాసులను కొటుట్చునాన్రు; అయితే తపిప్దము తమరి 

పర్జలయందే యునన్దని మొఱపెటిట్రి. 

నిరగ్మకాండము 5:17 => అందుకతడు మీరు సోమరులు మీరు సోమరులు అందుచేత మేము వెళి ల్ 

యెహోవాకు బలినరిప్ంచుటకు సెలవిమమ్ని మీరడుగుచునాన్రు. 

నిరగ్మకాండము 5:18 => మీరు పొండి, పనిచేయుడి, గడిడ్ మీకియయ్బడదు, అయితే ఇటుకల లెకక్ 

మీరపప్గింపక తపప్దని చెపెప్ను. 

2 సమూయేలు 12:31 => పటట్ణములో ఉనన్వారిని బయటికి తెపిప్ంచి రంపములచేతను 

పదునుగల యినుప పనిముటల్చేతను ఇనుప గొడ డ్ండల్చేతను వారిని తుతుత్నియలుగా చేయించి వారిని 

ఇటుక ఆవములో వేసెను. అమోమ్నీయుల పటట్ణములనిన్టికి అతడు ఈలాగు చేసెను. ఆ తరువాత 

దావీదును జనులందరును తిరిగి యెరూషలేమునకు వచిచ్రి. 

యెషయా 9:10 => వారు ఇటికలతో కటిట్నది పడిపోయెను చెకిక్నరాళల్తో కటుట్దము రండి; 

రావికఱణ్తో కటిట్నది నరకబడెను, వాటికి మారుగా దేవదారు కఱ ఱ్ను వేయుదము రండని అతిశయపడి 

గరవ్ముతో చెపుప్కొనుచునాన్రు.  

యెషయా 65:3 => వారు తోటలలో బలయ్రప్ణమును అరిప్ంచుచు ఇటికెలమీద ధూపము వేయుదురు 

నా భయములేక నాకు నితయ్ము కోపము కలుగజేయుచునాన్రు.  

నహూము 3:14 => ముటట్డివేయు కాలమునకు నీళుల్ చేదుకొనుము, నీ కోటలను బలపరచుము, 

జిగటమంటిలోనికి దిగి యిటుకల బురదను తొర్కుక్ము, ఆవములను సిదధ్పరచుము. 
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ఆదికాండము 14:10 => ఆ సిదీద్ము లోయలో విసాత్రమైన మటిట్కీలు గుంటలు ఉండెను. సొదొమ 

గొమొఱాఱ్ల రాజులు పారిపోయి వాటిలో పడిరి. శేషించినవారు కొండకు పారిపోయిరి. 

నిరగ్మకాండము 2:3 => తరువాత ఆమె వాని దాచలేక వాని కొరకు ఒక జముమ్పెటెట్ తీసికొని, దానికి 

జిగటమనున్ను కీలును పూసి, అందులో ఆ పిలల్వానిని పెటిట్ యేటియొడుడ్న జముమ్లో దానిని ఉంచగా, 

ఆదికాండము 19:32 => మన తండిర్కి దార్కాష్రసము తార్గించి అతనితో శయనించి మన 

తండిర్వలన సంతానము కలుగచేసికొందము రమమ్ని చెపెప్ను. 

2 రాజులు 5:5 => సిరియా రాజు నేను ఇశార్యేలు రాజునకు దూతచేత పతిర్క పంపించెదనని ఆజఞ్ 

ఇచెచ్ను గనుక అతడు ఇరువది మణుగుల వెండియు లక్ష యిరువది వేల రూపాయిల బంగారును పది 

దుసుత్ల బటట్లను తీసికొనిపోయి ఇశార్యేలు రాజునకు పతిర్కను అపప్గించెను. 

యిరిమ్యా 18:11 => కాబటిట్ నీవు వెళి ల్ యూదావారితోను యెరూషలేము నివాసులతోను ఇటల్నుము 

యెహోవా సెలవిచిచ్నమాట ఏదనగా మీమీదికి తెచుచ్టకై నేను కీడును కలిప్ంచుచునాన్ను, మీకు 

విరోధముగా ఒక యోచన చేయుచునాన్ను, మీరందరు మీ మీ దుషట్మారగ్ములను విడిచి మీ 

మారగ్ములను మీ కిర్యలను చకక్పరచుకొనుడి. 

వచనము 4 

మరియు వారు మనము భూమియందంతట చెదిరిపోకుండ ఒక పటట్ణమును ఆకాశమునంటు 

శిఖరముగల ఒక గోపురమును కటుట్కొని, పేరు సంపాదించుకొందము రండని మాటలాడుకొనగా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:28 => మనమెకక్డికి వెళల్గలము? మన సహోదరులు అకక్డి జనులు 

మనకంటె బలిషు ఠ్లును ఎతత్రులునై యునాన్రు; ఆ పటట్ణములు గొపప్వై ఆకాశమునంటు 

పార్కారములతో నునన్వి; అకక్డ అనాకీయులను చూచితిమని చెపిప్ మా హృదయములను 

కరగజేసిరని మీరు చెపిప్తిరి.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:1 => ఇశార్యేలూ వినుము; నీకంటె గొపప్ బలముగల జనములను 

ఆకాశమంటు పార్కారములు గల గొపప్ పటట్ణములను సావ్ధీనపరచుకొనుటకై నేడు నీవు యొరాద్నును 

దాటబోవుచునాన్వు. 
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దానియేలు 4:11 => ఆ చెటుట్ వృదిధ్పొంది బర్హామ్ండమైనదాయెను; దాని పైకొమమ్లు 

ఆకాశమునకంటునంత ఎతుత్గాను దాని ఆకారము భూతలమంత విశాలముగాను ఉండెను. 

దానియేలు 4:22 => రాజా, ఆ చెటుట్ నినున్ సూచించుచునన్ది; నీవు వృదిధ్పొంది మహా 

బలముగలవాడవైతివి; నీ పర్భావము వృదిధ్నొంది ఆకాశమంత ఎతాత్యెను; నీ పర్భుతవ్ము 

లోకమంతట వాయ్పించియునన్ది. 

2 సమూయేలు 8:13 => దావీదు ఉపుప్ లోయలో సిరియనులగు పదునెనిమిది వేలమందిని హతము 

చేసి తిరిగిరాగా అతని పేరు పర్సిదధ్మాయెను. 

కీరత్నలు 49:11 => వారు తమ ఆసిత్ని ఇతరులకు విడిచిపెటుట్దురు తమ యిండుల్ నిరంతరము 

నిలుచుననియు తమ నివాసములు తరతరములకు ఉండుననియు వారనుకొందురు తమ భూములకు 

తమ పేళుల్ పెటుట్దురు.  

కీరత్నలు 49:12 => ఘనతవహించినవాడైనను మనుషుయ్డు నిలువజాలడు వాడు నశించు 

మృగములను పోలినవాడు. 

కీరత్నలు 49:13 => సావ్తిశయ పూరుణ్లకును వారి నోటిమాటనుబటిట్ వారి ననుసరించువారికిని ఇదే 

గతి. 

సామెతలు 10:7 => నీతిమంతుని జాఞ్పకము చేసికొనుట ఆశీరావ్దకరమగును భకిత్హీనుల పేరు 

అసహయ్త పుటిట్ంచును 

దానియేలు 4:30 => రాజు బబులోనను ఈ మహా విశాలపటట్ణము నా బలాధికారమును నా పర్భావ 

ఘనతను కనపరచుటకై నా రాజధాని నగరముగా నేను కటిట్ంచినది కాదా అని తనలో తాననుకొనెను. 

యోహాను 5:44 => అదివ్తీయ దేవునివలన వచుచ్ మెపుప్ను కోరక యొకనివలన ఒకడు మెపుప్ 

పొందుచునన్ మీరు ఏలాగు నమమ్గలరు? నేను తండిర్యొదద్ మీమీద నేరము మోపుదునని తలంచకుడి; 

ఆదికాండము 11:8 => ఆలాగు యెహోవా అకక్డ నుండి భూమియందంతట వారిని చెదరగొటెట్ను 

గనుక వారు ఆ పటట్ణమును కటుట్ట మానిరి. 
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ఆదికాండము 11:9 => దానికి బాబెలు అను పేరు పెటిట్రి; ఎందుకనగా అకక్డ యెహోవా 

భూజనులందరి భాషను తారుమారు చేసెను. అకక్డ నుండి యెహోవా భూమియందంతట వారిని 

చెదరగొటెట్ను. 

కీరత్నలు 92:9 => నీ శతుర్వులు యెహోవా, నీ శతుర్వులు నశించెదరు చెడుపనులు చేయువారందరు 

చెదరిపోవుదురు. 

లూకా 1:51 => ఆయన తన బాహువుతో పరాకర్మము చూపెను వారి హృదయముల ఆలోచన 

విషయమై గరివ్షు ఠ్లను చెదరగొటెట్ను.  

ఆదికాండము 4:17 => కయీను తన భారయ్ను కూడినపుప్డు ఆమె గరభ్వతియై హనోకును కనెను. 

అపుప్డతడు ఒక ఊరు కటిట్ంచి ఆ ఊరికి తన కుమారుని పేరునుబటిట్ హనోకను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 6:4 => ఆ దినములలో నెఫీలులను వారు భూమిమీదనుండిరి; తరువాతను ఉండిరి. 

దేవుని కుమారులు నరుల కుమారెత్లతో పోయినపుప్డు వారికి పిలల్లను కనిరి. పూరవ్కాలమందు పేరు 

పొందిన శూరులు వీరే. 

ఆదికాండము 11:3 => మనము ఇటికలు చేసి బాగుగా కాలుచ్దము రండని ఒకనితో ఒకడు 

మాటలాడుకొనిరి. రాళల్కు పర్తిగా ఇటికలును, అడుసునకు పర్తిగా మటిట్కీలును వారికుండెను. 

ఆదికాండము 42:4 => అయినను ఇతనికి హాని సంభవించునేమో అని యాకోబు యోసేపు 

తముమ్డగు బెనాయ్మీనును అతని అనన్లతో పంపినవాడు కాడు. 

2 సమూయేలు 18:18 => తన పేరు నిలుపుటకు తనకు కుమారులు లేరనుకొని, అబా ష్లోము తాను 

బర్దికియుండగా ఒక సత్ంభము తెచిచ్ దానిని రాజు లోయలో తన పేరట నిలువబెటిట్, అతడు ఆ 

సత్ంభమునకు తన పేరు పెటిట్యుండెను. నేటివరకు అబా ష్లోము సత్ంభమని దానికి పేరు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:9 => యెహోవా పర్వకత్యగు ఓదేదు అను ఒకడు అచచ్ట ఉండెను. 

అతడు షోమోర్నునకు వచిచ్న సమూహము ఎదుటికిపోయి వారితో ఈలాగు చెపెప్ను ఆలకించుడి, మీ 

పితరుల దేవుడైన యెహోవా యూదావారి మీద కోపించినందుచేత ఆయన వారిని మీచేతికి 

అపప్గించెను; మీరు ఆకాశమునంటునంత రౌదర్ముతో వారిని సంహరించితిరి. 
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యోబు 20:6 => వారి ఘనత ఆకాశమంత యెతుత్గా పెరిగినను మేఘములంత యెతుత్గా వారు 

తలలెతిత్నను 

పర్సంగి 2:1 => కానీ నినున్ సంతోషముచేత శోధించి చూతును; నీవు మేలు ననుభవించి చూడుమని 

నేను నా హృదయముతో చెపుప్కొంటిని; అయితే అదియు వయ్రథ్పర్యతన్మాయెను. 

పర్సంగి 2:4 => నేను గొపప్ పనులు చేయ బూనుకొంటిని, నాకొరకు ఇండుల్ కటిట్ంచుకొంటిని, 

దార్క్షతోటలు నాటించుకొంటిని. 

పర్సంగి 7:29 => ఇది యొకటిమాతర్ము నేను కనుగొంటిని, ఏమనగా దేవుడు నరులను 

యథారథ్వంతులనుగా పుటిట్ంచెను గాని వారు వివిధమైన తంతర్ములు కలిప్ంచుకొనియునాన్రు. 

యెషయా 5:5 => ఆలోచించుడి, నేను నా దార్క్షతోటకు చేయబోవు కారయ్మును మీకు 

తెలియజెపెప్దను నేను అది మేసివేయబడునటుల్ దాని కంచెను కొటిట్వేసెదను. అది తొర్కక్బడునటుల్ దాని 

గోడను పడగొటిట్ దాని పాడుచేసెదను 

యిరిమ్యా 18:11 => కాబటిట్ నీవు వెళి ల్ యూదావారితోను యెరూషలేము నివాసులతోను ఇటల్నుము 

యెహోవా సెలవిచిచ్నమాట ఏదనగా మీమీదికి తెచుచ్టకై నేను కీడును కలిప్ంచుచునాన్ను, మీకు 

విరోధముగా ఒక యోచన చేయుచునాన్ను, మీరందరు మీ మీ దుషట్మారగ్ములను విడిచి మీ 

మారగ్ములను మీ కిర్యలను చకక్పరచుకొనుడి. 

యిరిమ్యా 51:25 => సరవ్భూమిని నశింపజేయు నాశనపరవ్తమా, నేను నీకు విరోధిని ఇదే 

యెహోవా వాకుక్. నేను నీమీదికి నా చేయి చాపి శిలలపైనుండి నినున్ కిర్ందికి దొరలించుదును 

చిచుచ్పెటిట్న కొండవలె ఉండజేయుదును.  

యిరిమ్యా 51:53 => బబులోను తన బలమైన ఉనన్త సథ్లములను దురగ్ములుగా చేసికొని 

ఆకాశమునకు ఎకిక్నను పాడుచేయువారు నాయొదద్నుండి వచిచ్ దానిమీద పడుదురు ఇదే యెహోవా 

వాకుక్.  

మతత్యి 5:14 => మీరు లోకమునకు వెలుగైయునాన్రు; కొండమీదనుండు పటట్ణము మరుగై 

యుండనేరదు. 
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లూకా 10:15 => ఓ కపెరన్హూమా, ఆకాశము మటుట్కు హెచిచ్ంపబడెదవా? నీవు 

పాతాళమువరకు దిగిపోయెదవు. 

లూకా 14:28 => మీలో ఎవడైనను ఒక గోపురము కటిట్ంపగోరినయెడల దానిని కొనసాగించుటకు 

కావలసినది తనయొదద్ ఉనన్దో లేదో అని కూరుచ్ండి తగులుబడి మొదట లెకక్చూచుకొనడా? 

యాకోబు 4:13 => నేడైనను రేపైనను ఒకానొక పటట్ణమునకు వెళి ల్ అకక్డ ఒక సంవతస్రముండి 

వాయ్పారము చేసి లాభము సంపాదింతము రండని చెపుప్కొనువారలారా, 

వచనము 5 

యెహోవా నరుల కుమారులు కటిట్న పటట్ణమును గోపురమును చూడ దిగివచెచ్ను. 

ఆదికాండము 18:21 => నేను దిగిపోయి నాయొదద్కు వచిచ్న ఆ మొర చొపుప్ననే వారు 

సంపూరణ్ముగా చేసిరో లేదో చూచెదను; చేయనియెడల నేను తెలిసికొందుననెను. 

నిరగ్మకాండము 19:11 => మూడవనాటికి సిదధ్ముగా నుండవలెను; మూడవనాడు యెహోవా 

పర్జలందరి కనున్ల ఎదుట సీనాయి పరవ్తముమీదికి దిగివచుచ్ను. 

కీరత్నలు 11:4 => యెహోవా తన పరిశుదాధ్లయములో ఉనాన్డు యెహోవా సింహాసనము 

ఆకాశమందునన్ది ఆయన నరులను కనున్లార చూచుచునాన్డు తన కనుదృషిట్చేత ఆయన వారిని 

పరిశీలించుచునాన్డు. 

కీరత్నలు 33:13 => యెహోవా ఆకాశములోనుండి కనిపెటుట్చునాన్డు ఆయన నరులందరిని 

దృషిట్ంచుచునాన్డు. 

కీరత్నలు 33:14 => తానునన్ నివాససథ్లములోనుండి భూలోక నివాసులందరివైపు ఆయన 

చూచుచునాన్డు. 

యిరిమ్యా 23:23 => నేను సమీపముననుండు దేవుడను మాతర్ మేనా? దూరముననుండు దేవుడను 

కానా? 
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యిరిమ్యా 23:24 => యెహోవా సెలవిచిచ్న మాట ఏదనగా నాకు కనబడకుండ రహసయ్ 

సథ్లములలో దాగగలవాడెవడైన కలడా? నేను భూమాయ్కాశముల యందంతట నునన్వాడను కానా? 

యిదే యెహోవా వాకుక్. 

యోహాను 3:13 => మరియు పరలోకమునుండి దిగి వచిచ్నవాడే, అనగా పరలోకములో ఉండు 

మనుషయ్కుమారుడే తపప్ పరలోకమునకు ఎకిక్పోయిన వాడెవడును లేడు. 

హెబీర్యులకు 4:13 => మరియు ఆయన దృషిట్కి కనబడని సృషఠ్ము ఏదియు లేదు. మనమెవనికి 

లెకక్ యొపప్చెపప్వలసి యునన్దో ఆ దేవుని కనున్లకు సమసత్మును మరుగులేక తేటగా ఉనన్ది. 

ఆదికాండము 3:9 => దేవుడైన యెహోవా ఆదామును పిలిచి నీవు ఎకక్డ ఉనాన్వనెను. 

ఆదికాండము 11:7 => గనుక మనము దిగిపోయి వారిలో ఒకని మాట ఒకనికి తెలియకుండ అకక్డ 

వారి భాషను తారుమారు చేయుదము రండని అనుకొనెను. 

ఆదికాండము 31:42 => నా తండిర్ దేవుడు, అబార్హాము దేవుడు, ఇసాస్కు భయపడిన దేవుడు నాకు 

తోడైయుండనియెడల నిశచ్యముగా నీవు ననున్ వటిట్చేతులతోనే పంపివేసి యుందువు. దేవుడు నా 

పర్యాసమును నాచేతుల కషట్మును చూచి, పోయిన రాతిర్ నినున్ గదిద్ంచెనని లాబానుతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 35:13 => దేవుడు అతనితో మాటలాడిన సథ్లమునుండి పరమునకు వెళె ల్ను. 

నిరగ్మకాండము 3:8 => కాబటిట్ ఐగుపీత్యుల చేతిలోనుండి వారిని విడిపించుటకును, ఆ 

దేశములోనుండి విశాలమైన మంచి దేశమునకు, అనగా కనానీయులకు హితీత్యులకు 

అమోరీయులకు పెరిజీజ్యులకు హివీవ్యులకు యెబూసీయులకు నివాససాథ్నమై, పాలు తేనెలు 

పర్వహించు దేశమునకు వారిని నడిపించుటకును దిగివచిచ్యునాన్ను. 

సంఖాయ్కాండము 11:17 => నేను దిగి అకక్డ నీతో మాటలాడెదను. మరియు నీమీద వచిచ్న ఆతమ్లో 

పాలు వారిమీద ఉంచెదను; ఈ జనుల భారమును నీవు ఒంటిగా మోయకుండునటుల్ వారు దానిలో 

నొకపాలు నీతోకూడ భరింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:13 => మరియు యెహోవా నేను ఈ పర్జలను చూచితిని; ఇదిగో వారు 

లోబడనొలల్ని పర్జలు. 
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కీరత్నలు 14:2 => వివేకము కలిగి దేవుని వెదకువారు కలరేమో అని యెహోవా ఆకాశమునుండి 

చూచి నరులను పరిశీలించెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:34 => ఐగుపుత్లోనునన్ నా పర్జల దురవసథ్ను నేను నిదానించి చూచితిని; 

వారి మూలుగు వింటిని; వారిని విడిపించుటకు దిగివచిచ్ యునాన్ను; రముమ్, నేనిపుప్డు నినున్ 

ఐగుపుత్నకు పంపుదునని అతనితో చెపెప్ను. 

ఎఫెసీయులకు 4:9 => ఆరోహణమాయెననగా ఆయన భూమియొకక్ కిర్ంది భాగములకు 

దిగెననియు అరథ్మిచుచ్చునన్ది గదా. 

వచనము 6 

అపుప్డు యెహోవా ఇదిగో జనము ఒకక్టే; వారికందరికి భాష ఒకక్టే; వారు ఈ పని 

ఆరంభించియునాన్రు. ఇకమీదట వారు చేయదలచు ఏ పనియైనను చేయకుండ వారికి 

ఆటంకమేమియు నుండదు 

ఆదికాండము 3:22 => అపుప్డు దేవుడైన యెహోవా ఇదిగో మంచిచెడ డ్లను ఎరుగునటుల్, ఆదాము 

మనలో ఒకనివంటివాడాయెను. కాబటిట్ అతడు ఒకవేళ తన చెయియ్ చాచి జీవవృక్షఫలమును కూడ 

తీసికొని తిని నిరంతరము జీవించునేమో అని 

నాయ్యాధిపతులు 10:14 => పోయి మీరు కోరుకొనిన దేవతలకు మొఱ ఱ్పెటుట్కొనుడి; మీ 

శర్మకాలమున అవి మిముమ్ను రకిష్ంచునేమో అని ఇశార్యేలీయులతో సెలవిచెచ్ను. 

1 రాజులు 18:27 => మధాయ్హన్ము కాగా ఏలీయా వాడు దేవుడైయునాన్డు. పెదద్కేకలు వేయుడి; 

వాడు ఒకవేళ ధాయ్నము చేయుచునాన్డేమో, దూరమున నునాన్డేమో, పర్యాణము చేయుచునాన్డేమో, 

వాడు నిదర్పోవుచునాన్డేమో, మీరు ఒకవేళ లేపవలసి యునన్దేమో అని అపహాసయ్ము చేయగా 

పర్సంగి 11:9 => యౌవనుడా, నీ యౌవనమందు సంతోషపడుము, నీ యౌవనకాలమందు నీ 

హృదయము సంతుషిట్గా ఉండనిముమ్, నీ కోరికచొపుప్నను నీ దృషిట్యొకక్ యిషట్ము చొపుప్నను 

పర్వరిత్ంపుము; అయితే వీటనిన్టి నిబటిట్ దేవుడు నినున్ తీరుప్లోనికి తెచుచ్నని జాఞ్పకముంచుకొనుము; 

ఆదికాండము 11:1 => భూమియందంతట ఒకక్ భాషయు ఒకక్ పలుకును ఉండెను. 
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ఆదికాండము 9:19 => ఈ ముగుగ్రు నోవహు కుమారులు; వీరి సంతానము భూమియందంతట 

వాయ్పించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:26 => మరియు యావదూభ్మిమీద కాపురముండుటకు ఆయన 

యొకనినుండి పర్తి జాతిమనుషుయ్లను సృషిట్ంచి, వారు ఒకవేళ దేవునిని తడవులాడి కనుగొందురేమో 

యని,  

ఆదికాండము 6:5 => నరుల చెడుతనము భూమిమీద గొపప్దనియు, వారి హృదయము యొకక్ 

తలంపులలోని ఊహ అంతయు ఎలల్పుప్డు కేవలము చెడ డ్దనియు యెహోవా చూచి 

ఆదికాండము 8:21 => అపుప్డు యెహోవా ఇంపయిన సువాసన నాఘార్ణించి ఇకమీదట 

నరులనుబటిట్ భూమిని మరల శపించను. ఎందుకనగా నరుల హృదయాలోచన వారి బాలయ్మునుండి 

చెడ డ్ది. నేనిపుప్డు చేసిన పర్కారముగా ఇకను సమసత్ జీవులను సంహరింపను 

కీరత్నలు 2:1 => అనయ్జనులు ఏల అలల్రి రేపుచునాన్రు? జనములు ఏల వయ్రథ్మైనదానిని 

తలంచుచునన్వి? 

కీరత్నలు 2:2 => మనము వారి కటుల్ తెంపుదము రండి వారి పాశములను మనయొదద్నుండి 

పారవేయుదము రండి అని చెపుప్కొనుచు 

కీరత్నలు 2 :3 => భూరాజులు యెహోవాకును ఆయన అభిషికుత్నికిని విరోధముగా 

నిలువబడుచునాన్రు ఏలికలు ఏకీభవించి ఆలోచన చేయుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 2:4 => ఆకాశమందు ఆసీనుడగువాడు నవువ్చునాన్డు పర్భువు వారినిచూచి 

అపహసించుచునాన్డు 

లూకా 1:51 => ఆయన తన బాహువుతో పరాకర్మము చూపెను వారి హృదయముల ఆలోచన 

విషయమై గరివ్షు ఠ్లను చెదరగొటెట్ను.  

ఆదికాండము 19:9 => ఈ మనుషుయ్లు నా యింటినీడకు వచిచ్యునాన్రు గనుక వారిని మీరేమి 

చేయకూడదని చెపిప్నపుప్డు వారు నీవు అవతలికి పొమమ్నిరి. మరియు వారు వీడెవడో మనలోనికి 

పరదేశిగావచిచ్ తీరప్రిగానుండ చూచుచునాన్డు; కాగా వారికంటె నీకు ఎకుక్వ కీడు చేసెదమని చెపిప్ 

లోతు అను ఆ మనుషుయ్నిమీద దొమిమ్గాపడి తలుపు పగులగొటుట్టకు సమీపించిరి. 

Page  of 652 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

దానియేలు 4:9 => ఎటల్నగా శకునగాండర్ అధిపతియగు బెలెత్షాజరూ, పరిశుదధ్దేవతల ఆతమ్ 

నీయందునన్దనియు, ఏ మరమ్ము నినున్ కలతపెటట్దనియు నేనెరుగుదును గనుక నేను కనిన కలయు 

దాని భావమును నాకు తెలియజెపుప్ము. 

హబకూక్కు 2:13 => జనములు పర్యాసపడుదురు గాని అగిన్పాలవుదురు; వయ్రథ్మైనదానికొరకు 

కషట్పడి జనులు కీష్ణించుదురు; ఇది సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాచేతనే యగునుగదా. 

యోహాను 1:10 => ఆయన లోకములో ఉండెను, లోకమాయన మూలముగా కలిగెను గాని 

లోకమాయనను తెలిసికొనలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:3 => మరియు అగిన్జావ్లలవంటి నాలుకలు విభాగింపబడినటుట్గా వారికి 

కనబడి, వారిలో ఒకొక్కక్ని మీద వార్లగ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:18 => వారీలాగు చెపిప్ తమకు బలి అరిప్ంపకుండ సమూహములను 

ఆపుట బహు పర్యాసమాయెను. 

వచనము 7 

గనుక మనము దిగిపోయి వారిలో ఒకని మాట ఒకనికి తెలియకుండ అకక్డ వారి భాషను తారుమారు 

చేయుదము రండని అనుకొనెను. 

ఆదికాండము 11:5 => యెహోవా నరుల కుమారులు కటిట్న పటట్ణమును గోపురమును చూడ 

దిగివచెచ్ను. 

ఆదికాండము 1:26 => దేవుడు మన సవ్రూపమందు మన పోలికె చొపుప్న నరులను చేయుదము; 

వారు సముదర్పు చేపలను ఆకాశ పకుష్లను పశువులను సమసత్ భూమిని భూమిమీద పార్కు పర్తి 

జంతువును ఏలుదురుగాకనియు పలికెను. 

ఆదికాండము 3:22 => అపుప్డు దేవుడైన యెహోవా ఇదిగో మంచిచెడ డ్లను ఎరుగునటుల్, ఆదాము 

మనలో ఒకనివంటివాడాయెను. కాబటిట్ అతడు ఒకవేళ తన చెయియ్ చాచి జీవవృక్షఫలమును కూడ 

తీసికొని తిని నిరంతరము జీవించునేమో అని 
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యెషయా 6:8 => అపుప్డు నేను ఎవని పంపెదను? మా నిమితత్ము ఎవడు పోవునని పర్భువు 

సెలవియయ్గా వింటిని. అంతట నేను చితత్గించుము నేనునాన్ను ననున్ పంపుమనగా 

యోబు 5:12 => వంచకులు తమ పనాన్గములను నెరవేరచ్ నేరకుండ ఆయన వారి ఉపాయములను 

భంగపరచును 

యోబు 5:13 => జాఞ్నులను వారి కృతిర్మములోనే ఆయన పటుట్కొనును కపటుల ఆలోచనను 

తలకిర్ందుచేయును 

యోబు 12:20 => వాకాచ్తురయ్ము గలవారి పలుకును ఆయన నిరరథ్కము చేయును పెదద్లను 

బుదిధ్లేనివారినిగా చేయును. 

కీరత్నలు 2:4 => ఆకాశమందు ఆసీనుడగువాడు నవువ్చునాన్డు పర్భువు వారినిచూచి 

అపహసించుచునాన్డు 

కీరత్నలు 33:10 => అనయ్జనముల ఆలోచనలను యెహోవా వయ్రథ్పరచును జనముల యోచనలను 

ఆయన నిషఫ్లములుగా జేయును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:4 => అందరు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండినవారై ఆ ఆతమ్ వారికి వాక శకిత్ 

అనుగర్హించినకొలది అనయ్భాషలతో మాటలాడసాగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:5 => ఆ కాలమున ఆకాశము కిర్ందనుండు పర్తి జనములోనుండి వచిచ్న 

భకిత్గల యూదులు యెరూషలేములో కాపురముండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:6 => ఈ శబద్ము కలుగగా జనులు గుంపులుగా కూడివచిచ్, పర్తి 

మనుషుయ్డు తన తన సవ్భాషతో వారు మాటలాడుట విని కలవరపడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:7 => అంతట అందరు విభార్ంతినొంది ఆశచ్రయ్పడి ఇదిగో 

మాటలాడుచునన్ వీరందరు గలిలయులు కారా?  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:8 => మనలో పర్తివాడు తాను పుటిట్న దేశపు భాషతో వీరు మాటలాడుట 

మనము వినుచునాన్మే; ఇదేమి? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:9 => పారీత్యులు మాదీయులు ఏలామీయులు, మెసొపొతమియ 

యూదయ కపప్దొకియ, పొంతు ఆసియ ఫుర్గియ పంపులియ ఐగుపుత్ అను దేశములయందలి వారు, 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:10 => కురేనేదగగ్ర లిబియ పార్ంతములయందు కాపురమునన్వారు, 

రోమానుండి పరవాసులుగా వచిచ్నవారు, యూదులు, యూదమత పర్విషుట్లు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:11 => కేర్తీయులు అరబీయులు మొదలైన మనమందరమును, వీరు మన 

భాషలతో దేవుని గొపప్కారయ్ములను వివరించుట వినుచునాన్మని చెపుప్కొనిరి. 

ఆదికాండము 10:5 => వీరినుండి సముదర్ తీరమందుండిన జనములు వాయ్పించెను. వారి వారి 

జాతుల పర్కారము, వారి వారి భాషల పర్కారము, వారి వారి వంశముల పర్కారము, ఆ యా 

దేశములలో వారు వేరైపోయిరి. 

ఆదికాండము 10:20 => వీరు తమ తమ వంశముల పర్కారము తమ తమ భాషల పర్కారము తమ 

తమ దేశములనుబటిట్యు జాతులనుబటిట్యు హాము కుమారులు. 

ఆదికాండము 10:32 => వారి వారి జనములలో వారి వారి సంతతుల పర్కారము, నోవహు 

కుమారుల వంశములు ఇవే. జలపర్వాహము గతించిన తరువాత వీరిలో నుండి జనములు భూమిమీద 

వాయ్పించెను. 

ఆదికాండము 42:23 => అయితే దివ్భాషి వారి మధయ్ నుండెను గనుక తన మాట యోసేపు 

గర్హించెనని వారు తెలిసికొనలేదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:49 => యెహోవా దూరమైయునన్ భూదిగంతమునుండి ఒక జనమును, 

అనగా నీకు రాని భాష కలిగిన జనమును, 

కీరత్నలు 55:9 => పటట్ణములో బలాతాక్ర కలహములు జరుగుట నేను చూచుచునాన్ను. పర్భువా, 

అటిట్పనులు చేయువారిని నిరూమ్లము చేయుము వారి నాలుకలు ఛేదించుము. 

యిరిమ్యా 5:15 => ఇశార్యేలు కుటుంబము వారలారా, ఆలకించుడి, దూరముననుండి మీ మీదికి 

ఒక జనమును రపిప్ంచెదను, అది బలమైన జనము పురాతనమైన జనము; దాని భాష నీకు రానిది, ఆ 

జనులు పలుకుమాటలు నీకు బోధపడవు. 

1 కొరిందీయులకు 14:2 => ఎందుకనగా భాషతో మాటలాడువాడు మనుషుయ్లతో కాదు దేవునితో 

మాటలాడుచునాన్డు; మనుషుయ్డెవడును గర్హింపడు గాని వాడు ఆతమ్వలన మరమ్ములను 

పలుకుచునాన్డు. 
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1 కొరిందీయులకు 14:3 => కేష్మాభివృదిధ్యు హెచచ్రికయు ఆదరణయు కలుగునటుల్, 

పర్వచించువాడు మనుషుయ్లతో మాటలాడుచునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 14:4 => భాషతో మాటలాడువాడు తనకే కేష్మాభివృదిధ్ కలుగజేసికొనును గాని 

పర్వచించువాడు సంఘమునకు కేష్మాభివృదిధ్ కలుగజేయును. 

1 కొరిందీయులకు 14:5 => మీరందరు భాషలతో మాటలాడవలెనని కోరుచునాన్ను గాని మీరు 

పర్వచింపవలెనని మరి విశేషముగా కోరుచునాన్ను. సంఘము కేష్మాభివృదిధ్ పొందునిమితత్ము 

భాషలతో మాటలాడువాడు అరథ్ము చెపిప్తేనే గాని వానికంటె పర్వచించువాడే శేర్షు ఠ్డు. 

1 కొరిందీయులకు 14:6 => సహోదరులారా, ఆలోచించుడి; భాషలతో మాటలాడుచు నేను 

మీయొదద్కు వచిచ్ సతయ్మును బయలుపరచవలెననియైనను జాఞ్నోపదేశము చేయవలెననియైనను 

పర్వచింపవలెననియైనను బోధింపవలెననియైనను మీతో మాటలాడకపోయినయెడల, నావలన మీకు 

పర్యోజనమేమి? 

1 కొరిందీయులకు 14:7 => పిలల్నగోర్వి గాని వీణ గాని, నిరీజ్వ వసుత్వులు నాదమిచుచ్నపుప్డు, 

సవ్రములలో భేదము కలుగజేయనియెడల, ఊదినదేదో మీటినదేదో యేలాగు తెలియును? 

1 కొరిందీయులకు 14:8 => మరియు బూర సప్షట్ము కాని ధవ్ని ఇచుచ్నపుప్డు యుదధ్మునకెవడు 

సిదధ్పడును? 

1 కొరిందీయులకు 14:9 => ఆలాగే మీరు సప్షట్మైన మాటలు నాలుకతో పలికితేనే గాని పలికినది 

ఏలాగు తెలియును? మీరు గాలితో మాటలాడు చునన్టుట్ందురు. 

1 కొరిందీయులకు 14:10 => లోకమందు ఎనోన్ విధములగు భాషలునన్ను వాటిలో ఒకటైనను 

సప్షట్ముకానిదై యుండదు. 

1 కొరిందీయులకు 14:11 => మాటల అరథ్ము నాకు తెలియకుండినయెడల మాటలాడువానికి నేను 

పరదేశినిగా ఉందును, మాటలాడువాడు నాకు పరదేశిగా ఉండును. 

1 కొరిందీయులకు 14:23 => సంఘమంతయు ఏకముగా కూడి అందరు భాషలతో 

మాటలాడుచుండగా, ఉపదేశము పొందనివారైనను అవిశావ్సులైనను లోపలికి వచిచ్నయెడల, మీరు 

వెఱిఱ్మాటలాడుచునాన్రని అనుకొందురు కదా? 
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ఆదికాండము 11:3 => మనము ఇటికలు చేసి బాగుగా కాలుచ్దము రండని ఒకనితో ఒకడు 

మాటలాడుకొనిరి. రాళల్కు పర్తిగా ఇటికలును, అడుసునకు పర్తిగా మటిట్కీలును వారికుండెను. 

ఆదికాండము 18:21 => నేను దిగిపోయి నాయొదద్కు వచిచ్న ఆ మొర చొపుప్ననే వారు 

సంపూరణ్ముగా చేసిరో లేదో చూచెదను; చేయనియెడల నేను తెలిసికొందుననెను. 

నిరగ్మకాండము 3:8 => కాబటిట్ ఐగుపీత్యుల చేతిలోనుండి వారిని విడిపించుటకును, ఆ 

దేశములోనుండి విశాలమైన మంచి దేశమునకు, అనగా కనానీయులకు హితీత్యులకు 

అమోరీయులకు పెరిజీజ్యులకు హివీవ్యులకు యెబూసీయులకు నివాససాథ్నమై, పాలు తేనెలు 

పర్వహించు దేశమునకు వారిని నడిపించుటకును దిగివచిచ్యునాన్ను. 

2 రాజులు 5:5 => సిరియా రాజు నేను ఇశార్యేలు రాజునకు దూతచేత పతిర్క పంపించెదనని ఆజఞ్ 

ఇచెచ్ను గనుక అతడు ఇరువది మణుగుల వెండియు లక్ష యిరువది వేల రూపాయిల బంగారును పది 

దుసుత్ల బటట్లను తీసికొనిపోయి ఇశార్యేలు రాజునకు పతిర్కను అపప్గించెను. 

పర్సంగి 2:1 => కానీ నినున్ సంతోషముచేత శోధించి చూతును; నీవు మేలు ననుభవించి చూడుమని 

నేను నా హృదయముతో చెపుప్కొంటిని; అయితే అదియు వయ్రథ్పర్యతన్మాయెను. 

యెషయా 5:5 => ఆలోచించుడి, నేను నా దార్క్షతోటకు చేయబోవు కారయ్మును మీకు 

తెలియజెపెప్దను నేను అది మేసివేయబడునటుల్ దాని కంచెను కొటిట్వేసెదను. అది తొర్కక్బడునటుల్ దాని 

గోడను పడగొటిట్ దాని పాడుచేసెదను 

యిరిమ్యా 18:11 => కాబటిట్ నీవు వెళి ల్ యూదావారితోను యెరూషలేము నివాసులతోను ఇటల్నుము 

యెహోవా సెలవిచిచ్నమాట ఏదనగా మీమీదికి తెచుచ్టకై నేను కీడును కలిప్ంచుచునాన్ను, మీకు 

విరోధముగా ఒక యోచన చేయుచునాన్ను, మీరందరు మీ మీ దుషట్మారగ్ములను విడిచి మీ 

మారగ్ములను మీ కిర్యలను చకక్పరచుకొనుడి. 

యోహాను 14:23 => యేసు ఒకడు ననున్ పేర్మించినయెడల వాడు నా మాట గైకొనును, అపుప్డు నా 

తండిర్ వానిని పేర్మించును, మేము వానియొదద్కు వచిచ్ వానియొదద్ నివాసము చేతుము. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:34 => ఐగుపుత్లోనునన్ నా పర్జల దురవసథ్ను నేను నిదానించి చూచితిని; 

వారి మూలుగు వింటిని; వారిని విడిపించుటకు దిగివచిచ్ యునాన్ను; రముమ్, నేనిపుప్డు నినున్ 

ఐగుపుత్నకు పంపుదునని అతనితో చెపెప్ను. 

యాకోబు 4:13 => నేడైనను రేపైనను ఒకానొక పటట్ణమునకు వెళి ల్ అకక్డ ఒక సంవతస్రముండి 

వాయ్పారము చేసి లాభము సంపాదింతము రండని చెపుప్కొనువారలారా, 

వచనము 8 

ఆలాగు యెహోవా అకక్డ నుండి భూమియందంతట వారిని చెదరగొటెట్ను గనుక వారు ఆ పటట్ణమును 

కటుట్ట మానిరి. 

ఆదికాండము 11:4 => మరియు వారు మనము భూమియందంతట చెదిరిపోకుండ ఒక 

పటట్ణమును ఆకాశమునంటు శిఖరముగల ఒక గోపురమును కటుట్కొని, పేరు సంపాదించుకొందము 

రండని మాటలాడుకొనగా 

ఆదికాండము 11:9 => దానికి బాబెలు అను పేరు పెటిట్రి; ఎందుకనగా అకక్డ యెహోవా 

భూజనులందరి భాషను తారుమారు చేసెను. అకక్డ నుండి యెహోవా భూమియందంతట వారిని 

చెదరగొటెట్ను. 

ఆదికాండము 49:7 => వారి కోపము వేండర్మైనది వారి ఉగర్తయు కఠినమైనది అవి శపింపబడును 

యాకోబులో వారిని విభజించెదను ఇశార్యేలులో వారిని చెదరగొటెట్దను.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:8 => మహోనన్తుడు జనములకు వారి సావ్సథ్య్ములను 

విభాగించినపుప్డు నరజాతులను పర్తేయ్కించినపుప్డు ఇశార్యేలీయుల లెకక్నుబటిట్ పర్జలకు 

సరిహదుద్లను నియమించెను.  

లూకా 1:51 => ఆయన తన బాహువుతో పరాకర్మము చూపెను వారి హృదయముల ఆలోచన 

విషయమై గరివ్షు ఠ్లను చెదరగొటెట్ను.  
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ఆదికాండము 10:25 => ఏబెరుకు ఇదద్రు కుమారులు పుటిట్రి. వారిలో ఒకని పేరు పెలెగు, 

ఏలయనగా అతని దినములలో భూమి దేశములుగా విభాగింపబడెను. అతని సహోదరుని పేరు 

యొకాత్ను. 

ఆదికాండము 10:32 => వారి వారి జనములలో వారి వారి సంతతుల పర్కారము, నోవహు 

కుమారుల వంశములు ఇవే. జలపర్వాహము గతించిన తరువాత వీరిలో నుండి జనములు భూమిమీద 

వాయ్పించెను. 

వచనము 9 

దానికి బాబెలు అను పేరు పెటిట్రి; ఎందుకనగా అకక్డ యెహోవా భూజనులందరి భాషను తారుమారు 

చేసెను. అకక్డ నుండి యెహోవా భూమియందంతట వారిని చెదరగొటెట్ను. 

ఆదికాండము 10:5 => వీరినుండి సముదర్ తీరమందుండిన జనములు వాయ్పించెను. వారి వారి 

జాతుల పర్కారము, వారి వారి భాషల పర్కారము, వారి వారి వంశముల పర్కారము, ఆ యా 

దేశములలో వారు వేరైపోయిరి. 

ఆదికాండము 10:10 => షీనారు దేశములోని బాబెలు ఎరెకు అకక్దు కలేన్ అను పటట్ణములు అతని 

రాజయ్మునకు మొదలు. 

ఆదికాండము 10:20 => వీరు తమ తమ వంశముల పర్కారము తమ తమ భాషల పర్కారము తమ 

తమ దేశములనుబటిట్యు జాతులనుబటిట్యు హాము కుమారులు. 

ఆదికాండము 10:31 => వీరు తమ తమ వంశముల పర్కారము తమ తమ భాషల పర్కారము తమ 

తమ దేశ ములనుబటిట్యు తమ తమ జాతులనుబటిట్యు షేము కుమారులు. 

యెషయా 13:1 => ఆమోజు కుమారుడైన యెషయాకు బబులోనుగూరిచ్ పర్తయ్క్షమైన దేవోకిత్ 

యెషయా 14:32 => జనముల దూత కియయ్వలసిన పర్తుయ్తత్రమేది? యెహోవా సీయోనును 

సాథ్పించియునాన్డు ఆయన జనులలో శర్మనొందినవారు దాని ఆశర్యింతురు అని చెపప్వలెను. 

యిరిమ్యా 50:1 => బబులోనునుగూరిచ్యు కలీద్యుల దేశమునుగూరిచ్యు పర్వకత్యైన యిరీమ్యా 

దావ్రా యెహోవా సెలవిచిచ్న వాకుక్ 
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యిరిమ్యా 51:64 => నేను దానిమీదికి రపిప్ంపబోవుచునన్ అపాయములచేత బబులోను మరల పైకి 

రాలేక ఆలాగే మునిగిపోవును, దాని జనులు అలసియుందురు అను మాటలు నీవు పర్కటింపవలెను. 

యిరీమ్యాయొకక్ మాటలు ఇంతటితో ముగిసెను. 

1 కొరిందీయులకు 14:23 => సంఘమంతయు ఏకముగా కూడి అందరు భాషలతో 

మాటలాడుచుండగా, ఉపదేశము పొందనివారైనను అవిశావ్సులైనను లోపలికి వచిచ్నయెడల, మీరు 

వెఱిఱ్మాటలాడుచునాన్రని అనుకొందురు కదా? 

ఆదికాండము 10:25 => ఏబెరుకు ఇదద్రు కుమారులు పుటిట్రి. వారిలో ఒకని పేరు పెలెగు, 

ఏలయనగా అతని దినములలో భూమి దేశములుగా విభాగింపబడెను. అతని సహోదరుని పేరు 

యొకాత్ను. 

ఆదికాండము 10:32 => వారి వారి జనములలో వారి వారి సంతతుల పర్కారము, నోవహు 

కుమారుల వంశములు ఇవే. జలపర్వాహము గతించిన తరువాత వీరిలో నుండి జనములు భూమిమీద 

వాయ్పించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:26 => మరియు యావదూభ్మిమీద కాపురముండుటకు ఆయన 

యొకనినుండి పర్తి జాతిమనుషుయ్లను సృషిట్ంచి, వారు ఒకవేళ దేవునిని తడవులాడి కనుగొందురేమో 

యని,  

ఆదికాండము 11:2 => వారు తూరుప్న పర్యాణమై పోవుచుండగా షీనారు దేశమందొక మైదానము 

వారికి కనబడెను. అకక్డ వారు నివసించి 

ఆదికాండము 11:4 => మరియు వారు మనము భూమియందంతట చెదిరిపోకుండ ఒక 

పటట్ణమును ఆకాశమునంటు శిఖరముగల ఒక గోపురమును కటుట్కొని, పేరు సంపాదించుకొందము 

రండని మాటలాడుకొనగా 

ఆదికాండము 11:8 => ఆలాగు యెహోవా అకక్డ నుండి భూమియందంతట వారిని చెదరగొటెట్ను 

గనుక వారు ఆ పటట్ణమును కటుట్ట మానిరి. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 32:8 => మహోనన్తుడు జనములకు వారి సావ్సథ్య్ములను 

విభాగించినపుప్డు నరజాతులను పర్తేయ్కించినపుప్డు ఇశార్యేలీయుల లెకక్నుబటిట్ పర్జలకు 

సరిహదుద్లను నియమించెను.  

2 సమూయేలు 18:18 => తన పేరు నిలుపుటకు తనకు కుమారులు లేరనుకొని, అబా ష్లోము తాను 

బర్దికియుండగా ఒక సత్ంభము తెచిచ్ దానిని రాజు లోయలో తన పేరట నిలువబెటిట్, అతడు ఆ 

సత్ంభమునకు తన పేరు పెటిట్యుండెను. నేటివరకు అబా ష్లోము సత్ంభమని దానికి పేరు. 

2 రాజులు 20:12 => ఆ కాలమందు బబులోను రాజును బలదాను కుమారుడునైన బెరోదకబ్లదాను 

హిజిక్యా రోగియైయుండిన సంగతి విని, పతిర్కలను కానుకను అతనియొదద్కు పంపగా 

యెషయా 23:13 => ఇదిగో కలీద్యుల దేశమును చూడుము వారికను జనముగా ఉండరు 

అషూష్రీయులు దానిని అడవిమృగములకు నివాసముగా చేసియునాన్రు. వారు కోటలు కటిట్ంచి దాని 

నగరులను పడగొటిట్యునాన్రు. 

యెషయా 24:10 => నిరాకారమైన పటట్ణము నిరూమ్లము చేయబడెను ఎవడును పర్వేశింపకుండ 

పర్తి యిలుల్ మూయబడియునన్ది. 

యెహెజేక్లు 23:17 => బబులోను వారు సంభోగము కోరివచిచ్ జారతవ్ముచేత దానిని 

అపవితర్పరచిరి; వారిచేత అది అపవితర్పరచబడిన తరువాత, దాని మనసుస్ వారికి యెడమాయెను. 

యాకోబు 3:16 => ఏలయనగా, మతస్రమును వివాదమును ఎకక్డ ఉండునో అకక్డ అలల్రియు 

పర్తి నీచకారయ్మును ఉండును. 

వచనము 10 

షేము వంశావళి ఇది. షేము నూరేండుల్ గలవాడై జలపర్వాహము గతించిన రెండేండల్కు అరప్క్షదును 

కనెను. 

ఆదికాండము 11:27 => తెరహు వంశావళి ఇది; తెరహు అబార్మును నాహోరును హారానును 

కనెను. హారాను లోతును కనెను.  
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ఆదికాండము 10:21 => మరియు ఏబెరు యొకక్ కుమారులందరికి పితరుడును, పెదద్వాడయిన 

యాపెతు సహోదరుడునగు షేముకు కూడ సంతానము పుటెట్ను. 

ఆదికాండము 10:22 => షేము కుమారులు ఏలాము అషూష్రు అరప్క్షదు లూదు అరామనువారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:17 => షేము కుమారులు; ఏలాము అషూష్రు అరప్క్షదు లూదు అరాము 

ఊజు హూలు గెతెరు మెషెకు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:18 => అరప్క్షదు షేలహును కనెను. షేలహు ఏబెరును కనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:19 => ఏబెరునకు ఇదద్రు కుమారులు పుటిట్రి, ఒకని దినములలో భూమి 

విభాగింపబడెను గనుక అతనికి పెలెగు అని పేరు పెటట్బడెను, అతని సహోదరుని పేరు యొకాత్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:20 => యొకాత్ను అలోమ్దాదును షెలపును హసరామ్వెతును యెరహును 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:21 => హదోరమును ఊజాలును దికాల్నును 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:22 => ఏబాలును అబీమాయేలును షేబను 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:23 => ఓఫీరును హవీలాను యోబాలును కనెను, వీరందరును యొకాత్ను 

కుమారులు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:24 => షేము అరప్క్షదు షేలహు ఏబెరు పెలెగు రయూ 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:25 => సెరూగు నాహోరు తెరహు 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:26 => అబార్హామను పేరు పెటట్బడిన అబార్ము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:27 => అబార్హాము కుమారులు, 

లూకా 3:34 => యూదా యాకోబుకు, యాకోబు ఇసాస్కుకు, ఇసాస్కు అబార్హాముకు, అబార్హాము 

తెరహుకు, తెరహు నాహోరుకు, 

లూకా 3:35 => నాహోరు సెరూగుకు, సెరూగు రయూకు, రయూ పెలెగుకు, పెలెగు హెబెరుకు, 

హెబెరు షేలహుకు, 

లూకా 3:36 => షేలహు కేయినానుకు, కేయినాను అరప్క్షదుకు, అరప్క్షదు షేముకు, షేము 

నోవహుకు, నోవహు లెమెకుకు, 
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ఆదికాండము 2:4 => దేవుడైన యెహోవా భూమిని ఆకాశమును చేసిన దినమందు 

భూమాయ్కాశములు సృజించబడినపుప్డు వాటి వాటి ఉతప్తిత్కర్మము ఇదే. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:24 => షేము అరప్క్షదు షేలహు ఏబెరు పెలెగు రయూ 

లూకా 3:36 => షేలహు కేయినానుకు, కేయినాను అరప్క్షదుకు, అరప్క్షదు షేముకు, షేము 

నోవహుకు, నోవహు లెమెకుకు, 

వచనము 11 

షేము అరప్క్షదును కనిన తరువాత ఐదువందల యేండుల్ బర్దికి కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 

ఆదికాండము 5:4 => షేతును కనిన తరువాత ఆదాము బర్దికిన దినములు ఎనిమిదివందల ఏండుల్; 

అతడు కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 

ఆదికాండము 5:5 => ఆదాము బర్దికిన దినములనిన్యు తొమిమ్దివందల ముపప్ది యేండుల్; 

అపుప్డతడు మృతిబొందెను. 

ఆదికాండము 5:6 => షేతు నూట అయిదేండుల్ బర్దికి ఎనోషును కనెను. 

ఆదికాండము 5:7 => ఎనోషును కనిన తరువాత షేతు ఎనిమిదివందల ఏడేండుల్ బర్దికి 

కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 

ఆదికాండము 5:8 => షేతు బర్దికిన దినములనిన్యు తొమిమ్దివందల పండెర్ండేండుల్; అపుప్డతడు 

మృతిబొందెను. 

ఆదికాండము 5:9 => ఎనోషు తొంబది సంవతస్రములు బర్దికి, కేయినానును కనెను. 

ఆదికాండము 5:10 => కేయినానును కనిన తరువాత ఎనోషు ఎనిమిదివందల పదునైదేండుల్ బర్దికి 

కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 

ఆదికాండము 5:11 => ఎనోషు దినములనిన్యు తొమిమ్దివందల అయిదేండుల్; అపుప్డతడు 

మృతిబొందెను. 

ఆదికాండము 5:12 => కేయినాను డెబబ్ది యేండుల్ బర్దికి మహలలేలును కనెను. 
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ఆదికాండము 5:13 => మహలలేలును కనిన తరువాత కేయినాను ఎనిమిది వందల నలువది 

యేండుల్ బర్దికి కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 

ఆదికాండము 5:14 => కేయినాను దినములనిన్యు తొమిమ్దివందల పది యేండుల్; అపుప్డతడు 

మృతిబొందెను. 

ఆదికాండము 5:15 => మహలలేలు అరువది యైదేండుల్ బర్దికి యెరెదును కనెను. 

ఆదికాండము 5:16 => యెరెదును కనిన తరువాత మహలలేలు ఎనిమిదివందల ముపప్ది యేండుల్ 

బర్దికి కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 

ఆదికాండము 5:17 => మహలలేలు దినములనిన్యు ఎనిమిదివందల తొంబదియైదేండుల్; 

అపుప్డతడు మృతిబొందెను. 

ఆదికాండము 5:18 => యెరెదు నూటఅరువది రెండేండుల్ బర్దికి హనోకును కనెను. 

ఆదికాండము 5:19 => హనోకును కనిన తరువాత యెరెదు ఎనిమిదివందల యేండుల్ బర్దికి 

కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 

ఆదికాండము 5:20 => యెరెదు దినములనిన్యు తొమిమ్దివందల అరువది రెండేండుల్; అపుప్డతడు 

మృతిబొందెను. 

ఆదికాండము 5:21 => హనోకు అరువది యైదేండుల్ బర్దికి మెతూషెలను కనెను. 

ఆదికాండము 5:22 => హనోకు మెతూషెలను కనిన తరువాత మూడువందల యేండుల్ దేవునితో 

నడుచుచు కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 

ఆదికాండము 5:23 => హనోకు దినములనిన్యు మూడువందల అరువదియైదేండుల్. 

ఆదికాండము 5:24 => హనోకు దేవునితో నడిచిన తరువాత దేవుడతని తీసికొనిపోయెను గనుక 

అతడు లేకపోయెను. 

ఆదికాండము 5:25 => మెతూషెల నూటఎనుబది యేడేండుల్ బర్దికి లెమెకును కనెను. 

ఆదికాండము 5:26 => మెతూషెల లెమెకును కనిన తరువాత ఏడువందల ఎనుబది రెండేండుల్ బర్దికి 

కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 
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ఆదికాండము 5:27 => మెతూషెల దినములనిన్యు తొమిమ్దివందల అరువది తొమిమ్దియేండుల్; 

అపుప్డతడు మృతిబొందెను. 

ఆదికాండము 5:28 => లెమెకు నూటఎనుబది రెండేండుల్ బర్దికి ఒక కుమారుని కని 

ఆదికాండము 5:29 => భూమిని యెహోవా శపించినందువలన కలిగిన మనచేతుల కషట్ము 

విషయములోను మన పని విషయములోను ఇతడు మనకు నెమమ్ది కలుగజేయుననుకొని అతనికి 

నోవహు అని పేరు పెటెట్ను 

ఆదికాండము 5:30 => లెమెకు నోవహును కనిన తరువాత ఏనూట తొంబదియైదేండుల్ బర్దికి 

కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 

ఆదికాండము 5:31 => లెమెకు దినములనిన్యు ఏడువందల డెబబ్ది యేడేండుల్; అపుప్డతడు 

మృతిబొందెను. 

ఆదికాండము 5:32 => నోవహు ఐదువందల యేండుల్ గలవాడై షేమును హామును యాపెతును 

కనెను. 

ఆదికాండము 1:28 => దేవుడు వారిని ఆశీరవ్దించెను; ఎటల్నగా మీరు ఫలించి అభివృదిధ్పొంది 

విసత్రించి భూమిని నిండించి దానిని లోపరచుకొనుడి; సముదర్పు చేపలను ఆకాశ పకుష్లను 

భూమిమీద పార్కు పర్తి జీవిని ఏలుడని దేవుడు వారితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 5:4 => షేతును కనిన తరువాత ఆదాము బర్దికిన దినములు ఎనిమిదివందల ఏండుల్; 

అతడు కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 

ఆదికాండము 9:7 => మీరు ఫలించి అభివృదిధ్నొందుడి; మీరు భూమిమీద సమృదిధ్గా సంతానము 

కని విసత్రించుడని వారితో చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 127:3 => కుమారులు యెహోవా అనుగర్హించు సావ్సథ్య్ము గరభ్ఫలము ఆయన యిచుచ్ 

బహుమానమే 

కీరత్నలు 127:4 => యౌవనకాలమందు పుటిట్న కుమారులు బలవంతుని చేతిలోని 

బాణములవంటివారు. 
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కీరత్నలు 128:3 => నీ లోగిట నీ భారయ్ ఫలించు దార్కాష్వలిల్వలె నుండును నీ భోజనపు బలల్చుటుట్ నీ 

పిలల్లు ఒలీవ మొకక్లవలె నుందురు. 

కీరత్నలు 128:4 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవాడు ఈలాగు ఆశీరవ్దింపబడును. 

కీరత్నలు 144:12 => మా కుమారులు తమ యౌవన కాలమందు ఎదిగిన మొకక్లవలె ఉనాన్రు మా 

కుమారెత్లు నగరునకై చెకిక్న మూలకంబములవలె ఉనాన్రు. 

ఆదికాండము 9:29 => నోవహు బర్దికిన దినములనిన్యు తొమిమ్దివందల ఏబది యేండుల్; 

అపుప్డతడు మృతిబొందెను. 

ఆదికాండము 47:9 => యాకోబు నేను యాతర్చేసిన సంవతస్రములు నూట ముపప్ది, నేను 

జీవించిన సంవతస్రములు కొంచెము గాను దుఃఖసహితమైనవిగా ఉనన్వి. అవి నా పితరులు 

యాతర్చేసిన దినములలో వారు జీవించిన సంవతస్రములనిన్ కాలేదని ఫరోతో చెపిప్ 

వచనము 12 

అరప్క్షదు ముపప్ది యైదేండుల్ బర్దికి షేలహును కనెను. 

లూకా 3:36 => షేలహు కేయినానుకు, కేయినాను అరప్క్షదుకు, అరప్క్షదు షేముకు, షేము 

నోవహుకు, నోవహు లెమెకుకు, 

ఆదికాండము 5:4 => షేతును కనిన తరువాత ఆదాము బర్దికిన దినములు ఎనిమిదివందల ఏండుల్; 

అతడు కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 

ఆదికాండము 10:24 => అరప్క్షదు షేలహును కనెను. షేలహు ఏబెరును కనెను.  

1 దినవృతాత్ంతములు 1:18 => అరప్క్షదు షేలహును కనెను. షేలహు ఏబెరును కనెను. 

లూకా 3:35 => నాహోరు సెరూగుకు, సెరూగు రయూకు, రయూ పెలెగుకు, పెలెగు హెబెరుకు, 

హెబెరు షేలహుకు, 

వచనము 13 

అరప్క్షదు షేలహును కనిన తరువాత నాలుగువందల మూడేండుల్ బర్దికి కుమారులను కుమారెత్లను 

కనెను. 
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ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 14 

షేలహు ముపప్ది యేండుల్ బర్దికి ఏబెరును కనెను. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 15 

షేలహు ఏబెరును కనిన తరువాత నాలుగువందల మూడేండుల్ బర్దికి కుమారులను కుమారెత్లను 

కనెను. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 16 

ఏబెరు ముపప్ది నాలుగేండుల్ బర్దికి పెలెగును కనెను. 

ఆదికాండము 10:21 => మరియు ఏబెరు యొకక్ కుమారులందరికి పితరుడును, పెదద్వాడయిన 

యాపెతు సహోదరుడునగు షేముకు కూడ సంతానము పుటెట్ను. 

ఆదికాండము 10:25 => ఏబెరుకు ఇదద్రు కుమారులు పుటిట్రి. వారిలో ఒకని పేరు పెలెగు, 

ఏలయనగా అతని దినములలో భూమి దేశములుగా విభాగింపబడెను. అతని సహోదరుని పేరు 

యొకాత్ను. 

సంఖాయ్కాండము 24:24 => కితీత్ము తీరమునుండి ఓడలు వచుచ్ను. అవి అషూష్రును ఏబెరును 

బాధించును. కితీత్యులుకూడ నితయ్నాశనము పొందుదురనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:19 => ఏబెరునకు ఇదద్రు కుమారులు పుటిట్రి, ఒకని దినములలో భూమి 

విభాగింపబడెను గనుక అతనికి పెలెగు అని పేరు పెటట్బడెను, అతని సహోదరుని పేరు యొకాత్ను. 

లూకా 3:35 => నాహోరు సెరూగుకు, సెరూగు రయూకు, రయూ పెలెగుకు, పెలెగు హెబెరుకు, 

హెబెరు షేలహుకు, 

వచనము 17 
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ఏబెరు పెలెగును కనిన తరువాత నాలుగువందల ముపప్ది యేండుల్ బర్దికి కుమారులను కుమారెత్లను 

కనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:19 => ఏబెరునకు ఇదద్రు కుమారులు పుటిట్రి, ఒకని దినములలో భూమి 

విభాగింపబడెను గనుక అతనికి పెలెగు అని పేరు పెటట్బడెను, అతని సహోదరుని పేరు యొకాత్ను. 

లూకా 3:35 => నాహోరు సెరూగుకు, సెరూగు రయూకు, రయూ పెలెగుకు, పెలెగు హెబెరుకు, 

హెబెరు షేలహుకు, 

వచనము 18 

పెలెగు ముపప్ది యేండుల్ బర్దికి రయూను కనెను. 

లూకా 3:35 => నాహోరు సెరూగుకు, సెరూగు రయూకు, రయూ పెలెగుకు, పెలెగు హెబెరుకు, 

హెబెరు షేలహుకు, 

వచనము 19 

పెలెగు రయూను కనిన తరువాత రెండువందల తొమిమ్ది యేండుల్ బర్దికి కుమారులను కుమారెత్లను 

కనెను. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 20 

రయూ ముపప్ది రెండేండుల్ బర్దికి సెరూగును కనెను. 

లూకా 3:35 => నాహోరు సెరూగుకు, సెరూగు రయూకు, రయూ పెలెగుకు, పెలెగు హెబెరుకు, 

హెబెరు షేలహుకు, 

పర్సంగి 1:4 => తరము వెంబడి తరము గతించిపోవుచునన్ది; భూమి యొకటే యెలల్పుప్డును 

నిలుచునది. 

వచనము 21 
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రయూ సెరూగును కనిన తరువాత రెండువందల ఏడేండుల్ బర్దికి కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 22 

సెరూగు ముపప్ది యేండుల్ బర్దికి నాహోరును కనెను. 

యెహోషువ 24:2 => యెహోషువ జనులందరితో ఇటల్నెను ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా 

చెపుప్నదేమనగా ఆదికాలమునుండి మీ పితరులు, అనగా అబార్హాముకును నాహోరుకును తండిర్యైన 

తెరహు కుటుంబికులు నది (యూఫర్టీసు) అదద్రిని నివసించి యితర దేవతలను పూజించిరి. 

వచనము 23 

సెరూగు నాహోరును కనిన తరువాత రెండువందల యేండుల్ బర్దికి కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 24 

నాహోరు ఇరువది తొమిమ్ది యేండుల్ బర్దికి తెరహును కనెను. 

లూకా 3:34 => యూదా యాకోబుకు, యాకోబు ఇసాస్కుకు, ఇసాస్కు అబార్హాముకు, అబార్హాము 

తెరహుకు, తెరహు నాహోరుకు, 

ఆదికాండము 31:53 => అబార్హాము దేవుడు నాహోరు దేవుడు వారి తండిర్ దేవుడు మనమధయ్ 

నాయ్యము తీరుచ్నని చెపెప్ను. అపుప్డు యాకోబు తన తండిర్యైన ఇసాస్కు భయపడిన దేవుని తోడని 

పర్మాణము చేసెను 

ఆదికాండము 47:9 => యాకోబు నేను యాతర్చేసిన సంవతస్రములు నూట ముపప్ది, నేను 

జీవించిన సంవతస్రములు కొంచెము గాను దుఃఖసహితమైనవిగా ఉనన్వి. అవి నా పితరులు 

యాతర్చేసిన దినములలో వారు జీవించిన సంవతస్రములనిన్ కాలేదని ఫరోతో చెపిప్ 

వచనము 25 
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నాహోరు తెరహును కనిన తరువాత నూటపందొమిమ్ది యేండుల్ బర్దికి కుమారులను కుమారెత్లను 

కనెను. 

ఆదికాండము 24:4 => నా సవ్దేశమందునన్ నా బంధువులయొదద్కు వెళి ల్ ఇసాస్కను నా కుమారునికి 

భారయ్ను తెచుచ్నటుల్ ఆకాశముయొకక్ దేవుడును భూమియొకక్ దేవుడునైన యెహోవా తోడని నీచేత 

పర్మాణము చేయించెదననెను. 

ఆదికాండము 47:9 => యాకోబు నేను యాతర్చేసిన సంవతస్రములు నూట ముపప్ది, నేను 

జీవించిన సంవతస్రములు కొంచెము గాను దుఃఖసహితమైనవిగా ఉనన్వి. అవి నా పితరులు 

యాతర్చేసిన దినములలో వారు జీవించిన సంవతస్రములనిన్ కాలేదని ఫరోతో చెపిప్ 

యెహెజేక్లు 16:3 => పర్భువైన యెహోవా యెరూషలేమును గూరిచ్ యీ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు 

నీ ఉతప్తిత్యు నీ జననమును కనానీయుల దేశసంబంధమైనవి; నీ తండిర్ అమోరీయుడు, నీ తలిల్ 

హితీత్యురాలు. 

వచనము 26 

తెరహు డెబబ్ది యేండుల్ బర్దికి అబార్మును నాహోరును హారానును కనెను. 

ఆదికాండము 12:4 => యెహోవా అతనితో చెపిప్న పర్కారము అబార్ము వెళె ల్ను. లోతు అతనితో 

కూడ వెళె ల్ను. అబార్ము హారాను నుండి బయలుదేరినపుప్డు డెబబ్ది యైదేండల్ యీడు గలవాడు. 

ఆదికాండము 12:5 => అబార్ము తన భారయ్యయిన శారయిని తన సహోదరుని కుమారుడయిన 

లోతును, హారానులో తానును వారును ఆరిజ్ంచిన యావదాసిత్ని వారు సంపాదించిన సమసత్మైన 

వారిని తీసికొని కనానను దేశమునకు వచిచ్రి 

ఆదికాండము 22:20 => ఆ సంగతులు జరిగిన తరువాత అబార్హామునకు తెలుపబడినదేమనగా 

మిలాక్ అను ఆమెయు నీ సహోదరుడగు నాహోరునకు పిలల్లను కనెను. 

ఆదికాండము 22:21 => వారు ఎవరెవరనగా అతని జేయ్షట్కుమారుడైన ఊజు, ఇతని తముమ్డైన 

బూజు, అరాము తండిర్యైన కెమూయేలు, 
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ఆదికాండము 22:22 => కెసెదు, హజో, షిలాద్షు, యిదాల్పు, బెతూయేలు. బెతూయేలు రిబాక్ను 

కనెను. 

ఆదికాండము 22:23 => ఆ యెనిమిదిమందిని మిలాక్ అబార్హాము సహోదరుడగు నాహోరునకు 

కనెను. 

ఆదికాండము 22:24 => మరియు రయూమా అను అతని, ఉపపతిన్యు తెబహును, గహమును 

తహషును మయకాను కనెను. 

ఆదికాండము 29:4 => యాకోబు వారిని చూచి అనన్లారా, మీరెకక్డివారని అడుగగా వారు మేము 

హారానువారమనిరి. 

ఆదికాండము 29:5 => అతడు నాహోరు కుమారుడగు లాబానును మీరెరుగుదురా అని 

వారినడుగగా వారు ఎరుగుదుమనిరి. 

యెహోషువ 24:2 => యెహోషువ జనులందరితో ఇటల్నెను ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా 

చెపుప్నదేమనగా ఆదికాలమునుండి మీ పితరులు, అనగా అబార్హాముకును నాహోరుకును తండిర్యైన 

తెరహు కుటుంబికులు నది (యూఫర్టీసు) అదద్రిని నివసించి యితర దేవతలను పూజించిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:26 => అబార్హామను పేరు పెటట్బడిన అబార్ము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:27 => అబార్హాము కుమారులు, 

ఆదికాండము 11:31 => తెరహు తన కుమారుడగు అబార్మును, తన కుమారుని కుమారుడు, 

అనగా హారాను కుమారుడగు లోతును, తన కుమారుడగు అబార్ము భారయ్యయిన శారయి అను తన 

కోడలిని తీసికొని కనానుకు వెళుళ్టకు కలీద్యుల ఊరను పటట్ణములో నుండి వారితో కూడ 

బయలుదేరి హారాను మటుట్కు వచిచ్ అకక్డ నివసించిరి. 

వచనము 27 

తెరహు వంశావళి ఇది; తెరహు అబార్మును నాహోరును హారానును కనెను. హారాను లోతును కనెను.  

ఆదికాండము 11:31 => తెరహు తన కుమారుడగు అబార్మును, తన కుమారుని కుమారుడు, 

అనగా హారాను కుమారుడగు లోతును, తన కుమారుడగు అబార్ము భారయ్యయిన శారయి అను తన 
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కోడలిని తీసికొని కనానుకు వెళుళ్టకు కలీద్యుల ఊరను పటట్ణములో నుండి వారితో కూడ 

బయలుదేరి హారాను మటుట్కు వచిచ్ అకక్డ నివసించిరి. 

ఆదికాండము 12:4 => యెహోవా అతనితో చెపిప్న పర్కారము అబార్ము వెళె ల్ను. లోతు అతనితో 

కూడ వెళె ల్ను. అబార్ము హారాను నుండి బయలుదేరినపుప్డు డెబబ్ది యైదేండల్ యీడు గలవాడు. 

ఆదికాండము 13:1 => అబార్ము తనకు కలిగిన సమసత్మును తన భారయ్ను తనతోకూడ నునన్ 

లోతును వెంటబెటుట్కొని ఐగుపుత్లో నుండి నెగెబునకు వెళె ల్ను. 

ఆదికాండము 13:2 => అబార్ము వెండి బంగారము పశువులు కలిగి బహు ధనవంతుడై యుండెను. 

ఆదికాండము 13:3 => అతడు పర్యాణము చేయుచు దకిష్ణము నుండి బేతేలు వరకు, అనగా 

బేతేలుకును హాయికిని మధయ్ తన గుడారము మొదట ఉండిన సథ్లము వరకు వెళి ల్ 

ఆదికాండము 13:4 => తాను మొదట బలిపీఠమును కటిట్న చోట చేరెను. అకక్డ అబార్ము 

యెహోవా నామమున పార్రథ్న చేసెను. 

ఆదికాండము 13:5 => అబార్ముతో కూడ వెళి ల్న లోతుకును గొఱ ఱ్లు గొడుల్ గుడారములు ఉండెను 

గనుక 

ఆదికాండము 13:6 => వారు కలిసి నివసించుటకు ఆ పర్దేశము చాలకపోయెను; ఎందుకనగా వారి 

ఆసిత్ వారు కలిసి నివసించలేనంత విసాత్రమై యుండెను. 

ఆదికాండము 13:7 => అపుప్డు అబార్ము పశువుల కాపరులకును లోతు పశువుల కాపరులకును 

కలహము పుటెట్ను. ఆ కాలమందు కనానీయులు పెరిజీజ్యులు ఆ దేశములో కాపురముండిరి. 

ఆదికాండము 13:8 => కాబటిట్ అబార్ము మనము బంధువులము గనుక నాకు నీకును, నా పశువుల 

కాపరులకు నీ పశువుల కాపరులకును కలహముండకూడదు. 

ఆదికాండము 13:9 => ఈ దేశమంతయు నీ యెదుట నునన్దిగదా, దయచేసి ననున్ విడిచి వేరుగా 

నుండుము. నీవు ఎడమతటుట్నకు వెళి ల్నయెడల నేను కుడితటుట్కును, నీవు కుడితటుట్నకు వెళి ల్నయెడల 

నేను యెడమతటుట్నకును వెళుల్దునని లోతుతో చెపప్గా 
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ఆదికాండము 13:10 => లోతు తన కనున్లెతిత్ యొరాద్ను పార్ంతమంతటిని చూచెను. యెహోవా 

సొదొమ గొమొఱాఱ్ అను పటట్ణములను నాశనము చేయకమునుపు సోయరుకు వచుచ్వరకు 

అదంతయు యెహోవా తోటవలెను ఐగుపుత్ దేశమువలెను నీళుల్ పారు దేశమై యుండెను. 

ఆదికాండము 13:11 => కాబటిట్ లోతు తనకు యొరాద్ను పార్ంతమంతటిని ఏరప్రచుకొని తూరుప్గా 

పర్యాణము చేసెను. అటుల్ వారు ఒకరికొకరు వేరై పోయిరి. 

ఆదికాండము 14:12 => మరియు అబార్ము సహోదరుని కుమారుడైన లోతు సొదొమలో 

కాపురముండెను గనుక అతనిని అతని ఆసిత్ని పటుట్కొనిపోగా 

ఆదికాండము 19:1 => ఆ సాయంకాలమందు ఆ ఇదద్రు దేవదూతలు సొదొమ చేరునపప్టికి లోతు 

సొదొమ గవినియొదద్ కూరుచ్ండియుండెను. లోతు వారిని చూచి వారిని ఎదురొక్నుటకు లేచి సాషాట్ంగ 

నమసాక్రము చేసి 

ఆదికాండము 19:2 => నా పర్భువులారా, దయచేసి మీ దాసుని యింటికి వచిచ్ రాతిర్ వెళల్బుచిచ్ కాళుల్ 

కడుగుకొనుడి, మీరు పెందలకడ లేచి మీ తోర్వను వెళళ్వచుచ్ననెను. అందుకు వారు ఆలాగు కాదు, 

నడివీధిలో రాతిర్ వెళల్బుచెచ్దమని చెపిప్రి 

ఆదికాండము 19:3 => అయినను అతడు మికిక్లి బలవంతము చేసినపుప్డు వారు అతనితటుట్ తిరిగి 

అతని యింట పర్వేశించిరి. అతడు వారికి విందుచేసి పొంగని రొటెట్లు కాలచ్గా వారు భోజనము 

చేసిరి. 

ఆదికాండము 19:4 => వారు పండుకొనకముందు ఆ పటట్ణసుథ్లు, అనగా సొదొమ మనుషుయ్లు, 

బాలురును వృదుధ్లును పర్జలందరును నలుదికుక్లనుండి కూడివచిచ్ ఆ యిలుల్ చుటట్వేసి 

ఆదికాండము 19:5 => లోతును పిలిచి ఈ రాతిర్ నీయొదద్కు వచిచ్న మనుషుయ్లు ఎకక్డ? మేము 

వారిని కూడునటుల్ మాయొదద్కు వారిని వెలుపలికి తీసికొని రమమ్ని అతనితో చెపప్గా 

ఆదికాండము 19:6 => లోతు వెలుపల దావ్రము నొదద్నునన్ వారి దగగ్రకు వెళి ల్ తన వెనుక 

తలుపువేసి 

ఆదికాండము 19:7 => అనన్లారా, ఇంత పాతకము కటుట్కొనకుడి; 
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ఆదికాండము 19:8 => ఇదిగో పురుషుని కూడని యిదద్రు కుమారెత్లు నాకునాన్రు. సెలవైతే వారిని 

మీయొదద్కు వెలుపలికి తీసికొని వచెచ్దను, వారిని మీ మనసుస్ వచిచ్నటుల్ చేయుడి. 

ఆదికాండము 19:9 => ఈ మనుషుయ్లు నా యింటినీడకు వచిచ్యునాన్రు గనుక వారిని మీరేమి 

చేయకూడదని చెపిప్నపుప్డు వారు నీవు అవతలికి పొమమ్నిరి. మరియు వారు వీడెవడో మనలోనికి 

పరదేశిగావచిచ్ తీరప్రిగానుండ చూచుచునాన్డు; కాగా వారికంటె నీకు ఎకుక్వ కీడు చేసెదమని చెపిప్ 

లోతు అను ఆ మనుషుయ్నిమీద దొమిమ్గాపడి తలుపు పగులగొటుట్టకు సమీపించిరి. 

ఆదికాండము 19:10 => అయితే ఆ మనుషుయ్లు తమచేతులు చాపి లోతును ఇంటిలోపలికి 

తమయొదద్కు తీసికొని తలుపు వేసిరి. 

ఆదికాండము 19:11 => అపుప్డు వారు పినన్లు మొదలుకొని పెదద్లవరకు ఆ ఇంటి దావ్రము 

దగగ్రనునన్ వారికి కనుమబుబ్ కలుగజేయగా వారు దావ్రము కనుగొనలేక విసికిరి. 

ఆదికాండము 19:12 => అపుప్డా మనుషుయ్లు లోతుతో ఇకక్డ నీకు మరియెవరునాన్రు? నీ అలుల్ని 

నీ కుమారులను నీ కుమారెత్లను ఈ ఊరిలో నీకు కలిగినవారినందరిని వెలుపలికి తీసికొనిరముమ్; 

ఆదికాండము 19:13 => మేము ఈ చోటు నాశనము చేయవచిచ్తివిు; వారినిగూరిచ్న మొర 

యెహోవా సనిన్ధిలో గొపప్దాయెను గనుక దాని నాశనము చేయుటకు యెహోవా మముమ్ను పంపెనని 

చెపప్గా 

ఆదికాండము 19:14 => లోతు బయటికి వెళి ల్ తన కుమారెత్లను పెండాల్డనైయునన్ తన అలుల్ళల్తో 

మాటలాడి లెండి, ఈ చోటు విడిచిపెటిట్ రండి; యెహోవా ఈ పటట్ణమును నాశనము 

చేయబోవుచునాన్డని చెపెప్ను. అయితే అతడు తన అలుల్ళల్ దృషిట్కి ఎగతాళి చేయువానివలె నుండెను. 

ఆదికాండము 19:15 => తెలల్వారినపుప్డు ఆ దూతలు లోతును తవ్రపెటిట్ లెముమ్; ఈ ఊరి 

దోషశిక్షలో నశించిపోకుండ నీ భారయ్ను ఇకక్డనునన్ నీ యిదద్రు కుమారెత్లను తీసికొని రమమ్ని చెపిప్రి. 

ఆదికాండము 19:16 => అతడు తడవు చేసెను. అపుప్డు అతని మీద యెహోవా కనికరపడుటవలన 

ఆ మనుషుయ్లు అతనిచేతిని అతని భారయ్చేతిని అతని యిదద్రు కుమారెత్లచేతులను పటుట్కొని వెలుపలికి 

తీసికొని వచిచ్ ఆ ఊరి బయటనుంచిరి 
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ఆదికాండము 19:17 => ఆ దూతలు వారిని వెలుపలికి తీసికొని వచిచ్న తరువాత ఆయన నీ 

పార్ణమును దకిక్ంచుకొనునటుల్ పారిపొముమ్, నీ వెనుక చూడకుము, ఈ మైదానములో ఎకక్డను 

నిలువక నీవు నశించిపోకుండ ఆ పరవ్తమునకు పారిపొమమ్ని చెపప్గా  

ఆదికాండము 19:18 => లోతు పర్భువా ఆలాగు కాదు.  

ఆదికాండము 19:19 => ఇదిగో నీ కటాక్షము నీ దాసునిమీద వచిచ్నది; నా పార్ణము 

రకిష్ంచుటవలన నీవు నాయెడల కనుపరచిన నీ కృపను ఘనపరచితివి; నేను ఆ పరవ్తమునకు 

తపిప్ంచుకొని పోలేను; ఈ కీడు నాకు సంభవించి చచిచ్పోవుదునేమో 

ఆదికాండము 19:20 => ఇదిగో పారిపోవుటకు ఈ ఊరు సమీపములో ఉనన్ది, అది చినన్ది, 

ననన్కక్డికి తపిప్ంచుకొని పోనిముమ్ అది చినన్ది గదా, నేను బర్దుకుదునని చెపిప్నపుప్డు 

ఆదికాండము 19:21 => ఆయన ఇదిగో నీవు చెపిప్న ఈ ఊరు నాశనము చేయను. ఈ 

విషయములో నీ మనవి అంగీకరించితిని; 

ఆదికాండము 19:22 => నీవు తవ్రపడి అకక్డికి తపిప్ంచుకొని పొముమ్; నీవకక్డ చేరువరకు 

నేనేమియు చేయలేననెను. అందుచేత ఆ ఊరికి సోయరు అను పేరు పెటట్బడెను. 

ఆదికాండము 19:23 => లోతు సోయరుకు వచిచ్నపుప్డు ఆ దేశమున సూరుయ్డు ఉదయించెను. 

ఆదికాండము 1 9 : 2 4 = > అపుప్డు యెహోవా సొదొమమీదను గొమొఱాఱ్మీదను 

యెహోవాయొదద్నుండి గంధకమును అగిన్ని ఆకాశమునుండి కురిపించి 

ఆదికాండము 19:25 => ఆ పటట్ణములను ఆ మైదానమంతటిని ఆ పటట్ణములలో 

నివసించినవారినందరిని నేలమొలకలను నాశనము చేసెను. 

ఆదికాండము 19:26 => అయితే లోతు భారయ్ అతని వెనుకనుండి తిరిగి చూచి 

ఉపుప్సథ్ంభమాయెను. 

ఆదికాండము 19:27 => తెలల్వారినపుప్డు అబార్హాము లేచి తాను యెహోవా సనిన్ధిని నిలిచిన 

చోటికి వచిచ్ 

ఆదికాండము 19:28 => సొదొమ గొమొఱాఱ్ల తటుట్ను ఆ మైదానపు పర్దేశము యావతుత్ను చూడగా 

అదిగో ఆ పర్దేశపు పొగ ఆవము పొగవలె లేచుచుండెను. 
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ఆదికాండము 19:29 => దేవుడు ఆ మైదానపు పటట్ణములను పాడుచేసినపుప్డు దేవుడు 

అబార్హామును జాఞ్పకము చేసికొని, లోతు కాపురమునన్ పటట్ణములను నాశనము చేసినపుప్డు ఆ 

నాశనము మధయ్న లోతు నశించకుండ అతని తపిప్ంచెను. 

2 పేతురు 2:7 => దురామ్రుగ్ల కామవికారయుకత్మైన నడవడిచేత బహు బాధపడిన నీతిమంతుడగు 

లోతును తపిప్ంచెను. 

ఆదికాండము 11:10 => షేము వంశావళి ఇది. షేము నూరేండుల్ గలవాడై జలపర్వాహము గతించిన 

రెండేండల్కు అరప్క్షదును కనెను. 

ఆదికాండము 13:8 => కాబటిట్ అబార్ము మనము బంధువులము గనుక నాకు నీకును, నా పశువుల 

కాపరులకు నీ పశువుల కాపరులకును కలహముండకూడదు. 

ఆదికాండము 14:14 => అబార్ము తన తముమ్డు చెరపటట్బడెనని విని తన యింట పుటిట్ 

అలవరచబడిన మూడువందల పదునెనమండుగురిని వెంటబెటుట్కొని దాను మటుట్కు ఆ రాజులను 

తరిమెను. 

ఆదికాండము 24:15 => అతడు మాటలాడుట చాలింపకముందే అబార్హాము సహోదరుడైన 

నాహోరు భారయ్యగు మిలాక్ కుమారుడైన బెతూయేలుకు పుటిట్న రిబాక్ కడవ భుజము మీద 

పెటుట్కొనివచెచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:27 => అబార్హాము కుమారులు, 

వచనము 28 

హారాను తాను పుటిట్న దేశమందలి కలీద్యుల ఊరను పటట్ణములో తన తండిర్యైన తెరహు కంటె 

ముందుగా మృతిబొందెను. 

ఆదికాండము 15:7 => మరియు ఆయన నీవు ఈ దేశమును సవ్తంతిర్ంచుకొనునటుల్ దాని 

నీకిచుచ్టకు కలీద్యుల ఊరను పటట్ణములో నుండి నినున్ ఇవతలకు తీసికొని వచిచ్న యెహోవాను నేనే 

అని చెపిప్నపుప్డు 
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నెహెమాయ్ 9:7 => దేవా యెహోవా, అబార్మును ఏరప్రచుకొని, కలీద్యుల ఊరు అను సథ్లము నుండి 

ఇవతలకు అతని రపిప్ంచి అతనికి అబార్హామను పేరు పెటిట్నవాడవు నీవే. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:2 => అందుకు సెత్ఫను చెపిప్నదేమనగా సహోదరులారా, తండుర్లారా, 

వినుడి. మన పితరుడైన అబార్హాము హారానులో కాపురముండక మునుపు మెసొపొతమియలో 

ఉనన్పుప్డు మహిమగల దేవుడు అతనికి పర్తయ్క్షమై 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:3 => నీవు నీ దేశమును నీ సవ్జనమును విడిచి బయలుదేరి, నేను నీకు 

చూపింపబోవు దేశమునకు రమమ్ని అతనితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:4 => అపుప్డతడు కలీద్యుల దేశమును విడిచిపోయి హారానులో 

కాపురముండెను. అతని తండిర్ చనిపోయిన తరువాత, అకక్డ నుండి మీరిపుప్డు కాపురమునన్ యీ 

దేశమందు నివసించుటకై దేవుడతని తీసికొనివచెచ్ను 

ఆదికాండము 11:31 => తెరహు తన కుమారుడగు అబార్మును, తన కుమారుని కుమారుడు, 

అనగా హారాను కుమారుడగు లోతును, తన కుమారుడగు అబార్ము భారయ్యయిన శారయి అను తన 

కోడలిని తీసికొని కనానుకు వెళుళ్టకు కలీద్యుల ఊరను పటట్ణములో నుండి వారితో కూడ 

బయలుదేరి హారాను మటుట్కు వచిచ్ అకక్డ నివసించిరి. 

యోబు 1:17 => అతడు ఇంక మాటలాడుచుండగా మరియొకడు వచిచ్ కలీద్యులు మూడు 

సమూహములుగా వచిచ్ ఒంటెలమీద పడి వాటిని కొనిపోయి ఖడగ్ముచేత పనివారిని చంపిరి; నీకు 

దానిని తెలియజేయుటకు నేనొకక్డనే తపిప్ంచుకొని వచిచ్యునాన్ననెను. 

యెషయా 23:13 => ఇదిగో కలీద్యుల దేశమును చూడుము వారికను జనముగా ఉండరు 

అషూష్రీయులు దానిని అడవిమృగములకు నివాసముగా చేసియునాన్రు. వారు కోటలు కటిట్ంచి దాని 

నగరులను పడగొటిట్యునాన్రు. 

వచనము 29 

అబార్మును నాహోరును వివాహము చేసికొనిరి. అబార్ము భారయ్ పేరు శారయి; నాహోరు భారయ్ పేరు 

మిలాక్, ఆమె మిలాక్కును ఇసాక్కును తండిర్యైన హారాను కుమారెత్. 
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ఆదికాండము 17:15 => మరియు దేవుడు నీ భారయ్యైన శారయి పేరు శారయి అనవదుద్; 

ఏలయనగా ఆమె పేరు శారా 

ఆదికాండము 20:12 => అంతేకాక ఆమె నా చెలెల్లనుమాట నిజమే; ఆమె నా తండిర్ కుమారెత్గాని 

నా తలిల్ కుమారెత్ కాదు; ఆమె నాకు భారయ్యైనది. 

ఆదికాండము 22:20 => ఆ సంగతులు జరిగిన తరువాత అబార్హామునకు తెలుపబడినదేమనగా 

మిలాక్ అను ఆమెయు నీ సహోదరుడగు నాహోరునకు పిలల్లను కనెను. 

ఆదికాండము 24:15 => అతడు మాటలాడుట చాలింపకముందే అబార్హాము సహోదరుడైన 

నాహోరు భారయ్యగు మిలాక్ కుమారుడైన బెతూయేలుకు పుటిట్న రిబాక్ కడవ భుజము మీద 

పెటుట్కొనివచెచ్ను. 

ఆదికాండము 11:31 => తెరహు తన కుమారుడగు అబార్మును, తన కుమారుని కుమారుడు, 

అనగా హారాను కుమారుడగు లోతును, తన కుమారుడగు అబార్ము భారయ్యయిన శారయి అను తన 

కోడలిని తీసికొని కనానుకు వెళుళ్టకు కలీద్యుల ఊరను పటట్ణములో నుండి వారితో కూడ 

బయలుదేరి హారాను మటుట్కు వచిచ్ అకక్డ నివసించిరి. 

ఆదికాండము 20:12 => అంతేకాక ఆమె నా చెలెల్లనుమాట నిజమే; ఆమె నా తండిర్ కుమారెత్గాని 

నా తలిల్ కుమారెత్ కాదు; ఆమె నాకు భారయ్యైనది. 

ఆదికాండము 12:13 => నీవలన నాకు మేలు కలుగునటుల్ను నినున్బటిట్ నేను బర్దుకునటుల్ను నీవు 

నా సహోదరివని దయచేసి చెపుప్మనెను. 

ఆదికాండము 24:24 => అందుకామె నేను నాహోరుకు మిలాక్కనిన కుమారుడగు బెతూయేలు 

కుమారెత్ననెను. 

ఆదికాండము 24:36 => నా యజమానుని భారయ్యైన శారా వృదాధ్పయ్ములో నా యజమానునికి 

కుమారుని కనెను; నా యజమానుడు తనకు కలిగినది యావతుత్ను అతనికిచిచ్యునాన్డు; 

యెహెజేక్లు 16:3 => పర్భువైన యెహోవా యెరూషలేమును గూరిచ్ యీ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు 

నీ ఉతప్తిత్యు నీ జననమును కనానీయుల దేశసంబంధమైనవి; నీ తండిర్ అమోరీయుడు, నీ తలిల్ 

హితీత్యురాలు. 
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వచనము 30 

శారయి గొడార్లై యుండెను. ఆమెకు సంతానము లేదు. 

ఆదికాండము 15:2 => అందుకు అబార్ము పర్భువైన యెహోవా నాకేమి యిచిచ్ననేమి? నేను 

సంతానము లేనివాడనై పోవుచునాన్నే; దమసుక్ ఎలీయెజెరే నాయింటి ఆసిత్కరత్యగును గదా 

ఆదికాండము 15:3 => మరియు అబార్ము ఇదిగో నీవు నాకు సంతానమియయ్లేదు గనుక నా 

పరివారములో ఒకడు నాకు వారసుడగునని చెపప్గా 

ఆదికాండము 16:1 => అబార్ము భారయ్యైన శారయి అతనికి పిలల్లు కనలేదు. ఆమెకు హాగరు అను 

ఐగుపీత్యురాలైన దాసి యుండెను. 

ఆదికాండము 16:2 => కాగా శారయి ఇదిగో నేను పిలల్లు కనకుండ యెహోవా చేసియునాన్డు. నీవు 

దయచేసి నా దాసితో పొముమ్; ఒకవేళ ఆమెవలన నాకు సంతానము కలుగవచుచ్నని అబార్ముతో 

చెపెప్ను; అబార్ము శారయి మాట వినెను. 

ఆదికాండము 18:11 => అబార్హామును శారాయును బహుకాలము గడచిన వృదుధ్లై యుండిరి. సతరీ 

ధరమ్ము శారాకు నిలిచిపోయెను గనుక 

ఆదికాండము 18:12 => శారా నేను బలము ఉడిగిన దాననైన తరువాత నాకు సుఖము కలుగునా? 

నా యజమానుడును వృదుధ్డైయునాన్డు గదా అని తనలో నవువ్కొనెను. 

ఆదికాండము 21:1 => యెహోవా తాను చెపిప్న పర్కారము శారాను దరిశ్ంచెను. యెహోవా 

తానిచిచ్న మాటచొపుప్న శారానుగూరిచ్ చేసెను. 

ఆదికాండము 21:2 => ఎటల్నగా దేవుడు అబార్హాముతో చెపిప్న నిరణ్య కాలములో శారా 

గరభ్వతియై అతని ముసలితనమందు అతనికి కుమారుని కనెను.  

ఆదికాండము 25:21 => ఇసాస్కు భారయ్ గొడార్లు గనుక అతడు ఆమె విషయమై యెహోవాను 

వేడుకొనెను. యెహోవా అతని పార్రథ్న వినెను గనుక అతని భారయ్యైన రిబాక్ గరభ్వతి ఆయెను. 

ఆదికాండము 29:31 => లేయా దేవ్షింపబడుట యెహోవా చూచి ఆమె గరభ్ము తెరిచెను, రాహేలు 

గొడార్లై యుండెను. 
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ఆదికాండము 30:1 => రాహేలు తాను యాకోబునకు పిలల్లు కనక పోవుట చూచి తన అకక్యందు 

అసూయపడి యాకోబుతో నాకు గరభ్ఫలము నిముమ్; లేనియెడల నేను చచెచ్దననెను. 

ఆదికాండము 30:2 => యాకోబు కోపము రాహేలుమీద రగులుకొనగా అతడు నేను నీకు 

గరభ్ఫలమును ఇయయ్కపోయిన దేవునికి పర్తిగా నునాన్నా అనెను. 

నాయ్యాధిపతులు 13:2 => ఆ కాలమున దాను వంశసుథ్డును జొరాయ్పటట్ణసుథ్డు నైన మానోహ అను 

నొకడుండెను. అతని భారయ్ గొడార్లై కానుపు లేకయుండెను. 

1 సమూయేలు 1:2 => వీరిలో ఒకదాని పేరు హనాన్ రెండవదాని పేరు పెనినాన్. పెనినాన్కు పిలల్లు 

కలిగిరి గాని హనాన్కు పిలల్లు లేకపోయిరి. 

కీరత్నలు 113:9 => ఆయన సంతులేని దానిని ఇలాల్లుగాను కుమాళల్ సంతోషముగల తలిల్గాను 

చేయును. యెహోవాను సుత్తించుడి. 

లూకా 1:7 => ఎలీసబెతు గొడార్లైనందున వారికి పిలల్లు లేకపోయిరి; మరియు వారిదద్రు బహు 

కాలము గడచిన (వృదుధ్లైరి.) 

లూకా 1:36 => మరియు నీ బంధువురాలు ఎలీసబెతు కూడ తన వృదాధ్పయ్మందు ఒక కుమారుని 

గరభ్ము ధరించియునన్ది; గొడార్లనబడిన ఆమెకు ఇది ఆరవమాసము; 

ఆదికాండము 24:36 => నా యజమానుని భారయ్యైన శారా వృదాధ్పయ్ములో నా యజమానునికి 

కుమారుని కనెను; నా యజమానుడు తనకు కలిగినది యావతుత్ను అతనికిచిచ్యునాన్డు; 

వచనము 31 

తెరహు తన కుమారుడగు అబార్మును, తన కుమారుని కుమారుడు, అనగా హారాను కుమారుడగు 

లోతును, తన కుమారుడగు అబార్ము భారయ్యయిన శారయి అను తన కోడలిని తీసికొని కనానుకు 

వెళుళ్టకు కలీద్యుల ఊరను పటట్ణములో నుండి వారితో కూడ బయలుదేరి హారాను మటుట్కు వచిచ్ 

అకక్డ నివసించిరి. 

ఆదికాండము 11:26 => తెరహు డెబబ్ది యేండుల్ బర్దికి అబార్మును నాహోరును హారానును కనెను. 
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ఆదికాండము 11:27 => తెరహు వంశావళి ఇది; తెరహు అబార్మును నాహోరును హారానును 

కనెను. హారాను లోతును కనెను.  

ఆదికాండము 12:1 => యెహోవా నీవు లేచి నీ దేశమునుండియు నీ బంధువులయొదద్నుండియు నీ 

తండిర్ యింటినుండియు బయలుదేరి నేను నీకు చూపించు దేశమునకు వెళుల్ము. 

ఆదికాండము 11:28 => హారాను తాను పుటిట్న దేశమందలి కలీద్యుల ఊరను పటట్ణములో తన 

తండిర్యైన తెరహు కంటె ముందుగా మృతిబొందెను. 

ఆదికాండము 12:1 => యెహోవా నీవు లేచి నీ దేశమునుండియు నీ బంధువులయొదద్నుండియు నీ 

తండిర్ యింటినుండియు బయలుదేరి నేను నీకు చూపించు దేశమునకు వెళుల్ము. 

యెహోషువ 24:2 => యెహోషువ జనులందరితో ఇటల్నెను ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా 

చెపుప్నదేమనగా ఆదికాలమునుండి మీ పితరులు, అనగా అబార్హాముకును నాహోరుకును తండిర్యైన 

తెరహు కుటుంబికులు నది (యూఫర్టీసు) అదద్రిని నివసించి యితర దేవతలను పూజించిరి. 

యెహోషువ 24:3 => అయితే నేను నది అదద్రినుండి మీ పితరుడైన అబార్హామును తోడుకొని వచిచ్ 

కనాను దేశమందంతట సంచరింపజేసి, అతనికి సంతానమును విసత్రింపజేసి, అతనికి ఇసాస్కును 

ఇచిచ్తిని. 

హెబీర్యులకు 11:8 => అబార్హాము పిలువబడినపుప్డు విశావ్సమునుబటిట్ ఆ పిలుపునకు లోబడి, 

తాను సావ్సథ్య్ముగా పొందనైయునన్ పర్దేశమునకు బయలువెళె ల్ను. మరియు ఎకక్డికి వెళల్వలెనో అది 

ఎరుగక బయలువెళె ల్ను 

యెహోషువ 24:2 => యెహోషువ జనులందరితో ఇటల్నెను ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా 

చెపుప్నదేమనగా ఆదికాలమునుండి మీ పితరులు, అనగా అబార్హాముకును నాహోరుకును తండిర్యైన 

తెరహు కుటుంబికులు నది (యూఫర్టీసు) అదద్రిని నివసించి యితర దేవతలను పూజించిరి. 

నెహెమాయ్ 9:7 => దేవా యెహోవా, అబార్మును ఏరప్రచుకొని, కలీద్యుల ఊరు అను సథ్లము నుండి 

ఇవతలకు అతని రపిప్ంచి అతనికి అబార్హామను పేరు పెటిట్నవాడవు నీవే. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:2 => అందుకు సెత్ఫను చెపిప్నదేమనగా సహోదరులారా, తండుర్లారా, 

వినుడి. మన పితరుడైన అబార్హాము హారానులో కాపురముండక మునుపు మెసొపొతమియలో 

ఉనన్పుప్డు మహిమగల దేవుడు అతనికి పర్తయ్క్షమై 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:3 => నీవు నీ దేశమును నీ సవ్జనమును విడిచి బయలుదేరి, నేను నీకు 

చూపింపబోవు దేశమునకు రమమ్ని అతనితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:4 => అపుప్డతడు కలీద్యుల దేశమును విడిచిపోయి హారానులో 

కాపురముండెను. అతని తండిర్ చనిపోయిన తరువాత, అకక్డ నుండి మీరిపుప్డు కాపురమునన్ యీ 

దేశమందు నివసించుటకై దేవుడతని తీసికొనివచెచ్ను 

ఆదికాండము 10:19 => కనానీయుల సరిహదుద్ సీదోను నుండి గెరారుకు వెళుల్ మారగ్ములో గాజా 

వరకును, సొదొమ గొమొఱాఱ్ అదామ్ సెబోయిములకు వెళుల్ మారగ్ములో లాషా వరకును ఉనన్ది. 

ఆదికాండము 24:10 => అతడు తన యజమానుని ఒంటెలలో పది ఒంటెలను తన యజమానుని 

ఆసిత్లో శేర్షట్మైన నానా విధములగు వసుత్వులను తీసికొనిపోయెను. అతడు లేచి అరామన్హరాయిము 

లోనునన్ నాహోరు పటట్ణము చేరి 

ఆదికాండము 11:32 => తెరహు బర్దికిన దినములు రెండువందల యైదేండుల్. తెరహు హారానులో 

మృతిబొందెను. 

ఆదికాండము 12:4 => యెహోవా అతనితో చెపిప్న పర్కారము అబార్ము వెళె ల్ను. లోతు అతనితో 

కూడ వెళె ల్ను. అబార్ము హారాను నుండి బయలుదేరినపుప్డు డెబబ్ది యైదేండల్ యీడు గలవాడు. 

ఆదికాండము 24:10 => అతడు తన యజమానుని ఒంటెలలో పది ఒంటెలను తన యజమానుని 

ఆసిత్లో శేర్షట్మైన నానా విధములగు వసుత్వులను తీసికొనిపోయెను. అతడు లేచి అరామన్హరాయిము 

లోనునన్ నాహోరు పటట్ణము చేరి 

ఆదికాండము 24:15 => అతడు మాటలాడుట చాలింపకముందే అబార్హాము సహోదరుడైన 

నాహోరు భారయ్యగు మిలాక్ కుమారుడైన బెతూయేలుకు పుటిట్న రిబాక్ కడవ భుజము మీద 

పెటుట్కొనివచెచ్ను. 
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ఆదికాండము 27:43 => కాబటిట్ నా కుమారుడా, నీవు నా మాట విని లేచి హారానులోనునన్ నా 

సహోదరుడగు లాబాను నొదద్కు పారిపోయి నీ అనన్ కోపము చలాల్రువరకు 

ఆదికాండము 29:4 => యాకోబు వారిని చూచి అనన్లారా, మీరెకక్డివారని అడుగగా వారు మేము 

హారానువారమనిరి. 

ఆదికాండము 29:5 => అతడు నాహోరు కుమారుడగు లాబానును మీరెరుగుదురా అని 

వారినడుగగా వారు ఎరుగుదుమనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:2 => అందుకు సెత్ఫను చెపిప్నదేమనగా సహోదరులారా, తండుర్లారా, 

వినుడి. మన పితరుడైన అబార్హాము హారానులో కాపురముండక మునుపు మెసొపొతమియలో 

ఉనన్పుప్డు మహిమగల దేవుడు అతనికి పర్తయ్క్షమై 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:3 => నీవు నీ దేశమును నీ సవ్జనమును విడిచి బయలుదేరి, నేను నీకు 

చూపింపబోవు దేశమునకు రమమ్ని అతనితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:4 => అపుప్డతడు కలీద్యుల దేశమును విడిచిపోయి హారానులో 

కాపురముండెను. అతని తండిర్ చనిపోయిన తరువాత, అకక్డ నుండి మీరిపుప్డు కాపురమునన్ యీ 

దేశమందు నివసించుటకై దేవుడతని తీసికొనివచెచ్ను 

ఆదికాండము 11:29 => అబార్మును నాహోరును వివాహము చేసికొనిరి. అబార్ము భారయ్ పేరు 

శారయి; నాహోరు భారయ్ పేరు మిలాక్, ఆమె మిలాక్కును ఇసాక్కును తండిర్యైన హారాను కుమారెత్. 

ఆదికాండము 12:5 => అబార్ము తన భారయ్యయిన శారయిని తన సహోదరుని కుమారుడయిన 

లోతును, హారానులో తానును వారును ఆరిజ్ంచిన యావదాసిత్ని వారు సంపాదించిన సమసత్మైన 

వారిని తీసికొని కనానను దేశమునకు వచిచ్రి 

ఆదికాండము 28:10 => యాకోబు బెయేరె ష్బానుండి బయలుదేరి హారాను వైపు వెళుల్చు 

ఆదికాండము 31:53 => అబార్హాము దేవుడు నాహోరు దేవుడు వారి తండిర్ దేవుడు మనమధయ్ 

నాయ్యము తీరుచ్నని చెపెప్ను. అపుప్డు యాకోబు తన తండిర్యైన ఇసాస్కు భయపడిన దేవుని తోడని 

పర్మాణము చేసెను 
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2 రాజులు 19:12 => నా పితరులు నిరూమ్లముచేసిన గోజానువారు గాని హారాను వారు గాని, 

రెజెపులు గాని, తెలశాశ్రులో నుండిన ఏదెనీయులు గాని తమ దేవతల సహాయమువలన 

తపిప్ంచుకొనిరా? 

యెషయా 23:13 => ఇదిగో కలీద్యుల దేశమును చూడుము వారికను జనముగా ఉండరు 

అషూష్రీయులు దానిని అడవిమృగములకు నివాసముగా చేసియునాన్రు. వారు కోటలు కటిట్ంచి దాని 

నగరులను పడగొటిట్యునాన్రు. 

యెషయా 37:12 => నా పితరులు నిరూమ్లముచేసిన గోజానువారు గాని హారానువారు గాని 

రెజెపులు గాని తెలశాశ్రులోనుండిన ఏదెనీయులు గాని తమ దేవతల సహాయమువలన 

తపిప్ంచుకొనిరా? 

యెషయా 41:2 => తన పర్వరత్న అంతటిలో నీతిని జరిగించువానిని తూరుప్నుండి రేపి 

పిలిచినవాడెవడు? ఆయన అతనికి జనములను అపప్గించుచునాన్డు రాజులను లోపరచుచునాన్డు 

ధూళివలె వారిని అతని ఖడగ్మునకు అపప్గించుచునాన్డు ఎగిరిపోవు పొటుట్వలె అతని వింటికి వారిని 

అపప్గించుచునాన్డు. 

యిరిమ్యా 50:1 => బబులోనునుగూరిచ్యు కలీద్యుల దేశమునుగూరిచ్యు పర్వకత్యైన యిరీమ్యా 

దావ్రా యెహోవా సెలవిచిచ్న వాకుక్ 

యెహెజేక్లు 27:23 => హారానువారును కనేన్వారును ఏదెను వారును షేబ వరత్కులును అషూష్రు 

వరత్కులును కిలమ్దు వరత్కులును నీతో వరత్కము చేయుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:4 => అపుప్డతడు కలీద్యుల దేశమును విడిచిపోయి హారానులో 

కాపురముండెను. అతని తండిర్ చనిపోయిన తరువాత, అకక్డ నుండి మీరిపుప్డు కాపురమునన్ యీ 

దేశమందు నివసించుటకై దేవుడతని తీసికొనివచెచ్ను 

హె బీర్ యు ల కు 1 1 : 1 5 = > వా రు ఏ దే శ ము నుం డి వ చిచ్ రో ఆ దే శ ము ను 

జాఞ్పకమందుంచుకొనన్యెడల మరల వెళుల్టకు వారికి వీలుకలిగి యుండును. 

వచనము 32 
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తెరహు బర్దికిన దినములు రెండువందల యైదేండుల్. తెరహు హారానులో మృతిబొందెను. 

ఆదికాండము 11:31 => తెరహు తన కుమారుడగు అబార్మును, తన కుమారుని కుమారుడు, 

అనగా హారాను కుమారుడగు లోతును, తన కుమారుడగు అబార్ము భారయ్యయిన శారయి అను తన 

కోడలిని తీసికొని కనానుకు వెళుళ్టకు కలీద్యుల ఊరను పటట్ణములో నుండి వారితో కూడ 

బయలుదేరి హారాను మటుట్కు వచిచ్ అకక్డ నివసించిరి. 

ఆదికాండము 12:1 => యెహోవా నీవు లేచి నీ దేశమునుండియు నీ బంధువులయొదద్నుండియు నీ 

తండిర్ యింటినుండియు బయలుదేరి నేను నీకు చూపించు దేశమునకు వెళుల్ము. 

యోబు 42:16 => అటుతరువాత యోబు నూట నలువది సంవతస్రములు బర్దికి, తన 

కుమారులను కుమారుల కుమారులను నాలుగు తరములవరకు చూచెను. పిమమ్ట యోబు కాలము 

నిండిన వృదుధ్డై మృతినొందెను. 

యెహెజేక్లు 27:23 => హారానువారును కనేన్వారును ఏదెను వారును షేబ వరత్కులును అషూష్రు 

వరత్కులును కిలమ్దు వరత్కులును నీతో వరత్కము చేయుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:4 => అపుప్డతడు కలీద్యుల దేశమును విడిచిపోయి హారానులో 

కాపురముండెను. అతని తండిర్ చనిపోయిన తరువాత, అకక్డ నుండి మీరిపుప్డు కాపురమునన్ యీ 

దేశమందు నివసించుటకై దేవుడతని తీసికొనివచెచ్ను 
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వచనము 1 

యెహోవా నీవు లేచి నీ దేశమునుండియు నీ బంధువులయొదద్నుండియు నీ తండిర్ యింటినుండియు 

బయలుదేరి నేను నీకు చూపించు దేశమునకు వెళుల్ము. 

ఆదికాండము 11:31 => తెరహు తన కుమారుడగు అబార్మును, తన కుమారుని కుమారుడు, 

అనగా హారాను కుమారుడగు లోతును, తన కుమారుడగు అబార్ము భారయ్యయిన శారయి అను తన 

కోడలిని తీసికొని కనానుకు వెళుళ్టకు కలీద్యుల ఊరను పటట్ణములో నుండి వారితో కూడ 

బయలుదేరి హారాను మటుట్కు వచిచ్ అకక్డ నివసించిరి. 

ఆదికాండము 11:32 => తెరహు బర్దికిన దినములు రెండువందల యైదేండుల్. తెరహు హారానులో 

మృతిబొందెను. 

ఆదికాండము 15:7 => మరియు ఆయన నీవు ఈ దేశమును సవ్తంతిర్ంచుకొనునటుల్ దాని 

నీకిచుచ్టకు కలీద్యుల ఊరను పటట్ణములో నుండి నినున్ ఇవతలకు తీసికొని వచిచ్న యెహోవాను నేనే 

అని చెపిప్నపుప్డు 

నెహెమాయ్ 9:7 => దేవా యెహోవా, అబార్మును ఏరప్రచుకొని, కలీద్యుల ఊరు అను సథ్లము నుండి 

ఇవతలకు అతని రపిప్ంచి అతనికి అబార్హామను పేరు పెటిట్నవాడవు నీవే. 

యెషయా 41:9 => భూదిగంతములనుండి నేను పటుట్కొని దాని కొనలనుండి పిలుచుకొనినవాడా, 

యెషయా 51:2 => మీ తండిర్యైన అబార్హాము సంగతి ఆలోచించుడి మిముమ్ను కనిన శారాను 

ఆలోచించుడి అతడు ఒంటరియై యుండగా నేను అతని పిలిచితిని అతనిని ఆశీరవ్దించి అతనిని 

పెకుక్మంది యగునటుల్ చేసితిని.  

యెహెజేక్లు 33:24 => నరపుతుర్డా, ఇశార్యేలు దేశములో పాడైపోయిన ఆ యా చోటల్ను 

కాపురమునన్వారు అబార్హాము ఒంటరియై యీ దేశమును సావ్సథ్య్ముగా పొందెను గదా; అనేకులమైన 

మనకును ఈ దేశము సావ్సథ్య్ముగా ఇయయ్బడదా అని అనుకొనుచునాన్రు. 
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యెహోషువ 24:2 => యెహోషువ జనులందరితో ఇటల్నెను ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా 

చెపుప్నదేమనగా ఆదికాలమునుండి మీ పితరులు, అనగా అబార్హాముకును నాహోరుకును తండిర్యైన 

తెరహు కుటుంబికులు నది (యూఫర్టీసు) అదద్రిని నివసించి యితర దేవతలను పూజించిరి. 

యెహోషువ 24:3 => అయితే నేను నది అదద్రినుండి మీ పితరుడైన అబార్హామును తోడుకొని వచిచ్ 

కనాను దేశమందంతట సంచరింపజేసి, అతనికి సంతానమును విసత్రింపజేసి, అతనికి ఇసాస్కును 

ఇచిచ్తిని. 

కీరత్నలు 45:10 => కుమారీ, ఆలకించుము ఆలోచించి చెవియొగుగ్ము నీ సవ్జనమును నీ తండిర్ 

యింటిని మరువుము 

కీరత్నలు 45:11 => ఈ రాజు నీ పర్భువు అతడు నీ సౌందరయ్మును కోరినవాడు అతనికి 

నమసక్రించుము. 

లూకా 14:26 => ఎవడైనను నాయొదద్కు వచిచ్ తన తండిర్ని తలిల్ని భారయ్ను పిలల్లను 

అనన్దముమ్లను అకక్చెలెల్ండర్ను తన పార్ణమును సహా దేవ్షింపకుంటే వాడు నా శిషుయ్డు కానేరడు. 

లూకా 14:27 => మరియు ఎవడైనను తన సిలువను మోసికొని ననున్ వెంబడింపనియెడల వాడు నా 

శిషుయ్డు కానేరడు. 

లూకా 14:28 => మీలో ఎవడైనను ఒక గోపురము కటిట్ంపగోరినయెడల దానిని కొనసాగించుటకు 

కావలసినది తనయొదద్ ఉనన్దో లేదో అని కూరుచ్ండి తగులుబడి మొదట లెకక్చూచుకొనడా? 

లూకా 14:29 => చూచుకొననియెడల అతడు దాని పునాది వేసి, ఒకవేళ దానిని కొనసాగింపలేక 

పోయినందున 

లూకా 14:30 => చూచువారందరు ఈ మనుషుయ్డు కటట్ మొదలుపెటెట్ను గాని కొనసాగింపలేక 

పోయెనని అతని చూచి యెగతాళి చేయసాగుదురు. 

లూకా 14:31 => మరియు ఏ రాజైనను మరియొక రాజుతో యుదధ్ము చేయబోవునపుప్డు తనమీదికి 

ఇరువదివేల మందితో వచుచ్వానిని పదివేలమందితో ఎదిరింప శకిత్ తనకు కలదో లేదో అని కూరుచ్ండి 

మొదట ఆలోచింపడా? 
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లూకా 14:32 => శకిత్ లేనియెడల అతడింకను దూరముగా ఉనన్పుప్డే రాయబారము పంపి 

సమాధానము చేసికొన చూచును గదా. 

లూకా 14:33 => ఆ పర్కారమే మీలో తనకు కలిగినదంతయు విడిచిపెటట్నివాడు నా శిషుయ్డు 

కానేరడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:2 => అందుకు సెత్ఫను చెపిప్నదేమనగా సహోదరులారా, తండుర్లారా, 

వినుడి. మన పితరుడైన అబార్హాము హారానులో కాపురముండక మునుపు మెసొపొతమియలో 

ఉనన్పుప్డు మహిమగల దేవుడు అతనికి పర్తయ్క్షమై 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:3 => నీవు నీ దేశమును నీ సవ్జనమును విడిచి బయలుదేరి, నేను నీకు 

చూపింపబోవు దేశమునకు రమమ్ని అతనితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:4 => అపుప్డతడు కలీద్యుల దేశమును విడిచిపోయి హారానులో 

కాపురముండెను. అతని తండిర్ చనిపోయిన తరువాత, అకక్డ నుండి మీరిపుప్డు కాపురమునన్ యీ 

దేశమందు నివసించుటకై దేవుడతని తీసికొనివచెచ్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:5 => ఆయన ఇందులో అతనికి పాదము పటుట్నంత భూమినైనను 

సావ్సథ్య్ముగా ఇయయ్క, అతనికి కుమారుడు లేనపుప్డు అతనికిని, అతని తరువాత అతని 

సంతానమునకును దీనిని సావ్ధీనపరతునని అతనికి వాగాద్నము చేసెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:6 => అయితే దేవుడు అతని సంతానము అనయ్దేశమందు 

పరవాసులగుదురనియు, ఆ దేశసుథ్లు ననూన్రు సంవతస్రముల మటుట్కు వారిని దాసయ్మునకు 

లోపరుచుకొని బాధపెటుట్దురనియు చెపెప్ను 

2 కొరిందీయులకు 6:17 => కావున మీరు వారి మధయ్నుండి బయలువెడలి పర్తేయ్కముగా ఉండుడి; 

అపవితర్మైన దానిని ముటట్కుడని పర్భువు చెపుప్చునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 11:8 => అబార్హాము పిలువబడినపుప్డు విశావ్సమునుబటిట్ ఆ పిలుపునకు లోబడి, 

తాను సావ్సథ్య్ముగా పొందనైయునన్ పర్దేశమునకు బయలువెళె ల్ను. మరియు ఎకక్డికి వెళల్వలెనో అది 

ఎరుగక బయలువెళె ల్ను 
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పర్కటన 18:4 => మరియు ఇంకొక సవ్రము పరలోకములోనుండి ఈలాగు చెపప్గా వింటిని నా 

పర్జలారా, మీరు దాని పాపములలో పాలివారు కాకుండునటుల్ను, దాని తెగుళల్లో ఏదియు మీకు 

పార్పిత్ంపకుండు నటుల్ను దానిని విడిచి రండి. 

ఆదికాండము 9:26 => మరియు అతడు షేము దేవుడైన యెహోవా సుత్తింపబడును గాక కనాను 

అతనికి దాసుడగును.  

ఆదికాండము 15:2 => అందుకు అబార్ము పర్భువైన యెహోవా నాకేమి యిచిచ్ననేమి? నేను 

సంతానము లేనివాడనై పోవుచునాన్నే; దమసుక్ ఎలీయెజెరే నాయింటి ఆసిత్కరత్యగును గదా 

ఆదికాండము 17:1 => అబార్ము తొంబదితొమిమ్ది యేండల్ వాడైనపుప్డు యెహోవా అతనికి 

పర్తయ్క్షమై నేను సరవ్శకిత్గల దేవుడను; నా సనిన్ధిలో నడుచుచు నిందారహితుడవై యుండుము. 

ఆదికాండము 20:13 => దేవుడు ననున్ నా తండిర్యిలుల్ విడిచి దేశాంతరము పోవునటుల్ చేసినపుప్డు 

నేను ఆమెను చూచి మనము పోవు పర్తి సథ్లమందు ఇతడు నా సహోదరుడని ననున్గూరిచ్ చెపుప్ము; 

నీవు నాకు చేయవలసిన ఉపకారమిదేయని చెపిప్తిననెను. 

ఆదికాండము 24:4 => నా సవ్దేశమందునన్ నా బంధువులయొదద్కు వెళి ల్ ఇసాస్కను నా కుమారునికి 

భారయ్ను తెచుచ్నటుల్ ఆకాశముయొకక్ దేవుడును భూమియొకక్ దేవుడునైన యెహోవా తోడని నీచేత 

పర్మాణము చేయించెదననెను. 

ఆదికాండము 24:7 => నా తండిర్ యింటనుండియు నేను పుటిట్న దేశమునుండియు ననున్ తెచిచ్ 

నాతో మాటలాడి నీ సంతానమునకు ఈ దేశమునిచెచ్దనని పర్మాణము చేసి నాతో చెపిప్న పరలోకపు 

దేవుడగు యెహోవా తన దూతను నీకు ముందుగా పంపును; అకక్డనుండి నీవు నా కుమారునికి 

భారయ్ను తీసికొనివచెచ్దవు. 

ఆదికాండము 24:38 => అయితే నా తండిర్ యింటికిని నా వంశసుథ్లయొదద్కును వెళి ల్ నా 

కుమారునికి పెండిల్ చేయుటకు ఒక పిలల్ను తీసి కొనిరావలెనని నాచేత పర్మాణము చేయించెను. 

ఆదికాండము 26:2 => అకక్డ యెహోవా అతనికి పర్తయ్క్షమై నీవు ఐగుపుత్లోనికి వెళల్క నేను నీతో 

చెపుప్ దేశమందు నివసించుము. 
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ఆదికాండము 26:3 => ఈ దేశమందు పరవాసివై యుండుము. నేను నీకు తోడైయుండి నినున్ 

ఆశీరవ్దించెదను; 

ఆదికాండము 28:4 => ఆయన నీకు, అనగా నీకును నీతో కూడ నీ సంతానమునకును 

అబార్హామునకు అనుగర్హించిన ఆశీరావ్దమును దయచేయును గాక అని అతని దీవించి 

ఆదికాండము 40:5 => వారిదద్రు, అనగా చెరసాలలో బంధింపబడిన ఐగుపుత్ రాజుయొకక్ 

పానదాయకుడును, భక్షయ్కారుడును ఒకక్టే రాతిర్యందు కలలు కనిరి; ఒకొక్కక్డు వేరు వేరు 

భావముల కల కనెను. 

నిరగ్మకాండము 3:6 => మరియు ఆయన నేను నీ తండిర్ దేవుడను, అబార్హాము దేవుడను ఇసాస్కు 

దేవుడను యాకోబు దేవుడను అని చెపప్గా మోషే తన ముఖమును కపుప్కొని దేవునివైపు చూడ 

వెరచెను. 

నిరగ్మకాండము 3:18 => వారు నీ మాట విందురు గనుక నీవును ఇశార్యేలీయుల పెదద్లును 

ఐగుపుత్ రాజు నొదద్కు వెళి ల్ అతని చూచి హెబీర్యుల దేవుడైన యెహోవా మాకు పర్తయ్క్షమాయెను గనుక 

మేము అరణయ్మునకు మూడుదినముల పర్యాణమంత దూరము పోయి మా దేవుడైన యెహోవాకు 

బలిని సమరిప్ంచుదుము సెలవిమమ్ని అతనితో చెపప్వలెను.  

నిరగ్మకాండము 12:40 => ఇశార్యేలీయులు ఐగుపుత్లో నివసించిన కాలము నాలుగు వందల 

ముపప్ది సంవతస్రములు. 

సంఖాయ్కాండము 10:30 => అందుకతడు నేను రాను, నా దేశమునకును నా వంశసుథ్లయొదద్కును 

వెళుల్దుననెను. 

నెహెమాయ్ 9:8 => అతడు నమమ్కమైన మనసుస్గల వాడని యెరిగి, కనానీయులు హితీత్యులు 

అమోరీయులు పెరిజీజ్యులు యెబూసీయులు గిరాగ్షీయులు అనువారి దేశమును అతని 

సంతతివారికిచుచ్నటుల్ ఆతనితో నిబంధన చేసినవాడవు నీవే. 

పరమగీతము 2:10 => ఇపుప్డు నా పిర్యుడు నాతో మాటలాడుచునాన్డు 

యెషయా 41:2 => తన పర్వరత్న అంతటిలో నీతిని జరిగించువానిని తూరుప్నుండి రేపి 

పిలిచినవాడెవడు? ఆయన అతనికి జనములను అపప్గించుచునాన్డు రాజులను లోపరచుచునాన్డు 
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ధూళివలె వారిని అతని ఖడగ్మునకు అపప్గించుచునాన్డు ఎగిరిపోవు పొటుట్వలె అతని వింటికి వారిని 

అపప్గించుచునాన్డు. 

మతత్యి 20:5 => దాదాపు పండెర్ండు గంటలకును, మూడు గంటలకును, అతడు మరల వెళి ల్, 

ఆలాగే చేసెను. 

మారుక్ 10:29 => అందుకు యేసు ఇటల్నెను నా నిమితత్మును సువారత్ నిమితత్మును ఇంటినైనను 

అనన్దముమ్లనైనను అకక్చెలెల్ండర్నైనను తలిదండుర్లనైనను పిలల్లనైనను భూములనైనను విడిచినవాడు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:3 => నీవు నీ దేశమును నీ సవ్జనమును విడిచి బయలుదేరి, నేను నీకు 

చూపింపబోవు దేశమునకు రమమ్ని అతనితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:17 => ఇశార్యేలీయులారా, దేవునికి భయపడువారలారా, వినుడి. 

ఇశార్యేలను ఈ పర్జల దేవుడు మన పితరులను ఏరప్రచుకొని, వారు ఐగుపుత్ దేశమందు పరదేశులై 

యునన్పుప్డు ఆ పర్జలను హెచిచ్ంచి, తన భుజబలముచేత వారినకక్డనుండి తీసికొనివచిచ్ 

హెబీర్యులకు 1:1 => పూరవ్కాలమందు నానాసమయములలోను నానా విధములుగాను పర్వకత్ల 

దావ్రా మన పితరులతో మాటలాడిన దేవుడు 

వచనము 2 

నినున్ గొపప్ జనముగా చేసి నినున్ ఆశీరవ్దించి నీ నామమును గొపప్ చేయుదును, నీవు ఆశీరావ్దముగా 

నుందువు. 

ఆదికాండము 13:16 => మరియు నీ సంతానమును భూమిమీద నుండు రేణువులవలె విసత్రింప 

చేసెదను; ఎటల్నగా ఒకడు భూమిమీద నుండు రేణువులను లెకిక్ంప గలిగినయెడల నీ సంతానమును 

కూడ లెకిక్ంపవచుచ్ను. 

ఆదికాండము 15:5 => మరియు ఆయన వెలుపలికి అతని తీసికొనివచిచ్ నీవు ఆకాశమువైపు 

తేరిచూచి నక్షతర్ములను లెకిక్ంచుటకు నీచేతనైతే లెకిక్ంచుమని చెపిప్ నీ సంతానము ఆలాగవునని 

చెపెప్ను. 

Page  of 692 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

ఆదికాండము 17:5 => మరియు ఇకమీదట నీ పేరు అబార్ము అనబడదు; నినున్ అనేక జనములకు 

తండిర్నిగా నియమించితిని గనుక నీ పేరు అబార్హాము అనబడును. 

ఆదికాండము 17:6 => నీకు అతయ్ధికముగా సంతానవృదిధ్ కలుగజేసి నీలోనుండి జనములు 

వచుచ్నటుల్ నియమించుదును, రాజులును నీలోనుండి వచెచ్దరు. 

ఆదికాండము 18:18 => అబార్హాము నిశచ్యముగా బలముగల గొపప్ జనమగును. అతని 

మూలముగా భూమిలోని సమసత్ జనములును ఆశీరవ్దింపబడును. 

ఆదికాండము 22:17 => నేను నినున్ ఆశీరవ్దించి ఆకాశ నక్షతర్ములవలెను సముదర్తీరమందలి 

యిసుకవలెను నీ సంతానమును నిశచ్యముగా విసత్రింపచేసెదను; నీ సంతతివారు తమ శతుర్వుల 

గవిని సావ్ధీనపరచుకొందురు. 

ఆదికాండము 22:18 => మరియు నీవు నా మాట వినినందున భూలోకములోని జనములనిన్యు నీ 

సంతానమువలన ఆశీరవ్దించబడును నాతోడని పర్మాణము చేసియునాన్నని యెహోవా 

సెలవిచెచ్ననెను. 

ఆదికాండము 24:35 => యెహోవా నా యజమానుని బహుగా ఆశీరవ్దించెను గనుక అతడు 

గొపప్వాడాయెను; అతనికి గొఱ ఱ్లను గొడల్ను వెండి బంగారములను దాసదాసీ జనమును ఒంటెలను 

గాడిదలను దయచేసెను. 

ఆదికాండము 26:4 => ఏలయనగా నీకును నీ సంతానమునకును ఈ దేశములనిన్యు ఇచిచ్, నీ 

తండిర్యైన అబార్హాముతో నేను చేసిన పర్మాణము నెరవేరిచ్, ఆకాశ నక్షతర్ములవలె నీ సంతానమును 

విసత్రింపచేసి ఈ దేశములనిన్యు నీ సంతానమునకు ఇచెచ్దను. నీ సంతానమువలన సమసత్ 

భూలోకములోని సమసత్ జనులు ఆశీరవ్దింపబడుదురు. 

ఆదికాండము 27:29 => జనములు నీకు దాసులగుదురు జనములు నీకు సాగిలపడుదురు నీ 

బంధుజనులకు నీవు ఏలికవై యుండుము నీ తలిల్ పుతుర్లు నీకు సాగిలపడుదురు నినున్ శపించువారు 

శపింపబడుదురు నినున్ దీవించువారు దీవింపబడుదురు గాక 
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ఆదికాండము 28:3 => సరవ్శకిత్గల దేవుడు నినున్ ఆశీరవ్దించి నీవు అనేక జనములగునటుల్ నీకు 

సంతానాభివృదిధ్ కలుగజేసి నినున్ విసత్రింపజేసి నీవు పరవాసివైన దేశమును, అనగా దేవుడు 

అబార్హామునకిచిచ్న దేశమును నీవు సావ్సథ్య్ముగా చేసికొనునటుల్ 

ఆదికాండము 28:14 => నీ సంతానము భూమిమీద లెకక్కు ఇసుక రేణువులవలెనగును; నీవు 

పడమటితటుట్ను తూరుప్తటుట్ను ఉతత్రపుతటుట్ను దకిష్ణపుతటుట్ను వాయ్పించెదవు, భూమియొకక్ 

వంశములనిన్యు నీ మూలముగాను నీ సంతానము మూలముగాను ఆశీరవ్దింపబడును. 

ఆదికాండము 35:11 => మరియు దేవుడు నేను సరవ్శకిత్గల దేవుడను; నీవు ఫలించి అభివృదిధ్ 

పొందుము. జనమును జనముల సమూహమును నీవలన కలుగును; రాజులును నీ గరభ్వాసమున 

పుటెట్దరు. 

ఆదికాండము 46:3 => ఆయన నేనే దేవుడను, నీ తండిర్ దేవుడను, ఐగుపుత్నకు వెళుల్టకు 

భయపడకుము, అకక్డ నినున్ గొపప్ జనముగా చేసెదను. 

నిరగ్మకాండము 1:7 => ఇశార్యేలీయులు బహు సంతానము గలవారై అభివృదిధ్పొంది విసత్రించి 

అతయ్ధికముగా పర్బలిరి; వారునన్ పర్దేశము వారితో నిండియుండెను. 

నిరగ్మకాండము 32:10 => కావున నీవు ఊరకుండుము; నా కోపము వారిమీద మండును, నేను 

వారిని కాలిచ్వేసి నినున్ గొపప్ జనముగా చేసెదనని మోషేతో చెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 14:12 => నేను వారికి సావ్సథ్య్మియయ్క తెగులుచేత వారిని హతముచేసి, యీ 

జనముకంటె మహా బలముగల గొపప్ జనమును నీవలన పుటిట్ంచెదనని మోషేతో చెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 24:9 => సింహమువలెను ఆడు సింహమువలెను అతడు కుర్ంగి పండుకొనెను 

అతనిని లేపువాడెవడు? నినున్ దీవించువాడు దీవింపబడును నినున్ శపించువాడు శపింపబడును. 

సంఖాయ్కాండము 24:10 => అపుప్డు బాలాకు కోపము బిలాముమీద మండెను గనుక అతడు 

తనచేతులు చరుచుకొని బిలాముతో నా శతుర్వులను శపించుటకు నినున్ పిలిపించితిని కాని నీవు ఈ 

ముమామ్రు వారిని పూరిత్గా దీవించితివి. కాబటిట్ నీవు ఇపుప్డు నీ చోటికి వేగముగా వెళుల్ము. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 26:5 => నీవు నా తండిర్ నశించుచునన్ అరామీ దేశసుథ్డు; అతడు 

ఐగుపుత్నకు వెళె ల్ను. కొదిద్మందితో అకక్డికి పోయి పరవాసియై, గొపప్దియు బలమైనదియు 

విసాత్రమైనదియునగు జనమాయెను. 

2 సమూయేలు 7:9 => నీవు పోవు చోటల్నెలల్ను నీకు తోడుగానుండి నీ శతుర్వులనందరిని నీ యెదుట 

నిలువకుండ నిరూమ్లము చేసి, లోకములోని ఘనులైన వారికి కలుగు పేరు నీకు కలుగజేసియునాన్ను. 

1 రాజులు 3:8 => నీ దాసుడనైన నేను నీవు కోరుకొనిన జనుల మధయ్ ఉనాన్ను; వారు 

విసత్రించియునన్ందున వారిని లెకక్ పెటుట్టయు వారి విశాలదేశమును తనకీ చేయుటయు అసాధయ్ము. 

1 రాజులు 3:9 => ఇంత గొపప్దైన నీ జనమునకు నాయ్యము తీరచ్గలవాడు ఎవవ్డు? కాబటిట్ నేను 

మంచి చెడ డ్లు వివేచించి నీ జనులకు నాయ్యము తీరుచ్నటుల్ నీ దాసుడనైన నాకు వివేకముగల 

హృదయము దయచేయుము. 

మీకా 7:20 => పూరవ్కాలమున నీవు మా పితరులైన అబార్హాము యాకోబులకు పర్మాణము చేసిన 

సతయ్మును కనికరమును నీవు అనుగర్హింతువు. 

రోమీయులకు 4:11 => మరియు సునన్తి లేనివారైనను, నమిమ్నవారికందరికి అతడు 

తండిర్యగుటవలన వారికి నీతి ఆరోపించుటకై, అతడు సునన్తి పొందకమునుపు, తనకు కలిగిన 

విశావ్సమువలననైన నీతికి ముదర్గా, సునన్తి అను గురుతు పొందెను. 

గలతీయులకు 3:7 => కాబటిట్ విశావ్స సంబంధులే అబార్హాము కుమారులని మీరు తెలిసికొనుడి. 

ఆదికాండము 14:14 => అబార్ము తన తముమ్డు చెరపటట్బడెనని విని తన యింట పుటిట్ 

అలవరచబడిన మూడువందల పదునెనమండుగురిని వెంటబెటుట్కొని దాను మటుట్కు ఆ రాజులను 

తరిమెను. 

ఆదికాండము 14:15 => రాతిర్వేళ అతడును అతని దాసులును వారికెదురుగా మొనలు తీరిచ్ వారిని 

కొటిట్ దమసుక్నకు ఎడమతటుట్నన్ హోబా మటుట్కు తరిమి 

ఆదికాండము 14:16 => ఆసిత్ యావతుత్ తిరిగితెచిచ్ తన తముమ్డైన లోతును అతని ఆసిత్ని సతరీలను 

పర్జలను తిరిగి తీసికొనివచెచ్ను. 

Page  of 695 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

ఆదికాండము 18:18 => అబార్హాము నిశచ్యముగా బలముగల గొపప్ జనమగును. అతని 

మూలముగా భూమిలోని సమసత్ జనములును ఆశీరవ్దింపబడును. 

ఆదికాండము 19:29 => దేవుడు ఆ మైదానపు పటట్ణములను పాడుచేసినపుప్డు దేవుడు 

అబార్హామును జాఞ్పకము చేసికొని, లోతు కాపురమునన్ పటట్ణములను నాశనము చేసినపుప్డు ఆ 

నాశనము మధయ్న లోతు నశించకుండ అతని తపిప్ంచెను. 

ఆదికాండము 28:4 => ఆయన నీకు, అనగా నీకును నీతో కూడ నీ సంతానమునకును 

అబార్హామునకు అనుగర్హించిన ఆశీరావ్దమును దయచేయును గాక అని అతని దీవించి 

1 రాజులు 1:47 => అందుకై రాజు సేవకులు మన యేలినవాడును రాజునగు దావీదునకు 

కృతజఞ్తలు చెలిల్ంపవచిచ్, నీకు కలిగిన ఖాయ్తి కంటె సొలొమోనునకు ఎకుక్వైన ఖాయ్తి కలుగునటుల్ను, 

నీ రాజయ్ముకంటె అతని రాజయ్ము ఘనముగా ఉండునటుల్ను దేవుడు దయచేయును గాక అని చెపప్గా 

రాజు మంచముమీద సాగిలపడి నమసాక్రము చేసి యిటల్నెను 

గలతీయులకు 3:14 => ఇందునుగూరిచ్ మార్నుమీద వేర్లాడిన పర్తివాడును శాపగర్సుత్డు అని 

వార్యబడియునన్ది. 

ఆదికాండము 14:16 => ఆసిత్ యావతుత్ తిరిగితెచిచ్ తన తముమ్డైన లోతును అతని ఆసిత్ని సతరీలను 

పర్జలను తిరిగి తీసికొనివచెచ్ను. 

ఆదికాండము 15:3 => మరియు అబార్ము ఇదిగో నీవు నాకు సంతానమియయ్లేదు గనుక నా 

పరివారములో ఒకడు నాకు వారసుడగునని చెపప్గా 

ఆదికాండము 17:2 => నాకును నీకును మధయ్ నా నిబంధనను నియమించి నినున్ అతయ్ధికముగా 

అభివృదిధ్పొందించెదనని అతనితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 17:4 => నీవు అనేక జనములకు తండిర్వగుదువు. 

ఆదికాండము 17:16 => నేనామెను ఆశీరవ్దించి ఆమెవలన నీకు కుమారుని కలుగజేసెదను; 

నేనామెను ఆశీరవ్దించెదను; ఆమె జనములకు తలిల్యై యుండును; జనముల రాజులు ఆమెవలన 

కలుగుదురని అబార్హాముతో చెపెప్ను. 
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ఆదికాండము 19:21 => ఆయన ఇదిగో నీవు చెపిప్న ఈ ఊరు నాశనము చేయను. ఈ 

విషయములో నీ మనవి అంగీకరించితిని; 

ఆదికాండము 22:16 => నీవు నీకు ఒకక్డే అయుయ్నన్ నీ కుమారుని ఇయయ్ వెనుకతీయక యీ 

కారయ్ము చేసినందున 

ఆదికాండము 24:1 => అబార్హాము బహు కాలము గడిచిన వృదుధ్డై యుండెను. అనిన్ 

విషయములలోను యెహోవా అబార్హామును ఆశీరవ్దించెను. 

ఆదికాండము 25:11 => అబార్హాము మృతిబొందిన తరువాత దేవుడు అతని కుమారుడగు 

ఇసాస్కును ఆశీరవ్దించెను; అపుప్డు ఇసాస్కు బేయేర  లహాయిరోయి దగగ్ర కాపురముండెను. 

ఆదికాండము 26:29 => మేము నినున్ ముటట్క నీకు మేలే తపప్ మరేమియు చేయక నినున్ 

సమాధానముగా పంపి వేసితివిు గనుక నీవును మాకు కీడుచేయకుండునటుల్ నీతో నిబంధన 

చేసికొందుమనియు అనుకొంటిమి; ఇపుప్డు నీవు యెహోవా ఆశీరావ్దము పొందినవాడవనిరి. 

ఆదికాండము 34:30 => అపుప్డు యాకోబు షిమోయ్నును లేవీని చూచి మీరు ననున్ బాధపెటిట్ యీ 

దేశ నివాసులైన కనానీయులలోను పెరిజీజ్యులలోను అసహుయ్నిగా చేసితిరి; నా జనసంఖయ్ కొంచెమే; 

వారు నామీదికి గుంపుగా వచిచ్ ననున్ చంపెదరు. నేనును నా యింటివారును నాశనమగుదుమని 

చెపెప్ను 

ఆదికాండము 39:5 => అతడు తన యింటిమీదను తనకు కలిగినదంతటిమీదను అతని విచారణ 

కరత్గా నియమించిన కాలము మొదలుకొని యెహోవా యోసేపు నిమితత్ము ఆ ఐగుపీత్యుని యింటిని 

ఆశీరవ్దించెను. యెహోవా ఆశీరావ్దము ఇంటిలోనేమి పొలములోనేమి అతనికి కలిగిన సమసత్ము 

మీదను ఉండెను 

ఆదికాండము 48:4 => ఇదిగో నీకు సంతానాభివృదిధ్ పొందించి నినున్ విసత్రింపచేసి నీవు జనముల 

సమూహమగునటుల్ చేసి, నీ తరువాత నీ సంతానమునకు ఈ దేశమును నితయ్సావ్సథ్య్ముగా ఇచెచ్దనని 

సెలవిచెచ్ను 
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నిరగ్మకాండము 11:3 => యెహోవా పర్జలయెడల ఐగుపీత్యులకు కటాక్షము కలుగజేసెను; 

అదిగాక ఐగుపుత్ దేశములో మోషే అను మనుషుయ్డు ఫరో సేవకుల దృషిట్కిని పర్జల దృషిట్కిని మికిక్లి 

గొపప్వాడాయెను. 

నిరగ్మకాండము 12:37 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయులు రామసేసునుండి సుకోక్తుకు 

పర్యాణమైపోయిరి వారు పిలల్లు గాక కాలబ్లము ఆరులక్షల వీరులు. 

నిరగ్మకాండము 20:24 => మంటి బలిపీఠమును నాకొరకు చేసి, దానిమీద నీ దహన బలులను 

సమాధాన బలులను నీ గొఱ ఱ్లను నీ యెదుద్లను అరిప్ంపవలెను. నేను నా నామమును 

జాఞ్పకారథ్ముగానుంచు పర్తి సథ్లములోను నీయొదద్కు వచిచ్ నినున్ ఆశీరవ్దించెదను. 

నిరగ్మకాండము 32:13 => నీ సేవకులైన అబార్హామును ఇసాస్కును ఇశార్యేలును జాఞ్పకము 

చేసికొనుము. నీవు వారితో ఆకాశనక్షతర్ములవలె మీ సంతానము అభివృదిధ్జేసి నేను చెపిప్న యీ 

సమసత్భూమిని మీ సంతానమునకిచెచ్దననియు, వారు నిరంతరము దానికి హకుక్దారులగుదురనియు 

వారితో నీతోడని పర్మాణముచేసి చెపిప్తివనెను. 

లేవీయకాండము 26:45 => నేను వారికి దేవుడనై యుండునటుల్ వారి పూరివ్కులను 

జనములయెదుట ఐగుపుత్లోనుండి రపిప్ంచి వారితో చేసిన నిబంధనను ఆ పూరివ్కులనుబటిట్ జాఞ్పకము 

చేసికొందును. నేను యెహోవాను అని చెపుప్ము అనెను. 

సంఖాయ్కాండము 1:46 => లెకిక్ంపబడి ఆరులక్షల మూడువేల ఐదువందల ఏబదిమంది యైరి. 

సంఖాయ్కాండము 6:27 => అటుల్ వారు ఇశార్యేలీయులమీద నా నామ మును ఉచచ్రించుటవలన 

నేను వారిని ఆశీరవ్దించెదను.   

సంఖాయ్కాండము 11:21 => అందుకు మోషే నేను ఈ జనులమధయ్ ఉనాన్ను; వారు ఆరులక్షల 

పాదచారులు వారు నెలదినములు తినుటకు వారికి మాంసమిచెచ్దనని చెపిప్తివి. 

సంఖాయ్కాండము 22:12 => అందుకు దేవుడు నీవు వారితో వెళల్కూడదు, ఆ పర్జలను 

శపింపకూడదు, వారు ఆశీరవ్దింపబడినవారు అని బిలాముతో చెపెప్ను. 

సంఖాయ్కాండము 23:20 => ఇదిగో దీవించుమని నాకు సెలవాయెను ఆయన దీవించెను; నేను దాని 

మారచ్లేను.  
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సంఖాయ్కాండము 26:53 => ఎకుక్వమందికి ఎకుక్వ సావ్సథ్య్ము ఇయయ్వలెను; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 2:7 => నీచేతుల పనులనిన్టిలోను నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ 

ఆశీరవ్దించెను. ఈ గొపప్ అరణయ్ములో నీవు ఈ నలువది సంవతస్రములు సంచరించిన సంగతి 

ఆయన యెరుగును. నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు తోడైయునాన్డు, నీకేమియు తకుక్వకాదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:3 => కాబటిట్ ఇశార్యేలూ, నీ పితరుల దేవుడైన యెహోవా నీతో చెపిప్న 

పర్కారము పాలు తేనెలు పర్వహించు దేశములో మేలుకలిగి బహుగా అభివృదిధ్నొందునటుల్ నీవు వాటిని 

విని అనుసరించి నడుచుకొనవలెను. 

యెహోషువ 2:18 => నీవు మముమ్ను దించిన ఈ కిటికీకి ఈ ఎఱ ఱ్ని దారమును కటిట్, నీ తండిర్ని నీ 

తలిల్ని నీ అనన్దముమ్లను నీ తండిర్ యింటివారినందరిని నీయింట చేరుచ్కొనుము. 

యెహోషువ 6:23 => వేగులవారైన ఆ మనుషుయ్లు పోయి రాహాబును ఆమె తండిర్ని ఆమె తలిల్ని 

ఆమె సహోదరులను ఆమెకు కలిగిన వారినందరిని వెలుపలికి తోడుకొని వచిచ్రి; ఆమె యింటివారి 

నందరిని వారు వెలుపలికి తోడుకొని ఇశార్యేలీయుల పాళెము వెలుపట వారిని నివసింపజేసిరి. 

రూతు 4:14 => అపుప్డు సతరీలుఈ దినమున నీకు బంధువుడు లేకుండ చేయని యెహోవా సుత్తినొందు 

గాక; ఆయన నామము ఇశార్యేలీయులలో పర్కటింపబడును గాక. 

2 సమూయేలు 22:36 => నీవు నీ రక్షణ కేడెమును నాకు అందించుదువు నీ సాతివ్కము ననున్ 

గొపప్చేయును. 

1 రాజులు 11:12 => అయినను నీ తండిర్యైన దావీదు నిమితత్ము నీ దినములయందు నేను 

ఆలాగున చేయక నీ కుమారునిచేతిలోనుండి దాని తీసివేసెదను. 

1 రాజులు 15:4 => దావీదు హితీత్యుడైన ఊరియా సంగతియందు తపప్ తన జీవిత 

దినములనిన్యు యెహోవా దృషిట్కి యథారథ్ముగా నడుచుకొనుచు, యెహోవా అతనికిచిచ్న ఆజఞ్లలో 

దేని విషయమందును తపిప్పోకుండెను గనుక 

1 దినవృతాత్ంతములు 4:10 => యబేబ్జు ఇశార్యేలీయుల దేవునిగూరిచ్ మొఱ ఱ్పెటిట్ నీవు ననున్ 

నిశచ్యముగా ఆశీరవ్దించి నా సరిహదుద్ను విశాలపరచి నీ చెయియ్ నాకు తోడుగా ఉండ దయచేసి 

Page  of 699 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

నాకు కీడురాకుండ దానిలోనుండి ననున్ తపిప్ంచుము అని పార్రిథ్ంపగా దేవుడు అతడు మనవిచేసిన 

దానిని అతనికి దయచేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:14 => వీరి పితరుల వంశములచొపుప్న వీరి సంఖయ్ యెంతనగా, 

యూదాలో సహసార్ధిపతులైన వారికి పర్ధానుడగు అదాన్యొదద్ మూడు లక్షలమంది 

పరాకర్మశాలులుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:8 => అమోమ్నీయులు ఉజిజ్యాకు పనిన్చుచ్వారైరి. అతడు అధికముగా 

బలాభివృదిధ్నొందెను గనుక అతని కీరిత్ ఐగుపుత్ మారగ్ పర్దేశములనిన్టను వాయ్పించెను. 

నెహెమాయ్ 9:7 => దేవా యెహోవా, అబార్మును ఏరప్రచుకొని, కలీద్యుల ఊరు అను సథ్లము నుండి 

ఇవతలకు అతని రపిప్ంచి అతనికి అబార్హామను పేరు పెటిట్నవాడవు నీవే. 

యోబు 35:8 => నీవంటి మనుషుయ్నికే నీ చెడుతనపు ఫలము చెందును నరులకే నీ నీతిఫలము 

చెందును. 

కీరత్నలు 21:6 => నితయ్ము ఆశీరావ్ద కారకుడుగా నుండునటుల్ నీవతని నియమించియునాన్వు నీ 

సనిన్ధిని సంతోషముతో అతని నులల్సింపజేసియునాన్వు. 

కీరత్నలు 67:7 => దేవుడు మముమ్ను దీవించును భూదిగంత నివాసులందరు ఆయనయందు 

భయభకుత్లు నిలుపుదురు. 

కీరత్నలు 107:38 => మరియు ఆయన వారిని ఆశీరవ్దింపగా వారు అధికముగా సంతానాభివృదిధ్ 

నొందిరి ఆయన వారి పశువులను తగిగ్పోనియయ్లేదు 

కీరత్నలు 115:12 => యెహోవా మముమ్ను మరచిపోలేదు ఆయన మముమ్ నాశీరవ్దించును ఆయన 

ఇశార్యేలీయుల నాశీరవ్దించును అహరోను వంశసుథ్లనాశీరవ్దించును 

సామెతలు 10:22 => యెహోవా ఆశీరావ్దము ఐశవ్రయ్మిచుచ్ను నరుల కషట్ముచేత ఆ 

యాశీరావ్దము ఎకుక్వ కాదు. 

యెషయా 19:24 => ఆ దినమున ఐగుపుత్ అషూష్రీయులతోకూడ ఇశార్యేలు మూడవ జనమై 

భూమిమీద ఆశీరావ్ద కారణముగ నుండును. 
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యెషయా 26:15 => యెహోవా, నీవు జనమును వృదిధ్ చేసితివి జనమును వృదిధ్ చేసితివి. 

దేశముయొకక్ సరిహదుద్లను విశాలపరచి నినున్ నీవు మహిమపరచుకొంటివి. 

యెషయా 43:4 => నీవు నా దృషిట్కి పిర్యుడవైనందున ఘనుడవైతివి నేను నినున్ పేర్మించుచునాన్ను 

గనుక నీకు పర్తిగా మనుషుయ్లను అపప్గించుచునాన్ను నీ పార్ణమునకు పర్తిగా జనములను 

అపప్గించుచునాన్ను. 

యెషయా 46:10 => నా ఆలోచన నిలుచుననియు నా చితత్మంతయు నెరవేరుచ్కొనెదననియు, 

చెపుప్కొనుచు ఆదినుండి నేనే కలుగబోవువాటిని తెలియజేయుచునాన్ను. పూరవ్కాలమునుండి నేనే 

యింక జరుగనివాటిని తెలియజేయుచునాన్ను.  

యెషయా 65:23 => వారు వృథాగా పర్యాసపడరు ఆకసిమ్కముగా కలుగు అపాయము నొందుటకై 

పిలల్లను కనరు వారు యెహోవాచేత ఆశీరవ్దింపబడినవారగుదురు వారి సంతానపువారు వారియొదద్నే 

యుందురు.  

యెహెజేక్లు 34:26 => వారిని నా పరవ్తము చుటుట్పటల్ సథ్లములను దీవెనకరముగా చేయుదును. 

ఋతువుల పర్కారము వరష్ము కురిపించెదను, దీవెనకరమగు వరష్ములు కురియును, 

జెకరాయ్ 8:13 => యూదా వారలారా, ఇశార్యేలు వారలారా, మీరు అనయ్జనులలో నేలాగు 

శాపాసప్దమై యుంటిరో ఆలాగే మీరు ఆశీరావ్దాసప్దమగునటుల్ నేను మిముమ్ను రకిష్ంతును; 

భయపడక ధైరయ్ము తెచుచ్కొనుడి. 

మతత్యి 25:34 => అపుప్డు రాజు తన కుడివైపున ఉనన్వారిని చూచి నా తండిర్చేత 

ఆశీరవ్దింపబడిన వారలారా, రండి; లోకము పుటిట్నది మొదలుకొని మీకొరకు సిదధ్పరచబడిన 

రాజయ్మును సవ్తంతిర్ంచుకొనుడి. 

లూకా 1:15 => తన తలిల్ గరభ్మున పుటిట్నది మొదలుకొని పరిశుదాధ్తమ్తో నిండుకొనినవాడై,  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:24 => నీవు కైసరు ఎదుట నిలువవలసియునన్ది; ఇదిగో నీతోకూడ 

ఓడలో పర్యాణమైపోవుచునన్ వారందరిని దేవుడు నీకు అనుగర్హించి యునాన్డని నాతో చెపెప్ను. 
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ఎఫెసీయులకు 1:3 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్ తండిర్యగు దేవుడు సుత్తింపబడును గాక. 

ఆయన కీర్సుత్నందు పరలోక విషయములలో ఆతమ్సంబంధమైన పర్తి ఆశీరావ్దమును 

మనకనుగర్హించెను. 

హెబీర్యులకు 6:15 => ఆ మాట నమిమ్ అతడు ఓరుప్తో సహించి ఆ వాగాద్నఫలము పొందెను. 

హెబీర్యులకు 7:4 => ఇతడెంత ఘనుడో చూడుడి. మూలపురుషుడైన అబార్హాము అతనికి 

కొలల్గొనన్ శేర్షఠ్మైన వసుత్వులలో పదియవ వంతు ఇచెచ్ను. 

హెబీర్యులకు 7:6 => వారితో సంబంధించిన వంశావళి లేనివాడైన మెలీక్సెదెకు అబార్హాము నొదద్ 

పదియవ వంతు పుచుచ్కొని వాగాద్నములను పొందినవానిని ఆశీరవ్దించెను. 

వచనము 3 

నినున్ ఆశీరవ్దించు వారిని ఆశీరవ్దించెదను; నినున్ దూషించు వాని శపించెదను; భూమి యొకక్ 

సమసత్ వంశములు నీయందు ఆశీరవ్దించబడునని అబార్ముతో అనగా 

ఆదికాండము 27:29 => జనములు నీకు దాసులగుదురు జనములు నీకు సాగిలపడుదురు నీ 

బంధుజనులకు నీవు ఏలికవై యుండుము నీ తలిల్ పుతుర్లు నీకు సాగిలపడుదురు నినున్ శపించువారు 

శపింపబడుదురు నినున్ దీవించువారు దీవింపబడుదురు గాక 

నిరగ్మకాండము 23:22 => అయితే నీవు ఆయన మాటను జాగర్తత్గా విని నేను చెపిప్నది యావతుత్ 

చేసినయెడల నేను నీ శతుర్వులకు శతుర్వును నీ విరోధులకు విరోధియునైయుందును. 

సంఖాయ్కాండము 24:9 => సింహమువలెను ఆడు సింహమువలెను అతడు కుర్ంగి పండుకొనెను 

అతనిని లేపువాడెవడు? నినున్ దీవించువాడు దీవింపబడును నినున్ శపించువాడు శపింపబడును. 

మతత్యి 25:40 => అందుకు రాజు మికిక్లి అలుప్లైన యీ నా సహోదరులలో ఒకనికి మీరు చేసితిరి 

గనుక నాకు చేసితిరని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్నని వారితో అనును. 

మతత్యి 25:45 => అందుకాయన మికిక్లి అలుప్లైన వీరిలో ఒకనికైనను మీరు ఈలాగు చేయలేదు 

గనుక నాకు చేయలేదని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్నని వారితో అనును. 
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ఆదికాండము 18:18 => అబార్హాము నిశచ్యముగా బలముగల గొపప్ జనమగును. అతని 

మూలముగా భూమిలోని సమసత్ జనములును ఆశీరవ్దింపబడును. 

ఆదికాండము 22:18 => మరియు నీవు నా మాట వినినందున భూలోకములోని జనములనిన్యు నీ 

సంతానమువలన ఆశీరవ్దించబడును నాతోడని పర్మాణము చేసియునాన్నని యెహోవా 

సెలవిచెచ్ననెను. 

ఆదికాండము 26:4 => ఏలయనగా నీకును నీ సంతానమునకును ఈ దేశములనిన్యు ఇచిచ్, నీ 

తండిర్యైన అబార్హాముతో నేను చేసిన పర్మాణము నెరవేరిచ్, ఆకాశ నక్షతర్ములవలె నీ సంతానమును 

విసత్రింపచేసి ఈ దేశములనిన్యు నీ సంతానమునకు ఇచెచ్దను. నీ సంతానమువలన సమసత్ 

భూలోకములోని సమసత్ జనులు ఆశీరవ్దింపబడుదురు. 

ఆదికాండము 28:14 => నీ సంతానము భూమిమీద లెకక్కు ఇసుక రేణువులవలెనగును; నీవు 

పడమటితటుట్ను తూరుప్తటుట్ను ఉతత్రపుతటుట్ను దకిష్ణపుతటుట్ను వాయ్పించెదవు, భూమియొకక్ 

వంశములనిన్యు నీ మూలముగాను నీ సంతానము మూలముగాను ఆశీరవ్దింపబడును. 

ఆదికాండము 30:27 => అందుకు లాబాను అతనితో నీ కటాక్షము నా మీదనునన్యెడల నా మాట 

వినుము; నినున్బటిట్ యెహోవా ననున్ ఆశీరవ్దించెనని శకునము చూచి తెలిసికొంటినని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 30:30 => నేను రాక మునుపు నీకుండినది కొంచెమే; అయితే అది బహుగా అభివృదిధ్ 

పొందెను; నేను పాదము పెటిట్న చోటెలల్ యెహోవా నినున్ ఆశీరవ్దించెను; నేను నా యింటి వారికొరకు 

ఎపుప్డు సంపాదయ్ము చేసికొందుననెను. 

ఆదికాండము 39:5 => అతడు తన యింటిమీదను తనకు కలిగినదంతటిమీదను అతని విచారణ 

కరత్గా నియమించిన కాలము మొదలుకొని యెహోవా యోసేపు నిమితత్ము ఆ ఐగుపీత్యుని యింటిని 

ఆశీరవ్దించెను. యెహోవా ఆశీరావ్దము ఇంటిలోనేమి పొలములోనేమి అతనికి కలిగిన సమసత్ము 

మీదను ఉండెను 

కీరత్నలు 72:17 => అతని పేరు నితయ్ము నిలుచును అతని నామము సూరుయ్డునన్ంతకాలము 

చిగురుచ్చుండును అతనినిబటిట్ మనుషుయ్లు దీవింపబడుదురు అనయ్జనులందరును అతడు ధనుయ్డని 

చెపుప్కొందురు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:25 => ఆ పర్వకత్లకును, దేవుడు అబార్హాముతో నీ సంతానమందు 

భూలోక వంశములనిన్యు ఆశీరవ్దింపబడునని చెపిప్ మీ పితరులతో చేసిన నిబంధనకును, మీరు 

వారసులై యునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:26 => దేవుడు తన సేవకుని పుటిట్ంచి, మీలో పర్తివానిని వాని 

దుషట్తవ్మునుండి మళి ల్ంచుటవలన మిముమ్ నాశీరవ్దించుటకు ఆయనను మొదట మీయొదద్కు 

పంపెనని చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 4:11 => మరియు సునన్తి లేనివారైనను, నమిమ్నవారికందరికి అతడు 

తండిర్యగుటవలన వారికి నీతి ఆరోపించుటకై, అతడు సునన్తి పొందకమునుపు, తనకు కలిగిన 

విశావ్సమువలననైన నీతికి ముదర్గా, సునన్తి అను గురుతు పొందెను. 

1 కొరిందీయులకు 1:30 => అయితే ఆయన మూలముగా మీరు కీర్సుత్యేసునందునాన్రు.  

గలతీయులకు 3:8 => దేవుడు విశావ్స మూలముగా అనయ్జనులను నీతిమంతులుగా తీరుచ్నని 

లేఖనము ముందుగా చూచి నీయందు అనయ్జనులందరును ఆశీరవ్దింపబడుదురు అని 

అబార్హామునకు సువారత్ను ముందుగా పర్కటించెను.  

గలతీయులకు 3:16 => అబార్హామునకును అతని సంతానమునకును వాగాద్నములు చేయబడెను; 

ఆయన అనేకులనుగూరిచ్ అనన్టుట్ నీ సంతానములకును అని చెపప్క ఒకనిగూరిచ్ అనన్టే ట్ నీ 

సంతానమునకును అనెను; ఆ సంతానము కీర్సుత్ 

గలతీయులకు 3:28 => ఇందులో యూదుడని గీర్సుదేశసుథ్డని లేదు, దాసుడని సవ్తంతుర్డని లేదు, 

పురుషుడని సతరీ అని లేదు; యేసుకీర్సుత్నందు మీరందరును ఏకముగా ఉనాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 1:3 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్ తండిర్యగు దేవుడు సుత్తింపబడును గాక. 

ఆయన కీర్సుత్నందు పరలోక విషయములలో ఆతమ్సంబంధమైన పర్తి ఆశీరావ్దమును 

మనకనుగర్హించెను. 

కొలొసస్యులకు 3:11 => ఇటిట్వారిలో గీర్సు దేశసుథ్డని యూదుడని భేదము లేదు; సునన్తి 

పొందుటయని సునన్తి పొందకపోవుటయని భేదము లేదు; పరదేశియని సిథియనుడని దాసుడని 

సవ్తంతుర్డని లేదుగాని, కీర్సేత్ సరవ్మును అందరిలో ఉనన్వాడునైయునాన్డు. 
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పర్కటన 7:9 => అటుతరువాత నేను చూడగా, ఇదిగో, పర్తి జనములోనుండియు పర్తి 

వంశములోనుండియు పర్జలలోనుండియు, ఆ యా భాషలు మాటలాడువారిలోనుండియు వచిచ్, 

యెవడును లెకిక్ంపజాలని యొక గొపప్ సమూహము కనబడెను. వారు తెలల్ని వసత్రములు 

ధరించుకొనన్వారై, ఖరూ జ్రపుమటట్లుచేత పటుట్కుని సింహాసనము ఎదుటను గొఱ ఱ్పిలల్ యెదుటను 

నిలువబడి 

ఆదికాండము 13:16 => మరియు నీ సంతానమును భూమిమీద నుండు రేణువులవలె విసత్రింప 

చేసెదను; ఎటల్నగా ఒకడు భూమిమీద నుండు రేణువులను లెకిక్ంప గలిగినయెడల నీ సంతానమును 

కూడ లెకిక్ంపవచుచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 6:27 => అటుల్ వారు ఇశార్యేలీయులమీద నా నామ మును ఉచచ్రించుటవలన 

నేను వారిని ఆశీరవ్దించెదను.   

సంఖాయ్కాండము 22:6 => కాబటిట్ నీవు దయచేసి వచిచ్ నా నిమితత్ము ఈ జనమును శపించుము; 

వారు నాకంటె బలవంతులు; వారిని హతము చేయుటకు నేను బలమొందుదునేమో; అపుప్డు నేను ఈ 

దేశములోనుండి వారిని తోలివేయుదును; ఏలయనగా నీవు దీవించువాడు దీవింపబడుననియు 

శపించువాడు శపించబడుననియు నేనెరుగుదును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:43 => జనములారా, ఆయన పర్జలతోకూడ ఆనందించుడి. హతులైన 

తన సేవకులనుబటిట్ ఆయన పర్తిదండన చేయును తన విరోధులకు పర్తీకారము చేయును తన దేశము 

నిమితత్మును తన పర్జలనిమితత్మును పార్యశిచ్తత్ము చేయును.  

యెహోషువ 6:17 => ఈ పటట్ణమును దీనిలో నునన్ది యావతుత్ను యెహోవా వలన శపింపబడెను. 

రాహాబు అను వేశయ్ మనము పంపిన దూతలను దాచిపెటెట్ను గనుక ఆమెయు ఆ యింటనునన్ 

వారందరును మాతర్మే బర్దుకుదురు. 

కీరత్నలు 67:7 => దేవుడు మముమ్ను దీవించును భూదిగంత నివాసులందరు ఆయనయందు 

భయభకుత్లు నిలుపుదురు. 

కీరత్నలు 115:12 => యెహోవా మముమ్ను మరచిపోలేదు ఆయన మముమ్ నాశీరవ్దించును ఆయన 

ఇశార్యేలీయుల నాశీరవ్దించును అహరోను వంశసుథ్లనాశీరవ్దించును 
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కీరత్నలు 122:6 => యెరూషలేముయొకక్ కేష్మముకొరకు పార్రథ్న చేయుడి యెరూషలేమా, నినున్ 

పేర్మించువారు వరిధ్లుల్దురు. 

యెషయా 46:10 => నా ఆలోచన నిలుచుననియు నా చితత్మంతయు నెరవేరుచ్కొనెదననియు, 

చెపుప్కొనుచు ఆదినుండి నేనే కలుగబోవువాటిని తెలియజేయుచునాన్ను. పూరవ్కాలమునుండి నేనే 

యింక జరుగనివాటిని తెలియజేయుచునాన్ను.  

యెషయా 49:25 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు బలాఢుయ్లు చెరపటిట్నవారు సహితము 

విడిపింపబడుదురు భీకరులు చెరపటిట్నవారు విడిపింపబడుదురు నీతో యుదధ్ము చేయువారితో నేనే 

యుదధ్ము చేసెదను నీ పిలల్లను నేనే రకిష్ంచెదను.  

మీకా 7:20 => పూరవ్కాలమున నీవు మా పితరులైన అబార్హాము యాకోబులకు పర్మాణము చేసిన 

సతయ్మును కనికరమును నీవు అనుగర్హింతువు. 

జెకరాయ్ 8:13 => యూదా వారలారా, ఇశార్యేలు వారలారా, మీరు అనయ్జనులలో నేలాగు 

శాపాసప్దమై యుంటిరో ఆలాగే మీరు ఆశీరావ్దాసప్దమగునటుల్ నేను మిముమ్ను రకిష్ంతును; 

భయపడక ధైరయ్ము తెచుచ్కొనుడి. 

జెకరాయ్ 14:17 => లోకమందుండు కుటుంబములలో సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవాయను 

రాజునకు మొర్కుక్టకై యెరూషలేమునకు రాని వారందరిమీద వరష్ము కురువకుండును. 

మతత్యి 1:1 => అబార్హాము కుమారుడగు దావీదు కుమారుడైన యేసుకీర్సుత్ వంశావళి. 

మతత్యి 8:11 => అనేకులు తూరుప్నుండియు పడమటనుండియు వచిచ్ అబార్హాముతో కూడను, 

ఇసాస్కుతో కూడను, యాకోబుతో కూడను, పరలోకరాజయ్మందు కూరుచ్ందురు గాని 

మతత్యి 11:3 => అని ఆయనను అడుగుటకు తన శిషుయ్లనంపెను. 

మతత్యి 25:34 => అపుప్డు రాజు తన కుడివైపున ఉనన్వారిని చూచి నా తండిర్చేత 

ఆశీరవ్దింపబడిన వారలారా, రండి; లోకము పుటిట్నది మొదలుకొని మీకొరకు సిదధ్పరచబడిన 

రాజయ్మును సవ్తంతిర్ంచుకొనుడి. 

లూకా 1:55 => ఆయన తన సేవకుడైన ఇశార్యేలునకు సహాయము చేసెను. 

లూకా 1:70 => తన సేవకుడైన దావీదు వంశమునందు మనకొరకు రక్షణశృంగమును, అనగా  
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లూకా 1:72 => దీనినిగూరిచ్ ఆయన ఆదినుండి తన పరిశుదధ్ పర్వకత్ల నోట పలికించెను.  

లూకా 2:10 => అయితే ఆ దూత భయపడకుడి; ఇదిగో పర్జలందరికిని కలుగబోవు మహా 

సంతోషకరమైన సువరత్మానము నేను మీకు తెలియజేయుచునాన్ను; 

లూకా 24:47 => యెరూషలేము మొదలుకొని సమసత్ జనములలో ఆయన పేరట మారుమనసుస్ను 

పాపక్షమాపణయు పర్కటింపబడుననియు వార్యబడియునన్ది. 

యోహాను 5:46 => అతడు ననున్గూరిచ్ వార్సెను గనుక మీరు మోషేను నమిమ్నటట్యిన ననున్ను 

నముమ్దురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:32 => దేవుడు యేసును లేపి, పితరులకు చేసిన వాగాద్నమును మన 

పిలల్లకు నెరవేరిచ్యునాన్డని మేమును మీకు సువారత్ పర్కటించుచునాన్ము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:6 => ఇపుప్డైతే దేవుడు మన పితరులకు చేసిన వాగాద్నము విషయమైన 

నిరీక్షణనుగూరిచ్ నేను విమరిశ్ంపబడుటకు నిలిచియునాన్ను. 

రోమీయులకు 4:13 => అతడు లోకమునకు వారసుడగునను వాగాద్నము అబార్హామునకైనను అతని 

సంతానమునకైనను ధరమ్శాసత్రమూలముగా కలుగలేదు గాని విశావ్సమువలననైన నీతిమూలముగానే 

కలిగెను. 

రోమీయులకు 9:5 => పితరులు వీరివారు; శరీరమునుబటిట్ కీర్సుత్ వీరిలో పుటెట్ను. ఈయన 

సరావ్ధికారియైన దేవుడైయుండి నిరంతరము సోత్తార్రుహ్డై యునాన్డు. ఆమేన . 

గలతీయులకు 3:14 => ఇందునుగూరిచ్ మార్నుమీద వేర్లాడిన పర్తివాడును శాపగర్సుత్డు అని 

వార్యబడియునన్ది. 

హెబీర్యులకు 6:15 => ఆ మాట నమిమ్ అతడు ఓరుప్తో సహించి ఆ వాగాద్నఫలము పొందెను. 

వచనము 4 

యెహోవా అతనితో చెపిప్న పర్కారము అబార్ము వెళె ల్ను. లోతు అతనితో కూడ వెళె ల్ను. అబార్ము 

హారాను నుండి బయలుదేరినపుప్డు డెబబ్ది యైదేండల్ యీడు గలవాడు. 
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ఆదికాండము 11:27 => తెరహు వంశావళి ఇది; తెరహు అబార్మును నాహోరును హారానును 

కనెను. హారాను లోతును కనెను.  

హెబీర్యులకు 11:8 => అబార్హాము పిలువబడినపుప్డు విశావ్సమునుబటిట్ ఆ పిలుపునకు లోబడి, 

తాను సావ్సథ్య్ముగా పొందనైయునన్ పర్దేశమునకు బయలువెళె ల్ను. మరియు ఎకక్డికి వెళల్వలెనో అది 

ఎరుగక బయలువెళె ల్ను 

ఆదికాండము 11:26 => తెరహు డెబబ్ది యేండుల్ బర్దికి అబార్మును నాహోరును హారానును కనెను. 

ఆదికాండము 11:31 => తెరహు తన కుమారుడగు అబార్మును, తన కుమారుని కుమారుడు, 

అనగా హారాను కుమారుడగు లోతును, తన కుమారుడగు అబార్ము భారయ్యయిన శారయి అను తన 

కోడలిని తీసికొని కనానుకు వెళుళ్టకు కలీద్యుల ఊరను పటట్ణములో నుండి వారితో కూడ 

బయలుదేరి హారాను మటుట్కు వచిచ్ అకక్డ నివసించిరి. 

ఆదికాండము 16:3 => కాబటిట్ అబార్ము కనాను దేశములో పదియేండుల్ కాపురమునన్ తరువాత 

అబార్ము భారయ్యైన శారయి తన దాసియైన హాగరను ఐగుపీత్యురాలిని తీసికొని తన పెనిమిటియైన 

అబార్మునకు భారయ్గా ఉండునటుల్ అతనికిచెచ్ను. 

ఆదికాండము 17:24 => అబార్హాము గోపాయ్ంగచరమ్ము సునన్తి చేయబడినపుప్డు అతడు 

తొంబదితొమిమ్ది యేండల్వాడు. 

ఆదికాండము 17:26 => ఒకక్ దినమందే అబార్హామును అతని కుమారుడైన ఇషామ్యేలును సునన్తి 

పొందిరి. 

ఆదికాండము 25:7 => అబార్హాము బర్దికిన సంవతస్రములు నూట డెబబ్దియైదు. 

ఆదికాండము 26:5 => ఏలయనగా అబార్హాము నా మాట విని నేను విధించిన దాని నా ఆజఞ్లను 

నా కటట్డలను నా నియమములను గైకొనెనని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 27:43 => కాబటిట్ నా కుమారుడా, నీవు నా మాట విని లేచి హారానులోనునన్ నా 

సహోదరుడగు లాబాను నొదద్కు పారిపోయి నీ అనన్ కోపము చలాల్రువరకు 
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1 రాజులు 17:15 => ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచిచ్యునాన్డు అనెను. అంతట 

ఆమె వెళి ల్ ఏలీయా చెపిప్న మాటచొపుప్న చేయగా అతడును ఆమెయు ఆమె యింటివారును 

అనేకదినములు భోజనముచేయుచు వచిచ్రి. 

యెహెజేక్లు 27:23 => హారానువారును కనేన్వారును ఏదెను వారును షేబ వరత్కులును అషూష్రు 

వరత్కులును కిలమ్దు వరత్కులును నీతో వరత్కము చేయుదురు. 

మతత్యి 21:6 => శిషుయ్లు వెళి ల్ యేసు తమకాజాఞ్పించిన పర్కారము చేసి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:4 => అపుప్డతడు కలీద్యుల దేశమును విడిచిపోయి హారానులో 

కాపురముండెను. అతని తండిర్ చనిపోయిన తరువాత, అకక్డ నుండి మీరిపుప్డు కాపురమునన్ యీ 

దేశమందు నివసించుటకై దేవుడతని తీసికొనివచెచ్ను 

వచనము 5 

అబార్ము తన భారయ్యయిన శారయిని తన సహోదరుని కుమారుడయిన లోతును, హారానులో 

తానును వారును ఆరిజ్ంచిన యావదాసిత్ని వారు సంపాదించిన సమసత్మైన వారిని తీసికొని కనానను 

దేశమునకు వచిచ్రి 

ఆదికాండము 14:14 => అబార్ము తన తముమ్డు చెరపటట్బడెనని విని తన యింట పుటిట్ 

అలవరచబడిన మూడువందల పదునెనమండుగురిని వెంటబెటుట్కొని దాను మటుట్కు ఆ రాజులను 

తరిమెను. 

ఆదికాండము 14:21 => సొదొమ రాజు మనుషుయ్లను నాకిచిచ్ ఆసిత్ని నీవే తీసికొనుమని 

అబార్ముతో చెపప్గా 

ఆదికాండము 46:5 => యాకోబు లేచి బెయేరె ష్బా నుండి వెళె ల్ను. ఫరో అతని నెకిక్ంచి తీసికొని 

వచుచ్టకు పంపిన బండల్మీద ఇశార్యేలు కుమారులు తమ తండిర్యైన యాకోబును తమ పిలల్లను 

తమ భారయ్లను ఎకిక్ంచిరి. 

ఆదికాండము 46:6 => వారు, అనగా యాకోబును అతని యావతుత్ సంతానమును, తమ 

పశువులను తాము కనానులో సంపాదించిన సంపద యావతుత్ను తీసికొని ఐగుపుత్నకు వచిచ్రి.  
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ఆదికాండము 46:7 => అతడు తన కుమారులను తన కుమారుల కుమారులను తన కుమారెత్లను 

తన కుమారుల కుమారెత్లను తన యావతుత్ సంతానమును ఐగుపుత్నకు తనతోకూడ తీసికొనివచెచ్ను. 

ఆదికాండము 46:8 => యాకోబును అతని కుమారులును ఐగుపుత్నకు వచిచ్రి. ఇశార్యేలు 

కుమారుల పేళుల్ ఇవే; 

ఆదికాండము 46:9 => యాకోబు జేయ్షఠ్ కుమారుడు రూబేను. రూబేను కుమారులైన హనోకు పలుల్ 

హెసోర్ను కరీమ్. 

ఆదికాండము 46:10 => షిమోయ్ను కుమారులైన యెమూయేలు యామీను ఓహదు యాకీను 

సోహరు కనానీయు రాలి కుమారుడైన షావూలు. 

ఆదికాండము 46:11 => లేవి కుమారులైన గెరో ష్ను కహాతు మెరారి 

ఆదికాండము 46:12 => యూదా కుమారులైన ఏరు ఓనాను షేలా పెరెసు జెరహు. ఆ ఏరును 

ఓనానును కనాను దేశములో చనిపోయిరి. పెరెసు కుమారులైన హెసోర్ను హామూలు. 

ఆదికాండము 46:13 => ఇశాశ్ఖారు కుమారులైన తోలా పువావ్ యోబు షిమోర్ను. 

ఆదికాండము 46:14 => జెబూలూను కుమారులైన సెరెదు ఏలోను యహలేలు. 

ఆదికాండము 46:15 => వీరు లేయా కుమారులు. ఆమె పదద్నరాములో యాకోబు వారిని అతని 

కుమారెత్యైన దీనాను కనెను. అతని కుమారులును అతని కుమారెత్లును అందరును ముపప్ది 

ముగుగ్రు. 

ఆదికాండము 46:16 => గాదు కుమారులైన సిపోయ్ను హగీగ్ షూనీ ఎసోబ్ను ఏరీ ఆరోదీ అరేలీ. 

ఆదికాండము 46:17 => ఆషేరు కుమారులైన ఇమాన్ ఇషావ్ ఇషీవ్ బెరీయా; వారి సహోదరియైన 

శెరహు. ఆ బెరీయా కుమారులైన హెబెరు మలీక్యేలు. 

ఆదికాండము 46:18 => లాబాను తన కుమారెత్యైన లేయాకిచిచ్న జిలాప్ కుమారులు వీరే. ఆమె 

యీ పదునారు మందిని యాకోబునకు కనెను. 

ఆదికాండము 46:19 => యాకోబు భారయ్యైన రాహేలు కుమారులైన యోసేపు బెనాయ్మీను. 

ఆదికాండము 46:20 => యోసేపునకు మనషే ష్ ఎఫార్యిములు పుటిట్రి. వారిని ఐగుపుత్దేశమందు 

ఓనుకు యాజకుడగు పోతీఫెర కుమారెత్యైన ఆసెనతు అతనికి కనెను. 
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ఆదికాండము 46:21 => బెనాయ్మీను కుమారులైన బెల బేకెరు అషేబ్లు గెరా నయమాను ఏహీరోషు 

ముపీప్ము హుపీప్ము ఆరుద్. 

ఆదికాండము 46:22 => యాకోబునకు రాహేలు కనిన కుమారులగు వీరందరు పదునలుగురు. 

ఆదికాండము 46:23 => దాను కుమారుడైన హుషీము. 

ఆదికాండము 46:24 => నఫాత్లి కుమారులైన యహనేలు గూనీ యేసెరు షిలేల్ము. 

ఆదికాండము 46:25 => లాబాను తన కుమారెత్యైన రాహేలునకు ఇచిచ్న బిలాహ్ కుమారులు వీరే. 

ఆమె వారిని యాకోబునకు కనెను. వారందరు ఏడుగురు. 

ఆదికాండము 46:26 => యాకోబు కోడండర్ను వినాయించి అతని గరభ్వాసమున పుటిట్ యాకోబుతో 

ఐగుపుత్నకు వచిచ్న వారందరు అరువది ఆరుగురు. 

ఆదికాండము 11:31 => తెరహు తన కుమారుడగు అబార్మును, తన కుమారుని కుమారుడు, 

అనగా హారాను కుమారుడగు లోతును, తన కుమారుడగు అబార్ము భారయ్యయిన శారయి అను తన 

కోడలిని తీసికొని కనానుకు వెళుళ్టకు కలీద్యుల ఊరను పటట్ణములో నుండి వారితో కూడ 

బయలుదేరి హారాను మటుట్కు వచిచ్ అకక్డ నివసించిరి. 

ఆదికాండము 10:19 => కనానీయుల సరిహదుద్ సీదోను నుండి గెరారుకు వెళుల్ మారగ్ములో గాజా 

వరకును, సొదొమ గొమొఱాఱ్ అదామ్ సెబోయిములకు వెళుల్ మారగ్ములో లాషా వరకును ఉనన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:4 => అపుప్డతడు కలీద్యుల దేశమును విడిచిపోయి హారానులో 

కాపురముండెను. అతని తండిర్ చనిపోయిన తరువాత, అకక్డ నుండి మీరిపుప్డు కాపురమునన్ యీ 

దేశమందు నివసించుటకై దేవుడతని తీసికొనివచెచ్ను 

హెబీర్యులకు 11:8 => అబార్హాము పిలువబడినపుప్డు విశావ్సమునుబటిట్ ఆ పిలుపునకు లోబడి, 

తాను సావ్సథ్య్ముగా పొందనైయునన్ పర్దేశమునకు బయలువెళె ల్ను. మరియు ఎకక్డికి వెళల్వలెనో అది 

ఎరుగక బయలువెళె ల్ను 

హెబీర్యులకు 11:9 => విశావ్సమునుబటిట్ అతడును, అతనితో ఆ వాగాద్నమునకు సమాన 

వారసులైన ఇసాస్కు యాకోబు అనువారును, గుడారములలో నివసించుచు, అనుయ్ల దేశములో 

ఉనన్టుట్గా వాగద్తత్ దేశములో పరవాసులైరి.  
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ఆదికాండము 11:26 => తెరహు డెబబ్ది యేండుల్ బర్దికి అబార్మును నాహోరును హారానును కనెను. 

ఆదికాండము 14:11 => అపుప్డు వారు సొదొమ గొమొఱాఱ్ల ఆసిత్ యావతుత్ను వారి భోజన 

పదారథ్ములనిన్యు పటుట్కొని పోయిరి. 

ఆదికాండము 14:12 => మరియు అబార్ము సహోదరుని కుమారుడైన లోతు సొదొమలో 

కాపురముండెను గనుక అతనిని అతని ఆసిత్ని పటుట్కొనిపోగా 

ఆదికాండము 16:3 => కాబటిట్ అబార్ము కనాను దేశములో పదియేండుల్ కాపురమునన్ తరువాత 

అబార్ము భారయ్యైన శారయి తన దాసియైన హాగరను ఐగుపీత్యురాలిని తీసికొని తన పెనిమిటియైన 

అబార్మునకు భారయ్గా ఉండునటుల్ అతనికిచెచ్ను. 

ఆదికాండము 27:43 => కాబటిట్ నా కుమారుడా, నీవు నా మాట విని లేచి హారానులోనునన్ నా 

సహోదరుడగు లాబాను నొదద్కు పారిపోయి నీ అనన్ కోపము చలాల్రువరకు 

ఆదికాండము 48:21 => మరియు ఇశార్యేలు ఇదిగో నేను చనిపోవుచునాన్ను, అయినను దేవుడు 

మీకు తోడైయుండి మీ పితరుల దేశమునకు మిముమ్ను మరల తీసికొనిపోవును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:21 => గనుక వారిని జయించుటకు వారికి సహాయము కలిగెను. 

హగీర్యీలును వారితో ఉనన్వారందరును వారిచేతికి అపప్గింపబడిరి; వారు ఏబదివేల ఒంటెలను 

పశువులను రెండులక్షల ఏబదివేల గొఱ ఱ్లను రెండువేల గాడిదలను లక్ష జనమును పటుట్కొనిరి. 

యోబు 1:3 => అతనికి ఏడువేల గొఱ ఱ్లును మూడువేల ఒంటెలును ఐదువందల జతల యెడుల్ను 

ఐదువందల ఆడు గాడిదలును కలిగి, బహుమంది పనివారును అతనికి ఆసిత్గా నుండెను గనుక 

తూరుప్ దికుక్ జనులందరిలో అతడే గొపప్వాడుగా నుండెను. 

యిరిమ్యా 52:29 => నెబుకదెర్జరు ఏలుబడియందు పదునెనిమిదవ సంవతస్రమున అతడు 

యెరూషలేమునుండి ఎనిమిదివందల ముపప్ది యిదద్రిని చెరగొనిపోయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:2 => అందుకు సెత్ఫను చెపిప్నదేమనగా సహోదరులారా, తండుర్లారా, 

వినుడి. మన పితరుడైన అబార్హాము హారానులో కాపురముండక మునుపు మెసొపొతమియలో 

ఉనన్పుప్డు మహిమగల దేవుడు అతనికి పర్తయ్క్షమై 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:19 => మరియు కనాను దేశములో ఏడు జాతుల వారిని నాశనముచేసి 

వారి దేశములను వీరికి సావ్సథ్య్ముగా పంచి యిచెచ్ను. 

వచనము 6 

అపుప్డు అబార్ము షెకెము నందలి యొక సథ్లముదాక ఆ దేశ సంచారము చేసి మోరే దగగ్ర నునన్ 

సింధూరవృక్షము నొదద్కు చేరెను. అపుప్డు కనానీయులు ఆ దేశములో నివసించిరి. 

హెబీర్యులకు 11:9 => విశావ్సమునుబటిట్ అతడును, అతనితో ఆ వాగాద్నమునకు సమాన 

వారసులైన ఇసాస్కు యాకోబు అనువారును, గుడారములలో నివసించుచు, అనుయ్ల దేశములో 

ఉనన్టుట్గా వాగద్తత్ దేశములో పరవాసులైరి.  

ఆదికాండము 33:18 => అటుల్ యాకోబు పదద్నరాములో నుండి వచిచ్న తరువాత కనాను 

దేశములోనునన్ షెకెమను ఊరికి సురకిష్తముగా వచిచ్ ఆ ఊరిముందర తన గుడారములు వేసెను. 

ఆదికాండము 34:2 => ఆ దేశము నేలిన హివీవ్యుడైన హమోరు కుమారుడగు షెకెము ఆమెను 

చూచి ఆమెను పటుట్కొని ఆమెతో శయనించి ఆమెను అవమానపరచెను. 

ఆదికాండము 35:4 => వారు తమయొదద్నునన్ అనయ్దేవతలనిన్టిని తమ చెవులనునన్ పోగులను 

యాకోబునకు అపప్గింపగా యాకోబు షెకెము దగగ్రనునన్ మసత్కి వృక్షము కిర్ంద వాటిని దాచిపెటెట్ను. 

యెహోషువ 20:7 => అపుప్డు వారు నఫాత్లీయుల మనయ్ములోని గలిలయలో కెదెషును, 

ఎఫార్యిమీయుల మనయ్మందలి షెకెమును, యూదా వంశసుథ్ల మనయ్మందలి హెబోర్నను 

కిరయ్తరాబ్ను పర్తిషఠ్పరచిరి. 

యెహోషువ 24:32 => ఇశార్యేలీయులు ఐగుపుత్లోనుండి తెచిచ్న యోసేపు ఎముకలను షెకెములో, 

అనగా యాకోబు నూరు వరహాలకు షెకెము తండిర్యైన హమోరు కుమారులయొదద్ కొనిన చేని 

భాగములో వారు పాతిపెటిట్రి. అవి యోసేపు పుతుర్లకు ఒక సావ్సథ్య్ముగా ఉండెను. 

నాయ్యాధిపతులు 9:1 => యెరుబబ్యలు కుమారుడైన అబీమెలెకు షెకెములోనునన్ తన తలిల్ 

సహోదరుల యొదద్కు పోయి వారితోను తన తలిల్ పితరుల కుటుంబికులందరితోను 
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1 రాజులు 12:1 => రెహబామునకు పటాట్భిషేకము చేయుటకు ఇశార్యేలీయులందరును 

షెకెమునకు రాగా రెహబాము షెకెమునకు పోయెను. 

యోహాను 4:5 => యాకోబు తన కుమారుడైన యోసేపుకిచిచ్న భూమి దగగ్రనునన్ సమరయలోని 

సుఖారను ఒక ఊరికి వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:16 => షెకెములోని హమోరు కుమారులయొదద్ అబార్హాము వెలయిచిచ్ 

కొనిన సమాధిలో ఉంచబడిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 11:30 => అవి యొరాద్ను అవతల సూరుయ్డు అసత్మించు మారగ్ము వెనుక 

మోరేలోని సింధూరవృక్షములకు దాపున గిలాగ్లునకు ఎదురుగానునన్ అరాబాలో నివసించు 

కనానీయుల దేశమందునన్వి గదా. 

నాయ్యాధిపతులు 7:1 => అపుప్డు యెరుబబ్యలు, అనగా గిదోయ్నును అతనితోనునన్ 

జనులందరును, వేకువను లేచి హరోదు బావియొదద్ దిగగా లోయలోని మోరె కొండకు ఉతత్రముగా 

మిదాయ్నీయుల దండుపాళెము వారికి కనబడెను. 

ఆదికాండము 10:15 => కనాను తన పర్థమ కుమారుడగు సీదోనును హేతును యెబూసీయులను 

అమోరీయులను గిరాగ్షీయులను 

ఆదికాండము 10:18 => తరువాత కనానీయుల వంశములు వాయ్పించెను. 

ఆదికాండము 10:19 => కనానీయుల సరిహదుద్ సీదోను నుండి గెరారుకు వెళుల్ మారగ్ములో గాజా 

వరకును, సొదొమ గొమొఱాఱ్ అదామ్ సెబోయిములకు వెళుల్ మారగ్ములో లాషా వరకును ఉనన్ది. 

ఆదికాండము 13:7 => అపుప్డు అబార్ము పశువుల కాపరులకును లోతు పశువుల కాపరులకును 

కలహము పుటెట్ను. ఆ కాలమందు కనానీయులు పెరిజీజ్యులు ఆ దేశములో కాపురముండిరి. 

ఆదికాండము 15:18 => ఆ దినమందే యెహోవా ఐగుపుత్ నది మొదలుకొని గొపప్ నదియైన 

యూఫర్టీసు నది వరకు ఈ దేశమును, అనగా 

ఆదికాండము 15:19 => కేనీయులను కనిజీజ్యులను కదోమ్నీయులను 

ఆదికాండము 15:20 => హితీత్యులను పెరిజీజ్యులను రెఫాయీయులను 
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ఆదికాండము 15:21 => అమోరీయులను కనానీయులను గిరాగ్షీయులను యెబూసీయులను నీ 

సంతానమున కిచిచ్యునాన్నని అబార్ముతో నిబంధన చేసెను. 

ఆదికాండము 13:3 => అతడు పర్యాణము చేయుచు దకిష్ణము నుండి బేతేలు వరకు, అనగా 

బేతేలుకును హాయికిని మధయ్ తన గుడారము మొదట ఉండిన సథ్లము వరకు వెళి ల్ 

సంఖాయ్కాండము 34:2 => కనాను దేశమున, అనగా పొలిమేరలచొపుప్న మీరు చీటుల్వేసి 

సావ్సథ్య్ముగా పంచుకొను కనాను దేశమున 

యెహోషువ 5:1 => వారు దాటుచుండగా ఇశార్యేలీయుల యెదుటనుండి యెహోవా యొరాద్ను 

నీళల్ను ఎండచేసిన సంగతి యొరాద్నుకు పడమటి దికుక్ననునన్ అమోరీయుల రాజులందరును 

సముదర్మునొదద్నునన్ కనానీయుల రాజులందరును వినినపుప్డు వారి గుండెలు చెదరిపోయెను. 

ఇశార్యేలీయుల భయముచేత వారికిక ధైరయ్మేమియు లేకపోయెను. 

యెహోషువ 24:1 => యెహోషువ ఇశార్యేలీయుల గోతర్ముల వారినందరిని షెకెములో పోగుచేసి, 

వారి పెదద్లను వారి పర్ధానులను వారి నాయ్యాధిపతులను వారి నాయకులను పిలిపింపగా వారు వచిచ్ 

దేవుని సనిన్ధిని నిలిచిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:1 => రెహబామునకు పటాట్భిషేకము చేయుటకై ఇశార్యేలీయులందరును 

షెకెమునకు వెళల్గా రెహబాము షెకెమునకు పోయెను. 

కీరత్నలు 60:6 => తన పరిశుదధ్తతోడని దేవుడు మాట యిచిచ్యునాన్డు నేను పర్హరిష్ంచెదను 

షెకెమును పంచిపెటెట్దను సుకోక్తు లోయను కొలిపించెదను.  

యోహాను 4:20 => మా పితరులు ఈ పరవ్తమందు ఆరాధించిరి గాని ఆరాధింపవలసిన సథ్లము 

యెరూషలేములో ఉనన్దని మీరు చెపుప్దురని ఆయనతో అనగా యేసు ఆమెతో ఇటల్నెను 

వచనము 7 

యెహోవా అబార్మునకు పర్తయ్క్షమయి నీ సంతానమునకు ఈ దేశమిచెచ్దనని చెపప్గా అతడు తనకు 

పర్తయ్క్షమైన యెహోవాకు ఒక బలిపీఠమును కటెట్ను. 
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ఆదికాండము 17:1 => అబార్ము తొంబదితొమిమ్ది యేండల్ వాడైనపుప్డు యెహోవా అతనికి 

పర్తయ్క్షమై నేను సరవ్శకిత్గల దేవుడను; నా సనిన్ధిలో నడుచుచు నిందారహితుడవై యుండుము. 

ఆదికాండము 18:1 => మరియు మమేర్దగగ్రనునన్ సింధూరవనములో అబార్హాము ఎండవేళ 

గుడారపు దావ్రమందు కూరుచ్నియునన్పుప్డు యెహోవా అతనికి కనబడెను. 

ఆదికాండము 32:30 => యాకోబు నేను ముఖాముఖిగా దేవుని చూచితిని అయినను నా పార్ణము 

దకిక్నదని ఆ సథ్లమునకు పెనూయేలు అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 13:15 => ఎందుకనగా నీవు చూచుచునన్ యీ దేశమంతటిని నీకును నీ 

సంతానమునకును సదాకాలము ఇచెచ్దను. 

ఆదికాండము 17:3 => అబార్ము సాగిలపడియుండగా దేవుడతనితో మాటలాడి ఇదిగో నేను 

నియమించిన నా నిబంధన నీతో చేసియునాన్ను; 

ఆదికాండము 17:8 => నీకును నీ తరువాత నీ సంతతికిని నీవు పరదేశివైయునన్ దేశమును, అనగా 

కనానను దేశమంతటిని నితయ్సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్ వారికి దేవుడనై యుందునని అతనితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 26:3 => ఈ దేశమందు పరవాసివై యుండుము. నేను నీకు తోడైయుండి నినున్ 

ఆశీరవ్దించెదను; 

ఆదికాండము 28:13 => మరియు యెహోవా దానికి పైగా నిలిచి నేను నీ తండిర్యైన అబార్హాము 

దేవుడను ఇసాస్కు దేవుడైన యెహోవాను; నీవు పండుకొనియునన్ యీ భూమిని నీకును నీ 

సంతానమునకును ఇచెచ్దను.  

నిరగ్మకాండము 33:1 => మరియు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను నీవును నీవు ఐగుపుత్ దేశమునుండి 

తోడుకొనివచిచ్న పర్జలును బయలుదేరి, నేను అబార్హాముతోను ఇసాస్కుతోను యాకోబుతోను 

పర్మాణముచేసి నీ సంతానమునకు దీనినిచెచ్దనని చెపిప్న పాలు తేనెలు పర్వహించు దేశమునకు 

లేచిపొండి. 

సంఖాయ్కాండము 32:11 => ఇరువది ఏండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి ఐగుపుత్ 

దేశములోనుండి వచిచ్న మనుషుయ్లలో పూరణ్మనసుస్తో యెహోవాను అనుసరించిన కెనెజీయుడగు 

యెఫునెన్ కుమారుడైన కాలేబును నూను కుమారుడైన యెహోషువయు తపప్ 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 1:8 => ఇదిగో ఆ దేశమును మీకు అపప్గించితిని మీరు వెళి ల్ యెహోవా మీ 

పితరులైన అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులకును వారి తరువాత వారి సంతానమునకును ఇచెచ్దనని 

నేను పర్మాణముచేసిన దేశమును సావ్ధీనపరచుకొనుడి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:10 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీ పితరులైన అబార్హాము ఇసాస్కు 

యాకోబులతో చేసిన పర్మాణమునుబటిట్ నినున్ ఆ దేశములో పర్వేశపెటిట్, నీవు కటట్ని గొపప్వగు మంచి 

పురములను 

దివ్తీయోపదేశకాండము 30:20 => నీ పితరులైన అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులకు ఆయన 

పర్మాణము చేసిన దేశములో మీరు నివసించునటుల్ యెహోవాయే నీ పార్ణమునకును నీ 

దీరాఘ్యుషు ష్కును మూలమైయునాన్డు. కాబటిట్ నీవును నీ సంతానమును బర్దుకుచు, నీ పార్ణమునకు 

మూలమైన నీ దేవుడైన యెహోవాను పేర్మించి ఆయన వాకయ్మును విని ఆయనను హతుత్కొనునటుల్ను 

జీవమును కోరుకొనుడి. 

కీరత్నలు 105:9 => ఇసాస్కుతో తాను చేసిన పర్మాణమును నితయ్ము ఆయన జాఞ్పకము చేసికొనును. 

కీరత్నలు 105:10 => వారి సంఖయ్ కొదిద్గానుండగను ఆ కొదిద్మంది ఆ దేశమందు పరదేశులై 

యుండగను 

కీరత్నలు 105:11 => కొలవబడిన సావ్సథ్య్ముగా కనానుదేశమును మీకిచెచ్దనని ఆయన సెలవిచెచ్ను 

కీరత్నలు 105:12 => ఆ మాట యాకోబునకు కటట్డగాను ఇశార్యేలునకు నితయ్ నిబంధనగాను 

సిథ్రపరచియునాన్డు. 

రోమీయులకు 9:8 => అనగా శరీరసంబంధులైన పిలల్లు దేవుని పిలల్లు కారు గాని వాగాద్న 

సంబంధులైన పిలల్లు సంతానమని యెంచబడుదురు. 

గలతీయులకు 3:16 => అబార్హామునకును అతని సంతానమునకును వాగాద్నములు చేయబడెను; 

ఆయన అనేకులనుగూరిచ్ అనన్టుట్ నీ సంతానములకును అని చెపప్క ఒకనిగూరిచ్ అనన్టే ట్ నీ 

సంతానమునకును అనెను; ఆ సంతానము కీర్సుత్ 

గలతీయులకు 4:28 => సహోదరులారా, మనమును ఇసాస్కువలె వాగాద్నమునుబటిట్ పుటిట్న 

కుమారులమై యునాన్ము. 
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ఆదికాండము 12:8 => అకక్డ నుండి అతడు బయలుదేరి బేతేలుకు తూరుప్ననునన్ కొండకు చేరి 

పడమటనునన్ బేతేలునకును తూరుప్ననునన్ హాయికిని మధయ్ను గుడారము వేసి అకక్డ యెహోవాకు 

బలిపీఠమును కటిట్ యెహోవా నామమున పార్రధ్న చేసెను 

ఆదికాండము 8:20 => అపుప్డు నోవహు యెహోవాకు బలిపీఠము కటిట్, పవితర్ పశువులనిన్టిలోను 

పవితర్ పకుష్లనిన్టిలోను కొనిన్ తీసికొని ఆ పీఠముమీద దహనబలి అరిప్ంచెను. 

ఆదికాండము 13:4 => తాను మొదట బలిపీఠమును కటిట్న చోట చేరెను. అకక్డ అబార్ము 

యెహోవా నామమున పార్రథ్న చేసెను. 

ఆదికాండము 13:18 => అపుప్డు అబార్ము తన గుడారము తీసి హెబోర్నులోని మమేర్ దగగ్రనునన్ 

సింధూరవృక్ష వనములో దిగి అకక్డ యెహోవాకు బలిపీఠమును కటెట్ను. 

ఆదికాండము 26:25 => అకక్డ అతడొక బలిపీఠము కటిట్ంచి యెహోవా నామమున పార్రథ్నచేసి 

అకక్డ తన గుడారము వేసెను. అపుప్డు ఇసాస్కు దాసులు అకక్డ బావి తర్వివ్రి. 

ఆదికాండము 33:20 => అకక్డ ఒక బలిపీఠము కటిట్ంచి దానికి ఏల  ఎలోహేయి ఇశార్యేలు అను 

పేరు పెటెట్ను. 

హెబీర్యులకు 11:13 => వీరందరు ఆ వాగాద్నముల ఫలము అనుభవింపక పోయినను, 

దూరమునుండి చూచి వందనము చేసి, తాము భూమిమీద పరదేశులమును యాతిర్కులమునై 

యునాన్మని ఒపప్కొని, విశావ్సము గలవారై మృతినొందిరి. 

ఆదికాండము 15:7 => మరియు ఆయన నీవు ఈ దేశమును సవ్తంతిర్ంచుకొనునటుల్ దాని 

నీకిచుచ్టకు కలీద్యుల ఊరను పటట్ణములో నుండి నినున్ ఇవతలకు తీసికొని వచిచ్న యెహోవాను నేనే 

అని చెపిప్నపుప్డు 

ఆదికాండము 15:18 => ఆ దినమందే యెహోవా ఐగుపుత్ నది మొదలుకొని గొపప్ నదియైన 

యూఫర్టీసు నది వరకు ఈ దేశమును, అనగా 

ఆదికాండము 24:4 => నా సవ్దేశమందునన్ నా బంధువులయొదద్కు వెళి ల్ ఇసాస్కను నా కుమారునికి 

భారయ్ను తెచుచ్నటుల్ ఆకాశముయొకక్ దేవుడును భూమియొకక్ దేవుడునైన యెహోవా తోడని నీచేత 

పర్మాణము చేయించెదననెను. 
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ఆదికాండము 28:4 => ఆయన నీకు, అనగా నీకును నీతో కూడ నీ సంతానమునకును 

అబార్హామునకు అనుగర్హించిన ఆశీరావ్దమును దయచేయును గాక అని అతని దీవించి 

ఆదికాండము 35:9 => యాకోబు పదద్నరామునుండి వచుచ్చుండగా దేవుడు తిరిగి అతనికి 

పర్తయ్క్షమై అతని నాశీరవ్దించెను. 

ఆదికాండము 35:12 => నేను అబార్హామునకును ఇసాస్కునకును ఇచిచ్న దేశము నీకిచెచ్దను; నీ 

తరువాత నీ సంతానమునకు ఈ దేశము నిచెచ్దనని అతనితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 50:24 => యోసేపు తన సహోదరులను చూచి నేను చనిపోవుచునాన్ను; దేవుడు 

నిశచ్యముగా మిముమ్ను చూడవచిచ్, యీ దేశములోనుండి తాను అబార్హాము ఇసాస్కు 

యాకోబులతో పర్మాణము చేసి యిచిచ్న దేశమునకు మిముమ్ను తీసికొనిపోవునని చెపెప్ను 

నిరగ్మకాండము 3:6 => మరియు ఆయన నేను నీ తండిర్ దేవుడను, అబార్హాము దేవుడను ఇసాస్కు 

దేవుడను యాకోబు దేవుడను అని చెపప్గా మోషే తన ముఖమును కపుప్కొని దేవునివైపు చూడ 

వెరచెను. 

నిరగ్మకాండము 4:5 => ఆయన దానిచేత వారు తమ పితరుల దేవుడైన యెహోవా, అనగా 

అబార్హాము దేవుడు ఇసాస్కు దేవుడు యాకోబు దేవుడు నీకు పర్తయ్క్షమాయెనని నముమ్దురనెను. 

నిరగ్మకాండము 6:3 => నేను సరవ్శకిత్గల దేవుడను పేరున అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులకు 

పర్తయ్క్షమైతిని కాని, యెహోవా అను నా నామమున నేను వారికి తెలియబడలేదు. 

నిరగ్మకాండము 18:12 => మరియు మోషే మామయైన యితోర్ ఒక దహనబలిని బలులను 

దేవునికరిప్ంపగా అహరోనును ఇశార్యేలీయుల పెదద్లందరును మోషే మామతో దేవుని సనిన్ధిని 

భోజనము చేయవచిచ్రి. 

నిరగ్మకాండము 32:13 => నీ సేవకులైన అబార్హామును ఇసాస్కును ఇశార్యేలును జాఞ్పకము 

చేసికొనుము. నీవు వారితో ఆకాశనక్షతర్ములవలె మీ సంతానము అభివృదిధ్జేసి నేను చెపిప్న యీ 

సమసత్భూమిని మీ సంతానమునకిచెచ్దననియు, వారు నిరంతరము దానికి హకుక్దారులగుదురనియు 

వారితో నీతోడని పర్మాణముచేసి చెపిప్తివనెను. 
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లేవీయకాండము 14:34 => నేను సావ్సథ్య్ముగా మీకిచుచ్చునన్ దేశమునకు మీరు వచిచ్న తరువాత, 

మీ సావ్సథ్య్మైన దేశములోని యే యింటనైనను నేను కుషు ఠ్పొడ కలుగజేసినయెడల 

సంఖాయ్కాండము 10:29 => మోషే మామయగు మిదాయ్నీయుడైన రెవూయేలు కుమారుడగు 

హోబాబుతో మోషే యెహోవా మాకిచెచ్దనని చెపిప్న సథ్లమునకు మేము పర్యాణమై పోవుచునాన్ము; 

మాతోకూడ రముమ్; మేము మీకు మేలు చేసెదము; యెహోవా ఇశార్యేలీయులకు తాను చేయబోవు 

మేలునుగూరిచ్ వాగాద్నము చేసెననగా 

సంఖాయ్కాండము 26:53 => ఎకుక్వమందికి ఎకుక్వ సావ్సథ్య్ము ఇయయ్వలెను; 

సంఖాయ్కాండము 34:2 => కనాను దేశమున, అనగా పొలిమేరలచొపుప్న మీరు చీటుల్వేసి 

సావ్సథ్య్ముగా పంచుకొను కనాను దేశమున 

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:5 => నీవు వారి దేశమునకు వచిచ్ దాని సావ్ధీనపరచుకొనుటకు నీ 

నీతియైనను నీ హృదయ యథారథ్తయైనను హేతువుకాదు. ఈ జనముల చెడుతనమునుబటిట్యే 

యెహోవా నీ పితరులైన అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులతో పర్మాణముచేసిన మాటను సాథ్పించుటకై 

నీ దేవుడైన యెహోవా వారిని నీ యెదుటనుండి వెళల్గొటుట్చునాన్డు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 34:4 => మరియు యెహోవా అతనితో ఇటల్నెను నీ సంతానమునకిచెచ్దనని 

అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులకు నేను పర్మాణము చేసిన దేశము ఇదే. కనున్లార నినున్ దాని 

చూడనిచిచ్తిని గాని నీవు నదిదాటి అకక్డికి వెళల్కూడదు. 

యెహోషువ 8:30 => మోషే ధరమ్శాసత్రగర్ంథములో వార్యబడిన పర్కారము 

యెహోషువ 21:43 => యెహోవా పర్మాణము చేసి వారి పితరుల కిచెచ్దనని చెపిప్న దేశమంతయు 

ఆయన ఇశార్యేలీయుల కపప్గించెను. వారు దాని సావ్ధీనపరచుకొని దానిలో నివసించిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 2:1 => యెహోవా దూత గిలాగ్లునుండి బయలుదేరి బోకీమునకు వచిచ్ యీలాగు 

సెలవిచెచ్ను నేను మిముమ్ను ఐగుపుత్లోనుండి రపిప్ంచి, మీ పితరులకు పర్మాణముచేసిన దేశమునకు 

మిముమ్ను చేరిచ్ నీతో చేసిన నిబంధన నేనెనన్డును మీరను. 
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1 సమూయేలు 3:21 => మరియు షిలోహులో యెహోవా మరల దరశ్నమిచుచ్చుండెను. షిలోహులో 

యెహోవా తన వాకుక్చేత సమూయేలునకు పర్తయ్క్షమగుచు వచెచ్ను. సమూయేలు మాట 

ఇశార్యేలీయులందరిలో వెలల్డియాయెను. 

1 సమూయేలు 7:17 => మరియు అతని యిలుల్ రామాలో నుండినందున అచచ్టికి తిరిగివచిచ్ 

అచచ్టకూడను నాయ్యము తీరుచ్చుండెను, మరియు అతడు అకక్డ యెహోవాకు ఒక బలిపీఠము 

కటెట్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:18 => వేయితరములవరకు ఆ మాట నిలుచునని ఆయన సెలవిచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:7 => నీ జనులైన ఇశార్యేలీయుల యెదుటనుండి ఈ దేశపు 

కాపురసుథ్లను తోలివేసి, నీ సేన్హితుడైన అబార్హాముయొకక్ సంతతికి దీనిని శాశవ్తముగానిచిచ్న మా 

దేవుడవు నీవే. 

నెహెమాయ్ 9:8 => అతడు నమమ్కమైన మనసుస్గల వాడని యెరిగి, కనానీయులు హితీత్యులు 

అమోరీయులు పెరిజీజ్యులు యెబూసీయులు గిరాగ్షీయులు అనువారి దేశమును అతని 

సంతతివారికిచుచ్నటుల్ ఆతనితో నిబంధన చేసినవాడవు నీవే. 

నెహెమాయ్ 9:23 => వారి సంతతిని ఆకాశపు నక్షతర్ములంత విసాత్రముగా చేసి, పర్వేశించి 

సవ్తంతిర్ంచుకొనునటుల్ వారి పితరులకు నీవు వాగాద్నము చేసిన దేశములోనికి వారిని రపిప్ంపగా 

కీరత్నలు 105:11 => కొలవబడిన సావ్సథ్య్ముగా కనానుదేశమును మీకిచెచ్దనని ఆయన సెలవిచెచ్ను 

కీరత్నలు 105:42 => ఏలయనగా ఆయన తన పరిశుదధ్ వాగాద్నమును తనసేవకుడైన అబార్హామును 

జాఞ్పకము చేసికొని 

యెషయా 19:19 => ఆ దినమున ఐగుపుత్దేశము మధయ్ను యెహోవాకు ఒక బలిపీఠమును దాని 

సరిహదుద్నొదద్ యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తమైన యొక సత్ంభమును ఉండును.  

యెహెజేక్లు 47:14 => నేను పర్మాణముచేసి మీ పితరులకు ఈ దేశము ఇచిచ్తిని గనుక ఏమియు 

భేదములేకుండ మీలో పర్తివాడును దానిలో సావ్సథ్య్మునొందును; ఈలాగున అది మీకు 

సావ్సథ్య్మగును. 

Page  of 721 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

యోహాను 4:20 => మా పితరులు ఈ పరవ్తమందు ఆరాధించిరి గాని ఆరాధింపవలసిన సథ్లము 

యెరూషలేములో ఉనన్దని మీరు చెపుప్దురని ఆయనతో అనగా యేసు ఆమెతో ఇటల్నెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:5 => ఆయన ఇందులో అతనికి పాదము పటుట్నంత భూమినైనను 

సావ్సథ్య్ముగా ఇయయ్క, అతనికి కుమారుడు లేనపుప్డు అతనికిని, అతని తరువాత అతని 

సంతానమునకును దీనిని సావ్ధీనపరతునని అతనికి వాగాద్నము చేసెను. 

హెబీర్యులకు 11:8 => అబార్హాము పిలువబడినపుప్డు విశావ్సమునుబటిట్ ఆ పిలుపునకు లోబడి, 

తాను సావ్సథ్య్ముగా పొందనైయునన్ పర్దేశమునకు బయలువెళె ల్ను. మరియు ఎకక్డికి వెళల్వలెనో అది 

ఎరుగక బయలువెళె ల్ను 

వచనము 8 

అకక్డ నుండి అతడు బయలుదేరి బేతేలుకు తూరుప్ననునన్ కొండకు చేరి పడమటనునన్ బేతేలునకును 

తూరుప్ననునన్ హాయికిని మధయ్ను గుడారము వేసి అకక్డ యెహోవాకు బలిపీఠమును కటిట్ యెహోవా 

నామమున పార్రధ్న చేసెను 

ఆదికాండము 28:19 => మరియు అతడు ఆ సథ్లమునకు బేతేలను పేరు పెటెట్ను. అయితే మొదట ఆ 

ఊరి పేరు లూజు.  

ఆదికాండము 35:3 => మనము లేచి బేతేలునకు వెళుల్దము; నాశర్మ దినమున నాకుతత్రమిచిచ్ నేను 

వెళి ల్న మారగ్మున నాకు తోడైయుండిన దేవునికి బలిపీఠమును అకక్డ కటెట్దనని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 35:15 => తనతో దేవుడు మాటలాడిన చోటికి యాకోబు బేతేలను పేరు పెటెట్ను. 

వారు బేతేలునుండి పర్యాణమై పోయిరి. 

ఆదికాండము 35:16 => ఎఫార్తాకు వెళుల్ మారగ్ములో మరికొంత దూరము ఉనన్పుప్డు రాహేలు 

పర్సవించుచు పర్సవవేదనతో పర్యాసపడెను. 

యెహోషువ 8:17 => ఇశార్యేలీయులను తరుముటకు పోనివాడొకడును హాయిలోనేగాని 

బేతేలులోనేగాని మిగిలియుండలేదు. వారు గవిని వేయక పటట్ణమును విడిచి ఇశార్యేలీయులను 

తరుమబోయి యుండిరి. 
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యెహోషువ 18:22 => బేతరాబా సెమరాయిము బేతేలు ఆవీము పారా ఒఫార్ 

నెహెమాయ్ 11:31 => గెబ నివాసులగు బెనాయ్మీనీయులు మికమ్షులోను హాయిలోను బేతేలులోను 

వాటికి సంబంధించిన పలెల్లలోను 

యెహోషువ 7:2 => యెహోషువ మీరు వెళి ల్ దేశమును వేగు చూడుడని చెపిప్ బేతేలు తూరుప్ దికుక్న 

బేతావెను దగగ్రనునన్ హాయి అను పురమునకు యెరికోనుండి వేగులవారిని పంపగా వారు వెళి ల్ 

యెహోషువ 8:3 => యెహోషువయు యోధులందరును హాయిమీదికి పోవలెనని యుండగా, 

యెహోషువ పరాకర్మముగల ముపప్దివేల శూరులను ఏరప్రచి రాతిర్వేళ వారిని పంపి 

నెహెమాయ్ 11:31 => గెబ నివాసులగు బెనాయ్మీనీయులు మికమ్షులోను హాయిలోను బేతేలులోను 

వాటికి సంబంధించిన పలెల్లలోను 

యెషయా 10:28 => అషూష్రీయులు ఆయాతుమీద పడుచునాన్రు మిగోర్ను మారగ్ముగా 

పోవుచునాన్రు మికమ్షులో తమ సామగిర్ ఉంచుచునాన్రు 

ఆదికాండము 4:26 => మరియు షేతునకుకూడ కుమారుడు పుటెట్ను; అతనికి ఎనోషను పేరు 

పెటెట్ను. అపుప్డు యెహోవా నామమున పార్రథ్న చేయుట ఆరంభమైనది. 

ఆదికాండము 13:4 => తాను మొదట బలిపీఠమును కటిట్న చోట చేరెను. అకక్డ అబార్ము 

యెహోవా నామమున పార్రథ్న చేసెను. 

ఆదికాండము 21:33 => అబార్హాము బెయేరె ష్బాలో ఒక పిచుల వృక్షము నాటి అకక్డ నితయ్దేవుడైన 

యెహోవా పేరట పార్రథ్న చేసెను. 

కీరత్నలు 116:4 => అపుప్డు యెహోవా, దయచేసి నా పార్ణమును విడిపింపుమని యెహోవా 

నామమునుబటిట్ నేను మొఱ ఱ్పెటిట్తిని. 

యోవేలు 2:32 => యెహోవా సెలవిచిచ్నటుల్ సీయోను కొండమీదను యెరూషలేములోను 

తపిప్ంచుకొనిన వారుందురు, శేషించినవారిలో యెహోవా పిలుచువారు కనబడుదురు. ఆ దినమున 

యెహోవా నామమునుబటిట్ ఆయనకు పార్రథ్నచేయు వారందరును రకిష్ంపబడుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:21 => అపుప్డు పర్భువు నామమునుబటిట్ పార్రథ్న చేయువారందరును 

రక్షణ పొందుదురు అని దేవుడు చెపుప్చునాన్డు. 

Page  of 723 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

రోమీయులకు 10:12 => యూదుడని గీర్సు దేశసుథ్డని భేదము లేదు; ఒకక్ పర్భువే అందరికి 

పర్భువైయుండి, తనకు పార్రథ్న చేయువారందరియెడల కృప చూపుటకు ఐశవ్రయ్వంతుడై యునాన్డు. 

రోమీయులకు 10:13 => ఎందుకనగా పర్భువు నామమునుబటిట్ పార్రథ్న చేయువాడెవడో వాడు 

రకిష్ంపబడును. 

రోమీయులకు 10:14 => వారు విశవ్సింపనివానికి ఎటుల్ పార్రథ్న చేయుదురు? విననివానిని ఎటుల్ 

విశవ్సించుదురు? పర్కటించువాడు లేకుండ వారెటుల్ విందురు? 

1 కొరిందీయులకు 1:2 => కొరింథులోనునన్ దేవుని సంఘమునకు, అనగా కీర్సుత్యేసునందు 

పరిశుదధ్పరచబడినవారై పరిశుదుధ్లుగా ఉండుటకు పిలువబడినవారికిని, వారికిని మనకును 

పర్భువుగా ఉనన్ మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ నామమున పర్తిసథ్లములో పార్రిథ్ంచువారికందరికిని 

శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

ఆదికాండము 8:20 => అపుప్డు నోవహు యెహోవాకు బలిపీఠము కటిట్, పవితర్ పశువులనిన్టిలోను 

పవితర్ పకుష్లనిన్టిలోను కొనిన్ తీసికొని ఆ పీఠముమీద దహనబలి అరిప్ంచెను. 

ఆదికాండము 12:7 => యెహోవా అబార్మునకు పర్తయ్క్షమయి నీ సంతానమునకు ఈ 

దేశమిచెచ్దనని చెపప్గా అతడు తనకు పర్తయ్క్షమైన యెహోవాకు ఒక బలిపీఠమును కటెట్ను. 

ఆదికాండము 13:3 => అతడు పర్యాణము చేయుచు దకిష్ణము నుండి బేతేలు వరకు, అనగా 

బేతేలుకును హాయికిని మధయ్ తన గుడారము మొదట ఉండిన సథ్లము వరకు వెళి ల్ 

ఆదికాండము 13:18 => అపుప్డు అబార్ము తన గుడారము తీసి హెబోర్నులోని మమేర్ దగగ్రనునన్ 

సింధూరవృక్ష వనములో దిగి అకక్డ యెహోవాకు బలిపీఠమును కటెట్ను. 

ఆదికాండము 28:22 => మరియు సత్ంభముగా నేను నిలిపిన యీ రాయి దేవుని మందిరమగును; 

మరియు నీవు నాకిచుచ్ యావతుత్లో పదియవవంతు నిశచ్యముగా నీకు చెలిల్ంచెదనని మొర్కుక్ 

కొనెను. 

ఆదికాండము 31:25 => లాబాను యాకోబును కలిసికొనెను. యాకోబు తన గుడారము ఆ 

కొండమీద వేసికొనియుండెను; లాబానును తన బంధువులతో గిలాదు కొండమీద గుడారము వేసి 

కొనెను. 
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ఆదికాండము 33:20 => అకక్డ ఒక బలిపీఠము కటిట్ంచి దానికి ఏల  ఎలోహేయి ఇశార్యేలు అను 

పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 35:6 => యాకోబును అతనితో నునన్ జనులందరును కనానులో లూజుకు, అనగా 

బేతేలునకు వచిచ్రి. 

ఆదికాండము 46:1 => అపుప్డు ఇశార్యేలు తనకు కలిగినదంతయు తీసికొని పర్యాణమై 

బెయేరె ష్బాకు వచిచ్ తన తండిర్యైన ఇసాస్కు దేవునికి బలులనరిప్ంచెను. 

నిరగ్మకాండము 6:3 => నేను సరవ్శకిత్గల దేవుడను పేరున అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులకు 

పర్తయ్క్షమైతిని కాని, యెహోవా అను నా నామమున నేను వారికి తెలియబడలేదు. 

యెహోషువ 8:9 => ఇదిగో నేను మీ కాజాఞ్పించియునాన్నని చెపిప్ యెహోషువ వారిని పంపగా వారు 

పొంచియుండుటకు పోయి హాయి పడమటి దికుక్న బేతేలునకును హాయికిని మధయ్ నిలిచిరి. ఆ రాతిర్ 

యెహోషువ జనులమధయ్ బసచేసెను. 

యెహోషువ 8:30 => మోషే ధరమ్శాసత్రగర్ంథములో వార్యబడిన పర్కారము 

యెహోషువ 12:16 => బేతేలు రాజు, తపూప్య రాజు,  

1 సమూయేలు 7:17 => మరియు అతని యిలుల్ రామాలో నుండినందున అచచ్టికి తిరిగివచిచ్ 

అచచ్టకూడను నాయ్యము తీరుచ్చుండెను, మరియు అతడు అకక్డ యెహోవాకు ఒక బలిపీఠము 

కటెట్ను. 

1 రాజులు 12:29 => ఇశార్యేలు వారలారా, ఐగుపుత్ దేశములోనుండి మిముమ్ను రపిప్ంచిన మీ 

దేవుడు ఇవే అని చెపిప్, ఒకటి బేతేలునందును, ఒకటి దానునందును ఉంచెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 4:10 => యబేబ్జు ఇశార్యేలీయుల దేవునిగూరిచ్ మొఱ ఱ్పెటిట్ నీవు ననున్ 

నిశచ్యముగా ఆశీరవ్దించి నా సరిహదుద్ను విశాలపరచి నీ చెయియ్ నాకు తోడుగా ఉండ దయచేసి 

నాకు కీడురాకుండ దానిలోనుండి ననున్ తపిప్ంచుము అని పార్రిథ్ంపగా దేవుడు అతడు మనవిచేసిన 

దానిని అతనికి దయచేసెను. 

ఎజార్ 2:28 => బేతేలు హాయి మనుషుయ్లు రెండువందల ఇరువది యిదద్రు, 
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హెబీర్యులకు 11:9 => విశావ్సమునుబటిట్ అతడును, అతనితో ఆ వాగాద్నమునకు సమాన 

వారసులైన ఇసాస్కు యాకోబు అనువారును, గుడారములలో నివసించుచు, అనుయ్ల దేశములో 

ఉనన్టుట్గా వాగద్తత్ దేశములో పరవాసులైరి.  

వచనము 9 

అబార్ము ఇంకా పర్యాణము చేయుచు దకిష్ణ దికుక్కు వెళె ల్ను. 

ఆదికాండము 13:3 => అతడు పర్యాణము చేయుచు దకిష్ణము నుండి బేతేలు వరకు, అనగా 

బేతేలుకును హాయికిని మధయ్ తన గుడారము మొదట ఉండిన సథ్లము వరకు వెళి ల్ 

ఆదికాండము 24:62 => ఇసాస్కు బెయేర  లహాయిరోయి మారగ్మున వచిచ్ దకిష్ణ దేశమందు 

కాపురముండెను. 

కీరత్నలు 105:13 => వారు జనమునుండి జనమునకును ఒక రాజయ్మునుండి మరియొక 

రాజయ్మునకు తిరుగులాడుచుండగా 

హెబీర్యులకు 11:13 => వీరందరు ఆ వాగాద్నముల ఫలము అనుభవింపక పోయినను, 

దూరమునుండి చూచి వందనము చేసి, తాము భూమిమీద పరదేశులమును యాతిర్కులమునై 

యునాన్మని ఒపప్కొని, విశావ్సము గలవారై మృతినొందిరి. 

హెబీర్యులకు 11:14 => ఈలాగు చెపుప్వారు తమ సవ్దేశమును వెదకుచునాన్మని 

విశదపరచుచునాన్రు కారా? 

ఆదికాండము 13:1 => అబార్ము తనకు కలిగిన సమసత్మును తన భారయ్ను తనతోకూడ నునన్ 

లోతును వెంటబెటుట్కొని ఐగుపుత్లో నుండి నెగెబునకు వెళె ల్ను. 

ఆదికాండము 20:13 => దేవుడు ననున్ నా తండిర్యిలుల్ విడిచి దేశాంతరము పోవునటుల్ చేసినపుప్డు 

నేను ఆమెను చూచి మనము పోవు పర్తి సథ్లమందు ఇతడు నా సహోదరుడని ననున్గూరిచ్ చెపుప్ము; 

నీవు నాకు చేయవలసిన ఉపకారమిదేయని చెపిప్తిననెను. 
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సంఖాయ్కాండము 13:17 => మోషే కనానుదేశమును సంచరించి చూచుటకు వారిని పంపినపుప్డు 

వారితో ఇటల్నెను మీరు ధైరయ్ము తెచుచ్కొని దాని దకిష్ణదికుక్న పర్వేశించి ఆ కొండయెకిక్ ఆ దేశము 

ఎటిట్దో 

వచనము 10 

అపుప్డు ఆ దేశములో కరవు వచెచ్ను. ఆ దేశములో కరవు భారముగా నునన్ందున అబార్ము ఐగుపుత్ 

దేశములో నివసించుటకు అకక్డికి వెళె ల్ను. 

ఆదికాండము 26:1 => అబార్హాము దినములలో వచిచ్న మొదటి కరవు గాక మరియొక కరవు ఆ 

దేశములో వచెచ్ను. అపప్డు ఇసాస్కు గెరారులోనునన్ ఫిలిషీత్యుల రాజైన అబీమెలెకు నొదద్కు వెళె ల్ను. 

ఆదికాండము 42:5 => కరవు కనాను దేశములో ఉండెను గనుక ధానయ్ము కొనవచిచ్న వారితో 

కూడ ఇశార్యేలు కుమారులును వచిచ్రి. 

ఆదికాండము 43:1 => ఆ దేశమందు కరవు భారముగా ఉండెను గనుక 

ఆదికాండము 47:13 => కరవు మికిక్లి భారమైనందున ఆ దేశమందంతటను ఆహారము 

లేకపోయెను. కరవువలన ఐగుపుత్ దేశమును కనాను దేశమును కీష్ణించెను. 

రూతు 1:1 => నాయ్యాధిపతులు ఏలిన దినములయందు దేశములో కరవు కలుగగా యూదా 

బేతెల్హేమునుండి ఒక మనుషుయ్డు తన భారయ్ను తన యిదద్రు కుమారులను వెంట బెటుట్కొని 

మోయాబు దేశమున కాపురముండుటకు వెళెళ్ను. 

2 సమూయేలు 21:1 => దావీదు కాలమున మూడు సంవతస్రములు విడువకుండ కరవు కలుగగా 

దావీదు యెహోవాతో మనవిచేసెను. అందుకు యెహోవా ఈలాగున సెలవిచెచ్ను సౌలు 

గిబియోనీయులను హతముచేసెను గనుక అతనినిబటిట్యు , నరహంతకులగు అతని 

యింటివారినిబటిట్యు శిక్షగా ఈ కరవు కలిగెను. 

1 రాజులు 17:1 => అంతట గిలాదు కాపురసుథ్ల సంబంధియును తిషీబ్యుడునైన ఏలీయా 

అహాబునొదద్కు వచిచ్ ఎవని సనిన్ధిని నేను నిలువబడియునాన్నో, ఇశార్యేలు దేవుడైన ఆ యెహోవా 
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జీవముతోడు నా మాట పర్కారము గాక, యీ సంవతస్రములలో మంచైనను వరష్మైనను పడదని 

పర్కటించెను. 

1 రాజులు 18:46 => యెహోవా హసత్ము ఏలీయాను బలపరచగా అతడు నడుము బిగించుకొని 

అహాబుకంటె ముందుగా పరుగెతిత్కొని పోయి యెజెర్యేలు గుమమ్ము నొదద్కు వచెచ్ను. 

2 రాజులు 4:38 => ఎలీషా గిలాగ్లునకు తిరిగిరాగా ఆ దేశమందు కాష్మము కలిగియుండెను. 

పర్వకత్ల శిషుయ్లు అతని సమక్షమునందు కూరుచ్ండియుండగా అతడు తన పనివానిని పిలిచి 

పెదద్కుండ పొయిమీద పెటిట్ పర్వకత్ల శిషుయ్లకు కూరవంట చేయుమని సెలవిచెచ్ను. 

2 రాజులు 6:25 => అపుప్డు షోమోర్నులో గొపప్ కాష్మము కలిగియుండగా గాడిదయొకక్ తల 

ఎనుబది రూపాయలకును, అరపావు పావురపు రెటట్ అయిదు రూపాయలకును అమమ్బడెను; వారు 

అంత కఠినముగా ముటట్డి వేసియుండిరి. 

2 రాజులు 7:1 => అపుప్డు ఎలీషా రాజుతో ఇటల్నెను యెహోవా మాట ఆలకించుము, యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా రేపు ఈ వేళకు షోమోర్ను దావ్రమందు రూపాయి ఒకటింటికి ఒక మానిక సనన్ని 

పిండియు, రూపాయి ఒకటింటికి రెండు మానికల యవలును అమమ్బడును. 

2 రాజులు 8:1 => ఒకనాడు ఎలీషా తాను బర్దికించిన బిడ డ్కు తలిల్యైన ఆమెను పిలిచి యెహోవా 

కాష్మకాలము రపిప్ంపబోవుచునాన్డు; ఏడు సంవతస్రములు దేశములో కాష్మము కలుగునని చెపిప్ 

నీవు లేచి, నీవును నీ యింటివారును ఎచచ్టనుండుట అనుకూలమో అచచ్టికి పోవుడనగా 

కీరత్నలు 34:19 => నీతిమంతునికి కలుగు ఆపదలు అనేకములు వాటి అనిన్టిలోనుండి యెహోవా 

వానిని విడిపించును. 

కీరత్నలు 107:34 => ఆయన నదులను అడవిగాను నీటి బుగగ్లను ఎండిన నేలగాను సతుత్వగల 

భూమిని చవిటిపఱ ఱ్గాను మారెచ్ను. 

యిరిమ్యా 14:1 => కరవుకాలమున జరిగినదానిగూరిచ్ యిరీమ్యాకు పర్తయ్క్ష మైన యెహోవా వాకుక్. 

యోహాను 16:33 => నాయందు మీకు సమాధానము కలుగునటుల్ ఈ మాటలు మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. లోకములో మీకు శర్మ కలుగును; అయినను ధైరయ్ము తెచుచ్కొనుడి, నేను లోకమును 

జయించియునాన్ననెను. 

Page  of 728 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:11 => తరువాత ఐగుపుత్ దేశమంతటికిని కనాను దేశమంతటికిని 

కరవును బహు శర్మయువచెచ్ను గనుక మన పితరులకు ఆహారము లేకపోయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:22 => శిషుయ్ల మనసుస్లను దృఢపరచి విశావ్సమందు నిలుకడగా 

ఉండవలెననియు, అనేక శర్మలను అనుభవించి మనము దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశింపవలెననియు 

వారిని హెచచ్రించిరి. 

ఆదికాండము 26:2 => అకక్డ యెహోవా అతనికి పర్తయ్క్షమై నీవు ఐగుపుత్లోనికి వెళల్క నేను నీతో 

చెపుప్ దేశమందు నివసించుము. 

ఆదికాండము 26:3 => ఈ దేశమందు పరవాసివై యుండుము. నేను నీకు తోడైయుండి నినున్ 

ఆశీరవ్దించెదను; 

ఆదికాండము 43:1 => ఆ దేశమందు కరవు భారముగా ఉండెను గనుక 

ఆదికాండము 46:3 => ఆయన నేనే దేవుడను, నీ తండిర్ దేవుడను, ఐగుపుత్నకు వెళుల్టకు 

భయపడకుము, అకక్డ నినున్ గొపప్ జనముగా చేసెదను. 

ఆదికాండము 46:4 => నేను ఐగుపుత్నకు నీతోగూడ వచెచ్దను, అంతేకాదు నేను నిశచ్యముగా 

నినున్ తిరిగి తీసికొని వచెచ్దను, యోసేపు నీ కనున్లమీద తన చెయియ్ యుంచునని సెలవియయ్గా 

2 రాజులు 8:1 => ఒకనాడు ఎలీషా తాను బర్దికించిన బిడ డ్కు తలిల్యైన ఆమెను పిలిచి యెహోవా 

కాష్మకాలము రపిప్ంపబోవుచునాన్డు; ఏడు సంవతస్రములు దేశములో కాష్మము కలుగునని చెపిప్ 

నీవు లేచి, నీవును నీ యింటివారును ఎచచ్టనుండుట అనుకూలమో అచచ్టికి పోవుడనగా 

2 రాజులు 8:2 => ఆ సతరీ లేచి దైవజనుని మాటచొపుప్న చేసి, తన యింటివారిని తోడుకొని 

ఫిలిషీత్యుల దేశమునకు పోయి యేడు సంవతస్రములు అకక్డ వాసము చేసెను. 

కీరత్నలు 105:13 => వారు జనమునుండి జనమునకును ఒక రాజయ్మునుండి మరియొక 

రాజయ్మునకు తిరుగులాడుచుండగా 

ఆదికాండము 47:4 => మరియు వారు కనాను దేశమందు కరవు భారముగా ఉనన్ందున నీ 

దాసులకు కలిగియునన్ మందలకు మేత లేదు గనుక ఈ దేశములో కొంత కాలముండుటకు 

వచిచ్తివిు. కాబటిట్ గోషెను దేశములో నీ దాసులు నివసింప సెలవిమమ్ని ఫరోతో అనగా 
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నాయ్యాధిపతులు 11:2 => గిలాదు భారయ్ అతనికి కుమారులను కనగా వారు పెదద్వారై యెఫాత్తో 

నీవు అనయ్సతరీకి పుటిట్నవాడవు గనుక మన తండిర్యింట నీకు సావ్సథ్య్ము లేదనిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:20 => వారు జనమునుండి జనమునకును రాజయ్మునుండి 

రాజయ్మునకును తిరుగులాడుచుండగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:10 => కురేనేదగగ్ర లిబియ పార్ంతములయందు కాపురమునన్వారు, 

రోమానుండి పరవాసులుగా వచిచ్నవారు, యూదులు, యూదమత పర్విషుట్లు, 

హె బీర్ యు ల కు 1 1 : 1 5 = > వా రు ఏ దే శ ము నుం డి వ చిచ్ రో ఆ దే శ ము ను 

జాఞ్పకమందుంచుకొనన్యెడల మరల వెళుల్టకు వారికి వీలుకలిగి యుండును. 

వచనము 11 

అతడు ఐగుపుత్లో పర్వేశించుటకు సమీపించినపుప్డు అతడు తన భారయ్యయిన శారయితో ఇదిగో నీవు 

చకక్నిదానివని యెరుగుదును. 

ఆదికాండము 12:14 => అబార్ము ఐగుపుత్లో చేరినపుప్డు ఐగుపీత్యులు ఆ సతరీ మికిక్లి 

సౌందరయ్వతియయి యుండుట చూచిరి 

ఆదికాండము 26:7 => ఆ చోటి మనుషుయ్లు అతని భారయ్ను చూచి ఆమె యెవరని అడిగినపుప్డు 

అతడు ఆమె నా సహోదరి అని చెపెప్ను; ఎందుకనగా రిబాక్ చకక్నిది గనుక ఈ చోటి మనుషుయ్లు 

ఆమె నిమితత్ము ననున్ చంపుదురేమో అనుకొని తన భారయ్ అని చెపుప్టకు భయపడెను. 

ఆదికాండము 29:17 => లేయా జబుబ్ కండుల్ గలది; రాహేలు రూపవతియు సుందరియునై 

యుండెను. 

ఆదికాండము 39:6 => అతడు తనకు కలిగినదంతయు యోసేపుచేతికపప్గించి, తాను ఆహారము 

తినుట తపప్ తనకేమి ఉనన్దో ఏమి లేదో విచారించినవాడు కాడు. యోసేపు రూపవంతుడును 

సుందరుడునై యుండెను 

ఆదికాండము 39:7 => అటుతరువాత అతని యజమానుని భారయ్ యోసేపుమీద కనున్వేసి తనతో 

శయనించుమని చెపెప్ను 
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2 సమూయేలు 11:2 => ఒకానొక దినమున పొర్దుద్ గుర్ంకువేళ దావీదు పడకమీదనుండి లేచి 

రాజనగరి మిదె ద్మీద నడుచుచు పైనుండి చూచుచుండగా సాన్నముచేయు ఒక సతరీ కనబడెను. 

సామెతలు 21:30 => యెహోవాకు విరోధమైన జాఞ్నమైనను వివేచనయైనను ఆలోచనయైనను 

నిలువదు. 

పరమగీతము 1:14 => నాకు నా పిర్యుడు ఏనెగ్దీ దార్కాష్వనములోని కరూప్రపు పూగుతుత్లతో 

సమానుడు. 

ఆదికాండము 20:2 => అపుప్డు అబార్హాము తన భారయ్యైన శారానుగూరిచ్ ఈమె నా చెలెల్లని 

చెపెప్ను గనుక గెరారు రాజైన అబీమెలెకు శారాను పిలిపించి తన యింట చేరుచ్కొనెను. 

ఆదికాండము 20:13 => దేవుడు ననున్ నా తండిర్యిలుల్ విడిచి దేశాంతరము పోవునటుల్ చేసినపుప్డు 

నేను ఆమెను చూచి మనము పోవు పర్తి సథ్లమందు ఇతడు నా సహోదరుడని ననున్గూరిచ్ చెపుప్ము; 

నీవు నాకు చేయవలసిన ఉపకారమిదేయని చెపిప్తిననెను. 

1 సమూయేలు 21:12 => దావీదు ఈ మాటలు తన మనసుస్లోనుంచుకొని గాతు రాజైన 

ఆకీషునకు బహు భయపడెను. 

సామెతలు 29:25 => భయపడుటవలన మనుషుయ్లకు ఉరి వచుచ్ను యెహోవాయందు నమిమ్క 

యుంచువాడు సురకిష్తముగా నుండును. 

గలతీయులకు 2:13 => తకిక్న యూదులును అతనితో కలిసి మాయవేషము వేసికొనిరి గనుక 

బరన్బాకూడ వారి వేషధారణముచేత మోసపోయెను. 

గలతీయులకు 6:1 => సహోదరులారా, ఒకడు ఏ తపిప్తములోనైనను చికుక్కొనినయెడల 

ఆతమ్సంబంధులైన మీలో పర్తివాడు తానును శోధింపబడుదునేమో అని తన విషయమై చూచుకొనుచు, 

సాతివ్కమైన మనసుస్తో అటిట్వానిని మంచిదారికి తీసికొని రావలెను. 

వచనము 12 

ఐగుపీత్యులు నినున్ చూచి యీమె అతని భారయ్ అని చెపిప్ ననున్ చంపి నినున్ బర్దుకనిచెచ్దరు. 
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ఆదికాండము 20:11 => అబార్హాము ఈ సథ్లమందు దేవుని భయము ఏమాతర్మును లేదు గనుక 

నా భారయ్ నిమితత్ము ననున్ చంపుదురనుకొని చేసితిని. 

ఆదికాండము 26:7 => ఆ చోటి మనుషుయ్లు అతని భారయ్ను చూచి ఆమె యెవరని అడిగినపుప్డు 

అతడు ఆమె నా సహోదరి అని చెపెప్ను; ఎందుకనగా రిబాక్ చకక్నిది గనుక ఈ చోటి మనుషుయ్లు 

ఆమె నిమితత్ము ననున్ చంపుదురేమో అనుకొని తన భారయ్ అని చెపుప్టకు భయపడెను. 

1 సమూయేలు 27:1 => తరువాత దావీదు నేను ఇకక్డ నిలుచుట మంచిది కాదు, ఏదో ఒక 

దినమున నేను సౌలుచేత నాశనమగుదును; నేను ఫిలిషీత్యుల దేశములోనికి తపిప్ంచుకొని 

పోవుదును, అపుప్డు సౌలు ఇశార్యేలీయుల సరిహదుద్లలో ననున్ వెదకుట మానుకొనును గనుక నేను 

అతని చేతిలోనుండి తపిప్ంచుకొందునని అనుకొని 

సామెతలు 29:25 => భయపడుటవలన మనుషుయ్లకు ఉరి వచుచ్ను యెహోవాయందు నమిమ్క 

యుంచువాడు సురకిష్తముగా నుండును. 

మతత్యి 10:28 => మరియు ఆతమ్ను చంపనేరక దేహమునే చంపువారికి భయపడకుడి గాని, 

ఆతమ్ను దేహమునుకూడ నరకములో నశింపజేయగలవానికి మికిక్లి భయపడుడి. 

1 యోహాను 1:8 => మనము పాపము లేనివారమని చెపుప్కొనినయెడల, మనలను మనమే 

మోసపుచుచ్కొందుము; మరియు మనలో సతయ్ముండదు. 

1 యోహాను 1:9 => మన పాపములను మనము ఒపుప్కొనినయెడల, ఆయన నమమ్దగినవాడును 

నీతిమంతుడును గనుక ఆయన మన పాపములను క్షమించి సమసత్ దురీన్తినుండి మనలను 

పవితుర్లనుగా చేయును. 

1 యోహాను 1:10 => మనము పాపము చేయలేదని చెపుప్కొనినయెడల, ఆయనను అబదిధ్కునిగా 

చేయువారమగుదుము; మరియు ఆయన వాకయ్ము మనలో ఉండదు. 

ఆదికాండము 34:30 => అపుప్డు యాకోబు షిమోయ్నును లేవీని చూచి మీరు ననున్ బాధపెటిట్ యీ 

దేశ నివాసులైన కనానీయులలోను పెరిజీజ్యులలోను అసహుయ్నిగా చేసితిరి; నా జనసంఖయ్ కొంచెమే; 

వారు నామీదికి గుంపుగా వచిచ్ ననున్ చంపెదరు. నేనును నా యింటివారును నాశనమగుదుమని 

చెపెప్ను 
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నాయ్యాధిపతులు 15:18 => అపుప్డతడు మికిక్లి దపిప్గొనినందున యెహోవాకు మొఱ ఱ్పెటిట్ నీవు నీ 

సేవకుని చేతివలన ఈ గొపప్ రక్షణను దయచేసిన తరువాత నేనిపుప్డు దపిప్చేతను చచిచ్, సునన్తి 

పొందనివారి చేతిలోనికి పడవలెనా? అని వేడుకొనగా 

1 రాజులు 12:27 => యరొబాము తన హృదయమందు తలంచి 

1 రాజులు 19:3 => కాబటిట్ అతడు ఈ సమాచారము తెలిసికొని, లేచి తన పార్ణము 

కాపాడుకొనుటకై పోయి, యూదా సంబంధమైన బెయేరె ష్బాకు చేరి, అచచ్ట ఉండుమని తన దాసునితో 

చెపిప్ 

రోమీయులకు 4:2 => అబార్హాము కిర్యల మూలముగా నీతిమంతుడని తీరచ్బడినయెడల అతనికి 

అతిశయ కారణము కలుగును గాని అది దేవుని యెదుట కలుగదు. 

వచనము 13 

నీవలన నాకు మేలు కలుగునటుల్ను నినున్బటిట్ నేను బర్దుకునటుల్ను నీవు నా సహోదరివని దయచేసి 

చెపుప్మనెను. 

యోహాను 8:44 => మీరు మీ తండిర్యగు అపవాది సంబంధులు; మీ తండిర్ దురాశలు 

నెరవేరచ్గోరుచునాన్రు. ఆదినుండి వాడు నరహంతకుడై యుండి సతయ్మందు నిలిచినవాడు కాడు; 

వానియందు సతయ్మేలేదు; వాడు అబదధ్మాడునపుప్డు తన సవ్భావము అనుసరించియే మాటలాడును; 

వాడు అబదిధ్కుడును అబదధ్మునకు జనకుడునై యునాన్డు. 

రోమీయులకు 3:6 => అటల్నరాదు. అటల్యినయెడల దేవుడు లోకమునకు ఎటుల్ తీరుప్ తీరుచ్ను? 

రోమీయులకు 3:7 => దేవునికి మహిమకలుగునటుల్ నా అసతయ్మువలన దేవుని సతయ్ము 

పర్బలినయెడల నేనికను పాపినైనటుట్ తీరుప్ పొందనేల? 

రోమీయులకు 3:8 => మేలు కలుగుటకు కీడు చేయుదమని మేము చెపుప్చునాన్మని, కొందరు 

మముమ్ను దూషించి చెపుప్ పర్కారము మేమెందుకు చెపప్రాదు? అటిట్వారికి కలుగు శికాష్విధి నాయ్యమే. 

రోమీయులకు 6:23 => ఏలయనగా పాపమువలన వచుచ్ జీతము మరణము, అయితే దేవుని 

కృపావరము మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునందు నితయ్జీవము. 
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కొలొసస్యులకు 3:6 => వాటివలన దేవుని ఉగర్త అవిధేయుల మీదికి వచుచ్ను. 

ఆదికాండము 11:29 => అబార్మును నాహోరును వివాహము చేసికొనిరి. అబార్ము భారయ్ పేరు 

శారయి; నాహోరు భారయ్ పేరు మిలాక్, ఆమె మిలాక్కును ఇసాక్కును తండిర్యైన హారాను కుమారెత్. 

ఆదికాండము 20:2 => అపుప్డు అబార్హాము తన భారయ్యైన శారానుగూరిచ్ ఈమె నా చెలెల్లని 

చెపెప్ను గనుక గెరారు రాజైన అబీమెలెకు శారాను పిలిపించి తన యింట చేరుచ్కొనెను. 

ఆదికాండము 20:5 => ఈమె నా చెలెల్లని అతడు నాతో చెపప్లేదా? మరియు ఆమె కూడ అతడు నా 

అనన్ అనెను. నేనుచేతులతో ఏ దోషము చేయక యధారథ్హృదయముతో ఈ పని చేసితిననెను. 

ఆదికాండము 20:12 => అంతేకాక ఆమె నా చెలెల్లనుమాట నిజమే; ఆమె నా తండిర్ కుమారెత్గాని 

నా తలిల్ కుమారెత్ కాదు; ఆమె నాకు భారయ్యైనది. 

ఆదికాండము 20:13 => దేవుడు ననున్ నా తండిర్యిలుల్ విడిచి దేశాంతరము పోవునటుల్ చేసినపుప్డు 

నేను ఆమెను చూచి మనము పోవు పర్తి సథ్లమందు ఇతడు నా సహోదరుడని ననున్గూరిచ్ చెపుప్ము; 

నీవు నాకు చేయవలసిన ఉపకారమిదేయని చెపిప్తిననెను. 

ఆదికాండము 26:7 => ఆ చోటి మనుషుయ్లు అతని భారయ్ను చూచి ఆమె యెవరని అడిగినపుప్డు 

అతడు ఆమె నా సహోదరి అని చెపెప్ను; ఎందుకనగా రిబాక్ చకక్నిది గనుక ఈ చోటి మనుషుయ్లు 

ఆమె నిమితత్ము ననున్ చంపుదురేమో అనుకొని తన భారయ్ అని చెపుప్టకు భయపడెను. 

యెషయా 57:11 => ఎవనికి జడిసి భయపడినందున ఆ సంగతి మనసక్రింపకపోతివి? నీవు 

కలల్లాడి ననున్ జాఞ్పకము చేసికొనకపోతివి బహుకాలమునుండి నేను మౌనముగా నుండినందుననే 

గదా నీవు నాకు భయపడుట లేదు?  

మతత్యి 26:69 => పేతురు వెలుపటి ముంగిట కూరుచ్ండియుండగా ఒక చినన్ది అతనియొదద్కు 

వచిచ్ నీవును గలిలయుడగు యేసుతో కూడ ఉంటివి గదా అనెను. 

మతత్యి 26:70 => అందుకతడు నేనుండలేదు; నీవు చెపుప్సంగతి నాకు తెలియదని అందరియెదుట 

అనెను. 

మతత్యి 26:71 => అతడు నడవలోనికి వెళి ల్న తరువాత మరియొక చినన్ది అతనిని చూచి వీడును 

నజరేయుడగు యేసుతోకూడ ఉండెనని అకక్డి వారితో చెపప్గా 
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మతత్యి 26:72 => అతడు ఒటుట్పెటుట్కొని నేనుండలేదు; ఆ మనుషుయ్ని నేనెరుగనని మరల చెపెప్ను. 

మతత్యి 26:73 => కొంతసేపైన తరువాత అకక్డ నిలిచియునన్వారు పేతురునొదద్కు వచిచ్ నిజమే, 

నీవును వారిలో ఒకడవే; నీ పలుకు నినున్గూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చునన్దని అతనితో చెపిప్రి. 

మతత్యి 26:74 => అందుకు అతడు ఆ మనుషుయ్ని నేనెరుగనని చెపిప్ శపించుకొనుటకును 

ఒటుట్పెటుట్కొనుటకును మొదలుపెటెట్ను. వెంటనే కోడి కూసెను 

మతత్యి 26:75 => కనుక కోడి కూయకమునుపు నీవు ననెన్రుగనని ముమామ్రు చెపెప్దవని యేసు 

తనతో అనిన మాట పేతురు జాఞ్పకము తెచుచ్కొని వెలుపలికి పోయి సంతాపపడి యేడెచ్ను. 

గలతీయులకు 2:12 => ఏలయనగా యాకోబు నొదద్నుండి కొందరు రాకమునుపు అతడు 

అనయ్జనులతో భోజనము చేయుచుండెను గాని వారు రాగానే సునన్తి పొందినవారికి భయపడి 

వెనుకతీసి వేరైపోయెను. 

గలతీయులకు 2:13 => తకిక్న యూదులును అతనితో కలిసి మాయవేషము వేసికొనిరి గనుక 

బరన్బాకూడ వారి వేషధారణముచేత మోసపోయెను. 

కీరత్నలు 146:3 => రాజులచేతనైనను నరులచేతనైనను రక్షణ కలుగదు వారిని నముమ్కొనకుడి 

కీరత్నలు 146:4 => వారి పార్ణము వెడలిపోవును వారు మంటిపాలగుదురు. వారి సంకలప్ములు 

నాడే నశించును. 

కీరత్నలు 146:5 => ఎవనికి యాకోబు దేవుడు సహాయుడగునో ఎవడు తన దేవుడైన యెహోవామీద 

ఆశపెటుట్కొనునో వాడు ధనుయ్డు 

యిరిమ్యా 17:5 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు. నరులను ఆశర్యించి శరీరులను 

తనకాధారముగా చేసికొనుచు తన హృదయమును యెహోవామీదనుండి తొలగించుకొనువాడు 

శాపగర్సుత్డు. 

యిరిమ్యా 17:6 => వాడు ఎడారిలోని అరుహావృక్షమువలె ఉండును; మేలు వచిచ్నపుప్డు అది 

వానికి కనబడదు, వాడు అడవిలో కాలిన నేలయందును నిరజ్నమైన చవిటి భూమియందును 

నివసించును. 
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యిరిమ్యా 17:7 => యెహోవాను నముమ్కొనువాడు ధనుయ్డు, యెహోవా వానికి ఆశర్యముగా 

ఉండును. 

యిరిమ్యా 17:8 => వాడు జలములయొదద్ నాటబడిన చెటుట్వలె నుండును; అది కాలువల ఓరను 

దాని వేళుల్ తనున్ను; వెటట్ కలిగినను దానికి భయపడదు, దాని ఆకు పచచ్గానుండును, వరష్ములేని 

సంవతస్రమున చింతనొందదు కాపు మానదు. 

యెహెజేక్లు 18:4 => మనుషుయ్లందరు నా వశములో ఉనాన్రు, తండుర్లేమి కుమారులేమి 

అందరును నా వశములో ఉనాన్రు; పాపము చేయువాడెవడో వాడే మరణము నొందును. 

ఆదికాండము 18:15 => శారా భయపడి నేను నవవ్లేదని చెపప్గా ఆయన అవును నీవు 

నవివ్తివనెను. 

ఆదికాండము 19:19 => ఇదిగో నీ కటాక్షము నీ దాసునిమీద వచిచ్నది; నా పార్ణము 

రకిష్ంచుటవలన నీవు నాయెడల కనుపరచిన నీ కృపను ఘనపరచితివి; నేను ఆ పరవ్తమునకు 

తపిప్ంచుకొని పోలేను; ఈ కీడు నాకు సంభవించి చచిచ్పోవుదునేమో 

ఆదికాండము 19:20 => ఇదిగో పారిపోవుటకు ఈ ఊరు సమీపములో ఉనన్ది, అది చినన్ది, 

ననన్కక్డికి తపిప్ంచుకొని పోనిముమ్ అది చినన్ది గదా, నేను బర్దుకుదునని చెపిప్నపుప్డు 

నాయ్యాధిపతులు 15:18 => అపుప్డతడు మికిక్లి దపిప్గొనినందున యెహోవాకు మొఱ ఱ్పెటిట్ నీవు నీ 

సేవకుని చేతివలన ఈ గొపప్ రక్షణను దయచేసిన తరువాత నేనిపుప్డు దపిప్చేతను చచిచ్, సునన్తి 

పొందనివారి చేతిలోనికి పడవలెనా? అని వేడుకొనగా 

1 రాజులు 12:27 => యరొబాము తన హృదయమందు తలంచి 

1 రాజులు 19:3 => కాబటిట్ అతడు ఈ సమాచారము తెలిసికొని, లేచి తన పార్ణము 

కాపాడుకొనుటకై పోయి, యూదా సంబంధమైన బెయేరె ష్బాకు చేరి, అచచ్ట ఉండుమని తన దాసునితో 

చెపిప్ 

రోమీయులకు 4:2 => అబార్హాము కిర్యల మూలముగా నీతిమంతుడని తీరచ్బడినయెడల అతనికి 

అతిశయ కారణము కలుగును గాని అది దేవుని యెదుట కలుగదు. 
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హెబీర్యులకు 7:6 => వారితో సంబంధించిన వంశావళి లేనివాడైన మెలీక్సెదెకు అబార్హాము నొదద్ 

పదియవ వంతు పుచుచ్కొని వాగాద్నములను పొందినవానిని ఆశీరవ్దించెను. 

వచనము 14 

అబార్ము ఐగుపుత్లో చేరినపుప్డు ఐగుపీత్యులు ఆ సతరీ మికిక్లి సౌందరయ్వతియయి యుండుట చూచిరి 

ఆదికాండము 3:6 => సతరీ ఆ వృక్షము ఆహారమునకు మంచిదియు, కనున్లకు అందమైనదియు, 

వివేకమిచుచ్ రమయ్మైనదియునై యుండుట చూచినపుప్డు ఆమె దాని ఫలములలో కొనిన్ తీసికొని తిని 

తనతోపాటు తన భరత్కును ఇచెచ్ను, అతడుకూడ తినెను; 

ఆదికాండము 6:2 => దేవుని కుమారులు నరుల కుమారెత్లు చకక్నివారని చూచి వారందరిలో 

తమకు మనసుస్వచిచ్న సతరీలను వివాహము చేసికొనిరి. 

ఆదికాండము 39:7 => అటుతరువాత అతని యజమానుని భారయ్ యోసేపుమీద కనున్వేసి తనతో 

శయనించుమని చెపెప్ను 

మతత్యి 5:28 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా ఒక సతరీని మోహపు చూపుతో చూచు పర్తివాడు 

అపుప్డే తన హృదయమందు ఆమెతో వయ్భిచారము చేసినవాడగును. 

ఆదికాండము 12:11 => అతడు ఐగుపుత్లో పర్వేశించుటకు సమీపించినపుప్డు అతడు తన 

భారయ్యయిన శారయితో ఇదిగో నీవు చకక్నిదానివని యెరుగుదును. 

ఆదికాండము 39:6 => అతడు తనకు కలిగినదంతయు యోసేపుచేతికపప్గించి, తాను ఆహారము 

తినుట తపప్ తనకేమి ఉనన్దో ఏమి లేదో విచారించినవాడు కాడు. యోసేపు రూపవంతుడును 

సుందరుడునై యుండెను 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:11 => వారిని చెరపటిట్ ఆ చెరపటట్బడినవారిలో రూపవతియైనదానిని 

చూచి ఆమెను మోహించి ఆమెను పెండిల్ చేసికొన మనసస్యి 

ఎసేత్రు 2:2 => యౌవనులగు రాజు పరిచారకులు ఇటల్నిరి అందమైన కనయ్కలను రాజుకొరకు 

వెదకనగును, 
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కీరత్ నలు 1 0 5 : 1 4 = > నేనభిషేకించినవారిని ముటట్కూడదనియు నా పర్వకత్ లకు 

కీడుచేయకూడదనియు ఆయన ఆజఞ్ ఇచిచ్ 

యెషయా 37:12 => నా పితరులు నిరూమ్లముచేసిన గోజానువారు గాని హారానువారు గాని 

రెజెపులు గాని తెలశాశ్రులోనుండిన ఏదెనీయులు గాని తమ దేవతల సహాయమువలన 

తపిప్ంచుకొనిరా? 

వచనము 15 

ఫరో యొకక్ అధిపతులు ఆమెను చూచి ఫరో యెదుట ఆమెను పొగడిరి గనుక ఆ సతరీ ఫరో యింటికి 

తేబడెను. 

ఎసేత్రు 2:2 => యౌవనులగు రాజు పరిచారకులు ఇటల్నిరి అందమైన కనయ్కలను రాజుకొరకు 

వెదకనగును, 

ఎసేత్రు 2:3 => అందునిమితత్ము సౌందరయ్వతులైన కనయ్కలందరిని సమకూరిచ్ షూషను కోట 

అంతఃపురమునకు చేరిచ్ సతరీలకు కాపరియగు రాజుయొకక్ నపుంసకుడగు హేగే వశమునకు 

అపప్గించునటుల్ రాజు తన రాజయ్ము యొకక్ సంసాథ్నములనిన్టిలో పరిచారకులను 

నియమించునుగాక. శుదిధ్కొరకు సుగంధదర్వయ్ములను వారికిచిచ్న తరువాత 

ఎసేత్రు 2:4 => రాజు ఆ కనయ్కలలో దేనియందు ఇషట్పడునో ఆమె వషిత్కి బదులుగా రాణియగును. 

ఈ మాట రాజునకు అనుకూలమాయెను గనుక అతడు ఆలాగు జరిగించెను. 

ఎసేత్రు 2:5 => షూషను కోటలో బెనాయ్మీనీయుడగు కీషునకు పుటిట్న షిమీ కుమారుడగు యాయీరు 

వంశసుథ్డైన మొరెద్కై అను ఒక యూదుడుండెను. 

ఎసేత్రు 2:6 => బబులోను రాజైన నెబుకదెన్జరు యూదా రాజైన యెకోనాయ్ను పటుట్కొని 

పోయినపుప్డు ఇతడు యెకోనాయ్తో కూడ యెరూషలేము నుండి చెరపటట్బడిన వారిలో ఒకడు. 

ఎసేత్రు 2:7 => తన పినతండిర్ కుమారెత్యైన హదసాస్ అను ఎసేత్రు తలితండుర్లు లేనిదై యుండగా 

అతడామెను పెంచుకొనెను. ఆమె అందమైన రూపమును సుందర ముఖమును గలదై యుండెను. ఆమె 

తలిదండుర్లు మరణము పొందిన తరువాత మొరెద్కై ఆమెను తన కుమారెత్గా సీవ్కరించెను. 
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ఎసేత్రు 2:8 => రాజాజఞ్యు అతని నిరణ్యమును పర్చురము చేయబడి కనయ్కలు అనేకులు షూషను 

కోటకు పోగుచేయబడి హేగే వశమునకు అపప్గింపబడగా, ఎసేత్రును రాజుయొకక్ నగరునకు తేబడి, 

సతరీలను కాయు హేగే వశమునకు అపప్గింపబడెను. 

ఎసేత్రు 2:9 => ఆ చినన్ది అతని దృషిట్కి ఇంపైనది గనుక ఆమె అతనివలన దయపొందెను; కాబటిట్ 

ఆమె పరిమళ కిర్యలకొరకైన వసుత్వులను ఆమెకు కావలసిన భోజనపదారథ్ములను, రాజు 

ఇంటిలోనుండి ఆమెకు ఇయయ్దగిన యేడుగురు ఆడుపిలల్లను అతడు ఆమెకు తవ్రగా ఏరప్రచి ఆమెను 

ఆమె చెలికతెత్లను అంతఃపురములో అతి శేర్షఠ్మైన సథ్లమందుంచెను. 

ఎసేత్రు 2:10 => మొరెద్కై నీ జాతిని నీ వంశమును కనుపరచకూడదని ఎసేత్రునకు ఆజాఞ్పించి 

యుండెను గనుక ఆమె తెలుపలేదు. 

ఎసేత్రు 2:11 => ఎసేత్రు ఏలాగుండెనో అదియు, ఆమెకేమి సంభవించునో అదియు తెలిసికొనుటకై 

అంతఃపురము యొకక్ ఆవరణము ఎదుట పర్తిదినము మొరెద్కై తిరుగులాడుచుండెను. 

ఎసేత్రు 2:12 => ఆరుమాసములు గోపరస తైలముతోను, ఆరు మాసములు సుగంధవరగ్ములతోను, 

సతరీల పరిమళ కిర్యలకొరకైన మరి వేరు పదారథ్ములతోను సతరీలు పరిమళ కిర్యలు ముగించి 

రాజునొదద్కు పోవువారు పండెర్ండు మాసములైన తరువాత రాజైన అహషేవ్రోషు నొదద్కు వెళుల్టకు 

ఒకొక్కక్ చినన్దానికి వంతు వచిచ్నపుప్డు ఒకొక్క చినన్ది రాజునొదద్కు ఆ విధముగా పోవుచుండెను, 

ఏమనగా ఆ తీరున వారు పరిమళ కిర్యలు చేయుకాలము సంపూరణ్మగుచుండెను. 

ఎసేత్రు 2:13 => మరియు అంతఃపురములోనుండి రాజు ఇంటిలోనికి వెళల్వలసిన సమయమందు 

ఆమె యేమేమి కోరునో అది అటిట్ సతరీకి ఇయయ్బడుట కదుద్. 

ఎసేత్రు 2:14 => సాయంతర్మందు ఆమె లోపలికి వెళి ల్ మరుదినము ఉపపతున్లను కాయు 

రాజుయొకక్ షండుడైన షయషగ్జు అను అతని వశములోనునన్ రెండవ అంతఃపురమునకు 

తిరిగివచుచ్ను. ఆమె యందు రాజు సంతోషించి ఆమెను పేరుపెటిట్ పిలిచితేనే గాని ఆమె రాజునొదద్కు 

మరల వెళల్కుండెను. 

ఎసేత్రు 2:15 => మొరెద్కై తన కుమారెత్గా సీవ్కరించుకొనిన తన పినతండిర్యైన అబీహాయిలు 

కుమారెత్యగు ఎసేత్రు రాజునొదద్కు వెళుల్టకు వంతు వచిచ్నపుప్డు సతరీలను కాయు రాజుయొకక్ 
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షండుడైన హేగే నిరణ్యించిన అలంకారముగాక ఆమె మరి ఏమియు కోరలేదు. ఎసేత్రును చూచిన 

వారందరికి ఆమెయందు దయపుటెట్ను. 

ఎసేత్రు 2:16 => ఈ పర్కారము ఎసేత్రు రాజైన అహషేవ్రోషు ఏలుబడియందు ఏడవ సంవతస్రమున 

టెబేతు అను పదియవ నెలలో రాజ నగరులోనికి అతనియొదద్కు పోగా 

సామెతలు 29:12 => అబదధ్ముల నాలకించు రాజునకు ఉదోయ్గసుథ్లందరు దుషుట్లుగా నుందురు 

హోషేయ 7:4 => రొటెట్లు కాలుచ్వాడు ముదద్ పిసికిన తరువాత ముదద్ంతయు పొంగువరకు పొయియ్ని 

అధికముగా వేడిమిచేసి ఊరకుండునటుల్ వారందరు మానని కామాతురత గలవారై యునాన్రు. 

హోషేయ 7:5 => మన రాజు దినమున అధిపతులు అతని దార్కాష్రస బలముచేత మతిత్లిల్ జబుబ్పడిరి; 

రాజు తానే అపహాసకులకు చెలికాడాయెను. 

ఆదికాండము 40:2 => గనుక ఫరో పానదాయకుల అధిపతియు భక్షయ్కారుల అధిపతియునైన తన 

యిదద్రు ఉదోయ్గసుథ్ల మీద కోపపడి 

ఆదికాండము 41:1 => రెండేండుల్ గడిచిన తరువాత ఫరో ఒక కల కనెను. అందులో అతడు 

ఏటిదగగ్ర నిలిచియుండగా 

నిరగ్మకాండము 2:5 => ఫరో కుమారెత్ సాన్నము చేయుటకు ఏటికి వచెచ్ను. ఆమె పనికతెత్లు 

ఏటియొడుడ్న నడుచుచుండగా ఆమె నాచులోని ఆ పెటెట్ను చూచి, తన పనికతెత్ నొకతెను పంపి దాని 

తెపిప్ంచి 

నిరగ్మకాండము 2:15 => ఫరో ఆ సంగతి విని మోషేను చంపచూచెను గాని, మోషే ఫరో 

యెదుటనుండి పారిపోయి మిదాయ్ను దేశములో నిలిచిపోయి యొక బావియొదద్ కూరుచ్ండెను. 

1 రాజులు 3:1 => తరువాత సొలొమోను ఐగుపుత్ రాజైన ఫరో కుమారెత్ను పెండిల్చేసికొని అతనికి 

అలుల్డాయెను. తన నగరును యెహోవా మందిరమును యెరూషలేము చుటుట్ పార్కారమును కటిట్ంచుట 

ముగించిన తరువాత ఫరో కుమారెత్ను దావీదు పురమునకు రపిప్ంచెను. 

2 రాజులు 18:21 => నలిగిన రెలుల్వంటి యీ ఐగుపుత్ను నీవు నముమ్కొనుచునాన్వు గదా ఒకడు 

దానిమీద ఆనుకొనన్యెడల అది వానిచేతికి గుచుచ్కొని దూసిపోవును. ఐగుపుత్ రాజైన ఫరో అతని 

నముమ్కొను వారికందరికిని అటిట్వాడే. 
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యిరిమ్యా 25:19 => మరియు ఐగుపుత్ రాజైన ఫరోయును అతని దాసులును అతని పర్ధానులును 

అతని జనులందరును 

యిరిమ్యా 46:17 => ఐగుపుత్రాజగు ఫరో యుకత్ సమయము పోగొటుట్కొనువాడనియు వటిట్ధవ్ని 

మాతర్మేయని వారచచ్ట చాటించిరి. 

యెహెజేక్లు 32:2 => నరపుతుర్డా, ఐగుపుత్ రాజైన ఫరోనుగూరిచ్ అంగలారుప్ వచనమెతిత్ అతనికి ఈ 

మాట పర్కటింపుము జనములలో కొదమసింహమువంటి వాడవని నీవు ఎంచబడితివి, జలములలో 

మొసలివంటివాడవై నీ నదులలో రేగుచు నీ కాళల్తో నీళుల్ కలియబెటిట్తివి, వాటి వాగులను బురదగా 

చేసితివి. 

ఆదికాండము 20:2 => అపుప్డు అబార్హాము తన భారయ్యైన శారానుగూరిచ్ ఈమె నా చెలెల్లని 

చెపెప్ను గనుక గెరారు రాజైన అబీమెలెకు శారాను పిలిపించి తన యింట చేరుచ్కొనెను. 

ఎసేత్రు 2:9 => ఆ చినన్ది అతని దృషిట్కి ఇంపైనది గనుక ఆమె అతనివలన దయపొందెను; కాబటిట్ 

ఆమె పరిమళ కిర్యలకొరకైన వసుత్వులను ఆమెకు కావలసిన భోజనపదారథ్ములను, రాజు 

ఇంటిలోనుండి ఆమెకు ఇయయ్దగిన యేడుగురు ఆడుపిలల్లను అతడు ఆమెకు తవ్రగా ఏరప్రచి ఆమెను 

ఆమె చెలికతెత్లను అంతఃపురములో అతి శేర్షఠ్మైన సథ్లమందుంచెను. 

కీరత్నలు 105:4 => యెహోవాను వెదకుడి ఆయన బలమును వెదకుడి ఆయన సనిన్ధిని నితయ్ము 

వెదకుడి 

సామెతలు 6:29 => తన పొరుగువాని భారయ్ను కూడువాడు ఆ పర్కారమే నాశనమగును ఆమెను 

ముటుట్వాడు శిక్ష తపిప్ంచుకొనడు. 

హెబీర్యులకు 13:4 => వివాహము అనిన్ విషయములలో ఘనమైనదిగాను, పానుపు 

నిషక్లమ్షమైనదిగాను ఉండవలెను; వేశాయ్సంగులకును వయ్భిచారులకును దేవుడు తీరుప్ తీరుచ్ను. 

ఆదికాండము 20:7 => కాబటిట్ ఆ మనుషుయ్ని భారయ్ను తిరిగి అతని కపప్గించుము; అతడు పర్వకత్, 

అతడు నీ కొరకు పార్రథ్నచేయును, నీవు బర్దుకుదువు. నీవు ఆమెను అతని కపప్గించనియెడల నీవును 

నీవారందరును నిశచ్యముగా చచెచ్దరని తెలిసికొనుమని సవ్పన్మందు అతనితో చెపెప్ను. 
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ఆదికాండము 39:6 => అతడు తనకు కలిగినదంతయు యోసేపుచేతికపప్గించి, తాను ఆహారము 

తినుట తపప్ తనకేమి ఉనన్దో ఏమి లేదో విచారించినవాడు కాడు. యోసేపు రూపవంతుడును 

సుందరుడునై యుండెను 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:11 => వారిని చెరపటిట్ ఆ చెరపటట్బడినవారిలో రూపవతియైనదానిని 

చూచి ఆమెను మోహించి ఆమెను పెండిల్ చేసికొన మనసస్యి 

వచనము 16 

అతడామెనుబటిట్ అబార్మునకు మేలుచేసెను; అందువలన అతనికి గొఱ ఱ్లు గొడుల్ మగగాడిదలు 

దాసులు పనికతెత్లు ఆడుగాడిదలు ఒంటెలు ఇయయ్బడెను. 

ఆదికాండము 13:2 => అబార్ము వెండి బంగారము పశువులు కలిగి బహు ధనవంతుడై యుండెను. 

ఆదికాండము 20:14 => అబీమెలెకు గొఱ ఱ్లను గొడల్ను దాసదాసీ జనులను రపిప్ంచి, 

అబార్హాముకిచిచ్ అతని భారయ్యైన శారాను అతనికి తిరిగి అపప్గించెను. 

ఆదికాండము 24:35 => యెహోవా నా యజమానుని బహుగా ఆశీరవ్దించెను గనుక అతడు 

గొపప్వాడాయెను; అతనికి గొఱ ఱ్లను గొడల్ను వెండి బంగారములను దాసదాసీ జనమును ఒంటెలను 

గాడిదలను దయచేసెను. 

ఆదికాండము 26:14 => అతనికి గొఱ ఱ్ల ఆసిత్యు గొడల్ ఆసిత్యు దాసులు గొపప్ సమూహమును 

కలిగినందున ఫిలిషీత్యులు అతనియందు అసూయ పడిరి. 

ఆదికాండము 32:5 => నాకు పశువులు గాడిదలు మందలు దాసదాసీ జనమును కలరు; నీ 

కటాక్షము నాయందు కలుగునటుల్గా నా పర్భువునకిది తెలియచేయనంపితినని నీ సేవకుడైన యాకోబు 

అనెనని చెపుప్డని వారి కాజాఞ్పించెను. 

ఆదికాండము 32:13 => అతడు అకక్డ ఆ రాతిర్ గడిపి తాను సంపాదించిన దానిలో తన అనన్యైన 

ఏశావు కొరకు ఒక కానుకను 

ఆదికాండము 32:14 => అనగా రెండువందల మేకలను ఇరువది మేకపోతులను రెండువందల 

గొఱ ఱ్లను ఇరువది పొటే ట్ళల్ను 
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ఆదికాండము 32:15 => ముపప్ది పాడి ఒంటెలను వాటి పిలల్లను నలుబది ఆవులను పది 

ఆబోతులను ఇరువది ఆడుగాడిదలను పది గాడిద పిలల్లను తీసికొని మందమందను వేరు వేరుగా 

యోబు 1:3 => అతనికి ఏడువేల గొఱ ఱ్లును మూడువేల ఒంటెలును ఐదువందల జతల యెడుల్ను 

ఐదువందల ఆడు గాడిదలును కలిగి, బహుమంది పనివారును అతనికి ఆసిత్గా నుండెను గనుక 

తూరుప్ దికుక్ జనులందరిలో అతడే గొపప్వాడుగా నుండెను. 

యోబు 42:12 => యెహోవా యోబును మొదట ఆశీరవ్దించినంతకంటె మరి అధికముగా 

ఆశీరవ్దించెను. అతనికి పదునాలుగువేల గొఱ ఱ్లును ఆరువేల ఒంటెలును వెయియ్జతల యెడుల్ను వెయియ్ 

ఆడుగాడిదలును కలిగెను. 

కీరత్నలు 144:13 => మా కొటుల్ నింపబడి పలువిధములైన దర్వయ్ములకు నిధులుగా ఉనన్వి మా 

గొఱ ఱ్లు వేలకొలదిగాను పదివేలకొలదిగాను మా గడిడ్ బీళల్లో పిలల్లు వేయుచునన్వి. 

కీరత్నలు 144:14 => మా యెడుల్ గొపప్ బరువులు మోయగలవి మా వీధులలో చొరబడుటయైనను 

ఉరుకులెతుత్టయైనను లేదు వాటిలో శర్మగలవారి మొఱ ఱ్ వినబడుటయైనను లేదు 

ఆదికాండము 14:14 => అబార్ము తన తముమ్డు చెరపటట్బడెనని విని తన యింట పుటిట్ 

అలవరచబడిన మూడువందల పదునెనమండుగురిని వెంటబెటుట్కొని దాను మటుట్కు ఆ రాజులను 

తరిమెను. 

ఆదికాండము 16:1 => అబార్ము భారయ్యైన శారయి అతనికి పిలల్లు కనలేదు. ఆమెకు హాగరు అను 

ఐగుపీత్యురాలైన దాసి యుండెను. 

పర్సంగి 5:11 => ఆసిత్ యెకుక్వైనయెడల దాని భకిష్ంచువారును ఎకుక్వ అగుదురు; కనున్లార 

చూచుటయే గాక ఆసిత్పరునికి తన ఆసిత్వలని పర్యోజనమేమి? 

వచనము 17 

అయితే యెహోవా అబార్ము భారయ్యయిన శారయినిబటిట్ ఫరోను అతని యింటివారిని 

మహావేదనలచేత బాధించెను. 
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ఆదికాండము 20:18 => ఏలయనగా అబార్హాము భారయ్యైన శారానుబటిట్ దేవుడు అబీమెలెకు 

ఇంటిలో పర్తి గరభ్మును మూసియుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:21 => నేను అభిషేకించినవారిని ముటట్వలదనియు నా పర్వకత్లకు కీడు 

చేయవదద్నియు సెలవిచిచ్ 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:22 => ఈ తెగులు జనులను విడిచిపోవునటుల్గా ఈ కళల్పు పర్దేశమందు 

నేను యెహోవాకు ఒక బలిపీఠమును కటిట్ంచుటకై దాని నాకు తగిన కర్యమునకిమమ్ని దావీదు 

ఒరాన్నుతో అనగా 

యోబు 34:19 => రాజులయెడల పక్షపాతము చూపనివానితోను బీదలకనన్ ధనముగలవారిని 

ఎకుక్వగా చూడని వానితోను ఆలాగు పలుకుట తగునా? వారందరు ఆయన నిరిమ్ంచినవారు కారా? 

కీరత్ నలు 1 0 5 : 1 4 = > నేనభిషేకించినవారిని ముటట్కూడదనియు నా పర్వకత్ లకు 

కీడుచేయకూడదనియు ఆయన ఆజఞ్ ఇచిచ్ 

కీరత్నలు 105:15 => ఆయన ఎవరినైనను వారికి హింస చేయనియయ్లేదు ఆయన వారికొరకు 

రాజులను గదిద్ంచెను. 

హెబీర్యులకు 13:4 => వివాహము అనిన్ విషయములలో ఘనమైనదిగాను, పానుపు 

నిషక్లమ్షమైనదిగాను ఉండవలెను; వేశాయ్సంగులకును వయ్భిచారులకును దేవుడు తీరుప్ తీరుచ్ను. 

ఆదికాండము 20:7 => కాబటిట్ ఆ మనుషుయ్ని భారయ్ను తిరిగి అతని కపప్గించుము; అతడు పర్వకత్, 

అతడు నీ కొరకు పార్రథ్నచేయును, నీవు బర్దుకుదువు. నీవు ఆమెను అతని కపప్గించనియెడల నీవును 

నీవారందరును నిశచ్యముగా చచెచ్దరని తెలిసికొనుమని సవ్పన్మందు అతనితో చెపెప్ను. 

మారుక్ 3:10 => ఆయన అనేకులను సవ్సథ్పరచెను గనుక రోగపీడితులైన వారందరు ఆయనను 

ముటుట్కొనవలెనని ఆయనమీద పడుచుండిరి. 

వచనము 18 

అపుప్డు ఫరో అబార్మును పిలిపించి నీవు నాకు చేసినది యేమిటి? ఈమె నీ భారయ్ అని నాకెందుకు 

తెలుపలేదు? 
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ఆదికాండము 3:13 => అపుప్డు దేవుడైన యెహోవా సతరీతో నీవు చేసినది యేమిటని అడుగగా సతరీ 

సరప్ము ననున్ మోసపుచిచ్నందున తింటిననెను. 

ఆదికాండము 4:10 => అపుప్డాయన నీవు చేసినపని యేమిటి? నీ తముమ్ని రకత్ము యొకక్ సవ్రము 

నేలలోనుండి నాకు మొరపెటుట్చునన్ది. 

ఆదికాండము 20:9 => అబీమెలెకు అబార్హామును పిలిపించి నీవు మాకు చేసిన పని యేమిటి? నీవు 

నా మీదికిని నా రాజయ్ము మీదికిని మహాపాతకము తెపిప్ంచునటుల్ నేను నీయెడల చేసిన పాపమేమిటి? 

చేయరాని కారయ్ములు నాకు చేసితివని అతనితో చెపెప్ను 

ఆదికాండము 20:10 => మరియు అబీమెలెకు నీవేమి చూచి ఈ కారయ్ము చేసితివని అబార్హాము 

నడుగగా 

ఆదికాండము 26:9 => అపుప్డు అబీమెలెకు ఇసాస్కును పిలిపించి ఇదిగో ఆమె నీ భారయ్యే ఆమె నా 

సహోదరి అని యేల చెపిప్తివని అడుగగా ఇసాస్కు ఆమెనుబటిట్ నేను చనిపోవుదునేమో అనుకొంటినని 

అతనితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 26:10 => అందుకు అబీమెలెకు నీవు మాకు చేసిన యీ పని యేమి? ఈ జనులలో 

ఎవడైన ఆమెతో నిరభ్యముగా శయనించవచుచ్నే. అపుప్డు నీవు మామీదికి పాతకము తెచిచ్పెటుట్ 

వాడవు గదా అనెను. 

ఆదికాండము 26:11 => అబీమెలెకు ఈ మనుషుయ్ని జోలికైనను ఇతని భారయ్ జోలికైనను వెళుల్వాడు 

నిశచ్యముగా మరణశిక్ష పొందునని తన పర్జలకందరికి ఆజాఞ్పింపగా 

ఆదికాండము 31:26 => అపుప్డు లాబాను యాకోబుతో నీవేమి చేసితివి? ననున్ మోసపుచిచ్, కతిత్తో 

చెరపటట్బడిన వారినివలె నా కుమారెత్లను కొనిపోవనేల? 

ఆదికాండము 44:15 => అపుప్డు యోసేపు మీరు చేసిన యీ పని యేమిటి? నావంటి మనుషుయ్డు 

శకునము చూచి తెలిసికొనునని మీకు తెలియదా అని వారితో అనగా 

నిరగ్మకాండము 32:21 => అపుప్డు మోషే నీవు ఈ పర్జలమీదికి ఈ గొపప్ పాపము రపిప్ంచునటుల్ 

వారు నినున్ ఏమిచేసిరని అహరోనును నడుగగా 
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యెహోషువ 7:19 => అపుప్డు యెహోషువ ఆకానుతో నా కుమారుడా ఇశార్యేలు దేవుడైన 

యెహోవాకు మహిమను చెలిల్ంచి, ఆయన యెదుట ఒపుప్కొని, నీవు చేసినదానిని మరుగుచేయక నాకు 

తెలుపుమని నినున్ వేడుకొనుచునాన్నని చెపప్గా 

1 సమూయేలు 14:43 => నీవు చేసినదేదో నాతో చెపుప్మని యోనాతానుతో అనగా యోనాతాను నా 

చేతికఱ ఱ్ కొనతో కొంచెము తేనె పుచుచ్కొనన్ మాట వాసత్వమే; కొంచెము తేనెకై నేను 

మరణమొందవలసి వచిచ్నదని అతనితో అనెను. 

సామెతలు 21:1 => యెహోవా చేతిలో రాజు హృదయము నీటి కాలువలవలె నునన్ది. ఆయన తన 

చితత్వృతిత్ చొపుప్న దాని తిర్పుప్ను. 

ఆదికాండము 26:10 => అందుకు అబీమెలెకు నీవు మాకు చేసిన యీ పని యేమి? ఈ జనులలో 

ఎవడైన ఆమెతో నిరభ్యముగా శయనించవచుచ్నే. అపుప్డు నీవు మామీదికి పాతకము తెచిచ్పెటుట్ 

వాడవు గదా అనెను. 

సామెతలు 6:29 => తన పొరుగువాని భారయ్ను కూడువాడు ఆ పర్కారమే నాశనమగును ఆమెను 

ముటుట్వాడు శిక్ష తపిప్ంచుకొనడు. 

మతత్యి 19:9 => మరియు వయ్భిచారము నిమితత్మే తపప్ తన భారయ్ను విడనాడి మరియొకతెను 

పెండిల్ చేసికొనువాడు వయ్భిచారము చేయుచునాన్డనియు, విడనాడబడినదానిని పెండిల్ చేసికొనువాడు 

వయ్భిచారము చేయుచునాన్డనియు మీతో చెపుప్చునాన్నని వారితోననెను. 

రోమీయులకు 4:2 => అబార్హాము కిర్యల మూలముగా నీతిమంతుడని తీరచ్బడినయెడల అతనికి 

అతిశయ కారణము కలుగును గాని అది దేవుని యెదుట కలుగదు. 

వచనము 19 

ఈమె నా సహోదరి అని యేల చెపిప్తివి? నేనామెను నా భారయ్గా చేసికొందునేమో అయితేనేమి, ఇదిగో 

నీ భారయ్; ఈమెను తీసికొని పొమమ్ని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 20:14 => అబీమెలెకు గొఱ ఱ్లను గొడల్ను దాసదాసీ జనులను రపిప్ంచి, 

అబార్హాముకిచిచ్ అతని భారయ్యైన శారాను అతనికి తిరిగి అపప్గించెను. 
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ఆదికాండము 26:10 => అందుకు అబీమెలెకు నీవు మాకు చేసిన యీ పని యేమి? ఈ జనులలో 

ఎవడైన ఆమెతో నిరభ్యముగా శయనించవచుచ్నే. అపుప్డు నీవు మామీదికి పాతకము తెచిచ్పెటుట్ 

వాడవు గదా అనెను. 

సామెతలు 6:29 => తన పొరుగువాని భారయ్ను కూడువాడు ఆ పర్కారమే నాశనమగును ఆమెను 

ముటుట్వాడు శిక్ష తపిప్ంచుకొనడు. 

పర్సంగి 9:7 => నీవు పోయి సంతోషముగా నీ అనన్ము తినుము, ఉలాల్సపు మనసుస్తో నీ 

దార్కాష్రసము తార్గుము; ఇదివరకే దేవుడు నీ కిర్యలను అంగీకరించెను. 

మతత్యి 19:9 => మరియు వయ్భిచారము నిమితత్మే తపప్ తన భారయ్ను విడనాడి మరియొకతెను 

పెండిల్ చేసికొనువాడు వయ్భిచారము చేయుచునాన్డనియు, విడనాడబడినదానిని పెండిల్ చేసికొనువాడు 

వయ్భిచారము చేయుచునాన్డనియు మీతో చెపుప్చునాన్నని వారితోననెను. 

వచనము 20 

మరియు ఫరో అతని విషయమై తన జనుల కాజాఞ్పించినందున వారు అతనిని అతని భారయ్ను అతనికి 

కలిగిన సమసత్మును పంపివేసిరి. 

నిరగ్మకాండము 18:27 => తరువాత మోషే తన మామను పంపివేయగా అతడు తన సవ్దేశమునకు 

వెళె ల్ను. 

1 సమూయేలు 29:6 => కాబటిట్ ఆకీషు దావీదును పిలిచి యెహోవా జీవము తోడు నీవు నిజముగా 

యథారథ్పరుడవై యునాన్వు; దండులో నీవు నాతోకూడ సంచరించుట నా దృషిట్కి అనుకూలమే;నీవు 

నాయొదద్కు వచిచ్న దినమునుండి నేటి వరకు నీయందు ఏ దోషమును నాకు కనబడలేదుగాని 

సరాద్రులు నీయందు ఇషట్ములేక యునాన్రు. 

1 సమూయేలు 29:7 => ఫిలిషీత్యుల సరాద్రుల దృషిట్కి నీవు పర్తికూలమైన దాని చేయకుండునటుల్ 

నీవు తిరిగి నీ సథ్లమునకు సుఖముగా వెళుల్మని చెపప్గా 
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1 సమూయేలు 29:8 => దావీదు నేనేమి చేసితిని? నా యేలినవాడవగు రాజా, నీ శతుర్వులతో 

యుదధ్ము చేయుటకై నేను రాకుండునటుల్ నీయొదద్కు వచిచ్న దినమునుండి నేటివరకు నీ దాసుడనై 

నాయందు తపేప్మి కనబడెనని ఆకీషు నడిగెను. 

1 సమూయేలు 29:9 => అందుకు ఆకీషు దైవదూతవలె నీవు నా దృషిట్కి కనబడుచునాన్వని 

నేనెరుగుదును గాని ఫిలిషీత్యుల సరాద్రులు ఇతడు మనతోకూడ యుదధ్మునకు రాకూడదని 

చెపుప్చునాన్రు. 

1 సమూయేలు 29:10 => కాబటిట్ ఉదయమున నీవును నీతోకూడ వచిచ్న నీ యజమానుని 

సేవకులును తవ్రగా లేవవలెను; ఉదయమున లేచి తెలల్వారగానే బయలుదేరి పోవలెనని దావీదునకు 

ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 29:11 => కావున దావీదును అతని జనులును ఉదయమున తవ్రగా లేచి 

ఫిలిషీత్యుల దేశమునకు పోవలెనని పర్యాణమైరి; ఫిలిషీత్యులు దండెతిత్ యెజెర్యేలునకు పోయిరి. 

కీరత్ నలు 1 0 5 : 1 4 = > నేనభిషేకించినవారిని ముటట్కూడదనియు నా పర్వకత్ లకు 

కీడుచేయకూడదనియు ఆయన ఆజఞ్ ఇచిచ్ 

కీరత్నలు 105:15 => ఆయన ఎవరినైనను వారికి హింస చేయనియయ్లేదు ఆయన వారికొరకు 

రాజులను గదిద్ంచెను. 

సామెతలు 21:1 => యెహోవా చేతిలో రాజు హృదయము నీటి కాలువలవలె నునన్ది. ఆయన తన 

చితత్వృతిత్ చొపుప్న దాని తిర్పుప్ను. 

ఆదికాండము 20:14 => అబీమెలెకు గొఱ ఱ్లను గొడల్ను దాసదాసీ జనులను రపిప్ంచి, 

అబార్హాముకిచిచ్ అతని భారయ్యైన శారాను అతనికి తిరిగి అపప్గించెను. 

రోమీయులకు 4:2 => అబార్హాము కిర్యల మూలముగా నీతిమంతుడని తీరచ్బడినయెడల అతనికి 

అతిశయ కారణము కలుగును గాని అది దేవుని యెదుట కలుగదు. 
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ఆదికాండము 

అధాయ్యము 13	

తెలుగు రిఫరెనస్ బైబిలు 
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వచనము 1 

అబార్ము తనకు కలిగిన సమసత్మును తన భారయ్ను తనతోకూడ నునన్ లోతును వెంటబెటుట్కొని 

ఐగుపుత్లో నుండి నెగెబునకు వెళె ల్ను. 

ఆదికాండము 13:3 => అతడు పర్యాణము చేయుచు దకిష్ణము నుండి బేతేలు వరకు, అనగా 

బేతేలుకును హాయికిని మధయ్ తన గుడారము మొదట ఉండిన సథ్లము వరకు వెళి ల్ 

ఆదికాండము 12:9 => అబార్ము ఇంకా పర్యాణము చేయుచు దకిష్ణ దికుక్కు వెళె ల్ను. 

ఆదికాండము 12:10 => అపుప్డు ఆ దేశములో కరవు వచెచ్ను. ఆ దేశములో కరవు భారముగా 

నునన్ందున అబార్ము ఐగుపుత్ దేశములో నివసించుటకు అకక్డికి వెళె ల్ను. 

ఆదికాండము 12:11 => అతడు ఐగుపుత్లో పర్వేశించుటకు సమీపించినపుప్డు అతడు తన 

భారయ్యయిన శారయితో ఇదిగో నీవు చకక్నిదానివని యెరుగుదును. 

ఆదికాండము 12:12 => ఐగుపీత్యులు నినున్ చూచి యీమె అతని భారయ్ అని చెపిప్ ననున్ చంపి 

నినున్ బర్దుకనిచెచ్దరు. 

ఆదికాండము 12:13 => నీవలన నాకు మేలు కలుగునటుల్ను నినున్బటిట్ నేను బర్దుకునటుల్ను నీవు 

నా సహోదరివని దయచేసి చెపుప్మనెను. 

ఆదికాండము 12:14 => అబార్ము ఐగుపుత్లో చేరినపుప్డు ఐగుపీత్యులు ఆ సతరీ మికిక్లి 

సౌందరయ్వతియయి యుండుట చూచిరి 

ఆదికాండము 12:15 => ఫరో యొకక్ అధిపతులు ఆమెను చూచి ఫరో యెదుట ఆమెను పొగడిరి 

గనుక ఆ సతరీ ఫరో యింటికి తేబడెను. 

ఆదికాండము 12:16 => అతడామెనుబటిట్ అబార్మునకు మేలుచేసెను; అందువలన అతనికి గొఱ ఱ్లు 

గొడుల్ మగగాడిదలు దాసులు పనికతెత్లు ఆడుగాడిదలు ఒంటెలు ఇయయ్బడెను. 

ఆదికాండము 12:17 => అయితే యెహోవా అబార్ము భారయ్యయిన శారయినిబటిట్ ఫరోను అతని 

యింటివారిని మహావేదనలచేత బాధించెను. 
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ఆదికాండము 12:18 => అపుప్డు ఫరో అబార్మును పిలిపించి నీవు నాకు చేసినది యేమిటి? ఈమె 

నీ భారయ్ అని నాకెందుకు తెలుపలేదు? 

ఆదికాండము 12:19 => ఈమె నా సహోదరి అని యేల చెపిప్తివి? నేనామెను నా భారయ్గా 

చేసికొందునేమో అయితేనేమి, ఇదిగో నీ భారయ్; ఈమెను తీసికొని పొమమ్ని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 12:20 => మరియు ఫరో అతని విషయమై తన జనుల కాజాఞ్పించినందున వారు 

అతనిని అతని భారయ్ను అతనికి కలిగిన సమసత్మును పంపివేసిరి. 

ఆదికాండము 20:1 => అకక్డనుండి అబార్హాము దకిష్ణ దేశమునకు తరిల్పోయి కాదేషుకును 

షూరుకును మధయ్ పర్దేశములో నివసించి గెరారులో కొనాన్ళుల్ ఉండెను. 

ఆదికాండము 21:33 => అబార్హాము బెయేరె ష్బాలో ఒక పిచుల వృక్షము నాటి అకక్డ నితయ్దేవుడైన 

యెహోవా పేరట పార్రథ్న చేసెను. 

యెహోషువ 10:40 => అపుప్డు యెహోషువ మనయ్పర్దేశమును దకిష్ణ పర్దేశమును షెఫేలా 

పర్దేశమును చరియల పర్దేశమును వాటి రాజులనందరిని జయించెను. ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన 

యెహోవా ఆజాఞ్పించినటుల్ అతడు శేషమేమియు లేకుండ ఊపిరిగల సమసత్మును నిరూమ్లము చేసెను. 

యెహోషువ 18:5 => వారు ఏడు వంతులుగా దాని పంచుకొందురు. యూదా వంశసుథ్లు 

దకిష్ణదికుక్న తమ సరిహదుద్ లోపల నిలిచియుండవలెను. యోసేపు పుతుర్లు ఉతత్ర దికుక్న తమ 

సరిహదుద్ లోపల నిలిచియుండవలెను. 

1 సమూయేలు 27:10 => ఆకీషు ఇపుప్డు మీరు దండెతిత్ దేశములో జొరబడితిరా అని దావీదు 

నడుగగా దావీదు యూదా దేశమునకును యెరహెమ్యేలీయుల దేశమునకును కేనీయుల 

దేశమునకును దకిష్ణముగా మేము ఒక పర్దేశములో జొరబడితిమనెను. 

2 సమూయేలు 24:7 => అకక్డనుండి బురుజులుగల తూరు పటట్ణమునకును హివీవ్యుల 

యొకక్యు కనానీయుల యొకక్యు పటట్ణములనిన్టికిని వచిచ్ యూదాదేశపు దకిష్ణదికుక్ననునన్ 

బెయేరె ష్బావరకు సంచరించిరి. 

ఆదికాండము 11:27 => తెరహు వంశావళి ఇది; తెరహు అబార్మును నాహోరును హారానును 

కనెను. హారాను లోతును కనెను.  
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సంఖాయ్కాండము 13:17 => మోషే కనానుదేశమును సంచరించి చూచుటకు వారిని పంపినపుప్డు 

వారితో ఇటల్నెను మీరు ధైరయ్ము తెచుచ్కొని దాని దకిష్ణదికుక్న పర్వేశించి ఆ కొండయెకిక్ ఆ దేశము 

ఎటిట్దో 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:13 => నీ పశువులు నీ గొఱ ఱ్మేకలును వృదిధ్యై నీకు వెండిబంగారములు 

విసత్రించి నీకు కలిగినదంతయు వరిథ్లిల్నపుప్డు 

వచనము 2 

అబార్ము వెండి బంగారము పశువులు కలిగి బహు ధనవంతుడై యుండెను. 

ఆదికాండము 24:35 => యెహోవా నా యజమానుని బహుగా ఆశీరవ్దించెను గనుక అతడు 

గొపప్వాడాయెను; అతనికి గొఱ ఱ్లను గొడల్ను వెండి బంగారములను దాసదాసీ జనమును ఒంటెలను 

గాడిదలను దయచేసెను. 

ఆదికాండము 26:12 => ఇసాస్కు ఆ దేశమందునన్వాడై వితత్నము వేసి ఆ సంవతస్రము నూరంతలు 

ఫలము పొందెను. యెహోవా అతనిని ఆశీరవ్దించెను గనుక ఆ మనుషుయ్డు గొపప్వాడాయెను. 

ఆదికాండము 26:13 => అతడు మికిక్లి గొపప్వాడగువరకు కర్మకర్మముగా అభివృదిధ్పొందుచు 

వచెచ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:18 => కాగా నీ దేవుడైన యెహోవాను జాఞ్పకము చేసికొనవలెను. 

ఏలయనగా తాను నీ పితరులతో పర్మాణము చేసినటుల్ తన నిబంధనను నేటివలె సాథ్పింపవలెనని 

మీరు భాగయ్ము సంపాదించుకొనుటకై మీకు సామరథ్య్ము కలుగజేయువాడు ఆయనే. 

1 సమూయేలు 2:7 => యెహోవా దారిదర్య్మును ఐశవ్రయ్మును కలుగజేయువాడు 

కుర్ంగజేయువాడును లేవనెతుత్వాడును ఆయనే. 

యోబు 1:3 => అతనికి ఏడువేల గొఱ ఱ్లును మూడువేల ఒంటెలును ఐదువందల జతల యెడుల్ను 

ఐదువందల ఆడు గాడిదలును కలిగి, బహుమంది పనివారును అతనికి ఆసిత్గా నుండెను గనుక 

తూరుప్ దికుక్ జనులందరిలో అతడే గొపప్వాడుగా నుండెను. 
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యోబు 1:10 => నీవు అతనికిని అతని యింటివారికిని అతనికి కలిగిన సమసత్మునకును చుటుట్ 

కంచె వేసితివి గదా? నీవు అతని చేతిపనిని దీవించుచుండుటచేత అతని ఆసిత్ దేశములో బహుగా 

విసత్రించియునన్ది. 

యోబు 22:21 => ఆయనతో సహవాసము చేసినయెడల నీకు సమాధానము కలుగును ఆలాగున 

నీకు మేలు కలుగును. 

యోబు 22:22 => ఆయన నోటి ఉపదేశమును అవలంబించుము ఆయన మాటలను నీ 

హృదయములో ఉంచుకొనుము. 

యోబు 22:23 => సరవ్శకుత్నివైపు నీవు తిరిగినయెడల నీ గుడారములలోనుండి దురామ్రగ్మును 

దూరముగా తొలగించినయెడల నీవు అభివృదిధ్ పొందెదవు. 

యోబు 22:24 => మంటిలో నీ బంగారమును ఏటిరాళల్లో ఓఫీరు సువరణ్మును పారవేయుము 

యోబు 22:25 => అపుప్డు సరవ్శకుత్డు నీకు అపరంజిగాను పర్శసత్మైన వెండిగాను ఉండును.  

కీరత్నలు 112:1 => యెహోవాను సుత్తించుడి యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవాడు ఆయన 

ఆజఞ్లనుబటిట్ అధికముగా ఆనందించువాడు ధనుయ్డు. 

కీరత్నలు 112:2 => వాని సంతతివారు భూమిమీద బలవంతులగుదురు యథారథ్వంతుల 

వంశపువారు దీవింపబడుదురు 

కీరత్నలు 112:3 => కలిమియు సంపదయు వాని యింటనుండును వాని నీతి నితయ్ము నిలుచును. 

సామెతలు 3:9 => నీ రాబడి అంతటిలో పర్థమఫలమును నీ ఆసిత్లో భాగమును ఇచిచ్ యెహోవాను 

ఘనపరచుము. 

సామెతలు 3:10 => అపుప్డు నీ కొటల్లో ధానయ్ము సమృదిధ్గా నుండును నీ గానుగులలోనుండి కొర్తత్ 

దార్కాష్రసము పైకి పొరలి పారును. 

సామెతలు 10:22 => యెహోవా ఆశీరావ్దము ఐశవ్రయ్మిచుచ్ను నరుల కషట్ముచేత ఆ 

యాశీరావ్దము ఎకుక్వ కాదు. 

మతత్యి 6:33 => కాబటిట్ మీరు ఆయన రాజయ్మును నీతిని మొదట వెదకుడి; అపుప్డవనిన్యు 

మీకనుగర్హింపబడును. 
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1 తిమోతి 4:8 => శరీర సంబంధమైన సాధకము కొంచెము మటుట్కే పర్యోజనకరమవును గాని 

దైవభకిత్ యిపప్టి జీవము విషయములోను రాబోవు జీవము విషయములోను వాగాద్నముతో 

కూడినదైనందున అది అనిన్ విషయములలో పర్యోజనకరమవును. 

ఆదికాండము 12:16 => అతడామెనుబటిట్ అబార్మునకు మేలుచేసెను; అందువలన అతనికి గొఱ ఱ్లు 

గొడుల్ మగగాడిదలు దాసులు పనికతెత్లు ఆడుగాడిదలు ఒంటెలు ఇయయ్బడెను. 

ఆదికాండము 23:6 => మా శమ్శానభూములలో అతి శేర్షట్మైనదానియందు మృతిబొందిన నీ 

భారయ్ను పాతిపెటుట్ము; నీవు మృతిబొందిన నీ భారయ్ను పాతిపెటుట్నటుల్ మాలో తన శమ్శానభూమి 

ఇయయ్నొలల్నివాడు ఎవడును లేడని అబార్హాము కుతత్రమిచిచ్రి. 

ఆదికాండము 24:1 => అబార్హాము బహు కాలము గడిచిన వృదుధ్డై యుండెను. అనిన్ 

విషయములలోను యెహోవా అబార్హామును ఆశీరవ్దించెను. 

ఆదికాండము 26:14 => అతనికి గొఱ ఱ్ల ఆసిత్యు గొడల్ ఆసిత్యు దాసులు గొపప్ సమూహమును 

కలిగినందున ఫిలిషీత్యులు అతనియందు అసూయ పడిరి. 

ఆదికాండము 30:43 => ఆ పర్కారము ఆ మనుషుయ్డు అతయ్ధికముగా అభివృదిధ్పొంది విసాత్రమైన 

మందలు దాసీలు దాసులు ఒంటెలు గాడిదలు గలవాడాయెను. 

సంఖాయ్కాండము 32:1 => రూబేనీయులకును గాదీయులకును అతి విసాత్రమైన మందలుండెను 

గనుక యాజెరు పర్దేశమును గిలాదు పర్దేశమును మందలకు తగిన సథ్లమని తెలిసికొని 

1 సమూయేలు 25:2 => కరెమ్లులోని మాయోనునందు ఆసిత్గలవాడొకడు కాపురముండెను. అతడు 

బహు భాగయ్వంతుడు, అతనికి మూడువేల గొఱ ఱ్లును వెయియ్ మేకలును ఉండెను. అతడు కరెమ్లులో 

తన గొఱ ఱ్ల బొచుచ్ కతిత్రించుటకై పోయియుండెను. 

2 రాజులు 3:4 => మోయాబు రాజైన మేషా అనేకమైన మందలు గలవాడై లక్ష గొఱ ఱ్పిలల్లను 

బొచుచ్గల లక్ష గొఱ ఱ్పొటే ట్ళల్ను ఇశార్యేలు రాజునకు పనున్గా ఇచుచ్చుండువాడు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:5 => కాబటిట్ యెహోవా అతనిచేత రాజయ్మును సిథ్రపరచెను, 

యూదావారందరును యెహోషాపాతునకు పనున్ ఇచుచ్చుండిరి, అతనికి ఐశవ్రయ్మును ఘనతయు 

మెండుగా కలిగెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 32:29 => మరియు దేవుడు అతనికి అతి విసాత్రమైన కలిమి 

దయచేసినందున పటట్ణములను విసాత్రమైన గొఱ ఱ్లమందలను పసులమందలను అతడు 

సంపాదించెను. 

పర్సంగి 2:7 => పనివారిని పని కతెత్లను సంపాదించుకొంటిని; నా యింట పుటిట్న దాసులు 

నాకుండిరి; యెరూషలేమునందు నాకు ముందుండిన వారందరికంటె ఎకుక్వగా పసుల మందలును 

గొఱ ఱ్ మేకల మందలును బహు విసాత్రముగా సంపాదించుకొంటిని. 

పర్సంగి 5:11 => ఆసిత్ యెకుక్వైనయెడల దాని భకిష్ంచువారును ఎకుక్వ అగుదురు; కనున్లార 

చూచుటయే గాక ఆసిత్పరునికి తన ఆసిత్వలని పర్యోజనమేమి? 

1 తిమోతి 6:17 => ఇహమందు ధనవంతులైనవారు గరివ్షుట్లు కాక, అసిథ్రమైన ధనమునందు 

నమిమ్కయుంచక, సుఖముగా అనుభవించుటకు సమసత్మును మనకు ధారాళముగ దయచేయు 

దేవునియందే నమిమ్కయుంచుడని ఆజాఞ్పించుము. 

వచనము 3 

అతడు పర్యాణము చేయుచు దకిష్ణము నుండి బేతేలు వరకు, అనగా బేతేలుకును హాయికిని మధయ్ 

తన గుడారము మొదట ఉండిన సథ్లము వరకు వెళి ల్ 

ఆదికాండము 12:6 => అపుప్డు అబార్ము షెకెము నందలి యొక సథ్లముదాక ఆ దేశ సంచారము 

చేసి మోరే దగగ్ర నునన్ సింధూరవృక్షము నొదద్కు చేరెను. అపుప్డు కనానీయులు ఆ దేశములో 

నివసించిరి. 

ఆదికాండము 12:8 => అకక్డ నుండి అతడు బయలుదేరి బేతేలుకు తూరుప్ననునన్ కొండకు చేరి 

పడమటనునన్ బేతేలునకును తూరుప్ననునన్ హాయికిని మధయ్ను గుడారము వేసి అకక్డ యెహోవాకు 

బలిపీఠమును కటిట్ యెహోవా నామమున పార్రధ్న చేసెను 

ఆదికాండము 12:9 => అబార్ము ఇంకా పర్యాణము చేయుచు దకిష్ణ దికుక్కు వెళె ల్ను. 

ఆదికాండము 28:19 => మరియు అతడు ఆ సథ్లమునకు బేతేలను పేరు పెటెట్ను. అయితే మొదట ఆ 

ఊరి పేరు లూజు.  

Page  of 755 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

ఆదికాండము 13:1 => అబార్ము తనకు కలిగిన సమసత్మును తన భారయ్ను తనతోకూడ నునన్ 

లోతును వెంటబెటుట్కొని ఐగుపుత్లో నుండి నెగెబునకు వెళె ల్ను. 

ఆదికాండము 35:1 => దేవుడు యాకోబుతో నీవు లేచి బేతేలునకు వెళి ల్ అకక్డ నివసించి, నీ 

సహోదరుడైన ఏశావు ఎదుటనుండి నీవు పారిపోయినపుప్డు నీకు కనబడిన దేవునికి అకక్డ 

బలిపీఠమును కటుట్మని చెపప్గా 

లేవీయకాండము 13:3 => ఆ యాజకుడు వాని దేహచరమ్మందునన్ ఆ పొడను చూడగా ఆ 

పొడయందలి వెండుర్కలు తెలల్బారినయెడలను, ఆ పొడ అతని దేహచరమ్ముకంటె పలల్ముగా 

కనబడినయెడలను అది కుషు ఠ్ పొడ. యాజకుడు వాని చూచి అపవితుర్డని నిరణ్యింపవలెను. 

హెబీర్యులకు 11:9 => విశావ్సమునుబటిట్ అతడును, అతనితో ఆ వాగాద్నమునకు సమాన 

వారసులైన ఇసాస్కు యాకోబు అనువారును, గుడారములలో నివసించుచు, అనుయ్ల దేశములో 

ఉనన్టుట్గా వాగద్తత్ దేశములో పరవాసులైరి.  

వచనము 4 

తాను మొదట బలిపీఠమును కటిట్న చోట చేరెను. అకక్డ అబార్ము యెహోవా నామమున పార్రథ్న 

చేసెను. 

ఆదికాండము 13:18 => అపుప్డు అబార్ము తన గుడారము తీసి హెబోర్నులోని మమేర్ దగగ్రనునన్ 

సింధూరవృక్ష వనములో దిగి అకక్డ యెహోవాకు బలిపీఠమును కటెట్ను. 

ఆదికాండము 12:7 => యెహోవా అబార్మునకు పర్తయ్క్షమయి నీ సంతానమునకు ఈ 

దేశమిచెచ్దనని చెపప్గా అతడు తనకు పర్తయ్క్షమైన యెహోవాకు ఒక బలిపీఠమును కటెట్ను. 

ఆదికాండము 12:8 => అకక్డ నుండి అతడు బయలుదేరి బేతేలుకు తూరుప్ననునన్ కొండకు చేరి 

పడమటనునన్ బేతేలునకును తూరుప్ననునన్ హాయికిని మధయ్ను గుడారము వేసి అకక్డ యెహోవాకు 

బలిపీఠమును కటిట్ యెహోవా నామమున పార్రధ్న చేసెను 
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ఆదికాండము 35:1 => దేవుడు యాకోబుతో నీవు లేచి బేతేలునకు వెళి ల్ అకక్డ నివసించి, నీ 

సహోదరుడైన ఏశావు ఎదుటనుండి నీవు పారిపోయినపుప్డు నీకు కనబడిన దేవునికి అకక్డ 

బలిపీఠమును కటుట్మని చెపప్గా 

ఆదికాండము 35:2 => యాకోబు తన యింటివారితోను తనయొదద్ నునన్ వారందరితోను 

మీయొదద్నునన్ అనయ్దేవతలను పారవేసి మిముమ్ను మీరు శుచిపరచుకొని మీ వసత్రములను 

మారుచ్కొనుడి. 

ఆదికాండము 35:3 => మనము లేచి బేతేలునకు వెళుల్దము; నాశర్మ దినమున నాకుతత్రమిచిచ్ నేను 

వెళి ల్న మారగ్మున నాకు తోడైయుండిన దేవునికి బలిపీఠమును అకక్డ కటెట్దనని చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 26:8 => యెహోవా, నీ నివాసమందిరమును నీ తేజోమహిమ నిలుచు సథ్లమును నేను 

పేర్మించుచునాన్ను.  

కీరత్నలు 42:1 => దుపిప్ నీటివాగులకొరకు ఆశపడునటుల్ దేవా, నీకొరకు నా పార్ణము 

ఆశపడుచునన్ది. 

కీరత్నలు 42:2 => నా పార్ణము దేవునికొరకు తృషణ్గొనుచునన్ది జీవము గల దేవునికొరకు 

తృషణ్గొనుచునన్ది దేవుని సనిన్ధికి నేనేపుప్డు వచెచ్దను? ఆయన సనిన్ధిని నేనెపుప్డు కనబడెదను? 

కీరత్నలు 84:1 => సైనయ్ములకధిపతివగు యెహోవా, నీ నివాసములు ఎంత రమయ్ములు 

కీరత్నలు 84:2 => యెహోవా మందిరావరణములను చూడవలెనని నా పార్ణము ఎంతో 

ఆశపడుచునన్ది అది సొమమ్సిలుల్చునన్ది జీవముగల దేవుని దరిశ్ంచుటకు నా హృదయమును నా 

శరీరమును ఆనందముతో కేకలు వేయుచునన్వి. 

కీరత్నలు 84:10 => నీ ఆవరణములో ఒక దినము గడుపుట వెయియ్ దినములకంటె శేర్షఠ్ము. 

భకిత్హీనుల గుడారములలో నివసించుటకంటె నా దేవుని మందిర దావ్రమునొదద్ నుండుట నాకిషట్ము.  

ఆదికాండము 4:26 => మరియు షేతునకుకూడ కుమారుడు పుటెట్ను; అతనికి ఎనోషను పేరు 

పెటెట్ను. అపుప్డు యెహోవా నామమున పార్రథ్న చేయుట ఆరంభమైనది. 

కీరత్నలు 65:1 => దేవా, సీయోనులో మౌనముగానుండుట నీకు సుత్తిచెలిల్ంచుటే నీకు మొర్కుక్బడి 

చెలిల్ంపవలసియునన్ది. 
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కీరత్నలు 65:2 => పార్రథ్న ఆలకించువాడా, సరవ్శరీరులు నీయొదద్కు వచెచ్దరు 

కీరత్నలు 107:1 => యెహోవా దయాళుడు ఆయనకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుడి ఆయన కృప 

నితయ్ముండును.  

కీరత్నలు 107:8 => ఆయన కృపనుబటిట్యు నరులకు ఆయన చేయు ఆశచ్రయ్కారయ్ములనుబటిట్యు 

వారు యెహోవాకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుదురు గాక 

కీరత్నలు 107:15 => ఆయన కృపనుబటిట్యు నరులకు ఆయన చేయు ఆశచ్రయ్కారయ్ములనుబటిట్యు 

వారు యెహోవాకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుదురు గాక. 

కీరత్నలు 116:2 => ఆయన నాకు చెవియొగెగ్ను కావున నా జీవితకాలమంతయు నేనాయనకు 

మొఱ ఱ్పెటుట్దును 

కీరత్నలు 116:17 => నేను నీకు కృతజఞ్తారప్ణ నరిప్ంచెదను, యెహోవా నామమున పార్రథ్న 

చేసెదను 

కీరత్నలు 145:18 => తనకు మొఱ ఱ్పెటుట్వారి కందరికి తనకు నిజముగా మొఱ ఱ్పెటుట్వారి కందరికి 

యెహోవా సమీపముగా ఉనాన్డు. 

యెషయా 58:9 => అపుప్డు నీవు పిలువగా యెహోవా ఉతత్రమిచుచ్ను నీవు మొఱ ఱ్పెటట్గా ఆయన 

నేనునాన్ననును. ఇతరులను బాధించుటయు వేర్లుపెటిట్ చూపి తిరసక్రించుటయు చెడ డ్దానినిబటిట్ 

మాటలాడుటయు నీవు మాని  

యిరిమ్యా 29:12 => మీరు నాకు మొఱ ఱ్పెటుట్దురేని మీరు నాకు పార్రథ్నచేయుచు వతుత్రేని నేను మీ 

మనవి ఆలకింతును. 

జెఫనాయ్ 3:9 => అపుప్డు జనులందరు యెహోవా నామమునుబటిట్ యేకమనసుక్లై ఆయనను 

సేవించునటుల్ నేను వారికి పవితర్మైన పెదవులనిచెచ్దను. 

1 కొరిందీయులకు 1:2 => కొరింథులోనునన్ దేవుని సంఘమునకు, అనగా కీర్సుత్యేసునందు 

పరిశుదధ్పరచబడినవారై పరిశుదుధ్లుగా ఉండుటకు పిలువబడినవారికిని, వారికిని మనకును 

పర్భువుగా ఉనన్ మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ నామమున పర్తిసథ్లములో పార్రిథ్ంచువారికందరికిని 

శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 
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ఎఫెసీయులకు 6:18 => ఆతమ్వలన పర్తి సమయము నందును పర్తి విధమైన పార్రథ్నను విజాఞ్పనను 

చేయుచు, ఆ విషయమై సమసత్ పరిశుదుధ్ల నిమితత్మును పూరణ్మైన పటుట్దలతో విజాఞ్పన చేయుచు 

మెలకువగా ఉండుడి. 

ఎఫెసీయులకు 6:19 => మరియు నేను దేని నిమితత్ము రాయబారినై సంకెళల్లో ఉనాన్నో, ఆ సువారత్ 

మరమ్మును ధైరయ్ముగా తెలియజేయుటకు నేను మాటలాడ నోరు తెరచునపుప్డు 

ఆదికాండము 8:20 => అపుప్డు నోవహు యెహోవాకు బలిపీఠము కటిట్, పవితర్ పశువులనిన్టిలోను 

పవితర్ పకుష్లనిన్టిలోను కొనిన్ తీసికొని ఆ పీఠముమీద దహనబలి అరిప్ంచెను. 

వచనము 5 

అబార్ముతో కూడ వెళి ల్న లోతుకును గొఱ ఱ్లు గొడుల్ గుడారములు ఉండెను గనుక 

ఆదికాండము 4:20 => ఆదా యాబాలును కనెను. అతడు పశువులు గలవాడై గుడారములలో 

నివసించువారికి మూలపురుషుడు. 

ఆదికాండము 25:27 => ఆ చినన్వారు ఎదిగినపుప్డు ఏశావు వేటాడుటయందు నేరప్రియై 

అరణయ్వాసిగా నుండెను; యాకోబు సాధువై గుడారములలో నివసించుచుండెను. 

యిరిమ్యా 49:29 => వారి గుడారములను గొఱ ఱ్ల మందలను శతుర్వులు కొనిపోవుదురు తెరలను 

ఉపకరణములను ఒంటెలను వారు పటుట్కొందురు నఖముఖాల భయమని వారు దానిమీద 

చాటింతురు  

సంఖాయ్కాండము 32:1 => రూబేనీయులకును గాదీయులకును అతి విసాత్రమైన మందలుండెను 

గనుక యాజెరు పర్దేశమును గిలాదు పర్దేశమును మందలకు తగిన సథ్లమని తెలిసికొని 

పర్సంగి 5:11 => ఆసిత్ యెకుక్వైనయెడల దాని భకిష్ంచువారును ఎకుక్వ అగుదురు; కనున్లార 

చూచుటయే గాక ఆసిత్పరునికి తన ఆసిత్వలని పర్యోజనమేమి? 

పర్సంగి 5:13 => సూరుయ్ని కిర్ంద మనసుస్నకు ఆయాసకరమైనదొకటి జరుగుట నేను చూచితిని. 

అదేదనగా ఆసిత్గలవాడు తన ఆసిత్ని దాచిపెటుట్కొని తనకు నాశనము తెపిప్ంచుకొనును. 
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మారుక్ 10:22 => అతడు మిగుల ఆసిత్గలవాడు, గనుక ఆ మాటకు ముఖము చినన్బుచుచ్కొని, 

దుఃఖపడుచు వెళి ల్పోయెను. 

వచనము 6 

వారు కలిసి నివసించుటకు ఆ పర్దేశము చాలకపోయెను; ఎందుకనగా వారి ఆసిత్ వారు కలిసి 

నివసించలేనంత విసాత్రమై యుండెను. 

ఆదికాండము 36:6 => ఏశావు తన భారయ్లను తన కుమారులను తన కుమారెత్లను తన 

యింటివారినందరిని తన మందలను తన సమసత్ పశువులను తాను కనాను దేశములో సంపాదించిన 

ఆసిత్ యావతుత్ను తీసికొని తన తముమ్డైన యాకోబు ఎదుటనుండి మరియొక దేశమునకు 

వెళి ల్పోయెను; 

ఆదికాండము 36:7 => వారు విసాత్రమయిన సంపద గలవారు గనుక వారు కలిసి నివసింపలేక 

పోయిరి. వారి పశువులు విశేషమైయునన్ందున వారు పరదేశులై యుండిన భూమి వారిని భరింపలేక 

పోయెను. 

పర్సంగి 5:10 => దర్వయ్ము నపేకిష్ంచువాడు దర్వయ్ముచేత తృపిత్ నొందడు, ధనసమృదిధ్ 

నపేకిష్ంచువాడు దానిచేత తృపిత్ నొందడు; ఇదియు వయ్రథ్మే. 

పర్సంగి 5:11 => ఆసిత్ యెకుక్వైనయెడల దాని భకిష్ంచువారును ఎకుక్వ అగుదురు; కనున్లార 

చూచుటయే గాక ఆసిత్పరునికి తన ఆసిత్వలని పర్యోజనమేమి? 

లూకా 12:17 => అపుప్డతడు నా పంట సమకూరుచ్కొనుటకు నాకు సథ్లము చాలదు గనుక నేనేమి 

చేతునని తనలో తానాలోచించుకొని నేనీలాగు చేతును; 

లూకా 12:18 => నా కొటుల్ విపిప్, వాటికంటె గొపప్వాటిని కటిట్ంచి, అందులో నా ధానయ్మంతటిని, 

నా ఆసిత్ని సమకూరుచ్కొని 

1 తిమోతి 6:9 => ధనవంతులగుటకు అపేకిష్ంచువారు శోధనలోను, ఉరిలోను, అవివేక 

యుకత్ములును హానికరములునైన అనేక దురాశలలోను పడుదురు. అటిట్వి మనుషుయ్లను నషట్ములోను 

నాశనములోను ముంచివేయును. 
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యోబు 1:3 => అతనికి ఏడువేల గొఱ ఱ్లును మూడువేల ఒంటెలును ఐదువందల జతల యెడుల్ను 

ఐదువందల ఆడు గాడిదలును కలిగి, బహుమంది పనివారును అతనికి ఆసిత్గా నుండెను గనుక 

తూరుప్ దికుక్ జనులందరిలో అతడే గొపప్వాడుగా నుండెను. 

వచనము 7 

అపుప్డు అబార్ము పశువుల కాపరులకును లోతు పశువుల కాపరులకును కలహము పుటెట్ను. ఆ 

కాలమందు కనానీయులు పెరిజీజ్యులు ఆ దేశములో కాపురముండిరి. 

ఆదికాండము 21:25 => అబీమెలెకు దాసులు బలాతాక్రముగా తీసికొనిన నీళల్బావి విషయమై 

అబార్హాము అబీమెలెకును ఆకేష్పింపగా అబీమెలెకుఈ పని యెవరు చేసిరో నేనెరుగను;  

ఆదికాండము 26:20 => అపుప్డు గెరారు కాపరులు ఇసాస్కు కాపరులతో జగడమాడి ఈ నీరు 

మాదే అని చెపిప్రి గనుక వారు తనతో కలహించినందున అతడు ఆ బావికి ఏశెకు అను పేరు పెటెట్ను. 

నిరగ్మకాండము 2:17 => మందకాపరులు వచిచ్ వారిని తోలివేసిరి. అపుప్డు మోషే లేచి వారికి 

సహాయము చేసి మందకు నీళుల్ పెటెట్ను. 

1 కొరిందీయులకు 3:3 => మీలో అసూయయు కలహమును ఉండగా మీరు శరీర సంబంధులై 

మనుషయ్రీతిగా నడుచుకొనువారు కారా? 

గలతీయులకు 5:20 => విగర్హారాధన, అభిచారము, దేవ్షములు, కలహము, మతస్రములు, 

కోర్ధములు, కక్షలు, 

తీతుకు 3:3 => ఎందుకనగా మనము కూడ మునుపు అవివేకులమును అవిధేయులమును 

మోసపోయిన వారమును నానావిధములైన దురాశలకును భోగములకును దాసులమునైయుండి, 

దుషట్తవ్ము నందును అసూయ యందును కాలము గడుపుచు, అసహుయ్లమై యొకని నొకడు 

దేవ్షించుచు ఉంటిమి గాని 

యాకోబు 3:16 => ఏలయనగా, మతస్రమును వివాదమును ఎకక్డ ఉండునో అకక్డ అలల్రియు 

పర్తి నీచకారయ్మును ఉండును. 
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యాకోబు 4:1 => మీలో యుదధ్ములును పోరాటములును దేనినుండి కలుగుచునన్వి? మీ 

అవయవములలో పోరాడు మీ భోగేచఛ్లనుండియే గదా? 

ఆదికాండము 10:19 => కనానీయుల సరిహదుద్ సీదోను నుండి గెరారుకు వెళుల్ మారగ్ములో గాజా 

వరకును, సొదొమ గొమొఱాఱ్ అదామ్ సెబోయిములకు వెళుల్ మారగ్ములో లాషా వరకును ఉనన్ది. 

ఆదికాండము 12:6 => అపుప్డు అబార్ము షెకెము నందలి యొక సథ్లముదాక ఆ దేశ సంచారము 

చేసి మోరే దగగ్ర నునన్ సింధూరవృక్షము నొదద్కు చేరెను. అపుప్డు కనానీయులు ఆ దేశములో 

నివసించిరి. 

ఆదికాండము 15:18 => ఆ దినమందే యెహోవా ఐగుపుత్ నది మొదలుకొని గొపప్ నదియైన 

యూఫర్టీసు నది వరకు ఈ దేశమును, అనగా 

ఆదికాండము 15:19 => కేనీయులను కనిజీజ్యులను కదోమ్నీయులను 

ఆదికాండము 15:20 => హితీత్యులను పెరిజీజ్యులను రెఫాయీయులను 

ఆదికాండము 15:21 => అమోరీయులను కనానీయులను గిరాగ్షీయులను యెబూసీయులను నీ 

సంతానమున కిచిచ్యునాన్నని అబార్ముతో నిబంధన చేసెను. 

ఆదికాండము 34:30 => అపుప్డు యాకోబు షిమోయ్నును లేవీని చూచి మీరు ననున్ బాధపెటిట్ యీ 

దేశ నివాసులైన కనానీయులలోను పెరిజీజ్యులలోను అసహుయ్నిగా చేసితిరి; నా జనసంఖయ్ కొంచెమే; 

వారు నామీదికి గుంపుగా వచిచ్ ననున్ చంపెదరు. నేనును నా యింటివారును నాశనమగుదుమని 

చెపెప్ను 

నెహెమాయ్ 5:9 => మరియు నేను మీరు చేయునది మంచిది కాదు, మన శతుర్వులైన అనుయ్ల 

నిందనుబటిట్ మన దేవునికి భయపడి మీరు పర్వరిత్ంపకూడదా? 

ఫిలిపీప్యులకు 2:14 => మీరు మూరఖ్మైన వకర్జనము మధయ్, నిరపరాధులును నిషక్ళంకులును 

అనిందుయ్లునైన దేవుని కుమారులగునటుల్, 

ఫిలిపీప్యులకు 2:15 => సణుగులును సంశయములును మాని, సమసత్ కారయ్ములను చేయుడి. 

కొలొసస్యులకు 4:5 => సమయము పోనియయ్క సదివ్నియోగము చేసికొనుచు, సంఘమునకు 

వెలుపటి వారియెడల జాఞ్నము కలిగి నడుచుకొనుడి. 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 4:12 => మీ సొంతకారయ్ములను జరుపుకొనుట యందును మీచేతులతో 

పనిచేయుట యందును ఆశకలిగి యుండవలెననియు, మిముమ్ను హెచచ్రించుచునాన్ము. 

1 పేతురు 2:12 => అనయ్జనులు మిముమ్ను ఏ విషయములో దురామ్రుగ్లని దూషింతురో, ఆ 

విషయములో వారు మీ సత కిర్యలను చూచి, వాటినిబటిట్ దరశ్న దినమున దేవుని మహిమపరచునటుల్, 

వారి మధయ్ను మంచి పర్వరత్న గలవారై యుండవలెనని మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ను 

ఆదికాండము 21:26 => నీవును నాతో చెపప్లేదు; నేను నేడే గాని యీ సంగతి వినలేదని చెపప్గా. 

ఆదికాండము 50:11 => ఆ దేశమందు నివసించిన కనానీయులు ఆఠదు కళల్ము నొదద్ ఆ దుఃఖము 

సలుపుట చూచి ఐగుపీత్యులకు ఇది మికక్టమైన దుఃఖమని చెపుప్కొనిరి గనుక దానికి ఆబేల  

మిసార్యిము అను పేరు పెటట్బడెను, అది యొరాద్నునకు అవతల నునన్ది. 

యెహోషువ 17:15 => యెహోషువ మీరు గొపప్ జనము గనుక ఎఫార్యిమీయులయొకక్ మనయ్ము 

మీకు ఇరుకుగా నునన్యెడల మీరు అడవికిపోయి అకక్డ పెరిజీజ్యుల దేశములోను రెఫాయీయుల 

దేశములోను మీకు మీరే చెటుల్ నరకుకొనుడని వారితో చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 21:7 => ఆ దినమున సౌలుయొకక్ సేవకులలో ఒకడు అకక్డ యెహోవా సనిన్ధిని 

ఉండెను; అతని పేరు దోయేగు, అతడు ఎదోమీయుడు. అతడు సౌలు పసులకాపరులకు పెదద్ 

మతత్యి 18:7 => అభయ్ంతరములవలన లోకమునకు శర్మ; అభయ్ంతరములు రాక తపప్వు గాని, 

యెవనివలన అభయ్ంతరము వచుచ్నో ఆ మనుషుయ్నికి శర్మ 

మారుక్ 3:25 => ఒక యిలుల్ తనుకుతానే విరోధముగా వేరు పడినయెడల, ఆ యిలుల్ నిలువనేరదు. 

యోహాను 13:35 => మీరు ఒకనియెడల ఒకడు పేర్మగలవారైనయెడల దీనిబటిట్ మీరు నా శిషుయ్లని 

అందరును తెలిసికొందురనెను. 

1 కొరిందీయులకు 6:6 => అయితే సహోదరుడు సహోదరునిమీద వాయ్జెయ్మాడుచునాన్డు, మరి 

అవిశావ్సుల యెదుటనే వాయ్జెయ్మాడుచునాన్డు. 

1 తిమోతి 6:1 => దేవుని నామమును ఆయన బోధయు దూషింపబడకుండునటుల్ దాసతవ్మను 

కాడికిర్ంద ఉనన్వారందరును, తమ యజమానులు పూరణ్మైన ఘనతకు పాతుర్లని యెంచవలెను. 
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హెబీర్యులకు 12:14 => అందరితో సమాధానమును పరిశుదధ్తయు కలిగి యుండుటకు 

పర్యతిన్ంచుడి. పరిశుదధ్త లేకుండ ఎవడును పర్భువును చూడడు. 

వచనము 8 

కాబటిట్ అబార్ము మనము బంధువులము గనుక నాకు నీకును, నా పశువుల కాపరులకు నీ పశువుల 

కాపరులకును కలహముండకూడదు. 

సామెతలు 15:1 => మృదువైన మాట కోర్ధమును చలాల్రుచ్ను. నొపిప్ంచు మాట కోపమును రేపును. 

మతత్యి 5:9 => సమాధాన పరచువారు ధనుయ్లు ? వారు దేవుని కుమారులనబడుదురు.  

1 కొరిందీయులకు 6:6 => అయితే సహోదరుడు సహోదరునిమీద వాయ్జెయ్మాడుచునాన్డు, మరి 

అవిశావ్సుల యెదుటనే వాయ్జెయ్మాడుచునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 6:7 => ఒకనిమీద ఒకడు వాయ్జెయ్మాడుట మీలో ఇపప్టికే కేవలము లోపము. 

అంతకంటె అనాయ్యము సహించుట మేలు కాదా? దానికంటె మీ సొతుత్లనపహరింపబడనిచుచ్ట 

మేలు కాదా? 

ఫిలిపీప్యులకు 2:14 => మీరు మూరఖ్మైన వకర్జనము మధయ్, నిరపరాధులును నిషక్ళంకులును 

అనిందుయ్లునైన దేవుని కుమారులగునటుల్, 

హెబీర్యులకు 12:14 => అందరితో సమాధానమును పరిశుదధ్తయు కలిగి యుండుటకు 

పర్యతిన్ంచుడి. పరిశుదధ్త లేకుండ ఎవడును పర్భువును చూడడు. 

యాకోబు 3:17 => అయితే పైనుండి వచుచ్ జాఞ్నము మొటట్మొదట పవితర్మైనది, తరువాత 

సమాధానకరమైనది, మృదువైనది, సులభముగా లోబడునది, కనికరముతోను మంచి ఫలములతోను 

నిండుకొనినది, పక్షపాతమైనను వేషధారణయైనను లేనిదియునైయునన్ది 

యాకోబు 3:18 => నీతిఫలము సమాధానము చేయువారికి సమాధానమందు వితత్బడును. 

ఆదికాండము 11:27 => తెరహు వంశావళి ఇది; తెరహు అబార్మును నాహోరును హారానును 

కనెను. హారాను లోతును కనెను.  
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ఆదికాండము 11:28 => హారాను తాను పుటిట్న దేశమందలి కలీద్యుల ఊరను పటట్ణములో తన 

తండిర్యైన తెరహు కంటె ముందుగా మృతిబొందెను. 

ఆదికాండము 11:29 => అబార్మును నాహోరును వివాహము చేసికొనిరి. అబార్ము భారయ్ పేరు 

శారయి; నాహోరు భారయ్ పేరు మిలాక్, ఆమె మిలాక్కును ఇసాక్కును తండిర్యైన హారాను కుమారెత్. 

ఆదికాండము 11:30 => శారయి గొడార్లై యుండెను. ఆమెకు సంతానము లేదు. 

ఆదికాండము 11:31 => తెరహు తన కుమారుడగు అబార్మును, తన కుమారుని కుమారుడు, 

అనగా హారాను కుమారుడగు లోతును, తన కుమారుడగు అబార్ము భారయ్యయిన శారయి అను తన 

కోడలిని తీసికొని కనానుకు వెళుళ్టకు కలీద్యుల ఊరను పటట్ణములో నుండి వారితో కూడ 

బయలుదేరి హారాను మటుట్కు వచిచ్ అకక్డ నివసించిరి. 

ఆదికాండము 45:24 => అపుప్డతడు తన సహోదరులను సాగనంపి వారు బయలుదేరుచుండగా 

మారగ్మందు కలహపడకుడని వారితో చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 2:13 => మరునాడు అతడు బయట నడిచి వెళుల్చుండగా హెబీర్యులైన 

మనుషుయ్లిదద్రు పోటాల్డుచుండిరి. 

కీరత్నలు 133:1 => సహోదరులు ఐకయ్త కలిగి నివసించుట ఎంత మేలు! ఎంత మనోహరము! 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:26 => మరునాడు ఇదద్రు పోటాల్డుచుండగా అతడు వారిని చూచి 

అయయ్లారా, మీరు సహోదరులు; మీరెందుకు ఒకనికొకడు అనాయ్యము చేసికొనుచునాన్రని చెపిప్ 

వారిని సమాధానపరచ జూచెను. 

రోమీయులకు 12:10 => సహోదర పేర్మ విషయములో ఒకనియందొకడు అనురాగము గలవారై, 

ఘనత విషయములో ఒకనినొకడు గొపప్గా ఎంచుకొనుడి. 

ఎఫెసీయులకు 4:2 => మీరు పిలువబడిన పిలుపునకు తగినటుల్గా దీరఘ్శాంతముతో కూడిన సంపూరణ్ 

వినయముతోను సాతివ్కముతోను నడుచుకొనవలెనని, 

ఎఫెసీయులకు 4:3 => పర్భువునుబటిట్ ఖైదీనైన నేను మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:9 => సహోదర పేర్మనుగూరిచ్ మీకు వార్యనకక్రలేదు; మీరు ఒకని నొకడు 

పేర్మించుటకు దేవునిచేతనే నేరప్బడితిరి. 
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హెబీర్యులకు 13:1 => సహోదరపేర్మ నిలువరముగా ఉండనీయుడి  

1 పేతురు 1 : 2 2 = > మీరు సతయ్మునకు విధేయులవుటచేత మీ మనసుస్లను 

పవితర్పరచుకొనినవారైయుండి, యొకనినొకడు హృదయపూరవ్కముగాను మికక్టముగాను 

పేర్మించుడి.  

1 పేతురు 2:17 => అందరిని సనామ్నించుడి, సహోదరులను పేర్మించుడి, దేవునికి భయపడుడి, 

రాజును సనామ్నించుడి. 

1 పేతురు 3:8 => తుదకు మీరందరు ఏకమనసుక్లై యొకరి సుఖదుఃఖములయందు ఒకరు 

పాలుపడి, సహోదరపేర్మ గలవారును, కరుణాచితుత్లును, వినయమనసుక్లునై యుండుడి. 

1 పేతురు 4:8 => పేర్మ అనేక పాపములను కపుప్ను గనుక అనిన్టికంటె ముఖయ్ముగా ఒకనియెడల 

ఒకడు మికక్టమైన పేర్మ గలవారై యుండుడి. 

2 పేతురు 1:7 => భకిత్యందు సహోదర పేర్మను, సహోదర పేర్మయందు దయను అమరుచ్కొనుడి. 

1 యోహాను 2:9 => వెలుగులో ఉనాన్నని చెపుప్కొనుచు, తన సహోదరుని దేవ్షించువాడు ఇపప్టి 

వరకును చీకటిలోనేయునాన్డు. 

1 యోహాను 2:10 => తన సహోదరుని పేర్మించువాడు వెలుగులో ఉనన్వాడు; అతనియందు 

అభయ్ంతరకారణమేదియు లేదు. 

1 యోహాను 2:11 => తన సహోదరుని దేవ్షించువాడు చీకటిలో ఉండి, చీకటిలో నడుచుచునాన్డు; 

చీకటి అతని కనున్లకు గుర్డిడ్తనము కలుగజేసెను గనుక తానెకక్డికి పోవుచునాన్డో అతనికి 

తెలియదు. 

1 యోహాను 3:14 => మనము సహోదరులను పేర్మించుచునాన్ము గనుక మరణములోనుండి 

జీవములోనికి దాటియునాన్మని యెరుగుదుము. పేర్మ లేనివాడు మరణమందు నిలిచియునాన్డు. 

1 యోహాను 3:15 => తన సహోదరుని దేవ్షించువాడు నరహంతకుడు; ఏ నరహంతకుని 

యందును నితయ్జీవముండదని మీరెరుగుదురు. 
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1 యోహాను 3:16 => ఆయన మన నిమితత్ము తన పార్ణము పెటెట్ను గనుక దీనివలన పేర్మ 

యెటిట్దని తెలిసికొనుచునాన్ము. మనము కూడ సహోదరుల నిమితత్ము మన పార్ణములను పెటట్ 

బదుధ్లమై యునాన్ము. 

1 యోహాను 3:17 => ఈ లోకపు జీవనోపాధి గలవాడైయుండి, తన సహోదరునికి లేమి కలుగుట 

చూచియు, అతనియెడల ఎంతమాతర్మును కనికరము చూపనివానియందు దేవుని పేర్మ యేలాగు 

నిలుచును? 

1 యోహాను 3:18 => చినన్పిలల్లారా, మాటతోను నాలుకతోను కాక కిర్యతోను సతయ్ముతోను 

పేర్మింతము. 

1 యోహాను 3:19 => ఇందువలన మనము సతయ్సంబంధులమని యెరుగుదుము. దేవుడు మన 

హృదయముకంటె అధికుడై, సమసత్మును ఎరిగియునాన్డు గనుక మన హృదయము ఏ యే 

విషయములలో మనయందు దోషారోపణ చేయునో ఆ యా విషయములలో ఆయన యెదుట మన 

హృదయములను సమమ్తి పరచుకొందము. 

1 యోహాను 4:7 => పిర్యులారా, మనము ఒకనినొకడు పేర్మింతము; ఏలయనగా పేర్మ దేవుని 

మూలముగా కలుగుచునన్ది; పేర్మించు పర్తివాడును దేవుని మూలముగా పుటిట్నవాడై దేవుని 

ఎరుగును. 

1 యోహాను 4:20 => ఎవడైనను నేను దేవుని పేర్మించుచునాన్నని చెపిప్, తన సహోదరుని 

దేవ్షించినయెడల అతడు అబదిధ్కుడగును; తాను చూచిన తన సహోదరుని పేర్మింపని వాడు తాను 

చూడని దేవుని పేర్మింపలేడు 

1 యోహాను 4:21 => దేవుని పేర్మించువాడు తన సహోదరుని కూడ పేర్మింపవలెనను ఆజఞ్ను 

మనమాయనవలన పొందియునాన్ము. 

ఆదికాండము 14:14 => అబార్ము తన తముమ్డు చెరపటట్బడెనని విని తన యింట పుటిట్ 

అలవరచబడిన మూడువందల పదునెనమండుగురిని వెంటబెటుట్కొని దాను మటుట్కు ఆ రాజులను 

తరిమెను. 
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ఆదికాండము 16:6 => అందుకు అబార్ము ఇదిగో నీ దాసి నీచేతిలో ఉనన్ది; నీ మనసుస్ వచిచ్నటుల్ 

దాని చేయుమని శారయితో చెపెప్ను. శారయి దాని శర్మ పెటిట్నందున ఆమెయొదద్నుండి అది 

పారిపోగా 

ఆదికాండము 24:27 => అబార్హామను నా యాజమానుని దేవుడైన యెహోవా సుత్తింపబడును గాక; 

ఆయన నా యజమానునికి తన కృపను తన సతయ్మును చూపుట మానలేదు; నేను తోర్వలో నుండగానే 

యెహోవా నా యజమానుని బంధువుల యింటికి ననున్ నడిపించెననెను 

ఆదికాండము 29:12 => రిబాక్ కుమారుడనియు రాహేలుతో చెపిప్నపుప్డు ఆమె పరుగెతిత్పోయి తన 

తండిర్తో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 29:14 => అపుప్డు లాబాను నిజముగా నీవు నా ఎముకయు నా మాంసమునై 

యునాన్వు అనెను. అతడు నెల దినములు అతనియొదద్ నివసించిన తరువాత 

ఆదికాండము 31:23 => అతడు తన బంధువులను వెంటబెటుట్కొని, యేడు దినముల పర్యాణమంత 

దూరము అతని తరుముకొని పోయి, గిలాదు కొండమీద అతని కలిసికొనెను. 

ఆదికాండము 31:32 => ఎవరియొదద్ నీ దేవతలు కనబడునో వారు బర్దుకకూడదు. నీవు 

నాయొదద్నునన్ వాటిని మన బంధువుల యెదుట వెదకి నీ దానిని తీసికొనుమని లాబానుతో చెపెప్ను. 

రాహేలు వాటిని దొంగిలెనని యాకోబునకు తెలియలేదు.  

నిరగ్మకాండము 2:14 => అపుప్డతడు అనాయ్యము చేసినవాని చూచి నీవేల నీ పొరుగువాని 

కొటుట్చునాన్వని అడుగగా అతడు మామీద నినున్ అధికారినిగాను తీరప్రినిగాను నియమించిన 

వాడెవడు? నీవు ఆ ఐగుపీత్యుని చంపినటుల్ ననున్ను చంపవలెనని అనుకొనుచునాన్వా అనెను. 

అందుకు మోషే - నిశచ్యముగా ఈ సంగతి బయలుపడెననుకొని భయపడెను 

నాయ్యాధిపతులు 9:26 => ఎబెదు కుమారుడైన గాలును అతని బంధువులును వచిచ్ షెకెమునకు 

చేరగా షెకెము యజమానులు అతని ఆశర్యించిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 14:3 => వారు నీ సవ్జనుల కుమారెత్లలోనేగాని నా జనులలోనేగాని సతరీ 

లేదనుకొని, సునన్తిపొందని ఫిలిషీత్యులలోనుండి కనయ్ను తెచుచ్కొనుటకు వెళుల్చునాన్వా? అని అతని 
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నడిగిరి. అందుకు సమోస్ను ఆమె నాకిషట్మైనది గనుక ఆమెను నాకొరకు తెపిప్ంచుమని తన తండిర్తో 

చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 21:7 => ఆ దినమున సౌలుయొకక్ సేవకులలో ఒకడు అకక్డ యెహోవా సనిన్ధిని 

ఉండెను; అతని పేరు దోయేగు, అతడు ఎదోమీయుడు. అతడు సౌలు పసులకాపరులకు పెదద్ 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:4 => ఈ కారయ్ము నావలన జరుగుచునన్దని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు గనుక, బయలుదేరకుండను మీ సహోదరులతో యుదధ్ము చేయకుండను 

మీరందరును మీ మీ యిండల్కు తిరిగిపోవుడి అని చెపెప్ను. కావున వారు యెహోవా మాటలు విని 

యరొబాముతో యుదధ్ము చేయుట మాని వెళి ల్పోయిరి. 

నెహెమాయ్ 5:9 => మరియు నేను మీరు చేయునది మంచిది కాదు, మన శతుర్వులైన అనుయ్ల 

నిందనుబటిట్ మన దేవునికి భయపడి మీరు పర్వరిత్ంపకూడదా? 

సామెతలు 15:18 => కోపోదేర్కి యగువాడు కలహము రేపును దీరఘ్శాంతుడు వివాదము 

నణచివేయును. 

సామెతలు 17:14 => కలహారంభము నీటిగటుట్న పుటుట్ ఊట వివాదము అధికము కాకమునుపే 

దాని విడిచిపెటుట్ము. దుషుట్లు నిరోద్షులని తీరుప్ తీరుచ్వాడు  

మారుక్ 3:25 => ఒక యిలుల్ తనుకుతానే విరోధముగా వేరు పడినయెడల, ఆ యిలుల్ నిలువనేరదు. 

యోహాను 13:35 => మీరు ఒకనియెడల ఒకడు పేర్మగలవారైనయెడల దీనిబటిట్ మీరు నా శిషుయ్లని 

అందరును తెలిసికొందురనెను. 

1 కొరిందీయులకు 1:2 => కొరింథులోనునన్ దేవుని సంఘమునకు, అనగా కీర్సుత్యేసునందు 

పరిశుదధ్పరచబడినవారై పరిశుదుధ్లుగా ఉండుటకు పిలువబడినవారికిని, వారికిని మనకును 

పర్భువుగా ఉనన్ మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ నామమున పర్తిసథ్లములో పార్రిథ్ంచువారికందరికిని 

శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

1 తిమోతి 6:1 => దేవుని నామమును ఆయన బోధయు దూషింపబడకుండునటుల్ దాసతవ్మను 

కాడికిర్ంద ఉనన్వారందరును, తమ యజమానులు పూరణ్మైన ఘనతకు పాతుర్లని యెంచవలెను. 
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1 పేతురు 2:12 => అనయ్జనులు మిముమ్ను ఏ విషయములో దురామ్రుగ్లని దూషింతురో, ఆ 

విషయములో వారు మీ సత కిర్యలను చూచి, వాటినిబటిట్ దరశ్న దినమున దేవుని మహిమపరచునటుల్, 

వారి మధయ్ను మంచి పర్వరత్న గలవారై యుండవలెనని మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ను 

వచనము 9 

ఈ దేశమంతయు నీ యెదుట నునన్దిగదా, దయచేసి ననున్ విడిచి వేరుగా నుండుము. నీవు 

ఎడమతటుట్నకు వెళి ల్నయెడల నేను కుడితటుట్కును, నీవు కుడితటుట్నకు వెళి ల్నయెడల నేను 

యెడమతటుట్నకును వెళుల్దునని లోతుతో చెపప్గా 

ఆదికాండము 20:15 => అపుప్డు అబీమెలెకు ఇదిగో నా దేశము నీ యెదుట నునన్ది. నీకిషట్మైన 

సథ్లమందు కాపురముండుమనెను. 

ఆదికాండము 34:10 => ఈ దేశము మీ యెదుట ఉనన్ది; ఇందులో మీరు నివసించి వాయ్పారము 

చేసి ఆసిత్ సంపాదించుకొనుడని చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 120:7 => నేను కోరునది సమాధానమే అయినను మాట నా నోట వచిచ్నతోడనే వారు 

యుదధ్మునకు సిదధ్మగుదురు. 

రోమీయులకు 12:18 => శకయ్మైతే మీచేతనైనంతమటుట్కు సమసత్ మనుషుయ్లతో సమాధానముగా 

ఉండుడి. 

1 కొరిందీయులకు 6:7 => ఒకనిమీద ఒకడు వాయ్జెయ్మాడుట మీలో ఇపప్టికే కేవలము లోపము. 

అంతకంటె అనాయ్యము సహించుట మేలు కాదా? దానికంటె మీ సొతుత్లనపహరింపబడనిచుచ్ట 

మేలు కాదా? 

హెబీర్యులకు 12:14 => అందరితో సమాధానమును పరిశుదధ్తయు కలిగి యుండుటకు 

పర్యతిన్ంచుడి. పరిశుదధ్త లేకుండ ఎవడును పర్భువును చూడడు. 

యాకోబు 3:13 => మీలో జాఞ్నవివేకములు గలవాడెవడు? వాడు జాఞ్నముతో కూడిన సాతివ్కము 

గలవాడై, తన యోగయ్ పర్వరత్నవలన తన కిర్యలను కనుపరచవలెను. 
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యాకోబు 3:14 => అయితే మీ హృదయములలో సహింపనలవికాని మతస్రమును వివాదమును 

ఉంచుకొనినవారైతే అతిశయపడవదుద్, సతయ్మునకు విరోధముగా అబదధ్మాడవదుద్. 

యాకోబు 3:15 => ఈ జాఞ్నము పైనుండి దిగివచుచ్నది కాక భూసంబంధమైనదియు పర్కృతి 

సంబంధమైనదియు దయయ్ముల జాఞ్నమువంటిదియునైయునన్ది. 

యాకోబు 3:16 => ఏలయనగా, మతస్రమును వివాదమును ఎకక్డ ఉండునో అకక్డ అలల్రియు 

పర్తి నీచకారయ్మును ఉండును. 

యాకోబు 3:17 => అయితే పైనుండి వచుచ్ జాఞ్నము మొటట్మొదట పవితర్మైనది, తరువాత 

సమాధానకరమైనది, మృదువైనది, సులభముగా లోబడునది, కనికరముతోను మంచి ఫలములతోను 

నిండుకొనినది, పక్షపాతమైనను వేషధారణయైనను లేనిదియునైయునన్ది 

యాకోబు 3:18 => నీతిఫలము సమాధానము చేయువారికి సమాధానమందు వితత్బడును. 

1 పేతురు 3:8 => తుదకు మీరందరు ఏకమనసుక్లై యొకరి సుఖదుఃఖములయందు ఒకరు 

పాలుపడి, సహోదరపేర్మ గలవారును, కరుణాచితుత్లును, వినయమనసుక్లునై యుండుడి. 

1 పేతురు 3:9 => ఆశీరావ్దమునకు వారసులవుటకు మీరు పిలువబడితిరి గనుక కీడుకు 

పర్తికీడైనను దూషణకు పర్తి దూషణయైనను చేయక దీవించుడి. 

1 పేతురు 3:10 => జీవమును పేర్మించి మంచి దినములు చూడగోరు వాడు చెడ డ్దాని పలుకకుండ 

తన నాలుకను, కపటపు మాటలు చెపప్కుండ తన పెదవులను కాచుకొనవలెను. 

1 పేతురు 3:11 => అతడు కీడునుండి తొలగి మేలు చేయవలెను, సమాధానమును వెదకి దాని 

వెంటాడవలెను. 

1 పేతురు 3:12 => పర్భువు కనున్లు నీతిమంతుల మీదను, ఆయన చెవులు వారి పార్రథ్నల వైపునను 

ఉనన్వి గాని పర్భువు ముఖము కీడు చేయువారికి విరోధముగా ఉనన్ది. 

ఆదికాండము 13:11 => కాబటిట్ లోతు తనకు యొరాద్ను పార్ంతమంతటిని ఏరప్రచుకొని తూరుప్గా 

పర్యాణము చేసెను. అటుల్ వారు ఒకరికొకరు వేరై పోయిరి. 
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ఆదికాండము 16:6 => అందుకు అబార్ము ఇదిగో నీ దాసి నీచేతిలో ఉనన్ది; నీ మనసుస్ వచిచ్నటుల్ 

దాని చేయుమని శారయితో చెపెప్ను. శారయి దాని శర్మ పెటిట్నందున ఆమెయొదద్నుండి అది 

పారిపోగా 

ఆదికాండము 47:6 => ఐగుపుత్ దేశము నీ యెదుట ఉనన్ది, ఈ దేశములోని మంచి పర్దేశమందు నీ 

తండిర్ని నీ సహోదరులను నివసింప చేయుము, గోషెను దేశములో వారు నివసింపవచుచ్ను, వారిలో 

ఎవరైన పర్జఞ్గలవారని నీకు తోచినయెడల నా మందలమీద వారిని అధిపతులగా నియమించుమని 

చెపెప్ను 

సామెతలు 15:18 => కోపోదేర్కి యగువాడు కలహము రేపును దీరఘ్శాంతుడు వివాదము 

నణచివేయును. 

సామెతలు 17:14 => కలహారంభము నీటిగటుట్న పుటుట్ ఊట వివాదము అధికము కాకమునుపే 

దాని విడిచిపెటుట్ము. దుషుట్లు నిరోద్షులని తీరుప్ తీరుచ్వాడు  

యెహెజేక్లు 21:16 => ఖడగ్మా, సిదధ్పడియుండుము; కుడివైపు చూడుము, ఎడమవైపు తిరుగుము, 

ఎకక్డ నీకు పనియుండునో అకక్డికి తిరుగుము 

రోమీయులకు 12:10 => సహోదర పేర్మ విషయములో ఒకనియందొకడు అనురాగము గలవారై, 

ఘనత విషయములో ఒకనినొకడు గొపప్గా ఎంచుకొనుడి. 

వచనము 10 

లోతు తన కనున్లెతిత్ యొరాద్ను పార్ంతమంతటిని చూచెను. యెహోవా సొదొమ గొమొఱాఱ్ అను 

పటట్ణములను నాశనము చేయకమునుపు సోయరుకు వచుచ్వరకు అదంతయు యెహోవా తోటవలెను 

ఐగుపుత్ దేశమువలెను నీళుల్ పారు దేశమై యుండెను. 

ఆదికాండము 3:6 => సతరీ ఆ వృక్షము ఆహారమునకు మంచిదియు, కనున్లకు అందమైనదియు, 

వివేకమిచుచ్ రమయ్మైనదియునై యుండుట చూచినపుప్డు ఆమె దాని ఫలములలో కొనిన్ తీసికొని తిని 

తనతోపాటు తన భరత్కును ఇచెచ్ను, అతడుకూడ తినెను; 
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ఆదికాండము 6:2 => దేవుని కుమారులు నరుల కుమారెత్లు చకక్నివారని చూచి వారందరిలో 

తమకు మనసుస్వచిచ్న సతరీలను వివాహము చేసికొనిరి. 

సంఖాయ్కాండము 32:1 => రూబేనీయులకును గాదీయులకును అతి విసాత్రమైన మందలుండెను 

గనుక యాజెరు పర్దేశమును గిలాదు పర్దేశమును మందలకు తగిన సథ్లమని తెలిసికొని 

సంఖాయ్కాండము 32:2 => వారు వచిచ్ మోషేను యాజకుడగు ఎలియాజరును సమాజ పర్ధానులతో 

సంఖాయ్కాండము 32:3 => అతారోతు దీబోను యాజెరు నిమార్ హెషోబ్ను ఏలాలే షెబాము నెబో 

బెయోను అను సథ్లములు, అనగా 

సంఖాయ్కాండము 32:4 => ఇశార్యేలీయుల సమాజము ఎదుట యెహోవా జయించిన దేశము 

మందలకు తగిన పర్దేశము. నీ సేవకులమైన మాకు మందలు కలవు. 

సంఖాయ్కాండము 32:5 => కాబటిట్ మాయెడల నీకు కటాక్షము కలిగినయెడల, మముమ్ను యొరాద్ను 

అదద్రికి దాటింపక నీ దాసులమైన మాకు ఈ దేశమును సావ్సథ్య్ముగా ఇమమ్నగా 

సంఖాయ్కాండము 32:6 => మోషే గాదీయులతోను రూబేనీయులతోను మీ సహోదరులు 

యుదధ్మునకు పోవుచుండగా మీరు ఇకక్డ కూరుచ్ండవచుచ్నా? 

సంఖాయ్కాండము 32:7 => యెహోవా ఇశార్యేలీయులకిచిచ్న దేశమునకు వారు వెళల్కయుండునటుల్ 

మీరేల వారి హృదయములను అధైరయ్పరచుదురు? 

సంఖాయ్కాండము 32:8 => ఆ దేశమును చూచుటకు కాదేషు బరేన్యలోనుండి మీ తండుర్లను నేను 

పంపినపుప్డు వారును ఆలాగు చేసిరిగదా 

సంఖాయ్కాండము 32:9 => వారు ఎషోక్లు లోయలోనికి వెళి ల్ ఆ దేశమును చూచి ఇశార్యేలీయుల 

హృదయమును అధైరయ్పరచిరి గనుక యెహోవా తమకిచిచ్న దేశమునకు వారు వెళల్కపోయిరి. 

సంఖాయ్కాండము 32:10 => ఆ దినమున యెహోవా కోపము రగులుకొని 

సంఖాయ్కాండము 32:11 => ఇరువది ఏండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి ఐగుపుత్ 

దేశములోనుండి వచిచ్న మనుషుయ్లలో పూరణ్మనసుస్తో యెహోవాను అనుసరించిన కెనెజీయుడగు 

యెఫునెన్ కుమారుడైన కాలేబును నూను కుమారుడైన యెహోషువయు తపప్ 
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సంఖాయ్కాండము 32:12 => మరి ఎవడును పూరణ్మనసుస్తో ననున్ అనుసరింపలేదు గనుక నేను 

అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులకు పర్మాణపూరవ్కముగా నిచిచ్న దేశమును వారు తపప్ మరి 

ఎవరును చూడనే చూడరని పర్మాణము చేసెను. 

సంఖాయ్కాండము 32:13 => అపుప్డు యెహోవా కోపము ఇశార్యేలీయులమీద రగులుకొనగా 

యెహోవా దృషిఠ్కి చెడునడత నడిచిన ఆ తరమువారందరు నశించువరకు అరణయ్ములో నలుబది 

ఏండుల్ ఆయన వారిని తిరుగులాడచేసెను. 

సంఖాయ్కాండము 32:14 => ఇపుప్డు ఇశార్యేలీయులయెడల యెహోవాకు కోపము మరి ఎకుక్వగా 

పుటిట్ంచునటుల్గా ఆ పాపుల సంతానమైన మీరు మీ తండుర్లకు పర్తిగా బయలుదేరియునాన్రు. 

సంఖాయ్కాండము 32:15 => మీరు ఆయనను అనుసరింపక వెనుకకు మళి ల్నయెడల ఆయన ఈ 

అరణయ్ములో జనులను ఇంక నిలువచేయును. అటుల్ మీరు ఈ సరవ్జనమును నశింపచేసెదరనెను. 

సంఖాయ్కాండము 32:16 => అందుకు వారు అతనియొదద్కు వచిచ్ మేము ఇకక్డ మా మందలకొరకు 

దొడల్ను మా పిలల్లకొరకు పురములను కటుట్కొందుము. 

సంఖాయ్కాండము 32:17 => ఇశార్యేలీయులను వారి వారి సథ్లములకు చేరుచ్వరకు మేము 

వారిముందర యుదధ్మునకు సిదధ్పడి సాగుదుము. అయితే మా పిలల్లు ఈ దేశనివాసుల భయముచేత 

పార్కారముగల పురములలో నివసింపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 32:18 => ఇశార్యేలీయులలో పర్తివాడును తన తన సావ్సథ్య్మును పొందువరకు 

మా యిండల్కు తిరిగిరాము. 

సంఖాయ్కాండము 32:19 => తూరుప్దికుక్న యొరాద్ను ఇవతల మాకు సావ్సథ్య్ము దొరికెను గనుక 

యొరాద్ను అవతల దూరముగా వారితో సావ్సథ్య్ము పొందమనిరి. 

సంఖాయ్కాండము 32:20 => అపుప్డు మోషే వారితో మీరు మీ మాటమీద నిలిచి యెహోవా సనిన్ధిని 

యుదధ్మునకు సిదధ్పడి యెహోవా తన యెదుటనుండి తన శతుర్వులను వెళల్గొటుట్వరకు 

సంఖాయ్కాండము 32:21 => యెహోవా సనిన్ధిని మీరందరు యుదధ్సనన్దుధ్లై యొరాద్ను అవతలికి 

వెళి ల్నయెడల 
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సంఖాయ్కాండము 32:22 => ఆ దేశము యెహోవా సనిన్ధిని జయింపబడిన తరువాత మీరు 

తిరిగివచిచ్ యెహోవా దృషిట్కిని ఇశార్యేలీయుల దృషిట్కిని నిరోద్షులైయుందురు; అపుప్డు ఈ దేశము 

యెహోవా సనిన్ధిని మీకు సావ్సథ్య్మగును. 

సంఖాయ్కాండము 32:23 => మీరు అటుల్ చేయనియెడల యెహోవా దృషిట్కి పాపము 

చేసినవారగుదురు గనుక మీ పాపము మిముమ్ను పటుట్కొనును అని తెలిసికొనుడి. 

సంఖాయ్కాండము 32:24 => మీరు మీ పిలల్లకొరకు పురములను మీ మందలకొరకు దొడల్ను 

కటుట్కొని మీ నోటనుండి వచిచ్న మాటచొపుప్న చేయుడనెను. 

సంఖాయ్కాండము 32:25 => అందుకు గాదీయులును రూబేనీయులును మోషేతో మా యేలినవాడు 

ఆజాఞ్పించినటుల్ నీ దాసులమైన మేము చేసెదము. 

సంఖాయ్కాండము 32:26 => మా పిలల్లు మా భారయ్లు మా మందలు మా సమసత్ పశువులు అకక్డ 

గిలాదు పురములలో ఉండును. 

సంఖాయ్కాండము 32:27 => నీ దాసులమైన మేము, అనగా మా సేనలో పర్తి యోధుడును మా 

యేలినవాడు చెపిప్నటుల్ యెహోవా సనిన్ధిని యుదధ్ము చేయుటకు యొరాద్ను అవతలికి వచెచ్దమనిరి. 

సంఖాయ్కాండము 32:28 => కాబటిట్ మోషే వారినిగూరిచ్ యాజకుడైన ఎలియాజరుకును, నూను 

కుమారుడైన యెహోషువకును, ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములలో పితరుల కుటుంబముల పర్ధానులకును 

ఆజాఞ్పించి వారితో ఇటల్నెను 

సంఖాయ్కాండము 32:29 => గాదీయులును రూబేనీయులును అందరు యెహోవా సనిన్ధిని 

యుదధ్మునకు సిదద్పడి మీతోకూడ యొరాద్ను అవతలికి వెళి ల్నయెడల ఆ దేశము మీచేత జయింపబడిన 

తరువాత మీరు గిలాదు దేశమును వారికి సావ్సథ్య్ముగా ఇయయ్వలెను. 

సంఖాయ్కాండము 32:30 => అయితే వారు మీతో కలిసి యోధులై ఆవలికి వెళల్నియెడల వారు 

కనాను దేశమందే మీ మధయ్ను సావ్సథ్య్ములను పొందుదురనగా 

సంఖాయ్కాండము 32:31 => గాదీయులును రూబేనీయులును యెహోవా నీ దాసులమైన మాతో 

చెపిప్నటే ల్ చేసెదము. 
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సంఖాయ్కాండము 32:32 => మేము యెహోవా సనిన్ధిని యుదధ్సనన్దుధ్లమై నదిదాటి కనాను 

దేశములోనికి వెళె ల్దము. అపుప్డు యొరాద్ను ఇవతల మేము సావ్సథ్య్మును పొందెదమని ఉతత్రమిచిచ్రి. 

సంఖాయ్కాండము 32:33 => అపుప్డు మోషే వారికి, అనగా గాదీయులకును రూబేనీయులకును 

యోసేపు కుమారుడైన మనషే ష్ అరధ్గోతర్పు వారికిని, అమోరీయుల రాజైన సీహోను రాజయ్మును, 

బాషాను రాజైన ఓగు రాజయ్మును, దాని పార్ంతపురములతో ఆ దేశమును చటుట్నుండు ఆ 

దేశపురములను ఇచెచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 32:34 => గాదీయులు దీబోను అతారోతు అరోయేరు అతోర్తు షోపాను  

సంఖాయ్కాండము 32:35 => యాజెరు యొగెబ్హ బేతిన్మార్ బేతాహ్రాను 

సంఖాయ్కాండము 32:36 => అను పార్కారములుగల పురములను మందల దొడల్ను కటుట్కొనిరి. 

సంఖాయ్కాండము 32:37 => రూబేనీయులు మారుపేరుపొందిన హెషోబ్ను ఏలాలే కిరయ్తాయిము 

నెబో బయలెమ్యోను 

సంఖాయ్కాండము 32:38 => షిబామ్ అను పురములను కటిట్, తాము కటిట్న ఆ పురములకు వేరు 

పేరులు పెటిట్రి. 

సంఖాయ్కాండము 32:39 => మనషే ష్ కుమారులైన మాకీరీయులు గిలాదుమీదికి పోయి దాని 

పటుట్కొని దానిలోనునన్ అమోరీయులను వెళల్గొటిట్రి. 

సంఖాయ్కాండము 32:40 => మోషే మనషే ష్ కుమారుడైన మాకీరుకు గిలాదునిచెచ్ను 

సంఖాయ్కాండము 32:41 => అతడు అకక్డ నివసించెను. మనషే ష్ కుమారుడైన యాయీరు వెళి ల్ వారి 

పలెల్లను పటుట్కొని వాటికి యాయీరు పలెల్లను పేరు పెటెట్ను. 

సంఖాయ్కాండము 32:42 => నోబహు వెళి ల్ కెనాతును దాని గార్మములను పటుట్కొని దానికి నోబహు 

అని తన పేరు పెటెట్ను. 

1 యోహాను 2:15 => ఈ లోకమునైనను లోకములో ఉనన్వాటినైనను పేర్మింపకుడి. ఎవడైనను 

లోకమును పేర్మించినయెడల తండిర్ పేర్మ వానిలో నుండదు. 

1 యోహాను 2:16 => లోకములో ఉనన్దంతయు, అనగా శరీరాశయు నేతార్శయు 

జీవపుడంబమును తండిర్వలన పుటిట్నవి కావు; అవి లోకసంబంధమైనవే. 
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ఆదికాండము 19:17 => ఆ దూతలు వారిని వెలుపలికి తీసికొని వచిచ్న తరువాత ఆయన నీ 

పార్ణమును దకిక్ంచుకొనునటుల్ పారిపొముమ్, నీ వెనుక చూడకుము, ఈ మైదానములో ఎకక్డను 

నిలువక నీవు నశించిపోకుండ ఆ పరవ్తమునకు పారిపొమమ్ని చెపప్గా  

ఆదికాండము 1 9 : 2 4 = > అపుప్డు యెహోవా సొదొమమీదను గొమొఱాఱ్మీదను 

యెహోవాయొదద్నుండి గంధకమును అగిన్ని ఆకాశమునుండి కురిపించి 

ఆదికాండము 19:25 => ఆ పటట్ణములను ఆ మైదానమంతటిని ఆ పటట్ణములలో 

నివసించినవారినందరిని నేలమొలకలను నాశనము చేసెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 34:3 => సోయరువరకు ఈతచెటుల్గల యెరికో లోయచుటుట్ మైదానమును 

అతనికి చూపించెను. 

1 రాజులు 7:46 => యొరాద్ను మైదానమందు సుకోక్తునకును సారెతానునకును మధయ్ జిగట 

భూమియందు రాజు వాటిని పోత పోయించెను. 

కీరత్నలు 107:34 => ఆయన నదులను అడవిగాను నీటి బుగగ్లను ఎండిన నేలగాను సతుత్వగల 

భూమిని చవిటిపఱ ఱ్గాను మారెచ్ను. 

1 యోహాను 2:15 => ఈ లోకమునైనను లోకములో ఉనన్వాటినైనను పేర్మింపకుడి. ఎవడైనను 

లోకమును పేర్మించినయెడల తండిర్ పేర్మ వానిలో నుండదు. 

ఆదికాండము 2:9 => మరియు దేవుడైన యెహోవా చూపునకు రమయ్మైనదియు ఆహారమునకు 

మంచిదియునైన పర్తి వృక్షమును, ఆ తోటమధయ్ను జీవవృక్షమును, మంచిచెడ డ్ల తెలివినిచుచ్ 

వృక్షమును నేలనుండి మొలిపించెను. 

ఆదికాండము 2:10 => మరియు ఆ తోటను తడుపుటకు ఏదెనులోనుండి ఒక నది బయలుదేరి 

అకక్డనుండి చీలిపోయి నాలుగు శాఖలాయెను. 

యెషయా 51:3 => యెహోవా సీయోనును ఆదరించుచునాన్డు దాని పాడైన సథ్లములనిన్టిని 

ఆదరించి దాని అరణయ్సథ్లములను ఏదెనువలె చేయుచునాన్డు దాని యెడారి భూములు యెహోవా 

తోటవలె నగునటుల్ చేయుచునాన్డు ఆనంద సంతోషములును కృతజఞ్తాసుత్తియు సంగీతగానమును 

దానిలో వినబడును  
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యెహెజేక్లు 28:13 => దేవుని తోటయగు ఏదెనులో నీవుంటివి, మాణికయ్ము గోమేధికము 

సూరయ్కాంతమణి రకత్వరణ్పురాయి సులిమాని రాయి మరకతము నీలము పదమ్రాగము మాణికయ్ము 

అను అమూలయ్ రతమ్ములతోను బంగారముతోను నీవు అలంకరింపబడి యునాన్వు; నీవు 

నియమింపబడిన దినమున పిలల్న గోర్వులు వాయించువారును నీకు సిదధ్మైరి. 

యె హె జేక్ లు 3 1 : 8 = > దే వు ని వ న ము లో ను నన్  దే వ దా రు వృ క్ష ము లు దా ని 

మరుగుచేయలేకపోయెను, సరళవృక్షములు దాని శాఖలంత గొపప్వికావు అకోష్ట వృక్షములు దాని 

కొమమ్లంత గొపప్వికావు, దానికునన్ శృంగారము దేవుని వనములోనునన్ వృక్షములలో దేనికిని లేదు. 

యోవేలు 2:3 => వాటిముందర అగిన్ మండుచునన్ది వాటివెనుక మంట కాలుచ్చునన్ది అవి 

రాకమునుపు భూమి ఏదెను వనమువలె ఉండెను అవి వచిచ్పోయిన తరువాత తపిప్ంచుకొనినదేదియు 

విడువబడక భూమి యెడారివలె పాడాయెను.  

ఆదికాండము 14:2 => వారు సొదొమ రాజైన బెరాతోను, గొమొఱాఱ్ రాజైన బిరాష్తోను, అదామ్ రాజైన 

షినాబుతోను, సెబోయీయుల రాజైన షెమేబెరుతోను, సోయరను బెల రాజుతోను యుదధ్ము చేసిరి. 

ఆదికాండము 14:8 => అపుప్డు సొదొమ రాజును గొమొఱాఱ్ రాజును అదామ్ రాజును సెబోయీము 

రాజును సోయరను బెల రాజును బయలుదేరి సిదీద్ము లోయలో వారితో, 

ఆదికాండము 19:20 => ఇదిగో పారిపోవుటకు ఈ ఊరు సమీపములో ఉనన్ది, అది చినన్ది, 

ననన్కక్డికి తపిప్ంచుకొని పోనిముమ్ అది చినన్ది గదా, నేను బర్దుకుదునని చెపిప్నపుప్డు 

ఆదికాండము 19:22 => నీవు తవ్రపడి అకక్డికి తపిప్ంచుకొని పొముమ్; నీవకక్డ చేరువరకు 

నేనేమియు చేయలేననెను. అందుచేత ఆ ఊరికి సోయరు అను పేరు పెటట్బడెను. 

ఆదికాండము 19:23 => లోతు సోయరుకు వచిచ్నపుప్డు ఆ దేశమున సూరుయ్డు ఉదయించెను. 

ఆదికాండము 1 9 : 2 4 = > అపుప్డు యెహోవా సొదొమమీదను గొమొఱాఱ్మీదను 

యెహోవాయొదద్నుండి గంధకమును అగిన్ని ఆకాశమునుండి కురిపించి 

ఆదికాండము 19:25 => ఆ పటట్ణములను ఆ మైదానమంతటిని ఆ పటట్ణములలో 

నివసించినవారినందరిని నేలమొలకలను నాశనము చేసెను. 
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ఆదికాండము 19:26 => అయితే లోతు భారయ్ అతని వెనుకనుండి తిరిగి చూచి 

ఉపుప్సథ్ంభమాయెను. 

ఆదికాండము 19:27 => తెలల్వారినపుప్డు అబార్హాము లేచి తాను యెహోవా సనిన్ధిని నిలిచిన 

చోటికి వచిచ్ 

ఆదికాండము 19:28 => సొదొమ గొమొఱాఱ్ల తటుట్ను ఆ మైదానపు పర్దేశము యావతుత్ను చూడగా 

అదిగో ఆ పర్దేశపు పొగ ఆవము పొగవలె లేచుచుండెను. 

ఆదికాండము 19:29 => దేవుడు ఆ మైదానపు పటట్ణములను పాడుచేసినపుప్డు దేవుడు 

అబార్హామును జాఞ్పకము చేసికొని, లోతు కాపురమునన్ పటట్ణములను నాశనము చేసినపుప్డు ఆ 

నాశనము మధయ్న లోతు నశించకుండ అతని తపిప్ంచెను. 

ఆదికాండము 19:30 => లోతు సోయరులో నివసించుటకు భయపడి, తన యిదద్రు కుమారెత్లతో 

కూడ సోయరునుండి పోయి ఆ పరవ్తమందు నివసించెను. అతడును అతని యిదద్రు కుమారెత్లును 

ఒక గుహలో నివసించిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 34:3 => సోయరువరకు ఈతచెటుల్గల యెరికో లోయచుటుట్ మైదానమును 

అతనికి చూపించెను. 

యెషయా 15:5 => మోయాబు నిమితత్ము నా హృదయము అరచుచునన్ది దాని పర్ధానులు 

మూడేండల్ తరిపి దూడవలె సోయరు వరకు పారిపోవుదురు లూహీతు ఎకుక్డు తోర్వను ఏడుచ్చు 

ఎకుక్దురు నశించితిమేయని యెలుగెతిత్ కేకలువేయుచు హొరొనయీము తోర్వను పోవుదురు.  

యిరిమ్యా 48:34 => నిమీములో నీళుల్ సహితము ఎండిపోయెను హెషోబ్ను మొదలుకొని 

ఏలాలేవరకును యాహసు వరకును సోయరు మొదలుకొని హొరొనయీము వరకును ఎగాల్తాష్లిషా 

వరకును జనులు కేకలువేయుచునాన్రు.  

ఆదికాండము 2:8 => దేవుడైన యెహోవా తూరుప్న ఏదెనులో ఒక తోటవేసి తాను నిరిమ్ంచిన నరుని 

దానిలో ఉంచెను. 

ఆదికాండము 10:19 => కనానీయుల సరిహదుద్ సీదోను నుండి గెరారుకు వెళుల్ మారగ్ములో గాజా 

వరకును, సొదొమ గొమొఱాఱ్ అదామ్ సెబోయిములకు వెళుల్ మారగ్ములో లాషా వరకును ఉనన్ది. 
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ఆదికాండము 13:14 => లోతు అబార్మును విడిచిపోయిన తరువాత యెహోవా ఇదిగో నీ కనున్లెతిత్ 

నీవు ఉనన్చోట నుండి ఉతత్రపుతటుట్ దకిష్ణపుతటుట్ తూరుప్తటుట్ పడమరతటుట్ను చూడుము; 

ఆదికాండము 19:30 => లోతు సోయరులో నివసించుటకు భయపడి, తన యిదద్రు కుమారెత్లతో 

కూడ సోయరునుండి పోయి ఆ పరవ్తమందు నివసించెను. అతడును అతని యిదద్రు కుమారెత్లును 

ఒక గుహలో నివసించిరి. 

ఆదికాండము 25:18 => వారు అషూష్రునకు వెళుల్ మారగ్మున హవీలా మొదలుకొని ఐగుపుత్ 

ఎదుటనునన్ షూరువరకు నివసించువారు . అతడు తన సహోదరులందరి యెదుట 

నివాసమేరప్రచుకొనెను. 

సంఖాయ్కాండము 24:6 => వాగులవలె అవి వాయ్పించియునన్వి నదీతీరమందలి తోటలవలెను 

యెహోవా నాటిన అగరు చెటల్వలెను నీళల్యొదద్నునన్ దేవదారు వృక్షములవలెను అవి యునన్వి. 

సంఖాయ్కాండము 32:19 => తూరుప్దికుక్న యొరాద్ను ఇవతల మాకు సావ్సథ్య్ము దొరికెను గనుక 

యొరాద్ను అవతల దూరముగా వారితో సావ్సథ్య్ము పొందమనిరి. 

సంఖాయ్కాండము 34:12 => ఆ సరిహదుద్ యొరాద్నునదివరకు దిగి ఉపుప్ సముదర్ముదనుక 

వాయ్పించును. ఆ దేశము చుటుట్నునన్ సరిహదుద్ల మధయ్నునన్ దేశము మీదైయుండునని వారి 

కాజాఞ్పించుము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 3:17 => కినెన్రెతు మొదలుకొని తూరుప్దికుక్న పిసాగ్ కొండచరియల 

దిగువగా, ఉపుప్ సముదర్ము అనబడివ అరాబా సముదర్మువరకును వాయ్పించియునన్ అరాబా 

పర్దేశమును, యొరాద్ను లోయ మధయ్భూమిని రూబేనీయులకును గాదీయులకును ఇచిచ్తిని. 

నాయ్యాధిపతులు 6:4 => వారి యెదుట దిగి, గాజాకు పోవునంత దూరము భూమి పంటను 

పాడుచేసి, ఒక గొఱ ఱ్నుగాని యెదుద్నుగాని గాడిదనుగాని జీవనసాధనమైన మరిదేనినిగాని 

ఇశార్యేలీయులకు ఉండనీయలేదు. 

యోబు 40:23 => నదీపర్వాహము పొంగి పొరిల్నను అది భయపడదు యొరాద్నువంటి పర్వాహము 

పొంగి దానినోటియొదద్కు వచిచ్నను అది ధైరయ్ము విడువదు.  

సామెతలు 24:1 => దురజ్నులను చూచి మతస్రపడకుము వారి సహవాసము కోరకుము 
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సామెతలు 28:22 => చెడు దృషిట్గలవాడు ఆసిత్ సంపాదింప ఆతురపడును తనకు దరిదర్త వచుచ్నని 

వానికి తెలియదు. 

యెహెజేక్లు 16:49 => నీ చెలెల్లైన సొదొమ చేసిన దోషమేదనగా, దానికిని దాని కుమారెత్లకును 

కలిగిన గరవ్మును ఆహార సమృదిధ్యు నిరివ్చారమైన సుఖసిథ్తియు ననునదియే; అది దీనులకును 

దరిదుర్లకును సహాయము చేయకుండెను.  

యెహెజేక్లు 36:35 => పాడైన భూమి ఏదెను వనమువలె ఆయెననియు, పాడుగాను 

నిరజ్నముగానునన్ యీ పటట్ణములు నివాసులతో నిండి పార్కారములు గలవాయెననియు జనులు 

చెపుప్దురు. 

యెహెజేక్లు 47:18 => తూరుప్దికుక్న హవార్ను దమసుక్ గిలాదులకును ఇశార్యేలీయుల 

దేశమునకును మధయ్ యొరాద్నునది సరిహదుద్గా ఉండును; సరిహదుద్ మొదలుకొని తూరుప్ 

సముదర్మువరకు దాని కొలువవలెను; ఇది మీకు తూరుప్ సరిహదుద్.  

హబకూక్కు 2:9 => తనకు అపాయము రాకుండునటుల్ తన నివాసమును బలపరచుకొని, తన 

యింటివారికొరకై అనాయ్యముగా లాభము సంపాదించుకొనువానికి శర్మ. 

మతత్యి 13:22 => ముండల్పొదలలో వితత్బడినవాడు వాకయ్ము వినువాడే గాని ఐహికవిచారమును 

ధనమోహమును ఆ వాకయ్మును అణచివేయును గనుక వాడు నిషఫ్లుడవును. 

1 తిమోతి 6:9 => ధనవంతులగుటకు అపేకిష్ంచువారు శోధనలోను, ఉరిలోను, అవివేక 

యుకత్ములును హానికరములునైన అనేక దురాశలలోను పడుదురు. అటిట్వి మనుషుయ్లను నషట్ములోను 

నాశనములోను ముంచివేయును. 

వచనము 11 

కాబటిట్ లోతు తనకు యొరాద్ను పార్ంతమంతటిని ఏరప్రచుకొని తూరుప్గా పర్యాణము చేసెను. అటుల్ 

వారు ఒకరికొకరు వేరై పోయిరి. 
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ఆదికాండము 19:17 => ఆ దూతలు వారిని వెలుపలికి తీసికొని వచిచ్న తరువాత ఆయన నీ 

పార్ణమును దకిక్ంచుకొనునటుల్ పారిపొముమ్, నీ వెనుక చూడకుము, ఈ మైదానములో ఎకక్డను 

నిలువక నీవు నశించిపోకుండ ఆ పరవ్తమునకు పారిపొమమ్ని చెపప్గా  

ఆదికాండము 13:9 => ఈ దేశమంతయు నీ యెదుట నునన్దిగదా, దయచేసి ననున్ విడిచి వేరుగా 

నుండుము. నీవు ఎడమతటుట్నకు వెళి ల్నయెడల నేను కుడితటుట్కును, నీవు కుడితటుట్నకు వెళి ల్నయెడల 

నేను యెడమతటుట్నకును వెళుల్దునని లోతుతో చెపప్గా 

ఆదికాండము 13:14 => లోతు అబార్మును విడిచిపోయిన తరువాత యెహోవా ఇదిగో నీ కనున్లెతిత్ 

నీవు ఉనన్చోట నుండి ఉతత్రపుతటుట్ దకిష్ణపుతటుట్ తూరుప్తటుట్ పడమరతటుట్ను చూడుము; 

కీరత్నలు 16:3 => నేనీలాగందును భూమిమీదనునన్ భకుత్లే శేర్షుట్లు; వారు నాకు కేవలము ఇషుట్లు. 

కీరత్నలు 119:63 => నీయందు భయభకుత్లు గలవారందరికిని నీ ఉపదేశములను 

అనుసరించువారికిని నేను చెలికాడను. 

సామెతలు 27:10 => నీ సేన్హితునినైనను నీ తండిర్ సేన్హితునైనను విడిచిపెటట్కుము నీకు అపద 

కలిగిన దినమందు నీ సహోదరుని యింటికి వెళల్కుము దూరములోనునన్ సహోదరునికంటె దగగ్రనునన్ 

పొరుగువాడు వాసి, 

హెబీర్యులకు 10:25 => ఆ దినము సమీపించుట మీరు చూచిన కొలది మరి యెకుక్వగా ఆలాగు 

చేయుచు, పేర్మ చూపుటకును సతాక్రయ్ములు చేయుటకును ఒకనినొకడు పురికొలప్వలెనని 

ఆలోచింతము. 

1 పేతురు 2:17 => అందరిని సనామ్నించుడి, సహోదరులను పేర్మించుడి, దేవునికి భయపడుడి, 

రాజును సనామ్నించుడి. 

ఆదికాండము 11:2 => వారు తూరుప్న పర్యాణమై పోవుచుండగా షీనారు దేశమందొక మైదానము 

వారికి కనబడెను. అకక్డ వారు నివసించి 

ఆదికాండము 36:6 => ఏశావు తన భారయ్లను తన కుమారులను తన కుమారెత్లను తన 

యింటివారినందరిని తన మందలను తన సమసత్ పశువులను తాను కనాను దేశములో సంపాదించిన 
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ఆసిత్ యావతుత్ను తీసికొని తన తముమ్డైన యాకోబు ఎదుటనుండి మరియొక దేశమునకు 

వెళి ల్పోయెను; 

ఆదికాండము 36:7 => వారు విసాత్రమయిన సంపద గలవారు గనుక వారు కలిసి నివసింపలేక 

పోయిరి. వారి పశువులు విశేషమైయునన్ందున వారు పరదేశులై యుండిన భూమి వారిని భరింపలేక 

పోయెను. 

సంఖాయ్కాండము 32:1 => రూబేనీయులకును గాదీయులకును అతి విసాత్రమైన మందలుండెను 

గనుక యాజెరు పర్దేశమును గిలాదు పర్దేశమును మందలకు తగిన సథ్లమని తెలిసికొని 

యెహెజేక్లు 16:46 => నీ యెడమ పర్కక్ను నివసించు షోమోర్నును దాని కుమారెత్లును నీకు 

అకక్లు, నీ కుడిపర్కక్ను నివసించు సొదొమయు దాని కుమారెత్లును నీకు చెలెల్ండుర్. 

వచనము 12 

అబార్ము కనానులో నివసించెను. లోతు ఆ మైదానమందునన్ పటట్ణముల పర్దేశములలో 

కాపురముండి సొదొమ దగగ్ర తన గుడారము వేసికొనెను.  

ఆదికాండము 19:29 => దేవుడు ఆ మైదానపు పటట్ణములను పాడుచేసినపుప్డు దేవుడు 

అబార్హామును జాఞ్పకము చేసికొని, లోతు కాపురమునన్ పటట్ణములను నాశనము చేసినపుప్డు ఆ 

నాశనము మధయ్న లోతు నశించకుండ అతని తపిప్ంచెను. 

ఆదికాండము 14:12 => మరియు అబార్ము సహోదరుని కుమారుడైన లోతు సొదొమలో 

కాపురముండెను గనుక అతనిని అతని ఆసిత్ని పటుట్కొనిపోగా 

ఆదికాండము 19:1 => ఆ సాయంకాలమందు ఆ ఇదద్రు దేవదూతలు సొదొమ చేరునపప్టికి లోతు 

సొదొమ గవినియొదద్ కూరుచ్ండియుండెను. లోతు వారిని చూచి వారిని ఎదురొక్నుటకు లేచి సాషాట్ంగ 

నమసాక్రము చేసి 

కీరత్నలు 26:5 => దుషుట్ల సంఘము నాకు అసహయ్ము భకిత్హీనులతో సాంగతయ్ము చేయను 

1 కొరిందీయులకు 15:33 => మోసపోకుడి. దుషట్సాంగతయ్ము మంచి నడవడిని చెరుపును. 
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2 పేతురు 2:7 => దురామ్రుగ్ల కామవికారయుకత్మైన నడవడిచేత బహు బాధపడిన నీతిమంతుడగు 

లోతును తపిప్ంచెను. 

2 పేతురు 2:8 => ఆ నీతిమంతుడు వారి మధయ్ను కాపురముండి, తాను చూచినవాటిని బటిట్యు 

వినినవాటిని బటిట్యు, వారి అకర్మమైన కిర్యల విషయములో దినదినము నీతిగల తన మనసుస్ను 

నొపిప్ంచుకొనుచు వచెచ్ను. 

ఆదికాండము 10:19 => కనానీయుల సరిహదుద్ సీదోను నుండి గెరారుకు వెళుల్ మారగ్ములో గాజా 

వరకును, సొదొమ గొమొఱాఱ్ అదామ్ సెబోయిములకు వెళుల్ మారగ్ములో లాషా వరకును ఉనన్ది. 

ఆదికాండము 19:9 => ఈ మనుషుయ్లు నా యింటినీడకు వచిచ్యునాన్రు గనుక వారిని మీరేమి 

చేయకూడదని చెపిప్నపుప్డు వారు నీవు అవతలికి పొమమ్నిరి. మరియు వారు వీడెవడో మనలోనికి 

పరదేశిగావచిచ్ తీరప్రిగానుండ చూచుచునాన్డు; కాగా వారికంటె నీకు ఎకుక్వ కీడు చేసెదమని చెపిప్ 

లోతు అను ఆ మనుషుయ్నిమీద దొమిమ్గాపడి తలుపు పగులగొటుట్టకు సమీపించిరి. 

సామెతలు 13:20 => జాఞ్నుల సహవాసము చేయువాడు జాఞ్నము గలవాడగును. మూరు ఖ్ల 

సహవాసము చేయువాడు చెడిపోవును. 

వచనము 13 

సొదొమ మనుషుయ్లు దుషుట్లును, యెహోవా దృషిట్కి బహు పాపులునై యుండిరి. 

ఆదికాండము 15:16 => అమోరీయుల అకర్మము ఇంకను సంపూరణ్ము కాలేదు గనుక నీ నాలుగవ 

తరమువారు ఇకక్డికి మరల వచెచ్దరని నిశచ్యముగా తెలిసికొనుమని అబార్ముతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 18:20 => మరియు యెహోవా సొదొమ గొమొఱాఱ్లనుగూరిచ్న మొర గొపప్ది 

గనుకను వాటి పాపము బహు భారమైనది గనుకను 

ఆదికాండము 19:4 => వారు పండుకొనకముందు ఆ పటట్ణసుథ్లు, అనగా సొదొమ మనుషుయ్లు, 

బాలురును వృదుధ్లును పర్జలందరును నలుదికుక్లనుండి కూడివచిచ్ ఆ యిలుల్ చుటట్వేసి 

ఆదికాండము 19:5 => లోతును పిలిచి ఈ రాతిర్ నీయొదద్కు వచిచ్న మనుషుయ్లు ఎకక్డ? మేము 

వారిని కూడునటుల్ మాయొదద్కు వారిని వెలుపలికి తీసికొని రమమ్ని అతనితో చెపప్గా 
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ఆదికాండము 19:6 => లోతు వెలుపల దావ్రము నొదద్నునన్ వారి దగగ్రకు వెళి ల్ తన వెనుక 

తలుపువేసి 

ఆదికాండము 19:7 => అనన్లారా, ఇంత పాతకము కటుట్కొనకుడి; 

ఆదికాండము 19:8 => ఇదిగో పురుషుని కూడని యిదద్రు కుమారెత్లు నాకునాన్రు. సెలవైతే వారిని 

మీయొదద్కు వెలుపలికి తీసికొని వచెచ్దను, వారిని మీ మనసుస్ వచిచ్నటుల్ చేయుడి. 

ఆదికాండము 19:9 => ఈ మనుషుయ్లు నా యింటినీడకు వచిచ్యునాన్రు గనుక వారిని మీరేమి 

చేయకూడదని చెపిప్నపుప్డు వారు నీవు అవతలికి పొమమ్నిరి. మరియు వారు వీడెవడో మనలోనికి 

పరదేశిగావచిచ్ తీరప్రిగానుండ చూచుచునాన్డు; కాగా వారికంటె నీకు ఎకుక్వ కీడు చేసెదమని చెపిప్ 

లోతు అను ఆ మనుషుయ్నిమీద దొమిమ్గాపడి తలుపు పగులగొటుట్టకు సమీపించిరి. 

ఆదికాండము 19:10 => అయితే ఆ మనుషుయ్లు తమచేతులు చాపి లోతును ఇంటిలోపలికి 

తమయొదద్కు తీసికొని తలుపు వేసిరి. 

ఆదికాండము 19:11 => అపుప్డు వారు పినన్లు మొదలుకొని పెదద్లవరకు ఆ ఇంటి దావ్రము 

దగగ్రనునన్ వారికి కనుమబుబ్ కలుగజేయగా వారు దావ్రము కనుగొనలేక విసికిరి. 

1 సమూయేలు 15:18 => మరియు యెహోవా నినున్ సాగనంపి నీవు పోయి పాపాతుమ్లైన 

అమాలేకీయులను నిరూమ్లము చేయుము, వారు లయమగు వరకు వారితో యుదధ్ము చేయుమని 

సెలవియయ్గా 

యెషయా 1:9 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా బహు కొదిద్పాటి శేషము మనకు 

నిలుపనియెడల మనము సొదొమవలె నుందుము గొమొఱాఱ్తో సమానముగా ఉందుము. 

యెషయా 3:9 => వారి ముఖలక్షణమే వారిమీద సాక్షయ్మిచుచ్ను. తమ పాపమును మరుగుచేయక 

సొదొమవారివలె దాని బయలుపరచుదురు. తమకు తామే వారు కీడుచేసికొనియునాన్రు వారికి శర్మ 

యెహెజేక్లు 16:46 => నీ యెడమ పర్కక్ను నివసించు షోమోర్నును దాని కుమారెత్లును నీకు 

అకక్లు, నీ కుడిపర్కక్ను నివసించు సొదొమయు దాని కుమారెత్లును నీకు చెలెల్ండుర్. 
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యెహెజేక్లు 16:47 => అయితే వారి పర్వరత్న ననుసరించుటయు, వారు చేయు హేయకిర్యలు 

చేయుటయు సవ్లప్కారయ్మని యెంచి, వారి నడతలను మించునటుల్గా నీవు చెడుమారగ్ములయందు 

పర్వరిత్ంచితివి. 

యెహెజేక్లు 16:48 => నీవును నీ కుమారెత్లును చేసినటుల్ నీ చెలెల్లైన సొదొమయైనను దాని 

కుమారెత్లైనను చేసినవారు కారని నా జీవముతోడు పర్మాణము చేయుచునాన్ను; ఇదే పర్భువగు 

యెహోవా వాకుక్.  

యెహెజేక్లు 16:49 => నీ చెలెల్లైన సొదొమ చేసిన దోషమేదనగా, దానికిని దాని కుమారెత్లకును 

కలిగిన గరవ్మును ఆహార సమృదిధ్యు నిరివ్చారమైన సుఖసిథ్తియు ననునదియే; అది దీనులకును 

దరిదుర్లకును సహాయము చేయకుండెను.  

యెహెజేక్లు 16:50 => వారు అహంకరించి నా దృషిట్కి హేయకిర్యలు చేసిరి గనుక నేను దాని 

చూచి వారిని వెళల్గొటిట్తిని. 

మతత్యి 9:10 => ఇంటిలో భోజనమునకు యేసు కూరుచ్ండియుండగా ఇదిగో సుంకరులును 

పాపులును అనేకులు వచిచ్ ఆయనయొదద్ను ఆయన శిషుయ్లయొదద్ను కూరుచ్ండిరి. 

మతత్యి 9:13 => అయితే నేను పాపులను పిలువ వచిచ్తిని గాని నీతిమంతులను పిలువ రాలేదు. 

గనుక కనికరమునే కోరుచునాన్ను గాని బలిని కోరను అను వాకయ్ భావమేమిటో మీరు వెళి ల్ 

నేరుచ్కొనుడని చెపెప్ను 

మతత్యి 11:23 => కపెరన్హూమా, ఆకాశము మటుట్నకు హెచిచ్ంపబడెదవా? నీవు 

పాతాళమువరకు దిగిపోయెదవు. నీలో చేయబడిన అదుభ్తములు సొదొమలో చేయబడినయెడల అది 

నేటివరకు నిలిచియుండును. 

మతత్యి 11:24 => విమరశ్దినమందు నీ గతికంటె సొదొమ దేశపువారి గతి ఓరవ్తగినదై 

యుండునని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

యోహాను 9:24 => కాబటిట్ వారు గుర్డిడ్వాడైయుండిన మనుషుయ్ని రెండవమారు పిలిపించి దేవుని 

మహిమపరచుము; ఈ మనుషుయ్డు పాపియని మేమెరుగుదుమని వానితో చెపప్గా 
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యోహాను 9:31 => దేవుడు పాపుల మనవి ఆలకింపడని యెరుగుదుము; ఎవడైనను దేవభకుత్డై 

యుండి ఆయన చితత్ము చొపుప్న జరిగించినయెడల ఆయన వాని మనవి ఆలకించును. 

రోమీయులకు 1:27 => అటువలె పురుషులు కూడ సతరీయొకక్ సావ్భావికమైన ధరమ్మును విడిచి, 

పురుషులతో పురుషులు అవాచయ్మైనది చేయుచు, తమ తపిప్దమునకు తగిన పర్తిఫలమును పొందుచు 

ఒకరియెడల ఒకరు కామతపుత్లైరి 

2 పేతురు 2:6 => మరియు ఆయన సొదొమ గొమొఱాఱ్లను పటట్ణములను భసమ్ము చేసి, ముందుకు 

భకిత్హీనులగువారికి వాటిని దృషాట్ంతముగా ఉంచుటకై వాటికి నాశనము విధించి, 

2 పేతురు 2:7 => దురామ్రుగ్ల కామవికారయుకత్మైన నడవడిచేత బహు బాధపడిన నీతిమంతుడగు 

లోతును తపిప్ంచెను. 

2 పేతురు 2:8 => ఆ నీతిమంతుడు వారి మధయ్ను కాపురముండి, తాను చూచినవాటిని బటిట్యు 

వినినవాటిని బటిట్యు, వారి అకర్మమైన కిర్యల విషయములో దినదినము నీతిగల తన మనసుస్ను 

నొపిప్ంచుకొనుచు వచెచ్ను. 

2 పేతురు 2:10 => శిక్షలో ఉంచబడినవారిని తీరుప్దినము వరకు కావలిలో ఉంచుటకును, పర్భువు 

సమరుథ్డు. వీరు తెగువ గలవారును సేవ్చాఛ్పరులునై మహాతుమ్లను దూషింప వెరువకయునాన్రు. 

యూదా 1:7 => ఆ పర్కారముగానే సొదొమ గొమొఱాఱ్లును వాటి చుటుట్పటల్నునన్ పటట్ణములును 

వీరివలెనే వయ్భిచారము చేయుచు, పరశరీరానుసారులైనందున నితాయ్గిన్దండన అనుభవించుచు 

దృషాట్ంతముగా ఉంచబడెను. 

ఆదికాండము 6:11 => భూలోకము దేవుని సనిన్ధిని చెడిపోయి యుండెను; భూలోకము 

బలాతాక్రముతో నిండియుండెను. 

ఆదికాండము 10:9 => అతడు యెహోవా యెదుట పరాకర్మముగల వేటగాడు. కాబటిట్ యెహోవా 

యెదుట పరాకర్మముగల వేటగాడైన నిమోర్దువలె అను లోకోకిత్ కలదు. 

ఆదికాండము 38:7 => యూదా జేయ్షఠ్కుమారుడైన ఏరు యెహోవా దృషిట్కి చెడ డ్వాడు గనుక 

యెహోవా అతని చంపెను. 
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2 రాజులు 21:6 => అతడు తన కుమారుని అగిన్గుండము దాటించి, జోయ్తిషమును శకునములను 

వాడుకచేసి, యకిష్ణిగాండర్తోను సోదెగాండర్తోను సాంగతయ్ము చేసెను. ఈ పర్కారము అతడు 

యెహోవా దృషిట్కి బహుగా చెడుతనము జరిగించుచు ఆయనకు కోపము పుటిట్ంచెను 

యెషయా 3:8 => యెరూషలేము పాడైపోయెను యూదా నాశనమాయెను యెహోవా మహిమగల 

దృషిట్కి తిరుగుబాటు చేయునంతగా వారి మాటలును కిర్యలును ఆయనకు పర్తికూలముగా ఉనన్వి.  

యిరిమ్యా 23:24 => యెహోవా సెలవిచిచ్న మాట ఏదనగా నాకు కనబడకుండ రహసయ్ 

సథ్లములలో దాగగలవాడెవడైన కలడా? నేను భూమాయ్కాశముల యందంతట నునన్వాడను కానా? 

యిదే యెహోవా వాకుక్. 

హెబీర్యులకు 4:13 => మరియు ఆయన దృషిట్కి కనబడని సృషఠ్ము ఏదియు లేదు. మనమెవనికి 

లెకక్ యొపప్చెపప్వలసి యునన్దో ఆ దేవుని కనున్లకు సమసత్మును మరుగులేక తేటగా ఉనన్ది. 

ఆదికాండము 6:5 => నరుల చెడుతనము భూమిమీద గొపప్దనియు, వారి హృదయము యొకక్ 

తలంపులలోని ఊహ అంతయు ఎలల్పుప్డు కేవలము చెడ డ్దనియు యెహోవా చూచి 

ఆదికాండము 14:12 => మరియు అబార్ము సహోదరుని కుమారుడైన లోతు సొదొమలో 

కాపురముండెను గనుక అతనిని అతని ఆసిత్ని పటుట్కొనిపోగా 

ఆదికాండము 19:13 => మేము ఈ చోటు నాశనము చేయవచిచ్తివిు; వారినిగూరిచ్న మొర 

యెహోవా సనిన్ధిలో గొపప్దాయెను గనుక దాని నాశనము చేయుటకు యెహోవా మముమ్ను పంపెనని 

చెపప్గా 

నాయ్యాధిపతులు 2 :11 => ఇశార్యేలీయులు యెహోవా కనున్లయెదుట కీడుచేసి , 

ఐగుపుత్దేశములోనుండి వారిని రపిప్ంచిన తమ పితరుల దేవుడైన యెహోవాను విసరిజ్ంచి బయలు 

దేవతలను పూజించి 

1 సమూయేలు 2:17 => అందువలన జనులు యెహోవాకు నైవేదయ్ము చేయుటయందు 

అసహయ్పడుటకు ఆ యౌవనులు కారణమైరి, గనుక వారి పాపము యెహోవా సనిన్ధిని బహు 

గొపప్దాయెను. 
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ఎజార్ 9:6 => నా దేవా నా దేవా, నా ముఖము నీ వైపు ఎతిత్ కొనుటకు సిగుగ్పడి ఖినున్డనై యునాన్ను. 

మా దోషములు మా తలలకు పైగా హెచిచ్యునన్వి, మా అపరాధము ఆకాశమంత యెతుత్గా 

పెరిగియునన్ది. 

యోబు 8:4 => నీ కుమారులు ఆయన దృషిట్యెదుట పాపము చేసిరేమో కావుననే వారు చేసిన 

తిరుగుబాటునుబటిట్ ఆయన వారిని అపప్గించెనేమో. 

కీరత్నలు 107:34 => ఆయన నదులను అడవిగాను నీటి బుగగ్లను ఎండిన నేలగాను సతుత్వగల 

భూమిని చవిటిపఱ ఱ్గాను మారెచ్ను. 

సామెతలు 13:20 => జాఞ్నుల సహవాసము చేయువాడు జాఞ్నము గలవాడగును. మూరు ఖ్ల 

సహవాసము చేయువాడు చెడిపోవును. 

యెషయా 1:4 => పాపిషిఠ్ జనమా, దోషభరితమైన పర్జలారా, దుషట్సంతానమా, చెరుపుచేయు 

పిలల్లారా, మీకు శర్మ. వారు యెహోవాను విసరిజ్ంచియునాన్రు ఇశార్యేలుయొకక్ పరిశుదధ్దేవుని 

దూషింతురు ఆయనను విడిచి తొలగిపోయియునాన్రు. 

యెషయా 1:10 => సొదొమ నాయ్యాధిపతులారా, యెహోవామాట ఆలకించుడి. గొమొఱాఱ్ 

జనులారా, మన దేవుని ఉపదేశమునకు చెవియొగుగ్డి. 

యిరిమ్యా 23:14 => యెరూషలేము పర్వకత్లు ఘోరమైన కిర్యలు చేయగా నేను చూచితిని, వారు 

వయ్భిచారులు అసతయ్ వరత్నులు, ఎవడును తన దురామ్రగ్తనుండి మరలక దురామ్రుగ్ల చేతులను 

బలపరచుదురు, వారందరు నా దృషిట్కి సొదొమవలెనైరి, దాని నివాసులు గొమొఱాఱ్వలెనైరి. 

యెహెజేక్లు 16:50 => వారు అహంకరించి నా దృషిట్కి హేయకిర్యలు చేసిరి గనుక నేను దాని 

చూచి వారిని వెళల్గొటిట్తిని. 

యోవేలు 3:13 => పైరు ముదిరినది, కొడవలిపెటిట్ కోయుడి; గానుగ నిండియునన్ది; తొటుల్ పొరిల్ 

పారుచునన్వి, జనుల దోషము అతయ్ధికమాయెను, మీరు దిగి రండి. 

లూకా 17:28 => లోతు దినములలో జరిగినటుట్ను జరుగును. జనులు తినుచు తార్గుచు కొనుచు 

అముమ్చు నారు నాటుచు ఇండుల్ కటుట్చు నుండిరి. 
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రోమీయులకు 5:13 => ఏలయనగా ధరమ్శాసత్రము వచిచ్నదనుక పాపము లోకములో ఉండెను గాని 

ధరమ్శాసత్రము లేనపుప్డు పాపము ఆరోపింపబడదు. 

1 పేతురు 4:18 => మరియు నీతిమంతుడే రకిష్ంపబడుట దురల్భమైతే భకిత్హీనుడును పాపియు 

ఎకక్డ నిలుతురు? 

2 పేతురు 2:7 => దురామ్రుగ్ల కామవికారయుకత్మైన నడవడిచేత బహు బాధపడిన నీతిమంతుడగు 

లోతును తపిప్ంచెను. 

పర్కటన 11:8 => వారి శవములు ఆ మహాపటట్ణపు సంతవీధిలో పడియుండును; వానికి ఉపమాన 

రూపముగా సొదొమ అనియు ఐగుపుత్ అనియు పేరు; అచచ్ట వారి పర్భువు కూడ సిలువవేయబడెను. 

వచనము 14 

లోతు అబార్మును విడిచిపోయిన తరువాత యెహోవా ఇదిగో నీ కనున్లెతిత్ నీవు ఉనన్చోట నుండి 

ఉతత్రపుతటుట్ దకిష్ణపుతటుట్ తూరుప్తటుట్ పడమరతటుట్ను చూడుము; 

ఆదికాండము 13:11 => కాబటిట్ లోతు తనకు యొరాద్ను పార్ంతమంతటిని ఏరప్రచుకొని తూరుప్గా 

పర్యాణము చేసెను. అటుల్ వారు ఒకరికొకరు వేరై పోయిరి. 

ఆదికాండము 13:10 => లోతు తన కనున్లెతిత్ యొరాద్ను పార్ంతమంతటిని చూచెను. యెహోవా 

సొదొమ గొమొఱాఱ్ అను పటట్ణములను నాశనము చేయకమునుపు సోయరుకు వచుచ్వరకు 

అదంతయు యెహోవా తోటవలెను ఐగుపుత్ దేశమువలెను నీళుల్ పారు దేశమై యుండెను. 

యెషయా 49:18 => కనున్లెతిత్ నలుదిశల చూడుము వీరందరు కూడుకొనుచు నీయొదద్కు 

వచుచ్చునాన్రు నీవు వీరినందరిని ఆభరణముగా ధరించుకొందువు పెండిల్కుమారెత్ ఒడా డ్ణము 

ధరించుకొనునటుల్ నీవు వారిని అలంకారముగా ధరించుకొందువు నా జీవముతోడని పర్మాణము 

చేయుచునాన్నని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

యెషయా 60:4 => కనున్లెతిత్ చుటుట్ చూడుము వీరందరు కూడుకొని నీయొదద్కు వచుచ్చునాన్రు నీ 

కుమారులు దూరమునుండి వచుచ్చునాన్రు నీ కుమారెత్లు చంకనెతత్బడి వచుచ్చునాన్రు. 
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ఆదికాండము 28:14 => నీ సంతానము భూమిమీద లెకక్కు ఇసుక రేణువులవలెనగును; నీవు 

పడమటితటుట్ను తూరుప్తటుట్ను ఉతత్రపుతటుట్ను దకిష్ణపుతటుట్ను వాయ్పించెదవు, భూమియొకక్ 

వంశములనిన్యు నీ మూలముగాను నీ సంతానము మూలముగాను ఆశీరవ్దింపబడును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 3:27 => నీవు ఈ యొరాద్నును దాటకూడదు గాని నీవు పిసాగ్కొండయెకిక్ 

కనున్లెతిత్ పడమటివైపును ఉతత్రవైపును దకిష్ణవైపును తూరుప్వైపును తేరి చూడుము. 

ఆదికాండము 28:4 => ఆయన నీకు, అనగా నీకును నీతో కూడ నీ సంతానమునకును 

అబార్హామునకు అనుగర్హించిన ఆశీరావ్దమును దయచేయును గాక అని అతని దీవించి 

ఆదికాండము 35:12 => నేను అబార్హామునకును ఇసాస్కునకును ఇచిచ్న దేశము నీకిచెచ్దను; నీ 

తరువాత నీ సంతానమునకు ఈ దేశము నిచెచ్దనని అతనితో చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 3:8 => కాబటిట్ ఐగుపీత్యుల చేతిలోనుండి వారిని విడిపించుటకును, ఆ 

దేశములోనుండి విశాలమైన మంచి దేశమునకు, అనగా కనానీయులకు హితీత్యులకు 

అమోరీయులకు పెరిజీజ్యులకు హివీవ్యులకు యెబూసీయులకు నివాససాథ్నమై, పాలు తేనెలు 

పర్వహించు దేశమునకు వారిని నడిపించుటకును దిగివచిచ్యునాన్ను. 

నిరగ్మకాండము 33:1 => మరియు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను నీవును నీవు ఐగుపుత్ దేశమునుండి 

తోడుకొనివచిచ్న పర్జలును బయలుదేరి, నేను అబార్హాముతోను ఇసాస్కుతోను యాకోబుతోను 

పర్మాణముచేసి నీ సంతానమునకు దీనినిచెచ్దనని చెపిప్న పాలు తేనెలు పర్వహించు దేశమునకు 

లేచిపొండి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:8 => ఇదిగో ఆ దేశమును మీకు అపప్గించితిని మీరు వెళి ల్ యెహోవా మీ 

పితరులైన అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులకును వారి తరువాత వారి సంతానమునకును ఇచెచ్దనని 

నేను పర్మాణముచేసిన దేశమును సావ్ధీనపరచుకొనుడి. 

యెహోషువ 2:9 => యెహోవా ఈ దేశమును మీకిచుచ్చునాన్డనియు, మీవలన మాకు భయము 

పుటుట్ననియు, మీ భయమువలన ఈ దేశనివాసులందరికి ధైరయ్ము చెడుననియు నేనెరుగుదును. 

కీరత్నలు 105:42 => ఏలయనగా ఆయన తన పరిశుదధ్ వాగాద్నమును తనసేవకుడైన అబార్హామును 

జాఞ్పకము చేసికొని 
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యెషయా 51:2 => మీ తండిర్యైన అబార్హాము సంగతి ఆలోచించుడి మిముమ్ను కనిన శారాను 

ఆలోచించుడి అతడు ఒంటరియై యుండగా నేను అతని పిలిచితిని అతనిని ఆశీరవ్దించి అతనిని 

పెకుక్మంది యగునటుల్ చేసితిని.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:3 => నీవు నీ దేశమును నీ సవ్జనమును విడిచి బయలుదేరి, నేను నీకు 

చూపింపబోవు దేశమునకు రమమ్ని అతనితో చెపెప్ను. 

హెబీర్యులకు 7:6 => వారితో సంబంధించిన వంశావళి లేనివాడైన మెలీక్సెదెకు అబార్హాము నొదద్ 

పదియవ వంతు పుచుచ్కొని వాగాద్నములను పొందినవానిని ఆశీరవ్దించెను. 

వచనము 15 

ఎందుకనగా నీవు చూచుచునన్ యీ దేశమంతటిని నీకును నీ సంతానమునకును సదాకాలము 

ఇచెచ్దను. 

ఆదికాండము 12:7 => యెహోవా అబార్మునకు పర్తయ్క్షమయి నీ సంతానమునకు ఈ 

దేశమిచెచ్దనని చెపప్గా అతడు తనకు పర్తయ్క్షమైన యెహోవాకు ఒక బలిపీఠమును కటెట్ను. 

ఆదికాండము 15:18 => ఆ దినమందే యెహోవా ఐగుపుత్ నది మొదలుకొని గొపప్ నదియైన 

యూఫర్టీసు నది వరకు ఈ దేశమును, అనగా 

ఆదికాండము 17:7 => నేను నీకును నీ తరువాత నీ సంతానమునకును దేవుడనై యుండునటుల్, 

నాకును నీకును, నీ తరువాతవారి తరములలో నీ సంతతికిని మధయ్ నా నిబంధనను నితయ్నిబంధనగా 

సిథ్రపరచెదను. 

ఆదికాండము 17:8 => నీకును నీ తరువాత నీ సంతతికిని నీవు పరదేశివైయునన్ దేశమును, అనగా 

కనానను దేశమంతటిని నితయ్సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్ వారికి దేవుడనై యుందునని అతనితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 18:18 => అబార్హాము నిశచ్యముగా బలముగల గొపప్ జనమగును. అతని 

మూలముగా భూమిలోని సమసత్ జనములును ఆశీరవ్దింపబడును. 

ఆదికాండము 24:7 => నా తండిర్ యింటనుండియు నేను పుటిట్న దేశమునుండియు ననున్ తెచిచ్ 

నాతో మాటలాడి నీ సంతానమునకు ఈ దేశమునిచెచ్దనని పర్మాణము చేసి నాతో చెపిప్న పరలోకపు 
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దేవుడగు యెహోవా తన దూతను నీకు ముందుగా పంపును; అకక్డనుండి నీవు నా కుమారునికి 

భారయ్ను తీసికొనివచెచ్దవు. 

ఆదికాండము 26:3 => ఈ దేశమందు పరవాసివై యుండుము. నేను నీకు తోడైయుండి నినున్ 

ఆశీరవ్దించెదను; 

ఆదికాండము 26:4 => ఏలయనగా నీకును నీ సంతానమునకును ఈ దేశములనిన్యు ఇచిచ్, నీ 

తండిర్యైన అబార్హాముతో నేను చేసిన పర్మాణము నెరవేరిచ్, ఆకాశ నక్షతర్ములవలె నీ సంతానమును 

విసత్రింపచేసి ఈ దేశములనిన్యు నీ సంతానమునకు ఇచెచ్దను. నీ సంతానమువలన సమసత్ 

భూలోకములోని సమసత్ జనులు ఆశీరవ్దింపబడుదురు. 

ఆదికాండము 28:4 => ఆయన నీకు, అనగా నీకును నీతో కూడ నీ సంతానమునకును 

అబార్హామునకు అనుగర్హించిన ఆశీరావ్దమును దయచేయును గాక అని అతని దీవించి 

ఆదికాండము 28:13 => మరియు యెహోవా దానికి పైగా నిలిచి నేను నీ తండిర్యైన అబార్హాము 

దేవుడను ఇసాస్కు దేవుడైన యెహోవాను; నీవు పండుకొనియునన్ యీ భూమిని నీకును నీ 

సంతానమునకును ఇచెచ్దను.  

ఆదికాండము 35:12 => నేను అబార్హామునకును ఇసాస్కునకును ఇచిచ్న దేశము నీకిచెచ్దను; నీ 

తరువాత నీ సంతానమునకు ఈ దేశము నిచెచ్దనని అతనితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 48:4 => ఇదిగో నీకు సంతానాభివృదిధ్ పొందించి నినున్ విసత్రింపచేసి నీవు జనముల 

సమూహమగునటుల్ చేసి, నీ తరువాత నీ సంతానమునకు ఈ దేశమును నితయ్సావ్సథ్య్ముగా ఇచెచ్దనని 

సెలవిచెచ్ను 

నిరగ్మకాండము 33:1 => మరియు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను నీవును నీవు ఐగుపుత్ దేశమునుండి 

తోడుకొనివచిచ్న పర్జలును బయలుదేరి, నేను అబార్హాముతోను ఇసాస్కుతోను యాకోబుతోను 

పర్మాణముచేసి నీ సంతానమునకు దీనినిచెచ్దనని చెపిప్న పాలు తేనెలు పర్వహించు దేశమునకు 

లేచిపొండి. 

సంఖాయ్కాండము 34:2 => కనాను దేశమున, అనగా పొలిమేరలచొపుప్న మీరు చీటుల్వేసి 

సావ్సథ్య్ముగా పంచుకొను కనాను దేశమున 
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సంఖాయ్కాండము 34:12 => ఆ సరిహదుద్ యొరాద్నునదివరకు దిగి ఉపుప్ సముదర్ముదనుక 

వాయ్పించును. ఆ దేశము చుటుట్నునన్ సరిహదుద్ల మధయ్నునన్ దేశము మీదైయుండునని వారి 

కాజాఞ్పించుము. 

సంఖాయ్కాండము 34:13 => మోషే ఇశార్యేలీయులతో మీరు చీటల్చేత పొందబోవుచునన్ దేశము 

ఇది. యెహోవా తొమిమ్ది గోతర్ములకును అరధ్గోతర్మునకును దీనినియయ్వలెనని ఆజాఞ్పించెను; 

సంఖాయ్కాండము 34:14 => ఏలయనగా తమ తమ పితరుల కుటుంబముల పర్కారము 

రూబేనీయులును గాదీయులును తమ తమ సావ్సథ్య్ములనొందిరి. 

సంఖాయ్కాండము 34:15 => మనషే ష్ అరధ్గోతర్పువారు తమ సావ్సథ్య్మునొందిరి. ఆ రెండు 

గోతర్పువారును అరధ్గోతర్పువారును సూరోయ్దయ దికుక్న, అనగా తూరుప్దికుక్న యెరికోయొదద్ 

యొరాద్ను ఇవతల తమ తమ సావ్సథ్య్ములను పొందిరని చెపెప్ను. 

సంఖాయ్కాండము 34:16 => మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

సంఖాయ్కాండము 34:17 => ఆ దేశమును మీకు సావ్సథ్య్ముగా పంచిపెటట్వలసినవారెవరనగా, 

యాజకుడైన ఎలియాజరును నూను కుమారుడైన యెహోషువయు. 

సంఖాయ్కాండము 34:18 => మరియు ఆ దేశమును మీకు సావ్సథ్య్ముగా పంచిపెటుట్టకు పర్తి 

గోతర్ములో ఒకొక్క పర్ధానుని ఏరప్రచుకొనవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 34:19 => వారెవరనగా, యూదావారి గోతర్ములో యెఫునెన్ కుమారుడైన కాలేబు. 

సంఖాయ్కాండము 34:20 => షిమోయ్నీయుల గోతర్ములో అమీహూదు కుమారుడైన షెమూయేలు, 

సంఖాయ్కాండము 34:21 => బెనాయ్మీనీయుల గోతర్ములో కిసో ల్ను కుమారుడైన ఎలీదాదు. 

సంఖాయ్కాండము 34:22 => దానీయుల గోతర్ములో యొగిల్ కుమారుడైన బుకీక్ పర్ధాని, 

సంఖాయ్కాండము 34:23 => యోసేపు పుతుర్లలో ఏఫోదు కుమారుడైన హనీన్యేలు మనషీష్యుల 

గోతర్పర్ధాని, 

సంఖాయ్కాండము 34:24 => ఎఫార్యిమీయుల గోతర్ములో షిపాత్ను కుమారుడైన కెమూయేలు 

పర్ధాని, 
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సంఖాయ్కాండము 34:25 => జెబూలూనీయుల గోతర్ములో పరాన్కు కుమారుడైన ఎలీషాపాను 

పర్ధాని, 

సంఖాయ్కాండము 34:26 => ఇశాశ్ఖారీయుల గోతర్ములో అజాను కుమారుడైన పలీత్యేలు పర్ధాని, 

సంఖాయ్కాండము 34:27 => ఆషేరీయుల గోతర్ములో షెలోమి కుమారుడైన అహీహూదు పర్ధాని. 

సంఖాయ్కాండము 34:28 => నఫాత్లీయుల గోతర్ములో అమీహూదు కుమారుడైన పెదహేలు పర్ధాని. 

సంఖాయ్కాండము 34:29 => కనాను దేశములో ఇశార్యేలీయులకు వారి వారి సావ్సథ్య్ములను 

పంచిపెటుట్టకు యెహోవా ఆజాఞ్పించినవారు వీరే. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 26:2 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచుచ్చునన్ నీ భూమిలోనుండి నీవు 

కూరుచ్కొను భూఫలములనిన్టిలోను పర్థమ ఫలములను తీసికొని గంపలో ఉంచి, నీ దేవుడైన 

యెహోవా తన నామమునకు మందిరమును ఏరప్రచుకొను సథ్లమునకు వెళి ల్  

దివ్తీయోపదేశకాండము 26:3 => ఆ దినములలోనుండు యాజకునియొదద్కు పోయి యెహోవా మన 

పితరులకిచెచ్దనని పర్మాణము చేసిన దేశమునకు నేను వచిచ్యునన్ సంగతి నేడు నీ దేవుడైన 

యెహోవా సనిన్ధిని ఒపుప్కొనుచునాన్నని అతనితో చెపప్వలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 26:4 => యాజకుడు ఆ గంపను నీచేతిలోనుండి తీసికొని నీ దేవుడైన 

యెహోవా బలిపీఠమునెదుట ఉంచగా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 34:4 => మరియు యెహోవా అతనితో ఇటల్నెను నీ సంతానమునకిచెచ్దనని 

అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులకు నేను పర్మాణము చేసిన దేశము ఇదే. కనున్లార నినున్ దాని 

చూడనిచిచ్తిని గాని నీవు నదిదాటి అకక్డికి వెళల్కూడదు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:7 => నీ జనులైన ఇశార్యేలీయుల యెదుటనుండి ఈ దేశపు 

కాపురసుథ్లను తోలివేసి, నీ సేన్హితుడైన అబార్హాముయొకక్ సంతతికి దీనిని శాశవ్తముగానిచిచ్న మా 

దేవుడవు నీవే. 

నెహెమాయ్ 9:7 => దేవా యెహోవా, అబార్మును ఏరప్రచుకొని, కలీద్యుల ఊరు అను సథ్లము నుండి 

ఇవతలకు అతని రపిప్ంచి అతనికి అబార్హామను పేరు పెటిట్నవాడవు నీవే. 
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నెహెమాయ్ 9:8 => అతడు నమమ్కమైన మనసుస్గల వాడని యెరిగి, కనానీయులు హితీత్యులు 

అమోరీయులు పెరిజీజ్యులు యెబూసీయులు గిరాగ్షీయులు అనువారి దేశమును అతని 

సంతతివారికిచుచ్నటుల్ ఆతనితో నిబంధన చేసినవాడవు నీవే. 

కీరత్నలు 37:22 => యెహోవా ఆశీరావ్దము నొందినవారు భూమిని సవ్తంతిర్ంచుకొందురు ఆయన 

శపించినవారు నిరూమ్లమగుదురు. 

కీరత్నలు 37:29 => నీతిమంతులు భూమిని సవ్తంతిర్ంచుకొందురు వారు దానిలో నితయ్ము 

నివసించెదరు. 

కీరత్నలు 105:9 => ఇసాస్కుతో తాను చేసిన పర్మాణమును నితయ్ము ఆయన జాఞ్పకము చేసికొనును. 

కీరత్నలు 105:10 => వారి సంఖయ్ కొదిద్గానుండగను ఆ కొదిద్మంది ఆ దేశమందు పరదేశులై 

యుండగను 

కీరత్నలు 105:11 => కొలవబడిన సావ్సథ్య్ముగా కనానుదేశమును మీకిచెచ్దనని ఆయన సెలవిచెచ్ను 

కీరత్నలు 105:12 => ఆ మాట యాకోబునకు కటట్డగాను ఇశార్యేలునకు నితయ్ నిబంధనగాను 

సిథ్రపరచియునాన్డు. 

కీరత్నలు 112:1 => యెహోవాను సుత్తించుడి యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవాడు ఆయన 

ఆజఞ్లనుబటిట్ అధికముగా ఆనందించువాడు ధనుయ్డు. 

కీరత్నలు 112:2 => వాని సంతతివారు భూమిమీద బలవంతులగుదురు యథారథ్వంతుల 

వంశపువారు దీవింపబడుదురు 

యెషయా 63:18 => నీ పరిశుదధ్ జనులు సవ్లప్కాలమే దేశమును అనుభవించిరి మా శతుర్వులు నీ 

పరిశుదాధ్లయమును తొర్కిక్యునాన్రు.  

మతత్యి 5:5 => సాతివ్కులు ధనుయ్లు ? వారు భూలోకమును సవ్తంతిర్ంచుకొందురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:5 => ఆయన ఇందులో అతనికి పాదము పటుట్నంత భూమినైనను 

సావ్సథ్య్ముగా ఇయయ్క, అతనికి కుమారుడు లేనపుప్డు అతనికిని, అతని తరువాత అతని 

సంతానమునకును దీనిని సావ్ధీనపరతునని అతనికి వాగాద్నము చేసెను. 
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ఆదికాండము 15:7 => మరియు ఆయన నీవు ఈ దేశమును సవ్తంతిర్ంచుకొనునటుల్ దాని 

నీకిచుచ్టకు కలీద్యుల ఊరను పటట్ణములో నుండి నినున్ ఇవతలకు తీసికొని వచిచ్న యెహోవాను నేనే 

అని చెపిప్నపుప్డు 

ఆదికాండము 31:3 => అపుప్డు యెహోవా నీ పితరుల దేశమునకు నీ బంధువులయొదద్కు తిరిగి 

వెళుల్ము; నేను నీకు తోడైయుండెదనని యాకోబుతో చెపప్గా 

ఆదికాండము 46:3 => ఆయన నేనే దేవుడను, నీ తండిర్ దేవుడను, ఐగుపుత్నకు వెళుల్టకు 

భయపడకుము, అకక్డ నినున్ గొపప్ జనముగా చేసెదను. 

ఆదికాండము 50:24 => యోసేపు తన సహోదరులను చూచి నేను చనిపోవుచునాన్ను; దేవుడు 

నిశచ్యముగా మిముమ్ను చూడవచిచ్, యీ దేశములోనుండి తాను అబార్హాము ఇసాస్కు 

యాకోబులతో పర్మాణము చేసి యిచిచ్న దేశమునకు మిముమ్ను తీసికొనిపోవునని చెపెప్ను 

నిరగ్మకాండము 3:8 => కాబటిట్ ఐగుపీత్యుల చేతిలోనుండి వారిని విడిపించుటకును, ఆ 

దేశములోనుండి విశాలమైన మంచి దేశమునకు, అనగా కనానీయులకు హితీత్యులకు 

అమోరీయులకు పెరిజీజ్యులకు హివీవ్యులకు యెబూసీయులకు నివాససాథ్నమై, పాలు తేనెలు 

పర్వహించు దేశమునకు వారిని నడిపించుటకును దిగివచిచ్యునాన్ను. 

నిరగ్మకాండము 32:13 => నీ సేవకులైన అబార్హామును ఇసాస్కును ఇశార్యేలును జాఞ్పకము 

చేసికొనుము. నీవు వారితో ఆకాశనక్షతర్ములవలె మీ సంతానము అభివృదిధ్జేసి నేను చెపిప్న యీ 

సమసత్భూమిని మీ సంతానమునకిచెచ్దననియు, వారు నిరంతరము దానికి హకుక్దారులగుదురనియు 

వారితో నీతోడని పర్మాణముచేసి చెపిప్తివనెను. 

లేవీయకాండము 10:15 => హోమదర్వయ్ రూపమైన కొర్వువ్ను గాక యెహోవా సనిన్ధిని 

అలాల్డింపబడిన దానిగా దానిని అలాల్డించునటుల్ పర్తిషిఠ్తమైన జబబ్ను అలాల్డించు బోరను 

తీసికొనిరావలెను. నితయ్మైన కటట్డచొపుప్న అవి నీకును నీ కుమారులకును చెందును. అటుల్ యెహోవా 

ఆజాఞ్పించెను. 

సంఖాయ్కాండము 10:29 => మోషే మామయగు మిదాయ్నీయుడైన రెవూయేలు కుమారుడగు 

హోబాబుతో మోషే యెహోవా మాకిచెచ్దనని చెపిప్న సథ్లమునకు మేము పర్యాణమై పోవుచునాన్ము; 

Page  of 797 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

మాతోకూడ రముమ్; మేము మీకు మేలు చేసెదము; యెహోవా ఇశార్యేలీయులకు తాను చేయబోవు 

మేలునుగూరిచ్ వాగాద్నము చేసెననగా 

సంఖాయ్కాండము 11:12 => నేనే యీ సరవ్ జనమును గరభ్మున ధరించితినా? నేనే వీరిని కంటినా? 

పాలిచిచ్ పెంచెడు తండిర్ పసిపిలల్ను మోయునటుల్ నేను వీరి తండుర్లకు పర్మాణపూరవ్కముగా ఇచిచ్న 

దేశమునకు వీరిని నీ రొముమ్న ఎతుత్కొనిపొమమ్ని నాతో చెపుప్చునాన్వు.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:8 => ఇదిగో ఆ దేశమును మీకు అపప్గించితిని మీరు వెళి ల్ యెహోవా మీ 

పితరులైన అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులకును వారి తరువాత వారి సంతానమునకును ఇచెచ్దనని 

నేను పర్మాణముచేసిన దేశమును సావ్ధీనపరచుకొనుడి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 3:27 => నీవు ఈ యొరాద్నును దాటకూడదు గాని నీవు పిసాగ్కొండయెకిక్ 

కనున్లెతిత్ పడమటివైపును ఉతత్రవైపును దకిష్ణవైపును తూరుప్వైపును తేరి చూడుము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:10 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీ పితరులైన అబార్హాము ఇసాస్కు 

యాకోబులతో చేసిన పర్మాణమునుబటిట్ నినున్ ఆ దేశములో పర్వేశపెటిట్, నీవు కటట్ని గొపప్వగు మంచి 

పురములను 

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:5 => నీవు వారి దేశమునకు వచిచ్ దాని సావ్ధీనపరచుకొనుటకు నీ 

నీతియైనను నీ హృదయ యథారథ్తయైనను హేతువుకాదు. ఈ జనముల చెడుతనమునుబటిట్యే 

యెహోవా నీ పితరులైన అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులతో పర్మాణముచేసిన మాటను సాథ్పించుటకై 

నీ దేవుడైన యెహోవా వారిని నీ యెదుటనుండి వెళల్గొటుట్చునాన్డు. 

యెహోషువ 21:43 => యెహోవా పర్మాణము చేసి వారి పితరుల కిచెచ్దనని చెపిప్న దేశమంతయు 

ఆయన ఇశార్యేలీయుల కపప్గించెను. వారు దాని సావ్ధీనపరచుకొని దానిలో నివసించిరి. 

1 రాజులు 8:34 => నీవు ఆకాశమందు విని, ఇశార్యేలీయులగు నీ జనులు చేసిన పాపమును 

క్షమించి, వారి పితరులకు నీవిచిచ్న దేశములోనికి వారిని తిరిగి రపిప్ంచుము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:18 => వేయితరములవరకు ఆ మాట నిలుచునని ఆయన సెలవిచెచ్ను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 6:25 => ఆకాశమందు నీవు విని, నీ జనులైన ఇశార్యేలీయులు చేసిన 

పాపమును క్షమించి, వారికిని వారి పితరులకును నీవిచిచ్న దేశమునకు వారిని మరల 

రపిప్ంచుదువుగాక. 

నెహెమాయ్ 9:23 => వారి సంతతిని ఆకాశపు నక్షతర్ములంత విసాత్రముగా చేసి, పర్వేశించి 

సవ్తంతిర్ంచుకొనునటుల్ వారి పితరులకు నీవు వాగాద్నము చేసిన దేశములోనికి వారిని రపిప్ంపగా 

కీరత్నలు 105:11 => కొలవబడిన సావ్సథ్య్ముగా కనానుదేశమును మీకిచెచ్దనని ఆయన సెలవిచెచ్ను 

యిరిమ్యా 32:22 => మీకిచెచ్దనని వారి పితరులకు పర్మాణముచేసి, పాలు తేనెలు పర్వహించు ఈ 

దేశమును వారికిచిచ్తివి. 

యెహెజేక్లు 47:14 => నేను పర్మాణముచేసి మీ పితరులకు ఈ దేశము ఇచిచ్తిని గనుక ఏమియు 

భేదములేకుండ మీలో పర్తివాడును దానిలో సావ్సథ్య్మునొందును; ఈలాగున అది మీకు 

సావ్సథ్య్మగును. 

గలతీయులకు 3:16 => అబార్హామునకును అతని సంతానమునకును వాగాద్నములు చేయబడెను; 

ఆయన అనేకులనుగూరిచ్ అనన్టుట్ నీ సంతానములకును అని చెపప్క ఒకనిగూరిచ్ అనన్టే ట్ నీ 

సంతానమునకును అనెను; ఆ సంతానము కీర్సుత్ 

హెబీర్యులకు 11:8 => అబార్హాము పిలువబడినపుప్డు విశావ్సమునుబటిట్ ఆ పిలుపునకు లోబడి, 

తాను సావ్సథ్య్ముగా పొందనైయునన్ పర్దేశమునకు బయలువెళె ల్ను. మరియు ఎకక్డికి వెళల్వలెనో అది 

ఎరుగక బయలువెళె ల్ను 

వచనము 16 

మరియు నీ సంతానమును భూమిమీద నుండు రేణువులవలె విసత్రింప చేసెదను; ఎటల్నగా ఒకడు 

భూమిమీద నుండు రేణువులను లెకిక్ంప గలిగినయెడల నీ సంతానమును కూడ లెకిక్ంపవచుచ్ను. 

ఆదికాండము 12:2 => నినున్ గొపప్ జనముగా చేసి నినున్ ఆశీరవ్దించి నీ నామమును గొపప్ 

చేయుదును, నీవు ఆశీరావ్దముగా నుందువు. 
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ఆదికాండము 12:3 => నినున్ ఆశీరవ్దించు వారిని ఆశీరవ్దించెదను; నినున్ దూషించు వాని 

శపించెదను; భూమి యొకక్ సమసత్ వంశములు నీయందు ఆశీరవ్దించబడునని అబార్ముతో అనగా 

ఆదికాండము 15:5 => మరియు ఆయన వెలుపలికి అతని తీసికొనివచిచ్ నీవు ఆకాశమువైపు 

తేరిచూచి నక్షతర్ములను లెకిక్ంచుటకు నీచేతనైతే లెకిక్ంచుమని చెపిప్ నీ సంతానము ఆలాగవునని 

చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 17:6 => నీకు అతయ్ధికముగా సంతానవృదిధ్ కలుగజేసి నీలోనుండి జనములు 

వచుచ్నటుల్ నియమించుదును, రాజులును నీలోనుండి వచెచ్దరు. 

ఆదికాండము 17:16 => నేనామెను ఆశీరవ్దించి ఆమెవలన నీకు కుమారుని కలుగజేసెదను; 

నేనామెను ఆశీరవ్దించెదను; ఆమె జనములకు తలిల్యై యుండును; జనముల రాజులు ఆమెవలన 

కలుగుదురని అబార్హాముతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 17:20 => ఇషామ్యేలునుగూరిచ్ నీవు చేసిన మనవి నేను వింటిని. ఇదిగో నేనతనిని 

ఆశీరవ్దించి అతనికి సంతానాభివృదిధ్ కలుగజేసి అతయ్ధికముగా అతని విసత్రింపజేసెదను; అతడు 

పండెర్ండు మంది రాజులను కనును; అతనిని గొపప్ జనముగా చేసెదను; 

ఆదికాండము 18:18 => అబార్హాము నిశచ్యముగా బలముగల గొపప్ జనమగును. అతని 

మూలముగా భూమిలోని సమసత్ జనములును ఆశీరవ్దింపబడును. 

ఆదికాండము 21:13 => అయినను ఈ దాసి కుమారుడును నీ సంతానమే గనుక అతనికూడ ఒక 

జనముగా చేసెదనని అబార్హాముతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 22:17 => నేను నినున్ ఆశీరవ్దించి ఆకాశ నక్షతర్ములవలెను సముదర్తీరమందలి 

యిసుకవలెను నీ సంతానమును నిశచ్యముగా విసత్రింపచేసెదను; నీ సంతతివారు తమ శతుర్వుల 

గవిని సావ్ధీనపరచుకొందురు. 

ఆదికాండము 25:1 => అబార్హాము మరల ఒక సతరీని వివాహము చేసికొనెను, ఆమె పేరు కెతూరా. 

ఆదికాండము 25:2 => ఆమె అతనికి జిమార్ను, యొకాష్ను, మెదాను, మిదాయ్ను, ఇషాబ్కు, షూవహు 

అనువారిని కనెను. 
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ఆదికాండము 25:3 => యొకాష్ను షేబను దెదానును కనెను. అషూష్రీయులు లెతూషీయులు 

లెయుమీయులు అనువారు ఆ దెదాను సంతతివారు. 

ఆదికాండము 25:4 => ఏయిఫా ఏఫెరు హనోకు అబీదా ఎలాద్యా అనువారు ఆ మిదాయ్ను 

సంతతివారు. 

ఆదికాండము 25:5 => వీరందరు కెతూరా సంతతివారు. అబార్హాము తనకు కలిగినది యావతుత్ 

ఇసాస్కుకిచెచ్ను. 

ఆదికాండము 25:6 => అబార్హాము తన ఉపపతున్ల కుమారులకు బహుమానములిచిచ్, తాను 

సజీవుడై యుండగానే తన కుమారుడగు ఇసాస్కు నొదద్నుండి తూరుప్తటుట్గా తూరుప్దేశమునకు వారిని 

పంపివేసెను. 

ఆదికాండము 25:7 => అబార్హాము బర్దికిన సంవతస్రములు నూట డెబబ్దియైదు. 

ఆదికాండము 25:8 => అబార్హాము నిండు వృదాధ్పయ్మునకు వచిచ్నవాడై మంచి ముసలితనమున 

పార్ణము విడిచి మృతిబొంది తన పితరులయొదద్కు చేరచ్బడెను. 

ఆదికాండము 25:9 => హితీత్యుడైన సోహరు కుమారుడగు ఎఫోర్ను పొలమందలి మకేప్లా గుహలో 

అతని కుమారులగు ఇసాస్కును ఇషామ్యేలును అతనిని పాతిపెటిట్రి; అది మమేర్ యెదుట నునన్ది. 

ఆదికాండము 25:10 => అబార్హాము హేతు కుమారులయొదద్ కొనిన పొలములోనే అబార్హామును 

అతని భారయ్యైన శారాయును పాతిపెటట్బడిరి. 

ఆదికాండము 25:11 => అబార్హాము మృతిబొందిన తరువాత దేవుడు అతని కుమారుడగు 

ఇసాస్కును ఆశీరవ్దించెను; అపుప్డు ఇసాస్కు బేయేర  లహాయిరోయి దగగ్ర కాపురముండెను. 

ఆదికాండము 25:12 => ఐగుపీత్యురాలును శారా దాసియునైన హాగరు అబార్హామునకు కనిన 

అబార్హాము కుమారుడగు ఇషామ్యేలు వంశావళి యిదే. 

ఆదికాండము 25:13 => ఇషామ్యేలు జేయ్షఠ్కుమారుడైన నేబాయోతు కేదారు అదబ్యేలు మిబాశ్ము 

ఆదికాండము 25:14 => మిషామ్ దూమానమశాశ్ 

ఆదికాండము 25:15 => హదరు తేమా యెతూరు నాపీషు కెదెమా 
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ఆదికాండము 25:16 => ఇవి వారి వారి వంశావళుల పర్కారము వారి వారి పేరుల చొపుప్న 

ఇషామ్యేలు కుమారులయొకక్ పేరులు వారి వారి గార్మములలోను వారి వారి కోటలలోను 

ఇషామ్యేలు కుమారులు వీరే, వారి పేరులు ఇవే, వారివారి జనముల పర్కారము వారు పండెర్ండుగురు 

రాజులు. 

ఆదికాండము 25:17 => ఇషామ్యేలు బర్దికిన సంవతస్రములు నూట ముపప్దియేడు. అపుప్డతడు 

పార్ణము విడిచి మృతిబొంది తన పితరులయొదద్కు చేరచ్బడెను. 

ఆదికాండము 25:18 => వారు అషూష్రునకు వెళుల్ మారగ్మున హవీలా మొదలుకొని ఐగుపుత్ 

ఎదుటనునన్ షూరువరకు నివసించువారు . అతడు తన సహోదరులందరి యెదుట 

నివాసమేరప్రచుకొనెను. 

ఆదికాండము 25:19 => అబార్హాము కుమారుడగు ఇసాస్కు వంశావళి యిదే. అబార్హాము 

ఇసాస్కును కనెను. 

ఆదికాండము 25:20 => ఇసాస్కు పదద్నరాములో నివసించు సిరియావాడైన బెతూయేలు 

కుమారెత్యును సిరియావాడైన లాబాను సహోదరియునైన రిబాక్ను పెండిల్ చేసికొనన్పుప్డు నలుబది 

సంవతస్రములవాడు. 

ఆదికాండము 25:21 => ఇసాస్కు భారయ్ గొడార్లు గనుక అతడు ఆమె విషయమై యెహోవాను 

వేడుకొనెను. యెహోవా అతని పార్రథ్న వినెను గనుక అతని భారయ్యైన రిబాక్ గరభ్వతి ఆయెను. 

ఆదికాండము 25:22 => ఆమె గరభ్ములో శిశువులు ఒకనితోనొకడు పెనుగులాడిరి గనుక ఆమె 

ఈలాగైతే నేను బర్దుకుట యెందుకని అనుకొని యీ విషయమై యెహోవాను అడుగ వెళె ల్ను. అపుప్డు 

యెహోవా ఆమెతో నిటల్నెను 

ఆదికాండము 25:23 => రెండు జనములు నీ గరభ్ములో కలవు. రెండు జనపదములు నీ 

కడుపులోనుండి పర్తేయ్కముగా వచుచ్ను. ఒక జనపదము కంటె ఒక జనపదము బలిషట్మై యుండును. 

పెదద్వాడు చినన్వానికి దాసుడగును అనెను.  

ఆదికాండము 25:24 => ఆమె పర్సూతి కావలసిన దినములు నిండినపుప్డు ఆమె గరభ్మందు 

కవలవారు ఉండిరి. 
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ఆదికాండము 25:25 => మొదటివాడు ఎఱ ఱ్నివాడుగా బయటికివచెచ్ను. అతని ఒళల్ంతయు 

రోమవసత్రమువలె నుండెను గనుక అతనికి ఏశావు అను పేరు పెటిట్రి. 

ఆదికాండము 25:26 => తరువాత అతని సహోదరుడు బయటికి వచిచ్నపుప్డు అతని చెయియ్ ఏశావు 

మడిమెను పటుట్కొని యుండెను గనుక అతనికి యాకోబు అను పేరు పెటట్బడెను. ఆమె వారిని 

కనినపుప్డు ఇసాస్కు అరువది యేండల్వాడు. 

ఆదికాండము 25:27 => ఆ చినన్వారు ఎదిగినపుప్డు ఏశావు వేటాడుటయందు నేరప్రియై 

అరణయ్వాసిగా నుండెను; యాకోబు సాధువై గుడారములలో నివసించుచుండెను. 

ఆదికాండము 25:28 => ఇసాస్కు ఏశావు తెచిచ్న వేటమాంసమును తినుచుండెను గనుక అతని 

పేర్మించెను; రిబాక్ యాకోబును పేర్మించెను. 

ఆదికాండము 25:29 => ఒకనాడు యాకోబు కలగూరవంటకము వండుకొనుచుండగా ఏశావు 

అలసినవాడై పొలములోనుండి వచిచ్ 

ఆదికాండము 25:30 => నేను అలసియునాన్ను; ఆ యెఱ ఱ్ యెఱ ఱ్గా నునన్ దానిలో కొంచెము 

దయచేసి నాకు పెటుట్మని అడిగెను; అందుచేత అతని పేరు ఎదోము అనబడెను. 

ఆదికాండము 25:31 => అందుకు యాకోబు నీ జేయ్షఠ్తవ్ము నేడు నాకిమమ్ని అడుగగా 

ఆదికాండము 25:32 => ఏశావు నేను చావబోవుచునాన్ను గదా జేయ్షఠ్తవ్ము నాకెందుకనెను 

ఆదికాండము 25:33 => యాకోబు నేడు నాతో పర్మాణము చేయుమనెను. అతడు యాకోబుతో 

పర్మాణము చేసి అతనికి జేయ్షఠ్తవ్మును అమిమ్వేయగా 

ఆదికాండము 25:34 => యాకోబు ఆహారమును చికుక్డుకాయల వంటకమును ఏశావుకిచెచ్ను; 

అతడు తిని తార్గి లేచిపోయెను. అటుల్ ఏశావు తన జేయ్షఠ్తవ్మును తృణీకరించెను. 

ఆదికాండము 26:4 => ఏలయనగా నీకును నీ సంతానమునకును ఈ దేశములనిన్యు ఇచిచ్, నీ 

తండిర్యైన అబార్హాముతో నేను చేసిన పర్మాణము నెరవేరిచ్, ఆకాశ నక్షతర్ములవలె నీ సంతానమును 

విసత్రింపచేసి ఈ దేశములనిన్యు నీ సంతానమునకు ఇచెచ్దను. నీ సంతానమువలన సమసత్ 

భూలోకములోని సమసత్ జనులు ఆశీరవ్దింపబడుదురు. 
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ఆదికాండము 28:3 => సరవ్శకిత్గల దేవుడు నినున్ ఆశీరవ్దించి నీవు అనేక జనములగునటుల్ నీకు 

సంతానాభివృదిధ్ కలుగజేసి నినున్ విసత్రింపజేసి నీవు పరవాసివైన దేశమును, అనగా దేవుడు 

అబార్హామునకిచిచ్న దేశమును నీవు సావ్సథ్య్ముగా చేసికొనునటుల్ 

ఆదికాండము 28:14 => నీ సంతానము భూమిమీద లెకక్కు ఇసుక రేణువులవలెనగును; నీవు 

పడమటితటుట్ను తూరుప్తటుట్ను ఉతత్రపుతటుట్ను దకిష్ణపుతటుట్ను వాయ్పించెదవు, భూమియొకక్ 

వంశములనిన్యు నీ మూలముగాను నీ సంతానము మూలముగాను ఆశీరవ్దింపబడును. 

ఆదికాండము 32:12 => నీవు నేను నీకు తోడై నిశచ్యముగా మేలు చేయుచు, విసాత్రమగుటవలన 

లెకిక్ంపలేని సముదర్పు ఇసుకవలె నీ సంతానము విసత్రింపజేయుదునని సెలవిచిచ్తివే అనెను. 

ఆదికాండము 35:11 => మరియు దేవుడు నేను సరవ్శకిత్గల దేవుడను; నీవు ఫలించి అభివృదిధ్ 

పొందుము. జనమును జనముల సమూహమును నీవలన కలుగును; రాజులును నీ గరభ్వాసమున 

పుటెట్దరు. 

ఆదికాండము 36:1 => ఎదోమను ఏశావు వంశావళి ఇదే, 

ఆదికాండము 36:2 => ఏశావు కనాను కుమారెత్లలో హితీత్యుడైన ఏలోను కుమారెత్యగు ఆదాను, 

హివీవ్యుడైన సిబోయ్ను కుమారెత్యైన అనా కుమారెత్యగు అహోలీబామాను, 

ఆదికాండము 36:3 => ఇషామ్యేలు కుమారెత్యు నెబాయోతు సహోదరియునైన బాశెమతును 

పెండిల్యాడెను. 

ఆదికాండము 36:4 => ఆదా ఏశావునకు ఎలీఫజును కనెను. బాశెమతు రగూయేలును కనెను. 

ఆదికాండము 36:5 => అహోలీబామా యూషును యాలామును కోరహును కనెను. కనాను 

దేశములో ఏశావునకు పుటిట్న కుమారులు వీరే. 

ఆదికాండము 36:6 => ఏశావు తన భారయ్లను తన కుమారులను తన కుమారెత్లను తన 

యింటివారినందరిని తన మందలను తన సమసత్ పశువులను తాను కనాను దేశములో సంపాదించిన 

ఆసిత్ యావతుత్ను తీసికొని తన తముమ్డైన యాకోబు ఎదుటనుండి మరియొక దేశమునకు 

వెళి ల్పోయెను; 
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ఆదికాండము 36:7 => వారు విసాత్రమయిన సంపద గలవారు గనుక వారు కలిసి నివసింపలేక 

పోయిరి. వారి పశువులు విశేషమైయునన్ందున వారు పరదేశులై యుండిన భూమి వారిని భరింపలేక 

పోయెను. 

ఆదికాండము 36:8 => అపుప్డు ఏశావు శేయీరు మనయ్ములో నివసించెను. ఏశావు అనగా 

ఎదోము. 

ఆదికాండము 36:9 => శేయీరు మనయ్ములో నివసించిన ఎదోమీయుల తండిర్యైన ఏశావు 

వంశావళి ఇదే, 

ఆదికాండము 36:10 => ఏశావు కుమారుల పేరులు ఇవే. ఏశావు భారయ్యైన ఆదా కుమారుడగు 

ఎలీఫజును ఏశావు భారయ్యైన బాశెమతు కుమారుడగు రగూయేలును. 

ఆదికాండము 36:11 => ఎలీఫజు కుమారులు తేమాను ఓమారు సెపో గాతాము కనజు. తిమాన్ 

ఏశావు కుమారుడైన ఎలీఫజునకు ఉపపతిన్. 

ఆదికాండము 36:12 => ఆమె ఎలీఫజుకు అమాలేకును కనెను. వీరు ఏశావు భారయ్యైన ఆదా 

కుమారులు. 

ఆదికాండము 36:13 => రగూయేలు కుమారులు నహతు జెరహు షమామ్ మిజజ్; వీరు ఏశావు 

భారయ్యైన బాశెమతు కుమారులు. 

ఆదికాండము 36:14 => ఏశావు భారయ్యు సిబోయ్ను కుమారెత్యగు అనా కుమారెత్యునైన 

అహొలీబామా కుమారులు ఎవరనగా ఆమె ఏశావునకు కనిన యూషు యాలాము కోరహు. 

ఆదికాండము 36:15 => ఏశావు కుమారులలో వీరు నాయకులు; ఏశావు పర్థమ కుమారుడైన 

ఎలీఫజు కుమారులు, తేమాను నాయకుడు, ఓమారు నాయకుడు, సెపో నాయకుడు, కనజు 

నాయకుడు, 

ఆదికాండము 36:16 => కోరహు నాయకుడు, గాతాము నాయకుడు, అమాలేకు నాయకుడు. వీరు 

ఎదోము దేశమందు ఎలీఫజు నాయకులు. వీరు ఆదా కుమారులు. 
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ఆదికాండము 36:17 => వీరు ఏశావు కుమారుడైన రగూయేలు కుమారులు, నహతు నాయకుడు 

జెరహు నాయకుడు షమామ్ నాయకుడు మిజజ్ నాయకుడు; వీరు ఎదోము దేశమందు రగూయేలు 

సంతానపు నాయకులు. వీరు ఏశావు భారయ్యైన బాశెమతు కుమారులు. 

ఆదికాండము 36:18 => వీరు ఏశావు భారయ్యైన అహొలీబామా కుమారులు, యూషు నాయకుడు 

యగాల్ము నాయకుడు కోరహు నాయకుడు; వీరు అనా కుమారెత్యు ఏశావు భారయ్యునైన 

అహొలీబామా పుతర్సంతానపు నాయకులు. 

ఆదికాండము 36:19 => ఎదోమను ఏశావు కుమారులు వీరు. వారి వారి సంతానపు నాయకులు 

వీరు.  

ఆదికాండము 36:20 => ఆ దేశ నివాసులైన హోరీయుడైన శేయీరు కుమారులు, లోతాను శోబాలు 

సిబోయ్ను అనా 

ఆదికాండము 36:21 => దిషోను ఏసెరు దీషాను. వీరు ఎదోము దేశమందు శేయీరు పుతుర్లైన 

హోరీయుల నాయకులు. 

ఆదికాండము 36:22 => లోతాను కుమారులు హోరీ హేమీము; లోతాను సహోదరి తిమాన్  

ఆదికాండము 36:23 => శోబాలు కుమారులు అలావ్ను మానహదు ఏబాలు షపో ఓనాము. 

ఆదికాండము 36:24 => సిబోయ్ను కుమారులు అయాయ్ అనా; ఆ అనా తన తండిర్యైన సిబోయ్ను 

గాడిదలను మేపుచుండి అరణయ్ములో ఉషణ్ధారలు కనుగొనినవాడు. 

ఆదికాండము 36:25 => అనా సంతానము దిషోను అనా కుమారెత్యైన అహొలీబామా. 

ఆదికాండము 36:26 => దిషోను కుమారులు హెవూ ద్ను ఎషాబ్ను ఇతార్ను కెరాను 

ఆదికాండము 36:27 => ఏసెరు కుమారులు బిలాహ్ను జవాను అకాను. 

ఆదికాండము 36:28 => దీషాను కుమారులు ఊజు అరాను. 

ఆదికాండము 36:29 => హోరీయుల నాయకులు, లోతాను నాయకుడు శోబాలు నాయకుడు 

సిబోయ్ను నాయకుడు అనా నాయకుడు 

ఆదికాండము 36:30 => దిషోను నాయకుడు ఏసెరు నాయకుడు దీషాను నాయకుడు. శేయీరు 

దేశమందలి వారి నాయకుల చొపుప్న వీరు హోరీయుల నాయకులు. 
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ఆదికాండము 36:31 => మరియు ఏ రాజైనను ఇశార్యేలీయుల మీద రాజయ్ పరిపాలన 

చేయకమునుపు, ఎదోము దేశములో రాజయ్ పరిపాలన చేసిన రాజులెవరనగా 

ఆదికాండము 36:32 => బెయారు కుమారుడైన బెల ఎదోములో రాజయ్ పరిపాలన చేసెను. అతని 

ఊరి పేరు దినాహ్బా 

ఆదికాండము 36:33 => బెల చనిపోయిన తరువాత బొసార్ వాడైన జెరహు కుమారుడగు యోబాబు 

అతనికి పర్తిగా రాజాయెను. 

ఆదికాండము 36:34 => యోబాబు చనిపోయిన తరువాత తేమనీయుల దేశసుథ్డైన హుషాము 

అతనికి పర్తిగా రాజాయెను. 

ఆదికాండము 36:35 => హుషాము చనిపోయిన తరువాత మోయాబు దేశమందు మిదాయ్నును 

కొటిట్వేసిన బదదు కుమారుడైన హదదు అతనికి పర్తిగా రాజాయెను. అతని ఊరి పేరు అవీతు. 

ఆదికాండము 36:36 => హదదు చనిపోయిన తరువాత మశేర్కా వాడైన శవూ ల్ అతనికి పర్తిగా 

రాజాయెను. 

ఆదికాండము 36:37 => శవూ ల్ చనిపోయిన తరువాత నదీతీరమందలి రహెబోతు వాడైన షావూలు 

అతనికి పర్తిగా రాజాయెను. 

ఆదికాండము 36:38 => షావూలు చనిపోయిన తరువాత అకోబ్రు కుమారుడైన బయల హానాను 

అతనికి పర్తిగా రాజాయెను. 

ఆదికాండము 36:39 => అకోబ్రు కుమారుడైన బయల హానాను చనిపోయిన తరువాత హదరు 

అతనికి పర్తిగా రాజాయెను. అతని ఊరి పేరు పాయు. అతని భారయ్ పేరు మహేతబేలు. ఆమె 

మేజాహాబు కుమారెత్యైన మతేర్దు కుమారెత్ 

ఆదికాండము 36:40 => మరియు వారివారి వంశముల పర్కారము వారివారి సథ్లములలో వారివారి 

పేరుల చొపుప్న ఏశావు సంతానపు నాయకుల పేరులేవనగా తిమాన్ నాయకుడు అలావ్ నాయకుడు 

యతేతు నాయకుడు 

ఆదికాండము 36:41 => అహొలీబామా నాయకుడు ఏలా నాయకుడు పీనోను నాయకుడు 

ఆదికాండము 36:42 => కనజు నాయకుడు తేమాను నాయకుడు మిబాస్రు నాయకుడు 
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ఆదికాండము 36:43 => మగీద్యేలు నాయకుడు ఈరాము నాయకుడు. వీరు తమతమ సావ్సథ్య్మైన 

దేశమందు తమతమ నివాససథ్లముల పర్కారము ఎదోము నాయకులు. ఏశావు ఎదోమీయులకు 

మూలపురుషుడు. 

ఆదికాండము 46:3 => ఆయన నేనే దేవుడను, నీ తండిర్ దేవుడను, ఐగుపుత్నకు వెళుల్టకు 

భయపడకుము, అకక్డ నినున్ గొపప్ జనముగా చేసెదను. 

నిరగ్మకాండము 1:7 => ఇశార్యేలీయులు బహు సంతానము గలవారై అభివృదిధ్పొంది విసత్రించి 

అతయ్ధికముగా పర్బలిరి; వారునన్ పర్దేశము వారితో నిండియుండెను. 

నిరగ్మకాండము 32:13 => నీ సేవకులైన అబార్హామును ఇసాస్కును ఇశార్యేలును జాఞ్పకము 

చేసికొనుము. నీవు వారితో ఆకాశనక్షతర్ములవలె మీ సంతానము అభివృదిధ్జేసి నేను చెపిప్న యీ 

సమసత్భూమిని మీ సంతానమునకిచెచ్దననియు, వారు నిరంతరము దానికి హకుక్దారులగుదురనియు 

వారితో నీతోడని పర్మాణముచేసి చెపిప్తివనెను. 

సంఖాయ్కాండము 23:10 => యాకోబు రేణువులను ఎవరు లెకిక్ంచెదరు? ఇశార్యేలు 

నాలగ్వపాలును ఎవరు లెకక్పెటట్గలరు? నీతిమంతుల మరణమువంటి మరణము నాకు లభించును 

గాక. నా అంతయ్దశ వారి అంతమువంటిదగును గాక అనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:10 => మీ దేవుడైన యెహోవా మిముమ్ విసత్రింపజేసెను గనుక నేడు మీరు 

ఆకాశనక్షతర్ములవలె విసత్రించియునాన్రు. 

నాయ్యాధిపతులు 6:3 => ఇశార్యేలీయులు వితత్నములు వితిత్న తరువాత మిదాయ్నీయులును 

అమాలేకీయులును తూరుప్ననుండు వారును తమ పశువులను గుడారములను తీసికొని మిడతల 

దండంత విసాత్రముగా వారిమీదికి వచిచ్ 

నాయ్యాధిపతులు 6:5 => వారును వారి ఒంటెలును లెకక్లేకయుండెను. 

1 రాజులు 3:8 => నీ దాసుడనైన నేను నీవు కోరుకొనిన జనుల మధయ్ ఉనాన్ను; వారు 

విసత్రించియునన్ందున వారిని లెకక్ పెటుట్టయు వారి విశాలదేశమును తనకీ చేయుటయు అసాధయ్ము. 

1 రాజులు 4:20 => అయితే యూదావారును ఇశార్యేలు వారును సముదర్పు దరినునన్ యిసుక 

రేణువులంత విసాత్ర సమూహమై తినుచు తార్గుచు సంభర్మపడుచు నుండిరి.  
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1 దినవృతాత్ంతములు 21:5 => ఇశార్యేలీయులందరిలో కతిత్ దూయువారు పదకొండు లక్షల 

మందియు యూదా వారిలో కతిత్ దూయువారు నాలుగు లక్షల డెబబ్దివేల మందియు సంఖయ్కు వచిచ్రి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:23 => ఇశార్యేలీయులను ఆకాశ నక్షతర్ములంతమందిగా చేయుదునని 

యెహోవా సెలవిచిచ్యుండెను గనుక ఇరువదియేండుల్ మొదలుకొని అంతకు తకుక్వ వయసుస్ 

గలవారిని దావీదు జనసంఖయ్యందు చేరచ్లేదు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:14 => వీరి పితరుల వంశములచొపుప్న వీరి సంఖయ్ యెంతనగా, 

యూదాలో సహసార్ధిపతులైన వారికి పర్ధానుడగు అదాన్యొదద్ మూడు లక్షలమంది 

పరాకర్మశాలులుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:15 => రెండవవాడగు యెహోహానాను అను అధిపతియొదద్ రెండు లక్షల 

ఎనుబదివేలమంది యుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:16 => మూడవవాడు జిఖీర్ కుమారుడై యెహోవాకు తనున్తాను 

మనఃపూరవ్ కముగా సమరిప్ంచుకొనిన అమసాయ్ ; అతనియొదద్  రెండు లక్షలమంది 

పరాకర్మశాలులుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:17 => బెనాయ్మీనీయులలో ఎలాయ్దా అను పరాకర్మశాలి యొకడుండెను; 

వీనియొదద్ వింటిని కేడెమును పటుట్కొనువారు రెండు లక్షలమంది యుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:18 => రెండవవాడు యెహోజాబాదు; వీనియొదద్ లక్షయెనుబదివేలమంది 

యుదధ్సనన్దుధ్లుండిరి. 

యెషయా 48:18 => నీవు నా ఆజఞ్లను ఆలకింపవలెనని నేనెంతో కోరుచునాన్ను ఆలకించినయెడల 

నీ కేష్మము నదివలెను నీ నీతి సముదర్తరంగములవలెను ఉండును.  

యెషయా 48:19 => నీ సంతానము ఇసుకవలె విసాత్రమగును నీ గరభ్ఫలము దాని రేణువులవలె 

విసత్రించును వారి నామము నా సనిన్ధినుండి కొటిట్వేయబడదు మరువబడదు 

యిరిమ్యా 33:22 => ఆకాశ నక్షతర్ములు లెకిక్ంప శకయ్ము కానటుట్గాను, సముదర్పు 

ఇసుకరేణువుల నెంచుట అసాధయ్మైనటుట్గాను, నా సేవకుడైన దావీదు సంతానమును, నాకు 

పరిచరయ్చేయు లేవీయులను లెకిక్ంపలేనంతగా నేను విసత్రింపజేయుదును. 
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రోమీయులకు 4:16 => ఈ హేతువు చేతను ఆ వాగాద్నమును యావతస్ంతతికి, అనగా ధరమ్శాసత్రము 

గలవారికి మాతర్ముకాక అబార్హామునకునన్టిట్ విశావ్సము గలవారికికూడ దృఢము కావలెనని, 

కృపననుసరించినదై యుండునటుల్, అది విశావ్సమూలమైనదాయెను. 

రోమీయులకు 4:17 => తాను విశవ్సించిన దేవుని యెదుట, అనగా మృతులను సజీవులనుగా 

చేయువాడును, లేనివాటిని ఉనన్టుట్గానే పిలుచువాడునైన దేవుని యెదుట, అతడు మనకందరికి 

తండిర్యై యునాన్డు ఇందునుగూరిచ్ నినున్ అనేక జనములకు తండిర్నిగా నియమించితిని అని 

వార్యబడియునన్ది. 

రోమీయులకు 4:18 => నీ సంతానము ఈలాగు ఉండునని చెపిప్నదానినిబటిట్ తాననేక జనములకు 

తండిర్యగునటుల్, నిరీక్షణకు ఆధారము లేనపుప్డు అతడు నిరీక్షణ కలిగి నమెమ్ను. 

హెబీర్యులకు 11:12 => అందుచేత మృతతులుయ్డైన ఆ యొకనినుండి , సంఖయ్కు 

ఆకాశనక్షతర్ములవలెను, సముదర్తీరమందలి లెకిక్ంపశకయ్ముకాని యిసుకవలెను సంతానము 

కలిగెను. 

పర్కటన 7:9 => అటుతరువాత నేను చూడగా, ఇదిగో, పర్తి జనములోనుండియు పర్తి 

వంశములోనుండియు పర్జలలోనుండియు, ఆ యా భాషలు మాటలాడువారిలోనుండియు వచిచ్, 

యెవడును లెకిక్ంపజాలని యొక గొపప్ సమూహము కనబడెను. వారు తెలల్ని వసత్రములు 

ధరించుకొనన్వారై, ఖరూ జ్రపుమటట్లుచేత పటుట్కుని సింహాసనము ఎదుటను గొఱ ఱ్పిలల్ యెదుటను 

నిలువబడి 

ఆదికాండము 15:3 => మరియు అబార్ము ఇదిగో నీవు నాకు సంతానమియయ్లేదు గనుక నా 

పరివారములో ఒకడు నాకు వారసుడగునని చెపప్గా 

ఆదికాండము 17:4 => నీవు అనేక జనములకు తండిర్వగుదువు. 

ఆదికాండము 26:24 => ఆ రాతిర్యే యెహోవా అతనికి పర్తయ్క్షమై నేను నీ తండిర్యైన అబార్హాము 

దేవుడను, నేను నీకు తోడైయునాన్ను గనుక భయపడకుము; నా దాసుడైన అబార్హామునుబటిట్ నినున్ 

ఆశీరవ్దించి నీ సంతానమును విసత్రింప చేసెదనని చెపెప్ను. 
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ఆదికాండము 47:27 => ఇశార్యేలీయులు ఐగుపుత్ దేశమందలి గోషెను పర్దేశములో నివసించిరి. 

అందులో వారు ఆసిత్ సంపాదించుకొని సంతానాభివృదిధ్ పొంది మిగుల విసత్రించిరి. 

ఆదికాండము 48:4 => ఇదిగో నీకు సంతానాభివృదిధ్ పొందించి నినున్ విసత్రింపచేసి నీవు జనముల 

సమూహమగునటుల్ చేసి, నీ తరువాత నీ సంతానమునకు ఈ దేశమును నితయ్సావ్సథ్య్ముగా ఇచెచ్దనని 

సెలవిచెచ్ను 

సంఖాయ్కాండము 1:46 => లెకిక్ంపబడి ఆరులక్షల మూడువేల ఐదువందల ఏబదిమంది యైరి. 

సంఖాయ్కాండము 22:5 => కాబటిట్ అతడు బెయోరు కుమారుడైన బిలామును పిలుచుటకు అతని 

జనుల దేశమందలి నదియొదద్నునన్ పెతోరుకు దూతలచేత ఈ వరత్మానము పంపెను చితత్గించుము; 

ఒక జనము ఐగుపుత్లోనుండి వచెచ్ను; ఇదిగో వారు భూతలమును కపిప్ నా యెదుట దిగియునాన్రు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:3 => కాబటిట్ ఇశార్యేలూ, నీ పితరుల దేవుడైన యెహోవా నీతో చెపిప్న 

పర్కారము పాలు తేనెలు పర్వహించు దేశములో మేలుకలిగి బహుగా అభివృదిధ్నొందునటుల్ నీవు వాటిని 

విని అనుసరించి నడుచుకొనవలెను. 

2 సమూయేలు 17:11 => కాబటిట్ నా ఆలోచన యేమనగా, దానునుండి బెయేరె ష్బావరకు లెకక్కు 

సముదర్పు ఇసుక రేణువులంత విసాత్రముగా ఇశార్యేలీయులనందరిని నలుదిశలనుండి నీయొదద్కు 

సమకూరిచ్ నీవు సవ్యముగా యుదధ్మునకు పోవలెను. 

2 రాజులు 13:23 => గాని యెహోవా వారిమీద జాలిపడి వారియందు దయయుంచి, అబార్హాము 

ఇసాస్కు యాకోబులతో తాను చేసియునన్ నిబంధననుబటిట్ వారియందు లక్షయ్ము నిలిపి, వారిని 

నాశము చేయనొలల్క యిపప్టికిని తన సముఖములోనుండి వారిని వెళల్గొటట్కయుండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:9 => దేవా యెహోవా, నీవు నా తండిర్యైన దావీదునకు చేసిన 

వాగాద్నమును సిథ్రపరచుము; నేల ధూళియంత విసాత్రమైన జనులమీద నీవు ననున్ రాజుగా 

నియమించియునాన్వు 

కీరత్నలు 105:24 => ఆయన తన పర్జలకు బహు సంతానవృదిధ్ కలుగజేసెను వారి విరోధులకంటె 

వారికి అధికబలము దయచేసెను. 

కీరత్నలు 115:14 => యెహోవా మిముమ్ను మీ పిలల్లను వృదిధ్పొందించును. 
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యెషయా 26:15 => యెహోవా, నీవు జనమును వృదిధ్ చేసితివి జనమును వృదిధ్ చేసితివి. 

దేశముయొకక్ సరిహదుద్లను విశాలపరచి నినున్ నీవు మహిమపరచుకొంటివి. 

యెహెజేక్లు 12:16 => అయితే నేను యెహోవానై యునాన్నని అనయ్జనులు తెలిసికొనునటుల్ తాము 

చేరిన అనయ్జనులలో తమ హేయకృతయ్ములనిన్టిని వారు వివరించి తెలియజెపుప్టకై ఖడగ్ముచేత 

కూలకుండను కాష్మమునకు చావకుండను తెగులు తగులకుండను నేను వారిలో కొందరిని 

తపిప్ంచెదను.  

హోషేయ 1:10 => ఇశార్యేలీయుల జనసంఖయ్ అమితమై లెకక్లేని సముదర్పు ఇసుకంత 

విసాత్రమగును; ఏ సథ్లమందు మీరు నా జనులు కారనన్మాట జనులు వారితో చెపుప్దురో ఆ 

సథ్లముననే మీరు జీవముగల దేవుని కుమారులైయునాన్రని వారితో చెపుప్దురు. 

గలతీయులకు 3:16 => అబార్హామునకును అతని సంతానమునకును వాగాద్నములు చేయబడెను; 

ఆయన అనేకులనుగూరిచ్ అనన్టుట్ నీ సంతానములకును అని చెపప్క ఒకనిగూరిచ్ అనన్టే ట్ నీ 

సంతానమునకును అనెను; ఆ సంతానము కీర్సుత్ 

వచనము 17 

నీవు లేచి యీ దేశము యొకక్ పొడుగున వెడలుప్న దానిలో సంచరించుము; అది నీకిచెచ్దనని 

అబార్ముతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 17:8 => నీకును నీ తరువాత నీ సంతతికిని నీవు పరదేశివైయునన్ దేశమును, అనగా 

కనానను దేశమంతటిని నితయ్సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్ వారికి దేవుడనై యుందునని అతనితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 26:3 => ఈ దేశమందు పరవాసివై యుండుము. నేను నీకు తోడైయుండి నినున్ 

ఆశీరవ్దించెదను; 

ఆదికాండము 50:24 => యోసేపు తన సహోదరులను చూచి నేను చనిపోవుచునాన్ను; దేవుడు 

నిశచ్యముగా మిముమ్ను చూడవచిచ్, యీ దేశములోనుండి తాను అబార్హాము ఇసాస్కు 

యాకోబులతో పర్మాణము చేసి యిచిచ్న దేశమునకు మిముమ్ను తీసికొనిపోవునని చెపెప్ను 
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లేవీయకాండము 14:34 => నేను సావ్సథ్య్ముగా మీకిచుచ్చునన్ దేశమునకు మీరు వచిచ్న తరువాత, 

మీ సావ్సథ్య్మైన దేశములోని యే యింటనైనను నేను కుషు ఠ్పొడ కలుగజేసినయెడల 

యెహోషువ 18:8 => ఆ మనుషుయ్లు లేచి పర్యాణము కాగా యెహోషువ దేశ వివరమును 

వార్యుటకు వెళల్బోవు వారితో మీరు ఆ దేశములో బడి నడుచుచు దాని వివరమును వార్సి నాయొదద్కు 

తిరిగిరండి; అపుప్డు నేను షిలోహులో మీకొరకు యెహోవా సనిన్ధిని వంతుచీటుల్ వేయించెదననగా 

2 రాజులు 13:23 => గాని యెహోవా వారిమీద జాలిపడి వారియందు దయయుంచి, అబార్హాము 

ఇసాస్కు యాకోబులతో తాను చేసియునన్ నిబంధననుబటిట్ వారియందు లక్షయ్ము నిలిపి, వారిని 

నాశము చేయనొలల్క యిపప్టికిని తన సముఖములోనుండి వారిని వెళల్గొటట్కయుండెను. 

జెకరాయ్ 6:7 => బలమైన గుఱ ఱ్ములు బయలువెళి ల్ లోకమంతట సంచరింప పర్యతిన్ంపగా, పోయి 

లోకమందంతట సంచరించుడని అతడు సెలవిచెచ్ను గనుక అవి లోకమందంతట 

సంచరించుచుండెను. 

వచనము 18 

అపుప్డు అబార్ము తన గుడారము తీసి హెబోర్నులోని మమేర్ దగగ్రనునన్ సింధూరవృక్ష వనములో దిగి 

అకక్డ యెహోవాకు బలిపీఠమును కటెట్ను. 

ఆదికాండము 14:13 => తపిప్ంచుకొనిన యొకడు వచిచ్ హెబీర్యుడైన అబార్మునకు ఆ సంగతి 

తెలిపెను. అపుప్డతడు ఎషోక్లు సహోదరుడును ఆనేరు సహోదరుడునైన మమేర్ అను అమోరీయుని 

ఏలోను వనములో కాపురముండెను. వీరు అబార్ముతో నిబంధన చేసికొనినవారు. 

ఆదికాండము 18:1 => మరియు మమేర్దగగ్రనునన్ సింధూరవనములో అబార్హాము ఎండవేళ 

గుడారపు దావ్రమందు కూరుచ్నియునన్పుప్డు యెహోవా అతనికి కనబడెను. 

ఆదికాండము 23:2 => శారా కనాను దేశమందలి హెబోర్నను కిరయ్తరాబ్లో మృతిబొందెను; 

అపుప్డు అబార్హాము శారా నిమితత్ము అంగలారుచ్టకును ఆమెనుగూరిచ్ యేడుచ్టకును వచెచ్ను. 

ఆదికాండము 35:27 => అబార్హామును ఇసాస్కును పరదేశులైయుండిన మమేర్లో కిరయ్తరాబ్కు తన 

తండిర్యైన ఇసాస్కు నొదద్కు యాకోబు వచెచ్ను. అదే హెబోర్ను. 
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ఆదికాండము 37:14 => అపుప్డతడు నీవు వెళిళ్ నీ సహోదరుల కేష్మమును మంద కేష్మమును 

తెలిసికొని నాకు వరత్మానము తెమమ్ని అతినితో చెపిప్ హెబోర్ను లోయలోనుండి అతని పంపెను. 

అతడు షెకెమునకు వచెచ్ను 

సంఖాయ్కాండము 13:22 => వారు దకిష్ణదికుక్న పర్యాణముచేసి హెబోర్నుకు వచిచ్రి. అకక్డ 

అనాకీయులు అహీమాను షేషయి తలమ్యి అనువారుండిరి. ఆ హెబోర్ను ఐగుపుత్లోని సోయనుకంటె 

ఏడేండుల్ ముందుగా కటట్బడెను. 

యెహోషువ 14:13 => యెఫునెన్ కుమారుడైన కాలేబు ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాను నిండు 

మనసుస్తో అనుసరించువాడు గనుక యెహోషువ అతని దీవించి అతనికి హెబోర్నును సావ్సథ్య్ముగా 

ఇచెచ్ను. 

ఆదికాండము 13:4 => తాను మొదట బలిపీఠమును కటిట్న చోట చేరెను. అకక్డ అబార్ము 

యెహోవా నామమున పార్రథ్న చేసెను. 

ఆదికాండము 8:20 => అపుప్డు నోవహు యెహోవాకు బలిపీఠము కటిట్, పవితర్ పశువులనిన్టిలోను 

పవితర్ పకుష్లనిన్టిలోను కొనిన్ తీసికొని ఆ పీఠముమీద దహనబలి అరిప్ంచెను. 

ఆదికాండము 12:7 => యెహోవా అబార్మునకు పర్తయ్క్షమయి నీ సంతానమునకు ఈ 

దేశమిచెచ్దనని చెపప్గా అతడు తనకు పర్తయ్క్షమైన యెహోవాకు ఒక బలిపీఠమును కటెట్ను. 

ఆదికాండము 12:8 => అకక్డ నుండి అతడు బయలుదేరి బేతేలుకు తూరుప్ననునన్ కొండకు చేరి 

పడమటనునన్ బేతేలునకును తూరుప్ననునన్ హాయికిని మధయ్ను గుడారము వేసి అకక్డ యెహోవాకు 

బలిపీఠమును కటిట్ యెహోవా నామమున పార్రధ్న చేసెను 

కీరత్నలు 16:8 => సదాకాలము యెహోవాయందు నా గురి నిలుపుచునాన్ను. ఆయన నా కుడి 

పారశ్వ్మందు ఉనాన్డు గనుక నేను కదలచ్బడను. 

1 తిమోతి 2:8 => కావున పర్తి సథ్లమందును పురుషులు కోపమును సంశయమును లేనివారై, 

పవితర్మైనచేతులెతిత్ పార్రథ్న చేయవలెనని కోరుచునాన్ను. 

ఆదికాండము 26:25 => అకక్డ అతడొక బలిపీఠము కటిట్ంచి యెహోవా నామమున పార్రథ్నచేసి 

అకక్డ తన గుడారము వేసెను. అపుప్డు ఇసాస్కు దాసులు అకక్డ బావి తర్వివ్రి. 
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ఆదికాండము 33:20 => అకక్డ ఒక బలిపీఠము కటిట్ంచి దానికి ఏల  ఎలోహేయి ఇశార్యేలు అను 

పేరు పెటెట్ను. 

నిరగ్మకాండము 6:3 => నేను సరవ్శకిత్గల దేవుడను పేరున అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులకు 

పర్తయ్క్షమైతిని కాని, యెహోవా అను నా నామమున నేను వారికి తెలియబడలేదు. 

యెహోషువ 10:36 => అపుప్డు యెహోషువయు అతనితో కూడ ఇశార్యేలీయులందరును 

ఎగోల్నునుండి హెబోర్ను మీదికి పోయి దాని జనులతో యుదధ్ము చేసి 

హెబీర్యులకు 11:9 => విశావ్సమునుబటిట్ అతడును, అతనితో ఆ వాగాద్నమునకు సమాన 

వారసులైన ఇసాస్కు యాకోబు అనువారును, గుడారములలో నివసించుచు, అనుయ్ల దేశములో 

ఉనన్టుట్గా వాగద్తత్ దేశములో పరవాసులైరి.  
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వచనము 1 

షీనారు రాజైన అమార్పేలు, ఎలాల్సరు రాజైన అరోయ్కు, ఏలాము రాజైన కదొరాల్యోమెరు, గోయీయుల 

రాజైన తిదాలు అనువారి దినములలో 

ఆదికాండము 10:10 => షీనారు దేశములోని బాబెలు ఎరెకు అకక్దు కలేన్ అను పటట్ణములు అతని 

రాజయ్మునకు మొదలు. 

ఆదికాండము 11:2 => వారు తూరుప్న పర్యాణమై పోవుచుండగా షీనారు దేశమందొక మైదానము 

వారికి కనబడెను. అకక్డ వారు నివసించి 

యెషయా 11:11 => ఆ దినమున శేషించు తన పర్జల శేషమును అషూష్రులోనుండియు 

ఐగుపుత్లోనుండియు పతోర్సులోనుండియు కూషులోనుండియు ఏలాములోనుండియు 

షీనారులోనుండియు హమాతులోనుండియు సముదర్దీవ్పములలోనుండియు విడిపించి రపిప్ంచుటకు 

యెహోవా రెండవమారు తన చెయియ్ చాచును  

దానియేలు 1:2 => పర్భువు యూదారాజగు యెహోయాకీమును దేవుని మందిరములోని శేషించిన 

ఉపకరణములను, ఆ రాజుచేతికపప్గించెను గనుక అతడు ఆ వసుత్వులను షీనారు దేశములోని తన 

దేవతాలయమునకు తీసికొనిపోయి తన దేవతాలయపు బొకక్సములో ఉంచెను. 

జెకరాయ్ 5:11 => షీనారు దేశమందు దానికొక సాలను కటుట్టకు వారు పోవుచునాన్రు; అది 

సిదధ్మైనపుప్డు అకక్డ దానిని పీఠముమీద పెటిట్ యుంచుదురని అతడు నాకుతత్రమిచెచ్ను. 

యెషయా 37:12 => నా పితరులు నిరూమ్లముచేసిన గోజానువారు గాని హారానువారు గాని 

రెజెపులు గాని తెలశాశ్రులోనుండిన ఏదెనీయులు గాని తమ దేవతల సహాయమువలన 

తపిప్ంచుకొనిరా? 

ఆదికాండము 10:22 => షేము కుమారులు ఏలాము అషూష్రు అరప్క్షదు లూదు అరామనువారు. 

యెషయా 21:2 => కఠినమైనవాటిని చూపుచునన్ దరశ్నము నాకు అనుగర్హింపబడియునన్ది. 

మోసముచేయువారు మోసము చేయుదురు దోచుకొనువారు దోచుకొందురు ఏలామూ , 

బయలుదేరుము మాదాయ్, ముటట్డివేయుము వారి నిటూ ట్రప్ంతయు మానిప్ంచుచునాన్ను.  
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యెషయా 22:6 => ఏలాము యోధులను రథములను రౌతులను సమకూరిచ్ అంబులపొదిని 

వహించియునన్ది. కీరు డాలు పై గవిసెన తీసెను 

యిరిమ్యా 25:25 => జిమీ రాజులందరును ఏలాము రాజులందరును మాదీయుల రాజులందరును 

యిరిమ్యా 49:34 => యూదారాజైన సిదిక్యా యేలుబడి ఆరంభములో యెహోవా వాకుక్ 

పర్వకత్యైన యిరీమ్యాకు పర్తయ్క్షమై ఏలామునుగూరిచ్  

యిరిమ్యా 49:35 => ఈలాగు సెలవిచెచ్ను సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా సెలవిచిచ్నదేమనగా 

నేను ఏలాము యొకక్ బలమునకు ముఖాయ్ధారమైన వింటిని విరుచుచునాన్ను. 

యిరిమ్యా 49:36 => నలుదిశలనుండి నాలుగు వాయువులను ఏలాముమీదికి రపిప్ంచి, 

నలుదికుక్లనుండి వచుచ్ వాయువులవెంట వారిని చెదరగొటుట్దును, వెలివేయబడిన ఏలాము వారు 

పర్వేశింపని దేశమేదియు నుండదు. 

యిరిమ్యా 49:37 => మరియు వారి శతుర్వులయెదుటను వారి పార్ణము తీయజూచు 

వారియెదుటను ఏలామును భయపడజేయుదును, నా కోపాగిన్చేత కీడును వారిమీదికి నేను 

రపిప్ంచుదును, వారిని నిరూమ్లము చేయువరకు వారివెంట ఖడగ్ము పంపుచునాన్ను; ఇదే యెహోవా 

వాకుక్. 

యిరిమ్యా 49:38 => నా సింహాసనమును అచచ్టనే సాథ్పించి ఏలాములోనుండి రాజును 

అధిపతులను నాశనము చేయుదును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 49:39 => అయితే కాలాంతమున చెరపటట్బడిన ఏలాము వారిని నేను మరల 

రపిప్ంచెదను; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 32:24 => అకక్డ ఏలామును దాని సమూహమును సమాధిచుటుట్ నునన్వి; అందరును 

కతిత్పాలై చచిచ్రి; వారు సజీవుల లోకములో భయంకరులైనవారు, వారు సునన్తిలేనివారై 

పాతాళములోనికి దిగిపోయిరి, గోతిలోనికి దిగిపోయినవారితో కూడ వారు అవమానము నొందుదురు. 

ఆదికాండము 14:9 => అనగా ఏలాము రాజైన కదొరాల్యోమెరు గోయీయుల రాజైన తిదాలు, 

షీనారు రాజైన అమార్పేలు, ఎలాల్సరు రాజైన అరోయ్కు అను నలుగురితో ఆ యైదుగురు రాజులు 

యుదధ్ము చేసిరి. 
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యెహోషువ 12:23 => గిలాగ్లులోని గోయీయుల రాజు, తిరాస్ రాజు,  

2 సమూయేలు 10:19 => హదదెజరునకు సేవకులగు రాజులందరు తాము ఇశార్యేలీయుల 

యెదుట నిలువలేకుండ కొటట్బడియుండుట చూచి ఇశార్యేలీయులతో సమాధానపడి వారికి లోబడిరి. 

సిరియనులు భయాకార్ంతులై అమోమ్నీయులకు ఇక సహాయము చేయుట మానిరి. 

1 రాజులు 20:1 => తనయొదద్ గుఱ ఱ్ములను రథములను సమకూరుచ్కొనిన ముపప్ది ఇదద్రు 

రాజులుండగా సిరియా రాజైన బెనహ్దదు తన సైనయ్మంతటిని సమకూరుచ్కొని బయలుదేరి షోమోర్నుకు 

ముటట్డివేసి దానిమీద యుదధ్ము చేసెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:17 => షేము కుమారులు; ఏలాము అషూష్రు అరప్క్షదు లూదు అరాము 

ఊజు హూలు గెతెరు మెషెకు. 

దానియేలు 8:2 => నేను దరశ్నము చూచుచుంటిని. చూచుచునన్పుప్డు నేను ఏలామను పర్దేశ 

సంబంధమగు షూషనను పటట్ణపు నగరులో ఉండగా దరశ్నము నాకు కలిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:9 => పారీత్యులు మాదీయులు ఏలామీయులు, మెసొపొతమియ 

యూదయ కపప్దొకియ, పొంతు ఆసియ ఫుర్గియ పంపులియ ఐగుపుత్ అను దేశములయందలి వారు, 

వచనము 2 

వారు సొదొమ రాజైన బెరాతోను, గొమొఱాఱ్ రాజైన బిరాష్తోను, అదామ్ రాజైన షినాబుతోను, 

సెబోయీయుల రాజైన షెమేబెరుతోను, సోయరను బెల రాజుతోను యుదధ్ము చేసిరి. 

ఆదికాండము 10:19 => కనానీయుల సరిహదుద్ సీదోను నుండి గెరారుకు వెళుల్ మారగ్ములో గాజా 

వరకును, సొదొమ గొమొఱాఱ్ అదామ్ సెబోయిములకు వెళుల్ మారగ్ములో లాషా వరకును ఉనన్ది. 

ఆదికాండము 13:10 => లోతు తన కనున్లెతిత్ యొరాద్ను పార్ంతమంతటిని చూచెను. యెహోవా 

సొదొమ గొమొఱాఱ్ అను పటట్ణములను నాశనము చేయకమునుపు సోయరుకు వచుచ్వరకు 

అదంతయు యెహోవా తోటవలెను ఐగుపుత్ దేశమువలెను నీళుల్ పారు దేశమై యుండెను. 

ఆదికాండము 1 9 : 2 4 = > అపుప్డు యెహోవా సొదొమమీదను గొమొఱాఱ్మీదను 

యెహోవాయొదద్నుండి గంధకమును అగిన్ని ఆకాశమునుండి కురిపించి 
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యెషయా 1:9 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా బహు కొదిద్పాటి శేషము మనకు 

నిలుపనియెడల మనము సొదొమవలె నుందుము గొమొఱాఱ్తో సమానముగా ఉందుము. 

యెషయా 1:10 => సొదొమ నాయ్యాధిపతులారా, యెహోవామాట ఆలకించుడి. గొమొఱాఱ్ 

జనులారా, మన దేవుని ఉపదేశమునకు చెవియొగుగ్డి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:23 => వారు, యెహోవా తన కోపోదేర్కముచేత నశింపజేసిన సొదొమ 

గొమొఱాఱ్ అదామ్ సెబోయీములవలె ఆ సమసత్ దేశమును గంధకముచేతను ఉపుప్చేతను చెడిపోయి, 

వితత్బడకయు దానిలో ఏదియు బుటట్కయు దానిలో ఏ కూరయు మొలవకయు ఉండుట చూచి 

హోషేయ 11:8 => ఎఫార్యిమూ, నేనెటుల్ నినున్ విడిచిపెటుట్దును? ఇశార్యేలూ, నేను నినున్ ఎటుల్ 

విసరిజ్ంతును? అదామ్నువలె నినున్ నేను ఎటుల్చేతును? సెబోయీమునకు చేసినటుల్ నీకు ఎటుల్చేతును? 

నా మనసుస్ మారినది, సహింపలేకుండ నా యంతరంగము మండుచునన్ది. 

1 సమూయేలు 13:18 => రెండవ గుంపు బేత  హోరోనుకు పోవు మారగ్మున సంచరించెను. 

మూడవ గుంపు అరణయ్ సమీపమందుండు జెబోయిములోయ సరిహదుద్ మారగ్మున సంచరించెను. 

నెహెమాయ్ 11:34 => హాదీదులోను జెబోయిములోను నెబలాల్టులోను 

ఆదికాండము 19:20 => ఇదిగో పారిపోవుటకు ఈ ఊరు సమీపములో ఉనన్ది, అది చినన్ది, 

ననన్కక్డికి తపిప్ంచుకొని పోనిముమ్ అది చినన్ది గదా, నేను బర్దుకుదునని చెపిప్నపుప్డు 

ఆదికాండము 19:21 => ఆయన ఇదిగో నీవు చెపిప్న ఈ ఊరు నాశనము చేయను. ఈ 

విషయములో నీ మనవి అంగీకరించితిని; 

ఆదికాండము 19:22 => నీవు తవ్రపడి అకక్డికి తపిప్ంచుకొని పొముమ్; నీవకక్డ చేరువరకు 

నేనేమియు చేయలేననెను. అందుచేత ఆ ఊరికి సోయరు అను పేరు పెటట్బడెను. 

ఆదికాండము 19:23 => లోతు సోయరుకు వచిచ్నపుప్డు ఆ దేశమున సూరుయ్డు ఉదయించెను. 

ఆదికాండము 1 9 : 2 4 = > అపుప్డు యెహోవా సొదొమమీదను గొమొఱాఱ్మీదను 

యెహోవాయొదద్నుండి గంధకమును అగిన్ని ఆకాశమునుండి కురిపించి 

ఆదికాండము 19:25 => ఆ పటట్ణములను ఆ మైదానమంతటిని ఆ పటట్ణములలో 

నివసించినవారినందరిని నేలమొలకలను నాశనము చేసెను. 
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ఆదికాండము 19:26 => అయితే లోతు భారయ్ అతని వెనుకనుండి తిరిగి చూచి 

ఉపుప్సథ్ంభమాయెను. 

ఆదికాండము 19:27 => తెలల్వారినపుప్డు అబార్హాము లేచి తాను యెహోవా సనిన్ధిని నిలిచిన 

చోటికి వచిచ్ 

ఆదికాండము 19:28 => సొదొమ గొమొఱాఱ్ల తటుట్ను ఆ మైదానపు పర్దేశము యావతుత్ను చూడగా 

అదిగో ఆ పర్దేశపు పొగ ఆవము పొగవలె లేచుచుండెను. 

ఆదికాండము 19:29 => దేవుడు ఆ మైదానపు పటట్ణములను పాడుచేసినపుప్డు దేవుడు 

అబార్హామును జాఞ్పకము చేసికొని, లోతు కాపురమునన్ పటట్ణములను నాశనము చేసినపుప్డు ఆ 

నాశనము మధయ్న లోతు నశించకుండ అతని తపిప్ంచెను. 

ఆదికాండము 19:30 => లోతు సోయరులో నివసించుటకు భయపడి, తన యిదద్రు కుమారెత్లతో 

కూడ సోయరునుండి పోయి ఆ పరవ్తమందు నివసించెను. అతడును అతని యిదద్రు కుమారెత్లును 

ఒక గుహలో నివసించిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 34:3 => సోయరువరకు ఈతచెటుల్గల యెరికో లోయచుటుట్ మైదానమును 

అతనికి చూపించెను. 

యెషయా 15:5 => మోయాబు నిమితత్ము నా హృదయము అరచుచునన్ది దాని పర్ధానులు 

మూడేండల్ తరిపి దూడవలె సోయరు వరకు పారిపోవుదురు లూహీతు ఎకుక్డు తోర్వను ఏడుచ్చు 

ఎకుక్దురు నశించితిమేయని యెలుగెతిత్ కేకలువేయుచు హొరొనయీము తోర్వను పోవుదురు.  

యిరిమ్యా 48:34 => నిమీములో నీళుల్ సహితము ఎండిపోయెను హెషోబ్ను మొదలుకొని 

ఏలాలేవరకును యాహసు వరకును సోయరు మొదలుకొని హొరొనయీము వరకును ఎగాల్తాష్లిషా 

వరకును జనులు కేకలువేయుచునాన్రు.  

ఆదికాండము 14:8 => అపుప్డు సొదొమ రాజును గొమొఱాఱ్ రాజును అదామ్ రాజును సెబోయీము 

రాజును సోయరను బెల రాజును బయలుదేరి సిదీద్ము లోయలో వారితో, 

ఆదికాండము 19:22 => నీవు తవ్రపడి అకక్డికి తపిప్ంచుకొని పొముమ్; నీవకక్డ చేరువరకు 

నేనేమియు చేయలేననెను. అందుచేత ఆ ఊరికి సోయరు అను పేరు పెటట్బడెను. 
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యెహోషువ 12:23 => గిలాగ్లులోని గోయీయుల రాజు, తిరాస్ రాజు,  

1 దినవృతాత్ంతములు 5:8 => యోవేలు కుమారుడైన షెమకు పుటిట్న ఆజాజు కుమారుడైన 

బెలయును. బెల వంశపువారు అరోయేరునందును నెబోవరకును బయలెమ్యోనువరకును 

కాపురముండిరి. 

వచనము 3 

వీరందరు ఉపుప్ సముదర్మైన సిదీద్ము లోయలో ఏకముగా కూడి 

ఆదికాండము 1 9 : 2 4 = > అపుప్డు యెహోవా సొదొమమీదను గొమొఱాఱ్మీదను 

యెహోవాయొదద్నుండి గంధకమును అగిన్ని ఆకాశమునుండి కురిపించి 

సంఖాయ్కాండము 34:12 => ఆ సరిహదుద్ యొరాద్నునదివరకు దిగి ఉపుప్ సముదర్ముదనుక 

వాయ్పించును. ఆ దేశము చుటుట్నునన్ సరిహదుద్ల మధయ్నునన్ దేశము మీదైయుండునని వారి 

కాజాఞ్పించుము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 3:17 => కినెన్రెతు మొదలుకొని తూరుప్దికుక్న పిసాగ్ కొండచరియల 

దిగువగా, ఉపుప్ సముదర్ము అనబడివ అరాబా సముదర్మువరకును వాయ్పించియునన్ అరాబా 

పర్దేశమును, యొరాద్ను లోయ మధయ్భూమిని రూబేనీయులకును గాదీయులకును ఇచిచ్తిని. 

యెహోషువ 3:16 => పైనుండి పారు నీళుల్ బహు దూరమున సారెతానునొదద్నునన్ ఆదామను 

పురమునకు దగగ్ర ఏక రాశిగా నిలిచెను. లవణసముదర్మను అరాబా సముదర్మునకు పారునవి 

బొతిత్గా ఆపబడెను. 

కీరత్నలు 107:34 => ఆయన నదులను అడవిగాను నీటి బుగగ్లను ఎండిన నేలగాను సతుత్వగల 

భూమిని చవిటిపఱ ఱ్గాను మారెచ్ను. 

ఆదికాండము 14:8 => అపుప్డు సొదొమ రాజును గొమొఱాఱ్ రాజును అదామ్ రాజును సెబోయీము 

రాజును సోయరను బెల రాజును బయలుదేరి సిదీద్ము లోయలో వారితో, 

ఆదికాండము 19:25 => ఆ పటట్ణములను ఆ మైదానమంతటిని ఆ పటట్ణములలో 

నివసించినవారినందరిని నేలమొలకలను నాశనము చేసెను. 
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సంఖాయ్కాండము 34:3 => మీరు పర్వేశించుచుండగా, మీ దకిష్ణదికుక్ సీను అరణయ్ము మొదలుకొని 

ఎదోము సరిహదుద్, అనగా 

యెహోషువ 12:3 => అరాబా సముదర్ము వరకును, దకిష్ణదికుక్న పిసాగ్ కొండచరియల దిగువనునన్ 

మైదానము వరకును ఏలినవాడు. 

యెహోషువ 15:2 => దకిష్ణమున వారి సరిహదుద్ ఉపుప్ సముదర్తీరమున దకిష్ణదిశ చూచుచునన్ 

అఖాతము మొదలుకొని వాయ్పించెను. 

యెహోషువ 18:19 => అకక్డనుండి ఆ సరిహదుద్ యొరాద్ను దకిష్ణదికుక్న ఉపుప్ సముదర్ము యొకక్ 

ఉతత్రాఖాతమువరకు వాయ్పించెను. అది దకిష్ణదికుక్న దానికి సరిహదుద్. 

2 రాజులు 14:25 => గతేహ్పెరు ఊరివాడైన అమితత్యికి పుటిట్న తన సేవకుడైన యోనా అను 

పర్వకత్దావ్రా ఇశార్యేలీయుల దేవుడగు యెహోవా సెలవిచిచ్న మాట చొపుప్న ఇతడు 

హమాతునకుపోవు మారగ్ము మొదలుకొని మైదానపు సముదర్మువరకు ఇశార్యేలువారి సరిహదుద్ను 

మరల సావ్ధీనము చేసికొనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:2 => అంతలో కొందరు వచిచ్ సముదర్ము ఆవలనుండు సిరియనుల 

తటుట్నుండి గొపప్ సైనయ్మొకటి నీమీదికి వచుచ్చునన్ది; చితత్గించుము, వారు హససోన తామారు అను 

ఏనెగ్దీలో ఉనాన్రని యెహోషాపాతునకు తెలియజేసిరి. 

వచనము 4 

పండెర్ండు సంవతస్రములు కదొరాల్యోమెరుకు లోబడి పదమూడవ సంవతస్రమున తిరుగుబాటు 

చేసిరి. 

ఆదికాండము 9:25 => కనాను శపింపబడినవాడై తన సహోదరులకు దాసాను దాసుడగును అనెను. 

ఆదికాండము 9:26 => మరియు అతడు షేము దేవుడైన యెహోవా సుత్తింపబడును గాక కనాను 

అతనికి దాసుడగును.  

యెహెజేక్లు 17:15 => అయితే అతడు తనకు గుఱ ఱ్ములను గొపప్ సైనయ్మునిచిచ్ సహాయము 

చేయవలెనని యడుగుటకై ఐగుపుత్ దేశమునకు రాయబారులను పంపి బబులోను రాజుమీద 
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తిరుగుబాటు చేసెను; అతడు వరిధ్లుల్నా? అటిట్ కిర్యలను చేసినవాడు తపిప్ంచుకొనునా? నిబంధనను 

భంగము చేసెను గనుక తపిప్ంచుకొనడు 

1 దినవృతాత్ంతములు 19:19 => తాము ఇశార్యేలీయుల చేతిలో ఓడిపోతిమని హదరెజెరుయొకక్ 

సేవకులు తెలిసికొనినపుప్డు వారు దావీదుతో సమాధానపడి అతనికి సేవకులైరి. అంతటినుండి 

సిరియనులు అమోమ్నీయులకు సహాయము చేయుటకు మనసుస్లేక యుండిరి. 

వచనము 5 

పదునాలుగవ సంవతస్రమున కదొరాల్యోమెరును అతనితో కూడనునన్ రాజులును వచిచ్ అషాత్రోత  

కరాన్యిములో రెఫాయీయులను హాములో జూజీయులను షావే కిరయ్తాయిము మైదానములో 

ఆదికాండము 15:20 => హితీత్యులను పెరిజీజ్యులను రెఫాయీయులను 

దివ్తీయోపదేశకాండము 3:11 => రెఫాయీయులలో బాషాను రాజైన ఓగు మాతర్ము మిగిలెను. 

అతని మంచము ఇనుప మంచము. అది అమోమ్నీయుల రబాబ్లోనునన్ది గదా? దాని పొడుగు 

మనుషుయ్ని మూరతో తొమిమ్ది మూరలు దాని వెడలుప్ నాలుగు మూరలు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 3:20 => అనగా మీ దేవుడైన యెహోవా యొరాద్ను అదద్రిని వారికిచుచ్చునన్ 

దేశమును వారును సావ్ధీనపరచుకొనువరకు, మీ భారయ్లును మీ పిలల్లును మీ మందలును నేను 

మీకిచిచ్న పురములలో నివసింపవలెను. తరువాత మీలో పర్తివాడును నేను మీకిచిచ్న తన తన 

సావ్సథ్య్మునకు తిరిగిరావలెనని మీకు ఆజాఞ్పించితిని. మీ మందలు విసాత్రములని నాకు తెలియును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 3:22 => మీ దేవుడైన యెహోవా మీ పక్షముగా యుదధ్ము చేయువాడు 

గనుక వారికి భయపడవదద్ని ఆజాఞ్పించితిని. 

2 సమూయేలు 5:18 => ఫలిషీత్యులు దండెతిత్వచిచ్ రెఫాయీము లోయలో వాయ్పింపగా  

2 సమూయేలు 5:22 => ఫిలిషీత్యులు మరల వచిచ్ రెఫాయీము లోయలో వాయ్పింపగా 

2 సమూయేలు 23:13 => మరియు ముపప్దిమంది అధిపతులలో శేర్షు ఠ్లైన ముగుగ్రు కోతకాలమున 

అదులాల్ము గుహలోనునన్ దావీదు నొదద్కు వచిచ్నపుప్డు ఫిలిషీత్యులు రెఫాయీము లోయలో దండు 

దిగియుండిరి, 
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1 దినవృతాత్ంతములు 11:15 => ముపప్దిమంది పరాకర్మశాలులలో ముఖుయ్లగు ఈ ముగుగ్రు 

అదులాల్ము అను చటుట్రాతికొండ గుహలోనుండు దావీదు నొదద్కు వచిచ్రి, ఫిలిషీత్యుల సమూహము 

రెఫాయీయుల లోయలో దిగియుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 14:9 => ఫిలిషీత్యులు వచిచ్ రెఫాయీముల లోయలో దిగిరి. 

యెషయా 17:5 => చేను కోయువాడు దంటుల్ పటుట్కొనగా వాని చెయియ్ వెనున్లను 

కోయునటుల్ండును రెఫాయీము లోయలో ఒకడు పరిగె యేరునటుల్ండును 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:4 => నలుబదియవ సంవతస్రములో పదకొండవ నెల మొదటి తేదిని 

మోషే ఇశార్యేలీయులకు బోధించుటకై యెహోవా తనకాజాఞ్పించినదంతయు వారితో చెపెప్ను. 

యెహోషువ 12:4 => ఇశార్యేలీయులు బాషాను రాజైన ఓగుదేశమును పటుట్కొనిరి. అతడు 

రెఫాయీయుల శేషములో నొకడు. అతడు అషాత్రోతులోను ఎదెర్యిలోను నివసించి గెషూరీయుల 

యొకక్యు మాయకాతీయుల యొకక్యు సరిహదుద్వరకు బాషాను అంతటిలోను సలాక్లోను 

యెహోషువ 13:12 => రెఫాయీయుల శేషములో అషాత్రోతులోను ఎదెర్యీలోను ఏలికయైన 

ఓగురాజయ్మంతయు మిగిలియునన్ది. మోషే ఆ రాజులను జయించి వారి దేశమును పటుట్కొనెను. 

యెహోషువ 13:31 => గిలాదులో సగమును, అషాత్రోతు ఎదర్యియునను బాషానులో ఓగు రాజయ్ 

పటట్ణములును మనషే ష్ కుమారుడైన మాకీరు, అనగా మాకీరీయులలో సగముమందికి వారి 

వంశములచొపుప్న కలిగినవి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 2:20 => అదియు రెఫాయీయుల దేశమని యెంచబడుచునన్ది. 

పూరవ్మందు రెఫాయీయులు అందులో నివసించిరి. అమోమ్నీయులు వారిని జంజుమీమ్యులందురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 2:21 => వారు అనాకీయులవలె ఉనన్తదేహులు, బలవంతులైన బహు 

జనులు. అయితే యెహోవా అమోమ్నీయుల యెదుటనుండి వారిని వెళల్గొటెట్ను గనుక అమోమ్నీయులు 

వారి దేశమును సావ్ధీనపరచుకొని వారిచోట నివసించిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 2:22 => అటుల్ ఆయన శేయీరులో నివసించు ఏశావు సంతానముకొరకు 

చేసెను. ఎటల్నగా ఆయన వారి యెదుటనుండి హోరీయులను నశింపజేసెను గనుక వారు హోరీయుల 

దేశమును సావ్ధీనపరచుకొని నేటివరకు వారిచోట నివసించుచునాన్రు. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 2:23 => గాజావరకు గార్మములలో నివసించిన ఆవీయులను 

కఫోత్రులోనుండి బయలుదేరి వచిచ్న కఫాత్రీయులు నశింపజేసి వారిచోట నివసించిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 4:40 => మంచి బలకరమైన మేతయు నెమమ్దియు సుఖమునుగల 

విశాలదేశమును కనుగొనిరి; పూరవ్మందు హాముయొకక్ వంశపువారు అకక్డ కాపురముండిరి. 

కీరత్నలు 78:51 => ఐగుపుత్లోని జేయ్షు ఠ్లనందరిని హాము గుడారములలోనునన్ బలపార్రంభమైన 

పర్థమసంతానమును ఆయన సంహరించెను. 

కీరత్నలు 105:23 => ఇశార్యేలు ఐగుపుత్లోనికి వచెచ్ను యాకోబు హాము దేశమందు పరదేశిగా 

నుండెను. 

కీరత్నలు 105:27 => వారు ఐగుపీత్యుల మధయ్ను ఆయన సూచక కిర్యలను హాము దేశములో 

మహతాక్రయ్ములను జరిగించిరి 

కీరత్నలు 106:22 => ఎఱ ఱ్సముదర్మునొదద్ భయము పుటిట్ంచు కిర్యలను చేసిన తమ రక్షకుడైన 

దేవుని మరచిపోయిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 2:10 => పూరవ్కాలమున ఏమీయులనువారు ఆరు దేశములో నివసించిరి. 

వారు అనాకీయులవలె, ఉనన్తదేహులు, బలవంతులైన బహు జనులు. వారును అనాకీయులవలె 

రెఫాయీయులుగా ఎంచబడినవారు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 2:11 => మోయాబీయులు వారికి ఏమీయులని పేరు పెటిట్రి. 

యెహోషువ 13:19 => కిరయ్తాయిము సిబామ్లోయలోని కొండమీది శెరెతష్హరు బెతప్యోరు పిసాగ్ 

కొండచరియలు 

యిరిమ్యా 48:1 => మోయాబును గూరిచ్నది. ఇశార్యేలు దేవుడగు యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. నెబోకు శర్మ, అది పాడైపోవుచునన్ది. కిరయ్తాయిము పటట్బడినదై అవమానము 

నొందుచునన్ది ఎతత్యిన కోట పడగొటట్బడినదై అవమానము నొందుచునన్ది ఇకను మోయాబునకు 

పర్సిదిధ్యుండదు. 

యిరిమ్యా 48:23 => బేతెమ్యోనునకును కెరీయోతునకును బొసార్కును దూరమైనటిట్యు 

సమీపమైనటిట్యు 
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యెహోషువ 17:15 => యెహోషువ మీరు గొపప్ జనము గనుక ఎఫార్యిమీయులయొకక్ మనయ్ము 

మీకు ఇరుకుగా నునన్యెడల మీరు అడవికిపోయి అకక్డ పెరిజీజ్యుల దేశములోను రెఫాయీయుల 

దేశములోను మీకు మీరే చెటుల్ నరకుకొనుడని వారితో చెపెప్ను. 

2 సమూయేలు 21:16 => అపుప్డు రెఫాయీయుల సంతతివాడగు ఇషిబ్బేనోబ అను ఒకడు 

ఉండెను. అతడు ధరించియునన్ ఖడగ్ము కొర్తత్ది, వాని యీటె మూడువందల తులముల యెతుత్ 

యితత్డిగలది నేను దావీదును చంపెదనని అతడు చెపిప్యుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 19:19 => తాము ఇశార్యేలీయుల చేతిలో ఓడిపోతిమని హదరెజెరుయొకక్ 

సేవకులు తెలిసికొనినపుప్డు వారు దావీదుతో సమాధానపడి అతనికి సేవకులైరి. అంతటినుండి 

సిరియనులు అమోమ్నీయులకు సహాయము చేయుటకు మనసుస్లేక యుండిరి. 

వచనము 6 

ఏమీయులను కొటిట్రి. మరియు హోరీయులను అరణయ్ము దగగ్రనునన్ ఏలాప్రాను వరకు తరిమి 

శేయీరు పరవ్త పర్దేశములో వారిని కొటిట్న తరువాత 

ఆదికాండము 36:8 => అపుప్డు ఏశావు శేయీరు మనయ్ములో నివసించెను. ఏశావు అనగా 

ఎదోము. 

ఆదికాండము 36:20 => ఆ దేశ నివాసులైన హోరీయుడైన శేయీరు కుమారులు, లోతాను శోబాలు 

సిబోయ్ను అనా 

ఆదికాండము 36:21 => దిషోను ఏసెరు దీషాను. వీరు ఎదోము దేశమందు శేయీరు పుతుర్లైన 

హోరీయుల నాయకులు. 

ఆదికాండము 36:22 => లోతాను కుమారులు హోరీ హేమీము; లోతాను సహోదరి తిమాన్  

ఆదికాండము 36:23 => శోబాలు కుమారులు అలావ్ను మానహదు ఏబాలు షపో ఓనాము. 

ఆదికాండము 36:24 => సిబోయ్ను కుమారులు అయాయ్ అనా; ఆ అనా తన తండిర్యైన సిబోయ్ను 

గాడిదలను మేపుచుండి అరణయ్ములో ఉషణ్ధారలు కనుగొనినవాడు. 

ఆదికాండము 36:25 => అనా సంతానము దిషోను అనా కుమారెత్యైన అహొలీబామా. 
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ఆదికాండము 36:26 => దిషోను కుమారులు హెవూ ద్ను ఎషాబ్ను ఇతార్ను కెరాను 

ఆదికాండము 36:27 => ఏసెరు కుమారులు బిలాహ్ను జవాను అకాను. 

ఆదికాండము 36:28 => దీషాను కుమారులు ఊజు అరాను. 

ఆదికాండము 36:29 => హోరీయుల నాయకులు, లోతాను నాయకుడు శోబాలు నాయకుడు 

సిబోయ్ను నాయకుడు అనా నాయకుడు 

ఆదికాండము 36:30 => దిషోను నాయకుడు ఏసెరు నాయకుడు దీషాను నాయకుడు. శేయీరు 

దేశమందలి వారి నాయకుల చొపుప్న వీరు హోరీయుల నాయకులు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 2:12 => పూరవ్కాలమున హోరీయులు శేయీరులో నివసించిరి. 

ఇశార్యేలీయులు యెహోవా తమకిచిచ్న సావ్సథ్య్మైన దేశములో చేసినటుల్ ఏశావు సంతానపువారు 

హోరీయుల దేశమును సావ్ధీనపరచుకొని తమ యెదుటనుండి వారిని నశింపజేసి వారి దేశములో 

నివసించిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 2:22 => అటుల్ ఆయన శేయీరులో నివసించు ఏశావు సంతానముకొరకు 

చేసెను. ఎటల్నగా ఆయన వారి యెదుటనుండి హోరీయులను నశింపజేసెను గనుక వారు హోరీయుల 

దేశమును సావ్ధీనపరచుకొని నేటివరకు వారిచోట నివసించుచునాన్రు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:38 => శేయీరు కుమారులు లోతాను శోబాలు సిబోయ్ను అనా దిషోను 

ఏసెరు దిషాను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:39 => లోతాను కుమారులు హోరీ హోమాము; తిమాన్ లోతానునకు 

సహోదరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:40 => శోబాలు కుమారులు అలావ్ను మనహతు ఏబాలు షెపో ఓనాము. 

సిబోయ్ను కుమారులు అయాయ్ అనా. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:41 => అనా కుమారులలో ఒకనికి దిషోను అని పేరు. దిషోను కుమారులు 

హమార్ను ఎషాబ్ను ఇతార్ను కెరాను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:42 => ఏసెరు కుమారులు బిలాహ్ను జవాను యహకాను. దిషాను 

కుమారులు ఊజు అరాను. 
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ఆదికాండము 16:7 => యెహోవా దూత అరణయ్ములో నీటిబుగగ్యొదద్, అనగా షూరు మారగ్ములో 

బుగగ్యొదద్, ఆమెను కనుగొని 

ఆదికాండము 21:21 => అతడు పారాను అరణయ్ములో నునన్పుప్డు అతని తలిల్ ఐగుపుత్దేశమునుండి 

ఒక సతరీని తెచిచ్ అతనికి పెండిల్చేసెను. 

సంఖాయ్కాండము 12:16 => తరువాత జనులు హజేరోతునుండి సాగి పారాను అరణయ్ములో దిగిరి. 

సంఖాయ్కాండము 13:3 => మోషే యెహోవా మాటవిని, పారాను అరణయ్మునుండి వారిని పంపెను. 

వారందరు ఇశార్యేలీయులలో ముఖుయ్లు. 

హబకూక్కు 3:3 => దేవుడు తేమానులోనుండి బయలుదేరుచునాన్డు పరిశుదధ్దేవుడు 

పారానులోనుండి వేంచేయుచునాన్డు.(సెలా.) ఆయన మహిమ ఆకాశమండలమంతటను 

కనబడుచునన్ది భూమి ఆయన పర్భావముతో నిండియునన్ది.  

ఆదికాండము 32:3 => యాకోబు ఎదోము దేశమున, అనగా శేయీరు దేశముననునన్ తన 

సహోదరుడైన ఏశావు నొదద్కు దూతలను తనకు ముందుగా పంపి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 11:29 => కాబటిట్ నీవు సావ్ధీనపరచుకొనబోవు దేశమున నీ దేవుడైన 

యెహోవా నినున్ చేరిచ్న తరువాత గెరిజీమను కొండమీద ఆ దీవెన వచనమును, ఏబాలుకొండ మీద ఆ 

శాపవచనమును పర్కటింపవలెను. 

యెహోషువ 12:7 => యొరాద్నుకు అవతల, అనగా పడమటిదికుక్న లెబానోను లోయలోని 

బయలాగ్దు మొదలుకొని శేయీరు వరకు నుండు హాలాకు కొండ వరకు యెహోషువయు 

ఇశార్యేలీయులును జయించిన దేశపు రాజులు వీరు. యెహోషువ దానిని ఇశార్యేలీయులకు వారి 

గోతర్ముల వారి చొపుప్న సావ్సథ్య్ముగా ఇచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 25:1 => సమూయేలు మృతినొందగా ఇశార్యేలీయులందరు కూడుకొని అతడు 

చనిపోయెనని పర్లాపించుచు, రామాలోనునన్ అతని ఇంటి నివేశనములో అతని సమాధిచేసిన 

తరువాత దావీదు లేచి పారాను అరణయ్మునకు వెళెళ్ను. 
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1 రాజులు 11:18 => వారు మిదాయ్ను దేశములోనుండి బయలుదేరి పారాను దేశమునకు వచిచ్, 

పారాను దేశమునుండి కొందరిని తోడుకొని ఐగుపుత్లోనికి ఐగుపుత్రాజగు ఫరోనొదద్కు రాగా, ఈ రాజు 

అతనికి ఇలుల్ను భూమియు ఇచిచ్ ఆహారము నిరణ్యించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:23 => అమోమ్నీయులును మోయాబీయులును శేయీరు 

మనయ్నివాసులను బొతిత్గా చంపి నిరూమ్లము చేయవలెనని పొంచియుండి వారిమీద పడిరి; వారు 

శేయీరు కాపురసుథ్లను కడముటిట్ంచిన తరువాత తమలో ఒకరినొకరు చంపుకొనుటకు మొదలుపెటిట్రి. 

వచనము 7 

తిరిగి కాదేషను ఏనిమ్షప్తుకు వచిచ్ అమాలేకీయుల దేశమంతటిని హససోన  తామారులో కాపురమునన్ 

అమోరీయులను కూడ కొటిట్రి. 

ఆదికాండము 16:14 => అందుచేత ఆ నీటి బుగగ్కు బెయేర  లహాయిరోయి అను పేరు పెటట్బడెను. 

అది కాదేషుకును బెరెదుకును మధయ్నునన్ది. 

ఆదికాండము 20:1 => అకక్డనుండి అబార్హాము దకిష్ణ దేశమునకు తరిల్పోయి కాదేషుకును 

షూరుకును మధయ్ పర్దేశములో నివసించి గెరారులో కొనాన్ళుల్ ఉండెను. 

సంఖాయ్కాండము 20:1 => మొదటి నెలయందు ఇశార్యేలీయుల సరవ్సమాజము సీను 

అరణయ్మునకు రాగా పర్జలు కాదేషులో దిగిరి. అకక్డ మిరాయ్ము చనిపోయి పాతిపెటట్బడెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:19 => మనము హోరేబునుండి సాగి మన దేవుడైన యెహోవా 

మనకాజాఞ్పించినటుల్ మీరు చూచిన ఆ ఘోరమైన మహారణయ్ములోనుండి వచిచ్, అమోరీయుల మనెన్పు 

మారగ్మున కాదేషు బరేన్యకు చేరితివిు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:46 => కాగా మీరు కాదేషులో బహు దినములు నివసించితిరి. మీరు 

నివసించిన దినములెనోన్ మీకు తెలిసినవి. 

ఆదికాండము 36:12 => ఆమె ఎలీఫజుకు అమాలేకును కనెను. వీరు ఏశావు భారయ్యైన ఆదా 

కుమారులు. 
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ఆదికాండము 36:16 => కోరహు నాయకుడు, గాతాము నాయకుడు, అమాలేకు నాయకుడు. వీరు 

ఎదోము దేశమందు ఎలీఫజు నాయకులు. వీరు ఆదా కుమారులు. 

నిరగ్మకాండము 17:8 => తరువాత అమాలేకీయులు వచిచ్ రెఫీదీములో ఇశార్యేలీయులతో 

యుదధ్ము చేయగా 

నిరగ్మకాండము 17:9 => మోషే యెహోషువతో మనకొరకు మనుషుయ్లను ఏరప్రచి వారిని తీసికొని 

బయలువెళి ల్ అమాలేకీయులతో యుదధ్ము చేయుము; రేపు నేను దేవుని కఱ ఱ్ను చేతపటుట్కొని ఆ కొండ 

శిఖరముమీద నిలిచెదననెను. 

నిరగ్మకాండము 17:10 => యెహోషువ మోషే తనతో చెపిప్నటుల్ చేసి అమాలేకీయులతో 

యుదధ్మాడెను; మోషే అహరోను, హూరు అనువారు ఆ కొండ శిఖరమెకిక్రి 

నిరగ్మకాండము 17:11 => మోషే తన చెయియ్ పైకెతిత్నపుప్డు ఇశార్యేలీయులు గెలిచిరి; మోషే తన 

చెయియ్ దింపినపుప్డు అమాలేకీయులు గెలిచిరి, 

నిరగ్మకాండము 17:12 => మోషే చేతులు బరువెకక్గా వారు ఒక రాయి తీసికొనివచిచ్ అతడు 

దానిమీద కూరుచ్ండుటకై దానివేసిరి. అహరోను హూరులు ఒకడు ఈ పర్కక్ను ఒకడు ఆ పర్కక్ను 

అతని చేతులను ఆదుకొనగా అతని చేతులు సూరుయ్డు అసత్మించువరకు నిలుకడగా ఉండెను. 

నిరగ్మకాండము 17:13 => అటుల్ యెహోషువ కతిత్వాడిచేత అమాలేకు రాజును అతని జనులను 

గెలిచెను. 

నిరగ్మకాండము 17:14 => అపుప్డు యెహోవా మోషేతో నిటల్నెను నేను అమాలేకీయుల పేరు 

ఆకాశముకిర్ంద నుండకుండ బొతిత్గా తుడిచివేయుదును గనుక జాఞ్పకారథ్ముగా గర్ంధములో దీని వార్సి 

యెహోషువకు వినిపించుము 

నిరగ్మకాండము 17:15 => తరువాత మోషే ఒక బలిపీఠమును కటిట్ దానికి యెహోవా నిసీస్ అని 

పేరు పెటిట్ 

నిరగ్మకాండము 17:16 => అమాలేకీయులు తమ చేతిని యెహోవా సింహాసనమునకు విరోధముగా 

ఎతిత్రి గనుక యెహోవాకు అమాలేకీయులతో తరతరముల వరకు యుదధ్మనెను. 
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సంఖాయ్కాండము 14:43 => ఏలయనగా అమాలేకీయులు కనానీయులు మీకంటె ముందుగా 

అకక్డికి చేరియునాన్రు; మీరు ఖడగ్ముచేత కూలుదురు; మీరు యెహోవాను అనుసరించుట మానితిరి 

గనుక ఇక యెహోవా మీకు తోడైయుండడని చెపెప్ను. 

సంఖాయ్కాండము 14:45 => అపుప్డు ఆ కొండమీద నివాసముగానునన్ అమాలేకీయులును 

కనానీయులును దిగివచిచ్ వారిని కొటిట్ హోరామ్వరకు వారిని తరిమి హతముచేసిరి. 

సంఖాయ్కాండము 24:20 => మరియు అతడు అమాలేకీయులవైపు చూచి ఉపమానరీతిగా ఇటల్నెను 

అమాలేకు అనయ్జనములకు మొదలు వాని అంతము నితయ్నాశనమే. 

1 సమూయేలు 15:1 => ఒకానొక దినమున సమూయేలు సౌలును పిలిచి యెహోవా 

ఇశార్యేలీయులగు తన జనులమీద నినున్ రాజుగా అభిషేకించుటకై ననున్ పంపెను; యెహోవా మాట 

వినుము 

1 సమూయేలు 15:2 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా సెలవిచిచ్నదేమనగా అమాలేకీయులు 

ఇశార్యేలీయులకు చేసినది నాకు జాఞ్పకమే, వారు ఐగుపుత్లోనుండి రాగానే అమాలేకీయులు వారికి 

విరోధులై మారగ్మందు వారిమీదికి వచిచ్రి గదా. 

1 సమూయేలు 15:3 => కాబటిట్ నీవు పోయి కనికరింపక అమాలేకీయులను హతము చేయుచు, 

పురుషులనేమి సతరీలనేమి బాలురనేమి పసిపిలల్లనేమి యెదుద్లనేమి గొఱ ఱ్లనేమి ఒంటెలనేమి 

గారద్భములనేమి అనిన్టిని హతముచేసి వారికి కలిగినదంతయు బొతిత్గా పాడుచేసి అమాలేకీయులను 

నిరూమ్లము చేయుమని చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 15:4 => అంతట సౌలు జనులను పోగుచేసి తెలాయీములో వారిని లెకక్పెటట్గా, 

కాలుబలము రెండు లక్షలమందియు యూదావారు పదివేలమందియు నుండిరి. 

1 సమూయేలు 15:5 => అపుప్డు సౌలు అమాలేకీయుల పటట్ణములలో నొకదానికి వచిచ్న లోయలో 

పొంచియుండి 

1 సమూయేలు 15:6 => ఇశార్యేలీయులు ఐగుపుత్లోనుండి వచిచ్నపుప్డు మీరు వారికి ఉపకారము 

చేసితిరి గనుక అమాలేకీయులతోకూడ నేను మిముమ్ను నాశనము చేయకుండునటుల్ మీరు 
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వారిలోనుండి బయలుదేరి పోవుడని కేనీయులకు వరత్మానము పంపగా కేనీయులు 

అమాలేకీయులలోనుండి వెళి ల్పోయిరి. 

1 సమూయేలు 15:7 => తరువాత సౌలు అమాలేకీయులను హవీలానుండి ఐగుపుత్ దేశపు 

మారగ్ముననునన్ షూరువరకు తరిమి హతముచేసి 

1 సమూయేలు 15:8 => అమాలేకీయుల రాజైన అగగును పార్ణముతో పటుట్కొని జనులనందరిని 

కతిత్చేత నిరూమ్లము చేసెను 

1 సమూయేలు 15:9 => సౌలును జనులును కూడి అగగును, గొఱ ఱ్లలోను ఎడల్లోను కొర్వివ్న 

గొఱ ఱ్పిలల్లు మొదలైన వాటిలోను మంచివాటిని నిరూమ్లము చేయక కడగా నుంచి, పనికిరాని నీచ 

పశువులనిన్టిని నిరూమ్లము చేసిరి.  

1 సమూయేలు 15:10 => అపుప్డు యెహోవా వాకుక్ సమూయేలునకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు 

సెలవిచెచ్ను 

1 సమూయేలు 15:11 => సౌలు ననున్ అనుసరింపక వెనుకతీసి నా ఆజఞ్లను గైకొనకపోయెను 

గనుక అతనిని రాజుగా నిరణ్యించినందుకు నేను పశాచ్తాత్ప పడుచునాన్ను. అందుకు సమూయేలు 

కోపావేశుడై రాతిర్ అంత యెహోవాకు మొఱ ఱ్పెటుట్చుండెను. 

1 సమూయేలు 15:12 => ఉదయమున సమూయేలు లేచి సౌలును ఎదురొక్నుటకు పోగా సౌలు 

కరెమ్లునకు వచిచ్ అకక్డ జయసూచకమైన శిలను నిలిపి తిరిగి గిలాగ్లునకు పోయెననన్ సమాచారము 

వినెను. 

1 సమూయేలు 15:13 => తరువాత అతడు సౌలునొదద్కు రాగా సౌలు యెహోవా వలన నీకు 

ఆశీరావ్దము కలుగును గాక, యెహోవా ఆజఞ్ను నేను నెరవేరిచ్తిననగా 

1 సమూయేలు 15:14 => సమూయేలు ఆలాగైతే నాకు వినబడుచునన్ గొఱ ఱ్ల అరుపులును ఎడల్ 

రంకెలును ఎకక్డివి? అని అడిగెను. 

1 సమూయేలు 15:15 => అందుకు సౌలు అమాలేకీయుల యొదద్నుండి జనులు వీటిని 

తీసికొనివచిచ్రి; నీ దేవుడైన యెహోవాకు బలులనరిప్ంచుటకు జనులు గొఱ ఱ్లలోను ఎడల్లోను 

మంచివాటిని ఉండనిచిచ్రి; మిగిలిన వాటిననిన్టిని మేము నిరూమ్లము చేసితిమనగా 
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1 సమూయేలు 15:16 => సమూయేలు నీవు మాటలాడ పనిలేదు. యెహోవా రాతిర్ నాతో 

సెలవిచిచ్న మాట నీకు తెలియజేతును వినుమని సౌలుతో అనగా, సౌలు చెపుప్మనెను. 

1 సమూయేలు 15:17 => అందుకు సమూయేలు నీ దృషిట్కి నీవు అలుప్డవుగా ఉనన్పుప్డు 

ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములకు శిరసుస్వైతివి, యెహోవా నినున్ ఇశార్యేలీయులమీద రాజుగా 

అభిషేకించెను. 

1 సమూయేలు 15:18 => మరియు యెహోవా నినున్ సాగనంపి నీవు పోయి పాపాతుమ్లైన 

అమాలేకీయులను నిరూమ్లము చేయుము, వారు లయమగు వరకు వారితో యుదధ్ము చేయుమని 

సెలవియయ్గా 

1 సమూయేలు 15:19 => నీవు ఎందుచేత యెహోవా మాట వినక దోపుడుమీద ఎగబడి ఆయన 

దృషిట్కి కీడు చేసితివనెను. 

1 సమూయేలు 15:20 => అందుకు సౌలు ఆ మాట అనవదుద్; నేను యెహోవా మాట విని 

యెహోవా ననున్ పంపిన మారగ్మున పోయి అమాలేకీయుల రాజైన అగగును తీసికొనివచిచ్తిని కాని 

అమాలేకీయులను నిరూమ్లము చేసితిని. 

1 సమూయేలు 15:21 => అయితే గిలాగ్లులో నీ దేవుడైన యెహోవాకు బలి అరిప్ంచుటకై జనులు 

శపితములగు గొఱ ఱ్లలోను ఎడల్లోను ముఖయ్మైనవాటిని తీసికొనివచిచ్రని సమూయేలుతో చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 15:22 => అందుకు సమూయేలు తాను సెలవిచిచ్న ఆజఞ్ను ఒకడు గైకొనుటవలన 

యెహోవా సంతోషించునటుల్, ఒకడు దహన బలులను బలులను అరిప్ంచుటవలన ఆయన 

సంతోషించునా? ఆలోచించుము, బలులు అరిప్ంచుటకంటె ఆజఞ్ను గైకొనుటయు, పొటే ట్ళల్ కొర్వువ్ 

అరిప్ంచుటకంటె మాట వినుటయు శేర్షఠ్ము. 

1 సమూయేలు 15:23 => తిరుగుబాటు చేయుట సోదె చెపుప్టయను పాపముతో సమానము; 

మూరఖ్తను అగపరచుట మాయావిగర్హము గృహదేవతలను పూజించుటతో సమానము. యెహోవా 

ఆజఞ్ను నీవు విసరిజ్ంతివి గనుక నీవు రాజుగా ఉండకుండ ఆయన నినున్ విసరిజ్ంచెననగా 

1 సమూయేలు 15:24 => సౌలు జనులకు జడిసి వారి మాట వినినందున నేను యెహోవా ఆజఞ్ను నీ 

మాటలను మీరి పాపము తెచుచ్కొంటిని. 
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1 సమూయేలు 15:25 => కాబటిట్ నీవు నా పాపమును పరిహరించి నేను యెహోవాకు మొర్కుక్నటుల్ 

నాతోకూడ తిరిగి రమమ్ని సమూయేలును వేడుకొనెను. 

1 సమూయేలు 15:26 => అందుకు సమూయేలు నీతోకూడ నేను తిరిగిరాను; నీవు యెహోవా 

ఆజఞ్ను విసరిజ్ంచితివి గనుక ఇశార్యేలీయులమీద రాజుగా ఉండకుండ యెహోవా నినున్ విసరిజ్ంచెనని 

చెపిప్ 

1 సమూయేలు 15:27 => వెళి ల్పోవలెనని తిరుగగా, సౌలు అతని దుపప్టిచెంగు పటుట్కొనినందున 

అది చినిగెను. 

1 సమూయేలు 15:28 => అపుప్డు సమూయేలు అతనితో ఇటల్నెను నేడు యెహోవా 

ఇశార్యేలీయుల రాజయ్మును నీచేతిలోనుండి లాగివేసి నీకంటె ఉతత్ముడైన నీ పొరుగువానికి దానిని 

అపప్గించియునాన్డు. 

1 సమూయేలు 15:29 => మరియు ఇశార్యేలీయులకు ఆధారమైనవాడు నరుడు కాడు, ఆయన 

అబదధ్మాడడు, పశాచ్తాత్ప పడడు. 

1 సమూయేలు 15:30 => అందుకు సౌలు నేను పాపము చేసితిని, అయినను నా జనుల పెదద్ల 

యెదుటను ఇశార్యేలీయుల యెదుటను ననున్ ఘనపరచిన యెహోవాకు మొర్కుక్టకై నేను పోగా నాతో 

కూడ తిరిగిరమమ్ని అతనిని వేడుకొనినందున 

1 సమూయేలు 15:31 => సమూయేలు తిరిగి సౌలు వెంట వెళె ల్ను. సౌలు యెహోవాకు మొర్కిక్న 

తరువాత 

1 సమూయేలు 15:32 => సమూయేలు అమాలేకీయులరాజైన అగగును నా దగగ్రకు 

తీసికొనిరండని చెపెప్ను. అగగు సంతోషముగా అతని దగగ్రకు వచిచ్ మరణశర్మ నాకు గడచిపోయెనే 

అని చెపప్గా 

1 సమూయేలు 15:33 => సమూయేలు నీ కతిత్ సతరీలకు సంతులేకుండ చేసినటుల్ నీ తలిల్కిని సతరీలలో 

సంతులేకపోవునని అతనితో చెపిప్ గిలాగ్లులో యెహోవా సనిన్ధిని అగగును తుతుత్నియలుగా నరికెను. 

1 సమూయేలు 15:34 => అపుప్డు సమూయేలు రామాకు వెళి ల్పోయెను, సౌలును సౌలు 

గిబియాలోని తన యింటికి వెళె ల్ను. 
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1 సమూయేలు 15:35 => సౌలు బర్దికిన దినములనిన్టను సమూయేలు అతని దరిశ్ంప వెళల్లేదు 

గాని సౌలునుగూరిచ్ దుఃఖాకార్ంతుడాయెను. మరియు తాను సౌలును ఇశార్యేలీయులమీద రాజుగా 

నిరణ్యించినందుకు యెహోవా పశాచ్తాత్పము పడెను. 

1 సమూయేలు 27:1 => తరువాత దావీదు నేను ఇకక్డ నిలుచుట మంచిది కాదు, ఏదో ఒక 

దినమున నేను సౌలుచేత నాశనమగుదును; నేను ఫిలిషీత్యుల దేశములోనికి తపిప్ంచుకొని 

పోవుదును, అపుప్డు సౌలు ఇశార్యేలీయుల సరిహదుద్లలో ననున్ వెదకుట మానుకొనును గనుక నేను 

అతని చేతిలోనుండి తపిప్ంచుకొందునని అనుకొని 

1 సమూయేలు 27:2 => లేచి తనయొదద్నునన్ ఆరువందలమందితో కూడ పర్యాణమై మాయోకు 

కుమారుడును గాతు రాజునైన ఆకీషునొదద్కు వచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 27:3 => దావీదు గాతులో ఆకీషునొదద్ చేరగా అతడును అతని వారందరును తమ 

తమ కుటుంబముల సమేతముగా కాపురముండిరి. యెజెర్యేలీయురాలగు అహీనోయము, నాబాలు 

భారయ్యైయుండిన కరెమ్లీయురాలగు అబీగయీలు అను అతని యిదద్రు భారయ్లు దావీదుతోకూడ 

ఉండిరి.  

1 సమూయేలు 27:4 => దావీదు గాతునకు పారిపోయిన సంగతి సౌలునకు తెలిసినమీదట అతడు 

దావీదును వెదకుట మానివేసెను. 

1 సమూయేలు 27:5 => అంతట దావీదు రాజపురమందు నీయొదద్ నీ దాసుడనైన నేను కాపురము 

చేయనేల? నీ దృషిట్కి నేను అనుగర్హము పొందినవాడనైతే బయటి పటట్ణములలో ఒకదానియందు 

నేను కాపురముండుటకు ఒక సథ్లము ఇపిప్ంచుమని ఆకీషును అడుగగా 

1 సమూయేలు 27:6 => ఆకీషు సికల్గు అను గార్మమును ఆ దినమున అతని కిచెచ్ను. కాబటిట్ 

నేటివరకు సికల్గు యూదారాజుల వశమున నునన్ది. 

1 సమూయేలు 27:7 => దావీదు ఫిలిషీత్యుల దేశములో కాపురముండిన కాలమంత ఒక 

సంవతస్రము నాలుగు నెలలు. 
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1 సమూయేలు 27:8 => అంతలో దావీదును అతని వారును బయలుదేరి గెషూరీయుల మీదను 

గెజెరీయులమీదను అమాలేకీయులమీదను పడిరి పర్యాణసుథ్లు పోవుమారగ్మున షూరునుండి 

ఐగుపుత్వరకు నునన్ దేశములో వారు పూరవ్ము కాపురముండగా 

1 సమూయేలు 27:9 => దావీదు ఆ దేశసుథ్లను హతముచేసి, మగవానినేమి ఆడుదానినేమి 

యెవరిని సజీవులుగా విడువక గొఱ ఱ్లను ఎడల్ను గారద్భములను ఒంటెలను వసత్రములను దోచుకొని 

తిరిగి ఆకీషునొదద్కు వచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 27:10 => ఆకీషు ఇపుప్డు మీరు దండెతిత్ దేశములో జొరబడితిరా అని దావీదు 

నడుగగా దావీదు యూదా దేశమునకును యెరహెమ్యేలీయుల దేశమునకును కేనీయుల 

దేశమునకును దకిష్ణముగా మేము ఒక పర్దేశములో జొరబడితిమనెను. 

1 సమూయేలు 27:11 => ఆలాగున దావీదు చేయుచు వచెచ్ను. అతడు ఫిలిషీత్యుల దేశములో 

నివసించినంత కాలము ఈ పర్కారముగా చేయునని తముమ్ను గురించి వారు చెపుప్దురేమో అని 

గాతుకు వరత్మానము తేగల మగవానినైనను ఆడుదానినైనను దావీదు బర్తుకనియయ్లేదు. 

1 సమూయేలు 27:12 => దావీదు తన జనులైన ఇశార్యేలీయులు తనయందు బొతిత్గా 

అసహయ్పడునటుల్ చేసెను గనుక అతడు సదాకాలము నాకు దాసుడుగాను ఉండునని అనుకొని ఆకీషు 

దావీదు మాట నమెమ్ను. 

1 సమూయేలు 30:1 => దావీదును అతని జనులును మూడవ దినమందు సికల్గునకు వచిచ్రి; 

అంతలో అమాలేకీయులు దండెతిత్ దకిష్ణ దేశముమీదను సికల్గుమీదను పడి, కొటిట్ దానిని తగులబెటిట్, 

1 సమూయేలు 30:2 => ఘనులనేమి అలుప్లనేమి అందులోనునన్ ఆడువారందరిని చెరపటుట్కొని 

చంపక వారిని తీసికొని వెళి ల్పోయియుండిరి. 

1 సమూయేలు 30:3 => దావీదును అతని జనులును పటట్ణమునకు వచిచ్ అది 

కాలచ్బడియుండుటయు, తమ భారయ్లును కుమారులును కుమారెత్లును చెరలోనికి కొనిపోబడి 

యుండుటయు చూచి 

1 సమూయేలు 30:4 => ఇక ఏడుచ్టకు శకిత్లేక పోవునంత బిగగ్రగా ఏడిచ్రి.  
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1 సమూయేలు 30:5 => యెజెర్యేలీయురాలైన అహీనోయము, కరెమ్లీయుడైన నాబాలు 

భారయ్యయిన అబీగయీలు అను దావీదు ఇదద్రు భారయ్లును చెరలోనికి కొనిపోబడగా చూచి 

1 సమూయేలు 30:6 => దావీదు మికిక్లి దుఃఖపడెను. మరియు తమ తమ కుమారులనుబటిట్యు 

కుమారెత్లనుబటిట్యు జనులకందరికి పార్ణము విసికినందున రాళుల్ రువివ్ దావీదును చంపుదము 

రండని వారు చెపుప్కొనగా దావీదు తన దేవుడైన యెహోవానుబటిట్ ధైరయ్ము తెచుచ్కొనెను. 

1 సమూయేలు 30:7 => పిమమ్ట దావీదు ఏఫోదు తెమమ్ని యాజకుడగు అహీమెలెకు కుమారుడైన 

అబాయ్తారుతో చెపప్గా అబాయ్తారు ఏఫోదును దావీదు నొదద్కు తీసికొనివచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 30:8 => నేను ఈ దండును తరిమినయెడల దాని కలిసికొందునా అని యెహోవా 

యొదద్ దావీదు విచారణ చేయగా యెహోవా తరుము, నిశచ్యముగా నీవు వారిని కలిసికొని తపప్క 

నీవారినందరిని దకిక్ంచుకొందువని సెలవిచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 30:9 => కాబటిట్ దావీదు అతని యొదద్నునన్ ఆరువందల మందియును బయలుదేరి 

బెసోరు వాగుగటుట్కు రాగా వారిలో రెండువందల మంది వెనుక దిగవిడువబడిరి. 

1 సమూయేలు 30:10 => దావీదును నాలుగువందల మందియును ఇంక తరుముచు పోయిరి గాని 

ఆ రెండువందల మంది అలసటపడి బెసోరు వాగు దాటలేక ఆగిరి. ఆ నాలుగు వందలమంది 

పోవుచుండగా 

1 సమూయేలు 30:11 => పొలములో ఒక ఐగుపీత్యుడు కనబడెను. వారు దావీదునొదద్కు వాని 

తోడుకొనివచిచ్, వాడు మూడు రాతిర్ంబగళుల్ అనన్పానము లేమియు పుచుచ్కొనలేదని తెలిసికొని, 

వానికి భోజనము పెటిట్ దాహమిచిచ్ అంజూరపు అడలోని ముకక్ను రెండు దార్క్షగెలలను వానికిచిచ్రి. 

1 సమూయేలు 30:12 => వాడు భోజనము చేసిన తరువాత వాని పార్ణము తెపప్రిలల్గా  

1 సమూయేలు 30:13 => దావీదు నీవు ఏ దేశపువాడవు? ఎకక్డనుండి వచిచ్తివని వాని నడిగెను. 

అందుకు వాడు నేను ఐగుపీత్యుడనై పుటిట్ అమాలేకీయుడైన యొకనికి దాసుడనైతిని; మూడు దినముల 

కిర్ందట నేను కాయిలా పడగా నా యజమానుడు ననున్ విడిచిపెటిట్ పోయెను. 

1 సమూయేలు 30:14 => మేము దండెతిత్ కెరేతీయుల దకిష్ణ దేశమునకును యూదా దేశమునకును 

కాలేబు దకిష్ణ దేశమునకును వచిచ్ వాటిని దోచుకొని సికల్గును కాలిచ్వేసితిమని చెపెప్ను. 
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1 సమూయేలు 30:15 => ఆ దండును కలిసికొనుటకై నీవు నాకు దోవచూపుదువా అని దావీదు 

వాని నడుగగా వాడు నేను నినున్ చంపననియు నీ యజమానుని వశము చేయననియు దేవునిబటిట్ నీవు 

నాకు పర్మాణము చేసినయెడల ఆ దండును కలిసి కొనుటకు నీకు దోవచూపుదుననెను. 

1 సమూయేలు 30:16 => తరువాత వాడు వారి దగగ్రకు దావీదును నడిపింపగా, ఫిలిషీత్యుల 

దేశములోనుండియు యూదా దేశములోనుండియు తాము దోచి తెచిచ్కొనిన సొముమ్తో తులదూగుచు, 

వారు ఆ పర్దేశమంతట చెదిరి అనన్పానములు పుచుచ్కొనుచు ఆటపాటలు సలుపుచుండిరి. 

1 సమూయేలు 30:17 => దావీదు సంగతిని గర్హించి సంధయ్వేళ మొదలుకొని మరునాటి 

సాయంతర్మువరకు వారిని హతము చేయుచుండగా, ఒంటెలమీద ఎకిక్ పారిపోయిన నాలుగువందల 

మంది యౌవనులు తపప్ తపిప్ంచుకొనినవాడు ఒకడును లేకపోయెను. 

1 సమూయేలు 30:18 => ఈలాగున దావీదు అమాలేకీయులు దోచుకొనిపోయిన దానంతటిని 

తిరిగి తెచుచ్కొనెను. మరియు అతడు తన యిదద్రు భారయ్లను రకిష్ంచెను. 

1 సమూయేలు 30:19 => కుమారులేమి కుమారెత్లేమి దోపుడు సొమేమ్మి వారు ఎతిత్కొనిపోయిన 

దానంతటిలో కొదిద్దేమి గొపప్దేమి యేదియు తకుక్వకాకుండ దావీదు సమసత్మును రకిష్ంచెను. 

1 సమూయేలు 30:20 => మరియు దావీదు అమాలేకీయుల గొఱ ఱ్లనిన్టిని గొడల్నిన్టిని పటుట్కొనెను. 

ఇవి దావీదునకు దోపుడు సొమమ్ని జనులు మిగిలిన తమ సవ్ంత పశువులకు ముందుగా వీటిని తోలిరి. 

1 సమూయేలు 30:21 => అలసటచేత దావీదును వెంబడించలేక బెసోరు వాగు దగగ్ర నిలిచిన ఆ 

రెండువందల మందియొదద్కు దావీదు పోగా వారు దావీదును అతని యొదద్నునన్ జనులను 

ఎదురొక్నుటకై బయలుదేరి వచిచ్రి. దావీదు ఈ జనులయొదద్కు వచిచ్ వారి యోగకేష్మమడుగగా 

1 సమూయేలు 30:22 => దావీదుతోకూడ వెళి ల్నవారిలో దురామ్రుగ్లును, పనికిమాలినవారునైన 

కొందరు వీరు మనతోకూడ రాక నిలిచిరి గనుక తమ భారయ్లను పిలల్లను తపప్ మనకు మరల వచిచ్న 

దోపుడు సొముమ్లో మన మేమియు వీరికియయ్ము; తమ భారయ్ పిలల్లను వారు తీసికొని పోవచుచ్ననిరి. 

1 సమూయేలు 30:23 => అందుకు దావీదు వారితో ఇటల్నెను నా సహోదరులారా, యెహోవా 

మనలను కాపాడి మనమీదికి వచిచ్న యీ దండును మనకపప్గించి మనకు దయచేసిన దాని 

విషయములో మీరు ఈలాగున చేయకూడదు. 
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1 సమూయేలు 30:24 => మీరు చెపిప్నది యెవరు ఒపుప్కొందురు? యుదధ్మునకు పోయినవాని 

భాగమెంతో సామానునొదద్ నిలిచిన వాని భాగము అంతే అని వాడుక మాట; అందరు సమముగానే 

పాలు పంచుకొందురు గదా 

1 సమూయేలు 30:25 => కావున నాటనుండి నేటివరకు దావీదు ఇశార్యేలీయులలో అటిట్ 

పంపకము కటట్డగాను నాయ్య విధిగాను ఏరప్రచి నియమించెను. 

1 సమూయేలు 30:26 => దావీదు సికల్గునకు వచిచ్నపుప్డు దోపుడుసొముమ్లో కొంత తన 

సేన్హితులైన యూదా పెదద్లకు ఏరప్రచి యెహోవా శతుర్వులయొదద్ నేను దోచుకొనిన సొముమ్లో కొంత 

ఆశీరావ్ద సూచనగా మీకు ఇచుచ్చునాన్నని చెపిప్ వారికి పంపించెను. 

1 సమూయేలు 30:27 => బేతేలులోను దకిష్ణ రామోతులోను యతీత్రులోను 

1 సమూయేలు 30:28 => అరోయేరులోను షిపోమ్తులోను ఎషెత్మోలోను 

1 సమూయేలు 30:29 => రాకాలులోను యెరహెమ్యేలీయుల గార్మములలోను కేనీయుల 

గార్మములలోను 

1 సమూయేలు 30:30 => హోరామ్లోను కోరాషానులోను అతాకులోను 

1 సమూయేలు 30:31 => హెబోర్నులోను దావీదును అతని జనులును సంచరించిన 

సథ్లములనిన్టిలోను ఉనన్ పెదద్లకు దావీదు పంపించెను. 

యెహోషువ 15:62 => వాటి పలెల్లు పోగా ఆరు పటట్ణములు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:2 => అంతలో కొందరు వచిచ్ సముదర్ము ఆవలనుండు సిరియనుల 

తటుట్నుండి గొపప్ సైనయ్మొకటి నీమీదికి వచుచ్చునన్ది; చితత్గించుము, వారు హససోన తామారు అను 

ఏనెగ్దీలో ఉనాన్రని యెహోషాపాతునకు తెలియజేసిరి. 

సంఖాయ్కాండము 13:29 => అమాలేకీయులు దకిష్ణ దేశములో నివసించుచునాన్రు; హితీత్యులు 

యెబూసీయులు అమోరీయులు కొండ దేశములో నివసించుచునాన్రు ; కనానీయులు 

సముదర్మునొదద్ను యొరాద్ను నదీపార్ంతములలోను నివసించుచునాన్రని చెపిప్రి. 

యెహోషువ 15:3 => అది అకర్బీబ్ము నెకుక్ చోటికి దకిష్ణముగా బయలుదేరి సీనువరకు పోయి 

కాదేషు బరేన్యకు దకిష్ణముగా ఎకిక్ హెసోర్నువరకు సాగి అదాద్రు ఎకిక్ కరాక్యువైపు తిరిగి 
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నాయ్యాధిపతులు 11:16 => ఇశార్యేలీయులు ఐగుపుత్లోనుండి వచుచ్చుండగా వారు 

ఎఱ ఱ్సముదర్ము వరకు అరణయ్ములో నడిచి కాదేషునకు వచిచ్రి. 

నాయ్యాధిపతులు 12:15 => పిరాతోనీయుడైన హిలేల్లు కుమారుడగు అబోద్ను చనిపోయి 

ఎఫార్యిము దేశమందలి అమాలేకీయుల మనయ్ములోనునన్ పిరాతోనులో పాతిపెటట్బడెను. 

1 సమూయేలు 23:29 => తరువాత దావీదు అకక్డనుండి పోయి ఏనెగ్దీకి వచిచ్ కొండ సథ్లములలో 

నివాసము చేయుచుండెను. 

2 సమూయేలు 1:8 => నీవెవడవని అతడు ననన్డుగగా నేను అమాలేకీయుడనని చెపిప్తిని. 

వచనము 8 

అపుప్డు సొదొమ రాజును గొమొఱాఱ్ రాజును అదామ్ రాజును సెబోయీము రాజును సోయరను బెల 

రాజును బయలుదేరి సిదీద్ము లోయలో వారితో, 

ఆదికాండము 14:2 => వారు సొదొమ రాజైన బెరాతోను, గొమొఱాఱ్ రాజైన బిరాష్తోను, అదామ్ రాజైన 

షినాబుతోను, సెబోయీయుల రాజైన షెమేబెరుతోను, సోయరను బెల రాజుతోను యుదధ్ము చేసిరి. 

ఆదికాండము 13:10 => లోతు తన కనున్లెతిత్ యొరాద్ను పార్ంతమంతటిని చూచెను. యెహోవా 

సొదొమ గొమొఱాఱ్ అను పటట్ణములను నాశనము చేయకమునుపు సోయరుకు వచుచ్వరకు 

అదంతయు యెహోవా తోటవలెను ఐగుపుత్ దేశమువలెను నీళుల్ పారు దేశమై యుండెను. 

ఆదికాండము 19:20 => ఇదిగో పారిపోవుటకు ఈ ఊరు సమీపములో ఉనన్ది, అది చినన్ది, 

ననన్కక్డికి తపిప్ంచుకొని పోనిముమ్ అది చినన్ది గదా, నేను బర్దుకుదునని చెపిప్నపుప్డు 

ఆదికాండము 19:22 => నీవు తవ్రపడి అకక్డికి తపిప్ంచుకొని పొముమ్; నీవకక్డ చేరువరకు 

నేనేమియు చేయలేననెను. అందుచేత ఆ ఊరికి సోయరు అను పేరు పెటట్బడెను. 

ఆదికాండము 14:3 => వీరందరు ఉపుప్ సముదర్మైన సిదీద్ము లోయలో ఏకముగా కూడి 

ఆదికాండము 14:10 => ఆ సిదీద్ము లోయలో విసాత్రమైన మటిట్కీలు గుంటలు ఉండెను. సొదొమ 

గొమొఱాఱ్ల రాజులు పారిపోయి వాటిలో పడిరి. శేషించినవారు కొండకు పారిపోయిరి. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 34:3 => సోయరువరకు ఈతచెటుల్గల యెరికో లోయచుటుట్ మైదానమును 

అతనికి చూపించెను. 

యెహెజేక్లు 16:46 => నీ యెడమ పర్కక్ను నివసించు షోమోర్నును దాని కుమారెత్లును నీకు 

అకక్లు, నీ కుడిపర్కక్ను నివసించు సొదొమయు దాని కుమారెత్లును నీకు చెలెల్ండుర్. 

హోషేయ 11:8 => ఎఫార్యిమూ, నేనెటుల్ నినున్ విడిచిపెటుట్దును? ఇశార్యేలూ, నేను నినున్ ఎటుల్ 

విసరిజ్ంతును? అదామ్నువలె నినున్ నేను ఎటుల్చేతును? సెబోయీమునకు చేసినటుల్ నీకు ఎటుల్చేతును? 

నా మనసుస్ మారినది, సహింపలేకుండ నా యంతరంగము మండుచునన్ది. 

వచనము 9 

అనగా ఏలాము రాజైన కదొరాల్యోమెరు గోయీయుల రాజైన తిదాలు, షీనారు రాజైన అమార్పేలు, 

ఎలాల్సరు రాజైన అరోయ్కు అను నలుగురితో ఆ యైదుగురు రాజులు యుదధ్ము చేసిరి. 

ఆదికాండము 14:1 => షీనారు రాజైన అమార్పేలు, ఎలాల్సరు రాజైన అరోయ్కు, ఏలాము రాజైన 

కదొరాల్యోమెరు, గోయీయుల రాజైన తిదాలు అనువారి దినములలో 

వచనము 10 

ఆ సిదీద్ము లోయలో విసాత్రమైన మటిట్కీలు గుంటలు ఉండెను. సొదొమ గొమొఱాఱ్ల రాజులు 

పారిపోయి వాటిలో పడిరి. శేషించినవారు కొండకు పారిపోయిరి. 

ఆదికాండము 11:3 => మనము ఇటికలు చేసి బాగుగా కాలుచ్దము రండని ఒకనితో ఒకడు 

మాటలాడుకొనిరి. రాళల్కు పర్తిగా ఇటికలును, అడుసునకు పర్తిగా మటిట్కీలును వారికుండెను. 

యెహోషువ 8:24 => బీటిలోను పొలములోను హాయి నివాసులను తరిమిన ఇశార్యేలీయులు 

వారిని చంపుట చాలింపగా , కతిత్వాత కూలక మిగిలినవాడొకడును లేకపోయినపుప్డు 

ఇశార్యేలీయులందరు హాయి యొదద్కు తిరిగివచిచ్ దానిని కతిత్ వాతను నిరూమ్లము చేసిరి. 

కీరత్నలు 83:10 => వారు ఏనోద్రులో నశించిరి భూమికి పెంట అయిరి. 

యెషయా 24:18 => తూములు పైకి తీయబడియునన్వి భూమి పునాదులు కంపించుచునన్వి 
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యిరిమ్యా 48:44 => ఇదే యెహోవా వాకుక్. భయము తపిప్ంచుకొనుటకై పారిపోవువారు గుంటలో 

పడుదురు గుంటలోనుండి తపిప్ంచుకొనువారు ఉరిలో చికుక్కొందురు మోయాబుమీదికి విమరశ్ 

సంవతస్రమును నేను రపిప్ంచుచునాన్ను ఇదే యెహోవా వాకుక్. దేశ పరితాయ్గులగువారు బలహీనులై 

హెషోబ్ను నీడలో నిలిచియునాన్రు.  

ఆదికాండము 19:17 => ఆ దూతలు వారిని వెలుపలికి తీసికొని వచిచ్న తరువాత ఆయన నీ 

పార్ణమును దకిక్ంచుకొనునటుల్ పారిపొముమ్, నీ వెనుక చూడకుము, ఈ మైదానములో ఎకక్డను 

నిలువక నీవు నశించిపోకుండ ఆ పరవ్తమునకు పారిపొమమ్ని చెపప్గా  

ఆదికాండము 19:30 => లోతు సోయరులో నివసించుటకు భయపడి, తన యిదద్రు కుమారెత్లతో 

కూడ సోయరునుండి పోయి ఆ పరవ్తమందు నివసించెను. అతడును అతని యిదద్రు కుమారెత్లును 

ఒక గుహలో నివసించిరి. 

ఆదికాండము 14:8 => అపుప్డు సొదొమ రాజును గొమొఱాఱ్ రాజును అదామ్ రాజును సెబోయీము 

రాజును సోయరను బెల రాజును బయలుదేరి సిదీద్ము లోయలో వారితో, 

ఆదికాండము 25:18 => వారు అషూష్రునకు వెళుల్ మారగ్మున హవీలా మొదలుకొని ఐగుపుత్ 

ఎదుటనునన్ షూరువరకు నివసించువారు . అతడు తన సహోదరులందరి యెదుట 

నివాసమేరప్రచుకొనెను. 

నిరగ్మకాండము 2:3 => తరువాత ఆమె వాని దాచలేక వాని కొరకు ఒక జముమ్పెటెట్ తీసికొని, దానికి 

జిగటమనున్ను కీలును పూసి, అందులో ఆ పిలల్వానిని పెటిట్ యేటియొడుడ్న జముమ్లో దానిని ఉంచగా, 

సంఖాయ్కాండము 13:17 => మోషే కనానుదేశమును సంచరించి చూచుటకు వారిని పంపినపుప్డు 

వారితో ఇటల్నెను మీరు ధైరయ్ము తెచుచ్కొని దాని దకిష్ణదికుక్న పర్వేశించి ఆ కొండయెకిక్ ఆ దేశము 

ఎటిట్దో 

వచనము 11 

అపుప్డు వారు సొదొమ గొమొఱాఱ్ల ఆసిత్ యావతుత్ను వారి భోజన పదారథ్ములనిన్యు పటుట్కొని 

పోయిరి. 
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ఆదికాండము 14:16 => ఆసిత్ యావతుత్ తిరిగితెచిచ్ తన తముమ్డైన లోతును అతని ఆసిత్ని సతరీలను 

పర్జలను తిరిగి తీసికొనివచెచ్ను. 

ఆదికాండము 14:21 => సొదొమ రాజు మనుషుయ్లను నాకిచిచ్ ఆసిత్ని నీవే తీసికొనుమని 

అబార్ముతో చెపప్గా 

ఆదికాండము 12:5 => అబార్ము తన భారయ్యయిన శారయిని తన సహోదరుని కుమారుడయిన 

లోతును, హారానులో తానును వారును ఆరిజ్ంచిన యావదాసిత్ని వారు సంపాదించిన సమసత్మైన 

వారిని తీసికొని కనానను దేశమునకు వచిచ్రి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:31 => నీ యెదుద్ నీ కనున్లయెదుట వధింపబడునుగాని దాని 

మాంసము నీవు తినవు. నీ గాడిద నీ యెదుటనుండి బలాతాక్రముచేత కొనిపోబడి నీయొదద్కు మరల 

తేబడదు. నీ గొఱ ఱ్మేకలు నీ శతుర్వులకు ఇయయ్బడును, నినున్ రకిష్ంచువాడెవడును ఉండడు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:35 => యెహోవా నీ అరకాలు మొదలుకొని నీ నడినెతిత్వరకు 

మోకాళల్మీదను తొడలమీదను కుదరని చెడుపుండుల్ పుటిట్ంచి నినున్ బాధించును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:51 => నినున్ నశింపజేయువరకు నీ పశువులను నీ పొలముల 

ఫలములను వారు తినివేతురు నినున్ నశింపజేయువరకు ధానయ్మునేగాని దార్కాష్రసమునేగాని 

తైలమునేగాని పశువుల మందలనేగాని గొఱ ఱ్మేక మందలనేగాని నీకు నిలువనియయ్రు.  

వచనము 12 

మరియు అబార్ము సహోదరుని కుమారుడైన లోతు సొదొమలో కాపురముండెను గనుక అతనిని అతని 

ఆసిత్ని పటుట్కొనిపోగా 

ఆదికాండము 11:27 => తెరహు వంశావళి ఇది; తెరహు అబార్మును నాహోరును హారానును 

కనెను. హారాను లోతును కనెను.  

ఆదికాండము 12:5 => అబార్ము తన భారయ్యయిన శారయిని తన సహోదరుని కుమారుడయిన 

లోతును, హారానులో తానును వారును ఆరిజ్ంచిన యావదాసిత్ని వారు సంపాదించిన సమసత్మైన 

వారిని తీసికొని కనానను దేశమునకు వచిచ్రి 
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ఆదికాండము 13:12 => అబార్ము కనానులో నివసించెను. లోతు ఆ మైదానమందునన్ పటట్ణముల 

పర్దేశములలో కాపురముండి సొదొమ దగగ్ర తన గుడారము వేసికొనెను.  

ఆదికాండము 13:13 => సొదొమ మనుషుయ్లు దుషుట్లును, యెహోవా దృషిట్కి బహు పాపులునై 

యుండిరి. 

సంఖాయ్కాండము 16:26 => అతడు ఈ దుషుట్ల గుడారములయొదద్నుండి తొలగిపోవుడి; మీరు వారి 

పాపములనిన్టిలో పాలివారై నశింపక యుండునటుల్ వారికి కలిగినదేదియు ముటట్కుడి అని ఆ 

సమాజముతో అనెను. 

యోబు 9:23 => సమూలధవ్ంసము ఆకసిమ్కముగా కలిగి నాశనము చేయగా నిరోద్షుల ఆపదను 

చూచి ఆయన హాసయ్ము చేయును. 

యిరిమ్యా 2:17 => నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ మారగ్ములో నడిపించుచుండగా నీవు ఆయనను 

విసరిజ్ంచుటవలన నీకు నీవే యీ బాధ కలుగజేసికొంటివి గదా. 

యిరిమ్యా 2:18 => నీవు షీహోరు నీళుల్ తార్గుటకు ఐగుపుత్ మారగ్ములో నీకేమి పనియునన్ది? 

యూఫర్టీసునది నీళుల్ తార్గుటకు అషూష్రు మారగ్ములో నీకేమి పనియునన్ది. 

యిరిమ్యా 2:19 => నీ దేవుడైన యెహోవాను విసరిజ్ంచుటయు, నీకు నాయెడల భయభకుత్లు 

లేకుండుటయు, బాధకును శర్మకును కారణమగునని నీవు తెలిసికొని గర్హించునటుల్ నీ చెడుతనము 

నినున్ శికిష్ంచును, నీవు చేసిన దోర్హము నినున్ గదిద్ంచునని పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు 

యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

1 తిమోతి 6:9 => ధనవంతులగుటకు అపేకిష్ంచువారు శోధనలోను, ఉరిలోను, అవివేక 

యుకత్ములును హానికరములునైన అనేక దురాశలలోను పడుదురు. అటిట్వి మనుషుయ్లను నషట్ములోను 

నాశనములోను ముంచివేయును. 

1 తిమోతి 6:10 => ఎందుకనగా ధనాపేక్ష సమసత్మైన కీడులకు మూలము; కొందరు దానిని 

ఆశించి విశావ్సము నుండి తొలగిపోయి నానాబాధలతో తముమ్ను తామే పొడుచుకొనిరి. 

1 తిమోతి 6:11 => దైవజనుడా, నీవైతే వీటివి విసరిజ్ంచి, నీతిని భకిత్ని విశావ్సమును పేర్మను 

ఓరుప్ను సాతివ్కమును సంపాదించుకొనుటకు పర్యాసపడుము. 
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పర్కటన 3:19 => నేను పేర్మించువారినందరిని గదిద్ంచి శికిష్ంచుచునాన్ను గనుక నీవు ఆసకిత్ కలిగి 

మారుమనసుస్ పొందుము. 

పర్కటన 18:4 => మరియు ఇంకొక సవ్రము పరలోకములోనుండి ఈలాగు చెపప్గా వింటిని నా 

పర్జలారా, మీరు దాని పాపములలో పాలివారు కాకుండునటుల్ను, దాని తెగుళల్లో ఏదియు మీకు 

పార్పిత్ంపకుండు నటుల్ను దానిని విడిచి రండి. 

ఆదికాండము 14:16 => ఆసిత్ యావతుత్ తిరిగితెచిచ్ తన తముమ్డైన లోతును అతని ఆసిత్ని సతరీలను 

పర్జలను తిరిగి తీసికొనివచెచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 32:19 => తూరుప్దికుక్న యొరాద్ను ఇవతల మాకు సావ్సథ్య్ము దొరికెను గనుక 

యొరాద్ను అవతల దూరముగా వారితో సావ్సథ్య్ము పొందమనిరి. 

సామెతలు 13:20 => జాఞ్నుల సహవాసము చేయువాడు జాఞ్నము గలవాడగును. మూరు ఖ్ల 

సహవాసము చేయువాడు చెడిపోవును. 

వచనము 13 

తపిప్ంచుకొనిన యొకడు వచిచ్ హెబీర్యుడైన అబార్మునకు ఆ సంగతి తెలిపెను. అపుప్డతడు ఎషోక్లు 

సహోదరుడును ఆనేరు సహోదరుడునైన మమేర్ అను అమోరీయుని ఏలోను వనములో 

కాపురముండెను. వీరు అబార్ముతో నిబంధన చేసికొనినవారు. 

1 సమూయేలు 4:12 => ఆనాడే బెనాయ్మీనీయుడొకడు యుదధ్భూమిలోనుండి పరుగెతిత్వచిచ్, చినిగిన 

బటట్లతోను తలమీద ధూళితోను షిలోహులో పర్వేశించెను. 

యోబు 1:15 => ఖడగ్ముతో పనివారిని హతముచేసిరి. జరిగినది నీకు తెలియజేయుటకు నేనొకక్డనే 

తపిప్ంచుకొని వచిచ్యునాన్ననెను. 

ఆదికాండము 39:14 => తన యింటి మనుషుయ్లను పిలిచి చూడుడి, అతడు మనలను ఎగతాళి 

చేయుటకు ఒక హెబీర్యుని మనయొదద్కు తెచిచ్యునాన్డు. నాతో శయనింపవలెనని వీడు నాయొదద్కు 

రాగా నేను పెదద్ కేకవేసితిని. 
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ఆదికాండము 40:15 => ఏలయనగా నేను హెబీర్యుల దేశములోనుండి దొంగిలబడితిని, అది 

నిశచ్యము. మరియు ఈ చెరసాలలో ననున్ వేయుటకు ఇకక్డ సహా నేనేమియు చేయలేదని అతనితో 

చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 41:12 => అకక్డ రాజ సంరక్షక సేనాధిపతికి దాసుడైయుండిన యొక హెబీర్ 

పడుచువాడు మాతో కూడ ఉండెను. అతనితో మా కలలను మేము వివరించి చెపిప్నపుప్డు అతడు వాటి 

భావమును మాకు తెలిపెను 

ఆదికాండము 43:32 => అతనికిని వారికిని అతనితో భోజనము చేయుచునన్ ఐగుపీత్యులకును వేరు 

వేరుగా వడిడ్ంచిరి. ఐగుపీత్యులు హెబీర్యులతో కలిసి భోజనము చేయరు; అది ఐగుపీత్యులకు 

హేయము. 

నిరగ్మకాండము 2:6 => తెరచి ఆ పిలల్వాని చూచినపుప్డు ఆ పిలల్వాడు ఏడుచ్చుండగా చూచి 

వానియందు కనికరించి వీడు హెబీర్యుల పిలల్లలో నొకడనెను. 

నిరగ్మకాండము 2:11 => ఆ దినములలో మోషే పెదద్వాడై తన జనులయొదద్కు పోయి వారి 

భారములను చూచెను. అపుప్డతడు తన జనులలో ఒక హెబీర్యుని ఒక ఐగుపీత్యుడు కొటట్గా 

చూచెను. 

యోనా 1:9 => అతడు వారితో ఇటల్నెను నేను హెబీర్యుడను; సముదర్మునకును భూమికిని 

సృషిట్కరత్యై ఆకాశమందుండు దేవుడైయునన్ యెహోవా యందు నేను భయభకుత్లు గలవాడనై 

యునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 11:22 => వారు హెబీర్యులా? నేనును హెబీర్యుడనే. వారు ఇశార్యేలీయులా? 

నేనును ఇశార్యేలీయుడనే. వారు అబార్హాము సంతానమా? నేనును అటిట్వాడనే. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:5 => కీర్సుత్యేసునకు కలిగిన యీ మనసుస్ మీరును కలిగియుండుడి. 

ఆదికాండము 13:18 => అపుప్డు అబార్ము తన గుడారము తీసి హెబోర్నులోని మమేర్ దగగ్రనునన్ 

సింధూరవృక్ష వనములో దిగి అకక్డ యెహోవాకు బలిపీఠమును కటెట్ను. 
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ఆదికాండము 14:24 => అయితే ఈ పడుచువారు భుజించినది తపప్ నాతో కూడ వచిచ్న ఆనేరు 

ఎషోక్లు మమేర్ అను వారికి ఏయే భాగములు రావలెనో ఆ యా భాగములు మాతర్ము వారిని 

తీసికొననిమమ్ని సొదొమ రాజుతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 13:18 => అపుప్డు అబార్ము తన గుడారము తీసి హెబోర్నులోని మమేర్ దగగ్రనునన్ 

సింధూరవృక్ష వనములో దిగి అకక్డ యెహోవాకు బలిపీఠమును కటెట్ను. 

ఆదికాండము 10:16 => హివీవ్యులను అరీక్యులను సినీయులను 

సంఖాయ్కాండము 21:21 => ఇశార్యేలీయులు అమోరీయుల రాజైన సీహోనునొదద్కు దూతలను 

పంపి మముమ్ను నీ దేశములో బడి వెళల్నిముమ్. 

ఆదికాండము 14:24 => అయితే ఈ పడుచువారు భుజించినది తపప్ నాతో కూడ వచిచ్న ఆనేరు 

ఎషోక్లు మమేర్ అను వారికి ఏయే భాగములు రావలెనో ఆ యా భాగములు మాతర్ము వారిని 

తీసికొననిమమ్ని సొదొమ రాజుతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 18:1 => మరియు మమేర్దగగ్రనునన్ సింధూరవనములో అబార్హాము ఎండవేళ 

గుడారపు దావ్రమందు కూరుచ్నియునన్పుప్డు యెహోవా అతనికి కనబడెను. 

ఆదికాండము 21:24 => అందుకు అబార్హాము పర్మాణము చేసెదననెను. 

ఆదికాండము 21:32 => బెయేరె ష్బాలో వారు ఆలాగు ఒక నిబంధన చేసికొనిన తరువాత అబీమెలెకు 

లేచి తన సేనాధిపతియైన ఫీకోలుతో ఫిలిషీత్యుల దేశమునకు తిరిగి వెళె ల్ను. 

ఆదికాండము 35:27 => అబార్హామును ఇసాస్కును పరదేశులైయుండిన మమేర్లో కిరయ్తరాబ్కు తన 

తండిర్యైన ఇసాస్కు నొదద్కు యాకోబు వచెచ్ను. అదే హెబోర్ను. 

సంఖాయ్కాండము 24:24 => కితీత్ము తీరమునుండి ఓడలు వచుచ్ను. అవి అషూష్రును ఏబెరును 

బాధించును. కితీత్యులుకూడ నితయ్నాశనము పొందుదురనెను. 

యిరిమ్యా 34:9 => రాజైన సిదిక్యా యెరూషలేములోనునన్ సమసత్ పర్జలతో నిబంధన చేసిన 

తరువాత యెహోవా యొదద్నుండి యిరీమ్యాకు పర్తయ్క్షమైన వాకుక్ 
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ఫిలిపీప్యులకు 3:5 => ఎనిమిదవ దినమున సునన్తి పొందితిని, ఇశార్యేలు వంశపువాడనై, 

బెనాయ్మీను గోతర్ములో పుటిట్ హెబీర్యుల సంతానమైన హెబీర్యుడనై, ధరమ్శాసత్ర విషయము 

పరిసయుయ్డనై, 

వచనము 14 

అబార్ము తన తముమ్డు చెరపటట్బడెనని విని తన యింట పుటిట్ అలవరచబడిన మూడువందల 

పదునెనమండుగురిని వెంటబెటుట్కొని దాను మటుట్కు ఆ రాజులను తరిమెను. 

ఆదికాండము 11:27 => తెరహు వంశావళి ఇది; తెరహు అబార్మును నాహోరును హారానును 

కనెను. హారాను లోతును కనెను.  

ఆదికాండము 11:28 => హారాను తాను పుటిట్న దేశమందలి కలీద్యుల ఊరను పటట్ణములో తన 

తండిర్యైన తెరహు కంటె ముందుగా మృతిబొందెను. 

ఆదికాండము 11:29 => అబార్మును నాహోరును వివాహము చేసికొనిరి. అబార్ము భారయ్ పేరు 

శారయి; నాహోరు భారయ్ పేరు మిలాక్, ఆమె మిలాక్కును ఇసాక్కును తండిర్యైన హారాను కుమారెత్. 

ఆదికాండము 11:30 => శారయి గొడార్లై యుండెను. ఆమెకు సంతానము లేదు. 

ఆదికాండము 11:31 => తెరహు తన కుమారుడగు అబార్మును, తన కుమారుని కుమారుడు, 

అనగా హారాను కుమారుడగు లోతును, తన కుమారుడగు అబార్ము భారయ్యయిన శారయి అను తన 

కోడలిని తీసికొని కనానుకు వెళుళ్టకు కలీద్యుల ఊరను పటట్ణములో నుండి వారితో కూడ 

బయలుదేరి హారాను మటుట్కు వచిచ్ అకక్డ నివసించిరి. 

ఆదికాండము 13:8 => కాబటిట్ అబార్ము మనము బంధువులము గనుక నాకు నీకును, నా పశువుల 

కాపరులకు నీ పశువుల కాపరులకును కలహముండకూడదు. 

సామెతలు 17:17 => నిజమైన సేన్హితుడు విడువక పేర్మించును దురద్శలో అటిట్వాడు 

సహోదరుడుగా నుండును. 

సామెతలు 24:11 => చావునకై పటట్బడినవారిని నీవు తపిప్ంచుము నాశమునందు పడుటకు 

జోగుచునన్ వారిని నీవు రకిష్ంపవా? 
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సామెతలు 24:12 => ఈ సంగతి మాకు తెలియదని నీవనుకొనినయెడల హృదయములను 

శోధించువాడు నీ మాటను గర్హించును గదా. నినున్ కనిపెటుట్వాడు దాని నెరుగును గదా నరులకు 

వారి వారి పనులనుబటిట్ ఆయన పర్తికారము చేయును గదా.  

గలతీయులకు 6:1 => సహోదరులారా, ఒకడు ఏ తపిప్తములోనైనను చికుక్కొనినయెడల 

ఆతమ్సంబంధులైన మీలో పర్తివాడు తానును శోధింపబడుదునేమో అని తన విషయమై చూచుకొనుచు, 

సాతివ్కమైన మనసుస్తో అటిట్వానిని మంచిదారికి తీసికొని రావలెను. 

గలతీయులకు 6:2 => ఒకని భారములనొకడు భరించి, యీలాగు కీర్సుత్ నియమమును పూరిత్గా 

నెరవేరుచ్డి. 

1 యోహాను 2:18 => చినన్పిలల్లారా, యిది కడవరి గడియ. కీర్సుత్ విరోధి వచుచ్నని వింటిరి గదా 

ఇపుప్డును అనేకులైన కీర్సుత్ విరోధులు బయలుదేరియునాన్రు; ఇది కడవరి గడియ అని దీనిచేత 

తెలిసికొనుచునాన్ము. 

కీరత్నలు 45:3 => శూరుడా, నీ కతిత్ మొలను కటుట్కొనుము నీ తేజసుస్ను నీ పర్భావమును 

ధరించుకొనుము. 

కీరత్నలు 45:4 => సతయ్మును వినయముతోకూడిన నీతిని సాథ్పించుటకు నీ పర్భావమును 

ధరించుకొని వాహనమెకిక్ బయలుదేరుము నీ దకిష్ణహసత్ము భీకరమైనవాటిని జరిగించుటకు నీకు 

నేరుప్ను. 

కీరత్నలు 45:5 => నీ బాణములు వాడిగలవి పర్జలు నీచేత కూలుదురు. నీ బాణములు రాజు 

శతుర్వుల గుండెలో చొచుచ్ను. 

కీరత్నలు 68:12 => సేనల రాజులు పారిపోయెదరు పారిపోయెదరు ఇంట నిలిచినది దోపుడుసొముమ్ 

పంచుకొనును. 

యెషయా 41:2 => తన పర్వరత్న అంతటిలో నీతిని జరిగించువానిని తూరుప్నుండి రేపి 

పిలిచినవాడెవడు? ఆయన అతనికి జనములను అపప్గించుచునాన్డు రాజులను లోపరచుచునాన్డు 

ధూళివలె వారిని అతని ఖడగ్మునకు అపప్గించుచునాన్డు ఎగిరిపోవు పొటుట్వలె అతని వింటికి వారిని 

అపప్గించుచునాన్డు. 
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యెషయా 41:3 => అతడు వారిని తరుముచునాన్డు తాను ఇంతకుముందు వెళళ్ని తోర్వనే 

సురకిష్తముగ దాటిపోవుచునాన్డు. 

ఆదికాండము 12:5 => అబార్ము తన భారయ్యయిన శారయిని తన సహోదరుని కుమారుడయిన 

లోతును, హారానులో తానును వారును ఆరిజ్ంచిన యావదాసిత్ని వారు సంపాదించిన సమసత్మైన 

వారిని తీసికొని కనానను దేశమునకు వచిచ్రి 

ఆదికాండము 12:16 => అతడామెనుబటిట్ అబార్మునకు మేలుచేసెను; అందువలన అతనికి గొఱ ఱ్లు 

గొడుల్ మగగాడిదలు దాసులు పనికతెత్లు ఆడుగాడిదలు ఒంటెలు ఇయయ్బడెను. 

ఆదికాండము 15:3 => మరియు అబార్ము ఇదిగో నీవు నాకు సంతానమియయ్లేదు గనుక నా 

పరివారములో ఒకడు నాకు వారసుడగునని చెపప్గా 

ఆదికాండము 17:12 => ఎనిమిది దినముల వయసుస్ గలవాడు, అనగా నీ యింట పుటిట్నవాడైనను, 

నీ సంతానము కాని అనుయ్నియొదద్ వెండితో కొనబడినవాడైనను, మీ తరములలో పర్తి మగవాడు 

మీలో సునన్తి పొందవలెను. 

ఆదికాండము 17:27 => అతని యింట పుటిట్నవారును అనుయ్నియొదద్ వెండితో కొనబడినవారును 

అతని యింటిలోని పురుషులందరును అతనితో కూడ సునన్తి పొందిరి. 

ఆదికాండము 18:19 => ఎటల్నగా యెహోవా అబార్హామునుగూరిచ్ చెపిప్నది అతనికి 

కలుగజేయునటుల్ తన తరువాత తన పిలల్లును తన యింటివారును నీతి నాయ్యములు జరిగించుచు, 

యెహోవా మారగ్మును గైకొనుటకు అతడు వారి కాజాఞ్పించినటుల్ నేనతని నెరిగియునాన్ననెను. 

ఆదికాండము 23:6 => మా శమ్శానభూములలో అతి శేర్షట్మైనదానియందు మృతిబొందిన నీ 

భారయ్ను పాతిపెటుట్ము; నీవు మృతిబొందిన నీ భారయ్ను పాతిపెటుట్నటుల్ మాలో తన శమ్శానభూమి 

ఇయయ్నొలల్నివాడు ఎవడును లేడని అబార్హాము కుతత్రమిచిచ్రి. 

పర్సంగి 2:7 => పనివారిని పని కతెత్లను సంపాదించుకొంటిని; నా యింట పుటిట్న దాసులు 

నాకుండిరి; యెరూషలేమునందు నాకు ముందుండిన వారందరికంటె ఎకుక్వగా పసుల మందలును 

గొఱ ఱ్ మేకల మందలును బహు విసాత్రముగా సంపాదించుకొంటిని. 

Page  of 851 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

దివ్తీయోపదేశకాండము 34:1 => మోషే మోయాబు మైదానమునుండి యెరికో యెదుటనునన్ 

పిసాగ్కొండవరకు పోయి నెబోశిఖరమున కెకెక్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 18:29 => వారొక పటట్ణమును కటుట్కొని అకక్డ నివసించిరి. ఇశార్యేలుకు 

పుటిట్న తమ తండిర్యైన దానునుబటిట్ ఆ పటట్ణమునకు దాను అను పేరు పెటిట్రి. పూరవ్ము ఆ 

పటట్ణమునకు లాయిషు అను పేరు. 

నాయ్యాధిపతులు 20:1 => అంతట ఇశార్యేలీయులందరు బయలుదేరి దాను మొదలుకొని 

బెయేరె ష్బావరకును గిలాదుదేశము వరకును వారి సమాజము ఏకమనసుస్ కలిగి మిసాప్లో యెహోవా 

సనిన్ధిని కూడెను. 

ఆదికాండము 12:2 => నినున్ గొపప్ జనముగా చేసి నినున్ ఆశీరవ్దించి నీ నామమును గొపప్ 

చేయుదును, నీవు ఆశీరావ్దముగా నుందువు. 

ఆదికాండము 17:13 => నీ యింట పుటిట్నవాడును నీ వెండితో కొనబడినవాడును, తపప్క సునన్తి 

పొందవలెను. అపుప్డు నా నిబంధన మీ శరీరమందు నితయ్ నిబంధనగా ఉండును. 

ఆదికాండము 29:12 => రిబాక్ కుమారుడనియు రాహేలుతో చెపిప్నపుప్డు ఆమె పరుగెతిత్పోయి తన 

తండిర్తో చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 21:4 => వాని యజమానుడు వానికి భారయ్నిచిచ్న తరువాత ఆమె వానివలన 

కుమారులనైనను కుమారెత్లనైనను కనినయెడల ఆ భారయ్యు ఆమె పిలల్లును ఆమె యజమానుని 

సొతత్గుదురుకాని వాడు ఒంటిగానే పోవలెను. 

1 సమూయేలు 30:19 => కుమారులేమి కుమారెత్లేమి దోపుడు సొమేమ్మి వారు ఎతిత్కొనిపోయిన 

దానంతటిలో కొదిద్దేమి గొపప్దేమి యేదియు తకుక్వకాకుండ దావీదు సమసత్మును రకిష్ంచెను. 

1 రాజులు 12:29 => ఇశార్యేలు వారలారా, ఐగుపుత్ దేశములోనుండి మిముమ్ను రపిప్ంచిన మీ 

దేవుడు ఇవే అని చెపిప్, ఒకటి బేతేలునందును, ఒకటి దానునందును ఉంచెను. 

1 రాజులు 15:20 => కాబటిట్ బెనహ్దదు రాజైన ఆసా చెపిప్న మాటకు సమమ్తించి తన సైనయ్ముల 

అధిపతులను ఇశార్యేలు పటట్ణముల మీదికి పంపి ఈయోనును దానును ఆబేలేబ్తమ్యకాను 

కినెన్రెతును నఫాత్లీ దేశమును పటుట్కొని కొలల్పెటెట్ను. 
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1 రాజులు 20:14 => ఇది యెవరిచేత జరుగునని అహాబు అడుగగా అతడు రాజాయ్ధిపతులలో ఉనన్ 

యౌవనులచేత జరుగునని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డని చెపెప్ను. యుదధ్మును ఎవరు ఆరంభము 

చేయవలెనని రాజు అడుగగా అతడు నీవే అని పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 16:4 => బెనహ్దదు రాజైన ఆసా మాట అంగీకరించి, తన సైనయ్ముల 

అధిపతులను ఇశార్యేలువారి పటట్ణములమీదికి పంపగా వీరు ఈయోనును దానును 

ఆబేలామ్యీమును నఫాత్లి పర్దేశమునకు చేరిన పటట్ణములలోని కొటల్ను కొలల్పెటిట్రి. 

యోబు 29:25 => నేను వారికి పెదద్నై కూరుచ్ండి వారికి మారగ్ములను ఏరప్రచితిని సేనలో 

రాజువలెను దుఃఖించువారిని ఓదారుచ్వానివలెను నేనుంటిని.  

పర్సంగి 3:8 => పేర్మించుటకు దేవ్షించుటకు; యుదధ్ము చేయుటకు సమాధానపడుటకు. 

యిరిమ్యా 41:12 => పురుషులనందరిని పిలుచుకొని, నెతనాయ్ కుమారుడైన ఇషామ్యేలుతో 

యుదధ్ము చేయబోయి, గిబియోనులోనునన్ మహా జలముల దగగ్ర అతని కలిసికొనిరి. 

వచనము 15 

రాతిర్వేళ అతడును అతని దాసులును వారికెదురుగా మొనలు తీరిచ్ వారిని కొటిట్ దమసుక్నకు 

ఎడమతటుట్నన్ హోబా మటుట్కు తరిమి 

కీరత్నలు 112:5 => దయాళులును అపిప్చుచ్వారును భాగయ్వంతులు నాయ్యవిమరశ్లో వారి 

వాయ్జెయ్ము గెలుచును 

యెషయా 41:2 => తన పర్వరత్న అంతటిలో నీతిని జరిగించువానిని తూరుప్నుండి రేపి 

పిలిచినవాడెవడు? ఆయన అతనికి జనములను అపప్గించుచునాన్డు రాజులను లోపరచుచునాన్డు 

ధూళివలె వారిని అతని ఖడగ్మునకు అపప్గించుచునాన్డు ఎగిరిపోవు పొటుట్వలె అతని వింటికి వారిని 

అపప్గించుచునాన్డు. 

యెషయా 41:3 => అతడు వారిని తరుముచునాన్డు తాను ఇంతకుముందు వెళళ్ని తోర్వనే 

సురకిష్తముగ దాటిపోవుచునాన్డు. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 15:2 => తన పొరుగువానికి అపిప్చిచ్న పర్తి అపుప్లవాడు దానికి గడువు 

ఇయయ్వలెను. అది యెహోవాకు గడువు అనబడును గనుక అపిప్చిచ్నవాడు తన పొరుగువానినైనను 

తన సహోదరునినైనను నిరబ్ంధింపకూడదు. 

1 రాజులు 15:18 => కాబటిట్ ఆసా యెహోవా మందిరపు ఖజానాలోను రాజనగరుయొకక్ 

ఖజానాలోను శేషించిన వెండి అంతయు బంగారమంతయు తీసి తన సేవకులచేతి కపప్గించి, 

హెజోయ్నునకు పుటిట్న టబిర్మోమ్ను కుమారుడును దమసుక్లో నివాసము చేయుచు అరామునకు 

రాజునైయునన్ బెనహ్దదుకు పంపి మనవి చేసినదేమనగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:2 => యీ మారగ్మందునన్ పురుషులనైనను సతరీలనైనను కనుగొనినయెడల, 

వారిని బంధించి యెరూషలేమునకు తీసికొని వచుచ్టకు దమసుక్లోని సమాజముల వారికి 

పతిర్కలిమమ్ని అడిగెను. 

1 రాజులు 11:24 => దావీదు సోబావారిని హతము చేసినపుప్డు ఇతడు కొందరిని సమకూరిచ్, 

కూడిన యొక సైనయ్మునకు అధిపతియై దమసుక్నకు వచిచ్ అచచ్ట నివాసము చేసి దమసుక్లో 

రాజాయెను. 

1 రాజులు 19:15 => అపుప్డు యెహోవా అతనికి సెలవిచిచ్నదేమనగా నీవు మరలి 

అరణయ్మారగ్మున దమసుక్నకు పోయి దానిలో పర్వేశించి సిరియ దేశముమీద హజాయేలునకు 

పటాట్భిషేకము చేయుము; 

2 రాజులు 8:7 => ఎలీషా దమసుక్నకు వచెచ్ను. ఆ కాలమున సిరియా రాజైన బెనహ్దదు 

రోగియైయుండి, దైవజనుడైన అతడు ఇకక్డికి వచిచ్యునాన్డని తెలిసికొని 

యెషయా 17:1 => దమసుక్నుగూరిచ్న దేవోకిత్ 

యిరిమ్యా 49:23 => దమసుక్ను గూరిచ్న వాకుక్. హమాతును అరాప్దును దురావ్రత్ విని 

సిగుగ్పడుచునన్వి అవి పరవశములాయెను సముదర్ముమీద విచారము కలదు దానికి నెమమ్దిలేదు. 

యెహెజేక్లు 47:16 => అది హమాతునకును బేరోతాయునకును దమసుక్ సరిహదుద్నకును 

హమాతు సరిహదుద్నకును మధయ్నునన్ సిబర్యీమునకును హవార్ను సరిహదుద్ను ఆనుకొను 

మధయ్సథ్లమైన హాజేరునకును వాయ్పించును. 
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జెకరాయ్ 9:1 => హదార్కు దేశమునుగూరిచ్యు దమసుక్ పటట్ణమునుగూరిచ్యు వచిచ్న దేవోకిత్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:6 => నేను పర్యాణము చేయుచు దమసుక్నకు సమీపించినపుప్డు 

మధాయ్హన్కాలమందు ఆకాశమునుండి గొపప్ వెలుగు అకసామ్తుత్గా నా చుటుట్ పర్కాశించెను. 

వచనము 16 

ఆసిత్ యావతుత్ తిరిగితెచిచ్ తన తముమ్డైన లోతును అతని ఆసిత్ని సతరీలను పర్జలను తిరిగి 

తీసికొనివచెచ్ను. 

ఆదికాండము 14:11 => అపుప్డు వారు సొదొమ గొమొఱాఱ్ల ఆసిత్ యావతుత్ను వారి భోజన 

పదారథ్ములనిన్యు పటుట్కొని పోయిరి. 

ఆదికాండము 14:12 => మరియు అబార్ము సహోదరుని కుమారుడైన లోతు సొదొమలో 

కాపురముండెను గనుక అతనిని అతని ఆసిత్ని పటుట్కొనిపోగా 

ఆదికాండము 12:2 => నినున్ గొపప్ జనముగా చేసి నినున్ ఆశీరవ్దించి నీ నామమును గొపప్ 

చేయుదును, నీవు ఆశీరావ్దముగా నుందువు. 

1 సమూయేలు 30:8 => నేను ఈ దండును తరిమినయెడల దాని కలిసికొందునా అని యెహోవా 

యొదద్ దావీదు విచారణ చేయగా యెహోవా తరుము, నిశచ్యముగా నీవు వారిని కలిసికొని తపప్క 

నీవారినందరిని దకిక్ంచుకొందువని సెలవిచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 30:18 => ఈలాగున దావీదు అమాలేకీయులు దోచుకొనిపోయిన దానంతటిని 

తిరిగి తెచుచ్కొనెను. మరియు అతడు తన యిదద్రు భారయ్లను రకిష్ంచెను. 

1 సమూయేలు 30:19 => కుమారులేమి కుమారెత్లేమి దోపుడు సొమేమ్మి వారు ఎతిత్కొనిపోయిన 

దానంతటిలో కొదిద్దేమి గొపప్దేమి యేదియు తకుక్వకాకుండ దావీదు సమసత్మును రకిష్ంచెను. 

యెషయా 41:2 => తన పర్వరత్న అంతటిలో నీతిని జరిగించువానిని తూరుప్నుండి రేపి 

పిలిచినవాడెవడు? ఆయన అతనికి జనములను అపప్గించుచునాన్డు రాజులను లోపరచుచునాన్డు 

ధూళివలె వారిని అతని ఖడగ్మునకు అపప్గించుచునాన్డు ఎగిరిపోవు పొటుట్వలె అతని వింటికి వారిని 

అపప్గించుచునాన్డు. 
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ఆదికాండము 50:7 => కాబటిట్ యోసేపు తన తండిర్ని పాతిపెటుట్టకు పోయెను; అతనితో ఫరో 

యింటి పెదద్లైన అతని సేవకులందరును ఐగుపుత్ దేశపు పెదద్లందరును 

పర్సంగి 5:13 => సూరుయ్ని కిర్ంద మనసుస్నకు ఆయాసకరమైనదొకటి జరుగుట నేను చూచితిని. 

అదేదనగా ఆసిత్గలవాడు తన ఆసిత్ని దాచిపెటుట్కొని తనకు నాశనము తెపిప్ంచుకొనును. 

వచనము 17 

అతడు కదొరాల్యోమెరును అతనితో కూడనునన్ రాజులను ఓడించి తిరిగి వచిచ్నపుప్డు సొదొమ రాజు 

అతనిని ఎదురొక్నుటకు, రాజులోయ అను షావే లోయ మటుట్కు బయలుదేరి వచెచ్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 11:34 => యెఫాత్ మిసాప్లోనునన్ తన యింటికి వచిచ్నపుప్డు అతని కుమారెత్ 

తంబురలతోను నాటయ్ముతోను బయలుదేరి అతనిని ఎదురొక్నెను. ఆమె గాక అతనికి మగ 

సంతానమేగాని ఆడు సంతానమేగాని లేదు. 

1 సమూయేలు 18:6 => దావీదు ఫిలిషీత్యుని హతముచేసి తిరిగి వచిచ్నపుప్డు, సతరీలు 

ఇశార్యేలీయుల ఊళల్నిన్టిలోనుండి తంబురలతోను సంభర్మముతోను వాదయ్ములతోను పాడుచు 

నాటయ్మాడుచు రాజైన సౌలును ఎదురొక్నుటకై వచిచ్రి 

సామెతలు 14:20 => దరిదుర్డు తన పొరుగువారికి అసహుయ్డు ఐశవ్రయ్వంతుని పేర్మించువారు 

అనేకులు. 

సామెతలు 19:4 => ధనము గలవానికి సేన్హితులు అధికముగా నుందురు, దరిదుర్డు తన 

సేన్హితులను పోగొటుట్కొనును. 

హెబీర్యులకు 7:1 => రాజులను సంహారము చేసి, తిరిగి వచుచ్చునన్ అబార్హామును 

2 సమూయేలు 18:18 => తన పేరు నిలుపుటకు తనకు కుమారులు లేరనుకొని, అబా ష్లోము తాను 

బర్దికియుండగా ఒక సత్ంభము తెచిచ్ దానిని రాజు లోయలో తన పేరట నిలువబెటిట్, అతడు ఆ 

సత్ంభమునకు తన పేరు పెటిట్యుండెను. నేటివరకు అబా ష్లోము సత్ంభమని దానికి పేరు. 

నిరగ్మకాండము 18:7 => మోషే తన మామను ఎదురొక్న పోయి వందనము చేసి అతని ముదుద్ 

పెటుట్కొనెను. వారు ఒకరి కేష్మము ఒకరు తెలిసికొని గుడారములోనికి వచిచ్రి. 
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సంఖాయ్కాండము 22:36 => బిలాము వచెచ్నని బాలాకు విని, ఆ పొలిమేరల చివరనునన్ అరోన్ను 

తీరమునందలి మోయాబు పటట్ణమువరకు అతనిని ఎదురొక్న బయలువెళల్గా 

సంఖాయ్కాండము 31:13 => మోషేయు యాజకుడైన ఎలియాజరును సమాజ పర్ధానులందరును 

వారిని ఎదురొక్నుటకు పాళెములోనుండి వెలుపలికి వెళి ల్రి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:4 => ఏలయనగా మీరు ఐగుపుత్లోనుండి వచుచ్చుండగా వారు 

అనన్పానములు తీసికొని మిముమ్ను ఎదురొక్నరాక, నినున్ శపించుటకు బహుమానమునిచిచ్ నదుల 

యరాములోని పెతోరులోనుండి నీకు విరోధముగా బెయోరు కుమారుడైన బిలామును పిలిపించిరి. 

వచనము 18 

మరియు షాలేము రాజైన మెలీక్సెదెకు రొటెట్ను దార్కాష్రసమును తీసికొనివచెచ్ను. అతడు 

సరోవ్నన్తుడగు దేవునికి యాజకుడు. 

కీరత్నలు 76:2 => షాలేములో ఆయన గుడారమునన్ది సీయోనులో ఆయన ఆలయమునన్ది. 

హెబీర్యులకు 7:1 => రాజులను సంహారము చేసి, తిరిగి వచుచ్చునన్ అబార్హామును 

హెబీర్యులకు 7:2 => ఎవడు కలిసికొని అతనిని ఆశీరవ్దించెనో, యెవనికి అబార్హాము అనిన్టిలో 

పదియవ వంతు ఇచెచ్నో, ఆ షాలేము రాజును మహోనన్తుడగు దేవుని యాజకుడునైన మెలీక్సెదెకు 

నిరంతరము యాజకుడుగా ఉనాన్డు. అతని పేరుకు మొదట నీతికి రాజనియు, తరువాత సమాధానపు 

రాజనియు అరథ్మిచుచ్నటిట్ షాలేము రాజని అరథ్ము. 

మతత్యి 26:26 => వారు భోజనము చేయుచుండగా యేసు ఒక రొటెట్ పటుట్కొని, దాని నాశీరవ్దించి, 

విరిచి తన శిషుయ్లకిచిచ్ మీరు తీసికొని తినుడి; ఇది నా శరీరమని చెపెప్ను. 

మతత్యి 26:27 => మరియు ఆయన గినెన్ పటుట్కొని కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి వారికిచిచ్ దీనిలోనిది 

మీరందరు తార్గుడి. 

మతత్యి 26:28 => ఇది నా రకత్ము, అనగా పాపక్షమాపణ నిమితత్ము అనేకుల కొరకు 

చిందింపబడుచునన్ నిబంధన రకత్ము. 
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మతత్యి 26:29 => నా తండిర్ రాజయ్ములో మీతోకూడ నేను ఈ దార్కాష్రసము కొర్తత్దిగా తార్గు 

దినమువరకు, ఇకను దాని తార్గనని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

గలతీయులకు 6:10 => కాబటిట్ మనకు సమయము దొరకిన కొలది అందరియెడలను, విశేషముగా 

విశావ్సగృహమునకు చేరినవారియెడలను మేలు చేయుదము. 

కీరత్నలు 110:4 => మెలీక్సెదెకు కర్మము చొపుప్న నీవు నిరంతరము యాజకుడవై యుందువని 

యెహోవా పర్మాణము చేసియునాన్డు, ఆయన మాట తపప్నివాడు.  

హెబీర్యులకు 5:6 => ఆ పర్కారమే నీవు మెలీక్సెదెకు యొకక్ కర్మము చొపుప్న నిరంతరము 

యాజకుడవై యునాన్వు అని మరియొకచోట చెపుప్చునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 5:10 => తనకు విధేయులైన వారికందరికిని నితయ్ రక్షణకు కారకుడాయెను. 

హెబీర్యులకు 6:20 => నిరంతరము మెలీక్సెదెకు కర్మము చొపుప్న పర్ధానయాజకుడైన యేసు 

అందులోనికి మనకంటె ముందుగా మన పక్షమున పర్వేశించెను. 

హెబీర్యులకు 7:1 => రాజులను సంహారము చేసి, తిరిగి వచుచ్చునన్ అబార్హామును 

హెబీర్యులకు 7:3 => అతడు తండిర్ లేనివాడును తలిల్ లేనివాడును వంశావళి లేనివాడును, 

జీవితకాలమునకు ఆది యైనను జీవనమునకు అంతమైనను లేనివాడునై యుండి దేవుని కుమారుని 

పోలియునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 7:10 => ఏలాగనగా మెలీక్సెదెకు అతని పితరుని కలిసికొనినపుప్డు లేవి తన పితరుని 

గరభ్ములో ఉండెను. 

హెబీర్యులకు 7:11 => ఆ లేవీయులు యాజకులై యుండగా పర్జలకు ధరమ్శాసత్రమియయ్బడెను 

గనుక ఆ యాజకులవలన సంపూరణ్సిదిధ్ కలిగినయెడల అహరోను కర్మములో చేరినవాడని చెపప్బడక 

మెలీక్సెదెకు కర్మము చొపుప్న వేరొక యాజకుడు రావలసిన అవసరమేమి? 

హెబీర్యులకు 7:12 => ఇదియు గాక యాజకులు మారచ్బడినయెడల అవశయ్కముగా 

యాజకధరమ్ము సహా మారచ్బడును. 

హెబీర్యులకు 7:13 => ఎవనిగూరిచ్ యీ సంగతులు చెపప్బడెనో ఆయన వేరొక గోతర్ములో 

పుటెట్ను. ఆ గోతర్ములోని వాడెవడును బలిపీఠమునొదద్ పరిచరయ్ చేయలేదు. 
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హెబీర్యులకు 7:14 => మన పర్భువు యూదా సంతానమందు జనిమ్ంచెననుట సప్షట్మే; ఆ 

గోతర్విషయములో యాజకులనుగూరిచ్ మోషే యేమియు చెపప్లేదు. 

హెబీర్యులకు 7:15 => మరియు శరీరానుసారముగా నెరవేరచ్బడు ఆజఞ్ గల ధరమ్శాసత్రమునుబటిట్ 

కాక, నాశనములేని జీవమునకునన్ శకిత్నిబటిట్ నియమింపబడి, 

హెబీర్యులకు 7:16 => మెలీక్సెదెకును పోలినవాడైన వేరొక యాజకుడు వచిచ్యునాన్డు. కావున 

మేము చెపిప్న సంగతి మరింత విశదమైయునన్ది. 

హెబీర్యులకు 7:17 => ఏలయనగా నీవు నిరంతరము మెలీక్సెదెకు కర్మము చొపుప్న యాజకుడవై 

యునాన్వు అని ఆయన విషయమై సాక్షయ్ము చెపప్బడెను. 

హెబీర్యులకు 7:18 => ఆ ధరమ్శాసత్రము దేనికిని సంపూరణ్సిదిధ్ కలుగజేయలేదు గనుక 

ముందియయ్బడిన ఆజఞ్ బలహీనమైనందునను నిష పర్యోజనమైనందునను అది నివారణ 

చేయబడియునన్ది; 

హెబీర్యులకు 7:19 => అంతకంటె శేర్షఠ్మైన నిరీక్షణ దానివెంట పర్వేశపెటట్బడెను. దీనిదావ్రా, 

దేవునియొదద్కు మనము చేరుచునాన్ము. 

హెబీర్యులకు 7:20 => మరియు పర్మాణము లేకుండ యేసు యాజకుడు కాలేదు గనుక ఆయన 

మరి శేర్షఠ్మైన నిబంధనకు పూటకాపాయెను.  

హెబీర్యులకు 7:21 => వారైతే పర్మాణము లేకుండ యాజకులగుదురు గాని యీయన నీవు 

నిరంతరము యాజకుడవై యునాన్వని పర్భువు పర్మాణము చేసెను; 

హెబీర్యులకు 7:22 => ఆయన పశాచ్తాత్పపడడు అని యీయనతో చెపిప్నవానివలన పర్మాణ 

పూరవ్కముగా యాజకుడాయెను. 

రూతు 3:10 => అతడు నా కుమారీ, యెహోవాచేత నీవు దీవెన నొందినదానవు; కొదిద్వారినే గాని 

గొపప్వారినే గాని యౌవనసుథ్లను నీవు వెంబడింపక యుండుటవలన నీ మునుపటి సత పర్వరత్న కంటె 

వెనుకటి సత పర్వరత్న మరి ఎకుక్వైనది. 
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2 సమూయేలు 2:5 => సౌలును పాతిపెటిట్నవారు యాబేషిగ్లాదువారని దావీదు తెలిసికొని 

యాబేషిగ్లాదువారియొదద్కు దూతలను పంపి మీరు ఉపకారము చూపి మీ యేలినవాడైన సౌలును 

పాతిపెటిట్తిరి గనుక యెహోవా చేత మీరు ఆశీరవ్చనము నొందుదురు గాక. 

కీరత్నలు 7:17 => యెహోవా నాయ్యము విధించువాడని నేను ఆయనకు కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంచెదను సరోవ్నన్తుడైన యెహోవా నామమును కీరిత్ంచెదను. 

కీరత్నలు 50:14 => దేవునికి సుత్తి యాగము చేయుము మహోనన్తునికి నీ మొర్కుక్బడులు 

చెలిల్ంచుము. 

కీరత్నలు 57:2 => మహోనన్తుడైన దేవునికి నా కారయ్ము సఫలముచేయు దేవునికి నేను 

మొఱ ఱ్పెటుట్చునాన్ను. 

మీకా 6:6 => ఏమి తీసికొనివచిచ్ నేను యెహోవాను దరిశ్ంతును? ఏమి తీసికొనివచిచ్ 

మహోనన్తుడైన దేవుని సనిన్ధిని నమసాక్రముచేతును? దహనబలులను ఏడాది దూడలను అరిప్ంచి 

దరిశ్ంతునా? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:48 => అయినను ఆకాశము నా సింహాసనము భూమి నా పాదపీఠము 

మీరు నాకొరకు ఏలాటి మందిరము కటుట్దురు?నా విశార్ంతి సథ్లమేది? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:17 => ఆమె పౌలును మముమ్ను వెంబడించి ఈ మనుషుయ్లు 

సరోవ్నన్తుడైన దేవుని దాసులు; వీరు మీకు రక్షణ మారగ్ము పర్చురించువారై యునాన్రని కేకలువేసి 

చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 41:45 => మరియు ఫరో యోసేపునకు జపన్తప్నేహు అను పేరు పెటిట్, అతనికి ఓను 

యొకక్ యాజకుడైన పోతీఫెర కుమారెత్యగు ఆసెనతు నిచిచ్ పెండిల్చేసెను. 

ఆదికాండము 47:22 => యాజకుల భూమి మాతర్మే అతడు కొనలేదు, యాజకులకు ఫరో 

బతెత్ములు నియమించెను. ఫరో ఇచిచ్న బతెత్ములవలన వారికి భోజనము జరిగెను గనుక వారు తమ 

భూములను అమమ్లేదు. 

నిరగ్మకాండము 2:16 => మిదాయ్ను యాజకునికి ఏడుగురు కుమారెత్లుండిరి. వారు వచిచ్ తమ 

తండిర్ మందకు పెటుట్టకు నీళుల్ చేది తొటల్ను నింపుచుండగా 
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లేవీయకాండము 9:22 => అపుప్డు అహరోను పాపపరిహారారథ్బలిని దహనబలిని సమాధానబలిని 

అరిప్ంచి, పర్జలవైపునకు తన చేతులెతిత్ వారిని దీవించిన తరువాత దిగివచెచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 18 :28 => అటుల్ మీరు ఇశార్యేలీయులయొదద్ పుచుచ్కొను మీ 

దశమభాగములనిన్టిలోనుండి మీరు పర్తిషాఠ్రప్ణమును యెహోవాకు చెలిల్ంపవలెను. దానిలోనుండి 

మీరు యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంచు అరప్ణమును యాజకుడైన అహరోనుకు ఇయయ్వలెను.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:4 => ఏలయనగా మీరు ఐగుపుత్లోనుండి వచుచ్చుండగా వారు 

అనన్పానములు తీసికొని మిముమ్ను ఎదురొక్నరాక, నినున్ శపించుటకు బహుమానమునిచిచ్ నదుల 

యరాములోని పెతోరులోనుండి నీకు విరోధముగా బెయోరు కుమారుడైన బిలామును పిలిపించిరి. 

యెహోషువ 10:1 => యెహోషువ హాయిని పటుట్కొనిన సంగతియు; అతడు యెరికోను దాని 

రాజును నిరూమ్లముచేసినటుట్ హాయిని దాని రాజును నిరూమ్లముచేసిన సంగతియు, గిబియోను 

నివాసులు ఇశార్యేలీయులతో సంధిచేసికొని వారితో కలిసికొనిన సంగతియు యెరూషలేము రాజైన 

అదోనీసెదకు వినినపుప్డు అతడును అతని జనులును మిగుల భయపడిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 8:5 => అతడు నా వెంటనునన్ జనులు అలసియునాన్రు, ఆహారమునకు రొటెట్లు 

వారికి దయచేయుడి; మేము మిదాయ్ను రాజులైన జెబహును సలుమ్నాన్ను తరుముచునాన్మని 

సుకోక్తువారితో చెపప్గా 

2 సమూయేలు 5:6 => యెబూసీయులు దేశములో నివాసులై యుండగా రాజును అతని 

పక్షమువారును యెరూషలేమునకు వచిచ్రి.  

సామెతలు 3:9 => నీ రాబడి అంతటిలో పర్థమఫలమును నీ ఆసిత్లో భాగమును ఇచిచ్ యెహోవాను 

ఘనపరచుము. 

దానియేలు 3:26 => అంతట నెబుకదెన్జరు వేడిమి గలిగి మండుచునన్ ఆ గుండము వాకిలి దగగ్రకు 

వచిచ్ షదర్కు, మేషాకు, అబేదెన్గో యనువారలారా, మహోనన్తుడగు దేవుని సేవకులారా, 

బయటికివచిచ్ నాయొదద్కు రండని పిలువగా, షదర్కు, మేషాకు, అబేదెన్గో ఆ అగిన్లోనుండి బయటికి 

వచిచ్రి. 
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జెకరాయ్ 6:13 => అతడే యెహోవా ఆలయము కటుట్ను; అతడు ఘనత వహించుకొని 

సింహాసనాసీనుడై యేలును,సింహాసనాసీనుడై అతడు యాజకతవ్ము చేయగా ఆ యిదద్రికి 

సమాధానకరమైన యోచనలు కలుగును. 

లూకా 24:44 => అంతట ఆయన మోషే ధరమ్శాసత్రములోను పర్వకత్ల గర్ంథములలోను, 

కీరత్నలలోను ననున్గూరిచ్ వార్యబడినవనిన్యు నెరవేరవలెనని నేను మీయొదద్ ఉండినపుప్డు మీతో 

చెపిప్న మాటలు నెరవేరినవని వారితో చెపెప్ను 

లూకా 24:50 => ఆయన బేతనియ వరకు వారిని తీసికొనిపోయి చేతులెతిత్ వారిని ఆశీరవ్దించెను. 

వచనము 19 

అపుప్డతడు అబార్మును ఆశీరవ్దించి ఆకాశమునకు భూమికిని సృషిట్కరత్యును సరోవ్నన్తుడునైన 

దేవునివలన అబార్ము ఆశీరవ్దింపబడును గాక అనియు, 

ఆదికాండము 27:4 => నేను చావక మునుపు నినున్ నేను ఆశీరవ్దించునటుల్ నాకిషట్మైన రుచిగల 

భోజయ్ములను సిదధ్పరచి నేను తినుటకై నాయొదద్కు తెమమ్ని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 27:25 => అంతట అతడు అది నాయొదద్కు తెముమ్; నేను నినున్ దీవించునటుల్ నా 

కుమారుడు వేటాడి తెచిచ్నది తిందుననెను; అతడు తెచిచ్నపుప్డు అతడు తినెను; దార్కాష్రసము తేగా 

అతడు తార్గెను. 

ఆదికాండము 27:26 => తరువాత అతని తండిర్యైన ఇసాస్కు నా కుమారుడా, దగగ్రకువచిచ్ ననున్ 

ముదుద్పెటుట్కొమమ్ని అతనితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 27:27 => అతడు దగగ్రకు వచిచ్ అతని ముదుద్పెటుట్కొనెను. అపుప్డతడు అతని 

వసత్రములను వాసన చూచి అతని దీవించి యిటల్నెను. ఇదిగో నా కుమారుని సువాసన యెహోవా 

దీవించిన చేని సువాసనవలె నునన్ది 

ఆదికాండము 27:28 => ఆకాశపుమంచును భూసారమును విసాత్రమైన ధానయ్మును 

దార్కాష్రసమును దేవుడు నీ కనుగర్హించు గాక  
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ఆదికాండము 27:29 => జనములు నీకు దాసులగుదురు జనములు నీకు సాగిలపడుదురు నీ 

బంధుజనులకు నీవు ఏలికవై యుండుము నీ తలిల్ పుతుర్లు నీకు సాగిలపడుదురు నినున్ శపించువారు 

శపింపబడుదురు నినున్ దీవించువారు దీవింపబడుదురు గాక 

ఆదికాండము 47:7 => మరియు యోసేపు తన తండిర్యైన యాకోబును లోపలికి తీసికొని వచిచ్ 

ఫరో సమక్షమందు అతని నుంచగా యాకోబు ఫరోను దీవించెను. 

ఆదికాండము 47:10 => ఫరోను దీవించి ఫరో యెదుటనుండి వెళి ల్పోయెను. 

ఆదికాండము 48:9 => యోసేపు వీరు నా కుమారులు, వీరిని ఈ దేశమందు దేవుడు నా 

కనుగర్హించెనని తన తండిర్తో చెపెప్ను. అందుకతడు నేను వారిని దీవించుటకు నా దగగ్రకు వారిని 

తీసికొని రమమ్నెను. 

ఆదికాండము 48:10 => ఇశార్యేలు కనున్లు వృదాధ్పయ్మువలన మందముగా ఉండెను గనుక 

అతడు చూడలేకపోయెను. యోసేపు వారిని అతని దగగ్రకు తీసికొనివచిచ్నపుప్డు అతడు వారిని ముదుద్ 

పెటుట్కొని కౌగిలించుకొనెను. 

ఆదికాండము 48:11 => ఇశార్యేలు యోసేపుతో నీ ముఖము చూచెదనని నేను అనుకొనలేదు గాని 

నీ సంతానమును దేవుడు నాకు కనుపరచియునాన్డనగా 

ఆదికాండము 48:12 => యోసేపు అతని మోకాళల్ మధయ్నుండి వారిని తీసికొని అతనికి సాషాట్ంగ 

నమసాక్రము చేసెను. 

ఆదికాండము 48:13 => తరువాత యోసేపు ఇశార్యేలు ఎడమచేతి తటుట్న తన కుడిచేత 

ఎఫార్యిమును, ఇశార్యేలు కుడిచేతి తటుట్న తన యెడమచేత మనషే ష్ను పటుట్కొని వారినిదద్రిని అతని 

దగగ్రకు తీసికొనివచెచ్ను. 

ఆదికాండము 48:14 => మనషే ష్ పెదద్వాడైనందున ఇశార్యేలు తనచేతులను యుకిత్గా చాచి 

చినన్వాడైన ఎఫార్యిము తల మీద తన కుడిచేతిని మనషే ష్ తలమీద తన యెడమచేతిని ఉంచెను. 

ఆదికాండము 48:15 => అతడు యోసేపును దీవించి నా పితరులైన అబార్హాము ఇసాస్కులు 

ఎవనియెదుట నడుచుచుండిరో ఆ దేవుడు, నేను పుటిట్నది మొదలుకొని నేటివరకును ఎవడు ననున్ 

పోషించెనో ఆ దేవుడు, 
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ఆదికాండము 48:16 => అనగా సమసత్మైన కీడులలోనుండి ననున్ తపిప్ంచిన దూత యీ పిలల్లను 

ఆశీరవ్దించును గాక; నా పేరును అబార్హాము ఇసాస్కులను నా పితరుల పేరును వారికి పెటట్బడును 

గాక; భూమియందు వారు బహుగా విసత్రించుదురు గాక అని చెపెప్ను 

ఆదికాండము 49:28 => ఇవి అనిన్యు ఇశార్యేలు పండెర్ండు గోతర్ములు. వారి తండిర్ వారిని 

దీవించుచు వారితో చెపిప్నది యిదే. ఎవరి దీవెన చొపుప్న వారిని దీవించెను. 

సంఖాయ్కాండము 6:23 => మీరు ఇశార్యేలీయులను ఈలాగు దీవింపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 6:24 => యెహోవా నినున్ ఆశీరవ్దించి నినున్ కాపాడును గాక; 

సంఖాయ్కాండము 6:25 => యెహోవా నీకు తన సనిన్ధిని పర్కాశింపజేసి నినున్ కరుణించును గాక; 

సంఖాయ్కాండము 6:26 => యెహోవా నీమీద తన సనిన్ధికాంతి ఉదయింపజేసి నీకు సమాధానము 

కలుగజేయును గాక. అటుల్ వారు ఇశార్యేలీయులమీద నా నామమును ఉచచ్రించుటవలన నేను 

వారిని ఆశీరవ్దించెదను.  

సంఖాయ్కాండము 6:27 => అటుల్ వారు ఇశార్యేలీయులమీద నా నామ మును ఉచచ్రించుటవలన 

నేను వారిని ఆశీరవ్దించెదను.   

మారుక్ 10:16 => ఆ బిడ డ్లను ఎతిత్ కౌగిలించుకొని, వారిమీద చేతులుంచి ఆశీరవ్దించెను. 

హెబీర్యులకు 7:6 => వారితో సంబంధించిన వంశావళి లేనివాడైన మెలీక్సెదెకు అబార్హాము నొదద్ 

పదియవ వంతు పుచుచ్కొని వాగాద్నములను పొందినవానిని ఆశీరవ్దించెను. 

హెబీర్యులకు 7:7 => తకుక్వవాడు ఎకుక్వ వానిచేత ఆశీరవ్దింపబడునను మాట కేవలము 

నిరాకేష్పమైయునన్ది. 

రూతు 3:10 => అతడు నా కుమారీ, యెహోవాచేత నీవు దీవెన నొందినదానవు; కొదిద్వారినే గాని 

గొపప్వారినే గాని యౌవనసుథ్లను నీవు వెంబడింపక యుండుటవలన నీ మునుపటి సత పర్వరత్న కంటె 

వెనుకటి సత పర్వరత్న మరి ఎకుక్వైనది. 

2 సమూయేలు 2:5 => సౌలును పాతిపెటిట్నవారు యాబేషిగ్లాదువారని దావీదు తెలిసికొని 

యాబేషిగ్లాదువారియొదద్కు దూతలను పంపి మీరు ఉపకారము చూపి మీ యేలినవాడైన సౌలును 

పాతిపెటిట్తిరి గనుక యెహోవా చేత మీరు ఆశీరవ్చనము నొందుదురు గాక. 
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ఎఫెసీయులకు 1:3 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్ తండిర్యగు దేవుడు సుత్తింపబడును గాక. 

ఆయన కీర్సుత్నందు పరలోక విషయములలో ఆతమ్సంబంధమైన పర్తి ఆశీరావ్దమును 

మనకనుగర్హించెను. 

ఎఫెసీయులకు 1:6 => మనము తన యెదుట పరిశుదుధ్లమును నిరోద్షులమునై యుండవలెనని 

జగతుత్ పునాది వేయబడక మునుపే, పేర్మచేత ఆయన కీర్సుత్లో మనలను ఏరప్రచుకొనెను. 

మీకా 6:6 => ఏమి తీసికొనివచిచ్ నేను యెహోవాను దరిశ్ంతును? ఏమి తీసికొనివచిచ్ 

మహోనన్తుడైన దేవుని సనిన్ధిని నమసాక్రముచేతును? దహనబలులను ఏడాది దూడలను అరిప్ంచి 

దరిశ్ంతునా? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:17 => ఆమె పౌలును మముమ్ను వెంబడించి ఈ మనుషుయ్లు 

సరోవ్నన్తుడైన దేవుని దాసులు; వీరు మీకు రక్షణ మారగ్ము పర్చురించువారై యునాన్రని కేకలువేసి 

చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 14:22 => అబార్ము నేనే అబార్మును ధనవంతునిగా చేసితినని నీవు చెపప్కుండునటుల్ 

ఒక నూలు పోగైనను చెపుప్ల వారైనను నీవాటిలో ఏదైనను తీసికొన 

కీరత్నలు 24:1 => భూమియు దాని సంపూరణ్తయు లోకమును దాని నివాసులును యెహోవావే. 

కీరత్నలు 50:10 => అడవిమృగములనిన్యు వేయికొండలమీది పశువులనిన్యు నావేగదా 

కీరత్నలు 115:16 => ఆకాశములు యెహోవా వశము భూమిని ఆయన నరులకిచిచ్యునాన్డు. 

మతత్యి 11:25 => ఆ సమయమున యేసు చెపిప్నదేమనగా తండీర్, ఆకాశమునకును భూమికిని 

పర్భువా, నీవు జాఞ్నులకును వివేకులకును ఈ సంగతులను మరుగుచేసి పసిబాలురకు 

బయలుపరచినావని నినున్ సుత్తించుచునాన్ను. 

లూకా 10:21 => ఆ గడియలోనే యేసు పరిశుదాధ్తమ్యందు బహుగా ఆనందించి-తండీర్, 

ఆకాశమునకును భూమికిని పర్భువా, నీవు జాఞ్నులకును వివేకులకును ఈ సంగతులను మరుగుచేసి 

పసిబాలురకు బయలుపరచినావని నినున్ సుత్తించుచునాన్ను; అవును తండీర్, ఆలాగు నీ దృషిట్కి 

అనుకూలమాయెను. 
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ఆదికాండము 24:60 => వారు రిబాక్తో మా సహోదరీ, నీవు వేలవేలకు తలిల్వగుదువు గాక, నీ 

సంతతివారు తమ పగవారి గవినిని సావ్ధీనపరచుకొందురు గాక అని ఆమెను దీవింపగా 

నిరగ్మకాండము 39:43 => మోషే ఆ పని అంతయు చూచినపుప్డు యెహోవా ఆజాఞ్పించినటుల్ వారు 

దానిని చేసియుండిరి; ఆలాగుననే చేసియుండిరి గనుక మోషే వారిని దీవించెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 10:14 => చూడుము; ఆకాశము, మహాకాశము, భూమియు, 

అందునన్దంతయు నీ దేవుడైన యెహోవావే. 

యెహోషువ 22:6 => అతడీలాగు చెపిప్న తరువాత వారిని దీవించి వెళల్నంపగా వారు తమ 

నివాసములకు పోయిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 5:24 => కయీనీయుడైన హెబెరు భారయ్ యాయేలు సతరీలలో దీవెననొందును 

గుడారములలోనుండు సతరీలలో ఆమె దీవెననొందును. 

నాయ్యాధిపతులు 17:2 => అతడు తన తలిల్ని చూచి నీయొదద్ నుండి తీసికొనిన రూకలు, అనగా 

నీవు పర్మాణముచేసి నా వినికిడిలో మాటలాడిన ఆ వెయియ్నిన్ నూరు వెండిరూకలు నాయొదద్నునన్వి. 

ఇదిగో నేను వాటిని తీసికొంటినని ఆమెతో చెపప్గా అతని తలిల్ నా కుమారుడు యెహోవా చేత 

ఆశీరవ్దింపబడును గాక అనెను.  

1 సమూయేలు 2:20 => యెహోవా సనిన్ధిని మనవి చేసికొనగా నీకు దొరకిన యీ సంతానమునకు 

పర్తిగా యెహోవా నీకు సంతానము నిచుచ్నుగాక అని ఏలీ ఎలాక్నాను అతని భారయ్ను దీవించిన 

తరువాత వారు ఇంటికి వెళి ల్రి. 

1 సమూయేలు 15:13 => తరువాత అతడు సౌలునొదద్కు రాగా సౌలు యెహోవా వలన నీకు 

ఆశీరావ్దము కలుగును గాక, యెహోవా ఆజఞ్ను నేను నెరవేరిచ్తిననగా 

2 సమూయేలు 6:18 => దహనబలులను సమాధానబలులను అరిప్ంచుట చాలించిన తరువాత 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా నామమున దావీదు జనులను ఆశీరవ్దించి, 

2 సమూయేలు 19:39 => జనులందరును రాజును నది యవతలకు రాగా రాజు బరిజ్లల్యిని 

ముదుద్పెటుట్కొని దీవించెను; తరువాత బరిజ్లల్యి తన సథ్లమునకు వెళి ల్పోయెను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 16:2 => దహనబలులను సమాధాన బలులను దావీదు అరిప్ంచి చాలించిన 

తరువాత అతడు యెహోవా నామమున జనులను దీవించి 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:11 => యెహోవా, భూమాయ్కాశములయందుండు సమసత్మును నీ 

వశము; మహాతమ్య్మును పరాకర్మమును పర్భావమును తేజసుస్ను ఘనతయు నీకే చెందుచునన్వి; 

యెహోవా, రాజయ్ము నీది, నీవు అందరిమీదను నినున్ అధిపతిగా హెచిచ్ంచుకొనియునాన్వు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:8 => హిజిక్యాయును అధిపతులును వచిచ్ ఆ కుపప్లను చూచి 

యెహోవాను సుత్తించి ఆయన జనులైన ఇశార్యేలీయులను దీవించిరి. 

కీరత్నలు 115:15 => భూమాయ్కాశములను సృజించిన యెహోవాచేత మీరు ఆశీరవ్దింపబడినవారు. 

దానియేలు 5:23 => ఎటల్నగా నీవును నీ యధిపతులును నీ రాణులును నీ ఉపపతున్లును దేవుని 

ఆలయసంబంధమగు ఉపకరణములలో దార్కాష్రసము పోసి తార్గవలెనని వాటిని తెచిచ్ యుంచుకొని 

వాటితో తార్గుచు, చూడనైనను విననైనను గర్హింపనైననుచేతకాని వెండి బంగారు ఇతత్డి ఇనుము కఱ ఱ్ 

రాయి అను వాటితో చేయబడిన దేవతలను సుత్తించితిరి గాని, నీ పార్ణమును నీ సకల మారగ్ములును 

ఏ దేవుని వశమున ఉనన్వో ఆయనను నీవు ఘనపరచలేదు.  

లూకా 2:34 => సుమెయోను వారిని దీవించి ఇదిగో అనేక హృదయాలోచనలు బయలుపడునటుల్, 

ఇశార్యేలులో అనేకులు పడుటకును తిరిగి లేచుటకును వివాదాసప్దమైన గురుతుగా ఈయన 

నియమింపబడియునాన్డు; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:24 => జగతుత్ను అందలి సమసత్మును నిరిమ్ంచిన దేవుడు తానే 

ఆకాశమునకును భూమికిని పర్భువైయునన్ందున హసత్కృతములైన ఆలయములలో నివసింపడు. 

ఎఫెసీయులకు 4:6 => అందరికి తండిర్యైన దేవుడు ఒకక్డే. ఆయన అందరికి పైగా ఉనన్వాడై 

అందరిలోను వాయ్పించి అందరిలో ఉనాన్డు. 

హెబీర్యులకు 5:6 => ఆ పర్కారమే నీవు మెలీక్సెదెకు యొకక్ కర్మము చొపుప్న నిరంతరము 

యాజకుడవై యునాన్వు అని మరియొకచోట చెపుప్చునాన్డు. 

వచనము 20 
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నీ శతుర్వులను నీచేతికపప్గించిన సరోవ్నన్తుడగు దేవుడు సుత్తింపబడును గాక అనియు చెపెప్ను. 

అపుప్డతడు అనిన్టిలో ఇతనికి పదియవ వంతు ఇచెచ్ను. 

ఆదికాండము 9:26 => మరియు అతడు షేము దేవుడైన యెహోవా సుత్తింపబడును గాక కనాను 

అతనికి దాసుడగును.  

ఆదికాండము 24:27 => అబార్హామను నా యాజమానుని దేవుడైన యెహోవా సుత్తింపబడును గాక; 

ఆయన నా యజమానునికి తన కృపను తన సతయ్మును చూపుట మానలేదు; నేను తోర్వలో నుండగానే 

యెహోవా నా యజమానుని బంధువుల యింటికి ననున్ నడిపించెననెను 

కీరత్నలు 68:19 => పర్భువు సుత్తినొందును గాక అనుదినము ఆయన మా భారము 

భరించుచునాన్డు దేవుడే మాకు రక్షణకరత్యైయునాన్డు.  

కీరత్నలు 72:17 => అతని పేరు నితయ్ము నిలుచును అతని నామము సూరుయ్డునన్ంతకాలము 

చిగురుచ్చుండును అతనినిబటిట్ మనుషుయ్లు దీవింపబడుదురు అనయ్జనులందరును అతడు ధనుయ్డని 

చెపుప్కొందురు. 

కీరత్నలు 72:18 => దేవుడైన యెహోవా ఇశార్యేలుయొకక్ దేవుడు సుత్తింపబడును గాక ఆయన 

మాతర్మే ఆశచ్రయ్కారయ్ములు చేయువాడు. 

కీరత్నలు 72:19 => ఆయన మహిమగల నామము నితయ్ము సుత్తింపబడును గాక సరవ్భూమియు 

ఆయన మహిమతో నిండియుండును గాక. ఆమేన  . ఆమేన . యెషష్యి కుమారుడగు దావీదు పార్రథ్నలు 

ముగిసెను. 

కీరత్నలు 144:1 => నాకు ఆశర్యదురగ్మగు యెహోవా సనున్తింపబడును గాక ఆయన నాచేతులకు 

యుదధ్మును నా వేర్ళల్కు పోరాటమును నేరుప్వాడైయునాన్డు. 

ఎఫెసీయులకు 1:3 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్ తండిర్యగు దేవుడు సుత్తింపబడును గాక. 

ఆయన కీర్సుత్నందు పరలోక విషయములలో ఆతమ్సంబంధమైన పర్తి ఆశీరావ్దమును 

మనకనుగర్హించెను. 

1 పేతురు 1:3 => మన పర్భువగు యేసుకీర్సుత్ తండిర్యైన దేవుడు సుత్తింపబడును గాక.  
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1 పేతురు 1:4 => మృతులలోనుండి యేసుకీర్సుత్ తిరిగి లేచుటవలన జీవముతో కూడిన నిరీక్షణ 

మనకు కలుగునటుల్, అనగా అక్షయమైనదియు, నిరమ్లమైనదియు, వాడబారనిదియునైన సావ్సయ్ము 

మనకు కలుగునటుల్, ఆయన తన విశేష కనికరము చొపుప్న మనలను మరల జనిమ్ంపజేసెను. 

యెహోషువ 10:42 => ఇశార్యేలు దేవుడైన యెహోవా ఇశార్యేలీయుల పక్షముగా యుదధ్ము 

చేయుచుండెను గనుక ఆ సమసత్ రాజులనందరిని వారి దేశములను యెహోషువ ఒక దెబబ్తోనే 

పటుట్కొనెను. 

కీరత్నలు 44:3 => వారు తమ ఖడగ్ముచేత దేశమును సావ్ధీనపరచుకొనలేదు వారి బాహువు వారికి 

జయమియయ్లేదు నీవు వారిని కటాకిష్ంచితివి గనుక నీ దకిష్ణహసత్మే నీ బాహువే నీ ముఖకాంతియే 

వారికి విజయము కలుగజేసెను.  

ఆదికాండము 28:22 => మరియు సత్ంభముగా నేను నిలిపిన యీ రాయి దేవుని మందిరమగును; 

మరియు నీవు నాకిచుచ్ యావతుత్లో పదియవవంతు నిశచ్యముగా నీకు చెలిల్ంచెదనని మొర్కుక్ 

కొనెను. 

లేవీయకాండము 27:30 => భూధానయ్ములలోనేమి వృక్షఫలములోనేమి భూఫలములనిన్టిలో 

దశమభాగము యెహోవా సొముమ్; అది యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తమగును. 

లేవీయకాండము 27:31 => ఒకడు తాను చెలిల్ంపవలసిన దశమభాగములలో దేనినైనను 

విడిపింపగోరినయెడల దానిలో అయిదవ వంతును దానితో కలుపవలెను. 

లేవీయకాండము 27:32 => గోవులలోనేగాని గొఱ ఱ్ మేకలలోనేగాని, కోలకిర్ంద నడుచుననిన్టిలో 

దశమభాగము పర్తిషిఠ్తమగును. 

సంఖాయ్కాండము 28:26 => మరియు పర్థమ ఫలములను అరిప్ంచుదినమున, అనగా వారముల 

పండుగదినమున మీరు యెహోవాకు కొర్తత్ పంటలో నైవేదయ్ము తెచుచ్నపుప్డు మీరు పరిశుదధ్ 

సంఘముగా కూడవలెను. నాడు మీరు జీవనోపాధియైన పనులేమియు చేయకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:17 => నీ ధానయ్ములోనేమి నీ దార్కాష్రసములోనేమి నీ నూనెలోనేమి 

దశమభాగమును, నీ గోవులలోనిదేమి నీ గొఱ ఱ్మేకల మందలోనిదేమి తొలిచూలు పిలల్లను నీవు 

మొర్కుక్కొను మొర్కుక్బళల్లో దేనిని నీ సేవ్చాచ్రప్ణమును పర్తిషాఠ్రప్ణమును నీ యింట తినక 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 14:23 => నీ దినములనిన్టిలో నీ దేవుడైన యెహోవాకు నీవు భయపడ 

నేరుచ్కొనునటుల్ నీ దేవుడైన యెహోవా తన నామమునకు నివాససాథ్నముగా ఏరప్రచుకొను సథ్లమున 

ఆయన సనిన్ధిని నీ పంటలోగాని నీ దార్కాష్రసములోగాని నీ నూనెలోగాని పదియవ వంతును, నీ 

పశువులలోగాని గొఱ ఱ్మేకలలోగాని తొలిచూలు వాటిని తినవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:28 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీవు చేయు నీ చేతిపని అంతటిలోను 

నినున్ ఆశీరవ్దించునటుల్ మూడేసి సంవతస్రముల కొకసారి, ఆ యేట నీకు కలిగిన పంటలో పదియవ 

వంతంతయు బయటికి తెచిచ్ నీ యింట ఉంచవలెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:5 => ఆ యాజఞ్ వెలల్డియగుట తోడనే ఇశార్యేలీయులు పర్థమఫలములైన 

ధానయ్ దార్కాష్రసములను నూనెను తేనెను ససయ్ఫలములను విసాత్రముగా తీసికొనివచిచ్రి. సమసత్మైన 

వాటిలోనుండియు పదియవ వంతులను విసాత్రముగా తీసికొనివచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:6 => యూదా పటట్ణములలో కాపురమునన్ ఇశార్యేలువారును 

యూదావారును ఎదుద్లలోను గొఱ ఱ్లలోను పదియవవంతును, తమ దేవుడైన యెహోవాకు 

పర్తిషిఠ్తములైన వసుత్వులలో పదియవ వంతును తీసికొనివచిచ్ కుపప్లుగా కూరిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:12 => వారు వాటిని సిదధ్పరచి ఏమియు అపహరింపకుండ కానుకలను 

పదియవ భాగములను పర్తిషిఠ్తములుగా తేబడిన వసుత్వులను లోపల చేరిచ్రి; లేవీయుడైన కొననాయ్ 

వాటిమీద విచారణకరత్గా నియమింపబడెను; అతని సహోదరుడైన షిమీ అతనికి సహకారిగా ఉండెను. 

నెహెమాయ్ 10:37 => ఇదియు గాక మా పిండిలో పర్థమ ఫలము పర్తిషాఠ్రప్ణలు సకలవిధమైన 

వృక్షముల ఫలములు దార్కాష్రసము నూనె మొదలైన వాటిని మా దేవుని మందిరపు గదులలోనికి 

యాజకులయొదద్కు తెచుచ్నటుల్గాను, మా భూమి పంటలో పదియవ వంతును లేవీయులయొదద్కు 

తీసికొని వచుచ్నటుల్గా పర్తి పటట్ణములోనునన్ మా పంటలో పదియవ వంతును ఆ లేవీయుల 

కిచుచ్నటుల్గాను నిరణ్యించుకొంటిమి. 

నెహెమాయ్ 13:12 => అటుతరువాత యూదులందరును ధానయ్ దార్కాష్రస తైలములలో పదియవ 

భాగమును ఖజానాలోనికి తెచిచ్రి. 
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ఆమోసు 4:4 => బేతేలునకు వచిచ్ తిరుగుబాటు చేయుడి, గిలాగ్లునకు పోయి మరి యెకుక్వగా 

తిరుగుబాటు చేయుడి, పర్తి పార్తఃకాలమున బలులు తెచిచ్ మూడేసి దినములకొకసారి దశమ 

భాగములను తెచిచ్ అరిప్ంచుడి. 

మలాకీ 3:8 => మానవుడు దేవునియొదద్ దొంగిలునా? అయితే మీరు నాయొదద్ దొంగిలితిరి; దేని 

విషయములో మేము నీయొదద్ దొంగిలితిమని మీరందురు. పదియవ భాగమును పర్తిషిఠ్తారప్ణలను 

ఇయయ్క దొంగిలితిరి. 

మలాకీ 3:10 => నా మందిరములో ఆహారముండునటుల్ పదియవ భాగమంతయు మీరు నా 

మందిరపు నిధిలోనికి తీసికొనిరండి; దీని చేసి మీరు ననున్ శోధించినయెడల నేను ఆకాశపువాకిండల్ను 

విపిప్, పటట్జాలనంత విసాత్రముగా దీవెనలు కుమమ్రించెదనని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

లూకా 18:12 => వారమునకు రెండుమారులు ఉపవాసము చేయుచు నా సంపాదన అంతటిలో 

పదియవ వంతు చెలిల్ంచుచునాన్నని తనలోతాను పార్రిథ్ంచుచుండెను. 

రోమీయులకు 15:16 => ఇది హేతువు చేసికొని మీకు జాఞ్పకము చేయవలెనని యుండి యెకుక్వ 

ధైరయ్ము కలిగి సంకేష్పముగా మీకు వార్యుచునాన్ను. 

హెబీర్యులకు 7:4 => ఇతడెంత ఘనుడో చూడుడి. మూలపురుషుడైన అబార్హాము అతనికి 

కొలల్గొనన్ శేర్షఠ్మైన వసుత్వులలో పదియవ వంతు ఇచెచ్ను. 

హెబీర్యులకు 7:5 => మరియు లేవి కుమాళల్లోనుండి యాజకతవ్ము పొందువారు, తమ 

సహోదరులు అబార్హాము గరభ్వాసమునుండి పుటిట్నను, ధరమ్శాసత్రము చొపుప్న వారియొదద్, అనగా 

పర్జలయొదద్ పదియవ వంతును పుచుచ్కొనుటకు ఆజఞ్ను పొందియునాన్రు గాని 

హెబీర్యులకు 7:6 => వారితో సంబంధించిన వంశావళి లేనివాడైన మెలీక్సెదెకు అబార్హాము నొదద్ 

పదియవ వంతు పుచుచ్కొని వాగాద్నములను పొందినవానిని ఆశీరవ్దించెను. 

హెబీర్యులకు 7:7 => తకుక్వవాడు ఎకుక్వ వానిచేత ఆశీరవ్దింపబడునను మాట కేవలము 

నిరాకేష్పమైయునన్ది. 
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హెబీర్యులకు 7:8 => మరియు లేవి కర్మము చూడగా చావునకు లోనైనవారు పదియవ వంతులను 

పుచుచ్కొనుచునాన్రు. అయితే ఈ కర్మము చూడగా, జీవించుచునాన్డని సాక్షయ్ము పొందినవాడు 

పుచుచ్కొనుచునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 7:9 => అంతేకాక ఒక విధమున చెపిప్నయెడల పదియవ వంతులను పుచుచ్కొను 

లేవియు అబార్హాము దావ్రా దశమాంశములను ఇచెచ్ను. 

ఆదికాండము 14:22 => అబార్ము నేనే అబార్మును ధనవంతునిగా చేసితినని నీవు చెపప్కుండునటుల్ 

ఒక నూలు పోగైనను చెపుప్ల వారైనను నీవాటిలో ఏదైనను తీసికొన 

నిరగ్మకాండము 18:10 => మరియు యితోర్ ఐగుపీత్యుల చేతిలోనుండియు ఫరో చేతిలోనుండియు 

మిముమ్ను విడిపించి, ఐగుపీత్యుల చేతికిర్ందనుండి ఈ పర్జలను విడిపించిన యెహోవా 

సుత్తింపబడునుగాక. 

సంఖాయ్కాండము 6:23 => మీరు ఇశార్యేలీయులను ఈలాగు దీవింపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 31:28 => మరియు సేనగా బయలుదేరిన యోధులమీద యెహోవాకు పనున్కటిట్, 

ఆ మనుషుయ్లలోను పశువులలోను గాడిదలలోను గొఱ ఱ్మేకలలోను ఐదువందలకు ఒకటిచొపుప్న వారి 

సగములోనుండి తీసికొని  

దివ్తీయోపదేశకాండము 2:33 => మన దేవుడైన యెహోవా అతనిని మనకు అపప్గించెను గనుక 

మనము అతనిని అతని కుమారులను అతని సమసత్ జనమును హతముచేసి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:2 => నీ దేవుడైన యెహోవా వారిని నీకపప్గించునపుప్డు నీవు వారిని 

హతము చేయవలెను, వారిని నిరూమ్లము చేయవలెను. వారితో నిబంధన చేసికొనకూడదు, వారిని 

కరుణింపకూడదు, 

2 సమూయేలు 18:28 => అహిమయసుస్ జయమని బిగగ్రగా రాజుతో చెపిప్ రాజు ముందర 

సాషాట్ంగ నమసాక్రము చేసి నా యేలినవాడవును రాజవునగు నినున్ చంపచూచిన వారిని అపప్గించిన 

నీ దేవుడైన యెహోవాకు సోత్తర్ము అని చెపెప్ను. 
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1 రాజులు 1:48 => నేను సజీవినై యుండగా ఈ దినమున జరిగినటుల్ నా సింహాసనముమీద 

ఆసీనుడగుటకు ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా ఒకని నాకు దయచేసినందుకు ఆయనకు 

సోత్తర్ము కలుగునుగాక అనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:28 => సమూయేలు కుమారులు జేయ్షు ఠ్డగు వషిన్యు అబీయాయు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:16 => ఇశార్యేలువారు యూదా వారి యెదుటనుండి పారిపోయిరి. 

దేవుడు వారిని యూదా వారిచేతికి అపప్గించినందున 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:8 => హిజిక్యాయును అధిపతులును వచిచ్ ఆ కుపప్లను చూచి 

యెహోవాను సుత్తించి ఆయన జనులైన ఇశార్యేలీయులను దీవించిరి. 

దానియేలు 2:20 => ఎటల్నగా దేవుడు జాఞ్న బలములు కలవాడు, యుగములనిన్టను దేవుని 

నామము సుత్తినొందునుగాక. 

లూకా 1:68 => పర్భువైన ఇశార్యేలు దేవుడు సుత్తింపబడును గాక  

2 కొరిందీయులకు 1:3 => కనికరము చూపు తండిర్, సమసత్మైన ఆదరణను అనుగర్హించు దేవుడు, 

మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ తండిర్యునైన దేవుడు సుత్తింపబడునుగాక. 

హెబీర్యులకు 7:6 => వారితో సంబంధించిన వంశావళి లేనివాడైన మెలీక్సెదెకు అబార్హాము నొదద్ 

పదియవ వంతు పుచుచ్కొని వాగాద్నములను పొందినవానిని ఆశీరవ్దించెను. 

హెబీర్యులకు 7:9 => అంతేకాక ఒక విధమున చెపిప్నయెడల పదియవ వంతులను పుచుచ్కొను 

లేవియు అబార్హాము దావ్రా దశమాంశములను ఇచెచ్ను. 

వచనము 21 

సొదొమ రాజు మనుషుయ్లను నాకిచిచ్ ఆసిత్ని నీవే తీసికొనుమని అబార్ముతో చెపప్గా 

ఆదికాండము 12:5 => అబార్ము తన భారయ్యయిన శారయిని తన సహోదరుని కుమారుడయిన 

లోతును, హారానులో తానును వారును ఆరిజ్ంచిన యావదాసిత్ని వారు సంపాదించిన సమసత్మైన 

వారిని తీసికొని కనానను దేశమునకు వచిచ్రి 
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ఆదికాండము 14:11 => అపుప్డు వారు సొదొమ గొమొఱాఱ్ల ఆసిత్ యావతుత్ను వారి భోజన 

పదారథ్ములనిన్యు పటుట్కొని పోయిరి. 

వచనము 22 

అబార్ము నేనే అబార్మును ధనవంతునిగా చేసితినని నీవు చెపప్కుండునటుల్ ఒక నూలు పోగైనను 

చెపుప్ల వారైనను నీవాటిలో ఏదైనను తీసికొన 

నిరగ్మకాండము 6:8 => నేను అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులకు ఇచెచ్దనని చెయియ్ యెతిత్ 

పర్మాణము చేసిన దేశములోనికి మిముమ్ను రపిప్ంచి దాని మీకు సావ్సథ్య్ముగా ఇచెచ్దను; నేను 

యెహోవానని చెపుప్మనగా  

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:40 => నేను తళతళలాడు నా ఖడగ్ము నూరి నాచేత నాయ్యమును 

పటుట్కొనినయెడల నా శతుర్వులకు పర్తీకారము కలుగజేసెదను 

దానియేలు 12:7 => నారబటట్లు వేసికొని యేటిపైన ఆడుచునన్ ఆ మనుషుయ్ని మాటను నేను 

వింటిని; ఏమనగా, అతడు తన కుడిచేతిని ఎడమచేతిని ఆకాశమువైపుకెతిత్ నితయ్జీవియగు వాని 

నామమున ఒటుట్పెటుట్కొని, ఒకకాలము కాలములు అరధ్కాలము పరిశుదధ్జనము యొకక్ బలమును 

కొటిట్వేయుట ముగింపబడగా సకల సంగతులు సమాపత్ములగుననెను.  

పర్కటన 10:5 => మరియు సముదర్ము మీదను భూమి మీదను నిలిచియుండగా నేను చూచిన ఆ 

దూత తన కుడిచెయియ్ ఆకాశముతటుట్ ఎతిత్ 

పర్కటన 10:6 => పరలోకమును అందులో ఉనన్వాటిని, భూమిని అందులో ఉనన్వాటిని, 

సముదర్మును అందులో ఉనన్వాటిని సృషిట్ంచి, యుగయుగములు జీవించుచునన్ వానితోడు 

ఒటుట్పెటుట్కొని ఇక ఆలసయ్ముండదు గాని 

ఆదికాండము 21:23 => నీవు ననైన్నను నా పుతర్ పౌతార్దులనైనను వంచింపక, నేను నీకు చేసిన 

ఉపకారము చొపుప్న నాకును నీవు పరదేశివైయునన్ యీ దేశమునకు చేసెదనని దేవుని పేరట ఇకక్డ 

నాతో పర్మాణము చేయుమని చెపెప్ను.  

ఆదికాండము 21:24 => అందుకు అబార్హాము పర్మాణము చేసెదననెను. 
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ఆదికాండము 21:25 => అబీమెలెకు దాసులు బలాతాక్రముగా తీసికొనిన నీళల్బావి విషయమై 

అబార్హాము అబీమెలెకును ఆకేష్పింపగా అబీమెలెకుఈ పని యెవరు చేసిరో నేనెరుగను;  

ఆదికాండము 21:26 => నీవును నాతో చెపప్లేదు; నేను నేడే గాని యీ సంగతి వినలేదని చెపప్గా. 

ఆదికాండము 21:27 => అబార్హాము గొఱ ఱ్లను గొడల్ను తెపిప్ంచి అబీమెలెకుకిచెచ్ను. వారిదద్రు ఇటుల్ 

ఒక నిబంధన చేసికొనిరి. 

ఆదికాండము 21:28 => తరువాత అబార్హాము తన గొఱ ఱ్ల మందలోనుండి యేడు పెంటిపిలల్లను 

వేరుగానుంచెను గనుక 

ఆదికాండము 21:29 => అబీమెలెకు అబార్హాముతో నీవు వేరుగా ఉంచిన యీ యేడు గొఱ ఱ్పిలల్లు 

ఎందుకని యడిగెను. అందుకతడు 

ఆదికాండము 21:30 => నేనే యీ బావిని తర్వివ్ంచినందుకు నా సాకాష్య్రథ్ముగా ఈ యేడు గొఱ ఱ్ 

పిలల్లను నీవు నాచేత పుచుచ్కొనవలెనని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 21:31 => అకక్డ వారిదద్రు అటుల్ పర్మాణము చేసికొనినందున ఆ చోటు బెయేరె ష్బా 

అనబడెను. 

నాయ్యాధిపతులు 11:35 => కాబటిట్ అతడు ఆమెను చూచి, తన బటట్లను చింపుకొని అయోయ్ నా 

కుమారీ, నీవు ననున్ బహుగా కుర్ంగచేసితివి, నీవు ననున్ తలల్డింపచేయువారిలో ఒకతెవైయునాన్వు; 

నేను యెహోవాకు మాట యిచిచ్యునాన్ను గనుక వెనుక తీయలేననగా 

ఆదికాండము 14:20 => నీ శతుర్వులను నీచేతికపప్గించిన సరోవ్నన్తుడగు దేవుడు సుత్తింపబడును 

గాక అనియు చెపెప్ను. అపుప్డతడు అనిన్టిలో ఇతనికి పదియవ వంతు ఇచెచ్ను. 

ఆదికాండము 17:1 => అబార్ము తొంబదితొమిమ్ది యేండల్ వాడైనపుప్డు యెహోవా అతనికి 

పర్తయ్క్షమై నేను సరవ్శకిత్గల దేవుడను; నా సనిన్ధిలో నడుచుచు నిందారహితుడవై యుండుము. 

కీరత్నలు 24:1 => భూమియు దాని సంపూరణ్తయు లోకమును దాని నివాసులును యెహోవావే. 

కీరత్నలు 83:18 => యెహోవా అను నామము ధరించిన నీవు మాతర్మే సరవ్లోకములో 

మహోనన్తుడవని వారెరుగుదురు గాక. 
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యెషయా 57:15 => మహా ఘనుడును మహోనన్తుడును పరిశుదుధ్డును నితయ్నివాసియునైనవాడు 

ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను మహోనన్తమైన పరిశుదధ్సథ్లములో నివసించువాడను అయినను 

వి న య ము గ ల వా రి పార్ ణ ము ను ఉ జీజ్ విం ప జే యు ట కు ను న లి గి న వా రి పార్ ణ ము ను 

ఉజీజ్వింపజేయుటకును వినయము గలవారియొదద్ను దీనమనసుస్ గలవారియొదద్ను 

నివసించుచునాన్ను. 

దానియేలు 4:34 => ఆ కాలము గడచిన పిమమ్ట నెబుకదెన్జరను నేను మరల మానవబుదిధ్ 

గలవాడనై నా కండుల్ ఆకాశముతటుట్ ఎతిత్, చిరంజీవియు సరోవ్నన్తుడునగు దేవుని సోత్తర్ము చేసి 

ఘనపరచి సుత్తించితిని; ఆయన ఆధిపతయ్ము చిరకాలమువరకు ఆయన రాజయ్ము తరతరములకు 

నునన్వి. 

హగగ్యి 2:8 => వెండి నాది, బంగారు నాది, ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్. 

ఆదికాండము 14:19 => అపుప్డతడు అబార్మును ఆశీరవ్దించి ఆకాశమునకు భూమికిని 

సృషిట్కరత్యును సరోవ్నన్తుడునైన దేవునివలన అబార్ము ఆశీరవ్దింపబడును గాక అనియు, 

ఆదికాండము 21:33 => అబార్హాము బెయేరె ష్బాలో ఒక పిచుల వృక్షము నాటి అకక్డ నితయ్దేవుడైన 

యెహోవా పేరట పార్రథ్న చేసెను. 

ఆదికాండము 19:30 => లోతు సోయరులో నివసించుటకు భయపడి, తన యిదద్రు కుమారెత్లతో 

కూడ సోయరునుండి పోయి ఆ పరవ్తమందు నివసించెను. అతడును అతని యిదద్రు కుమారెత్లును 

ఒక గుహలో నివసించిరి. 

ఆదికాండము 21:27 => అబార్హాము గొఱ ఱ్లను గొడల్ను తెపిప్ంచి అబీమెలెకుకిచెచ్ను. వారిదద్రు ఇటుల్ 

ఒక నిబంధన చేసికొనిరి. 

ఆదికాండము 23:13 => సరేకాని నా మనవి ఆలకించుము. ఆ పొలమునకు వెల యిచెచ్దను; అది 

నాయొదద్ పుచుచ్కొనినయెడల మృతిబొందిన నా భారయ్ను పాతిపెటెట్దనని ఆ దేశ పర్జలకు వినబడు 

నటుల్ ఎఫోర్నుతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 24:3 => నేను ఎవరిమధయ్ కాపురమునాన్నో ఆ కనానీయుల కుమారెత్లలో ఒక దానిని 

నా కుమారునికి పెండిల్చేయక 
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ఆదికాండము 25:33 => యాకోబు నేడు నాతో పర్మాణము చేయుమనెను. అతడు యాకోబుతో 

పర్మాణము చేసి అతనికి జేయ్షఠ్తవ్మును అమిమ్వేయగా 

ఆదికాండము 26:31 => తెలల్వారినపుప్డు వారు లేచి ఒకనితో ఒకడు పర్మాణము చేసికొనిరి; 

తరువాత ఇసాస్కు వారిని సాగనంపగా వారు అతనియొదద్నుండి సమాధానముగా వెళి ల్రి. 

ఆదికాండము 31:53 => అబార్హాము దేవుడు నాహోరు దేవుడు వారి తండిర్ దేవుడు మనమధయ్ 

నాయ్యము తీరుచ్నని చెపెప్ను. అపుప్డు యాకోబు తన తండిర్యైన ఇసాస్కు భయపడిన దేవుని తోడని 

పర్మాణము చేసెను 

లేవీయకాండము 9:22 => అపుప్డు అహరోను పాపపరిహారారథ్బలిని దహనబలిని సమాధానబలిని 

అరిప్ంచి, పర్జలవైపునకు తన చేతులెతిత్ వారిని దీవించిన తరువాత దిగివచెచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 14:30 => యెఫునెన్ కుమారుడైన కాలేబును నూను కుమారుడైన యెహోషువయు 

తపప్ మిముమ్ను నివసింపజేయుదునని నేను పర్మాణముచేసిన దేశమందు మీలో ఎవరును 

పర్వేశింపరు; ఇది నిశచ్యము. 

నాయ్యాధిపతులు 5:19 => రాజులు వచిచ్ యుదధ్ము చేసిరి. మెగిదోద్ కాలువలయొదద్నునన్ తానాకులో 

కనాను రాజులు యుదధ్ము చేసిరి. 

2 సమూయేలు 14:11 => అపుప్డు ఆమె రాజవైన నీవు నీ దేవుడైన యెహోవాను సమ్రించి హతయ్కు 

పర్తిహతయ్ చేయువారు నా కుమారుని నశింపజేయకుండ ఇకను నాశనము చేయుట మానిప్ంచుమని 

మనవిచేయగా రాజు యెహోవా జీవముతోడు నీ కుమారుని తల వెండుర్కలలో ఒకటైనను నేల 

రాలకుండుననెను. 

2 రాజులు 5:16 => ఎలీషా ఎవని సనిన్ధిని నేను నిలువబడియునాన్నో, ఇశార్యేలు దేవుడైన ఆ 

యెహోవా జీవముతోడు నేనేమియు తీసికొనను అని చెపెప్ను. నయమాను అతనిని ఎంతో 

బతిమాలినను అతడు ఒపప్క పోయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:11 => యెహోవా, భూమాయ్కాశములయందుండు సమసత్మును నీ 

వశము; మహాతమ్య్మును పరాకర్మమును పర్భావమును తేజసుస్ను ఘనతయు నీకే చెందుచునన్వి; 

యెహోవా, రాజయ్ము నీది, నీవు అందరిమీదను నినున్ అధిపతిగా హెచిచ్ంచుకొనియునాన్వు. 
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నెహెమాయ్ 8:6 => ఎజార్ మహా దేవుడైన యెహోవాను సుత్తింపగా జనులందరు తమచేతులెతిత్ ఆమేన  

ఆమేన  అని పలుకుచు, నేలకు ముఖములు వంచుకొని యెహోవాకు నమసక్రించిరి. 

నెహెమాయ్ 9:15 => వారి ఆకలి తీరుచ్టకు ఆకాశమునుండి ఆహారమును వారి దాహము తీరుచ్టకు 

బం డ లో నుం డి ఉ ద క ము ను తె పిప్ం చి తి వి . వా రి కి పర్ మా ణ ము చే సి న దే శ ము ను 

సావ్ధీనపరచుకొనవలెనని వారి కాజాఞ్పించితివి. 

కీరత్నలు 106:26 => అపుప్డు అరణయ్ములో వారిని కూలచేయుటకును  

యెషయా 3:7 => అతడు ఆ దినమున కేకవేసినేను సంరక్షణకరత్నుగా ఉండనొలల్ను నాయింట 

ఆహారమేమియు లేదు వసత్రమేమియు లేదు ననున్ జనాధిపతిగా నియమింపరాదనును. 

యెహెజేక్లు 20:5 => ఎటల్నగా పర్భువైన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను ఇశార్యేలును 

ఏరప్రచుకొనిన నాడును, యాకోబు సంతతికి పర్మాణముచేసిన నాడును, ఐగుపుత్దేశమందు ననున్ 

వారికి పర్తయ్క్షపరచుకొని పర్మాణముచేసి నేను మీ దేవుడనైన యెహోవానని నేను పర్కటించిన 

కాలమున 

మతత్యి 11:25 => ఆ సమయమున యేసు చెపిప్నదేమనగా తండీర్, ఆకాశమునకును భూమికిని 

పర్భువా, నీవు జాఞ్నులకును వివేకులకును ఈ సంగతులను మరుగుచేసి పసిబాలురకు 

బయలుపరచినావని నినున్ సుత్తించుచునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:24 => జగతుత్ను అందలి సమసత్మును నిరిమ్ంచిన దేవుడు తానే 

ఆకాశమునకును భూమికిని పర్భువైయునన్ందున హసత్కృతములైన ఆలయములలో నివసింపడు. 

హెబీర్యులకు 6:16 => మనుషుయ్లు తమకంటె గొపప్వానితోడు అని పర్మాణముచేతురు; వారి పర్తి 

వివాదములోను వివాదాంశమును పరిషాక్రము చేయునది పర్మాణమే. 

వచనము 23 

నని ఆకాశమునకు భూమికిని సృషిట్కరత్యును సరోవ్నన్తుడును దేవుడునైన యెహోవా యెదుట నా 

చెయియ్యెతిత్ పర్మాణము చేసియునాన్ను. 
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1 రాజులు 13:8 => దైవజనుడు రాజుతో ఇటల్నెను నీ యింటిలో సగము నీవు నాకిచిచ్నను నీతోకూడ 

నేను లోపలికి రాను; ఈ సథ్లమందు నేను అనన్పానములు పుచుచ్కొనను; 

2 రాజులు 5:16 => ఎలీషా ఎవని సనిన్ధిని నేను నిలువబడియునాన్నో, ఇశార్యేలు దేవుడైన ఆ 

యెహోవా జీవముతోడు నేనేమియు తీసికొనను అని చెపెప్ను. నయమాను అతనిని ఎంతో 

బతిమాలినను అతడు ఒపప్క పోయెను. 

2 రాజులు 5:20 => అంతట దైవజనుడైన ఎలీషాకు సేవకుడగు గేహజీ సిరియనుడైన యీ 

నయమాను తీసికొనివచిచ్న వాటిని అంగీకరించుటకు నా యజమానునికి మనసుస్ లేకపోయెను గాని, 

యెహోవా జీవముతోడు నేను పరుగెతిత్కొనిపోయి అతని కలిసికొని అతనియొదద్ ఏదైనను 

తీసికొందుననుకొని 

ఎసేత్రు 9:15 => షూషనునందునన్ యూదులు అదారు మాసమున పదు నాలుగవ దినమందు 

కూడుకొని, షూషనునందు మూడు వందలమందిని చంపివేసిరి; అయితే వారు కొలల్సొముమ్ 

పటుట్కొనలేదు. 

ఎసేత్రు 9:16 => రాజు సంసాథ్నములయందుండు తకిక్న యూదులు కూడుకొని, తమ పార్ణములను 

రకిష్ంచుకొనుటకై పూనుకొని అదారు మాసము పదమూడవ దినమందు తమ విరోధులలో డెబబ్ది 

యయిదువేల మందిని చంపివేసి, తమ పగవారివలన బాధలేకుండ నెమమ్దిపొందిరి; అయితే వారును 

కొలల్సొముమ్ పటుట్కొనలేదు. 

2 కొరిందీయులకు 11:9 => మరియు నేను మీయొదద్నునన్పుప్డు నాకకక్ర కలిగియుండగా 

నేనెవనిమీదను భారము మోపలేదు; మాసిదోనియనుండి సహోదరులు వచిచ్ నా అకక్ర తీరిచ్రి. పర్తి 

విషయములోను నేను మీకు భారముగా ఉండకుండ జాగర్తత్పడితిని, ఇక ముందుకును 

జాగర్తత్పడుదును 

2 కొరిందీయులకు 11:10 => కీర్సుత్ సతయ్ము నాయందు ఉండుటవలన అకయ పార్ంతములయందు 

నేనీలాగు అతిశయపడకుండ, ననున్ ఆటంకపరచుటకు ఎవరి తరముకాదు. 

2 కొరిందీయులకు 11:11 => ఎందువలన? నేను మిముమ్ను పేర్మింపనందువలననా? దేవునికే 

తెలియును. 
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2 కొరిందీయులకు 12:14 => ఇదిగో, యీ మూడవసారి మీయొదద్కు వచుచ్టకు సిదధ్ముగా 

ఉనాన్ను; వచిచ్నపుప్డు మీకు భారముగా నుండను. మీ సొతుత్ను కాదు మిముమ్నే కోరుచునాన్ను. 

పిలల్లు తలిదండుర్లకొరకు కాదు తలిదండుర్లే పిలల్లకొరకు ఆసిత్ కూరచ్తగినది గదా 

2 కొరిందీయులకు 11:12 => అతిశయ కారణము వెదకువారు ఏవిషయములో 

అతిశయించుచునాన్రో, ఆ విషయములో వారును మావలెనే యునాన్రని కనబడు నిమితత్ము వారికి 

కారణము దొరకకుండ కొటిట్వేయుటకు, నేను చేయుచునన్ పర్కారమే ఇక ముందుకును చేతును 

హెబీర్యులకు 13:5 => ధనాపేక్ష లేనివారై మీకు కలిగినవాటితో తృపిత్పొంది యుండుడి. నినున్ 

ఏమాతర్మును విడువను, నినున్ ఎనన్డును ఎడబాయను అని ఆయనయే చెపెప్ను గదా. 

ఆదికాండము 21:23 => నీవు ననైన్నను నా పుతర్ పౌతార్దులనైనను వంచింపక, నేను నీకు చేసిన 

ఉపకారము చొపుప్న నాకును నీవు పరదేశివైయునన్ యీ దేశమునకు చేసెదనని దేవుని పేరట ఇకక్డ 

నాతో పర్మాణము చేయుమని చెపెప్ను.  

ఆదికాండము 21:27 => అబార్హాము గొఱ ఱ్లను గొడల్ను తెపిప్ంచి అబీమెలెకుకిచెచ్ను. వారిదద్రు ఇటుల్ 

ఒక నిబంధన చేసికొనిరి. 

ఆదికాండము 23:13 => సరేకాని నా మనవి ఆలకించుము. ఆ పొలమునకు వెల యిచెచ్దను; అది 

నాయొదద్ పుచుచ్కొనినయెడల మృతిబొందిన నా భారయ్ను పాతిపెటెట్దనని ఆ దేశ పర్జలకు వినబడు 

నటుల్ ఎఫోర్నుతో చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 20:17 => నీ పొరుగువాని యిలుల్ ఆశింపకూడదు. నీ పొరుగువాని భారయ్నైనను 

అతని దాసునైనను అతని దాసినైనను అతని యెదుద్నైనను అతని గాడిదనైనను నీ పొరుగువానిదగు 

దేనినైనను ఆశింపకూడదు అని చెపెప్ను. 

2 రాజులు 5:26 => అంతట ఎలీషా వానితో ఆ మనుషుయ్డు తన రథము దిగి నినున్ ఎదురొక్నుటకు 

తిరిగి వచిచ్నపుప్డు నా మనసు నీతోకూడ రాలేదా? దర్వయ్మును వసత్రములను ఒలీవచెటల్ తోటలను 

దార్క్షతోటలను గొఱ ఱ్లను ఎడల్ను దాసదాసీలను సంపాదించుకొనుటకు ఇది సమయమా? 
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1 దినవృతాత్ంతములు 21:24 => రాజైన దావీదు అటుల్ కాదు, నేను నీ సొతుత్ను ఊరక తీసికొని 

యెహోవాకు దహనబలులను అరిప్ంచను, నాయ్యమైన కర్యధనమిచిచ్ దాని తీసికొందునని ఒరాన్నుతో 

చెపిప్ 

ఎసేత్రు 9:10 => అరీసై అరీదై వైజాతా అను వారిని చంపిరి; అయితే కొలల్సొముమ్ వారు 

పటుట్కొనలేదు. 

యోబు 32:13 => కావున మాకు జాఞ్నము లభించినదనియు దేవుడే గాని నరులు అతని 

జయింపనేరరనియు మీరు పలుకకూడదు. 

కీరత్నలు 106:26 => అపుప్డు అరణయ్ములో వారిని కూలచేయుటకును  

సామెతలు 10:22 => యెహోవా ఆశీరావ్దము ఐశవ్రయ్మిచుచ్ను నరుల కషట్ముచేత ఆ 

యాశీరావ్దము ఎకుక్వ కాదు. 

దానియేలు 5:17 => అందుకు దానియేలు ఇటల్నెను నీ దానములు నీయొదద్ నుంచుకొనుము, నీ 

బహుమానములు మరి ఎవనికైన నిముమ్; అయితే నేను ఈ వార్తను చదివి దాని భావమును రాజునకు 

తెలియజెపెప్దను. 

వచనము 24 

అయితే ఈ పడుచువారు భుజించినది తపప్ నాతో కూడ వచిచ్న ఆనేరు ఎషోక్లు మమేర్ అను వారికి 

ఏయే భాగములు రావలెనో ఆ యా భాగములు మాతర్ము వారిని తీసికొననిమమ్ని సొదొమ రాజుతో 

చెపెప్ను. 

సామెతలు 3:27 => మేలుచేయుట నీచేతనైనపుప్డు దాని పొందదగినవారికి చేయకుండ 

వెనుకతియయ్కుము. 

మతత్యి 7:12 => కావున మనుషుయ్లు మీకు ఏమి చేయవలెనని మీరు కోరుదురో ఆలాగుననే 

మీరును వారికి చేయుడి. ఇది ధరమ్శాసత్రమును పర్వకత్ల ఉపదేశమునై యునన్ది. 

రోమీయులకు 13:7 => ఇందుకే గదా మీరు పనున్కూడ చెలిల్ంచుచునాన్రు? కాబటిట్ యెవనికి పనోన్ 

వానికి పనున్ను, ఎవనికి సుంకమో వానికి సుంకమును చెలిల్ంచుడి. ఎవనియెడల భయముండవలెనో 
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వానియెడల భయమును, ఎవనియెడల సనామ్నముండవలెనో వానియెడల సనామ్నమును కలిగియుండి, 

అందరికిని వారి వారి ఋణములను తీరుచ్డి. 

రోమీయులకు 13:8 => ఒకనినొకడు పేర్మించుట విషయములో తపప్ మరేమియు ఎవనికిని అచిచ్ 

యుండవదుద్. పొరుగువానిని పేర్మించువాడే ధరమ్శాసత్రము నెరవేరిచ్నవాడు. 

ఆదికాండము 14:13 => తపిప్ంచుకొనిన యొకడు వచిచ్ హెబీర్యుడైన అబార్మునకు ఆ సంగతి 

తెలిపెను. అపుప్డతడు ఎషోక్లు సహోదరుడును ఆనేరు సహోదరుడునైన మమేర్ అను అమోరీయుని 

ఏలోను వనములో కాపురముండెను. వీరు అబార్ముతో నిబంధన చేసికొనినవారు. 

1 కొరిందీయులకు 9:14 => ఆలాగున సువారత్ పర్చురించువారు సువారత్వలన జీవింపవలెనని 

పర్భువు నియమించియునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 9:15 => నేనైతే వీటిలో దేనినైనను వినియోగించుకొనలేదు; మీరు నాయెడల 

యీలాగున జరుపవలెనని ఈ సంగతులు వార్యను లేదు. ఎవడైనను నా అతిశయమును నిరరథ్కము 

చేయుటకంటె నాకు మరణమే మేలు. 

1 తిమోతి 5:18 => ఇందుకు నూరెచ్డి యెదుద్ మూతికి చికక్ము వేయవదుద్ అని లేఖనము 

చెపుప్చునన్ది. 

2 రాజులు 4:13 => అతడు నీవు ఇంత శర్దాధ్ భకుత్లు మాయందు కనుపరచితివి నీకు నేనేమి 

చేయవలెను? రాజుతోనైనను సైనాయ్ధిపతితోనైనను నినున్గూరిచ్ నేను మాటలాడవలెనని కోరుచునాన్వా 

అని అడుగుమని గేహజీకి ఆజఞ్ ఇయయ్గా వాడు ఆ పర్కారము ఆమెతో అనెను. అందుకామె నేను నా 

సవ్జనులలో కాపురమునాన్ననెను. 
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ఆదికాండము 
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వచనము 1 

ఇవి జరిగిన తరువాత యెహోవా వాకయ్ము అబార్మునకు దరశ్నమందు వచిచ్ అబార్మా, 

భయపడకుము; నేను నీకు కేడెము, నీ బహుమానము అతయ్ధికమగునని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 46:2 => అపుప్డు రాతిర్ దరశ్నములయందు దేవుడు యాకోబూ యాకోబూ అని 

ఇశార్యేలును పిలిచెను. అందుకతడు చితత్ము పర్భువా అనెను. 

సంఖాయ్కాండము 12:6 => వారిదద్రు రాగా ఆయన నా మాటలు వినుడి; మీలో పర్వకత్ 

యుండినయెడల యెహోవానగు నేను దరశ్నమిచిచ్ అతడు ననున్ తెలిసికొనునటుల్ కలలో అతనితో 

మాటలాడుదును. నా సేవకుడైన మోషే అటిట్వాడుకాడు.  

1 స మూ యే లు 9 : 9 = > ఇ పుప్ డు పర్ వ కత్ య ను పే రు నొం దు వా డు పూ రవ్ ము 

దీరఘ్దరిశ్యనిపించుకొనెను. పూరవ్ము ఇశార్యేలీయులలో దేవునియొదద్ విచారణ చేయుటకై ఒకడు 

బయలుదేరిన యెడల మనము దీరఘ్దరశ్కుని యొదద్కు పోవుదము రండని జనులు చెపుప్కొనుట వాడుక. 

యెహెజేక్లు 1:1 => ముపప్దియవ సంవతస్రము నాలుగవ నెల అయిదవ దినమున నేను కెబారు 

నదీపర్దేశమున చెరలోని వారిమధయ్ కాపురముంటిని; ఆ కాలమున ఆకాశము తెరవబడగా 

దేవునిగూరిచ్న దరశ్నములు నాకు కలిగెను. 

యెహెజేక్లు 3:4 => మరియు ఆయన నాతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నరపుతుర్డా, నీవు బయలుదేరి 

ఇశార్యేలీయులయొదద్కు పోయి నా మాటలు వారికి తెలియజెపుప్ము. 

యెహెజేక్లు 11:24 => తరువాత ఆతమ్ ననున్ ఎతిత్, నేను దైవాతమ్వశుడను కాగా, దరశ్నములో 

నైనటుట్ కలీద్యులదేశమునందు చెరలో ఉనన్వారియొదద్కు ననున్ దింపెను. అంతలో నాకు కనబడిన 

దరశ్నము కనబడకుండ పైకెకెక్ను. 

దానియేలు 10:1 => పారసీకరాజగు కోరెషు పరిపాలన కాలములో మూడవ సంవతస్రమున 

బెలెత్షాజరు అను దానియేలునకు ఒక సంగతి బయలుపరచబడెను; గొపప్ యుదధ్ము జరుగుననన్ ఆ 

సంగతి నిజమే; దానియేలు దాని గర్హించెను; అది దరశ్నమువలన అతనికి తెలిసినదాయెను.  
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దానియేలు 10:2 => ఆ దినముల యందు దానియేలను నేను మూడు వారములు 

దుఃఖపార్పుత్డనైతిని. 

దానియేలు 10:3 => మూడు వారములు గడచువరకు నేను సంతోషముగా భోజనము చేయలేక 

యుంటిని; మాంసము గాని దార్కాష్రసము గాని నా నోటిలోనికి రాలేదు, సాన్నాభిషేకములను 

చేసికొనలేదు. 

దానియేలు 10:4 => మొదటి నెల యిరువది నాలుగవతేది నేను హిదె ద్కెలను గొపప్ నది తీరమున 

ఉంటిని. 

దానియేలు 10:5 => నేను కనున్లెతిత్ చూడగా, నారబటట్లు ధరించుకొనన్ యొకడు కనబడెను, అతడు 

నడుమున మేలిమి బంగారు నడికటుట్ కటుట్కొనియుండెను. 

దానియేలు 10:6 => అతని శరీరము రకత్వరణ్పు రాతివంటిది, అతని ముఖము మెరుపువలె ఉండెను, 

అతని కనున్లు జావ్లామయమైన దీపములను, అతని భుజములును పాదములును తళతళలాడు 

ఇతత్డిని పోలియుండెను. అతని మాటల ధవ్ని నరసమూహపు కంఠధవ్నివలె ఉండెను 

దానియేలు 10:7 => దానియేలను నాకు ఈ దరశ్నము కలుగగా నాతోకూడనునన్ మనుషుయ్లు దాని 

చూడలేదు గాని మిగుల భయాకార్ంతులై దాగుకొన వలెనని పారిపోయిరి. 

దానియేలు 10:8 => నేను ఒంటరినై యా గొపప్ దరశ్నమును చూచితిని; చూచినందున నాలో 

బలమేమియు లేకపోయెను, నా సొగసు వికారమాయెను, బలము నా యందు నిలువలేదు. 

దానియేలు 10:9 => నేను అతని మాటలు వింటిని; అతని మాటలు విని నేను నేలను సాషాట్ంగపడి 

గాఢనిదర్ పొందినవాడనైతిని. 

దానియేలు 10:10 => అపుప్డొకడుచేతితో ననున్ ముటిట్ నా మోకాళల్ను అఱచేతులను నేలమోపి ననున్ 

నిలువబెటిట్ 

దానియేలు 10:11 => దానియేలూ, నీవు బహు పిర్యుడవు గనుక నేను నీయొదద్కు పంపబడితిని; 

నీవు లేచి నిలువబడి నేను నీతో చెపుప్మాటలు తెలిసికొనుమనెను. అతడీమాటలు నాతో చెపప్గా నేను 

వణకుచు నిలువబడితిని. 
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దానియేలు 10:12 => అపుప్డతడు దానియేలూ, భయపడకుము, నీవు తెలిసికొనవలెనని నీ 

మనసుస్ను అపప్గించి, దేవుని యెదుట నినున్ తగిగ్ంచుకొనిన ఆ మొదటి దినము మొదలుకొని నీవు 

చెపిప్న మాటలు వినబడినవి గనుక నీ మాటలనుబటిట్ నేను వచిచ్తిని  

దానియేలు 10:13 => పారసీకుల రాజాయ్ధిపతి ఇరువది యొకక్ దినములు ననున్ ఎదిరించెను. ఇంక 

పారసీకుల రాజుల సముఖమున నేను నిలుచుచుండగా పర్ధానాధిపతులలో మిఖాయేలను ఒకడు నాకు 

సహాయము చేయవచెచ్ను, 

దానియేలు 10:14 => ఈ దరశ్నపు సంగతి ఇంక అనేకదినముల వరకు జరుగదు; అయితే 

దినముల అంతమందు నీ జనమునకు సంభవింపబోవు ఈ సంగతిని నీకు తెలియజేయ వచిచ్తినని 

అతడు నాతో చెపెప్ను. 

దానియేలు 10:15 => అతడీమాటలు నాతో చెపప్గా నేను నా ముఖము నేలకు వంచుకొని 

మౌనినైతిని. 

దానియేలు 10:16 => అపుప్డు నరసవ్రూపియగు ఒకడు నా పెదవులను ముటట్గా నేను నోరు తెరచి 

నాయెదుట నిలిచియునన్ వానితో ఇటల్ంటిని నా యేలినవాడా, యీ దరశ్నమువలన నాకు వేదన 

కలిగినందున నా బలము తొలగిపోయెను, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:10 => అతడు మికిక్లి ఆకలిగొని భోజనము చేయగోరెను; ఇంటివారు 

సిదధ్ము చేయుచుండగా అతడు పరవశుడై 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:11 => ఆకాశము తెరవబడుటయు, నాలుగు చెంగులు పటిట్ దింపబడిన 

పెదద్ దుపప్టివంటి యొకవిధమైన పాతర్ భూమిమీదికి దిగివచుచ్టయు చూచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:12 => అందులో భూమియందుండు సకల విధములైన చతుషాప్ద 

జంతువులును, పార్కు పురుగులును, ఆకాశపకుష్లును ఉండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:13 => అపుప్డు పేతురూ, నీవు లేచి చంపుకొని తినుమని ఒక 

శబద్మతనికి వినబడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:14 => అయితే పేతురు వదుద్ పర్భువా, నిషిదధ్మైనది అపవితర్మైనది 

ఏదైనను నేనెనన్డును తినలేదని చెపప్గా 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:15 => దేవుడు పవితర్ము చేసినవాటిని నీవు నిషిదధ్మైన వాటినిగా 

ఎంచవదద్ని మరల రెండవమారు ఆ శబద్ము అతనికి వినబడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:16 => ఈలాగు ముమామ్రు జరిగెను. వెంటనే ఆ పాతర్ ఆకాశమున 

కెతత్బడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:17 => పేతురు తనకు కలిగిన దరశ్నమేమైయుండునో అని తనలో 

తనకు ఎటుతోచక యుండగా, కొరేన్లి పంపిన మనుషుయ్లు సీమోను ఇలుల్ ఏదని విచారించి తెలిసికొని, 

వాకిట నిలిచి యింటివారిని పిలిచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:22 => అందుకు వారు నీతిమంతుడును, దేవునికి భయపడువాడును, 

యూద జనులందరివలన మంచిపేరు పొందినవాడునైన శతాధిపతియగు కొరేన్లియను ఒక 

మనుషుయ్డునాన్డు; అతడు నినున్ తన యింటికి నినున్ పిలువనంపించి నీవు చెపుప్ మాటలు వినవలెనని 

పరిశుదద్ దూతవలన బోధింపబడెనని చెపిప్రి. అపుప్డు అతడు వారిని లోపలి పిలిచి ఆతిధయ్మిచెచ్ను 

హెబీర్యులకు 1:1 => పూరవ్కాలమందు నానాసమయములలోను నానా విధములుగాను పర్వకత్ల 

దావ్రా మన పితరులతో మాటలాడిన దేవుడు 

ఆదికాండము 15:14 => వారు నాలుగువందల యేండుల్ వీరిని శర్మ పెటుట్దురు; వీరు ఎవరికి 

దాసులవుదురో ఆ జనమునకు నేనే తీరుప్ తీరుచ్దును. తరువాత వారు మికిక్లి ఆసిత్తో బయలుదేరి 

వచెచ్దరు. 

ఆదికాండము 15:15 => నీవు కేష్మముగా నీ పితరులయొదద్కు పోయెదవు; మంచి వృదాధ్పయ్మందు 

పాతిపెటట్బడుదువు. 

ఆదికాండము 15:16 => అమోరీయుల అకర్మము ఇంకను సంపూరణ్ము కాలేదు గనుక నీ నాలుగవ 

తరమువారు ఇకక్డికి మరల వచెచ్దరని నిశచ్యముగా తెలిసికొనుమని అబార్ముతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 26:24 => ఆ రాతిర్యే యెహోవా అతనికి పర్తయ్క్షమై నేను నీ తండిర్యైన అబార్హాము 

దేవుడను, నేను నీకు తోడైయునాన్ను గనుక భయపడకుము; నా దాసుడైన అబార్హామునుబటిట్ నినున్ 

ఆశీరవ్దించి నీ సంతానమును విసత్రింప చేసెదనని చెపెప్ను. 
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ఆదికాండము 46:3 => ఆయన నేనే దేవుడను, నీ తండిర్ దేవుడను, ఐగుపుత్నకు వెళుల్టకు 

భయపడకుము, అకక్డ నినున్ గొపప్ జనముగా చేసెదను. 

నిరగ్మకాండము 14:13 => అందుకు మోషే భయపడకుడి, యెహోవా మీకు నేడు కలుగజేయు 

రక్షణను మీరు ఊరక నిలుచుండి చూడుడి; మీరు నేడు చూచిన ఐగుపీత్యులను ఇకమీదట మరి 

ఎనన్డును చూడరు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:6 => భయపడకుడి, వారిని చూచి దిగులుపడకుడి, నీతోకూడ 

వచుచ్వాడు నీ దేవుడైన యెహోవాయే; ఆయన నినున్ విడువడు నినెన్డబాయడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:20 => మరియు దావీదు తన కుమారుడైన సొలొమోనుతో 

చెపిప్నదేమనగా నీవు బలముపొంది ధైరయ్ము తెచుచ్కొని యీ పని పూనుకొనుము, భయపడకుండుము, 

వెరవకుండుము, నా దేవుడైన యెహోవా నీతోకూడ నుండును; యెహోవా మందిరపు సేవనుగూరిచ్న 

పనియంతయు నీవు ముగించువరకు ఆయన నినున్ ఎంతమాతర్మును విడువకయుండును. 

కీరత్నలు 27:1 => యెహోవా నాకు వెలుగును రక్షణయునై యునాన్డు, నేను ఎవరికి 

భయపడుదును? యెహోవా నా పార్ణదురగ్ము, ఎవరికి వెరతును? 

యెషయా 35:4 => తతత్రిలుల్ హృదయులతో ఇటల్నుడి భయపడక ధైరయ్ముగా ఉండుడి పర్తిదండన 

చేయుటకై మీ దేవుడు వచుచ్చునాన్డు పర్తిదండనను దేవుడు చేయదగిన పర్తికారమును ఆయన 

చేయును ఆయన వచిచ్ తానే మిముమ్ను రకిష్ంచును.  

యెషయా 41:10 => నీవు నా దాసుడవనియు నేను నినున్ ఉపేకిష్ంపక యేరప్రచుకొంటిననియు నేను 

నీతో చెపిప్యునాన్ను నీకు తోడైయునాన్ను భయపడకుము నేను నీ దేవుడనైయునాన్ను 

దిగులుపడకుము నేను నినున్ బలపరతును నీకు సహాయము చేయువాడను నేనే నీతియను నా 

దకిష్ణహసత్ముతో నినున్ ఆదుకొందును. 

యెషయా 41:14 => పురుగువంటి యాకోబూ, సవ్లప్జనమగు ఇశార్యేలూ, భయపడకుడి నేను 

నీకు సహాయము చేయుచునాన్ను అని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు నీ విమోచకుడు ఇశార్యేలు 

పరిశుదధ్ దేవుడే. 
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యెషయా 43:1 => అయితే యాకోబూ, నినున్ సృజించినవాడగు యెహోవా ఇశార్యేలూ, నినున్ 

నిరిమ్ంచినవాడు ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను నినున్ విమోచించియునాన్ను భయపడకుము, 

పేరుపెటిట్ నినున్ పిలిచియునాన్ను నీవు నా సొతుత్.  

యెషయా 43:5 => భయపడకుము, నేను నీకు తోడైయునాన్ను తూరుప్నుండి నీ సంతానమును 

తెపిప్ంచెదను పడమటినుండి నినున్ సమకూరిచ్ రపిప్ంచెదను. 

యెషయా 44:2 => నినున్ సృషిట్ంచి గరభ్ములో నినున్ నిరిమ్ంచి నీకు సహాయము చేయువాడైన 

యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నా సేవకుడవగు యాకోబూ, నేను ఏరప్రచుకొనిన 

యెషూరూనూ, భయపడకుము. 

యెషయా 44:8 => మీరు వెరవకుడి భయపడకుడి పూరవ్కాలమునుండి నేను నీకు ఆ సంగతి 

వినిపించి తెలియజేయలేదా? మీరే నాకు సాకుష్లు, నేను తపప్ వేరొక దేవుడునాన్డా? నేను తపప్ 

ఆశర్యదురగ్మేదియు లేదు, ఉనన్టుట్ నేనెరుగను. 

యెషయా 51:12 => నేను నేనే మిముమ్ నోదారుచ్వాడను చనిపోవు నరునికి తృణమాతుర్డగు నరునికి 

ఎందుకు భయపడుదువు? 

దానియేలు 10:12 => అపుప్డతడు దానియేలూ, భయపడకుము, నీవు తెలిసికొనవలెనని నీ 

మనసుస్ను అపప్గించి, దేవుని యెదుట నినున్ తగిగ్ంచుకొనిన ఆ మొదటి దినము మొదలుకొని నీవు 

చెపిప్న మాటలు వినబడినవి గనుక నీ మాటలనుబటిట్ నేను వచిచ్తిని  

మతత్యి 8:26 => అందుకాయన అలప్విశావ్సులారా, యెందుకు భయపడుచునాన్రని వారితో చెపిప్, 

లేచి గాలిని సముదర్మును గదిద్ంపగా మికిక్లి నిమమ్ళమాయెను. 

మతత్యి 10:28 => మరియు ఆతమ్ను చంపనేరక దేహమునే చంపువారికి భయపడకుడి గాని, 

ఆతమ్ను దేహమునుకూడ నరకములో నశింపజేయగలవానికి మికిక్లి భయపడుడి. 

మతత్యి 10:29 => రెండు పిచుచ్కలు కాసుకు అమమ్బడును గదా; అయినను మీ తండిర్ సెలవులేక 

వాటిలో ఒకటైనను నేలను పడదు. 

మతత్యి 10:30 => మీ తలవెండుర్కలనిన్యు లెకిక్ంపబడియునన్వి  

మతత్యి 10:31 => గనుక మీరు భయపడకుడి; మీరనేకమైన పిచుచ్కలకంటె శేర్షు ఠ్లు. 
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మతత్యి 28:5 => దూత ఆ సతరీలను చూచి మీరు భయపడకుడి, సిలువ వేయబడిన యేసును మీరు 

వెదకుచునాన్రని నాకు తెలియును; 

లూకా 1:13 => అపుప్డా దూత అతనితో జెకరాయ్ భయపడకుము; నీ పార్రథ్న వినబడినది, నీ 

భారయ్యైన ఎలీసబెతు నీకు కుమారుని కనును, అతనికి యోహాను అను పేరు పెటుట్దువు. 

లూకా 1:30 => దూత మరియా, భయపడకుము; దేవుని వలన నీవు కృపపొందితివి. 

లూకా 12:32 => చినన్మందా భయపడకుడి, మీకు రాజయ్ము అనుగర్హించుటకు మీ తండిర్కి 

ఇషట్మైయునన్ది 

పర్కటన 1:17 => నేనాయనను చూడగానే చచిచ్నవానివలె ఆయన పాదములయొదద్ పడితిని. ఆయన 

తన కుడిచేతిని నామీద ఉంచి నాతో ఇటల్నెను భయపడకుము;  

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:29 => ఇశార్యేలూ, నీ భాగయ్మెంత గొపప్ది యెహోవా రకిష్ంచిన నినున్ 

పోలినవాడెవడు? ఆయన నీకు సహాయకరమైన కేడెము నీకు ఔనన్తయ్మును కలిగించు ఖడగ్ము నీ 

శతుర్వులు నీకు లోబడినటుల్గా వారు వేషము వేయుదురు నీవు వారి ఉనన్తసథ్లములను తొర్కుక్దువు. 

కీరత్నలు 3:3 => యెహోవా, నీవే నాకు కేడెముగాను నీవే నాకు అతిశయాసప్దముగాను నా తల 

ఎతుత్వాడవుగాను ఉనాన్వు. 

కీరత్నలు 5:12 => యెహోవా, నీతిమంతులను ఆశీరవ్దించువాడవు నీవే కేడెముతో కపిప్నటుల్ నీవు 

వారిని దయతో కపెప్దవు కావున నీ నామమును పేర్మించువారు నినున్గూరిచ్ఉలల్సింతురు. 

కీరత్నలు 18:2 => యెహోవా నా శైలము, నా కోట, ననున్ రకిష్ంచువాడు నా కేడెము, నా రక్షణ 

శృంగము, నా ఉనన్త దురగ్ము, నా దేవుడు నేను ఆశర్యించియునన్ నా దురగ్ము. 

కీరత్నలు 84:9 => దేవా, మా కేడెమా, దృషిట్ంచుము నీవు అభిషేకించినవాని ముఖమును 

లకిష్ంపుము. 

కీరత్నలు 84:11 => దేవుడైన యెహోవా సూరుయ్డును కేడెమునైయునాన్డు యెహోవా కృపయు 

ఘనతయు అనుగర్హించును యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచువారికి ఆయన యే మేలును చేయక మానడు.  

కీరత్నలు 91:4 => ఆయన తన రెకక్లతో నినున్ కపుప్ను ఆయన రెకక్లకిర్ంద నీకు ఆశర్యము 

కలుగును ఆయన సతయ్ము, కేడెమును డాలునైయునన్ది.  
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కీరత్నలు 119:114 => నాకు మరుగుచోటు నా కేడెము నీవే నేను నీ వాకయ్ముమీద 

ఆశపెటుట్కొనియునాన్ను. 

సామెతలు 30:5 => దేవుని మాటలనిన్యు పుటము పెటట్బడినవే ఆయనను ఆశర్యించువారికి 

ఆయన కేడెము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:26 => యెషూరూనూ, దేవుని పోలినవాడెవడును లేడు ఆయన నీకు 

సహాయము చేయుటకు ఆకాశవాహనుడై వచుచ్ను మహోనన్తుడై మేఘవాహనుడగును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:27 => శాశవ్తుడైన దేవుడు నీకు నివాససథ్లము నితయ్ముగనుండు 

బాహువులు నీ కిర్ందనుండును ఆయన నీ యెదుటనుండి శతుర్వును వెళళ్గొటిట్ నశింపజేయుమనెను.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:28 => ఇశార్యేలు నిరభ్యముగా నివసించును యాకోబు ఊట 

పర్తేయ్కింపబడును అతడు ధానయ్ దార్కాష్రసములు గల దేశములో నుండును అతనిపై ఆకాశము 

మంచును కురిపించును.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:29 => ఇశార్యేలూ, నీ భాగయ్మెంత గొపప్ది యెహోవా రకిష్ంచిన నినున్ 

పోలినవాడెవడు? ఆయన నీకు సహాయకరమైన కేడెము నీకు ఔనన్తయ్మును కలిగించు ఖడగ్ము నీ 

శతుర్వులు నీకు లోబడినటుల్గా వారు వేషము వేయుదురు నీవు వారి ఉనన్తసథ్లములను తొర్కుక్దువు. 

రూతు 2:12 => యెహోవా నీవు చేసినదానికి పర్తిఫలమిచుచ్ను; ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా 

రెకక్లకిర్ంద సురకిష్తముగా నుండునటుల్ నీవు వచిచ్తివి ; ఆయన నీకు సంపూరణ్మైన 

బహుమానమిచుచ్నని ఆమె కుతత్రమిచెచ్ను. 

కీరత్నలు 16:5 => యెహోవా నా సావ్సథ్య్భాగము నా పానీయభాగము నీవే నా భాగమును 

కాపాడుచునాన్వు. 

కీరత్నలు 16:6 => మనోహర సథ్లములలో నాకు పాలు పార్పిత్ంచెను శేర్షఠ్మైన సావ్సథ్య్ము నాకు 

కలిగెను. 

కీరత్నలు 58:11 => కావున నిశచ్యముగా నీతిమంతులకు ఫలము కలుగుననియు నిశచ్యముగా 

నాయ్యము తీరుచ్ దేవుడు లోకములో నునాన్డనియు మనుషుయ్లు ఒపుప్కొందురు. 
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కీరత్నలు 142:5 => యెహోవా, నీకే నేను మొఱ ఱ్పెటుట్చునాన్ను నా ఆశర్యదురగ్ము నీవే సజీవులునన్ 

భూమిమీద నా సావ్సథ్య్ము నీవే అని నేననుకొంటిని. 

సామెతలు 11:18 => భకిత్హీనుని సంపాదన వానిని మోసము చేయును నీతిని వితుత్వాడు 

శాశవ్తమైన బహుమానము నొందును. 

విలాపవాకయ్ములు 3:24 => యెహోవా నా భాగమని నేననుకొనుచునాన్ను ఆయనయందు నేను 

నమిమ్క యుంచుకొనుచునాన్ను.  

1 కొరిందీయులకు 3:22 => పౌలైనను అపొలోల్యైనను, కేఫాయైనను, లోకమైనను, జీవమైనను, 

మరణమైనను, పర్సుత్తమందునన్వియైనను రాబోవునవియైనను సమసత్మును మీవే. 

హెబీర్యులకు 13:5 => ధనాపేక్ష లేనివారై మీకు కలిగినవాటితో తృపిత్పొంది యుండుడి. నినున్ 

ఏమాతర్మును విడువను, నినున్ ఎనన్డును ఎడబాయను అని ఆయనయే చెపెప్ను గదా. 

హెబీర్యులకు 13:6 => కాబటిట్ పర్భువు నాకు సహాయుడు, నేను భయపడను, నరమాతుర్డు నాకేమి 

చేయగలడు? అని మంచి ధైరయ్ముతో చెపప్గలవారమై యునాన్ము.  

పర్కటన 21:3 => అపుప్డు ఇదిగో దేవుని నివాసము మనుషుయ్లతో కూడ ఉనన్ది, ఆయన వారితో 

కాపురముండును, వారాయన పర్జలైయుందురు, దేవుడు తానే వారి దేవుడైయుండి వారికి 

తోడైయుండును. 

పర్కటన 21:4 => ఆయన వారి కనున్ల పర్తి బాషప్బిందువును తుడిచివేయును, మరణము ఇక 

ఉండదు, దుఃఖమైనను ఏడైప్నను వేదనయైనను ఇక ఉండదు, మొదటి సంగతులు గతించి పోయెనని 

సింహాసనములోనుండి వచిచ్న గొపప్ సవ్రము చెపుప్ట వింటిని. 

ఆదికాండము 18:1 => మరియు మమేర్దగగ్రనునన్ సింధూరవనములో అబార్హాము ఎండవేళ 

గుడారపు దావ్రమందు కూరుచ్నియునన్పుప్డు యెహోవా అతనికి కనబడెను. 

ఆదికాండము 21:17 => దేవుడు ఆ చినన్వాని మొరను వినెను. అపుప్డు దేవుని దూత 

ఆకాశమునుండి హాగరును పిలిచి హాగరూ నీకేమివచిచ్నది? భయపడకుము; ఆ చినన్వాడునన్ చోట 

దేవుడు వాని సవ్రము వినియునాన్డు; 
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ఆదికాండము 24:12 => నా యజమానుడగు అబార్హాము దేవుడవైన యెహోవా, నేను వచిచ్న 

కారయ్మును తవ్రలో సఫలముచేసి నా యజమానుడగు అబార్హాము మీద అనుగర్హము చూపుము. 

ఆదికాండము 28:12 => అపుప్డతడు ఒక కల కనెను. అందులో ఒక నిచెచ్న భూమిమీద 

నిలుపబడియుండెను; దాని కొన ఆకాశమునంటెను; దానిమీద దేవుని దూతలు ఎకుక్చు 

దిగుచునుండిరి. 

ఆదికాండము 28:13 => మరియు యెహోవా దానికి పైగా నిలిచి నేను నీ తండిర్యైన అబార్హాము 

దేవుడను ఇసాస్కు దేవుడైన యెహోవాను; నీవు పండుకొనియునన్ యీ భూమిని నీకును నీ 

సంతానమునకును ఇచెచ్దను.  

నిరగ్మకాండము 3:12 => ఆయన నిశచ్యముగా నేను నీకు తోడైయుందును, నేను నినున్ 

పంపితిననుటకు ఇది నీకు సూచన; నీవు ఆ పర్జలను ఐగుపుత్లోనుండి తోడుకొని వచిచ్న తరువాత 

మీరు ఈ పరవ్తముమీద దేవుని సేవించెదరనెను. 

నిరగ్మకాండము 3:18 => వారు నీ మాట విందురు గనుక నీవును ఇశార్యేలీయుల పెదద్లును 

ఐగుపుత్ రాజు నొదద్కు వెళి ల్ అతని చూచి హెబీర్యుల దేవుడైన యెహోవా మాకు పర్తయ్క్షమాయెను గనుక 

మేము అరణయ్మునకు మూడుదినముల పర్యాణమంత దూరము పోయి మా దేవుడైన యెహోవాకు 

బలిని సమరిప్ంచుదుము సెలవిమమ్ని అతనితో చెపప్వలెను.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:2 => వారి సహోదరులతో వారికి సావ్సథ్య్ము కలుగదు; యెహోవా 

వారితో చెపిప్నటుల్ ఆయనే వారికి సావ్సథ్య్ము. జనులవలన, అనగా ఎదుద్గాని గొఱ ఱ్గాని మేకగాని 

బలిగా అరిప్ంచువారివలన  

1 సమూయేలు 3:21 => మరియు షిలోహులో యెహోవా మరల దరశ్నమిచుచ్చుండెను. షిలోహులో 

యెహోవా తన వాకుక్చేత సమూయేలునకు పర్తయ్క్షమగుచు వచెచ్ను. సమూయేలు మాట 

ఇశార్యేలీయులందరిలో వెలల్డియాయెను. 

1 సమూయేలు 25:29 => నినున్ హింసించుటకైనను నీ పార్ణము తీయుటకైనను ఎవడైన 

ఉదేద్శించినయెడల, నా యేలినవాడవగు నీ పార్ణము నీ దేవుడైన యెహోవా యొదద్నునన్ 
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జీవపుమూటలో కటట్బడును; ఒకడు వడిసెలతో రాయి విసరినటుల్ ఆయన నీ శతుర్వుల పార్ణములను 

విసరివేయును. 

2 సమూయేలు 2:7 => మీ యజమానుడగు సౌలు మృతినొందెను గాని యూదావారు నాకు 

తమమీద రాజుగా పటాట్భిషేకము చేసియునాన్రు గనుక మీరు ధైరయ్ము తెచుచ్కొని బలాఢుయ్లై 

యుండుడని ఆజఞ్నిచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 22:3 => నా దురగ్ము, నేను ఆయనను ఆశర్యించుదును. నా కేడెము నా 

రక్షణశృంగము నా ఉనన్తదురగ్ము నా ఆశర్యసాథ్నము. ఆయనే నాకు రక్షకుడు బలాతాక్రులనుండి 

ననున్ రకిష్ంచువాడవు నీవే. 

2 సమూయేలు 22:36 => నీవు నీ రక్షణ కేడెమును నాకు అందించుదువు నీ సాతివ్కము ననున్ 

గొపప్చేయును. 

2 రాజులు 1:15 => యెహోవా దూత వానికి భయపడక వానితోకూడ దిగిపొమమ్ని ఏలీయాకు 

సెలవిచెచ్ను గనుక అతడు లేచి వానితోకూడ రాజునొదద్కు వచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:7 => కాగా మీరు బలహీనులు కాక ధైరయ్ము వహించుడి, మీ కారయ్ము 

సఫలమగును. 

యోబు 1:10 => నీవు అతనికిని అతని యింటివారికిని అతనికి కలిగిన సమసత్మునకును చుటుట్ 

కంచె వేసితివి గదా? నీవు అతని చేతిపనిని దీవించుచుండుటచేత అతని ఆసిత్ దేశములో బహుగా 

విసత్రించియునన్ది. 

యోబు 22:25 => అపుప్డు సరవ్శకుత్డు నీకు అపరంజిగాను పర్శసత్మైన వెండిగాను ఉండును.  

కీరత్నలు 7:10 => దుషుట్ల చెడుతనము మానుప్ము నీతిగలవారిని సిథ్రపరచుము యథారథ్ 

హృదయులను రకిష్ంచు దేవుడే నా కేడెమును మోయువాడైయునాన్డు. 

కీరత్నలు 28:7 => యెహోవా నా ఆశర్యము, నా కేడెము నా హృదయము ఆయనయందు 

నమిమ్కయుంచెను గనుక నాకు సహాయము కలిగెను. కావున నా హృదయము పర్హరిష్ంచుచునన్ది 

కీరత్నలతో నేను ఆయనను సుత్తించుచునాన్ను.  

కీరత్నలు 89:18 => మా కేడెము యెహోవా వశము మా రాజు ఇశార్యేలు పరిశుదధ్ దేవునివాడు. 
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యెషయా 51:2 => మీ తండిర్యైన అబార్హాము సంగతి ఆలోచించుడి మిముమ్ను కనిన శారాను 

ఆలోచించుడి అతడు ఒంటరియై యుండగా నేను అతని పిలిచితిని అతనిని ఆశీరవ్దించి అతనిని 

పెకుక్మంది యగునటుల్ చేసితిని.  

యిరిమ్యా 30:10 => మరియు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నా సేవకుడవైన యాకోబూ, 

భయపడకుము ; ఇశార్యేలూ , విసమ్యమొందకుము ,నేను దూరముననుండు నినున్ను , 

చెరలోనికిపోయిన దేశముననుండు నీ సంతానపువారిని రకిష్ంచుచునాన్ను; బెదరించువాడు లేకుండ 

యాకోబు సంతతి తిరిగివచిచ్ నిమమ్ళించి నెమమ్దిపొందును. 

యిరిమ్యా 39:17 => ఆ దినమున నేను నినున్ విడిపించెదను, నీవు భయపడు మనుషుయ్లచేతికి నీవు 

అపప్గింపబడవని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

దానియేలు 7:1 => బబులోను రాజగు బెల ష్సస్రు యొకక్ పరిపాలనలో మొదటి సంవతస్రమున 

దానియేలునకు దరశ్నములు కలిగెను; అతడు తన పడకమీద పరుండి యొక కల కని ఆ కల సంగతిని 

సంకేష్పముగా వివరించి వార్సెను. 

యోవేలు 2:21 => దేశమా, భయపడక సంతోషించి గంతులు వేయుము, యెహోవా 

గొపప్కారయ్ములు చేసెను. 

మతత్యి 5:12 => సంతోషించి ఆనందించుడి, పరలోకమందు మీ ఫలము అధికమగును. ఈలాగున 

వారు మీకు పూరవ్మందుండిన పర్వకత్లను హింసించిరి. 

యోహాను 10:35 => లేఖనము నిరరథ్కము కానేరదు గదా, దేవుని వాకయ్మెవరికి వచెచ్నో వారే 

దైవములని చెపిప్నయెడల నేను దేవుని కుమారుడనని చెపిప్నందుకు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:24 => నీవు కైసరు ఎదుట నిలువవలసియునన్ది; ఇదిగో నీతోకూడ 

ఓడలో పర్యాణమైపోవుచునన్ వారందరిని దేవుడు నీకు అనుగర్హించి యునాన్డని నాతో చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 8:31 => ఇటుల్ండగా ఏమందుము? దేవుడు మనపక్షముననుండగా మనకు 

విరోధియెవడు? 
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2 కొరిందీయులకు 4:17 => మేము దృశయ్మైనవాటిని చూడక అదృశయ్మైనవాటినే నిదానించి 

చూచుచునాన్ము గనుక క్షణమాతర్ముండు మా చులకని శర్మ మాకొరకు అంతకంతకు ఎకుక్వగా 

నితయ్మైన మహిమ భారమును కలుగజేయుచునన్ది.  

గలతీయులకు 4:7 => కాబటిట్ నీవిక దాసుడవు కావు కుమారుడవే. కుమారుడవైతే దేవుని దావ్రా 

వారసుడవు. 

ఎఫెసీయులకు 6:16 => ఇవనిన్యు గాక విశావ్సమను డాలు పటుట్కొనుడి; దానితో మీరు దుషుట్ని 

అగిన్బాణములనిన్టిని ఆరుప్టకు శకిత్మంతులవుదురు. 

కొలొసస్యులకు 3:24 => మీరేమి చేసినను అది మనుషుయ్ల నిమితత్ము కాక పర్భువు నిమితత్మని 

మనసూఫ్రిత్గా చేయుడి, మీరు పర్భువైన కీర్సుత్నకు దాసులై యునాన్రు. 

హెబీర్యులకు 11:6 => విశావ్సము లేకుండ దేవునికి ఇషుట్డైయుండుట అసాధయ్ము; దేవునియొదద్కు 

వచుచ్వాడు ఆయన యునాన్డనియు, తనున్ వెదకువారికి ఫలము దయచేయువాడనియు నమమ్వలెను 

గదా. 

వచనము 2 

అందుకు అబార్ము పర్భువైన యెహోవా నాకేమి యిచిచ్ననేమి? నేను సంతానము లేనివాడనై 

పోవుచునాన్నే; దమసుక్ ఎలీయెజెరే నాయింటి ఆసిత్కరత్యగును గదా 

ఆదికాండము 12:1 => యెహోవా నీవు లేచి నీ దేశమునుండియు నీ బంధువులయొదద్నుండియు నీ 

తండిర్ యింటినుండియు బయలుదేరి నేను నీకు చూపించు దేశమునకు వెళుల్ము. 

ఆదికాండము 12:2 => నినున్ గొపప్ జనముగా చేసి నినున్ ఆశీరవ్దించి నీ నామమును గొపప్ 

చేయుదును, నీవు ఆశీరావ్దముగా నుందువు. 

ఆదికాండము 12:3 => నినున్ ఆశీరవ్దించు వారిని ఆశీరవ్దించెదను; నినున్ దూషించు వాని 

శపించెదను; భూమి యొకక్ సమసత్ వంశములు నీయందు ఆశీరవ్దించబడునని అబార్ముతో అనగా 

ఆదికాండము 25:21 => ఇసాస్కు భారయ్ గొడార్లు గనుక అతడు ఆమె విషయమై యెహోవాను 

వేడుకొనెను. యెహోవా అతని పార్రథ్న వినెను గనుక అతని భారయ్యైన రిబాక్ గరభ్వతి ఆయెను. 
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ఆదికాండము 30:1 => రాహేలు తాను యాకోబునకు పిలల్లు కనక పోవుట చూచి తన అకక్యందు 

అసూయపడి యాకోబుతో నాకు గరభ్ఫలము నిముమ్; లేనియెడల నేను చచెచ్దననెను. 

ఆదికాండము 30:2 => యాకోబు కోపము రాహేలుమీద రగులుకొనగా అతడు నేను నీకు 

గరభ్ఫలమును ఇయయ్కపోయిన దేవునికి పర్తిగా నునాన్నా అనెను. 

1 సమూయేలు 1:11 => సైనయ్ములకధిపతివగు యెహోవా, నీ సేవకురాలనైన నాకు కలిగియునన్ 

శర్మను చూచి, నీ సేవకురాలనైన ననున్ మరువక జాఞ్పకము చేసికొని, నీ సేవకురాలనైన నాకు 

మగపిలల్ను దయచేసిన యెడల, వాని తలమీదికి కౌష్రపుకతిత్ యెనన్టికి రానియయ్క, వాడు బర్దుకు 

దినములనిన్టను నేను వానిని యెహోవావగు నీకు అపప్గింతునని మొర్కుక్బడి చేసికొనెను. ఆమె 

యెహోవా సనిన్ధిని పార్రథ్న చేయుచుండగా ఏలీ ఆమె నోరు కనిపెటుట్చుండెను, 

కీరత్నలు 127:3 => కుమారులు యెహోవా అనుగర్హించు సావ్సథ్య్ము గరభ్ఫలము ఆయన యిచుచ్ 

బహుమానమే 

సామెతలు 13:12 => కోరిక సఫలము కాకుండుటచేత హృదయము నొచుచ్ను సిదిధ్ంచిన 

మనోవాంఛ జీవవృక్షము. 

యెషయా 56:5 => నా యింటను నా పార్కారములలోను ఒక భాగమును వారికిచెచ్దను కొడుకులు 

కూతుళుల్ అని యనిపించుకొనుటకంటె శేర్షఠ్మైన పేరు వారికి పెటుట్చునాన్ను కొటిట్వేయబడని నితయ్మైన 

పేరు వారికి పెటుట్చునాన్ను  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:5 => ఆయన ఇందులో అతనికి పాదము పటుట్నంత భూమినైనను 

సావ్సథ్య్ముగా ఇయయ్క, అతనికి కుమారుడు లేనపుప్డు అతనికిని, అతని తరువాత అతని 

సంతానమునకును దీనిని సావ్ధీనపరతునని అతనికి వాగాద్నము చేసెను. 

ఆదికాండము 24:2 => అపుప్డు అబార్హాము తనకు కలిగిన సమసత్మును ఏలుచుండిన తన యింటి 

పెదద్దాసునితో నీ చెయియ్ నా తొడకిర్ంద పెటుట్ము; 

ఆదికాండము 24:10 => అతడు తన యజమానుని ఒంటెలలో పది ఒంటెలను తన యజమానుని 

ఆసిత్లో శేర్షట్మైన నానా విధములగు వసుత్వులను తీసికొనిపోయెను. అతడు లేచి అరామన్హరాయిము 

లోనునన్ నాహోరు పటట్ణము చేరి 

Page  of 897 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

ఆదికాండము 39:4 => యోసేపు మీద అతనికి కటాక్షము కలిగెను గనుక అతనియొదద్ పరిచరయ్ 

చేయువాడాయెను. మరియు అతడు తన యింటిమీద విచారణకరత్గా అతని నియమించి తనకు 

కలిగినదంతయు అతనిచేతికపప్గించెను. 

ఆదికాండము 39:5 => అతడు తన యింటిమీదను తనకు కలిగినదంతటిమీదను అతని విచారణ 

కరత్గా నియమించిన కాలము మొదలుకొని యెహోవా యోసేపు నిమితత్ము ఆ ఐగుపీత్యుని యింటిని 

ఆశీరవ్దించెను. యెహోవా ఆశీరావ్దము ఇంటిలోనేమి పొలములోనేమి అతనికి కలిగిన సమసత్ము 

మీదను ఉండెను 

ఆదికాండము 39:6 => అతడు తనకు కలిగినదంతయు యోసేపుచేతికపప్గించి, తాను ఆహారము 

తినుట తపప్ తనకేమి ఉనన్దో ఏమి లేదో విచారించినవాడు కాడు. యోసేపు రూపవంతుడును 

సుందరుడునై యుండెను 

ఆదికాండము 39:9 => నీవు అతని భారయ్వైనందున నినున్ తపప్ మరి దేనిని నా కపప్గింపక 

యుండలేదు. కాబటిట్ నేనెటుల్ ఇంత ఘోరమైన దుషాక్రయ్ము చేసి దేవునికి విరోధముగా పాపము కటుట్ 

కొందునని తన యజమానుని భారయ్తో అనెను. 

ఆదికాండము 43:19 => వారు యోసేపు గృహనిరావ్హకునియొదద్కు వచిచ్ యింటి దావ్రమున 

అతనితో మాటలాడి 

ఆదికాండము 44:1 => యోసేపు ఆ మనుషుయ్ల గోనెలు పటిట్నంత ఆహార పదారథ్ములతో వాటిని 

నింపి ఎవరి రూకలు వారి గోనెమూతిలో పెటుట్మనియు, 

సామెతలు 17:2 => బుదిధ్గల దాసుడు సిగుగ్తెచుచ్ కుమారునిమీద ఏలుబడి చేయును 

అనన్దముమ్లతోపాటు వాడు పితార్రిజ్తము పంచుకొనును. 

ఆదికాండము 11:30 => శారయి గొడార్లై యుండెను. ఆమెకు సంతానము లేదు. 

ఆదికాండము 16:1 => అబార్ము భారయ్యైన శారయి అతనికి పిలల్లు కనలేదు. ఆమెకు హాగరు అను 

ఐగుపీత్యురాలైన దాసి యుండెను. 
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ఆదికాండము 43:16 => యోసేపు వారితో నునన్ బెనాయ్మీనును చూచి తన గృహనిరావ్హకునితో ఈ 

మనుషుయ్లను ఇంటికి తీసికొనిపోయి ఒక వేటను కోసి వంట సిదధ్ము చేయించుము; మధాయ్హన్మందు 

ఈ మనుషుయ్లు నాతో భోజనము చేయుదురని చెపెప్ను. 

రూతు 2:6 => కోయువారిమీద నుంచబడిన ఆ పనివాడు ఈమె మోయాబు దేశమునుండి 

నయోమితో కూడ తిరిగి వచిచ్న మోయాబీయురాలైన యౌవనురాలు. 

2 సమూయేలు 9:2 => సౌలు కుటుంబమునకు సేవకుడగు సీబాయను ఒకడుండగా వారు అతనిని 

దావీదునొదద్కు పిలువనంపిరి. రాజు సీబావు నీవేగదా అని అడుగగా అతడు నీ దాసుడనైన నేనే సీబాను 

అనెను. 

1 రాజులు 15:18 => కాబటిట్ ఆసా యెహోవా మందిరపు ఖజానాలోను రాజనగరుయొకక్ 

ఖజానాలోను శేషించిన వెండి అంతయు బంగారమంతయు తీసి తన సేవకులచేతి కపప్గించి, 

హెజోయ్నునకు పుటిట్న టబిర్మోమ్ను కుమారుడును దమసుక్లో నివాసము చేయుచు అరామునకు 

రాజునైయునన్ బెనహ్దదుకు పంపి మనవి చేసినదేమనగా 

1 రాజులు 16:9 => తిరాస్లో తనకు గృహనిరావ్హకుడగు అరాస్యింట అతడు తార్గి 

మతుత్డైయుండగా, యుదధ్ రథముల అరధ్భాగముమీద అధికారియైన జిమీ అతని మీద కుటర్చేసి 

లోపలికి చొచిచ్ 

2 రాజులు 4:14 => ఎలీషా ఆమె నేనేమి చేయకోరుచునన్దని వాని నడుగగా గేహజీ ఆమెకు 

కుమారుడు లేడు; మరియు ఆమె పెనిమిటి ముసలివాడని అతనితో చెపెప్ను. 

పర్సంగి 4:8 => ఒంటరిగానునన్ ఒకడు కలడు, అతనికి జతగాడు లేడు కుమారుడు లేడు 

సహోదరుడు లేడు; అయినను అతడు ఎడతెగక కషట్పడును; అతని కనున్ ఐశవ్రయ్ముచేత 

తృపిత్పొందదు, అతడు సుఖమనునది నేనెరుగక ఎవరి నిమితత్ము కషట్పడుచునాన్నని అనుకొనడు; 

ఇదియు వయ్రథ్మైనదై బహు చింత కలిగించును. 

పరమగీతము 7:4 => నీ కంధరము దంతగోపుర రూపము నీ నేతర్ములు జనపూరణ్మైన హెషోబ్ను 

పటట్ణమున నునన్ రెండు తటాకములతో సమానములు నీ నాసిక దమసుక్ దికుక్నకు చూచు లెబానోను 

శిఖరముతో సమానము. 
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యెషయా 17:1 => దమసుక్నుగూరిచ్న దేవోకిత్ 

యెషయా 51:2 => మీ తండిర్యైన అబార్హాము సంగతి ఆలోచించుడి మిముమ్ను కనిన శారాను 

ఆలోచించుడి అతడు ఒంటరియై యుండగా నేను అతని పిలిచితిని అతనిని ఆశీరవ్దించి అతనిని 

పెకుక్మంది యగునటుల్ చేసితిని.  

యిరిమ్యా 49:23 => దమసుక్ను గూరిచ్న వాకుక్. హమాతును అరాప్దును దురావ్రత్ విని 

సిగుగ్పడుచునన్వి అవి పరవశములాయెను సముదర్ముమీద విచారము కలదు దానికి నెమమ్దిలేదు. 

యెహెజేక్లు 27:18 => దమసుక్ వారు హెలోబ్ను దార్కాష్రసమును తెలల్బొచుచ్ను ఇచిచ్ విసాత్రమైన నీ 

సరకులును దినుసులును కొనుకొక్ందురు. 

మతత్యి 20:8 => సాయంకాలమైనపుప్డు ఆ దార్క్షతోట యజమానుడు తన గృహనిరావ్హకుని 

చూచి పనివారిని పిలిచి, చివర వచిచ్నవారు మొదలుకొని మొదట వచిచ్నవారివరకు వారికి కూలి 

ఇమమ్ని చెపెప్ను. 

లూకా 1:7 => ఎలీసబెతు గొడార్లైనందున వారికి పిలల్లు లేకపోయిరి; మరియు వారిదద్రు బహు 

కాలము గడచిన (వృదుధ్లైరి.) 

లూకా 16:1 => మరియు ఆయన తన శిషుయ్లతో ఇటల్నెను ఒక ధనవంతునియొదద్ ఒక 

గృహనిరావ్హకుడుండెను. వాడతని ఆసిత్ని పాడుచేయుచునాన్డని అతనియొదద్ వాని మీద నేరము 

మోపబడగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:6 => నేను పర్యాణము చేయుచు దమసుక్నకు సమీపించినపుప్డు 

మధాయ్హన్కాలమందు ఆకాశమునుండి గొపప్ వెలుగు అకసామ్తుత్గా నా చుటుట్ పర్కాశించెను. 

హెబీర్యులకు 6:15 => ఆ మాట నమిమ్ అతడు ఓరుప్తో సహించి ఆ వాగాద్నఫలము పొందెను. 

వచనము 3 

మరియు అబార్ము ఇదిగో నీవు నాకు సంతానమియయ్లేదు గనుక నా పరివారములో ఒకడు నాకు 

వారసుడగునని చెపప్గా 
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ఆదికాండము 12:2 => నినున్ గొపప్ జనముగా చేసి నినున్ ఆశీరవ్దించి నీ నామమును గొపప్ 

చేయుదును, నీవు ఆశీరావ్దముగా నుందువు. 

ఆదికాండము 13:16 => మరియు నీ సంతానమును భూమిమీద నుండు రేణువులవలె విసత్రింప 

చేసెదను; ఎటల్నగా ఒకడు భూమిమీద నుండు రేణువులను లెకిక్ంప గలిగినయెడల నీ సంతానమును 

కూడ లెకిక్ంపవచుచ్ను. 

సామెతలు 13:12 => కోరిక సఫలము కాకుండుటచేత హృదయము నొచుచ్ను సిదిధ్ంచిన 

మనోవాంఛ జీవవృక్షము. 

యిరిమ్యా 12:1 => యెహోవా, నేను నీతో వాదించునపుప్డు నీవు నీతిమంతుడవుగా కనబడుదువు; 

అయినను నాయ్యము విధించుటనుగూరిచ్ నేను నీతో మాటలాడుదును; దుషుట్లు తమ మారగ్ములలో 

వరిధ్లల్నేల? మహా విశావ్సఘాతకులు సుఖింపనేల? 

హెబీర్యులకు 10:35 => కాబటిట్ మీ ధైరయ్మును విడిచిపెటట్కుడి; దానికి పర్తిఫలముగా గొపప్ 

బహుమానము కలుగును. 

హెబీర్యులకు 10:36 => మీరు దేవుని చితత్మును నెరవేరిచ్నవారై, వాగాద్నము పొందు నిమితత్ము 

మీకు ఓరిమి అవసరమైయునన్ది. 

ఆదికాండము 14:14 => అబార్ము తన తముమ్డు చెరపటట్బడెనని విని తన యింట పుటిట్ 

అలవరచబడిన మూడువందల పదునెనమండుగురిని వెంటబెటుట్కొని దాను మటుట్కు ఆ రాజులను 

తరిమెను. 

సామెతలు 29:21 => ఒకడు తన దాసుని చినన్పప్టినుండి గారాబముగా పెంచినయెడల తుదిని 

వాడు కుమారుడుగా ఎంచబడును. 

సామెతలు 30:23 => కంటకురాలైయుండి పెండిల్యైన సతరీ, యజమానురాలికి హకుక్దారురాలైన 

దాసి. 

పర్సంగి 2:7 => పనివారిని పని కతెత్లను సంపాదించుకొంటిని; నా యింట పుటిట్న దాసులు 

నాకుండిరి; యెరూషలేమునందు నాకు ముందుండిన వారందరికంటె ఎకుక్వగా పసుల మందలును 

గొఱ ఱ్ మేకల మందలును బహు విసాత్రముగా సంపాదించుకొంటిని. 
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ఆదికాండము 11:30 => శారయి గొడార్లై యుండెను. ఆమెకు సంతానము లేదు. 

ఆదికాండము 16:1 => అబార్ము భారయ్యైన శారయి అతనికి పిలల్లు కనలేదు. ఆమెకు హాగరు అను 

ఐగుపీత్యురాలైన దాసి యుండెను. 

ఆదికాండము 17:13 => నీ యింట పుటిట్నవాడును నీ వెండితో కొనబడినవాడును, తపప్క సునన్తి 

పొందవలెను. అపుప్డు నా నిబంధన మీ శరీరమందు నితయ్ నిబంధనగా ఉండును. 

ఆదికాండము 25:21 => ఇసాస్కు భారయ్ గొడార్లు గనుక అతడు ఆమె విషయమై యెహోవాను 

వేడుకొనెను. యెహోవా అతని పార్రథ్న వినెను గనుక అతని భారయ్యైన రిబాక్ గరభ్వతి ఆయెను. 

నిరగ్మకాండము 21:4 => వాని యజమానుడు వానికి భారయ్నిచిచ్న తరువాత ఆమె వానివలన 

కుమారులనైనను కుమారెత్లనైనను కనినయెడల ఆ భారయ్యు ఆమె పిలల్లును ఆమె యజమానుని 

సొతత్గుదురుకాని వాడు ఒంటిగానే పోవలెను. 

2 సమూయేలు 9:2 => సౌలు కుటుంబమునకు సేవకుడగు సీబాయను ఒకడుండగా వారు అతనిని 

దావీదునొదద్కు పిలువనంపిరి. రాజు సీబావు నీవేగదా అని అడుగగా అతడు నీ దాసుడనైన నేనే సీబాను 

అనెను. 

2 రాజులు 4:14 => ఎలీషా ఆమె నేనేమి చేయకోరుచునన్దని వాని నడుగగా గేహజీ ఆమెకు 

కుమారుడు లేడు; మరియు ఆమె పెనిమిటి ముసలివాడని అతనితో చెపెప్ను. 

పర్సంగి 4:8 => ఒంటరిగానునన్ ఒకడు కలడు, అతనికి జతగాడు లేడు కుమారుడు లేడు 

సహోదరుడు లేడు; అయినను అతడు ఎడతెగక కషట్పడును; అతని కనున్ ఐశవ్రయ్ముచేత 

తృపిత్పొందదు, అతడు సుఖమనునది నేనెరుగక ఎవరి నిమితత్ము కషట్పడుచునాన్నని అనుకొనడు; 

ఇదియు వయ్రథ్మైనదై బహు చింత కలిగించును. 

యిరిమ్యా 2:14 => ఇశార్యేలు కొనబడిన దాసుడా? యింటపుటిట్న దాసుడా? కాడు గదా; అతడేల 

దోపుడుసొమామ్యెను? 

లూకా 1:7 => ఎలీసబెతు గొడార్లైనందున వారికి పిలల్లు లేకపోయిరి; మరియు వారిదద్రు బహు 

కాలము గడచిన (వృదుధ్లైరి.) 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:5 => ఆయన ఇందులో అతనికి పాదము పటుట్నంత భూమినైనను 

సావ్సథ్య్ముగా ఇయయ్క, అతనికి కుమారుడు లేనపుప్డు అతనికిని, అతని తరువాత అతని 

సంతానమునకును దీనిని సావ్ధీనపరతునని అతనికి వాగాద్నము చేసెను. 

వచనము 4 

యెహోవా వాకయ్ము అతనియొదద్కు వచిచ్ ఇతడు నీకు వారసుడు కాడు; నీ గరభ్వాసమున 

పుటట్బోవుచునన్వాడు నీకు వారసుడగునని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 17:16 => నేనామెను ఆశీరవ్దించి ఆమెవలన నీకు కుమారుని కలుగజేసెదను; 

నేనామెను ఆశీరవ్దించెదను; ఆమె జనములకు తలిల్యై యుండును; జనముల రాజులు ఆమెవలన 

కలుగుదురని అబార్హాముతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 21:12 => అయితే దేవుడు ఈ చినన్వానిబటిట్యు నీ దాసినిబటిట్యు నీవు 

దుఃఖపడవదుద్. శారా నీతో చెపుప్ పర్తి విషయములో ఆమె మాట వినుము; ఇసాస్కువలన అయినదియే 

నీ సంతానమనబడును. 

2 సమూయేలు 7:12 => నీ దినములు సంపూరణ్ములగునపుప్డు నీవు నీ పితరులతో కూడ నిదిర్ంచిన 

తరువాత నీ గరభ్ములోనుండి వచిచ్న నీ సంతతిని హెచిచ్ంచి, రాజయ్మును అతనికి సిథ్రపరచెదను. 

2 సమూయేలు 16:11 => అబీషైతోను తన సేవకులందరితోను పలికినదేమనగానా కడుపున బుటిట్న 

నా కుమారుడే నా పార్ణము తీయ చూచుచుండగా ఈ బెనాయ్మీనీయుడు ఈ పర్కారము చేయుట ఏమి 

ఆశచ్రయ్ము? వానిజోలి మానుడి, యెహోవా వానికి సెలవిచిచ్యునాన్డు గనుక వానిని 

శపింపనియుయ్డి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:21 => యెహోవా ఒక దూతను పంపెను. అతడు అషూష్రు రాజు 

దండులోని పరాకర్మశాలులనందరిని సేనా నాయకులను అధికారులను నాశనము చేయగా 

అషూష్రురాజు సిగుగ్నొందినవాడై తన దేశమునకు తిరిగిపోయెను. అంతట అతడు తన దేవుని గుడిలో 

చొచిచ్నపుప్డు అతని కడుపున పుటిట్నవారే అతని అకక్డ కతిత్చేత చంపిరి. 

ఫిలేమోనుకు 1:12 => నా పార్ణము వంటివాడైన అతనిని నీయొదద్కు తిరిగి పంపియునాన్ను. 

Page  of 903 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

కీరత్నలు 127:3 => కుమారులు యెహోవా అనుగర్హించు సావ్సథ్య్ము గరభ్ఫలము ఆయన యిచుచ్ 

బహుమానమే 

యెషయా 51:2 => మీ తండిర్యైన అబార్హాము సంగతి ఆలోచించుడి మిముమ్ను కనిన శారాను 

ఆలోచించుడి అతడు ఒంటరియై యుండగా నేను అతని పిలిచితిని అతనిని ఆశీరవ్దించి అతనిని 

పెకుక్మంది యగునటుల్ చేసితిని.  

వచనము 5 

మరియు ఆయన వెలుపలికి అతని తీసికొనివచిచ్ నీవు ఆకాశమువైపు తేరిచూచి నక్షతర్ములను 

లెకిక్ంచుటకు నీచేతనైతే లెకిక్ంచుమని చెపిప్ నీ సంతానము ఆలాగవునని చెపెప్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:10 => మీ దేవుడైన యెహోవా మిముమ్ విసత్రింపజేసెను గనుక నేడు మీరు 

ఆకాశనక్షతర్ములవలె విసత్రించియునాన్రు. 

కీరత్నలు 147:4 => నక్షతర్ముల సంఖయ్ను ఆయన నియమించియునాన్డు వాటికనిన్టికి పేరులు 

పెటుట్చునాన్డు. 

యిరిమ్యా 33:22 => ఆకాశ నక్షతర్ములు లెకిక్ంప శకయ్ము కానటుట్గాను, సముదర్పు 

ఇసుకరేణువుల నెంచుట అసాధయ్మైనటుట్గాను, నా సేవకుడైన దావీదు సంతానమును, నాకు 

పరిచరయ్చేయు లేవీయులను లెకిక్ంపలేనంతగా నేను విసత్రింపజేయుదును. 

రోమీయులకు 9:7 => అబార్హాము సంతానమైనంత మాతర్ముచేత అందరును పిలల్లు కారు గాని 

ఇసాస్కువలల్నైనది నీ సంతానము అనబడును, 

రోమీయులకు 9:8 => అనగా శరీరసంబంధులైన పిలల్లు దేవుని పిలల్లు కారు గాని వాగాద్న 

సంబంధులైన పిలల్లు సంతానమని యెంచబడుదురు. 

ఆదికాండము 12:2 => నినున్ గొపప్ జనముగా చేసి నినున్ ఆశీరవ్దించి నీ నామమును గొపప్ 

చేయుదును, నీవు ఆశీరావ్దముగా నుందువు. 
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ఆదికాండము 13:16 => మరియు నీ సంతానమును భూమిమీద నుండు రేణువులవలె విసత్రింప 

చేసెదను; ఎటల్నగా ఒకడు భూమిమీద నుండు రేణువులను లెకిక్ంప గలిగినయెడల నీ సంతానమును 

కూడ లెకిక్ంపవచుచ్ను. 

ఆదికాండము 16:10 => మరియు యెహోవా దూత నీ సంతానమును నిశచ్యముగా 

విసత్రింపజేసెదను; అది లెకిక్ంప వీలులేనంతగా విసాత్రమవునని దానితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 22:17 => నేను నినున్ ఆశీరవ్దించి ఆకాశ నక్షతర్ములవలెను సముదర్తీరమందలి 

యిసుకవలెను నీ సంతానమును నిశచ్యముగా విసత్రింపచేసెదను; నీ సంతతివారు తమ శతుర్వుల 

గవిని సావ్ధీనపరచుకొందురు. 

ఆదికాండము 28:14 => నీ సంతానము భూమిమీద లెకక్కు ఇసుక రేణువులవలెనగును; నీవు 

పడమటితటుట్ను తూరుప్తటుట్ను ఉతత్రపుతటుట్ను దకిష్ణపుతటుట్ను వాయ్పించెదవు, భూమియొకక్ 

వంశములనిన్యు నీ మూలముగాను నీ సంతానము మూలముగాను ఆశీరవ్దింపబడును. 

నిరగ్మకాండము 32:13 => నీ సేవకులైన అబార్హామును ఇసాస్కును ఇశార్యేలును జాఞ్పకము 

చేసికొనుము. నీవు వారితో ఆకాశనక్షతర్ములవలె మీ సంతానము అభివృదిధ్జేసి నేను చెపిప్న యీ 

సమసత్భూమిని మీ సంతానమునకిచెచ్దననియు, వారు నిరంతరము దానికి హకుక్దారులగుదురనియు 

వారితో నీతోడని పర్మాణముచేసి చెపిప్తివనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:10 => మీ దేవుడైన యెహోవా మిముమ్ విసత్రింపజేసెను గనుక నేడు మీరు 

ఆకాశనక్షతర్ములవలె విసత్రించియునాన్రు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 10:22 => నీ పితరులు డెబబ్దిమందియై ఐగుపుత్నకు వెళి ల్రి. ఇపుప్డు నీ 

దేవుడైన యెహోవా ఆకాశనక్షతర్ములవలె నినున్ విసత్రింపజేసియునాన్డు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:23 => ఇశార్యేలీయులను ఆకాశ నక్షతర్ములంతమందిగా చేయుదునని 

యెహోవా సెలవిచిచ్యుండెను గనుక ఇరువదియేండుల్ మొదలుకొని అంతకు తకుక్వ వయసుస్ 

గలవారిని దావీదు జనసంఖయ్యందు చేరచ్లేదు. 

రోమీయులకు 4:18 => నీ సంతానము ఈలాగు ఉండునని చెపిప్నదానినిబటిట్ తాననేక జనములకు 

తండిర్యగునటుల్, నిరీక్షణకు ఆధారము లేనపుప్డు అతడు నిరీక్షణ కలిగి నమెమ్ను. 
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హెబీర్యులకు 11:12 => అందుచేత మృతతులుయ్డైన ఆ యొకనినుండి , సంఖయ్కు 

ఆకాశనక్షతర్ములవలెను, సముదర్తీరమందలి లెకిక్ంపశకయ్ముకాని యిసుకవలెను సంతానము 

కలిగెను. 

ఆదికాండము 26:4 => ఏలయనగా నీకును నీ సంతానమునకును ఈ దేశములనిన్యు ఇచిచ్, నీ 

తండిర్యైన అబార్హాముతో నేను చేసిన పర్మాణము నెరవేరిచ్, ఆకాశ నక్షతర్ములవలె నీ సంతానమును 

విసత్రింపచేసి ఈ దేశములనిన్యు నీ సంతానమునకు ఇచెచ్దను. నీ సంతానమువలన సమసత్ 

భూలోకములోని సమసత్ జనులు ఆశీరవ్దింపబడుదురు. 

ఆదికాండము 28:4 => ఆయన నీకు, అనగా నీకును నీతో కూడ నీ సంతానమునకును 

అబార్హామునకు అనుగర్హించిన ఆశీరావ్దమును దయచేయును గాక అని అతని దీవించి 

ఆదికాండము 35:11 => మరియు దేవుడు నేను సరవ్శకిత్గల దేవుడను; నీవు ఫలించి అభివృదిధ్ 

పొందుము. జనమును జనముల సమూహమును నీవలన కలుగును; రాజులును నీ గరభ్వాసమున 

పుటెట్దరు. 

ఆదికాండము 49:33 => యాకోబు తన కుమారుల కాజాఞ్పించుట చాలించి మంచముమీద తన 

కాళుల్ ముడుచుకొని పార్ణము విడిచి తన సవ్జనులయొదద్కు చేరచ్బడెను. 

నిరగ్మకాండము 1:7 => ఇశార్యేలీయులు బహు సంతానము గలవారై అభివృదిధ్పొంది విసత్రించి 

అతయ్ధికముగా పర్బలిరి; వారునన్ పర్దేశము వారితో నిండియుండెను. 

నిరగ్మకాండము 12:37 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయులు రామసేసునుండి సుకోక్తుకు 

పర్యాణమైపోయిరి వారు పిలల్లు గాక కాలబ్లము ఆరులక్షల వీరులు. 

సంఖాయ్కాండము 1:46 => లెకిక్ంపబడి ఆరులక్షల మూడువేల ఐదువందల ఏబదిమంది యైరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:11 => మీ పితరుల దేవుడైన యెహోవా మీ జనసంఖయ్ను వెయియ్రెటుల్ 

ఎకుక్వచేసి, తాను మీతో చెపిప్నటుల్ మిముమ్ను ఆశీరవ్దించునుగాక. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:3 => కాబటిట్ ఇశార్యేలూ, నీ పితరుల దేవుడైన యెహోవా నీతో చెపిప్న 

పర్కారము పాలు తేనెలు పర్వహించు దేశములో మేలుకలిగి బహుగా అభివృదిధ్నొందునటుల్ నీవు వాటిని 

విని అనుసరించి నడుచుకొనవలెను. 
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1 రాజులు 3:8 => నీ దాసుడనైన నేను నీవు కోరుకొనిన జనుల మధయ్ ఉనాన్ను; వారు 

విసత్రించియునన్ందున వారిని లెకక్ పెటుట్టయు వారి విశాలదేశమును తనకీ చేయుటయు అసాధయ్ము. 

1 రాజులు 4:20 => అయితే యూదావారును ఇశార్యేలు వారును సముదర్పు దరినునన్ యిసుక 

రేణువులంత విసాత్ర సమూహమై తినుచు తార్గుచు సంభర్మపడుచు నుండిరి.  

2 దినవృతాత్ంతములు 17:14 => వీరి పితరుల వంశములచొపుప్న వీరి సంఖయ్ యెంతనగా, 

యూదాలో సహసార్ధిపతులైన వారికి పర్ధానుడగు అదాన్యొదద్ మూడు లక్షలమంది 

పరాకర్మశాలులుండిరి. 

నెహెమాయ్ 9:23 => వారి సంతతిని ఆకాశపు నక్షతర్ములంత విసాత్రముగా చేసి, పర్వేశించి 

సవ్తంతిర్ంచుకొనునటుల్ వారి పితరులకు నీవు వాగాద్నము చేసిన దేశములోనికి వారిని రపిప్ంపగా 

యోబు 5:25 => మరియు నీ సంతానము విసాత్రమగుననియు నీ కుటుంబికులు భూమిమీద 

పచిచ్కవలె విసత్రించుదురనియు నీకు తెలియును. 

యోబు 38:37 => జాఞ్నముచేత మేఘములను వివరింపగలవాడెవడు? 

కీరత్నలు 127:3 => కుమారులు యెహోవా అనుగర్హించు సావ్సథ్య్ము గరభ్ఫలము ఆయన యిచుచ్ 

బహుమానమే 

యెషయా 51:2 => మీ తండిర్యైన అబార్హాము సంగతి ఆలోచించుడి మిముమ్ను కనిన శారాను 

ఆలోచించుడి అతడు ఒంటరియై యుండగా నేను అతని పిలిచితిని అతనిని ఆశీరవ్దించి అతనిని 

పెకుక్మంది యగునటుల్ చేసితిని.  

నహూము 3:16 => నీ వరత్కులు లెకక్కు ఆకాశ నక్షతర్ములకంటె ఎకుక్వగా నునన్ను గొంగళి 

పురుగు వచిచ్ అంతయు నాకివేసి యెగిరిపోయెను. 

రోమీయులకు 4:10 => మంచిది; అది ఏ సిథ్తియందు ఎంచబడెను? సునన్తి కలిగియుండినపుప్డా 

సునన్తి లేనపుప్డా? సునన్తి కలిగియుండినపుప్డు కాదు సునన్తి లేనపుప్డే. 

గలతీయులకు 3:16 => అబార్హామునకును అతని సంతానమునకును వాగాద్నములు చేయబడెను; 

ఆయన అనేకులనుగూరిచ్ అనన్టుట్ నీ సంతానములకును అని చెపప్క ఒకనిగూరిచ్ అనన్టే ట్ నీ 

సంతానమునకును అనెను; ఆ సంతానము కీర్సుత్ 
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హెబీర్యులకు 11:8 => అబార్హాము పిలువబడినపుప్డు విశావ్సమునుబటిట్ ఆ పిలుపునకు లోబడి, 

తాను సావ్సథ్య్ముగా పొందనైయునన్ పర్దేశమునకు బయలువెళె ల్ను. మరియు ఎకక్డికి వెళల్వలెనో అది 

ఎరుగక బయలువెళె ల్ను 

పర్కటన 7:4 => మరియు ముదిర్ంపబడినవారి లెకక్ చెపప్గా వింటిని. ఇశార్యేలీయుల 

గోతర్ములనిన్టిలో ముదిర్ంపబడినవారు లక్ష నలువది నాలుగు వేలమంది. 

వచనము 6 

అతడు యెహోవాను నమెమ్ను; ఆయన అది అతనికి నీతిగా ఎంచెను. 

రోమీయులకు 4:3 => లేఖనమేమి చెపుప్చునన్ది? అబార్హాము దేవుని నమెమ్ను, అది అతనికి నీతిగా 

ఎంచబడెను 

రోమీయులకు 4:4 => పనిచేయువానికి జీతము ఋణమే గాని దానమని యెంచబడదు. 

రోమీయులకు 4 :5 => పనిచేయక , భకిత్హీనుని నీతిమంతునిగా తీరుచ్వానియందు 

విశావ్సముంచువానికి వాని విశావ్సము నీతిగా ఎంచబడుచునన్ది. 

రోమీయులకు 4:6 => ఆ పర్కారమే కిర్యలు లేకుండ దేవుడెవనిని నీతిమంతుడుగా ఎంచునో ఆ 

మనుషుయ్డు ధనుయ్డని దావీదుకూడ చెపుప్చునాన్డు. 

రోమీయులకు 4:9 => ఈ ధనయ్వచనము సునన్తి గలవారినిగూరిచ్ చెపప్బడినదా సునన్తి 

లేనివారినిగూరిచ్కూడ చెపప్బడినదా? అబార్హాము యొకక్ విశావ్సమతనికి నీతి అని 

యెంచబడెననుచునాన్ము గదా? 

రోమీయులకు 4:20 => అవిశావ్సము వలన దేవుని వాగాద్నమునుగూరిచ్ సందేహింపక 

రోమీయులకు 4:21 => దేవుని మహిమపరచి, ఆయన వాగాద్నము చేసినదానిని నెరవేరుచ్టకు 

సమరుథ్డని రూఢిగా విశవ్సించి విశావ్సమువలన బలమునొందెను. 

రోమీయులకు 4:22 => అందుచేత అది అతనికి నీతిగా ఎంచబడెను. 

రోమీయులకు 4:23 => అది అతనికి ఎంచబడెనని అతని నిమితత్ము మాతర్మే కాదుగాని 
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రోమీయులకు 4:24 => మన పర్భువైన యేసును మృతులలోనుండి లేపినవానియందు 

విశావ్సముంచిన మనకును ఎంచబడునని మన నిమితత్ముకూడ వార్యబడెను. 

రోమీయులకు 4:25 => ఆయన మన అపరాధముల నిమితత్ము అపప్గింపబడి, మనము 

నీతిమంతులముగా తీరచ్బడుటకై లేపబడెను. 

గలతీయులకు 3:6 => అబార్హాము దేవుని నమెమ్ను అది అతనికి నీతిగా యెంచబడెను. 

గలతీయులకు 3:7 => కాబటిట్ విశావ్స సంబంధులే అబార్హాము కుమారులని మీరు తెలిసికొనుడి. 

గలతీయులకు 3:8 => దేవుడు విశావ్స మూలముగా అనయ్జనులను నీతిమంతులుగా తీరుచ్నని 

లేఖనము ముందుగా చూచి నీయందు అనయ్జనులందరును ఆశీరవ్దింపబడుదురు అని 

అబార్హామునకు సువారత్ను ముందుగా పర్కటించెను.  

గలతీయులకు 3:9 => కాబటిట్ విశావ్స సంబంధులే విశావ్సము గల అబార్హాముతో కూడ 

ఆశీరవ్దింపబడుదురు. 

గలతీయులకు 3:10 => ధరమ్శాసత్రము విధించిన కిర్యలకు సంబంధులందరు శాపమునకు 

లోనైయునాన్రు. ఎందుకనగా ధరమ్శాసత్ర గర్ంథమందు వార్యబడిన విధులనిన్యు చేయుటయందు 

నిలుకడగా ఉండని పర్తివాడును శాపగర్సుత్డు అని వార్యబడియునన్ది. 

గలతీయులకు 3:11 => ధరమ్శాసత్రముచేత ఎవడును దేవుని యెదుట నీతిమంతుడని తీరచ్బడడను 

సంగతి సప్షట్మే. ఏలయనగా నీతిమంతుడు విశావ్సమూలముగా జీవించును. 

గలతీయులకు 3:12 => ధరమ్శాసత్రము విశావ్స సంబంధమైనది కాదుగాని దాని విధులను 

ఆచరించువాడు వాటివలననే జీవించును. 

గలతీయులకు 3:13 => ఆతమ్నుగూరిచ్న వాగాద్నము విశావ్సమువలన మనకు లభించునటుల్, 

అబార్హాము పొందిన ఆశీరవ్చనము కీర్సుత్యేసుదావ్రా అనయ్జనులకు కలుగుటకై, కీర్సుత్ మనకోసము 

శాపమై మనలను ధరమ్శాసత్రము యొకక్ శాపమునుండి విమోచించెను;  

గలతీయులకు 3:14 => ఇందునుగూరిచ్ మార్నుమీద వేర్లాడిన పర్తివాడును శాపగర్సుత్డు అని 

వార్యబడియునన్ది. 
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హెబీర్యులకు 11:8 => అబార్హాము పిలువబడినపుప్డు విశావ్సమునుబటిట్ ఆ పిలుపునకు లోబడి, 

తాను సావ్సథ్య్ముగా పొందనైయునన్ పర్దేశమునకు బయలువెళె ల్ను. మరియు ఎకక్డికి వెళల్వలెనో అది 

ఎరుగక బయలువెళె ల్ను 

యాకోబు 2:23 => కాబటిట్ అబార్హాము దేవుని నమెమ్ను అది అతనికి నీతిగా ఎంచబడెను అను 

లేఖనము నెరవేరచ్బడెను. మరియు దేవుని సేన్హితుడని అతనికి పేరు కలిగెను. 

కీరత్నలు 106:31 => నితయ్ము తరములనిన్టను అతనికి ఆ పని నీతిగా ఎంచబడెను. 

రోమీయులకు 4:11 => మరియు సునన్తి లేనివారైనను, నమిమ్నవారికందరికి అతడు 

తండిర్యగుటవలన వారికి నీతి ఆరోపించుటకై, అతడు సునన్తి పొందకమునుపు, తనకు కలిగిన 

విశావ్సమువలననైన నీతికి ముదర్గా, సునన్తి అను గురుతు పొందెను. 

రోమీయులకు 4:22 => అందుచేత అది అతనికి నీతిగా ఎంచబడెను. 

2 కొరిందీయులకు 5:19 => అదేమనగా, దేవుడు వారి అపరాధములను వారిమీద మోపక, 

కీర్సుత్నందు లోకమును తనతో సమాధానపరచుకొనుచు, ఆ సమాధాన వాకయ్మును మాకు 

అపప్గించెను. 

గలతీయులకు 3:6 => అబార్హాము దేవుని నమెమ్ను అది అతనికి నీతిగా యెంచబడెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:10 => మీ దేవుడైన యెహోవా మిముమ్ విసత్రింపజేసెను గనుక నేడు మీరు 

ఆకాశనక్షతర్ములవలె విసత్రించియునాన్రు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:13 => అది నీ దేవుడైన యెహోవా దృషిట్కి నీకు నీతియగును. 

నెహెమాయ్ 9:8 => అతడు నమమ్కమైన మనసుస్గల వాడని యెరిగి, కనానీయులు హితీత్యులు 

అమోరీయులు పెరిజీజ్యులు యెబూసీయులు గిరాగ్షీయులు అనువారి దేశమును అతని 

సంతతివారికిచుచ్నటుల్ ఆతనితో నిబంధన చేసినవాడవు నీవే. 

కీరత్నలు 22:4 => మా పితరులు నీయందు నమిమ్కయుంచిరి వారు నీయందు నమిమ్కయుంచగా నీవు 

వారిని రకిష్ంచితివి. 

రోమీయులకు 3:21 => ఇటుల్ండగా ధరమ్శాసత్రమునకు వేరుగా దేవుని నీతి బయలుపడుచునన్ది; 

దానికి ధరమ్శాసత్రమును పర్వకత్లును సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్రు. 
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రోమీయులకు 4:10 => మంచిది; అది ఏ సిథ్తియందు ఎంచబడెను? సునన్తి కలిగియుండినపుప్డా 

సునన్తి లేనపుప్డా? సునన్తి కలిగియుండినపుప్డు కాదు సునన్తి లేనపుప్డే. 

రోమీయులకు 4:18 => నీ సంతానము ఈలాగు ఉండునని చెపిప్నదానినిబటిట్ తాననేక జనములకు 

తండిర్యగునటుల్, నిరీక్షణకు ఆధారము లేనపుప్డు అతడు నిరీక్షణ కలిగి నమెమ్ను. 

పర్కటన 14:15 => అపుప్డు మరియొక దూత దేవాలయములోనుండి వెడలివచిచ్ భూమి పైరు 

పండియునన్ది, కోతకాలము వచిచ్నది, నీ కొడవలి పెటిట్ కోయుమని గొపప్ సవ్రముతో ఆ 

మేఘముమీద ఆసీనుడైయునన్ వానితో చెపెప్ను 

వచనము 7 

మరియు ఆయన నీవు ఈ దేశమును సవ్తంతిర్ంచుకొనునటుల్ దాని నీకిచుచ్టకు కలీద్యుల ఊరను 

పటట్ణములో నుండి నినున్ ఇవతలకు తీసికొని వచిచ్న యెహోవాను నేనే అని చెపిప్నపుప్డు 

ఆదికాండము 11:28 => హారాను తాను పుటిట్న దేశమందలి కలీద్యుల ఊరను పటట్ణములో తన 

తండిర్యైన తెరహు కంటె ముందుగా మృతిబొందెను. 

ఆదికాండము 11:29 => అబార్మును నాహోరును వివాహము చేసికొనిరి. అబార్ము భారయ్ పేరు 

శారయి; నాహోరు భారయ్ పేరు మిలాక్, ఆమె మిలాక్కును ఇసాక్కును తండిర్యైన హారాను కుమారెత్. 

ఆదికాండము 11:30 => శారయి గొడార్లై యుండెను. ఆమెకు సంతానము లేదు. 

ఆదికాండము 11:31 => తెరహు తన కుమారుడగు అబార్మును, తన కుమారుని కుమారుడు, 

అనగా హారాను కుమారుడగు లోతును, తన కుమారుడగు అబార్ము భారయ్యయిన శారయి అను తన 

కోడలిని తీసికొని కనానుకు వెళుళ్టకు కలీద్యుల ఊరను పటట్ణములో నుండి వారితో కూడ 

బయలుదేరి హారాను మటుట్కు వచిచ్ అకక్డ నివసించిరి. 

ఆదికాండము 12:1 => యెహోవా నీవు లేచి నీ దేశమునుండియు నీ బంధువులయొదద్నుండియు నీ 

తండిర్ యింటినుండియు బయలుదేరి నేను నీకు చూపించు దేశమునకు వెళుల్ము. 

నెహెమాయ్ 9:7 => దేవా యెహోవా, అబార్మును ఏరప్రచుకొని, కలీద్యుల ఊరు అను సథ్లము నుండి 

ఇవతలకు అతని రపిప్ంచి అతనికి అబార్హామను పేరు పెటిట్నవాడవు నీవే. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:2 => అందుకు సెత్ఫను చెపిప్నదేమనగా సహోదరులారా, తండుర్లారా, 

వినుడి. మన పితరుడైన అబార్హాము హారానులో కాపురముండక మునుపు మెసొపొతమియలో 

ఉనన్పుప్డు మహిమగల దేవుడు అతనికి పర్తయ్క్షమై 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:3 => నీవు నీ దేశమును నీ సవ్జనమును విడిచి బయలుదేరి, నేను నీకు 

చూపింపబోవు దేశమునకు రమమ్ని అతనితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:4 => అపుప్డతడు కలీద్యుల దేశమును విడిచిపోయి హారానులో 

కాపురముండెను. అతని తండిర్ చనిపోయిన తరువాత, అకక్డ నుండి మీరిపుప్డు కాపురమునన్ యీ 

దేశమందు నివసించుటకై దేవుడతని తీసికొనివచెచ్ను 

ఆదికాండము 12:7 => యెహోవా అబార్మునకు పర్తయ్క్షమయి నీ సంతానమునకు ఈ 

దేశమిచెచ్దనని చెపప్గా అతడు తనకు పర్తయ్క్షమైన యెహోవాకు ఒక బలిపీఠమును కటెట్ను. 

ఆదికాండము 13:15 => ఎందుకనగా నీవు చూచుచునన్ యీ దేశమంతటిని నీకును నీ 

సంతానమునకును సదాకాలము ఇచెచ్దను. 

ఆదికాండము 13:16 => మరియు నీ సంతానమును భూమిమీద నుండు రేణువులవలె విసత్రింప 

చేసెదను; ఎటల్నగా ఒకడు భూమిమీద నుండు రేణువులను లెకిక్ంప గలిగినయెడల నీ సంతానమును 

కూడ లెకిక్ంపవచుచ్ను. 

ఆదికాండము 13:17 => నీవు లేచి యీ దేశము యొకక్ పొడుగున వెడలుప్న దానిలో 

సంచరించుము; అది నీకిచెచ్దనని అబార్ముతో చెపెప్ను. 

నెహెమాయ్ 9:8 => అతడు నమమ్కమైన మనసుస్గల వాడని యెరిగి, కనానీయులు హితీత్యులు 

అమోరీయులు పెరిజీజ్యులు యెబూసీయులు గిరాగ్షీయులు అనువారి దేశమును అతని 

సంతతివారికిచుచ్నటుల్ ఆతనితో నిబంధన చేసినవాడవు నీవే. 

కీరత్నలు 105:11 => కొలవబడిన సావ్సథ్య్ముగా కనానుదేశమును మీకిచెచ్దనని ఆయన సెలవిచెచ్ను 

కీరత్నలు 105:42 => ఏలయనగా ఆయన తన పరిశుదధ్ వాగాద్నమును తనసేవకుడైన అబార్హామును 

జాఞ్పకము చేసికొని 

కీరత్నలు 105:44 => వారు తన కటట్డలను గైకొనునటుల్ను 
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రోమీయులకు 4:13 => అతడు లోకమునకు వారసుడగునను వాగాద్నము అబార్హామునకైనను అతని 

సంతానమునకైనను ధరమ్శాసత్రమూలముగా కలుగలేదు గాని విశావ్సమువలననైన నీతిమూలముగానే 

కలిగెను. 

ఆదికాండము 17:8 => నీకును నీ తరువాత నీ సంతతికిని నీవు పరదేశివైయునన్ దేశమును, అనగా 

కనానను దేశమంతటిని నితయ్సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్ వారికి దేవుడనై యుందునని అతనితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 50:24 => యోసేపు తన సహోదరులను చూచి నేను చనిపోవుచునాన్ను; దేవుడు 

నిశచ్యముగా మిముమ్ను చూడవచిచ్, యీ దేశములోనుండి తాను అబార్హాము ఇసాస్కు 

యాకోబులతో పర్మాణము చేసి యిచిచ్న దేశమునకు మిముమ్ను తీసికొనిపోవునని చెపెప్ను 

నిరగ్మకాండము 6:2 => మరియు దేవుడు మోషేతో ఇటల్నెను నేనే యెహోవాను; 

నిరగ్మకాండము 32:13 => నీ సేవకులైన అబార్హామును ఇసాస్కును ఇశార్యేలును జాఞ్పకము 

చేసికొనుము. నీవు వారితో ఆకాశనక్షతర్ములవలె మీ సంతానము అభివృదిధ్జేసి నేను చెపిప్న యీ 

సమసత్భూమిని మీ సంతానమునకిచెచ్దననియు, వారు నిరంతరము దానికి హకుక్దారులగుదురనియు 

వారితో నీతోడని పర్మాణముచేసి చెపిప్తివనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:5 => నీవు వారి దేశమునకు వచిచ్ దాని సావ్ధీనపరచుకొనుటకు నీ 

నీతియైనను నీ హృదయ యథారథ్తయైనను హేతువుకాదు. ఈ జనముల చెడుతనమునుబటిట్యే 

యెహోవా నీ పితరులైన అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులతో పర్మాణముచేసిన మాటను సాథ్పించుటకై 

నీ దేవుడైన యెహోవా వారిని నీ యెదుటనుండి వెళల్గొటుట్చునాన్డు. 

యెహెజేక్లు 47:14 => నేను పర్మాణముచేసి మీ పితరులకు ఈ దేశము ఇచిచ్తిని గనుక ఏమియు 

భేదములేకుండ మీలో పర్తివాడును దానిలో సావ్సథ్య్మునొందును; ఈలాగున అది మీకు 

సావ్సథ్య్మగును. 

మలాకీ 3:6 => యెహోవానైన నేను మారుప్లేనివాడను గనుక యాకోబు సంతతివారైన మీరు 

లయము కాలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:3 => నీవు నీ దేశమును నీ సవ్జనమును విడిచి బయలుదేరి, నేను నీకు 

చూపింపబోవు దేశమునకు రమమ్ని అతనితో చెపెప్ను. 
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హెబీర్యులకు 11:8 => అబార్హాము పిలువబడినపుప్డు విశావ్సమునుబటిట్ ఆ పిలుపునకు లోబడి, 

తాను సావ్సథ్య్ముగా పొందనైయునన్ పర్దేశమునకు బయలువెళె ల్ను. మరియు ఎకక్డికి వెళల్వలెనో అది 

ఎరుగక బయలువెళె ల్ను 

పర్కటన 4:5 => ఆ సింహాసనములో నుండి మెరుపులును ధవ్నులును ఉరుములును 

బయలుదేరుచునన్వి. మరియు ఆ సింహాసనము ఎదుట ఏడు దీపములు పర్జవ్లించుచునన్వి; అవి 

దేవుని యేడు ఆతమ్లు. 

వచనము 8 

అతడు పర్భువైన యెహోవా, నేను దీని సవ్తంతిర్ంచుకొనెదనని నాకెటుల్ తెలియుననగా 

ఆదికాండము 24:2 => అపుప్డు అబార్హాము తనకు కలిగిన సమసత్మును ఏలుచుండిన తన యింటి 

పెదద్దాసునితో నీ చెయియ్ నా తొడకిర్ంద పెటుట్ము; 

ఆదికాండము 24:3 => నేను ఎవరిమధయ్ కాపురమునాన్నో ఆ కనానీయుల కుమారెత్లలో ఒక దానిని 

నా కుమారునికి పెండిల్చేయక 

ఆదికాండము 24:4 => నా సవ్దేశమందునన్ నా బంధువులయొదద్కు వెళి ల్ ఇసాస్కను నా కుమారునికి 

భారయ్ను తెచుచ్నటుల్ ఆకాశముయొకక్ దేవుడును భూమియొకక్ దేవుడునైన యెహోవా తోడని నీచేత 

పర్మాణము చేయించెదననెను. 

ఆదికాండము 24:13 => చితత్గించుము, నేను ఈ నీళల్ ఊటయొదద్ నిలుచుచునాన్ను; ఈ ఊరివారి 

పిలల్లు నీళుల్ చేదుకొనుటకు వచుచ్చునాన్రు. 

ఆదికాండము 24:14 => కాబటిట్ నేను తార్గునటుల్ నీవు దయచేసి నీ కడవను వంచుమని నేను 

చెపప్గా నీవు తార్గుము నీ ఒంటెలకును నీళుల్ పెటెట్దనని యే చినన్ది చెపుప్నో ఆమెయే నీ సేవకుడైన 

ఇసాస్కు కొరకు నీవు నియమించినదై యుండును గాక, అందువలన నీవు నా యజమానునిమీద 

అనుగర్హము చూపితివని తెలిసికొందుననెను. 

నాయ్యాధిపతులు 6:17 => అందుకతడు నాయెడల నీకు కటాక్షము కలిగినయెడల నాతో 

మాటలాడుచునన్వాడవు నీవే అని నేను తెలిసికొనునటుల్ ఒక సూచన కనుపరచుము. 
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నాయ్యాధిపతులు 6:18 => నేను నీయొదద్కు వచిచ్ నా అరప్ణమును బయటికి తెచిచ్ నీ సనిన్ధిని 

దానిని పెటుట్వరకు ఇకక్డనుండి వెళల్కుమీ అని వేడుకొనగా ఆయన నీవు తిరిగి వచుచ్వరకు నేను 

ఉండెదననెను. 

నాయ్యాధిపతులు 6:19 => అపుప్డు గిదోయ్ను లోపలికిపోయి ఒక మేకపిలల్ను తూమెడు పిండితో 

పొంగని భక్షయ్ములను సిదధ్పరచి ఆ మాంసమును గంపలో ఉంచి అది వండిన నీళల్ను కుండలో పోసి 

ఆయనకొరకు ఆ మసత్కివృక్షము కిర్ందికి దానిని తీసికొనివచిచ్ దగగ్ర ఉంచగా 

నాయ్యాధిపతులు 6:20 => దేవుని దూత ఆ మాంసమును పొంగని భక్షయ్ములను పటుట్కొని రాతిమీద 

పెటిట్ నీళుల్ పోయుమని అతనితో చెపెప్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 6:21 => అతడాలాగు చేయగా యెహోవా దూత తనచేత నునన్ కఱ ఱ్ను చాపి దాని 

కొనతో ఆ మాంసమును ఆ పొంగని భక్షయ్ములను ముటిట్నపుప్డు అగిన్ ఆ రాతిలోనుండి వెడలి ఆ 

మాంస మును పొంగని భక్షయ్ములను కాలిచ్వేసెను, అంతట యెహోవా దూత అతనికి 

అదృశయ్మాయెను. 

నాయ్యాధిపతులు 6:22 => గిదోయ్ను ఆయన యెహోవా దూత అని తెలిసికొని అహహా నా 

యేలినవాడా, యెహోవా, ఇందుకే గదా నేను ముఖాముఖిగా యెహోవా దూతను చూచితిననెను.  

నాయ్యాధిపతులు 6:23 => అపుప్డు యెహోవా నీకు సమాధానము, భయపడకుము, నీవు చావవని 

అతనితో సెలవిచెచ్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 6:24 => అకక్డ గిదోయ్ను యెహోవా నామమున బలిపీఠము కటిట్, దానికి యెహోవా 

సమాధానకరత్యను పేరుపెటెట్ను. నేటివరకు అది అబీయెజీర్యుల ఒఫార్లో ఉనన్ది. 

నాయ్యాధిపతులు 6:36 => అపుప్డు గిదోయ్ను నీవు సెలవిచిచ్నటుల్ నాచేత ఇశార్యేలీయులను రకిష్ంప 

నుదేద్శించినయెడల 

నాయ్యాధిపతులు 6:37 => నేను కళల్మున గొఱ ఱ్బొచుచ్ ఉంచిన తరువాత నేల అంతయు 

ఆరియుండగా ఆ గొఱ ఱ్బొచుచ్మీద మాతర్మే మంచు పడునెడల నీవు సెలవిచిచ్నటుల్ ఇశార్యేలీయులను 

నా మూలముగా రకిష్ంచెదవని నేను నిశచ్యించుకొందునని దేవునితో అనెను. 
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నాయ్యాధిపతులు 6:38 => ఆలాగున జరిగెను; అతడు పొర్దుద్ట లేచి ఆ బొచుచ్ను పిడిచి నీళల్తో 

పాతర్ నిండువరకు ఆ బొచుచ్నుండి మంచును పిండెను. 

నాయ్యాధిపతులు 6:39 => అపుప్డు గిదోయ్ను నీ కోపము నా మీద మండనియయ్కుము; ఇంకొక మారే 

ఆ బొచుచ్చేత శోధింప సెలవిముమ్. నేల అంతటిమీద మంచు పడియుండగా ఆ బొచుచ్ మాతర్మే 

పొడిగా ఉండనిమమ్ని దేవునితో అనగా 

నాయ్యాధిపతులు 6:40 => ఆ రాతిర్ దేవుడు ఆలాగున చేసెను; నేల అంతటిమీద మంచు పడినను ఆ 

బొచుచ్ మాతర్మే పొడిగానుండెను. 

1 సమూయేలు 14:9 => వారు మనలను చూచి మేము మీయొదద్కు వచుచ్వరకు అకక్డ నిలువుడని 

చెపిప్నయెడల వారియొదద్కు పోక మనమునన్చోట నిలుచుదము. 

1 సమూయేలు 14:10 => మాయొదద్కు రండని వారు చెపిప్నయెడల యెహోవా వారిని మనచేతికి 

అపప్గించెనని దానిచేత గురిత్ంచి మనము పోదమని చెపప్గా 

2 రాజులు 20:8 => యెహోవా ననున్ సవ్సథ్పరచుననుటకును, నేను మూడవ దినమున ఆయన 

మందిరమునకు ఎకిక్ పోవుదుననుటకును సూచన ఏదని హిజిక్యా యెషయాను అడుగగా యెషయా 

ఇటల్నెను 

కీరత్నలు 86:17 => యెహోవా, నీవు నాకు సహాయుడవై ననాన్దరించుచునాన్వు నా పగవారు చూచి 

సిగుగ్పడునటుల్ శుభకరమైన ఆనవాలు నాకు కనుపరచుము. 

యెషయా 7:11 => నీ దేవుడైన యెహోవా వలన సూచన నడుగుము. అది పాతాళమంత లోతైనను 

సరే ఊరథ్వ్లోకమంత ఎతత్యినను సరే. 

లూకా 1:18 => జెకరాయ్ యిది నాకేలాగు తెలియును? నేను ముసలివాడను, నా భారయ్యు 

బహుకాలము గడచినదని ఆ దూతతో చెపప్గా 

లూకా 1:34 => అందుకు మరియ నేను పురుషుని ఎరుగనిదాననే; యిదేలాగు జరుగునని దూతతో 

అనగా 
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నిరగ్మకాండము 3:12 => ఆయన నిశచ్యముగా నేను నీకు తోడైయుందును, నేను నినున్ 

పంపితిననుటకు ఇది నీకు సూచన; నీవు ఆ పర్జలను ఐగుపుత్లోనుండి తోడుకొని వచిచ్న తరువాత 

మీరు ఈ పరవ్తముమీద దేవుని సేవించెదరనెను. 

హెబీర్యులకు 11:8 => అబార్హాము పిలువబడినపుప్డు విశావ్సమునుబటిట్ ఆ పిలుపునకు లోబడి, 

తాను సావ్సథ్య్ముగా పొందనైయునన్ పర్దేశమునకు బయలువెళె ల్ను. మరియు ఎకక్డికి వెళల్వలెనో అది 

ఎరుగక బయలువెళె ల్ను 

వచనము 9 

ఆయన మూడేండల్ పెయయ్ను మూడేండల్ మేకను మూడేండల్ పొటే ట్లును ఒక తెలల్ గువవ్ను ఒక పావురపు 

పిలల్ను నాయొదద్కు తెమమ్ని అతనితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 22:13 => అపుప్డు అబార్హాము కనున్లెతిత్ చూడగా పొదలో కొముమ్లు 

తగులుకొనియునన్ ఒక పొటే ట్లు వెనుకతటుట్న కనబడెను. అబార్హాము వెళి ల్ ఆ పొటే ట్లును పటుట్కొని తన 

కుమారునికి మారుగా పెటిట్ దహనబలిగా అరిప్ంచెను 

లేవీయకాండము 1:3 => అతడు దహనబలి రూపముగా అరిప్ంచునది గోవులలోనిదైనయెడల 

నిరోద్షమైన మగదానిని తీసికొనిరావలెను. తాను యెహోవా సనిన్ధిని అంగీకరింపబడునటుల్ పర్తయ్క్షపు 

గుడారముయొకక్ దావ్రమునకు దానిని తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 1:10 => దహనబలిగా అతడు అరిప్ంచునది గొఱ ఱ్లయొకక్గాని మేకలయొకక్గాని 

మందలోనిదైనయెడల అతడు నిరోద్షమైన మగదాని తీసికొని వచిచ్ 

లేవీయకాండము 1:14 => అతడు యెహోవాకు దహనబలిగా అరిప్ంచునది పకిష్జాతిలోనిదైనయెడల 

తెలల్ గువవ్లలోనుండి గాని పావురపు పిలల్లలోనుండి గాని తేవలెను. 

లేవీయకాండము 3:1 => అతడు అరిప్ంచునది సమాధానబలియైనయెడల అతడు గోవులలోనిది 

తీసికొనివచిచ్నయెడల అది మగదేగాని ఆడుదేగాని యెహోవా సనిన్ధికి నిరోద్షమైన దానిని 

తీసికొనిరావలెను. 
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లేవీయకాండము 3:6 => యెహోవాకు సమాధానబలిగా ఒకడు అరిప్ంచునది గొఱ ఱ్ 

మేకలలోనిదైనయెడల అది మగదేగాని ఆడుదేగాని నిరోద్షమైనదాని తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 9:2 => అహరోనుతో ఇటల్నెను నీవు పాపపరిహారారథ్బలిగా నిరోద్షమైన యొక 

కోడెదూడను, దహనబలిగా నిరోద్షమైన యొక పొటే ట్లును యెహోవా సనిన్ధికి తీసికొనిరముమ్. 

లేవీయకాండము 9:4 => సమాధానబలిగా కోడెను పొటే ట్లును నూనె కలిపిన నైవేదయ్మును 

తీసికొనిరండి; నేడు యెహోవా మీకు కనబడును అని చెపుప్ము. 

లేవీయకాండము 12:8 => ఆమె గొఱ ఱ్పిలల్ను తేజాలనియెడల ఆమె రెండు తెలల్ గువవ్లనైనను రెండు 

పావురపు పిలల్లనైనను దహనబలిగా ఒకదానిని, పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక దానిని తీసికొనిరావలెను. 

యాజకుడు ఆమె నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా ఆమెకు పవితర్త కలుగును.  

లేవీయకాండము 14:22 => వారికి దొరకగల రెండు తెలల్ గువవ్లనేగాని రెండు పావురపు 

పిలల్లనేగాని, అనగా పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒకదానిని దహనబలిగా ఒక దానిని తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 14:30 => అపుప్డు వానికి దొరకగల ఆ తెలల్ గువవ్లలోనేగాని పావురపు 

పిలల్లలోనేగాని ఒక దాని నరిప్ంపవలెను. 

కీరత్నలు 50:5 => బలయ్రప్ణచేత నాతో నిబంధన చేసికొనిన నా భకుత్లను నాయొదద్కు సమకూరుచ్డని 

మీది ఆకాశమును భూమిని పిలుచుచునాన్డు. 

యెషయా 15:5 => మోయాబు నిమితత్ము నా హృదయము అరచుచునన్ది దాని పర్ధానులు 

మూడేండల్ తరిపి దూడవలె సోయరు వరకు పారిపోవుదురు లూహీతు ఎకుక్డు తోర్వను ఏడుచ్చు 

ఎకుక్దురు నశించితిమేయని యెలుగెతిత్ కేకలువేయుచు హొరొనయీము తోర్వను పోవుదురు.  

లూకా 2:24 => పర్భువు ధరమ్శాసత్రమందు చెపప్బడినటుట్ గువవ్ల జతనైనను రెండు పావురపు 

పిలల్లనైనను బలిగా సమరిప్ంచుటకును, వారు ఆయనను యెరూషలేమునకు తీసికొనిపోయిరి. 

సంఖాయ్కాండము 15:3 => యెహోవాకు ఇంపైన సువాసన కలుగునటుల్గా గోవులలోని దానినేకాని, 

గొఱ ఱ్మేకలలోని దానినేకాని, దహనబలిగానైనను, బలిగానైనను తెచిచ్, మొర్కుక్బడి చెలిల్ంచుటకనియో, 

సేవ్చాఛ్రప్ణగాననియో, నియామక కాలమందు అరిప్ంచునదియనియో, దేనినైనను మీరు 

అరిప్ంపగోరినయెడల 
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వచనము 10 

అతడు అవనిన్యు తీసికొని వాటిని నడుమకు ఖండించి దేని ఖండమును దాని ఖండమునకు ఎదురుగా 

నుంచెను; పకుష్లను అతడు ఖండింపలేదు 

యిరిమ్యా 34:18 => మరియు నా సనిన్ధిని తాము చేసిన నిబంధన మాటలు నెరవేరచ్క దాని 

నతికర్మించువారిని, తాము రెండు భాగములుగా కోసి వాటిమధయ్ నడిచిన దూడతో సమానులుగా 

చేయుచునాన్ను; 

యిరిమ్యా 34:19 => అనగా యూదా అధిపతులను యెరూషలేము అధిపతులను రాజ 

పరివారములోని వారిని యాజకులను దేశజనులనందరిని ఆ దూడయొకక్ రెండు భాగముల మధయ్ 

నడచినవారినందరిని ఆ దూడతో సమానులుగా చేయుచునాన్ను.  

2 తిమోతి 2:15 => దేవునియెదుట యోగుయ్నిగాను, సిగుగ్పడ నకక్రలేని పనివానిగాను, 

సతయ్వాకయ్మును సరిగా ఉపదేశించువానిగాను నినున్ నీవే దేవునికి కనుపరచుకొనుటకు 

జాగర్తత్పడుము. 

లేవీయకాండము 1:17 => అతడు దాని రెకక్లసందున దాని చీలచ్వలెను గాని అవయవ 

విభాగములను విడదీయకూడదు. యాజకుడు బలిపీఠముమీద, అనగా అగిన్మీది కటెట్లపైని దానిని 

దహింపవలెను. అది దహనబలి, అనగా యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:12 => అనగా మీలో ముఖుయ్లేమి, మీ గోతర్పువారేమి మీ పెదద్లేమి, మీ 

నాయకులేమి మీ పిలల్లేమి, మీ భారయ్లేమి,  

వచనము 11 

గదద్లు ఆ కళేబరముల మీద వాలినపుప్డు అబార్ము వాటిని తోలివేసెను. 

యెహెజేక్లు 17:3 => నానావిధములగు విచితర్ వరణ్ములు గల రెకక్లును ఈకెలును పొడుగైన పెదద్ 

రెకక్లునుగల యొక గొపప్ పకిష్రాజు లెబానోను పరవ్తమునకు వచిచ్ యొక దేవదారు వృక్షపు 

పైకొమమ్ను పటుట్కొనెను. 
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యెహెజేక్లు 17:7 => పెదద్ రెకక్లును విసాత్రమైన యీకెలునుగల యింకొక గొపప్ పకిష్రాజు కలడు. 

ఆ చెటుట్ శాఖలను బాగుగా పెంచి, బహుగా ఫలించు మంచి దార్కాష్వలిల్ యగునటుల్గా అది విసాత్ర 

జలముగల మంచి భూమిలో నాటబడియుండినను ఆ పకిష్రాజు తనకు నీరు కటట్వలెనని తన 

పాదులకాలువలోనుండి అది యా పకిష్తటుట్ తన వేళల్ను తిర్పిప్ తన శాఖలను విడిచెను.  

మతత్యి 13:4 => వాడు వితుత్చుండగా కొనిన్ వితత్నములు తోర్వపర్కక్ను పడెను; పకుష్లు వచిచ్ వాటిని 

మింగివేసెను 

కీరత్నలు 119:13 => నీ నోట నీవు సెలవిచిచ్న నాయ్యవిధులనిన్టిని నా పెదవులతో వివరించుదును. 

మారుక్ 4:4 => వాడు వితుత్చుండగా కొనిన్ వితత్నములు తోర్వపర్కక్ను పడెను. పకుష్లువచిచ్ వాటిని 

మింగివేసెను. 

లూకా 8:5 => వితుత్వాడు తన వితత్నములు వితుత్టకు బయలుదేరెను. అతడు వితుత్చుండగా, కొనిన్ 

వితత్నములు తోర్వ పర్కక్ను పడి తొర్కక్బడెను గనుక, ఆకాశపకుష్లు వాటిని మింగివేసెను. 

వచనము 12 

పొర్దుద్ గుర్ంకబోయినపుప్డు అబార్మునకు గాఢనిదర్ పటెట్ను. భయంకరమైన కటిక చీకటి అతని 

కమమ్గా  

ఆదికాండము 2:21 => అపుప్డు దేవుడైన యెహోవా ఆదామునకు గాఢనిదర్ కలుగజేసి అతడు 

నిదిర్ంచినపుప్డు అతని పర్కక్టెముకలలో ఒక దానిని తీసి ఆ చోటును మాంసముతో పూడిచ్వేసెను. 

1 సమూయేలు 26:12 => సౌలు తలగడ దగగ్రనునన్ యీటెను నీళల్బుడిడ్ని తీసికొని వారిదద్రు 

వెళి ల్పోయిరి. యెహోవా చేత వారికందరికి గాఢనిదర్ కలుగగా వారిలో ఎవడును నిదర్ మేలుకొనలేదు, 

ఎవడును వచిచ్నవారిని చూడలేదు, జరిగినదాని గురుత్పటిట్న వాడొకడును లేడు. 

యోబు 4:13 => గాఢనిదర్ మనుషుయ్లకు వచుచ్ సమయమున రాతిర్ కలలవలన పుటుట్ తలంపులలో 

అది కలిగెను. 

యోబు 4:14 => భయమును వణకును నాకు కలిగెను అందువలన నా యెముకలనిన్యు కదిలెను. 
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యోబు 33:15 => మంచముమీద కునుకు సమయమున గాఢనిదర్ పటుట్నపుప్డు కలలో రాతిర్ కలుగు 

సవ్పన్ములలో 

దానియేలు 10:8 => నేను ఒంటరినై యా గొపప్ దరశ్నమును చూచితిని; చూచినందున నాలో 

బలమేమియు లేకపోయెను, నా సొగసు వికారమాయెను, బలము నా యందు నిలువలేదు. 

దానియేలు 10:9 => నేను అతని మాటలు వింటిని; అతని మాటలు విని నేను నేలను సాషాట్ంగపడి 

గాఢనిదర్ పొందినవాడనైతిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:9 => అపుప్డు ఐతుకు అను నొక యౌవనసుథ్డు కిటికీలో కూరుచ్ండి 

గాఢ నిదర్పోయి, పౌలు చాలసేవు పర్సంగించుచుండగా నిదార్భారమువలన జోగి, మూడవ 

అంతసుత్నుండి కిర్ందపడి చనిపోయినవాడై యెతత్బడెను 

కీరత్నలు 4:3 => యెహోవా తన భకుత్లను తనకు ఏరప్రచుకొనుచునాన్డని తెలిసికొనుడి. నేను 

యెహోవాకు మొఱ ఱ్పెటట్గా ఆయన ఆలకించును. 

కీరత్నలు 4:4 => భయమునొంది పాపము చేయకుడి మీరు పడకలమీద నుండగా మీ 

హృదయములలో ధాయ్నము చేసికొని ఊరకుండుడి (సెలా.) 

కీరత్నలు 4:5 => నీతియుకత్మైన బలులు అరిప్ంచుచు యెహోవాను నముమ్కొనుడి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:8 => సౌలు నేలమీదనుండి లేచి కనున్లు తెరచినను ఏమియు 

చూడలేకపోయెను గనుక వారతని చెయియ్ పటుట్కొని దమసుక్లోనికి నడిపించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:9 => అతడు మూడు దినములు చూపులేక అనన్పానములేమియు 

పుచుచ్కొనకుండెను. 

ఆదికాండము 28:12 => అపుప్డతడు ఒక కల కనెను. అందులో ఒక నిచెచ్న భూమిమీద 

నిలుపబడియుండెను; దాని కొన ఆకాశమునంటెను; దానిమీద దేవుని దూతలు ఎకుక్చు 

దిగుచునుండిరి. 

సంఖాయ్కాండము 24:4 => అతడు పరవశుడై కనున్లు తెరచినవాడై సరవ్శకుత్ని దరశ్నము పొందెను. 

యెషయా 42:9 => మునుపటి సంగతులు సంభవించెను గదా కొర్తత్ సంగతులు 

తెలియజేయుచునాన్ను పుటట్కమునుపే వాటిని మీకు తెలుపుచునాన్ను. 
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యెహెజేక్లు 7:18 => వారు గోనెపటట్ కటుట్కొందురు, వారికి ఘోరమైన భయము తగులును, 

అందరు సిగుగ్పడుదురు, అందరి తలలు బోడియగును. 

దానియేలు 8:18 => అతడు నాతో మాటలాడుచుండగా నేను గాఢనిదర్ పటిట్నవాడనై నేలను 

సాషాట్ంగపడితిని గనుక అతడు ననున్ పటుట్కొని లేవనెతిత్ నిలువబెటెట్ను.  

వచనము 13 

ఆయన నీ సంతతివారు తమది కాని పరదేశమందు నివసించి ఆ దేశపు వారికి దాసులుగా నుందురు. 

ఆదికాండము 17:8 => నీకును నీ తరువాత నీ సంతతికిని నీవు పరదేశివైయునన్ దేశమును, అనగా 

కనానను దేశమంతటిని నితయ్సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్ వారికి దేవుడనై యుందునని అతనితో చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 1:1 => ఐగుపుత్లోనికి యాకోబుతో వచిచ్న ఇశార్యేలీయుల పేరులు ఏవనగా, 

రూబేను షిమోయ్ను లేవి యూదా ఇశాశ్ఖారు జెబూలూను బెనాయ్మీను. 

నిరగ్మకాండము 2:25 => దేవుడు ఇశార్యేలీయులను చూచెను; దేవుడు వారియందు 

లక్షయ్ముంచెను. 

నిరగ్మకాండము 5:1 => తరువాత మోషే అహరోనులు వచిచ్ ఫరోను చూచి ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన 

యె హో వా అ ర ణయ్ ము లో నా కు ఉ తస్ వ ము చే యు ట కు నా జ న ము ను పో ని మమ్ ని 

ఆజాఞ్పించుచునాన్డనిరి. 

నిరగ్మకాండము 5:2 => ఫరో నేను అతని మాట విని ఇశార్యేలీయులను పోనిచుచ్టకు యెహోవా 

ఎవడు? నేను యెహోవాను ఎరుగను, ఇశార్యేలీయులను పోనీయననెను. 

నిరగ్మకాండము 5:3 => అపుప్డు వారు హెబీర్యుల దేవుడు మముమ్ను ఎదురొక్నెను, సెలవైనయెడల 

మేము అరణయ్ములోనికి మూడు దినముల పర్యాణమంత దూరముపోయి మా దేవుడైన యెహోవాకు 

బలి అరిప్ంచుదుము; లేనియెడల ఆయన మామీద తెగులుతోనైనను ఖడగ్ముతోనైనను పడునేమో అనిరి 

నిరగ్మకాండము 5:4 => అందుకు ఐగుపుత్ రాజు మోషే అహరోనూ, ఈ జనులు తమ పనులను 

చేయకుండ మీరేల ఆపుచునాన్రు? మీ బరువులు మోయుటకు పొండనెను. 
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నిరగ్మకాండము 5:5 => మరియు ఫరో ఇదిగో ఈ జనము ఇపుప్డు విసత్రించియునన్ది; వారు తమ 

బరువులను విడిచి తీరికగా నుండునటుల్ మీరు చేయుచునాన్రని వారితో అనెను. 

నిరగ్మకాండము 5:6 => ఆ దినమున ఫరో పర్జలపైనునన్ కారయ్నియామకులకును వారి 

నాయకులకును ఇటుల్ ఆజాఞ్పించెను 

నిరగ్మకాండము 5:7 => ఇటుకలు చేయుటకు మీరు ఇకమీదట ఈ జనులకు గడిడ్ ఇయయ్కూడదు, 

వారు వెళి ల్ తామే గడిడ్ కూరుచ్కొనవలెను. 

నిరగ్మకాండము 5:8 => అయినను వారు ఇదివరకు చేసిన యిటుకల లెకక్నే వారిమీద మోపవలెను, 

దానిలో ఏమాతర్మును తకుక్వ చేయవదుద్; వారు సోమరులు గనుక మేము వెళి ల్ మా దేవునికి 

బలినరిప్ంచుటకు సెలవిమమ్ని మొఱ పెటుట్చునాన్రు 

నిరగ్మకాండము 5:9 => ఆ మనుషుయ్లచేత ఎకుక్వ పని చేయింపవలెను, దానిలో వారు 

కషట్పడవలెను, అబదధ్పుమాటలను వారు లక్షయ్పెటట్కూడదనెను. 

నిరగ్మకాండము 5:10 => కాబటిట్ పర్జలు కారయ్నియామకులును వారి నాయకులును పోయి పర్జలను 

చూచి నేను మీకు గడిడ్ ఇయయ్ను; 

నిరగ్మకాండము 5:11 => మీరు వెళి ల్ మీకు గడిడ్ యెకక్డ దొరకునో అకక్డ మీరే సంపాదించుకొనుడి, 

అయితే మీ పనిలో నేమాతర్మును తకుక్వ చేయబడదని ఫరో సెలవిచెచ్ననిరి. 

నిరగ్మకాండము 5:12 => అపుప్డు పర్జలు గడిడ్కి మారుగా కొయయ్కాలు కూరుచ్టకు ఐగుపుత్ 

దేశమందంతటను చెదిరిపోయిరి. 

నిరగ్మకాండము 5:13 => మరియు కారయ్నియామకులు వారిని తవ్రపెటిట్ గడిడ్ ఉనన్పప్టివలెనే 

యేనాటిపని ఆనాడే ముగించుడనిరి. 

నిరగ్మకాండము 5:14 => ఫరో కారయ్నియామకులు తాము ఇశార్యేలీయులలో వారిమీద ఉంచిన 

నాయకులను కొటిట్ ఎపప్టివలె మీ లెకక్చొపుప్న ఇటుకలను నినన్ నేడు మీరు ఏల చేయించలేదని 

అడుగగా 

నిరగ్మకాండము 5:15 => ఇశార్యేలీయుల నాయకులు ఫరోయొదద్కు వచిచ్ తమ దాసులయెడల 

తమరెందుకిటుల్ జరిగించుచునాన్రు? 
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నిరగ్మకాండము 5:16 => తమ దాసులకు గడిడ్నియయ్రు అయితే ఇటుకలు చేయుడని మాతో 

చెపుప్చునాన్రు; చితత్గించుము, వారు తమరి దాసులను కొటుట్చునాన్రు; అయితే తపిప్దము తమరి 

పర్జలయందే యునన్దని మొఱపెటిట్రి. 

నిరగ్మకాండము 5:17 => అందుకతడు మీరు సోమరులు మీరు సోమరులు అందుచేత మేము వెళి ల్ 

యెహోవాకు బలినరిప్ంచుటకు సెలవిమమ్ని మీరడుగుచునాన్రు. 

నిరగ్మకాండము 5:18 => మీరు పొండి, పనిచేయుడి, గడిడ్ మీకియయ్బడదు, అయితే ఇటుకల లెకక్ 

మీరపప్గింపక తపప్దని చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 5:19 => మీ ఇటుకల లెకక్లో నేమాతర్మును తకుక్వ చేయవదుద్, ఏనాటి పని 

ఆనాడే చేయవలెనని రాజు సెలవియయ్గా, ఇశార్యేలీయుల నాయకులు తాము దురవసథ్లో 

పడియునన్టుల్ తెలిసికొనిరి. 

నిరగ్మకాండము 5:20 => వారు ఫరోయొదద్నుండి బయలుదేరి వచుచ్చు, తముమ్ను ఎదురొక్నుటకు 

దారిలో నిలిచియునన్ మోషే అహరోనులను కలిసికొని 

నిరగ్మకాండము 5:21 => యెహోవా మిముమ్ చూచి నాయ్యము తీరుచ్నుగాక; ఫరో యెదుటను అతని 

దాసుల యెదుటను మముమ్ను అసహుయ్లనుగా చేసి మముమ్ చంపుటకై వారిచేతికి ఖడగ్మిచిచ్తిరని 

వారితో అనగా 

నిరగ్మకాండము 5:22 => మోషే యెహోవా యొదద్కు తిరిగివెళి ల్ పర్భువా, నీవేల ఈ పర్జలకు కీడు 

చేసితివి? ననేన్ల పంపితివి? 

నిరగ్మకాండము 5:23 => నేను నీ పేరట మాటలాడుటకు ఫరో యొదద్కు వచిచ్నపప్టినుండి అతడు 

ఈ జనులకు కీడే చేయుచునాన్డు, నీ జనులను నీవు విడిపింపను లేదనెను. 

నిరగ్మకాండము 22:21 => పరదేశిని విసికింపవదుద్, బాధింపవదుద్; మీరు ఐగుపుత్ దేశములో 

పరదేశులైయుంటిరి గదా. 

నిరగ్మకాండము 23:9 => పరదేశిని బాధింపకూడదు; పరదేశి మనసుస్ ఎటుల్ండునో మీరెరుగుదురు; 

మీరు ఐగుపుత్ దేశములో పరదేశులైయుంటిరిగదా. 
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లేవీయకాండము 19:34 => మీ మధయ్ నివసించు పరదేశిని మీలో పుటిట్నవానివలె ఎంచవలెను, 

నినున్వలె వానిని పేర్మింపవలెను, ఐగుపుత్ దేశములో మీరు పరదేశులైయుంటిరి; నేను మీ దేవుడనైన 

యెహోవాను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 10:19 => మీరు ఐగుపుత్ దేశములో పరదేశులైయుంటిరి గనుక పరదేశిని 

జాలితలచుడి. 

కీరత్నలు 105:11 => కొలవబడిన సావ్సథ్య్ముగా కనానుదేశమును మీకిచెచ్దనని ఆయన సెలవిచెచ్ను 

కీరత్నలు 105:12 => ఆ మాట యాకోబునకు కటట్డగాను ఇశార్యేలునకు నితయ్ నిబంధనగాను 

సిథ్రపరచియునాన్డు. 

కీరత్నలు 105:23 => ఇశార్యేలు ఐగుపుత్లోనికి వచెచ్ను యాకోబు హాము దేశమందు పరదేశిగా 

నుండెను. 

కీరత్నలు 105:24 => ఆయన తన పర్జలకు బహు సంతానవృదిధ్ కలుగజేసెను వారి విరోధులకంటె 

వారికి అధికబలము దయచేసెను. 

కీరత్నలు 105:25 => తన పర్జలను పగజేయునటుల్ను తన సేవకులయెడల కుయుకిత్గా 

నడచునటుల్ను ఆయన వారి హృదయములను తిర్పెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:6 => అయితే దేవుడు అతని సంతానము అనయ్దేశమందు 

పరవాసులగుదురనియు, ఆ దేశసుథ్లు ననూన్రు సంవతస్రముల మటుట్కు వారిని దాసయ్మునకు 

లోపరుచుకొని బాధపెటుట్దురనియు చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:7 => మరియు దేవుడు ఏ జనమునకు వారు దాసులైయుందురో ఆ 

జనమును నేను విమరశ్చేయుదుననియు, ఆ తరువాత వారు వచిచ్ ఈ చోట ననున్ సేవింతురనియు 

చెపెప్ను. 

హెబీర్యులకు 11:8 => అబార్హాము పిలువబడినపుప్డు విశావ్సమునుబటిట్ ఆ పిలుపునకు లోబడి, 

తాను సావ్సథ్య్ముగా పొందనైయునన్ పర్దేశమునకు బయలువెళె ల్ను. మరియు ఎకక్డికి వెళల్వలెనో అది 

ఎరుగక బయలువెళె ల్ను 
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హెబీర్యులకు 11:9 => విశావ్సమునుబటిట్ అతడును, అతనితో ఆ వాగాద్నమునకు సమాన 

వారసులైన ఇసాస్కు యాకోబు అనువారును, గుడారములలో నివసించుచు, అనుయ్ల దేశములో 

ఉనన్టుట్గా వాగద్తత్ దేశములో పరవాసులైరి.  

హెబీర్యులకు 11:10 => ఏలయనగా దేవుడు దేనికి శిలిప్యు నిరామ్ణకుడునై యునాన్డో, పునాదులు 

గల ఆ పటట్ణము కొరకు అబార్హాము ఎదురుచూచుచుండెను. 

హెబీర్యులకు 11:11 => విశావ్సమునుబటిట్ శారాయు వాగాద్నము చేసినవాడు నమమ్దగినవాడని 

యెంచుకొనెను గనుక తాను వయసుస్ గతించినదైనను గరభ్ము ధరించుటకు శకిత్పొందెను. 

హెబీర్యులకు 11:12 => అందుచేత మృతతులుయ్డైన ఆ యొకనినుండి , సంఖయ్కు 

ఆకాశనక్షతర్ములవలెను, సముదర్తీరమందలి లెకిక్ంపశకయ్ముకాని యిసుకవలెను సంతానము 

కలిగెను. 

హెబీర్యులకు 11:13 => వీరందరు ఆ వాగాద్నముల ఫలము అనుభవింపక పోయినను, 

దూరమునుండి చూచి వందనము చేసి, తాము భూమిమీద పరదేశులమును యాతిర్కులమునై 

యునాన్మని ఒపప్కొని, విశావ్సము గలవారై మృతినొందిరి. 

నిరగ్మకాండము 12:40 => ఇశార్యేలీయులు ఐగుపుత్లో నివసించిన కాలము నాలుగు వందల 

ముపప్ది సంవతస్రములు. 

నిరగ్మకాండము 12:41 => ఆ నాలుగు వందల ముపప్ది సంవతస్రములు గడచిన తరువాత 

జరిగినదేమనగా, ఆ దినమందే యెహోవా సేనలనిన్యు ఐగుపుత్ దేశములోనుండి బయలుదేరిపోయెను. 

గలతీయులకు 3:17 => నేను చెపుప్నదేమనగా నాలుగువందల ముపప్ది సంవతస్రములైన తరువాత 

వచిచ్న ధరమ్శాసత్రము, వాగాద్నమును నిరరథ్కము చేయునంతగా పూరవ్మందు దేవునిచేత సిథ్రపరచబడిన 

నిబంధనను కొటిట్వేయదు. 

ఆదికాండము 46:2 => అపుప్డు రాతిర్ దరశ్నములయందు దేవుడు యాకోబూ యాకోబూ అని 

ఇశార్యేలును పిలిచెను. అందుకతడు చితత్ము పర్భువా అనెను. 

ఆదికాండము 46:3 => ఆయన నేనే దేవుడను, నీ తండిర్ దేవుడను, ఐగుపుత్నకు వెళుల్టకు 

భయపడకుము, అకక్డ నినున్ గొపప్ జనముగా చేసెదను. 
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ఆదికాండము 46:6 => వారు, అనగా యాకోబును అతని యావతుత్ సంతానమును, తమ 

పశువులను తాము కనానులో సంపాదించిన సంపద యావతుత్ను తీసికొని ఐగుపుత్నకు వచిచ్రి.  

ఆదికాండము 47:4 => మరియు వారు కనాను దేశమందు కరవు భారముగా ఉనన్ందున నీ 

దాసులకు కలిగియునన్ మందలకు మేత లేదు గనుక ఈ దేశములో కొంత కాలముండుటకు 

వచిచ్తివిు. కాబటిట్ గోషెను దేశములో నీ దాసులు నివసింప సెలవిమమ్ని ఫరోతో అనగా 

నిరగ్మకాండము 1:11 => కాబటిట్ వారిమీద పెటిట్న భారములలో వారిని శర్మపెటుట్టకు వెటిట్పనులు 

చేయించు అధికారులను వారిమీద నియమింపగా వారు ఫరోకొరకు ధానాయ్దులను నిలువచేయు 

పీతోము రామెసేసను పటట్ణములను కటిట్రి. 

నిరగ్మకాండము 1:14 => వారు ఇశార్యేలీయులచేత చేయించుకొనిన పర్తి పనియు కఠినముగా 

ఉండెను. వారు జిగటమంటి పనిలోను, ఇటుకల పనిలోను, పొలములో చేయు పర్తిపనిలోను 

కఠినసేవ చేయించి వారి పార్ణములను విసికించిరి. 

నిరగ్మకాండము 3:2 => ఒక పొద నడిమిని అగిన్జావ్లలో యెహోవా దూత అతనికి 

పర్తయ్క్షమాయెను. అతడు చూచినపుప్డు అగిన్వలన ఆ పొద మండుచుండెను. గాని పొద కాలిపోలేదు. 

నిరగ్మకాండము 3:17 => ఐగుపుత్ బాధలోనుండి పాలు తేనెలు పర్వహించు దేశమునకు, అనగా 

కనానీయులు హితీత్యులు అమోరీయులు పెరిజీజ్యులు హివీవ్యులు యెబూసీయులునన్ దేశమునకు 

మిముమ్ రపిప్ంచెదనని సెలవిచిచ్తినని వారితో చెపుప్ము. 

నిరగ్మకాండము 6:4 => మరియు వారు పరవాసము చేసిన దేశమగు కనానుదేశమును 

వారికిచుచ్టకు నా నిబంధనను వారితో సిథ్రపరచితిని. 

సంఖాయ్కాండము 20:15 => మా పితరులు ఐగుపుత్నకు వెళి ల్రి; మేము చాలా దినములు ఐగుపుత్లో 

నివసించితివిు; ఐగుపీత్యులు మముమ్ను మా పితరులను శర్మపెటిట్రి. 

యెహోషువ 21:43 => యెహోవా పర్మాణము చేసి వారి పితరుల కిచెచ్దనని చెపిప్న దేశమంతయు 

ఆయన ఇశార్యేలీయుల కపప్గించెను. వారు దాని సావ్ధీనపరచుకొని దానిలో నివసించిరి. 

కీరత్నలు 105:25 => తన పర్జలను పగజేయునటుల్ను తన సేవకులయెడల కుయుకిత్గా 

నడచునటుల్ను ఆయన వారి హృదయములను తిర్పెప్ను. 
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యెషయా 44:8 => మీరు వెరవకుడి భయపడకుడి పూరవ్కాలమునుండి నేను నీకు ఆ సంగతి 

వినిపించి తెలియజేయలేదా? మీరే నాకు సాకుష్లు, నేను తపప్ వేరొక దేవుడునాన్డా? నేను తపప్ 

ఆశర్యదురగ్మేదియు లేదు, ఉనన్టుట్ నేనెరుగను. 

యెహెజేక్లు 16:4 => నీ జననవిధము చూడగా నీవు పుటిట్ననాడు నీ నాభిసూతర్ము కోయబడలేదు, 

శుభర్మగుటకు నీవు నీళల్తో కడుగబడను లేదు, వారు నీకు ఉపుప్ రాయకపోయిరి బటట్చుటట్కపోయిరి. 

యెహెజేక్లు 20:6 => వారిని ఐగుపుత్ దేశములోనుండి రపిప్ంచి వారికొరకు నేను విచారించినదియు, 

పాలు తేనెలు పర్వహించునదియు, సకల దేశములకు ఆభరణమైనదియునైన దేశములోనికి 

తోడుకొనిపోయెదనని చెపిప్న కాలముననే నేను పర్మాణము చేసితిని. 

యోహాను 8:33 => వారు మేము అబార్హాము సంతానము, మేము ఎనన్డును ఎవనికిని దాసులమై 

యుండలేదే; మీరు సవ్తంతుర్లుగా చేయబడుదురని యేల చెపుప్చునాన్వని ఆయనతో అనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:17 => అయితే దేవుడు అబార్హామునకు అనుగర్హించిన వాగాద్నకాలము 

సమీపించినకొలది పర్జలు ఐగుపుత్లో విసాత్రముగా వృదిధ్పొందిరి. తుదకు యోసేపును ఎరుగని వేరొక 

రాజు ఐగుపుత్ను ఏలనారంభించెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:11 => పేతురుకు తెలివివచిచ్ పర్భువు తన దూతను పంపి హేరోదు 

చేతిలోనుండియు, యూదులను పర్జలు నాకు చేయనుదేద్శించిన వాటనిన్టినుండియు ననున్ 

తపిప్ంచియునాన్డని యిపుప్డు నాకు నిజముగా తెలియునని అనుకొనెను. 

వచనము 14 

వారు నాలుగువందల యేండుల్ వీరిని శర్మ పెటుట్దురు; వీరు ఎవరికి దాసులవుదురో ఆ జనమునకు 

నేనే తీరుప్ తీరుచ్దును. తరువాత వారు మికిక్లి ఆసిత్తో బయలుదేరి వచెచ్దరు. 

ఆదికాండము 46:1 => అపుప్డు ఇశార్యేలు తనకు కలిగినదంతయు తీసికొని పర్యాణమై 

బెయేరె ష్బాకు వచిచ్ తన తండిర్యైన ఇసాస్కు దేవునికి బలులనరిప్ంచెను. 

ఆదికాండము 46:2 => అపుప్డు రాతిర్ దరశ్నములయందు దేవుడు యాకోబూ యాకోబూ అని 

ఇశార్యేలును పిలిచెను. అందుకతడు చితత్ము పర్భువా అనెను. 
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ఆదికాండము 46:3 => ఆయన నేనే దేవుడను, నీ తండిర్ దేవుడను, ఐగుపుత్నకు వెళుల్టకు 

భయపడకుము, అకక్డ నినున్ గొపప్ జనముగా చేసెదను. 

ఆదికాండము 46:4 => నేను ఐగుపుత్నకు నీతోగూడ వచెచ్దను, అంతేకాదు నేను నిశచ్యముగా 

నినున్ తిరిగి తీసికొని వచెచ్దను, యోసేపు నీ కనున్లమీద తన చెయియ్ యుంచునని సెలవియయ్గా 

ఆదికాండము 46:5 => యాకోబు లేచి బెయేరె ష్బా నుండి వెళె ల్ను. ఫరో అతని నెకిక్ంచి తీసికొని 

వచుచ్టకు పంపిన బండల్మీద ఇశార్యేలు కుమారులు తమ తండిర్యైన యాకోబును తమ పిలల్లను 

తమ భారయ్లను ఎకిక్ంచిరి. 

ఆదికాండము 46:6 => వారు, అనగా యాకోబును అతని యావతుత్ సంతానమును, తమ 

పశువులను తాము కనానులో సంపాదించిన సంపద యావతుత్ను తీసికొని ఐగుపుత్నకు వచిచ్రి.  

ఆదికాండము 46:7 => అతడు తన కుమారులను తన కుమారుల కుమారులను తన కుమారెత్లను 

తన కుమారుల కుమారెత్లను తన యావతుత్ సంతానమును ఐగుపుత్నకు తనతోకూడ తీసికొనివచెచ్ను. 

ఆదికాండము 46:8 => యాకోబును అతని కుమారులును ఐగుపుత్నకు వచిచ్రి. ఇశార్యేలు 

కుమారుల పేళుల్ ఇవే; 

ఆదికాండము 46:9 => యాకోబు జేయ్షఠ్ కుమారుడు రూబేను. రూబేను కుమారులైన హనోకు పలుల్ 

హెసోర్ను కరీమ్. 

ఆదికాండము 46:10 => షిమోయ్ను కుమారులైన యెమూయేలు యామీను ఓహదు యాకీను 

సోహరు కనానీయు రాలి కుమారుడైన షావూలు. 

ఆదికాండము 46:11 => లేవి కుమారులైన గెరో ష్ను కహాతు మెరారి 

ఆదికాండము 46:12 => యూదా కుమారులైన ఏరు ఓనాను షేలా పెరెసు జెరహు. ఆ ఏరును 

ఓనానును కనాను దేశములో చనిపోయిరి. పెరెసు కుమారులైన హెసోర్ను హామూలు. 

ఆదికాండము 46:13 => ఇశాశ్ఖారు కుమారులైన తోలా పువావ్ యోబు షిమోర్ను. 

ఆదికాండము 46:14 => జెబూలూను కుమారులైన సెరెదు ఏలోను యహలేలు. 
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ఆదికాండము 46:15 => వీరు లేయా కుమారులు. ఆమె పదద్నరాములో యాకోబు వారిని అతని 

కుమారెత్యైన దీనాను కనెను. అతని కుమారులును అతని కుమారెత్లును అందరును ముపప్ది 

ముగుగ్రు. 

ఆదికాండము 46:16 => గాదు కుమారులైన సిపోయ్ను హగీగ్ షూనీ ఎసోబ్ను ఏరీ ఆరోదీ అరేలీ. 

ఆదికాండము 46:17 => ఆషేరు కుమారులైన ఇమాన్ ఇషావ్ ఇషీవ్ బెరీయా; వారి సహోదరియైన 

శెరహు. ఆ బెరీయా కుమారులైన హెబెరు మలీక్యేలు. 

ఆదికాండము 46:18 => లాబాను తన కుమారెత్యైన లేయాకిచిచ్న జిలాప్ కుమారులు వీరే. ఆమె 

యీ పదునారు మందిని యాకోబునకు కనెను. 

ఆదికాండము 46:19 => యాకోబు భారయ్యైన రాహేలు కుమారులైన యోసేపు బెనాయ్మీను. 

ఆదికాండము 46:20 => యోసేపునకు మనషే ష్ ఎఫార్యిములు పుటిట్రి. వారిని ఐగుపుత్దేశమందు 

ఓనుకు యాజకుడగు పోతీఫెర కుమారెత్యైన ఆసెనతు అతనికి కనెను. 

ఆదికాండము 46:21 => బెనాయ్మీను కుమారులైన బెల బేకెరు అషేబ్లు గెరా నయమాను ఏహీరోషు 

ముపీప్ము హుపీప్ము ఆరుద్. 

ఆదికాండము 46:22 => యాకోబునకు రాహేలు కనిన కుమారులగు వీరందరు పదునలుగురు. 

ఆదికాండము 46:23 => దాను కుమారుడైన హుషీము. 

ఆదికాండము 46:24 => నఫాత్లి కుమారులైన యహనేలు గూనీ యేసెరు షిలేల్ము. 

ఆదికాండము 46:25 => లాబాను తన కుమారెత్యైన రాహేలునకు ఇచిచ్న బిలాహ్ కుమారులు వీరే. 

ఆమె వారిని యాకోబునకు కనెను. వారందరు ఏడుగురు. 

ఆదికాండము 46:26 => యాకోబు కోడండర్ను వినాయించి అతని గరభ్వాసమున పుటిట్ యాకోబుతో 

ఐగుపుత్నకు వచిచ్న వారందరు అరువది ఆరుగురు. 

ఆదికాండము 46:27 => ఐగుపుత్లో అతనికి పుటిట్న యోసేపు కుమారులిదద్రు; ఐగుపుత్నకు వచిచ్న 

యాకోబు కుటుంబపు వారందరు డెబబ్ది మంది. 

ఆదికాండము 46:28 => అతడు గోషెనుకు తోర్వ చూపుటకు యోసేపు నొదద్కు తనకు ముందుగా 

యూదాను పంపెను. వారు గోషెను దేశమునకు రాగా 
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ఆదికాండము 46:29 => యోసేపు తన రథమును సిదధ్ము చేయించి తన తండిర్యైన ఇశార్యేలును 

ఎదురొక్నుటకు గోషెనుకు వెళి ల్ అతనికి కనబడెను. అపుప్డతడు అతని మెడమీద పడి అతని మెడ 

పటుట్కొని యెంతో ఏడెచ్ను. 

ఆదికాండము 46:30 => అపుప్డు ఇశార్యేలు యోసేపుతో నీవింక బర్దికియునాన్వు; నీ ముఖము 

చూచితిని గనుక నేనికను చనిపోవుదునని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 46:31 => యోసేపు తన సహోదరులను తన తండిర్ కుటుంబపు వారిని చూచి నేను 

వెళి ల్ యిది ఫరోకు తెలియచేసి, కనానుదేశములో ఉండిన నా సహోదరులును నా తండిర్ కుటుంబపు 

వారును నాయొదద్కు వచిచ్రి; 

ఆదికాండము 46:32 => ఆ మనుషుయ్లు పశువులు గలవారు, వారు గొఱ ఱ్ల కాపరులు. వారు తమ 

గొఱ ఱ్లను పశువులను తమకు కలిగినదంతయు తీసికొనివచిచ్రని అతనితో చెపెప్దను. 

ఆదికాండము 46:33 => గొఱ ఱ్ల కాపరియైన పర్తివాడు ఐగుపీత్యులకు హేయుడు గనుక ఫరో 

మిముమ్ను పిలిపించి మీ వృతిత్ యేమిటని అడిగినయెడల 

ఆదికాండము 46:34 => మీరు గోషెను దేశమందు కాపురముండునటుల్ మా చినన్తనమునుండి 

ఇదివరకు నీ దాసులమైన మేమును మా పూరివ్కులును పశువులు గలవారమై యునాన్మని 

ఉతత్రమియుయ్డని చెపెప్ను.  

నిరగ్మకాండము 6:5 => ఐగుపీత్యులు దాసతవ్మునకు లోపరచియునన్ ఇశార్యేలీయుల 

మూలుగును విని నా నిబంధనను జాఞ్పకము చేసికొనియునాన్ను. 

నిరగ్మకాండము 6:6 => కాబటిట్ నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఈలాగు చెపుప్ము నేనే యెహోవాను; నేను 

ఐగుపీత్యులు మోయించు బరువుల కిర్ందనుండి మిముమ్ను వెలుపలికి రపిప్ంచి , వారి 

దాసతవ్ములోనుండి మిముమ్ను విడిపించి, నా బాహువు చాపి గొపప్ తీరుప్లుతీరిచ్ మిముమ్ను 

విడిపించి, 

నిరగ్మకాండము 7:1 => కాగా యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను ఇదిగో నినున్ ఫరోకు దేవునిగా 

నియమించితిని; నీ అనన్ అహరోను నీకు పర్వకత్గా నుండును. 
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నిరగ్మకాండము 14:31 => యెహోవా ఐగుపీత్యులకు చేసిన గొపప్ కారయ్మును ఇశార్యేలీయులు 

చూచిరి గనుక ఆ పర్జలు యెహోవాకు భయపడి యెహోవాయందును ఆయన సేవకుడైన 

మోషేయందును నమమ్కముంచిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:20 => యెహోవా మిముమ్ను చేపటిట్ నేడునన్టుల్ మీరు తనకు 

సవ్కీయజనముగా నుండుటకై, ఐగుపుత్ దేశములోనుండి ఆ యినుప కొలిమిలోనుండి మిముమ్ను 

రపిప్ంచెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:22 => మరియు యెహోవా ఐగుపుత్మీదను ఫరోమీదను అతని 

యింటివారందరిమీదను బాధకరములైన గొపప్ సూచక కిర్యలను అదుభ్తములను మన 

కనున్లయెదుట కనుపరచి, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:18 => నీ దేవుడైన యెహోవా ఫరోకును ఐగుపుత్ దేశమంతటికిని 

చేసినదానిని, అనగా నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ రపిప్ంచినపుప్డు 

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:19 => నీ కనున్లు చూచిన ఆ గొపప్ శోధనలను సూచక కిర్యలను 

మహతాక్రయ్ములను బాహుబలమును, చాచిన చేతిని బాగుగ జాఞ్పకము చేసికొనుము. నీకు భయము 

పుటిట్ంచుచునన్ ఆ జనులకందరికి నీ దేవుడైన యెహోవా ఆలాగే చేయును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 11:2 => నీ దేవుడైన యెహోవా చేసిన శిక్షను ఆయన మహిమను ఆయన 

బాహుబలమును ఆయన చాపిన చేతిని 

దివ్తీయోపదేశకాండము 11:3 => ఐగుపుత్లో ఐగుపుత్ రాజైన ఫరోకును అతని సమసత్ దేశమునకును 

ఆయన చేసిన సూచక కిర్యలను కారయ్ములను 

దివ్తీయోపదేశకాండము 11:4 => ఆయన ఐగుపుత్ దండునకును దాని గుఱ ఱ్ములకును 

రథములకును చేసినదానిని, వారు మిముమ్ను తరుముచుండగా ఆయన ఎఱ ఱ్సముదర్ జలమును 

వారిమీద పర్వహింపజేసిన దానిని 

యెహోషువ 24:4 => ఇసాస్కునకు నేను యాకోబు ఏశావుల నిచిచ్తిని. శేయీరు మనయ్ములను 

సావ్ధీనపరచుకొనునటుల్ వాటిని ఏశావు కిచిచ్తిని. యాకోబును అతని కుమారులును ఐగుపుత్లోనికి 

దిగిపోయిరి. 
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యెహోషువ 24:5 => తరువాత నేను మోషే అహరోనులను పంపి, దాని మధయ్ను నేను చేసిన 

కిర్యలవలన ఐగుపీత్యులను హతముచేసి మిముమ్ను వెలుపలికి రపిప్ంచితిని. 

యెహోషువ 24:6 => నేను ఐగుపుత్లోనుండి మీ తండుర్లను రపిప్ంచినపుప్డు మీరు 

సముదర్మునొదద్కు రాగా ఐగుపీత్యులు రథములతోను రౌతులతోను మీ తండుర్లను 

ఎఱ ఱ్సముదర్మువరకు తరిమిరి. 

యెహోషువ 24:7 => వారు యెహోవాకు మొఱ ఱ్పెటిట్నపుప్డు ఆయన మీకును ఐగుపీత్యులకును 

మధయ్ చీకటి కలిప్ంచి సముదర్మును వారిమీదికి రపిప్ంచి వారిని ముంచివేసెను. ఐగుపుత్ దేశములో 

నేను చేసినదానిని మీరు కనున్లార చూచితిరి. అటుతరువాత మీరు బహు దినములు అరణయ్ములో 

నివసించితిరి. 

యెహోషువ 24:17 => ఐగుపుత్దేశమను దాసుల గృహములోనుండి మనలను మన తండుర్లను 

రపిప్ంచి , మన కనున్లయెదుట ఆ గొపప్ సూచకకిర్యలను చేసి , మనము నడిచిన 

మారగ్ములనిన్టిలోను, మనము వెళి ల్న పర్జలందరిమధయ్ను మనలను కాపాడిన యెహోవాయే మన 

దేవుడు. 

1 సమూయేలు 12:8 => యాకోబు ఐగుపుత్నకు వచిచ్న పిమమ్ట మీ పితరులు యెహోవాకు 

మొఱ ఱ్పెటట్గా ఆయన మోషే అహరోనులను పంపినందున వారు మీ పితరులను ఐగుపుత్లోనుండి 

తోడుకొని వచిచ్ యీ సథ్లమందు నివసింపజేసిరి. 

నెహెమాయ్ 9:9 => నీవు నీతిమంతుడవై యుండి నీ మాటచొపుప్న జరిగించితివి. ఐగుపుత్లో మా 

పితరులు పొందిన శర్మను నీవు చూచితివి, ఎఱ ఱ్సముదర్మునొదద్ వారి మొఱ ఱ్ను నీవు వింటివి. 

నెహెమాయ్ 9:10 => ఫరోయు అతని దాసులందరును అతని దేశపు జనులందరును వారియెడల 

బహు గరవ్ముగా పర్వరిత్ంచిరని నీకు తెలియగా నీవు వారియెదుట సూచక కిర్యలను 

మహతాక్రయ్ములను చూపించితివి. ఆలాగున చేయుటవలన నీవు ఈ దినమందునన్టుట్గా 

పర్సిదిధ్నొందితివి. 
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నెహెమాయ్ 9:11 => మరియు నీ జనులయెదుట నీవు సముదర్మును విభాగించినందున వారు 

సముదర్ము మధయ్ పొడినేలను నడచిరి, ఒకడు లోతునీట రాయి వేసినటుల్ వారిని తరిమినవారిని 

అగాధజలములలో నీవు పడవేసితివి. 

కీరత్నలు 51:4 => నీకు కేవలము నీకే విరోధముగా నేను పాపము చేసియునాన్ను నీ దృషిట్యెదుట 

నేను చెడుతనము చేసియునాన్ను కావున ఆజఞ్ ఇచుచ్నపుప్డు నీవు నీతిమంతుడవుగా అగపడుదువు 

తీరుప్ తీరుచ్నపుప్డు నిరమ్లుడవుగా అగపడుదువు.  

కీరత్నలు 78:43 => ఐగుపుత్లో తన సూచకకిర్యలను సోయను కేష్తర్మందు తన అదుభ్తములను 

ఆయన చూపిన దినమును వారు జఞ్పిత్కి తెచుచ్కొనలేదు. 

కీరత్నలు 78:44 => ఐగుపీత్యులు తార్గలేకుండ నైలునది కాలువలను వారి పర్వాహజలములను 

ఆయన రకత్ముగా మారెచ్ను  

కీరత్నలు 78:45 => ఆయన వారిమీదికి జోరీగలను గుంపుగా విడిచెను అవి వారిని తినివేసెను 

కపప్లను విడిచెను అవి వారిని నాశనము చేసెను. 

కీరత్నలు 78:46 => ఆయన వారి పంటను చీడపురుగులకిచెచ్ను వారి కషట్ఫలములను 

మిడతలకపప్గించెను. 

కీరత్నలు 78:47 => వడగండల్చేత వారి దార్క్షతీగెలను హిమముచేత వారి మేడిచెటల్ను ఆయన 

పాడుచేసెను. 

కీరత్నలు 78:48 => వారి పశువులను వడగండల్ పాలుచేసెను. వారి మందలను పిడుగుల 

పాలుచేసెను. 

కీరత్నలు 78:49 => ఆయన ఉపదర్వము కలుగజేయు దూతల సేనగా తన కోపాగిన్ని ఉగర్తను 

మహోగర్తను శర్మను వారిమీద విడిచెను. 

కీరత్నలు 78:50 => తన కోపమునకు ఆయన తోర్వ చదునుచేసెను మరణమునుండి వారి 

పార్ణమును తపిప్ంపక వారి జీవమును తెగులునకు అపప్గించెను. 

కీరత్నలు 78:51 => ఐగుపుత్లోని జేయ్షు ఠ్లనందరిని హాము గుడారములలోనునన్ బలపార్రంభమైన 

పర్థమసంతానమును ఆయన సంహరించెను. 
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కీరత్నలు 105:27 => వారు ఐగుపీత్యుల మధయ్ను ఆయన సూచక కిర్యలను హాము దేశములో 

మహతాక్రయ్ములను జరిగించిరి 

కీరత్నలు 105:28 => ఆయన అంధకారము పంపి చీకటి కమమ్జేసెను వారు ఆయన మాటను 

ఎదిరింపలేదు. 

కీరత్నలు 105:29 => ఆయన వారి జలములను రకత్ముగా మారెచ్ను వారి చేపలను చంపెను. 

కీరత్నలు 105:30 => వారి దేశములో కపప్లు నిండెను అవి వారి రాజుల గదులలోనికి వచెచ్ను. 

కీరత్నలు 105:31 => ఆయన ఆజఞ్ ఇయయ్గా జోరీగలు పుటెట్ను వారి పార్ంతములనిన్టిలోనికి దోమలు 

వచెచ్ను. 

కీరత్నలు 105:32 => ఆయన వారిమీద వడగండల్ వాన కురిపించెను. వారి దేశములో అగిన్జావ్లలు 

పుటిట్ంచెను. 

కీరత్నలు 105:33 => వారి దార్క్షతీగెలను వారి అంజూరపు చెటల్ను పడగొటెట్ను వారి 

పార్ంతములయందలి వృక్షములను విరుగకొటెట్ను. 

కీరత్నలు 105:34 => ఆయన ఆజఞ్ ఇయయ్గా పెదద్ మిడతలును లెకక్లేని చీడపురుగులును వచెచ్ను, 

కీరత్నలు 105:35 => అవి వారిదేశపు కూరచెటల్నిన్టిని వారి భూమి పంటలను తినివేసెను. 

కీరత్నలు 105:36 => వారి దేశమందలి సమసత్ జేయ్షు ఠ్లను వారి పర్థమ సంతానమును ఆయన 

హతము చేసెను. 

కీరత్నలు 105:37 => అకక్డనుండి తన జనులను వెండి బంగారములతో ఆయన రపిప్ంచెను వారి 

గోతర్ములలో నిసస్తుత్వచేత తొటిర్లుల్ వాడొకక్డైనను లేకపోయెను. 

కీరత్నలు 135:9 => ఐగుపూత్, నీ మధయ్ను ఫరోయెదుటను అతని ఉదోయ్గసుథ్ల యెదుటను ఆయనే 

సూచక కిర్యలను మహతాక్రయ్ములను జరిగించెను. 

కీరత్నలు 135:14 => యెహోవా తన పర్జలకు నాయ్యము తీరుచ్ను తన సేవకులనుబటిట్ ఆయన 

సంతాపమునొందును. 

నిరగ్మకాండము 3:21 => జనులయెడల ఐగుపీత్యులకు కటాక్షము కలుగజేసెదను గనుక మీరు 

వెళుల్నపుప్డు వటిట్చేతులతో వెళల్రు. 
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నిరగ్మకాండము 3:22 => పర్తి సతరీయు తన పొరుగుదానిని తన యింటనుండు దానిని వెండినగలను 

బంగారునగలను వసత్రములను ఇమమ్ని అడిగి తీసికొని, మీరు వాటిని మీ కుమారులకును మీ 

కుమారెత్లకును ధరింపచేసి ఐగుపీత్యులను దోచుకొందురనెను. 

నిరగ్మకాండము 12:35 => ఇశార్యేలీయులు మోషే మాట చొపుప్న చేసి ఐగుపీత్యులయొదద్ వెండి 

నగలను బంగారు నగలను వసత్రములను అడిగి తీసికొనిరి. 

నిరగ్మకాండము 12:36 => యెహోవా పర్జలయెడల ఐగుపీత్యులకు కటాక్షము కలుగజేసెను గనుక 

వారు వారికి కావలసిన వాటిని ఇచిచ్రి. అటుల్ వారు ఐగుపీత్యులను దోచుకొనిరి. 

కీరత్నలు 105:37 => అకక్డనుండి తన జనులను వెండి బంగారములతో ఆయన రపిప్ంచెను వారి 

గోతర్ములలో నిసస్తుత్వచేత తొటిర్లుల్ వాడొకక్డైనను లేకపోయెను. 

ఆదికాండము 15:1 => ఇవి జరిగిన తరువాత యెహోవా వాకయ్ము అబార్మునకు దరశ్నమందు వచిచ్ 

అబార్మా, భయపడకుము; నేను నీకు కేడెము, నీ బహుమానము అతయ్ధికమగునని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 46:4 => నేను ఐగుపుత్నకు నీతోగూడ వచెచ్దను, అంతేకాదు నేను నిశచ్యముగా 

నినున్ తిరిగి తీసికొని వచెచ్దను, యోసేపు నీ కనున్లమీద తన చెయియ్ యుంచునని సెలవియయ్గా 

ఆదికాండము 48:21 => మరియు ఇశార్యేలు ఇదిగో నేను చనిపోవుచునాన్ను, అయినను దేవుడు 

మీకు తోడైయుండి మీ పితరుల దేశమునకు మిముమ్ను మరల తీసికొనిపోవును. 

ఆదికాండము 50:24 => యోసేపు తన సహోదరులను చూచి నేను చనిపోవుచునాన్ను; దేవుడు 

నిశచ్యముగా మిముమ్ను చూడవచిచ్, యీ దేశములోనుండి తాను అబార్హాము ఇసాస్కు 

యాకోబులతో పర్మాణము చేసి యిచిచ్న దేశమునకు మిముమ్ను తీసికొనిపోవునని చెపెప్ను 

నిరగ్మకాండము 2:24 => కాగా దేవుడు వారి మూలుగును విని, అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులతో 

తాను చేసిన నిబంధనను జాఞ్పకము చేసికొనెను. 

నిరగ్మకాండము 3:8 => కాబటిట్ ఐగుపీత్యుల చేతిలోనుండి వారిని విడిపించుటకును, ఆ 

దేశములోనుండి విశాలమైన మంచి దేశమునకు, అనగా కనానీయులకు హితీత్యులకు 

అమోరీయులకు పెరిజీజ్యులకు హివీవ్యులకు యెబూసీయులకు నివాససాథ్నమై, పాలు తేనెలు 

పర్వహించు దేశమునకు వారిని నడిపించుటకును దిగివచిచ్యునాన్ను. 
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నిరగ్మకాండము 3:17 => ఐగుపుత్ బాధలోనుండి పాలు తేనెలు పర్వహించు దేశమునకు, అనగా 

కనానీయులు హితీత్యులు అమోరీయులు పెరిజీజ్యులు హివీవ్యులు యెబూసీయులునన్ దేశమునకు 

మిముమ్ రపిప్ంచెదనని సెలవిచిచ్తినని వారితో చెపుప్ము. 

నిరగ్మకాండము 3:20 => కాని, నేను నా చెయియ్ చాపి ఐగుపుత్ మధయ్మున నేను చేయదలచియునన్ 

నా అదుభ్తములనిన్టిని చూపి దాని పాడుచేసెదను. అటుతరువాత అతడు మిముమ్ పంపివేయును. 

నిరగ్మకాండము 11:1 => మరియు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను ఫరోమీదికిని ఐగుపుత్మీదికిని 

ఇంకొక తెగులును రపిప్ంచెదను. అటుతరువాత అతడు ఇకక్డనుండి మిముమ్ను పోనిచుచ్ను. అతడు 

మిముమ్ను పోనిచుచ్నపుప్డు ఇకక్డనుండి మిముమ్ను బొతిత్గా వెళల్గొటుట్ను. 

కీరత్నలు 105:42 => ఏలయనగా ఆయన తన పరిశుదధ్ వాగాద్నమును తనసేవకుడైన అబార్హామును 

జాఞ్పకము చేసికొని 

సామెతలు 8:21 => ననున్ పేర్మించువారిని ఆసిత్కరత్లుగా చేయుదును వారి నిధులను నింపుదును. 

యెహెజేక్లు 20:6 => వారిని ఐగుపుత్ దేశములోనుండి రపిప్ంచి వారికొరకు నేను విచారించినదియు, 

పాలు తేనెలు పర్వహించునదియు, సకల దేశములకు ఆభరణమైనదియునైన దేశములోనికి 

తోడుకొనిపోయెదనని చెపిప్న కాలముననే నేను పర్మాణము చేసితిని. 

యెహెజేక్లు 21:30 => ఖడగ్మును ఒరలోవేయుము; నీవు సృషిట్ంపబడిన సథ్లములోనే నీవు పుటిట్న 

దేశములోనే నేను నీకు శిక్ష విధింతును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:7 => మరియు దేవుడు ఏ జనమునకు వారు దాసులైయుందురో ఆ 

జనమును నేను విమరశ్చేయుదుననియు, ఆ తరువాత వారు వచిచ్ ఈ చోట ననున్ సేవింతురనియు 

చెపెప్ను. 

వచనము 15 

నీవు కేష్మముగా నీ పితరులయొదద్కు పోయెదవు; మంచి వృదాధ్పయ్మందు పాతిపెటట్బడుదువు. 

ఆదికాండము 25:8 => అబార్హాము నిండు వృదాధ్పయ్మునకు వచిచ్నవాడై మంచి ముసలితనమున 

పార్ణము విడిచి మృతిబొంది తన పితరులయొదద్కు చేరచ్బడెను. 
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సంఖాయ్కాండము 20:24 => అహరోను తన పితరులతో చేరచ్బడును; ఏలయనగా మెరీబా నీళల్యొదద్ 

మీరు నా మాట వినక నామీద తిరుగుబాటు చేసితిరి గనుక నేను ఇశార్యేలీయులకు ఇచిచ్న 

దేశమందు అతడు పర్వేశింపడు. 

సంఖాయ్కాండము 27:13 => నీవు దాని చూచిన తరువాత నీ సహోదరుడైన అహరోను చేరచ్బడినటుల్ 

నీవును నీ సవ్జనులలో చేరచ్బడుదువు.  

నాయ్యాధిపతులు 2:10 => ఆ తరమువారందరు తమ పితరులయొదద్కు చేరబ్బడిరి. వారి తరువాత 

యెహోవానైనను ఆయన ఇశార్యేలీయుల కొరకు చేసిన కారయ్ములనైనను ఎరుగని తరమొకటి పుటట్గా 

యోబు 5:26 => వాటి కాలమున ధానయ్పుపనలు ఇలుల్ చేరునటుల్ పూరణ్వయసుస్గలవాడవై నీవు 

సమాధికి చేరెదవు. 

పర్సంగి 12:7 => మనన్యినది వెనుకటివలెనే మరల భూమికి చేరును, ఆతమ్ దాని దయచేసిన 

దేవునియొదద్కు మరల పోవును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:36 => దావీదు దేవుని సంకలప్ము చొపుప్న తన తరమువారికి సేవచేసి 

నిదిర్ంచి, 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:28 => నేను నీ పితరులయొదద్ నినున్ చేరుచ్దును; నెమమ్దిగలవాడవై నీవు 

నీ సమాధిలోనికి చేరచ్బడుదువు; ఈ సథ్లముమీదికిని దాని కాపురసుథ్లమీదికిని నేను రపిప్ంచు 

అపాయము నీవు కనున్లార చూడవు. 

కీరత్నలు 37:37 => నిరోద్షులను కనిపెటుట్ము యథారథ్వంతులను చూడుము సమాధానపరచువారి 

సంతతి నిలుచును గాని ఒకడైనను నిలువకుండ అపరాధులు నశించుదురు  

యెషయా 57:1 => నీతిమంతులు నశించుట చూచి యెవరును దానిని మనసుస్న పెటట్రు 

భకుత్లైనవారు తీసికొనిపోబడుచునాన్రు కీడు చూడకుండ నీతిమంతులు కొనిపోబడుచునాన్రని 

యెవనికిని తోచదు.  

యెషయా 57:2 => వారు విశార్ంతిలో పర్వేశించుచునాన్రు తమకు సూటిగానునన్ మారగ్మున 

నడచువారు తమ పడకలమీద పరుండి విశర్మించుచునాన్రు. 
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దానియేలు 12:13 => నీవు అంతయ్ము వరకు నిలకడగా ఉండినయెడల విశార్ంతి నొంది 

కాలాంతమందు నీ వంతులో నిలిచెదవు. 

మతత్యి 22:32 => ఆయన సజీవులకే దేవుడు గాని మృతులకు దేవుడు కాడని వారితో చెపెప్ను.  

హెబీర్యులకు 6:13 => దేవుడు అబార్హామునకు వాగాద్నము చేసినపుప్డు తనకంటె ఏ 

గొపప్వానితోడు అని పర్మాణము చేయలేకపోయెను గనుక 

హెబీర్యులకు 6:14 => తనతోడు అని పర్మాణము చేసి నిశచ్యముగా నేను నినున్ ఆశీరవ్దింతును 

నిశచ్యముగా నినున్ విసత్రింపజేతును అని చెపెప్ను. 

హెబీర్యులకు 6:15 => ఆ మాట నమిమ్ అతడు ఓరుప్తో సహించి ఆ వాగాద్నఫలము పొందెను. 

హెబీర్యులకు 6:16 => మనుషుయ్లు తమకంటె గొపప్వానితోడు అని పర్మాణముచేతురు; వారి పర్తి 

వివాదములోను వివాదాంశమును పరిషాక్రము చేయునది పర్మాణమే. 

హెబీర్యులకు 6:17 => ఈ విధముగా దేవుడు తన సంకలప్ము నిశచ్లమైనదని ఆ వాగాద్నమునకు 

వారసులైనవారికి మరి నిశచ్యముగా కనుపరచవలెనని ఉదేద్శించినవాడై, తాను అబదధ్మాడజాలని 

నిశచ్లమైన రెండు సంగతులనుబటిట్, 

హెబీర్యులకు 6:18 => మనయెదుట ఉంచబడిన నిరీక్షణను చేపటుట్టకు శరణాగతులమైన మనకు 

బలమైన ధైరయ్ము కలుగునటుల్ పర్మాణము చేసి వాగాద్నమును దృఢపరచెను. 

హెబీర్యులకు 6:19 => ఈ నిరీక్షణ నిశచ్లమును, సిథ్రమునై, మన ఆతమ్కు లంగరువలెనుండి 

తెరలోపల పర్వేశించుచునన్ది. 

హెబీర్యులకు 11:13 => వీరందరు ఆ వాగాద్నముల ఫలము అనుభవింపక పోయినను, 

దూరమునుండి చూచి వందనము చేసి, తాము భూమిమీద పరదేశులమును యాతిర్కులమునై 

యునాన్మని ఒపప్కొని, విశావ్సము గలవారై మృతినొందిరి. 

హెబీర్యులకు 11:14 => ఈలాగు చెపుప్వారు తమ సవ్దేశమును వెదకుచునాన్మని 

విశదపరచుచునాన్రు కారా? 

హె బీర్ యు ల కు 1 1 : 1 5 = > వా రు ఏ దే శ ము నుం డి వ చిచ్ రో ఆ దే శ ము ను 

జాఞ్పకమందుంచుకొనన్యెడల మరల వెళుల్టకు వారికి వీలుకలిగి యుండును. 
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హెబీర్యులకు 11:16 => అయితే వారు మరి శేర్షఠ్మైన దేశమును, అనగా పరలోకసంబంధమైన 

దేశమును కోరుచునాన్రు. అందుచేత తాను వారి దేవుడనని అనిపించుకొనుటకు దేవుడు వారినిగూరిచ్ 

సిగుగ్పడడు; ఏలయనగా ఆయన వారికొరకు ఒక పటట్ణము సిదద్పరచియునాన్డు 

ఆదికాండము 23:4 => మీ మధయ్ నేను పరదేశినిగాను పరవాసినిగాను ఉనాన్ను. మృతిబొందిన నా 

భారయ్ నా కనున్లయెదుట ఉండకుండ, ఆమెను పాతిపెటుట్టకు మీతావున నా కొక శమ్శానభూమిని 

సావ్సథ్య్ముగా ఇయుయ్డని అడుగగా 

ఆదికాండము 23:19 => ఆ తరువాత అబార్హాము కనాను దేశములో హెబోర్నను 

మమేర్యెదుటనునన్ మకేప్లా పొలము గుహలో తన భారయ్యైన శారాను పాతిపెటెట్ను. 

ఆదికాండము 25:8 => అబార్హాము నిండు వృదాధ్పయ్మునకు వచిచ్నవాడై మంచి ముసలితనమున 

పార్ణము విడిచి మృతిబొంది తన పితరులయొదద్కు చేరచ్బడెను. 

ఆదికాండము 25:9 => హితీత్యుడైన సోహరు కుమారుడగు ఎఫోర్ను పొలమందలి మకేప్లా గుహలో 

అతని కుమారులగు ఇసాస్కును ఇషామ్యేలును అతనిని పాతిపెటిట్రి; అది మమేర్ యెదుట నునన్ది. 

ఆదికాండము 35:29 => ఇసాస్కు కాలము నిండిన వృదుధ్డై పార్ణము విడిచి మృతిబొంది తన 

పితరులయొదద్కు చేరచ్బడెను. అతని కుమారులైన ఏశావు యాకోబులు అతని పాతిపెటిట్రి. 

ఆదికాండము 49:29 => తరువాత అతడు వారి కాజాఞ్పించుచు ఇటల్నెను నేను నా సవ్జనులయొదద్కు 

చేరచ్బడుచునాన్ను. 

ఆదికాండము 49:31 => అకక్డనే వారు అబార్హామును అతని భారయ్యైన శారాను పాతిపెటిట్రి; 

అకక్డనే ఇసాస్కును అతని భారయ్యైన రిబాక్ను పాతి పెటిట్రి; అకక్డనే నేను లేయాను పాతిపెటిట్తిని. 

ఆదికాండము 50:13 => అతని కుమారులు కనాను దేశమునకు అతని శవమును తీసికొనిపోయి 

మకేప్లా పొలమందునన్ గుహలో పాతిపెటిట్రి. దానిని ఆ పొలమును అబార్హాము తనకు శమ్శా 

నముకొరకు సావ్సథ్య్ముగానుండు నిమితత్ము మమేర్ యెదుట హితీత్యుడైన ఎఫోర్ను యెదద్ కొనెను 

పర్సంగి 6:3 => ఒకడు నూరుమంది పిలల్లను కని దీరాఘ్యుషమ్ంతుడై చిరకాలము జీవించినను, 

అతడు సుఖానుభవము నెరుగకయు తగిన రీతిని సమాధి చేయబడకయు నుండినయెడల వాని 

గతికంటె పడిపోయిన పిండము యొకక్ గతి మేలని నేననుకొనుచునాన్ను 
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యిరిమ్యా 8:1 => యెహోవా వాకుక్ ఆ కాలమున శతుర్వులు యూదారాజుల యెముకలను 

అధిపతుల యెముకలను యాజకుల యెముకలను పర్వకత్ల యెముకలను యెరూషలేము నివాసుల 

యెముకలను సమాధులలోనుండి వెలుపలికి తీసి 

యిరిమ్యా 8:2 => వారు పేర్మించుచు పూజించుచు అనుసరించుచు విచారణచేయుచు 

నమసక్రించుచు వచిచ్న ఆ సూరయ్ చందర్ నక్షతర్ముల యెదుట వాటిని పరచెదరు; అవి కూరచ్బడకయు 

పాతిపెటట్బడకయు భూమిమీద పెంటవలె పడియుండును.  

ఆదికాండము 25:7 => అబార్హాము బర్దికిన సంవతస్రములు నూట డెబబ్దియైదు. 

ఆదికాండము 25:8 => అబార్హాము నిండు వృదాధ్పయ్మునకు వచిచ్నవాడై మంచి ముసలితనమున 

పార్ణము విడిచి మృతిబొంది తన పితరులయొదద్కు చేరచ్బడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:1 => దావీదు ఏండుల్ నిండిన వృదుధ్డాయెను గనుక అతడు తన 

కుమారుడైన సొలొమోనును ఇశార్యేలీయుల మీద రాజుగా నియమించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:28 => అతడు వృదాధ్పయ్ము వచిచ్నవాడై ఐశవ్రయ్ పర్భావములు కలిగి, 

మంచి ముదిమిలో మరణమొందెను. అతని తరువాత అతని కుమారుడైన సొలొమోను అతనికి 

మారుగా రాజాయెను. 

యోబు 5:26 => వాటి కాలమున ధానయ్పుపనలు ఇలుల్ చేరునటుల్ పూరణ్వయసుస్గలవాడవై నీవు 

సమాధికి చేరెదవు. 

యోబు 42:17 => పిమమ్ట యోబు కాలము నిండిన వృదుధ్డై మృతినొందెను  

ఆదికాండము 25:17 => ఇషామ్యేలు బర్దికిన సంవతస్రములు నూట ముపప్దియేడు. అపుప్డతడు 

పార్ణము విడిచి మృతిబొంది తన పితరులయొదద్కు చేరచ్బడెను. 

సంఖాయ్కాండము 31:2 => తరువాత నీవు నీ సవ్జనులయొదద్కు చేరచ్బడుదువని మోషేకు 

సెలవియయ్గా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:50 => నీ సహోదరుడైన అహరోను హోరు కొండమీద మృతిబొంది తన 

సవ్జనులయొదద్కు చేరినటుల్ నీవు ఎకక్బోవుచునన్ కొండమీద మృతిబొంది నీ సవ్జనులయొదద్కు 

చేరుదువు. 
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యెహోషువ 3:10 => వారితో యిటల్నెను సరవ్లోకనాధుని నిబంధన మందసము మీకు ముందుగా 

యొరాద్నును దాటబోవుచునన్ది గనుక 

నాయ్యాధిపతులు 8:32 => యోవాషు కుమారుడైన గిదోయ్ను మహా వృదుధ్డై చనిపోయి 

అబీయెజీర్యుల ఒఫార్లోనునన్ తన తండిర్యైన యోవాషు సమాధిలో పాతిపెటట్బడెను. 

1 రాజులు 1:21 => ఇదిగాక నా యేలినవాడవైన రాజవగు నీవు నీ పితరులతోకూడ నిదర్పొందిన 

తరువాత నేనును నా కుమారుడైన సొలొమోనును అపరాధులముగా ఎంచబడుదుము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:11 => నీ జీవితదినములు తీరి నీ పితరులయొదద్కు నీవు చేరునపుప్డు నీ 

కుమారులవలన కలుగు నీ సంతతిని నేను సాథ్పనచేసి అతని రాజయ్మును సిథ్రపరచెదను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:15 => యెహోయాదా దినములు గడచిన వృదుధ్డై చనిపోయెను; అతడు 

చనిపోయినపుప్డు నూట ముపప్ది ఏండల్వాడు. 

యోబు 41:32 => అది తాను నడచిన తోర్వను తన వెనుక పర్కాశింపజేయును చూచినవారికి 

సముదర్ము నెరసిన వెండుర్కలుగా తోచును. 

కీరత్నలు 49:19 => అతడు తన పితరుల తరమునకు టొరవలెను వారు మరి ఎనన్డును 

వెలుగుచూడరు. 

లూకా 2:29 => నాథా, యిపుప్డు నీ మాటచొపుప్న సమాధానముతో నీ దాసుని పోనిచుచ్చునాన్వు;  

వచనము 16 

అమోరీయుల అకర్మము ఇంకను సంపూరణ్ము కాలేదు గనుక నీ నాలుగవ తరమువారు ఇకక్డికి 

మరల వచెచ్దరని నిశచ్యముగా తెలిసికొనుమని అబార్ముతో చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 12:40 => ఇశార్యేలీయులు ఐగుపుత్లో నివసించిన కాలము నాలుగు వందల 

ముపప్ది సంవతస్రములు. 

1 రాజులు 21:26 => ఇశార్యేలీయుల యెదుట నిలువకుండ యెహోవా వెళల్గొటిట్న అమోరీయుల 

ఆచారరీతిగా విగర్హములను పెటుట్కొని అతడు బహు హేయముగా పర్వరిత్ంచెను. 
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2 పేతురు 3:8 => పిర్యులారా, ఒక సంగతి మరచిపోకుడి. ఏమనగా పర్భువు దృషిట్కి ఒక దినము 

వెయియ్ సంవతస్రములవలెను, వెయియ్ సంవతస్రములు ఒక దినమువలెను ఉనన్వి. 

2 పేతురు 3:9 => కొందరు ఆలసయ్మని యెంచుకొనునటుల్ పర్భువు తన వాగాద్నమునుగూరిచ్ 

ఆలసయ్ము చేయువాడు కాడు గాని యెవడును నశింపవలెనని యిచఛ్యింపక, అందరు మారుమనసుస్ 

పొందవలెనని కోరుచు, మీయెడల ధీరఘ్శాంతము గలవాడైయునాన్డు. 

దానియేలు 8:23 => వారి పర్భుతవ్ము యొకక్ అంతములో వారి యతికర్మములు సంపూరిత్ 

యగుచుండగా, కూర్రముఖము గలవాడును యుకిత్ గలవాడునై యుండి, ఉపాయము తెలిసికొను ఒక 

రాజు పుటుట్ను. 

జెకరాయ్ 5:5 => అపుప్డు నాతో మాటలాడుచునన్ దూత బయలువెళి ల్ నీవు నిదానించి చూచి ఇవతలకు 

వచుచ్నదేమిటో కనిపెటుట్మని నాతో చెపప్గా 

జెకరాయ్ 5:6 => ఇదేమిటియని నేనడిగితిని. అందుకతడు ఇది కొల, ఇది బయలువెళుల్ తూము 

అనెను; మరియు లోకమంతటను జనులు ఈలాగున కనబడుదురని చెపెప్ను. 

జెకరాయ్ 5:7 => అపుప్డు సీసపుబిళల్ను తీయగా కొలతూములో కూరుచ్నన్ యొక సతరీ కనబడెను. 

జెకరాయ్ 5:8 => అపుప్డతడు ఇది దోషమూరిత్యని నాతో చెపిప్ తూములో దాని పడవేసి సీసపుబిళల్ను 

తూముమీద నుంచెను. 

జెకరాయ్ 5:9 => నేను మరల తేరిచూడగా ఇదద్రు సతరీలు బయలుదేరిరి; సంకుబుడి కొంగ రెకక్లవంటి 

రెకక్లు వారికుండెను, గాలి వారి రెకక్లను ఆడించుచుండెను, వారు వచిచ్ తూమును 

భూమాయ్కాశముల మధయ్కు ఎతిత్ దాని మోసిరి. 

జెకరాయ్ 5:10 => వీరు ఈ తూమును ఎకక్డికి తీసికొని పోవుదురని నాతో మాటలాడుచునన్ దూతను 

నేనడుగగా 

జెకరాయ్ 5:11 => షీనారు దేశమందు దానికొక సాలను కటుట్టకు వారు పోవుచునాన్రు; అది 

సిదధ్మైనపుప్డు అకక్డ దానిని పీఠముమీద పెటిట్ యుంచుదురని అతడు నాకుతత్రమిచెచ్ను. 

మతత్యి 23:32 => మీరును మీ పితరుల పరిమాణము పూరిత్ చేయుడి. 

మతత్యి 23:33 => సరప్ములారా, సరప్సంతానమా, నరకశిక్షను మీరేలాగు తపిప్ంచుకొందురు? 
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మతత్యి 23:34 => అందుచేత ఇదిగో నేను మీయొదద్కు పర్వకత్లను జాఞ్నులను శాసు త్ర్లను 

పంపుచునాన్ను ; మీరు వారిలో కొందరిని చంపి సిలువవేయుదురు , కొందరిని మీ 

సమాజమందిరములలో కొరడాలతో కొటిట్ పటట్ణమునుండి పటట్ణమునకు తరుముదురు 

మతత్యి 23:35 => నీతిమంతుడైన హేబెలు రకత్ము మొదలుకొని బలిపీఠమునకును, 

దేవాలయమునకును మధయ్ మీరు చంపిన బరకీయ కుమారుడగు జెకరాయ్ రకత్మువరకు భూమిమీద 

చిందింపబడిన నీతిమంతుల రకత్మంతయు మీ మీదికి వచుచ్ను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:16 => అనయ్జనులు రక్షణపొందుటకై వారితో మేము మాటలాడకుండ 

మముమ్ను ఆటంకపరచుచు, దేవునికి ఇషుట్లు కానివారును మనుషుయ్లకందరికి విరోధులునై 

యునాన్రు; దేవుని ఉగర్త తుదముటట్ వారిమీదికి వచెచ్ను 

ఆదికాండము 13:13 => సొదొమ మనుషుయ్లు దుషుట్లును, యెహోవా దృషిట్కి బహు పాపులునై 

యుండిరి. 

ఆదికాండము 48:22 => నేను నీ సహోదరులకంటె నీకు ఒక భాగము ఎకుక్వగా ఇచిచ్తిని. అది నా 

కతిత్తోను నా వింటితోను అమోరీయులచేతిలోనుండి తీసికొంటినని యోసేపుతో చెపెప్ను. 

సంఖాయ్కాండము 34:2 => కనాను దేశమున, అనగా పొలిమేరలచొపుప్న మీరు చీటుల్వేసి 

సావ్సథ్య్ముగా పంచుకొను కనాను దేశమున 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:7 => మీరు తిరిగి పర్యాణమై అమోరీయుల మనెన్మునకును, 

అరాబాలోను, మనెన్ములోను, లోయలోను, దకిష్ణదికుక్న సముదర్తీరములోనునన్ సథ్లములనిన్టికిని, 

కనాను దేశమునకును, లెబానోనుకును, మహానదియైన యూఫర్టీసు వరకును వెళుల్డి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:8 => ఇదిగో ఆ దేశమును మీకు అపప్గించితిని మీరు వెళి ల్ యెహోవా మీ 

పితరులైన అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులకును వారి తరువాత వారి సంతానమునకును ఇచెచ్దనని 

నేను పర్మాణముచేసిన దేశమును సావ్ధీనపరచుకొనుడి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:4 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీ యెదుటనుండి వారిని తోలివేసిన 

తరువాత నేను ఈ దేశమును సావ్ధీనపరచుకొనునటుల్గా యెహోవా నా నీతినిబటిట్ ననున్ పర్వేశపెటెట్నని 
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అనుకొనవదుద్. ఈ జనముల చెడుతనమునుబటిట్యే యెహోవా నీ యెదుటనుండి వారిని 

వెళల్గొటుట్చునాన్డు. 

యెహోషువ 10:5 => కాబటిట్ అమోరీయుల అయిదుగురు రాజులను, అనగా యెరూషలేము రాజును 

హెబోర్ను రాజును యరూమ్తు రాజును లాకీషు రాజును ఎగోల్ను రాజును కూడుకొని, తామును తమ 

సేనలనిన్యు బయలుదేరి, గిబియోను ముందర దిగి, గిబియోనీయులతో యుదధ్ము చేసిరి. 

1 సమూయేలు 15:18 => మరియు యెహోవా నినున్ సాగనంపి నీవు పోయి పాపాతుమ్లైన 

అమాలేకీయులను నిరూమ్లము చేయుము, వారు లయమగు వరకు వారితో యుదధ్ము చేయుమని 

సెలవియయ్గా 

2 సమూయేలు 21:2 => గిబియోనీయులు ఇశార్యేలీయుల సంబంధికులు కారు, వారు 

అమోరీయులలో శేషించినవారు. ఇశార్యేలీయులు మిముమ్ను చంపమని పర్మాణపూరవ్కముగా 

వారితో చెపిప్యుండిరి గాని సౌలు ఇశార్యేలు యూదాల వారియందు ఆసకిత్గలవాడై వారిని హతము 

చేయ చూచుచుండెను. 

ఎజార్ 9:1 => ఈ సంగతులు సమాపత్మైన తరువాత పెదద్లు నాయొదద్కు వచిచ్ ఇశార్యేలీయులును 

యాజకులును లేవీయులును , కనానీయులు హితీత్యులు పెరిజీజ్యులు యెబూసీయులు 

అమోమ్నీయులు మోయాబీయులు ఐగుపీత్యులు అమోరీయులు అను దేశపు జనములలోనుండి 

తముమ్ను తాము వేరుపరచుకొనక, వారు చేయు అసహయ్మైన కారయ్ములను తామే చేయుచు, 

కీరత్నలు 79:8 => మేము బహుగా కుర్ంగియునాన్ము. మా పూరువ్ల దోషములు జాఞ్పకము చేసికొని 

నీవు మామీద కోపముగా నుండకుము నీ వాతస్లయ్ము తవ్రగా మముమ్ నెదురొక్ననిముమ్  

యెహెజేక్లు 16:3 => పర్భువైన యెహోవా యెరూషలేమును గూరిచ్ యీ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు 

నీ ఉతప్తిత్యు నీ జననమును కనానీయుల దేశసంబంధమైనవి; నీ తండిర్ అమోరీయుడు, నీ తలిల్ 

హితీత్యురాలు. 

యోవేలు 3:13 => పైరు ముదిరినది, కొడవలిపెటిట్ కోయుడి; గానుగ నిండియునన్ది; తొటుల్ పొరిల్ 

పారుచునన్వి, జనుల దోషము అతయ్ధికమాయెను, మీరు దిగి రండి. 
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ఆమోసు 2:9 => దేవదారు వృక్షమంత యెతత్యిన వారును సిందూరవృక్షమంత బలముగల 

వారునగు అమోరీయులను వారిముందర నిలువకుండ నేను నాశనము చేసితిని గదా; పైన వారి 

ఫలమును కిర్ంద వారి మూలమును నేను నాశనము చేసితిని గదా, 

జెకరాయ్ 5:8 => అపుప్డతడు ఇది దోషమూరిత్యని నాతో చెపిప్ తూములో దాని పడవేసి సీసపుబిళల్ను 

తూముమీద నుంచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:6 => అయితే దేవుడు అతని సంతానము అనయ్దేశమందు 

పరవాసులగుదురనియు, ఆ దేశసుథ్లు ననూన్రు సంవతస్రముల మటుట్కు వారిని దాసయ్మునకు 

లోపరుచుకొని బాధపెటుట్దురనియు చెపెప్ను 

రోమీయులకు 4:10 => మంచిది; అది ఏ సిథ్తియందు ఎంచబడెను? సునన్తి కలిగియుండినపుప్డా 

సునన్తి లేనపుప్డా? సునన్తి కలిగియుండినపుప్డు కాదు సునన్తి లేనపుప్డే. 

రోమీయులకు 9:22 => ఆలాగు దేవుడు తన ఉగర్తను అగపరచుటకును, తన పర్భావమును 

చూపుటకును, ఇచచ్యించినవాడై, నాశనమునకు సిదధ్పడి ఉగర్తాపాతర్మైన ఘటములను ఆయన 

బహు ధీరఘ్శాంతముతో సహించిననేమి? 

వచనము 17 

మరియు పొర్దుద్ గుర్ంకి కటిక చీకటి పడినపుప్డు రాజుచునన్ పొయియ్యు అగిన్ జావ్లయును కనబడి ఆ 

ఖండముల మధయ్ నడిచిపోయెను. 

నిరగ్మకాండము 3:2 => ఒక పొద నడిమిని అగిన్జావ్లలో యెహోవా దూత అతనికి 

పర్తయ్క్షమాయెను. అతడు చూచినపుప్డు అగిన్వలన ఆ పొద మండుచుండెను. గాని పొద కాలిపోలేదు. 

నిరగ్మకాండము 3:3 => అపుప్డు మోషే ఆ పొద యేల కాలిపోలేదో నేను ఆ తటుట్ వెళి ల్ యీ 

గొపప్వింత చూచెదననుకొనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:20 => యెహోవా మిముమ్ను చేపటిట్ నేడునన్టుల్ మీరు తనకు 

సవ్కీయజనముగా నుండుటకై, ఐగుపుత్ దేశములోనుండి ఆ యినుప కొలిమిలోనుండి మిముమ్ను 

రపిప్ంచెను. 
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నాయ్యాధిపతులు 6:21 => అతడాలాగు చేయగా యెహోవా దూత తనచేత నునన్ కఱ ఱ్ను చాపి దాని 

కొనతో ఆ మాంసమును ఆ పొంగని భక్షయ్ములను ముటిట్నపుప్డు అగిన్ ఆ రాతిలోనుండి వెడలి ఆ 

మాంస మును పొంగని భక్షయ్ములను కాలిచ్వేసెను, అంతట యెహోవా దూత అతనికి 

అదృశయ్మాయెను. 

నాయ్యాధిపతులు 13:20 => ఎటల్నగా, జావ్లలు బలిపీఠము మీదనుండి ఆకాశమునకు 

లేచుచుండగా యెహోవా దూత బలిపీఠముమీదనునన్ ఆ జావ్లలలో పరమునకు ఆరోహణమాయెను. 

మానోహయు అతని భారయ్యు దానిని చూచి నేలకు సాగిలపడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:26 => పిమమ్ట దావీదు యెహోవాకు అచచ్ట ఒక బలిపీఠమును కటిట్ంచి. 

దహనబలులను సమాధాన బలులను అరిప్ంచి యెహోవాకు మొఱ ఱ్పెటట్గా ఆయన ఆకాశములోనుండి 

దహనబలిపీఠము మీదికి అగిన్వలన అతనికి పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

యెషయా 62:1 => సీయోను నీతి సూరయ్కాంతివలె కనబడువరకు దాని రక్షణ దీపమువలె 

వెలుగుచుండువరకు సీయోను పక్షమందు నేను మౌనముగా ఉండను యెరూషలేము పక్షమందు నేను 

ఊరకుండను.  

యిరిమ్యా 11:4 => ఐగుపుత్దేశములోనుండి, ఆ యినుప కొలిమిలోనుండి నేను మీ పితరులను 

రపిప్ంచిన దినమున నేను ఈ ఆజఞ్ ఇచిచ్తిని నేడునన్టుట్గా పాలు తేనెలు పర్వహించు దేశమును మీ 

పితరులకిచెచ్దనని వారితో నేను చేసిన పర్మాణమును నేను నెరవేరుచ్నటుల్, మీరు నా వాకయ్ము విని 

నేను మీ కాజాఞ్పించు విధులనిన్టినిబటిట్ యీ నిబంధన వాకయ్ముల ననుసరించినయెడల మీరు నాకు 

జనులైయుందురు నేను మీకు దేవుడనైయుందును. 

2 సమూయేలు 22:9 => ఆయన నాసికారంధర్ములలోనుండి పొగ పుటెట్ను ఆయన నోటనుండి 

అగిన్వచిచ్ దహించెను నిపుప్ కణములను రాజబెటెట్ను. 

యిరిమ్యా 34:18 => మరియు నా సనిన్ధిని తాము చేసిన నిబంధన మాటలు నెరవేరచ్క దాని 

నతికర్మించువారిని, తాము రెండు భాగములుగా కోసి వాటిమధయ్ నడిచిన దూడతో సమానులుగా 

చేయుచునాన్ను; 
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యిరిమ్యా 34:19 => అనగా యూదా అధిపతులను యెరూషలేము అధిపతులను రాజ 

పరివారములోని వారిని యాజకులను దేశజనులనందరిని ఆ దూడయొకక్ రెండు భాగముల మధయ్ 

నడచినవారినందరిని ఆ దూడతో సమానులుగా చేయుచునాన్ను.  

ఆదికాండము 4:4 => హేబెలు కూడ తన మందలో తొలుచూలున పుటిట్న వాటిలో కొర్వివ్న వాటిని 

కొనిన్ తెచెచ్ను. యెహోవా హేబెలును అతని యరప్ణను లక్షయ్పెటెట్ను; 

నిరగ్మకాండము 19:18 => యెహోవా అగిన్తో సీనాయి పరవ్తము మీదికి దిగి వచిచ్నందున 

అదంతయు ధూమమయమై యుండెను. దాని ధూమము కొలిమి ధూమమువలె లేచెను, 

పరవ్తమంతయు మికిక్లి కంపించెను. 

లేవీయకాండము 9:24 => యెహోవా సనిన్ధినుండి అగిన్ బయలువెళి ల్ బలిపీఠము మీదనునన్ 

దహనబలి దర్వయ్మును కొర్వువ్ను కాలిచ్వేసెను; పర్జలందరు దానిని చూచి ఉతాస్హధవ్ని చేసి 

సాగిలపడిరి. 

1 రాజులు 18:38 => అతడు ఈలాగున పార్రథ్న చేయుచుండగా యెహోవా అగిన్ దిగి, దహనబలి 

పశువును కటెట్లను రాళల్ను బుగిగ్ని దహించి కందకమందునన్ నీళల్ను ఆరిపోచేసెను. 

1 రాజులు 19:12 => ఆ భూకంపమైన తరువాత మెరుపు పుటెట్ను గాని ఆ మెరుపునందు యెహోవా 

పర్తయ్క్షము కాలేదు, మెరుపు ఆగిపోగా మికిక్లి నిమమ్ళముగా మాటలాడు ఒక సవ్రము వినబడెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:1 => సొలొమోను తాను చేయు పార్రథ్నను ముగించినపుప్డు అగిన్ 

ఆకాశమునుండి దిగి దహనబలులను ఇతరమైన బలులను దహించెను; యెహోవా తేజసుస్ 

మందిరమునిండ నిండెను, 

యెహెజేక్లు 1:13 => ఆ జీవుల రూపములు మండుచునన్ నిపుప్లతోను దివిటీలతోను 

సమానములు; ఆ అగిన్ జీవుల మధయ్ను ఇటు అటు వాయ్పించెను, ఆ అగిన్ అతికాంతిగా ఉండెను, 

అగిన్లోనుండి మెరుపు బయలుదేరుచుండెను. 

పర్కటన 9:2 => అతడు అగాధము తెరవగా పెదద్ కొలిమిలోనుండి లేచు పొగవంటి పొగ ఆ 

అగాధములోనుండి లేచెను; ఆ అగాధములోని పొగచేత సూరుయ్నిని వాయుమండలమున చీకటి 

కమెమ్ను. 
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వచనము 18 

ఆ దినమందే యెహోవా ఐగుపుత్ నది మొదలుకొని గొపప్ నదియైన యూఫర్టీసు నది వరకు ఈ 

దేశమును, అనగా 

ఆదికాండము 9:8 => మరియు దేవుడు నోవహు అతని కుమారులతో 

ఆదికాండము 9:9 => ఇదిగో నేను మీతోను మీ తదనంతరము మీ సంతానముతోను మీతోకూడ 

నునన్ పర్తి జీవితోను, 

ఆదికాండము 9:10 => పకుష్లేమి పశువులేమి మీతోకూడ సమసత్మైన భూజంతువులేమి 

ఓడలోనుండి బయటికి వచిచ్న సమసత్ భూజంతువులతోను నా నిబంధన సిథ్రపరచుచునాన్ను. 

ఆదికాండము 9:11 => నేను మీతో నా నిబంధన సిథ్రపరచుదును; సమసత్ శరీరులు 

పర్వాహజలములవలన ఇకను లయపరచబడరు; భూమిని నాశనము చేయుటకు ఇకను 

జలపర్వాహము కలుగదని పలికెను. 

ఆదికాండము 9:12 => మరియు దేవుడు నాకును మీకును మీతోకూడ నునన్ సమసత్ జీవరాసులకును 

మధయ్ నేను తరతరములకు ఏరప్రచుచునన్ నిబంధనకు గురుతు ఇదే. 

ఆదికాండము 9:13 => మేఘములో నా ధనుసుస్ను ఉంచితిని; అది నాకును భూమికిని మధయ్ 

నిబంధనకు గురుతుగా నుండును. 

ఆదికాండము 9:14 => భూమిపైకి నేను మేఘమును రపిప్ంచునపుప్డు ఆ ధనుసుస్ మేఘములో 

కనబడును. 

ఆదికాండము 9:15 => అపుప్డు నాకును మీకును సమసత్ జీవరాసులకును మధయ్నునన్ నా 

నిబంధనను జాఞ్పకము చేసికొందును గనుక సమసత్ శరీరులను నాశనము చేయుటకు ఆలాగు 

పర్వాహముగా నీళుల్ రావు 

ఆదికాండము 9:16 => ఆ ధనుసుస్ మేఘములో నుండును. నేను దాని చూచి దేవునికిని భూమిమీద 

నునన్ సమసత్ శరీరులలో పార్ణముగల పర్తి దానికిని మధయ్నునన్ నితయ్ నిబంధనను జాఞ్పకము 

చేసికొందుననెను. 
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ఆదికాండము 9:17 => మరియు దేవుడు నాకును భూమిమీద నునన్ సమసత్ శరీరులకును మధయ్ 

నేను సిథ్రపరచిన నిబంధనకు గురుతు ఇదే అని నోవహుతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 17:1 => అబార్ము తొంబదితొమిమ్ది యేండల్ వాడైనపుప్డు యెహోవా అతనికి 

పర్తయ్క్షమై నేను సరవ్శకిత్గల దేవుడను; నా సనిన్ధిలో నడుచుచు నిందారహితుడవై యుండుము. 

ఆదికాండము 17:2 => నాకును నీకును మధయ్ నా నిబంధనను నియమించి నినున్ అతయ్ధికముగా 

అభివృదిధ్పొందించెదనని అతనితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 17:3 => అబార్ము సాగిలపడియుండగా దేవుడతనితో మాటలాడి ఇదిగో నేను 

నియమించిన నా నిబంధన నీతో చేసియునాన్ను; 

ఆదికాండము 17:4 => నీవు అనేక జనములకు తండిర్వగుదువు. 

ఆదికాండము 17:5 => మరియు ఇకమీదట నీ పేరు అబార్ము అనబడదు; నినున్ అనేక జనములకు 

తండిర్నిగా నియమించితిని గనుక నీ పేరు అబార్హాము అనబడును. 

ఆదికాండము 17:6 => నీకు అతయ్ధికముగా సంతానవృదిధ్ కలుగజేసి నీలోనుండి జనములు 

వచుచ్నటుల్ నియమించుదును, రాజులును నీలోనుండి వచెచ్దరు. 

ఆదికాండము 17:7 => నేను నీకును నీ తరువాత నీ సంతానమునకును దేవుడనై యుండునటుల్, 

నాకును నీకును, నీ తరువాతవారి తరములలో నీ సంతతికిని మధయ్ నా నిబంధనను నితయ్నిబంధనగా 

సిథ్రపరచెదను. 

ఆదికాండము 17:8 => నీకును నీ తరువాత నీ సంతతికిని నీవు పరదేశివైయునన్ దేశమును, అనగా 

కనానను దేశమంతటిని నితయ్సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్ వారికి దేవుడనై యుందునని అతనితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 17:9 => మరియు దేవుడు నీవును, నీవు మాతర్మే గాక నీ తరువాత వారి తరములలో 

నీ సంతతియు నా నిబంధనను గైకొనవలెను. 

ఆదికాండము 17:10 => నాకును నీకును నీ తరువాత నీ సంతతికిని మధయ్ మీరు గైకొనవలసిన నా 

నిబంధన యేదనగా మీలో పర్తి మగవాడును సునన్తి పొందవలెను. 

ఆదికాండము 17:11 => మీరు మీ గోపాయ్ంగచరమ్మున సునన్తి పొందవలెను. అది నాకు నీకు 

మధయ్నునన్ నిబంధనకు సూచనగా ఉండును.  
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ఆదికాండము 17:12 => ఎనిమిది దినముల వయసుస్ గలవాడు, అనగా నీ యింట పుటిట్నవాడైనను, 

నీ సంతానము కాని అనుయ్నియొదద్ వెండితో కొనబడినవాడైనను, మీ తరములలో పర్తి మగవాడు 

మీలో సునన్తి పొందవలెను. 

ఆదికాండము 17:13 => నీ యింట పుటిట్నవాడును నీ వెండితో కొనబడినవాడును, తపప్క సునన్తి 

పొందవలెను. అపుప్డు నా నిబంధన మీ శరీరమందు నితయ్ నిబంధనగా ఉండును. 

ఆదికాండము 17:14 => సునన్తి పొందని మగవాడు, అనగా ఎవని గోపాయ్ంగచరమ్మున సునన్తి 

చేయబడదో అటిట్వాడు తన జనులలోనుండి కొటిట్వేయబడును. వాడు నా నిబంధనను మీరియునాన్డని 

అబార్హాముతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 17:15 => మరియు దేవుడు నీ భారయ్యైన శారయి పేరు శారయి అనవదుద్; 

ఏలయనగా ఆమె పేరు శారా 

ఆదికాండము 17:16 => నేనామెను ఆశీరవ్దించి ఆమెవలన నీకు కుమారుని కలుగజేసెదను; 

నేనామెను ఆశీరవ్దించెదను; ఆమె జనములకు తలిల్యై యుండును; జనముల రాజులు ఆమెవలన 

కలుగుదురని అబార్హాముతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 17:17 => అపుప్డు అబార్హాము సాగిలపడి నవివ్ నూరేండల్ వానికి సంతానము 

కలుగునా? తొంబది యేండల్ శారా కనునా? అని మనసుస్లో అనుకొనెను. 

ఆదికాండము 17:18 => అబార్హాము ఇషామ్యేలు నీ సనిన్ధిని బర్దుక ననుగర్హించుము అని 

దేవునితో చెపప్గా 

ఆదికాండము 17:19 => దేవుడు నీ భారయ్యైన శారా నిశచ్యముగా నీకు కుమారుని కనును; 

నీవతనికి ఇసాస్కు అను పేరు పెటుట్దువు; అతని తరువాత అతని సంతానము కొరకు నితయ్నిబంధనగా 

నా నిబంధనను అతనితో సిథ్రపరచెదను. 

ఆదికాండము 17:20 => ఇషామ్యేలునుగూరిచ్ నీవు చేసిన మనవి నేను వింటిని. ఇదిగో నేనతనిని 

ఆశీరవ్దించి అతనికి సంతానాభివృదిధ్ కలుగజేసి అతయ్ధికముగా అతని విసత్రింపజేసెదను; అతడు 

పండెర్ండు మంది రాజులను కనును; అతనిని గొపప్ జనముగా చేసెదను; 
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ఆదికాండము 17:21 => అయితే వచుచ్ సంవతస్రము ఈ కాలమందు శారా నీకు కనబోవు 

ఇసాస్కుతో నా నిబంధనను సిథ్రపరచెదనని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 17:22 => దేవుడు అబార్హాముతో మాటలాడుట చాలించిన తరువాత 

అతనియొదద్నుండి పరమునకు వెళె ల్ను. 

ఆదికాండము 17:23 => అపుప్డు అబార్హాము తన కుమారుడైన ఇషామ్యేలును, తన యింట పుటిట్న 

వారినందరిని, తన వెండితో కొనబడిన వారినందరిని, అబార్హాము ఇంటి మనుషుయ్లలో పర్తివానిని 

పటుట్కొని దేవుడు తనతో చెపిప్న పర్కారము ఆ దినమందే వారి వారి గోపాయ్ంగచరమ్మున సునన్తి 

చేసెను 

ఆదికాండము 17:24 => అబార్హాము గోపాయ్ంగచరమ్ము సునన్తి చేయబడినపుప్డు అతడు 

తొంబదితొమిమ్ది యేండల్వాడు. 

ఆదికాండము 17:25 => అతని కుమారుడైన ఇషామ్యేలు గోపాయ్ంగచరమ్ము సునన్తి 

చేయబడినపుప్డు అతడు పదుమూడేండల్వాడు. 

ఆదికాండము 17:26 => ఒకక్ దినమందే అబార్హామును అతని కుమారుడైన ఇషామ్యేలును సునన్తి 

పొందిరి. 

ఆదికాండము 17:27 => అతని యింట పుటిట్నవారును అనుయ్నియొదద్ వెండితో కొనబడినవారును 

అతని యింటిలోని పురుషులందరును అతనితో కూడ సునన్తి పొందిరి. 

ఆదికాండము 24:7 => నా తండిర్ యింటనుండియు నేను పుటిట్న దేశమునుండియు ననున్ తెచిచ్ 

నాతో మాటలాడి నీ సంతానమునకు ఈ దేశమునిచెచ్దనని పర్మాణము చేసి నాతో చెపిప్న పరలోకపు 

దేవుడగు యెహోవా తన దూతను నీకు ముందుగా పంపును; అకక్డనుండి నీవు నా కుమారునికి 

భారయ్ను తీసికొనివచెచ్దవు. 

2 సమూయేలు 23:5 => నా సంతతివారు దేవుని దృషిట్కి అనుకూలులే గదా ఆయన నాతో 

నితయ్నిబంధన చేసియునాన్డు ఆయన నిబంధన సరవ్సంపూరణ్మైన నిబంధనే అది సిథ్రమాయెను, 

దేవునికి పూరాణ్నుకూలము అది నాకనుగర్హింపబడిన రక్షణారథ్మైనది నిశచ్యముగా ఆయన దానిని 

నెరవేరుచ్ను.  
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యెషయా 55:3 => చెవియొగిగ్ నాయొదద్కు రండి మీరు వినినయెడల మీరు బర్దుకుదురు నేను మీతో 

నితయ్నిబంధన చేసెదను దావీదునకు చూపిన శాశవ్తకృపను మీకు చూపుదును.  

యిరిమ్యా 31:31 => ఇదిగో నేను ఇశార్యేలువారితోను యూదావారితోను కొర్తత్ నిబంధన చేయు 

దినములు వచుచ్చునన్వి; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 31:32 => అది ఐగుపుత్లోనుండి వారిని రపిప్ంచుటకై నేను వారిని చెయియ్ పటుట్కొనిన 

దినమున, వారి పితరులతో నేను చేసిన నిబంధనవంటిది కాదు; నేను వారి పెనిమిటినైనను వారు ఆ 

నిబంధనను భంగము చేసికొనిరి; యిదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 31:33 => ఈ దినములైన తరువాత నేను ఇశార్యేలువారితోను యూదావారితోను 

చేయబోవు నిబంధన యిదే, వారి మనసుస్లలో నా ధరమ్విధి ఉంచెదను, వారి హృదయముమీద దాని 

వార్సెదను; యెహోవా వాకుక్ ఇదే. 

యిరిమ్యా 31:34 => నేను వారికి దేవుడనైయుందును వారు నాకు జనులగుదురు; వారు మరి 

ఎనన్డును యెహోవానుగూరిచ్ బోధనొందుదము అని తమ పొరుగువారికి గాని తమ సహోదరులకు 

గాని ఉపదేశము చేయరు; నేను వారి దోషములను క్షమించి వారి పాపములను ఇక నెనన్డును 

జాఞ్పకము చేసికొనను గనుక అలుప్లేమి ఘనులేమి అందరును ననెన్రుగుదురు; ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

యిరిమ్యా 32:40 => నేను వారికి మేలుచేయుట మానకుండునటుల్ నితయ్మైన నిబంధనను వారితో 

చేయుచునాన్ను; వారు ననున్ విడువకుండునటుల్ వారి హృదయములలో నాయెడల భయభకుత్లు 

పుటిట్ంచెదను. 

యిరిమ్యా 33:20 => యెహోవా ఆజఞ్ ఇచుచ్నదేమనగా దివారాతర్ములు వాటి సమయములలో 

ఉండకపోవునటుల్ నేను పగటికి చేసిన నిబంధనను రాతిర్కి చేసిన నిబంధనను మీరు భంగము 

చేయకలిగినయెడల 

యిరిమ్యా 33:21 => నా సేవకుడైన దావీదు సింహాసనముమీద కూరుచ్ండి రాజయ్పరిపాలనచేయు 

కుమారుడు అతనికి ఉండక మానడని అతనితో నేను చేసిన నిబంధన వయ్రథ్మగును; మరియు నా 

పరిచారకులైన లేవీయులగు యాజకులతోను నేను చేసిన నా నిబంధన వయ్రథ్మగును. 
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యిరిమ్యా 33:22 => ఆకాశ నక్షతర్ములు లెకిక్ంప శకయ్ము కానటుట్గాను, సముదర్పు 

ఇసుకరేణువుల నెంచుట అసాధయ్మైనటుట్గాను, నా సేవకుడైన దావీదు సంతానమును, నాకు 

పరిచరయ్చేయు లేవీయులను లెకిక్ంపలేనంతగా నేను విసత్రింపజేయుదును. 

యిరిమ్యా 33:23 => మరియు యెహోవావాకుక్ యిరీమ్యాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను. 

యిరిమ్యా 33:24 => తాను ఏరప్రచుకొనిన రెండు కుటుంబములను యెహోవా విసరిజ్ంచెననియు, 

నా పర్జలు ఇకమీదట తమ యెదుట జనముగా ఉండరనియు వారిని తృణీకరించుచు ఈ జనులు 

చెపుప్కొను మాట నీకు వినబడుచునన్ది గదా. 

యిరిమ్యా 33:25 => యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు పగటినిగూరిచ్యు రాతిర్నిగూరిచ్యు 

నేను చేసిన నిబంధన నిలకడగా ఉండనియెడల 

యిరిమ్యా 33:26 => భూమాయ్కాశములనుగూరిచ్న విధులను నియమించువాడను నేను 

కానియెడల, అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబుల సంతానమును ఏలుటకు అతని సంతాన సంబంధియైన 

యేలికను ఏరప్రచుకొనక నేను యాకోబు సంతానపువాడగు నా సేవకుడైన దావీదు సంతానమును 

విసరిజ్ంతును. నిశచ్యముగా నేను వారియెడల జాలిపడి చెరలోనుండి వారిని రపిప్ంచెదను. 

గలతీయులకు 3:15 => సహోదరులారా, మనుషయ్రీతిగా మాటలాడుచునాన్ను; మనుషుయ్డు చేసిన 

ఒడంబడికయైనను సిథ్రపడిన తరువాత ఎవడును దాని కొటిట్వేయడు, దానితో మరేమియు కలుపడు. 

గలతీయులకు 3:16 => అబార్హామునకును అతని సంతానమునకును వాగాద్నములు చేయబడెను; 

ఆయన అనేకులనుగూరిచ్ అనన్టుట్ నీ సంతానములకును అని చెపప్క ఒకనిగూరిచ్ అనన్టే ట్ నీ 

సంతానమునకును అనెను; ఆ సంతానము కీర్సుత్ 

గలతీయులకు 3:17 => నేను చెపుప్నదేమనగా నాలుగువందల ముపప్ది సంవతస్రములైన తరువాత 

వచిచ్న ధరమ్శాసత్రము, వాగాద్నమును నిరరథ్కము చేయునంతగా పూరవ్మందు దేవునిచేత సిథ్రపరచబడిన 

నిబంధనను కొటిట్వేయదు. 

హెబీర్యులకు 13:20 => గొఱ ఱ్ల గొపప్ కాపరియైన యేసు అను మన పర్భువును నితయ్మైన నిబంధన 

సంబంధమగు రకత్మునుబటిట్ మృతులలోనుండి లేపిన సమాధానకరత్యగు దేవుడు,  
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ఆదికాండము 12:7 => యెహోవా అబార్మునకు పర్తయ్క్షమయి నీ సంతానమునకు ఈ 

దేశమిచెచ్దనని చెపప్గా అతడు తనకు పర్తయ్క్షమైన యెహోవాకు ఒక బలిపీఠమును కటెట్ను. 

ఆదికాండము 13:15 => ఎందుకనగా నీవు చూచుచునన్ యీ దేశమంతటిని నీకును నీ 

సంతానమునకును సదాకాలము ఇచెచ్దను. 

ఆదికాండము 17:8 => నీకును నీ తరువాత నీ సంతతికిని నీవు పరదేశివైయునన్ దేశమును, అనగా 

కనానను దేశమంతటిని నితయ్సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్ వారికి దేవుడనై యుందునని అతనితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 26:4 => ఏలయనగా నీకును నీ సంతానమునకును ఈ దేశములనిన్యు ఇచిచ్, నీ 

తండిర్యైన అబార్హాముతో నేను చేసిన పర్మాణము నెరవేరిచ్, ఆకాశ నక్షతర్ములవలె నీ సంతానమును 

విసత్రింపచేసి ఈ దేశములనిన్యు నీ సంతానమునకు ఇచెచ్దను. నీ సంతానమువలన సమసత్ 

భూలోకములోని సమసత్ జనులు ఆశీరవ్దింపబడుదురు. 

ఆదికాండము 28:4 => ఆయన నీకు, అనగా నీకును నీతో కూడ నీ సంతానమునకును 

అబార్హామునకు అనుగర్హించిన ఆశీరావ్దమును దయచేయును గాక అని అతని దీవించి 

ఆదికాండము 28:13 => మరియు యెహోవా దానికి పైగా నిలిచి నేను నీ తండిర్యైన అబార్హాము 

దేవుడను ఇసాస్కు దేవుడైన యెహోవాను; నీవు పండుకొనియునన్ యీ భూమిని నీకును నీ 

సంతానమునకును ఇచెచ్దను.  

ఆదికాండము 28:14 => నీ సంతానము భూమిమీద లెకక్కు ఇసుక రేణువులవలెనగును; నీవు 

పడమటితటుట్ను తూరుప్తటుట్ను ఉతత్రపుతటుట్ను దకిష్ణపుతటుట్ను వాయ్పించెదవు, భూమియొకక్ 

వంశములనిన్యు నీ మూలముగాను నీ సంతానము మూలముగాను ఆశీరవ్దింపబడును. 

ఆదికాండము 35:12 => నేను అబార్హామునకును ఇసాస్కునకును ఇచిచ్న దేశము నీకిచెచ్దను; నీ 

తరువాత నీ సంతానమునకు ఈ దేశము నిచెచ్దనని అతనితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 50:24 => యోసేపు తన సహోదరులను చూచి నేను చనిపోవుచునాన్ను; దేవుడు 

నిశచ్యముగా మిముమ్ను చూడవచిచ్, యీ దేశములోనుండి తాను అబార్హాము ఇసాస్కు 

యాకోబులతో పర్మాణము చేసి యిచిచ్న దేశమునకు మిముమ్ను తీసికొనిపోవునని చెపెప్ను 
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నిరగ్మకాండము 3:8 => కాబటిట్ ఐగుపీత్యుల చేతిలోనుండి వారిని విడిపించుటకును, ఆ 

దేశములోనుండి విశాలమైన మంచి దేశమునకు, అనగా కనానీయులకు హితీత్యులకు 

అమోరీయులకు పెరిజీజ్యులకు హివీవ్యులకు యెబూసీయులకు నివాససాథ్నమై, పాలు తేనెలు 

పర్వహించు దేశమునకు వారిని నడిపించుటకును దిగివచిచ్యునాన్ను. 

నిరగ్మకాండము 6:4 => మరియు వారు పరవాసము చేసిన దేశమగు కనానుదేశమును 

వారికిచుచ్టకు నా నిబంధనను వారితో సిథ్రపరచితిని. 

నిరగ్మకాండము 23:23 => ఎటల్నగా నా దూత నీకు ముందుగా వెళుల్చు, అమోరీయులు హితీత్యులు 

పెరిజీజ్యులు కనానీయులు హివీవ్యులు యెబూసీయులను వారునన్ చోటుకు నినున్ రపిప్ంచును, నేను 

వారిని సంహరించెదను. 

నిరగ్మకాండము 23:27 => ననున్ బటిట్ మనుషుయ్లు నీకు భయపడునటుల్ చేసెదను. నీవు పోవు సరవ్ 

దేశములవారిని ఓడగొటిట్ నీ సమసత్ శతుర్వులు నీ యెదుటనుండి పారిపోవునటుల్ చేసెదను. 

నిరగ్మకాండము 23:28 => మరియు, పెదద్ కందిరీగలను నీకు ముందుగా పంపించెదను, అవి నీ 

యెదుటనుండి హివీవ్యులను కనానీయులను హితీత్యులను వెళల్గొటట్ను. 

నిరగ్మకాండము 23:29 => దేశము పాడై అడవి మృగములు నీకు విరోధముగా 

విసత్రింపకుండునటుల్ వారిని ఒకక్ సంవతస్రములోనే నీ యెదుటనుండి వెళల్గొటట్ను. 

నిరగ్మకాండము 23:30 => నీవు అభివృదిధ్పొంది ఆ దేశమును సావ్ధీనపరచుకొనువరకు 

కర్మకర్మముగా వారిని నీయెదుటనుండి వెళల్గొటెట్దను. 

నిరగ్మకాండము 23:31 => మరియు ఎఱ ఱ్ సముదర్మునుండి ఫిలిషీత్యుల సముదర్ము వరకును 

అరణయ్మునుండి నదివరకును నీ పొలిమేరలను ఏరప్రచెదను, ఆ దేశ నివాసులను నీచేతి 

కపప్గించెదను. నీవు నీ యెదుటనుండి వారిని వెళల్గొటెట్దవు. 

నిరగ్మకాండము 34:11 => నేడు నేను నీకాజాఞ్పించుదాని ననుసరించి నడువుము. ఇదిగో నేను 

అమోరీయులను కనానీయులను హితీత్యులను పెరిజీజ్యులను హివీవ్యులను యెబూసీయులను నీ 

యెదుటనుండి వెళల్గొటెట్దను. 
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సంఖాయ్కాండము 34:3 => మీరు పర్వేశించుచుండగా, మీ దకిష్ణదికుక్ సీను అరణయ్ము మొదలుకొని 

ఎదోము సరిహదుద్, అనగా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:7 => మీరు తిరిగి పర్యాణమై అమోరీయుల మనెన్మునకును, 

అరాబాలోను, మనెన్ములోను, లోయలోను, దకిష్ణదికుక్న సముదర్తీరములోనునన్ సథ్లములనిన్టికిని, 

కనాను దేశమునకును, లెబానోనుకును, మహానదియైన యూఫర్టీసు వరకును వెళుల్డి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:8 => ఇదిగో ఆ దేశమును మీకు అపప్గించితిని మీరు వెళి ల్ యెహోవా మీ 

పితరులైన అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులకును వారి తరువాత వారి సంతానమునకును ఇచెచ్దనని 

నేను పర్మాణముచేసిన దేశమును సావ్ధీనపరచుకొనుడి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:1 => నీవు సావ్ధీనపరచుకొనబోవు దేశములోనికి నీ దేవుడైన యెహోవా 

నినున్చేరిచ్ బహు జనములను, అనగా సంఖయ్కును బలమునకును నినున్మించిన హితీత్యులు 

గిరాగ్షీయులు అమోరీయులు కనానీయులు పెరిజీజ్యులు హివీవ్యులు యెబూసీయులను ఏడు 

జనములను నీ యెదుటనుండి వెళల్గొటిట్న తరువాత 

దివ్తీయోపదేశకాండము 11:24 => మీరు అడుగుపెటుట్ పర్తి సథ్లము మీది అగును; అరణయ్ము 

మొదలుకొని లెబానోనువరకును యూఫర్టీసునది మొదలుకొని పడమటి సముదర్మువరకును మీ 

సరిహదుద్ వాయ్పించును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 34:4 => మరియు యెహోవా అతనితో ఇటల్నెను నీ సంతానమునకిచెచ్దనని 

అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులకు నేను పర్మాణము చేసిన దేశము ఇదే. కనున్లార నినున్ దాని 

చూడనిచిచ్తిని గాని నీవు నదిదాటి అకక్డికి వెళల్కూడదు. 

యెహోషువ 1:3 => నేను మోషేతో చెపిప్నటుల్ మీరు అడుగుపెటుట్ పర్తి సథ్లమును మీకిచుచ్చునాన్ను. 

యెహోషువ 1:4 => అరణయ్మును ఈ లెబానోను మొదలుకొని మహానదియైన యూఫర్టీసు నది 

వరకును హితీత్యుల దేశమంతయు పడమట మహా సముదర్మువరకును మీకు సరిహదుద్. 

యెహోషువ 12:1 => ఇశార్యేలీయులు యొరాద్నుకు తూరుప్గా అవతలనునన్ అరోన్ను లోయ 

మొదలుకొని హెరోమ్ను కొండ వరకు తూరుప్నందలి మైదానమంతటిలో హతము చేసి వారి 

దేశములను సావ్ధీనపరచుకొనిన రాజులు ఎవరనగా 
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యెహోషువ 12:2 => అమోరీయుల రాజైన సీహోను అతడు హెషోబ్నులో నివసించి, అరోన్ను ఏటి 

తీరమునందలి అరోయేరు నుండి, అనగా ఆ యేటిలోయ నడుమనుండి గిలాదు అరధ్భాగమును 

అమోమ్నీయులకు సరిహదుద్గానునన్ యబోబ్కు ఏటి లోయ వరకును, తూరుప్ దికుక్న కినెన్రెతు 

సముదర్ము వరకును, తూరుప్ దికుక్న బెతేయ్షిమోతు మారగ్మున ఉపుప్ సముదర్ముగా నునన్ 

యెహోషువ 12:3 => అరాబా సముదర్ము వరకును, దకిష్ణదికుక్న పిసాగ్ కొండచరియల దిగువనునన్ 

మైదానము వరకును ఏలినవాడు. 

యెహోషువ 12:4 => ఇశార్యేలీయులు బాషాను రాజైన ఓగుదేశమును పటుట్కొనిరి. అతడు 

రెఫాయీయుల శేషములో నొకడు. అతడు అషాత్రోతులోను ఎదెర్యిలోను నివసించి గెషూరీయుల 

యొకక్యు మాయకాతీయుల యొకక్యు సరిహదుద్వరకు బాషాను అంతటిలోను సలాక్లోను 

యెహోషువ 12:5 => హెరోమ్నులోను హెషోబ్ను రాజైన సీహోను సరిహదుద్ వరకు గిలాదు 

అరద్భాగములోను రాజయ్మేలినవాడు. 

యెహోషువ 12:6 => యెహోవా సేవకుడైన మోషేయు ఇశార్యేలీయులును వారిని హతము చేసి, 

యెహోవా సేవకుడైన మోషే రూబేనీయులకును గాదీయులకును మనషే ష్ అరధ్గోతర్పు వారికిని 

సావ్సథ్య్ముగా దాని నిచెచ్ను. 

యెహోషువ 12:7 => యొరాద్నుకు అవతల, అనగా పడమటిదికుక్న లెబానోను లోయలోని 

బయలాగ్దు మొదలుకొని శేయీరు వరకు నుండు హాలాకు కొండ వరకు యెహోషువయు 

ఇశార్యేలీయులును జయించిన దేశపు రాజులు వీరు. యెహోషువ దానిని ఇశార్యేలీయులకు వారి 

గోతర్ముల వారి చొపుప్న సావ్సథ్య్ముగా ఇచెచ్ను. 

యెహోషువ 12:8 => మనయ్ములోను లోయలోను షెఫేలా పర్దేశములోను చరియల 

పర్దేశములలోను అరణయ్ములోను దకిష్ణ దేశములోను ఉండిన హితీత్యులు అమోరీయులు 

కనానీయులు పెరిజీజ్యులు హివీవ్యులు యెబూసీయులను వారి రాజులను ఇశార్యేలీయులు 

పటుట్కొనిరి. వారెవరనగా యెరికో రాజు 

యెహోషువ 12:9 => బేతేలునొదద్నునన్ హాయి రాజు, యెరూషలేము రాజు, 

యెహోషువ 12:10 => హెబోర్ను రాజు, యరూమ్తు రాజు,  
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యెహోషువ 12:11 => లాకీషు రాజు, ఎగోల్ను రాజు,  

యెహోషువ 12:12 => గెజెరు రాజు, దెబీరు రాజు, 

యెహోషువ 12:13 => గెదెరు రాజు, హోరామ్ రాజు,  

యెహోషువ 12:14 => అరాదు రాజు, లిబాన్ రాజు,  

యెహోషువ 12:15 => అదులాల్ము రాజు, మకేక్దా రాజు, 

యెహోషువ 12:16 => బేతేలు రాజు, తపూప్య రాజు,  

యెహోషువ 12:17 => హెపెరు రాజు, ఆఫెకు రాజు,  

యెహోషువ 12:18 => లషాష్రోను రాజు, మాదోను రాజు, 

యెహోషువ 12:19 => హాసోరు రాజు, షిమోర్నెమ్రోను రాజు,  

యెహోషువ 12:20 => అకాష్పు రాజు, తానాకు రాజు,  

యెహోషువ 19:1 => రెండవ వంతు చీటి షిమోయ్నీయుల పక్షముగా, అనగా వారి 

వంశములచొపుప్న షిమోయ్నీయుల గోతర్ పక్షముగా వచెచ్ను. వారి సావ్సథ్య్ము యూదా వంశసుథ్ల 

సావ్సథ్య్ము మధయ్నుండెను. 

యెహోషువ 19:2 => వారికి కలిగిన సావ్సథ్య్మేదనగా బెయేరె ష్బా షెబ మోలాదా 

యెహోషువ 19:3 => హజరు ష్వలు బాలా ఎజెము ఎలోత్లదు బేతూలు హోరామ్ 

యెహోషువ 19:4 => సికల్గు బేతమ్రాక్బోదు హజరూస్సా 

యెహోషువ 19:5 => బేతెల్బాయోతు షారూ హెను అనునవి,  

యెహోషువ 19:6 => వాటి పలెల్లు పోగా పదమూడు పటట్ణములు. 

యెహోషువ 19:7 => అయీను రిమోమ్ను ఎతెరు ఆషానును అనునవి; వాటి పలెల్లు పోగా నాలుగు 

పటట్ణములు. 

యెహోషువ 19:8 => దకిష్ణమున రామతను బాలతెబ్యేరువరకు ఆ పటట్ణముల చుటుట్నునన్ 

పలెల్లనిన్యు ఇవి షిమోయ్నీయుల గోతర్మునకు వారి వంశములచొపుప్న కలిగిన సావ్సథ్య్ము. 
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యెహోషువ 19:9 => షిమోయ్నీయుల సావ్సథ్య్ము యూదా వంశసుథ్ల వంతులోని భాగము; 

ఏలయనగా యూదా వంశసుథ్ల భాగము వారికి ఎకుక్వ గనుక వారి సావ్సథ్య్ము నడుమను 

షిమోయ్నీయులు సావ్సథ్య్ము పొందిరి. 

యెహోషువ 19:10 => మూడవవంతు చీటి వారి వంశముచొపుప్న జెబూలూనీయుల పక్షముగా 

వచెచ్ను. వారి సావ్సథ్య్పు సరిహదుద్ శారీదువరకు సాగెను. 

యెహోషువ 19:11 => వారి సరిహదుద్ పడమటివైపుగా మరలా వరకును దబాబ్షతు వరకును సాగి 

యొకెన్యామునకు ఎదురుగానునన్ యేటివరకు వాయ్పించి 

యెహోషువ 19:12 => శారీదునుండి సూరోయ్దయ దికుక్న కిసో ల్తాత్బోరు సరిహదుద్వరకు 

దాబెరతునుండి యాఫీయకు ఎకిక్ 

యెహోషువ 19:13 => అకక్డనుండి తూరుప్ తటుట్ గితత్హెపెరువరకును ఇతాక్ చీను వరకును సాగి 

నేయావరకు వాయ్పించు రిమోమ్నుదనుక పోయెను. 

యెహోషువ 19:14 => దాని సరిహదుద్ హనాన్తోనువరకు ఉతత్రదికుక్న చుటుట్కొని అకక్డనుండి 

యిపాత్యేలు లోయలో నిలిచెను. 

యెహోషువ 19:15 => కటాట్తు నహలాలు షిమోర్ను ఇదలా బేతెల్హేము అను పండెర్ండు 

పటట్ణములును వాటి పలెల్లును. 

యెహోషువ 19:16 => ఆ పటట్ణములును వాటి పలెల్లును వారి వంశములచొపుప్న 

జెబూలూనీయులకు కలిగిన సావ్సథ్య్ము. 

యెహోషువ 19:17 => నాలుగవ వంతు చీటి వారి వంశములచొపుప్న ఇశాశ్ఖారీయుల పక్షముగా 

వచెచ్ను. 

యెహోషువ 19:18 => వారి సరిహదుద్ యెజెర్యేలు కెసులోల్తు షూనేము హపరాయిము షీయోను 

అనహరాతు రబీబ్తు కిషోయ్ను  

యెహోషువ 19:19 => అబెసు రెమెతు ఏనగ్నీన్ము 

యెహోషువ 19:20 => ఏన హదాద్ బేతప్సెస్సు అను సథ్లములవరకు 

యెహోషువ 19:21 => సాగి తాబోరు షహచీమా బేతెష్మెషు  
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యెహోషువ 19:22 => అను సథ్లములను దాటి యొరాద్ను వరకు వాయ్పించెను. 

యెహోషువ 19:23 => వాటి పలెల్లు గాక పదుమూడు పటట్ణములు వారికాయెను. అవి వాటి 

పలెల్లతో కూడ వారి వంశముల చొపుప్న ఇశాశ్ఖారీయుల గోతర్మునకు కలిగిన సావ్సథ్య్ము. 

యెహోషువ 19:24 => అయిదవ వంతు చీటి వారి వంశములచొపుప్న ఆషేరీయుల పక్షముగా 

వచెచ్ను. 

యెహోషువ 19:25 => వారి సరిహదుద్ హెలక్ తుహలి బెతెను అకాష్పు 

యెహోషువ 19:26 => అలమేమ్లెకు అమాదు మిషెయలు. పడమట అది కరెమ్లు వరకును 

షీహోరిల్బాన్తు వరకును సాగి 

యెహోషువ 19:27 => తూరుప్దికుక్న బేతాద్గోనువరకు తిరిగి జెబూలూను భాగమును యిపాత్యేలు 

లోయను దాటి బేతేమెకునకును నెయీయేలునకును ఉతత్ర దికుక్న పోవుచు 

యెహోషువ 19:28 => ఎడమవైపున అది కాబూలు వరకును హెబోర్ను రెహోబు హమోమ్ను కానా 

పెదద్ సీదోనుల వరకును వాయ్పించెను. 

యెహోషువ 19:29 => అకక్డనుండి ఆ సరిహదుద్ రామా వరకును కోటగల సోరను పటట్ణము 

వరకును వాయ్పించి అకక్డనుండి తిరిగి హోసా వరకు సాగి అకక్డనుండి అకీజ్బు సరిహదుద్ను పటిట్ 

సముదర్మువరకు సాగెను. 

యెహోషువ 19:30 => ఉమామ్ ఆఫెకు రెహోబు వాటి పలెల్లతో కూడ అవి యిరువదిరెండు 

పటట్ణములు. 

యెహోషువ 19:31 => వాటి పలెల్లతో కూడ ఆ పటట్ణములు వారి వంశములచొపుప్న ఆషేరీయుల 

గోతర్మునకు కలిగిన సావ్సథ్య్ము. 

యెహోషువ 19:32 => ఆరవ వంతు చీటి వారి వంశములచొపుప్న నఫాత్లీయుల పక్షమున వచెచ్ను. 

యెహోషువ 19:33 => వారి సరిహదుద్ హెలెపును జయననీన్ములోని సిందూరవనమును 

అదామియను కనుమను యబెన్యేలును మొదలుకొని లకూక్ము వరకు సాగి 
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యెహోషువ 19:34 => అకక్డనుండి పడమరగా అజనోతాత్బోరు వరకు వాయ్పించి అకక్డనుండి 

హుకోక్కువరకు దకిష్ణదికుక్న జెబూలూనును, పడమట ఆషేరును దాటి తూరుప్న యొరాద్ను నొదద్ 

యూదా వరకును వాయ్పించెను. 

యెహోషువ 19:35 => కోటగల పటట్ణములేవనగా జిదీద్ము జేరు హమమ్తు రకక్తు కినెన్రెతు 

యెహోషువ 19:36 => అదామా రామా హాసోరు 

యెహోషువ 19:37 => కెదెషు ఎదెర్యీ ఏన హాసోరు 

యెహోషువ 19:38 => ఇరోను మిగద్లేలు హొరేము బేతనాతు బేతెష్మెషు అనునవి; వాటి పలెల్లు గాక 

పందొమిమ్ది పటట్ణములు. 

1 రాజులు 4:21 => నది (యూఫర్టీసు) మొదలుకొని ఐగుపుత్ సరిహదుద్వరకు ఈ మధయ్నునన్ 

రాజయ్ములనిన్టిమీదను ఫిలిషీత్యుల దేశమంతటిమీదను సొలొమోను పర్భుతవ్ము చేసెను. ఆ జనులు 

పనున్ చెలిల్ంచుచు సొలొమోను బర్దికిన దినములనిన్యు అతనికి సేవచేయుచు వచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:26 => యూఫర్టీసు నది మొదలుకొని ఫిలిషీత్యుల దేశమువరకును ఐగుపుత్ 

సరిహదుద్వరకును ఉండు రాజులందరి పైని అతడు ఏలుబడి చేసెను. 

నెహెమాయ్ 9:8 => అతడు నమమ్కమైన మనసుస్గల వాడని యెరిగి, కనానీయులు హితీత్యులు 

అమోరీయులు పెరిజీజ్యులు యెబూసీయులు గిరాగ్షీయులు అనువారి దేశమును అతని 

సంతతివారికిచుచ్నటుల్ ఆతనితో నిబంధన చేసినవాడవు నీవే. 

కీరత్నలు 105:11 => కొలవబడిన సావ్సథ్య్ముగా కనానుదేశమును మీకిచెచ్దనని ఆయన సెలవిచెచ్ను 

సంఖాయ్కాండము 34:5 => అసోమ్నునుండి ఐగుపుత్ నదివరకు సరిహదుద్ తిరిగి సముదర్మువరకు 

వాయ్పించును. 

యెహోషువ 15:4 => అసోమ్నువరకు సాగి ఐగుపుత్ ఏటివరకు వాయ్పించెను. ఆ తటుట్ సరిహదుద్ 

సముదర్మువరకు వాయ్పించెను, అది మీకు దకిష్ణపు సరిహదుద్. 

యెషయా 27:12 => ఆ దినమున యూఫర్టీసు నదీపర్వాహము మొదలుకొని ఐగుపుత్ నదివరకు 

యెహోవా తన ధానయ్మును తొర్కుక్ను. ఇశార్యేలీయులారా, మీరు ఒకరినొకరు కలిసికొని 

కూరచ్బడుదురు.  
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ఆదికాండము 2:14 => మూడవ నది పేరు హిదె ద్కెలు; అది అషూష్రు తూరుప్వైపున పారుచునన్ది. 

నాలుగవ నది యూఫర్టీసు 

2 సమూయేలు 8:3 => సోబా రాజును రెహోబు కుమారుడునగు హదదెజరు యూఫర్టీసు నదివరకు 

తన రాజయ్మును వాయ్పింపజేయవలెనని బయలుదేరగా దావీదు అతని నోడించి 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:9 => వారి పశువులు గిలాదు దేశమందు అతివిసాత్రము కాగా తూరుప్న 

యూఫర్టీసు నది మొదలుకొని అరణయ్పు సరిహదుద్వరకును వారు కాపురముండిరి. 

ఆదికాండము 10:15 => కనాను తన పర్థమ కుమారుడగు సీదోనును హేతును యెబూసీయులను 

అమోరీయులను గిరాగ్షీయులను 

ఆదికాండము 10:19 => కనానీయుల సరిహదుద్ సీదోను నుండి గెరారుకు వెళుల్ మారగ్ములో గాజా 

వరకును, సొదొమ గొమొఱాఱ్ అదామ్ సెబోయిములకు వెళుల్ మారగ్ములో లాషా వరకును ఉనన్ది. 

ఆదికాండము 12:6 => అపుప్డు అబార్ము షెకెము నందలి యొక సథ్లముదాక ఆ దేశ సంచారము 

చేసి మోరే దగగ్ర నునన్ సింధూరవృక్షము నొదద్కు చేరెను. అపుప్డు కనానీయులు ఆ దేశములో 

నివసించిరి. 

ఆదికాండము 13:7 => అపుప్డు అబార్ము పశువుల కాపరులకును లోతు పశువుల కాపరులకును 

కలహము పుటెట్ను. ఆ కాలమందు కనానీయులు పెరిజీజ్యులు ఆ దేశములో కాపురముండిరి. 

ఆదికాండము 17:2 => నాకును నీకును మధయ్ నా నిబంధనను నియమించి నినున్ అతయ్ధికముగా 

అభివృదిధ్పొందించెదనని అతనితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 17:7 => నేను నీకును నీ తరువాత నీ సంతానమునకును దేవుడనై యుండునటుల్, 

నాకును నీకును, నీ తరువాతవారి తరములలో నీ సంతతికిని మధయ్ నా నిబంధనను నితయ్నిబంధనగా 

సిథ్రపరచెదను. 

ఆదికాండము 26:3 => ఈ దేశమందు పరవాసివై యుండుము. నేను నీకు తోడైయుండి నినున్ 

ఆశీరవ్దించెదను; 

ఆదికాండము 31:21 => అతడు తనకు కలిగినదంతయు తీసికొని పారిపోయెను. అతడు లేచి నది 

దాటి గిలాదను కొండతటుట్ అభిముఖుడై వెళె ల్ను. 
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ఆదికాండము 31:44 => కావున నేనును నీవును నిబంధన చేసికొందము రముమ్, అది నాకును 

నీకును మధయ్ సాకిష్గా ఉండునని యాకోబుతో ఉతత్రమియయ్గా 

నిరగ్మకాండము 3:17 => ఐగుపుత్ బాధలోనుండి పాలు తేనెలు పర్వహించు దేశమునకు, అనగా 

కనానీయులు హితీత్యులు అమోరీయులు పెరిజీజ్యులు హివీవ్యులు యెబూసీయులునన్ దేశమునకు 

మిముమ్ రపిప్ంచెదనని సెలవిచిచ్తినని వారితో చెపుప్ము. 

నిరగ్మకాండము 6:8 => నేను అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులకు ఇచెచ్దనని చెయియ్ యెతిత్ 

పర్మాణము చేసిన దేశములోనికి మిముమ్ను రపిప్ంచి దాని మీకు సావ్సథ్య్ముగా ఇచెచ్దను; నేను 

యెహోవానని చెపుప్మనగా  

నిరగ్మకాండము 13:5 => యెహోవా నీకిచెచ్దనని నీ పితరులతో పర్మాణము చేసినటుల్, 

కనానీయులకు హితీత్యులకు అమోరీయులకు హివీవ్యులకు యెబూసీయులకు నివాస సాథ్నమై 

యుండు, పాలు తేనెలు పర్వహించు దేశమునకు నినున్ రపిప్ంచిన తరువాత నీవు ఈ ఆచారమును ఈ 

నెలలోనే జరుపుకొనవలెను. 

నిరగ్మకాండము 23:20 => ఇదిగో తోర్వలో నినున్ కాపాడి నేను సిదధ్పరచిన చోటుకు నినున్ 

రపిప్ంచుటకు ఒక దూతను నీకు ముందుగా పంపుచునాన్ను. 

నిరగ్మకాండము 23:31 => మరియు ఎఱ ఱ్ సముదర్మునుండి ఫిలిషీత్యుల సముదర్ము వరకును 

అరణయ్మునుండి నదివరకును నీ పొలిమేరలను ఏరప్రచెదను, ఆ దేశ నివాసులను నీచేతి 

కపప్గించెదను. నీవు నీ యెదుటనుండి వారిని వెళల్గొటెట్దవు. 

నిరగ్మకాండము 32:13 => నీ సేవకులైన అబార్హామును ఇసాస్కును ఇశార్యేలును జాఞ్పకము 

చేసికొనుము. నీవు వారితో ఆకాశనక్షతర్ములవలె మీ సంతానము అభివృదిధ్జేసి నేను చెపిప్న యీ 

సమసత్భూమిని మీ సంతానమునకిచెచ్దననియు, వారు నిరంతరము దానికి హకుక్దారులగుదురనియు 

వారితో నీతోడని పర్మాణముచేసి చెపిప్తివనెను. 

నిరగ్మకాండము 33:1 => మరియు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను నీవును నీవు ఐగుపుత్ దేశమునుండి 

తోడుకొనివచిచ్న పర్జలును బయలుదేరి, నేను అబార్హాముతోను ఇసాస్కుతోను యాకోబుతోను 
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పర్మాణముచేసి నీ సంతానమునకు దీనినిచెచ్దనని చెపిప్న పాలు తేనెలు పర్వహించు దేశమునకు 

లేచిపొండి. 

లేవీయకాండము 26:45 => నేను వారికి దేవుడనై యుండునటుల్ వారి పూరివ్కులను 

జనములయెదుట ఐగుపుత్లోనుండి రపిప్ంచి వారితో చేసిన నిబంధనను ఆ పూరివ్కులనుబటిట్ జాఞ్పకము 

చేసికొందును. నేను యెహోవాను అని చెపుప్ము అనెను. 

సంఖాయ్కాండము 10:29 => మోషే మామయగు మిదాయ్నీయుడైన రెవూయేలు కుమారుడగు 

హోబాబుతో మోషే యెహోవా మాకిచెచ్దనని చెపిప్న సథ్లమునకు మేము పర్యాణమై పోవుచునాన్ము; 

మాతోకూడ రముమ్; మేము మీకు మేలు చేసెదము; యెహోవా ఇశార్యేలీయులకు తాను చేయబోవు 

మేలునుగూరిచ్ వాగాద్నము చేసెననగా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:10 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీ పితరులైన అబార్హాము ఇసాస్కు 

యాకోబులతో చేసిన పర్మాణమునుబటిట్ నినున్ ఆ దేశములో పర్వేశపెటిట్, నీవు కటట్ని గొపప్వగు మంచి 

పురములను 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:20 => నీ దేవుడైన యెహోవా తాను నీకిచిచ్న మాటచొపుప్న నీ 

సరిహదుద్లను విశాలపరచిన తరువాత నిశచ్యముగా మాంసము తినగోరి మాంసము 

తినెదననుకొందువు. అపుప్డు నీకిషట్మైన మాంసము తినవచుచ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 19:8 => మరియు నీ దేవుడైన యెహోవా నీ పితరులతో పర్మాణము 

చేసినటుల్ ఆయన నీ సరిహదుద్లను విశాలపరచి, నీ పితరులకు ఇచెచ్దనని చెపిప్న సమసత్దేశమును 

నీకిచిచ్నయెడల నీవు నీ దేవుడైన యెహోవాను పేర్మించుచు 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:8 => మహోనన్తుడు జనములకు వారి సావ్సథ్య్ములను 

విభాగించినపుప్డు నరజాతులను పర్తేయ్కించినపుప్డు ఇశార్యేలీయుల లెకక్నుబటిట్ పర్జలకు 

సరిహదుద్లను నియమించెను.  

యెహోషువ 2:9 => యెహోవా ఈ దేశమును మీకిచుచ్చునాన్డనియు, మీవలన మాకు భయము 

పుటుట్ననియు, మీ భయమువలన ఈ దేశనివాసులందరికి ధైరయ్ము చెడుననియు నేనెరుగుదును. 
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యెహోషువ 5:1 => వారు దాటుచుండగా ఇశార్యేలీయుల యెదుటనుండి యెహోవా యొరాద్ను 

నీళల్ను ఎండచేసిన సంగతి యొరాద్నుకు పడమటి దికుక్ననునన్ అమోరీయుల రాజులందరును 

సముదర్మునొదద్నునన్ కనానీయుల రాజులందరును వినినపుప్డు వారి గుండెలు చెదరిపోయెను. 

ఇశార్యేలీయుల భయముచేత వారికిక ధైరయ్మేమియు లేకపోయెను. 

యెహోషువ 9:1 => యొరాద్ను అవతలనునన్ మనయ్ములోను లోయలోను లెబానోను నెదుటి 

మహాసముదర్ తీరమందంతటను ఉనన్ హితీత్యులు అమోరీయులు కనానీయులు పెరిజీజ్యులు 

హివీవ్యులు యెబూసీయులు అను వారి రాజులందరు జరిగినదానిని వినినపుప్డు 

యెహోషువ 11:16 => యెహోషువ శేయీరుకు పోవు హాలాకు కొండ మొదలుకొని 

యెహోషువ 12:8 => మనయ్ములోను లోయలోను షెఫేలా పర్దేశములోను చరియల 

పర్దేశములలోను అరణయ్ములోను దకిష్ణ దేశములోను ఉండిన హితీత్యులు అమోరీయులు 

కనానీయులు పెరిజీజ్యులు హివీవ్యులు యెబూసీయులను వారి రాజులను ఇశార్యేలీయులు 

పటుట్కొనిరి. వారెవరనగా యెరికో రాజు 

యెహోషువ 13:6 => మనయ్పు నివాసులనందరిని సీదోనీయులనందరిని నేను ఇశార్యేలీయుల 

యెదుటనుండి వెళల్గొటెట్దను. కావున నేను నీ కాజాఞ్పించినటుల్ నీవు ఇశార్యేలీయులకు సావ్సథ్య్ముగా 

దాని పంచిపెటట్వలెను. 

1 సమూయేలు 20:16 => ఈలాగున యెహోవా దావీదుయొకక్ శతుర్వులచేత దాని 

విచారించునటుల్గా యోనాతాను దావీదు సంతతివారిని బటిట్ నిబంధన చేసెను. 

1 రాజులు 8 :65 => మరియు ఆ సమయమున సొలొమోనును అతనితో కూడ 

ఇశార్యేలీయులందరును హమాతునకు పోవుమారగ్ము మొదలుకొని ఐగుపుత్నది వరకు నునన్ సకల 

పార్ంతములనుండి వచిచ్న ఆ మహాసమూహమును రెండు వారములు, అనగా పదునాలుగు దినములు 

యెహోవా సముఖమందు ఉతస్వము చేసిరి. 

2 రాజులు 24:7 => బబులోనురాజు ఐగుపుత్ నదికిని యూఫర్టీసు నదికిని మధయ్ ఐగుపుత్ రాజు 

వశముననునన్ భూమియంతటిని పటుట్కొనగా ఐగుపుత్ రాజు ఇకనెనన్టికిని తన దేశము విడిచి 

బయలుదేరుట మానెను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 16:16 => ఆయన అబార్హాముతో చేసిన నిబంధనను  

1 దినవృతాత్ంతములు 18:3 => సోబా రాజైన హదరెజెరు యూఫర్టీసు నదివరకు తన రాజయ్మును 

వాయ్పించుటకై బయలుదేరగా హమాతునొదద్ దావీదు అతనిని ఓడించి 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:8 => ఆ సమయమందు సొలొమోనును, అతనితో కూడ హమాతునకు 

పోవు మారగ్ము మొదలుకొని ఐగుపుత్ నదివరకునన్ దేశములో నుండి బహు గొపప్ సమూహముగా 

కూడివచిచ్న ఇశార్యేలీయులందరును ఏడు దినములు పండుగ ఆచరించి 

ఎజార్ 4:20 => మరియు యెరూషలేము పటట్ణమందు బలమైన రాజులు పర్భుతవ్ము చేసిరి. వారు 

నది యవతలి దేశములనిన్టిని ఏలినందున వారికి శిసుత్ను సుంకమును పనున్ను చెలుల్ చుండెను. 

నెహెమాయ్ 9:23 => వారి సంతతిని ఆకాశపు నక్షతర్ములంత విసాత్రముగా చేసి, పర్వేశించి 

సవ్తంతిర్ంచుకొనునటుల్ వారి పితరులకు నీవు వాగాద్నము చేసిన దేశములోనికి వారిని రపిప్ంపగా 

కీరత్నలు 80:11 => దాని తీగెలు సముదర్మువరకు వాయ్పించెను యూఫర్టీసు నదివరకు దాని 

రెమమ్లు వాయ్పించెను. 

యిరిమ్యా 32:22 => మీకిచెచ్దనని వారి పితరులకు పర్మాణముచేసి, పాలు తేనెలు పర్వహించు ఈ 

దేశమును వారికిచిచ్తివి. 

యిరిమ్యా 34:18 => మరియు నా సనిన్ధిని తాము చేసిన నిబంధన మాటలు నెరవేరచ్క దాని 

నతికర్మించువారిని, తాము రెండు భాగములుగా కోసి వాటిమధయ్ నడిచిన దూడతో సమానులుగా 

చేయుచునాన్ను; 

యెహెజేక్లు 20:28 => వారికిచెచ్దనని నేను పర్మాణ పూరవ్కముగా చెపిప్న దేశములోనికి నేను 

వారిని రపిప్ంచిన తరువాత, ఎతత్యిన యొక కొండనేగాని, దటట్మైన యొక వృక్షమునేగాని తాము 

చూచినపుప్డెలల్ను బలులు అరిప్ంచుచు, అరప్ణలను అరిప్ంచుచు, అకక్డ పరిమళ ధూపము 

పర్తిషిఠ్ంచుచు, పానారప్ణములు చేయుచు నాకు కోపము పుటిట్ంచిరి. 

యెహెజేక్లు 48:28 => దకిష్ణదికుక్న తామారునుండి కాదేషులోనునన్ మెరీబా ఊటలవరకు 

నదివెంబడి మహాసముదర్మువరకు గాదీయులకు సరిహదుద్ ఏరప్డును. 
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హబకూక్కు 3:9 => విలుల్ వరలోనుండి తీయబడియునన్ది నీ వాకుక్ తోడని పర్మాణము చేసి నీ 

బాణములను సిదధ్పరచియునాన్వు (సెలా.) భూమిని బదద్లుచేసి నదులను కలుగజేయుచునాన్వు. 

మలాకీ 3:6 => యెహోవానైన నేను మారుప్లేనివాడను గనుక యాకోబు సంతతివారైన మీరు 

లయము కాలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:5 => ఆయన ఇందులో అతనికి పాదము పటుట్నంత భూమినైనను 

సావ్సథ్య్ముగా ఇయయ్క, అతనికి కుమారుడు లేనపుప్డు అతనికిని, అతని తరువాత అతని 

సంతానమునకును దీనిని సావ్ధీనపరతునని అతనికి వాగాద్నము చేసెను. 

రోమీయులకు 9:4 => వీరు ఇశార్యేలీయులు; దతత్పుతర్తవ్మును మహిమయు నిబంధనలును 

ధరమ్శాసత్ర పర్ధానమును అరచ్నాచారాదులును వాగాద్నములును వీరివి. 

గలతీయులకు 3:17 => నేను చెపుప్నదేమనగా నాలుగువందల ముపప్ది సంవతస్రములైన తరువాత 

వచిచ్న ధరమ్శాసత్రము, వాగాద్నమును నిరరథ్కము చేయునంతగా పూరవ్మందు దేవునిచేత సిథ్రపరచబడిన 

నిబంధనను కొటిట్వేయదు. 

గలతీయులకు 3:20 => మధయ్వరిత్ యొకనికి మధయ్వరిత్ కాడు గాని దేవుడొకక్డే. 

ఎఫెసీయులకు 2:12 => ఆ కాలమందు ఇశార్యేలుతో సహపౌరులు కాక, పరదేశులును, 

వాగాద్ననిబంధనలు లేని పరజనులును, నిరీక్షణ లేనివారును, లోకమందు దేవుడు లేనివారునై యుండి, 

కీర్సుత్కు దూరసుథ్లై యుంటిరని మీరు జాఞ్పకము చేసికొనుడి. 

వచనము 19 

కేనీయులను కనిజీజ్యులను కదోమ్నీయులను 

సంఖాయ్కాండము 24:21 => మరియు అతడు కేనీయులవైపు చూచి ఉపమానరీతిగా ఇటల్నెను నీ 

నివాససథ్లము దురగ్మమైనది. నీ గూడు కొండమీద కటట్బడియునన్ది. 

సంఖాయ్కాండము 24:22 => అషూష్రు నినున్ చెరగా పటుట్వరకు కయీను నశించునా?  
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నిరగ్మకాండము 23:23 => ఎటల్నగా నా దూత నీకు ముందుగా వెళుల్చు, అమోరీయులు హితీత్యులు 

పెరిజీజ్యులు కనానీయులు హివీవ్యులు యెబూసీయులను వారునన్ చోటుకు నినున్ రపిప్ంచును, నేను 

వారిని సంహరించెదను. 

సంఖాయ్కాండము 13:29 => అమాలేకీయులు దకిష్ణ దేశములో నివసించుచునాన్రు; హితీత్యులు 

యెబూసీయులు అమోరీయులు కొండ దేశములో నివసించుచునాన్రు ; కనానీయులు 

సముదర్మునొదద్ను యొరాద్ను నదీపార్ంతములలోను నివసించుచునాన్రని చెపిప్రి. 

నాయ్యాధిపతులు 3:5 => కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులు, కనానీయులు హితీత్యులు అమోరీయులు 

నాయ్యాధిపతులు 12:8 => అతని తరువాత బేతెల్హేమువాడైన ఇబాస్ను ఇశార్యేలీయులకు 

అధిపతియాయెను. 

1 రాజులు 9:20 => అయితే ఇశార్యేలీయులు కాని అమోరీయులు హితీత్యులు పెరిజీజ్యులు 

హివీవ్యులు యెబూసీయులు అను వారిలో శేషించిన వారుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 8:7 => ఇశార్యేలీయుల సంబంధులు కాని హితీత్యులలోనుండియు 

అ మో రీ యు ల లో నుం డి యు , పె రి జీజ్ యు ల లో నుం డి యు , హి వీవ్ యు ల లో నుం డి యు , 

యెబూసీయులలోనుండియు, శేషించియునన్ సకల జనులను 

ఎజార్ 9:1 => ఈ సంగతులు సమాపత్మైన తరువాత పెదద్లు నాయొదద్కు వచిచ్ ఇశార్యేలీయులును 

యాజకులును లేవీయులును , కనానీయులు హితీత్యులు పెరిజీజ్యులు యెబూసీయులు 

అమోమ్నీయులు మోయాబీయులు ఐగుపీత్యులు అమోరీయులు అను దేశపు జనములలోనుండి 

తముమ్ను తాము వేరుపరచుకొనక, వారు చేయు అసహయ్మైన కారయ్ములను తామే చేయుచు, 

వచనము 20 

హితీత్యులను పెరిజీజ్యులను రెఫాయీయులను 

ఆదికాండము 14:5 => పదునాలుగవ సంవతస్రమున కదొరాల్యోమెరును అతనితో కూడనునన్ 

రాజులును వచిచ్ అషాత్రోత  కరాన్యిములో రెఫాయీయులను హాములో జూజీయులను షావే 

కిరయ్తాయిము మైదానములో 
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యెషయా 17:5 => చేను కోయువాడు దంటుల్ పటుట్కొనగా వాని చెయియ్ వెనున్లను 

కోయునటుల్ండును రెఫాయీము లోయలో ఒకడు పరిగె యేరునటుల్ండును 

యెహోషువ 17:15 => యెహోషువ మీరు గొపప్ జనము గనుక ఎఫార్యిమీయులయొకక్ మనయ్ము 

మీకు ఇరుకుగా నునన్యెడల మీరు అడవికిపోయి అకక్డ పెరిజీజ్యుల దేశములోను రెఫాయీయుల 

దేశములోను మీకు మీరే చెటుల్ నరకుకొనుడని వారితో చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 26:6 => అపుప్డు దావీదు పాళెములోనికి సౌలు దగగ్రకు నాతోకూడ ఎవరు వతుత్రని 

హితీత్యుడైన అహీమెలెకును సెరూయా కుమారుడును యోవాబునకు సహోదరుడునగు అబీషైని 

నడుగగా నీతోకూడ నేనే వతుత్నని అబీషై యనెను. 

వచనము 21 

అమోరీయులను కనానీయులను గిరాగ్షీయులను యెబూసీయులను నీ సంతానమున కిచిచ్యునాన్నని 

అబార్ముతో నిబంధన చేసెను. 

ఆదికాండము 10:15 => కనాను తన పర్థమ కుమారుడగు సీదోనును హేతును యెబూసీయులను 

అమోరీయులను గిరాగ్షీయులను 

ఆదికాండము 10:16 => హివీవ్యులను అరీక్యులను సినీయులను 

ఆదికాండము 10:17 => అరావ్దీయులను సెమారీయులను హమాతీయులను కనెను. 

ఆదికాండము 10:18 => తరువాత కనానీయుల వంశములు వాయ్పించెను. 

ఆదికాండము 10:19 => కనానీయుల సరిహదుద్ సీదోను నుండి గెరారుకు వెళుల్ మారగ్ములో గాజా 

వరకును, సొదొమ గొమొఱాఱ్ అదామ్ సెబోయిములకు వెళుల్ మారగ్ములో లాషా వరకును ఉనన్ది. 

నిరగ్మకాండము 23:23 => ఎటల్నగా నా దూత నీకు ముందుగా వెళుల్చు, అమోరీయులు హితీత్యులు 

పెరిజీజ్యులు కనానీయులు హివీవ్యులు యెబూసీయులను వారునన్ చోటుకు నినున్ రపిప్ంచును, నేను 

వారిని సంహరించెదను. 
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నిరగ్మకాండము 23:24 => వారి దేవతలకు సాగిలపడకూడదు, వాటిని పూజింపకూడదు; వారి 

కిర్యలవంటి కిర్యలు చేయక వారిని తపప్క నిరూమ్లము చేసి, వారి విగర్హములను బొతిత్గా 

పగులగొటట్వలెను. 

నిరగ్మకాండము 23:25 => నీ దేవుడైన యెహోవానే సేవింపవలెను, అపుప్డు ఆయన నీ ఆహారమును 

నీ పానమును దీవించును. నేను నీ మధయ్నుండి రోగము తొలగించెదను. 

నిరగ్మకాండము 23:26 => కడుపు దిగబడునదియు గొడుడ్దియు నీ దేశములోను ఉండదు. నీ 

దినముల లెకక్ సంపూరిత్ చేసెదను.  

నిరగ్మకాండము 23:27 => ననున్ బటిట్ మనుషుయ్లు నీకు భయపడునటుల్ చేసెదను. నీవు పోవు సరవ్ 

దేశములవారిని ఓడగొటిట్ నీ సమసత్ శతుర్వులు నీ యెదుటనుండి పారిపోవునటుల్ చేసెదను. 

నిరగ్మకాండము 23:28 => మరియు, పెదద్ కందిరీగలను నీకు ముందుగా పంపించెదను, అవి నీ 

యెదుటనుండి హివీవ్యులను కనానీయులను హితీత్యులను వెళల్గొటట్ను. 

నిరగ్మకాండము 33:2 => నేను నీకు ముందుగా దూతను పంపి కనానీయులను అమోరీయులను 

హితీత్యులను పెరిజీజ్యులను హివీవ్యులను యెబూసీయులను వెళల్గొటెట్దను. 

నిరగ్మకాండము 34:11 => నేడు నేను నీకాజాఞ్పించుదాని ననుసరించి నడువుము. ఇదిగో నేను 

అమోరీయులను కనానీయులను హితీత్యులను పెరిజీజ్యులను హివీవ్యులను యెబూసీయులను నీ 

యెదుటనుండి వెళల్గొటెట్దను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:1 => నీవు సావ్ధీనపరచుకొనబోవు దేశములోనికి నీ దేవుడైన యెహోవా 

నినున్చేరిచ్ బహు జనములను, అనగా సంఖయ్కును బలమునకును నినున్మించిన హితీత్యులు 

గిరాగ్షీయులు అమోరీయులు కనానీయులు పెరిజీజ్యులు హివీవ్యులు యెబూసీయులను ఏడు 

జనములను నీ యెదుటనుండి వెళల్గొటిట్న తరువాత 

మతత్యి 8:28 => ఆయన అదద్రినునన్ గదరేనీయుల దేశము చేరగా దయయ్ములు పటిట్న యిదద్రు 

మనుషుయ్లు సమాధులలోనుండి బయలుదేరి ఆయనకు ఎదురుగా వచిచ్రి. వారు మిగుల 

ఉగుర్లైనందున ఎవడును ఆ మారగ్మున వెళల్లేకపోయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:14 => యెబూసీయులు అమోరీయులు గిరాగ్షీయులు 
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1 దినవృతాత్ంతములు 11:4 => తరువాత దావీదును ఇశార్యేలీయులందరును యెరూషలేమనబడిన 

యెబూసునకు పోయిరి; ఆ దేశవాసులైన యెబూసీయులు అచచ్ట ఉండిరి. 

Page  of 972 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

 

ఆదికాండము 

అధాయ్యము 16	

తెలుగు రిఫరెనస్ బైబిలు 
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వచనము 1 

అబార్ము భారయ్యైన శారయి అతనికి పిలల్లు కనలేదు. ఆమెకు హాగరు అను ఐగుపీత్యురాలైన దాసి 

యుండెను. 

ఆదికాండము 15:2 => అందుకు అబార్ము పర్భువైన యెహోవా నాకేమి యిచిచ్ననేమి? నేను 

సంతానము లేనివాడనై పోవుచునాన్నే; దమసుక్ ఎలీయెజెరే నాయింటి ఆసిత్కరత్యగును గదా 

ఆదికాండము 15:3 => మరియు అబార్ము ఇదిగో నీవు నాకు సంతానమియయ్లేదు గనుక నా 

పరివారములో ఒకడు నాకు వారసుడగునని చెపప్గా 

ఆదికాండము 21:10 => ఈ దాసిని దీని కుమారుని వెళల్గొటుట్ము; ఈ దాసి కుమారుడు నా 

కుమారుడైన ఇసాస్కుతో వారసుడై యుండడని అబార్హాముతో అనెను. 

ఆదికాండము 21:12 => అయితే దేవుడు ఈ చినన్వానిబటిట్యు నీ దాసినిబటిట్యు నీవు 

దుఃఖపడవదుద్. శారా నీతో చెపుప్ పర్తి విషయములో ఆమె మాట వినుము; ఇసాస్కువలన అయినదియే 

నీ సంతానమనబడును. 

ఆదికాండము 25:21 => ఇసాస్కు భారయ్ గొడార్లు గనుక అతడు ఆమె విషయమై యెహోవాను 

వేడుకొనెను. యెహోవా అతని పార్రథ్న వినెను గనుక అతని భారయ్యైన రిబాక్ గరభ్వతి ఆయెను. 

నాయ్యాధిపతులు 13:2 => ఆ కాలమున దాను వంశసుథ్డును జొరాయ్పటట్ణసుథ్డు నైన మానోహ అను 

నొకడుండెను. అతని భారయ్ గొడార్లై కానుపు లేకయుండెను. 

లూకా 1:7 => ఎలీసబెతు గొడార్లైనందున వారికి పిలల్లు లేకపోయిరి; మరియు వారిదద్రు బహు 

కాలము గడచిన (వృదుధ్లైరి.) 

లూకా 1:36 => మరియు నీ బంధువురాలు ఎలీసబెతు కూడ తన వృదాధ్పయ్మందు ఒక కుమారుని 

గరభ్ము ధరించియునన్ది; గొడార్లనబడిన ఆమెకు ఇది ఆరవమాసము; 

ఆదికాండము 12:16 => అతడామెనుబటిట్ అబార్మునకు మేలుచేసెను; అందువలన అతనికి గొఱ ఱ్లు 

గొడుల్ మగగాడిదలు దాసులు పనికతెత్లు ఆడుగాడిదలు ఒంటెలు ఇయయ్బడెను. 
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ఆదికాండము 21:9 => అపుప్డు అబార్హామునకు ఐగుపీత్యురాలైన హాగరు కనిన కుమారుడు 

పరిహసించుట శారా చూచి 

ఆదికాండము 21:21 => అతడు పారాను అరణయ్ములో నునన్పుప్డు అతని తలిల్ ఐగుపుత్దేశమునుండి 

ఒక సతరీని తెచిచ్ అతనికి పెండిల్చేసెను. 

గలతీయులకు 4:24 => ఈ సంగతులు అలంకారరూపకముగా చెపప్బడియునన్వి. ఈ సతరీలు రెండు 

నిబంధనలై యునాన్రు; వాటిలో ఒకటి సీనాయి కొండ సంబంధమైనదై దాసయ్ములో ఉండుటకు పిలల్లు 

కనును; ఇది హాగరు. 

ఆదికాండము 11:30 => శారయి గొడార్లై యుండెను. ఆమెకు సంతానము లేదు. 

ఆదికాండము 16:8 => శారయి దాసివైన హాగరూ, ఎకక్డనుండి వచిచ్తివి, ఎకక్డికి వెళుళ్చునాన్వని 

అడిగినందుకు అది నా యజమానురాలైన శారయియొదద్నుండి పారిపోవుచునాన్ననెను. 

ఆదికాండము 20:1 => అకక్డనుండి అబార్హాము దకిష్ణ దేశమునకు తరిల్పోయి కాదేషుకును 

షూరుకును మధయ్ పర్దేశములో నివసించి గెరారులో కొనాన్ళుల్ ఉండెను. 

ఆదికాండము 29:24 => మరియు లాబాను తన దాసియైన జిలాప్ను తన కుమారెత్యైన లేయాకు 

దాసిగా ఇచెచ్ను. 

ఆదికాండము 29:31 => లేయా దేవ్షింపబడుట యెహోవా చూచి ఆమె గరభ్ము తెరిచెను, రాహేలు 

గొడార్లై యుండెను. 

1 సమూయేలు 1:2 => వీరిలో ఒకదాని పేరు హనాన్ రెండవదాని పేరు పెనినాన్. పెనినాన్కు పిలల్లు 

కలిగిరి గాని హనాన్కు పిలల్లు లేకపోయిరి. 

రోమీయులకు 4:10 => మంచిది; అది ఏ సిథ్తియందు ఎంచబడెను? సునన్తి కలిగియుండినపుప్డా 

సునన్తి లేనపుప్డా? సునన్తి కలిగియుండినపుప్డు కాదు సునన్తి లేనపుప్డే. 

వచనము 2 
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కాగా శారయి ఇదిగో నేను పిలల్లు కనకుండ యెహోవా చేసియునాన్డు. నీవు దయచేసి నా దాసితో 

పొముమ్; ఒకవేళ ఆమెవలన నాకు సంతానము కలుగవచుచ్నని అబార్ముతో చెపెప్ను; అబార్ము 

శారయి మాట వినెను. 

ఆదికాండము 17:16 => నేనామెను ఆశీరవ్దించి ఆమెవలన నీకు కుమారుని కలుగజేసెదను; 

నేనామెను ఆశీరవ్దించెదను; ఆమె జనములకు తలిల్యై యుండును; జనముల రాజులు ఆమెవలన 

కలుగుదురని అబార్హాముతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 18:10 => అందుకాయన మీదటికి ఈ కాలమున నీయొదద్కు నిశచ్యముగా మరల 

వచెచ్దను. అపప్డు నీ భారయ్యైన శారాకు ఒక కుమారుడు కలుగునని చెపెప్ను. శారా ఆయన వెనుక 

నుండిన గుడారపు దావ్రమందు వినుచుండెను 

ఆదికాండము 20:18 => ఏలయనగా అబార్హాము భారయ్యైన శారానుబటిట్ దేవుడు అబీమెలెకు 

ఇంటిలో పర్తి గరభ్మును మూసియుండెను. 

ఆదికాండము 25:21 => ఇసాస్కు భారయ్ గొడార్లు గనుక అతడు ఆమె విషయమై యెహోవాను 

వేడుకొనెను. యెహోవా అతని పార్రథ్న వినెను గనుక అతని భారయ్యైన రిబాక్ గరభ్వతి ఆయెను. 

ఆదికాండము 30:2 => యాకోబు కోపము రాహేలుమీద రగులుకొనగా అతడు నేను నీకు 

గరభ్ఫలమును ఇయయ్కపోయిన దేవునికి పర్తిగా నునాన్నా అనెను. 

ఆదికాండము 30:3 => అందుకామె నా దాసియైన బిలాహ్ ఉనన్ది గదా; ఆమెతో పొముమ్; ఆమె నా 

కొరకు పిలల్లను కనును; ఆలాగున ఆమెవలన నాకును పిలల్లు కలుగుదురని చెపిప్ 

ఆదికాండము 30:9 => లేయా తనకు కానుపు ఉడుగుట చూచి తన దాసియైన జిలాప్ను తీసికొని 

యాకోబునకు ఆమెను భారయ్గా ఇచెచ్ను. 

ఆదికాండము 30:22 => దేవుడు రాహేలును జాఞ్పకము చేసికొని ఆమె మనవి విని ఆమె గరభ్ము 

తెరిచెను. 

కీరత్నలు 127:3 => కుమారులు యెహోవా అనుగర్హించు సావ్సథ్య్ము గరభ్ఫలము ఆయన యిచుచ్ 

బహుమానమే 
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ఆదికాండము 30:3 => అందుకామె నా దాసియైన బిలాహ్ ఉనన్ది గదా; ఆమెతో పొముమ్; ఆమె నా 

కొరకు పిలల్లను కనును; ఆలాగున ఆమెవలన నాకును పిలల్లు కలుగుదురని చెపిప్ 

ఆదికాండము 30:6 => అపుప్డు రాహేలు దేవుడు నాకు తీరుప్తీరెచ్ను; ఆయన నా మొరను విని 

నాకు కుమారుని దయచేసెననుకొని అతనికి దాను అని పేరు పెటెట్ను. 

నిరగ్మకాండము 21:4 => వాని యజమానుడు వానికి భారయ్నిచిచ్న తరువాత ఆమె వానివలన 

కుమారులనైనను కుమారెత్లనైనను కనినయెడల ఆ భారయ్యు ఆమె పిలల్లును ఆమె యజమానుని 

సొతత్గుదురుకాని వాడు ఒంటిగానే పోవలెను. 

రూతు 4:11 => అందుకు పురదావ్రముననుండిన పర్జలందరును పెదద్లును మేము సాకుష్లము, 

యెహోవా నీ యింటికి వచిచ్న ఆ సతరీని ఇశార్యేలీయుల వంశమును వరిధ్లల్జేసిన రాహేలును పోలిన 

దానిగాను లేయాను పోలిన దానిగాను చేయును గాక; 

ఆదికాండము 3:1 => దేవుడైన యెహోవా చేసిన సమసత్ భూజంతువులలో సరప్ము యుకిత్గలదై 

యుండెను. అది ఆ సతరీతో ఇది నిజమా? ఈ తోట చెటల్లో దేని ఫలములనైనను మీరు తినకూడదని 

దేవుడు చెపెప్నా? అని అడిగెను. 

ఆదికాండము 3:2 => అందుకు సతరీ ఈ తోట చెటల్ ఫలములను మేము తినవచుచ్ను; 

ఆదికాండము 3:3 => అయితే తోట మధయ్నునన్ చెటుట్ ఫలములనుగూరిచ్ దేవుడు మీరు 

చావకుండునటుల్ వాటిని తినకూడదనియు, వాటిని ముటట్కూడదనియు చెపెప్నని సరప్ముతో అనెను. 

ఆదికాండము 3:4 => అందుకు సరప్ము మీరు చావనే చావరు; 

ఆదికాండము 3:5 => ఏలయనగా మీరు వాటిని తిను దినమున మీ కనున్లు తెరవబడుననియు, 

మీరు మంచిచెడ డ్లను ఎరిగినవారై దేవతలవలె ఉందురనియు దేవునికి తెలియునని సతరీతో చెపప్గా 

ఆదికాండము 3:6 => సతరీ ఆ వృక్షము ఆహారమునకు మంచిదియు, కనున్లకు అందమైనదియు, 

వివేకమిచుచ్ రమయ్మైనదియునై యుండుట చూచినపుప్డు ఆమె దాని ఫలములలో కొనిన్ తీసికొని తిని 

తనతోపాటు తన భరత్కును ఇచెచ్ను, అతడుకూడ తినెను; 

ఆదికాండము 3:12 => అందుకు ఆదాము నాతో నుండుటకు నీవు నాకిచిచ్న ఈ సతరీయే ఆ 

వృక్షఫలములు కొనిన్ నాకియయ్గా నేను తింటిననెను. 
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ఆదికాండము 3:17 => ఆయన ఆదాముతో నీవు నీ భారయ్మాట విని తినవదద్ని నేను నీకాజాఞ్పించిన 

వృక్షఫలములు తింటివి గనుక నీ నిమితత్ము నేల శపింపబడియునన్ది; పర్యాసముతోనే నీవు బర్దుకు 

దినములనిన్యు దాని పంట తిందువు; 

ఆదికాండము 11:30 => శారయి గొడార్లై యుండెను. ఆమెకు సంతానము లేదు. 

ఆదికాండము 19:31 => అటుల్ండగా అకక్ తన చెలెల్లితో మన తండిర్ ముసలివాడు; 

సరవ్లోకమరాయ్ద చొపుప్న మనతో పోవుటకు లోకములో ఏ పురుషుడును లేడు. 

1 సమూయేలు 1:2 => వీరిలో ఒకదాని పేరు హనాన్ రెండవదాని పేరు పెనినాన్. పెనినాన్కు పిలల్లు 

కలిగిరి గాని హనాన్కు పిలల్లు లేకపోయిరి. 

లూకా 1:7 => ఎలీసబెతు గొడార్లైనందున వారికి పిలల్లు లేకపోయిరి; మరియు వారిదద్రు బహు 

కాలము గడచిన (వృదుధ్లైరి.) 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:5 => ఆయన ఇందులో అతనికి పాదము పటుట్నంత భూమినైనను 

సావ్సథ్య్ముగా ఇయయ్క, అతనికి కుమారుడు లేనపుప్డు అతనికిని, అతని తరువాత అతని 

సంతానమునకును దీనిని సావ్ధీనపరతునని అతనికి వాగాద్నము చేసెను. 

గలతీయులకు 4:22 => దాసివలన ఒకడును సవ్తంతుర్రాలివలన ఒకడును ఇదద్రు కుమారులు 

అబార్హామునకు కలిగిరని వార్యబడియునన్ది గదా? 

వచనము 3 

కాబటిట్ అబార్ము కనాను దేశములో పదియేండుల్ కాపురమునన్ తరువాత అబార్ము భారయ్యైన శారయి 

తన దాసియైన హాగరను ఐగుపీత్యురాలిని తీసికొని తన పెనిమిటియైన అబార్మునకు భారయ్గా 

ఉండునటుల్ అతనికిచెచ్ను. 

ఆదికాండము 12:4 => యెహోవా అతనితో చెపిప్న పర్కారము అబార్ము వెళె ల్ను. లోతు అతనితో 

కూడ వెళె ల్ను. అబార్ము హారాను నుండి బయలుదేరినపుప్డు డెబబ్ది యైదేండల్ యీడు గలవాడు. 
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ఆదికాండము 12:5 => అబార్ము తన భారయ్యయిన శారయిని తన సహోదరుని కుమారుడయిన 

లోతును, హారానులో తానును వారును ఆరిజ్ంచిన యావదాసిత్ని వారు సంపాదించిన సమసత్మైన 

వారిని తీసికొని కనానను దేశమునకు వచిచ్రి 

ఆదికాండము 16:5 => అపుప్డు శారయి నా ఉసురు నీకు తగులును; నేనే నా దాసిని నీ 

కౌగిటికిచిచ్న తరువాత తాను గరభ్వతినైతినని తెలిసికొనినపుప్డు నేను దాని దృషిట్కి నీచమైనదాననైతిని; 

నాకును నీకును యెహోవా నాయ్యము తీరుచ్ను గాక అని అబార్ముతో అనెను 

ఆదికాండము 30:4 => తన దాసియైన బిలాహ్ను అతనికి భారయ్గా ఇచెచ్ను. యాకోబు ఆమెతో పోగా 

ఆదికాండము 30:9 => లేయా తనకు కానుపు ఉడుగుట చూచి తన దాసియైన జిలాప్ను తీసికొని 

యాకోబునకు ఆమెను భారయ్గా ఇచెచ్ను. 

ఆదికాండము 25:6 => అబార్హాము తన ఉపపతున్ల కుమారులకు బహుమానములిచిచ్, తాను 

సజీవుడై యుండగానే తన కుమారుడగు ఇసాస్కు నొదద్నుండి తూరుప్తటుట్గా తూరుప్దేశమునకు వారిని 

పంపివేసెను. 

ఆదికాండము 28:9 => ఏశావు ఇషామ్యేలు నొదద్కు వెళి ల్, తనకునన్ భారయ్లు గాక అబార్హాము 

కుమారుడైన ఇషామ్యేలు కుమారెత్యు నెబాయోతు సహోదరియునైన మహలతును కూడ పెండిల్ 

చేసికొనెను. 

ఆదికాండము 32:22 => ఆ రాతిర్ అతడు లేచి తన యిదద్రు భారయ్లను తన యిదద్రు దాసీలను తన 

పదకొండుమంది పిలల్లను తీసికొని యబోబ్కు రేవు దాటిపోయెను. 

ఆదికాండము 35:22 => ఇశార్యేలు ఆ దేశములో నివసించుచునన్పుప్డు రూబేను వెళి ల్ తన తండిర్ 

ఉపపతిన్యైన బిలాహ్తో శయనించెను; ఆ సంగతి ఇశార్యేలునకు వినబడెను. 

నాయ్యాధిపతులు 19:1 => ఇశార్యేలీయులకు రాజులేని దినములలో లేవీయుడైన యొకడు 

ఎఫార్యిమీయుల మనయ్పు ఉతత్రభాగమున పరదేశిగా నివసించుచుండెను. అతడు యూదా 

బేతెల్హేములోనుండి ఒక సతరీని తనకు ఉపపతిన్గా తెచుచ్కొనగా 

నాయ్యాధిపతులు 19:2 => అతని ఉపపతిన్ అతనిని విడిచి ఒకనితో వయ్భిచరించి యూదా 

బేతెల్హేములోని తన తండిర్ యింటికి పోయి అకక్డ నాలుగు నెలలుండెను. 
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నాయ్యాధిపతులు 19:3 => ఆమెతో పిర్యముగా మాటలాడి ఆమెను తిరిగి తెచుచ్కొనుటకై ఆమె 

పెనిమిటి లేచి తన దాసునిని రెండు గాడిదలను తీసికొని ఆమెయొదద్కు వెళల్గా ఆమె తన తండిర్ యింట 

అతని చేరెచ్ను. ఆ చినన్దాని తండిర్ అతని చూచినపుప్డు అతని కలిసికొని సంతోషించెను. 

నాయ్యాధిపతులు 19:4 => ఆ చినన్దాని తండిర్యగు అతని మామ వెళల్నియయ్నందున అతడు 

మూడు దినములు అతనియొదద్ నుండెను గనుక వారు అనన్పానములు పుచుచ్కొనుచు అకక్డ నిలిచిరి. 

2 సమూయేలు 5:13 => దావీదు హెబోర్నునుండి వచిచ్న తరువాత యెరూషలేములోనుండి యింక 

అనేకమైన ఉపపతున్లను భారయ్లను చేసికొనగా దావీదునకు ఇంకను పెకుక్మంది కుమారులును 

కుమారెత్లును పుటిట్రి 

1 రాజులు 11:3 => అతనికి ఏడు వందలమంది రాజకుమారెత్లైన భారయ్లును మూడువందల మంది 

ఉపపతున్లును కలిగియుండిరి; అతని భారయ్లు అతని హృదయమును తిర్పిప్వేసిరి. 

గలతీయులకు 4:25 => ఈ హాగరు అనునది అరేబియా దేశములో ఉనన్ సీనాయి కొండయే. 

పర్సుత్తమందునన్ యెరూషలేము దాని పిలల్లతో కూడ దాసయ్మందునన్ది గనుక ఆ నిబంధన దానికి 

దీటయియునన్ది. 

ఆదికాండము 21:9 => అపుప్డు అబార్హామునకు ఐగుపీత్యురాలైన హాగరు కనిన కుమారుడు 

పరిహసించుట శారా చూచి 

ఆదికాండము 22:24 => మరియు రయూమా అను అతని, ఉపపతిన్యు తెబహును, గహమును 

తహషును మయకాను కనెను. 

ఆదికాండము 30:3 => అందుకామె నా దాసియైన బిలాహ్ ఉనన్ది గదా; ఆమెతో పొముమ్; ఆమె నా 

కొరకు పిలల్లను కనును; ఆలాగున ఆమెవలన నాకును పిలల్లు కలుగుదురని చెపిప్ 

గలతీయులకు 4:24 => ఈ సంగతులు అలంకారరూపకముగా చెపప్బడియునన్వి. ఈ సతరీలు రెండు 

నిబంధనలై యునాన్రు; వాటిలో ఒకటి సీనాయి కొండ సంబంధమైనదై దాసయ్ములో ఉండుటకు పిలల్లు 

కనును; ఇది హాగరు. 

వచనము 4 
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అతడు హాగరుతో పోయినపుప్డు అది గరభ్వతి ఆయెను. అది తాను గరభ్వతినైతినని తెలిసికొనినపుప్డు 

దాని యజమానురాలు దాని దృషిట్కి నీచమైనదాయెను. 

1 సమూయేలు 1:6 => యెహోవా ఆమెకు సంతులేకుండ చేసియునన్ హేతువును బటిట్, ఆమె 

వైరియగు పెనినాన్ ఆమెను విసికించుటకై, ఆమెకు కోపము పుటిట్ంచుచు వచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 1:7 => ఎలాక్నా ఆమెకు ఏటేట ఆ రీతిగా చేయుచునుండగా హనాన్ యెహోవా 

మందిరమునకు పోవునపుడెలల్ అది ఆమెకు కోపము పుటిట్ంచెను గనుక ఆమె భోజనము చేయక 

ఏడుచ్చు వచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 1:8 => ఆమె పెనిమిటియైన ఎలాక్నా హనాన్, నీ వెందుకు ఏడుచ్చునాన్వు? నీవు 

భోజనము మానుట ఏల? నీకు మనోవిచారమెందుకు కలిగినది? పదిమంది కుమాళల్కంటె నేను నీకు 

విశేషమైనవాడను కానా? అని ఆమెతో చెపుప్చు వచెచ్ను.  

2 సమూయేలు 6:16 => యెహోవా మందసము దావీదు పురమునకు రాగా, సౌలు కుమారెత్యగు 

మీకాలు కిటికీలోనుండి చూచి, యెహోవా సనిన్ధిని గంతులువేయుచు నాటయ్మాడుచు నునన్ దావీదును 

కనుగొని, తన మనసుస్లో అతని హీనపరచెను. 

సామెతలు 30:20 => జారిణియొకక్ చరయ్యును అటిట్దే; అది తిని నోరు తుడుచుకొని నేను ఏ 

దోషము ఎరుగననును. 

సామెతలు 30:21 => భూమిని వణకించునవి మూడు కలవు, అది మోయలేనివి నాలుగు కలవు. 

సామెతలు 30:23 => కంటకురాలైయుండి పెండిల్యైన సతరీ, యజమానురాలికి హకుక్దారురాలైన 

దాసి. 

1 కొరిందీయులకు 4:6 => సహోదరులారా, మీరు మముమ్ను చూచి, లేఖనములయందు 

వార్సియునన్ సంగతులను అతికర్మింపకూడదని నేరుచ్కొని, మీరొకని పక్షమున మరియొకనిమీద 

ఉపొప్ంగకుండునటుల్, ఈ మాటలు మీ నిమితత్మై నామీదను అపొలోల్మీదను పెటుట్కొని 

సాదృశయ్రూపముగా చెపిప్యునాన్ను. 
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1 కొరిందీయులకు 13:4 => పేర్మ దీరఘ్కాలము సహించును, దయ చూపించును. పేర్మ 

మతస్రపడదు; పేర్మ డంబముగా పర్వరిత్ంపదు; అది ఉపొప్ంగదు; 

1 కొరిందీయులకు 13:5 => అమరాయ్దగా నడువదు; సవ్పర్యోజనమును విచారించుకొనదు; 

తవ్రగా కోపపడదు; అపకారమును మనసుస్లో ఉంచుకొనదు. 

ఆదికాండము 16:8 => శారయి దాసివైన హాగరూ, ఎకక్డనుండి వచిచ్తివి, ఎకక్డికి వెళుళ్చునాన్వని 

అడిగినందుకు అది నా యజమానురాలైన శారయియొదద్నుండి పారిపోవుచునాన్ననెను. 

ఆదికాండము 19:31 => అటుల్ండగా అకక్ తన చెలెల్లితో మన తండిర్ ముసలివాడు; 

సరవ్లోకమరాయ్ద చొపుప్న మనతో పోవుటకు లోకములో ఏ పురుషుడును లేడు. 

గలతీయులకు 4:24 => ఈ సంగతులు అలంకారరూపకముగా చెపప్బడియునన్వి. ఈ సతరీలు రెండు 

నిబంధనలై యునాన్రు; వాటిలో ఒకటి సీనాయి కొండ సంబంధమైనదై దాసయ్ములో ఉండుటకు పిలల్లు 

కనును; ఇది హాగరు. 

1 తిమోతి 6:2 => విశావ్సులైన యజమానులు గల దాసులు తమ యజమానులు సహోదరులని 

వారిని తృణీకరింపక, తమ సేవాఫలము పొందువారు విశావ్సులును పిర్యులునై యునాన్రని మరి 

యెకుక్వగా వారికి సేవచేయవలెను; ఈ సంగతులు బోధించుచు వారిని హెచచ్రించుము. 

వచనము 5 

అపుప్డు శారయి నా ఉసురు నీకు తగులును; నేనే నా దాసిని నీ కౌగిటికిచిచ్న తరువాత తాను 

గరభ్వతినైతినని తెలిసికొనినపుప్డు నేను దాని దృషిట్కి నీచమైనదాననైతిని; నాకును నీకును యెహోవా 

నాయ్యము తీరుచ్ను గాక అని అబార్ముతో అనెను 

లూకా 10:40 => మారత్ విసాత్రమైన పని పెటుట్కొనుటచేత తొందరపడి, ఆయన యొదద్కు వచిచ్ 

పర్భువా, నేను ఒంటరిగా పనిచేయుటకు నా సహోదరి ననున్ విడిచిపెటిట్నందున, నీకు చింతలేదా? 

నాకు సహాయము చేయుమని ఆమెతో చెపుప్మనెను. 

లూకా 10:41 => అందుకు పర్భువు మారాత్, మారాత్, నీవనేకమైన పనులనుగూరిచ్ విచారముకలిగి 

తొందరపడుచునాన్వు గాని అవసరమైనది ఒకక్టే 
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ఆదికాండము 31:53 => అబార్హాము దేవుడు నాహోరు దేవుడు వారి తండిర్ దేవుడు మనమధయ్ 

నాయ్యము తీరుచ్నని చెపెప్ను. అపుప్డు యాకోబు తన తండిర్యైన ఇసాస్కు భయపడిన దేవుని తోడని 

పర్మాణము చేసెను 

నిరగ్మకాండము 5:21 => యెహోవా మిముమ్ చూచి నాయ్యము తీరుచ్నుగాక; ఫరో యెదుటను అతని 

దాసుల యెదుటను మముమ్ను అసహుయ్లనుగా చేసి మముమ్ చంపుటకై వారిచేతికి ఖడగ్మిచిచ్తిరని 

వారితో అనగా 

1 సమూయేలు 24:12 => నీకును నాకును మధయ్ యెహోవా నాయ్యము తీరుచ్ను. యెహోవా నా 

విషయమై పగతీరుచ్ను గాని నేను నినున్ చంపను. 

1 సమూయేలు 24:13 => పూరివ్కులు సామయ్ము చెపిప్నటుట్ దుషుట్లచేతనే దౌషట్య్ము పుటుట్నుగాని 

నేను నినున్ చంపను. 

1 సమూయేలు 24:14 => ఇశార్యేలీయుల రాజు ఎవని పటుట్కొన బయలుదేరి వచిచ్యునాన్డు? 

ఏపాటివానిని తరుముచునాన్డు? చచిచ్న కుకక్ను గదా? మినన్లిల్ని గదా? 

1 సమూయేలు 24:15 => యెహోవా నీకును నాకును మధయ్ నాయ్యాధిపతియై తీరుప్ తీరుచ్నుగాక; 

ఆయనే సంగతి విచారించి నా పక్షమున వాయ్జెయ్మాడి నీ వశము కాకుండ ననున్ నిరోద్షినిగా 

తీరుచ్నుగాక. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:22 => ఈ పర్కారము రాజైన యోవాషు జెకరాయ్ తండిర్యైన 

యెహోయాదా తనకు చేసిన ఉప కారమును మరచినవాడై అతని కుమారుని చంపించెను; అతడు 

చనిపోవునపుప్డు యెహోవా దీని దృషిట్ంచి దీనిని విచారణలోనికి తెచుచ్నుగాక యనెను. 

కీరత్నలు 7:8 => యెహోవా జనములకు తీరుప్ తీరుచ్వాడు యెహోవా, నా నీతినిబటిట్యు నా 

యథారథ్తనుబటిట్యు నా విషయములో నాకు నాయ్యము తీరుచ్ము. 

కీరత్నలు 35:23 => నాకు నాయ్యము తీరుచ్టకు మేలుకొనుము నా దేవా నా పర్భువా, నా పక్షమున 

వాయ్జెయ్మాడుటకు లెముమ్.  

కీరత్నలు 43:1 => దేవా, నాకు నాయ్యము తీరుచ్ము భకిత్లేని జనముతో నా పక్షమున 

వాయ్జెయ్మాడుము కపటము కలిగి దౌరజ్నయ్ము చేయువారిచేతిలోనుండి నీవు ననున్ విడిపించుదువు. 
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ఆదికాండము 16:3 => కాబటిట్ అబార్ము కనాను దేశములో పదియేండుల్ కాపురమునన్ తరువాత 

అబార్ము భారయ్యైన శారయి తన దాసియైన హాగరను ఐగుపీత్యురాలిని తీసికొని తన పెనిమిటియైన 

అబార్మునకు భారయ్గా ఉండునటుల్ అతనికిచెచ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:6 => నీ తలిల్ కుమారుడేగాని నీ సహోదరుడేగాని నీ కుమారుడేగాని నీ 

కుమారెత్యేగాని నీ కౌగిటి భారయ్యేగాని నీ పార్ణసేన్హితుడేగాని 

నాయ్యాధిపతులు 11:10 => గిలాదు పెదద్లు నిశచ్యముగా మేము నీ మాటచొపుప్న చేయుదుము; 

యెహోవా మన యుభయుల మధయ్ను సాకిష్గా ఉండును గాకని యెఫాత్తో అనిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 11:27 => ఇటుల్ండగా నేను నీయెడల తపుప్ చేయలేదు గాని నీవు నామీదికి 

యుదధ్మునకు వచుచ్టవలన నాయెడల దోషము చేయుచునాన్వు. నాయ్యాధిపతియైన యెహోవా నేడు 

ఇశార్యేలీయులకును అమోమ్నీయులకును నాయ్యము తీరుచ్ను గాక. 

1 సమూయేలు 20:23 => అయితే మనమిదద్రము మాటలాడిన సంగతిని జాఞ్పకము చేసికొనుము; 

నీకును నాకును సరవ్కాలము యెహోవాయే సాకిష్. 

1 రాజులు 1:2 => కాబటిట్ వారు మా యేలినవాడవును రాజవునగు నీకొరకు తగిన చినన్దాని 

వెదకుట మంచిది; ఆమె రాజైన నీ సముఖమందుండి నినున్ ఆదరించి వెటట్ కలుగుటకు నీ కౌగిటిలో 

పండుకొనునని చెపిప్ 

1 తిమోతి 6:2 => విశావ్సులైన యజమానులు గల దాసులు తమ యజమానులు సహోదరులని 

వారిని తృణీకరింపక, తమ సేవాఫలము పొందువారు విశావ్సులును పిర్యులునై యునాన్రని మరి 

యెకుక్వగా వారికి సేవచేయవలెను; ఈ సంగతులు బోధించుచు వారిని హెచచ్రించుము. 

వచనము 6 

అందుకు అబార్ము ఇదిగో నీ దాసి నీచేతిలో ఉనన్ది; నీ మనసుస్ వచిచ్నటుల్ దాని చేయుమని శారయితో 

చెపెప్ను. శారయి దాని శర్మ పెటిట్నందున ఆమెయొదద్నుండి అది పారిపోగా 

ఆదికాండము 13:8 => కాబటిట్ అబార్ము మనము బంధువులము గనుక నాకు నీకును, నా పశువుల 

కాపరులకు నీ పశువుల కాపరులకును కలహముండకూడదు. 
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ఆదికాండము 13:9 => ఈ దేశమంతయు నీ యెదుట నునన్దిగదా, దయచేసి ననున్ విడిచి వేరుగా 

నుండుము. నీవు ఎడమతటుట్నకు వెళి ల్నయెడల నేను కుడితటుట్కును, నీవు కుడితటుట్నకు వెళి ల్నయెడల 

నేను యెడమతటుట్నకును వెళుల్దునని లోతుతో చెపప్గా 

సామెతలు 14:29 => దీరఘ్శాంతము గలవాడు మహా వివేకి ముంగోపి మూఢతవ్మును 

బహుమానముగా పొందును. 

సామెతలు 15:1 => మృదువైన మాట కోర్ధమును చలాల్రుచ్ను. నొపిప్ంచు మాట కోపమును రేపును. 

సామెతలు 15:17 => పగవాని యింట కొర్వివ్నయెదుద్ మాంసము తినుటకంటె పేర్మగలచోట 

ఆకుకూరల భోజనము తినుట మేలు. 

సామెతలు 15:18 => కోపోదేర్కి యగువాడు కలహము రేపును దీరఘ్శాంతుడు వివాదము 

నణచివేయును. 

1 పేతురు 3:7 => అటువలెనే పురుషులారా, జీవమను కృపావరములో మీ భారయ్లు మీతో 

పాలివారైయునాన్రని యెరిగి, యెకుక్వ బలహీనమైన ఘటమని భారయ్ను సనామ్నించి, మీ పార్రథ్నలకు 

అభయ్ంతరము కలుగకుండునటుల్, జాఞ్నము చొపుప్న వారితో కాపురము చేయుడి 

ఆదికాండము 24:10 => అతడు తన యజమానుని ఒంటెలలో పది ఒంటెలను తన యజమానుని 

ఆసిత్లో శేర్షట్మైన నానా విధములగు వసుత్వులను తీసికొనిపోయెను. అతడు లేచి అరామన్హరాయిము 

లోనునన్ నాహోరు పటట్ణము చేరి 

యోబు 2:6 => అందుకు యెహోవా అతడు నీ వశమున నునాన్డు; అతని పార్ణము మాతర్ము నీవు 

ముటట్వదద్ని సెలవిచెచ్ను. 

కీరత్నలు 106:41 => ఆయన వారిని అనయ్జనులచేతికి అపప్గించెను వారి పగవారు వారిని 

ఏలుచుండిరి. 

కీరత్నలు 106:42 => వారి శతుర్వులు వారిని బాధపెటిట్రి వారు శతుర్వుల చేతికిర్ంద అణపబడిరి. 

యిరిమ్యా 38:5 => అందుకు రాజైన సిదిక్యా అతడు మీవశమున ఉనాన్డు, రాజు మీకు అడ డ్ము 

రాజాలడనగా 

సామెతలు 29:19 => దాసుడు వాగద్ండనచేత గుణపడడు తాతప్రయ్ము తెలిసికొనన్ను వాడు లోబడడు 
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నిరగ్మకాండము 2:15 => ఫరో ఆ సంగతి విని మోషేను చంపచూచెను గాని, మోషే ఫరో 

యెదుటనుండి పారిపోయి మిదాయ్ను దేశములో నిలిచిపోయి యొక బావియొదద్ కూరుచ్ండెను. 

సామెతలు 27:8 => తన యిలుల్ విడిచి తిరుగువాడు గూడు విడిచి తిరుగు పకిష్తో సమానుడు. 

పర్సంగి 10:4 => ఏలువాడు నీమీద కోపపడినయెడల నీ ఉదోయ్గమునుండి నీవు తొలగిపోకుము; 

ఓరుప్ గొపప్ దోర్హకారయ్ములు జరుగకుండ చేయును. 

ఆదికాండము 45:16 => యోసేపు యొకక్ సహోదరులు వచిచ్న వరత్మానము ఫరో యింటిలో 

వినబడెను. అది ఫరోకును అతని సేవకులకును ఇషట్ముగా నుండెను. 

యెహోషువ 9:25 => కాబటిట్ మేము నీ వశమున నునాన్ము; మాకేమి చేయుట నీ దృషిట్కి నాయ్యమో 

యేది మంచిదో అదే చేయుమని యెహోషువకు ఉతత్రమిచిచ్రి. 

1 సమూయేలు 29:6 => కాబటిట్ ఆకీషు దావీదును పిలిచి యెహోవా జీవము తోడు నీవు నిజముగా 

యథారథ్పరుడవై యునాన్వు; దండులో నీవు నాతోకూడ సంచరించుట నా దృషిట్కి అనుకూలమే;నీవు 

నాయొదద్కు వచిచ్న దినమునుండి నేటి వరకు నీయందు ఏ దోషమును నాకు కనబడలేదుగాని 

సరాద్రులు నీయందు ఇషట్ములేక యునాన్రు. 

1 రాజులు 12:13 => అపుప్డు రాజు పెదద్లు చెపిప్న ఆలోచనను నిరల్క్షయ్పెటిట్ యౌవనులు చెపిప్న 

ఆలోచనచొపుప్న వారికి కఠినముగా పర్తుయ్తత్రమిచిచ్ యిటుల్ ఆజాఞ్పించెను 

1 రాజులు 21:2 => అహాబు నాబోతును పిలిపించి నీ దార్క్ష తోట నా నగరును ఆనుకొనియునన్ది 

గనుక అది నాకు కూరతోటకిముమ్ దానికి పర్తిగా దానికంటె మంచి దార్క్షతోట నీకిచెచ్దను, లేదా నీకు 

అనుకూలమైన యెడల దానిని కర్యమునకిమమ్ని అడిగెను. 

యోబు 1:12 => యెహోవా ఇదిగో అతనికి కలిగిన సమసత్మును నీ వశమున ఉనన్ది; అతనికి 

మాతర్ము ఏ హానియు చేయకూడదని అపవాదికి సెలవియయ్గా వాడు యెహోవా సనిన్ధినుండి 

బయలువెళె ల్ను. 

వచనము 7 
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యెహోవా దూత అరణయ్ములో నీటిబుగగ్యొదద్, అనగా షూరు మారగ్ములో బుగగ్యొదద్, ఆమెను 

కనుగొని 

సామెతలు 15:3 => యెహోవా కనున్లు పర్తి సథ్లముమీదనుండును చెడ డ్వారిని మంచివారిని అవి 

చూచుచుండును. 

ఆదికాండము 25:18 => వారు అషూష్రునకు వెళుల్ మారగ్మున హవీలా మొదలుకొని ఐగుపుత్ 

ఎదుటనునన్ షూరువరకు నివసించువారు . అతడు తన సహోదరులందరి యెదుట 

నివాసమేరప్రచుకొనెను. 

నిరగ్మకాండము 15:22 => మోషే ఎఱ ఱ్ సముదర్మునుండి జనులను సాగచేయగా వారు షూరు 

అరణయ్ములోనికి వెళి ల్ దానిలో మూడు దినములు నడిచిరి; అచచ్ట వారికి నీళుల్ దొరకలేదు. అంతలో 

వారు మారాకు చేరిరి. 

1 సమూయేలు 15:7 => తరువాత సౌలు అమాలేకీయులను హవీలానుండి ఐగుపుత్ దేశపు 

మారగ్ముననునన్ షూరువరకు తరిమి హతముచేసి 

ఆదికాండము 14:6 => ఏమీయులను కొటిట్రి. మరియు హోరీయులను అరణయ్ము దగగ్రనునన్ 

ఏలాప్రాను వరకు తరిమి శేయీరు పరవ్త పర్దేశములో వారిని కొటిట్న తరువాత 

ఆదికాండము 16:13 => అది చూచుచునన్ దేవుడవు నీవే అను పేరు తనతో మాటలాడిన 

యెహోవాకు పెటెట్ను ఏలయనగా ననున్ చూచిన వాని నేనికక్డ చూచితిని గదా అని అనుకొనెను.  

ఆదికాండము 20:1 => అకక్డనుండి అబార్హాము దకిష్ణ దేశమునకు తరిల్పోయి కాదేషుకును 

షూరుకును మధయ్ పర్దేశములో నివసించి గెరారులో కొనాన్ళుల్ ఉండెను. 

ఆదికాండము 21:14 => కాబటిట్ తెలల్వారినపుప్డు అబార్హాము లేచి ఆహారమును నీళల్ తితిత్ని తీసికొని 

ఆ పిలల్వానితోకూడ హాగరునకు అపప్గించి ఆమె భుజము మీద వాటిని పెటిట్ ఆమెను పంపివేసెను. 

ఆమె వెళి ల్ బెయేరె ష్బా అరణయ్ములో ఇటు అటు తిరుగుచుండెను.  

ఆదికాండము 22:11 => యెహోవా దూత పరలోకమునుండి అబార్హామా అబార్హామా అని అతని 

పిలిచెను; అందుకతడు చితత్ము పర్భువా అనెను. 
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ఆదికాండము 31:11 => మరియు ఆ సవ్పన్మందు దేవుని దూత యాకోబూ అని ననున్ పిలువగా 

చితత్ము పర్భువా అని చెపిప్తిని. 

ఆదికాండము 48:16 => అనగా సమసత్మైన కీడులలోనుండి ననున్ తపిప్ంచిన దూత యీ పిలల్లను 

ఆశీరవ్దించును గాక; నా పేరును అబార్హాము ఇసాస్కులను నా పితరుల పేరును వారికి పెటట్బడును 

గాక; భూమియందు వారు బహుగా విసత్రించుదురు గాక అని చెపెప్ను 

నిరగ్మకాండము 3:2 => ఒక పొద నడిమిని అగిన్జావ్లలో యెహోవా దూత అతనికి 

పర్తయ్క్షమాయెను. అతడు చూచినపుప్డు అగిన్వలన ఆ పొద మండుచుండెను. గాని పొద కాలిపోలేదు. 

నాయ్యాధిపతులు 2:1 => యెహోవా దూత గిలాగ్లునుండి బయలుదేరి బోకీమునకు వచిచ్ యీలాగు 

సెలవిచెచ్ను నేను మిముమ్ను ఐగుపుత్లోనుండి రపిప్ంచి, మీ పితరులకు పర్మాణముచేసిన దేశమునకు 

మిముమ్ను చేరిచ్ నీతో చేసిన నిబంధన నేనెనన్డును మీరను. 

నాయ్యాధిపతులు 13:3 => యెహోవా దూత ఆసతరీకి పర్తయ్క్షమై ఇదిగో నీవు గొడార్లవు, నీకు కానుపు 

లేకపోయెను; అయితే నీవు గరభ్వతివై కుమారుని కందువు. 

1 సమూయేలు 27:9 => దావీదు ఆ దేశసుథ్లను హతముచేసి, మగవానినేమి ఆడుదానినేమి 

యెవరిని సజీవులుగా విడువక గొఱ ఱ్లను ఎడల్ను గారద్భములను ఒంటెలను వసత్రములను దోచుకొని 

తిరిగి ఆకీషునొదద్కు వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:30 => నలువది ఏండల్యిన పిమమ్ట సీనాయి పరవ్తారణయ్మందు ఒక 

పొదలోని అగిన్జావ్లలో ఒక దేవదూత అతనికగపడెను. 

వచనము 8 

శారయి దాసివైన హాగరూ, ఎకక్డనుండి వచిచ్తివి, ఎకక్డికి వెళుళ్చునాన్వని అడిగినందుకు అది నా 

యజమానురాలైన శారయియొదద్నుండి పారిపోవుచునాన్ననెను. 

ఆదికాండము 16:1 => అబార్ము భారయ్యైన శారయి అతనికి పిలల్లు కనలేదు. ఆమెకు హాగరు అను 

ఐగుపీత్యురాలైన దాసి యుండెను. 
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ఆదికాండము 16:4 => అతడు హాగరుతో పోయినపుప్డు అది గరభ్వతి ఆయెను. అది తాను 

గరభ్వతినైతినని తెలిసికొనినపుప్డు దాని యజమానురాలు దాని దృషిట్కి నీచమైనదాయెను. 

ఎఫెసీయులకు 6:5 => దాసులారా, యథారథ్మైన హృదయము గలవారై భయముతోను వణకుతోను 

కీర్సుత్నకువలె, శరీరవిషయమై మీ యజమానులైనవారికి విధేయులై యుండుడి. 

ఎఫెసీయులకు 6:6 => మనుషుయ్లను సంతోషపెటుట్వారు చేయునటుల్, కంటికి కనబడుటకే కాక, 

కీర్సుత్ దాసులమని యెరిగి, దేవుని చితత్మును మనఃపూరవ్కముగా జరిగించుచు, 

ఎఫెసీయులకు 6:7 => మనుషుయ్లకు చేసినటుట్ కాక పర్భువునకు చేసినటే ట్ యిషట్పూరవ్కముగా 

సేవచేయుడి. 

ఎఫెసీయులకు 6:8 => దాసుడైనను సవ్తంతుర్డైనను మీలో పర్తివాడును ఏ సతాక్రయ్ము చేయునో 

దాని ఫలము పర్భువువలన పొందునని మీరెరుగుదురు. 

1 తిమోతి 6:1 => దేవుని నామమును ఆయన బోధయు దూషింపబడకుండునటుల్ దాసతవ్మను 

కాడికిర్ంద ఉనన్వారందరును, తమ యజమానులు పూరణ్మైన ఘనతకు పాతుర్లని యెంచవలెను. 

1 తిమోతి 6:2 => విశావ్సులైన యజమానులు గల దాసులు తమ యజమానులు సహోదరులని 

వారిని తృణీకరింపక, తమ సేవాఫలము పొందువారు విశావ్సులును పిర్యులునై యునాన్రని మరి 

యెకుక్వగా వారికి సేవచేయవలెను; ఈ సంగతులు బోధించుచు వారిని హెచచ్రించుము. 

ఆదికాండము 3:9 => దేవుడైన యెహోవా ఆదామును పిలిచి నీవు ఎకక్డ ఉనాన్వనెను. 

ఆదికాండము 4:10 => అపుప్డాయన నీవు చేసినపని యేమిటి? నీ తముమ్ని రకత్ము యొకక్ సవ్రము 

నేలలోనుండి నాకు మొరపెటుట్చునన్ది. 

పర్సంగి 10:4 => ఏలువాడు నీమీద కోపపడినయెడల నీ ఉదోయ్గమునుండి నీవు తొలగిపోకుము; 

ఓరుప్ గొపప్ దోర్హకారయ్ములు జరుగకుండ చేయును. 

యిరిమ్యా 2:17 => నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ మారగ్ములో నడిపించుచుండగా నీవు ఆయనను 

విసరిజ్ంచుటవలన నీకు నీవే యీ బాధ కలుగజేసికొంటివి గదా. 

యిరిమ్యా 2:18 => నీవు షీహోరు నీళుల్ తార్గుటకు ఐగుపుత్ మారగ్ములో నీకేమి పనియునన్ది? 

యూఫర్టీసునది నీళుల్ తార్గుటకు అషూష్రు మారగ్ములో నీకేమి పనియునన్ది. 
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1 సమూయేలు 26:19 => రాజా నా యేలినవాడా, నీ దాసుని మాటలు వినుము. నామీద 

పడవలెనని యెహోవా నినున్ పేర్రేపించిన యెడల నైవేదయ్ము చేసి ఆయనను శాంతిపరచవచుచ్ను. 

అయితే నరులెవరైనను నినున్ పేర్రేపించినయెడల వారు యెహోవా దృషిట్కి శాపగర్సుత్లగుదురు. వారు 

నీవు దేశమును విడిచి అనయ్దేవతలను పూజించుమని నాతో చెపిప్, యెహోవా సావ్సథ్య్మునకు 

హతుత్కొనకుండ ననున్ వెలివేయుచునాన్రు. 

ఆదికాండము 35:1 => దేవుడు యాకోబుతో నీవు లేచి బేతేలునకు వెళి ల్ అకక్డ నివసించి, నీ 

సహోదరుడైన ఏశావు ఎదుటనుండి నీవు పారిపోయినపుప్డు నీకు కనబడిన దేవునికి అకక్డ 

బలిపీఠమును కటుట్మని చెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 22:9 => దేవుడు బిలామునొదద్కు వచిచ్ నీయొదద్నునన్ యీ మనుషుయ్లు ఎవరని 

అడుగగా 

నాయ్యాధిపతులు 19:17 => అతడు కనున్లెతిత్ ఊరి సంతవీధిలో పర్యాణసుథ్డైన ఆ మనుషుయ్ని 

చూచి నీవెకక్డికి వెళుల్చునాన్వు? నీవెకక్డనుండి వచిచ్తివి? అని అడిగెను. 

1 రాజులు 19:9 => అచచ్ట ఉనన్ యొక గుహలో చేరి బసచేసెను. యెహోవా వాకుక్ అతనికి 

పర్తయ్క్షమై ఏలీయా, యిచచ్ట నీవేమి చేయుచునాన్వని అతని నడుగగా 

1 రాజులు 19:13 => ఏలీయా దాని విని తన దుపప్టితో ముఖము కపుప్కొని బయలుదేరి గుహ 

వాకిట నిలిచెను. అంతలో ఏలీయా, ఇచచ్ట నీవేమి చేయుచునాన్వని యొకడు పలికిన మాట అతనికి 

వినబడెను. 

2 రాజులు 5:25 => అతడు లోపలికి పోయి తన యజమానుని ముందర నిలువగా ఎలీషా వానిని 

చూచి గేహజీ, నీవెచచ్టనుండి వచిచ్తివని అడిగినందుకు వాడు నీ దాసుడనైన నేను ఎచచ్టికిని 

పోలేదనెను. 

యోబు 2:2 => యెహోవా నీవు ఎకక్డనుండి వచిచ్తివని వాని నడుగగా అపవాది భూమిలో ఇటు 

అటు తిరుగులాడుచు అందులో సంచరించుచు వచిచ్తినని యెహోవాకు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:4 => అపుప్డతడు నేలమీద పడి సౌలా, సౌలా, నీవేల ననున్ 

హింసించుచునాన్వని తనతో ఒక సవ్రము పలుకుట వినెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:7 => నేను నేలమీద పడి సౌలా సౌలా, నీవెందుకు, ననున్ 

హింసించుచునాన్వని నాతో ఒక సవ్రము పలుకుట వింటిని. 

గలతీయులకు 4:24 => ఈ సంగతులు అలంకారరూపకముగా చెపప్బడియునన్వి. ఈ సతరీలు రెండు 

నిబంధనలై యునాన్రు; వాటిలో ఒకటి సీనాయి కొండ సంబంధమైనదై దాసయ్ములో ఉండుటకు పిలల్లు 

కనును; ఇది హాగరు. 

తీతుకు 2:5 => మంచి ఉపదేశము చేయువారునై యుండవలెననియు బోధించుము. 

పర్కటన 7:13 => పెదద్లలో ఒకడు తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొనియునన్ వీరెవరు? ఎకక్డనుండి 

వచిచ్రని ననున్ అడిగెను.  

వచనము 9 

అపుప్డు యెహోవా దూత నీ యజమానురాలియొదద్కు తిరిగివెళి ల్ ఆమెచేతికిర్ంద అణిగియుండుమని 

దానితో చెపెప్ను. 

పర్సంగి 10:4 => ఏలువాడు నీమీద కోపపడినయెడల నీ ఉదోయ్గమునుండి నీవు తొలగిపోకుము; 

ఓరుప్ గొపప్ దోర్హకారయ్ములు జరుగకుండ చేయును. 

ఎఫెసీయులకు 5:21 => కీర్సుత్నందలి భయముతో ఒకనికొకడు లోబడియుండుడి. 

ఎఫెసీయులకు 6:5 => దాసులారా, యథారథ్మైన హృదయము గలవారై భయముతోను వణకుతోను 

కీర్సుత్నకువలె, శరీరవిషయమై మీ యజమానులైనవారికి విధేయులై యుండుడి. 

ఎఫెసీయులకు 6:6 => మనుషుయ్లను సంతోషపెటుట్వారు చేయునటుల్, కంటికి కనబడుటకే కాక, 

కీర్సుత్ దాసులమని యెరిగి, దేవుని చితత్మును మనఃపూరవ్కముగా జరిగించుచు, 

తీతుకు 2:9 => దాసులైనవారు అనిన్ విషయములయందు మన రక్షకుడగు దేవుని ఉపదేశమును 

అలంకరించునటుల్, తమ యజమానులకు ఎదురుమాట చెపప్క, 

1 పేతురు 2:18 => పనివారలారా, మంచివారును సాతివ్కులునైనవారికి మాతర్ము కాక 

ముషక్రులైన మీ యజమానులకును పూరణ్భయముతో లోబడియుండుడి. 
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1 పేతురు 2:19 => ఎవడైనను అనాయ్యముగా శర్మ పొందుచు, దేవునిగూరిచ్న మనసాస్కిష్ కలిగి, 

దుఃఖము సహించినయెడల అది హితమగును. 

1 పేతురు 2:20 => తపిప్దమునకై దెబబ్లు తినినపుప్డు మీరు సహించినయెడల మీకేమి ఘనము? 

మేలు చేసి బాధపడునపుప్డు మీరు సహించినయెడల అది దేవునికి హితమగును;  

1 పేతురు 2:21 => ఇందుకు మీరు పిలువబడితిరి. కీర్సుత్ కూడ మీకొరకు బాధపడి, మీరు తన 

అడుగుజాడలయందు నడుచుకొనునటుల్ మీకు మాదిరి యుంచిపోయెను. 

1 పేతురు 2:22 => ఆయన పాపము చేయలేదు; ఆయన నోటను ఏ కపటమును కనబడలేదు. 

1 పేతురు 2:23 => ఆయన దూషింపబడియు బదులు దూషింపలేదు; ఆయన శర్మ పెటట్బడియు 

బెదిరింపక, నాయ్యముగా తీరుప్ తీరుచ్ దేవునికి తనున్ తాను అపప్గించుకొనెను. 

1 పేతురు 2:24 => మనము పాపముల విషయమై చనిపోయి, నీతివిషయమై జీవించునటుల్, ఆయన 

తానే తన శరీరమందు మన పాపములను మార్నుమీద మోసికొనెను. ఆయన పొందిన గాయములచేత 

మీరు సవ్సథ్త నొందితిరి. 

1 పేతురు 2:25 => మీరు గొఱ ఱ్లవలె దారి తపిప్పోతిరి గాని యిపుప్డు మీ ఆతమ్ల కాపరియు 

అధయ్కుష్డునైన ఆయన వైపునకు మళి ల్యునాన్రు. 

1 పేతురు 5:5 => చినన్లారా, మీరు పెదద్లకు లోబడియుండుడి; మీరందరు ఎదుటివానియెడల 

దీనమనసుస్ అను వసత్రము ధరించుకొని మిముమ్ను అలంకరించుకొనుడి; దేవుడు అహంకారులను 

ఎదిరించి దీనులకు కృప అనుగర్హించును. 

1 పేతురు 5:6 => దేవుడు తగిన సమయమందు మిముమ్ను హెచిచ్ంచునటుల్ ఆయన 

బలిషఠ్మైనచేతికిర్ంద దీనమనసుక్లై యుండుడి.  

ఆదికాండము 16:13 => అది చూచుచునన్ దేవుడవు నీవే అను పేరు తనతో మాటలాడిన 

యెహోవాకు పెటెట్ను ఏలయనగా ననున్ చూచిన వాని నేనికక్డ చూచితిని గదా అని అనుకొనెను.  

ఆదికాండము 21:17 => దేవుడు ఆ చినన్వాని మొరను వినెను. అపుప్డు దేవుని దూత 

ఆకాశమునుండి హాగరును పిలిచి హాగరూ నీకేమివచిచ్నది? భయపడకుము; ఆ చినన్వాడునన్ చోట 

దేవుడు వాని సవ్రము వినియునాన్డు; 
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ఆదికాండము 22:11 => యెహోవా దూత పరలోకమునుండి అబార్హామా అబార్హామా అని అతని 

పిలిచెను; అందుకతడు చితత్ము పర్భువా అనెను. 

1 తిమోతి 6:1 => దేవుని నామమును ఆయన బోధయు దూషింపబడకుండునటుల్ దాసతవ్మను 

కాడికిర్ంద ఉనన్వారందరును, తమ యజమానులు పూరణ్మైన ఘనతకు పాతుర్లని యెంచవలెను. 

తీతుకు 2:5 => మంచి ఉపదేశము చేయువారునై యుండవలెననియు బోధించుము. 

హెబీర్యులకు 13:17 => మీపైని నాయకులుగా ఉనన్వారు లెకక్ ఒపప్చెపప్వలసినవారివలె మీ 

ఆతమ్లను కాయుచునాన్రు; వారు దుఃఖముతో ఆ పని చేసినయెడల మీకు నిష పర్యోజనము గనుక 

దుఃఖముతో కాక, ఆనందముతో చేయునటుల్ వారి మాట విని, వారికి లోబడియుండుడి. 

వచనము 10 

మరియు యెహోవా దూత నీ సంతానమును నిశచ్యముగా విసత్రింపజేసెదను; అది లెకిక్ంప 

వీలులేనంతగా విసాత్రమవునని దానితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 22:15 => యెహోవా దూత రెండవమారు పరలోకమునుండి అబార్హామును పిలిచి 

యిటల్నెను 

ఆదికాండము 22:16 => నీవు నీకు ఒకక్డే అయుయ్నన్ నీ కుమారుని ఇయయ్ వెనుకతీయక యీ 

కారయ్ము చేసినందున 

ఆదికాండము 22:17 => నేను నినున్ ఆశీరవ్దించి ఆకాశ నక్షతర్ములవలెను సముదర్తీరమందలి 

యిసుకవలెను నీ సంతానమును నిశచ్యముగా విసత్రింపచేసెదను; నీ సంతతివారు తమ శతుర్వుల 

గవిని సావ్ధీనపరచుకొందురు. 

ఆదికాండము 22:18 => మరియు నీవు నా మాట వినినందున భూలోకములోని జనములనిన్యు నీ 

సంతానమువలన ఆశీరవ్దించబడును నాతోడని పర్మాణము చేసియునాన్నని యెహోవా 

సెలవిచెచ్ననెను. 

ఆదికాండము 31:11 => మరియు ఆ సవ్పన్మందు దేవుని దూత యాకోబూ అని ననున్ పిలువగా 

చితత్ము పర్భువా అని చెపిప్తిని. 
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ఆదికాండము 31:12 => అపుప్డు ఆయన నీ కనున్లెతిత్ చూడుము; గొఱ ఱ్లను దాటుచునన్ 

పొటే ట్ళల్నిన్యు చారలైనను పొడలైనను మచచ్లైనను గలవి; ఏలయనగా లాబాను నీకు చేయుచునన్ది 

యావతుత్ను చూచితిని 

ఆదికాండము 31:13 => నీవెకక్డ సత్ంభముమీద నూనె పోసితివో, యెకక్డ నాకు మొర్కుక్బడి 

చేసితివో ఆ బేతేలు దేవుడను నేనే. ఇపుప్డు నీవు లేచి యీ దేశములోనుండి బయలుదేరి నీవు పుటిట్న 

దేశమునకు తిరిగి వెళుల్మని నాతో చెపెప్ననెను. 

ఆదికాండము 32:24 => యాకోబు ఒకక్డు మిగిలిపోయెను; ఒక నరుడు తెలల్వారు వరకు అతనితో 

పెనుగులాడెను. 

ఆదికాండము 32:25 => తాను అతని గెలువకుండుట చూచి తొడగూటిమీద అతనిని కొటెట్ను. 

అపుప్డతడు ఆయనతో పెనుగులాడుటవలన యాకోబు తొడగూడు వసిలెను. 

ఆదికాండము 32:26 => ఆయన తెలల్వారుచునన్ది గనుక ననున్ పోనిమమ్నగా అతడు నీవు ననున్ 

ఆశీరవ్దించితేనే గాని నినున్ పోనియయ్ననెను. 

ఆదికాండము 32:27 => ఆయన నీ పేరేమని యడుగగా అతడు యాకోబు అని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 32:28 => అపుప్డు ఆయన నీవు దేవునితోను మనుషుయ్లతోను పోరాడి గెలిచితివి 

గనుక ఇకమీదట నీ పేరు ఇశార్యేలే గాని యాకోబు అనబడదని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 32:29 => అపుప్డు యాకోబు నీ పేరు దయచేసి తెలుపుమనెను. అందుకాయననీవు 

ఎందునిమితత్ము నా పేరు అడిగితివని చెపిప్ అకక్డ అతని నాశీరవ్దించెను. 

ఆదికాండము 32:30 => యాకోబు నేను ముఖాముఖిగా దేవుని చూచితిని అయినను నా పార్ణము 

దకిక్నదని ఆ సథ్లమునకు పెనూయేలు అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 48:15 => అతడు యోసేపును దీవించి నా పితరులైన అబార్హాము ఇసాస్కులు 

ఎవనియెదుట నడుచుచుండిరో ఆ దేవుడు, నేను పుటిట్నది మొదలుకొని నేటివరకును ఎవడు ననున్ 

పోషించెనో ఆ దేవుడు, 
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ఆదికాండము 48:16 => అనగా సమసత్మైన కీడులలోనుండి ననున్ తపిప్ంచిన దూత యీ పిలల్లను 

ఆశీరవ్దించును గాక; నా పేరును అబార్హాము ఇసాస్కులను నా పితరుల పేరును వారికి పెటట్బడును 

గాక; భూమియందు వారు బహుగా విసత్రించుదురు గాక అని చెపెప్ను 

నిరగ్మకాండము 3:2 => ఒక పొద నడిమిని అగిన్జావ్లలో యెహోవా దూత అతనికి 

పర్తయ్క్షమాయెను. అతడు చూచినపుప్డు అగిన్వలన ఆ పొద మండుచుండెను. గాని పొద కాలిపోలేదు. 

నిరగ్మకాండము 3:3 => అపుప్డు మోషే ఆ పొద యేల కాలిపోలేదో నేను ఆ తటుట్ వెళి ల్ యీ 

గొపప్వింత చూచెదననుకొనెను. 

నిరగ్మకాండము 3:4 => దానిని చూచుటకు అతడు ఆ తటుట్ వచుచ్ట యెహోవా చూచెను. దేవుడు ఆ 

పొద నడుమనుండి మోషే మోషే అని అతనిని పిలిచెను. అందుకతడు చితత్ము పర్భువా అనెను. 

నిరగ్మకాండము 3:5 => అందుకాయన దగగ్రకు రావదుద్, నీ పాదముల నుండి నీ చెపుప్లు 

విడువుము, నీవు నిలిచియునన్ సథ్లము పరిశుదధ్ పర్దేశము అనెను. 

నిరగ్మకాండము 3:6 => మరియు ఆయన నేను నీ తండిర్ దేవుడను, అబార్హాము దేవుడను ఇసాస్కు 

దేవుడను యాకోబు దేవుడను అని చెపప్గా మోషే తన ముఖమును కపుప్కొని దేవునివైపు చూడ 

వెరచెను. 

నాయ్యాధిపతులు 2:1 => యెహోవా దూత గిలాగ్లునుండి బయలుదేరి బోకీమునకు వచిచ్ యీలాగు 

సెలవిచెచ్ను నేను మిముమ్ను ఐగుపుత్లోనుండి రపిప్ంచి, మీ పితరులకు పర్మాణముచేసిన దేశమునకు 

మిముమ్ను చేరిచ్ నీతో చేసిన నిబంధన నేనెనన్డును మీరను. 

నాయ్యాధిపతులు 2:2 => మీరు ఈ దేశనివాసులతో నిబంధన చేసికొనకూడదు; వారి 

బలిపీఠములను విరుగగొటట్వలెనని ఆజఞ్ ఇచిచ్తిని గాని మీరు నా మాటను వినలేదు. 

నాయ్యాధిపతులు 2:3 => మీరు చేసినపని యెటిట్ది? కావున నేను మీ యెదుటనుండి ఈ 

దేశనివాసులను వెళల్గొటట్ను, వారు మీ పర్కక్లకు శూలములుగా నుందురు, వారి దేవతలు మీకు 

ఉరిగా నుందురని చెపుప్చునాన్ను. 
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నాయ్యాధిపతులు 6:11 => యెహోవా దూత వచిచ్ అబీయెజీర్యుడైన యోవాషునకు కలిగిన 

ఒఫార్లోని మసత్కివృక్షము కిర్ంద కూరుచ్ండెను. యోవాషు కుమారుడైన గిదోయ్ను మిదాయ్నీయులకు 

మరుగైయుండునటుల్ గానుగ చాటున గోధుమలను దుళల్గొటుట్చుండగా 

నాయ్యాధిపతులు 6:16 => నేను నీకు తోడైయుందును గనుక ఒకే మనుషుయ్ని హతము చేసినటుల్ 

మిదాయ్నీయులను నీవు హతము చేయుదువని సెలవిచెచ్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 6:21 => అతడాలాగు చేయగా యెహోవా దూత తనచేత నునన్ కఱ ఱ్ను చాపి దాని 

కొనతో ఆ మాంసమును ఆ పొంగని భక్షయ్ములను ముటిట్నపుప్డు అగిన్ ఆ రాతిలోనుండి వెడలి ఆ 

మాంస మును పొంగని భక్షయ్ములను కాలిచ్వేసెను, అంతట యెహోవా దూత అతనికి 

అదృశయ్మాయెను. 

నాయ్యాధిపతులు 6:22 => గిదోయ్ను ఆయన యెహోవా దూత అని తెలిసికొని అహహా నా 

యేలినవాడా, యెహోవా, ఇందుకే గదా నేను ముఖాముఖిగా యెహోవా దూతను చూచితిననెను.  

నాయ్యాధిపతులు 6:23 => అపుప్డు యెహోవా నీకు సమాధానము, భయపడకుము, నీవు చావవని 

అతనితో సెలవిచెచ్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 6:24 => అకక్డ గిదోయ్ను యెహోవా నామమున బలిపీఠము కటిట్, దానికి యెహోవా 

సమాధానకరత్యను పేరుపెటెట్ను. నేటివరకు అది అబీయెజీర్యుల ఒఫార్లో ఉనన్ది. 

నాయ్యాధిపతులు 13:16 => యెహోవా దూత నీవు ననున్ నిలిపినను నీ భోజనము నేను తినను; నీవు 

దహనబలి అరిప్ంచ నుదేద్శించినయెడల యెహోవాకు దాని నరిప్ంపవలెనని మానోహతో చెపెప్ను. 

అతడు యెహోవా దూత అని మానోహకు తెలియలేదు. 

నాయ్యాధిపతులు 13:17 => మానోహ నీ మాటలు నెరవేరిన తరువాత మేము నినున్ 

సనామ్నించునటుల్ నీ పేరేమని యెహోవా దూతను అడుగగా 

నాయ్యాధిపతులు 13:18 => యెహోవా దూత నీ వేల నాపేరు అడుగుచునాన్వు? అది చెపప్శకయ్ము 

కానిదనెను. 
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నాయ్యాధిపతులు 13:19 => అంతట మానోహ నైవేదయ్ముగా నొక మేకపిలల్ను తీసికొని యొక 

రాతిమీద యెహోవాకు అరిప్ంచెను. మానోహయు అతని భారయ్యు చూచుచుండగా ఆ దూత యొక 

ఆశచ్రయ్కారయ్ము చేసెను. 

నాయ్యాధిపతులు 13:20 => ఎటల్నగా, జావ్లలు బలిపీఠము మీదనుండి ఆకాశమునకు 

లేచుచుండగా యెహోవా దూత బలిపీఠముమీదనునన్ ఆ జావ్లలలో పరమునకు ఆరోహణమాయెను. 

మానోహయు అతని భారయ్యు దానిని చూచి నేలకు సాగిలపడిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 13:21 => ఆ తరువాత యెహోవా దూత మరల మానోహకును అతని భారయ్కును 

ఇక పర్తయ్క్షము కాలేదు. 

నాయ్యాధిపతులు 13:22 => ఆయన యెహోవా దూత అని మానోహ తెలిసికొని మనము దేవుని 

చూచితివిు గనుక మనము నిశచ్యముగా చనిపోదుమని తన భారయ్తో అనగా 

యెషయా 63:9 => వారి యావదాబ్ధలో ఆయన బాధనొందెను ఆయన సనిన్ధి దూత వారిని 

రకిష్ంచెను పేర్మచేతను తాలిమిచేతను వారిని విమోచించెను పూరవ్దినములనిన్టను ఆయన వారిని 

ఎతిత్కొనుచు మోసికొనుచు వచెచ్ను.  

హోషేయ 12:3 => తలిల్ గరభ్మందు యాకోబు తన సహోదరుని మడిమెను పటుట్కొనెను, మగసిరి 

కలవాడై అతడు దేవునితో పోరాడెను. 

హోషేయ 12:4 => అతడు దూతతో పోరాడి జయమొందెను, అతడు కనీన్రు విడిచి అతని 

బతిమాలెను బేతేలులో ఆయన అతనికి పర్తయ్క్షమాయెను, అకక్డ ఆయన మనతో మాటలాడెను; 

హోషేయ 12:5 => యెహోవా అని, సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా అని, ఆయనకు 

జాఞ్పకారథ్నామము. 

జెకరాయ్ 2:8 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మిముమ్ను ముటిట్నవాడు 

తన కనుగుడుడ్ను ముటిట్నవాడని యెంచి తనకు ఘనత తెచుచ్కొనదలచి, మిముమ్ను దోచుకొనిన 

అనయ్జనులయొదద్కు ఆయన ననున్ పంపియునాన్డు. 

జెకరాయ్ 2:9 => నేను నాచేతిని వారిమీద ఆడించగా వారు తమ దాసులకు దోపుడు సొమమ్గుదురు; 

అపుప్డు సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా ననున్ పంపియునాన్డని మీరు తెలిసికొందురు. 
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మలాకీ 3:1 => ఇదిగో నాకు ముందుగా మారగ్ము సిదధ్పరచుటకై నేను నా దూతను పంపుచునాన్ను; 

మీరు వెదకుచునన్ పర్భువు, అనగా మీరు కోరు నిబంధన దూత, తన ఆలయమునకు హఠాతుత్గా 

వచుచ్ను; ఇదిగో ఆయన వచుచ్చునాన్డని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

యోహాను 1:18 => ఎవడును ఎపుప్డైనను దేవుని చూడలేదు; తండిర్ రొముమ్ననునన్ అదివ్తీయ 

కుమారుడే ఆయనను బయలుపరచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:30 => నలువది ఏండల్యిన పిమమ్ట సీనాయి పరవ్తారణయ్మందు ఒక 

పొదలోని అగిన్జావ్లలో ఒక దేవదూత అతనికగపడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:31 => మోషే చూచి ఆ దరశ్నమునకు ఆశచ్రయ్పడి దాని నిదానించి 

చూచుటకు దగగ్రకు రాగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:32 => నేను నీ పితరుల దేవుడను, అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబుల 

దేవుడను అని పర్భువు వాకుక్ వినబడెను గనుక మోషే వణకి, నిదానించి చూచుటకు తెగింపలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:33 => అందుకు పర్భువు నీ చెపుప్లు విడువుము; నీవు నిలిచియునన్ చోటు 

పరిశుదధ్ భూమి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:34 => ఐగుపుత్లోనునన్ నా పర్జల దురవసథ్ను నేను నిదానించి చూచితిని; 

వారి మూలుగు వింటిని; వారిని విడిపించుటకు దిగివచిచ్ యునాన్ను; రముమ్, నేనిపుప్డు నినున్ 

ఐగుపుత్నకు పంపుదునని అతనితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:35 => అధికారినిగాను తీరప్రినిగాను నినున్ నియమించినవాడెవడని 

వారు నిరాకరించిన యీ మోషేను అతనికి పొదలో కనబడిన దేవదూత దావ్రా దేవుడు అధికారినిగాను 

విమోచకునిగాను నియమించి పంపెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:36 => ఇతడు ఐగుపుత్లోను ఎఱ ఱ్సముదర్ములోను నలువది ఏండుల్ 

అరణయ్ములోను మహతాక్రయ్ములను సూచక కిర్యలను చేసి వారిని తోడుకొని వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:37 => నావంటి యొక పర్వకత్ను దేవుడు మీ సహోదరులలో మీకు 

పుటిట్ంచును అని ఇశార్యేలీయులతో చెపిప్న మోషే యితడే. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:38 => సీనాయి పరవ్తముమీద తనతో మాటలాడిన దేవదూతతోను మన 

పితరులతోను అరణయ్ములోని సంఘమందు ఉండి మనకిచుచ్టకు జీవవాకయ్ములను 

తీసికొనినవాడితడే. 

1 తిమోతి 6:16 => సమీపింపరాని తేజసుస్లో ఆయన మాతర్మే వసించుచు అమరతవ్ము 

గలవాడైయునాన్డు. మనుషుయ్లలో ఎవడును ఆయనను చూడలేదు, ఎవడును చూడనేరడు; ఆయనకు 

ఘనతయు శాశవ్తమైన పర్భావమును కలిగియుండును గాక. ఆమేన . 

ఆదికాండము 17:20 => ఇషామ్యేలునుగూరిచ్ నీవు చేసిన మనవి నేను వింటిని. ఇదిగో నేనతనిని 

ఆశీరవ్దించి అతనికి సంతానాభివృదిధ్ కలుగజేసి అతయ్ధికముగా అతని విసత్రింపజేసెదను; అతడు 

పండెర్ండు మంది రాజులను కనును; అతనిని గొపప్ జనముగా చేసెదను; 

ఆదికాండము 21:13 => అయినను ఈ దాసి కుమారుడును నీ సంతానమే గనుక అతనికూడ ఒక 

జనముగా చేసెదనని అబార్హాముతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 21:16 => యీ పిలల్వాని చావు నేను చూడలేనని అనుకొని, వింటివేత దూరము వెళి ల్ 

అతనికెదురుగా కూరుచ్ండెను. ఆమె యెదురుగా కూరుచ్ండి యెలుగెతిత్ యేడెచ్ను. 

ఆదికాండము 25:12 => ఐగుపీత్యురాలును శారా దాసియునైన హాగరు అబార్హామునకు కనిన 

అబార్హాము కుమారుడగు ఇషామ్యేలు వంశావళి యిదే. 

ఆదికాండము 25:13 => ఇషామ్యేలు జేయ్షఠ్కుమారుడైన నేబాయోతు కేదారు అదబ్యేలు మిబాశ్ము 

ఆదికాండము 25:14 => మిషామ్ దూమానమశాశ్ 

ఆదికాండము 25:15 => హదరు తేమా యెతూరు నాపీషు కెదెమా 

ఆదికాండము 25:16 => ఇవి వారి వారి వంశావళుల పర్కారము వారి వారి పేరుల చొపుప్న 

ఇషామ్యేలు కుమారులయొకక్ పేరులు వారి వారి గార్మములలోను వారి వారి కోటలలోను 

ఇషామ్యేలు కుమారులు వీరే, వారి పేరులు ఇవే, వారివారి జనముల పర్కారము వారు పండెర్ండుగురు 

రాజులు. 

ఆదికాండము 25:17 => ఇషామ్యేలు బర్దికిన సంవతస్రములు నూట ముపప్దియేడు. అపుప్డతడు 

పార్ణము విడిచి మృతిబొంది తన పితరులయొదద్కు చేరచ్బడెను. 
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ఆదికాండము 25:18 => వారు అషూష్రునకు వెళుల్ మారగ్మున హవీలా మొదలుకొని ఐగుపుత్ 

ఎదుటనునన్ షూరువరకు నివసించువారు . అతడు తన సహోదరులందరి యెదుట 

నివాసమేరప్రచుకొనెను. 

కీరత్నలు 83:6 => గుడారపువాసులైన ఎదోమీయులును ఇషామ్యేలీయులును మోయాబీయులును 

హగీర్యీలును 

కీరత్నలు 83:7 => గెబలువారును అమోమ్నీయులును అమాలేకీయులును ఫిలిషీత్యులును తూరు 

నివాసులును నీకు విరోధముగా నిబంధన చేసికొనియునాన్రు.  

ఆదికాండము 15:5 => మరియు ఆయన వెలుపలికి అతని తీసికొనివచిచ్ నీవు ఆకాశమువైపు 

తేరిచూచి నక్షతర్ములను లెకిక్ంచుటకు నీచేతనైతే లెకిక్ంచుమని చెపిప్ నీ సంతానము ఆలాగవునని 

చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 16:13 => అది చూచుచునన్ దేవుడవు నీవే అను పేరు తనతో మాటలాడిన 

యెహోవాకు పెటెట్ను ఏలయనగా ననున్ చూచిన వాని నేనికక్డ చూచితిని గదా అని అనుకొనెను.  

ఆదికాండము 17:4 => నీవు అనేక జనములకు తండిర్వగుదువు. 

ఆదికాండము 18:10 => అందుకాయన మీదటికి ఈ కాలమున నీయొదద్కు నిశచ్యముగా మరల 

వచెచ్దను. అపప్డు నీ భారయ్యైన శారాకు ఒక కుమారుడు కలుగునని చెపెప్ను. శారా ఆయన వెనుక 

నుండిన గుడారపు దావ్రమందు వినుచుండెను 

ఆదికాండము 21:18 => నీవు లేచి ఆ చినన్వాని లేవనెతిత్ నీచేత పటుట్కొనుము; వానిని గొపప్ 

జనముగా చేసెదనని ఆమెతో అనెను. 

ఆదికాండము 22:11 => యెహోవా దూత పరలోకమునుండి అబార్హామా అబార్హామా అని అతని 

పిలిచెను; అందుకతడు చితత్ము పర్భువా అనెను. 

నాయ్యాధిపతులు 8:24 => మరియు గిదోయ్ను మీలో పర్తివాడు తన దోపుడు సొముమ్లోనునన్ 

పోగులను నాకియయ్వలెనని మనవి చేయుచునాన్ననెను. వారు ఇషామ్యేలీయులు గనుక వారికి 

పోగులుండెను. 
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వచనము 11 

మరియు యెహోవా దూత ఇదిగో యెహోవా నీ మొరను వినెను. నీవు గరభ్వతివై యునాన్వు; నీవు 

కుమారుని కని అతనికి ఇషామ్యేలు అను పేరు పెటుట్దువు; 

ఆదికాండము 17:19 => దేవుడు నీ భారయ్యైన శారా నిశచ్యముగా నీకు కుమారుని కనును; 

నీవతనికి ఇసాస్కు అను పేరు పెటుట్దువు; అతని తరువాత అతని సంతానము కొరకు నితయ్నిబంధనగా 

నా నిబంధనను అతనితో సిథ్రపరచెదను. 

ఆదికాండము 29:32 => లేయా గరభ్వతియై కుమారుని కని, యెహోవా నా శర్మను 

చూచియునాన్డు గనుక నా పెనిమిటి ననున్ పేర్మించును గదా అనుకొని అతనికి రూబేను అను పేరు 

పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 29:33 => ఆమె మరల గరభ్వతియై కుమారుని కని నేను దేవ్షింపబడితిననన్ సంగతి 

యెహోవా వినాన్డు గనుక ఇతని కూడ నాకు దయచేసెననుకొని అతనికి షిమోయ్ను అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 29:34 => ఆమె మరల గరభ్వతియై కుమారుని కని తుదకు ఈసారి నా పెనిమిటి 

నాతో హతుత్కొని యుండును; అతనికి ముగుగ్రు కుమారులను కంటిననుకొనెను. అందుచేత అతనికి 

లేవి అను పేరు పెటెట్ను 

ఆదికాండము 29:35 => ఆమె మరల గరభ్వతియై కుమారుని కని ఈసారి యెహోవాను 

సుత్తించెదననుకొని యూదా అను పేరు పెటెట్ను. అపుప్డామెకు కానుపు ఉడిగెను. 

యెషయా 7:14 => కాబటిట్ పర్భువు తానే యొక సూచన మీకు చూపును. ఆలకించుడి, కనయ్క 

గరభ్వతియై కుమారుని కని అతనికి ఇమామ్నుయేలను పేరు పెటుట్ను. 

మతత్యి 1:21 => తన పర్జలను వారి పాపములనుండి ఆయనే రకిష్ంచును గనుక ఆయనకు యేసు 

అను పేరు పెటుట్దువనెను. 

మతత్యి 1:22 => ఇదిగో కనయ్క గరభ్వతియై కుమారుని కనును ఆయనకు ఇమామ్నుయేలను పేరు 

పెటుట్దురు 
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మతత్యి 1:23 => అని పర్భువు తన పర్వకత్ దావ్రా పలికిన మాట నెరవేరునటుల్ ఇదంతయు జరిగెను. 

ఇమామ్నుయేలను పేరునకు భాషాంతరమున దేవుడు మనకు తోడని అరథ్ము. 

లూకా 1:13 => అపుప్డా దూత అతనితో జెకరాయ్ భయపడకుము; నీ పార్రథ్న వినబడినది, నీ 

భారయ్యైన ఎలీసబెతు నీకు కుమారుని కనును, అతనికి యోహాను అను పేరు పెటుట్దువు. 

లూకా 1:31 => ఇదిగో నీవు గరభ్ము ధరించి కుమారుని కని ఆయనకు యేసు అను పేరు 

పెటుట్దువు; 

లూకా 1:63 => అతడు వార్తపలక తెమమ్ని వాని పేరు యోహానని వార్సెను; అందుకు వారందరు 

ఆశచ్రయ్పడిరి. 

ఆదికాండము 41:51 => అపుప్డు యోసేపు దేవుడు నా సమసత్ బాధను నా తండిర్యింటి 

వారినందరిని నేను మరచిపోవునటుల్ చేసెనని చెపిప్ తన జేయ్షఠ్కుమారునికి మనషే ష్ అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 41:52 => తరువాత అతడు నాకు బాధ కలిగిన దేశమందు దేవుడు ననున్ 

అభివృదిధ్పొందించెనని చెపిప్, రెండవవానికి ఎఫార్యిము అను పేరు పెటెట్ను. 

1 సమూయేలు 1:20 => గనుక హనాన్ గరభ్ము ధరించి దినములు నిండినపుప్డు ఒక కుమారుని 

కని నేను యెహోవాకు మొర్కుక్కొని వీనిని అడిగితిననుకొని వానికి సమూయేలను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 29:32 => లేయా గరభ్వతియై కుమారుని కని, యెహోవా నా శర్మను 

చూచియునాన్డు గనుక నా పెనిమిటి ననున్ పేర్మించును గదా అనుకొని అతనికి రూబేను అను పేరు 

పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 29:33 => ఆమె మరల గరభ్వతియై కుమారుని కని నేను దేవ్షింపబడితిననన్ సంగతి 

యెహోవా వినాన్డు గనుక ఇతని కూడ నాకు దయచేసెననుకొని అతనికి షిమోయ్ను అను పేరు పెటెట్ను. 

నిరగ్మకాండము 2:23 => ఆలాగున అనేక దినములు జరిగినమీదట ఐగుపుత్ రాజు చనిపోయెను. 

ఇశార్యేలీయులు తాము చేయుచునన్ వెటిట్పనులనుబటిట్ నిటూ ట్రుప్లు విడుచుచు మొరపెటుట్చుండగా, 

తమ వెటిట్పనులనుబటిట్ వారుపెటిట్న మొర దేవునియొదద్కు చేరెను. 

నిరగ్మకాండము 2:24 => కాగా దేవుడు వారి మూలుగును విని, అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులతో 

తాను చేసిన నిబంధనను జాఞ్పకము చేసికొనెను. 
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నిరగ్మకాండము 3:7 => మరియు యెహోవా యిటల్నెను నేను ఐగుపుత్లోనునన్ నా పర్జల బాధను 

నిశచ్యముగా చూచితిని, పనులలో తముమ్ను కషట్పెటుట్వారినిబటిట్ వారు పెటిట్న మొరను వింటిని, వారి 

దుఃఖములు నాకు తెలిసేయునన్వి. 

యోబు 38:41 => తిండిలేక తిరుగులాడుచు కాకి పిలల్లు దేవునికి మొఱ ఱ్పెటుట్నపుప్డు కాకికి 

ఆహారము సిదధ్పరచువాడెవడు?  

కీరత్నలు 22:24 => ఆయన బాధపడువాని బాధను తృణీకరింపలేదు, దాని చూచి ఆయన 

అసహయ్పడలేదు, అతనికి తన ముఖమును దాచలేదు. వాడాయనకు మొఱ ఱ్పెటట్గా ఆయన ఆలకించెను. 

ఆదికాండము 3:20 => ఆదాము తన భారయ్కు హవవ్ అని పేరు పెటెట్ను. ఏలయనగా ఆమె 

జీవముగల పర్తివానికిని తలిల్. 

ఆదికాండము 16:15 => తరువాత హాగరు అబార్మునకు కుమారుని కనెను. అబార్ము హాగరు కనిన 

తన కుమారునికి ఇషామ్యేలను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 21:17 => దేవుడు ఆ చినన్వాని మొరను వినెను. అపుప్డు దేవుని దూత 

ఆకాశమునుండి హాగరును పిలిచి హాగరూ నీకేమివచిచ్నది? భయపడకుము; ఆ చినన్వాడునన్ చోట 

దేవుడు వాని సవ్రము వినియునాన్డు; 

ఆదికాండము 31:42 => నా తండిర్ దేవుడు, అబార్హాము దేవుడు, ఇసాస్కు భయపడిన దేవుడు నాకు 

తోడైయుండనియెడల నిశచ్యముగా నీవు ననున్ వటిట్చేతులతోనే పంపివేసి యుందువు. దేవుడు నా 

పర్యాసమును నాచేతుల కషట్మును చూచి, పోయిన రాతిర్ నినున్ గదిద్ంచెనని లాబానుతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 37:25 => వారు భోజనముచేయ కూరుచ్ండి, కనున్లెతిత్ చూడగా ఐగుపుత్నకు తీసికొని 

పోవుటకు గుగిగ్లము మసత్కియు బోళమును మోయుచునన్ ఒంటెలతో ఇషామ్యేలీయులైన మారగ్సుథ్లు 

గిలాదునుండి వచుచ్చుండిరి. 

నిరగ్మకాండము 2:10 => ఆ బిడ డ్ పెదద్వాడైన తరువాత ఆమె ఫరో కుమారెత్ యొదద్కు అతని 

తీసికొనివచెచ్ను, అతడు ఆమెకు కుమారుడాయెను. ఆమె నీటిలోనుండి ఇతని తీసితినని చెపిప్ అతనికి 

మోషే అను పేరు పెటెట్ను. 
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నాయ్యాధిపతులు 8:24 => మరియు గిదోయ్ను మీలో పర్తివాడు తన దోపుడు సొముమ్లోనునన్ 

పోగులను నాకియయ్వలెనని మనవి చేయుచునాన్ననెను. వారు ఇషామ్యేలీయులు గనుక వారికి 

పోగులుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:28 => ఇసాస్కు ఇషామ్యేలు. 

వచనము 12 

అతడు అడవిగాడిద వంటి మనుషుయ్డు. అతని చెయియ్ అందరికిని అందరిచేతులు అతనికిని 

విరోధముగా ఉండును. అతడు తన సహోదరులందరి యెదుట నివసించునని దానితో చెపప్గా 

ఆదికాండము 21:20 => దేవుడు ఆ చినన్వానికి తోడైయుండెను. అతడు పెరిగి పెదద్వాడై ఆ 

అరణయ్ములో కాపురముండి విలుకాడాయెను. 

యోబు 11:12 => అయితే అడవి గాడిదపిలల్ నరుడై పుటిట్ననాటికిగాని బుదిధ్హీనుడు వివేకికాడు. 

యోబు 39:5 => అడవిగాడిదను సేవ్చఛ్గా పోనిచిచ్నవాడెవడు? అడవిగాడిద కటల్ను 

విపిప్నవాడెవడు? 

యోబు 39:6 => నేను అరణయ్మును దానికి ఇలుల్గాను ఉపుప్పఱ ఱ్ను దానికి నివాససథ్లముగాను 

నియమించితిని. 

యోబు 39:7 => పటట్ణపు కోలాహలమును అది తిరసక్రించును తోలువాని కేకలను అది వినదు. 

యోబు 39:8 => పరవ్తముల పంకిత్యే దానికి మేతభూమి పర్తివిధమైన పచచ్ని మొలకను అది 

వెదకుకొనును. 

యోబు 39:5 => అడవిగాడిదను సేవ్చఛ్గా పోనిచిచ్నవాడెవడు? అడవిగాడిద కటల్ను 

విపిప్నవాడెవడు? 

యోబు 39:6 => నేను అరణయ్మును దానికి ఇలుల్గాను ఉపుప్పఱ ఱ్ను దానికి నివాససథ్లముగాను 

నియమించితిని. 

యోబు 39:7 => పటట్ణపు కోలాహలమును అది తిరసక్రించును తోలువాని కేకలను అది వినదు. 
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యోబు 39:8 => పరవ్తముల పంకిత్యే దానికి మేతభూమి పర్తివిధమైన పచచ్ని మొలకను అది 

వెదకుకొనును. 

ఆదికాండము 27:40 => నీవు నీ కతిత్చేత బర్దుకుదువు నీ సహోదరునికి దాసుడవగుదువు నీవు 

తిరుగులాడుచుండగా నీ మెడమీదనుండి అతనికాడి విరిచివేయుదువు అని అతని కుతత్రమిచెచ్ను. 

ఆదికాండము 25:18 => వారు అషూష్రునకు వెళుల్ మారగ్మున హవీలా మొదలుకొని ఐగుపుత్ 

ఎదుటనునన్ షూరువరకు నివసించువారు . అతడు తన సహోదరులందరి యెదుట 

నివాసమేరప్రచుకొనెను. 

ఆదికాండము 37:25 => వారు భోజనముచేయ కూరుచ్ండి, కనున్లెతిత్ చూడగా ఐగుపుత్నకు తీసికొని 

పోవుటకు గుగిగ్లము మసత్కియు బోళమును మోయుచునన్ ఒంటెలతో ఇషామ్యేలీయులైన మారగ్సుథ్లు 

గిలాదునుండి వచుచ్చుండిరి. 

యోబు 24:5 => అరణయ్ములోని అడవిగాడిదలు తిరుగునటుల్ బీదవారు తమ పనిమీద బయలుదేరి 

వేటను వెదకుదురు ఎడారిలో వారి పిలల్లకు ఆహారము దొరకును 

యోబు 30:7 => తుపప్లలో వారు ఓండర్ పెటుట్దురు ముళల్చెటల్కిర్ంద వారు కూడియుందురు. 

వచనము 13 

అది చూచుచునన్ దేవుడవు నీవే అను పేరు తనతో మాటలాడిన యెహోవాకు పెటెట్ను ఏలయనగా ననున్ 

చూచిన వాని నేనికక్డ చూచితిని గదా అని అనుకొనెను.  

ఆదికాండము 16:7 => యెహోవా దూత అరణయ్ములో నీటిబుగగ్యొదద్, అనగా షూరు మారగ్ములో 

బుగగ్యొదద్, ఆమెను కనుగొని 

ఆదికాండము 16:9 => అపుప్డు యెహోవా దూత నీ యజమానురాలియొదద్కు తిరిగివెళి ల్ 

ఆమెచేతికిర్ంద అణిగియుండుమని దానితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 16:10 => మరియు యెహోవా దూత నీ సంతానమును నిశచ్యముగా 

విసత్రింపజేసెదను; అది లెకిక్ంప వీలులేనంతగా విసాత్రమవునని దానితో చెపెప్ను. 
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ఆదికాండము 22:14 => అబార్హాము ఆ చోటికి యెహోవా యీరే అను పేరు పెటెట్ను. అందుచేత 

యెహోవా పరవ్తము మీద చూచుకొనును అని నేటివరకు చెపప్బడును. 

ఆదికాండము 28:17 => భయపడి ఈ సథ్లము ఎంతో భయంకరము. ఇది దేవుని మందిరమే గాని 

వేరొకటి కాదు; 

ఆదికాండము 28:19 => మరియు అతడు ఆ సథ్లమునకు బేతేలను పేరు పెటెట్ను. అయితే మొదట ఆ 

ఊరి పేరు లూజు.  

ఆదికాండము 32:30 => యాకోబు నేను ముఖాముఖిగా దేవుని చూచితిని అయినను నా పార్ణము 

దకిక్నదని ఆ సథ్లమునకు పెనూయేలు అను పేరు పెటెట్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 6:24 => అకక్డ గిదోయ్ను యెహోవా నామమున బలిపీఠము కటిట్, దానికి యెహోవా 

సమాధానకరత్యను పేరుపెటెట్ను. నేటివరకు అది అబీయెజీర్యుల ఒఫార్లో ఉనన్ది. 

ఆదికాండము 32:30 => యాకోబు నేను ముఖాముఖిగా దేవుని చూచితిని అయినను నా పార్ణము 

దకిక్నదని ఆ సథ్లమునకు పెనూయేలు అను పేరు పెటెట్ను. 

నిరగ్మకాండము 33:18 => అతడు దయచేసి నీ మహిమను నాకు చూపుమనగా 

నిరగ్మకాండము 33:19 => ఆయన నా మంచితనమంతయు నీ యెదుట కనుపరచెదను; యెహోవా 

అను నామమును నీ యెదుట పర్కటించెదను. నేను కరుణించువాని కరుణించెదను, ఎవనియందు 

కనికరపడెదనో వానియందు కనికరపడెదననెను. 

నిరగ్మకాండము 33:20 => మరియు ఆయన నీవు నా ముఖమును చూడజాలవు; ఏ నరుడును ననున్ 

చూచి బర్దుకడనెను. 

నిరగ్మకాండము 33:21 => మరియు యెహోవా ఇదిగో నా సమీపమున ఒక సథ్లమునన్ది, నీవు ఆ 

బండమీద నిలువవలెను. 

నిరగ్మకాండము 33:22 => నా మహిమ నినున్ దాటి వెళుల్చుండగా ఆ బండసందులో నినున్ ఉంచి, 

నినున్ దాటి వెళుల్వరకు నాచేతితో నినున్ కపెప్దను; 

నిరగ్మకాండము 33:23 => నేను నా చెయియ్ తీసిన తరువాత నా వెనుక పారశ్వ్మును చూచెదవు కాని 

నా ముఖము నీకు కనబడదని మోషేతో చెపెప్ను. 
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నిరగ్మకాండము 34:5 => మేఘములో యెహోవా దిగి అకక్డ అతనితో నిలిచి యెహోవా అను 

నామమును పర్కటించెను. 

నిరగ్మకాండము 34:6 => అతని యెదుట యెహోవా అతని దాటి వెళుల్చు యెహోవా కనికరము, 

దయ, దీరఘ్శాంతము, విసాత్రమైన కృపాసతయ్ములు గల దేవుడైన యెహోవా. 

నిరగ్మకాండము 34:7 => ఆయన వేయి వేలమందికి కృపను చూపుచు, దోషమును అపరాధమును 

పాపమును క్షమించును గాని ఆయన ఏమాతర్మును దోషులను నిరోద్షులగా ఎంచక మూడు నాలుగు 

తరములవరకు తండుర్ల దోషమును కుమారులమీదికిని కుమారుల కుమారులమీదికిని రపిప్ంచునని 

పర్కటించెను. 

కీరత్నలు 139:1 => యెహోవా, నీవు ననున్ పరిశోధించి తెలిసికొనియునాన్వు 

కీరత్నలు 139:2 => నేను కూరుచ్ండుట నేను లేచుట నీకు తెలియును నాకు తలంపు పుటట్కమునుపే 

నీవు నా మనసుస్ గర్హించుచునాన్వు. 

కీరత్నలు 139:3 => నా నడకను నా పడకను నీవు పరిశీలన చేసియునాన్వు, నా చరయ్లనిన్టిని నీవు 

బాగుగా తెలిసికొనియునాన్వు. 

కీరత్నలు 139:4 => యెహోవా, మాట నా నాలుకకు రాకమునుపే అది నీకు పూరిత్గా తెలిసియునన్ది. 

కీరత్నలు 139:5 => వెనుకను ముందును నీవు ననున్ ఆవరించియునాన్వు నీ చేయి నామీద 

ఉంచియునాన్వు. 

కీరత్నలు 139:6 => ఇటిట్ తెలివి నాకు మించినది అది అగోచరము అది నాకందదు. 

కీరత్నలు 139:7 => నీ ఆతమ్యొదద్నుండి నేనెకక్డికి పోవుదును? నీ సనిన్ధినుండి నేనెకక్డికి 

పారిపోవుదును? 

కీరత్నలు 139:8 => నేను ఆకాశమునకెకిక్నను నీవు అకక్డను ఉనాన్వు నేను పాతాళమందు 

పండుకొనినను నీవు అకక్డను ఉనాన్వు 

కీరత్నలు 139:9 => నేను వేకువ రెకక్లు కటుట్కొని సముదర్ దిగంతములలో నివసించినను 

కీరత్నలు 139:10 => అకక్డను నీ చేయి ననున్ నడిపించును నీ కుడిచేయి ననున్ పటుట్కొనును 
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కీరత్నలు 139:11 => అంధకారము ననున్ మరుగుచేయును నాకు కలుగు వెలుగు రాతిర్వలె ఉండును 

అని నేననుకొనినయెడల 

కీరత్నలు 139:12 => చీకటియైనను నీకు చీకటి కాకపోవును రాతిర్ పగటివలె నీకు వెలుగుగా 

ఉండును చీకటియు వెలుగును నీకు ఏకరీతిగా ఉనన్వి 

సామెతలు 5:21 => నరుని మారగ్ములను యెహోవా యెరుగును వాని నడతలనిన్టిని ఆయన 

గురిత్ంచును. 

సామెతలు 15:3 => యెహోవా కనున్లు పర్తి సథ్లముమీదనుండును చెడ డ్వారిని మంచివారిని అవి 

చూచుచుండును. 

ఆదికాండము 31:42 => నా తండిర్ దేవుడు, అబార్హాము దేవుడు, ఇసాస్కు భయపడిన దేవుడు నాకు 

తోడైయుండనియెడల నిశచ్యముగా నీవు ననున్ వటిట్చేతులతోనే పంపివేసి యుందువు. దేవుడు నా 

పర్యాసమును నాచేతుల కషట్మును చూచి, పోయిన రాతిర్ నినున్ గదిద్ంచెనని లాబానుతో చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 24:11 => ఆయన ఇశార్యేలీయులలోని పర్ధానులకు ఏ హానియు చేయలేదు; 

వారు దేవుని చూచి అనన్పానములు పుచుచ్కొనిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 2:1 => యెహోవా దూత గిలాగ్లునుండి బయలుదేరి బోకీమునకు వచిచ్ యీలాగు 

సెలవిచెచ్ను నేను మిముమ్ను ఐగుపుత్లోనుండి రపిప్ంచి, మీ పితరులకు పర్మాణముచేసిన దేశమునకు 

మిముమ్ను చేరిచ్ నీతో చేసిన నిబంధన నేనెనన్డును మీరను. 

నాయ్యాధిపతులు 6:22 => గిదోయ్ను ఆయన యెహోవా దూత అని తెలిసికొని అహహా నా 

యేలినవాడా, యెహోవా, ఇందుకే గదా నేను ముఖాముఖిగా యెహోవా దూతను చూచితిననెను.  

నాయ్యాధిపతులు 15:19 => దేవుడు లేహీలోనునన్ ఒక గోతిని చీలెచ్ను, దానినుండి నీళుల్ 

బయలుదేరెను. అతడు తార్గిన తరువాత పార్ణము తెపప్రిలిల్ బర్దికెను. కాబటిట్ దానిపేరు నేటివరకు 

ఏనహ్కోక్రె అనబడెను; అది లేహీలో నునన్ది. 

యోబు 31:4 => ఆయన నా పర్వరత్న నెరుగును గదా నా అడుగుజాడలననిన్టిని లెకిక్ంచును గదా 
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యోబు 33:27 => అపుప్డు వాడు మనుషుయ్లయెదుట సంతోషించుచు ఇటల్ని పలుకును 

యథారథ్మైనదానిని వయ్తాయ్సపరచి నేను పాపము చేసితిని అయినను దానికి తగిన పర్తికారము నాకు 

చేయబడలేదు 

యోబు 34:21 => ఆయన దృషిట్ నరుల మారగ్ములమీద నుంచబడియునన్ది ఆయన 

వారినడకలనిన్యు కనిపెటిట్ చూచుచునాన్డు. 

కీరత్నలు 139:2 => నేను కూరుచ్ండుట నేను లేచుట నీకు తెలియును నాకు తలంపు పుటట్కమునుపే 

నీవు నా మనసుస్ గర్హించుచునాన్వు. 

యిరిమ్యా 23:24 => యెహోవా సెలవిచిచ్న మాట ఏదనగా నాకు కనబడకుండ రహసయ్ 

సథ్లములలో దాగగలవాడెవడైన కలడా? నేను భూమాయ్కాశముల యందంతట నునన్వాడను కానా? 

యిదే యెహోవా వాకుక్. 

యోహాను 1:10 => ఆయన లోకములో ఉండెను, లోకమాయన మూలముగా కలిగెను గాని 

లోకమాయనను తెలిసికొనలేదు. 

యోహాను 1:18 => ఎవడును ఎపుప్డైనను దేవుని చూడలేదు; తండిర్ రొముమ్ననునన్ అదివ్తీయ 

కుమారుడే ఆయనను బయలుపరచెను. 

వచనము 14 

అందుచేత ఆ నీటి బుగగ్కు బెయేర  లహాయిరోయి అను పేరు పెటట్బడెను. అది కాదేషుకును బెరెదుకును 

మధయ్నునన్ది. 

ఆదికాండము 21:31 => అకక్డ వారిదద్రు అటుల్ పర్మాణము చేసికొనినందున ఆ చోటు బెయేరె ష్బా 

అనబడెను. 

ఆదికాండము 24:62 => ఇసాస్కు బెయేర  లహాయిరోయి మారగ్మున వచిచ్ దకిష్ణ దేశమందు 

కాపురముండెను. 

ఆదికాండము 25:11 => అబార్హాము మృతిబొందిన తరువాత దేవుడు అతని కుమారుడగు 

ఇసాస్కును ఆశీరవ్దించెను; అపుప్డు ఇసాస్కు బేయేర  లహాయిరోయి దగగ్ర కాపురముండెను. 
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సంఖాయ్కాండము 13:26 => అటుల్ వారు వెళి ల్ పారాను అరణయ్మందలి కాదేషులోనునన్ మోషే 

అహరోనుల యొదద్కును ఇశార్యేలీయుల సరవ్సమాజము నొదద్కును వచిచ్, వారికిని ఆ సరవ్ 

సమాజమునకును సమాచారము తెలియచెపిప్ ఆ దేశపు పండల్ను వారికి చూపించిరి. 

ఆదికాండము 14:7 => తిరిగి కాదేషను ఏనిమ్షప్తుకు వచిచ్ అమాలేకీయుల దేశమంతటిని హససోన  

తామారులో కాపురమునన్ అమోరీయులను కూడ కొటిట్రి. 

ఆదికాండము 20:1 => అకక్డనుండి అబార్హాము దకిష్ణ దేశమునకు తరిల్పోయి కాదేషుకును 

షూరుకును మధయ్ పర్దేశములో నివసించి గెరారులో కొనాన్ళుల్ ఉండెను. 

ఆదికాండము 22:14 => అబార్హాము ఆ చోటికి యెహోవా యీరే అను పేరు పెటెట్ను. అందుచేత 

యెహోవా పరవ్తము మీద చూచుకొనును అని నేటివరకు చెపప్బడును. 

హెబీర్యులకు 7:1 => రాజులను సంహారము చేసి, తిరిగి వచుచ్చునన్ అబార్హామును 

వచనము 15 

తరువాత హాగరు అబార్మునకు కుమారుని కనెను. అబార్ము హాగరు కనిన తన కుమారునికి 

ఇషామ్యేలను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 16:11 => మరియు యెహోవా దూత ఇదిగో యెహోవా నీ మొరను వినెను. నీవు 

గరభ్వతివై యునాన్వు; నీవు కుమారుని కని అతనికి ఇషామ్యేలు అను పేరు పెటుట్దువు; 

ఆదికాండము 25:12 => ఐగుపీత్యురాలును శారా దాసియునైన హాగరు అబార్హామునకు కనిన 

అబార్హాము కుమారుడగు ఇషామ్యేలు వంశావళి యిదే. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:28 => ఇసాస్కు ఇషామ్యేలు. 

గలతీయులకు 4:22 => దాసివలన ఒకడును సవ్తంతుర్రాలివలన ఒకడును ఇదద్రు కుమారులు 

అబార్హామునకు కలిగిరని వార్యబడియునన్ది గదా? 

గలతీయులకు 4:23 => అయినను దాసివలన పుటిట్నవాడు శరీరపర్కారము పుటెట్ను, 

సవ్తంతుర్రాలివలన పుటిట్నవాడు వాగాద్నమునుబటిట్ పుటెట్ను. 
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ఆదికాండము 17:18 => అబార్హాము ఇషామ్యేలు నీ సనిన్ధిని బర్దుక ననుగర్హించుము అని 

దేవునితో చెపప్గా 

ఆదికాండము 17:20 => ఇషామ్యేలునుగూరిచ్ నీవు చేసిన మనవి నేను వింటిని. ఇదిగో నేనతనిని 

ఆశీరవ్దించి అతనికి సంతానాభివృదిధ్ కలుగజేసి అతయ్ధికముగా అతని విసత్రింపజేసెదను; అతడు 

పండెర్ండు మంది రాజులను కనును; అతనిని గొపప్ జనముగా చేసెదను; 

ఆదికాండము 17:25 => అతని కుమారుడైన ఇషామ్యేలు గోపాయ్ంగచరమ్ము సునన్తి 

చేయబడినపుప్డు అతడు పదుమూడేండల్వాడు. 

ఆదికాండము 17:26 => ఒకక్ దినమందే అబార్హామును అతని కుమారుడైన ఇషామ్యేలును సునన్తి 

పొందిరి. 

ఆదికాండము 21:9 => అపుప్డు అబార్హామునకు ఐగుపీత్యురాలైన హాగరు కనిన కుమారుడు 

పరిహసించుట శారా చూచి 

ఆదికాండము 21:10 => ఈ దాసిని దీని కుమారుని వెళల్గొటుట్ము; ఈ దాసి కుమారుడు నా 

కుమారుడైన ఇసాస్కుతో వారసుడై యుండడని అబార్హాముతో అనెను. 

ఆదికాండము 21:11 => అతని కుమారునిబటిట్ ఆ మాట అబార్హామునకు మికిక్లి దుఃఖము 

కలుగజేసెను. 

ఆదికాండము 21:12 => అయితే దేవుడు ఈ చినన్వానిబటిట్యు నీ దాసినిబటిట్యు నీవు 

దుఃఖపడవదుద్. శారా నీతో చెపుప్ పర్తి విషయములో ఆమె మాట వినుము; ఇసాస్కువలన అయినదియే 

నీ సంతానమనబడును. 

ఆదికాండము 21:13 => అయినను ఈ దాసి కుమారుడును నీ సంతానమే గనుక అతనికూడ ఒక 

జనముగా చేసెదనని అబార్హాముతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 21:14 => కాబటిట్ తెలల్వారినపుప్డు అబార్హాము లేచి ఆహారమును నీళల్ తితిత్ని తీసికొని 

ఆ పిలల్వానితోకూడ హాగరునకు అపప్గించి ఆమె భుజము మీద వాటిని పెటిట్ ఆమెను పంపివేసెను. 

ఆమె వెళి ల్ బెయేరె ష్బా అరణయ్ములో ఇటు అటు తిరుగుచుండెను.  
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ఆదికాండము 21:15 => ఆ తితిత్లోని నీళుల్ అయిపోయిన తరువాత ఆమె ఒక పొదకిర్ంద ఆ 

చినన్వాని పడవేసి 

ఆదికాండము 21:16 => యీ పిలల్వాని చావు నేను చూడలేనని అనుకొని, వింటివేత దూరము వెళి ల్ 

అతనికెదురుగా కూరుచ్ండెను. ఆమె యెదురుగా కూరుచ్ండి యెలుగెతిత్ యేడెచ్ను. 

ఆదికాండము 21:17 => దేవుడు ఆ చినన్వాని మొరను వినెను. అపుప్డు దేవుని దూత 

ఆకాశమునుండి హాగరును పిలిచి హాగరూ నీకేమివచిచ్నది? భయపడకుము; ఆ చినన్వాడునన్ చోట 

దేవుడు వాని సవ్రము వినియునాన్డు; 

ఆదికాండము 21:18 => నీవు లేచి ఆ చినన్వాని లేవనెతిత్ నీచేత పటుట్కొనుము; వానిని గొపప్ 

జనముగా చేసెదనని ఆమెతో అనెను. 

ఆదికాండము 21:19 => మరియు దేవుడు ఆమె కనున్లు తెరచినందున ఆమె నీళల్ ఊట చూచి వెళి ల్ 

ఆ తితిత్ని నీళల్తో నింపి చినన్వానికి తార్గనిచెచ్ను. 

ఆదికాండము 21:20 => దేవుడు ఆ చినన్వానికి తోడైయుండెను. అతడు పెరిగి పెదద్వాడై ఆ 

అరణయ్ములో కాపురముండి విలుకాడాయెను. 

ఆదికాండము 21:21 => అతడు పారాను అరణయ్ములో నునన్పుప్డు అతని తలిల్ ఐగుపుత్దేశమునుండి 

ఒక సతరీని తెచిచ్ అతనికి పెండిల్చేసెను. 

ఆదికాండము 25:9 => హితీత్యుడైన సోహరు కుమారుడగు ఎఫోర్ను పొలమందలి మకేప్లా గుహలో 

అతని కుమారులగు ఇసాస్కును ఇషామ్యేలును అతనిని పాతిపెటిట్రి; అది మమేర్ యెదుట నునన్ది. 

ఆదికాండము 25:12 => ఐగుపీత్యురాలును శారా దాసియునైన హాగరు అబార్హామునకు కనిన 

అబార్హాము కుమారుడగు ఇషామ్యేలు వంశావళి యిదే. 

ఆదికాండము 28:9 => ఏశావు ఇషామ్యేలు నొదద్కు వెళి ల్, తనకునన్ భారయ్లు గాక అబార్హాము 

కుమారుడైన ఇషామ్యేలు కుమారెత్యు నెబాయోతు సహోదరియునైన మహలతును కూడ పెండిల్ 

చేసికొనెను. 
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ఆదికాండము 37:27 => ఈ ఇషామ్యేలీయులకు వానిని అమిమ్ వేయుదము రండి; వాడు మన 

సహోదరుడు మన రకత్ సంబంధి గదా? వానికి హాని యేమియు చేయరాదని తన సహోదరులతో 

చెపెప్ను. అందుకతని సహోదరులు సమమ్తించిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 8:31 => షెకెములోనునన్ అతని ఉపపతిన్యు అతనికొక కుమారుని కనగా 

గిదోయ్ను వానికి అబీమెలెకను పేరు పెటెట్ను. 

గలతీయులకు 4:24 => ఈ సంగతులు అలంకారరూపకముగా చెపప్బడియునన్వి. ఈ సతరీలు రెండు 

నిబంధనలై యునాన్రు; వాటిలో ఒకటి సీనాయి కొండ సంబంధమైనదై దాసయ్ములో ఉండుటకు పిలల్లు 

కనును; ఇది హాగరు. 

వచనము 16 

హాగరు అబార్మునకు ఇషామ్యేలును కనినపుప్డు అబార్ము ఎనుబదియారు ఏండల్ వాడు. 

ఆదికాండము 17:1 => అబార్ము తొంబదితొమిమ్ది యేండల్ వాడైనపుప్డు యెహోవా అతనికి 

పర్తయ్క్షమై నేను సరవ్శకిత్గల దేవుడను; నా సనిన్ధిలో నడుచుచు నిందారహితుడవై యుండుము. 

గలతీయులకు 4:24 => ఈ సంగతులు అలంకారరూపకముగా చెపప్బడియునన్వి. ఈ సతరీలు రెండు 

నిబంధనలై యునాన్రు; వాటిలో ఒకటి సీనాయి కొండ సంబంధమైనదై దాసయ్ములో ఉండుటకు పిలల్లు 

కనును; ఇది హాగరు. 
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ఆదికాండము 

అధాయ్యము 17	
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వచనము 1 

అబార్ము తొంబదితొమిమ్ది యేండల్ వాడైనపుప్డు యెహోవా అతనికి పర్తయ్క్షమై నేను సరవ్శకిత్గల 

దేవుడను; నా సనిన్ధిలో నడుచుచు నిందారహితుడవై యుండుము. 

ఆదికాండము 16:16 => హాగరు అబార్మునకు ఇషామ్యేలును కనినపుప్డు అబార్ము ఎనుబదియారు 

ఏండల్ వాడు. 

ఆదికాండము 12:1 => యెహోవా నీవు లేచి నీ దేశమునుండియు నీ బంధువులయొదద్నుండియు నీ 

తండిర్ యింటినుండియు బయలుదేరి నేను నీకు చూపించు దేశమునకు వెళుల్ము. 

ఆదికాండము 18:14 => యెహోవాకు అసాధయ్మైనది ఏదైన నునన్దా? మీదటికి ఈ కాలమున 

నిరణ్యకాలమందు నీయొదద్కు తిరిగి వచెచ్దను. అపుప్డు శారాకు కుమారుడు కలుగుననెను. 

ఆదికాండము 28:3 => సరవ్శకిత్గల దేవుడు నినున్ ఆశీరవ్దించి నీవు అనేక జనములగునటుల్ నీకు 

సంతానాభివృదిధ్ కలుగజేసి నినున్ విసత్రింపజేసి నీవు పరవాసివైన దేశమును, అనగా దేవుడు 

అబార్హామునకిచిచ్న దేశమును నీవు సావ్సథ్య్ముగా చేసికొనునటుల్ 

ఆదికాండము 35:11 => మరియు దేవుడు నేను సరవ్శకిత్గల దేవుడను; నీవు ఫలించి అభివృదిధ్ 

పొందుము. జనమును జనముల సమూహమును నీవలన కలుగును; రాజులును నీ గరభ్వాసమున 

పుటెట్దరు. 

నిరగ్మకాండము 6:3 => నేను సరవ్శకిత్గల దేవుడను పేరున అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులకు 

పర్తయ్క్షమైతిని కాని, యెహోవా అను నా నామమున నేను వారికి తెలియబడలేదు. 

సంఖాయ్కాండము 11:23 => అందుకు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను యెహోవా బాహుబలము 

తకుక్వైనదా? నా మాట నీయెడల నెరవేరునో లేదో యిపుప్డు చూచెదవు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 10:17 => ఏలయనగా నీ దేవుడైన యెహోవా పరమ దేవుడును పరమ 

పర్భువునై యునాన్డు. ఆయనే మహా దేవుడు పరాకర్మవంతుడు భయంకరుడైన దేవుడు. ఆయన నరుల 

ముఖమును లక్షయ్పెటట్నివాడు, లంచము పుచుచ్కొననివాడు. 
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యోబు 11:7 => దేవుని గూఢాంశములను నీవు తెలిసికొనగలవా? సరవ్శకుత్డగు దేవునిగూరిచ్ నీకు 

పరిపూరణ్ జాఞ్నము కలుగునా? 

కీరత్నలు 115:3 => మా దేవుడు ఆకాశమందునాన్డు తన కిచఛ్వచిచ్నటుల్గా సమసత్మును ఆయన 

చేయుచునాన్డు 

యిరిమ్యా 32:17 => యెహోవా, పర్భువా సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా అను పేరు 

వహించువాడా, శూరుడా, మహాదేవా, నీ యధికబలముచేతను చాచిన బాహువుచేతను 

భూమాయ్కాశములను సృజించితివి, నీకు అసాధయ్మైనదేదియు లేదు. 

దానియేలు 4:35 => భూనివాసులందరు ఆయన దృషిట్కి ఎనిన్కకు రానివారు; ఆయన పరలోక సేన 

యెడలను భూనివాసుల యెడలను తన చితత్ము చొపుప్న జరిగించువాడు; ఆయన చేయి పటుట్కొని 

నీవేమి చేయుచునాన్వని ఆయనతో చెపుప్టకు ఎవడును సమరుథ్డు కాడు. 

మతత్యి 19:26 => యేసు వారిని చూచి ఇది మనుషుయ్లకు అసాధయ్మే గాని దేవునికి సమసత్మును 

సాధయ్మని చెపెప్ను. 

ఎఫెసీయులకు 3 : 2 0 = > మనలో కారయ్సాధకమైన తన శకిత్ చొపుప్న మనము 

అడుగువాటనిన్టికంటెను, ఊహించువాటనిన్టికంటెను అతయ్ధికముగా చేయ శకిత్గల దేవునికి, 

ఫిలిపీప్యులకు 4:13 => ననున్ బలపరచువానియందే నేను సమసత్మును చేయగలను. 

హెబీర్యులకు 7:25 => ఈయన తనదావ్రా దేవునియొదద్కు వచుచ్వారి పక్షమున, విజాఞ్పనము 

చేయుటకు నిరంతరము జీవించుచునాన్డు గనుక వారిని సంపూరణ్ముగా రకిష్ంచుటకు 

శకిత్మంతుడైయునాన్డు. 

ఆదికాండము 5:22 => హనోకు మెతూషెలను కనిన తరువాత మూడువందల యేండుల్ దేవునితో 

నడుచుచు కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 

ఆదికాండము 5:24 => హనోకు దేవునితో నడిచిన తరువాత దేవుడతని తీసికొనిపోయెను గనుక 

అతడు లేకపోయెను. 

ఆదికాండము 6:9 => నోవహు వంశావళి యిదే. నోవహు నీతిపరుడును తన తరములో 

నిందారహితుడునై యుండెను. నోవహు దేవునితో కూడ నడచినవాడు. 
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ఆదికాండము 48:15 => అతడు యోసేపును దీవించి నా పితరులైన అబార్హాము ఇసాస్కులు 

ఎవనియెదుట నడుచుచుండిరో ఆ దేవుడు, నేను పుటిట్నది మొదలుకొని నేటివరకును ఎవడు ననున్ 

పోషించెనో ఆ దేవుడు, 

1 రాజులు 2:4 => అపుప్డు నీ పిలల్లు తమ పర్వరత్న విషయములో జాగర్తత్గానుండి నాయెదుట తమ 

పూరణ్హృదయముతోను పూరణ్మనసుస్తోను సతయ్ము ననుసరించి నడుచుకొనినయెడల 

ఇశార్యేలీయుల రాజయ్ సింహాసనముమీద ఆసీనుడగు ఒకడు నీకు ఉండక మానడని యెహోవా 

ననున్గూరిచ్ పర్మాణము చేసిన మాటను సిథ్రపరచును. 

1 రాజులు 3:6 => సొలొమోను ఈలాగు మనవి చేసెను నీ దాసుడును నా తండిర్యునైన దావీదు నీ 

దృషిట్కి అనుకూలముగా సతయ్మును నీతిని అనుసరించి యథారథ్మైన మనసు గలవాడై పర్వరిత్ంచెను 

గనుక నీవు అతనియెడల పరిపూరణ్ కటాక్షమగుపరచి, యీ దినమున నునన్టుల్గా అతని 

సింహాసనముమీద అతని కుమారుని కూరుచ్ండబెటిట్ అతనియందు మహాకృపను చూపియునాన్వు. 

1 రాజులు 8:25 => యెహోవా ఇశార్యేలీయుల దేవా నీ కుమారులు సత  పర్వరత్నగలవారై, నీవు నా 

యెదుట నడచినటుల్ నా యెదుట నడచినయెడల, నా దృషిట్కి అనుకూలుడై ఇశార్యేలీయులమీద 

సింహాసనాసీనుడగువాడు నీకుండక మానడని సెలవిచిచ్తివి. నీవు నీ దాసుడును నా తండిర్యునగు 

దావీదునకు ఇచిచ్న వాగాద్నమును సిథ్రపరచుము. 

2 రాజులు 20:3 => యెహోవా, యథారథ్ హృదయుడనై, సతయ్ముతో నీ సనిన్ధిని నేనెటుల్ 

నడుచుకొంటినో, నీ దృషిట్కి అనుకూలముగా సమసత్మును నేనెటుల్ జరిగించితినో కృపతో జాఞ్పకము 

చేసికొనుమని హిజిక్యా కనీన్ళుల్ విడుచుచు యెహోవాను పార్రిథ్ంచెను. 

కీరత్నలు 116:9 => సజీవులునన్ దేశములలో యెహోవా సనిన్ధిని నేను కాలము గడుపుదును. 

యెషయా 38:3 => యెహోవా, యథారథ్ హృదయుడనై సతయ్ముతో నీ సనిన్ధిని నేనెటుల్ 

నడచుకొంటినో, నీ దృషిట్కి అనుకూలముగా సమసత్మును నేనెటుల్ జరిగించితినో, కృపతో జాఞ్పకము 

చేసికొనుమని హిజిక్యా కనీన్ళుల్ విడుచుచు యెహోవాను పార్రిథ్ంపగా 
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మీకా 6:8 => మనుషుయ్డా, యేది ఉతత్మమో అది నీకు తెలియజేయబడియునన్ది; నాయ్యముగా 

నడుచుకొనుటయు, కనికరమును పేర్మించుటయు, దీనమనసుస్ కలిగి నీ దేవుని యెదుట 

పర్వరిత్ంచుటయు, ఇంతేగదా యెహోవా నినన్డుగుచునాన్డు. 

లూకా 1:6 => వీరిదద్రు పర్భువు యొకక్ సకలమైన ఆజఞ్ల చొపుప్నను నాయ్యవిధుల చొపుప్నను 

నిరపరాధులుగా నడుచుకొనుచు దేవుని దృషిట్కి నీతిమంతులై యుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:1 => పౌలు మహాసభవారిని తేరిచూచి సహోదరులారా, నేను నేటివరకు 

కేవలము మంచి మనసాస్కిష్ గలవాడనై దేవుని యెదుట నడుచుకొనుచుంటినని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:16 => ఈ విధమున నేనును దేవునియెడలను మనుషుయ్లయెడలను 

ఎలల్పుప్డు నా మనసాస్కిష్ నిరోద్షమైనదిగా ఉండునటుల్ అభాయ్సము చేసికొనుచునాన్ను. 

హెబీర్యులకు 12:28 => అందువలన మనము నిశచ్లమైన రాజయ్మును పొంది, దైవ కృప 

కలిగియుందము. ఆ కృప కలిగి వినయ భయభకుత్లతో దేవునికి పీర్తికరమైన సేవచేయుదము, 

ఆదికాండము 6:9 => నోవహు వంశావళి యిదే. నోవహు నీతిపరుడును తన తరములో 

నిందారహితుడునై యుండెను. నోవహు దేవునితో కూడ నడచినవాడు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:13 => నీవు నీ దేవుడైన యెహోవాయొదద్ యథారథ్పరుడవై 

యుండవలెను. 

యోబు 1:1 => ఊజు దేశమునందు యోబు అను ఒక మనుషుయ్డుండెను. అతడు 

యథారథ్వరత్నుడును , నాయ్యవంతుడునై దేవునియందు భయభకుత్లు కలిగి చెడుతనము 

విసరిజ్ంచినవాడు. 

మతత్యి 5:48 => మీ పరలోకపు తండిర్ పరిపూరుణ్డు గనుక మీరును పరిపూరుణ్లుగా ఉండెదరు. 

ఆదికాండము 12:7 => యెహోవా అబార్మునకు పర్తయ్క్షమయి నీ సంతానమునకు ఈ 

దేశమిచెచ్దనని చెపప్గా అతడు తనకు పర్తయ్క్షమైన యెహోవాకు ఒక బలిపీఠమును కటెట్ను. 

ఆదికాండము 14:22 => అబార్ము నేనే అబార్మును ధనవంతునిగా చేసితినని నీవు చెపప్కుండునటుల్ 

ఒక నూలు పోగైనను చెపుప్ల వారైనను నీవాటిలో ఏదైనను తీసికొన 
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ఆదికాండము 15:18 => ఆ దినమందే యెహోవా ఐగుపుత్ నది మొదలుకొని గొపప్ నదియైన 

యూఫర్టీసు నది వరకు ఈ దేశమును, అనగా 

ఆదికాండము 17:24 => అబార్హాము గోపాయ్ంగచరమ్ము సునన్తి చేయబడినపుప్డు అతడు 

తొంబదితొమిమ్ది యేండల్వాడు. 

ఆదికాండము 21:5 => అబార్హాము కుమారుడైన ఇసాస్కు అతనికి పుటిట్నపుప్డు అతడు 

నూరేండల్వాడు. 

ఆదికాండము 24:40 => అతడు ఎవని సనిన్ధిలో నేను జీవించుచునాన్నో ఆ యెహోవా నీతో కూడ 

తన దూతను పంపి నీ పర్యాణము సఫలము చేయును గనుక నీవు నా వంశసుథ్లలో నా తండిర్ 

యింటనుండి నా కుమారునికి భారయ్ను తీసికొని వచెచ్దవు 

ఆదికాండము 26:2 => అకక్డ యెహోవా అతనికి పర్తయ్క్షమై నీవు ఐగుపుత్లోనికి వెళల్క నేను నీతో 

చెపుప్ దేశమందు నివసించుము. 

ఆదికాండము 35:9 => యాకోబు పదద్నరామునుండి వచుచ్చుండగా దేవుడు తిరిగి అతనికి 

పర్తయ్క్షమై అతని నాశీరవ్దించెను. 

ఆదికాండము 43:14 => ఆ మనుషుయ్డు మీ యితర సహోదరుని బెనాయ్మీనును మీ కపప్గించునటుల్ 

సరవ్శకుత్డైన దేవుడు ఆ మనుషుయ్ని యెదుట మిముమ్ను కరుణించును గాక. నేను పుతర్హీనుడనై 

యుండవలసినయెడల పుతర్హీనుడనగుదునని వారితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 48:3 => యోసేపును చూచి కనాను దేశమందలి లూజులో సరవ్శకిత్గల దేవుడు నాకు 

కనబడి ననున్ ఆశీరవ్దించి 

ఆదికాండము 49:25 => కిర్ంద దాగియునన్ అగాధజలముల దీవెనలతోను సత్నముల దీవెనలతోను 

గరభ్ముల దీవెనలతోను నినున్ దీవించు సరవ్శకుత్ని దీవెనవలనను అతని బాహుబలము 

దిటట్పరచబడును  

నిరగ్మకాండము 3:18 => వారు నీ మాట విందురు గనుక నీవును ఇశార్యేలీయుల పెదద్లును 

ఐగుపుత్ రాజు నొదద్కు వెళి ల్ అతని చూచి హెబీర్యుల దేవుడైన యెహోవా మాకు పర్తయ్క్షమాయెను గనుక 
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మేము అరణయ్మునకు మూడుదినముల పర్యాణమంత దూరము పోయి మా దేవుడైన యెహోవాకు 

బలిని సమరిప్ంచుదుము సెలవిమమ్ని అతనితో చెపప్వలెను.  

నిరగ్మకాండము 4:5 => ఆయన దానిచేత వారు తమ పితరుల దేవుడైన యెహోవా, అనగా 

అబార్హాము దేవుడు ఇసాస్కు దేవుడు యాకోబు దేవుడు నీకు పర్తయ్క్షమాయెనని నముమ్దురనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:14 => నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ విడిపించుటకును నీ శతుర్వులను 

నీకు అపప్గించుటకును నీ పాళెములో సంచరించుచుండును గనుక ఆయన నీలో అసహయ్మైన 

దేనినైనను చూచి నినున్ విడువకుండునటుల్ నీ పాళెము పరిశుదథ్ముగా ఉండవలెను. 

యెహోషువ 24:14 => కాబటిట్ మీరు యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవారై, ఆయనను 

నిషక్పటముగాను సతయ్ముగాను సేవించుచు, మీ పితరులు నది అదద్రిని ఐగుపుత్లోను సేవించిన 

దేవతలను తొలగదోర్సి యెహోవానే సేవించుడి. 

రూతు 1:20 => ఆమె సరవ్శకుత్డు నాకు చాలా దుఃఖము కలుగజేసెను గనుక ననున్ నయోమి అనక 

మారా అనుడి. 

2 సమూయేలు 22:24 => దోషకిర్యలు నేను చేయనొలల్కుంటిని ఆయన దృషిట్కి యథారుథ్డనైతిని. 

1 రాజులు 8:23 => యెహోవా ఇశార్యేలీయుల దేవా, పైనునన్ ఆకాశమందైనను కిర్ందనునన్ 

భూమియందైనను నీవంటి దేవుడొకడునులేడు; పూరణ్మనసుస్తో నీ దృషిట్కి అనుకూలముగా నడుచు నీ 

దాసుల విషయమై నీవు నిబంధనను నెరవేరుచ్చు కనికరము చూపుచు ఉండువాడవై యునాన్వు, 

1 రాజులు 8:61 => కాబటిట్ ఆయన నియమించిన కటట్డలను అనుసరించి నడుచుకొనుటకును, ఈ 

దినమందునన్టుల్ ఆయన చేసిన నిరణ్యములను చేకొనుటను, మీ హృదయము మీ దేవుడైన యెహోవా 

విషయమై సరవ్సిదధ్ముగా నుండునుగాక. 

1 రాజులు 9:4 => నీ తండిర్యైన దావీదు నడిచినటుల్ నీవును యథారథ్హృదయుడవై నీతినిబటిట్ 

నడుచుకొని , నేను నీకు సెలవిచిచ్నదంతటిపర్కారము చేసి నా కటట్డలను విధులను 

అనుసరించినయెడల 
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2 దినవృతాత్ంతములు 6:14 => యెహోవా ఇశార్యేలీయుల దేవా, హృదయపూరవ్కముగా నినున్ 

అనుసరించు నీ భకుత్లకు నిబంధనను నెరవేరుచ్చు కృపను చూపుచునుండు నీవంటి దేవుడు 

ఆకాశమందైనను భూమియందైనను లేడు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:12 => అపుప్డు యెహోవా రాతిర్యందు సొలొమోనునకు పర్తయ్క్షమై 

యీలాగు సెలవిచెచ్ను నేను నీ వినన్పము నంగీకరించి యీ సథ్లమును నాకు బలులు అరిప్ంచు 

మందిరముగా కోరుకొంటిని. 

కీరత్నలు 25:10 => ఆయన చేసిన నిబంధనను ఆయన నియమించిన శాసనములను గైకొనువారి 

విషయములో యెహోవా తోర్వలనిన్యు కృపా సతయ్మయములై యునన్వి  

కీరత్నలు 50:1 => దేవాది దేవుడైన యెహోవా ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్డు తూరుప్దికుక్ మొదలుకొని 

పడమటి దికుక్వరకు భూనివాసులను రమమ్ని ఆయన పిలుచుచునాన్డు. 

కీరత్నలు 56:13 => నేను నీకు మొర్కుక్కొనియునాన్ను నేను నీకు సుత్తియాగముల నరిప్ంచెదను. 

కీరత్నలు 73:23 => అయినను నేను ఎలల్పుప్డు నీయొదద్నునాన్ను నా కుడిచెయియ్ నీవు 

పటుట్కొనియునాన్వు. 

సామెతలు 18:10 => యెహోవా నామము బలమైన దురగ్ము. నీతిమంతుడు అందులోనికి పరుగెతిత్ 

సురకిష్తముగా నుండును. 

పర్సంగి 6:8 => బుదిధ్హీనులకంటె జాఞ్నుల విశేషమేమి? సజీవులయెదుట బర్దుకనేరిచ్న బీదవారికి 

కలిగిన విశేషమేమి? 

యెషయా 41:2 => తన పర్వరత్న అంతటిలో నీతిని జరిగించువానిని తూరుప్నుండి రేపి 

పిలిచినవాడెవడు? ఆయన అతనికి జనములను అపప్గించుచునాన్డు రాజులను లోపరచుచునాన్డు 

ధూళివలె వారిని అతని ఖడగ్మునకు అపప్గించుచునాన్డు ఎగిరిపోవు పొటుట్వలె అతని వింటికి వారిని 

అపప్గించుచునాన్డు. 

యెషయా 57:2 => వారు విశార్ంతిలో పర్వేశించుచునాన్రు తమకు సూటిగానునన్ మారగ్మున 

నడచువారు తమ పడకలమీద పరుండి విశర్మించుచునాన్రు. 

Page  of 1021 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

దానియేలు 3:17 => మేము సేవించుచునన్ దేవుడు మండుచునన్ వేడిమిగల యీ అగిన్గుండములో 

నుండి మముమ్ను తపిప్ంచి రకిష్ంచుటకు సమరుథ్డు; మరియు నీ వశమున పడకుండ ఆయన మముమ్ను 

రకిష్ంచును; ఒక వేళ ఆయన రకిష్ంపకపోయినను 

ఆమోసు 3:3 => సమమ్తింపకుండ ఇదద్రు కూడి నడుతురా?ఎర దొరకక సింహము అడవిలో 

గరిజ్ంచునా?  

మీకా 4:5 => సకల జనములు తమ తమ దేవతల నామము సమ్రించుచు నడుచుకొందురు, 

మనమైతే మన దేవుడైన యెహోవా నామము నెలల్పుప్డును సమ్రించుకొందుము. 

జెఫనాయ్ 3:17 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీమధయ్ ఉనాన్డు; ఆయన శకిత్మంతుడు, ఆయన మిముమ్ను 

రకిష్ంచును, ఆయన బహు ఆనందముతో నీయందు సంతోషించును, నీయందు తనకునన్ పేర్మనుబటిట్ 

శాంతము వహించి నీయందలి సంతోషముచేత ఆయన హరిష్ంచును. 

మలాకీ 2:6 => సతయ్ముగల ధరమ్శాసత్రము బోధించుచు దురోభ్ధ నేమాతర్మును చేయక 

సమాధానమును బటిట్యు యథారథ్తను బటిట్యు ననన్నుసరించి నడచుకొనువారై, దోషమునుండి 

యనేకులను తిర్పిప్రి. 

మతత్యి 19:21 => అందుకు యేసు నీవు పరిపూరుణ్డవగుటకు కోరినయెడల, పోయి నీ ఆసిత్ని అమిమ్ 

బీదలకిముమ్, అపుప్డు పరలోకమందు నీకు ధనము కలుగును; నీవు వచిచ్ ననున్ వెంబడించుమని 

అతనితో చెపెప్ను 

లూకా 1:49 => సరవ్శకిత్మంతుడు నాకు గొపప్కారయ్ములు చేసెను గనుక ఇది మొదలుకొని అనిన్ 

తరములవారును ననున్ ధనుయ్రాలని యందురు. ఆయన నామము పరిశుదధ్ము.  

యోహాను 1:10 => ఆయన లోకములో ఉండెను, లోకమాయన మూలముగా కలిగెను గాని 

లోకమాయనను తెలిసికొనలేదు. 

రోమీయులకు 4:10 => మంచిది; అది ఏ సిథ్తియందు ఎంచబడెను? సునన్తి కలిగియుండినపుప్డా 

సునన్తి లేనపుప్డా? సునన్తి కలిగియుండినపుప్డు కాదు సునన్తి లేనపుప్డే. 

1 కొరిందీయులకు 7:24 => సహోదరులారా, పర్తి మనుషుయ్డును ఏ సిథ్తిలో పిలువబడునో ఆ 

సిథ్తిలోనే దేవునితో సహవాసము కలిగి ఉండవలెను. 
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2 కొరిందీయులకు 6:18 => మరియు నేను మిముమ్ను చేరుచ్కొందును, మీకు తండిర్నైయుందును, 

మీరు నాకు కుమారులును కుమారెత్లునై యుందురని సరవ్శకిత్గల పర్భువు చెపుప్చునాన్డు. 

గలతీయులకు 3:20 => మధయ్వరిత్ యొకనికి మధయ్వరిత్ కాడు గాని దేవుడొకక్డే. 

ఎఫెసీయులకు 4:1 => కాబటిట్, మీరు సమాధానమను బంధముచేత ఆతమ్ కలిగించు ఐకయ్మును 

కాపాడుకొనుటయందు శర్దధ్ కలిగినవారై, పేర్మతో ఒకనినొకడు సహించుచు, 

పర్కటన 1:8 => అలాఫ్యు ఓమెగయు నేనే. వరత్మాన భూత భవిషయ్తాక్లములలో ఉండువాడను 

నేనే అని సరావ్ధికారియు దేవుడునగు పర్భువు సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

పర్కటన 4:8 => ఈ నాలుగు జీవులలో పర్తి జీవికి ఆరేసి రెకక్లుండెను, అవి చుటుట్ను రెకక్ల 

లోపటను కనున్లతో నిండియునన్వి. అవి భూత వరత్మాన భవిషయ్తాక్లములలో ఉండు 

సరావ్ధికారియు దేవుడునగు పర్భువు పరిశుదుధ్డు, పరిశుదుధ్డు, పరిశుదుధ్డు, అని మానక రాతిర్ంబగళుల్ 

చెపుప్చుండును. 

పర్కటన 11:17 => వరత్మాన భూతకాలములలో ఉండు దేవుడవైన పర్భువా, సరావ్ధికారీ, నీవు నీ 

మహాబలమును సీవ్కరించి యేలుచునాన్వు గనుక మేము నీకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ము. 

పర్కటన 15:3 => వారు పర్భువా, దేవా, సరావ్ధికారీ, నీ కిర్యలు ఘనమైనవి, ఆశచ్రయ్మైనవి; 

యుగములకు రాజా, నీ మారగ్ములు నాయ్యములును సతయ్ములునై యునన్వి; 

వచనము 2 

నాకును నీకును మధయ్ నా నిబంధనను నియమించి నినున్ అతయ్ధికముగా అభివృదిధ్పొందించెదనని 

అతనితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 17:4 => నీవు అనేక జనములకు తండిర్వగుదువు. 

ఆదికాండము 17:5 => మరియు ఇకమీదట నీ పేరు అబార్ము అనబడదు; నినున్ అనేక జనములకు 

తండిర్నిగా నియమించితిని గనుక నీ పేరు అబార్హాము అనబడును. 

ఆదికాండము 17:6 => నీకు అతయ్ధికముగా సంతానవృదిధ్ కలుగజేసి నీలోనుండి జనములు 

వచుచ్నటుల్ నియమించుదును, రాజులును నీలోనుండి వచెచ్దరు. 
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ఆదికాండము 9:9 => ఇదిగో నేను మీతోను మీ తదనంతరము మీ సంతానముతోను మీతోకూడ 

నునన్ పర్తి జీవితోను, 

ఆదికాండము 15:18 => ఆ దినమందే యెహోవా ఐగుపుత్ నది మొదలుకొని గొపప్ నదియైన 

యూఫర్టీసు నది వరకు ఈ దేశమును, అనగా 

కీరత్నలు 105:8 => తాను సెలవిచిచ్న మాటను వెయియ్ తరములవరకు అబార్హాముతో తాను చేసిన 

నింబధనను 

కీరత్నలు 105:9 => ఇసాస్కుతో తాను చేసిన పర్మాణమును నితయ్ము ఆయన జాఞ్పకము చేసికొనును. 

కీరత్నలు 105:10 => వారి సంఖయ్ కొదిద్గానుండగను ఆ కొదిద్మంది ఆ దేశమందు పరదేశులై 

యుండగను 

కీరత్నలు 105:11 => కొలవబడిన సావ్సథ్య్ముగా కనానుదేశమును మీకిచెచ్దనని ఆయన సెలవిచెచ్ను 

గలతీయులకు 3:17 => నేను చెపుప్నదేమనగా నాలుగువందల ముపప్ది సంవతస్రములైన తరువాత 

వచిచ్న ధరమ్శాసత్రము, వాగాద్నమును నిరరథ్కము చేయునంతగా పూరవ్మందు దేవునిచేత సిథ్రపరచబడిన 

నిబంధనను కొటిట్వేయదు. 

గలతీయులకు 3 :18 => ఆ సావ్సథ్య్ము ధరమ్శాసత్రమూలముగా కలిగినయెడల ఇక 

వాగాద్నమూలముగా కలిగినది కాదు. అయితే దేవుడు అబార్హామునకు వాగాద్నమువలననే దానిని 

అనుగర్హించెను. 

ఆదికాండము 12:2 => నినున్ గొపప్ జనముగా చేసి నినున్ ఆశీరవ్దించి నీ నామమును గొపప్ 

చేయుదును, నీవు ఆశీరావ్దముగా నుందువు. 

ఆదికాండము 13:16 => మరియు నీ సంతానమును భూమిమీద నుండు రేణువులవలె విసత్రింప 

చేసెదను; ఎటల్నగా ఒకడు భూమిమీద నుండు రేణువులను లెకిక్ంప గలిగినయెడల నీ సంతానమును 

కూడ లెకిక్ంపవచుచ్ను. 

ఆదికాండము 22:17 => నేను నినున్ ఆశీరవ్దించి ఆకాశ నక్షతర్ములవలెను సముదర్తీరమందలి 

యిసుకవలెను నీ సంతానమును నిశచ్యముగా విసత్రింపచేసెదను; నీ సంతతివారు తమ శతుర్వుల 

గవిని సావ్ధీనపరచుకొందురు. 
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2 రాజులు 13:23 => గాని యెహోవా వారిమీద జాలిపడి వారియందు దయయుంచి, అబార్హాము 

ఇసాస్కు యాకోబులతో తాను చేసియునన్ నిబంధననుబటిట్ వారియందు లక్షయ్ము నిలిపి, వారిని 

నాశము చేయనొలల్క యిపప్టికిని తన సముఖములోనుండి వారిని వెళల్గొటట్కయుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:16 => ఆయన అబార్హాముతో చేసిన నిబంధనను  

కీరత్నలు 105:9 => ఇసాస్కుతో తాను చేసిన పర్మాణమును నితయ్ము ఆయన జాఞ్పకము చేసికొనును. 

రోమీయులకు 9:4 => వీరు ఇశార్యేలీయులు; దతత్పుతర్తవ్మును మహిమయు నిబంధనలును 

ధరమ్శాసత్ర పర్ధానమును అరచ్నాచారాదులును వాగాద్నములును వీరివి. 

గలతీయులకు 3:20 => మధయ్వరిత్ యొకనికి మధయ్వరిత్ కాడు గాని దేవుడొకక్డే. 

హెబీర్యులకు 6:14 => తనతోడు అని పర్మాణము చేసి నిశచ్యముగా నేను నినున్ ఆశీరవ్దింతును 

నిశచ్యముగా నినున్ విసత్రింపజేతును అని చెపెప్ను. 

వచనము 3 

అబార్ము సాగిలపడియుండగా దేవుడతనితో మాటలాడి ఇదిగో నేను నియమించిన నా నిబంధన నీతో 

చేసియునాన్ను; 

ఆదికాండము 17:17 => అపుప్డు అబార్హాము సాగిలపడి నవివ్ నూరేండల్ వానికి సంతానము 

కలుగునా? తొంబది యేండల్ శారా కనునా? అని మనసుస్లో అనుకొనెను. 

నిరగ్మకాండము 3:6 => మరియు ఆయన నేను నీ తండిర్ దేవుడను, అబార్హాము దేవుడను ఇసాస్కు 

దేవుడను యాకోబు దేవుడను అని చెపప్గా మోషే తన ముఖమును కపుప్కొని దేవునివైపు చూడ 

వెరచెను. 

లేవీయకాండము 9:23 => మోషే అహరోనులు పర్తయ్క్షపు గుడారములోనికి పోయి వెలుపలికివచిచ్ 

పర్జలను దీవింపగా యెహోవా మహిమ పర్జలకందరికి కనబడెను. 

లేవీయకాండము 9:24 => యెహోవా సనిన్ధినుండి అగిన్ బయలువెళి ల్ బలిపీఠము మీదనునన్ 

దహనబలి దర్వయ్మును కొర్వువ్ను కాలిచ్వేసెను; పర్జలందరు దానిని చూచి ఉతాస్హధవ్ని చేసి 

సాగిలపడిరి. 
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సంఖాయ్కాండము 14:5 => మోషే అహరోనులు ఇశార్యేలీయుల సరవ్ సమాజసంఘము ఎదుట 

సాగిలపడిరి. 

సంఖాయ్కాండము 16:22 => వారు సాగిలపడి సమసత్ శరీరాతమ్లకు దేవుడవైన దేవా, యీ యొకక్డు 

పాపము చేసినందున ఈ సమసత్ సమాజముమీద నీవు కోపపడుదువా? అని వేడుకొనిరి. 

సంఖాయ్కాండము 16:45 => క్షణములో నేను వారిని నశింపజేయుదునని మోషేకు సెలవియయ్గా 

వారు సాగిలపడిరి. 

యెహోషువ 5:14 => అతడు కాదు, యెహోవా సేనాధిపతిగా నేను వచిచ్యునాన్ననెను. యెహోషువ 

నేలమటుట్కు సాగిలపడి నమసాక్రము చేసి నా యేలినవాడు తన దాసునికి సెలవిచుచ్నదేమని అడిగెను. 

నాయ్యాధిపతులు 13:20 => ఎటల్నగా, జావ్లలు బలిపీఠము మీదనుండి ఆకాశమునకు 

లేచుచుండగా యెహోవా దూత బలిపీఠముమీదనునన్ ఆ జావ్లలలో పరమునకు ఆరోహణమాయెను. 

మానోహయు అతని భారయ్యు దానిని చూచి నేలకు సాగిలపడిరి. 

1 రాజులు 18:39 => అంతట జనులందరును దాని చూచి సాగిలపడి యెహోవాయే దేవుడు, 

యెహోవాయే దేవుడు అని కేకలువేసిరి. 

యెహెజేక్లు 1:28 => వరష్ కాలమున కనబడు ఇందర్ ధనుసుస్యొకక్ తేజసుస్వలె దాని చుటుట్నునన్ 

తేజసుస్ కనబడెను. ఇది యెహోవా పర్భావ సవ్రూప దరశ్నము. నేను చూచి సాగిలపడగా నాతో 

మాటలాడు ఒకని సవ్రము నాకు వినబడెను. 

యెహెజేక్లు 3:23 => నేను లేచి మైదానపు భూమికి వెళల్గా, కెబారునది దగగ్ర యెహోవా పర్భావము 

నాకు పర్తయ్క్షమైనటుట్ ఆయన పర్భావము నిలువబడి నాకు పర్తయ్క్షమాయెను. 

యెహెజేక్లు 9:8 => నేను తపప్ మరి ఎవరును శేషింపకుండ వారు హతము చేయుట నేను చూచి 

సాసాట్ంగపడి వేడుకొని అయోయ్, పర్భువా, యెహోవా, యెరూషలేముమీద నీ కోర్ధమును కుమమ్రించి 

ఇశార్యేలీయులలో శేషించినవారినందరిని నశింపజేయుదువా? అని మొఱ ఱ్పెటట్గా 

దానియేలు 8:17 => అపుప్డతడు నేను నిలుచునన్ చోటునకు వచెచ్ను; అతడు రాగానే నేను మహా 

భయమొంది సాషాట్ంగపడితిని; అతడు నరపుతుర్డా, యీ దరశ్నము అంతయ్కాలమునుగూరిచ్నదని 

తెలిసికొనుమనెను. 
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దానియేలు 8:18 => అతడు నాతో మాటలాడుచుండగా నేను గాఢనిదర్ పటిట్నవాడనై నేలను 

సాషాట్ంగపడితిని గనుక అతడు ననున్ పటుట్కొని లేవనెతిత్ నిలువబెటెట్ను.  

దానియేలు 10:9 => నేను అతని మాటలు వింటిని; అతని మాటలు విని నేను నేలను సాషాట్ంగపడి 

గాఢనిదర్ పొందినవాడనైతిని. 

మతత్యి 17:6 => శిషుయ్లు ఈ మాట విని బోరల్బడి మికిక్లి భయపడగా 

పర్కటన 1:17 => నేనాయనను చూడగానే చచిచ్నవానివలె ఆయన పాదములయొదద్ పడితిని. ఆయన 

తన కుడిచేతిని నామీద ఉంచి నాతో ఇటల్నెను భయపడకుము;  

ఆదికాండము 12:7 => యెహోవా అబార్మునకు పర్తయ్క్షమయి నీ సంతానమునకు ఈ 

దేశమిచెచ్దనని చెపప్గా అతడు తనకు పర్తయ్క్షమైన యెహోవాకు ఒక బలిపీఠమును కటెట్ను. 

ఆదికాండము 17:22 => దేవుడు అబార్హాముతో మాటలాడుట చాలించిన తరువాత 

అతనియొదద్నుండి పరమునకు వెళె ల్ను. 

నిరగ్మకాండము 4:31 => మరియు యెహోవా ఇశార్యేలీయులను చూడవచిచ్ తమ బాధను 

కనిపెటెట్నను మాట జనులు విని తలవంచుకొని నమసాక్రము చేసిరి. 

నిరగ్మకాండము 34:8 => అందుకు మోషే తవ్రపడి నేలవరకు తలవంచుకొని నమసాక్రము చేసి 

సంఖాయ్కాండము 11:17 => నేను దిగి అకక్డ నీతో మాటలాడెదను. మరియు నీమీద వచిచ్న ఆతమ్లో 

పాలు వారిమీద ఉంచెదను; ఈ జనుల భారమును నీవు ఒంటిగా మోయకుండునటుల్ వారు దానిలో 

నొకపాలు నీతోకూడ భరింపవలెను. 

1 సమూయేలు 24:8 => అపుప్డు దావీదు లేచి గుహలోనుండి బయలువెళి ల్ నా యేలినవాడా రాజా, 

అని సౌలు వెనుకనుండి కేకవేయగా సౌలు వెనుక చూచెను. దావీదు నేల సాషాట్ంగపడి నమసాక్రము 

చేసి 

యెషయా 6:2 => ఆయనకు పైగా సెరాపులు నిలిచియుండిరి; ఒకొక్కక్రికి ఆరేసి రెకక్లుండెను. 

పర్తివాడు రెండు రెకక్లతో తన ముఖమును రెంటితో తన కాళల్ను కపుప్కొనుచు రెంటితో 

ఎగురుచుండెను. 
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యెహెజేక్లు 44:4 => అతడు ఉతత్రపు గుమమ్ము మారగ్ముగా మందిరము ఎదుటికి ననున్ 

తోడుకొనివచెచ్ను. అంతలో యెహోవా తేజోమహిమతో యెహోవా మందిరము నిండియుండుట చూచి 

నేను సాగిలపడగా  

మతత్యి 26:39 => కొంత దూరము వెళి ల్, సాగిలపడి నా తండీర్, సాధయ్మైతే ఈ గినెన్ నాయొదద్నుండి 

తొలగిపోనిముమ్, అయినను నా యిషట్పర్కారము కాదు నీ చితత్పర్కారమే కానిమమ్ని పార్రిథ్ంచెను. 

మారుక్ 14:35 => కొంతదూరము సాగిపోయి నేలమీద పడి, సాధయ్మైతే ఆ గడియ తనయొదద్నుండి 

తొలగిపోవలెనని పార్రిథ్ంచుచు 

లూకా 17:16 => గొపప్ శబద్ముతో దేవుని మహిమపరచుచు, తిరిగివచిచ్ ఆయనకు 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచు, ఆయన పాదములయొదద్ సాగిలపడెను; వాడు సమరయుడు. 

వచనము 4 

నీవు అనేక జనములకు తండిర్వగుదువు. 

ఆదికాండము 12:2 => నినున్ గొపప్ జనముగా చేసి నినున్ ఆశీరవ్దించి నీ నామమును గొపప్ 

చేయుదును, నీవు ఆశీరావ్దముగా నుందువు. 

ఆదికాండము 13:16 => మరియు నీ సంతానమును భూమిమీద నుండు రేణువులవలె విసత్రింప 

చేసెదను; ఎటల్నగా ఒకడు భూమిమీద నుండు రేణువులను లెకిక్ంప గలిగినయెడల నీ సంతానమును 

కూడ లెకిక్ంపవచుచ్ను. 

ఆదికాండము 16:10 => మరియు యెహోవా దూత నీ సంతానమును నిశచ్యముగా 

విసత్రింపజేసెదను; అది లెకిక్ంప వీలులేనంతగా విసాత్రమవునని దానితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 22:17 => నేను నినున్ ఆశీరవ్దించి ఆకాశ నక్షతర్ములవలెను సముదర్తీరమందలి 

యిసుకవలెను నీ సంతానమును నిశచ్యముగా విసత్రింపచేసెదను; నీ సంతతివారు తమ శతుర్వుల 

గవిని సావ్ధీనపరచుకొందురు. 

ఆదికాండము 25:1 => అబార్హాము మరల ఒక సతరీని వివాహము చేసికొనెను, ఆమె పేరు కెతూరా. 
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ఆదికాండము 25:2 => ఆమె అతనికి జిమార్ను, యొకాష్ను, మెదాను, మిదాయ్ను, ఇషాబ్కు, షూవహు 

అనువారిని కనెను. 

ఆదికాండము 25:3 => యొకాష్ను షేబను దెదానును కనెను. అషూష్రీయులు లెతూషీయులు 

లెయుమీయులు అనువారు ఆ దెదాను సంతతివారు. 

ఆదికాండము 25:4 => ఏయిఫా ఏఫెరు హనోకు అబీదా ఎలాద్యా అనువారు ఆ మిదాయ్ను 

సంతతివారు. 

ఆదికాండము 25:5 => వీరందరు కెతూరా సంతతివారు. అబార్హాము తనకు కలిగినది యావతుత్ 

ఇసాస్కుకిచెచ్ను. 

ఆదికాండము 25:6 => అబార్హాము తన ఉపపతున్ల కుమారులకు బహుమానములిచిచ్, తాను 

సజీవుడై యుండగానే తన కుమారుడగు ఇసాస్కు నొదద్నుండి తూరుప్తటుట్గా తూరుప్దేశమునకు వారిని 

పంపివేసెను. 

ఆదికాండము 25:7 => అబార్హాము బర్దికిన సంవతస్రములు నూట డెబబ్దియైదు. 

ఆదికాండము 25:8 => అబార్హాము నిండు వృదాధ్పయ్మునకు వచిచ్నవాడై మంచి ముసలితనమున 

పార్ణము విడిచి మృతిబొంది తన పితరులయొదద్కు చేరచ్బడెను. 

ఆదికాండము 25:9 => హితీత్యుడైన సోహరు కుమారుడగు ఎఫోర్ను పొలమందలి మకేప్లా గుహలో 

అతని కుమారులగు ఇసాస్కును ఇషామ్యేలును అతనిని పాతిపెటిట్రి; అది మమేర్ యెదుట నునన్ది. 

ఆదికాండము 25:10 => అబార్హాము హేతు కుమారులయొదద్ కొనిన పొలములోనే అబార్హామును 

అతని భారయ్యైన శారాయును పాతిపెటట్బడిరి. 

ఆదికాండము 25:11 => అబార్హాము మృతిబొందిన తరువాత దేవుడు అతని కుమారుడగు 

ఇసాస్కును ఆశీరవ్దించెను; అపుప్డు ఇసాస్కు బేయేర  లహాయిరోయి దగగ్ర కాపురముండెను. 

ఆదికాండము 25:12 => ఐగుపీత్యురాలును శారా దాసియునైన హాగరు అబార్హామునకు కనిన 

అబార్హాము కుమారుడగు ఇషామ్యేలు వంశావళి యిదే. 

ఆదికాండము 25:13 => ఇషామ్యేలు జేయ్షఠ్కుమారుడైన నేబాయోతు కేదారు అదబ్యేలు మిబాశ్ము 

ఆదికాండము 25:14 => మిషామ్ దూమానమశాశ్ 
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ఆదికాండము 25:15 => హదరు తేమా యెతూరు నాపీషు కెదెమా 

ఆదికాండము 25:16 => ఇవి వారి వారి వంశావళుల పర్కారము వారి వారి పేరుల చొపుప్న 

ఇషామ్యేలు కుమారులయొకక్ పేరులు వారి వారి గార్మములలోను వారి వారి కోటలలోను 

ఇషామ్యేలు కుమారులు వీరే, వారి పేరులు ఇవే, వారివారి జనముల పర్కారము వారు పండెర్ండుగురు 

రాజులు. 

ఆదికాండము 25:17 => ఇషామ్యేలు బర్దికిన సంవతస్రములు నూట ముపప్దియేడు. అపుప్డతడు 

పార్ణము విడిచి మృతిబొంది తన పితరులయొదద్కు చేరచ్బడెను. 

ఆదికాండము 25:18 => వారు అషూష్రునకు వెళుల్ మారగ్మున హవీలా మొదలుకొని ఐగుపుత్ 

ఎదుటనునన్ షూరువరకు నివసించువారు . అతడు తన సహోదరులందరి యెదుట 

నివాసమేరప్రచుకొనెను. 

ఆదికాండము 32:12 => నీవు నేను నీకు తోడై నిశచ్యముగా మేలు చేయుచు, విసాత్రమగుటవలన 

లెకిక్ంపలేని సముదర్పు ఇసుకవలె నీ సంతానము విసత్రింపజేయుదునని సెలవిచిచ్తివే అనెను. 

ఆదికాండము 35:11 => మరియు దేవుడు నేను సరవ్శకిత్గల దేవుడను; నీవు ఫలించి అభివృదిధ్ 

పొందుము. జనమును జనముల సమూహమును నీవలన కలుగును; రాజులును నీ గరభ్వాసమున 

పుటెట్దరు. 

ఆదికాండము 36:1 => ఎదోమను ఏశావు వంశావళి ఇదే, 

ఆదికాండము 36:2 => ఏశావు కనాను కుమారెత్లలో హితీత్యుడైన ఏలోను కుమారెత్యగు ఆదాను, 

హివీవ్యుడైన సిబోయ్ను కుమారెత్యైన అనా కుమారెత్యగు అహోలీబామాను, 

ఆదికాండము 36:3 => ఇషామ్యేలు కుమారెత్యు నెబాయోతు సహోదరియునైన బాశెమతును 

పెండిల్యాడెను. 

ఆదికాండము 36:4 => ఆదా ఏశావునకు ఎలీఫజును కనెను. బాశెమతు రగూయేలును కనెను. 

ఆదికాండము 36:5 => అహోలీబామా యూషును యాలామును కోరహును కనెను. కనాను 

దేశములో ఏశావునకు పుటిట్న కుమారులు వీరే. 
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ఆదికాండము 36:6 => ఏశావు తన భారయ్లను తన కుమారులను తన కుమారెత్లను తన 

యింటివారినందరిని తన మందలను తన సమసత్ పశువులను తాను కనాను దేశములో సంపాదించిన 

ఆసిత్ యావతుత్ను తీసికొని తన తముమ్డైన యాకోబు ఎదుటనుండి మరియొక దేశమునకు 

వెళి ల్పోయెను; 

ఆదికాండము 36:7 => వారు విసాత్రమయిన సంపద గలవారు గనుక వారు కలిసి నివసింపలేక 

పోయిరి. వారి పశువులు విశేషమైయునన్ందున వారు పరదేశులై యుండిన భూమి వారిని భరింపలేక 

పోయెను. 

ఆదికాండము 36:8 => అపుప్డు ఏశావు శేయీరు మనయ్ములో నివసించెను. ఏశావు అనగా 

ఎదోము. 

ఆదికాండము 36:9 => శేయీరు మనయ్ములో నివసించిన ఎదోమీయుల తండిర్యైన ఏశావు 

వంశావళి ఇదే, 

ఆదికాండము 36:10 => ఏశావు కుమారుల పేరులు ఇవే. ఏశావు భారయ్యైన ఆదా కుమారుడగు 

ఎలీఫజును ఏశావు భారయ్యైన బాశెమతు కుమారుడగు రగూయేలును. 

ఆదికాండము 36:11 => ఎలీఫజు కుమారులు తేమాను ఓమారు సెపో గాతాము కనజు. తిమాన్ 

ఏశావు కుమారుడైన ఎలీఫజునకు ఉపపతిన్. 

ఆదికాండము 36:12 => ఆమె ఎలీఫజుకు అమాలేకును కనెను. వీరు ఏశావు భారయ్యైన ఆదా 

కుమారులు. 

ఆదికాండము 36:13 => రగూయేలు కుమారులు నహతు జెరహు షమామ్ మిజజ్; వీరు ఏశావు 

భారయ్యైన బాశెమతు కుమారులు. 

ఆదికాండము 36:14 => ఏశావు భారయ్యు సిబోయ్ను కుమారెత్యగు అనా కుమారెత్యునైన 

అహొలీబామా కుమారులు ఎవరనగా ఆమె ఏశావునకు కనిన యూషు యాలాము కోరహు. 

ఆదికాండము 36:15 => ఏశావు కుమారులలో వీరు నాయకులు; ఏశావు పర్థమ కుమారుడైన 

ఎలీఫజు కుమారులు, తేమాను నాయకుడు, ఓమారు నాయకుడు, సెపో నాయకుడు, కనజు 

నాయకుడు, 
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ఆదికాండము 36:16 => కోరహు నాయకుడు, గాతాము నాయకుడు, అమాలేకు నాయకుడు. వీరు 

ఎదోము దేశమందు ఎలీఫజు నాయకులు. వీరు ఆదా కుమారులు. 

ఆదికాండము 36:17 => వీరు ఏశావు కుమారుడైన రగూయేలు కుమారులు, నహతు నాయకుడు 

జెరహు నాయకుడు షమామ్ నాయకుడు మిజజ్ నాయకుడు; వీరు ఎదోము దేశమందు రగూయేలు 

సంతానపు నాయకులు. వీరు ఏశావు భారయ్యైన బాశెమతు కుమారులు. 

ఆదికాండము 36:18 => వీరు ఏశావు భారయ్యైన అహొలీబామా కుమారులు, యూషు నాయకుడు 

యగాల్ము నాయకుడు కోరహు నాయకుడు; వీరు అనా కుమారెత్యు ఏశావు భారయ్యునైన 

అహొలీబామా పుతర్సంతానపు నాయకులు. 

ఆదికాండము 36:19 => ఎదోమను ఏశావు కుమారులు వీరు. వారి వారి సంతానపు నాయకులు 

వీరు.  

ఆదికాండము 36:20 => ఆ దేశ నివాసులైన హోరీయుడైన శేయీరు కుమారులు, లోతాను శోబాలు 

సిబోయ్ను అనా 

ఆదికాండము 36:21 => దిషోను ఏసెరు దీషాను. వీరు ఎదోము దేశమందు శేయీరు పుతుర్లైన 

హోరీయుల నాయకులు. 

ఆదికాండము 36:22 => లోతాను కుమారులు హోరీ హేమీము; లోతాను సహోదరి తిమాన్  

ఆదికాండము 36:23 => శోబాలు కుమారులు అలావ్ను మానహదు ఏబాలు షపో ఓనాము. 

ఆదికాండము 36:24 => సిబోయ్ను కుమారులు అయాయ్ అనా; ఆ అనా తన తండిర్యైన సిబోయ్ను 

గాడిదలను మేపుచుండి అరణయ్ములో ఉషణ్ధారలు కనుగొనినవాడు. 

ఆదికాండము 36:25 => అనా సంతానము దిషోను అనా కుమారెత్యైన అహొలీబామా. 

ఆదికాండము 36:26 => దిషోను కుమారులు హెవూ ద్ను ఎషాబ్ను ఇతార్ను కెరాను 

ఆదికాండము 36:27 => ఏసెరు కుమారులు బిలాహ్ను జవాను అకాను. 

ఆదికాండము 36:28 => దీషాను కుమారులు ఊజు అరాను. 

ఆదికాండము 36:29 => హోరీయుల నాయకులు, లోతాను నాయకుడు శోబాలు నాయకుడు 

సిబోయ్ను నాయకుడు అనా నాయకుడు 
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ఆదికాండము 36:30 => దిషోను నాయకుడు ఏసెరు నాయకుడు దీషాను నాయకుడు. శేయీరు 

దేశమందలి వారి నాయకుల చొపుప్న వీరు హోరీయుల నాయకులు. 

ఆదికాండము 36:31 => మరియు ఏ రాజైనను ఇశార్యేలీయుల మీద రాజయ్ పరిపాలన 

చేయకమునుపు, ఎదోము దేశములో రాజయ్ పరిపాలన చేసిన రాజులెవరనగా 

ఆదికాండము 36:32 => బెయారు కుమారుడైన బెల ఎదోములో రాజయ్ పరిపాలన చేసెను. అతని 

ఊరి పేరు దినాహ్బా 

ఆదికాండము 36:33 => బెల చనిపోయిన తరువాత బొసార్ వాడైన జెరహు కుమారుడగు యోబాబు 

అతనికి పర్తిగా రాజాయెను. 

ఆదికాండము 36:34 => యోబాబు చనిపోయిన తరువాత తేమనీయుల దేశసుథ్డైన హుషాము 

అతనికి పర్తిగా రాజాయెను. 

ఆదికాండము 36:35 => హుషాము చనిపోయిన తరువాత మోయాబు దేశమందు మిదాయ్నును 

కొటిట్వేసిన బదదు కుమారుడైన హదదు అతనికి పర్తిగా రాజాయెను. అతని ఊరి పేరు అవీతు. 

ఆదికాండము 36:36 => హదదు చనిపోయిన తరువాత మశేర్కా వాడైన శవూ ల్ అతనికి పర్తిగా 

రాజాయెను. 

ఆదికాండము 36:37 => శవూ ల్ చనిపోయిన తరువాత నదీతీరమందలి రహెబోతు వాడైన షావూలు 

అతనికి పర్తిగా రాజాయెను. 

ఆదికాండము 36:38 => షావూలు చనిపోయిన తరువాత అకోబ్రు కుమారుడైన బయల హానాను 

అతనికి పర్తిగా రాజాయెను. 

ఆదికాండము 36:39 => అకోబ్రు కుమారుడైన బయల హానాను చనిపోయిన తరువాత హదరు 

అతనికి పర్తిగా రాజాయెను. అతని ఊరి పేరు పాయు. అతని భారయ్ పేరు మహేతబేలు. ఆమె 

మేజాహాబు కుమారెత్యైన మతేర్దు కుమారెత్ 

ఆదికాండము 36:40 => మరియు వారివారి వంశముల పర్కారము వారివారి సథ్లములలో వారివారి 

పేరుల చొపుప్న ఏశావు సంతానపు నాయకుల పేరులేవనగా తిమాన్ నాయకుడు అలావ్ నాయకుడు 

యతేతు నాయకుడు 
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ఆదికాండము 36:41 => అహొలీబామా నాయకుడు ఏలా నాయకుడు పీనోను నాయకుడు 

ఆదికాండము 36:42 => కనజు నాయకుడు తేమాను నాయకుడు మిబాస్రు నాయకుడు 

ఆదికాండము 36:43 => మగీద్యేలు నాయకుడు ఈరాము నాయకుడు. వీరు తమతమ సావ్సథ్య్మైన 

దేశమందు తమతమ నివాససథ్లముల పర్కారము ఎదోము నాయకులు. ఏశావు ఎదోమీయులకు 

మూలపురుషుడు. 

సంఖాయ్కాండము 1:1 => వారు ఐగుపుత్ దేశమునుండి బయలువెళి ల్న రెండవ సంవతస్రము రెండవ 

నెల మొదటి తేదిని, సీనాయి అరణయ్మందలి పర్తయ్క్షపు గుడారములో యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను 

సంఖాయ్కాండము 1:2 => ఇశార్యేలీయుల వంశముల చొపుప్న వారి వారి పితరుల 

కుటుంబములనుబటిట్ వారి వారి పెదద్లచొపుప్న మగవారినందరిని లెకిక్ంచి సరవ్సమాజసంఖయ్ను 

వార్యించుము. 

సంఖాయ్కాండము 1:3 => ఇశార్యేలీయులలో సైనయ్ముగా వెళుల్వారిని, అనగా ఇరువది యేండుల్ 

మొదలుకొని పైపార్యముగల వారిని, తమ తమ సేనలనుబటిట్ నీవును అహరోనును లెకిక్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 1:4 => మరియు పర్తి గోతర్ములో ఒకడు, అనగా తన పితరుల కుటుంబములో 

ముఖుయ్డు, మీతో కూడ ఉండవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 1:5 => మీతో కూడ ఉండవలసినవారి పేళుల్ ఏవేవనగా రూబేను గోతర్ములో 

షెదేయూరు కుమారుడైన ఏలీసూరు; 

సంఖాయ్కాండము 1:6 => షిమోయ్ను గోతర్ములో సూరీషదాద్యి కుమారుడైన షెలుమీయేలు 

సంఖాయ్కాండము 1:7 => యూదా గోతర్ములో అమీమ్నాదాబు కుమారుడైన నయసోస్ను 

సంఖాయ్కాండము 1:8 => ఇశాశ్ఖారు గోతర్ములో సూయారు కుమారుడైన నెతనేలు 

సంఖాయ్కాండము 1:9 => జెబూలూను గోతర్ములో హేలోను కుమారుడైన ఏలీయాబు 

సంఖాయ్కాండము 1:10 => యోసేపు సంతానమందు, అనగా ఎఫార్యిము గోతర్ములో అమీహూదు 

కుమారుడైన ఎలీషామాయు; మనషే ష్ గోతర్ములో పెదాసూరు కుమారుడైన గమలీయేలు 

సంఖాయ్కాండము 1:11 => బెనాయ్మీను గోతర్ములో గిదోయ్నీ కుమారుడైన అబీదాను 

సంఖాయ్కాండము 1:12 => దాను గోతర్ములో ఆమీషదాద్యి కుమారుడైన అహీయెజెరు 
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సంఖాయ్కాండము 1:13 => ఆషేరు గోతర్ములో ఒకార్ను కుమారుడైన పగీయేలు 

సంఖాయ్కాండము 1:14 => గాదు గోతర్ములో దెయూవేలు కుమారుడైన ఎలాసాపు 

సంఖాయ్కాండము 1:15 => నఫాత్లి గోతర్ములో ఏనాను కుమారుడైన అహీర అనునవి. 

సంఖాయ్కాండము 1:16 => వీరు సమాజములో పేరు పొందినవారు. వీరు తమ తమ పితరుల 

గోతర్ములలో పర్ధానులు ఇశార్యేలీయుల కుటుంబములకు పెదద్లును. 

సంఖాయ్కాండము 1:17 => పేళల్చేత వివరింపబడిన ఆ మనుషుయ్లను మోషే అహరోనులు 

పిలుచుకొని రెండవ నెల మొదటి తేదిని సరవ్ సమాజమును కూరెచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 1:18 => ఇరువది ఏండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము గలవారు తమ తమ 

వంశావళులనుబటిట్ తమ తమ వంశములను తమ తమ పితరుల కుటుంబములను తమ తమ పెదద్ల 

సంఖయ్ను తెలియచెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 1:19 => యెహోవా అతనికి ఆజాఞ్పించినటుల్ సీనాయి అరణయ్ములో మోషే వారిని 

లెకిక్ంచెను. 

సంఖాయ్కాండము 1:20 => ఇశార్యేలు పర్థమ కుమారుడైన రూబేను పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ 

వంశములలో తమ తమ పితరుల కుటుంబములలో ఇరువది యేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము 

కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి సంఖయ్ను తెలియచెపప్గా రూబేను గోతర్ములో లెకిక్ంపబడిన వారు 

నలుబది యారువేల ఐదు వందలమంది యైరి. 

సంఖాయ్కాండము 1:21 => షిమోయ్ను పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ 

పితరుల కుటుంబములలో ఇరువది యేండుల్ 

సంఖాయ్కాండము 1:22 => మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి పెదద్ల సంఖయ్ను 

తెలియచెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 1:23 => షిమోయ్ను గోతర్ములో లెకిక్ంపబడినవారు ఏబది తొమిమ్దివేల మూడు 

వందలమంది యైరి. 
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సంఖాయ్కాండము 1:24 => గాదు పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ పితరుల 

కుటుంబములలో ఇరువది యేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి సంఖయ్ను 

తెలియచెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 1:25 => గాదు గోతర్ములో లెకిక్ంపబడినవారు నలుబది యయిదువేల 

ఆరువందల ఏబదిమంది యైరి. 

సంఖాయ్కాండము 1:26 => యూదా పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ 

పితరుల కుటుంబములలో ఇరువది యేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి 

సంఖయ్ను తెలియచెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 1:27 => యూదా గోతర్ములో లెకిక్ంపబడినవారు డెబబ్ది నాలుగువేల ఆరు 

వందలమంది యైరి. 

సంఖాయ్కాండము 1:28 => ఇశాశ్ఖారు పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ 

పితరుల కుటుంబములలో ఇరువది యేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి 

సంఖయ్ను తెలియచెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 1:29 => ఇశాశ్ఖారు గోతర్ములో లెకిక్ంపబడినవారు ఏబది నాలుగువేల నాలుగు 

వందలమంది యైరి. 

సంఖాయ్కాండము 1:30 => జెబూలూను పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ 

పితరుల కుటుంబములలో ఇరువదియేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి 

సంఖయ్ను తెలియచెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 1:31 => జెబూలూను గోతర్ములో లెకిక్ంపబడినవారు ఏబది యేడువేల నాలుగు 

వందలమంది యైరి. 

సంఖాయ్కాండము 1:32 => యోసేపు పుతుర్ల వంశావళి, అనగా ఎఫార్యిము పుతుర్ల వంశావళి. 

తమ తమ వంశములలో తమ తమ పితరుల కుటుంబములలో ఇరువది యేండుల్ మొదలుకొని పై 

పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి సంఖయ్ను తెలియచెపప్గా 
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సంఖాయ్కాండము 1:33 => యోసేపు గోతర్ములో లెకిక్ంపబడినవారు నలుబదివేల ఐదు 

వందలమంది యైరి. 

సంఖాయ్కాండము 1:34 => మనషే ష్ పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ పితరుల 

కుటుంబములలో ఇరువది యేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి సంఖయ్ను 

తెలియచెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 1:35 => మనషే ష్ గోతర్ములో లెకిక్ంపబడినవారు ముపప్ది రెండువేల రెండు 

వందలమంది యైరి. 

సంఖాయ్కాండము 1:36 => బెనాయ్మీను పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ 

పితరుల కుటుంబములలో ఇరువది యేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి 

సంఖయ్ను తెలియచెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 1:37 => బెనాయ్మీను గోతర్ములో లెకిక్ంపబడినవారు ముపప్ది యైదువేల నాలుగు 

వందలమంది యైరి. 

సంఖాయ్కాండము 1:38 => దాను పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ పితరుల 

కుటుంబములలో ఇరువది యేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి సంఖయ్ను 

తెలియచెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 1:39 => దాను గోతర్ములో లెకిక్ంపబడినవారు అరువది రెండువేల ఏడు 

వందలమంది యైరి. 

సంఖాయ్కాండము 1:40 => ఆషేరు పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ పితరుల 

కుటుంబములలో ఇరువదియేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి సంఖయ్ను 

తెలియచెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 1:41 => ఆషేరు గోతర్ములో లెకిక్ంపబడినవారు నలువది యొకవేయి ఐదు 

వందలమంది యైరి. 
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సంఖాయ్కాండము 1:42 => నఫాత్లి పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ పితరుల 

కుటుంబములలో ఇరువది యేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి సంఖయ్ను 

తెలియచెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 1:43 => నఫాత్లి గోతర్ములో లెకిక్ంపబడినవారు ఏబది మూడువేల నాలుగు 

వందలమంది యైరి. 

సంఖాయ్కాండము 1:44 => వీరు లెకిక్ంపబడినవారు, అనగా మోషేయు అహరోనును తమ తమ 

పితరుల కుటుంబములనుబటిట్ ఒకొక్కక్డుగా ఏరప్డిన పర్ధానులును లెకిక్ంచినవారు. 

సంఖాయ్కాండము 1:45 => అటుల్ ఇశార్యేలీయులలో తమ తమ పితరుల కుటుంబముల చొపుప్న 

లెకిక్ంపబడిన వారందరు, అనగా ఇరువది యేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి సేనగా 

బయలువెళి ల్న ఇశార్యేలీయులందరు 

సంఖాయ్కాండము 1:46 => లెకిక్ంపబడి ఆరులక్షల మూడువేల ఐదువందల ఏబదిమంది యైరి. 

సంఖాయ్కాండము 1:47 => అయితే లేవీయులు తమ పితరుల గోతర్ముచొపుప్న వారితో పాటు 

లెకిక్ంపబడలేదు. 

సంఖాయ్కాండము 1:48 => ఏలయనగా యెహోవా మోషేతో ఈలాగు సెలవిచిచ్యుండెను నీవు లేవీ 

గోతర్మును లెకిక్ంపకూడదు. 

సంఖాయ్కాండము 1:49 => ఇశార్యేలీయుల మొతత్మునకు వారి మొతత్మును చేరచ్కూడదు. 

సంఖాయ్కాండము 1:50 => నీవు సాక్షయ్పు గుడారము మీదను దాని ఉపకరణములనిన్టిమీదను 

దానిలో చేరిన వాటనిన్టిమీదను లేవీయులను నియమింపుము. వారే మందిరమును దాని 

ఉపకరణములనిన్టిని మోయవలెను. వారు మందిరపు సేవ చేయుచు దానిచుటుట్ దిగవలసినవారై 

యుందురు. 

సంఖాయ్కాండము 1:51 => మందిరము సాగబోవునపుప్డు లేవీయులే దాని విపప్వలెను, మందిరము 

దిగునపుప్డు లేవీయులే దాని వేయవలెను. అనుయ్డు సమీపించినయెడల వాడు మరణశిక్ష నొందును. 

సంఖాయ్కాండము 1:52 => ఇశార్యేలీయులు తమ తమ సేనల చొపుప్న పర్తివాడును తన తన 

పాళెములో తన తన ధవ్జమునొదద్ దిగవలెను. 
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సంఖాయ్కాండము 1:53 => ఇశార్యేలీయుల సమాజముమీద కోపము రాకుండునటుల్ లేవీయులు 

సాక్షయ్పు గుడారము చుటుట్ దిగవలెను; వారు సాక్షయ్పు గుడారమును కాపాడవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 1:54 => యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినవాటనిన్టిని తపప్కుండ ఇశార్యేలీయులు 

చేసిరి. 

సంఖాయ్కాండము 26:1 => ఆ తెగులు పోయిన తరావ్త యెహోవా మోషేకును యాజకుడగు 

అహరోను కుమారుడైన ఎలియాజరుకును ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

సంఖాయ్కాండము 26:2 => మీరు ఇశార్యేలీయుల సరవ్సమాజములోను ఇరువది ఏండుల్ 

మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి ఇశార్యేలీయులలో సేనగా బయలువెళుల్వారందరి సంఖయ్ను వారి 

వారి పితరుల కుటుంబములనుబటిట్ వార్యించుడి. 

సంఖాయ్కాండము 26:3 => కాబటిట్ యిరువది ఏండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము గలవారిని 

లెకిక్ంపుడని యెహోవా మోషేకును ఐగుపుత్ దేశమునుండి వచిచ్న ఇశార్యేలీయులకును 

ఆజాఞ్పించినటుల్ మోషేయు యాజకుడగు ఎలియాజరును ఇశార్యేలీయులు 

సంఖాయ్కాండము 26:4 => మోయాబు మైదానములలో యెరికోయొదద్నునన్ యొరాద్ను దగగ్రనుండగా 

జనసంఖయ్ను చేయుడని వారితో చెపిప్రి. 

సంఖాయ్కాండము 26:5 => ఇశార్యేలు తొలిచూలు రూబేను. రూబేను పుతుర్లలో హనోకీయులు 

హనోకు వంశసుథ్లు; 

సంఖాయ్కాండము 26:6 => పలుల్వీయులు పలుల్ వంశసుథ్లు; హెసోర్నీయులు హెసోర్ను వంశసుథ్లు; 

కరీమ్యులు కరీమ్ వంశసుథ్లు; 

సంఖాయ్కాండము 26:7 => వీరు రూబేనీయుల వంశసుథ్లు, వారిలో లెకిక్ంపబడినవారు నలుబది 

మూడువేల ఏడువందల ముపప్దిమంది. 

సంఖాయ్కాండము 26:8 => పలుల్ కుమారుడు ఏలీయాబు. ఏలీయాబు కుమారులు నెమూయేలు 

దాతాను అబీరాము. 
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సంఖాయ్కాండము 26:9 => కోరహు తన సమూహములో పేరుపొందినవాడు; అతని సమాజము 

యెహోవాకు విరోధముగా వాదించినపుప్డు సమాజములో మోషే అహరోనులకు విరోధముగా 

వాదించిన దాతాను అబీరాములు వీరు. 

సంఖాయ్కాండము 26:10 => ఆ సమూహపువారు మృతిబొందినపుప్డు అగిన్ రెండువందల 

ఏబదిమందిని భకిష్ంచినందునను, భూమి తన నోరుతెరచి వారిని కోరహును మింగివేసినందునను, 

వారు దృషాట్ంతములైరి. 

సంఖాయ్కాండము 26:11 => అయితే కోరహు కుమారులు చావలేదు. 

సంఖాయ్కాండము 26:12 => షిమోయ్ను పుతుర్ల వంశములలో నెమూయేలీయులు నెమూయేలు 

వంశసుథ్లు; యామీనీయులు యామీను వంశసుథ్లు; యాకీనీయులు యాకీను వంశసుథ్లు; 

సంఖాయ్కాండము 26:13 => జెరహీయులు జెరహు వంశసుథ్లు; షావూలీయులు షావూలు 

వంశసుథ్లు. 

సంఖాయ్కాండము 26:14 => ఇవి షిమోయ్నీయుల వంశములు. వారు ఇరువది రెండువేల 

రెండువందలమంది. 

సంఖాయ్కాండము 26:15 => గాదు పుతుర్ల వంశములలో సెపోనీయులు సెపోను వంశసుథ్లు; 

హగీగ్యులు హగీగ్ వంశసుథ్లు; షూనీయులు షూనీ వంశసుథ్లు, 

సంఖాయ్కాండము 26:16 => ఓజనీయులు ఓజని వంశసుథ్లు; ఏరీయులు ఏరీ వంశసుథ్లు; 

సంఖాయ్కాండము 26:17 => ఆరోదీయులు ఆరోదు వంశసుథ్లు; అరేలీయులు అరేలీ వంశసుథ్లు. 

సంఖాయ్కాండము 26:18 => వీరు గాదీయుల వంశసుథ్లు; వార్యబడినవారి సంఖయ్చొపుప్న వీరు 

నలుబదివేల ఐదువందలమంది. 

సంఖాయ్కాండము 26:19 => యూదా కుమారులు ఏరు ఓనాను; ఏరును ఓనానును కనాను 

దేశములో మృతిబొందిరి. 

సంఖాయ్కాండము 26:20 => యూదావారి వంశములలో షేలాహీయులు షేలా వంశసుథ్లు; 

పెరెసీయులు పెరెసు వంశసుథ్లు జెరహీయులు జెరహు వంశసుథ్లు; 
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సంఖాయ్కాండము 26:21 => పెరెసీయులలో హెసోర్నీయులు హెసోర్ను వంశసుథ్లు హామూలీయులు 

హామూలు వంశసుథ్లు 

సంఖాయ్కాండము 26:22 => వీరు యూదీయుల వంశసుథ్లు; వార్యబడినవారి సంఖయ్చొపుప్న వీరు 

డెబబ్దియారువేల ఐదువందలమంది. 

సంఖాయ్కాండము 26:23 => ఇశాశ్ఖారు పుతుర్ల వంశసుథ్లలో తోలా హీయులు తోలావంశసుథ్లు; 

పువీవ్యులు పువావ్ వంశసుథ్లు; యాషూబీయులు యాషూబు వంశసుథ్లు; షిమోర్నీయులు షిమోర్ను 

వంశసుథ్లు; వీరు ఇశాశ్ఖారీయుల వంశసుథ్లు. 

సంఖాయ్కాండము 26:24 => వార్యబడినవారి సంఖయ్చొపుప్న వీరు అరువది నాలుగువేల 

మూడువందలమంది. 

సంఖాయ్కాండము 26:25 => జెబూలూను పుతుర్ల వంశసుథ్లలో సెరెదీయులు సెరెదు వంశసుథ్లు; 

సంఖాయ్కాండము 26:26 => ఏలోనీయులు ఏలోను వంశసుథ్లు; యహలేలీయులు యహలేలు 

వంశసుథ్లు; 

సంఖాయ్కాండము 26:27 => వార్యబడినవారి సంఖయ్చొపుప్న వీరు అరువదివేల ఐదువందలమంది. 

సంఖాయ్కాండము 26:28 => యోసేపు పుతుర్ల వంశసుథ్లు అతని కుమారులు మనషే ష్ ఎఫార్యిము. 

సంఖాయ్కాండము 26:29 => మనషే ష్ కుమారులలో మాకీరీయులు మాకీరు వంశసుథ్లు; మాకీరు 

గిలాదును కనెను; గిలాదీయులు గిలాదు వంశసుథ్లు; వీరు గిలాదు పుతుర్లు. 

సంఖాయ్కాండము 26:30 => ఈజరీయులు ఈజరు వంశసుథ్లు; హెలకీయులు హెలకు వంశసుథ్లు;  

సంఖాయ్కాండము 26:31 => అశీర్యేలీయులు అశీర్యేలు వంశసుథ్లు; షెకెమీయులు షెకెము 

వంశసుథ్లు; 

సంఖాయ్కాండము 26:32 => షెమీదాయీయులు షెమీదా వంశసుథ్లు; హెపెరీయులు హెపెరు 

వంశసుథ్లు. 

సంఖాయ్కాండము 26:33 => హెపెరు కుమారుడైన సెలోపెహాదుకు కుమారెత్లేగాని కుమారులు 

పుటట్లేదు. సెలోపెహాదు కుమారెత్ల పేరులు మహలా నోయా హొగాల్ మిలాక్ తిరాస్. 
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సంఖాయ్కాండము 26:34 => వీరు మనషీష్యుల వంశసుథ్లు; వార్యబడినవారి సంఖయ్చొపుప్న వీరు 

ఏబది రెండువేల ఏడువందలమంది. 

సంఖాయ్కాండము 26:35 => ఎఫార్యిము పుతుర్ల వంశములు ఇవి; షూతలహీయులు షూతలహు 

వంశసుథ్లు; బేకరీయులు బేకరు వంశసుథ్లు; తహనీయులు తహను వంశసుథ్లు, 

సంఖాయ్కాండము 26:36 => వీరు షూతలహు కుమారులు; ఏరానీయులు ఏరాను వంశసుథ్లు. 

సంఖాయ్కాండము 26:37 => వీరు ఎఫార్యిమీయుల వంశసుథ్లు. వార్యబడినవారి సంఖయ్చొపుప్న 

వీరు ముపప్ది రెండువేల ఐదువందలమంది; వీరు యోసేపు పుతుర్ల వంశసుథ్లు. 

సంఖాయ్కాండము 26:38 => బెనాయ్మీను పుతుర్ల వంశములలో బెలీయులు బెల వంశసుథ్లు; 

అషేబ్లీయులు అషేబ్ల వంశసుథ్లు; 

సంఖాయ్కాండము 26:39 => అహీరామీయులు అహీరాము వంశసుథ్లు; 

సంఖాయ్కాండము 26:40 => షూపామీయులు షూపాము వంశసుథ్లు; బెల కుమారులు ఆరుద్ 

నయమాను; ఆరీ ద్యులు ఆరుద్ వంశసుథ్లు; నయమానీయులు నయమాను వంశసుథ్లు. 

సంఖాయ్కాండము 26:41 => వీరు బెనాయ్మీనీయుల వంశసుథ్లు; వారిలో వార్యబడిన లెకక్చొపుప్న 

నలుబది యయిదువేల ఆరువందలమంది. 

సంఖాయ్కాండము 26:42 => దాను పుతుర్ల వంశములలో షూషామీయులు షూషాము వంశసుథ్లు; 

సంఖాయ్కాండము 26:43 => వీరు తమ వంశములలో దానీయుల వంశసుథ్లు. వార్యబడినవారి 

సంఖయ్చొపుప్న వీరు అరువది నాలుగువేల నాలుగువందలమంది. 

సంఖాయ్కాండము 26:44 => ఆషేరు పుతుర్ల వంశములలో యిమీన్యులు యిమాన్ వంశసుథ్లు, 

ఇషీవ్యులు ఇషీవ్ వంశసుథ్లు; బెరీయులు బెరీయా వంశసుథ్లు; 

సంఖాయ్కాండము 26:45 => బెరీయానీయులలో హెబెరీయులు హెబెరు వంశసుథ్లు ; 

మలీక్యేలీయులు మలీక్యేలు వంశసుథ్లు; 

సంఖాయ్కాండము 26:46 => ఆషేరు కుమారెత్ పేరు శెరహు. 

సంఖాయ్కాండము 26:47 => వార్యబడినవారి సంఖయ్చొపుప్న వీరు ఆషేరీయుల వంశసుథ్లు; వీరు 

ఏబది మూడువేల నాలుగువందలమంది. 
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సంఖాయ్కాండము 26:48 => నఫాత్లీ పుతుర్ల వంశములలో యహసయేలీయులు యహసయేలు 

వంశసుథ్లు; గూనీయులు గూనీ వంశసుథ్లు; 

సంఖాయ్కాండము 26:49 => యేసెరీయులు యేసెరు వంశసుథ్లు; షిలేల్మీయులు షిలేల్ము వంశసుథ్లు. 

సంఖాయ్కాండము 26:50 => వీరు నఫాత్లీయుల వంశసుథ్లు; వార్యబడినవారి సంఖయ్చొపుప్న వీరు 

నలుబది యయిదువేల నాలుగువందలమంది 

సంఖాయ్కాండము 26:51 => ఇశార్యేలీయులలో లెకిక్ంపబడిన వీరు ఆరులక్షల వెయియ్నిన్ 

ఏడువందల ముపప్దిమంది. 

సంఖాయ్కాండము 26:52 => యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను వీరి పేళల్ లెకక్చొపుప్న ఆ 

దేశమును వీరికి సావ్సథ్య్ముగా పంచిపెటట్వలెను. 

సంఖాయ్కాండము 26:53 => ఎకుక్వమందికి ఎకుక్వ సావ్సథ్య్ము ఇయయ్వలెను; 

సంఖాయ్కాండము 26:54 => తకుక్వమందికి తకుక్వ సావ్సథ్య్ము ఇయయ్వలెను. దాని దాని 

జనసంఖయ్నుబటిట్ ఆ యా గోతర్ములకు సావ్సథ్య్ము ఇయయ్వలెను. 

సంఖాయ్కాండము 26:55 => చీటుల్వేసి ఆ భూమిని పంచిపెటట్వలెను. వారు తమ తమ పితరుల 

గోతర్ముల జనసంఖయ్చొపుప్న సావ్సథ్య్మును పొందవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 26:56 => ఎకుక్వమందికేమి తకుక్వమందికేమి చీటుల్వేసి యెవరి సావ్సథ్య్మును 

వారికి పంచిపెటట్వలెను. 

సంఖాయ్కాండము 26:57 => వారివారి వంశములలో లెకిక్ంపబడిన లేవీయులు వీరు. గెరో ష్నీయులు 

గెరో ష్ను వంశసుథ్లు; కహాతీయులు కహాతు వంశసుథ్లు; మెరారీయులు మెరారి వంశసుథ్లు. 

సంఖాయ్కాండము 26:58 => లేవీయుల వంశములు ఏవనగా, లిబీన్యుల వంశము హెబోర్నీయుల 

వంశము మహలీయుల వంశము మూషీయుల వంశము కోరహీయుల వంశము. 

సంఖాయ్కాండము 26:59 => కహాతు అమార్మును కనెను; అమార్ము భారయ్పేరు యోకెబెదు. ఆమె 

లేవీ కుమారెత్; ఐగుపుత్లో ఆమె లేవీకి పుటెట్ను. ఆమె అమార్మువలన అహరోనును మోషేను వీరి 

సహోదరియగు మిరాయ్మును కనెను. 

సంఖాయ్కాండము 26:60 => అహరోనువలన నాదాబు అబీహు ఎలియాజరు ఈతామారు పుటిట్రి. 
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సంఖాయ్కాండము 26:61 => నాదాబు అబీహులు యెహోవా సనిన్ధికి అనాయ్గిన్ తెచిచ్నపుప్డు 

చనిపోయిరి. 

సంఖాయ్కాండము 26:62 => వారిలో నెల మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి లెకిక్ంపబడినవారందరు 

ఇరువది మూడువేలమంది . వారు ఇశార్యేలీయులలో లెకిక్ంపబడినవారు కారుగనుక 

ఇశార్యేలీయులలో వారికి సావ్సథ్య్మియయ్బడలేదు. 

సంఖాయ్కాండము 26:63 => యెరికో పార్ంతములయందలి యొరాద్నునొదద్నునన్ మోయాబు 

మైదానములలో మోషేయు యాజకుడగు ఎలియాజరును ఇశార్యేలీయుల జనసంఖయ్ చేసినపుప్డు 

లెకిక్ంపబడినవారు వీరు. 

సంఖాయ్కాండము 26:64 => మోషే అహరోనులు సీనాయి అరణయ్ములో ఇశార్యేలీయుల సంఖయ్ను 

చేసినపుప్డు లెకిక్ంపబడినవారిలో ఒకక్డైనను వీరిలో ఉండలేదు. 

సంఖాయ్కాండము 26:65 => ఏలయనగా వారు నిశచ్యముగా అరణయ్ములో చనిపోవుదురని 

యెహోవా వారినిగూరిచ్ సెలవిచెచ్ను. యెపునెన్ కుమారుడైన కాలేబును నూను కుమారుడైన 

యెహోషువయు తపప్ వారిలో ఒకక్డైనను మిగిలియుండలేదు. 

రోమీయులకు 4:11 => మరియు సునన్తి లేనివారైనను, నమిమ్నవారికందరికి అతడు 

తండిర్యగుటవలన వారికి నీతి ఆరోపించుటకై, అతడు సునన్తి పొందకమునుపు, తనకు కలిగిన 

విశావ్సమువలననైన నీతికి ముదర్గా, సునన్తి అను గురుతు పొందెను. 

రోమీయులకు 4:12 => మరియు సునన్తి గలవారికిని తండిర్యగుటకు, అనగా సునన్తి మాతర్ము 

పొందినవారు గాక, మన తండిర్యైన అబార్హాము సునన్తి పొందకమునుపు అతనికి కలిగిన 

విశావ్సముయొకక్ అడుగుజాడలనుబటిట్ నడుచుకొనిన వారికి తండిర్ అగుటకు, అతడు ఆ గురుతు 

పొందెను. 

రోమీయులకు 4:13 => అతడు లోకమునకు వారసుడగునను వాగాద్నము అబార్హామునకైనను అతని 

సంతానమునకైనను ధరమ్శాసత్రమూలముగా కలుగలేదు గాని విశావ్సమువలననైన నీతిమూలముగానే 

కలిగెను. 
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రోమీయులకు 4:14 => ధరమ్శాసత్ర సంబంధులు వారసులైనయెడల విశావ్సము వయ్రథ్మగును, 

వాగాద్నమును నిరరథ్కమగును. 

రోమీయులకు 4:15 => ఏలయనగా ధరమ్శాసత్రము ఉగర్తను పుటిట్ంచును; ధరమ్శాసత్రము లేనియెడల 

అతికర్మమును లేకపోవును. 

రోమీయులకు 4:16 => ఈ హేతువు చేతను ఆ వాగాద్నమును యావతస్ంతతికి, అనగా ధరమ్శాసత్రము 

గలవారికి మాతర్ముకాక అబార్హామునకునన్టిట్ విశావ్సము గలవారికికూడ దృఢము కావలెనని, 

కృపననుసరించినదై యుండునటుల్, అది విశావ్సమూలమైనదాయెను. 

రోమీయులకు 4:17 => తాను విశవ్సించిన దేవుని యెదుట, అనగా మృతులను సజీవులనుగా 

చేయువాడును, లేనివాటిని ఉనన్టుట్గానే పిలుచువాడునైన దేవుని యెదుట, అతడు మనకందరికి 

తండిర్యై యునాన్డు ఇందునుగూరిచ్ నినున్ అనేక జనములకు తండిర్నిగా నియమించితిని అని 

వార్యబడియునన్ది. 

రోమీయులకు 4:18 => నీ సంతానము ఈలాగు ఉండునని చెపిప్నదానినిబటిట్ తాననేక జనములకు 

తండిర్యగునటుల్, నిరీక్షణకు ఆధారము లేనపుప్డు అతడు నిరీక్షణ కలిగి నమెమ్ను. 

గలతీయులకు 3:28 => ఇందులో యూదుడని గీర్సుదేశసుథ్డని లేదు, దాసుడని సవ్తంతుర్డని లేదు, 

పురుషుడని సతరీ అని లేదు; యేసుకీర్సుత్నందు మీరందరును ఏకముగా ఉనాన్రు. 

గలతీయులకు 3:29 => మీరు కీర్సుత్ సంబంధులైతే ఆ పక్షమందు అబార్హాముయొకక్ 

సంతానమైయుండి వాగాద్న పర్కారము వారసులైయునాన్రు. 

ఆదికాండము 6:18 => అయితే నీతో నా నిబంధన సిథ్రపరచుదును; నీవును నీతోకూడ నీ 

కుమారులును నీ భారయ్యు నీ కోడండుర్ను ఆ ఓడలో పర్వేశింపవలెను. 

ఆదికాండము 17:2 => నాకును నీకును మధయ్ నా నిబంధనను నియమించి నినున్ అతయ్ధికముగా 

అభివృదిధ్పొందించెదనని అతనితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 17:6 => నీకు అతయ్ధికముగా సంతానవృదిధ్ కలుగజేసి నీలోనుండి జనములు 

వచుచ్నటుల్ నియమించుదును, రాజులును నీలోనుండి వచెచ్దరు. 
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ఆదికాండము 26:4 => ఏలయనగా నీకును నీ సంతానమునకును ఈ దేశములనిన్యు ఇచిచ్, నీ 

తండిర్యైన అబార్హాముతో నేను చేసిన పర్మాణము నెరవేరిచ్, ఆకాశ నక్షతర్ములవలె నీ సంతానమును 

విసత్రింపచేసి ఈ దేశములనిన్యు నీ సంతానమునకు ఇచెచ్దను. నీ సంతానమువలన సమసత్ 

భూలోకములోని సమసత్ జనులు ఆశీరవ్దింపబడుదురు. 

నిరగ్మకాండము 1:7 => ఇశార్యేలీయులు బహు సంతానము గలవారై అభివృదిధ్పొంది విసత్రించి 

అతయ్ధికముగా పర్బలిరి; వారునన్ పర్దేశము వారితో నిండియుండెను. 

లూకా 1:72 => దీనినిగూరిచ్ ఆయన ఆదినుండి తన పరిశుదధ్ పర్వకత్ల నోట పలికించెను.  

రోమీయులకు 4:13 => అతడు లోకమునకు వారసుడగునను వాగాద్నము అబార్హామునకైనను అతని 

సంతానమునకైనను ధరమ్శాసత్రమూలముగా కలుగలేదు గాని విశావ్సమువలననైన నీతిమూలముగానే 

కలిగెను. 

రోమీయులకు 4:17 => తాను విశవ్సించిన దేవుని యెదుట, అనగా మృతులను సజీవులనుగా 

చేయువాడును, లేనివాటిని ఉనన్టుట్గానే పిలుచువాడునైన దేవుని యెదుట, అతడు మనకందరికి 

తండిర్యై యునాన్డు ఇందునుగూరిచ్ నినున్ అనేక జనములకు తండిర్నిగా నియమించితిని అని 

వార్యబడియునన్ది. 

హెబీర్యులకు 7:6 => వారితో సంబంధించిన వంశావళి లేనివాడైన మెలీక్సెదెకు అబార్హాము నొదద్ 

పదియవ వంతు పుచుచ్కొని వాగాద్నములను పొందినవానిని ఆశీరవ్దించెను. 

వచనము 5 

మరియు ఇకమీదట నీ పేరు అబార్ము అనబడదు; నినున్ అనేక జనములకు తండిర్నిగా నియమించితిని 

గనుక నీ పేరు అబార్హాము అనబడును. 

ఆదికాండము 17:15 => మరియు దేవుడు నీ భారయ్యైన శారయి పేరు శారయి అనవదుద్; 

ఏలయనగా ఆమె పేరు శారా 

ఆదికాండము 32:28 => అపుప్డు ఆయన నీవు దేవునితోను మనుషుయ్లతోను పోరాడి గెలిచితివి 

గనుక ఇకమీదట నీ పేరు ఇశార్యేలే గాని యాకోబు అనబడదని చెపెప్ను. 
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సంఖాయ్కాండము 13:16 => దేశమును సంచరించి చూచుటకు మోషే పంపిన మనుషుయ్ల పేళుల్ ఇవి. 

మోషే నూను కుమారుడైన హోషేయకు యెహోషువ అను పేరు పెటెట్ను. 

2 సమూయేలు 12:25 => యెహోవా అతనిని పేర్మించి నాతాను అను పర్వకత్ను పంపగా అతడు 

యెహోవా ఆజఞ్నుబటిట్ యదీదాయ్1 అని అతనికి పేరు పెటెట్ను. 

నెహెమాయ్ 9:7 => దేవా యెహోవా, అబార్మును ఏరప్రచుకొని, కలీద్యుల ఊరు అను సథ్లము నుండి 

ఇవతలకు అతని రపిప్ంచి అతనికి అబార్హామను పేరు పెటిట్నవాడవు నీవే. 

యెషయా 62:2 => జనములు నీ నీతిని కనుగొనును రాజులందరు నీ మహిమను చూచెదరు 

యెహోవా నియమింపబోవు కొర్తత్పేరు నీకు పెటట్బడును. 

యెషయా 62:3 => నీవు యెహోవాచేతిలో భూషణకిరీటముగాను నీ దేవునిచేతిలో రాజకీయ 

మకుటముగాను ఉందువు. 

యెషయా 62:4 => విడువబడినదానివని ఇకమీదట నీవనబడవు పాడైనదని ఇకను నీ 

దేశమునుగూరిచ్ చెపప్బడదు హెపీస్బా అని నీకును బూయ్లా అని నీ భూమికిని పేళుల్ పెటట్బడును. 

యెహోవా నినున్గూరిచ్ ఆనందించుచునాన్డు నీ దేశము వివాహితమగును.  

యెషయా 65:15 => నేనేరప్రచుకొనినవారికి మీ పేరు శాపవచనముగా చేసిపోయెదరు పర్భువగు 

యెహోవా నినున్ హతము చేయును ఆయన తన సేవకులకు వేరొక పేరు పెటుట్ను.  

యిరిమ్యా 20:3 => మరునాడు పషూరు యిరీమ్యాను బొండలోనుండి విడిపింపగా యిరీమ్యా 

అతనితో ఇటల్నెను యెహోవా నీకు పషూరను పేరు పెటట్డు గాని మాగోరిమ్సాస్బీబ  అని నీకు పేరు 

పెటుట్ను. 

యిరిమ్యా 23:6 => అతని దినములలో యూదా రక్షణనొందును, ఇశార్యేలు నిరభ్యముగా 

నివసించును, యెహోవా మనకు నీతియని అతనికి పేరు పెటుట్దురు. 

మతత్యి 1:21 => తన పర్జలను వారి పాపములనుండి ఆయనే రకిష్ంచును గనుక ఆయనకు యేసు 

అను పేరు పెటుట్దువనెను. 

మతత్యి 1:22 => ఇదిగో కనయ్క గరభ్వతియై కుమారుని కనును ఆయనకు ఇమామ్నుయేలను పేరు 

పెటుట్దురు 
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మతత్యి 1:23 => అని పర్భువు తన పర్వకత్ దావ్రా పలికిన మాట నెరవేరునటుల్ ఇదంతయు జరిగెను. 

ఇమామ్నుయేలను పేరునకు భాషాంతరమున దేవుడు మనకు తోడని అరథ్ము. 

యోహాను 1:42 => యేసునొదద్కు అతని తోడుకొని వచెచ్ను. మెసీస్య అను మాటకు అభిషికుత్డని 

అరథ్ము. యేసు అతనివైపు చూచి నీవు యోహాను కుమారుడవైన సీమోనువు; నీవు కేఫా అనబడుదువని 

చెపెప్ను. కేఫా అను మాటకు రాయి అని అరథ్ము. 

పర్కటన 2:17 => సంఘములతో ఆతమ్ చెపుప్చునన్ మాట చెవిగలవాడు వినునుగాక. 

జయించువానికి మరుగైయునన్ మనాన్ను భుజింపనితుత్ను. మరియు అతనికి తెలల్రాతినితుత్ను; ఆ 

రాతిమీద చెకక్బడిన యొక కొర్తత్ పేరుండును; పొందినవానికే గాని అది మరి యెవనికిని తెలియదు. 

ఆదికాండము 12:2 => నినున్ గొపప్ జనముగా చేసి నినున్ ఆశీరవ్దించి నీ నామమును గొపప్ 

చేయుదును, నీవు ఆశీరావ్దముగా నుందువు. 

ఆదికాండము 35:10 => అపుప్డు దేవుడు అతనితో నీ పేరు యాకోబు; ఇకమీదట నీ పేరు యాకోబు 

అనబడదు; నీ పేరు ఇశార్యేలు అని చెపిప్ అతనికి ఇశార్యేలు అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 35:11 => మరియు దేవుడు నేను సరవ్శకిత్గల దేవుడను; నీవు ఫలించి అభివృదిధ్ 

పొందుము. జనమును జనముల సమూహమును నీవలన కలుగును; రాజులును నీ గరభ్వాసమున 

పుటెట్దరు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:27 => అబార్హాము కుమారులు, 

యిరిమ్యా 30:20 => వారి కుమారులు మునుపటివలెనుందురు, వారి సమాజము నా యెదుట 

సాథ్పింపబడును, వారిని బాధపరచువారినందరిని శికిష్ంచెదను. 

రోమీయులకు 4:13 => అతడు లోకమునకు వారసుడగునను వాగాద్నము అబార్హామునకైనను అతని 

సంతానమునకైనను ధరమ్శాసత్రమూలముగా కలుగలేదు గాని విశావ్సమువలననైన నీతిమూలముగానే 

కలిగెను. 

రోమీయులకు 4:17 => తాను విశవ్సించిన దేవుని యెదుట, అనగా మృతులను సజీవులనుగా 

చేయువాడును, లేనివాటిని ఉనన్టుట్గానే పిలుచువాడునైన దేవుని యెదుట, అతడు మనకందరికి 
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తండిర్యై యునాన్డు ఇందునుగూరిచ్ నినున్ అనేక జనములకు తండిర్నిగా నియమించితిని అని 

వార్యబడియునన్ది. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:3 => ఎందుకనగా శరీరమును ఆసప్దము చేసికొనక దేవునియొకక్ ఆతమ్వలన 

ఆరాధించుచు, కీర్సుత్యేసునందు అతిశయపడుచునన్ మనమే సునన్తి ఆచరించువారము. 

హెబీర్యులకు 7:4 => ఇతడెంత ఘనుడో చూడుడి. మూలపురుషుడైన అబార్హాము అతనికి 

కొలల్గొనన్ శేర్షఠ్మైన వసుత్వులలో పదియవ వంతు ఇచెచ్ను. 

వచనము 6 

నీకు అతయ్ధికముగా సంతానవృదిధ్ కలుగజేసి నీలోనుండి జనములు వచుచ్నటుల్ నియమించుదును, 

రాజులును నీలోనుండి వచెచ్దరు. 

ఆదికాండము 17:4 => నీవు అనేక జనములకు తండిర్వగుదువు. 

ఆదికాండము 17:20 => ఇషామ్యేలునుగూరిచ్ నీవు చేసిన మనవి నేను వింటిని. ఇదిగో నేనతనిని 

ఆశీరవ్దించి అతనికి సంతానాభివృదిధ్ కలుగజేసి అతయ్ధికముగా అతని విసత్రింపజేసెదను; అతడు 

పండెర్ండు మంది రాజులను కనును; అతనిని గొపప్ జనముగా చేసెదను; 

ఆదికాండము 35:11 => మరియు దేవుడు నేను సరవ్శకిత్గల దేవుడను; నీవు ఫలించి అభివృదిధ్ 

పొందుము. జనమును జనముల సమూహమును నీవలన కలుగును; రాజులును నీ గరభ్వాసమున 

పుటెట్దరు. 

ఆదికాండము 17:16 => నేనామెను ఆశీరవ్దించి ఆమెవలన నీకు కుమారుని కలుగజేసెదను; 

నేనామెను ఆశీరవ్దించెదను; ఆమె జనములకు తలిల్యై యుండును; జనముల రాజులు ఆమెవలన 

కలుగుదురని అబార్హాముతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 36:31 => మరియు ఏ రాజైనను ఇశార్యేలీయుల మీద రాజయ్ పరిపాలన 

చేయకమునుపు, ఎదోము దేశములో రాజయ్ పరిపాలన చేసిన రాజులెవరనగా 

ఆదికాండము 36:32 => బెయారు కుమారుడైన బెల ఎదోములో రాజయ్ పరిపాలన చేసెను. అతని 

ఊరి పేరు దినాహ్బా 
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ఆదికాండము 36:33 => బెల చనిపోయిన తరువాత బొసార్ వాడైన జెరహు కుమారుడగు యోబాబు 

అతనికి పర్తిగా రాజాయెను. 

ఆదికాండము 36:34 => యోబాబు చనిపోయిన తరువాత తేమనీయుల దేశసుథ్డైన హుషాము 

అతనికి పర్తిగా రాజాయెను. 

ఆదికాండము 36:35 => హుషాము చనిపోయిన తరువాత మోయాబు దేశమందు మిదాయ్నును 

కొటిట్వేసిన బదదు కుమారుడైన హదదు అతనికి పర్తిగా రాజాయెను. అతని ఊరి పేరు అవీతు. 

ఆదికాండము 36:36 => హదదు చనిపోయిన తరువాత మశేర్కా వాడైన శవూ ల్ అతనికి పర్తిగా 

రాజాయెను. 

ఆదికాండము 36:37 => శవూ ల్ చనిపోయిన తరువాత నదీతీరమందలి రహెబోతు వాడైన షావూలు 

అతనికి పర్తిగా రాజాయెను. 

ఆదికాండము 36:38 => షావూలు చనిపోయిన తరువాత అకోబ్రు కుమారుడైన బయల హానాను 

అతనికి పర్తిగా రాజాయెను. 

ఆదికాండము 36:39 => అకోబ్రు కుమారుడైన బయల హానాను చనిపోయిన తరువాత హదరు 

అతనికి పర్తిగా రాజాయెను. అతని ఊరి పేరు పాయు. అతని భారయ్ పేరు మహేతబేలు. ఆమె 

మేజాహాబు కుమారెత్యైన మతేర్దు కుమారెత్ 

ఆదికాండము 36:40 => మరియు వారివారి వంశముల పర్కారము వారివారి సథ్లములలో వారివారి 

పేరుల చొపుప్న ఏశావు సంతానపు నాయకుల పేరులేవనగా తిమాన్ నాయకుడు అలావ్ నాయకుడు 

యతేతు నాయకుడు 

ఆదికాండము 36:41 => అహొలీబామా నాయకుడు ఏలా నాయకుడు పీనోను నాయకుడు 

ఆదికాండము 36:42 => కనజు నాయకుడు తేమాను నాయకుడు మిబాస్రు నాయకుడు 

ఆదికాండము 36:43 => మగీద్యేలు నాయకుడు ఈరాము నాయకుడు. వీరు తమతమ సావ్సథ్య్మైన 

దేశమందు తమతమ నివాససథ్లముల పర్కారము ఎదోము నాయకులు. ఏశావు ఎదోమీయులకు 

మూలపురుషుడు. 
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ఎజార్ 4:20 => మరియు యెరూషలేము పటట్ణమందు బలమైన రాజులు పర్భుతవ్ము చేసిరి. వారు 

నది యవతలి దేశములనిన్టిని ఏలినందున వారికి శిసుత్ను సుంకమును పనున్ను చెలుల్ చుండెను. 

మతత్యి 1:6 => యెషష్యి రాజైన దావీదును కనెను. ఊరియా భారయ్గా నుండిన ఆమెయందు 

దావీదు సొలొమోనును కనెను. 

మతత్యి 1:7 => సొలొమోను రెహబామును కనెను; రెహబాము అబీయాను కనెను, అబీయా ఆసాను 

కనెను; 

మతత్యి 1:8 => ఆసా యెహోషాపాతును కనెను, యెహోషాపాతు యెహోరామును కనెను, 

యెహోరాము ఉజిజ్యాను కనెను; 

మతత్యి 1:9 => ఉజిజ్యా యోతామును కనెను, యోతాము ఆహాజును కనెను, ఆహాజు హిజిక్యాను 

కనెను; 

మతత్యి 1:10 => హిజిక్యా మనషే ష్ను కనెను, మనషే ష్ ఆమోనును కనెను, ఆమోను యోషీయాను 

కనెను; 

మతత్యి 1:11 => యూదులు బబులోనుకు కొనిపోబడిన కాలములో యోషీయా యెకొనాయ్ను అతని 

సహోదరులను కనెను. 

మతత్యి 1:12 => బబులోనుకు కొనిపోబడిన తరువాత యెకొనాయ్ షయలీత్యేలును కనెను, 

షయలీత్యేలు జెరుబాబ్బెలును కనెను; 

మతత్యి 1:13 => జెరుబాబ్బెలు అబీహూదును కనెను, అబీహూదు ఎలాయ్కీమును కనెను, ఎలాయ్కీము 

అజోరును కనెను; 

మతత్యి 1:14 => అజోరు సాదోకును కనెను, సాదోకు ఆకీమును కనెను, ఆకీము ఎలీహూదును 

కనెను; 

మతత్యి 1:15 => ఎలీహూదు ఎలియాజరును కనెను, ఎలియాజరు మతాత్నును కనెను, మతాత్ను 

యాకోబును కనెను; 

మతత్యి 1:16 => యాకోబు మరియ భరత్యైన యోసేపును కనెను, ఆమెయందు కీర్సుత్ అనబడిన 

యేసు పుటెట్ను. 
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మతత్యి 1:17 => ఇటుల్ అబార్హాము మొదలుకొని దావీదు వరకు తరములనిన్యు పదునాలుగు 

తరములు. దావీదు మొదలుకొని యూదులు బబులోనుకు కొనిపోబడిన కాలమువరకు పదునాలుగు 

తరములు; బబులోనుకు కొనిపోబడినది మొదలు కొని కీర్సుత్ వరకు పదునాలుగు తరములు. 

ఆదికాండము 12:2 => నినున్ గొపప్ జనముగా చేసి నినున్ ఆశీరవ్దించి నీ నామమును గొపప్ 

చేయుదును, నీవు ఆశీరావ్దముగా నుందువు. 

ఆదికాండము 13:16 => మరియు నీ సంతానమును భూమిమీద నుండు రేణువులవలె విసత్రింప 

చేసెదను; ఎటల్నగా ఒకడు భూమిమీద నుండు రేణువులను లెకిక్ంప గలిగినయెడల నీ సంతానమును 

కూడ లెకిక్ంపవచుచ్ను. 

ఆదికాండము 22:17 => నేను నినున్ ఆశీరవ్దించి ఆకాశ నక్షతర్ములవలెను సముదర్తీరమందలి 

యిసుకవలెను నీ సంతానమును నిశచ్యముగా విసత్రింపచేసెదను; నీ సంతతివారు తమ శతుర్వుల 

గవిని సావ్ధీనపరచుకొందురు. 

ఆదికాండము 26:22 => అతడు అకక్డనుండి వెళి ల్ మరియొక బావి తర్వివ్ంచెను. దాని విషయమై 

వారు జగడమాడలేదు గనుక అతడు ఇపుప్డు యెహోవా మనకు ఎడము కలుగజేసియునాన్డు గనుక 

యీ దేశమందు అభివృదిధ్ పొందుదుమనుకొని దానికి రహెబోతు అను పేరు పెటెట్ను 

ఆదికాండము 28:4 => ఆయన నీకు, అనగా నీకును నీతో కూడ నీ సంతానమునకును 

అబార్హామునకు అనుగర్హించిన ఆశీరావ్దమును దయచేయును గాక అని అతని దీవించి 

ఆదికాండము 28:13 => మరియు యెహోవా దానికి పైగా నిలిచి నేను నీ తండిర్యైన అబార్హాము 

దేవుడను ఇసాస్కు దేవుడైన యెహోవాను; నీవు పండుకొనియునన్ యీ భూమిని నీకును నీ 

సంతానమునకును ఇచెచ్దను.  

లేవీయకాండము 26:9 => ఏలయనగా నేను మిముమ్ను కటాకిష్ంచి మీకు సంతానమిచిచ్ మిముమ్ను 

విసత్రింపచేసి మీతో నేను చేసిన నిబంధనను సాథ్పించెదను. 

సంఖాయ్కాండము 1:46 => లెకిక్ంపబడి ఆరులక్షల మూడువేల ఐదువందల ఏబదిమంది యైరి. 

యెహెజేక్లు 16:13 => ఈలాగు బంగారుతోను వెండితోను నేను నినున్ అలంకరించి, సనన్పు 

అవిసెనారయు పటుట్ను విచితర్పు కుటుట్పనియుగల బటట్లును నీకు ధరింపజేసి, గోధుమలును తేనెయు 
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నూనెయు నీకాహారముగా ఇయయ్గా, నీవు మికిక్లి సౌందరయ్వతివై రాణియగునంతగా అభివృధిధ్ 

నొందితివి. 

హెబీర్యులకు 7:4 => ఇతడెంత ఘనుడో చూడుడి. మూలపురుషుడైన అబార్హాము అతనికి 

కొలల్గొనన్ శేర్షఠ్మైన వసుత్వులలో పదియవ వంతు ఇచెచ్ను. 

వచనము 7 

నేను నీకును నీ తరువాత నీ సంతానమునకును దేవుడనై యుండునటుల్, నాకును నీకును, నీ 

తరువాతవారి తరములలో నీ సంతతికిని మధయ్ నా నిబంధనను నితయ్నిబంధనగా సిథ్రపరచెదను. 

ఆదికాండము 15:18 => ఆ దినమందే యెహోవా ఐగుపుత్ నది మొదలుకొని గొపప్ నదియైన 

యూఫర్టీసు నది వరకు ఈ దేశమును, అనగా 

ఆదికాండము 26:24 => ఆ రాతిర్యే యెహోవా అతనికి పర్తయ్క్షమై నేను నీ తండిర్యైన అబార్హాము 

దేవుడను, నేను నీకు తోడైయునాన్ను గనుక భయపడకుము; నా దాసుడైన అబార్హామునుబటిట్ నినున్ 

ఆశీరవ్దించి నీ సంతానమును విసత్రింప చేసెదనని చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 6:4 => మరియు వారు పరవాసము చేసిన దేశమగు కనానుదేశమును 

వారికిచుచ్టకు నా నిబంధనను వారితో సిథ్రపరచితిని. 

కీరత్నలు 105:8 => తాను సెలవిచిచ్న మాటను వెయియ్ తరములవరకు అబార్హాముతో తాను చేసిన 

నింబధనను 

కీరత్నలు 105:9 => ఇసాస్కుతో తాను చేసిన పర్మాణమును నితయ్ము ఆయన జాఞ్పకము చేసికొనును. 

కీరత్నలు 105:10 => వారి సంఖయ్ కొదిద్గానుండగను ఆ కొదిద్మంది ఆ దేశమందు పరదేశులై 

యుండగను 

కీరత్నలు 105:11 => కొలవబడిన సావ్సథ్య్ముగా కనానుదేశమును మీకిచెచ్దనని ఆయన సెలవిచెచ్ను 

మీకా 7:20 => పూరవ్కాలమున నీవు మా పితరులైన అబార్హాము యాకోబులకు పర్మాణము చేసిన 

సతయ్మును కనికరమును నీవు అనుగర్హింతువు. 
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లూకా 1:54 => అబార్హామునకును అతని సంతానమునకును యుగాంతమువరకు తన కనికరము 

చూపి జాఞ్పకము చేసికొందునని మన పితరులతో సెలవిచిచ్నటుట్  

లూకా 1:55 => ఆయన తన సేవకుడైన ఇశార్యేలునకు సహాయము చేసెను. 

లూకా 1:72 => దీనినిగూరిచ్ ఆయన ఆదినుండి తన పరిశుదధ్ పర్వకత్ల నోట పలికించెను.  

లూకా 1:73 => ఆయన మన పితరులను కరుణించుటకును తన పరిశుదధ్ నిబంధనను, అనగా మన 

తండిర్యైన  

లూకా 1:74 => అబార్హాముతో తాను చేసిన పర్మాణమును జాఞ్పకము చేసికొనుటకును  

లూకా 1:75 => మనము శతుర్వుల చేతినుండి విడిపింపబడి, మన జీవితకాలమంతయు 

నిరభ్యులమై, ఆయన సనిన్ధిని 

రోమీయులకు 9:4 => వీరు ఇశార్యేలీయులు; దతత్పుతర్తవ్మును మహిమయు నిబంధనలును 

ధరమ్శాసత్ర పర్ధానమును అరచ్నాచారాదులును వాగాద్నములును వీరివి. 

రోమీయులకు 9:8 => అనగా శరీరసంబంధులైన పిలల్లు దేవుని పిలల్లు కారు గాని వాగాద్న 

సంబంధులైన పిలల్లు సంతానమని యెంచబడుదురు. 

రోమీయులకు 9:9 => వాగాద్నరూపమైన వాకయ్మిదే మీదటికి ఈ సమయమునకు వచెచ్దను; అపుప్డు 

శారాకు కుమారుడు కలుగును. 

గలతీయులకు 3:17 => నేను చెపుప్నదేమనగా నాలుగువందల ముపప్ది సంవతస్రములైన తరువాత 

వచిచ్న ధరమ్శాసత్రము, వాగాద్నమును నిరరథ్కము చేయునంతగా పూరవ్మందు దేవునిచేత సిథ్రపరచబడిన 

నిబంధనను కొటిట్వేయదు. 

ఎఫెసీయులకు 2:2 => మీరు వాటిని చేయుచు, వాయుమండల సంబంధమైన అధిపతిని, అనగా 

అవిధేయులైన వారిని ఇపుప్డు పేర్రేపించు శకిత్కి అధిపతిని అనుసరించి, యీ పర్పంచ ధరమ్ము చొపుప్న 

మునుపు నడుచుకొంటిరి. 

ఆదికాండము 26:24 => ఆ రాతిర్యే యెహోవా అతనికి పర్తయ్క్షమై నేను నీ తండిర్యైన అబార్హాము 

దేవుడను, నేను నీకు తోడైయునాన్ను గనుక భయపడకుము; నా దాసుడైన అబార్హామునుబటిట్ నినున్ 

ఆశీరవ్దించి నీ సంతానమును విసత్రింప చేసెదనని చెపెప్ను. 
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ఆదికాండము 28:13 => మరియు యెహోవా దానికి పైగా నిలిచి నేను నీ తండిర్యైన అబార్హాము 

దేవుడను ఇసాస్కు దేవుడైన యెహోవాను; నీవు పండుకొనియునన్ యీ భూమిని నీకును నీ 

సంతానమునకును ఇచెచ్దను.  

నిరగ్మకాండము 3:6 => మరియు ఆయన నేను నీ తండిర్ దేవుడను, అబార్హాము దేవుడను ఇసాస్కు 

దేవుడను యాకోబు దేవుడను అని చెపప్గా మోషే తన ముఖమును కపుప్కొని దేవునివైపు చూడ 

వెరచెను. 

నిరగ్మకాండము 3:15 => మరియు దేవుడు మోషేతో నిటల్నెను మీ పితరుల దేవుడైన యెహోవా, 

అనగా అబార్హాము దేవుడు ఇసాస్కు దేవుడు యాకోబు దేవుడునైన యెహోవా మీయొదద్కు ననున్ 

పంపెనని నీవు ఇశార్యేలీయులతో చెపప్వలెను. నిరంతరము నా నామము ఇదే, తరతరములకు ఇది 

నా జాఞ్పకారథ్క నామము. 

లేవీయకాండము 26:12 => నేను మీ మధయ్ నడిచెదను మీకు దేవుడనైయుందును; మీరు నాకు 

పర్జలైయుందురు. 

కీరత్నలు 81:10 => ఐగుపీత్యుల దేశములోనుండి నినున్ రపిప్ంచిన నీ దేవుడనగు యెహోవాను నేనే 

నీ నోరు బాగుగా తెరువుము నేను దాని నింపెదను. 

యెహెజేక్లు 28:26 => వారు అందులో నిరఛ్యముగా నివసించి యిండుల్ కటుట్కొని దార్క్షతోటలు 

నాటుకొందురు, వారి చుటుట్ ఉండి వారిని తిరసక్రించుచు వచిచ్నవారికందరికి నేను శిక్షవిధించిన 

తరువాత వారు నిరభ్యముగా నివసించు కాలమున నేను తమ దేవుడైన యెహోవానై యునాన్నని వారు 

తెలిసికొందురు. 

మతత్యి 22:32 => ఆయన సజీవులకే దేవుడు గాని మృతులకు దేవుడు కాడని వారితో చెపెప్ను.  

హెబీర్యులకు 8:10 => ఆ దినములైన తరువాత ఇశార్యేలు ఇంటివారితో నేను చేయబోవు 

నిబంధన యేదనగా, వారి మనసుస్లో నా ధరమ్విధులను ఉంచెదను వారి హృదయములమీద వాటిని 

వార్యుదును నేను వారికి దేవుడునైయుందును వారు నాకు పర్జలై యుందురు. 
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హెబీర్యులకు 11:16 => అయితే వారు మరి శేర్షఠ్మైన దేశమును, అనగా పరలోకసంబంధమైన 

దేశమును కోరుచునాన్రు. అందుచేత తాను వారి దేవుడనని అనిపించుకొనుటకు దేవుడు వారినిగూరిచ్ 

సిగుగ్పడడు; ఏలయనగా ఆయన వారికొరకు ఒక పటట్ణము సిదద్పరచియునాన్డు 

నిరగ్మకాండము 19:5 => కాగా మీరు నా మాట శర్దధ్గా విని నా నిబంధన ననుసరించి 

నడిచినయెడల మీరు సమసత్దేశ జనులలో నాకు సవ్కీయ సంపాదయ్మగుదురు. 

నిరగ్మకాండము 19:6 => సమసత్ భూమియు నాదేగదా. మీరు నాకు యాజక రూపకమైన 

రాజయ్ముగాను పరిశుదధ్మైన జనముగాను ఉందురని చెపుప్ము; నీవు ఇశార్యేలీయులతో పలుకవలసిన 

మాటలు ఇవే అని చెపప్గా 

మారుక్ 10:14 => యేసు అది చూచి కోపపడి చినన్బిడ డ్లను నాయెదద్కు రానియుయ్డి, వారి 

నాటంకపరచవదుద్; దేవుని రాజయ్ము ఈలాటివారిదే. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:39 => ఈ వాగాద్నము మీకును మీ పిలల్లకును దూరసుథ్లందరికిని, 

అనగా పర్భువైన మన దేవుడు తనయొదద్కు పిలిచిన వారికందరికిని చెందునని వారితో చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 9:7 => అబార్హాము సంతానమైనంత మాతర్ముచేత అందరును పిలల్లు కారు గాని 

ఇసాస్కువలల్నైనది నీ సంతానము అనబడును, 

రోమీయులకు 9:8 => అనగా శరీరసంబంధులైన పిలల్లు దేవుని పిలల్లు కారు గాని వాగాద్న 

సంబంధులైన పిలల్లు సంతానమని యెంచబడుదురు. 

రోమీయులకు 9:9 => వాగాద్నరూపమైన వాకయ్మిదే మీదటికి ఈ సమయమునకు వచెచ్దను; అపుప్డు 

శారాకు కుమారుడు కలుగును. 

ఆదికాండము 6:18 => అయితే నీతో నా నిబంధన సిథ్రపరచుదును; నీవును నీతోకూడ నీ 

కుమారులును నీ భారయ్యు నీ కోడండుర్ను ఆ ఓడలో పర్వేశింపవలెను. 

ఆదికాండము 9:9 => ఇదిగో నేను మీతోను మీ తదనంతరము మీ సంతానముతోను మీతోకూడ 

నునన్ పర్తి జీవితోను, 

ఆదికాండము 13:15 => ఎందుకనగా నీవు చూచుచునన్ యీ దేశమంతటిని నీకును నీ 

సంతానమునకును సదాకాలము ఇచెచ్దను. 
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ఆదికాండము 24:12 => నా యజమానుడగు అబార్హాము దేవుడవైన యెహోవా, నేను వచిచ్న 

కారయ్మును తవ్రలో సఫలముచేసి నా యజమానుడగు అబార్హాము మీద అనుగర్హము చూపుము. 

ఆదికాండము 31:53 => అబార్హాము దేవుడు నాహోరు దేవుడు వారి తండిర్ దేవుడు మనమధయ్ 

నాయ్యము తీరుచ్నని చెపెప్ను. అపుప్డు యాకోబు తన తండిర్యైన ఇసాస్కు భయపడిన దేవుని తోడని 

పర్మాణము చేసెను 

ఆదికాండము 32:9 => అపుప్డు యాకోబు నా తండిర్యైన అబార్హాము దేవా, నా తండిర్యైన 

ఇసాస్కు దేవా, నీ దేశమునకు నీ బంధువులయొదద్కు తిరిగి వెళుల్ము, నీకు మేలు చేసెదనని నాతో 

చెపిప్న యెహోవా, 

నిరగ్మకాండము 2:24 => కాగా దేవుడు వారి మూలుగును విని, అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులతో 

తాను చేసిన నిబంధనను జాఞ్పకము చేసికొనెను. 

నిరగ్మకాండము 6:7 => మిముమ్ను నాకు పర్జలగా చేరుచ్కొని మీకు దేవుడనైయుందును. అపుప్డు 

ఐగుపీత్యుల బరువు కిర్ందనుండి మిముమ్ను వెలుపలికి రపిప్ంచిన మీ దేవుడనైన యెహోవాను నేనే అని 

మీరు తెలిసికొందురు. 

నిరగ్మకాండము 13:5 => యెహోవా నీకిచెచ్దనని నీ పితరులతో పర్మాణము చేసినటుల్, 

కనానీయులకు హితీత్యులకు అమోరీయులకు హివీవ్యులకు యెబూసీయులకు నివాస సాథ్నమై 

యుండు, పాలు తేనెలు పర్వహించు దేశమునకు నినున్ రపిప్ంచిన తరువాత నీవు ఈ ఆచారమును ఈ 

నెలలోనే జరుపుకొనవలెను. 

నిరగ్మకాండము 15:2 => యెహోవాయే నా బలము నా గానము ఆయన నాకు రక్షణయు ఆయెను. 

ఆయన నా దేవుడు ఆయనను వరిణ్ంచెదను ఆయన నా పితరుల దేవుడు ఆయన మహిమ నుతించెదను. 

నిరగ్మకాండము 20:2 => నీ దేవుడనైన యెహోవాను నేనే; నేనే దాసుల గృహమైన ఐగుపుత్ 

దేశములోనుండి నినున్ వెలుపలికి రపిప్ంచితిని; 

లేవీయకాండము 18:2 => నేను మీ దేవుడనైన యెహోవానని నీవు ఇశార్యేలీయులతో చెపుప్ము. 
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లేవీయకాండము 23:21 => ఆనాడే మీరు పరిశుదధ్సంఘముగా కూడవలెనని చాటింపవలెను. 

అందులో మీరు జీవనోపాధియైన ఏ పనియు చేయకూడదు. ఇది మీ సమసత్ నివాసములలో మీ తర 

తరములకు నితయ్మైన కటట్డ. 

లేవీయకాండము 26:9 => ఏలయనగా నేను మిముమ్ను కటాకిష్ంచి మీకు సంతానమిచిచ్ మిముమ్ను 

విసత్రింపచేసి మీతో నేను చేసిన నిబంధనను సాథ్పించెదను. 

లేవీయకాండము 26:45 => నేను వారికి దేవుడనై యుండునటుల్ వారి పూరివ్కులను 

జనములయెదుట ఐగుపుత్లోనుండి రపిప్ంచి వారితో చేసిన నిబంధనను ఆ పూరివ్కులనుబటిట్ జాఞ్పకము 

చేసికొందును. నేను యెహోవాను అని చెపుప్ము అనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:8 => ఇదిగో ఆ దేశమును మీకు అపప్గించితిని మీరు వెళి ల్ యెహోవా మీ 

పితరులైన అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులకును వారి తరువాత వారి సంతానమునకును ఇచెచ్దనని 

నేను పర్మాణముచేసిన దేశమును సావ్ధీనపరచుకొనుడి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:3 => యెహోవా మన పితరులతో కాదు, నేడు ఇకక్డ సజీవులమైయునన్ 

మనతోనే యీ నిబంధన చేసెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:9 => కాబటిట్ నీ దేవుడైన యెహోవా తానే దేవుడనియు, తనున్ పేర్మించి 

తన ఆజఞ్లననుసరించి నడుచుకొనువారికి తన నిబంధనను సిథ్రపరచువాడును వేయి తరములవరకు 

కృపచూపువాడును నమమ్తగిన దేవుడు ననియు, తనున్ దేవ్షించువారిలో పర్తివానిని బహిరంగముగా 

నశింపచేయుటకు వానికి దండన విధించువాడనియు నీవు తెలిసికొనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:9 => నీవు నీ దేవుడైన యెహోవా ఆజఞ్లననుసరించి ఆయన 

మారగ్ములలో నడుచుకొనినయెడల యెహోవా నీకు పర్మాణము చేసియునన్టుల్ ఆయన తనకు పర్తిషిట్త 

జనముగా నినున్ సాథ్పించును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:13 => నీ పాళెములోనునన్ పరదేశులేమి, నీ కటెట్లను నరుకువారు 

మొదలుకొని నీ నీళుల్ తోడువారివరకును మీరందరు నేడు మీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని 

నిలిచియునాన్రు. 
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నాయ్యాధిపతులు 2:1 => యెహోవా దూత గిలాగ్లునుండి బయలుదేరి బోకీమునకు వచిచ్ యీలాగు 

సెలవిచెచ్ను నేను మిముమ్ను ఐగుపుత్లోనుండి రపిప్ంచి, మీ పితరులకు పర్మాణముచేసిన దేశమునకు 

మిముమ్ను చేరిచ్ నీతో చేసిన నిబంధన నేనెనన్డును మీరను. 

1 సమూయేలు 12:12 => అయితే అమోమ్నీయుల రాజైన నాహాషు మీ మీదికి వచుచ్ట మీరు 

చూడగానే, మీ దేవుడైన యెహోవా మీకు రాజైయునన్ను ఆయన కాదు, ఒక రాజు మిముమ్ను 

ఏలవలెనని మీరు నాతో చెపిప్తిరి. 

1 సమూయేలు 14:6 => యోనాతాను ఈ సునన్తిలేని వారి దండు కాపరుల మీదికి పోదము రముమ్, 

యెహోవా మన కారయ్మును సాగించునేమో, అనేకుల చేతనైనను కొదిద్మంది చేతనైనను రకిష్ంచుటకు 

యెహోవాకు అడ డ్మా అని తన ఆయుధములు మోయువానితో చెపప్గా 

2 సమూయేలు 7:24 => మరియు యెహోవావైన నీవు వారికి దేవుడవైయుండి, వారు నితయ్ము నీకు 

ఇశార్యేలీయులను పేరుగల జనులై యుండునటుల్గా వారిని నిరాధ్రణ చేసితివి. 

2 రాజులు 13:23 => గాని యెహోవా వారిమీద జాలిపడి వారియందు దయయుంచి, అబార్హాము 

ఇసాస్కు యాకోబులతో తాను చేసియునన్ నిబంధననుబటిట్ వారియందు లక్షయ్ము నిలిపి, వారిని 

నాశము చేయనొలల్క యిపప్టికిని తన సముఖములోనుండి వారిని వెళల్గొటట్కయుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:4 => మరియు అతడు యెహోవా మందసము ఎదుట సేవ చేయుచు, 

ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాను పర్సిదిధ్ చేయుటకును, వందించుటకును ఆయనకు సోత్తర్ములు 

చెలిల్ంచుటకును లేవీయులలో కొందరిని నియమించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:13 => ఆయన చేసిన ఆశచ్రయ్కారయ్ములను జాఞ్పకము చేసికొనుడి ఆయన 

సూచక కిర్యలను ఆయన నోటి తీరుప్లను జాఞ్పకము చేసికొనుడి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:17 => ఇసాస్కుతో చేసిన పర్మాణమును ఏరాప్టును నితయ్ము 

జాఞ్పకముంచుకొనుడి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:22 => నీ జనులైన ఇశార్యేలీయులు నితయ్ము నీకు జనులగునటుల్ 

నీవాలాగున చేసితివి; యెహోవావైన నీవు వారికి దేవుడవై యునాన్వు 
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2 దినవృతాత్ంతములు 20:7 => నీ జనులైన ఇశార్యేలీయుల యెదుటనుండి ఈ దేశపు 

కాపురసుథ్లను తోలివేసి, నీ సేన్హితుడైన అబార్హాముయొకక్ సంతతికి దీనిని శాశవ్తముగానిచిచ్న మా 

దేవుడవు నీవే. 

నెహెమాయ్ 9:8 => అతడు నమమ్కమైన మనసుస్గల వాడని యెరిగి, కనానీయులు హితీత్యులు 

అమోరీయులు పెరిజీజ్యులు యెబూసీయులు గిరాగ్షీయులు అనువారి దేశమును అతని 

సంతతివారికిచుచ్నటుల్ ఆతనితో నిబంధన చేసినవాడవు నీవే. 

కీరత్నలు 25:13 => అతని పార్ణము నెమమ్దిగా ఉండును అతని సంతానము భూమిని 

సవ్తంతిర్ంచుకొనును.  

కీరత్నలు 37:25 => నేను చినన్వాడనై యుంటిని ఇపుప్డు ముసలివాడనై యునాన్ను అయినను 

నీతిమంతులు విడువబడుట గాని వారి సంతానము భిక్షమెతుత్ట గాని నేను చూచియుండలేదు. 

కీరత్నలు 47:9 => జనముల పర్ధానులు అబార్హాముయొకక్ దేవునికి జనులై కూడుకొనియునాన్రు. 

భూనివాసులు ధరించుకొను కేడెములు దేవునివి ఆయన మహోనన్తుడాయెను. 

కీరత్నలు 67:6 => అపుప్డు భూమి దాని ఫలములిచుచ్ను దేవుడు మా దేవుడు మముమ్ను 

ఆశీరవ్దించును. 

కీరత్నలు 74:20 => లోకములోనునన్ చీకటిగల చోటులు బలాతాక్రుల నివాసములతో 

నిండియునన్వి. కాగా నిబంధనను జాఞ్పకము చేసికొనుము 

కీరత్నలు 91:2 => ఆయనే నాకు ఆశర్యము నా కోట నేను నముమ్కొను నా దేవుడని నేను 

యెహోవానుగూరిచ్ చెపుప్చునాన్ను. 

కీరత్నలు 105:7 => ఆయన మన దేవుడైన యెహోవా ఆయన తీరుప్లు భూమియందంతట 

జరుగుచునన్వి. 

కీరత్నలు 105:10 => వారి సంఖయ్ కొదిద్గానుండగను ఆ కొదిద్మంది ఆ దేశమందు పరదేశులై 

యుండగను 

కీరత్నలు 112:2 => వాని సంతతివారు భూమిమీద బలవంతులగుదురు యథారథ్వంతుల 

వంశపువారు దీవింపబడుదురు 
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కీరత్నలు 115:14 => యెహోవా మిముమ్ను మీ పిలల్లను వృదిధ్పొందించును. 

సామెతలు 11:21 => నిశచ్యముగా భకిత్హీనునికి శిక్ష తపప్దు. నీతిమంతుల సంతానము 

విడిపింపబడును. 

సామెతలు 13:22 => మంచివాడు తన పిలల్ల పిలల్లను ఆసిత్కరత్లనుగా చేయును పాపాతుమ్ల ఆసిత్ 

నీతిమంతులకు ఉంచబడును. 

సామెతలు 20:7 => యథారథ్వరత్నుడగు నీతిమంతుని పిలల్లు వాని తదనంతరము ధనుయ్లగుదురు. 

యెషయా 44:1 => అయినను నా సేవకుడవగు యాకోబూ, నేను ఏరప్రచుకొనిన ఇశార్యేలూ, 

వినుము 

యెషయా 44:7 => ఆదిలోనునన్ జనమును నియమించినది మొదలుకొని నేను తెలియజేయుచు 

వచిచ్నటుల్ తెలియజేయగలవాడెవడు? అటిట్వాడెకక్డైన నుండినయెడల నాకు తెలియజెపప్వలెను ఆ 

సంగతి నాకు పర్చురింపవలెను అటిట్వారు భవిషయ్దివ్షయమును రాబోవు సంగతులను 

తెలియజెపుప్వారై యుండవలెను.  

యెషయా 55:3 => చెవియొగిగ్ నాయొదద్కు రండి మీరు వినినయెడల మీరు బర్దుకుదురు నేను మీతో 

నితయ్నిబంధన చేసెదను దావీదునకు చూపిన శాశవ్తకృపను మీకు చూపుదును.  

యెషయా 61:8 => ఏలయనగా నాయ్యముచేయుట యెహోవానగు నాకిషట్ము ఒకడు 

అనాయ్యముగా ఒకనిసొతుత్ పటుట్కొనుట నాకసహయ్ము. సతయ్మునుబటిట్ వారి కిర్యాఫలమును 

వారికిచుచ్చు వారితో నితయ్నిబంధన చేయుదును.  

యెషయా 63:8 => వారు నా జనులనియు అబదధ్ములాడనేరని పిలల్లనియు అనుకొని ఆయన వారికి 

రక్షకుడాయెను. 

యెషయా 65:23 => వారు వృథాగా పర్యాసపడరు ఆకసిమ్కముగా కలుగు అపాయము నొందుటకై 

పిలల్లను కనరు వారు యెహోవాచేత ఆశీరవ్దింపబడినవారగుదురు వారి సంతానపువారు వారియొదద్నే 

యుందురు.  

యిరిమ్యా 31:1 => యెహోవా వాకుక్ ఇదే ఆ కాలమున నేను ఇశార్యేలు వంశసుథ్లకందరికి 

దేవుడనైయుందును, వారు నాకు పర్జలైయుందురు. 
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యిరిమ్యా 31:33 => ఈ దినములైన తరువాత నేను ఇశార్యేలువారితోను యూదావారితోను 

చేయబోవు నిబంధన యిదే, వారి మనసుస్లలో నా ధరమ్విధి ఉంచెదను, వారి హృదయముమీద దాని 

వార్సెదను; యెహోవా వాకుక్ ఇదే. 

యిరిమ్యా 32:22 => మీకిచెచ్దనని వారి పితరులకు పర్మాణముచేసి, పాలు తేనెలు పర్వహించు ఈ 

దేశమును వారికిచిచ్తివి. 

యిరిమ్యా 32:38 => వారు నాకు పర్జలైయుందురు నేను వారికి దేవుడనైయుందును. 

యిరిమ్యా 32:39 => మరియు వారికిని వారి కుమారులకును మేలు కలుగుటకై వారు నితయ్ము 

నాకు భయపడునటుల్ నేను వారికి ఏకహృదయమును ఏక మారగ్మును దయచేయుదును. 

యిరిమ్యా 32:40 => నేను వారికి మేలుచేయుట మానకుండునటుల్ నితయ్మైన నిబంధనను వారితో 

చేయుచునాన్ను; వారు ననున్ విడువకుండునటుల్ వారి హృదయములలో నాయెడల భయభకుత్లు 

పుటిట్ంచెదను. 

యిరిమ్యా 50:5 => ఎనన్టికిని మరువబడని నితయ్నిబంధన చేసికొని యెహోవాను కలిసికొందము 

రండని చెపుప్కొనుచు సీయోనుతటుట్ అభిముఖులై ఆచచ్టికి వెళుల్ మారగ్ము ఏదని అడుగుచు వచెచ్దరు 

ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

యెహెజేక్లు 14:11 => వారు ఆలాగున తమకు కలుగజేసికొనిన దోషమునకు శిక్షనొందుదురు, 

పర్వకత్యొదద్ విచారించువాని దోషమెంతో పర్వకత్ దోషమును అంతే అగును, ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 16:20 => మరియు నీవు నాకు కనిన కుమారులను కుమారెత్లను ఆ బొమమ్లు 

మింగివేయునటుల్ వాటి పేరట వారిని వధించితివి, 

యెహెజేక్లు 37:23 => వారిని ఏకజనముగా చేసి, వారికందరికి ఒక రాజునే నియమించెదను. తమ 

విగర్హములవలనగాని తాము చేసియునన్ హేయ కిర్యలవలనగాని యే అతికర్మ కిర్యలవలనగాని 

వారికమీదట తముమ్ను అపవితర్పరచుకొనరు; తాము నివసించిన చోటల్నిన్టిలో వారు మానక 

పాపములు ఇక చేయకుండ వారిని రకిష్ంచి వారిని పవితర్పరచెదను, అపుప్డు వారు నా జనులగుదురు, 

నేను వారి దేవుడనైయుందును.  
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యెహెజేక్లు 37:26 => నేను వారితో సమాధానారథ్మైన నిబంధన చేసెదను, అది నాకును వారికిని 

నితయ్ నిబంధనగా ఉండును, నేను వారిని సిథ్రపరచెదను, వారిని విసత్రింపజేసి వారిమధయ్ నా పరిశుదధ్ 

సథ్లమును నితయ్ము ఉంచెదను. 

హబకూక్కు 3:9 => విలుల్ వరలోనుండి తీయబడియునన్ది నీ వాకుక్ తోడని పర్మాణము చేసి నీ 

బాణములను సిదధ్పరచియునాన్వు (సెలా.) భూమిని బదద్లుచేసి నదులను కలుగజేయుచునాన్వు. 

మతత్యి 19:14 => ఆయన శిషుయ్లు, తీసికొనివచిచ్నవారిని గదిద్ంపగా యేసు చినన్పిలల్లను 

అటంకపరచక వారిని నాయొదద్కు రానియుయ్డి; పరలోకరాజయ్ము ఈలాటివారిదని వారితో చెపిప్ 

మారుక్ 12:26 => వారు లేచెదరని మృతులను గూరిచ్న సంగతి మోషే గర్ంథమందలి పొదను 

గురించిన భాగములో మీరు చదువలేదా? ఆ భాగములో దేవుడు నేను అబార్హాము దేవుడను ఇసాస్కు 

దేవుడను యాకోబు దేవుడనని అతనితో చెపెప్ను. 

లూకా 1:50 => ఆయనకు భయపడు వారిమీద ఆయన కనికరము తరతరములకుండును.  

లూకా 20:37 => పొదను గురించిన భాగములో పర్భువు అబార్హాము దేవుడనియు ఇసాస్కు 

దేవుడనియు యాకోబు దేవుడనియు చెపుప్చు, 

యోహాను 20:17 => యేసు ఆమెతో నేను ఇంకను తండిర్యొదద్కు ఎకిక్పోలేదు గనుక ననున్ 

ముటుట్కొనవదుద్; అయితే నా సహోదరులయొదద్కు వెళి ల్నా తండిర్యు మీ తండిర్యు, నా దేవుడును మీ 

దేవుడునైన వానియొదద్కు ఎకిక్పోవుచునాన్నని వారితో చెపుప్మనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:14 => నీవును నీ యింటివారందరును ఏ మాటలవలన రక్షణ 

పొందుదురో ఆ మాటలు అతడు నీతో చెపుప్నని, తన యింట నిలిచి తనతో చెపిప్న యొక దేవదూతను 

చూచిన సంగతి మాకు తెలిపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:17 => ఇశార్యేలీయులారా, దేవునికి భయపడువారలారా, వినుడి. 

ఇశార్యేలను ఈ పర్జల దేవుడు మన పితరులను ఏరప్రచుకొని, వారు ఐగుపుత్ దేశమందు పరదేశులై 

యునన్పుప్డు ఆ పర్జలను హెచిచ్ంచి, తన భుజబలముచేత వారినకక్డనుండి తీసికొనివచిచ్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:31 => అందుకు వారు పర్భువైన యేసునందు విశావ్సముంచుము, 

అపుప్డు నీవును నీ యింటివారును రక్షణ పొందుదురని చెపిప్ 

Page  of 1063 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

రోమీయులకు 3:29 => దేవుడు యూదులకు మాతర్మే దేవుడా? అనయ్జనులకు దేవుడు కాడా? 

అవును, అనయ్జనులకును దేవుడే. 

రోమీయులకు 11:16 => ముదద్లో మొదటి పిడికెడు పరిశుదధ్మైనదైతే ముదద్ంతయు పరిశుదధ్మే; 

వేరు పరిశుదధ్మైనదైతే కొమమ్లును పరిశుదధ్ములే. 

2 కొరిందీయులకు 6:16 => దేవుని ఆలయమునకు విగర్హములతో ఏమి పొందిక? మనము 

జీవముగల దేవుని ఆలయమై యునాన్ము; అందుకు దేవుడీలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు. నేను వారిలో 

నివసించి సంచరింతును, నేను వారి దేవుడనైయుందును వారు నా పర్జలైయుందురు.  

గలతీయులకు 3:16 => అబార్హామునకును అతని సంతానమునకును వాగాద్నములు చేయబడెను; 

ఆయన అనేకులనుగూరిచ్ అనన్టుట్ నీ సంతానములకును అని చెపప్క ఒకనిగూరిచ్ అనన్టే ట్ నీ 

సంతానమునకును అనెను; ఆ సంతానము కీర్సుత్ 

గలతీయులకు 4:7 => కాబటిట్ నీవిక దాసుడవు కావు కుమారుడవే. కుమారుడవైతే దేవుని దావ్రా 

వారసుడవు. 

ఎఫెసీయులకు 2:12 => ఆ కాలమందు ఇశార్యేలుతో సహపౌరులు కాక, పరదేశులును, 

వాగాద్ననిబంధనలు లేని పరజనులును, నిరీక్షణ లేనివారును, లోకమందు దేవుడు లేనివారునై యుండి, 

కీర్సుత్కు దూరసుథ్లై యుంటిరని మీరు జాఞ్పకము చేసికొనుడి. 

పర్కటన 21:3 => అపుప్డు ఇదిగో దేవుని నివాసము మనుషుయ్లతో కూడ ఉనన్ది, ఆయన వారితో 

కాపురముండును, వారాయన పర్జలైయుందురు, దేవుడు తానే వారి దేవుడైయుండి వారికి 

తోడైయుండును. 

వచనము 8 

నీకును నీ తరువాత నీ సంతతికిని నీవు పరదేశివైయునన్ దేశమును, అనగా కనానను దేశమంతటిని 

నితయ్సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్ వారికి దేవుడనై యుందునని అతనితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 12:7 => యెహోవా అబార్మునకు పర్తయ్క్షమయి నీ సంతానమునకు ఈ 

దేశమిచెచ్దనని చెపప్గా అతడు తనకు పర్తయ్క్షమైన యెహోవాకు ఒక బలిపీఠమును కటెట్ను. 

Page  of 1064 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

ఆదికాండము 13:15 => ఎందుకనగా నీవు చూచుచునన్ యీ దేశమంతటిని నీకును నీ 

సంతానమునకును సదాకాలము ఇచెచ్దను. 

ఆదికాండము 13:17 => నీవు లేచి యీ దేశము యొకక్ పొడుగున వెడలుప్న దానిలో 

సంచరించుము; అది నీకిచెచ్దనని అబార్ముతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 15:7 => మరియు ఆయన నీవు ఈ దేశమును సవ్తంతిర్ంచుకొనునటుల్ దాని 

నీకిచుచ్టకు కలీద్యుల ఊరను పటట్ణములో నుండి నినున్ ఇవతలకు తీసికొని వచిచ్న యెహోవాను నేనే 

అని చెపిప్నపుప్డు 

ఆదికాండము 15:8 => అతడు పర్భువైన యెహోవా, నేను దీని సవ్తంతిర్ంచుకొనెదనని నాకెటుల్ 

తెలియుననగా 

ఆదికాండము 15:9 => ఆయన మూడేండల్ పెయయ్ను మూడేండల్ మేకను మూడేండల్ పొటే ట్లును ఒక 

తెలల్ గువవ్ను ఒక పావురపు పిలల్ను నాయొదద్కు తెమమ్ని అతనితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 15:10 => అతడు అవనిన్యు తీసికొని వాటిని నడుమకు ఖండించి దేని ఖండమును 

దాని ఖండమునకు ఎదురుగా నుంచెను; పకుష్లను అతడు ఖండింపలేదు 

ఆదికాండము 15:11 => గదద్లు ఆ కళేబరముల మీద వాలినపుప్డు అబార్ము వాటిని తోలివేసెను. 

ఆదికాండము 15:12 => పొర్దుద్ గుర్ంకబోయినపుప్డు అబార్మునకు గాఢనిదర్ పటెట్ను. 

భయంకరమైన కటిక చీకటి అతని కమమ్గా  

ఆదికాండము 15:13 => ఆయన నీ సంతతివారు తమది కాని పరదేశమందు నివసించి ఆ దేశపు 

వారికి దాసులుగా నుందురు. 

ఆదికాండము 15:14 => వారు నాలుగువందల యేండుల్ వీరిని శర్మ పెటుట్దురు; వీరు ఎవరికి 

దాసులవుదురో ఆ జనమునకు నేనే తీరుప్ తీరుచ్దును. తరువాత వారు మికిక్లి ఆసిత్తో బయలుదేరి 

వచెచ్దరు. 

ఆదికాండము 15:15 => నీవు కేష్మముగా నీ పితరులయొదద్కు పోయెదవు; మంచి వృదాధ్పయ్మందు 

పాతిపెటట్బడుదువు. 
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ఆదికాండము 15:16 => అమోరీయుల అకర్మము ఇంకను సంపూరణ్ము కాలేదు గనుక నీ నాలుగవ 

తరమువారు ఇకక్డికి మరల వచెచ్దరని నిశచ్యముగా తెలిసికొనుమని అబార్ముతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 15:17 => మరియు పొర్దుద్ గుర్ంకి కటిక చీకటి పడినపుప్డు రాజుచునన్ పొయియ్యు 

అగిన్ జావ్లయును కనబడి ఆ ఖండముల మధయ్ నడిచిపోయెను. 

ఆదికాండము 15:18 => ఆ దినమందే యెహోవా ఐగుపుత్ నది మొదలుకొని గొపప్ నదియైన 

యూఫర్టీసు నది వరకు ఈ దేశమును, అనగా 

ఆదికాండము 15:19 => కేనీయులను కనిజీజ్యులను కదోమ్నీయులను 

ఆదికాండము 15:20 => హితీత్యులను పెరిజీజ్యులను రెఫాయీయులను 

ఆదికాండము 15:21 => అమోరీయులను కనానీయులను గిరాగ్షీయులను యెబూసీయులను నీ 

సంతానమున కిచిచ్యునాన్నని అబార్ముతో నిబంధన చేసెను. 

కీరత్నలు 105:9 => ఇసాస్కుతో తాను చేసిన పర్మాణమును నితయ్ము ఆయన జాఞ్పకము చేసికొనును. 

కీరత్నలు 105:11 => కొలవబడిన సావ్సథ్య్ముగా కనానుదేశమును మీకిచెచ్దనని ఆయన సెలవిచెచ్ను 

ఆదికాండము 23:4 => మీ మధయ్ నేను పరదేశినిగాను పరవాసినిగాను ఉనాన్ను. మృతిబొందిన నా 

భారయ్ నా కనున్లయెదుట ఉండకుండ, ఆమెను పాతిపెటుట్టకు మీతావున నా కొక శమ్శానభూమిని 

సావ్సథ్య్ముగా ఇయుయ్డని అడుగగా 

ఆదికాండము 28:4 => ఆయన నీకు, అనగా నీకును నీతో కూడ నీ సంతానమునకును 

అబార్హామునకు అనుగర్హించిన ఆశీరావ్దమును దయచేయును గాక అని అతని దీవించి 

ఆదికాండము 48:4 => ఇదిగో నీకు సంతానాభివృదిధ్ పొందించి నినున్ విసత్రింపచేసి నీవు జనముల 

సమూహమగునటుల్ చేసి, నీ తరువాత నీ సంతానమునకు ఈ దేశమును నితయ్సావ్సథ్య్ముగా ఇచెచ్దనని 

సెలవిచెచ్ను 

నిరగ్మకాండము 21:6 => వాని యజమానుడు దేవుని యొదద్కు వానిని తీసికొనిరావలెను, మరియు 

వాని యజమానుడు తలుపునొదద్కైనను దావ్రబంధమునొదద్కైనను వాని తోడుకొనిపోయి వాని చెవిని 

కదురుతో గుచచ్వలెను. తరువాత వాడు నిరంతరము వానికి దాసుడైయుండును. 
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నిరగ్మకాండము 31:16 => ఇశార్యేలీయులు తమ తర తరములకు విశార్ంతిదినాచారమును 

అనుసరించి ఆ దినము నాచరింపవలెను; అది నితయ్ నిబంధన. 

నిరగ్మకాండము 31:17 => నాకును ఇశార్యేలీయులకును అది ఎలల్పుప్డును గురుతైయుండును; 

ఏలయనగా ఆరు దినములు యెహోవా భూమాయ్కాశములను సృజించి యేడవ దినమున పని మాని 

విశర్మించెనని చెపుప్ము. 

నిరగ్మకాండము 40:15 => వారు నాకు యాజకులగుటకై నీవు వారి తండిర్కి అభిషేకము చేసినటుల్ 

వారికిని అభిషేకము చేయుము. వారి అభిషేకము తరతరములకు వారికి నితయ్మైన యాజకతవ్ 

సూచనగా ఉండుననెను. 

లేవీయకాండము 16:34 => సంవతస్రమునకు ఒకసారి ఇశార్యేలీయుల సమసత్ పాపములనుబటిట్ 

వారి నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకు ఇది మీకు నితయ్మైన కటట్డ. యెహోవా మోషేకు 

ఆజాఞ్పించినటుల్ అతడు చేసెను. 

సంఖాయ్కాండము 25:13 => అది నితయ్మైన యాజక నిబంధనగా అతనికిని అతని 

సంతానమునకును కలిగియుండును; ఏలయనగా అతడు తన దేవుని విషయమందు ఆసకిత్గలవాడై 

ఇశార్యేలీయుల నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేసెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:8 => మహోనన్తుడు జనములకు వారి సావ్సథ్య్ములను 

విభాగించినపుప్డు నరజాతులను పర్తేయ్కించినపుప్డు ఇశార్యేలీయుల లెకక్నుబటిట్ పర్జలకు 

సరిహదుద్లను నియమించెను.  

2 సమూయేలు 23:5 => నా సంతతివారు దేవుని దృషిట్కి అనుకూలులే గదా ఆయన నాతో 

నితయ్నిబంధన చేసియునాన్డు ఆయన నిబంధన సరవ్సంపూరణ్మైన నిబంధనే అది సిథ్రమాయెను, 

దేవునికి పూరాణ్నుకూలము అది నాకనుగర్హింపబడిన రక్షణారథ్మైనది నిశచ్యముగా ఆయన దానిని 

నెరవేరుచ్ను.  

కీరత్నలు 103:17 => ఆయన నిబంధనను గైకొనుచు ఆయన కటట్డలననుసరించి నడచుకొను 

వారిమీద యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవారిమీద  
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హెబీర్యులకు 9:15 => ఈ హేతువుచేత మొదటి నిబంధన కాలములో జరిగిన అపరాధములనుండి 

విమోచనము కలుగుటకై ఆయన మరణము పొందినందున, పిలువబడిన వారు నితయ్మైన 

సావ్ సథ్య్ ము ను గూ రిచ్ న వా గాద్ న ము ను పొం దు ని మి తత్ ము ఆ య న కొర్ తత్  ని బం ధ న కు 

మధయ్వరిత్యైయునాన్డు. 

నిరగ్మకాండము 6:7 => మిముమ్ను నాకు పర్జలగా చేరుచ్కొని మీకు దేవుడనైయుందును. అపుప్డు 

ఐగుపీత్యుల బరువు కిర్ందనుండి మిముమ్ను వెలుపలికి రపిప్ంచిన మీ దేవుడనైన యెహోవాను నేనే అని 

మీరు తెలిసికొందురు. 

లేవీయకాండము 26:12 => నేను మీ మధయ్ నడిచెదను మీకు దేవుడనైయుందును; మీరు నాకు 

పర్జలైయుందురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:37 => ఆయన నీ పితరులను పేర్మించెను గనుక వారి తరువాత వారి 

సంతానమును ఏరప్రచుకొనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:2 => ఏలయనగా నీ దేవుడైన యెహోవాకు నీవు పర్తిషిట్త జనము. 

మరియు యెహోవా భూమిమీదనునన్ సమసత్ జనములలో విశేషముగా తనకు సవ్కీయ జనమగునటుల్ 

నినున్ ఏరప్రచుకొనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 26:18 => మరియు యెహోవా నీతో చెపిప్నటుల్ నీవే తనకు సవ్కీయ 

జనమైయుండి తన ఆజఞ్లనిన్టిని గైకొందువనియు, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:13 => నీ పాళెములోనునన్ పరదేశులేమి, నీ కటెట్లను నరుకువారు 

మొదలుకొని నీ నీళుల్ తోడువారివరకును మీరందరు నేడు మీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని 

నిలిచియునాన్రు. 

ఆదికాండము 9:9 => ఇదిగో నేను మీతోను మీ తదనంతరము మీ సంతానముతోను మీతోకూడ 

నునన్ పర్తి జీవితోను, 

ఆదికాండము 15:13 => ఆయన నీ సంతతివారు తమది కాని పరదేశమందు నివసించి ఆ దేశపు 

వారికి దాసులుగా నుందురు. 
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ఆదికాండము 15:18 => ఆ దినమందే యెహోవా ఐగుపుత్ నది మొదలుకొని గొపప్ నదియైన 

యూఫర్టీసు నది వరకు ఈ దేశమును, అనగా 

ఆదికాండము 24:7 => నా తండిర్ యింటనుండియు నేను పుటిట్న దేశమునుండియు ననున్ తెచిచ్ 

నాతో మాటలాడి నీ సంతానమునకు ఈ దేశమునిచెచ్దనని పర్మాణము చేసి నాతో చెపిప్న పరలోకపు 

దేవుడగు యెహోవా తన దూతను నీకు ముందుగా పంపును; అకక్డనుండి నీవు నా కుమారునికి 

భారయ్ను తీసికొనివచెచ్దవు. 

ఆదికాండము 24:12 => నా యజమానుడగు అబార్హాము దేవుడవైన యెహోవా, నేను వచిచ్న 

కారయ్మును తవ్రలో సఫలముచేసి నా యజమానుడగు అబార్హాము మీద అనుగర్హము చూపుము. 

ఆదికాండము 26:3 => ఈ దేశమందు పరవాసివై యుండుము. నేను నీకు తోడైయుండి నినున్ 

ఆశీరవ్దించెదను; 

ఆదికాండము 36:6 => ఏశావు తన భారయ్లను తన కుమారులను తన కుమారెత్లను తన 

యింటివారినందరిని తన మందలను తన సమసత్ పశువులను తాను కనాను దేశములో సంపాదించిన 

ఆసిత్ యావతుత్ను తీసికొని తన తముమ్డైన యాకోబు ఎదుటనుండి మరియొక దేశమునకు 

వెళి ల్పోయెను; 

ఆదికాండము 36:7 => వారు విసాత్రమయిన సంపద గలవారు గనుక వారు కలిసి నివసింపలేక 

పోయిరి. వారి పశువులు విశేషమైయునన్ందున వారు పరదేశులై యుండిన భూమి వారిని భరింపలేక 

పోయెను. 

ఆదికాండము 37:1 => యాకోబు తన తండిర్ పరదేశవాసిగ ఉండిన కనాను దేశములో నివసించెను. 

ఆదికాండము 50:24 => యోసేపు తన సహోదరులను చూచి నేను చనిపోవుచునాన్ను; దేవుడు 

నిశచ్యముగా మిముమ్ను చూడవచిచ్, యీ దేశములోనుండి తాను అబార్హాము ఇసాస్కు 

యాకోబులతో పర్మాణము చేసి యిచిచ్న దేశమునకు మిముమ్ను తీసికొనిపోవునని చెపెప్ను 

నిరగ్మకాండము 3:6 => మరియు ఆయన నేను నీ తండిర్ దేవుడను, అబార్హాము దేవుడను ఇసాస్కు 

దేవుడను యాకోబు దేవుడను అని చెపప్గా మోషే తన ముఖమును కపుప్కొని దేవునివైపు చూడ 

వెరచెను. 
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నిరగ్మకాండము 3:15 => మరియు దేవుడు మోషేతో నిటల్నెను మీ పితరుల దేవుడైన యెహోవా, 

అనగా అబార్హాము దేవుడు ఇసాస్కు దేవుడు యాకోబు దేవుడునైన యెహోవా మీయొదద్కు ననున్ 

పంపెనని నీవు ఇశార్యేలీయులతో చెపప్వలెను. నిరంతరము నా నామము ఇదే, తరతరములకు ఇది 

నా జాఞ్పకారథ్క నామము. 

నిరగ్మకాండము 6:4 => మరియు వారు పరవాసము చేసిన దేశమగు కనానుదేశమును 

వారికిచుచ్టకు నా నిబంధనను వారితో సిథ్రపరచితిని. 

నిరగ్మకాండము 12:24 => కాబటిట్ మీరు నిరంతరము మీకును మీ కుమారులకును దీనిని కటట్డగా 

ఆచరింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 13:5 => యెహోవా నీకిచెచ్దనని నీ పితరులతో పర్మాణము చేసినటుల్, 

కనానీయులకు హితీత్యులకు అమోరీయులకు హివీవ్యులకు యెబూసీయులకు నివాస సాథ్నమై 

యుండు, పాలు తేనెలు పర్వహించు దేశమునకు నినున్ రపిప్ంచిన తరువాత నీవు ఈ ఆచారమును ఈ 

నెలలోనే జరుపుకొనవలెను. 

నిరగ్మకాండము 20:2 => నీ దేవుడనైన యెహోవాను నేనే; నేనే దాసుల గృహమైన ఐగుపుత్ 

దేశములోనుండి నినున్ వెలుపలికి రపిప్ంచితిని; 

లేవీయకాండము 10:15 => హోమదర్వయ్ రూపమైన కొర్వువ్ను గాక యెహోవా సనిన్ధిని 

అలాల్డింపబడిన దానిగా దానిని అలాల్డించునటుల్ పర్తిషిఠ్తమైన జబబ్ను అలాల్డించు బోరను 

తీసికొనిరావలెను. నితయ్మైన కటట్డచొపుప్న అవి నీకును నీ కుమారులకును చెందును. అటుల్ యెహోవా 

ఆజాఞ్పించెను. 

లేవీయకాండము 14:34 => నేను సావ్సథ్య్ముగా మీకిచుచ్చునన్ దేశమునకు మీరు వచిచ్న తరువాత, 

మీ సావ్సథ్య్మైన దేశములోని యే యింటనైనను నేను కుషు ఠ్పొడ కలుగజేసినయెడల 

లేవీయకాండము 26:45 => నేను వారికి దేవుడనై యుండునటుల్ వారి పూరివ్కులను 

జనములయెదుట ఐగుపుత్లోనుండి రపిప్ంచి వారితో చేసిన నిబంధనను ఆ పూరివ్కులనుబటిట్ జాఞ్పకము 

చేసికొందును. నేను యెహోవాను అని చెపుప్ము అనెను. 
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సంఖాయ్కాండము 34:2 => కనాను దేశమున, అనగా పొలిమేరలచొపుప్న మీరు చీటుల్వేసి 

సావ్సథ్య్ముగా పంచుకొను కనాను దేశమున 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:8 => ఇదిగో ఆ దేశమును మీకు అపప్గించితిని మీరు వెళి ల్ యెహోవా మీ 

పితరులైన అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులకును వారి తరువాత వారి సంతానమునకును ఇచెచ్దనని 

నేను పర్మాణముచేసిన దేశమును సావ్ధీనపరచుకొనుడి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:5 => నీవు వారి దేశమునకు వచిచ్ దాని సావ్ధీనపరచుకొనుటకు నీ 

నీతియైనను నీ హృదయ యథారథ్తయైనను హేతువుకాదు. ఈ జనముల చెడుతనమునుబటిట్యే 

యెహోవా నీ పితరులైన అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులతో పర్మాణముచేసిన మాటను సాథ్పించుటకై 

నీ దేవుడైన యెహోవా వారిని నీ యెదుటనుండి వెళల్గొటుట్చునాన్డు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 26:3 => ఆ దినములలోనుండు యాజకునియొదద్కు పోయి యెహోవా మన 

పితరులకిచెచ్దనని పర్మాణము చేసిన దేశమునకు నేను వచిచ్యునన్ సంగతి నేడు నీ దేవుడైన 

యెహోవా సనిన్ధిని ఒపుప్కొనుచునాన్నని అతనితో చెపప్వలెను. 

నాయ్యాధిపతులు 2:1 => యెహోవా దూత గిలాగ్లునుండి బయలుదేరి బోకీమునకు వచిచ్ యీలాగు 

సెలవిచెచ్ను నేను మిముమ్ను ఐగుపుత్లోనుండి రపిప్ంచి, మీ పితరులకు పర్మాణముచేసిన దేశమునకు 

మిముమ్ను చేరిచ్ నీతో చేసిన నిబంధన నేనెనన్డును మీరను. 

2 రాజులు 13:23 => గాని యెహోవా వారిమీద జాలిపడి వారియందు దయయుంచి, అబార్హాము 

ఇసాస్కు యాకోబులతో తాను చేసియునన్ నిబంధననుబటిట్ వారియందు లక్షయ్ము నిలిపి, వారిని 

నాశము చేయనొలల్క యిపప్టికిని తన సముఖములోనుండి వారిని వెళల్గొటట్కయుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:17 => ఇసాస్కుతో చేసిన పర్మాణమును ఏరాప్టును నితయ్ము 

జాఞ్పకముంచుకొనుడి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:18 => వేయితరములవరకు ఆ మాట నిలుచునని ఆయన సెలవిచెచ్ను. 

నెహెమాయ్ 9:8 => అతడు నమమ్కమైన మనసుస్గల వాడని యెరిగి, కనానీయులు హితీత్యులు 

అమోరీయులు పెరిజీజ్యులు యెబూసీయులు గిరాగ్షీయులు అనువారి దేశమును అతని 

సంతతివారికిచుచ్నటుల్ ఆతనితో నిబంధన చేసినవాడవు నీవే. 
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నెహెమాయ్ 9:23 => వారి సంతతిని ఆకాశపు నక్షతర్ములంత విసాత్రముగా చేసి, పర్వేశించి 

సవ్తంతిర్ంచుకొనునటుల్ వారి పితరులకు నీవు వాగాద్నము చేసిన దేశములోనికి వారిని రపిప్ంపగా 

కీరత్నలు 47:9 => జనముల పర్ధానులు అబార్హాముయొకక్ దేవునికి జనులై కూడుకొనియునాన్రు. 

భూనివాసులు ధరించుకొను కేడెములు దేవునివి ఆయన మహోనన్తుడాయెను. 

కీరత్నలు 74:20 => లోకములోనునన్ చీకటిగల చోటులు బలాతాక్రుల నివాసములతో 

నిండియునన్వి. కాగా నిబంధనను జాఞ్పకము చేసికొనుము 

కీరత్నలు 105:10 => వారి సంఖయ్ కొదిద్గానుండగను ఆ కొదిద్మంది ఆ దేశమందు పరదేశులై 

యుండగను 

కీరత్నలు 105:12 => ఆ మాట యాకోబునకు కటట్డగాను ఇశార్యేలునకు నితయ్ నిబంధనగాను 

సిథ్రపరచియునాన్డు. 

సామెతలు 11:21 => నిశచ్యముగా భకిత్హీనునికి శిక్ష తపప్దు. నీతిమంతుల సంతానము 

విడిపింపబడును. 

సామెతలు 13:22 => మంచివాడు తన పిలల్ల పిలల్లను ఆసిత్కరత్లనుగా చేయును పాపాతుమ్ల ఆసిత్ 

నీతిమంతులకు ఉంచబడును. 

యెషయా 44:7 => ఆదిలోనునన్ జనమును నియమించినది మొదలుకొని నేను తెలియజేయుచు 

వచిచ్నటుల్ తెలియజేయగలవాడెవడు? అటిట్వాడెకక్డైన నుండినయెడల నాకు తెలియజెపప్వలెను ఆ 

సంగతి నాకు పర్చురింపవలెను అటిట్వారు భవిషయ్దివ్షయమును రాబోవు సంగతులను 

తెలియజెపుప్వారై యుండవలెను.  

యిరిమ్యా 11:4 => ఐగుపుత్దేశములోనుండి, ఆ యినుప కొలిమిలోనుండి నేను మీ పితరులను 

రపిప్ంచిన దినమున నేను ఈ ఆజఞ్ ఇచిచ్తిని నేడునన్టుట్గా పాలు తేనెలు పర్వహించు దేశమును మీ 

పితరులకిచెచ్దనని వారితో నేను చేసిన పర్మాణమును నేను నెరవేరుచ్నటుల్, మీరు నా వాకయ్ము విని 

నేను మీ కాజాఞ్పించు విధులనిన్టినిబటిట్ యీ నిబంధన వాకయ్ముల ననుసరించినయెడల మీరు నాకు 

జనులైయుందురు నేను మీకు దేవుడనైయుందును. 
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యిరిమ్యా 25:5 => మీరందరు మీ చెడ డ్మారగ్మును మీ దుషట్ కిర్యలను విడిచిపెటిట్ తిరిగినయెడల, 

యెహోవా మీకును మీ పితరులకును నితయ్నివాసముగా దయచేసిన దేశములో మీరు నివసింతురని 

చెపుప్టకై,  

యిరిమ్యా 31:1 => యెహోవా వాకుక్ ఇదే ఆ కాలమున నేను ఇశార్యేలు వంశసుథ్లకందరికి 

దేవుడనైయుందును, వారు నాకు పర్జలైయుందురు. 

యిరిమ్యా 31:33 => ఈ దినములైన తరువాత నేను ఇశార్యేలువారితోను యూదావారితోను 

చేయబోవు నిబంధన యిదే, వారి మనసుస్లలో నా ధరమ్విధి ఉంచెదను, వారి హృదయముమీద దాని 

వార్సెదను; యెహోవా వాకుక్ ఇదే. 

యిరిమ్యా 32:22 => మీకిచెచ్దనని వారి పితరులకు పర్మాణముచేసి, పాలు తేనెలు పర్వహించు ఈ 

దేశమును వారికిచిచ్తివి. 

యెహెజేక్లు 37:23 => వారిని ఏకజనముగా చేసి, వారికందరికి ఒక రాజునే నియమించెదను. తమ 

విగర్హములవలనగాని తాము చేసియునన్ హేయ కిర్యలవలనగాని యే అతికర్మ కిర్యలవలనగాని 

వారికమీదట తముమ్ను అపవితర్పరచుకొనరు; తాము నివసించిన చోటల్నిన్టిలో వారు మానక 

పాపములు ఇక చేయకుండ వారిని రకిష్ంచి వారిని పవితర్పరచెదను, అపుప్డు వారు నా జనులగుదురు, 

నేను వారి దేవుడనైయుందును.  

యెహెజేక్లు 47:14 => నేను పర్మాణముచేసి మీ పితరులకు ఈ దేశము ఇచిచ్తిని గనుక ఏమియు 

భేదములేకుండ మీలో పర్తివాడును దానిలో సావ్సథ్య్మునొందును; ఈలాగున అది మీకు 

సావ్సథ్య్మగును. 

మీకా 7:20 => పూరవ్కాలమున నీవు మా పితరులైన అబార్హాము యాకోబులకు పర్మాణము చేసిన 

సతయ్మును కనికరమును నీవు అనుగర్హింతువు. 

హబకూక్కు 3:9 => విలుల్ వరలోనుండి తీయబడియునన్ది నీ వాకుక్ తోడని పర్మాణము చేసి నీ 

బాణములను సిదధ్పరచియునాన్వు (సెలా.) భూమిని బదద్లుచేసి నదులను కలుగజేయుచునాన్వు. 

మతత్యి 19:14 => ఆయన శిషుయ్లు, తీసికొనివచిచ్నవారిని గదిద్ంపగా యేసు చినన్పిలల్లను 

అటంకపరచక వారిని నాయొదద్కు రానియుయ్డి; పరలోకరాజయ్ము ఈలాటివారిదని వారితో చెపిప్ 
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మారుక్ 12:26 => వారు లేచెదరని మృతులను గూరిచ్న సంగతి మోషే గర్ంథమందలి పొదను 

గురించిన భాగములో మీరు చదువలేదా? ఆ భాగములో దేవుడు నేను అబార్హాము దేవుడను ఇసాస్కు 

దేవుడను యాకోబు దేవుడనని అతనితో చెపెప్ను. 

యోహాను 20:17 => యేసు ఆమెతో నేను ఇంకను తండిర్యొదద్కు ఎకిక్పోలేదు గనుక ననున్ 

ముటుట్కొనవదుద్; అయితే నా సహోదరులయొదద్కు వెళి ల్నా తండిర్యు మీ తండిర్యు, నా దేవుడును మీ 

దేవుడునైన వానియొదద్కు ఎకిక్పోవుచునాన్నని వారితో చెపుప్మనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:39 => ఈ వాగాద్నము మీకును మీ పిలల్లకును దూరసుథ్లందరికిని, 

అనగా పర్భువైన మన దేవుడు తనయొదద్కు పిలిచిన వారికందరికిని చెందునని వారితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:5 => ఆయన ఇందులో అతనికి పాదము పటుట్నంత భూమినైనను 

సావ్సథ్య్ముగా ఇయయ్క, అతనికి కుమారుడు లేనపుప్డు అతనికిని, అతని తరువాత అతని 

సంతానమునకును దీనిని సావ్ధీనపరతునని అతనికి వాగాద్నము చేసెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:17 => ఇశార్యేలీయులారా, దేవునికి భయపడువారలారా, వినుడి. 

ఇశార్యేలను ఈ పర్జల దేవుడు మన పితరులను ఏరప్రచుకొని, వారు ఐగుపుత్ దేశమందు పరదేశులై 

యునన్పుప్డు ఆ పర్జలను హెచిచ్ంచి, తన భుజబలముచేత వారినకక్డనుండి తీసికొనివచిచ్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:19 => మరియు కనాను దేశములో ఏడు జాతుల వారిని నాశనముచేసి 

వారి దేశములను వీరికి సావ్సథ్య్ముగా పంచి యిచెచ్ను. 

రోమీయులకు 3:29 => దేవుడు యూదులకు మాతర్మే దేవుడా? అనయ్జనులకు దేవుడు కాడా? 

అవును, అనయ్జనులకును దేవుడే. 

2 కొరిందీయులకు 6:16 => దేవుని ఆలయమునకు విగర్హములతో ఏమి పొందిక? మనము 

జీవముగల దేవుని ఆలయమై యునాన్ము; అందుకు దేవుడీలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు. నేను వారిలో 

నివసించి సంచరింతును, నేను వారి దేవుడనైయుందును వారు నా పర్జలైయుందురు.  

2 కొరిందీయులకు 11:22 => వారు హెబీర్యులా? నేనును హెబీర్యుడనే. వారు ఇశార్యేలీయులా? 

నేనును ఇశార్యేలీయుడనే. వారు అబార్హాము సంతానమా? నేనును అటిట్వాడనే. 
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గలతీయులకు 3:16 => అబార్హామునకును అతని సంతానమునకును వాగాద్నములు చేయబడెను; 

ఆయన అనేకులనుగూరిచ్ అనన్టుట్ నీ సంతానములకును అని చెపప్క ఒకనిగూరిచ్ అనన్టే ట్ నీ 

సంతానమునకును అనెను; ఆ సంతానము కీర్సుత్ 

గలతీయులకు 3:17 => నేను చెపుప్నదేమనగా నాలుగువందల ముపప్ది సంవతస్రములైన తరువాత 

వచిచ్న ధరమ్శాసత్రము, వాగాద్నమును నిరరథ్కము చేయునంతగా పూరవ్మందు దేవునిచేత సిథ్రపరచబడిన 

నిబంధనను కొటిట్వేయదు. 

గలతీయులకు 4:7 => కాబటిట్ నీవిక దాసుడవు కావు కుమారుడవే. కుమారుడవైతే దేవుని దావ్రా 

వారసుడవు. 

హెబీర్యులకు 8:10 => ఆ దినములైన తరువాత ఇశార్యేలు ఇంటివారితో నేను చేయబోవు 

నిబంధన యేదనగా, వారి మనసుస్లో నా ధరమ్విధులను ఉంచెదను వారి హృదయములమీద వాటిని 

వార్యుదును నేను వారికి దేవుడునైయుందును వారు నాకు పర్జలై యుందురు. 

హెబీర్యులకు 11:8 => అబార్హాము పిలువబడినపుప్డు విశావ్సమునుబటిట్ ఆ పిలుపునకు లోబడి, 

తాను సావ్సథ్య్ముగా పొందనైయునన్ పర్దేశమునకు బయలువెళె ల్ను. మరియు ఎకక్డికి వెళల్వలెనో అది 

ఎరుగక బయలువెళె ల్ను 

హెబీర్యులకు 11:9 => విశావ్సమునుబటిట్ అతడును, అతనితో ఆ వాగాద్నమునకు సమాన 

వారసులైన ఇసాస్కు యాకోబు అనువారును, గుడారములలో నివసించుచు, అనుయ్ల దేశములో 

ఉనన్టుట్గా వాగద్తత్ దేశములో పరవాసులైరి.  

హెబీర్యులకు 11:16 => అయితే వారు మరి శేర్షఠ్మైన దేశమును, అనగా పరలోకసంబంధమైన 

దేశమును కోరుచునాన్రు. అందుచేత తాను వారి దేవుడనని అనిపించుకొనుటకు దేవుడు వారినిగూరిచ్ 

సిగుగ్పడడు; ఏలయనగా ఆయన వారికొరకు ఒక పటట్ణము సిదద్పరచియునాన్డు 

పర్కటన 21:3 => అపుప్డు ఇదిగో దేవుని నివాసము మనుషుయ్లతో కూడ ఉనన్ది, ఆయన వారితో 

కాపురముండును, వారాయన పర్జలైయుందురు, దేవుడు తానే వారి దేవుడైయుండి వారికి 

తోడైయుండును. 
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వచనము 9 

మరియు దేవుడు నీవును, నీవు మాతర్మే గాక నీ తరువాత వారి తరములలో నీ సంతతియు నా 

నిబంధనను గైకొనవలెను. 

కీరత్నలు 25:10 => ఆయన చేసిన నిబంధనను ఆయన నియమించిన శాసనములను గైకొనువారి 

విషయములో యెహోవా తోర్వలనిన్యు కృపా సతయ్మయములై యునన్వి  

కీరత్నలు 103:18 => ఆయన కృప యుగయుగములు నిలుచును ఆయన నీతి వారికి పిలల్పిలల్ 

తరమున నిలుచును. 

యెషయా 56:4 => నేను నియమించిన విశార్ంతిదినములను ఆచరించుచు నాకిషట్మైనవాటిని 

కోరుకొనుచు నా నిబంధన నాధారము చేసికొనుచునన్ షండులనుగూరిచ్ యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు  

యెషయా 56:5 => నా యింటను నా పార్కారములలోను ఒక భాగమును వారికిచెచ్దను కొడుకులు 

కూతుళుల్ అని యనిపించుకొనుటకంటె శేర్షఠ్మైన పేరు వారికి పెటుట్చునాన్ను కొటిట్వేయబడని నితయ్మైన 

పేరు వారికి పెటుట్చునాన్ను  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:25 => ఆ పర్వకత్లకును, దేవుడు అబార్హాముతో నీ సంతానమందు 

భూలోక వంశములనిన్యు ఆశీరవ్దింపబడునని చెపిప్ మీ పితరులతో చేసిన నిబంధనకును, మీరు 

వారసులై యునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:8 => మరియు ఆయన సునన్తి విషయమైన నిబంధన అతని 

కనుగర్హించెను. అతడు ఇసాస్కును కని ఆ నిబంధన చొపుప్న ఎనిమిదవ దినమందు అతనికి 

సునన్తిచేసెను; ఇసాస్కు యాకోబును యాకోబు పనిన్దద్రు గోతర్కరత్లను కని వారికి సునన్తి చేసిరి. 

2 కొరిందీయులకు 11:22 => వారు హెబీర్యులా? నేనును హెబీర్యుడనే. వారు ఇశార్యేలీయులా? 

నేనును ఇశార్యేలీయుడనే. వారు అబార్హాము సంతానమా? నేనును అటిట్వాడనే. 

వచనము 10 
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నాకును నీకును నీ తరువాత నీ సంతతికిని మధయ్ మీరు గైకొనవలసిన నా నిబంధన యేదనగా మీలో 

పర్తి మగవాడును సునన్తి పొందవలెను. 

ఆదికాండము 17:11 => మీరు మీ గోపాయ్ంగచరమ్మున సునన్తి పొందవలెను. అది నాకు నీకు 

మధయ్నునన్ నిబంధనకు సూచనగా ఉండును.  

ఆదికాండము 34:15 => మీలో పర్తి పురుషుడు సునన్తి పొంది మావలె నుండినయెడల సరి; 

నిరగ్మకాండము 4:25 => సిపోప్రా వాడిగల రాయి తీసికొని తన కుమారునికి సునన్తిచేసి అతని 

పాదములయొదద్ అది పడవేసి నిజముగా నీవు నాకు రకత్సంబంధమైన పెనిమిటివైతివనెను; అంతట 

ఆయన అతనిని విడిచెను. 

నిరగ్మకాండము 12:48 => నీయొదద్ నివసించు పరదేశి యెహోవా పసాక్ను ఆచరింపగోరినయెడల 

అతనికి కలిగిన పర్తి మగవాడు సునన్తి పొందవలెను; తరువాత అతడు సమాజములో చేరి దానిని 

ఆచరింపవచుచ్ను. అటిట్వాడు మీ దేశములో పుటిట్నవానితో సముడగును. సునన్తి పొందనివాడు దానిని 

తినకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 10:16 => కాబటిట్ మీరు సునన్తిలేని మీ హృదయమునకు సునన్తి చేసికొని 

యికమీదట ముషక్రులు కాకుండుడి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 30:6 => మరియు నీవు బర్దుకుటకై నీ పూరణ్హృదయముతోను నీ 

పూరాణ్తమ్తోను, నీ దేవుడైన యెహోవాను పేర్మించునటుల్ నీ దేవుడైన యెహోవా తనకు లోబడుటకు నీ 

హృదయమునకును నీ సంతతివారి హృదయమునకును సునన్తి చేయును. 

యెహోషువ 5:2 => ఆ సమయమున యెహోవా రాతికతుత్లు చేయించుకొని మరల 

ఇశార్యేలీయులకు సునన్తి చేయించుమని యెహోషువకు ఆజాఞ్పింపగా 

యెహోషువ 5:4 => యెహోషువ సునన్తి చేయించుటకు హేతువేమనగా, ఐగుపుత్లోనుండి 

బయలుదేరిన వారందరిలో యుదధ్సనన్దుధ్లైన పురుషులందరు ఐగుపుత్ మారగ్మున అరణయ్ములో 

చనిపోయిరి. 
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యిరిమ్యా 4:4 => అవిధేయులై యుండుట మానుకొని మీ దుషట్కిర్యలనుబటిట్ యెవడును 

ఆరిప్వేయలేనంతగా నా ఉగర్త అగిన్వలె కాలచ్కుండునటుల్ యూదావారలారా, యెరూషలేము 

నివాసులారా, యెహోవాకు లోబడియుండుడి. 

యిరిమ్యా 9:25 => అనయ్జనులందరును సునన్తి పొందనివారు గనుక, ఇశార్యేలీయులందరు 

హృదయ సంబంధమైన సునన్తి నొందినవారుకారు గనుక, రాబోవు దినములలో సునన్తిపొందియు 

సునన్తి లేనివారివలెనుండు 

యిరిమ్యా 9:26 => ఐగుపీత్యులను యూదావారిని ఎదోమీయులను అమోమ్నీయులను 

మోయాబీయులను గడ డ్పు పర్కక్లను కతిత్రించుకొను అరణయ్ నివాసులైన వారినందరిని నేను 

శికిష్ంచెదను, ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:8 => మరియు ఆయన సునన్తి విషయమైన నిబంధన అతని 

కనుగర్హించెను. అతడు ఇసాస్కును కని ఆ నిబంధన చొపుప్న ఎనిమిదవ దినమందు అతనికి 

సునన్తిచేసెను; ఇసాస్కు యాకోబును యాకోబు పనిన్దద్రు గోతర్కరత్లను కని వారికి సునన్తి చేసిరి. 

రోమీయులకు 2:28 => బాహయ్మునకు యూదుడైనవాడు యూదుడు కాడు; శరీరమందు బాహయ్మైన 

సునన్తి సునన్తి కాదు. 

రోమీయులకు 2:29 => అయితే అంతరంగమందు యూదుడైనవాడే యూదుడు. మరియు సునన్తి 

హృదయ సంబంధమైనదై ఆతమ్యందు జరుగునదే గాని అక్షరమువలన కలుగునది కాదు. అటిట్వానికి 

మెపుప్ మనుషుయ్లవలన కలుగదు దేవుని వలననే కలుగును 

రోమీయులకు 3:1 => అటల్యితే యూదునికి కలిగిన గొపప్తనమేమి? సునన్తివలన 

పర్యోజనమేమి? 

రోమీయులకు 3:25 => పూరవ్ము చేయబడిన పాపములను దేవుడు తన ఓరిమివలన 

ఉపేకిష్ంచినందున, ఆయన తన నీతిని కనువరచవలెనని 

రోమీయులకు 3:28 => కాగా ధరమ్శాసత్ర సంబంధమైన కిర్యలు లేకుండ విశావ్సము వలననే 

మనుషుయ్లు నీతిమంతులుగా తీరచ్బడుచునాన్రని యెంచుచునాన్ము. 
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రోమీయులకు 3:30 => దేవుడు ఒకడే గనుక, ఆయన సునన్తి గలవారిని విశావ్సమూలముగాను, 

సునన్తి లేనివారిని విశావ్సముదావ్రాను, నీతిమంతులనుగా తీరుచ్ను. 

రోమీయులకు 4:9 => ఈ ధనయ్వచనము సునన్తి గలవారినిగూరిచ్ చెపప్బడినదా సునన్తి 

లేనివారినిగూరిచ్కూడ చెపప్బడినదా? అబార్హాము యొకక్ విశావ్సమతనికి నీతి అని 

యెంచబడెననుచునాన్ము గదా? 

రోమీయులకు 4:10 => మంచిది; అది ఏ సిథ్తియందు ఎంచబడెను? సునన్తి కలిగియుండినపుప్డా 

సునన్తి లేనపుప్డా? సునన్తి కలిగియుండినపుప్డు కాదు సునన్తి లేనపుప్డే. 

రోమీయులకు 4:11 => మరియు సునన్తి లేనివారైనను, నమిమ్నవారికందరికి అతడు 

తండిర్యగుటవలన వారికి నీతి ఆరోపించుటకై, అతడు సునన్తి పొందకమునుపు, తనకు కలిగిన 

విశావ్సమువలననైన నీతికి ముదర్గా, సునన్తి అను గురుతు పొందెను. 

1 కొరిందీయులకు 7:18 => సునన్తి పొందినవాడెవడైనను పిలువబడెనా? అతడు సునన్తి 

పోగొటుట్కొనవలదు; సునన్తి పొందనివాడెవడైనను పిలువబడెనా? సునన్తి పొందవలదు. 

1 కొరిందీయులకు 7:19 => దేవుని ఆజఞ్లను అనుసరించుటయే ముఖయ్ము గాని సునన్తి 

పొందుటయందు ఏమియు లేదు, సునన్తి పొందకపోవుటయందు ఏమియు లేదు. 

గలతీయులకు 3:28 => ఇందులో యూదుడని గీర్సుదేశసుథ్డని లేదు, దాసుడని సవ్తంతుర్డని లేదు, 

పురుషుడని సతరీ అని లేదు; యేసుకీర్సుత్నందు మీరందరును ఏకముగా ఉనాన్రు. 

గలతీయులకు 5:3 => ధరమ్శాసత్రము యావతుత్ ఆచరింపబదుధ్డై యునాన్డని సునన్తి పొందిన పర్తి 

మనుషుయ్నికి నేను మరల దృఢముగ చెపుప్చునాన్ను. 

గలతీయులకు 5:4 => మీలో ధరమ్శాసత్రమువలన నీతిమంతులని తీరచ్బడువారెవరో వారు 

కీర్సుత్లోనుండి బొతిత్గా వేరుచేయబడి యునాన్రు, కృపలోనుండి తొలగిపోయి యునాన్రు. 

గలతీయులకు 5:5 => ఏలయనగా, మనము విశావ్సము గలవారమై నీతి కలుగునను నిరీక్షణ 

సఫలమగునని ఆతమ్దావ్రా ఎదురుచూచుచునాన్ము. 
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గలతీయులకు 5:6 => యేసుకీర్సుత్నందుండు వారికి సునన్తి పొందుటయందేమియు లేదు, 

పొందకపోవుటయందేమియు లేదు గాని పేర్మవలన కారయ్సాధ కమగు విశావ్ సమే 

పర్యోజనకరమగును. 

గలతీయులకు 6:12 => శరీర విషయమందు చకక్గా అగపడగోరువారెవరో వారు తాము కీర్సుత్ 

యొకక్ సిలువవిషయమై హింస పొందకుండుటకు మాతర్మే సునన్తి పొందవలెనని మిముమ్ను 

బలవంతము చేయుచునాన్రు 

ఎఫెసీయులకు 2:11 => కాబటిట్ మునుపు శరీర విషయములో అనయ్జనులై యుండి, 

శరీరమందుచేతితో చేయబడిన సునన్తి గలవారు అనబడిన వారిచేత సునన్తి లేనివారనబడిన మీరు 

ఫిలిపీప్యులకు 3:3 => ఎందుకనగా శరీరమును ఆసప్దము చేసికొనక దేవునియొకక్ ఆతమ్వలన 

ఆరాధించుచు, కీర్సుత్యేసునందు అతిశయపడుచునన్ మనమే సునన్తి ఆచరించువారము. 

కొలొసస్యులకు 2:11 => మీరును, కీర్సుత్ సునన్తియందు, శరీరేచఛ్లతో కూడిన సవ్భావమును 

విసరిజ్ంచి ఆయనయందుచేతులతో చేయబడని సునన్తి పొందితిరి. 

కొలొసస్యులకు 2:12 => మీరు బాపిత్సమ్మందు ఆయనతో కూడ పాతిపెటట్బడినవారై ఆయనను 

మృతులలోనుండి లేపిన దేవుని పర్భావమందు విశవ్సించుట దావ్రా ఆయనతో కూడ లేచితిరి. 

ఆదికాండము 17:23 => అపుప్డు అబార్హాము తన కుమారుడైన ఇషామ్యేలును, తన యింట పుటిట్న 

వారినందరిని, తన వెండితో కొనబడిన వారినందరిని, అబార్హాము ఇంటి మనుషుయ్లలో పర్తివానిని 

పటుట్కొని దేవుడు తనతో చెపిప్న పర్కారము ఆ దినమందే వారి వారి గోపాయ్ంగచరమ్మున సునన్తి 

చేసెను 

ఆదికాండము 21:4 => మరియు దేవుడు అబార్హాము కాజాఞ్పించిన పర్కారము అతడు ఎనిమిది 

దినముల వాడైన ఇసాస్కు అను తన కుమారునికి సునన్తి చేసెను. 

కీరత్నలు 103:18 => ఆయన కృప యుగయుగములు నిలుచును ఆయన నీతి వారికి పిలల్పిలల్ 

తరమున నిలుచును. 

మారుక్ 10:14 => యేసు అది చూచి కోపపడి చినన్బిడ డ్లను నాయెదద్కు రానియుయ్డి, వారి 

నాటంకపరచవదుద్; దేవుని రాజయ్ము ఈలాటివారిదే. 
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లూకా 1:13 => అపుప్డా దూత అతనితో జెకరాయ్ భయపడకుము; నీ పార్రథ్న వినబడినది, నీ 

భారయ్యైన ఎలీసబెతు నీకు కుమారుని కనును, అతనికి యోహాను అను పేరు పెటుట్దువు. 

యోహాను 7:22 => మోషే మీకు సునన్తి సంసాక్రమును నియమించెను, ఈ సంసాక్రము 

మోషేవలన కలిగినది కాదు, పితరులవలననే కలిగినది. అయినను విశార్ంతిదినమున మీరు 

మనుషుయ్నికి సునన్తి చేయుచునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:25 => ఆ పర్వకత్లకును, దేవుడు అబార్హాముతో నీ సంతానమందు 

భూలోక వంశములనిన్యు ఆశీరవ్దింపబడునని చెపిప్ మీ పితరులతో చేసిన నిబంధనకును, మీరు 

వారసులై యునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:1 => కొందరు యూదయనుండి వచిచ్ మీరు మోషే నియమించిన 

ఆచారము చొపుప్న సునన్తి పొందితేనే గాని రక్షణ పొందలేరని సహోదరులకు బోధించిరి. 

రోమీయులకు 4:10 => మంచిది; అది ఏ సిథ్తియందు ఎంచబడెను? సునన్తి కలిగియుండినపుప్డా 

సునన్తి లేనపుప్డా? సునన్తి కలిగియుండినపుప్డు కాదు సునన్తి లేనపుప్డే. 

రోమీయులకు 4:11 => మరియు సునన్తి లేనివారైనను, నమిమ్నవారికందరికి అతడు 

తండిర్యగుటవలన వారికి నీతి ఆరోపించుటకై, అతడు సునన్తి పొందకమునుపు, తనకు కలిగిన 

విశావ్సమువలననైన నీతికి ముదర్గా, సునన్తి అను గురుతు పొందెను. 

రోమీయులకు 9:4 => వీరు ఇశార్యేలీయులు; దతత్పుతర్తవ్మును మహిమయు నిబంధనలును 

ధరమ్శాసత్ర పర్ధానమును అరచ్నాచారాదులును వాగాద్నములును వీరివి. 

వచనము 11 

మీరు మీ గోపాయ్ంగచరమ్మున సునన్తి పొందవలెను. అది నాకు నీకు మధయ్నునన్ నిబంధనకు 

సూచనగా ఉండును.  

నిరగ్మకాండము 4:25 => సిపోప్రా వాడిగల రాయి తీసికొని తన కుమారునికి సునన్తిచేసి అతని 

పాదములయొదద్ అది పడవేసి నిజముగా నీవు నాకు రకత్సంబంధమైన పెనిమిటివైతివనెను; అంతట 

ఆయన అతనిని విడిచెను. 
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యెహోషువ 5:3 => యెహోషువ రాతికతుత్లు చేయించుకొని సునన్తిగిరి అను సథ్లము దగగ్ర 

ఇశార్యేలీయులకు సునన్తి చేయించెను. 

1 సమూయేలు 18:25 => అందుకు సౌలు ఫిలిషీత్యులచేత దావీదును పడగొటట్వలెననన్ తాతప్రయ్ము 

గలవాడై రాజు ఓలిని కోరక రాజు శతుర్వులమీద పగతీరుచ్కొనవలెనని ఫిలిషీత్యుల నూరు ముందోళుల్ 

కోరుచునాన్డని దావీదుతో చెపుప్డనెను. 

1 సమూయేలు 18:26 => సౌలు సేవకులు ఆ మాటలు దావీదునకు తెలియజేయగా తాను 

రాజునకు అలుల్డు కావలెననన్ కోరిక గలవాడై 

1 సమూయేలు 18:27 => గడువు దాటకమునుపే లేచి తనవారితో పోయి ఫిలిషీత్యులలో 

రెండువందల మందిని హతముచేసి వారి ముందోళుల్ తీసికొనివచిచ్ రాజునకు అలుల్డగుటకై కావలసిన 

లెకక్ పూరిత్చేసి అపప్గింపగా సౌలు తన కుమారెత్యైన మీకాలును అతనికిచిచ్ పెండిల్చేసెను. 

2 సమూయేలు 3:14 => మరియు దావీదు సౌలు కుమారుడగు ఇషోబ్షెతునొదద్కు దూతలను పంపి 

ఫిలిషీత్యులలో నూరుమంది ముందోళల్ను తెచిచ్ నేను పెండిల్చేసికొనిన మీకాలును నాకపప్గింపుమని 

చెపుప్డనగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:8 => మరియు ఆయన సునన్తి విషయమైన నిబంధన అతని 

కనుగర్హించెను. అతడు ఇసాస్కును కని ఆ నిబంధన చొపుప్న ఎనిమిదవ దినమందు అతనికి 

సునన్తిచేసెను; ఇసాస్కు యాకోబును యాకోబు పనిన్దద్రు గోతర్కరత్లను కని వారికి సునన్తి చేసిరి. 

రోమీయులకు 4:11 => మరియు సునన్తి లేనివారైనను, నమిమ్నవారికందరికి అతడు 

తండిర్యగుటవలన వారికి నీతి ఆరోపించుటకై, అతడు సునన్తి పొందకమునుపు, తనకు కలిగిన 

విశావ్సమువలననైన నీతికి ముదర్గా, సునన్తి అను గురుతు పొందెను. 

ఆదికాండము 9:12 => మరియు దేవుడు నాకును మీకును మీతోకూడ నునన్ సమసత్ జీవరాసులకును 

మధయ్ నేను తరతరములకు ఏరప్రచుచునన్ నిబంధనకు గురుతు ఇదే. 

ఆదికాండము 17:10 => నాకును నీకును నీ తరువాత నీ సంతతికిని మధయ్ మీరు గైకొనవలసిన నా 

నిబంధన యేదనగా మీలో పర్తి మగవాడును సునన్తి పొందవలెను. 
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ఆదికాండము 34:14 => మేము ఈ కారయ్ము చేయలేము, సునన్తి చేయించుకొనని వానికి మా 

సహోదరిని ఇయయ్లేము, అది మాకు అవమానమగును. 

నిరగ్మకాండము 12:13 => మీరునన్ యిండల్మీద ఆ రకత్ము మీకు గురుతుగా ఉండును. నేను ఆ 

రకత్మును చూచి మిముమ్ను నశింపచేయక దాటిపోయెదను . నేను ఐగుపుత్దేశమును 

పాడుచేయుచుండగా మిముమ్ సంహరించుటకు తెగులు మీ మీదికి రాదు. 

నిరగ్మకాండము 31:16 => ఇశార్యేలీయులు తమ తర తరములకు విశార్ంతిదినాచారమును 

అనుసరించి ఆ దినము నాచరింపవలెను; అది నితయ్ నిబంధన. 

లేవీయకాండము 12:3 => ఎనిమిదవ దినమున బిడ డ్కు సునన్తి చేయింపవలెను. 

వచనము 12 

ఎనిమిది దినముల వయసుస్ గలవాడు, అనగా నీ యింట పుటిట్నవాడైనను, నీ సంతానము కాని 

అనుయ్నియొదద్ వెండితో కొనబడినవాడైనను, మీ తరములలో పర్తి మగవాడు మీలో సునన్తి 

పొందవలెను. 

ఆదికాండము 21:4 => మరియు దేవుడు అబార్హాము కాజాఞ్పించిన పర్కారము అతడు ఎనిమిది 

దినముల వాడైన ఇసాస్కు అను తన కుమారునికి సునన్తి చేసెను. 

లేవీయకాండము 12:3 => ఎనిమిదవ దినమున బిడ డ్కు సునన్తి చేయింపవలెను. 

లూకా 1:59 => ఎనిమిదవ దినమున వారు ఆ శిశువుకు సునన్తి చేయవచిచ్, తండిర్ పేరును బటిట్ 

జెకరాయ్ అను పేరు వానికి పెటట్బోవుచుండగా 

లూకా 2:21 => ఆ శిశువునకు సునన్తి చేయవలసిన యెనిమిదవ దినము వచిచ్నపుప్డు, 

గరభ్మందాయన పడకమునుపు దేవదూత చేత పెటట్బడిన యేసు అను పేరు వారు ఆయనకు పెటిట్రి. 

యోహాను 7:22 => మోషే మీకు సునన్తి సంసాక్రమును నియమించెను, ఈ సంసాక్రము 

మోషేవలన కలిగినది కాదు, పితరులవలననే కలిగినది. అయినను విశార్ంతిదినమున మీరు 

మనుషుయ్నికి సునన్తి చేయుచునాన్రు. 
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యోహాను 7:23 => మోషే ధరమ్శాసత్రము మీరకుండునటుల్ ఒక మనుషుయ్డు విశార్ంతిదినమున 

సునన్తిపొందును గదా. ఇటుల్ండగా నేను విశార్ంతిదినమున ఒక మనుషుయ్ని పూరణ్సవ్సథ్త గలవానిగా 

చేసినందుకు మీరు నామీద ఆగర్హపడుచునాన్రేమి? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:8 => మరియు ఆయన సునన్తి విషయమైన నిబంధన అతని 

కనుగర్హించెను. అతడు ఇసాస్కును కని ఆ నిబంధన చొపుప్న ఎనిమిదవ దినమందు అతనికి 

సునన్తిచేసెను; ఇసాస్కు యాకోబును యాకోబు పనిన్దద్రు గోతర్కరత్లను కని వారికి సునన్తి చేసిరి. 

రోమీయులకు 2:28 => బాహయ్మునకు యూదుడైనవాడు యూదుడు కాడు; శరీరమందు బాహయ్మైన 

సునన్తి సునన్తి కాదు. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:5 => ఎనిమిదవ దినమున సునన్తి పొందితిని, ఇశార్యేలు వంశపువాడనై, 

బెనాయ్మీను గోతర్ములో పుటిట్ హెబీర్యుల సంతానమైన హెబీర్యుడనై, ధరమ్శాసత్ర విషయము 

పరిసయుయ్డనై, 

ఆదికాండము 17:23 => అపుప్డు అబార్హాము తన కుమారుడైన ఇషామ్యేలును, తన యింట పుటిట్న 

వారినందరిని, తన వెండితో కొనబడిన వారినందరిని, అబార్హాము ఇంటి మనుషుయ్లలో పర్తివానిని 

పటుట్కొని దేవుడు తనతో చెపిప్న పర్కారము ఆ దినమందే వారి వారి గోపాయ్ంగచరమ్మున సునన్తి 

చేసెను 

నిరగ్మకాండము 12:48 => నీయొదద్ నివసించు పరదేశి యెహోవా పసాక్ను ఆచరింపగోరినయెడల 

అతనికి కలిగిన పర్తి మగవాడు సునన్తి పొందవలెను; తరువాత అతడు సమాజములో చేరి దానిని 

ఆచరింపవచుచ్ను. అటిట్వాడు మీ దేశములో పుటిట్నవానితో సముడగును. సునన్తి పొందనివాడు దానిని 

తినకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 12:49 => దేశసుథ్నికిని మీలో నివసించు పరదేశికిని దీనిగూరిచ్ ఒకటే విధి 

యుండవలెననెను. 

ఆదికాండము 14:14 => అబార్ము తన తముమ్డు చెరపటట్బడెనని విని తన యింట పుటిట్ 

అలవరచబడిన మూడువందల పదునెనమండుగురిని వెంటబెటుట్కొని దాను మటుట్కు ఆ రాజులను 

తరిమెను. 
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నిరగ్మకాండము 12:44 => వెండితో కొనబడిన దాసుడు సునన్తి పొందినవాడైతే దాని తినవచుచ్ను. 

పర్సంగి 2:7 => పనివారిని పని కతెత్లను సంపాదించుకొంటిని; నా యింట పుటిట్న దాసులు 

నాకుండిరి; యెరూషలేమునందు నాకు ముందుండిన వారందరికంటె ఎకుక్వగా పసుల మందలును 

గొఱ ఱ్ మేకల మందలును బహు విసాత్రముగా సంపాదించుకొంటిని. 

యోనా 4:10 => అందుకు యెహోవా నీవు కషట్పడకుండను పెంచకుండను ఒక రాతిర్లోనే పుటిట్ 

పెరిగి ఒక రాతిర్లో గానే వాడిపోయిన యీ సొరచెటుట్ విషయములో నీవు విచారపడుచునాన్వే; 

వచనము 13 

నీ యింట పుటిట్నవాడును నీ వెండితో కొనబడినవాడును, తపప్క సునన్తి పొందవలెను. అపుప్డు నా 

నిబంధన మీ శరీరమందు నితయ్ నిబంధనగా ఉండును. 

ఆదికాండము 14:14 => అబార్ము తన తముమ్డు చెరపటట్బడెనని విని తన యింట పుటిట్ 

అలవరచబడిన మూడువందల పదునెనమండుగురిని వెంటబెటుట్కొని దాను మటుట్కు ఆ రాజులను 

తరిమెను. 

ఆదికాండము 15:3 => మరియు అబార్ము ఇదిగో నీవు నాకు సంతానమియయ్లేదు గనుక నా 

పరివారములో ఒకడు నాకు వారసుడగునని చెపప్గా 

నిరగ్మకాండము 12:44 => వెండితో కొనబడిన దాసుడు సునన్తి పొందినవాడైతే దాని తినవచుచ్ను. 

నిరగ్మకాండము 21:4 => వాని యజమానుడు వానికి భారయ్నిచిచ్న తరువాత ఆమె వానివలన 

కుమారులనైనను కుమారెత్లనైనను కనినయెడల ఆ భారయ్యు ఆమె పిలల్లును ఆమె యజమానుని 

సొతత్గుదురుకాని వాడు ఒంటిగానే పోవలెను. 

ఆదికాండము 37:27 => ఈ ఇషామ్యేలీయులకు వానిని అమిమ్ వేయుదము రండి; వాడు మన 

సహోదరుడు మన రకత్ సంబంధి గదా? వానికి హాని యేమియు చేయరాదని తన సహోదరులతో 

చెపెప్ను. అందుకతని సహోదరులు సమమ్తించిరి. 

ఆదికాండము 37:36 => మిదాయ్నీయులు ఐగుపుత్నకు అతని తీసికొనిపోయి, ఫరోయొకక్ 

ఉదోయ్గసుథ్డును రాజ సంరక్షక సేనాధిపతియునైన పోతీఫరునకు అతనిని అమిమ్ వేసిరి. 
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ఆదికాండము 39:1 => యాసేపును ఐగుపుత్నకు తీసికొని వచిచ్నపుప్డు ఫరో యొకక్ ఉదోయ్గసుథ్డును 

రాజసంరక్షక సేనాధిపతియునైన పోతీఫరను నొక ఐగుపీత్యుడు, అకక్డికి అతని తీసికొని వచిచ్న 

ఇషామ్యేలీయులయొదద్ నతని కొనెను. 

నిరగ్మకాండము 21:2 => నీవు హెబీర్యుడైన దాసుని కొనినయెడల వాడు ఆరు సంవతస్రములు 

దాసుడైయుండి యేడవ సంవతస్రమున ఏమియు ఇయయ్కయే నినున్ విడిచి సవ్తంతుర్డగును. 

నిరగ్మకాండము 21:16 => ఒకడు నరుని దొంగిలించి అమిమ్నను, తనయొదద్ నుంచుకొనినను, 

వాడు నిశచ్యముగా మరణశిక్ష నొందును. 

నెహెమాయ్ 5:5 => మా పార్ణము మా సహోదరుల పార్ణము వంటిది కాదా? మా పిలల్లు వారి 

పిలల్లను పోలిన వారు కారా? మా కుమారులను మా కుమారెత్లను దాసులగుటకై అపప్గింపవలసి 

వచెచ్ను; ఇపప్టికిని మా కుమారెత్లలో కొందరు దాసతవ్ములో నునాన్రు, మా భూములును మా 

దార్క్షతోటలును అనుయ్లవశమున నుండగా వారిని విడిపించుటకు మాకు శకిత్ చాలకునన్దని చెపప్గా 

నెహెమాయ్ 5:8 => అనుయ్లకు అమమ్బడిన మా సహోదరులైన యూదులను మా శకిత్కొలది మేము 

విడిపించితివిు, మీరు మీ సహోదరులను అముమ్దురా? వారు మనకు అమమ్బడవచుచ్నా? అని వారితో 

చెపప్గా, వారు ఏమియు చెపప్లేక ఊరకుండిరి. 

మతత్యి 18:25 => అపుప్ తీరుచ్టకు వానియొదద్ ఏమియు లేనందున, వాని యజమానుడు వానిని, 

వాని భారయ్ను, పిలల్లను వానికి కలిగినది యావతుత్ను అమిమ్, అపుప్ తీరచ్వలెనని ఆజాఞ్పించెను. 

ఆదికాండము 9:16 => ఆ ధనుసుస్ మేఘములో నుండును. నేను దాని చూచి దేవునికిని భూమిమీద 

నునన్ సమసత్ శరీరులలో పార్ణముగల పర్తి దానికిని మధయ్నునన్ నితయ్ నిబంధనను జాఞ్పకము 

చేసికొందుననెను. 

ఆదికాండము 48:4 => ఇదిగో నీకు సంతానాభివృదిధ్ పొందించి నినున్ విసత్రింపచేసి నీవు జనముల 

సమూహమగునటుల్ చేసి, నీ తరువాత నీ సంతానమునకు ఈ దేశమును నితయ్సావ్సథ్య్ముగా ఇచెచ్దనని 

సెలవిచెచ్ను 

నిరగ్మకాండము 6:4 => మరియు వారు పరవాసము చేసిన దేశమగు కనానుదేశమును 

వారికిచుచ్టకు నా నిబంధనను వారితో సిథ్రపరచితిని. 
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లేవీయకాండము 10:15 => హోమదర్వయ్ రూపమైన కొర్వువ్ను గాక యెహోవా సనిన్ధిని 

అలాల్డింపబడిన దానిగా దానిని అలాల్డించునటుల్ పర్తిషిఠ్తమైన జబబ్ను అలాల్డించు బోరను 

తీసికొనిరావలెను. నితయ్మైన కటట్డచొపుప్న అవి నీకును నీ కుమారులకును చెందును. అటుల్ యెహోవా 

ఆజాఞ్పించెను. 

లేవీయకాండము 22:11 => అయితే యాజకుడు కర్యధనమిచిచ్ కొనినవాడును అతని యింట 

పుటిట్నవాడును అతడు తిను ఆహారమును తినవచుచ్ను. 

కీరత్నలు 25:14 => యెహోవా మరమ్ము ఆయనయందు భయభకుత్లు గలవారికి తెలిసియునన్ది 

ఆయన తన నిబంధనను వారికి తెలియజేయును.  

పర్సంగి 2:7 => పనివారిని పని కతెత్లను సంపాదించుకొంటిని; నా యింట పుటిట్న దాసులు 

నాకుండిరి; యెరూషలేమునందు నాకు ముందుండిన వారందరికంటె ఎకుక్వగా పసుల మందలును 

గొఱ ఱ్ మేకల మందలును బహు విసాత్రముగా సంపాదించుకొంటిని. 

యెషయా 24:5 => లోకనివాసులు ధరమ్శాసనములను అతికర్మించియునాన్రు కటట్డను మారిచ్ 

నితయ్నిబంధనను మీరియునాన్రు. దాని నివాసులచేత లోకము అపవితర్మాయెను. 

వచనము 14 

సునన్తి పొందని మగవాడు, అనగా ఎవని గోపాయ్ంగచరమ్మున సునన్తి చేయబడదో అటిట్వాడు తన 

జనులలోనుండి కొటిట్వేయబడును. వాడు నా నిబంధనను మీరియునాన్డని అబార్హాముతో చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 4:24 => అతడు పోవు మారగ్మున సతర్ములో యెహోవా అతనిని ఎదురొక్ని అతని 

చంపచూడగా 

నిరగ్మకాండము 4:25 => సిపోప్రా వాడిగల రాయి తీసికొని తన కుమారునికి సునన్తిచేసి అతని 

పాదములయొదద్ అది పడవేసి నిజముగా నీవు నాకు రకత్సంబంధమైన పెనిమిటివైతివనెను; అంతట 

ఆయన అతనిని విడిచెను. 

నిరగ్మకాండము 4:26 => అపుప్డు ఆమె ఈ సునన్తినిబటిట్ నీవు నాకు రకత్సంబంధమైన 

పెనిమిటివైతివనెను. 
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నిరగ్మకాండము 12:15 => ఏడు దినములు పులియని రొటెట్లను తినవలెను. మొదటి దినమున మీ 

యిండల్లోనుండి పొంగినది పారవేయవలెను. మొదటి దినము మొదలుకొని యేడవ దినము వరకు 

పులిసిన దానిని తిను పర్తి మనుషుయ్డు ఇశార్యేలీయులలోనుండి కొటిట్వేయబడును. 

నిరగ్మకాండము 12:19 => ఏడు దినములు మీ యిండల్లో పొంగినదేదియును ఉండకూడదు, 

పులిసినదానిని తినువాడు అనుయ్డేగాని దేశములో పుటిట్నవాడేగాని ఇశార్యేలీయుల సమాజములో 

నుండక కొటిట్వేయబడును. 

నిరగ్మకాండము 30:33 => దానివంటిది కలుపువాడును అనుయ్నిమీద దానిని పోయువాడును తన 

పర్జలలోనుండి కొటిట్వేయబడవలెనని చెపుప్ము. 

నిరగ్మకాండము 30:38 => దాని వాసన చూచుటకు దానివంటిది చేయువాడు తన పర్జలలోనుండి 

కొటిట్వేయబడును. 

లేవీయకాండము 7:20 => ఒకడు తనకు అపవితర్త కలిగియుండగా యెహోవాకు అరిప్ంచు 

సమాధానబలి పశువుమాంసములో కొంచెమైనను తినినయెడల వాడు పర్జలలోనుండి 

కొటిట్వేయబడును. 

లేవీయకాండము 7:21 => ఎవడు మనుషుయ్ల అపవితర్తనే గాని అపవితర్మైన జంతువునే గాని యే 

అపవితర్మైన వసుత్వునే గాని తాకి యెహోవాకు అరిప్ంచు సమాధానబలి పశువు మాంసమును తినునో 

వాడు పర్జలలోనుండి కొటిట్వేయబడును. 

లేవీయకాండము 7:25 => ఏలయనగా మనుషుయ్లు యెహోవాకు హోమముగా అరిప్ంచు 

జంతువులలో దేని కొర్వువ్నైనను తినినవాడు తన పర్జలలోనుండి కొటిట్వేయబడును. 

లేవీయకాండము 7:27 => ఎవడు రకత్ము తినునో వాడు తన పర్జలలోనుండి కొటిట్వేయబడును.  

లేవీయకాండము 18:29 => ఎవరు అటిట్ హేయ కిర్యలలో దేనినైనను చేయుదురో వారు 

పర్జలలొనుండి కొటిట్వేయబడుదురు. 

లేవీయకాండము 19:8 => దానిని తినువాడు తన దోషశిక్షను భరించును. వాడు యెహోవాకు 

పరిశుదధ్మైన దానిని అపవితర్పరచెను. వాడు పర్జలలోనుండి కొటిట్వేయబడును. 
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సంఖాయ్కాండము 15:30 => అయితే దేశమందు పుటిట్నవాడేగాని పరదేశియేగాని యెవడైనను 

సాహసించి పాపముచేసినయెడల 

సంఖాయ్కాండము 15:31 => వాడు యెహోవాను తృణీకరించినవాడగును గనుక అటిట్వాడు 

నిశచ్యముగా జనులలో నుండకుండ కొటిట్వేయబడును; వాడు యెహోవా మాటను అలక్షయ్ముచేసి 

ఆయన ఆజఞ్ను మీరినందున నిశచ్యముగా కొటిట్వేయబడును; వాని దోషశిక్షకు వాడే కారకుడు. 

యెహోషువ 5:2 => ఆ సమయమున యెహోవా రాతికతుత్లు చేయించుకొని మరల 

ఇశార్యేలీయులకు సునన్తి చేయించుమని యెహోషువకు ఆజాఞ్పింపగా 

యెహోషువ 5:3 => యెహోషువ రాతికతుత్లు చేయించుకొని సునన్తిగిరి అను సథ్లము దగగ్ర 

ఇశార్యేలీయులకు సునన్తి చేయించెను. 

యెహోషువ 5:4 => యెహోషువ సునన్తి చేయించుటకు హేతువేమనగా, ఐగుపుత్లోనుండి 

బయలుదేరిన వారందరిలో యుదధ్సనన్దుధ్లైన పురుషులందరు ఐగుపుత్ మారగ్మున అరణయ్ములో 

చనిపోయిరి. 

యెహోషువ 5:5 => బయలుదేరిన పురుషులందరు సునన్తి పొందినవారే కాని ఐగుపుత్లోనుండి 

బయలుదేరిన తరువాత అరణయ్మారగ్మందు పుటిట్న వారిలో ఎవరును సునన్తి పొందియుండలేదు. 

యెహోషువ 5:6 => యెహోవా మనకు ఏ దేశమును ఇచెచ్దనని వారి పితరులతో పర్మాణము 

చేసెనో, పాలు తేనెలు పర్వహించు ఆ దేశమును తాను వారికి చూపింపనని యెహోవా పర్మాణము 

చేసియుండెను గనుక ఐగుపుత్లోనుండి వచిచ్న ఆ యోధులందరు యెహోవా మాట వినకపోయినందున 

వారు నశించువరకు ఇశార్యేలీయులు నలువది సంవతస్రములు అరణయ్ములో సంచరించుచు వచిచ్రి. 

యెహోషువ 5:7 => ఆయన వారికి పర్తిగా పుటిట్ంచిన వారి కుమారులు సునన్తి పొందియుండలేదు 

గనుక వారికి సునన్తి చేయించెను; ఏలయనగా మారగ్మున వారికి సునన్తి జరుగలేదు. 

యెహోషువ 5:8 => కాబటిట్ ఆ సమసత్ జనము సునన్తి పొందుట తీరిన తరువాత తాము 

బాగుపడువరకు పాళెములోని తమ చోటల్ నిలిచిరి. 

యెహోషువ 5:9 => అపుప్డు యెహోవా నేడు నేను ఐగుపుత్ అవమానము మీ మీద నుండకుండ 

దొరలించివేసి యునాన్నని యెహోషువతో ననెను. అందుచేత నేటివరకు ఆ చోటికి గిలాగ్లను పేరు. 
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యెహోషువ 5:10 => ఇశార్యేలీయులు గిలాగ్లులో దిగి ఆ నెల పదునాలుగవ తేదిని 

సాయంకాలమున యెరికో మైదానములో పసాక్ పండుగను ఆచరించిరి. 

యెహోషువ 5:11 => పసాక్ పోయిన మరునాడు వారు ఈ దేశపు పంటను తినిరి. ఆ దినమందే 

వారు పొంగకయు వేచబడియునునన్ భక్షయ్ములను తినిరి. 

యెహోషువ 5:12 => మరునాడు వారు ఈ దేశపు పంటను తినుచుండగా మనాన్ మానిపోయెను; 

అటుతరువాత ఇశార్యేలీయులకు మనాన్ దొరకకపోయెను. ఆ సంవతస్రమున వారు కనానుదేశపు 

పంటను తినిరి. 

కీరత్నలు 55:20 => తమతో సమాధానముగా నునన్వారికి వారు బలాతాక్రము చేయుదురు తాము 

చేసిన నిబంధన నతికర్మింతురు.  

యెషయా 24:5 => లోకనివాసులు ధరమ్శాసనములను అతికర్మించియునాన్రు కటట్డను మారిచ్ 

నితయ్నిబంధనను మీరియునాన్రు. దాని నివాసులచేత లోకము అపవితర్మాయెను. 

యెషయా 33:8 => రాజమారగ్ములు పాడైపోయెను తోర్వను నడచువారు లేకపోయిరి అషూష్రు 

నిబంధన మీరెను పటట్ణములను అవమానపరచెను నరులను తృణీకరించెను.  

యిరిమ్యా 11:10 => ఏదనగా వారు నా మాటలు విననొలల్కపోయిన తమ పితరుల దోషచరయ్లను 

జరుప తిరిగియునాన్రు; మరియు వారు అనయ్దేవతలను పూజించుటకై వాటిని అనుసరించుచు, వారి 

పితరులతో నేను చేసిన నిబంధనను ఇశార్యేలు వంశసుథ్లును యూదా వంశసుథ్లును భంగము 

చేసియునాన్రు.  

యిరిమ్యా 31:32 => అది ఐగుపుత్లోనుండి వారిని రపిప్ంచుటకై నేను వారిని చెయియ్ పటుట్కొనిన 

దినమున, వారి పితరులతో నేను చేసిన నిబంధనవంటిది కాదు; నేను వారి పెనిమిటినైనను వారు ఆ 

నిబంధనను భంగము చేసికొనిరి; యిదే యెహోవా వాకుక్. 

1 కొరిందీయులకు 11:27 => కాబటిట్ యెవడు అయోగయ్ముగా పర్భువుయొకక్ రొటెట్ను తినునో, లేక 

ఆయన పాతర్లోనిది తార్గునో, వాడు పర్భువుయొకక్ శరీరమును గూరిచ్యు రకత్మును గూరిచ్యు 

అపరాధియగును. 
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1 కొరిందీయులకు 11:29 => పర్భువు శరీరమని వివేచింపక తిని తార్గువాడు తనకు శికాష్విధి 

కలుగుటకే తిని తార్గుచునాన్డు. 

లేవీయకాండము 17:4 => పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్కు దానిని ముందు తేక 

పాళెములో వధించినను పాళెమునకు వెలుపల వధించినను ఆ మనుషుయ్డు తన పర్జలలోనుండి 

కొటిట్వేయబడును; 

లేవీయకాండము 23:29 => ఆ దినమున తనున్ తాను దుఃఖపరుచుకొనని పర్తివాడు తన 

పర్జలలోనుండి కొటిట్వేయబడును. 

లేవీయకాండము 23:30 => ఆ దినమున ఏ పనినైనను చేయు పర్తివానిని వాని పర్జలలో 

నుండకుండ నాశము చేసెదను. 

లేవీయకాండము 26:15 => నా కటట్డలను నిరాకరించినయెడలను, నా ఆజఞ్లనిన్టిని అనుసరింపక 

నా నిబంధనను మీరునటుల్ మీరు నా తీరుప్ల విషయమై అసహియ్ంచుకొనినయెడలను, 

సంఖాయ్కాండము 9:13 => పర్యాణములో ఉండని పవితుర్డు పసాక్ను ఆచరించుట మానినయెడల 

ఆ మనుషుయ్డు తన జనులలోనుండి కొటిట్వేయబడును. అతడు యెహోవా అరప్ణమును దాని 

నియామక కాలమున అరిప్ంపలేదు గనుక ఆ మనుషుయ్డు తన పాపమును తానే భరింపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 19:20 => అపవితుర్డు పాపశుదిధ్ చేసికొననియెడల అటిట్ మనుషుయ్డు 

సమాజములోనుండి కొటిట్వేయబడును; వాడు యెహోవా పరిశుదధ్సథ్లమును అపవితర్పరచెను; 

పాపపరిహారజలము వానిమీద పోర్కిష్ంపబడలేదు; వాడు అపవితుర్డు. 

యెహెజేక్లు 44:7 => ఆహారమును కొర్వువ్ను రకత్మును మీరు నా కరిప్ంచునపుప్డు నా పరిశుదధ్ 

సథ్లములో ఉండి దాని నపవితర్పరచునటుల్ హృదయమందును, శరీరమందును సునన్తిలేని అనుయ్లను 

దానిలోనికి మీరు తోడుకొనిరాగా వారు మీ హేయ కిర్యలనిన్టిని ఆధారముచేసికొని నా నిబంధనను 

భంగపరచిరి. 

గలతీయులకు 5:12 => మిముమ్ను కలవరపెటుట్వారు తముమ్ను తాము ఛేదించుకొనుట మేలు. 

వచనము 15 
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మరియు దేవుడు నీ భారయ్యైన శారయి పేరు శారయి అనవదుద్; ఏలయనగా ఆమె పేరు శారా 

ఆదికాండము 17:5 => మరియు ఇకమీదట నీ పేరు అబార్ము అనబడదు; నినున్ అనేక జనములకు 

తండిర్నిగా నియమించితిని గనుక నీ పేరు అబార్హాము అనబడును. 

ఆదికాండము 32:28 => అపుప్డు ఆయన నీవు దేవునితోను మనుషుయ్లతోను పోరాడి గెలిచితివి 

గనుక ఇకమీదట నీ పేరు ఇశార్యేలే గాని యాకోబు అనబడదని చెపెప్ను. 

2 సమూయేలు 12:25 => యెహోవా అతనిని పేర్మించి నాతాను అను పర్వకత్ను పంపగా అతడు 

యెహోవా ఆజఞ్నుబటిట్ యదీదాయ్1 అని అతనికి పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 11:29 => అబార్మును నాహోరును వివాహము చేసికొనిరి. అబార్ము భారయ్ పేరు 

శారయి; నాహోరు భారయ్ పేరు మిలాక్, ఆమె మిలాక్కును ఇసాక్కును తండిర్యైన హారాను కుమారెత్. 

ఆదికాండము 24:36 => నా యజమానుని భారయ్యైన శారా వృదాధ్పయ్ములో నా యజమానునికి 

కుమారుని కనెను; నా యజమానుడు తనకు కలిగినది యావతుత్ను అతనికిచిచ్యునాన్డు; 

ఆదికాండము 35:10 => అపుప్డు దేవుడు అతనితో నీ పేరు యాకోబు; ఇకమీదట నీ పేరు యాకోబు 

అనబడదు; నీ పేరు ఇశార్యేలు అని చెపిప్ అతనికి ఇశార్యేలు అను పేరు పెటెట్ను. 

యెషయా 51:1 => నీతిని అనుసరించుచు యెహోవాను వెదకుచు నుండువారలారా, నా మాట 

వినుడి మీరు ఏ బండనుండి చెకక్బడితిరో దాని ఆలోచించుడి మీరు ఏ గుంటనుండి తవవ్బడితిరో దాని 

ఆలోచించుడి  

యెషయా 62:2 => జనములు నీ నీతిని కనుగొనును రాజులందరు నీ మహిమను చూచెదరు 

యెహోవా నియమింపబోవు కొర్తత్పేరు నీకు పెటట్బడును. 

యిరిమ్యా 20:3 => మరునాడు పషూరు యిరీమ్యాను బొండలోనుండి విడిపింపగా యిరీమ్యా 

అతనితో ఇటల్నెను యెహోవా నీకు పషూరను పేరు పెటట్డు గాని మాగోరిమ్సాస్బీబ  అని నీకు పేరు 

పెటుట్ను. 

గలతీయులకు 4:23 => అయినను దాసివలన పుటిట్నవాడు శరీరపర్కారము పుటెట్ను, 

సవ్తంతుర్రాలివలన పుటిట్నవాడు వాగాద్నమునుబటిట్ పుటెట్ను. 
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వచనము 16 

నేనామెను ఆశీరవ్దించి ఆమెవలన నీకు కుమారుని కలుగజేసెదను; నేనామెను ఆశీరవ్దించెదను; ఆమె 

జనములకు తలిల్యై యుండును; జనముల రాజులు ఆమెవలన కలుగుదురని అబార్హాముతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 1:28 => దేవుడు వారిని ఆశీరవ్దించెను; ఎటల్నగా మీరు ఫలించి అభివృదిధ్పొంది 

విసత్రించి భూమిని నిండించి దానిని లోపరచుకొనుడి; సముదర్పు చేపలను ఆకాశ పకుష్లను 

భూమిమీద పార్కు పర్తి జీవిని ఏలుడని దేవుడు వారితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 12:2 => నినున్ గొపప్ జనముగా చేసి నినున్ ఆశీరవ్దించి నీ నామమును గొపప్ 

చేయుదును, నీవు ఆశీరావ్దముగా నుందువు. 

ఆదికాండము 24:60 => వారు రిబాక్తో మా సహోదరీ, నీవు వేలవేలకు తలిల్వగుదువు గాక, నీ 

సంతతివారు తమ పగవారి గవినిని సావ్ధీనపరచుకొందురు గాక అని ఆమెను దీవింపగా 

రోమీయులకు 9:9 => వాగాద్నరూపమైన వాకయ్మిదే మీదటికి ఈ సమయమునకు వచెచ్దను; అపుప్డు 

శారాకు కుమారుడు కలుగును. 

ఆదికాండము 18:10 => అందుకాయన మీదటికి ఈ కాలమున నీయొదద్కు నిశచ్యముగా మరల 

వచెచ్దను. అపప్డు నీ భారయ్యైన శారాకు ఒక కుమారుడు కలుగునని చెపెప్ను. శారా ఆయన వెనుక 

నుండిన గుడారపు దావ్రమందు వినుచుండెను 

ఆదికాండము 18:11 => అబార్హామును శారాయును బహుకాలము గడచిన వృదుధ్లై యుండిరి. సతరీ 

ధరమ్ము శారాకు నిలిచిపోయెను గనుక 

ఆదికాండము 18:12 => శారా నేను బలము ఉడిగిన దాననైన తరువాత నాకు సుఖము కలుగునా? 

నా యజమానుడును వృదుధ్డైయునాన్డు గదా అని తనలో నవువ్కొనెను. 

ఆదికాండము 18:13 => అంతట యెహోవా అబార్హాముతో వృదుధ్రాలనైన నేను నిశచ్యముగా 

పర్సవించెదనా అని శారా నవవ్నేల? 

ఆదికాండము 18:14 => యెహోవాకు అసాధయ్మైనది ఏదైన నునన్దా? మీదటికి ఈ కాలమున 

నిరణ్యకాలమందు నీయొదద్కు తిరిగి వచెచ్దను. అపుప్డు శారాకు కుమారుడు కలుగుననెను. 
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ఆదికాండము 35:11 => మరియు దేవుడు నేను సరవ్శకిత్గల దేవుడను; నీవు ఫలించి అభివృదిధ్ 

పొందుము. జనమును జనముల సమూహమును నీవలన కలుగును; రాజులును నీ గరభ్వాసమున 

పుటెట్దరు. 

గలతీయులకు 4:26 => అయితే పైనునన్ యెరూషలేము సవ్తంతర్ముగా ఉనన్ది; అది మనకు తలిల్. 

గలతీయులకు 4:27 => ఇందుకు కనని గొడార్లా సంతోషించుము, పర్సవవేదన పడనిదానా, 

బిగగ్రగా కేకలువేయుము; ఏలయనగా పెనిమిటిగలదాని పిలల్లకంటె పెనిమిటి లేనిదాని పిలల్లు 

ఎకుక్వమంది ఉనాన్రు అని వార్యబడియునన్ది. 

గలతీయులకు 4:28 => సహోదరులారా, మనమును ఇసాస్కువలె వాగాద్నమునుబటిట్ పుటిట్న 

కుమారులమై యునాన్ము. 

గలతీయులకు 4:29 => అపుప్డు శరీరమునుబటిట్ పుటిట్నవాడు ఆతమ్నుబటిట్ పుటిట్నవానిని ఏలాగు 

హింసపెటెట్నో యిపుప్డును ఆలాగే జరుగుచునన్ది. 

గలతీయులకు 4:30 => ఇందునుగూరిచ్ లేఖనమేమి చెపుప్చునన్ది?దాసిని దాని కుమారుని 

వెళల్గొటుట్ము, దాసి కుమారుడు సవ్తంతుర్రాలి కుమారునితోపాటు వారసుడై యుండడు. 

గలతీయులకు 4:31 => కాగా సహోదరులారా, మనము సవ్తంతుర్రాలి కుమారులమే గాని దాసి 

కుమారులము కాము. 

1 పేతురు 3:6 => ఆ పర్కారము శారా అబార్హామును యజమానుడని పిలుచుచు అతనికి 

లోబడియుండెను. మీరును యోగయ్ముగా నడుచుకొనుచు, ఏ భయమునకు బెదరక యునన్యెడల 

ఆమెకు పిలల్లగుదురు. 

ఆదికాండము 17:6 => నీకు అతయ్ధికముగా సంతానవృదిధ్ కలుగజేసి నీలోనుండి జనములు 

వచుచ్నటుల్ నియమించుదును, రాజులును నీలోనుండి వచెచ్దరు. 

యెషయా 49:23 => రాజులు నినున్ పోషించు తండుర్లుగాను వారి రాణులు నీకు పాలిచుచ్ 

దాదులుగాను ఉండెదరు వారు భూమిమీద సాగిలపడి నీకు నమసాక్రము చేసెదరు నీ పాదముల 

ధూళి నాకెదరు. అపుప్డు నేను యెహోవాననియు నాకొరకు కనిపెటుట్కొనువారు అవమానము 

నొందరనియు నీవు తెలిసికొందువు.  

Page  of 1094 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

ఆదికాండము 13:16 => మరియు నీ సంతానమును భూమిమీద నుండు రేణువులవలె విసత్రింప 

చేసెదను; ఎటల్నగా ఒకడు భూమిమీద నుండు రేణువులను లెకిక్ంప గలిగినయెడల నీ సంతానమును 

కూడ లెకిక్ంపవచుచ్ను. 

ఆదికాండము 15:4 => యెహోవా వాకయ్ము అతనియొదద్కు వచిచ్ ఇతడు నీకు వారసుడు కాడు; నీ 

గరభ్వాసమున పుటట్బోవుచునన్వాడు నీకు వారసుడగునని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 16:2 => కాగా శారయి ఇదిగో నేను పిలల్లు కనకుండ యెహోవా చేసియునాన్డు. నీవు 

దయచేసి నా దాసితో పొముమ్; ఒకవేళ ఆమెవలన నాకు సంతానము కలుగవచుచ్నని అబార్ముతో 

చెపెప్ను; అబార్ము శారయి మాట వినెను. 

ఆదికాండము 25:21 => ఇసాస్కు భారయ్ గొడార్లు గనుక అతడు ఆమె విషయమై యెహోవాను 

వేడుకొనెను. యెహోవా అతని పార్రథ్న వినెను గనుక అతని భారయ్యైన రిబాక్ గరభ్వతి ఆయెను. 

ఆదికాండము 25:23 => రెండు జనములు నీ గరభ్ములో కలవు. రెండు జనపదములు నీ 

కడుపులోనుండి పర్తేయ్కముగా వచుచ్ను. ఒక జనపదము కంటె ఒక జనపదము బలిషట్మై యుండును. 

పెదద్వాడు చినన్వానికి దాసుడగును అనెను.  

ఆదికాండము 36:31 => మరియు ఏ రాజైనను ఇశార్యేలీయుల మీద రాజయ్ పరిపాలన 

చేయకమునుపు, ఎదోము దేశములో రాజయ్ పరిపాలన చేసిన రాజులెవరనగా 

నిరగ్మకాండము 1:7 => ఇశార్యేలీయులు బహు సంతానము గలవారై అభివృదిధ్పొంది విసత్రించి 

అతయ్ధికముగా పర్బలిరి; వారునన్ పర్దేశము వారితో నిండియుండెను. 

నాయ్యాధిపతులు 13:3 => యెహోవా దూత ఆసతరీకి పర్తయ్క్షమై ఇదిగో నీవు గొడార్లవు, నీకు కానుపు 

లేకపోయెను; అయితే నీవు గరభ్వతివై కుమారుని కందువు. 

2 రాజులు 4:16 => ఆమె వచిచ్ దావ్రమందు నిలువగా ఎలీషా మరుసటి యేట ఈ రుతువున నీ 

కౌగిట కుమారుడుండునని ఆమెతో అనెను. ఆమె ఆ మాట విని దైవజనుడవైన నా యేలినవాడా, 

ఆలాగు పలుకవదుద్; నీ దాసురాలనైన నాతో అబదధ్మాడవదద్నెను. 

కీరత్నలు 107:38 => మరియు ఆయన వారిని ఆశీరవ్దింపగా వారు అధికముగా సంతానాభివృదిధ్ 

నొందిరి ఆయన వారి పశువులను తగిగ్పోనియయ్లేదు 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:5 => ఆయన ఇందులో అతనికి పాదము పటుట్నంత భూమినైనను 

సావ్సథ్య్ముగా ఇయయ్క, అతనికి కుమారుడు లేనపుప్డు అతనికిని, అతని తరువాత అతని 

సంతానమునకును దీనిని సావ్ధీనపరతునని అతనికి వాగాద్నము చేసెను. 

రోమీయులకు 4:13 => అతడు లోకమునకు వారసుడగునను వాగాద్నము అబార్హామునకైనను అతని 

సంతానమునకైనను ధరమ్శాసత్రమూలముగా కలుగలేదు గాని విశావ్సమువలననైన నీతిమూలముగానే 

కలిగెను. 

రోమీయులకు 4:17 => తాను విశవ్సించిన దేవుని యెదుట, అనగా మృతులను సజీవులనుగా 

చేయువాడును, లేనివాటిని ఉనన్టుట్గానే పిలుచువాడునైన దేవుని యెదుట, అతడు మనకందరికి 

తండిర్యై యునాన్డు ఇందునుగూరిచ్ నినున్ అనేక జనములకు తండిర్నిగా నియమించితిని అని 

వార్యబడియునన్ది. 

హెబీర్యులకు 6:15 => ఆ మాట నమిమ్ అతడు ఓరుప్తో సహించి ఆ వాగాద్నఫలము పొందెను. 

వచనము 17 

అపుప్డు అబార్హాము సాగిలపడి నవివ్ నూరేండల్ వానికి సంతానము కలుగునా? తొంబది యేండల్ శారా 

కనునా? అని మనసుస్లో అనుకొనెను. 

ఆదికాండము 17:3 => అబార్ము సాగిలపడియుండగా దేవుడతనితో మాటలాడి ఇదిగో నేను 

నియమించిన నా నిబంధన నీతో చేసియునాన్ను; 

లేవీయకాండము 9:24 => యెహోవా సనిన్ధినుండి అగిన్ బయలువెళి ల్ బలిపీఠము మీదనునన్ 

దహనబలి దర్వయ్మును కొర్వువ్ను కాలిచ్వేసెను; పర్జలందరు దానిని చూచి ఉతాస్హధవ్ని చేసి 

సాగిలపడిరి. 

సంఖాయ్కాండము 14:5 => మోషే అహరోనులు ఇశార్యేలీయుల సరవ్ సమాజసంఘము ఎదుట 

సాగిలపడిరి. 

సంఖాయ్కాండము 16:22 => వారు సాగిలపడి సమసత్ శరీరాతమ్లకు దేవుడవైన దేవా, యీ యొకక్డు 

పాపము చేసినందున ఈ సమసత్ సమాజముమీద నీవు కోపపడుదువా? అని వేడుకొనిరి. 
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సంఖాయ్కాండము 16:45 => క్షణములో నేను వారిని నశింపజేయుదునని మోషేకు సెలవియయ్గా 

వారు సాగిలపడిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:18 => మీరు యెహోవా దృషిట్కి ఆ చెడునడత నడిచి చేసిన మీ సమసత్ 

పాపములవలన ఆయనకు కోపము పుటిట్ంపగా చూచి, మునుపటివలె అనన్పానములు మాని నలువది 

పగళుల్ నలువది రాతుర్లు నేను యెహోవా సనిన్ధిని సాగిలపడితిని. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:25 => కాగా నేను మునుపు సాగిలపడినటుల్ యెహోవా సనిన్ధిని నలువది 

పగళుల్ నలువది రాతుర్లు సాగిలపడితిని. యెహోవా మిముమ్ను నశింపజేసెదననగా 

యెహోషువ 5:14 => అతడు కాదు, యెహోవా సేనాధిపతిగా నేను వచిచ్యునాన్ననెను. యెహోషువ 

నేలమటుట్కు సాగిలపడి నమసాక్రము చేసి నా యేలినవాడు తన దాసునికి సెలవిచుచ్నదేమని అడిగెను. 

యెహోషువ 7:6 => యెహోషువ తన బటట్లు చింపుకొని, తానును ఇశార్యేలీయుల పెదద్లును 

సాయంకాలమువరకు యెహోవా మందసము నెదుట నేలమీద ముఖములు మోపుకొని తమ 

తలలమీద ధూళి పోసికొనుచు 

నాయ్యాధిపతులు 13:20 => ఎటల్నగా, జావ్లలు బలిపీఠము మీదనుండి ఆకాశమునకు 

లేచుచుండగా యెహోవా దూత బలిపీఠముమీదనునన్ ఆ జావ్లలలో పరమునకు ఆరోహణమాయెను. 

మానోహయు అతని భారయ్యు దానిని చూచి నేలకు సాగిలపడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:16 => దావీదు కనున్లెతిత్ చూడగా, భూమాయ్కాశముల మధయ్ను 

నిలుచుచు, వరదీసిన కతిత్ చేతపటుట్కొని దానిని యెరూషలేముమీద చాపిన యెహోవా దూత 

కనబడెను. అపుప్డు దావీదును పెదద్లును గోనె పటట్లు కపుప్కొనినవారై సాషాట్ంగపడగా 

యోబు 1:20 => అపుప్డు యోబు లేచి తన పై వసత్రమును చింపుకొని తలవెండుర్కలు గొరిగించుకొని 

నేలమీద సాషాట్ంగపడి నమసాక్రము చేసి ఇటల్నెను 

యెహెజేక్లు 1:28 => వరష్ కాలమున కనబడు ఇందర్ ధనుసుస్యొకక్ తేజసుస్వలె దాని చుటుట్నునన్ 

తేజసుస్ కనబడెను. ఇది యెహోవా పర్భావ సవ్రూప దరశ్నము. నేను చూచి సాగిలపడగా నాతో 

మాటలాడు ఒకని సవ్రము నాకు వినబడెను. 
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దానియేలు 8:17 => అపుప్డతడు నేను నిలుచునన్ చోటునకు వచెచ్ను; అతడు రాగానే నేను మహా 

భయమొంది సాషాట్ంగపడితిని; అతడు నరపుతుర్డా, యీ దరశ్నము అంతయ్కాలమునుగూరిచ్నదని 

తెలిసికొనుమనెను. 

మతత్యి 2:11 => తలిల్యైన మరియను ఆ శిశువును చూచి, సాగిలపడి, ఆయనను పూజించి, తమ 

పెటెట్లు విపిప్, బంగారమును సాంబార్ణిని బోళమును కానుకలుగా ఆయనకు సమరిప్ంచిరి. 

పర్కటన 5:8 => ఆయన దానిని తీసికొనినపుప్డు ఆ నాలుగు జీవులును, వీణలను, ధూప 

దర్వయ్ములతో నిండిన సువరణ్ పాతర్లను పటుట్కొనియునన్ ఆ యిరువది నలుగురు పెదద్లును, ఆ 

గొఱ ఱ్పిలల్ యెదుట సాగిలపడిరి. ఈ పాతర్లు పరిశుదుధ్ల పార్రథ్నలు. 

పర్కటన 11:16 => అంతట దేవుని యెదుట సింహాసనాసీనులగు ఆ యిరువది నలుగురు పెదద్లు 

సాషాట్ంగపడి దేవునికి నమసాక్రముచేసి 

ఆదికాండము 18:12 => శారా నేను బలము ఉడిగిన దాననైన తరువాత నాకు సుఖము కలుగునా? 

నా యజమానుడును వృదుధ్డైయునాన్డు గదా అని తనలో నవువ్కొనెను. 

ఆదికాండము 21:6 => అపుప్డు శారా దేవుడు నాకు నవువ్ కలుగజేసెను. వినువారెలల్ నా విషయమై 

నవువ్దురనెను.  

యోహాను 8:56 => మీ తండిర్యైన అబార్హాము నా దినము చూతునని మిగుల ఆనందించెను; అది 

చూచి సంతోషించెను అనెను. 

రోమీయులకు 4:19 => మరియు అతడు విశావ్సమునందు బలహీనుడు కాక, రమారమి నూరేండల్ 

వయసుస్గలవాడైయుండి, అపప్టికి తన శరీరము మృతతులయ్మైనటుట్ను, శారాగరభ్మును 

మృతతులయ్మైనటుట్ను ఆలోచించెను గాని, 

రోమీయులకు 4:20 => అవిశావ్సము వలన దేవుని వాగాద్నమునుగూరిచ్ సందేహింపక 

ఆదికాండము 17:19 => దేవుడు నీ భారయ్యైన శారా నిశచ్యముగా నీకు కుమారుని కనును; 

నీవతనికి ఇసాస్కు అను పేరు పెటుట్దువు; అతని తరువాత అతని సంతానము కొరకు నితయ్నిబంధనగా 

నా నిబంధనను అతనితో సిథ్రపరచెదను. 
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ఆదికాండము 17:24 => అబార్హాము గోపాయ్ంగచరమ్ము సునన్తి చేయబడినపుప్డు అతడు 

తొంబదితొమిమ్ది యేండల్వాడు. 

ఆదికాండము 18:11 => అబార్హామును శారాయును బహుకాలము గడచిన వృదుధ్లై యుండిరి. సతరీ 

ధరమ్ము శారాకు నిలిచిపోయెను గనుక 

ఆదికాండము 21:5 => అబార్హాము కుమారుడైన ఇసాస్కు అతనికి పుటిట్నపుప్డు అతడు 

నూరేండల్వాడు. 

ఆదికాండము 23:1 => శారా జీవించిన కాలము, అనగా శారా బర్దికిన యేండుల్ నూట 

ఇరువదియేడు. 

లేవీయకాండము 10:15 => హోమదర్వయ్ రూపమైన కొర్వువ్ను గాక యెహోవా సనిన్ధిని 

అలాల్డింపబడిన దానిగా దానిని అలాల్డించునటుల్ పర్తిషిఠ్తమైన జబబ్ను అలాల్డించు బోరను 

తీసికొనిరావలెను. నితయ్మైన కటట్డచొపుప్న అవి నీకును నీ కుమారులకును చెందును. అటుల్ యెహోవా 

ఆజాఞ్పించెను. 

రూతు 1:12 => నా కుమారెత్లారా, తిరిగి వెళుల్డి, నేను పురుషునితో నుండలేని ముసలిదానను; నాకు 

నమిమ్క కలదని చెపిప్ ఈ రాతిర్ పురుషునితోనుండి కుమారులను కనినను 

2 రాజులు 4:14 => ఎలీషా ఆమె నేనేమి చేయకోరుచునన్దని వాని నడుగగా గేహజీ ఆమెకు 

కుమారుడు లేడు; మరియు ఆమె పెనిమిటి ముసలివాడని అతనితో చెపెప్ను. 

2 రాజులు 4:16 => ఆమె వచిచ్ దావ్రమందు నిలువగా ఎలీషా మరుసటి యేట ఈ రుతువున నీ 

కౌగిట కుమారుడుండునని ఆమెతో అనెను. ఆమె ఆ మాట విని దైవజనుడవైన నా యేలినవాడా, 

ఆలాగు పలుకవదుద్; నీ దాసురాలనైన నాతో అబదధ్మాడవదద్నెను. 

లూకా 1:7 => ఎలీసబెతు గొడార్లైనందున వారికి పిలల్లు లేకపోయిరి; మరియు వారిదద్రు బహు 

కాలము గడచిన (వృదుధ్లైరి.) 

లూకా 1:18 => జెకరాయ్ యిది నాకేలాగు తెలియును? నేను ముసలివాడను, నా భారయ్యు 

బహుకాలము గడచినదని ఆ దూతతో చెపప్గా 
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లూకా 6:21 => ఇపుప్డు అకలి గొనుచునన్ మీరు ధనుయ్లు, మీరు తృపిత్ పరచబడుదురు. ఇపుప్డు 

ఏడుచ్చునన్ మీరు ధనుయ్లు, మీరు నవువ్దురు. 

హెబీర్యులకు 6:15 => ఆ మాట నమిమ్ అతడు ఓరుప్తో సహించి ఆ వాగాద్నఫలము పొందెను. 

హెబీర్యులకు 11:11 => విశావ్సమునుబటిట్ శారాయు వాగాద్నము చేసినవాడు నమమ్దగినవాడని 

యెంచుకొనెను గనుక తాను వయసుస్ గతించినదైనను గరభ్ము ధరించుటకు శకిత్పొందెను. 

వచనము 18 

అబార్హాము ఇషామ్యేలు నీ సనిన్ధిని బర్దుక ననుగర్హించుము అని దేవునితో చెపప్గా 

యిరిమ్యా 32:39 => మరియు వారికిని వారి కుమారులకును మేలు కలుగుటకై వారు నితయ్ము 

నాకు భయపడునటుల్ నేను వారికి ఏకహృదయమును ఏక మారగ్మును దయచేయుదును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:39 => ఈ వాగాద్నము మీకును మీ పిలల్లకును దూరసుథ్లందరికిని, 

అనగా పర్భువైన మన దేవుడు తనయొదద్కు పిలిచిన వారికందరికిని చెందునని వారితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 4:12 => నీవు నేలను సేదయ్పరుచునపుప్డు అది తన సారమును ఇక మీదట 

నీకియయ్దు; నీవు భూమిమీద దిగులు పడుచు దేశదిమమ్రివై యుందువనెను. 

ఆదికాండము 4:14 => నేడు ఈ పర్దేశమునుండి ననున్ వెళల్గొటిట్తివి; నీ సనిన్ధికి రాకుండ 

వెలివేయబడి దిగులుపడుచు భూమిమీద దేశదిమమ్రినైయుందును. కావున ననున్ కనుగొనువాడెవడో 

వాడు ననున్ చంపునని యెహోవాతో అనెను. 

కీరత్నలు 4:6 => మాకు మేలు చూపువాడెవడని పలుకువారనేకులు. యెహోవా, నీ సనిన్ధికాంతి 

మామీద పర్కాశింపజేయుము. 

కీరత్నలు 41:12 => నా యథారథ్తనుబటిట్ నీవు ననున్ ఉదధ్రించుచునాన్వు నీ సనిన్ధిని నితయ్ము ననున్ 

నిలువబెటుట్దువు. 

యెషయా 59:2 => మీ పాపములు ఆయన ముఖమును మీకు మరుగుపరచెను గనుక ఆయన 

ఆలకింపకునాన్డు. 
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ఆదికాండము 16:15 => తరువాత హాగరు అబార్మునకు కుమారుని కనెను. అబార్ము హాగరు కనిన 

తన కుమారునికి ఇషామ్యేలను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 21:11 => అతని కుమారునిబటిట్ ఆ మాట అబార్హామునకు మికిక్లి దుఃఖము 

కలుగజేసెను. 

2 సమూయేలు 7:26 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఇశార్యేలీయులకు దేవుడై యునాన్డను 

మాటచేత నీ నామమునకు శాశవ్త మహిమ కలుగునటుల్ను, నీ దాసుడనైన నా కుటుంబము నీ 

సనిన్ధిని సిథ్రపరచబడునటుల్ను నీవు సెలవిచిచ్నమాట నెరవేరుచ్ము. 

హోషేయ 6:2 => రెండు దినములైన తరువాత ఆయన మనలను బర్దికించును, మనము ఆయన 

సముఖమందు బర్దుకునటుల్ మూడవ దినమున ఆయన మనలను సిథ్రపరచును. 

రోమీయులకు 3:29 => దేవుడు యూదులకు మాతర్మే దేవుడా? అనయ్జనులకు దేవుడు కాడా? 

అవును, అనయ్జనులకును దేవుడే. 

వచనము 19 

దేవుడు నీ భారయ్యైన శారా నిశచ్యముగా నీకు కుమారుని కనును; నీవతనికి ఇసాస్కు అను పేరు 

పెటుట్దువు; అతని తరువాత అతని సంతానము కొరకు నితయ్నిబంధనగా నా నిబంధనను అతనితో 

సిథ్రపరచెదను. 

ఆదికాండము 17:21 => అయితే వచుచ్ సంవతస్రము ఈ కాలమందు శారా నీకు కనబోవు 

ఇసాస్కుతో నా నిబంధనను సిథ్రపరచెదనని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 18:10 => అందుకాయన మీదటికి ఈ కాలమున నీయొదద్కు నిశచ్యముగా మరల 

వచెచ్దను. అపప్డు నీ భారయ్యైన శారాకు ఒక కుమారుడు కలుగునని చెపెప్ను. శారా ఆయన వెనుక 

నుండిన గుడారపు దావ్రమందు వినుచుండెను 

ఆదికాండము 18:11 => అబార్హామును శారాయును బహుకాలము గడచిన వృదుధ్లై యుండిరి. సతరీ 

ధరమ్ము శారాకు నిలిచిపోయెను గనుక 
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ఆదికాండము 18:12 => శారా నేను బలము ఉడిగిన దాననైన తరువాత నాకు సుఖము కలుగునా? 

నా యజమానుడును వృదుధ్డైయునాన్డు గదా అని తనలో నవువ్కొనెను. 

ఆదికాండము 18:13 => అంతట యెహోవా అబార్హాముతో వృదుధ్రాలనైన నేను నిశచ్యముగా 

పర్సవించెదనా అని శారా నవవ్నేల? 

ఆదికాండము 18:14 => యెహోవాకు అసాధయ్మైనది ఏదైన నునన్దా? మీదటికి ఈ కాలమున 

నిరణ్యకాలమందు నీయొదద్కు తిరిగి వచెచ్దను. అపుప్డు శారాకు కుమారుడు కలుగుననెను. 

ఆదికాండము 21:2 => ఎటల్నగా దేవుడు అబార్హాముతో చెపిప్న నిరణ్య కాలములో శారా 

గరభ్వతియై అతని ముసలితనమందు అతనికి కుమారుని కనెను.  

ఆదికాండము 21:3 => అపుప్డు అబార్హాము తనకు పుటిట్నవాడును తనకు శారా కనినవాడునైన తన 

కుమారునికి ఇసాస్కు అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 21:6 => అపుప్డు శారా దేవుడు నాకు నవువ్ కలుగజేసెను. వినువారెలల్ నా విషయమై 

నవువ్దురనెను.  

2 రాజులు 4:16 => ఆమె వచిచ్ దావ్రమందు నిలువగా ఎలీషా మరుసటి యేట ఈ రుతువున నీ 

కౌగిట కుమారుడుండునని ఆమెతో అనెను. ఆమె ఆ మాట విని దైవజనుడవైన నా యేలినవాడా, 

ఆలాగు పలుకవదుద్; నీ దాసురాలనైన నాతో అబదధ్మాడవదద్నెను. 

2 రాజులు 4:17 => పిమమ్ట ఆ సతరీ గరభ్ వతియై మరుసటి యేట ఎలీషా తనతో చెపిప్న కాలమున 

కుమారుని కనెను. 

లూకా 1:13 => అపుప్డా దూత అతనితో జెకరాయ్ భయపడకుము; నీ పార్రథ్న వినబడినది, నీ 

భారయ్యైన ఎలీసబెతు నీకు కుమారుని కనును, అతనికి యోహాను అను పేరు పెటుట్దువు. 

లూకా 1:14 => అతడు పర్భువు దృషిట్కి గొపప్వాడై, దార్కాష్రసమైనను మదయ్మైనను తార్గక,  

లూకా 1:15 => తన తలిల్ గరభ్మున పుటిట్నది మొదలుకొని పరిశుదాధ్తమ్తో నిండుకొనినవాడై,  

లూకా 1:16 => ఇశార్యేలీయులలో అనేకులను పర్భువైన వారి దేవుని వైపునకు తిర్పుప్ను. 

లూకా 1:17 => మరియు అతడు తండుర్ల హృదయములను పిలల్ల తటుట్నకును, అవిధేయులను 

నీతిమంతుల జాఞ్నము ననుసరించుటకును తిర్పిప్, పర్భువు కొరకు ఆయతత్పడియునన్ పర్జలను 
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సిదధ్పరచుటకై ఏలీయా యొకక్ ఆతమ్యు శకిత్యు గలవాడై ఆయనకు ముందుగా వెళుల్ను గనుక నీకు 

సంతోషమును మహా ఆనందమును కలుగును; అతడు పుటిట్నందున అనేకులు సంతోషింతురనెను. 

లూకా 1:18 => జెకరాయ్ యిది నాకేలాగు తెలియును? నేను ముసలివాడను, నా భారయ్యు 

బహుకాలము గడచినదని ఆ దూతతో చెపప్గా 

లూకా 1:19 => దూత నేను దేవుని సముఖమందు నిలుచు గబిర్యేలును; నీతో మాటలాడుటకును 

ఈ సువరత్మానము నీకు తెలుపుటకును పంపబడితిని. 

లూకా 1:20 => మరియు నా మాటలు వాటి కాలమందు నెరవేరును; నీవు వాటిని నమమ్లేదు గనుక 

ఈ సంగతులు జరుగు దినము వరకు నీవు మాటలాడక మౌనివై యుందువని అతనితో చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 9:6 => అయితే దేవునిమాట తపిప్పోయినటుట్ కాదు; ఇశార్యేలు సంబంధులందరును 

ఇశార్యేలీయులు కారు. 

రోమీయులకు 9:7 => అబార్హాము సంతానమైనంత మాతర్ముచేత అందరును పిలల్లు కారు గాని 

ఇసాస్కువలల్నైనది నీ సంతానము అనబడును, 

రోమీయులకు 9:8 => అనగా శరీరసంబంధులైన పిలల్లు దేవుని పిలల్లు కారు గాని వాగాద్న 

సంబంధులైన పిలల్లు సంతానమని యెంచబడుదురు. 

రోమీయులకు 9:9 => వాగాద్నరూపమైన వాకయ్మిదే మీదటికి ఈ సమయమునకు వచెచ్దను; అపుప్డు 

శారాకు కుమారుడు కలుగును. 

గలతీయులకు 4:28 => సహోదరులారా, మనమును ఇసాస్కువలె వాగాద్నమునుబటిట్ పుటిట్న 

కుమారులమై యునాన్ము. 

గలతీయులకు 4:29 => అపుప్డు శరీరమునుబటిట్ పుటిట్నవాడు ఆతమ్నుబటిట్ పుటిట్నవానిని ఏలాగు 

హింసపెటెట్నో యిపుప్డును ఆలాగే జరుగుచునన్ది. 

గలతీయులకు 4:30 => ఇందునుగూరిచ్ లేఖనమేమి చెపుప్చునన్ది?దాసిని దాని కుమారుని 

వెళల్గొటుట్ము, దాసి కుమారుడు సవ్తంతుర్రాలి కుమారునితోపాటు వారసుడై యుండడు. 

గలతీయులకు 4:31 => కాగా సహోదరులారా, మనము సవ్తంతుర్రాలి కుమారులమే గాని దాసి 

కుమారులము కాము. 
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ఆదికాండము 17:17 => అపుప్డు అబార్హాము సాగిలపడి నవివ్ నూరేండల్ వానికి సంతానము 

కలుగునా? తొంబది యేండల్ శారా కనునా? అని మనసుస్లో అనుకొనెను. 

యోహాను 8:56 => మీ తండిర్యైన అబార్హాము నా దినము చూతునని మిగుల ఆనందించెను; అది 

చూచి సంతోషించెను అనెను. 

ఆదికాండము 9:16 => ఆ ధనుసుస్ మేఘములో నుండును. నేను దాని చూచి దేవునికిని భూమిమీద 

నునన్ సమసత్ శరీరులలో పార్ణముగల పర్తి దానికిని మధయ్నునన్ నితయ్ నిబంధనను జాఞ్పకము 

చేసికొందుననెను. 

ఆదికాండము 16:11 => మరియు యెహోవా దూత ఇదిగో యెహోవా నీ మొరను వినెను. నీవు 

గరభ్వతివై యునాన్వు; నీవు కుమారుని కని అతనికి ఇషామ్యేలు అను పేరు పెటుట్దువు; 

ఆదికాండము 21:1 => యెహోవా తాను చెపిప్న పర్కారము శారాను దరిశ్ంచెను. యెహోవా 

తానిచిచ్న మాటచొపుప్న శారానుగూరిచ్ చేసెను. 

ఆదికాండము 21:10 => ఈ దాసిని దీని కుమారుని వెళల్గొటుట్ము; ఈ దాసి కుమారుడు నా 

కుమారుడైన ఇసాస్కుతో వారసుడై యుండడని అబార్హాముతో అనెను. 

ఆదికాండము 21:12 => అయితే దేవుడు ఈ చినన్వానిబటిట్యు నీ దాసినిబటిట్యు నీవు 

దుఃఖపడవదుద్. శారా నీతో చెపుప్ పర్తి విషయములో ఆమె మాట వినుము; ఇసాస్కువలన అయినదియే 

నీ సంతానమనబడును. 

ఆదికాండము 22:2 => అపుప్డాయన నీకు ఒకక్డైయునన్ నీ కుమారుని, అనగా నీవు పేర్మించు 

ఇసాస్కును తీసికొని మోరీయా దేశమునకు వెళి ల్ అకక్డ నేను నీతో చెపప్బోవు పరవ్తములలో 

ఒకదానిమీద దహనబలిగా అతని నరిప్ంచుమని చెపెప్ను 

ఆదికాండము 25:11 => అబార్హాము మృతిబొందిన తరువాత దేవుడు అతని కుమారుడగు 

ఇసాస్కును ఆశీరవ్దించెను; అపుప్డు ఇసాస్కు బేయేర  లహాయిరోయి దగగ్ర కాపురముండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:28 => ఇసాస్కు ఇషామ్యేలు. 

మతత్యి 1:21 => తన పర్జలను వారి పాపములనుండి ఆయనే రకిష్ంచును గనుక ఆయనకు యేసు 

అను పేరు పెటుట్దువనెను. 
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లూకా 1:55 => ఆయన తన సేవకుడైన ఇశార్యేలునకు సహాయము చేసెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:25 => ఆ పర్వకత్లకును, దేవుడు అబార్హాముతో నీ సంతానమందు 

భూలోక వంశములనిన్యు ఆశీరవ్దింపబడునని చెపిప్ మీ పితరులతో చేసిన నిబంధనకును, మీరు 

వారసులై యునాన్రు. 

గలతీయులకు 3:17 => నేను చెపుప్నదేమనగా నాలుగువందల ముపప్ది సంవతస్రములైన తరువాత 

వచిచ్న ధరమ్శాసత్రము, వాగాద్నమును నిరరథ్కము చేయునంతగా పూరవ్మందు దేవునిచేత సిథ్రపరచబడిన 

నిబంధనను కొటిట్వేయదు. 

హెబీర్యులకు 11:18 => ఎవడు ఆ వాగాద్నములు సంతోషముతో అంగీకరించెనో, ఇసాస్కువలన 

నైనది నీ సంతానమనబడును అని యెవనితో చెపప్బడెనో, ఆ అబార్హాము, మృతులను సహితము 

లేపుటకు దేవుడు శకిత్మంతుడని యెంచినవాడై, 

వచనము 20 

ఇషామ్యేలునుగూరిచ్ నీవు చేసిన మనవి నేను వింటిని. ఇదిగో నేనతనిని ఆశీరవ్దించి అతనికి 

సంతానాభివృదిధ్ కలుగజేసి అతయ్ధికముగా అతని విసత్రింపజేసెదను; అతడు పండెర్ండు మంది 

రాజులను కనును; అతనిని గొపప్ జనముగా చేసెదను; 

ఆదికాండము 16:10 => మరియు యెహోవా దూత నీ సంతానమును నిశచ్యముగా 

విసత్రింపజేసెదను; అది లెకిక్ంప వీలులేనంతగా విసాత్రమవునని దానితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 16:11 => మరియు యెహోవా దూత ఇదిగో యెహోవా నీ మొరను వినెను. నీవు 

గరభ్వతివై యునాన్వు; నీవు కుమారుని కని అతనికి ఇషామ్యేలు అను పేరు పెటుట్దువు; 

ఆదికాండము 16:12 => అతడు అడవిగాడిద వంటి మనుషుయ్డు. అతని చెయియ్ అందరికిని 

అందరిచేతులు అతనికిని విరోధముగా ఉండును. అతడు తన సహోదరులందరి యెదుట నివసించునని 

దానితో చెపప్గా 

ఆదికాండము 25:12 => ఐగుపీత్యురాలును శారా దాసియునైన హాగరు అబార్హామునకు కనిన 

అబార్హాము కుమారుడగు ఇషామ్యేలు వంశావళి యిదే. 
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ఆదికాండము 25:13 => ఇషామ్యేలు జేయ్షఠ్కుమారుడైన నేబాయోతు కేదారు అదబ్యేలు మిబాశ్ము 

ఆదికాండము 25:14 => మిషామ్ దూమానమశాశ్ 

ఆదికాండము 25:15 => హదరు తేమా యెతూరు నాపీషు కెదెమా 

ఆదికాండము 25:16 => ఇవి వారి వారి వంశావళుల పర్కారము వారి వారి పేరుల చొపుప్న 

ఇషామ్యేలు కుమారులయొకక్ పేరులు వారి వారి గార్మములలోను వారి వారి కోటలలోను 

ఇషామ్యేలు కుమారులు వీరే, వారి పేరులు ఇవే, వారివారి జనముల పర్కారము వారు పండెర్ండుగురు 

రాజులు. 

ఆదికాండము 25:17 => ఇషామ్యేలు బర్దికిన సంవతస్రములు నూట ముపప్దియేడు. అపుప్డతడు 

పార్ణము విడిచి మృతిబొంది తన పితరులయొదద్కు చేరచ్బడెను. 

ఆదికాండము 25:18 => వారు అషూష్రునకు వెళుల్ మారగ్మున హవీలా మొదలుకొని ఐగుపుత్ 

ఎదుటనునన్ షూరువరకు నివసించువారు . అతడు తన సహోదరులందరి యెదుట 

నివాసమేరప్రచుకొనెను. 

ఆదికాండము 21:13 => అయినను ఈ దాసి కుమారుడును నీ సంతానమే గనుక అతనికూడ ఒక 

జనముగా చేసెదనని అబార్హాముతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 21:18 => నీవు లేచి ఆ చినన్వాని లేవనెతిత్ నీచేత పటుట్కొనుము; వానిని గొపప్ 

జనముగా చేసెదనని ఆమెతో అనెను. 

ఆదికాండము 1:28 => దేవుడు వారిని ఆశీరవ్దించెను; ఎటల్నగా మీరు ఫలించి అభివృదిధ్పొంది 

విసత్రించి భూమిని నిండించి దానిని లోపరచుకొనుడి; సముదర్పు చేపలను ఆకాశ పకుష్లను 

భూమిమీద పార్కు పర్తి జీవిని ఏలుడని దేవుడు వారితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 13:16 => మరియు నీ సంతానమును భూమిమీద నుండు రేణువులవలె విసత్రింప 

చేసెదను; ఎటల్నగా ఒకడు భూమిమీద నుండు రేణువులను లెకిక్ంప గలిగినయెడల నీ సంతానమును 

కూడ లెకిక్ంపవచుచ్ను. 

ఆదికాండము 16:15 => తరువాత హాగరు అబార్మునకు కుమారుని కనెను. అబార్ము హాగరు కనిన 

తన కుమారునికి ఇషామ్యేలను పేరు పెటెట్ను. 
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ఆదికాండము 17:6 => నీకు అతయ్ధికముగా సంతానవృదిధ్ కలుగజేసి నీలోనుండి జనములు 

వచుచ్నటుల్ నియమించుదును, రాజులును నీలోనుండి వచెచ్దరు. 

ఆదికాండము 21:9 => అపుప్డు అబార్హామునకు ఐగుపీత్యురాలైన హాగరు కనిన కుమారుడు 

పరిహసించుట శారా చూచి 

ఆదికాండము 21:20 => దేవుడు ఆ చినన్వానికి తోడైయుండెను. అతడు పెరిగి పెదద్వాడై ఆ 

అరణయ్ములో కాపురముండి విలుకాడాయెను. 

ఆదికాండము 25:16 => ఇవి వారి వారి వంశావళుల పర్కారము వారి వారి పేరుల చొపుప్న 

ఇషామ్యేలు కుమారులయొకక్ పేరులు వారి వారి గార్మములలోను వారి వారి కోటలలోను 

ఇషామ్యేలు కుమారులు వీరే, వారి పేరులు ఇవే, వారివారి జనముల పర్కారము వారు పండెర్ండుగురు 

రాజులు. 

ఆదికాండము 48:19 => అయినను అతని తండిర్ ఒపప్క అది నాకు తెలియును, నా కుమారుడా అది 

నాకు తెలియును; ఇతడును ఒక జన సమూహమై గొపప్వాడగును గాని యితని తముమ్డు ఇతని కంటె 

గొపప్వాడగును, అతని సంతానము జనముల సమూహమగునని చెపెప్ను 

లేవీయకాండము 26:9 => ఏలయనగా నేను మిముమ్ను కటాకిష్ంచి మీకు సంతానమిచిచ్ మిముమ్ను 

విసత్రింపచేసి మీతో నేను చేసిన నిబంధనను సాథ్పించెదను. 

కీరత్నలు 107:38 => మరియు ఆయన వారిని ఆశీరవ్దింపగా వారు అధికముగా సంతానాభివృదిధ్ 

నొందిరి ఆయన వారి పశువులను తగిగ్పోనియయ్లేదు 

రోమీయులకు 4:17 => తాను విశవ్సించిన దేవుని యెదుట, అనగా మృతులను సజీవులనుగా 

చేయువాడును, లేనివాటిని ఉనన్టుట్గానే పిలుచువాడునైన దేవుని యెదుట, అతడు మనకందరికి 

తండిర్యై యునాన్డు ఇందునుగూరిచ్ నినున్ అనేక జనములకు తండిర్నిగా నియమించితిని అని 

వార్యబడియునన్ది. 

వచనము 21 
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అయితే వచుచ్ సంవతస్రము ఈ కాలమందు శారా నీకు కనబోవు ఇసాస్కుతో నా నిబంధనను 

సిథ్రపరచెదనని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 21:10 => ఈ దాసిని దీని కుమారుని వెళల్గొటుట్ము; ఈ దాసి కుమారుడు నా 

కుమారుడైన ఇసాస్కుతో వారసుడై యుండడని అబార్హాముతో అనెను. 

ఆదికాండము 21:11 => అతని కుమారునిబటిట్ ఆ మాట అబార్హామునకు మికిక్లి దుఃఖము 

కలుగజేసెను. 

ఆదికాండము 21:12 => అయితే దేవుడు ఈ చినన్వానిబటిట్యు నీ దాసినిబటిట్యు నీవు 

దుఃఖపడవదుద్. శారా నీతో చెపుప్ పర్తి విషయములో ఆమె మాట వినుము; ఇసాస్కువలన అయినదియే 

నీ సంతానమనబడును. 

ఆదికాండము 26:2 => అకక్డ యెహోవా అతనికి పర్తయ్క్షమై నీవు ఐగుపుత్లోనికి వెళల్క నేను నీతో 

చెపుప్ దేశమందు నివసించుము. 

ఆదికాండము 26:3 => ఈ దేశమందు పరవాసివై యుండుము. నేను నీకు తోడైయుండి నినున్ 

ఆశీరవ్దించెదను; 

ఆదికాండము 26:4 => ఏలయనగా నీకును నీ సంతానమునకును ఈ దేశములనిన్యు ఇచిచ్, నీ 

తండిర్యైన అబార్హాముతో నేను చేసిన పర్మాణము నెరవేరిచ్, ఆకాశ నక్షతర్ములవలె నీ సంతానమును 

విసత్రింపచేసి ఈ దేశములనిన్యు నీ సంతానమునకు ఇచెచ్దను. నీ సంతానమువలన సమసత్ 

భూలోకములోని సమసత్ జనులు ఆశీరవ్దింపబడుదురు. 

ఆదికాండము 26:5 => ఏలయనగా అబార్హాము నా మాట విని నేను విధించిన దాని నా ఆజఞ్లను 

నా కటట్డలను నా నియమములను గైకొనెనని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 46:1 => అపుప్డు ఇశార్యేలు తనకు కలిగినదంతయు తీసికొని పర్యాణమై 

బెయేరె ష్బాకు వచిచ్ తన తండిర్యైన ఇసాస్కు దేవునికి బలులనరిప్ంచెను. 
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ఆదికాండము 48:15 => అతడు యోసేపును దీవించి నా పితరులైన అబార్హాము ఇసాస్కులు 

ఎవనియెదుట నడుచుచుండిరో ఆ దేవుడు, నేను పుటిట్నది మొదలుకొని నేటివరకును ఎవడు ననున్ 

పోషించెనో ఆ దేవుడు, 

నిరగ్మకాండము 2:24 => కాగా దేవుడు వారి మూలుగును విని, అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులతో 

తాను చేసిన నిబంధనను జాఞ్పకము చేసికొనెను. 

నిరగ్మకాండము 3:6 => మరియు ఆయన నేను నీ తండిర్ దేవుడను, అబార్హాము దేవుడను ఇసాస్కు 

దేవుడను యాకోబు దేవుడను అని చెపప్గా మోషే తన ముఖమును కపుప్కొని దేవునివైపు చూడ 

వెరచెను. 

లూకా 1:55 => ఆయన తన సేవకుడైన ఇశార్యేలునకు సహాయము చేసెను. 

లూకా 1:72 => దీనినిగూరిచ్ ఆయన ఆదినుండి తన పరిశుదధ్ పర్వకత్ల నోట పలికించెను.  

రోమీయులకు 9:5 => పితరులు వీరివారు; శరీరమునుబటిట్ కీర్సుత్ వీరిలో పుటెట్ను. ఈయన 

సరావ్ధికారియైన దేవుడైయుండి నిరంతరము సోత్తార్రుహ్డై యునాన్డు. ఆమేన . 

రోమీయులకు 9:6 => అయితే దేవునిమాట తపిప్పోయినటుట్ కాదు; ఇశార్యేలు సంబంధులందరును 

ఇశార్యేలీయులు కారు. 

రోమీయులకు 9:9 => వాగాద్నరూపమైన వాకయ్మిదే మీదటికి ఈ సమయమునకు వచెచ్దను; అపుప్డు 

శారాకు కుమారుడు కలుగును. 

గలతీయులకు 3:29 => మీరు కీర్సుత్ సంబంధులైతే ఆ పక్షమందు అబార్హాముయొకక్ 

సంతానమైయుండి వాగాద్న పర్కారము వారసులైయునాన్రు. 

హెబీర్యులకు 11:9 => విశావ్సమునుబటిట్ అతడును, అతనితో ఆ వాగాద్నమునకు సమాన 

వారసులైన ఇసాస్కు యాకోబు అనువారును, గుడారములలో నివసించుచు, అనుయ్ల దేశములో 

ఉనన్టుట్గా వాగద్తత్ దేశములో పరవాసులైరి.  

ఆదికాండము 18:10 => అందుకాయన మీదటికి ఈ కాలమున నీయొదద్కు నిశచ్యముగా మరల 

వచెచ్దను. అపప్డు నీ భారయ్యైన శారాకు ఒక కుమారుడు కలుగునని చెపెప్ను. శారా ఆయన వెనుక 

నుండిన గుడారపు దావ్రమందు వినుచుండెను 
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ఆదికాండము 21:2 => ఎటల్నగా దేవుడు అబార్హాముతో చెపిప్న నిరణ్య కాలములో శారా 

గరభ్వతియై అతని ముసలితనమందు అతనికి కుమారుని కనెను.  

ఆదికాండము 21:3 => అపుప్డు అబార్హాము తనకు పుటిట్నవాడును తనకు శారా కనినవాడునైన తన 

కుమారునికి ఇసాస్కు అను పేరు పెటెట్ను. 

యోబు 14:13 => నీవు పాతాళములో ననున్ దాచినయెడల ఎంతోమేలు నీ కోపము చలాల్రువరకు 

ననున్ చాటున నుంచినయెడల ఎంతో మేలు నాకు ఇంతకాలమని నీవు నియమించి తరువాత ననున్ 

జాఞ్పకము చేసికొనవలెనని నేనెంతో కోరుచునాన్ను. 

అ పో సత్ లు ల కా రయ్ ము లు 1 : 7 = > కా ల ము ల ను స మ య ము ల ను తం డిర్ త న 

సావ్ధీనమందుంచుకొనియునాన్డు; వాటిని తెలిసికొనుట మీ పనికాదు.  

ఆదికాండము 6:18 => అయితే నీతో నా నిబంధన సిథ్రపరచుదును; నీవును నీతోకూడ నీ 

కుమారులును నీ భారయ్యు నీ కోడండుర్ను ఆ ఓడలో పర్వేశింపవలెను. 

ఆదికాండము 17:19 => దేవుడు నీ భారయ్యైన శారా నిశచ్యముగా నీకు కుమారుని కనును; 

నీవతనికి ఇసాస్కు అను పేరు పెటుట్దువు; అతని తరువాత అతని సంతానము కొరకు నితయ్నిబంధనగా 

నా నిబంధనను అతనితో సిథ్రపరచెదను. 

ఆదికాండము 18:14 => యెహోవాకు అసాధయ్మైనది ఏదైన నునన్దా? మీదటికి ఈ కాలమున 

నిరణ్యకాలమందు నీయొదద్కు తిరిగి వచెచ్దను. అపుప్డు శారాకు కుమారుడు కలుగుననెను. 

ఆదికాండము 21:12 => అయితే దేవుడు ఈ చినన్వానిబటిట్యు నీ దాసినిబటిట్యు నీవు 

దుఃఖపడవదుద్. శారా నీతో చెపుప్ పర్తి విషయములో ఆమె మాట వినుము; ఇసాస్కువలన అయినదియే 

నీ సంతానమనబడును. 

ఆదికాండము 48:19 => అయినను అతని తండిర్ ఒపప్క అది నాకు తెలియును, నా కుమారుడా అది 

నాకు తెలియును; ఇతడును ఒక జన సమూహమై గొపప్వాడగును గాని యితని తముమ్డు ఇతని కంటె 

గొపప్వాడగును, అతని సంతానము జనముల సమూహమగునని చెపెప్ను 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:3 => యెహోవా మన పితరులతో కాదు, నేడు ఇకక్డ సజీవులమైయునన్ 

మనతోనే యీ నిబంధన చేసెను. 
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నాయ్యాధిపతులు 20:38 => ఇశార్యేలీయులకును మాటుగాండర్కును నిరణ్యమైన సంకేతమొకటి 

యుండెను; అదేదనగా వారు పటట్ణములోనుండి పొగ గొపప్ మేఘమువలె లేచునటుల్ చేయుటయే. 

2 రాజులు 4:16 => ఆమె వచిచ్ దావ్రమందు నిలువగా ఎలీషా మరుసటి యేట ఈ రుతువున నీ 

కౌగిట కుమారుడుండునని ఆమెతో అనెను. ఆమె ఆ మాట విని దైవజనుడవైన నా యేలినవాడా, 

ఆలాగు పలుకవదుద్; నీ దాసురాలనైన నాతో అబదధ్మాడవదద్నెను. 

పర్సంగి 3:2 => పుటుట్టకు, చచుచ్టకు; నాటుటకు నాటబడినదాని పెరికివేయుటకు, 

మతత్యి 1:21 => తన పర్జలను వారి పాపములనుండి ఆయనే రకిష్ంచును గనుక ఆయనకు యేసు 

అను పేరు పెటుట్దువనెను. 

వచనము 22 

దేవుడు అబార్హాముతో మాటలాడుట చాలించిన తరువాత అతనియొదద్నుండి పరమునకు వెళె ల్ను. 

ఆదికాండము 17:3 => అబార్ము సాగిలపడియుండగా దేవుడతనితో మాటలాడి ఇదిగో నేను 

నియమించిన నా నిబంధన నీతో చేసియునాన్ను; 

ఆదికాండము 18:33 => యెహోవా అబార్హాముతో మాటలాడుట చాలించి వెళి ల్పోయెను. 

అబార్హాము తన యింటికి తిరిగి వెళె ల్ను. 

ఆదికాండము 35:9 => యాకోబు పదద్నరామునుండి వచుచ్చుండగా దేవుడు తిరిగి అతనికి 

పర్తయ్క్షమై అతని నాశీరవ్దించెను. 

ఆదికాండము 35:10 => అపుప్డు దేవుడు అతనితో నీ పేరు యాకోబు; ఇకమీదట నీ పేరు యాకోబు 

అనబడదు; నీ పేరు ఇశార్యేలు అని చెపిప్ అతనికి ఇశార్యేలు అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 35:11 => మరియు దేవుడు నేను సరవ్శకిత్గల దేవుడను; నీవు ఫలించి అభివృదిధ్ 

పొందుము. జనమును జనముల సమూహమును నీవలన కలుగును; రాజులును నీ గరభ్వాసమున 

పుటెట్దరు. 

ఆదికాండము 35:12 => నేను అబార్హామునకును ఇసాస్కునకును ఇచిచ్న దేశము నీకిచెచ్దను; నీ 

తరువాత నీ సంతానమునకు ఈ దేశము నిచెచ్దనని అతనితో చెపెప్ను. 
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ఆదికాండము 35:13 => దేవుడు అతనితో మాటలాడిన సథ్లమునుండి పరమునకు వెళె ల్ను. 

ఆదికాండము 35:14 => ఆయన తనతో మాటలాడిన చోట యాకోబు ఒక సత్ంభము, అనగా 

రాతిసత్ంభము కటిట్ంచి దానిమీద పానారప్ణము చేసి నూనెయు దానిమీద పోసెను. 

ఆదికాండము 35:15 => తనతో దేవుడు మాటలాడిన చోటికి యాకోబు బేతేలను పేరు పెటెట్ను. 

వారు బేతేలునుండి పర్యాణమై పోయిరి. 

నిరగ్మకాండము 20:22 => యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను ఇశార్యేలీయులతో ఈలాగు చెపుప్ము 

నేను ఆకాశమునుండి మీతో మాటలాడితినని మీరు గర్హించితిరి. 

సంఖాయ్కాండము 12:6 => వారిదద్రు రాగా ఆయన నా మాటలు వినుడి; మీలో పర్వకత్ 

యుండినయెడల యెహోవానగు నేను దరశ్నమిచిచ్ అతడు ననున్ తెలిసికొనునటుల్ కలలో అతనితో 

మాటలాడుదును. నా సేవకుడైన మోషే అటిట్వాడుకాడు.  

సంఖాయ్కాండము 12:7 => అతడు నా యిలల్ంతటిలో నమమ్కమైనవాడు. 

సంఖాయ్కాండము 12:8 => నేను గూఢభావములతో కాదు, దరశ్నమిచిచ్ ముఖాముఖిగా అతనితో 

మాటలాడుదును; అతడు యెహోవా సవ్రూపమును నిదానించి చూచును. కాబటిట్ నా సేవకుడైన 

మోషేకు విరోధముగా మాటలాడుటకు మీరేల భయపడలేదనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:4 => యెహోవా ఆ కొండమీద అగిన్ మధయ్నుండి ముఖాముఖిగా మీతో 

మాటలాడగా మీరు ఆ అగిన్కి భయపడి ఆ కొండ యెకక్లేదు. 

నాయ్యాధిపతులు 6:21 => అతడాలాగు చేయగా యెహోవా దూత తనచేత నునన్ కఱ ఱ్ను చాపి దాని 

కొనతో ఆ మాంసమును ఆ పొంగని భక్షయ్ములను ముటిట్నపుప్డు అగిన్ ఆ రాతిలోనుండి వెడలి ఆ 

మాంస మును పొంగని భక్షయ్ములను కాలిచ్వేసెను, అంతట యెహోవా దూత అతనికి 

అదృశయ్మాయెను. 

నాయ్యాధిపతులు 13:20 => ఎటల్నగా, జావ్లలు బలిపీఠము మీదనుండి ఆకాశమునకు 

లేచుచుండగా యెహోవా దూత బలిపీఠముమీదనునన్ ఆ జావ్లలలో పరమునకు ఆరోహణమాయెను. 

మానోహయు అతని భారయ్యు దానిని చూచి నేలకు సాగిలపడిరి. 
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యోహాను 1:18 => ఎవడును ఎపుప్డైనను దేవుని చూడలేదు; తండిర్ రొముమ్ననునన్ అదివ్తీయ 

కుమారుడే ఆయనను బయలుపరచెను. 

యోహాను 10:30 => నేనును తండిర్యును ఏకమైయునాన్మని వారితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 18:1 => మరియు మమేర్దగగ్రనునన్ సింధూరవనములో అబార్హాము ఎండవేళ 

గుడారపు దావ్రమందు కూరుచ్నియునన్పుప్డు యెహోవా అతనికి కనబడెను. 

ఆదికాండము 35:13 => దేవుడు అతనితో మాటలాడిన సథ్లమునుండి పరమునకు వెళె ల్ను. 

నిరగ్మకాండము 33:9 => మోషే ఆ గుడారములోనికి పోయినపుప్డు మేఘసత్ంభము దిగి ఆ 

గుడారపు దావ్రమందు నిలువగా యెహోవా మోషేతో మాటలాడుచుండెను. 

సంఖాయ్కాండము 11:17 => నేను దిగి అకక్డ నీతో మాటలాడెదను. మరియు నీమీద వచిచ్న ఆతమ్లో 

పాలు వారిమీద ఉంచెదను; ఈ జనుల భారమును నీవు ఒంటిగా మోయకుండునటుల్ వారు దానిలో 

నొకపాలు నీతోకూడ భరింపవలెను. 

యెహెజేక్లు 11:24 => తరువాత ఆతమ్ ననున్ ఎతిత్, నేను దైవాతమ్వశుడను కాగా, దరశ్నములో 

నైనటుట్ కలీద్యులదేశమునందు చెరలో ఉనన్వారియొదద్కు ననున్ దింపెను. అంతలో నాకు కనబడిన 

దరశ్నము కనబడకుండ పైకెకెక్ను. 

వచనము 23 

అపుప్డు అబార్హాము తన కుమారుడైన ఇషామ్యేలును, తన యింట పుటిట్న వారినందరిని, తన 

వెండితో కొనబడిన వారినందరిని, అబార్హాము ఇంటి మనుషుయ్లలో పర్తివానిని పటుట్కొని దేవుడు 

తనతో చెపిప్న పర్కారము ఆ దినమందే వారి వారి గోపాయ్ంగచరమ్మున సునన్తి చేసెను 

ఆదికాండము 17:10 => నాకును నీకును నీ తరువాత నీ సంతతికిని మధయ్ మీరు గైకొనవలసిన నా 

నిబంధన యేదనగా మీలో పర్తి మగవాడును సునన్తి పొందవలెను. 

ఆదికాండము 17:11 => మీరు మీ గోపాయ్ంగచరమ్మున సునన్తి పొందవలెను. అది నాకు నీకు 

మధయ్నునన్ నిబంధనకు సూచనగా ఉండును.  
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ఆదికాండము 17:12 => ఎనిమిది దినముల వయసుస్ గలవాడు, అనగా నీ యింట పుటిట్నవాడైనను, 

నీ సంతానము కాని అనుయ్నియొదద్ వెండితో కొనబడినవాడైనను, మీ తరములలో పర్తి మగవాడు 

మీలో సునన్తి పొందవలెను. 

ఆదికాండము 17:13 => నీ యింట పుటిట్నవాడును నీ వెండితో కొనబడినవాడును, తపప్క సునన్తి 

పొందవలెను. అపుప్డు నా నిబంధన మీ శరీరమందు నితయ్ నిబంధనగా ఉండును. 

ఆదికాండము 17:14 => సునన్తి పొందని మగవాడు, అనగా ఎవని గోపాయ్ంగచరమ్మున సునన్తి 

చేయబడదో అటిట్వాడు తన జనులలోనుండి కొటిట్వేయబడును. వాడు నా నిబంధనను మీరియునాన్డని 

అబార్హాముతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 17:26 => ఒకక్ దినమందే అబార్హామును అతని కుమారుడైన ఇషామ్యేలును సునన్తి 

పొందిరి. 

ఆదికాండము 17:27 => అతని యింట పుటిట్నవారును అనుయ్నియొదద్ వెండితో కొనబడినవారును 

అతని యింటిలోని పురుషులందరును అతనితో కూడ సునన్తి పొందిరి. 

ఆదికాండము 18:19 => ఎటల్నగా యెహోవా అబార్హామునుగూరిచ్ చెపిప్నది అతనికి 

కలుగజేయునటుల్ తన తరువాత తన పిలల్లును తన యింటివారును నీతి నాయ్యములు జరిగించుచు, 

యెహోవా మారగ్మును గైకొనుటకు అతడు వారి కాజాఞ్పించినటుల్ నేనతని నెరిగియునాన్ననెను. 

ఆదికాండము 34:24 => హమోరును అతని కుమారుడగు షెకెమును చెపిప్న మాట అతని ఊరి 

గవినిదావ్రా వెళుల్వారందరు వినిరి. అపుప్డతని ఊరి గవినిదావ్రా వెళుల్ వారిలో పర్తి పురుషుడు సునన్తి 

పొందెను. 

యెహోషువ 5:2 => ఆ సమయమున యెహోవా రాతికతుత్లు చేయించుకొని మరల 

ఇశార్యేలీయులకు సునన్తి చేయించుమని యెహోషువకు ఆజాఞ్పింపగా 

యెహోషువ 5:3 => యెహోషువ రాతికతుత్లు చేయించుకొని సునన్తిగిరి అను సథ్లము దగగ్ర 

ఇశార్యేలీయులకు సునన్తి చేయించెను. 
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యెహోషువ 5:4 => యెహోషువ సునన్తి చేయించుటకు హేతువేమనగా, ఐగుపుత్లోనుండి 

బయలుదేరిన వారందరిలో యుదధ్సనన్దుధ్లైన పురుషులందరు ఐగుపుత్ మారగ్మున అరణయ్ములో 

చనిపోయిరి. 

యెహోషువ 5:5 => బయలుదేరిన పురుషులందరు సునన్తి పొందినవారే కాని ఐగుపుత్లోనుండి 

బయలుదేరిన తరువాత అరణయ్మారగ్మందు పుటిట్న వారిలో ఎవరును సునన్తి పొందియుండలేదు. 

యెహోషువ 5:6 => యెహోవా మనకు ఏ దేశమును ఇచెచ్దనని వారి పితరులతో పర్మాణము 

చేసెనో, పాలు తేనెలు పర్వహించు ఆ దేశమును తాను వారికి చూపింపనని యెహోవా పర్మాణము 

చేసియుండెను గనుక ఐగుపుత్లోనుండి వచిచ్న ఆ యోధులందరు యెహోవా మాట వినకపోయినందున 

వారు నశించువరకు ఇశార్యేలీయులు నలువది సంవతస్రములు అరణయ్ములో సంచరించుచు వచిచ్రి. 

యెహోషువ 5:7 => ఆయన వారికి పర్తిగా పుటిట్ంచిన వారి కుమారులు సునన్తి పొందియుండలేదు 

గనుక వారికి సునన్తి చేయించెను; ఏలయనగా మారగ్మున వారికి సునన్తి జరుగలేదు. 

యెహోషువ 5:8 => కాబటిట్ ఆ సమసత్ జనము సునన్తి పొందుట తీరిన తరువాత తాము 

బాగుపడువరకు పాళెములోని తమ చోటల్ నిలిచిరి. 

యెహోషువ 5:9 => అపుప్డు యెహోవా నేడు నేను ఐగుపుత్ అవమానము మీ మీద నుండకుండ 

దొరలించివేసి యునాన్నని యెహోషువతో ననెను. అందుచేత నేటివరకు ఆ చోటికి గిలాగ్లను పేరు. 

కీరత్నలు 119:60 => నీ ఆజఞ్లను అనుసరించుటకు నేను జాగుచేయక తవ్రపడితిని. 

సామెతలు 27:1 => రేపటి దినమునుగూరిచ్ అతిశయపడకుము ఏ దినమున ఏది సంభవించునో 

అది నీకు తెలియదు. 

పర్సంగి 9:10 => చేయుటకు నీచేతికి వచిచ్న యే పనినైనను నీ శకిత్లోపము లేకుండ చేయుము; నీవు 

పోవు పాతాళమునందు పనియైనను ఉపాయమైనను తెలివియైనను జాఞ్నమైనను లేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:3 => అతడు తనతోకూడ బయలుదేరి రావలెనని పౌలు కోరి, అతని 

తండిర్ గీర్సు దేశసుథ్డని ఆ పర్దేశములోని యూదులకందరికి తెలియును గనుక వారినిబటిట్ అతని 

తీసికొని సునన్తి చేయించెను. 
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రోమీయులకు 2:25 => నీవు ధరమ్శాసత్రమును అనుసరించి పర్వరిత్ంచువాడవైతివా, సునన్తి 

పర్యోజనకరమగును గాని ధరమ్శాసత్రమును అతికర్మించువాడవైతివా, నీ సునన్తి సునన్తి కాకపోవును. 

రోమీయులకు 2:26 => కాబటిట్ సునన్తి లేనివాడు ధరమ్శాసత్రపు నీతి విధులను గైకొనినయెడల అతడు 

సునన్తి లేనివాడై యుండియు సునన్తిగలవాడుగా ఎంచబడును గదా? 

రోమీయులకు 2:27 => మరియు సవ్భావమునుబటిట్ సునన్తి లేనివాడు ధరమ్శాసత్రమును 

నెరవేరిచ్నయెడల అక్షరమును సునన్తియు గలవాడవై ధరమ్శాసత్రమును అతికర్మించు నీకు తీరుప్ 

తీరచ్డా? 

రోమీయులకు 2:28 => బాహయ్మునకు యూదుడైనవాడు యూదుడు కాడు; శరీరమందు బాహయ్మైన 

సునన్తి సునన్తి కాదు. 

రోమీయులకు 2:29 => అయితే అంతరంగమందు యూదుడైనవాడే యూదుడు. మరియు సునన్తి 

హృదయ సంబంధమైనదై ఆతమ్యందు జరుగునదే గాని అక్షరమువలన కలుగునది కాదు. అటిట్వానికి 

మెపుప్ మనుషుయ్లవలన కలుగదు దేవుని వలననే కలుగును 

రోమీయులకు 4:9 => ఈ ధనయ్వచనము సునన్తి గలవారినిగూరిచ్ చెపప్బడినదా సునన్తి 

లేనివారినిగూరిచ్కూడ చెపప్బడినదా? అబార్హాము యొకక్ విశావ్సమతనికి నీతి అని 

యెంచబడెననుచునాన్ము గదా? 

రోమీయులకు 4:10 => మంచిది; అది ఏ సిథ్తియందు ఎంచబడెను? సునన్తి కలిగియుండినపుప్డా 

సునన్తి లేనపుప్డా? సునన్తి కలిగియుండినపుప్డు కాదు సునన్తి లేనపుప్డే. 

రోమీయులకు 4:11 => మరియు సునన్తి లేనివారైనను, నమిమ్నవారికందరికి అతడు 

తండిర్యగుటవలన వారికి నీతి ఆరోపించుటకై, అతడు సునన్తి పొందకమునుపు, తనకు కలిగిన 

విశావ్సమువలననైన నీతికి ముదర్గా, సునన్తి అను గురుతు పొందెను. 

రోమీయులకు 4:12 => మరియు సునన్తి గలవారికిని తండిర్యగుటకు, అనగా సునన్తి మాతర్ము 

పొందినవారు గాక, మన తండిర్యైన అబార్హాము సునన్తి పొందకమునుపు అతనికి కలిగిన 

విశావ్సముయొకక్ అడుగుజాడలనుబటిట్ నడుచుకొనిన వారికి తండిర్ అగుటకు, అతడు ఆ గురుతు 

పొందెను. 
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1 కొరిందీయులకు 7:18 => సునన్తి పొందినవాడెవడైనను పిలువబడెనా? అతడు సునన్తి 

పోగొటుట్కొనవలదు; సునన్తి పొందనివాడెవడైనను పిలువబడెనా? సునన్తి పొందవలదు. 

1 కొరిందీయులకు 7:19 => దేవుని ఆజఞ్లను అనుసరించుటయే ముఖయ్ము గాని సునన్తి 

పొందుటయందు ఏమియు లేదు, సునన్తి పొందకపోవుటయందు ఏమియు లేదు. 

గలతీయులకు 5:6 => యేసుకీర్సుత్నందుండు వారికి సునన్తి పొందుటయందేమియు లేదు, 

పొందకపోవుటయందేమియు లేదు గాని పేర్మవలన కారయ్సాధ కమగు విశావ్ సమే 

పర్యోజనకరమగును. 

గలతీయులకు 6:15 => కొర్తత్సృషిట్ పొందుటయే గాని సునన్తి పొందుటయందేమియు లేదు, 

పొందకపోవుటయందేమియు లేదు. 

ఆదికాండము 6:22 => నోవహు అటుల్ చేసెను; దేవుడు అతని కాజాఞ్పించిన పర్కారము యావతుత్ 

చేసెను. 

ఆదికాండము 17:12 => ఎనిమిది దినముల వయసుస్ గలవాడు, అనగా నీ యింట పుటిట్నవాడైనను, 

నీ సంతానము కాని అనుయ్నియొదద్ వెండితో కొనబడినవాడైనను, మీ తరములలో పర్తి మగవాడు 

మీలో సునన్తి పొందవలెను. 

ఆదికాండము 22:3 => తెలల్వారినపుప్డు అబార్హాము లేచి తన గాడిదకు గంతకటిట్ తన పనివారిలో 

ఇదద్రిని తన కుమారుడగు ఇసాస్కును వెంటబెటుట్కొని దహనబలి కొరకు కటెట్లు చీలిచ్, లేచి దేవుడు 

తనతో చెపిప్న చోటికి వెళె ల్ను. 

ఆదికాండము 25:16 => ఇవి వారి వారి వంశావళుల పర్కారము వారి వారి పేరుల చొపుప్న 

ఇషామ్యేలు కుమారులయొకక్ పేరులు వారి వారి గార్మములలోను వారి వారి కోటలలోను 

ఇషామ్యేలు కుమారులు వీరే, వారి పేరులు ఇవే, వారివారి జనముల పర్కారము వారు పండెర్ండుగురు 

రాజులు. 

ఆదికాండము 26:5 => ఏలయనగా అబార్హాము నా మాట విని నేను విధించిన దాని నా ఆజఞ్లను 

నా కటట్డలను నా నియమములను గైకొనెనని చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 12:44 => వెండితో కొనబడిన దాసుడు సునన్తి పొందినవాడైతే దాని తినవచుచ్ను. 
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యెహోషువ 5:3 => యెహోషువ రాతికతుత్లు చేయించుకొని సునన్తిగిరి అను సథ్లము దగగ్ర 

ఇశార్యేలీయులకు సునన్తి చేయించెను. 

రోమీయులకు 4:10 => మంచిది; అది ఏ సిథ్తియందు ఎంచబడెను? సునన్తి కలిగియుండినపుప్డా 

సునన్తి లేనపుప్డా? సునన్తి కలిగియుండినపుప్డు కాదు సునన్తి లేనపుప్డే. 

వచనము 24 

అబార్హాము గోపాయ్ంగచరమ్ము సునన్తి చేయబడినపుప్డు అతడు తొంబదితొమిమ్ది యేండల్వాడు. 

ఆదికాండము 17:1 => అబార్ము తొంబదితొమిమ్ది యేండల్ వాడైనపుప్డు యెహోవా అతనికి 

పర్తయ్క్షమై నేను సరవ్శకిత్గల దేవుడను; నా సనిన్ధిలో నడుచుచు నిందారహితుడవై యుండుము. 

ఆదికాండము 17:17 => అపుప్డు అబార్హాము సాగిలపడి నవివ్ నూరేండల్ వానికి సంతానము 

కలుగునా? తొంబది యేండల్ శారా కనునా? అని మనసుస్లో అనుకొనెను. 

ఆదికాండము 12:4 => యెహోవా అతనితో చెపిప్న పర్కారము అబార్ము వెళె ల్ను. లోతు అతనితో 

కూడ వెళె ల్ను. అబార్ము హారాను నుండి బయలుదేరినపుప్డు డెబబ్ది యైదేండల్ యీడు గలవాడు. 

రోమీయులకు 4:11 => మరియు సునన్తి లేనివారైనను, నమిమ్నవారికందరికి అతడు 

తండిర్యగుటవలన వారికి నీతి ఆరోపించుటకై, అతడు సునన్తి పొందకమునుపు, తనకు కలిగిన 

విశావ్సమువలననైన నీతికి ముదర్గా, సునన్తి అను గురుతు పొందెను. 

రోమీయులకు 4:19 => మరియు అతడు విశావ్సమునందు బలహీనుడు కాక, రమారమి నూరేండల్ 

వయసుస్గలవాడైయుండి, అపప్టికి తన శరీరము మృతతులయ్మైనటుట్ను, శారాగరభ్మును 

మృతతులయ్మైనటుట్ను ఆలోచించెను గాని, 

రోమీయులకు 4:20 => అవిశావ్సము వలన దేవుని వాగాద్నమునుగూరిచ్ సందేహింపక 

ఆదికాండము 18:11 => అబార్హామును శారాయును బహుకాలము గడచిన వృదుధ్లై యుండిరి. సతరీ 

ధరమ్ము శారాకు నిలిచిపోయెను గనుక 

మతత్యి 19:14 => ఆయన శిషుయ్లు, తీసికొనివచిచ్నవారిని గదిద్ంపగా యేసు చినన్పిలల్లను 

అటంకపరచక వారిని నాయొదద్కు రానియుయ్డి; పరలోకరాజయ్ము ఈలాటివారిదని వారితో చెపిప్ 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:47 => అందుకు పేతురు మనవలె పరిశుదాధ్తమ్ను పొందిన వీరు 

బాపిత్సమ్ము పొందకుండ ఎవడైనను నీళళ్కు ఆటంకము చేయగలడా అని చెపిప్ 

వచనము 25 

అతని కుమారుడైన ఇషామ్యేలు గోపాయ్ంగచరమ్ము సునన్తి చేయబడినపుప్డు అతడు 

పదుమూడేండల్వాడు. 

ఆదికాండము 16:15 => తరువాత హాగరు అబార్మునకు కుమారుని కనెను. అబార్ము హాగరు కనిన 

తన కుమారునికి ఇషామ్యేలను పేరు పెటెట్ను. 

వచనము 26 

ఒకక్ దినమందే అబార్హామును అతని కుమారుడైన ఇషామ్యేలును సునన్తి పొందిరి. 

ఆదికాండము 12:4 => యెహోవా అతనితో చెపిప్న పర్కారము అబార్ము వెళె ల్ను. లోతు అతనితో 

కూడ వెళె ల్ను. అబార్ము హారాను నుండి బయలుదేరినపుప్డు డెబబ్ది యైదేండల్ యీడు గలవాడు. 

ఆదికాండము 22:3 => తెలల్వారినపుప్డు అబార్హాము లేచి తన గాడిదకు గంతకటిట్ తన పనివారిలో 

ఇదద్రిని తన కుమారుడగు ఇసాస్కును వెంటబెటుట్కొని దహనబలి కొరకు కటెట్లు చీలిచ్, లేచి దేవుడు 

తనతో చెపిప్న చోటికి వెళె ల్ను. 

ఆదికాండము 22:4 => మూడవనాడు అబార్హాము కనున్లెతిత్ దూరమునుండి ఆ చోటు చూచి 

కీరత్నలు 119:60 => నీ ఆజఞ్లను అనుసరించుటకు నేను జాగుచేయక తవ్రపడితిని. 

ఆదికాండము 16:15 => తరువాత హాగరు అబార్మునకు కుమారుని కనెను. అబార్ము హాగరు కనిన 

తన కుమారునికి ఇషామ్యేలను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 17:23 => అపుప్డు అబార్హాము తన కుమారుడైన ఇషామ్యేలును, తన యింట పుటిట్న 

వారినందరిని, తన వెండితో కొనబడిన వారినందరిని, అబార్హాము ఇంటి మనుషుయ్లలో పర్తివానిని 

పటుట్కొని దేవుడు తనతో చెపిప్న పర్కారము ఆ దినమందే వారి వారి గోపాయ్ంగచరమ్మున సునన్తి 

చేసెను 
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వచనము 27 

అతని యింట పుటిట్నవారును అనుయ్నియొదద్ వెండితో కొనబడినవారును అతని యింటిలోని 

పురుషులందరును అతనితో కూడ సునన్తి పొందిరి. 

ఆదికాండము 18:19 => ఎటల్నగా యెహోవా అబార్హామునుగూరిచ్ చెపిప్నది అతనికి 

కలుగజేయునటుల్ తన తరువాత తన పిలల్లును తన యింటివారును నీతి నాయ్యములు జరిగించుచు, 

యెహోవా మారగ్మును గైకొనుటకు అతడు వారి కాజాఞ్పించినటుల్ నేనతని నెరిగియునాన్ననెను. 

ఆదికాండము 14:14 => అబార్ము తన తముమ్డు చెరపటట్బడెనని విని తన యింట పుటిట్ 

అలవరచబడిన మూడువందల పదునెనమండుగురిని వెంటబెటుట్కొని దాను మటుట్కు ఆ రాజులను 

తరిమెను. 

ఆదికాండము 17:23 => అపుప్డు అబార్హాము తన కుమారుడైన ఇషామ్యేలును, తన యింట పుటిట్న 

వారినందరిని, తన వెండితో కొనబడిన వారినందరిని, అబార్హాము ఇంటి మనుషుయ్లలో పర్తివానిని 

పటుట్కొని దేవుడు తనతో చెపిప్న పర్కారము ఆ దినమందే వారి వారి గోపాయ్ంగచరమ్మున సునన్తి 

చేసెను 

నిరగ్మకాండము 21:4 => వాని యజమానుడు వానికి భారయ్నిచిచ్న తరువాత ఆమె వానివలన 

కుమారులనైనను కుమారెత్లనైనను కనినయెడల ఆ భారయ్యు ఆమె పిలల్లును ఆమె యజమానుని 

సొతత్గుదురుకాని వాడు ఒంటిగానే పోవలెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:8 => ఆ సమాజమందిరపు అధికారియైన కిర్సుప్ తన 

యింటివారందరితో కూడ పర్భువునందు విశావ్సముంచెను. మరియు కొరింథీయులలో అనేకులువిని 

విశవ్సించి బాపిత్సమ్ము పొందిరి. 
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వచనము 1 

మరియు మమేర్దగగ్రనునన్ సింధూరవనములో అబార్హాము ఎండవేళ గుడారపు దావ్రమందు 

కూరుచ్నియునన్పుప్డు యెహోవా అతనికి కనబడెను. 

ఆదికాండము 15:1 => ఇవి జరిగిన తరువాత యెహోవా వాకయ్ము అబార్మునకు దరశ్నమందు వచిచ్ 

అబార్మా, భయపడకుము; నేను నీకు కేడెము, నీ బహుమానము అతయ్ధికమగునని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 17:1 => అబార్ము తొంబదితొమిమ్ది యేండల్ వాడైనపుప్డు యెహోవా అతనికి 

పర్తయ్క్షమై నేను సరవ్శకిత్గల దేవుడను; నా సనిన్ధిలో నడుచుచు నిందారహితుడవై యుండుము. 

ఆదికాండము 17:2 => నాకును నీకును మధయ్ నా నిబంధనను నియమించి నినున్ అతయ్ధికముగా 

అభివృదిధ్పొందించెదనని అతనితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 17:3 => అబార్ము సాగిలపడియుండగా దేవుడతనితో మాటలాడి ఇదిగో నేను 

నియమించిన నా నిబంధన నీతో చేసియునాన్ను; 

ఆదికాండము 17:22 => దేవుడు అబార్హాముతో మాటలాడుట చాలించిన తరువాత 

అతనియొదద్నుండి పరమునకు వెళె ల్ను. 

ఆదికాండము 26:2 => అకక్డ యెహోవా అతనికి పర్తయ్క్షమై నీవు ఐగుపుత్లోనికి వెళల్క నేను నీతో 

చెపుప్ దేశమందు నివసించుము. 

ఆదికాండము 48:3 => యోసేపును చూచి కనాను దేశమందలి లూజులో సరవ్శకిత్గల దేవుడు నాకు 

కనబడి ననున్ ఆశీరవ్దించి 

నిరగ్మకాండము 4:1 => అందుకు మోషే చితత్గించుము; వారు ననున్ నమమ్రు నా మాట వినరు 

యెహోవా నీకు పర్తయ్క్షము కాలేదందురు అని ఉతత్రమియయ్గా 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:7 => ఆ రాతిర్యందు దేవుడు సొలొమోనునకు పర్తయ్క్షమై నేను నీకు ఏమి 

ఇయయ్గోరుదువో దాని అడుగుమని సెలవియయ్గా 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:2 => అందుకు సెత్ఫను చెపిప్నదేమనగా సహోదరులారా, తండుర్లారా, 

వినుడి. మన పితరుడైన అబార్హాము హారానులో కాపురముండక మునుపు మెసొపొతమియలో 

ఉనన్పుప్డు మహిమగల దేవుడు అతనికి పర్తయ్క్షమై 

ఆదికాండము 13:18 => అపుప్డు అబార్ము తన గుడారము తీసి హెబోర్నులోని మమేర్ దగగ్రనునన్ 

సింధూరవృక్ష వనములో దిగి అకక్డ యెహోవాకు బలిపీఠమును కటెట్ను. 

ఆదికాండము 14:13 => తపిప్ంచుకొనిన యొకడు వచిచ్ హెబీర్యుడైన అబార్మునకు ఆ సంగతి 

తెలిపెను. అపుప్డతడు ఎషోక్లు సహోదరుడును ఆనేరు సహోదరుడునైన మమేర్ అను అమోరీయుని 

ఏలోను వనములో కాపురముండెను. వీరు అబార్ముతో నిబంధన చేసికొనినవారు. 

ఆదికాండము 12:7 => యెహోవా అబార్మునకు పర్తయ్క్షమయి నీ సంతానమునకు ఈ 

దేశమిచెచ్దనని చెపప్గా అతడు తనకు పర్తయ్క్షమైన యెహోవాకు ఒక బలిపీఠమును కటెట్ను. 

ఆదికాండము 18:22 => ఆ మనుషుయ్లు అకక్డనుండి తిరిగి సొదొమ వైపుగా వెళి ల్రి. అబార్హాము 

ఇంక యెహోవా సనిన్ధిని నిలుచుండెను. 

ఆదికాండము 19:1 => ఆ సాయంకాలమందు ఆ ఇదద్రు దేవదూతలు సొదొమ చేరునపప్టికి లోతు 

సొదొమ గవినియొదద్ కూరుచ్ండియుండెను. లోతు వారిని చూచి వారిని ఎదురొక్నుటకు లేచి సాషాట్ంగ 

నమసాక్రము చేసి 

ఆదికాండము 20:1 => అకక్డనుండి అబార్హాము దకిష్ణ దేశమునకు తరిల్పోయి కాదేషుకును 

షూరుకును మధయ్ పర్దేశములో నివసించి గెరారులో కొనాన్ళుల్ ఉండెను. 

ఆదికాండము 31:11 => మరియు ఆ సవ్పన్మందు దేవుని దూత యాకోబూ అని ననున్ పిలువగా 

చితత్ము పర్భువా అని చెపిప్తిని. 

ఆదికాండము 35:9 => యాకోబు పదద్నరామునుండి వచుచ్చుండగా దేవుడు తిరిగి అతనికి 

పర్తయ్క్షమై అతని నాశీరవ్దించెను. 

ఆదికాండము 35:27 => అబార్హామును ఇసాస్కును పరదేశులైయుండిన మమేర్లో కిరయ్తరాబ్కు తన 

తండిర్యైన ఇసాస్కు నొదద్కు యాకోబు వచెచ్ను. అదే హెబోర్ను. 
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నిరగ్మకాండము 4:5 => ఆయన దానిచేత వారు తమ పితరుల దేవుడైన యెహోవా, అనగా 

అబార్హాము దేవుడు ఇసాస్కు దేవుడు యాకోబు దేవుడు నీకు పర్తయ్క్షమాయెనని నముమ్దురనెను. 

హెబీర్యులకు 11:9 => విశావ్సమునుబటిట్ అతడును, అతనితో ఆ వాగాద్నమునకు సమాన 

వారసులైన ఇసాస్కు యాకోబు అనువారును, గుడారములలో నివసించుచు, అనుయ్ల దేశములో 

ఉనన్టుట్గా వాగద్తత్ దేశములో పరవాసులైరి.  

వచనము 2 

అతడు కనున్లెతిత్ చూచినపుప్డు ముగుగ్రు మనుషుయ్లు అతని యెదుట నిలువబడి యుండిరి. అతడు 

వారిని చూచి గుడారపు వాకిటనుండి వారిని ఎదురొక్నుటకు పరుగెతిత్, నేలమటుట్కు వంగి 

నాయ్యాధిపతులు 13:3 => యెహోవా దూత ఆసతరీకి పర్తయ్క్షమై ఇదిగో నీవు గొడార్లవు, నీకు కానుపు 

లేకపోయెను; అయితే నీవు గరభ్వతివై కుమారుని కందువు. 

నాయ్యాధిపతులు 13:9 => దేవుడు మానోహ పార్రథ్న నాలకించెను గనుక, ఆ సతరీ పొలములో 

కూరుచ్ండగా దేవునిదూత ఆమెను దరిశ్ంచెను. 

హెబీర్యులకు 13:2 => ఆతిథయ్ము చేయ మరవకుడి; దానివలన కొందరు ఎరుగకయే దేవదూతలకు 

ఆతిథయ్ము చేసిరి. 

ఆదికాండము 18:22 => ఆ మనుషుయ్లు అకక్డనుండి తిరిగి సొదొమ వైపుగా వెళి ల్రి. అబార్హాము 

ఇంక యెహోవా సనిన్ధిని నిలుచుండెను. 

ఆదికాండము 19:1 => ఆ సాయంకాలమందు ఆ ఇదద్రు దేవదూతలు సొదొమ చేరునపప్టికి లోతు 

సొదొమ గవినియొదద్ కూరుచ్ండియుండెను. లోతు వారిని చూచి వారిని ఎదురొక్నుటకు లేచి సాషాట్ంగ 

నమసాక్రము చేసి 

హెబీర్యులకు 13:2 => ఆతిథయ్ము చేయ మరవకుడి; దానివలన కొందరు ఎరుగకయే దేవదూతలకు 

ఆతిథయ్ము చేసిరి. 

1 పేతురు 4:9 => సణుగుకొనకుండ ఒకనికి ఒకడు ఆతిథయ్ము చేయుడి. 
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రోమీయులకు 12:13 => పరిశుదుధ్ల అవసరములలో పాలుపొందుచు, శర్దధ్గా ఆతిథయ్ము 

ఇచుచ్చుండుడి. 

ఆదికాండము 23:7 => అపుప్డు అబార్హాము లేచి ఆ దేశపు పర్జలైన హేతు కుమారులకు సాగిలపడి  

ఆదికాండము 33:3 => తాను వారిముందర వెళుల్చు తన సహోదరుని సమీపించువరకు ఏడుమారుల్ 

నేలను సాగిలపడెను. 

ఆదికాండము 33:4 => అపుప్డు ఏశావు అతనిని ఎదురొక్న పరుగెతిత్ అతనిని కౌగలించుకొని అతని 

మెడమీద పడి ముదుద్పెటుట్కొనెను; వారిదద్రు కనీన్రు విడిచిరి. 

ఆదికాండము 33:5 => ఏశావు కనున్లెతిత్ ఆ సతరీలను పిలల్లను చూచి వీరు నీకేమి కావలెనని 

అడిగినందుకు అతడు వీరు దేవుడు నీ సేవకునికి దయచేసిన పిలల్లే అని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 33:6 => అపుప్డు ఆ దాసీలును వారి పిలల్లును దగగ్రకు వచిచ్ సాగిలపడిరి. 

ఆదికాండము 33:7 => లేయాయు ఆమె పిలల్లును దగగ్రకు వచిచ్ సాగిలపడిరి. ఆ తరువాత 

యోసేపును రాహేలును దగగ్రకు వచిచ్ సాగిలపడిరి. 

ఆదికాండము 43:26 => యోసేపు ఇంటికి వచిచ్నపుప్డు వారు తమచేతులలోనునన్ కానుకను 

ఇంటిలోనికి తెచిచ్ అతనికిచిచ్, అతనికి నేలను సాగిలపడిరి. 

ఆదికాండము 43:28 => నీ దాసుడైన మా తండిర్ ఇంక బర్దికియునాన్డు కేష్మముగానునాన్డని చెపిప్ 

వంగి సాగిలపడిరి. 

ఆదికాండము 44:14 => అపుప్డు యూదాయును అతని సహోదరులును యోసేపు ఇంటికి వచిచ్రి. 

అతడింక అకక్డనే ఉండెను గనుక వారు అతని యెదుట నేలను సాగిలపడిరి. 

రూతు 2:10 => అందుకు ఆమె సాగిలపడి తల వంచుకొని ఏమి తెలిసి పరదేశినైన నాయందు 

లక్షయ్ముంచునటుల్ నీకు కటాక్షము కలిగెనో అని చెపప్గా బోయజు నీ పెనిమిటి మరణమైన తరువాత 

నీవు నీ అతత్కు చేసినదంతయు నాకు తెలియబడెను. 

2 రాజులు 2:15 => యెరికో దగగ్రనుండి కనిపెటుట్చుండిన పర్వకత్ల శిషుయ్లు అతని చూచి ఏలీయా 

ఆతమ్ ఎలీషామీద నిలిచియునన్దని చెపుప్కొని, అతనిని ఎదురొక్నబోయి అతనికి సాషాట్ంగ 

నమసాక్రము చేసి 
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ఆదికాండము 23:12 => అపుప్డు అబార్హాము ఆ దేశపు పర్జల యెదుట సాగిలపడి 

ఆదికాండము 32:13 => అతడు అకక్డ ఆ రాతిర్ గడిపి తాను సంపాదించిన దానిలో తన అనన్యైన 

ఏశావు కొరకు ఒక కానుకను 

ఆదికాండము 42:6 => అపుప్డు యోసేపు ఆ దేశమంతటిమీద అధికారియై యుండెను. అతడే ఆ 

దేశ పర్జలందరికిని ధానయ్మమమ్కము చేయువాడు గనుక యోసేపు సహోదరులు వచిచ్ ముఖములు 

నేలను మోపి అతనికి వందనము చేసిరి  

ఆదికాండము 48:12 => యోసేపు అతని మోకాళల్ మధయ్నుండి వారిని తీసికొని అతనికి సాషాట్ంగ 

నమసాక్రము చేసెను. 

నిరగ్మకాండము 18:7 => మోషే తన మామను ఎదురొక్న పోయి వందనము చేసి అతని ముదుద్ 

పెటుట్కొనెను. వారు ఒకరి కేష్మము ఒకరు తెలిసికొని గుడారములోనికి వచిచ్రి. 

సంఖాయ్కాండము 22:36 => బిలాము వచెచ్నని బాలాకు విని, ఆ పొలిమేరల చివరనునన్ అరోన్ను 

తీరమునందలి మోయాబు పటట్ణమువరకు అతనిని ఎదురొక్న బయలువెళల్గా 

యెహోషువ 5:13 => యెహోషువ యెరికో పార్ంతమున నునన్పుప్డు అతడు కనున్లెతిత్ చూడగా, 

దూసిన కతిత్చేత పటుట్కొనియునన్ ఒకడు అతని యెదుట నిలిచియుండెను; యెహోషువ అతని యొదద్కు 

వెళి ల్ నీవు మా పక్షముగా నునన్వాడవా, మా విరోధుల పక్షముగా నునన్వాడవా? అని అడుగగా 

నాయ్యాధిపతులు 19:15 => కావున వారు గిబియాలో ఆ రాతిర్ గడపుటకు అకక్డికి చేరసాగిరి; 

అతడు చేరి ఆ ఊరి సంతవీధిలో నుండెను, బసచేయుటకెవడును వారిని తన యింటికి పిలువలేదు. 

2 సమూయేలు 9:6 => సౌలు కుమారుడైన యోనాతానునకు పుటిట్న మెఫీబోషెతు దావీదునొదద్కు 

వచిచ్ సాగిలపడి నమసాక్రము చేయగా దావీదు మెఫీబోషెతూ అని అతని పిలిచినపుప్డు అతడు 

చితత్ము, నీ దాసుడనైన నేనునాన్ననెను. 

2 సమూయేలు 12:4 => అటుల్ండగా మారగ్సుథ్డొకడు ఐశవ్రయ్వంతునియొదద్కు వచెచ్ను. అతడు 

తనయొదద్కు వచిచ్న మారగ్సుథ్నికి ఆయతత్ము చేయుటకు తన గొఱ ఱ్లలోగాని గొడల్లోగాని దేనిని 

ముటట్నొలల్క, ఆ దరిదుర్ని గొఱ ఱ్పిలల్ను పటుట్కొని, తనయొదద్కు వచిచ్నవానికి ఆయతత్ము చేసెను. 
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2 సమూయేలు 24:20 => అరౌనా రాజును అతని సేవకులును తన దాపునకు వచుచ్టచూచి 

బయలుదేరి రాజునకు సాషాట్ంగ నమసాక్రముచేసి నా యేలినవాడవును రాజవునగు నీవు నీ 

దాసుడనైన నాయొదద్కు వచిచ్న నిమితత్మేమని అడుగగా 

1 రాజులు 18:7 => ఓబదాయ్ మారగ్మున పోవుచుండగా ఏలీయా అతనిని ఎదురొక్నెను. ఓబదాయ్ 

యితని నెరిగి నమసాక్రము చేసి నా యేలినవాడవైన ఏలీయావు నీవే గదా యని అడుగగా 

యెషయా 58:7 => నీ ఆహారము ఆకలిగొనినవారికి పెటుట్టయు నీ రకత్సంబంధికి ముఖము 

తపిప్ంపకుండుటయు దికుక్మాలిన బీదలను నీ యింట చేరుచ్కొనుటయు  

యెహెజేక్లు 10:1 => నేను చూచుచుండగా కెరూబులకు పైగానునన్ ఆకాశమండలము 

వంటిదానిలో నీలకాంతమయమైన సింహాసనమువంటిదొకటి అగుపడెను. 

మతత్యి 25:35 => నేను ఆకలిగొంటిని, మీరు నాకు భోజనము పెటిట్తిరి; దపిప్గొంటిని, నాకు 

దాహమిచిచ్తిరి, పరదేశినై యుంటిని ననున్ చేరుచ్కొంటిరి; 

లూకా 24:4 => ఇందునుగూరిచ్ వారికేమియు తోచకయుండగా, పర్కాశమానమైన వసత్రములు 

ధరించిన యిదద్రు మనుషుయ్లు వారియొదద్ నిలువబడిరి. 

హెబీర్యులకు 11:9 => విశావ్సమునుబటిట్ అతడును, అతనితో ఆ వాగాద్నమునకు సమాన 

వారసులైన ఇసాస్కు యాకోబు అనువారును, గుడారములలో నివసించుచు, అనుయ్ల దేశములో 

ఉనన్టుట్గా వాగద్తత్ దేశములో పరవాసులైరి.  

వచనము 3 

పర్భువా, నీ కటాక్షము నామీద నునన్యెడల ఇపుప్డు నీ దాసుని దాటిపోవదుద్. 

ఆదికాండము 32:5 => నాకు పశువులు గాడిదలు మందలు దాసదాసీ జనమును కలరు; నీ 

కటాక్షము నాయందు కలుగునటుల్గా నా పర్భువునకిది తెలియచేయనంపితినని నీ సేవకుడైన యాకోబు 

అనెనని చెపుప్డని వారి కాజాఞ్పించెను. 

ఆదికాండము 30:27 => అందుకు లాబాను అతనితో నీ కటాక్షము నా మీదనునన్యెడల నా మాట 

వినుము; నినున్బటిట్ యెహోవా ననున్ ఆశీరవ్దించెనని శకునము చూచి తెలిసికొంటినని చెపెప్ను. 
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ఆదికాండము 34:11 => మరియు షెకెము మీ కటాక్షము నామీద రానీయుడి; మీరేమి అడుగుదురో 

అది యిచెచ్దను. 

ఆదికాండము 39:4 => యోసేపు మీద అతనికి కటాక్షము కలిగెను గనుక అతనియొదద్ పరిచరయ్ 

చేయువాడాయెను. మరియు అతడు తన యింటిమీద విచారణకరత్గా అతని నియమించి తనకు 

కలిగినదంతయు అతనిచేతికపప్గించెను. 

ఆదికాండము 47:25 => వారు నీవు మముమ్ బర్దికించితివి, ఏలినవారి కటాక్షము మామీద 

నుండనిముమ్; ఫరోకు దాసులమగుదుమని చెపిప్రి. 

ఆదికాండము 50:4 => అతనిగూరిచ్న అంగలారుప్ దినములు గడచిన తరువాత యోసేపు ఫరో 

యింటి వారితో మాటలాడి మీ కటాక్షము నామీద నునన్యెడల మీరు అనుగర్హించి నా మనవి ఫరో 

చెవిని వేసి 

నాయ్యాధిపతులు 6:18 => నేను నీయొదద్కు వచిచ్ నా అరప్ణమును బయటికి తెచిచ్ నీ సనిన్ధిని 

దానిని పెటుట్వరకు ఇకక్డనుండి వెళల్కుమీ అని వేడుకొనగా ఆయన నీవు తిరిగి వచుచ్వరకు నేను 

ఉండెదననెను. 

నాయ్యాధిపతులు 13:15 => అపుప్డు మానోహ మేము ఒక మేకపిలల్ను సిదధ్పరచి నీ సనిన్ధిని 

ఉంచువరకు నీవు ఆగుమని మనవిచేసికొనుచునాన్మని యెహోవా దూతతో చెపప్గా 

లూకా 19:5 => యేసు ఆ చోటికి వచిచ్నపుప్డు, కనున్లెతిత్ చూచి జకక్యాయ్ తవ్రగా దిగుము, నేడు 

నేను నీ యింట నుండవలసియునన్దని అతనితో చెపప్గా 

వచనము 4 

నేను కొంచెము నీళుల్ తెపిప్ంచెదను; దయచేసి కాళుల్ కడుగుకొని ఈ చెటుట్కిర్ంద అలసట తీరుచ్కొనుడి. 

ఆదికాండము 19:2 => నా పర్భువులారా, దయచేసి మీ దాసుని యింటికి వచిచ్ రాతిర్ వెళల్బుచిచ్ కాళుల్ 

కడుగుకొనుడి, మీరు పెందలకడ లేచి మీ తోర్వను వెళళ్వచుచ్ననెను. అందుకు వారు ఆలాగు కాదు, 

నడివీధిలో రాతిర్ వెళల్బుచెచ్దమని చెపిప్రి 

Page  of 1128 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

ఆదికాండము 24:32 => ఆ మనుషుయ్డు ఇంటికి వచిచ్నపుప్డు లాబాను ఒంటెల గంతలు విపిప్ 

ఒంటెలకు గడిడ్యు మేతయు కాళుల్ కడుగుకొనుటకు అతనికిని అతనితో కూడ నునన్వారికిని నీళుల్ ఇచిచ్ 

ఆదికాండము 43:24 => ఆ మనుషుయ్డు వారిని యోసేపు ఇంటికి తీసికొని వచిచ్ వారికి నీళి ల్యయ్గా 

వారు కాళుల్ కడుగుకొనిరి. మరియు అతడు వారి గాడిదలకు మేత వేయించెను. 

1 సమూయేలు 25:41 => ఆమె లేచి సాగిలపడి నా యేలినవాని చితత్ము; నా యేలినవాని సేవకుల 

కాళుల్ కడుగుటకు నా యేలినవాని దాసురాలనగు నేను సిదధ్ముగా నునాన్నని చెపిప్ 

లూకా 7:44 => ఆ సతరీ వైపు తిరిగి, సీమోనుతో ఇటల్నెను ఈ సతరీని చూచుచునాన్నే, నేను నీ 

యింటిలోనికి రాగా నీవు నా పాదములకు నీళి ల్యయ్లేదు గాని, యీమె తన కనీన్ళల్తో నా పాదములను 

తడిపి తన తలవెండుర్కలతో తుడిచెను. 

యోహాను 13:5 => అంతట పళె ల్ములో నీళుల్పోసి శిషుయ్ల పాదములు కడుగుటకును, తాను 

కటుట్కొనియునన్ తువాలుతో తుడుచుటకును మొదలుపెటెట్ను.  

యోహాను 13:6 => ఇటుల్ చేయుచు ఆయన సీమోను పేతురునొదద్కు వచిచ్నపుప్డు అతడు పర్భువా, 

నీవు నా పాదములు కడుగుదువా? అని ఆయనతో అనెను. 

యోహాను 13:7 => అందుకు యేసు నేను చేయుచునన్ది ఇపుప్డు నీకు తెలియదుగాని యికమీదట 

తెలిసికొందువని అతనితో చెపప్గా 

యోహాను 13:8 => పేతురు నీవెనన్డును నా పాదములు కడుగరాదని ఆయనతో అనెను. అందుకు 

యేసు నేను నినున్ కడుగనియెడల నాతో నీకు పాలు లేదనెను. 

యోహాను 13:9 => సీమోను పేతురు పర్భువా, నా పాదములు మాతర్మేగాక నాచేతులు నా తలకూడ 

కడుగుమని ఆయనతో చెపెప్ను. 

యోహాను 13:10 => యేసు అతని చూచి సాన్నము చేసినవాడు పాదములు తపప్ మరేమియు 

కడుగుకొననకక్రలేదు, అతడు కేవలము పవితుర్డయెయ్ను. మీరును పవితుర్లు కాని మీలో అందరు 

పవితుర్లు కారనెను. 

యోహాను 13:11 => తనున్ అపప్గించువానిని ఎరిగెను గనుక మీలో అందరు పవితుర్లు కారని 

ఆయన చెపెప్ను. 
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యోహాను 13:12 => వారి పాదములు కడిగి తన పైవసత్రము వేసికొనిన తరువాత, ఆయన మరల 

కూరుచ్ండి నేను మీకు చేసిన పని మీకు తెలిసినదా? 

యోహాను 13:13 => బోధకుడనియు పర్భువనియు మీరు ననున్ పిలుచుచునాన్రు; నేను బోధకుడను 

పర్భువును గనుక మీరిటుల్ పిలుచుట నాయ్యమే. 

యోహాను 13:14 => కాబటిట్ పర్భువును బోధకుడనైన నేను మీ పాదములు కడిగినయెడల మీరును 

ఒకరి పాదములను ఒకరు కడుగవలసినదే. 

యోహాను 13:15 => నేను మీకు చేసిన పర్కారము మీరును చేయవలెనని మీకు మాదిరిగా ఈలాగు 

చేసితిని. 

1 తిమోతి 5:10 => సత కిర్యలకు పేరుపొందిన విధవరాలు పిలల్లను పెంచి, పరదేశులకు 

అతిథయ్మిచిచ్, పరిశుదుధ్ల పాదములు కడిగి, శర్మపడువారికి సహాయము చేసి, పర్తి సతాక్రయ్ము చేయ 

బూనుకొనినదైతే ఆమెను విధవరాండర్ లెకక్లో చేరచ్వచుచ్ను. 

ఆదికాండము 24:25 => మరియు ఆమె మాయొదద్ చాలా గడిడ్యు మేతయు రాతిర్ బసచేయుటకు 

సథ్లమును ఉనన్వనగా 

నాయ్యాధిపతులు 19:21 => మెటుట్కు వీధిలో రాతిర్ గడపకూడదని చెపిప్, తన యింట అతని 

చేరుచ్కొని వారి గాడిదలకొరకు మేత సిదధ్పరచెను. అపుప్డు వారు కాళుల్ కడుగుకొని అనన్పానములు 

పుచుచ్కొనిరి. 

2 సమూయేలు 11:8 => తరువాత దావీదు ఇంటికిపోయి శర్మ తీరుచ్కొనుమని ఊరియాకు 

సెలవియయ్గా, ఊరియా రాజనగరిలోనుండి బయలువెళె ల్ను. 

2 రాజులు 3:11 => యెహోషాపాతు అతనిదావ్రా మనము యెహోవాయొదద్ విచారణచేయుటకు 

యెహోవా పర్వకత్లలో ఒకడైనను ఇచచ్ట లేడా అని యడిగెను. అంతట ఇశార్యేలు రాజు సేవకులలో 

ఒకడు ఏలీయా చేతులమీద నీళుల్పోయుచు వచిచ్న1షాపాతు కుమారుడైన ఎలీషా ఇకక్డ ఉనాన్డని 

చెపప్గా 
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లూకా 7:38 => వెనుకతటుట్ ఆయన పాదములయొదద్ నిలువబడి, యేడుచ్చు కనీన్ళల్తో ఆయన 

పాదములను తడిపి, తన తలవెండుర్కలతో తుడిచి, ఆయన పాదములను ముదుద్పెటుట్కొని, ఆ అతత్రు 

వాటికి పూసెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:15 => ఆమెయు ఆమె యింటివారును బాపిత్సమ్ము పొందినపుప్డు, 

ఆమె--నేను పర్భువునందు విశావ్సము గలదాననని మీరు యెంచితే, నా యింటికి వచిచ్యుండుడని 

వేడుకొని మముమ్ను బలవంతము చేసెను. 

ఎఫెసీయులకు 3 : 2 0 = > మనలో కారయ్సాధకమైన తన శకిత్ చొపుప్న మనము 

అడుగువాటనిన్టికంటెను, ఊహించువాటనిన్టికంటెను అతయ్ధికముగా చేయ శకిత్గల దేవునికి, 

వచనము 5 

కొంచెము ఆహారము తెచెచ్దను; మీ పార్ణములను బలపరచుకొనుడి; తరువాత మీరు వెళల్వచుచ్ను; 

ఇందు నిమితత్ము గదా మీ దాసునియొదద్కు వచిచ్తిరనెను. వారు నీవు చెపిప్నటుల్ చేయుమనగా 

నాయ్యాధిపతులు 6:18 => నేను నీయొదద్కు వచిచ్ నా అరప్ణమును బయటికి తెచిచ్ నీ సనిన్ధిని 

దానిని పెటుట్వరకు ఇకక్డనుండి వెళల్కుమీ అని వేడుకొనగా ఆయన నీవు తిరిగి వచుచ్వరకు నేను 

ఉండెదననెను. 

నాయ్యాధిపతులు 13:15 => అపుప్డు మానోహ మేము ఒక మేకపిలల్ను సిదధ్పరచి నీ సనిన్ధిని 

ఉంచువరకు నీవు ఆగుమని మనవిచేసికొనుచునాన్మని యెహోవా దూతతో చెపప్గా 

మతత్యి 6:11 => మా అనుదినాహారము నేడు మాకు దయచేయుము. 

నాయ్యాధిపతులు 19:5 => నాలుగవనాడు వారు వేకువను వెళుల్టకు నిదర్మేలుకొనగా అతడు 

లేవసాగెను. అయితే ఆ చినన్దాని తండిర్ నీవు కొంచెము ఆహారము పుచుచ్కొని తెపప్రిలిల్న తరువాత నీ 

తోర్వను వెళల్వచుచ్నని 

కీరత్నలు 104:15 => అందుమూలమున భూమిలోనుండి ఆహారమును నరుల హృదయమును 

సంతోషపెటుట్ దార్కాష్రసమును వారి మొగములకు మెరుగునిచుచ్ తైలమును నరుల హృదయమును 

బలపరచు ఆహారమును ఆయన పుటిట్ంచుచునాన్డు  
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యెషయా 3:1 => ఆలకించుడి పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా పోషణమును 

పోషణాధారమును అనోన్దకముల ఆధారమంతయు పోషణమంతయు 

ఆదికాండము 19:8 => ఇదిగో పురుషుని కూడని యిదద్రు కుమారెత్లు నాకునాన్రు. సెలవైతే వారిని 

మీయొదద్కు వెలుపలికి తీసికొని వచెచ్దను, వారిని మీ మనసుస్ వచిచ్నటుల్ చేయుడి. 

ఆదికాండము 33:10 => అపుప్డు యాకోబు అటుల్ కాదు; నీ కటాక్షము నామీద నునన్యెడల 

చితత్గించి నాచేత ఈ కానుక పుచుచ్కొనుము, దేవుని ముఖము చూచినటుల్ నీ ముఖము చూచితిని; నీ 

కటాక్షము నామీద వచిచ్నది గదా 

నిరగ్మకాండము 2:20 => అతడు తన కుమారెత్లతొ అతడెకక్డ? ఆ మనుషుయ్ని ఏల విడిచి వచిచ్తిరి? 

భోజనమునకు అతని పిలుచుకొని రండనెను. 

1 రాజులు 13:7 => అపుప్డు రాజు నీవు నా యింటికి వచిచ్ అలసట తీరుచ్కొనుము, నీకు బహుమతి 

ఇచెచ్దనని ఆ దైవజనునితో చెపప్గా 

1 రాజులు 17:11 => ఆమె నీళుల్ తేబోవుచుండగా అతడామెను మరల పిలిచి నాకొక రొటెట్ముకక్ను 

నీచేతిలో తీసికొనిరమమ్ని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:15 => ఆమెయు ఆమె యింటివారును బాపిత్సమ్ము పొందినపుప్డు, 

ఆమె--నేను పర్భువునందు విశావ్సము గలదాననని మీరు యెంచితే, నా యింటికి వచిచ్యుండుడని 

వేడుకొని మముమ్ను బలవంతము చేసెను. 

వచనము 6 

అబార్హాము గుడారములోనునన్ శారాయొదద్కు తవ్రగా వెళి ల్ నీవు తవ్రపడి మూడు మానికల 

మెతత్నిపిండి తెచిచ్ పిసికి రొటెట్లు చేయుమని చెపెప్ను. 

యెషయా 32:8 => ఘనులు ఘనకారయ్ములు కలిప్ంచుదురు వారు ఘనకారయ్ములనుబటిట్ 

నిలుచుదురు. 
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మతత్యి 13:33 => ఆయన మరియొక ఉపమానము వారితో చెపెప్ను పరలోకరాజయ్ము, ఒక సతరీ 

తీసికొని పిండి అంతయు పులిసి పొంగువరకు మూడు కుంచముల పిండిలో దాచిపెటిట్న పులల్ని పిండిని 

పోలియునన్ది. 

లూకా 10:38 => అంతట వారు పర్యాణమైపోవుచుండగా, ఆయన యొక గార్మములో 

పర్వేశించెను. మారత్ అను ఒక సతరీ ఆయనను తన యింట చేరుచ్కొనెను. 

లూకా 10:39 => ఆమెకు మరియ అను సహోదరియుండెను. ఈమె యేసు పాదములయొదద్ 

కూరుచ్ండి ఆయన బోధ వినుచుండెను. 

లూకా 10:40 => మారత్ విసాత్రమైన పని పెటుట్కొనుటచేత తొందరపడి, ఆయన యొదద్కు వచిచ్ 

పర్భువా, నేను ఒంటరిగా పనిచేయుటకు నా సహోదరి ననున్ విడిచిపెటిట్నందున, నీకు చింతలేదా? 

నాకు సహాయము చేయుమని ఆమెతో చెపుప్మనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:15 => ఆమెయు ఆమె యింటివారును బాపిత్సమ్ము పొందినపుప్డు, 

ఆమె--నేను పర్భువునందు విశావ్సము గలదాననని మీరు యెంచితే, నా యింటికి వచిచ్యుండుడని 

వేడుకొని మముమ్ను బలవంతము చేసెను. 

రోమీయులకు 12:13 => పరిశుదుధ్ల అవసరములలో పాలుపొందుచు, శర్దధ్గా ఆతిథయ్ము 

ఇచుచ్చుండుడి. 

గలతీయులకు 5:13 => సహోదరులారా, మీరు సవ్తంతుర్లుగా ఉండుటకు పిలువబడితిరి. అయితే 

ఒక మాట, ఆ సావ్తంతర్య్మును శారీరకిర్యలకు హేతువు చేసికొనక, పేర్మ కలిగినవారై యొకనికొకడు 

దాసులైయుండుడి. 

హెబీర్యులకు 13:2 => ఆతిథయ్ము చేయ మరవకుడి; దానివలన కొందరు ఎరుగకయే దేవదూతలకు 

ఆతిథయ్ము చేసిరి. 

1 పేతురు 4:9 => సణుగుకొనకుండ ఒకనికి ఒకడు ఆతిథయ్ము చేయుడి. 

ఆదికాండము 19:3 => అయినను అతడు మికిక్లి బలవంతము చేసినపుప్డు వారు అతనితటుట్ తిరిగి 

అతని యింట పర్వేశించిరి. అతడు వారికి విందుచేసి పొంగని రొటెట్లు కాలచ్గా వారు భోజనము 

చేసిరి. 
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ఆదికాండము 24:67 => ఇసాస్కు తలిల్యైన శారా గుడారములోనికి ఆమెను తీసికొనిపోయెను. అటుల్ 

అతడు రిబాక్ను పరిగర్హింపగా ఆమె అతనికి భారయ్ ఆయెను; అతడు ఆమెను పేర్మించెను. అపుప్డు 

ఇసాస్కు తన తలిల్ విషయమై దుఃఖనివారణ పొందెను. 

నాయ్యాధిపతులు 6:19 => అపుప్డు గిదోయ్ను లోపలికిపోయి ఒక మేకపిలల్ను తూమెడు పిండితో 

పొంగని భక్షయ్ములను సిదధ్పరచి ఆ మాంసమును గంపలో ఉంచి అది వండిన నీళల్ను కుండలో పోసి 

ఆయనకొరకు ఆ మసత్కివృక్షము కిర్ందికి దానిని తీసికొనివచిచ్ దగగ్ర ఉంచగా 

2 సమూయేలు 13:6 => అమోన్ను కాయిలాపడెనని రాజు అతని చూడ వచిచ్నపుప్డు అమోన్ను నా 

చెలెల్లగు తామారు చేతి వంటకము నేను భుజించునటుల్ ఆమె వచిచ్ నేను చూచుచుండగా నాకొరకు 

రెండు అపప్ములు చేయుటకు సెలవిమమ్ని రాజుతో మనవిచేయగా 

సామెతలు 31:13 => ఆమె గొఱ ఱ్బొచుచ్ను అవిసెనారను వెదకును తన చేతులార వాటితో 

పనిచేయును. 

యెహెజేక్లు 4:12 => యవల అపప్ములు చేసి వారు చూచుచుండగా దానిని మనుషయ్ మలముతో 

కాలిచ్ భుజింపవలెను; 

లూకా 19:6 => అతడు తవ్రగా దిగి సంతోషముతో ఆయనను చేరుచ్కొనెను. 

1 తిమోతి 5:14 => కాబటిట్ యౌవన సతరీలు వివాహము చేసికొని పిలల్లను కని గృహపరిపాలన 

జరిగించుచు, నిందించుటకు విరోధికి అవకాశమియయ్కుండవలెనని కోరుచునాన్ను. 

హెబీర్యులకు 11:9 => విశావ్సమునుబటిట్ అతడును, అతనితో ఆ వాగాద్నమునకు సమాన 

వారసులైన ఇసాస్కు యాకోబు అనువారును, గుడారములలో నివసించుచు, అనుయ్ల దేశములో 

ఉనన్టుట్గా వాగద్తత్ దేశములో పరవాసులైరి.  

వచనము 7 

మరియు అబార్హాము పశువుల మందకు పరుగెతిత్ ఒక మంచి లేత దూడను తెచిచ్ ఒక పనివాని 

కపప్గించెను. వాడు దాని తవ్రగా సిదధ్పరచెను. 
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ఆదికాండము 19:3 => అయినను అతడు మికిక్లి బలవంతము చేసినపుప్డు వారు అతనితటుట్ తిరిగి 

అతని యింట పర్వేశించిరి. అతడు వారికి విందుచేసి పొంగని రొటెట్లు కాలచ్గా వారు భోజనము 

చేసిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 13:15 => అపుప్డు మానోహ మేము ఒక మేకపిలల్ను సిదధ్పరచి నీ సనిన్ధిని 

ఉంచువరకు నీవు ఆగుమని మనవిచేసికొనుచునాన్మని యెహోవా దూతతో చెపప్గా 

నాయ్యాధిపతులు 13:16 => యెహోవా దూత నీవు ననున్ నిలిపినను నీ భోజనము నేను తినను; నీవు 

దహనబలి అరిప్ంచ నుదేద్శించినయెడల యెహోవాకు దాని నరిప్ంపవలెనని మానోహతో చెపెప్ను. 

అతడు యెహోవా దూత అని మానోహకు తెలియలేదు. 

ఆమోసు 6:4 => దంతపు మంచములమీద పరుండుచు, పానుప్లమీద తముమ్ను చాచుకొనుచు, 

మందలో శేర్షఠ్మైన గొఱ ఱ్పిలల్లను సాలలోని కొర్వివ్న దూడలను వధించి భోజనము చేయుదురు. 

మలాకీ 1:14 => నేను ఘనమైన మహారాజునై యునాన్ను; అనయ్జనులలో నా నామము 

భయంకరమైనదిగా ఎంచబడుచునన్దని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

కాబటిట్ తన మందలో మగది యుండగా యెహోవాకు మొర్కుక్బడిచేసి చెడిపోయినదానిని అరిప్ంచు 

వంచకుడు శాపగర్సుత్డు. 

మతత్యి 22:4 => కాగా అతడు ఇదిగో నా విందు సిదధ్పరచియునాన్ను; ఎదుద్లును కొర్వివ్న 

పశువులును వధింపబడినవి; అంతయు సిదధ్ముగా ఉనన్ది; పెండిల్విందుకు రండని పిలువబడిన 

వారితో చెపుప్డని వేరే దాసులను పంపెను గాని 

లూకా 15:23 => కొర్వివ్న దూడను తెచిచ్ వధించుడి, మనము తిని సంతోషపడుదము; 

లూకా 15:27 => ఆ దాసుడు అతనితో నీ తముమ్డు వచిచ్యునాన్డు, అతడు తనయొదద్కు 

సురకిష్తముగా వచిచ్నందున నీ తండిర్ కొర్వివ్న దూడను వధించెననెను. 

లూకా 15:30 => అయితే నీ ఆసిత్ని వేశయ్లతో తినివేసిన యీ నీ కుమారుడు రాగానే వీనికొరకు 

కొర్వివ్న దూడను వధించితివని చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 28:24 => తన యింటిలో కొర్వివ్న పెయయ్ ఒకటి యుండగా ఆ సతరీ దాని తీసికొని 

తవ్రగా వధించి పిండి తెచిచ్ పిసికి పులుసులేని రొటెట్లు కాలిచ్ 
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లూకా 19:6 => అతడు తవ్రగా దిగి సంతోషముతో ఆయనను చేరుచ్కొనెను. 

వచనము 8 

తరువాత అతడు వెనన్ను పాలను తాను సిదధ్ము చేయించిన దూడను తెచిచ్ వారియెదుట పెటిట్ వారు 

భోజనము చేయుచుండగా వారియొదద్ ఆ చెటుట్కిర్ంద నిలుచుండెను. 

ఆదికాండము 19:3 => అయినను అతడు మికిక్లి బలవంతము చేసినపుప్డు వారు అతనితటుట్ తిరిగి 

అతని యింట పర్వేశించిరి. అతడు వారికి విందుచేసి పొంగని రొటెట్లు కాలచ్గా వారు భోజనము 

చేసిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:14 => ఆవు మజిజ్గను గొఱ ఱ్మేకల పచిచ్పాలను గొఱ ఱ్పిలల్ల కొర్వువ్ను 

బాషాను పొటే ట్ళల్ను మేకలను గోధుమల మెరికెల సారమును నీకిచెచ్ను. నీవు తార్గిన మదయ్ము 

దార్క్షలరసము.  

నాయ్యాధిపతులు 5:25 => అతడు దాహమడిగెను ఆమె పాలు తెచిచ్యిచెచ్ను సరాద్రులకు తగిన 

పాతర్తో మీగడ దెచిచ్యిచెచ్ను ఆమె మేకును చేతపటుట్కొనెను  

నెహెమాయ్ 12:44 => ఆ కాలమందు పదారథ్ములకును పర్తిషాఠ్రప్ణలకును పర్థమ ఫలములకును 

పదియవవంతుల సంబంధమైన వాటికిని ఏరప్డిన గదులమీద కొందరు నియమింపబడిరి, వారు 

యాజకుల కొరకును లేవీయులకొరకును ధరమ్శాసాత్ర్నుసారముగా నిరణ్యింపబడిన భాగములను 

పటట్ణముల పొలములనుండి సమకూరుచ్టకు నియమింపబడిరి; సేవ చేయుటకు నియమింపబడిన 

యాజకులనుబటిట్యు, లేవీయులనుబటిట్యు యూదులు సంతోషించిరి. 

లూకా 12:37 => పర్భువు వచిచ్ యే దాసులు మెలకువగా ఉండుట కనుగొనునో ఆ దాసులు 

ధనుయ్లు; అతడు నడుము కటుట్కొని వారిని భోజనపంకిత్ని కూరుచ్ండబెటిట్, తానే వచిచ్ వారికి 

ఉపచారము చేయునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 17:8 => అంతేకాక నేను భోజనము చేయుటకు ఏమైనను సిదధ్పరచి, నడుము కటుట్కొని నేను 

అనన్పానములు పుచుచ్కొనువరకు నాకు పరిచారము చేయుము; అటుతరువాత నీవు అనన్పానములు 

పుచుచ్కొనవచుచ్నని వానితో చెపుప్ను గాని 
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యోహాను 12:2 => మారత్ ఉపచారము చేసెను; లాజరు ఆయనతో కూడ భోజమునకు 

కూరుచ్నన్వారిలో ఒకడు. 

గలతీయులకు 5:13 => సహోదరులారా, మీరు సవ్తంతుర్లుగా ఉండుటకు పిలువబడితిరి. అయితే 

ఒక మాట, ఆ సావ్తంతర్య్మును శారీరకిర్యలకు హేతువు చేసికొనక, పేర్మ కలిగినవారై యొకనికొకడు 

దాసులైయుండుడి. 

పర్కటన 3:20 => ఇదిగో నేను తలుపునొదద్ నిలుచుండి తటుట్చునాన్ను. ఎవడైనను నా సవ్రము విని 

తలుపుతీసినయెడల, నేను అతనియొదద్కు వచిచ్ అతనితో నేనును, నాతోకూడ అతడును భోజనము 

చేయుదుము. 

ఆదికాండము 19:3 => అయినను అతడు మికిక్లి బలవంతము చేసినపుప్డు వారు అతనితటుట్ తిరిగి 

అతని యింట పర్వేశించిరి. అతడు వారికి విందుచేసి పొంగని రొటెట్లు కాలచ్గా వారు భోజనము 

చేసిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 13:15 => అపుప్డు మానోహ మేము ఒక మేకపిలల్ను సిదధ్పరచి నీ సనిన్ధిని 

ఉంచువరకు నీవు ఆగుమని మనవిచేసికొనుచునాన్మని యెహోవా దూతతో చెపప్గా 

లూకా 24:30 => ఆయన వారితో కూడ భోజనమునకు కూరుచ్నన్పుప్డు, ఒక రొటెట్ను పటుట్కొని 

సోత్తర్ము చేసి దాని విరిచి వారికి పంచిపెటట్గా 

లూకా 24:43 => ఆయన దానిని తీసికొని వారియెదుట భుజించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:41 => పర్జలకందరికి కాక దేవునిచేత ముందుగా ఏరప్రచబడిన 

సాకుష్లకే, అనగా ఆయన మృతులలోనుండి లేచిన తరువాత ఆయనతో కూడ అనన్పానములు 

పుచుచ్కొనిన మాకే, ఆయన పర్తయ్క్షముగా కనబడునటుల్ అనుగర్హించెను. 

1 సమూయేలు 28:24 => తన యింటిలో కొర్వివ్న పెయయ్ ఒకటి యుండగా ఆ సతరీ దాని తీసికొని 

తవ్రగా వధించి పిండి తెచిచ్ పిసికి పులుసులేని రొటెట్లు కాలిచ్ 

వచనము 9 
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వారతనితో నీ భారయ్యైన శారా ఎకక్డనునన్దని అడుగగా అతడు అదిగో గుడారములో నునన్దని 

చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 4:9 => యెహోవా నీ తముమ్డైన హేబెలు ఎకక్డునాన్డని కయీనునడుగగా అతడు 

నేనెరుగను; నా తముమ్నికి నేను కావలివాడనా అనెను. 

ఆదికాండము 24:67 => ఇసాస్కు తలిల్యైన శారా గుడారములోనికి ఆమెను తీసికొనిపోయెను. అటుల్ 

అతడు రిబాక్ను పరిగర్హింపగా ఆమె అతనికి భారయ్ ఆయెను; అతడు ఆమెను పేర్మించెను. అపుప్డు 

ఇసాస్కు తన తలిల్ విషయమై దుఃఖనివారణ పొందెను. 

ఆదికాండము 31:33 => లాబాను యాకోబు గుడారములోనికి లేయా గుడారములోనికి ఇదద్రి 

దాసీల గుడారములలోనికి వెళె ల్ను గాని అతని కేమియు దొరకలేదు. తరువాత అతడు లేయా 

గుడారములో నుండి బయలుదేరి రాహేలు గుడారములోనికి వెళె ల్ను. 

తీతుకు 2:5 => మంచి ఉపదేశము చేయువారునై యుండవలెననియు బోధించుము. 

సామెతలు 7:11 => అది బొబబ్లు పెటుట్నది, సేవ్చఛ్గా తిరుగునది, దాని పాదములు దాని యింట 

నిలువవు. 

1 తిమోతి 5:14 => కాబటిట్ యౌవన సతరీలు వివాహము చేసికొని పిలల్లను కని గృహపరిపాలన 

జరిగించుచు, నిందించుటకు విరోధికి అవకాశమియయ్కుండవలెనని కోరుచునాన్ను. 

హెబీర్యులకు 11:9 => విశావ్సమునుబటిట్ అతడును, అతనితో ఆ వాగాద్నమునకు సమాన 

వారసులైన ఇసాస్కు యాకోబు అనువారును, గుడారములలో నివసించుచు, అనుయ్ల దేశములో 

ఉనన్టుట్గా వాగద్తత్ దేశములో పరవాసులైరి.  

వచనము 10 

అందుకాయన మీదటికి ఈ కాలమున నీయొదద్కు నిశచ్యముగా మరల వచెచ్దను. అపప్డు నీ 

భారయ్యైన శారాకు ఒక కుమారుడు కలుగునని చెపెప్ను. శారా ఆయన వెనుక నుండిన గుడారపు 

దావ్రమందు వినుచుండెను 
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ఆదికాండము 18:13 => అంతట యెహోవా అబార్హాముతో వృదుధ్రాలనైన నేను నిశచ్యముగా 

పర్సవించెదనా అని శారా నవవ్నేల? 

ఆదికాండము 18:14 => యెహోవాకు అసాధయ్మైనది ఏదైన నునన్దా? మీదటికి ఈ కాలమున 

నిరణ్యకాలమందు నీయొదద్కు తిరిగి వచెచ్దను. అపుప్డు శారాకు కుమారుడు కలుగుననెను. 

ఆదికాండము 16:10 => మరియు యెహోవా దూత నీ సంతానమును నిశచ్యముగా 

విసత్రింపజేసెదను; అది లెకిక్ంప వీలులేనంతగా విసాత్రమవునని దానితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 22:15 => యెహోవా దూత రెండవమారు పరలోకమునుండి అబార్హామును పిలిచి 

యిటల్నెను 

ఆదికాండము 22:16 => నీవు నీకు ఒకక్డే అయుయ్నన్ నీ కుమారుని ఇయయ్ వెనుకతీయక యీ 

కారయ్ము చేసినందున 

ఆదికాండము 17:21 => అయితే వచుచ్ సంవతస్రము ఈ కాలమందు శారా నీకు కనబోవు 

ఇసాస్కుతో నా నిబంధనను సిథ్రపరచెదనని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 21:2 => ఎటల్నగా దేవుడు అబార్హాముతో చెపిప్న నిరణ్య కాలములో శారా 

గరభ్వతియై అతని ముసలితనమందు అతనికి కుమారుని కనెను.  

2 రాజులు 4:16 => ఆమె వచిచ్ దావ్రమందు నిలువగా ఎలీషా మరుసటి యేట ఈ రుతువున నీ 

కౌగిట కుమారుడుండునని ఆమెతో అనెను. ఆమె ఆ మాట విని దైవజనుడవైన నా యేలినవాడా, 

ఆలాగు పలుకవదుద్; నీ దాసురాలనైన నాతో అబదధ్మాడవదద్నెను. 

2 రాజులు 4:17 => పిమమ్ట ఆ సతరీ గరభ్ వతియై మరుసటి యేట ఎలీషా తనతో చెపిప్న కాలమున 

కుమారుని కనెను. 

ఆదికాండము 17:16 => నేనామెను ఆశీరవ్దించి ఆమెవలన నీకు కుమారుని కలుగజేసెదను; 

నేనామెను ఆశీరవ్దించెదను; ఆమె జనములకు తలిల్యై యుండును; జనముల రాజులు ఆమెవలన 

కలుగుదురని అబార్హాముతో చెపెప్ను. 
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ఆదికాండము 17:19 => దేవుడు నీ భారయ్యైన శారా నిశచ్యముగా నీకు కుమారుని కనును; 

నీవతనికి ఇసాస్కు అను పేరు పెటుట్దువు; అతని తరువాత అతని సంతానము కొరకు నితయ్నిబంధనగా 

నా నిబంధనను అతనితో సిథ్రపరచెదను. 

ఆదికాండము 17:21 => అయితే వచుచ్ సంవతస్రము ఈ కాలమందు శారా నీకు కనబోవు 

ఇసాస్కుతో నా నిబంధనను సిథ్రపరచెదనని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 21:2 => ఎటల్నగా దేవుడు అబార్హాముతో చెపిప్న నిరణ్య కాలములో శారా 

గరభ్వతియై అతని ముసలితనమందు అతనికి కుమారుని కనెను.  

నాయ్యాధిపతులు 13:3 => యెహోవా దూత ఆసతరీకి పర్తయ్క్షమై ఇదిగో నీవు గొడార్లవు, నీకు కానుపు 

లేకపోయెను; అయితే నీవు గరభ్వతివై కుమారుని కందువు. 

నాయ్యాధిపతులు 13:4 => కాబటిట్ నీవు జాగర్తత్గా ఉండి, దార్కాష్రసమునేగాని మదయ్మునేగాని 

తార్గకుండుము, అపవితర్మైన దేనినైనను తినకుండుము. 

నాయ్యాధిపతులు 13:5 => నీవు గరభ్వతివై కుమారుని కందువు. అతని తలమీద మంగలకతిత్ 

వేయకూడదు; ఆ బిడ డ్ గరభ్మున పుటిట్నది మొదలుకొని దేవునికి నాజీరు చేయబడినవాడై ఫిలిషీత్యుల 

చేతిలోనుండి ఇశార్యేలీయులను రకిష్ంప మొదలుపెటుట్నని ఆమెతో అనగా 

లూకా 1:13 => అపుప్డా దూత అతనితో జెకరాయ్ భయపడకుము; నీ పార్రథ్న వినబడినది, నీ 

భారయ్యైన ఎలీసబెతు నీకు కుమారుని కనును, అతనికి యోహాను అను పేరు పెటుట్దువు. 

రోమీయులకు 9:8 => అనగా శరీరసంబంధులైన పిలల్లు దేవుని పిలల్లు కారు గాని వాగాద్న 

సంబంధులైన పిలల్లు సంతానమని యెంచబడుదురు. 

రోమీయులకు 9:9 => వాగాద్నరూపమైన వాకయ్మిదే మీదటికి ఈ సమయమునకు వచెచ్దను; అపుప్డు 

శారాకు కుమారుడు కలుగును. 

గలతీయులకు 4:23 => అయినను దాసివలన పుటిట్నవాడు శరీరపర్కారము పుటెట్ను, 

సవ్తంతుర్రాలివలన పుటిట్నవాడు వాగాద్నమునుబటిట్ పుటెట్ను. 

గలతీయులకు 4:28 => సహోదరులారా, మనమును ఇసాస్కువలె వాగాద్నమునుబటిట్ పుటిట్న 

కుమారులమై యునాన్ము. 
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ఆదికాండము 16:2 => కాగా శారయి ఇదిగో నేను పిలల్లు కనకుండ యెహోవా చేసియునాన్డు. నీవు 

దయచేసి నా దాసితో పొముమ్; ఒకవేళ ఆమెవలన నాకు సంతానము కలుగవచుచ్నని అబార్ముతో 

చెపెప్ను; అబార్ము శారయి మాట వినెను. 

ఆదికాండము 21:1 => యెహోవా తాను చెపిప్న పర్కారము శారాను దరిశ్ంచెను. యెహోవా 

తానిచిచ్న మాటచొపుప్న శారానుగూరిచ్ చేసెను. 

ఆదికాండము 24:36 => నా యజమానుని భారయ్యైన శారా వృదాధ్పయ్ములో నా యజమానునికి 

కుమారుని కనెను; నా యజమానుడు తనకు కలిగినది యావతుత్ను అతనికిచిచ్యునాన్డు; 

ఆదికాండము 24:67 => ఇసాస్కు తలిల్యైన శారా గుడారములోనికి ఆమెను తీసికొనిపోయెను. అటుల్ 

అతడు రిబాక్ను పరిగర్హింపగా ఆమె అతనికి భారయ్ ఆయెను; అతడు ఆమెను పేర్మించెను. అపుప్డు 

ఇసాస్కు తన తలిల్ విషయమై దుఃఖనివారణ పొందెను. 

ఆదికాండము 26:2 => అకక్డ యెహోవా అతనికి పర్తయ్క్షమై నీవు ఐగుపుత్లోనికి వెళల్క నేను నీతో 

చెపుప్ దేశమందు నివసించుము. 

2 రాజులు 4:14 => ఎలీషా ఆమె నేనేమి చేయకోరుచునన్దని వాని నడుగగా గేహజీ ఆమెకు 

కుమారుడు లేడు; మరియు ఆమె పెనిమిటి ముసలివాడని అతనితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 1:21 => తన పర్జలను వారి పాపములనుండి ఆయనే రకిష్ంచును గనుక ఆయనకు యేసు 

అను పేరు పెటుట్దువనెను. 

లూకా 1:20 => మరియు నా మాటలు వాటి కాలమందు నెరవేరును; నీవు వాటిని నమమ్లేదు గనుక 

ఈ సంగతులు జరుగు దినము వరకు నీవు మాటలాడక మౌనివై యుందువని అతనితో చెపెప్ను. 

వచనము 11 

అబార్హామును శారాయును బహుకాలము గడచిన వృదుధ్లై యుండిరి. సతరీ ధరమ్ము శారాకు 

నిలిచిపోయెను గనుక 

ఆదికాండము 17:17 => అపుప్డు అబార్హాము సాగిలపడి నవివ్ నూరేండల్ వానికి సంతానము 

కలుగునా? తొంబది యేండల్ శారా కనునా? అని మనసుస్లో అనుకొనెను. 
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ఆదికాండము 17:24 => అబార్హాము గోపాయ్ంగచరమ్ము సునన్తి చేయబడినపుప్డు అతడు 

తొంబదితొమిమ్ది యేండల్వాడు. 

లూకా 1:7 => ఎలీసబెతు గొడార్లైనందున వారికి పిలల్లు లేకపోయిరి; మరియు వారిదద్రు బహు 

కాలము గడచిన (వృదుధ్లైరి.) 

లూకా 1:18 => జెకరాయ్ యిది నాకేలాగు తెలియును? నేను ముసలివాడను, నా భారయ్యు 

బహుకాలము గడచినదని ఆ దూతతో చెపప్గా 

లూకా 1:36 => మరియు నీ బంధువురాలు ఎలీసబెతు కూడ తన వృదాధ్పయ్మందు ఒక కుమారుని 

గరభ్ము ధరించియునన్ది; గొడార్లనబడిన ఆమెకు ఇది ఆరవమాసము; 

రోమీయులకు 4:18 => నీ సంతానము ఈలాగు ఉండునని చెపిప్నదానినిబటిట్ తాననేక జనములకు 

తండిర్యగునటుల్, నిరీక్షణకు ఆధారము లేనపుప్డు అతడు నిరీక్షణ కలిగి నమెమ్ను. 

రోమీయులకు 4:19 => మరియు అతడు విశావ్సమునందు బలహీనుడు కాక, రమారమి నూరేండల్ 

వయసుస్గలవాడైయుండి, అపప్టికి తన శరీరము మృతతులయ్మైనటుట్ను, శారాగరభ్మును 

మృతతులయ్మైనటుట్ను ఆలోచించెను గాని, 

రోమీయులకు 4:20 => అవిశావ్సము వలన దేవుని వాగాద్నమునుగూరిచ్ సందేహింపక 

రోమీయులకు 4:21 => దేవుని మహిమపరచి, ఆయన వాగాద్నము చేసినదానిని నెరవేరుచ్టకు 

సమరుథ్డని రూఢిగా విశవ్సించి విశావ్సమువలన బలమునొందెను. 

హెబీర్యులకు 11:11 => విశావ్సమునుబటిట్ శారాయు వాగాద్నము చేసినవాడు నమమ్దగినవాడని 

యెంచుకొనెను గనుక తాను వయసుస్ గతించినదైనను గరభ్ము ధరించుటకు శకిత్పొందెను. 

హెబీర్యులకు 11:12 => అందుచేత మృతతులుయ్డైన ఆ యొకనినుండి , సంఖయ్కు 

ఆకాశనక్షతర్ములవలెను, సముదర్తీరమందలి లెకిక్ంపశకయ్ముకాని యిసుకవలెను సంతానము 

కలిగెను. 

హెబీర్యులకు 11:19 => తన యేకకుమారుని అరిప్ంచి, ఉపమాన రూపముగా అతనిని 

మృతులలోనుండి మరల పొందెను. 
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ఆదికాండము 31:35 => ఆమె తన తండిర్తో తమయదుట నేను లేవలేనందున తాము 

కోపపడకూడదు; నేను కడగానునాన్నని చెపెప్ను. అతడెంత వెదకినను ఆ విగర్హములు దొరకలేదు. 

లేవీయకాండము 15:19 => సతరీ దేహమందుండు సార్వము రకత్సార్వమైనయెడల ఆమె యేడు 

దినములు కడగా ఉండవలెను. ఆమెను ముటుట్వారందరు సాయంకాలమువరకు అపవితుర్లగుదురు. 

ఆదికాండము 11:30 => శారయి గొడార్లై యుండెను. ఆమెకు సంతానము లేదు. 

ఆదికాండము 21:7 => మరియు శారా పిలల్లకు సత్నయ్మిచుచ్నని యెవరు అబార్హాముతో చెపుప్ను 

నేను అతని ముసలితనమందు కుమారుని కంటిని గదా? అనెను. 

ఆదికాండము 24:1 => అబార్హాము బహు కాలము గడిచిన వృదుధ్డై యుండెను. అనిన్ 

విషయములలోను యెహోవా అబార్హామును ఆశీరవ్దించెను. 

యెహోషువ 13:1 => యెహోషువ బహుదినములు గడచిన వృదుధ్డు కాగా యెహోవా అతనికి 

ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు బహు దినములు గడచిన వృదుధ్డవు. సావ్ధీనపరచుకొనుటకు 

అతివిసాత్రమైన దేశము ఇంక మిగిలియునన్ది. 

1 రాజులు 1:1 => రాజైన దావీదు బహు వృదుధ్డు కాగా సేవకులు అతనికి ఎనిన్బటట్లు కపిప్నను 

అతనికి వెటట్ కలుగకయుండెను. 

యెషయా 51:2 => మీ తండిర్యైన అబార్హాము సంగతి ఆలోచించుడి మిముమ్ను కనిన శారాను 

ఆలోచించుడి అతడు ఒంటరియై యుండగా నేను అతని పిలిచితిని అతనిని ఆశీరవ్దించి అతనిని 

పెకుక్మంది యగునటుల్ చేసితిని.  

రోమీయులకు 4:19 => మరియు అతడు విశావ్సమునందు బలహీనుడు కాక, రమారమి నూరేండల్ 

వయసుస్గలవాడైయుండి, అపప్టికి తన శరీరము మృతతులయ్మైనటుట్ను, శారాగరభ్మును 

మృతతులయ్మైనటుట్ను ఆలోచించెను గాని, 

వచనము 12 

శారా నేను బలము ఉడిగిన దాననైన తరువాత నాకు సుఖము కలుగునా? నా యజమానుడును 

వృదుధ్డైయునాన్డు గదా అని తనలో నవువ్కొనెను. 
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ఆదికాండము 18:13 => అంతట యెహోవా అబార్హాముతో వృదుధ్రాలనైన నేను నిశచ్యముగా 

పర్సవించెదనా అని శారా నవవ్నేల? 

ఆదికాండము 17:17 => అపుప్డు అబార్హాము సాగిలపడి నవివ్ నూరేండల్ వానికి సంతానము 

కలుగునా? తొంబది యేండల్ శారా కనునా? అని మనసుస్లో అనుకొనెను. 

ఆదికాండము 21:6 => అపుప్డు శారా దేవుడు నాకు నవువ్ కలుగజేసెను. వినువారెలల్ నా విషయమై 

నవువ్దురనెను.  

ఆదికాండము 21:7 => మరియు శారా పిలల్లకు సత్నయ్మిచుచ్నని యెవరు అబార్హాముతో చెపుప్ను 

నేను అతని ముసలితనమందు కుమారుని కంటిని గదా? అనెను. 

కీరత్నలు 126:2 => మనము కలకనినవారివలె నుంటిమి మన నోటినిండ నవువ్ండెను మన నాలుక 

ఆనందగానముతో నిండియుండెను. అపుప్డు యెహోవా వీరికొరకు గొపప్కారయ్ములు చేసెనని 

అనయ్జనులు చెపుప్కొనిరి.  

లూకా 1:18 => జెకరాయ్ యిది నాకేలాగు తెలియును? నేను ముసలివాడను, నా భారయ్యు 

బహుకాలము గడచినదని ఆ దూతతో చెపప్గా 

లూకా 1:19 => దూత నేను దేవుని సముఖమందు నిలుచు గబిర్యేలును; నీతో మాటలాడుటకును 

ఈ సువరత్మానము నీకు తెలుపుటకును పంపబడితిని. 

లూకా 1:20 => మరియు నా మాటలు వాటి కాలమందు నెరవేరును; నీవు వాటిని నమమ్లేదు గనుక 

ఈ సంగతులు జరుగు దినము వరకు నీవు మాటలాడక మౌనివై యుందువని అతనితో చెపెప్ను. 

లూకా 1:34 => అందుకు మరియ నేను పురుషుని ఎరుగనిదాననే; యిదేలాగు జరుగునని దూతతో 

అనగా 

లూకా 1:35 => దూత పరిశుదాధ్తమ్ నీమీదికి వచుచ్ను; సరోవ్నన్తుని శకిత్ నినున్ కముమ్కొనును గనుక 

పుటట్బోవు శిశువు పరిశుదుధ్డై దేవుని కుమారుడనబడును. 

హెబీర్యులకు 11:11 => విశావ్సమునుబటిట్ శారాయు వాగాద్నము చేసినవాడు నమమ్దగినవాడని 

యెంచుకొనెను గనుక తాను వయసుస్ గతించినదైనను గరభ్ము ధరించుటకు శకిత్పొందెను. 
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హెబీర్యులకు 11:12 => అందుచేత మృతతులుయ్డైన ఆ యొకనినుండి , సంఖయ్కు 

ఆకాశనక్షతర్ములవలెను, సముదర్తీరమందలి లెకిక్ంపశకయ్ముకాని యిసుకవలెను సంతానము 

కలిగెను. 

ఎఫెసీయులకు 5:33 => మెటుట్కు మీలో పర్తి పురుషుడును తననువలె తన భారయ్ను పేర్మింపవలెను, 

భారయ్యైతే తన భరత్యందు భయము కలిగి యుండునటుల్ చూచుకొనవలెను. 

1 పేతురు 3:6 => ఆ పర్కారము శారా అబార్హామును యజమానుడని పిలుచుచు అతనికి 

లోబడియుండెను. మీరును యోగయ్ముగా నడుచుకొనుచు, ఏ భయమునకు బెదరక యునన్యెడల 

ఆమెకు పిలల్లగుదురు. 

ఆదికాండము 11:30 => శారయి గొడార్లై యుండెను. ఆమెకు సంతానము లేదు. 

ఆదికాండము 23:6 => మా శమ్శానభూములలో అతి శేర్షట్మైనదానియందు మృతిబొందిన నీ 

భారయ్ను పాతిపెటుట్ము; నీవు మృతిబొందిన నీ భారయ్ను పాతిపెటుట్నటుల్ మాలో తన శమ్శానభూమి 

ఇయయ్నొలల్నివాడు ఎవడును లేడని అబార్హాము కుతత్రమిచిచ్రి. 

ఆదికాండము 31:35 => ఆమె తన తండిర్తో తమయదుట నేను లేవలేనందున తాము 

కోపపడకూడదు; నేను కడగానునాన్నని చెపెప్ను. అతడెంత వెదకినను ఆ విగర్హములు దొరకలేదు. 

నాయ్యాధిపతులు 19:26 => పార్తఃకాలమున ఆ సతరీ వచిచ్ వెలుగు వచుచ్వరకు తన యజమానుడునన్ 

ఆ మనుషుయ్ని యింటి దావ్రమున పడియుండెను. 

1 రాజులు 1:17 => నా యేలిన వాడా, నీవు నీ దేవుడైన యెహోవా తోడని నీ సేవకురాలనైన నాకు 

పర్మాణము చేసి అవశయ్ముగా నీ కుమారుడైన సొలొమోను నా వెనుక ఏలువాడై నా సింహాసనము 

మీద ఆసీనుడగునని సెలవిచిచ్తివే, 

1 రాజులు 18:7 => ఓబదాయ్ మారగ్మున పోవుచుండగా ఏలీయా అతనిని ఎదురొక్నెను. ఓబదాయ్ 

యితని నెరిగి నమసాక్రము చేసి నా యేలినవాడవైన ఏలీయావు నీవే గదా యని అడుగగా 

2 రాజులు 4:16 => ఆమె వచిచ్ దావ్రమందు నిలువగా ఎలీషా మరుసటి యేట ఈ రుతువున నీ 

కౌగిట కుమారుడుండునని ఆమెతో అనెను. ఆమె ఆ మాట విని దైవజనుడవైన నా యేలినవాడా, 

ఆలాగు పలుకవదుద్; నీ దాసురాలనైన నాతో అబదధ్మాడవదద్నెను. 
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2 రాజులు 7:2 => అందుకు ఎవరి చేతిమీద రాజు ఆనుకొనియుండెనో ఆ యధిపతి యెహోవా 

ఆకాశమందు కిటికీలు తెరచినను ఆలాగు జరుగునా అని దైవజనునికి పర్తుయ్తత్రమీయగా అతడు నీవు 

కనున్లార దానిని చూచెదవు గాని దానిని తినకుందువని అతనితో చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 78:20 => ఆయన బండను కొటట్గా నీరు ఉబికెను నీళుల్ కాలువలై పారెను. ఆయన 

ఆహారము ఇయయ్గలడా? ఆయన తన పర్జలకు మాంసము సిదధ్పరచగలడా? అని వారు చెపుప్కొనిరి. 

వచనము 13 

అంతట యెహోవా అబార్హాముతో వృదుధ్రాలనైన నేను నిశచ్యముగా పర్సవించెదనా అని శారా 

నవవ్నేల? 

యోహాను 2:25 => గనుక ఎవడును మనుషుయ్నిగూరిచ్ ఆయనకు సాక్షయ్మియయ్ నకక్రలేదు. 

ఆదికాండము 18:10 => అందుకాయన మీదటికి ఈ కాలమున నీయొదద్కు నిశచ్యముగా మరల 

వచెచ్దను. అపప్డు నీ భారయ్యైన శారాకు ఒక కుమారుడు కలుగునని చెపెప్ను. శారా ఆయన వెనుక 

నుండిన గుడారపు దావ్రమందు వినుచుండెను 

ఆదికాండము 18:12 => శారా నేను బలము ఉడిగిన దాననైన తరువాత నాకు సుఖము కలుగునా? 

నా యజమానుడును వృదుధ్డైయునాన్డు గదా అని తనలో నవువ్కొనెను. 

ఆదికాండము 43:1 => ఆ దేశమందు కరవు భారముగా ఉండెను గనుక 

మారుక్ 10:27 => యేసు వారిని చూచి ఇది మనుషుయ్లకు అసాధయ్మే గాని, దేవునికి అసాధయ్ము 

కాదు; దేవునికి సమసత్మును సాధయ్మే అనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:11 => పేతురుకు తెలివివచిచ్ పర్భువు తన దూతను పంపి హేరోదు 

చేతిలోనుండియు, యూదులను పర్జలు నాకు చేయనుదేద్శించిన వాటనిన్టినుండియు ననున్ 

తపిప్ంచియునాన్డని యిపుప్డు నాకు నిజముగా తెలియునని అనుకొనెను. 

వచనము 14 

యెహోవాకు అసాధయ్మైనది ఏదైన నునన్దా? మీదటికి ఈ కాలమున నిరణ్యకాలమందు నీయొదద్కు 

తిరిగి వచెచ్దను. అపుప్డు శారాకు కుమారుడు కలుగుననెను. 
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సంఖాయ్కాండము 11:23 => అందుకు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను యెహోవా బాహుబలము 

తకుక్వైనదా? నా మాట నీయెడల నెరవేరునో లేదో యిపుప్డు చూచెదవు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:21 => వారిని చూచి జడియవదుద్; నీ దేవుడైన యెహోవా 

నీమధయ్నునాన్డు, ఆయన భయంకరుడైన మహా దేవుడు. 

1 సమూయేలు 14:6 => యోనాతాను ఈ సునన్తిలేని వారి దండు కాపరుల మీదికి పోదము రముమ్, 

యెహోవా మన కారయ్మును సాగించునేమో, అనేకుల చేతనైనను కొదిద్మంది చేతనైనను రకిష్ంచుటకు 

యెహోవాకు అడ డ్మా అని తన ఆయుధములు మోయువానితో చెపప్గా 

2 రాజులు 7:1 => అపుప్డు ఎలీషా రాజుతో ఇటల్నెను యెహోవా మాట ఆలకించుము, యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా రేపు ఈ వేళకు షోమోర్ను దావ్రమందు రూపాయి ఒకటింటికి ఒక మానిక సనన్ని 

పిండియు, రూపాయి ఒకటింటికి రెండు మానికల యవలును అమమ్బడును. 

2 రాజులు 7:2 => అందుకు ఎవరి చేతిమీద రాజు ఆనుకొనియుండెనో ఆ యధిపతి యెహోవా 

ఆకాశమందు కిటికీలు తెరచినను ఆలాగు జరుగునా అని దైవజనునికి పర్తుయ్తత్రమీయగా అతడు నీవు 

కనున్లార దానిని చూచెదవు గాని దానిని తినకుందువని అతనితో చెపెప్ను. 

యోబు 36:5 => ఆలోచించుము దేవుడు బలవంతుడు గాని ఆయన ఎవనిని తిరసాక్రము చేయడు 

ఆయన వివేచనాశకిత్ బహు బలమైనది. 

యోబు 42:2 => నీవు సమసత్కిర్యలను చేయగలవనియు నీవు ఉదేద్శించినది ఏదియు నిషఫ్లము 

కానేరదనియు నేనిపుప్డు తెలిసికొంటిని. 

కీరత్నలు 93:1 => యెహోవా రాజయ్ము చేయుచునాన్డు పర్భావమును ఆయన వసత్రముగా 

ధరించియునాన్డు యెహోవా బలముధరించి బలముతో నడుము కటుట్కొనియునాన్డు కదలకుండునటుల్ 

భూలోకము సిథ్రపరచబడియునన్ది. 

కీరత్నలు 95:3 => యెహోవా మహా దేవుడు దేవతలందరికి పైన మహాతమ్య్ముగల మహారాజు 
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యిరిమ్యా 32:17 => యెహోవా, పర్భువా సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా అను పేరు 

వహించువాడా, శూరుడా, మహాదేవా, నీ యధికబలముచేతను చాచిన బాహువుచేతను 

భూమాయ్కాశములను సృజించితివి, నీకు అసాధయ్మైనదేదియు లేదు. 

మీకా 7:18 => తన సావ్సథ్య్ములో శేషించినవారి దోషమును పరిహరించి, వారు చేసిన 

అతికర్మముల విషయమై వారిని క్షమించు దేవుడవైన నీతో సముడైన దేవుడునాన్డా? ఆయన 

కనికరము చూపుటయందు సంతోషించువాడు గనుక నిరంతరము కోపముంచడు. 

జెకరాయ్ 8:6 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఆ దినములందు 

శేషించియునన్ జనులకిది ఆశచ్రయ్మని తోచినను నాకును ఆశచ్రయ్మని తోచునా? యిదే యెహోవా 

వాకుక్. 

మతత్యి 3:9 => దేవుడు ఈ రాళల్వలన అబార్హామునకు పిలల్లను పుటిట్ంపగలడని మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 14:31 => వెంటనే యేసు చెయియ్చాపి అతని పటుట్కొని అలప్విశావ్సీ, యెందుకు 

సందేహపడితివని అతనితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 19:26 => యేసు వారిని చూచి ఇది మనుషుయ్లకు అసాధయ్మే గాని దేవునికి సమసత్మును 

సాధయ్మని చెపెప్ను. 

మారుక్ 10:27 => యేసు వారిని చూచి ఇది మనుషుయ్లకు అసాధయ్మే గాని, దేవునికి అసాధయ్ము 

కాదు; దేవునికి సమసత్మును సాధయ్మే అనెను. 

లూకా 1:13 => అపుప్డా దూత అతనితో జెకరాయ్ భయపడకుము; నీ పార్రథ్న వినబడినది, నీ 

భారయ్యైన ఎలీసబెతు నీకు కుమారుని కనును, అతనికి యోహాను అను పేరు పెటుట్దువు. 

లూకా 1:37 => దేవుడు చెపిప్న యే మాటయైనను నిరరథ్కము కానేరదని ఆమెతో చెపెప్ను. 

లూకా 8:50 => యింటికి వచిచ్నపుప్డు పేతురు యోహాను యాకోబు అను వారిని ఆ చినన్దాని 

తలిదండుర్లను తపప్ మరెవరిని ఆయన లోపలికి రానియయ్లేదు. 

ఎఫెసీయులకు 3 : 2 0 = > మనలో కారయ్సాధకమైన తన శకిత్ చొపుప్న మనము 

అడుగువాటనిన్టికంటెను, ఊహించువాటనిన్టికంటెను అతయ్ధికముగా చేయ శకిత్గల దేవునికి, 
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ఫిలిపీప్యులకు 3:21 => సమసత్మును తనకు లోపరచుకొనజాలిన శకిత్నిబటిట్ ఆయన మన 

దీనశరీరమును తన మహిమగల శరీరమునకు సమరూపము గలదానిగా మారుచ్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:13 => ననున్ బలపరచువానియందే నేను సమసత్మును చేయగలను. 

హెబీర్యులకు 11:19 => తన యేకకుమారుని అరిప్ంచి, ఉపమాన రూపముగా అతనిని 

మృతులలోనుండి మరల పొందెను. 

ఆదికాండము 18:10 => అందుకాయన మీదటికి ఈ కాలమున నీయొదద్కు నిశచ్యముగా మరల 

వచెచ్దను. అపప్డు నీ భారయ్యైన శారాకు ఒక కుమారుడు కలుగునని చెపెప్ను. శారా ఆయన వెనుక 

నుండిన గుడారపు దావ్రమందు వినుచుండెను 

ఆదికాండము 17:21 => అయితే వచుచ్ సంవతస్రము ఈ కాలమందు శారా నీకు కనబోవు 

ఇసాస్కుతో నా నిబంధనను సిథ్రపరచెదనని చెపెప్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 30:3 => నీ దేవుడైన యెహోవా చెరలోని మిముమ్ను తిరిగి రపిప్ంచును. 

ఆయన మిముమ్ను కరుణించి, నీ దేవుడైన యెహోవా ఏ పర్జలలోనికి మిముమ్ను చెదరగొటెట్నో 

వారిలోనుండి తాను మిముమ్ను సమకూరిచ్ రపిప్ంచును. 

2 రాజులు 4:16 => ఆమె వచిచ్ దావ్రమందు నిలువగా ఎలీషా మరుసటి యేట ఈ రుతువున నీ 

కౌగిట కుమారుడుండునని ఆమెతో అనెను. ఆమె ఆ మాట విని దైవజనుడవైన నా యేలినవాడా, 

ఆలాగు పలుకవదుద్; నీ దాసురాలనైన నాతో అబదధ్మాడవదద్నెను. 

కీరత్నలు 90:13 => యెహోవా, తిరుగుము ఎంతవరకు తిరుగకయుందువు? నీ సేవకులను చూచి 

సంతాపపడుము. 

మీకా 7:18 => తన సావ్సథ్య్ములో శేషించినవారి దోషమును పరిహరించి, వారు చేసిన 

అతికర్మముల విషయమై వారిని క్షమించు దేవుడవైన నీతో సముడైన దేవుడునాన్డా? ఆయన 

కనికరము చూపుటయందు సంతోషించువాడు గనుక నిరంతరము కోపముంచడు. 

లూకా 1:13 => అపుప్డా దూత అతనితో జెకరాయ్ భయపడకుము; నీ పార్రథ్న వినబడినది, నీ 

భారయ్యైన ఎలీసబెతు నీకు కుమారుని కనును, అతనికి యోహాను అను పేరు పెటుట్దువు. 
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లూకా 1:18 => జెకరాయ్ యిది నాకేలాగు తెలియును? నేను ముసలివాడను, నా భారయ్యు 

బహుకాలము గడచినదని ఆ దూతతో చెపప్గా 

ఆదికాండము 17:1 => అబార్ము తొంబదితొమిమ్ది యేండల్ వాడైనపుప్డు యెహోవా అతనికి 

పర్తయ్క్షమై నేను సరవ్శకిత్గల దేవుడను; నా సనిన్ధిలో నడుచుచు నిందారహితుడవై యుండుము. 

ఆదికాండము 21:1 => యెహోవా తాను చెపిప్న పర్కారము శారాను దరిశ్ంచెను. యెహోవా 

తానిచిచ్న మాటచొపుప్న శారానుగూరిచ్ చేసెను. 

ఆదికాండము 21:2 => ఎటల్నగా దేవుడు అబార్హాముతో చెపిప్న నిరణ్య కాలములో శారా 

గరభ్వతియై అతని ముసలితనమందు అతనికి కుమారుని కనెను.  

ఆదికాండము 22:8 => అబార్హాము నాకుమారుడా, దేవుడే దహనబలికి గొఱ ఱ్పిలల్ను చూచుకొనునని 

చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 35:11 => మరియు దేవుడు నేను సరవ్శకిత్గల దేవుడను; నీవు ఫలించి అభివృదిధ్ 

పొందుము. జనమును జనముల సమూహమును నీవలన కలుగును; రాజులును నీ గరభ్వాసమున 

పుటెట్దరు. 

నిరగ్మకాండము 4:11 => యెహోవా మానవునకు నోరిచిచ్నవాడు ఎవడు? మూగవానినేగాని 

చెవిటివానినేగాని దృషిట్గలవానినేగాని గుర్డిడ్వానినేగాని పుటిట్ంచినవాడెవడు? యెహోవానైన నేనే గదా. 

సంఖాయ్కాండము 20:8 => నీవు నీ కఱ ఱ్ను తీసికొని, నీవును నీ సహోదరుడైన అహరోనును ఈ 

సమాజమును పోగుచేసి వారి కనున్ల యెదుట ఆ బండతో మాటలాడుము. అది నీళల్నిచుచ్ను. నీవు 

వారి కొరకు నీళల్ను బండలోనుండి రపిప్ంచి సమాజమునకును వారి పశువులకును తార్గుటకిముమ్. 

2 రాజులు 7:18 => మరియు రూపాయి ఒకటింటికి రెండు మానికల యవలును, రూపాయి 

ఒకటింటికి ఒక మానిక సనన్నిపిండియు, రేపు ఈ వేళపుప్డు షోమోర్నులో అమమ్బడునని దైవజనుడు 

రాజుతో చెపిప్న మాట నెరవేరెను. 

యెషయా 50:2 => నేను వచిచ్నపుప్డు ఎవడును లేకపోనేల? నేను పిలిచినపుప్డు ఎవడును 

ఉతత్రమియయ్కుండనేల? నా చెయియ్ విమోచింపలేనంత కురచయై పోయెనా? విడిపించుటకు నాకు 
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శకిత్లేదా? నా గదిద్ంపుచేత సముదర్మును ఎండబెటుట్దును నదులను ఎడారిగా చేయుదును నీళుల్ 

లేనందున వాటి చేపలు కంపుకొటిట్ దాహముచేత చచిచ్పోవును.  

యెషయా 59:1 => రకిష్ంపనేరక యుండునటుల్ యెహోవా హసత్ము కురుచకాలేదు విననేరక 

యుండునటుల్ ఆయన చెవులు మందము కాలేదు మీ దోషములు మీకును మీ దేవునికిని అడ డ్ముగా 

వచెచ్ను 

యెషయా 66:9 => నేను పర్సవవేదన కలుగజేసి కనిపింపక మానెదనా? అని యెహోవా 

అడుగుచునాన్డు. పుటిట్ంచువాడనైన నేను గరభ్మును మూసెదనా? అని నీ దేవుడడుగుచునాన్డు.  

దానియేలు 3:17 => మేము సేవించుచునన్ దేవుడు మండుచునన్ వేడిమిగల యీ అగిన్గుండములో 

నుండి మముమ్ను తపిప్ంచి రకిష్ంచుటకు సమరుథ్డు; మరియు నీ వశమున పడకుండ ఆయన మముమ్ను 

రకిష్ంచును; ఒక వేళ ఆయన రకిష్ంపకపోయినను 

దానియేలు 6:20 => అతడు గుహ దగగ్రకు రాగానే, దుఃఖ సవ్రముతో దానియేలును పిలిచి జీవము 

గల దేవుని సేవకుడవైన దానియేలూ, నితయ్ము నీవు సేవించుచునన్ నీ దేవుడు నినున్ రకిష్ంపగలిగెనా? 

అని యతనిని అడిగెను. 

జెఫనాయ్ 3:17 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీమధయ్ ఉనాన్డు; ఆయన శకిత్మంతుడు, ఆయన మిముమ్ను 

రకిష్ంచును, ఆయన బహు ఆనందముతో నీయందు సంతోషించును, నీయందు తనకునన్ పేర్మనుబటిట్ 

శాంతము వహించి నీయందలి సంతోషముచేత ఆయన హరిష్ంచును. 

మతత్యి 22:29 => అందుకు యేసు లేఖనములనుగాని దేవుని శకిత్నిగాని ఎరుగక మీరు 

పొరబడుచునాన్రు. 

మారుక్ 1:40 => ఒక కుషఠ్రోగి ఆయనయొదద్కు వచిచ్ ఆయనయెదుట మోకాళూ ల్ని నీకిషట్మైతే ననున్ 

శుదుధ్నిగా చేయగలవని ఆయనతో చెపిప్, ఆయనను వేడుకొనగా 

మారుక్ 12:24 => అందుకు యేసు మీరు లేఖనములనుగాని దేవుని శకిత్నిగాని యెరుగకపోవుట 

వలననే పొరబడుచునాన్రు. 

మారుక్ 14:36 => నాయనా తండీర్, నీకు సమసత్ము సాధయ్ము; ఈ గినెన్ నాయొదద్నుండి 

తొలగించుము; అయినను నా యిషట్పర్కారము కాదు నీ చితత్పర్కారమే కానిముమ్ అనెను. 
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లూకా 5:12 => ఆయన యొక పటట్ణములో నునన్పుప్డు ఇదిగో కుషఠ్రోగముతో నిండిన యొక 

మనుషుయ్డుండెను. వాడు యేసును చూచి, సాగిలపడి పర్భువా, నీ కిషట్మైతే ననున్ శుదుధ్నిగా 

చేయగలవని ఆయనను వేడుకొనెను. 

లూకా 18:27 => ఆయన మనుషుయ్లకు అసాధయ్ములైనవి దేవునికి సాధయ్ములని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:8 => దేవుడు మృతులను లేపునను సంగతి నమమ్తగనిదని మీరేల 

యెంచుచునాన్రు? 

రోమీయులకు 4:21 => దేవుని మహిమపరచి, ఆయన వాగాద్నము చేసినదానిని నెరవేరుచ్టకు 

సమరుథ్డని రూఢిగా విశవ్సించి విశావ్సమువలన బలమునొందెను. 

రోమీయులకు 9:9 => వాగాద్నరూపమైన వాకయ్మిదే మీదటికి ఈ సమయమునకు వచెచ్దను; అపుప్డు 

శారాకు కుమారుడు కలుగును. 

వచనము 15 

శారా భయపడి నేను నవవ్లేదని చెపప్గా ఆయన అవును నీవు నవివ్తివనెను. 

ఆదికాండము 4:9 => యెహోవా నీ తముమ్డైన హేబెలు ఎకక్డునాన్డని కయీనునడుగగా అతడు 

నేనెరుగను; నా తముమ్నికి నేను కావలివాడనా అనెను. 

ఆదికాండము 12:13 => నీవలన నాకు మేలు కలుగునటుల్ను నినున్బటిట్ నేను బర్దుకునటుల్ను నీవు 

నా సహోదరివని దయచేసి చెపుప్మనెను. 

యోబు 2:10 => అందుకతడు మూరు ఖ్రాలు మాటలాడునటుల్ నీవు మాటలాడుచునాన్వు; మనము 

దేవునివలన మేలు అనుభవించుదుమా, కీడును మనము అనుభవింప తగదా అనెను. ఈ సంగతులలో 

ఏ విషయమందును యోబునోటి మాటతోనైనను పాపము చేయలేదు. 

సామెతలు 28:13 => అతికర్మములను దాచిపెటుట్వాడు వరిధ్లల్డు వాటిని ఒపుప్కొని విడిచిపెటుట్వాడు 

కనికరము పొందును. 

యోహాను 18:17 => దావ్రమునొదద్ కావలియునన్ యొక చినన్ది పేతురుతో నీవును ఈ మనుషుయ్ని 

శిషుయ్లలో ఒకడవు కావా? అని చెపప్గా అతడు కాననెను. 
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యోహాను 18:25 => సీమోను పేతురు నిలువబడి చలి కాచుకొనుచుండగా వారతని చూచి నీవును 

ఆయన శిషుయ్లలో ఒకడవుకావా? అని చెపప్గా అతడు నేను కాను, నేనెరుగననెను.  

యోహాను 18:26 => పేతురు ఎవని చెవి తెగనరికెనో వాని బంధువును పర్ధానయాజకుని దాసులలో 

ఒకడును నీవు తోటలో అతనితొ కూడ ఉండగా నేను చూడలేదా? అని చెపిప్నందుకు 

యోహాను 18:27 => పేతురు నేనెరుగనని మరియొకసారి చెపెప్ను; వెంటనే కోడి కూసెను. 

ఎఫెసీయులకు 4:23 => మీ చితత్వృతిత్యందు నూతనపరచబడినవారై, 

కొలొసస్యులకు 3:9 => ఒకనితో ఒకడు అబదధ్మాడకుడి; ఏలయనగా పార్చీన సవ్భావమును దాని 

కిర్యలతో కూడ  

1 యోహాను 1:8 => మనము పాపము లేనివారమని చెపుప్కొనినయెడల, మనలను మనమే 

మోసపుచుచ్కొందుము; మరియు మనలో సతయ్ముండదు. 

కీరత్నలు 44:21 => హృదయ రహసయ్ములు ఎరిగిన దేవుడు ఆ సంగతిని పరిశోధింపక మానునా? 

సామెతలు 12:19 => నిజమాడు పెదవులు నితయ్ము సిథ్రమైయుండును అబదధ్మాడు నాలుక 

క్షణమాతర్మే యుండును. 

మారుక్ 2:8 => వారు తమలో తాము ఈలాగున ఆలోచించుకొనుట యేసు వెంటనే తన ఆతమ్లో 

తెలిసికొని మీరీలాటి సంగతులు మీ హృదయములలో ఎందుకు ఆలోచించుకొనుచునాన్రు? 

యోహాను 2:25 => గనుక ఎవడును మనుషుయ్నిగూరిచ్ ఆయనకు సాక్షయ్మియయ్ నకక్రలేదు. 

రోమీయులకు 3:19 => పర్తి నోరు మూయబడునటుల్ను, సరవ్లోకము దేవుని శిక్షకు 

పాతర్మగునటుల్ను, ధరమ్శాసత్రము చెపుప్చునన్ వాటిననిన్టిని ధరమ్శాసత్రమునకు లోనైనవారితో 

చెపుప్చునన్దని యెరుగుదుము. 

1 పేతురు 3:6 => ఆ పర్కారము శారా అబార్హామును యజమానుడని పిలుచుచు అతనికి 

లోబడియుండెను. మీరును యోగయ్ముగా నడుచుకొనుచు, ఏ భయమునకు బెదరక యునన్యెడల 

ఆమెకు పిలల్లగుదురు. 

వచనము 16 
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అపుప్డా మనుషుయ్లు అకక్డనుండి లేచి సొదొమతటుట్ చూచిరి. అబార్హాము వారిని సాగనంపుటకు 

వారితోకూడ వెళె ల్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:3 => కాబటిట్ వారు సంఘమువలన సాగనంపబడి, ఫేనీకే సమరయ 

దేశములదావ్రా వెళుల్చు, అనయ్జనులు దేవునివైపు తిరిగిన సంగతి తెలియపరచి సహోదరులకందరికిని 

మహా సంతోషము కలుగజేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:38 => పౌలు మెడమీద పడి అతనిని ముదుద్పెటుట్కొని, వారు ఓడవరకు 

అతనిని సాగనంపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:5 => ఆ దినములు గడిపిన తరువాత పర్యాణమై పోవుచుండగా, 

భారయ్లతోను పిలల్లతోను వారందరు మముమ్ను పటట్ణము వెలుపలివరకు సాగనంప వచిచ్రి. వారును 

మేమును సముదర్తీరమున మోకాళూ ల్ని పార్రథ్నచేసి యొకరియొదద్ ఒకరము సెలవు పుచుచ్కొంటిమి. 

రోమీయులకు 15:24 => నేను సెప్యిను దేశమునకు వెళుల్నపుప్డు మారగ్ములో మిముమ్ను చూచి, 

మొదట మీ సహవాసమువలన కొంతమటుట్కు సంతృపిత్పొంది, మీచేత అకక్డికి సాగనంపబడుదునని 

నిరీకిష్ంచుచునాన్ను. 

3 యోహాను 1:6 => వారు నీ పేర్మనుగూరిచ్ సంఘము ఎదుట సాక్షయ్మిచిచ్రి. వారు 

అనయ్జనులవలన ఏమియు  

ఆదికాండము 18:33 => యెహోవా అబార్హాముతో మాటలాడుట చాలించి వెళి ల్పోయెను. 

అబార్హాము తన యింటికి తిరిగి వెళె ల్ను. 

వచనము 17 

అపుప్డు యెహోవా నేను చేయబోవు కారయ్ము అబార్హామునకు దాచెదనా? 

2 రాజులు 4:27 => పిమమ్ట ఆమె కొండమీదనునన్ దైవజనుని యొదద్కు వచిచ్ అతని కాళుల్ 

పటుట్కొనెను. గేహజీ ఆమెను తోలివేయుటకు దగగ్రకు రాగా దైవజనుడు ఆమె బహు వాయ్కులముగా 
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ఉనన్ది, యెహోవా ఆ సంగతి నాకు తెలియజేయక మరుగుచేసెను; ఆమె జోలికి పోవదద్ని వానికి ఆజఞ్ 

ఇచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:7 => నీ జనులైన ఇశార్యేలీయుల యెదుటనుండి ఈ దేశపు 

కాపురసుథ్లను తోలివేసి, నీ సేన్హితుడైన అబార్హాముయొకక్ సంతతికి దీనిని శాశవ్తముగానిచిచ్న మా 

దేవుడవు నీవే. 

కీరత్నలు 25:14 => యెహోవా మరమ్ము ఆయనయందు భయభకుత్లు గలవారికి తెలిసియునన్ది 

ఆయన తన నిబంధనను వారికి తెలియజేయును.  

ఆమోసు 3:7 => తన సేవకులైన పర్వకత్లకు తాను సంకలిప్ంచిన దానిని బయలుపరచకుండ 

పర్భువైన యెహోవా యేమియు చేయడు. 

యోహాను 15:15 => దాసుడు తన యజమానుడు చేయుదానిని ఎరుగడు గనుక ఇక మిముమ్ను 

దాసులని పిలువక సేన్హితులని పిలుచుచునాన్ను, ఎందుకనగా నేను నా తండిర్వలన వినిన 

సంగతులనిన్టిని మీకు తెలియజేసితిని. 

యాకోబు 2:23 => కాబటిట్ అబార్హాము దేవుని నమెమ్ను అది అతనికి నీతిగా ఎంచబడెను అను 

లేఖనము నెరవేరచ్బడెను. మరియు దేవుని సేన్హితుడని అతనికి పేరు కలిగెను. 

ఆదికాండము 31:11 => మరియు ఆ సవ్పన్మందు దేవుని దూత యాకోబూ అని ననున్ పిలువగా 

చితత్ము పర్భువా అని చెపిప్తిని. 

యోబు 24:1 => సరవ్శకుత్డగువాడు నియామకకాలములను ఎందుకు ఏరాప్టు చేయడు? ఆయన 

నెరిగియునన్వారు ఆయన దినములను ఎందుచేత చూడకునాన్రు? 

యెహెజేక్లు 10:1 => నేను చూచుచుండగా కెరూబులకు పైగానునన్ ఆకాశమండలము 

వంటిదానిలో నీలకాంతమయమైన సింహాసనమువంటిదొకటి అగుపడెను. 

దానియేలు 2:23 => మా పితరుల దేవా, నీవు వివేకమును బలమును నాకనుగర్హించి యునాన్వు; 

మేమడిగిన యీ సంగతి ఇపుప్డు నాకు తెలియజేసి యునాన్వు గనుక నేను నినున్ సుత్తించుచు 

ఘనపరచుచునాన్ను; ఏలయనగా రాజుయొకక్ సంగతి నీవే మాకు తెలియజేసితివని దానియేలు మరల 

చెపెప్ను. 
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మతత్యి 20:17 => యేసు యెరూషలేమునకు వెళల్నైయునన్పుప్డు ఆయన పండెర్ండుమంది 

శిషుయ్లను ఏకాంతముగా తీసికొనిపోయి, మారగ్మందు వారితో ఇటల్నెను. 

వచనము 18 

అబార్హాము నిశచ్యముగా బలముగల గొపప్ జనమగును. అతని మూలముగా భూమిలోని సమసత్ 

జనములును ఆశీరవ్దింపబడును. 

ఆదికాండము 12:2 => నినున్ గొపప్ జనముగా చేసి నినున్ ఆశీరవ్దించి నీ నామమును గొపప్ 

చేయుదును, నీవు ఆశీరావ్దముగా నుందువు. 

ఆదికాండము 12:3 => నినున్ ఆశీరవ్దించు వారిని ఆశీరవ్దించెదను; నినున్ దూషించు వాని 

శపించెదను; భూమి యొకక్ సమసత్ వంశములు నీయందు ఆశీరవ్దించబడునని అబార్ముతో అనగా 

ఆదికాండము 22:17 => నేను నినున్ ఆశీరవ్దించి ఆకాశ నక్షతర్ములవలెను సముదర్తీరమందలి 

యిసుకవలెను నీ సంతానమును నిశచ్యముగా విసత్రింపచేసెదను; నీ సంతతివారు తమ శతుర్వుల 

గవిని సావ్ధీనపరచుకొందురు. 

ఆదికాండము 22:18 => మరియు నీవు నా మాట వినినందున భూలోకములోని జనములనిన్యు నీ 

సంతానమువలన ఆశీరవ్దించబడును నాతోడని పర్మాణము చేసియునాన్నని యెహోవా 

సెలవిచెచ్ననెను. 

ఆదికాండము 26:4 => ఏలయనగా నీకును నీ సంతానమునకును ఈ దేశములనిన్యు ఇచిచ్, నీ 

తండిర్యైన అబార్హాముతో నేను చేసిన పర్మాణము నెరవేరిచ్, ఆకాశ నక్షతర్ములవలె నీ సంతానమును 

విసత్రింపచేసి ఈ దేశములనిన్యు నీ సంతానమునకు ఇచెచ్దను. నీ సంతానమువలన సమసత్ 

భూలోకములోని సమసత్ జనులు ఆశీరవ్దింపబడుదురు. 

కీరత్నలు 72:17 => అతని పేరు నితయ్ము నిలుచును అతని నామము సూరుయ్డునన్ంతకాలము 

చిగురుచ్చుండును అతనినిబటిట్ మనుషుయ్లు దీవింపబడుదురు అనయ్జనులందరును అతడు ధనుయ్డని 

చెపుప్కొందురు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:25 => ఆ పర్వకత్లకును, దేవుడు అబార్హాముతో నీ సంతానమందు 

భూలోక వంశములనిన్యు ఆశీరవ్దింపబడునని చెపిప్ మీ పితరులతో చేసిన నిబంధనకును, మీరు 

వారసులై యునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:26 => దేవుడు తన సేవకుని పుటిట్ంచి, మీలో పర్తివానిని వాని 

దుషట్తవ్మునుండి మళి ల్ంచుటవలన మిముమ్ నాశీరవ్దించుటకు ఆయనను మొదట మీయొదద్కు 

పంపెనని చెపెప్ను. 

గలతీయులకు 3:8 => దేవుడు విశావ్స మూలముగా అనయ్జనులను నీతిమంతులుగా తీరుచ్నని 

లేఖనము ముందుగా చూచి నీయందు అనయ్జనులందరును ఆశీరవ్దింపబడుదురు అని 

అబార్హామునకు సువారత్ను ముందుగా పర్కటించెను.  

గలతీయులకు 3:14 => ఇందునుగూరిచ్ మార్నుమీద వేర్లాడిన పర్తివాడును శాపగర్సుత్డు అని 

వార్యబడియునన్ది. 

ఎఫెసీయులకు 1:3 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్ తండిర్యగు దేవుడు సుత్తింపబడును గాక. 

ఆయన కీర్సుత్నందు పరలోక విషయములలో ఆతమ్సంబంధమైన పర్తి ఆశీరావ్దమును 

మనకనుగర్హించెను. 

ఆదికాండము 13:15 => ఎందుకనగా నీవు చూచుచునన్ యీ దేశమంతటిని నీకును నీ 

సంతానమునకును సదాకాలము ఇచెచ్దను. 

ఆదికాండము 13:16 => మరియు నీ సంతానమును భూమిమీద నుండు రేణువులవలె విసత్రింప 

చేసెదను; ఎటల్నగా ఒకడు భూమిమీద నుండు రేణువులను లెకిక్ంప గలిగినయెడల నీ సంతానమును 

కూడ లెకిక్ంపవచుచ్ను. 

ఆదికాండము 28:14 => నీ సంతానము భూమిమీద లెకక్కు ఇసుక రేణువులవలెనగును; నీవు 

పడమటితటుట్ను తూరుప్తటుట్ను ఉతత్రపుతటుట్ను దకిష్ణపుతటుట్ను వాయ్పించెదవు, భూమియొకక్ 

వంశములనిన్యు నీ మూలముగాను నీ సంతానము మూలముగాను ఆశీరవ్దింపబడును. 
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ఆదికాండము 35:11 => మరియు దేవుడు నేను సరవ్శకిత్గల దేవుడను; నీవు ఫలించి అభివృదిధ్ 

పొందుము. జనమును జనముల సమూహమును నీవలన కలుగును; రాజులును నీ గరభ్వాసమున 

పుటెట్దరు. 

ఆదికాండము 46:3 => ఆయన నేనే దేవుడను, నీ తండిర్ దేవుడను, ఐగుపుత్నకు వెళుల్టకు 

భయపడకుము, అకక్డ నినున్ గొపప్ జనముగా చేసెదను. 

నిరగ్మకాండము 2:24 => కాగా దేవుడు వారి మూలుగును విని, అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులతో 

తాను చేసిన నిబంధనను జాఞ్పకము చేసికొనెను. 

నిరగ్మకాండము 24:11 => ఆయన ఇశార్యేలీయులలోని పర్ధానులకు ఏ హానియు చేయలేదు; 

వారు దేవుని చూచి అనన్పానములు పుచుచ్కొనిరి. 

ఎజార్ 9:12 => కాబటిట్ మీరు మీ కుమారెత్లను వారి కుమారుల కియయ్కుడి. వారి కుమారెత్లను మీ 

కుమారుల కొరకు పుచుచ్కొనకుడి. మరియు వారికి కేష్మభాగయ్ములు కలుగవలెనని మీరు ఎనన్టికిని 

కోరకుండినయెడల,మీరు బలముగానుండి, ఆ దేశముయొకక్ సుఖమును అనుభవించి, మీ పిలల్లకు 

నితయ్ సావ్సథ్య్ముగా దాని నపప్గించెదరని చెపిప్రి. 

యోహాను 5:46 => అతడు ననున్గూరిచ్ వార్సెను గనుక మీరు మోషేను నమిమ్నటట్యిన ననున్ను 

నముమ్దురు. 

యోహాను 15:16 => మీరు ననున్ ఏరప్రచుకొనలేదు; మీరు నా పేరట తండిర్ని ఏమి అడుగుదురో 

అది ఆయన మీకనుగర్హించునటుల్ మీరు వెళి ల్ ఫలించుటకును, మీ ఫలము నిలిచియుండుటకును నేను 

మిముమ్ను ఏరప్రచుకొని నియమించితిని. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:12 => మేలు చేయవలెనని మీలో కలుగు పర్తి యాలోచనను, విశావ్స 

యుకత్మైన పర్తి కారయ్మును బలముతో సంపూరణ్ము చేయుచు, మన దేవుడు తన పిలుపునకు 

మిముమ్ను యోగుయ్లుగా ఎంచునటుల్ మీకొరకు ఎలల్పుప్డును పార్రిథ్ంచుచునాన్ము. 

వచనము 19 
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ఎటల్నగా యెహోవా అబార్హామునుగూరిచ్ చెపిప్నది అతనికి కలుగజేయునటుల్ తన తరువాత తన 

పిలల్లును తన యింటివారును నీతి నాయ్యములు జరిగించుచు, యెహోవా మారగ్మును గైకొనుటకు 

అతడు వారి కాజాఞ్పించినటుల్ నేనతని నెరిగియునాన్ననెను. 

2 సమూయేలు 7:20 => యెహోవా నా పర్భువా, నీ దాసుడనైన ననున్ నీవు ఎరిగియునాన్వు. 

కీరత్నలు 1:6 => నీతిమంతుల మారగ్ము యెహోవాకు తెలియును దుషుట్ల మారగ్ము నాశనమునకు 

నడుపును. 

కీరత్నలు 11:4 => యెహోవా తన పరిశుదాధ్లయములో ఉనాన్డు యెహోవా సింహాసనము 

ఆకాశమందునన్ది ఆయన నరులను కనున్లార చూచుచునాన్డు తన కనుదృషిట్చేత ఆయన వారిని 

పరిశీలించుచునాన్డు. 

కీరత్నలు 34:15 => యెహోవా దృషిట్ నీతిమంతులమీద నునన్ది. ఆయన చెవులు వారి మొరలకు 

ఒగిగ్యునన్వి. 

యోహాను 10:14 => నేను గొఱ ఱ్ల మంచి కాపరిని. 

యోహాను 21:17 => మూడవసారి ఆయన యోహాను కుమారుడవైన సీమోనూ, ననున్ 

పేర్మించుచునాన్వా? అని అతనిని అడిగెను. ననున్ పేర్మించుచునాన్వా అని మూడవసారి తనున్ 

అడిగినందుకు పేతురు వయ్సనపడి పర్భువా, నీవు సమసత్ము ఎరిగినవాడవు, నినున్ పేర్మించుచునాన్నని 

నీవే యెరుగుదువని ఆయనతో చెపెప్ను. 

2 తిమోతి 2:19 => అయినను దేవుని యొకక్ సిథ్రమైన పునాది నిలుకడగా ఉనన్ది. పర్భువు 

తనవారిని ఎరుగును అనునదియు పర్భువు నామమును ఒపుప్కొను పర్తివాడును దురీన్తినుండి 

తొలగిపోవలెను అనునది 

ఆదికాండము 17:23 => అపుప్డు అబార్హాము తన కుమారుడైన ఇషామ్యేలును, తన యింట పుటిట్న 

వారినందరిని, తన వెండితో కొనబడిన వారినందరిని, అబార్హాము ఇంటి మనుషుయ్లలో పర్తివానిని 

పటుట్కొని దేవుడు తనతో చెపిప్న పర్కారము ఆ దినమందే వారి వారి గోపాయ్ంగచరమ్మున సునన్తి 

చేసెను 
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ఆదికాండము 17:24 => అబార్హాము గోపాయ్ంగచరమ్ము సునన్తి చేయబడినపుప్డు అతడు 

తొంబదితొమిమ్ది యేండల్వాడు. 

ఆదికాండము 17:25 => అతని కుమారుడైన ఇషామ్యేలు గోపాయ్ంగచరమ్ము సునన్తి 

చేయబడినపుప్డు అతడు పదుమూడేండల్వాడు. 

ఆదికాండము 17:26 => ఒకక్ దినమందే అబార్హామును అతని కుమారుడైన ఇషామ్యేలును సునన్తి 

పొందిరి. 

ఆదికాండము 17:27 => అతని యింట పుటిట్నవారును అనుయ్నియొదద్ వెండితో కొనబడినవారును 

అతని యింటిలోని పురుషులందరును అతనితో కూడ సునన్తి పొందిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:9 => అయితే నీవు జాగర్తత్పడుము; నీవు కనున్లార చూచినవాటిని 

మరువక యుండునటుల్ను , అవి నీ జీవితకాలమంతయు నీ హృదయములోనుండి 

తొలగిపోకుండునటుల్ను, నీ మనసుస్ను బహు జాగర్తత్గా కాపాడుకొనుము. నీ కుమారులకును నీ 

కుమారుల కుమారులకును వాటిని నేరిప్ 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:10 => నీవు హోరేబులో నీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని నిలిచియుండగా 

యెహోవా నాయొదద్కు పర్జలను కూరుచ్ము; వారు ఆ దేశముమీద బర్దుకు దినములనిన్యు నాకు 

భయపడ నేరుచ్కొని, తమ పిలల్లకు నేరుప్నటుల్ వారికి నా మాటలను వినిపించెదనని ఆయన నాతో 

చెపిప్న దినమునుగూరిచ్ వారికి తెలుపుము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:6 => నేడు నేను నీకాజాఞ్పించు ఈ మాటలు నీ హృదయములో 

ఉండవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:7 => నీవు నీ కుమారులకు వాటిని అభయ్సింపజేసి, నీ యింట 

కూరుచ్ండునపుప్డును తోర్వను నడుచునపుప్డును పండుకొనునపుప్డును లేచునపుప్డును వాటినిగూరిచ్ 

మాటలాడవలెను; సూచనగా వాటిని నీచేతికి కటుట్కొనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 11:19 => నీవు నీ యింట కూరుచ్ండునపుప్డు తోర్వను నడుచునపుప్డు 

పండుకొనునపుప్డు లేచునపుప్డు వాటినిగూరిచ్ మాటలాడుచు వాటిని మీ పిలల్లకు నేరిప్ 

Page  of 1160 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

దివ్తీయోపదేశకాండము 11:20 => నీ యింటి దావ్రబంధములమీదను నీ గవునులమీదను వాటిని 

వార్యవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 11:21 => ఆలాగు చేసినయెడల యెహోవా మీ పితరులకిచెచ్దనని 

పర్మాణము చేసిన దేశమున మీ దినములును మీ సంతతివారి దినములును భూమికి పైగా ఆకాశము 

నిలుచునంతకాలము విసత్రించును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:46 => మరల వారితో ఇటల్నెను మీతో సాక్షయ్ముగా నేడు నేను పలికిన 

మాటలనిన్టిని మీ మనసుస్లలో పెటుట్కొని, మీ సంతతివారు ఈ ధరమ్శాసత్ర వాకయ్ములనిన్టిని 

అనుసరించి నడుచుకొనవలెనని వారికాజాఞ్పింపవలెను. 

యెహోషువ 24:15 => యెహోవాను సేవించుట మీ దృషిట్కి కీడని తోచినయెడల మీరు ఎవని 

సేవించెదరో, నది అదద్రిని మీ పితరులు సేవించిన దేవతలను సేవించెదరో, అమోరీయుల దేశమున 

మీరు నివసించుచునాన్రే వారి దేవతలను సేవించెదరో నేడు మీరు కోరుకొనుడి; మీరెవరిని సేవింప 

కోరుకొనినను నేనును నా యింటివారును యెహోవాను సేవించెదము అనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:9 => సొలొమోనా, నా కుమారుడా, నీ తండిర్యొకక్ దేవుడైన యెహోవా 

అందరి హృదయములను పరిశోధించువాడును, ఆలోచనలనిన్టిని సంకలప్ములనిన్టిని ఎరిగినవాడునై 

యునాన్డు. నీవు ఆయనను తెలిసికొని హృదయపూరవ్కముగాను మనఃపూరవ్కముగాను ఆయనను 

సేవించుము,ఆయనను వెదకినయెడల ఆయన నీకు పర్తయ్క్షమగును, నీవు ఆయనను విసరిజ్ంచినయెడల 

ఆయన నినున్ నితయ్ముగా తోర్సివేయును. 

యోబు 1:5 => వారి వారి విందు దినములు పూరిత్కాగా యోబు, తన కుమారులు పాపముచేసి తమ 

హృదయములలో దేవుని దూషించిరేమో అని వారిని పిలువనంపించి వారిని పవితర్పరచి, 

అరుణోదయమున లేచి వారిలో ఒకొక్కని నిమితత్మై దహనబలి నరిప్ంచుచు వచెచ్ను. యోబు నితయ్ము 

ఆలాగున చేయుచుండెను.  

కీరత్నలు 78:2 => నేను నోరు తెరచి ఉపమానము చెపెప్దను పూరవ్కాలపు గూఢవాకయ్ములను నేను 

తెలియజెపెప్దను. 
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కీరత్నలు 78:3 => మాకు తెలిసిన సంగతులను మా పితరులు మాకు వివరించిన సంగతులను 

చెపెప్దను. 

కీరత్నలు 78:4 => యెహోవా సోత్తార్రహ్కిర్యలను ఆయన బలమును ఆయన చేసిన 

ఆశచ్రయ్కారయ్ములను దాచకుండ వాటిని వారి పిలల్లకు మేము చెపెప్దము. 

కీరత్నలు 78:5 => రాగల తరములలో పుటట్బోవు పిలల్లు దాని నెరుగునటుల్ను వారు లేచి తమ 

పిలల్లకు దానిని వివరించునటుల్ను వీరును దేవునియందు నిరీక్షణగలవారై దేవుని కిర్యలను 

మరువకయుండి  

కీరత్నలు 78:6 => యథారథ్హృదయులు కాక దేవుని విషయమై సిథ్రమనసుస్ లేనివారై తమ 

పితరులవలె తిరుగబడకయు 

కీరత్నలు 78:7 => మూరఖ్తయు తిరుగుబాటునుగల ఆ తరమును పోలి యుండకయు వారు ఆయన 

ఆజఞ్లను గైకొనునటుల్ను 

కీరత్నలు 78:8 => ఆయన యాకోబు సంతతికి శాసనములను నియమించెను ఇశార్యేలు సంతతికి 

ధరమ్శాసత్రము ననుగర్హించెను మన పితరులు తమ పుతుర్లకు దానిని తెలుపవలెనని వారికాజాఞ్పించెను  

కీరత్నలు 78:9 => విండల్ను పటుట్కొని యుదద్సనన్దుధ్లైన ఎఫార్యిము సంతతివారు యుదధ్కాలమున 

వెనుకకు తిరిగిరి 

సామెతలు 6:20 => నా కుమారుడా, నీ తండిర్ ఆజఞ్ను గైకొనుము నీ తలిల్ ఉపదేశమును 

తోర్సివేయకుము. 

సామెతలు 6:21 => వాటిని ఎలల్పుప్డు నీ హృదయమునందు ధరించుకొనుము నీ మెడచుటుట్ వాటిని 

కటుట్కొనుము. 

సామెతలు 6:22 => నీవు తోర్వను వెళుల్నపుప్డు అది నినున్ నడిపించును నీవు పండుకొనునపుప్డు 

అది నినున్ కాపాడును. నీవు మేలుకొనునపుప్డు అది నీతో ముచచ్టించును.  

సామెతలు 22:6 => బాలుడు నడువవలసిన తోర్వను వానికి నేరుప్ము వాడు పెదద్వాడైనపుప్డు 

దానినుండి తొలగిపోడు. 
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యెషయా 38:19 => సజీవులు, సజీవులే గదా నినున్ సుత్తించుదురు ఈ దినమున నేను సజీవుడనై 

నినున్ సుత్తించుచునాన్ను. తండుర్లు కుమారులకు నీ సతయ్మును తెలియజేతురు యెహోవా ననున్ 

రకిష్ంచువాడు  

ఎఫెసీయులకు 6:4 => తండుర్లారా, మీ పిలల్లకు కోపము రేపక పర్భువు యొకక్ శిక్షలోను 

బోధలోను వారిని పెంచుడి. 

1 తిమోతి 3:4 => సంపూరణ్మానయ్త కలిగి తన పిలల్లను సావ్ధీనపరచుకొనుచు, తన యింటివారిని 

బాగుగా ఏలువాడునై యుండవలెను. 

1 తిమోతి 3:5 => ఎవడైనను తన యింటివారిని ఏలనేరకపోయినయెడల అతడు దేవుని 

సంఘమును ఏలాగు పాలించును? 

1 తిమోతి 3:12 => పరిచారకులు ఏకపతీన్ పురుషులును, తమ పిలల్లను తమ యింటివారిని 

బాగుగా ఏలువారునై యుండవలెను. 

2 తిమోతి 1:5 => ఆ విశావ్సము మొదట నీ అవవ్యైన లోయిలోను నీ తలిల్యైన యునీకేలోను 

వసించెను, అది నీయందు సహ వసించుచునన్దని నేను రూఢిగా నముమ్చునాన్ను. 

2 తిమోతి 3:15 => నీవు నేరుచ్కొని రూఢియని తెలిసికొనన్వి యెవరివలన నేరుచ్కొంటివో ఆ సంగతి 

తెలిసికొని, వాటియందు నిలుకడగా ఉండుము. 

1 సమూయేలు 2:30 => నీ యింటి వారును నీ పితరుని యింటివారును నా సనిన్ధిని యాజ 

కతవ్ము జరిగించుదురని యెహోవా ఆజఞ్ యిచిచ్యునన్ను ఇపుప్డు అది నా మనసుస్నకు కేవలము 

పర్తికూలమాయెనని ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. కావున యెహోవా 

వాకుక్ ఏదనగా ననున్ ఘనపరచువారిని నేను ఘనపరచుదును. ననున్ తృణీకరించువారు 

తృణీకారమొందుదురు. 

1 సమూయేలు 2:31 => ఆలకించుము; రాగల దినములలో నీ బలమును నీ పితరుని యింటి 

బలమును నేను తకుక్వ చేతును. నీ యింట ముసలివాడు ఒకడును లేకపోవును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:23 => నేను ఎవనివాడనో, యెవనిని సేవించుచునాన్నో, ఆ దేవుని దూత 

గడచిన రాతిర్ నాయొదద్ నిలిచి పౌలా, భయపడకుము; 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:24 => నీవు కైసరు ఎదుట నిలువవలసియునన్ది; ఇదిగో నీతోకూడ 

ఓడలో పర్యాణమైపోవుచునన్ వారందరిని దేవుడు నీకు అనుగర్హించి యునాన్డని నాతో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:31 => అందుకు పౌలు వీరు ఓడలో ఉంటేనేగాని మీరు 

తపిప్ంచుకొనలేరని శతాధిపతితోను సైనికులతోను చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 14:14 => అబార్ము తన తముమ్డు చెరపటట్బడెనని విని తన యింట పుటిట్ 

అలవరచబడిన మూడువందల పదునెనమండుగురిని వెంటబెటుట్కొని దాను మటుట్కు ఆ రాజులను 

తరిమెను. 

ఆదికాండము 17:27 => అతని యింట పుటిట్నవారును అనుయ్నియొదద్ వెండితో కొనబడినవారును 

అతని యింటిలోని పురుషులందరును అతనితో కూడ సునన్తి పొందిరి. 

ఆదికాండము 26:5 => ఏలయనగా అబార్హాము నా మాట విని నేను విధించిన దాని నా ఆజఞ్లను 

నా కటట్డలను నా నియమములను గైకొనెనని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 35:2 => యాకోబు తన యింటివారితోను తనయొదద్ నునన్ వారందరితోను 

మీయొదద్నునన్ అనయ్దేవతలను పారవేసి మిముమ్ను మీరు శుచిపరచుకొని మీ వసత్రములను 

మారుచ్కొనుడి. 

నిరగ్మకాండము 21:4 => వాని యజమానుడు వానికి భారయ్నిచిచ్న తరువాత ఆమె వానివలన 

కుమారులనైనను కుమారెత్లనైనను కనినయెడల ఆ భారయ్యు ఆమె పిలల్లును ఆమె యజమానుని 

సొతత్గుదురుకాని వాడు ఒంటిగానే పోవలెను. 

నిరగ్మకాండము 33:12 => మోషే యెహోవాతో ఇటల్నెను చూడుము ఈ పర్జలను తోడుకొనిపొమమ్ని 

నీవు నాతో చెపుప్చునాన్వు గాని నాతో ఎవరిని పంపెదవో అది నాకు తెలుపలేదు. నీవు నేను నీ 

పేరునుబటిట్ నినున్ ఎరిగియునాన్ననియు, నా కటాక్షము నీకు కలిగినదనియు చెపిప్తివి కదా.  

లేవీయకాండము 14:42 => వేరు రాళల్ను తీసికొని ఆ రాళల్కు పర్తిగా చేరప్వలెను. అతడు వేరు 

అడుసును తెపిప్ంచి ఆ యింటిగోడకు పూయింపవలెను. 

లేవీయకాండము 21:15 => యెహోవా అను నేను అతని పరిశుదధ్పరచువాడను గనుక అతడు తన 

పర్జలలో తన సంతానమును అపవితర్పరచకూడదని వారితో చెపుప్ము. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 6:2 => నీ దేవుడైన యెహోవాకు భయపడి, నేను నీకాజాఞ్పించు ఆయన 

కటట్డలనిన్యు ఆజఞ్లనిన్యు నీ జీవితదినములనిన్టను గైకొనుచు నీవు దీరాఘ్యుషమ్ంతుడవగునటుల్ 

మీరు సావ్ధీనపరచుకొనుటకు ఏరు దాటి వెళుల్చునన్ దేశమందు మీరు జరుపుకొనుటకు మీకు 

బోధింపవలెనని మీ దేవుడైన యెహోవా ఆజాఞ్పించిన ధరమ్మంతయు అనగా కటట్డలు విధులు ఇవే. 

యెహోషువ 22:24 => ఏమనగా రాబోవు కాలమున మీ సంతానపువారు మా సంతానపువారితో 

ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాతో మీకేమి సంబంధము? 

నాయ్యాధిపతులు 13:12 => అందుకు మానోహ కావున నీ మాట నెరవేరునపుప్డు ఆ బిడ డ్ 

ఎటిట్వాడగునో అతడు చేయవలసిన కారయ్మేమిటో తెలుపుమని మనవిచేయగా 

రూతు 2:4 => బోయజు బేతెల్హేమునుండి వచిచ్ యెహోవా మీకు తోడై యుండును గాకని చేను 

కోయువారితో చెపప్గా వారు యెహోవా నినున్ ఆశీరవ్దించును గాకనిరి. 

1 సమూయేలు 1:21 => ఎలాక్నాయును అతని యింటివారందరును యెహోవాకు ఏటేట అరిప్ంచు 

బలి నరిప్ంచుటకును మొర్కుక్బడిని చెలిల్ంచుటకును పోయిరి. 

2 సమూయేలు 6:20 => తన యింటివారిని దీవించుటకు దావీదు తిరిగిరాగా సౌలు కుమారెత్యగు 

మీకాలు దావీదును ఎదురొక్న బయలుదేరి వచిచ్ హీనసిథ్తి గల పనికతెత్లు చూచుచుండగా వయ్రుథ్డొకడు 

తన బటట్లను విపిప్వేసినటుట్గా ఇశార్యేలీయులకు రాజువైన నీవు నేడు బటట్లను తీసివేసి యెంత 

ఘనముగా కనబడితివని అపహాసయ్ము చేసినందున దావీదు 

2 సమూయేలు 22:22 => యెహోవా మారగ్ములను నేను అనుసరించుచునాన్ను. భకిత్హీనుడనై నా 

దేవుని విడచినవాడను కాను. 

1 రాజులు 2:4 => అపుప్డు నీ పిలల్లు తమ పర్వరత్న విషయములో జాగర్తత్గానుండి నాయెదుట తమ 

పూరణ్హృదయముతోను పూరణ్మనసుస్తోను సతయ్ము ననుసరించి నడుచుకొనినయెడల 

ఇశార్యేలీయుల రాజయ్ సింహాసనముమీద ఆసీనుడగు ఒకడు నీకు ఉండక మానడని యెహోవా 

ననున్గూరిచ్ పర్మాణము చేసిన మాటను సిథ్రపరచును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:43 => తరువాత జనులందరును తమ తమ యిండల్కు వెళి ల్పోయిరి; 

దావీదును తన యింటివారిని దీవించుటకై వారియొదద్కు పోయెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 14:4 => వారి పితరుల దేవుడైన యెహోవాను ఆశర్యించుటకును, 

ధరమ్శాసత్రమునుబటిట్యు విధినిబటిట్యు కిర్యలు జరిగించుటకును, యూదావారికి ఆజాఞ్పించి 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:16 => ఇదియుగాక అతడు యెహోవా బలిపీఠమును బాగుచేసి, దానిమీద 

సమాధాన బలులను కృతజఞ్తారప్ణలను అరిప్ంచుచు ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాను 

సేవించుడని యూదా వారికి ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:32 => మరియు అతడు యెరూషలేమునందునన్ వారినందరిని 

బెనాయ్మీనీయులనందిరిని అటిట్ నిబంధనకు ఒపుప్కొనజేసెను గనుక యెరూషలేము కాపురసుథ్లు తమ 

పితరుల దేవుడైన దేవుని నిబంధన పర్కారము పర్వరిత్ంచిరి. 

ఎజార్ 9:12 => కాబటిట్ మీరు మీ కుమారెత్లను వారి కుమారుల కియయ్కుడి. వారి కుమారెత్లను మీ 

కుమారుల కొరకు పుచుచ్కొనకుడి. మరియు వారికి కేష్మభాగయ్ములు కలుగవలెనని మీరు ఎనన్టికిని 

కోరకుండినయెడల,మీరు బలముగానుండి, ఆ దేశముయొకక్ సుఖమును అనుభవించి, మీ పిలల్లకు 

నితయ్ సావ్సథ్య్ముగా దాని నపప్గించెదరని చెపిప్రి. 

ఎసేత్రు 4:16 => నీవు పోయి షూషనునందు కనబడిన యూదులనందరిని సమాజమందిరమునకు 

సమకూరిచ్, నా నిమితత్ము ఉపవాసముండి మూడు దినములు అనన్పానములు చేయకుండుడి; నేనును 

నా పని కతెత్లును కూడ ఉపవాసముందుము; పర్వేశించుట నాయ్య వయ్తిరికత్ముగా నునన్ను నేను 

రాజునొదద్కు పర్వేశించుదును; నేను నశించిన నశించెదను. 

యోబు 4:3 => అనేకులకు నీవు బుదిధ్ నేరిప్నవాడవు బలహీనమైన చేతులను బలపరచినవాడవు.  

యోబు 23:10 => నేను నడచుమారగ్ము ఆయనకు తెలియును ఆయన ననున్ శోధించిన తరువాత 

నేను సువరణ్మువలె కనబడుదును. 

కీరత్నలు 78:5 => రాగల తరములలో పుటట్బోవు పిలల్లు దాని నెరుగునటుల్ను వారు లేచి తమ 

పిలల్లకు దానిని వివరించునటుల్ను వీరును దేవునియందు నిరీక్షణగలవారై దేవుని కిర్యలను 

మరువకయుండి  

కీరత్నలు 101:2 => నిరోద్ష మారగ్మున వివేకముతో పర్వరిత్ంచెదను. నీవు ఎపుప్డు నాయొదద్కు 

వచెచ్దవు? నా యింట యథారథ్హృదయముతో నడుచుకొందును 
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సామెతలు 4:4 => ఆయన నాకు బోధించుచు నాతో ఇటల్నెను నీ హృదయము పటుట్దలతో నా 

మాటలను పటుట్కొననిముమ్ నా ఆజఞ్లను గైకొనినయెడల నీవు బర్తుకుదువు. 

యిరిమ్యా 2:21 => శేర్షఠ్మైన దార్కాష్వలిల్వంటి దానిగా నేను నినున్ నాటితిని; కేవలము నికక్మైన 

వితత్నమువలని చెటుట్వంటి దానిగా నినున్ నాటితిని; నాకు జాతిహీనపు దార్కాష్వలిల్వలె నీ వెటుల్ 

భర్షట్సంతానమైతివి? 

యిరిమ్యా 32:39 => మరియు వారికిని వారి కుమారులకును మేలు కలుగుటకై వారు నితయ్ము 

నాకు భయపడునటుల్ నేను వారికి ఏకహృదయమును ఏక మారగ్మును దయచేయుదును. 

యెహెజేక్లు 18:5 => ఒకడు నీతిపరుడై నీతినాయ్యములను అనుసరించువాడైయుండి 

మీకా 6:8 => మనుషుయ్డా, యేది ఉతత్మమో అది నీకు తెలియజేయబడియునన్ది; నాయ్యముగా 

నడుచుకొనుటయు, కనికరమును పేర్మించుటయు, దీనమనసుస్ కలిగి నీ దేవుని యెదుట 

పర్వరిత్ంచుటయు, ఇంతేగదా యెహోవా నినన్డుగుచునాన్డు. 

జెకరాయ్ 10:7 => ఎఫార్యిమువారు బలాఢుయ్లవంటి వారగుదురు, దార్కాష్రస పానము చేయువారు 

సంతోషించునటుల్ వారు మనసుస్న ఆనందింతురు, వారి బిడ డ్లు దాని చూచి ఆనందపడుదురు, 

యెహోవానుబటిట్ వారు హృదయపూరవ్కముగా ఉలల్సించుదురు. 

మతత్యి 25:17 => ఆలాగుననే రెండు తీసికొనినవాడు మరి రెండు సంపాదించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:2 => అతడు తన యింటివారందరితో కూడ దేవునియందు భయభకుత్లు 

గలవాడైయుండి, పర్జలకు బహు ధరమ్ముచేయుచు ఎలల్పుప్డును దేవునికి పార్రథ్న చేయువాడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:14 => నీవును నీ యింటివారందరును ఏ మాటలవలన రక్షణ 

పొందుదురో ఆ మాటలు అతడు నీతో చెపుప్నని, తన యింట నిలిచి తనతో చెపిప్న యొక దేవదూతను 

చూచిన సంగతి మాకు తెలిపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:10 => అతని తేరిచూచి సమసత్ కపటముతోను సమసత్ దురామ్రగ్ముతోను 

నిండినవాడా, అపవాది కుమారుడా, సమసత్ నీతికి విరోధీ, నీవు పర్భువు యొకక్ తినన్ని మారగ్ములు 

చెడగొటుట్ట మానవా?  
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:31 => అందుకు వారు పర్భువైన యేసునందు విశావ్సముంచుము, 

అపుప్డు నీవును నీ యింటివారును రక్షణ పొందుదురని చెపిప్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:8 => ఆ సమాజమందిరపు అధికారియైన కిర్సుప్ తన 

యింటివారందరితో కూడ పర్భువునందు విశావ్సముంచెను. మరియు కొరింథీయులలో అనేకులువిని 

విశవ్సించి బాపిత్సమ్ము పొందిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:25 => అతడు పర్భువు మారగ్ము విషయమై ఉపదేశము పొంది తన 

ఆతమ్యందు తీవర్పడి, యోహాను బాపిత్సమ్ము మాతర్మే తెలిసికొనినవాడైనను, యేసును గూరిచ్న 

సంగతులు వివరముగా చెపిప్ బోధించుచు సమాజమందిరములో ధైరయ్ముగా మాటలాడనారంభించెను 

రోమీయులకు 12:8 => బోధించువాడైతే బోధించుటలోను, హెచచ్రించువాడైతే హెచచ్రించుటలోను 

పనికలిగి యుందము. పంచిపెటుట్వాడు శుదధ్మనసుస్తోను, పైవిచారణ చేయువాడు జాగర్తత్తోను, 

కరుణించువాడు సంతోషముతోను పని జరిగింపవలెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:8 => మెటుట్కు సహోదరులారా, యే యోగయ్తయైనను మెపైప్నను ఉండినయెడల, 

ఏవి సతయ్మైనవో, ఏవి మానయ్మైనవో, ఏవి నాయ్యమైనవో, ఏవి పవితర్మైనవో, ఏవి రమయ్మైనవో, ఏవి 

ఖాయ్తిగలవో, వాటిమీద ధాయ్నముంచుకొనుడి. 

తీతుకు 1:6 => ఎవడైనను నిందారహితుడును, ఏకపతీన్ పురుషుడును, దురావ్య్పార విషయము 

నేరము మోపబడనివారై అవిధేయులు కాక విశావ్సులైన పిలల్లు గలవాడునై యునన్యెడల అటిట్వానిని 

పెదద్గా నియమింపవచుచ్ను. 

వచనము 20 

మరియు యెహోవా సొదొమ గొమొఱాఱ్లనుగూరిచ్న మొర గొపప్ది గనుకను వాటి పాపము బహు 

భారమైనది గనుకను 

ఆదికాండము 4:10 => అపుప్డాయన నీవు చేసినపని యేమిటి? నీ తముమ్ని రకత్ము యొకక్ సవ్రము 

నేలలోనుండి నాకు మొరపెటుట్చునన్ది. 
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ఆదికాండము 19:13 => మేము ఈ చోటు నాశనము చేయవచిచ్తివిు; వారినిగూరిచ్న మొర 

యెహోవా సనిన్ధిలో గొపప్దాయెను గనుక దాని నాశనము చేయుటకు యెహోవా మముమ్ను పంపెనని 

చెపప్గా 

యెషయా 3:9 => వారి ముఖలక్షణమే వారిమీద సాక్షయ్మిచుచ్ను. తమ పాపమును మరుగుచేయక 

సొదొమవారివలె దాని బయలుపరచుదురు. తమకు తామే వారు కీడుచేసికొనియునాన్రు వారికి శర్మ 

యెషయా 5:7 => ఇశార్యేలు వంశము సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా దార్క్షతోట యూదా 

మనుషుయ్లు ఆయన కిషట్మైన వనము. ఆయన నాయ్యము కావలెనని చూడగా బలాతాక్రము 

కనబడెను నీతి కావలెనని చూడగా రోదనము వినబడెను.  

యిరిమ్యా 14:7 => యెహోవా, మా తిరుగుబాటులు అనేకములు, నీకు విరోధముగా మేము 

పాపము చేసితివిు; మా దోషములు మా మీద దోషారోపణ చేయుచునన్వి; నీ నామమునుబటిట్ నీవే 

కారయ్ము జరిగించుము. 

యాకోబు 5:4 => ఇదిగో మీ చేలు కోసిన పనివారికియయ్క, మీరు మోసముగా బిగపటిట్న కూలి 

మొఱ ఱ్పెటుట్చునన్ది. మీ కోతవారి కేకలు సైనయ్ములకు అధిపతియగు పర్భువు యొకక్ చెవులలో 

చొచిచ్యునన్వి. 

ఆదికాండము 13:13 => సొదొమ మనుషుయ్లు దుషుట్లును, యెహోవా దృషిట్కి బహు పాపులునై 

యుండిరి. 

ఆదికాండము 3:9 => దేవుడైన యెహోవా ఆదామును పిలిచి నీవు ఎకక్డ ఉనాన్వనెను. 

ఆదికాండము 6:5 => నరుల చెడుతనము భూమిమీద గొపప్దనియు, వారి హృదయము యొకక్ 

తలంపులలోని ఊహ అంతయు ఎలల్పుప్డు కేవలము చెడ డ్దనియు యెహోవా చూచి 

ఆదికాండము 10:19 => కనానీయుల సరిహదుద్ సీదోను నుండి గెరారుకు వెళుల్ మారగ్ములో గాజా 

వరకును, సొదొమ గొమొఱాఱ్ అదామ్ సెబోయిములకు వెళుల్ మారగ్ములో లాషా వరకును ఉనన్ది. 

ఆదికాండము 19:4 => వారు పండుకొనకముందు ఆ పటట్ణసుథ్లు, అనగా సొదొమ మనుషుయ్లు, 

బాలురును వృదుధ్లును పర్జలందరును నలుదికుక్లనుండి కూడివచిచ్ ఆ యిలుల్ చుటట్వేసి 
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నిరగ్మకాండము 2:23 => ఆలాగున అనేక దినములు జరిగినమీదట ఐగుపుత్ రాజు చనిపోయెను. 

ఇశార్యేలీయులు తాము చేయుచునన్ వెటిట్పనులనుబటిట్ నిటూ ట్రుప్లు విడుచుచు మొరపెటుట్చుండగా, 

తమ వెటిట్పనులనుబటిట్ వారుపెటిట్న మొర దేవునియొదద్కు చేరెను. 

సంఖాయ్కాండము 11:17 => నేను దిగి అకక్డ నీతో మాటలాడెదను. మరియు నీమీద వచిచ్న ఆతమ్లో 

పాలు వారిమీద ఉంచెదను; ఈ జనుల భారమును నీవు ఒంటిగా మోయకుండునటుల్ వారు దానిలో 

నొకపాలు నీతోకూడ భరింపవలెను. 

యోబు 24:1 => సరవ్శకుత్డగువాడు నియామకకాలములను ఎందుకు ఏరాప్టు చేయడు? ఆయన 

నెరిగియునన్వారు ఆయన దినములను ఎందుచేత చూడకునాన్రు? 

కీరత్నలు 78:59 => దేవుడు దీని చూచి ఆగర్హించి ఇశార్యేలునందు బహుగా అసహియ్ంచుకొనెను. 

యిరిమ్యా 23:14 => యెరూషలేము పర్వకత్లు ఘోరమైన కిర్యలు చేయగా నేను చూచితిని, వారు 

వయ్భిచారులు అసతయ్ వరత్నులు, ఎవడును తన దురామ్రగ్తనుండి మరలక దురామ్రుగ్ల చేతులను 

బలపరచుదురు, వారందరు నా దృషిట్కి సొదొమవలెనైరి, దాని నివాసులు గొమొఱాఱ్వలెనైరి. 

యెహెజేక్లు 16:46 => నీ యెడమ పర్కక్ను నివసించు షోమోర్నును దాని కుమారెత్లును నీకు 

అకక్లు, నీ కుడిపర్కక్ను నివసించు సొదొమయు దాని కుమారెత్లును నీకు చెలెల్ండుర్. 

యెహెజేక్లు 16:49 => నీ చెలెల్లైన సొదొమ చేసిన దోషమేదనగా, దానికిని దాని కుమారెత్లకును 

కలిగిన గరవ్మును ఆహార సమృదిధ్యు నిరివ్చారమైన సుఖసిథ్తియు ననునదియే; అది దీనులకును 

దరిదుర్లకును సహాయము చేయకుండెను.  

యెహెజేక్లు 16:50 => వారు అహంకరించి నా దృషిట్కి హేయకిర్యలు చేసిరి గనుక నేను దాని 

చూచి వారిని వెళల్గొటిట్తిని. 

యోవేలు 3:13 => పైరు ముదిరినది, కొడవలిపెటిట్ కోయుడి; గానుగ నిండియునన్ది; తొటుల్ పొరిల్ 

పారుచునన్వి, జనుల దోషము అతయ్ధికమాయెను, మీరు దిగి రండి. 

యోనా 1:2 => నీనెవె పటట్ణసుథ్ల దోషము నా దృషిట్కి ఘోరమాయెను గనుక నీవు లేచి నీనెవె 

మహాపటట్ణమునకు పోయి దానికి దురగ్తి కలుగునని పర్కటింపుము. 
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లూకా 16:2 => అతడు వాని పిలిపించి నినున్గూరిచ్ నేను వినుచునన్ యీ మాట ఏమిటి? నీ 

గృహనిరావ్హకతవ్పు లెకక్ అపప్గించుము; నీవు ఇకమీదట గృహనిరావ్హకుడవై యుండ వలల్కాదని 

వానితో చెపెప్ను. 

లూకా 17:28 => లోతు దినములలో జరిగినటుట్ను జరుగును. జనులు తినుచు తార్గుచు కొనుచు 

అముమ్చు నారు నాటుచు ఇండుల్ కటుట్చు నుండిరి. 

రోమీయులకు 5:13 => ఏలయనగా ధరమ్శాసత్రము వచిచ్నదనుక పాపము లోకములో ఉండెను గాని 

ధరమ్శాసత్రము లేనపుప్డు పాపము ఆరోపింపబడదు. 

పర్కటన 18:5 => దాని పాపములు ఆకాశమునంటుచునన్వి, దాని నేరములను దేవుడు జాఞ్పకము 

చేసికొనియునాన్డు.  

వచనము 21 

నేను దిగిపోయి నాయొదద్కు వచిచ్న ఆ మొర చొపుప్ననే వారు సంపూరణ్ముగా చేసిరో లేదో చూచెదను; 

చేయనియెడల నేను తెలిసికొందుననెను. 

ఆదికాండము 11:5 => యెహోవా నరుల కుమారులు కటిట్న పటట్ణమును గోపురమును చూడ 

దిగివచెచ్ను. 

ఆదికాండము 11:7 => గనుక మనము దిగిపోయి వారిలో ఒకని మాట ఒకనికి తెలియకుండ అకక్డ 

వారి భాషను తారుమారు చేయుదము రండని అనుకొనెను. 

నిరగ్మకాండము 3:8 => కాబటిట్ ఐగుపీత్యుల చేతిలోనుండి వారిని విడిపించుటకును, ఆ 

దేశములోనుండి విశాలమైన మంచి దేశమునకు, అనగా కనానీయులకు హితీత్యులకు 

అమోరీయులకు పెరిజీజ్యులకు హివీవ్యులకు యెబూసీయులకు నివాససాథ్నమై, పాలు తేనెలు 

పర్వహించు దేశమునకు వారిని నడిపించుటకును దిగివచిచ్యునాన్ను. 

నిరగ్మకాండము 33:5 => కాగా యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను నీవు ఇశార్యేలీయులతో మీరు 

లోబడనొలల్ని పర్జలు; ఒక క్షణమాతర్ము నేను మీ నడుమకు వచిచ్తినా, మిముమ్ను నిరూమ్లము 
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చేసెదను గనుక మిముమ్ను ఏమి చేయవలెనో అది నాకు తెలియునటుల్ మీ ఆభరణములను మీ 

మీదనుండి తీసివేయుడి అని చెపుప్మనెను. 

మీకా 1:3 => ఇదిగో యెహోవా తన సథ్లము విడిచి బయలుదేరుచునాన్డు, ఆయన దిగి 

భూమియొకక్ ఉనన్తసథ్లములమీద నడువబోవుచునాన్డు. 

యోహాను 6:38 => తండిర్ నాకు అనుగర్హించువారందరును నాయొదద్కు వతుత్రు; నాయొదద్కు 

వచుచ్వానిని నేనెంతమాతర్మును బయటికి తోర్సివేయను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:16 => ఆరాభ్టముతోను, పర్ధానదూత శబద్ముతోను, దేవుని బూరతోను 

పరలోకమునుండి పర్భువు దిగివచుచ్ను; కీర్సుత్నందుండి మృతులైన వారు మొదట లేతురు. 

యోబు 34:22 => దుష కిర్యలు చేయువారు దాగుకొనుటకు చీకటియైనను మరణాంధకారమైనను 

లేదు. 

కీరత్నలు 90:8 => మా దోషములను నీవు నీ యెదుట నుంచుకొనియునాన్వు నీ ముఖకాంతిలో మా 

రహసయ్పాపములు కనబడుచునన్వి. 

యిరిమ్యా 17:1 => వారి కుమారులు తాము కటిట్న బలిపీఠములను, పర్తి పచచ్ని చెటుట్కిర్ందనునన్ 

దేవతాసథ్ంభములను జాఞ్పకము చేసికొనుచుండగా 

యిరిమ్యా 17:10 => ఒకని పర్వరత్ననుబటిట్ వాని కిర్యల ఫలముచొపుప్న పర్తికారము చేయుటకు 

యెహోవా అను నేను హృదయమును పరిశోధించువాడను, అంతరిందిర్యములను పరీకిష్ంచువాడను.  

జెఫనాయ్ 1:12 => ఆ కాలమున నేను దీపములు పటుట్కొని యెరూషలేమును పరిశోధింతును, 

మడిడ్మీద నిలిచిన దార్కాష్రసమువంటివారై యెహోవా మేలైనను కీడైనను చేయువాడు కాడని మనసుస్లో 

అనుకొనువారిని శికిష్ంతును. 

హెబీర్యులకు 4:13 => మరియు ఆయన దృషిట్కి కనబడని సృషఠ్ము ఏదియు లేదు. మనమెవనికి 

లెకక్ యొపప్చెపప్వలసి యునన్దో ఆ దేవుని కనున్లకు సమసత్మును మరుగులేక తేటగా ఉనన్ది. 

నిరగ్మకాండము 33:5 => కాగా యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను నీవు ఇశార్యేలీయులతో మీరు 

లోబడనొలల్ని పర్జలు; ఒక క్షణమాతర్ము నేను మీ నడుమకు వచిచ్తినా, మిముమ్ను నిరూమ్లము 
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చేసెదను గనుక మిముమ్ను ఏమి చేయవలెనో అది నాకు తెలియునటుల్ మీ ఆభరణములను మీ 

మీదనుండి తీసివేయుడి అని చెపుప్మనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:2 => మరియు నీవు ఆయన ఆజఞ్లను గైకొందువో లేదో నినున్ శోధించి నీ 

హృదయములోనునన్ది తెలుసుకొనుటకు నినున్ అణచు నిమితత్మును అరణయ్ములో ఈ నలువది 

సంవతస్రములు నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ నడిపించిన మారగ్మంతటిని జాఞ్పకము చేసికొనుము.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:3 => అతడు నీతో చెపిప్న సూచక కిర్యగాని మహతాక్రయ్ముగాని 

సంభవించినను ఆ పర్వకత్ మాటలను కలలు కనువాని మాటలను వినకూడదు. ఏలయనగా మీరు మీ 

దేవుడైన యెహోవాను మీ పూరణ్హృదయముతోను మీ పూరాణ్తమ్తోను పేర్మించుచునాన్రో లేదో 

తెలిసికొనుటకు మీ దేవుడైన యెహోవా మిముమ్ను పరీకిష్ంచుచునాన్డు. 

యెహోషువ 22:22 => దేవుళల్లో యెహోవా దేవుడు, దేవుళల్లో యెహోవాయే దేవుడు; సంగతి 

ఆయనకు తెలియును, ఇశార్యేలీయులు తెలిసికొందురు, దోర్హము చేతనైనను యెహోవామీద 

తిరుగుబాటు చేతనైనను మేము ఈ పని చేసినయెడల నేడు మముమ్ బర్దుకనియయ్కుడి. 

కీరత్నలు 139:1 => యెహోవా, నీవు ననున్ పరిశోధించి తెలిసికొనియునాన్వు 

కీరత్నలు 139:2 => నేను కూరుచ్ండుట నేను లేచుట నీకు తెలియును నాకు తలంపు పుటట్కమునుపే 

నీవు నా మనసుస్ గర్హించుచునాన్వు. 

కీరత్నలు 139:3 => నా నడకను నా పడకను నీవు పరిశీలన చేసియునాన్వు, నా చరయ్లనిన్టిని నీవు 

బాగుగా తెలిసికొనియునాన్వు. 

కీరత్నలు 139:4 => యెహోవా, మాట నా నాలుకకు రాకమునుపే అది నీకు పూరిత్గా తెలిసియునన్ది. 

కీరత్నలు 139:5 => వెనుకను ముందును నీవు ననున్ ఆవరించియునాన్వు నీ చేయి నామీద 

ఉంచియునాన్వు. 

కీరత్నలు 139:6 => ఇటిట్ తెలివి నాకు మించినది అది అగోచరము అది నాకందదు. 

కీరత్నలు 139:7 => నీ ఆతమ్యొదద్నుండి నేనెకక్డికి పోవుదును? నీ సనిన్ధినుండి నేనెకక్డికి 

పారిపోవుదును? 
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కీరత్నలు 139:8 => నేను ఆకాశమునకెకిక్నను నీవు అకక్డను ఉనాన్వు నేను పాతాళమందు 

పండుకొనినను నీవు అకక్డను ఉనాన్వు 

కీరత్నలు 139:9 => నేను వేకువ రెకక్లు కటుట్కొని సముదర్ దిగంతములలో నివసించినను 

కీరత్నలు 139:10 => అకక్డను నీ చేయి ననున్ నడిపించును నీ కుడిచేయి ననున్ పటుట్కొనును 

కీరత్నలు 139:11 => అంధకారము ననున్ మరుగుచేయును నాకు కలుగు వెలుగు రాతిర్వలె ఉండును 

అని నేననుకొనినయెడల 

కీరత్నలు 139:12 => చీకటియైనను నీకు చీకటి కాకపోవును రాతిర్ పగటివలె నీకు వెలుగుగా 

ఉండును చీకటియు వెలుగును నీకు ఏకరీతిగా ఉనన్వి 

కీరత్నలు 139:13 => నా అంతరిందిర్యములను నీవే కలుగజేసితివి నా తలిల్ గరభ్మందు ననున్ 

నిరిమ్ంచినవాడవు నీవే. 

కీరత్నలు 139:14 => నీవు ననున్ కలుగజేసిన విధము చూడగా భయమును ఆశచ్రయ్మును నాకు 

పుటుట్చునన్వి అందునుబటిట్ నేను నీకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ను నీ కారయ్ములు 

ఆశచ్రయ్కరములు. ఆ సంగతి నాకు బాగుగా తెలిసియునన్ది.  

కీరత్నలు 139:15 => నేను రహసయ్మందు పుటిట్ననాడు భూమియొకక్ అగాధసథ్లములలో 

విచితర్ముగా నిరిమ్ంపబడిననాడు నాకు కలిగిన యెముకలును నీకు మరుగై యుండలేదు  

కీరత్నలు 139:16 => నేను పిండమునై యుండగా నీ కనున్లు ననున్ చూచెను నియమింపబడిన 

దినములలో ఒకటైన కాకమునుపే నా దినములనిన్యు నీ గర్ంథములో లిఖితములాయెను. 

కీరత్నలు 139:17 => దేవా, నీ తలంపులు నా కెంత పిర్యమైనవి వాటి మొతత్మెంత గొపప్ది. 

కీరత్నలు 139:18 => వాటిని లెకిక్ంచెద ననుకొంటినా అవి యిసుక కంటెను లెకక్కు 

ఎకుక్వైయునన్వి నేను మేలొక్ంటినా యింకను నీయొదద్నేయుందును.  

కీరత్నలు 139:19 => దేవా, నీవు భకిత్హీనులను నిశచ్యముగా సంహరించెదవు నరహంతకులారా, 

నాయొదద్నుండి తొలగిపోవుడి. 

కీరత్నలు 139:20 => వారు దురాలోచనతో నినున్గూరిచ్ పలుకుదురు మోసపుచుచ్టకై నీ 

నామమునుబటిట్ పర్మాణము చేయుదురు. 
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కీరత్నలు 139:21 => యెహోవా, నినున్ దేవ్షించువారిని నేనును దేవ్షించుచునాన్ను గదా? నీ మీద 

లేచువారిని నేను అసహియ్ంచుకొనుచునాన్ను గదా?  

కీరత్నలు 139:22 => వారియందు నాకు పూరణ్దేవ్షము కలదు వారిని నాకు శతుర్వులనుగా 

భావించుకొనుచునాన్ను 

కీరత్నలు 139:23 => దేవా, ననున్ పరిశోధించి నా హృదయమును తెలిసికొనుము ననున్ పరీకిష్ంచి 

నా ఆలోచనలను తెలిసికొనుము 

కీరత్నలు 139:24 => నీకాయాసకరమైన మారగ్ము నాయందునన్దేమో చూడుము నితయ్మారగ్మున 

ననున్ నడిపింపుము. 

లూకా 16:15 => ఆయన మీరు మనుషుయ్లయెదుట నీతిమంతులని అనిపించుకొనువారు గాని 

దేవుడు మీ హృదయములను ఎరుగును. మనుషుయ్లలో ఘనముగా ఎంచబడునది దేవుని దృషిట్కి 

అసహయ్ము. 

2 కొరిందీయులకు 11:11 => ఎందువలన? నేను మిముమ్ను పేర్మింపనందువలననా? దేవునికే 

తెలియును. 

ఆదికాండము 3:9 => దేవుడైన యెహోవా ఆదామును పిలిచి నీవు ఎకక్డ ఉనాన్వనెను. 

ఆదికాండము 6:5 => నరుల చెడుతనము భూమిమీద గొపప్దనియు, వారి హృదయము యొకక్ 

తలంపులలోని ఊహ అంతయు ఎలల్పుప్డు కేవలము చెడ డ్దనియు యెహోవా చూచి 

ఆదికాండము 6:12 => దేవుడు భూలోకమును చూచినపుప్డు అది చెడిపోయి యుండెను; 

భూమిమీద సమసత్ శరీరులు తమ మారగ్మును చెరిపివేసుకొని యుండిరి.  

నిరగ్మకాండము 2:23 => ఆలాగున అనేక దినములు జరిగినమీదట ఐగుపుత్ రాజు చనిపోయెను. 

ఇశార్యేలీయులు తాము చేయుచునన్ వెటిట్పనులనుబటిట్ నిటూ ట్రుప్లు విడుచుచు మొరపెటుట్చుండగా, 

తమ వెటిట్పనులనుబటిట్ వారుపెటిట్న మొర దేవునియొదద్కు చేరెను. 

నిరగ్మకాండము 3:7 => మరియు యెహోవా యిటల్నెను నేను ఐగుపుత్లోనునన్ నా పర్జల బాధను 

నిశచ్యముగా చూచితిని, పనులలో తముమ్ను కషట్పెటుట్వారినిబటిట్ వారు పెటిట్న మొరను వింటిని, వారి 

దుఃఖములు నాకు తెలిసేయునన్వి. 
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సంఖాయ్కాండము 11:17 => నేను దిగి అకక్డ నీతో మాటలాడెదను. మరియు నీమీద వచిచ్న ఆతమ్లో 

పాలు వారిమీద ఉంచెదను; ఈ జనుల భారమును నీవు ఒంటిగా మోయకుండునటుల్ వారు దానిలో 

నొకపాలు నీతోకూడ భరింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:13 => మరియు యెహోవా నేను ఈ పర్జలను చూచితిని; ఇదిగో వారు 

లోబడనొలల్ని పర్జలు. 

యోబు 24:1 => సరవ్శకుత్డగువాడు నియామకకాలములను ఎందుకు ఏరాప్టు చేయడు? ఆయన 

నెరిగియునన్వారు ఆయన దినములను ఎందుచేత చూడకునాన్రు? 

కీరత్నలు 14:2 => వివేకము కలిగి దేవుని వెదకువారు కలరేమో అని యెహోవా ఆకాశమునుండి 

చూచి నరులను పరిశీలించెను 

కీరత్నలు 78:59 => దేవుడు దీని చూచి ఆగర్హించి ఇశార్యేలునందు బహుగా అసహియ్ంచుకొనెను. 

యెషయా 3:9 => వారి ముఖలక్షణమే వారిమీద సాక్షయ్మిచుచ్ను. తమ పాపమును మరుగుచేయక 

సొదొమవారివలె దాని బయలుపరచుదురు. తమకు తామే వారు కీడుచేసికొనియునాన్రు వారికి శర్మ 

యోనా 1:2 => నీనెవె పటట్ణసుథ్ల దోషము నా దృషిట్కి ఘోరమాయెను గనుక నీవు లేచి నీనెవె 

మహాపటట్ణమునకు పోయి దానికి దురగ్తి కలుగునని పర్కటింపుము. 

లూకా 16:2 => అతడు వాని పిలిపించి నినున్గూరిచ్ నేను వినుచునన్ యీ మాట ఏమిటి? నీ 

గృహనిరావ్హకతవ్పు లెకక్ అపప్గించుము; నీవు ఇకమీదట గృహనిరావ్హకుడవై యుండ వలల్కాదని 

వానితో చెపెప్ను. 

లూకా 17:28 => లోతు దినములలో జరిగినటుట్ను జరుగును. జనులు తినుచు తార్గుచు కొనుచు 

అముమ్చు నారు నాటుచు ఇండుల్ కటుట్చు నుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:34 => ఐగుపుత్లోనునన్ నా పర్జల దురవసథ్ను నేను నిదానించి చూచితిని; 

వారి మూలుగు వింటిని; వారిని విడిపించుటకు దిగివచిచ్ యునాన్ను; రముమ్, నేనిపుప్డు నినున్ 

ఐగుపుత్నకు పంపుదునని అతనితో చెపెప్ను. 

పర్కటన 18:5 => దాని పాపములు ఆకాశమునంటుచునన్వి, దాని నేరములను దేవుడు జాఞ్పకము 

చేసికొనియునాన్డు.  
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వచనము 22 

ఆ మనుషుయ్లు అకక్డనుండి తిరిగి సొదొమ వైపుగా వెళి ల్రి. అబార్హాము ఇంక యెహోవా సనిన్ధిని 

నిలుచుండెను. 

ఆదికాండము 18:2 => అతడు కనున్లెతిత్ చూచినపుప్డు ముగుగ్రు మనుషుయ్లు అతని యెదుట 

నిలువబడి యుండిరి. అతడు వారిని చూచి గుడారపు వాకిటనుండి వారిని ఎదురొక్నుటకు పరుగెతిత్, 

నేలమటుట్కు వంగి 

ఆదికాండము 19:1 => ఆ సాయంకాలమందు ఆ ఇదద్రు దేవదూతలు సొదొమ చేరునపప్టికి లోతు 

సొదొమ గవినియొదద్ కూరుచ్ండియుండెను. లోతు వారిని చూచి వారిని ఎదురొక్నుటకు లేచి సాషాట్ంగ 

నమసాక్రము చేసి 

ఆదికాండము 18:1 => మరియు మమేర్దగగ్రనునన్ సింధూరవనములో అబార్హాము ఎండవేళ 

గుడారపు దావ్రమందు కూరుచ్నియునన్పుప్డు యెహోవా అతనికి కనబడెను. 

కీరత్నలు 106:23 => అపుప్డు ఆయన నేను వారిని నశింపజేసెదననెను. అయితే ఆయన వారిని 

నశింపజేయకుండునటుల్ ఆయన కోపము చలాల్రుచ్టకై ఆయన ఏరప్రచుకొనిన మోషే ఆయన సనిన్ధిని 

నిలిచి అడుడ్పడెను  

యిరిమ్యా 15:1 => అపుప్డు యెహోవా నాకీలాగు సెలవిచెచ్ను మోషేయు సమూయేలును 

నాయెదుట నిలువబడినను ఈ పర్జలను అంగీకరించుటకు నాకు మనసుస్ండదు, నాసనిన్ధి 

నుండకుండ వారిని వెళల్గొటుట్ము. 

యిరిమ్యా 18:20 => వారు నా పార్ణము తీయవలెనని గుంట తర్వివ్యునాన్రు; చేసిన మేలునకు 

పర్తిగా కీడు చేయవలెనా? వారికి మేలు కలుగవలెనని వారిమీదనుండి నీ కోపము తపిప్ంచుటకై నీ 

సనిన్ధిని నిలిచి నేను వారిపక్షముగా మాటలాడిన సంగతి జాఞ్పకము చేసికొనుము. 

యెహెజేక్లు 22:30 => నేను దేశమును పాడుచేయకుండునటుల్ పార్కారమును దిటట్పరచుటకును, 

బదద్లైన సందులలో నిలుచుటకును, తగినవాడెవడని నేను ఎంత విచారించినను ఒకడైనను 

కనబడలేదు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:55 => అయితే అతడు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండుకొనినవాడై ఆకాశమువైపు 

తేరిచూచి, దేవుని మహిమను యేసు దేవుని కుడిపారశ్వ్మందు నిలిచియుండుటను చూచి 

1 తిమోతి 2:1 => మనము సంపూరణ్భకిత్యు మానయ్తయు కలిగి, నెమమ్దిగాను సుఖముగాను 

బర్దుకు నిమితత్ము, అనిన్టికంటె ముఖయ్ముగా మనుషుయ్లందరి కొరకును 

ఆదికాండము 18:33 => యెహోవా అబార్హాముతో మాటలాడుట చాలించి వెళి ల్పోయెను. 

అబార్హాము తన యింటికి తిరిగి వెళె ల్ను. 

ఆదికాండము 19:17 => ఆ దూతలు వారిని వెలుపలికి తీసికొని వచిచ్న తరువాత ఆయన నీ 

పార్ణమును దకిక్ంచుకొనునటుల్ పారిపొముమ్, నీ వెనుక చూడకుము, ఈ మైదానములో ఎకక్డను 

నిలువక నీవు నశించిపోకుండ ఆ పరవ్తమునకు పారిపొమమ్ని చెపప్గా  

ఆదికాండము 19:27 => తెలల్వారినపుప్డు అబార్హాము లేచి తాను యెహోవా సనిన్ధిని నిలిచిన 

చోటికి వచిచ్ 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:5 => గనుక యెహోవా మాట మీకు తెలియజేయుటకు నేను 

యెహోవాకును మీకును మధయ్ను నిలిచియుండగా యెహోవా ఈలాగున సెలవిచెచ్ను. 

యెహెజేక్లు 10:1 => నేను చూచుచుండగా కెరూబులకు పైగానునన్ ఆకాశమండలము 

వంటిదానిలో నీలకాంతమయమైన సింహాసనమువంటిదొకటి అగుపడెను. 

యెహెజేక్లు 14:23 => మీరు వారి పర్వరత్నను కిర్యలను చూచి నేను చేసినదంతయు నిరే హ్తుకముగా 

చేయలేదని మీరు తెలిసికొని ఓదారుప్ నొందుదురు, ఇదే పర్భువైన యెహోవా వాకుక్. 

వచనము 23 

అపప్డు అబార్హాము సమీపించి యిటల్నెను దుషుట్లతోకూడ నీతిమంతులను నాశనము చేయుదువా? 

కీరత్నలు 73:28 => నాకైతే దేవుని పొందు ధనయ్కరము నీ సరవ్కారయ్ములను నేను తెలియజేయునటుల్ 

నేను పర్భువైన యెహోవా శరణుజొచిచ్యునాన్ను. 
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యిరిమ్యా 30:21 => వారిలో పుటిట్నవాడు వారికి రాజుగా ఉండును, వారి మధయ్ను పుటిట్నవాడొకడు 

వారి నేలును, నా సమీపమునకు వచుచ్టకు ధైరయ్ము తెచుచ్కొనువాడెవడు? నా సనిన్ధికి వచుచ్నటుల్గా 

నేను వానిని చేరదీసెదను; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

హెబీర్యులకు 10:22 => మనసాస్కిష్కి కలమ్షము తోచకుండునటుల్ పోర్కిష్ంపబడిన హృదయములు 

గలవారమును, నిరమ్లమైన ఉదకముతో సాన్నము చేసిన శరీరములు గలవారమునై యుండి, విశావ్స 

విషయములో సంపూరణ్ నిశచ్యత కలిగి, యథారథ్మైన హృదయముతో మనము దేవుని 

సనిన్ధానమునకు చేరుదము. 

యాకోబు 5:17 => ఏలీయా మనవంటి సవ్భావముగల మనుషుయ్డే; వరిష్ంపకుండునటుల్ అతడు 

ఆసకిత్తో పార్రథ్న చేయగా మూడునన్ర సంవతస్రముల వరకు భూమిమీద వరిష్ంపలేదు. 

ఆదికాండము 18:25 => ఆ చొపుప్న చేసి దుషుట్లతో కూడ నీతిమంతులను చంపుట నీకు 

దూరమవును గాక. నీతిమంతుని దుషుట్నితో సమముగా ఎంచుట నీకు దూరమవు గాక. 

సరవ్లోకమునకు తీరుప్ తీరుచ్వాడు నాయ్యము చేయడా అని చెపిప్నపుప్డు 

ఆదికాండము 20:4 => అయితే అబీమెలెకు ఆమెతో పోలేదు గనుక అతడు పర్భువా ఇటిట్ నీతిగల 

జనమును హతము చేయుదువా? 

సంఖాయ్కాండము 16:22 => వారు సాగిలపడి సమసత్ శరీరాతమ్లకు దేవుడవైన దేవా, యీ యొకక్డు 

పాపము చేసినందున ఈ సమసత్ సమాజముమీద నీవు కోపపడుదువా? అని వేడుకొనిరి. 

2 సమూయేలు 24:17 => దావీదు జనులను నాశనము చేసిన దూతను కనుగొని యెహోవాను 

ఈలాగు పార్రిథ్ంచెను చితత్గించుము; పాపము చేసినవాడను నేనే; దురామ్రగ్ముగా పర్వరిత్ంచినవాడను 

నేనే; గొఱ ఱ్లవంటి వీరేమి చేసిరి? ననున్ను నా తండిర్ యింటివారిని శికిష్ంచుము. 

యోబు 8:3 => దేవుడు నాయ్యవిధిని రదుద్పరచునా? సరవ్శకుత్డగు దేవుడు నాయ్యమును 

రదుద్పరచునా? 

యోబు 34:17 => నాయ్యమును దేవ్షించువాడు లోకము నేలునా? నాయ్యసంపనున్డైన వానిమీద 

నేరము మోపుదువా? 
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కీరత్నలు 11:4 => యెహోవా తన పరిశుదాధ్లయములో ఉనాన్డు యెహోవా సింహాసనము 

ఆకాశమందునన్ది ఆయన నరులను కనున్లార చూచుచునాన్డు తన కనుదృషిట్చేత ఆయన వారిని 

పరిశీలించుచునాన్డు. 

కీరత్నలు 11:5 => యెహోవా నీతిమంతులను పరిశీలించును దుషుట్లును బలాతాక్రాసకుత్లును 

ఆయనకు అసహుయ్లు, 

కీరత్నలు 11:6 => దుషుట్లమీద ఆయన ఉరులు కురిపించును అగిన్గంధకములును వడగాలియు 

వారికి పానీయభాగమగును. 

కీరత్నలు 11:7 => యెహోవా నీతిమంతుడు, ఆయన నీతిని పేర్మించువాడు యథారథ్వంతులు ఆయన 

ముఖదరశ్నము చేసెదరు. 

రోమీయులకు 3:5 => మన దురీన్తి దేవుని నీతికి పర్సిదిధ్ కలుగజేసినయెడల ఏమందుము? ఉగర్తను 

చూపించు దేవుడు అనాయ్యసుథ్డగునా? నేను మనుషయ్రీతిగా మాటలాడుచునాన్ను; 

రోమీయులకు 3:6 => అటల్నరాదు. అటల్యినయెడల దేవుడు లోకమునకు ఎటుల్ తీరుప్ తీరుచ్ను? 

ఆదికాండము 19:29 => దేవుడు ఆ మైదానపు పటట్ణములను పాడుచేసినపుప్డు దేవుడు 

అబార్హామును జాఞ్పకము చేసికొని, లోతు కాపురమునన్ పటట్ణములను నాశనము చేసినపుప్డు ఆ 

నాశనము మధయ్న లోతు నశించకుండ అతని తపిప్ంచెను. 

సంఖాయ్కాండము 11:2 => జనులు మోషేకు మొఱపెటట్గా మోషే యెహోవాను వేడుకొనినపుప్డు ఆ 

అగిన్ చలాల్రెను. 

2 సమూయేలు 20:19 => నేను ఇశార్యేలునందు నిమమ్ళసుథ్లలోను యధారథ్వంతులలోను 

చేరికయైనదానను; ఇశార్యేలీయుల పటట్ణములలో పర్ధానమగు ఒక పటట్ణమును లయము 

చేయవలెనని నీవు ఉదేద్శించుచునాన్వు; యెహోవా సావ్సథ్య్మును నీవెందుకు నిరూమ్లము చేయుదువని 

చెపప్గా 

1 రాజులు 17:20 => యెహోవా నా దేవా, ననున్ చేరుచ్కొనిన యీ విధవరాలి కుమారుని 

చంపునంతగా ఆమెమీదికి కీడు రాజేసితివా అని యెహోవాకు మొఱ ఱ్పెటిట్ 

Page  of 1180 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

యెషయా 59:16 => సంరక్షకుడు లేకపోవుట ఆయన చూచెను మధయ్వరిత్ లేకుండుట చూచి 

ఆశచ్రయ్పడెను. కాబటిట్ ఆయన బాహువు ఆయనకు సహాయము చేసెను ఆయన నీతియే ఆయనకు 

ఆధారమాయెను. 

యిరిమ్యా 5:1 => యెరూషలేము వీధులలో అటు ఇటు పరుగెతుత్చు చూచి తెలిసికొనుడి; దాని 

రాజవీధులలో విచారణ చేయుడి; నాయ్యము జరిగించుచు నమమ్కముగానుండ యతిన్ంచుచునన్ ఒకడు 

మీకు కనబడినయెడల నేను దాని క్షమించుదును.  

యెహెజేక్లు 9:8 => నేను తపప్ మరి ఎవరును శేషింపకుండ వారు హతము చేయుట నేను చూచి 

సాసాట్ంగపడి వేడుకొని అయోయ్, పర్భువా, యెహోవా, యెరూషలేముమీద నీ కోర్ధమును కుమమ్రించి 

ఇశార్యేలీయులలో శేషించినవారినందరిని నశింపజేయుదువా? అని మొఱ ఱ్పెటట్గా 

యెహెజేక్లు 14:16 => ఆ ముగుగ్రు దానిలో ఉండినను ఆ దేశము పాడైపోవును; నా జీవముతోడు 

వారు తముమ్ను మాతర్మే రకిష్ంచుకొందురుగాని కుమాళల్నైనను కుమారెత్లనైనను రకిష్ంపజాలకుందురు, 

ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 22:30 => నేను దేశమును పాడుచేయకుండునటుల్ పార్కారమును దిటట్పరచుటకును, 

బదద్లైన సందులలో నిలుచుటకును, తగినవాడెవడని నేను ఎంత విచారించినను ఒకడైనను 

కనబడలేదు. 

యోహాను 9:31 => దేవుడు పాపుల మనవి ఆలకింపడని యెరుగుదుము; ఎవడైనను దేవభకుత్డై 

యుండి ఆయన చితత్ము చొపుప్న జరిగించినయెడల ఆయన వాని మనవి ఆలకించును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:24 => నీవు కైసరు ఎదుట నిలువవలసియునన్ది; ఇదిగో నీతోకూడ 

ఓడలో పర్యాణమైపోవుచునన్ వారందరిని దేవుడు నీకు అనుగర్హించి యునాన్డని నాతో చెపెప్ను. 

1 తిమోతి 2:1 => మనము సంపూరణ్భకిత్యు మానయ్తయు కలిగి, నెమమ్దిగాను సుఖముగాను 

బర్దుకు నిమితత్ము, అనిన్టికంటె ముఖయ్ముగా మనుషుయ్లందరి కొరకును 

యాకోబు 4:8 => దేవునియొదద్కు రండి, అపుప్డాయన మీయొదద్కు వచుచ్ను, పాపులారా, 

మీచేతులను శుభర్ము చేసికొనుడి; దివ్మనసుక్లారా, మీ హృదయములను పరిశుదధ్పరచుకొనుడి. 
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యాకోబు 5:16 => మీ పాపములను ఒకనితోనొకడు ఒపుప్కొనుడి; మీరు సవ్సథ్త పొందునటుల్ 

ఒకనికొరకు ఒకడు పార్రథ్న చేయుడి. నీతిమంతుని విజాఞ్పన మనఃపూరవ్కమైనదై బహు బలము గలదై 

యుండును. 

వచనము 24 

ఆ పటట్ణములో ఒకవేళ ఏబదిమంది నీతిమంతులుండినయెడల దానిలోనునన్ యేబదిమంది 

నీతిమంతుల నిమితత్ము ఆ సథ్లమును నాశనము చేయక కాయవా? 

ఆదికాండము 18:32 => అతడు పర్భువు కోపపడనియెడల నే నింకొకమారే మాటలాడెదను; ఒకవేళ 

అకక్డ పదిమంది కనబడుదురేమో అనినపుప్డు ఆయన ఆ పదిమందినిబటిట్ నాశనము 

చేయకయుందుననెను. 

యెషయా 1:9 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా బహు కొదిద్పాటి శేషము మనకు 

నిలుపనియెడల మనము సొదొమవలె నుందుము గొమొఱాఱ్తో సమానముగా ఉందుము. 

యిరిమ్యా 5:1 => యెరూషలేము వీధులలో అటు ఇటు పరుగెతుత్చు చూచి తెలిసికొనుడి; దాని 

రాజవీధులలో విచారణ చేయుడి; నాయ్యము జరిగించుచు నమమ్కముగానుండ యతిన్ంచుచునన్ ఒకడు 

మీకు కనబడినయెడల నేను దాని క్షమించుదును.  

మతత్యి 7:13 => ఇరుకు దావ్రమున పర్వేశించుడి; నాశనమునకు పోవు దావ్రము వెడలుప్ను, ఆ 

దారి విశాలమునై యునన్ది, దాని దావ్రా పర్వేశించువారు అనేకులు.  

మతత్యి 7:14 => జీవమునకు పోవు దావ్రము ఇరుకును ఆ దారి సంకుచితమునై యునన్ది, దాని 

కనుగొనువారు కొందరే. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:24 => నీవు కైసరు ఎదుట నిలువవలసియునన్ది; ఇదిగో నీతోకూడ 

ఓడలో పర్యాణమైపోవుచునన్ వారందరిని దేవుడు నీకు అనుగర్హించి యునాన్డని నాతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 19:21 => ఆయన ఇదిగో నీవు చెపిప్న ఈ ఊరు నాశనము చేయను. ఈ 

విషయములో నీ మనవి అంగీకరించితిని; 
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యెహోషువ 6:23 => వేగులవారైన ఆ మనుషుయ్లు పోయి రాహాబును ఆమె తండిర్ని ఆమె తలిల్ని 

ఆమె సహోదరులను ఆమెకు కలిగిన వారినందరిని వెలుపలికి తోడుకొని వచిచ్రి; ఆమె యింటివారి 

నందరిని వారు వెలుపలికి తోడుకొని ఇశార్యేలీయుల పాళెము వెలుపట వారిని నివసింపజేసిరి. 

1 సమూయేలు 23:10 => అపుప్డు దావీదు ఇశార్యేలీయుల దేవా యెహోవా, సౌలు కెయీలాకు 

వచిచ్ ననున్బటిట్ పటట్ణమును పాడుచేయ నుదేద్శించుచునాన్డని నీ దాసుడనైన నాకు రూఢిగా 

తెలియబడియునన్ది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 12:12 => అతడు తనున్ తాను తగిగ్ంచుకొనినందున యెహోవా అతని 

బొతిత్గా నిరూమ్లముచేయక, యూదావారు కొంతమటుట్కు మంచితనము ననుసరించుట చూచి తన 

కోపము అతనిమీదనుండి తిర్పుప్కొనెను. 

యోబు 35:8 => నీవంటి మనుషుయ్నికే నీ చెడుతనపు ఫలము చెందును నరులకే నీ నీతిఫలము 

చెందును. 

యిరిమ్యా 27:18 => వారు పర్వకత్లైనయెడల, యెహోవా వాకుక్ వారికి తోడైయుండినయెడల, 

యెహోవా మందిరములోను యూదారాజు మందిరములోను యెరూషలేములోను శేషించియుండు 

ఉపకరణములు బబులోనునకు కొనిపోబడకుండునటుల్ వారు సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాను 

బతిమాలుకొనుట మేలు. 

వచనము 25 

ఆ చొపుప్న చేసి దుషుట్లతో కూడ నీతిమంతులను చంపుట నీకు దూరమవును గాక. నీతిమంతుని 

దుషుట్నితో సమముగా ఎంచుట నీకు దూరమవు గాక. సరవ్లోకమునకు తీరుప్ తీరుచ్వాడు నాయ్యము 

చేయడా అని చెపిప్నపుప్డు 

యిరిమ్యా 12:1 => యెహోవా, నేను నీతో వాదించునపుప్డు నీవు నీతిమంతుడవుగా కనబడుదువు; 

అయినను నాయ్యము విధించుటనుగూరిచ్ నేను నీతో మాటలాడుదును; దుషుట్లు తమ మారగ్ములలో 

వరిధ్లల్నేల? మహా విశావ్సఘాతకులు సుఖింపనేల? 
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యోబు 8:20 => ఆలోచించుము దేవుడు యథారథ్వంతుని తోర్సివేయడు. ఆయన దుషాక్రయ్ములు 

చేయువారిని నిలువబెటట్డు. 

యోబు 9:22 => కావున యథారథ్వంతులనేమి దుషుట్లనేమి భేదములేకుండ ఆయన అందరిని 

నశింపజేయుచునాన్డని నేను వాదించుచునాన్ను. 

యోబు 9:23 => సమూలధవ్ంసము ఆకసిమ్కముగా కలిగి నాశనము చేయగా నిరోద్షుల ఆపదను 

చూచి ఆయన హాసయ్ము చేయును. 

పర్సంగి 7:15 => నా వయ్రథ్సంచారముల కాలములో నేను వీటిననిన్టిని చూచితిని; నీతి ననుసరించి 

నశించిన నీతిమంతులు కలరు. దురామ్రుగ్లై యుండియు చిరాయువులైన దుషుట్లును కలరు. 

పర్సంగి 8:12 => పాపాతుమ్లు నూరు మారులు దుషాక్రయ్ముచేసి దీరాఘ్యుషమ్ంతులైనను 

దేవునియందు భయభకుత్లు కలిగి ఆయన సనిన్ధికి భయపడువారు కేష్మముగా నుందురనియు, 

పర్సంగి 8:13 => భకిత్హీనులు దేవుని సనిన్ధిని భయపడరు గనుక వారికి కేష్మము కలుగదనియు, 

వారు నీడవంటి దీరాఘ్యువును పొందకపోవుదురనియు నేనెరుగుదును. 

యెషయా 3:10 => మీకు మేలు కలుగునని నీతిమంతులతో చెపుప్ము వారు తమ కిర్యల ఫలము 

అనుభవింతురు. 

యెషయా 3:11 => దుషుట్లకు శర్మ, వారి కిర్యల ఫలము వారికి కలుగును.  

యెషయా 57:1 => నీతిమంతులు నశించుట చూచి యెవరును దానిని మనసుస్న పెటట్రు 

భకుత్లైనవారు తీసికొనిపోబడుచునాన్రు కీడు చూడకుండ నీతిమంతులు కొనిపోబడుచునాన్రని 

యెవనికిని తోచదు.  

యెషయా 57:2 => వారు విశార్ంతిలో పర్వేశించుచునాన్రు తమకు సూటిగానునన్ మారగ్మున 

నడచువారు తమ పడకలమీద పరుండి విశర్మించుచునాన్రు. 

మలాకీ 3:18 => అపుప్డు నీతిగలవారెవరో దురామ్రుగ్లెవరో దేవుని సేవించువారెవరో ఆయనను 

సేవించని వారెవరో మీరు తిరిగి కనుగొందురు. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 32:4 => ఆయన ఆశర్యదురగ్ముగా నునాన్డు; ఆయన కారయ్ము 

సంపూరణ్ము ఆయన చరయ్లనిన్యు నాయ్యములు ఆయన నిరోద్షియై నముమ్కొనదగిన దేవుడు. ఆయన 

నీతిపరుడు యథారథ్వంతుడు. 

యోబు 8:3 => దేవుడు నాయ్యవిధిని రదుద్పరచునా? సరవ్శకుత్డగు దేవుడు నాయ్యమును 

రదుద్పరచునా? 

యోబు 34:17 => నాయ్యమును దేవ్షించువాడు లోకము నేలునా? నాయ్యసంపనున్డైన వానిమీద 

నేరము మోపుదువా? 

యోబు 34:18 => నీవు పనికిమాలిన వాడవని రాజుతోనైనను మీరు దుషుట్లని పర్ధానులతోనైనను 

అనవచుచ్నా? 

యోబు 34:19 => రాజులయెడల పక్షపాతము చూపనివానితోను బీదలకనన్ ధనముగలవారిని 

ఎకుక్వగా చూడని వానితోను ఆలాగు పలుకుట తగునా? వారందరు ఆయన నిరిమ్ంచినవారు కారా? 

కీరత్నలు 11:5 => యెహోవా నీతిమంతులను పరిశీలించును దుషుట్లును బలాతాక్రాసకుత్లును 

ఆయనకు అసహుయ్లు, 

కీరత్నలు 11:6 => దుషుట్లమీద ఆయన ఉరులు కురిపించును అగిన్గంధకములును వడగాలియు 

వారికి పానీయభాగమగును. 

కీరత్నలు 11:7 => యెహోవా నీతిమంతుడు, ఆయన నీతిని పేర్మించువాడు యథారథ్వంతులు ఆయన 

ముఖదరశ్నము చేసెదరు. 

కీరత్నలు 58:11 => కావున నిశచ్యముగా నీతిమంతులకు ఫలము కలుగుననియు నిశచ్యముగా 

నాయ్యము తీరుచ్ దేవుడు లోకములో నునాన్డనియు మనుషుయ్లు ఒపుప్కొందురు. 

కీరత్నలు 94:2 => భూలోక నాయ్యాధిపతీ లెముమ్ గరివ్షుట్లకు పర్తిఫలమిముమ్ 

కీరత్నలు 98:9 => భూమికి తీరుప్ తీరుచ్టకై నీతినిబటిట్ లోకమునకు తీరుప్ తీరుచ్టకై 

నాయ్యమునుబటిట్ జనములకు తీరుప్ తీరుచ్టకై యెహోవా వేంచేసియునాన్డు. 

రోమీయులకు 3:6 => అటల్నరాదు. అటల్యినయెడల దేవుడు లోకమునకు ఎటుల్ తీరుప్ తీరుచ్ను? 

యోహాను 5:22 => తండిర్ యెవనికిని తీరుప్ తీరచ్డు గాని 
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యోహాను 5:23 => తండిర్ని ఘనపరచునటుల్గా అందరును కుమారుని ఘనపరచవలెనని తీరుప్ 

తీరుచ్టకు సరావ్ధికారము కుమారునికి అపప్గించియునాన్డు; కుమారుని ఘనపరచనివాడు ఆయనను 

పంపిన తండిర్ని ఘనపరచడు. 

యోహాను 5:24 => నా మాట విని ననున్ పంపినవానియందు విశావ్సముంచువాడు నితయ్జీవము 

గలవాడు; వాడు తీరుప్లోనికి రాక మరణములోనుండి జీవములోనికి దాటియునాన్డని మీతో 

నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 5:25 => మృతులు దేవుని కుమారుని శబద్ము విను గడియ వచుచ్చునన్ది, ఇపుప్డే 

వచిచ్యునన్ది, దానిని వినువారు జీవింతురని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 5:26 => తండిర్ యేలాగు తనంతట తానే జీవముగలవాడై యునాన్డో ఆలాగే 

కుమారుడును తనంతట తానే జీవముగలవాడై యుండుటకు కుమారునికి అధికారము 

అనుగర్హించెను. 

యోహాను 5:27 => మరియు ఆయన మనుషయ్కుమారుడు గనుక తీరుప్ తీరుచ్టకు (తండిర్) 

అధికారము అనుగర్హించెను. 

2 కొరిందీయులకు 5:10 => ఎందుకనగా తాను జరిగించిన కిర్యల చొపుప్న, అవి మంచివైనను 

సరే చెడ డ్వైనను సరే, దేహముతో జరిగించిన వాటి ఫలమును పర్తివాడును పొందునటుల్ 

మనమందరమును కీర్సుత్ నాయ్యపీఠము ఎదుట పర్తయ్క్షము కావలయును. 

ఆదికాండము 18:23 => అపప్డు అబార్హాము సమీపించి యిటల్నెను దుషుట్లతోకూడ నీతిమంతులను 

నాశనము చేయుదువా? 

ఆదికాండము 44:17 => అందుకతడు అటుల్ చేయుట నాకు దూరమవును గాక; ఎవనిచేతిలో ఆ 

గినెన్ దొరికెనో వాడే నాకు దాసుడుగా నుండును; మీరు మీ తండిర్యొదద్కు సమాధానముగా వెళుల్డని 

చెపప్గా 

లేవీయకాండము 10:3 => అపుప్డు మోషే అహరోనుతో ఇటల్నెను ఇది యెహోవా చెపిప్న మాట 

నాయొదద్నుండు వారియందు నేను ననున్ పరిశుదధ్పరచుకొందును; పర్జలందరియెదుట ననున్ 

మహిమపరచుకొందును; 
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యెహోషువ 7:24 => తరువాత యెహోషువయు ఇశార్యేలీయులందరును జెరహు కుమారుడైన 

ఆకానును ఆ వెండిని ఆ పైవసత్రమును ఆ బంగారు కమిమ్ని, ఆకాను కుమారులను కుమారెత్లను 

ఎదుద్లను గాడిదలను మందను డేరాను వానికి కలిగిన సమసత్మును పటుట్కొని ఆకోరు లోయలోనికి 

తీసికొనివచిచ్రి. 

నాయ్యాధిపతులు 11:27 => ఇటుల్ండగా నేను నీయెడల తపుప్ చేయలేదు గాని నీవు నామీదికి 

యుదధ్మునకు వచుచ్టవలన నాయెడల దోషము చేయుచునాన్వు. నాయ్యాధిపతియైన యెహోవా నేడు 

ఇశార్యేలీయులకును అమోమ్నీయులకును నాయ్యము తీరుచ్ను గాక. 

నాయ్యాధిపతులు 20:25 => గిబియాలోనుండి బయలుదేరి వచిచ్ ఇశార్యేలీయులలో పదునెనిమిది 

వేలమందిని నేలగూలిచ్ సంహరించిరి. 

1 సమూయేలు 3:18 => సమూయేలు దేనిని మరుగుచేయక సంగతి అంతయు అతనికి 

తెలియజెపెప్ను. ఏలీ విని సెలవిచిచ్నవాడు యెహోవా; తన దృషిఠ్కి అనుకూలమైనదానిని ఆయన 

చేయునుగాక అనెను. 

1 సమూయేలు 15:6 => ఇశార్యేలీయులు ఐగుపుత్లోనుండి వచిచ్నపుప్డు మీరు వారికి ఉపకారము 

చేసితిరి గనుక అమాలేకీయులతోకూడ నేను మిముమ్ను నాశనము చేయకుండునటుల్ మీరు 

వారిలోనుండి బయలుదేరి పోవుడని కేనీయులకు వరత్మానము పంపగా కేనీయులు 

అమాలేకీయులలోనుండి వెళి ల్పోయిరి. 

1 రాజులు 8:45 => ఆకాశమందు నీవు వారి పార్రథ్న వినన్పములను విని, వారి కారయ్మును 

నిరవ్హించుము. 

2 దినవృతాత్ంతములు 19:7 => యెహోవా భయము మీమీద ఉండునుగాక; హెచచ్రికగానుండి 

తీరుప్ తీరుచ్డి; మన దేవుడైన యెహోవాయందు దౌషట్య్ములేదు,ఆయన పక్షపాతికాడు, లంచము 

పుచుచ్కొనువాడు కాడు. 

నెహెమాయ్ 9:33 => మా మీదికి వచిచ్న శర్మలనిన్టిని చూడగా నీవు నాయ్యసుథ్డవే; నీవు సతయ్ముగానే 

పర్వరిత్ంచితివి కాని మేము దురామ్రుగ్లమైతివిు. 

యోబు 4:17 => తముమ్ సృజించినవాని సనిన్ధిని నరులు పవితుర్లగుదురా? 
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యోబు 23:4 => ఆయన సనిన్ధిని నేను నా వాయ్జెయ్మును విశదపరచెదను వాదములతో నా నోరు 

నింపుకొనెదను. 

యోబు 31:28 => అదియు నాయ్యాధిపతులచేత శిక్ష నొందతగిన నేరమగును. 

యోబు 34:10 => విజాఞ్నముగల మనుషుయ్లారా, నా మాట ఆలకించుడి దేవుడు అనాయ్యము 

చేయుట అసంభవము. సరవ్శకుత్డు దుషాక్రయ్ము చేయుట అసంభవము  

కీరత్నలు 7:8 => యెహోవా జనములకు తీరుప్ తీరుచ్వాడు యెహోవా, నా నీతినిబటిట్యు నా 

యథారథ్తనుబటిట్యు నా విషయములో నాకు నాయ్యము తీరుచ్ము. 

కీరత్నలు 9:8 => యెహోవా నీతినిబటిట్ లోకమునకు తీరుప్ తీరుచ్ను యథారథ్తనుబటిట్ పర్జలకు 

నాయ్యము తీరుచ్ను. 

కీరత్నలు 36:6 => నీ నీతి దేవుని పరవ్తములతో సమానము నీ నాయ్యవిధులు మహాగాధములు. 

యెహోవా, నరులను జంతువులను రకిష్ంచువాడవు నీవే 

కీరత్నలు 50:6 => దేవుడు తానే నాయ్యకరత్యై యునాన్డు. ఆకాశము ఆయన నీతిని 

తెలియజేయుచునన్ది.(సెలా.)  

కీరత్నలు 67:4 => జనములు సంతోషించుచు ఉతాస్హధవ్ని చేయును గాక 

కీరత్నలు 97:2 => మేఘాంధకారములు ఆయనచుటుట్ నుండును నీతి నాయ్యములు ఆయన 

సింహాసనమునకు ఆధారము. 

కీరత్నలు 119:75 => యెహోవా, నీ తీరుప్లు నాయ్యమైనవనియు విశావ్సయ్త గలవాడవై నీవు ననున్ 

శర్మపరచితివనియు నేనెరుగుదును. 

కీరత్నలు 145:17 => యెహోవా తన మారగ్ములనిన్టిలో నీతిగలవాడు తన కిర్యలనిన్టిలో 

కృపచూపువాడు 

సామెతలు 17:26 => నీతిమంతులను దండించుట నాయ్యము కాదు అది వారి యథారథ్తనుబటిట్ 

మంచివారిని హతము చేయుటే. 

పర్సంగి 3:17 => పర్తి పర్యతన్మునకును పర్తి కిర్యకును తగిన సమయమునన్దనియు, 

నీతిమంతులకును దురామ్రుగ్లకును దేవుడే తీరుప్ తీరుచ్ననియు నా హృదయములో నేననుకొంటిని. 
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యెషయా 10:22 => నీ జనులైన ఇశార్యేలు సముదర్పు ఇసుకవలె ఉండినను దానిలో శేషమే 

తిరుగును, సమూలనాశనము నిరణ్యింపబడెను. నీతి పర్వాహమువలె వచుచ్ను  

యెషయా 33:22 => యెహోవా మనకు నాయ్యాధిపతి యెహోవా మన శాసనకరత్ యెహోవా మన 

రాజు ఆయన మనలను రకిష్ంచును. 

యిరిమ్యా 11:20 => నీతినిబటిట్ తీరుప్ తీరుచ్చు జాఞ్నేందిర్యములను, హృదయమును 

శోధించువాడు సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాయే. యెహోవా, నా వాయ్జెయ్భారమును నీమీదనే 

వేయుచునాన్ను; వారికి నీవు చేయు పర్తిదండనను ననున్ చూడనిముమ్. 

యెహెజేక్లు 18:25 => అయితే యెహోవా మారగ్ము నాయ్యము కాదని మీరు చెపుప్చునాన్రు. 

ఇశార్యేలీయులారా, నా మాట ఆలకించుడి, నా మారగ్ము నాయ్యమే మీ మారగ్మేగదా 

అనాయ్యమైనది? 

హోషేయ 6:5 => కాబటిట్ నేను చేసిన తీరుప్లు వెలుగువలె పర్కాశించునటుల్ పర్వకత్లచేత నేను వారిని 

కొటిట్ బదద్లు చేసియునాన్ను, నానోటి మాటలచేత వారిని వధించి యునాన్ను. 

హోషేయ 14:9 => జాఞ్నులు ఈ సంగతులు వివేచింతురు, బుదిధ్మంతులు వాటిని గర్హింతురు; 

ఏలయనగా యెహోవా మారగ్ములు చకక్నివి, నీతిమంతులు దాని ననుసరించి నడచుకొందురు గాని 

తిరుగుబాటు చేయువారి దారికి అది అడ డ్ము గనుక వారు తొటిర్లుల్దురు. 

జెఫనాయ్ 3:5 => అయితే నాయ్యము తీరుచ్ యెహోవా దాని మధయ్నునాన్డు; ఆయన అకర్మము 

చేయువాడు కాడు, అనుదినము తపప్కుండ ఆయన నాయ్యవిధులను బయలుపరచును, ఆయనకు 

రహసయ్మైనదేదియు లేదు; అయినను నీతిహీనులు సిగెగ్రుగరు 

మతత్యి 20:13 => అందుకతడు వారిలో ఒకని చూచి సేన్హితుడా, నేను నీకు అనాయ్యము 

చేయలేదే; నీవు నాయొదద్ ఒక దేనారమునకు ఒడబడలేదా? నీ సొముమ్ నీవు తీసికొని పొముమ్; 

యోహాను 5:30 => నా అంతట నేనే ఏమియు చేయలేను; నేను వినునటుల్గా తీరుప్ తీరుచ్చునాన్ను. 

ననున్ పంపినవాని చితత్పర్కారమే చేయగోరుదును గాని నా యిషట్పర్కారము చేయగోరను గనుక నా 

తీరుప్ నాయ్యమైనది. 

Page  of 1189 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

రోమీయులకు 2:2 => అటిట్ కారయ్ములు చేయువారిమీద దేవుని తీరుప్ సతయ్మును అనుసరించినదే 

అని యెరుగుదుము. 

రోమీయులకు 2:16 => దేవుడు నా సువారత్ పర్కారము యేసుకీర్సుత్ దావ్రా మనుషుయ్ల 

రహసయ్ములను విమరిశ్ంచు దినమందు ఈలాగు జరుగును. 

రోమీయులకు 9:14 => కాబటిట్ యేమందుము? దేవునియందు అనాయ్యము కలదా? అటల్నరాదు. 

2 తిమోతి 4:8 => ఇకమీదట నా కొరకు నీతికిరీటముంచబడియునన్ది. ఆ దినమందు నీతిగల 

నాయ్యాధిపతియైన పర్భువు అది నాకును , నాకు మాతర్మే కాకుండ తన పర్తయ్క్షతను 

అపేకిష్ంచువారికందరికిని అనుగర్హించును. 

హెబీర్యులకు 2:10 => ఎవని నిమితత్ము సమసత్మును ఉనన్వో, యెవనివలన సమసత్మును 

కలుగుచునన్వో, ఆయన అనేకులైన కుమారులను మహిమకు తెచుచ్చుండగా వారి రక్షణకరత్ను 

శర్మలదావ్రా సంపూరుణ్నిగా చేయుట ఆయనకు తగును. 

హెబీర్యులకు 12:23 => పరలోకమందు వార్యబడియునన్ జేయ్షుట్ల సంఘమునకును, వారి 

మహోతస్వమునకును, అందరి నాయ్యాధిపతియైన దేవునియొదద్కును, సంపూరణ్సిదిధ్ పొందిన 

నీతిమంతుల ఆతమ్లయొదద్కును, 

1 పేతురు 2:23 => ఆయన దూషింపబడియు బదులు దూషింపలేదు; ఆయన శర్మ పెటట్బడియు 

బెదిరింపక, నాయ్యముగా తీరుప్ తీరుచ్ దేవునికి తనున్ తాను అపప్గించుకొనెను. 

పర్కటన 16:5 => అపుప్డు వరత్మాన భూతకాలములలో ఉండు పవితుర్డా, పరిశుదుధ్ల రకత్మును 

పర్వకత్ల రకత్ముమ వారు కారిచ్నందుకు తీరుప్తీరిచ్ వారికి రకత్ము తార్గనిచిచ్తివి; 

పర్కటన 20:11 => మరియు ధవళమైన మహా సింహాసనమును దానియందు ఆసీనుడైయునన్ 

యొకనిని చూచితిని; భూమాయ్కాశములు ఆయన సముఖమునుండి పారిపోయెను; వాటికి నిలువ 

చోటు కనబడకపోయెను. 

వచనము 26 

Page  of 1190 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

యెహోవా సొదొమ పటట్ణములో ఏబదిమంది నీతిమంతులు నాకు కనబడినయెడల వారినిబటిట్ ఆ 

సథ్లమంతటిని కాయుదుననెను 

యెషయా 6:13 => దానిలో పదియవ భాగము మాతర్ము విడువబడినను అదియును 

నాశనమగును. సిందూర మసత్కివృక్షములు నరకబడిన తరువాత అది మిగిలియుండు మొదుద్వలె 

నుండును; అటిట్ మొదుద్నుండి పరిశుదధ్మైన చిగురు పుటుట్ను. 

యెషయా 10:22 => నీ జనులైన ఇశార్యేలు సముదర్పు ఇసుకవలె ఉండినను దానిలో శేషమే 

తిరుగును, సమూలనాశనము నిరణ్యింపబడెను. నీతి పర్వాహమువలె వచుచ్ను  

యెషయా 19:24 => ఆ దినమున ఐగుపుత్ అషూష్రీయులతోకూడ ఇశార్యేలు మూడవ జనమై 

భూమిమీద ఆశీరావ్ద కారణముగ నుండును. 

యెషయా 65:8 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు దార్క్షగెలలో కొర్తత్రసము కనబడునపుప్డు 

జనులు ఇది దీవెనకరమైనది దాని కొటిట్వేయకుము అని చెపుప్దురు గదా? నా సేవకులనందరిని నేను 

నశింపజేయకుండునటుల్ వారినిబటిట్ నేనాలాగే చేసెదను.  

యిరిమ్యా 5:1 => యెరూషలేము వీధులలో అటు ఇటు పరుగెతుత్చు చూచి తెలిసికొనుడి; దాని 

రాజవీధులలో విచారణ చేయుడి; నాయ్యము జరిగించుచు నమమ్కముగానుండ యతిన్ంచుచునన్ ఒకడు 

మీకు కనబడినయెడల నేను దాని క్షమించుదును.  

యెహెజేక్లు 22:30 => నేను దేశమును పాడుచేయకుండునటుల్ పార్కారమును దిటట్పరచుటకును, 

బదద్లైన సందులలో నిలుచుటకును, తగినవాడెవడని నేను ఎంత విచారించినను ఒకడైనను 

కనబడలేదు. 

మతత్యి 24:22 => ఆ దినములు తకుక్వ చేయబడక పోయినయెడల ఏ శరీరియు తపిప్ంచుకొనడు. 

ఏరప్రచబడినవారి నిమితత్ము ఆ దినములు తకుక్వ చేయబడును. 

ఆదికాండము 18:28 => ఏబదిమంది నీతిమంతులలో ఒకవేళ ఐదుగురు తకుక్వైతే ఐదుగురు 

తకుక్వైనందున ఆ పటట్ణమంతయు నాశనము చేయుదువా అని మరల అడిగెను. అందుకాయన 

అకక్డ నలుబది యైదుగురు నాకు కనబడినయెడల నాశనము చేయననెను; 
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యోబు 22:30 => నిరోద్షికానివానినైనను ఆయన విడిపించును. అతడు నీచేతుల శుదిధ్వలన 

విడిపింపబడును. 

యెషయా 1:9 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా బహు కొదిద్పాటి శేషము మనకు 

నిలుపనియెడల మనము సొదొమవలె నుందుము గొమొఱాఱ్తో సమానముగా ఉందుము. 

వచనము 27 

అందుకు అబార్హాము ఇదిగో ధూళియు బూడిదెయునైన నేను పర్భువుతో మాటలాడ తెగించుచునాన్ను. 

ఆదికాండము 18:30 => అతడు పర్భువు కోపపడనియెడల నేను మాటలాడెదను; ఒకవేళ అకక్డ 

ముపప్దిమందియే కనబడుదురేమో అనినపుప్డు ఆయన అకక్డ ముపప్దిమంది నాకు కనబడినయెడల 

నాశనముచేయక యుందునని చెపప్గా 

ఆదికాండము 18:31 => అందుకతడు ఇదిగో పర్భువుతో మాటలాడ తెగించితిని; ఒకవేళ అకక్డ 

ఇరువదిమంది కనబడుదురేమో అనినపుప్డు ఆయన ఆ యిరువదిమందినిబటిట్ నాశనము 

చేయకుందుననగా 

ఆదికాండము 18:32 => అతడు పర్భువు కోపపడనియెడల నే నింకొకమారే మాటలాడెదను; ఒకవేళ 

అకక్డ పదిమంది కనబడుదురేమో అనినపుప్డు ఆయన ఆ పదిమందినిబటిట్ నాశనము 

చేయకయుందుననెను. 

ఎజార్ 9:6 => నా దేవా నా దేవా, నా ముఖము నీ వైపు ఎతిత్ కొనుటకు సిగుగ్పడి ఖినున్డనై యునాన్ను. 

మా దోషములు మా తలలకు పైగా హెచిచ్యునన్వి, మా అపరాధము ఆకాశమంత యెతుత్గా 

పెరిగియునన్ది. 

యోబు 42:6 => కావున ననున్ నేను అసహియ్ంచుకొని, ధూళిలోను బూడిదెలోను పడి పశాచ్తాత్ప 

పడుచునాన్ను. 

యోబు 42:7 => యెహోవా యోబుతో ఆ మాటలు పలికిన తరువాత ఆయన తేమానీయుడైన 

ఎలీఫజుతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నా సేవకుడైన యోబు పలికినటుల్ మీరు ననున్గూరిచ్ యుకత్మైనది 

పలుకలేదు గనుక నా కోపము నీమీదను నీ ఇదద్రు సేన్హితులమీదను మండుచునన్ది 

Page  of 1192 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

యోబు 42:8 => కాబటిట్ యేడు ఎడల్ను ఏడు పొటే ట్ళల్ను మీరు తీసికొని, నా సేవకుడైన యోబునొదద్కు 

పోయి మీ నిమితత్ము దహనబలి అరిప్ంపవలెను. అపుప్డు నా సేవకుడైన యోబు మీ నిమితత్ము పార్రథ్న 

చేయును. మీ అవివేకమునుబటిట్ మిముమ్ను శికిష్ంపక యుండునటుల్ నేను అతనిని మాతర్ము 

అంగీకరించెదను; ఏలయనగా నా సేవకుడైన యోబు పలికినటుల్ మీరు ననున్గూరిచ్ యుకత్మైనది 

పలుకలేదు. 

యెషయా 6:5 => నేను అయోయ్, నేను అపవితర్మైన పెదవులు గలవాడను; అపవితర్మైన 

పెదవులుగల జనుల మధయ్ను నివసించువాడను; నేను నశించితిని; రాజును సైనయ్ములకధిపతియునగు 

యెహోవాను నేను కనున్లార చూచితిననుకొంటిని. 

లూకా 18:1 => వారు విసుకక నితయ్ము పార్రథ్న చేయుచుండవలెననుటకు ఆయన వారితో ఈ 

ఉపమానము చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 2:7 => దేవుడైన యెహోవా నేలమంటితో నరుని నిరిమ్ంచి వాని నాసికా రంధర్ములలో 

జీవవాయువును ఊదగా నరుడు జీవాతమ్ ఆయెను. 

ఆదికాండము 3:19 => నీవు నేలకు తిరిగి చేరువరకు నీ ముఖపు చెమట కారిచ్ ఆహారము తిందువు; 

ఏలయనగా నేలనుండి నీవు తీయబడితివి; నీవు మనేన్ గనుక తిరిగి మనైన్పోదువని చెపెప్ను. 

యోబు 4:19 => జిగటమంటి యిండల్లో నివసించువారియందు మంటిలో పుటిట్నవారియందు 

చిమమ్ట చితికిపోవునటుల్ చితికిపోవువారియందు మరి ఎనిన్ కనుగొనును?  

కీరత్నలు 8:4 => నీవు మనుషుయ్ని జాఞ్పకము చేసికొనుటకు వాడేపాటివాడు? నీవు నరపుతుర్ని 

దరిశ్ంచుటకు వాడేపాటివాడు? 

కీరత్నలు 144:3 => యెహోవా, నీవు నరులను లక్షయ్పెటుట్టకు వారు ఏపాటివారు? నీవు వారిని 

ఎనిన్కచేయుటకు మనషుయ్లు ఏపాటి వారు? 

పర్సంగి 12:7 => మనన్యినది వెనుకటివలెనే మరల భూమికి చేరును, ఆతమ్ దాని దయచేసిన 

దేవునియొదద్కు మరల పోవును. 
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యెషయా 6:5 => నేను అయోయ్, నేను అపవితర్మైన పెదవులు గలవాడను; అపవితర్మైన 

పెదవులుగల జనుల మధయ్ను నివసించువాడను; నేను నశించితిని; రాజును సైనయ్ములకధిపతియునగు 

యెహోవాను నేను కనున్లార చూచితిననుకొంటిని. 

యెషయా 64:8 => యెహోవా, నీవే మాకు తండిర్వి మేము జిగటమనున్ నీవు మాకు కుమమ్రివాడవు 

మేమందరము నీ చేతిపనియై యునాన్ము. 

లూకా 5:8 => సీమోను పేతురు అది చూచి, యేసు మోకాళల్ యెదుట సాగిలపడి పర్భువా, ననున్ 

విడిచిపొముమ్, నేను పాపాతుమ్డనని చెపెప్ను. 

1 కొరిందీయులకు 15:47 => మొదటి మనుషుయ్డు భూసంబంధియై మంటినుండి పుటిట్నవాడు, 

రెండవ మనుషుయ్డు పరలోకమునుండి వచిచ్నవాడు. 

1 కొరిందీయులకు 15:48 => మంటినుండి పుటిట్నవాడెటిట్వాడో మంటినుండి పుటిట్నవారును 

అటిట్వారే, పరలోక సంబంధి యెటిట్వాడో పరలోక సంబంధులును అటిట్వారే. 

2 కొరిందీయులకు 5:1 => భూమిమీద మన గుడారమైన యీ నివాసము శిథిలమైపోయినను, 

చేతిపనికాక దేవునిచేత కటట్బడినదియు నితయ్మైనదియునైన నివాసము పరలోకమందు మనకునన్దని 

యెరుగుదుము. 

2 కొరిందీయులకు 5:2 => మనము దిగంబరులము కాక వసత్రము ధరించుకొనినవారముగా 

కనబడుదుము. కాబటిట్ పరలోకమునుండివచుచ్ మన నివాసము దీనిపైని ధరించుకొన నపేకిష్ంచుచు 

దీనిలో మూలుగ్చునాన్ము. 

ఆదికాండము 18:31 => అందుకతడు ఇదిగో పర్భువుతో మాటలాడ తెగించితిని; ఒకవేళ అకక్డ 

ఇరువదిమంది కనబడుదురేమో అనినపుప్డు ఆయన ఆ యిరువదిమందినిబటిట్ నాశనము 

చేయకుందుననగా 

ఆదికాండము 32:10 => నీవు నీ సేవకునికి చేసిన సమసత్మైన ఉపకారములకును సమసత్ 

సతయ్మునకును అపాతుర్డను, ఎటల్నగా నాచేతికఱ ఱ్తో మాతర్మే యీ యొరాద్ను దాటితిని; ఇపుప్డు నేను 

రెండు గుంపులైతిని. 
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2 సమూయేలు 14:12 => అపుప్డు ఆ సతరీనా యేలినవాడవగు నీతో ఇంకొక మాటచెపుప్కొనుట నీ 

దాసినగు నాకు దయచేసి సెలవిమమ్ని మనవిచేయగా రాజు చెపుప్మనెను. 

యోబు 13:12 => మీ హెచచ్రిక మాటలు బూడిదె సామెతలు. మీ వాదములు మంటివాదములు 

యోబు 25:6 => మరి నిశచ్యముగా పురుగువంటి మనుషుయ్డు పురుగువంటి నరుడు ఆయన 

దృషిట్కి పవితుర్డు కానేరడు గదా. 

యోబు 30:19 => ఆయన ననున్ బురదలోనికి తోర్సెను నేను ధూళియు బూడిదెయునైనటుల్నాన్ను. 

యోబు 40:4 => చితత్గించుము, నేను నీచుడను, నేను, నీకు ఏమని పర్తుయ్తత్రమిచెచ్దను? నా 

నోటిమీద నాచేతిని ఉంచుకొందును.  

యోబు 42:4 => నేను మాటలాడ గోరుచునాన్ను దయచేసి నా మాట ఆలకింపుము ఒక సంగతి 

నినున్ అడిగెదను దానిని నాకు తెలియజెపుప్ము.  

కీరత్నలు 22:15 => నా బలము యెండిపోయి చిలల్పెంకువలె ఆయెను నా నాలుక నా దౌడను 

అంటుకొనియునన్ది నీవు ననున్ పేర్తల భూమిలో పడవేసియునాన్వు. 

పర్సంగి 5:2 => నీవు దేవుని సనిన్ధిని అనాలోచనగా పలుకుటకు నీ హృదయమును తవ్రపడనియయ్క 

నీ నోటిని కాచుకొముమ్; దేవుడు ఆకాశమందునాన్డు నీవు భూమిమీద ఉనాన్వు, కావున నీ మాటలు 

కొదిద్గా ఉండవలెను. 

యిరిమ్యా 30:21 => వారిలో పుటిట్నవాడు వారికి రాజుగా ఉండును, వారి మధయ్ను పుటిట్నవాడొకడు 

వారి నేలును, నా సమీపమునకు వచుచ్టకు ధైరయ్ము తెచుచ్కొనువాడెవడు? నా సనిన్ధికి వచుచ్నటుల్గా 

నేను వానిని చేరదీసెదను; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

వచనము 28 

ఏబదిమంది నీతిమంతులలో ఒకవేళ ఐదుగురు తకుక్వైతే ఐదుగురు తకుక్వైనందున ఆ 

పటట్ణమంతయు నాశనము చేయుదువా అని మరల అడిగెను. అందుకాయన అకక్డ నలుబది 

యైదుగురు నాకు కనబడినయెడల నాశనము చేయననెను; 

సంఖాయ్కాండము 14:17 => యెహోవా దీరఘ్శాంతుడును, కృపాతిశయుడును  
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సంఖాయ్కాండము 14:18 => దోషమును అతికర్మమును పరిహరించువాడును, అపరాధిని 

నిరపరాధిగా ఎంచక మూడు నాలుగు తరములవరకు తండుర్ల దోషమును కుమారులమీదికి 

తెచుచ్వాడునై యునాన్డని నీవు చెపిప్న మాటచొపుప్న నా పర్భువుయొకక్ బలము ఘనపరచబడును 

గాక 

సంఖాయ్కాండము 14:19 => ఐగుపుత్లోనుండి వచిచ్నది మొదలుకొని యిదివరకు నీవు ఈ 

పర్జలదోషమును పరిహరించియునన్టుల్ నీ కృపాతిశయమునుబటిట్ ఈ పర్జల దోషమును దయచేసి 

క్షమించుమని యెహోవాతో చెపప్గా 

1 రాజులు 20:32 => కావున వారు తమ నడుములకు గోనెలు కటుట్కొని తలమీద తార్ళుల్ వేసికొని 

ఇశార్యేలు రాజునొదద్కు వచిచ్ నీ దాసుడైన బెనహ్దదు దయచేసి ననున్ బర్దుకనిమమ్ని మనవిచేయుటకై 

మముమ్ను పంపెనని చెపప్గా అతడు బెనహ్దదు నా సహోదరుడు, అతడు ఇంకను సజీవుడై యునాన్డా 

అని యడిగెను. 

1 రాజులు 20:33 => అపుప్డు ఆ మనుషుయ్లు సంగతి గర్హించి అతని మనసుస్ ఏలాగుననునన్దో 

అది నిశచ్యముగా గురెత్రిగి ఆ మాటనుబటిట్ బెనహ్దదు నీకు సహోదరుడే అని చెపప్గా అతడు మీరు వెళి ల్ 

అతనిని తోడుకొని రండనెను. బెనహ్దదు తనయొదద్కు రాగా అతడు తన రథముమీద అతని 

ఎకిక్ంచుకొనెను. 

యోబు 23:3 => ఆయన నివాససాథ్నమునొదద్ నేను చేరునటుల్గా ఆయనను ఎకక్డ కనుగొందునో 

అది నాకు తెలియబడును గాక. 

యోబు 23:4 => ఆయన సనిన్ధిని నేను నా వాయ్జెయ్మును విశదపరచెదను వాదములతో నా నోరు 

నింపుకొనెదను. 

ఆదికాండము 18:26 => యెహోవా సొదొమ పటట్ణములో ఏబదిమంది నీతిమంతులు నాకు 

కనబడినయెడల వారినిబటిట్ ఆ సథ్లమంతటిని కాయుదుననెను 

ఆదికాండము 18:29 => అతడింక ఆయనతో మాటలాడుచు ఒకవేళ అకక్డ నలుబదిమందియే 

కనబడుదురేమో అనినపుప్డు ఆయన ఆ నలుబదిమందినిబటిట్ నాశనముచేయక యుందునని చెపప్గా 
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దానియేలు 2:18 => తానును తన సేన్హితులును బబులోనులో తకిక్న జాఞ్నులతో కూడ 

నశింపకుండునటుల్ ఆ కలయొకక్ మరమ్విషయములో పరలోకమందునన్ దేవునివలన కటాక్షము 

పొందు నిమితత్మై ఆయనను వేడుకొనుడని వారిని హెచచ్రించెను. 

వచనము 29 

అతడింక ఆయనతో మాటలాడుచు ఒకవేళ అకక్డ నలుబదిమందియే కనబడుదురేమో అనినపుప్డు 

ఆయన ఆ నలుబదిమందినిబటిట్ నాశనముచేయక యుందునని చెపప్గా 

ఎఫెసీయులకు 6:18 => ఆతమ్వలన పర్తి సమయము నందును పర్తి విధమైన పార్రథ్నను విజాఞ్పనను 

చేయుచు, ఆ విషయమై సమసత్ పరిశుదుధ్ల నిమితత్మును పూరణ్మైన పటుట్దలతో విజాఞ్పన చేయుచు 

మెలకువగా ఉండుడి. 

హెబీర్యులకు 4:16 => గనుక మనము కనికరింపబడి సమయోచితమైన సహాయము కొరకు కృప 

పొందునటుల్ ధైరయ్ముతో కృపాసనము నొదద్కు చేరుదము. 

ఆదికాండము 18:28 => ఏబదిమంది నీతిమంతులలో ఒకవేళ ఐదుగురు తకుక్వైతే ఐదుగురు 

తకుక్వైనందున ఆ పటట్ణమంతయు నాశనము చేయుదువా అని మరల అడిగెను. అందుకాయన 

అకక్డ నలుబది యైదుగురు నాకు కనబడినయెడల నాశనము చేయననెను; 

వచనము 30 

అతడు పర్భువు కోపపడనియెడల నేను మాటలాడెదను; ఒకవేళ అకక్డ ముపప్దిమందియే 

కనబడుదురేమో అనినపుప్డు ఆయన అకక్డ ముపప్దిమంది నాకు కనబడినయెడల నాశనముచేయక 

యుందునని చెపప్గా 

ఆదికాండము 44:18 => యూదా అతని సమీపించి ఏలినవాడా ఒక మనవి; ఒక మాట యేలిన 

వారితో తమ దాసుని చెపుప్కొననిముమ్; తమ కోపము తమ దాసునిమీద రవులుకొననీయకుము; 

తమరు ఫరో అంతవారు గదా 
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నాయ్యాధిపతులు 6:39 => అపుప్డు గిదోయ్ను నీ కోపము నా మీద మండనియయ్కుము; ఇంకొక మారే 

ఆ బొచుచ్చేత శోధింప సెలవిముమ్. నేల అంతటిమీద మంచు పడియుండగా ఆ బొచుచ్ మాతర్మే 

పొడిగా ఉండనిమమ్ని దేవునితో అనగా 

ఎసేత్రు 4:11 => యొకక్ అంతరృగ్హమున పర్వేశించినయెడల బర్దుకునటుల్గా రాజు తన బంగారపు 

దండమును ఎవరితటుట్ చాపునో వారు తపప్ పర్తివాడు సంహరింపబడుననన్ కఠినమైన ఆజఞ్ కలదని 

రాజసేవకులకందరికిని అతని సంసాథ్నములలోనునన్ జనులకందరికిని తెలిసేయునన్ది. నేటికి ముపప్ది 

దినములనుండి రాజునొదద్కు పర్వేశించుటకు నేను పిలువబడలేదని చెపుప్మనెను. 

ఎసేత్రు 4:12 => వారు ఎసేత్రు యొకక్ మాటలు మొరెద్కైకి తెలుపగా 

ఎసేత్రు 4:13 => మొరెద్కై ఎసేత్రుతో ఇటుల్ పర్తుయ్తత్రమిచిచ్ రాజనగరులో ఉనన్ంతమాతర్ముచేత 

యూదులందరికంటె నీవు తపిప్ంచుకొందువని నీ మనసుస్లొ తలంచుకొనవదుద్; 

ఎసేత్రు 4:14 => నీవు ఈ సమయమందు ఏమియు మాటలాడక మౌనముగానునన్యెడల 

యూదులకు సహాయమును విడుదలయు మరియొక దికుక్నుండి వచుచ్ను గాని, నీవును నీ తండిర్ 

యింటివారును నశించుదురు. నీవు ఈ సమయమునుబటిట్యే రాజయ్మునకు వచిచ్తివేమో 

ఆలోచించుకొనుమని చెపుప్మనెను. 

ఎసేత్రు 4:15 => అపుప్డు ఎసేత్రు మొరెద్కైతో మరల ఇటల్నెను. 

ఎసేత్రు 4:16 => నీవు పోయి షూషనునందు కనబడిన యూదులనందరిని సమాజమందిరమునకు 

సమకూరిచ్, నా నిమితత్ము ఉపవాసముండి మూడు దినములు అనన్పానములు చేయకుండుడి; నేనును 

నా పని కతెత్లును కూడ ఉపవాసముందుము; పర్వేశించుట నాయ్య వయ్తిరికత్ముగా నునన్ను నేను 

రాజునొదద్కు పర్వేశించుదును; నేను నశించిన నశించెదను. 

యోబు 40:4 => చితత్గించుము, నేను నీచుడను, నేను, నీకు ఏమని పర్తుయ్తత్రమిచెచ్దను? నా 

నోటిమీద నాచేతిని ఉంచుకొందును.  

కీరత్నలు 9:12 => ఆయన రకాత్పరాధమునుగూరిచ్ విచారణ చేయునపుప్డు బాధపరచబడువారిని 

జాఞ్పకము చేసికొనును వారి మొఱ ఱ్ను ఆయన మరువడు. 
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కీరత్నలు 10:17 => యెహోవా, లోకులు ఇకను భయకారకులు కాకుండునటుల్ బాధపడువారి 

కోరికను నీవు వినియునాన్వు 

కీరత్నలు 89:7 => పరిశుదధ్దూతల సభలో ఆయన మికిక్లి భీకరుడు తన చుటుట్నునన్ వారందరికంటె 

భయంకరుడు. 

యెషయా 6:5 => నేను అయోయ్, నేను అపవితర్మైన పెదవులు గలవాడను; అపవితర్మైన 

పెదవులుగల జనుల మధయ్ను నివసించువాడను; నేను నశించితిని; రాజును సైనయ్ములకధిపతియునగు 

యెహోవాను నేను కనున్లార చూచితిననుకొంటిని. 

యెషయా 55:8 => నా తలంపులు మీ తలంపులవంటిని కావు మీ తోర్వలు నా తోర్వలవంటిని కావు 

ఇదే యెహోవా వాకుక్  

యెషయా 55:9 => ఆకాశములు భూమికిపైన ఎంత యెతుత్గా ఉనన్వో మీ మారగ్ములకంటె నా 

మారగ్ములు మీ తలంపులకంటె నా తలంపులు అంత యెతుత్గా ఉనన్వి. 

హెబీర్యులకు 12:28 => అందువలన మనము నిశచ్లమైన రాజయ్మును పొంది, దైవ కృప 

కలిగియుందము. ఆ కృప కలిగి వినయ భయభకుత్లతో దేవునికి పీర్తికరమైన సేవచేయుదము, 

హెబీర్యులకు 12:29 => ఏలయనగా మన దేవుడు దహించు అగిన్యైయునాన్డు. 

ఆదికాండము 18:27 => అందుకు అబార్హాము ఇదిగో ధూళియు బూడిదెయునైన నేను పర్భువుతో 

మాటలాడ తెగించుచునాన్ను. 

ఆదికాండము 18:32 => అతడు పర్భువు కోపపడనియెడల నే నింకొకమారే మాటలాడెదను; ఒకవేళ 

అకక్డ పదిమంది కనబడుదురేమో అనినపుప్డు ఆయన ఆ పదిమందినిబటిట్ నాశనము 

చేయకయుందుననెను. 

యోబు 42:4 => నేను మాటలాడ గోరుచునాన్ను దయచేసి నా మాట ఆలకింపుము ఒక సంగతి 

నినున్ అడిగెదను దానిని నాకు తెలియజెపుప్ము.  

పర్సంగి 5:2 => నీవు దేవుని సనిన్ధిని అనాలోచనగా పలుకుటకు నీ హృదయమును తవ్రపడనియయ్క 

నీ నోటిని కాచుకొముమ్; దేవుడు ఆకాశమందునాన్డు నీవు భూమిమీద ఉనాన్వు, కావున నీ మాటలు 

కొదిద్గా ఉండవలెను. 
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యిరిమ్యా 30:21 => వారిలో పుటిట్నవాడు వారికి రాజుగా ఉండును, వారి మధయ్ను పుటిట్నవాడొకడు 

వారి నేలును, నా సమీపమునకు వచుచ్టకు ధైరయ్ము తెచుచ్కొనువాడెవడు? నా సనిన్ధికి వచుచ్నటుల్గా 

నేను వానిని చేరదీసెదను; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

వచనము 31 

అందుకతడు ఇదిగో పర్భువుతో మాటలాడ తెగించితిని; ఒకవేళ అకక్డ ఇరువదిమంది 

కనబడుదురేమో అనినపుప్డు ఆయన ఆ యిరువదిమందినిబటిట్ నాశనము చేయకుందుననగా 

ఆదికాండము 18:27 => అందుకు అబార్హాము ఇదిగో ధూళియు బూడిదెయునైన నేను పర్భువుతో 

మాటలాడ తెగించుచునాన్ను. 

మతత్యి 7:7 => అడుగుడి మీకియయ్బడును. వెదకుడి మీకు దొరకును, తటుట్డి మీకు తీయబడును. 

మతత్యి 7:11 => పరలోకమందునన్ మీ తండిర్ తనున్ అడుగువారికి అంతకంటె ఎంతో 

నిశచ్యముగా మంచి యీవులనిచుచ్ను. 

లూకా 11:8 => అతడు తన సేన్హితుడైనందున లేచి ఇయయ్కపోయినను, అతడు సిగుగ్మాలి మాటి 

మాటికి అడుగుటవలననైనను లేచి అతనికి కావలసినవనిన్యు ఇచుచ్ను అని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 18:1 => వారు విసుకక నితయ్ము పార్రథ్న చేయుచుండవలెననుటకు ఆయన వారితో ఈ 

ఉపమానము చెపెప్ను. 

ఎఫెసీయులకు 6:18 => ఆతమ్వలన పర్తి సమయము నందును పర్తి విధమైన పార్రథ్నను విజాఞ్పనను 

చేయుచు, ఆ విషయమై సమసత్ పరిశుదుధ్ల నిమితత్మును పూరణ్మైన పటుట్దలతో విజాఞ్పన చేయుచు 

మెలకువగా ఉండుడి. 

హెబీర్యులకు 4:16 => గనుక మనము కనికరింపబడి సమయోచితమైన సహాయము కొరకు కృప 

పొందునటుల్ ధైరయ్ముతో కృపాసనము నొదద్కు చేరుదము. 

హెబీర్యులకు 10:20 => ఆయన రకత్మువలన పరిశుదధ్సథ్లమునందు పర్వేశించుటకు మనకు 

ధైరయ్ము కలిగియునన్ది గనుకను, 

హెబీర్యులకు 10:21 => దేవుని యింటిపైన మనకు గొపప్ యాజకుడునాన్డు గనుకను, 
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హెబీర్యులకు 10:22 => మనసాస్కిష్కి కలమ్షము తోచకుండునటుల్ పోర్కిష్ంపబడిన హృదయములు 

గలవారమును, నిరమ్లమైన ఉదకముతో సాన్నము చేసిన శరీరములు గలవారమునై యుండి, విశావ్స 

విషయములో సంపూరణ్ నిశచ్యత కలిగి, యథారథ్మైన హృదయముతో మనము దేవుని 

సనిన్ధానమునకు చేరుదము. 

యెహెజేక్లు 10:1 => నేను చూచుచుండగా కెరూబులకు పైగానునన్ ఆకాశమండలము 

వంటిదానిలో నీలకాంతమయమైన సింహాసనమువంటిదొకటి అగుపడెను. 

వచనము 32 

అతడు పర్భువు కోపపడనియెడల నే నింకొకమారే మాటలాడెదను; ఒకవేళ అకక్డ పదిమంది 

కనబడుదురేమో అనినపుప్డు ఆయన ఆ పదిమందినిబటిట్ నాశనము చేయకయుందుననెను. 

ఆదికాండము 18:30 => అతడు పర్భువు కోపపడనియెడల నేను మాటలాడెదను; ఒకవేళ అకక్డ 

ముపప్దిమందియే కనబడుదురేమో అనినపుప్డు ఆయన అకక్డ ముపప్దిమంది నాకు కనబడినయెడల 

నాశనముచేయక యుందునని చెపప్గా 

నాయ్యాధిపతులు 6:39 => అపుప్డు గిదోయ్ను నీ కోపము నా మీద మండనియయ్కుము; ఇంకొక మారే 

ఆ బొచుచ్చేత శోధింప సెలవిముమ్. నేల అంతటిమీద మంచు పడియుండగా ఆ బొచుచ్ మాతర్మే 

పొడిగా ఉండనిమమ్ని దేవునితో అనగా 

సామెతలు 15:8 => భకిత్హీనులు అరిప్ంచు బలులు యెహోవాకు హేయములు యథారథ్వంతుల 

పార్రథ్న ఆయనకు ఆనందకరము. 

యెషయా 42:6 => గుర్డిడ్వారి కనున్లు తెరచుటకును బంధింపబడినవారిని చెరసాలలోనుండి 

వెలుపలికి తెచుచ్టకును చీకటిలో నివసించువారిని బందీగృహములోనుండి వెలుపలికి తెచుచ్టకును  

యెషయా 42:7 => యెహోవానగు నేనే నీతివిషయములలో నినున్ పిలిచి నీ చేయి 

పటుట్కొనియునాన్ను నినున్ కాపాడి పర్జలకొరకు నిబంధనగాను అనయ్జనులకు వెలుగుగాను నినున్ 

నియమించియునాన్ను.  
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యాకోబు 5:15 => విశావ్ససహితమైన పార్రథ్న ఆ రోగిని సవ్సథ్పరచును, పర్భువు అతని లేపును; 

అతడు పాపములు చేసినవాడైతే పాపక్షమాపణ నొందును.  

యాకోబు 5:16 => మీ పాపములను ఒకనితోనొకడు ఒపుప్కొనుడి; మీరు సవ్సథ్త పొందునటుల్ 

ఒకనికొరకు ఒకడు పార్రథ్న చేయుడి. నీతిమంతుని విజాఞ్పన మనఃపూరవ్కమైనదై బహు బలము గలదై 

యుండును. 

యాకోబు 5:17 => ఏలీయా మనవంటి సవ్భావముగల మనుషుయ్డే; వరిష్ంపకుండునటుల్ అతడు 

ఆసకిత్తో పార్రథ్న చేయగా మూడునన్ర సంవతస్రముల వరకు భూమిమీద వరిష్ంపలేదు. 

1 యోహాను 5:15 => తన సహోదరుడు మరణకరము కాని పాపము చేయగా ఎవడైనను 

చూచినయెడల అతడు వేడుకొనును; అతనిబటిట్ దేవుడు మరణకరము కాని పాపము చేసినవారికి 

జీవము దయచేయును. మరణకరమైన పాపము కలదు. అటిట్దానిగూరిచ్ వేడుకొనవలెనని నేను 

చెపుప్టలేదు. 

1 యోహాను 5:16 => సకల దురీ ణ్తియు పాపము; అయితే మరణకరము కాని పాపము కలదు. 

నిరగ్మకాండము 32:9 => మరియు యెహోవా ఇటల్నెను నేను ఈ పర్జలను చూచియునాన్ను; ఇదిగో 

వారు లోబడనొలల్ని పర్జలు. 

నిరగ్మకాండము 32:10 => కావున నీవు ఊరకుండుము; నా కోపము వారిమీద మండును, నేను 

వారిని కాలిచ్వేసి నినున్ గొపప్ జనముగా చేసెదనని మోషేతో చెపప్గా 

నిరగ్మకాండము 32:14 => అంతట యెహోవా తన పర్జలకు చేసెదనని చెపిప్న కీడును గూరిచ్ 

సంతాపపడెను. 

నిరగ్మకాండము 33:13 => కాబటిట్ నీ కటాక్షము నాయెడల కలిగినయెడల నీ కటాక్షము నాయెడల 

కలుగునటుల్గా దయచేసి నీ మారగ్మును నాకు తెలుపుము. అపుప్డు నేను నినున్ తెలిసికొందును; 

చితత్గించుము, ఈ జనము నీ పర్జలేగదా అనెను.  

నిరగ్మకాండము 33:14 => అందుకు ఆయన నా సనిన్ధి నీకు తోడుగా వచుచ్ను, నేను నీకు విశార్ంతి 

కలుగజేసెదననగా 
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నిరగ్మకాండము 34:6 => అతని యెదుట యెహోవా అతని దాటి వెళుల్చు యెహోవా కనికరము, 

దయ, దీరఘ్శాంతము, విసాత్రమైన కృపాసతయ్ములు గల దేవుడైన యెహోవా. 

నిరగ్మకాండము 34:7 => ఆయన వేయి వేలమందికి కృపను చూపుచు, దోషమును అపరాధమును 

పాపమును క్షమించును గాని ఆయన ఏమాతర్మును దోషులను నిరోద్షులగా ఎంచక మూడు నాలుగు 

తరములవరకు తండుర్ల దోషమును కుమారులమీదికిని కుమారుల కుమారులమీదికిని రపిప్ంచునని 

పర్కటించెను. 

నిరగ్మకాండము 34:9 => పర్భువా, నామీద నీకు కటాక్షము కలిగినయెడల నా మనవి 

ఆలకించుము. దయచేసి నా పర్భువు మా మధయ్ను ఉండి మాతోకూడ రావలెను. వీరు లోబడనొలల్ని 

పర్జలు, మా దోషమును పాపమును క్షమించు మముమ్ను నీ సావ్సథ్య్ముగా చేసికొనుమనెను 

నిరగ్మకాండము 34:10 => అందుకు ఆయన ఇదిగో నేను ఒక నిబంధన చేయుచునాన్ను; 

భూమిమీద ఎకక్డనైనను ఏ జనములోనైనను చేయబడని అదుభ్తములు నీ పర్జలందరియెదుట 

చేసెదను. నీవు ఏ పర్జల నడుమనునాన్వో ఆ పర్జలందరును యెహోవా కారయ్మును చూచెదరు నేను 

నీయెడల చేయబోవునది భయంకరమైనది 

సంఖాయ్కాండము 14:11 => యెహోవా ఎనాన్ళల్వరకు ఈ పర్జలు ననున్ అలక్షయ్ము చేయుదురు? 

ఎనాన్ళల్వరకు నేను వారి మధయ్ను చేసిన సూచక కిర్యలనిన్టిని చూచి ననున్ నమమ్కయుందురు? 

సంఖాయ్కాండము 14:12 => నేను వారికి సావ్సథ్య్మియయ్క తెగులుచేత వారిని హతముచేసి, యీ 

జనముకంటె మహా బలముగల గొపప్ జనమును నీవలన పుటిట్ంచెదనని మోషేతో చెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 14:13 => మోషే యెహోవాతో ఇటల్నెను ఆలాగైతే ఐగుపీత్యులు దానిగూరిచ్ 

విందురు; నీవు నీ బలముచేత ఈ జనమును ఐగుపీత్యులలోనుండి రపిప్ంచితివిగదా; వీరు ఈ 

దేశనివాసులతో ఈ సంగతి చెపిప్యుందురు. 

సంఖాయ్కాండము 14:14 => యెహోవా అను నీవు ఈ పర్జలమధయ్ నునాన్వనియు, యెహోవా అను 

నీవు ముఖాముఖిగా కనబడినవాడవనియు, నీ మేఘము వారిమీద నిలుచుచునన్దనియు, నీవు పగలు 

మేఘసత్ంభములోను రాతిర్ అగిన్సత్ంభములోను వారి ముందర నడుచుచునాన్వనియు వారు 

వినియునాన్రు గదా. 
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సంఖాయ్కాండము 14:15 => కాబటిట్ నీవు ఒకక్ దెబబ్తో ఈ జనులను చంపినయెడల నీ కీరిత్నిగూరిచ్ 

వినిన జనములు 

సంఖాయ్కాండము 14:16 => పర్మాణపూరవ్కముగా తాను ఈ జనులకిచిచ్న దేశమందు వారిని 

చేరుచ్టకు శకిత్లేక యెహోవా వారిని అరణయ్ములో సంహరించెనని చెపుప్కొందురు. 

సంఖాయ్కాండము 14:17 => యెహోవా దీరఘ్శాంతుడును, కృపాతిశయుడును  

సంఖాయ్కాండము 14:18 => దోషమును అతికర్మమును పరిహరించువాడును, అపరాధిని 

నిరపరాధిగా ఎంచక మూడు నాలుగు తరములవరకు తండుర్ల దోషమును కుమారులమీదికి 

తెచుచ్వాడునై యునాన్డని నీవు చెపిప్న మాటచొపుప్న నా పర్భువుయొకక్ బలము ఘనపరచబడును 

గాక 

సంఖాయ్కాండము 14:19 => ఐగుపుత్లోనుండి వచిచ్నది మొదలుకొని యిదివరకు నీవు ఈ 

పర్జలదోషమును పరిహరించియునన్టుల్ నీ కృపాతిశయమునుబటిట్ ఈ పర్జల దోషమును దయచేసి 

క్షమించుమని యెహోవాతో చెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 14:20 => యెహోవా నీ మాటచొపుప్న నేను క్షమించియునాన్ను. 

యోబు 33:23 => నరులకు యుకత్మైనది ఏదో దానిని వానికి తెలియజేయుటకు వేలాది దూతలలో 

ఘనుడగు ఒకడు వానికి మధయ్వరిత్యై యుండినయెడల 

కీరత్నలు 86:5 => పర్భువా, నీవు దయాళుడవు క్షమించుటకు సిదధ్మైన మనసుస్గలవాడవు నీకు 

మొఱ ఱ్పెటుట్వారందరియెడల కృపాతిశయము గలవాడవు. 

యెషయా 65:8 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు దార్క్షగెలలో కొర్తత్రసము కనబడునపుప్డు 

జనులు ఇది దీవెనకరమైనది దాని కొటిట్వేయకుము అని చెపుప్దురు గదా? నా సేవకులనందరిని నేను 

నశింపజేయకుండునటుల్ వారినిబటిట్ నేనాలాగే చేసెదను.  

మీకా 7:18 => తన సావ్సథ్య్ములో శేషించినవారి దోషమును పరిహరించి, వారు చేసిన 

అతికర్మముల విషయమై వారిని క్షమించు దేవుడవైన నీతో సముడైన దేవుడునాన్డా? ఆయన 

కనికరము చూపుటయందు సంతోషించువాడు గనుక నిరంతరము కోపముంచడు. 

మతత్యి 7:7 => అడుగుడి మీకియయ్బడును. వెదకుడి మీకు దొరకును, తటుట్డి మీకు తీయబడును. 
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ఎఫెసీయులకు 3 : 2 0 = > మనలో కారయ్సాధకమైన తన శకిత్ చొపుప్న మనము 

అడుగువాటనిన్టికంటెను, ఊహించువాటనిన్టికంటెను అతయ్ధికముగా చేయ శకిత్గల దేవునికి, 

యాకోబు 5:16 => మీ పాపములను ఒకనితోనొకడు ఒపుప్కొనుడి; మీరు సవ్సథ్త పొందునటుల్ 

ఒకనికొరకు ఒకడు పార్రథ్న చేయుడి. నీతిమంతుని విజాఞ్పన మనఃపూరవ్కమైనదై బహు బలము గలదై 

యుండును. 

ఆదికాండము 18:24 => ఆ పటట్ణములో ఒకవేళ ఏబదిమంది నీతిమంతులుండినయెడల 

దానిలోనునన్ యేబదిమంది నీతిమంతుల నిమితత్ము ఆ సథ్లమును నాశనము చేయక కాయవా? 

ఆదికాండము 44:18 => యూదా అతని సమీపించి ఏలినవాడా ఒక మనవి; ఒక మాట యేలిన 

వారితో తమ దాసుని చెపుప్కొననిముమ్; తమ కోపము తమ దాసునిమీద రవులుకొననీయకుము; 

తమరు ఫరో అంతవారు గదా 

నిరగ్మకాండము 33:17 => కాగా యెహోవా నీవు చెపిప్న మాటచొపుప్న చేసెదను; నీమీద నాకు 

కటాక్షము కలిగినది, నీ పేరునుబటిట్ నినున్ ఎరుగుదునని మోషేతో చెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 16:22 => వారు సాగిలపడి సమసత్ శరీరాతమ్లకు దేవుడవైన దేవా, యీ యొకక్డు 

పాపము చేసినందున ఈ సమసత్ సమాజముమీద నీవు కోపపడుదువా? అని వేడుకొనిరి. 

2 సమూయేలు 14:12 => అపుప్డు ఆ సతరీనా యేలినవాడవగు నీతో ఇంకొక మాటచెపుప్కొనుట నీ 

దాసినగు నాకు దయచేసి సెలవిమమ్ని మనవిచేయగా రాజు చెపుప్మనెను. 

పర్సంగి 5:2 => నీవు దేవుని సనిన్ధిని అనాలోచనగా పలుకుటకు నీ హృదయమును తవ్రపడనియయ్క 

నీ నోటిని కాచుకొముమ్; దేవుడు ఆకాశమందునాన్డు నీవు భూమిమీద ఉనాన్వు, కావున నీ మాటలు 

కొదిద్గా ఉండవలెను. 

యెషయా 1:9 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా బహు కొదిద్పాటి శేషము మనకు 

నిలుపనియెడల మనము సొదొమవలె నుందుము గొమొఱాఱ్తో సమానముగా ఉందుము. 

యిరిమ్యా 30:21 => వారిలో పుటిట్నవాడు వారికి రాజుగా ఉండును, వారి మధయ్ను పుటిట్నవాడొకడు 

వారి నేలును, నా సమీపమునకు వచుచ్టకు ధైరయ్ము తెచుచ్కొనువాడెవడు? నా సనిన్ధికి వచుచ్నటుల్గా 

నేను వానిని చేరదీసెదను; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 
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వచనము 33 

యెహోవా అబార్హాముతో మాటలాడుట చాలించి వెళి ల్పోయెను. అబార్హాము తన యింటికి తిరిగి 

వెళె ల్ను. 

ఆదికాండము 18:16 => అపుప్డా మనుషుయ్లు అకక్డనుండి లేచి సొదొమతటుట్ చూచిరి. అబార్హాము 

వారిని సాగనంపుటకు వారితోకూడ వెళె ల్ను. 

ఆదికాండము 18:22 => ఆ మనుషుయ్లు అకక్డనుండి తిరిగి సొదొమ వైపుగా వెళి ల్రి. అబార్హాము 

ఇంక యెహోవా సనిన్ధిని నిలుచుండెను. 

ఆదికాండము 32:26 => ఆయన తెలల్వారుచునన్ది గనుక ననున్ పోనిమమ్నగా అతడు నీవు ననున్ 

ఆశీరవ్దించితేనే గాని నినున్ పోనియయ్ననెను. 

ఆదికాండము 31:55 => తెలల్వారినపుప్డు లాబాను లేచి తన కుమారులను తన కుమారెత్లను 

ముదుద్పెటుట్కొని వారిని దీవించి బయలుదేరి తన ఊరికి వెళి ల్ పోయెను. 

ఆదికాండము 17:22 => దేవుడు అబార్హాముతో మాటలాడుట చాలించిన తరువాత 

అతనియొదద్నుండి పరమునకు వెళె ల్ను. 

ఆదికాండము 30:25 => రాహేలు యోసేపును కనిన తరువాత యాకోబు లాబానుతో ననున్ 

పంపివేయుము; నా చోటికిని నా దేశమునకును వెళె ల్దను. 

ఆదికాండము 35:13 => దేవుడు అతనితో మాటలాడిన సథ్లమునుండి పరమునకు వెళె ల్ను. 

నిరగ్మకాండము 18:23 => దేవుడు ఈలాగు చేయుటకు నీకు సెలవిచిచ్నయెడల నీవు ఈ పని 

చేయుచు దాని భారమును సహింపగలవు. మరియు ఈ పర్జలందరు తమ తమ చోటల్కు 

సమాధానముగా వెళుల్దురని చెపెప్ను.  

నిరగ్మకాండము 25:22 => అకక్డ నేను నినున్ కలిసికొని కరుణాపీఠము మీదనుండియు, 

శాసనములుగల మందసము మీదనుండు రెండు కెరూబుల మధయ్నుండియు, నేను ఇశార్యేలీయుల 

నిమితత్ము మీకాజాఞ్పించు సమసత్మును నీకు తెలియచెపెప్దను 
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నిరగ్మకాండము 32:10 => కావున నీవు ఊరకుండుము; నా కోపము వారిమీద మండును, నేను 

వారిని కాలిచ్వేసి నినున్ గొపప్ జనముగా చేసెదనని మోషేతో చెపప్గా 

నిరగ్మకాండము 33:9 => మోషే ఆ గుడారములోనికి పోయినపుప్డు మేఘసత్ంభము దిగి ఆ 

గుడారపు దావ్రమందు నిలువగా యెహోవా మోషేతో మాటలాడుచుండెను. 

సంఖాయ్కాండము 11:17 => నేను దిగి అకక్డ నీతో మాటలాడెదను. మరియు నీమీద వచిచ్న ఆతమ్లో 

పాలు వారిమీద ఉంచెదను; ఈ జనుల భారమును నీవు ఒంటిగా మోయకుండునటుల్ వారు దానిలో 

నొకపాలు నీతోకూడ భరింపవలెను. 

1 రాజులు 10:2 => ఆమె గొపప్ పరివారముతో, గంధవరగ్మును విసాత్రమైన బంగారమును 

రతన్ములను ఒంటెలమీద ఎకిక్ంచుకొని యెరూషలేమునకు వచెచ్ను. సొలొమోను దరశ్నముచేసి 

తనకు తోచినదాని నంతటినిబటిట్ అతనితో మాటలాడగా 

యోహాను 1:10 => ఆయన లోకములో ఉండెను, లోకమాయన మూలముగా కలిగెను గాని 

లోకమాయనను తెలిసికొనలేదు. 

యోహాను 1:18 => ఎవడును ఎపుప్డైనను దేవుని చూడలేదు; తండిర్ రొముమ్ననునన్ అదివ్తీయ 

కుమారుడే ఆయనను బయలుపరచెను. 
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ఆదికాండము 

అధాయ్యము 19	

తెలుగు రిఫరెనస్ బైబిలు 
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వచనము 1 

ఆ సాయంకాలమందు ఆ ఇదద్రు దేవదూతలు సొదొమ చేరునపప్టికి లోతు సొదొమ గవినియొదద్ 

కూరుచ్ండియుండెను. లోతు వారిని చూచి వారిని ఎదురొక్నుటకు లేచి సాషాట్ంగ నమసాక్రము చేసి 

ఆదికాండము 18:22 => ఆ మనుషుయ్లు అకక్డనుండి తిరిగి సొదొమ వైపుగా వెళి ల్రి. అబార్హాము 

ఇంక యెహోవా సనిన్ధిని నిలుచుండెను. 

ఆదికాండము 18:1 => మరియు మమేర్దగగ్రనునన్ సింధూరవనములో అబార్హాము ఎండవేళ 

గుడారపు దావ్రమందు కూరుచ్నియునన్పుప్డు యెహోవా అతనికి కనబడెను. 

ఆదికాండము 18:2 => అతడు కనున్లెతిత్ చూచినపుప్డు ముగుగ్రు మనుషుయ్లు అతని యెదుట 

నిలువబడి యుండిరి. అతడు వారిని చూచి గుడారపు వాకిటనుండి వారిని ఎదురొక్నుటకు పరుగెతిత్, 

నేలమటుట్కు వంగి 

ఆదికాండము 18:3 => పర్భువా, నీ కటాక్షము నామీద నునన్యెడల ఇపుప్డు నీ దాసుని 

దాటిపోవదుద్. 

ఆదికాండము 18:22 => ఆ మనుషుయ్లు అకక్డనుండి తిరిగి సొదొమ వైపుగా వెళి ల్రి. అబార్హాము 

ఇంక యెహోవా సనిన్ధిని నిలుచుండెను. 

ఆదికాండము 18:1 => మరియు మమేర్దగగ్రనునన్ సింధూరవనములో అబార్హాము ఎండవేళ 

గుడారపు దావ్రమందు కూరుచ్నియునన్పుప్డు యెహోవా అతనికి కనబడెను. 

ఆదికాండము 18:2 => అతడు కనున్లెతిత్ చూచినపుప్డు ముగుగ్రు మనుషుయ్లు అతని యెదుట 

నిలువబడి యుండిరి. అతడు వారిని చూచి గుడారపు వాకిటనుండి వారిని ఎదురొక్నుటకు పరుగెతిత్, 

నేలమటుట్కు వంగి 

ఆదికాండము 18:3 => పర్భువా, నీ కటాక్షము నామీద నునన్యెడల ఇపుప్డు నీ దాసుని 

దాటిపోవదుద్. 

ఆదికాండము 18:4 => నేను కొంచెము నీళుల్ తెపిప్ంచెదను; దయచేసి కాళుల్ కడుగుకొని ఈ 

చెటుట్కిర్ంద అలసట తీరుచ్కొనుడి. 
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ఆదికాండము 18:5 => కొంచెము ఆహారము తెచెచ్దను; మీ పార్ణములను బలపరచుకొనుడి; 

తరువాత మీరు వెళల్వచుచ్ను; ఇందు నిమితత్ము గదా మీ దాసునియొదద్కు వచిచ్తిరనెను. వారు నీవు 

చెపిప్నటుల్ చేయుమనగా 

యోబు 31:32 => పరదేశిని వీధిలో ఉండనియయ్క నా యింటి వీధితలుపులు తెరచితిని గదా. 

హెబీర్యులకు 13:2 => ఆతిథయ్ము చేయ మరవకుడి; దానివలన కొందరు ఎరుగకయే దేవదూతలకు 

ఆతిథయ్ము చేసిరి. 

ఆదికాండము 18:2 => అతడు కనున్లెతిత్ చూచినపుప్డు ముగుగ్రు మనుషుయ్లు అతని యెదుట 

నిలువబడి యుండిరి. అతడు వారిని చూచి గుడారపు వాకిటనుండి వారిని ఎదురొక్నుటకు పరుగెతిత్, 

నేలమటుట్కు వంగి 

ఆదికాండము 11:27 => తెరహు వంశావళి ఇది; తెరహు అబార్మును నాహోరును హారానును 

కనెను. హారాను లోతును కనెను.  

ఆదికాండము 13:12 => అబార్ము కనానులో నివసించెను. లోతు ఆ మైదానమందునన్ పటట్ణముల 

పర్దేశములలో కాపురముండి సొదొమ దగగ్ర తన గుడారము వేసికొనెను.  

ఆదికాండము 23:7 => అపుప్డు అబార్హాము లేచి ఆ దేశపు పర్జలైన హేతు కుమారులకు సాగిలపడి  

ఆదికాండము 23:12 => అపుప్డు అబార్హాము ఆ దేశపు పర్జల యెదుట సాగిలపడి 

ఆదికాండము 42:6 => అపుప్డు యోసేపు ఆ దేశమంతటిమీద అధికారియై యుండెను. అతడే ఆ 

దేశ పర్జలందరికిని ధానయ్మమమ్కము చేయువాడు గనుక యోసేపు సహోదరులు వచిచ్ ముఖములు 

నేలను మోపి అతనికి వందనము చేసిరి  

ఆదికాండము 48:12 => యోసేపు అతని మోకాళల్ మధయ్నుండి వారిని తీసికొని అతనికి సాషాట్ంగ 

నమసాక్రము చేసెను. 

నిరగ్మకాండము 18:7 => మోషే తన మామను ఎదురొక్న పోయి వందనము చేసి అతని ముదుద్ 

పెటుట్కొనెను. వారు ఒకరి కేష్మము ఒకరు తెలిసికొని గుడారములోనికి వచిచ్రి. 

సామెతలు 24:1 => దురజ్నులను చూచి మతస్రపడకుము వారి సహవాసము కోరకుము 
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మతత్యి 10:11 => మరియు మీరు ఏ పటట్ణములోనైనను గార్మములోనైనను పర్వేశించునపుప్డు, 

అందులో ఎవడు యోగుయ్డో విచారణచేసి, అకక్డనుండి వెళుల్వరకు అతని యింటనే బసచేయుడి. 

మతత్యి 25:35 => నేను ఆకలిగొంటిని, మీరు నాకు భోజనము పెటిట్తిరి; దపిప్గొంటిని, నాకు 

దాహమిచిచ్తిరి, పరదేశినై యుంటిని ననున్ చేరుచ్కొంటిరి; 

లూకా 19:5 => యేసు ఆ చోటికి వచిచ్నపుప్డు, కనున్లెతిత్ చూచి జకక్యాయ్ తవ్రగా దిగుము, నేడు 

నేను నీ యింట నుండవలసియునన్దని అతనితో చెపప్గా 

రోమీయులకు 12:13 => పరిశుదుధ్ల అవసరములలో పాలుపొందుచు, శర్దధ్గా ఆతిథయ్ము 

ఇచుచ్చుండుడి. 

వచనము 2 

నా పర్భువులారా, దయచేసి మీ దాసుని యింటికి వచిచ్ రాతిర్ వెళల్బుచిచ్ కాళుల్ కడుగుకొనుడి, మీరు 

పెందలకడ లేచి మీ తోర్వను వెళళ్వచుచ్ననెను. అందుకు వారు ఆలాగు కాదు, నడివీధిలో రాతిర్ 

వెళల్బుచెచ్దమని చెపిప్రి 

హెబీర్యులకు 13:2 => ఆతిథయ్ము చేయ మరవకుడి; దానివలన కొందరు ఎరుగకయే దేవదూతలకు 

ఆతిథయ్ము చేసిరి. 

ఆదికాండము 18:4 => నేను కొంచెము నీళుల్ తెపిప్ంచెదను; దయచేసి కాళుల్ కడుగుకొని ఈ 

చెటుట్కిర్ంద అలసట తీరుచ్కొనుడి. 

నాయ్యాధిపతులు 19:17 => అతడు కనున్లెతిత్ ఊరి సంతవీధిలో పర్యాణసుథ్డైన ఆ మనుషుయ్ని 

చూచి నీవెకక్డికి వెళుల్చునాన్వు? నీవెకక్డనుండి వచిచ్తివి? అని అడిగెను. 

నాయ్యాధిపతులు 19:18 => అందుకతడు మేము యూదా బేతెల్హేమునుండి ఎఫార్యిమీయుల 

మనయ్ము అవతలకు వెళుల్చునాన్ము. నేను అకక్డివాడను; నేను యూదా బేతెల్హేమునకు 

పోయియుంటిని, ఇపుప్డు యెహోవా మందిరమునకు వెళుల్చునాన్ను, ఎవడును తన యింట ననున్ 

చేరుచ్కొనలేదు. 
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నాయ్యాధిపతులు 19:19 => అయితే మా గాడిదలకు గడిడ్ మొదలైన మేతయు నాకును నా 

పనికతెత్కును నీ దాసులతోకూడ నునన్ నా నౌకరులకును ఆహారమును దార్కాష్రసమును ఉనన్వి, 

ఏదియు తకుక్వలేదని అతనితో చెపప్గా 

నాయ్యాధిపతులు 19:20 => ఆ ముసలివాడు నీకు కేష్మమగును గాక, నీకేవైన తకుక్వైనయెడల 

వాటిభారము నామీద ఉంచుము. 

నాయ్యాధిపతులు 19:21 => మెటుట్కు వీధిలో రాతిర్ గడపకూడదని చెపిప్, తన యింట అతని 

చేరుచ్కొని వారి గాడిదలకొరకు మేత సిదధ్పరచెను. అపుప్డు వారు కాళుల్ కడుగుకొని అనన్పానములు 

పుచుచ్కొనిరి. 

లూకా 24:28 => ఇంతలో తాము వెళుల్చునన్ గార్మము దగగ్రకు వచిచ్నపుప్డు ఆయన యింక 

కొంతదూరము వెళుల్నటుల్ అగపడగా 

లూకా 24:29 => వారు సాయంకాలము కావచిచ్నది, పొర్దుద్గుర్ంకినది, మాతోకూడ ఉండుమని 

చెపిప్, ఆయనను బలవంతముచేసిరి గనుక ఆయన వారితోకూడ ఉండుటకు లోపలికి వెళె ల్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:15 => ఆమెయు ఆమె యింటివారును బాపిత్సమ్ము పొందినపుప్డు, 

ఆమె--నేను పర్భువునందు విశావ్సము గలదాననని మీరు యెంచితే, నా యింటికి వచిచ్యుండుడని 

వేడుకొని మముమ్ను బలవంతము చేసెను. 

ఆదికాండము 24:32 => ఆ మనుషుయ్డు ఇంటికి వచిచ్నపుప్డు లాబాను ఒంటెల గంతలు విపిప్ 

ఒంటెలకు గడిడ్యు మేతయు కాళుల్ కడుగుకొనుటకు అతనికిని అతనితో కూడ నునన్వారికిని నీళుల్ ఇచిచ్ 

ఆదికాండము 26:31 => తెలల్వారినపుప్డు వారు లేచి ఒకనితో ఒకడు పర్మాణము చేసికొనిరి; 

తరువాత ఇసాస్కు వారిని సాగనంపగా వారు అతనియొదద్నుండి సమాధానముగా వెళి ల్రి. 

ఆదికాండము 38:1 => ఆ కాలమందు యూదా తన సహోదరులను విడిచి హీరా అను ఒక 

అదులాల్మీయునియొదద్ ఉండుటకు వెళె ల్ను. 

ఆదికాండము 43:24 => ఆ మనుషుయ్డు వారిని యోసేపు ఇంటికి తీసికొని వచిచ్ వారికి నీళి ల్యయ్గా 

వారు కాళుల్ కడుగుకొనిరి. మరియు అతడు వారి గాడిదలకు మేత వేయించెను. 
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నిరగ్మకాండము 2:20 => అతడు తన కుమారెత్లతొ అతడెకక్డ? ఆ మనుషుయ్ని ఏల విడిచి వచిచ్తిరి? 

భోజనమునకు అతని పిలుచుకొని రండనెను. 

నాయ్యాధిపతులు 19:15 => కావున వారు గిబియాలో ఆ రాతిర్ గడపుటకు అకక్డికి చేరసాగిరి; 

అతడు చేరి ఆ ఊరి సంతవీధిలో నుండెను, బసచేయుటకెవడును వారిని తన యింటికి పిలువలేదు. 

నాయ్యాధిపతులు 19:20 => ఆ ముసలివాడు నీకు కేష్మమగును గాక, నీకేవైన తకుక్వైనయెడల 

వాటిభారము నామీద ఉంచుము. 

2 సమూయేలు 11:8 => తరువాత దావీదు ఇంటికిపోయి శర్మ తీరుచ్కొనుమని ఊరియాకు 

సెలవియయ్గా, ఊరియా రాజనగరిలోనుండి బయలువెళె ల్ను. 

2 సమూయేలు 13:25 => రాజు నా కుమారుడా, మముమ్ను పిలువవదుద్; మేము నీకు అధిక 

భారముగా ఉందుము; మేమందరము రాతగదని చెపిప్నను అబా ష్లోము రాజును బలవంతము చేసెను. 

యోబు 31:32 => పరదేశిని వీధిలో ఉండనియయ్క నా యింటి వీధితలుపులు తెరచితిని గదా. 

సామెతలు 25:17 => మాటిమాటికి నీ పొరుగువాని యింటికి వెళల్కుము అతడు నీవలన విసికి నినున్ 

దేవ్షించునేమో. 

యెషయా 58:7 => నీ ఆహారము ఆకలిగొనినవారికి పెటుట్టయు నీ రకత్సంబంధికి ముఖము 

తపిప్ంపకుండుటయు దికుక్మాలిన బీదలను నీ యింట చేరుచ్కొనుటయు  

మారుక్ 6:48 => అపుప్డు వారికి గాలి ఎదురైనందున, దోనె నడిపించుటలో వారు మికిక్లి 

కషట్పడుచుండగా ఆయన చూచి, రాతిర్ ఇంచుమించు నాలుగవ జామున సముదర్ముమీద నడుచుచు 

వారియొదద్కు వచిచ్, వారిని దాటిపోవలేనని యుండెను 

లూకా 7:44 => ఆ సతరీ వైపు తిరిగి, సీమోనుతో ఇటల్నెను ఈ సతరీని చూచుచునాన్నే, నేను నీ 

యింటిలోనికి రాగా నీవు నా పాదములకు నీళి ల్యయ్లేదు గాని, యీమె తన కనీన్ళల్తో నా పాదములను 

తడిపి తన తలవెండుర్కలతో తుడిచెను. 

లూకా 14:23 => అందుకు యజమానుడు--నా యిలుల్ నిండునటుల్ నీవు రాజమారగ్ముల లోనికిని 

కంచెల లోనికిని వెళి ల్ లోపలికి వచుచ్టకు అకక్డివారిని బలవంతము చేయుము; 
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యోహాను 13:5 => అంతట పళె ల్ములో నీళుల్పోసి శిషుయ్ల పాదములు కడుగుటకును, తాను 

కటుట్కొనియునన్ తువాలుతో తుడుచుటకును మొదలుపెటెట్ను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:23 => మరునాడు అతడు లేచి, వారితో కూడ బయలుదేరెను; 

యొపేప్వారైన కొందరు సహోదరులును వారితో కూడ వెళి ల్రి. 

1 తిమోతి 5:10 => సత కిర్యలకు పేరుపొందిన విధవరాలు పిలల్లను పెంచి, పరదేశులకు 

అతిథయ్మిచిచ్, పరిశుదుధ్ల పాదములు కడిగి, శర్మపడువారికి సహాయము చేసి, పర్తి సతాక్రయ్ము చేయ 

బూనుకొనినదైతే ఆమెను విధవరాండర్ లెకక్లో చేరచ్వచుచ్ను. 

వచనము 3 

అయినను అతడు మికిక్లి బలవంతము చేసినపుప్డు వారు అతనితటుట్ తిరిగి అతని యింట 

పర్వేశించిరి. అతడు వారికి విందుచేసి పొంగని రొటెట్లు కాలచ్గా వారు భోజనము చేసిరి. 

2 రాజులు 4:8 => ఒక దినమందు ఎలీషా షూనేము పటట్ణమునకు పోగా అచచ్ట ఘనురాలైన 

యొక సతరీ భోజనమునకు రమమ్ని అతని బలవంతముచేసెను గనుక అతడు ఆ మారగ్మున వచిచ్నపుప్డెలల్ 

ఆమె యింట భోజనము చేయుచు వచెచ్ను. 

లూకా 11:8 => అతడు తన సేన్హితుడైనందున లేచి ఇయయ్కపోయినను, అతడు సిగుగ్మాలి మాటి 

మాటికి అడుగుటవలననైనను లేచి అతనికి కావలసినవనిన్యు ఇచుచ్ను అని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 14:23 => అందుకు యజమానుడు--నా యిలుల్ నిండునటుల్ నీవు రాజమారగ్ముల లోనికిని 

కంచెల లోనికిని వెళి ల్ లోపలికి వచుచ్టకు అకక్డివారిని బలవంతము చేయుము; 

లూకా 24:28 => ఇంతలో తాము వెళుల్చునన్ గార్మము దగగ్రకు వచిచ్నపుప్డు ఆయన యింక 

కొంతదూరము వెళుల్నటుల్ అగపడగా 

లూకా 24:29 => వారు సాయంకాలము కావచిచ్నది, పొర్దుద్గుర్ంకినది, మాతోకూడ ఉండుమని 

చెపిప్, ఆయనను బలవంతముచేసిరి గనుక ఆయన వారితోకూడ ఉండుటకు లోపలికి వెళె ల్ను. 

2 కొరిందీయులకు 5:14 => కీర్సుత్ పేర్మ మముమ్ను బలవంతము చేయుచునన్ది; ఏలాగనగా 

అందరికొరకు ఒకడు మృతిపొందెను గనుక అందరును మృతిపొందిరనియు, 
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ఆదికాండము 18:6 => అబార్హాము గుడారములోనునన్ శారాయొదద్కు తవ్రగా వెళి ల్ నీవు తవ్రపడి 

మూడు మానికల మెతత్నిపిండి తెచిచ్ పిసికి రొటెట్లు చేయుమని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 18:7 => మరియు అబార్హాము పశువుల మందకు పరుగెతిత్ ఒక మంచి లేత దూడను 

తెచిచ్ ఒక పనివాని కపప్గించెను. వాడు దాని తవ్రగా సిదధ్పరచెను. 

ఆదికాండము 18:8 => తరువాత అతడు వెనన్ను పాలను తాను సిదధ్ము చేయించిన దూడను తెచిచ్ 

వారియెదుట పెటిట్ వారు భోజనము చేయుచుండగా వారియొదద్ ఆ చెటుట్కిర్ంద నిలుచుండెను. 

ఆదికాండము 21:8 => ఆ పిలల్వాడు పెరిగి పాలు విడిచెను. ఇసాస్కు పాలు విడిచిన దినమందు 

అబార్హాము గొపప్ విందు చేసెను. 

లూకా 5:29 => ఆ లేవి, తన యింట ఆయనకు గొపప్ విందు చేసెను. సుంకరులును ఇతరులు 

అనేకులును వారితో కూడ భోజనమునకు కూరుచ్ండిరి. 

యోహాను 12:2 => మారత్ ఉపచారము చేసెను; లాజరు ఆయనతో కూడ భోజమునకు 

కూరుచ్నన్వారిలో ఒకడు. 

హెబీర్యులకు 13:2 => ఆతిథయ్ము చేయ మరవకుడి; దానివలన కొందరు ఎరుగకయే దేవదూతలకు 

ఆతిథయ్ము చేసిరి. 

ఆదికాండము 18:6 => అబార్హాము గుడారములోనునన్ శారాయొదద్కు తవ్రగా వెళి ల్ నీవు తవ్రపడి 

మూడు మానికల మెతత్నిపిండి తెచిచ్ పిసికి రొటెట్లు చేయుమని చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 12:15 => ఏడు దినములు పులియని రొటెట్లను తినవలెను. మొదటి దినమున మీ 

యిండల్లోనుండి పొంగినది పారవేయవలెను. మొదటి దినము మొదలుకొని యేడవ దినము వరకు 

పులిసిన దానిని తిను పర్తి మనుషుయ్డు ఇశార్యేలీయులలోనుండి కొటిట్వేయబడును. 

నిరగ్మకాండము 12:39 => వారు ఐగుపుత్లో నుండి తెచిచ్న పిండి ముదద్తో పొంగని రొటెట్లుచేసి 

కాలిచ్రి. వారు ఐగుపుత్లోనుండి వెళల్గొటట్బడి తడవు చేయలేకపోయిరి గనుక అది పులిసి యుండలేదు, 

వారు తమ కొరకు వేరొక ఆహారమును సిదధ్పరచుకొని యుండలేదు. 
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నాయ్యాధిపతులు 6:19 => అపుప్డు గిదోయ్ను లోపలికిపోయి ఒక మేకపిలల్ను తూమెడు పిండితో 

పొంగని భక్షయ్ములను సిదధ్పరచి ఆ మాంసమును గంపలో ఉంచి అది వండిన నీళల్ను కుండలో పోసి 

ఆయనకొరకు ఆ మసత్కివృక్షము కిర్ందికి దానిని తీసికొనివచిచ్ దగగ్ర ఉంచగా 

1 సమూయేలు 28:24 => తన యింటిలో కొర్వివ్న పెయయ్ ఒకటి యుండగా ఆ సతరీ దాని తీసికొని 

తవ్రగా వధించి పిండి తెచిచ్ పిసికి పులుసులేని రొటెట్లు కాలిచ్ 

1 కొరిందీయులకు 5:8 => గనుక పాతదైన పులిపిండితోనైనను దురామ్రగ్తయు దుషట్తవ్మునను 

పులిపిండితోనైనను కాకుండ, నిషాక్పటయ్మును సతయ్మునను పులియని రొటెట్తో పండుగ ఆచరింతము. 

ఆదికాండము 18:7 => మరియు అబార్హాము పశువుల మందకు పరుగెతిత్ ఒక మంచి లేత దూడను 

తెచిచ్ ఒక పనివాని కపప్గించెను. వాడు దాని తవ్రగా సిదధ్పరచెను. 

ఆదికాండము 18:8 => తరువాత అతడు వెనన్ను పాలను తాను సిదధ్ము చేయించిన దూడను తెచిచ్ 

వారియెదుట పెటిట్ వారు భోజనము చేయుచుండగా వారియొదద్ ఆ చెటుట్కిర్ంద నిలుచుండెను. 

ఆదికాండము 26:30 => అతడు వారికి విందుచేయగా వారు అనన్పానములు పుచుచ్ కొనిరి. 

ఆదికాండము 38:1 => ఆ కాలమందు యూదా తన సహోదరులను విడిచి హీరా అను ఒక 

అదులాల్మీయునియొదద్ ఉండుటకు వెళె ల్ను. 

నిరగ్మకాండము 2:20 => అతడు తన కుమారెత్లతొ అతడెకక్డ? ఆ మనుషుయ్ని ఏల విడిచి వచిచ్తిరి? 

భోజనమునకు అతని పిలుచుకొని రండనెను. 

నాయ్యాధిపతులు 6:18 => నేను నీయొదద్కు వచిచ్ నా అరప్ణమును బయటికి తెచిచ్ నీ సనిన్ధిని 

దానిని పెటుట్వరకు ఇకక్డనుండి వెళల్కుమీ అని వేడుకొనగా ఆయన నీవు తిరిగి వచుచ్వరకు నేను 

ఉండెదననెను. 

నాయ్యాధిపతులు 19:15 => కావున వారు గిబియాలో ఆ రాతిర్ గడపుటకు అకక్డికి చేరసాగిరి; 

అతడు చేరి ఆ ఊరి సంతవీధిలో నుండెను, బసచేయుటకెవడును వారిని తన యింటికి పిలువలేదు. 

నాయ్యాధిపతులు 19:20 => ఆ ముసలివాడు నీకు కేష్మమగును గాక, నీకేవైన తకుక్వైనయెడల 

వాటిభారము నామీద ఉంచుము. 
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2 సమూయేలు 13:25 => రాజు నా కుమారుడా, మముమ్ను పిలువవదుద్; మేము నీకు అధిక 

భారముగా ఉందుము; మేమందరము రాతగదని చెపిప్నను అబా ష్లోము రాజును బలవంతము చేసెను. 

యోబు 31:32 => పరదేశిని వీధిలో ఉండనియయ్క నా యింటి వీధితలుపులు తెరచితిని గదా. 

సామెతలు 25:17 => మాటిమాటికి నీ పొరుగువాని యింటికి వెళల్కుము అతడు నీవలన విసికి నినున్ 

దేవ్షించునేమో. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:23 => మరునాడు అతడు లేచి, వారితో కూడ బయలుదేరెను; 

యొపేప్వారైన కొందరు సహోదరులును వారితో కూడ వెళి ల్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:15 => ఆమెయు ఆమె యింటివారును బాపిత్సమ్ము పొందినపుప్డు, 

ఆమె--నేను పర్భువునందు విశావ్సము గలదాననని మీరు యెంచితే, నా యింటికి వచిచ్యుండుడని 

వేడుకొని మముమ్ను బలవంతము చేసెను. 

వచనము 4 

వారు పండుకొనకముందు ఆ పటట్ణసుథ్లు, అనగా సొదొమ మనుషుయ్లు, బాలురును వృదుధ్లును 

పర్జలందరును నలుదికుక్లనుండి కూడివచిచ్ ఆ యిలుల్ చుటట్వేసి 

సామెతలు 4:16 => అటిట్వారు కీడుచేయనిది నిదిర్ంపరు ఎదుటివారిని పడదోర్యనిది వారికి 

నిదర్రాదు. 

సామెతలు 6:18 => దురోయ్చనలు యోచించు హృదయమును కీడు చేయుటకు తవ్రపడి పరుగులెతుత్ 

పాదములును 

మీకా 7:3 => రెండుచేతులతోను కీడు చేయ పూనుకొందురు, అధిపతులు బహుమానము 

కోరుదురు, నాయ్యాధిపతులు లంచము పుచుచ్కొందురు, గొపప్వారు తమ మోసపు కోరికను 

తెలియజేయుదురు. ఆలాగున వారు ఏకపటుట్గానుండి దాని ముగింతురు. 

రోమీయులకు 3:15 => రకత్ము చిందించుటకు వారి పాదములు పరుగెతుత్చునన్వి. 

ఆదికాండము 13:13 => సొదొమ మనుషుయ్లు దుషుట్లును, యెహోవా దృషిట్కి బహు పాపులునై 

యుండిరి. 
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ఆదికాండము 18:20 => మరియు యెహోవా సొదొమ గొమొఱాఱ్లనుగూరిచ్న మొర గొపప్ది 

గనుకను వాటి పాపము బహు భారమైనది గనుకను 

నిరగ్మకాండము 16:2 => ఆ అరణయ్ములో ఇశార్యేలీయుల సమాజమంతయు మోషే 

అహరోనులమీద సణిగెను. 

నిరగ్మకాండము 23:2 => దుషాక్రయ్ము జరిగించుటకై సమూహమును వెంబడించవదుద్, 

నాయ్యమును తిర్పిప్వేయుటకు సమూహముతో చేరి వాయ్జెయ్ములో సాక్షయ్ము పలుకకూడదు; 

యిరిమ్యా 5:1 => యెరూషలేము వీధులలో అటు ఇటు పరుగెతుత్చు చూచి తెలిసికొనుడి; దాని 

రాజవీధులలో విచారణ చేయుడి; నాయ్యము జరిగించుచు నమమ్కముగానుండ యతిన్ంచుచునన్ ఒకడు 

మీకు కనబడినయెడల నేను దాని క్షమించుదును.  

యిరిమ్యా 5:2 => యెహోవా జీవముతోడు అను మాట పలికినను వారు మోసమునకై పర్మాణము 

చేయుదురు. 

యిరిమ్యా 5:3 => యెహోవా, యథారథ్తమీదనే గదా నీవు దృషిట్ యుంచుచునాన్వు? నీవు వారిని 

కొటిట్తివిగాని వారికి దుఃఖము కలుగలేదు; వారిని కీష్ణింపజేసియునాన్వు గాని వారు శిక్షకు 

లోబడనొలల్కునాన్రు. రాతికంటె తమ ముఖములను కఠినముగా చేసికొనియునాన్రు, మళుల్టకు 

సమమ్తింపరు. 

యిరిమ్యా 5:4 => నేనిటల్నుకొంటిని వీరు ఎనిన్కలేనివారై యుండి యెహోవా మారగ్మును, తమ 

దేవుని నాయ్యవిధిని ఎరుగక బుదిధ్హీనులై యునాన్రు. 

యిరిమ్యా 5:5 => ఘనులైనవారియొదద్కు పోయెదను వారితో మాటలాడెదను, వారు యెహోవా 

మారగ్మును, తమ దేవుని నాయ్యవిధిని ఎరిగినవారై యుందురుగదా అని నేననుకొంటిని. అయితే 

ఒకడును తపప్కుండ వారు కాడిని విరిచినవారుగాను కటల్ను తెంపుకొనినవారుగాను ఉనాన్రు. 

యిరిమ్యా 5:6 => వారు తిరుగుబాటుచేసి బహుగా విశావ్సఘాతకులైరి గనుక అరణయ్మునుండి 

వచిచ్న సింహము వారిని చంపును, అడవి తోడేలు వారిని నాశనము చేయును, చిరుతపులి వారి 

పటట్ణములయొదద్ పొంచియుండును, వాటిలోనుండి బయలుదేరు పర్తివాడు చీలచ్బడును. 
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యిరిమ్యా 5:31 => పర్వకత్లు అబదధ్పర్వచనములు పలికెదరు, యాజకులు వారి పక్షమున ఏలుబడి 

చేసెదరు, ఆలాగు జరుగుట నా పర్జలకు ఇషట్ము; దాని ఫలము నొందునపుప్డు మీరేమి చేయుదురు? 

మతత్యి 27:20 => పర్ధానయాజకులును పెదద్లును, బరబబ్ను విడిపించుమని అడుగుటకును, 

యేసును సంహరించుటకును జనసమూహములను పేర్రేపించిరి 

మతత్యి 27:21 => అధిపతి ఈ యిదద్రిలో నేనెవనిని విడుదల చేయవలెనని మీరు కోరుచునాన్రని 

వారినడుగగా వారు బరబబ్నే అనిరి. 

మతత్యి 27:22 => అందుకు పిలాతు ఆలాగైతే కీర్సత్నబడిన యేసును ఏమిచేతునని వారినడుగగా 

సిలువ వేయుమని అందరును చెపిప్రి. 

మతత్యి 27:23 => అధిపతి ఎందుకు? ఇతడు ఏ దుషాక్రయ్ము చేసెనని అడుగగా వారు సిలువ 

వేయుమని మరి ఎకుక్వగా కేకలువేసిరి. 

మతత్యి 27:24 => పిలాతు అలల్రి ఎకుక్వగుచునన్దే గాని తనవలన పర్యోజనమేమియు లేదని 

గర్హించి, నీళుల్ తీసికొని జనసమూహము ఎదుట చేతులు కడుగుకొని ఈ నీతిమంతుని 

రకత్మునుగూరిచ్ నేను నిరపరాధిని, మీరే చూచుకొనుడని చెపెప్ను. 

మతత్యి 27:25 => అందుకు పర్జలందరు వాని రకత్ము మా మీదను మా పిలల్లమీదను 

ఉండుగాకనిరి. 

ఆదికాండము 19:7 => అనన్లారా, ఇంత పాతకము కటుట్కొనకుడి; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:17 => ఇశార్యేలు కుమారెత్లలో ఎవతెయు వేశయ్గా ఉండకూడదు. 

ఇశార్యేలు కుమారులలో ఎవడును పురుషగామిగా ఉండకూడదు. 

నాయ్యాధిపతులు 19:22 => వారు సంతోషించుచుండగా ఆ ఊరివారిలో కొందరు పోకిరులు ఆ 

యిలుల్ చుటుట్కొని తలుపుకొటిట్ నీ యింటికి వచిచ్న మనుషుయ్ని మేము ఎరుగునటుల్ అతని బయటికి 

తెమమ్ని యింటి యజమానుడైన ఆ ముసలివానితో అనగా 

నాయ్యాధిపతులు 20:5 => గిబియావారు నా మీదికి లేచి రాతిర్ నేనునన్ యిలుల్ చుటుట్కొని ననున్ 

చంపతలచి 
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2 రాజులు 23:7 => మరియు యెహోవా మందిరమందునన్ పురుషగాముల యిండల్ను 

పడగొటిట్ంచెను. అచచ్ట అషేరాదేవికి గుళల్ను అలుల్ సతరీలు వాసము చేయుచుండిరి. 

యిరిమ్యా 44:15 => అపుప్డు తమ భారయ్లు అనయ్దేవతలకు ధూపము వేయుదురని యెరిగియునన్ 

పురుషులందరును, అకక్డ నిలిచియునన్ సతరీలును,  

లూకా 17:28 => లోతు దినములలో జరిగినటుట్ను జరుగును. జనులు తినుచు తార్గుచు కొనుచు 

అముమ్చు నారు నాటుచు ఇండుల్ కటుట్చు నుండిరి. 

రోమీయులకు 5:13 => ఏలయనగా ధరమ్శాసత్రము వచిచ్నదనుక పాపము లోకములో ఉండెను గాని 

ధరమ్శాసత్రము లేనపుప్డు పాపము ఆరోపింపబడదు. 

వచనము 5 

లోతును పిలిచి ఈ రాతిర్ నీయొదద్కు వచిచ్న మనుషుయ్లు ఎకక్డ? మేము వారిని కూడునటుల్ 

మాయొదద్కు వారిని వెలుపలికి తీసికొని రమమ్ని అతనితో చెపప్గా 

లేవీయకాండము 18:22 => సతరీ శయనమువలె పురుష శయనము కూడదు; అది హేయము. 

లేవీయకాండము 20:13 => ఒకడు సతరీతో శయనించినటుట్ పురుషునితో శయనించినయెడల 

వారిదద్రు హేయకిర్యను చేసిరిగనుక వారికి మరణశిక్ష విధింపవలెను; తమ శిక్షకు తామే కారకులు. 

నాయ్యాధిపతులు 19:22 => వారు సంతోషించుచుండగా ఆ ఊరివారిలో కొందరు పోకిరులు ఆ 

యిలుల్ చుటుట్కొని తలుపుకొటిట్ నీ యింటికి వచిచ్న మనుషుయ్ని మేము ఎరుగునటుల్ అతని బయటికి 

తెమమ్ని యింటి యజమానుడైన ఆ ముసలివానితో అనగా 

యెషయా 1:9 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా బహు కొదిద్పాటి శేషము మనకు 

నిలుపనియెడల మనము సొదొమవలె నుందుము గొమొఱాఱ్తో సమానముగా ఉందుము. 

యెషయా 3:9 => వారి ముఖలక్షణమే వారిమీద సాక్షయ్మిచుచ్ను. తమ పాపమును మరుగుచేయక 

సొదొమవారివలె దాని బయలుపరచుదురు. తమకు తామే వారు కీడుచేసికొనియునాన్రు వారికి శర్మ 

యిరిమ్యా 3:3 => కావున వానలు కురియక మానెను, కడవరి వరష్ము లేకపోయియునన్ది, 

అయినను నీకు వయ్భిచార సతరీ ధైరయ్మువంటి ధైరయ్ము గలదు, సిగుగ్ పడనొలల్కునాన్వు. 
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యిరిమ్యా 6:15 => వారు తాము హేయకిర్యలు చేయుచునన్ందున సిగుగ్పడవలసి వచెచ్ను గాని 

వారు ఏమాతర్మును సిగుగ్పడరు; అవమానము నొందితిమని వారికి తోచనేలేదు గనుక 

పడిపోవువారితో వారు పడిపోవుదురు, నేను వారిని విమరిశ్ంచు కాలమున వారు తొటిర్లుల్దురని 

యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

యెహెజేక్లు 16:49 => నీ చెలెల్లైన సొదొమ చేసిన దోషమేదనగా, దానికిని దాని కుమారెత్లకును 

కలిగిన గరవ్మును ఆహార సమృదిధ్యు నిరివ్చారమైన సుఖసిథ్తియు ననునదియే; అది దీనులకును 

దరిదుర్లకును సహాయము చేయకుండెను.  

యెహెజేక్లు 16:51 => షోమోర్ను సహా నీ పాపములలో సగమైన చేయలేదు, అది చేసినవాటి కంటె 

నీవు అతయ్ధికముగా హేయకిర్యలు చేసితివి; నీవు ఇనిన్ హేయకిర్యలు చేసి నీ సహోదరిని 

నిరోద్షురాలినిగా కనుపరచితివి. 

మతత్యి 11:23 => కపెరన్హూమా, ఆకాశము మటుట్నకు హెచిచ్ంపబడెదవా? నీవు 

పాతాళమువరకు దిగిపోయెదవు. నీలో చేయబడిన అదుభ్తములు సొదొమలో చేయబడినయెడల అది 

నేటివరకు నిలిచియుండును. 

మతత్యి 11:24 => విమరశ్దినమందు నీ గతికంటె సొదొమ దేశపువారి గతి ఓరవ్తగినదై 

యుండునని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

రోమీయులకు 1:23 => వారు అక్షయుడగు దేవుని మహిమను క్షయమగు మనుషుయ్ల యొకక్యు, 

పకుష్ల యొకక్యు, చతుషాప్ద జంతువుల యొకక్యు, పురుగుల యొకక్యు, పర్తిమాసవ్రూపముగా 

మారిచ్రి. 

రోమీయులకు 1:24 => ఈ హేతువుచేత వారు తమ హృదయముల దురాశలను అనుసరించి, తమ 

శరీరములను పరసప్రము అవమానపరచుకొనునటుల్ దేవుడు వారిని అపవితర్తకు అపప్గించెను. 

రోమీయులకు 1:26 => అందువలన దేవుడు తుచఛ్మైన అభిలాషలకు వారిని అపప్గించెను. వారి 

సతరీలు సయితము సావ్భావికమైన ధరమ్మును విడిచి సావ్భావిక విరుదధ్మైన ధరమ్మును అనుసరించిరి. 
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రోమీయులకు 1:27 => అటువలె పురుషులు కూడ సతరీయొకక్ సావ్భావికమైన ధరమ్మును విడిచి, 

పురుషులతో పురుషులు అవాచయ్మైనది చేయుచు, తమ తపిప్దమునకు తగిన పర్తిఫలమును పొందుచు 

ఒకరియెడల ఒకరు కామతపుత్లైరి 

1 కొరిందీయులకు 6:9 => అనాయ్యసుథ్లు దేవుని రాజయ్మునకు వారసులు కానేరరని మీకు 

తెలియదా? మోసపోకుడి; జారులైనను విగర్హారాధకులైనను వయ్భిచారులైనను ఆడంగితనము 

గలవారైనను పురుష సంయోగులైనను 

1 తిమోతి 1:10 => హితబోధకు విరోధియైనవాడు మరి ఎవడైనను ఉండినయెడల, అటిట్వానికిని 

నియమింపబడెనుగాని,  

2 తిమోతి 3:13 => అయితే దురజ్నులును వంచకులును ఇతరులను మోసపరచుచు తామును 

మోసపోవుచు అంతకంతకు చెడిపోవుదురు. 

యూదా 1:7 => ఆ పర్కారముగానే సొదొమ గొమొఱాఱ్లును వాటి చుటుట్పటల్నునన్ పటట్ణములును 

వీరివలెనే వయ్భిచారము చేయుచు, పరశరీరానుసారులైనందున నితాయ్గిన్దండన అనుభవించుచు 

దృషాట్ంతముగా ఉంచబడెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:17 => ఇశార్యేలు కుమారెత్లలో ఎవతెయు వేశయ్గా ఉండకూడదు. 

ఇశార్యేలు కుమారులలో ఎవడును పురుషగామిగా ఉండకూడదు. 

1 రాజులు 14:24 => మరియు పురుషగాములు సహా దేశమందుండిరి. ఇశార్యేలీయులయెదుట 

నిలువకుండ యెహోవా వెళల్గొటిట్న జనులు చేయు హేయకిర్యల పర్కారముగా యూదావారును 

చేయుచు వచిచ్రి. 

1 రాజులు 22:46 => తన తండిర్యైన ఆసా దినములలో శేషించియుండిన పురుషగాములను 

అతడు దేశములోనుండి వెళల్గొటెట్ను. 

2 రాజులు 23:7 => మరియు యెహోవా మందిరమందునన్ పురుషగాముల యిండల్ను 

పడగొటిట్ంచెను. అచచ్ట అషేరాదేవికి గుళల్ను అలుల్ సతరీలు వాసము చేయుచుండిరి. 

యోబు 36:14 => కావున వారు యౌవనమందే మృతినొందుదురు వారి బర్దుకు పురుషగాముల 

బర్దుకువంటిదగును. 
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యెహెజేక్లు 16:50 => వారు అహంకరించి నా దృషిట్కి హేయకిర్యలు చేసిరి గనుక నేను దాని 

చూచి వారిని వెళల్గొటిట్తిని. 

వచనము 6 

లోతు వెలుపల దావ్రము నొదద్నునన్ వారి దగగ్రకు వెళి ల్ తన వెనుక తలుపువేసి 

నాయ్యాధిపతులు 19:23 => యింటి యజమానుడైన ఆ మనుషుయ్డు వారియొదద్కు బయలువెళి ల్ నా 

సహోదరులారా, అది కూడదు, అటిట్ దుషాక్రయ్ము చేయకూడదు, ఈ మనుషుయ్డు నా యింటికి వచెచ్ను 

గనుక మీరు ఈ వెఱిఱ్పని చేయకుడి. 

వచనము 7 

అనన్లారా, ఇంత పాతకము కటుట్కొనకుడి; 

ఆదికాండము 19:4 => వారు పండుకొనకముందు ఆ పటట్ణసుథ్లు, అనగా సొదొమ మనుషుయ్లు, 

బాలురును వృదుధ్లును పర్జలందరును నలుదికుక్లనుండి కూడివచిచ్ ఆ యిలుల్ చుటట్వేసి 

లేవీయకాండము 18:22 => సతరీ శయనమువలె పురుష శయనము కూడదు; అది హేయము. 

లేవీయకాండము 20:13 => ఒకడు సతరీతో శయనించినటుట్ పురుషునితో శయనించినయెడల 

వారిదద్రు హేయకిర్యను చేసిరిగనుక వారికి మరణశిక్ష విధింపవలెను; తమ శిక్షకు తామే కారకులు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:17 => ఇశార్యేలు కుమారెత్లలో ఎవతెయు వేశయ్గా ఉండకూడదు. 

ఇశార్యేలు కుమారులలో ఎవడును పురుషగామిగా ఉండకూడదు. 

నాయ్యాధిపతులు 19:23 => యింటి యజమానుడైన ఆ మనుషుయ్డు వారియొదద్కు బయలువెళి ల్ నా 

సహోదరులారా, అది కూడదు, అటిట్ దుషాక్రయ్ము చేయకూడదు, ఈ మనుషుయ్డు నా యింటికి వచెచ్ను 

గనుక మీరు ఈ వెఱిఱ్పని చేయకుడి. 

1 సమూయేలు 30:23 => అందుకు దావీదు వారితో ఇటల్నెను నా సహోదరులారా, యెహోవా 

మనలను కాపాడి మనమీదికి వచిచ్న యీ దండును మనకపప్గించి మనకు దయచేసిన దాని 

విషయములో మీరు ఈలాగున చేయకూడదు. 

Page  of 1223 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

1 సమూయేలు 30:24 => మీరు చెపిప్నది యెవరు ఒపుప్కొందురు? యుదధ్మునకు పోయినవాని 

భాగమెంతో సామానునొదద్ నిలిచిన వాని భాగము అంతే అని వాడుక మాట; అందరు సమముగానే 

పాలు పంచుకొందురు గదా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:26 => మరియు యావదూభ్మిమీద కాపురముండుటకు ఆయన 

యొకనినుండి పర్తి జాతిమనుషుయ్లను సృషిట్ంచి, వారు ఒకవేళ దేవునిని తడవులాడి కనుగొందురేమో 

యని,  

రోమీయులకు 1:24 => ఈ హేతువుచేత వారు తమ హృదయముల దురాశలను అనుసరించి, తమ 

శరీరములను పరసప్రము అవమానపరచుకొనునటుల్ దేవుడు వారిని అపవితర్తకు అపప్గించెను. 

1 కొరిందీయులకు 6:9 => అనాయ్యసుథ్లు దేవుని రాజయ్మునకు వారసులు కానేరరని మీకు 

తెలియదా? మోసపోకుడి; జారులైనను విగర్హారాధకులైనను వయ్భిచారులైనను ఆడంగితనము 

గలవారైనను పురుష సంయోగులైనను 

1 కొరిందీయులకు 6:10 => దొంగలైనను లోభులైనను తార్గుబోతులైనను దూషకులైనను 

దోచుకొనువారైనను దేవుని రాజయ్మునకు వారసులు కానేరరు. 

1 కొరిందీయులకు 6:11 => మీలో కొందరు అటిట్వారైయుంటిరి గాని, పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ 

నామమునను మన దేవుని ఆతమ్యందును మీరు కడుగబడి, పరిశుదధ్పరచబడినవారై నీతిమంతులుగా 

తీరచ్బడితిరి. 

యూదా 1:7 => ఆ పర్కారముగానే సొదొమ గొమొఱాఱ్లును వాటి చుటుట్పటల్నునన్ పటట్ణములును 

వీరివలెనే వయ్భిచారము చేయుచు, పరశరీరానుసారులైనందున నితాయ్గిన్దండన అనుభవించుచు 

దృషాట్ంతముగా ఉంచబడెను. 

ఆదికాండము 31:32 => ఎవరియొదద్ నీ దేవతలు కనబడునో వారు బర్దుకకూడదు. నీవు 

నాయొదద్నునన్ వాటిని మన బంధువుల యెదుట వెదకి నీ దానిని తీసికొనుమని లాబానుతో చెపెప్ను. 

రాహేలు వాటిని దొంగిలెనని యాకోబునకు తెలియలేదు.  

నిరగ్మకాండము 23:2 => దుషాక్రయ్ము జరిగించుటకై సమూహమును వెంబడించవదుద్, 

నాయ్యమును తిర్పిప్వేయుటకు సమూహముతో చేరి వాయ్జెయ్ములో సాక్షయ్ము పలుకకూడదు; 
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నాయ్యాధిపతులు 9:26 => ఎబెదు కుమారుడైన గాలును అతని బంధువులును వచిచ్ షెకెమునకు 

చేరగా షెకెము యజమానులు అతని ఆశర్యించిరి. 

2 పేతురు 2:7 => దురామ్రుగ్ల కామవికారయుకత్మైన నడవడిచేత బహు బాధపడిన నీతిమంతుడగు 

లోతును తపిప్ంచెను. 

వచనము 8 

ఇదిగో పురుషుని కూడని యిదద్రు కుమారెత్లు నాకునాన్రు. సెలవైతే వారిని మీయొదద్కు వెలుపలికి 

తీసికొని వచెచ్దను, వారిని మీ మనసుస్ వచిచ్నటుల్ చేయుడి. 

నిరగ్మకాండము 32:22 => అహరోను నా యేలినవాడా, నీ కోపము మండనియయ్కుము. ఈ పర్జలు 

దురామ్రుగ్లను మాట నీవెరుగుదువు. 

ఆదికాండము 19:31 => అటుల్ండగా అకక్ తన చెలెల్లితో మన తండిర్ ముసలివాడు; 

సరవ్లోకమరాయ్ద చొపుప్న మనతో పోవుటకు లోకములో ఏ పురుషుడును లేడు. 

ఆదికాండము 19:32 => మన తండిర్కి దార్కాష్రసము తార్గించి అతనితో శయనించి మన 

తండిర్వలన సంతానము కలుగచేసికొందము రమమ్ని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 19:33 => ఆ రాతిర్ వారు తమ తండిర్కి దార్కాష్రసము తార్గించిన తరువాత అతని 

పెదద్కుమారెత్ లోపలికి వెళి ల్ తన తండిర్తో శయనించెను. కాని ఆమె ఎపుప్డు శయనించెనో యెపుప్డు 

లేచిపోయెనో అతనికి తెలియలేదు. 

ఆదికాండము 19:34 => మరునాడు అకక్ తన చెలెల్లిని చూచి నినన్టి రాతిర్ నా తండిర్తో నేను 

శయనించితిని; ఈ రాతిర్ అతనికి దార్కాష్రసము తార్గించిన తరువాత నీవు లోపలికి వెళి ల్ అతనితో 

శయనించుము; ఆలాగున మన తండిర్వలన సంతానము కలుగజేసికొందమని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 19:35 => ఆ రాతిర్యు వారు తమ తండిర్కి దార్కాష్రసము తార్గించిరి. అపుప్డా చినన్ది 

లేచి అతనితో శయనించెను. ఆమె యెపుప్డు శయనించెనో యెపుప్డు లేచిపోయెనో అతనికి 

తెలియలేదు. 
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ఆదికాండము 19:36 => ఆలాగున లోతు యొకక్ యిదద్రు కుమారెత్లు తమ తండిర్వలన 

గరభ్వతులైరి. 

ఆదికాండము 19:37 => వారిలో పెదద్ది కుమారుని కని వానికి మోయాబను పేరు పెటెట్ను. అతడు 

నేటివరకు మోయాబీయులకు మూలపురుషుడుగా ఎంచబడును. 

ఆదికాండము 19:38 => చినన్దికూడ కుమారుని కని వానికి బెనన్మిమ్ అను పేరు పెటెట్ను. అతడు 

నేటివరకు అమోమ్నీయులకు మూలపురుషుడుగా ఎంచబడును. 

ఆదికాండము 42:37 => అందుకు రూబేను నేనతని నీయొదద్కు తీసికొని రానియెడల నా యిదద్రు 

కుమారులను నీవు చంపవచుచ్ను; అతని నాచేతికపప్గించుము, అతని మరల నీయొదద్కు తీసికొని 

వచిచ్ అపప్గించెదనని తన తండిర్తో చెపెప్ను 

నాయ్యాధిపతులు 19:24 => ఇదిగో కనయ్కయైన నా కుమారెత్యును ఆ మనుషుయ్ని ఉపపతిన్యు 

నునాన్రు. నేను వారిని బయటికి తీసికొనివచెచ్దను, మీరు వారిని నీచపరచి మీ యిషట్పర్కారముగా 

వారియెడల జరిగింపవచుచ్ను గాని యీ మనుషుయ్నియెడల ఈ వెఱిఱ్పని చేయకుడని వారితో 

చెపెప్నుగాని 

మారుక్ 9:6 => వారు మిగుల భయపడిరి గనుక తాను చెపప్వలసినదేమో అతనికి తెలియలేదు. 

రోమీయులకు 3:8 => మేలు కలుగుటకు కీడు చేయుదమని మేము చెపుప్చునాన్మని, కొందరు 

మముమ్ను దూషించి చెపుప్ పర్కారము మేమెందుకు చెపప్రాదు? అటిట్వారికి కలుగు శికాష్విధి నాయ్యమే. 

ఆదికాండము 18:5 => కొంచెము ఆహారము తెచెచ్దను; మీ పార్ణములను బలపరచుకొనుడి; 

తరువాత మీరు వెళల్వచుచ్ను; ఇందు నిమితత్ము గదా మీ దాసునియొదద్కు వచిచ్తిరనెను. వారు నీవు 

చెపిప్నటుల్ చేయుమనగా 

నాయ్యాధిపతులు 9:15 => ముండల్పొద మీరు నిజముగా ననున్ మీమీద రాజుగా నియమించుకొన 

గోరినయెడల రండి నా నీడను ఆశర్యించుడి; లేదా అగిన్ నాలోనుండి బయలుదేరి లెబానోను 

దేవదారు చెటల్ను కాలిచ్వేయునని చెటల్తో చెపెప్ను. 

యెషయా 58:7 => నీ ఆహారము ఆకలిగొనినవారికి పెటుట్టయు నీ రకత్సంబంధికి ముఖము 

తపిప్ంపకుండుటయు దికుక్మాలిన బీదలను నీ యింట చేరుచ్కొనుటయు  
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ఆదికాండము 19:36 => ఆలాగున లోతు యొకక్ యిదద్రు కుమారెత్లు తమ తండిర్వలన 

గరభ్వతులైరి. 

2 సమూయేలు 13:13 => నీవును ఇశార్యేలీయులలో దురామ్రుగ్డవగుదువు; అయితే ఇందునుగూరిచ్ 

రాజుతో మాటలాడుము; 

సామెతలు 9:7 => అపహాసకులకు బుదిధ్చెపుప్వాడు తనకే నింద తెచుచ్కొనును. భకిత్హీనులను 

గదిద్ంచువానికి అవమానమే కలుగును. 

2 పేతురు 2:7 => దురామ్రుగ్ల కామవికారయుకత్మైన నడవడిచేత బహు బాధపడిన నీతిమంతుడగు 

లోతును తపిప్ంచెను. 

వచనము 9 

ఈ మనుషుయ్లు నా యింటినీడకు వచిచ్యునాన్రు గనుక వారిని మీరేమి చేయకూడదని చెపిప్నపుప్డు 

వారు నీవు అవతలికి పొమమ్నిరి. మరియు వారు వీడెవడో మనలోనికి పరదేశిగావచిచ్ తీరప్రిగానుండ 

చూచుచునాన్డు; కాగా వారికంటె నీకు ఎకుక్వ కీడు చేసెదమని చెపిప్ లోతు అను ఆ మనుషుయ్నిమీద 

దొమిమ్గాపడి తలుపు పగులగొటుట్టకు సమీపించిరి. 

1 సమూయేలు 17:44 => నా దగగ్రకు రముమ్, నీ మాంసమును ఆకాశ పకుష్లకును భూమృగముల 

కును ఇచిచ్వేతునని ఆ ఫిలిషీత్ యుడు దావీదుతో అనగా 

1 సమూయేలు 25:17 => అయితే మా యజమానునికిని అతని ఇంటివారికందరికిని వారు 

కీడుచేయ నిశచ్యించియునాన్రు గనుక ఇపుప్డు నీవు చేయవలసినదానిని బహు జాగర్తత్గా 

ఆలోచించుము. మన యజమానుడు బహు పనికిమాలినవాడు, ఎవనిని తనతో మాటలాడనీయడు 

అనెను. 

సామెతలు 9:7 => అపహాసకులకు బుదిధ్చెపుప్వాడు తనకే నింద తెచుచ్కొనును. భకిత్హీనులను 

గదిద్ంచువానికి అవమానమే కలుగును. 

సామెతలు 9:8 => అపహాసకుని గదిద్ంపకుము గదిద్ంచినయెడల వాడు నినున్ దేవ్షించును. జాఞ్నము 

గలవానిని గదిద్ంపగా వాడు నినున్ పేర్మించును. 
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యెషయా 65:5 => వారు మా దాపునకు రావదుద్ ఎడముగా ఉండుము నీకంటె మేము 

పరిశుదుధ్లమని చెపుప్దురు; వీరు నా నాసికారంధర్ములకు పొగవలెను దినమంతయు మండుచుండు 

అగిన్వలెను ఉనాన్రు.  

యిరిమ్యా 3:3 => కావున వానలు కురియక మానెను, కడవరి వరష్ము లేకపోయియునన్ది, 

అయినను నీకు వయ్భిచార సతరీ ధైరయ్మువంటి ధైరయ్ము గలదు, సిగుగ్ పడనొలల్కునాన్వు. 

యిరిమ్యా 6:15 => వారు తాము హేయకిర్యలు చేయుచునన్ందున సిగుగ్పడవలసి వచెచ్ను గాని 

వారు ఏమాతర్మును సిగుగ్పడరు; అవమానము నొందితిమని వారికి తోచనేలేదు గనుక 

పడిపోవువారితో వారు పడిపోవుదురు, నేను వారిని విమరిశ్ంచు కాలమున వారు తొటిర్లుల్దురని 

యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

యిరిమ్యా 8:12 => తాము హేయమైన కిర్యలు చేయుచునన్ందున సిగుగ్పడవలసి వచెచ్ను గాని 

వారేమాతర్మును సిగుగ్పడరు; అవమానము నొందితిమని వారికి తోచనేలేదు గనుక పడిపోవువారిలో 

వారు పడిపోవుదురు; నేను వారిని విమరిశ్ంచుకాలమున వారు తొటిర్లుల్దురని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు 

మతత్యి 7:6 => పరిశుదధ్మైనది కుకక్లకు పెటట్కుడి, మీ ముతయ్ములను పందులయెదుట వేయకుడి; 

వేసినయెడల అవి యొకవేళ వాటిని కాళళ్తో తొర్కిక్ మీమీద పడి మిముమ్ను చీలిచ్వేయును. 

ఆదికాండము 13:12 => అబార్ము కనానులో నివసించెను. లోతు ఆ మైదానమందునన్ పటట్ణముల 

పర్దేశములలో కాపురముండి సొదొమ దగగ్ర తన గుడారము వేసికొనెను.  

నిరగ్మకాండము 2:14 => అపుప్డతడు అనాయ్యము చేసినవాని చూచి నీవేల నీ పొరుగువాని 

కొటుట్చునాన్వని అడుగగా అతడు మామీద నినున్ అధికారినిగాను తీరప్రినిగాను నియమించిన 

వాడెవడు? నీవు ఆ ఐగుపీత్యుని చంపినటుల్ ననున్ను చంపవలెనని అనుకొనుచునాన్వా అనెను. 

అందుకు మోషే - నిశచ్యముగా ఈ సంగతి బయలుపడెననుకొని భయపడెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:26 => మరునాడు ఇదద్రు పోటాల్డుచుండగా అతడు వారిని చూచి 

అయయ్లారా, మీరు సహోదరులు; మీరెందుకు ఒకనికొకడు అనాయ్యము చేసికొనుచునాన్రని చెపిప్ 

వారిని సమాధానపరచ జూచెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:27 => అయినను తన పొరుగువానికి అనాయ్యము చేసినవాడు మా మీద 

అధికారినిగాను తీరప్రినిగాను నినున్ నియమించిన వాడెవడు? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:28 => నీవు నినన్ ఐగుపీత్యుని చంపినటుట్ ననున్ను చంపదలచి 

యునాన్వా అని అతనిని తోర్సివేసెను. 

2 పేతురు 2:7 => దురామ్రుగ్ల కామవికారయుకత్మైన నడవడిచేత బహు బాధపడిన నీతిమంతుడగు 

లోతును తపిప్ంచెను. 

2 పేతురు 2:8 => ఆ నీతిమంతుడు వారి మధయ్ను కాపురముండి, తాను చూచినవాటిని బటిట్యు 

వినినవాటిని బటిట్యు, వారి అకర్మమైన కిర్యల విషయములో దినదినము నీతిగల తన మనసుస్ను 

నొపిప్ంచుకొనుచు వచెచ్ను. 

ఆదికాండము 11:6 => అపుప్డు యెహోవా ఇదిగో జనము ఒకక్టే; వారికందరికి భాష ఒకక్టే; 

వారు ఈ పని ఆరంభించియునాన్రు. ఇకమీదట వారు చేయదలచు ఏ పనియైనను చేయకుండ వారికి 

ఆటంకమేమియు నుండదు 

1 సమూయేలు 2:16 => ఈ క్షణమందే వారు కొర్వువ్ను దహింతురు, తరువాత నీ మనసుస్ 

వచిచ్నంతమటుట్కు తీసికొనవచుచ్నని వానితో ఆ మనిషి చెపిప్నయెడల వాడు ఆలాగువదుద్ ఇపుప్డే 

యియయ్వలెను, లేనియెడల బలవంతముచేత తీసికొందుననును. 

సామెతలు 14:16 => జాఞ్నము గలవాడు భయపడి కీడునుండి తొలగును బుదిధ్హీనుడు విఱ ఱ్వీగి 

నిరభ్యముగా తిరుగును. 

సామెతలు 17:12 => పిలల్లను పోగొటుట్కొనిన యెలుగుబంటిని ఎదురొక్నవచుచ్ను గాని మూరఖ్పు 

పనులు చేయుచునన్ మూరు ఖ్ని ఎదురొక్నరాదు 

సామెతలు 27:3 => రాయి బరువు ఇసుక భారము మూఢుని కోపము ఆ రెంటికంటె బరువు. 

పర్సంగి 9:3 => అందరికిని ఒకక్టే గతి సంభవించును, సూరుయ్నికిర్ంద జరుగువాటనిన్టిలో ఇది 

బహు దుఃఖకరము, మరియు నరుల హృదయము చెడుతనముతో నిండియునన్ది, వారు 

బర్దుకుకాలమంతయు వారి హృదయమందు వెఱిఱ్తనముండును, తరువాత వారు మృతులయొదద్కు 

పోవుదురు ఇదియును దుఃఖకరము. 
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పర్సంగి 10:13 => వాని నోటిమాటల పార్రంభము బుదిధ్హీనత, వాని పలుకుల ముగింపు 

వెఱిఱ్తనము. 

దానియేలు 3:19 => అందుకు నెబుకదెన్జరు అతాయ్గర్హము నొందినందున షదర్కు, మేషాకు, 

అబేదెన్గోయను వారి విషయములో ఆయన ముఖము వికారమాయెను గనుక గుండము ఎపప్టికనన్ 

ఏడంతలు వేడిమిగా చేయుమని యాజఞ్ ఇచెచ్ను. 

దానియేలు 3:20 => మరియు తన సైనయ్ములో నుండు బలిషు ఠ్లలో కొందరిని పిలువ నంపించి 

షదర్కును, మేషాకును, అబేదెన్గోను బంధించి వేడిమి గలిగి మండుచునన్ ఆ గుండములో వేయుడని 

ఆజఞ్ ఇయయ్గా 

దానియేలు 3:21 => వారు వారి అంగీలను నిలువుటంగీలను పైవసత్రములను తకిక్న వసత్రములను 

తియయ్కయే, యునన్పాటున ముగుగ్రిని వేడిమి గలిగి మండుచునన్ ఆ గుండము నడుమ పడవేసిరి. 

దానియేలు 3:22 => రాజాజఞ్ తీవర్మైనందునను గుండము మికిక్లి వేడిమిగలదైనందునను షదర్కు, 

మేషాకు, అబేదెన్గోలను విసిరివేసిన ఆ మనుషుయ్లు అగిన్జావ్లలచేత కాలచ్బడి చనిపోయిరి. 

సామెతలు 5:12 => అయోయ్, ఉపదేశము నేనెటుల్ తోర్సివేసితిని? నా హృదయము గదిద్ంపు నెటుల్ 

తృణీకరించెను? 

యెహెజేక్లు 16:49 => నీ చెలెల్లైన సొదొమ చేసిన దోషమేదనగా, దానికిని దాని కుమారెత్లకును 

కలిగిన గరవ్మును ఆహార సమృదిధ్యు నిరివ్చారమైన సుఖసిథ్తియు ననునదియే; అది దీనులకును 

దరిదుర్లకును సహాయము చేయకుండెను.  

మతత్యి 26:61 => తుదకు ఇదద్రు మనుషుయ్లు వచిచ్ వీడు దేవాలయమును పడగొటిట్, మూడు 

దినములలో దానిని కటట్గలనని చెపెప్ననిరి. 

యోహాను 7:52 => వారు నీవును గలిలయుడవా? విచారించి చూడుము, గలిలయలో ఏ పర్వకత్యు 

పుటట్డనిరి. 

యోహాను 9:34 => అందుకు వారు నీవు కేవలము పాపివై పుటిట్నవాడవు, నీవు మాకు బోధింప 

వచిచ్తివా అని వానితో చెపిప్ వాని వెలివేసిరి. 

Page  of 1230 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:18 => వారీలాగు చెపిప్ తమకు బలి అరిప్ంపకుండ సమూహములను 

ఆపుట బహు పర్యాసమాయెను. 

వచనము 10 

అయితే ఆ మనుషుయ్లు తమచేతులు చాపి లోతును ఇంటిలోపలికి తమయొదద్కు తీసికొని తలుపు 

వేసిరి. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 11 

అపుప్డు వారు పినన్లు మొదలుకొని పెదద్లవరకు ఆ ఇంటి దావ్రము దగగ్రనునన్ వారికి కనుమబుబ్ 

కలుగజేయగా వారు దావ్రము కనుగొనలేక విసికిరి. 

2 రాజులు 6:18 => ఆ దండువారు అతని సమీపించినపుప్డు ఎలీషా ఈ జనులను అంధతవ్ముతో 

మొతుత్మని యెహోవాను వేడుకొనగా ఆయన ఎలీషా చేసిన పార్రథ్నచొపుప్న వారిని అంధతవ్ముతో 

మొతెత్ను. 

2 రాజులు 6:18 => ఆ దండువారు అతని సమీపించినపుప్డు ఎలీషా ఈ జనులను అంధతవ్ముతో 

మొతుత్మని యెహోవాను వేడుకొనగా ఆయన ఎలీషా చేసిన పార్రథ్నచొపుప్న వారిని అంధతవ్ముతో 

మొతెత్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:11 => ఇదిగో పర్భువు తనచెయియ్ నీమీద ఎతిత్యునాన్డు; నీవు 

కొంతకాలము గుర్డిడ్వాడవై సూరుయ్ని చూడకుందువని చెపెప్ను. వెంటనే మబుబ్ను చీకటియు అతని 

కమెమ్ను గనుక అతడు తిరుగుచు ఎవరైన చెయియ్పటుట్కొని నడిపింతురా అని వెదకుచుండెను. 

పర్సంగి 10:15 => ఊరికి పోవు తోర్వ యెరుగనివారై బుదిధ్హీనులు తమ పర్యాసచేత 

ఆయాసపడుదురు. 

యెషయా 57:10 => నీ దూర పర్యాణముచేత నీవు పర్యాసపడినను అది అసాధయ్మని 

నీవనుకొనలేదు నీవు బలము తెచుచ్కొంటిని గనుక నీవు సొమమ్సిలల్లేదు. 
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యిరిమ్యా 2:36 => నీ మారగ్ము మారుచ్కొనుటకు నీవేల ఇటు అటు తిరుగులాడుచునాన్వు? నీవు 

అషూష్రును ఆధారము చేసికొని సిగుగ్పడినటుల్ ఐగుపుత్ను ఆధారము చేసికొని సిగుగ్పడెదవు. 

1 రాజులు 13:4 => బేతేలునందునన్ బలిపీఠమునుగూరిచ్ ఆ దైవజనుడు పర్కటించిన మాట రాజైన 

యరొబాము విని, బలిపీఠముమీదనుండి తన చెయియ్ చాపి, వానిని పటుట్కొనుమని చెపప్గా అతడు 

చాపిన చెయియ్ యెండిపోయెను; దానిని వెనుకకు తీసికొనుటకు అతనికి శకిత్ లేకపోయెను. 

1 రాజులు 22:31 => సరియారాజు తన రథములమీద అధికారులైన ముపప్ది ఇదద్రు అధిపతులను 

పిలిపించి అలుప్లతోనైనను ఘనులతోనైనను మీరు పోటాల్డవదుద్; ఇశార్యేలురాజుతో మాతర్మే 

పోటాల్డుడని ఆజఞ్ ఇచిచ్యుండగా 

2 రాజులు 23:2 => యూదావారినందరిని యెరూషలేము కాపురసుథ్లనందరిని, యాజకులను 

పర్వకత్లను అలుప్లనేమి ఘనులనేమి జనులందరిని పిలుచుకొని, యెహోవా మందిరమునకు వచిచ్ 

వారు వినుచుండగా, యెహోవా మందిరమందు దొరకిన నిబంధన గర్ంథములోని మాటలనిన్టిని 

చదివించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:13 => పినన్లేగాని పెదద్లేగాని పురుషులేగాని సతరీలే గాని ఇశార్యేలీయుల 

దేవుడైన యెహోవాయొదద్ విచారణ చేయనివారికందరికిని మరణము విధించుదుమనియు నిషక్రష్ 

చేసికొనిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:30 => సిరియా రాజు మీరు ఇశార్యేలు రాజుతోనే యుదధ్ము చేయుడి, 

అధములతోనైనను అధికులతోనైనను చేయవదద్ని తనతో కూడనునన్ తన రథాధిపతులకు ఆజఞ్ 

ఇచిచ్యుండెను. 

యోబు 12:25 => వారు వెలుగులేక చీకటిలో తడబడుచుందురు మతుత్గొనినవాడు తూలునటుల్ 

ఆయన వారిని తూలచేయును. 

యిరిమ్యా 9:5 => సతయ్ము పలుకక పర్తివాడును తన పొరుగువానిని వంచించును, 

అబదధ్ములాడుట తమ నాలుకలకు అభాయ్సము చేసియునాన్రు, ఎదుటివాని తపుప్లు పటట్వలెనని 

పర్యాసపడుదురు. 
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లూకా 11:34 => నీ దేహమునకు దీపము నీ కనేన్ గనుక, నీ కనున్ తేటగానుంటె నీ దేహమంతయు 

వెలుగుమయమై యుండును; అది చెడినదైతే నీ దేహమును చీకటిమయమై యుండును. 

యోహాను 8:59 => కాబటిట్ వారు ఆయనమీద రువువ్టకు రాళుల్ ఎతిత్రి గాని యేసు దాగి 

దేవాలయములోనుండి బయటికి వెళి ల్పోయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:8 => సౌలు నేలమీదనుండి లేచి కనున్లు తెరచినను ఏమియు 

చూడలేకపోయెను గనుక వారతని చెయియ్ పటుట్కొని దమసుక్లోనికి నడిపించిరి. 

వచనము 12 

అపుప్డా మనుషుయ్లు లోతుతో ఇకక్డ నీకు మరియెవరునాన్రు? నీ అలుల్ని నీ కుమారులను నీ 

కుమారెత్లను ఈ ఊరిలో నీకు కలిగినవారినందరిని వెలుపలికి తీసికొనిరముమ్; 

ఆదికాండము 7:1 => యెహోవా ఈ తరమువారిలో నీవే నా యెదుట నీతిమంతుడవై యుండుట 

చూచితిని గనుక నీవును నీ యింటివారును ఓడలో పర్వేశించుడి. 

సంఖాయ్కాండము 16:26 => అతడు ఈ దుషుట్ల గుడారములయొదద్నుండి తొలగిపోవుడి; మీరు వారి 

పాపములనిన్టిలో పాలివారై నశింపక యుండునటుల్ వారికి కలిగినదేదియు ముటట్కుడి అని ఆ 

సమాజముతో అనెను. 

యెహోషువ 6:22 => అయితే యెహోషువ ఆ వేశయ్ యింటికి వెళి ల్ మీరు ఆమెతో పర్మాణము 

చేసినటుల్ ఆమెను ఆమెకు కలిగిన వారినందరిని అకక్డనుండి తోడుకొని రండని దేశమును వేగు 

చూచిన యిదద్రు మనుషుయ్లతో చెపప్గా 

యెహోషువ 6:23 => వేగులవారైన ఆ మనుషుయ్లు పోయి రాహాబును ఆమె తండిర్ని ఆమె తలిల్ని 

ఆమె సహోదరులను ఆమెకు కలిగిన వారినందరిని వెలుపలికి తోడుకొని వచిచ్రి; ఆమె యింటివారి 

నందరిని వారు వెలుపలికి తోడుకొని ఇశార్యేలీయుల పాళెము వెలుపట వారిని నివసింపజేసిరి. 

యిరిమ్యా 32:39 => మరియు వారికిని వారి కుమారులకును మేలు కలుగుటకై వారు నితయ్ము 

నాకు భయపడునటుల్ నేను వారికి ఏకహృదయమును ఏక మారగ్మును దయచేయుదును. 
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2 పేతురు 2:7 => దురామ్రుగ్ల కామవికారయుకత్మైన నడవడిచేత బహు బాధపడిన నీతిమంతుడగు 

లోతును తపిప్ంచెను. 

2 పేతురు 2:9 => భకుత్లను శోధనలోనుండి తపిప్ంచుటకును, దురీ ణ్తిపరులను ముఖయ్ముగా 

మలినమైన దురాశ కలిగి శరీరానుసారముగా నడుచుకొనుచు, పర్భుతవ్మును నిరాకరించుచు, 

ఆదికాండము 19:14 => లోతు బయటికి వెళి ల్ తన కుమారెత్లను పెండాల్డనైయునన్ తన అలుల్ళల్తో 

మాటలాడి లెండి, ఈ చోటు విడిచిపెటిట్ రండి; యెహోవా ఈ పటట్ణమును నాశనము 

చేయబోవుచునాన్డని చెపెప్ను. అయితే అతడు తన అలుల్ళల్ దృషిట్కి ఎగతాళి చేయువానివలె నుండెను. 

ఆదికాండము 19:17 => ఆ దూతలు వారిని వెలుపలికి తీసికొని వచిచ్న తరువాత ఆయన నీ 

పార్ణమును దకిక్ంచుకొనునటుల్ పారిపొముమ్, నీ వెనుక చూడకుము, ఈ మైదానములో ఎకక్డను 

నిలువక నీవు నశించిపోకుండ ఆ పరవ్తమునకు పారిపొమమ్ని చెపప్గా  

ఆదికాండము 19:22 => నీవు తవ్రపడి అకక్డికి తపిప్ంచుకొని పొముమ్; నీవకక్డ చేరువరకు 

నేనేమియు చేయలేననెను. అందుచేత ఆ ఊరికి సోయరు అను పేరు పెటట్బడెను. 

పర్కటన 18:4 => మరియు ఇంకొక సవ్రము పరలోకములోనుండి ఈలాగు చెపప్గా వింటిని నా 

పర్జలారా, మీరు దాని పాపములలో పాలివారు కాకుండునటుల్ను, దాని తెగుళల్లో ఏదియు మీకు 

పార్పిత్ంపకుండు నటుల్ను దానిని విడిచి రండి. 

యెహోషువ 2:18 => నీవు మముమ్ను దించిన ఈ కిటికీకి ఈ ఎఱ ఱ్ని దారమును కటిట్, నీ తండిర్ని నీ 

తలిల్ని నీ అనన్దముమ్లను నీ తండిర్ యింటివారినందరిని నీయింట చేరుచ్కొనుము. 

1 సమూయేలు 15:6 => ఇశార్యేలీయులు ఐగుపుత్లోనుండి వచిచ్నపుప్డు మీరు వారికి ఉపకారము 

చేసితిరి గనుక అమాలేకీయులతోకూడ నేను మిముమ్ను నాశనము చేయకుండునటుల్ మీరు 

వారిలోనుండి బయలుదేరి పోవుడని కేనీయులకు వరత్మానము పంపగా కేనీయులు 

అమాలేకీయులలోనుండి వెళి ల్పోయిరి. 

యిరిమ్యా 51:45 => నా జనులారా, మీరు దానిలోనుండి బయటకు వెళుల్డి యెహోవా 

కోపాగిన్నుండి తపిప్ంచుకొనుడి మీ పార్ణములను రకిష్ంచుకొనుడి  
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వచనము 13 

మేము ఈ చోటు నాశనము చేయవచిచ్తివిు; వారినిగూరిచ్న మొర యెహోవా సనిన్ధిలో గొపప్దాయెను 

గనుక దాని నాశనము చేయుటకు యెహోవా మముమ్ను పంపెనని చెపప్గా 

ఆదికాండము 13:13 => సొదొమ మనుషుయ్లు దుషుట్లును, యెహోవా దృషిట్కి బహు పాపులునై 

యుండిరి. 

ఆదికాండము 18:20 => మరియు యెహోవా సొదొమ గొమొఱాఱ్లనుగూరిచ్న మొర గొపప్ది 

గనుకను వాటి పాపము బహు భారమైనది గనుకను 

యాకోబు 5:4 => ఇదిగో మీ చేలు కోసిన పనివారికియయ్క, మీరు మోసముగా బిగపటిట్న కూలి 

మొఱ ఱ్పెటుట్చునన్ది. మీ కోతవారి కేకలు సైనయ్ములకు అధిపతియగు పర్భువు యొకక్ చెవులలో 

చొచిచ్యునన్వి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:15 => యెరూషలేమును నాశనము చేయుటకై దేవుడు ఒక దూతను 

పంపెను; అతడు నాశనము చేయబోవుచుండగా యెహోవా చూచి ఆ చేటు విషయమై సంతాపమొంది 

నాశనముచేయు దూతతో చాలును, ఇపుప్డు నీ చెయియ్ ఆపుమని సెలవియయ్గా ఆ దూత 

యెబూసీయుడైన ఒరాన్ను కళల్మునొదద్ నిలిచెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:16 => దావీదు కనున్లెతిత్ చూడగా, భూమాయ్కాశముల మధయ్ను 

నిలుచుచు, వరదీసిన కతిత్ చేతపటుట్కొని దానిని యెరూషలేముమీద చాపిన యెహోవా దూత 

కనబడెను. అపుప్డు దావీదును పెదద్లును గోనె పటట్లు కపుప్కొనినవారై సాషాట్ంగపడగా 

కీరత్నలు 11:5 => యెహోవా నీతిమంతులను పరిశీలించును దుషుట్లును బలాతాక్రాసకుత్లును 

ఆయనకు అసహుయ్లు, 

కీరత్నలు 11:6 => దుషుట్లమీద ఆయన ఉరులు కురిపించును అగిన్గంధకములును వడగాలియు 

వారికి పానీయభాగమగును. 

యెషయా 3:11 => దుషుట్లకు శర్మ, వారి కిర్యల ఫలము వారికి కలుగును.  
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యెషయా 36:10 => యెహోవా సెలవునొందకయే యీ దేశమును పాడుచేయుటకు నేను 

వచిచ్తినా? లేదు ఆ దేశముమీదికి పోయి దాని పాడుచేయుమని యెహోవా నాకు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను అని 

చెపెప్ను. 

యెషయా 37:36 => అంతట యెహోవా దూత బయలుదేరి అషూష్రువారి దండు పేటలో లక్ష 

యెనుబదియైదువేలమందిని మొతెత్ను ; ఉదయమున జనులు లేవగా వారందరును 

మృతకళేబరములుగా ఉండిరి. 

యెహెజేక్లు 9:5 => నేను వినుచుండగా వారికీలాగు సెలవిచెచ్ను మీరు పటట్ణములో వాని 

వెంటపోయి నా పరిశుదధ్ సథ్లము దగగ్ర మొదలుపెటిట్, కటాక్షమైనను కనికరమైనను లేకుండ అందరిని 

హతము చేయుడి. 

యెహెజేక్లు 9:6 => అందరు నశించునటుల్ ఎవరిని విడిచిపెటట్క, పెదద్వారిని చినన్వారిని కనయ్కలను 

పిలల్లను సతరీలను చంపవలెను గాని, ఆ గురుతు ఎవరికుండునో వారిని ముటట్కూడదు. వారు 

మందిరము ముందరనునన్ పెదద్లను హతముచేయ మొదలుపెటట్గా 

మతత్యి 13:41 => మనుషయ్కుమారుడు తన దూతలను పంపును; వారాయన రాజయ్ములోనుండి 

ఆటంకములగు సకలమైనవాటిని దురీన్తిపరులను సమకూరిచ్ అగిన్గుండములో పడవేయుదురు. 

మతత్యి 13:42 => అకక్డ ఏడుప్ను పండుల్కొరుకుటయును ఉండును. 

మతత్యి 13 :49 => ఆలాగే యుగసమాపిత్యందు జరుగును . దేవదూతలు వచిచ్ 

నీతిమంతులలోనుండి దుషుట్లను వేరుపరచి, 

మతత్యి 13:50 => వీరిని అగిన్గుండములో పడవేయుదురు. అకక్డ ఏడుప్ను పండుల్కొరుకుటయును 

ఉండును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:23 => అతడు దేవుని మహిమపరచనందున వెంటనే పర్భువు దూత 

అతని మొతెత్ను గనుక పురుగులు పడి పార్ణము విడిచెను. 

రోమీయులకు 3:8 => మేలు కలుగుటకు కీడు చేయుదమని మేము చెపుప్చునాన్మని, కొందరు 

మముమ్ను దూషించి చెపుప్ పర్కారము మేమెందుకు చెపప్రాదు? అటిట్వారికి కలుగు శికాష్విధి నాయ్యమే. 
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రోమీయులకు 3:9 => ఆలాగైన ఏమందుము? మేము వారికంటె శేర్షు ఠ్లమా? తకుక్వవారమా? 

ఎంతమాతర్మును కాము. యూదులేమి గీర్సు దేశసుథ్లేమి అందరును పాపమునకు లోనైయునాన్రని 

యింతకుముందు దోషారోపణ చేసియునాన్ము.  

యూదా 1:7 => ఆ పర్కారముగానే సొదొమ గొమొఱాఱ్లును వాటి చుటుట్పటల్నునన్ పటట్ణములును 

వీరివలెనే వయ్భిచారము చేయుచు, పరశరీరానుసారులైనందున నితాయ్గిన్దండన అనుభవించుచు 

దృషాట్ంతముగా ఉంచబడెను. 

పర్కటన 16:1 => మరియు మీరు పోయి దేవుని కోపముతో నిండిన ఆ యేడు పాతర్లను భూమిమీద 

కుమమ్రించుడని ఆలయములోనుండి గొపప్ సవ్రము ఆ యేడుగురు దేవదూతలతో చెపప్గా వింటిని. 

పర్కటన 16:2 => అంతట మొదటి దూత వెలుపలికి వచిచ్ తన పాతర్ను భూమిమీద కుమమ్రింపగా 

ఆ కూర్రమృగము యొకక్ ముదర్ గలవారికిని దాని పర్తిమకు నమసాక్రము చేయువారికిని 

బాధకరమైన చెడ డ్ పుండు పుటెట్ను 

పర్కటన 16:3 => రెండవ దూత తన పాతర్ను సముదర్ములో కుమమ్రింపగా సముదర్ము పీనుగ 

రకత్ము వంటిదాయెను. అందువలన సముదర్ములో ఉనన్ జీవ జంతువులనిన్యు చచెచ్ను.  

పర్కటన 16:4 => మూడవ దూత తన పాతర్ను నదులలోను జలధారలలోను కుమమ్రింపగా అవి 

రకత్మాయెను. 

పర్కటన 16:5 => అపుప్డు వరత్మాన భూతకాలములలో ఉండు పవితుర్డా, పరిశుదుధ్ల రకత్మును 

పర్వకత్ల రకత్ముమ వారు కారిచ్నందుకు తీరుప్తీరిచ్ వారికి రకత్ము తార్గనిచిచ్తివి; 

పర్కటన 16:6 => దీనికి వారు పాతుర్లే. నీవు ఈలాగు తీరుప్ తీరిచ్తివి గనుక నీవు 

నాయ్యవంతుడవని జలముల దేవదూత చెపప్గా వింటిని. 

పర్కటన 16:7 => అందుకు అవును పర్భువా, దేవా, సరావ్ధికారీ, నీ తీరుప్లు సతయ్ములును 

నాయ్యములునై యునన్వని బలిపీఠము చెపుప్ట వింటిని. 

పర్కటన 16:8 => నాలుగవ దూత తన పాతర్ను సూరుయ్నిమీద కుమమ్రింపగా మనుషుయ్లను అగిన్తో 

కాలుచ్టకు సూరుయ్నికి అధికారము ఇయయ్బడెను. 
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పర్కటన 16:9 => కాగా మనుషుయ్లు తీవర్మైన వేడిమితో కాలిపోయి, యీ తెగుళల్మీద 

అధికారముగల దేవుని నామమును దూషించిరి గాని, ఆయనను మహిమపరచునటుల్ వారు 

మారుమనసుస్ పొందినవారు కారు. 

పర్కటన 16:10 => అయిదవ దూత తన పాతర్ను ఆ కూర్రమృగము యొకక్ సింహాసనముమీద 

కుమమ్రింపగా, దాని రాజయ్ము చీకటి కమెమ్ను; మనుషుయ్లు తమకు కలిగిన వేదననుబటిట్ తమ 

నాలుకలు కరచుకొనుచుండిరి 

పర్కటన 16:11 => తమకు కలిగిన వేదనలను బటిట్యు పుండల్ను బటిట్యు పరలోకమందునన్ దేవుని 

దూషించిరి గాని తమ కిర్యలను మాని మారుమనసుస్ పొందినవారు కారు. 

పర్కటన 16:12 => ఆరవ దూత తన పాతర్ను యూఫర్టీసు అను మహానదిమీద కుమమ్రింపగా 

తూరుప్నుండి వచుచ్ రాజులకు మారగ్ము సిదధ్పరచబడునటుల్ దాని నీళుల్ యెండిపోయెను. 

ఆదికాండము 38:7 => యూదా జేయ్షఠ్కుమారుడైన ఏరు యెహోవా దృషిట్కి చెడ డ్వాడు గనుక 

యెహోవా అతని చంపెను. 

యోబు 8:4 => నీ కుమారులు ఆయన దృషిట్యెదుట పాపము చేసిరేమో కావుననే వారు చేసిన 

తిరుగుబాటునుబటిట్ ఆయన వారిని అపప్గించెనేమో. 

పర్కటన 18:4 => మరియు ఇంకొక సవ్రము పరలోకములోనుండి ఈలాగు చెపప్గా వింటిని నా 

పర్జలారా, మీరు దాని పాపములలో పాలివారు కాకుండునటుల్ను, దాని తెగుళల్లో ఏదియు మీకు 

పార్పిత్ంపకుండు నటుల్ను దానిని విడిచి రండి. 

వచనము 14 

లోతు బయటికి వెళి ల్ తన కుమారెత్లను పెండాల్డనైయునన్ తన అలుల్ళల్తో మాటలాడి లెండి, ఈ చోటు 

విడిచిపెటిట్ రండి; యెహోవా ఈ పటట్ణమును నాశనము చేయబోవుచునాన్డని చెపెప్ను. అయితే అతడు 

తన అలుల్ళల్ దృషిట్కి ఎగతాళి చేయువానివలె నుండెను. 

మతత్యి 1:18 => యేసుకీర్సుత్ జననవిధమెటల్నగా, ఆయన తలిల్యైన మరియ యోసేపునకు 

పర్ధానము చేయబడిన తరువాత వారేకము కాకమునుపు ఆమె పరిశుదాధ్తమ్వలన గరభ్వతిగా ఉండెను. 
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ఆదికాండము 19:17 => ఆ దూతలు వారిని వెలుపలికి తీసికొని వచిచ్న తరువాత ఆయన నీ 

పార్ణమును దకిక్ంచుకొనునటుల్ పారిపొముమ్, నీ వెనుక చూడకుము, ఈ మైదానములో ఎకక్డను 

నిలువక నీవు నశించిపోకుండ ఆ పరవ్తమునకు పారిపొమమ్ని చెపప్గా  

ఆదికాండము 19:22 => నీవు తవ్రపడి అకక్డికి తపిప్ంచుకొని పొముమ్; నీవకక్డ చేరువరకు 

నేనేమియు చేయలేననెను. అందుచేత ఆ ఊరికి సోయరు అను పేరు పెటట్బడెను. 

సంఖాయ్కాండము 16:21 => క్షణములో నేను వారిని కాలిచ్వేయుదునని మోషే అహరోనులతో 

చెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 16:26 => అతడు ఈ దుషుట్ల గుడారములయొదద్నుండి తొలగిపోవుడి; మీరు వారి 

పాపములనిన్టిలో పాలివారై నశింపక యుండునటుల్ వారికి కలిగినదేదియు ముటట్కుడి అని ఆ 

సమాజముతో అనెను. 

సంఖాయ్కాండము 16:45 => క్షణములో నేను వారిని నశింపజేయుదునని మోషేకు సెలవియయ్గా 

వారు సాగిలపడిరి. 

యిరిమ్యా 51:6 => మీరు దాని దోషములలో పడి నశింపకుండునటుల్ బబులోనులోనుండి 

పారిపోవుడి మీ పార్ణములు రకిష్ంచుకొనుడి ఇది యెహోవాకు పర్తికారకాలము అది చేసిన 

కిర్యలనుబటిట్ ఆయన దానికి పర్తికారము చేయుచునాన్డు.  

లూకా 9:42 => వాడు వచుచ్చుండగా ఆ దయయ్ము వానిని పడదోర్సి, విలవిలలాడించెను; యేసు ఆ 

అపవితార్తమ్ను గదిద్ంచి బాలుని సవ్సథ్పరచి వాని తండిర్కపప్గించెను. 

పర్కటన 18:4 => మరియు ఇంకొక సవ్రము పరలోకములోనుండి ఈలాగు చెపప్గా వింటిని నా 

పర్జలారా, మీరు దాని పాపములలో పాలివారు కాకుండునటుల్ను, దాని తెగుళల్లో ఏదియు మీకు 

పార్పిత్ంపకుండు నటుల్ను దానిని విడిచి రండి. 

పర్కటన 18:5 => దాని పాపములు ఆకాశమునంటుచునన్వి, దాని నేరములను దేవుడు జాఞ్పకము 

చేసికొనియునాన్డు.  

పర్కటన 18:6 => అది యిచిచ్న పర్కారము దానికి ఇయుయ్డి; దాని కిర్యల చొపుప్న దానికి రెటిట్ంపు 

చేయుడి; అది కలిపిన పాతర్లో దానికొరకు రెండంతలు కలిపి పెటుట్డి. 
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పర్కటన 18:7 => అది నేను రాణినిగా కూరుచ్ండు దానను, నేను విధవరాలను కాను, దుఃఖము 

చూడనే చూడనని తన మనసుస్లో అనుకొనెను గనుక, అది తనున్తాను ఎంతగా గొపప్చేసికొని 

సుఖభోగములను అనుభవించెనో అంతగా వేదనను దుఃఖమును దానికి కలుగజేయుడి 

పర్కటన 18:8 => అందుచేత ఒకక్ దినముననే దాని తెగుళుల్, అనగా మరణమును దుఃఖమును 

కరవును వచుచ్ను; దానికి తీరుప్ తీరుచ్చునన్ దేవుడైన పర్భువు బలిషు ఠ్డు గనుక అది అగిన్చేత బొతిత్గా 

కాలిచ్వేయబడెను 

నిరగ్మకాండము 9:21 => అయితే యెహోవా మాట లక్షయ్పెటట్నివాడు తన పనివారిని తన పశువులను 

పొలములో ఉండనిచెచ్ను. 

నిరగ్మకాండము 12:31 => ఆ రాతిర్వేళ ఫరో మోషే అహరోనులను పిలిపించి వారితో మీరును 

ఇశార్యేలీయులును లేచి నా పర్జల మధయ్నుండి బయలువెళుల్డి, మీరు చెపిప్నటుల్ పోయి యెహోవాను 

సేవించుడి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:10 => అంచెవాండుర్ జెబూలూను దేశమువరకును, ఎఫార్యిము 

మనషే ష్ల దేశములలోనునన్ పర్తి పటట్ణమునకును పోయిరిగాని అచచ్టివారు ఎగతాళిచేసి వారిని 

అపహసించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:16 => పెందలకడ లేచి పంపుచువచిచ్నను వారు దేవుని దూతలను 

ఎగతాళిచేయుచు, ఆయన వాకయ్ములను తృణీకరించుచు, ఆయన పర్వకత్లను హింసించుచు రాగా, 

నివారింప శకయ్ముకాకుండ యెహోవా కోపము ఆయన జనులమీదికి వచెచ్ను. 

సామెతలు 29:1 => ఎనిన్సారులు గదిద్ంచినను లోబడనివాడు మరి తిరుగులేకుండ హఠాతుత్గా 

నాశనమగును. 

యెషయా 28:22 => మీ బంధకములు మరి బిగింపబడకుండునటుల్ పరిహాసకులై యుండకుడి 

భూమియందంతట నాశనము ఖండితముగా నియమింపబడెను పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు 

యెహోవావలన నేను దాని సమాచారము వింటిని  

యిరిమ్యా 5:12 => వారు పలుకువాడు యెహోవా కాడనియు ఆయన లేడనియు, కీడు మనకు 

రాదనియు, ఖడగ్మునైనను కరవునైనను చూడమనియు, 
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యిరిమ్యా 5:13 => పర్వకత్లు గాలి మాటలు పలుకుదురనియు, ఆజఞ్ ఇచుచ్వాడు వారిలో లేడనియు, 

తాము చెపిప్నటుల్ తమకు కలుగుననియు చెపుప్దురు. 

యిరిమ్యా 5:14 => కావున సైనయ్ములకధిపతియు దేవుడునగు యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు వారు ఈ మాటలు పలికినందున నా వాకయ్ములు వారిని కాలుచ్నటుల్ నీ నోట 

వాటిని అగిన్గాను ఈ జనమును కటెట్లుగాను నేను చేసెదను; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 20:7 => యెహోవా, నీవు ననున్ పేర్రేపింపగా నీ పేర్రేపణకు లోబడితిని; నీవు 

బలవంతముచేసి ననున్ గెలిచితివి, నేను దినమెలల్ నవువ్లపాలైతిని, అందరు ననున్ ఎగతాళి 

చేయుదురు. 

యెహెజేక్లు 20:49 => అయోయ్ పర్భువా యెహోవా వీడు గూఢమైన మాటలు పలుకువాడు కాడా 

అని వారు ననున్గూరిచ్ చెపుప్దురని నేనంటిని. 

మతత్యి 9:24 => సథ్లమియుయ్డి; ఈ చినన్ది నిదిర్ంచుచునన్దేగాని చనిపోలేదని వారితో చెపప్గా 

వారాయనను అపహసించిరి. 

లూకా 17:28 => లోతు దినములలో జరిగినటుట్ను జరుగును. జనులు తినుచు తార్గుచు కొనుచు 

అముమ్చు నారు నాటుచు ఇండుల్ కటుట్చు నుండిరి. 

లూకా 17:29 => అయితే లోతు సొదొమ విడిచిపోయిన దినమున ఆకాశమునుండి అగిన్ 

గంధకములు కురిసి వారినందరిని నాశనము చేసెను. 

లూకా 17:30 => ఆ పర్కారమే మనుషయ్కుమారుడు పర్తయ్క్షమగు దినమున జరుగును. 

లూకా 24:11 => అయితే వారి మాటలు వీరి దృషిట్కి వెఱిఱ్మాటలుగా కనబడెను గనుక వీరు వారి 

మాటలు నమమ్లేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:32 => మృతుల పునరుతాథ్నమునుగూరిచ్ వారు వినినపుప్డు కొందరు 

అపహాసయ్ము చేసిరి; మరికొందరు దీనిగూరిచ్ నీవు చెపుప్నది ఇంకొకసారి విందుమని చెపిప్రి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5 :3 => లోకులు నెమమ్దిగా ఉనన్ది , భయమేమియులేదని 

చెపుప్కొనుచుండగా, గరిభ్ణి సతరీకి పర్సవవేదన వచుచ్నటుల్ వారికి ఆకసిమ్కముగా నాశనము తటసిథ్ంచును 

గనుక వారెంత మాతర్మును తపిప్ంచుకొనలేరు 
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ఆదికాండము 19:12 => అపుప్డా మనుషుయ్లు లోతుతో ఇకక్డ నీకు మరియెవరునాన్రు? నీ అలుల్ని 

నీ కుమారులను నీ కుమారెత్లను ఈ ఊరిలో నీకు కలిగినవారినందరిని వెలుపలికి తీసికొనిరముమ్; 

ఆదికాండము 34:9 => మీ పిలల్లను మాకిచిచ్ మా పిలల్లను మీరు పుచుచ్కొని మాతో వియయ్మంది 

మామధయ్ నివసించుడి. 

నిరగ్మకాండము 32:1 => మాషే కొండ దిగకుండ తడవుచేయుట పర్జలు చూచినపుప్డు ఆ పర్జలు 

అహరోనునొదద్కు కూడి వచిచ్ లెముమ్, మా ముందర నడుచుటకు ఒక దేవతను మాకొరకు చేయుము. 

ఐగుపుత్లోనుండి మముమ్ను రపిప్ంచిన ఆ మోషే అనువాడు ఏమాయెనో మాకు తెలియదని అతనితో 

చెపిప్రి. 

నాయ్యాధిపతులు 4:14 => దెబోరాలెముమ్, యెహోవా సీసెరాను నీచేతికి అపప్గించిన దినము ఇదే, 

యెహోవా నీకు ముందుగా బయలుదేరునుగదా అని బారాకుతో చెపిప్నపుప్డు, బారాకు ఆ 

పదివేలమంది మనుషుయ్లను వెంటబెటుట్కొని తాబోరు కొండమీదినుండి దిగి వచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 9:26 => మరునాడు తెలల్వారునపుప్డు సమూయేలు మిదె ద్మీదనునన్ సౌలును పిలిచి 

నేను నినున్ సాగనంపుటకై లెముమ్ అని చెపప్గా సౌలు లేచెను. తరువాత వారిదద్రు బయలుదేరి 

పర్సంగి 5:13 => సూరుయ్ని కిర్ంద మనసుస్నకు ఆయాసకరమైనదొకటి జరుగుట నేను చూచితిని. 

అదేదనగా ఆసిత్గలవాడు తన ఆసిత్ని దాచిపెటుట్కొని తనకు నాశనము తెపిప్ంచుకొనును. 

యెషయా 58:7 => నీ ఆహారము ఆకలిగొనినవారికి పెటుట్టయు నీ రకత్సంబంధికి ముఖము 

తపిప్ంపకుండుటయు దికుక్మాలిన బీదలను నీ యింట చేరుచ్కొనుటయు  

యిరిమ్యా 16:2 => ఈసథ్లమందు నీకు కుమారులైనను కుమారెత్లైనను పుటట్కుండునటుల్ నీవు 

వివాహము చేసికొనకూడదు. 

మతత్యి 22:5 => వారు లక్షయ్ము చేయక, ఒకడు తన పొలమునకును మరియొకడు తన 

వరత్కమునకును వెళి ల్రి. 

మారుక్ 4:15 => తోర్వపర్కక్నుండు వారెవరనగా, వాకయ్ము వారిలో వితత్బడును గాని వారు వినిన 

వెంటనే సాతాను వచిచ్ వారిలో వితత్బడిన వాకయ్మెతిత్కొనిపోవును. 
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మారుక్ 5:40 => అందుకు వారు ఆయనను అపహసించిరి. అయితే ఆయన వారినందరిని 

బయటకు పంపివేసి, ఆ చినన్దాని తలిదండుర్లను తనతో ఉనన్వారిని వెంటబెటుట్కొని, ఆ చినన్ది 

పరుండియునన్ గదిలోనికి వెళి ల్ 

యోహాను 9:18 => వాడు గుర్డిడ్వాడైయుండి చూపు పొందెనని యూదులు నమమ్క, చూపు 

పొందినవాని తలిదండుర్లను పిలిపించి, 

హెబీర్యులకు 11:7 => విశావ్సమునుబటిట్ నోవహు అదివరకు చూడని సంగతులనుగూరిచ్ 

దేవునిచేత హెచచ్రింపబడి భయభకుత్లు గలవాడై, తన యింటివారి రక్షణ కొరకు ఒక ఓడను సిదధ్ము 

చేసెను; అందువలన అతడు లోకముమీద నేరసాథ్పన చేసి విశావ్సమునుబటిట్ కలుగు నీతికి 

వారసుడాయెను. 

2 పేతురు 3:4 => ఆయన రాకడనుగూరిచ్న వాగాద్నమేమాయెను? పితరులు నిదిర్ంచినది 

మొదలుకొని సమసత్మును సృషిట్ ఆరంభముననునన్టే ట్ నిలిచియునన్దే అని చెపుప్దురని మొదట మీరు 

తెలిసికొనవలెను 

వచనము 15 

తెలల్వారినపుప్డు ఆ దూతలు లోతును తవ్రపెటిట్ లెముమ్; ఈ ఊరి దోషశిక్షలో నశించిపోకుండ నీ 

భారయ్ను ఇకక్డనునన్ నీ యిదద్రు కుమారెత్లను తీసికొని రమమ్ని చెపిప్రి. 

ఆదికాండము 19:17 => ఆ దూతలు వారిని వెలుపలికి తీసికొని వచిచ్న తరువాత ఆయన నీ 

పార్ణమును దకిక్ంచుకొనునటుల్ పారిపొముమ్, నీ వెనుక చూడకుము, ఈ మైదానములో ఎకక్డను 

నిలువక నీవు నశించిపోకుండ ఆ పరవ్తమునకు పారిపొమమ్ని చెపప్గా  

ఆదికాండము 19:22 => నీవు తవ్రపడి అకక్డికి తపిప్ంచుకొని పొముమ్; నీవకక్డ చేరువరకు 

నేనేమియు చేయలేననెను. అందుచేత ఆ ఊరికి సోయరు అను పేరు పెటట్బడెను. 

సంఖాయ్కాండము 16:24 => కోరహు దాతాను అబీరాములయొకక్ నివాసముల చుటుట్పటల్నుండి 

తొలగిపోవుడని జనసమాజముతో చెపుప్ము. 
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సంఖాయ్కాండము 16:25 => అపుప్డు మోషే లేచి దాతాను అబీరాములయొదద్కు వెళల్గా 

ఇశార్యేలీయుల పెదద్లు అతని వెంట వెళి ల్రి. 

సంఖాయ్కాండము 16:26 => అతడు ఈ దుషుట్ల గుడారములయొదద్నుండి తొలగిపోవుడి; మీరు వారి 

పాపములనిన్టిలో పాలివారై నశింపక యుండునటుల్ వారికి కలిగినదేదియు ముటట్కుడి అని ఆ 

సమాజముతో అనెను. 

సంఖాయ్కాండము 16:27 => కాబటిట్ వారు కోరహు దాతాను అబీరాముల నివాసములయొదద్నుండి 

ఇటు అటు లేచిపోగా, దాతాను అబీరాములును వారి భారయ్లును వారి కుమారులును వారి 

పసిపిలల్లును తమ గుడారముల దావ్రమున నిలిచిరి. 

సామెతలు 6:4 => ఈలాగు చేసి తపిప్ంచుకొనుము నీ కనున్లకు నిదర్యైనను నీ కనురెపప్లకు 

కునుకుపాటైనను రానియయ్కుము. 

సామెతలు 6:5 => వేటకాని చేతినుండి లేడి తపిప్ంచుకొనునటుల్ను ఎరుకువాని చేతినుండి పకిష్ 

తపిప్ంచుకొనునటుల్ను తపిప్ంచుకొనుము. 

లూకా 13:24 => ఆయన వారిని చూచి ఇరుకు దావ్రమున పర్వేశింప పోరాడుడి; అనేకులు 

పర్వేశింపజూతురు గాని వారివలన కాదని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 13:25 => ఇంటి యజమానుడు లేచి తలుపువేసిన తరువాత మీరు వెలుపల నిలిచి 

తలుపుతటిట్ అయాయ్, మాకు తలుపు తీయుమని చెపప్ నారంభించినపుప్డు 

2 కొరిందీయులకు 6:2 => అనుకూల సమయమందు నీ మొర నాలకించితిని; రక్షణ దినమందు 

నినున్ ఆదుకొంటిని అని ఆయన చెపుప్చునాన్డు గదా! 

హెబీర్యులకు 3:7 => మరియు పరిశుదాధ్తమ్ యిటుల్ చెపుప్చునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 3:8 => నేడు మీరాయన శబద్మును వినినయెడల, అరణయ్ములో శోధన దినమందు 

కోపము పుటిట్ంచినపప్టివలె మీ హృదయములను కఠినపరచుకొనకుడి. 

పర్కటన 18:4 => మరియు ఇంకొక సవ్రము పరలోకములోనుండి ఈలాగు చెపప్గా వింటిని నా 

పర్జలారా, మీరు దాని పాపములలో పాలివారు కాకుండునటుల్ను, దాని తెగుళల్లో ఏదియు మీకు 

పార్పిత్ంపకుండు నటుల్ను దానిని విడిచి రండి. 
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ఆదికాండము 32:31 => అతడు పెనూయేలునుండి సాగిపోయినపుప్డు సూరోయ్దయమాయెను; 

అపుప్డతడు తొడకుంటుచు నడిచెను. 

సంఖాయ్కాండము 16:21 => క్షణములో నేను వారిని కాలిచ్వేయుదునని మోషే అహరోనులతో 

చెపప్గా 

2 దినవృతాత్ంతములు 31 :1 => ఇదంతయు సమాపత్మైన తరువాత అకక్డనునన్ 

ఇశార్యేలువారందరును యూదా పటట్ణములకు పోయి, యూదా దేశమంతటను, బెనాయ్మీను 

ఎఫార్యిము మనషే ష్ దేశములయందంతటను ఉనన్ విగర్హములను నిరూమ్లముచేసి , 

దేవతాసత్ంభములను ముకక్లుగా నరికి, ఉనన్తసథ్లములను బలిపీఠములను పడగొటిట్రి; తరువాత 

ఇశార్యేలువారందరును తమ తమ పటట్ణములలోనునన్ తమ తమ సావ్సథ్య్ములకు తిరిగివెళి ల్రి 

యిరిమ్యా 51:6 => మీరు దాని దోషములలో పడి నశింపకుండునటుల్ బబులోనులోనుండి 

పారిపోవుడి మీ పార్ణములు రకిష్ంచుకొనుడి ఇది యెహోవాకు పర్తికారకాలము అది చేసిన 

కిర్యలనుబటిట్ ఆయన దానికి పర్తికారము చేయుచునాన్డు.  

యెహెజేక్లు 7:7 => దేశ నివాసులారా, మీమీదికి దురిద్నము వచుచ్చునన్ది, సమయము 

వచుచ్చునన్ది, దినము సమీపమాయెను, ఉతాస్హధవ్ని కాదు శర్మ ధవ్నియే పరవ్తములమీద 

వినబడుచునన్ది. 

దానియేలు 3:28 => నెబుకదెన్జరు షదర్కు, మేషాకు, అబేదెన్గోయను వీరి దేవుడు పూజారుహ్డు; 

ఆయన తన దూతనంపి తనాన్శర్యించిన దాసులను రకిష్ంచెను. వారు తమ దేవునికి గాక మరి ఏ 

దేవునికి నమసక్రింపకయు, ఏ దేవుని సేవింపకయు ఉందుమని తమ దేహములను అపప్గించి 

రాజుయొకక్ ఆజఞ్ను వయ్రథ్పరచిరి. 

మతత్యి 24:16 => యూదయలో ఉండువారు కొండలకు పారిపోవలెను 

మారుక్ 13:15 => మిదె ద్మీద ఉండువాడు ఇంటిలోనుండి ఏదైనను తీసికొనిపోవుటకై దిగి అందులో 

పర్వేశింపకూడదు; 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:7 => ఇదిగో పర్భువు దూత అతని దగగ్ర నిలిచెను; అతడుండిన గదిలో 

వెలుగు పర్కాశించెను. దూత పేతురు పర్కక్ను తటిట్ తవ్రగా లెమమ్ని చెపిప్ అతని లేపగా సంకెళుల్ అతని 

చేతులనుండి ఊడిపడెను. 

హెబీర్యులకు 1:14 => వీరందరు రక్షణయను సావ్సథ్య్ము పొందబోవువారికి పరిచారము చేయుటకై 

పంపబడిన సేవకులైన ఆతమ్లు కారా? 

వచనము 16 

అతడు తడవు చేసెను. అపుప్డు అతని మీద యెహోవా కనికరపడుటవలన ఆ మనుషుయ్లు అతనిచేతిని 

అతని భారయ్చేతిని అతని యిదద్రు కుమారెత్లచేతులను పటుట్కొని వెలుపలికి తీసికొని వచిచ్ ఆ ఊరి 

బయటనుంచిరి 

కీరత్నలు 119:60 => నీ ఆజఞ్లను అనుసరించుటకు నేను జాగుచేయక తవ్రపడితిని. 

యోహాను 6:44 => అందుకు యేసు మీలో మీరు సణుగుకొనకుడి; 

నిరగ్మకాండము 34:6 => అతని యెదుట యెహోవా అతని దాటి వెళుల్చు యెహోవా కనికరము, 

దయ, దీరఘ్శాంతము, విసాత్రమైన కృపాసతయ్ములు గల దేవుడైన యెహోవా. 

సంఖాయ్కాండము 14:18 => దోషమును అతికర్మమును పరిహరించువాడును, అపరాధిని 

నిరపరాధిగా ఎంచక మూడు నాలుగు తరములవరకు తండుర్ల దోషమును కుమారులమీదికి 

తెచుచ్వాడునై యునాన్డని నీవు చెపిప్న మాటచొపుప్న నా పర్భువుయొకక్ బలము ఘనపరచబడును 

గాక 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:31 => నీ దేవుడైన యెహోవా కనికరముగల దేవుడు గనుక నినున్ చెయియ్ 

విడువడు; నినున్ నాశనము చేయడు; తాను నీ పితరులతో పర్మాణము చేసిన నిబంధనను 

మరచిపోడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:34 => యెహోవా దయాళుడు, ఆయన కృప నిరంతరముండును. 

ఆయనను సుత్తించుడి. 

Page  of 1246 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

కీరత్నలు 34:12 => బర్తుక గోరువాడెవడైన నునాన్డా? మేలునొందుచు అనేక దినములు బర్తుక 

గోరువాడెవడైన నునాన్డా? 

కీరత్నలు 86:5 => పర్భువా, నీవు దయాళుడవు క్షమించుటకు సిదధ్మైన మనసుస్గలవాడవు నీకు 

మొఱ ఱ్పెటుట్వారందరియెడల కృపాతిశయము గలవాడవు. 

కీరత్నలు 86:15 => పర్భువా, నీవు దయాదాకిష్ణయ్ములుగల దేవుడవు ధీరఘ్శాంతుడవు 

కృపాసతయ్ములతో నిండినవాడవు 

కీరత్నలు 103:8 => యెహోవా దయాదాకిష్ణయ్పూరుణ్డు దీరఘ్శాంతుడు కృపాసమృదిధ్గలవాడు. 

కీరత్నలు 103:9 => ఆయన ఎలల్పుప్డు వాయ్జెయ్మాడువాడు కాడు ఆయన నితయ్ము కోపించువాడు 

కాడు. 

కీరత్నలు 103:10 => మన పాపములనుబటిట్ మనకు పర్తికారము చేయలేదు మన దోషములనుబటిట్ 

మనకు పర్తిఫలమియయ్లేదు. 

కీరత్నలు 103:13 => తండిర్ తన కుమారులయెడల జాలిపడునటుల్ యెహోవా తనయందు 

భయభకుత్లు గలవారియెడల జాలిపడును. 

కీరత్నలు 106:1 => యెహోవాను సుత్తించుడి యెహోవా దయాళుడు ఆయనకు కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంచుడి ఆయన కృప నితయ్ముండును. 

కీరత్నలు 106:8 => అయినను తన మహా పరాకర్మమును పర్సిదిధ్ చేయుటకై ఆయన తన 

నామమునుబటిట్ వారిని రకిష్ంచెను. 

కీరత్నలు 107:1 => యెహోవా దయాళుడు ఆయనకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుడి ఆయన కృప 

నితయ్ముండును.  

కీరత్నలు 111:4 => ఆయన తన ఆశచ్రయ్కారయ్ములకు జాఞ్పకారథ్ సూచనను నియమించియునాన్డు. 

యెహోవా దయాదాకిష్ణయ్పూరుణ్డు  

కీరత్నలు 118:1 => యెహోవా దయాళుడు ఆయన కృప నిరంతరము నిలుచును ఆయనకు 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుడి 
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కీరత్నలు 136:1 => యెహోవా దయాళుడు ఆయనకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుడి ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 

యెషయా 63:9 => వారి యావదాబ్ధలో ఆయన బాధనొందెను ఆయన సనిన్ధి దూత వారిని 

రకిష్ంచెను పేర్మచేతను తాలిమిచేతను వారిని విమోచించెను పూరవ్దినములనిన్టను ఆయన వారిని 

ఎతిత్కొనుచు మోసికొనుచు వచెచ్ను.  

విలాపవాకయ్ములు 3:22 => యెహోవా కృపగలవాడు ఆయన వాతస్లయ్త యెడతెగక నిలుచునది 

గనుక మనము నిరూమ్లము కాకునన్వారము.  

మీకా 7:18 => తన సావ్సథ్య్ములో శేషించినవారి దోషమును పరిహరించి, వారు చేసిన 

అతికర్మముల విషయమై వారిని క్షమించు దేవుడవైన నీతో సముడైన దేవుడునాన్డా? ఆయన 

కనికరము చూపుటయందు సంతోషించువాడు గనుక నిరంతరము కోపముంచడు. 

మీకా 7:19 => ఆయన మరల మనయందు జాలిపడును, మన దోషములను అణచివేయును, వారి 

పాపములనిన్టిని సముదర్పు అగాధములలో నీవు పడవేతువు. 

లూకా 6:35 => మీరైతే ఎటిట్ వారినిగూరిచ్ యైనను నిరాశ చేసికొనక మీ శతుర్వులను పేర్మించుడి, 

మేలు చేయుడి, అపుప్ ఇయుయ్డి; అపుప్డు మీ ఫలము గొపప్దై యుండును, మీరు సరోవ్నన్తుని 

కుమారులై యుందురు. ఆయన, కృతజఞ్తలేనివారియెడలను దుషుట్లయెడలను ఉపకారియై యునాన్డు. 

లూకా 6:36 => కాబటిట్ మీ తండిర్ కనికరము గలవాడై యునన్టుట్ మీరును కనికరము గలవారై 

యుండుడి. 

లూకా 18:13 => అయితే సుంకరి దూరముగా నిలుచుండి, ఆకాశమువైపు కనున్లెతుత్టకైనను 

ధైరయ్ము చాలక రొముమ్ కొటుట్కొనుచు దేవా, పాపినైన ననున్ కరుణించుమని పలికెను. 

రోమీయులకు 9:15 => అందుకు మోషేతో ఈలాగు చెపుప్చునాన్డు ఎవనిని కరుణింతునో వానిని 

కరుణింతును; ఎవనియెడల జాలి చూపుదునో వానియెడల జాలి చూపుదును. 

రోమీయులకు 9:16 => కాగా పొందగోరువానివలననైనను, పర్యాసపడువానివలననైనను కాదు 

గాని, కరుణించు దేవునివలననే అగును. 
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రోమీయులకు 9:18 => కావున ఆయన ఎవనిని కనికరింపగోరునో వానిని కనికరించును; ఎవని 

కఠినపరచగోరునో వాని కఠినపరచును. 

2 కొరిందీయులకు 1:3 => కనికరము చూపు తండిర్, సమసత్మైన ఆదరణను అనుగర్హించు దేవుడు, 

మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ తండిర్యునైన దేవుడు సుత్తింపబడునుగాక. 

ఎఫెసీయులకు 2:4 => అయినను దేవుడు కరుణాసంపనున్డై యుండి, మనము మన 

అపరాధములచేత చచిచ్నవారమై యుండినపుప్డు సయితము మనయెడల చూపిన తన మహా పేర్మచేత 

మనలను కీర్సుత్తో కూడా బర్దికించెను 

ఎఫెసీయులకు 2:5 => కృపచేత మీరు రకిష్ంపబడియునాన్రు. 

తీతుకు 3:5 => మనము నీతిని అనుసరించి చేసిన కిర్యల మూలముగా కాక, తన కనికరము 

చొపుప్ననే పునరజ్నమ్సంబంధమైన సాన్నము దావ్రాను, పరిశుదాధ్తమ్ మనకు నూతన సవ్భావము 

కలుగజేయుట దావ్రాను మనలను రకిష్ంచెను. 

యెహోషువ 6:22 => అయితే యెహోషువ ఆ వేశయ్ యింటికి వెళి ల్ మీరు ఆమెతో పర్మాణము 

చేసినటుల్ ఆమెను ఆమెకు కలిగిన వారినందరిని అకక్డనుండి తోడుకొని రండని దేశమును వేగు 

చూచిన యిదద్రు మనుషుయ్లతో చెపప్గా 

2 పేతురు 2:9 => భకుత్లను శోధనలోనుండి తపిప్ంచుటకును, దురీ ణ్తిపరులను ముఖయ్ముగా 

మలినమైన దురాశ కలిగి శరీరానుసారముగా నడుచుకొనుచు, పర్భుతవ్మును నిరాకరించుచు, 

ఆదికాండము 43:10 => మాకు తడవు కాక పోయినయెడల ఈపాటికి రెండవ మారు తిరిగివచిచ్ 

యుందుమని చెపప్గా 

నిరగ్మకాండము 15:13 => నీవు విమోచించిన యీ పర్జలను నీ కృపచేత తోడుకొనిపోతివి నీ 

బలముచేత వారిని నీ పరిశుదాధ్లయమునకు నడిపించితివి. 

దానియేలు 3:28 => నెబుకదెన్జరు షదర్కు, మేషాకు, అబేదెన్గోయను వీరి దేవుడు పూజారుహ్డు; 

ఆయన తన దూతనంపి తనాన్శర్యించిన దాసులను రకిష్ంచెను. వారు తమ దేవునికి గాక మరి ఏ 

దేవునికి నమసక్రింపకయు, ఏ దేవుని సేవింపకయు ఉందుమని తమ దేహములను అపప్గించి 

రాజుయొకక్ ఆజఞ్ను వయ్రథ్పరచిరి. 
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లూకా 17:29 => అయితే లోతు సొదొమ విడిచిపోయిన దినమున ఆకాశమునుండి అగిన్ 

గంధకములు కురిసి వారినందరిని నాశనము చేసెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:7 => ఇదిగో పర్భువు దూత అతని దగగ్ర నిలిచెను; అతడుండిన గదిలో 

వెలుగు పర్కాశించెను. దూత పేతురు పర్కక్ను తటిట్ తవ్రగా లెమమ్ని చెపిప్ అతని లేపగా సంకెళుల్ అతని 

చేతులనుండి ఊడిపడెను. 

హెబీర్యులకు 1:14 => వీరందరు రక్షణయను సావ్సథ్య్ము పొందబోవువారికి పరిచారము చేయుటకై 

పంపబడిన సేవకులైన ఆతమ్లు కారా? 

హెబీర్యులకు 8:9 => అది నేను ఐగుపుత్ దేశములోనుండి వీరి పితరులను వెలుపలికి రపిప్ంచుటకై 

వారిని చెయియ్ పటుట్కొనిన దినమున వారితో నేను చేసిన నిబంధన వంటిది కాదు. ఏమనగా వారు నా 

నిబంధనలో నిలువలేదు గనుక నేను వారిని అలక్షయ్ము చేసితినని పర్భువు చెపుప్చునాన్డు 

2 పేతురు 2:7 => దురామ్రుగ్ల కామవికారయుకత్మైన నడవడిచేత బహు బాధపడిన నీతిమంతుడగు 

లోతును తపిప్ంచెను. 

వచనము 17 

ఆ దూతలు వారిని వెలుపలికి తీసికొని వచిచ్న తరువాత ఆయన నీ పార్ణమును దకిక్ంచుకొనునటుల్ 

పారిపొముమ్, నీ వెనుక చూడకుము, ఈ మైదానములో ఎకక్డను నిలువక నీవు నశించిపోకుండ ఆ 

పరవ్తమునకు పారిపొమమ్ని చెపప్గా  

ఆదికాండము 18:22 => ఆ మనుషుయ్లు అకక్డనుండి తిరిగి సొదొమ వైపుగా వెళి ల్రి. అబార్హాము 

ఇంక యెహోవా సనిన్ధిని నిలుచుండెను. 

ఆదికాండము 19:14 => లోతు బయటికి వెళి ల్ తన కుమారెత్లను పెండాల్డనైయునన్ తన అలుల్ళల్తో 

మాటలాడి లెండి, ఈ చోటు విడిచిపెటిట్ రండి; యెహోవా ఈ పటట్ణమును నాశనము 

చేయబోవుచునాన్డని చెపెప్ను. అయితే అతడు తన అలుల్ళల్ దృషిట్కి ఎగతాళి చేయువానివలె నుండెను. 

ఆదికాండము 19:15 => తెలల్వారినపుప్డు ఆ దూతలు లోతును తవ్రపెటిట్ లెముమ్; ఈ ఊరి 

దోషశిక్షలో నశించిపోకుండ నీ భారయ్ను ఇకక్డనునన్ నీ యిదద్రు కుమారెత్లను తీసికొని రమమ్ని చెపిప్రి. 
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ఆదికాండము 19:22 => నీవు తవ్రపడి అకక్డికి తపిప్ంచుకొని పొముమ్; నీవకక్డ చేరువరకు 

నేనేమియు చేయలేననెను. అందుచేత ఆ ఊరికి సోయరు అను పేరు పెటట్బడెను. 

1 సమూయేలు 19:11 => ఉదయమున అతని చంపవలెనని పొంచియుండి దావీదును 

పటుట్కొనుటకై సౌలు అతని యింటికి దూతలను పంపగా దావీదు భారయ్యైన మీకాలు ఈ రాతిర్ నీ 

పార్ణమును నీవు దకిక్ంచుకొంటేనే గాని రేపు నీవు చంపబడుదువని చెపిప్ 

1 రాజులు 19:3 => కాబటిట్ అతడు ఈ సమాచారము తెలిసికొని, లేచి తన పార్ణము 

కాపాడుకొనుటకై పోయి, యూదా సంబంధమైన బెయేరె ష్బాకు చేరి, అచచ్ట ఉండుమని తన దాసునితో 

చెపిప్ 

కీరత్నలు 121:1 => కొండలతటుట్ నా కనున్లెతుత్చునాన్ను నాకు సహాయము ఎకక్డనుండి వచుచ్ను? 

మతత్యి 3:7 => అతడు పరిసయుయ్లలోను, సదూద్కయుయ్లలోను, అనేకులు బాపిత్సమ్ము 

పొందవచుచ్ట చూచి సరప్సంతానమా, రాబోవు ఉగర్తను తపిప్ంచుకొనుటకు మీకు బుదిధ్ 

చెపిప్నవాడెవడు? మారుమనసుస్నకు తగిన ఫలము ఫలించుడి 

మతత్యి 24:16 => యూదయలో ఉండువారు కొండలకు పారిపోవలెను 

మతత్యి 24:17 => మిదె ద్మీద ఉండువాడు తన యింటిలోనుండి ఏదైనను తీసికొనిపోవుటకు 

దిగకూడదు; 

మతత్యి 24:18 => పొలములో ఉండువాడు, తన బటట్లు తీసికొనిపోవుటకు ఇంటికి రాకూడదు. 

హెబీర్యులకు 2:3 => ఇంత గొపప్ రక్షణను మనము నిరల్క్షయ్ము చేసినయెడల ఏలాగు 

తపిప్ంచుకొందుము? అటిట్ రక్షణ పర్భువు భోధించుటచేత ఆరంభమై, 

ఆదికాండము 19:26 => అయితే లోతు భారయ్ అతని వెనుకనుండి తిరిగి చూచి 

ఉపుప్సథ్ంభమాయెను. 

లూకా 9:62 => యేసు నాగటిమీద చెయియ్పెటిట్ వెనుకతటుట్ చూచువాడెవడును దేవుని రాజయ్మునకు 

పాతుర్డుకాడని వానితో చెపెప్ను. 

లూకా 17:31 => ఆ దినమున మిదె ద్మీద ఉండువాడు ఇంటఉండు తన సామగిర్ని తీసికొనిపోవుటకు 

దిగకూడదు; ఆలాగే పొలములో ఉండువాడును తిరిగి రాకూడదు. 
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లూకా 17:32 => లోతు భారయ్ను జాఞ్పకము చేసికొనుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:13 => సహోదరులారా, నేనిదివరకే పటుట్కొని యునాన్నని తలంచుకొనను. 

అయితే ఒకటి చేయుచునాన్ను; వెనుక ఉనన్వి మరచి ముందునన్ వాటికొరకై వేగిరపడుచు 

ఫిలిపీప్యులకు 3:14 => కీర్సుత్యేసునందు దేవుని ఉనన్తమైన పిలుపునకు కలుగు బహుమానమును 

పొందవలెనని, గురియొదద్కే పరుగెతుత్చునాన్ను. 

ఆదికాండము 13:10 => లోతు తన కనున్లెతిత్ యొరాద్ను పార్ంతమంతటిని చూచెను. యెహోవా 

సొదొమ గొమొఱాఱ్ అను పటట్ణములను నాశనము చేయకమునుపు సోయరుకు వచుచ్వరకు 

అదంతయు యెహోవా తోటవలెను ఐగుపుత్ దేశమువలెను నీళుల్ పారు దేశమై యుండెను. 

ఆదికాండము 13:11 => కాబటిట్ లోతు తనకు యొరాద్ను పార్ంతమంతటిని ఏరప్రచుకొని తూరుప్గా 

పర్యాణము చేసెను. అటుల్ వారు ఒకరికొకరు వేరై పోయిరి. 

ఆదికాండము 14:10 => ఆ సిదీద్ము లోయలో విసాత్రమైన మటిట్కీలు గుంటలు ఉండెను. సొదొమ 

గొమొఱాఱ్ల రాజులు పారిపోయి వాటిలో పడిరి. శేషించినవారు కొండకు పారిపోయిరి. 

ఆదికాండము 19:12 => అపుప్డా మనుషుయ్లు లోతుతో ఇకక్డ నీకు మరియెవరునాన్రు? నీ అలుల్ని 

నీ కుమారులను నీ కుమారెత్లను ఈ ఊరిలో నీకు కలిగినవారినందరిని వెలుపలికి తీసికొనిరముమ్; 

ఆదికాండము 19:30 => లోతు సోయరులో నివసించుటకు భయపడి, తన యిదద్రు కుమారెత్లతో 

కూడ సోయరునుండి పోయి ఆ పరవ్తమందు నివసించెను. అతడును అతని యిదద్రు కుమారెత్లును 

ఒక గుహలో నివసించిరి. 

1 రాజులు 1:12 => కాబటిట్ నీ పార్ణమును నీ కుమారుడైన సొలొమోను పార్ణమును 

రకిష్ంచుకొనుటకై నేను నీకొక ఆలోచన చెపెప్దను వినుము. 

సామెతలు 28:22 => చెడు దృషిట్గలవాడు ఆసిత్ సంపాదింప ఆతురపడును తనకు దరిదర్త వచుచ్నని 

వానికి తెలియదు. 

యిరిమ్యా 46:5 => నాకేమి కనబడుచునన్ది? వారు ఓడిపోవుచునాన్రు వెనుకతీయుచునాన్రు వారి 

బలాఢుయ్లు అపజయము నొందుచునాన్రు తిరిగిచూడక వేగిరముగా పారిపోవుచునాన్రు ఎటుచూచిన 

భయమే; యెహోవా మాట యిదే.  
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యిరిమ్యా 48:6 => పారిపోవుడి మీ పార్ణములను దకిక్ంచుకొనుడి అరణయ్ములోని 

అరుహవృక్షమువలె ఉండుడి. 

మీకా 1:13 => లాకీషు నివాసులారా, రథములకు యుదధ్పు గుఱ ఱ్ములను కటుట్డి; ఇశార్యేలువారు 

చేసిన తిరుగుబాటు కిర్యలు నీయందు కనబడినవి అది సీయోను కుమారెత్ పాపమునకు పర్థమ 

కారణముగా ఉండును. 

జెకరాయ్ 2:6 => ఉతత్ర దేశములో ఉనన్వారలారా, తపిప్ంచుకొని రండి; ఆకాశపు నాలుగు 

వాయువులంత విశాలముగా నేను మిముమ్ను వాయ్పింపజేసియునాన్ను; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

జెకరాయ్ 2:7 => బబులోను దేశములో నివాసివగు సీయోనూ, అచచ్టనుండి తపిప్ంచుకొని పొముమ్; 

ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

మతత్యి 2:22 => అయితే అరెక్లాయు తన తండిర్యైన హేరోదునకు పర్తిగా యూదయ దేశము 

లూకా 12:23 => ఆహారముకంటె పార్ణమును వసత్రముకంటె దేహమును గొపప్వి కావా? 

లూకా 21:21 => అపుప్డు యూదయలో ఉండువారు కొండలకు పారిపోవలెను; దాని 

మధయ్నుండువారు వెలుపలికి పోవలెను; పలెల్టూళల్లోనివారు దానిలో పర్వేశింపకూడదు. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:7 => అయినను ఏవేవి నాకు లాభకరములై యుండెనో వాటిని కీర్సుత్ నిమితత్ము 

నషట్ముగా ఎంచుకొంటిని. 

వచనము 18 

లోతు పర్భువా ఆలాగు కాదు.  

ఆదికాండము 32:26 => ఆయన తెలల్వారుచునన్ది గనుక ననున్ పోనిమమ్నగా అతడు నీవు ననున్ 

ఆశీరవ్దించితేనే గాని నినున్ పోనియయ్ననెను. 

2 రాజులు 5:11 => అందుకు నయమాను కోపము తెచుచ్కొని తిరిగిపోయి యిటల్నెను అతడు 

నాయొదద్కు వచిచ్ నిలిచి,తన దేవుడైన యెహోవా నామమునుబటిట్ తన చెయియ్ రోగముగా ఉనన్ 

సథ్లముమీద ఆడించి కుషఠ్రోగమును మానుప్నని నేననుకొంటిని. 
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2 రాజులు 5:12 => దమసుక్ నదులైన అబానాయును ఫరప్రును ఇశార్యేలు దేశములోని 

నదులనిన్టికంటె శేర్షఠ్మైనవి కావా? వాటిలో సాన్నముచేసి శుదిధ్ నొందలేనా అని అనుకొని రౌదుర్డై 

తిరిగి వెళి ల్పోయెను. 

యెషయా 45:11 => ఇశార్యేలు పరిశుదధ్ దేవుడగు సృషిట్కరత్యైన యెహోవా ఈ మాట 

సెలవిచుచ్చునాన్డు రాగలవాటినిగూరిచ్ ననన్డుగుదురా? నా కుమారులనుగూరిచ్యు నా 

హసత్కారయ్ములనుగూరిచ్యు నాకే ఆజాఞ్పింతురా? 

యోహాను 13:6 => ఇటుల్ చేయుచు ఆయన సీమోను పేతురునొదద్కు వచిచ్నపుప్డు అతడు పర్భువా, 

నీవు నా పాదములు కడుగుదువా? అని ఆయనతో అనెను. 

యోహాను 13:7 => అందుకు యేసు నేను చేయుచునన్ది ఇపుప్డు నీకు తెలియదుగాని యికమీదట 

తెలిసికొందువని అతనితో చెపప్గా 

యోహాను 13:8 => పేతురు నీవెనన్డును నా పాదములు కడుగరాదని ఆయనతో అనెను. అందుకు 

యేసు నేను నినున్ కడుగనియెడల నాతో నీకు పాలు లేదనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:13 => అందుకు అననీయ పర్భువా, యీ మనుషుయ్డు యెరూషలేములో 

నీ పరిశుదుధ్లకు ఎంతో కీడు చేసియునాన్డని అతనిగూరిచ్ అనేకులవలన వింటిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:14 => అయితే పేతురు వదుద్ పర్భువా, నిషిదధ్మైనది అపవితర్మైనది 

ఏదైనను నేనెనన్డును తినలేదని చెపప్గా 

ఆదికాండము 48:18 => నా తండీర్ అటుల్ కాదు; ఇతడే పెదద్వాడు, నీ కుడిచెయియ్ యితని తలమీద 

పెటుట్మని చెపెప్ను. 

వచనము 19 

ఇదిగో నీ కటాక్షము నీ దాసునిమీద వచిచ్నది; నా పార్ణము రకిష్ంచుటవలన నీవు నాయెడల 

కనుపరచిన నీ కృపను ఘనపరచితివి; నేను ఆ పరవ్తమునకు తపిప్ంచుకొని పోలేను; ఈ కీడు నాకు 

సంభవించి చచిచ్పోవుదునేమో 

కీరత్నలు 18:1 => యెహోవా నా బలమా, నేను నినున్ పేర్మించుచునాన్ను. 

Page  of 1254 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

కీరత్నలు 18:2 => యెహోవా నా శైలము, నా కోట, ననున్ రకిష్ంచువాడు నా కేడెము, నా రక్షణ 

శృంగము, నా ఉనన్త దురగ్ము, నా దేవుడు నేను ఆశర్యించియునన్ నా దురగ్ము. 

కీరత్నలు 18:3 => కీరత్నీయుడైన యెహోవాకు నేను మొఱ ఱ్పెటట్గా ఆయన నా శతుర్వుల చేతిలోనుండి 

ననున్ రకిష్ంచును. 

కీరత్నలు 18:4 => మరణపాశములు ననున్ చుటుట్కొనగను, భకిత్హీనులు వరద పొరుల్వలె నామీద 

పడి బెదరింపగను 

కీరత్నలు 18:5 => పాతాళపు పాశములు ననున్ అరికటట్గను మరణపు ఉరులు ననున్ ఆవరింపగను 

కీరత్నలు 18:6 => నా శర్మలో నేను యెహోవాకు మొఱ ఱ్పెటిట్తిని నా దేవునికి పార్రథ్న చేసితిని ఆయన 

తన ఆలయములో ఆలకించి నా పార్రథ్న నంగీకరించెను నా మొఱ ఱ్ ఆయన సనిన్ధిని చేరి ఆయన 

చెవులజొచెచ్ను. 

కీరత్నలు 18:7 => అపుప్డు భూమి కంపించి అదిరెను పరవ్తముల పునాదులు వణకెను ఆయన 

కోపింపగా అవి కంపించెను. 

కీరత్నలు 18:8 => ఆయన నాసికారంధర్ములనుండి పొగ పుటెట్ను ఆయన నోటనుండి అగిన్వచిచ్ 

దహించెను 

కీరత్నలు 18:9 => నిపుప్కణములు రాజబెటెట్ను. మేఘములను వంచి ఆయన వచెచ్ను ఆయన 

పాదములకిర్ంద గాఢాంధకారము కమిమ్యుండెను. 

కీరత్నలు 18:10 => కెరూబుమీద ఎకిక్ ఆయన యెగిరివచెచ్ను గాలి రెకక్లమీద పర్తయ్క్షమాయెను. 

కీరత్నలు 18:11 => గుడారమువలె అంధకారము తన చుటుట్ వాయ్పింపజేసెను జలాంధకారమును 

ఆకాశమేఘములను తనకు మాటుగా చేసికొనెను. 

కీరత్నలు 18:12 => ఆయన సనిన్ధికాంతిలోనుండి మేఘములును వడగండుల్ను మండుచునన్ 

నిపుప్లును దాటిపోయెను. 

కీరత్నలు 18:13 => యెహోవా ఆకాశమందు గరజ్న చేసెను సరోవ్నన్తుడు తన ఉరుముధవ్ని 

పుటిట్ంచెను వడగండుల్ను మండుచునన్ నిపుప్లును రాలెను. 
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కీరత్నలు 18:14 => ఆయన తన బాణములు పర్యోగించి శతుర్వులను చెదరగొటెట్ను మెరుపులు 

మెండుగా మెరపించి వారిని ఓడగొటెట్ను. 

కీరత్నలు 18:15 => యెహోవా, నీ నాసికారంధర్ముల ఊపిరిని నీవు వడిగా విడువగా నీ గదిద్ంపునకు 

పర్వాహముల అడుగు భాగములు కనబడెను. భూమి పునాదులు బయలుపడెను. 

కీరత్నలు 18:16 => ఉనన్త సథ్లమునుండి చెయియ్ చాపి ఆయన ననున్ పటుట్కొనెను ననున్ పటుట్కొని 

మహా జలరాసులలోనుండి తీసెను. 

కీరత్నలు 18:17 => బలవంతులగు పగవారు ననున్ దేవ్షించువారు నాకంటె బలిషుట్లైయుండగా వారి 

వశమునుండి ఆయన ననున్ రకిష్ంచెను. 

కీరత్నలు 18:18 => ఆపతాక్లమందు వారు నామీదికి రాగా యెహోవా ననున్ ఆదుకొనెను. 

కీరత్నలు 18:19 => విశాలమైన సథ్లమునకు ఆయన ననున్ తోడుకొని వచెచ్ను నేను ఆయనకు 

ఇషుట్డను గనుక ఆయన ననున్ తపిప్ంచెను. 

కీరత్నలు 18:20 => నా నీతినిబటిట్ యెహోవా నాకు పర్తిఫలమిచెచ్ను నా నిరోద్షతవ్మునుబటిట్ నాకు 

పర్తిఫలమిచెచ్ను. 

కీరత్నలు 18:21 => యెహోవా మారగ్ములను నేను అనుసరించుచునాన్ను భకిత్హీనుడనై నేను నా 

దేవుని విడచినవాడను కాను 

కీరత్నలు 18:22 => ఆయన నాయ్యవిధులనిన్టిని నేను లక్షయ్పెటుట్చునాన్ను ఆయన కటట్డలను 

తోర్సివేసినవాడను కాను 

కీరత్నలు 18:23 => దోషకిర్యలు నేను చేయనొలల్కుంటిని ఆయన దృషిట్కి నేను యథారుథ్డనైతిని. 

కీరత్నలు 18:24 => కావున యెహోవా నేను నిరోద్షిగానుండుట చూచి తన దృషిట్కి కనబడిన 

నాచేతుల నిరోద్షతవ్మునుబటిట్ నాకు పర్తిఫలమిచెచ్ను. 

కీరత్నలు 18:25 => దయగలవారియెడల నీవు దయచూపించుదువు యథారథ్వంతులయెడల 

యథారథ్వంతుడవుగా నుందువు 

కీరత్నలు 18:26 => సదాభ్వముగలవారియెడల నీవు సదాభ్వము చూపుదువు. మూరు ఖ్లయెడల నీవు 

వికటముగా నుందువు 
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కీరత్నలు 18:27 => శర్మపడువారిని నీవు రకిష్ంచెదవు గరివ్షు ఠ్లకు విరోధివై వారిని అణచివేసెదవు. 

కీరత్నలు 18:28 => నా దీపము వెలిగించువాడవు నీవే నా దేవుడైన యెహోవా చీకటిని నాకు 

వెలుగుగా చేయును 

కీరత్నలు 18:29 => నీ సహాయమువలన నేను సైనయ్మును జయింతును. నా దేవుని సహాయమువలన 

పార్కారమును దాటుదును. 

కీరత్నలు 18:30 => దేవుడు యథారథ్వంతుడు యెహోవా వాకుక్ నిరమ్లము తన శరణుజొచుచ్ 

వారికందరికి ఆయన కేడెము. 

కీరత్నలు 18:31 => యెహోవా తపప్ దేవుడేడి? మన దేవుడు తపప్ ఆశర్యదురగ్మేది? 

కీరత్నలు 18:32 => నాకు బలము ధరింపజేయువాడు ఆయనే ననున్ యథారథ్మారగ్మున 

నడిపించువాడు ఆయనే. 

కీరత్నలు 18:33 => ఆయన నాకాళుల్ జింక కాళల్వలె చేయుచునాన్డు ఎతత్యిన సథ్లములమీద ననున్ 

నిలుపుచునాన్డు. 

కీరత్నలు 18:34 => నాచేతులకు యుదధ్ముచేయ నేరుప్వాడు ఆయనే నా బాహువులు ఇతత్డి విలుల్ను 

ఎకుక్పెటుట్ను. 

కీరత్నలు 18:35 => నీ రక్షణ కేడెమును నీవు నాకందించుచునాన్వు నీ కుడిచెయియ్ ననున్ ఆదుకొనెను 

నీ సాతివ్కము ననున్ గొపప్చేసెను. 

కీరత్నలు 18:36 => నా పాదములకు చోటు విశాలపరచితివి నా చీలమండలు బెణకలేదు.  

కీరత్నలు 18:37 => నా శతుర్వులను తరిమిపటుట్కొందును వారిని నశింపజేయువరకు నేను 

తిరుగను. 

కీరత్నలు 18:38 => వారు నా పాదముల కిర్ంద పడుదురు వారు లేవలేకపోవునటుల్ నేను వారిని 

అణగదొర్కుక్దును 

కీరత్నలు 18:39 => యుదధ్మునకు నీవు ననున్ బలము ధరింపజేసితివి నా మీదికి లేచినవారిని నా 

కిర్ంద అణచివేసితివి 

Page  of 1257 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

కీరత్నలు 18:40 => నా శతుర్వులను వెనుకకు నీవు మళల్చేసితివి ననున్ దేవ్షించువారిని నేను 

నిరూమ్లము చేసితిని 

కీరత్నలు 18:41 => వారు మొఱ ఱ్పెటిట్రి గాని రకిష్ంచువాడు లేకపోయెను యెహోవాకు వారు 

మొఱ ఱ్పెటుట్దురు గాని ఆయనవారి కుతత్రమియయ్కుండును. 

కీరత్నలు 18:42 => అపుప్డు గాలికి ఎగురు ధూళివలె నేను వారిని పొడిగా కొటిట్తిని వీధుల పెంటను 

ఒకడు పారబోయునటుల్ నేను వారిని పారబోసితిని. 

కీరత్నలు 18:43 => పర్జలు చేయు కలహములలో పడకుండ నీవు ననున్ విడిపించితివి ననున్ 

అనయ్జనులకు అధికారిగా చేసితివి నేను ఎరుగని పర్జలు ననున్ సేవించెదరు 

కీరత్నలు 18:44 => నా మాట చెవిని పడగానే వారు నాకు విధేయులగుదురు అనుయ్లు నాకు 

లోబడినటుల్ నటించుదురు 

కీరత్నలు 18:45 => అనుయ్లు నిసాత్ర్ణగలవారై వణకుచు తమ దురగ్ములను విడచి వచెచ్దరు. 

కీరత్నలు 18:46 => యెహోవా జీవము గలవాడు నా ఆశర్యదురగ్మైనవాడు సోత్తార్రుహ్డు నా 

రక్షణకరత్యయిన దేవుడు బహుగా సుత్తినొందునుగాక. 

కీరత్నలు 18:47 => ఆయన నా నిమితత్ము పర్తిదండన చేయు దేవుడు జనములను నాకు 

లోపరచువాడు ఆయనే. 

కీరత్నలు 18:48 => ఆయన నా శతుర్వులచేతిలోనుండి ననున్ విడిపించును. నా మీదికి 

లేచువారికంటె ఎతుత్గా నీవు ననున్హెచిచ్ంచుదువు బలాతాక్రముచేయు మనుషుయ్ల చేతిలోనుండి నీవు 

ననున్ విడిపించుదువు 

కీరత్నలు 18:49 => అందువలన యెహోవా, అనయ్జనులలో నేను నినున్ ఘనపరచెదను నీ నామకీరత్న 

గానము చేసెదను. 

కీరత్నలు 18:50 => నీవు నియమించిన రాజునకు గొపప్ రక్షణ కలుగ జేయువాడవు అభిషేకించిన 

దావీదునకును అతని సంతానమునకును నితయ్ము కనికరము చూపువాడవు 

కీరత్నలు 40:1 => యెహోవాకొరకు నేను సహనముతో కనిపెటుట్కొంటిని ఆయన నాకు చెవియొగిగ్ నా 

మొఱ ఱ్ ఆలకించెను. 
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కీరత్నలు 40:2 => నాశనకరమైన గుంటలోనుండియు జిగటగల దొంగ ఊబిలోనుండియు. ఆయన 

ననున్ పైకెతెత్ను నా పాదములు బండమీద నిలిపి నా అడుగులు సిథ్రపరచెను.  

కీరత్నలు 40:3 => తనకు సోత్తర్రూపమగు కొర్తత్గీతమును మన దేవుడు నా నోట నుంచెను. అనేకులు 

దాని చూచి భయభకుత్లుగలిగి యెహోవా యందు నమిమ్కయుంచెదరు.  

కీరత్నలు 40:4 => గరివ్షు ఠ్లనైనను తోర్వ విడిచి అబదధ్ములతటుట్ తిరుగువారినైనను లక్షయ్పెటట్క 

యెహోవాను నముమ్కొనువాడు ధనుయ్డు.  

కీరత్నలు 40:5 => యెహోవా నా దేవా, నీవు మాయెడల జరిగించిన ఆశచ్రయ్కిర్యలును మాయెడల 

నీకునన్ తలంపులును బహు విసాత్రములు. వాటిని వివరించి చెపెప్దననుకొంటినా అవి లెకక్కు 

మించియునన్వి నీకు సాటియైనవాడొకడును లేడు.  

కీరత్నలు 40:6 => బలులనైనను నైవేదయ్ములనైనను నీవు కోరుటలేదు. నీవు నాకు చెవులు 

నిరిమ్ంచియునాన్వు. దహన బలులనైనను పాపపరిహారారథ్ బలులనైనను నీవు తెమమ్నలేదు.  

కీరత్నలు 40:7 => అపుప్డు పుసత్కపుచుటట్లో ననున్గూరిచ్ వార్యబడిన పర్కారము నేను 

వచిచ్యునాన్ను. 

కీరత్నలు 40:8 => నా దేవా, నీ చితత్ము నెరవేరుచ్ట నాకు సంతోషము నీ ధరమ్శాసత్రము నా 

ఆంతరయ్ములోనునన్ది. 

కీరత్నలు 40:9 => నా పెదవులు మూసికొనక మహా సమాజములో నీతి సువారత్ను నేను 

పర్కటించియునాన్నని నేనంటిని యెహోవా, అది నీకు తెలిసేయునన్ది. 

కీరత్నలు 40:10 => నీ నీతిని నా హృదయములో నుంచుకొని నేను ఊరకుండలేదు. నీ సతయ్మును నీ 

రక్షణను నేను వెలల్డిచేసి యునాన్ను నీ కృపను నీ సతయ్మును మహా సమాజమునకు తెలుపక నేను 

వాటికి మరుగుచేయలేదు.  

కీరత్నలు 40:11 => యెహోవా, నీవు నీ వాతస్లయ్మును నాకు దూరముచేయవు నీ కృపాసతయ్ములు 

ఎపుప్డును ననున్ కాపాడునుగాక  

Page  of 1259 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

కీరత్నలు 40:12 => లెకక్లేని అపాయములు ననున్ చుటుట్కొనియునన్వి నా దోషములు ననున్ తరిమి 

పటుట్కొనగా నేను తలయెతిత్ చూడలేకపోతిని లెకక్కు అవి నా తలవెండుర్కలను మించియునన్వి నా 

హృదయము అధైరయ్పడియునన్ది.  

కీరత్నలు 40:13 => యెహోవా, దయచేసి ననున్ రకిష్ంచుము యెహోవా, నా సహాయమునకు తవ్రగా 

రముమ్. 

కీరత్నలు 40:14 => నా పార్ణము తీయుటకై యతిన్ంచువారు సిగుగ్పడి బొతిత్గా భర్మసియుందురు 

గాక నాకు కీడు చేయగోరువారు వెనుకకు మళి ల్ంపబడి సిగుగ్నొందుదురు గాక.  

కీరత్నలు 40:15 => ననున్ చూచి ఆహా ఆహా అని పలుకువారు తమకు కలుగు అవమానమును 

చూచి విసమ్యమొందుదురు గాక. 

కీరత్నలు 40:16 => నినున్ వెదకువారందరు నినున్గూరిచ్ ఉతస్హించి సంతోషించుదురు గాక నీ 

రక్షణ పేర్మించువారు యెహోవా మహిమపరచబడును గాక అని నితయ్ము చెపుప్కొందురు గాక. 

కీరత్నలు 40:17 => నేను శర్మలపాలై దీనుడనైతిని పర్భువు ననున్ తలంచుకొనుచునాన్డు. నాకు 

సహాయము నీవే నా రక్షణకరత్వు నీవే. నా దేవా, ఆలసయ్ము చేయకుము.  

కీరత్నలు 103:1 => నా పార్ణమా, యెహోవాను సనున్తించుము. నా అంతరంగముననునన్ 

సమసత్మా, ఆయన పరిశుదధ్ నామమును సనున్తించుము. 

కీరత్నలు 103:2 => నా పార్ణమా, యెహోవాను సనున్తించుము ఆయన చేసిన ఉపకారములలో 

దేనిని మరువకుము 

కీరత్నలు 103:3 => ఆయన నీ దోషములనిన్టిని క్షమించువాడు నీ సంకటములనిన్టిని 

కుదురుచ్వాడు. 

కీరత్నలు 103:4 => సమాధిలోనుండి నీ పార్ణమును విమోచించుచునాన్డు కరుణాకటాక్షములను 

నీకు కిరీటముగా ఉంచుచునాన్డు 

కీరత్నలు 103:5 => పకిష్రాజు యౌవనమువలె నీ యౌవనము కొర్తత్దగుచుండునటుల్ మేలుతో నీ 

హృదయమును తృపిత్పరచుచునాన్డు  
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కీరత్నలు 103:6 => యెహోవా నీతికిర్యలను జరిగించుచు బాధింపబడు వారికందరికి నాయ్యము 

తీరుచ్ను 

కీరత్నలు 103:7 => ఆయన మోషేకు తన మారగ్ములను తెలియజేసెను ఇశార్యేలు వంశసుథ్లకు తన 

కిర్యలను కనుపరచెను 

కీరత్నలు 103:8 => యెహోవా దయాదాకిష్ణయ్పూరుణ్డు దీరఘ్శాంతుడు కృపాసమృదిధ్గలవాడు. 

కీరత్నలు 103:9 => ఆయన ఎలల్పుప్డు వాయ్జెయ్మాడువాడు కాడు ఆయన నితయ్ము కోపించువాడు 

కాడు. 

కీరత్నలు 103:10 => మన పాపములనుబటిట్ మనకు పర్తికారము చేయలేదు మన దోషములనుబటిట్ 

మనకు పర్తిఫలమియయ్లేదు. 

కీరత్నలు 103:11 => భూమికంటె ఆకాశము ఎంత ఉనన్తముగా ఉనన్దో ఆయనయందు 

భయభకుత్లు గలవారియెడల ఆయన కృప అంత అధికముగా ఉనన్ది.  

కీరత్నలు 103:12 => పడమటికి తూరుప్ ఎంత దూరమో ఆయన మన అతికర్మములను మనకు 

అంత దూరపరచియునాన్డు.  

కీరత్నలు 103:13 => తండిర్ తన కుమారులయెడల జాలిపడునటుల్ యెహోవా తనయందు 

భయభకుత్లు గలవారియెడల జాలిపడును. 

కీరత్నలు 103:14 => మనము నిరిమ్ంపబడిన రీతి ఆయనకు తెలిసేయునన్ది మనము మంటివారమని 

ఆయన జాఞ్పకము చేసికొనుచునాన్డు. 

కీరత్నలు 103:15 => నరుని ఆయువు గడిడ్వలె నునన్ది అడవిపువువ్ పూయునటుల్ వాడు పూయును. 

కీరత్నలు 103:16 => దానిమీద గాలి వీచగా అది లేకపోవును ఆ మీదట దాని చోటు దాని నెరుగదు. 

కీరత్నలు 103:17 => ఆయన నిబంధనను గైకొనుచు ఆయన కటట్డలననుసరించి నడచుకొను 

వారిమీద యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవారిమీద  

కీరత్నలు 103:18 => ఆయన కృప యుగయుగములు నిలుచును ఆయన నీతి వారికి పిలల్పిలల్ 

తరమున నిలుచును. 
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కీరత్నలు 103:19 => యెహోవా ఆకాశమందు తన సింహాసనమును సిథ్రపరచియునాన్డు. ఆయన 

అనిన్టిమీద రాజయ్పరిపాలన చేయుచునాన్డు.  

కీరత్నలు 103:20 => యెహోవా దూతలారా, ఆయన ఆజఞ్కు లోబడి ఆయన వాకయ్ము నెరవేరుచ్ 

బలశూరులారా, ఆయనను సనున్తించుడి. 

కీరత్నలు 103:21 => యెహోవా సైనయ్ములారా, ఆయన చితత్ము నెరవేరుచ్ ఆయన పరిచారకులారా, 

మీరందరు ఆయనను సనున్తించుడి.  

కీరత్నలు 103:22 => యెహోవా ఏలుచుండు సథ్లములనిన్టిలో నునన్ ఆయన సరవ్ కారయ్ములారా, 

ఆయనను సుత్తించుడి. నా పార్ణమా, యెహోవాను సనున్తించుము. 

కీరత్నలు 106:1 => యెహోవాను సుత్తించుడి యెహోవా దయాళుడు ఆయనకు కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంచుడి ఆయన కృప నితయ్ముండును. 

కీరత్నలు 107:43 => బుదిధ్మంతుడైనవాడు ఈ విషయములను ఆలోచించును యెహోవా 

కృపాతిశయములను జనులు తలపోయుదురుగాక. 

కీరత్నలు 116:1 => యెహోవా నా మొరను నా వినన్పములను ఆలకించియునాన్డు. కాగా 

నేనాయనను పేర్మించుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 116:2 => ఆయన నాకు చెవియొగెగ్ను కావున నా జీవితకాలమంతయు నేనాయనకు 

మొఱ ఱ్పెటుట్దును 

కీరత్నలు 116:3 => మరణబంధములు ననున్ చుటుట్కొనియుండెను పాతాళపు వేదనలు ననున్ 

పటుట్కొనియుండెను శర్మయు దుఃఖమును నాకు కలిగెను.  

కీరత్నలు 116:4 => అపుప్డు యెహోవా, దయచేసి నా పార్ణమును విడిపింపుమని యెహోవా 

నామమునుబటిట్ నేను మొఱ ఱ్పెటిట్తిని. 

కీరత్నలు 116:5 => యెహోవా దయాళుడు నీతిమంతుడు మన దేవుడు వాతస్లయ్త గలవాడు. 

కీరత్నలు 116:6 => యెహోవా సాధువులను కాపాడువాడు. నేను కుర్ంగియుండగా ఆయన ననున్ 

రకిష్ంచెను. 
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కీరత్నలు 116:7 => నా పార్ణమా, యెహోవా నీకు కేష్మము విసత్రింపజేసియునాన్డు. తిరిగి నీ 

విశార్ంతిలో పర్వేశింపుము. 

కీరత్నలు 116:8 => మరణమునుండి నా పార్ణమును కనీన్ళుల్ విడువకుండ నా కనున్లను 

జారిపడకుండ నాపాదములను నీవు తపిప్ంచియునాన్వు. 

కీరత్నలు 116:9 => సజీవులునన్ దేశములలో యెహోవా సనిన్ధిని నేను కాలము గడుపుదును. 

కీరత్నలు 116:10 => నేను ఆలాగు మాటలాడి నమిమ్కయుంచితిని. నేను మిగుల బాధపడినవాడను. 

కీరత్నలు 116:11 => నేను తొందరపడినవాడనై ఏ మనుషుయ్డును నమమ్దగినవాడు కాడనుకొంటిని. 

కీరత్నలు 116:12 => యెహోవా నాకు చేసిన ఉపకారములనిన్టికి నేనాయనకేమి చెలిల్ంచుదును? 

కీరత్నలు 116:13 => రక్షణపాతర్ను చేతపుచుచ్కొని యెహోవా నామమున పార్రథ్న చేసెదను. 

కీరత్నలు 116:14 => యెహోవాకు నా మొర్కుక్బళుల్ చెలిల్ంచెదను. ఆయన పర్జలందరి యెదుటనే 

చెలిల్ంచెదను 

కీరత్నలు 116:15 => యెహోవా భకుత్ల మరణము ఆయన దృషిట్కి విలువగలది  

కీరత్నలు 116:16 => యెహోవా, నేను నిజముగా నీ సేవకుడను, నీ సేవకుడను నీ సేవకురాలి 

కుమారుడనైయునాన్ను నీవు నాకటుల్ విపిప్యునాన్వు. 

కీరత్నలు 116:17 => నేను నీకు కృతజఞ్తారప్ణ నరిప్ంచెదను, యెహోవా నామమున పార్రథ్న 

చేసెదను 

కీరత్నలు 116:18 => ఆయన పర్జలందరియెదుటను యెహోవా మందిరపు ఆవరణములలోను 

కీరత్నలు 116:19 => యెరూషలేమా, నీ మధయ్ను నేను యెహోవాకు నా మొర్కుక్బళుల్ చెలిల్ంచెదను. 

యెహోవాను సుత్తించుడి. 

1 తిమోతి 1:14 => మరియు మన పర్భువు యొకక్ కృపయు, కీర్సుత్ యేసునందునన్ విశావ్సమును 

పేర్మయు, అతయ్ధికముగా విసత్రించెను. 

1 తిమోతి 1:15 => పాపులను రకిష్ంచుటకు కీర్సుత్యేసు లోకమునకు వచెచ్నను వాకయ్ము 

నమమ్తగినదియు పూరాణ్ంగీకారమునకు యోగయ్మైనదియునైయునన్ది. అటిట్ వారిలో నేను పర్ధానుడను. 
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1 తిమోతి 1:16 => అయినను నితయ్జీవము నిమితత్ము తనను విశవ్సింపబోవువారికి నేను మాదిరిగా 

ఉండులాగున యేసుకీర్సుత్ తన పూరణ్మైన దీరఘ్శాంతమును ఆ పర్ధాన పాపినైన నాయందు 

కనుపరచునటుల్ నేను కనికరింపబడితిని.  

ఆదికాండము 12:13 => నీవలన నాకు మేలు కలుగునటుల్ను నినున్బటిట్ నేను బర్దుకునటుల్ను నీవు 

నా సహోదరివని దయచేసి చెపుప్మనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:17 => కావున నా కోపము ఆ దినమున వారిమీద రగులుకొనును. 

నేను వారిని విడిచి వారికి విరోధినగుదును, వారు కీష్ణించిపోవుదురు. విసాత్రమైన కీడులు ఆపదలు 

వారికి పార్పిత్ంచును. ఆ దినమున వారు, మన దేవుడు మన మధయ్ నుండకపోయినందున గదా యీ 

కీడులు మనకు పార్పిత్ంచెననుకొందురు. 

1 సమూయేలు 27:1 => తరువాత దావీదు నేను ఇకక్డ నిలుచుట మంచిది కాదు, ఏదో ఒక 

దినమున నేను సౌలుచేత నాశనమగుదును; నేను ఫిలిషీత్యుల దేశములోనికి తపిప్ంచుకొని 

పోవుదును, అపుప్డు సౌలు ఇశార్యేలీయుల సరిహదుద్లలో ననున్ వెదకుట మానుకొనును గనుక నేను 

అతని చేతిలోనుండి తపిప్ంచుకొందునని అనుకొని 

1 రాజులు 9:9 => జనులిటల్ందురు ఐగుపుత్ దేశములోనుండి తమ పితరులను రపిప్ంచిన తమ 

దేవుడైన యెహోవాను వారు విడిచి యితర దేవతలను ఆధారము చేసికొని కొలిచి పూజించుచు వచిచ్రి 

గనుక యెహోవా ఈ కీడంతయు వారిమీదికి రపిప్ంచియునాన్డు. 

కీరత్నలు 77:7 => పర్భువు నితయ్ము విడనాడునా? ఆయన ఇకెనన్డును కటాకిష్ంపడా? 

కీరత్నలు 77:8 => ఆయన కృప ఎనన్టికిలేకుండ మానిపోయెనా? ఆయన సెలవిచిచ్న మాట 

తరతరములకు తపిప్పోయెనా? 

కీరత్నలు 77:9 => దేవుడు కటాకిష్ంప మానెనా? ఆయన కోపించి వాతస్లయ్త చూపకుండునా?(సెలా.) 

కీరత్నలు 77:10 => అందుకు నేనీలాగు అనుకొనుచునాన్ను మహోనన్తుని దకిష్ణహసత్ము 

మారుప్నొందెననుకొనుటకు నాకు కలిగిన శర్మయే కారణము. 

కీరత్నలు 77:11 => యెహోవా చేసిన కారయ్ములను, పూరవ్ము జరిగిన నీ ఆశచ్రయ్కారయ్ములను నేను 

మనసుస్నకు తెచుచ్కొందును 
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కీరత్నలు 116:11 => నేను తొందరపడినవాడనై ఏ మనుషుయ్డును నమమ్దగినవాడు కాడనుకొంటిని. 

మతత్యి 8:25 => వారు ఆయనయొదద్కు వచిచ్ పర్భువా, నశించిపోవుచునాన్ము, మముమ్ను 

రకిష్ంచుమని చెపిప్ ఆయనను లేపిరి. 

మతత్యి 8:26 => అందుకాయన అలప్విశావ్సులారా, యెందుకు భయపడుచునాన్రని వారితో చెపిప్, 

లేచి గాలిని సముదర్మును గదిద్ంపగా మికిక్లి నిమమ్ళమాయెను. 

మారుక్ 9:19 => అందుకాయన విశావ్సములేని తరమువారలారా, నేను ఎంతకాలము మీతో 

నుందును? ఎంతవరకు మిముమ్ను సహింతును? వానిని నాయొదద్కు తీసికొనిరండని వారితో చెపప్గా 

రోమీయులకు 8:31 => ఇటుల్ండగా ఏమందుము? దేవుడు మనపక్షముననుండగా మనకు 

విరోధియెవడు? 

ఆదికాండము 6:8 => అయితే నోవహు యెహోవా దృషిట్యందు కృప పొందినవాడాయెను. 

ఆదికాండము 33:10 => అపుప్డు యాకోబు అటుల్ కాదు; నీ కటాక్షము నామీద నునన్యెడల 

చితత్గించి నాచేత ఈ కానుక పుచుచ్కొనుము, దేవుని ముఖము చూచినటుల్ నీ ముఖము చూచితిని; నీ 

కటాక్షము నామీద వచిచ్నది గదా 

ఆదికాండము 39:4 => యోసేపు మీద అతనికి కటాక్షము కలిగెను గనుక అతనియొదద్ పరిచరయ్ 

చేయువాడాయెను. మరియు అతడు తన యింటిమీద విచారణకరత్గా అతని నియమించి తనకు 

కలిగినదంతయు అతనిచేతికపప్గించెను. 

నిరగ్మకాండము 33:17 => కాగా యెహోవా నీవు చెపిప్న మాటచొపుప్న చేసెదను; నీమీద నాకు 

కటాక్షము కలిగినది, నీ పేరునుబటిట్ నినున్ ఎరుగుదునని మోషేతో చెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 32:5 => కాబటిట్ మాయెడల నీకు కటాక్షము కలిగినయెడల, మముమ్ను యొరాద్ను 

అదద్రికి దాటింపక నీ దాసులమైన మాకు ఈ దేశమును సావ్సథ్య్ముగా ఇమమ్నగా 

యోబు 10:12 => జీవము ననుగర్హించి నాయెడల కృప చూపితివి నీ సంరక్షణచేత నా ఆతమ్ను 

కాపాడితివి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:27 => అయినను తన పొరుగువానికి అనాయ్యము చేసినవాడు మా మీద 

అధికారినిగాను తీరప్రినిగాను నినున్ నియమించిన వాడెవడు? 
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వచనము 20 

ఇదిగో పారిపోవుటకు ఈ ఊరు సమీపములో ఉనన్ది, అది చినన్ది, ననన్కక్డికి తపిప్ంచుకొని పోనిముమ్ 

అది చినన్ది గదా, నేను బర్దుకుదునని చెపిప్నపుప్డు 

ఆదికాండము 19:30 => లోతు సోయరులో నివసించుటకు భయపడి, తన యిదద్రు కుమారెత్లతో 

కూడ సోయరునుండి పోయి ఆ పరవ్తమందు నివసించెను. అతడును అతని యిదద్రు కుమారెత్లును 

ఒక గుహలో నివసించిరి. 

సామెతలు 3:5 => నీ సవ్బుదిధ్ని ఆధారము చేసికొనక నీ పూరణ్హృదయముతో యెహోవాయందు 

నమమ్కముంచుము 

సామెతలు 3:6 => నీ పర్వరత్న అంతటియందు ఆయన అధికారమునకు ఒపుప్కొనుము అపుప్డు 

ఆయన నీ తోర్వలను సరాళము చేయును.  

సామెతలు 3:7 => నేను జాఞ్నిని గదా అని నీవనుకొనవదుద్ యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలిగి 

చెడుతనము విడిచిపెటుట్ము 

ఆమోసు 3:6 => పటట్ణమందు బాకానాదము వినబడగా జనులకు భయము పుటట్కుండునా? 

యెహోవా చేయనిది పటట్ణములో ఉపదర్వము కలుగునా? 

ఆదికాండము 12:13 => నీవలన నాకు మేలు కలుగునటుల్ను నినున్బటిట్ నేను బర్దుకునటుల్ను నీవు 

నా సహోదరివని దయచేసి చెపుప్మనెను. 

కీరత్నలు 119:175 => నీవు ననున్ బర్దికింపుము నేను నినున్ సుత్తించెదను నీ నాయ్యవిధులు నాకు 

సహాయములగును గాక 

యెషయా 55:3 => చెవియొగిగ్ నాయొదద్కు రండి మీరు వినినయెడల మీరు బర్దుకుదురు నేను మీతో 

నితయ్నిబంధన చేసెదను దావీదునకు చూపిన శాశవ్తకృపను మీకు చూపుదును.  

ఆదికాండము 13:10 => లోతు తన కనున్లెతిత్ యొరాద్ను పార్ంతమంతటిని చూచెను. యెహోవా 

సొదొమ గొమొఱాఱ్ అను పటట్ణములను నాశనము చేయకమునుపు సోయరుకు వచుచ్వరకు 

అదంతయు యెహోవా తోటవలెను ఐగుపుత్ దేశమువలెను నీళుల్ పారు దేశమై యుండెను. 

Page  of 1266 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

ఆదికాండము 14:2 => వారు సొదొమ రాజైన బెరాతోను, గొమొఱాఱ్ రాజైన బిరాష్తోను, అదామ్ రాజైన 

షినాబుతోను, సెబోయీయుల రాజైన షెమేబెరుతోను, సోయరను బెల రాజుతోను యుదధ్ము చేసిరి. 

ఆదికాండము 14:8 => అపుప్డు సొదొమ రాజును గొమొఱాఱ్ రాజును అదామ్ రాజును సెబోయీము 

రాజును సోయరను బెల రాజును బయలుదేరి సిదీద్ము లోయలో వారితో, 

ఆదికాండము 19:22 => నీవు తవ్రపడి అకక్డికి తపిప్ంచుకొని పొముమ్; నీవకక్డ చేరువరకు 

నేనేమియు చేయలేననెను. అందుచేత ఆ ఊరికి సోయరు అను పేరు పెటట్బడెను. 

1 కొరిందీయులకు 10:13 => సాధారణముగా మనుషుయ్లకు కలుగు శోధనతపప్ మరి ఏదియు 

మీకు సంభవింపలేదు. దేవుడు నమమ్దగినవాడు; మీరు సహింపగలిగినంతకంటె ఎకుక్వగా ఆయన 

మిముమ్ను శోధింపబడనియయ్డు. అంతేకాదు, సహింపగలుగుటకు ఆయన శోధనతోకూడ 

తపిప్ంచుకొను మారగ్మును కలుగజేయును.  

వచనము 21 

ఆయన ఇదిగో నీవు చెపిప్న ఈ ఊరు నాశనము చేయను. ఈ విషయములో నీ మనవి 

అంగీకరించితిని; 

ఆదికాండము 4:7 => నీవు సతిర్క్య చేసినయెడల తలనెతుత్కొనవా? సతిర్క్య చేయనియెడల వాకిట 

పాపము పొంచియుండును; నీయెడల దానికి వాంఛ కలుగును నీవు దానిని ఏలుదువనెను. 

యోబు 42:8 => కాబటిట్ యేడు ఎడల్ను ఏడు పొటే ట్ళల్ను మీరు తీసికొని, నా సేవకుడైన యోబునొదద్కు 

పోయి మీ నిమితత్ము దహనబలి అరిప్ంపవలెను. అపుప్డు నా సేవకుడైన యోబు మీ నిమితత్ము పార్రథ్న 

చేయును. మీ అవివేకమునుబటిట్ మిముమ్ను శికిష్ంపక యుండునటుల్ నేను అతనిని మాతర్ము 

అంగీకరించెదను; ఏలయనగా నా సేవకుడైన యోబు పలికినటుల్ మీరు ననున్గూరిచ్ యుకత్మైనది 

పలుకలేదు. 

యోబు 42:9 => తేమానీయుడైన ఎలీఫజును, షూహీయుడైన బిలద్దును, నయమాతీయుడైన 

జోఫరును పోయి, యెహోవా తమకు ఆజాఞ్పించినటుల్ చేయగా యెహోవా వారిపక్షమున యోబును 

అంగీకరించెను. 
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కీరత్నలు 34:15 => యెహోవా దృషిట్ నీతిమంతులమీద నునన్ది. ఆయన చెవులు వారి మొరలకు 

ఒగిగ్యునన్వి. 

కీరత్నలు 102:17 => ఆయన దికుక్లేని దరిదుర్ల పార్రథ్న నిరాకరింపక వారి పార్రథ్నవైపు 

తిరిగియునాన్డు. 

కీరత్నలు 145:19 => తనయందు భయభకుత్లు గలవారి కోరిక ఆయన నెరవేరుచ్ను వారి మొఱ ఱ్ 

ఆలకించి వారిని రకిష్ంచును. 

యిరిమ్యా 14:10 => యెహోవా ఈ జనులతో ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు ఈ జనులు తమ 

కాళల్కు అడ డ్ములేకుండ తిరుగులాడుటకు ఇచఛ్గలవారు గనుక యెహోవా వారిని అంగీకరింపడు; 

ఇపుప్డు ఆయన వారి అకర్మమును జాఞ్పకము చేసికొనును; వారి పాపములనుబటిట్ వారిని శికిష్ంచును. 

మతత్యి 12:20 => విజయమొందుటకు నాయ్యవిధిని పర్బలము చేయువరకు ఈయన నలిగిన 

రెలుల్ను విరువడు మకమకలాడుచునన్ అవిసెనారను ఆరప్డు  

లూకా 11:8 => అతడు తన సేన్హితుడైనందున లేచి ఇయయ్కపోయినను, అతడు సిగుగ్మాలి మాటి 

మాటికి అడుగుటవలననైనను లేచి అతనికి కావలసినవనిన్యు ఇచుచ్ను అని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

హెబీర్యులకు 2:17 => కావున పర్జల పాపములకు పరిహారము కలుగజేయుటకై, దేవుని 

సంబంధమైన కారయ్ములలో కనికరమును నమమ్కమునుగల పర్ధానయాజకుడగు నిమితత్ము, 

అనిన్విషయములలో ఆయన తన సహోదరుల వంటివాడు కావలసివచెచ్ను. 

హెబీర్యులకు 4:15 => మన పర్ధానయాజకుడు మన బలహీనతలయందు మనతో సహానుభవము 

లేనివాడు కాడు గాని, సమసత్ విషయములలోను మనవలెనే శోధింపబడినను, ఆయన పాపము 

లేనివాడుగా ఉండెను. 

హెబీర్యులకు 4:16 => గనుక మనము కనికరింపబడి సమయోచితమైన సహాయము కొరకు కృప 

పొందునటుల్ ధైరయ్ముతో కృపాసనము నొదద్కు చేరుదము. 

ఆదికాండము 12:2 => నినున్ గొపప్ జనముగా చేసి నినున్ ఆశీరవ్దించి నీ నామమును గొపప్ 

చేయుదును, నీవు ఆశీరావ్దముగా నుందువు. 
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ఆదికాండము 18:24 => ఆ పటట్ణములో ఒకవేళ ఏబదిమంది నీతిమంతులుండినయెడల 

దానిలోనునన్ యేబదిమంది నీతిమంతుల నిమితత్ము ఆ సథ్లమును నాశనము చేయక కాయవా? 

నిరగ్మకాండము 7:1 => కాగా యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను ఇదిగో నినున్ ఫరోకు దేవునిగా 

నియమించితిని; నీ అనన్ అహరోను నీకు పర్వకత్గా నుండును. 

నిరగ్మకాండము 33:17 => కాగా యెహోవా నీవు చెపిప్న మాటచొపుప్న చేసెదను; నీమీద నాకు 

కటాక్షము కలిగినది, నీ పేరునుబటిట్ నినున్ ఎరుగుదునని మోషేతో చెపప్గా 

1 సమూయేలు 25:35 => తనయొదద్కు ఆమె తెచిచ్న వాటిని ఆమెచేత తీసికొని నీ మాటలు నేను 

ఆలకించి నీ మనవి నంగీకరించితిని, సమాధానముగా నీ యింటికి పొమమ్ని ఆమెతో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:24 => నీవు కైసరు ఎదుట నిలువవలసియునన్ది; ఇదిగో నీతోకూడ 

ఓడలో పర్యాణమైపోవుచునన్ వారందరిని దేవుడు నీకు అనుగర్హించి యునాన్డని నాతో చెపెప్ను. 

1 కొరిందీయులకు 10:13 => సాధారణముగా మనుషుయ్లకు కలుగు శోధనతపప్ మరి ఏదియు 

మీకు సంభవింపలేదు. దేవుడు నమమ్దగినవాడు; మీరు సహింపగలిగినంతకంటె ఎకుక్వగా ఆయన 

మిముమ్ను శోధింపబడనియయ్డు. అంతేకాదు, సహింపగలుగుటకు ఆయన శోధనతోకూడ 

తపిప్ంచుకొను మారగ్మును కలుగజేయును.  

వచనము 22 

నీవు తవ్రపడి అకక్డికి తపిప్ంచుకొని పొముమ్; నీవకక్డ చేరువరకు నేనేమియు చేయలేననెను. 

అందుచేత ఆ ఊరికి సోయరు అను పేరు పెటట్బడెను. 

ఆదికాండము 32:25 => తాను అతని గెలువకుండుట చూచి తొడగూటిమీద అతనిని కొటెట్ను. 

అపుప్డతడు ఆయనతో పెనుగులాడుటవలన యాకోబు తొడగూడు వసిలెను. 

ఆదికాండము 32:26 => ఆయన తెలల్వారుచునన్ది గనుక ననున్ పోనిమమ్నగా అతడు నీవు ననున్ 

ఆశీరవ్దించితేనే గాని నినున్ పోనియయ్ననెను. 

ఆదికాండము 32:27 => ఆయన నీ పేరేమని యడుగగా అతడు యాకోబు అని చెపెప్ను. 
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ఆదికాండము 32:28 => అపుప్డు ఆయన నీవు దేవునితోను మనుషుయ్లతోను పోరాడి గెలిచితివి 

గనుక ఇకమీదట నీ పేరు ఇశార్యేలే గాని యాకోబు అనబడదని చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 32:10 => కావున నీవు ఊరకుండుము; నా కోపము వారిమీద మండును, నేను 

వారిని కాలిచ్వేసి నినున్ గొపప్ జనముగా చేసెదనని మోషేతో చెపప్గా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:14 => నాకు అడ డ్ము రాకుము, నేను వారిని నశింపజేసి వారి 

నామమును ఆకాశముకిర్ంద నుండకుండ తుడుపుపెటిట్, నినున్ వారికంటె బలముగల బహు జనముగా 

చేసెదనని నాతో చెపప్గా. 

కీరత్నలు 91:1 => మహోనన్తుని చాటున నివసించువాడే సరవ్శకుత్ని నీడను విశర్మించువాడు. 

కీరత్నలు 91:2 => ఆయనే నాకు ఆశర్యము నా కోట నేను నముమ్కొను నా దేవుడని నేను 

యెహోవానుగూరిచ్ చెపుప్చునాన్ను. 

కీరత్నలు 91:3 => వేటకాని ఉరిలోనుండి ఆయన నినున్ విడిపించును నాశనకరమైన తెగులు 

రాకుండ నినున్ రకిష్ంచును 

కీరత్నలు 91:4 => ఆయన తన రెకక్లతో నినున్ కపుప్ను ఆయన రెకక్లకిర్ంద నీకు ఆశర్యము 

కలుగును ఆయన సతయ్ము, కేడెమును డాలునైయునన్ది.  

కీరత్నలు 91:5 => రాతిర్వేళ కలుగు భయమునకైనను పగటివేళ ఎగురు బాణమునకైనను 

కీరత్నలు 91:6 => చీకటిలో సంచరించు తెగులునకైనను మధాయ్హన్మందు పాడుచేయు 

రోగమునకైనను నీవు భయపడకుందువు. 

కీరత్నలు 91:7 => నీ పర్కక్ను వేయిమంది పడినను నీ కుడిపర్కక్ను పదివేలమంది కూలినను 

అపాయము నీయొదద్కు రాదు. 

కీరత్నలు 91:8 => నీవు కనున్లార చూచుచుండగా భకిత్హీనులకు పర్తిఫలము కలుగును 

కీరత్నలు 91:9 => యెహోవా, నీవే నా ఆశర్యము అని నీవు మహోనన్తుడైన దేవుని నీకు 

నివాససథ్లముగా చేసికొనియునాన్వు 

కీరత్నలు 91:10 => నీకు అపాయమేమియు రాదు ఏ తెగులును నీ గుడారమును సమీపించదు 

Page  of 1270 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

యెషయా 65:8 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు దార్క్షగెలలో కొర్తత్రసము కనబడునపుప్డు 

జనులు ఇది దీవెనకరమైనది దాని కొటిట్వేయకుము అని చెపుప్దురు గదా? నా సేవకులనందరిని నేను 

నశింపజేయకుండునటుల్ వారినిబటిట్ నేనాలాగే చేసెదను.  

మారుక్ 6:5 => అందువలన కొదిద్మంది రోగులమీద చేతులుంచి వారిని సవ్సథ్పరచుట తపప్ మరి ఏ 

అదుభ్తమును ఆయన అకక్డ చేయజాలకపోయెను. ఆయన వారి అవిశావ్సమునకు ఆశచ్రయ్పడెను. 

2 తిమోతి 2:13 => మనము నమమ్దగనివారమైనను, ఆయన నమమ్దగినవాడుగా ఉండును; ఆయన 

తన సవ్భావమునకు విరోధముగా ఏదియు చేయలేడు. 

తీతుకు 1:2 => నితయ్జీవమునుగూరిచ్న నిరీక్షణతో కూడిన భకిత్కి ఆధారమగు సతయ్విషయమైన 

అనుభవజాఞ్నము నిమితత్మును, దేవుని దాసుడును యేసుకీర్సుత్ అపొసత్లుడునైన పౌలు, మన అందరి 

విశావ్స విషయములో 

ఆదికాండము 13:10 => లోతు తన కనున్లెతిత్ యొరాద్ను పార్ంతమంతటిని చూచెను. యెహోవా 

సొదొమ గొమొఱాఱ్ అను పటట్ణములను నాశనము చేయకమునుపు సోయరుకు వచుచ్వరకు 

అదంతయు యెహోవా తోటవలెను ఐగుపుత్ దేశమువలెను నీళుల్ పారు దేశమై యుండెను. 

ఆదికాండము 14:2 => వారు సొదొమ రాజైన బెరాతోను, గొమొఱాఱ్ రాజైన బిరాష్తోను, అదామ్ రాజైన 

షినాబుతోను, సెబోయీయుల రాజైన షెమేబెరుతోను, సోయరను బెల రాజుతోను యుదధ్ము చేసిరి. 

యెషయా 15:5 => మోయాబు నిమితత్ము నా హృదయము అరచుచునన్ది దాని పర్ధానులు 

మూడేండల్ తరిపి దూడవలె సోయరు వరకు పారిపోవుదురు లూహీతు ఎకుక్డు తోర్వను ఏడుచ్చు 

ఎకుక్దురు నశించితిమేయని యెలుగెతిత్ కేకలువేయుచు హొరొనయీము తోర్వను పోవుదురు.  

యిరిమ్యా 48:34 => నిమీములో నీళుల్ సహితము ఎండిపోయెను హెషోబ్ను మొదలుకొని 

ఏలాలేవరకును యాహసు వరకును సోయరు మొదలుకొని హొరొనయీము వరకును ఎగాల్తాష్లిషా 

వరకును జనులు కేకలువేయుచునాన్రు.  

ఆదికాండము 19:20 => ఇదిగో పారిపోవుటకు ఈ ఊరు సమీపములో ఉనన్ది, అది చినన్ది, 

ననన్కక్డికి తపిప్ంచుకొని పోనిముమ్ అది చినన్ది గదా, నేను బర్దుకుదునని చెపిప్నపుప్డు 
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ఆదికాండము 14:8 => అపుప్డు సొదొమ రాజును గొమొఱాఱ్ రాజును అదామ్ రాజును సెబోయీము 

రాజును సోయరను బెల రాజును బయలుదేరి సిదీద్ము లోయలో వారితో, 

ఆదికాండము 19:12 => అపుప్డా మనుషుయ్లు లోతుతో ఇకక్డ నీకు మరియెవరునాన్రు? నీ అలుల్ని 

నీ కుమారులను నీ కుమారెత్లను ఈ ఊరిలో నీకు కలిగినవారినందరిని వెలుపలికి తీసికొనిరముమ్; 

ఆదికాండము 19:14 => లోతు బయటికి వెళి ల్ తన కుమారెత్లను పెండాల్డనైయునన్ తన అలుల్ళల్తో 

మాటలాడి లెండి, ఈ చోటు విడిచిపెటిట్ రండి; యెహోవా ఈ పటట్ణమును నాశనము 

చేయబోవుచునాన్డని చెపెప్ను. అయితే అతడు తన అలుల్ళల్ దృషిట్కి ఎగతాళి చేయువానివలె నుండెను. 

ఆదికాండము 19:15 => తెలల్వారినపుప్డు ఆ దూతలు లోతును తవ్రపెటిట్ లెముమ్; ఈ ఊరి 

దోషశిక్షలో నశించిపోకుండ నీ భారయ్ను ఇకక్డనునన్ నీ యిదద్రు కుమారెత్లను తీసికొని రమమ్ని చెపిప్రి. 

ఆదికాండము 19:17 => ఆ దూతలు వారిని వెలుపలికి తీసికొని వచిచ్న తరువాత ఆయన నీ 

పార్ణమును దకిక్ంచుకొనునటుల్ పారిపొముమ్, నీ వెనుక చూడకుము, ఈ మైదానములో ఎకక్డను 

నిలువక నీవు నశించిపోకుండ ఆ పరవ్తమునకు పారిపొమమ్ని చెపప్గా  

దివ్తీయోపదేశకాండము 34:3 => సోయరువరకు ఈతచెటుల్గల యెరికో లోయచుటుట్ మైదానమును 

అతనికి చూపించెను. 

మారుక్ 13:15 => మిదె ద్మీద ఉండువాడు ఇంటిలోనుండి ఏదైనను తీసికొనిపోవుటకై దిగి అందులో 

పర్వేశింపకూడదు; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:24 => నీవు కైసరు ఎదుట నిలువవలసియునన్ది; ఇదిగో నీతోకూడ 

ఓడలో పర్యాణమైపోవుచునన్ వారందరిని దేవుడు నీకు అనుగర్హించి యునాన్డని నాతో చెపెప్ను. 

హెబీర్యులకు 6:18 => మనయెదుట ఉంచబడిన నిరీక్షణను చేపటుట్టకు శరణాగతులమైన మనకు 

బలమైన ధైరయ్ము కలుగునటుల్ పర్మాణము చేసి వాగాద్నమును దృఢపరచెను. 

2 పేతురు 2:7 => దురామ్రుగ్ల కామవికారయుకత్మైన నడవడిచేత బహు బాధపడిన నీతిమంతుడగు 

లోతును తపిప్ంచెను. 

వచనము 23 
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లోతు సోయరుకు వచిచ్నపుప్డు ఆ దేశమున సూరుయ్డు ఉదయించెను. 

ఆదికాండము 32:31 => అతడు పెనూయేలునుండి సాగిపోయినపుప్డు సూరోయ్దయమాయెను; 

అపుప్డతడు తొడకుంటుచు నడిచెను. 

వచనము 24 

అపుప్డు యెహోవా సొదొమమీదను గొమొఱాఱ్మీదను యెహోవాయొదద్నుండి గంధకమును అగిన్ని 

ఆకాశమునుండి కురిపించి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:23 => వారు, యెహోవా తన కోపోదేర్కముచేత నశింపజేసిన సొదొమ 

గొమొఱాఱ్ అదామ్ సెబోయీములవలె ఆ సమసత్ దేశమును గంధకముచేతను ఉపుప్చేతను చెడిపోయి, 

వితత్బడకయు దానిలో ఏదియు బుటట్కయు దానిలో ఏ కూరయు మొలవకయు ఉండుట చూచి 

యోబు 18:15 => వారికి అనుయ్లైనవారు వారి గుడారములో నివాసము చేయుదురు వారి 

నివాససథ్లముమీద గంధకము చలల్బడును. 

కీరత్నలు 11:6 => దుషుట్లమీద ఆయన ఉరులు కురిపించును అగిన్గంధకములును వడగాలియు 

వారికి పానీయభాగమగును. 

యెషయా 1:9 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా బహు కొదిద్పాటి శేషము మనకు 

నిలుపనియెడల మనము సొదొమవలె నుందుము గొమొఱాఱ్తో సమానముగా ఉందుము. 

యెషయా 13:19 => అపుప్డు రాజయ్ములకు భూషణమును కలీద్యులకు అతిశయాసప్దమును 

మాహాతమ్య్మునగు బబులోను దేవుడు పాడుచేసిన సొదొమ గొమొఱాఱ్లవలెనగును.  

యిరిమ్యా 20:16 => నా తలిల్ నాకు సమాధిగానుండి ఆమె ఎలల్పుప్డు గరభ్వతిగానుండునటుల్ అతడు 

గరభ్ములోనే ననున్ చంపలేదు గనుక 

యిరిమ్యా 49:18 => సొదొమయు గొమొఱాఱ్యు వాటి సమీప పటట్ణములును పడగొటట్బడిన 

తరువాత వాటిలో ఎవడును కాపురముండకపోయినటుల్ ఏ మనుషుయ్డును అకక్డ కాపురముండడు, ఏ 

నరుడును దానిలో బసచేయడు. 
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యిరిమ్యా 50:40 => యెహోవా వాకుక్ ఇదే సొదొమను గొమొఱాఱ్ను వాటి సమీప పటట్ణములను 

దేవుడు నాశనము చేసినపుప్డు జరిగిన రీతిగా ఎవడును అకక్డ కాపురముండకపోవును ఏ నరుడును 

దానిలో బసచేయడు.  

విలాపవాకయ్ములు 4:6 => నా జనుల కుమారి చేసిన దోషము సొదొమ పాపముకంటె అధికము 

ఎవరును దానిమీద చెయియ్ వేయకుండనే నిమిషములో ఆ పటట్ణము పాడుచేయబడెను.  

యెహెజేక్లు 16:49 => నీ చెలెల్లైన సొదొమ చేసిన దోషమేదనగా, దానికిని దాని కుమారెత్లకును 

కలిగిన గరవ్మును ఆహార సమృదిధ్యు నిరివ్చారమైన సుఖసిథ్తియు ననునదియే; అది దీనులకును 

దరిదుర్లకును సహాయము చేయకుండెను.  

యెహెజేక్లు 16:50 => వారు అహంకరించి నా దృషిట్కి హేయకిర్యలు చేసిరి గనుక నేను దాని 

చూచి వారిని వెళల్గొటిట్తిని. 

హోషేయ 11:8 => ఎఫార్యిమూ, నేనెటుల్ నినున్ విడిచిపెటుట్దును? ఇశార్యేలూ, నేను నినున్ ఎటుల్ 

విసరిజ్ంతును? అదామ్నువలె నినున్ నేను ఎటుల్చేతును? సెబోయీమునకు చేసినటుల్ నీకు ఎటుల్చేతును? 

నా మనసుస్ మారినది, సహింపలేకుండ నా యంతరంగము మండుచునన్ది. 

ఆమోసు 4:11 => దేవుడు సొదొమ గొమొఱాణ్లను బోరల్దోసి నాశనము చేసినటుల్ నేను మీలో 

కొందరిని నాశనము చేయగా మీరు మంటలోనుండి తీయబడిన కొరవులైనటుట్ తపిప్ంచుకొంటిరి; 

అయినను మీరు నాతటుట్ తిరిగినవారు కారు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

జెఫనాయ్ 2:9 => నా జీవముతోడు మోయాబు దేశము సొదొమ పటట్ణమువలెను, అమోమ్ను దేశము 

గొమొఱాఱ్ పటట్ణమువలెను అగును. అవి ముండల్చెటల్కును ఉపుప్గోతులకును సాథ్నమై నితయ్ము పాడుగా 

ఉండును; నా జనులలో శేషించువారు ఆ దేశములను దోచుకొందురు; నా జనులలో శేషించువారు 

వాటిని సవ్తంతిర్ంచుకొందురు. కాబటిట్ ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన సైనయ్ములకు అధిపతియగు 

యెహోవా వాకుక్ ఇదే. 

మతత్యి 11:23 => కపెరన్హూమా, ఆకాశము మటుట్నకు హెచిచ్ంపబడెదవా? నీవు 

పాతాళమువరకు దిగిపోయెదవు. నీలో చేయబడిన అదుభ్తములు సొదొమలో చేయబడినయెడల అది 

నేటివరకు నిలిచియుండును. 
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మతత్యి 11:24 => విమరశ్దినమందు నీ గతికంటె సొదొమ దేశపువారి గతి ఓరవ్తగినదై 

యుండునని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

లూకా 17:28 => లోతు దినములలో జరిగినటుట్ను జరుగును. జనులు తినుచు తార్గుచు కొనుచు 

అముమ్చు నారు నాటుచు ఇండుల్ కటుట్చు నుండిరి. 

లూకా 17:29 => అయితే లోతు సొదొమ విడిచిపోయిన దినమున ఆకాశమునుండి అగిన్ 

గంధకములు కురిసి వారినందరిని నాశనము చేసెను. 

2 పేతురు 2:6 => మరియు ఆయన సొదొమ గొమొఱాఱ్లను పటట్ణములను భసమ్ము చేసి, ముందుకు 

భకిత్హీనులగువారికి వాటిని దృషాట్ంతముగా ఉంచుటకై వాటికి నాశనము విధించి, 

యూదా 1:7 => ఆ పర్కారముగానే సొదొమ గొమొఱాఱ్లును వాటి చుటుట్పటల్నునన్ పటట్ణములును 

వీరివలెనే వయ్భిచారము చేయుచు, పరశరీరానుసారులైనందున నితాయ్గిన్దండన అనుభవించుచు 

దృషాట్ంతముగా ఉంచబడెను. 

ఆదికాండము 10:19 => కనానీయుల సరిహదుద్ సీదోను నుండి గెరారుకు వెళుల్ మారగ్ములో గాజా 

వరకును, సొదొమ గొమొఱాఱ్ అదామ్ సెబోయిములకు వెళుల్ మారగ్ములో లాషా వరకును ఉనన్ది. 

ఆదికాండము 13:10 => లోతు తన కనున్లెతిత్ యొరాద్ను పార్ంతమంతటిని చూచెను. యెహోవా 

సొదొమ గొమొఱాఱ్ అను పటట్ణములను నాశనము చేయకమునుపు సోయరుకు వచుచ్వరకు 

అదంతయు యెహోవా తోటవలెను ఐగుపుత్ దేశమువలెను నీళుల్ పారు దేశమై యుండెను. 

ఆదికాండము 14:2 => వారు సొదొమ రాజైన బెరాతోను, గొమొఱాఱ్ రాజైన బిరాష్తోను, అదామ్ రాజైన 

షినాబుతోను, సెబోయీయుల రాజైన షెమేబెరుతోను, సోయరను బెల రాజుతోను యుదధ్ము చేసిరి. 

ఆదికాండము 14:3 => వీరందరు ఉపుప్ సముదర్మైన సిదీద్ము లోయలో ఏకముగా కూడి 

ఆదికాండము 20:4 => అయితే అబీమెలెకు ఆమెతో పోలేదు గనుక అతడు పర్భువా ఇటిట్ నీతిగల 

జనమును హతము చేయుదువా? 

సంఖాయ్కాండము 34:12 => ఆ సరిహదుద్ యొరాద్నునదివరకు దిగి ఉపుప్ సముదర్ముదనుక 

వాయ్పించును. ఆ దేశము చుటుట్నునన్ సరిహదుద్ల మధయ్నునన్ దేశము మీదైయుండునని వారి 

కాజాఞ్పించుము. 

Page  of 1275 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:24 => యెహోవా నీ దేశపు వరష్మును ధూళిగాను బుగిగ్గాను చేయును; 

నీవు నశించువరకు అది ఆకాశమునుండి నీమీదికి వచుచ్ను. 

యెహోషువ 10:11 => మరియు వారు ఇశార్యేలీయుల యెదుటనుండి బేత  హోరోనుకు దిగిపోవు 

తోర్వను పారిపోవుచుండగా, వారు అజేకాకు వచుచ్వరకు యెహోవా ఆకాశమునుండి గొపప్ 

వడగండల్ను వారిమీద పడవేసెను గనుక వారు దానిచేత చనిపోయిరి. ఇశార్యేలీయులు కతిత్వాత 

చంపిన వారికంటె ఆ వడగండల్చేత చచిచ్నవారు ఎకుక్వ మందియయిరి. 

యోబు 1:16 => అతడు ఇంక మాటలాడుచుండగా మరియొకడు వచిచ్ దేవుని అగిన్ ఆకాశమునుండి 

పడి గొఱ ఱ్లను పనివారిని రగులబెటిట్ కాలిచ్వేసెను; దానిని నీకు తెలియజేయుటకు నేనొకక్డనే 

తపిప్ంచుకొని వచిచ్యునాన్ననెను. 

యోబు 20:23 => వారు కడుపు నింపుకొననైయుండగా దేవుడు వారిమీద తన కోపాగిన్ 

కురిపించును వారు తినుచుండగా దాని కురిపించును. 

యోబు 22:20 => నీతిమంతులు దాని చూచి సంతోషించుదురు నిరోద్షులు వారిని హేళన 

చేయుదురు. 

యోబు 36:14 => కావున వారు యౌవనమందే మృతినొందుదురు వారి బర్దుకు పురుషగాముల 

బర్దుకువంటిదగును. 

యోబు 36:31 => వీటివలన ఆయన ఆ యా పర్జలకు తీరుప్తీరుచ్ను. ఆయన ఆహారమును 

సమృదిధ్గా ఇచుచ్వాడు 

కీరత్నలు 140:10 => కణకణలాడు నిపుప్లు వారిమీద వేయబడును గాక వారు తిరిగి 

లేవకుండునటుల్ అగిన్గుండములో వారు కూలచ్బడుదురుగాక అగాధ జలములలోనికి తోర్యబడుదురు 

గాక  

కీరత్నలు 148:8 => అగిన్ వడగండాల్రా, హిమమా, ఆవిరీ, ఆయన ఆజఞ్ను నెరవేరుచ్ తుపానూ, 

యెషయా 24:18 => తూములు పైకి తీయబడియునన్వి భూమి పునాదులు కంపించుచునన్వి 
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యెషయా 30:33 => పూరవ్మునుండి తోపెతు1 సిదధ్పరచబడియునన్ది అది మొలెకు దేవతకు 

సిదధ్పరచబడియునన్ది లోతుగాను విశాలముగాను ఆయన దాని చేసియునాన్డు అది అగిన్యు 

విసాత్రకాషఠ్ములును కలిగియునన్ది గంధక పర్వాహమువలె యెహోవా ఊపిరి దాని రగులబెటుట్ను.  

యెహెజేక్లు 7:7 => దేశ నివాసులారా, మీమీదికి దురిద్నము వచుచ్చునన్ది, సమయము 

వచుచ్చునన్ది, దినము సమీపమాయెను, ఉతాస్హధవ్ని కాదు శర్మ ధవ్నియే పరవ్తములమీద 

వినబడుచునన్ది. 

యెహెజేక్లు 16:46 => నీ యెడమ పర్కక్ను నివసించు షోమోర్నును దాని కుమారెత్లును నీకు 

అకక్లు, నీ కుడిపర్కక్ను నివసించు సొదొమయు దాని కుమారెత్లును నీకు చెలెల్ండుర్. 

యెహెజేక్లు 38:22 => తెగులు పంపి హతయ్ కలుగజేసి అతనిమీదను అతని సైనయ్పు వారిమీదను 

అతనితో కూడిన జనములనేకములమీదను పర్ళయమైన వానను పెదద్ వడగండల్ను అగిన్గంధకములను 

కురిపించి నేను అతనితో వాయ్జెయ్మాడుదును. 

రోమీయులకు 9:29 => మరియు యెషయా ముందు చెపిప్న పర్కారము సైనయ్ములకు అధిపతియగు 

పర్భువు, మనకు సంతానము శేషింపచేయకపోయినయెడల సొదొమవలె నగుదుము, గొమొఱాఱ్ను 

పోలియుందుము. 

పర్కటన 9:17 => మరియు నాకు కలిగిన దరశ్నమందు ఈలాగు చూచితిని. ఆ గుఱ ఱ్ములకును వాటి 

మీద కూరుచ్ండి యునన్వారికిని, నిపుప్వలె ఎరుపు వరణ్ము, నీల వరణ్ము, గంధక వరణ్ముల 

మైమరువులుండెను. ఆ గుఱ ఱ్ముల తలలు సింహపు తలలవంటివి, వాటి నోళల్లోనుండి అగిన్ 

ధూమగంధకములు బయలువెడలుచుండెను. 

పర్కటన 11:8 => వారి శవములు ఆ మహాపటట్ణపు సంతవీధిలో పడియుండును; వానికి ఉపమాన 

రూపముగా సొదొమ అనియు ఐగుపుత్ అనియు పేరు; అచచ్ట వారి పర్భువు కూడ సిలువవేయబడెను. 

పర్కటన 14:10 => ఏమియు కలపబడకుండ దేవుని ఉగర్తపాతర్లో పోయబడిన దేవుని కోపమను 

మదయ్మును వాడు తార్గును. పరిశుదధ్ దూతల యెదుటను గొఱ ఱ్పిలల్ యెదుటను అగిన్గంధకములచేత 

వాడు బాధింపబడును. 
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పర్కటన 19:20 => అపుప్డా మృగమును, దానియెదుట సూచక కిర్యలు చేసి దాని ముదర్ను 

వేయించుకొనిన వారిని ఆ మృగపు పర్తిమకు నమసక్రించిన వారిని మోసపరచిన ఆ అబదధ్ 

పర్వకత్యు, పటట్బడి వారిదద్రు గంధకముతో మండు అగిన్గుండములో పార్ణముతోనే వేయబడిరి 

పర్కటన 20:9 => వారు భూమియందంతట వాయ్పించి, పరిశుదుధ్ల శిబిరమును పిర్యమైన 

పటట్ణమును ముటట్డి వేయగా పరలోకములోనుండి అగిన్ దిగివచిచ్ వారిని దహించెను. 

వచనము 25 

ఆ పటట్ణములను ఆ మైదానమంతటిని ఆ పటట్ణములలో నివసించినవారినందరిని నేలమొలకలను 

నాశనము చేసెను. 

ఆదికాండము 13:10 => లోతు తన కనున్లెతిత్ యొరాద్ను పార్ంతమంతటిని చూచెను. యెహోవా 

సొదొమ గొమొఱాఱ్ అను పటట్ణములను నాశనము చేయకమునుపు సోయరుకు వచుచ్వరకు 

అదంతయు యెహోవా తోటవలెను ఐగుపుత్ దేశమువలెను నీళుల్ పారు దేశమై యుండెను. 

ఆదికాండము 14:3 => వీరందరు ఉపుప్ సముదర్మైన సిదీద్ము లోయలో ఏకముగా కూడి 

కీరత్నలు 107:34 => ఆయన నదులను అడవిగాను నీటి బుగగ్లను ఎండిన నేలగాను సతుత్వగల 

భూమిని చవిటిపఱ ఱ్గాను మారెచ్ను. 

ఆదికాండము 10:19 => కనానీయుల సరిహదుద్ సీదోను నుండి గెరారుకు వెళుల్ మారగ్ములో గాజా 

వరకును, సొదొమ గొమొఱాఱ్ అదామ్ సెబోయిములకు వెళుల్ మారగ్ములో లాషా వరకును ఉనన్ది. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:23 => వారు, యెహోవా తన కోపోదేర్కముచేత నశింపజేసిన సొదొమ 

గొమొఱాఱ్ అదామ్ సెబోయీములవలె ఆ సమసత్ దేశమును గంధకముచేతను ఉపుప్చేతను చెడిపోయి, 

వితత్బడకయు దానిలో ఏదియు బుటట్కయు దానిలో ఏ కూరయు మొలవకయు ఉండుట చూచి 

యెహోషువ 12:3 => అరాబా సముదర్ము వరకును, దకిష్ణదికుక్న పిసాగ్ కొండచరియల దిగువనునన్ 

మైదానము వరకును ఏలినవాడు. 

యెహోషువ 18:19 => అకక్డనుండి ఆ సరిహదుద్ యొరాద్ను దకిష్ణదికుక్న ఉపుప్ సముదర్ము యొకక్ 

ఉతత్రాఖాతమువరకు వాయ్పించెను. అది దకిష్ణదికుక్న దానికి సరిహదుద్. 
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యోబు 36:14 => కావున వారు యౌవనమందే మృతినొందుదురు వారి బర్దుకు పురుషగాముల 

బర్దుకువంటిదగును. 

యిరిమ్యా 20:16 => నా తలిల్ నాకు సమాధిగానుండి ఆమె ఎలల్పుప్డు గరభ్వతిగానుండునటుల్ అతడు 

గరభ్ములోనే ననున్ చంపలేదు గనుక 

యిరిమ్యా 49:18 => సొదొమయు గొమొఱాఱ్యు వాటి సమీప పటట్ణములును పడగొటట్బడిన 

తరువాత వాటిలో ఎవడును కాపురముండకపోయినటుల్ ఏ మనుషుయ్డును అకక్డ కాపురముండడు, ఏ 

నరుడును దానిలో బసచేయడు. 

యిరిమ్యా 50:40 => యెహోవా వాకుక్ ఇదే సొదొమను గొమొఱాఱ్ను వాటి సమీప పటట్ణములను 

దేవుడు నాశనము చేసినపుప్డు జరిగిన రీతిగా ఎవడును అకక్డ కాపురముండకపోవును ఏ నరుడును 

దానిలో బసచేయడు.  

విలాపవాకయ్ములు 4:6 => నా జనుల కుమారి చేసిన దోషము సొదొమ పాపముకంటె అధికము 

ఎవరును దానిమీద చెయియ్ వేయకుండనే నిమిషములో ఆ పటట్ణము పాడుచేయబడెను.  

యెహెజేక్లు 16:46 => నీ యెడమ పర్కక్ను నివసించు షోమోర్నును దాని కుమారెత్లును నీకు 

అకక్లు, నీ కుడిపర్కక్ను నివసించు సొదొమయు దాని కుమారెత్లును నీకు చెలెల్ండుర్. 

హోషేయ 11:8 => ఎఫార్యిమూ, నేనెటుల్ నినున్ విడిచిపెటుట్దును? ఇశార్యేలూ, నేను నినున్ ఎటుల్ 

విసరిజ్ంతును? అదామ్నువలె నినున్ నేను ఎటుల్చేతును? సెబోయీమునకు చేసినటుల్ నీకు ఎటుల్చేతును? 

నా మనసుస్ మారినది, సహింపలేకుండ నా యంతరంగము మండుచునన్ది. 

ఆమోసు 4:11 => దేవుడు సొదొమ గొమొఱాణ్లను బోరల్దోసి నాశనము చేసినటుల్ నేను మీలో 

కొందరిని నాశనము చేయగా మీరు మంటలోనుండి తీయబడిన కొరవులైనటుట్ తపిప్ంచుకొంటిరి; 

అయినను మీరు నాతటుట్ తిరిగినవారు కారు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

జెఫనాయ్ 2:9 => నా జీవముతోడు మోయాబు దేశము సొదొమ పటట్ణమువలెను, అమోమ్ను దేశము 

గొమొఱాఱ్ పటట్ణమువలెను అగును. అవి ముండల్చెటల్కును ఉపుప్గోతులకును సాథ్నమై నితయ్ము పాడుగా 

ఉండును; నా జనులలో శేషించువారు ఆ దేశములను దోచుకొందురు; నా జనులలో శేషించువారు 
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వాటిని సవ్తంతిర్ంచుకొందురు. కాబటిట్ ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన సైనయ్ములకు అధిపతియగు 

యెహోవా వాకుక్ ఇదే. 

మతత్యి 11:23 => కపెరన్హూమా, ఆకాశము మటుట్నకు హెచిచ్ంపబడెదవా? నీవు 

పాతాళమువరకు దిగిపోయెదవు. నీలో చేయబడిన అదుభ్తములు సొదొమలో చేయబడినయెడల అది 

నేటివరకు నిలిచియుండును. 

రోమీయులకు 5:14 => అయినను ఆదాము చేసిన అతికర్మమును బోలి పాపము చేయని 

వారిమీదకూడ, ఆదాము మొదలుకొని మోషే వరకు మరణమేలెను; ఆదాము రాబోవువానికి 

గురుతైయుండెను, 

రోమీయులకు 9:29 => మరియు యెషయా ముందు చెపిప్న పర్కారము సైనయ్ములకు అధిపతియగు 

పర్భువు, మనకు సంతానము శేషింపచేయకపోయినయెడల సొదొమవలె నగుదుము, గొమొఱాఱ్ను 

పోలియుందుము. 

2 పేతురు 2:6 => మరియు ఆయన సొదొమ గొమొఱాఱ్లను పటట్ణములను భసమ్ము చేసి, ముందుకు 

భకిత్హీనులగువారికి వాటిని దృషాట్ంతముగా ఉంచుటకై వాటికి నాశనము విధించి, 

వచనము 26 

అయితే లోతు భారయ్ అతని వెనుకనుండి తిరిగి చూచి ఉపుప్సథ్ంభమాయెను. 

ఆదికాండము 19:17 => ఆ దూతలు వారిని వెలుపలికి తీసికొని వచిచ్న తరువాత ఆయన నీ 

పార్ణమును దకిక్ంచుకొనునటుల్ పారిపొముమ్, నీ వెనుక చూడకుము, ఈ మైదానములో ఎకక్డను 

నిలువక నీవు నశించిపోకుండ ఆ పరవ్తమునకు పారిపొమమ్ని చెపప్గా  

సామెతలు 14:14 => భకిత్ విడిచినవాని మారగ్ములు వానికే వెకక్సమగును మంచివాని సవ్భావము 

వానికే సంతోషమిచుచ్ను. 

లూకా 17:31 => ఆ దినమున మిదె ద్మీద ఉండువాడు ఇంటఉండు తన సామగిర్ని తీసికొనిపోవుటకు 

దిగకూడదు; ఆలాగే పొలములో ఉండువాడును తిరిగి రాకూడదు. 

లూకా 17:32 => లోతు భారయ్ను జాఞ్పకము చేసికొనుడి. 
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హెబీర్యులకు 10:38 => నా యెదుట నీతిమంతుడైనవాడు విశావ్సమూలముగా జీవించును గాని 

అతడు వెనుకతీసినయెడల అతని యందు నా ఆతమ్కు సంతోషముండదు. 

సంఖాయ్కాండము 16:38 => పాపముచేసి తమ పార్ణములకు ముపుప్తెచుచ్కొనిన వీరి ధూపారుత్లను 

తీసికొని బలిపీఠమునకు కపుప్గా వెడలప్యిన రేకులను చేయవలెను. వారు యెహోవా సనిన్ధికి వాటిని 

తెచిచ్నందున అవి పర్తిషిఠ్తమైనవి; అవి ఇశార్యేలీయులకు ఆనవాలుగా ఉండును. 

పర్సంగి 5:13 => సూరుయ్ని కిర్ంద మనసుస్నకు ఆయాసకరమైనదొకటి జరుగుట నేను చూచితిని. 

అదేదనగా ఆసిత్గలవాడు తన ఆసిత్ని దాచిపెటుట్కొని తనకు నాశనము తెపిప్ంచుకొనును. 

హబకూక్కు 2:9 => తనకు అపాయము రాకుండునటుల్ తన నివాసమును బలపరచుకొని, తన 

యింటివారికొరకై అనాయ్యముగా లాభము సంపాదించుకొనువానికి శర్మ. 

మారుక్ 13:15 => మిదె ద్మీద ఉండువాడు ఇంటిలోనుండి ఏదైనను తీసికొనిపోవుటకై దిగి అందులో 

పర్వేశింపకూడదు; 

లూకా 21:21 => అపుప్డు యూదయలో ఉండువారు కొండలకు పారిపోవలెను; దాని 

మధయ్నుండువారు వెలుపలికి పోవలెను; పలెల్టూళల్లోనివారు దానిలో పర్వేశింపకూడదు. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:7 => అయినను ఏవేవి నాకు లాభకరములై యుండెనో వాటిని కీర్సుత్ నిమితత్ము 

నషట్ముగా ఎంచుకొంటిని. 

వచనము 27 

తెలల్వారినపుప్డు అబార్హాము లేచి తాను యెహోవా సనిన్ధిని నిలిచిన చోటికి వచిచ్ 

కీరత్నలు 5:3 => యెహోవా, ఉదయమున నా కంఠసవ్రము నీకు వినబడును ఉదయమున నా పార్రథ్న 

నీ సనిన్ధిని సిదధ్ముచేసి కాచియుందును. 

ఆదికాండము 18:22 => ఆ మనుషుయ్లు అకక్డనుండి తిరిగి సొదొమ వైపుగా వెళి ల్రి. అబార్హాము 

ఇంక యెహోవా సనిన్ధిని నిలుచుండెను. 

ఆదికాండము 18:23 => అపప్డు అబార్హాము సమీపించి యిటల్నెను దుషుట్లతోకూడ నీతిమంతులను 

నాశనము చేయుదువా? 
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ఆదికాండము 18:24 => ఆ పటట్ణములో ఒకవేళ ఏబదిమంది నీతిమంతులుండినయెడల 

దానిలోనునన్ యేబదిమంది నీతిమంతుల నిమితత్ము ఆ సథ్లమును నాశనము చేయక కాయవా? 

ఆదికాండము 18:25 => ఆ చొపుప్న చేసి దుషుట్లతో కూడ నీతిమంతులను చంపుట నీకు 

దూరమవును గాక. నీతిమంతుని దుషుట్నితో సమముగా ఎంచుట నీకు దూరమవు గాక. 

సరవ్లోకమునకు తీరుప్ తీరుచ్వాడు నాయ్యము చేయడా అని చెపిప్నపుప్డు 

ఆదికాండము 18:26 => యెహోవా సొదొమ పటట్ణములో ఏబదిమంది నీతిమంతులు నాకు 

కనబడినయెడల వారినిబటిట్ ఆ సథ్లమంతటిని కాయుదుననెను 

ఆదికాండము 18:27 => అందుకు అబార్హాము ఇదిగో ధూళియు బూడిదెయునైన నేను పర్భువుతో 

మాటలాడ తెగించుచునాన్ను. 

ఆదికాండము 18:28 => ఏబదిమంది నీతిమంతులలో ఒకవేళ ఐదుగురు తకుక్వైతే ఐదుగురు 

తకుక్వైనందున ఆ పటట్ణమంతయు నాశనము చేయుదువా అని మరల అడిగెను. అందుకాయన 

అకక్డ నలుబది యైదుగురు నాకు కనబడినయెడల నాశనము చేయననెను; 

ఆదికాండము 18:29 => అతడింక ఆయనతో మాటలాడుచు ఒకవేళ అకక్డ నలుబదిమందియే 

కనబడుదురేమో అనినపుప్డు ఆయన ఆ నలుబదిమందినిబటిట్ నాశనముచేయక యుందునని చెపప్గా 

ఆదికాండము 18:30 => అతడు పర్భువు కోపపడనియెడల నేను మాటలాడెదను; ఒకవేళ అకక్డ 

ముపప్దిమందియే కనబడుదురేమో అనినపుప్డు ఆయన అకక్డ ముపప్దిమంది నాకు కనబడినయెడల 

నాశనముచేయక యుందునని చెపప్గా 

ఆదికాండము 18:31 => అందుకతడు ఇదిగో పర్భువుతో మాటలాడ తెగించితిని; ఒకవేళ అకక్డ 

ఇరువదిమంది కనబడుదురేమో అనినపుప్డు ఆయన ఆ యిరువదిమందినిబటిట్ నాశనము 

చేయకుందుననగా 

ఆదికాండము 18:32 => అతడు పర్భువు కోపపడనియెడల నే నింకొకమారే మాటలాడెదను; ఒకవేళ 

అకక్డ పదిమంది కనబడుదురేమో అనినపుప్డు ఆయన ఆ పదిమందినిబటిట్ నాశనము 

చేయకయుందుననెను. 
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ఆదికాండము 18:33 => యెహోవా అబార్హాముతో మాటలాడుట చాలించి వెళి ల్పోయెను. 

అబార్హాము తన యింటికి తిరిగి వెళె ల్ను. 

యెహెజేక్లు 16:49 => నీ చెలెల్లైన సొదొమ చేసిన దోషమేదనగా, దానికిని దాని కుమారెత్లకును 

కలిగిన గరవ్మును ఆహార సమృదిధ్యు నిరివ్చారమైన సుఖసిథ్తియు ననునదియే; అది దీనులకును 

దరిదుర్లకును సహాయము చేయకుండెను.  

యెహెజేక్లు 16:50 => వారు అహంకరించి నా దృషిట్కి హేయకిర్యలు చేసిరి గనుక నేను దాని 

చూచి వారిని వెళల్గొటిట్తిని. 

హబకూక్కు 2:1 => ఆయన నాకు ఏమి సెలవిచుచ్నో, నా వాదము విషయమై నేనేమి చెపుప్దునో 

చూచుటకై నేను నా కావలి సథ్లముమీదను గోపురముమీదను కనిపెటుట్కొని యుందుననుకొనగా 

హెబీర్యులకు 2:1 => కావున మనము వినిన సంగతులను విడిచిపెటిట్ కొటుట్కొని పోకుండునటుల్ 

వాటియందు మరి విశేష జాగర్తత్ కలిగియుండవలెను. 

ఆదికాండము 21:14 => కాబటిట్ తెలల్వారినపుప్డు అబార్హాము లేచి ఆహారమును నీళల్ తితిత్ని తీసికొని 

ఆ పిలల్వానితోకూడ హాగరునకు అపప్గించి ఆమె భుజము మీద వాటిని పెటిట్ ఆమెను పంపివేసెను. 

ఆమె వెళి ల్ బెయేరె ష్బా అరణయ్ములో ఇటు అటు తిరుగుచుండెను.  

యిరిమ్యా 15:1 => అపుప్డు యెహోవా నాకీలాగు సెలవిచెచ్ను మోషేయు సమూయేలును 

నాయెదుట నిలువబడినను ఈ పర్జలను అంగీకరించుటకు నాకు మనసుస్ండదు, నాసనిన్ధి 

నుండకుండ వారిని వెళల్గొటుట్ము. 

యోనా 4:5 => అపుప్డు యోనా ఆ పటట్ణములోనుండి పోయి దాని తూరుప్తటుట్న బసచేసి అచచ్ట 

పందిలి యొకటి వేసికొని పటట్ణమునకు ఏమి సంభవించునో చూచెదనని ఆ నీడను కూరుచ్ని 

యుండగా 

వచనము 28 

సొదొమ గొమొఱాఱ్ల తటుట్ను ఆ మైదానపు పర్దేశము యావతుత్ను చూడగా అదిగో ఆ పర్దేశపు పొగ 

ఆవము పొగవలె లేచుచుండెను. 
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కీరత్నలు 107:34 => ఆయన నదులను అడవిగాను నీటి బుగగ్లను ఎండిన నేలగాను సతుత్వగల 

భూమిని చవిటిపఱ ఱ్గాను మారెచ్ను. 

2 పేతురు 2:7 => దురామ్రుగ్ల కామవికారయుకత్మైన నడవడిచేత బహు బాధపడిన నీతిమంతుడగు 

లోతును తపిప్ంచెను. 

యూదా 1:7 => ఆ పర్కారముగానే సొదొమ గొమొఱాఱ్లును వాటి చుటుట్పటల్నునన్ పటట్ణములును 

వీరివలెనే వయ్భిచారము చేయుచు, పరశరీరానుసారులైనందున నితాయ్గిన్దండన అనుభవించుచు 

దృషాట్ంతముగా ఉంచబడెను. 

పర్కటన 14:10 => ఏమియు కలపబడకుండ దేవుని ఉగర్తపాతర్లో పోయబడిన దేవుని కోపమను 

మదయ్మును వాడు తార్గును. పరిశుదధ్ దూతల యెదుటను గొఱ ఱ్పిలల్ యెదుటను అగిన్గంధకములచేత 

వాడు బాధింపబడును. 

పర్కటన 14:11 => వారి బాధ సంబంధమైన పొగ యుగయుగములు లేచును; ఆ 

కూర్రమృగమునకు గాని దాని పర్తిమకు గాని నమసాక్రము చేయువారును, దాని పేరుగల ముదర్ 

ఎవడైనను వేయించుకొనినయెడల వాడును రాతిర్ంబగళుల్ నెమమ్దిలేనివారై యుందురు.  

పర్కటన 18:9 => దానితో వయ్భిచారము చేసి సుఖభోగములను అనుభవించిన భూరాజులు దాని 

బాధ చూచి భయాకార్ంతులై దూరమున నిలువబడి దాని దహనధూమమును చూచునపుప్డు 

పర్కటన 18:18 => ఈ మహా పటట్ణముతో సమానమైనదేది అని చెపుప్కొనుచు కేకలు వేసి 

పర్కటన 19:3 => ఆ పటట్ణపు పొగ యుగయుగములు పైకి లేచుచునన్ది. 

పర్కటన 21:8 => పిరికివారును, అవిశావ్సులును, అసహుయ్లును, నరహంతకులును, 

వయ్భిచారులును, మాంతిర్కులును, విగర్హారాధకులును, అబదిధ్కులందరును అగిన్ గంధకములతో 

మండు గుండములో పాలుపొందుదురు; ఇది రెండవ మరణము. 

ఆదికాండము 19:31 => అటుల్ండగా అకక్ తన చెలెల్లితో మన తండిర్ ముసలివాడు; 

సరవ్లోకమరాయ్ద చొపుప్న మనతో పోవుటకు లోకములో ఏ పురుషుడును లేడు. 
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నిరగ్మకాండము 19:18 => యెహోవా అగిన్తో సీనాయి పరవ్తము మీదికి దిగి వచిచ్నందున 

అదంతయు ధూమమయమై యుండెను. దాని ధూమము కొలిమి ధూమమువలె లేచెను, 

పరవ్తమంతయు మికిక్లి కంపించెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 3:17 => కినెన్రెతు మొదలుకొని తూరుప్దికుక్న పిసాగ్ కొండచరియల 

దిగువగా, ఉపుప్ సముదర్ము అనబడివ అరాబా సముదర్మువరకును వాయ్పించియునన్ అరాబా 

పర్దేశమును, యొరాద్ను లోయ మధయ్భూమిని రూబేనీయులకును గాదీయులకును ఇచిచ్తిని. 

యెహోషువ 8:20 => హాయివారు వెనుకవైపు తిరిగి చూచినపుప్డు ఆ పటట్ణము యొకక్ పొగ 

ఆకాశమున కెకుక్చుండెను. అపుప్డు అరణయ్మునకు పారిపోయిన జనులు తిరిగి తముమ్ను 

తరుముచునన్ వారి మీద పడుచుండిరి గనుక ఈ తటట్యినను ఆ తటట్యినను పారిపోవుటకు వారికి 

వీలు లేకపోయెను. 

నాయ్యాధిపతులు 20:40 => అయితే పటట్ణమునుండి ఆకాశముతటుట్ సత్ంభరూపముగా పొగ పైకి 

లేవనారంభింపగా బెనాయ్మీనీయులు వెనుకతటుట్ తిరిగిచూచిరి. అపుప్డు ఆ పటట్ణమంతయు 

ధూమమయమై ఆకాశమున కెకుక్చుండెను. 

కీరత్నలు 18:8 => ఆయన నాసికారంధర్ములనుండి పొగ పుటెట్ను ఆయన నోటనుండి అగిన్వచిచ్ 

దహించెను 

కీరత్నలు 21:9 => నీవు పర్తయ్క్షమైనపుప్డు వారు అగిన్గుండమువలె అగుదురు తన కోపమువలన 

యెహోవా వారిని నిరూమ్లము చేయును అగిన్ వారిని దహించును. 

కీరత్నలు 37:20 => భకిత్హీనులు నశించిపోవుదురు యెహోవా విరోధులు మేతభూముల సొగసును 

పోలియుందురు అది కనబడకపోవునటుల్ వారు పొగవలె కనబడకపోవుదురు. 

యెషయా 34:9 => ఎదోము కాలువలు కీలగును దాని మనున్ గంధకముగా మారచ్బడును దాని 

భూమి దహించు గంధకముగా ఉండును.  

దానియేలు 3:6 => సాగిలపడి నమసక్రింపని వాడెవడో వాడు మండుచునన్ అగిన్గుండములో 

తక్షణమే వేయబడును. 
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యోవేలు 2:30 => మరియు ఆకాశమందును భూమియందును మహతాక్రయ్ములను, అనగా 

రకత్మును అగిన్ని ధూమ సత్ంభములను కనుపరచెదను 

యోనా 4:5 => అపుప్డు యోనా ఆ పటట్ణములోనుండి పోయి దాని తూరుప్తటుట్న బసచేసి అచచ్ట 

పందిలి యొకటి వేసికొని పటట్ణమునకు ఏమి సంభవించునో చూచెదనని ఆ నీడను కూరుచ్ని 

యుండగా 

2 పేతురు 2:6 => మరియు ఆయన సొదొమ గొమొఱాఱ్లను పటట్ణములను భసమ్ము చేసి, ముందుకు 

భకిత్హీనులగువారికి వాటిని దృషాట్ంతముగా ఉంచుటకై వాటికి నాశనము విధించి, 

పర్కటన 9:2 => అతడు అగాధము తెరవగా పెదద్ కొలిమిలోనుండి లేచు పొగవంటి పొగ ఆ 

అగాధములోనుండి లేచెను; ఆ అగాధములోని పొగచేత సూరుయ్నిని వాయుమండలమున చీకటి 

కమెమ్ను. 

వచనము 29 

దేవుడు ఆ మైదానపు పటట్ణములను పాడుచేసినపుప్డు దేవుడు అబార్హామును జాఞ్పకము చేసికొని, 

లోతు కాపురమునన్ పటట్ణములను నాశనము చేసినపుప్డు ఆ నాశనము మధయ్న లోతు నశించకుండ 

అతని తపిప్ంచెను. 

ఆదికాండము 8:1 => దేవుడు నోవహును అతనితోకూడ ఓడలో నునన్ సమసత్ జంతువులను సమసత్ 

పశువులను జాఞ్పకము చేసికొనెను. దేవుడు భూమిమీద వాయువు విసరునటుల్ చేయుటవలన నీళుల్ 

తగిగ్పోయెను. 

ఆదికాండము 12:2 => నినున్ గొపప్ జనముగా చేసి నినున్ ఆశీరవ్దించి నీ నామమును గొపప్ 

చేయుదును, నీవు ఆశీరావ్దముగా నుందువు. 

ఆదికాండము 18:23 => అపప్డు అబార్హాము సమీపించి యిటల్నెను దుషుట్లతోకూడ నీతిమంతులను 

నాశనము చేయుదువా? 

ఆదికాండము 18:24 => ఆ పటట్ణములో ఒకవేళ ఏబదిమంది నీతిమంతులుండినయెడల 

దానిలోనునన్ యేబదిమంది నీతిమంతుల నిమితత్ము ఆ సథ్లమును నాశనము చేయక కాయవా? 
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ఆదికాండము 18:25 => ఆ చొపుప్న చేసి దుషుట్లతో కూడ నీతిమంతులను చంపుట నీకు 

దూరమవును గాక. నీతిమంతుని దుషుట్నితో సమముగా ఎంచుట నీకు దూరమవు గాక. 

సరవ్లోకమునకు తీరుప్ తీరుచ్వాడు నాయ్యము చేయడా అని చెపిప్నపుప్డు 

ఆదికాండము 18:26 => యెహోవా సొదొమ పటట్ణములో ఏబదిమంది నీతిమంతులు నాకు 

కనబడినయెడల వారినిబటిట్ ఆ సథ్లమంతటిని కాయుదుననెను 

ఆదికాండము 18:27 => అందుకు అబార్హాము ఇదిగో ధూళియు బూడిదెయునైన నేను పర్భువుతో 

మాటలాడ తెగించుచునాన్ను. 

ఆదికాండము 18:28 => ఏబదిమంది నీతిమంతులలో ఒకవేళ ఐదుగురు తకుక్వైతే ఐదుగురు 

తకుక్వైనందున ఆ పటట్ణమంతయు నాశనము చేయుదువా అని మరల అడిగెను. అందుకాయన 

అకక్డ నలుబది యైదుగురు నాకు కనబడినయెడల నాశనము చేయననెను; 

ఆదికాండము 18:29 => అతడింక ఆయనతో మాటలాడుచు ఒకవేళ అకక్డ నలుబదిమందియే 

కనబడుదురేమో అనినపుప్డు ఆయన ఆ నలుబదిమందినిబటిట్ నాశనముచేయక యుందునని చెపప్గా 

ఆదికాండము 18:30 => అతడు పర్భువు కోపపడనియెడల నేను మాటలాడెదను; ఒకవేళ అకక్డ 

ముపప్దిమందియే కనబడుదురేమో అనినపుప్డు ఆయన అకక్డ ముపప్దిమంది నాకు కనబడినయెడల 

నాశనముచేయక యుందునని చెపప్గా 

ఆదికాండము 18:31 => అందుకతడు ఇదిగో పర్భువుతో మాటలాడ తెగించితిని; ఒకవేళ అకక్డ 

ఇరువదిమంది కనబడుదురేమో అనినపుప్డు ఆయన ఆ యిరువదిమందినిబటిట్ నాశనము 

చేయకుందుననగా 

ఆదికాండము 18:32 => అతడు పర్భువు కోపపడనియెడల నే నింకొకమారే మాటలాడెదను; ఒకవేళ 

అకక్డ పదిమంది కనబడుదురేమో అనినపుప్డు ఆయన ఆ పదిమందినిబటిట్ నాశనము 

చేయకయుందుననెను. 

ఆదికాండము 18:33 => యెహోవా అబార్హాముతో మాటలాడుట చాలించి వెళి ల్పోయెను. 

అబార్హాము తన యింటికి తిరిగి వెళె ల్ను. 
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ఆదికాండము 30:22 => దేవుడు రాహేలును జాఞ్పకము చేసికొని ఆమె మనవి విని ఆమె గరభ్ము 

తెరిచెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:5 => నీవు వారి దేశమునకు వచిచ్ దాని సావ్ధీనపరచుకొనుటకు నీ 

నీతియైనను నీ హృదయ యథారథ్తయైనను హేతువుకాదు. ఈ జనముల చెడుతనమునుబటిట్యే 

యెహోవా నీ పితరులైన అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులతో పర్మాణముచేసిన మాటను సాథ్పించుటకై 

నీ దేవుడైన యెహోవా వారిని నీ యెదుటనుండి వెళల్గొటుట్చునాన్డు. 

నెహెమాయ్ 13:14 => నా దేవా, ఈ విషయములో ననున్ జాఞ్పకముంచుకొని, నా దేవుని 

మందిరమునకు దాని ఆచారముల జరుగుబాటునకును నేను చేసిన ఉపకారములను 

మరువకుండుము. 

నెహెమాయ్ 13:22 => అపుప్డు తముమ్ను తాము పవితర్పరచుకొనవలెననియు, విశార్ంతిదినమును 

ఆచరించుటకు వచిచ్ గుమమ్ములను కాచుకొనవలెననియు లేవీయులకు నేను ఆజాఞ్పించితిని. నా దేవా, 

యిందునుగూరిచ్యు ననున్ జాఞ్పకముంచుకొని నీ కృపాతిశయము చొపుప్న ననున్ రకిష్ంచుము. 

కీరత్నలు 25:7 => నా బాలయ్ పాపములను నా అతికర్మములను జాఞ్పకము చేసికొనకుము. యెహోవా 

నీ కృపనుబటిట్ నీ దయచొపుప్న ననున్ జాఞ్పకములో ఉంచుకొనుము. 

కీరత్నలు 105:8 => తాను సెలవిచిచ్న మాటను వెయియ్ తరములవరకు అబార్హాముతో తాను చేసిన 

నింబధనను 

కీరత్నలు 105:42 => ఏలయనగా ఆయన తన పరిశుదధ్ వాగాద్నమును తనసేవకుడైన అబార్హామును 

జాఞ్పకము చేసికొని 

కీరత్నలు 106:4 => యెహోవా, నీవు ఏరప్రచుకొనినవారి కేష్మము నేను చూచుచు నీ జనులకు 

కలుగు సంతోషమునుబటిట్ నేను సంతోషించుచు 

కీరత్నలు 136:23 => మనము దీనదశలోనునన్పుప్డు ఆయన మనలను జాఞ్పకము చేసికొనెను 

ఆయన కృప నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 145:20 => యెహోవా తనున్ పేర్మించువారినందరిని కాపాడును అయితే 

భకిత్హీనులనందరిని ఆయన నాశనము చేయును. నా నోరు యెహోవాను సోత్తర్ము చేయును 
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యెహెజేక్లు 36:31 => అపుప్డు మీరు మీ దుష  పర్వరత్నను మీరు చేసిన దుష కిర్యలను మనసుస్నకు 

తెచుచ్కొని, మీ దోషములనుబటిట్యు హేయకిర్యలనుబటిట్యు మిముమ్ను మీరు అసహియ్ంచుకొందురు. 

యెహెజేక్లు 36:32 => మీ నిమితత్ము నేను ఈలాగున చేయుటలేదని తెలిసికొనుడి; ఇదే పర్భువైన 

యెహోవా వాకుక్. ఇశార్యేలీయులారా, మీ పర్వరత్ననుగూరిచ్ చినన్బోయి సిగుగ్పడుడి. 

హోషేయ 11:8 => ఎఫార్యిమూ, నేనెటుల్ నినున్ విడిచిపెటుట్దును? ఇశార్యేలూ, నేను నినున్ ఎటుల్ 

విసరిజ్ంతును? అదామ్నువలె నినున్ నేను ఎటుల్చేతును? సెబోయీమునకు చేసినటుల్ నీకు ఎటుల్చేతును? 

నా మనసుస్ మారినది, సహింపలేకుండ నా యంతరంగము మండుచునన్ది. 

ఆదికాండము 13:12 => అబార్ము కనానులో నివసించెను. లోతు ఆ మైదానమందునన్ పటట్ణముల 

పర్దేశములలో కాపురముండి సొదొమ దగగ్ర తన గుడారము వేసికొనెను.  

ఆదికాండము 39:5 => అతడు తన యింటిమీదను తనకు కలిగినదంతటిమీదను అతని విచారణ 

కరత్గా నియమించిన కాలము మొదలుకొని యెహోవా యోసేపు నిమితత్ము ఆ ఐగుపీత్యుని యింటిని 

ఆశీరవ్దించెను. యెహోవా ఆశీరావ్దము ఇంటిలోనేమి పొలములోనేమి అతనికి కలిగిన సమసత్ము 

మీదను ఉండెను 

దివ్తీయోపదేశకాండము 3:17 => కినెన్రెతు మొదలుకొని తూరుప్దికుక్న పిసాగ్ కొండచరియల 

దిగువగా, ఉపుప్ సముదర్ము అనబడివ అరాబా సముదర్మువరకును వాయ్పించియునన్ అరాబా 

పర్దేశమును, యొరాద్ను లోయ మధయ్భూమిని రూబేనీయులకును గాదీయులకును ఇచిచ్తిని. 

యెహోషువ 6:23 => వేగులవారైన ఆ మనుషుయ్లు పోయి రాహాబును ఆమె తండిర్ని ఆమె తలిల్ని 

ఆమె సహోదరులను ఆమెకు కలిగిన వారినందరిని వెలుపలికి తోడుకొని వచిచ్రి; ఆమె యింటివారి 

నందరిని వారు వెలుపలికి తోడుకొని ఇశార్యేలీయుల పాళెము వెలుపట వారిని నివసింపజేసిరి. 

1 రాజులు 11:12 => అయినను నీ తండిర్యైన దావీదు నిమితత్ము నీ దినములయందు నేను 

ఆలాగున చేయక నీ కుమారునిచేతిలోనుండి దాని తీసివేసెదను. 

1 రాజులు 15:4 => దావీదు హితీత్యుడైన ఊరియా సంగతియందు తపప్ తన జీవిత 

దినములనిన్యు యెహోవా దృషిట్కి యథారథ్ముగా నడుచుకొనుచు, యెహోవా అతనికిచిచ్న ఆజఞ్లలో 

దేని విషయమందును తపిప్పోకుండెను గనుక 
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యోబు 35:8 => నీవంటి మనుషుయ్నికే నీ చెడుతనపు ఫలము చెందును నరులకే నీ నీతిఫలము 

చెందును. 

కీరత్నలు 88:5 => చచిచ్నవారిలో విడువబడినవాడనైతిని నేను సమాధిలో పడియునన్ హతులలో 

ఒకనివలె అయితిని నీవిక సమ్రింపనివారివలె అయితిని వారు నీచేతిలోనుండి తొలగిపోయియునాన్రు 

గదా. 

సామెతలు 21:12 => నీతిమంతుడైన వాడు భకిత్హీనుని యిలుల్ ఏమైనది కనిపెటుట్ను భకిత్హీనులను 

ఆయన నాశనములో కూలుచ్ను. 

యెహెజేక్లు 14:16 => ఆ ముగుగ్రు దానిలో ఉండినను ఆ దేశము పాడైపోవును; నా జీవముతోడు 

వారు తముమ్ను మాతర్మే రకిష్ంచుకొందురుగాని కుమాళల్నైనను కుమారెత్లనైనను రకిష్ంపజాలకుందురు, 

ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 16:46 => నీ యెడమ పర్కక్ను నివసించు షోమోర్నును దాని కుమారెత్లును నీకు 

అకక్లు, నీ కుడిపర్కక్ను నివసించు సొదొమయు దాని కుమారెత్లును నీకు చెలెల్ండుర్. 

యోహాను 9:31 => దేవుడు పాపుల మనవి ఆలకింపడని యెరుగుదుము; ఎవడైనను దేవభకుత్డై 

యుండి ఆయన చితత్ము చొపుప్న జరిగించినయెడల ఆయన వాని మనవి ఆలకించును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:24 => నీవు కైసరు ఎదుట నిలువవలసియునన్ది; ఇదిగో నీతోకూడ 

ఓడలో పర్యాణమైపోవుచునన్ వారందరిని దేవుడు నీకు అనుగర్హించి యునాన్డని నాతో చెపెప్ను. 

యాకోబు 5:16 => మీ పాపములను ఒకనితోనొకడు ఒపుప్కొనుడి; మీరు సవ్సథ్త పొందునటుల్ 

ఒకనికొరకు ఒకడు పార్రథ్న చేయుడి. నీతిమంతుని విజాఞ్పన మనఃపూరవ్కమైనదై బహు బలము గలదై 

యుండును. 

2 పేతురు 2:7 => దురామ్రుగ్ల కామవికారయుకత్మైన నడవడిచేత బహు బాధపడిన నీతిమంతుడగు 

లోతును తపిప్ంచెను. 

వచనము 30 
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లోతు సోయరులో నివసించుటకు భయపడి, తన యిదద్రు కుమారెత్లతో కూడ సోయరునుండి పోయి 

ఆ పరవ్తమందు నివసించెను. అతడును అతని యిదద్రు కుమారెత్లును ఒక గుహలో నివసించిరి. 

ఆదికాండము 19:17 => ఆ దూతలు వారిని వెలుపలికి తీసికొని వచిచ్న తరువాత ఆయన నీ 

పార్ణమును దకిక్ంచుకొనునటుల్ పారిపొముమ్, నీ వెనుక చూడకుము, ఈ మైదానములో ఎకక్డను 

నిలువక నీవు నశించిపోకుండ ఆ పరవ్తమునకు పారిపొమమ్ని చెపప్గా  

ఆదికాండము 19:18 => లోతు పర్భువా ఆలాగు కాదు.  

ఆదికాండము 19:19 => ఇదిగో నీ కటాక్షము నీ దాసునిమీద వచిచ్నది; నా పార్ణము 

రకిష్ంచుటవలన నీవు నాయెడల కనుపరచిన నీ కృపను ఘనపరచితివి; నేను ఆ పరవ్తమునకు 

తపిప్ంచుకొని పోలేను; ఈ కీడు నాకు సంభవించి చచిచ్పోవుదునేమో 

ఆదికాండము 19:20 => ఇదిగో పారిపోవుటకు ఈ ఊరు సమీపములో ఉనన్ది, అది చినన్ది, 

ననన్కక్డికి తపిప్ంచుకొని పోనిముమ్ అది చినన్ది గదా, నేను బర్దుకుదునని చెపిప్నపుప్డు 

ఆదికాండము 19:21 => ఆయన ఇదిగో నీవు చెపిప్న ఈ ఊరు నాశనము చేయను. ఈ 

విషయములో నీ మనవి అంగీకరించితిని; 

ఆదికాండము 19:22 => నీవు తవ్రపడి అకక్డికి తపిప్ంచుకొని పొముమ్; నీవకక్డ చేరువరకు 

నేనేమియు చేయలేననెను. అందుచేత ఆ ఊరికి సోయరు అను పేరు పెటట్బడెను. 

ఆదికాండము 19:23 => లోతు సోయరుకు వచిచ్నపుప్డు ఆ దేశమున సూరుయ్డు ఉదయించెను. 

ఆదికాండము 49:4 => నీళల్వలె చంచలుడవై నీవు అతిశయము పొందవు నీ తండిర్ మంచముమీది 

కెకిక్తివి దానిని అపవితర్ము చేసితివి అతడు నా మంచముమీది కెకెక్ను.  

యిరిమ్యా 2:36 => నీ మారగ్ము మారుచ్కొనుటకు నీవేల ఇటు అటు తిరుగులాడుచునాన్వు? నీవు 

అషూష్రును ఆధారము చేసికొని సిగుగ్పడినటుల్ ఐగుపుత్ను ఆధారము చేసికొని సిగుగ్పడెదవు. 

యిరిమ్యా 2:37 => చేతులు నెతిత్ని బెటుట్కొని ఆ జనమునొదద్నుండి బయలువెళె ల్దవు; యెహోవా నీ 

ఆశర్యములను నిరాకరించుచునాన్డు. వాటివలన నీకు కేష్మము కలుగదు. 

యాకోబు 1:8 => గనుక పర్భువువలన తనకేమైనను దొరుకునని తలంచుకొనరాదు. 
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ఆదికాండము 13:10 => లోతు తన కనున్లెతిత్ యొరాద్ను పార్ంతమంతటిని చూచెను. యెహోవా 

సొదొమ గొమొఱాఱ్ అను పటట్ణములను నాశనము చేయకమునుపు సోయరుకు వచుచ్వరకు 

అదంతయు యెహోవా తోటవలెను ఐగుపుత్ దేశమువలెను నీళుల్ పారు దేశమై యుండెను. 

ఆదికాండము 14:22 => అబార్ము నేనే అబార్మును ధనవంతునిగా చేసితినని నీవు చెపప్కుండునటుల్ 

ఒక నూలు పోగైనను చెపుప్ల వారైనను నీవాటిలో ఏదైనను తీసికొన 

దివ్తీయోపదేశకాండము 34:3 => సోయరువరకు ఈతచెటుల్గల యెరికో లోయచుటుట్ మైదానమును 

అతనికి చూపించెను. 

యెషయా 15:5 => మోయాబు నిమితత్ము నా హృదయము అరచుచునన్ది దాని పర్ధానులు 

మూడేండల్ తరిపి దూడవలె సోయరు వరకు పారిపోవుదురు లూహీతు ఎకుక్డు తోర్వను ఏడుచ్చు 

ఎకుక్దురు నశించితిమేయని యెలుగెతిత్ కేకలువేయుచు హొరొనయీము తోర్వను పోవుదురు.  

యిరిమ్యా 48:34 => నిమీములో నీళుల్ సహితము ఎండిపోయెను హెషోబ్ను మొదలుకొని 

ఏలాలేవరకును యాహసు వరకును సోయరు మొదలుకొని హొరొనయీము వరకును ఎగాల్తాష్లిషా 

వరకును జనులు కేకలువేయుచునాన్రు.  

ఆదికాండము 14:10 => ఆ సిదీద్ము లోయలో విసాత్రమైన మటిట్కీలు గుంటలు ఉండెను. సొదొమ 

గొమొఱాఱ్ల రాజులు పారిపోయి వాటిలో పడిరి. శేషించినవారు కొండకు పారిపోయిరి. 

ఆదికాండము 19:20 => ఇదిగో పారిపోవుటకు ఈ ఊరు సమీపములో ఉనన్ది, అది చినన్ది, 

ననన్కక్డికి తపిప్ంచుకొని పోనిముమ్ అది చినన్ది గదా, నేను బర్దుకుదునని చెపిప్నపుప్డు 

వచనము 31 

అటుల్ండగా అకక్ తన చెలెల్లితో మన తండిర్ ముసలివాడు; సరవ్లోకమరాయ్ద చొపుప్న మనతో పోవుటకు 

లోకములో ఏ పురుషుడును లేడు. 

ఆదికాండము 19:28 => సొదొమ గొమొఱాఱ్ల తటుట్ను ఆ మైదానపు పర్దేశము యావతుత్ను చూడగా 

అదిగో ఆ పర్దేశపు పొగ ఆవము పొగవలె లేచుచుండెను. 

మారుక్ 9:6 => వారు మిగుల భయపడిరి గనుక తాను చెపప్వలసినదేమో అతనికి తెలియలేదు. 
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ఆదికాండము 4:1 => ఆదాము తన భారయ్యైన హవవ్ను కూడినపుప్డు ఆమె గరభ్వతియై కయీనును 

కని యెహోవా దయవలన నేనొక మనుషుయ్ని సంపాదించుకొనాన్ననెను. 

ఆదికాండము 6:4 => ఆ దినములలో నెఫీలులను వారు భూమిమీదనుండిరి; తరువాతను ఉండిరి. 

దేవుని కుమారులు నరుల కుమారెత్లతో పోయినపుప్డు వారికి పిలల్లను కనిరి. పూరవ్కాలమందు పేరు 

పొందిన శూరులు వీరే. 

ఆదికాండము 16:2 => కాగా శారయి ఇదిగో నేను పిలల్లు కనకుండ యెహోవా చేసియునాన్డు. నీవు 

దయచేసి నా దాసితో పొముమ్; ఒకవేళ ఆమెవలన నాకు సంతానము కలుగవచుచ్నని అబార్ముతో 

చెపెప్ను; అబార్ము శారయి మాట వినెను. 

ఆదికాండము 16:4 => అతడు హాగరుతో పోయినపుప్డు అది గరభ్వతి ఆయెను. అది తాను 

గరభ్వతినైతినని తెలిసికొనినపుప్డు దాని యజమానురాలు దాని దృషిట్కి నీచమైనదాయెను. 

ఆదికాండము 38:8 => అపుప్డు యూదా ఓనానుతో నీ అనన్భారయ్యొదద్కు వెళి ల్ మరిది ధరమ్ము 

జరిగించి నీ అనన్కు సంతానము కలుగజేయుమని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 38:9 => ఓనాను ఆ సంతానము తనది కానేరదని యెరిగి ఆమెతో పోయినపుప్డు తన 

అనన్కు సంతానము కలుగజేయకుండునటుల్ తన రేతసుస్ను నేలను విడిచెను. 

ఆదికాండము 38:14 => అపుప్డు షేలా పెదద్వాడైనపప్టికిని తాను అతనికియయ్బడకుండుట చూచి 

తన వైధవయ్వసత్రములను తీసివేసి, ముసుకువేసికొని శరీరమంతయు కపుప్కొని, తిమాన్తునకు పోవు 

మారగ్ములోనుండు ఏనాయిము దావ్రమున కూరుచ్ండగా 

ఆదికాండము 38:15 => యూదా ఆమెను చూచి, ఆమె తన ముఖము కపుప్కొనినందున వేశయ్ 

అనుకొని 

ఆదికాండము 38:16 => ఆ మారగ్మున ఆమె దగగ్రకు బోయి, ఆమె తన కోడలని తెలియక నీతో 

పోయెదను రమమ్ని చెపెప్ను. అందుకామె నీవు నాతో వచిచ్నయెడల నాకేమి యిచెచ్దవని అడిగెను. 

ఆదికాండము 38:17 => అందుకతడు నేను మందలోనుండి మేకపిలల్ను పంపెదనని చెపిప్నపుప్డు 

ఆమె అది పంపువరకు ఏమైన కుదువ పెటిట్నయెడల సరే అని చెపెప్ను. 
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ఆదికాండము 38:18 => అతడు నేను నీయొదద్ ఏమి కుదువ పెటట్వలెనని అడిగినపుప్డు ఆమె నీ 

ముదర్యు దాని దారమును నీచేతికఱ ఱ్యునని చెపెప్ను. అతడు వాటిని ఆమెకిచిచ్ ఆమెతో పోయెను; 

ఆమె అతనివలన గరభ్వతియాయెను 

ఆదికాండము 38:19 => అపుప్డామె లేచిపోయి తన ముసుకు తీసివేసి తన వైధవయ్వసత్రములను 

వేసికొనెను. 

ఆదికాండము 38:20 => తరువాత యూదా ఆ సతరీయొదద్నుండి ఆ కుదువను పుచుచ్కొనుటకు తన 

సేన్హితుడగు అదులాల్మీయునిచేత మేకపిలల్ను పంపినపుప్డు ఆమె అతనికి కనబడలేదు. 

ఆదికాండము 38:21 => కాబటిట్ అతడు మారగ్మందు ఏనాయిము నొదద్నుండిన ఆ వేశయ్ 

యెకక్డనునన్దని ఆ చోటి మనుషుయ్లను అడుగగా వారు ఇకక్డ వేశయ్ యెవతెయు లేదని చెపిప్రి. 

ఆదికాండము 38:22 => కాబటిట్ అతడు యూదాయొదద్కు తిరిగి వెళి ల్ ఆమె నాకు కనబడలేదు; 

మరియు ఆ చోటి మనుషుయ్లు ఇకక్డికి వేశయ్ యెవతెయు రాలేదని చెపిప్రని అనినపుప్డు 

ఆదికాండము 38:23 => యూదా మనలను అపహాసయ్ము చేసెదరేమో; ఆమె వాటిని 

ఉంచుకొననిముమ్; ఇదిగో నేను ఈ మేకపిలల్ను పంపితిని, ఆమె నీకు కనబడలేదు అనెను. 

ఆదికాండము 38:24 => రమారమి మూడు నెలలైన తరువాత నీ కోడలగు తామారు జారతవ్ము 

చేసెను; అంతేకాక ఆమె జారతవ్మువలన గరభ్వతియైనదని యూదాకు తెలుపబడెను. అపుప్డు 

యూదా ఆమెను బయటికి తీసికొనిరండి, ఆమెను కాలిచ్వేయవలెనని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 38:25 => ఆమెను బయటికి తీసికొని వచిచ్నపుప్డు ఆమె తన మామయొదద్కు ఆ 

వసుత్వులను పంపి ఇవి యెవరివో ఆ మనుషుయ్నివలన నేను గరభ్వతినైతిని. ఈ ముదర్ యీ దారము ఈ 

కఱ ఱ్ యెవరివో దయచేసి గురుతు పటుట్మని చెపిప్ంచెను. 

ఆదికాండము 38:26 => యూదా వాటిని గురుతు పటిట్ నేను నా కుమారుడైన షేలాను ఆమెకు 

ఇయయ్లేదు గనుక ఆమె నాకంటె నీతిమంతురాలని చెపిప్ మరి యెపుప్డును ఆమెను కూడలేదు. 

ఆదికాండము 38:27 => ఆమె పర్సవకాలమందు కవల వారు ఆమె గరభ్మందుండిరి. 

ఆదికాండము 38:28 => ఆమె పర్సవించుచునన్పుప్డు ఒకడు తన చెయియ్ బయటికి చాచెను గనుక 

మంతర్సాని ఎఱ ఱ్నూలు తీసి వానిచేతికి కటిట్ ఇతడు మొదట బయటికి వచెచ్నని చెపెప్ను. 
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ఆదికాండము 38:29 => అతడు తన చెయియ్ వెనుకకు తీసినపుప్డు అతని సహోదరుడు బయటికి 

వచెచ్ను. అపుప్డామె నీవేల భేదించుకొని వచిచ్తివనెను. అందుచేత అతనికి పెరెసు అను పేరు 

పెటట్బడెను. 

ఆదికాండము 38:30 => తరువాత తనచేతిని తొగరు గల అతని సహోదరుడు బయటికి వచెచ్ను. 

అతనికి జెరహు అను పేరు పెటట్బడెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 25:5 => సహోదరులు కూడి నివసించుచుండగా వారిలో ఒకడు 

సంతానములేక చనిపోయినయెడల చనిపోయిన వాని భారయ్ అనుయ్ని పెండిల్చేసికొనకూడదు; ఆమె 

పెనిమిటి సహోదరుడు ఆమెయొదద్కు పోయి ఆమెను పెండిల్ చేసికొని తన సహోదరునికి మారుగా 

ఆమెయెడల భరత్ ధరమ్ము జరపవలెను. 

యెషయా 4:1 => ఆ దినమున ఏడుగురు సతరీలు ఒకక్ పురుషుని పటుట్కొని మేము మా అనన్మే 

తిందుము మా వసత్రములే కటుట్కొందుము, నీ పేరుమాతర్ము మాకు పెటిట్ మా నింద తీసివేయుమని 

చెపుప్దురు.  

ఆదికాండము 19:8 => ఇదిగో పురుషుని కూడని యిదద్రు కుమారెత్లు నాకునాన్రు. సెలవైతే వారిని 

మీయొదద్కు వెలుపలికి తీసికొని వచెచ్దను, వారిని మీ మనసుస్ వచిచ్నటుల్ చేయుడి. 

సామెతలు 20:1 => దార్కాష్రసము వెకిక్రింతల పాలుచేయును మదయ్ము అలల్రి పుటిట్ంచును దాని 

వశమైనవారందరు జాఞ్నము లేనివారు. 

పర్సంగి 5:13 => సూరుయ్ని కిర్ంద మనసుస్నకు ఆయాసకరమైనదొకటి జరుగుట నేను చూచితిని. 

అదేదనగా ఆసిత్గలవాడు తన ఆసిత్ని దాచిపెటుట్కొని తనకు నాశనము తెపిప్ంచుకొనును. 

వచనము 32 

మన తండిర్కి దార్కాష్రసము తార్గించి అతనితో శయనించి మన తండిర్వలన సంతానము 

కలుగచేసికొందము రమమ్ని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 11:3 => మనము ఇటికలు చేసి బాగుగా కాలుచ్దము రండని ఒకనితో ఒకడు 

మాటలాడుకొనిరి. రాళల్కు పర్తిగా ఇటికలును, అడుసునకు పర్తిగా మటిట్కీలును వారికుండెను. 
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ఆదికాండము 9:21 => పిమమ్ట దార్కాష్రసము తార్గి మతుత్డై తన గుడారములో వసత్రహీనుడుగా 

నుండెను. 

సామెతలు 23:31 => దార్కాష్రసము మికిక్లి ఎఱ ఱ్బడగను గినెన్లో తళతళలాడుచుండగను తార్గుటకు 

రుచిగా నుండగను దానివైపు చూడకుము. 

సామెతలు 23:32 => పిమమ్ట అది సరప్మువలె కరచును కటల్పామువలె కాటువేయును. 

సామెతలు 23:33 => విపరీతమైనవి నీ కనున్లకు కనబడును నీవు వెఱిఱ్మాటలు పలుకుదువు 

హబకూక్కు 2:15 => తమ పొరుగువారి మానము చూడవలెనని ఘోరమైన ఉగర్తను కలిపి వారికి 

తార్గనిచిచ్ వారిని మతుత్లుగా చేయువారికి శర్మ. 

హబకూక్కు 2:16 => ఘనతకు మారుగా అవమానముతో నిండియునాన్వు; నీవును తార్గి నీ 

మానము కనుపరచుకొందువు. యెహోవా కుడిచేతిలోని పాతర్ నీకియయ్బడును, అవమానకరమైన 

వమనము నీ ఘనతమీద పడును. 

లేవీయకాండము 18:6 => మీలో ఎవరును తమ రకత్సంబంధుల మానాచాఛ్దనమును తీయుటకు 

వారిని సమీపింపకూడదు; నేను యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 18:7 => నీ తండిర్కి మానాచాఛ్దనముగా నునన్ నీ తలిల్ మానాచాఛ్దనమును 

తీయకూడదు; ఆమె నీ తలిల్; ఆమె మానాచాఛ్దనమును తీయకూడదు. 

మారుక్ 12:19 => బోధకుడా, తన భారయ్ బర్దికియుండగా ఒకడు పిలల్లు లేక చనిపోయినయెడల 

వాని సహోదరుడు వాని భారయ్ను పెండిల్చేసికొని తన సహోదరునికి సంతానము కలుగజేయవలెనని 

మోషే మాకు వార్సియిచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 11:13 => అంతలో దావీదు అతనిని భోజనమునకు పిలిపించెను; అతడు బాగుగా 

తిని తార్గిన తరువాత దావీదు అతని మతుత్నిగా చేసెను; సాయంతర్మున అతడు బయలువెళి ల్ తన 

యింటికి పోక తన యేలినవాని సేవకుల మధయ్ పడకమీద పండుకొనెను. 

2 సమూయేలు 13:28 => అంతలో అబా ష్లోము తన పనివారిని పిలిచి, అమోన్ను దార్కాష్రసమువలన 

సంతోషియై యుండుట మీరు కనిపెటిట్యుండి అమోన్నును హతము చేయుడని నేను మీతో 
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చెపుప్నపుప్డు భయపడక అతని చంపుడి, నేను గదా మీకు ఆజఞ్ ఇచిచ్యునాన్ను, ధైరయ్ము తెచుచ్కొని 

పౌరుషము చూపుడి అని గటిట్గా ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

సామెతలు 23:33 => విపరీతమైనవి నీ కనున్లకు కనబడును నీవు వెఱిఱ్మాటలు పలుకుదువు 

రోమీయులకు 5:13 => ఏలయనగా ధరమ్శాసత్రము వచిచ్నదనుక పాపము లోకములో ఉండెను గాని 

ధరమ్శాసత్రము లేనపుప్డు పాపము ఆరోపింపబడదు. 

ఎఫెసీయులకు 5:18 => మరియు మదయ్ముతో మతుత్లై యుండకుడి, దానిలో దురావ్య్పారము 

కలదు; అయితే ఆతమ్పూరుణ్లై యుండుడి. 

వచనము 33 

ఆ రాతిర్ వారు తమ తండిర్కి దార్కాష్రసము తార్గించిన తరువాత అతని పెదద్కుమారెత్ లోపలికి వెళి ల్ తన 

తండిర్తో శయనించెను. కాని ఆమె ఎపుప్డు శయనించెనో యెపుప్డు లేచిపోయెనో అతనికి 

తెలియలేదు. 

లేవీయకాండము 18:6 => మీలో ఎవరును తమ రకత్సంబంధుల మానాచాఛ్దనమును తీయుటకు 

వారిని సమీపింపకూడదు; నేను యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 18:7 => నీ తండిర్కి మానాచాఛ్దనముగా నునన్ నీ తలిల్ మానాచాఛ్దనమును 

తీయకూడదు; ఆమె నీ తలిల్; ఆమె మానాచాఛ్దనమును తీయకూడదు. 

సామెతలు 20:1 => దార్కాష్రసము వెకిక్రింతల పాలుచేయును మదయ్ము అలల్రి పుటిట్ంచును దాని 

వశమైనవారందరు జాఞ్నము లేనివారు. 

సామెతలు 23:29 => ఎవరికి శర్మ? ఎవరికి దుఃఖము? ఎవరికి జగడములు? ఎవరికి చింత? 

ఎవరికి హేతువులేని గాయములు?ఎవరికి మంద దృషిట్? 

సామెతలు 23:30 => దార్కాష్రసముతో పొర్దుద్పుచుచ్వారికే గదా కలిపిన దార్కాష్రసము రుచిచూడ 

చేరువారికే గదా. 

సామెతలు 23:31 => దార్కాష్రసము మికిక్లి ఎఱ ఱ్బడగను గినెన్లో తళతళలాడుచుండగను తార్గుటకు 

రుచిగా నుండగను దానివైపు చూడకుము. 
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సామెతలు 23:32 => పిమమ్ట అది సరప్మువలె కరచును కటల్పామువలె కాటువేయును. 

సామెతలు 23:33 => విపరీతమైనవి నీ కనున్లకు కనబడును నీవు వెఱిఱ్మాటలు పలుకుదువు 

సామెతలు 23:34 => నీవు నడిసముదర్మున పండుకొను వానివలె నుందువు ఓడకొయయ్ చివరను 

పండుకొనువానివలె నుందువు. 

సామెతలు 23:35 => ననున్ కొటిట్నను నాకు నొపిప్ కలుగలేదు నామీద దెబబ్లు పడినను నాకు 

తెలియలేదు నేనెపుప్డు నిదర్ మేలొక్ందును? మరల దాని వెదకుదును అని నీవనుకొందువు. 

హబకూక్కు 2:15 => తమ పొరుగువారి మానము చూడవలెనని ఘోరమైన ఉగర్తను కలిపి వారికి 

తార్గనిచిచ్ వారిని మతుత్లుగా చేయువారికి శర్మ. 

హబకూక్కు 2:16 => ఘనతకు మారుగా అవమానముతో నిండియునాన్వు; నీవును తార్గి నీ 

మానము కనుపరచుకొందువు. యెహోవా కుడిచేతిలోని పాతర్ నీకియయ్బడును, అవమానకరమైన 

వమనము నీ ఘనతమీద పడును. 

వచనము 34 

మరునాడు అకక్ తన చెలెల్లిని చూచి నినన్టి రాతిర్ నా తండిర్తో నేను శయనించితిని; ఈ రాతిర్ అతనికి 

దార్కాష్రసము తార్గించిన తరువాత నీవు లోపలికి వెళి ల్ అతనితో శయనించుము; ఆలాగున మన 

తండిర్వలన సంతానము కలుగజేసికొందమని చెపెప్ను. 

యెషయా 3:9 => వారి ముఖలక్షణమే వారిమీద సాక్షయ్మిచుచ్ను. తమ పాపమును మరుగుచేయక 

సొదొమవారివలె దాని బయలుపరచుదురు. తమకు తామే వారు కీడుచేసికొనియునాన్రు వారికి శర్మ 

యిరిమ్యా 3:3 => కావున వానలు కురియక మానెను, కడవరి వరష్ము లేకపోయియునన్ది, 

అయినను నీకు వయ్భిచార సతరీ ధైరయ్మువంటి ధైరయ్ము గలదు, సిగుగ్ పడనొలల్కునాన్వు. 

యిరిమ్యా 5:3 => యెహోవా, యథారథ్తమీదనే గదా నీవు దృషిట్ యుంచుచునాన్వు? నీవు వారిని 

కొటిట్తివిగాని వారికి దుఃఖము కలుగలేదు; వారిని కీష్ణింపజేసియునాన్వు గాని వారు శిక్షకు 

లోబడనొలల్కునాన్రు. రాతికంటె తమ ముఖములను కఠినముగా చేసికొనియునాన్రు, మళుల్టకు 

సమమ్తింపరు. 
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యిరిమ్యా 6:15 => వారు తాము హేయకిర్యలు చేయుచునన్ందున సిగుగ్పడవలసి వచెచ్ను గాని 

వారు ఏమాతర్మును సిగుగ్పడరు; అవమానము నొందితిమని వారికి తోచనేలేదు గనుక 

పడిపోవువారితో వారు పడిపోవుదురు, నేను వారిని విమరిశ్ంచు కాలమున వారు తొటిర్లుల్దురని 

యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

యిరిమ్యా 8:12 => తాము హేయమైన కిర్యలు చేయుచునన్ందున సిగుగ్పడవలసి వచెచ్ను గాని 

వారేమాతర్మును సిగుగ్పడరు; అవమానము నొందితిమని వారికి తోచనేలేదు గనుక పడిపోవువారిలో 

వారు పడిపోవుదురు; నేను వారిని విమరిశ్ంచుకాలమున వారు తొటిర్లుల్దురని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు 

వచనము 35 

ఆ రాతిర్యు వారు తమ తండిర్కి దార్కాష్రసము తార్గించిరి. అపుప్డా చినన్ది లేచి అతనితో 

శయనించెను. ఆమె యెపుప్డు శయనించెనో యెపుప్డు లేచిపోయెనో అతనికి తెలియలేదు. 

కీరత్నలు 8:4 => నీవు మనుషుయ్ని జాఞ్పకము చేసికొనుటకు వాడేపాటివాడు? నీవు నరపుతుర్ని 

దరిశ్ంచుటకు వాడేపాటివాడు? 

సామెతలు 24:16 => నీతిమంతుడు ఏడుమారులు పడినను తిరిగి లేచును ఆపతాక్లమునందు 

భకిత్హీనులు కూలుదురు. 

పర్సంగి 7:26 => మరణముకంటె ఎకుక్వ దుఃఖము కలిగించునది ఒకటి నాకు కనబడెను; అది 

వలల వంటిదై, ఉరులవంటి మనసుస్ను బంధకములవంటి చేతులును కలిగిన సతరీ; దేవుని దృషిట్కి 

మంచివారైనవారు దానిని తపిప్ంచుకొందురు గాని పాపాతుమ్లు దానివలన పటట్బడుదురు. 

లూకా 21:34 => మీ హృదయములు ఒకవేళ తిండివలనను మతుత్వలనను ఐహిక 

విచారములవలనను మందముగా ఉనన్ందున ఆ దినము అకసామ్తుత్గా మీ మీదికి ఉరివచిచ్నటుట్ 

రాకుండ మీ విషయమై మీరు జాగర్తత్గా ఉండుడి. 

1 కొరిందీయులకు 10:11 => ఈ సంగతులు దృషాట్ంతములుగా వారికి సంభవించి, 

యుగాంతమందునన్ మనకు బుదిధ్ కలుగుటకై వార్యబడెను. 
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1 కొరిందీయులకు 10:12 => తాను నిలుచుచునాన్నని తలంచుకొనువాడు పడకుండునటుల్ 

జాగర్తత్గా చూచుకొనవలెను. 

1 పేతురు 4:7 => అయితే అనిన్టి అంతము సమీపమైయునన్ది. కాగా మీరు సవ్సథ్బుదిధ్ గలవారై, 

పార్రథ్నలు చేయుటకు మెలకువగా ఉండుడి. 

వచనము 36 

ఆలాగున లోతు యొకక్ యిదద్రు కుమారెత్లు తమ తండిర్వలన గరభ్వతులైరి. 

ఆదికాండము 19:8 => ఇదిగో పురుషుని కూడని యిదద్రు కుమారెత్లు నాకునాన్రు. సెలవైతే వారిని 

మీయొదద్కు వెలుపలికి తీసికొని వచెచ్దను, వారిని మీ మనసుస్ వచిచ్నటుల్ చేయుడి. 

లేవీయకాండము 18:6 => మీలో ఎవరును తమ రకత్సంబంధుల మానాచాఛ్దనమును తీయుటకు 

వారిని సమీపింపకూడదు; నేను యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 18:7 => నీ తండిర్కి మానాచాఛ్దనముగా నునన్ నీ తలిల్ మానాచాఛ్దనమును 

తీయకూడదు; ఆమె నీ తలిల్; ఆమె మానాచాఛ్దనమును తీయకూడదు. 

నాయ్యాధిపతులు 1:7 => అపుప్డు అదోనీబెజెకుతమ కాళుల్చేతుల బొటట్నవేర్ళుల్ కోయబడిన 

డెబబ్దిమంది రాజులు నా భోజనపు బలల్కిర్ంద ముకక్లు ఏరుకొనుచుండిరి. నేను చేసినటే ల్ దేవుడు నాకు 

పర్తిఫలమిచెచ్ననెను. వారు యెరూషలేమునకు అతని తోడుకొనిరాగా అతడు అకక్డ చనిపోయెను. 

1 సమూయేలు 15:33 => సమూయేలు నీ కతిత్ సతరీలకు సంతులేకుండ చేసినటుల్ నీ తలిల్కిని సతరీలలో 

సంతులేకపోవునని అతనితో చెపిప్ గిలాగ్లులో యెహోవా సనిన్ధిని అగగును తుతుత్నియలుగా నరికెను. 

హబకూక్కు 2:15 => తమ పొరుగువారి మానము చూడవలెనని ఘోరమైన ఉగర్తను కలిపి వారికి 

తార్గనిచిచ్ వారిని మతుత్లుగా చేయువారికి శర్మ. 

మతత్యి 7:2 => మీరు తీరుచ్ తీరుప్ చొపుప్ననే మిముమ్నుగూరిచ్యు తీరుప్ తీరచ్బడును, మీరు 

కొలుచు కొలత చొపుప్ననే మీకును కొలువబడును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 2:9 => మనము తిరిగి మోయాబు అరణయ్మారగ్మున పర్యాణము 

చేయుచుండగా యెహోవా నాతో ఇటల్నెను మోయాబీయులను బాధింపవదుద్; వారితో యుదధ్ము 
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చేయవదుద్. లోతు సంతానమునకు ఆరు దేశమును సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్తిని, వారి భూమిలో ఏదియు 

నీకు సావ్సథ్య్ముగా ఇయయ్ను.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 2:19 => వారిని బాధింపవదుద్, వారితో యుదధ్ము చేయవదుద్. ఏలయనగా 

లోతు సంతానమునకు దానిని సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్నందున అమోమ్నీయుల దేశములో నీకు సావ్సథ్య్ము 

నియయ్ను. 

రోమీయులకు 5:13 => ఏలయనగా ధరమ్శాసత్రము వచిచ్నదనుక పాపము లోకములో ఉండెను గాని 

ధరమ్శాసత్రము లేనపుప్డు పాపము ఆరోపింపబడదు. 

వచనము 37 

వారిలో పెదద్ది కుమారుని కని వానికి మోయాబను పేరు పెటెట్ను. అతడు నేటివరకు మోయాబీయులకు 

మూలపురుషుడుగా ఎంచబడును. 

సంఖాయ్కాండము 21:29 => మోయాబూ, నీకు శర్మ కెమోషు జనులారా, మీరు నశించితిరి 

తపిప్ంచుకొనిన తన కుమారులను తన కుమారెత్లను అతడు అమోరీయుల రాజైన సీహోనుకు చెరగా 

ఇచెచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 22:1 => తరువాత ఇశార్యేలీయులు సాగి యెరికోకు ఎదురుగా యొరాద్ను 

తీరముననునన్ మోయాబు మైదానములలో దిగిరి. 

సంఖాయ్కాండము 22:2 => సిపోప్రు కుమారుడైన బాలాకు ఇశార్యేలీయులు అమోరీయులకు 

చేసినదంతయు చూచెను. 

సంఖాయ్కాండము 22:3 => జనము విసాత్రముగా నునన్ందున మోయాబీయులు వారిని చూచి మికిక్లి 

భయపడిరి; మోయాబీయులు ఇశార్యేలీయులకు జంకిరి. 

సంఖాయ్కాండము 22:4 => మోయాబీయులు మిదాయ్ను పెదద్లతో ఎదుద్ బీటి పచిచ్కను నాకివేయునటుల్ 

ఈ జనసమూహము మన చుటుట్ ఉనన్ది యావతుత్ను ఇపుప్డు నాకివేయుననిరి. ఆ కాలమందు 

సిపోప్రు కుమారుడైన బాలాకు మోయాబీయులకు రాజు. 
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సంఖాయ్కాండము 22:5 => కాబటిట్ అతడు బెయోరు కుమారుడైన బిలామును పిలుచుటకు అతని 

జనుల దేశమందలి నదియొదద్నునన్ పెతోరుకు దూతలచేత ఈ వరత్మానము పంపెను చితత్గించుము; 

ఒక జనము ఐగుపుత్లోనుండి వచెచ్ను; ఇదిగో వారు భూతలమును కపిప్ నా యెదుట దిగియునాన్రు. 

సంఖాయ్కాండము 22:6 => కాబటిట్ నీవు దయచేసి వచిచ్ నా నిమితత్ము ఈ జనమును శపించుము; 

వారు నాకంటె బలవంతులు; వారిని హతము చేయుటకు నేను బలమొందుదునేమో; అపుప్డు నేను ఈ 

దేశములోనుండి వారిని తోలివేయుదును; ఏలయనగా నీవు దీవించువాడు దీవింపబడుననియు 

శపించువాడు శపించబడుననియు నేనెరుగుదును. 

సంఖాయ్కాండము 22:7 => కాబటిట్ మోయాబు పెదద్లును మిదాయ్ను పెదద్లును సోదె సొముమ్ను 

చేతపటుట్కొని బిలామునొదద్కు వచిచ్ బాలాకు మాటలను అతనితో చెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 22:8 => అతడు వారితో యీ రాతిర్ ఇకక్డనే ఉండుడి; యెహోవా నాకు సెలవిచిచ్న 

మాటలను నేను తిరిగివచిచ్ మీతో చెపెప్దననెను. అపుప్డు మోయాబు అధికారులు బిలాము నొదద్ 

బసచేసిరి. 

సంఖాయ్కాండము 22:9 => దేవుడు బిలామునొదద్కు వచిచ్ నీయొదద్నునన్ యీ మనుషుయ్లు ఎవరని 

అడుగగా 

సంఖాయ్కాండము 22:10 => బిలాము దేవునితో యిటల్నెను సిపోప్రు కుమారుడైన బాలాకను 

మోయాబు రాజు 

సంఖాయ్కాండము 22:11 => చితత్గించుము; ఒక జనము ఐగుపుత్నుండి బయలుదేరివచెచ్ను; వారు 

భూతలమును కపుప్చునాన్రు; నీవు ఇపుప్డేవచిచ్ నా నిమితత్ము వారిని శపింపుము; నేను వారితో 

యుదధ్ముచేసి వారిని తోలివేయుదునేమో అని వీరిచేత నాకు వరత్మానము పంపెను. 

సంఖాయ్కాండము 22:12 => అందుకు దేవుడు నీవు వారితో వెళల్కూడదు, ఆ పర్జలను 

శపింపకూడదు, వారు ఆశీరవ్దింపబడినవారు అని బిలాముతో చెపెప్ను. 

సంఖాయ్కాండము 22:13 => కాబటిట్ బిలాము ఉదయమున లేచి బాలాకు అధికారులతో మీరు మీ 

సవ్దేశమునకు వెళుల్డి; మీతో కూడ వచుచ్టకు యెహోవా నాకు సెలవియయ్నని చెపుప్చునాన్డనగా 
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సంఖాయ్కాండము 22:14 => మోయాబు అధికారులు లేచి బాలాకునొదద్కు వెళి ల్ బిలాము మాతోకూడ 

రానొలల్డాయెననిరి. 

సంఖాయ్కాండము 22:15 => అయినను బాలాకు వారికంటె బహు ఘనతవహించిన మరి 

యెకుక్వమంది అధికారులను మరల పంపెను. 

సంఖాయ్కాండము 22:16 => వారు బిలామునొదద్కు వచిచ్ అతనితో నీవు దయచేసి నాయొదద్కు 

వచుచ్టకు ఏమియు అడ డ్ము చెపప్కుము. 

సంఖాయ్కాండము 22:17 => నేను నీకు బహు ఘనత కలుగజేసెదను; నీవు నాతో ఏమి చెపుప్దువో 

అది చేసెదను గనుక నీవు దయచేసి వచిచ్, నా నిమితత్ము ఈ జనమును శపించుమని సిపోప్రు 

కుమారుడైన బాలాకు చెపెప్ననిరి. 

సంఖాయ్కాండము 22:18 => అందుకు బిలాము బాలాకు తన యింటెడు వెండి బంగారములను 

నాకిచిచ్నను కొదిద్పనినైనను గొపప్పనినైనను చేయునటుల్ నేను నా దేవుడైన యెహోవా నోటిమాట 

మీరలేను. 

సంఖాయ్కాండము 22:19 => కాబటిట్ మీరు దయచేసి యీ రాతిర్ ఇకక్డ నుండుడి; యెహోవా నాతో 

నికనేమి చెపుప్నో నేను తెలిసికొందునని బాలాకు సేవకులకు ఉతత్రమిచెచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 22:20 => ఆ రాతిర్ దేవుడు బిలామునొదద్కు వచిచ్ ఆ మనుషుయ్లు నినున్ 

పిలువవచిచ్నయెడల నీవు లేచి వారితో వెళుల్ము; అయితే నేను నీతో చెపిప్న మాటచొపుప్ననే నీవు 

చేయవలెనని అతనికి సెలవిచెచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 22:21 => ఉదయమున బిలాము లేచి తన గాడిదకు గంతకటిట్ మోయాబు 

అధికారులతో కూడ వెళె ల్ను. 

సంఖాయ్కాండము 22:22 => అతడు వెళుల్చుండగా దేవుని కోపము రగులుకొనెను; యెహోవా దూత 

అతనికి విరోధియై తోర్వలో నిలిచెను. అతడు తన గాడిదనెకిక్ పోవుచుండగా అతని పనివారు ఇదద్రు 

అతనితోకూడ నుండిరి. 
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సంఖాయ్కాండము 22:23 => యెహోవా దూత ఖడగ్ము దూసి చేతపటుట్కొని తోర్వలో నిలిచియుండుట 

ఆ గాడిద చూచెను గనుక అది తోర్వను విడిచి పొలములోనికి పోయెను. బిలాము గాడిదను దారికి 

మలుపవలెనని దాని కొటట్గా 

సంఖాయ్కాండము 22:24 => యెహోవా దూత యిరుపర్కక్లను గోడలుగల దార్క్షతోటల సందులో 

నిలిచెను. 

సంఖాయ్కాండము 22:25 => గాడిద యెహోవా దూతను చూచి గోడమీదపడి బిలాము కాలును 

గోడకు అదిమెను గనుక అతడు దాని మరల కొటెట్ను. 

సంఖాయ్కాండము 22:26 => యెహోవా దూత ముందు వెళుల్చు కుడికైనను ఎడమకైనను తిరుగుటకు 

దారిలేని యిరుకు చోటను నిలువగా 

సంఖాయ్కాండము 22:27 => గాడిద యెహోవా దూతను చూచి బిలాముతో కూడ కిర్ంద కూలబడెను 

గనుక బిలాము కోపముమండి తనచేతి కఱ ఱ్తో గాడిదను కొటెట్ను. 

సంఖాయ్కాండము 22:28 => అపుప్డు యెహోవా ఆ గాడిదకు వాకుక్నిచెచ్ను గనుక అది నీవు ననున్ 

ముమామ్రు కొటిట్తివి; నేను నినేన్మి చేసితినని బిలాముతో అనగా 

సంఖాయ్కాండము 22:29 => బిలాము నీవు నామీద తిరుగబడితివి; నాచేత ఖడగ్మునన్యెడల నినున్ 

చంపియుందునని గాడిదతో అనెను. 

సంఖాయ్కాండము 22:30 => అందుకు గాడిద నేను నీదాననైనది మొదలుకొని నేటివరకు నీవు 

ఎకుక్చు వచిచ్న నీ గాడిదను కానా? నేనెపుప్డైన నీకిటుల్ చేయుట కదాద్? అని బిలాముతో అనగా అతడు 

లేదనెను. 

సంఖాయ్కాండము 22:31 => అంతలో యెహోవా బిలాము కనున్లు తెరచెను గనుక, దూసిన ఖడగ్ము 

చేతపటుట్కొని తోర్వలో నిలిచియునన్ యెహోవా దూతను అతడు చూచి తలవంచి సాషాట్ంగ 

నమసాక్రము చేయగా 

సంఖాయ్కాండము 22:32 => యెహోవా దూత యీ ముమామ్రు నీ గాడిదను నీవేల కొటిట్తివి? ఇదిగో 

నా యెదుట నీ నడత విపరీతమైనది గనుక నేను నీకు విరోధినై బయలుదేరి వచిచ్తిని. 
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సంఖాయ్కాండము 22:33 => ఆ గాడిద ననున్ చూచి యీ ముమామ్రు నా యెదుటనుండి తొలిగెను; 

అది నా యెదుట నుండి తొలగనియెడల నిశచ్యముగా నేనపుప్డే నినున్ చంపి దాని పార్ణమును 

రకిష్ంచియుందునని అతనితో చెపెప్ను. 

సంఖాయ్కాండము 22:34 => అందుకు బిలాము నేను పాపము చేసితిని; నీవు నాకు ఎదురుగా 

తోర్వలో నిలుచుట నాకు తెలిసినది కాదు. కాబటిట్ యీ పని నీ దృషిట్కి చెడ డ్దైతే నేను వెనుకకు వెళె ల్దనని 

యెహోవా దూతతో చెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 22:35 => యెహోవా దూత నీవు ఆ మనుషుయ్లతో కూడ వెళుల్ము. అయితే నేను 

నీతో చెపుప్ మాటయేకాని మరేమియు పలుకకూడదని బిలాముతో చెపెప్ను. అపుప్డు బిలాము బాలాకు 

అధికారులతో కూడ వెళె ల్ను. 

సంఖాయ్కాండము 22:36 => బిలాము వచెచ్నని బాలాకు విని, ఆ పొలిమేరల చివరనునన్ అరోన్ను 

తీరమునందలి మోయాబు పటట్ణమువరకు అతనిని ఎదురొక్న బయలువెళల్గా 

సంఖాయ్కాండము 22:37 => బాలాకు బిలాముతో నినున్ పిలుచుటకు నేను నీయొదద్కు దూతలను 

పంపియుంటిని గదా. నాయొదద్కు నీవేల రాకపోతివి? నినున్ ఘనపరచ సమరుథ్డను కానా? అనెను. 

సంఖాయ్కాండము 22:38 => అందుకు బిలాము ఇదిగో నీయొదద్కు వచిచ్తిని; అయిన నేమి? ఏదైనను 

చెపుప్టకు నాకు శకిత్ కలదా? దేవుడు నా నోట పలికించు మాటయే పలికెదనని బాలాకుతో చెపెప్ను. 

సంఖాయ్కాండము 22:39 => అపుప్డు బిలాము బాలాకుతో కూడ వెళె ల్ను. వారు కిరయ్త  హుచోచ్తుకు 

వచిచ్నపుప్డు 

సంఖాయ్కాండము 22:40 => బాలాకు ఎడల్ను గొఱ ఱ్లను బలిగా అరిప్ంచి, కొంతభాగము 

బిలాముకును అతనియొదద్నునన్ అధికారులకును పంపెను. 

సంఖాయ్కాండము 22:41 => మరునాడు బాలాకు బిలామును తోడుకొనిపోయి, బయలుయొకక్ 

ఉనన్త సథ్లములమీదనుండి జనులను చివరవరకు చూడవలెనని అతనిని అచోచ్ట ఎకిక్ంచెను. 

సంఖాయ్కాండము 24:1 => ఇశార్యేలీయులను దీవించుట యెహోవా దృషిట్కి మంచిదని బిలాము 

తెలిసికొనినపుప్డు అతడు మునుపటివలె శకునములను చూచుటకు వెళల్క అరణయ్మువైపు తన 

ముఖమును తిర్పుప్కొనెను. 
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సంఖాయ్కాండము 24:2 => బిలాము కనున్లెతిత్ ఇశార్యేలీయులు తమ తమ గోతర్ముల చొపుప్న 

దిగియుండుట చూచినపుప్డు దేవుని ఆతమ్ అతనిమీదికి వచెచ్ను 

సంఖాయ్కాండము 24:3 => గనుక అతడు ఉపమానరీతిగా ఇటల్నెను బెయోరు కుమారుడైన 

బిలాముకు వచిచ్న దేవోకిత్ కనున్లు తెరచినవానికి వచిచ్న దేవోకిత్. దేవవాకుక్లను వినినవాని వారత్. 

సంఖాయ్కాండము 24:4 => అతడు పరవశుడై కనున్లు తెరచినవాడై సరవ్శకుత్ని దరశ్నము పొందెను. 

సంఖాయ్కాండము 24:5 => యాకోబూ, నీ గుడారములు ఇశార్యేలూ, నీ నివాససథ్లములు ఎంతో 

రమయ్మైనవి. 

సంఖాయ్కాండము 24:6 => వాగులవలె అవి వాయ్పించియునన్వి నదీతీరమందలి తోటలవలెను 

యెహోవా నాటిన అగరు చెటల్వలెను నీళల్యొదద్నునన్ దేవదారు వృక్షములవలెను అవి యునన్వి. 

సంఖాయ్కాండము 24:7 => నీళుల్ అతని బొకెక్నలనుండి కారును అతని సంతతి బహు 

జలములయొదద్ నివసించును అతని రాజు అగగుకంటె గొపప్వాడగును అతని రాజయ్ము 

అధికమైనదగును. 

సంఖాయ్కాండము 24:8 => దేవుడు ఐగుపుత్లోనుండి అతని రపిప్ంచెను గురుపోతు వేగమువంటి 

వేగము అతనికి కలదు అతడు తన శతుర్వులైన జనులను భకిష్ంచును వారి యెముకలను విరుచును 

తన బాణములతో వారిని గుచుచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 24:9 => సింహమువలెను ఆడు సింహమువలెను అతడు కుర్ంగి పండుకొనెను 

అతనిని లేపువాడెవడు? నినున్ దీవించువాడు దీవింపబడును నినున్ శపించువాడు శపింపబడును. 

సంఖాయ్కాండము 24:10 => అపుప్డు బాలాకు కోపము బిలాముమీద మండెను గనుక అతడు 

తనచేతులు చరుచుకొని బిలాముతో నా శతుర్వులను శపించుటకు నినున్ పిలిపించితిని కాని నీవు ఈ 

ముమామ్రు వారిని పూరిత్గా దీవించితివి. కాబటిట్ నీవు ఇపుప్డు నీ చోటికి వేగముగా వెళుల్ము. 

సంఖాయ్కాండము 24:11 => నేను నినున్ మికిక్లి ఘనపరచెదనని చెపిప్తిని గాని యెహోవా నీవు 

ఘనతపొందకుండ ఆటంకపరచెననెను. 
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సంఖాయ్కాండము 24:12 => అందుకు బిలాము బాలాకుతో బాలాకు తన ఇంటెడు వెండి 

బంగారములను నాకిచిచ్నను నా యిషట్ముచొపుప్న మేలైనను కీడైనను చేయుటకు యెహోవా 

సెలవిచిచ్న మాటను మీరలేను. 

సంఖాయ్కాండము 24:13 => యెహోవా యేమి సెలవిచుచ్నో అదే పలికెదనని నీవు నాయొదద్కు 

పంపిన నీ దూతలతో నేను చెపప్లేదా? 

సంఖాయ్కాండము 24:14 => చితత్గించుము; నేను నా జనులయొదద్కు వెళుల్చునాన్ను. అయితే కడపటి 

దినములలో ఈ జనులు నీ జనులకేమి చేయుదురో అది నీకు విశదపరచెదను రమమ్ని చెపిప్ 

సంఖాయ్కాండము 24:15 => ఉపమానరీతిగా ఇటల్నెను బెయోరు కుమారుడైన బిలాముకు వచిచ్న 

దేవోకిత్. కనున్లు తెరచినవానికి వచిచ్న దేవోకిత్. 

సంఖాయ్కాండము 24:16 => దేవవాకుక్లను వినినవాని వారత్ మహానన్తుని విదయ్నెరిగినవాని వారత్. 

అతడు పరవశుడై కనున్లు తెరచినవాడై సరవ్శకుత్ని దరశ్నము పొందెను. 

సంఖాయ్కాండము 24:17 => ఆయనను చూచుచునాన్ను గాని పర్సుత్తమున నునన్టుట్ కాదు ఆయనను 

చూచుచునాన్ను గాని సమీపమున నునన్టుట్ కాదు నక్షతర్ము యాకోబులో ఉదయించును రాజదండము 

ఇశార్యేలులోనుండి లేచును అది మోయాబు పార్ంతములను కొటుట్ను కలహవీరులనందరిని 

నాశనము చేయును.  

సంఖాయ్కాండము 24:18 => ఎదోమును శేయీరును ఇశార్యేలుకు శతుర్వులు వారు 

సావ్ధీనపరచబడుదురు ఇశార్యేలు పరాకర్మమొందును. 

సంఖాయ్కాండము 24:19 => యాకోబు సంతానమున యేలిక పుటుట్ను. అతడు పటట్ణములోని 

శేషమును నశింపజేయును. 

సంఖాయ్కాండము 24:20 => మరియు అతడు అమాలేకీయులవైపు చూచి ఉపమానరీతిగా ఇటల్నెను 

అమాలేకు అనయ్జనములకు మొదలు వాని అంతము నితయ్నాశనమే. 

సంఖాయ్కాండము 24:21 => మరియు అతడు కేనీయులవైపు చూచి ఉపమానరీతిగా ఇటల్నెను నీ 

నివాససథ్లము దురగ్మమైనది. నీ గూడు కొండమీద కటట్బడియునన్ది. 

సంఖాయ్కాండము 24:22 => అషూష్రు నినున్ చెరగా పటుట్వరకు కయీను నశించునా?  
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సంఖాయ్కాండము 24:23 => మరియు అతడు ఉపమానరీతిగా అయోయ్ దేవుడు ఇటుల్ చేయునపుప్డు 

ఎవడు బర్దుకును?  

సంఖాయ్కాండము 24:24 => కితీత్ము తీరమునుండి ఓడలు వచుచ్ను. అవి అషూష్రును ఏబెరును 

బాధించును. కితీత్యులుకూడ నితయ్నాశనము పొందుదురనెను. 

సంఖాయ్కాండము 24:25 => అంతట బిలాము లేచి తన చోటికి తిరిగి వెళె ల్ను; బాలాకును తన 

తోర్వను వెళె ల్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 2:9 => మనము తిరిగి మోయాబు అరణయ్మారగ్మున పర్యాణము 

చేయుచుండగా యెహోవా నాతో ఇటల్నెను మోయాబీయులను బాధింపవదుద్; వారితో యుదధ్ము 

చేయవదుద్. లోతు సంతానమునకు ఆరు దేశమును సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్తిని, వారి భూమిలో ఏదియు 

నీకు సావ్సథ్య్ముగా ఇయయ్ను.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 2:19 => వారిని బాధింపవదుద్, వారితో యుదధ్ము చేయవదుద్. ఏలయనగా 

లోతు సంతానమునకు దానిని సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్నందున అమోమ్నీయుల దేశములో నీకు సావ్సథ్య్ము 

నియయ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:3 => అమోమ్నీయుడేగాని మోయాబీయుడేగాని యెహోవా 

సమాజములో చేరకూడదు. వారిలో పదియవ తరము వారైనను ఎనన్డును యెహోవా సమాజములో 

చేరకూడదు. 

నాయ్యాధిపతులు 3:1 => ఇశార్యేలీయులకును కనానీయులకును జరిగిన యుదధ్ములనిన్టిని 

చూడనివారందరిని శోధించి 

నాయ్యాధిపతులు 3:2 => ఇశార్యేలీయుల తరతరములవారికి, అనగా పూరవ్ము ఆ యుదధ్ములను 

ఏ మాతర్మును చూడనివారికి యుదధ్ముచేయ నేరుప్నటుల్ యెహోవా ఉండనిచిచ్న జనములు ఇవి.  

నాయ్యాధిపతులు 3:3 => ఫిలిషీత్యుల అయిదుగురు సరాద్రుల జనులును, కనానీయులందరును, 

సీదోనీయులును, బయలెహ్రోమ్ను మొదలుకొని హమాతునకు పోవు మారగ్మువరకు లెబానోను కొండలో 

నివసించు హివీవ్యులును,  
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నాయ్యాధిపతులు 3:4 => యెహోవా మోషేదావ్రా తమ తండుర్లకిచిచ్న ఆజఞ్లను వారు 

అనుసరింతురో లేదో తెలిసికొనునటుల్ ఇశార్యేలీయులను పరిశోధించుటకై ఆ జనములను 

ఉండనిచెచ్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 3:5 => కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులు, కనానీయులు హితీత్యులు అమోరీయులు 

నాయ్యాధిపతులు 3:6 => పెరిజీజ్యులు హివీవ్యులు ఎబూసీయులను జనులమధయ్ నివసించుచు 

వారి కుమారెత్లను పెండిల్చేసికొనుచు, వారి కుమారులకు తమ కుమారెత్లనిచుచ్చు, వారి దేవతలను 

పూజించుచు వచిచ్రి 

నాయ్యాధిపతులు 3:7 => అటుల్ ఇశార్యేలీయులు యెహోవా సనిన్ధిని దోషులై, తమ దేవుడైన 

యెహోవాను మరచి బయలుదేవతలను దేవతా సత్ంభములను పూజించిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 3:8 => అందునుగూరిచ్ యెహోవా కోపము ఇశార్యేలీయులమీద మండగా 

ఆయన అరామన్హరాయిముయొకక్ రాజైన కూషనిర్షాతాయిము చేతులకు దాసులగుటకై వారిని 

అమిమ్వేసెను . ఇశార్యేలీయులు ఎనిమిది సంవతస్ రములు కూషనిర్షాతాయిమునకు 

దాసులుగానుండిరి 

నాయ్యాధిపతులు 3:9 => ఇశార్యేలీయులు యెహోవాకు మొఱ ఱ్పెటట్గా యెహోవా కాలేబు తముమ్డైన 

కనజు యొకక్ కుమారుడగు ఒతీన్యేలును రక్షకునిగా ఇశార్యేలీయులకొరకు నియమించి వారిని 

రకిష్ంచెను. 

నాయ్యాధిపతులు 3:10 => యెహోవా ఆతమ్ అతనిమీదికి వచెచ్ను గనుక అతడు ఇశార్యేలీయులకు 

నాయ్యాధిపతియై యుదధ్మునకు బయలుదేరగా యెహోవా అరామన్హరాయిము రాజైన 

కూషనిర్షాతాయిమును అతనిచేతి కపప్గించెను, ఆతడు కూషనిర్షాతాయిమును జయించెను. 

నాయ్యాధిపతులు 3:11 => అపుప్డు నలువది సంవతస్రములు దేశము నెమమ్దిపొందెను. అటు 

తరువాత కనజు కుమారుడైన ఒతీన్యేలు మృతినొందెను. 

నాయ్యాధిపతులు 3:12 => ఇశార్యేలీయులు మరల యెహోవా దృషిట్కి దోషులైరి గనుక వారు 

యెహోవా దృషిట్కి దోషులైనందున యెహోవా ఇశార్యేలీయులతో యుదధ్ము చేయుటకు మోయాబు 

రాజైన ఎగోల్నును బలపరచెను. 
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నాయ్యాధిపతులు 3:13 => అతడు అమోమ్నీయులను అమాలేకీయులను సమకూరుచ్కొనిపోయి 

ఇశార్యేలీయులను ఓడగొటిట్ ఖరూ జ్రచెటల్ పటట్ణమును సావ్ధీనపరచుకొనెను. 

నాయ్యాధిపతులు 3:14 => ఇశార్యేలీయులు పదునెనిమిది సంవతస్రములు మోయాబు రాజునకు 

దాసులైరి. 

నాయ్యాధిపతులు 3:15 => ఇశార్యేలీయులు యెహోవాకు మొఱ ఱ్పెటట్గా బెనాయ్మీనీయుడైన గెరా 

కుమారుడగు ఏహూదను రక్షకుని వారికొరకు యెహోవా నియమించెను. అతడు ఎడమచేతి పనివాడు. 

అతనిచేతను ఇశార్యేలీయులు మోయాబు రాజైన ఎగోల్నుకు కపప్ము పంపగా 

నాయ్యాధిపతులు 3:16 => ఏహూదు మూరెడు పొడవుగల రెండంచుల కతిత్ని చేయించుకొని, తన 

వసత్రములో తన కుడి తొడమీద 

నాయ్యాధిపతులు 3:17 => దానిని కటుట్కొని, ఆ కపప్ము మోయాబురాజైన ఎగోల్నుకు తెచెచ్ను. ఆ 

ఎగోల్ను బహు సూథ్లకాయుడు. 

నాయ్యాధిపతులు 3:18 => ఏహూదు ఆ కపప్ము తెచిచ్ యిచిచ్న తరువాత కపప్ము మోసిన 

జనులను వెళల్నంపి 

నాయ్యాధిపతులు 3:19 => గిలాగ్లు దగగ్రనునన్ పెసీలీమునొదద్నుండి తిరిగివచిచ్ రాజా, రహసయ్మైన 

మాట ఒకటి నేను నీతో చెపప్వలెననగా అతడు తనయొదద్ నిలిచినవారందరు వెలుపలికి పోవువరకు 

ఊరకొమమ్ని చెపెప్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 3:20 => ఏహూదు అతని దగగ్రకు వచిచ్నపుప్డు అతడు ఒకక్డే చలల్ని మేడగదిలో 

కూరుచ్ండియుండెను. ఏహూదు నీతో నేను చెపప్వలసిన దేవుని మాట ఒకటి యునన్దని చెపప్గా 

అతడు తన పీఠముమీదనుండి లేచెను. 

నాయ్యాధిపతులు 3:21 => అపుప్డు ఏహూదు తన యెడమచేతిని చాపి తన కుడి తొడమీదనుండి ఆ 

కతిత్ తీసి కడుపుమీద అతని పొడిచెను. 

నాయ్యాధిపతులు 3:22 => పడియును కతిత్వెంబడి దూరగా కొర్వువ్కతిత్పైని కపుప్కొనినందున అతని 

కడుపునుండి కతిత్ని తీయలేకపోయెను, అది వెనుకనుండి బయటికి వచిచ్యుండెను. 
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నాయ్యాధిపతులు 3:23 => అపుప్డు ఏహూదు పంచపాళిలోనికి బయలువెళి ల్ తన వెనుకను ఆ 

మేడగది తలుపువేసి గడియ పెటెట్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 3:24 => అతడు బయలువెళి ల్న తరువాత ఆ రాజు దాసులు లోపలికివచిచ్ చూడగా 

ఆ మేడగది తలుపులు గడియలు వేసియుండెను గనుక వారు అతడు చలల్ని గదిలో శంకానివరిత్కి 

పోయియునాన్డనుకొని 

నాయ్యాధిపతులు 3:25 => తాము సిగుగ్వింతలు పడువరకు కనిపెటిట్నను అతడు ఆ గది తలుపులను 

తీయకపోగా వారు తాళపు చెవిని తెచిచ్ తలుపులు తీసి చూచినపుప్డు వారి యజమానుడు చనిపోయి 

నేలను పడియుండెను. 

నాయ్యాధిపతులు 3:26 => వారు తడవు చేయుచుండగా ఏహూదు తపిప్ంచుకొని పెసీలీమును దాటి 

శెయీరాకు పారిపోయెను. 

నాయ్యాధిపతులు 3:27 => అతడు వచిచ్ ఎఫార్యిమీయుల కొండలో బూరను ఊదగా 

ఇశార్యేలీయులు మనయ్పర్దేశమునుండి దిగి అతనియొదద్కు వచిచ్రి. 

నాయ్యాధిపతులు 3:28 => అతడు వారికి ముందుగా సాగి వారితో నా వెంబడి తవ్రగా రండి; మీ 

శతుర్వులైన మోయాబీయులను యెహోవా మీచేతి కపప్గించుచునాన్డనెను. కాబటిట్ వారు అతని 

వెంబడిని దిగివచిచ్ మోయాబునెదుటి యొరాద్ను రేవులను పటుట్కొని యెవనిని దాటనియయ్లేదు. 

నాయ్యాధిపతులు 3:29 => ఆ కాలమున వారు మోయాబీయులలో బలముగల శూరులైన 

పరాకర్మశాలులను పదివేల మందిని చంపిరి; ఒకడును తపిప్ంచుకొనలేదు. ఆ దినమున 

మోయాబీయులు ఇశార్యేలీయుల చేతికిర్ంద అణపబడగా దేశము ఎనుబది సంవతస్రములు 

నిమమ్ళముగా ఉండెను. 

నాయ్యాధిపతులు 3:30 => అతని తరువాత అనాతు కుమారుడైన షవుగ్రు నాయ్యాధిపతిగా ఉండెను. 

అతడు ఫిలిషీత్యులలో ఆరువందల మందిని మునుకోల కఱ ఱ్తో హతము చేసెను; అతడును 

ఇశార్యేలీయులను రకిష్ంచెను. 

నాయ్యాధిపతులు 3:31 =>  అతడును ఇశార్యేలీయులను రకిష్ంచెను. 
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రూతు 4:10 => మరియు చనిపోయినవాని పేరట అతని సావ్సథ్య్మును సిథ్రపరచునటుల్ను, 

చనిపోయినవాని పేరు అతని సహోదరులలోనుండియు, అతని సథ్లము యొకక్ దావ్రమునుండియు 

కొటిట్వేయబడక యుండునటుల్ను, నేను మహోల్ను భారయ్యైన రూతను మోయాబీయురాలిని 

సంపాదించుకొని పెండిల్ చేసికొనుచునాన్ను. దీనికి మీరు ఈ దినమున సాకుష్లైయునాన్రని పెదద్లతోను 

పర్జలందరితోను చెపెప్ను. 

2 సమూయేలు 8:1 => దావీదు ఫిలిషీత్యులను ఓడించి లోపరచుకొని వారి వశములోనుండి 

మెతెగమామ్ను పటుట్కొనెను. 

2 సమూయేలు 8:2 => మరియు అతడు మోయాబీయులను ఓడించి, (పటుట్బడిన వారిని) 

నేలపొడుగున పండజేసి, తాడుతో కొలిచి రెండు తాడుల పొడుగుననునన్వారు చావవలెననియు, 

ఒకతాడు పొడుగుననునన్వారు బర్తుకవచుచ్ననియు నిరణ్యించెను. అంతట మోయాబీయులు 

దావీదునకు దాసులై కపప్ము చెలిల్ంచుచుండిరి. 

2 సమూయేలు 8:3 => సోబా రాజును రెహోబు కుమారుడునగు హదదెజరు యూఫర్టీసు నదివరకు 

తన రాజయ్మును వాయ్పింపజేయవలెనని బయలుదేరగా దావీదు అతని నోడించి 

2 సమూయేలు 8:4 => అతనియొదద్నుండి వెయియ్నిన్ యేడు వందలమంది గుఱ ఱ్పు రౌతులను 

ఇరువది వేల కాలబ్లమును పటుట్కొని, వారి గుఱ ఱ్ములలో నూటిని ఉంచుకొని, మిగిలినవాటికి 

చీలమండ నరములను తెగవేయించెను. 

2 సమూయేలు 8:5 => మరియు దమసుక్లోనునన్ సిరియనులు సోబా రాజగు హదదెజెరునకు 

సహాయము చేయరాగా దావీదు సిరియనులలో ఇరువదిరెండు వేలమందిని ఓడించి 

2 సమూయేలు 8:6 => దమసుక్ వశముననునన్ సిరియదేశమందు దండును ఉంచగా, సిరియనులు 

దావీదునకు దాసులై కపప్ము చెలిల్ంచుచుండిరి. దావీదు ఎకక్డికి పోయినను యెహోవా అతనిని 

కాపాడుచుండెను. 

2 సమూయేలు 8:7 => హదదెజెరు సేవకులకునన్ బంగారు డాళుల్ దావీదు పటుట్కొని 

యెరూషలేమునకు తీసికొనివచెచ్ను. 
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2 సమూయేలు 8:8 => మరియు బెతహు బేరోతై అను హదదెజెరు పటట్ణములలో దావీదు రాజు 

విసాత్రమైన యితత్డిని పటుట్కొనెను.  

2 సమూయేలు 8:9 => దావీదు హదదెజెరు దండు అంతయు ఓడించిన సమాచారము హమాతు 

రాజైన తోయికి వినబడెను. 

2 సమూయేలు 8:10 => హదదె జెరునకును తోయికిని యుదధ్ములు జరుగుచుండెను గనుక దావీదు 

హదదెజెరుతో యుదధ్ము చేసి అతనిని ఓడించియుండుట తోయి విని, తన కుమారుడగు యోరాము 

చేతికి వెండి బంగారు ఇతత్డి వసుత్వులను కానుకలుగా అపప్గించి కుశల పర్శన్లడిగి దావీదుతోకూడ 

సంతోషించుటకై అతనిని దావీదు నొదద్కు పంపెను. 

2 సమూయేలు 8:11 => రాజైన దావీదు తాను జయించిన జనములయొదద్ పటుట్కొనిన వెండి 

బంగారములతో వీటినిచేరిచ్ యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంచెను. 

2 సమూయేలు 8:12 => వాటిని అతడు సిరియనుల యొదద్నుండియు మోయాబీయుల 

యొదద్నుండియు అమోమ్నీయుల యొదద్నుండియు ఫిలిషీత్యుల యొదద్నుండియు అమాలేకీయుల 

యొదద్నుండియు రెహోబు కుమారుడగు హదదెజెరు అను సోబా రాజునొదద్నుండియు 

పటుట్కొనియుండెను. 

2 సమూయేలు 8:13 => దావీదు ఉపుప్ లోయలో సిరియనులగు పదునెనిమిది వేలమందిని హతము 

చేసి తిరిగిరాగా అతని పేరు పర్సిదధ్మాయెను. 

2 సమూయేలు 8:14 => మరియు ఎదోము దేశమందు అతడు దండునుంచెను. ఎదోమీయులు 

దావీదునకు దాసులు కాగా ఎదోము దేశమంతట అతడు కావలిదండుంచెను; దావీదు ఎకక్డికి 

పోయినను యెహోవా అతనిని కాపాడుచుండెను. 

2 సమూయేలు 8:15 => దావీదు ఇశార్యేలీయులందరిమీద రాజై తన జనులనందరిని నీతి 

నాయ్యములనుబటిట్ యేలుచుండెను. 

2 సమూయేలు 8:16 => సెరూయా కుమారుడగు యోవాబు సైనయ్మునకు అధిపతియై యుండెను. 

అహీలూదు కుమారుడగు యెహోషాపాతు రాజయ్పు దసాత్వేజులమీద నుండెను. 
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2 సమూయేలు 8:17 => అహీటూబు కుమారుడగు సాదోకును అబాయ్తారు కుమారుడగు 

అహీమెలెకును యాజకులు; శెరాయా లేఖికుడు; 

2 సమూయేలు 8:18 => యెహోయాదా కుమారుడగు బెనాయా కెరేతీయులకును పెలేతీయులకును 

అధిపతి; దావీదు కుమారులు సభా ముఖుయ్లు. 

2 రాజులు 3:1 => అహాబు కుమారుడైన యెహోరాము యూదా రాజైన యెహోషాపాతు ఏలుబడిలో 

పదునెనిమిదవ సంవతస్రమందు షోమోర్నులో ఇశార్యేలువారికి రాజై పండెర్ండు సంవతస్రములు 

ఏలెను. 

2 రాజులు 3:2 => ఇతడు తన తలిదండుర్లు చేసిన పర్కారము చేయక, తన తండిర్ నిలిపిన 

బయలుదేవతా సత్ంభమును తీసివేసెను గాని యెహోవా దృషిట్కి చెడుతనము చేయుట మానకుండెను 

2 రాజులు 3:3 => ఇశార్యేలు వారు పాపము చేయుటకు కారకుడగు నెబాతు కుమారుడైన 

యరొబాము చేసిన పాపములను విడువక చేయుచునే వచెచ్ను. 

2 రాజులు 3:4 => మోయాబు రాజైన మేషా అనేకమైన మందలు గలవాడై లక్ష గొఱ ఱ్పిలల్లను 

బొచుచ్గల లక్ష గొఱ ఱ్పొటే ట్ళల్ను ఇశార్యేలు రాజునకు పనున్గా ఇచుచ్చుండువాడు. 

2 రాజులు 3:5 => అయితే అహాబు మరణమైన తరువాత మోయాబు రాజు ఇశార్యేలు రాజుమీద 

తిరుగుబాటు చేయగా 

2 రాజులు 3:6 => యెహోరాము షోమోర్నులోనుండి బయలుదేరి ఇశార్యేలువారినందరిని 

సమకూరెచ్ను. 

2 రాజులు 3:7 => యూదా రాజైన యెహోషాపాతునకు వరత్మానము పంపి మోయాబు రాజు 

నామీద తిరుగుబాటు చేసియునాన్డు; నీవు వచిచ్ నాతోకూడ మోయాబీయులతో యుదధ్ము చేసెదవా 

అని యడుగగా అతడు నేను నీవాడనైయునాన్ను, నా జనులు నీ జనులే, నా గుఱ ఱ్ములు నీ గుఱ ఱ్ములే; 

నేను బయలుదేరి వచెచ్దనని పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

2 రాజులు 3:8 => మనము ఏ మారగ్మున పోవుదమని యెహోషాపాతు అడుగగా అతడు ఎదోము 

అరణయ్మారగ్మున పోవుదుమని చెపెప్ను. 
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2 రాజులు 3:9 => ఇశార్యేలు రాజును యూదా రాజును ఎదోము రాజును బయలుదేరి యేడు 

దినములు చుటుట్ తిరిగిన తరువాత, వారితో కూడనునన్ దండువారికిని పశువులకును నీళుల్ 

లేకపోయెను. 

2 రాజులు 3:10 => ఇశార్యేలు రాజు కటకటా ముగుగ్రు రాజులమైన మనలను 

మోయాబీయులచేతికి అపప్గింపవలెనని యెహోవా మనలను పిలిచెననగా 

2 రాజులు 3:11 => యెహోషాపాతు అతనిదావ్రా మనము యెహోవాయొదద్ విచారణచేయుటకు 

యెహోవా పర్వకత్లలో ఒకడైనను ఇచచ్ట లేడా అని యడిగెను. అంతట ఇశార్యేలు రాజు సేవకులలో 

ఒకడు ఏలీయా చేతులమీద నీళుల్పోయుచు వచిచ్న1షాపాతు కుమారుడైన ఎలీషా ఇకక్డ ఉనాన్డని 

చెపప్గా 

2 రాజులు 3:12 => యహోషాపాతు యెహోవా ఆజఞ్ యితని దావ్రా మనకు దొరుకుననెను. 

ఇశార్యేలు రాజును యెహోషాపాతును ఎదోము రాజును అతనియొదద్కు పోగా 

2 రాజులు 3:13 => ఎలీషా ఇశార్యేలు రాజును చూచి నాతో నీకు నిమితత్మేమి? నీ 

తలిదండుర్లుంచుకొనిన పర్వకత్లయొదద్కు పొమమ్ని చెపెప్ను.ఆలాగనవదుద్, మోయాబీయులచేతికి 

అపప్గింపవలెనని యెహోవా, రాజులమైన మా ముగుగ్రిని పిలిచెనని ఇశార్యేలు రాజు అతనితో 

అనినపుప్డు 

2 రాజులు 3:14 => ఎలీషా ఇటల్నెను ఎవని సనిన్ధిని నేను నిలువబడియునాన్నో, ఇశార్యేలు 

దేవుడైన ఆ యెహోవా జీవముతోడు యూదారాజైన యెహోషాపాతును నేను గౌరవము చేయనియెడల 

నినున్ చూచుటకైనను లక్షయ్పెటుట్టకైనను ఒపప్కపోదును. 

2 రాజులు 3:15 => నాయొదద్కు వీణ వాయించగల యొకనిని తీసికొనిరముమ్. వాదయ్కుడొకడు వచిచ్ 

వాయించుచుండగా యెహోవా హసత్ము2 అతనిమీదికి వచెచ్ను గనుక అతడు ఈ మాట పర్కటన 

చేసెను. 

2 రాజులు 3:16 => యెహోవా సెలవిచిచ్నదేమనగా ఈ లోయలో చాలా గోతులను తర్వివ్ంచుడి; 

2 రాజులు 3:17 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా గాలియే గాని వరష్మే గాని రాకపోయినను, 

మీరును మీ మందలును మీ పశువులును తార్గుటకు ఈ లోయ నీళల్తో నిండును. 
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2 రాజులు 3:18 => ఇది యెహోవా దృషిట్కి అలప్మే, ఆయన మోయాబీయులను మీచేతికి 

అపప్గించును. 

2 రాజులు 3:19 => మీరు పార్కారములుగల పర్తి పటట్ణమును రమయ్మైన పర్తి పటట్ణమును 

కొలల్బెటిట్, మంచి చెటల్నెలల్ నరికి, నీళల్ బావులనిన్టిని పూడిచ్, సమసత్మైన మంచి భూములను రాళల్తో 

నెరిపివేయుదురు అనెను. 

2 రాజులు 3:20 => ఉదయ నైవేదయ్ము అరిప్ంచు సమయమందు నీళుల్ ఎదోము మారగ్మున రాగా 

దేశము నీళల్తో నిండెను. 

2 రాజులు 3:21 => తమతో యుదధ్ము చేయుటకు రాజులు వచిచ్యునాన్రని మోయాబీయులు విని, 

అలుప్లనేమి ఘనులనేమి ఆయుధములు ధరించుకొనగల వారినందరిని సమకూరుచ్కొని దేశపు 

సరిహదుద్నందు నిలిచిరి. 

2 రాజులు 3:22 => ఉదయమందు వీరు లేచినపుప్డు సూరుయ్డు నీళల్మీద పర్కాశింపగా, అవతలి 

నీళుల్ మోయాబీయులకు రకత్మువలె కనబడెను 

2 రాజులు 3:23 => గనుక వారు అది రకత్ము సుమా; రాజులు ఒకరినొకరు హతము చేసికొని 

నిజముగా హతులైరి; మోయాబీయులారా, దోపుడుసొముమ్ పటుట్కొందము రండని చెపుప్కొనిరి. 

2 రాజులు 3:24 => వారు ఇశార్యేలువారి దండు దగగ్రకు రాగా ఇశార్యేలీయులు లేచి వారిని 

హతము చేయుచుండిరి గనుక మోయాబీయులు వారియెదుట నిలువలేక పారిపోయిరి; 

ఇశార్యేలీయులు వారి దేశములో చొరబడి మోయాబీయులను హతము చేసిరి. 

2 రాజులు 3:25 => మరియు వారు పటట్ణములను పడగొటిట్, సమసత్మైన మంచి 

భూభాగములమీదను తలయొక రాయి వేసి నింపి, నీళల్ బావులనిన్టిని పూడిచ్, మంచి చెటల్నిన్టిని 

నరికివేసిరి. కీరహ్రెశెతు పటట్ణమును మాతర్ము వారు విడిచిపెటిట్రి గనుక దాని పార్కారము 

నిలిచియుండెను గాని వడిసెలలు విసరువారు దాని చుటుట్కొని రాళుల్ విసరుచు వచిచ్రి. 

2 రాజులు 3:26 => మోయాబురాజు యుదధ్ము బహు కఠినముగా జరుగుట చూచి కతిత్దూయు 

ఏడువందల మందిని ఏరప్రచుకొని, ఎదోము రాజునొదద్కు తీసికొనిపోవుటకు యతిన్ంచెను గాని అది 

వారివలన కాకపోయెను. 
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2 రాజులు 3:27 => అపుప్డతడు తనకు మారుగా ఏలవలసిన తన జేయ్షఠ్ కుమారుని తీసికొని, 

పటట్ణపు పార్కారముమీద దహనబలిగా అరిప్ంపగా ఇశార్యేలు వారిమీదికి కోపము బహుగా వచెచ్ను 

గనుక వారు అతనిని విడిచి తమ దేశమునకు మరలిపోయిరి. 

ఆదికాండము 36:9 => శేయీరు మనయ్ములో నివసించిన ఎదోమీయుల తండిర్యైన ఏశావు 

వంశావళి ఇదే, 

1 దినవృతాత్ంతములు 19:2 => అపుప్డు దావీదు హానూను తండిర్యైన నాహాషు నాయెడల 

దయచూపించెను గనుక నేను అతని కుమారునియెడల దయచూపెదనని యనుకొని, అతని తండిర్ 

నిమితత్ము అతని పరామరిశ్ంచుటకు దూతలను పంపెను. దావీదు సేవకులు హానూనును 

పరామరిశ్ంచుటకై అమోమ్నీయుల దేశమునకు వచిచ్నపుప్డు 

కీరత్నలు 83:8 => అషూష్రు దేశసుథ్లు వారితో కలిసియునాన్రు లోతు వంశసుథ్లకు వారు సహాయము 

చేయుచునాన్రు.(సెలా.) 

యిరిమ్యా 48:1 => మోయాబును గూరిచ్నది. ఇశార్యేలు దేవుడగు యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. నెబోకు శర్మ, అది పాడైపోవుచునన్ది. కిరయ్తాయిము పటట్బడినదై అవమానము 

నొందుచునన్ది ఎతత్యిన కోట పడగొటట్బడినదై అవమానము నొందుచునన్ది ఇకను మోయాబునకు 

పర్సిదిధ్యుండదు. 

వచనము 38 

చినన్దికూడ కుమారుని కని వానికి బెనన్మిమ్ అను పేరు పెటెట్ను. అతడు నేటివరకు అమోమ్నీయులకు 

మూలపురుషుడుగా ఎంచబడును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 2:9 => మనము తిరిగి మోయాబు అరణయ్మారగ్మున పర్యాణము 

చేయుచుండగా యెహోవా నాతో ఇటల్నెను మోయాబీయులను బాధింపవదుద్; వారితో యుదధ్ము 

చేయవదుద్. లోతు సంతానమునకు ఆరు దేశమును సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్తిని, వారి భూమిలో ఏదియు 

నీకు సావ్సథ్య్ముగా ఇయయ్ను.  
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దివ్తీయోపదేశకాండము 2:19 => వారిని బాధింపవదుద్, వారితో యుదధ్ము చేయవదుద్. ఏలయనగా 

లోతు సంతానమునకు దానిని సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్నందున అమోమ్నీయుల దేశములో నీకు సావ్సథ్య్ము 

నియయ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:3 => అమోమ్నీయుడేగాని మోయాబీయుడేగాని యెహోవా 

సమాజములో చేరకూడదు. వారిలో పదియవ తరము వారైనను ఎనన్డును యెహోవా సమాజములో 

చేరకూడదు. 

నాయ్యాధిపతులు 10:6 => ఇశార్యేలీయులు యెహోవా సనిన్ధిని మరల దుష  పర్వరత్నులైరి. వారు 

యెహోవాను విసరిజ్ంచి ఆయన సేవ మానివేసి, బయలులు అషాత్రోతులు అను సిరియనుల దేవతలను 

సీదోనీయుల దేవతలను మోయాబీయుల దేవతలను అమోమ్నీయుల దేవతలను ఫిలిషీత్యుల దేవతలను 

పూజించుచువచిచ్రి. 

నాయ్యాధిపతులు 10:7 => యెహోవా కోపాగిన్ ఇశార్యేలీయులమీద మండగా ఆయన ఫిలిషీత్యుల 

చేతికిని అమోమ్నీయుల చేతికిని వారినపప్గించెను గనుక 

నాయ్యాధిపతులు 10:8 => వారు ఆ సంవతస్రము మొదలుకొని ఇశార్యేలీయులను, అనగా 

యొరాద్ను అవతలనునన్ గిలాదునందలి అమోరీయుల దేశములో కాపురమునన్ ఇశార్యేలీయులను 

పదునెనిమిది సంవతస్రములు చితుకగొటిట్ అణచివేసిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 10:9 => మరియు అమోమ్నీయులు యూదా దేశసుథ్లతోను బెనాయ్మీనీయులతోను 

ఎఫార్యిమీయులతోను యుదధ్ము చేయుటకు యొరాద్నును దాటిరి గనుక ఇశార్యేలీయులకు మికిక్లి 

శర్మ కలిగెను 

నాయ్యాధిపతులు 10:10 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయులు మేము నీ సనిన్ధిని పాపము 

చేసియునాన్ము, మా దేవుని విడిచి బయలులను పూజించియునాన్మని యెహోవాకు మొఱ ఱ్పెటట్గా 

నాయ్యాధిపతులు 10:11 => యెహోవా ఐగుపీత్యుల వశములోనుండియు అమోరీయుల 

వశములోనుండియు అమోమ్నీయుల వశములోనుండియు ఫిలిషీత్యుల వశములోనుండియు మాతర్ము 

గాక 
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నాయ్యాధిపతులు 10:12 => సీదోనీయులును అమాలేకీయులును మాయోనీయులును మిముమ్ను 

బాధపరచినపుప్డు వారి వశములోనుండియు నేను మిముమ్ను రకిష్ంచితిని గదా 

నాయ్యాధిపతులు 10:13 => అయితే మీరు ననున్ విసరిజ్ంచి అనయ్దేవతలను పూజించితిరి గనుక 

నేను ఇకను మిముమ్ను రకిష్ంపను. 

నాయ్యాధిపతులు 10:14 => పోయి మీరు కోరుకొనిన దేవతలకు మొఱ ఱ్పెటుట్కొనుడి; మీ 

శర్మకాలమున అవి మిముమ్ను రకిష్ంచునేమో అని ఇశార్యేలీయులతో సెలవిచెచ్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 10:15 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయులు మేము పాపము చేసియునాన్ము, నీ దృషిట్కి 

ఏది అనుకూలమో దాని చొపుప్న మాకు చేయుము; దయచేసి నేడు మముమ్ను రకిష్ంపుమని చెపిప్ 

నాయ్యాధిపతులు 10:16 => యెహోవాను సేవింపవలెనని తమ మధయ్నుండి అనయ్దేవతలను 

తొలగింపగా, ఆయన ఆతమ్ ఇశార్యేలీయులకు కలిగిన దురవసథ్ను చూచి సహింపలేకపోయెను. 

నాయ్యాధిపతులు 10:17 => అపుప్డు అమోమ్నీయులు కూడుకొని గిలాదులో దిగియుండిరి. 

ఇశార్యేలీయులును కూడుకొని మిసాప్లో దిగియుండిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 10:18 => కాబటిట్ జనులు, అనగా గిలాదు పెదద్లు అమోమ్నీయులతో 

యుదధ్ముచేయ బూనుకొనువాడెవడో వాడు గిలాదు నివాసులకందరికిని పర్ధానుడగునని యొకనితో 

నొకడు చెపుప్కొనిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 11:1 => గిలాదువాడైన యెఫాత్ పరాకర్మముగల బలాఢుయ్డు. అతడు వేశయ్ 

కుమారుడు; గిలాదు యెఫాత్ను కనెను. 

నాయ్యాధిపతులు 11:2 => గిలాదు భారయ్ అతనికి కుమారులను కనగా వారు పెదద్వారై యెఫాత్తో 

నీవు అనయ్సతరీకి పుటిట్నవాడవు గనుక మన తండిర్యింట నీకు సావ్సథ్య్ము లేదనిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 11:3 => యెఫాత్ తన సహోదరులయొదద్నుండి పారిపోయి టోబు దేశమున 

నివసింపగా అలల్రిజనము యెఫాత్యొదద్కు వచిచ్ అతనితోకూడ సంచరించుచుండెను. 

నాయ్యాధిపతులు 11:4 => కొంతకాలమైన తరువాత అమోమ్నీయులు ఇశార్యేలీయులతో యుదధ్ము 

చేయగా 

నాయ్యాధిపతులు 11:5 => అమోమ్నీయులు ఇశార్యేలీయులతో యుదధ్ము చేసినందున 
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నాయ్యాధిపతులు 11:6 => గిలాదు పెదద్లు టోబుదేశమునుండి యెఫాత్ను రపిప్ంచుటకు పోయి నీవు 

వచిచ్ మాకు అధిపతివై యుండుము, అపుప్డు మనము అమోమ్నీయులతో యుదధ్ము చేయుదమని 

యెఫాత్తో చెపిప్రి. 

నాయ్యాధిపతులు 11:7 => అందుకు యెఫాత్ మీరు నాయందు పగపటిట్ నా తండిర్ యింటనుండి 

ననున్ తోలివేసితిరే. ఇపుప్డు మీకు కలిగిన శర్మలో మీరు నాయొదద్కు రానేల? అని గిలాదు పెదద్లతో 

చెపెప్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 11:8 => అపుప్డు గిలాదు పెదద్లు అందుచేతనే మేము నీయొదద్కు మళి ల్ వచిచ్తివిు; 

నీవు మాతోకూడ వచిచ్ అమోమ్నీయులతో యుదధ్ము చేసినయెడల, గిలాదు నివాసులమైన మా 

అందరిమీద నీవు అధికారివవుదువని యెఫాత్తో అనిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 11:9 => అందుకు యెఫాత్ అమోమ్నీయులతో యుదధ్ము చేయుటకు మీరు ననున్ 

గిలాదుకు తిరిగి తీసికొనిపోయిన మీదట యెహోవా వారిని నాచేతి కపప్గించినయెడల నేనే మీకు 

పర్ధానుడనవుదునా? అని గిలాదు పెదద్ల నడుగగా 

నాయ్యాధిపతులు 11:10 => గిలాదు పెదద్లు నిశచ్యముగా మేము నీ మాటచొపుప్న చేయుదుము; 

యెహోవా మన యుభయుల మధయ్ను సాకిష్గా ఉండును గాకని యెఫాత్తో అనిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 11:11 => కాబటిట్ యెఫాత్ గిలాదు పెదద్లతోకూడ పోయినపుప్డు జనులు తమకు 

పర్ధానునిగాను అధిపతినిగాను అతని నియమించుకొనిరి. అపుప్డు యెఫాత్ మిసాప్లో యెహోవా 

సనిన్ధిని తన సంగతి యంతయు వినిపించెను. 

నాయ్యాధిపతులు 11:12 => యెఫాత్ అమోమ్నీయుల రాజునొదద్కు దూతలను పంపి నాకును నీకును 

మధయ్ ఏమి జరిగినందున నీవు నా దేశముమీదికి యుదధ్మునకు వచిచ్యునాన్వని యడుగగా 

నాయ్యాధిపతులు 11:13 => అమోమ్నీయుల రాజు ఇశార్యేలీయులు ఐగుపుత్లోనుండి వచిచ్నపుప్డు 

వా రు అ రోన్ ను మొ ద లు కొ ని య బోబ్ కు వ ర కు ను యొ రాద్ ను వ ర కు ను నా దే శ ము 

ఆకర్మించుకొనినందుననే నేను వచిచ్యునాన్ను. కాబటిట్ మనము సమాధానముగా నుండునటుల్ ఆ 

దేశములను మరల మాకపప్గించుమని యెఫాత్ పంపిన దూతలతో సమాచారము చెపెప్ను. 
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నాయ్యాధిపతులు 11:14 => అంతట యెఫాత్ మరల అమోమ్నీయుల రాజునొదద్కు దూతలను పంపి 

యిటల్నెను 

నాయ్యాధిపతులు 11:15 => యెఫాత్ సెలవిచిచ్నదేమనగా ఇశార్యేలీయులు మోయాబు 

దేశమునైనను అమోమ్నీయుల దేశమునైనను ఆకర్మించుకొనలేదు. 

నాయ్యాధిపతులు 11:16 => ఇశార్యేలీయులు ఐగుపుత్లోనుండి వచుచ్చుండగా వారు 

ఎఱ ఱ్సముదర్ము వరకు అరణయ్ములో నడిచి కాదేషునకు వచిచ్రి. 

నాయ్యాధిపతులు 11:17 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయులు ఎదోము రాజునొదద్కు దూతలను పంపీ నీ 

దేశముగుండ పోవుటకు దయచేసి నాకు సెలవిమమ్ని యడుగగా, ఎదోము రాజు ఒపుప్కొనలేదు. వారు 

మోయాబు రాజునొదద్కు అటిట్ వరత్మానమే పంపిరి గాని అతడును నేను సెలవియయ్నని చెపెప్ను. 

అపుప్డు ఇశార్యేలీయులు కాదేషులో నివసించిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 11:18 => తరువాత వారు అరణయ్పర్యాణము చేయుచు ఎదోమీయుల 

యొకక్యు మోయాబీయుల యొకక్యు దేశముల చుటుట్ తిరిగి, మోయాబునకు తూరుప్ దికుక్న 

కనాను దేశమందు పర్వేశించి అరోన్ను అదద్రిని దిగిరి. వారు మోయాబు సరిహదుద్ లోపలికి పోలేదు. 

అరోన్ను మోయాబునకు సరిహదుద్ గదా. 

నాయ్యాధిపతులు 11:19 => మరియు ఇశార్యేలీయులు అమోరీయుల రాజైన సీహోనను హెషోబ్ను 

రాజునొదద్కు దూతలను పంపి నీ దేశముగుండ మా సథ్లమునకు మేము పోవునటుల్ దయచేసి 

సెలవిమమ్ని అతనియొదద్ మనవిచేయగా 

నాయ్యాధిపతులు 11:20 => సీహోను ఇశార్యేలీయులను నమమ్క, తన దేశములో బడి వెళల్నియయ్క, 

తన జనులనందరిని సమకూరుచ్కొని యాహసులో దిగి ఇశార్యేలీయులతో యుదధ్ము చేసెను. 

నాయ్యాధిపతులు 11:21 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా ఆ సీహోనును అతని 

సమసత్ జనమును ఇశార్యేలీయుల చేతికపప్గింపగా వారు ఆ జనమును హతముచేసిన తరువాత ఆ 

దేశనివాసులైన అమోరీయుల దేశమంతయు సావ్ధీనపరచుకొని 

నాయ్యాధిపతులు 11:22 => అరోన్ను నది మొదలుకొని యబోబ్కువరకును అరణయ్ము మొదలుకొని 

యొరాద్నువరకును అమోరీయుల పార్ంతములనిన్టిని సావ్ధీనపరచుకొనిరి. 
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నాయ్యాధిపతులు 11:23 => కాబటిట్ ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా అమోరీయులను తన 

జనులయెదుట నిలువకుండ తోలివేసిన తరువాత నీవు దానిని సవ్తంతిర్ంచుకొందువా? 

నాయ్యాధిపతులు 11:24 => సావ్ధీనపరచుకొనుటకు కెమోషను నీ దేవత నీకిచిచ్న దానిని 

నీవనుభవించుచునాన్వు గదా? మా దేవుడైన యెహోవా మా యెదుటనుండి యెవరిని తోలివేయునో 

వారి సావ్సథ్య్మును మేము సావ్ధీనపరచుకొందుము. 

నాయ్యాధిపతులు 11:25 => మోయాబు రాజైన సిపోప్రు కుమారుడగు బాలాకుకంటె నీవు 

ఏమాతర్మును అధికుడవు కావుగదా? అతడు ఇశార్యేలీయులతో ఎపుప్డైనను కలహించెనా? 

ఎపుప్డైనను వారితో యుదధ్ము చేసెనా? 

నాయ్యాధిపతులు 11:26 => ఇశార్యేలీయులు హెపోబ్నులోను దాని ఊరులలోను అరోయేరులోను 

దాని ఊరులలోను అరోన్ను తీరముల పటట్ణములనిన్టిలోను మూడువందల సంవతస్రములనుండి 

నివసించుచుండగా ఆ కాలమున నీవేల వాటిని పటుట్కొనలేదు? 

నాయ్యాధిపతులు 11:27 => ఇటుల్ండగా నేను నీయెడల తపుప్ చేయలేదు గాని నీవు నామీదికి 

యుదధ్మునకు వచుచ్టవలన నాయెడల దోషము చేయుచునాన్వు. నాయ్యాధిపతియైన యెహోవా నేడు 

ఇశార్యేలీయులకును అమోమ్నీయులకును నాయ్యము తీరుచ్ను గాక. 

నాయ్యాధిపతులు 11:28 => అయితే అమోమ్నీయులరాజు యెఫాత్ తనతో చెపిప్న మాటలకు 

ఒపుప్కొనలేదు. 

నాయ్యాధిపతులు 11:29 => యెహోవా ఆతమ్ యెఫాత్మీదికి రాగా అతడు గిలాదులోను మనషే ష్లోను 

సంచరించుచు, గిలాదు మిసేప్లో సంచరించి గిలాదు మిసేప్నుండి అమోమ్నీయులయొదద్కు సాగెను. 

నాయ్యాధిపతులు 11:30 => అపుప్డు యెఫాత్ యెహోవాకు మొర్కుక్కొనెను, ఎటల్నగా నీవు నాచేతికి 

అమోమ్నీయులను నిశచ్యముగా అపప్గించినయెడల 

నాయ్యాధిపతులు 11:31 => నేను అమోమ్నీయులయొదద్ నుండి కేష్మముగా తిరిగివచుచ్నపుప్డు, 

ననున్ ఎదురొక్నుటకు నా యింటి దావ్రమునుండి బయలుదేరి వచుచ్నదేదో అది యెహోవాకు 

పర్తిషిఠ్తమగును; మరియు దహనబలిగా దాని నరిప్ంచెదననెను. 
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నాయ్యాధిపతులు 11:32 => అపుప్డు యెఫాత్ అమోమ్నీయులతో యుదధ్ము చేయుటకు వారియొదద్కు 

సాగిపోయినపుప్డు యెహోవా అతనిచేతికి వారినపప్గించెను గనుక అతడు వారిని 

నాయ్యాధిపతులు 11:33 => అనగా అరోయేరు మొదలుకొని మినీన్తుకు వచుచ్వరకు 

ఆబేలెక్రామీమువరకును ఇరువది పటట్ణముల వారిని నిశేశ్షముగా హతము చేసెను. అటుల్ 

అమోమ్నీయులు ఇశార్యేలీయుల యెదుట నిలువకుండ అణచివేయబడిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 11:34 => యెఫాత్ మిసాప్లోనునన్ తన యింటికి వచిచ్నపుప్డు అతని కుమారెత్ 

తంబురలతోను నాటయ్ముతోను బయలుదేరి అతనిని ఎదురొక్నెను. ఆమె గాక అతనికి మగ 

సంతానమేగాని ఆడు సంతానమేగాని లేదు. 

నాయ్యాధిపతులు 11:35 => కాబటిట్ అతడు ఆమెను చూచి, తన బటట్లను చింపుకొని అయోయ్ నా 

కుమారీ, నీవు ననున్ బహుగా కుర్ంగచేసితివి, నీవు ననున్ తలల్డింపచేయువారిలో ఒకతెవైయునాన్వు; 

నేను యెహోవాకు మాట యిచిచ్యునాన్ను గనుక వెనుక తీయలేననగా 

నాయ్యాధిపతులు 11:36 => ఆమె నా తండీర్, యెహోవాకు మాట యిచిచ్యుంటివా? నీ నోటినుండి 

బయలుదేరిన మాటచొపుప్న నాకు చేయుము; యెహోవా నీ శతుర్వులైన అమోమ్నీయులమీద 

పగతీరుచ్కొని యునాన్డని అతనితో ననెను. 

నాయ్యాధిపతులు 11:37 => మరియు ఆమె నాకొరకు చేయవలసినదేదనగా రెండు నెలలవరకు 

ననున్ విడువుము, నేనును నా చెలికతెత్లును పోయి కొండలమీద ఉండి, నా కనాయ్తవ్మునుగూరిచ్ 

పర్లాపించెదనని తండిర్తో చెపప్గా 

నాయ్యాధిపతులు 11:38 => అతడు పొమమ్ని చెపిప్ రెండు నెలలవరకు ఆమెను పోనిచెచ్ను గనుక 

ఆమె తన చెలికతెత్లతో కూడ పోయి కొండలమీద తన కనాయ్తవ్మునుగూరిచ్ పర్లాపించెను. 

నాయ్యాధిపతులు 11:39 => ఆ రెండు నెలల అంతమున ఆమె తన తండిర్యొదద్కు తిరిగిరాగా 

అతడు తాను మొర్కుక్కొనిన మొర్కుక్బడిచొపుప్న ఆమెకు చేసెను. 

నాయ్యాధిపతులు 11:40 => ఆమె పురుషుని ఎరుగనేలేదు. పర్తి సంవతస్రమున ఇశార్యేలీయుల 

కుమారెత్లు నాలుగు దినములు గిలాదు దేశసుథ్డైన యెఫాత్ కుమారెత్ను పర్సిదిధ్చేయుట కదుద్. 
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1 సమూయేలు 11:1 => అమోమ్నీయుడైన నాహాషు బయలుదేరి యాబేషిగ్లాదు కెదురుగా 

దిగినపుప్డు యాబేషు వారందరు మేము నీకు సేవ చేయుదుము, మాతో నిబంధన చేయుమని 

నాహాషుతో అనిరి 

1 సమూయేలు 11:2 => ఇశార్యేలీయులందరి మీదికి నింద తెచుచ్నటుల్ మీయందరి కుడికనున్లను 

ఊడదీయుదునని మీతో నేను నిబంధన చేసెదనని అమోమ్నీయుడైన నాహాషు 

1 సమూయేలు 11:3 => యాబేషు వారి పెదద్లతో చెపప్గా వారు మేము ఇశార్యేలీయుల 

సరిహదుద్లనిన్టికి దూతలను పంపుటకై యేడు దినముల గడువు మాకిముమ్; మముమ్ను రకిష్ంచుటకు 

ఎవరును లేకపోయినయెడల మముమ్ను మేము నీకపప్గించుకొనెదమనిరి. 

1 సమూయేలు 11:4 => దూతలు సౌలు గిబియాకు వచిచ్ జనులకు ఆ వరత్మానము తెలియజెపప్గా 

జనులందరు బిగగ్రగా ఏడిచ్రి. 

1 సమూయేలు 11:5 => సౌలు పొలమునుండి పశువులను తోలుకొని వచుచ్చు జనులు ఏడుచ్టకు 

హేతువేమని అడుగగా వారు యాబేషువారు తెచిచ్న వరత్మానము అతనికి తెలియజేసిరి. 

1 సమూయేలు 11:6 => సౌలు ఆ వరత్మానము వినగానే దేవుని ఆతమ్ అతని మీదికి బలముగా 

వచెచ్ను. అతడు అతాయ్గర్హుడై 

1 సమూయేలు 11:7 => ఒక కాడి ఎడల్ను తీసి తునకలుగా చేసి ఇశార్యేలీయుల దేశములోని 

నలుదికుక్లకు దూతలచేత వాటిని పంపి సౌలుతోను సమూయేలుతోను చేరకుండువాడెవడో వాని 

ఎడల్ను నేను ఈ పర్కారముగా చేయుదునని వరత్మానము చేసెను. అందువలన యెహోవా భయము 

జనులమీదికి వచెచ్ను గనుక యొకడైనను నిలువకుండ వారందరు వచిచ్రి. 

1 సమూయేలు 11:8 => అతడు బెజెకులో వారిని లెకక్పెటట్గా ఇశార్యేలువారు మూడు 

లక్షలమందియు యూదావారు ముపప్దివేల మందియు అయిరి. 

1 సమూయేలు 11:9 => అపుప్డు రేపు మధాయ్హన్ములోగా మీకు రక్షణ కలుగునని యాబేషిగ్లాదు 

వారితో చెపుప్డని వచిచ్న దూతలతో ఆజఞ్నిచిచ్ వారిని పంపివేసెను. దూతలు పోయి యాబేషువారికి ఆ 

వరత్మానము తెలుపగా వారు సంతోషపడిరి. 
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1 సమూయేలు 11:10 => కాబటిట్ యాబేషువారు నాహాషు యొకక్ దూతలతో ఇటల్నిరి రేపు మేము 

బయలుదేరి మముమ్ను అపప్గించుకొందుము, అపుప్డు మీ దృషిట్కి ఏది అనుకూలమో అది మాకు 

చేయవచుచ్ను. 

1 సమూయేలు 11:11 => మరునాడు సౌలు జనులను మూడు సమూహములుగా చేసిన తరువాత 

వారు తెలల్వారు సమయమున దండుమధయ్ను జొచిచ్ మధాయ్హన్ములోగా అమోమ్నీయులను 

హతముచేయగా వారిలో మిగిలినవారు ఇదద్రేసికూడి పోజాలకుండ చెదరిపోయిరి. 

1 సమూయేలు 11:12 => జనులు సౌలు మనలను ఏలునా అని అడిగినవారేరి? మేము వారిని 

చంపునటుల్ ఆ మనుషుయ్లను తెపిప్ంచుడని సమూయేలుతో అనగా 

1 సమూయేలు 11:13 => సౌలు నేడు యెహోవా ఇశార్యేలీయులకు రక్షణ కలుగజేసెను గనుక ఈ 

దినమున ఏ మనుషుయ్ని మీరు చంపవదద్నెను. 

1 సమూయేలు 11:14 => మనము గిలాగ్లునకు వెళి ల్ రాజయ్పరిపాలన పదధ్తిని మరల 

సాథ్పించుకొందము రండని చెపిప్ సమూయేలు జనులను పిలువగా 

1 సమూయేలు 11:15 => జనులందరు గిలాగ్లునకు వచిచ్ గిలాగ్లులో యెహోవా సనిన్ధిని 

సమాధానబలులను అరిప్ంచి, యెహోవా సనిన్ధిని సౌలునకు పటాట్భిషేకము చేసిరి. సౌలును 

ఇశార్యేలీయులందరును అకక్డ బహుగా సంతోషించిరి. 

2 సమూయేలు 10:1 => పిమమ్ట అమోమ్ను రాజు మృతినొందగా అతని కుమారుడగు హానూను 

అతని రాజయ్ము నేలుచుండెను. 

2 సమూయేలు 10:2 => దావీదు హానూను తండిర్యైన నాహాషు నాకు చేసిన ఉపకారమునకు నేను 

హానూనునకు పర్తుయ్పకారము చేతుననుకొని, అతని తండిర్ నిమితత్ము అతని నోదారుచ్టకై తన 

సేవకులచేత సమాచారము పంపించెను. దావీదు సేవకులు అమోమ్నీయుల దేశములోనికి రాగా 

2 సమూయేలు 10:3 => అమోమ్నీయుల ఘనులు తమ రాజగు హానూనుతో ఈలాగు మనవిచేసిరి నీ 

తండిర్ని సనామ్నించుటకే దావీదు నీయొదద్కు ఓదారుచ్వారిని పంపెనని నీవనుకొనుచునాన్వా? ఈ 

పటట్ణమును నాశము చేయవలెనని దాని శోధించుటకై వారిని అతడు వేగు నిమితత్మే 

పంపించియునాన్డని నీకు తోచలేదా? 

Page  of 1325 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

2 సమూయేలు 10:4 => అంతట హానూను దావీదు పంపించిన సేవకులను పటుట్కొని, సగము 

గడ డ్ము గొరిగించి, వారు తొడుగుకొనిన బటట్లను నడిమికి పిఱ ఱ్లమటుట్కు కతిత్రించి వారిని 

వెళల్గొటెట్ను. 

2 సమూయేలు 10:5 => ఈ సంగతి దావీదునకు వినబడినపుప్డు, ఆ మనుషుయ్లు బహు 

సిగుగ్నొందిరని వారిని ఎదురొక్నుటకై మనుషుయ్లను పంపించి మీ గడ డ్ములు పెరుగువరకు యెరికో 

పటట్ణమందు ఆగి అటు తరువాత రండని వారితో చెపుప్డనెను. 

2 సమూయేలు 10:6 => దావీదు దృషిట్కి మనలను మనము హేయపరచుకొంటిమని అమోమ్నీయులు 

గర్హించి దూతలను పంపి, బేతెర్హోబుతోను అరాము సోబాతోను చేరిన సిరియనులలోనుండి 

యిరువదివేల మంది కాలబ్లమును, మయకా రాజు నొదద్నుండి వెయియ్మంది బంటులను, 

టోబులోనుండి పండెర్ండు వేలమంది బంటులను జీతమునకు పిలిపించుకొనిరి. 

2 సమూయేలు 10:7 => దావీదు ఈ సంగతి విని, యోవాబును శూరుల దండంతటిని పంపెను. 

2 సమూయేలు 10:8 => అమోమ్నీయులు బయలుదేరి గుమమ్మునకెదురుగా యుదధ్పంకుత్లు తీరిచ్రి. 

సోబా సిరియనులును రెహోబు సిరియనులును మయకావారును టోబువారును విడిగా పొలములో 

నిలిచిరి. 

2 సమూయేలు 10:9 => యోవాబు తనకు వెనుకను ముందును వారు యుదధ్పంకుత్లు 

తీరిచ్యుండుట చూచి, ఇశార్యేలీయులలో బలాఢుయ్లను ఏరప్రచి పంకుత్లు తీరిచ్ సిరియనులను 

ఎదురొక్నబోయెను. 

2 సమూయేలు 10:10 => అమోమ్నీయులను ఎదురొక్నుటకై మిగిలినవారిని తన సహోదరుడగు 

2 సమూయేలు 10:11 => అబీషైకి అపప్గించి సిరియనుల బలము నాకు మించినయెడల నీవు ననున్ 

ఆదుకొనవలెను, అమోమ్నీయుల బలము నీకు మించినయెడల నేను వచిచ్ నినున్ ఆదుకొందునని చెపిప్ 

అమోమ్నీయులను ఎదురొక్నుటకై తనవారిని వూయ్హపరచెను. 

2 సమూయేలు 10:12 => అపుప్డు ధైరయ్ము తెచుచ్కొముమ్, మన జనులను మన దేవుని 

పటట్ణములను తలంచుకొని ధైరయ్ము తెచుచ్కొందము, తన దృషిట్కి ఏది యనుకూలమో యెహోవా 

దానిని చేయును గాక అని అబీషైతో చెపిప్ 
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2 సమూయేలు 10:13 => యోవాబును అతనితోకూడ నునన్వారును సిరియనులతో యుదధ్ము 

చేయ బయలుదేరగానే వారు అతని యెదుట నిలువజాలక పారిపోయిరి. 

2 సమూయేలు 10:14 => సిరియనులు పారిపోవుట అమోమ్నీయులు చూచి వారును అబీషై యెదుట 

నిలువలేక పారిపోయి పటట్ణములో చొరబడగా, యోవాబు అమోమ్నీయులను విడిచి యెరూషలేమునకు 

వచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 10:15 => అయితే సిరియనులు తాము ఇశార్యేలీయుల చేతిలో ఓడిపోతిమని 

తెలిసికొని గుంపుకూడిరి. 

2 సమూయేలు 10:16 => హదదెజరు నదియవతలనునన్ సిరియనులను పిలువనంపగా వారు 

హేలామునకు వచిచ్రి. 

2 సమూయేలు 10:17 => హదదెజరు సైనాయ్ధిపతియగు షోబకు వీరికి అధిపతిగా ఉండెను. 

దావీదునకు ఈ వారత్ వినబడినపుప్డు అతడు ఇశార్యేలీయులనందరిని సమకూరిచ్ యొరాద్నునది దాటి 

హేలామునకు వచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 10:18 => సిరియనులు సనన్దుధ్లై దావీదును ఎదురొక్నవచిచ్ అతనితో యుదధ్ము 

కలిపి ఇశార్యేలీయుల యెదుట నిలువజాలక పారిపోగా, దావీదు సిరియనులలో ఏడు వందలమంది 

రథికులను నలువదివేల మంది గుఱ ఱ్పు రౌతులను హతము చేసెను. మరియు వారి సైనాయ్ధిపతియగు 

షోబకు దావీదు చేతిలో ఓడిపోయి అచచ్టనే చచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 10:19 => హదదెజరునకు సేవకులగు రాజులందరు తాము ఇశార్యేలీయుల 

యెదుట నిలువలేకుండ కొటట్బడియుండుట చూచి ఇశార్యేలీయులతో సమాధానపడి వారికి లోబడిరి. 

సిరియనులు భయాకార్ంతులై అమోమ్నీయులకు ఇక సహాయము చేయుట మానిరి. 

నెహెమాయ్ 13:1 => ఆ దినమందు వారు మోషే గర్ంథము జనులకు చదివి వినిపించగా అందులో 

అమోమ్నీయులుగాని మోయాబీయులుగాని దేవుని యొకక్ సమాజమును ఎనన్టికి చేరకూడదు. 

నెహెమాయ్ 13:2 => వారు అనన్పానములు తీసికొని ఇశార్యేలీయులకు ఎదురుపడక వారిని 

శపించుమని బిలామును పోర్తార్హపరచిరి. అయినను మన దేవుడు ఆ శాపమును ఆశీరావ్దముగా 

మారెచ్నని వార్యబడినటుట్ కనబడెను. 
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నెహెమాయ్ 13:3 => కాగా జనులు ధరమ్శాసత్రమును వినినపుప్డు మిశర్ జనసమూహమును 

ఇశార్యేలీయులలోనుండి వెలివేసిరి. 

నెహెమాయ్ 13:23 => ఆ దినములలో అషోడ్దు అమోమ్ను మోయాబు సంబంధులైన సతరీలను 

వివాహము చేసికొనిన కొందరు యూదులు నాకు కనబడిరి. 

నెహెమాయ్ 13:24 => వారి కుమారులలో సగము మంది అషోడ్దు భాష మాటలాడువారు. వారు ఆ 

యా భాషలు మాటలాడువారు గాని యూదుల భాష వారిలో ఎవరికిని రాదు. 

నెహెమాయ్ 13:25 => అంతట నేను వారితో వాదించి వారిని శపించి కొందరిని కొటిట్ వారి 

తలవెండుర్కలను పెరికివేసి మీరు వారి కుమారులకు మీ కుమారెత్లను ఇయయ్కయు, మీ 

కుమారులకైనను మీకైనను వారి కుమారెత్లను పుచుచ్కొనకయు ఉండవలెనని వారిచేత దేవుని పేరట 

పర్మాణము చేయించి 

నెహెమాయ్ 13:26 => ఇటిట్ కారయ్ములు జరిగించి ఇశార్యేలీయుల రాజైన సొలొమోను పాపము 

చేయలేదా? అనేక జనములలో అతనివంటి రాజు లేకపోయినను, అతడు తన దేవునిచేత 

పేర్మింపబడినవాడై ఇశార్యేలీయులందరిమీద రాజుగా నియమింపబడినను, అనయ్సతరీలు అతనిచేత 

సహా పాపము చేయించలేదా? 

నెహెమాయ్ 13:27 => కాగా ఇంతగొపప్ కీడు చేయునటుల్ను, మన దేవునికి విరోధముగా పాపము 

చేయునటుల్ను అనయ్సతరీలను వివాహము చేసికొనిన మీవంటివారి మాటలను మేము ఆలకింపవచుచ్నా? 

అని అడిగితిని. 

నెహెమాయ్ 13:28 => పర్ధానయాజకుడును ఎలాయ్షీబు కుమారుడునైన యోయాదా కుమారులలో 

ఒకడు హోరోనీయుడైన సనబ్లల్టునకు అలుల్డాయెను. దానినిబటిట్ నేను అతని నాయొదద్నుండి 

తరిమితిని. 

కీరత్నలు 83:4 => వారు ఇశార్యేలను పేరు ఇకను జాఞ్పకము రాకపోవునటుల్ జనముగా నుండకుండ 

వారిని సంహరించుదము రండని చెపుప్కొనుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 83:5 => ఏకమనసుస్తో వారు ఆలోచన చేసికొనియునాన్రు నీకు విరోధముగా నిబంధన 

చేయుచునాన్రు. 
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కీరత్నలు 83:6 => గుడారపువాసులైన ఎదోమీయులును ఇషామ్యేలీయులును మోయాబీయులును 

హగీర్యీలును 

కీరత్నలు 83:7 => గెబలువారును అమోమ్నీయులును అమాలేకీయులును ఫిలిషీత్యులును తూరు 

నివాసులును నీకు విరోధముగా నిబంధన చేసికొనియునాన్రు.  

కీరత్నలు 83:8 => అషూష్రు దేశసుథ్లు వారితో కలిసియునాన్రు లోతు వంశసుథ్లకు వారు సహాయము 

చేయుచునాన్రు.(సెలా.) 

యెషయా 11:14 => వారు ఫిలిషీత్యుల భుజముమీద ఎకుక్దురు పడమటివైపుకు 

పరుగెతిత్పోవుదురు ఏకీభవించి తూరుప్వారిని దోచుకొందురు ఎదోమును మోయాబును 

ఆకర్మించుకొందురు అమోమ్నీయులు వారికి లోబడుదురు  

జెఫనాయ్ 2:9 => నా జీవముతోడు మోయాబు దేశము సొదొమ పటట్ణమువలెను, అమోమ్ను దేశము 

గొమొఱాఱ్ పటట్ణమువలెను అగును. అవి ముండల్చెటల్కును ఉపుప్గోతులకును సాథ్నమై నితయ్ము పాడుగా 

ఉండును; నా జనులలో శేషించువారు ఆ దేశములను దోచుకొందురు; నా జనులలో శేషించువారు 

వాటిని సవ్తంతిర్ంచుకొందురు. కాబటిట్ ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన సైనయ్ములకు అధిపతియగు 

యెహోవా వాకుక్ ఇదే. 

1 దినవృతాత్ంతములు 19:2 => అపుప్డు దావీదు హానూను తండిర్యైన నాహాషు నాయెడల 

దయచూపించెను గనుక నేను అతని కుమారునియెడల దయచూపెదనని యనుకొని, అతని తండిర్ 

నిమితత్ము అతని పరామరిశ్ంచుటకు దూతలను పంపెను. దావీదు సేవకులు హానూనును 

పరామరిశ్ంచుటకై అమోమ్నీయుల దేశమునకు వచిచ్నపుప్డు 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:8 => అమోమ్నీయులు ఉజిజ్యాకు పనిన్చుచ్వారైరి. అతడు అధికముగా 

బలాభివృదిధ్నొందెను గనుక అతని కీరిత్ ఐగుపుత్ మారగ్ పర్దేశములనిన్టను వాయ్పించెను. 

కీరత్నలు 83:8 => అషూష్రు దేశసుథ్లు వారితో కలిసియునాన్రు లోతు వంశసుథ్లకు వారు సహాయము 

చేయుచునాన్రు.(సెలా.) 
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యిరిమ్యా 49:1 => అమోమ్నీయులనుగూరిచ్ యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఇశార్యేలునకు 

కుమారులు లేరా? అతనికి వారసుడు లేకపోయెనా? మలోక్ము గాదును ఎందుకు 

సవ్తంతిర్ంచుకొనును? అతని పర్జలు దాని పటట్ణములలో ఎందుకు నివసింతురు? 

యెహెజేక్లు 25:2 => నరపుతుర్డా, అమోమ్నీయుల తటుట్ ముఖము తిర్పుప్కొని వారినిగూరిచ్ యీ 

మాట పర్వచింపుము. 
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ఆదికాండము 

అధాయ్యము 20	
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వచనము 1 

అకక్డనుండి అబార్హాము దకిష్ణ దేశమునకు తరిల్పోయి కాదేషుకును షూరుకును మధయ్ పర్దేశములో 

నివసించి గెరారులో కొనాన్ళుల్ ఉండెను. 

ఆదికాండము 13:1 => అబార్ము తనకు కలిగిన సమసత్మును తన భారయ్ను తనతోకూడ నునన్ 

లోతును వెంటబెటుట్కొని ఐగుపుత్లో నుండి నెగెబునకు వెళె ల్ను. 

ఆదికాండము 18:1 => మరియు మమేర్దగగ్రనునన్ సింధూరవనములో అబార్హాము ఎండవేళ 

గుడారపు దావ్రమందు కూరుచ్నియునన్పుప్డు యెహోవా అతనికి కనబడెను. 

ఆదికాండము 24:62 => ఇసాస్కు బెయేర  లహాయిరోయి మారగ్మున వచిచ్ దకిష్ణ దేశమందు 

కాపురముండెను. 

ఆదికాండము 14:7 => తిరిగి కాదేషను ఏనిమ్షప్తుకు వచిచ్ అమాలేకీయుల దేశమంతటిని హససోన  

తామారులో కాపురమునన్ అమోరీయులను కూడ కొటిట్రి. 

ఆదికాండము 16:1 => అబార్ము భారయ్యైన శారయి అతనికి పిలల్లు కనలేదు. ఆమెకు హాగరు అను 

ఐగుపీత్యురాలైన దాసి యుండెను. 

ఆదికాండము 16:7 => యెహోవా దూత అరణయ్ములో నీటిబుగగ్యొదద్, అనగా షూరు మారగ్ములో 

బుగగ్యొదద్, ఆమెను కనుగొని 

ఆదికాండము 16:14 => అందుచేత ఆ నీటి బుగగ్కు బెయేర  లహాయిరోయి అను పేరు పెటట్బడెను. 

అది కాదేషుకును బెరెదుకును మధయ్నునన్ది. 

సంఖాయ్కాండము 13:26 => అటుల్ వారు వెళి ల్ పారాను అరణయ్మందలి కాదేషులోనునన్ మోషే 

అహరోనుల యొదద్కును ఇశార్యేలీయుల సరవ్సమాజము నొదద్కును వచిచ్, వారికిని ఆ సరవ్ 

సమాజమునకును సమాచారము తెలియచెపిప్ ఆ దేశపు పండల్ను వారికి చూపించిరి. 

సంఖాయ్కాండము 20:16 => మేము యెహోవాకు మొఱపెటట్గా ఆయన మా మొఱనువిని, దూతను 

పంపి ఐగుపుత్లోనుండి మముమ్ను రపిప్ంచెను. ఇదిగో మేము నీ పొలిమేరల చివర కాదేషు పటట్ణములో 

ఉనాన్ము. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 1:19 => మనము హోరేబునుండి సాగి మన దేవుడైన యెహోవా 

మనకాజాఞ్పించినటుల్ మీరు చూచిన ఆ ఘోరమైన మహారణయ్ములోనుండి వచిచ్, అమోరీయుల మనెన్పు 

మారగ్మున కాదేషు బరేన్యకు చేరితివిు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:51 => ఏలయనగా మీరు సీను అరణయ్ములో కాదేషు మెరీబా 

నీళల్యొదద్ ఇశార్యేలీయుల మధయ్ను ననున్ పరిశుదధ్పరచక ఇశార్యేలీయుల మధయ్ను నామీద 

తిరుగుబాటు చేసితిరి. 

1 సమూయేలు 15:7 => తరువాత సౌలు అమాలేకీయులను హవీలానుండి ఐగుపుత్ దేశపు 

మారగ్ముననునన్ షూరువరకు తరిమి హతముచేసి 

కీరత్నలు 29:8 => యెహోవా సవ్రము అరణయ్మును కదలించును యెహోవా కాదేషు అరణయ్మును 

కదలించును 

ఆదికాండము 10:19 => కనానీయుల సరిహదుద్ సీదోను నుండి గెరారుకు వెళుల్ మారగ్ములో గాజా 

వరకును, సొదొమ గొమొఱాఱ్ అదామ్ సెబోయిములకు వెళుల్ మారగ్ములో లాషా వరకును ఉనన్ది. 

ఆదికాండము 26:26 => అంతట అబీమెలెకును అతని సేన్హితుడైన అహుజతును అతని 

సేనాధిపతియైన ఫీకోలును గెరారునుండి అతనియొదద్కు వచిచ్రి. 

ఆదికాండము 10:19 => కనానీయుల సరిహదుద్ సీదోను నుండి గెరారుకు వెళుల్ మారగ్ములో గాజా 

వరకును, సొదొమ గొమొఱాఱ్ అదామ్ సెబోయిములకు వెళుల్ మారగ్ములో లాషా వరకును ఉనన్ది. 

ఆదికాండము 26:1 => అబార్హాము దినములలో వచిచ్న మొదటి కరవు గాక మరియొక కరవు ఆ 

దేశములో వచెచ్ను. అపప్డు ఇసాస్కు గెరారులోనునన్ ఫిలిషీత్యుల రాజైన అబీమెలెకు నొదద్కు వెళె ల్ను. 

ఆదికాండము 26:6 => ఇసాస్కు గెరారులో నివసించెను.  

ఆదికాండము 26:20 => అపుప్డు గెరారు కాపరులు ఇసాస్కు కాపరులతో జగడమాడి ఈ నీరు 

మాదే అని చెపిప్రి గనుక వారు తనతో కలహించినందున అతడు ఆ బావికి ఏశెకు అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 26:26 => అంతట అబీమెలెకును అతని సేన్హితుడైన అహుజతును అతని 

సేనాధిపతియైన ఫీకోలును గెరారునుండి అతనియొదద్కు వచిచ్రి. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 14:13 => ఆసాయును అతనితో కూడనునన్ వారును గెరారువరకు వారిని 

తరుమగా కూషీయులు మరల పంకుత్లు తీరచ్లేక యెహోవా భయముచేతను ఆయన సైనయ్పు 

భయముచేతను పారిపోయిరి. యూదావారు విశేషమైన కొలల్సొముమ్ పటుట్కొనిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 14:14 => గెరారు చుటుట్నునన్ పటట్ణములలోని వారందరి మీదికి యెహోవా 

భయము వచెచ్ను గనుక ఆ పటట్ణములనిన్టిని కొలల్పెటిట్, వాటిలోనునన్ మికుక్టమైన 

కొలల్సొమమ్ంతయు దోచుకొనిరి. 

ఆదికాండము 21:34 => అబార్హాము ఫిలిషీత్యుల దేశములో అనేక దినములు పరదేశిగా నుండెను. 

ఆదికాండము 25:18 => వారు అషూష్రునకు వెళుల్ మారగ్మున హవీలా మొదలుకొని ఐగుపుత్ 

ఎదుటనునన్ షూరువరకు నివసించువారు . అతడు తన సహోదరులందరి యెదుట 

నివాసమేరప్రచుకొనెను. 

ఆదికాండము 26:3 => ఈ దేశమందు పరవాసివై యుండుము. నేను నీకు తోడైయుండి నినున్ 

ఆశీరవ్దించెదను; 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:20 => వారు జనమునుండి జనమునకును రాజయ్మునుండి 

రాజయ్మునకును తిరుగులాడుచుండగా 

కీరత్ నలు 1 0 5 : 1 4 = > నేనభిషేకించినవారిని ముటట్కూడదనియు నా పర్వకత్ లకు 

కీడుచేయకూడదనియు ఆయన ఆజఞ్ ఇచిచ్ 

వచనము 2 

అపుప్డు అబార్హాము తన భారయ్యైన శారానుగూరిచ్ ఈమె నా చెలెల్లని చెపెప్ను గనుక గెరారు రాజైన 

అబీమెలెకు శారాను పిలిపించి తన యింట చేరుచ్కొనెను. 

ఆదికాండము 12:11 => అతడు ఐగుపుత్లో పర్వేశించుటకు సమీపించినపుప్డు అతడు తన 

భారయ్యయిన శారయితో ఇదిగో నీవు చకక్నిదానివని యెరుగుదును. 

ఆదికాండము 12:12 => ఐగుపీత్యులు నినున్ చూచి యీమె అతని భారయ్ అని చెపిప్ ననున్ చంపి 

నినున్ బర్దుకనిచెచ్దరు. 
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ఆదికాండము 12:13 => నీవలన నాకు మేలు కలుగునటుల్ను నినున్బటిట్ నేను బర్దుకునటుల్ను నీవు 

నా సహోదరివని దయచేసి చెపుప్మనెను. 

ఆదికాండము 26:7 => ఆ చోటి మనుషుయ్లు అతని భారయ్ను చూచి ఆమె యెవరని అడిగినపుప్డు 

అతడు ఆమె నా సహోదరి అని చెపెప్ను; ఎందుకనగా రిబాక్ చకక్నిది గనుక ఈ చోటి మనుషుయ్లు 

ఆమె నిమితత్ము ననున్ చంపుదురేమో అనుకొని తన భారయ్ అని చెపుప్టకు భయపడెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 19:2 => దీరఘ్దరిశ్ హనానీ కుమారుడునగు యెహూ అతనిని 

ఎదురొక్నబోయి, రాజైన యెహోషాపాతుకు ఈలాగు పర్కటన చేసెను నీవు భకిత్హీనులకు 

సహాయముచేసి యెహోవా శతుర్వులకు సేన్హితుడవైతివి గదా? అందువలన యెహోవా సనిన్ధినుండి 

కోపము నీమీదికి వచుచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:37 => అపుప్డు మారేషా వాడును దోదావాహు కుమారుడునగు 

ఎలీయెజెరు నీవు అహజాయ్తో సేన్హము చేసికొంటివి గనుక యెహోవా నీ పనులను భంగము 

చేయునని యెహోషాపాతుమీద పర్వచనమొకటి చెపెప్ను. ఆ ఓడలు తరీష్షునకు వెళల్జాలకుండ 

బదద్లైపోయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:31 => అతని దేశము ఆశచ్రయ్ముగా వృదిధ్నొందుటనుగూరిచ్ విచారించి 

తెలిసికొనుటకై బబులోను అధిపతులు అతనియొదద్కు పంపిన రాయబారుల విషయములో అతని 

శోధించి, అతని హృదయములోని ఉదేధ్శమంతయు తెలిసికొనవలెనని దేవుడతని విడచిపెటెట్ను. 

సామెతలు 24:16 => నీతిమంతుడు ఏడుమారులు పడినను తిరిగి లేచును ఆపతాక్లమునందు 

భకిత్హీనులు కూలుదురు. 

పర్సంగి 7:20 => పాపము చేయక మేలు చేయుచుండు నీతిమంతుడు భూమిమీద ఒకడైనను లేడు. 

గలతీయులకు 2:11 => అయితే కేఫా అంతియొకయకు వచిచ్నపుప్డు అతడు అపరాధిగా తీరచ్బడెను 

గనుక నేను ముఖాముఖిగా అతనిని ఎదిరించితిని; 

గలతీయులకు 2:12 => ఏలయనగా యాకోబు నొదద్నుండి కొందరు రాకమునుపు అతడు 

అనయ్జనులతో భోజనము చేయుచుండెను గాని వారు రాగానే సునన్తి పొందినవారికి భయపడి 

వెనుకతీసి వేరైపోయెను. 
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ఎఫెసీయులకు 4:25 => మనము ఒకరికొకరము అవయవములై యునాన్ము గనుక మీరు 

అబదధ్మాడుట మాని పర్తివాడును తన పొరుగువానితో సతయ్మే మాటలాడవలెను. 

కొలొసస్యులకు 3:9 => ఒకనితో ఒకడు అబదధ్మాడకుడి; ఏలయనగా పార్చీన సవ్భావమును దాని 

కిర్యలతో కూడ  

ఆదికాండము 12:15 => ఫరో యొకక్ అధిపతులు ఆమెను చూచి ఫరో యెదుట ఆమెను పొగడిరి 

గనుక ఆ సతరీ ఫరో యింటికి తేబడెను. 

ఆదికాండము 26:1 => అబార్హాము దినములలో వచిచ్న మొదటి కరవు గాక మరియొక కరవు ఆ 

దేశములో వచెచ్ను. అపప్డు ఇసాస్కు గెరారులోనునన్ ఫిలిషీత్యుల రాజైన అబీమెలెకు నొదద్కు వెళె ల్ను. 

ఆదికాండము 26:16 => అబీమెలెకు నీవు మాకంటె బహు బలము గలవాడవు గనుక 

మాయొదద్నుండి వెళి ల్పొమమ్ని ఇసాస్కుతో చెపప్గా 

ఆదికాండము 12:13 => నీవలన నాకు మేలు కలుగునటుల్ను నినున్బటిట్ నేను బర్దుకునటుల్ను నీవు 

నా సహోదరివని దయచేసి చెపుప్మనెను. 

ఆదికాండము 20:14 => అబీమెలెకు గొఱ ఱ్లను గొడల్ను దాసదాసీ జనులను రపిప్ంచి, 

అబార్హాముకిచిచ్ అతని భారయ్యైన శారాను అతనికి తిరిగి అపప్గించెను. 

ఆదికాండము 21:22 => ఆ కాలమందు అబీమెలెకును అతని సేనాధిపతియైన ఫీకోలును 

అబార్హాముతో మాటలాడి నీవు చేయు పనులనిన్టిలోను దేవుడు నీకు తోడైయునాన్డు గనుక. 

ఆదికాండము 34:2 => ఆ దేశము నేలిన హివీవ్యుడైన హమోరు కుమారుడగు షెకెము ఆమెను 

చూచి ఆమెను పటుట్కొని ఆమెతో శయనించి ఆమెను అవమానపరచెను. 

నాయ్యాధిపతులు 8:31 => షెకెములోనునన్ అతని ఉపపతిన్యు అతనికొక కుమారుని కనగా 

గిదోయ్ను వానికి అబీమెలెకను పేరు పెటెట్ను. 

సామెతలు 29:25 => భయపడుటవలన మనుషుయ్లకు ఉరి వచుచ్ను యెహోవాయందు నమిమ్క 

యుంచువాడు సురకిష్తముగా నుండును. 

వచనము 3 
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అయినను రాతిర్వేళ దేవుడు సవ్పన్మందు అబీమెలెకు నొదద్కు వచిచ్నీవు నీ యింట చేరుచ్కొనిన సతరీ ఒక 

పురుషునికి భారయ్ గనుక ఆమె నిమితత్ము నీవు చచిచ్నవాడవు సుమా అని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 28:12 => అపుప్డతడు ఒక కల కనెను. అందులో ఒక నిచెచ్న భూమిమీద 

నిలుపబడియుండెను; దాని కొన ఆకాశమునంటెను; దానిమీద దేవుని దూతలు ఎకుక్చు 

దిగుచునుండిరి. 

ఆదికాండము 31:24 => ఆ రాతిర్ సవ్పన్మందు దేవుడు సిరియావాడైన లాబాను నొదద్కు వచిచ్ నీవు 

యాకోబుతో మంచి గాని చెడ డ్ గాని పలుకకుము జాగర్తత్ సుమీ అని అతనితో చెపెప్ను.  

ఆదికాండము 37:5 => యోసేపు ఒక కల కని తన సహోదరులతో అది తెలియచెపప్గా వారు 

అతనిమీద మరి పగపటిట్రి. 

ఆదికాండము 37:9 => అతడింకొక కల కని తన సహోదరులకు తెలియచేసి ఇదిగో నేను మరియొక 

కలకంటిని; అందులో సూరయ్చందుర్లును పదకొండు నక్షతర్ములును నాకు సాషాట్ంగపడెనని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 40:8 => అందుకు వారు మేము కలలు కంటిమి; వాటి భావము చెపప్గలవారెవరును 

లేరని అతనితోననగా యోసేపు వారిని చూచి భావములు చెపుప్ట దేవుని అధీనమే గదా; మీరు 

దయచేసి ఆ కలలు నాకు వివరించి చెపుప్డనెను 

ఆదికాండము 41:1 => రెండేండుల్ గడిచిన తరువాత ఫరో ఒక కల కనెను. అందులో అతడు 

ఏటిదగగ్ర నిలిచియుండగా 

ఆదికాండము 41:2 => చూపునకు అందమైనవియు బలిసినవియునైన యేడు ఆవులు యేటిలో 

నుండి పైకి వచుచ్చు జముమ్లో మేయుచుండెను. 

ఆదికాండము 41:3 => వాటి తరువాత చూపునకు వికారమై చికిక్పోయిన మరి యేడు ఆవులు 

ఏటిలోనుండి పైకి వచుచ్చు ఏటియొడుడ్న ఆ ఆవుల దగగ్ర నిలుచుండెను. 

ఆదికాండము 41:4 => అపుప్డు చూపునకు వికారమై చికిక్పోయిన ఆ ఆవులు చూపునకు అందమై 

బలిసిన ఆవులను తినివేయుచుండెను. అంతలో ఫరో మేలుకొనెను. 
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ఆదికాండము 41:5 => అతడు నిదిర్ంచి రెండవసారి కల కనెను. అందులో మంచి పుషిట్గల యేడు 

వెనున్లు ఒకక్ దంటున పుటుట్చుండెను. 

ఆదికాండము 41:6 => మరియు తూరుప్ గాలిచేత చెడిపోయిన యేడు పీలవెనున్లు వాటి తరువాత 

మొలిచెను. 

ఆదికాండము 41:7 => అపుప్డు నిండైన పుషిట్గల ఆ యేడు వెనున్లను ఆ పీలవెనున్లు మింగివేసెను. 

అంతలో ఫరో మేలుకొని అది కల అని గర్హించెను. 

ఆదికాండము 41:8 => తెలల్వారినపుప్డు అతని మనసుస్ కలవరపడెను గనుక అతడు ఐగుపుత్ 

శకునగాండర్నందరిని అకక్డి విదావ్ంసులనందరిని పిలువనంపి ఫరో తన కలలను వివరించి వారితో 

చెపెప్ను గాని ఫరోకు వాటి భావము తెలుపగల వాడెవడును లేకపోయెను. 

ఆదికాండము 41:9 => అపుప్డు పానదాయకుల అధిపతినేడు నా తపిప్దములను జాఞ్పకము 

చేసికొనుచునాన్ను. 

ఆదికాండము 41:10 => ఫరో తన దాసులమీద కోపగించి ననున్ను భక్షయ్కారుల అధిపతిని మా 

ఉభయులను రాజసంరక్షక సేనాధిపతి యింట కావలిలో ఉంచెను. 

ఆదికాండము 41:11 => ఒక రాతిర్ నేను అతడు మేమిదద్రము కలలు కంటిమి. ఒకొక్కడు వేరువేరు 

భావములు గల కలలు చెరి యొకటి కంటిమి. 

ఆదికాండము 41:12 => అకక్డ రాజ సంరక్షక సేనాధిపతికి దాసుడైయుండిన యొక హెబీర్ 

పడుచువాడు మాతో కూడ ఉండెను. అతనితో మా కలలను మేము వివరించి చెపిప్నపుప్డు అతడు వాటి 

భావమును మాకు తెలిపెను 

ఆదికాండము 41:13 => అతడు మాకు ఏయే భావము తెలిపెనో ఆ యా భావముల చొపుప్న 

జరిగెను. నా ఉదోయ్గము నాకు మరల ఇపిప్ంచి భక్షయ్కారుని వేర్లాడదీయించెనని ఫరోతో చెపప్గా 

ఆదికాండము 41:14 => ఫరో యోసేపును పిలువనంపెను. కాబటిట్ చెరసాలలోనుండి అతని తవ్రగా 

రపిప్ంచిరి. అతడు కౌష్రము చేయించుకొని మంచి బటట్లు కటుట్కొని ఫరోయొదద్కు వచెచ్ను. 
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ఆదికాండము 41:15 => ఫరో యోసేపుతో నేనొక కల కంటిని, దాని భావమును 

తెలుపగలవారెవరును లేరు. నీవు కలను వినన్యెడల దాని భావమును తెలుపగలవని నినున్గూరిచ్ 

వింటినని అతనితో చెపిప్నందుకు 

ఆదికాండము 41:16 => యోసేపు నావలన కాదు, దేవుడే ఫరోకు కేష్మకరమైన ఉతత్రమిచుచ్నని 

ఫరోతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 41:17 => అందుకు ఫరో నా కలలో నేను ఏటియొడుడ్న నిలుచుంటిని. 

ఆదికాండము 41:18 => బలిసినవియు, చూపున కందమైనవియునైన, యేడు ఆవులు ఏటిలోనుండి 

పైకివచిచ్ జముమ్లో మేయుచుండెను. 

ఆదికాండము 41:19 => మరియు నీరసమై బహు వికారరూపము కలిగి చికిక్ పోయిన మరి యేడు 

ఆవులు వాటి తరువాత పైకి వచెచ్ను. వీటి అంత వికారమైనవి ఐగుపుత్ దేశమందు ఎకక్డను నాకు 

కనబడలేదు. 

ఆదికాండము 41:20 => చికిక్పోయి వికారముగానునన్ ఆవులు బలిసిన మొదటి యేడు ఆవులను 

తినివేసెను. 

ఆదికాండము 41:21 => అవి వాటి కడుపులో పడెను గాని అవి కడుపులో పడినటుట్ కనబడలేదు, 

మొదట ఉండినటే ల్ అవి చూపునకు వికారముగా నుండెను. అంతలో నేను మేలుకొంటిని. 

ఆదికాండము 41:22 => మరియు నా కలలో నేను చూడగా పుషిట్గల యేడు మంచి వెనున్లు 

ఒకక్దంటున పుటెట్ను. 

ఆదికాండము 41:23 => మరియు తూరుప్ గాలిచేత చెడిపోయి యెండిన యేడు పీలవెనున్లు వాటి 

తరువాత మొలిచెను. 

ఆదికాండము 41:24 => ఈ పీలవెనున్లు ఆ మంచి వెనున్లను మింగివేసెను. ఈ కలను జాఞ్నులకు 

తెలియచెపిప్తిని గాని దాని భావమును తెలుపగలవారెవరును లేరని అతనితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 41:25 => అందుకు యోసేపు ఫరో కనిన కల ఒకక్టే. దేవుడు తాను 

చేయబోవుచునన్ది ఫరోకు తెలియచేసెను. ఆ యేడు మంచి ఆవులు ఏడు సంవతస్రములు 

ఆదికాండము 41:26 => ఆ యేడు మంచి వెనున్లును ఏడు సంవతస్ రములు. 
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ఆదికాండము 41:27 => కల ఒకక్టే. వాటి తరువాత, చికిక్పోయి వికారమై పైకివచిచ్న యేడు 

ఆవులును ఏడు సంవతస్రములు; తూరుప్ గాలిచేత చెడిపోయిన యేడు పీలవెనున్లు కరవుగల యేడు 

సంవతస్రములు. 

ఆదికాండము 41:28 => నేను ఫరోతో చెపుప్ మాట యిదే. దేవుడు తాను చేయబోవుచునన్ది ఫరోకు 

చూపించెను. 

ఆదికాండము 41:29 => ఇదిగో ఐగుపుత్ దేశమందంతటను బహు సమృదిధ్గా పంటపండు ఏడు 

సంవతస్రములు వచుచ్చునన్వి. 

ఆదికాండము 41:30 => మరియు కరవు గల యేడు సంవతస్రములు వాటి తరువాత వచుచ్ను; 

అపుప్డు ఐగుపుత్ దేశమందు ఆ పంట సమృదిధ్ యావతుత్ను మరువబడును, ఆ కరవు దేశమును 

పాడుచేయును. 

ఆదికాండము 41:31 => దాని తరువాత కలుగు కరవుచేత దేశమందు ఆ పంట సమృదిధ్ 

తెలియబడకపోవును; ఆ కరవు మికిక్లి భారముగా నుండును. 

ఆదికాండము 41:32 => ఈ కారయ్ము దేవునివలన నిరణ్యింపబడియునన్ది. ఇది దేవుడు శీఘర్ముగా 

జరిగించును. అందుచేతనే ఆ కల ఫరోకు రెటిట్ంప బడెను. 

ఆదికాండము 41:33 => కాబటిట్ ఫరో వివేక జాఞ్నములుగల ఒక మనుషుయ్ని చూచుకొని ఐగుపుత్ 

దేశముమీద అతని నియమింపవలెను. 

ఆదికాండము 41:34 => ఫరో అటుల్ చేసి యీ దేశముపైన అధిపతులను నియమించి సమృదిధ్గా 

పంటపండు ఏడు సంవతస్రములలో ఐగుపుత్ దేశమందంతటను అయిదవ భాగము తీసికొనవలెను. 

ఆదికాండము 41:35 => రాబోవు ఈ మంచి సంవతస్రములలో దొరుకు ఆహారమంతయు 

సమకూరిచ్ ఆ ధానయ్ము ఫరోచేతికపప్గించి ఆ యా పటట్ణములలో ఆహారమునకై భదర్ము చేయవలెను. 

ఆదికాండము 41:36 => కరవుచేత ఈ దేశము నశించిపోకుండ ఆ ఆహారము ఐగుపుత్ దేశములో 

రాబోవు కరవు సంవతస్రములు ఏడింటికి ఈ దేశమందు సంగర్హముగా నుండునని ఫరోతో చెపెప్ను. 

యోబు 4:12 => నాకొకమాట రహసయ్ముగా తెలుపబడెను నా చెవిలో ఒకడు గుసగుసలాడినటుట్గా 

అది నాకు వినబడెను. 
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యోబు 4:13 => గాఢనిదర్ మనుషుయ్లకు వచుచ్ సమయమున రాతిర్ కలలవలన పుటుట్ తలంపులలో 

అది కలిగెను. 

యోబు 33:15 => మంచముమీద కునుకు సమయమున గాఢనిదర్ పటుట్నపుప్డు కలలో రాతిర్ కలుగు 

సవ్పన్ములలో 

మతత్యి 1:20 => అతడు ఈ సంగతులనుగూరిచ్ ఆలోచించుకొనుచుండగా, ఇదిగో పర్భువు దూత 

సవ్పన్మందు అతనికి పర్తయ్క్షమై దావీదు కుమారుడవైన యోసేపూ, నీ భారయ్యైన మరియను 

చేరుచ్కొనుటకు భయపడకుము, ఆమె గరభ్ము ధరించునది పరిశుదాద్తమ్వలన కలిగినది; ఆమె యొక 

కుమారుని కనును; 

మతత్యి 2:12 => తరువాత హేరోదు నొదద్కు వెళల్వదద్ని సవ్పన్మందు దేవునిచేత బోధింపబడినవారై 

వారు మరియొక మారగ్మున తమ దేశమునకు తిరిగి వెళి ల్రి. 

మతత్యి 2:13 => వారు వెళిళ్న తరువాత ఇదిగో పర్భువు దూత సవ్పన్మందు యోసేపునకు 

పర్తయ్క్షమై హేరోదు ఆ శిశువును సంహరింపవలెనని ఆయనను వెదకబోవుచునాన్డు గనుక నీవు లేచి 

ఆ శిశువును ఆయన తలిల్ని వెంటబెటుట్కొని ఐగుపుత్నకు పారిపోయి, నేను నీతో తెలియజెపుప్వరకు 

అకక్డనే యుండుమని అతనితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 27:19 => అతడు నాయ్యపీఠముమీద కూరుచ్ండియునన్పుప్డు అతని భారయ్ నీవు ఆ 

నీతిమంతుని జోలికి పోవదుద్; ఈ పొర్దుద్ ఆయననుగూరిచ్ నేను కలలో మికిక్లి బాధపడితినని 

అతనియొదద్కు వరత్మానము పంపెను 

ఆదికాండము 20:7 => కాబటిట్ ఆ మనుషుయ్ని భారయ్ను తిరిగి అతని కపప్గించుము; అతడు పర్వకత్, 

అతడు నీ కొరకు పార్రథ్నచేయును, నీవు బర్దుకుదువు. నీవు ఆమెను అతని కపప్గించనియెడల నీవును 

నీవారందరును నిశచ్యముగా చచెచ్దరని తెలిసికొనుమని సవ్పన్మందు అతనితో చెపెప్ను. 

కీరత్ నలు 1 0 5 : 1 4 = > నేనభిషేకించినవారిని ముటట్కూడదనియు నా పర్వకత్ లకు 

కీడుచేయకూడదనియు ఆయన ఆజఞ్ ఇచిచ్ 

యెహెజేక్లు 33:14 => మరియు నిజముగా మరణము నొందుదువని దురామ్రుగ్నికి నేను 

సెలవియయ్గా అతడు తన పాపము విడిచి, నీతి నాయ్యములను అనుసరించుచు 
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యెహెజేక్లు 33:15 => కుదువసొముమ్ను మరల అపప్గించుచు, తాను దొంగిలినదానిని మరల 

ఇచిచ్వేసి పాపము జరిగింపకయుండి, జీవాధారములగు కటట్డలను అనుసరించినయెడల అతడు 

మరణమునొందక అవశయ్ముగా బర్దుకును. 

యోనా 3:4 => యోనా ఆ పటట్ణములో ఒక దిన పర్యాణమంత దూరము సంచరించుచు ఇక 

నలువది దినములకు నీనెవె పటట్ణము నాశనమగునని పర్కటన చేయగా 

ఆదికాండము 26:26 => అంతట అబీమెలెకును అతని సేన్హితుడైన అహుజతును అతని 

సేనాధిపతియైన ఫీకోలును గెరారునుండి అతనియొదద్కు వచిచ్రి. 

ఆదికాండము 38:24 => రమారమి మూడు నెలలైన తరువాత నీ కోడలగు తామారు జారతవ్ము 

చేసెను; అంతేకాక ఆమె జారతవ్మువలన గరభ్వతియైనదని యూదాకు తెలుపబడెను. అపుప్డు 

యూదా ఆమెను బయటికి తీసికొనిరండి, ఆమెను కాలిచ్వేయవలెనని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 39:9 => నీవు అతని భారయ్వైనందున నినున్ తపప్ మరి దేనిని నా కపప్గింపక 

యుండలేదు. కాబటిట్ నేనెటుల్ ఇంత ఘోరమైన దుషాక్రయ్ము చేసి దేవునికి విరోధముగా పాపము కటుట్ 

కొందునని తన యజమానుని భారయ్తో అనెను. 

ఆదికాండము 40:5 => వారిదద్రు, అనగా చెరసాలలో బంధింపబడిన ఐగుపుత్ రాజుయొకక్ 

పానదాయకుడును, భక్షయ్కారుడును ఒకక్టే రాతిర్యందు కలలు కనిరి; ఒకొక్కక్డు వేరు వేరు 

భావముల కల కనెను. 

ఆదికాండము 41:7 => అపుప్డు నిండైన పుషిట్గల ఆ యేడు వెనున్లను ఆ పీలవెనున్లు మింగివేసెను. 

అంతలో ఫరో మేలుకొని అది కల అని గర్హించెను. 

నిరగ్మకాండము 12:33 => ఐగుపీత్యులు మనమందరము చచిచ్నవారమనుకొని, తమ 

దేశములోనుండి పర్జలను పంపుటకు తవ్రపడి వారిని బలవంతము చేసిరి. 

సంఖాయ్కాండము 22:9 => దేవుడు బిలామునొదద్కు వచిచ్ నీయొదద్నునన్ యీ మనుషుయ్లు ఎవరని 

అడుగగా 

2 సమూయేలు 12:10 => నీవు ననున్ లక్షయ్ము చేయక హితీత్యుడగు ఊరియా భారయ్ను నీకు 

భారయ్యగునటుల్ తీసికొనినందున నీ యింటివారికి సదాకాలము యుదధ్ము కలుగును. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 16:21 => నేను అభిషేకించినవారిని ముటట్వలదనియు నా పర్వకత్లకు కీడు 

చేయవదద్నియు సెలవిచిచ్ 

జెకరాయ్ 1:8 => రాతిర్ ఎఱ ఱ్ని గుఱ ఱ్మునెకిక్న మనుషుయ్డొకడు నాకు కనబడెను; అతడు లోయలోనునన్ 

గొంజిచెటల్లో నిలువబడియుండగా అతని వెనుక ఎఱ ఱ్ని గుఱ ఱ్ములును చుకక్లు చుకక్లుగల 

గుఱ ఱ్ములును తెలల్ని గుఱ ఱ్ములును కనబడెను. 

మతత్యి 19:9 => మరియు వయ్భిచారము నిమితత్మే తపప్ తన భారయ్ను విడనాడి మరియొకతెను 

పెండిల్ చేసికొనువాడు వయ్భిచారము చేయుచునాన్డనియు, విడనాడబడినదానిని పెండిల్ చేసికొనువాడు 

వయ్భిచారము చేయుచునాన్డనియు మీతో చెపుప్చునాన్నని వారితోననెను. 

యోహాను 4:18 => నీకు అయిదుగురు పెనిమిటుల్ండిరి, ఇపుప్డు ఉనన్వాడు నీ పెనిమిటి కాడు; 

సతయ్మే చెపిప్తివనెను. 

వచనము 4 

అయితే అబీమెలెకు ఆమెతో పోలేదు గనుక అతడు పర్భువా ఇటిట్ నీతిగల జనమును హతము 

చేయుదువా? 

ఆదికాండము 20:6 => అందుకు దేవుడు అవును, యధారథ్హృదయముతో దీని చేసితివని 

నేనెరుగుదును; మరియు నీవు నాకు విరోధముగా పాపము చేయకుండ నేను నినున్ అడ డ్గించితిని; 

అందుకే నేను నినున్ ఆమెను ముటట్నియయ్లేదు 

ఆదికాండము 20:18 => ఏలయనగా అబార్హాము భారయ్యైన శారానుబటిట్ దేవుడు అబీమెలెకు 

ఇంటిలో పర్తి గరభ్మును మూసియుండెను. 

ఆదికాండము 20:17 => అబార్హాము దేవుని పార్రిథ్ంపగా దేవుడు అబీమెలెకును అతని భారయ్ను 

అతని దాసీలను బాగుచేసెను; వారు పిలల్లు కనిరి. 

ఆదికాండము 20:18 => ఏలయనగా అబార్హాము భారయ్యైన శారానుబటిట్ దేవుడు అబీమెలెకు 

ఇంటిలో పర్తి గరభ్మును మూసియుండెను. 
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ఆదికాండము 18:23 => అపప్డు అబార్హాము సమీపించి యిటల్నెను దుషుట్లతోకూడ నీతిమంతులను 

నాశనము చేయుదువా? 

ఆదికాండము 18:24 => ఆ పటట్ణములో ఒకవేళ ఏబదిమంది నీతిమంతులుండినయెడల 

దానిలోనునన్ యేబదిమంది నీతిమంతుల నిమితత్ము ఆ సథ్లమును నాశనము చేయక కాయవా? 

ఆదికాండము 18:25 => ఆ చొపుప్న చేసి దుషుట్లతో కూడ నీతిమంతులను చంపుట నీకు 

దూరమవును గాక. నీతిమంతుని దుషుట్నితో సమముగా ఎంచుట నీకు దూరమవు గాక. 

సరవ్లోకమునకు తీరుప్ తీరుచ్వాడు నాయ్యము చేయడా అని చెపిప్నపుప్డు 

ఆదికాండము 1 9 : 2 4 = > అపుప్డు యెహోవా సొదొమమీదను గొమొఱాఱ్మీదను 

యెహోవాయొదద్నుండి గంధకమును అగిన్ని ఆకాశమునుండి కురిపించి 

2 సమూయేలు 4:11 => వాడు తెచిచ్న వరత్మానమునకు బహుమానముగా సికల్గులో నేను వానిని 

పటుట్కొని చంపించితిని. కావున దురామ్రుగ్లైన మీరు ఇషోబ్షెతు ఇంటిలో చొరబడి, అతని మంచము 

మీదనే నిరోద్షియగువానిని చంపినపుప్డు మీచేత అతని పార్ణదోషము విచారింపక పోవుదునా? 

లోకములో ఉండకుండ నేను మిముమ్ను తీసివేయక మానుదునా? 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:17 => దావీదు జనులను ఎంచుమని ఆజఞ్ ఇచిచ్నవాడను నేనే గదా? 

పాపము చేసి చెడుతనము జరిగించినవాడను నేనే గదా? గొఱ ఱ్లవంటివారగు వీరేమి చేసిరి? నా 

దేవుడవైన యెహోవా, బాధపెటుట్ నీ చెయియ్ నీ జనులమీద నుండకుండ నామీదను నా తండిర్ 

యింటివారిమీదను ఉండనిమమ్ని దేవునితో మనవి చేసెను. 

1 రాజులు 18:13 => నేను పోయి అహాబునకు వరత్మానము తెలియజెపిప్న తరువాత నీవు అతనికి 

కనబడనియెడల అతడు ననున్ చంపివేయును, ఆలాగున ఆజఞ్ ఇయయ్వదుద్, నీ దాసుడనైన నేను 

బాలయ్మునుండి యెహోవాయందు భయభకుత్లు నిలిపినవాడను. 

సామెతలు 6:29 => తన పొరుగువాని భారయ్ను కూడువాడు ఆ పర్కారమే నాశనమగును ఆమెను 

ముటుట్వాడు శిక్ష తపిప్ంచుకొనడు. 

వచనము 5 
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ఈమె నా చెలెల్లని అతడు నాతో చెపప్లేదా? మరియు ఆమె కూడ అతడు నా అనన్ అనెను. 

నేనుచేతులతో ఏ దోషము చేయక యధారథ్హృదయముతో ఈ పని చేసితిననెను. 

యెహోషువ 22:22 => దేవుళల్లో యెహోవా దేవుడు, దేవుళల్లో యెహోవాయే దేవుడు; సంగతి 

ఆయనకు తెలియును, ఇశార్యేలీయులు తెలిసికొందురు, దోర్హము చేతనైనను యెహోవామీద 

తిరుగుబాటు చేతనైనను మేము ఈ పని చేసినయెడల నేడు మముమ్ బర్దుకనియయ్కుడి. 

1 రాజులు 9:4 => నీ తండిర్యైన దావీదు నడిచినటుల్ నీవును యథారథ్హృదయుడవై నీతినిబటిట్ 

నడుచుకొని , నేను నీకు సెలవిచిచ్నదంతటిపర్కారము చేసి నా కటట్డలను విధులను 

అనుసరించినయెడల 

2 రాజులు 20:3 => యెహోవా, యథారథ్ హృదయుడనై, సతయ్ముతో నీ సనిన్ధిని నేనెటుల్ 

నడుచుకొంటినో, నీ దృషిట్కి అనుకూలముగా సమసత్మును నేనెటుల్ జరిగించితినో కృపతో జాఞ్పకము 

చేసికొనుమని హిజిక్యా కనీన్ళుల్ విడుచుచు యెహోవాను పార్రిథ్ంచెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:17 => నా దేవా , నీవు హృదయ పరిశోధనచేయుచు 

యథారథ్వంతులయందు ఇషట్పడుచునాన్వని నేనెరుగుదును; నేనైతే యథారథ్హృదయము గలవాడనై 

యివి యనిన్యు మనఃపూరవ్కముగా ఇచిచ్యునాన్ను; ఇపుప్డు ఇకక్డనుండు నీ జనులును నీకు 

మనఃపూరవ్కముగా ఇచుచ్ట చూచి సంతోషించుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 7:8 => యెహోవా జనములకు తీరుప్ తీరుచ్వాడు యెహోవా, నా నీతినిబటిట్యు నా 

యథారథ్తనుబటిట్యు నా విషయములో నాకు నాయ్యము తీరుచ్ము. 

కీరత్నలు 25:21 => నీకొరకు నేను కనిపెటుట్చునాన్ను యథారథ్తయు నిరోద్షతవ్మును ననున్ 

సంరకిష్ంచును గాక. 

కీరత్నలు 78:72 => అతడు యథారథ్హృదయుడై వారిని పాలించెను కారయ్ములయందు నేరప్రియై 

వారిని నడిపించెను. 

సామెతలు 11:3 => యథారథ్వంతుల యథారథ్త వారికి తోర్వ చూపించును దోర్హుల 

మూరఖ్సవ్భావము వారిని పాడుచేయును. 
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సామెతలు 20:7 => యథారథ్వరత్నుడగు నీతిమంతుని పిలల్లు వాని తదనంతరము ధనుయ్లగుదురు. 

2 కొరిందీయులకు 1:12 => మా అతిశయమేదనగా, లౌకిక జాఞ్నము ననుసరింపక, 

దేవుడనుగర్హించు పరిశుదధ్తతోను నిషాక్పటయ్ముతోను దేవుని కృపనే అనుసరించి లోకములో 

నడుచుకొంటిమనియు, విశేషముగా మీయెడలను నడుచుకొంటిమనియు, మా మనసాస్కిష్ 

సాక్షయ్మిచుచ్టయే 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:10 => మేము విశావ్సులైన మీయెదుట ఎంత భకిత్గాను, నీతిగాను, 

అనిందయ్ముగాను పర్వరిత్ంచితిమో దానికి మీరు సాకుష్లు, దేవుడును సాకిష్ 

1 తిమోతి 1:13 => ననున్ బలపరచిన మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసుకు కృతజు ఞ్డనై యునాన్ను. 

తెలియక అవిశావ్సమువలన చేసితిని గనుక కనికరింపబడితిని. 

యోబు 33:9 => ఏమనగానేను నేరములేని పవితుర్డను మాలినయ్ములేని పాపరహితుడను. 

కీరత్నలు 24:4 => వయ్రథ్మైనదానియందు మనసుస్ పెటట్కయు కపటముగా పర్మాణము చేయకయు 

నిరోద్షమైన చేతులును శుదధ్మైన హృదయమును కలిగియుండువాడే. 

కీరత్నలు 26:6 => నిరోద్షినని నాచేతులు కడుగుకొందును యెహోవా, నీ బలిపీఠముచుటుట్ 

పర్దకిష్ణము చేయుదును. 

కీరత్నలు 73:13 => నా హృదయమును నేను శుదిధ్చేసికొనియుండుట వయ్రథ్మే నాచేతులు కడుగుకొని 

నిరమ్లుడనైయుండుట వయ్రథ్మే 

దానియేలు 6:22 => నేను నా దేవుని దృషిట్కి నిరోద్షినిగా కనబడితిని గనుక ఆయన తన 

దూతనంపించి, సింహములు నాకు ఏహానియు చేయకుండ వాటి నోళుల్ మూయించెను. రాజా, నీ 

దృషిట్కి నేను నేరము చేసినవాడను కాను గదా అనెను. 

ఆదికాండము 12:13 => నీవలన నాకు మేలు కలుగునటుల్ను నినున్బటిట్ నేను బర్దుకునటుల్ను నీవు 

నా సహోదరివని దయచేసి చెపుప్మనెను. 

ఆదికాండము 20:16 => మరియు అతడు శారాతో ఇదిగో నీ అనన్కు నేను వెయియ్ 

రూపాయలిచిచ్యునాన్ను. ఇది నీయొదద్ నునన్ వారందరి దృషిట్కి పార్యశిచ్తత్ముగా నుండుటకై యిది నీ 

పక్షముగా ఇచిచ్యునాన్ను. ఈ విషయమంతటిలో నీకు నాయ్యము తీరిపోయినదనెను. 
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ఆదికాండము 26:7 => ఆ చోటి మనుషుయ్లు అతని భారయ్ను చూచి ఆమె యెవరని అడిగినపుప్డు 

అతడు ఆమె నా సహోదరి అని చెపెప్ను; ఎందుకనగా రిబాక్ చకక్నిది గనుక ఈ చోటి మనుషుయ్లు 

ఆమె నిమితత్ము ననున్ చంపుదురేమో అనుకొని తన భారయ్ అని చెపుప్టకు భయపడెను. 

యెహోషువ 24:14 => కాబటిట్ మీరు యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవారై, ఆయనను 

నిషక్పటముగాను సతయ్ముగాను సేవించుచు, మీ పితరులు నది అదద్రిని ఐగుపుత్లోను సేవించిన 

దేవతలను తొలగదోర్సి యెహోవానే సేవించుడి. 

1 సమూయేలు 22:15 => అతని పక్షముగా నేను దేవుని యొదద్ విచారణచేయుట నేడే 

ఆరంభించితినా? అది నాకు దూరమగునుగాక; రాజు తమ దాసుడనైన నామీదను నా తండిర్ 

ఇంటివారందరిమీదను ఈ నేరము మోపకుండును గాక. ఈ సంగతినిగూరిచ్ కొదిద్ గొపప్ యేమియు నీ 

దాసుడనైన నాకు తెలిసినది కాదు అని రాజుతో మనవిచేయగా 

2 సమూయేలు 1 5 : 1 1 = > విందునకు పిలువబడియుండి రెండువందల మంది 

యెరూషలేములోనుండి అబా ష్లోముతో కూడ బయలుదేరియుండిరి, వీరు ఏమియు తెలియక 

యథారథ్మైన మనసుస్తో వెళి ల్యుండిరి. 

1 రాజులు 18:13 => నేను పోయి అహాబునకు వరత్మానము తెలియజెపిప్న తరువాత నీవు అతనికి 

కనబడనియెడల అతడు ననున్ చంపివేయును, ఆలాగున ఆజఞ్ ఇయయ్వదుద్, నీ దాసుడనైన నేను 

బాలయ్మునుండి యెహోవాయందు భయభకుత్లు నిలిపినవాడను. 

యోబు 17:9 => అయితే నీతిమంతులు తమ మారగ్మును విడువక పర్వరిత్ంచుదురు నిరపరాధులు 

అంతకంతకు బలము నొందుదురు. 

కీరత్నలు 51:6 => నీవు అంతరంగములో సతయ్ము కోరుచునాన్వు ఆంతరయ్మున నాకు జాఞ్నము 

తెలియజేయుదువు. 

రోమీయులకు 2:15 => అటిట్వారి మనసాస్కిష్ కూడ సాక్షయ్మిచుచ్చుండగను, వారి తలంపులు ఒక 

దానిమీద ఒకటి తపుప్ మోపుచు లేక తపుప్లేదని చెపుప్చుండగను, ధరమ్శాసత్రసారము తమ 

హృదయములయందు వార్యబడినటుట్ చూపుచునాన్రు 

Page  of 1347 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

ఫిలిపీప్యులకు 1:10 => ఇందువలన దేవునికి మహిమయు సోత్తర్మును కలుగునటుల్, మీరు 

యేసుకీర్సుత్వలననైన నీతిఫలములతో నిండికొనిన  

వచనము 6 

అందుకు దేవుడు అవును, యధారథ్హృదయముతో దీని చేసితివని నేనెరుగుదును; మరియు నీవు నాకు 

విరోధముగా పాపము చేయకుండ నేను నినున్ అడ డ్గించితిని; అందుకే నేను నినున్ ఆమెను 

ముటట్నియయ్లేదు 

ఆదికాండము 20:18 => ఏలయనగా అబార్హాము భారయ్యైన శారానుబటిట్ దేవుడు అబీమెలెకు 

ఇంటిలో పర్తి గరభ్మును మూసియుండెను. 

ఆదికాండము 31:7 => మీ తండిర్ ననున్ మోసపుచిచ్ పదిమారుల్ నా జీతము మారెచ్ను; అయినను 

దేవుడు అతని నాకు హాని చేయనియయ్లేదు. 

ఆదికాండము 35:5 => వారు పర్యాణమై పోయినపుప్డు, దేవుని భయము వారి చుటుట్నన్ 

పటట్ణములమీద నుండెను గనుక వారు యాకోబు కుమారులను తరుమలేదు. 

నిరగ్మకాండము 34:24 => ఏలయనగా నీ యెదుటనుండి జనములను వెళల్గొటిట్ నీ పొలిమేరలను 

గొపప్విగా చేసెదను. మరియు నీవు సంవతస్రమునకు ముమామ్రు నీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని 

కనబడబోవునపుప్డు ఎవడును నీ భూమిని ఆశింపడు. 

1 సమూయేలు 25:26 => నా యేలినవాడా, యెహోవా జీవముతోడు నీ జీవముతోడు పార్ణహాని 

చేయకుండ యెహోవా నినున్ ఆపియునాన్డు. నీ చెయియ్ నినున్ సంరకిష్ంచెననన్మాట నిజమని యెహోవా 

జీవముతోడు నీ జీవముతోడు అని పర్మాణము చేయుచునాన్ను. నీ శతుర్వులును నా యేలినవాడవైన 

నీకు కీడుచేయ నుదేద్శించువారును నాబాలువలె ఉందురు గాక. 

1 సమూయేలు 25:34 => నీవు తవ్రపడి ననున్ ఎదురొక్నక పోయినయెడల, నీకు హానిచేయకుండ 

ననున్ ఆటంకపరచిన ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా జీవముతోడు తెలల్వారులోగా నాబాలునకు 

మగవాడొకడును విడువబడడనన్ మాట నిశచ్యము అని చెపిప్ 
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కీరత్నలు 84:11 => దేవుడైన యెహోవా సూరుయ్డును కేడెమునైయునాన్డు యెహోవా కృపయు 

ఘనతయు అనుగర్హించును యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచువారికి ఆయన యే మేలును చేయక మానడు.  

సామెతలు 21:1 => యెహోవా చేతిలో రాజు హృదయము నీటి కాలువలవలె నునన్ది. ఆయన తన 

చితత్వృతిత్ చొపుప్న దాని తిర్పుప్ను. 

హోషేయ 2:6 => ముండల్ కంచె దాని మారగ్ములకు అడ డ్ము వేయుదును; దాని మారగ్ములు దానికి 

కనబడకుండ గోడ కటుట్దును. 

హోషేయ 2:7 => అది తన విటకాండర్ను వెంటాడి వారిని ఎదురొక్నలేక పోవును; ఎంత వెదకినను 

వారు దానికి కనబడక యుందురు. అపుప్డు అది ఇపప్టి కంటె పూరవ్మే నా సిథ్తి బాగుగ నుండెను 

గనుక నేను తిరిగి నా మొదటి పెనిమిటియొదద్కు వెళుల్దుననుకొనును. 

ఆదికాండము 39:9 => నీవు అతని భారయ్వైనందున నినున్ తపప్ మరి దేనిని నా కపప్గింపక 

యుండలేదు. కాబటిట్ నేనెటుల్ ఇంత ఘోరమైన దుషాక్రయ్ము చేసి దేవునికి విరోధముగా పాపము కటుట్ 

కొందునని తన యజమానుని భారయ్తో అనెను. 

లేవీయకాండము 6:2 => ఒకడు యెహోవాకు విరోధముగా దోర్హముచేసి పాపియైనయెడల, అనగా 

తనకు అపప్గింపబడినదాని గూరిచ్యేగాని తాకటుట్ ఉంచినదాని గూరిచ్యేగాని, దోచుకొనినదాని 

గూరిచ్యేగాని, తన పొరుగువానితో బొంకిన యెడలనేమి, తన పొరుగువాని బలాతక్రించిన 

యెడలనేమి 

కీరత్నలు 51:4 => నీకు కేవలము నీకే విరోధముగా నేను పాపము చేసియునాన్ను నీ దృషిట్యెదుట 

నేను చెడుతనము చేసియునాన్ను కావున ఆజఞ్ ఇచుచ్నపుప్డు నీవు నీతిమంతుడవుగా అగపడుదువు 

తీరుప్ తీరుచ్నపుప్డు నిరమ్లుడవుగా అగపడుదువు.  

కీరత్నలు 81:12 => కాబటిట్ వారు తమ సవ్కీయాలోచనలనుబటిట్ నడుచుకొనునటుల్ వారి 

హృదయకాఠినయ్మునకు నేను వారినపప్గించితిని. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:7 => ధరమ్విరోధసంబంధమైన మరమ్ము ఇపప్టికే కిర్య చేయుచునన్ది 

గాని, యిదివరకు అడ డ్గించుచునన్వాడు మధయ్నుండి తీసివేయబడువరకే అడ డ్గించును. 
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2 దెసస్లోనీకయులకు 2:11 => ఇందుచేత సతయ్మును నమమ్క దురీన్తియందు అభిలాషగల 

వారందరును శికాష్విధి పొందుటకై,  

ఆదికాండము 3:3 => అయితే తోట మధయ్నునన్ చెటుట్ ఫలములనుగూరిచ్ దేవుడు మీరు 

చావకుండునటుల్ వాటిని తినకూడదనియు, వాటిని ముటట్కూడదనియు చెపెప్నని సరప్ముతో అనెను. 

ఆదికాండము 26:11 => అబీమెలెకు ఈ మనుషుయ్ని జోలికైనను ఇతని భారయ్ జోలికైనను వెళుల్వాడు 

నిశచ్యముగా మరణశిక్ష పొందునని తన పర్జలకందరికి ఆజాఞ్పింపగా 

1 కొరిందీయులకు 7:1 => మీరు వార్సిన వాటి విషయము: సతరీని ముటట్కుండుట పురుషునికి మేలు. 

2 కొరిందీయులకు 6:17 => కావున మీరు వారి మధయ్నుండి బయలువెడలి పర్తేయ్కముగా ఉండుడి; 

అపవితర్మైన దానిని ముటట్కుడని పర్భువు చెపుప్చునాన్డు. 

ఆదికాండము 20:4 => అయితే అబీమెలెకు ఆమెతో పోలేదు గనుక అతడు పర్భువా ఇటిట్ నీతిగల 

జనమును హతము చేయుదువా? 

ఆదికాండము 28:12 => అపుప్డతడు ఒక కల కనెను. అందులో ఒక నిచెచ్న భూమిమీద 

నిలుపబడియుండెను; దాని కొన ఆకాశమునంటెను; దానిమీద దేవుని దూతలు ఎకుక్చు 

దిగుచునుండిరి. 

ఆదికాండము 31:10 => మందలు చూలుకటుట్ కాలమున నేను సవ్పన్మందు కనున్లెతిత్ చూడగా 

గొఱ ఱ్లను దాటు పొటే ట్ళుల్ చారలైనను పొడలైనను మచచ్లైనను గలవై యుండెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:14 => నీవు సావ్ధీనపరచుకొనబోవు జనములు మేఘ శకునములను 

చెపుప్వారి మాటను సోదెగాండర్ మాటను విందురు. నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ ఆలాగున 

చేయనియయ్డు. 

యెహోషువ 24:14 => కాబటిట్ మీరు యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవారై, ఆయనను 

నిషక్పటముగాను సతయ్ముగాను సేవించుచు, మీ పితరులు నది అదద్రిని ఐగుపుత్లోను సేవించిన 

దేవతలను తొలగదోర్సి యెహోవానే సేవించుడి. 
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రూతు 2:9 => వారు కోయు చేను కనిపెటిట్ వారిని వెంబడించుము, నినున్ ముటట్కూడదని 

యౌవనసుథ్లకు ఆజాఞ్పించియునాన్ను, నీకు దాహమగునపుప్డు కుండలయొదద్కు పోయి పనివారు 

చేదిన నీళుల్ తార్గుమని చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 22:15 => అతని పక్షముగా నేను దేవుని యొదద్ విచారణచేయుట నేడే 

ఆరంభించితినా? అది నాకు దూరమగునుగాక; రాజు తమ దాసుడనైన నామీదను నా తండిర్ 

ఇంటివారందరిమీదను ఈ నేరము మోపకుండును గాక. ఈ సంగతినిగూరిచ్ కొదిద్ గొపప్ యేమియు నీ 

దాసుడనైన నాకు తెలిసినది కాదు అని రాజుతో మనవిచేయగా 

యోబు 33:17 => గోతికి పోకుండ వారిని కాపాడునటుల్ కతిత్వలన నశింపకుండ వారి పార్ణమును 

తపిప్ంచునటుల్ 

కీరత్నలు 19:13 => దురభిమాన పాపములలో పడకుండ నీ సేవకుని ఆపుము, వాటిని ననున్ 

ఏ ల ని యయ్ కు ము అ పుప్ డు నే ను య థా రథ్ వం తు డ నై అ ధి క దోర్ హ ము చే య కుం డ 

నిందారహితుడనగుదును. 

కీరత్నలు 51:6 => నీవు అంతరంగములో సతయ్ము కోరుచునాన్వు ఆంతరయ్మున నాకు జాఞ్నము 

తెలియజేయుదువు. 

జెకరాయ్ 2:8 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మిముమ్ను ముటిట్నవాడు 

తన కనుగుడుడ్ను ముటిట్నవాడని యెంచి తనకు ఘనత తెచుచ్కొనదలచి, మిముమ్ను దోచుకొనిన 

అనయ్జనులయొదద్కు ఆయన ననున్ పంపియునాన్డు. 

మతత్యి 2:12 => తరువాత హేరోదు నొదద్కు వెళల్వదద్ని సవ్పన్మందు దేవునిచేత బోధింపబడినవారై 

వారు మరియొక మారగ్మున తమ దేశమునకు తిరిగి వెళి ల్రి. 

వచనము 7 

కాబటిట్ ఆ మనుషుయ్ని భారయ్ను తిరిగి అతని కపప్గించుము; అతడు పర్వకత్, అతడు నీ కొరకు 

పార్రథ్నచేయును, నీవు బర్దుకుదువు. నీవు ఆమెను అతని కపప్గించనియెడల నీవును నీవారందరును 

నిశచ్యముగా చచెచ్దరని తెలిసికొనుమని సవ్పన్మందు అతనితో చెపెప్ను. 

Page  of 1351 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

1 సమూయేలు 10:1 => అపుప్డు సమూయేలు తైలపు బుడిడ్ పటుట్కొని సౌలు తలమీద తైలముపోసి 

అతని ముదుద్పెటుట్కొని యెహోవా నినున్ అభిషేకించి తన సావ్సథ్య్ముమీద అధిపతిగా 

నియమించియునాన్డు అని చెపిప్ యీలాగు సెలవిచెచ్ను 

1 రాజులు 18:1 => అనేకదినములైన తరువాత మూడవ సంవతస్రమందు యెహోవా వాకుక్ 

ఏలీయాకు పర్తయ్క్షమై నేను భూమిమీద వరష్ము కురిపింపబోవుచునాన్ను; నీవు వెళి ల్ అహాబును 

దరిశ్ంచుమని సెలవియయ్గా, 

1 రాజులు 18:2 => అహాబును దరిశ్ంచుటకై ఏలీయా వెళి ల్పోయెను. షోమోర్నులో ఘోరమైన 

కాష్మము కలిగియుండగా 

1 రాజులు 18:3 => అహాబు తన గృహనిరావ్హకుడగు ఓబదాయ్ను పిలిపించెను. ఈ ఓబదాయ్ 

యెహోవా యందు బహు భయభకుత్లు గలవాడై 

1 రాజులు 18:4 => యెజెబెలు యెహోవా పర్వకత్లను నిరూమ్లము చేయుచుండగా గుహలో ఏబదేసి 

మందిగా నూరుగురిని దాచి అనన్పానములిచిచ్ వారిని పోషించెను. 

1 రాజులు 18:5 => అహాబు దేశములోని ఉదకధారలనిన్టిని నదులనిన్టిని చూడబోయి, 

పశువులనిన్టిని పోగొటుట్కొనకుండ గుఱ ఱ్ములను కంచరగాడిదలను పార్ణములతో కాపాడుటకై మనకు 

గడిడ్ దొరుకునేమో తెలిసికొనుమని ఓబదాయ్కు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

1 రాజులు 18:6 => కాబటిట్ వారు దేశమంతట సంచరింపవలెనని చెరియొక పాలు తీసికొని, 

అహాబు ఒంటరిగా ఒక వైపునకును ఓబదాయ్ ఒంటరిగా నింకొక వైపునకును వెళి ల్రి. 

1 రాజులు 18:7 => ఓబదాయ్ మారగ్మున పోవుచుండగా ఏలీయా అతనిని ఎదురొక్నెను. ఓబదాయ్ 

యితని నెరిగి నమసాక్రము చేసి నా యేలినవాడవైన ఏలీయావు నీవే గదా యని అడుగగా 

1 రాజులు 18:8 => అతడు నేనేయని చెపిప్ నీవు నీ యేలినవాని దగగ్రకు పోయి, ఏలీయా యిచచ్ట 

ఉనాన్డని తెలియజేయుమనెను. 

1 రాజులు 18:9 => అందుకు ఓబదాయ్ నేను చావవలెనని నీ దాసుడనైన ననున్ అహాబు చేతికి నీవు 

అపప్గింపనేల? నేను చేసిన పాపమేమి? 
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1 రాజులు 18:10 => నీ దేవుడైన యెహోవా జీవముతోడు నినున్ చికిక్ంచుకొనవలెనని నా 

యేలినవాడు దూతలను పంపించని జనమొకటైనను లేదు, రాజయ్మొకటైనను లేదు; అతడు ఇకక్డ 

లేడనియు, అతని చూడలేదనియు, వారు ఆ యా జనములచేతను రాజయ్ములచేతను పర్మాణము 

చేయించుచు వచిచ్రి. 

1 రాజులు 18:11 => నీవు నీ యేలినవాని చెంతకు పోయి, ఏలీయా యిచచ్ట ఉనాన్డని చెపుప్మని 

నాకు ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్వే; 

1 రాజులు 18:12 => అయితే నేను నీయొదద్నుండి పోవు క్షణమందే యెహోవా ఆతమ్ నాకు తెలియని 

సథ్లమునకు నినున్ కొంచుపోవును, అపుప్డు  

1 రాజులు 18:13 => నేను పోయి అహాబునకు వరత్మానము తెలియజెపిప్న తరువాత నీవు అతనికి 

కనబడనియెడల అతడు ననున్ చంపివేయును, ఆలాగున ఆజఞ్ ఇయయ్వదుద్, నీ దాసుడనైన నేను 

బాలయ్మునుండి యెహోవాయందు భయభకుత్లు నిలిపినవాడను. 

1 రాజులు 18:14 => యెజెబెలు యెహోవా పర్వకత్లను హతము చేయుచుండగా నేను చేసినది నా 

యేలినవాడవైన నీకు వినబడినది కాదా? నేను యెహోవా పర్కత్లలో నూరు మందిని గుహకు ఏబదేసి 

మందిచొపుప్న దాచి, అనన్ పానములిచిచ్ వారిని పోషించితిని. 

1 రాజులు 18:15 => ఇపుప్డు అహాబు ననున్ చంపునటుల్గానీ యేలినవాని దగగ్రకు పోయి, ఏలీయా 

యిచచ్ట ఉనాన్డని చెపుప్మని నీవు నాకు ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్వే అని మనవిచేయగా 

1 రాజులు 18:16 => ఏలీయా ఎవని సనిన్ధిని నేను నిలువబడియునాన్నో, ఇశార్యేలు దేవుడైన ఆ 

యెహోవా జీవముతోడు నిజముగా ఈ దినమున నేను అహాబును దరిశ్ంచుదునని చెపుప్చునాన్ననెను. 

అంతట ఓబదాయ్ అహాబును ఎదురొక్నబోయి ఆ వరత్మానమును తెలియజేయగా ఏలీయాను 

కలిసికొనుటకై అహాబు బయలుదేరెను. 

1 రాజులు 18:17 => అహాబు ఏలీయాను చూచి ఇశార్యేలువారిని శర్మపెటుట్వాడవు నీవే కావా 

యని అతనితో అనగా 

1 రాజులు 18:18 => అతడు నేను కాను, యెహోవా ఆజఞ్లను గైకొనక బయలుదేవత ననుసరించు 

నీవును, నీ తండిర్ యింటివారును ఇశార్యేలువారిని శర్మపెటుట్వారై యునాన్రు. 
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1 రాజులు 18:19 => అయితే ఇపుప్డు నీవు ఇశార్యేలువారినందరిని, యెజెబెలు పోషించుచునన్ 

బయలుదేవత పర్వకత్లు నాలుగువందల ఏబదిమందిని, అషేరాదేవి1 పర్వకత్లైన నాలుగువందల 

మందిని నాయొదద్కు కరెమ్లు పరవ్తమునకు పిలువనంపుమని చెపెప్ను. 

1 రాజులు 18:20 => అహాబు ఇశార్యేలువారందరియొదద్కు దూతలను పంపి, పర్వకత్లను కరెమ్లు 

పరవ్తమునకు సమకూరెచ్ను. 

1 రాజులు 18:21 => ఏలీయా జనులందరి దగగ్రకు వచిచ్ యెనాన్ళల్ మటుట్కు మీరు రెండు తలంపుల 

మధయ్ తడబడుచుందురు? యెహోవా దేవుడైతే ఆయనను అనుస రించుడి, బయలు దేవుడైతే వాని 

ననుసరించుడని పర్కటన చేయగా, జనులు అతనికి పర్తుయ్తత్రముగా ఒక మాటైనను పలుకక పోయిరి. 

1 రాజులు 18:22 => అపుప్డు ఏలీయా యెహోవాకు పర్వకత్లైన వారిలో నేను ఒకడనే 

శేషించియునాన్ను; అయితే బయలునకు పర్వకత్లు నాలుగువందల ఏబదిమంది యునాన్రు. 

1 రాజులు 18:23 => మాకు రెండు ఎడల్ను ఇయుయ్డి. వారు వాటిలో ఒకదాని కోరుకొని దాని 

తునకలుగా చేసి, కిర్ంద అగిన్ యేమియు వేయకుండనే దానిని కటెట్లమీద ఉంచవలెను, రెండవ 

యెదుద్ను నేను సిదధ్ము చేసి, కిర్ంద అగిన్ యేమియు వేయకుండనే దానిని కటెట్లమీద ఉంచుదును. 

1 రాజులు 18:24 => తరువాత మీరు మీ దేవత పేరునుబటిట్ పార్రథ్న చేయుడి; నేనైతే యెహోవా 

నామమునుబటిట్ పార్రథ్న చేయుదును. ఏ దేవుడు కటెట్లను తగులబెటుట్టచేత పర్తుయ్తత్రమిచుచ్నో ఆయనే 

దేవుడని నిశచ్యించుదము రండని ఏలీయా మరల జనులతో చెపప్గా జనులందరునుఆ మాట 

మంచిదని పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి. 

1 రాజులు 18:25 => అపుప్డు ఏలీయా బయలు పర్వకత్లను పిలిచి మీరు అనేకులైయునాన్రు గనుక 

మీరే మొదట ఒక యెదుద్ను కోరుకొని సిదధ్ముచేసి మీ దేవత పేరునుబటిట్ పార్రథ్న చేయుడు; అయితే 

మీరు అగిన్యేమియు కిర్ంద వేయవదద్ని చెపప్గా 

1 రాజులు 18:26 => వారు తమకు ఇయయ్బడిన యెదుద్ను తీసికొని సిదధ్ముచేసి, ఉదయము 

మొదలుకొని మధాయ్హన్ము వరకు బయలా, మా పార్రథ్న వినుమని బయలు పేరునుబటిట్ పార్రథ్నచేసిరి 

గాని యొక మాటయైనను పర్తుయ్తత్రమిచుచ్వాడెవడును లేకపోగా, వారు తాము చేసిన బలిపీఠమునొదద్ 

గంతులువేయ మొదలుపెటిట్రి. 
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1 రాజులు 18:27 => మధాయ్హన్ము కాగా ఏలీయా వాడు దేవుడైయునాన్డు. పెదద్కేకలు వేయుడి; 

వాడు ఒకవేళ ధాయ్నము చేయుచునాన్డేమో, దూరమున నునాన్డేమో, పర్యాణము చేయుచునాన్డేమో, 

వాడు నిదర్పోవుచునాన్డేమో, మీరు ఒకవేళ లేపవలసి యునన్దేమో అని అపహాసయ్ము చేయగా 

1 రాజులు 18:28 => వారు మరి గటిట్గా కేకలు వేయుచు, రకత్ము కారుమటుట్కు తమ 

మరాయ్దచొపుప్న కతుత్లతోను శసత్రములతోను తమ దేహములను కోసికొనుచునుండిరి. 

1 రాజులు 18:29 => ఈ పర్కారము మధాయ్హన్మైన తరువాత అసత్మయ నైవేదయ్ము అరిప్ంచు 

సమయమువరకు వారు పర్కటనము చేయుచు వచిచ్రి గాని, మాటయైనను పర్తుయ్తత్రమిచుచ్వాడైనను 

లక్షయ్ముచేసినవాడైనను లేకపోయెను. 

1 రాజులు 18:30 => అపుప్డు ఏలీయా నా దగగ్రకు రండని జనులందరితో చెపప్గా జనులందరును 

అతని దగగ్రకు వచిచ్రి. అతడు కిర్ంద పడ దోర్యబడియునన్ యెహోవా బలిపీఠమును బాగుచేసి, 

1 రాజులు 18:31 => యహోవా వాకుక్ పర్తయ్క్షమై నీ నామము ఇశార్యేలగునని వాగాద్నము 

నొందిన యాకోబు సంతతి గోతర్ముల లెకక్చొపుప్న పండెర్ండు రాళల్ను తీసికొని 

1 రాజులు 18:32 => ఆ రాళల్చేత యెహోవా నామమున ఒక బలిపీఠము కటిట్ంచి, దానిచుటుట్ రెండు 

మానికల గింజలు పటుట్నంత లోతుగా కందకమొకటి తర్వివ్ంచి 

1 రాజులు 18:33 => కటెట్లను కర్మముగా పేరిచ్ యెదుద్ను తునకలుగా కోసి ఆ కటెట్లమీద ఉంచి, 

జనులు చూచుచుండగా మీరు నాలుగు తొటల్నిండ నీళుల్ నింపి దహనబలి పశుమాంసముమీదను 

కటెట్లమీదను పోయుడని చెపెప్ను 

1 రాజులు 18:34 => అదియైన తరువాత రెండవమారు ఆ పర్కారమే చేయుడని అతడు చెపప్గా 

వారు రెండవమారును ఆలాగు చేసిరి; మూడవమారును చేయుడనగా వారు మూడవమారును చేసిరి; 

అపుప్డు 

1 రాజులు 18:35 => ఆ నీళుల్ బలిపీఠము చుటుట్ను పొరిల్ పారెను; మరియు అతడు కందకమును 

నీళల్తో నింపెను. 

1 రాజులు 18:36 => అసత్మయ నైవేదయ్ము అరిప్ంచు సమయమున పర్వకత్యగు ఏలీయా దగగ్రకు 

వచిచ్ యీలాగు పార్రథ్న చేసెను యెహోవా, అబార్హాము ఇసాస్కు ఇశార్యేలుల దేవా, ఇశార్యేలీయుల 
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మధయ్ నీవు దేవుడవై యునాన్వనియు, నేను నీ సేవకుడనై యునాన్ననియు, ఈ కారయ్ములనిన్యు నీ 

సెలవుచేత చేసితిననియు ఈ దినమున కనుపరచుము. 

1 రాజులు 18:37 => యెహోవా, నా పార్రథ్న ఆలకించుము; యెహోవావైన నీవే దేవుడవై 

యునాన్వనియు, నీవు వారి హృదయములను నీ తటుట్కు తిరుగచేయుదువనియు ఈ జనులకు 

తెలియునటుల్గా నా పార్రథ్న అంగీకరించుము. 

1 రాజులు 18:38 => అతడు ఈలాగున పార్రథ్న చేయుచుండగా యెహోవా అగిన్ దిగి, దహనబలి 

పశువును కటెట్లను రాళల్ను బుగిగ్ని దహించి కందకమందునన్ నీళల్ను ఆరిపోచేసెను. 

1 రాజులు 18:39 => అంతట జనులందరును దాని చూచి సాగిలపడి యెహోవాయే దేవుడు, 

యెహోవాయే దేవుడు అని కేకలువేసిరి. 

1 రాజులు 18:40 => అపుప్డు ఏలీయా ఒకనినైన తపిప్ంచుకొని పోనియయ్క బయలు పర్వకత్లను 

పటుట్కొనుడని వారికి సెలవియయ్గా జనులు వారిని పటుట్కొనిరి. ఏలీయా కీషోను వాగు దగగ్రకు వారిని 

కొనిపోయి అకక్డ వారిని వధించెను. 

1 రాజులు 18:41 => పిమమ్ట ఏలీయా విసాత్ర మైన వరష్ము వచుచ్నటుల్గా ధవ్ని పుటుట్చునన్ది, నీవు 

పోయి భోజనము చేయుమని అహాబుతో చెపప్గా 

1 రాజులు 18:42 => అహాబు భోజనము చేయబోయెను గాని, ఏలీయా కరెమ్లు పరవ్తముమీదికి 

పోయి నేలమీద పడి ముఖము మోకాళల్మధయ్ ఉంచుకొనెను. 

1 రాజులు 18:43 => తరువాత అతడు తన దాసుని పిలిచి నీవు పైకిపోయి సముదర్మువైపు 

చూడుమనగా వాడు మెరకయెకిక్ పారజూచి ఏమియు కనబడలేదనగా అతడు ఇంక ఏడు మారులు 

పోయి చూడుమని చెపెప్ను. 

1 రాజులు 18:44 => ఏడవమారు అతడు చూచి అదిగో మనిషి చెయియ్ యంత చినన్ మేఘము 

సముదర్మునుండి పైకి ఎకుక్చునన్దనెను. అపుప్డు ఏలీయా నీవు అహాబు దగగ్రకు పోయి నీవు 

వెళల్కుండ వరష్ము నినున్ ఆపకుండునటుల్ నీ రథమును సిదధ్పరచుకొని పొమమ్ని చెపుప్మని వానిని 

పంపెను. 
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1 రాజులు 18:45 => అంతలో ఆకాశము మేఘములతోను గాలివానతోను కారు కమెమ్ను; మోపైన 

వాన కురిసెను గనుక అహాబు రథమెకిక్ యెజెర్యేలునకు వెళి ల్పోయెను. 

1 రాజులు 18:46 => యెహోవా హసత్ము ఏలీయాను బలపరచగా అతడు నడుము బిగించుకొని 

అహాబుకంటె ముందుగా పరుగెతిత్కొని పోయి యెజెర్యేలు గుమమ్ము నొదద్కు వచెచ్ను. 

1 కొరిందీయులకు 14:4 => భాషతో మాటలాడువాడు తనకే కేష్మాభివృదిధ్ కలుగజేసికొనును గాని 

పర్వచించువాడు సంఘమునకు కేష్మాభివృదిధ్ కలుగజేయును. 

నిరగ్మకాండము 4:16 => అతడే నీకు బదులు జనులతో మాటలాడును, అతడే నీకు 

నోరుగానుండును, నీవు అతనికి దేవుడవుగా ఉందువు. 

నిరగ్మకాండము 7:1 => కాగా యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను ఇదిగో నినున్ ఫరోకు దేవునిగా 

నియమించితిని; నీ అనన్ అహరోను నీకు పర్వకత్గా నుండును. 

నిరగ్మకాండము 12:1 => మోషే అహరోనులు ఐగుపుత్ దేశములో ఉండగా యెహోవా వారితో 

ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

నిరగ్మకాండము 12:2 => నెలలలో ఈ నెల మీకు మొదటిది, యిది మీ సంవతస్రమునకు మొదటి 

నెల. 

నిరగ్మకాండము 12:3 => మీరు ఇశార్యేలీయుల సరవ్ సమాజముతో ఈ నెల దశమినాడు వారు 

తమ తమ కుటుంబముల లెకక్చొపుప్న ఒకొక్కక్డు గొఱ ఱ్పిలల్నైనను, మేకపిలల్నైనను, అనగా పర్తి 

యింటికిని ఒక గొఱ ఱ్పిలల్నైనను ఒక మేకపిలల్నైనను తీసికొనవలెను. 

నిరగ్మకాండము 18:17 => అందుకు మోషే మామ అతనితో నీవు చేయుచునన్ పని మంచిది కాదు; 

నిరగ్మకాండము 7:1 => కాగా యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను ఇదిగో నినున్ ఫరోకు దేవునిగా 

నియమించితిని; నీ అనన్ అహరోను నీకు పర్వకత్గా నుండును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:22 => ఆయన ఎవరినైనను వారికి హింస చేయనియయ్లేదు వారి 

నిమితత్ము రాజులను గదిద్ంచెను. 

కీరత్నలు 25:14 => యెహోవా మరమ్ము ఆయనయందు భయభకుత్లు గలవారికి తెలిసియునన్ది 

ఆయన తన నిబంధనను వారికి తెలియజేయును.  
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కీరత్నలు 105:9 => ఇసాస్కుతో తాను చేసిన పర్మాణమును నితయ్ము ఆయన జాఞ్పకము చేసికొనును. 

కీరత్నలు 105:10 => వారి సంఖయ్ కొదిద్గానుండగను ఆ కొదిద్మంది ఆ దేశమందు పరదేశులై 

యుండగను 

కీరత్నలు 105:11 => కొలవబడిన సావ్సథ్య్ముగా కనానుదేశమును మీకిచెచ్దనని ఆయన సెలవిచెచ్ను 

కీరత్నలు 105:12 => ఆ మాట యాకోబునకు కటట్డగాను ఇశార్యేలునకు నితయ్ నిబంధనగాను 

సిథ్రపరచియునాన్డు. 

కీరత్నలు 105:13 => వారు జనమునుండి జనమునకును ఒక రాజయ్మునుండి మరియొక 

రాజయ్మునకు తిరుగులాడుచుండగా 

కీరత్ నలు 1 0 5 : 1 4 = > నేనభిషేకించినవారిని ముటట్కూడదనియు నా పర్వకత్ లకు 

కీడుచేయకూడదనియు ఆయన ఆజఞ్ ఇచిచ్ 

కీరత్నలు 105:15 => ఆయన ఎవరినైనను వారికి హింస చేయనియయ్లేదు ఆయన వారికొరకు 

రాజులను గదిద్ంచెను. 

హెబీర్యులకు 1:1 => పూరవ్కాలమందు నానాసమయములలోను నానా విధములుగాను పర్వకత్ల 

దావ్రా మన పితరులతో మాటలాడిన దేవుడు 

లేవీయకాండము 6:4 => అతడు పాపముచేసి అపరాధియగును గనుక అతడు తాను దోచుకొనిన 

సొముమ్ను గూరిచ్గాని బలాతాక్రముచేతను అపహరించినదాని గూరిచ్గాని తనకు అపప్గింపబడినదాని 

గూరిచ్గాని, పోయి తనకు దొరికినదాని గూరిచ్గాని, దేనిగూరిచ్యైతే తాను అబదధ్పర్మాణము చేసెనో 

దానినంతయు మరల ఇచుచ్కొనవలెను. 

లేవీయకాండము 6:7 => ఆ యాజకుడు యెహోవా సనిన్ధిని అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము 

చేయగా అతడు అపరాధియగునటుల్ తాను చేసిన వాటనిన్టిలో పర్తిదాని విషయమై అతనికి క్షమాపణ 

కలుగును. 

1 సమూయేలు 7:5 => అంతట సమూయేలు ఇశార్యేలీయులందరిని మిసాప్కు పిలువనంపుడి; నేను 

మీ పక్షమున యెహోవాను పార్రథ్న చేతునని చెపప్గా 
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1 సమూయేలు 7:8 => మన దేవుడైన యెహోవాను ఫిలిషీత్యుల చేతిలోనుండి మనలను 

రకిష్ంచునటుల్గా మాకొరకు ఆయనను పార్రథ్నచేయుట మానవదద్ని సమూయేలునొదద్ మనవిచేసిరి 

1 సమూయేలు 12:19 => సమూయేలుతో ఇటల్నిరి రాజును నియమించుమని మేము అడుగుటచేత 

మా పాపములనిన్టిని మించిన కీడు మేము చేసితివిు. కాబటిట్ మేము మరణము కాకుండ నీ 

దాసులమైన మా కొరకు నీ దేవుడైన యెహోవాను పార్రిథ్ంచుము. 

1 సమూయేలు 12:23 => నా మటుట్కు నేను మీ నిమితత్ము పార్రథ్న చేయుట మానుటవలన 

యెహోవాకు విరోధముగ పాపము చేసినవాడనగుదును. అది నాకు దూరమగును గాక. కాని శేర్షఠ్మైన 

చకక్ని మారగ్మును మీకు బోధింతును. 

2 సమూయేలు 24:17 => దావీదు జనులను నాశనము చేసిన దూతను కనుగొని యెహోవాను 

ఈలాగు పార్రిథ్ంచెను చితత్గించుము; పాపము చేసినవాడను నేనే; దురామ్రగ్ముగా పర్వరిత్ంచినవాడను 

నేనే; గొఱ ఱ్లవంటి వీరేమి చేసిరి? ననున్ను నా తండిర్ యింటివారిని శికిష్ంచుము. 

1 రాజులు 13:6 => అపుప్డు రాజు నా చెయియ్ మునుపటివలె బాగగునటుల్ నీ దేవుడైన యెహోవా 

సముఖమందు నాకొరకు వేడుకొనుమని ఆ దైవజనుని బతిమాలుకొనగా, దైవజనుడు యెహోవాను 

బతిమాలుకొనెను గనుక రాజు చెయియ్ మరల బాగై మునుపటివలె ఆయెను. 

2 రాజులు 5:11 => అందుకు నయమాను కోపము తెచుచ్కొని తిరిగిపోయి యిటల్నెను అతడు 

నాయొదద్కు వచిచ్ నిలిచి,తన దేవుడైన యెహోవా నామమునుబటిట్ తన చెయియ్ రోగముగా ఉనన్ 

సథ్లముమీద ఆడించి కుషఠ్రోగమును మానుప్నని నేననుకొంటిని. 

2 రాజులు 19:2 => గృహనిరావ్హకుడగు ఎలాయ్కీమును, శాసిత్ షెబాన్ను, యాజకులలో పెదద్లను, 

ఆమోజు కుమారుడును పర్వకత్యునైన యెషయాయొదద్కు పంపెను. 

2 రాజులు 19:3 => వీరు గోనెపటట్ కటుట్కొని అతనియొదద్కు వచిచ్ అతనితో ఇటల్నిరి హిజిక్యా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా ఈ దినము శర్మయు శిక్షయు దూషణయు గల దినము;పిలల్లు పుటట్వచిచ్రి గాని 

కనుటకు శకిత్ చాలదు. 

2 రాజులు 19:4 => జీవముగల దేవుని దూషించుటకై అషూష్రు రాజైన తన యజమానునిచేత 

పంపబడిన రబా ష్కే పలికిన మాటలనిన్యు నీ దేవుడైన యెహోవా ఒకవేళ ఆలకించి, నీ దేవుడైన 
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యెహోవాకు వినబడియునన్ ఆ మాటలనుబటిట్ ఆయన అషూష్రు రాజును గదిద్ంచునేమో కాబటిట్ నిలిచిన 

శేషముకొరకు నీవు హెచుచ్గా పార్రథ్న చేయుము. 

యోబు 42:8 => కాబటిట్ యేడు ఎడల్ను ఏడు పొటే ట్ళల్ను మీరు తీసికొని, నా సేవకుడైన యోబునొదద్కు 

పోయి మీ నిమితత్ము దహనబలి అరిప్ంపవలెను. అపుప్డు నా సేవకుడైన యోబు మీ నిమితత్ము పార్రథ్న 

చేయును. మీ అవివేకమునుబటిట్ మిముమ్ను శికిష్ంపక యుండునటుల్ నేను అతనిని మాతర్ము 

అంగీకరించెదను; ఏలయనగా నా సేవకుడైన యోబు పలికినటుల్ మీరు ననున్గూరిచ్ యుకత్మైనది 

పలుకలేదు. 

యిరిమ్యా 14:11 => మరియు యెహోవా నాతో ఇటల్నెను వారికి మేలు కలుగునటుల్ ఈ పర్జల 

నిమితత్ము పార్రథ్న చేయకుము. 

యిరిమ్యా 15:1 => అపుప్డు యెహోవా నాకీలాగు సెలవిచెచ్ను మోషేయు సమూయేలును 

నాయెదుట నిలువబడినను ఈ పర్జలను అంగీకరించుటకు నాకు మనసుస్ండదు, నాసనిన్ధి 

నుండకుండ వారిని వెళల్గొటుట్ము. 

యిరిమ్యా 27:18 => వారు పర్వకత్లైనయెడల, యెహోవా వాకుక్ వారికి తోడైయుండినయెడల, 

యెహోవా మందిరములోను యూదారాజు మందిరములోను యెరూషలేములోను శేషించియుండు 

ఉపకరణములు బబులోనునకు కొనిపోబడకుండునటుల్ వారు సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాను 

బతిమాలుకొనుట మేలు. 

యాకోబు 5:14 => మీలో ఎవడైనను రోగియై యునాన్డా? అతడు సంఘపు పెదద్లను 

పిలిపింపవలెను; వారు పర్భువు నామమున అతనికి నూనె రాచి అతని కొరకు పార్రథ్న చేయవలెను. 

యాకోబు 5:15 => విశావ్ససహితమైన పార్రథ్న ఆ రోగిని సవ్సథ్పరచును, పర్భువు అతని లేపును; 

అతడు పాపములు చేసినవాడైతే పాపక్షమాపణ నొందును.  

యాకోబు 5:16 => మీ పాపములను ఒకనితోనొకడు ఒపుప్కొనుడి; మీరు సవ్సథ్త పొందునటుల్ 

ఒకనికొరకు ఒకడు పార్రథ్న చేయుడి. నీతిమంతుని విజాఞ్పన మనఃపూరవ్కమైనదై బహు బలము గలదై 

యుండును. 

1 యోహాను 5:16 => సకల దురీ ణ్తియు పాపము; అయితే మరణకరము కాని పాపము కలదు. 
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పర్కటన 11:5 => ఎవడైనను వారికి హానిచేయ నుదేద్శించినయెడల వారి నోటనుండి అగిన్ బయలు 

వెడలి వారి శతుర్వులను దహించివేయును గనుక ఎవడైనను వారికి హానిచేయ నుదేద్శించినయెడల 

ఆలాగున వాడు చంపబడవలెను. 

పర్కటన 11:6 => తాము పర్వచింపు దినములు వరష్ము కురువకుండ ఆకాశమును మూయుటకు 

వారికి అధికారము కలదు. మరియు వారికిషట్మైనపుప్డెలల్ నీళుల్ రకత్ముగా చేయుటకును, 

నానావిధములైన తెగుళల్తో భూమిని బాధించుటకును వారికి అధికారము కలదు. 

ఆదికాండము 20:18 => ఏలయనగా అబార్హాము భారయ్యైన శారానుబటిట్ దేవుడు అబీమెలెకు 

ఇంటిలో పర్తి గరభ్మును మూసియుండెను. 

ఆదికాండము 2:17 => అయితే మంచి చెడ డ్ల తెలివినిచుచ్ వృక్ష ఫలములను తినకూడదు; నీవు 

వాటిని తినుదినమున నిశచ్యముగా చచెచ్దవని నరుని కాజాఞ్పించెను.  

ఆదికాండము 12:17 => అయితే యెహోవా అబార్ము భారయ్యయిన శారయినిబటిట్ ఫరోను అతని 

యింటివారిని మహావేదనలచేత బాధించెను. 

యోబు 34:19 => రాజులయెడల పక్షపాతము చూపనివానితోను బీదలకనన్ ధనముగలవారిని 

ఎకుక్వగా చూడని వానితోను ఆలాగు పలుకుట తగునా? వారందరు ఆయన నిరిమ్ంచినవారు కారా? 

కీరత్ నలు 1 0 5 : 1 4 = > నేనభిషేకించినవారిని ముటట్కూడదనియు నా పర్వకత్ లకు 

కీడుచేయకూడదనియు ఆయన ఆజఞ్ ఇచిచ్ 

యెహెజేక్లు 3:18 => అవశయ్ముగా నీవు మరణమవుదువని నేను దురామ్రుగ్నిగూరిచ్ ఆజఞ్ ఇయయ్గా 

నీవు అతనిని హెచచ్రిక చేయకయు, అతడు జీవించునటుల్ తన దురామ్రగ్తను విడిచిపెటట్వలెనని వానిని 

హెచచ్రిక చేయకయు నుండినయెడల ఆ దురామ్రుగ్డు తాను చేసిన దోషమునుబటిట్ మరణమవును గాని 

అతని రకత్మునకు నినున్ ఉతత్రవాదిగా ఎంచుదును. 

యెహెజేక్లు 33:8 => దురామ్రుగ్డా, నీవు నిశచ్యముగా మరణము నొందుదువు అని దురామ్రుగ్నికి 

నేను సెలవియయ్గా, అతడు తన దురామ్రగ్తను విడిచి జాగర్తత్పడునటుల్ నీవు ఆ దురామ్రుగ్నికి నా మాట 

తెలియజేయనియెడల ఆ దురామ్రుగ్డు తన దోషమునుబటిట్ మరణము నొందును గాని అతని 

పార్ణమునుగూరిచ్ నినున్ విచారణ చేయుదును. 
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యెహెజేక్లు 33:14 => మరియు నిజముగా మరణము నొందుదువని దురామ్రుగ్నికి నేను 

సెలవియయ్గా అతడు తన పాపము విడిచి, నీతి నాయ్యములను అనుసరించుచు 

యెహెజేక్లు 33:15 => కుదువసొముమ్ను మరల అపప్గించుచు, తాను దొంగిలినదానిని మరల 

ఇచిచ్వేసి పాపము జరిగింపకయుండి, జీవాధారములగు కటట్డలను అనుసరించినయెడల అతడు 

మరణమునొందక అవశయ్ముగా బర్దుకును. 

యెహెజేక్లు 33:16 => అతడు చేసిన పాపములలో ఏదియు అతని విషయమై జాఞ్పకమునకు 

తేబడదు, అతడు నీతినాయ్యములను అనుసరించెను గనుక నిశచ్యముగా అతడు బర్దుకును. 

హెబీర్యులకు 13:4 => వివాహము అనిన్ విషయములలో ఘనమైనదిగాను, పానుపు 

నిషక్లమ్షమైనదిగాను ఉండవలెను; వేశాయ్సంగులకును వయ్భిచారులకును దేవుడు తీరుప్ తీరుచ్ను. 

ఆదికాండము 12:15 => ఫరో యొకక్ అధిపతులు ఆమెను చూచి ఫరో యెదుట ఆమెను పొగడిరి 

గనుక ఆ సతరీ ఫరో యింటికి తేబడెను. 

సంఖాయ్కాండము 16:32 => భూమి తన నోరు తెరచి వారిని వారి కుటుంబములను కోరహు 

సంబంధులందరిని వారి సమసత్ సంపాదయ్మును మింగివేసెను. 

సంఖాయ్కాండము 16:33 => వారును వారి సంబంధులందరును పార్ణముతో పాతాళములో కూలిరి; 

భూమి వారిని మింగివేసెను; వారు సమాజములో ఉండకుండ నశించిరి. 

2 సమూయేలు 24:17 => దావీదు జనులను నాశనము చేసిన దూతను కనుగొని యెహోవాను 

ఈలాగు పార్రిథ్ంచెను చితత్గించుము; పాపము చేసినవాడను నేనే; దురామ్రగ్ముగా పర్వరిత్ంచినవాడను 

నేనే; గొఱ ఱ్లవంటి వీరేమి చేసిరి? ననున్ను నా తండిర్ యింటివారిని శికిష్ంచుము. 

ఆదికాండము 20:3 => అయినను రాతిర్వేళ దేవుడు సవ్పన్మందు అబీమెలెకు నొదద్కు వచిచ్నీవు నీ 

యింట చేరుచ్కొనిన సతరీ ఒక పురుషునికి భారయ్ గనుక ఆమె నిమితత్ము నీవు చచిచ్నవాడవు సుమా అని 

చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 20:14 => అబీమెలెకు గొఱ ఱ్లను గొడల్ను దాసదాసీ జనులను రపిప్ంచి, 

అబార్హాముకిచిచ్ అతని భారయ్యైన శారాను అతనికి తిరిగి అపప్గించెను. 
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ఆదికాండము 20:17 => అబార్హాము దేవుని పార్రిథ్ంపగా దేవుడు అబీమెలెకును అతని భారయ్ను 

అతని దాసీలను బాగుచేసెను; వారు పిలల్లు కనిరి. 

ఆదికాండము 28:12 => అపుప్డతడు ఒక కల కనెను. అందులో ఒక నిచెచ్న భూమిమీద 

నిలుపబడియుండెను; దాని కొన ఆకాశమునంటెను; దానిమీద దేవుని దూతలు ఎకుక్చు 

దిగుచునుండిరి. 

ఆదికాండము 38:24 => రమారమి మూడు నెలలైన తరువాత నీ కోడలగు తామారు జారతవ్ము 

చేసెను; అంతేకాక ఆమె జారతవ్మువలన గరభ్వతియైనదని యూదాకు తెలుపబడెను. అపుప్డు 

యూదా ఆమెను బయటికి తీసికొనిరండి, ఆమెను కాలిచ్వేయవలెనని చెపెప్ను. 

సంఖాయ్కాండము 12:6 => వారిదద్రు రాగా ఆయన నా మాటలు వినుడి; మీలో పర్వకత్ 

యుండినయెడల యెహోవానగు నేను దరశ్నమిచిచ్ అతడు ననున్ తెలిసికొనునటుల్ కలలో అతనితో 

మాటలాడుదును. నా సేవకుడైన మోషే అటిట్వాడుకాడు.  

సంఖాయ్కాండము 21:7 => కాబటిట్ పర్జలు మోషేయొదద్కు వచిచ్ మేము యెహోవాకును నీకును 

విరోధముగా మాటలాడి పాపము చేసితివిు; యెహోవా మామధయ్నుండి ఈ సరప్ములను 

తొలగించునటుల్ ఆయనను వేడుకొనుమనిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:18 => ఎఫార్యిము మనషే ష్ ఇశాశ్ఖారు జెబూలూను దేశములనుండి 

వచిచ్న జనులలో చాలామంది తముమ్ను తాము పర్తిషిఠ్ంచుకొనకయే విధివిరుదధ్ముగా పసాక్ను 

భుజింపగా హిజిక్యా 

కీరత్నలు 105:15 => ఆయన ఎవరినైనను వారికి హింస చేయనియయ్లేదు ఆయన వారికొరకు 

రాజులను గదిద్ంచెను. 

మతత్యి 2:12 => తరువాత హేరోదు నొదద్కు వెళల్వదద్ని సవ్పన్మందు దేవునిచేత బోధింపబడినవారై 

వారు మరియొక మారగ్మున తమ దేశమునకు తిరిగి వెళి ల్రి. 

మతత్యి 10:41 => పర్వకత్ అని పర్వకత్ను చేరుచ్కొనువాడు పర్వకత్ ఫలము పొందును; నీతిమంతుడని 

నీతిమంతుని చేరుచ్కొనువాడు నీతిమంతుని ఫలము పొందును. 
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యోహాను 9:31 => దేవుడు పాపుల మనవి ఆలకింపడని యెరుగుదుము; ఎవడైనను దేవభకుత్డై 

యుండి ఆయన చితత్ము చొపుప్న జరిగించినయెడల ఆయన వాని మనవి ఆలకించును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:25 => ఆ పర్వకత్లకును, దేవుడు అబార్హాముతో నీ సంతానమందు 

భూలోక వంశములనిన్యు ఆశీరవ్దింపబడునని చెపిప్ మీ పితరులతో చేసిన నిబంధనకును, మీరు 

వారసులై యునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:24 => అందుకు సీమోను మీరు చెపిప్నవాటిలో ఏదియు నా మీదికి 

రాకుండ మీరే నాకొరకు పర్భువును వేడుకొనుడని చెపెప్ను. 

యాకోబు 5:16 => మీ పాపములను ఒకనితోనొకడు ఒపుప్కొనుడి; మీరు సవ్సథ్త పొందునటుల్ 

ఒకనికొరకు ఒకడు పార్రథ్న చేయుడి. నీతిమంతుని విజాఞ్పన మనఃపూరవ్కమైనదై బహు బలము గలదై 

యుండును. 

వచనము 8 

తెలల్వారినపుప్డు అబీమెలెకు లేచి తన సేవకులందరిని పిలిపించి ఈ సంగతులనిన్యు వారికి 

వినిపించినపుప్డు ఆ మనుషుయ్లు మిగుల భయపడిరి. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 9 

అబీమెలెకు అబార్హామును పిలిపించి నీవు మాకు చేసిన పని యేమిటి? నీవు నా మీదికిని నా రాజయ్ము 

మీదికిని మహాపాతకము తెపిప్ంచునటుల్ నేను నీయెడల చేసిన పాపమేమిటి? చేయరాని కారయ్ములు 

నాకు చేసితివని అతనితో చెపెప్ను 

ఆదికాండము 12:18 => అపుప్డు ఫరో అబార్మును పిలిపించి నీవు నాకు చేసినది యేమిటి? ఈమె 

నీ భారయ్ అని నాకెందుకు తెలుపలేదు? 

ఆదికాండము 26:10 => అందుకు అబీమెలెకు నీవు మాకు చేసిన యీ పని యేమి? ఈ జనులలో 

ఎవడైన ఆమెతో నిరభ్యముగా శయనించవచుచ్నే. అపుప్డు నీవు మామీదికి పాతకము తెచిచ్పెటుట్ 

వాడవు గదా అనెను. 
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నిరగ్మకాండము 32:21 => అపుప్డు మోషే నీవు ఈ పర్జలమీదికి ఈ గొపప్ పాపము రపిప్ంచునటుల్ 

వారు నినున్ ఏమిచేసిరని అహరోనును నడుగగా 

నిరగ్మకాండము 32:35 => అహరోను కలిప్ంచిన దూడను పర్జలు చేయించినందున యెహోవా 

వారిని బాధపెటెట్ను. 

యెహోషువ 7:25 => అపుప్డు యెహోషువ నీవేల మముమ్ను బాధ పరిచితివి? నేడు యెహోవా నినున్ 

బాధపరచుననగా ఇశార్యేలీయులందరు వానిని రాళల్తో చావగొటిట్రి; 

1 సమూయేలు 26:18 => నా యేలినవాడు తన దాసుని ఈలాగు ఎందుకు తరుముచునాన్డు? 

నేనేమి చేసితిని? నావలన ఏ కీడు నీకు సంభవించును? 

1 సమూయేలు 26:19 => రాజా నా యేలినవాడా, నీ దాసుని మాటలు వినుము. నామీద 

పడవలెనని యెహోవా నినున్ పేర్రేపించిన యెడల నైవేదయ్ము చేసి ఆయనను శాంతిపరచవచుచ్ను. 

అయితే నరులెవరైనను నినున్ పేర్రేపించినయెడల వారు యెహోవా దృషిట్కి శాపగర్సుత్లగుదురు. వారు 

నీవు దేశమును విడిచి అనయ్దేవతలను పూజించుమని నాతో చెపిప్, యెహోవా సావ్సథ్య్మునకు 

హతుత్కొనకుండ ననున్ వెలివేయుచునాన్రు. 

సామెతలు 28:10 => యథారథ్వంతులను దురామ్రగ్మందు చొపిప్ంచువాడు తాను తర్వివ్న గోతిలో 

తానే పడును యథారథ్వంతులు మేలైనదానిని సవ్తంతిర్ంచుకొందురు. 

ఆదికాండము 38:24 => రమారమి మూడు నెలలైన తరువాత నీ కోడలగు తామారు జారతవ్ము 

చేసెను; అంతేకాక ఆమె జారతవ్మువలన గరభ్వతియైనదని యూదాకు తెలుపబడెను. అపుప్డు 

యూదా ఆమెను బయటికి తీసికొనిరండి, ఆమెను కాలిచ్వేయవలెనని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 39:9 => నీవు అతని భారయ్వైనందున నినున్ తపప్ మరి దేనిని నా కపప్గింపక 

యుండలేదు. కాబటిట్ నేనెటుల్ ఇంత ఘోరమైన దుషాక్రయ్ము చేసి దేవునికి విరోధముగా పాపము కటుట్ 

కొందునని తన యజమానుని భారయ్తో అనెను. 

లేవీయకాండము 20:10 => పరుని భారయ్తో వయ్భిచరించిన వానికి, అనగా తన పొరుగువాని 

భారయ్తో వయ్భిచరించిన వానికిని ఆ వయ్భిచారిణికిని మరణశిక్ష విధింపవలెను. 
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2 సమూయేలు 12:5 => దావీదు ఈ మాట విని ఆ మనుషుయ్నిమీద బహుగా కోపించు కొని 

యెహోవా జీవముతోడు నిశచ్యముగా ఈ కారయ్ము చేసినవాడు మరణపాతుర్డు. 

2 సమూయేలు 12:10 => నీవు ననున్ లక్షయ్ము చేయక హితీత్యుడగు ఊరియా భారయ్ను నీకు 

భారయ్యగునటుల్ తీసికొనినందున నీ యింటివారికి సదాకాలము యుదధ్ము కలుగును. 

2 సమూయేలు 12:11 => నా మాట ఆలకించుము; యెహోవానగు నేను సెలవిచుచ్నదేమనగా నీ 

యింటివారి మూలముననే నేను నీకు అపాయము పుటిట్ంతును; నీవు చూచుచుండగా నేను నీ 

భారయ్లను తీసి నీ చేరువవాని కపప్గించెదను. 

రోమీయులకు 2:11 => దేవునికి పక్షపాతము లేదు. ధరమ్శాసత్రము లేక పాపము చేసినవారందరు 

ధరమ్శాసత్రము లేకయే నశించెదరు; 

హెబీర్యులకు 13:4 => వివాహము అనిన్ విషయములలో ఘనమైనదిగాను, పానుపు 

నిషక్లమ్షమైనదిగాను ఉండవలెను; వేశాయ్సంగులకును వయ్భిచారులకును దేవుడు తీరుప్ తీరుచ్ను. 

ఆదికాండము 34:7 => యాకోబు కుమారులు ఆ సంగతి విని పొలములోనుండి వచిచ్రి. అతడు 

యాకోబు కుమారెత్తో శయనించి ఇశార్యేలు జనములో అవమానకరమైన కారయ్ము చేసెను; అది 

చేయరాని పని గనుక ఆ మనుషుయ్లు సంతాపము పొందిరి, వారికి మిగుల కోపము వచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 13:12 => ఆమె నా అనాన్, ననున్ అవమానపరచకుము; ఈలాగు చేయుట 

ఇశార్యేలీయులకు తగదు, ఇటిట్ జారకారయ్ము నీవు చేయవదుద్, నా యవమానము నేనెకక్డ 

దాచుకొందును? 

తీతుకు 1:11 => వారి నోళుల్ మూయింపవలెను. అటిట్వారు ఉపదేశింపకూడనివాటిని దురాల్భము 

కొరకు ఉపదేశించుచు, కుటుంబములకు కుటుంబములనే పాడుచేయుచునాన్రు. 

ఆదికాండము 31:26 => అపుప్డు లాబాను యాకోబుతో నీవేమి చేసితివి? ననున్ మోసపుచిచ్, కతిత్తో 

చెరపటట్బడిన వారినివలె నా కుమారెత్లను కొనిపోవనేల? 

ఆదికాండము 38:20 => తరువాత యూదా ఆ సతరీయొదద్నుండి ఆ కుదువను పుచుచ్కొనుటకు తన 

సేన్హితుడగు అదులాల్మీయునిచేత మేకపిలల్ను పంపినపుప్డు ఆమె అతనికి కనబడలేదు. 
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లేవీయకాండము 4:2 => నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము యెహోవా ఆజఞ్లనిన్టిలో దేని 

విషయమైనను ఎవరైన పొరబాటున చేయరాని కారయ్ములు చేసి పాపియైనయెడల, ఎటల్నగా 

1 రాజులు 15:26 => అతడు యెహోవా దృషిట్కి కీడుచేసి తన తండిర్ నడిచిన మారగ్మందు నడిచి, 

అతడు దేనిచేత ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకై కారకుడాయెనో ఆ పాపమును అనుసరించి 

పర్వరిత్ంచెను. 

2 రాజులు 10:29 => అయితే ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకు నెబాతు కుమారుడైన 

యరొబాము కారకుడైనటుల్ యెహూకూడ అందుకు కారకుడై, బేతేలు దాను అను సథ్లములందునన్ 

బంగారుదూడలను అనుసరించుట మానలేదు. 

2 రాజులు 17:21 => ఆయన ఇశార్యేలు గోతర్ములను దావీదు ఇంటివారిలోనుండి 

విడగొటిట్వేయగా వారు నెబాతు కుమారుడైన యరొబామును రాజుగా చేసికొనిరి. ఈ యరొబాము 

ఇశార్యేలువారు యెహోవాను అనుసరింపకుండ ఆయనమీద వారిని తిరుగబడచేసి, వారు 

ఘోరపాపము చేయుటకు కారకుడాయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:3 => అందుకు యోవాబు రాజా నా యేలినవాడా, యెహోవా తన 

జనులను ఇపుప్డునన్వారికంటె నూరంతలు ఎకుక్వమందిని చేయునుగాక; వారందరు నా యేలినవాని 

దాసులుకారా? నా యేలినవానికి ఈ విచారణ యేల? ఇది జరుగవలసిన హేతువేమి? జరిగినయెడల 

ఇశార్యేలీయులకు శిక్ష కలుగును అని మనవిచేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 16:3 => నా తండిర్కిని నీ తండిర్కిని కలిగియునన్టుల్ నాకును నీకును సంధి 

కలిగియునన్ది, వెండిని బంగారమును నీకు పంపియునాన్ను, ఇశార్యేలు రాజైన బయెషా ననున్ విడిచి 

ఆవలికి పోవునటుల్గా నీవు అతనితో చేసియునన్ సంధిని భంగము చేయుమని వరత్మానము చేసెను. 

యోబు 31:11 => అది దుషాక్మకారయ్ము అది నాయ్యాధిపతులచేత శిక్ష నొందతగిన నేరము 

రోమీయులకు 4:2 => అబార్హాము కిర్యల మూలముగా నీతిమంతుడని తీరచ్బడినయెడల అతనికి 

అతిశయ కారణము కలుగును గాని అది దేవుని యెదుట కలుగదు. 
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1 కొరిందీయులకు 8:12 => ఈలాగు సహోదరులకు విరోధముగా పాపము చేయుటవలనను, వారి 

బలహీనమైన మనసాస్కిష్ని నొపిప్ంచుటవలనను, మీరు కీర్సుత్నకు విరోధముగా పాపము 

చేయువారగుచునాన్రు. 

యాకోబు 3:10 => ఒకక్నోటనుండియే ఆశీరవ్చనమును శాపవచనమును బయలువెళుల్ను; నా 

సహోదరులారా, యీలాగుండకూడదు. 

వచనము 10 

మరియు అబీమెలెకు నీవేమి చూచి ఈ కారయ్ము చేసితివని అబార్హాము నడుగగా 

ఆదికాండము 12:18 => అపుప్డు ఫరో అబార్మును పిలిపించి నీవు నాకు చేసినది యేమిటి? ఈమె 

నీ భారయ్ అని నాకెందుకు తెలుపలేదు? 

ఆదికాండము 26:10 => అందుకు అబీమెలెకు నీవు మాకు చేసిన యీ పని యేమి? ఈ జనులలో 

ఎవడైన ఆమెతో నిరభ్యముగా శయనించవచుచ్నే. అపుప్డు నీవు మామీదికి పాతకము తెచిచ్పెటుట్ 

వాడవు గదా అనెను. 

ఆదికాండము 31:26 => అపుప్డు లాబాను యాకోబుతో నీవేమి చేసితివి? ననున్ మోసపుచిచ్, కతిత్తో 

చెరపటట్బడిన వారినివలె నా కుమారెత్లను కొనిపోవనేల? 

2 దినవృతాత్ంతములు 16:3 => నా తండిర్కిని నీ తండిర్కిని కలిగియునన్టుల్ నాకును నీకును సంధి 

కలిగియునన్ది, వెండిని బంగారమును నీకు పంపియునాన్ను, ఇశార్యేలు రాజైన బయెషా ననున్ విడిచి 

ఆవలికి పోవునటుల్గా నీవు అతనితో చేసియునన్ సంధిని భంగము చేయుమని వరత్మానము చేసెను. 

వచనము 11 

అబార్హాము ఈ సథ్లమందు దేవుని భయము ఏమాతర్మును లేదు గనుక నా భారయ్ నిమితత్ము ననున్ 

చంపుదురనుకొని చేసితిని. 
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ఆదికాండము 22:12 => అపుప్డు ఆయన ఆ చినన్వానిమీద చెయియ్ వేయకుము; అతనినేమియు 

చేయకుము; నీకు ఒకక్డైయునన్ నీ కుమారుని నాకియయ్ వెనుతీయలేదు గనుక నీవు దేవునికి 

భయపడువాడవని యిందువలన నాకు కనబడుచునన్దనెను 

ఆదికాండము 42:18 => మూడవ దినమున యోసేపు వారిని చూచి నేను దేవునికి భయపడువాడను; 

మీరు బర్దుకునటుల్ దీని చేయుడి. 

నెహెమాయ్ 5:15 => అయితే నాకు ముందుగా నుండిన అధికారులు జనులయొదద్నుండి ఆహారమును 

దార్కాష్రసమును నలువది తులముల వెండిని తీసికొనుచు వచిచ్రి; వారి పనివారు సహా జనుల మీద 

భారము మోపుచు వచిచ్రి, అయితే దేవుని భయముచేత నేనాలాగున చేయలేదు. 

యోబు 1:1 => ఊజు దేశమునందు యోబు అను ఒక మనుషుయ్డుండెను. అతడు 

యథారథ్వరత్నుడును , నాయ్యవంతుడునై దేవునియందు భయభకుత్లు కలిగి చెడుతనము 

విసరిజ్ంచినవాడు. 

యోబు 28:28 => మరియు యెహోవా యందలి భయభకుత్లే జాఞ్నమనియు దుషట్తవ్ము విడచుటయే 

వివేకమనియు ఆయన నరులకు సెలవిచెచ్ను. 

కీరత్నలు 14:4 => యెహోవాకు పార్రథ్న చేయక ఆహారము మింగునటుల్ నా పర్జలను మింగుచు 

పాపము చేయువారికందరికిని తెలివి లేదా? పాపము చేయువారు బహుగా భయపడుదురు. 

కీరత్నలు 36:1 => భకిత్హీనుల హృదయములో అతికర్మము దేవోకిత్వలె పలుకుచునన్ది వాని 

దృషిట్యెదుట దేవుని భయము బొతిత్గాలేదు. 

కీరత్నలు 36:2 => వాని దోషము బయలుపడి అసహయ్ముగా కనబడువరకు అది వాని దృషిట్యెదుట 

వాని ముఖసుత్తి చేయుచునన్ది.  

కీరత్నలు 36:3 => వాని నోటి మాటలు పాపమునకును కపటమునకును ఆసప్దములు బుదిధ్గలిగి 

పర్వరిత్ంపను మేలుచేయను వాడు మానివేసియునాన్డు. 

కీరత్నలు 36:4 => వాడు మంచముమీదనే పాపయోచనను యోచించును వాడు కానినడతలు 

నడచువాడు చెడుతనము వానికి అసహయ్ము కాదు.  
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సామెతలు 1:7 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట తెలివికి మూలము మూరు ఖ్లు 

జాఞ్నమును ఉపదేశమును తిరసక్రించుదురు. 

సామెతలు 2:5 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట యెటిట్దో నీవు గర్హించెదవు 

దేవుని గూరిచ్న విజాఞ్నము నీకు లభించును. 

సామెతలు 8 :13 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలిగియుండుట చెడుతనము 

నసహియ్ంచుకొనుటయే. గరవ్ము అహంకారము దురామ్రగ్త కుటిలమైన మాటలు నాకు అసహయ్ములు.  

సామెతలు 16:6 => కృపాసతయ్ములవలన దోషమునకు పార్యశిచ్తత్ము కలుగును యెహోవాయందు 

భయభకుత్లు కలిగియుండుటవలన మనుషుయ్లు చెడుతనమునుండి తొలగిపోవుదురు. 

రోమీయులకు 3:18 => వారి కనున్లయెదుట దేవుని భయము లేదు. 

ఆదికాండము 12:12 => ఐగుపీత్యులు నినున్ చూచి యీమె అతని భారయ్ అని చెపిప్ ననున్ చంపి 

నినున్ బర్దుకనిచెచ్దరు. 

ఆదికాండము 26:7 => ఆ చోటి మనుషుయ్లు అతని భారయ్ను చూచి ఆమె యెవరని అడిగినపుప్డు 

అతడు ఆమె నా సహోదరి అని చెపెప్ను; ఎందుకనగా రిబాక్ చకక్నిది గనుక ఈ చోటి మనుషుయ్లు 

ఆమె నిమితత్ము ననున్ చంపుదురేమో అనుకొని తన భారయ్ అని చెపుప్టకు భయపడెను. 

ఆదికాండము 20:14 => అబీమెలెకు గొఱ ఱ్లను గొడల్ను దాసదాసీ జనులను రపిప్ంచి, 

అబార్హాముకిచిచ్ అతని భారయ్యైన శారాను అతనికి తిరిగి అపప్గించెను. 

ఆదికాండము 21:10 => ఈ దాసిని దీని కుమారుని వెళల్గొటుట్ము; ఈ దాసి కుమారుడు నా 

కుమారుడైన ఇసాస్కుతో వారసుడై యుండడని అబార్హాముతో అనెను. 

ఆదికాండము 31:31 => యాకోబు నీవు బలవంతముగా నాయొదద్నుండి నీ కుమారెత్లను 

తీసికొందువేమో అనుకొని భయపడితిని 

నిరగ్మకాండము 1:17 => అయితే ఆ మంతర్సానులు దేవునికి భయపడి, ఐగుపుత్ రాజు 

తమకాజాఞ్పించినటుల్ చేయక మగపిలల్లను బర్దుకనియయ్గా  
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నిరగ్మకాండము 20:20 => అందుకు మోషే భయపడకుడి; మిముమ్ పరీకిష్ంచుటకును, మీరు 

పాపము చేయకుండునటుల్ ఆయన భయము మీకు కలుగుటకును, దేవుడు వేంచేసెనని పర్జలతో 

చెపెప్ను. 

లేవీయకాండము 25:17 => మీరు ఒకరినొకరు బాధింపక నీ దేవునికి భయపడవలెను. నేను మీ 

దేవుడనైన యెహోవాను. 

నాయ్యాధిపతులు 15:18 => అపుప్డతడు మికిక్లి దపిప్గొనినందున యెహోవాకు మొఱ ఱ్పెటిట్ నీవు నీ 

సేవకుని చేతివలన ఈ గొపప్ రక్షణను దయచేసిన తరువాత నేనిపుప్డు దపిప్చేతను చచిచ్, సునన్తి 

పొందనివారి చేతిలోనికి పడవలెనా? అని వేడుకొనగా 

నెహెమాయ్ 5:9 => మరియు నేను మీరు చేయునది మంచిది కాదు, మన శతుర్వులైన అనుయ్ల 

నిందనుబటిట్ మన దేవునికి భయపడి మీరు పర్వరిత్ంపకూడదా? 

యోబు 6:14 => కుర్ంగిపోయినవాడు సరవ్శకుత్డగు దేవునియందు భయభకుత్లు మానుకొనినను 

సేన్హితుడు వానికి దయచూపతగును. 

సామెతలు 29:25 => భయపడుటవలన మనుషుయ్లకు ఉరి వచుచ్ను యెహోవాయందు నమిమ్క 

యుంచువాడు సురకిష్తముగా నుండును. 

మలాకీ 3:5 => తీరుప్ తీరుచ్టకై నేను మీయొదద్కు రాగా, చిలల్ంగివాండర్ మీదను వయ్భిచారుల మీదను 

అపర్మాణికుల మీదను, నాకు భయపడక వారి కూలి విషయములో కూలివారిని విధవరాండర్ను 

తండిర్లేనివారిని బాధపెటిట్ పరదేశులకు అనాయ్యము చేయువారి మీదను దృఢముగా సాక్షయ్ము 

పలుకుదునని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

1 పేతురు 2:17 => అందరిని సనామ్నించుడి, సహోదరులను పేర్మించుడి, దేవునికి భయపడుడి, 

రాజును సనామ్నించుడి. 

వచనము 12 

అంతేకాక ఆమె నా చెలెల్లనుమాట నిజమే; ఆమె నా తండిర్ కుమారెత్గాని నా తలిల్ కుమారెత్ కాదు; ఆమె 

నాకు భారయ్యైనది. 
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ఆదికాండము 11:29 => అబార్మును నాహోరును వివాహము చేసికొనిరి. అబార్ము భారయ్ పేరు 

శారయి; నాహోరు భారయ్ పేరు మిలాక్, ఆమె మిలాక్కును ఇసాక్కును తండిర్యైన హారాను కుమారెత్. 

ఆదికాండము 12:13 => నీవలన నాకు మేలు కలుగునటుల్ను నినున్బటిట్ నేను బర్దుకునటుల్ను నీవు 

నా సహోదరివని దయచేసి చెపుప్మనెను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:22 => పర్తి విధమైన కీడునకును దూరముగా ఉండుడి. 

ఆదికాండము 26:7 => ఆ చోటి మనుషుయ్లు అతని భారయ్ను చూచి ఆమె యెవరని అడిగినపుప్డు 

అతడు ఆమె నా సహోదరి అని చెపెప్ను; ఎందుకనగా రిబాక్ చకక్నిది గనుక ఈ చోటి మనుషుయ్లు 

ఆమె నిమితత్ము ననున్ చంపుదురేమో అనుకొని తన భారయ్ అని చెపుప్టకు భయపడెను. 

లేవీయకాండము 20:17 => ఒకడు తన సహోదరిని, అనగా తన తండిర్ కుమారెత్నేగాని తన తలిల్ 

కుమారెత్నేగాని చేరుచ్కొని ఆమె దిసమొలను వాడును వాని దిసమొలను ఆమెయు చూచినయెడల అది 

దురనురాగము. వారికిని తమ జనులయెదుట మరణశిక్ష విధింపవలెను. వాడు తన సహోదరిని 

మానాచాఛ్దనమును తీసెను; తన దోషశిక్షను తాను భరించును. 

పరమగీతము 4:9 => నా సహోదరీ, పార్ణేశవ్రీ, నీవు నా హృదయమును వశపరచుకొంటివి ఒక 

చూపుతో నా హృదయమును వశపరచుకొంటివి . నీ హారములలో ఒకదానిచేత ననున్ 

వశపరచుకొంటివి.  

వచనము 13 

దేవుడు ననున్ నా తండిర్యిలుల్ విడిచి దేశాంతరము పోవునటుల్ చేసినపుప్డు నేను ఆమెను చూచి 

మనము పోవు పర్తి సథ్లమందు ఇతడు నా సహోదరుడని ననున్గూరిచ్ చెపుప్ము; నీవు నాకు 

చేయవలసిన ఉపకారమిదేయని చెపిప్తిననెను. 

ఆదికాండము 12:1 => యెహోవా నీవు లేచి నీ దేశమునుండియు నీ బంధువులయొదద్నుండియు నీ 

తండిర్ యింటినుండియు బయలుదేరి నేను నీకు చూపించు దేశమునకు వెళుల్ము. 

ఆదికాండము 12:9 => అబార్ము ఇంకా పర్యాణము చేయుచు దకిష్ణ దికుక్కు వెళె ల్ను. 
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ఆదికాండము 12:11 => అతడు ఐగుపుత్లో పర్వేశించుటకు సమీపించినపుప్డు అతడు తన 

భారయ్యయిన శారయితో ఇదిగో నీవు చకక్నిదానివని యెరుగుదును. 

ఆదికాండము 12:12 => ఐగుపీత్యులు నినున్ చూచి యీమె అతని భారయ్ అని చెపిప్ ననున్ చంపి 

నినున్ బర్దుకనిచెచ్దరు. 

ఆదికాండము 12:13 => నీవలన నాకు మేలు కలుగునటుల్ను నినున్బటిట్ నేను బర్దుకునటుల్ను నీవు 

నా సహోదరివని దయచేసి చెపుప్మనెను. 

ఆదికాండము 12:14 => అబార్ము ఐగుపుత్లో చేరినపుప్డు ఐగుపీత్యులు ఆ సతరీ మికిక్లి 

సౌందరయ్వతియయి యుండుట చూచిరి 

ఆదికాండము 12:15 => ఫరో యొకక్ అధిపతులు ఆమెను చూచి ఫరో యెదుట ఆమెను పొగడిరి 

గనుక ఆ సతరీ ఫరో యింటికి తేబడెను. 

ఆదికాండము 12:16 => అతడామెనుబటిట్ అబార్మునకు మేలుచేసెను; అందువలన అతనికి గొఱ ఱ్లు 

గొడుల్ మగగాడిదలు దాసులు పనికతెత్లు ఆడుగాడిదలు ఒంటెలు ఇయయ్బడెను. 

ఆదికాండము 12:17 => అయితే యెహోవా అబార్ము భారయ్యయిన శారయినిబటిట్ ఫరోను అతని 

యింటివారిని మహావేదనలచేత బాధించెను. 

ఆదికాండము 12:18 => అపుప్డు ఫరో అబార్మును పిలిపించి నీవు నాకు చేసినది యేమిటి? ఈమె 

నీ భారయ్ అని నాకెందుకు తెలుపలేదు? 

ఆదికాండము 12:19 => ఈమె నా సహోదరి అని యేల చెపిప్తివి? నేనామెను నా భారయ్గా 

చేసికొందునేమో అయితేనేమి, ఇదిగో నీ భారయ్; ఈమెను తీసికొని పొమమ్ని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 12:20 => మరియు ఫరో అతని విషయమై తన జనుల కాజాఞ్పించినందున వారు 

అతనిని అతని భారయ్ను అతనికి కలిగిన సమసత్మును పంపివేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:3 => నీవు నీ దేశమును నీ సవ్జనమును విడిచి బయలుదేరి, నేను నీకు 

చూపింపబోవు దేశమునకు రమమ్ని అతనితో చెపెప్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:4 => అపుప్డతడు కలీద్యుల దేశమును విడిచిపోయి హారానులో 

కాపురముండెను. అతని తండిర్ చనిపోయిన తరువాత, అకక్డ నుండి మీరిపుప్డు కాపురమునన్ యీ 

దేశమందు నివసించుటకై దేవుడతని తీసికొనివచెచ్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:5 => ఆయన ఇందులో అతనికి పాదము పటుట్నంత భూమినైనను 

సావ్సథ్య్ముగా ఇయయ్క, అతనికి కుమారుడు లేనపుప్డు అతనికిని, అతని తరువాత అతని 

సంతానమునకును దీనిని సావ్ధీనపరతునని అతనికి వాగాద్నము చేసెను. 

హెబీర్యులకు 11:8 => అబార్హాము పిలువబడినపుప్డు విశావ్సమునుబటిట్ ఆ పిలుపునకు లోబడి, 

తాను సావ్సథ్య్ముగా పొందనైయునన్ పర్దేశమునకు బయలువెళె ల్ను. మరియు ఎకక్డికి వెళల్వలెనో అది 

ఎరుగక బయలువెళె ల్ను 

1 సమూయేలు 23:21 => సౌలు వారితో ఇటల్నెను మీరు నాయందు కనికరపడినందుకై మీకు 

యెహోవా ఆశీరావ్దము కలుగును గాక. 

కీరత్నలు 64:5 => వారు దురాలోచన దృఢపరచుకొందురు చాటుగా ఉరుల నొడుడ్టకు 

యోచించుకొనుచు మనలను ఎవరు చూచెదరని చెపుప్కొందురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:9 => అందుకు పేతురు పర్భువు యొకక్ ఆతమ్ను శోధించుటకు మీరెందుకు 

ఏకీభవించితిరి? ఇదిగో నీ పెనిమిటిని పాతిపెటిట్నవారి పాదములు వాకిటనే యునన్వి; వారు నినున్ను 

మోసికొనిపోవుదురని ఆమెతో చెపెప్ను 

ఆదికాండము 12:13 => నీవలన నాకు మేలు కలుగునటుల్ను నినున్బటిట్ నేను బర్దుకునటుల్ను నీవు 

నా సహోదరివని దయచేసి చెపుప్మనెను. 

ఆదికాండము 26:7 => ఆ చోటి మనుషుయ్లు అతని భారయ్ను చూచి ఆమె యెవరని అడిగినపుప్డు 

అతడు ఆమె నా సహోదరి అని చెపెప్ను; ఎందుకనగా రిబాక్ చకక్నిది గనుక ఈ చోటి మనుషుయ్లు 

ఆమె నిమితత్ము ననున్ చంపుదురేమో అనుకొని తన భారయ్ అని చెపుప్టకు భయపడెను. 

వచనము 14 
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అబీమెలెకు గొఱ ఱ్లను గొడల్ను దాసదాసీ జనులను రపిప్ంచి, అబార్హాముకిచిచ్ అతని భారయ్యైన 

శారాను అతనికి తిరిగి అపప్గించెను. 

ఆదికాండము 20:11 => అబార్హాము ఈ సథ్లమందు దేవుని భయము ఏమాతర్మును లేదు గనుక 

నా భారయ్ నిమితత్ము ననున్ చంపుదురనుకొని చేసితిని. 

ఆదికాండము 12:16 => అతడామెనుబటిట్ అబార్మునకు మేలుచేసెను; అందువలన అతనికి గొఱ ఱ్లు 

గొడుల్ మగగాడిదలు దాసులు పనికతెత్లు ఆడుగాడిదలు ఒంటెలు ఇయయ్బడెను. 

ఆదికాండము 20:2 => అపుప్డు అబార్హాము తన భారయ్యైన శారానుగూరిచ్ ఈమె నా చెలెల్లని 

చెపెప్ను గనుక గెరారు రాజైన అబీమెలెకు శారాను పిలిపించి తన యింట చేరుచ్కొనెను. 

ఆదికాండము 20:7 => కాబటిట్ ఆ మనుషుయ్ని భారయ్ను తిరిగి అతని కపప్గించుము; అతడు పర్వకత్, 

అతడు నీ కొరకు పార్రథ్నచేయును, నీవు బర్దుకుదువు. నీవు ఆమెను అతని కపప్గించనియెడల నీవును 

నీవారందరును నిశచ్యముగా చచెచ్దరని తెలిసికొనుమని సవ్పన్మందు అతనితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 12:19 => ఈమె నా సహోదరి అని యేల చెపిప్తివి? నేనామెను నా భారయ్గా 

చేసికొందునేమో అయితేనేమి, ఇదిగో నీ భారయ్; ఈమెను తీసికొని పొమమ్ని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 12:20 => మరియు ఫరో అతని విషయమై తన జనుల కాజాఞ్పించినందున వారు 

అతనిని అతని భారయ్ను అతనికి కలిగిన సమసత్మును పంపివేసిరి. 

ఆదికాండము 21:23 => నీవు ననైన్నను నా పుతర్ పౌతార్దులనైనను వంచింపక, నేను నీకు చేసిన 

ఉపకారము చొపుప్న నాకును నీవు పరదేశివైయునన్ యీ దేశమునకు చేసెదనని దేవుని పేరట ఇకక్డ 

నాతో పర్మాణము చేయుమని చెపెప్ను.  

వచనము 15 

అపుప్డు అబీమెలెకు ఇదిగో నా దేశము నీ యెదుట నునన్ది. నీకిషట్మైన సథ్లమందు 

కాపురముండుమనెను. 
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ఆదికాండము 13:9 => ఈ దేశమంతయు నీ యెదుట నునన్దిగదా, దయచేసి ననున్ విడిచి వేరుగా 

నుండుము. నీవు ఎడమతటుట్నకు వెళి ల్నయెడల నేను కుడితటుట్కును, నీవు కుడితటుట్నకు వెళి ల్నయెడల 

నేను యెడమతటుట్నకును వెళుల్దునని లోతుతో చెపప్గా 

ఆదికాండము 34:10 => ఈ దేశము మీ యెదుట ఉనన్ది; ఇందులో మీరు నివసించి వాయ్పారము 

చేసి ఆసిత్ సంపాదించుకొనుడని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 47:6 => ఐగుపుత్ దేశము నీ యెదుట ఉనన్ది, ఈ దేశములోని మంచి పర్దేశమందు నీ 

తండిర్ని నీ సహోదరులను నివసింప చేయుము, గోషెను దేశములో వారు నివసింపవచుచ్ను, వారిలో 

ఎవరైన పర్జఞ్గలవారని నీకు తోచినయెడల నా మందలమీద వారిని అధిపతులగా నియమించుమని 

చెపెప్ను 

ఆదికాండము 24:51 => ఇదిగో రిబాక్ నీ యెదుట నునన్ది, ఆమెను తీసికొనిపొముమ్; యెహోవా 

సెలవిచిచ్న పర్కారము ఈమె నీ యజమానుని కుమారునికి భారయ్ అగును గాకని ఉతత్రమిచిచ్రి. 

ఆదికాండము 45:16 => యోసేపు యొకక్ సహోదరులు వచిచ్న వరత్మానము ఫరో యింటిలో 

వినబడెను. అది ఫరోకును అతని సేవకులకును ఇషట్ముగా నుండెను. 

ఆదికాండము 45:20 => ఐగుపుత్ దేశమంతటిలోనునన్ మంచి వసుత్వులు మీవే అగును గనుక మీ 

సామగిర్ని లక్షయ్పెటట్కుడని చెపుప్మనగా 

వచనము 16 

మరియు అతడు శారాతో ఇదిగో నీ అనన్కు నేను వెయియ్ రూపాయలిచిచ్యునాన్ను. ఇది నీయొదద్ నునన్ 

వారందరి దృషిట్కి పార్యశిచ్తత్ముగా నుండుటకై యిది నీ పక్షముగా ఇచిచ్యునాన్ను. ఈ 

విషయమంతటిలో నీకు నాయ్యము తీరిపోయినదనెను. 

ఆదికాండము 20:5 => ఈమె నా చెలెల్లని అతడు నాతో చెపప్లేదా? మరియు ఆమె కూడ అతడు నా 

అనన్ అనెను. నేనుచేతులతో ఏ దోషము చేయక యధారథ్హృదయముతో ఈ పని చేసితిననెను. 

సామెతలు 27:5 => లోలోపల పేర్మించుటకంటె బహిరంగముగా గదిద్ంచుట మేలు 
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ఆదికాండము 23:15 => నాకు నీకు అది యెంత? మృతిబొందిన నీ భారయ్ను పాతిపెటుట్మని 

అబార్హామున కుతత్రమిచెచ్ను; 

ఆదికాండము 23:16 => అబార్హాము ఎఫోర్ను మాట వినెను. కాబటిట్ హేతు కుమారులకు 

వినబడునటుల్ ఎఫోర్ను చెపిప్న వెల అనగా వరత్కులలో చెలుల్ నాలుగువందల తులముల వెండి 

అబార్హాము తూచి అతని కిచెచ్ను. 

ఆదికాండము 26:11 => అబీమెలెకు ఈ మనుషుయ్ని జోలికైనను ఇతని భారయ్ జోలికైనను వెళుల్వాడు 

నిశచ్యముగా మరణశిక్ష పొందునని తన పర్జలకందరికి ఆజాఞ్పింపగా 

ఆదికాండము 24:65 => మనలనెదురొక్నుటకు పొలములో నడుచుచునన్ ఆ మనుషుయ్డెవరని 

దాసుని నడుగగా అతడు ఇతడు నా యజమానుడని చెపెప్ను గనుక ఆమె ముసుకు వేసికొనెను.  

1 దినవృతాత్ంతములు 21:3 => అందుకు యోవాబు రాజా నా యేలినవాడా, యెహోవా తన 

జనులను ఇపుప్డునన్వారికంటె నూరంతలు ఎకుక్వమందిని చేయునుగాక; వారందరు నా యేలినవాని 

దాసులుకారా? నా యేలినవానికి ఈ విచారణ యేల? ఇది జరుగవలసిన హేతువేమి? జరిగినయెడల 

ఇశార్యేలీయులకు శిక్ష కలుగును అని మనవిచేసెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:4 => అయినను యోవాబు మాట చెలల్క రాజు మాటయే చెలెల్ను గనుక 

యోవాబు ఇశార్యేలు దేశమందంతట సంచరించి తిరిగి యెరూషలేమునకు వచిచ్ జనుల సంఖయ్ వెరసి 

దావీదునకు అపప్గించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:5 => ఇశార్యేలీయులందరిలో కతిత్ దూయువారు పదకొండు లక్షల 

మందియు యూదా వారిలో కతిత్ దూయువారు నాలుగు లక్షల డెబబ్దివేల మందియు సంఖయ్కు వచిచ్రి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:6 => రాజు మాట యోవాబునకు అసహయ్ముగా ఉండెను గనుక అతడు 

లేవి బెనాయ్మీను గోతర్ సంబంధులను ఆ సంఖయ్లో చేరచ్లేదు. 

సామెతలు 9:8 => అపహాసకుని గదిద్ంపకుము గదిద్ంచినయెడల వాడు నినున్ దేవ్షించును. జాఞ్నము 

గలవానిని గదిద్ంపగా వాడు నినున్ పేర్మించును. 

సామెతలు 9:9 => జాఞ్నము గలవానికి ఉపదేశము చేయగా వాడు మరింత జాఞ్నము నొందును 

నీతిగలవానికి బోధచేయగా వాడు జాఞ్నాభివృదిధ్ నొందును. 
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సామెతలు 12:1 => శిక్షను పేర్మించువాడు జాఞ్నమును పేర్మించువాడు గదిద్ంపును 

అసహియ్ంచుకొనువాడు పశుపార్యుడు 

సామెతలు 25:12 => బంగారు కరణ్భూషణమెటిట్దో అపరంజి ఆభరణమెటిట్దో వినువాని చెవికి 

జాఞ్నముగల ఉపదేశకుడు అటిట్వాడు. 

సామెతలు 27:5 => లోలోపల పేర్మించుటకంటె బహిరంగముగా గదిద్ంచుట మేలు 

యోనా 1:6 => అపుప్డు ఓడనాయకుడు అతనియొదద్కు వచిచ్, ఓయీ నిదర్బోతా, నీకేమి వచిచ్నది? 

లేచి నీ దేవుని పార్రిథ్ంచుము, మనము చావకుండ ఆ దేవుడు మనయందు కనికరించునేమో అనెను. 

పర్కటన 3:19 => నేను పేర్మించువారినందరిని గదిద్ంచి శికిష్ంచుచునాన్ను గనుక నీవు ఆసకిత్ కలిగి 

మారుమనసుస్ పొందుము. 

పరమగీతము 8:11 => బయలు హామోను నందు సాలొమోనుకొక దార్కాష్వనము కలదు అతడు 

దానిని కాపులకిచెచ్ను దాని ఫలములకు వచుచ్బడిగా ఒకొక్కక్డు వేయి రూపాయిలు తేవలెను.  

1 కొరిందీయులకు 11:10 => ఇందువలన దేవదూతలనుబటిట్ అధికార సూచన సతరీకి తలమీద 

ఉండవలెను. 

ఎఫెసీయులకు 5:11 => నిషఫ్లమైన అంధకార కిర్యలలో పాలివారై యుండక వాటిని ఖండించుడి. 

వచనము 17 

అబార్హాము దేవుని పార్రిథ్ంపగా దేవుడు అబీమెలెకును అతని భారయ్ను అతని దాసీలను బాగుచేసెను; 

వారు పిలల్లు కనిరి. 

ఆదికాండము 20:7 => కాబటిట్ ఆ మనుషుయ్ని భారయ్ను తిరిగి అతని కపప్గించుము; అతడు పర్వకత్, 

అతడు నీ కొరకు పార్రథ్నచేయును, నీవు బర్దుకుదువు. నీవు ఆమెను అతని కపప్గించనియెడల నీవును 

నీవారందరును నిశచ్యముగా చచెచ్దరని తెలిసికొనుమని సవ్పన్మందు అతనితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 29:31 => లేయా దేవ్షింపబడుట యెహోవా చూచి ఆమె గరభ్ము తెరిచెను, రాహేలు 

గొడార్లై యుండెను. 
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1 సమూయేలు 5:11 => కాగా జనులు ఫిలిషీత్యుల సరాద్రులనందరి పిలువనంపించి 

ఇశార్యేలీయుల దేవుని మందసము మనలను మన జనులను చంపకుండునటుల్ సవ్సాథ్నమునకు 

దానిని పంపించుడనిరి. దేవుని హసత్ము అకక్డ బహు భారముగా ఉండెను గనుక మరణభయము ఆ 

పటట్ణసుథ్లందరిని పటిట్యుండెను. 

1 సమూయేలు 5:12 => చావక మిగిలియునన్వారు గడ డ్ల రోగముచేత మొతత్బడిరి. ఆ పటట్ణసుథ్ల 

కేకలు ఆకాశమువరకు వినబడెను. 

ఎజార్ 6:10 => వారికి కావలసినదంతయు ఇయయ్వలెను. 

యోబు 42:9 => తేమానీయుడైన ఎలీఫజును, షూహీయుడైన బిలద్దును, నయమాతీయుడైన 

జోఫరును పోయి, యెహోవా తమకు ఆజాఞ్పించినటుల్ చేయగా యెహోవా వారిపక్షమున యోబును 

అంగీకరించెను. 

యోబు 42:10 => మరియు యోబు తన సేన్హితుల నిమితత్ము పార్రథ్న చేసినపుప్డు యెహోవా అతని 

కేష్మసిథ్తిని మరల అతనికి దయచేసెను. మరియు యోబునకు పూరవ్ము కలిగిన దానికంటె రెండంతలు 

అధికముగా యెహోవా అతనికి దయచేసెను. 

సామెతలు 15:8 => భకిత్హీనులు అరిప్ంచు బలులు యెహోవాకు హేయములు యథారథ్వంతుల 

పార్రథ్న ఆయనకు ఆనందకరము. 

సామెతలు 15:29 => భకిత్హీనులకు యెహోవా దూరసుథ్డు నీతిమంతుల పార్రథ్న ఆయన 

అంగీకరించును. 

యెషయా 45:11 => ఇశార్యేలు పరిశుదధ్ దేవుడగు సృషిట్కరత్యైన యెహోవా ఈ మాట 

సెలవిచుచ్చునాన్డు రాగలవాటినిగూరిచ్ ననన్డుగుదురా? నా కుమారులనుగూరిచ్యు నా 

హసత్కారయ్ములనుగూరిచ్యు నాకే ఆజాఞ్పింతురా? 

మతత్యి 7:7 => అడుగుడి మీకియయ్బడును. వెదకుడి మీకు దొరకును, తటుట్డి మీకు తీయబడును. 

మతత్యి 21:22 => మరియు మీరు పార్రథ్న చేయునపుప్డు వేటిని అడుగుదురో అవి (దొరకినవని) 

నమిమ్నయెడల మీరు వాటిననిన్టిని పొందుదురని వారితో చెపెప్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:24 => మరియు సమూయేలు మొదలుకొని యెందరు పర్వకత్లు 

పర్వచించిరో వారందరు ఈ దినమునుగూరిచ్ పర్కటించిరి. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:6 => దేనినిగూరిచ్యు చింతపడకుడి గాని పర్తి విషయములోను పార్రథ్న 

విజాఞ్పనములచేత కృతజఞ్తాపూరవ్కముగా మీ వినన్పములు దేవునికి తెలియజేయుడి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:25 => సహోదరులారా, మాకొరకు పార్రథ్న చేయుడి. 

యాకోబు 5:16 => మీ పాపములను ఒకనితోనొకడు ఒపుప్కొనుడి; మీరు సవ్సథ్త పొందునటుల్ 

ఒకనికొరకు ఒకడు పార్రథ్న చేయుడి. నీతిమంతుని విజాఞ్పన మనఃపూరవ్కమైనదై బహు బలము గలదై 

యుండును. 

ఆదికాండము 20:4 => అయితే అబీమెలెకు ఆమెతో పోలేదు గనుక అతడు పర్భువా ఇటిట్ నీతిగల 

జనమును హతము చేయుదువా? 

ఆదికాండము 21:22 => ఆ కాలమందు అబీమెలెకును అతని సేనాధిపతియైన ఫీకోలును 

అబార్హాముతో మాటలాడి నీవు చేయు పనులనిన్టిలోను దేవుడు నీకు తోడైయునాన్డు గనుక. 

రూతు 4:13 => కాబటిట్ బోయజు రూతును పెండిల్ చేసికొని ఆమెయొదద్కు పోయినపుప్డు యెహోవా 

ఆమె గరభ్వతి యగునటుల్ అనుగర్హించెను గనుక ఆమె కుమారుని కనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:18 => ఎఫార్యిము మనషే ష్ ఇశాశ్ఖారు జెబూలూను దేశములనుండి 

వచిచ్న జనులలో చాలామంది తముమ్ను తాము పర్తిషిఠ్ంచుకొనకయే విధివిరుదధ్ముగా పసాక్ను 

భుజింపగా హిజిక్యా 

యోబు 42:8 => కాబటిట్ యేడు ఎడల్ను ఏడు పొటే ట్ళల్ను మీరు తీసికొని, నా సేవకుడైన యోబునొదద్కు 

పోయి మీ నిమితత్ము దహనబలి అరిప్ంపవలెను. అపుప్డు నా సేవకుడైన యోబు మీ నిమితత్ము పార్రథ్న 

చేయును. మీ అవివేకమునుబటిట్ మిముమ్ను శికిష్ంపక యుండునటుల్ నేను అతనిని మాతర్ము 

అంగీకరించెదను; ఏలయనగా నా సేవకుడైన యోబు పలికినటుల్ మీరు ననున్గూరిచ్ యుకత్మైనది 

పలుకలేదు. 

కీరత్నలు 6:2 => యెహోవా, నేను కృశించియునాన్ను, ననున్ కరుణించుము యెహోవా, నా 

యెముకలు అదరుచునన్వి, ననున్ బాగుచేయుము 
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కీరత్నలు 30:2 => యెహోవా నా దేవా, నేను నీకు మొఱ ఱ్పెటట్గా నీవు ననున్ సవ్సథ్పరచితివి. 

యిరిమ్యా 27:18 => వారు పర్వకత్లైనయెడల, యెహోవా వాకుక్ వారికి తోడైయుండినయెడల, 

యెహోవా మందిరములోను యూదారాజు మందిరములోను యెరూషలేములోను శేషించియుండు 

ఉపకరణములు బబులోనునకు కొనిపోబడకుండునటుల్ వారు సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాను 

బతిమాలుకొనుట మేలు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:24 => అందుకు సీమోను మీరు చెపిప్నవాటిలో ఏదియు నా మీదికి 

రాకుండ మీరే నాకొరకు పర్భువును వేడుకొనుడని చెపెప్ను. 

1 యోహాను 5:16 => సకల దురీ ణ్తియు పాపము; అయితే మరణకరము కాని పాపము కలదు. 

వచనము 18 

ఏలయనగా అబార్హాము భారయ్యైన శారానుబటిట్ దేవుడు అబీమెలెకు ఇంటిలో పర్తి గరభ్మును 

మూసియుండెను. 

ఆదికాండము 20:7 => కాబటిట్ ఆ మనుషుయ్ని భారయ్ను తిరిగి అతని కపప్గించుము; అతడు పర్వకత్, 

అతడు నీ కొరకు పార్రథ్నచేయును, నీవు బర్దుకుదువు. నీవు ఆమెను అతని కపప్గించనియెడల నీవును 

నీవారందరును నిశచ్యముగా చచెచ్దరని తెలిసికొనుమని సవ్పన్మందు అతనితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 12:17 => అయితే యెహోవా అబార్ము భారయ్యయిన శారయినిబటిట్ ఫరోను అతని 

యింటివారిని మహావేదనలచేత బాధించెను. 

ఆదికాండము 16:2 => కాగా శారయి ఇదిగో నేను పిలల్లు కనకుండ యెహోవా చేసియునాన్డు. నీవు 

దయచేసి నా దాసితో పొముమ్; ఒకవేళ ఆమెవలన నాకు సంతానము కలుగవచుచ్నని అబార్ముతో 

చెపెప్ను; అబార్ము శారయి మాట వినెను. 

ఆదికాండము 30:2 => యాకోబు కోపము రాహేలుమీద రగులుకొనగా అతడు నేను నీకు 

గరభ్ఫలమును ఇయయ్కపోయిన దేవునికి పర్తిగా నునాన్నా అనెను. 

1 సమూయేలు 1:6 => యెహోవా ఆమెకు సంతులేకుండ చేసియునన్ హేతువును బటిట్, ఆమె 

వైరియగు పెనినాన్ ఆమెను విసికించుటకై, ఆమెకు కోపము పుటిట్ంచుచు వచెచ్ను. 
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1 సమూయేలు 5:10 => వారు దేవుని మందసమును ఎకోర్నునకు పంపివేయగా దేవుని మందసము 

ఎకోర్నులోనికి వచిచ్నపుప్డు ఎకోర్నీయులు కేకలు వేసి మనలను మన జనులను చంపివేయవలెనని 

వీరు ఇశార్యేలీయుల దేవుని మందసమును మనయొదద్కు తీసికొని వచిచ్రనిరి. 

ఆదికాండము 20:4 => అయితే అబీమెలెకు ఆమెతో పోలేదు గనుక అతడు పర్భువా ఇటిట్ నీతిగల 

జనమును హతము చేయుదువా? 

ఆదికాండము 20:6 => అందుకు దేవుడు అవును, యధారథ్హృదయముతో దీని చేసితివని 

నేనెరుగుదును; మరియు నీవు నాకు విరోధముగా పాపము చేయకుండ నేను నినున్ అడ డ్గించితిని; 

అందుకే నేను నినున్ ఆమెను ముటట్నియయ్లేదు 

ఆదికాండము 29:31 => లేయా దేవ్షింపబడుట యెహోవా చూచి ఆమె గరభ్ము తెరిచెను, రాహేలు 

గొడార్లై యుండెను. 

రూతు 4:13 => కాబటిట్ బోయజు రూతును పెండిల్ చేసికొని ఆమెయొదద్కు పోయినపుప్డు యెహోవా 

ఆమె గరభ్వతి యగునటుల్ అనుగర్హించెను గనుక ఆమె కుమారుని కనెను. 

1 సమూయేలు 1:5 => హనాన్ తనకు పిర్యముగా నునన్ందున ఆమెకు రెండుపాళుల్ ఇచుచ్చు 

వచెచ్ను. యెహోవా ఆమెకు సంతులేకుండచేసెను. 

యోబు 3:10 => అది వేకువ కనురెపప్లను చూడకుండును గాక పుటుట్కలోనే నేనేల చావకపోతిని? 
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వచనము 1 

యెహోవా తాను చెపిప్న పర్కారము శారాను దరిశ్ంచెను. యెహోవా తానిచిచ్న మాటచొపుప్న 

శారానుగూరిచ్ చేసెను. 

ఆదికాండము 50:24 => యోసేపు తన సహోదరులను చూచి నేను చనిపోవుచునాన్ను; దేవుడు 

నిశచ్యముగా మిముమ్ను చూడవచిచ్, యీ దేశములోనుండి తాను అబార్హాము ఇసాస్కు 

యాకోబులతో పర్మాణము చేసి యిచిచ్న దేశమునకు మిముమ్ను తీసికొనిపోవునని చెపెప్ను 

నిరగ్మకాండము 3:16 => నీవు వెళి ల్ ఇశార్యేలీయుల పెదద్లను పోగు చేసి మీ పితరుల దేవుడైన 

యెహోవా, అనగా అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబుల దేవుడు, నాకు పర్తయ్క్షమై యిటల్నెను నేను 

మిముమ్ను, ఐగుపుత్లో మీకు సంభవించిన దానిని, నిశచ్యముగా చూచితిని, 

నిరగ్మకాండము 4:31 => మరియు యెహోవా ఇశార్యేలీయులను చూడవచిచ్ తమ బాధను 

కనిపెటెట్నను మాట జనులు విని తలవంచుకొని నమసాక్రము చేసిరి. 

నిరగ్మకాండము 20:5 => ఏలయనగా నీ దేవుడనైన యెహోవానగు నేను రోషముగల దేవుడను; 

ననున్ దేవ్షించువారి విషయములో మూడు నాలుగు తరముల వరకు, తండుర్ల దోషమును 

కుమారులమీదికి రపిప్ంచుచు 

రూతు 1:6 => వారికి ఆహారమిచుచ్టకు యెహోవా తన జనులను దరిశ్ంచెనని ఆమె మోయాబు 

దేశములో వినెను గనుక మోయాబు దేశము విడిచి వెళుల్టకై ఆమెయు ఆమె కోడండుర్ను 

పర్యాణమైరి. 

1 సమూయేలు 2:21 => యెహోవా హనాన్ను దరిశ్ంపగా ఆమె గరభ్వతియై ముగుగ్రు కుమాళల్ను 

ఇదద్రు కుమారెత్లను కనెను. అయితే బాలుడగు సమూయేలు యెహోవా సనిన్ధిని ఉండి 

యెదుగుచుండెను. 

కీరత్నలు 106:4 => యెహోవా, నీవు ఏరప్రచుకొనినవారి కేష్మము నేను చూచుచు నీ జనులకు 

కలుగు సంతోషమునుబటిట్ నేను సంతోషించుచు 

లూకా 1:68 => పర్భువైన ఇశార్యేలు దేవుడు సుత్తింపబడును గాక  

Page  of 1384 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

లూకా 19:44 => నీలో రాతిమీద రాయి నిలిచియుండనియయ్ని దినములు వచుచ్నని చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 4:17 => తాను విశవ్సించిన దేవుని యెదుట, అనగా మృతులను సజీవులనుగా 

చేయువాడును, లేనివాటిని ఉనన్టుట్గానే పిలుచువాడునైన దేవుని యెదుట, అతడు మనకందరికి 

తండిర్యై యునాన్డు ఇందునుగూరిచ్ నినున్ అనేక జనములకు తండిర్నిగా నియమించితిని అని 

వార్యబడియునన్ది. 

రోమీయులకు 4:18 => నీ సంతానము ఈలాగు ఉండునని చెపిప్నదానినిబటిట్ తాననేక జనములకు 

తండిర్యగునటుల్, నిరీక్షణకు ఆధారము లేనపుప్డు అతడు నిరీక్షణ కలిగి నమెమ్ను. 

రోమీయులకు 4:19 => మరియు అతడు విశావ్సమునందు బలహీనుడు కాక, రమారమి నూరేండల్ 

వయసుస్గలవాడైయుండి, అపప్టికి తన శరీరము మృతతులయ్మైనటుట్ను, శారాగరభ్మును 

మృతతులయ్మైనటుట్ను ఆలోచించెను గాని, 

రోమీయులకు 4:20 => అవిశావ్సము వలన దేవుని వాగాద్నమునుగూరిచ్ సందేహింపక 

ఆదికాండము 17:19 => దేవుడు నీ భారయ్యైన శారా నిశచ్యముగా నీకు కుమారుని కనును; 

నీవతనికి ఇసాస్కు అను పేరు పెటుట్దువు; అతని తరువాత అతని సంతానము కొరకు నితయ్నిబంధనగా 

నా నిబంధనను అతనితో సిథ్రపరచెదను. 

ఆదికాండము 18:10 => అందుకాయన మీదటికి ఈ కాలమున నీయొదద్కు నిశచ్యముగా మరల 

వచెచ్దను. అపప్డు నీ భారయ్యైన శారాకు ఒక కుమారుడు కలుగునని చెపెప్ను. శారా ఆయన వెనుక 

నుండిన గుడారపు దావ్రమందు వినుచుండెను 

ఆదికాండము 18:14 => యెహోవాకు అసాధయ్మైనది ఏదైన నునన్దా? మీదటికి ఈ కాలమున 

నిరణ్యకాలమందు నీయొదద్కు తిరిగి వచెచ్దను. అపుప్డు శారాకు కుమారుడు కలుగుననెను. 

కీరత్నలు 12:6 => యెహోవా మాటలు పవితర్మైనవి అవి మటిట్మూసలో ఏడు మారులు కరగి ఊదిన 

వెండియంత పవితర్ములు. 

మతత్యి 24:35 => ఆకాశమును భూమియు గతించును గాని నా మాటలు ఏ మాతర్మును 

గతింపవు. 
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గలతీయులకు 4:23 => అయినను దాసివలన పుటిట్నవాడు శరీరపర్కారము పుటెట్ను, 

సవ్తంతుర్రాలివలన పుటిట్నవాడు వాగాద్నమునుబటిట్ పుటెట్ను. 

గలతీయులకు 4:28 => సహోదరులారా, మనమును ఇసాస్కువలె వాగాద్నమునుబటిట్ పుటిట్న 

కుమారులమై యునాన్ము. 

తీతుకు 1:2 => నితయ్జీవమునుగూరిచ్న నిరీక్షణతో కూడిన భకిత్కి ఆధారమగు సతయ్విషయమైన 

అనుభవజాఞ్నము నిమితత్మును, దేవుని దాసుడును యేసుకీర్సుత్ అపొసత్లుడునైన పౌలు, మన అందరి 

విశావ్స విషయములో 

ఆదికాండము 11:30 => శారయి గొడార్లై యుండెను. ఆమెకు సంతానము లేదు. 

ఆదికాండము 24:36 => నా యజమానుని భారయ్యైన శారా వృదాధ్పయ్ములో నా యజమానునికి 

కుమారుని కనెను; నా యజమానుడు తనకు కలిగినది యావతుత్ను అతనికిచిచ్యునాన్డు; 

ఆదికాండము 29:31 => లేయా దేవ్షింపబడుట యెహోవా చూచి ఆమె గరభ్ము తెరిచెను, రాహేలు 

గొడార్లై యుండెను. 

ఆదికాండము 30:22 => దేవుడు రాహేలును జాఞ్పకము చేసికొని ఆమె మనవి విని ఆమె గరభ్ము 

తెరిచెను. 

రూతు 4:13 => కాబటిట్ బోయజు రూతును పెండిల్ చేసికొని ఆమెయొదద్కు పోయినపుప్డు యెహోవా 

ఆమె గరభ్వతి యగునటుల్ అనుగర్హించెను గనుక ఆమె కుమారుని కనెను. 

1 సమూయేలు 1:19 => తరువాత వారు ఉదయమందు వేగిరమే లేచి యెహోవాకు మొర్కిక్ తిరిగి 

రామాలోని తమ యింటికి వచిచ్రి. అంతట ఎలాక్నా తన భారయ్యగు హనాన్ను కూడెను, యెహోవా 

ఆమెను జాఞ్పకము చేసికొనెను 

2 రాజులు 4:17 => పిమమ్ట ఆ సతరీ గరభ్ వతియై మరుసటి యేట ఎలీషా తనతో చెపిప్న కాలమున 

కుమారుని కనెను. 

కీరత్నలు 8:4 => నీవు మనుషుయ్ని జాఞ్పకము చేసికొనుటకు వాడేపాటివాడు? నీవు నరపుతుర్ని 

దరిశ్ంచుటకు వాడేపాటివాడు? 

పర్సంగి 3:2 => పుటుట్టకు, చచుచ్టకు; నాటుటకు నాటబడినదాని పెరికివేయుటకు, 
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లూకా 1:25 => ననున్ కటాకిష్ంచిన దినములలో పర్భువు ఈలాగున చేసెననుకొని, అయిదు నెలలు 

ఇతరుల కంటబడకుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:8 => మరియు ఆయన సునన్తి విషయమైన నిబంధన అతని 

కనుగర్హించెను. అతడు ఇసాస్కును కని ఆ నిబంధన చొపుప్న ఎనిమిదవ దినమందు అతనికి 

సునన్తిచేసెను; ఇసాస్కు యాకోబును యాకోబు పనిన్దద్రు గోతర్కరత్లను కని వారికి సునన్తి చేసిరి. 

గలతీయులకు 4:22 => దాసివలన ఒకడును సవ్తంతుర్రాలివలన ఒకడును ఇదద్రు కుమారులు 

అబార్హామునకు కలిగిరని వార్యబడియునన్ది గదా? 

హెబీర్యులకు 11:11 => విశావ్సమునుబటిట్ శారాయు వాగాద్నము చేసినవాడు నమమ్దగినవాడని 

యెంచుకొనెను గనుక తాను వయసుస్ గతించినదైనను గరభ్ము ధరించుటకు శకిత్పొందెను. 

వచనము 2 

ఎటల్నగా దేవుడు అబార్హాముతో చెపిప్న నిరణ్య కాలములో శారా గరభ్వతియై అతని 

ముసలితనమందు అతనికి కుమారుని కనెను.  

2 రాజులు 4:16 => ఆమె వచిచ్ దావ్రమందు నిలువగా ఎలీషా మరుసటి యేట ఈ రుతువున నీ 

కౌగిట కుమారుడుండునని ఆమెతో అనెను. ఆమె ఆ మాట విని దైవజనుడవైన నా యేలినవాడా, 

ఆలాగు పలుకవదుద్; నీ దాసురాలనైన నాతో అబదధ్మాడవదద్నెను. 

2 రాజులు 4:17 => పిమమ్ట ఆ సతరీ గరభ్ వతియై మరుసటి యేట ఎలీషా తనతో చెపిప్న కాలమున 

కుమారుని కనెను. 

లూకా 1:24 => ఆ దినములైన పిమమ్ట అతని భారయ్ ఎలీసబెతు గరభ్వతియై మనుషుయ్లలో 

నాకుండిన అవమానమును తీసివేయుటకు 

లూకా 1:25 => ననున్ కటాకిష్ంచిన దినములలో పర్భువు ఈలాగున చేసెననుకొని, అయిదు నెలలు 

ఇతరుల కంటబడకుండెను. 

లూకా 1:36 => మరియు నీ బంధువురాలు ఎలీసబెతు కూడ తన వృదాధ్పయ్మందు ఒక కుమారుని 

గరభ్ము ధరించియునన్ది; గొడార్లనబడిన ఆమెకు ఇది ఆరవమాసము; 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:8 => మరియు ఆయన సునన్తి విషయమైన నిబంధన అతని 

కనుగర్హించెను. అతడు ఇసాస్కును కని ఆ నిబంధన చొపుప్న ఎనిమిదవ దినమందు అతనికి 

సునన్తిచేసెను; ఇసాస్కు యాకోబును యాకోబు పనిన్దద్రు గోతర్కరత్లను కని వారికి సునన్తి చేసిరి. 

గలతీయులకు 4:22 => దాసివలన ఒకడును సవ్తంతుర్రాలివలన ఒకడును ఇదద్రు కుమారులు 

అబార్హామునకు కలిగిరని వార్యబడియునన్ది గదా? 

హెబీర్యులకు 11:11 => విశావ్సమునుబటిట్ శారాయు వాగాద్నము చేసినవాడు నమమ్దగినవాడని 

యెంచుకొనెను గనుక తాను వయసుస్ గతించినదైనను గరభ్ము ధరించుటకు శకిత్పొందెను. 

ఆదికాండము 17:19 => దేవుడు నీ భారయ్యైన శారా నిశచ్యముగా నీకు కుమారుని కనును; 

నీవతనికి ఇసాస్కు అను పేరు పెటుట్దువు; అతని తరువాత అతని సంతానము కొరకు నితయ్నిబంధనగా 

నా నిబంధనను అతనితో సిథ్రపరచెదను. 

ఆదికాండము 17:21 => అయితే వచుచ్ సంవతస్రము ఈ కాలమందు శారా నీకు కనబోవు 

ఇసాస్కుతో నా నిబంధనను సిథ్రపరచెదనని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 18:10 => అందుకాయన మీదటికి ఈ కాలమున నీయొదద్కు నిశచ్యముగా మరల 

వచెచ్దను. అపప్డు నీ భారయ్యైన శారాకు ఒక కుమారుడు కలుగునని చెపెప్ను. శారా ఆయన వెనుక 

నుండిన గుడారపు దావ్రమందు వినుచుండెను 

ఆదికాండము 18:14 => యెహోవాకు అసాధయ్మైనది ఏదైన నునన్దా? మీదటికి ఈ కాలమున 

నిరణ్యకాలమందు నీయొదద్కు తిరిగి వచెచ్దను. అపుప్డు శారాకు కుమారుడు కలుగుననెను. 

రోమీయులకు 9:9 => వాగాద్నరూపమైన వాకయ్మిదే మీదటికి ఈ సమయమునకు వచెచ్దను; అపుప్డు 

శారాకు కుమారుడు కలుగును. 

ఆదికాండము 11:30 => శారయి గొడార్లై యుండెను. ఆమెకు సంతానము లేదు. 

ఆదికాండము 29:31 => లేయా దేవ్షింపబడుట యెహోవా చూచి ఆమె గరభ్ము తెరిచెను, రాహేలు 

గొడార్లై యుండెను. 

ఆదికాండము 30:22 => దేవుడు రాహేలును జాఞ్పకము చేసికొని ఆమె మనవి విని ఆమె గరభ్ము 

తెరిచెను. 
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యెహోషువ 24:3 => అయితే నేను నది అదద్రినుండి మీ పితరుడైన అబార్హామును తోడుకొని వచిచ్ 

కనాను దేశమందంతట సంచరింపజేసి, అతనికి సంతానమును విసత్రింపజేసి, అతనికి ఇసాస్కును 

ఇచిచ్తిని. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:28 => ఇసాస్కు ఇషామ్యేలు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:34 => అబార్హాము ఇసాస్కును కనెను, ఇసాస్కు కుమారులు ఏశావు 

ఇశార్యేలు. 

పర్సంగి 3:2 => పుటుట్టకు, చచుచ్టకు; నాటుటకు నాటబడినదాని పెరికివేయుటకు, 

మతత్యి 1:2 => అబార్హాము ఇసాస్కును కనెను, ఇసాస్కు యాకోబును కనెను, యాకోబు యూదాను 

అతని అనన్దముమ్లను కనెను; 

లూకా 1:57 => పర్సవకాలము వచిచ్నపుప్డు ఎలీసబెతు కుమారుని కనెను. 

గలతీయులకు 4:23 => అయినను దాసివలన పుటిట్నవాడు శరీరపర్కారము పుటెట్ను, 

సవ్తంతుర్రాలివలన పుటిట్నవాడు వాగాద్నమునుబటిట్ పుటెట్ను. 

హెబీర్యులకు 6:15 => ఆ మాట నమిమ్ అతడు ఓరుప్తో సహించి ఆ వాగాద్నఫలము పొందెను. 

వచనము 3 

అపుప్డు అబార్హాము తనకు పుటిట్నవాడును తనకు శారా కనినవాడునైన తన కుమారునికి ఇసాస్కు 

అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 21:6 => అపుప్డు శారా దేవుడు నాకు నవువ్ కలుగజేసెను. వినువారెలల్ నా విషయమై 

నవువ్దురనెను.  

ఆదికాండము 21:12 => అయితే దేవుడు ఈ చినన్వానిబటిట్యు నీ దాసినిబటిట్యు నీవు 

దుఃఖపడవదుద్. శారా నీతో చెపుప్ పర్తి విషయములో ఆమె మాట వినుము; ఇసాస్కువలన అయినదియే 

నీ సంతానమనబడును. 
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ఆదికాండము 17:19 => దేవుడు నీ భారయ్యైన శారా నిశచ్యముగా నీకు కుమారుని కనును; 

నీవతనికి ఇసాస్కు అను పేరు పెటుట్దువు; అతని తరువాత అతని సంతానము కొరకు నితయ్నిబంధనగా 

నా నిబంధనను అతనితో సిథ్రపరచెదను. 

ఆదికాండము 22:2 => అపుప్డాయన నీకు ఒకక్డైయునన్ నీ కుమారుని, అనగా నీవు పేర్మించు 

ఇసాస్కును తీసికొని మోరీయా దేశమునకు వెళి ల్ అకక్డ నేను నీతో చెపప్బోవు పరవ్తములలో 

ఒకదానిమీద దహనబలిగా అతని నరిప్ంచుమని చెపెప్ను 

యెహోషువ 24:3 => అయితే నేను నది అదద్రినుండి మీ పితరుడైన అబార్హామును తోడుకొని వచిచ్ 

కనాను దేశమందంతట సంచరింపజేసి, అతనికి సంతానమును విసత్రింపజేసి, అతనికి ఇసాస్కును 

ఇచిచ్తిని. 

మతత్యి 1:2 => అబార్హాము ఇసాస్కును కనెను, ఇసాస్కు యాకోబును కనెను, యాకోబు యూదాను 

అతని అనన్దముమ్లను కనెను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:8 => మరియు ఆయన సునన్తి విషయమైన నిబంధన అతని 

కనుగర్హించెను. అతడు ఇసాస్కును కని ఆ నిబంధన చొపుప్న ఎనిమిదవ దినమందు అతనికి 

సునన్తిచేసెను; ఇసాస్కు యాకోబును యాకోబు పనిన్దద్రు గోతర్కరత్లను కని వారికి సునన్తి చేసిరి. 

రోమీయులకు 9:7 => అబార్హాము సంతానమైనంత మాతర్ముచేత అందరును పిలల్లు కారు గాని 

ఇసాస్కువలల్నైనది నీ సంతానము అనబడును, 

హెబీర్యులకు 11:18 => ఎవడు ఆ వాగాద్నములు సంతోషముతో అంగీకరించెనో, ఇసాస్కువలన 

నైనది నీ సంతానమనబడును అని యెవనితో చెపప్బడెనో, ఆ అబార్హాము, మృతులను సహితము 

లేపుటకు దేవుడు శకిత్మంతుడని యెంచినవాడై, 

ఆదికాండము 17:21 => అయితే వచుచ్ సంవతస్రము ఈ కాలమందు శారా నీకు కనబోవు 

ఇసాస్కుతో నా నిబంధనను సిథ్రపరచెదనని చెపెప్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 14:3 => వారు నీ సవ్జనుల కుమారెత్లలోనేగాని నా జనులలోనేగాని సతరీ 

లేదనుకొని, సునన్తిపొందని ఫిలిషీత్యులలోనుండి కనయ్ను తెచుచ్కొనుటకు వెళుల్చునాన్వా? అని అతని 
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నడిగిరి. అందుకు సమోస్ను ఆమె నాకిషట్మైనది గనుక ఆమెను నాకొరకు తెపిప్ంచుమని తన తండిర్తో 

చెపెప్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:34 => అబార్హాము ఇసాస్కును కనెను, ఇసాస్కు కుమారులు ఏశావు 

ఇశార్యేలు. 

లూకా 1:57 => పర్సవకాలము వచిచ్నపుప్డు ఎలీసబెతు కుమారుని కనెను. 

లూకా 1:59 => ఎనిమిదవ దినమున వారు ఆ శిశువుకు సునన్తి చేయవచిచ్, తండిర్ పేరును బటిట్ 

జెకరాయ్ అను పేరు వానికి పెటట్బోవుచుండగా 

లూకా 3:34 => యూదా యాకోబుకు, యాకోబు ఇసాస్కుకు, ఇసాస్కు అబార్హాముకు, అబార్హాము 

తెరహుకు, తెరహు నాహోరుకు, 

వచనము 4 

మరియు దేవుడు అబార్హాము కాజాఞ్పించిన పర్కారము అతడు ఎనిమిది దినముల వాడైన ఇసాస్కు అను 

తన కుమారునికి సునన్తి చేసెను. 

ఆదికాండము 17:10 => నాకును నీకును నీ తరువాత నీ సంతతికిని మధయ్ మీరు గైకొనవలసిన నా 

నిబంధన యేదనగా మీలో పర్తి మగవాడును సునన్తి పొందవలెను. 

ఆదికాండము 17:11 => మీరు మీ గోపాయ్ంగచరమ్మున సునన్తి పొందవలెను. అది నాకు నీకు 

మధయ్నునన్ నిబంధనకు సూచనగా ఉండును.  

ఆదికాండము 17:12 => ఎనిమిది దినముల వయసుస్ గలవాడు, అనగా నీ యింట పుటిట్నవాడైనను, 

నీ సంతానము కాని అనుయ్నియొదద్ వెండితో కొనబడినవాడైనను, మీ తరములలో పర్తి మగవాడు 

మీలో సునన్తి పొందవలెను. 

నిరగ్మకాండము 12:48 => నీయొదద్ నివసించు పరదేశి యెహోవా పసాక్ను ఆచరింపగోరినయెడల 

అతనికి కలిగిన పర్తి మగవాడు సునన్తి పొందవలెను; తరువాత అతడు సమాజములో చేరి దానిని 

ఆచరింపవచుచ్ను. అటిట్వాడు మీ దేశములో పుటిట్నవానితో సముడగును. సునన్తి పొందనివాడు దానిని 

తినకూడదు. 
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లేవీయకాండము 12:3 => ఎనిమిదవ దినమున బిడ డ్కు సునన్తి చేయింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:32 => నేను మీ కాజాఞ్పించుచునన్ పర్తి మాటను అనుసరించి 

చేయవలెను. దానిలో నీవు ఏమియు కలుపకూడదు దానిలోనుండి ఏమియు తీసివేయకూడదు. 

లూకా 1:6 => వీరిదద్రు పర్భువు యొకక్ సకలమైన ఆజఞ్ల చొపుప్నను నాయ్యవిధుల చొపుప్నను 

నిరపరాధులుగా నడుచుకొనుచు దేవుని దృషిట్కి నీతిమంతులై యుండిరి. 

లూకా 1:59 => ఎనిమిదవ దినమున వారు ఆ శిశువుకు సునన్తి చేయవచిచ్, తండిర్ పేరును బటిట్ 

జెకరాయ్ అను పేరు వానికి పెటట్బోవుచుండగా 

లూకా 2:21 => ఆ శిశువునకు సునన్తి చేయవలసిన యెనిమిదవ దినము వచిచ్నపుప్డు, 

గరభ్మందాయన పడకమునుపు దేవదూత చేత పెటట్బడిన యేసు అను పేరు వారు ఆయనకు పెటిట్రి. 

యోహాను 7:22 => మోషే మీకు సునన్తి సంసాక్రమును నియమించెను, ఈ సంసాక్రము 

మోషేవలన కలిగినది కాదు, పితరులవలననే కలిగినది. అయినను విశార్ంతిదినమున మీరు 

మనుషుయ్నికి సునన్తి చేయుచునాన్రు. 

యోహాను 7:23 => మోషే ధరమ్శాసత్రము మీరకుండునటుల్ ఒక మనుషుయ్డు విశార్ంతిదినమున 

సునన్తిపొందును గదా. ఇటుల్ండగా నేను విశార్ంతిదినమున ఒక మనుషుయ్ని పూరణ్సవ్సథ్త గలవానిగా 

చేసినందుకు మీరు నామీద ఆగర్హపడుచునాన్రేమి? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:8 => మరియు ఆయన సునన్తి విషయమైన నిబంధన అతని 

కనుగర్హించెను. అతడు ఇసాస్కును కని ఆ నిబంధన చొపుప్న ఎనిమిదవ దినమందు అతనికి 

సునన్తిచేసెను; ఇసాస్కు యాకోబును యాకోబు పనిన్దద్రు గోతర్కరత్లను కని వారికి సునన్తి చేసిరి. 

ఆదికాండము 17:12 => ఎనిమిది దినముల వయసుస్ గలవాడు, అనగా నీ యింట పుటిట్నవాడైనను, 

నీ సంతానము కాని అనుయ్నియొదద్ వెండితో కొనబడినవాడైనను, మీ తరములలో పర్తి మగవాడు 

మీలో సునన్తి పొందవలెను. 

నాయ్యాధిపతులు 14:3 => వారు నీ సవ్జనుల కుమారెత్లలోనేగాని నా జనులలోనేగాని సతరీ 

లేదనుకొని, సునన్తిపొందని ఫిలిషీత్యులలోనుండి కనయ్ను తెచుచ్కొనుటకు వెళుల్చునాన్వా? అని అతని 
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నడిగిరి. అందుకు సమోస్ను ఆమె నాకిషట్మైనది గనుక ఆమెను నాకొరకు తెపిప్ంచుమని తన తండిర్తో 

చెపెప్ను. 

మతత్యి 19:14 => ఆయన శిషుయ్లు, తీసికొనివచిచ్నవారిని గదిద్ంపగా యేసు చినన్పిలల్లను 

అటంకపరచక వారిని నాయొదద్కు రానియుయ్డి; పరలోకరాజయ్ము ఈలాటివారిదని వారితో చెపిప్ 

లూకా 18:16 => అయితే యేసు వారిని తనయొదద్కు పిలిచి చినన్బిడ డ్లను ఆటంకపరచక వారిని 

నాయొదద్కు రానియుయ్డి, దేవుని రాజయ్ము ఈలాటివారిది. 

వచనము 5 

అబార్హాము కుమారుడైన ఇసాస్కు అతనికి పుటిట్నపుప్డు అతడు నూరేండల్వాడు. 

ఆదికాండము 17:1 => అబార్ము తొంబదితొమిమ్ది యేండల్ వాడైనపుప్డు యెహోవా అతనికి 

పర్తయ్క్షమై నేను సరవ్శకిత్గల దేవుడను; నా సనిన్ధిలో నడుచుచు నిందారహితుడవై యుండుము. 

ఆదికాండము 17:17 => అపుప్డు అబార్హాము సాగిలపడి నవివ్ నూరేండల్ వానికి సంతానము 

కలుగునా? తొంబది యేండల్ శారా కనునా? అని మనసుస్లో అనుకొనెను. 

రోమీయులకు 4:19 => మరియు అతడు విశావ్సమునందు బలహీనుడు కాక, రమారమి నూరేండల్ 

వయసుస్గలవాడైయుండి, అపప్టికి తన శరీరము మృతతులయ్మైనటుట్ను, శారాగరభ్మును 

మృతతులయ్మైనటుట్ను ఆలోచించెను గాని, 

ఆదికాండము 24:1 => అబార్హాము బహు కాలము గడిచిన వృదుధ్డై యుండెను. అనిన్ 

విషయములలోను యెహోవా అబార్హామును ఆశీరవ్దించెను. 

కీరత్నలు 113:9 => ఆయన సంతులేని దానిని ఇలాల్లుగాను కుమాళల్ సంతోషముగల తలిల్గాను 

చేయును. యెహోవాను సుత్తించుడి. 

యిరిమ్యా 20:15 => నీకు మగపిలల్ పుటెట్నని నా తండిర్కి వరత్మానము తెచిచ్ అతనికి అధిక 

సంతోషము పుటిట్ంచినవాడు శాపగర్సుత్డగును గాక; 

వచనము 6 

అపుప్డు శారా దేవుడు నాకు నవువ్ కలుగజేసెను. వినువారెలల్ నా విషయమై నవువ్దురనెను.  
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ఆదికాండము 17:17 => అపుప్డు అబార్హాము సాగిలపడి నవివ్ నూరేండల్ వానికి సంతానము 

కలుగునా? తొంబది యేండల్ శారా కనునా? అని మనసుస్లో అనుకొనెను. 

ఆదికాండము 18:12 => శారా నేను బలము ఉడిగిన దాననైన తరువాత నాకు సుఖము కలుగునా? 

నా యజమానుడును వృదుధ్డైయునాన్డు గదా అని తనలో నవువ్కొనెను. 

ఆదికాండము 18:13 => అంతట యెహోవా అబార్హాముతో వృదుధ్రాలనైన నేను నిశచ్యముగా 

పర్సవించెదనా అని శారా నవవ్నేల? 

ఆదికాండము 18:14 => యెహోవాకు అసాధయ్మైనది ఏదైన నునన్దా? మీదటికి ఈ కాలమున 

నిరణ్యకాలమందు నీయొదద్కు తిరిగి వచెచ్దను. అపుప్డు శారాకు కుమారుడు కలుగుననెను. 

ఆదికాండము 18:15 => శారా భయపడి నేను నవవ్లేదని చెపప్గా ఆయన అవును నీవు 

నవివ్తివనెను. 

1 సమూయేలు 1:26 => నా యేలినవాడా, నా యేలినవాని పార్ణము తోడు, నీయొదద్ నిలిచి, 

యెహోవాను పార్రథ్న చేసిన సతరీని నేనే. 

1 సమూయేలు 1:27 => ఈ బిడ డ్ను దయచేయుమని యెహోవాతో నేను చేసిన మనవిని ఆయన 

నాకనుగర్హించెను. 

1 సమూయేలు 1:28 => కాబటిట్ నేను ఆ బిడ డ్ను యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంచుచునాన్ను; తాను 

బర్దుకుదినములనిన్టను వాడు యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తుడని చెపెప్ను. అపుప్డు వాడు యెహోవాకు 

అకక్డనే మొర్కెక్ను. 

1 సమూయేలు 2:1 => మరియు హనాన్ విజాఞ్పనచేసి యీలాగనెను నా హృదయము 

యెహోవాయందు సంతోషించుచునన్ది. యెహోవాయందు నాకు మహా బలము కలిగెను నీవలని 

రక్షణను బటిట్ సంతోషించుచునాన్ను నా విరోధులమీద నేను అతిశయపడుదును. 

1 సమూయేలు 2:2 => యెహోవావంటి పరిశుదధ్ దేవుడు ఒకడును లేడు నీవు తపప్ మరి ఏ దేవుడును 

లేడు మన దేవునివంటి ఆశర్యదురగ్మేదియు లేదు. 
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1 సమూయేలు 2:3 => యెహోవా అనంతజాఞ్నియగు దేవుడు ఆయనే కిర్యలను పరీకిష్ంచువాడు 

ఇకను అంత గరవ్ముగా మాటలాడకుడి గరవ్పుమాటలు మీ నోట రానియయ్కుడి. 

1 సమూయేలు 2:4 => పర్ఖాయ్తినొందిన విలుకాండుర్ ఓడిపోవుదురు తొటిర్లిల్నవారు బలము 

ధరించుదురు. 

1 సమూయేలు 2:5 => తృపిత్గా భుజించినవారు అనన్ము కావలెనని కూలికిపోవుదురు ఆకలి 

గొనినవారు ఆకలితీర తిందురు గొడార్లు ఏడుగురు పిలల్లను కనును అనేకమైన పిలల్లను కనినది 

కృశించిపోవును. 

1 సమూయేలు 2:6 => జనులను సజీవులనుగాను మృతులనుగాను చేయువాడు యెహోవాయే 

పాతాళమునకు పంపుచు అందులోనుండి రపిప్ంచుచుండువాడు ఆయనే. 

1 సమూయేలు 2:7 => యెహోవా దారిదర్య్మును ఐశవ్రయ్మును కలుగజేయువాడు 

కుర్ంగజేయువాడును లేవనెతుత్వాడును ఆయనే. 

1 సమూయేలు 2:8 => దరిదుర్లను అధికారులతో కూరుచ్ండబెటుట్టకును మహిమగల 

సింహాసనమును సవ్తంతిర్ంపజేయుటకును వారిని మంటిలోనుండి యెతుత్వాడు ఆయనే లేమిగలవారిని 

పెంటకుపప్మీదినుండి లేవనెతుత్వాడు ఆయనే . భూమియొకక్ సత్ంభములు యెహోవా 

వశము,లోకమును వాటిమీద ఆయన నిలిపియునాన్డు. 

1 సమూయేలు 2:9 => తన భకుత్ల పాదములు తొటిర్లల్కుండ ఆయన వారిని కాపాడును దురామ్రుగ్లు 

అంధకారమందు మాటు మణుగుదురు బలముచేత ఎవడును జయము నొందడు. 

1 సమూయేలు 2:10 => యెహోవాతో వాదించువారు నాశనమగుదురు పరమండలములో నుండి 

ఆయన వారిపైన యురుమువలె గరిజ్ంచును లోకపు సరిహదుద్లలో నుండువారికి ఆయన తీరుప్ 

తీరుచ్ను తాను నియమించిన రాజునకు ఆయన బలమిచుచ్ను తాను అభిషేకించినవానికి అధికబలము 

కలుగజేయును. 

కీరత్నలు 113:9 => ఆయన సంతులేని దానిని ఇలాల్లుగాను కుమాళల్ సంతోషముగల తలిల్గాను 

చేయును. యెహోవాను సుత్తించుడి. 
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కీరత్నలు 126:2 => మనము కలకనినవారివలె నుంటిమి మన నోటినిండ నవువ్ండెను మన నాలుక 

ఆనందగానముతో నిండియుండెను. అపుప్డు యెహోవా వీరికొరకు గొపప్కారయ్ములు చేసెనని 

అనయ్జనులు చెపుప్కొనిరి.  

యెషయా 49:15 => సతరీ తన గరభ్మున పుటిట్న బిడ డ్ను కరుణింపకుండ తన చంటిపిలల్ను మరచునా? 

వారైన మరచుదురు గాని నేను నినున్ మరువను. 

యెషయా 49:21 => అపుప్డు నీవు నేను నా పిలల్లను పోగొటుట్కొని, సంతానహీనురాలను, ఒంటరినై 

ఇటు అటు తిరుగులాడుచునన్ పరదేశురాలనే గదా? వీరిని నాయందు కనినవాడెవడు? వీరిని 

పెంచినవాడెవడు? నేను ఒంటరికతెత్నై విడువబడితిని, వీరు ఎకక్డ ఉండిరి? అని నీ మనసుస్లో 

నీవనుకొందువు.  

యెషయా 54:1 => గొడార్లా, పిలల్లు కననిదానా, జయగీతమెతుత్ము పర్సవవేదన పడనిదానా, 

జయకీరత్న నెతిత్ ఆనందపడుము సంసారిపిలల్లకంటె విడువబడినదాని పిలల్లు విసాత్రమగుదురని 

యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

లూకా 1:46 => అపుప్డు మరియ యిటల్నెను నా పార్ణము పర్భువును ఘనపరచుచునన్ది. 

లూకా 1:47 => ఆయన తన దాసురాలి దీనసిథ్తిని కటాకిష్ంచెను 

లూకా 1:48 => నా ఆతమ్ నా రక్షకుడైన దేవునియందు ఆనందించెను.  

లూకా 1:49 => సరవ్శకిత్మంతుడు నాకు గొపప్కారయ్ములు చేసెను గనుక ఇది మొదలుకొని అనిన్ 

తరములవారును ననున్ ధనుయ్రాలని యందురు. ఆయన నామము పరిశుదధ్ము.  

లూకా 1:50 => ఆయనకు భయపడు వారిమీద ఆయన కనికరము తరతరములకుండును.  

లూకా 1:51 => ఆయన తన బాహువుతో పరాకర్మము చూపెను వారి హృదయముల ఆలోచన 

విషయమై గరివ్షు ఠ్లను చెదరగొటెట్ను.  

లూకా 1:52 => సింహాసనములనుండి బలవంతులను పడదోర్సి దీనులనెకిక్ంచెను  

లూకా 1:53 => ఆకలిగొనిన వారిని మంచి పదారథ్ములతో సంతృపిత్ పరచి ధనవంతులను 

వటిట్చేతులతో పంపివేసెను. 

Page  of 1396 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

లూకా 1:54 => అబార్హామునకును అతని సంతానమునకును యుగాంతమువరకు తన కనికరము 

చూపి జాఞ్పకము చేసికొందునని మన పితరులతో సెలవిచిచ్నటుట్  

లూకా 1:55 => ఆయన తన సేవకుడైన ఇశార్యేలునకు సహాయము చేసెను. 

యోహాను 16:21 => సతరీ పర్సవించునపుప్డు ఆమె గడియ వచెచ్ను గనుక ఆమె వేదనపడును; అయితే 

శిశువు పుటట్గానే లోకమందు నరుడొకడు పుటెట్నను సంతోషముచేత ఆమె ఆ వేదన మరి జాఞ్పకము 

చేసికొనదు. 

యోహాను 16:22 => అటువలె మీరును ఇపుప్డు దుఃఖపడుచునాన్రు గాని మిముమ్ను మరల 

చూచెదను, అపుప్డు మీ హృదయము సంతోషించును, మీ సంతోషమును ఎవడును మీయొదద్నుండి 

తీసివేయడు. 

గలతీయులకు 4:27 => ఇందుకు కనని గొడార్లా సంతోషించుము, పర్సవవేదన పడనిదానా, 

బిగగ్రగా కేకలువేయుము; ఏలయనగా పెనిమిటిగలదాని పిలల్లకంటె పెనిమిటి లేనిదాని పిలల్లు 

ఎకుక్వమంది ఉనాన్రు అని వార్యబడియునన్ది. 

గలతీయులకు 4:28 => సహోదరులారా, మనమును ఇసాస్కువలె వాగాద్నమునుబటిట్ పుటిట్న 

కుమారులమై యునాన్ము. 

హెబీర్యులకు 11:11 => విశావ్సమునుబటిట్ శారాయు వాగాద్నము చేసినవాడు నమమ్దగినవాడని 

యెంచుకొనెను గనుక తాను వయసుస్ గతించినదైనను గరభ్ము ధరించుటకు శకిత్పొందెను. 

ఆదికాండము 18:12 => శారా నేను బలము ఉడిగిన దాననైన తరువాత నాకు సుఖము కలుగునా? 

నా యజమానుడును వృదుధ్డైయునాన్డు గదా అని తనలో నవువ్కొనెను. 

లూకా 1:14 => అతడు పర్భువు దృషిట్కి గొపప్వాడై, దార్కాష్రసమైనను మదయ్మైనను తార్గక,  

లూకా 1:58 => అపుప్డు పర్భువు ఆమెమీద మహా కనికరముంచెనని ఆమె పొరుగువారును 

బంధువులును విని ఆమెతో కూడ సంతోషించిరి. 

రోమీయులకు 12:15 => సంతోషించు వారితో సంతోషించుడి; 
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ఆదికాండము 17:19 => దేవుడు నీ భారయ్యైన శారా నిశచ్యముగా నీకు కుమారుని కనును; 

నీవతనికి ఇసాస్కు అను పేరు పెటుట్దువు; అతని తరువాత అతని సంతానము కొరకు నితయ్నిబంధనగా 

నా నిబంధనను అతనితో సిథ్రపరచెదను. 

ఆదికాండము 21:3 => అపుప్డు అబార్హాము తనకు పుటిట్నవాడును తనకు శారా కనినవాడునైన తన 

కుమారునికి ఇసాస్కు అను పేరు పెటెట్ను. 

యోబు 8:21 => నినున్ పగపటుట్వారు అవమానభరితులగుదురు దుషుట్ల గుడారము ఇక 

నిలువకపోవును. 

సామెతలు 13:12 => కోరిక సఫలము కాకుండుటచేత హృదయము నొచుచ్ను సిదిధ్ంచిన 

మనోవాంఛ జీవవృక్షము. 

పర్సంగి 3:4 => ఏడుచ్టకు నవువ్టకు; దుఃఖించుటకు నాటయ్మాడుటకు; 

యిరిమ్యా 20:15 => నీకు మగపిలల్ పుటెట్నని నా తండిర్కి వరత్మానము తెచిచ్ అతనికి అధిక 

సంతోషము పుటిట్ంచినవాడు శాపగర్సుత్డగును గాక; 

లూకా 6:21 => ఇపుప్డు అకలి గొనుచునన్ మీరు ధనుయ్లు, మీరు తృపిత్ పరచబడుదురు. ఇపుప్డు 

ఏడుచ్చునన్ మీరు ధనుయ్లు, మీరు నవువ్దురు. 

వచనము 7 

మరియు శారా పిలల్లకు సత్నయ్మిచుచ్నని యెవరు అబార్హాముతో చెపుప్ను నేను అతని 

ముసలితనమందు కుమారుని కంటిని గదా? అనెను. 

సంఖాయ్కాండము 23:23 => నిజముగా యాకోబులో మంతర్ము లేదు ఇశార్యేలులో శకునము లేదు 

ఆ యా కాలములందు దేవుని కారయ్ములు యాకోబు వంశసుథ్లగు ఇశార్యేలీయులకు 

తెలియచెపప్బడును.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:32 => దేవుడు భూమిమీద నరుని సృజించిన దినము మొదలుకొని 

నీకంటె ముందుగానుండిన మునుపటి దినములలో ఆకాశముయొకక్ యీ దికుక్నుండి 

Page  of 1398 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

ఆకాశముయొకక్ ఆ దికుక్వరకు ఇటిట్ గొపప్ కారయ్ము జరిగెనా? దీనివంటి వారత్ వినబడెనా? అని నీవు 

అడుగుము 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:33 => నీవు దేవుని సవ్రము అగిన్ మధయ్నుండి మాటలాడుట వినినటుల్ 

మరి ఏ జనమైనను విని బర్దికెనా? 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:34 => మీ దేవుడైన యెహోవా ఐగుపుత్లో మా కనున్లయెదుట 

చేసినవాటనిన్టిచొపుప్న ఏ దేవుడైనను శోధనలతోను సూచక కిర్యలతోను మహతాక్రయ్ములతోను 

యుదధ్ముతోను బాహుబలముతోను చాచిన చేతితోను మహా భయంకర కారయ్ములతోను ఎపుప్డైనను 

వచిచ్ ఒక జనములోనుండి తనకొరకు ఒక జనమును తీసికొన యతన్ముచేసెనా? 

కీరత్నలు 86:8 => పర్భువా, నీవు మహాతమ్య్ముగలవాడవు ఆశచ్రయ్కారయ్ములు చేయువాడవు నీవే 

అదివ్తీయ దేవుడవు. 

కీరత్నలు 86:10 => నీవు సృజించిన అనయ్జనులందరును వచిచ్ నీ సనిన్ధిని నమసాక్రము 

చేయుదురు నీ నామమును ఘనపరచుదురు 

యెషయా 49:21 => అపుప్డు నీవు నేను నా పిలల్లను పోగొటుట్కొని, సంతానహీనురాలను, ఒంటరినై 

ఇటు అటు తిరుగులాడుచునన్ పరదేశురాలనే గదా? వీరిని నాయందు కనినవాడెవడు? వీరిని 

పెంచినవాడెవడు? నేను ఒంటరికతెత్నై విడువబడితిని, వీరు ఎకక్డ ఉండిరి? అని నీ మనసుస్లో 

నీవనుకొందువు.  

యెషయా 66:8 => అటిట్వారత్ యెవరు వినియుండిరి? అటిట్ సంగతులు ఎవరు చూచిరి? ఒక 

జనమును కనుటకు ఒకనాటి పర్సవవేదన చాలునా? ఒకక్ నిమిషములో ఒక జనము జనిమ్ంచునా? 

సీయోనునకు పర్సవవేదన కలుగగానే ఆమె బిడ డ్లను కనెను.  

ఎఫెసీయులకు 3:10 => శోధింప శకయ్ముకాని కీర్సుత్ ఐశవ్రయ్మును అనయ్జనులలో 

పర్కటించుటకును, 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:10 => ఆయన సముఖమునుండియు ఆయన పర్భావమందలి 

మహిమనుండియు పారదోలబడి, నితయ్నాశనమను దండన పొందుదురు. ఏలయనగా మేము 

మీకిచిచ్న సాక్షయ్ము మీరు నమిమ్తిరి. 
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ఆదికాండము 18:11 => అబార్హామును శారాయును బహుకాలము గడచిన వృదుధ్లై యుండిరి. సతరీ 

ధరమ్ము శారాకు నిలిచిపోయెను గనుక 

ఆదికాండము 18:12 => శారా నేను బలము ఉడిగిన దాననైన తరువాత నాకు సుఖము కలుగునా? 

నా యజమానుడును వృదుధ్డైయునాన్డు గదా అని తనలో నవువ్కొనెను. 

1 సమూయేలు 1:23 => కాబటిట్ ఆమె పెనిమిటియైన ఎలాక్నా నీ దృషిట్కి ఏది మంచిదో అది 

చేయుము; నీవు వానికి పాలు మానిప్ంచువరకు నిలిచియుండుము, యెహోవా తన వాకయ్మును 

సిథ్రపరచును గాక అని ఆమెతో అనెను. కాగా ఆమె అకక్డనే యుండి తన కుమారునికి పాలు 

మానిప్ంచువరకు అతని పెంచుచుండెను. 

1 రాజులు 3:21 => ఉదయమున నేను లేచి నా పిలల్కు పాలియయ్ చూడగా అది చచిచ్నదాయెను; 

తరువాత ఉదయమున నేను పిలల్ను నిదానించి చూచినపుప్డు వాడు నా కడుపున పుటిట్నవాడు కాడని 

నేను తెలిసికొంటిని. 

1 రాజులు 11:20 => ఈ తహెప్నేసుయొకక్ సహోదరి అతనికి గెనుబతు అను కుమారుని కనెను; 

ఫరోయింట తహెప్నేసు వీనికి పాలు విడిపించెను గనుక గెనుబతు ఫరో కుటుంబికులలో నివసించి 

ఫరో కుమారులలో ఒకడుగా ఎంచబడెను. 

సామెతలు 13:12 => కోరిక సఫలము కాకుండుటచేత హృదయము నొచుచ్ను సిదిధ్ంచిన 

మనోవాంఛ జీవవృక్షము. 

యోహాను 16:21 => సతరీ పర్సవించునపుప్డు ఆమె గడియ వచెచ్ను గనుక ఆమె వేదనపడును; అయితే 

శిశువు పుటట్గానే లోకమందు నరుడొకడు పుటెట్నను సంతోషముచేత ఆమె ఆ వేదన మరి జాఞ్పకము 

చేసికొనదు. 

వచనము 8 

ఆ పిలల్వాడు పెరిగి పాలు విడిచెను. ఇసాస్కు పాలు విడిచిన దినమందు అబార్హాము గొపప్ విందు 

చేసెను. 
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1 సమూయేలు 1:22 => అయితే హనాన్ బిడ డ్ పాలు విడుచువరకు నేను రాను; వాడు యెహోవా 

సనిన్ధిని అగుపడి తిరిగిరాక అకక్డనే ఉండునటుల్గా నేను వాని తీసికొనివతుత్నని తన పెనిమిటితో చెపిప్ 

వెళల్కయుండెను. 

కీరత్నలు 131:2 => నేను నా పార్ణమును నిమమ్ళ పరచుకొనియునాన్ను సముదాయించుకొని 

యునాన్ను చనుపాలు విడిచిన పిలల్ తన తలిల్యొదద్ నునన్టుల్ చనుపాలు విడిచిన పిలల్యునన్టుల్ నా 

పార్ణము నాయొదద్ నునన్ది.  

హోషేయ 1:8 => లోరూహామా (జాలినొందనిది) పాలువిడిచిన తరువాత తలిల్ గరబ్వతియై 

కుమారుని కనినపుప్డు 

ఆదికాండము 19:3 => అయినను అతడు మికిక్లి బలవంతము చేసినపుప్డు వారు అతనితటుట్ తిరిగి 

అతని యింట పర్వేశించిరి. అతడు వారికి విందుచేసి పొంగని రొటెట్లు కాలచ్గా వారు భోజనము 

చేసిరి. 

ఆదికాండము 26:30 => అతడు వారికి విందుచేయగా వారు అనన్పానములు పుచుచ్ కొనిరి. 

ఆదికాండము 29:22 => లాబాను ఆ సథ్లములోనునన్ మనుషుయ్లనందరిని పోగుచేసి విందు 

చేయించి 

ఆదికాండము 40:20 => మూడవ దినమందు జరిగినదేమనగా, ఆ దినము ఫరో జనమ్దినము గనుక 

అతడు తన సేవకులకందరికి విందు చేయించి వారి నడుమ పానదాయకుల అధిపతి తలను 

భక్షయ్కారుల అధిపతి తలను పైకెతిత్ 

నాయ్యాధిపతులు 14:10 => అంతట అతని తండిర్ ఆ సతరీని చూడబోయినపుప్డు సమోస్ను 

విందుచేసెను. అచచ్టి పెండిల్కుమారులు అటుల్ చేయుట మరాయ్ద. 

నాయ్యాధిపతులు 14:12 => అపుప్డు సమోస్ను మీకిషట్మైనయెడల నేను మీ యెదుట ఒక విపుప్డు 

కథను వేసెదను; మీరు ఈ విందు జరుగు ఏడు దినములలోగా దాని భావమును నాకు తెలిపినయెడల 

నేను ముపప్ది సనన్పు నారబటట్లను ముపప్ది దుసుత్లను మీకిచెచ్దను. 
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1 సమూయేలు 25:36 => అబీగయీలు తిరిగి నాబాలునొదద్కు రాగా, రాజులు విందుచేసినటుల్ 

అతడు ఇంటిలో విందుచేసి, తార్గుచు బహు సంతోషించుచు మతుత్గానుండెను గనుక తెలల్వారువరకు 

ఆమె అతనితో కొదిద్ గొపప్ మరేమియు చెపప్క ఊరకుండెను. 

2 సమూయేలు 3:20 => అందు నిమితత్మై అబేన్రు ఇరువదిమందిని వెంటబెటుట్కొని 

హెబోర్నులోనునన్ దావీదునొదద్కు రాగా దావీదు అబేన్రుకును అతని వారికిని విందు చేయించెను. 

1 రాజులు 3:15 => అంతలో సొలొమోను మేలుకొని అది సవ్పన్మని తెలిసికొనెను. పిమమ్ట అతడు 

యెరూషలేమునకు వచిచ్ యెహోవా నిబంధనగల మందసము ఎదుట నిలువబడి దహనబలులను 

సమాధానబలులను అరిప్ంచి తన సేవకులందరికిని విందు చేయించెను. 

ఎసేత్రు 1:3 => తన యేలుబడి యందు మూడవ సంవతస్రమున తన అధిపతులకందరికిని 

సేవకులకును విందు చేయించెను. పారసీక దేశము యొకక్యు మాదయ్ దేశము యొకక్యు 

పరాకర్మశాలులును ఘనులును సంసాథ్నాధిపతులును అతని సనిన్ధినుండగా 

ఆదికాండము 31:54 => యాకోబు ఆ కొండమీద బలియరిప్ంచి భోజనము చేయుటకు తన 

బంధువులను పిలువగా వారు భోజనముచేసి కొండమీద ఆ రాతిర్ వెళల్బుచిచ్రి. 

ఆదికాండము 43:16 => యోసేపు వారితో నునన్ బెనాయ్మీనును చూచి తన గృహనిరావ్హకునితో ఈ 

మనుషుయ్లను ఇంటికి తీసికొనిపోయి ఒక వేటను కోసి వంట సిదధ్ము చేయించుము; మధాయ్హన్మందు 

ఈ మనుషుయ్లు నాతో భోజనము చేయుదురని చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 1:23 => కాబటిట్ ఆమె పెనిమిటియైన ఎలాక్నా నీ దృషిట్కి ఏది మంచిదో అది 

చేయుము; నీవు వానికి పాలు మానిప్ంచువరకు నిలిచియుండుము, యెహోవా తన వాకయ్మును 

సిథ్రపరచును గాక అని ఆమెతో అనెను. కాగా ఆమె అకక్డనే యుండి తన కుమారునికి పాలు 

మానిప్ంచువరకు అతని పెంచుచుండెను. 

దానియేలు 1:4 => తతవ్జాఞ్నము తెలిసినవారై రాజు నగరునందు నిలువదగిన కొందరు బాలురను 

రపిప్ంచి, కలీద్యుల విదయ్ను భాషను వారికి నేరుప్ము. 

వచనము 9 
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అపుప్డు అబార్హామునకు ఐగుపీత్యురాలైన హాగరు కనిన కుమారుడు పరిహసించుట శారా చూచి 

ఆదికాండము 16:3 => కాబటిట్ అబార్ము కనాను దేశములో పదియేండుల్ కాపురమునన్ తరువాత 

అబార్ము భారయ్యైన శారయి తన దాసియైన హాగరను ఐగుపీత్యురాలిని తీసికొని తన పెనిమిటియైన 

అబార్మునకు భారయ్గా ఉండునటుల్ అతనికిచెచ్ను. 

ఆదికాండము 16:4 => అతడు హాగరుతో పోయినపుప్డు అది గరభ్వతి ఆయెను. అది తాను 

గరభ్వతినైతినని తెలిసికొనినపుప్డు దాని యజమానురాలు దాని దృషిట్కి నీచమైనదాయెను. 

ఆదికాండము 16:5 => అపుప్డు శారయి నా ఉసురు నీకు తగులును; నేనే నా దాసిని నీ 

కౌగిటికిచిచ్న తరువాత తాను గరభ్వతినైతినని తెలిసికొనినపుప్డు నేను దాని దృషిట్కి నీచమైనదాననైతిని; 

నాకును నీకును యెహోవా నాయ్యము తీరుచ్ను గాక అని అబార్ముతో అనెను 

ఆదికాండము 16:6 => అందుకు అబార్ము ఇదిగో నీ దాసి నీచేతిలో ఉనన్ది; నీ మనసుస్ వచిచ్నటుల్ 

దాని చేయుమని శారయితో చెపెప్ను. శారయి దాని శర్మ పెటిట్నందున ఆమెయొదద్నుండి అది 

పారిపోగా 

ఆదికాండము 16:15 => తరువాత హాగరు అబార్మునకు కుమారుని కనెను. అబార్ము హాగరు కనిన 

తన కుమారునికి ఇషామ్యేలను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 17:20 => ఇషామ్యేలునుగూరిచ్ నీవు చేసిన మనవి నేను వింటిని. ఇదిగో నేనతనిని 

ఆశీరవ్దించి అతనికి సంతానాభివృదిధ్ కలుగజేసి అతయ్ధికముగా అతని విసత్రింపజేసెదను; అతడు 

పండెర్ండు మంది రాజులను కనును; అతనిని గొపప్ జనముగా చేసెదను; 

ఆదికాండము 16:1 => అబార్ము భారయ్యైన శారయి అతనికి పిలల్లు కనలేదు. ఆమెకు హాగరు అను 

ఐగుపీత్యురాలైన దాసి యుండెను. 

ఆదికాండము 16:15 => తరువాత హాగరు అబార్మునకు కుమారుని కనెను. అబార్ము హాగరు కనిన 

తన కుమారునికి ఇషామ్యేలను పేరు పెటెట్ను. 
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2 రాజులు 2:23 => అకక్డనుండి అతడు బేతేలునకు ఎకిక్వెళె ల్ను అతడు తోర్వను పోవుచుండగా 

బాలురు పటట్ణములోనుండి వచిచ్ బోడివాడా ఎకిక్పొముమ్, బోడివాడా ఎకిక్పొమమ్ని అతని 

అపహాసయ్ము చేయగా 

2 రాజులు 2:24 => అతడు వెనుకకు తిరిగి వారిని చూచి యెహోవా నామమునుబటిట్ వారిని 

శపించెను. అపుప్డు రెండు ఆడు ఎలుగు బంటుల్ అడవిలోనుండి వచిచ్ వారిలో నలువది యిదద్రు 

బాలురను చీలిచ్వేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:10 => అంచెవాండుర్ జెబూలూను దేశమువరకును, ఎఫార్యిము 

మనషే ష్ల దేశములలోనునన్ పర్తి పటట్ణమునకును పోయిరిగాని అచచ్టివారు ఎగతాళిచేసి వారిని 

అపహసించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:16 => పెందలకడ లేచి పంపుచువచిచ్నను వారు దేవుని దూతలను 

ఎగతాళిచేయుచు, ఆయన వాకయ్ములను తృణీకరించుచు, ఆయన పర్వకత్లను హింసించుచు రాగా, 

నివారింప శకయ్ముకాకుండ యెహోవా కోపము ఆయన జనులమీదికి వచెచ్ను. 

నెహెమాయ్ 4:1 => మేము గోడ కటుట్చునన్ సమాచారము విని సనబ్లల్టు మిగుల కోపగించి రౌదుర్డై 

యూదులను ఎగతాళిచేసి 

నెహెమాయ్ 4:2 => షోమోర్ను దండువారి యెదుటను తన సేన్హితుల యెదుటను ఇటల్నెను 

దురబ్లులైన యీ యూదులు ఏమి చేయుదురు? తమంతట తామే యీ పని ముగింతురా? బలులు 

అరిప్ంచి బలపరచుకొందురా? ఒక దినమందే ముగింతురా? కాలచ్బడిన చెతత్ను కుపప్లుగా పడిన 

రాళల్ను మరల బలమైనవిగా చేయుదురా? 

నెహెమాయ్ 4:3 => మరియు అమోమ్నీయుడైన టోబీయా అతనియొదద్ను ఉండివారు కటిట్నదానిపైకి 

ఒక నకక్ యెగిరినటట్యిన వారి రాతిగోడ పడిపోవుననెను. 

నెహెమాయ్ 4:4 => మా దేవా ఆలకించుము, మేము తిరసాక్రము నొందినవారము; వారి నింద వారి 

తలలమీదికి వచుచ్నటుల్చేసి, వారు చెరపటట్బడినవారై వారు నివసించు దేశములోనే వారిని దోపునకు 

అపప్గించుము. 
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నెహెమాయ్ 4:5 => వారు కటుట్వారినిబటిట్ నీకు కోపము పుటిట్ంచియుండిరి గనుక వారి దోషమును 

పరిహరింపకుము, నీయెదుట వారి పాపమును తుడిచివేయకుము. 

యోబు 30:1 => ఇపుప్డైతే నాకనన్ తకుక్వ వయసుస్గలవారు ననున్ ఎగతాళి చేయుదురు. వీరి 

తండుర్లు నా మందలు కాయు కుకక్లతో నుండుటకు తగనివారని నేను తలంచియుంటిని. 

కీరత్నలు 22:6 => నేను నరుడను కాను నేను పురుగును నరులచేత నిందింపబడినవాడను పర్జలచేత 

తృణీకరింపబడిన వాడను. 

కీరత్నలు 42:10 => నీ దేవుడు ఏమాయెనని నా శతుర్వులు దినమెలల్ అడుగుచునాన్రు. వారు తమ 

దూషణలచేత నా యెముకలు విరుచుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 44:13 => మా పొరుగువారి దృషిట్కి నీవు మముమ్ను నిందాసప్దముగా చేసియునాన్వు మా 

చుటుట్ నునన్వారి దృషిట్కి అపహాసాయ్సప్దముగాను ఎగతాళికి కారణముగాను మముమ్ను 

ఉంచియునాన్వు.  

కీరత్నలు 44:14 => అనయ్జనులలో మముమ్ను సామెతకు హేతువుగాను పర్జలు తల ఆడించుటకు 

కారణముగాను మముమ్ను ఉంచియునాన్వు. 

సామెతలు 20:11 => బాలుడు సహితము తన నడవడి శుదధ్మైనదో కాదో యథారథ్మైనదో కాదో తన 

చేషట్లవలన తెలియజేయును. 

విలాపవాకయ్ములు 1:7 => యెరూషలేము పూరవ్కాలమున తనకు కలిగిన శేర్యసుస్నంతటిని 

జాఞ్పకము చేసికొనుచునన్ది దానికి కలిగిన శర్మానుభవకాలమునందు సంచారదినములయందు 

సహాయము చేయువారెవరును లేక దాని జనము శతుర్వుచేతిలో పడినపుప్డు విరోధులు దానిచూచి 

విశార్ంతిదినములనుబటిట్ దానినపహాసయ్ము చేసిరి.  

గలతీయులకు 4:22 => దాసివలన ఒకడును సవ్తంతుర్రాలివలన ఒకడును ఇదద్రు కుమారులు 

అబార్హామునకు కలిగిరని వార్యబడియునన్ది గదా? 

గలతీయులకు 4:29 => అపుప్డు శరీరమునుబటిట్ పుటిట్నవాడు ఆతమ్నుబటిట్ పుటిట్నవానిని ఏలాగు 

హింసపెటెట్నో యిపుప్డును ఆలాగే జరుగుచునన్ది. 
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హెబీర్యులకు 11:36 => మరికొందరు తిరసాక్రములను కొరడాదెబబ్లను, మరి బంధకములను 

ఖైదును అనుభవించిరి. 

ఆదికాండము 25:9 => హితీత్యుడైన సోహరు కుమారుడగు ఎఫోర్ను పొలమందలి మకేప్లా గుహలో 

అతని కుమారులగు ఇసాస్కును ఇషామ్యేలును అతనిని పాతిపెటిట్రి; అది మమేర్ యెదుట నునన్ది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:28 => ఇసాస్కు ఇషామ్యేలు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:10 => సౌలు దినములలో వారు హగీర్యీలతో యుదధ్ము జరిగించి వారిని 

హతముచేసి గిలాదు తూరుప్వైపువరకు వారి గుడారములలో కాపురముండిరి. 

సామెతలు 22:10 => తిరసాక్రబుదిధ్ గలవాని తోలివేసినయెడల కలహములు మానును పోరు తీరి 

అవమానము మానిపోవును. 

గలతీయులకు 4:24 => ఈ సంగతులు అలంకారరూపకముగా చెపప్బడియునన్వి. ఈ సతరీలు రెండు 

నిబంధనలై యునాన్రు; వాటిలో ఒకటి సీనాయి కొండ సంబంధమైనదై దాసయ్ములో ఉండుటకు పిలల్లు 

కనును; ఇది హాగరు. 

వచనము 10 

ఈ దాసిని దీని కుమారుని వెళల్గొటుట్ము; ఈ దాసి కుమారుడు నా కుమారుడైన ఇసాస్కుతో వారసుడై 

యుండడని అబార్హాముతో అనెను. 

లేవీయకాండము 21:7 => వారు జారసతరీనేగాని భర్షుట్రాలినేగాని పెండిల్ చేసికొనకూడదు. పెనిమిటి 

విడనాడిన సతరీని పెండిల్ చేసికొనకూడదు. ఏలయనగా యాజకుడు తన దేవునికి పర్తిషిఠ్తుడు. 

ఆదికాండము 25:6 => అబార్హాము తన ఉపపతున్ల కుమారులకు బహుమానములిచిచ్, తాను 

సజీవుడై యుండగానే తన కుమారుడగు ఇసాస్కు నొదద్నుండి తూరుప్తటుట్గా తూరుప్దేశమునకు వారిని 

పంపివేసెను. 

ఆదికాండము 25:19 => అబార్హాము కుమారుడగు ఇసాస్కు వంశావళి యిదే. అబార్హాము 

ఇసాస్కును కనెను. 
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ఆదికాండము 17:19 => దేవుడు నీ భారయ్యైన శారా నిశచ్యముగా నీకు కుమారుని కనును; 

నీవతనికి ఇసాస్కు అను పేరు పెటుట్దువు; అతని తరువాత అతని సంతానము కొరకు నితయ్నిబంధనగా 

నా నిబంధనను అతనితో సిథ్రపరచెదను. 

ఆదికాండము 17:21 => అయితే వచుచ్ సంవతస్రము ఈ కాలమందు శారా నీకు కనబోవు 

ఇసాస్కుతో నా నిబంధనను సిథ్రపరచెదనని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 20:11 => అబార్హాము ఈ సథ్లమందు దేవుని భయము ఏమాతర్మును లేదు గనుక 

నా భారయ్ నిమితత్ము ననున్ చంపుదురనుకొని చేసితిని. 

ఆదికాండము 22:10 => అపుప్డు అబార్హాము తన కుమారుని వధించుటకు తన చెయియ్ చాపి కతిత్ 

పటుట్కొనగా 

ఆదికాండము 36:6 => ఏశావు తన భారయ్లను తన కుమారులను తన కుమారెత్లను తన 

యింటివారినందరిని తన మందలను తన సమసత్ పశువులను తాను కనాను దేశములో సంపాదించిన 

ఆసిత్ యావతుత్ను తీసికొని తన తముమ్డైన యాకోబు ఎదుటనుండి మరియొక దేశమునకు 

వెళి ల్పోయెను; 

ఆదికాండము 36:7 => వారు విసాత్రమయిన సంపద గలవారు గనుక వారు కలిసి నివసింపలేక 

పోయిరి. వారి పశువులు విశేషమైయునన్ందున వారు పరదేశులై యుండిన భూమి వారిని భరింపలేక 

పోయెను. 

మతత్యి 8:11 => అనేకులు తూరుప్నుండియు పడమటనుండియు వచిచ్ అబార్హాముతో కూడను, 

ఇసాస్కుతో కూడను, యాకోబుతో కూడను, పరలోకరాజయ్మందు కూరుచ్ందురు గాని 

మతత్యి 8:12 => రాజయ్ సంబంధులు వెలుపటి చీకటిలోనికి తోర్యబడుదురు; అకక్డ ఏడుప్ను 

పండుల్ కొరుకుటయు నుండునని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

మతత్యి 22:13 => అంతట రాజు వీని కాళుల్ చేతులు కటిట్ వెలుపటి చీకటిలోనికి తోర్సివేయుడి; 

అకక్డ ఏడుప్ను పండుల్ కొరుకుటయు ఉండునని పరిచారకులతో చెపెప్ను. 

యోహాను 8:35 => దాసుడెలల్పుప్డును ఇంటిలో నివాసము చేయడు; కుమారుడెలల్పుప్డును 

నివాసము చేయును. 
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గలతీయులకు 4:22 => దాసివలన ఒకడును సవ్తంతుర్రాలివలన ఒకడును ఇదద్రు కుమారులు 

అబార్హామునకు కలిగిరని వార్యబడియునన్ది గదా? 

గలతీయులకు 4:23 => అయినను దాసివలన పుటిట్నవాడు శరీరపర్కారము పుటెట్ను, 

సవ్తంతుర్రాలివలన పుటిట్నవాడు వాగాద్నమునుబటిట్ పుటెట్ను. 

గలతీయులకు 4:24 => ఈ సంగతులు అలంకారరూపకముగా చెపప్బడియునన్వి. ఈ సతరీలు రెండు 

నిబంధనలై యునాన్రు; వాటిలో ఒకటి సీనాయి కొండ సంబంధమైనదై దాసయ్ములో ఉండుటకు పిలల్లు 

కనును; ఇది హాగరు. 

గలతీయులకు 4:25 => ఈ హాగరు అనునది అరేబియా దేశములో ఉనన్ సీనాయి కొండయే. 

పర్సుత్తమందునన్ యెరూషలేము దాని పిలల్లతో కూడ దాసయ్మందునన్ది గనుక ఆ నిబంధన దానికి 

దీటయియునన్ది. 

గలతీయులకు 4:26 => అయితే పైనునన్ యెరూషలేము సవ్తంతర్ముగా ఉనన్ది; అది మనకు తలిల్. 

గలతీయులకు 4:27 => ఇందుకు కనని గొడార్లా సంతోషించుము, పర్సవవేదన పడనిదానా, 

బిగగ్రగా కేకలువేయుము; ఏలయనగా పెనిమిటిగలదాని పిలల్లకంటె పెనిమిటి లేనిదాని పిలల్లు 

ఎకుక్వమంది ఉనాన్రు అని వార్యబడియునన్ది. 

గలతీయులకు 4:28 => సహోదరులారా, మనమును ఇసాస్కువలె వాగాద్నమునుబటిట్ పుటిట్న 

కుమారులమై యునాన్ము. 

గలతీయులకు 4:29 => అపుప్డు శరీరమునుబటిట్ పుటిట్నవాడు ఆతమ్నుబటిట్ పుటిట్నవానిని ఏలాగు 

హింసపెటెట్నో యిపుప్డును ఆలాగే జరుగుచునన్ది. 

గలతీయులకు 4:30 => ఇందునుగూరిచ్ లేఖనమేమి చెపుప్చునన్ది?దాసిని దాని కుమారుని 

వెళల్గొటుట్ము, దాసి కుమారుడు సవ్తంతుర్రాలి కుమారునితోపాటు వారసుడై యుండడు. 

గలతీయులకు 4:31 => కాగా సహోదరులారా, మనము సవ్తంతుర్రాలి కుమారులమే గాని దాసి 

కుమారులము కాము. 
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1 యోహాను 2:19 => వారు మనలోనుండి బయలువెళి ల్రి గాని వారు మన సంబంధులు కారు; వారు 

మన సంబంధులైతే మనతో కూడ నిలిచియుందురు; అయితే వారందరు మన సంబంధులు కారని 

పర్తయ్క్షపరచబడునటుల్ వారు బయలువెళి ల్రి. 

యోహాను 8:35 => దాసుడెలల్పుప్డును ఇంటిలో నివాసము చేయడు; కుమారుడెలల్పుప్డును 

నివాసము చేయును. 

గలతీయులకు 3 :18 => ఆ సావ్సథ్య్ము ధరమ్శాసత్రమూలముగా కలిగినయెడల ఇక 

వాగాద్నమూలముగా కలిగినది కాదు. అయితే దేవుడు అబార్హామునకు వాగాద్నమువలననే దానిని 

అనుగర్హించెను. 

గలతీయులకు 4:7 => కాబటిట్ నీవిక దాసుడవు కావు కుమారుడవే. కుమారుడవైతే దేవుని దావ్రా 

వారసుడవు. 

1 పేతురు 1:4 => మృతులలోనుండి యేసుకీర్సుత్ తిరిగి లేచుటవలన జీవముతో కూడిన నిరీక్షణ 

మనకు కలుగునటుల్, అనగా అక్షయమైనదియు, నిరమ్లమైనదియు, వాడబారనిదియునైన సావ్సయ్ము 

మనకు కలుగునటుల్, ఆయన తన విశేష కనికరము చొపుప్న మనలను మరల జనిమ్ంపజేసెను. 

1 యోహాను 2:19 => వారు మనలోనుండి బయలువెళి ల్రి గాని వారు మన సంబంధులు కారు; వారు 

మన సంబంధులైతే మనతో కూడ నిలిచియుందురు; అయితే వారందరు మన సంబంధులు కారని 

పర్తయ్క్షపరచబడునటుల్ వారు బయలువెళి ల్రి. 

ఆదికాండము 16:1 => అబార్ము భారయ్యైన శారయి అతనికి పిలల్లు కనలేదు. ఆమెకు హాగరు అను 

ఐగుపీత్యురాలైన దాసి యుండెను. 

ఆదికాండము 24:36 => నా యజమానుని భారయ్యైన శారా వృదాధ్పయ్ములో నా యజమానునికి 

కుమారుని కనెను; నా యజమానుడు తనకు కలిగినది యావతుత్ను అతనికిచిచ్యునాన్డు; 

ఆదికాండము 25:5 => వీరందరు కెతూరా సంతతివారు. అబార్హాము తనకు కలిగినది యావతుత్ 

ఇసాస్కుకిచెచ్ను. 

ఆదికాండము 25:9 => హితీత్యుడైన సోహరు కుమారుడగు ఎఫోర్ను పొలమందలి మకేప్లా గుహలో 

అతని కుమారులగు ఇసాస్కును ఇషామ్యేలును అతనిని పాతిపెటిట్రి; అది మమేర్ యెదుట నునన్ది. 

Page  of 1409 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

ఆదికాండము 30:4 => తన దాసియైన బిలాహ్ను అతనికి భారయ్గా ఇచెచ్ను. యాకోబు ఆమెతో పోగా 

నిరగ్మకాండము 18:23 => దేవుడు ఈలాగు చేయుటకు నీకు సెలవిచిచ్నయెడల నీవు ఈ పని 

చేయుచు దాని భారమును సహింపగలవు. మరియు ఈ పర్జలందరు తమ తమ చోటల్కు 

సమాధానముగా వెళుల్దురని చెపెప్ను.  

1 దినవృతాత్ంతములు 1:28 => ఇసాస్కు ఇషామ్యేలు. 

సామెతలు 22:10 => తిరసాక్రబుదిధ్ గలవాని తోలివేసినయెడల కలహములు మానును పోరు తీరి 

అవమానము మానిపోవును. 

యెహెజేక్లు 16:5 => ఈ పనులలో ఒకటైనను నీకు చేయవలెనని యెవరును కటాకిష్ంపలేదు, 

నీయందు జాలిపడినవాడొకడును లేకపోయెను; నీవు పుటిట్ననాడే బయటనేలను పారవేయబడి, చూడ 

అసహయ్ముగా ఉంటివి. 

గలతీయులకు 3:29 => మీరు కీర్సుత్ సంబంధులైతే ఆ పక్షమందు అబార్హాముయొకక్ 

సంతానమైయుండి వాగాద్న పర్కారము వారసులైయునాన్రు. 

గలతీయులకు 4:30 => ఇందునుగూరిచ్ లేఖనమేమి చెపుప్చునన్ది?దాసిని దాని కుమారుని 

వెళల్గొటుట్ము, దాసి కుమారుడు సవ్తంతుర్రాలి కుమారునితోపాటు వారసుడై యుండడు. 

వచనము 11 

అతని కుమారునిబటిట్ ఆ మాట అబార్హామునకు మికిక్లి దుఃఖము కలుగజేసెను. 

ఆదికాండము 17:18 => అబార్హాము ఇషామ్యేలు నీ సనిన్ధిని బర్దుక ననుగర్హించుము అని 

దేవునితో చెపప్గా 

ఆదికాండము 22:1 => ఆ సంగతులు జరిగిన తరువాత దేవుడు అబార్హామును పరిశోధించెను. 

ఎటల్నగా ఆయన అబార్హామా, అని పిలువగా అతడు చితత్ము పర్భువా అనెను. 

ఆదికాండము 22:2 => అపుప్డాయన నీకు ఒకక్డైయునన్ నీ కుమారుని, అనగా నీవు పేర్మించు 

ఇసాస్కును తీసికొని మోరీయా దేశమునకు వెళి ల్ అకక్డ నేను నీతో చెపప్బోవు పరవ్తములలో 

ఒకదానిమీద దహనబలిగా అతని నరిప్ంచుమని చెపెప్ను 
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2 సమూయేలు 18:33 => అపుప్డు రాజు బహు కలతపడి గుమమ్మునకు పైగా నునన్ గదికి 

ఎకిక్పోయి యేడుచ్చు, సంచరించుచు నా కుమారుడా అబా ష్లోమా, నా కుమారుడా అబా ష్లోమా, అని 

కేకలు వేయుచు, అయోయ్ నా కుమారుడా, నీకు బదులుగా నేను చనిపోయినయెడల ఎంత 

బాగుండును; నా కుమారుడా అబా ష్లోమా నా కుమారుడా, అని యేడుచ్చు వచెచ్ను. 

మతత్యి 10:37 => తండిర్నైనను తలిల్నైనను నా కంటె ఎకుక్వగా పేర్మించువాడు నాకు 

పాతుర్డుకాడు; కుమారునినైనను కుమారెత్నైనను నాకంటె ఎకుక్వగా పేర్మించువాడు నాకు పాతుర్డు 

కాడు; 

హెబీర్యులకు 12:11 => మరియు పర్సుత్తమందు సమసత్ శిక్షయు దుఃఖకరముగా కనబడునేగాని 

సంతోషకరముగా కనబడదు. అయినను దానియందు అభాయ్సము కలిగినవారికి అది నీతియను 

సమాధానకరమైన ఫలమిచుచ్ను. 

వచనము 12 

అయితే దేవుడు ఈ చినన్వానిబటిట్యు నీ దాసినిబటిట్యు నీవు దుఃఖపడవదుద్. శారా నీతో చెపుప్ పర్తి 

విషయములో ఆమె మాట వినుము; ఇసాస్కువలన అయినదియే నీ సంతానమనబడును. 

1 సమూయేలు 8:7 => అందుకు యెహోవా సమూయేలునకు సెలవిచిచ్నదేమనగా జనులు నీతో 

చెపిప్న మాటలనిన్టి పర్కారము జరిగింపుము; వారు నినున్ విసరిజ్ంపలేదు గాని తముమ్ను ఏలకుండ 

ననేన్ విసరిజ్ంచియునాన్రు. 

1 సమూయేలు 8:9 => అయితే వారిని ఏలబోవు రాజు ఎటిట్వాడగునో నీవే సాకిష్వై వారికి దృఢముగా 

తెలియజేయుము.  

యెషయా 46:10 => నా ఆలోచన నిలుచుననియు నా చితత్మంతయు నెరవేరుచ్కొనెదననియు, 

చెపుప్కొనుచు ఆదినుండి నేనే కలుగబోవువాటిని తెలియజేయుచునాన్ను. పూరవ్కాలమునుండి నేనే 

యింక జరుగనివాటిని తెలియజేయుచునాన్ను.  
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ఆదికాండము 17:19 => దేవుడు నీ భారయ్యైన శారా నిశచ్యముగా నీకు కుమారుని కనును; 

నీవతనికి ఇసాస్కు అను పేరు పెటుట్దువు; అతని తరువాత అతని సంతానము కొరకు నితయ్నిబంధనగా 

నా నిబంధనను అతనితో సిథ్రపరచెదను. 

ఆదికాండము 17:21 => అయితే వచుచ్ సంవతస్రము ఈ కాలమందు శారా నీకు కనబోవు 

ఇసాస్కుతో నా నిబంధనను సిథ్రపరచెదనని చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 9:7 => అబార్హాము సంతానమైనంత మాతర్ముచేత అందరును పిలల్లు కారు గాని 

ఇసాస్కువలల్నైనది నీ సంతానము అనబడును, 

రోమీయులకు 9:8 => అనగా శరీరసంబంధులైన పిలల్లు దేవుని పిలల్లు కారు గాని వాగాద్న 

సంబంధులైన పిలల్లు సంతానమని యెంచబడుదురు. 

హెబీర్యులకు 11:18 => ఎవడు ఆ వాగాద్నములు సంతోషముతో అంగీకరించెనో, ఇసాస్కువలన 

నైనది నీ సంతానమనబడును అని యెవనితో చెపప్బడెనో, ఆ అబార్హాము, మృతులను సహితము 

లేపుటకు దేవుడు శకిత్మంతుడని యెంచినవాడై, 

ఆదికాండము 15:4 => యెహోవా వాకయ్ము అతనియొదద్కు వచిచ్ ఇతడు నీకు వారసుడు కాడు; నీ 

గరభ్వాసమున పుటట్బోవుచునన్వాడు నీకు వారసుడగునని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 16:1 => అబార్ము భారయ్యైన శారయి అతనికి పిలల్లు కనలేదు. ఆమెకు హాగరు అను 

ఐగుపీత్యురాలైన దాసి యుండెను. 

ఆదికాండము 21:3 => అపుప్డు అబార్హాము తనకు పుటిట్నవాడును తనకు శారా కనినవాడునైన తన 

కుమారునికి ఇసాస్కు అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 21:14 => కాబటిట్ తెలల్వారినపుప్డు అబార్హాము లేచి ఆహారమును నీళల్ తితిత్ని తీసికొని 

ఆ పిలల్వానితోకూడ హాగరునకు అపప్గించి ఆమె భుజము మీద వాటిని పెటిట్ ఆమెను పంపివేసెను. 

ఆమె వెళి ల్ బెయేరె ష్బా అరణయ్ములో ఇటు అటు తిరుగుచుండెను.  

ఆదికాండము 22:2 => అపుప్డాయన నీకు ఒకక్డైయునన్ నీ కుమారుని, అనగా నీవు పేర్మించు 

ఇసాస్కును తీసికొని మోరీయా దేశమునకు వెళి ల్ అకక్డ నేను నీతో చెపప్బోవు పరవ్తములలో 

ఒకదానిమీద దహనబలిగా అతని నరిప్ంచుమని చెపెప్ను 
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1 దినవృతాత్ంతములు 1:28 => ఇసాస్కు ఇషామ్యేలు. 

గలతీయులకు 3:16 => అబార్హామునకును అతని సంతానమునకును వాగాద్నములు చేయబడెను; 

ఆయన అనేకులనుగూరిచ్ అనన్టుట్ నీ సంతానములకును అని చెపప్క ఒకనిగూరిచ్ అనన్టే ట్ నీ 

సంతానమునకును అనెను; ఆ సంతానము కీర్సుత్ 

వచనము 13 

అయినను ఈ దాసి కుమారుడును నీ సంతానమే గనుక అతనికూడ ఒక జనముగా చేసెదనని 

అబార్హాముతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 21:18 => నీవు లేచి ఆ చినన్వాని లేవనెతిత్ నీచేత పటుట్కొనుము; వానిని గొపప్ 

జనముగా చేసెదనని ఆమెతో అనెను. 

ఆదికాండము 16:10 => మరియు యెహోవా దూత నీ సంతానమును నిశచ్యముగా 

విసత్రింపజేసెదను; అది లెకిక్ంప వీలులేనంతగా విసాత్రమవునని దానితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 17:20 => ఇషామ్యేలునుగూరిచ్ నీవు చేసిన మనవి నేను వింటిని. ఇదిగో నేనతనిని 

ఆశీరవ్దించి అతనికి సంతానాభివృదిధ్ కలుగజేసి అతయ్ధికముగా అతని విసత్రింపజేసెదను; అతడు 

పండెర్ండు మంది రాజులను కనును; అతనిని గొపప్ జనముగా చేసెదను; 

ఆదికాండము 25:12 => ఐగుపీత్యురాలును శారా దాసియునైన హాగరు అబార్హామునకు కనిన 

అబార్హాము కుమారుడగు ఇషామ్యేలు వంశావళి యిదే. 

ఆదికాండము 25:13 => ఇషామ్యేలు జేయ్షఠ్కుమారుడైన నేబాయోతు కేదారు అదబ్యేలు మిబాశ్ము 

ఆదికాండము 25:14 => మిషామ్ దూమానమశాశ్ 

ఆదికాండము 25:15 => హదరు తేమా యెతూరు నాపీషు కెదెమా 

ఆదికాండము 25:16 => ఇవి వారి వారి వంశావళుల పర్కారము వారి వారి పేరుల చొపుప్న 

ఇషామ్యేలు కుమారులయొకక్ పేరులు వారి వారి గార్మములలోను వారి వారి కోటలలోను 

ఇషామ్యేలు కుమారులు వీరే, వారి పేరులు ఇవే, వారివారి జనముల పర్కారము వారు పండెర్ండుగురు 

రాజులు. 
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ఆదికాండము 25:17 => ఇషామ్యేలు బర్దికిన సంవతస్రములు నూట ముపప్దియేడు. అపుప్డతడు 

పార్ణము విడిచి మృతిబొంది తన పితరులయొదద్కు చేరచ్బడెను. 

ఆదికాండము 25:18 => వారు అషూష్రునకు వెళుల్ మారగ్మున హవీలా మొదలుకొని ఐగుపుత్ 

ఎదుటనునన్ షూరువరకు నివసించువారు . అతడు తన సహోదరులందరి యెదుట 

నివాసమేరప్రచుకొనెను. 

ఆదికాండము 13:16 => మరియు నీ సంతానమును భూమిమీద నుండు రేణువులవలె విసత్రింప 

చేసెదను; ఎటల్నగా ఒకడు భూమిమీద నుండు రేణువులను లెకిక్ంప గలిగినయెడల నీ సంతానమును 

కూడ లెకిక్ంపవచుచ్ను. 

వచనము 14 

కాబటిట్ తెలల్వారినపుప్డు అబార్హాము లేచి ఆహారమును నీళల్ తితిత్ని తీసికొని ఆ పిలల్వానితోకూడ 

హాగరునకు అపప్గించి ఆమె భుజము మీద వాటిని పెటిట్ ఆమెను పంపివేసెను. ఆమె వెళి ల్ బెయేరె ష్బా 

అరణయ్ములో ఇటు అటు తిరుగుచుండెను.  

ఆదికాండము 19:27 => తెలల్వారినపుప్డు అబార్హాము లేచి తాను యెహోవా సనిన్ధిని నిలిచిన 

చోటికి వచిచ్ 

ఆదికాండము 22:3 => తెలల్వారినపుప్డు అబార్హాము లేచి తన గాడిదకు గంతకటిట్ తన పనివారిలో 

ఇదద్రిని తన కుమారుడగు ఇసాస్కును వెంటబెటుట్కొని దహనబలి కొరకు కటెట్లు చీలిచ్, లేచి దేవుడు 

తనతో చెపిప్న చోటికి వెళె ల్ను. 

ఆదికాండము 24:54 => అతడును అతనితోకూడ నునన్ మనుషుయ్లును అనన్పానములు పుచుచ్కొని 

అకక్డ ఆ రాతిర్యంతయు నుండిరి. ఉదయమున వారు లేచినపుప్డు అతడు నా యజమానునియొదద్కు 

ననున్ పంపించుడని చెపప్గా 

ఆదికాండము 26:31 => తెలల్వారినపుప్డు వారు లేచి ఒకనితో ఒకడు పర్మాణము చేసికొనిరి; 

తరువాత ఇసాస్కు వారిని సాగనంపగా వారు అతనియొదద్నుండి సమాధానముగా వెళి ల్రి. 

కీరత్నలు 119:60 => నీ ఆజఞ్లను అనుసరించుటకు నేను జాగుచేయక తవ్రపడితిని. 
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సామెతలు 27:14 => వేకువనే లేచి గొపప్ శబద్ముతో తన సేన్హితుని దీవించువాని దీవెన వానికి 

శాపముగా ఎంచబడును. 

పర్సంగి 9:10 => చేయుటకు నీచేతికి వచిచ్న యే పనినైనను నీ శకిత్లోపము లేకుండ చేయుము; నీవు 

పోవు పాతాళమునందు పనియైనను ఉపాయమైనను తెలివియైనను జాఞ్నమైనను లేదు. 

ఆదికాండము 25:6 => అబార్హాము తన ఉపపతున్ల కుమారులకు బహుమానములిచిచ్, తాను 

సజీవుడై యుండగానే తన కుమారుడగు ఇసాస్కు నొదద్నుండి తూరుప్తటుట్గా తూరుప్దేశమునకు వారిని 

పంపివేసెను. 

ఆదికాండము 36:6 => ఏశావు తన భారయ్లను తన కుమారులను తన కుమారెత్లను తన 

యింటివారినందరిని తన మందలను తన సమసత్ పశువులను తాను కనాను దేశములో సంపాదించిన 

ఆసిత్ యావతుత్ను తీసికొని తన తముమ్డైన యాకోబు ఎదుటనుండి మరియొక దేశమునకు 

వెళి ల్పోయెను; 

ఆదికాండము 36:7 => వారు విసాత్రమయిన సంపద గలవారు గనుక వారు కలిసి నివసింపలేక 

పోయిరి. వారి పశువులు విశేషమైయునన్ందున వారు పరదేశులై యుండిన భూమి వారిని భరింపలేక 

పోయెను. 

ఆదికాండము 21:12 => అయితే దేవుడు ఈ చినన్వానిబటిట్యు నీ దాసినిబటిట్యు నీవు 

దుఃఖపడవదుద్. శారా నీతో చెపుప్ పర్తి విషయములో ఆమె మాట వినుము; ఇసాస్కువలన అయినదియే 

నీ సంతానమనబడును. 

ఆదికాండము 21:20 => దేవుడు ఆ చినన్వానికి తోడైయుండెను. అతడు పెరిగి పెదద్వాడై ఆ 

అరణయ్ములో కాపురముండి విలుకాడాయెను. 

యోహాను 8:35 => దాసుడెలల్పుప్డును ఇంటిలో నివాసము చేయడు; కుమారుడెలల్పుప్డును 

నివాసము చేయును. 

ఆదికాండము 16:7 => యెహోవా దూత అరణయ్ములో నీటిబుగగ్యొదద్, అనగా షూరు మారగ్ములో 

బుగగ్యొదద్, ఆమెను కనుగొని 
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ఆదికాండము 37:15 => అతడు పొలములో ఇటు అటు తిరుగుచుండగా ఒక మనుషుయ్డు అతనిని 

చూచి నీవేమి వెదకుచునాన్వని అతని నడిగెను. 

కీరత్నలు 107:4 => వారు అరణయ్మందలి యెడారితోర్వను తిరుగులాడుచుండిరి. నివాసపురమేదియు 

వారికి దొరుకకపోయెను. 

యెషయా 16:8 => ఏలయనగా హెషోబ్ను పొలములు సిబామ్ దార్కాష్ వలుల్లు వాడిపోయెను దాని 

శేర్షఠ్మైన దార్కాష్వలుల్లను జనముల అధికారులు అణగదొర్కిక్రి. అవి యాజరువరకు వాయ్పించెను 

అరణయ్ములోనికి పార్కెను దాని తీగెలు విశాలముగా వాయ్పించి సముదర్మును దాటెను.  

గలతీయులకు 4:23 => అయినను దాసివలన పుటిట్నవాడు శరీరపర్కారము పుటెట్ను, 

సవ్తంతుర్రాలివలన పుటిట్నవాడు వాగాద్నమునుబటిట్ పుటెట్ను. 

గలతీయులకు 4:24 => ఈ సంగతులు అలంకారరూపకముగా చెపప్బడియునన్వి. ఈ సతరీలు రెండు 

నిబంధనలై యునాన్రు; వాటిలో ఒకటి సీనాయి కొండ సంబంధమైనదై దాసయ్ములో ఉండుటకు పిలల్లు 

కనును; ఇది హాగరు. 

గలతీయులకు 4:25 => ఈ హాగరు అనునది అరేబియా దేశములో ఉనన్ సీనాయి కొండయే. 

పర్సుత్తమందునన్ యెరూషలేము దాని పిలల్లతో కూడ దాసయ్మందునన్ది గనుక ఆ నిబంధన దానికి 

దీటయియునన్ది. 

ఆదికాండము 21:31 => అకక్డ వారిదద్రు అటుల్ పర్మాణము చేసికొనినందున ఆ చోటు బెయేరె ష్బా 

అనబడెను. 

ఆదికాండము 21:33 => అబార్హాము బెయేరె ష్బాలో ఒక పిచుల వృక్షము నాటి అకక్డ నితయ్దేవుడైన 

యెహోవా పేరట పార్రథ్న చేసెను. 

ఆదికాండము 22:19 => తరువాత అబార్హాము తన పనివారియొదద్కు తిరిగిరాగా వారు లేచి 

అందరును కలిసి బెయేరె ష్బాకు వెళి ల్రి. అబార్హాము బెయేరె ష్బాలో నివసించెను. 

ఆదికాండము 26:33 => దానికి షేబ అను పేరు పెటెట్ను. కాబటిట్ నేటివరకు ఆ ఊరి పేరు బెయేరె ష్బా.  

ఆదికాండము 46:1 => అపుప్డు ఇశార్యేలు తనకు కలిగినదంతయు తీసికొని పర్యాణమై 

బెయేరె ష్బాకు వచిచ్ తన తండిర్యైన ఇసాస్కు దేవునికి బలులనరిప్ంచెను. 
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1 రాజులు 19:3 => కాబటిట్ అతడు ఈ సమాచారము తెలిసికొని, లేచి తన పార్ణము 

కాపాడుకొనుటకై పోయి, యూదా సంబంధమైన బెయేరె ష్బాకు చేరి, అచచ్ట ఉండుమని తన దాసునితో 

చెపిప్ 

ఆదికాండము 21:15 => ఆ తితిత్లోని నీళుల్ అయిపోయిన తరువాత ఆమె ఒక పొదకిర్ంద ఆ 

చినన్వాని పడవేసి 

ఆదికాండము 24:15 => అతడు మాటలాడుట చాలింపకముందే అబార్హాము సహోదరుడైన 

నాహోరు భారయ్యగు మిలాక్ కుమారుడైన బెతూయేలుకు పుటిట్న రిబాక్ కడవ భుజము మీద 

పెటుట్కొనివచెచ్ను. 

ఆదికాండము 25:18 => వారు అషూష్రునకు వెళుల్ మారగ్మున హవీలా మొదలుకొని ఐగుపుత్ 

ఎదుటనునన్ షూరువరకు నివసించువారు . అతడు తన సహోదరులందరి యెదుట 

నివాసమేరప్రచుకొనెను. 

యెహోషువ 15:28 => షేమ మోలాదా హసరగ్దాద్ హెషోమ్ను 

దానియేలు 1:4 => తతవ్జాఞ్నము తెలిసినవారై రాజు నగరునందు నిలువదగిన కొందరు బాలురను 

రపిప్ంచి, కలీద్యుల విదయ్ను భాషను వారికి నేరుప్ము. 

వచనము 15 

ఆ తితిత్లోని నీళుల్ అయిపోయిన తరువాత ఆమె ఒక పొదకిర్ంద ఆ చినన్వాని పడవేసి 

ఆదికాండము 21:14 => కాబటిట్ తెలల్వారినపుప్డు అబార్హాము లేచి ఆహారమును నీళల్ తితిత్ని తీసికొని 

ఆ పిలల్వానితోకూడ హాగరునకు అపప్గించి ఆమె భుజము మీద వాటిని పెటిట్ ఆమెను పంపివేసెను. 

ఆమె వెళి ల్ బెయేరె ష్బా అరణయ్ములో ఇటు అటు తిరుగుచుండెను.  

నిరగ్మకాండము 15:22 => మోషే ఎఱ ఱ్ సముదర్మునుండి జనులను సాగచేయగా వారు షూరు 

అరణయ్ములోనికి వెళి ల్ దానిలో మూడు దినములు నడిచిరి; అచచ్ట వారికి నీళుల్ దొరకలేదు. అంతలో 

వారు మారాకు చేరిరి. 
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నిరగ్మకాండము 15:23 => మారా నీళుల్ చేదైనవి గనుక వారు ఆ నీళుల్ తార్గలేకపోయిరి. 

అందువలన దానికి మారా అను పేరు కలిగెను. 

నిరగ్మకాండము 15:24 => పర్జలు మేమేమి తార్గుదుమని మోషేమీద సణగుకొనగా 

నిరగ్మకాండము 15:25 => అతడు యెహోవాకు మొఱపెటెట్ను. అంతట యెహోవా అతనికి ఒక 

చెటుట్ను చూపెను. అది ఆ నీళల్లో వేసిన తరువాత నీళుల్ మధురములాయెను. అకక్డ ఆయన వారికి 

కటట్డను విధిని నిరణ్యించి, అకక్డ వారిని పరీకిష్ంచి 

నిరగ్మకాండము 17:1 => తరువాత ఇశార్యేలీయుల సరవ్సమాజము యెహోవా మాటచొపుప్న తమ 

పర్యాణములలో సీను అరణయ్మునుండి పర్యాణమైపోయి రెఫీదీములో దిగిరి. పర్జలు తమకు తార్గ 

నీళుల్ లేనందున 

నిరగ్మకాండము 17:2 => మోషేతో వాదించుచు తార్గుటకు మాకు నీళి ల్మమ్ని అడుగగా మోషే మీరు 

నాతో వాదింపనేల, యెహోవాను శోధింపనేల అని వారితో చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 17:3 => అకక్డ పర్జలు నీళుల్లేక దపిప్గొని మోషేమీద సణుగుచు ఇదెందుకు? 

మముమ్ను మా పిలల్లను మా పశువులను దపిప్చేత చంపుటకు ఐగుపుత్లోనుండి ఇకక్డికి 

తీసికొనివచిచ్తిరనిరి. 

2 రాజులు 3:9 => ఇశార్యేలు రాజును యూదా రాజును ఎదోము రాజును బయలుదేరి యేడు 

దినములు చుటుట్ తిరిగిన తరువాత, వారితో కూడనునన్ దండువారికిని పశువులకును నీళుల్ 

లేకపోయెను. 

కీరత్నలు 63:1 => దేవా, నా దేవుడవు నీవే, వేకువనే నినున్ వెదకుదును 

యెషయా 44:12 => కమమ్రి గొడ డ్లి పదునుచేయుచు నిపుప్లతో పనిచేయును సుతెత్తో దానిని 

రూపించి తన బాహుబలముచేత దాని చేయును. అతడు ఆకలిగొనగా అతని బలము కీష్ణించిపోవును 

నీళుల్ తార్గక సొమమ్సిలుల్ను 

యిరిమ్యా 14:3 => వారిలో పర్ధానులు బీదవారిని నీళల్కు పంపుచునాన్రు, వారు చెరువులయొదద్కు 

రాగా నీళుల్ దొరుకుటలేదు, వటిట్ కుండలు తీసికొని వారు మరల వచుచ్చునాన్రు, సిగుగ్ను అవమానము 

నొందినవారై తమ తలలు కపుప్కొనుచునాన్రు. 

Page  of 1418 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

1 రాజులు 17:10 => అందుకతడు లేచి సారెపతునకు పోయి పటట్ణపు గవినియొదద్కు రాగా, ఒక 

విధవరాలు అచచ్ట కటెట్లు ఏరుచుండుట చూచి ఆమెను పిలిచి తార్గుటకై పాతర్తో కొంచెము నీళుల్ 

నాకు తీసికొనిరమమ్ని వేడుకొనెను. 

1 రాజులు 19:4 => తాను ఒక దినపర్యాణము అరణయ్ములోనికి పోయి యొక బదరీవృక్షముకిర్ంద 

కూరుచ్ండి, మరణాపేక్ష గలవాడై యెహోవా, నా పితరులకంటె నేను ఎకుక్వవాడను కాను, 

ఇంతమటుట్కు చాలును, నా పార్ణము తీసికొనుము అని పార్రథ్నచేసెను. 

వచనము 16 

యీ పిలల్వాని చావు నేను చూడలేనని అనుకొని, వింటివేత దూరము వెళి ల్ అతనికెదురుగా 

కూరుచ్ండెను. ఆమె యెదురుగా కూరుచ్ండి యెలుగెతిత్ యేడెచ్ను. 

ఆదికాండము 44:34 => ఈ చినన్వాడు నాతోకూడ లేనియెడల నా తండిర్యొదద్కు నేనెటుల్ 

వెళల్గలను? వెళి ల్నయెడల నా తండిర్కి వచుచ్ అపాయము చూడవలసి వచుచ్నని చెపెప్ను. 

1 రాజులు 3:26 => అంతట బర్దికియునన్ బిడ డ్యొకక్ తలిల్ తన బిడ డ్ విషయమై పేగులు 

తరుగుకొనిపోయినదై, రాజునొదద్ నా యేలినవాడా, బిడ డ్ను ఎంతమాతర్ము చంపక దానికే 

యిపిప్ంచుమని మనవిచేయగా, ఆ రెండవ సతరీ అది నాదైనను దానిదైనను కాకుండ చెరిసగము 

చేయుమనెను. 

ఎసేత్రు 8:6 => నా జనులమీదికి రాబోవు కీడును, నా వంశము యొకక్ నాశనమును చూచి నేను 

ఏలాగు సహింపగలనని మనవిచేయగా 

యెషయా 49:15 => సతరీ తన గరభ్మున పుటిట్న బిడ డ్ను కరుణింపకుండ తన చంటిపిలల్ను మరచునా? 

వారైన మరచుదురు గాని నేను నినున్ మరువను. 

జెకరాయ్ 12:10 => దావీదు సంతతివారి మీదను యెరూషలేము నివాసులమీదను కరుణనొందించు 

ఆతమ్ను విజాఞ్పనచేయు ఆతమ్ను నేను కుమమ్రింపగా వారు తాము పొడిచిన నామీద దృషిట్యుంచి, 

యొకడు తన యేక కుమారుని విషయమై దుఃఖించునటుల్,తన జేయ్షఠ్పుతుర్ని విషయమై యొకడు 

పర్లాపించునటుల్ అతని విషయమై దుఃఖించుచు పర్లాపింతురు. 
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లూకా 15:20 => వాడింక దూరముగా ఉనన్పుప్డు తండిర్ వానిని చూచి కనికరపడి, పరుగెతిత్ వాని 

మెడమీదపడి ముదుద్పెటుట్కొనెను. 

ఆదికాండము 27:38 => ఏశావు నా తండీర్, నీయొదద్ ఒక దీవెనయే ఉనన్దా? నా తండీర్, ననున్, 

ననున్ కూడ దీవించుమని తన తండిర్తో చెపిప్ ఏశావు ఎలుగెతిత్ యేడవ్గా అతని తండిర్యైన ఇసాస్కు 

ఆదికాండము 29:11 => మరియు యాకోబు తాను ఆమె తండిర్ బంధువుడనియు,  

నాయ్యాధిపతులు 2:4 => యెహోవా దూత ఇశార్యేలీయులందరితో ఈ మాటలు చెపప్గా 

రూతు 1:9 => మీలో ఒకొక్కక్తె పెండిల్ చేసికొని తన యింట నెమమ్ది నొందునటుల్ యెహోవా 

దయచేయును గాక అని వారితో చెపిప్ వారిని ముదుద్ పెటుట్కొనెను. 

1 సమూయేలు 24:16 => దావీదు ఈ మాటలు సౌలుతో మాటలాడి చాలింపగా సౌలు దావీదా 

నాయనా, ఈ పలుకు నీదేనా అని బిగగ్రగా ఏడిచ్ 

1 సమూయేలు 30:4 => ఇక ఏడుచ్టకు శకిత్లేక పోవునంత బిగగ్రగా ఏడిచ్రి.  

ఆదికాండము 16:10 => మరియు యెహోవా దూత నీ సంతానమును నిశచ్యముగా 

విసత్రింపజేసెదను; అది లెకిక్ంప వీలులేనంతగా విసాత్రమవునని దానితో చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 37:12 => దానికి చుటుట్ బెతెత్డు బదె ద్చేసి దాని బదె ద్పైని చుటుట్ బంగారు జవను 

చేసెను. 

1 రాజులు 17:12 => అందుకామె నీ దేవుడైన యెహోవా జీవముతోడు తొటిట్లో పటెట్డు పిండియు 

బుడిడ్లో కొంచెము నూనెయు నాయొదద్నునన్వే గాని అపప్మొకటైన లేదు, మేము చావకముందు నేను 

ఇంటికిపోయి వాటిని నాకును నా బిడ డ్కును సిదధ్ము చేసికొనవలెనని కొనిన్ పులల్లు ఏరుటకై 

వచిచ్తిననెను. 

1 రాజులు 19:4 => తాను ఒక దినపర్యాణము అరణయ్ములోనికి పోయి యొక బదరీవృక్షముకిర్ంద 

కూరుచ్ండి, మరణాపేక్ష గలవాడై యెహోవా, నా పితరులకంటె నేను ఎకుక్వవాడను కాను, 

ఇంతమటుట్కు చాలును, నా పార్ణము తీసికొనుము అని పార్రథ్నచేసెను. 

2 రాజులు 25:7 => సిదిక్యా చూచుచుండగా వారు అతని కుమారులను చంపించి సిదిక్యా 

కనున్లు ఊడదీయించి యితత్డి సంకెళల్తో అతని బంధించి బబులోను పటట్ణమునకు తీసికొనిపోయిరి. 
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సామెతలు 25:25 => దపిప్గొనినవానికి చలల్ని నీరు ఎటుల్ండునో దూరదేశమునుండి వచిచ్న 

శుభసమాచారము అటుల్ండును. 

యిరిమ్యా 39:6 => బబులోను రాజు రిబాల్ పటట్ణములో సిదిక్యా కుమారులను అతని 

కనున్లయెదుట చంపించెను, మరియు బబులోను రాజు యూదా పర్ధానులందరిని చంపించెను. 

యిరిమ్యా 48:18 => దేబోనులో ఆసీనురాలై యుండుదానా, మోయాబును పాడుచేసినవాడు 

నీమీదికి వచుచ్చునాన్డు. నీ కోటలను నశింపజేయుచునాన్డు. నీ గొపప్తనము విడిచి దిగిరముమ్ 

ఎండినదేశములో కూరుచ్ండుము. 

యిరిమ్యా 52:10 => బబులోను రాజు సిదిక్యా కుమారులను అతని కనున్లయెదుట చంపించెను; 

మరియు అతడు రిబాల్లో యూదా అధిపతులనందరిని చంపించెను. బబులోను రాజు సిదిక్యా 

కనున్లు ఊడదీయించి 

వచనము 17 

దేవుడు ఆ చినన్వాని మొరను వినెను. అపుప్డు దేవుని దూత ఆకాశమునుండి హాగరును పిలిచి హాగరూ 

నీకేమివచిచ్నది? భయపడకుము; ఆ చినన్వాడునన్ చోట దేవుడు వాని సవ్రము వినియునాన్డు; 

ఆదికాండము 16:11 => మరియు యెహోవా దూత ఇదిగో యెహోవా నీ మొరను వినెను. నీవు 

గరభ్వతివై యునాన్వు; నీవు కుమారుని కని అతనికి ఇషామ్యేలు అను పేరు పెటుట్దువు; 

నిరగ్మకాండము 3:7 => మరియు యెహోవా యిటల్నెను నేను ఐగుపుత్లోనునన్ నా పర్జల బాధను 

నిశచ్యముగా చూచితిని, పనులలో తముమ్ను కషట్పెటుట్వారినిబటిట్ వారు పెటిట్న మొరను వింటిని, వారి 

దుఃఖములు నాకు తెలిసేయునన్వి. 

నిరగ్మకాండము 22:23 => వారు నీచేత ఏ విధముగానైనను బాధనొంది నాకు మొఱ పెటిట్నయెడల 

నేను నిశచ్యముగా వారి మొఱను విందును. 

నిరగ్మకాండము 22:27 => వాడు కపుప్కొనునది అదే. అది వాని దేహమునకు వసత్రము; వాడు మరి 

ఏమి కపుప్కొని పండుకొనును? నేను దయగలవాడను, వాడు నాకు మొఱపెటిట్నయెడల నేను 

విందును.  
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2 రాజులు 13:4 => అయితే యెహోయాహాజు యెహోవాను వేడుకొనగా యెహోవా సిరియా 

రాజుచేత బాధనొందిన ఇశార్యేలువారిని కనికరించి అతని మనవి నంగీకరించెను. 

2 రాజులు 13:23 => గాని యెహోవా వారిమీద జాలిపడి వారియందు దయయుంచి, అబార్హాము 

ఇసాస్కు యాకోబులతో తాను చేసియునన్ నిబంధననుబటిట్ వారియందు లక్షయ్ము నిలిపి, వారిని 

నాశము చేయనొలల్క యిపప్టికిని తన సముఖములోనుండి వారిని వెళల్గొటట్కయుండెను. 

కీరత్నలు 50:15 => ఆపతాక్లమున నీవు ననున్గూరిచ్ మొఱ ఱ్పెటుట్ము నేను నినున్ విడిపించెదను నీవు 

ననున్ మహిమ పరచెదవు. 

కీరత్నలు 65:2 => పార్రథ్న ఆలకించువాడా, సరవ్శరీరులు నీయొదద్కు వచెచ్దరు 

కీరత్నలు 91:15 => అతడు నాకు మొఱ ఱ్పెటట్గా నేనతనికి ఉతత్రమిచెచ్దను శర్మలో నేనతనికి 

తోడైయుండెదను అతని విడిపించి అతని గొపప్చేసెదను 

మతత్యి 15:32 => అంతట యేసు తన శిషుయ్లను పిలిచి ఈ జనులు నేటికి మూడు దినములనుండి 

నాయొదద్ నునాన్రు; వారికి తిననేమియు లేదు గనుక వారిమీద కనికరపడుచునాన్ను; వారు 

మారగ్ములో మూరచ్పోవుదురేమో అని వారిని ఉపవాసముతో పంపివేయుటకు నాకు మనసుస్ లేదని 

వారితో చెపప్గా 

ఆదికాండము 16:9 => అపుప్డు యెహోవా దూత నీ యజమానురాలియొదద్కు తిరిగివెళి ల్ 

ఆమెచేతికిర్ంద అణిగియుండుమని దానితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 16:11 => మరియు యెహోవా దూత ఇదిగో యెహోవా నీ మొరను వినెను. నీవు 

గరభ్వతివై యునాన్వు; నీవు కుమారుని కని అతనికి ఇషామ్యేలు అను పేరు పెటుట్దువు; 

నాయ్యాధిపతులు 18:23 => వారు తమ ముఖములను తిర్పుప్కొని నీకేమి కావలెను? ఇటుల్ 

గుంపుకూడనేల? అని మీకాను అడిగిరి. 

1 సమూయేలు 11:5 => సౌలు పొలమునుండి పశువులను తోలుకొని వచుచ్చు జనులు ఏడుచ్టకు 

హేతువేమని అడుగగా వారు యాబేషువారు తెచిచ్న వరత్మానము అతనికి తెలియజేసిరి. 

యెషయా 22:1 => దరశ్నపులోయనుగూరిచ్న దేవోకిత్  
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ఆదికాండము 15:1 => ఇవి జరిగిన తరువాత యెహోవా వాకయ్ము అబార్మునకు దరశ్నమందు వచిచ్ 

అబార్మా, భయపడకుము; నేను నీకు కేడెము, నీ బహుమానము అతయ్ధికమగునని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 46:3 => ఆయన నేనే దేవుడను, నీ తండిర్ దేవుడను, ఐగుపుత్నకు వెళుల్టకు 

భయపడకుము, అకక్డ నినున్ గొపప్ జనముగా చేసెదను. 

నిరగ్మకాండము 14:13 => అందుకు మోషే భయపడకుడి, యెహోవా మీకు నేడు కలుగజేయు 

రక్షణను మీరు ఊరక నిలుచుండి చూడుడి; మీరు నేడు చూచిన ఐగుపీత్యులను ఇకమీదట మరి 

ఎనన్డును చూడరు. 

కీరత్నలు 107:4 => వారు అరణయ్మందలి యెడారితోర్వను తిరుగులాడుచుండిరి. నివాసపురమేదియు 

వారికి దొరుకకపోయెను. 

కీరత్నలు 107:5 => ఆకలి దపుప్లచేత వారి పార్ణము వారిలో సొమమ్సిలెల్ను. 

కీరత్నలు 107:6 => వారు కషట్కాలమందు యెహోవాకు మొఱ ఱ్పెటిట్రి ఆయన వారి ఆపదలలోనుండి 

వారిని విడిపించెను 

యెషయా 41:10 => నీవు నా దాసుడవనియు నేను నినున్ ఉపేకిష్ంపక యేరప్రచుకొంటిననియు నేను 

నీతో చెపిప్యునాన్ను నీకు తోడైయునాన్ను భయపడకుము నేను నీ దేవుడనైయునాన్ను 

దిగులుపడకుము నేను నినున్ బలపరతును నీకు సహాయము చేయువాడను నేనే నీతియను నా 

దకిష్ణహసత్ముతో నినున్ ఆదుకొందును. 

యెషయా 41:13 => నీ దేవుడనైన యెహోవానగు నేను భయపడకుము నేను నీకు సహాయము 

చేసెదనని చెపుప్చు నీ కుడిచేతిని పటుట్కొనుచునాన్ను.  

యెషయా 41:14 => పురుగువంటి యాకోబూ, సవ్లప్జనమగు ఇశార్యేలూ, భయపడకుడి నేను 

నీకు సహాయము చేయుచునాన్ను అని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు నీ విమోచకుడు ఇశార్యేలు 

పరిశుదధ్ దేవుడే. 

యెషయా 43:1 => అయితే యాకోబూ, నినున్ సృజించినవాడగు యెహోవా ఇశార్యేలూ, నినున్ 

నిరిమ్ంచినవాడు ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను నినున్ విమోచించియునాన్ను భయపడకుము, 

పేరుపెటిట్ నినున్ పిలిచియునాన్ను నీవు నా సొతుత్.  
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యెషయా 43:2 => నీవు జలములలో బడి దాటునపుప్డు నేను నీకు తోడైయుందును నదులలో బడి 

వెళుల్నపుప్డు అవి నీమీద పొరిల్పారవు. నీవు అగిన్మధయ్ను నడచునపుప్డు కాలిపోవు, జావ్లలు నినున్ 

కాలచ్వు  

మారుక్ 5:36 => యేసు వారు చెపిప్న మాట లక్షయ్పెటట్క భయపడకుము, నమిమ్క మాతర్ముంచుమని 

సమాజమందిరపు అధికారితో చెపిప్ 

ఆదికాండము 22:11 => యెహోవా దూత పరలోకమునుండి అబార్హామా అబార్హామా అని అతని 

పిలిచెను; అందుకతడు చితత్ము పర్భువా అనెను. 

2 రాజులు 6:28 => నీ విచారమునకు కారణమేమని యడుగగా అది ఈ సతరీ ననున్ చూచి నేటి 

ఆహారమునకు నీ బిడ డ్ను ఇముమ్ రేపు మనము నా బిడ డ్ను భకిష్ంచుదుము, అని చెపిప్నపుప్డు 

వచనము 18 

నీవు లేచి ఆ చినన్వాని లేవనెతిత్ నీచేత పటుట్కొనుము; వానిని గొపప్ జనముగా చేసెదనని ఆమెతో 

అనెను. 

ఆదికాండము 21:13 => అయినను ఈ దాసి కుమారుడును నీ సంతానమే గనుక అతనికూడ ఒక 

జనముగా చేసెదనని అబార్హాముతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 16:10 => మరియు యెహోవా దూత నీ సంతానమును నిశచ్యముగా 

విసత్రింపజేసెదను; అది లెకిక్ంప వీలులేనంతగా విసాత్రమవునని దానితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 17:20 => ఇషామ్యేలునుగూరిచ్ నీవు చేసిన మనవి నేను వింటిని. ఇదిగో నేనతనిని 

ఆశీరవ్దించి అతనికి సంతానాభివృదిధ్ కలుగజేసి అతయ్ధికముగా అతని విసత్రింపజేసెదను; అతడు 

పండెర్ండు మంది రాజులను కనును; అతనిని గొపప్ జనముగా చేసెదను; 

ఆదికాండము 25:12 => ఐగుపీత్యురాలును శారా దాసియునైన హాగరు అబార్హామునకు కనిన 

అబార్హాము కుమారుడగు ఇషామ్యేలు వంశావళి యిదే. 

ఆదికాండము 25:13 => ఇషామ్యేలు జేయ్షఠ్కుమారుడైన నేబాయోతు కేదారు అదబ్యేలు మిబాశ్ము 

ఆదికాండము 25:14 => మిషామ్ దూమానమశాశ్ 
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ఆదికాండము 25:15 => హదరు తేమా యెతూరు నాపీషు కెదెమా 

ఆదికాండము 25:16 => ఇవి వారి వారి వంశావళుల పర్కారము వారి వారి పేరుల చొపుప్న 

ఇషామ్యేలు కుమారులయొకక్ పేరులు వారి వారి గార్మములలోను వారి వారి కోటలలోను 

ఇషామ్యేలు కుమారులు వీరే, వారి పేరులు ఇవే, వారివారి జనముల పర్కారము వారు పండెర్ండుగురు 

రాజులు. 

ఆదికాండము 25:17 => ఇషామ్యేలు బర్దికిన సంవతస్రములు నూట ముపప్దియేడు. అపుప్డతడు 

పార్ణము విడిచి మృతిబొంది తన పితరులయొదద్కు చేరచ్బడెను. 

ఆదికాండము 25:18 => వారు అషూష్రునకు వెళుల్ మారగ్మున హవీలా మొదలుకొని ఐగుపుత్ 

ఎదుటనునన్ షూరువరకు నివసించువారు . అతడు తన సహోదరులందరి యెదుట 

నివాసమేరప్రచుకొనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:29 => వీరి తరములు ఏవనగా ఇషామ్యేలునకు జేయ్షఠ్ కుమారుడు 

నెబాయోతు తరువాత కేదారు అదబ్యేలు మిబాశ్ము 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:30 => మిషామ్ దూమా మశాశ్ హదదు తేమా  

1 దినవృతాత్ంతములు 1:31 => యెతూరు నాపీషు కెదెమా; వీరు ఇషామ్యేలు కుమారులు. 

వచనము 19 

మరియు దేవుడు ఆమె కనున్లు తెరచినందున ఆమె నీళల్ ఊట చూచి వెళి ల్ ఆ తితిత్ని నీళల్తో నింపి 

చినన్వానికి తార్గనిచెచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 22:31 => అంతలో యెహోవా బిలాము కనున్లు తెరచెను గనుక, దూసిన ఖడగ్ము 

చేతపటుట్కొని తోర్వలో నిలిచియునన్ యెహోవా దూతను అతడు చూచి తలవంచి సాషాట్ంగ 

నమసాక్రము చేయగా 

2 రాజులు 6:17 => యెహోవా, వీడు చూచునటుల్ దయచేసి వీని కండల్ను తెరువుమని ఎలీషా పార్రథ్న 

చేయగా యెహోవా ఆ పనివాని కండల్ను తెరవచేసెను గనుక వాడు ఎలీషా చుటుట్ను పరవ్తము అగిన్ 

గుఱ ఱ్ములచేత రథములచేతను నిండియుండుట చూచెను. 
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2 రాజులు 6:18 => ఆ దండువారు అతని సమీపించినపుప్డు ఎలీషా ఈ జనులను అంధతవ్ముతో 

మొతుత్మని యెహోవాను వేడుకొనగా ఆయన ఎలీషా చేసిన పార్రథ్నచొపుప్న వారిని అంధతవ్ముతో 

మొతెత్ను. 

2 రాజులు 6:19 => అపుప్డు ఎలీషా ఇది మారగ్ము కాదు, ఇది పటట్ణము కాదు, మీరు నా వెంట 

వచిచ్నయెడల మీరు వెదకువానియొదద్కు మిముమ్ను తీసికొనిపోదునని వారితో చెపిప్ షోమోర్ను 

పటట్ణమునకు వారిని నడిపించెను. 

2 రాజులు 6:20 => వారు షోమోర్నులోనికి వచిచ్నపుప్డు అతడు యెహోవా, వీరు చూచునటుల్ వీరి 

కండల్ను తెరువుమని పార్రథ్న చేయగా యెహోవా వారి కండల్ను తెరవచేసెను గనుక వారు తాము 

షోమోర్ను మధయ్ ఉనాన్మని తెలిసికొనిరి. 

యెషయా 35:5 => గుర్డిడ్వారి కనున్లు తెరవబడును చెవిటివారి చెవులు విపప్బడును 

యెషయా 35:6 => కుంటివాడు దుపిప్వలె గంతులువేయును మూగవాని నాలుక పాడును 

అరణయ్ములో నీళుల్ ఉబుకును అడవిలో కాలువలు పారును 

లూకా 24:16 => అయితే వారాయనను గురుత్పటట్లేకుండ వారి కనున్లు మూయబడెను. 

లూకా 24:17 => ఆయన మీరు నడుచుచు ఒకరితో ఒకరు చెపుప్కొనుచునన్ యీ మాటలేమని 

అడుగగా వారు దుఃఖముఖులై నిలిచిరి. 

లూకా 24:18 => వారిలో కెల్యొపా అనువాడు యెరూషలేములో బస చేయుచుండి, యీ 

దినములలో అకక్డ జరిగిన సంగతులు నీవొకడవే యెరుగవా? అని ఆయనను అడిగెను. 

లూకా 24:19 => ఆయన అవి ఏవని వారిని అడిగినపుప్డు వారు నజరేయుడైన యేసును గూరిచ్న 

సంగతులే; ఆయన దేవుని యెదుటను పర్జలందరి యెదుటను కిర్యలోను వాకయ్ములోను శకిత్గల 

పర్వకత్యై యుండెను. 

లూకా 24:20 => మన పర్ధానయాజకులును అధికారులును ఆయనను ఏలాగు మరణశిక్షకు 

అపప్గించి, సిలువ వేయించిరో నీకు తెలియదా? 

లూకా 24:21 => ఇశార్యేలును విమోచింపబోవువాడు ఈయనే అని మేము నిరీకిష్ంచియుంటిమి; 

ఇదిగాక యీ సంగతులు జరిగి నేటికి మూడుదినములాయెను. 
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లూకా 24:22 => అయితే మాలో కొందరు సతరీలు తెలల్వారగానే సమాధియొదద్కు వెళి ల్, ఆయన 

దేహమును కానక వచిచ్ 

లూకా 24:23 => కొందరు దేవదూతలు తమకు కనబడి ఆయన బర్దికియునాన్డని చెపిప్రని మాతో 

చెపిప్ మాకు విసమ్యము కలుగజేసిరి. 

లూకా 24:24 => మాతోకూడ ఉనన్వారిలో కొందరు సమాధియొదద్కు వెళి ల్ ఆ సతరీలు చెపిప్నటుట్ 

కనుగొనిరి గాని, ఆయనను చూడలేదని ఆయనతో చెపిప్రి. 

లూకా 24:25 => అందుకాయన అవివేకులారా, పర్వకత్లు చెపిప్న మాటలననిన్టిని నమమ్ని 

మందమతులారా, 

లూకా 24:26 => కీర్సుత్ ఈలాగు శర్మపడి తన మహిమలో పర్వేశించుట అగతయ్ము కాదా అని 

వారితో చెపిప్ 

లూకా 24:27 => మోషేయు సమసత్ పర్వకత్లును మొదలుకొని లేఖనములనిన్టిలో తనున్గూరిచ్న 

వచనముల భావము వారికి తెలిపెను. 

లూకా 24:28 => ఇంతలో తాము వెళుల్చునన్ గార్మము దగగ్రకు వచిచ్నపుప్డు ఆయన యింక 

కొంతదూరము వెళుల్నటుల్ అగపడగా 

లూకా 24:29 => వారు సాయంకాలము కావచిచ్నది, పొర్దుద్గుర్ంకినది, మాతోకూడ ఉండుమని 

చెపిప్, ఆయనను బలవంతముచేసిరి గనుక ఆయన వారితోకూడ ఉండుటకు లోపలికి వెళె ల్ను. 

లూకా 24:30 => ఆయన వారితో కూడ భోజనమునకు కూరుచ్నన్పుప్డు, ఒక రొటెట్ను పటుట్కొని 

సోత్తర్ము చేసి దాని విరిచి వారికి పంచిపెటట్గా 

లూకా 24:31 => వారి కనున్లు తెరవబడి ఆయనను గురుత్పటిట్రి; అంతట ఆయన వారికి 

అదృశుయ్డాయెను. 

వచనము 20 

దేవుడు ఆ చినన్వానికి తోడైయుండెను. అతడు పెరిగి పెదద్వాడై ఆ అరణయ్ములో కాపురముండి 

విలుకాడాయెను. 

Page  of 1427 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

ఆదికాండము 17:20 => ఇషామ్యేలునుగూరిచ్ నీవు చేసిన మనవి నేను వింటిని. ఇదిగో నేనతనిని 

ఆశీరవ్దించి అతనికి సంతానాభివృదిధ్ కలుగజేసి అతయ్ధికముగా అతని విసత్రింపజేసెదను; అతడు 

పండెర్ండు మంది రాజులను కనును; అతనిని గొపప్ జనముగా చేసెదను; 

ఆదికాండము 28:15 => ఇదిగో నేను నీకు తోడైయుండి, నీవు వెళుల్ పర్తి సథ్లమందు నినున్ 

కాపాడుచు ఈ దేశమునకు నినున్ మరల రపిప్ంచెదను; నేను నీతో చెపిప్నది నెరవేరుచ్వరకు నినున్ 

విడువనని చెపప్గా 

ఆదికాండము 39:2 => యెహోవా యోసేపునకు తోడైయుండెను గనుక అతడు వరిధ్లుల్చు తన 

యజమానుడగు ఆ ఐగుపీత్యుని యింట నుండెను. 

ఆదికాండము 39:3 => యెహోవా అతనికి తోడైయుండెననియు, అతడు చేసినదంతయు 

అతనిచేతిలో యెహోవా సఫలము చేసెననియు అతని యజమానుడు చూచినపుప్డు 

ఆదికాండము 39:21 => అయితే యెహోవా యోసేపునకు తోడైయుండి, అతనియందు కనికరపడి 

అతనిమీద ఆ చెరసాల యొకక్ అధిపతికి కటాక్షము కలుగునటుల్ చేసెను. 

నాయ్యాధిపతులు 6:12 => యెహోవా దూత అతనికి కనబడి పరాకర్మముగల బలాఢుయ్డా, 

యెహోవా నీకు తోడైయునాన్డని అతనితో అనగా 

నాయ్యాధిపతులు 13:24 => తరువాత ఆ సతరీ కుమారుని కని అతనికి సమోస్ను అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆ బాలుడు ఎదిగినపుప్డు యెహోవా అతని నాశీరవ్దించెను. 

నాయ్యాధిపతులు 13:25 => మరియు యెహోవా ఆతమ్ జొరాయ్కును ఎషాత్యోలుకును మధయ్నునన్ 

మహనెదానులో అతని రేపుటకు మొదలుపెటెట్ను. 

లూకా 1:80 => శిశువు ఎదిగి, ఆతమ్యందు బలము పొంది, ఇశార్యేలునకు పర్తయ్క్షమగు దినము 

వరకు అరణయ్ములో నుండెను. 

లూకా 2:40 => బాలుడు జాఞ్నముతో నిండుకొనుచు, ఎదిగి బలము పొందుచుండెను; దేవుని దయ 

ఆయనమీద నుండెను. 

ఆదికాండము 10:9 => అతడు యెహోవా యెదుట పరాకర్మముగల వేటగాడు. కాబటిట్ యెహోవా 

యెదుట పరాకర్మముగల వేటగాడైన నిమోర్దువలె అను లోకోకిత్ కలదు. 
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ఆదికాండము 16:12 => అతడు అడవిగాడిద వంటి మనుషుయ్డు. అతని చెయియ్ అందరికిని 

అందరిచేతులు అతనికిని విరోధముగా ఉండును. అతడు తన సహోదరులందరి యెదుట నివసించునని 

దానితో చెపప్గా 

ఆదికాండము 25:27 => ఆ చినన్వారు ఎదిగినపుప్డు ఏశావు వేటాడుటయందు నేరప్రియై 

అరణయ్వాసిగా నుండెను; యాకోబు సాధువై గుడారములలో నివసించుచుండెను. 

ఆదికాండము 27:3 => కాబటిట్ నీవు దయచేసి నీ ఆయుధములైన నీ అంబులపొదిని నీ విలుల్ను 

తీసికొని అడవికి పోయి నాకొరకు వేటాడి మాంసము తెముమ్. 

ఆదికాండము 49:23 => విలుకాండుర్ అతని వేధించిరి వారు బాణములను వేసి అతని హింసించిరి. 

ఆదికాండము 49:24 => యాకోబు కొలుచు పరాకర్మశాలియైన వాని హసత్బలమువలన అతని విలుల్ 

బలమైనదగును. ఇశార్యేలునకు బండయు మేపెడివాడును ఆయనే. నీకు సహాయము చేయు నీ తండిర్ 

దేవునివలనను పైనుండి మింటి దీవెనలతోను  

ఆదికాండము 21:14 => కాబటిట్ తెలల్వారినపుప్డు అబార్హాము లేచి ఆహారమును నీళల్ తితిత్ని తీసికొని 

ఆ పిలల్వానితోకూడ హాగరునకు అపప్గించి ఆమె భుజము మీద వాటిని పెటిట్ ఆమెను పంపివేసెను. 

ఆమె వెళి ల్ బెయేరె ష్బా అరణయ్ములో ఇటు అటు తిరుగుచుండెను.  

1 సమూయేలు 10:7 => దెవుడు తోడుగా నుండును గనుక ఈ సూచనలు నీకు సంభవించిన 

తరువాత నీకు మంచిదని తోచినదాని చేయుము. 

వచనము 21 

అతడు పారాను అరణయ్ములో నునన్పుప్డు అతని తలిల్ ఐగుపుత్దేశమునుండి ఒక సతరీని తెచిచ్ అతనికి 

పెండిల్చేసెను. 

సంఖాయ్కాండము 10:12 => తరువాత ఆ మేఘము పారాను అరణయ్ములో నిలిచెను. 

సంఖాయ్కాండము 12:16 => తరువాత జనులు హజేరోతునుండి సాగి పారాను అరణయ్ములో దిగిరి. 

సంఖాయ్కాండము 13:3 => మోషే యెహోవా మాటవిని, పారాను అరణయ్మునుండి వారిని పంపెను. 

వారందరు ఇశార్యేలీయులలో ముఖుయ్లు. 
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సంఖాయ్కాండము 13:26 => అటుల్ వారు వెళి ల్ పారాను అరణయ్మందలి కాదేషులోనునన్ మోషే 

అహరోనుల యొదద్కును ఇశార్యేలీయుల సరవ్సమాజము నొదద్కును వచిచ్, వారికిని ఆ సరవ్ 

సమాజమునకును సమాచారము తెలియచెపిప్ ఆ దేశపు పండల్ను వారికి చూపించిరి. 

1 సమూయేలు 25:1 => సమూయేలు మృతినొందగా ఇశార్యేలీయులందరు కూడుకొని అతడు 

చనిపోయెనని పర్లాపించుచు, రామాలోనునన్ అతని ఇంటి నివేశనములో అతని సమాధిచేసిన 

తరువాత దావీదు లేచి పారాను అరణయ్మునకు వెళెళ్ను. 

ఆదికాండము 24:3 => నేను ఎవరిమధయ్ కాపురమునాన్నో ఆ కనానీయుల కుమారెత్లలో ఒక దానిని 

నా కుమారునికి పెండిల్చేయక 

ఆదికాండము 24:4 => నా సవ్దేశమందునన్ నా బంధువులయొదద్కు వెళి ల్ ఇసాస్కను నా కుమారునికి 

భారయ్ను తెచుచ్నటుల్ ఆకాశముయొకక్ దేవుడును భూమియొకక్ దేవుడునైన యెహోవా తోడని నీచేత 

పర్మాణము చేయించెదననెను. 

ఆదికాండము 26:34 => ఏశావు నలువది సంవతస్రముల వాడైనపుప్డు హితీత్యుడైన బేయేరీ 

కుమారెత్యగు యహూదీతును హితీత్యుడైన ఏలోను కుమారెత్యగు బాశెమతును పెండిల్ చేసికొనెను. 

ఆదికాండము 26:35 => వీరు ఇసాస్కునకును రిబాక్కును మనోవేదన కలుగజేసిరి. 

ఆదికాండము 27:46 => మరియు రిబాక్ ఇసాస్కుతో హేతు కుమారెత్లవలన నా పార్ణము విసికినది. 

ఈ దేశసుథ్రాండర్యిన హేతు కుమారెత్లలో వీరివంటి ఒకదానిని యాకోబు పెండిల్ చేసికొనినయెడల నా 

బర్దుకువలన నాకేమి పర్యోజనమనెను. 

ఆదికాండము 28:1 => ఇసాస్కు యాకోబును పిలిపించి నీవు కనాను కుమారెత్లలో ఎవతెను 

వివాహము చేసికొనకూడదు. 

ఆదికాండము 28:2 => నీవు లేచి పదద్నరాములోనునన్ నీ తలిల్కి తండిర్యైన బెతూయేలు ఇంటికి వెళి ల్ 

అకక్డ నీ తలిల్ సహోదరుడగు లాబాను కుమారెత్లలో ఒకదానిని వివాహము చేసికొనుమని యతనికి 

ఆజాఞ్పించి 

నాయ్యాధిపతులు 14:2 => అతడు తిరిగివచిచ్ తిమాన్తులో ఫిలిషీత్యుల కుమారెత్లలో ఒకతెను 

చూచితిని, మీరు ఆమెను నాకిచిచ్ పెండిల్ చేయవలెనని తన తలిదండుర్లతో అనగా 
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1 కొరిందీయులకు 7:38 => కాబటిట్ తన కుమారెత్కు పెండిల్చేయువాడు బాగుగా పర్వరిత్ంచుచునాన్డు, 

పెండిల్ చేయనివాడు మరి బాగుగా పర్వరిత్ంచుచునాన్డు. 

ఆదికాండము 14:6 => ఏమీయులను కొటిట్రి. మరియు హోరీయులను అరణయ్ము దగగ్రనునన్ 

ఏలాప్రాను వరకు తరిమి శేయీరు పరవ్త పర్దేశములో వారిని కొటిట్న తరువాత 

ఆదికాండము 16:1 => అబార్ము భారయ్యైన శారయి అతనికి పిలల్లు కనలేదు. ఆమెకు హాగరు అను 

ఐగుపీత్యురాలైన దాసి యుండెను. 

ఆదికాండము 25:18 => వారు అషూష్రునకు వెళుల్ మారగ్మున హవీలా మొదలుకొని ఐగుపుత్ 

ఎదుటనునన్ షూరువరకు నివసించువారు . అతడు తన సహోదరులందరి యెదుట 

నివాసమేరప్రచుకొనెను. 

ఆదికాండము 34:4 => ఈ చినన్దాని నాకు పెండిల్చేయుమని తన తండిర్యైన హమోరును అడిగెను. 

ఆదికాండము 38:6 => యూదా తన జేయ్షఠ్కుమారుడైన ఏరునకు తామారు అను దానిని పెండిల్ 

చేసెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:1 => యొరాద్ను ఇవతలనునన్ అరణయ్ములో, అనగా పారానుకును 

తోపెలు, లాబాను, హజేరోతు, దీజాహాబను సథ్లములకును మధయ్ సూపునకు ఎదురుగానునన్ 

ఆరాబాలో మోషే, ఇశార్యేలీయులందరితో చెపిప్న మాటలు ఇవే. 

1 రాజులు 11:18 => వారు మిదాయ్ను దేశములోనుండి బయలుదేరి పారాను దేశమునకు వచిచ్, 

పారాను దేశమునుండి కొందరిని తోడుకొని ఐగుపుత్లోనికి ఐగుపుత్రాజగు ఫరోనొదద్కు రాగా, ఈ రాజు 

అతనికి ఇలుల్ను భూమియు ఇచిచ్ ఆహారము నిరణ్యించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:3 => యెహోయాదా అతనికి యిదద్రు భారయ్లను పెండిల్చేసెను; అతడు 

కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 

యిరిమ్యా 29:6 => పెండిల్ండుల్ చేసికొని కుమారులను కుమారెత్లను కనుడి, అకక్డ ఏమియు మీకు 

తకుక్వలేకుండ అభివృదిధ్పొందుటకై వారు కుమారులను కుమారెత్లను కనునటుల్ మీ కుమారులకు 

పెండిల్ండుల్ చేయుడి, మీ కుమారెత్లకు పురుషులను సంపాదించుడి. 
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హబకూక్కు 3:3 => దేవుడు తేమానులోనుండి బయలుదేరుచునాన్డు పరిశుదధ్దేవుడు 

పారానులోనుండి వేంచేయుచునాన్డు.(సెలా.) ఆయన మహిమ ఆకాశమండలమంతటను 

కనబడుచునన్ది భూమి ఆయన పర్భావముతో నిండియునన్ది.  

వచనము 22 

ఆ కాలమందు అబీమెలెకును అతని సేనాధిపతియైన ఫీకోలును అబార్హాముతో మాటలాడి నీవు చేయు 

పనులనిన్టిలోను దేవుడు నీకు తోడైయునాన్డు గనుక. 

ఆదికాండము 20:2 => అపుప్డు అబార్హాము తన భారయ్యైన శారానుగూరిచ్ ఈమె నా చెలెల్లని 

చెపెప్ను గనుక గెరారు రాజైన అబీమెలెకు శారాను పిలిపించి తన యింట చేరుచ్కొనెను. 

ఆదికాండము 26:26 => అంతట అబీమెలెకును అతని సేన్హితుడైన అహుజతును అతని 

సేనాధిపతియైన ఫీకోలును గెరారునుండి అతనియొదద్కు వచిచ్రి. 

ఆదికాండము 20:17 => అబార్హాము దేవుని పార్రిథ్ంపగా దేవుడు అబీమెలెకును అతని భారయ్ను 

అతని దాసీలను బాగుచేసెను; వారు పిలల్లు కనిరి. 

ఆదికాండము 26:28 => వారు నిశచ్యముగా యెహోవా నీకు తోడైయుండుట చూచితివిు గనుక 

మనకు, అనగా మాకును నీకును మధయ్ నొక పర్మాణముండవలెననియు 

ఆదికాండము 28:15 => ఇదిగో నేను నీకు తోడైయుండి, నీవు వెళుల్ పర్తి సథ్లమందు నినున్ 

కాపాడుచు ఈ దేశమునకు నినున్ మరల రపిప్ంచెదను; నేను నీతో చెపిప్నది నెరవేరుచ్వరకు నినున్ 

విడువనని చెపప్గా 

ఆదికాండము 30:27 => అందుకు లాబాను అతనితో నీ కటాక్షము నా మీదనునన్యెడల నా మాట 

వినుము; నినున్బటిట్ యెహోవా ననున్ ఆశీరవ్దించెనని శకునము చూచి తెలిసికొంటినని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 39:2 => యెహోవా యోసేపునకు తోడైయుండెను గనుక అతడు వరిధ్లుల్చు తన 

యజమానుడగు ఆ ఐగుపీత్యుని యింట నుండెను. 

ఆదికాండము 39:3 => యెహోవా అతనికి తోడైయుండెననియు, అతడు చేసినదంతయు 

అతనిచేతిలో యెహోవా సఫలము చేసెననియు అతని యజమానుడు చూచినపుప్డు 
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యెహోషువ 3:7 => అపుప్డు యెహోవా యెహోషువతో ఇటల్నెను నేను మోషేకు తోడైయుండినటుల్ 

నీకును తోడైయుందునని ఇశార్యేలీయులందరు ఎరుగునటుల్ నేడు వారి కనున్లయెదుట నినున్ 

గొపప్చేయ మొదలుపెటెట్దను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:1 => దావీదు కుమారుడైన సొలొమోను తన రాజయ్మందు సిథ్రపరచబడగా 

అతని దేవుడైన యెహోవా అతనితో కూడ ఉండి అతనిని బహు ఘనుడైన రాజునుగా చేసెను. 

యెషయా 8:10 => ఆలోచన చేసికొనినను అది వయ్రథ్మగును మాట పలికినను అది నిలువదు. 

దేవుడు మాతోనునాన్డు. 

యెషయా 45:14 => యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు ఐగుపీత్యుల కషాట్రిజ్తమును కూషు 

వరత్క లాభమును నీకు దొరుకును దీరఘ్దేహులైన సెబాయీయులును నీయొదద్కు వచిచ్ నీవారగుదురు 

వారు నీవెంట వచెచ్దరు సంకెళుల్ కటుట్కొని వచిచ్ నీ యెదుట సాగిలపడుదురు నిశచ్యముగా నీ మధయ్ 

దేవుడునాన్డు మరి ఏ దేవుడును లేడు ఆయన తపప్ ఏ దేవుడును లేడు అని చెపుప్చు నీకు వినన్పము 

చేసెదరు.  

జెకరాయ్ 8:23 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఆ దినములలో ఆ 

యా భాషలు మాటలాడు అనయ్జనులలో పదేసిమంది యొక యూదుని చెంగుపటుట్కొని దేవుడు మీకు 

తోడుగా ఉనాన్డను సంగతి మాకు వినబడినది గనుక మేము మీతో కూడ వతుత్మని చెపుప్దురు. 

మతత్యి 1:23 => అని పర్భువు తన పర్వకత్ దావ్రా పలికిన మాట నెరవేరునటుల్ ఇదంతయు జరిగెను. 

ఇమామ్నుయేలను పేరునకు భాషాంతరమున దేవుడు మనకు తోడని అరథ్ము. 

రోమీయులకు 8:31 => ఇటుల్ండగా ఏమందుము? దేవుడు మనపక్షముననుండగా మనకు 

విరోధియెవడు? 

1 కొరిందీయులకు 14:25 => అపుప్డతని హృదయ రహసయ్ములు బయలుపడును. ఇందువలన 

దేవుడు నిజముగా మీలో ఉనాన్డని పర్చురము చేయుచు అతడు సాగిలపడి దేవునికి నమసాక్రము 

చేయును. 

హెబీర్యులకు 13:5 => ధనాపేక్ష లేనివారై మీకు కలిగినవాటితో తృపిత్పొంది యుండుడి. నినున్ 

ఏమాతర్మును విడువను, నినున్ ఎనన్డును ఎడబాయను అని ఆయనయే చెపెప్ను గదా. 
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పర్కటన 3:9 => యూదులు కాకయే తాము యూదులమని అబదధ్మాడు సాతాను సమాజపు వారిని 

రపిప్ంచెదను; వారు వచిచ్ నీ పాదముల యెదుట పడి నమసాక్రము చేసి, ఇదిగో, నేను నినున్ 

పేర్మించితినని తెలిసికొనునటుల్ చేసెదను. 

ఆదికాండము 23:6 => మా శమ్శానభూములలో అతి శేర్షట్మైనదానియందు మృతిబొందిన నీ 

భారయ్ను పాతిపెటుట్ము; నీవు మృతిబొందిన నీ భారయ్ను పాతిపెటుట్నటుల్ మాలో తన శమ్శానభూమి 

ఇయయ్నొలల్నివాడు ఎవడును లేడని అబార్హాము కుతత్రమిచిచ్రి. 

ఆదికాండము 26:1 => అబార్హాము దినములలో వచిచ్న మొదటి కరవు గాక మరియొక కరవు ఆ 

దేశములో వచెచ్ను. అపప్డు ఇసాస్కు గెరారులోనునన్ ఫిలిషీత్యుల రాజైన అబీమెలెకు నొదద్కు వెళె ల్ను. 

ఆదికాండము 26:29 => మేము నినున్ ముటట్క నీకు మేలే తపప్ మరేమియు చేయక నినున్ 

సమాధానముగా పంపి వేసితివిు గనుక నీవును మాకు కీడుచేయకుండునటుల్ నీతో నిబంధన 

చేసికొందుమనియు అనుకొంటిమి; ఇపుప్డు నీవు యెహోవా ఆశీరావ్దము పొందినవాడవనిరి. 

ఆదికాండము 31:3 => అపుప్డు యెహోవా నీ పితరుల దేశమునకు నీ బంధువులయొదద్కు తిరిగి 

వెళుల్ము; నేను నీకు తోడైయుండెదనని యాకోబుతో చెపప్గా 

ఆదికాండము 31:44 => కావున నేనును నీవును నిబంధన చేసికొందము రముమ్, అది నాకును 

నీకును మధయ్ సాకిష్గా ఉండునని యాకోబుతో ఉతత్రమియయ్గా 

ఆదికాండము 39:21 => అయితే యెహోవా యోసేపునకు తోడైయుండి, అతనియందు కనికరపడి 

అతనిమీద ఆ చెరసాల యొకక్ అధిపతికి కటాక్షము కలుగునటుల్ చేసెను. 

2 సమూయేలు 5:10 => దావీదు అంతకంతకు వరిధ్లెల్ను. సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా అతనికి 

తోడుగా ఉండెను. 

2 రాజులు 18:7 => కావున యెహోవా అతనికి తోడుగా ఉండెను; తాను వెళి ల్న చోటనెలల్ అతడు 

జయము పొందెను. అతడు అషూష్రు రాజునకు సేవచేయకుండ అతనిమీద తిరుగబడెను. 

వచనము 23 
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నీవు ననైన్నను నా పుతర్ పౌతార్దులనైనను వంచింపక, నేను నీకు చేసిన ఉపకారము చొపుప్న నాకును 

నీవు పరదేశివైయునన్ యీ దేశమునకు చేసెదనని దేవుని పేరట ఇకక్డ నాతో పర్మాణము చేయుమని 

చెపెప్ను.  

ఆదికాండము 14:22 => అబార్ము నేనే అబార్మును ధనవంతునిగా చేసితినని నీవు చెపప్కుండునటుల్ 

ఒక నూలు పోగైనను చెపుప్ల వారైనను నీవాటిలో ఏదైనను తీసికొన 

ఆదికాండము 14:23 => నని ఆకాశమునకు భూమికిని సృషిట్కరత్యును సరోవ్నన్తుడును దేవుడునైన 

యెహోవా యెదుట నా చెయియ్యెతిత్ పర్మాణము చేసియునాన్ను. 

ఆదికాండము 24:3 => నేను ఎవరిమధయ్ కాపురమునాన్నో ఆ కనానీయుల కుమారెత్లలో ఒక దానిని 

నా కుమారునికి పెండిల్చేయక 

ఆదికాండము 26:28 => వారు నిశచ్యముగా యెహోవా నీకు తోడైయుండుట చూచితివిు గనుక 

మనకు, అనగా మాకును నీకును మధయ్ నొక పర్మాణముండవలెననియు 

ఆదికాండము 31:44 => కావున నేనును నీవును నిబంధన చేసికొందము రముమ్, అది నాకును 

నీకును మధయ్ సాకిష్గా ఉండునని యాకోబుతో ఉతత్రమియయ్గా 

ఆదికాండము 31:53 => అబార్హాము దేవుడు నాహోరు దేవుడు వారి తండిర్ దేవుడు మనమధయ్ 

నాయ్యము తీరుచ్నని చెపెప్ను. అపుప్డు యాకోబు తన తండిర్యైన ఇసాస్కు భయపడిన దేవుని తోడని 

పర్మాణము చేసెను 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:13 => నీ దేవుడైన యెహోవాకు భయపడి ఆయనను సేవించి ఆయన 

పేరట పర్మాణము చేయవలెను. 

యెహోషువ 2:12 => నేను మీకు ఉపకారము చేసితిని గనుక మీరును నా తండిర్ యింటికి 

ఉపకారము చేసి నాకు నిజమైన ఆనవాలును ఇచిచ్ 

1 సమూయేలు 20:13 => అయితే నా తండిర్ నీకు కీడుచేయ నుదేద్శించుచునాన్డని నేను 

తెలిసికొనినయెడల దాని నీకు తెలియజేసి నీవు కేష్మముగా వెళుల్నటుల్ నినున్ పంపివేయనియెడల 
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యెహోవా నాకు గొపప్ అపాయము కలుగజేయు గాక. యెహోవా నా తండిర్కి తోడుగా ఉండినటుల్ 

నీకును తోడుగా ఉండును గాక. 

1 సమూయేలు 20:17 => యోనాతాను దావీదును తన పార్ణసేన్హితునిగా పేర్మించెను గనుక ఆ 

పేర్మనుబటిట్ దావీదుచేత మరల పర్మాణము చేయించెను. 

1 సమూయేలు 20:42 => అంతట యోనాతాను యెహోవా నీకును నాకును మధయ్ను నీ సంతతికిని 

నా సంతతికిని మధయ్ను ఎనన్టెనన్టికి సాకిష్గా నుండునుగాక. మనమిదద్రము యెహోవా 

నామమునుబటిట్ పర్మాణము చేసికొని యునాన్ము గనుక మనసుస్లో నెమమ్ది గలిగి పొమమ్ని 

దావీదుతో చెపప్గా దావీదు లేచి వెళి ల్పోయెను; యోనాతానును పటట్ణమునకు తిరిగివచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 24:21 => కాబటిట్ నా తరువాత నా సంతతివారిని నీవు నిరూమ్లము 

చేయకుండునటుల్ను, నా తండిర్ ఇంటిలోనుండి నా పేరు నీవు కొటిట్వేయకుండునటుల్ను యెహోవా 

నామమున నాకు పర్మాణము చేయుము. అంతట దావీదు సౌలునకు పర్మాణము చేసెను 

1 సమూయేలు 24:22 => అపుప్డు సౌలు ఇంటికి తిరిగి వచెచ్ను; అయితే దావీదును అతని 

జనులును తమ కొండసథ్లములకు వెళి ల్పోయిరి. 

1 సమూయేలు 30:15 => ఆ దండును కలిసికొనుటకై నీవు నాకు దోవచూపుదువా అని దావీదు 

వాని నడుగగా వాడు నేను నినున్ చంపననియు నీ యజమానుని వశము చేయననియు దేవునిబటిట్ నీవు 

నాకు పర్మాణము చేసినయెడల ఆ దండును కలిసి కొనుటకు నీకు దోవచూపుదుననెను. 

యిరిమ్యా 4:2 => సతయ్మునుబటిట్యు నాయ్యమునుబటిట్యు నీతినిబటిట్యు యెహోవా జీవముతోడని 

పర్మాణము చేసినయెడల జనములు ఆయనయందు తమకు ఆశీరావ్దము కలుగుననుకొందురు, 

ఆయనయందే అతిశయపడుదురు. 

2 కొరిందీయులకు 1:23 => మీయందు కనికరము కలిగినందున నేను మరల కొరింథునకు 

రాలేదు. నా పార్ణముతోడు ఇందుకు దేవునిని సాకిష్గా పెటుట్చునాన్ను. 

హెబీర్యులకు 6:16 => మనుషుయ్లు తమకంటె గొపప్వానితోడు అని పర్మాణముచేతురు; వారి పర్తి 

వివాదములోను వివాదాంశమును పరిషాక్రము చేయునది పర్మాణమే. 
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ఆదికాండము 20:14 => అబీమెలెకు గొఱ ఱ్లను గొడల్ను దాసదాసీ జనులను రపిప్ంచి, 

అబార్హాముకిచిచ్ అతని భారయ్యైన శారాను అతనికి తిరిగి అపప్గించెను. 

ఆదికాండము 26:31 => తెలల్వారినపుప్డు వారు లేచి ఒకనితో ఒకడు పర్మాణము చేసికొనిరి; 

తరువాత ఇసాస్కు వారిని సాగనంపగా వారు అతనియొదద్నుండి సమాధానముగా వెళి ల్రి. 

నాయ్యాధిపతులు 11:10 => గిలాదు పెదద్లు నిశచ్యముగా మేము నీ మాటచొపుప్న చేయుదుము; 

యెహోవా మన యుభయుల మధయ్ను సాకిష్గా ఉండును గాకని యెఫాత్తో అనిరి. 

వచనము 24 

అందుకు అబార్హాము పర్మాణము చేసెదననెను. 

ఆదికాండము 14:13 => తపిప్ంచుకొనిన యొకడు వచిచ్ హెబీర్యుడైన అబార్మునకు ఆ సంగతి 

తెలిపెను. అపుప్డతడు ఎషోక్లు సహోదరుడును ఆనేరు సహోదరుడునైన మమేర్ అను అమోరీయుని 

ఏలోను వనములో కాపురముండెను. వీరు అబార్ముతో నిబంధన చేసికొనినవారు. 

రోమీయులకు 12:18 => శకయ్మైతే మీచేతనైనంతమటుట్కు సమసత్ మనుషుయ్లతో సమాధానముగా 

ఉండుడి. 

హెబీర్యులకు 6:16 => మనుషుయ్లు తమకంటె గొపప్వానితోడు అని పర్మాణముచేతురు; వారి పర్తి 

వివాదములోను వివాదాంశమును పరిషాక్రము చేయునది పర్మాణమే. 

ఆదికాండము 31:53 => అబార్హాము దేవుడు నాహోరు దేవుడు వారి తండిర్ దేవుడు మనమధయ్ 

నాయ్యము తీరుచ్నని చెపెప్ను. అపుప్డు యాకోబు తన తండిర్యైన ఇసాస్కు భయపడిన దేవుని తోడని 

పర్మాణము చేసెను 

వచనము 25 

అబీమెలెకు దాసులు బలాతాక్రముగా తీసికొనిన నీళల్బావి విషయమై అబార్హాము అబీమెలెకును 

ఆకేష్పింపగా అబీమెలెకుఈ పని యెవరు చేసిరో నేనెరుగను;  
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ఆదికాండము 26:15 => అతని తండిర్యైన అబార్హాము దినములలో అతని తండిర్ దాసులు తర్వివ్న 

బావులనిన్టిని ఫిలిషీత్యులు మనున్ పోసి పూడిచ్వేసిరి. 

ఆదికాండము 26:16 => అబీమెలెకు నీవు మాకంటె బహు బలము గలవాడవు గనుక 

మాయొదద్నుండి వెళి ల్పొమమ్ని ఇసాస్కుతో చెపప్గా 

ఆదికాండము 26:17 => ఇసాస్కు అకక్డనుండి వెళి ల్ గెరారు లోయలో గుడారము వేసికొని అకక్డ 

నివసించెను. 

ఆదికాండము 26:18 => అపుప్డు తన తండిర్యైన అబార్హాము దినములలో తర్వివ్న నీళల్ బావులు 

ఇసాస్కు తిరిగి తర్వివ్ంచెను; ఏలయనగా అబార్హాము మృతిబొందిన తరువాత ఫిలిషీత్యులు వాటిని 

పూడిచ్వేసిరి. అతడు తన తండిర్ వాటికి పెటిట్న పేళల్ చొపుప్న తిరిగి వాటికి పేళుళ్ పెటెట్ను 

ఆదికాండము 26:19 => మరియు ఇసాస్కు దాసులు ఆ లోయలో తర్వవ్గా జెలలుగల నీళల్బావి 

దొరికెను. 

ఆదికాండము 26:20 => అపుప్డు గెరారు కాపరులు ఇసాస్కు కాపరులతో జగడమాడి ఈ నీరు 

మాదే అని చెపిప్రి గనుక వారు తనతో కలహించినందున అతడు ఆ బావికి ఏశెకు అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 26:21 => వారు మరియొక బావి తర్వివ్నపుప్డు దానికొరకును జగడమాడిరి గనుక 

దానికి శితాన్ అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 26:22 => అతడు అకక్డనుండి వెళి ల్ మరియొక బావి తర్వివ్ంచెను. దాని విషయమై 

వారు జగడమాడలేదు గనుక అతడు ఇపుప్డు యెహోవా మనకు ఎడము కలుగజేసియునాన్డు గనుక 

యీ దేశమందు అభివృదిధ్ పొందుదుమనుకొని దానికి రహెబోతు అను పేరు పెటెట్ను 

ఆదికాండము 29:8 => వారు మందలనిన్యు పోగుకాక మునుపు అది మావలన కాదు, తరువాత 

బావిమీదనుండి రాయి పొరిల్ంచుదురు; అపుప్డే మేము గొఱ ఱ్లకు నీళుల్ పెటుట్దుమనిరి. 

నిరగ్మకాండము 2:15 => ఫరో ఆ సంగతి విని మోషేను చంపచూచెను గాని, మోషే ఫరో 

యెదుటనుండి పారిపోయి మిదాయ్ను దేశములో నిలిచిపోయి యొక బావియొదద్ కూరుచ్ండెను. 

నిరగ్మకాండము 2:16 => మిదాయ్ను యాజకునికి ఏడుగురు కుమారెత్లుండిరి. వారు వచిచ్ తమ 

తండిర్ మందకు పెటుట్టకు నీళుల్ చేది తొటల్ను నింపుచుండగా 
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నిరగ్మకాండము 2:17 => మందకాపరులు వచిచ్ వారిని తోలివేసిరి. అపుప్డు మోషే లేచి వారికి 

సహాయము చేసి మందకు నీళుల్ పెటెట్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 1:15 => అందుకామె దీవెన దయచేయుము; నాకు దకిష్ణ భూమి ఇచిచ్యునాన్వు, 

నీటి మడుగులను కూడ నాకు దయచేయుమనెను. అపుప్డు కాలేబు ఆమెకు మెరక మడుగులను పలల్పు 

మడుగులను ఇచెచ్ను. 

సామెతలు 17:10 => బుదిధ్హీనునికి నూరుదెబబ్లు నాటునంతకంటె బుదిధ్మంతునికి ఒక 

గదిద్ంపుమాట లోతుగా నాటును. 

సామెతలు 25:9 => నీ పొరుగువానితో నీవు వాయ్జెయ్మాడవచుచ్ను గాని పరుని గుటుట్ 

బయటపెటట్కుము. 

సామెతలు 27:5 => లోలోపల పేర్మించుటకంటె బహిరంగముగా గదిద్ంచుట మేలు 

మతత్యి 18:15 => మరియు నీ సహోదరుడు నీయెడల తపిప్దము చేసినయెడల నీవు పోయి, నీవును 

అతడును ఒంటరిగా నునన్పుప్డు అతనిని గదిద్ంచుము; అతడు నీ మాట వినినయెడల నీ సహోదరుని 

సంపాదించుకొంటివి. 

ఆదికాండము 13:7 => అపుప్డు అబార్ము పశువుల కాపరులకును లోతు పశువుల కాపరులకును 

కలహము పుటెట్ను. ఆ కాలమందు కనానీయులు పెరిజీజ్యులు ఆ దేశములో కాపురముండిరి. 

ఆదికాండము 26:15 => అతని తండిర్యైన అబార్హాము దినములలో అతని తండిర్ దాసులు తర్వివ్న 

బావులనిన్టిని ఫిలిషీత్యులు మనున్ పోసి పూడిచ్వేసిరి. 

ఆదికాండము 26:16 => అబీమెలెకు నీవు మాకంటె బహు బలము గలవాడవు గనుక 

మాయొదద్నుండి వెళి ల్పొమమ్ని ఇసాస్కుతో చెపప్గా 

ఆదికాండము 26:17 => ఇసాస్కు అకక్డనుండి వెళి ల్ గెరారు లోయలో గుడారము వేసికొని అకక్డ 

నివసించెను. 

ఆదికాండము 26:18 => అపుప్డు తన తండిర్యైన అబార్హాము దినములలో తర్వివ్న నీళల్ బావులు 

ఇసాస్కు తిరిగి తర్వివ్ంచెను; ఏలయనగా అబార్హాము మృతిబొందిన తరువాత ఫిలిషీత్యులు వాటిని 

పూడిచ్వేసిరి. అతడు తన తండిర్ వాటికి పెటిట్న పేళల్ చొపుప్న తిరిగి వాటికి పేళుళ్ పెటెట్ను 
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ఆదికాండము 26:19 => మరియు ఇసాస్కు దాసులు ఆ లోయలో తర్వవ్గా జెలలుగల నీళల్బావి 

దొరికెను. 

ఆదికాండము 26:20 => అపుప్డు గెరారు కాపరులు ఇసాస్కు కాపరులతో జగడమాడి ఈ నీరు 

మాదే అని చెపిప్రి గనుక వారు తనతో కలహించినందున అతడు ఆ బావికి ఏశెకు అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 26:21 => వారు మరియొక బావి తర్వివ్నపుప్డు దానికొరకును జగడమాడిరి గనుక 

దానికి శితాన్ అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 26:22 => అతడు అకక్డనుండి వెళి ల్ మరియొక బావి తర్వివ్ంచెను. దాని విషయమై 

వారు జగడమాడలేదు గనుక అతడు ఇపుప్డు యెహోవా మనకు ఎడము కలుగజేసియునాన్డు గనుక 

యీ దేశమందు అభివృదిధ్ పొందుదుమనుకొని దానికి రహెబోతు అను పేరు పెటెట్ను 

నిరగ్మకాండము 2:16 => మిదాయ్ను యాజకునికి ఏడుగురు కుమారెత్లుండిరి. వారు వచిచ్ తమ 

తండిర్ మందకు పెటుట్టకు నీళుల్ చేది తొటల్ను నింపుచుండగా 

నిరగ్మకాండము 2:17 => మందకాపరులు వచిచ్ వారిని తోలివేసిరి. అపుప్డు మోషే లేచి వారికి 

సహాయము చేసి మందకు నీళుల్ పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 26:20 => అపుప్డు గెరారు కాపరులు ఇసాస్కు కాపరులతో జగడమాడి ఈ నీరు 

మాదే అని చెపిప్రి గనుక వారు తనతో కలహించినందున అతడు ఆ బావికి ఏశెకు అను పేరు పెటెట్ను. 

లేవీయకాండము 6:4 => అతడు పాపముచేసి అపరాధియగును గనుక అతడు తాను దోచుకొనిన 

సొముమ్ను గూరిచ్గాని బలాతాక్రముచేతను అపహరించినదాని గూరిచ్గాని తనకు అపప్గింపబడినదాని 

గూరిచ్గాని, పోయి తనకు దొరికినదాని గూరిచ్గాని, దేనిగూరిచ్యైతే తాను అబదధ్పర్మాణము చేసెనో 

దానినంతయు మరల ఇచుచ్కొనవలెను. 

వచనము 26 

నీవును నాతో చెపప్లేదు; నేను నేడే గాని యీ సంగతి వినలేదని చెపప్గా. 

ఆదికాండము 13:7 => అపుప్డు అబార్ము పశువుల కాపరులకును లోతు పశువుల కాపరులకును 

కలహము పుటెట్ను. ఆ కాలమందు కనానీయులు పెరిజీజ్యులు ఆ దేశములో కాపురముండిరి. 
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2 రాజులు 5:20 => అంతట దైవజనుడైన ఎలీషాకు సేవకుడగు గేహజీ సిరియనుడైన యీ 

నయమాను తీసికొనివచిచ్న వాటిని అంగీకరించుటకు నా యజమానునికి మనసుస్ లేకపోయెను గాని, 

యెహోవా జీవముతోడు నేను పరుగెతిత్కొనిపోయి అతని కలిసికొని అతనియొదద్ ఏదైనను 

తీసికొందుననుకొని 

2 రాజులు 5:21 => నయమానును కలిసికొనుటకై పోవుచుండగా, నయమాను తన వెనుకనుండి 

పరుగున వచుచ్చునన్ వానిని చూచి తన రథముమీదనుండి దిగి వానిని ఎదురొక్ని కేష్మమా అని 

అడిగెను. అతడు కేష్మమే అని చెపిప్ 

2 రాజులు 5:22 => నా యజమానుడు నాచేత వరత్మానము పంపి పర్వకత్ల శిషుయ్లలో ఇదద్రు 

యౌవనులు ఎఫార్యిము మనయ్మునుండి నాయొదద్కు ఇపుప్డే వచిచ్రిగనుక నీవు వారికొరకు రెండు 

మణుగుల వెండియు రెండు దుసుత్ల బటట్లును దయచేయుమని సెలవిచుచ్చునాన్డనెను. 

2 రాజులు 5:23 => అందుకు నయమాను నీకు అనుకూలమైతే రెటిట్ంపు వెండి తీసికొనుమని 

బతిమాలి, రెండు సంచులలో నాలుగు మణుగుల వెండి కటిట్ రెండు దుసుత్ల బటట్లనిచిచ్, తన 

పనివారిలో ఇదద్రిమీద వాటిని వేయగా వారు గేహజీ ముందర వాటిని మోసికొనిపోయిరి. 

2 రాజులు 5:24 => మెటల్దగగ్రకు వారు రాగానే వారియొదద్నుండి గేహజీ వాటిని తీసికొని యింటిలో 

దాచి వారికి సెలవియయ్గా వారు వెళి ల్పోయిరి. 

ఆదికాండము 44:15 => అపుప్డు యోసేపు మీరు చేసిన యీ పని యేమిటి? నావంటి మనుషుయ్డు 

శకునము చూచి తెలిసికొనునని మీకు తెలియదా అని వారితో అనగా 

నిరగ్మకాండము 32:1 => మాషే కొండ దిగకుండ తడవుచేయుట పర్జలు చూచినపుప్డు ఆ పర్జలు 

అహరోనునొదద్కు కూడి వచిచ్ లెముమ్, మా ముందర నడుచుటకు ఒక దేవతను మాకొరకు చేయుము. 

ఐగుపుత్లోనుండి మముమ్ను రపిప్ంచిన ఆ మోషే అనువాడు ఏమాయెనో మాకు తెలియదని అతనితో 

చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:17 => సహోదరులారా, మీరును మీ అధికారులును తెలియక చేసితిరని 

నాకు తెలియును. 
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ఫిలిపీప్యులకు 1:22 => అయినను శరీరముతో నేను జీవించుటయే నాకునన్ పనికి 

ఫలసాధనమైనయెడల నేనేమి కోరుకొందునో నాకు తోచలేదు. 

వచనము 27 

అబార్హాము గొఱ ఱ్లను గొడల్ను తెపిప్ంచి అబీమెలెకుకిచెచ్ను. వారిదద్రు ఇటుల్ ఒక నిబంధన చేసికొనిరి. 

ఆదికాండము 14:22 => అబార్ము నేనే అబార్మును ధనవంతునిగా చేసితినని నీవు చెపప్కుండునటుల్ 

ఒక నూలు పోగైనను చెపుప్ల వారైనను నీవాటిలో ఏదైనను తీసికొన 

ఆదికాండము 14:23 => నని ఆకాశమునకు భూమికిని సృషిట్కరత్యును సరోవ్నన్తుడును దేవుడునైన 

యెహోవా యెదుట నా చెయియ్యెతిత్ పర్మాణము చేసియునాన్ను. 

సామెతలు 17:8 => లంచము దృషిట్కి మాణికయ్మువలె నుండును అటిట్వాడు ఏమి చేసినను దానిలో 

యుకిత్గా పర్వరిత్ంచును. 

సామెతలు 18:16 => ఒకడు ఇచుచ్ కానుక వానికి వీలు కలుగజేయును అది గొపప్వారియెదుటికి 

వానిని రపిప్ంచును 

సామెతలు 18:24 => బహుమంది చెలికాండుర్ గలవాడు నషట్పడును సహోదరునికంటెను ఎకుక్వగా 

హతిత్యుండు సేన్హితుడు కలడు. 

సామెతలు 21:14 => చాటున ఇచిచ్న బహుమానము కోపమును చలాల్రుచ్ను ఒడిలోనుంచబడిన 

కానుక మహా కోర్ధమును శాంతిపరచును. 

యెషయా 32:8 => ఘనులు ఘనకారయ్ములు కలిప్ంచుదురు వారు ఘనకారయ్ములనుబటిట్ 

నిలుచుదురు. 

ఆదికాండము 26:28 => వారు నిశచ్యముగా యెహోవా నీకు తోడైయుండుట చూచితివిు గనుక 

మనకు, అనగా మాకును నీకును మధయ్ నొక పర్మాణముండవలెననియు 

ఆదికాండము 26:29 => మేము నినున్ ముటట్క నీకు మేలే తపప్ మరేమియు చేయక నినున్ 

సమాధానముగా పంపి వేసితివిు గనుక నీవును మాకు కీడుచేయకుండునటుల్ నీతో నిబంధన 

చేసికొందుమనియు అనుకొంటిమి; ఇపుప్డు నీవు యెహోవా ఆశీరావ్దము పొందినవాడవనిరి. 
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ఆదికాండము 26:30 => అతడు వారికి విందుచేయగా వారు అనన్పానములు పుచుచ్ కొనిరి. 

ఆదికాండము 26:31 => తెలల్వారినపుప్డు వారు లేచి ఒకనితో ఒకడు పర్మాణము చేసికొనిరి; 

తరువాత ఇసాస్కు వారిని సాగనంపగా వారు అతనియొదద్నుండి సమాధానముగా వెళి ల్రి. 

ఆదికాండము 31:44 => కావున నేనును నీవును నిబంధన చేసికొందము రముమ్, అది నాకును 

నీకును మధయ్ సాకిష్గా ఉండునని యాకోబుతో ఉతత్రమియయ్గా 

1 సమూయేలు 18:3 => దావీదు తనకు పార్ణ సేన్హితుడని భావించుకొని అతనిని పేర్మించుచు 

యోనాతాను అతనితో నిబంధన చేసికొనెను. 

యెహెజేక్లు 17:13 => మరియు అతడు రాజసంతతిలో ఒకని నేరప్రచి, ఆ రాజయ్ము కీష్ణించి 

తిరుగుబాటు చేయలేక యుండునటుల్ను, తాను చేయించిన నిబంధనను ఆ రాజు గైకొనుటవలన అది 

నిలిచియుండునటుల్ను,  

రోమీయులకు 1:31 => మాట తపుప్వారును అనురాగ రహితులును, నిరద్యులునైరి. 

గలతీయులకు 3:15 => సహోదరులారా, మనుషయ్రీతిగా మాటలాడుచునాన్ను; మనుషుయ్డు చేసిన 

ఒడంబడికయైనను సిథ్రపడిన తరువాత ఎవడును దాని కొటిట్వేయడు, దానితో మరేమియు కలుపడు. 

ఆదికాండము 21:32 => బెయేరె ష్బాలో వారు ఆలాగు ఒక నిబంధన చేసికొనిన తరువాత అబీమెలెకు 

లేచి తన సేనాధిపతియైన ఫీకోలుతో ఫిలిషీత్యుల దేశమునకు తిరిగి వెళె ల్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 14:3 => వారు నీ సవ్జనుల కుమారెత్లలోనేగాని నా జనులలోనేగాని సతరీ 

లేదనుకొని, సునన్తిపొందని ఫిలిషీత్యులలోనుండి కనయ్ను తెచుచ్కొనుటకు వెళుల్చునాన్వా? అని అతని 

నడిగిరి. అందుకు సమోస్ను ఆమె నాకిషట్మైనది గనుక ఆమెను నాకొరకు తెపిప్ంచుమని తన తండిర్తో 

చెపెప్ను. 

వచనము 28 

తరువాత అబార్హాము తన గొఱ ఱ్ల మందలోనుండి యేడు పెంటిపిలల్లను వేరుగానుంచెను గనుక 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 29 

Page  of 1443 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

అబీమెలెకు అబార్హాముతో నీవు వేరుగా ఉంచిన యీ యేడు గొఱ ఱ్పిలల్లు ఎందుకని యడిగెను. 

అందుకతడు 

ఆదికాండము 33:8 => ఏశావు నాకు ఎదురుగా వచిచ్న ఆ గుంపంతయు ఎందుకని అడుగగా 

అతడు నా పర్భువు కటాక్షము నామీద వచుచ్టకే అని చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 12:26 => మరియు మీ కుమారులు మీరు ఆచరించు ఈ ఆచారమేమిటని 

మిముమ్నడుగునపుప్డు 

1 సమూయేలు 15:14 => సమూయేలు ఆలాగైతే నాకు వినబడుచునన్ గొఱ ఱ్ల అరుపులును ఎడల్ 

రంకెలును ఎకక్డివి? అని అడిగెను. 

2 సమూయేలు 16:2 => రాజు ఇవి ఎందుకు తెచిచ్తివని సీబాను అడుగగా సీబా గాడిదలు రాజు 

ఇంటివారు ఎకుక్టకును, రొటెట్లును అంజూరపు అడలును పనివారు తినుటకును, దార్కాష్రసము 

అరణయ్మందు అలసటనొందినవారు తార్గుటకును తెచిచ్తిననగా 

వచనము 30 

నేనే యీ బావిని తర్వివ్ంచినందుకు నా సాకాష్య్రథ్ముగా ఈ యేడు గొఱ ఱ్ పిలల్లను నీవు నాచేత 

పుచుచ్కొనవలెనని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 31:44 => కావున నేనును నీవును నిబంధన చేసికొందము రముమ్, అది నాకును 

నీకును మధయ్ సాకిష్గా ఉండునని యాకోబుతో ఉతత్రమియయ్గా 

ఆదికాండము 31:45 => యాకోబు ఒక రాయి తీసికొని దానిని సత్ంభముగా నిలువబెటెట్ను. 

ఆదికాండము 31:46 => మరియు యాకోబు రాళుల్ కూరుచ్డని తన బంధువులతో చెపెప్ను. వారు 

రాళుల్ తెచిచ్ కుపప్వేసిరి; అకక్డ వారు ఆ కుపప్యొదద్ భోజనము చేసిరి. 

ఆదికాండము 31:47 => లాబాను దానికి యగర  శాహదూతా అను పేరు పెటెట్ను. అయితే యాకోబు 

దానికి గలేదు అను పేరు పెటెట్ను. 
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ఆదికాండము 31:48 => లాబాను నేడు ఈ కుపప్ నాకును నీకును మధయ్ సాకిష్గా ఉండునని చెపెప్ను. 

కాబటిట్ దానికి గలేదను పేరు పెటెట్ను. మరియు మనము ఒకరికొకరము దూరముగా నుండగా 

యెహోవా నాకును నీకును మధయ్ జరుగునది కనిపెటుట్నని చెపెప్ను గనుక దానికి మిసాప్ అను పేరు 

పెటట్బడెను. 

ఆదికాండము 31:52 => హాని చేయవలెనని నేను ఈ కుపప్ దాటి నీయొదద్కు రాకను, నీవు ఈ 

కుపప్ను ఈ సత్ంభమును దాటి నాయొదద్కు రాకను ఉండుటకు ఈ కుపప్ సాకిష్ యీ సత్ంభమును సాకిష్. 

యెహోషువ 22:27 => మన దహనబలుల విషయములోను బలుల విషయములోను 

సమాధానబలుల విషయములోను మనము యెహోవా సనిన్ధిని ఆయన సేవచేయవలయు ననుటకు 

యెహోవాయందు మీకు పాలు ఏదియు లేదను మాట మీ సంతతివారు మా సంతతివారికి 

చెపప్జాలకుండునటుల్ అది మాకును మీకును మన తరువాత మన మన తరములవారికిని మధయ్ 

సాకిష్యైయుండును. 

యెహోషువ 22:28 => అందుకు మేము ఇకమీదట వారు మాతోనే గాని మా తరముల వారితోనే 

గాని అటుల్ చెపిప్నయెడల మేము మన పితరులు చేసిన బలిపీఠపు ఆకారమును చూడుడి; యిది 

దహనబలి నరిప్ంచుటకు కాదు బలినరిప్ంచుటకు కాదుగాని, మాకును మీకును మధయ్ సాకిష్యై 

యుండుటకే యని చెపుప్దమని అనుకొంటిమి. 

యెహోషువ 24:27 => జనులందరితో ఇటల్నెను ఆలోచించుడి, యెహోవా మనతో చెపిప్న 

మాటలనిన్యు ఈ రాతికి వినబడెను గనుక అది మనమీద సాకిష్గా ఉండును. మీరు మీ దేవుని 

విసరిజ్ంచినయెడల అది మీమీద సాకిష్గా ఉండును. 

ఆదికాండము 26:15 => అతని తండిర్యైన అబార్హాము దినములలో అతని తండిర్ దాసులు తర్వివ్న 

బావులనిన్టిని ఫిలిషీత్యులు మనున్ పోసి పూడిచ్వేసిరి. 

హెబీర్యులకు 6:16 => మనుషుయ్లు తమకంటె గొపప్వానితోడు అని పర్మాణముచేతురు; వారి పర్తి 

వివాదములోను వివాదాంశమును పరిషాక్రము చేయునది పర్మాణమే. 

వచనము 31 
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అకక్డ వారిదద్రు అటుల్ పర్మాణము చేసికొనినందున ఆ చోటు బెయేరె ష్బా అనబడెను. 

ఆదికాండము 26:33 => దానికి షేబ అను పేరు పెటెట్ను. కాబటిట్ నేటివరకు ఆ ఊరి పేరు బెయేరె ష్బా.  

ఆదికాండము 21:14 => కాబటిట్ తెలల్వారినపుప్డు అబార్హాము లేచి ఆహారమును నీళల్ తితిత్ని తీసికొని 

ఆ పిలల్వానితోకూడ హాగరునకు అపప్గించి ఆమె భుజము మీద వాటిని పెటిట్ ఆమెను పంపివేసెను. 

ఆమె వెళి ల్ బెయేరె ష్బా అరణయ్ములో ఇటు అటు తిరుగుచుండెను.  

ఆదికాండము 26:23 => అకక్డనుండి అతడు బెయేరె ష్బాకు వెళె ల్ను. 

యెహోషువ 15:28 => షేమ మోలాదా హసరగ్దాద్ హెషోమ్ను 

నాయ్యాధిపతులు 20:1 => అంతట ఇశార్యేలీయులందరు బయలుదేరి దాను మొదలుకొని 

బెయేరె ష్బావరకును గిలాదుదేశము వరకును వారి సమాజము ఏకమనసుస్ కలిగి మిసాప్లో యెహోవా 

సనిన్ధిని కూడెను. 

2 సమూయేలు 17:11 => కాబటిట్ నా ఆలోచన యేమనగా, దానునుండి బెయేరె ష్బావరకు లెకక్కు 

సముదర్పు ఇసుక రేణువులంత విసాత్రముగా ఇశార్యేలీయులనందరిని నలుదిశలనుండి నీయొదద్కు 

సమకూరిచ్ నీవు సవ్యముగా యుదధ్మునకు పోవలెను. 

1 రాజులు 4:25 => సొలొమోను దినములనిన్టను ఇశార్యేలువారేమి యూదా వారేమి దాను 

మొదలుకొని బెయేరె ష్బా వరకును తమ తమ దార్క్షచెటల్ కిర్ందను అంజూరపుచెటల్ కిర్ందను 

నిరభ్యముగా నివసించుచుండిరి. 

ఆదికాండము 16:14 => అందుచేత ఆ నీటి బుగగ్కు బెయేర  లహాయిరోయి అను పేరు పెటట్బడెను. 

అది కాదేషుకును బెరెదుకును మధయ్నునన్ది. 

ఆదికాండము 22:19 => తరువాత అబార్హాము తన పనివారియొదద్కు తిరిగిరాగా వారు లేచి 

అందరును కలిసి బెయేరె ష్బాకు వెళి ల్రి. అబార్హాము బెయేరె ష్బాలో నివసించెను. 

ఆదికాండము 26:18 => అపుప్డు తన తండిర్యైన అబార్హాము దినములలో తర్వివ్న నీళల్ బావులు 

ఇసాస్కు తిరిగి తర్వివ్ంచెను; ఏలయనగా అబార్హాము మృతిబొందిన తరువాత ఫిలిషీత్యులు వాటిని 

పూడిచ్వేసిరి. అతడు తన తండిర్ వాటికి పెటిట్న పేళల్ చొపుప్న తిరిగి వాటికి పేళుళ్ పెటెట్ను 
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ఆదికాండము 26:28 => వారు నిశచ్యముగా యెహోవా నీకు తోడైయుండుట చూచితివిు గనుక 

మనకు, అనగా మాకును నీకును మధయ్ నొక పర్మాణముండవలెననియు 

ఆదికాండము 26:31 => తెలల్వారినపుప్డు వారు లేచి ఒకనితో ఒకడు పర్మాణము చేసికొనిరి; 

తరువాత ఇసాస్కు వారిని సాగనంపగా వారు అతనియొదద్నుండి సమాధానముగా వెళి ల్రి. 

ఆదికాండము 46:1 => అపుప్డు ఇశార్యేలు తనకు కలిగినదంతయు తీసికొని పర్యాణమై 

బెయేరె ష్బాకు వచిచ్ తన తండిర్యైన ఇసాస్కు దేవునికి బలులనరిప్ంచెను. 

యెహోషువ 19:2 => వారికి కలిగిన సావ్సథ్య్మేదనగా బెయేరె ష్బా షెబ మోలాదా 

2 సమూయేలు 24:7 => అకక్డనుండి బురుజులుగల తూరు పటట్ణమునకును హివీవ్యుల 

యొకక్యు కనానీయుల యొకక్యు పటట్ణములనిన్టికిని వచిచ్ యూదాదేశపు దకిష్ణదికుక్ననునన్ 

బెయేరె ష్బావరకు సంచరించిరి. 

1 రాజులు 19:3 => కాబటిట్ అతడు ఈ సమాచారము తెలిసికొని, లేచి తన పార్ణము 

కాపాడుకొనుటకై పోయి, యూదా సంబంధమైన బెయేరె ష్బాకు చేరి, అచచ్ట ఉండుమని తన దాసునితో 

చెపిప్ 

2 రాజులు 23:8 => యూదా పటట్ణములోనునన్ యాజకులనందరిని అతడు అవతలికి వెళల్గొటెట్ను, 

గెబా మొదలుకొని బెయేరె ష్బా వరకును యాజకులు ధూపమువేసిన ఉనన్త సథ్లములను అతడు అపవితర్ 

పరచి, పటట్ణములో పర్వేశించువాని యెడమ పారశ్వ్మున పటట్ణపు అధికారియైన యెహోషువ 

గుమమ్ముదగగ్రనుండు ఉనన్త సథ్లములను పడగొటిట్ంచెను. 

నెహెమాయ్ 11:27 => హజరు ష్వలులోను బెయేరె ష్బాలోను దానికి సంబంధించిన పలెల్లలోను 

హెబీర్యులకు 6:16 => మనుషుయ్లు తమకంటె గొపప్వానితోడు అని పర్మాణముచేతురు; వారి పర్తి 

వివాదములోను వివాదాంశమును పరిషాక్రము చేయునది పర్మాణమే. 

వచనము 32 

బెయేరె ష్బాలో వారు ఆలాగు ఒక నిబంధన చేసికొనిన తరువాత అబీమెలెకు లేచి తన సేనాధిపతియైన 

ఫీకోలుతో ఫిలిషీత్యుల దేశమునకు తిరిగి వెళె ల్ను. 
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ఆదికాండము 21:27 => అబార్హాము గొఱ ఱ్లను గొడల్ను తెపిప్ంచి అబీమెలెకుకిచెచ్ను. వారిదద్రు ఇటుల్ 

ఒక నిబంధన చేసికొనిరి. 

ఆదికాండము 14:13 => తపిప్ంచుకొనిన యొకడు వచిచ్ హెబీర్యుడైన అబార్మునకు ఆ సంగతి 

తెలిపెను. అపుప్డతడు ఎషోక్లు సహోదరుడును ఆనేరు సహోదరుడునైన మమేర్ అను అమోరీయుని 

ఏలోను వనములో కాపురముండెను. వీరు అబార్ముతో నిబంధన చేసికొనినవారు. 

ఆదికాండము 31:53 => అబార్హాము దేవుడు నాహోరు దేవుడు వారి తండిర్ దేవుడు మనమధయ్ 

నాయ్యము తీరుచ్నని చెపెప్ను. అపుప్డు యాకోబు తన తండిర్యైన ఇసాస్కు భయపడిన దేవుని తోడని 

పర్మాణము చేసెను 

1 సమూయేలు 18:3 => దావీదు తనకు పార్ణ సేన్హితుడని భావించుకొని అతనిని పేర్మించుచు 

యోనాతాను అతనితో నిబంధన చేసికొనెను. 

ఆదికాండము 10:14 => పతుర్సీయులను కసూల్హీయులను కఫోత్రీయులను కనెను. ఫిలిషీత్యులు 

కసూల్హీయులలో నుండి వచిచ్నవారు. 

ఆదికాండము 26:8 => అకక్డ అతడు చాలా దినములుండిన తరువాత ఫిలిషీత్యుల రాజైన 

అబీమెలెకు కిటికీలో నుండి చూచినపుప్డు ఇసాస్కు తన భారయ్యైన రిబాక్తో సరసమాడుట కనబడెను. 

ఆదికాండము 26:14 => అతనికి గొఱ ఱ్ల ఆసిత్యు గొడల్ ఆసిత్యు దాసులు గొపప్ సమూహమును 

కలిగినందున ఫిలిషీత్యులు అతనియందు అసూయ పడిరి. 

నిరగ్మకాండము 13:17 => మరియు ఫరో పర్జలను పోనియయ్గా దేవుడు ఈ పర్జలు యుదధ్ము 

చూచునపుప్డు వారు పశాచ్తాత్పపడి ఐగుపుత్కు తిరుగుదురేమో అనుకొని, ఫిలిషీత్యుల దేశము 

సమీపమైనను ఆ మారగ్మున వారిని నడిపింపలేదు.  

నాయ్యాధిపతులు 13:1 => ఇశార్యేలీయులు మరల యెహోవా దృషిట్కి దోషులు కాగా యెహోవా 

నలువది సంవతస్రములు వారిని ఫిలిషీత్యులచేతికి అపప్గించెను. 

ఆదికాండము 26:26 => అంతట అబీమెలెకును అతని సేన్హితుడైన అహుజతును అతని 

సేనాధిపతియైన ఫీకోలును గెరారునుండి అతనియొదద్కు వచిచ్రి. 
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ఆదికాండము 26:28 => వారు నిశచ్యముగా యెహోవా నీకు తోడైయుండుట చూచితివిు గనుక 

మనకు, అనగా మాకును నీకును మధయ్ నొక పర్మాణముండవలెననియు 

ఆదికాండము 26:31 => తెలల్వారినపుప్డు వారు లేచి ఒకనితో ఒకడు పర్మాణము చేసికొనిరి; 

తరువాత ఇసాస్కు వారిని సాగనంపగా వారు అతనియొదద్నుండి సమాధానముగా వెళి ల్రి. 

1 రాజులు 5:12 => యెహోవా సొలొమోనునకు చేసిన వాగాద్నము చొపుప్న అతనికి జాఞ్నము 

దయచేసెను; మరియు హీరామును సొలొమోనును సంధిచేయగా వారిదద్రికి సమాధానము 

కలిగియుండెను. 

వచనము 33 

అబార్హాము బెయేరె ష్బాలో ఒక పిచుల వృక్షము నాటి అకక్డ నితయ్దేవుడైన యెహోవా పేరట పార్రథ్న 

చేసెను. 

ఆమోసు 8:14 => షోమోర్ను యొకక్ దోషమునకు కారణమగు దాని తోడనియు, దానూ, నీ దేవుని 

జీవము తోడనియు, బెయేరె ష్బా మారగ్ జీవము తోడనియు పర్మాణము చేయువారు ఇకను లేవకుండ 

కూలుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:21 => నీ దేవుడైన యెహోవాకు నీవు కటుట్ బలిపీఠము సమీపమున 

ఏవిధమైన వృక్షమును నాటకూడదు, దేవతా సత్ంభమును ఏరప్రచకూడదు. 

నాయ్యాధిపతులు 3:7 => అటుల్ ఇశార్యేలీయులు యెహోవా సనిన్ధిని దోషులై, తమ దేవుడైన 

యెహోవాను మరచి బయలుదేవతలను దేవతా సత్ంభములను పూజించిరి. 

ఆదికాండము 4:26 => మరియు షేతునకుకూడ కుమారుడు పుటెట్ను; అతనికి ఎనోషను పేరు 

పెటెట్ను. అపుప్డు యెహోవా నామమున పార్రథ్న చేయుట ఆరంభమైనది. 

ఆదికాండము 12:8 => అకక్డ నుండి అతడు బయలుదేరి బేతేలుకు తూరుప్ననునన్ కొండకు చేరి 

పడమటనునన్ బేతేలునకును తూరుప్ననునన్ హాయికిని మధయ్ను గుడారము వేసి అకక్డ యెహోవాకు 

బలిపీఠమును కటిట్ యెహోవా నామమున పార్రధ్న చేసెను 

ఆదికాండము 26:23 => అకక్డనుండి అతడు బెయేరె ష్బాకు వెళె ల్ను. 
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ఆదికాండము 26:25 => అకక్డ అతడొక బలిపీఠము కటిట్ంచి యెహోవా నామమున పార్రథ్నచేసి 

అకక్డ తన గుడారము వేసెను. అపుప్డు ఇసాస్కు దాసులు అకక్డ బావి తర్వివ్రి. 

ఆదికాండము 26:33 => దానికి షేబ అను పేరు పెటెట్ను. కాబటిట్ నేటివరకు ఆ ఊరి పేరు బెయేరె ష్బా.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:27 => శాశవ్తుడైన దేవుడు నీకు నివాససథ్లము నితయ్ముగనుండు 

బాహువులు నీ కిర్ందనుండును ఆయన నీ యెదుటనుండి శతుర్వును వెళళ్గొటిట్ నశింపజేయుమనెను.  

కీరత్నలు 90:2 => పరవ్తములు పుటట్కమునుపు భూమిని లోకమును నీవు పుటిట్ంపకమునుపు 

యుగయుగములు నీవే దేవుడవు 

యెషయా 40:28 => నీకు తెలియలేదా? నీవు వినలేదా? భూదిగంతములను సృజించిన యెహోవా 

నితుయ్డగు దేవుడు ఆయన సొమమ్సిలల్డు అలయడు ఆయన జాఞ్నమును శోధించుట అసాధయ్ము.  

యెషయా 57:15 => మహా ఘనుడును మహోనన్తుడును పరిశుదుధ్డును నితయ్నివాసియునైనవాడు 

ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను మహోనన్తమైన పరిశుదధ్సథ్లములో నివసించువాడను అయినను 

వి న య ము గ ల వా రి పార్ ణ ము ను ఉ జీజ్ విం ప జే యు ట కు ను న లి గి న వా రి పార్ ణ ము ను 

ఉజీజ్వింపజేయుటకును వినయము గలవారియొదద్ను దీనమనసుస్ గలవారియొదద్ను 

నివసించుచునాన్ను. 

యిరిమ్యా 10:10 => యెహోవాయే నిజమైన దేవుడు, ఆయనే జీవముగల దేవుడు, సదాకాలము 

ఆయనే రాజు, ఆయన ఉగర్తకు భూమి కంపించును, జనములు ఆయన కోపమును సహింపలేవు. 

రోమీయులకు 1:20 => ఆయన అదృశయ్ లక్షణములు, అనగా ఆయన నితయ్శకిత్యు దేవతవ్మును, 

జగదుతప్తిత్ మొదలుకొని సృషిట్ంపబడిన వసుత్వులను ఆలోచించుటవలన తేటపడుచునన్వి గనుక వారు 

నిరుతత్రులై యునాన్రు. 

రోమీయులకు 16:26 => యేసుకీర్సుత్ను గూరిచ్న పర్కటన పర్కారముగాను, మిముమ్ను సిథ్రపరచుటకు 

శకిత్మంతుడును  

1 తిమోతి 1:17 => సకల యుగములలో రాజైయుండి, అక్షయుడును అదృశుయ్డునగు అదివ్తీయ 

దేవునికి ఘనతయు మహిమయు యుగయుగములు కలుగును గాక. ఆమేన . 
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ఆదికాండము 13:1 => అబార్ము తనకు కలిగిన సమసత్మును తన భారయ్ను తనతోకూడ నునన్ 

లోతును వెంటబెటుట్కొని ఐగుపుత్లో నుండి నెగెబునకు వెళె ల్ను. 

ఆదికాండము 14:22 => అబార్ము నేనే అబార్మును ధనవంతునిగా చేసితినని నీవు చెపప్కుండునటుల్ 

ఒక నూలు పోగైనను చెపుప్ల వారైనను నీవాటిలో ఏదైనను తీసికొన 

ఆదికాండము 21:14 => కాబటిట్ తెలల్వారినపుప్డు అబార్హాము లేచి ఆహారమును నీళల్ తితిత్ని తీసికొని 

ఆ పిలల్వానితోకూడ హాగరునకు అపప్గించి ఆమె భుజము మీద వాటిని పెటిట్ ఆమెను పంపివేసెను. 

ఆమె వెళి ల్ బెయేరె ష్బా అరణయ్ములో ఇటు అటు తిరుగుచుండెను.  

ఆదికాండము 28:22 => మరియు సత్ంభముగా నేను నిలిపిన యీ రాయి దేవుని మందిరమగును; 

మరియు నీవు నాకిచుచ్ యావతుత్లో పదియవవంతు నిశచ్యముగా నీకు చెలిల్ంచెదనని మొర్కుక్ 

కొనెను. 

ఆదికాండము 33:20 => అకక్డ ఒక బలిపీఠము కటిట్ంచి దానికి ఏల  ఎలోహేయి ఇశార్యేలు అను 

పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 46:1 => అపుప్డు ఇశార్యేలు తనకు కలిగినదంతయు తీసికొని పర్యాణమై 

బెయేరె ష్బాకు వచిచ్ తన తండిర్యైన ఇసాస్కు దేవునికి బలులనరిప్ంచెను. 

లేవీయకాండము 17:5 => వాడు రకత్మును ఒలికించినవాడు; ఇశార్యేలీయులు బయట 

వధించుచునన్ బలి పశువులను ఇక బయట వధింపక యెహోవా పేరట యాజకునియొదద్కు పర్తయ్క్షపు 

గుడారముయొకక్ దావ్రమునకే తీసికొని వచిచ్ సమాధానబలిగా అరిప్ంచునటుల్ ఆ మనుషుయ్డు 

జనులలోనుండి కొటిట్వేయబడవలెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 19:4 => యెహోషాపాతు యెరూషలేములో నివాసముచేయుచు 

బేయేరె ష్బానుండి ఎఫార్యిము మనయ్మువరకు జనులమధయ్ను సంచరించుచు, వారి పితరుల దేవుడైన 

యెహోవా వైపునకు వారిని మళి ల్ంచెను. 

ఆమోసు 5:5 => బేతేలును ఆశర్యింపకుడి, గిలాగ్లులో పర్వేశింపకుడి, బెయేరె ష్బాకు వెళల్కుడి; 

గిలాగ్లు అవశయ్ముగా చెరపటట్బడిపోవును, బేతేలు శూనయ్మగును. 
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వచనము 34 

అబార్హాము ఫిలిషీత్యుల దేశములో అనేక దినములు పరదేశిగా నుండెను. 

ఆదికాండము 20:1 => అకక్డనుండి అబార్హాము దకిష్ణ దేశమునకు తరిల్పోయి కాదేషుకును 

షూరుకును మధయ్ పర్దేశములో నివసించి గెరారులో కొనాన్ళుల్ ఉండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:15 => మా పితరులందరివలెనే మేమును నీ సనిన్ధిని అతిథులమును 

పరదేశులమునై యునాన్ము , మా భూనివాసకాలము నీడయంత అసిథ్రము , సిథ్రముగా 

ఉనన్వాడొకడును లేడు 

కీరత్నలు 39:12 => యెహోవా, నా పార్రథ్న ఆలంకిపుము నా మొఱ ఱ్కు చెవియొగుగ్ము నా కనీన్ళుల్ 

చూచి మౌనముగా నుండకుము నీ దృషిట్కి నేను అతిథివంటివాడను నా పితరులందరివలె నేను 

పరవాసినైయునాన్ను  

హెబీర్యులకు 11:9 => విశావ్సమునుబటిట్ అతడును, అతనితో ఆ వాగాద్నమునకు సమాన 

వారసులైన ఇసాస్కు యాకోబు అనువారును, గుడారములలో నివసించుచు, అనుయ్ల దేశములో 

ఉనన్టుట్గా వాగద్తత్ దేశములో పరవాసులైరి.  

హెబీర్యులకు 11:13 => వీరందరు ఆ వాగాద్నముల ఫలము అనుభవింపక పోయినను, 

దూరమునుండి చూచి వందనము చేసి, తాము భూమిమీద పరదేశులమును యాతిర్కులమునై 

యునాన్మని ఒపప్కొని, విశావ్సము గలవారై మృతినొందిరి. 

1 పేతురు 2:11 => పిర్యులారా, మీరు పరదేశులును యాతిర్కులునై యునాన్రు గనుక ఆతమ్కు 

విరోధముగా పోరాడు శరీరాశలను విసరిజ్ంచి, 
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వచనము 1 

ఆ సంగతులు జరిగిన తరువాత దేవుడు అబార్హామును పరిశోధించెను. ఎటల్నగా ఆయన అబార్హామా, 

అని పిలువగా అతడు చితత్ము పర్భువా అనెను. 

నిరగ్మకాండము 15:25 => అతడు యెహోవాకు మొఱపెటెట్ను. అంతట యెహోవా అతనికి ఒక 

చెటుట్ను చూపెను. అది ఆ నీళల్లో వేసిన తరువాత నీళుల్ మధురములాయెను. అకక్డ ఆయన వారికి 

కటట్డను విధిని నిరణ్యించి, అకక్డ వారిని పరీకిష్ంచి 

నిరగ్మకాండము 15:26 => మీ దేవుడైన యెహోవా వాకుక్ను శర్దధ్గా విని ఆయన దృషిట్కి 

నాయ్యమైనది చేసి, ఆయన ఆజఞ్లకు విధేయులై ఆయన కటట్డలనిన్టిని అనుసరించి నడచినయెడల, 

నేను ఐగుపీత్యులకు కలుగజేసిన రోగములలో ఏదియు మీకు రానియయ్ను; నినున్ సవ్సథ్పరచు 

యెహోవాను నేనే అనెను 

నిరగ్మకాండము 16:4 => యెహోవా మోషేను చూచి ఇదిగో నేను ఆకాశమునుండి మీ కొరకు 

ఆహారమును కురిపించెదను; వారు నా ధరమ్శాసత్రము ననుసరించి నడుతురో లేదో అని నేను వారిని 

పరీకిష్ంచునటుల్ ఈ పర్జలు వెళి ల్ ఏనాటి బతెత్ము ఆనాడే కూరుచ్కొనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:2 => మరియు నీవు ఆయన ఆజఞ్లను గైకొందువో లేదో నినున్ శోధించి నీ 

హృదయములోనునన్ది తెలుసుకొనుటకు నినున్ అణచు నిమితత్మును అరణయ్ములో ఈ నలువది 

సంవతస్రములు నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ నడిపించిన మారగ్మంతటిని జాఞ్పకము చేసికొనుము.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:3 => అతడు నీతో చెపిప్న సూచక కిర్యగాని మహతాక్రయ్ముగాని 

సంభవించినను ఆ పర్వకత్ మాటలను కలలు కనువాని మాటలను వినకూడదు. ఏలయనగా మీరు మీ 

దేవుడైన యెహోవాను మీ పూరణ్హృదయముతోను మీ పూరాణ్తమ్తోను పేర్మించుచునాన్రో లేదో 

తెలిసికొనుటకు మీ దేవుడైన యెహోవా మిముమ్ను పరీకిష్ంచుచునాన్డు. 

నాయ్యాధిపతులు 2:22 => యెహోషువ చనిపోయిన కాలమున శేషించిన జనములలో ఏ జనమును 

వారి యెదుటనుండి నేను వెళల్గొటట్ను. 
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2 సమూయేలు 24:1 => ఇంకొకమారు యెహోవా కోపము ఇశార్యేలీయులమీద రగులుకొనగా 

ఆయన దావీదును వారి మీదికి పేర్రేపణ చేసి నీవు పోయి ఇశార్యేలువారిని యూదావారిని 

లెకిక్ంచుమని అతనికి ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:31 => అతని దేశము ఆశచ్రయ్ముగా వృదిధ్నొందుటనుగూరిచ్ విచారించి 

తెలిసికొనుటకై బబులోను అధిపతులు అతనియొదద్కు పంపిన రాయబారుల విషయములో అతని 

శోధించి, అతని హృదయములోని ఉదేధ్శమంతయు తెలిసికొనవలెనని దేవుడతని విడచిపెటెట్ను. 

సామెతలు 17:3 => వెండికి మూస తగినది, బంగారునకు కొలిమి తగినది హృదయ పరిశోధకుడు 

యెహోవాయే. 

1 కొరిందీయులకు 10:13 => సాధారణముగా మనుషుయ్లకు కలుగు శోధనతపప్ మరి ఏదియు 

మీకు సంభవింపలేదు. దేవుడు నమమ్దగినవాడు; మీరు సహింపగలిగినంతకంటె ఎకుక్వగా ఆయన 

మిముమ్ను శోధింపబడనియయ్డు. అంతేకాదు, సహింపగలుగుటకు ఆయన శోధనతోకూడ 

తపిప్ంచుకొను మారగ్మును కలుగజేయును.  

హెబీర్యులకు 11:17 => అబార్హాము శోధింపబడి విశావ్సమునుబటిట్ ఇసాస్కును బలిగా 

అరిప్ంచెను. 

యాకోబు 1:12 => శోధన సహించువాడు ధనుయ్డు; అతడు శోధనకు నిలిచినవాడై పర్భువు తనున్ 

పేర్మించువారికి వాగాద్నము చేసిన జీవకిరీటము పొందును. 

యాకోబు 1:13 => దేవుడు కీడు విషయమై శోధింపబడనేరడు; ఆయన ఎవనిని శోధింపడు గనుక 

ఎవడైనను శోధింపబడినపుప్డు నేను దేవునిచేత శోధింపబడుచునాన్నని అనకూడదు. 

యాకోబు 1:14 => పర్తివాడును తన సవ్కీయమైన దురాశచేత ఈడవ్బడి మరులుకొలప్బడినవాడై 

శోధింపబడును. 

యాకోబు 2:21 => మన పితరుడైన అబార్హాము తన కుమారుడైన ఇసాస్కును బలిపీఠముమీద 

అరిప్ంచినపుప్డు అతడు కిర్యలవలన నీతిమంతుడని తీరుప్ పొందలేదా? 
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1 పేతురు 1:7 => నశించిపోవు సువరణ్ము అగిన్పరీక్షవలన శుదధ్పరచబడుచునన్ది గదా? దానికంటె 

అమూలయ్మైన మీ విశావ్సము ఈ శోధనలచేత పరీక్షకు నిలిచినదై, యేసుకీర్సుత్ పర్తయ్క్షమైనపుప్డు మీకు 

మెపుప్ను మహిమయు ఘనతయు కలుగుటకు కారణమగును. 

ఆదికాండము 22:7 => ఇసాస్కు తన తండిర్యైన అబార్హాముతో నా తండీర్ అని పిలిచెను; 

అందుకతడు ఏమి నా కుమారుడా అనెను. అపుప్డతడు నిపుప్ను కటెట్లును ఉనన్విగాని దహనబలికి 

గొఱ ఱ్పిలల్ ఏది అని అడుగగా 

ఆదికాండము 22:11 => యెహోవా దూత పరలోకమునుండి అబార్హామా అబార్హామా అని అతని 

పిలిచెను; అందుకతడు చితత్ము పర్భువా అనెను. 

నిరగ్మకాండము 3:4 => దానిని చూచుటకు అతడు ఆ తటుట్ వచుచ్ట యెహోవా చూచెను. దేవుడు ఆ 

పొద నడుమనుండి మోషే మోషే అని అతనిని పిలిచెను. అందుకతడు చితత్ము పర్భువా అనెను. 

యెషయా 6:8 => అపుప్డు నేను ఎవని పంపెదను? మా నిమితత్ము ఎవడు పోవునని పర్భువు 

సెలవియయ్గా వింటిని. అంతట నేను చితత్గించుము నేనునాన్ను ననున్ పంపుమనగా 

ఆదికాండము 21:11 => అతని కుమారునిబటిట్ ఆ మాట అబార్హామునకు మికిక్లి దుఃఖము 

కలుగజేసెను. 

ఆదికాండము 31:11 => మరియు ఆ సవ్పన్మందు దేవుని దూత యాకోబూ అని ననున్ పిలువగా 

చితత్ము పర్భువా అని చెపిప్తిని. 

ఆదికాండము 37:13 => అపుప్డు ఇశార్యేలు యోసేపును చూచి నీ సహోదరులు షెకెములో మంద 

మేపుచునాన్రు. నినున్ వారియొదద్కు పంపెదను రమమ్నన్పుప్డు అతడు మంచిదని అతనితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 46:2 => అపుప్డు రాతిర్ దరశ్నములయందు దేవుడు యాకోబూ యాకోబూ అని 

ఇశార్యేలును పిలిచెను. అందుకతడు చితత్ము పర్భువా అనెను. 

నిరగ్మకాండము 4:4 => అపుప్డు యెహోవా నీ చెయియ్ చాపి దాని తోక పటుట్కొనుమనగా, అతడు తన 

చెయియ్ చాపి దాని పటుట్కొనగానే అది అతని చేతిలో కఱ ఱ్ ఆయెను. 
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నిరగ్మకాండము 20:20 => అందుకు మోషే భయపడకుడి; మిముమ్ పరీకిష్ంచుటకును, మీరు 

పాపము చేయకుండునటుల్ ఆయన భయము మీకు కలుగుటకును, దేవుడు వేంచేసెనని పర్జలతో 

చెపెప్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 7:4 => పదివేలమంది నిలిచియుండగా యెహోవా ఈ జనులింక ఎకుక్వమంది, 

నీళల్యొదద్కు వారిని దిగజేయుము, అకక్డ నీకొరకు వారిని శోధించెదను. ఇతడు నీతోకూడ పోవలెనని 

నేను ఎవనిగూరిచ్ చెపుప్దునో వాడు నీతో పోవలెను; ఇతడు నీతో పోకూడదని యెవనిగూరిచ్ నీతో 

చెపుప్దునో వాడు పోకూడదని గిదోయ్నుతో సెలవిచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 3:4 => యెహోవా సమూయేలును పిలిచెను. అతడు చితత్మండి నేనునాన్నని చెపిప్ 

1 రాజులు 17:13 => అపుప్డు ఏలీయా ఆమెతో ఇటల్నెను భయపడవదుద్, పోయి నీవు చెపిప్నటుల్ 

చేయుము; అయితే అందులో నాకొక చినన్ అపప్ము మొదటచేసి నాయొదద్కు తీసికొనిరముమ్, తరువాత 

నీకును నీ బిడ డ్కును అపప్ములు చేసికొనుము. 

1 రాజులు 17:17 => అటు తరువాత ఆ యింటి యజమానురాలైన ఆమె కుమారుడు రోగియై 

పార్ణము నిలువజాలనంత వాయ్ధిగలవాడాయెను. 

యోబు 7:18 => పర్తి పగలు నీవతని దరిశ్ంపనేల? పర్తి క్షణమున నీవతని శోధింపనేల?  

కీరత్నలు 11:5 => యెహోవా నీతిమంతులను పరిశీలించును దుషుట్లును బలాతాక్రాసకుత్లును 

ఆయనకు అసహుయ్లు, 

మతత్యి 6:13 => మముమ్ను శోధనలోకి తేక దుషుట్నినుండి మముమ్ను తపిప్ంచుము. 

యోహాను 6:6 => యేమి చేయనైయుండెనో తానే యెరిగియుండి అతనిని పరీకిష్ంచుటకు 

ఆలాగడిగెను. 

యోహాను 20:16 => యేసు ఆమెను చూచి మరియా అని పిలిచెను. ఆమె ఆయనవైపు తిరిగి 

ఆయనను హెబీర్ భాషతో రబూబ్నీ అని పిలిచెను. ఆ మాటకు బోధకుడని అరథ్ము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:10 => దమసుక్లో అననీయ అను ఒక శిషుయ్డుండెను. పర్భువు 

దరశ్నమందు అననీయా, అని అతనిని పిలువగా 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:7 => నేను నేలమీద పడి సౌలా సౌలా, నీవెందుకు, ననున్ 

హింసించుచునాన్వని నాతో ఒక సవ్రము పలుకుట వింటిని. 

వచనము 2 

అపుప్డాయన నీకు ఒకక్డైయునన్ నీ కుమారుని, అనగా నీవు పేర్మించు ఇసాస్కును తీసికొని మోరీయా 

దేశమునకు వెళి ల్ అకక్డ నేను నీతో చెపప్బోవు పరవ్తములలో ఒకదానిమీద దహనబలిగా అతని 

నరిప్ంచుమని చెపెప్ను 

ఆదికాండము 17:19 => దేవుడు నీ భారయ్యైన శారా నిశచ్యముగా నీకు కుమారుని కనును; 

నీవతనికి ఇసాస్కు అను పేరు పెటుట్దువు; అతని తరువాత అతని సంతానము కొరకు నితయ్నిబంధనగా 

నా నిబంధనను అతనితో సిథ్రపరచెదను. 

ఆదికాండము 21:12 => అయితే దేవుడు ఈ చినన్వానిబటిట్యు నీ దాసినిబటిట్యు నీవు 

దుఃఖపడవదుద్. శారా నీతో చెపుప్ పర్తి విషయములో ఆమె మాట వినుము; ఇసాస్కువలన అయినదియే 

నీ సంతానమనబడును. 

యోహాను 3 :16 => దేవుడు లోకమును ఎంతో పేర్మించెను . కాగా ఆయన తన 

అదివ్తీయకుమారునిగా పుటిట్న వానియందు విశావ్సముంచు పర్తివాడును నశింపక నితయ్జీవము 

పొందునటుల్ ఆయనను అనుగర్హించెను. 

రోమీయులకు 5:8 => అయితే దేవుడు మనయెడల తన పేర్మను వెలల్డిపరచుచునాన్డు; ఎటల్నగా 

మనమింకను పాపులమైయుండగానే కీర్సుత్ మనకొరకు చనిపోయెను. 

రోమీయులకు 8:32 => తన సొంతకుమారుని అనుగర్హించుటకు వెనుకతీయక మన అందరికొరకు 

ఆయనను అపప్గించినవాడు ఆయనతో పాటు సమసత్మును మనకెందుకు అనుగర్హింపడు? 

హెబీర్యులకు 11:17 => అబార్హాము శోధింపబడి విశావ్సమునుబటిట్ ఇసాస్కును బలిగా 

అరిప్ంచెను. 

1 యోహాను 4:9 => మనము ఆయన దావ్రా జీవించునటుల్, దేవుడు తన అదివ్తీయ కుమారుని 

లోకములోనికి పంపెను; దీనివలన దేవుడు మనయందుంచిన పేర్మ పర్తయ్క్షపరచబడెను. 
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1 యోహాను 4:10 => మనము దేవుని పేర్మించితిమని కాదు, తానే మనలను పేర్మించి, మన 

పాపములకు పార్యశిచ్తత్మై యుండుటకు తన కుమారుని పంపెను; ఇందులో పేర్మయునన్ది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 3:1 => తరువాత సొలొమోను యెరూషలేములో తన తండిర్యైన దావీదునకు 

యెహోవా పర్తయ్క్షమైనపుప్డు మోరీయా పరవ్తమందు దావీదు సిదధ్పరచిన సథ్లమున యెబూసీయుడైన 

ఒరాన్ను కళల్మందు దావీదు ఏరప్రచిన సథ్లమున యెహోవాకు ఒక మందిరమును కటట్నారంభించెను. 

నాయ్యాధిపతులు 11:31 => నేను అమోమ్నీయులయొదద్ నుండి కేష్మముగా తిరిగివచుచ్నపుప్డు, 

ననున్ ఎదురొక్నుటకు నా యింటి దావ్రమునుండి బయలుదేరి వచుచ్నదేదో అది యెహోవాకు 

పర్తిషిఠ్తమగును; మరియు దహనబలిగా దాని నరిప్ంచెదననెను. 

నాయ్యాధిపతులు 11:39 => ఆ రెండు నెలల అంతమున ఆమె తన తండిర్యొదద్కు తిరిగిరాగా 

అతడు తాను మొర్కుక్కొనిన మొర్కుక్బడిచొపుప్న ఆమెకు చేసెను. 

2 రాజులు 3:27 => అపుప్డతడు తనకు మారుగా ఏలవలసిన తన జేయ్షఠ్ కుమారుని తీసికొని, 

పటట్ణపు పార్కారముమీద దహనబలిగా అరిప్ంపగా ఇశార్యేలు వారిమీదికి కోపము బహుగా వచెచ్ను 

గనుక వారు అతనిని విడిచి తమ దేశమునకు మరలిపోయిరి. 

మీకా 6:7 => వేలకొలది పొటే ట్ళుల్ను వేలాది నదులంత విసాత్రమైన తైలమును ఆయనకు సంతోషము 

కలుగజేయునా? నా అతికర్మమునకై నా జేయ్షఠ్పుతుర్ని నేనితుత్నా? నా పాపపరిహారమునకై నా 

గరభ్ఫలమును నేనితుత్నా? 

ఆదికాండము 21:3 => అపుప్డు అబార్హాము తనకు పుటిట్నవాడును తనకు శారా కనినవాడునైన తన 

కుమారునికి ఇసాస్కు అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 21:11 => అతని కుమారునిబటిట్ ఆ మాట అబార్హామునకు మికిక్లి దుఃఖము 

కలుగజేసెను. 

ఆదికాండము 22:9 => ఆలాగు వారిదద్రు కూడి వెళి ల్ దేవుడు అతనితో చెపిప్నచోటికి వచిచ్నపుప్డు 

అబార్హాము అకక్డ బలిపీఠమును కటిట్ కటెట్లు చకక్గా పేరిచ్ తన కుమారుడగు ఇసాస్కును బంధించి ఆ 

పీఠముపైనునన్ కటెట్లమీద ఉంచెను. 
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నిరగ్మకాండము 4:4 => అపుప్డు యెహోవా నీ చెయియ్ చాపి దాని తోక పటుట్కొనుమనగా, అతడు తన 

చెయియ్ చాపి దాని పటుట్కొనగానే అది అతని చేతిలో కఱ ఱ్ ఆయెను. 

నిరగ్మకాండము 29:18 => బలిపీఠముమీద ఆ పొటే ట్లంతయు దహింపవలెను; అది యెహోవాకు 

దహనబలి, యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమము. 

లేవీయకాండము 1:3 => అతడు దహనబలి రూపముగా అరిప్ంచునది గోవులలోనిదైనయెడల 

నిరోద్షమైన మగదానిని తీసికొనిరావలెను. తాను యెహోవా సనిన్ధిని అంగీకరింపబడునటుల్ పర్తయ్క్షపు 

గుడారముయొకక్ దావ్రమునకు దానిని తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 17:5 => వాడు రకత్మును ఒలికించినవాడు; ఇశార్యేలీయులు బయట 

వధించుచునన్ బలి పశువులను ఇక బయట వధింపక యెహోవా పేరట యాజకునియొదద్కు పర్తయ్క్షపు 

గుడారముయొకక్ దావ్రమునకే తీసికొని వచిచ్ సమాధానబలిగా అరిప్ంచునటుల్ ఆ మనుషుయ్డు 

జనులలోనుండి కొటిట్వేయబడవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 23:3 => మరియు బిలాము బాలాకుతో బలిపీఠముమీది నీ దహనబలియొదద్ 

నిలిచియుండుము, నేను వెళె ల్దను; ఒకవేళ యెహోవా ననున్ ఎదురొక్నునేమో; ఆయన నాకు 

కనుపరచునది నీకు తెలియచేసెదనని చెపిప్ మెటట్యెకెక్ను. 

1 రాజులు 17:13 => అపుప్డు ఏలీయా ఆమెతో ఇటల్నెను భయపడవదుద్, పోయి నీవు చెపిప్నటుల్ 

చేయుము; అయితే అందులో నాకొక చినన్ అపప్ము మొదటచేసి నాయొదద్కు తీసికొనిరముమ్, తరువాత 

నీకును నీ బిడ డ్కును అపప్ములు చేసికొనుము. 

1 రాజులు 17:17 => అటు తరువాత ఆ యింటి యజమానురాలైన ఆమె కుమారుడు రోగియై 

పార్ణము నిలువజాలనంత వాయ్ధిగలవాడాయెను. 

2 రాజులు 4:20 => వాడు ఆ బాలుని ఎతిత్కొని వాని తలిల్యొదద్కు తీసికొనిపోయెను. పిలల్వాడు 

మధాయ్హన్మువరకు తలిల్ తొడమీద పండుకొనియుండి చనిపోయెను. 

మతత్యి 1:24 => యాసేపు నిదర్మేలుకొని పర్భువు దూత తనకు ఆజాఞ్పించిన పర్కారము చేసి, తన 

భారయ్ను చేరుచ్కొని 
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మారుక్ 12:6 => ఇంకను అతనికి పిర్య కుమారుడు ఒకడుండెను గనుక వారు తన కుమారుని 

సనామ్నించెదరనుకొని తుదకు వారియొదద్కు అతనిని పంపెను. 

లూకా 7:12 => ఆయన ఆ ఊరి గవినియొదద్కు వచిచ్నపుప్డు, చనిపోయిన యొకడు వెలుపలికి 

మోసికొని పోబడుచుండెను; అతని తలిల్కి అతడొకక్డే కుమారుడు, ఆమె విధవరాలు; ఆ ఊరి జనులు 

అనేకులు ఆమెతో కూడ ఉండిరి. 

యోహాను 11:3 => అతని అకక్ చెలెల్ండుర్ పర్భువా, యిదిగో నీవు పేర్మించువాడు రోగియై 

యునాన్డని ఆయనయొదద్కు వరత్మానము పంపిరి. 

వచనము 3 

తెలల్వారినపుప్డు అబార్హాము లేచి తన గాడిదకు గంతకటిట్ తన పనివారిలో ఇదద్రిని తన కుమారుడగు 

ఇసాస్కును వెంటబెటుట్కొని దహనబలి కొరకు కటెట్లు చీలిచ్, లేచి దేవుడు తనతో చెపిప్న చోటికి వెళె ల్ను. 

ఆదికాండము 17:23 => అపుప్డు అబార్హాము తన కుమారుడైన ఇషామ్యేలును, తన యింట పుటిట్న 

వారినందరిని, తన వెండితో కొనబడిన వారినందరిని, అబార్హాము ఇంటి మనుషుయ్లలో పర్తివానిని 

పటుట్కొని దేవుడు తనతో చెపిప్న పర్కారము ఆ దినమందే వారి వారి గోపాయ్ంగచరమ్మున సునన్తి 

చేసెను 

ఆదికాండము 21:14 => కాబటిట్ తెలల్వారినపుప్డు అబార్హాము లేచి ఆహారమును నీళల్ తితిత్ని తీసికొని 

ఆ పిలల్వానితోకూడ హాగరునకు అపప్గించి ఆమె భుజము మీద వాటిని పెటిట్ ఆమెను పంపివేసెను. 

ఆమె వెళి ల్ బెయేరె ష్బా అరణయ్ములో ఇటు అటు తిరుగుచుండెను.  

కీరత్నలు 119:60 => నీ ఆజఞ్లను అనుసరించుటకు నేను జాగుచేయక తవ్రపడితిని. 

పర్సంగి 9:10 => చేయుటకు నీచేతికి వచిచ్న యే పనినైనను నీ శకిత్లోపము లేకుండ చేయుము; నీవు 

పోవు పాతాళమునందు పనియైనను ఉపాయమైనను తెలివియైనను జాఞ్నమైనను లేదు. 

యెషయా 26:3 => ఎవనిమనసుస్ నీమీద ఆనుకొనునో వానిని నీవు పూరణ్శాంతిగలవానిగా 

కాపాడుదువు. ఏలయనగా అతడు నీయందు విశావ్సముంచియునాన్డు. 
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యెషయా 26:4 => యెహోవా యెహోవాయే నితాయ్శర్యదురగ్ము యుగయుగములు యెహోవాను 

నముమ్కొనుడి. 

మతత్యి 10:37 => తండిర్నైనను తలిల్నైనను నా కంటె ఎకుక్వగా పేర్మించువాడు నాకు 

పాతుర్డుకాడు; కుమారునినైనను కుమారెత్నైనను నాకంటె ఎకుక్వగా పేర్మించువాడు నాకు పాతుర్డు 

కాడు; 

మారుక్ 10:28 => పేతురు ఇదిగో మేము సమసత్మును విడిచిపెటిట్ నినున్ వెంబడించితిమని 

ఆయనతో చెపప్సాగెను. 

మారుక్ 10:29 => అందుకు యేసు ఇటల్నెను నా నిమితత్మును సువారత్ నిమితత్మును ఇంటినైనను 

అనన్దముమ్లనైనను అకక్చెలెల్ండర్నైనను తలిదండుర్లనైనను పిలల్లనైనను భూములనైనను విడిచినవాడు 

మారుక్ 10:30 => ఇపుప్డు ఇహమందు హింసలతోపాటు నూరంతలుగా ఇండల్ను అనన్దముమ్లను 

అకక్చెలెల్ండర్ను తలుల్లను పిలల్లను భూములను, రాబోవు లోకమందు నితయ్జీవమును పొందునని 

మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

మారుక్ 10:31 => మొదటివారు అనేకులు కడపటివారగుదురు, కడపటివారు మొదటివారగుదురు 

అనెను. 

లూకా 14:26 => ఎవడైనను నాయొదద్కు వచిచ్ తన తండిర్ని తలిల్ని భారయ్ను పిలల్లను 

అనన్దముమ్లను అకక్చెలెల్ండర్ను తన పార్ణమును సహా దేవ్షింపకుంటే వాడు నా శిషుయ్డు కానేరడు. 

గలతీయులకు 1:16 => ఆయనను నాయందు బయలుపరప ననుగర్హించినపుప్డు 

మనుషయ్మాతుర్లతో నేను సంపర్తింపలేదు. 

హెబీర్యులకు 11:8 => అబార్హాము పిలువబడినపుప్డు విశావ్సమునుబటిట్ ఆ పిలుపునకు లోబడి, 

తాను సావ్సథ్య్ముగా పొందనైయునన్ పర్దేశమునకు బయలువెళె ల్ను. మరియు ఎకక్డికి వెళల్వలెనో అది 

ఎరుగక బయలువెళె ల్ను 

హెబీర్యులకు 11:17 => అబార్హాము శోధింపబడి విశావ్సమునుబటిట్ ఇసాస్కును బలిగా 

అరిప్ంచెను. 
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హెబీర్యులకు 11:18 => ఎవడు ఆ వాగాద్నములు సంతోషముతో అంగీకరించెనో, ఇసాస్కువలన 

నైనది నీ సంతానమనబడును అని యెవనితో చెపప్బడెనో, ఆ అబార్హాము, మృతులను సహితము 

లేపుటకు దేవుడు శకిత్మంతుడని యెంచినవాడై, 

హెబీర్యులకు 11:19 => తన యేకకుమారుని అరిప్ంచి, ఉపమాన రూపముగా అతనిని 

మృతులలోనుండి మరల పొందెను. 

ఆదికాండము 17:26 => ఒకక్ దినమందే అబార్హామును అతని కుమారుడైన ఇషామ్యేలును సునన్తి 

పొందిరి. 

ఆదికాండము 22:18 => మరియు నీవు నా మాట వినినందున భూలోకములోని జనములనిన్యు నీ 

సంతానమువలన ఆశీరవ్దించబడును నాతోడని పర్మాణము చేసియునాన్నని యెహోవా 

సెలవిచెచ్ననెను. 

ఆదికాండము 26:31 => తెలల్వారినపుప్డు వారు లేచి ఒకనితో ఒకడు పర్మాణము చేసికొనిరి; 

తరువాత ఇసాస్కు వారిని సాగనంపగా వారు అతనియొదద్నుండి సమాధానముగా వెళి ల్రి. 

ఆదికాండము 28:18 => పరలోకపు గవిని ఇదే అనుకొనెను. తెలల్వారినపుప్డు యాకోబు లేచి తాను 

తలగడగా చేసికొనిన రాయి తీసి దానిని సత్ంభముగా నిలిపి దాని కొనమీద నూనె పోసెను. 

యెహోషువ 3:1 => యెహోషువ వేకువను లేచినపుప్డు అతడును ఇశార్యేలీయులందరును 

షితీత్మునుండి బయలుదేరి యొరాద్నుకు వచిచ్ దానిని దాటకమునుపు అకక్డ నిలిచిరి. 

యెహోషువ 6:12 => ఉదయమున యెహోషువ లేవగా యాజకులు యెహోవా మందసమును 

ఎతిత్కొని మోసిరి. 

యెహోషువ 7:16 => కాబటిట్ యెహోషువ ఉదయమున లేచి ఇశార్యేలీయులను వారి గోతర్ముల 

వరుసనుబటిట్ దగగ్రకు రపిప్ంచినపుప్డు యూదా గోతర్ము పటుట్బడెను. 

నాయ్యాధిపతులు 7:1 => అపుప్డు యెరుబబ్యలు, అనగా గిదోయ్నును అతనితోనునన్ 

జనులందరును, వేకువను లేచి హరోదు బావియొదద్ దిగగా లోయలోని మోరె కొండకు ఉతత్రముగా 

మిదాయ్నీయుల దండుపాళెము వారికి కనబడెను. 
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1 రాజులు 17:15 => ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచిచ్యునాన్డు అనెను. అంతట 

ఆమె వెళి ల్ ఏలీయా చెపిప్న మాటచొపుప్న చేయగా అతడును ఆమెయు ఆమె యింటివారును 

అనేకదినములు భోజనముచేయుచు వచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:20 => అపుప్డు రాజైన హిజిక్యా పెందలకడలేచి, పటట్ణపు 

అధికారులను సమకూరుచ్కొని యెహోవా మందిరమునకు పోయెను. 

యోబు 1:5 => వారి వారి విందు దినములు పూరిత్కాగా యోబు, తన కుమారులు పాపముచేసి తమ 

హృదయములలో దేవుని దూషించిరేమో అని వారిని పిలువనంపించి వారిని పవితర్పరచి, 

అరుణోదయమున లేచి వారిలో ఒకొక్కని నిమితత్మై దహనబలి నరిప్ంచుచు వచెచ్ను. యోబు నితయ్ము 

ఆలాగున చేయుచుండెను.  

యిరిమ్యా 25:3 => ఆమోను కుమారుడును యూదా రాజునైన యోషీయా పదుమూడవ 

సంవతస్రము మొదలుకొని నేటివరకు ఈ యిరువది మూడు సంవతస్రములు యెహోవా వాకుక్ నాకు 

పర్తయ్క్షమగుచు వచెచ్ను; నేను పెందలకడ లేచి మీకు ఆ మాటలు పర్కటించుచు వచిచ్నను మీరు 

వినకపోతిరి. 

యోనా 3:3 => కాబటిట్ యోనా లేచి యెహోవా సెలవిచిచ్న ఆజఞ్ పర్కారము నీనెవె పటట్ణమునకు 

పోయెను. నీనెవె పటట్ణము దేవుని దృషిట్కి గొపప్దై మూడు దినముల పర్యాణమంత పరిమాణముగల 

పటట్ణము. 

మతత్యి 1:24 => యాసేపు నిదర్మేలుకొని పర్భువు దూత తనకు ఆజాఞ్పించిన పర్కారము చేసి, తన 

భారయ్ను చేరుచ్కొని 

వచనము 4 

మూడవనాడు అబార్హాము కనున్లెతిత్ దూరమునుండి ఆ చోటు చూచి 

నిరగ్మకాండము 5:3 => అపుప్డు వారు హెబీర్యుల దేవుడు మముమ్ను ఎదురొక్నెను, సెలవైనయెడల 

మేము అరణయ్ములోనికి మూడు దినముల పర్యాణమంత దూరముపోయి మా దేవుడైన యెహోవాకు 

బలి అరిప్ంచుదుము; లేనియెడల ఆయన మామీద తెగులుతోనైనను ఖడగ్ముతోనైనను పడునేమో అనిరి 
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నిరగ్మకాండము 15:22 => మోషే ఎఱ ఱ్ సముదర్మునుండి జనులను సాగచేయగా వారు షూరు 

అరణయ్ములోనికి వెళి ల్ దానిలో మూడు దినములు నడిచిరి; అచచ్ట వారికి నీళుల్ దొరకలేదు. అంతలో 

వారు మారాకు చేరిరి. 

నిరగ్మకాండము 19:11 => మూడవనాటికి సిదధ్ముగా నుండవలెను; మూడవనాడు యెహోవా 

పర్జలందరి కనున్ల ఎదుట సీనాయి పరవ్తముమీదికి దిగివచుచ్ను. 

నిరగ్మకాండము 19:15 => అపుప్డతడు మూడవనాటికి సిదధ్ముగా నుండుడి; ఏ పురుషుడు సతరీని 

చేరకూడదని చెపెప్ను. 

లేవీయకాండము 7:17 => మిగిలినది మరునాడు తినవచుచ్ను; మూడవనాడు ఆ బలిపశువు 

మాంసములో మిగిలినదానిని అగిన్తో కాలిచ్వేయవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 10:33 => వారు యెహోవా కొండనుండి మూడు దినముల పర్యాణముచేసిరి; 

వారికి విశార్ంతిసథ్లము చూచుటకు ఆ మూడు దినముల పర్యాణములో యెహోవా నిబంధన 

మందసము వారికి ముందుగా సాగెను. 

సంఖాయ్కాండము 19:12 => అతడు మూడవ దినమున ఆ జలముతో పాపశుదిధ్ చేసికొని యేడవ 

దినమున పవితుర్డగును. అయితే వాడు మూడవ దినమున పాపశుదిధ్ చేసికొననియెడల ఏడవ 

దినమున పవితుర్డు కాడు. 

సంఖాయ్కాండము 19:19 => మూడవ దినమున ఏడవ దినమున పవితుర్డు అపవితుర్నిమీద దానిని 

పోర్కిష్ంపవలెను. ఏడవ దినమున వాడు పాపశుదిధ్ చేసికొని తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో 

సాన్నముచేసి సాయంకాలమున పవితుర్డగును. 

సంఖాయ్కాండము 31:19 => మీరు ఏడు దినములు పాళెము వెలుపల ఉండవలెను; మీలో నరుని 

చంపిన పర్తివాడును చంపబడిన నరుని ముటిట్న పర్తివాడును, మీరును మీరు చెరపటిట్నవారును 

మూడవ దినమున ఏడవ దినమున మిముమ్ను మీరే పవితర్పరచుకొనవలెను. 

యెహోషువ 1:11 => మీరు సావ్ధీనపరచుకొనుటకు మీ దేవుడైన యెహోవా మీకిచుచ్చునన్ 

దేశమును సావ్ధీనపరచుకొనబోవుటకై మూడు దినములలోగా మీరు ఈ యొరాద్నును దాటవలెను. 

గనుక ఆహారమును సిదధ్పరచుకొనుడి. 
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2 రాజులు 20:5 => నీవు తిరిగి నా పర్జలకు అధిపతియైన హిజిక్యాయొదద్కు పోయి అతనితో 

ఇటల్నుము నీ పితరుడైన దావీదునకు దేవుడగు యెహోవా నీకు సెలవిచుచ్నదేమనగా నీవు కనీన్ళుల్ 

విడుచుట చూచితిని; నీ పార్రథ్న నేనంగీకరించియునాన్ను; నేను నినున్ బాగుచేసెదను; మూడవ 

దినమున నీవు యెహోవా మందిరమునకు ఎకిక్ పోవుదువు. 

ఎసేత్రు 5:1 => మూడవ దినమందు ఎసేత్రు రాజభూషణములు ధరించుకొని, రాజునగరు యొకక్ 

ఆవరణములో రాజు సనిన్ధికి వెళి ల్ నిలిచెను. రాజనగరు దావ్రమునకు ఎదురుగానునన్ 

రాజావరణములో తన రాజాసనముమీద రాజు కూరుచ్నియుండెను. 

హోషేయ 6:2 => రెండు దినములైన తరువాత ఆయన మనలను బర్దికించును, మనము ఆయన 

సముఖమందు బర్దుకునటుల్ మూడవ దినమున ఆయన మనలను సిథ్రపరచును. 

మతత్యి 17:23 => వారాయనను చంపుదురు; మూడవ దినమున ఆయన లేచునని వారితో చెపప్గా 

వారు బహుగా దుఃఖపడిరి. 

లూకా 13:32 => ఆయన వారిని చూచి మీరు వెళి ల్, ఆ నకక్తో ఈలాగు చెపుప్డి ఇదిగో నేడును 

రేపును నేను దయయ్ములను వెళల్గొటుట్చు (రోగులను) సవ్సథ్పరచుచునుండి మూడవ దినమున పూరణ్సిదిధ్ 

పొందెదను. 

1 కొరిందీయులకు 15:4 => లేఖనముల పర్కారము మూడవ దినమున లేపబడెను. 

1 సమూయేలు 26:13 => తరువాత దావీదు అవతలకుపోయి దూరముగా నునన్ కొండమీద నిలిచి, 

ఉభయుల మధయ్ను చాలా యెడముండగా 

ఆదికాండము 17:26 => ఒకక్ దినమందే అబార్హామును అతని కుమారుడైన ఇషామ్యేలును సునన్తి 

పొందిరి. 

2 సమూయేలు 1:2 => మూడవ దినమున బటట్లు చింపుకొని తలమీద బుగిగ్పోసికొనిన యొకడు 

సౌలునొదద్నునన్ దండులోనుండి వచెచ్ను. 

హెబీర్యులకు 11:19 => తన యేకకుమారుని అరిప్ంచి, ఉపమాన రూపముగా అతనిని 

మృతులలోనుండి మరల పొందెను. 
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వచనము 5 

తన పని వారితో మీరు గాడిదతో ఇకక్డనే ఉండుడి; నేనును ఈ చినన్వాడును అకక్డికి వెళి ల్ (దేవునికి) 

మొర్కిక్ మరల మీయొదద్కు వచెచ్దమని చెపిప్ 

హెబీర్యులకు 12 :1 => ఇంత గొపప్ సాకిష్ సమూహము మేఘమువలె మనలను 

ఆవరించియునన్ందున 

హెబీర్యులకు 11:19 => తన యేకకుమారుని అరిప్ంచి, ఉపమాన రూపముగా అతనిని 

మృతులలోనుండి మరల పొందెను. 

ఆదికాండము 22:19 => తరువాత అబార్హాము తన పనివారియొదద్కు తిరిగిరాగా వారు లేచి 

అందరును కలిసి బెయేరె ష్బాకు వెళి ల్రి. అబార్హాము బెయేరె ష్బాలో నివసించెను. 

ఆదికాండము 24:26 => ఆ మనుషుయ్డు తన తలవంచి యెహోవాకు మొర్కిక్  

నిరగ్మకాండము 24:14 => అతడు పెదద్లను చూచి మేము మీయొదద్కు వచుచ్వరకు ఇకక్డనే 

యుండుడి; ఇదిగో అహరోనును హూరును మీతో ఉనాన్రు; ఎవనికైనను వాయ్జెయ్మునన్యెడల 

వారియొదద్కు వెళల్వచుచ్నని వారితో చెపెప్ను 

వచనము 6 

దహనబలికి కటెట్లు తీసికొని తన కుమారుడగు ఇసాస్కుమీద పెటిట్ తనచేతితో నిపుప్ను కతిత్ని 

పటుట్కొనిపోయెను. వారిదద్రు కూడి వెళుల్చుండగా 

యెషయా 53:6 => మనమందరము గొఱ ఱ్లవలె తోర్వ తపిప్పోతివిు మనలో పర్తివాడును 

తనకిషట్మైన తోర్వకు తొలిగెను యెహోవా మన యందరి దోషమును అతనిమీద మోపెను.  

మతత్యి 8:17 => ఆయన మాటవలన దయయ్ములను వెళళ్గొటిట్ రోగులనెలల్ను సవ్సథ్పరచెను. 

అందువలన ఆయనే మన బలహీనతలను వహించుకొని మన రోగములను భరించెనని పర్వకత్యైన 

యెషయాదావ్ర చెపప్బడినది నెరవేరెను. 
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లూకా 24:26 => కీర్సుత్ ఈలాగు శర్మపడి తన మహిమలో పర్వేశించుట అగతయ్ము కాదా అని 

వారితో చెపిప్ 

లూకా 24:27 => మోషేయు సమసత్ పర్వకత్లును మొదలుకొని లేఖనములనిన్టిలో తనున్గూరిచ్న 

వచనముల భావము వారికి తెలిపెను. 

యోహాను 19:17 => వారు యేసును తీసికొనిపోయిరి. ఆయన తన సిలువ మోసికొని 

కపాలసథ్లమను చోటికి వెళె ల్ను. హెబీర్ బాషలో దానికి గొలొగ్తా అని పేరు. 

1 పేతురు 2:24 => మనము పాపముల విషయమై చనిపోయి, నీతివిషయమై జీవించునటుల్, ఆయన 

తానే తన శరీరమందు మన పాపములను మార్నుమీద మోసికొనెను. ఆయన పొందిన గాయములచేత 

మీరు సవ్సథ్త నొందితిరి. 

వచనము 7 

ఇసాస్కు తన తండిర్యైన అబార్హాముతో నా తండీర్ అని పిలిచెను; అందుకతడు ఏమి నా కుమారుడా 

అనెను. అపుప్డతడు నిపుప్ను కటెట్లును ఉనన్విగాని దహనబలికి గొఱ ఱ్పిలల్ ఏది అని అడుగగా 

మతత్యి 26:39 => కొంత దూరము వెళి ల్, సాగిలపడి నా తండీర్, సాధయ్మైతే ఈ గినెన్ నాయొదద్నుండి 

తొలగిపోనిముమ్, అయినను నా యిషట్పర్కారము కాదు నీ చితత్పర్కారమే కానిమమ్ని పార్రిథ్ంచెను. 

మతత్యి 26:42 => మరల రెండవమారు వెళి ల్ నా తండీర్, నేను దీనిని తార్గితేనే గాని యిది 

నాయొదద్నుండి తొలగిపోవుట సాధయ్ము కానియెడల, నీ చితత్మే సిదిధ్ంచుగాక అని పార్రిథ్ంచి 

యోహాను 18:11 => ఆ దాసుని పేరు మలుక్. యేసు కతిత్ ఒరలో ఉంచుము; తండిర్ నాకు 

అనుగర్హించిన గినెన్లోనిది నేను తార్గకుందునా అని పేతురుతో అనెను. 

రోమీయులకు 8:15 => ఏలయనగా మరల భయపడుటకు మీరు దాసయ్పు ఆతమ్ను పొందలేదుగాని 

దతత్పుతార్తమ్ను పొందితిరి. ఆ ఆతమ్ కలిగినవారమై మనము అబాబ్ తండీర్ అని మొఱ ఱ్పెటుట్చునాన్ము. 

ఆదికాండము 22:1 => ఆ సంగతులు జరిగిన తరువాత దేవుడు అబార్హామును పరిశోధించెను. 

ఎటల్నగా ఆయన అబార్హామా, అని పిలువగా అతడు చితత్ము పర్భువా అనెను. 
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ఆదికాండము 4:2 => తరువాత ఆమె అతని తముమ్డగు హేబెలును కనెను. హేబెలు గొఱ ఱ్ల కాపరి; 

కయీను భూమిని సేదయ్పరచువాడు.  

ఆదికాండము 4:3 => కొంతకాలమైన తరువాత కయీను పొలముపంటలో కొంత యెహోవాకు 

అరప్ణగా తెచెచ్ను. 

ఆదికాండము 4:4 => హేబెలు కూడ తన మందలో తొలుచూలున పుటిట్న వాటిలో కొర్వివ్న వాటిని 

కొనిన్ తెచెచ్ను. యెహోవా హేబెలును అతని యరప్ణను లక్షయ్పెటెట్ను; 

ఆదికాండము 8:20 => అపుప్డు నోవహు యెహోవాకు బలిపీఠము కటిట్, పవితర్ పశువులనిన్టిలోను 

పవితర్ పకుష్లనిన్టిలోను కొనిన్ తీసికొని ఆ పీఠముమీద దహనబలి అరిప్ంచెను. 

నిరగ్మకాండము 12:3 => మీరు ఇశార్యేలీయుల సరవ్ సమాజముతో ఈ నెల దశమినాడు వారు 

తమ తమ కుటుంబముల లెకక్చొపుప్న ఒకొక్కక్డు గొఱ ఱ్పిలల్నైనను, మేకపిలల్నైనను, అనగా పర్తి 

యింటికిని ఒక గొఱ ఱ్పిలల్నైనను ఒక మేకపిలల్నైనను తీసికొనవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:18 => బలిపీఠముమీద ఆ పొటే ట్లంతయు దహింపవలెను; అది యెహోవాకు 

దహనబలి, యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమము. 

సంఖాయ్కాండము 23:3 => మరియు బిలాము బాలాకుతో బలిపీఠముమీది నీ దహనబలియొదద్ 

నిలిచియుండుము, నేను వెళె ల్దను; ఒకవేళ యెహోవా ననున్ ఎదురొక్నునేమో; ఆయన నాకు 

కనుపరచునది నీకు తెలియచేసెదనని చెపిప్ మెటట్యెకెక్ను. 

యోహాను 1:29 => మరువాడు యోహాను యేసు తనయొదద్కు రాగా చూచి ఇదిగో లోకపాపమును 

మోసికొనిపోవు దేవుని గొఱ ఱ్పిలల్. 

వచనము 8 

అబార్హాము నాకుమారుడా, దేవుడే దహనబలికి గొఱ ఱ్పిలల్ను చూచుకొనునని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 18:14 => యెహోవాకు అసాధయ్మైనది ఏదైన నునన్దా? మీదటికి ఈ కాలమున 

నిరణ్యకాలమందు నీయొదద్కు తిరిగి వచెచ్దను. అపుప్డు శారాకు కుమారుడు కలుగుననెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 25:9 => అమజాయ్ దైవజనుని చూచి ఇశార్యేలువారి సైనయ్మునకు నేనిచిచ్న 

రెండువందల మణుగుల వెండికి ఏమి చేసెదమని అడిగినందుకు దీనికంటె మరి యధికముగా 

యెహోవా నీకు ఇయయ్గలడని ఆ దైవజనుడు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

మతత్యి 19:26 => యేసు వారిని చూచి ఇది మనుషుయ్లకు అసాధయ్మే గాని దేవునికి సమసత్మును 

సాధయ్మని చెపెప్ను. 

యోహాను 1:29 => మరువాడు యోహాను యేసు తనయొదద్కు రాగా చూచి ఇదిగో లోకపాపమును 

మోసికొనిపోవు దేవుని గొఱ ఱ్పిలల్. 

యోహాను 1:36 => అతడు నడుచుచునన్ యేసువైపు చూచి ఇదిగో దేవుని గొఱ ఱ్పిలల్ అని చెపెప్ను.  

1 పేతురు 1:19 => అమూలయ్మైన రకత్ముచేత, అనగా నిరోద్షమును నిషక్ళంకమునగు 

గొఱ ఱ్పిలల్వంటి కీర్సుత్ రకత్ముచేత, విమోచింపబడితిరని మీరెరుగుదురు గదా 

1 పేతురు 1:20 => ఆయన జగతుత్ పునాది వేయబడక మునుపే నియమింపబడెను గాని తనున్ 

మృతులలోనుండి లేపి తనకు మహిమనిచిచ్న దేవునియెడల తన దావ్రా విశావ్సులైన మీ నిమితత్ము, 

కడవరి కాలములయందు ఆయన పర్తయ్క్షపరచబడెను. కాగా మీ విశావ్సమును నిరీక్షణయు 

దేవునియందు ఉంచబడియునన్వి. 

పర్కటన 5:6 => మరియు సింహాసనమునకును ఆ నాలుగు జీవులకును పెదద్లకును మధయ్ను, 

వధింపబడినటుల్ండిన గొఱ ఱ్పిలల్ నిలిచియుండుట చూచితిని. ఆ గొఱ ఱ్పిలల్కు ఏడు కొముమ్లును ఏడు 

కనున్లు నుండెను. ఆ కనున్లు భూమియందంతటికి పంపబడిన దేవుని యేడు ఆతమ్లు. 

పర్కటన 5:12 => వారు వధింపబడిన గొఱ ఱ్పిలల్, శకిత్యు ఐశవ్రయ్మును జాఞ్నమును బలమును 

ఘనతయు మహిమయు సోత్తర్మును పొందనరుహ్డని గొపప్ సవ్రముతో చెపుప్చుండిరి. 

పర్కటన 7:14 => అందుకు నేను అయాయ్, నీకే తెలియుననగా అతడు ఈలాగు నాతో చెపెప్ను వీరు 

మహా శర్మలనుండి వచిచ్నవారు; గొఱ ఱ్పిలల్ రకత్ములో తమ వసత్రములను ఉదుకుకొని వాటిని తెలుపు 

చేసికొనిరి. 
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పర్కటన 13:8 => భూనివాసులందరును, అనగా జగదుతప్తిత్ మొదలుకొని వధింపబడియునన్ 

గొఱ ఱ్పిలల్ యొకక్ జీవగర్ంథమందు ఎవరి పేరు వార్యబడలేదో వారు, ఆ మృగమునకు నమసాక్రము 

చేయుదురు. 

ఆదికాండము 22:13 => అపుప్డు అబార్హాము కనున్లెతిత్ చూడగా పొదలో కొముమ్లు 

తగులుకొనియునన్ ఒక పొటే ట్లు వెనుకతటుట్న కనబడెను. అబార్హాము వెళి ల్ ఆ పొటే ట్లును పటుట్కొని తన 

కుమారునికి మారుగా పెటిట్ దహనబలిగా అరిప్ంచెను 

ఆదికాండము 22:14 => అబార్హాము ఆ చోటికి యెహోవా యీరే అను పేరు పెటెట్ను. అందుచేత 

యెహోవా పరవ్తము మీద చూచుకొనును అని నేటివరకు చెపప్బడును. 

నిరగ్మకాండము 12:3 => మీరు ఇశార్యేలీయుల సరవ్ సమాజముతో ఈ నెల దశమినాడు వారు 

తమ తమ కుటుంబముల లెకక్చొపుప్న ఒకొక్కక్డు గొఱ ఱ్పిలల్నైనను, మేకపిలల్నైనను, అనగా పర్తి 

యింటికిని ఒక గొఱ ఱ్పిలల్నైనను ఒక మేకపిలల్నైనను తీసికొనవలెను. 

లేవీయకాండము 1:3 => అతడు దహనబలి రూపముగా అరిప్ంచునది గోవులలోనిదైనయెడల 

నిరోద్షమైన మగదానిని తీసికొనిరావలెను. తాను యెహోవా సనిన్ధిని అంగీకరింపబడునటుల్ పర్తయ్క్షపు 

గుడారముయొకక్ దావ్రమునకు దానిని తీసికొనిరావలెను. 

సంఖాయ్కాండము 23:3 => మరియు బిలాము బాలాకుతో బలిపీఠముమీది నీ దహనబలియొదద్ 

నిలిచియుండుము, నేను వెళె ల్దను; ఒకవేళ యెహోవా ననున్ ఎదురొక్నునేమో; ఆయన నాకు 

కనుపరచునది నీకు తెలియచేసెదనని చెపిప్ మెటట్యెకెక్ను. 

వచనము 9 

ఆలాగు వారిదద్రు కూడి వెళి ల్ దేవుడు అతనితో చెపిప్నచోటికి వచిచ్నపుప్డు అబార్హాము అకక్డ 

బలిపీఠమును కటిట్ కటెట్లు చకక్గా పేరిచ్ తన కుమారుడగు ఇసాస్కును బంధించి ఆ పీఠముపైనునన్ 

కటెట్లమీద ఉంచెను. 
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ఆదికాండము 22:2 => అపుప్డాయన నీకు ఒకక్డైయునన్ నీ కుమారుని, అనగా నీవు పేర్మించు 

ఇసాస్కును తీసికొని మోరీయా దేశమునకు వెళి ల్ అకక్డ నేను నీతో చెపప్బోవు పరవ్తములలో 

ఒకదానిమీద దహనబలిగా అతని నరిప్ంచుమని చెపెప్ను 

ఆదికాండము 22:3 => తెలల్వారినపుప్డు అబార్హాము లేచి తన గాడిదకు గంతకటిట్ తన పనివారిలో 

ఇదద్రిని తన కుమారుడగు ఇసాస్కును వెంటబెటుట్కొని దహనబలి కొరకు కటెట్లు చీలిచ్, లేచి దేవుడు 

తనతో చెపిప్న చోటికి వెళె ల్ను. 

ఆదికాండము 22:4 => మూడవనాడు అబార్హాము కనున్లెతిత్ దూరమునుండి ఆ చోటు చూచి 

మతత్యి 21:1 => తరువాత యెరూషలేమునకు సమీపించి ఒలీవచెటల్ కొండదగగ్ర ఉనన్ బేతప్గేకు 

వచిచ్నపుప్డు యేసు తన శిషుయ్లలో ఇదద్రిని చూచి 

మతత్యి 21:2 => మీ యెదుటనునన్ గార్మమునకు వెళుల్డి; వెళల్గానే కటట్బడియునన్ యొక 

గాడిదయు దానితోనునన్ యొక గాడిదపిలల్యు మీకు కనబడును. వాటిని విపిప్ నాయొదద్కు తోలుకొని 

రండి; 

మతత్యి 21:3 => ఎవడైనను మీతో ఏమైనను అనినయెడల అవి పర్భువునకు కావలసియునన్వని 

చెపప్వలెను, వెంటనే అతడు వాటిని తోలిపెటుట్నని చెపిప్ వారిని పంపెను. 

మతత్యి 21:4 => పర్వకత్వలన చెపప్బడినది నెరవేరునటుల్ ఇది జరిగెను, అదేమనగా 

మతత్యి 21:5 => ఇదిగో నీ రాజు సాతివ్కుడై, గాడిదను భారవాహకపశువు పిలల్యైన చినన్ గాడిదను 

ఎకిక్ నీయొదద్కు వచుచ్చునాన్డని సీయోను కుమారితో చెపుప్డి అనునది. 

మతత్యి 21:6 => శిషుయ్లు వెళి ల్ యేసు తమకాజాఞ్పించిన పర్కారము చేసి 

మతత్యి 21:7 => ఆ గాడిదను దాని పిలల్ను తోలుకొని వచిచ్ వాటిమీద తమ బటట్లు వేయగా ఆయన 

బటట్లమీద కూరుచ్ండెను. 

మతత్యి 21:8 => జనసమూహములోను అనేకులు తమ బటట్లు దారిపొడుగున పరచిరి; కొందరు 

చెటల్కొమమ్లు నరికి దారిపొడుగున పరచిరి. 
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మతత్యి 21:9 => జనసమూహములలో ఆయనకు ముందు వెళుల్చుండినవారును వెనుక 

వచుచ్చుండినవారును దావీదు కుమారునికి జయము పర్భువు పేరట వచుచ్వాడు సుత్తింపబడునుగాక 

సరోవ్నన్తమైన సథ్లములలో జయము అని కేకలు వేయుచుండిరి. 

మతత్యి 21:10 => ఆయన యెరూషలేములోనికి వచిచ్నపుప్డు పటట్ణమంతయు ఈయన ఎవరో 

అని కలవరపడెను. 

మతత్యి 21:11 => జనసమూహము ఈయన గలిలయలోని నజరేతువాడగు పర్వకత్యైన యేసు అని 

చెపిప్రి. 

మతత్యి 21:12 => యేసు దేవాలయములో పర్వేశించి కర్యవికర్యములు చేయువారినందరిని 

వెళల్గొటిట్, రూకలు మారుచ్వారి బలల్లను గువవ్లముమ్వారి పీఠములను పడదోర్సి 

మతత్యి 21:13 => నా మందిరము పార్రథ్న మందిరమనబడును అని వార్యబడియునన్ది, అయితే 

మీరు దానిని దొంగల గుహగా చేసెడివారనెను. 

మతత్యి 21:14 => గుర్డిడ్వారును కుంటివారును దేవాలయములో ఆయనయొదద్కు రాగా ఆయన 

వారిని సవ్సథ్పరచెను. 

మతత్యి 21:15 => కాగా పర్ధానయాజకులును శాసు త్ర్లును ఆయన చేసిన వింతలను, దావీదు 

కుమారునికి జయము అని దేవాలయములో కేకలువేయుచునన్ చినన్పిలల్లను చూచి కోపముతో 

మండిపడి 

మతత్యి 21:16 => వీరు చెపుప్చునన్ది వినుచునాన్వా? అని ఆయనను అడిగిరి. అందుకు యేసు 

వినుచునాన్ను; బాలురయొకక్యు చంటిపిలల్లయొకక్యు నోట సోత్తర్ము సిదిధ్ంపజేసితివి అను మాట 

మీరెనన్డును చదువలేదా? అని వారితో చెపిప్ 

మతత్యి 21:17 => వారిని విడిచి పటట్ణమునుండి బయలుదేరి బేతనియకు వెళి ల్ అకక్డ బసచేసెను. 

మతత్యి 21:18 => ఉదయమందు పటట్ణమునకు మరల వెళుల్చుండగా ఆయన ఆకలిగొనెను. 

మతత్యి 21:19 => అపుప్డు తోర్వపర్కక్ను ఉనన్ యొక అంజూరపుచెటుట్ను చూచి, దానియొదద్కు 

రాగా, దానియందు ఆకులు తపప్ మరేమియు కనబడలేదు గనుక దానిని చూచి ఇకమీదట ఎనన్టికిని 

నీవు కాపు కాయకుందువుగాక అని చెపెప్ను. తత క్షణమే ఆ అంజూరపుచెటుట్ ఎండిపోయెను 
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మతత్యి 21:20 => శిషుయ్లదిచూచి ఆశచ్రయ్పడి అంజూరపుచెటుట్ ఎంత తవ్రగా ఎండిపోయెనని 

చెపుప్కొనిరి. 

మతత్యి 21:21 => అందుకు యేసు మీరు విశావ్సముగలిగి సందేహపడకుండినయెడల, ఈ 

అంజూరపుచెటుట్నకు జరిగిన దానిని చేయుట మాతర్మే కాదు, ఈ కొండను చూచి నీవు ఎతత్బడి 

సముదర్ములో పడవేయబడుదువు గాకని చెపిప్నయెడల ఆలాగు జరుగునని మీతో నిశచ్యముగా 

చెపుప్చునాన్ను 

మతత్యి 21:22 => మరియు మీరు పార్రథ్న చేయునపుప్డు వేటిని అడుగుదురో అవి (దొరకినవని) 

నమిమ్నయెడల మీరు వాటిననిన్టిని పొందుదురని వారితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 21:23 => ఆయన దేవాలయములోనికి వచిచ్ బోధించుచుండగా పర్ధానయాజకులును 

పర్జల పెదద్లును ఆయనయొదద్కు వచిచ్ ఏ అధికారమువలన నీవు ఈ కారయ్ములు చేయుచునాన్వు? ఈ 

అధికారమెవడు నీకిచెచ్నని అడుగగా 

మతత్యి 21:24 => యేసు నేనును మిముమ్నొక మాట అడుగుదును; అది మీరు నాతో 

చెపిప్నయెడల, నేనును ఏ అధికారమువలన ఈ కారయ్ములు చేయుచునాన్నో అది మీతో చెపుప్దును. 

మతత్యి 21:25 => యోహాను ఇచిచ్న బాపిత్సమ్ము ఎకక్డనుండి కలిగినది? పరలోకమునుండి 

కలిగినదా, మనుషుయ్లనుండి కలిగినదా? అని వారినడిగెను. వారు మనము పరలోకమునుండి అని 

చెపిప్తిమా, ఆయన ఆలాగైతే మీరెందుకు అతని నమమ్లేదని మనలనడుగును; 

మతత్యి 21:26 => మనుషుయ్లవలననని చెపిప్తిమా, జనులకు భయపడుచునాన్ము; అందరు 

యోహానును పర్వకత్ అని యెంచుచునాన్రని తమలో తాము ఆలోచించుకొని మాకు తెలియదని 

యేసునకు ఉతత్రమిచిచ్రి 

మతత్యి 21:27 => అందుకాయన ఏ అధికారమువలన ఈ కారయ్ములు నేను చేయుచునాన్నో 

అదియు మీతో చెపప్ను. 

మతత్యి 21:28 => మీకేమి తోచుచునన్ది? ఒక మనుషుయ్నికి ఇదద్రు కుమారులుండిరి. అతడు 

మొదటివానియొదద్కు వచిచ్ కుమారుడా, నేడు పోయి దార్క్షతోటలో పనిచేయుమని చెపప్గా 

మతత్యి 21:29 => వాడు పోను అని యుతత్రమిచెచ్ను గాని పిమమ్ట మనసుస్ మారుచ్కొని పోయెను. 
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మతత్యి 21:30 => అతడు రెండవవానియొదద్కు వచిచ్ ఆ పర్కారమే చెపప్గా వాడు అయాయ్, 

పోదుననెను గాని పోలేదు. ఈ యిదద్రిలో ఎవడు తండిర్ యిషట్పర్కారము చేసినవాడని వారినడిగెను. 

మతత్యి 21:31 => అందుకు వారు మొదటివాడే అనిరి. యేసు సుంకరులును వేశయ్లును మీకంటె 

ముందుగా దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశించుదురని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 21:32 => యోహాను నీతిమారగ్మున మీయొదద్కు వచెచ్ను, మీరతనిని నమమ్లేదు; అయితే 

సుంకరులును వేశయ్లును అతనిని నమిమ్రి; మీరు అది చూచియు అతనిని నముమ్నటుల్ పశాచ్తాత్పపడక 

పోతిరి. 

మతత్యి 21:33 => మరియొక ఉపమానము వినుడి. ఇంటి యజమానుడొకడుండెను. అతడు 

దార్క్షతోట నాటించి, దాని చుటుట్ కంచె వేయించి, అందులో దార్క్షలతొటిట్ తొలిపించి, గోపురము 

కటిట్ంచి, కాపులకు దాని గుతత్కిచిచ్, దేశాంతరము పోయెను. 

మతత్యి 21:34 => పండల్కాలము సమీపించినపుప్డు పండల్లో తన భాగము తీసికొనివచుచ్టకు ఆ 

కాపులయొదద్కు తన దాసులనంపగా 

మతత్యి 21:35 => ఆ కాపులు అతని దాసులను పటుట్కొని, యొకని కొటిట్రి యొకని చంపిరి, 

మరియొకనిమీద రాళుల్ రువివ్రి. 

మతత్యి 21:36 => మరల అతడు మునుపటికంటె ఎకుక్వమంది ఇతర దాసులను పంపగా వారు 

వీరిని ఆ పర్కారమే చేసిరి. 

మతత్యి 21:37 => తుదకు నా కుమారుని సనామ్నించెదరనుకొని తన కుమారుని వారియొదద్కు 

పంపెను. 

మతత్యి 21:38 => అయినను ఆ కాపులు కుమారుని చూచి ఇతడు వారసుడు; ఇతనిని చంపి ఇతని 

సావ్సథ్య్ము తీసికొందము రండని తమలోతాము చెపుప్కొని 

మతత్యి 21:39 => అతని పటుట్కొని దార్క్షతోట వెలుపట పడవేసి చంపిరి. 

మతత్యి 21:40 => కాబటిట్ ఆ దార్క్షతోట యజమానుడు వచిచ్నపుప్డు ఆ కాపులనేమి చేయుననెను. 

Page  of 1475 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

మతత్యి 21:41 => అందుకు వారు ఆ దురామ్రుగ్లను కఠినముగా సంహరించి, వాటివాటి 

కాలములయందు తనకు పండల్ను చెలిల్ంచునటిట్ ఇతర కాపులకు ఆ దార్క్షతోట గుతత్కిచుచ్నని ఆయనతో 

చెపిప్రి. 

మతత్యి 21:42 => మరియు యేసు వారిని చూచి ఇలుల్ కటుట్వారు నిషేధించిన రాయి మూలకు 

తలరాయి ఆయెను. ఇది పర్భువువలననే కలిగెను. ఇది మన కనున్లకు ఆశచ్రయ్ము అను మాట మీరు 

లేఖనములలో ఎనన్డును చదువలేదా? 

మతత్యి 21:43 => కాబటిట్ దేవుని రాజయ్ము మీయొదద్నుండి తొలగింపబడి, దాని ఫలమిచుచ్ 

జనులకియయ్బడునని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 21:44 => మరియు ఈ రాతిమీద పడువాడు తునకలైపోవును గాని అది ఎవనిమీద పడునో 

వానిని నలి చేయుననెను. 

మతత్యి 21:45 => పర్ధానయాజకులును పరిసయుయ్లును ఆయన చెపిప్న ఉపమానములను విని, 

తముమ్నుగూరిచ్యే చెపెప్నని గర్హించి 

మతత్యి 21:46 => ఆయనను పటుట్కొన సమయము చూచుచుండిరి గాని జనులందరు ఆయనను 

పర్వకత్యని యెంచిరి గనుక వారికి భయపడిరి. 

మతత్యి 26:1 => యేసు ఈ మాటలనిన్యు చెపిప్ చాలించిన తరువాత జరిగినదేమనగా ఆయన తన 

శిషుయ్లను చూచి 

మతత్యి 27:66 => వారు వెళి ల్ కావలివారిని కూడ ఉంచుకొని, రాతికి ముదర్వేసి సమాధిని భదర్ము 

చేసిరి. 

ఆదికాండము 8:20 => అపుప్డు నోవహు యెహోవాకు బలిపీఠము కటిట్, పవితర్ పశువులనిన్టిలోను 

పవితర్ పకుష్లనిన్టిలోను కొనిన్ తీసికొని ఆ పీఠముమీద దహనబలి అరిప్ంచెను. 

కీరత్నలు 118:27 => యెహోవాయే దేవుడు, ఆయన మనకు వెలుగు ననుగర్హించియునాన్డు ఉతస్వ 

బలిపశువును తార్ళల్తో బలిపీఠపు కొముమ్లకు కటుట్డి. 
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యెషయా 53:4 => నిశచ్యముగా అతడు మన రోగములను భరించెను మన వయ్సనములను 

వహించెను అయినను మొతత్ బడినవానిగాను దేవునివలన బాధింపబడినవానిగాను 

శర్మనొందినవానిగాను మనమతనిని ఎంచితివిు.  

యెషయా 53:5 => మన యతికర్మకిర్యలనుబటిట్ అతడు గాయపరచబడెను మన దోషములనుబటిట్ 

నలుగగొటట్బడెను మన సమాధానారథ్మైన శిక్ష అతనిమీద పడెను అతడు పొందిన దెబబ్లచేత మనకు 

సవ్సథ్త కలుగుచునన్ది.  

యెషయా 53:6 => మనమందరము గొఱ ఱ్లవలె తోర్వ తపిప్పోతివిు మనలో పర్తివాడును 

తనకిషట్మైన తోర్వకు తొలిగెను యెహోవా మన యందరి దోషమును అతనిమీద మోపెను.  

యెషయా 53:7 => అతడు దౌరజ్నయ్ము నొందెను బాధింపబడినను అతడు నోరు తెరవలేదు వధకు 

తేబడు గొఱ ఱ్పిలల్యు బొచుచ్ కతిత్రించువానియెదుట గొఱ ఱ్యు మౌనముగా నుండునటుల్ అతడు నోరు 

తెరువలేదు.  

యెషయా 53:8 => అనాయ్యపు తీరుప్నొందినవాడై అతడు కొనిపోబడెను అతడు నా జనుల 

యతికర్మమునుబటిట్ మొతత్బడెను గదా. సజీవుల భూమిలోనుండి అతడు కొటిట్వేయబడెను అయినను 

అతని తరమువారిలో ఈ సంగతి ఆలోచించినవారెవరు?  

యెషయా 53:9 => అతడు మరణమైనపుప్డు భకిత్హీనులతో అతనికి సమాధి నియమింపబడెను 

ధనవంతునియొదద్ అతడు ఉంచబడెను నిశచ్యముగా అతడు అనాయ్యమేమియు చేయలేదు అతని 

నోట ఏ కపటమును లేదు. 

యెషయా 53:10 => అతని నలుగగొటుట్టకు యెహోవాకు ఇషట్మాయెను ఆయన అతనికి వాయ్ధి 

కలుగజేసెను. అతడు తనున్తానే అపరాధ పరిహారారథ్ బలిచేయగా అతని సంతానము చూచును. 

అతడు దీరాఘ్యుషమ్ంతుడగును, యెహోవా ఉదేద్శము అతనివలన సఫలమగును.  

మతత్యి 27:2 => ఆయనను బంధించి, తీసికొనిపోయి, అధిపతియైన పొంతిపిలాతునకు 

అపప్గించిరి. 

మారుక్ 15:1 => ఉదయము కాగానే పర్ధానయాజకులును పెదద్లును శాసు త్ర్లును మహాసభ 

వారందరును కలిసి ఆలోచన చేసి, యేసును బంధించి తీసికొనిపోయి పిలాతునకు అపప్గించిరి. 
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యోహాను 10:17 => నేను దాని మరల తీసికొనునటుల్ నా పార్ణము పెటుట్చునాన్ను; ఇందువలననే 

నా తండిర్ ననున్ పేర్మించుచునాన్డు.  

యోహాను 10:18 => ఎవడును నా పార్ణము తీసికొనడు; నా అంతట నేనే దాని పెటుట్చునాన్ను; 

దాని పెటుట్టకు నాకు అధికారము కలదు, దాని తిరిగి తీసికొనుటకును నాకు అధికారము కలదు; నా 

తండిర్వలన ఈ ఆజఞ్ పొందితిననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:32 => అతడు లేఖనమందు చదువుచునన్ భాగమేదనగా ఆయన గొఱ ఱ్వలె 

వధకు తేబడెను బొచుచ్ కతిత్రించువాని యెదుట గొఱ ఱ్పిలల్ ఏలాగు మౌనముగా ఉండునో ఆలాగే ఆయన 

నోరు తెరవకుండెను. 

గలతీయులకు 3:13 => ఆతమ్నుగూరిచ్న వాగాద్నము విశావ్సమువలన మనకు లభించునటుల్, 

అబార్హాము పొందిన ఆశీరవ్చనము కీర్సుత్యేసుదావ్రా అనయ్జనులకు కలుగుటకై, కీర్సుత్ మనకోసము 

శాపమై మనలను ధరమ్శాసత్రము యొకక్ శాపమునుండి విమోచించెను;  

ఎఫెసీయులకు 5:2 => కీర్సుత్ మిముమ్ను పేర్మించి, పరిమళ వాసనగా ఉండుటకు మనకొరకు 

తనున్తాను దేవునికి అరప్ణముగాను బలిగాను అపప్గించుకొనెను; ఆలాగుననే మీరును పేర్మగలిగి 

నడుచుకొనుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:7 => మనుషుయ్ల పోలికగా పుటిట్, దాసుని సవ్రూపమును ధరించుకొని, తనున్ తానే 

రికుత్నిగా చేసికొనెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:8 => మరియు, ఆయన ఆకారమందు మనుషుయ్డుగా కనబడి, మరణము 

పొందునంతగా, అనగా సిలువమరణము పొందునంతగా విధేయత చూపినవాడై, తనున్తాను 

తగిగ్ంచుకొనెను. 

హెబీర్యులకు 9:28 => ఆలాగుననే కీర్సుత్ కూడ అనేకుల పాపములను భరించుటకు ఒకక్సారే 

అరిప్ంపబడి, తనకొరకు కనిపెటుట్కొని యుండువారి రక్షణ నిమితత్ము పాపము లేకుండ రెండవసారి 

పర్తయ్క్షమగును. 
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1 పేతురు 2:24 => మనము పాపముల విషయమై చనిపోయి, నీతివిషయమై జీవించునటుల్, ఆయన 

తానే తన శరీరమందు మన పాపములను మార్నుమీద మోసికొనెను. ఆయన పొందిన గాయములచేత 

మీరు సవ్సథ్త నొందితిరి. 

ఆదికాండము 26:25 => అకక్డ అతడొక బలిపీఠము కటిట్ంచి యెహోవా నామమున పార్రథ్నచేసి 

అకక్డ తన గుడారము వేసెను. అపుప్డు ఇసాస్కు దాసులు అకక్డ బావి తర్వివ్రి. 

లేవీయకాండము 1:7 => యాజకుడైన అహరోను కుమారులు బలిపీఠము మీద అగిన్యుంచి ఆ 

అగిన్మీద కటెట్లను చకక్గా పేరచ్వలెను. 

2 సమూయేలు 24:25 => అకక్డ దావీదు యెహోవా నామమున ఒక బలిపీఠము కటిట్ంచి దహన 

బలులను సమాధాన బలులను అరిప్ంచెను; యెహోవా దేశముకొరకు చేయబడిన విజాఞ్పనలను 

ఆలకింపగా ఆ తెగులు ఆగి ఇశార్యేలీయులను విడిచిపోయెను. 

1 రాజులు 18:33 => కటెట్లను కర్మముగా పేరిచ్ యెదుద్ను తునకలుగా కోసి ఆ కటెట్లమీద ఉంచి, 

జనులు చూచుచుండగా మీరు నాలుగు తొటల్నిండ నీళుల్ నింపి దహనబలి పశుమాంసముమీదను 

కటెట్లమీదను పోయుడని చెపెప్ను 

యోహాను 18:12 => అంతట సైనికులును సహసార్ధిపతియు, యూదుల బంటౌర్తులును యేసును 

పటుట్కొని ఆయనను బంధించి, మొదట అనన్యొదద్కు ఆయనను తీసికొనిపోయిరి. 

యాకోబు 2:21 => మన పితరుడైన అబార్హాము తన కుమారుడైన ఇసాస్కును బలిపీఠముమీద 

అరిప్ంచినపుప్డు అతడు కిర్యలవలన నీతిమంతుడని తీరుప్ పొందలేదా? 

వచనము 10 

అపుప్డు అబార్హాము తన కుమారుని వధించుటకు తన చెయియ్ చాపి కతిత్ పటుట్కొనగా 

యెషయా 53:6 => మనమందరము గొఱ ఱ్లవలె తోర్వ తపిప్పోతివిు మనలో పర్తివాడును 

తనకిషట్మైన తోర్వకు తొలిగెను యెహోవా మన యందరి దోషమును అతనిమీద మోపెను.  
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యెషయా 53:7 => అతడు దౌరజ్నయ్ము నొందెను బాధింపబడినను అతడు నోరు తెరవలేదు వధకు 

తేబడు గొఱ ఱ్పిలల్యు బొచుచ్ కతిత్రించువానియెదుట గొఱ ఱ్యు మౌనముగా నుండునటుల్ అతడు నోరు 

తెరువలేదు.  

యెషయా 53:8 => అనాయ్యపు తీరుప్నొందినవాడై అతడు కొనిపోబడెను అతడు నా జనుల 

యతికర్మమునుబటిట్ మొతత్బడెను గదా. సజీవుల భూమిలోనుండి అతడు కొటిట్వేయబడెను అయినను 

అతని తరమువారిలో ఈ సంగతి ఆలోచించినవారెవరు?  

యెషయా 53:9 => అతడు మరణమైనపుప్డు భకిత్హీనులతో అతనికి సమాధి నియమింపబడెను 

ధనవంతునియొదద్ అతడు ఉంచబడెను నిశచ్యముగా అతడు అనాయ్యమేమియు చేయలేదు అతని 

నోట ఏ కపటమును లేదు. 

యెషయా 53:10 => అతని నలుగగొటుట్టకు యెహోవాకు ఇషట్మాయెను ఆయన అతనికి వాయ్ధి 

కలుగజేసెను. అతడు తనున్తానే అపరాధ పరిహారారథ్ బలిచేయగా అతని సంతానము చూచును. 

అతడు దీరాఘ్యుషమ్ంతుడగును, యెహోవా ఉదేద్శము అతనివలన సఫలమగును.  

యెషయా 53:11 => అతడు తనకు కలిగిన వేదనను చూచి తృపిత్నొందును. నీతిమంతుడైన నా 

సేవకుడు జనుల దోషములను భరించి తనకునన్ అనుభవజాఞ్నముచేత అనేకులను నిరోద్షులుగా 

చేయును.  

యెషయా 53:12 => కావున గొపప్వారితో నేనతనికి పాలు పంచిపెటెట్దను ఘనులతో కలిసి అతడు 

కొలల్సొముమ్ విభాగించుకొనును. ఏలయనగా మరణము నొందునటుల్ అతడు తన పార్ణమును 

ధారపోసెను అతికర్మము చేయువారిలో ఎంచబడినవాడాయెను అనేకుల పాపమును భరించుచు 

తిరుగుబాటు చేసినవారినిగూరిచ్ విజాఞ్పనము చేసెను  

హెబీర్యులకు 11:17 => అబార్హాము శోధింపబడి విశావ్సమునుబటిట్ ఇసాస్కును బలిగా 

అరిప్ంచెను. 

హెబీర్యులకు 11:18 => ఎవడు ఆ వాగాద్నములు సంతోషముతో అంగీకరించెనో, ఇసాస్కువలన 

నైనది నీ సంతానమనబడును అని యెవనితో చెపప్బడెనో, ఆ అబార్హాము, మృతులను సహితము 

లేపుటకు దేవుడు శకిత్మంతుడని యెంచినవాడై, 
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హెబీర్యులకు 11:19 => తన యేకకుమారుని అరిప్ంచి, ఉపమాన రూపముగా అతనిని 

మృతులలోనుండి మరల పొందెను. 

యాకోబు 2:21 => మన పితరుడైన అబార్హాము తన కుమారుడైన ఇసాస్కును బలిపీఠముమీద 

అరిప్ంచినపుప్డు అతడు కిర్యలవలన నీతిమంతుడని తీరుప్ పొందలేదా? 

యాకోబు 2:22 => విశావ్సము అతని కిర్యలతో కూడి కారయ్సిదిధ్ కలుగజేసెననియు, కిర్యల 

మూలముగా అతని విశావ్సము పరిపూరణ్మైనదనియు గర్హించుచునాన్వుగదా? 

యాకోబు 2:23 => కాబటిట్ అబార్హాము దేవుని నమెమ్ను అది అతనికి నీతిగా ఎంచబడెను అను 

లేఖనము నెరవేరచ్బడెను. మరియు దేవుని సేన్హితుడని అతనికి పేరు కలిగెను. 

ఆదికాండము 21:10 => ఈ దాసిని దీని కుమారుని వెళల్గొటుట్ము; ఈ దాసి కుమారుడు నా 

కుమారుడైన ఇసాస్కుతో వారసుడై యుండడని అబార్హాముతో అనెను. 

ఆదికాండము 22:18 => మరియు నీవు నా మాట వినినందున భూలోకములోని జనములనిన్యు నీ 

సంతానమువలన ఆశీరవ్దించబడును నాతోడని పర్మాణము చేసియునాన్నని యెహోవా 

సెలవిచెచ్ననెను. 

కీరత్నలు 119:126 => జనులు నీ ధరమ్శాసత్రమును నిరరథ్కము చేసియునాన్రు యెహోవా తన కిర్య 

జరిగించుటకు ఇదే సమయము. 

వచనము 11 

యెహోవా దూత పరలోకమునుండి అబార్హామా అబార్హామా అని అతని పిలిచెను; అందుకతడు 

చితత్ము పర్భువా అనెను. 

ఆదికాండము 22:12 => అపుప్డు ఆయన ఆ చినన్వానిమీద చెయియ్ వేయకుము; అతనినేమియు 

చేయకుము; నీకు ఒకక్డైయునన్ నీ కుమారుని నాకియయ్ వెనుతీయలేదు గనుక నీవు దేవునికి 

భయపడువాడవని యిందువలన నాకు కనబడుచునన్దనెను 

ఆదికాండము 22:16 => నీవు నీకు ఒకక్డే అయుయ్నన్ నీ కుమారుని ఇయయ్ వెనుకతీయక యీ 

కారయ్ము చేసినందున 
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ఆదికాండము 16:7 => యెహోవా దూత అరణయ్ములో నీటిబుగగ్యొదద్, అనగా షూరు మారగ్ములో 

బుగగ్యొదద్, ఆమెను కనుగొని 

ఆదికాండము 16:9 => అపుప్డు యెహోవా దూత నీ యజమానురాలియొదద్కు తిరిగివెళి ల్ 

ఆమెచేతికిర్ంద అణిగియుండుమని దానితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 16:10 => మరియు యెహోవా దూత నీ సంతానమును నిశచ్యముగా 

విసత్రింపజేసెదను; అది లెకిక్ంప వీలులేనంతగా విసాత్రమవునని దానితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 21:17 => దేవుడు ఆ చినన్వాని మొరను వినెను. అపుప్డు దేవుని దూత 

ఆకాశమునుండి హాగరును పిలిచి హాగరూ నీకేమివచిచ్నది? భయపడకుము; ఆ చినన్వాడునన్ చోట 

దేవుడు వాని సవ్రము వినియునాన్డు; 

ఆదికాండము 22:1 => ఆ సంగతులు జరిగిన తరువాత దేవుడు అబార్హామును పరిశోధించెను. 

ఎటల్నగా ఆయన అబార్హామా, అని పిలువగా అతడు చితత్ము పర్భువా అనెను. 

నిరగ్మకాండము 3:4 => దానిని చూచుటకు అతడు ఆ తటుట్ వచుచ్ట యెహోవా చూచెను. దేవుడు ఆ 

పొద నడుమనుండి మోషే మోషే అని అతనిని పిలిచెను. అందుకతడు చితత్ము పర్భువా అనెను. 

1 సమూయేలు 3:10 => తరువాత యెహోవా పర్తయ్క్షమై నిలిచి ఆ రీతిగా సమూయేలూ 

సమూయేలూ, అని పిలువగా సమూయేలు నీ దాసుడు ఆలకించుచునాన్డు ఆజఞ్ యిమమ్నెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:4 => అపుప్డతడు నేలమీద పడి సౌలా, సౌలా, నీవేల ననున్ 

హింసించుచునాన్వని తనతో ఒక సవ్రము పలుకుట వినెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:14 => మేమందరమును నేలపడినపుప్డు సౌలా సౌలా, ననెన్ందుకు 

హింసించుచునాన్వు? మునికోలలకు ఎదురు తనున్ట నీకు కషట్మని హెబీర్ భాషలో ఒక సవ్రము నాతో 

పలుకుట వింటిని.  

ఆదికాండము 22:15 => యెహోవా దూత రెండవమారు పరలోకమునుండి అబార్హామును పిలిచి 

యిటల్నెను 

ఆదికాండము 46:2 => అపుప్డు రాతిర్ దరశ్నములయందు దేవుడు యాకోబూ యాకోబూ అని 

ఇశార్యేలును పిలిచెను. అందుకతడు చితత్ము పర్భువా అనెను. 
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నాయ్యాధిపతులు 2:1 => యెహోవా దూత గిలాగ్లునుండి బయలుదేరి బోకీమునకు వచిచ్ యీలాగు 

సెలవిచెచ్ను నేను మిముమ్ను ఐగుపుత్లోనుండి రపిప్ంచి, మీ పితరులకు పర్మాణముచేసిన దేశమునకు 

మిముమ్ను చేరిచ్ నీతో చేసిన నిబంధన నేనెనన్డును మీరను. 

1 రాజులు 13:20 => వారు భోజనము చేయుచుండగా అతనిని వెనుకకు తోడుకొని వచిచ్న ఆ 

పర్వకత్కు యెహోవా వాకుక్ పర్తయ్క్షమాయెను. 

కీరత్నలు 119:126 => జనులు నీ ధరమ్శాసత్రమును నిరరథ్కము చేసియునాన్రు యెహోవా తన కిర్య 

జరిగించుటకు ఇదే సమయము. 

యెషయా 63:9 => వారి యావదాబ్ధలో ఆయన బాధనొందెను ఆయన సనిన్ధి దూత వారిని 

రకిష్ంచెను పేర్మచేతను తాలిమిచేతను వారిని విమోచించెను పూరవ్దినములనిన్టను ఆయన వారిని 

ఎతిత్కొనుచు మోసికొనుచు వచెచ్ను.  

యోహాను 20:16 => యేసు ఆమెను చూచి మరియా అని పిలిచెను. ఆమె ఆయనవైపు తిరిగి 

ఆయనను హెబీర్ భాషతో రబూబ్నీ అని పిలిచెను. ఆ మాటకు బోధకుడని అరథ్ము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:7 => నేను నేలమీద పడి సౌలా సౌలా, నీవెందుకు, ననున్ 

హింసించుచునాన్వని నాతో ఒక సవ్రము పలుకుట వింటిని. 

వచనము 12 

అపుప్డు ఆయన ఆ చినన్వానిమీద చెయియ్ వేయకుము; అతనినేమియు చేయకుము; నీకు ఒకక్డైయునన్ 

నీ కుమారుని నాకియయ్ వెనుతీయలేదు గనుక నీవు దేవునికి భయపడువాడవని యిందువలన నాకు 

కనబడుచునన్దనెను 

1 సమూయేలు 15:22 => అందుకు సమూయేలు తాను సెలవిచిచ్న ఆజఞ్ను ఒకడు గైకొనుటవలన 

యెహోవా సంతోషించునటుల్, ఒకడు దహన బలులను బలులను అరిప్ంచుటవలన ఆయన 

సంతోషించునా? ఆలోచించుము, బలులు అరిప్ంచుటకంటె ఆజఞ్ను గైకొనుటయు, పొటే ట్ళల్ కొర్వువ్ 

అరిప్ంచుటకంటె మాట వినుటయు శేర్షఠ్ము. 
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యోబు 5:19 => ఆరు బాధలలోనుండి ఆయన నినున్ విడిపించును ఏడు బాధలు కలిగినను నీకు ఏ 

కీడును తగులదు. 

యిరిమ్యా 19:5 => నేను విధింపనిదియు సెలవియయ్నిదియు నా మనసుస్నకు తోచనిదియునైన 

ఆచారము నాచరించిరి; తమ కుమారులను దహనబలులుగా కాలుచ్టకై బయలునకు బలిపీఠములను 

కటిట్ంచిరి. 

మీకా 6:6 => ఏమి తీసికొనివచిచ్ నేను యెహోవాను దరిశ్ంతును? ఏమి తీసికొనివచిచ్ 

మహోనన్తుడైన దేవుని సనిన్ధిని నమసాక్రముచేతును? దహనబలులను ఏడాది దూడలను అరిప్ంచి 

దరిశ్ంతునా? 

మీకా 6:7 => వేలకొలది పొటే ట్ళుల్ను వేలాది నదులంత విసాత్రమైన తైలమును ఆయనకు సంతోషము 

కలుగజేయునా? నా అతికర్మమునకై నా జేయ్షఠ్పుతుర్ని నేనితుత్నా? నా పాపపరిహారమునకై నా 

గరభ్ఫలమును నేనితుత్నా? 

మీకా 6:8 => మనుషుయ్డా, యేది ఉతత్మమో అది నీకు తెలియజేయబడియునన్ది; నాయ్యముగా 

నడుచుకొనుటయు, కనికరమును పేర్మించుటయు, దీనమనసుస్ కలిగి నీ దేవుని యెదుట 

పర్వరిత్ంచుటయు, ఇంతేగదా యెహోవా నినన్డుగుచునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 10:13 => సాధారణముగా మనుషుయ్లకు కలుగు శోధనతపప్ మరి ఏదియు 

మీకు సంభవింపలేదు. దేవుడు నమమ్దగినవాడు; మీరు సహింపగలిగినంతకంటె ఎకుక్వగా ఆయన 

మిముమ్ను శోధింపబడనియయ్డు. అంతేకాదు, సహింపగలుగుటకు ఆయన శోధనతోకూడ 

తపిప్ంచుకొను మారగ్మును కలుగజేయును.  

2 కొరిందీయులకు 8:12 => మొదట ఒకడు సిదధ్మైన మనసుస్ కలిగియుంటే శకిత్కి మించి కాదు 

గాని కలిమి కొలదియే యిచిచ్నది పీర్తికరమవును. 

హెబీర్యులకు 11:19 => తన యేకకుమారుని అరిప్ంచి, ఉపమాన రూపముగా అతనిని 

మృతులలోనుండి మరల పొందెను. 

ఆదికాండము 20:11 => అబార్హాము ఈ సథ్లమందు దేవుని భయము ఏమాతర్మును లేదు గనుక 

నా భారయ్ నిమితత్ము ననున్ చంపుదురనుకొని చేసితిని. 
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ఆదికాండము 26:5 => ఏలయనగా అబార్హాము నా మాట విని నేను విధించిన దాని నా ఆజఞ్లను 

నా కటట్డలను నా నియమములను గైకొనెనని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 42:18 => మూడవ దినమున యోసేపు వారిని చూచి నేను దేవునికి భయపడువాడను; 

మీరు బర్దుకునటుల్ దీని చేయుడి. 

నిరగ్మకాండము 20:20 => అందుకు మోషే భయపడకుడి; మిముమ్ పరీకిష్ంచుటకును, మీరు 

పాపము చేయకుండునటుల్ ఆయన భయము మీకు కలుగుటకును, దేవుడు వేంచేసెనని పర్జలతో 

చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 12:24 => ఆయన మీకొరకు ఎనిన్ గొపప్ కారయ్ములను చేసెనో అది మీరు 

తలంచుకొని, మీరు యెహోవా యందు భయభకుత్లు కలిగి, నిషక్పటులై పూరణ్హృదయముతో 

ఆయనను సేవించుట ఆవశయ్కము. 

1 సమూయేలు 12:25 => మీరు కీడుచేయు వారైతే తపప్కుండ మీరును మీ రాజును 

నాశనమగుదురు. 

1 సమూయేలు 15:22 => అందుకు సమూయేలు తాను సెలవిచిచ్న ఆజఞ్ను ఒకడు గైకొనుటవలన 

యెహోవా సంతోషించునటుల్, ఒకడు దహన బలులను బలులను అరిప్ంచుటవలన ఆయన 

సంతోషించునా? ఆలోచించుము, బలులు అరిప్ంచుటకంటె ఆజఞ్ను గైకొనుటయు, పొటే ట్ళల్ కొర్వువ్ 

అరిప్ంచుటకంటె మాట వినుటయు శేర్షఠ్ము. 

నెహెమాయ్ 5:15 => అయితే నాకు ముందుగా నుండిన అధికారులు జనులయొదద్నుండి ఆహారమును 

దార్కాష్రసమును నలువది తులముల వెండిని తీసికొనుచు వచిచ్రి; వారి పనివారు సహా జనుల మీద 

భారము మోపుచు వచిచ్రి, అయితే దేవుని భయముచేత నేనాలాగున చేయలేదు. 

యోబు 28:28 => మరియు యెహోవా యందలి భయభకుత్లే జాఞ్నమనియు దుషట్తవ్ము విడచుటయే 

వివేకమనియు ఆయన నరులకు సెలవిచెచ్ను. 

కీరత్నలు 1:6 => నీతిమంతుల మారగ్ము యెహోవాకు తెలియును దుషుట్ల మారగ్ము నాశనమునకు 

నడుపును. 

కీరత్నలు 2:11 => భయభకుత్లు కలిగి యెహోవాను సేవించుడి గడగడ వణకుచు సంతోషించుడి. 
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కీరత్నలు 25:12 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవాడెవడో వాడు కోరుకొనవలసిన 

మారగ్మును ఆయన వానికి బోధించును. 

కీరత్నలు 25:14 => యెహోవా మరమ్ము ఆయనయందు భయభకుత్లు గలవారికి తెలిసియునన్ది 

ఆయన తన నిబంధనను వారికి తెలియజేయును.  

కీరత్నలు 111:10 => యెహోవాయందలి భయము జాఞ్నమునకు మూలము ఆయన శాసనముల 

ననుసరించు వారందరు మంచి వివేకము గలవారు. ఆయనకు నితయ్ము సోత్తర్ము కలుగుచునన్ది. 

కీరత్నలు 112:1 => యెహోవాను సుత్తించుడి యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవాడు ఆయన 

ఆజఞ్లనుబటిట్ అధికముగా ఆనందించువాడు ధనుయ్డు. 

కీరత్నలు 147:11 => తనయందు భయభకుత్లు గలవారియందు తన కృపకొరకు 

కనిపెటుట్వారియందు యెహోవా ఆనందించువాడైయునాన్డు. 

సామెతలు 1:7 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట తెలివికి మూలము మూరు ఖ్లు 

జాఞ్నమును ఉపదేశమును తిరసక్రించుదురు. 

పర్సంగి 8:12 => పాపాతుమ్లు నూరు మారులు దుషాక్రయ్ముచేసి దీరాఘ్యుషమ్ంతులైనను 

దేవునియందు భయభకుత్లు కలిగి ఆయన సనిన్ధికి భయపడువారు కేష్మముగా నుందురనియు, 

పర్సంగి 8:13 => భకిత్హీనులు దేవుని సనిన్ధిని భయపడరు గనుక వారికి కేష్మము కలుగదనియు, 

వారు నీడవంటి దీరాఘ్యువును పొందకపోవుదురనియు నేనెరుగుదును. 

పర్సంగి 12:13 => ఇదంతయు వినిన తరువాత తేలిన ఫలితారథ్మిదే; దేవునియందు భయభకుత్లు 

కలిగియుండి ఆయన కటట్డలననుసరించి నడుచుచుండవలెను, మానవకోటికి ఇదియే విధి. 

యిరిమ్యా 32:40 => నేను వారికి మేలుచేయుట మానకుండునటుల్ నితయ్మైన నిబంధనను వారితో 

చేయుచునాన్ను; వారు ననున్ విడువకుండునటుల్ వారి హృదయములలో నాయెడల భయభకుత్లు 

పుటిట్ంచెదను. 

మలాకీ 4:2 => అయితే నా నామమందు భయభకుత్లు గలవారగు మీకు నీతిసూరుయ్డు 

ఉదయించును; అతని రెకక్లు ఆరోగయ్ము కలుగజేయును గనుక మీరు బయలుదేరి కొర్వివ్న దూడలు 

గంతులు వేయునటుల్ గంతులు వేయుదురు. 
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మతత్యి 5:16 => మనుషుయ్లు మీ సతిర్క్యలను చూచి పరలోకమందునన్ మీ తండిర్ని 

మహిమపరచునటుల్ వారి యెదుట మీ వెలుగు పర్కాశింపనియుయ్డి. 

మతత్యి 10:37 => తండిర్నైనను తలిల్నైనను నా కంటె ఎకుక్వగా పేర్మించువాడు నాకు 

పాతుర్డుకాడు; కుమారునినైనను కుమారెత్నైనను నాకంటె ఎకుక్వగా పేర్మించువాడు నాకు పాతుర్డు 

కాడు; 

మతత్యి 10:38 => తన సిలువను ఎతిత్కొని ననున్ వెంబడింపనివాడు నాకు పాతుర్డు కాడు. 

మతత్యి 16:24 => అపుప్డు యేసు తన శిషుయ్లను చూచి ఎవడైనను ననున్ వెంబడింపగోరినయెడల, 

తనున్తాను ఉపేకిష్ంచుకొని, తన సిలువనెతిత్కొని ననున్ వెంబడింపవలెను. 

మతత్యి 19:29 => నా నామము నిమితత్ము అనన్దముమ్లనైనను అకక్చెలెల్ండర్నైనను తండిర్నైనను 

తలిల్నైనను పిలల్లనైనను భూములనైనను ఇండల్నైనను విడిచిపెటిట్న పర్తివాడును నూరురెటుల్ పొందును; 

ఇదిగాక నితయ్జీవమును సవ్తంతిర్ంచుకొనును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:31 => కావున యూదయ గలిలయ సమరయ దేశములందంతట 

సంఘము కేష్మాభివృదిధ్నొందుచు సమాధానము కలిగియుండెను; మరియు పర్భువునందు భయమును 

పరిశుదాధ్తమ్ ఆదరణయు కలిగి నడుచుకొనుచు విసత్రించుచుండెను. 

హెబీర్యులకు 12:28 => అందువలన మనము నిశచ్లమైన రాజయ్మును పొంది, దైవ కృప 

కలిగియుందము. ఆ కృప కలిగి వినయ భయభకుత్లతో దేవునికి పీర్తికరమైన సేవచేయుదము, 

యాకోబు 2:18 => అయితే ఒకడు నీకు విశావ్సమునన్ది, నాకు కిర్యలునన్వి; కిర్యలు లేకుండ నీ 

విశావ్సము నాకు కనుపరచుము, నేను నా కిర్యలచేత నా విశావ్సము నీకు కనుపరతునని చెపుప్ను. 

యాకోబు 2:21 => మన పితరుడైన అబార్హాము తన కుమారుడైన ఇసాస్కును బలిపీఠముమీద 

అరిప్ంచినపుప్డు అతడు కిర్యలవలన నీతిమంతుడని తీరుప్ పొందలేదా? 

యాకోబు 2:22 => విశావ్సము అతని కిర్యలతో కూడి కారయ్సిదిధ్ కలుగజేసెననియు, కిర్యల 

మూలముగా అతని విశావ్సము పరిపూరణ్మైనదనియు గర్హించుచునాన్వుగదా? 
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పర్కటన 19:5 => మరియు మన దేవుని దాసులారా, ఆయనకు భయపడు వారలారా, కొదిద్వారేమి 

గొపప్వా రేమి మీరందరు ఆయనను సుత్ తించుడి అని చెపుప్చునన్  యొక సవ్ రము 

సింహాసనమునొదద్నుండి వచెచ్ను. 

యోహాను 3 :16 => దేవుడు లోకమును ఎంతో పేర్మించెను . కాగా ఆయన తన 

అదివ్తీయకుమారునిగా పుటిట్న వానియందు విశావ్సముంచు పర్తివాడును నశింపక నితయ్జీవము 

పొందునటుల్ ఆయనను అనుగర్హించెను. 

రోమీయులకు 5:8 => అయితే దేవుడు మనయెడల తన పేర్మను వెలల్డిపరచుచునాన్డు; ఎటల్నగా 

మనమింకను పాపులమైయుండగానే కీర్సుత్ మనకొరకు చనిపోయెను. 

రోమీయులకు 8:32 => తన సొంతకుమారుని అనుగర్హించుటకు వెనుకతీయక మన అందరికొరకు 

ఆయనను అపప్గించినవాడు ఆయనతో పాటు సమసత్మును మనకెందుకు అనుగర్హింపడు? 

1 యోహాను 4:9 => మనము ఆయన దావ్రా జీవించునటుల్, దేవుడు తన అదివ్తీయ కుమారుని 

లోకములోనికి పంపెను; దీనివలన దేవుడు మనయందుంచిన పేర్మ పర్తయ్క్షపరచబడెను. 

1 యోహాను 4:10 => మనము దేవుని పేర్మించితిమని కాదు, తానే మనలను పేర్మించి, మన 

పాపములకు పార్యశిచ్తత్మై యుండుటకు తన కుమారుని పంపెను; ఇందులో పేర్మయునన్ది. 

ఆదికాండము 22:11 => యెహోవా దూత పరలోకమునుండి అబార్హామా అబార్హామా అని అతని 

పిలిచెను; అందుకతడు చితత్ము పర్భువా అనెను. 

ఆదికాండము 37:22 => ఎటల్నగా రూబేను అతని తండిర్కి అతనినపప్గించుటకై వారిచేతులలో 

పడకుండ అతని విడిపింపదలచి రకత్ము చిందింపకుడి; అతనికి హాని ఏమియు చేయక అడవిలోనునన్ 

యీ గుంటలో అతని పడదోర్యుడని వారితో చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 18:21 => మరియు నీవు పర్జలందరిలో సామరథ్య్ము దైవభకిత్ సతాయ్సకిత్ కలిగి, 

లంచగొండులుకాని మనుషుయ్లను ఏరప్రచుకొని, వేయిమందికి ఒకనిగాను, నూరుమందికి 

ఒకనిగాను, ఏబదిమందికి ఒకనిగాను, పదిమందికి ఒకనిగాను, వారిమీద నాయ్యాధిపతులను 

నియమింపవలెను. 
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నిరగ్మకాండము 33:5 => కాగా యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను నీవు ఇశార్యేలీయులతో మీరు 

లోబడనొలల్ని పర్జలు; ఒక క్షణమాతర్ము నేను మీ నడుమకు వచిచ్తినా, మిముమ్ను నిరూమ్లము 

చేసెదను గనుక మిముమ్ను ఏమి చేయవలెనో అది నాకు తెలియునటుల్ మీ ఆభరణములను మీ 

మీదనుండి తీసివేయుడి అని చెపుప్మనెను. 

లేవీయకాండము 25:17 => మీరు ఒకరినొకరు బాధింపక నీ దేవునికి భయపడవలెను. నేను మీ 

దేవుడనైన యెహోవాను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:2 => నీ దేవుడైన యెహోవాకు భయపడి, నేను నీకాజాఞ్పించు ఆయన 

కటట్డలనిన్యు ఆజఞ్లనిన్యు నీ జీవితదినములనిన్టను గైకొనుచు నీవు దీరాఘ్యుషమ్ంతుడవగునటుల్ 

మీరు సావ్ధీనపరచుకొనుటకు ఏరు దాటి వెళుల్చునన్ దేశమందు మీరు జరుపుకొనుటకు మీకు 

బోధింపవలెనని మీ దేవుడైన యెహోవా ఆజాఞ్పించిన ధరమ్మంతయు అనగా కటట్డలు విధులు ఇవే. 

నాయ్యాధిపతులు 2:1 => యెహోవా దూత గిలాగ్లునుండి బయలుదేరి బోకీమునకు వచిచ్ యీలాగు 

సెలవిచెచ్ను నేను మిముమ్ను ఐగుపుత్లోనుండి రపిప్ంచి, మీ పితరులకు పర్మాణముచేసిన దేశమునకు 

మిముమ్ను చేరిచ్ నీతో చేసిన నిబంధన నేనెనన్డును మీరను. 

1 రాజులు 8:40 => మా పితరులకు నీవు దయచేసిన దేశమందు జనులు బర్దుకు దినములనిన్టను 

వారు నీయందు భయభకుత్లు కలిగియుండునటుల్ చేయుము; నరపుతుర్లందరి హృదయములను నీవు 

మాతర్మే తెలిసికొనియునాన్వు. 

1 రాజులు 18:3 => అహాబు తన గృహనిరావ్హకుడగు ఓబదాయ్ను పిలిపించెను. ఈ ఓబదాయ్ 

యెహోవా యందు బహు భయభకుత్లు గలవాడై 

2 రాజులు 4:1 => అంతట పర్వకత్ల శిషుయ్లలో ఒకని భారయ్ నీ దాసుడైన నా పెనిమిటి చనిపోయెను; 

అతడు యెహోవా యందు భకిత్గలవాడై యుండెనని నీకు తెలిసేయునన్ది; ఇపుప్డు అపుప్లవాడు నా 

యిదద్రు కుమారులు తనకు దాసులుగా ఉండుటకై వారిని పటుట్కొనిపోవుటకు వచిచ్యునాన్డని 

ఎలీషాకు మొఱ ఱ్పెటట్గా 
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నెహెమాయ్ 9:8 => అతడు నమమ్కమైన మనసుస్గల వాడని యెరిగి, కనానీయులు హితీత్యులు 

అమోరీయులు పెరిజీజ్యులు యెబూసీయులు గిరాగ్షీయులు అనువారి దేశమును అతని 

సంతతివారికిచుచ్నటుల్ ఆతనితో నిబంధన చేసినవాడవు నీవే. 

యోబు 1:1 => ఊజు దేశమునందు యోబు అను ఒక మనుషుయ్డుండెను. అతడు 

యథారథ్వరత్నుడును , నాయ్యవంతుడునై దేవునియందు భయభకుత్లు కలిగి చెడుతనము 

విసరిజ్ంచినవాడు. 

కీరత్నలు 19:9 => యెహోవాయందైన భయము పవితర్మైనది, అది నితయ్ము నిలుచును యెహోవా 

నాయ్యవిధులు సతయ్మైనవి, అవి కేవలము నాయ్యమైనవి. 

కీరత్నలు 34:9 => యెహోవా భకుత్లారా, ఆయనయందు భయభకుత్లు ఉంచుడి. ఆయనయందు 

భయభకుత్లు ఉంచువానికి ఏమియు కొదువలేదు.  

యిరిమ్యా 32:39 => మరియు వారికిని వారి కుమారులకును మేలు కలుగుటకై వారు నితయ్ము 

నాకు భయపడునటుల్ నేను వారికి ఏకహృదయమును ఏక మారగ్మును దయచేయుదును. 

హగగ్యి 1:12 => షయలీత్యేలు కుమారుడైన జెరుబాబ్బెలును యెహోజాదాకు కుమారుడును 

పర్ధానయాజకుడునగు యెహోషువయు శేషించిన జనులందరును తమ దేవుడైన యెహోవా మాటలు 

ఆలకించి, తమ దేవుడైన యెహోవా పర్వకత్యైన హగగ్యిని పంపించి, తెలియజేసిన వారత్ విని 

యెహోవాయందు భయభకుత్లు పూనిరి. 

మలాకీ 3:16 => అపుప్డు, యెహోవా యందు భయభకుత్లు గలవారు ఒకరితో ఒకరు 

మాటలాడుకొనుచుండగా యెహోవా చెవియొగిగ్ ఆలకించెను. మరియు యెహోవా యందు 

భయభకుత్లు కలిగి ఆయన నామమును సమ్రించుచు ఉండువారికి జాఞ్పకారథ్ముగా ఒక గర్ంథము 

ఆయన సముఖమునందు వార్యబడెను. 

మారుక్ 2:5 => యేసు వారి విశావ్సము చూచి కుమారుడా, నీ పాపములు క్షమింపబడియునన్వని 

పక్షవాయువు గలవానితో చెపెప్ను. 

మారుక్ 12:6 => ఇంకను అతనికి పిర్య కుమారుడు ఒకడుండెను గనుక వారు తన కుమారుని 

సనామ్నించెదరనుకొని తుదకు వారియొదద్కు అతనిని పంపెను. 
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లూకా 5:20 => ఆయన వారి విశావ్సము చూచి మనుషుయ్డా, నీ పాపములు క్షమింపబడి యునన్వని 

వానితో చెపప్గా, 

లూకా 7:12 => ఆయన ఆ ఊరి గవినియొదద్కు వచిచ్నపుప్డు, చనిపోయిన యొకడు వెలుపలికి 

మోసికొని పోబడుచుండెను; అతని తలిల్కి అతడొకక్డే కుమారుడు, ఆమె విధవరాలు; ఆ ఊరి జనులు 

అనేకులు ఆమెతో కూడ ఉండిరి. 

1 పేతురు 2:17 => అందరిని సనామ్నించుడి, సహోదరులను పేర్మించుడి, దేవునికి భయపడుడి, 

రాజును సనామ్నించుడి. 

పర్కటన 14:7 => అతడు మీరు దేవునికి భయపడి ఆయనను మహిమపరచుడి; ఆయన తీరుప్తీరుచ్ 

గడియ వచెచ్ను గనుక ఆకాశమును భూమిని సముదర్మును జలధారలను కలుగజేసిన వానికే 

నమసాక్రము చేయుడి అని గొపప్ సవ్రముతో చెపెప్ను 

వచనము 13 

అపుప్డు అబార్హాము కనున్లెతిత్ చూడగా పొదలో కొముమ్లు తగులుకొనియునన్ ఒక పొటే ట్లు 

వెనుకతటుట్న కనబడెను. అబార్హాము వెళి ల్ ఆ పొటే ట్లును పటుట్కొని తన కుమారునికి మారుగా పెటిట్ 

దహనబలిగా అరిప్ంచెను 

ఆదికాండము 22:8 => అబార్హాము నాకుమారుడా, దేవుడే దహనబలికి గొఱ ఱ్పిలల్ను చూచుకొనునని 

చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 40:6 => బలులనైనను నైవేదయ్ములనైనను నీవు కోరుటలేదు. నీవు నాకు చెవులు 

నిరిమ్ంచియునాన్వు. దహన బలులనైనను పాపపరిహారారథ్ బలులనైనను నీవు తెమమ్నలేదు.  

కీరత్నలు 40:7 => అపుప్డు పుసత్కపుచుటట్లో ననున్గూరిచ్ వార్యబడిన పర్కారము నేను 

వచిచ్యునాన్ను. 

కీరత్నలు 40:8 => నా దేవా, నీ చితత్ము నెరవేరుచ్ట నాకు సంతోషము నీ ధరమ్శాసత్రము నా 

ఆంతరయ్ములోనునన్ది. 
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కీరత్నలు 89:19 => అపుప్డు నీవు దరశ్నమున నీ భకుత్లతో ఇటుల్ సెలవిచిచ్యుంటివి నేను ఒక 

శూరునికి సహాయము చేసియునాన్ను పర్జలలోనుండి యేరప్రచబడిన యొకని నేను 

హెచిచ్ంచియునాన్ను. 

కీరత్నలు 89:20 => నా సేవకుడైన దావీదును నేను కనుగొనియునాన్ను నా పరిశుదధ్తైలముతో అతని 

నభిషేకించియునాన్ను. 

యెషయా 30:21 => మీరు కుడి తటట్యినను ఎడమ తటట్యినను తిరిగినను ఇదే తోర్వ దీనిలో 

నడువుడి అని నీ వెనుకనుండి యొక శబద్ము నీ చెవులకు వినబడును. 

1 కొరిందీయులకు 10:13 => సాధారణముగా మనుషుయ్లకు కలుగు శోధనతపప్ మరి ఏదియు 

మీకు సంభవింపలేదు. దేవుడు నమమ్దగినవాడు; మీరు సహింపగలిగినంతకంటె ఎకుక్వగా ఆయన 

మిముమ్ను శోధింపబడనియయ్డు. అంతేకాదు, సహింపగలుగుటకు ఆయన శోధనతోకూడ 

తపిప్ంచుకొను మారగ్మును కలుగజేయును.  

2 కొరిందీయులకు 1:9 => మరియు మృతులను లేపు దేవునియందేగాని, మాయందే మేము 

నమిమ్కయుంచకుండునటుల్ మరణమగుదుమను నిశచ్యము మామటుట్కు మాకు కలిగియుండెను. 

2 కొరిందీయులకు 1:10 => ఆయన అటిట్ గొపప్ మరణమునుండి మముమ్ను తపిప్ంచెను, ఇక 

ముందుకును తపిప్ంచును. మరియు మాకొరకు పార్రథ్న చేయుటవలన మీరు కూడ సహాయము 

చేయుచుండగా, ఆయన ఇక ముందుకును మముమ్ను తపిప్ంచునని ఆయనయందు నిరీక్షణ 

గలవారమై యునాన్ము. 

1 కొరిందీయులకు 5:7 => మీరు పులిపిండి లేనివారు గనుక కొర్తత్ముదద్ అవుటకై ఆ పాతదైన 

పులిపిండిని తీసిపారవేయుడి. ఇంతేకాక కీర్సుత్ అను మన పసాక్ పశువు వధింపబడెను 

1 కొరిందీయులకు 5:8 => గనుక పాతదైన పులిపిండితోనైనను దురామ్రగ్తయు దుషట్తవ్మునను 

పులిపిండితోనైనను కాకుండ, నిషాక్పటయ్మును సతయ్మునను పులియని రొటెట్తో పండుగ ఆచరింతము. 

1 పేతురు 1:19 => అమూలయ్మైన రకత్ముచేత, అనగా నిరోద్షమును నిషక్ళంకమునగు 

గొఱ ఱ్పిలల్వంటి కీర్సుత్ రకత్ముచేత, విమోచింపబడితిరని మీరెరుగుదురు గదా 
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1 పేతురు 1:20 => ఆయన జగతుత్ పునాది వేయబడక మునుపే నియమింపబడెను గాని తనున్ 

మృతులలోనుండి లేపి తనకు మహిమనిచిచ్న దేవునియెడల తన దావ్రా విశావ్సులైన మీ నిమితత్ము, 

కడవరి కాలములయందు ఆయన పర్తయ్క్షపరచబడెను. కాగా మీ విశావ్సమును నిరీక్షణయు 

దేవునియందు ఉంచబడియునన్వి. 

ఆదికాండము 15:9 => ఆయన మూడేండల్ పెయయ్ను మూడేండల్ మేకను మూడేండల్ పొటే ట్లును ఒక 

తెలల్ గువవ్ను ఒక పావురపు పిలల్ను నాయొదద్కు తెమమ్ని అతనితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 22:14 => అబార్హాము ఆ చోటికి యెహోవా యీరే అను పేరు పెటెట్ను. అందుచేత 

యెహోవా పరవ్తము మీద చూచుకొనును అని నేటివరకు చెపప్బడును. 

ఆదికాండము 46:1 => అపుప్డు ఇశార్యేలు తనకు కలిగినదంతయు తీసికొని పర్యాణమై 

బెయేరె ష్బాకు వచిచ్ తన తండిర్యైన ఇసాస్కు దేవునికి బలులనరిప్ంచెను. 

నిరగ్మకాండము 29:18 => బలిపీఠముమీద ఆ పొటే ట్లంతయు దహింపవలెను; అది యెహోవాకు 

దహనబలి, యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమము. 

లేవీయకాండము 1:3 => అతడు దహనబలి రూపముగా అరిప్ంచునది గోవులలోనిదైనయెడల 

నిరోద్షమైన మగదానిని తీసికొనిరావలెను. తాను యెహోవా సనిన్ధిని అంగీకరింపబడునటుల్ పర్తయ్క్షపు 

గుడారముయొకక్ దావ్రమునకు దానిని తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 17:5 => వాడు రకత్మును ఒలికించినవాడు; ఇశార్యేలీయులు బయట 

వధించుచునన్ బలి పశువులను ఇక బయట వధింపక యెహోవా పేరట యాజకునియొదద్కు పర్తయ్క్షపు 

గుడారముయొకక్ దావ్రమునకే తీసికొని వచిచ్ సమాధానబలిగా అరిప్ంచునటుల్ ఆ మనుషుయ్డు 

జనులలోనుండి కొటిట్వేయబడవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 23:3 => మరియు బిలాము బాలాకుతో బలిపీఠముమీది నీ దహనబలియొదద్ 

నిలిచియుండుము, నేను వెళె ల్దను; ఒకవేళ యెహోవా ననున్ ఎదురొక్నునేమో; ఆయన నాకు 

కనుపరచునది నీకు తెలియచేసెదనని చెపిప్ మెటట్యెకెక్ను. 
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2 రాజులు 3:27 => అపుప్డతడు తనకు మారుగా ఏలవలసిన తన జేయ్షఠ్ కుమారుని తీసికొని, 

పటట్ణపు పార్కారముమీద దహనబలిగా అరిప్ంపగా ఇశార్యేలు వారిమీదికి కోపము బహుగా వచెచ్ను 

గనుక వారు అతనిని విడిచి తమ దేశమునకు మరలిపోయిరి. 

హెబీర్యులకు 11:19 => తన యేకకుమారుని అరిప్ంచి, ఉపమాన రూపముగా అతనిని 

మృతులలోనుండి మరల పొందెను. 

వచనము 14 

అబార్హాము ఆ చోటికి యెహోవా యీరే అను పేరు పెటెట్ను. అందుచేత యెహోవా పరవ్తము మీద 

చూచుకొనును అని నేటివరకు చెపప్బడును. 

ఆదికాండము 16:13 => అది చూచుచునన్ దేవుడవు నీవే అను పేరు తనతో మాటలాడిన 

యెహోవాకు పెటెట్ను ఏలయనగా ననున్ చూచిన వాని నేనికక్డ చూచితిని గదా అని అనుకొనెను.  

ఆదికాండము 16:14 => అందుచేత ఆ నీటి బుగగ్కు బెయేర  లహాయిరోయి అను పేరు పెటట్బడెను. 

అది కాదేషుకును బెరెదుకును మధయ్నునన్ది. 

ఆదికాండము 28:19 => మరియు అతడు ఆ సథ్లమునకు బేతేలను పేరు పెటెట్ను. అయితే మొదట ఆ 

ఊరి పేరు లూజు.  

ఆదికాండము 32:30 => యాకోబు నేను ముఖాముఖిగా దేవుని చూచితిని అయినను నా పార్ణము 

దకిక్నదని ఆ సథ్లమునకు పెనూయేలు అను పేరు పెటెట్ను. 

నిరగ్మకాండము 17:15 => తరువాత మోషే ఒక బలిపీఠమును కటిట్ దానికి యెహోవా నిసీస్ అని 

పేరు పెటిట్ 

నాయ్యాధిపతులు 6:24 => అకక్డ గిదోయ్ను యెహోవా నామమున బలిపీఠము కటిట్, దానికి యెహోవా 

సమాధానకరత్యను పేరుపెటెట్ను. నేటివరకు అది అబీయెజీర్యుల ఒఫార్లో ఉనన్ది. 

1 సమూయేలు 7:12 => అపుప్డు సమూయేలు ఒక రాయి తీసి మిసాప్కును షేనుకును మధయ్ దానిని 

నిలిపి యింతవరకు యెహోవా మనకు సహాయము చేసెనని చెపిప్ దానికి ఎబెనెజరు1 అను పేరు 

పెటెట్ను. 
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యెహెజేక్లు 48:35 => దాని కైవారము పదునెనిమిదివేల కొలకఱ ఱ్ల పరిమాణము. యెహోవా 

యుండు సథ్లమని నాటనుండి ఆ పటట్ణమునకు పేరు. 

ఆదికాండము 22:8 => అబార్హాము నాకుమారుడా, దేవుడే దహనబలికి గొఱ ఱ్పిలల్ను చూచుకొనునని 

చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 22:13 => అపుప్డు అబార్హాము కనున్లెతిత్ చూడగా పొదలో కొముమ్లు 

తగులుకొనియునన్ ఒక పొటే ట్లు వెనుకతటుట్న కనబడెను. అబార్హాము వెళి ల్ ఆ పొటే ట్లును పటుట్కొని తన 

కుమారునికి మారుగా పెటిట్ దహనబలిగా అరిప్ంచెను 

నిరగ్మకాండము 17:15 => తరువాత మోషే ఒక బలిపీఠమును కటిట్ దానికి యెహోవా నిసీస్ అని 

పేరు పెటిట్ 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:36 => వారికాధారము లేకపోవును. 

కీరత్నలు 22:4 => మా పితరులు నీయందు నమిమ్కయుంచిరి వారు నీయందు నమిమ్కయుంచగా నీవు 

వారిని రకిష్ంచితివి. 

కీరత్నలు 22:5 => వారు నీకు మొఱ ఱ్పెటిట్ విడుదలనొందిరి నీయందు నమిమ్కయుంచి 

సిగుగ్పడకపోయిరి. 

దానియేలు 3:17 => మేము సేవించుచునన్ దేవుడు మండుచునన్ వేడిమిగల యీ అగిన్గుండములో 

నుండి మముమ్ను తపిప్ంచి రకిష్ంచుటకు సమరుథ్డు; మరియు నీ వశమున పడకుండ ఆయన మముమ్ను 

రకిష్ంచును; ఒక వేళ ఆయన రకిష్ంపకపోయినను 

దానియేలు 3:18 => రాజా, నీ దేవతలను మేము పూజింపమనియు, నీవు నిలువబెటిట్ంచిన బంగారు 

పర్తిమకు నమసక్రింపమనియు తెలిసికొనుము. 

దానియేలు 3:19 => అందుకు నెబుకదెన్జరు అతాయ్గర్హము నొందినందున షదర్కు, మేషాకు, 

అబేదెన్గోయను వారి విషయములో ఆయన ముఖము వికారమాయెను గనుక గుండము ఎపప్టికనన్ 

ఏడంతలు వేడిమిగా చేయుమని యాజఞ్ ఇచెచ్ను. 
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దానియేలు 3:20 => మరియు తన సైనయ్ములో నుండు బలిషు ఠ్లలో కొందరిని పిలువ నంపించి 

షదర్కును, మేషాకును, అబేదెన్గోను బంధించి వేడిమి గలిగి మండుచునన్ ఆ గుండములో వేయుడని 

ఆజఞ్ ఇయయ్గా 

దానియేలు 3:21 => వారు వారి అంగీలను నిలువుటంగీలను పైవసత్రములను తకిక్న వసత్రములను 

తియయ్కయే, యునన్పాటున ముగుగ్రిని వేడిమి గలిగి మండుచునన్ ఆ గుండము నడుమ పడవేసిరి. 

దానియేలు 3:22 => రాజాజఞ్ తీవర్మైనందునను గుండము మికిక్లి వేడిమిగలదైనందునను షదర్కు, 

మేషాకు, అబేదెన్గోలను విసిరివేసిన ఆ మనుషుయ్లు అగిన్జావ్లలచేత కాలచ్బడి చనిపోయిరి. 

దానియేలు 3:23 => షదర్కు, మేషాకు, అబేదెన్గోయను ఆ ముగగ్రు మనుషుయ్లు బంధింపబడినవారై 

వేడిమి గలిగి మండుచునన్ ఆ గుండములో పడగా 

దానియేలు 3:24 => రాజగు నెబుకదెన్జరు ఆశచ్రయ్పడి తీవరముగ లేచి మేము ముగుగ్రు 

మనుషుయ్లను బంధించి యీ అగిన్లో వేసితివిుగదా యని తన మంతుర్ల నడిగెను. వారు రాజా, 

సతయ్మే అని రాజుతో పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి. 

దానియేలు 3:25 => అందుకు రాజు నేను నలుగురు మనుషుయ్లు బంధకములు లేక అగిన్లో 

సంచరించుట చూచుచునాన్ను; వారికి హాని యేమియు కలుగలేదు; నాలగ్వవాని రూపము దేవతల 

రూపమును బోలినదని వారికి పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

మీకా 4:10 => సీయోను కుమారీ, పర్మాతి సతరీవలెనే నీవు వేదనపడి పర్సవించుము, నీవు పటట్ణము 

విడిచి బయట వాసముచేతువు, బబులోను పురమువరకు నీవు వెళుల్దువు, అకక్డనే నీవు రక్షణ 

నొందుదువు, అకక్డనే యెహోవా నీ శతుర్వులచేతిలోనుండి నినున్ విమోచించును. 

యోహాను 1:14 => ఆ వాకయ్ము శరీరధారియై, కృపాసతయ్సంపూరుణ్డుగా మనమధయ్ నివసించెను; 

తండిర్వలన కలిగిన అదివ్తీయ కుమారుని మహిమవలె మనము ఆయన మహిమను కనుగొంటిమి 

2 కొరిందీయులకు 1:8 => సహోదరులారా, ఆసియలో మాకు తటసిథ్ంచిన శర్మనుగూరిచ్ మీకు 

తెలియకుండుట మాకిషట్ములేదు; అదేదనగా మేము బర్దుకుదుమను నమమ్కములేక యుండునటుల్గా, 

మా శకిత్కి మించిన అతయ్ధిక భారమువలన కుర్ంగిపోతివిు. 
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2 కొరిందీయులకు 1:9 => మరియు మృతులను లేపు దేవునియందేగాని, మాయందే మేము 

నమిమ్కయుంచకుండునటుల్ మరణమగుదుమను నిశచ్యము మామటుట్కు మాకు కలిగియుండెను. 

2 కొరిందీయులకు 1:10 => ఆయన అటిట్ గొపప్ మరణమునుండి మముమ్ను తపిప్ంచెను, ఇక 

ముందుకును తపిప్ంచును. మరియు మాకొరకు పార్రథ్న చేయుటవలన మీరు కూడ సహాయము 

చేయుచుండగా, ఆయన ఇక ముందుకును మముమ్ను తపిప్ంచునని ఆయనయందు నిరీక్షణ 

గలవారమై యునాన్ము. 

1 తిమోతి 3:16 => నిరాకేష్పముగా దైవభకిత్నిగూరిచ్న మరమ్ము గొపప్దైయునన్ది; ఆయన 

సశరీరుడుగా పర్తయ్కుష్డయెయ్ను. ఆతమ్ విషయమున నీతిపరుడని తీరుప్నొందెను దేవదూతలకు 

కనబడెను రక్షకుడని జనములలో పర్కటింపబడెను లోకమందు నమమ్బడెను ఆరోహణుడై 

తేజోమయుడయెయ్ను. 

ఆదికాండము 35:1 => దేవుడు యాకోబుతో నీవు లేచి బేతేలునకు వెళి ల్ అకక్డ నివసించి, నీ 

సహోదరుడైన ఏశావు ఎదుటనుండి నీవు పారిపోయినపుప్డు నీకు కనబడిన దేవునికి అకక్డ 

బలిపీఠమును కటుట్మని చెపప్గా 

ఆదికాండము 43:14 => ఆ మనుషుయ్డు మీ యితర సహోదరుని బెనాయ్మీనును మీ కపప్గించునటుల్ 

సరవ్శకుత్డైన దేవుడు ఆ మనుషుయ్ని యెదుట మిముమ్ను కరుణించును గాక. నేను పుతర్హీనుడనై 

యుండవలసినయెడల పుతర్హీనుడనగుదునని వారితో చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 6:3 => నేను సరవ్శకిత్గల దేవుడను పేరున అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులకు 

పర్తయ్క్షమైతిని కాని, యెహోవా అను నా నామమున నేను వారికి తెలియబడలేదు. 

నాయ్యాధిపతులు 15:19 => దేవుడు లేహీలోనునన్ ఒక గోతిని చీలెచ్ను, దానినుండి నీళుల్ 

బయలుదేరెను. అతడు తార్గిన తరువాత పార్ణము తెపప్రిలిల్ బర్దికెను. కాబటిట్ దానిపేరు నేటివరకు 

ఏనహ్కోక్రె అనబడెను; అది లేహీలో నునన్ది. 

1 సమూయేలు 11:11 => మరునాడు సౌలు జనులను మూడు సమూహములుగా చేసిన తరువాత 

వారు తెలల్వారు సమయమున దండుమధయ్ను జొచిచ్ మధాయ్హన్ములోగా అమోమ్నీయులను 

హతముచేయగా వారిలో మిగిలినవారు ఇదద్రేసికూడి పోజాలకుండ చెదరిపోయిరి. 
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1 సమూయేలు 23:27 => ఇటుల్ండగా దూత యొకడు సౌలునొదద్కు వచిచ్నీవు తవ్రగా రముమ్, 

ఫిలిషీత్యులు దండెతిత్ వచిచ్ దేశములో చొరబడియునాన్రని చెపప్గా 

1 సమూయేలు 29:10 => కాబటిట్ ఉదయమున నీవును నీతోకూడ వచిచ్న నీ యజమానుని 

సేవకులును తవ్రగా లేవవలెను; ఉదయమున లేచి తెలల్వారగానే బయలుదేరి పోవలెనని దావీదునకు 

ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

1 రాజులు 17:8 => అంతట యెహోవా వాకుక్ అతనికి పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు 

సీదోను పటట్ణ సంబంధమైన సారెపతు అను ఊరికి పోయి అచచ్ట ఉండుము; 

2 రాజులు 19:4 => జీవముగల దేవుని దూషించుటకై అషూష్రు రాజైన తన యజమానునిచేత 

పంపబడిన రబా ష్కే పలికిన మాటలనిన్యు నీ దేవుడైన యెహోవా ఒకవేళ ఆలకించి, నీ దేవుడైన 

యెహోవాకు వినబడియునన్ ఆ మాటలనుబటిట్ ఆయన అషూష్రు రాజును గదిద్ంచునేమో కాబటిట్ నిలిచిన 

శేషముకొరకు నీవు హెచుచ్గా పార్రథ్న చేయుము. 

2 దినవృతాత్ంతములు 3:1 => తరువాత సొలొమోను యెరూషలేములో తన తండిర్యైన దావీదునకు 

యెహోవా పర్తయ్క్షమైనపుప్డు మోరీయా పరవ్తమందు దావీదు సిదధ్పరచిన సథ్లమున యెబూసీయుడైన 

ఒరాన్ను కళల్మందు దావీదు ఏరప్రచిన సథ్లమున యెహోవాకు ఒక మందిరమును కటట్నారంభించెను. 

ఎసేత్రు 4:14 => నీవు ఈ సమయమందు ఏమియు మాటలాడక మౌనముగానునన్యెడల 

యూదులకు సహాయమును విడుదలయు మరియొక దికుక్నుండి వచుచ్ను గాని, నీవును నీ తండిర్ 

యింటివారును నశించుదురు. నీవు ఈ సమయమునుబటిట్యే రాజయ్మునకు వచిచ్తివేమో 

ఆలోచించుకొనుమని చెపుప్మనెను. 

ఎసేత్రు 6:1 => ఆ రాతిర్ నిదర్పటట్క పోయినందున రాజయ్పు సమాచార గర్ంథము తెమమ్ని రాజు ఆజఞ్ 

ఇయయ్గా అది రాజు ఎదుట చదివి వినిపింపబడెను. 

కీరత్నలు 46:1 => దేవుడు మనకు ఆశర్యమును దురగ్మునైయునాన్డు ఆపతాక్లములో ఆయన 

నముమ్కొనదగిన సహాయకుడు 

కీరత్నలు 83:18 => యెహోవా అను నామము ధరించిన నీవు మాతర్మే సరవ్లోకములో 

మహోనన్తుడవని వారెరుగుదురు గాక. 
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కీరత్నలు 119:126 => జనులు నీ ధరమ్శాసత్రమును నిరరథ్కము చేసియునాన్రు యెహోవా తన కిర్య 

జరిగించుటకు ఇదే సమయము. 

మతత్యి 14:31 => వెంటనే యేసు చెయియ్చాపి అతని పటుట్కొని అలప్విశావ్సీ, యెందుకు 

సందేహపడితివని అతనితో చెపెప్ను. 

యోహాను 11:6 => అతడు రోగియై యునాన్డని యేసు వినినపుప్డు తానునన్చోటనే యింక రెండు 

దినములు నిలిచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:6 => హేరోదు అతనిని వెలుపలికి తీసికొనిరావలెనని యుండగా, ఆ 

రాతిర్యే పేతురు రెండు సంకెళల్తో బంధింపబడి యిదద్రు సైనికుల మధయ్ నిదిర్ంచుచుండెను; మరియు 

కావలివారు తలుపు ఎదుట చెరసాల కాచుకొనుచుండిరి. 

వచనము 15 

యెహోవా దూత రెండవమారు పరలోకమునుండి అబార్హామును పిలిచి యిటల్నెను 

ఆదికాండము 22:11 => యెహోవా దూత పరలోకమునుండి అబార్హామా అబార్హామా అని అతని 

పిలిచెను; అందుకతడు చితత్ము పర్భువా అనెను. 

ఆదికాండము 16:10 => మరియు యెహోవా దూత నీ సంతానమును నిశచ్యముగా 

విసత్రింపజేసెదను; అది లెకిక్ంప వీలులేనంతగా విసాత్రమవునని దానితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 18:10 => అందుకాయన మీదటికి ఈ కాలమున నీయొదద్కు నిశచ్యముగా మరల 

వచెచ్దను. అపప్డు నీ భారయ్యైన శారాకు ఒక కుమారుడు కలుగునని చెపెప్ను. శారా ఆయన వెనుక 

నుండిన గుడారపు దావ్రమందు వినుచుండెను 

నిరగ్మకాండము 3:2 => ఒక పొద నడిమిని అగిన్జావ్లలో యెహోవా దూత అతనికి 

పర్తయ్క్షమాయెను. అతడు చూచినపుప్డు అగిన్వలన ఆ పొద మండుచుండెను. గాని పొద కాలిపోలేదు. 

యెషయా 45:23 => నా యెదుట పర్తి మోకాలు వంగుననియు పర్తి నాలుకయు నాతోడని 

పర్మాణము చేయుననియు నేను నా పేరట పర్మాణము చేసియునాన్ను నీతిగల నా నోటి మాట 

బయలుదేరియునన్ది అది వయ్రథ్ము కానేరదు.  
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జెకరాయ్ 3:6 => అపుప్డు యెహోవా దూత యెహోషువకు ఈలాగు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

జెకరాయ్ 12:8 => ఆ కాలమున యెహోవా యెరూషలేము నివాసులకు సంరక్షకుడుగా నుండును; ఆ 

కాలమున వారిలో శకిత్హీనులు దావీదువంటి వారుగాను, దావీదు సంతతివారు దేవునివంటి 

వారుగాను జనుల దృషిట్కి యెహోవా దూతలవంటి వారుగాను ఉందురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:30 => నలువది ఏండల్యిన పిమమ్ట సీనాయి పరవ్తారణయ్మందు ఒక 

పొదలోని అగిన్జావ్లలో ఒక దేవదూత అతనికగపడెను. 

హెబీర్యులకు 6:13 => దేవుడు అబార్హామునకు వాగాద్నము చేసినపుప్డు తనకంటె ఏ 

గొపప్వానితోడు అని పర్మాణము చేయలేకపోయెను గనుక 

పర్కటన 10:5 => మరియు సముదర్ము మీదను భూమి మీదను నిలిచియుండగా నేను చూచిన ఆ 

దూత తన కుడిచెయియ్ ఆకాశముతటుట్ ఎతిత్ 

వచనము 16 

నీవు నీకు ఒకక్డే అయుయ్నన్ నీ కుమారుని ఇయయ్ వెనుకతీయక యీ కారయ్ము చేసినందున 

ఆదికాండము 12:2 => నినున్ గొపప్ జనముగా చేసి నినున్ ఆశీరవ్దించి నీ నామమును గొపప్ 

చేయుదును, నీవు ఆశీరావ్దముగా నుందువు. 

కీరత్నలు 105:9 => ఇసాస్కుతో తాను చేసిన పర్మాణమును నితయ్ము ఆయన జాఞ్పకము చేసికొనును. 

యెషయా 45:23 => నా యెదుట పర్తి మోకాలు వంగుననియు పర్తి నాలుకయు నాతోడని 

పర్మాణము చేయుననియు నేను నా పేరట పర్మాణము చేసియునాన్ను నీతిగల నా నోటి మాట 

బయలుదేరియునన్ది అది వయ్రథ్ము కానేరదు.  

యిరిమ్యా 49:13 => బొసార్ పాడుగాను అపహాసాయ్సప్దముగాను ఎడారిగాను శాపవచనముగాను 

ఉండుననియు, దాని పటట్ణములనిన్యు ఎనన్టెనన్టికి పాడుగా నుండుననియు నా తోడని పర్మాణము 

చేసియునాన్నని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

యిరిమ్యా 51:14 => గొంగిళిపురుగులంత విసాత్రముగా మనుషుయ్లతో నేను నినున్ నింపినను 

శతుర్వులు నీమీద కేకలు వేయుదురు  
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ఆమోసు 6:8 => పర్భువైన యెహోవా తనతోడని పర్మాణము చేసెను; ఇదే దేవుడును 

సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా వాకుక్. 

లూకా 1:73 => ఆయన మన పితరులను కరుణించుటకును తన పరిశుదధ్ నిబంధనను, అనగా మన 

తండిర్యైన  

రోమీయులకు 4:13 => అతడు లోకమునకు వారసుడగునను వాగాద్నము అబార్హామునకైనను అతని 

సంతానమునకైనను ధరమ్శాసత్రమూలముగా కలుగలేదు గాని విశావ్సమువలననైన నీతిమూలముగానే 

కలిగెను. 

రోమీయులకు 4:14 => ధరమ్శాసత్ర సంబంధులు వారసులైనయెడల విశావ్సము వయ్రథ్మగును, 

వాగాద్నమును నిరరథ్కమగును. 

హెబీర్యులకు 6:13 => దేవుడు అబార్హామునకు వాగాద్నము చేసినపుప్డు తనకంటె ఏ 

గొపప్వానితోడు అని పర్మాణము చేయలేకపోయెను గనుక 

హెబీర్యులకు 6:14 => తనతోడు అని పర్మాణము చేసి నిశచ్యముగా నేను నినున్ ఆశీరవ్దింతును 

నిశచ్యముగా నినున్ విసత్రింపజేతును అని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 18:10 => అందుకాయన మీదటికి ఈ కాలమున నీయొదద్కు నిశచ్యముగా మరల 

వచెచ్దను. అపప్డు నీ భారయ్యైన శారాకు ఒక కుమారుడు కలుగునని చెపెప్ను. శారా ఆయన వెనుక 

నుండిన గుడారపు దావ్రమందు వినుచుండెను 

ఆదికాండము 22:11 => యెహోవా దూత పరలోకమునుండి అబార్హామా అబార్హామా అని అతని 

పిలిచెను; అందుకతడు చితత్ము పర్భువా అనెను. 

ఆదికాండము 24:7 => నా తండిర్ యింటనుండియు నేను పుటిట్న దేశమునుండియు ననున్ తెచిచ్ 

నాతో మాటలాడి నీ సంతానమునకు ఈ దేశమునిచెచ్దనని పర్మాణము చేసి నాతో చెపిప్న పరలోకపు 

దేవుడగు యెహోవా తన దూతను నీకు ముందుగా పంపును; అకక్డనుండి నీవు నా కుమారునికి 

భారయ్ను తీసికొనివచెచ్దవు. 

ఆదికాండము 26:3 => ఈ దేశమందు పరవాసివై యుండుము. నేను నీకు తోడైయుండి నినున్ 

ఆశీరవ్దించెదను; 
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ఆదికాండము 26:5 => ఏలయనగా అబార్హాము నా మాట విని నేను విధించిన దాని నా ఆజఞ్లను 

నా కటట్డలను నా నియమములను గైకొనెనని చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 3:2 => ఒక పొద నడిమిని అగిన్జావ్లలో యెహోవా దూత అతనికి 

పర్తయ్క్షమాయెను. అతడు చూచినపుప్డు అగిన్వలన ఆ పొద మండుచుండెను. గాని పొద కాలిపోలేదు. 

నిరగ్మకాండము 6:8 => నేను అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులకు ఇచెచ్దనని చెయియ్ యెతిత్ 

పర్మాణము చేసిన దేశములోనికి మిముమ్ను రపిప్ంచి దాని మీకు సావ్సథ్య్ముగా ఇచెచ్దను; నేను 

యెహోవానని చెపుప్మనగా  

నిరగ్మకాండము 13:5 => యెహోవా నీకిచెచ్దనని నీ పితరులతో పర్మాణము చేసినటుల్, 

కనానీయులకు హితీత్యులకు అమోరీయులకు హివీవ్యులకు యెబూసీయులకు నివాస సాథ్నమై 

యుండు, పాలు తేనెలు పర్వహించు దేశమునకు నినున్ రపిప్ంచిన తరువాత నీవు ఈ ఆచారమును ఈ 

నెలలోనే జరుపుకొనవలెను. 

నిరగ్మకాండము 32:13 => నీ సేవకులైన అబార్హామును ఇసాస్కును ఇశార్యేలును జాఞ్పకము 

చేసికొనుము. నీవు వారితో ఆకాశనక్షతర్ములవలె మీ సంతానము అభివృదిధ్జేసి నేను చెపిప్న యీ 

సమసత్భూమిని మీ సంతానమునకిచెచ్దననియు, వారు నిరంతరము దానికి హకుక్దారులగుదురనియు 

వారితో నీతోడని పర్మాణముచేసి చెపిప్తివనెను. 

నిరగ్మకాండము 33:1 => మరియు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను నీవును నీవు ఐగుపుత్ దేశమునుండి 

తోడుకొనివచిచ్న పర్జలును బయలుదేరి, నేను అబార్హాముతోను ఇసాస్కుతోను యాకోబుతోను 

పర్మాణముచేసి నీ సంతానమునకు దీనినిచెచ్దనని చెపిప్న పాలు తేనెలు పర్వహించు దేశమునకు 

లేచిపొండి. 

సంఖాయ్కాండము 11:12 => నేనే యీ సరవ్ జనమును గరభ్మున ధరించితినా? నేనే వీరిని కంటినా? 

పాలిచిచ్ పెంచెడు తండిర్ పసిపిలల్ను మోయునటుల్ నేను వీరి తండుర్లకు పర్మాణపూరవ్కముగా ఇచిచ్న 

దేశమునకు వీరిని నీ రొముమ్న ఎతుత్కొనిపొమమ్ని నాతో చెపుప్చునాన్వు.  

సంఖాయ్కాండము 22:12 => అందుకు దేవుడు నీవు వారితో వెళల్కూడదు, ఆ పర్జలను 

శపింపకూడదు, వారు ఆశీరవ్దింపబడినవారు అని బిలాముతో చెపెప్ను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 1:8 => ఇదిగో ఆ దేశమును మీకు అపప్గించితిని మీరు వెళి ల్ యెహోవా మీ 

పితరులైన అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులకును వారి తరువాత వారి సంతానమునకును ఇచెచ్దనని 

నేను పర్మాణముచేసిన దేశమును సావ్ధీనపరచుకొనుడి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:8 => అయితే యెహోవా మిముమ్ను పేర్మించువాడు గనుకను, తాను మీ 

తండుర్లకు చేసిన పర్మాణమును నెరవేరుచ్వాడు గనుకను, యెహోవా బాహుబలముచేత మిముమ్ను 

రపిప్ంచి దాసుల గృహములోనుండియు ఐగుపుత్ రాజైన ఫరో చేతిలోనుండియు మిముమ్ను విడిపించెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:17 => నేడు నేను నీకాజాఞ్పించు ఆయన ఆజఞ్లనిన్టిని గైకొనుచు 

నాయ్యాధిపతులు 2:1 => యెహోవా దూత గిలాగ్లునుండి బయలుదేరి బోకీమునకు వచిచ్ యీలాగు 

సెలవిచెచ్ను నేను మిముమ్ను ఐగుపుత్లోనుండి రపిప్ంచి, మీ పితరులకు పర్మాణముచేసిన దేశమునకు 

మిముమ్ను చేరిచ్ నీతో చేసిన నిబంధన నేనెనన్డును మీరను. 

నెహెమాయ్ 9:8 => అతడు నమమ్కమైన మనసుస్గల వాడని యెరిగి, కనానీయులు హితీత్యులు 

అమోరీయులు పెరిజీజ్యులు యెబూసీయులు గిరాగ్షీయులు అనువారి దేశమును అతని 

సంతతివారికిచుచ్నటుల్ ఆతనితో నిబంధన చేసినవాడవు నీవే. 

యెషయా 49:18 => కనున్లెతిత్ నలుదిశల చూడుము వీరందరు కూడుకొనుచు నీయొదద్కు 

వచుచ్చునాన్రు నీవు వీరినందరిని ఆభరణముగా ధరించుకొందువు పెండిల్కుమారెత్ ఒడా డ్ణము 

ధరించుకొనునటుల్ నీవు వారిని అలంకారముగా ధరించుకొందువు నా జీవముతోడని పర్మాణము 

చేయుచునాన్నని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

యిరిమ్యా 11:5 => అందుకు యెహోవా, ఆ పర్కారము జరుగును గాకని నేనంటిని. 

యిరిమ్యా 22:5 => మీరు ఈ మాటలు విననియెడల ఈ నగరు పాడైపోవును, నా తోడని 

పర్మాణము చేయుచునాన్ను; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 44:26 => కాబటిట్ ఐగుపుత్లో నివసించు సమసత్మైన యూదులారా, యెహోవా 

మాటవినుడి యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా పర్భువగు యెహోవా అను నేను నా జీవముతోడు 

పర్మాణము చేయుచు, ఐగుపుత్లో నివసించు యూదులలో ఎవరును ఇకమీదట నా నామము నోట 

పలకరని నా ఘనమైన నామముతోడు నేను పర్మాణము చేయుచునాన్ను. 
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మీకా 7:20 => పూరవ్కాలమున నీవు మా పితరులైన అబార్హాము యాకోబులకు పర్మాణము చేసిన 

సతయ్మును కనికరమును నీవు అనుగర్హింతువు. 

హబకూక్కు 3:9 => విలుల్ వరలోనుండి తీయబడియునన్ది నీ వాకుక్ తోడని పర్మాణము చేసి నీ 

బాణములను సిదధ్పరచియునాన్వు (సెలా.) భూమిని బదద్లుచేసి నదులను కలుగజేయుచునాన్వు. 

జెకరాయ్ 3:6 => అపుప్డు యెహోవా దూత యెహోషువకు ఈలాగు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

మలాకీ 3:6 => యెహోవానైన నేను మారుప్లేనివాడను గనుక యాకోబు సంతతివారైన మీరు 

లయము కాలేదు. 

హెబీర్యులకు 11:17 => అబార్హాము శోధింపబడి విశావ్సమునుబటిట్ ఇసాస్కును బలిగా 

అరిప్ంచెను. 

యాకోబు 2:21 => మన పితరుడైన అబార్హాము తన కుమారుడైన ఇసాస్కును బలిపీఠముమీద 

అరిప్ంచినపుప్డు అతడు కిర్యలవలన నీతిమంతుడని తీరుప్ పొందలేదా? 

పర్కటన 10:5 => మరియు సముదర్ము మీదను భూమి మీదను నిలిచియుండగా నేను చూచిన ఆ 

దూత తన కుడిచెయియ్ ఆకాశముతటుట్ ఎతిత్ 

వచనము 17 

నేను నినున్ ఆశీరవ్దించి ఆకాశ నక్షతర్ములవలెను సముదర్తీరమందలి యిసుకవలెను నీ 

సంతానమును నిశచ్యముగా విసత్రింపచేసెదను; నీ సంతతివారు తమ శతుర్వుల గవిని 

సావ్ధీనపరచుకొందురు. 

ఆదికాండము 12:2 => నినున్ గొపప్ జనముగా చేసి నినున్ ఆశీరవ్దించి నీ నామమును గొపప్ 

చేయుదును, నీవు ఆశీరావ్దముగా నుందువు. 

ఆదికాండము 27:28 => ఆకాశపుమంచును భూసారమును విసాత్రమైన ధానయ్మును 

దార్కాష్రసమును దేవుడు నీ కనుగర్హించు గాక  
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ఆదికాండము 27:29 => జనములు నీకు దాసులగుదురు జనములు నీకు సాగిలపడుదురు నీ 

బంధుజనులకు నీవు ఏలికవై యుండుము నీ తలిల్ పుతుర్లు నీకు సాగిలపడుదురు నినున్ శపించువారు 

శపింపబడుదురు నినున్ దీవించువారు దీవింపబడుదురు గాక 

ఆదికాండము 28:3 => సరవ్శకిత్గల దేవుడు నినున్ ఆశీరవ్దించి నీవు అనేక జనములగునటుల్ నీకు 

సంతానాభివృదిధ్ కలుగజేసి నినున్ విసత్రింపజేసి నీవు పరవాసివైన దేశమును, అనగా దేవుడు 

అబార్హామునకిచిచ్న దేశమును నీవు సావ్సథ్య్ముగా చేసికొనునటుల్ 

ఆదికాండము 28:14 => నీ సంతానము భూమిమీద లెకక్కు ఇసుక రేణువులవలెనగును; నీవు 

పడమటితటుట్ను తూరుప్తటుట్ను ఉతత్రపుతటుట్ను దకిష్ణపుతటుట్ను వాయ్పించెదవు, భూమియొకక్ 

వంశములనిన్యు నీ మూలముగాను నీ సంతానము మూలముగాను ఆశీరవ్దింపబడును. 

ఆదికాండము 28:15 => ఇదిగో నేను నీకు తోడైయుండి, నీవు వెళుల్ పర్తి సథ్లమందు నినున్ 

కాపాడుచు ఈ దేశమునకు నినున్ మరల రపిప్ంచెదను; నేను నీతో చెపిప్నది నెరవేరుచ్వరకు నినున్ 

విడువనని చెపప్గా 

ఆదికాండము 28:16 => యాకోబు నిదర్ తెలిసి నిశచ్యముగా యెహోవా ఈ సథ్లమందునాన్డు; అది 

నాకు తెలియకపోయెననుకొని 

ఆదికాండము 28:17 => భయపడి ఈ సథ్లము ఎంతో భయంకరము. ఇది దేవుని మందిరమే గాని 

వేరొకటి కాదు; 

ఆదికాండము 28:18 => పరలోకపు గవిని ఇదే అనుకొనెను. తెలల్వారినపుప్డు యాకోబు లేచి తాను 

తలగడగా చేసికొనిన రాయి తీసి దానిని సత్ంభముగా నిలిపి దాని కొనమీద నూనె పోసెను. 

ఆదికాండము 28:19 => మరియు అతడు ఆ సథ్లమునకు బేతేలను పేరు పెటెట్ను. అయితే మొదట ఆ 

ఊరి పేరు లూజు.  

ఆదికాండము 28:20 => అపుప్డు యాకోబు నేను తిరిగి నా తండిర్ యింటికి కేష్మముగా వచుచ్నటుల్ 

దేవుడు నాకు తోడైయుండి, నేను వెళుల్చునన్ యీ మారగ్ములో ననున్ కాపాడి, 

ఆదికాండము 28:21 => తినుటకు ఆహారమును ధరించుకొనుటకు వసత్రములను నాకు 

దయచేసినయెడల యెహోవా నాకు దేవుడై యుండును. 
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ఆదికాండము 28:22 => మరియు సత్ంభముగా నేను నిలిపిన యీ రాయి దేవుని మందిరమగును; 

మరియు నీవు నాకిచుచ్ యావతుత్లో పదియవవంతు నిశచ్యముగా నీకు చెలిల్ంచెదనని మొర్కుక్ 

కొనెను. 

ఆదికాండము 49:25 => కిర్ంద దాగియునన్ అగాధజలముల దీవెనలతోను సత్నముల దీవెనలతోను 

గరభ్ముల దీవెనలతోను నినున్ దీవించు సరవ్శకుత్ని దీవెనవలనను అతని బాహుబలము 

దిటట్పరచబడును  

ఆదికాండము 49:26 => నీ తండిర్ దీవెనలు నా పూరివ్కుల దీవెనలపైని చిరకాల పరవ్తములకంటె 

హెచుచ్గ పర్బలమగును. అవి యోసేపు తలమీదను తన సహోదరులనుండి వేరుపరచబడిన వాని 

నడినెతిత్మీదను ఉండును.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:2 => నీవు నీ దేవుడైన యెహోవా మాట వినినయెడల ఈ దీవెనలనిన్యు 

నీమీదికి వచిచ్ నీకు పార్పిత్ంచును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:3 => నీవు పటట్ణములో దీవింపబడుదువు ; పొలములో 

దీవింపబడుదువు; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:4 => నీ గరభ్ఫలము నీ భూఫలము నీ పశువుల మందలు నీ 

దుకిక్టెదుద్లు నీ గొఱ ఱ్మేకల మందలు దీవింపబడును; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:5 => నీ గంపయు పిండి పిసుకు నీ తొటిట్యు దీవింపబడును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:6 => నీవు లోపలికి వచుచ్నపుప్డు దీవింపబడుదువు; వెలుపలికి 

వెళుల్నపుప్డు దీవింపబడుదువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:7 => నీమీదపడు నీ శతుర్వులను యెహోవా నీ యెదుట హతమగునటుల్ 

చేయును; వారొక తోర్వను నీమీదికి బయలుదేరివచిచ్ యేడు తోర్వల నీ యెదుటనుండి పారిపోవుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:8 => నీ కొటల్లోను నీవు చేయు పర్యతన్ములనిన్టిలోను నీకు దీవెన 

కలుగునటుల్ యెహోవా ఆజాఞ్పించును. నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచుచ్చునన్ దేశములో ఆయన నినున్ 

ఆశీరవ్దించును. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 28:9 => నీవు నీ దేవుడైన యెహోవా ఆజఞ్లననుసరించి ఆయన 

మారగ్ములలో నడుచుకొనినయెడల యెహోవా నీకు పర్మాణము చేసియునన్టుల్ ఆయన తనకు పర్తిషిట్త 

జనముగా నినున్ సాథ్పించును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28 :10 => భూపర్జలందరు యెహోవా నామమున నీవు 

పిలువబడుచుండుట చూచి నీకు భయపడుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:11 => మరియు యెహోవా నీకిచెచ్దనని నీ పితరులతో 

పర్మాణముచేసిన దేశమున యెహోవా నీ గరభ్ఫల విషయములోను నీ పశువుల విషయములోను నీ 

నేలపంట విషయములోను నీకు సమృదిధ్గా మేలు కలుగజేయును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:12 => యెహోవా నీ దేశముమీద వరష్ము దాని కాలమందు 

కురిపించుటకును నీవు చేయు కారయ్మంతటిని ఆశీరవ్దించుటకును, ఆకాశమను తన మంచి ధననిధిని 

తెరచును. నీవు అనేక జనములకు అపిప్చెచ్దవు కాని అపుప్చేయవు 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:13 => నేడు నేను మీకాజాఞ్పించు మాటలనిన్టిలో దేని విషయములోను 

కుడికిగాని యెడమకుగాని తొలగి 

ఎఫెసీయులకు 1:3 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్ తండిర్యగు దేవుడు సుత్తింపబడును గాక. 

ఆయన కీర్సుత్నందు పరలోక విషయములలో ఆతమ్సంబంధమైన పర్తి ఆశీరావ్దమును 

మనకనుగర్హించెను. 

ఆదికాండము 13:16 => మరియు నీ సంతానమును భూమిమీద నుండు రేణువులవలె విసత్రింప 

చేసెదను; ఎటల్నగా ఒకడు భూమిమీద నుండు రేణువులను లెకిక్ంప గలిగినయెడల నీ సంతానమును 

కూడ లెకిక్ంపవచుచ్ను. 

ఆదికాండము 15:5 => మరియు ఆయన వెలుపలికి అతని తీసికొనివచిచ్ నీవు ఆకాశమువైపు 

తేరిచూచి నక్షతర్ములను లెకిక్ంచుటకు నీచేతనైతే లెకిక్ంచుమని చెపిప్ నీ సంతానము ఆలాగవునని 

చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 17:6 => నీకు అతయ్ధికముగా సంతానవృదిధ్ కలుగజేసి నీలోనుండి జనములు 

వచుచ్నటుల్ నియమించుదును, రాజులును నీలోనుండి వచెచ్దరు. 
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ఆదికాండము 26:4 => ఏలయనగా నీకును నీ సంతానమునకును ఈ దేశములనిన్యు ఇచిచ్, నీ 

తండిర్యైన అబార్హాముతో నేను చేసిన పర్మాణము నెరవేరిచ్, ఆకాశ నక్షతర్ములవలె నీ సంతానమును 

విసత్రింపచేసి ఈ దేశములనిన్యు నీ సంతానమునకు ఇచెచ్దను. నీ సంతానమువలన సమసత్ 

భూలోకములోని సమసత్ జనులు ఆశీరవ్దింపబడుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:10 => మీ దేవుడైన యెహోవా మిముమ్ విసత్రింపజేసెను గనుక నేడు మీరు 

ఆకాశనక్షతర్ములవలె విసత్రించియునాన్రు. 

యిరిమ్యా 33:22 => ఆకాశ నక్షతర్ములు లెకిక్ంప శకయ్ము కానటుట్గాను, సముదర్పు 

ఇసుకరేణువుల నెంచుట అసాధయ్మైనటుట్గాను, నా సేవకుడైన దావీదు సంతానమును, నాకు 

పరిచరయ్చేయు లేవీయులను లెకిక్ంపలేనంతగా నేను విసత్రింపజేయుదును. 

1 రాజులు 9:26 => మరియు రాజైన సొలొమోను ఎదోముదేశపు ఎఱ ఱ్ సముదర్తీరమందునన్ ఏలతు 

దగగ్ర ఎసోనెగ్బెరునందు ఓడలను కటిట్ంచెను. 

ఆదికాండము 24:60 => వారు రిబాక్తో మా సహోదరీ, నీవు వేలవేలకు తలిల్వగుదువు గాక, నీ 

సంతతివారు తమ పగవారి గవినిని సావ్ధీనపరచుకొందురు గాక అని ఆమెను దీవింపగా 

సంఖాయ్కాండము 24:17 => ఆయనను చూచుచునాన్ను గాని పర్సుత్తమున నునన్టుట్ కాదు ఆయనను 

చూచుచునాన్ను గాని సమీపమున నునన్టుట్ కాదు నక్షతర్ము యాకోబులో ఉదయించును రాజదండము 

ఇశార్యేలులోనుండి లేచును అది మోయాబు పార్ంతములను కొటుట్ను కలహవీరులనందరిని 

నాశనము చేయును.  

సంఖాయ్కాండము 24:18 => ఎదోమును శేయీరును ఇశార్యేలుకు శతుర్వులు వారు 

సావ్ధీనపరచబడుదురు ఇశార్యేలు పరాకర్మమొందును. 

సంఖాయ్కాండము 24:19 => యాకోబు సంతానమున యేలిక పుటుట్ను. అతడు పటట్ణములోని 

శేషమును నశింపజేయును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:19 => అతని తలిదండుర్లు అతని పటుట్కొని ఊరి గవినియొదద్ 

కూరుచ్ండు పెదద్లయొదద్కు అతని తీసికొనివచిచ్ 
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యెహోషువ 1:1 => యెహోవా సేవకుడైన మోషే మృతినొందిన తరువాత, యెహోవా నూను 

కుమారుడును మోషే పరిచారకుడునైన యెహోషువకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నా సేవకుడైన మోషే 

మృతినొందెను. 

యెహోషువ 10:43 => తరువాత యెహోషువయు అతనితోకూడ ఇశార్యేలీయులందరును 

గిలాగ్లులోని పాళెమునకు తిరిగివచిచ్రి. 

2 సమూయేలు 8:1 => దావీదు ఫిలిషీత్యులను ఓడించి లోపరచుకొని వారి వశములోనుండి 

మెతెగమామ్ను పటుట్కొనెను. 

2 సమూయేలు 8:2 => మరియు అతడు మోయాబీయులను ఓడించి, (పటుట్బడిన వారిని) 

నేలపొడుగున పండజేసి, తాడుతో కొలిచి రెండు తాడుల పొడుగుననునన్వారు చావవలెననియు, 

ఒకతాడు పొడుగుననునన్వారు బర్తుకవచుచ్ననియు నిరణ్యించెను. అంతట మోయాబీయులు 

దావీదునకు దాసులై కపప్ము చెలిల్ంచుచుండిరి. 

2 సమూయేలు 8:3 => సోబా రాజును రెహోబు కుమారుడునగు హదదెజరు యూఫర్టీసు నదివరకు 

తన రాజయ్మును వాయ్పింపజేయవలెనని బయలుదేరగా దావీదు అతని నోడించి 

2 సమూయేలు 8:4 => అతనియొదద్నుండి వెయియ్నిన్ యేడు వందలమంది గుఱ ఱ్పు రౌతులను 

ఇరువది వేల కాలబ్లమును పటుట్కొని, వారి గుఱ ఱ్ములలో నూటిని ఉంచుకొని, మిగిలినవాటికి 

చీలమండ నరములను తెగవేయించెను. 

2 సమూయేలు 8:5 => మరియు దమసుక్లోనునన్ సిరియనులు సోబా రాజగు హదదెజెరునకు 

సహాయము చేయరాగా దావీదు సిరియనులలో ఇరువదిరెండు వేలమందిని ఓడించి 

2 సమూయేలు 8:6 => దమసుక్ వశముననునన్ సిరియదేశమందు దండును ఉంచగా, సిరియనులు 

దావీదునకు దాసులై కపప్ము చెలిల్ంచుచుండిరి. దావీదు ఎకక్డికి పోయినను యెహోవా అతనిని 

కాపాడుచుండెను. 

2 సమూయేలు 8:7 => హదదెజెరు సేవకులకునన్ బంగారు డాళుల్ దావీదు పటుట్కొని 

యెరూషలేమునకు తీసికొనివచెచ్ను. 
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2 సమూయేలు 8:8 => మరియు బెతహు బేరోతై అను హదదెజెరు పటట్ణములలో దావీదు రాజు 

విసాత్రమైన యితత్డిని పటుట్కొనెను.  

2 సమూయేలు 8:9 => దావీదు హదదెజెరు దండు అంతయు ఓడించిన సమాచారము హమాతు 

రాజైన తోయికి వినబడెను. 

2 సమూయేలు 8:10 => హదదె జెరునకును తోయికిని యుదధ్ములు జరుగుచుండెను గనుక దావీదు 

హదదెజెరుతో యుదధ్ము చేసి అతనిని ఓడించియుండుట తోయి విని, తన కుమారుడగు యోరాము 

చేతికి వెండి బంగారు ఇతత్డి వసుత్వులను కానుకలుగా అపప్గించి కుశల పర్శన్లడిగి దావీదుతోకూడ 

సంతోషించుటకై అతనిని దావీదు నొదద్కు పంపెను. 

2 సమూయేలు 8:11 => రాజైన దావీదు తాను జయించిన జనములయొదద్ పటుట్కొనిన వెండి 

బంగారములతో వీటినిచేరిచ్ యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంచెను. 

2 సమూయేలు 8:12 => వాటిని అతడు సిరియనుల యొదద్నుండియు మోయాబీయుల 

యొదద్నుండియు అమోమ్నీయుల యొదద్నుండియు ఫిలిషీత్యుల యొదద్నుండియు అమాలేకీయుల 

యొదద్నుండియు రెహోబు కుమారుడగు హదదెజెరు అను సోబా రాజునొదద్నుండియు 

పటుట్కొనియుండెను. 

2 సమూయేలు 8:13 => దావీదు ఉపుప్ లోయలో సిరియనులగు పదునెనిమిది వేలమందిని హతము 

చేసి తిరిగిరాగా అతని పేరు పర్సిదధ్మాయెను. 

2 సమూయేలు 8:14 => మరియు ఎదోము దేశమందు అతడు దండునుంచెను. ఎదోమీయులు 

దావీదునకు దాసులు కాగా ఎదోము దేశమంతట అతడు కావలిదండుంచెను; దావీదు ఎకక్డికి 

పోయినను యెహోవా అతనిని కాపాడుచుండెను. 

2 సమూయేలు 8:15 => దావీదు ఇశార్యేలీయులందరిమీద రాజై తన జనులనందరిని నీతి 

నాయ్యములనుబటిట్ యేలుచుండెను. 

2 సమూయేలు 8:16 => సెరూయా కుమారుడగు యోవాబు సైనయ్మునకు అధిపతియై యుండెను. 

అహీలూదు కుమారుడగు యెహోషాపాతు రాజయ్పు దసాత్వేజులమీద నుండెను. 
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2 సమూయేలు 8:17 => అహీటూబు కుమారుడగు సాదోకును అబాయ్తారు కుమారుడగు 

అహీమెలెకును యాజకులు; శెరాయా లేఖికుడు; 

2 సమూయేలు 8:18 => యెహోయాదా కుమారుడగు బెనాయా కెరేతీయులకును పెలేతీయులకును 

అధిపతి; దావీదు కుమారులు సభా ముఖుయ్లు. 

2 సమూయేలు 10:1 => పిమమ్ట అమోమ్ను రాజు మృతినొందగా అతని కుమారుడగు హానూను 

అతని రాజయ్ము నేలుచుండెను. 

2 సమూయేలు 10:2 => దావీదు హానూను తండిర్యైన నాహాషు నాకు చేసిన ఉపకారమునకు నేను 

హానూనునకు పర్తుయ్పకారము చేతుననుకొని, అతని తండిర్ నిమితత్ము అతని నోదారుచ్టకై తన 

సేవకులచేత సమాచారము పంపించెను. దావీదు సేవకులు అమోమ్నీయుల దేశములోనికి రాగా 

2 సమూయేలు 10:3 => అమోమ్నీయుల ఘనులు తమ రాజగు హానూనుతో ఈలాగు మనవిచేసిరి నీ 

తండిర్ని సనామ్నించుటకే దావీదు నీయొదద్కు ఓదారుచ్వారిని పంపెనని నీవనుకొనుచునాన్వా? ఈ 

పటట్ణమును నాశము చేయవలెనని దాని శోధించుటకై వారిని అతడు వేగు నిమితత్మే 

పంపించియునాన్డని నీకు తోచలేదా? 

2 సమూయేలు 10:4 => అంతట హానూను దావీదు పంపించిన సేవకులను పటుట్కొని, సగము 

గడ డ్ము గొరిగించి, వారు తొడుగుకొనిన బటట్లను నడిమికి పిఱ ఱ్లమటుట్కు కతిత్రించి వారిని 

వెళల్గొటెట్ను. 

2 సమూయేలు 10:5 => ఈ సంగతి దావీదునకు వినబడినపుప్డు, ఆ మనుషుయ్లు బహు 

సిగుగ్నొందిరని వారిని ఎదురొక్నుటకై మనుషుయ్లను పంపించి మీ గడ డ్ములు పెరుగువరకు యెరికో 

పటట్ణమందు ఆగి అటు తరువాత రండని వారితో చెపుప్డనెను. 

2 సమూయేలు 10:6 => దావీదు దృషిట్కి మనలను మనము హేయపరచుకొంటిమని అమోమ్నీయులు 

గర్హించి దూతలను పంపి, బేతెర్హోబుతోను అరాము సోబాతోను చేరిన సిరియనులలోనుండి 

యిరువదివేల మంది కాలబ్లమును, మయకా రాజు నొదద్నుండి వెయియ్మంది బంటులను, 

టోబులోనుండి పండెర్ండు వేలమంది బంటులను జీతమునకు పిలిపించుకొనిరి. 

2 సమూయేలు 10:7 => దావీదు ఈ సంగతి విని, యోవాబును శూరుల దండంతటిని పంపెను. 
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2 సమూయేలు 10:8 => అమోమ్నీయులు బయలుదేరి గుమమ్మునకెదురుగా యుదధ్పంకుత్లు తీరిచ్రి. 

సోబా సిరియనులును రెహోబు సిరియనులును మయకావారును టోబువారును విడిగా పొలములో 

నిలిచిరి. 

2 సమూయేలు 10:9 => యోవాబు తనకు వెనుకను ముందును వారు యుదధ్పంకుత్లు 

తీరిచ్యుండుట చూచి, ఇశార్యేలీయులలో బలాఢుయ్లను ఏరప్రచి పంకుత్లు తీరిచ్ సిరియనులను 

ఎదురొక్నబోయెను. 

2 సమూయేలు 10:10 => అమోమ్నీయులను ఎదురొక్నుటకై మిగిలినవారిని తన సహోదరుడగు 

2 సమూయేలు 10:11 => అబీషైకి అపప్గించి సిరియనుల బలము నాకు మించినయెడల నీవు ననున్ 

ఆదుకొనవలెను, అమోమ్నీయుల బలము నీకు మించినయెడల నేను వచిచ్ నినున్ ఆదుకొందునని చెపిప్ 

అమోమ్నీయులను ఎదురొక్నుటకై తనవారిని వూయ్హపరచెను. 

2 సమూయేలు 10:12 => అపుప్డు ధైరయ్ము తెచుచ్కొముమ్, మన జనులను మన దేవుని 

పటట్ణములను తలంచుకొని ధైరయ్ము తెచుచ్కొందము, తన దృషిట్కి ఏది యనుకూలమో యెహోవా 

దానిని చేయును గాక అని అబీషైతో చెపిప్ 

2 సమూయేలు 10:13 => యోవాబును అతనితోకూడ నునన్వారును సిరియనులతో యుదధ్ము 

చేయ బయలుదేరగానే వారు అతని యెదుట నిలువజాలక పారిపోయిరి. 

2 సమూయేలు 10:14 => సిరియనులు పారిపోవుట అమోమ్నీయులు చూచి వారును అబీషై యెదుట 

నిలువలేక పారిపోయి పటట్ణములో చొరబడగా, యోవాబు అమోమ్నీయులను విడిచి యెరూషలేమునకు 

వచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 10:15 => అయితే సిరియనులు తాము ఇశార్యేలీయుల చేతిలో ఓడిపోతిమని 

తెలిసికొని గుంపుకూడిరి. 

2 సమూయేలు 10:16 => హదదెజరు నదియవతలనునన్ సిరియనులను పిలువనంపగా వారు 

హేలామునకు వచిచ్రి. 
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2 సమూయేలు 10:17 => హదదెజరు సైనాయ్ధిపతియగు షోబకు వీరికి అధిపతిగా ఉండెను. 

దావీదునకు ఈ వారత్ వినబడినపుప్డు అతడు ఇశార్యేలీయులనందరిని సమకూరిచ్ యొరాద్నునది దాటి 

హేలామునకు వచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 10:18 => సిరియనులు సనన్దుధ్లై దావీదును ఎదురొక్నవచిచ్ అతనితో యుదధ్ము 

కలిపి ఇశార్యేలీయుల యెదుట నిలువజాలక పారిపోగా, దావీదు సిరియనులలో ఏడు వందలమంది 

రథికులను నలువదివేల మంది గుఱ ఱ్పు రౌతులను హతము చేసెను. మరియు వారి సైనాయ్ధిపతియగు 

షోబకు దావీదు చేతిలో ఓడిపోయి అచచ్టనే చచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 10:19 => హదదెజరునకు సేవకులగు రాజులందరు తాము ఇశార్యేలీయుల 

యెదుట నిలువలేకుండ కొటట్బడియుండుట చూచి ఇశార్యేలీయులతో సమాధానపడి వారికి లోబడిరి. 

సిరియనులు భయాకార్ంతులై అమోమ్నీయులకు ఇక సహాయము చేయుట మానిరి. 

కీరత్నలు 2:8 => ననున్ అడుగుము, జనములను నీకు సావ్సథ్య్ముగాను భూమిని దిగంతములవరకు 

సొతుత్గాను ఇచెచ్దను. 

కీరత్నలు 2:9 => ఇనుపదండముతో నీవు వారిని నలుగగొటెట్దవు కుండను పగులగొటిట్నటుట్ వారిని 

ముకక్ చెకక్లుగా పగులగొటెట్దవు 

కీరత్నలు 72:8 => సముదర్మునుండి సముదర్మువరకు యూఫర్టీసునది మొదలుకొని 

భూదిగంతములవరకు అతడు రాజయ్ము చేయును. 

కీరత్నలు 72:9 => అరణయ్వాసులు అతనికి లోబడుదురు. అతని శతుర్వులు మనున్ నాకెదరు. 

యిరిమ్యా 32:22 => మీకిచెచ్దనని వారి పితరులకు పర్మాణముచేసి, పాలు తేనెలు పర్వహించు ఈ 

దేశమును వారికిచిచ్తివి. 

దానియేలు 2:44 => ఆ రాజుల కాలములలో పరలోకమందునన్ దేవుడు ఒక రాజయ్ము సాథ్పించును. 

దానికెనన్టికిని నాశనము కలుగదు, ఆ రాజయ్ము దాని పొందినవారికి గాక మరెవరికిని చెందదు; అది 

ముందు చెపిప్న రాజయ్ములనిన్టిని పగులగొటిట్ నిరూమ్లము చేయును గాని అది యుగములవరకు 

నిలుచును. 
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దానియేలు 2:45 => చేతి సహాయము లేక పరవ్తమునుండి తియయ్బడిన ఆ రాయి యినుమును 

ఇతత్డిని మటిట్ని వెండిని బంగారమును పగులగొటట్గా తమరు చూచితిరే; యిందువలన మహా దేవుడు 

ముందు జరుగబోవు సంగతి రాజునకు తెలియజేసియునాన్డు; కల నిశచ్యము, దాని భావము 

నమమ్దగినది అని దానియేలు రాజుతో చెపెప్ను. 

మీకా 1:9 => దానికి తగిలిన గాయములు మరణకరములు, అవి యూదాకు తగిలియునన్వి, నా 

జనుల గుమమ్ముల వరకు యెరూషలేము వరకు అవి వచిచ్యునన్వి. 

లూకా 1:68 => పర్భువైన ఇశార్యేలు దేవుడు సుత్తింపబడును గాక  

లూకా 1:69 => ఆయన తన పర్జలకు దరశ్నమిచిచ్, వారికి విమోచన కలుగజేసెను  

లూకా 1:70 => తన సేవకుడైన దావీదు వంశమునందు మనకొరకు రక్షణశృంగమును, అనగా  

లూకా 1:71 => మన శతుర్వులనుండియు మనలను దేవ్షించు వారందరి చేతినుండియు తపిప్ంచి 

రక్షణ కలుగజేసెను. 

లూకా 1:72 => దీనినిగూరిచ్ ఆయన ఆదినుండి తన పరిశుదధ్ పర్వకత్ల నోట పలికించెను.  

లూకా 1:73 => ఆయన మన పితరులను కరుణించుటకును తన పరిశుదధ్ నిబంధనను, అనగా మన 

తండిర్యైన  

లూకా 1:74 => అబార్హాముతో తాను చేసిన పర్మాణమును జాఞ్పకము చేసికొనుటకును  

లూకా 1:75 => మనము శతుర్వుల చేతినుండి విడిపింపబడి, మన జీవితకాలమంతయు 

నిరభ్యులమై, ఆయన సనిన్ధిని 

1 కొరిందీయులకు 15:57 => అయినను మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ మూలముగా మనకు జయము 

అనుగర్హించుచునన్ దేవునికి సోత్తర్ము కలుగును గాక. 

పర్కటన 11:15 => ఏడవ దూత బూర ఊదినపుప్డు పరలోకములో గొపప్ శబద్ములు పుటెట్ను. ఆ 

శబద్ములు ఈ లోకరాజయ్ము మన పర్భువు రాజయ్మును ఆయన కీర్సుత్ రాజయ్మునాయెను; ఆయన 

యుగయుగముల వరకు ఏలుననెను. 
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ఆదికాండము 1:28 => దేవుడు వారిని ఆశీరవ్దించెను; ఎటల్నగా మీరు ఫలించి అభివృదిధ్పొంది 

విసత్రించి భూమిని నిండించి దానిని లోపరచుకొనుడి; సముదర్పు చేపలను ఆకాశ పకుష్లను 

భూమిమీద పార్కు పర్తి జీవిని ఏలుడని దేవుడు వారితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 9:9 => ఇదిగో నేను మీతోను మీ తదనంతరము మీ సంతానముతోను మీతోకూడ 

నునన్ పర్తి జీవితోను, 

ఆదికాండము 17:2 => నాకును నీకును మధయ్ నా నిబంధనను నియమించి నినున్ అతయ్ధికముగా 

అభివృదిధ్పొందించెదనని అతనితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 17:4 => నీవు అనేక జనములకు తండిర్వగుదువు. 

ఆదికాండము 18:18 => అబార్హాము నిశచ్యముగా బలముగల గొపప్ జనమగును. అతని 

మూలముగా భూమిలోని సమసత్ జనములును ఆశీరవ్దింపబడును. 

ఆదికాండము 25:11 => అబార్హాము మృతిబొందిన తరువాత దేవుడు అతని కుమారుడగు 

ఇసాస్కును ఆశీరవ్దించెను; అపుప్డు ఇసాస్కు బేయేర  లహాయిరోయి దగగ్ర కాపురముండెను. 

ఆదికాండము 26:29 => మేము నినున్ ముటట్క నీకు మేలే తపప్ మరేమియు చేయక నినున్ 

సమాధానముగా పంపి వేసితివిు గనుక నీవును మాకు కీడుచేయకుండునటుల్ నీతో నిబంధన 

చేసికొందుమనియు అనుకొంటిమి; ఇపుప్డు నీవు యెహోవా ఆశీరావ్దము పొందినవాడవనిరి. 

ఆదికాండము 28:4 => ఆయన నీకు, అనగా నీకును నీతో కూడ నీ సంతానమునకును 

అబార్హామునకు అనుగర్హించిన ఆశీరావ్దమును దయచేయును గాక అని అతని దీవించి 

ఆదికాండము 34:20 => హమోరును అతని కుమారుడైన షెకెమును తమ ఊరి గవినియొదద్కు వచిచ్ 

తమ ఊరి జనులతో మాటలాడుచు 

ఆదికాండము 35:11 => మరియు దేవుడు నేను సరవ్శకిత్గల దేవుడను; నీవు ఫలించి అభివృదిధ్ 

పొందుము. జనమును జనముల సమూహమును నీవలన కలుగును; రాజులును నీ గరభ్వాసమున 

పుటెట్దరు. 

ఆదికాండము 36:1 => ఎదోమను ఏశావు వంశావళి ఇదే, 
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ఆదికాండము 41:49 => యోసేపు సముదర్పు ఇసుకవలె అతి విసాత్రముగా ధానయ్ము పోగుచేసెను. 

కొలుచుట అసాధయ్ మాయెను గనుక కొలుచుట మానివేసెను. 

ఆదికాండము 46:3 => ఆయన నేనే దేవుడను, నీ తండిర్ దేవుడను, ఐగుపుత్నకు వెళుల్టకు 

భయపడకుము, అకక్డ నినున్ గొపప్ జనముగా చేసెదను. 

ఆదికాండము 48:4 => ఇదిగో నీకు సంతానాభివృదిధ్ పొందించి నినున్ విసత్రింపచేసి నీవు జనముల 

సమూహమగునటుల్ చేసి, నీ తరువాత నీ సంతానమునకు ఈ దేశమును నితయ్సావ్సథ్య్ముగా ఇచెచ్దనని 

సెలవిచెచ్ను 

నిరగ్మకాండము 1:7 => ఇశార్యేలీయులు బహు సంతానము గలవారై అభివృదిధ్పొంది విసత్రించి 

అతయ్ధికముగా పర్బలిరి; వారునన్ పర్దేశము వారితో నిండియుండెను. 

నిరగ్మకాండము 6:8 => నేను అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులకు ఇచెచ్దనని చెయియ్ యెతిత్ 

పర్మాణము చేసిన దేశములోనికి మిముమ్ను రపిప్ంచి దాని మీకు సావ్సథ్య్ముగా ఇచెచ్దను; నేను 

యెహోవానని చెపుప్మనగా  

సంఖాయ్కాండము 1:46 => లెకిక్ంపబడి ఆరులక్షల మూడువేల ఐదువందల ఏబదిమంది యైరి. 

సంఖాయ్కాండము 11:12 => నేనే యీ సరవ్ జనమును గరభ్మున ధరించితినా? నేనే వీరిని కంటినా? 

పాలిచిచ్ పెంచెడు తండిర్ పసిపిలల్ను మోయునటుల్ నేను వీరి తండుర్లకు పర్మాణపూరవ్కముగా ఇచిచ్న 

దేశమునకు వీరిని నీ రొముమ్న ఎతుత్కొనిపొమమ్ని నాతో చెపుప్చునాన్వు.  

సంఖాయ్కాండము 23:10 => యాకోబు రేణువులను ఎవరు లెకిక్ంచెదరు? ఇశార్యేలు 

నాలగ్వపాలును ఎవరు లెకక్పెటట్గలరు? నీతిమంతుల మరణమువంటి మరణము నాకు లభించును 

గాక. నా అంతయ్దశ వారి అంతమువంటిదగును గాక అనెను. 

సంఖాయ్కాండము 23:20 => ఇదిగో దీవించుమని నాకు సెలవాయెను ఆయన దీవించెను; నేను దాని 

మారచ్లేను.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:11 => మీ పితరుల దేవుడైన యెహోవా మీ జనసంఖయ్ను వెయియ్రెటుల్ 

ఎకుక్వచేసి, తాను మీతో చెపిప్నటుల్ మిముమ్ను ఆశీరవ్దించునుగాక. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 6:3 => కాబటిట్ ఇశార్యేలూ, నీ పితరుల దేవుడైన యెహోవా నీతో చెపిప్న 

పర్కారము పాలు తేనెలు పర్వహించు దేశములో మేలుకలిగి బహుగా అభివృదిధ్నొందునటుల్ నీవు వాటిని 

విని అనుసరించి నడుచుకొనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:17 => నేడు నేను నీకాజాఞ్పించు ఆయన ఆజఞ్లనిన్టిని గైకొనుచు 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:4 => నీ గరభ్ఫలము నీ భూఫలము నీ పశువుల మందలు నీ 

దుకిక్టెదుద్లు నీ గొఱ ఱ్మేకల మందలు దీవింపబడును; 

యెహోషువ 11:4 => వారు సముదర్తీరమందలి యిసుకరేణువులంత విసాత్రముగానునన్ తమ 

సైనికులనందరిని సమకూరుచ్కొని, విసాత్రమైన గుఱ ఱ్ములతోను రథములతోను బయలుదేరిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 2:1 => యెహోవా దూత గిలాగ్లునుండి బయలుదేరి బోకీమునకు వచిచ్ యీలాగు 

సెలవిచెచ్ను నేను మిముమ్ను ఐగుపుత్లోనుండి రపిప్ంచి, మీ పితరులకు పర్మాణముచేసిన దేశమునకు 

మిముమ్ను చేరిచ్ నీతో చేసిన నిబంధన నేనెనన్డును మీరను. 

1 సమూయేలు 13:5 => ఫిలిషీత్యులు ఇశార్యేలీయులతో యుదధ్ము చేయుటకై ముపప్దివేల 

రథములను ఆరువేల గుఱ ఱ్పు రౌతులను సముదర్పుదరినుండు ఇసుకరేణువులంత విసాత్రమైన 

జనసమూహమును సమకూరుచ్కొని వచిచ్రి. వీరు బయలుదేరి బేతావెను తూరుప్దికుక్న మికమ్షులో 

దిగిరి. 

2 సమూయేలు 17:11 => కాబటిట్ నా ఆలోచన యేమనగా, దానునుండి బెయేరె ష్బావరకు లెకక్కు 

సముదర్పు ఇసుక రేణువులంత విసాత్రముగా ఇశార్యేలీయులనందరిని నలుదిశలనుండి నీయొదద్కు 

సమకూరిచ్ నీవు సవ్యముగా యుదధ్మునకు పోవలెను. 

2 సమూయేలు 22:36 => నీవు నీ రక్షణ కేడెమును నాకు అందించుదువు నీ సాతివ్కము ననున్ 

గొపప్చేయును. 

1 రాజులు 3:8 => నీ దాసుడనైన నేను నీవు కోరుకొనిన జనుల మధయ్ ఉనాన్ను; వారు 

విసత్రించియునన్ందున వారిని లెకక్ పెటుట్టయు వారి విశాలదేశమును తనకీ చేయుటయు అసాధయ్ము. 

1 రాజులు 4:20 => అయితే యూదావారును ఇశార్యేలు వారును సముదర్పు దరినునన్ యిసుక 

రేణువులంత విసాత్ర సమూహమై తినుచు తార్గుచు సంభర్మపడుచు నుండిరి.  
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2 దినవృతాత్ంతములు 1:9 => దేవా యెహోవా, నీవు నా తండిర్యైన దావీదునకు చేసిన 

వాగాద్నమును సిథ్రపరచుము; నేల ధూళియంత విసాత్రమైన జనులమీద నీవు ననున్ రాజుగా 

నియమించియునాన్వు 

నెహెమాయ్ 9:23 => వారి సంతతిని ఆకాశపు నక్షతర్ములంత విసాత్రముగా చేసి, పర్వేశించి 

సవ్తంతిర్ంచుకొనునటుల్ వారి పితరులకు నీవు వాగాద్నము చేసిన దేశములోనికి వారిని రపిప్ంపగా 

కీరత్నలు 105:9 => ఇసాస్కుతో తాను చేసిన పర్మాణమును నితయ్ము ఆయన జాఞ్పకము చేసికొనును. 

కీరత్నలు 112:2 => వాని సంతతివారు భూమిమీద బలవంతులగుదురు యథారథ్వంతుల 

వంశపువారు దీవింపబడుదురు 

యెషయా 48:19 => నీ సంతానము ఇసుకవలె విసాత్రమగును నీ గరభ్ఫలము దాని రేణువులవలె 

విసత్రించును వారి నామము నా సనిన్ధినుండి కొటిట్వేయబడదు మరువబడదు 

యెషయా 51:2 => మీ తండిర్యైన అబార్హాము సంగతి ఆలోచించుడి మిముమ్ను కనిన శారాను 

ఆలోచించుడి అతడు ఒంటరియై యుండగా నేను అతని పిలిచితిని అతనిని ఆశీరవ్దించి అతనిని 

పెకుక్మంది యగునటుల్ చేసితిని.  

యెహెజేక్లు 16:7 => మరియు నేల నాటబడిన చిగురు వృదిధ్యగునటుల్ నేను నినున్ వృదిధ్లోనికి 

తేగా నీవు ఎదిగి పెదద్దానవై ఆభరణభూషితురాలవైతివి; దిగంబరివై వసత్రహీనముగానునన్ నీకు సత్నము 

లేరప్డెను, తలవెండుర్కలు పెరిగెను. 

నహూము 3:16 => నీ వరత్కులు లెకక్కు ఆకాశ నక్షతర్ములకంటె ఎకుక్వగా నునన్ను గొంగళి 

పురుగు వచిచ్ అంతయు నాకివేసి యెగిరిపోయెను. 

మతత్యి 16:18 => మరియు నీవు పేతురువు? ఈ బండమీద నా సంఘమును కటుట్దును, 

పాతాళలోక దావ్రములు దాని యెదుట నిలువనేరవని నేను నీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మారుక్ 4:31 => అది ఆవగింజను పోలియునన్ది. ఆవగింజ భూమిలో వితత్బడినపుప్డు 

భూమిమీదనునన్ వితత్నములనిన్టికంటె చినన్దే గాని 

లూకా 1:73 => ఆయన మన పితరులను కరుణించుటకును తన పరిశుదధ్ నిబంధనను, అనగా మన 

తండిర్యైన  
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రోమీయులకు 4:13 => అతడు లోకమునకు వారసుడగునను వాగాద్నము అబార్హామునకైనను అతని 

సంతానమునకైనను ధరమ్శాసత్రమూలముగా కలుగలేదు గాని విశావ్సమువలననైన నీతిమూలముగానే 

కలిగెను. 

గలతీయులకు 3:16 => అబార్హామునకును అతని సంతానమునకును వాగాద్నములు చేయబడెను; 

ఆయన అనేకులనుగూరిచ్ అనన్టుట్ నీ సంతానములకును అని చెపప్క ఒకనిగూరిచ్ అనన్టే ట్ నీ 

సంతానమునకును అనెను; ఆ సంతానము కీర్సుత్ 

హెబీర్యులకు 7:6 => వారితో సంబంధించిన వంశావళి లేనివాడైన మెలీక్సెదెకు అబార్హాము నొదద్ 

పదియవ వంతు పుచుచ్కొని వాగాద్నములను పొందినవానిని ఆశీరవ్దించెను. 

హెబీర్యులకు 11:12 => అందుచేత మృతతులుయ్డైన ఆ యొకనినుండి , సంఖయ్కు 

ఆకాశనక్షతర్ములవలెను, సముదర్తీరమందలి లెకిక్ంపశకయ్ముకాని యిసుకవలెను సంతానము 

కలిగెను. 

వచనము 18 

మరియు నీవు నా మాట వినినందున భూలోకములోని జనములనిన్యు నీ సంతానమువలన 

ఆశీరవ్దించబడును నాతోడని పర్మాణము చేసియునాన్నని యెహోవా సెలవిచెచ్ననెను. 

ఆదికాండము 12:3 => నినున్ ఆశీరవ్దించు వారిని ఆశీరవ్దించెదను; నినున్ దూషించు వాని 

శపించెదను; భూమి యొకక్ సమసత్ వంశములు నీయందు ఆశీరవ్దించబడునని అబార్ముతో అనగా 

ఆదికాండము 18:18 => అబార్హాము నిశచ్యముగా బలముగల గొపప్ జనమగును. అతని 

మూలముగా భూమిలోని సమసత్ జనములును ఆశీరవ్దింపబడును. 

ఆదికాండము 26:4 => ఏలయనగా నీకును నీ సంతానమునకును ఈ దేశములనిన్యు ఇచిచ్, నీ 

తండిర్యైన అబార్హాముతో నేను చేసిన పర్మాణము నెరవేరిచ్, ఆకాశ నక్షతర్ములవలె నీ సంతానమును 

విసత్రింపచేసి ఈ దేశములనిన్యు నీ సంతానమునకు ఇచెచ్దను. నీ సంతానమువలన సమసత్ 

భూలోకములోని సమసత్ జనులు ఆశీరవ్దింపబడుదురు. 
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కీరత్నలు 72:17 => అతని పేరు నితయ్ము నిలుచును అతని నామము సూరుయ్డునన్ంతకాలము 

చిగురుచ్చుండును అతనినిబటిట్ మనుషుయ్లు దీవింపబడుదురు అనయ్జనులందరును అతడు ధనుయ్డని 

చెపుప్కొందురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:25 => ఆ పర్వకత్లకును, దేవుడు అబార్హాముతో నీ సంతానమందు 

భూలోక వంశములనిన్యు ఆశీరవ్దింపబడునని చెపిప్ మీ పితరులతో చేసిన నిబంధనకును, మీరు 

వారసులై యునాన్రు. 

రోమీయులకు 1:3 => మన తండిర్యైన దేవునినుండియు, పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుండియు, 

కృపాసమాధానములు మీకు కలుగుగాక,  

గలతీయులకు 3:8 => దేవుడు విశావ్స మూలముగా అనయ్జనులను నీతిమంతులుగా తీరుచ్నని 

లేఖనము ముందుగా చూచి నీయందు అనయ్జనులందరును ఆశీరవ్దింపబడుదురు అని 

అబార్హామునకు సువారత్ను ముందుగా పర్కటించెను.  

గలతీయులకు 3:9 => కాబటిట్ విశావ్స సంబంధులే విశావ్సము గల అబార్హాముతో కూడ 

ఆశీరవ్దింపబడుదురు. 

గలతీయులకు 3:16 => అబార్హామునకును అతని సంతానమునకును వాగాద్నములు చేయబడెను; 

ఆయన అనేకులనుగూరిచ్ అనన్టుట్ నీ సంతానములకును అని చెపప్క ఒకనిగూరిచ్ అనన్టే ట్ నీ 

సంతానమునకును అనెను; ఆ సంతానము కీర్సుత్ 

గలతీయులకు 3 :18 => ఆ సావ్సథ్య్ము ధరమ్శాసత్రమూలముగా కలిగినయెడల ఇక 

వాగాద్నమూలముగా కలిగినది కాదు. అయితే దేవుడు అబార్హామునకు వాగాద్నమువలననే దానిని 

అనుగర్హించెను. 

గలతీయులకు 3:28 => ఇందులో యూదుడని గీర్సుదేశసుథ్డని లేదు, దాసుడని సవ్తంతుర్డని లేదు, 

పురుషుడని సతరీ అని లేదు; యేసుకీర్సుత్నందు మీరందరును ఏకముగా ఉనాన్రు. 

గలతీయులకు 3:29 => మీరు కీర్సుత్ సంబంధులైతే ఆ పక్షమందు అబార్హాముయొకక్ 

సంతానమైయుండి వాగాద్న పర్కారము వారసులైయునాన్రు. 
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ఎఫెసీయులకు 1:3 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్ తండిర్యగు దేవుడు సుత్తింపబడును గాక. 

ఆయన కీర్సుత్నందు పరలోక విషయములలో ఆతమ్సంబంధమైన పర్తి ఆశీరావ్దమును 

మనకనుగర్హించెను. 

ఆదికాండము 22:3 => తెలల్వారినపుప్డు అబార్హాము లేచి తన గాడిదకు గంతకటిట్ తన పనివారిలో 

ఇదద్రిని తన కుమారుడగు ఇసాస్కును వెంటబెటుట్కొని దహనబలి కొరకు కటెట్లు చీలిచ్, లేచి దేవుడు 

తనతో చెపిప్న చోటికి వెళె ల్ను. 

ఆదికాండము 22:10 => అపుప్డు అబార్హాము తన కుమారుని వధించుటకు తన చెయియ్ చాపి కతిత్ 

పటుట్కొనగా 

ఆదికాండము 26:5 => ఏలయనగా అబార్హాము నా మాట విని నేను విధించిన దాని నా ఆజఞ్లను 

నా కటట్డలను నా నియమములను గైకొనెనని చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 2:30 => నీ యింటి వారును నీ పితరుని యింటివారును నా సనిన్ధిని యాజ 

కతవ్ము జరిగించుదురని యెహోవా ఆజఞ్ యిచిచ్యునన్ను ఇపుప్డు అది నా మనసుస్నకు కేవలము 

పర్తికూలమాయెనని ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. కావున యెహోవా 

వాకుక్ ఏదనగా ననున్ ఘనపరచువారిని నేను ఘనపరచుదును. ననున్ తృణీకరించువారు 

తృణీకారమొందుదురు. 

యిరిమ్యా 7:23 => ఏదనగానా మాటలు మీరు అంగీకరించినయెడల నేను మీకు 

దేవుడనైయుందును మీరు నాకు జనులైయుందురు ; మీకు కేష్మము కలుగునటుల్ నేను 

మీకాజాఞ్పించుచునన్ మారగ్మంతటియందు మీరు నడుచుకొనుడి. 

హెబీర్యులకు 11:1 => విశావ్సమనునది నిరీకిష్ంపబడువాటియొకక్ నిజ సవ్రూపమును, 

అదృశయ్మైనవి యునన్వనుటకు రుజువునైయునన్ది. 

హెబీర్యులకు 11:2 => దానినిబటిట్యే పెదద్లు సాక్షయ్ము పొందిరి. 

హెబీర్యులకు 11:3 => పర్పంచములు దేవుని వాకయ్మువలన నిరామ్ణమైనవనియు, అందునుబటిట్ 

దృశయ్మైనది కనబడెడు పదారథ్ములచే నిరిమ్ంపబడలేదనియు విశావ్సముచేత గర్హించుకొనుచునాన్ము. 
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హెబీర్యులకు 11:4 => విశావ్సమునుబటిట్ హేబెలు కయీనుకంటె శేర్షఠ్మైన బలి దేవునికి 

అరిప్ంచెను. దేవుడతని అరప్ణలనుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచిచ్నపుప్డు అతడు ఆ విశావ్సమునుబటిట్ 

నీతిమంతుడని సాక్షయ్ము పొందెను . అతడు మృతినొందియు ఆ విశావ్సము దావ్రా 

మాటలాడుచునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 11:5 => విశావ్సమునుబటిట్ హనోకు మరణము చూడకుండునటుల్ కొనిపోబడెను; 

అతడు కొనిపోబడక మునుపు దేవునికి ఇషుట్డైయుండెనని సాక్షయ్ము పొందెను; కాగా దేవుడతని 

కొనిపోయెను గనుక అతడు కనబడలేదు. 

హెబీర్యులకు 11:6 => విశావ్సము లేకుండ దేవునికి ఇషుట్డైయుండుట అసాధయ్ము; దేవునియొదద్కు 

వచుచ్వాడు ఆయన యునాన్డనియు, తనున్ వెదకువారికి ఫలము దయచేయువాడనియు నమమ్వలెను 

గదా. 

హెబీర్యులకు 11:7 => విశావ్సమునుబటిట్ నోవహు అదివరకు చూడని సంగతులనుగూరిచ్ 

దేవునిచేత హెచచ్రింపబడి భయభకుత్లు గలవాడై, తన యింటివారి రక్షణ కొరకు ఒక ఓడను సిదధ్ము 

చేసెను; అందువలన అతడు లోకముమీద నేరసాథ్పన చేసి విశావ్సమునుబటిట్ కలుగు నీతికి 

వారసుడాయెను. 

హెబీర్యులకు 11:8 => అబార్హాము పిలువబడినపుప్డు విశావ్సమునుబటిట్ ఆ పిలుపునకు లోబడి, 

తాను సావ్సథ్య్ముగా పొందనైయునన్ పర్దేశమునకు బయలువెళె ల్ను. మరియు ఎకక్డికి వెళల్వలెనో అది 

ఎరుగక బయలువెళె ల్ను 

హెబీర్యులకు 11:9 => విశావ్సమునుబటిట్ అతడును, అతనితో ఆ వాగాద్నమునకు సమాన 

వారసులైన ఇసాస్కు యాకోబు అనువారును, గుడారములలో నివసించుచు, అనుయ్ల దేశములో 

ఉనన్టుట్గా వాగద్తత్ దేశములో పరవాసులైరి.  

హెబీర్యులకు 11:10 => ఏలయనగా దేవుడు దేనికి శిలిప్యు నిరామ్ణకుడునై యునాన్డో, పునాదులు 

గల ఆ పటట్ణము కొరకు అబార్హాము ఎదురుచూచుచుండెను. 

హెబీర్యులకు 11:11 => విశావ్సమునుబటిట్ శారాయు వాగాద్నము చేసినవాడు నమమ్దగినవాడని 

యెంచుకొనెను గనుక తాను వయసుస్ గతించినదైనను గరభ్ము ధరించుటకు శకిత్పొందెను. 

Page  of 1522 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

హెబీర్యులకు 11:12 => అందుచేత మృతతులుయ్డైన ఆ యొకనినుండి , సంఖయ్కు 

ఆకాశనక్షతర్ములవలెను, సముదర్తీరమందలి లెకిక్ంపశకయ్ముకాని యిసుకవలెను సంతానము 

కలిగెను. 

హెబీర్యులకు 11:13 => వీరందరు ఆ వాగాద్నముల ఫలము అనుభవింపక పోయినను, 

దూరమునుండి చూచి వందనము చేసి, తాము భూమిమీద పరదేశులమును యాతిర్కులమునై 

యునాన్మని ఒపప్కొని, విశావ్సము గలవారై మృతినొందిరి. 

హెబీర్యులకు 11:14 => ఈలాగు చెపుప్వారు తమ సవ్దేశమును వెదకుచునాన్మని 

విశదపరచుచునాన్రు కారా? 

హె బీర్ యు ల కు 1 1 : 1 5 = > వా రు ఏ దే శ ము నుం డి వ చిచ్ రో ఆ దే శ ము ను 

జాఞ్పకమందుంచుకొనన్యెడల మరల వెళుల్టకు వారికి వీలుకలిగి యుండును. 

హెబీర్యులకు 11:16 => అయితే వారు మరి శేర్షఠ్మైన దేశమును, అనగా పరలోకసంబంధమైన 

దేశమును కోరుచునాన్రు. అందుచేత తాను వారి దేవుడనని అనిపించుకొనుటకు దేవుడు వారినిగూరిచ్ 

సిగుగ్పడడు; ఏలయనగా ఆయన వారికొరకు ఒక పటట్ణము సిదద్పరచియునాన్డు 

హెబీర్యులకు 11:17 => అబార్హాము శోధింపబడి విశావ్సమునుబటిట్ ఇసాస్కును బలిగా 

అరిప్ంచెను. 

హెబీర్యులకు 11:18 => ఎవడు ఆ వాగాద్నములు సంతోషముతో అంగీకరించెనో, ఇసాస్కువలన 

నైనది నీ సంతానమనబడును అని యెవనితో చెపప్బడెనో, ఆ అబార్హాము, మృతులను సహితము 

లేపుటకు దేవుడు శకిత్మంతుడని యెంచినవాడై, 

హెబీర్యులకు 11:19 => తన యేకకుమారుని అరిప్ంచి, ఉపమాన రూపముగా అతనిని 

మృతులలోనుండి మరల పొందెను. 

హెబీర్యులకు 11:20 => విశావ్సమునుబటిట్ ఇసాస్కు జరుగబోవు సంగతుల విషయమై యాకోబును 

ఏశావును ఆశీరవ్దించెను. 

హెబీర్యులకు 11:21 => విశావ్సమునుబటిట్ యాకోబు అవసానకాలమందు యోసేపు కుమారులలో 

ఒకొక్కక్ని ఆశీరవ్దించి తనచేతికఱ ఱ్ మొదలుమీద ఆనుకొని దేవునికి నమసాక్రము చేసెను. 
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హెబీర్యులకు 11:22 => యోసేపు తనకు అవసానకాలము సమీపించినపప్డు విశావ్సమునుబటిట్ 

ఇశార్యేలు కుమారుల నిరగ్మనమునుగూరిచ్ పర్శంసించి తన శలయ్ములనుగూరిచ్ వారికి ఆజాఞ్పించెను. 

హెబీర్యులకు 11:23 => మోషే పుటిట్నపుప్డు అతని తలిదండుర్లు ఆ శిశువు సుందరుడై యుండుట 

చూచి, విశావ్సమునుబటిట్ రాజాజఞ్కు భయపడక, మూడు మాసములు అతని దాచిపెటిట్రి. 

హెబీర్యులకు 11:24 => మోషే పెదద్వాడైనపుప్డు విశావ్సమునుబటిట్ ఐగుపుత్ ధనముకంటె 

కీర్సుత్విషయమైన నింద గొపప్ భాగయ్మని యెంచుకొని,  

హెబీర్యులకు 11:25 => అలప్కాలము పాపభోగము అనుభవించుటకంటె దేవుని పర్జలతో శర్మ 

అనుభవించుట మేలని యోచించి,  

హెబీర్యులకు 11:26 => ఫరో కుమారెత్ యొకక్ కుమారుడని అనిపించుకొనుటకు ఒపుప్కొనలేదు; 

ఏలయనగా అతడు పర్తిఫలముగా కలుగబోవు బహుమానమందు దృషిట్ యుంచెను. 

హెబీర్యులకు 11:27 => విశావ్సమునుబటిట్ అతడు అదృశుయ్డైనవానిని చూచుచునన్టుట్ 

సిథ్రబుదిధ్గలవాడై, రాజాగర్హమునకు భయపడక ఐగుపుత్ను విడిచిపోయెను. 

హెబీర్యులకు 11:28 => తొలిచూలు పిలల్లను నాశనము చేయువాడు ఇశార్యేలీయులను 

ముటట్కుండు నిమితత్ము అతడు విశావ్సమునుబటిట్ పసాక్ను, రకత్పోర్క్షణ ఆచారమును ఆచరించెను. 

హెబీర్యులకు 11:29 => విశావ్సమునుబటిట్ వారు పొడి నేలమీద నడిచినటుల్ ఎఱ ఱ్సముదర్ములో బడి 

నడచిపోయిరి. ఐగుపీత్యులు ఆలాగు చేయజూచి మునిగిపోయిరి. 

హెబీర్యులకు 11:30 => విశావ్సమునుబటిట్ యేడు దినములవరకు పర్దకిష్ణము చేయబడిన 

తరువాత యెరికో గోడలు కూలెను. 

హెబీర్యులకు 11:31 => విశావ్సమునుబటిట్ రాహాబను వేశయ్ వేగులవారిని సమాధానముగా 

చేరుచ్కొనినందున అవిధేయులతోపాటు నశింపకపోయెను. 

హెబీర్యులకు 11:32 => ఇకను ఏమి చెపుప్దును? గిదోయ్ను, బారాకు, సమోస్ను, యెఫాత్, దావీదు, 

సమూయేలను వారినిగూరిచ్యు, పర్వకత్లనుగూరిచ్యు వివరించుటకు సమయము చాలదు. 

హెబీర్యులకు 11:33 => వారు విశావ్సము దావ్రా రాజయ్ములను జయించిరి; నీతికారయ్ములను 

జరిగించిరి; వాగాద్నములను పొందిరి; సింహముల నోళల్ను మూసిరి; 
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హెబీర్యులకు 11:34 => అగిన్ బలమును చలాల్రిచ్రి; ఖడగ్ధారను తపిప్ంచుకొనిరి; బలహీనులుగా 

ఉండి బలపరచబడిరి; యుదధ్ములో పరాకర్మశాలులైరి; అనుయ్ల సేనలను పారదోలిరి. 

హెబీర్యులకు 11:35 => సతరీలు మృతులైన తమవారిని పునరుతాథ్నమువలన మరల పొందిరి. 

కొందరైతే మరి శేర్షఠ్మైన పునరుతాథ్నము పొందగోరి విడుదల పొందనొలల్క యాతనపెటట్బడిరి. 

హెబీర్యులకు 11:36 => మరికొందరు తిరసాక్రములను కొరడాదెబబ్లను, మరి బంధకములను 

ఖైదును అనుభవించిరి. 

హెబీర్యులకు 11:37 => రాళల్తో కొటట్బడిరి, రంపములతో కోయబడిరి, శోధింపబడిరి, ఖడగ్ముతో 

చంపబడిరి , గొఱ ఱ్చరమ్ములను మేకచరమ్ములను వేసికొని , దరిదుర్లైయుండి శర్మపడి 

హింసపొందుచు, 

హెబీర్యులకు 11:38 => అడవులలోను కొండలమీదను గుహలలోను సొరంగములలోను 

తిరుగులాడుచు సంచరించిరి. అటిట్వారికి ఈ లోకము యోగయ్మైనది కాదు. 

హెబీర్యులకు 11:39 => వీరందరు తమ విశావ్సము దావ్రా సాక్షయ్ము పొందినవారైనను. మనము 

లేకుండ సంపూరుణ్లు కాకుండు నిమితత్ము, 

హెబీర్యులకు 11:40 => దేవుడు మనకొరకు మరి శేర్షఠ్మైనదానిని ముందుగా సిదధ్పరచెను గనుక 

వీరు వాగాద్నఫలము అనుభవింపలేదు. 

ఆదికాండము 1:28 => దేవుడు వారిని ఆశీరవ్దించెను; ఎటల్నగా మీరు ఫలించి అభివృదిధ్పొంది 

విసత్రించి భూమిని నిండించి దానిని లోపరచుకొనుడి; సముదర్పు చేపలను ఆకాశ పకుష్లను 

భూమిమీద పార్కు పర్తి జీవిని ఏలుడని దేవుడు వారితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 12:2 => నినున్ గొపప్ జనముగా చేసి నినున్ ఆశీరవ్దించి నీ నామమును గొపప్ 

చేయుదును, నీవు ఆశీరావ్దముగా నుందువు. 

ఆదికాండము 26:3 => ఈ దేశమందు పరవాసివై యుండుము. నేను నీకు తోడైయుండి నినున్ 

ఆశీరవ్దించెదను; 
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ఆదికాండము 27:29 => జనములు నీకు దాసులగుదురు జనములు నీకు సాగిలపడుదురు నీ 

బంధుజనులకు నీవు ఏలికవై యుండుము నీ తలిల్ పుతుర్లు నీకు సాగిలపడుదురు నినున్ శపించువారు 

శపింపబడుదురు నినున్ దీవించువారు దీవింపబడుదురు గాక 

ఆదికాండము 28:3 => సరవ్శకిత్గల దేవుడు నినున్ ఆశీరవ్దించి నీవు అనేక జనములగునటుల్ నీకు 

సంతానాభివృదిధ్ కలుగజేసి నినున్ విసత్రింపజేసి నీవు పరవాసివైన దేశమును, అనగా దేవుడు 

అబార్హామునకిచిచ్న దేశమును నీవు సావ్సథ్య్ముగా చేసికొనునటుల్ 

ఆదికాండము 28:4 => ఆయన నీకు, అనగా నీకును నీతో కూడ నీ సంతానమునకును 

అబార్హామునకు అనుగర్హించిన ఆశీరావ్దమును దయచేయును గాక అని అతని దీవించి 

ఆదికాండము 28:14 => నీ సంతానము భూమిమీద లెకక్కు ఇసుక రేణువులవలెనగును; నీవు 

పడమటితటుట్ను తూరుప్తటుట్ను ఉతత్రపుతటుట్ను దకిష్ణపుతటుట్ను వాయ్పించెదవు, భూమియొకక్ 

వంశములనిన్యు నీ మూలముగాను నీ సంతానము మూలముగాను ఆశీరవ్దింపబడును. 

నిరగ్మకాండము 7:6 => మోషే అహరోనులు యెహోవా తమకు ఆజాఞ్పించినటుల్ చేసిరి, ఆలాగుననే 

చేసిరి. 

యోబు 19:25 => అయితే నా విమోచకుడు సజీవుడనియు, తరువాత ఆయన భూమిమీద 

నిలుచుననియు నేనెరుగుదును. 

కీరత్నలు 112:2 => వాని సంతతివారు భూమిమీద బలవంతులగుదురు యథారథ్వంతుల 

వంశపువారు దీవింపబడుదురు 

యెషయా 6:13 => దానిలో పదియవ భాగము మాతర్ము విడువబడినను అదియును 

నాశనమగును. సిందూర మసత్కివృక్షములు నరకబడిన తరువాత అది మిగిలియుండు మొదుద్వలె 

నుండును; అటిట్ మొదుద్నుండి పరిశుదధ్మైన చిగురు పుటుట్ను. 

యెషయా 61:9 => జనములలో వారి సంతతి తెలియబడును జనముల మధయ్ను వారి సంతానము 

పర్సిదిధ్నొందును వారు యెహోవా ఆశీరవ్దించిన జనమని వారిని చూచినవారందరు ఒపుప్కొందురు  
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యిరిమ్యా 4:2 => సతయ్మునుబటిట్యు నాయ్యమునుబటిట్యు నీతినిబటిట్యు యెహోవా జీవముతోడని 

పర్మాణము చేసినయెడల జనములు ఆయనయందు తమకు ఆశీరావ్దము కలుగుననుకొందురు, 

ఆయనయందే అతిశయపడుదురు. 

యిరిమ్యా 33:14 => యెహోవా వాకుక్ ఇదే ఇశార్యేలు వంశసుథ్లనుగూరిచ్యు యూదా 

వంశసుథ్లనుగూరిచ్యు నేను చెపిప్న మంచిమాట నెరవేరుచ్ దినములు వచుచ్చునన్వి. 

హగగ్యి 2:7 => నేను అనయ్జనులనందరిని కదలింపగా అనయ్జనులందరి యొకక్ యిషట్వసుత్వులు 

తేబడును; నేను ఈ మందిరమును మహిమతో నింపుదును; ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

వాకుక్. 

మతత్యి 1:1 => అబార్హాము కుమారుడగు దావీదు కుమారుడైన యేసుకీర్సుత్ వంశావళి. 

మతత్యి 8:11 => అనేకులు తూరుప్నుండియు పడమటనుండియు వచిచ్ అబార్హాముతో కూడను, 

ఇసాస్కుతో కూడను, యాకోబుతో కూడను, పరలోకరాజయ్మందు కూరుచ్ందురు గాని 

మారుక్ 4:31 => అది ఆవగింజను పోలియునన్ది. ఆవగింజ భూమిలో వితత్బడినపుప్డు 

భూమిమీదనునన్ వితత్నములనిన్టికంటె చినన్దే గాని 

లూకా 1:42 => సతరీలలో నీవు ఆశీరవ్దింపబడినదానవు నీ గరభ్ఫలమును ఆశీరవ్దింపబడును  

లూకా 1:55 => ఆయన తన సేవకుడైన ఇశార్యేలునకు సహాయము చేసెను. 

లూకా 1:72 => దీనినిగూరిచ్ ఆయన ఆదినుండి తన పరిశుదధ్ పర్వకత్ల నోట పలికించెను.  

లూకా 7:19 => అంతట యోహాను తన శిషుయ్లలో ఇదద్రిని పిలిచి రాబోవువాడవు నీవేనా? మేము 

మరియొకని కొరకు కనిపెటట్వలెనా? అని అడుగుటకు వారిని పర్భువు నొదద్కు పంపెను. 

లూకా 24:27 => మోషేయు సమసత్ పర్వకత్లును మొదలుకొని లేఖనములనిన్టిలో తనున్గూరిచ్న 

వచనముల భావము వారికి తెలిపెను. 

లూకా 24:44 => అంతట ఆయన మోషే ధరమ్శాసత్రములోను పర్వకత్ల గర్ంథములలోను, 

కీరత్నలలోను ననున్గూరిచ్ వార్యబడినవనిన్యు నెరవేరవలెనని నేను మీయొదద్ ఉండినపుప్డు మీతో 

చెపిప్న మాటలు నెరవేరినవని వారితో చెపెప్ను 
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యోహాను 1:17 => ధరమ్శాసత్రము మోషేదావ్రా అను గర్హింపబడెను; కృపయు సతయ్మును 

యేసుకీర్సుత్దావ్రా కలిగెను. 

యోహాను 1:45 => ఫిలిపుప్ నతనయేలును కనుగొని ధరమ్శాసత్రములో మోషేయు పర్వకత్లును 

ఎవరినిగూరిచ్ వార్సిరో ఆయనను కనుగొంటిమి; ఆయన యోసేపు కుమారుడైన నజరేయుడగు యేసు 

అని అతనితో చెపెప్ను. 

యోహాను 5:46 => అతడు ననున్గూరిచ్ వార్సెను గనుక మీరు మోషేను నమిమ్నటట్యిన ననున్ను 

నముమ్దురు. 

యోహాను 8:56 => మీ తండిర్యైన అబార్హాము నా దినము చూతునని మిగుల ఆనందించెను; అది 

చూచి సంతోషించెను అనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:32 => దేవుడు యేసును లేపి, పితరులకు చేసిన వాగాద్నమును మన 

పిలల్లకు నెరవేరిచ్యునాన్డని మేమును మీకు సువారత్ పర్కటించుచునాన్ము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:17 => పడిపోయిన దావీదు గుడారమును తిరిగి కటెట్దను దాని 

పాడైనవాటిని తిరిగికటిట్ దానిని నిలువబెటెట్దనని అనాదికాలమునుండి ఈ సంగతులను తెలియ  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:6 => ఇపుప్డైతే దేవుడు మన పితరులకు చేసిన వాగాద్నము విషయమైన 

నిరీక్షణనుగూరిచ్ నేను విమరిశ్ంపబడుటకు నిలిచియునాన్ను. 

రోమీయులకు 4:13 => అతడు లోకమునకు వారసుడగునను వాగాద్నము అబార్హామునకైనను అతని 

సంతానమునకైనను ధరమ్శాసత్రమూలముగా కలుగలేదు గాని విశావ్సమువలననైన నీతిమూలముగానే 

కలిగెను. 

2 కొరిందీయులకు 1:20 => దేవుని వాగాద్నములు ఎనిన్యైనను అనిన్యు కీర్సుత్నందు 

అవుననన్టుట్గానే యునన్వి గనుక మనదావ్రా దేవునికి మహిమ కలుగుటకై అవి ఆయన వలన 

నిశచ్యములై యునన్వి. 

గలతీయులకు 3:14 => ఇందునుగూరిచ్ మార్నుమీద వేర్లాడిన పర్తివాడును శాపగర్సుత్డు అని 

వార్యబడియునన్ది. 
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హెబీర్యులకు 2:16 => ఏలయనగా ఆయన ఎంతమాతర్మును దేవదూతల సవ్భావమును 

ధరించుకొనక, అబార్హాము సంతాన సవ్భావమును ధరించుకొనియునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 7:6 => వారితో సంబంధించిన వంశావళి లేనివాడైన మెలీక్సెదెకు అబార్హాము నొదద్ 

పదియవ వంతు పుచుచ్కొని వాగాద్నములను పొందినవానిని ఆశీరవ్దించెను. 

హెబీర్యులకు 11:8 => అబార్హాము పిలువబడినపుప్డు విశావ్సమునుబటిట్ ఆ పిలుపునకు లోబడి, 

తాను సావ్సథ్య్ముగా పొందనైయునన్ పర్దేశమునకు బయలువెళె ల్ను. మరియు ఎకక్డికి వెళల్వలెనో అది 

ఎరుగక బయలువెళె ల్ను 

వచనము 19 

తరువాత అబార్హాము తన పనివారియొదద్కు తిరిగిరాగా వారు లేచి అందరును కలిసి బెయేరె ష్బాకు 

వెళి ల్రి. అబార్హాము బెయేరె ష్బాలో నివసించెను. 

ఆదికాండము 22:5 => తన పని వారితో మీరు గాడిదతో ఇకక్డనే ఉండుడి; నేనును ఈ 

చినన్వాడును అకక్డికి వెళి ల్ (దేవునికి) మొర్కిక్ మరల మీయొదద్కు వచెచ్దమని చెపిప్ 

ఆదికాండము 21:31 => అకక్డ వారిదద్రు అటుల్ పర్మాణము చేసికొనినందున ఆ చోటు బెయేరె ష్బా 

అనబడెను. 

యెహోషువ 15:28 => షేమ మోలాదా హసరగ్దాద్ హెషోమ్ను 

నాయ్యాధిపతులు 20:1 => అంతట ఇశార్యేలీయులందరు బయలుదేరి దాను మొదలుకొని 

బెయేరె ష్బావరకును గిలాదుదేశము వరకును వారి సమాజము ఏకమనసుస్ కలిగి మిసాప్లో యెహోవా 

సనిన్ధిని కూడెను. 

ఆదికాండము 21:14 => కాబటిట్ తెలల్వారినపుప్డు అబార్హాము లేచి ఆహారమును నీళల్ తితిత్ని తీసికొని 

ఆ పిలల్వానితోకూడ హాగరునకు అపప్గించి ఆమె భుజము మీద వాటిని పెటిట్ ఆమెను పంపివేసెను. 

ఆమె వెళి ల్ బెయేరె ష్బా అరణయ్ములో ఇటు అటు తిరుగుచుండెను.  

Page  of 1529 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

ఆదికాండము 26:24 => ఆ రాతిర్యే యెహోవా అతనికి పర్తయ్క్షమై నేను నీ తండిర్యైన అబార్హాము 

దేవుడను, నేను నీకు తోడైయునాన్ను గనుక భయపడకుము; నా దాసుడైన అబార్హామునుబటిట్ నినున్ 

ఆశీరవ్దించి నీ సంతానమును విసత్రింప చేసెదనని చెపెప్ను. 

వచనము 20 

ఆ సంగతులు జరిగిన తరువాత అబార్హామునకు తెలుపబడినదేమనగా మిలాక్ అను ఆమెయు నీ 

సహోదరుడగు నాహోరునకు పిలల్లను కనెను. 

సామెతలు 25:25 => దపిప్గొనినవానికి చలల్ని నీరు ఎటుల్ండునో దూరదేశమునుండి వచిచ్న 

శుభసమాచారము అటుల్ండును. 

ఆదికాండము 11:29 => అబార్మును నాహోరును వివాహము చేసికొనిరి. అబార్ము భారయ్ పేరు 

శారయి; నాహోరు భారయ్ పేరు మిలాక్, ఆమె మిలాక్కును ఇసాక్కును తండిర్యైన హారాను కుమారెత్. 

ఆదికాండము 24:15 => అతడు మాటలాడుట చాలింపకముందే అబార్హాము సహోదరుడైన 

నాహోరు భారయ్యగు మిలాక్ కుమారుడైన బెతూయేలుకు పుటిట్న రిబాక్ కడవ భుజము మీద 

పెటుట్కొనివచెచ్ను. 

ఆదికాండము 24:24 => అందుకామె నేను నాహోరుకు మిలాక్కనిన కుమారుడగు బెతూయేలు 

కుమారెత్ననెను. 

ఆదికాండము 11:26 => తెరహు డెబబ్ది యేండుల్ బర్దికి అబార్మును నాహోరును హారానును కనెను. 

ఆదికాండము 24:10 => అతడు తన యజమానుని ఒంటెలలో పది ఒంటెలను తన యజమానుని 

ఆసిత్లో శేర్షట్మైన నానా విధములగు వసుత్వులను తీసికొనిపోయెను. అతడు లేచి అరామన్హరాయిము 

లోనునన్ నాహోరు పటట్ణము చేరి 

ఆదికాండము 24:24 => అందుకామె నేను నాహోరుకు మిలాక్కనిన కుమారుడగు బెతూయేలు 

కుమారెత్ననెను. 
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ఆదికాండము 31:53 => అబార్హాము దేవుడు నాహోరు దేవుడు వారి తండిర్ దేవుడు మనమధయ్ 

నాయ్యము తీరుచ్నని చెపెప్ను. అపుప్డు యాకోబు తన తండిర్యైన ఇసాస్కు భయపడిన దేవుని తోడని 

పర్మాణము చేసెను 

ఆదికాండము 24:4 => నా సవ్దేశమందునన్ నా బంధువులయొదద్కు వెళి ల్ ఇసాస్కను నా కుమారునికి 

భారయ్ను తెచుచ్నటుల్ ఆకాశముయొకక్ దేవుడును భూమియొకక్ దేవుడునైన యెహోవా తోడని నీచేత 

పర్మాణము చేయించెదననెను. 

ఆదికాండము 28:2 => నీవు లేచి పదద్నరాములోనునన్ నీ తలిల్కి తండిర్యైన బెతూయేలు ఇంటికి వెళి ల్ 

అకక్డ నీ తలిల్ సహోదరుడగు లాబాను కుమారెత్లలో ఒకదానిని వివాహము చేసికొనుమని యతనికి 

ఆజాఞ్పించి 

ఆదికాండము 29:1 => యాకోబు బయలుదేరి తూరుప్ జనుల దేశమునకు వెళె ల్ను. 

యోబు 1:1 => ఊజు దేశమునందు యోబు అను ఒక మనుషుయ్డుండెను. అతడు 

యథారథ్వరత్నుడును , నాయ్యవంతుడునై దేవునియందు భయభకుత్లు కలిగి చెడుతనము 

విసరిజ్ంచినవాడు. 

వచనము 21 

వారు ఎవరెవరనగా అతని జేయ్షట్కుమారుడైన ఊజు, ఇతని తముమ్డైన బూజు, అరాము తండిర్యైన 

కెమూయేలు, 

యోబు 1:1 => ఊజు దేశమునందు యోబు అను ఒక మనుషుయ్డుండెను. అతడు 

యథారథ్వరత్నుడును , నాయ్యవంతుడునై దేవునియందు భయభకుత్లు కలిగి చెడుతనము 

విసరిజ్ంచినవాడు. 

యోబు 32:2 => అపుప్డు రాము వంశసుథ్డును బూజీయుడును బరకెయేలు కుమారుడునగు 

ఎలీహు, యోబు దేవునికంటె తానే నీతిమంతుడైనటుల్ చెపుప్కొనుట చూచి ఆతనిమీద బహుగా 

కోపగించెను. 
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ఆదికాండము 24:10 => అతడు తన యజమానుని ఒంటెలలో పది ఒంటెలను తన యజమానుని 

ఆసిత్లో శేర్షట్మైన నానా విధములగు వసుత్వులను తీసికొనిపోయెను. అతడు లేచి అరామన్హరాయిము 

లోనునన్ నాహోరు పటట్ణము చేరి 

సంఖాయ్కాండము 23:7 => అపుప్డు బిలాము ఉపమానరీతిగా ఇటల్నెను అరామునుండి బాలాకు 

తూరుప్ పరవ్తములనుండి మోయాబురాజు ననున్ రపిప్ంచి రముమ్; నా నిమితత్ము యాకోబును 

శపింపుము రముమ్; ఇశార్యేలును భయపెటట్వలెను అనెను. 

కీరత్నలు 60:1 => దేవా, మముమ్ విడనాడియునాన్వు మముమ్ చెదరగొటిట్యునాన్వు నీవు కోపపడితివి 

మముమ్ మరల బాగుచేయుము. 

కీరత్నలు 60:2 => నీవు దేశమును కంపింపజేసియునాన్వు దానిని బదద్లుచేసియునాన్వు అది 

వణకుచునన్ది అది పడిపోయిన చోటులు బాగుచేయుము. 

కీరత్నలు 60:3 => నీ పర్జలకు నీవు కఠిన కారయ్ములు చేసితివి తూలునటుల్ చేయు మదయ్మును మాకు 

తార్గించితివి 

కీరత్నలు 60:4 => సతయ్ము నిమితత్ము ఎతిత్ పటుట్టకై నీయందు భయభకుత్లుగలవారికి నీవొక 

ధవ్జము నిచిచ్యునాన్వు.(సెలా.) 

కీరత్నలు 60:5 => నీ పిర్యులు విమోచింపబడునటుల్ నీ కుడిచేత ననున్ రకిష్ంచి నాకుతత్రమిముమ్ 

కీరత్నలు 60:6 => తన పరిశుదధ్తతోడని దేవుడు మాట యిచిచ్యునాన్డు నేను పర్హరిష్ంచెదను 

షెకెమును పంచిపెటెట్దను సుకోక్తు లోయను కొలిపించెదను.  

కీరత్నలు 60:7 => గిలాదు నాది మనషే ష్ నాది ఎఫార్యిము నాకు శిరసాత్ర్ణము యూదా నా 

రాజదండము. 

కీరత్నలు 60:8 => మోయాబు నేను కాళుల్ కడుగుకొను పళె ల్ము ఎదోముమీద నా చెపుప్ 

విసరివేయుదును ఫిలిషిత్యా, ననున్గూరిచ్ ఉతాస్హధవ్ని చేయుము.  

కీరత్నలు 60:9 => కోటగల పటట్ణములోనికి ననెన్వడు తోడుకొనిపోవును? ఎదోములోనికి ననెన్వడు 

నడిపించును? 
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కీరత్నలు 60:10 => దేవా, నీవు మముమ్ విడనాడియునాన్వు గదా? దేవా, మా సేనలతోకూడ నీవు 

బయలుదేరుట మానియునాన్వు గదా? 

కీరత్నలు 60:11 => మనుషుయ్ల సహాయము వయ్రథ్ము శతుర్వులను జయించుటకు మాకు సహాయము 

దయచేయుము. 

కీరత్నలు 60:12 => దేవునివలన మేము శూరకారయ్ములు జరిగించెదము మా శతుర్వులను 

అణగదొర్కుక్వాడు ఆయనే. 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:14 => వీరు హూరీ అనువానికి పుటిట్న అబీహాయిలు కుమారులు. ఈ 

హూరీ యరోయకు యారోయ గిలాదునకు గిలాదు మిఖాయేలునకు మిఖాయేలు యెషీషైకి యెషీషై 

యహదోకు యహదో బూజునకు పుటిట్రి. 

యిరిమ్యా 25:20 => సమసత్మైన మిశిర్త జనులును ఊజు దేశపు రాజులందరును ఫిలిషీత్యుల 

దేశపు రాజులందరును అషెక్లోనును, గాజయును, ఎకోర్నును అషోడ్దు శేషపువారును 

యిరిమ్యా 25:23 => దదానీయులును తేమానీయులును బూజీయులును గడ డ్పుపర్కక్లను 

కతిత్రించుకొనువారందరును 

వచనము 22 

కెసెదు, హజో, షిలాద్షు, యిదాల్పు, బెతూయేలు. బెతూయేలు రిబాక్ను కనెను. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 23 

ఆ యెనిమిదిమందిని మిలాక్ అబార్హాము సహోదరుడగు నాహోరునకు కనెను. 

ఆదికాండము 24:15 => అతడు మాటలాడుట చాలింపకముందే అబార్హాము సహోదరుడైన 

నాహోరు భారయ్యగు మిలాక్ కుమారుడైన బెతూయేలుకు పుటిట్న రిబాక్ కడవ భుజము మీద 

పెటుట్కొనివచెచ్ను. 

ఆదికాండము 24:24 => అందుకామె నేను నాహోరుకు మిలాక్కనిన కుమారుడగు బెతూయేలు 

కుమారెత్ననెను. 
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ఆదికాండము 24:47 => అపుప్డు నేను నీవు ఎవరి కుమారెత్వని యడిగినందుకు ఆమె మిలాక్ 

నాహోరునకు కనిన కుమారుడగు బెతూయేలు కుమారెత్నని చెపిప్నపుప్డు, నేనామె ముకుక్కు 

కమిమ్యును ఆమెచేతులకు కడియములను పెటిట్ 

ఆదికాండము 25:20 => ఇసాస్కు పదద్నరాములో నివసించు సిరియావాడైన బెతూయేలు 

కుమారెత్యును సిరియావాడైన లాబాను సహోదరియునైన రిబాక్ను పెండిల్ చేసికొనన్పుప్డు నలుబది 

సంవతస్రములవాడు. 

ఆదికాండము 28:2 => నీవు లేచి పదద్నరాములోనునన్ నీ తలిల్కి తండిర్యైన బెతూయేలు ఇంటికి వెళి ల్ 

అకక్డ నీ తలిల్ సహోదరుడగు లాబాను కుమారెత్లలో ఒకదానిని వివాహము చేసికొనుమని యతనికి 

ఆజాఞ్పించి 

ఆదికాండము 28:5 => యాకోబును పంపివేసెను. అతడు పదద్నరాములోనునన్ సిరియావాడగు 

బెతూయేలు కుమారుడును, యాకోబు ఏశావుల తలిల్యగు రిబాక్ సహోదరుడునైన లాబానునొదద్కు 

వెళె ల్ను. 

ఆదికాండము 24:51 => ఇదిగో రిబాక్ నీ యెదుట నునన్ది, ఆమెను తీసికొనిపొముమ్; యెహోవా 

సెలవిచిచ్న పర్కారము ఈమె నీ యజమానుని కుమారునికి భారయ్ అగును గాకని ఉతత్రమిచిచ్రి. 

ఆదికాండము 24:60 => వారు రిబాక్తో మా సహోదరీ, నీవు వేలవేలకు తలిల్వగుదువు గాక, నీ 

సంతతివారు తమ పగవారి గవినిని సావ్ధీనపరచుకొందురు గాక అని ఆమెను దీవింపగా 

ఆదికాండము 24:67 => ఇసాస్కు తలిల్యైన శారా గుడారములోనికి ఆమెను తీసికొనిపోయెను. అటుల్ 

అతడు రిబాక్ను పరిగర్హింపగా ఆమె అతనికి భారయ్ ఆయెను; అతడు ఆమెను పేర్మించెను. అపుప్డు 

ఇసాస్కు తన తలిల్ విషయమై దుఃఖనివారణ పొందెను. 

రోమీయులకు 9:10 => అంతేకాదు; రిబాక్ మన తండిర్యైన ఇసాస్కు అను ఒకనివలన 

గరభ్వతియైనపుప్డు, 

ఆదికాండము 24:48 => నా తలవంచి యెహోవాకు మొర్కిక్, అబార్హామను నా యజమానుని 

దేవుడైన యెహోవాను సోత్తర్ము చేసితిని; ఏలయనగా ఆయన నా యజమానుని యొకక్ సహోదరుని 

కుమారెత్ను అతని కుమారునికి తీసికొనునటుల్ సరియైన మారగ్మందు ననున్ నడిపించెను. 
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వచనము 24 

మరియు రయూమా అను అతని, ఉపపతిన్యు తెబహును, గహమును తహషును మయకాను కనెను. 

ఆదికాండము 16:3 => కాబటిట్ అబార్ము కనాను దేశములో పదియేండుల్ కాపురమునన్ తరువాత 

అబార్ము భారయ్యైన శారయి తన దాసియైన హాగరను ఐగుపీత్యురాలిని తీసికొని తన పెనిమిటియైన 

అబార్మునకు భారయ్గా ఉండునటుల్ అతనికిచెచ్ను. 

ఆదికాండము 25:6 => అబార్హాము తన ఉపపతున్ల కుమారులకు బహుమానములిచిచ్, తాను 

సజీవుడై యుండగానే తన కుమారుడగు ఇసాస్కు నొదద్నుండి తూరుప్తటుట్గా తూరుప్దేశమునకు వారిని 

పంపివేసెను. 

సామెతలు 15:25 => గరివ్షు ఠ్ల యిలుల్ యెహోవా పెరికివేయును విధవరాలి పొలిమేరను ఆయన 

సాథ్పించును. 

ఆదికాండము 30:4 => తన దాసియైన బిలాహ్ను అతనికి భారయ్గా ఇచెచ్ను. యాకోబు ఆమెతో పోగా 

నాయ్యాధిపతులు 8:31 => షెకెములోనునన్ అతని ఉపపతిన్యు అతనికొక కుమారుని కనగా 

గిదోయ్ను వానికి అబీమెలెకను పేరు పెటెట్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 19:1 => ఇశార్యేలీయులకు రాజులేని దినములలో లేవీయుడైన యొకడు 

ఎఫార్యిమీయుల మనయ్పు ఉతత్రభాగమున పరదేశిగా నివసించుచుండెను. అతడు యూదా 

బేతెల్హేములోనుండి ఒక సతరీని తనకు ఉపపతిన్గా తెచుచ్కొనగా 
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వచనము 1 

శారా జీవించిన కాలము, అనగా శారా బర్దికిన యేండుల్ నూట ఇరువదియేడు. 

ఆదికాండము 17:17 => అపుప్డు అబార్హాము సాగిలపడి నవివ్ నూరేండల్ వానికి సంతానము 

కలుగునా? తొంబది యేండల్ శారా కనునా? అని మనసుస్లో అనుకొనెను. 

ఆదికాండము 25:1 => అబార్హాము మరల ఒక సతరీని వివాహము చేసికొనెను, ఆమె పేరు కెతూరా. 

వచనము 2 

శారా కనాను దేశమందలి హెబోర్నను కిరయ్తరాబ్లో మృతిబొందెను; అపుప్డు అబార్హాము శారా 

నిమితత్ము అంగలారుచ్టకును ఆమెనుగూరిచ్ యేడుచ్టకును వచెచ్ను. 

ఆదికాండము 23:19 => ఆ తరువాత అబార్హాము కనాను దేశములో హెబోర్నను 

మమేర్యెదుటనునన్ మకేప్లా పొలము గుహలో తన భారయ్యైన శారాను పాతిపెటెట్ను. 

ఆదికాండము 13:18 => అపుప్డు అబార్ము తన గుడారము తీసి హెబోర్నులోని మమేర్ దగగ్రనునన్ 

సింధూరవృక్ష వనములో దిగి అకక్డ యెహోవాకు బలిపీఠమును కటెట్ను. 

సంఖాయ్కాండము 13:22 => వారు దకిష్ణదికుక్న పర్యాణముచేసి హెబోర్నుకు వచిచ్రి. అకక్డ 

అనాకీయులు అహీమాను షేషయి తలమ్యి అనువారుండిరి. ఆ హెబోర్ను ఐగుపుత్లోని సోయనుకంటె 

ఏడేండుల్ ముందుగా కటట్బడెను. 

యెహోషువ 10:39 => దానిని దాని రాజును దాని సమసత్ పురములను పటుట్కొని కతిత్వాతను 

హతము చేసి దానిలోనునన్ వారినందరిని నిరూమ్లము చేసిరి. అతడు హెబోర్నుకు చేసినటుల్, లిబాన్కును 

దాని రాజునకును చేసినటుల్, అతడు దెబీరుకును దాని రాజునకును చేసెను. 

యెహోషువ 14:14 => కాబటిట్ హెబోర్ను యెఫునెన్ అను కెనెజీయుని కుమారుడైన కాలేబునకు 

నేటివరకు సావ్సథ్య్ముగా నునన్ది. 

యెహోషువ 14:15 => పూరవ్ము హెబోర్ను పేరు కిరయ్తరాబ్. అరాబ్ అనాకీయులలో గొపప్వాడు 

అపుప్డు దేశము యుదధ్ము లేకుండ నెమమ్దిగా ఉండెను. 
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యెహోషువ 20:7 => అపుప్డు వారు నఫాత్లీయుల మనయ్ములోని గలిలయలో కెదెషును, 

ఎఫార్యిమీయుల మనయ్మందలి షెకెమును, యూదా వంశసుథ్ల మనయ్మందలి హెబోర్నను 

కిరయ్తరాబ్ను పర్తిషఠ్పరచిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 1:10 => మరియు యూదా వంశసుథ్లు హెబోర్నులో నివసించిన 

కనానీయులమీదికి పోయి, షేషయిని అహీమానును తలమ్యిని హతము చేసిరి. 

1 సమూయేలు 20:31 => యెషష్యి కుమారుడు భూమిమీద బర్దుకునంత కాలము నీకైనను నీ 

రాజయ్మునకైనను సిథ్రత కలుగదు గదా; కాబటిట్ నీవు వరత్మానము పంపి అతనిని నా దగగ్రకు 

రపిప్ంచుము, నిజముగా అతడు మరణమునకరుహ్డని చెపెప్ను. 

2 సమూయేలు 2:11 => దావీదు హెబోర్నులో యూదావారిమీద ఏలినకాలమంతయు ఏడు 

సంవతస్రములు ఆరు మాసములు. 

2 సమూయేలు 5:3 => మరియు ఇశార్యేలువారి పెదద్లందరు హెబోర్నులో రాజునొదద్కు రాగా 

రాజైన దావీదు హెబోర్నులో యెహోవా సనిన్ధిని వారితో నిబంధన చేసెను గనుక ఇశార్యేలువారిమీద 

రాజగుటకై వారు దావీదునకు పటాట్భిషేకము చేసిరి. 

2 సమూయేలు 5:5 => హెబోర్నులో అతడు యూదా వారందరిమీద ఏడు సంవతస్రములు ఆరు 

మాసములు, యెరూషలేములో ఇశార్యేలు యూదాల వారందరిమీద ముపప్దిమూడు సంవతస్రములు 

పరిపాలన చేసెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:57 => అహరోను సంతతివారికి వచిచ్న పటట్ణములేవనగా 

ఆశర్యపటట్ణమైన హెబోర్ను లిబాన్ దాని గార్మములు, యతీత్రు ఎషె ట్మో దాని గార్మములు, 

ఆదికాండము 23:19 => ఆ తరువాత అబార్హాము కనాను దేశములో హెబోర్నను 

మమేర్యెదుటనునన్ మకేప్లా పొలము గుహలో తన భారయ్యైన శారాను పాతిపెటెట్ను. 

ఆదికాండము 27:41 => తన తండిర్ యాకోబుకిచిచ్న దీవెన నిమితత్ము ఏశావు అతనిమీద 

పగపటెట్ను. మరియు ఏశావు నా తండిర్నిగూరిచ్న దుఃఖదినములు సమీపముగా నునన్వి; అపుప్డు నా 

తముమ్డైన యాకోబును చంపెదననుకొనెను. 
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ఆదికాండము 50:10 => యెరాద్నునకు అవతలనునన్ ఆఠదు కళల్మునొదద్కు చేరి అకక్డ బహు 

ఘోరముగా అంగలారిచ్రి. అతడు తన తండిర్నిగూరిచ్ యేడు దినములు దుఃఖము సలిపెను. 

సంఖాయ్కాండము 20:29 => అహరోను చనిపోయెనని సరవ్సమాజము గర్హించినపుప్డు 

ఇశార్యేలీయుల కుటుంబికులందరును అహరోనుకొరకు ముపప్ది దినములు దుఃఖము సలిపిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 34:8 => ఇశార్యేలీయులు మోయాబు మైదానములలో మోషేనుబటిట్ 

ముపప్ది దినములు దుఃఖము సలుపగా మోషేనుగూరిచ్న దుఃఖము సలిపిన దినములు 

సమాపత్మాయెను. 

1 సమూయేలు 28:3 => సమూయేలు మృతిబొందగా ఇశార్యేలీయులు అతని గురించి విలాపము 

చేసి రామా అను అతని పటట్ణములో అతని పాతిపెటిట్యుండిరి. మరియు సౌలు కరణ్పిశాచము 

గలవారిని చిలల్ంగివారిని దేశములోనుండి వెళల్గొటిట్ యుండెను. 

2 సమూయేలు 1:12 => సౌలును యోనాతానును యెహోవా జనులును ఇశార్యేలు ఇంటివారును 

యుదధ్ములో కూలిరని వారినిగూరిచ్ దుఃఖపడుచు ఏడుచ్చు సాయంతర్ము వరకు ఉపవాసముండిరి. 

2 సమూయేలు 1:17 => యూదావారికి అభాయ్సము చేయవలెనని దావీదు సౌలును గూరిచ్యు 

అతని కుమారుడైన యోనాతానును గూరిచ్యు ధనురీ గ్తమొకటి చేసి దానినిబటిట్ విలాపము సలిపెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:25 => యిరీమ్యాయు యోషీయానుగూరిచ్ పర్లాపవాకయ్ము చేసెను, 

గాయకులందరును గాయకురాండర్ందరును తమ పర్లాపవాకయ్ములలో అతనిగూరిచ్ పలికిరి; 

నేటివరకు యోషీయానుగూరిచ్ ఇశార్యేలీయులలో ఆలాగు చేయుట వాడుక ఆయెను . 

పర్లాపవాకయ్ములలో అటిట్వి వార్యబడియునన్వి. 

యిరిమ్యా 22:10 => చనిపోయినవానిగూరిచ్ యేడవవదుద్, వానిగూరిచ్ అంగలారచ్వదుద్; 

వెళి ల్పోవుచునన్వానిగూరిచ్ బహు రోదనము చేయుడి. వాడు ఇకను తిరిగిరాడు, తన జనమ్భూమిని 

చూడడు. 

యిరిమ్యా 22:18 => కావున యోషీయా కుమారుడగు యెహోయాకీమను యూదా రాజునుగూరిచ్ 

యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు జనులు అయోయ్ నా సహోదరుడా, అయోయ్ సహోదరీ, అని 
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అతనిగూరిచ్ అంగలారచ్రు; అయోయ్ నా యేలినవాడా, అయోయ్, శోభావంతుడా; అని అతనికొరకు 

అంగలారచ్రు.  

యెహెజేక్లు 24:16 => నరపుతుర్డా, నీ కనున్ల కింపైన దానిని నీయొదద్నుండి ఒకక్దెబబ్తో 

తీసివేయబోవుచునాన్ను, నీవు అంగలారచ్వదుద్ ఏడువవదుద్ కనీన్రు విడువవదుద్. 

యెహెజేక్లు 24:17 => మృతులకై విలాపము చేయక నిశశ్బద్ముగా నిటూ ట్రుప్ విడువుము, నీ 

శిరోభూషణములు ధరించుకొని పాదరక్షలు తొడుగుకొనవలెను, నీ పెదవులు మూసికొనవదుద్ జనుల 

ఆహారము భుజింపవదుద్ 

యెహెజేక్లు 24:18 => ఉదయమందు జనులకు నేను పర్కటించితిని, సాయంతనమున నా భారయ్ 

చనిపోగా ఆయన నా కాజాఞ్పించినటుల్ మరునాటి ఉదయమున నేను చేసితిని.  

యోహాను 11:31 => గనుక యింటిలో మరియతో కూడ నుండి ఆమెను ఓదారుచ్చుండిన 

యూదులు మరియ తవ్రగా లేచి వెళుల్ట చూచి, ఆమె సమాధియొదద్ ఏడుచ్టకు అకక్డికి 

వెళుల్చునన్దనుకొని ఆమె వెంట వెళి ల్రి. 

యోహాను 11:35 => యేసు కనీన్ళుల్ విడిచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:2 => భకిత్గల మనుషుయ్లు సెత్ఫనును సమాధిచేసి అతనినిగూరిచ్ బహుగా 

పర్లాపించిరి. 

ఆదికాండము 25:1 => అబార్హాము మరల ఒక సతరీని వివాహము చేసికొనెను, ఆమె పేరు కెతూరా. 

ఆదికాండము 35:27 => అబార్హామును ఇసాస్కును పరదేశులైయుండిన మమేర్లో కిరయ్తరాబ్కు తన 

తండిర్యైన ఇసాస్కు నొదద్కు యాకోబు వచెచ్ను. అదే హెబోర్ను. 

ఆదికాండము 37:14 => అపుప్డతడు నీవు వెళిళ్ నీ సహోదరుల కేష్మమును మంద కేష్మమును 

తెలిసికొని నాకు వరత్మానము తెమమ్ని అతినితో చెపిప్ హెబోర్ను లోయలోనుండి అతని పంపెను. 

అతడు షెకెమునకు వచెచ్ను 

యెహోషువ 15:54 => యానీము బేతత్పూయ అఫెకా హుమాత్ కిరయ్తరాబ్ అను హెబోర్ను సీయోరు 

అనునవి, వాటి పలెల్లు పోగా తొమిమ్ది పటట్ణములు. 
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యెహోషువ 21:11 => యూదా వంశసుథ్ల మనయ్ములో వారికి కిరయ్తరాబ్, అనగా హెబోర్ను నిచిచ్రి. 

ఆ అరాబ్ అనాకు తండిర్ దాని చుటుట్నునన్ పొలమును వారికిచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:10 => జొరాయ్, అయాయ్లోను, హెబోర్ను అను యూదా బెనాయ్మీను 

పర్దేశములందుండు పార్కార పురములను కటిట్ంచి 

లూకా 8:52 => ఏడవ్వదుద్, ఆమె నిదిర్ంచుచునన్దే గాని చనిపోలేదని చపెప్ను. 

వచనము 3 

తరువాత అబార్హాము మృతిబొందిన తన భారయ్ యెదుటనుండి లేచి హేతు కుమారులను చూచి 

ఆదికాండము 23:5 => హేతు కుమారులు అయాయ్ మా మాట వినుము. నీవు మా మధయ్ను 

మహారాజవై యునాన్వు;  

ఆదికాండము 23:7 => అపుప్డు అబార్హాము లేచి ఆ దేశపు పర్జలైన హేతు కుమారులకు సాగిలపడి  

ఆదికాండము 10:15 => కనాను తన పర్థమ కుమారుడగు సీదోనును హేతును యెబూసీయులను 

అమోరీయులను గిరాగ్షీయులను 

ఆదికాండము 25:10 => అబార్హాము హేతు కుమారులయొదద్ కొనిన పొలములోనే అబార్హామును 

అతని భారయ్యైన శారాయును పాతిపెటట్బడిరి. 

ఆదికాండము 27:46 => మరియు రిబాక్ ఇసాస్కుతో హేతు కుమారెత్లవలన నా పార్ణము విసికినది. 

ఈ దేశసుథ్రాండర్యిన హేతు కుమారెత్లలో వీరివంటి ఒకదానిని యాకోబు పెండిల్ చేసికొనినయెడల నా 

బర్దుకువలన నాకేమి పర్యోజనమనెను. 

ఆదికాండము 49:30 => హితీత్యుడైన ఎఫోర్ను భూమియందునన్ గుహలో నా తండుర్లయొదద్ ననున్ 

పాతిపెటుట్డి. ఆ గుహ కనాను దేశమందలి మమేర్ యెదుటనునన్ మకేప్లా పొలములో ఉనన్ది. 

అబార్హాము దానిని ఆ పొలమును హితీత్యుడగు ఎఫోర్నుయొదద్ శమ్శానభూమి కొరకు సావ్సథ్య్ముగా 

కొనెను. 

Page  of 1541 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

1 సమూయేలు 26:6 => అపుప్డు దావీదు పాళెములోనికి సౌలు దగగ్రకు నాతోకూడ ఎవరు వతుత్రని 

హితీత్యుడైన అహీమెలెకును సెరూయా కుమారుడును యోవాబునకు సహోదరుడునగు అబీషైని 

నడుగగా నీతోకూడ నేనే వతుత్నని అబీషై యనెను. 

2 సమూయేలు 23:39 => హితీత్యుడైన ఊరియా. వారందరు ముపప్ది యేడుగురు. 

ఆదికాండము 49:31 => అకక్డనే వారు అబార్హామును అతని భారయ్యైన శారాను పాతిపెటిట్రి; 

అకక్డనే ఇసాస్కును అతని భారయ్యైన రిబాక్ను పాతి పెటిట్రి; అకక్డనే నేను లేయాను పాతిపెటిట్తిని. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:13 => కనాను తన జేయ్షఠ్కుమారుడైన సీదోనును హేతును కనెను. 

వచనము 4 

మీ మధయ్ నేను పరదేశినిగాను పరవాసినిగాను ఉనాన్ను. మృతిబొందిన నా భారయ్ నా కనున్లయెదుట 

ఉండకుండ, ఆమెను పాతిపెటుట్టకు మీతావున నా కొక శమ్శానభూమిని సావ్సథ్య్ముగా ఇయుయ్డని 

అడుగగా 

ఆదికాండము 17:8 => నీకును నీ తరువాత నీ సంతతికిని నీవు పరదేశివైయునన్ దేశమును, అనగా 

కనానను దేశమంతటిని నితయ్సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్ వారికి దేవుడనై యుందునని అతనితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 47:9 => యాకోబు నేను యాతర్చేసిన సంవతస్రములు నూట ముపప్ది, నేను 

జీవించిన సంవతస్రములు కొంచెము గాను దుఃఖసహితమైనవిగా ఉనన్వి. అవి నా పితరులు 

యాతర్చేసిన దినములలో వారు జీవించిన సంవతస్రములనిన్ కాలేదని ఫరోతో చెపిప్ 

లేవీయకాండము 25:23 => భూమిని శాశవ్త వికర్యము చేయకూడదు. ఆ భూమి నాదే, మీరు 

నాయొదద్ కాపురమునన్ పరదేశులు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:15 => మా పితరులందరివలెనే మేమును నీ సనిన్ధిని అతిథులమును 

పరదేశులమునై యునాన్ము , మా భూనివాసకాలము నీడయంత అసిథ్రము , సిథ్రముగా 

ఉనన్వాడొకడును లేడు 
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కీరత్నలు 39:12 => యెహోవా, నా పార్రథ్న ఆలంకిపుము నా మొఱ ఱ్కు చెవియొగుగ్ము నా కనీన్ళుల్ 

చూచి మౌనముగా నుండకుము నీ దృషిట్కి నేను అతిథివంటివాడను నా పితరులందరివలె నేను 

పరవాసినైయునాన్ను  

కీరత్నలు 105:12 => ఆ మాట యాకోబునకు కటట్డగాను ఇశార్యేలునకు నితయ్ నిబంధనగాను 

సిథ్రపరచియునాన్డు. 

కీరత్నలు 105:13 => వారు జనమునుండి జనమునకును ఒక రాజయ్మునుండి మరియొక 

రాజయ్మునకు తిరుగులాడుచుండగా 

కీరత్నలు 119:19 => నేను భూమిమీద పరదేశినైయునాన్ను నీ ఆజఞ్లను నాకు మరుగుచేయకుము. 

హెబీర్యులకు 11:9 => విశావ్సమునుబటిట్ అతడును, అతనితో ఆ వాగాద్నమునకు సమాన 

వారసులైన ఇసాస్కు యాకోబు అనువారును, గుడారములలో నివసించుచు, అనుయ్ల దేశములో 

ఉనన్టుట్గా వాగద్తత్ దేశములో పరవాసులైరి.  

హెబీర్యులకు 11:13 => వీరందరు ఆ వాగాద్నముల ఫలము అనుభవింపక పోయినను, 

దూరమునుండి చూచి వందనము చేసి, తాము భూమిమీద పరదేశులమును యాతిర్కులమునై 

యునాన్మని ఒపప్కొని, విశావ్సము గలవారై మృతినొందిరి. 

హెబీర్యులకు 11:14 => ఈలాగు చెపుప్వారు తమ సవ్దేశమును వెదకుచునాన్మని 

విశదపరచుచునాన్రు కారా? 

హె బీర్ యు ల కు 1 1 : 1 5 = > వా రు ఏ దే శ ము నుం డి వ చిచ్ రో ఆ దే శ ము ను 

జాఞ్పకమందుంచుకొనన్యెడల మరల వెళుల్టకు వారికి వీలుకలిగి యుండును. 

హెబీర్యులకు 11:16 => అయితే వారు మరి శేర్షఠ్మైన దేశమును, అనగా పరలోకసంబంధమైన 

దేశమును కోరుచునాన్రు. అందుచేత తాను వారి దేవుడనని అనిపించుకొనుటకు దేవుడు వారినిగూరిచ్ 

సిగుగ్పడడు; ఏలయనగా ఆయన వారికొరకు ఒక పటట్ణము సిదద్పరచియునాన్డు 

1 పేతురు 2:11 => పిర్యులారా, మీరు పరదేశులును యాతిర్కులునై యునాన్రు గనుక ఆతమ్కు 

విరోధముగా పోరాడు శరీరాశలను విసరిజ్ంచి, 
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ఆదికాండము 3:19 => నీవు నేలకు తిరిగి చేరువరకు నీ ముఖపు చెమట కారిచ్ ఆహారము తిందువు; 

ఏలయనగా నేలనుండి నీవు తీయబడితివి; నీవు మనేన్ గనుక తిరిగి మనైన్పోదువని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 49:30 => హితీత్యుడైన ఎఫోర్ను భూమియందునన్ గుహలో నా తండుర్లయొదద్ ననున్ 

పాతిపెటుట్డి. ఆ గుహ కనాను దేశమందలి మమేర్ యెదుటనునన్ మకేప్లా పొలములో ఉనన్ది. 

అబార్హాము దానిని ఆ పొలమును హితీత్యుడగు ఎఫోర్నుయొదద్ శమ్శానభూమి కొరకు సావ్సథ్య్ముగా 

కొనెను. 

ఆదికాండము 50:13 => అతని కుమారులు కనాను దేశమునకు అతని శవమును తీసికొనిపోయి 

మకేప్లా పొలమందునన్ గుహలో పాతిపెటిట్రి. దానిని ఆ పొలమును అబార్హాము తనకు శమ్శా 

నముకొరకు సావ్సథ్య్ముగానుండు నిమితత్ము మమేర్ యెదుట హితీత్యుడైన ఎఫోర్ను యెదద్ కొనెను 

యోబు 30:23 => మరణమునకు సరవ్జీవులకు నియమింపబడిన సంకేత సమాజమందిరమునకు 

నీవు ననున్ రపిప్ంచెదవని నాకు తెలియును. 

పర్సంగి 6:3 => ఒకడు నూరుమంది పిలల్లను కని దీరాఘ్యుషమ్ంతుడై చిరకాలము జీవించినను, 

అతడు సుఖానుభవము నెరుగకయు తగిన రీతిని సమాధి చేయబడకయు నుండినయెడల వాని 

గతికంటె పడిపోయిన పిండము యొకక్ గతి మేలని నేననుకొనుచునాన్ను 

పర్సంగి 12:5 => ఎతుత్ చోటులకు భయపడుదురు. మారగ్ములయందు భయంకరమైనవి కనబడును, 

బాదము వృక్షము పువువ్లు పూయును, మిడుత బరువుగా ఉండును, బుడ డ్బుడుసరకాయ పగులును, 

ఏలయనగా ఒకడు తన నితయ్మైన ఉనికిపటుట్నకు పోవుచునాన్డు. వాని నిమితత్ము పర్లాపించువారు 

వీధులలో తిరుగుదురు. 

పర్సంగి 12:7 => మనన్యినది వెనుకటివలెనే మరల భూమికి చేరును, ఆతమ్ దాని దయచేసిన 

దేవునియొదద్కు మరల పోవును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:5 => ఆయన ఇందులో అతనికి పాదము పటుట్నంత భూమినైనను 

సావ్సథ్య్ముగా ఇయయ్క, అతనికి కుమారుడు లేనపుప్డు అతనికిని, అతని తరువాత అతని 

సంతానమునకును దీనిని సావ్ధీనపరతునని అతనికి వాగాద్నము చేసెను. 
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ఆదికాండము 23:19 => ఆ తరువాత అబార్హాము కనాను దేశములో హెబోర్నను 

మమేర్యెదుటనునన్ మకేప్లా పొలము గుహలో తన భారయ్యైన శారాను పాతిపెటెట్ను. 

ఆదికాండము 15:15 => నీవు కేష్మముగా నీ పితరులయొదద్కు పోయెదవు; మంచి వృదాధ్పయ్మందు 

పాతిపెటట్బడుదువు. 

ఆదికాండము 37:1 => యాకోబు తన తండిర్ పరదేశవాసిగ ఉండిన కనాను దేశములో నివసించెను. 

నిరగ్మకాండము 6:4 => మరియు వారు పరవాసము చేసిన దేశమగు కనానుదేశమును 

వారికిచుచ్టకు నా నిబంధనను వారితో సిథ్రపరచితిని. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:23 => ఒరాన్ను రాజైన నా యేలినవాడు దాని తీసికొని తన దృషిట్కి 

అనుకూలమైనటుట్ చేయును గాక; ఇదిగో దహనబలులకు ఎదుద్లు కటెట్లకై నురిపిడి సామగిర్ 

నైవేదయ్మునకు గోధుమ పిండి; ఇదియంతయు నేనిచెచ్దనని దావీదుతో అనెను. 

యోహాను 11:39 => యేసు రాయి తీసివేయుడని చెపప్గా చనిపోయినవాని సహోదరియైన మారత్ 

పర్భువా, అతడు చనిపోయి నాలుగు దినములైనది గనుక ఇపప్టికి వాసనకొటుట్నని ఆయనతో చెపెప్ను. 

వచనము 5 

హేతు కుమారులు అయాయ్ మా మాట వినుము. నీవు మా మధయ్ను మహారాజవై యునాన్వు;  

ఆదికాండము 23:3 => తరువాత అబార్హాము మృతిబొందిన తన భారయ్ యెదుటనుండి లేచి హేతు 

కుమారులను చూచి 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:13 => కనాను తన జేయ్షఠ్కుమారుడైన సీదోనును హేతును కనెను. 

కీరత్నలు 107:41 => అటిట్ దరిదుర్ల బాధను పొగొటిట్ వారిని లేవనెతెత్ను వాని వంశమును మందవలె 

వృదిధ్చేసెను. 

వచనము 6 

మా శమ్శానభూములలో అతి శేర్షట్మైనదానియందు మృతిబొందిన నీ భారయ్ను పాతిపెటుట్ము; నీవు 

మృతిబొందిన నీ భారయ్ను పాతిపెటుట్నటుల్ మాలో తన శమ్శానభూమి ఇయయ్నొలల్నివాడు ఎవడును 

లేడని అబార్హాము కుతత్రమిచిచ్రి. 
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ఆదికాండము 18:12 => శారా నేను బలము ఉడిగిన దాననైన తరువాత నాకు సుఖము కలుగునా? 

నా యజమానుడును వృదుధ్డైయునాన్డు గదా అని తనలో నవువ్కొనెను. 

ఆదికాండము 24:18 => అందుకామె అయాయ్ తార్గుమని చెపిప్ తవ్రగా తన కడవనుచేతిమీదికి 

దించుకొని అతనికి దాహమిచెచ్ను. 

ఆదికాండము 24:35 => యెహోవా నా యజమానుని బహుగా ఆశీరవ్దించెను గనుక అతడు 

గొపప్వాడాయెను; అతనికి గొఱ ఱ్లను గొడల్ను వెండి బంగారములను దాసదాసీ జనమును ఒంటెలను 

గాడిదలను దయచేసెను. 

ఆదికాండము 31:35 => ఆమె తన తండిర్తో తమయదుట నేను లేవలేనందున తాము 

కోపపడకూడదు; నేను కడగానునాన్నని చెపెప్ను. అతడెంత వెదకినను ఆ విగర్హములు దొరకలేదు. 

ఆదికాండము 32:4 => మీరు నా పర్భువైన ఏశావుతో ఇంతవరకు నేను లాబానునొదద్ నివసించి 

యుంటిని;  

ఆదికాండము 32:5 => నాకు పశువులు గాడిదలు మందలు దాసదాసీ జనమును కలరు; నీ 

కటాక్షము నాయందు కలుగునటుల్గా నా పర్భువునకిది తెలియచేయనంపితినని నీ సేవకుడైన యాకోబు 

అనెనని చెపుప్డని వారి కాజాఞ్పించెను. 

ఆదికాండము 32:18 => నీవు ఇవి నీ సేవకుడైన యాకోబువి, ఇది నా పర్భువైన ఏశావు కొరకు 

పంపబడిన కానుక; అదిగో అతడు మా వెనుక వచుచ్చునాన్డని చెపుప్మని ఆజాఞ్పించెను. 

ఆదికాండము 42:10 => వారు లేదు పర్భువా, నీ దాసులమైన మేము ఆహారము కొనుటకే 

వచిచ్తివిు; 

ఆదికాండము 44:5 => దేనితో నా పర్భువు పానము చేయునో దేనివలన అతడు శకునములు 

చూచునో అది యిదే కదా? మీరు దీని చేయుటవలన కాని పని చేసితిరని వారితో చెపుప్మనెను. 

ఆదికాండము 44:8 => ఇదిగో మా గోనెల మూతులలో మాకు దొరికిన రూకలను కనాను 

దేశములోనుండి తిరిగి తీసికొనివచిచ్తివిు; నీ పర్భువు ఇంటిలోనుండి మేము వెండినైనను 

బంగారమునైనను ఎటుల్ దొంగిలుదుము? 
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నిరగ్మకాండము 32:22 => అహరోను నా యేలినవాడా, నీ కోపము మండనియయ్కుము. ఈ పర్జలు 

దురామ్రుగ్లను మాట నీవెరుగుదువు. 

రూతు 2:13 => అందుకు ఆమె నా యేలిన వాడా, నేను నీ పనికతెత్లలో ఒకదానను కాకపోయినను, 

నీవు ననాన్దరించి నీ దాసురాలినగు నాయందు పేర్మగలిగి మాటలాడితివి గనుక నాయెడల నీకు 

కటాక్షము కలుగనిమమ్ని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 21:22 => ఆ కాలమందు అబీమెలెకును అతని సేనాధిపతియైన ఫీకోలును 

అబార్హాముతో మాటలాడి నీవు చేయు పనులనిన్టిలోను దేవుడు నీకు తోడైయునాన్డు గనుక. 

యెషయా 45:14 => యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు ఐగుపీత్యుల కషాట్రిజ్తమును కూషు 

వరత్క లాభమును నీకు దొరుకును దీరఘ్దేహులైన సెబాయీయులును నీయొదద్కు వచిచ్ నీవారగుదురు 

వారు నీవెంట వచెచ్దరు సంకెళుల్ కటుట్కొని వచిచ్ నీ యెదుట సాగిలపడుదురు నిశచ్యముగా నీ మధయ్ 

దేవుడునాన్డు మరి ఏ దేవుడును లేడు ఆయన తపప్ ఏ దేవుడును లేడు అని చెపుప్చు నీకు వినన్పము 

చేసెదరు.  

1 యోహాను 3:1 => మనము దేవుని పిలల్లమని పిలువబడునటుల్ తండిర్ మనకెటిట్ 

పేర్మననుగర్హించెనొ చూడుడి; మనము దేవుని పిలల్లమే. ఈ హేతువుచేత లోకము మనలను 

ఎరుగదు, ఏలయనగా అది ఆయనను ఎరుగలేదు. 

1 యోహాను 3:2 => పిర్యులారా, యిపుప్డు మనము దేవుని పిలల్లమై యునాన్ము. మనమిక 

ఏమవుదుమో అది ఇంక పర్తయ్క్షపరచబడలేదు గాని ఆయన పర్తయ్క్షమైనపుప్డు ఆయన యునన్టుల్గానే 

ఆయనను చూతుము గనుక ఆయనను పోలియుందుమని యెరుగుదుము. 

ఆదికాండము 13:2 => అబార్ము వెండి బంగారము పశువులు కలిగి బహు ధనవంతుడై యుండెను. 

ఆదికాండము 14:14 => అబార్ము తన తముమ్డు చెరపటట్బడెనని విని తన యింట పుటిట్ 

అలవరచబడిన మూడువందల పదునెనమండుగురిని వెంటబెటుట్కొని దాను మటుట్కు ఆ రాజులను 

తరిమెను. 
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ఆదికాండము 24:35 => యెహోవా నా యజమానుని బహుగా ఆశీరవ్దించెను గనుక అతడు 

గొపప్వాడాయెను; అతనికి గొఱ ఱ్లను గొడల్ను వెండి బంగారములను దాసదాసీ జనమును ఒంటెలను 

గాడిదలను దయచేసెను. 

ఆదికాండము 23:11 => అయాయ్ అటుల్ కాదు నా మనవి నాలకించుము, ఆ పొలమును 

నీకిచుచ్చునాన్ను; దానిలోనునన్ గుహను నీకిచుచ్చునాన్ను; నా పర్జల యెదుట అది నీకిచుచ్చునాన్ను; 

మృతిబొందిన నీ భారయ్ను పాతిపెటుట్మనెను 

ఆదికాండము 30:8 => అపుప్డు రాహేలు దేవుని కృప విషయమై నా అకక్తో పోరాడి 

గెలిచితిననుకొని అతనికి నఫాత్లి అను పేరు పెటెట్ను. 

యోబు 36:7 => నీతిమంతులను ఆయన చూడకపోడు సింహాసనముమీద కూరుచ్ండు రాజులతో 

ఆయన వారిని నితయ్మును కూరుచ్ండబెటుట్ను వారు ఘనపరచబడుదురు.  

వచనము 7 

అపుప్డు అబార్హాము లేచి ఆ దేశపు పర్జలైన హేతు కుమారులకు సాగిలపడి  

ఆదికాండము 18:2 => అతడు కనున్లెతిత్ చూచినపుప్డు ముగుగ్రు మనుషుయ్లు అతని యెదుట 

నిలువబడి యుండిరి. అతడు వారిని చూచి గుడారపు వాకిటనుండి వారిని ఎదురొక్నుటకు పరుగెతిత్, 

నేలమటుట్కు వంగి 

ఆదికాండము 19:1 => ఆ సాయంకాలమందు ఆ ఇదద్రు దేవదూతలు సొదొమ చేరునపప్టికి లోతు 

సొదొమ గవినియొదద్ కూరుచ్ండియుండెను. లోతు వారిని చూచి వారిని ఎదురొక్నుటకు లేచి సాషాట్ంగ 

నమసాక్రము చేసి 

సామెతలు 18:24 => బహుమంది చెలికాండుర్ గలవాడు నషట్పడును సహోదరునికంటెను ఎకుక్వగా 

హతిత్యుండు సేన్హితుడు కలడు. 

రోమీయులకు 12:17 => కీడుకు పర్తికీడెవనికిని చేయవదుద్; మనుషుయ్లందరి దృషిట్కి 

యోగయ్మైనవాటినిగూరిచ్ ఆలోచన కలిగియుండుడి. 
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రోమీయులకు 12:18 => శకయ్మైతే మీచేతనైనంతమటుట్కు సమసత్ మనుషుయ్లతో సమాధానముగా 

ఉండుడి. 

హెబీర్యులకు 12:14 => అందరితో సమాధానమును పరిశుదధ్తయు కలిగి యుండుటకు 

పర్యతిన్ంచుడి. పరిశుదధ్త లేకుండ ఎవడును పర్భువును చూడడు. 

1 పేతురు 3:8 => తుదకు మీరందరు ఏకమనసుక్లై యొకరి సుఖదుఃఖములయందు ఒకరు 

పాలుపడి, సహోదరపేర్మ గలవారును, కరుణాచితుత్లును, వినయమనసుక్లునై యుండుడి. 

ఆదికాండము 23:3 => తరువాత అబార్హాము మృతిబొందిన తన భారయ్ యెదుటనుండి లేచి హేతు 

కుమారులను చూచి 

ఆదికాండము 23:12 => అపుప్డు అబార్హాము ఆ దేశపు పర్జల యెదుట సాగిలపడి 

ఆదికాండము 48:12 => యోసేపు అతని మోకాళల్ మధయ్నుండి వారిని తీసికొని అతనికి సాషాట్ంగ 

నమసాక్రము చేసెను. 

వచనము 8 

మృతిబొందిన నా భారయ్ను నా యెదుట ఉండకుండ నేను పాతిపెటుట్ట మీకిషట్మైతే నా మాట వినుడి. 

1 రాజులు 2:17 => ఆమె చెపుప్మనగా అతడు రాజగు సొలొమోను షూనేమీయురాలైన అబీషగును 

నాకు పెండిల్కిచుచ్నటుల్ దయచేసి అతనితో నీవు చెపప్వలెను, అతడు నీతో కాదని చెపప్డనెను. 

లూకా 7:3 => శతాధిపతి యేసునుగూరిచ్ విని, ఆయన వచిచ్ తన దాసుని సవ్సథ్పరచవలెనని 

ఆయనను వేడుకొనుటకు యూదుల పెదద్లను ఆయన యొదద్కు పంపెను. 

లూకా 7:4 => వారు యేసునొదద్కు వచిచ్ నీవలన ఈ మేలు పొందుటకు అతడు యోగుయ్డు; 

హెబీర్యులకు 7:26 => పవితుర్డును, నిరోద్షియు, నిషక్లమ్షుడును, పాపులలో చేరక పర్తేయ్కముగా 

ఉనన్వాడును. ఆకాశమండలముకంటె మికిక్లి హెచచ్యినవాడునైన యిటిట్ పర్ధానయాజకుడు మనకు 

సరిపోయినవాడు. 
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1 యోహాను 2:1 => నా చినన్పిలల్లారా, మీరు పాపము చేయకుండుటకై యీ సంగతులను మీకు 

వార్యుచునాన్ను. ఎవడైనను పాపము చేసినయెడల నీతిమంతుడైన యేసుకీర్సుత్ అను ఉతత్రవాది 

తండిర్యొదద్ మనకునాన్డు. 

1 యోహాను 2:2 => ఆయనే మన పాపములకు శాంతికరమైయునాన్డు; మన పాపములకు 

మాతర్మే కాదు. సరవ్లోకమునకును శాంతికరమైయునాన్డు. 

ఆదికాండము 49:30 => హితీత్యుడైన ఎఫోర్ను భూమియందునన్ గుహలో నా తండుర్లయొదద్ ననున్ 

పాతిపెటుట్డి. ఆ గుహ కనాను దేశమందలి మమేర్ యెదుటనునన్ మకేప్లా పొలములో ఉనన్ది. 

అబార్హాము దానిని ఆ పొలమును హితీత్యుడగు ఎఫోర్నుయొదద్ శమ్శానభూమి కొరకు సావ్సథ్య్ముగా 

కొనెను. 

2 సమూయేలు 24:21 => దావీదు ఈ తెగులు మనుషుయ్లకు తగలకుండ నిలిచిపోవునటుల్ యెహోవా 

నామమున ఒక బలిపీఠము కటిట్ంచుటకై నీయొదద్ ఈ కళల్మును కొనవలెనని వచిచ్తిననెను, 

వచనము 9 

సోహరు కుమారుడైన ఎఫోర్ను తన పొలము చివరను తనకు కలిగియునన్ మకేప్లా గుహను 

నాకిచుచ్నటుల్ నా పక్షముగా అతనితో మనవిచేయుడి. మీ మధయ్ను శమ్శానభూమిగా నుండుటకు నిండు 

వెలకు అతడు దానిని నాకు సావ్సథ్య్ముగా ఇయయ్వలెనని వారితో చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 12:17 => కీడుకు పర్తికీడెవనికిని చేయవదుద్; మనుషుయ్లందరి దృషిట్కి 

యోగయ్మైనవాటినిగూరిచ్ ఆలోచన కలిగియుండుడి. 

రోమీయులకు 13:8 => ఒకనినొకడు పేర్మించుట విషయములో తపప్ మరేమియు ఎవనికిని అచిచ్ 

యుండవదుద్. పొరుగువానిని పేర్మించువాడే ధరమ్శాసత్రము నెరవేరిచ్నవాడు. 

ఆదికాండము 25:9 => హితీత్యుడైన సోహరు కుమారుడగు ఎఫోర్ను పొలమందలి మకేప్లా గుహలో 

అతని కుమారులగు ఇసాస్కును ఇషామ్యేలును అతనిని పాతిపెటిట్రి; అది మమేర్ యెదుట నునన్ది. 

వచనము 10 

Page  of 1550 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

అపుప్డు ఎఫోర్ను హేతు కుమారుల మధయ్ను కూరుచ్ండియుండెను. హితీత్యుడైన ఎఫోర్ను తన ఊరి 

గవిని పర్వేశించువారందరి యెదుట హేతు కుమారులకు వినబడునటుల్ అబార్హాముతో చెపిప్న 

పర్తుయ్తత్రమేమనగా  

ఆదికాండము 23:18 => అతని ఊరి గవిని పర్వేశించువారందరిలో హేతు కుమారుల యెదుట 

అబార్హామునకు సావ్సథ్య్ముగా సిథ్రపరచబడెను. 

ఆదికాండము 34:20 => హమోరును అతని కుమారుడైన షెకెమును తమ ఊరి గవినియొదద్కు వచిచ్ 

తమ ఊరి జనులతో మాటలాడుచు 

ఆదికాండము 34:24 => హమోరును అతని కుమారుడగు షెకెమును చెపిప్న మాట అతని ఊరి 

గవినిదావ్రా వెళుల్వారందరు వినిరి. అపుప్డతని ఊరి గవినిదావ్రా వెళుల్ వారిలో పర్తి పురుషుడు సునన్తి 

పొందెను. 

రూతు 4:1 => బోయజు పురదావ్రము నొదద్కు పోయి అకక్డ కూరుచ్ండగా, బోయజు చెపిప్న 

బంధువుడు ఆ తోర్వను పోవుచుండెను గనుక బోయజు ఓయి, యీతటుట్ తిరిగి ఇకక్డ కూరుచ్ండుమని 

అతని పిలువగా అతడు వచిచ్ కూరుచ్ండెను. 

రూతు 4:2 => బోయజు ఆ ఊరి పెదద్లలో పదిమందిని పిలిపించుకొని, ఇకక్డ కూరుచ్ండుడని 

చెపప్గా వారును కూరుచ్ండిరి. 

రూతు 4:3 => అతడు మోయాబు దేశమునుండి తిరిగి వచిచ్న నయోమి మన సహోదరుడైన 

ఎలీమెలెకునకు కలిగిన భూభాగమును అమిమ్వేయుచునన్ది గనుక నీవు చెవులార వినునటుల్ నేనొక 

సంగతి తెలియజేయవలెనని యునాన్ను. 

రూతు 4:4 => ఈ పుర నివాసుల యెదుటను నా జనుల పెదద్ల యెదుటను ఆ భూమిని 

సంపాదించుకొనుము; ఏమనగా దాని విడిపించుటకు నీవు ఒపుప్కొనినయెడల విడిపింపుము, దాని 

విడిపింపనొలల్నియెడల అది సప్షట్ముగా నాతో చెపుప్ము. నీవు గాక దాని విడిపింపవలసిన 

బంధువుడెవడును లేడు; నీ తరువాతి వాడను నేనే అని బంధువునితో చెపెప్ను. అందుకతడు నేను 

విడిపించెదననెను. 
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యోబు 29:7 => పటట్ణపు గుమమ్మునకు నేను వెళి ల్నపుప్డు రాజవీధిలో నా పీఠము 

సిదధ్పరచుకొనినపుప్డు 

యెషయా 28:6 => ఆయన నాయ్యపీఠముమీద కూరుచ్ండువారికి తీరుప్ తీరచ్ నేరుప్ ఆతమ్గాను 

గుమమ్మునొదద్ యుదధ్మును పారగొటుట్వారికి పరాకర్మము పుటిట్ంచువాడుగాను ఉండును.  

ఆదికాండము 24:10 => అతడు తన యజమానుని ఒంటెలలో పది ఒంటెలను తన యజమానుని 

ఆసిత్లో శేర్షట్మైన నానా విధములగు వసుత్వులను తీసికొనిపోయెను. అతడు లేచి అరామన్హరాయిము 

లోనునన్ నాహోరు పటట్ణము చేరి 

మతత్యి 9:1 => తరువాత ఆయన దోనె యెకిక్ సముదర్ము దాటి తన పటట్ణములో పర్వేశింపగా 

లూకా 2:3 => అందరును ఆ సంఖయ్లో వార్యబడుటకు తమతమ పటట్ణములకు వెళి ల్రి. 

లూకా 2:4 => యోసేపు దావీదు వంశములోను గోతర్ములోను పుటిట్నవాడు గనుక, తనకు భారయ్గా 

పర్ధానము చేయబడి గరభ్వతియై యుండిన మరియతో కూడ ఆ సంఖయ్లో వార్య బడుటకు  

లేవీయకాండము 2:12 => పర్థమఫలముగా యెహోవాకు వాటిని అరిప్ంపవచుచ్ను గాని 

బలిపీఠముమీద ఇంపైన సువాసనగా వాటి నరిప్ంపవలదు. 

వచనము 11 

అయాయ్ అటుల్ కాదు నా మనవి నాలకించుము, ఆ పొలమును నీకిచుచ్చునాన్ను; దానిలోనునన్ గుహను 

నీకిచుచ్చునాన్ను; నా పర్జల యెదుట అది నీకిచుచ్చునాన్ను; మృతిబొందిన నీ భారయ్ను 

పాతిపెటుట్మనెను 

ఆదికాండము 23:6 => మా శమ్శానభూములలో అతి శేర్షట్మైనదానియందు మృతిబొందిన నీ 

భారయ్ను పాతిపెటుట్ము; నీవు మృతిబొందిన నీ భారయ్ను పాతిపెటుట్నటుల్ మాలో తన శమ్శానభూమి 

ఇయయ్నొలల్నివాడు ఎవడును లేడని అబార్హాము కుతత్రమిచిచ్రి. 

2 సమూయేలు 24:20 => అరౌనా రాజును అతని సేవకులును తన దాపునకు వచుచ్టచూచి 

బయలుదేరి రాజునకు సాషాట్ంగ నమసాక్రముచేసి నా యేలినవాడవును రాజవునగు నీవు నీ 

దాసుడనైన నాయొదద్కు వచిచ్న నిమితత్మేమని అడుగగా 
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2 సమూయేలు 24:21 => దావీదు ఈ తెగులు మనుషుయ్లకు తగలకుండ నిలిచిపోవునటుల్ యెహోవా 

నామమున ఒక బలిపీఠము కటిట్ంచుటకై నీయొదద్ ఈ కళల్మును కొనవలెనని వచిచ్తిననెను, 

2 సమూయేలు 24:22 => అందుకు అరౌనానా యేలినవాడవగు నీవు చూచి యేది నీకు 

అనుకూలమో దాని తీసికొని బలి అరిప్ంచుము; చితత్గించుము, దహనబలికి ఎడుల్నన్వి, నూరుచ్కఱ ఱ్ 

సామానులు కటెట్లుగా అకక్రకు వచుచ్ను. 

2 సమూయేలు 24:23 => రాజా, యివనిన్యు అరౌనా అను నేను రాజునకు ఇచుచ్చునాన్నని చెపిప్ 

నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ అంగీకరించును గాక అని రాజుతో అనగా 

2 సమూయేలు 24:24 => రాజునేను ఆలాగు తీసికొనను, వెలయిచిచ్ నీయొదద్ కొందును, వెల 

యియయ్క నేను తీసికొనిన దానిని నా దేవుడైన యెహోవాకు దహనబలిగా అరిప్ంచనని అరౌనాతో చెపిప్ 

ఆ కళల్మును ఎడల్ను ఏబది తులముల వెండికి కొనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:22 => ఈ తెగులు జనులను విడిచిపోవునటుల్గా ఈ కళల్పు పర్దేశమందు 

నేను యెహోవాకు ఒక బలిపీఠమును కటిట్ంచుటకై దాని నాకు తగిన కర్యమునకిమమ్ని దావీదు 

ఒరాన్నుతో అనగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:23 => ఒరాన్ను రాజైన నా యేలినవాడు దాని తీసికొని తన దృషిట్కి 

అనుకూలమైనటుట్ చేయును గాక; ఇదిగో దహనబలులకు ఎదుద్లు కటెట్లకై నురిపిడి సామగిర్ 

నైవేదయ్మునకు గోధుమ పిండి; ఇదియంతయు నేనిచెచ్దనని దావీదుతో అనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:24 => రాజైన దావీదు అటుల్ కాదు, నేను నీ సొతుత్ను ఊరక తీసికొని 

యెహోవాకు దహనబలులను అరిప్ంచను, నాయ్యమైన కర్యధనమిచిచ్ దాని తీసికొందునని ఒరాన్నుతో 

చెపిప్ 

యెషయా 32:8 => ఘనులు ఘనకారయ్ములు కలిప్ంచుదురు వారు ఘనకారయ్ములనుబటిట్ 

నిలుచుదురు. 

ఆదికాండము 23:18 => అతని ఊరి గవిని పర్వేశించువారందరిలో హేతు కుమారుల యెదుట 

అబార్హామునకు సావ్సథ్య్ముగా సిథ్రపరచబడెను. 
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సంఖాయ్కాండము 35:30 => ఎవడైనను ఒకని చావగొటిట్నయెడల సాకుష్ల నోటిమాటవలన ఆ 

నరహంతకునికి మరణశిక్ష విధింపవలెను. ఒక సాకిష్మాటమీదనే యెవనికిని మరణశిక్ష 

విధింపకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:6 => ఒకక్ సాకిష్ మాటమీద వానికి విధింపకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 19:15 => ఒకడు చేయు సమసత్ పాపములలో ఏ అపరాధమునుగూరిచ్యే 

గాని యే పాపమునుగూరిచ్యే గాని ఒక సాకిష్యొకక్ సాక్షయ్మును అంగీకరింపకూడదు. ఇదద్రు సాకుష్ల 

మాటమీదనైనను ముగుగ్రు సాకుష్ల మాటమీదనైనను పర్తి సంగతి సిథ్రపరచబడును. 

రూతు 4:1 => బోయజు పురదావ్రము నొదద్కు పోయి అకక్డ కూరుచ్ండగా, బోయజు చెపిప్న 

బంధువుడు ఆ తోర్వను పోవుచుండెను గనుక బోయజు ఓయి, యీతటుట్ తిరిగి ఇకక్డ కూరుచ్ండుమని 

అతని పిలువగా అతడు వచిచ్ కూరుచ్ండెను. 

రూతు 4:4 => ఈ పుర నివాసుల యెదుటను నా జనుల పెదద్ల యెదుటను ఆ భూమిని 

సంపాదించుకొనుము; ఏమనగా దాని విడిపించుటకు నీవు ఒపుప్కొనినయెడల విడిపింపుము, దాని 

విడిపింపనొలల్నియెడల అది సప్షట్ముగా నాతో చెపుప్ము. నీవు గాక దాని విడిపింపవలసిన 

బంధువుడెవడును లేడు; నీ తరువాతి వాడను నేనే అని బంధువునితో చెపెప్ను. అందుకతడు నేను 

విడిపించెదననెను. 

రూతు 4:9 => బోయజు ఎలీమెలెకునకు కలిగినది యావతుత్ను కిలోయ్నుకును మహోల్నుకును 

కలిగినది యావతుత్ను నయోమిచేతినుండి సంపాదించితినని నేననన్ందుకు మీరు ఈ దినమున సాకుష్లై 

యునాన్రు. 

రూతు 4:11 => అందుకు పురదావ్రముననుండిన పర్జలందరును పెదద్లును మేము సాకుష్లము, 

యెహోవా నీ యింటికి వచిచ్న ఆ సతరీని ఇశార్యేలీయుల వంశమును వరిధ్లల్జేసిన రాహేలును పోలిన 

దానిగాను లేయాను పోలిన దానిగాను చేయును గాక; 

యిరిమ్యా 32:7 => నీ తండిర్ తోడబుటిట్న షలూల్ము కుమారుడగు హనమేలు నీయొదద్కు వచిచ్ 

అనాతోతులోనునన్ నా భూమిని కొనుటకు విమోచకుని ధరమ్ము నీదే, దాని కొనుకొక్నుమని చెపుప్ను. 
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యిరిమ్యా 32:8 => కావున నా తండిర్ తోడబుటిట్నవాని కుమారుడైన హనమేలు యెహోవా 

మాటచొపుప్న చెరసాల పార్కారములోనునన్ నాయొదద్కు వచిచ్ బెనాయ్మీను దేశమందలి 

అనాతోతులోనునన్ నా భూమిని దయచేసి కొనుము, దానికి వారసుడవు నీవే, దాని విమోచనము 

నీవలననే జరుగవలెను, దాని కొనుకొక్నుమని నాతో అనగా, అది యెహోవా వాకుక్ అని నేను 

తెలిసికొని 

యిరిమ్యా 32:9 => నా తండిర్ తోడబుటిట్నవాని కుమారుడైన హనమేలు పొలమును కొని, పదియేడు 

తులముల వెండి తూచి ఆతనికిచిచ్తిని. 

యిరిమ్యా 32:10 => నేను కర్యపతర్ము వార్సి ముదర్వేసి సాకుష్లను పిలిపించి తార్సుతో ఆ వెండి 

తూచి 

యిరిమ్యా 32:11 => కర్యపతర్మును, అనగా ముదర్గల విడుదల కైకోలును ఒడంబడికను 

ముదర్లేని విడుదల కైకోలును ఒడంబడికను తీసికొంటిని. 

యిరిమ్యా 32:12 => అపుప్డు నా తండిర్ తోడబుటిట్నవాని కుమారుడైన హనమేలు ఎదుటను, ఆ 

కర్య పతర్ములో చేవార్లు చేసిన సాకుష్లయెదుటను, చెరసాల పార్కారములో కూరుచ్నన్ యూదు 

లందరియెదుటను, నేను మహసేయా కుమారుడగు నేరీయా కుమారుడైన బారూకునకు ఆ 

కర్యపతర్మును అపప్గించి వారి కనున్లయెదుట బారూకునకు ఈలాగు ఆజాఞ్పించితిని. 

లూకా 19:24 => వీనియొదద్నుండి ఆ మినా తీసివేసి పది మినాలు గలవాని కియుయ్డని దగగ్ర 

నిలిచినవారితో చెపెప్ను. 

లేవీయకాండము 2:12 => పర్థమఫలముగా యెహోవాకు వాటిని అరిప్ంపవచుచ్ను గాని 

బలిపీఠముమీద ఇంపైన సువాసనగా వాటి నరిప్ంపవలదు. 

2 సమూయేలు 24:22 => అందుకు అరౌనానా యేలినవాడవగు నీవు చూచి యేది నీకు 

అనుకూలమో దాని తీసికొని బలి అరిప్ంచుము; చితత్గించుము, దహనబలికి ఎడుల్నన్వి, నూరుచ్కఱ ఱ్ 

సామానులు కటెట్లుగా అకక్రకు వచుచ్ను. 

వచనము 12 
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అపుప్డు అబార్హాము ఆ దేశపు పర్జల యెదుట సాగిలపడి 

ఆదికాండము 23:7 => అపుప్డు అబార్హాము లేచి ఆ దేశపు పర్జలైన హేతు కుమారులకు సాగిలపడి  

ఆదికాండము 18:2 => అతడు కనున్లెతిత్ చూచినపుప్డు ముగుగ్రు మనుషుయ్లు అతని యెదుట 

నిలువబడి యుండిరి. అతడు వారిని చూచి గుడారపు వాకిటనుండి వారిని ఎదురొక్నుటకు పరుగెతిత్, 

నేలమటుట్కు వంగి 

ఆదికాండము 19:1 => ఆ సాయంకాలమందు ఆ ఇదద్రు దేవదూతలు సొదొమ చేరునపప్టికి లోతు 

సొదొమ గవినియొదద్ కూరుచ్ండియుండెను. లోతు వారిని చూచి వారిని ఎదురొక్నుటకు లేచి సాషాట్ంగ 

నమసాక్రము చేసి 

వచనము 13 

సరేకాని నా మనవి ఆలకించుము. ఆ పొలమునకు వెల యిచెచ్దను; అది నాయొదద్ పుచుచ్కొనినయెడల 

మృతిబొందిన నా భారయ్ను పాతిపెటెట్దనని ఆ దేశ పర్జలకు వినబడు నటుల్ ఎఫోర్నుతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 14:22 => అబార్ము నేనే అబార్మును ధనవంతునిగా చేసితినని నీవు చెపప్కుండునటుల్ 

ఒక నూలు పోగైనను చెపుప్ల వారైనను నీవాటిలో ఏదైనను తీసికొన 

ఆదికాండము 14:23 => నని ఆకాశమునకు భూమికిని సృషిట్కరత్యును సరోవ్నన్తుడును దేవుడునైన 

యెహోవా యెదుట నా చెయియ్యెతిత్ పర్మాణము చేసియునాన్ను. 

2 సమూయేలు 24:24 => రాజునేను ఆలాగు తీసికొనను, వెలయిచిచ్ నీయొదద్ కొందును, వెల 

యియయ్క నేను తీసికొనిన దానిని నా దేవుడైన యెహోవాకు దహనబలిగా అరిప్ంచనని అరౌనాతో చెపిప్ 

ఆ కళల్మును ఎడల్ను ఏబది తులముల వెండికి కొనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:35 => మీరును ఈలాగు పర్యాసపడి బలహీనులను 

సంరకిష్ంపవలెననియు పుచుచ్కొనుటకంటె ఇచుచ్ట ధనయ్ము అని పర్భువైన యేసు చెపిప్న మాటలు 

జాఞ్పకము చేసికొనవలెననియు అనిన్ విషయములలో మీకు మాదిరి చూపితినని చెపెప్ను. 
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రోమీయులకు 13:8 => ఒకనినొకడు పేర్మించుట విషయములో తపప్ మరేమియు ఎవనికిని అచిచ్ 

యుండవదుద్. పొరుగువానిని పేర్మించువాడే ధరమ్శాసత్రము నెరవేరిచ్నవాడు. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:5 => మీ సహనమును సకల జనులకు తెలియబడనియుయ్డి. పర్భువు సమీపముగా 

ఉనాన్డు. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:6 => దేనినిగూరిచ్యు చింతపడకుడి గాని పర్తి విషయములోను పార్రథ్న 

విజాఞ్పనములచేత కృతజఞ్తాపూరవ్కముగా మీ వినన్పములు దేవునికి తెలియజేయుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:7 => అపుప్డు సమసత్ జాఞ్నమునకు మించిన దేవుని సమాధానము యేసుకీర్సుత్వలన 

మీ హృదయములకును మీ తలంపులకును కావలియుండును. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:8 => మెటుట్కు సహోదరులారా, యే యోగయ్తయైనను మెపైప్నను ఉండినయెడల, 

ఏవి సతయ్మైనవో, ఏవి మానయ్మైనవో, ఏవి నాయ్యమైనవో, ఏవి పవితర్మైనవో, ఏవి రమయ్మైనవో, ఏవి 

ఖాయ్తిగలవో, వాటిమీద ధాయ్నముంచుకొనుడి. 

కొలొసస్యులకు 4:5 => సమయము పోనియయ్క సదివ్నియోగము చేసికొనుచు, సంఘమునకు 

వెలుపటి వారియెడల జాఞ్నము కలిగి నడుచుకొనుడి. 

హెబీర్యులకు 13:5 => ధనాపేక్ష లేనివారై మీకు కలిగినవాటితో తృపిత్పొంది యుండుడి. నినున్ 

ఏమాతర్మును విడువను, నినున్ ఎనన్డును ఎడబాయను అని ఆయనయే చెపెప్ను గదా. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:24 => రాజైన దావీదు అటుల్ కాదు, నేను నీ సొతుత్ను ఊరక తీసికొని 

యెహోవాకు దహనబలులను అరిప్ంచను, నాయ్యమైన కర్యధనమిచిచ్ దాని తీసికొందునని ఒరాన్నుతో 

చెపిప్ 

వచనము 14 

అందుకు ఎఫోర్ను అయాయ్ నా మాట వినుము; ఆ భూమి నాలుగువందల తులముల వెండి చేయును; 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 15 

నాకు నీకు అది యెంత? మృతిబొందిన నీ భారయ్ను పాతిపెటుట్మని అబార్హామున కుతత్రమిచెచ్ను; 
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ఆదికాండము 23:16 => అబార్హాము ఎఫోర్ను మాట వినెను. కాబటిట్ హేతు కుమారులకు 

వినబడునటుల్ ఎఫోర్ను చెపిప్న వెల అనగా వరత్కులలో చెలుల్ నాలుగువందల తులముల వెండి 

అబార్హాము తూచి అతని కిచెచ్ను. 

నిరగ్మకాండము 30:15 => అది మీ పార్ణములకు పరికర్యధనముగా నుండునటుల్ యెహోవాకు 

అరప్ణ ఇచుచ్నపుప్డు ధనవంతుడు అర తులముకంటె ఎకుక్వ ఇయయ్కూడదు. బీదవాడు తకుక్వ 

ఇయయ్కూడదు. 

యెహెజేక్లు 45:12 => తులమొకటింటికి ఇరువది చినన్ముల యెతుత్ను, అరవీసె యొకటింటికి 

ఇరువది తులముల యెతుత్ను, ఇరువదియైదు తులముల యెతుత్ను పదునైదు తులముల యెతుత్ను 

ఉండవలెను. 

ఆదికాండము 20:16 => మరియు అతడు శారాతో ఇదిగో నీ అనన్కు నేను వెయియ్ 

రూపాయలిచిచ్యునాన్ను. ఇది నీయొదద్ నునన్ వారందరి దృషిట్కి పార్యశిచ్తత్ముగా నుండుటకై యిది నీ 

పక్షముగా ఇచిచ్యునాన్ను. ఈ విషయమంతటిలో నీకు నాయ్యము తీరిపోయినదనెను. 

ఆదికాండము 24:22 => ఒంటెలు తార్గుటయైన తరువాత ఆ మనుషుయ్డు అరతులము ఎతుత్గల 

బంగారపు ముకుక్ కమిమ్ని, ఆమెచేతులకు పది తులముల ఎతుత్ గల రెండు బంగారు కడియములను 

తీసి 

యోబు 28:1 => వెండికి గని గలదు పుటమువేయు సువరణ్మునకు సథ్లము గలదు. 

యిరిమ్యా 32:9 => నా తండిర్ తోడబుటిట్నవాని కుమారుడైన హనమేలు పొలమును కొని, పదియేడు 

తులముల వెండి తూచి ఆతనికిచిచ్తిని. 

వచనము 16 

అబార్హాము ఎఫోర్ను మాట వినెను. కాబటిట్ హేతు కుమారులకు వినబడునటుల్ ఎఫోర్ను చెపిప్న వెల 

అనగా వరత్కులలో చెలుల్ నాలుగువందల తులముల వెండి అబార్హాము తూచి అతని కిచెచ్ను. 
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ఆదికాండము 43:21 => అయితే మేము దిగినచోటికి వచిచ్ మా గోనెలను విపిప్నపుప్డు, ఇదిగో 

మామా రూకల తూనికెకు సరిగా ఎవరి రూకలు వారి గోనె మూతిలోనుండెను. అవిచేతపటుట్కొని 

వచిచ్తివిు. 

ఎజార్ 8:25 => మా దేవుని మందిరమును పర్తిషిఠ్ంచుట విషయములో రాజును అతని మంతుర్లును 

అధిపతులును అకక్డ నునన్ ఇశార్యేలీయులందరును పర్తిషిఠ్ంచిన వెండి బంగారములను 

ఉపకరణములను తూచి వారికి అపప్గించితిని. 

ఎజార్ 8:26 => వెయియ్నిన్ మూడువందల మణుగుల వెండిని రెండువందల మణుగుల వెండి 

ఉపకరణములను, రెండువందల మణుగుల బంగారమును, 

ఎజార్ 8:27 => ఏడువేల తులములు గల యిరువది బంగారపు గినెన్లను, బంగారమంత వెలగల 

పరిశుదధ్మైన రెండు రాగి పాతర్లను తూచి 

ఎజార్ 8:28 => వారిచేతికి అపప్గించి మీరు యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంపబడినవారు, పాతర్లును 

పర్తిషిఠ్తములైనవి . ఈ వెండి బంగారములును మీ పితరుల దేవుడైన యెహోవాకు 

సేవ్చాఛ్రప్ణలైయునన్వి. 

ఎజార్ 8:29 => కాబటిట్ మీరు యెరూషలేములో యెహోవా మందిరపు ఖజానా గదులలో, యాజకుల 

యొకక్యు లేవీయుల యొకక్యు ఇశార్యేలు పెదద్ల యొకక్యు పర్ధానులైన వారి యెదుట, వాటిని 

తూచి అపప్గించువరకు వాటిని భదర్ముగా ఉంచుడని వారితో చెపిప్తిని. 

ఎజార్ 8:30 => కాబటిట్ యాజకులును లేవీయులును వాటి యెతుత్ ఎంతో తెలిసికొని, 

యెరూషలేములోనునన్ మన దేవుని మందిరమునకు కొనిపోవుటకై ఆ వెండి బంగారములను పాతర్లను 

తీసికొనిరి. 

యోబు 28:15 => సువరణ్ము దానికి సాటియైనది కాదు దాని విలువకొరకై వెండి తూచరాదు. 

యిరిమ్యా 32:9 => నా తండిర్ తోడబుటిట్నవాని కుమారుడైన హనమేలు పొలమును కొని, పదియేడు 

తులముల వెండి తూచి ఆతనికిచిచ్తిని. 

జెకరాయ్ 11:12 => మీకు అనుకూలమైనయెడల నా కూలి నాకియుయ్డి, లేనియెడల మానివేయుడని 

నేను వారితో అనగా వారు నా కూలికై ముపప్ది తులముల వెండి తూచి యిచిచ్రి. 
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మతత్యి 7:12 => కావున మనుషుయ్లు మీకు ఏమి చేయవలెనని మీరు కోరుదురో ఆలాగుననే 

మీరును వారికి చేయుడి. ఇది ధరమ్శాసత్రమును పర్వకత్ల ఉపదేశమునై యునన్ది. 

రోమీయులకు 13:8 => ఒకనినొకడు పేర్మించుట విషయములో తపప్ మరేమియు ఎవనికిని అచిచ్ 

యుండవదుద్. పొరుగువానిని పేర్మించువాడే ధరమ్శాసత్రము నెరవేరిచ్నవాడు. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:8 => మెటుట్కు సహోదరులారా, యే యోగయ్తయైనను మెపైప్నను ఉండినయెడల, 

ఏవి సతయ్మైనవో, ఏవి మానయ్మైనవో, ఏవి నాయ్యమైనవో, ఏవి పవితర్మైనవో, ఏవి రమయ్మైనవో, ఏవి 

ఖాయ్తిగలవో, వాటిమీద ధాయ్నముంచుకొనుడి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:6 => ఈ విషయమందెవడును అతికర్మించి తన సహోదరునికి మోసము 

చేయకుండవలెను; ఎందుకనగా మేము పూరవ్ము మీతో చెపిప్ సాక్షయ్మిచిచ్న పర్కారము పర్భువు 

వీటనిన్టి విషయమై పర్తిదండన చేయువాడు. 

ఆదికాండము 23:15 => నాకు నీకు అది యెంత? మృతిబొందిన నీ భారయ్ను పాతిపెటుట్మని 

అబార్హామున కుతత్రమిచెచ్ను; 

నిరగ్మకాండము 30:13 => వారు ఇయయ్వలసినది ఏమనగా, లెకిక్ంపబడినవారిలో చేరు 

పర్తివాడును పరిశుదధ్సథ్లముయొకక్ తులమునుబటిట్ అరతులము ఇయయ్వలెను. ఆ తులము యిరువది 

చినన్ములు. ఆ అరతులము యెహోవాకు పర్తిషాఠ్రప్ణ. 

యెహెజేక్లు 45:12 => తులమొకటింటికి ఇరువది చినన్ముల యెతుత్ను, అరవీసె యొకటింటికి 

ఇరువది తులముల యెతుత్ను, ఇరువదియైదు తులముల యెతుత్ను పదునైదు తులముల యెతుత్ను 

ఉండవలెను. 

ఆదికాండము 20:16 => మరియు అతడు శారాతో ఇదిగో నీ అనన్కు నేను వెయియ్ 

రూపాయలిచిచ్యునాన్ను. ఇది నీయొదద్ నునన్ వారందరి దృషిట్కి పార్యశిచ్తత్ముగా నుండుటకై యిది నీ 

పక్షముగా ఇచిచ్యునాన్ను. ఈ విషయమంతటిలో నీకు నాయ్యము తీరిపోయినదనెను. 

ఆదికాండము 24:22 => ఒంటెలు తార్గుటయైన తరువాత ఆ మనుషుయ్డు అరతులము ఎతుత్గల 

బంగారపు ముకుక్ కమిమ్ని, ఆమెచేతులకు పది తులముల ఎతుత్ గల రెండు బంగారు కడియములను 

తీసి 

Page  of 1560 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

ఆదికాండము 25:10 => అబార్హాము హేతు కుమారులయొదద్ కొనిన పొలములోనే అబార్హామును 

అతని భారయ్యైన శారాయును పాతిపెటట్బడిరి. 

ఆదికాండము 49:31 => అకక్డనే వారు అబార్హామును అతని భారయ్యైన శారాను పాతిపెటిట్రి; 

అకక్డనే ఇసాస్కును అతని భారయ్యైన రిబాక్ను పాతి పెటిట్రి; అకక్డనే నేను లేయాను పాతిపెటిట్తిని. 

ఆదికాండము 50:13 => అతని కుమారులు కనాను దేశమునకు అతని శవమును తీసికొనిపోయి 

మకేప్లా పొలమందునన్ గుహలో పాతిపెటిట్రి. దానిని ఆ పొలమును అబార్హాము తనకు శమ్శా 

నముకొరకు సావ్సథ్య్ముగానుండు నిమితత్ము మమేర్ యెదుట హితీత్యుడైన ఎఫోర్ను యెదద్ కొనెను 

నిరగ్మకాండము 22:17 => ఆమె తండిర్ ఆమెను వానికి ఇయయ్నొలల్నియెడల వాడు కనయ్కల 

ఓలిచొపుప్న సొముమ్ చెలిల్ంపవలెను. 

రూతు 4:9 => బోయజు ఎలీమెలెకునకు కలిగినది యావతుత్ను కిలోయ్నుకును మహోల్నుకును 

కలిగినది యావతుత్ను నయోమిచేతినుండి సంపాదించితినని నేననన్ందుకు మీరు ఈ దినమున సాకుష్లై 

యునాన్రు. 

2 సమూయేలు 14:26 => తన తల వెండుర్కలు భారముగా నునన్ందున ఏటేట అతడు వాటిని 

కతిత్రించుచు వచెచ్ను; కతిత్రించునపుప్డెలల్ వాటి యెతుత్ రాజు తూనికనుబటిట్ రెండువందల 

తులములాయెను. 

ఎసేత్రు 3:9 => రాజునకు సమమ్తియైతే వారు హతము చేయబడునటుల్ను, నేను ఆ పనిచేయువారికి 

ఇరువదివేల మణుగుల వెండిని రాజుయొకక్ ఖజానాలో ఉంచుటకు తూచి అపప్గించునటుల్ను, చటట్ము 

పుటిట్ంచుమనగా 

యెషయా 33:18 => నీ హృదయము భయంకరమైనవాటినిబటిట్ ధాయ్నించును. జనసంఖయ్ 

వార్యువాడెకక్డ ఉనాన్డు? తూచువాడెకక్డ ఉనాన్డు? బురుజులను లెకిక్ంచువాడెకక్డ ఉనాన్డు?  

యోవేలు 1:17 => వితత్నము మంటిపెడ డ్లకిర్ంద కుళి ల్పోవుచునన్ది పైరు మాడిపోయినందున 

ధానయ్పుకొటుల్ వటిట్వాయెను కళల్పుకొటుల్ నేలపడియునన్వి.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:16 => షెకెములోని హమోరు కుమారులయొదద్ అబార్హాము వెలయిచిచ్ 

కొనిన సమాధిలో ఉంచబడిరి. 
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వచనము 17 

ఆలాగున మమేర్ యెదుటనునన్ మకేప్లా యందలి ఎఫోర్ను పొలము, అనగా ఆ పొలమును 

దానియందలి గుహయు దాని పొలిమేర అంతటిలోనునన్ ఆ పొలము చెటల్నిన్యు, 

ఆదికాండము 23:20 => ఆ పొలమును దానిలోనునన్ గుహయు హేతు కుమారులవలన శమ్శానము 

కొరకు అబార్హామునకు సావ్సథ్య్ముగా సిథ్రపరచబడెను. 

ఆదికాండము 25:9 => హితీత్యుడైన సోహరు కుమారుడగు ఎఫోర్ను పొలమందలి మకేప్లా గుహలో 

అతని కుమారులగు ఇసాస్కును ఇషామ్యేలును అతనిని పాతిపెటిట్రి; అది మమేర్ యెదుట నునన్ది. 

ఆదికాండము 49:30 => హితీత్యుడైన ఎఫోర్ను భూమియందునన్ గుహలో నా తండుర్లయొదద్ ననున్ 

పాతిపెటుట్డి. ఆ గుహ కనాను దేశమందలి మమేర్ యెదుటనునన్ మకేప్లా పొలములో ఉనన్ది. 

అబార్హాము దానిని ఆ పొలమును హితీత్యుడగు ఎఫోర్నుయొదద్ శమ్శానభూమి కొరకు సావ్సథ్య్ముగా 

కొనెను. 

ఆదికాండము 49:31 => అకక్డనే వారు అబార్హామును అతని భారయ్యైన శారాను పాతిపెటిట్రి; 

అకక్డనే ఇసాస్కును అతని భారయ్యైన రిబాక్ను పాతి పెటిట్రి; అకక్డనే నేను లేయాను పాతిపెటిట్తిని. 

ఆదికాండము 49:32 => ఆ పొలమును అందులోనునన్ గుహయు హేతుకుమారులయొదద్ 

కొనబడినదనెను. 

ఆదికాండము 50:13 => అతని కుమారులు కనాను దేశమునకు అతని శవమును తీసికొనిపోయి 

మకేప్లా పొలమందునన్ గుహలో పాతిపెటిట్రి. దానిని ఆ పొలమును అబార్హాము తనకు శమ్శా 

నముకొరకు సావ్సథ్య్ముగానుండు నిమితత్ము మమేర్ యెదుట హితీత్యుడైన ఎఫోర్ను యెదద్ కొనెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:16 => షెకెములోని హమోరు కుమారులయొదద్ అబార్హాము వెలయిచిచ్ 

కొనిన సమాధిలో ఉంచబడిరి. 

ఆదికాండము 23:20 => ఆ పొలమును దానిలోనునన్ గుహయు హేతు కుమారులవలన శమ్శానము 

కొరకు అబార్హామునకు సావ్సథ్య్ముగా సిథ్రపరచబడెను. 
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రూతు 4:7 => ఇశార్యేలీయులలో బంధు ధరమ్మునుగూరిచ్గాని, కర్యవికర్యములనుగూరిచ్గాని, 

పర్తి సంగతిని సిథ్రపరచుటకు పూరవ్మున జరిగిన మరాయ్ద ఏదనగా, ఒకడు తన చెపుప్ తీసి తన 

పొరుగువాని కిచుచ్టయే. ఈ పని ఇశార్యేలీయులలో పర్మాణముగా ఎంచబడెను. 

రూతు 4:8 => ఆ బంధువుడు నీవు దానిని సంపాదించుకొనుమని బోయజుతో చెపిప్ తన చెపుప్ 

తీయగా 

రూతు 4:9 => బోయజు ఎలీమెలెకునకు కలిగినది యావతుత్ను కిలోయ్నుకును మహోల్నుకును 

కలిగినది యావతుత్ను నయోమిచేతినుండి సంపాదించితినని నేననన్ందుకు మీరు ఈ దినమున సాకుష్లై 

యునాన్రు. 

రూతు 4:10 => మరియు చనిపోయినవాని పేరట అతని సావ్సథ్య్మును సిథ్రపరచునటుల్ను, 

చనిపోయినవాని పేరు అతని సహోదరులలోనుండియు, అతని సథ్లము యొకక్ దావ్రమునుండియు 

కొటిట్వేయబడక యుండునటుల్ను, నేను మహోల్ను భారయ్యైన రూతను మోయాబీయురాలిని 

సంపాదించుకొని పెండిల్ చేసికొనుచునాన్ను. దీనికి మీరు ఈ దినమున సాకుష్లైయునాన్రని పెదద్లతోను 

పర్జలందరితోను చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 112:5 => దయాళులును అపిప్చుచ్వారును భాగయ్వంతులు నాయ్యవిమరశ్లో వారి 

వాయ్జెయ్ము గెలుచును 

యిరిమ్యా 32:7 => నీ తండిర్ తోడబుటిట్న షలూల్ము కుమారుడగు హనమేలు నీయొదద్కు వచిచ్ 

అనాతోతులోనునన్ నా భూమిని కొనుటకు విమోచకుని ధరమ్ము నీదే, దాని కొనుకొక్నుమని చెపుప్ను. 

యిరిమ్యా 32:8 => కావున నా తండిర్ తోడబుటిట్నవాని కుమారుడైన హనమేలు యెహోవా 

మాటచొపుప్న చెరసాల పార్కారములోనునన్ నాయొదద్కు వచిచ్ బెనాయ్మీను దేశమందలి 

అనాతోతులోనునన్ నా భూమిని దయచేసి కొనుము, దానికి వారసుడవు నీవే, దాని విమోచనము 

నీవలననే జరుగవలెను, దాని కొనుకొక్నుమని నాతో అనగా, అది యెహోవా వాకుక్ అని నేను 

తెలిసికొని 

యిరిమ్యా 32:9 => నా తండిర్ తోడబుటిట్నవాని కుమారుడైన హనమేలు పొలమును కొని, పదియేడు 

తులముల వెండి తూచి ఆతనికిచిచ్తిని. 
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యిరిమ్యా 32:10 => నేను కర్యపతర్ము వార్సి ముదర్వేసి సాకుష్లను పిలిపించి తార్సుతో ఆ వెండి 

తూచి 

యిరిమ్యా 32:11 => కర్యపతర్మును, అనగా ముదర్గల విడుదల కైకోలును ఒడంబడికను 

ముదర్లేని విడుదల కైకోలును ఒడంబడికను తీసికొంటిని. 

యిరిమ్యా 32:12 => అపుప్డు నా తండిర్ తోడబుటిట్నవాని కుమారుడైన హనమేలు ఎదుటను, ఆ 

కర్య పతర్ములో చేవార్లు చేసిన సాకుష్లయెదుటను, చెరసాల పార్కారములో కూరుచ్నన్ యూదు 

లందరియెదుటను, నేను మహసేయా కుమారుడగు నేరీయా కుమారుడైన బారూకునకు ఆ 

కర్యపతర్మును అపప్గించి వారి కనున్లయెదుట బారూకునకు ఈలాగు ఆజాఞ్పించితిని. 

యిరిమ్యా 32:13 => ఇశార్యేలు దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా 

యిరిమ్యా 32:14 => ఈ పతర్ములను, అనగా ముదర్గల యీ కర్యపతర్మును ముదర్లేని 

కర్యపతర్మును, నీవు తీసికొని అవి బహు దినములుండునటుల్ మంటికుండలో వాటిని దాచిపెటుట్ము.  

మతత్యి 10:16 => ఇదిగో తోడేళల్ మధయ్కు గొఱ ఱ్లను పంపినటుట్ నేను మిముమ్ను పంపుచునాన్ను 

గనుక పాములవలె వివేకులును పావురములవలె నిషక్పటులునై యుండుడి. 

ఎఫెసీయులకు 5:15 => దినములు చెడ డ్వి గనుక, మీరు సమయమును పోనియయ్క సదివ్నియోగము 

చేసికొనుచు,  

కొలొసస్యులకు 4:5 => సమయము పోనియయ్క సదివ్నియోగము చేసికొనుచు, సంఘమునకు 

వెలుపటి వారియెడల జాఞ్నము కలిగి నడుచుకొనుడి. 

ఆదికాండము 33:19 => మరియు అతడు తన గుడారములు వేసిన పొలము యొకక్ భాగమును 

షెకెము తండిర్యైన హమోరు కుమారులయొదద్ నూరు వరహాలకు కొని 

ఆదికాండము 49:32 => ఆ పొలమును అందులోనునన్ గుహయు హేతుకుమారులయొదద్ 

కొనబడినదనెను. 

లేవీయకాండము 2:12 => పర్థమఫలముగా యెహోవాకు వాటిని అరిప్ంపవచుచ్ను గాని 

బలిపీఠముమీద ఇంపైన సువాసనగా వాటి నరిప్ంపవలదు. 
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యోబు 38:20 => దాని సరిహదుద్నకు నీవు వెలుగును కొనిపోవుదువా? దాని గృహమునకు పోవు 

తోర్వలను నీవెరుగుదువా? ఇదంతయు నీకు తెలిసియునన్ది గదా.  

వచనము 18 

అతని ఊరి గవిని పర్వేశించువారందరిలో హేతు కుమారుల యెదుట అబార్హామునకు సావ్సథ్య్ముగా 

సిథ్రపరచబడెను. 

ఆదికాండము 34:20 => హమోరును అతని కుమారుడైన షెకెమును తమ ఊరి గవినియొదద్కు వచిచ్ 

తమ ఊరి జనులతో మాటలాడుచు 

రూతు 4:1 => బోయజు పురదావ్రము నొదద్కు పోయి అకక్డ కూరుచ్ండగా, బోయజు చెపిప్న 

బంధువుడు ఆ తోర్వను పోవుచుండెను గనుక బోయజు ఓయి, యీతటుట్ తిరిగి ఇకక్డ కూరుచ్ండుమని 

అతని పిలువగా అతడు వచిచ్ కూరుచ్ండెను. 

యిరిమ్యా 32:12 => అపుప్డు నా తండిర్ తోడబుటిట్నవాని కుమారుడైన హనమేలు ఎదుటను, ఆ 

కర్య పతర్ములో చేవార్లు చేసిన సాకుష్లయెదుటను, చెరసాల పార్కారములో కూరుచ్నన్ యూదు 

లందరియెదుటను, నేను మహసేయా కుమారుడగు నేరీయా కుమారుడైన బారూకునకు ఆ 

కర్యపతర్మును అపప్గించి వారి కనున్లయెదుట బారూకునకు ఈలాగు ఆజాఞ్పించితిని. 

ఆదికాండము 23:10 => అపుప్డు ఎఫోర్ను హేతు కుమారుల మధయ్ను కూరుచ్ండియుండెను. 

హితీత్యుడైన ఎఫోర్ను తన ఊరి గవిని పర్వేశించువారందరి యెదుట హేతు కుమారులకు వినబడునటుల్ 

అబార్హాముతో చెపిప్న పర్తుయ్తత్రమేమనగా  

ఆదికాండము 23:11 => అయాయ్ అటుల్ కాదు నా మనవి నాలకించుము, ఆ పొలమును 

నీకిచుచ్చునాన్ను; దానిలోనునన్ గుహను నీకిచుచ్చునాన్ను; నా పర్జల యెదుట అది నీకిచుచ్చునాన్ను; 

మృతిబొందిన నీ భారయ్ను పాతిపెటుట్మనెను 

ఆదికాండము 34:24 => హమోరును అతని కుమారుడగు షెకెమును చెపిప్న మాట అతని ఊరి 

గవినిదావ్రా వెళుల్వారందరు వినిరి. అపుప్డతని ఊరి గవినిదావ్రా వెళుల్ వారిలో పర్తి పురుషుడు సునన్తి 

పొందెను. 
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రూతు 4:4 => ఈ పుర నివాసుల యెదుటను నా జనుల పెదద్ల యెదుటను ఆ భూమిని 

సంపాదించుకొనుము; ఏమనగా దాని విడిపించుటకు నీవు ఒపుప్కొనినయెడల విడిపింపుము, దాని 

విడిపింపనొలల్నియెడల అది సప్షట్ముగా నాతో చెపుప్ము. నీవు గాక దాని విడిపింపవలసిన 

బంధువుడెవడును లేడు; నీ తరువాతి వాడను నేనే అని బంధువునితో చెపెప్ను. అందుకతడు నేను 

విడిపించెదననెను. 

వచనము 19 

ఆ తరువాత అబార్హాము కనాను దేశములో హెబోర్నను మమేర్యెదుటనునన్ మకేప్లా పొలము 

గుహలో తన భారయ్యైన శారాను పాతిపెటెట్ను. 

ఆదికాండము 3:19 => నీవు నేలకు తిరిగి చేరువరకు నీ ముఖపు చెమట కారిచ్ ఆహారము తిందువు; 

ఏలయనగా నేలనుండి నీవు తీయబడితివి; నీవు మనేన్ గనుక తిరిగి మనైన్పోదువని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 25:9 => హితీత్యుడైన సోహరు కుమారుడగు ఎఫోర్ను పొలమందలి మకేప్లా గుహలో 

అతని కుమారులగు ఇసాస్కును ఇషామ్యేలును అతనిని పాతిపెటిట్రి; అది మమేర్ యెదుట నునన్ది. 

ఆదికాండము 25:10 => అబార్హాము హేతు కుమారులయొదద్ కొనిన పొలములోనే అబార్హామును 

అతని భారయ్యైన శారాయును పాతిపెటట్బడిరి. 

ఆదికాండము 35:27 => అబార్హామును ఇసాస్కును పరదేశులైయుండిన మమేర్లో కిరయ్తరాబ్కు తన 

తండిర్యైన ఇసాస్కు నొదద్కు యాకోబు వచెచ్ను. అదే హెబోర్ను. 

ఆదికాండము 35:28 => ఇసాస్కు బర్దికిన దినములు నూట ఎనుబది సంవతస్రములు. 

ఆదికాండము 35:29 => ఇసాస్కు కాలము నిండిన వృదుధ్డై పార్ణము విడిచి మృతిబొంది తన 

పితరులయొదద్కు చేరచ్బడెను. అతని కుమారులైన ఏశావు యాకోబులు అతని పాతిపెటిట్రి. 

ఆదికాండము 47:30 => నా పితరులతో కూడ నేను పండుకొనునటుల్ ఐగుపుత్లోనుండి ననున్ 

తీసికొనిపోయి వారి సమాధిలో ననున్ పాతిపెటుట్మని అతనితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 49:29 => తరువాత అతడు వారి కాజాఞ్పించుచు ఇటల్నెను నేను నా సవ్జనులయొదద్కు 

చేరచ్బడుచునాన్ను. 
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ఆదికాండము 49:30 => హితీత్యుడైన ఎఫోర్ను భూమియందునన్ గుహలో నా తండుర్లయొదద్ ననున్ 

పాతిపెటుట్డి. ఆ గుహ కనాను దేశమందలి మమేర్ యెదుటనునన్ మకేప్లా పొలములో ఉనన్ది. 

అబార్హాము దానిని ఆ పొలమును హితీత్యుడగు ఎఫోర్నుయొదద్ శమ్శానభూమి కొరకు సావ్సథ్య్ముగా 

కొనెను. 

ఆదికాండము 49:31 => అకక్డనే వారు అబార్హామును అతని భారయ్యైన శారాను పాతిపెటిట్రి; 

అకక్డనే ఇసాస్కును అతని భారయ్యైన రిబాక్ను పాతి పెటిట్రి; అకక్డనే నేను లేయాను పాతిపెటిట్తిని. 

ఆదికాండము 49:32 => ఆ పొలమును అందులోనునన్ గుహయు హేతుకుమారులయొదద్ 

కొనబడినదనెను. 

ఆదికాండము 50:13 => అతని కుమారులు కనాను దేశమునకు అతని శవమును తీసికొనిపోయి 

మకేప్లా పొలమందునన్ గుహలో పాతిపెటిట్రి. దానిని ఆ పొలమును అబార్హాము తనకు శమ్శా 

నముకొరకు సావ్సథ్య్ముగానుండు నిమితత్ము మమేర్ యెదుట హితీత్యుడైన ఎఫోర్ను యెదద్ కొనెను 

ఆదికాండము 50:25 => మరియు యోసేపు దేవుడు నిశచ్యముగా మిముమ్ను చూడవచుచ్ను; 

అపుప్డు మీరు నా యెముకలను ఇకక్డనుండి తీసికొని పోవలెనని చెపిప్ ఇశార్యేలు కుమారులచేత 

పర్మాణము చేయించుకొనెను. 

యోబు 30:23 => మరణమునకు సరవ్జీవులకు నియమింపబడిన సంకేత సమాజమందిరమునకు 

నీవు ననున్ రపిప్ంచెదవని నాకు తెలియును. 

పర్సంగి 6:3 => ఒకడు నూరుమంది పిలల్లను కని దీరాఘ్యుషమ్ంతుడై చిరకాలము జీవించినను, 

అతడు సుఖానుభవము నెరుగకయు తగిన రీతిని సమాధి చేయబడకయు నుండినయెడల వాని 

గతికంటె పడిపోయిన పిండము యొకక్ గతి మేలని నేననుకొనుచునాన్ను 

పర్సంగి 12:5 => ఎతుత్ చోటులకు భయపడుదురు. మారగ్ములయందు భయంకరమైనవి కనబడును, 

బాదము వృక్షము పువువ్లు పూయును, మిడుత బరువుగా ఉండును, బుడ డ్బుడుసరకాయ పగులును, 

ఏలయనగా ఒకడు తన నితయ్మైన ఉనికిపటుట్నకు పోవుచునాన్డు. వాని నిమితత్ము పర్లాపించువారు 

వీధులలో తిరుగుదురు. 
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పర్సంగి 12:7 => మనన్యినది వెనుకటివలెనే మరల భూమికి చేరును, ఆతమ్ దాని దయచేసిన 

దేవునియొదద్కు మరల పోవును. 

ఆదికాండము 15:15 => నీవు కేష్మముగా నీ పితరులయొదద్కు పోయెదవు; మంచి వృదాధ్పయ్మందు 

పాతిపెటట్బడుదువు. 

ఆదికాండము 23:2 => శారా కనాను దేశమందలి హెబోర్నను కిరయ్తరాబ్లో మృతిబొందెను; 

అపుప్డు అబార్హాము శారా నిమితత్ము అంగలారుచ్టకును ఆమెనుగూరిచ్ యేడుచ్టకును వచెచ్ను. 

ఆదికాండము 23:4 => మీ మధయ్ నేను పరదేశినిగాను పరవాసినిగాను ఉనాన్ను. మృతిబొందిన నా 

భారయ్ నా కనున్లయెదుట ఉండకుండ, ఆమెను పాతిపెటుట్టకు మీతావున నా కొక శమ్శానభూమిని 

సావ్సథ్య్ముగా ఇయుయ్డని అడుగగా 

ఆదికాండము 35:29 => ఇసాస్కు కాలము నిండిన వృదుధ్డై పార్ణము విడిచి మృతిబొంది తన 

పితరులయొదద్కు చేరచ్బడెను. అతని కుమారులైన ఏశావు యాకోబులు అతని పాతిపెటిట్రి. 

యోహాను 11:38 => యేసు మరల తనలో మూలుగుచు సమాధియొదద్కు వచెచ్ను. అది యొక 

గుహ, దానిమీద ఒక రాయి పెటిట్యుండెను. 

వచనము 20 

ఆ పొలమును దానిలోనునన్ గుహయు హేతు కుమారులవలన శమ్శానము కొరకు అబార్హామునకు 

సావ్సథ్య్ముగా సిథ్రపరచబడెను. 

రూతు 4:7 => ఇశార్యేలీయులలో బంధు ధరమ్మునుగూరిచ్గాని, కర్యవికర్యములనుగూరిచ్గాని, 

పర్తి సంగతిని సిథ్రపరచుటకు పూరవ్మున జరిగిన మరాయ్ద ఏదనగా, ఒకడు తన చెపుప్ తీసి తన 

పొరుగువాని కిచుచ్టయే. ఈ పని ఇశార్యేలీయులలో పర్మాణముగా ఎంచబడెను. 

రూతు 4:8 => ఆ బంధువుడు నీవు దానిని సంపాదించుకొనుమని బోయజుతో చెపిప్ తన చెపుప్ 

తీయగా 
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రూతు 4:9 => బోయజు ఎలీమెలెకునకు కలిగినది యావతుత్ను కిలోయ్నుకును మహోల్నుకును 

కలిగినది యావతుత్ను నయోమిచేతినుండి సంపాదించితినని నేననన్ందుకు మీరు ఈ దినమున సాకుష్లై 

యునాన్రు. 

రూతు 4:10 => మరియు చనిపోయినవాని పేరట అతని సావ్సథ్య్మును సిథ్రపరచునటుల్ను, 

చనిపోయినవాని పేరు అతని సహోదరులలోనుండియు, అతని సథ్లము యొకక్ దావ్రమునుండియు 

కొటిట్వేయబడక యుండునటుల్ను, నేను మహోల్ను భారయ్యైన రూతను మోయాబీయురాలిని 

సంపాదించుకొని పెండిల్ చేసికొనుచునాన్ను. దీనికి మీరు ఈ దినమున సాకుష్లైయునాన్రని పెదద్లతోను 

పర్జలందరితోను చెపెప్ను. 

2 సమూయేలు 24:24 => రాజునేను ఆలాగు తీసికొనను, వెలయిచిచ్ నీయొదద్ కొందును, వెల 

యియయ్క నేను తీసికొనిన దానిని నా దేవుడైన యెహోవాకు దహనబలిగా అరిప్ంచనని అరౌనాతో చెపిప్ 

ఆ కళల్మును ఎడల్ను ఏబది తులముల వెండికి కొనెను. 

యిరిమ్యా 32:10 => నేను కర్యపతర్ము వార్సి ముదర్వేసి సాకుష్లను పిలిపించి తార్సుతో ఆ వెండి 

తూచి 

యిరిమ్యా 32:11 => కర్యపతర్మును, అనగా ముదర్గల విడుదల కైకోలును ఒడంబడికను 

ముదర్లేని విడుదల కైకోలును ఒడంబడికను తీసికొంటిని. 

ఆదికాండము 25:9 => హితీత్యుడైన సోహరు కుమారుడగు ఎఫోర్ను పొలమందలి మకేప్లా గుహలో 

అతని కుమారులగు ఇసాస్కును ఇషామ్యేలును అతనిని పాతిపెటిట్రి; అది మమేర్ యెదుట నునన్ది. 

ఆదికాండము 49:31 => అకక్డనే వారు అబార్హామును అతని భారయ్యైన శారాను పాతిపెటిట్రి; 

అకక్డనే ఇసాస్కును అతని భారయ్యైన రిబాక్ను పాతి పెటిట్రి; అకక్డనే నేను లేయాను పాతిపెటిట్తిని. 

ఆదికాండము 49:32 => ఆ పొలమును అందులోనునన్ గుహయు హేతుకుమారులయొదద్ 

కొనబడినదనెను. 

ఆదికాండము 50:5 => నా తండిర్ నాచేత పర్మాణము చేయించి ఇదిగో నేను చనిపోవుచునాన్ను, 

కనానులో నా నిమితత్ము సమాధి తర్వివ్ంచితిని గదా, అందులోనే ననున్ పాతిపెటట్వలెనని చెపెప్ను. 

కాబటిట్ సెలవైతే నేనకక్డికి వెళి ల్ నా తండిర్ని పాతిపెటిట్ మరల వచెచ్దనని చెపుప్డనెను. 
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ఆదికాండము 50:13 => అతని కుమారులు కనాను దేశమునకు అతని శవమును తీసికొనిపోయి 

మకేప్లా పొలమందునన్ గుహలో పాతిపెటిట్రి. దానిని ఆ పొలమును అబార్హాము తనకు శమ్శా 

నముకొరకు సావ్సథ్య్ముగానుండు నిమితత్ము మమేర్ యెదుట హితీత్యుడైన ఎఫోర్ను యెదద్ కొనెను 

ఆదికాండము 50:24 => యోసేపు తన సహోదరులను చూచి నేను చనిపోవుచునాన్ను; దేవుడు 

నిశచ్యముగా మిముమ్ను చూడవచిచ్, యీ దేశములోనుండి తాను అబార్హాము ఇసాస్కు 

యాకోబులతో పర్మాణము చేసి యిచిచ్న దేశమునకు మిముమ్ను తీసికొనిపోవునని చెపెప్ను 

ఆదికాండము 50:25 => మరియు యోసేపు దేవుడు నిశచ్యముగా మిముమ్ను చూడవచుచ్ను; 

అపుప్డు మీరు నా యెముకలను ఇకక్డనుండి తీసికొని పోవలెనని చెపిప్ ఇశార్యేలు కుమారులచేత 

పర్మాణము చేయించుకొనెను. 

2 రాజులు 21:18 => మనషే ష్ తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచి ఉజా జ్యొకక్ తోటలో తన నగరు దగగ్ర 

సమాధిచేయబడెను; అతని కుమారుడైన ఆమోను అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

ఆదికాండము 23:17 => ఆలాగున మమేర్ యెదుటనునన్ మకేప్లా యందలి ఎఫోర్ను పొలము, 

అనగా ఆ పొలమును దానియందలి గుహయు దాని పొలిమేర అంతటిలోనునన్ ఆ పొలము 

చెటల్నిన్యు, 

ఆదికాండము 35:29 => ఇసాస్కు కాలము నిండిన వృదుధ్డై పార్ణము విడిచి మృతిబొంది తన 

పితరులయొదద్కు చేరచ్బడెను. అతని కుమారులైన ఏశావు యాకోబులు అతని పాతిపెటిట్రి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:13 => కనాను తన జేయ్షఠ్కుమారుడైన సీదోనును హేతును కనెను. 
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ఆదికాండము 

అధాయ్యము 24	
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వచనము 1 

అబార్హాము బహు కాలము గడిచిన వృదుధ్డై యుండెను. అనిన్ విషయములలోను యెహోవా 

అబార్హామును ఆశీరవ్దించెను. 

ఆదికాండము 18:11 => అబార్హామును శారాయును బహుకాలము గడచిన వృదుధ్లై యుండిరి. సతరీ 

ధరమ్ము శారాకు నిలిచిపోయెను గనుక 

ఆదికాండము 21:5 => అబార్హాము కుమారుడైన ఇసాస్కు అతనికి పుటిట్నపుప్డు అతడు 

నూరేండల్వాడు. 

ఆదికాండము 25:20 => ఇసాస్కు పదద్నరాములో నివసించు సిరియావాడైన బెతూయేలు 

కుమారెత్యును సిరియావాడైన లాబాను సహోదరియునైన రిబాక్ను పెండిల్ చేసికొనన్పుప్డు నలుబది 

సంవతస్రములవాడు. 

1 రాజులు 1:1 => రాజైన దావీదు బహు వృదుధ్డు కాగా సేవకులు అతనికి ఎనిన్బటట్లు కపిప్నను 

అతనికి వెటట్ కలుగకయుండెను. 

లూకా 1:7 => ఎలీసబెతు గొడార్లైనందున వారికి పిలల్లు లేకపోయిరి; మరియు వారిదద్రు బహు 

కాలము గడచిన (వృదుధ్లైరి.) 

ఆదికాండము 24:35 => యెహోవా నా యజమానుని బహుగా ఆశీరవ్దించెను గనుక అతడు 

గొపప్వాడాయెను; అతనికి గొఱ ఱ్లను గొడల్ను వెండి బంగారములను దాసదాసీ జనమును ఒంటెలను 

గాడిదలను దయచేసెను. 

ఆదికాండము 12:2 => నినున్ గొపప్ జనముగా చేసి నినున్ ఆశీరవ్దించి నీ నామమును గొపప్ 

చేయుదును, నీవు ఆశీరావ్దముగా నుందువు. 

ఆదికాండము 13:2 => అబార్ము వెండి బంగారము పశువులు కలిగి బహు ధనవంతుడై యుండెను. 

ఆదికాండము 49:25 => కిర్ంద దాగియునన్ అగాధజలముల దీవెనలతోను సత్నముల దీవెనలతోను 

గరభ్ముల దీవెనలతోను నినున్ దీవించు సరవ్శకుత్ని దీవెనవలనను అతని బాహుబలము 

దిటట్పరచబడును  
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కీరత్నలు 112:1 => యెహోవాను సుత్తించుడి యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవాడు ఆయన 

ఆజఞ్లనుబటిట్ అధికముగా ఆనందించువాడు ధనుయ్డు. 

కీరత్నలు 112:2 => వాని సంతతివారు భూమిమీద బలవంతులగుదురు యథారథ్వంతుల 

వంశపువారు దీవింపబడుదురు 

కీరత్నలు 112:3 => కలిమియు సంపదయు వాని యింటనుండును వాని నీతి నితయ్ము నిలుచును. 

సామెతలు 10:22 => యెహోవా ఆశీరావ్దము ఐశవ్రయ్మిచుచ్ను నరుల కషట్ముచేత ఆ 

యాశీరావ్దము ఎకుక్వ కాదు. 

యెషయా 51:2 => మీ తండిర్యైన అబార్హాము సంగతి ఆలోచించుడి మిముమ్ను కనిన శారాను 

ఆలోచించుడి అతడు ఒంటరియై యుండగా నేను అతని పిలిచితిని అతనిని ఆశీరవ్దించి అతనిని 

పెకుక్మంది యగునటుల్ చేసితిని.  

మతత్యి 6:33 => కాబటిట్ మీరు ఆయన రాజయ్మును నీతిని మొదట వెదకుడి; అపుప్డవనిన్యు 

మీకనుగర్హింపబడును. 

గలతీయులకు 3:9 => కాబటిట్ విశావ్స సంబంధులే విశావ్సము గల అబార్హాముతో కూడ 

ఆశీరవ్దింపబడుదురు. 

ఎఫెసీయులకు 1:3 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్ తండిర్యగు దేవుడు సుత్తింపబడును గాక. 

ఆయన కీర్సుత్నందు పరలోక విషయములలో ఆతమ్సంబంధమైన పర్తి ఆశీరావ్దమును 

మనకనుగర్హించెను. 

1 తిమోతి 4:8 => శరీర సంబంధమైన సాధకము కొంచెము మటుట్కే పర్యోజనకరమవును గాని 

దైవభకిత్ యిపప్టి జీవము విషయములోను రాబోవు జీవము విషయములోను వాగాద్నముతో 

కూడినదైనందున అది అనిన్ విషయములలో పర్యోజనకరమవును. 

ఆదికాండము 26:12 => ఇసాస్కు ఆ దేశమందునన్వాడై వితత్నము వేసి ఆ సంవతస్రము నూరంతలు 

ఫలము పొందెను. యెహోవా అతనిని ఆశీరవ్దించెను గనుక ఆ మనుషుయ్డు గొపప్వాడాయెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:7 => అతనితో మాటలాడిన దూత వెళి ల్న పిమమ్ట అతడు తన యింటి 

పనివారిలో ఇదద్రిని, తనయొదద్ ఎలల్పుప్డు కనిపెటుట్కొని యుండువారిలో భకిత్ పరుడగు ఒక సైనికుని 

పిలిచి 

వచనము 2 

అపుప్డు అబార్హాము తనకు కలిగిన సమసత్మును ఏలుచుండిన తన యింటి పెదద్దాసునితో నీ చెయియ్ 

నా తొడకిర్ంద పెటుట్ము; 

ఆదికాండము 15:2 => అందుకు అబార్ము పర్భువైన యెహోవా నాకేమి యిచిచ్ననేమి? నేను 

సంతానము లేనివాడనై పోవుచునాన్నే; దమసుక్ ఎలీయెజెరే నాయింటి ఆసిత్కరత్యగును గదా 

1 తిమోతి 5:17 => బాగుగా పాలనచేయు పెదద్లను, విశేషముగా వాకయ్మందును ఉపదేశమందును 

పర్యాసపడువారిని, రెటిట్ంపు సనామ్నమునకు పాతుర్లనుగా ఎంచవలెను. 

ఆదికాండము 24:10 => అతడు తన యజమానుని ఒంటెలలో పది ఒంటెలను తన యజమానుని 

ఆసిత్లో శేర్షట్మైన నానా విధములగు వసుత్వులను తీసికొనిపోయెను. అతడు లేచి అరామన్హరాయిము 

లోనునన్ నాహోరు పటట్ణము చేరి 

ఆదికాండము 39:4 => యోసేపు మీద అతనికి కటాక్షము కలిగెను గనుక అతనియొదద్ పరిచరయ్ 

చేయువాడాయెను. మరియు అతడు తన యింటిమీద విచారణకరత్గా అతని నియమించి తనకు 

కలిగినదంతయు అతనిచేతికపప్గించెను. 

ఆదికాండము 39:5 => అతడు తన యింటిమీదను తనకు కలిగినదంతటిమీదను అతని విచారణ 

కరత్గా నియమించిన కాలము మొదలుకొని యెహోవా యోసేపు నిమితత్ము ఆ ఐగుపీత్యుని యింటిని 

ఆశీరవ్దించెను. యెహోవా ఆశీరావ్దము ఇంటిలోనేమి పొలములోనేమి అతనికి కలిగిన సమసత్ము 

మీదను ఉండెను 

ఆదికాండము 39:6 => అతడు తనకు కలిగినదంతయు యోసేపుచేతికపప్గించి, తాను ఆహారము 

తినుట తపప్ తనకేమి ఉనన్దో ఏమి లేదో విచారించినవాడు కాడు. యోసేపు రూపవంతుడును 

సుందరుడునై యుండెను 
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ఆదికాండము 39:8 => అయితే అతడు ఒపప్క నా యజమానుడు తనకు కలిగినదంతయు 

నాచేతికపప్గించెను గదా, నా వశమున తన యింటిలో ఏమి ఉనన్దో అతడెరుగడు; ఈ యింటిలో 

నాకంటె పైవాడు ఎవడును లేడు. 

ఆదికాండము 39:9 => నీవు అతని భారయ్వైనందున నినున్ తపప్ మరి దేనిని నా కపప్గింపక 

యుండలేదు. కాబటిట్ నేనెటుల్ ఇంత ఘోరమైన దుషాక్రయ్ము చేసి దేవునికి విరోధముగా పాపము కటుట్ 

కొందునని తన యజమానుని భారయ్తో అనెను. 

ఆదికాండము 44:1 => యోసేపు ఆ మనుషుయ్ల గోనెలు పటిట్నంత ఆహార పదారథ్ములతో వాటిని 

నింపి ఎవరి రూకలు వారి గోనెమూతిలో పెటుట్మనియు, 

ఆదికాండము 24:9 => ఆ దాసుడు తన యజమానుడగు అబార్హాము తొడకిర్ంద తన చెయియ్ పెటిట్ 

యీ సంగతి విషయమై పర్మాణము చేసెను. 

ఆదికాండము 47:29 => ఇశార్యేలు చావవలసిన దినములు సమీపించినపుప్డు అతడు తన 

కుమారుడైన యోసేపును పిలిపించి నాయెడల నీకు కటాక్షమునన్యెడల దయచేసి నీ చెయియ్ 

నాతొడకిర్ంద ఉంచి నాయెడల దయను నమమ్కమును కనుపరచుము; ఎటల్నగా ననున్ ఐగుపుత్లో 

పాతిపెటట్కుము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:24 => అధిపతులందరును యోధులందరును రాజైన దావీదు 

కుమారులందరును రాజైన సొలొమోనునకు లోబడిరి. 

ఆదికాండము 15:8 => అతడు పర్భువైన యెహోవా, నేను దీని సవ్తంతిర్ంచుకొనెదనని నాకెటుల్ 

తెలియుననగా 

ఆదికాండము 24:34 => అంతట అతడిటల్నెను నేను అబార్హాము దాసుడను, 

ఆదికాండము 24:37 => మరియు నా యజమానుడు నాతో నేను ఎవరి దేశమందు 

నివసించుచునాన్నో ఆ కనానీయుల పిలల్లలో ఒక పిలల్ను నా కుమారునికి పెండిల్చేయవదుద్. 

ఆదికాండము 43:16 => యోసేపు వారితో నునన్ బెనాయ్మీనును చూచి తన గృహనిరావ్హకునితో ఈ 

మనుషుయ్లను ఇంటికి తీసికొనిపోయి ఒక వేటను కోసి వంట సిదధ్ము చేయించుము; మధాయ్హన్మందు 

ఈ మనుషుయ్లు నాతో భోజనము చేయుదురని చెపెప్ను. 
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నాయ్యాధిపతులు 14:2 => అతడు తిరిగివచిచ్ తిమాన్తులో ఫిలిషీత్యుల కుమారెత్లలో ఒకతెను 

చూచితిని, మీరు ఆమెను నాకిచిచ్ పెండిల్ చేయవలెనని తన తలిదండుర్లతో అనగా 

రూతు 2:6 => కోయువారిమీద నుంచబడిన ఆ పనివాడు ఈమె మోయాబు దేశమునుండి 

నయోమితో కూడ తిరిగి వచిచ్న మోయాబీయురాలైన యౌవనురాలు. 

2 సమూయేలు 9:2 => సౌలు కుటుంబమునకు సేవకుడగు సీబాయను ఒకడుండగా వారు అతనిని 

దావీదునొదద్కు పిలువనంపిరి. రాజు సీబావు నీవేగదా అని అడుగగా అతడు నీ దాసుడనైన నేనే సీబాను 

అనెను. 

2 సమూయేలు 14:11 => అపుప్డు ఆమె రాజవైన నీవు నీ దేవుడైన యెహోవాను సమ్రించి హతయ్కు 

పర్తిహతయ్ చేయువారు నా కుమారుని నశింపజేయకుండ ఇకను నాశనము చేయుట మానిప్ంచుమని 

మనవిచేయగా రాజు యెహోవా జీవముతోడు నీ కుమారుని తల వెండుర్కలలో ఒకటైనను నేల 

రాలకుండుననెను. 

1 రాజులు 16:9 => తిరాస్లో తనకు గృహనిరావ్హకుడగు అరాస్యింట అతడు తార్గి 

మతుత్డైయుండగా, యుదధ్ రథముల అరధ్భాగముమీద అధికారియైన జిమీ అతని మీద కుటర్చేసి 

లోపలికి చొచిచ్ 

1 రాజులు 18:3 => అహాబు తన గృహనిరావ్హకుడగు ఓబదాయ్ను పిలిపించెను. ఈ ఓబదాయ్ 

యెహోవా యందు బహు భయభకుత్లు గలవాడై 

సామెతలు 27:18 => అంజూరపు చెటుట్ను పెంచువాడు దాని ఫలము తినును తన యజమానుని 

మనిన్ంచువాడు ఘనతనొందును. 

విలాపవాకయ్ములు 5:6 => పొటట్కూటికై ఐగుపీత్యులకును అషూష్రీయులకును లోబడియునాన్ము. 

లూకా 7:2 => ఒక శతాధిపతికి పిర్యుడైన దాసుడొకడు రోగియై చావ సిదధ్మైయుండెను. 

2 కొరిందీయులకు 11:2 => దేవాసకిత్తో మీయెడల ఆసకిత్ కలిగియునాన్ను; ఎందుకనగా 

పవితుర్రాలైన కనయ్కనుగా ఒకక్డే పురుషునికి, అనగా కీర్సుత్కు సమరిప్ంపవలెనని, మిముమ్ను 

పర్ధానము చేసితిని గాని, 
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గలతీయులకు 4:1 => మరియు నేను చెపుప్నదేమనగా, వారసుడు అనిన్టికిని కరత్యైయునన్ను 

బాలుడైయునన్ంతకాలము అతనికిని దాసునికిని ఏ భేదమును లేదు. 

1 తిమోతి 6:1 => దేవుని నామమును ఆయన బోధయు దూషింపబడకుండునటుల్ దాసతవ్మను 

కాడికిర్ంద ఉనన్వారందరును, తమ యజమానులు పూరణ్మైన ఘనతకు పాతుర్లని యెంచవలెను. 

వచనము 3 

నేను ఎవరిమధయ్ కాపురమునాన్నో ఆ కనానీయుల కుమారెత్లలో ఒక దానిని నా కుమారునికి 

పెండిల్చేయక 

ఆదికాండము 21:23 => నీవు ననైన్నను నా పుతర్ పౌతార్దులనైనను వంచింపక, నేను నీకు చేసిన 

ఉపకారము చొపుప్న నాకును నీవు పరదేశివైయునన్ యీ దేశమునకు చేసెదనని దేవుని పేరట ఇకక్డ 

నాతో పర్మాణము చేయుమని చెపెప్ను.  

ఆదికాండము 26:28 => వారు నిశచ్యముగా యెహోవా నీకు తోడైయుండుట చూచితివిు గనుక 

మనకు, అనగా మాకును నీకును మధయ్ నొక పర్మాణముండవలెననియు 

ఆదికాండము 26:29 => మేము నినున్ ముటట్క నీకు మేలే తపప్ మరేమియు చేయక నినున్ 

సమాధానముగా పంపి వేసితివిు గనుక నీవును మాకు కీడుచేయకుండునటుల్ నీతో నిబంధన 

చేసికొందుమనియు అనుకొంటిమి; ఇపుప్డు నీవు యెహోవా ఆశీరావ్దము పొందినవాడవనిరి. 

ఆదికాండము 26:30 => అతడు వారికి విందుచేయగా వారు అనన్పానములు పుచుచ్ కొనిరి. 

ఆదికాండము 26:31 => తెలల్వారినపుప్డు వారు లేచి ఒకనితో ఒకడు పర్మాణము చేసికొనిరి; 

తరువాత ఇసాస్కు వారిని సాగనంపగా వారు అతనియొదద్నుండి సమాధానముగా వెళి ల్రి. 

ఆదికాండము 31:44 => కావున నేనును నీవును నిబంధన చేసికొందము రముమ్, అది నాకును 

నీకును మధయ్ సాకిష్గా ఉండునని యాకోబుతో ఉతత్రమియయ్గా 

ఆదికాండము 31:45 => యాకోబు ఒక రాయి తీసికొని దానిని సత్ంభముగా నిలువబెటెట్ను. 

ఆదికాండము 31:46 => మరియు యాకోబు రాళుల్ కూరుచ్డని తన బంధువులతో చెపెప్ను. వారు 

రాళుల్ తెచిచ్ కుపప్వేసిరి; అకక్డ వారు ఆ కుపప్యొదద్ భోజనము చేసిరి. 
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ఆదికాండము 31:47 => లాబాను దానికి యగర  శాహదూతా అను పేరు పెటెట్ను. అయితే యాకోబు 

దానికి గలేదు అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 31:48 => లాబాను నేడు ఈ కుపప్ నాకును నీకును మధయ్ సాకిష్గా ఉండునని చెపెప్ను. 

కాబటిట్ దానికి గలేదను పేరు పెటెట్ను. మరియు మనము ఒకరికొకరము దూరముగా నుండగా 

యెహోవా నాకును నీకును మధయ్ జరుగునది కనిపెటుట్నని చెపెప్ను గనుక దానికి మిసాప్ అను పేరు 

పెటట్బడెను. 

ఆదికాండము 31:49 => అంతట లాబాను నీవు నా కుమారెత్లను బాధ పెటిట్నను, నా కుమారెత్లను 

గాక యితర సతరీలను పెండిల్ చేసికొనినను,  

ఆదికాండము 31:50 => చూడుము, మనయొదద్ ఎవరును లేరు గదా, నాకును నీకును దేవుడే సాకిష్ 

అని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 31:51 => మరియు లాబాను నాకును నీకును మధయ్ నేను నిలిపిన యీ సత్ంభమును 

చూడుము ఈ కుపప్ చూడుము. 

ఆదికాండము 31:52 => హాని చేయవలెనని నేను ఈ కుపప్ దాటి నీయొదద్కు రాకను, నీవు ఈ 

కుపప్ను ఈ సత్ంభమును దాటి నాయొదద్కు రాకను ఉండుటకు ఈ కుపప్ సాకిష్ యీ సత్ంభమును సాకిష్. 

ఆదికాండము 31:53 => అబార్హాము దేవుడు నాహోరు దేవుడు వారి తండిర్ దేవుడు మనమధయ్ 

నాయ్యము తీరుచ్నని చెపెప్ను. అపుప్డు యాకోబు తన తండిర్యైన ఇసాస్కు భయపడిన దేవుని తోడని 

పర్మాణము చేసెను 

ఆదికాండము 50:25 => మరియు యోసేపు దేవుడు నిశచ్యముగా మిముమ్ను చూడవచుచ్ను; 

అపుప్డు మీరు నా యెముకలను ఇకక్డనుండి తీసికొని పోవలెనని చెపిప్ ఇశార్యేలు కుమారులచేత 

పర్మాణము చేయించుకొనెను. 

నిరగ్మకాండము 20:7 => నీ దేవుడైన యెహోవా నామమును వయ్రథ్ముగా నుచచ్రింపకూడదు; 

యెహోవా తన నామమును వయ్రథ్ముగా నుచచ్రింపువానిని నిరోద్షిగా ఎంచడు. 
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నిరగ్మకాండము 22:11 => వాడు తన పొరుగువాని సొముమ్ను తీసికొనలేదనుటకు యెహోవా 

పర్మాణము వారిదద్రిమధయ్ నుండవలెను. సొతుత్దారుడు ఆ పర్మాణమును అంగీకరింపవలెను; ఆ 

నషట్మును అచుచ్కొననకక్రలేదు. 

నిరగ్మకాండము 23:13 => నేను మీతో చెపిప్నవాటిననిన్టిని జాగర్తత్గా గైకొనవలెను; వేరొక దేవుని 

పేరు ఉచచ్రింపకూడదు; అది నీ నోటనుండి రానియయ్ తగదు. 

లేవీయకాండము 19:12 => నా నామమునుబటిట్ అబదధ్పర్మాణము చేయకూడదు; నీ దేవుని 

నామమును అపవితర్పరచకూడదు; నేను యెహోవాను. 

సంఖాయ్కాండము 5:21 => యెహోవా నీ నడుము పడునటుల్ను నీ కడుపు ఉబుబ్నటుల్ను చేయుటవలన 

యెహోవా నీ జనుల మధయ్ను నినున్ శపథమునకును పర్మాణమునకును ఆసప్దముగా చేయుగాక. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:13 => నీ దేవుడైన యెహోవాకు భయపడి ఆయనను సేవించి ఆయన 

పేరట పర్మాణము చేయవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 10:20 => నీ దేవుడైన యెహోవాకు భయపడి ఆయనను సేవించి 

ఆయనను హతుత్కొని ఆయన నామమున పర్మాణము చేయవలెను. 

యెహోషువ 2:12 => నేను మీకు ఉపకారము చేసితిని గనుక మీరును నా తండిర్ యింటికి 

ఉపకారము చేసి నాకు నిజమైన ఆనవాలును ఇచిచ్ 

1 సమూయేలు 20:17 => యోనాతాను దావీదును తన పార్ణసేన్హితునిగా పేర్మించెను గనుక ఆ 

పేర్మనుబటిట్ దావీదుచేత మరల పర్మాణము చేయించెను. 

నెహెమాయ్ 13:25 => అంతట నేను వారితో వాదించి వారిని శపించి కొందరిని కొటిట్ వారి 

తలవెండుర్కలను పెరికివేసి మీరు వారి కుమారులకు మీ కుమారెత్లను ఇయయ్కయు, మీ 

కుమారులకైనను మీకైనను వారి కుమారెత్లను పుచుచ్కొనకయు ఉండవలెనని వారిచేత దేవుని పేరట 

పర్మాణము చేయించి 

యెషయా 45:23 => నా యెదుట పర్తి మోకాలు వంగుననియు పర్తి నాలుకయు నాతోడని 

పర్మాణము చేయుననియు నేను నా పేరట పర్మాణము చేసియునాన్ను నీతిగల నా నోటి మాట 

బయలుదేరియునన్ది అది వయ్రథ్ము కానేరదు.  
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యెషయా 48:1 => యాకోబు వంశసుథ్లై ఇశార్యేలు అను పేరు కలిగినవారలారా, యూదా 

జలములలోనుండి బయలుదేరి వచిచ్నవారై యెహోవా నామముతోడని పర్మాణము చేయుచు 

ఇశార్యేలు దేవుని నామమును సమ్రించుచు నీతిసతయ్ములను అనుసరింపనివారలారా, ఈ మాట 

ఆలకించుడి.  

యెషయా 65:16 => దేశములో తనకు ఆశీరావ్దము కలుగవలెనని కోరువాడు నమమ్దగిన దేవుడు 

తనాన్శీరవ్దింపవలెనని కోరుకొనును దేశములో పర్మాణము చేయువాడు నమమ్దగిన దేవుని తోడని 

పర్మాణము చేయును పూరవ్ము కలిగిన బాధలు నా దృషిట్కి మరువబడును అవి నా దృషిట్కి 

మరుగవును.  

యిరిమ్యా 4:2 => సతయ్మునుబటిట్యు నాయ్యమునుబటిట్యు నీతినిబటిట్యు యెహోవా జీవముతోడని 

పర్మాణము చేసినయెడల జనములు ఆయనయందు తమకు ఆశీరావ్దము కలుగుననుకొందురు, 

ఆయనయందే అతిశయపడుదురు. 

యిరిమ్యా 12:16 => బయలుతోడని పర్మాణము చేయుట వారు నా పర్జలకు నేరిప్నటుల్గా 

యెహోవా జీవము తోడని నా నామమునుబటిట్ పర్మాణము చేయుటకై తాము నా పర్జల మారగ్ములను 

జాగర్తత్గా నేరుచ్కొనినయెడల వారు నా పర్జలమధయ్ వరిధ్లుల్దురు. 

జెఫనాయ్ 1:5 => మిదె ద్లమీద ఎకిక్ ఆకాశ సమూహములకు మొర్కుక్వారిని యెహోవా పేరును 

బటిట్యు, బయలుదేవత తమకు రాజనుదాని నామమును బటిట్యు మొర్కిక్ పర్మాణము చేయువారిని 

నేను నిరూమ్లము చేసెదను. 

హెబీర్యులకు 6:16 => మనుషుయ్లు తమకంటె గొపప్వానితోడు అని పర్మాణముచేతురు; వారి పర్తి 

వివాదములోను వివాదాంశమును పరిషాక్రము చేయునది పర్మాణమే. 

ఆదికాండము 14:22 => అబార్ము నేనే అబార్మును ధనవంతునిగా చేసితినని నీవు చెపప్కుండునటుల్ 

ఒక నూలు పోగైనను చెపుప్ల వారైనను నీవాటిలో ఏదైనను తీసికొన 

2 రాజులు 19:15 => యెహోవా సనిన్ధిని ఇటల్ని పార్రథ్న చేసెను యెహోవా, కెరూబుల మధయ్ను 

నివసించుచునన్ ఇశార్యేలీయుల దేవా, భూమాయ్కాశములను కలుగజేసిన అదివ్తీయ దేవా, నీవు 

లోకమందునన్ సకల రాజయ్ములకు దేవుడవైయునాన్వు. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 2:12 => యెహోవా ఘనతకొరకు ఒక మందిరమును నీ రాజయ్ ఘనతకొరకు 

ఒక నగరును కటిట్ంచుటకు తగిన జాఞ్నమును తెలివియుగల బుదిధ్మంతుడైన కుమారుని రాజైన 

దావీదునకు దయచేసిన, భూమాయ్కాశములకు సృషిట్కరత్యగు ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా 

సుత్తినొందునుగాక. 

నెహెమాయ్ 9:6 => నీవే, అదివ్తీయుడవైన యెహోవా, నీవే ఆకాశమును మహాకాశములను వాటి 

సైనయ్మును, భూమిని దానిలో ఉండునది అంతటిని, సముదర్ములను వాటిలో ఉండునది అంతటిని 

సృజించి వాటిననిన్టిని కాపాడువాడవు. ఆకాశ సైనయ్మంతయు నీకే నమసాక్రము చేయుచునన్ది. 

కీరత్నలు 115:15 => భూమాయ్కాశములను సృజించిన యెహోవాచేత మీరు ఆశీరవ్దింపబడినవారు. 

యిరిమ్యా 10:11 => మీరు వారితో ఈలాగు చెపప్వలెను ఆకాశమును భూమిని సృషిట్ంపని యీ 

దేవతలు భూమిమీద నుండకుండను ఆకాశముకిర్ంద ఉండకుండను నశించును. 

ఆదికాండము 6:2 => దేవుని కుమారులు నరుల కుమారెత్లు చకక్నివారని చూచి వారందరిలో 

తమకు మనసుస్వచిచ్న సతరీలను వివాహము చేసికొనిరి. 

ఆదికాండము 6:4 => ఆ దినములలో నెఫీలులను వారు భూమిమీదనుండిరి; తరువాతను ఉండిరి. 

దేవుని కుమారులు నరుల కుమారెత్లతో పోయినపుప్డు వారికి పిలల్లను కనిరి. పూరవ్కాలమందు పేరు 

పొందిన శూరులు వీరే. 

ఆదికాండము 26:34 => ఏశావు నలువది సంవతస్రముల వాడైనపుప్డు హితీత్యుడైన బేయేరీ 

కుమారెత్యగు యహూదీతును హితీత్యుడైన ఏలోను కుమారెత్యగు బాశెమతును పెండిల్ చేసికొనెను. 

ఆదికాండము 26:35 => వీరు ఇసాస్కునకును రిబాక్కును మనోవేదన కలుగజేసిరి. 

ఆదికాండము 27:46 => మరియు రిబాక్ ఇసాస్కుతో హేతు కుమారెత్లవలన నా పార్ణము విసికినది. 

ఈ దేశసుథ్రాండర్యిన హేతు కుమారెత్లలో వీరివంటి ఒకదానిని యాకోబు పెండిల్ చేసికొనినయెడల నా 

బర్దుకువలన నాకేమి పర్యోజనమనెను. 

ఆదికాండము 28:1 => ఇసాస్కు యాకోబును పిలిపించి నీవు కనాను కుమారెత్లలో ఎవతెను 

వివాహము చేసికొనకూడదు. 
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ఆదికాండము 28:2 => నీవు లేచి పదద్నరాములోనునన్ నీ తలిల్కి తండిర్యైన బెతూయేలు ఇంటికి వెళి ల్ 

అకక్డ నీ తలిల్ సహోదరుడగు లాబాను కుమారెత్లలో ఒకదానిని వివాహము చేసికొనుమని యతనికి 

ఆజాఞ్పించి 

ఆదికాండము 28:8 => ఇదిగాక కనాను కుమారెత్లు తన తండిర్యైన ఇసాస్కునకు ఇషుట్రాండుర్ 

కారని ఏశావునకు తెలిసినపుప్డు 

నిరగ్మకాండము 34:16 => మరియు నీవు నీ కుమారులకొరకు వారి కుమారెత్లను పుచుచ్కొనునెడల 

వారి కుమారెత్లు తమ దేవతలతో వయ్భిచరించి నీ కుమారులను తమ దేవతలతో వయ్భిచరింప 

చేయుదురేమో. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:3 => నీవు వారితో వియయ్మందకూడదు, వాని కుమారునికి నీ 

కుమారెత్నియయ్కూడదు, నీ కుమారునికి వాని కుమారెత్ను పుచుచ్కొనకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:4 => ననున్ అనుసరింపకుండ ఇతర దేవతలను పూజించునటుల్ నీ 

కుమారుని వారు మళి ల్ంచుదురు, అందునుబటిట్ యెహోవా కోపాగిన్ నీమీద రగులుకొని ఆయన నినున్ 

తవ్రగా నశింపజేయును. 

1 కొరిందీయులకు 7:39 => భారయ్ తన భరత్ బర్దికియునన్ంతకాలము బదుధ్రాలైయుండును, భరత్ 

మృతిపొందినయెడల ఆమె కిషట్మైనవానిని పెండిల్ చేసికొనుటకు సవ్తంతుర్రాలై యుండును గాని 

పర్భువునందు మాతర్మే పెండిల్ చేసికొనవలెను. 

2 కొరిందీయులకు 6:14 => మీరు అవిశావ్సులతో జోడుగా ఉండకుడి. నీతికి దురీ ణ్తితో ఏమి 

సాంగతయ్ము? వెలుగునకు చీకటితో ఏమి పొతుత్? 

2 కొరిందీయులకు 6:15 => కీర్సుత్నకు బెలియాలుతో ఏమి సంబంధము? అవిశావ్సితో విశావ్సికి 

పాలెకక్డిది? 

2 కొరిందీయులకు 6:16 => దేవుని ఆలయమునకు విగర్హములతో ఏమి పొందిక? మనము 

జీవముగల దేవుని ఆలయమై యునాన్ము; అందుకు దేవుడీలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు. నేను వారిలో 

నివసించి సంచరింతును, నేను వారి దేవుడనైయుందును వారు నా పర్జలైయుందురు.  
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2 కొరిందీయులకు 6:17 => కావున మీరు వారి మధయ్నుండి బయలువెడలి పర్తేయ్కముగా ఉండుడి; 

అపవితర్మైన దానిని ముటట్కుడని పర్భువు చెపుప్చునాన్డు. 

ఆదికాండము 21:21 => అతడు పారాను అరణయ్ములో నునన్పుప్డు అతని తలిల్ ఐగుపుత్దేశమునుండి 

ఒక సతరీని తెచిచ్ అతనికి పెండిల్చేసెను. 

ఆదికాండము 25:33 => యాకోబు నేడు నాతో పర్మాణము చేయుమనెను. అతడు యాకోబుతో 

పర్మాణము చేసి అతనికి జేయ్షఠ్తవ్మును అమిమ్వేయగా 

ఆదికాండము 31:53 => అబార్హాము దేవుడు నాహోరు దేవుడు వారి తండిర్ దేవుడు మనమధయ్ 

నాయ్యము తీరుచ్నని చెపెప్ను. అపుప్డు యాకోబు తన తండిర్యైన ఇసాస్కు భయపడిన దేవుని తోడని 

పర్మాణము చేసెను 

ఆదికాండము 34:9 => మీ పిలల్లను మాకిచిచ్ మా పిలల్లను మీరు పుచుచ్కొని మాతో వియయ్మంది 

మామధయ్ నివసించుడి. 

ఆదికాండము 38:2 => అకక్డ షూయ అను ఒక కనానీయుని కుమారెత్ను యూదా చూచి ఆమెను 

తీసికొని ఆమెతో పోయెను. 

ఆదికాండము 38:6 => యూదా తన జేయ్షఠ్కుమారుడైన ఏరునకు తామారు అను దానిని పెండిల్ 

చేసెను. 

ఆదికాండము 47:31 => అందుకతడు నేను నీ మాట చొపుప్న చేసెదననెను. మరియు అతడు నాతో 

పర్మాణము చేయుమనన్పుప్డు యోసేపు అతనితో పర్మాణము చేసెను. అపుప్డు ఇశార్యేలు తన 

మంచపు తలాపిమీద వంగి దేవునికి నమసాక్రము చేసెను 

సంఖాయ్కాండము 12:1 => మోషే కూషుదేశపు సతరీని పెండిల్ చేసికొనియుండెను గనుక అతడు పెండిల్ 

చేసికొనిన ఆ సతరీనిబటిట్ మిరాయ్ము అహరోనులు అతనికి విరోధముగా మాటలాడిరి. 

సంఖాయ్కాండము 36:6 => యెహోవా సెలోపెహాదు కుమారెత్లనుగూరిచ్ సెలవిచిచ్న మాట ఏదనగా 

వారు తమకు ఇషుట్లైనవారిని పెండిల్ చేసికొనవచుచ్ను గాని వారు తమ తండిర్ గోతర్వంశములోనే పెండిల్ 

చేసికొనవలెను. 
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యెహోషువ 2:17 => ఆ మనుషుయ్లు ఆమెతో ఇటల్నిరి యిదిగో మేము ఈ దేశమునకు వచుచ్వారము 

గనుక నీవు మాచేత చేయించిన యీ పర్మాణము విషయమై మేము నిరోద్షులమగునటుల్ 

నాయ్యాధిపతులు 14:2 => అతడు తిరిగివచిచ్ తిమాన్తులో ఫిలిషీత్యుల కుమారెత్లలో ఒకతెను 

చూచితిని, మీరు ఆమెను నాకిచిచ్ పెండిల్ చేయవలెనని తన తలిదండుర్లతో అనగా 

2 సమూయేలు 14:11 => అపుప్డు ఆమె రాజవైన నీవు నీ దేవుడైన యెహోవాను సమ్రించి హతయ్కు 

పర్తిహతయ్ చేయువారు నా కుమారుని నశింపజేయకుండ ఇకను నాశనము చేయుట మానిప్ంచుమని 

మనవిచేయగా రాజు యెహోవా జీవముతోడు నీ కుమారుని తల వెండుర్కలలో ఒకటైనను నేల 

రాలకుండుననెను. 

సామెతలు 27:18 => అంజూరపు చెటుట్ను పెంచువాడు దాని ఫలము తినును తన యజమానుని 

మనిన్ంచువాడు ఘనతనొందును. 

పర్సంగి 9:2 => సంభవించునవి అనిన్యు అందరికిని ఏకరీతిగానే సంభవించును; 

నీతిమంతులకును దుషుట్లకును, మంచివారికిని పవితుర్లకును అపవితుర్లకును బలులరిప్ంచువారికిని 

బలులనరిప్ంపని వారికిని గతియొకక్టే; మంచివారికేలాగుననో పాపాతుమ్లకును ఆలాగుననే 

తటసిథ్ంచును; ఒటుట్పెటుట్కొను వారికేలాగుననో ఒటుట్కు భయపడువారికిని ఆలాగుననే జరుగును. 

యిరిమ్యా 29:6 => పెండిల్ండుల్ చేసికొని కుమారులను కుమారెత్లను కనుడి, అకక్డ ఏమియు మీకు 

తకుక్వలేకుండ అభివృదిధ్పొందుటకై వారు కుమారులను కుమారెత్లను కనునటుల్ మీ కుమారులకు 

పెండిల్ండుల్ చేయుడి, మీ కుమారెత్లకు పురుషులను సంపాదించుడి. 

మలాకీ 2:15 => కొంచెముగానైనను దైవాతమ్నొందినవారిలో ఎవరును ఈలాగున చేయలేదు; ఒకడు 

చేసినను ఏమి జరిగెను? దేవునిచేత సంతతి నొందవలెనని అతడు యతన్ము చేసెను గదా; కాగా 

మిముమ్ను మీరే జాగర్తత్ చేసికొని, యౌవనమున పెండిల్ చేసికొనిన మీ భారయ్ల విషయములో 

విశావ్సఘాతకులుగా ఉండకుడి. 

గలతీయులకు 4:1 => మరియు నేను చెపుప్నదేమనగా, వారసుడు అనిన్టికిని కరత్యైయునన్ను 

బాలుడైయునన్ంతకాలము అతనికిని దాసునికిని ఏ భేదమును లేదు. 

Page  of 1584 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

వచనము 4 

నా సవ్దేశమందునన్ నా బంధువులయొదద్కు వెళి ల్ ఇసాస్కను నా కుమారునికి భారయ్ను తెచుచ్నటుల్ 

ఆకాశముయొకక్ దేవుడును భూమియొకక్ దేవుడునైన యెహోవా తోడని నీచేత పర్మాణము 

చేయించెదననెను. 

ఆదికాండము 11:25 => నాహోరు తెరహును కనిన తరువాత నూటపందొమిమ్ది యేండుల్ బర్దికి 

కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 

ఆదికాండము 11:26 => తెరహు డెబబ్ది యేండుల్ బర్దికి అబార్మును నాహోరును హారానును కనెను. 

ఆదికాండము 11:27 => తెరహు వంశావళి ఇది; తెరహు అబార్మును నాహోరును హారానును 

కనెను. హారాను లోతును కనెను.  

ఆదికాండము 11:28 => హారాను తాను పుటిట్న దేశమందలి కలీద్యుల ఊరను పటట్ణములో తన 

తండిర్యైన తెరహు కంటె ముందుగా మృతిబొందెను. 

ఆదికాండము 11:29 => అబార్మును నాహోరును వివాహము చేసికొనిరి. అబార్ము భారయ్ పేరు 

శారయి; నాహోరు భారయ్ పేరు మిలాక్, ఆమె మిలాక్కును ఇసాక్కును తండిర్యైన హారాను కుమారెత్. 

ఆదికాండము 11:30 => శారయి గొడార్లై యుండెను. ఆమెకు సంతానము లేదు. 

ఆదికాండము 11:31 => తెరహు తన కుమారుడగు అబార్మును, తన కుమారుని కుమారుడు, 

అనగా హారాను కుమారుడగు లోతును, తన కుమారుడగు అబార్ము భారయ్యయిన శారయి అను తన 

కోడలిని తీసికొని కనానుకు వెళుళ్టకు కలీద్యుల ఊరను పటట్ణములో నుండి వారితో కూడ 

బయలుదేరి హారాను మటుట్కు వచిచ్ అకక్డ నివసించిరి. 

ఆదికాండము 11:32 => తెరహు బర్దికిన దినములు రెండువందల యైదేండుల్. తెరహు హారానులో 

మృతిబొందెను. 

ఆదికాండము 12:1 => యెహోవా నీవు లేచి నీ దేశమునుండియు నీ బంధువులయొదద్నుండియు నీ 

తండిర్ యింటినుండియు బయలుదేరి నేను నీకు చూపించు దేశమునకు వెళుల్ము. 
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ఆదికాండము 12:7 => యెహోవా అబార్మునకు పర్తయ్క్షమయి నీ సంతానమునకు ఈ 

దేశమిచెచ్దనని చెపప్గా అతడు తనకు పర్తయ్క్షమైన యెహోవాకు ఒక బలిపీఠమును కటెట్ను. 

ఆదికాండము 22:20 => ఆ సంగతులు జరిగిన తరువాత అబార్హామునకు తెలుపబడినదేమనగా 

మిలాక్ అను ఆమెయు నీ సహోదరుడగు నాహోరునకు పిలల్లను కనెను. 

ఆదికాండము 22:21 => వారు ఎవరెవరనగా అతని జేయ్షట్కుమారుడైన ఊజు, ఇతని తముమ్డైన 

బూజు, అరాము తండిర్యైన కెమూయేలు, 

ఆదికాండము 22:22 => కెసెదు, హజో, షిలాద్షు, యిదాల్పు, బెతూయేలు. బెతూయేలు రిబాక్ను 

కనెను. 

ఆదికాండము 22:23 => ఆ యెనిమిదిమందిని మిలాక్ అబార్హాము సహోదరుడగు నాహోరునకు 

కనెను. 

ఆదికాండము 28:2 => నీవు లేచి పదద్నరాములోనునన్ నీ తలిల్కి తండిర్యైన బెతూయేలు ఇంటికి వెళి ల్ 

అకక్డ నీ తలిల్ సహోదరుడగు లాబాను కుమారెత్లలో ఒకదానిని వివాహము చేసికొనుమని యతనికి 

ఆజాఞ్పించి 

ఆదికాండము 21:21 => అతడు పారాను అరణయ్ములో నునన్పుప్డు అతని తలిల్ ఐగుపుత్దేశమునుండి 

ఒక సతరీని తెచిచ్ అతనికి పెండిల్చేసెను. 

ఆదికాండము 24:8 => అయితే నీ వెంట వచుచ్టకు ఆ సతరీ ఇషట్పడనియెడల ఈ పర్మాణము నుండి 

విడుదల పొందెదవు గాని నీవు నా కుమారుని అకక్డికి తీసికొని పోకూడదని అతనితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 24:27 => అబార్హామను నా యాజమానుని దేవుడైన యెహోవా సుత్తింపబడును గాక; 

ఆయన నా యజమానునికి తన కృపను తన సతయ్మును చూపుట మానలేదు; నేను తోర్వలో నుండగానే 

యెహోవా నా యజమానుని బంధువుల యింటికి ననున్ నడిపించెననెను 

ఆదికాండము 24:38 => అయితే నా తండిర్ యింటికిని నా వంశసుథ్లయొదద్కును వెళి ల్ నా 

కుమారునికి పెండిల్ చేయుటకు ఒక పిలల్ను తీసి కొనిరావలెనని నాచేత పర్మాణము చేయించెను. 
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ఆదికాండము 31:53 => అబార్హాము దేవుడు నాహోరు దేవుడు వారి తండిర్ దేవుడు మనమధయ్ 

నాయ్యము తీరుచ్నని చెపెప్ను. అపుప్డు యాకోబు తన తండిర్యైన ఇసాస్కు భయపడిన దేవుని తోడని 

పర్మాణము చేసెను 

దివ్తీయోపదేశకాండము 26:5 => నీవు నా తండిర్ నశించుచునన్ అరామీ దేశసుథ్డు; అతడు 

ఐగుపుత్నకు వెళె ల్ను. కొదిద్మందితో అకక్డికి పోయి పరవాసియై, గొపప్దియు బలమైనదియు 

విసాత్రమైనదియునగు జనమాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:3 => యెహోయాదా అతనికి యిదద్రు భారయ్లను పెండిల్చేసెను; అతడు 

కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 

సామెతలు 17:2 => బుదిధ్గల దాసుడు సిగుగ్తెచుచ్ కుమారునిమీద ఏలుబడి చేయును 

అనన్దముమ్లతోపాటు వాడు పితార్రిజ్తము పంచుకొనును. 

యిరిమ్యా 29:6 => పెండిల్ండుల్ చేసికొని కుమారులను కుమారెత్లను కనుడి, అకక్డ ఏమియు మీకు 

తకుక్వలేకుండ అభివృదిధ్పొందుటకై వారు కుమారులను కుమారెత్లను కనునటుల్ మీ కుమారులకు 

పెండిల్ండుల్ చేయుడి, మీ కుమారెత్లకు పురుషులను సంపాదించుడి. 

వచనము 5 

ఆ దాసుడు ఈ దేశమునకు నా వెంట వచుచ్టకు ఒకవేళ ఆ సతరీ ఇషట్పడనియెడల నీవు బయలుదేరి 

వచిచ్న ఆ దేశమునకు నేను నీ కుమారుని తీసికొని పోవలెనా అని అడుగగా 

ఆదికాండము 24:58 => రిబాక్ను పిలిచి ఈ మనుషుయ్నితోకూడ వెళె ల్దవా అని ఆమె నడిగినపుప్డు 

వెళె ల్దననెను. 

నిరగ్మకాండము 20:7 => నీ దేవుడైన యెహోవా నామమును వయ్రథ్ముగా నుచచ్రింపకూడదు; 

యెహోవా తన నామమును వయ్రథ్ముగా నుచచ్రింపువానిని నిరోద్షిగా ఎంచడు. 

నిరగ్మకాండము 9:2 => నీవు వారిని పోనియయ్నొలల్క ఇంకను వారిని నిరబ్ంధించినయెడల 

సామెతలు 13:16 => వివేకులందరు తెలివిగలిగి పని జరుపుకొందురు బుదిధ్హీనుడు మూరఖ్తను 

వెలల్డిపరచును. 
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యిరిమ్యా 4:2 => సతయ్మునుబటిట్యు నాయ్యమునుబటిట్యు నీతినిబటిట్యు యెహోవా జీవముతోడని 

పర్మాణము చేసినయెడల జనములు ఆయనయందు తమకు ఆశీరావ్దము కలుగుననుకొందురు, 

ఆయనయందే అతిశయపడుదురు. 

ఆదికాండము 24:8 => అయితే నీ వెంట వచుచ్టకు ఆ సతరీ ఇషట్పడనియెడల ఈ పర్మాణము నుండి 

విడుదల పొందెదవు గాని నీవు నా కుమారుని అకక్డికి తీసికొని పోకూడదని అతనితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 24:39 => అపుప్డు నేను నా యజమానునితో ఆ సతరీ నావెంట రాదేమో అని 

చెపిప్నందుకు  

వచనము 6 

అబార్హాము అకక్డికి నా కుమారుని తీసికొని పోకూడదు సుమీ. 

గలతీయులకు 5:1 => ఈ సావ్తంతర్య్ము అనుగర్హించి, కీర్సుత్ మనలను సవ్తంతుర్లనుగా 

చేసియునాన్డు. కాబటిట్, మీరు సిథ్రముగా నిలిచి మరల దాసయ్మను కాడికిర్ంద చికుక్కొనకుడి. 

హెబీర్యులకు 10:39 => అయితే మనము నశించుటకు వెనుకతీయువారము కాము గాని ఆతమ్ను 

రకిష్ంచుకొనుటకు విశావ్సము కలిగినవారమై యునాన్ము. 

హెబీర్యులకు 11:9 => విశావ్సమునుబటిట్ అతడును, అతనితో ఆ వాగాద్నమునకు సమాన 

వారసులైన ఇసాస్కు యాకోబు అనువారును, గుడారములలో నివసించుచు, అనుయ్ల దేశములో 

ఉనన్టుట్గా వాగద్తత్ దేశములో పరవాసులైరి.  

హెబీర్యులకు 11:13 => వీరందరు ఆ వాగాద్నముల ఫలము అనుభవింపక పోయినను, 

దూరమునుండి చూచి వందనము చేసి, తాము భూమిమీద పరదేశులమును యాతిర్కులమునై 

యునాన్మని ఒపప్కొని, విశావ్సము గలవారై మృతినొందిరి. 

హెబీర్యులకు 11:14 => ఈలాగు చెపుప్వారు తమ సవ్దేశమును వెదకుచునాన్మని 

విశదపరచుచునాన్రు కారా? 

హె బీర్ యు ల కు 1 1 : 1 5 = > వా రు ఏ దే శ ము నుం డి వ చిచ్ రో ఆ దే శ ము ను 

జాఞ్పకమందుంచుకొనన్యెడల మరల వెళుల్టకు వారికి వీలుకలిగి యుండును. 
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హెబీర్యులకు 11:16 => అయితే వారు మరి శేర్షఠ్మైన దేశమును, అనగా పరలోకసంబంధమైన 

దేశమును కోరుచునాన్రు. అందుచేత తాను వారి దేవుడనని అనిపించుకొనుటకు దేవుడు వారినిగూరిచ్ 

సిగుగ్పడడు; ఏలయనగా ఆయన వారికొరకు ఒక పటట్ణము సిదద్పరచియునాన్డు 

2 పేతురు 2:20 => వారు పర్భువును రక్షకుడునైన యేసుకీర్సుత్ విషయమైన అనుభవజాఞ్నముచేత ఈ 

లోకమాలినయ్ములను తపిప్ంచుకొనిన తరువాత మరల వాటిలో చికుక్బడి వాటిచేత 

జయింపబడినయెడల, వారి కడవరి సిథ్తి మొదటి సిథ్తికంటె మరి చెడ డ్దగును. 

2 పేతురు 2:21 => వారు నీతిమారగ్మును అనుభవపూరవ్కముగా తెలిసికొని, తమకు 

అపప్గింపబడిన పరిశుదధ్మైన ఆజఞ్నుండి తొలగిపోవుటకంటె ఆ మారగ్ము అనుభవపూరవ్కముగా 

తెలియక యుండుటయే వారికి మేలు. 

2 పేతురు 2:22 => కుకక్ తన వాంతికి తిరిగినటుట్ను, కడుగబడిన పంది బురదలో దొరుల్టకు 

మళి ల్నటుట్ను అను నిజమైన సామితె చొపుప్న వీరికి సంభవించెను. 

ఆదికాండము 24:8 => అయితే నీ వెంట వచుచ్టకు ఆ సతరీ ఇషట్పడనియెడల ఈ పర్మాణము నుండి 

విడుదల పొందెదవు గాని నీవు నా కుమారుని అకక్డికి తీసికొని పోకూడదని అతనితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 30:25 => రాహేలు యోసేపును కనిన తరువాత యాకోబు లాబానుతో ననున్ 

పంపివేయుము; నా చోటికిని నా దేశమునకును వెళె ల్దను. 

ఆదికాండము 50:11 => ఆ దేశమందు నివసించిన కనానీయులు ఆఠదు కళల్ము నొదద్ ఆ దుఃఖము 

సలుపుట చూచి ఐగుపీత్యులకు ఇది మికక్టమైన దుఃఖమని చెపుప్కొనిరి గనుక దానికి ఆబేల  

మిసార్యిము అను పేరు పెటట్బడెను, అది యొరాద్నునకు అవతల నునన్ది. 

హె బీర్ యు ల కు 1 1 : 1 5 = > వా రు ఏ దే శ ము నుం డి వ చిచ్ రో ఆ దే శ ము ను 

జాఞ్పకమందుంచుకొనన్యెడల మరల వెళుల్టకు వారికి వీలుకలిగి యుండును. 

వచనము 7 

నా తండిర్ యింటనుండియు నేను పుటిట్న దేశమునుండియు ననున్ తెచిచ్ నాతో మాటలాడి నీ 

సంతానమునకు ఈ దేశమునిచెచ్దనని పర్మాణము చేసి నాతో చెపిప్న పరలోకపు దేవుడగు యెహోవా 
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తన దూతను నీకు ముందుగా పంపును; అకక్డనుండి నీవు నా కుమారునికి భారయ్ను 

తీసికొనివచెచ్దవు. 

ఎజార్ 1:2 => పారసీకదేశపు రాజైన కోరెషు ఆజాఞ్పించునదేమనగా ఆకాశమందలి దేవుడైన 

యెహోవా లోకమందునన్ సకల జనములను నా వశముచేసి, యూదాదేశమందునన్ యెరూషలేములో 

తనకు మందిరమును కటిట్ంచుమని నాకు ఆజఞ్ ఇచిచ్యునాన్డు. 

దానియేలు 2:44 => ఆ రాజుల కాలములలో పరలోకమందునన్ దేవుడు ఒక రాజయ్ము సాథ్పించును. 

దానికెనన్టికిని నాశనము కలుగదు, ఆ రాజయ్ము దాని పొందినవారికి గాక మరెవరికిని చెందదు; అది 

ముందు చెపిప్న రాజయ్ములనిన్టిని పగులగొటిట్ నిరూమ్లము చేయును గాని అది యుగములవరకు 

నిలుచును. 

యోనా 1:9 => అతడు వారితో ఇటల్నెను నేను హెబీర్యుడను; సముదర్మునకును భూమికిని 

సృషిట్కరత్యై ఆకాశమందుండు దేవుడైయునన్ యెహోవా యందు నేను భయభకుత్లు గలవాడనై 

యునాన్ను. 

పర్కటన 11:13 => ఆ గడియలోనే గొపప్ భూకంపము కలిగినందున ఆ పటట్ణములో పదియవ 

భాగము కూలిపోయెను. ఆ భూకంపమువలన ఏడువేలమంది చచిచ్రి. మిగిలినవారు భయాకార్ంతులై 

పరలోకపు దేవుని మహిమపరచిరి. 

ఆదికాండము 12:1 => యెహోవా నీవు లేచి నీ దేశమునుండియు నీ బంధువులయొదద్నుండియు నీ 

తండిర్ యింటినుండియు బయలుదేరి నేను నీకు చూపించు దేశమునకు వెళుల్ము. 

ఆదికాండము 12:2 => నినున్ గొపప్ జనముగా చేసి నినున్ ఆశీరవ్దించి నీ నామమును గొపప్ 

చేయుదును, నీవు ఆశీరావ్దముగా నుందువు. 

ఆదికాండము 12:3 => నినున్ ఆశీరవ్దించు వారిని ఆశీరవ్దించెదను; నినున్ దూషించు వాని 

శపించెదను; భూమి యొకక్ సమసత్ వంశములు నీయందు ఆశీరవ్దించబడునని అబార్ముతో అనగా 

ఆదికాండము 12:4 => యెహోవా అతనితో చెపిప్న పర్కారము అబార్ము వెళె ల్ను. లోతు అతనితో 

కూడ వెళె ల్ను. అబార్ము హారాను నుండి బయలుదేరినపుప్డు డెబబ్ది యైదేండల్ యీడు గలవాడు. 

Page  of 1590 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

ఆదికాండము 12:5 => అబార్ము తన భారయ్యయిన శారయిని తన సహోదరుని కుమారుడయిన 

లోతును, హారానులో తానును వారును ఆరిజ్ంచిన యావదాసిత్ని వారు సంపాదించిన సమసత్మైన 

వారిని తీసికొని కనానను దేశమునకు వచిచ్రి 

ఆదికాండము 12:6 => అపుప్డు అబార్ము షెకెము నందలి యొక సథ్లముదాక ఆ దేశ సంచారము 

చేసి మోరే దగగ్ర నునన్ సింధూరవృక్షము నొదద్కు చేరెను. అపుప్డు కనానీయులు ఆ దేశములో 

నివసించిరి. 

ఆదికాండము 12:7 => యెహోవా అబార్మునకు పర్తయ్క్షమయి నీ సంతానమునకు ఈ 

దేశమిచెచ్దనని చెపప్గా అతడు తనకు పర్తయ్క్షమైన యెహోవాకు ఒక బలిపీఠమును కటెట్ను. 

ఆదికాండము 13:15 => ఎందుకనగా నీవు చూచుచునన్ యీ దేశమంతటిని నీకును నీ 

సంతానమునకును సదాకాలము ఇచెచ్దను. 

ఆదికాండము 15:18 => ఆ దినమందే యెహోవా ఐగుపుత్ నది మొదలుకొని గొపప్ నదియైన 

యూఫర్టీసు నది వరకు ఈ దేశమును, అనగా 

ఆదికాండము 17:8 => నీకును నీ తరువాత నీ సంతతికిని నీవు పరదేశివైయునన్ దేశమును, అనగా 

కనానను దేశమంతటిని నితయ్సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్ వారికి దేవుడనై యుందునని అతనితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 22:16 => నీవు నీకు ఒకక్డే అయుయ్నన్ నీ కుమారుని ఇయయ్ వెనుకతీయక యీ 

కారయ్ము చేసినందున 

ఆదికాండము 22:17 => నేను నినున్ ఆశీరవ్దించి ఆకాశ నక్షతర్ములవలెను సముదర్తీరమందలి 

యిసుకవలెను నీ సంతానమును నిశచ్యముగా విసత్రింపచేసెదను; నీ సంతతివారు తమ శతుర్వుల 

గవిని సావ్ధీనపరచుకొందురు. 

ఆదికాండము 22:18 => మరియు నీవు నా మాట వినినందున భూలోకములోని జనములనిన్యు నీ 

సంతానమువలన ఆశీరవ్దించబడును నాతోడని పర్మాణము చేసియునాన్నని యెహోవా 

సెలవిచెచ్ననెను. 

ఆదికాండము 26:3 => ఈ దేశమందు పరవాసివై యుండుము. నేను నీకు తోడైయుండి నినున్ 

ఆశీరవ్దించెదను; 
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ఆదికాండము 26:4 => ఏలయనగా నీకును నీ సంతానమునకును ఈ దేశములనిన్యు ఇచిచ్, నీ 

తండిర్యైన అబార్హాముతో నేను చేసిన పర్మాణము నెరవేరిచ్, ఆకాశ నక్షతర్ములవలె నీ సంతానమును 

విసత్రింపచేసి ఈ దేశములనిన్యు నీ సంతానమునకు ఇచెచ్దను. నీ సంతానమువలన సమసత్ 

భూలోకములోని సమసత్ జనులు ఆశీరవ్దింపబడుదురు. 

ఆదికాండము 26:24 => ఆ రాతిర్యే యెహోవా అతనికి పర్తయ్క్షమై నేను నీ తండిర్యైన అబార్హాము 

దేవుడను, నేను నీకు తోడైయునాన్ను గనుక భయపడకుము; నా దాసుడైన అబార్హామునుబటిట్ నినున్ 

ఆశీరవ్దించి నీ సంతానమును విసత్రింప చేసెదనని చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 13:5 => యెహోవా నీకిచెచ్దనని నీ పితరులతో పర్మాణము చేసినటుల్, 

కనానీయులకు హితీత్యులకు అమోరీయులకు హివీవ్యులకు యెబూసీయులకు నివాస సాథ్నమై 

యుండు, పాలు తేనెలు పర్వహించు దేశమునకు నినున్ రపిప్ంచిన తరువాత నీవు ఈ ఆచారమును ఈ 

నెలలోనే జరుపుకొనవలెను. 

నిరగ్మకాండము 32:13 => నీ సేవకులైన అబార్హామును ఇసాస్కును ఇశార్యేలును జాఞ్పకము 

చేసికొనుము. నీవు వారితో ఆకాశనక్షతర్ములవలె మీ సంతానము అభివృదిధ్జేసి నేను చెపిప్న యీ 

సమసత్భూమిని మీ సంతానమునకిచెచ్దననియు, వారు నిరంతరము దానికి హకుక్దారులగుదురనియు 

వారితో నీతోడని పర్మాణముచేసి చెపిప్తివనెను. 

సంఖాయ్కాండము 14:16 => పర్మాణపూరవ్కముగా తాను ఈ జనులకిచిచ్న దేశమందు వారిని 

చేరుచ్టకు శకిత్లేక యెహోవా వారిని అరణయ్ములో సంహరించెనని చెపుప్కొందురు. 

సంఖాయ్కాండము 14:30 => యెఫునెన్ కుమారుడైన కాలేబును నూను కుమారుడైన యెహోషువయు 

తపప్ మిముమ్ను నివసింపజేయుదునని నేను పర్మాణముచేసిన దేశమందు మీలో ఎవరును 

పర్వేశింపరు; ఇది నిశచ్యము. 

సంఖాయ్కాండము 32:11 => ఇరువది ఏండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి ఐగుపుత్ 

దేశములోనుండి వచిచ్న మనుషుయ్లలో పూరణ్మనసుస్తో యెహోవాను అనుసరించిన కెనెజీయుడగు 

యెఫునెన్ కుమారుడైన కాలేబును నూను కుమారుడైన యెహోషువయు తపప్ 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 1:8 => ఇదిగో ఆ దేశమును మీకు అపప్గించితిని మీరు వెళి ల్ యెహోవా మీ 

పితరులైన అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులకును వారి తరువాత వారి సంతానమునకును ఇచెచ్దనని 

నేను పర్మాణముచేసిన దేశమును సావ్ధీనపరచుకొనుడి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 34:4 => మరియు యెహోవా అతనితో ఇటల్నెను నీ సంతానమునకిచెచ్దనని 

అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులకు నేను పర్మాణము చేసిన దేశము ఇదే. కనున్లార నినున్ దాని 

చూడనిచిచ్తిని గాని నీవు నదిదాటి అకక్డికి వెళల్కూడదు. 

యెహోషువ 1:6 => నినున్ విడువను నినున్ ఎడబాయను, నిబబ్రము గలిగి ధైరయ్ముగా నుండుము. 

వారికిచెచ్దనని నేను వారి పితరులతో పర్మాణము చేసిన యీ దేశమును నిశచ్యముగా నీవు ఈ 

పర్జల సావ్ధీనము చేసెదవు. 

నాయ్యాధిపతులు 2:1 => యెహోవా దూత గిలాగ్లునుండి బయలుదేరి బోకీమునకు వచిచ్ యీలాగు 

సెలవిచెచ్ను నేను మిముమ్ను ఐగుపుత్లోనుండి రపిప్ంచి, మీ పితరులకు పర్మాణముచేసిన దేశమునకు 

మిముమ్ను చేరిచ్ నీతో చేసిన నిబంధన నేనెనన్డును మీరను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:5 => ఆయన ఇందులో అతనికి పాదము పటుట్నంత భూమినైనను 

సావ్సథ్య్ముగా ఇయయ్క, అతనికి కుమారుడు లేనపుప్డు అతనికిని, అతని తరువాత అతని 

సంతానమునకును దీనిని సావ్ధీనపరతునని అతనికి వాగాద్నము చేసెను. 

హెబీర్యులకు 11:9 => విశావ్సమునుబటిట్ అతడును, అతనితో ఆ వాగాద్నమునకు సమాన 

వారసులైన ఇసాస్కు యాకోబు అనువారును, గుడారములలో నివసించుచు, అనుయ్ల దేశములో 

ఉనన్టుట్గా వాగద్తత్ దేశములో పరవాసులైరి.  

నిరగ్మకాండము 23:20 => ఇదిగో తోర్వలో నినున్ కాపాడి నేను సిదధ్పరచిన చోటుకు నినున్ 

రపిప్ంచుటకు ఒక దూతను నీకు ముందుగా పంపుచునాన్ను. 

నిరగ్మకాండము 23:21 => ఆయన సనిన్ధిని జాగర్తత్గానుండి ఆయన మాట వినవలెను. ఆయన 

కోపము రేపవదుద్; మీ అతికర్మములను ఆయన పరిహరింపడు, నా నామము ఆయనకునన్ది. 

నిరగ్మకాండము 23:22 => అయితే నీవు ఆయన మాటను జాగర్తత్గా విని నేను చెపిప్నది యావతుత్ 

చేసినయెడల నేను నీ శతుర్వులకు శతుర్వును నీ విరోధులకు విరోధియునైయుందును. 
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నిరగ్మకాండము 23:23 => ఎటల్నగా నా దూత నీకు ముందుగా వెళుల్చు, అమోరీయులు హితీత్యులు 

పెరిజీజ్యులు కనానీయులు హివీవ్యులు యెబూసీయులను వారునన్ చోటుకు నినున్ రపిప్ంచును, నేను 

వారిని సంహరించెదను. 

నిరగ్మకాండము 33:2 => నేను నీకు ముందుగా దూతను పంపి కనానీయులను అమోరీయులను 

హితీత్యులను పెరిజీజ్యులను హివీవ్యులను యెబూసీయులను వెళల్గొటెట్దను. 

కీరత్నలు 32:8 => నీకు ఉపదేశము చేసెదను నీవు నడవవలసిన మారగ్మును నీకు బోధించెదను 

నీమీద దృషిట్యుంచి నీకు ఆలోచన చెపెప్దను  

కీరత్నలు 34:7 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవారి చుటుట్ ఆయనదూత కావలియుండి 

వారిని రకిష్ంచును 

కీరత్నలు 73:24 => నీ ఆలోచనచేత ననున్ నడిపించెదవు. తరువాత మహిమలో నీవు ననున్ 

చేరుచ్కొందువు 

కీరత్నలు 103:20 => యెహోవా దూతలారా, ఆయన ఆజఞ్కు లోబడి ఆయన వాకయ్ము నెరవేరుచ్ 

బలశూరులారా, ఆయనను సనున్తించుడి. 

సామెతలు 3:5 => నీ సవ్బుదిధ్ని ఆధారము చేసికొనక నీ పూరణ్హృదయముతో యెహోవాయందు 

నమమ్కముంచుము 

సామెతలు 3:6 => నీ పర్వరత్న అంతటియందు ఆయన అధికారమునకు ఒపుప్కొనుము అపుప్డు 

ఆయన నీ తోర్వలను సరాళము చేయును.  

యెషయా 63:9 => వారి యావదాబ్ధలో ఆయన బాధనొందెను ఆయన సనిన్ధి దూత వారిని 

రకిష్ంచెను పేర్మచేతను తాలిమిచేతను వారిని విమోచించెను పూరవ్దినములనిన్టను ఆయన వారిని 

ఎతిత్కొనుచు మోసికొనుచు వచెచ్ను.  

హెబీర్యులకు 1:14 => వీరందరు రక్షణయను సావ్సథ్య్ము పొందబోవువారికి పరిచారము చేయుటకై 

పంపబడిన సేవకులైన ఆతమ్లు కారా? 
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ఆదికాండము 24:40 => అతడు ఎవని సనిన్ధిలో నేను జీవించుచునాన్నో ఆ యెహోవా నీతో కూడ 

తన దూతను పంపి నీ పర్యాణము సఫలము చేయును గనుక నీవు నా వంశసుథ్లలో నా తండిర్ 

యింటనుండి నా కుమారునికి భారయ్ను తీసికొని వచెచ్దవు 

ఆదికాండము 30:25 => రాహేలు యోసేపును కనిన తరువాత యాకోబు లాబానుతో ననున్ 

పంపివేయుము; నా చోటికిని నా దేశమునకును వెళె ల్దను. 

నిరగ్మకాండము 4:13 => అందుకతడు అయోయ్ పర్భువా, నీవు పంప తలంచినవానినే పంపుమనగా 

సామెతలు 19:14 => గృహమును వితత్మును పితరులిచిచ్న సావ్సథ్య్ము సుబుదిధ్గల భారయ్ యెహోవా 

యొకక్ దానము. 

యిరిమ్యా 32:22 => మీకిచెచ్దనని వారి పితరులకు పర్మాణముచేసి, పాలు తేనెలు పర్వహించు ఈ 

దేశమును వారికిచిచ్తివి. 

లూకా 1:73 => ఆయన మన పితరులను కరుణించుటకును తన పరిశుదధ్ నిబంధనను, అనగా మన 

తండిర్యైన  

వచనము 8 

అయితే నీ వెంట వచుచ్టకు ఆ సతరీ ఇషట్పడనియెడల ఈ పర్మాణము నుండి విడుదల పొందెదవు గాని 

నీవు నా కుమారుని అకక్డికి తీసికొని పోకూడదని అతనితో చెపెప్ను. 

సంఖాయ్కాండము 30:5 => ఆమె తండిర్ వినినదినమున ఆకేష్పణ చేసినయెడల, ఆమె మొర్కుక్బడులలో 

ఏదియు, ఆమె తనమీద పెటుట్కొనిన బాధయ్తలో ఏదియు నిలువకపోవును. 

సంఖాయ్కాండము 30:8 => ఆమె భరత్ వినినదినమందే ఆకేష్పణ చేసినయెడల, అతడు ఆమె 

మొర్కుక్కొనిన మొర్కుక్బడిని ఆమె నిరాలోచనగా తనమీద పెటుట్కొనిన ఒటుట్లను రదుద్చేసినవాడగును; 

యెహోవా ఆమెను క్షమించును. 

యెహోషువ 2:17 => ఆ మనుషుయ్లు ఆమెతో ఇటల్నిరి యిదిగో మేము ఈ దేశమునకు వచుచ్వారము 

గనుక నీవు మాచేత చేయించిన యీ పర్మాణము విషయమై మేము నిరోద్షులమగునటుల్ 
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యెహోషువ 2:18 => నీవు మముమ్ను దించిన ఈ కిటికీకి ఈ ఎఱ ఱ్ని దారమును కటిట్, నీ తండిర్ని నీ 

తలిల్ని నీ అనన్దముమ్లను నీ తండిర్ యింటివారినందరిని నీయింట చేరుచ్కొనుము. 

యెహోషువ 2:19 => నీ యింటి దావ్రములలోనుండి వెలుపలికి వచుచ్వాడు తన పార్ణమునకు తానే 

ఉతత్రవాది, మేము నిరోద్షులమగుదుము. అయితే నీయొదద్ నీ యింటనునన్ యెవనికే గాని యే 

అపాయమైనను తగిలినయెడల దానికి మేమే ఉతత్రవాదులము. 

యెహోషువ 2:20 => నీవు మా సంగతి వెలల్డి చేసినయెడల నీవు మాచేత చేయించిన యీ 

పర్మాణము విషయములో మేము దోషులము కామనిరి. 

యెహోషువ 9:20 => మనము వారితో చేసిన పర్మాణము వలన మనమీదికి కోపము రాకపోవునటుల్ 

ఆ పర్మాణమునుబటిట్ వారిని బర్దుకనియయ్వలెనని చెపిప్ 

యోహాను 8:32 => అపుప్డు సతయ్ము మిముమ్ను సవ్తంతుర్లనుగా చేయునని చెపప్గా 

ఆదికాండము 24:4 => నా సవ్దేశమందునన్ నా బంధువులయొదద్కు వెళి ల్ ఇసాస్కను నా కుమారునికి 

భారయ్ను తెచుచ్నటుల్ ఆకాశముయొకక్ దేవుడును భూమియొకక్ దేవుడునైన యెహోవా తోడని నీచేత 

పర్మాణము చేయించెదననెను. 

ఆదికాండము 24:5 => ఆ దాసుడు ఈ దేశమునకు నా వెంట వచుచ్టకు ఒకవేళ ఆ సతరీ 

ఇషట్పడనియెడల నీవు బయలుదేరి వచిచ్న ఆ దేశమునకు నేను నీ కుమారుని తీసికొని పోవలెనా అని 

అడుగగా 

ఆదికాండము 24:6 => అబార్హాము అకక్డికి నా కుమారుని తీసికొని పోకూడదు సుమీ. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:2 => అందుకు సెత్ఫను చెపిప్నదేమనగా సహోదరులారా, తండుర్లారా, 

వినుడి. మన పితరుడైన అబార్హాము హారానులో కాపురముండక మునుపు మెసొపొతమియలో 

ఉనన్పుప్డు మహిమగల దేవుడు అతనికి పర్తయ్క్షమై 

ఆదికాండము 24:41 => నీవు నా వంశసుథ్లయొదద్కు వెళి ల్తివా యీ పర్మాణము విషయములో ఇక 

నీకు బాధయ్త ఉండదు, వారు ఆమెను ఇయయ్నియెడలకూడ ఈ పర్మాణము విషయములో నీకు బాధయ్త 

ఉండదని చెపెప్ను. 
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పర్సంగి 9:2 => సంభవించునవి అనిన్యు అందరికిని ఏకరీతిగానే సంభవించును; 

నీతిమంతులకును దుషుట్లకును, మంచివారికిని పవితుర్లకును అపవితుర్లకును బలులరిప్ంచువారికిని 

బలులనరిప్ంపని వారికిని గతియొకక్టే; మంచివారికేలాగుననో పాపాతుమ్లకును ఆలాగుననే 

తటసిథ్ంచును; ఒటుట్పెటుట్కొను వారికేలాగుననో ఒటుట్కు భయపడువారికిని ఆలాగుననే జరుగును. 

వచనము 9 

ఆ దాసుడు తన యజమానుడగు అబార్హాము తొడకిర్ంద తన చెయియ్ పెటిట్ యీ సంగతి విషయమై 

పర్మాణము చేసెను. 

ఆదికాండము 24:2 => అపుప్డు అబార్హాము తనకు కలిగిన సమసత్మును ఏలుచుండిన తన యింటి 

పెదద్దాసునితో నీ చెయియ్ నా తొడకిర్ంద పెటుట్ము; 

యెహోషువ 2:12 => నేను మీకు ఉపకారము చేసితిని గనుక మీరును నా తండిర్ యింటికి 

ఉపకారము చేసి నాకు నిజమైన ఆనవాలును ఇచిచ్ 

పర్సంగి 9:2 => సంభవించునవి అనిన్యు అందరికిని ఏకరీతిగానే సంభవించును; 

నీతిమంతులకును దుషుట్లకును, మంచివారికిని పవితుర్లకును అపవితుర్లకును బలులరిప్ంచువారికిని 

బలులనరిప్ంపని వారికిని గతియొకక్టే; మంచివారికేలాగుననో పాపాతుమ్లకును ఆలాగుననే 

తటసిథ్ంచును; ఒటుట్పెటుట్కొను వారికేలాగుననో ఒటుట్కు భయపడువారికిని ఆలాగుననే జరుగును. 

వచనము 10 

అతడు తన యజమానుని ఒంటెలలో పది ఒంటెలను తన యజమానుని ఆసిత్లో శేర్షట్మైన నానా 

విధములగు వసుత్వులను తీసికొనిపోయెను. అతడు లేచి అరామన్హరాయిము లోనునన్ నాహోరు 

పటట్ణము చేరి 

ఆదికాండము 24:2 => అపుప్డు అబార్హాము తనకు కలిగిన సమసత్మును ఏలుచుండిన తన యింటి 

పెదద్దాసునితో నీ చెయియ్ నా తొడకిర్ంద పెటుట్ము; 

Page  of 1597 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

ఆదికాండము 39:4 => యోసేపు మీద అతనికి కటాక్షము కలిగెను గనుక అతనియొదద్ పరిచరయ్ 

చేయువాడాయెను. మరియు అతడు తన యింటిమీద విచారణకరత్గా అతని నియమించి తనకు 

కలిగినదంతయు అతనిచేతికపప్గించెను. 

ఆదికాండము 39:5 => అతడు తన యింటిమీదను తనకు కలిగినదంతటిమీదను అతని విచారణ 

కరత్గా నియమించిన కాలము మొదలుకొని యెహోవా యోసేపు నిమితత్ము ఆ ఐగుపీత్యుని యింటిని 

ఆశీరవ్దించెను. యెహోవా ఆశీరావ్దము ఇంటిలోనేమి పొలములోనేమి అతనికి కలిగిన సమసత్ము 

మీదను ఉండెను 

ఆదికాండము 39:6 => అతడు తనకు కలిగినదంతయు యోసేపుచేతికపప్గించి, తాను ఆహారము 

తినుట తపప్ తనకేమి ఉనన్దో ఏమి లేదో విచారించినవాడు కాడు. యోసేపు రూపవంతుడును 

సుందరుడునై యుండెను 

ఆదికాండము 39:8 => అయితే అతడు ఒపప్క నా యజమానుడు తనకు కలిగినదంతయు 

నాచేతికపప్గించెను గదా, నా వశమున తన యింటిలో ఏమి ఉనన్దో అతడెరుగడు; ఈ యింటిలో 

నాకంటె పైవాడు ఎవడును లేడు. 

ఆదికాండము 39:9 => నీవు అతని భారయ్వైనందున నినున్ తపప్ మరి దేనిని నా కపప్గింపక 

యుండలేదు. కాబటిట్ నేనెటుల్ ఇంత ఘోరమైన దుషాక్రయ్ము చేసి దేవునికి విరోధముగా పాపము కటుట్ 

కొందునని తన యజమానుని భారయ్తో అనెను. 

ఆదికాండము 39:22 => చెరసాల అధిపతి ఆ చెరసాలలోనునన్ ఖైదీలనందరిని 

యోసేపుచేతికపప్గించెను. వారకక్డ ఏమి చేసిరో అదంతయు అతడే చేయించువాడు. 

ఆదికాండము 39:23 => యెహోవా అతనికి తోడైయుండెను గనుక ఆ చెరసాల అధిపతి అతనిచేతికి 

అపప్గింపబడిన దేనిగూరిచ్యు విచారణ చేయక యుండెను. అతడు చేయునది యావతుత్ యెహోవా 

సఫలమగునటుల్ చేసెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:4 => ఏలయనగా మీరు ఐగుపుత్లోనుండి వచుచ్చుండగా వారు 

అనన్పానములు తీసికొని మిముమ్ను ఎదురొక్నరాక, నినున్ శపించుటకు బహుమానమునిచిచ్ నదుల 

యరాములోని పెతోరులోనుండి నీకు విరోధముగా బెయోరు కుమారుడైన బిలామును పిలిపించిరి. 
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నాయ్యాధిపతులు 3:8 => అందునుగూరిచ్ యెహోవా కోపము ఇశార్యేలీయులమీద మండగా 

ఆయన అరామన్హరాయిముయొకక్ రాజైన కూషనిర్షాతాయిము చేతులకు దాసులగుటకై వారిని 

అమిమ్వేసెను . ఇశార్యేలీయులు ఎనిమిది సంవతస్ రములు కూషనిర్షాతాయిమునకు 

దాసులుగానుండిరి 

నాయ్యాధిపతులు 3:9 => ఇశార్యేలీయులు యెహోవాకు మొఱ ఱ్పెటట్గా యెహోవా కాలేబు తముమ్డైన 

కనజు యొకక్ కుమారుడగు ఒతీన్యేలును రక్షకునిగా ఇశార్యేలీయులకొరకు నియమించి వారిని 

రకిష్ంచెను. 

నాయ్యాధిపతులు 3:10 => యెహోవా ఆతమ్ అతనిమీదికి వచెచ్ను గనుక అతడు ఇశార్యేలీయులకు 

నాయ్యాధిపతియై యుదధ్మునకు బయలుదేరగా యెహోవా అరామన్హరాయిము రాజైన 

కూషనిర్షాతాయిమును అతనిచేతి కపప్గించెను, ఆతడు కూషనిర్షాతాయిమును జయించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 19:6 => అమోమ్నీయులు దావీదునకు తమయందు అసహయ్ము 

పుటిట్ంచితిమని తెలిసికొనినపుప్డు హానూనును అమోమ్నీయులును అరామన్హరయీము నుండియు, 

సిరియా మయకానుండియు సోబానుండియు రథములను గుఱ ఱ్పురౌతులను రెండువేల మణుగుల 

వెండిఇచిచ్ బాడిగెకు కుదురుచ్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:9 => పారీత్యులు మాదీయులు ఏలామీయులు, మెసొపొతమియ 

యూదయ కపప్దొకియ, పొంతు ఆసియ ఫుర్గియ పంపులియ ఐగుపుత్ అను దేశములయందలి వారు, 

ఆదికాండము 11:31 => తెరహు తన కుమారుడగు అబార్మును, తన కుమారుని కుమారుడు, 

అనగా హారాను కుమారుడగు లోతును, తన కుమారుడగు అబార్ము భారయ్యయిన శారయి అను తన 

కోడలిని తీసికొని కనానుకు వెళుళ్టకు కలీద్యుల ఊరను పటట్ణములో నుండి వారితో కూడ 

బయలుదేరి హారాను మటుట్కు వచిచ్ అకక్డ నివసించిరి. 

ఆదికాండము 27:43 => కాబటిట్ నా కుమారుడా, నీవు నా మాట విని లేచి హారానులోనునన్ నా 

సహోదరుడగు లాబాను నొదద్కు పారిపోయి నీ అనన్ కోపము చలాల్రువరకు 

ఆదికాండము 29:1 => యాకోబు బయలుదేరి తూరుప్ జనుల దేశమునకు వెళె ల్ను. 
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ఆదికాండము 29:4 => యాకోబు వారిని చూచి అనన్లారా, మీరెకక్డివారని అడుగగా వారు మేము 

హారానువారమనిరి. 

ఆదికాండము 29:5 => అతడు నాహోరు కుమారుడగు లాబానును మీరెరుగుదురా అని 

వారినడుగగా వారు ఎరుగుదుమనిరి. 

ఆదికాండము 15:2 => అందుకు అబార్ము పర్భువైన యెహోవా నాకేమి యిచిచ్ననేమి? నేను 

సంతానము లేనివాడనై పోవుచునాన్నే; దమసుక్ ఎలీయెజెరే నాయింటి ఆసిత్కరత్యగును గదా 

ఆదికాండము 16:6 => అందుకు అబార్ము ఇదిగో నీ దాసి నీచేతిలో ఉనన్ది; నీ మనసుస్ వచిచ్నటుల్ 

దాని చేయుమని శారయితో చెపెప్ను. శారయి దాని శర్మ పెటిట్నందున ఆమెయొదద్నుండి అది 

పారిపోగా 

ఆదికాండము 22:20 => ఆ సంగతులు జరిగిన తరువాత అబార్హామునకు తెలుపబడినదేమనగా 

మిలాక్ అను ఆమెయు నీ సహోదరుడగు నాహోరునకు పిలల్లను కనెను. 

ఆదికాండము 22:21 => వారు ఎవరెవరనగా అతని జేయ్షట్కుమారుడైన ఊజు, ఇతని తముమ్డైన 

బూజు, అరాము తండిర్యైన కెమూయేలు, 

ఆదికాండము 23:10 => అపుప్డు ఎఫోర్ను హేతు కుమారుల మధయ్ను కూరుచ్ండియుండెను. 

హితీత్యుడైన ఎఫోర్ను తన ఊరి గవిని పర్వేశించువారందరి యెదుట హేతు కుమారులకు వినబడునటుల్ 

అబార్హాముతో చెపిప్న పర్తుయ్తత్రమేమనగా  

ఆదికాండము 28:2 => నీవు లేచి పదద్నరాములోనునన్ నీ తలిల్కి తండిర్యైన బెతూయేలు ఇంటికి వెళి ల్ 

అకక్డ నీ తలిల్ సహోదరుడగు లాబాను కుమారెత్లలో ఒకదానిని వివాహము చేసికొనుమని యతనికి 

ఆజాఞ్పించి 

ఆదికాండము 31:17 => యాకోబు లేచి తన కుమారులను తన భారయ్లను ఒంటెలమీద నెకిక్ంచి 

ఆదికాండము 45:23 => అతడు తన తండిర్ నిమితత్ము ఐగుపుత్లో నునన్ మంచి వసుత్వులను 

మోయుచునన్ పది గాడిదలను, మారగ్మునకు తన తండిర్ నిమితత్ము ఆహారమును, ఇతర ధానయ్మును 

తిను బండములను మోయుచునన్ పది ఆడు గాడిదలను పంపెను 
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1 రాజులు 16:9 => తిరాస్లో తనకు గృహనిరావ్హకుడగు అరాస్యింట అతడు తార్గి 

మతుత్డైయుండగా, యుదధ్ రథముల అరధ్భాగముమీద అధికారియైన జిమీ అతని మీద కుటర్చేసి 

లోపలికి చొచిచ్ 

1 రాజులు 18:3 => అహాబు తన గృహనిరావ్హకుడగు ఓబదాయ్ను పిలిపించెను. ఈ ఓబదాయ్ 

యెహోవా యందు బహు భయభకుత్లు గలవాడై 

వచనము 11 

సాయంకాలమందు సతరీలు నీళుల్ చేదుకొనవచుచ్ వేళకు ఆ ఊరి బయటనునన్ నీళల్బావియొదద్ తన 

ఒంటెలను మోకరింపచేసి యిటల్నెను 

ఆదికాండము 33:13 => అతడు నాయొదద్ నునన్ పిలల్లు పసిపిలల్లనియు, గొఱ ఱ్లు మేకలు పశువులు 

పాలిచుచ్నవి అనియు నా పర్భువుకు తెలియును. ఒకక్దినమే వాటిని వడిగా తోలినయెడల ఈ మంద 

అంతయు చచుచ్ను. 

ఆదికాండము 33:14 => నా పర్భువు దయచేసి తన దాసునికి ముందుగా వెళల్వలెను. నేను నా 

పర్భువు నొదద్కు శేయీరునకు వచుచ్వరకు, నా ముందరనునన్ మందలు నడువగలిగిన కొలదిని ఈ 

పిలల్లు నడువగలిగిన కొలదిని వాటిని మెలల్గా నడిపించుకొని వచెచ్దనని అతనితో చెపెప్ను. 

సామెతలు 12:10 => నీతిమంతుడు తన పశువుల పార్ణమును దయతో చూచును భకిత్హీనుల 

వాతస్లయ్ము కూర్రతవ్మే. 

ఆదికాండము 24:13 => చితత్గించుము, నేను ఈ నీళల్ ఊటయొదద్ నిలుచుచునాన్ను; ఈ ఊరివారి 

పిలల్లు నీళుల్ చేదుకొనుటకు వచుచ్చునాన్రు. 

ఆదికాండము 24:14 => కాబటిట్ నేను తార్గునటుల్ నీవు దయచేసి నీ కడవను వంచుమని నేను 

చెపప్గా నీవు తార్గుము నీ ఒంటెలకును నీళుల్ పెటెట్దనని యే చినన్ది చెపుప్నో ఆమెయే నీ సేవకుడైన 

ఇసాస్కు కొరకు నీవు నియమించినదై యుండును గాక, అందువలన నీవు నా యజమానునిమీద 

అనుగర్హము చూపితివని తెలిసికొందుననెను. 

Page  of 1601 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

ఆదికాండము 24:15 => అతడు మాటలాడుట చాలింపకముందే అబార్హాము సహోదరుడైన 

నాహోరు భారయ్యగు మిలాక్ కుమారుడైన బెతూయేలుకు పుటిట్న రిబాక్ కడవ భుజము మీద 

పెటుట్కొనివచెచ్ను. 

ఆదికాండము 24:16 => ఆ చినన్ది మికిక్లి చకక్నిది; ఆమె కనయ్క, ఏ పురుషుడును ఆమెను 

కూడలేదు; ఆమె ఆ బావిలోనికి దిగిపోయి కడవను నీళల్తో నింపుకొని యెకిక్ రాగా 

ఆదికాండము 24:17 => ఆ సేవకుడు ఆమెను ఎదురొక్నుటకు పరుగెతిత్ నీ కడవలో నీళుల్ కొంచెము 

దయచేసి ననున్ తార్గనిమమ్ని అడిగెను. 

ఆదికాండము 24:18 => అందుకామె అయాయ్ తార్గుమని చెపిప్ తవ్రగా తన కడవనుచేతిమీదికి 

దించుకొని అతనికి దాహమిచెచ్ను. 

ఆదికాండము 24:19 => మరియు ఆమె అతనికి దాహమిచిచ్న తరువాత నీ ఒంటెలు తార్గుమటుట్కు 

వాటికిని నీళుల్ చేది పోయుదునని చెపిప్ 

ఆదికాండము 24:20 => తవ్రగా గాడిలో తన కడవ కుమమ్రించి తిరిగి చేదుటకు ఆ బావికి 

పరుగెతుత్కొనిపోయి అతని ఒంటెలనిన్టికి నీళుల్ చేదిపోసెను. 

నిరగ్మకాండము 2:16 => మిదాయ్ను యాజకునికి ఏడుగురు కుమారెత్లుండిరి. వారు వచిచ్ తమ 

తండిర్ మందకు పెటుట్టకు నీళుల్ చేది తొటల్ను నింపుచుండగా 

1 సమూయేలు 9:11 => వారు దైవజనుడుండు ఊరికి పోయిరి. ఊరికి ఎకిక్పోవుచుండగా నీళుల్ 

చేదుకొనుటకై వచిచ్న కనయ్కలు తమకు కనబడినపుప్డు ఇకక్డ దీరఘ్దరిశ్ యునాన్డా అని అడిగిరి. 

యోహాను 4:7 => సమరయ సతరీ ఒకతె నీళుళ్ చేదుకొనుటకు అకక్డికి రాగా యేసు నాకు 

దాహమునకిమమ్ని ఆమెనడిగెను. 

ఆదికాండము 29:2 => అతడు చూచినపుప్డు పొలములో ఒక బావి కనబడెను. అకక్డ దానియొదద్ 

గొఱ ఱ్ల మందలు మూడు పండుకొనియుండెను; కాపరులు మందలకు ఆ బావి నీళుల్ పెటుట్దురు; ఒక 

పెదద్ రాయి ఆ బావిమీద మూతవేసి యుండెను 

నిరగ్మకాండము 2:15 => ఫరో ఆ సంగతి విని మోషేను చంపచూచెను గాని, మోషే ఫరో 

యెదుటనుండి పారిపోయి మిదాయ్ను దేశములో నిలిచిపోయి యొక బావియొదద్ కూరుచ్ండెను. 
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వచనము 12 

నా యజమానుడగు అబార్హాము దేవుడవైన యెహోవా, నేను వచిచ్న కారయ్మును తవ్రలో సఫలముచేసి 

నా యజమానుడగు అబార్హాము మీద అనుగర్హము చూపుము. 

ఆదికాండము 24:27 => అబార్హామను నా యాజమానుని దేవుడైన యెహోవా సుత్తింపబడును గాక; 

ఆయన నా యజమానునికి తన కృపను తన సతయ్మును చూపుట మానలేదు; నేను తోర్వలో నుండగానే 

యెహోవా నా యజమానుని బంధువుల యింటికి ననున్ నడిపించెననెను 

ఆదికాండము 15:1 => ఇవి జరిగిన తరువాత యెహోవా వాకయ్ము అబార్మునకు దరశ్నమందు వచిచ్ 

అబార్మా, భయపడకుము; నేను నీకు కేడెము, నీ బహుమానము అతయ్ధికమగునని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 17:7 => నేను నీకును నీ తరువాత నీ సంతానమునకును దేవుడనై యుండునటుల్, 

నాకును నీకును, నీ తరువాతవారి తరములలో నీ సంతతికిని మధయ్ నా నిబంధనను నితయ్నిబంధనగా 

సిథ్రపరచెదను. 

ఆదికాండము 17:8 => నీకును నీ తరువాత నీ సంతతికిని నీవు పరదేశివైయునన్ దేశమును, అనగా 

కనానను దేశమంతటిని నితయ్సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్ వారికి దేవుడనై యుందునని అతనితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 26:24 => ఆ రాతిర్యే యెహోవా అతనికి పర్తయ్క్షమై నేను నీ తండిర్యైన అబార్హాము 

దేవుడను, నేను నీకు తోడైయునాన్ను గనుక భయపడకుము; నా దాసుడైన అబార్హామునుబటిట్ నినున్ 

ఆశీరవ్దించి నీ సంతానమును విసత్రింప చేసెదనని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 28:13 => మరియు యెహోవా దానికి పైగా నిలిచి నేను నీ తండిర్యైన అబార్హాము 

దేవుడను ఇసాస్కు దేవుడైన యెహోవాను; నీవు పండుకొనియునన్ యీ భూమిని నీకును నీ 

సంతానమునకును ఇచెచ్దను.  

ఆదికాండము 31:42 => నా తండిర్ దేవుడు, అబార్హాము దేవుడు, ఇసాస్కు భయపడిన దేవుడు నాకు 

తోడైయుండనియెడల నిశచ్యముగా నీవు ననున్ వటిట్చేతులతోనే పంపివేసి యుందువు. దేవుడు నా 

పర్యాసమును నాచేతుల కషట్మును చూచి, పోయిన రాతిర్ నినున్ గదిద్ంచెనని లాబానుతో చెపెప్ను. 
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ఆదికాండము 32:9 => అపుప్డు యాకోబు నా తండిర్యైన అబార్హాము దేవా, నా తండిర్యైన 

ఇసాస్కు దేవా, నీ దేశమునకు నీ బంధువులయొదద్కు తిరిగి వెళుల్ము, నీకు మేలు చేసెదనని నాతో 

చెపిప్న యెహోవా, 

నిరగ్మకాండము 3:6 => మరియు ఆయన నేను నీ తండిర్ దేవుడను, అబార్హాము దేవుడను ఇసాస్కు 

దేవుడను యాకోబు దేవుడను అని చెపప్గా మోషే తన ముఖమును కపుప్కొని దేవునివైపు చూడ 

వెరచెను. 

నిరగ్మకాండము 3:15 => మరియు దేవుడు మోషేతో నిటల్నెను మీ పితరుల దేవుడైన యెహోవా, 

అనగా అబార్హాము దేవుడు ఇసాస్కు దేవుడు యాకోబు దేవుడునైన యెహోవా మీయొదద్కు ననున్ 

పంపెనని నీవు ఇశార్యేలీయులతో చెపప్వలెను. నిరంతరము నా నామము ఇదే, తరతరములకు ఇది 

నా జాఞ్పకారథ్క నామము. 

1 రాజులు 18:36 => అసత్మయ నైవేదయ్ము అరిప్ంచు సమయమున పర్వకత్యగు ఏలీయా దగగ్రకు 

వచిచ్ యీలాగు పార్రథ్న చేసెను యెహోవా, అబార్హాము ఇసాస్కు ఇశార్యేలుల దేవా, ఇశార్యేలీయుల 

మధయ్ నీవు దేవుడవై యునాన్వనియు, నేను నీ సేవకుడనై యునాన్ననియు, ఈ కారయ్ములనిన్యు నీ 

సెలవుచేత చేసితిననియు ఈ దినమున కనుపరచుము. 

2 రాజులు 2:14 => ఒంటిమీదినుండి కిర్ందపడిన ఆ దుపప్టిని పటుట్కొని నీటిమీద కొటిట్ 

ఏలీయాయొకక్ దేవుడైన యెహోవా ఎకక్డ ఉనాన్డనెను. అతడు ఆ దుపప్టితో నీటిని కొటట్గా అది ఇటు 

అటు విడిపోయినందున ఎలీషా అవతలి యొడుడ్నకు నడిచిపోయెను. 

మతత్యి 22:32 => ఆయన సజీవులకే దేవుడు గాని మృతులకు దేవుడు కాడని వారితో చెపెప్ను.  

ఆదికాండము 27:10 => నీ తండిర్ మృతిబొందక ముందు అతడు వాటిని తిని నినున్ 

ఆశీరవ్దించునటుల్ నీవు వాటిని నీ తండిర్యొదద్కు తీసికొనిపోవలెననెను. 

ఆదికాండము 43:14 => ఆ మనుషుయ్డు మీ యితర సహోదరుని బెనాయ్మీనును మీ కపప్గించునటుల్ 

సరవ్శకుత్డైన దేవుడు ఆ మనుషుయ్ని యెదుట మిముమ్ను కరుణించును గాక. నేను పుతర్హీనుడనై 

యుండవలసినయెడల పుతర్హీనుడనగుదునని వారితో చెపెప్ను. 
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నెహెమాయ్ 1:11 => యెహోవా చెవి యొగిగ్ నీ దాసుడనైన నా మొఱ ఱ్ను, నీ నామమును భయభకుత్లతో 

ఘనపరచుటయందు ఆనందించు నీ దాసుల మొఱ ఱ్ను ఆలకించి, ఈ దినమందు నీ దాసుని ఆలోచన 

సఫలపరచి , ఈ మనుషుయ్డు నాయందు దయచూపునటుల్ అనుగర్హించుమని నినున్ 

బతిమాలుకొనుచునాన్ను, అని పార్రిథ్ంచితిని. నేను రాజునకు గినెన్ అందించువాడనై యుంటిని. 

నెహెమాయ్ 2:4 => అపుప్డు రాజు ఏమి కావలసి నీవు మనవి చేయుచునాన్వని ననన్డుగగా, నేను 

ఆకాశమందలి దేవునికి పార్రథ్న చేసి 

కీరత్నలు 37:5 => నీ మారగ్మును యెహోవాకు అపప్గింపుము నీవు ఆయనను నముమ్కొనుము 

ఆయన నీ కారయ్ము నెరవేరుచ్ను. 

కీరత్నలు 90:16 => నీ సేవకులకు నీ కారయ్ము కనుపరచుము వారి కుమారులకు నీ పర్భావము 

చూపింపుము. 

కీరత్నలు 90:17 => మా దేవుడైన యెహోవా పర్సనన్త మామీద నుండును గాక మా చేతిపనిని మాకు 

సిథ్రపరచుము మా చేతిపనిని సిథ్రపరచుము. 

కీరత్నలు 118:25 => యెహోవా, దయచేసి ననున్ రకిష్ంచుము యెహోవా, దయచేసి అభివృదిధ్ 

కలిగించుము. 

కీరత్నలు 122:6 => యెరూషలేముయొకక్ కేష్మముకొరకు పార్రథ్న చేయుడి యెరూషలేమా, నినున్ 

పేర్మించువారు వరిధ్లుల్దురు. 

కీరత్నలు 127:1 => యెహోవా ఇలుల్ కటిట్ంచనియెడల దాని కటుట్వారి పర్యాసము వయ్రథ్మే. 

యెహోవా పటట్ణమును కాపాడనియెడల దాని కావలికాయువారు మేలుకొనియుండుట వయ్రథ్మే.  

సామెతలు 3:6 => నీ పర్వరత్న అంతటియందు ఆయన అధికారమునకు ఒపుప్కొనుము అపుప్డు 

ఆయన నీ తోర్వలను సరాళము చేయును.  

ఫిలిపీప్యులకు 4:6 => దేనినిగూరిచ్యు చింతపడకుడి గాని పర్తి విషయములోను పార్రథ్న 

విజాఞ్పనములచేత కృతజఞ్తాపూరవ్కముగా మీ వినన్పములు దేవునికి తెలియజేయుడి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:10 => మన దేవుని యెదుట మిముమ్నుబటిట్ మేము పొందుచునన్ యావతుత్ 

ఆనందము నిమితత్ము దేవునికి తగినటుట్గా కృతజఞ్తాసుత్తులు ఏలాగు చెలిల్ంపగలము? 

Page  of 1605 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:11 => మన తండిర్యైన దేవుడును మన పర్భువైన యేసును మముమ్ను 

నిరాటంకముగా మీయొదద్కు తీసికొనివచుచ్ను గాక. 

ఆదికాండము 24:21 => ఆ మనుషుయ్డు ఆమెను తేరి చూచి తన పర్యాణమును యెహోవా 

సఫలముచేసెనో లేదో తెలిసికొనవలెనని ఊరకుండెను. 

ఆదికాండము 24:42 => నేను నేడు ఆ బావియొదద్కు వచిచ్ అబార్హామను నా యజమానుని 

దేవుడవైన యెహోవా, నా పర్యాణమును నీవు సఫలము చేసినయెడల 

1 తిమోతి 6:1 => దేవుని నామమును ఆయన బోధయు దూషింపబడకుండునటుల్ దాసతవ్మను 

కాడికిర్ంద ఉనన్వారందరును, తమ యజమానులు పూరణ్మైన ఘనతకు పాతుర్లని యెంచవలెను. 

2 యోహాను 1:10 => ఎవడైనను ఈ బోధను తేక మీయొదద్కు వచిచ్నయెడల వానిని మీ యింట 

చేరుచ్కొనవదుద్; శుభమని వానితో చెపప్ను వదుద్. 

వచనము 13 

చితత్గించుము, నేను ఈ నీళల్ ఊటయొదద్ నిలుచుచునాన్ను; ఈ ఊరివారి పిలల్లు నీళుల్ చేదుకొనుటకు 

వచుచ్చునాన్రు. 

ఆదికాండము 24:43 => నేను ఈ నీళల్ బావియొదద్ నిలిచియుండగా నీళుల్ చేదుకొనుటకు వచిచ్న 

చినన్దానితో నేను నీవు దయచేసి నీ కడవలో నీళుల్ కొంచెము ననున్ తార్గనిమమ్ని చెపుప్నపుప్డు 

కీరత్నలు 37:5 => నీ మారగ్మును యెహోవాకు అపప్గింపుము నీవు ఆయనను నముమ్కొనుము 

ఆయన నీ కారయ్ము నెరవేరుచ్ను. 

సామెతలు 3:6 => నీ పర్వరత్న అంతటియందు ఆయన అధికారమునకు ఒపుప్కొనుము అపుప్డు 

ఆయన నీ తోర్వలను సరాళము చేయును.  

ఆదికాండము 24:11 => సాయంకాలమందు సతరీలు నీళుల్ చేదుకొనవచుచ్ వేళకు ఆ ఊరి 

బయటనునన్ నీళల్బావియొదద్ తన ఒంటెలను మోకరింపచేసి యిటల్నెను 

ఆదికాండము 29:9 => అతడు వారితో ఇంక మాటలాడుచుండగా రాహేలు తన తండిర్ గొఱ ఱ్ల 

మందను తోలుకొని వచెచ్ను; ఆమె వాటిని మేపునది. 
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ఆదికాండము 29:10 => యాకోబు తన తలిల్ సహోదరుడైన లాబాను కుమారెత్యగు రాహేలును, తన 

తలిల్ సహోదరుడగు లాబాను గొఱ ఱ్లను చూచినపుప్డు అతడు దగగ్రకు వెళి ల్ బావిమీదనుండి రాతిని 

పొరిల్ంచి తన తలిల్ సహోదరుడగు లాబాను గొఱ ఱ్లకు నీళుల్ పెటెట్ను. యాకోబు రాహేలును 

ముదుద్పెటుట్కొని యెలుగెతిత్ యేడెచ్ను. 

నిరగ్మకాండము 2:16 => మిదాయ్ను యాజకునికి ఏడుగురు కుమారెత్లుండిరి. వారు వచిచ్ తమ 

తండిర్ మందకు పెటుట్టకు నీళుల్ చేది తొటల్ను నింపుచుండగా 

నాయ్యాధిపతులు 5:11 => విలుకాండర్ ధవ్నికి దూరముగా నుండువారు నీళుల్ చేదుకొను 

సథ్లములలో నుండువారు యెహోవా నీతికిర్యలను పర్కటించెదరు ఇశార్యేలీయుల గార్మములో 

ఆయన జరిగించు నీతికిర్యలను వారు పర్కటించెదరు వినుటకై యెహోవా జనులు దావ్రములలో 

కూడుదురు. 

1 సమూయేలు 9:11 => వారు దైవజనుడుండు ఊరికి పోయిరి. ఊరికి ఎకిక్పోవుచుండగా నీళుల్ 

చేదుకొనుటకై వచిచ్న కనయ్కలు తమకు కనబడినపుప్డు ఇకక్డ దీరఘ్దరిశ్ యునాన్డా అని అడిగిరి. 

యోహాను 4:7 => సమరయ సతరీ ఒకతె నీళుళ్ చేదుకొనుటకు అకక్డికి రాగా యేసు నాకు 

దాహమునకిమమ్ని ఆమెనడిగెను. 

ఆదికాండము 15:8 => అతడు పర్భువైన యెహోవా, నేను దీని సవ్తంతిర్ంచుకొనెదనని నాకెటుల్ 

తెలియుననగా 

ఆదికాండము 29:2 => అతడు చూచినపుప్డు పొలములో ఒక బావి కనబడెను. అకక్డ దానియొదద్ 

గొఱ ఱ్ల మందలు మూడు పండుకొనియుండెను; కాపరులు మందలకు ఆ బావి నీళుల్ పెటుట్దురు; ఒక 

పెదద్ రాయి ఆ బావిమీద మూతవేసి యుండెను 

1 సమూయేలు 14:9 => వారు మనలను చూచి మేము మీయొదద్కు వచుచ్వరకు అకక్డ నిలువుడని 

చెపిప్నయెడల వారియొదద్కు పోక మనమునన్చోట నిలుచుదము. 

సామెతలు 31:13 => ఆమె గొఱ ఱ్బొచుచ్ను అవిసెనారను వెదకును తన చేతులార వాటితో 

పనిచేయును. 
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వచనము 14 

కాబటిట్ నేను తార్గునటుల్ నీవు దయచేసి నీ కడవను వంచుమని నేను చెపప్గా నీవు తార్గుము నీ 

ఒంటెలకును నీళుల్ పెటెట్దనని యే చినన్ది చెపుప్నో ఆమెయే నీ సేవకుడైన ఇసాస్కు కొరకు నీవు 

నియమించినదై యుండును గాక, అందువలన నీవు నా యజమానునిమీద అనుగర్హము చూపితివని 

తెలిసికొందుననెను. 

నాయ్యాధిపతులు 6:17 => అందుకతడు నాయెడల నీకు కటాక్షము కలిగినయెడల నాతో 

మాటలాడుచునన్వాడవు నీవే అని నేను తెలిసికొనునటుల్ ఒక సూచన కనుపరచుము. 

నాయ్యాధిపతులు 6:37 => నేను కళల్మున గొఱ ఱ్బొచుచ్ ఉంచిన తరువాత నేల అంతయు 

ఆరియుండగా ఆ గొఱ ఱ్బొచుచ్మీద మాతర్మే మంచు పడునెడల నీవు సెలవిచిచ్నటుల్ ఇశార్యేలీయులను 

నా మూలముగా రకిష్ంచెదవని నేను నిశచ్యించుకొందునని దేవునితో అనెను. 

1 సమూయేలు 14:9 => వారు మనలను చూచి మేము మీయొదద్కు వచుచ్వరకు అకక్డ నిలువుడని 

చెపిప్నయెడల వారియొదద్కు పోక మనమునన్చోట నిలుచుదము. 

ఆదికాండము 24:44 => నీవు తార్గుము నీ ఒంటెలకును చేది పోయుదునని యెవతె చెపుప్నో 

ఆమెయే నా యజమానుని కుమారునికి యెహోవా నియమించిన పిలల్యై యుండును గాకని 

మనవిచేసికొంటిని. 

సామెతలు 19:14 => గృహమును వితత్మును పితరులిచిచ్న సావ్సథ్య్ము సుబుదిధ్గల భారయ్ యెహోవా 

యొకక్ దానము. 

ఆదికాండము 15:8 => అతడు పర్భువైన యెహోవా, నేను దీని సవ్తంతిర్ంచుకొనెదనని నాకెటుల్ 

తెలియుననగా 

నిరగ్మకాండము 4:1 => అందుకు మోషే చితత్గించుము; వారు ననున్ నమమ్రు నా మాట వినరు 

యెహోవా నీకు పర్తయ్క్షము కాలేదందురు అని ఉతత్రమియయ్గా 

నిరగ్మకాండము 4:2 => యెహోవా నీచేతిలోనిది ఏమిటి అని అతనినడిగెను. అందుకతడు కఱ ఱ్ 

అనెను. 
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నిరగ్మకాండము 4:3 => అపుప్డాయన నేలను దాని పడవేయుమనెను. అతడు దాని నేల 

పడవేయగానే అది పామాయెను. మోషే దానినుండి పారిపోయెను. 

నిరగ్మకాండము 4:4 => అపుప్డు యెహోవా నీ చెయియ్ చాపి దాని తోక పటుట్కొనుమనగా, అతడు తన 

చెయియ్ చాపి దాని పటుట్కొనగానే అది అతని చేతిలో కఱ ఱ్ ఆయెను. 

నిరగ్మకాండము 4:5 => ఆయన దానిచేత వారు తమ పితరుల దేవుడైన యెహోవా, అనగా 

అబార్హాము దేవుడు ఇసాస్కు దేవుడు యాకోబు దేవుడు నీకు పర్తయ్క్షమాయెనని నముమ్దురనెను. 

నిరగ్మకాండము 4:6 => మరియు యెహోవా నీ చెయియ్ నీ రొముమ్న ఉంచుకొనుమనగా, అతడు తన 

చెయియ్ రొముమ్న ఉంచుకొని దాని వెలుపలికి తీసినపుప్డు ఆ చెయియ్ కుషఠ్ముగలదై హిమమువలె తెలల్గా 

ఆయెను. 

నిరగ్మకాండము 4:7 => తరువాత ఆయన నీ చెయియ్ మరల నీ రొముమ్న ఉంచుకొనుమనగా, అతడు 

తన చెయియ్ మరల తన రొముమ్న ఉంచుకొని తన రొముమ్నుండి వెలుపలికి తీసినపుప్డు అది అతని 

మిగిలిన శరీరమువలె ఆయెను. 

నిరగ్మకాండము 4:8 => మరియు ఆయన వారు నినున్ నమమ్క, మొదటి సూచననుబటిట్ 

వినకపోయినయెడల రెండవ దానిబటిట్ విందురు. 

నిరగ్మకాండము 4:9 => వారు ఈ రెండు సూచనలనుబటిట్ నమమ్క నీమాట వినకపోయినయెడల నీవు 

కొంచెము ఏటి నీళుల్ తీసి యెండిన నేలమీద పోయవలెను. అపుప్డు నీవు ఏటిలోనుండి తీసిన నీళుల్ 

పొడినేలమీద రకత్మగుననెను. 

నాయ్యాధిపతులు 6:17 => అందుకతడు నాయెడల నీకు కటాక్షము కలిగినయెడల నాతో 

మాటలాడుచునన్వాడవు నీవే అని నేను తెలిసికొనునటుల్ ఒక సూచన కనుపరచుము. 

నాయ్యాధిపతులు 6:37 => నేను కళల్మున గొఱ ఱ్బొచుచ్ ఉంచిన తరువాత నేల అంతయు 

ఆరియుండగా ఆ గొఱ ఱ్బొచుచ్మీద మాతర్మే మంచు పడునెడల నీవు సెలవిచిచ్నటుల్ ఇశార్యేలీయులను 

నా మూలముగా రకిష్ంచెదవని నేను నిశచ్యించుకొందునని దేవునితో అనెను. 

నాయ్యాధిపతులు 7:13 => గిదోయ్ను వచిచ్నపుప్డు ఒకడు తాను కనిన కలను తన చెలికానికి 

వివరించుచుండెను. ఎటల్నగా నేనొక కలగంటిని, అదేమనగా యవలరొటెట్ ఒకటి మిదాయ్నీయుల 
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దండులోనికి దొరిల్ యొక గుడారమునకు వచిచ్ దాని పడగొటిట్ తలకిర్ందు చేసినపుప్డు ఆ గుడారము 

పడిపోయెనని చెపెప్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 7:14 => అందుకు వాని చెలికాడు అది ఇశార్యేలీయుడైన యోవాషు కుమారుడగు 

గిదోయ్ను ఖడగ్మేగాని మరేమికాదు; దేవుడు మిదాయ్నీయులను ఈ దండంతను అతనిచేతికి 

అపప్గింపబోవుచునాన్డని ఉతత్రమిచెచ్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 7:15 => గిదోయ్ను ఆ కల వివరమును దాని తాతప్రయ్మును వినినపుప్డు అతడు 

యెహోవాకు నమసాక్రము చేసి ఇశార్యేలీయుల దండులోనికి తిరిగివెళి ల్ లెండి, యెహోవా 

మిదాయ్నీయుల దండును మీచేతికి అపప్గించుచునాన్డని చెపిప్ 

నాయ్యాధిపతులు 18:5 => అపుప్డు వారు మేము చేయబోవు పని శుభమగునో కాదో మేము 

తెలిసికొనునటుల్ దయచేసి దేవునియొదద్ విచారించుమని అతనితో అనగా 

1 సమూయేలు 6:7 => కాబటిట్ మీరు కొర్తత్ బండి ఒకటి చేయించి, కాడిమోయని పాడి ఆవులను 

రెంటిని తోలితెచిచ్ బండికి కటిట్ వాటి దూడలను వాటి దగగ్రనుండి యింటికి తోలి 

1 సమూయేలు 6:8 => యెహోవా మందసమును ఆ బండిమీద ఎతిత్, అపరాధారథ్ముగా ఆయనకు 

మీరు అరిప్ంపవలసిన బంగారపు వసుత్వులను దాని పర్కక్నే చినన్ పెటెట్లో ఉంచి అది మారగ్మున 

పోవునటుల్గా విడిచిపెటుట్డి. 

1 సమూయేలు 6:9 => అది బేతెష్మెషుకు పోవు మారగ్మున బడి యీ దేశపు సరిహదుద్ దాటినయెడల 

ఆయనే యీ గొపప్కీడు మనకు చేసెనని తెలిసికొనవచుచ్ను; ఆ మారగ్మున పోనియెడల ఆయన 

మనలను మొతత్లేదనియు, మన అదృషట్వశము చేతనే అది మనకు సంభవించెననియు 

తెలిసికొందుమనిరి. 

1 సమూయేలు 10:2 => ఈ దినమున నీవు నాయొదద్నుండి పోయిన తరువాత బెనాయ్మీను 

సరిహదుద్లో సెలస్హులోనుండు రాహేలు సమాధి దగగ్ర ఇదద్రు మనుషుయ్లు నీకు కనబడుదురు. వారు 

నీవు వెదకబోయిన గారద్భములు దొరికినవి, నీ తండిర్ తన గారద్భములకొరకు చింతింపక నా 

కుమారుని కనుగొనుటకై నేనేమి చేతునని నీకొరకు విచారపడుచునాన్డని చెపుప్దురు. 
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1 సమూయేలు 10:3 => తరువాత నీవు అకక్డనుండి వెళి ల్ తాబోరు మైదానమునకు రాగానే అకక్డ 

బేతేలునకు దేవుని యొదద్కు పోవు ముగుగ్రు మనుషుయ్లు నీకు ఎదురుపడుదురు; ఒకడు మూడు 

మేకపిలల్లను, ఒకడు మూడు రొటెట్లను, ఇంకొకడు దార్కాష్రసపు తితిత్ని మోయుచు వతుత్రు. 

1 సమూయేలు 10:4 => వారు నినున్ కుశలపర్శన్లడిగి నీకు రెండు రొటెట్లు ఇతుత్రు. అవి వారిచేత 

నీవు తీసికొనవలెను. 

1 సమూయేలు 10:5 => ఈలాగున పోవుచు ఫిలిషీత్యుల దండు కాపువారుండు దేవుని కొండకు 

చేరుదువు, అచచ్ట ఊరిదగగ్రకు నీవు రాగానే, సవ్రమండలము తంబుర సనాన్యి సితారా 

వాయించువారి వెనుక ఉనన్తమైన సథ్లమునుండి దిగివచుచ్ పర్వకత్ల సమూహము నీకు కనబడును, 

వారు పర్కటన చేయుచు వతుత్రు; 

1 సమూయేలు 10:6 => యెహోవా ఆతమ్ నీమీదికి బలముగా దిగివచుచ్ను; నీవు వారితో కలిసి 

పర్కటన చేయుచుండగా నీకు కొర్తత్ మనసుస్ వచుచ్ను. 

1 సమూయేలు 10:7 => దెవుడు తోడుగా నుండును గనుక ఈ సూచనలు నీకు సంభవించిన 

తరువాత నీకు మంచిదని తోచినదాని చేయుము. 

1 సమూయేలు 10:8 => నాకంటె ముందు నీవు గిలాగ్లునకు వెళల్గా, దహనబలులను బలులను 

సమాధాన బలులను అరిప్ంచుటకై నేను నీయొదద్కు దిగివతుత్ను; నేను నీయొదద్కు వచిచ్ నీవు 

చేయవలసినదానిని నీకు తెలియజేయువరకు ఏడు దినములపాటు నీవు అచచ్ట నిలువవలెను. 

1 సమూయేలు 10:9 => అతడు సమూయేలు నొదద్నుండి వెళి ల్పోవుటకై తిరుగగా దేవుడు అతనికి 

కొర్తత్ మనసుస్ అనుగర్హించెను. ఆ దినముననే ఆ సూచనలు కనబడెను. 

1 సమూయేలు 10:10 => వారు ఆ కొండదగగ్రకు వచిచ్నపుప్డు పర్వకత్ల సమూహము అతనికి 

ఎదురుపడగా దేవుని ఆతమ్ బలముగా అతని మీదికి వచెచ్ను. అతడు వారి మధయ్ను ఉండి పర్కటన 

చేయుచుండెను. 

1 సమూయేలు 14:8 => అపుప్డు యోనాతాను మనము వారి దగగ్రకు పోయి మనలను వారికి 

అగుపరుచుకొందము. 
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1 సమూయేలు 14:10 => మాయొదద్కు రండని వారు చెపిప్నయెడల యెహోవా వారిని మనచేతికి 

అపప్గించెనని దానిచేత గురిత్ంచి మనము పోదమని చెపప్గా 

1 సమూయేలు 20:7 => అతడు మంచిదని సెలవిచిచ్నయెడల నీ దాసుడనైన నాకు కేష్మమే 

కలుగును; అతడు బహుగా కోపించినయెడల అతడు నాకు కీడుచేయ తాతప్రయ్ము గలవాడైయునాన్డని 

నీవు తెలిసికొని 

2 సమూయేలు 5:24 => కంబళిచెటల్ కొనలను చపుప్డు వినగానే ఫిలిషీత్యులను హతము చేయుటకై 

యెహోవా బయలుదేరుచునాన్డు గనుక అపుప్డే నీవు తవ్రగా బయలుదేరవలెనని సెలవిచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 20:9 => అపుప్డు యోవాబు అమాశాతో నా సహోదరా, నీవు కేష్మముగా ఉనాన్వా 

అనుచు, అమాశాను ముదుద్పెటుట్కొనునటుల్గా కుడిచేత అతని గడ డ్ము పటుట్కొని 

2 రాజులు 20:8 => యెహోవా ననున్ సవ్సథ్పరచుననుటకును, నేను మూడవ దినమున ఆయన 

మందిరమునకు ఎకిక్ పోవుదుననుటకును సూచన ఏదని హిజిక్యా యెషయాను అడుగగా యెషయా 

ఇటల్నెను 

2 రాజులు 20:9 => తాను సెలవిచిచ్న మాట యెహోవా నెరవేరుచ్ననుటకు ఆయన దయచేసిన 

సూచన ఏదనగా, నీడ పదిమెటుల్ ముందుకు నడిచెనుగదా? అది పదిమెటుల్ వెనుకకు నడిచినయెడల 

అవునా? 

2 రాజులు 20:10 => అందుకు హిజిక్యా యిటల్నెను నీడ పదిమెటుల్ ముందరికి నడుచుట అలప్ము 

గాని నీడ పది గడులు వెనుకకు నడుచుట చాలును. 

2 రాజులు 20:11 => పర్వకత్యగు యెషయా యెహోవాను పార్రిథ్ంపగా ఆయన ఆహాజు గడియారపు 

పలకమీద పదిమెటుల్ ముందరికి నడిచిన నీడ పదిమెటుల్ వెనుకకు తిరిగిపోవునటుల్ చేసెను. 

యెషయా 7:11 => నీ దేవుడైన యెహోవా వలన సూచన నడుగుము. అది పాతాళమంత లోతైనను 

సరే ఊరథ్వ్లోకమంత ఎతత్యినను సరే. 

రోమీయులకు 1:10 => మిముమ్నుగూరిచ్ యెడతెగక జాఞ్పకము చేసికొనుచునాన్ను. ఇందుకు ఆయన 

కుమారుని సువారత్ విషయమై నేను నా ఆతమ్యందు సేవించుచునన్ దేవుడే నాకు సాకిష్. 
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ఆదికాండము 24:19 => మరియు ఆమె అతనికి దాహమిచిచ్న తరువాత నీ ఒంటెలు తార్గుమటుట్కు 

వాటికిని నీళుల్ చేది పోయుదునని చెపిప్ 

ఆదికాండము 24:43 => నేను ఈ నీళల్ బావియొదద్ నిలిచియుండగా నీళుల్ చేదుకొనుటకు వచిచ్న 

చినన్దానితో నేను నీవు దయచేసి నీ కడవలో నీళుల్ కొంచెము ననున్ తార్గనిమమ్ని చెపుప్నపుప్డు 

నిరగ్మకాండము 2:16 => మిదాయ్ను యాజకునికి ఏడుగురు కుమారెత్లుండిరి. వారు వచిచ్ తమ 

తండిర్ మందకు పెటుట్టకు నీళుల్ చేది తొటల్ను నింపుచుండగా 

నాయ్యాధిపతులు 7:11 => వారు చెపుప్ కొనుచునన్ దానిని వినిన తరువాత నీవు ఆ దండులోనికి 

దిగిపోవుటకు నీచేతులు బలపరచబడునని చెపప్గా, అతడును అతని పనివాడైన పూరాయును ఆ 

దండులోనునన్ సనన్దుధ్లయొదద్కు పోయిరి. 

సామెతలు 31:13 => ఆమె గొఱ ఱ్బొచుచ్ను అవిసెనారను వెదకును తన చేతులార వాటితో 

పనిచేయును. 

వచనము 15 

అతడు మాటలాడుట చాలింపకముందే అబార్హాము సహోదరుడైన నాహోరు భారయ్యగు మిలాక్ 

కుమారుడైన బెతూయేలుకు పుటిట్న రిబాక్ కడవ భుజము మీద పెటుట్కొనివచెచ్ను. 

ఆదికాండము 24:45 => నేను నా హృదయములో అటుల్ అనుకొనుట చాలింపకముందే రిబాక్ 

భుజముమీద తన కడవను పెటుట్కొనివచిచ్ ఆ బావిలోనికి దిగిపోయి నీళుల్ చేదుకొని వచెచ్ను; అపుప్డు 

నాకు దాహమిమమ్ని నేనామెను అడుగగా 

నాయ్యాధిపతులు 6:36 => అపుప్డు గిదోయ్ను నీవు సెలవిచిచ్నటుల్ నాచేత ఇశార్యేలీయులను రకిష్ంప 

నుదేద్శించినయెడల 

నాయ్యాధిపతులు 6:37 => నేను కళల్మున గొఱ ఱ్బొచుచ్ ఉంచిన తరువాత నేల అంతయు 

ఆరియుండగా ఆ గొఱ ఱ్బొచుచ్మీద మాతర్మే మంచు పడునెడల నీవు సెలవిచిచ్నటుల్ ఇశార్యేలీయులను 

నా మూలముగా రకిష్ంచెదవని నేను నిశచ్యించుకొందునని దేవునితో అనెను. 
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నాయ్యాధిపతులు 6:38 => ఆలాగున జరిగెను; అతడు పొర్దుద్ట లేచి ఆ బొచుచ్ను పిడిచి నీళల్తో 

పాతర్ నిండువరకు ఆ బొచుచ్నుండి మంచును పిండెను. 

నాయ్యాధిపతులు 6:39 => అపుప్డు గిదోయ్ను నీ కోపము నా మీద మండనియయ్కుము; ఇంకొక మారే 

ఆ బొచుచ్చేత శోధింప సెలవిముమ్. నేల అంతటిమీద మంచు పడియుండగా ఆ బొచుచ్ మాతర్మే 

పొడిగా ఉండనిమమ్ని దేవునితో అనగా 

నాయ్యాధిపతులు 6:40 => ఆ రాతిర్ దేవుడు ఆలాగున చేసెను; నేల అంతటిమీద మంచు పడినను ఆ 

బొచుచ్ మాతర్మే పొడిగానుండెను. 

కీరత్నలు 34:15 => యెహోవా దృషిట్ నీతిమంతులమీద నునన్ది. ఆయన చెవులు వారి మొరలకు 

ఒగిగ్యునన్వి. 

కీరత్నలు 65:2 => పార్రథ్న ఆలకించువాడా, సరవ్శరీరులు నీయొదద్కు వచెచ్దరు 

కీరత్నలు 145:18 => తనకు మొఱ ఱ్పెటుట్వారి కందరికి తనకు నిజముగా మొఱ ఱ్పెటుట్వారి కందరికి 

యెహోవా సమీపముగా ఉనాన్డు. 

కీరత్నలు 145:19 => తనయందు భయభకుత్లు గలవారి కోరిక ఆయన నెరవేరుచ్ను వారి మొఱ ఱ్ 

ఆలకించి వారిని రకిష్ంచును. 

యెషయా 58:9 => అపుప్డు నీవు పిలువగా యెహోవా ఉతత్రమిచుచ్ను నీవు మొఱ ఱ్పెటట్గా ఆయన 

నేనునాన్ననును. ఇతరులను బాధించుటయు వేర్లుపెటిట్ చూపి తిరసక్రించుటయు చెడ డ్దానినిబటిట్ 

మాటలాడుటయు నీవు మాని  

యెషయా 65:24 => వారికీలాగున జరుగును వారు వేడుకొనక మునుపు నేను ఉతత్రమిచెచ్దను 

వారు మనవి చేయుచుండగా నేను ఆలంకిచెదను.  

దానియేలు 9:20 => నేను ఇంక పలుకుచు పార్రథ్న చేయుచు, పవితర్ పరవ్తము కొరకు నా దేవుడైన 

యెహోవా యెదుట నా పాపమును నా జనము యొకక్ పాపమును ఒపుప్కొనుచు నా దేవుని విజాఞ్పన 

చేయుచునుంటిని. 
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దానియేలు 9:21 => నేను ఈలాగున మాటలాడుచు పార్రథ్న చేయుచునుండగా, మొదట నేను 

దరశ్నమందు చూచిన అతి పర్కాశమానుడైన గబిర్యేలను ఆ మనుషుయ్డు సాయంతర్పు బలి అరిప్ంచు 

సమయమున నాకు కనబడి ననున్ ముటెట్ను. 

దానియేలు 9:22 => అతడు నాతో మాటలాడి ఆ సంగతి నాకు తెలియజేసి ఇటల్నెను దానియేలూ, 

నీకు గర్హింప శకిత్ ఇచుచ్టకు నేను వచిచ్తిని. 

దానియేలు 9:23 => నీవు బహు పిర్యుడవు గనుక నీవు విజాఞ్పనము చేయ నారంభించినపుప్డు, ఈ 

సంగతిని నీకు చెపుప్టకు వెళల్వలెనని ఆజఞ్ బయలుదేరెను; కావున ఈ సంగతిని తెలిసికొని నీకు కలిగిన 

దరశ్నభావమును గర్హించుము. 

ఆదికాండము 24:24 => అందుకామె నేను నాహోరుకు మిలాక్కనిన కుమారుడగు బెతూయేలు 

కుమారెత్ననెను. 

ఆదికాండము 22:20 => ఆ సంగతులు జరిగిన తరువాత అబార్హామునకు తెలుపబడినదేమనగా 

మిలాక్ అను ఆమెయు నీ సహోదరుడగు నాహోరునకు పిలల్లను కనెను. 

ఆదికాండము 22:21 => వారు ఎవరెవరనగా అతని జేయ్షట్కుమారుడైన ఊజు, ఇతని తముమ్డైన 

బూజు, అరాము తండిర్యైన కెమూయేలు, 

ఆదికాండము 22:22 => కెసెదు, హజో, షిలాద్షు, యిదాల్పు, బెతూయేలు. బెతూయేలు రిబాక్ను 

కనెను. 

ఆదికాండము 22:23 => ఆ యెనిమిదిమందిని మిలాక్ అబార్హాము సహోదరుడగు నాహోరునకు 

కనెను. 

ఆదికాండము 11:27 => తెరహు వంశావళి ఇది; తెరహు అబార్మును నాహోరును హారానును 

కనెను. హారాను లోతును కనెను.  

ఆదికాండము 11:29 => అబార్మును నాహోరును వివాహము చేసికొనిరి. అబార్ము భారయ్ పేరు 

శారయి; నాహోరు భారయ్ పేరు మిలాక్, ఆమె మిలాక్కును ఇసాక్కును తండిర్యైన హారాను కుమారెత్. 

ఆదికాండము 22:23 => ఆ యెనిమిదిమందిని మిలాక్ అబార్హాము సహోదరుడగు నాహోరునకు 

కనెను. 
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ఆదికాండము 21:14 => కాబటిట్ తెలల్వారినపుప్డు అబార్హాము లేచి ఆహారమును నీళల్ తితిత్ని తీసికొని 

ఆ పిలల్వానితోకూడ హాగరునకు అపప్గించి ఆమె భుజము మీద వాటిని పెటిట్ ఆమెను పంపివేసెను. 

ఆమె వెళి ల్ బెయేరె ష్బా అరణయ్ములో ఇటు అటు తిరుగుచుండెను.  

ఆదికాండము 29:9 => అతడు వారితో ఇంక మాటలాడుచుండగా రాహేలు తన తండిర్ గొఱ ఱ్ల 

మందను తోలుకొని వచెచ్ను; ఆమె వాటిని మేపునది. 

నిరగ్మకాండము 2:16 => మిదాయ్ను యాజకునికి ఏడుగురు కుమారెత్లుండిరి. వారు వచిచ్ తమ 

తండిర్ మందకు పెటుట్టకు నీళుల్ చేది తొటల్ను నింపుచుండగా 

రూతు 2:2 => మోయాబీయురాలైన రూతు నీ సెలవైనయెడల నేను పొలములోనికి పోయి, యెవని 

కటాక్షము పొందగలనో వాని వెనుక పరిగె నేరుకొందునని నయోమితో చెపప్గా ఆమెనా కూమారీ 

పొమమ్నెను. 

రూతు 2:17 => కాబటిట్ ఆమె అసత్మయము వరకు ఆ చేనిలో ఏరుకొనుచు, తాను ఏరుకొనిన దానిని 

దులల్కొటట్గా అవి దాదాపు తూమెడు యవలాయెను. 

సామెతలు 31:27 => ఆమె తన యింటివారి నడతలను బాగుగా కనిపెటుట్ను పనిచేయకుండ ఆమె 

భోజనము చేయదు. 

ఆదికాండము 11:31 => తెరహు తన కుమారుడగు అబార్మును, తన కుమారుని కుమారుడు, 

అనగా హారాను కుమారుడగు లోతును, తన కుమారుడగు అబార్ము భారయ్యయిన శారయి అను తన 

కోడలిని తీసికొని కనానుకు వెళుళ్టకు కలీద్యుల ఊరను పటట్ణములో నుండి వారితో కూడ 

బయలుదేరి హారాను మటుట్కు వచిచ్ అకక్డ నివసించిరి. 

ఆదికాండము 24:50 => లాబానును బెతూయేలును ఇది యెహోవావలన కలిగిన కారయ్ము; మేమైతే 

అవునని గాని కాదని గాని చెపప్జాలము; 

ఆదికాండము 24:51 => ఇదిగో రిబాక్ నీ యెదుట నునన్ది, ఆమెను తీసికొనిపొముమ్; యెహోవా 

సెలవిచిచ్న పర్కారము ఈమె నీ యజమానుని కుమారునికి భారయ్ అగును గాకని ఉతత్రమిచిచ్రి. 
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ఆదికాండము 28:2 => నీవు లేచి పదద్నరాములోనునన్ నీ తలిల్కి తండిర్యైన బెతూయేలు ఇంటికి వెళి ల్ 

అకక్డ నీ తలిల్ సహోదరుడగు లాబాను కుమారెత్లలో ఒకదానిని వివాహము చేసికొనుమని యతనికి 

ఆజాఞ్పించి 

1 రాజులు 1:22 => ఆమె రాజుతో మాటలాడుచునన్పుప్డు పర్వకత్యగు నాతానును లోపలికిరాగా 

పర్వకత్యగు నాతాను వచిచ్యునాన్డని సేవకులు రాజునకు తెలియజేసిరి. 

వచనము 16 

ఆ చినన్ది మికిక్లి చకక్నిది; ఆమె కనయ్క, ఏ పురుషుడును ఆమెను కూడలేదు; ఆమె ఆ బావిలోనికి 

దిగిపోయి కడవను నీళల్తో నింపుకొని యెకిక్ రాగా 

ఆదికాండము 26:7 => ఆ చోటి మనుషుయ్లు అతని భారయ్ను చూచి ఆమె యెవరని అడిగినపుప్డు 

అతడు ఆమె నా సహోదరి అని చెపెప్ను; ఎందుకనగా రిబాక్ చకక్నిది గనుక ఈ చోటి మనుషుయ్లు 

ఆమె నిమితత్ము ననున్ చంపుదురేమో అనుకొని తన భారయ్ అని చెపుప్టకు భయపడెను. 

ఆదికాండము 39:6 => అతడు తనకు కలిగినదంతయు యోసేపుచేతికపప్గించి, తాను ఆహారము 

తినుట తపప్ తనకేమి ఉనన్దో ఏమి లేదో విచారించినవాడు కాడు. యోసేపు రూపవంతుడును 

సుందరుడునై యుండెను 

ఆదికాండము 4:1 => ఆదాము తన భారయ్యైన హవవ్ను కూడినపుప్డు ఆమె గరభ్వతియై కయీనును 

కని యెహోవా దయవలన నేనొక మనుషుయ్ని సంపాదించుకొనాన్ననెను. 

సంఖాయ్కాండము 31:17 => కాబటిట్ మీరు పిలల్లలో పర్తి మగవానిని పురుష సంయోగము ఎరిగిన 

పర్తి సతరీని చంపుడి; 

సంఖాయ్కాండము 31:18 => పురుషసంయోగము ఎరుగని పర్తి ఆడుపిలల్ను మీ నిమితత్ము 

బర్తుకనీయుడి. 

పరమగీతము 5:2 => నేను నిదిర్ంచితినేగాని నా మనసుస్ మేలుకొనియునన్ది నా సహోదరీ, నా 

పిర్యురాలా, నా పావురమా, నిషక్ళంకురాలా, ఆలంకిపుము నా తల మంచుకు తడిసినది నా 
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వెండుర్కలు రాతిర్ కురియు చినుకులకు తడిసినవి. నాకు తలుపు తీయుమనుచు నాపిర్యుడు వాకిలి 

తటుట్చునాన్డు.  

ఆదికాండము 29:17 => లేయా జబుబ్ కండుల్ గలది; రాహేలు రూపవతియు సుందరియునై 

యుండెను. 

వచనము 17 

ఆ సేవకుడు ఆమెను ఎదురొక్నుటకు పరుగెతిత్ నీ కడవలో నీళుల్ కొంచెము దయచేసి ననున్ తార్గనిమమ్ని 

అడిగెను. 

1 రాజులు 17:10 => అందుకతడు లేచి సారెపతునకు పోయి పటట్ణపు గవినియొదద్కు రాగా, ఒక 

విధవరాలు అచచ్ట కటెట్లు ఏరుచుండుట చూచి ఆమెను పిలిచి తార్గుటకై పాతర్తో కొంచెము నీళుల్ 

నాకు తీసికొనిరమమ్ని వేడుకొనెను. 

యోహాను 4:7 => సమరయ సతరీ ఒకతె నీళుళ్ చేదుకొనుటకు అకక్డికి రాగా యేసు నాకు 

దాహమునకిమమ్ని ఆమెనడిగెను. 

యోహాను 4:9 => ఆ సమరయ సతరీ యూదుడవైన నీవు సమరయ సతరీనైన ననున్ దాహమునకిమమ్ని 

యేలాగు అడుగుచునాన్వని ఆయనతో చెపెప్ను. ఏలయనగా యూదులు సమరయులతో సాంగతయ్ము 

చేయరు. 

ఆదికాండము 26:1 => అబార్హాము దినములలో వచిచ్న మొదటి కరవు గాక మరియొక కరవు ఆ 

దేశములో వచెచ్ను. అపప్డు ఇసాస్కు గెరారులోనునన్ ఫిలిషీత్యుల రాజైన అబీమెలెకు నొదద్కు వెళె ల్ను. 

ఆదికాండము 26:2 => అకక్డ యెహోవా అతనికి పర్తయ్క్షమై నీవు ఐగుపుత్లోనికి వెళల్క నేను నీతో 

చెపుప్ దేశమందు నివసించుము. 

ఆదికాండము 26:3 => ఈ దేశమందు పరవాసివై యుండుము. నేను నీకు తోడైయుండి నినున్ 

ఆశీరవ్దించెదను; 

ఆదికాండము 26:4 => ఏలయనగా నీకును నీ సంతానమునకును ఈ దేశములనిన్యు ఇచిచ్, నీ 

తండిర్యైన అబార్హాముతో నేను చేసిన పర్మాణము నెరవేరిచ్, ఆకాశ నక్షతర్ములవలె నీ సంతానమును 
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విసత్రింపచేసి ఈ దేశములనిన్యు నీ సంతానమునకు ఇచెచ్దను. నీ సంతానమువలన సమసత్ 

భూలోకములోని సమసత్ జనులు ఆశీరవ్దింపబడుదురు. 

ఆదికాండము 26:5 => ఏలయనగా అబార్హాము నా మాట విని నేను విధించిన దాని నా ఆజఞ్లను 

నా కటట్డలను నా నియమములను గైకొనెనని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 26:6 => ఇసాస్కు గెరారులో నివసించెను.  

ఆదికాండము 26:7 => ఆ చోటి మనుషుయ్లు అతని భారయ్ను చూచి ఆమె యెవరని అడిగినపుప్డు 

అతడు ఆమె నా సహోదరి అని చెపెప్ను; ఎందుకనగా రిబాక్ చకక్నిది గనుక ఈ చోటి మనుషుయ్లు 

ఆమె నిమితత్ము ననున్ చంపుదురేమో అనుకొని తన భారయ్ అని చెపుప్టకు భయపడెను. 

ఆదికాండము 26:8 => అకక్డ అతడు చాలా దినములుండిన తరువాత ఫిలిషీత్యుల రాజైన 

అబీమెలెకు కిటికీలో నుండి చూచినపుప్డు ఇసాస్కు తన భారయ్యైన రిబాక్తో సరసమాడుట కనబడెను. 

ఆదికాండము 26:9 => అపుప్డు అబీమెలెకు ఇసాస్కును పిలిపించి ఇదిగో ఆమె నీ భారయ్యే ఆమె నా 

సహోదరి అని యేల చెపిప్తివని అడుగగా ఇసాస్కు ఆమెనుబటిట్ నేను చనిపోవుదునేమో అనుకొంటినని 

అతనితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 26:10 => అందుకు అబీమెలెకు నీవు మాకు చేసిన యీ పని యేమి? ఈ జనులలో 

ఎవడైన ఆమెతో నిరభ్యముగా శయనించవచుచ్నే. అపుప్డు నీవు మామీదికి పాతకము తెచిచ్పెటుట్ 

వాడవు గదా అనెను. 

ఆదికాండము 26:11 => అబీమెలెకు ఈ మనుషుయ్ని జోలికైనను ఇతని భారయ్ జోలికైనను వెళుల్వాడు 

నిశచ్యముగా మరణశిక్ష పొందునని తన పర్జలకందరికి ఆజాఞ్పింపగా 

ఆదికాండము 26:12 => ఇసాస్కు ఆ దేశమందునన్వాడై వితత్నము వేసి ఆ సంవతస్రము నూరంతలు 

ఫలము పొందెను. యెహోవా అతనిని ఆశీరవ్దించెను గనుక ఆ మనుషుయ్డు గొపప్వాడాయెను. 

ఆదికాండము 26:13 => అతడు మికిక్లి గొపప్వాడగువరకు కర్మకర్మముగా అభివృదిధ్పొందుచు 

వచెచ్ను. 

ఆదికాండము 26:14 => అతనికి గొఱ ఱ్ల ఆసిత్యు గొడల్ ఆసిత్యు దాసులు గొపప్ సమూహమును 

కలిగినందున ఫిలిషీత్యులు అతనియందు అసూయ పడిరి. 
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ఆదికాండము 26:15 => అతని తండిర్యైన అబార్హాము దినములలో అతని తండిర్ దాసులు తర్వివ్న 

బావులనిన్టిని ఫిలిషీత్యులు మనున్ పోసి పూడిచ్వేసిరి. 

ఆదికాండము 26:16 => అబీమెలెకు నీవు మాకంటె బహు బలము గలవాడవు గనుక 

మాయొదద్నుండి వెళి ల్పొమమ్ని ఇసాస్కుతో చెపప్గా 

ఆదికాండము 26:17 => ఇసాస్కు అకక్డనుండి వెళి ల్ గెరారు లోయలో గుడారము వేసికొని అకక్డ 

నివసించెను. 

ఆదికాండము 26:18 => అపుప్డు తన తండిర్యైన అబార్హాము దినములలో తర్వివ్న నీళల్ బావులు 

ఇసాస్కు తిరిగి తర్వివ్ంచెను; ఏలయనగా అబార్హాము మృతిబొందిన తరువాత ఫిలిషీత్యులు వాటిని 

పూడిచ్వేసిరి. అతడు తన తండిర్ వాటికి పెటిట్న పేళల్ చొపుప్న తిరిగి వాటికి పేళుళ్ పెటెట్ను 

ఆదికాండము 26:19 => మరియు ఇసాస్కు దాసులు ఆ లోయలో తర్వవ్గా జెలలుగల నీళల్బావి 

దొరికెను. 

ఆదికాండము 26:20 => అపుప్డు గెరారు కాపరులు ఇసాస్కు కాపరులతో జగడమాడి ఈ నీరు 

మాదే అని చెపిప్రి గనుక వారు తనతో కలహించినందున అతడు ఆ బావికి ఏశెకు అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 26:21 => వారు మరియొక బావి తర్వివ్నపుప్డు దానికొరకును జగడమాడిరి గనుక 

దానికి శితాన్ అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 26:22 => అతడు అకక్డనుండి వెళి ల్ మరియొక బావి తర్వివ్ంచెను. దాని విషయమై 

వారు జగడమాడలేదు గనుక అతడు ఇపుప్డు యెహోవా మనకు ఎడము కలుగజేసియునాన్డు గనుక 

యీ దేశమందు అభివృదిధ్ పొందుదుమనుకొని దానికి రహెబోతు అను పేరు పెటెట్ను 

ఆదికాండము 26:23 => అకక్డనుండి అతడు బెయేరె ష్బాకు వెళె ల్ను. 

ఆదికాండము 26:24 => ఆ రాతిర్యే యెహోవా అతనికి పర్తయ్క్షమై నేను నీ తండిర్యైన అబార్హాము 

దేవుడను, నేను నీకు తోడైయునాన్ను గనుక భయపడకుము; నా దాసుడైన అబార్హామునుబటిట్ నినున్ 

ఆశీరవ్దించి నీ సంతానమును విసత్రింప చేసెదనని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 26:25 => అకక్డ అతడొక బలిపీఠము కటిట్ంచి యెహోవా నామమున పార్రథ్నచేసి 

అకక్డ తన గుడారము వేసెను. అపుప్డు ఇసాస్కు దాసులు అకక్డ బావి తర్వివ్రి. 

Page  of 1620 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

ఆదికాండము 26:26 => అంతట అబీమెలెకును అతని సేన్హితుడైన అహుజతును అతని 

సేనాధిపతియైన ఫీకోలును గెరారునుండి అతనియొదద్కు వచిచ్రి. 

ఆదికాండము 26:27 => ఇసాస్కు మీరు నామీద పగపటిట్ మీయొదద్నుండి ననున్ పంపివేసిన 

తరువాత ఎందునిమితత్ము నాయొదద్కు వచిచ్యునాన్రని వారినడుగగా 

ఆదికాండము 26:28 => వారు నిశచ్యముగా యెహోవా నీకు తోడైయుండుట చూచితివిు గనుక 

మనకు, అనగా మాకును నీకును మధయ్ నొక పర్మాణముండవలెననియు 

ఆదికాండము 26:29 => మేము నినున్ ముటట్క నీకు మేలే తపప్ మరేమియు చేయక నినున్ 

సమాధానముగా పంపి వేసితివిు గనుక నీవును మాకు కీడుచేయకుండునటుల్ నీతో నిబంధన 

చేసికొందుమనియు అనుకొంటిమి; ఇపుప్డు నీవు యెహోవా ఆశీరావ్దము పొందినవాడవనిరి. 

ఆదికాండము 26:30 => అతడు వారికి విందుచేయగా వారు అనన్పానములు పుచుచ్ కొనిరి. 

ఆదికాండము 26:31 => తెలల్వారినపుప్డు వారు లేచి ఒకనితో ఒకడు పర్మాణము చేసికొనిరి; 

తరువాత ఇసాస్కు వారిని సాగనంపగా వారు అతనియొదద్నుండి సమాధానముగా వెళి ల్రి. 

ఆదికాండము 26:32 => ఆ దినమందే ఇసాస్కు దాసులు వచిచ్ తాము తర్వివ్న బావినిగూరిచ్ అతనికి 

తెలియచేసి మాకు నీళుల్ కనబడినవని చెపిప్రి గనుక 

ఆదికాండము 26:33 => దానికి షేబ అను పేరు పెటెట్ను. కాబటిట్ నేటివరకు ఆ ఊరి పేరు బెయేరె ష్బా.  

ఆదికాండము 26:34 => ఏశావు నలువది సంవతస్రముల వాడైనపుప్డు హితీత్యుడైన బేయేరీ 

కుమారెత్యగు యహూదీతును హితీత్యుడైన ఏలోను కుమారెత్యగు బాశెమతును పెండిల్ చేసికొనెను. 

ఆదికాండము 26:35 => వీరు ఇసాస్కునకును రిబాక్కును మనోవేదన కలుగజేసిరి. 

యెషయా 21:14 => తేమాదేశ నివాసులారా, దపిప్గొనన్వారికి నీళుల్ తెండి పారిపోవుచునన్వారికి 

ఎదురుగా ఆహారము తీసికొని రండి 

యెషయా 30:25 => గోపురములు పడు మహా హతయ్దినమున ఉనన్తమైన పర్తి పరవ్తముమీదను 

ఎతత్యిన పర్తి కొండమీదను వాగులును నదులును పారును. 

యెషయా 35:6 => కుంటివాడు దుపిప్వలె గంతులువేయును మూగవాని నాలుక పాడును 

అరణయ్ములో నీళుల్ ఉబుకును అడవిలో కాలువలు పారును 
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యెషయా 35:7 => ఎండమావులు మడుగులగును ఎండిన భూమిలో నీటిబుగగ్లు పుటుట్ను నకక్లు 

పండుకొనినవాటి ఉనికిపటుట్లో జముమ్ను తుంగగడిడ్యు మేతయు పుటుట్ను. 

యెషయా 41:17 => దీనదరిదుర్లు నీళుల్ వెదకుచునాన్రు, నీళుల్ దొరకక వారి నాలుక దపిప్చేత 

ఎండిపోవుచునన్ది, యెహోవా అను నేను వారికి ఉతత్రమిచెచ్దను ఇశార్యేలు దేవుడనైన నేను వారిని 

విడనాడను.  

యెషయా 41:18 => జనులు చూచి యెహోవా హసత్ము ఈ కారయ్ము చేసెననియు ఇశార్యేలు 

పరిశుదధ్ దేవుడు దీని కలుగజేసెననియు తెలిసికొని మనసక్రించి సప్షట్ముగా గర్హించునటుల్ 

యెషయా 49:10 => వారియందు కరుణించువాడు వారిని తోడుకొనిపోవుచు నీటిబుగగ్లయొదద్ 

వారిని నడిపించును కాబటిట్ వారికి ఆకలియైనను దపిప్యైనను కలుగదు ఎండమావులైనను 

ఎండయైనను వారికి తగులదు.  

వచనము 18 

అందుకామె అయాయ్ తార్గుమని చెపిప్ తవ్రగా తన కడవనుచేతిమీదికి దించుకొని అతనికి 

దాహమిచెచ్ను. 

సామెతలు 31:26 => జాఞ్నము కలిగి తన నోరు తెరచును కృపగల ఉపదేశము ఆమె బోధించును. 

1 పేతురు 3:8 => తుదకు మీరందరు ఏకమనసుక్లై యొకరి సుఖదుఃఖములయందు ఒకరు 

పాలుపడి, సహోదరపేర్మ గలవారును, కరుణాచితుత్లును, వినయమనసుక్లునై యుండుడి. 

1 పేతురు 4:8 => పేర్మ అనేక పాపములను కపుప్ను గనుక అనిన్టికంటె ముఖయ్ముగా ఒకనియెడల 

ఒకడు మికక్టమైన పేర్మ గలవారై యుండుడి. 

1 పేతురు 4:9 => సణుగుకొనకుండ ఒకనికి ఒకడు ఆతిథయ్ము చేయుడి. 

ఆదికాండము 23:6 => మా శమ్శానభూములలో అతి శేర్షట్మైనదానియందు మృతిబొందిన నీ 

భారయ్ను పాతిపెటుట్ము; నీవు మృతిబొందిన నీ భారయ్ను పాతిపెటుట్నటుల్ మాలో తన శమ్శానభూమి 

ఇయయ్నొలల్నివాడు ఎవడును లేడని అబార్హాము కుతత్రమిచిచ్రి. 
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రూతు 2:9 => వారు కోయు చేను కనిపెటిట్ వారిని వెంబడించుము, నినున్ ముటట్కూడదని 

యౌవనసుథ్లకు ఆజాఞ్పించియునాన్ను, నీకు దాహమగునపుప్డు కుండలయొదద్కు పోయి పనివారు 

చేదిన నీళుల్ తార్గుమని చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 9:11 => వారు దైవజనుడుండు ఊరికి పోయిరి. ఊరికి ఎకిక్పోవుచుండగా నీళుల్ 

చేదుకొనుటకై వచిచ్న కనయ్కలు తమకు కనబడినపుప్డు ఇకక్డ దీరఘ్దరిశ్ యునాన్డా అని అడిగిరి. 

1 రాజులు 17:11 => ఆమె నీళుల్ తేబోవుచుండగా అతడామెను మరల పిలిచి నాకొక రొటెట్ముకక్ను 

నీచేతిలో తీసికొనిరమమ్ని చెపెప్ను. 

సామెతలు 31:13 => ఆమె గొఱ ఱ్బొచుచ్ను అవిసెనారను వెదకును తన చేతులార వాటితో 

పనిచేయును. 

వచనము 19 

మరియు ఆమె అతనికి దాహమిచిచ్న తరువాత నీ ఒంటెలు తార్గుమటుట్కు వాటికిని నీళుల్ చేది 

పోయుదునని చెపిప్ 

ఆదికాండము 24:14 => కాబటిట్ నేను తార్గునటుల్ నీవు దయచేసి నీ కడవను వంచుమని నేను 

చెపప్గా నీవు తార్గుము నీ ఒంటెలకును నీళుల్ పెటెట్దనని యే చినన్ది చెపుప్నో ఆమెయే నీ సేవకుడైన 

ఇసాస్కు కొరకు నీవు నియమించినదై యుండును గాక, అందువలన నీవు నా యజమానునిమీద 

అనుగర్హము చూపితివని తెలిసికొందుననెను. 

ఆదికాండము 24:45 => నేను నా హృదయములో అటుల్ అనుకొనుట చాలింపకముందే రిబాక్ 

భుజముమీద తన కడవను పెటుట్కొనివచిచ్ ఆ బావిలోనికి దిగిపోయి నీళుల్ చేదుకొని వచెచ్ను; అపుప్డు 

నాకు దాహమిమమ్ని నేనామెను అడుగగా 

ఆదికాండము 24:46 => ఆమె తవ్రగా తన కడవను దించి తార్గుము, నీ ఒంటెలకును నీళుల్ 

పెటెట్దనని చెపెప్ను గనుక నేను తార్గితిని; ఆమె ఒంటెలకును నీళుల్ పెటెట్ను. 

1 పేతురు 4:9 => సణుగుకొనకుండ ఒకనికి ఒకడు ఆతిథయ్ము చేయుడి. 
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1 రాజులు 17:11 => ఆమె నీళుల్ తేబోవుచుండగా అతడామెను మరల పిలిచి నాకొక రొటెట్ముకక్ను 

నీచేతిలో తీసికొనిరమమ్ని చెపెప్ను. 

వచనము 20 

తవ్రగా గాడిలో తన కడవ కుమమ్రించి తిరిగి చేదుటకు ఆ బావికి పరుగెతుత్కొనిపోయి అతని 

ఒంటెలనిన్టికి నీళుల్ చేదిపోసెను. 

ఆదికాండము 48:15 => అతడు యోసేపును దీవించి నా పితరులైన అబార్హాము ఇసాస్కులు 

ఎవనియెదుట నడుచుచుండిరో ఆ దేవుడు, నేను పుటిట్నది మొదలుకొని నేటివరకును ఎవడు ననున్ 

పోషించెనో ఆ దేవుడు, 

వచనము 21 

ఆ మనుషుయ్డు ఆమెను తేరి చూచి తన పర్యాణమును యెహోవా సఫలముచేసెనో లేదో 

తెలిసికొనవలెనని ఊరకుండెను. 

2 సమూయేలు 7:18 => దావీదు రాజు లోపల పర్వేశించి యెహోవా సనిన్ధిని కూరుచ్ండి ఈలాగున 

మనవి చేసెను నా పర్భువా యెహోవా, ఇంతగా నీవు ననున్ హెచిచ్ంచుటకు నేనెంతటివాడను? నా 

కుటుంబము ఏపాటిది? 

2 సమూయేలు 7:19 => ఇంత హెచుచ్గా చేసినదంతయు నీ దృషిట్కి కొంచెమై, మానవుల 

పదధ్తినిబటిట్ , బహుకాలము జరిగిన తరువాత నీ దాసుడనైన నా సంతానమునకు 

కలుగబోవుదానినిగూరిచ్ నీవు సెలవిచిచ్యునాన్వు. యెహోవా నా పర్భువా, దావీదు అను నేను ఇక 

నీతో ఏమి చెపుప్కొందును? 

2 సమూయేలు 7:20 => యెహోవా నా పర్భువా, నీ దాసుడనైన ననున్ నీవు ఎరిగియునాన్వు. 

కీరత్నలు 34:1 => నేనెలల్పుప్డు యెహోవాను సనున్తించెదను. నితయ్ము ఆయన కీరిత్ నా నోట 

నుండును. 
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కీరత్నలు 34:2 => యెహోవానుబటిట్ నేను అతిశయించుచునాన్ను. దీనులు దానిని విని 

సంతోషించెదరు. 

కీరత్నలు 34:3 => నాతో కూడి యెహోవాను ఘనపరచుడి మనము ఏకముగా కూడి ఆయన 

నామమును గొపప్ చేయుదము. 

కీరత్నలు 34:4 => నేను యెహోవాయొదద్ విచారణచేయగా ఆయన నాకుతత్రమిచెచ్ను నాకు కలిగిన 

భయములనిన్టిలోనుండి ఆయన ననున్ తపిప్ంచెను.  

కీరత్నలు 34:5 => వారు ఆయనతటుట్ చూడగా వారికి వెలుగు కలిగెను వారి ముఖములెనన్డును 

లజిజ్ంపకపోవును. 

కీరత్నలు 34:6 => ఈ దీనుడు మొఱ ఱ్పెటట్గా యెహోవా ఆలకించెను అతని శర్మలనిన్టిలోనుండి 

అతని రకిష్ంచెను. 

కీరత్నలు 107:1 => యెహోవా దయాళుడు ఆయనకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుడి ఆయన కృప 

నితయ్ముండును.  

కీరత్నలు 107:8 => ఆయన కృపనుబటిట్యు నరులకు ఆయన చేయు ఆశచ్రయ్కారయ్ములనుబటిట్యు 

వారు యెహోవాకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుదురు గాక 

కీరత్నలు 107:15 => ఆయన కృపనుబటిట్యు నరులకు ఆయన చేయు ఆశచ్రయ్కారయ్ములనుబటిట్యు 

వారు యెహోవాకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుదురు గాక. 

కీరత్నలు 107:43 => బుదిధ్మంతుడైనవాడు ఈ విషయములను ఆలోచించును యెహోవా 

కృపాతిశయములను జనులు తలపోయుదురుగాక. 

కీరత్నలు 116:1 => యెహోవా నా మొరను నా వినన్పములను ఆలకించియునాన్డు. కాగా 

నేనాయనను పేర్మించుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 116:2 => ఆయన నాకు చెవియొగెగ్ను కావున నా జీవితకాలమంతయు నేనాయనకు 

మొఱ ఱ్పెటుట్దును 

కీరత్నలు 116:3 => మరణబంధములు ననున్ చుటుట్కొనియుండెను పాతాళపు వేదనలు ననున్ 

పటుట్కొనియుండెను శర్మయు దుఃఖమును నాకు కలిగెను.  
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కీరత్నలు 116:4 => అపుప్డు యెహోవా, దయచేసి నా పార్ణమును విడిపింపుమని యెహోవా 

నామమునుబటిట్ నేను మొఱ ఱ్పెటిట్తిని. 

కీరత్నలు 116:5 => యెహోవా దయాళుడు నీతిమంతుడు మన దేవుడు వాతస్లయ్త గలవాడు. 

కీరత్నలు 116:6 => యెహోవా సాధువులను కాపాడువాడు. నేను కుర్ంగియుండగా ఆయన ననున్ 

రకిష్ంచెను. 

కీరత్నలు 116:7 => నా పార్ణమా, యెహోవా నీకు కేష్మము విసత్రింపజేసియునాన్డు. తిరిగి నీ 

విశార్ంతిలో పర్వేశింపుము. 

లూకా 2:19 => అయితే మరియ ఆ మాటలనిన్యు తన హృదయములో తలపోసికొనుచు భదర్ము 

చేసికొనెను. 

లూకా 2:51 => అంతట ఆయన వారితో కూడ బయలుదేరి నజరేతునకు వచిచ్ వారికి లోబడి 

యుండెను. ఆయన తలిల్ ఈ సంగతులనిన్టిని తన హృదయములో భదర్ము చేసికొనెను. 

ఆదికాండము 24:12 => నా యజమానుడగు అబార్హాము దేవుడవైన యెహోవా, నేను వచిచ్న 

కారయ్మును తవ్రలో సఫలముచేసి నా యజమానుడగు అబార్హాము మీద అనుగర్హము చూపుము. 

ఆదికాండము 24:56 => అపుప్డతడు యెహోవా నా పర్యాణమును సఫలము చేసెను గనుక నాకు 

తడవుకానీయక ననున్ పంపించుడి, నా యజమానునియొదద్కు వెళె ల్దనని చెపిప్నపుప్డు 

వచనము 22 

ఒంటెలు తార్గుటయైన తరువాత ఆ మనుషుయ్డు అరతులము ఎతుత్గల బంగారపు ముకుక్ కమిమ్ని, 

ఆమెచేతులకు పది తులముల ఎతుత్ గల రెండు బంగారు కడియములను తీసి 

ఆదికాండము 24:30 => అతడు ఆ ముకుక్కమిమ్ని తన సహోదరిచేతులనునన్ ఆ కడియములను 

చూచి ఆ మనుషుయ్డు ఈలాగు నాతో మాటలాడెనని తన సహోదరియైన రిబాక్ చెపిప్న మాటలు విని ఆ 

మనుషుయ్నియొదద్కు వచెచ్ను. అతడు ఆ బావియొదద్ ఒంటెల దగగ్ర నిలిచియుండగా 

నిరగ్మకాండము 32:2 => అందుకు అహరోను మీ భారయ్లకు మీ కుమారులకు మీ కుమారెత్లకు 

చెవులనునన్ బంగారు పోగులను తీసి నాయొదద్కు తెండని వారితో చెపప్గా 
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నిరగ్మకాండము 32:3 => పర్జలందరు తమ చెవులనునన్ బంగారు పోగులను తీసి అహరోను నొదద్కు 

తెచిచ్రి. 

ఎసేత్రు 5:1 => మూడవ దినమందు ఎసేత్రు రాజభూషణములు ధరించుకొని, రాజునగరు యొకక్ 

ఆవరణములో రాజు సనిన్ధికి వెళి ల్ నిలిచెను. రాజనగరు దావ్రమునకు ఎదురుగానునన్ 

రాజావరణములో తన రాజాసనముమీద రాజు కూరుచ్నియుండెను. 

యిరిమ్యా 2:32 => కనయ్క తన ఆభరణములను మరచునా? పెండిల్కుమారి తన ఒడా డ్ణమును 

మరచునా? నా పర్జలు లెకక్లేననిన్ దినములు ననున్ మరచియునాన్రు. 

1 తిమోతి 2:9 => మరియు సతరీలును అణుకువయు సవ్సథ్బుదిధ్యు గలవారై యుండి, తగుమాతర్పు 

వసత్రములచేతనేగాని జడలతోనైనను బంగారముతోనైనను ముతయ్ములతోనైనను మిగుల వెలగల 

వసత్రములతోనైనను అలంకరించుకొనక, 

1 తిమోతి 2:10 => దైవభకిత్ గలవారమని చెపుప్కొను సతరీలకు తగినటుట్గా సత కిర్యలచేత తముమ్ను 

తాము అలంకరించుకొనవలెను. 

1 పేతురు 3:3 => జడలు అలుల్కొనుటయు, బంగారు నగలు పెటుట్కొనుటయు, వసత్రములు 

ధరించుకొనుటయునను వెలుపటి అలంకారము మీకు అలంకారముగా ఉండక, 

1 పేతురు 3:8 => తుదకు మీరందరు ఏకమనసుక్లై యొకరి సుఖదుఃఖములయందు ఒకరు 

పాలుపడి, సహోదరపేర్మ గలవారును, కరుణాచితుత్లును, వినయమనసుక్లునై యుండుడి. 

నిరగ్మకాండము 32:2 => అందుకు అహరోను మీ భారయ్లకు మీ కుమారులకు మీ కుమారెత్లకు 

చెవులనునన్ బంగారు పోగులను తీసి నాయొదద్కు తెండని వారితో చెపప్గా 

నిరగ్మకాండము 32:3 => పర్జలందరు తమ చెవులనునన్ బంగారు పోగులను తీసి అహరోను నొదద్కు 

తెచిచ్రి. 

యెషయా 3:19 => కరణ్భూషణములను కడియములను నాణమైన ముసుకులను  

యెషయా 3:20 => కులాల్యీలను కాళల్ గొలుసులను ఒడా డ్ణములను పరిమళ దర్వయ్పు బరిణలను  

యెషయా 3:21 => రక్షరేకులను ఉంగరములను ముకుక్ కముమ్లను 

యెషయా 3:22 => ఉతస్వ వసత్రములను ఉతత్రీయములను పైటలను సంచులను 
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యెషయా 3:23 => చేతి అదద్ములను సనన్పునారతో చేసిన ముసుకులను పాగాలను శాలువులను 

తీసివేయును.  

యెహెజేక్లు 16:11 => మరియు ఆభరణములచేత నినున్ అలంకరించి నీచేతులకు కడియములు 

పెటిట్ నీ మెడకు గొలుసు తగిలించి 

యెహెజేక్లు 16:12 => నీ చెవులకును ముకుక్నకును పోగులను నీ తలకు కిరీటమును పెటిట్ంచితిని. 

ఆదికాండము 23:15 => నాకు నీకు అది యెంత? మృతిబొందిన నీ భారయ్ను పాతిపెటుట్మని 

అబార్హామున కుతత్రమిచెచ్ను; 

ఆదికాండము 23:16 => అబార్హాము ఎఫోర్ను మాట వినెను. కాబటిట్ హేతు కుమారులకు 

వినబడునటుల్ ఎఫోర్ను చెపిప్న వెల అనగా వరత్కులలో చెలుల్ నాలుగువందల తులముల వెండి 

అబార్హాము తూచి అతని కిచెచ్ను. 

ఆదికాండము 24:47 => అపుప్డు నేను నీవు ఎవరి కుమారెత్వని యడిగినందుకు ఆమె మిలాక్ 

నాహోరునకు కనిన కుమారుడగు బెతూయేలు కుమారెత్నని చెపిప్నపుప్డు, నేనామె ముకుక్కు 

కమిమ్యును ఆమెచేతులకు కడియములను పెటిట్ 

నాయ్యాధిపతులు 8:24 => మరియు గిదోయ్ను మీలో పర్తివాడు తన దోపుడు సొముమ్లోనునన్ 

పోగులను నాకియయ్వలెనని మనవి చేయుచునాన్ననెను. వారు ఇషామ్యేలీయులు గనుక వారికి 

పోగులుండెను. 

యోబు 28:1 => వెండికి గని గలదు పుటమువేయు సువరణ్మునకు సథ్లము గలదు. 

యోబు 42:11 => అపుప్డు అతని సహోదరులందరును అతని అకక్చెలెల్ండర్ందరును 

అంతకుముందు అతనికి పరిచయులైన వారును వచిచ్, అతనితోకూడ అతని యింట అనన్పానములు 

పుచుచ్కొని, యెహోవా అతనిమీదికి రపిప్ంచిన సమసత్ బాధనుగూరిచ్ యెంతలేసి దుఃఖములు 

పొందితివని అతనికొరకు దుఃఖించుచు అతని నోదారిచ్రి. ఇదియు గాక ఒకొక్కక్డు ఒక వరహాను 

ఒకొక్కక్డు బంగారు ఉంగరమును అతనికి తెచిచ్ ఇచెచ్ను. 

పరమగీతము 1:10 => ఆభరణములచేత నీ చెకిక్ళుల్ను హారములచేత నీ కంఠమును శోభిలుల్చునన్వి. 
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వచనము 23 

నీవు ఎవరి కుమారెత్వు? దయచేసి నాతో చెపుప్ము; నీ తండిర్ యింట మేము ఈ రాతిర్ బసచేయుటకు 

సథ్లమునన్దా అని అడిగెను. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 24 

అందుకామె నేను నాహోరుకు మిలాక్కనిన కుమారుడగు బెతూయేలు కుమారెత్ననెను. 

ఆదికాండము 24:15 => అతడు మాటలాడుట చాలింపకముందే అబార్హాము సహోదరుడైన 

నాహోరు భారయ్యగు మిలాక్ కుమారుడైన బెతూయేలుకు పుటిట్న రిబాక్ కడవ భుజము మీద 

పెటుట్కొనివచెచ్ను. 

ఆదికాండము 11:29 => అబార్మును నాహోరును వివాహము చేసికొనిరి. అబార్ము భారయ్ పేరు 

శారయి; నాహోరు భారయ్ పేరు మిలాక్, ఆమె మిలాక్కును ఇసాక్కును తండిర్యైన హారాను కుమారెత్. 

ఆదికాండము 22:20 => ఆ సంగతులు జరిగిన తరువాత అబార్హామునకు తెలుపబడినదేమనగా 

మిలాక్ అను ఆమెయు నీ సహోదరుడగు నాహోరునకు పిలల్లను కనెను. 

ఆదికాండము 22:23 => ఆ యెనిమిదిమందిని మిలాక్ అబార్హాము సహోదరుడగు నాహోరునకు 

కనెను. 

ఆదికాండము 29:5 => అతడు నాహోరు కుమారుడగు లాబానును మీరెరుగుదురా అని 

వారినడుగగా వారు ఎరుగుదుమనిరి. 

వచనము 25 

మరియు ఆమె మాయొదద్ చాలా గడిడ్యు మేతయు రాతిర్ బసచేయుటకు సథ్లమును ఉనన్వనగా 

ఆదికాండము 18:4 => నేను కొంచెము నీళుల్ తెపిప్ంచెదను; దయచేసి కాళుల్ కడుగుకొని ఈ 

చెటుట్కిర్ంద అలసట తీరుచ్కొనుడి. 
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ఆదికాండము 18:5 => కొంచెము ఆహారము తెచెచ్దను; మీ పార్ణములను బలపరచుకొనుడి; 

తరువాత మీరు వెళల్వచుచ్ను; ఇందు నిమితత్ము గదా మీ దాసునియొదద్కు వచిచ్తిరనెను. వారు నీవు 

చెపిప్నటుల్ చేయుమనగా 

ఆదికాండము 18:6 => అబార్హాము గుడారములోనునన్ శారాయొదద్కు తవ్రగా వెళి ల్ నీవు తవ్రపడి 

మూడు మానికల మెతత్నిపిండి తెచిచ్ పిసికి రొటెట్లు చేయుమని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 18:7 => మరియు అబార్హాము పశువుల మందకు పరుగెతిత్ ఒక మంచి లేత దూడను 

తెచిచ్ ఒక పనివాని కపప్గించెను. వాడు దాని తవ్రగా సిదధ్పరచెను. 

ఆదికాండము 18:8 => తరువాత అతడు వెనన్ను పాలను తాను సిదధ్ము చేయించిన దూడను తెచిచ్ 

వారియెదుట పెటిట్ వారు భోజనము చేయుచుండగా వారియొదద్ ఆ చెటుట్కిర్ంద నిలుచుండెను. 

నాయ్యాధిపతులు 19:19 => అయితే మా గాడిదలకు గడిడ్ మొదలైన మేతయు నాకును నా 

పనికతెత్కును నీ దాసులతోకూడ నునన్ నా నౌకరులకును ఆహారమును దార్కాష్రసమును ఉనన్వి, 

ఏదియు తకుక్వలేదని అతనితో చెపప్గా 

నాయ్యాధిపతులు 19:20 => ఆ ముసలివాడు నీకు కేష్మమగును గాక, నీకేవైన తకుక్వైనయెడల 

వాటిభారము నామీద ఉంచుము. 

నాయ్యాధిపతులు 19:21 => మెటుట్కు వీధిలో రాతిర్ గడపకూడదని చెపిప్, తన యింట అతని 

చేరుచ్కొని వారి గాడిదలకొరకు మేత సిదధ్పరచెను. అపుప్డు వారు కాళుల్ కడుగుకొని అనన్పానములు 

పుచుచ్కొనిరి. 

యెషయా 32:8 => ఘనులు ఘనకారయ్ములు కలిప్ంచుదురు వారు ఘనకారయ్ములనుబటిట్ 

నిలుచుదురు. 

1 పేతురు 4:9 => సణుగుకొనకుండ ఒకనికి ఒకడు ఆతిథయ్ము చేయుడి. 

ఆదికాండము 24:31 => లాబాను యెహోవావలన ఆశీరవ్దింపబడినవాడా, లోపలికి రముమ్; నీవు 

బయట నిలువనేల? ఇలుల్ను ఒంటెలకు సథ్లమును నేను సిదధ్ము చేయించితిననెను. 

నిరగ్మకాండము 5:7 => ఇటుకలు చేయుటకు మీరు ఇకమీదట ఈ జనులకు గడిడ్ ఇయయ్కూడదు, 

వారు వెళి ల్ తామే గడిడ్ కూరుచ్కొనవలెను. 
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వచనము 26 

ఆ మనుషుయ్డు తన తలవంచి యెహోవాకు మొర్కిక్  

ఆదికాండము 24:48 => నా తలవంచి యెహోవాకు మొర్కిక్, అబార్హామను నా యజమానుని 

దేవుడైన యెహోవాను సోత్తర్ము చేసితిని; ఏలయనగా ఆయన నా యజమానుని యొకక్ సహోదరుని 

కుమారెత్ను అతని కుమారునికి తీసికొనునటుల్ సరియైన మారగ్మందు ననున్ నడిపించెను. 

ఆదికాండము 24:52 => అబార్హాము సేవకుడు వారి మాటలు విని యెహోవాకు సాషాట్ంగ 

నమసాక్రము చేసెను. 

ఆదికాండము 22:5 => తన పని వారితో మీరు గాడిదతో ఇకక్డనే ఉండుడి; నేనును ఈ 

చినన్వాడును అకక్డికి వెళి ల్ (దేవునికి) మొర్కిక్ మరల మీయొదద్కు వచెచ్దమని చెపిప్ 

నిరగ్మకాండము 4:31 => మరియు యెహోవా ఇశార్యేలీయులను చూడవచిచ్ తమ బాధను 

కనిపెటెట్నను మాట జనులు విని తలవంచుకొని నమసాక్రము చేసిరి. 

నిరగ్మకాండము 12:27 => మీరు ఇది యెహోవాకు పసాక్బలి; ఆయన ఐగుపీత్యులను హతము 

చేయుచు మన యిండల్ను కాచినపుప్డు ఆయన ఐగుపుత్లోనునన్ ఇశార్యేలీయుల యిండల్ను 

విడిచిపెటెట్ను అనవలెనని చెపెప్ను. అపుప్డు పర్జలు తలలు వంచి నమసాక్రము చేసిరి. 

నిరగ్మకాండము 34:8 => అందుకు మోషే తవ్రపడి నేలవరకు తలవంచుకొని నమసాక్రము చేసి 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:20 => ఈలాగు పలికిన తరువాత దావీదు ఇపుప్డు మీ దేవుడైన 

యెహోవాను సుత్తించుడని సమాజకులందరితో చెపప్గా, వారందరును తమ పితరుల దేవుడైన 

యెహోవాను సుత్తించి యెహోవా సనిన్ధిని రాజు ముందరను తలవంచి నమసాక్రము చేసిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:18 => అపుప్డు యెహోషాపాతు సాషాట్ంగ నమసాక్రము చేసెను; 

యూదావారును యెరూషలేము కాపురసుథ్లును యెహోవా సనిన్ధిని సాగిలపడి నమసక్రించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:30 => దావీదును దీరఘ్దరిశ్యగు ఆసాపును రచించిన శోల్కములను ఎతిత్ 

యెహోవాను సుత్తించుడని రాజైన హిజిక్యాయును అధిపతులును లేవీయులకు ఆజాఞ్పింపగా వారు 

సంతోషముతో సోత్తర్ములు పాడి తలవంచి ఆరాధించిరి. 

Page  of 1631 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

నెహెమాయ్ 8:6 => ఎజార్ మహా దేవుడైన యెహోవాను సుత్తింపగా జనులందరు తమచేతులెతిత్ ఆమేన  

ఆమేన  అని పలుకుచు, నేలకు ముఖములు వంచుకొని యెహోవాకు నమసక్రించిరి. 

కీరత్నలు 22:29 => భూమిమీద వరిథ్లుల్చునన్వారందరు అనన్పానములు పుచుచ్కొనుచు 

నమసాక్రము చేసెదరు తమ పార్ణము కాపాడుకొనలేక మంటిపాలగు వారందరు ఆయన సనిన్ధిని 

మోకరించెదరు 

కీరత్నలు 66:4 => సరవ్లోకము నీకు నమసక్రించి నినున్ కీరిత్ంచును నీ నామమునుబటిట్ నినున్ 

కీరిత్ంచును.(సెలా.) 

కీరత్నలు 72:9 => అరణయ్వాసులు అతనికి లోబడుదురు. అతని శతుర్వులు మనున్ నాకెదరు. 

కీరత్నలు 95:6 => ఆయన మన దేవుడు మనము ఆయన పాలించు పర్జలము ఆయన మేపు 

గొఱ ఱ్లము. 

మీకా 6:6 => ఏమి తీసికొనివచిచ్ నేను యెహోవాను దరిశ్ంతును? ఏమి తీసికొనివచిచ్ 

మహోనన్తుడైన దేవుని సనిన్ధిని నమసాక్రముచేతును? దహనబలులను ఏడాది దూడలను అరిప్ంచి 

దరిశ్ంతునా? 

ఫిలిపీప్యులకు 2:10 => భూమి కిర్ంద ఉనన్వారిలో గాని, పర్తివాని మోకాలును యేసునామమున 

వంగునటుల్ను, 

ఆదికాండము 47:31 => అందుకతడు నేను నీ మాట చొపుప్న చేసెదననెను. మరియు అతడు నాతో 

పర్మాణము చేయుమనన్పుప్డు యోసేపు అతనితో పర్మాణము చేసెను. అపుప్డు ఇశార్యేలు తన 

మంచపు తలాపిమీద వంగి దేవునికి నమసాక్రము చేసెను 

నాయ్యాధిపతులు 7:15 => గిదోయ్ను ఆ కల వివరమును దాని తాతప్రయ్మును వినినపుప్డు అతడు 

యెహోవాకు నమసాక్రము చేసి ఇశార్యేలీయుల దండులోనికి తిరిగివెళి ల్ లెండి, యెహోవా 

మిదాయ్నీయుల దండును మీచేతికి అపప్గించుచునాన్డని చెపిప్ 

1 సమూయేలు 1:28 => కాబటిట్ నేను ఆ బిడ డ్ను యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంచుచునాన్ను; తాను 

బర్దుకుదినములనిన్టను వాడు యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తుడని చెపెప్ను. అపుప్డు వాడు యెహోవాకు 

అకక్డనే మొర్కెక్ను. 

Page  of 1632 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

1 సమూయేలు 14:12 => యోనాతానును అతని ఆయుధములను మోయువానిని పిలిచి మేము 

మీకు ఒకటి చూపింతుము రండని చెపిప్నపుప్డు యోనాతాను నా వెనుక రముమ్, యెహోవా 

ఇశార్యేలీయులచేతికి వారినపప్గించెనని తన ఆయుధములు మోయువానితో చెపిప్ 

వచనము 27 

అబార్హామను నా యాజమానుని దేవుడైన యెహోవా సుత్తింపబడును గాక; ఆయన నా యజమానునికి 

తన కృపను తన సతయ్మును చూపుట మానలేదు; నేను తోర్వలో నుండగానే యెహోవా నా 

యజమానుని బంధువుల యింటికి ననున్ నడిపించెననెను 

ఆదికాండము 24:12 => నా యజమానుడగు అబార్హాము దేవుడవైన యెహోవా, నేను వచిచ్న 

కారయ్మును తవ్రలో సఫలముచేసి నా యజమానుడగు అబార్హాము మీద అనుగర్హము చూపుము. 

ఆదికాండము 9:26 => మరియు అతడు షేము దేవుడైన యెహోవా సుత్తింపబడును గాక కనాను 

అతనికి దాసుడగును.  

ఆదికాండము 14:20 => నీ శతుర్వులను నీచేతికపప్గించిన సరోవ్నన్తుడగు దేవుడు సుత్తింపబడును 

గాక అనియు చెపెప్ను. అపుప్డతడు అనిన్టిలో ఇతనికి పదియవ వంతు ఇచెచ్ను. 

నిరగ్మకాండము 18:10 => మరియు యితోర్ ఐగుపీత్యుల చేతిలోనుండియు ఫరో చేతిలోనుండియు 

మిముమ్ను విడిపించి, ఐగుపీత్యుల చేతికిర్ందనుండి ఈ పర్జలను విడిపించిన యెహోవా 

సుత్తింపబడునుగాక. 

రూతు 4:14 => అపుప్డు సతరీలుఈ దినమున నీకు బంధువుడు లేకుండ చేయని యెహోవా సుత్తినొందు 

గాక; ఆయన నామము ఇశార్యేలీయులలో పర్కటింపబడును గాక. 

1 సమూయేలు 25:32 => అందుకు దావీదు నాకు ఎదురుపడుటకై నినున్ పంపిన ఇశార్యేలీయుల 

దేవుడైన యెహోవాకు సోత్తర్ము కలుగును గాక. 

1 సమూయేలు 25:39 => నాబాలు చనిపోయెనని దావీదు విని యెహోవా నాబాలు చేసిన కీడును 

అతని తలమీదికి రపిప్ంచెను గనుక తన దాసుడనైన నేను కీడు చేయకుండ ననున్ కాపాడి, 
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నాబాలువలన నేను పొందిన అవమానమును తీరిచ్న యెహోవాకు సోత్తర్ము కలుగును గాక అనెను. 

తరువాత దావీదు అబీగయీలును పెండిల్ చేసికొనవలెనని ఆమెతో మాటలాడ తగినవారిని పంపెను. 

2 సమూయేలు 18:28 => అహిమయసుస్ జయమని బిగగ్రగా రాజుతో చెపిప్ రాజు ముందర 

సాషాట్ంగ నమసాక్రము చేసి నా యేలినవాడవును రాజవునగు నినున్ చంపచూచిన వారిని అపప్గించిన 

నీ దేవుడైన యెహోవాకు సోత్తర్ము అని చెపెప్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:10 => రాజైన దావీదుకూడను బహుగా సంతోషపడి, సమాజము 

పూరణ్ముగా ఉండగా యెహోవాకు ఇటుల్ సోత్తర్ములు చెలిల్ంచెను మాకు తండిర్గానునన్ ఇశార్యేలీయుల 

దేవా యెహోవా, నిరంతరము నీవు సోత్తార్రుహ్డవు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:11 => యెహోవా, భూమాయ్కాశములయందుండు సమసత్మును నీ 

వశము; మహాతమ్య్మును పరాకర్మమును పర్భావమును తేజసుస్ను ఘనతయు నీకే చెందుచునన్వి; 

యెహోవా, రాజయ్ము నీది, నీవు అందరిమీదను నినున్ అధిపతిగా హెచిచ్ంచుకొనియునాన్వు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:12 => ఐశవ్రయ్మును గొపప్తనమును నీవలన కలుగును, నీవు 

సమసత్మును ఏలువాడవు, బలమును పరాకర్మమును నీ దానములు, హెచిచ్ంచువాడవును అందరికి 

బలము ఇచుచ్వాడవును నీవే. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:13 => మా దేవా, మేము నీకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ము, 

పర్భావముగల నీ నామమును కొనియాడుచునాన్ము. 

కీరత్నలు 68:19 => పర్భువు సుత్తినొందును గాక అనుదినము ఆయన మా భారము 

భరించుచునాన్డు దేవుడే మాకు రక్షణకరత్యైయునాన్డు.  

కీరత్నలు 72:18 => దేవుడైన యెహోవా ఇశార్యేలుయొకక్ దేవుడు సుత్తింపబడును గాక ఆయన 

మాతర్మే ఆశచ్రయ్కారయ్ములు చేయువాడు. 

కీరత్నలు 72:19 => ఆయన మహిమగల నామము నితయ్ము సుత్తింపబడును గాక సరవ్భూమియు 

ఆయన మహిమతో నిండియుండును గాక. ఆమేన  . ఆమేన . యెషష్యి కుమారుడగు దావీదు పార్రథ్నలు 

ముగిసెను. 

లూకా 1:68 => పర్భువైన ఇశార్యేలు దేవుడు సుత్తింపబడును గాక  
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ఎఫెసీయులకు 1:3 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్ తండిర్యగు దేవుడు సుత్తింపబడును గాక. 

ఆయన కీర్సుత్నందు పరలోక విషయములలో ఆతమ్సంబంధమైన పర్తి ఆశీరావ్దమును 

మనకనుగర్హించెను. 

1 తిమోతి 1:17 => సకల యుగములలో రాజైయుండి, అక్షయుడును అదృశుయ్డునగు అదివ్తీయ 

దేవునికి ఘనతయు మహిమయు యుగయుగములు కలుగును గాక. ఆమేన . 

ఆదికాండము 32:10 => నీవు నీ సేవకునికి చేసిన సమసత్మైన ఉపకారములకును సమసత్ 

సతయ్మునకును అపాతుర్డను, ఎటల్నగా నాచేతికఱ ఱ్తో మాతర్మే యీ యొరాద్ను దాటితిని; ఇపుప్డు నేను 

రెండు గుంపులైతిని. 

కీరత్నలు 98:3 => ఇశార్యేలు సంతతికి తాను చూపిన కృపా విశావ్సయ్తలను ఆయన జాఞ్పకము 

చేసికొనియునాన్డు భూదిగంత నివాసులందరు మన దేవుడు కలుగజేసిన రక్షణను చూచిరి.  

కీరత్నలు 100:5 => యెహోవా దయాళుడు ఆయన కృప నితయ్ముండును ఆయన సతయ్ము 

తరతరములుండును.  

మీకా 7:20 => పూరవ్కాలమున నీవు మా పితరులైన అబార్హాము యాకోబులకు పర్మాణము చేసిన 

సతయ్మును కనికరమును నీవు అనుగర్హింతువు. 

యోహాను 1:17 => ధరమ్శాసత్రము మోషేదావ్రా అను గర్హింపబడెను; కృపయు సతయ్మును 

యేసుకీర్సుత్దావ్రా కలిగెను. 

ఆదికాండము 24:48 => నా తలవంచి యెహోవాకు మొర్కిక్, అబార్హామను నా యజమానుని 

దేవుడైన యెహోవాను సోత్తర్ము చేసితిని; ఏలయనగా ఆయన నా యజమానుని యొకక్ సహోదరుని 

కుమారెత్ను అతని కుమారునికి తీసికొనునటుల్ సరియైన మారగ్మందు ననున్ నడిపించెను. 

సామెతలు 3:6 => నీ పర్వరత్న అంతటియందు ఆయన అధికారమునకు ఒపుప్కొనుము అపుప్డు 

ఆయన నీ తోర్వలను సరాళము చేయును.  

సామెతలు 4:11 => జాఞ్నమారగ్మును నేను నీకు బోధించియునాన్ను యథారథ్మారగ్ములో నినున్ 

నడిపించియునాన్ను. 
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సామెతలు 4:12 => నీవు నడచునపుప్డు నీ అడుగు ఇరుకున పడదు. నీవు పరుగెతుత్నపుప్డు నీ 

పాదము తొటిర్లల్దు. 

సామెతలు 4:13 => ఉపదేశమును విడిచిపెటట్క దాని గటిట్గా పటుట్కొనుము అది నీకు జీవము గనుక 

దాని పొందియుండుము 

సామెతలు 8:20 => నీతిమారగ్మునందును నాయ్యమారగ్ములయందును నేను నడచుచునాన్ను. 

ఆదికాండము 24:4 => నా సవ్దేశమందునన్ నా బంధువులయొదద్కు వెళి ల్ ఇసాస్కను నా కుమారునికి 

భారయ్ను తెచుచ్నటుల్ ఆకాశముయొకక్ దేవుడును భూమియొకక్ దేవుడునైన యెహోవా తోడని నీచేత 

పర్మాణము చేయించెదననెను. 

ఆదికాండము 13:8 => కాబటిట్ అబార్ము మనము బంధువులము గనుక నాకు నీకును, నా పశువుల 

కాపరులకు నీ పశువుల కాపరులకును కలహముండకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 2:11 => ఆ దినములలో మోషే పెదద్వాడై తన జనులయొదద్కు పోయి వారి 

భారములను చూచెను. అపుప్డతడు తన జనులలో ఒక హెబీర్యుని ఒక ఐగుపీత్యుడు కొటట్గా 

చూచెను. 

నిరగ్మకాండము 2:13 => మరునాడు అతడు బయట నడిచి వెళుల్చుండగా హెబీర్యులైన 

మనుషుయ్లిదద్రు పోటాల్డుచుండిరి. 

ఆదికాండము 31:23 => అతడు తన బంధువులను వెంటబెటుట్కొని, యేడు దినముల పర్యాణమంత 

దూరము అతని తరుముకొని పోయి, గిలాదు కొండమీద అతని కలిసికొనెను. 

నాయ్యాధిపతులు 7:15 => గిదోయ్ను ఆ కల వివరమును దాని తాతప్రయ్మును వినినపుప్డు అతడు 

యెహోవాకు నమసాక్రము చేసి ఇశార్యేలీయుల దండులోనికి తిరిగివెళి ల్ లెండి, యెహోవా 

మిదాయ్నీయుల దండును మీచేతికి అపప్గించుచునాన్డని చెపిప్ 

1 సమూయేలు 14:12 => యోనాతానును అతని ఆయుధములను మోయువానిని పిలిచి మేము 

మీకు ఒకటి చూపింతుము రండని చెపిప్నపుప్డు యోనాతాను నా వెనుక రముమ్, యెహోవా 

ఇశార్యేలీయులచేతికి వారినపప్గించెనని తన ఆయుధములు మోయువానితో చెపిప్ 
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కీరత్నలు 25:6 => యెహోవా, నీ కరుణాతిశయములను జాఞ్పకము చేసికొనుము నీ 

కృపాతిశయములను జాఞ్పకము చేసికొనుము అవి పూరవ్మునుండి యునన్వే గదా.  

కీరత్నలు 25:10 => ఆయన చేసిన నిబంధనను ఆయన నియమించిన శాసనములను గైకొనువారి 

విషయములో యెహోవా తోర్వలనిన్యు కృపా సతయ్మయములై యునన్వి  

కీరత్నలు 33:4 => యెహోవా వాకయ్ము యథారథ్మైనది ఆయన చేయునదంతయు నమమ్కమైనది. 

కీరత్నలు 61:7 => దేవుని సనిన్ధిని అతడు నిరంతరము నివసించును గాక అతని కాపాడుటకై 

కృపాసతయ్ములను నియమించుము. 

కీరత్నలు 69:13 => యెహోవా, అనుకూల సమయమున నేను నినున్ పార్రిథ్ంచుచునాన్ను. దేవా, నీ 

కృపాబాహుళయ్మునుబటిట్ నీ రక్షణ సతయ్మునుబటిట్ నాకుతత్రమిముమ్.  

సామెతలు 14:22 => కీడు కలిప్ంచువారు తపిప్పోవుదురు మేలు కలిప్ంచువారు కృపాసతయ్ముల 

నొందుదురు. 

లూకా 7:2 => ఒక శతాధిపతికి పిర్యుడైన దాసుడొకడు రోగియై చావ సిదధ్మైయుండెను. 

1 తిమోతి 6:1 => దేవుని నామమును ఆయన బోధయు దూషింపబడకుండునటుల్ దాసతవ్మను 

కాడికిర్ంద ఉనన్వారందరును, తమ యజమానులు పూరణ్మైన ఘనతకు పాతుర్లని యెంచవలెను. 

వచనము 28 

అంతట ఆ చినన్ది పరుగెతిత్కొనిపోయి యీ మాటలు తన తలిల్ యింటివారికి తెలిపెను. 

ఆదికాండము 24:48 => నా తలవంచి యెహోవాకు మొర్కిక్, అబార్హామను నా యజమానుని 

దేవుడైన యెహోవాను సోత్తర్ము చేసితిని; ఏలయనగా ఆయన నా యజమానుని యొకక్ సహోదరుని 

కుమారెత్ను అతని కుమారునికి తీసికొనునటుల్ సరియైన మారగ్మందు ననున్ నడిపించెను. 

ఆదికాండము 24:55 => ఆమె సహోదరుడును ఆమె తలిల్యుఈ చినన్దాని పదిదినములైనను 

మాయొదద్ ఉండనిముమ్, ఆ తరువాత ఆమె వెళల్వచుచ్ననిరి. 
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ఆదికాండము 24:67 => ఇసాస్కు తలిల్యైన శారా గుడారములోనికి ఆమెను తీసికొనిపోయెను. అటుల్ 

అతడు రిబాక్ను పరిగర్హింపగా ఆమె అతనికి భారయ్ ఆయెను; అతడు ఆమెను పేర్మించెను. అపుప్డు 

ఇసాస్కు తన తలిల్ విషయమై దుఃఖనివారణ పొందెను. 

ఆదికాండము 31:33 => లాబాను యాకోబు గుడారములోనికి లేయా గుడారములోనికి ఇదద్రి 

దాసీల గుడారములలోనికి వెళె ల్ను గాని అతని కేమియు దొరకలేదు. తరువాత అతడు లేయా 

గుడారములో నుండి బయలుదేరి రాహేలు గుడారములోనికి వెళె ల్ను. 

ఆదికాండము 24:50 => లాబానును బెతూయేలును ఇది యెహోవావలన కలిగిన కారయ్ము; మేమైతే 

అవునని గాని కాదని గాని చెపప్జాలము; 

ఆదికాండము 29:12 => రిబాక్ కుమారుడనియు రాహేలుతో చెపిప్నపుప్డు ఆమె పరుగెతిత్పోయి తన 

తండిర్తో చెపెప్ను. 

వచనము 29 

రిబాక్కు లాబానను నొక సహోదరుడుండెను. అపుప్డు లాబాను ఆ బావిదగగ్ర వెలుపటనునన్ ఆ 

మనుషుయ్నియొదద్కు పరుగెతిత్కొనిపోయెను. 

ఆదికాండము 24:55 => ఆమె సహోదరుడును ఆమె తలిల్యుఈ చినన్దాని పదిదినములైనను 

మాయొదద్ ఉండనిముమ్, ఆ తరువాత ఆమె వెళల్వచుచ్ననిరి. 

ఆదికాండము 24:60 => వారు రిబాక్తో మా సహోదరీ, నీవు వేలవేలకు తలిల్వగుదువు గాక, నీ 

సంతతివారు తమ పగవారి గవినిని సావ్ధీనపరచుకొందురు గాక అని ఆమెను దీవింపగా 

ఆదికాండము 29:5 => అతడు నాహోరు కుమారుడగు లాబానును మీరెరుగుదురా అని 

వారినడుగగా వారు ఎరుగుదుమనిరి. 

ఆదికాండము 25:20 => ఇసాస్కు పదద్నరాములో నివసించు సిరియావాడైన బెతూయేలు 

కుమారెత్యును సిరియావాడైన లాబాను సహోదరియునైన రిబాక్ను పెండిల్ చేసికొనన్పుప్డు నలుబది 

సంవతస్రములవాడు. 
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ఆదికాండము 28:2 => నీవు లేచి పదద్నరాములోనునన్ నీ తలిల్కి తండిర్యైన బెతూయేలు ఇంటికి వెళి ల్ 

అకక్డ నీ తలిల్ సహోదరుడగు లాబాను కుమారెత్లలో ఒకదానిని వివాహము చేసికొనుమని యతనికి 

ఆజాఞ్పించి 

ఆదికాండము 29:13 => లాబాను తన సహోదరి కుమారుడైన యాకోబు సమాచారము వినినపుప్డు 

అతనిని ఎదురొక్నుటకు పరుగెతిత్కొని వచిచ్ అతని కౌగలించి ముదుద్పెటుట్కొని తన యింటికి తోడుకొని 

పోయెను. అతడు ఈ సంగతులనిన్యు లాబానుతో చెపెప్ను. 

వచనము 30 

అతడు ఆ ముకుక్కమిమ్ని తన సహోదరిచేతులనునన్ ఆ కడియములను చూచి ఆ మనుషుయ్డు ఈలాగు 

నాతో మాటలాడెనని తన సహోదరియైన రిబాక్ చెపిప్న మాటలు విని ఆ మనుషుయ్నియొదద్కు వచెచ్ను. 

అతడు ఆ బావియొదద్ ఒంటెల దగగ్ర నిలిచియుండగా 

ఆదికాండము 24:22 => ఒంటెలు తార్గుటయైన తరువాత ఆ మనుషుయ్డు అరతులము ఎతుత్గల 

బంగారపు ముకుక్ కమిమ్ని, ఆమెచేతులకు పది తులముల ఎతుత్ గల రెండు బంగారు కడియములను 

తీసి 

నాయ్యాధిపతులు 17:2 => అతడు తన తలిల్ని చూచి నీయొదద్ నుండి తీసికొనిన రూకలు, అనగా 

నీవు పర్మాణముచేసి నా వినికిడిలో మాటలాడిన ఆ వెయియ్నిన్ నూరు వెండిరూకలు నాయొదద్నునన్వి. 

ఇదిగో నేను వాటిని తీసికొంటినని ఆమెతో చెపప్గా అతని తలిల్ నా కుమారుడు యెహోవా చేత 

ఆశీరవ్దింపబడును గాక అనెను.  

యెషయా 3:19 => కరణ్భూషణములను కడియములను నాణమైన ముసుకులను  

యిరిమ్యా 2:32 => కనయ్క తన ఆభరణములను మరచునా? పెండిల్కుమారి తన ఒడా డ్ణమును 

మరచునా? నా పర్జలు లెకక్లేననిన్ దినములు ననున్ మరచియునాన్రు. 

వచనము 31 

లాబాను యెహోవావలన ఆశీరవ్దింపబడినవాడా, లోపలికి రముమ్; నీవు బయట నిలువనేల? ఇలుల్ను 

ఒంటెలకు సథ్లమును నేను సిదధ్ము చేయించితిననెను. 
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ఆదికాండము 26:29 => మేము నినున్ ముటట్క నీకు మేలే తపప్ మరేమియు చేయక నినున్ 

సమాధానముగా పంపి వేసితివిు గనుక నీవును మాకు కీడుచేయకుండునటుల్ నీతో నిబంధన 

చేసికొందుమనియు అనుకొంటిమి; ఇపుప్డు నీవు యెహోవా ఆశీరావ్దము పొందినవాడవనిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 17:2 => అతడు తన తలిల్ని చూచి నీయొదద్ నుండి తీసికొనిన రూకలు, అనగా 

నీవు పర్మాణముచేసి నా వినికిడిలో మాటలాడిన ఆ వెయియ్నిన్ నూరు వెండిరూకలు నాయొదద్నునన్వి. 

ఇదిగో నేను వాటిని తీసికొంటినని ఆమెతో చెపప్గా అతని తలిల్ నా కుమారుడు యెహోవా చేత 

ఆశీరవ్దింపబడును గాక అనెను.  

రూతు 3:10 => అతడు నా కుమారీ, యెహోవాచేత నీవు దీవెన నొందినదానవు; కొదిద్వారినే గాని 

గొపప్వారినే గాని యౌవనసుథ్లను నీవు వెంబడింపక యుండుటవలన నీ మునుపటి సత పర్వరత్న కంటె 

వెనుకటి సత పర్వరత్న మరి ఎకుక్వైనది. 

కీరత్నలు 115:15 => భూమాయ్కాశములను సృజించిన యెహోవాచేత మీరు ఆశీరవ్దింపబడినవారు. 

సామెతలు 17:8 => లంచము దృషిట్కి మాణికయ్మువలె నుండును అటిట్వాడు ఏమి చేసినను దానిలో 

యుకిత్గా పర్వరిత్ంచును. 

సామెతలు 18:16 => ఒకడు ఇచుచ్ కానుక వానికి వీలు కలుగజేయును అది గొపప్వారియెదుటికి 

వానిని రపిప్ంచును 

ఆదికాండము 24:25 => మరియు ఆమె మాయొదద్ చాలా గడిడ్యు మేతయు రాతిర్ బసచేయుటకు 

సథ్లమును ఉనన్వనగా 

ఆదికాండము 24:42 => నేను నేడు ఆ బావియొదద్కు వచిచ్ అబార్హామను నా యజమానుని 

దేవుడవైన యెహోవా, నా పర్యాణమును నీవు సఫలము చేసినయెడల 

ఆదికాండము 37:11 => అతని సహోదరులు అతనియందు అసూయపడిరి. అయితే అతని తండిర్ ఆ 

మాట జాఞ్పకముంచుకొనెను. 

నిరగ్మకాండము 2:20 => అతడు తన కుమారెత్లతొ అతడెకక్డ? ఆ మనుషుయ్ని ఏల విడిచి వచిచ్తిరి? 

భోజనమునకు అతని పిలుచుకొని రండనెను. 
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నాయ్యాధిపతులు 19:20 => ఆ ముసలివాడు నీకు కేష్మమగును గాక, నీకేవైన తకుక్వైనయెడల 

వాటిభారము నామీద ఉంచుము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:23 => మరునాడు అతడు లేచి, వారితో కూడ బయలుదేరెను; 

యొపేప్వారైన కొందరు సహోదరులును వారితో కూడ వెళి ల్రి. 

వచనము 32 

ఆ మనుషుయ్డు ఇంటికి వచిచ్నపుప్డు లాబాను ఒంటెల గంతలు విపిప్ ఒంటెలకు గడిడ్యు మేతయు 

కాళుల్ కడుగుకొనుటకు అతనికిని అతనితో కూడ నునన్వారికిని నీళుల్ ఇచిచ్ 

ఆదికాండము 18:4 => నేను కొంచెము నీళుల్ తెపిప్ంచెదను; దయచేసి కాళుల్ కడుగుకొని ఈ 

చెటుట్కిర్ంద అలసట తీరుచ్కొనుడి. 

ఆదికాండము 19:2 => నా పర్భువులారా, దయచేసి మీ దాసుని యింటికి వచిచ్ రాతిర్ వెళల్బుచిచ్ కాళుల్ 

కడుగుకొనుడి, మీరు పెందలకడ లేచి మీ తోర్వను వెళళ్వచుచ్ననెను. అందుకు వారు ఆలాగు కాదు, 

నడివీధిలో రాతిర్ వెళల్బుచెచ్దమని చెపిప్రి 

ఆదికాండము 43:24 => ఆ మనుషుయ్డు వారిని యోసేపు ఇంటికి తీసికొని వచిచ్ వారికి నీళి ల్యయ్గా 

వారు కాళుల్ కడుగుకొనిరి. మరియు అతడు వారి గాడిదలకు మేత వేయించెను. 

నాయ్యాధిపతులు 19:21 => మెటుట్కు వీధిలో రాతిర్ గడపకూడదని చెపిప్, తన యింట అతని 

చేరుచ్కొని వారి గాడిదలకొరకు మేత సిదధ్పరచెను. అపుప్డు వారు కాళుల్ కడుగుకొని అనన్పానములు 

పుచుచ్కొనిరి. 

1 సమూయేలు 25:41 => ఆమె లేచి సాగిలపడి నా యేలినవాని చితత్ము; నా యేలినవాని సేవకుల 

కాళుల్ కడుగుటకు నా యేలినవాని దాసురాలనగు నేను సిదధ్ముగా నునాన్నని చెపిప్ 

లూకా 7:44 => ఆ సతరీ వైపు తిరిగి, సీమోనుతో ఇటల్నెను ఈ సతరీని చూచుచునాన్నే, నేను నీ 

యింటిలోనికి రాగా నీవు నా పాదములకు నీళి ల్యయ్లేదు గాని, యీమె తన కనీన్ళల్తో నా పాదములను 

తడిపి తన తలవెండుర్కలతో తుడిచెను. 
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యోహాను 13:4 => భోజనపంకిత్లోనుండి లేచి తన పైవసత్రము అవతల పెటిట్వేసి, యొక తువాలు 

తీసికొని నడుమునకు కటుట్కొనెను. 

యోహాను 13:5 => అంతట పళె ల్ములో నీళుల్పోసి శిషుయ్ల పాదములు కడుగుటకును, తాను 

కటుట్కొనియునన్ తువాలుతో తుడుచుటకును మొదలుపెటెట్ను.  

యోహాను 13:6 => ఇటుల్ చేయుచు ఆయన సీమోను పేతురునొదద్కు వచిచ్నపుప్డు అతడు పర్భువా, 

నీవు నా పాదములు కడుగుదువా? అని ఆయనతో అనెను. 

యోహాను 13:7 => అందుకు యేసు నేను చేయుచునన్ది ఇపుప్డు నీకు తెలియదుగాని యికమీదట 

తెలిసికొందువని అతనితో చెపప్గా 

యోహాను 13:8 => పేతురు నీవెనన్డును నా పాదములు కడుగరాదని ఆయనతో అనెను. అందుకు 

యేసు నేను నినున్ కడుగనియెడల నాతో నీకు పాలు లేదనెను. 

యోహాను 13:9 => సీమోను పేతురు పర్భువా, నా పాదములు మాతర్మేగాక నాచేతులు నా తలకూడ 

కడుగుమని ఆయనతో చెపెప్ను. 

యోహాను 13:10 => యేసు అతని చూచి సాన్నము చేసినవాడు పాదములు తపప్ మరేమియు 

కడుగుకొననకక్రలేదు, అతడు కేవలము పవితుర్డయెయ్ను. మీరును పవితుర్లు కాని మీలో అందరు 

పవితుర్లు కారనెను. 

యోహాను 13:11 => తనున్ అపప్గించువానిని ఎరిగెను గనుక మీలో అందరు పవితుర్లు కారని 

ఆయన చెపెప్ను. 

యోహాను 13:12 => వారి పాదములు కడిగి తన పైవసత్రము వేసికొనిన తరువాత, ఆయన మరల 

కూరుచ్ండి నేను మీకు చేసిన పని మీకు తెలిసినదా? 

యోహాను 13:13 => బోధకుడనియు పర్భువనియు మీరు ననున్ పిలుచుచునాన్రు; నేను బోధకుడను 

పర్భువును గనుక మీరిటుల్ పిలుచుట నాయ్యమే. 

యోహాను 13:14 => కాబటిట్ పర్భువును బోధకుడనైన నేను మీ పాదములు కడిగినయెడల మీరును 

ఒకరి పాదములను ఒకరు కడుగవలసినదే. 
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1 తిమోతి 5:10 => సత కిర్యలకు పేరుపొందిన విధవరాలు పిలల్లను పెంచి, పరదేశులకు 

అతిథయ్మిచిచ్, పరిశుదుధ్ల పాదములు కడిగి, శర్మపడువారికి సహాయము చేసి, పర్తి సతాక్రయ్ము చేయ 

బూనుకొనినదైతే ఆమెను విధవరాండర్ లెకక్లో చేరచ్వచుచ్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 19:19 => అయితే మా గాడిదలకు గడిడ్ మొదలైన మేతయు నాకును నా 

పనికతెత్కును నీ దాసులతోకూడ నునన్ నా నౌకరులకును ఆహారమును దార్కాష్రసమును ఉనన్వి, 

ఏదియు తకుక్వలేదని అతనితో చెపప్గా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:23 => మరునాడు అతడు లేచి, వారితో కూడ బయలుదేరెను; 

యొపేప్వారైన కొందరు సహోదరులును వారితో కూడ వెళి ల్రి. 

వచనము 33 

అతనికి భోజనము పెటిట్ంచెను గాని అతడు నేను వచిచ్న పనిచెపప్క మునుపు భోజనము చేయననగా 

లాబాను చెపుప్మనెను. 

యోబు 23:12 => ఆయన పెదవుల ఆజఞ్ను నేను విడిచి తిరుగలేదు ఆయన నోటిమాటలను నా 

సావ్భిపార్యముకంటె ఎకుక్వగా ఎంచితిని. 

కీరత్నలు 132:3 => యాకోబుయొకక్ బలిషు ఠ్నికి మొర్కుక్బడిచేసెను. 

కీరత్నలు 132:4 => ఎటల్నగా యెహోవాకు నేనొక సథ్లము చూచువరకు యాకోబుయొకక్ బలిషు ఠ్నికి 

ఒక నివాససథ్లము నేను చూచువరకు 

కీరత్నలు 132:5 => నా వాససాథ్నమైన గుడారములో నేను బర్వేశింపను నేను పరుండు 

మంచముమీది కెకక్ను నా కనున్లకు నిదర్ రానియయ్ను నా కనున్రెపప్లకు కునికిపాటు రానియయ్ననెను. 

సామెతలు 22:29 => తన పనిలో నిపుణత గలవానిని చూచితివా? అలుప్లైనవారి యెదుట కాదు 

వాడు రాజుల యెదుటనే నిలుచును. 

పర్సంగి 9:10 => చేయుటకు నీచేతికి వచిచ్న యే పనినైనను నీ శకిత్లోపము లేకుండ చేయుము; నీవు 

పోవు పాతాళమునందు పనియైనను ఉపాయమైనను తెలివియైనను జాఞ్నమైనను లేదు. 
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యోహాను 4:14 => నేనిచుచ్ నీళుల్ తార్గువాడెపుప్డును దపిప్గొనడు; నేను వానికిచుచ్ నీళుల్ 

నితయ్జీవమునకై వానిలో ఊరెడి నీటిబుగగ్గా ఉండునని ఆమెతో చెపెప్ను. 

యోహాను 4:31 => ఆ లోగా శిషుయ్లు బోధకుడా, భోజనము చేయుమని ఆయనను వేడుకొనిరి. 

యోహాను 4:32 => అందుకాయన భుజించుటకు మీకు తెలియని ఆహారము నాకు ఉనన్దని వారితో 

చెపప్గా 

యోహాను 4:33 => శిషుయ్లు ఆయన భుజించుటకు ఎవడైన నేమైనను తెచెచ్నేమో అని యొకనితో 

ఒకడు చెపుప్కొనిరి. 

యోహాను 4:34 => యేసు వారిని చూచి ననున్ పంపినవాని చితత్ము నెరవేరుచ్టయు, ఆయన పని 

తుదముటిట్ంచుటయు నాకు ఆహారమైయునన్ది. 

ఎఫెసీయులకు 6:5 => దాసులారా, యథారథ్మైన హృదయము గలవారై భయముతోను వణకుతోను 

కీర్సుత్నకువలె, శరీరవిషయమై మీ యజమానులైనవారికి విధేయులై యుండుడి. 

ఎఫెసీయులకు 6:6 => మనుషుయ్లను సంతోషపెటుట్వారు చేయునటుల్, కంటికి కనబడుటకే కాక, 

కీర్సుత్ దాసులమని యెరిగి, దేవుని చితత్మును మనఃపూరవ్కముగా జరిగించుచు, 

ఎఫెసీయులకు 6:7 => మనుషుయ్లకు చేసినటుట్ కాక పర్భువునకు చేసినటే ట్ యిషట్పూరవ్కముగా 

సేవచేయుడి. 

ఎఫెసీయులకు 6:8 => దాసుడైనను సవ్తంతుర్డైనను మీలో పర్తివాడును ఏ సతాక్రయ్ము చేయునో 

దాని ఫలము పర్భువువలన పొందునని మీరెరుగుదురు. 

1 తిమోతి 6:2 => విశావ్సులైన యజమానులు గల దాసులు తమ యజమానులు సహోదరులని 

వారిని తృణీకరింపక, తమ సేవాఫలము పొందువారు విశావ్సులును పిర్యులునై యునాన్రని మరి 

యెకుక్వగా వారికి సేవచేయవలెను; ఈ సంగతులు బోధించుచు వారిని హెచచ్రించుము. 

కీరత్నలు 132:4 => ఎటల్నగా యెహోవాకు నేనొక సథ్లము చూచువరకు యాకోబుయొకక్ బలిషు ఠ్నికి 

ఒక నివాససథ్లము నేను చూచువరకు 

లూకా 10:4 => మీరు సంచినైనను జాలెనైనను చెపుప్లనైనను తీసికొనిపోవదుద్; 
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వచనము 34 

అంతట అతడిటల్నెను నేను అబార్హాము దాసుడను, 

ఆదికాండము 24:2 => అపుప్డు అబార్హాము తనకు కలిగిన సమసత్మును ఏలుచుండిన తన యింటి 

పెదద్దాసునితో నీ చెయియ్ నా తొడకిర్ంద పెటుట్ము; 

వచనము 35 

యెహోవా నా యజమానుని బహుగా ఆశీరవ్దించెను గనుక అతడు గొపప్వాడాయెను; అతనికి 

గొఱ ఱ్లను గొడల్ను వెండి బంగారములను దాసదాసీ జనమును ఒంటెలను గాడిదలను దయచేసెను. 

ఆదికాండము 24:1 => అబార్హాము బహు కాలము గడిచిన వృదుధ్డై యుండెను. అనిన్ 

విషయములలోను యెహోవా అబార్హామును ఆశీరవ్దించెను. 

ఆదికాండము 12:2 => నినున్ గొపప్ జనముగా చేసి నినున్ ఆశీరవ్దించి నీ నామమును గొపప్ 

చేయుదును, నీవు ఆశీరావ్దముగా నుందువు. 

ఆదికాండము 13:2 => అబార్ము వెండి బంగారము పశువులు కలిగి బహు ధనవంతుడై యుండెను. 

ఆదికాండము 25:11 => అబార్హాము మృతిబొందిన తరువాత దేవుడు అతని కుమారుడగు 

ఇసాస్కును ఆశీరవ్దించెను; అపుప్డు ఇసాస్కు బేయేర  లహాయిరోయి దగగ్ర కాపురముండెను. 

ఆదికాండము 26:12 => ఇసాస్కు ఆ దేశమందునన్వాడై వితత్నము వేసి ఆ సంవతస్రము నూరంతలు 

ఫలము పొందెను. యెహోవా అతనిని ఆశీరవ్దించెను గనుక ఆ మనుషుయ్డు గొపప్వాడాయెను. 

ఆదికాండము 49:25 => కిర్ంద దాగియునన్ అగాధజలముల దీవెనలతోను సత్నముల దీవెనలతోను 

గరభ్ముల దీవెనలతోను నినున్ దీవించు సరవ్శకుత్ని దీవెనవలనను అతని బాహుబలము 

దిటట్పరచబడును  

కీరత్నలు 18:35 => నీ రక్షణ కేడెమును నీవు నాకందించుచునాన్వు నీ కుడిచెయియ్ ననున్ ఆదుకొనెను 

నీ సాతివ్కము ననున్ గొపప్చేసెను. 

కీరత్నలు 112:3 => కలిమియు సంపదయు వాని యింటనుండును వాని నీతి నితయ్ము నిలుచును. 
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సామెతలు 10:22 => యెహోవా ఆశీరావ్దము ఐశవ్రయ్మిచుచ్ను నరుల కషట్ముచేత ఆ 

యాశీరావ్దము ఎకుక్వ కాదు. 

సామెతలు 22:4 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట వినయమునకు పర్తిఫలము 

ఐశవ్రయ్మును ఘనతయు జీవమును దానివలన కలుగును. 

1 తిమోతి 4:8 => శరీర సంబంధమైన సాధకము కొంచెము మటుట్కే పర్యోజనకరమవును గాని 

దైవభకిత్ యిపప్టి జీవము విషయములోను రాబోవు జీవము విషయములోను వాగాద్నముతో 

కూడినదైనందున అది అనిన్ విషయములలో పర్యోజనకరమవును. 

ఆదికాండము 12:16 => అతడామెనుబటిట్ అబార్మునకు మేలుచేసెను; అందువలన అతనికి గొఱ ఱ్లు 

గొడుల్ మగగాడిదలు దాసులు పనికతెత్లు ఆడుగాడిదలు ఒంటెలు ఇయయ్బడెను. 

ఆదికాండము 13:2 => అబార్ము వెండి బంగారము పశువులు కలిగి బహు ధనవంతుడై యుండెను. 

ఆదికాండము 26:13 => అతడు మికిక్లి గొపప్వాడగువరకు కర్మకర్మముగా అభివృదిధ్పొందుచు 

వచెచ్ను. 

ఆదికాండము 26:14 => అతనికి గొఱ ఱ్ల ఆసిత్యు గొడల్ ఆసిత్యు దాసులు గొపప్ సమూహమును 

కలిగినందున ఫిలిషీత్యులు అతనియందు అసూయ పడిరి. 

యోబు 1:3 => అతనికి ఏడువేల గొఱ ఱ్లును మూడువేల ఒంటెలును ఐదువందల జతల యెడుల్ను 

ఐదువందల ఆడు గాడిదలును కలిగి, బహుమంది పనివారును అతనికి ఆసిత్గా నుండెను గనుక 

తూరుప్ దికుక్ జనులందరిలో అతడే గొపప్వాడుగా నుండెను. 

యోబు 42:10 => మరియు యోబు తన సేన్హితుల నిమితత్ము పార్రథ్న చేసినపుప్డు యెహోవా అతని 

కేష్మసిథ్తిని మరల అతనికి దయచేసెను. మరియు యోబునకు పూరవ్ము కలిగిన దానికంటె రెండంతలు 

అధికముగా యెహోవా అతనికి దయచేసెను. 

యోబు 42:11 => అపుప్డు అతని సహోదరులందరును అతని అకక్చెలెల్ండర్ందరును 

అంతకుముందు అతనికి పరిచయులైన వారును వచిచ్, అతనితోకూడ అతని యింట అనన్పానములు 

పుచుచ్కొని, యెహోవా అతనిమీదికి రపిప్ంచిన సమసత్ బాధనుగూరిచ్ యెంతలేసి దుఃఖములు 
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పొందితివని అతనికొరకు దుఃఖించుచు అతని నోదారిచ్రి. ఇదియు గాక ఒకొక్కక్డు ఒక వరహాను 

ఒకొక్కక్డు బంగారు ఉంగరమును అతనికి తెచిచ్ ఇచెచ్ను. 

యోబు 42:12 => యెహోవా యోబును మొదట ఆశీరవ్దించినంతకంటె మరి అధికముగా 

ఆశీరవ్దించెను. అతనికి పదునాలుగువేల గొఱ ఱ్లును ఆరువేల ఒంటెలును వెయియ్జతల యెడుల్ను వెయియ్ 

ఆడుగాడిదలును కలిగెను. 

కీరత్నలు 107:38 => మరియు ఆయన వారిని ఆశీరవ్దింపగా వారు అధికముగా సంతానాభివృదిధ్ 

నొందిరి ఆయన వారి పశువులను తగిగ్పోనియయ్లేదు 

మతత్యి 6:33 => కాబటిట్ మీరు ఆయన రాజయ్మును నీతిని మొదట వెదకుడి; అపుప్డవనిన్యు 

మీకనుగర్హింపబడును. 

ఆదికాండము 23:6 => మా శమ్శానభూములలో అతి శేర్షట్మైనదానియందు మృతిబొందిన నీ 

భారయ్ను పాతిపెటుట్ము; నీవు మృతిబొందిన నీ భారయ్ను పాతిపెటుట్నటుల్ మాలో తన శమ్శానభూమి 

ఇయయ్నొలల్నివాడు ఎవడును లేడని అబార్హాము కుతత్రమిచిచ్రి. 

ఆదికాండము 30:43 => ఆ పర్కారము ఆ మనుషుయ్డు అతయ్ధికముగా అభివృదిధ్పొంది విసాత్రమైన 

మందలు దాసీలు దాసులు ఒంటెలు గాడిదలు గలవాడాయెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 2:7 => నీచేతుల పనులనిన్టిలోను నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ 

ఆశీరవ్దించెను. ఈ గొపప్ అరణయ్ములో నీవు ఈ నలువది సంవతస్రములు సంచరించిన సంగతి 

ఆయన యెరుగును. నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు తోడైయునాన్డు, నీకేమియు తకుక్వకాదు. 

యోబు 42:12 => యెహోవా యోబును మొదట ఆశీరవ్దించినంతకంటె మరి అధికముగా 

ఆశీరవ్దించెను. అతనికి పదునాలుగువేల గొఱ ఱ్లును ఆరువేల ఒంటెలును వెయియ్జతల యెడుల్ను వెయియ్ 

ఆడుగాడిదలును కలిగెను. 

యెషయా 51:2 => మీ తండిర్యైన అబార్హాము సంగతి ఆలోచించుడి మిముమ్ను కనిన శారాను 

ఆలోచించుడి అతడు ఒంటరియై యుండగా నేను అతని పిలిచితిని అతనిని ఆశీరవ్దించి అతనిని 

పెకుక్మంది యగునటుల్ చేసితిని.  

లూకా 7:2 => ఒక శతాధిపతికి పిర్యుడైన దాసుడొకడు రోగియై చావ సిదధ్మైయుండెను. 
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2 కొరిందీయులకు 12:14 => ఇదిగో, యీ మూడవసారి మీయొదద్కు వచుచ్టకు సిదధ్ముగా 

ఉనాన్ను; వచిచ్నపుప్డు మీకు భారముగా నుండను. మీ సొతుత్ను కాదు మిముమ్నే కోరుచునాన్ను. 

పిలల్లు తలిదండుర్లకొరకు కాదు తలిదండుర్లే పిలల్లకొరకు ఆసిత్ కూరచ్తగినది గదా 

1 తిమోతి 6:1 => దేవుని నామమును ఆయన బోధయు దూషింపబడకుండునటుల్ దాసతవ్మను 

కాడికిర్ంద ఉనన్వారందరును, తమ యజమానులు పూరణ్మైన ఘనతకు పాతుర్లని యెంచవలెను. 

వచనము 36 

నా యజమానుని భారయ్యైన శారా వృదాధ్పయ్ములో నా యజమానునికి కుమారుని కనెను; నా 

యజమానుడు తనకు కలిగినది యావతుత్ను అతనికిచిచ్యునాన్డు; 

ఆదికాండము 11:29 => అబార్మును నాహోరును వివాహము చేసికొనిరి. అబార్ము భారయ్ పేరు 

శారయి; నాహోరు భారయ్ పేరు మిలాక్, ఆమె మిలాక్కును ఇసాక్కును తండిర్యైన హారాను కుమారెత్. 

ఆదికాండము 11:30 => శారయి గొడార్లై యుండెను. ఆమెకు సంతానము లేదు. 

ఆదికాండము 17:15 => మరియు దేవుడు నీ భారయ్యైన శారయి పేరు శారయి అనవదుద్; 

ఏలయనగా ఆమె పేరు శారా 

ఆదికాండము 17:16 => నేనామెను ఆశీరవ్దించి ఆమెవలన నీకు కుమారుని కలుగజేసెదను; 

నేనామెను ఆశీరవ్దించెదను; ఆమె జనములకు తలిల్యై యుండును; జనముల రాజులు ఆమెవలన 

కలుగుదురని అబార్హాముతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 17:17 => అపుప్డు అబార్హాము సాగిలపడి నవివ్ నూరేండల్ వానికి సంతానము 

కలుగునా? తొంబది యేండల్ శారా కనునా? అని మనసుస్లో అనుకొనెను. 

ఆదికాండము 17:18 => అబార్హాము ఇషామ్యేలు నీ సనిన్ధిని బర్దుక ననుగర్హించుము అని 

దేవునితో చెపప్గా 

ఆదికాండము 17:19 => దేవుడు నీ భారయ్యైన శారా నిశచ్యముగా నీకు కుమారుని కనును; 

నీవతనికి ఇసాస్కు అను పేరు పెటుట్దువు; అతని తరువాత అతని సంతానము కొరకు నితయ్నిబంధనగా 

నా నిబంధనను అతనితో సిథ్రపరచెదను. 
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ఆదికాండము 18:10 => అందుకాయన మీదటికి ఈ కాలమున నీయొదద్కు నిశచ్యముగా మరల 

వచెచ్దను. అపప్డు నీ భారయ్యైన శారాకు ఒక కుమారుడు కలుగునని చెపెప్ను. శారా ఆయన వెనుక 

నుండిన గుడారపు దావ్రమందు వినుచుండెను 

ఆదికాండము 18:11 => అబార్హామును శారాయును బహుకాలము గడచిన వృదుధ్లై యుండిరి. సతరీ 

ధరమ్ము శారాకు నిలిచిపోయెను గనుక 

ఆదికాండము 18:12 => శారా నేను బలము ఉడిగిన దాననైన తరువాత నాకు సుఖము కలుగునా? 

నా యజమానుడును వృదుధ్డైయునాన్డు గదా అని తనలో నవువ్కొనెను. 

ఆదికాండము 18:13 => అంతట యెహోవా అబార్హాముతో వృదుధ్రాలనైన నేను నిశచ్యముగా 

పర్సవించెదనా అని శారా నవవ్నేల? 

ఆదికాండము 18:14 => యెహోవాకు అసాధయ్మైనది ఏదైన నునన్దా? మీదటికి ఈ కాలమున 

నిరణ్యకాలమందు నీయొదద్కు తిరిగి వచెచ్దను. అపుప్డు శారాకు కుమారుడు కలుగుననెను. 

ఆదికాండము 21:1 => యెహోవా తాను చెపిప్న పర్కారము శారాను దరిశ్ంచెను. యెహోవా 

తానిచిచ్న మాటచొపుప్న శారానుగూరిచ్ చేసెను. 

ఆదికాండము 21:2 => ఎటల్నగా దేవుడు అబార్హాముతో చెపిప్న నిరణ్య కాలములో శారా 

గరభ్వతియై అతని ముసలితనమందు అతనికి కుమారుని కనెను.  

ఆదికాండము 21:3 => అపుప్డు అబార్హాము తనకు పుటిట్నవాడును తనకు శారా కనినవాడునైన తన 

కుమారునికి ఇసాస్కు అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 21:4 => మరియు దేవుడు అబార్హాము కాజాఞ్పించిన పర్కారము అతడు ఎనిమిది 

దినముల వాడైన ఇసాస్కు అను తన కుమారునికి సునన్తి చేసెను. 

ఆదికాండము 21:5 => అబార్హాము కుమారుడైన ఇసాస్కు అతనికి పుటిట్నపుప్డు అతడు 

నూరేండల్వాడు. 

ఆదికాండము 21:6 => అపుప్డు శారా దేవుడు నాకు నవువ్ కలుగజేసెను. వినువారెలల్ నా విషయమై 

నవువ్దురనెను.  
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ఆదికాండము 21:7 => మరియు శారా పిలల్లకు సత్నయ్మిచుచ్నని యెవరు అబార్హాముతో చెపుప్ను 

నేను అతని ముసలితనమందు కుమారుని కంటిని గదా? అనెను. 

రోమీయులకు 4:19 => మరియు అతడు విశావ్సమునందు బలహీనుడు కాక, రమారమి నూరేండల్ 

వయసుస్గలవాడైయుండి, అపప్టికి తన శరీరము మృతతులయ్మైనటుట్ను, శారాగరభ్మును 

మృతతులయ్మైనటుట్ను ఆలోచించెను గాని, 

ఆదికాండము 21:10 => ఈ దాసిని దీని కుమారుని వెళల్గొటుట్ము; ఈ దాసి కుమారుడు నా 

కుమారుడైన ఇసాస్కుతో వారసుడై యుండడని అబార్హాముతో అనెను. 

ఆదికాండము 25:5 => వీరందరు కెతూరా సంతతివారు. అబార్హాము తనకు కలిగినది యావతుత్ 

ఇసాస్కుకిచెచ్ను. 

2 కొరిందీయులకు 12:14 => ఇదిగో, యీ మూడవసారి మీయొదద్కు వచుచ్టకు సిదధ్ముగా 

ఉనాన్ను; వచిచ్నపుప్డు మీకు భారముగా నుండను. మీ సొతుత్ను కాదు మిముమ్నే కోరుచునాన్ను. 

పిలల్లు తలిదండుర్లకొరకు కాదు తలిదండుర్లే పిలల్లకొరకు ఆసిత్ కూరచ్తగినది గదా 

వచనము 37 

మరియు నా యజమానుడు నాతో నేను ఎవరి దేశమందు నివసించుచునాన్నో ఆ కనానీయుల 

పిలల్లలో ఒక పిలల్ను నా కుమారునికి పెండిల్చేయవదుద్. 

ఆదికాండము 24:2 => అపుప్డు అబార్హాము తనకు కలిగిన సమసత్మును ఏలుచుండిన తన యింటి 

పెదద్దాసునితో నీ చెయియ్ నా తొడకిర్ంద పెటుట్ము; 

ఆదికాండము 24:3 => నేను ఎవరిమధయ్ కాపురమునాన్నో ఆ కనానీయుల కుమారెత్లలో ఒక దానిని 

నా కుమారునికి పెండిల్చేయక 

ఆదికాండము 24:4 => నా సవ్దేశమందునన్ నా బంధువులయొదద్కు వెళి ల్ ఇసాస్కను నా కుమారునికి 

భారయ్ను తెచుచ్నటుల్ ఆకాశముయొకక్ దేవుడును భూమియొకక్ దేవుడునైన యెహోవా తోడని నీచేత 

పర్మాణము చేయించెదననెను. 
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ఆదికాండము 24:5 => ఆ దాసుడు ఈ దేశమునకు నా వెంట వచుచ్టకు ఒకవేళ ఆ సతరీ 

ఇషట్పడనియెడల నీవు బయలుదేరి వచిచ్న ఆ దేశమునకు నేను నీ కుమారుని తీసికొని పోవలెనా అని 

అడుగగా 

ఆదికాండము 24:6 => అబార్హాము అకక్డికి నా కుమారుని తీసికొని పోకూడదు సుమీ. 

ఆదికాండము 24:7 => నా తండిర్ యింటనుండియు నేను పుటిట్న దేశమునుండియు ననున్ తెచిచ్ 

నాతో మాటలాడి నీ సంతానమునకు ఈ దేశమునిచెచ్దనని పర్మాణము చేసి నాతో చెపిప్న పరలోకపు 

దేవుడగు యెహోవా తన దూతను నీకు ముందుగా పంపును; అకక్డనుండి నీవు నా కుమారునికి 

భారయ్ను తీసికొనివచెచ్దవు. 

ఆదికాండము 24:8 => అయితే నీ వెంట వచుచ్టకు ఆ సతరీ ఇషట్పడనియెడల ఈ పర్మాణము నుండి 

విడుదల పొందెదవు గాని నీవు నా కుమారుని అకక్డికి తీసికొని పోకూడదని అతనితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 24:9 => ఆ దాసుడు తన యజమానుడగు అబార్హాము తొడకిర్ంద తన చెయియ్ పెటిట్ 

యీ సంగతి విషయమై పర్మాణము చేసెను. 

ఆదికాండము 6:2 => దేవుని కుమారులు నరుల కుమారెత్లు చకక్నివారని చూచి వారందరిలో 

తమకు మనసుస్వచిచ్న సతరీలను వివాహము చేసికొనిరి. 

ఆదికాండము 27:46 => మరియు రిబాక్ ఇసాస్కుతో హేతు కుమారెత్లవలన నా పార్ణము విసికినది. 

ఈ దేశసుథ్రాండర్యిన హేతు కుమారెత్లలో వీరివంటి ఒకదానిని యాకోబు పెండిల్ చేసికొనినయెడల నా 

బర్దుకువలన నాకేమి పర్యోజనమనెను. 

ఎజార్ 9:1 => ఈ సంగతులు సమాపత్మైన తరువాత పెదద్లు నాయొదద్కు వచిచ్ ఇశార్యేలీయులును 

యాజకులును లేవీయులును , కనానీయులు హితీత్యులు పెరిజీజ్యులు యెబూసీయులు 

అమోమ్నీయులు మోయాబీయులు ఐగుపీత్యులు అమోరీయులు అను దేశపు జనములలోనుండి 

తముమ్ను తాము వేరుపరచుకొనక, వారు చేయు అసహయ్మైన కారయ్ములను తామే చేయుచు, 

ఎజార్ 9:2 => వారి కుమారెత్లను పెండిల్ చేసికొనుచు, తమ కుమారులకును తీసికొనుచు, పరిశుదధ్ 

సంతతిగా ఉండవలసిన తాము ఆ దేశపు జనులతో కలిసి కొనినవారైరి. ఈ అపరాధము చేసినవారిలో 

పెదద్లును అధికారులును నిజముగా ముఖుయ్లైయుండిరని చెపిప్రి. 
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ఎజార్ 9:3 => నేను ఈ సంగతి విని నా వసత్రమును పై దుపప్టిని చింపుకొని, నా తల వెండుర్కలను నా 

గడ డ్పు వెండుర్కలను పెరికి వేసికొని విభార్ంతిపడి కూరుచ్ంటిని. 

ఆదికాండము 28:1 => ఇసాస్కు యాకోబును పిలిపించి నీవు కనాను కుమారెత్లలో ఎవతెను 

వివాహము చేసికొనకూడదు. 

సంఖాయ్కాండము 12:1 => మోషే కూషుదేశపు సతరీని పెండిల్ చేసికొనియుండెను గనుక అతడు పెండిల్ 

చేసికొనిన ఆ సతరీనిబటిట్ మిరాయ్ము అహరోనులు అతనికి విరోధముగా మాటలాడిరి. 

1 సమూయేలు 25:40 => దావీదు సేవకులు కరెమ్లులోనునన్ అబీగయీలు నొదద్కు వచిచ్దావీదు 

మముమ్ను పిలిచి నినున్ పెండిల్చేసికొనుటకై తోడుకొనిరండని పంపెననగా 

వచనము 38 

అయితే నా తండిర్ యింటికిని నా వంశసుథ్లయొదద్కును వెళి ల్ నా కుమారునికి పెండిల్ చేయుటకు ఒక 

పిలల్ను తీసి కొనిరావలెనని నాచేత పర్మాణము చేయించెను. 

ఆదికాండము 24:4 => నా సవ్దేశమందునన్ నా బంధువులయొదద్కు వెళి ల్ ఇసాస్కను నా కుమారునికి 

భారయ్ను తెచుచ్నటుల్ ఆకాశముయొకక్ దేవుడును భూమియొకక్ దేవుడునైన యెహోవా తోడని నీచేత 

పర్మాణము చేయించెదననెను. 

ఆదికాండము 12:1 => యెహోవా నీవు లేచి నీ దేశమునుండియు నీ బంధువులయొదద్నుండియు నీ 

తండిర్ యింటినుండియు బయలుదేరి నేను నీకు చూపించు దేశమునకు వెళుల్ము. 

ఆదికాండము 31:19 => లాబాను తన గొఱ ఱ్ల బొచుచ్ కతిత్రించుటకు వెళి ల్యుండగా రాహేలు తన 

తండిర్ యింటనునన్ గృహ దేవతలను దొంగిలెను. 

1 సమూయేలు 25:40 => దావీదు సేవకులు కరెమ్లులోనునన్ అబీగయీలు నొదద్కు వచిచ్దావీదు 

మముమ్ను పిలిచి నినున్ పెండిల్చేసికొనుటకై తోడుకొనిరండని పంపెననగా 

వచనము 39 

అపుప్డు నేను నా యజమానునితో ఆ సతరీ నావెంట రాదేమో అని చెపిప్నందుకు  
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ఆదికాండము 24:5 => ఆ దాసుడు ఈ దేశమునకు నా వెంట వచుచ్టకు ఒకవేళ ఆ సతరీ 

ఇషట్పడనియెడల నీవు బయలుదేరి వచిచ్న ఆ దేశమునకు నేను నీ కుమారుని తీసికొని పోవలెనా అని 

అడుగగా 

యెహోషువ 9:18 => సమాజ పర్ధానులు ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాతోడని వారితో 

పర్మాణము చేసియుండిరి గనుక ఇశార్యేలీయులు వారిని హతము చేయలేదు . కాగా 

సమాజమంతయు పర్ధానులకు విరోధముగా మొఱ ఱ్పెటిట్రి. 

వచనము 40 

అతడు ఎవని సనిన్ధిలో నేను జీవించుచునాన్నో ఆ యెహోవా నీతో కూడ తన దూతను పంపి నీ 

పర్యాణము సఫలము చేయును గనుక నీవు నా వంశసుథ్లలో నా తండిర్ యింటనుండి నా కుమారునికి 

భారయ్ను తీసికొని వచెచ్దవు 

ఆదికాండము 24:7 => నా తండిర్ యింటనుండియు నేను పుటిట్న దేశమునుండియు ననున్ తెచిచ్ 

నాతో మాటలాడి నీ సంతానమునకు ఈ దేశమునిచెచ్దనని పర్మాణము చేసి నాతో చెపిప్న పరలోకపు 

దేవుడగు యెహోవా తన దూతను నీకు ముందుగా పంపును; అకక్డనుండి నీవు నా కుమారునికి 

భారయ్ను తీసికొనివచెచ్దవు. 

ఆదికాండము 5:22 => హనోకు మెతూషెలను కనిన తరువాత మూడువందల యేండుల్ దేవునితో 

నడుచుచు కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 

ఆదికాండము 5:24 => హనోకు దేవునితో నడిచిన తరువాత దేవుడతని తీసికొనిపోయెను గనుక 

అతడు లేకపోయెను. 

ఆదికాండము 6:9 => నోవహు వంశావళి యిదే. నోవహు నీతిపరుడును తన తరములో 

నిందారహితుడునై యుండెను. నోవహు దేవునితో కూడ నడచినవాడు. 

ఆదికాండము 17:1 => అబార్ము తొంబదితొమిమ్ది యేండల్ వాడైనపుప్డు యెహోవా అతనికి 

పర్తయ్క్షమై నేను సరవ్శకిత్గల దేవుడను; నా సనిన్ధిలో నడుచుచు నిందారహితుడవై యుండుము. 
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ఆదికాండము 48:15 => అతడు యోసేపును దీవించి నా పితరులైన అబార్హాము ఇసాస్కులు 

ఎవనియెదుట నడుచుచుండిరో ఆ దేవుడు, నేను పుటిట్నది మొదలుకొని నేటివరకును ఎవడు ననున్ 

పోషించెనో ఆ దేవుడు, 

1 రాజులు 2:3 => నీ దేవుడైన యెహోవా అపప్గించినదానిని కాపాడి,ఆయన మారగ్ముల 

ననుసరించినయెడల నీవు ఏ పని పూనుకొనినను ఎకక్డ తిరిగినను అనిన్టిలో వివేకముగా 

నడుచుకొందువు. మోషే ధరమ్శాసత్రములో వార్యబడియునన్ దేవుని కటట్డలను ఆయన నియమించిన 

ధరమ్మంతటిని ఆయన నాయ్య విధులను శాసనములను గైకొనుము; 

1 రాజులు 8:23 => యెహోవా ఇశార్యేలీయుల దేవా, పైనునన్ ఆకాశమందైనను కిర్ందనునన్ 

భూమియందైనను నీవంటి దేవుడొకడునులేడు; పూరణ్మనసుస్తో నీ దృషిట్కి అనుకూలముగా నడుచు నీ 

దాసుల విషయమై నీవు నిబంధనను నెరవేరుచ్చు కనికరము చూపుచు ఉండువాడవై యునాన్వు, 

2 రాజులు 20:3 => యెహోవా, యథారథ్ హృదయుడనై, సతయ్ముతో నీ సనిన్ధిని నేనెటుల్ 

నడుచుకొంటినో, నీ దృషిట్కి అనుకూలముగా సమసత్మును నేనెటుల్ జరిగించితినో కృపతో జాఞ్పకము 

చేసికొనుమని హిజిక్యా కనీన్ళుల్ విడుచుచు యెహోవాను పార్రిథ్ంచెను. 

కీరత్నలు 16:8 => సదాకాలము యెహోవాయందు నా గురి నిలుపుచునాన్ను. ఆయన నా కుడి 

పారశ్వ్మందు ఉనాన్డు గనుక నేను కదలచ్బడను. 

ఆదికాండము 24:7 => నా తండిర్ యింటనుండియు నేను పుటిట్న దేశమునుండియు ననున్ తెచిచ్ 

నాతో మాటలాడి నీ సంతానమునకు ఈ దేశమునిచెచ్దనని పర్మాణము చేసి నాతో చెపిప్న పరలోకపు 

దేవుడగు యెహోవా తన దూతను నీకు ముందుగా పంపును; అకక్డనుండి నీవు నా కుమారునికి 

భారయ్ను తీసికొనివచెచ్దవు. 

నిరగ్మకాండము 23:20 => ఇదిగో తోర్వలో నినున్ కాపాడి నేను సిదధ్పరచిన చోటుకు నినున్ 

రపిప్ంచుటకు ఒక దూతను నీకు ముందుగా పంపుచునాన్ను. 

నిరగ్మకాండము 33:2 => నేను నీకు ముందుగా దూతను పంపి కనానీయులను అమోరీయులను 

హితీత్యులను పెరిజీజ్యులను హివీవ్యులను యెబూసీయులను వెళల్గొటెట్దను. 
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కీరత్నలు 1:3 => అతడు నీటికాలువల యోరను నాటబడినదై ఆకు వాడక తన కాలమందు 

ఫలమిచుచ్ చెటుట్వలె నుండును అతడు చేయునదంతయు సఫలమగును. 

కీరత్నలు 91:11 => నీ మారగ్ములనిన్టిలో నినున్ కాపాడుటకు ఆయన నినున్గూరిచ్ తన దూతలను 

ఆజాఞ్పించును 

దానియేలు 3:28 => నెబుకదెన్జరు షదర్కు, మేషాకు, అబేదెన్గోయను వీరి దేవుడు పూజారుహ్డు; 

ఆయన తన దూతనంపి తనాన్శర్యించిన దాసులను రకిష్ంచెను. వారు తమ దేవునికి గాక మరి ఏ 

దేవునికి నమసక్రింపకయు, ఏ దేవుని సేవింపకయు ఉందుమని తమ దేహములను అపప్గించి 

రాజుయొకక్ ఆజఞ్ను వయ్రథ్పరచిరి. 

హెబీర్యులకు 1:14 => వీరందరు రక్షణయను సావ్సథ్య్ము పొందబోవువారికి పరిచారము చేయుటకై 

పంపబడిన సేవకులైన ఆతమ్లు కారా? 

పర్కటన 22:8 => యోహానను నేను ఈ సంగతులను వినినవాడను చూచినవాడను; నేను విని 

చూచినపుప్డు వాటిని నాకు చూపుచునన్ దూత పాదముల యెదుట నమసాక్రము చేయుటకు 

సాగిలపడగా, 

పర్కటన 22:16 => సంఘముల కోసము ఈ సంగతులనుగూరిచ్ మీకు సాక్షయ్మిచుచ్టకు యేసు అను 

నేను నా దూతను పంపియునాన్ను. నేను దావీదు వేరు చిగురును సంతానమును, పర్కాశమానమైన 

వేకువ చుకక్యునై యునాన్ను.  

జెకరాయ్ 10:12 => నేను వారిని యెహోవాయందు బలశాలురగా చేయుదును, ఆయన నామము 

సమ్రించుచు వారు వయ్వహరింతురు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

వచనము 41 

నీవు నా వంశసుథ్లయొదద్కు వెళి ల్తివా యీ పర్మాణము విషయములో ఇక నీకు బాధయ్త ఉండదు, వారు 

ఆమెను ఇయయ్నియెడలకూడ ఈ పర్మాణము విషయములో నీకు బాధయ్త ఉండదని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 24:8 => అయితే నీ వెంట వచుచ్టకు ఆ సతరీ ఇషట్పడనియెడల ఈ పర్మాణము నుండి 

విడుదల పొందెదవు గాని నీవు నా కుమారుని అకక్డికి తీసికొని పోకూడదని అతనితో చెపెప్ను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 29:12 => అనగా మీలో ముఖుయ్లేమి, మీ గోతర్పువారేమి మీ పెదద్లేమి, మీ 

నాయకులేమి మీ పిలల్లేమి, మీ భారయ్లేమి,  

ఆదికాండము 26:28 => వారు నిశచ్యముగా యెహోవా నీకు తోడైయుండుట చూచితివిు గనుక 

మనకు, అనగా మాకును నీకును మధయ్ నొక పర్మాణముండవలెననియు 

వచనము 42 

నేను నేడు ఆ బావియొదద్కు వచిచ్ అబార్హామను నా యజమానుని దేవుడవైన యెహోవా, నా 

పర్యాణమును నీవు సఫలము చేసినయెడల 

ఆదికాండము 24:12 => నా యజమానుడగు అబార్హాము దేవుడవైన యెహోవా, నేను వచిచ్న 

కారయ్మును తవ్రలో సఫలముచేసి నా యజమానుడగు అబార్హాము మీద అనుగర్హము చూపుము. 

ఆదికాండము 24:13 => చితత్గించుము, నేను ఈ నీళల్ ఊటయొదద్ నిలుచుచునాన్ను; ఈ ఊరివారి 

పిలల్లు నీళుల్ చేదుకొనుటకు వచుచ్చునాన్రు. 

ఆదికాండము 24:14 => కాబటిట్ నేను తార్గునటుల్ నీవు దయచేసి నీ కడవను వంచుమని నేను 

చెపప్గా నీవు తార్గుము నీ ఒంటెలకును నీళుల్ పెటెట్దనని యే చినన్ది చెపుప్నో ఆమెయే నీ సేవకుడైన 

ఇసాస్కు కొరకు నీవు నియమించినదై యుండును గాక, అందువలన నీవు నా యజమానునిమీద 

అనుగర్హము చూపితివని తెలిసికొందుననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:7 => అతనితో మాటలాడిన దూత వెళి ల్న పిమమ్ట అతడు తన యింటి 

పనివారిలో ఇదద్రిని, తనయొదద్ ఎలల్పుప్డు కనిపెటుట్కొని యుండువారిలో భకిత్ పరుడగు ఒక సైనికుని 

పిలిచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:8 => వారికి ఈ సంగతులనిన్యు వివరించి వారిని యొపేప్కు పంపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:22 => అందుకు వారు నీతిమంతుడును, దేవునికి భయపడువాడును, 

యూద జనులందరివలన మంచిపేరు పొందినవాడునైన శతాధిపతియగు కొరేన్లియను ఒక 

మనుషుయ్డునాన్డు; అతడు నినున్ తన యింటికి నినున్ పిలువనంపించి నీవు చెపుప్ మాటలు వినవలెనని 

పరిశుదద్ దూతవలన బోధింపబడెనని చెపిప్రి. అపుప్డు అతడు వారిని లోపలి పిలిచి ఆతిధయ్మిచెచ్ను 
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ఆదికాండము 24:12 => నా యజమానుడగు అబార్హాము దేవుడవైన యెహోవా, నేను వచిచ్న 

కారయ్మును తవ్రలో సఫలముచేసి నా యజమానుడగు అబార్హాము మీద అనుగర్హము చూపుము. 

ఆదికాండము 24:31 => లాబాను యెహోవావలన ఆశీరవ్దింపబడినవాడా, లోపలికి రముమ్; నీవు 

బయట నిలువనేల? ఇలుల్ను ఒంటెలకు సథ్లమును నేను సిదధ్ము చేయించితిననెను. 

ఆదికాండము 39:3 => యెహోవా అతనికి తోడైయుండెననియు, అతడు చేసినదంతయు 

అతనిచేతిలో యెహోవా సఫలము చేసెననియు అతని యజమానుడు చూచినపుప్డు 

ఎజార్ 8:21 => అపుప్డు దేవుని సనిన్ధిని మముమ్ను మేము దుఃఖపరచుకొని, మాకును మా 

చినన్వారికిని మా ఆసిత్కిని శుభపర్యాణము కలుగునటుల్గా ఆయనను వేడుకొనుటకు అహవా నది 

దగగ్ర ఉపవాసముండుడని పర్కటించితిని. 

నెహెమాయ్ 1:11 => యెహోవా చెవి యొగిగ్ నీ దాసుడనైన నా మొఱ ఱ్ను, నీ నామమును భయభకుత్లతో 

ఘనపరచుటయందు ఆనందించు నీ దాసుల మొఱ ఱ్ను ఆలకించి, ఈ దినమందు నీ దాసుని ఆలోచన 

సఫలపరచి , ఈ మనుషుయ్డు నాయందు దయచూపునటుల్ అనుగర్హించుమని నినున్ 

బతిమాలుకొనుచునాన్ను, అని పార్రిథ్ంచితిని. నేను రాజునకు గినెన్ అందించువాడనై యుంటిని. 

కీరత్నలు 37:5 => నీ మారగ్మును యెహోవాకు అపప్గింపుము నీవు ఆయనను నముమ్కొనుము 

ఆయన నీ కారయ్ము నెరవేరుచ్ను. 

కీరత్నలు 90:17 => మా దేవుడైన యెహోవా పర్సనన్త మామీద నుండును గాక మా చేతిపనిని మాకు 

సిథ్రపరచుము మా చేతిపనిని సిథ్రపరచుము. 

రోమీయులకు 1:10 => మిముమ్నుగూరిచ్ యెడతెగక జాఞ్పకము చేసికొనుచునాన్ను. ఇందుకు ఆయన 

కుమారుని సువారత్ విషయమై నేను నా ఆతమ్యందు సేవించుచునన్ దేవుడే నాకు సాకిష్. 

1 సమూయేలు 1:13 => ఆమె పెదవులు మాతర్ము కదలుచుండి ఆమె సవ్రము వినబడక యుండెను 

గనుక ఏలీ ఆమె మతుత్రాలై యునన్దనుకొని 

1 సమూయేలు 14:12 => యోనాతానును అతని ఆయుధములను మోయువానిని పిలిచి మేము 

మీకు ఒకటి చూపింతుము రండని చెపిప్నపుప్డు యోనాతాను నా వెనుక రముమ్, యెహోవా 

ఇశార్యేలీయులచేతికి వారినపప్గించెనని తన ఆయుధములు మోయువానితో చెపిప్ 

Page  of 1657 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

వచనము 43 

నేను ఈ నీళల్ బావియొదద్ నిలిచియుండగా నీళుల్ చేదుకొనుటకు వచిచ్న చినన్దానితో నేను నీవు దయచేసి 

నీ కడవలో నీళుల్ కొంచెము ననున్ తార్గనిమమ్ని చెపుప్నపుప్డు 

ఆదికాండము 24:13 => చితత్గించుము, నేను ఈ నీళల్ ఊటయొదద్ నిలుచుచునాన్ను; ఈ ఊరివారి 

పిలల్లు నీళుల్ చేదుకొనుటకు వచుచ్చునాన్రు. 

ఆదికాండము 24:14 => కాబటిట్ నేను తార్గునటుల్ నీవు దయచేసి నీ కడవను వంచుమని నేను 

చెపప్గా నీవు తార్గుము నీ ఒంటెలకును నీళుల్ పెటెట్దనని యే చినన్ది చెపుప్నో ఆమెయే నీ సేవకుడైన 

ఇసాస్కు కొరకు నీవు నియమించినదై యుండును గాక, అందువలన నీవు నా యజమానునిమీద 

అనుగర్హము చూపితివని తెలిసికొందుననెను. 

నాయ్యాధిపతులు 4:19 => ఆమె గొంగళితో అతని కపప్గా అతడు దపిప్కొనియునాన్ను, దయచేసి 

దాహమునకు కొంచెము నీళి ల్మమ్ని ఆమెనడిగెను. ఆమె ఒక పాలబుడిడ్ విపిప్ అతనికి దాహమిచిచ్ అతని 

కపుప్చుండగా 

యెషయా 7:15 => కీడును విసరిజ్ంచుటకును మేలును కోరుకొనుటకును అతనికి తెలివి 

వచుచ్నపుప్డు అతడు పెరుగు, తేనెను తినును. 

యోహాను 4:7 => సమరయ సతరీ ఒకతె నీళుళ్ చేదుకొనుటకు అకక్డికి రాగా యేసు నాకు 

దాహమునకిమమ్ని ఆమెనడిగెను. 

వచనము 44 

నీవు తార్గుము నీ ఒంటెలకును చేది పోయుదునని యెవతె చెపుప్నో ఆమెయే నా యజమానుని 

కుమారునికి యెహోవా నియమించిన పిలల్యై యుండును గాకని మనవిచేసికొంటిని. 

యెషయా 32:8 => ఘనులు ఘనకారయ్ములు కలిప్ంచుదురు వారు ఘనకారయ్ములనుబటిట్ 

నిలుచుదురు. 
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1 తిమోతి 2:10 => దైవభకిత్ గలవారమని చెపుప్కొను సతరీలకు తగినటుట్గా సత కిర్యలచేత తముమ్ను 

తాము అలంకరించుకొనవలెను. 

హెబీర్యులకు 13:2 => ఆతిథయ్ము చేయ మరవకుడి; దానివలన కొందరు ఎరుగకయే దేవదూతలకు 

ఆతిథయ్ము చేసిరి. 

1 పేతురు 3:8 => తుదకు మీరందరు ఏకమనసుక్లై యొకరి సుఖదుఃఖములయందు ఒకరు 

పాలుపడి, సహోదరపేర్మ గలవారును, కరుణాచితుత్లును, వినయమనసుక్లునై యుండుడి. 

ఆదికాండము 24:14 => కాబటిట్ నేను తార్గునటుల్ నీవు దయచేసి నీ కడవను వంచుమని నేను 

చెపప్గా నీవు తార్గుము నీ ఒంటెలకును నీళుల్ పెటెట్దనని యే చినన్ది చెపుప్నో ఆమెయే నీ సేవకుడైన 

ఇసాస్కు కొరకు నీవు నియమించినదై యుండును గాక, అందువలన నీవు నా యజమానునిమీద 

అనుగర్హము చూపితివని తెలిసికొందుననెను. 

ఆదికాండము 2:22 => తరువాత దేవుడైన యెహోవా తాను ఆదామునుండి తీసిన పర్కక్టెముకను 

సతరీనిగా నిరిమ్ంచి ఆమెను ఆదాము నొదద్కు తీసికొనివచెచ్ను. 

సామెతలు 16:33 => చీటుల్ ఒడిలో వేయబడును వాటివలని తీరుప్ యెహోవా వశము. 

సామెతలు 18:22 => భారయ్ దొరికినవానికి మేలు దొరికెను అటిట్వాడు యెహోవావలన అనుగర్హము 

పొందినవాడు. 

సామెతలు 19:14 => గృహమును వితత్మును పితరులిచిచ్న సావ్సథ్య్ము సుబుదిధ్గల భారయ్ యెహోవా 

యొకక్ దానము. 

మలాకీ 2:15 => కొంచెముగానైనను దైవాతమ్నొందినవారిలో ఎవరును ఈలాగున చేయలేదు; ఒకడు 

చేసినను ఏమి జరిగెను? దేవునిచేత సంతతి నొందవలెనని అతడు యతన్ము చేసెను గదా; కాగా 

మిముమ్ను మీరే జాగర్తత్ చేసికొని, యౌవనమున పెండిల్ చేసికొనిన మీ భారయ్ల విషయములో 

విశావ్సఘాతకులుగా ఉండకుడి. 

వచనము 45 

Page  of 1659 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

నేను నా హృదయములో అటుల్ అనుకొనుట చాలింపకముందే రిబాక్ భుజముమీద తన కడవను 

పెటుట్కొనివచిచ్ ఆ బావిలోనికి దిగిపోయి నీళుల్ చేదుకొని వచెచ్ను; అపుప్డు నాకు దాహమిమమ్ని 

నేనామెను అడుగగా 

ఆదికాండము 24:15 => అతడు మాటలాడుట చాలింపకముందే అబార్హాము సహోదరుడైన 

నాహోరు భారయ్యగు మిలాక్ కుమారుడైన బెతూయేలుకు పుటిట్న రిబాక్ కడవ భుజము మీద 

పెటుట్కొనివచెచ్ను. 

ఆదికాండము 24:16 => ఆ చినన్ది మికిక్లి చకక్నిది; ఆమె కనయ్క, ఏ పురుషుడును ఆమెను 

కూడలేదు; ఆమె ఆ బావిలోనికి దిగిపోయి కడవను నీళల్తో నింపుకొని యెకిక్ రాగా 

ఆదికాండము 24:17 => ఆ సేవకుడు ఆమెను ఎదురొక్నుటకు పరుగెతిత్ నీ కడవలో నీళుల్ కొంచెము 

దయచేసి ననున్ తార్గనిమమ్ని అడిగెను. 

ఆదికాండము 24:18 => అందుకామె అయాయ్ తార్గుమని చెపిప్ తవ్రగా తన కడవనుచేతిమీదికి 

దించుకొని అతనికి దాహమిచెచ్ను. 

ఆదికాండము 24:19 => మరియు ఆమె అతనికి దాహమిచిచ్న తరువాత నీ ఒంటెలు తార్గుమటుట్కు 

వాటికిని నీళుల్ చేది పోయుదునని చెపిప్ 

ఆదికాండము 24:20 => తవ్రగా గాడిలో తన కడవ కుమమ్రించి తిరిగి చేదుటకు ఆ బావికి 

పరుగెతుత్కొనిపోయి అతని ఒంటెలనిన్టికి నీళుల్ చేదిపోసెను. 

యెషయా 58:9 => అపుప్డు నీవు పిలువగా యెహోవా ఉతత్రమిచుచ్ను నీవు మొఱ ఱ్పెటట్గా ఆయన 

నేనునాన్ననును. ఇతరులను బాధించుటయు వేర్లుపెటిట్ చూపి తిరసక్రించుటయు చెడ డ్దానినిబటిట్ 

మాటలాడుటయు నీవు మాని  

యెషయా 65:24 => వారికీలాగున జరుగును వారు వేడుకొనక మునుపు నేను ఉతత్రమిచెచ్దను 

వారు మనవి చేయుచుండగా నేను ఆలంకిచెదను.  
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దానియేలు 9:19 => పర్భువా ఆలకింపుము, పర్భువా క్షమింపుము, పర్భువా ఆలసయ్ము చేయక 

చెవియొగిగ్ నా మనవి చితత్గించుము. నా దేవా, యీ పటట్ణమును ఈ జనమును నీ పేరు పెటట్బడినవే; 

నీ ఘనతను బటిట్యే నా పార్రథ్న వినుమని వేడుకొంటిని. 

దానియేలు 9:23 => నీవు బహు పిర్యుడవు గనుక నీవు విజాఞ్పనము చేయ నారంభించినపుప్డు, ఈ 

సంగతిని నీకు చెపుప్టకు వెళల్వలెనని ఆజఞ్ బయలుదేరెను; కావున ఈ సంగతిని తెలిసికొని నీకు కలిగిన 

దరశ్నభావమును గర్హించుము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:24 => వారు విని, యేక మనసుస్తో దేవునికిటుల్ బిగగ్రగా మొఱపెటిట్రి. 

నాథా, నీవు ఆకాశమును భూమిని సముదర్మును వాటిలోని సమసత్మును కలుగజేసినవాడవు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:25 => అనయ్జనులు ఏల అలల్రి చేసిరి? పర్జలెందుకు వయ్రథ్మైన 

ఆలోచనలు పెటుట్కొనిరి?  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:26 => పర్భువు మీదను ఆయన కీర్సుత్ మీదను భూరాజులు లేచిరి, 

అధికారులును ఏకముగా కూడుకొనిరి అని నీవు పరిశుదాధ్తమ్దావ్రా మా తండిర్యు నీ సేవకుడునైన 

దావీదు నోట పలికించితివి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:27 => ఏవి జరుగవలెనని నీ హసత్మును నీ సంకలప్మును ముందు 

నిరణ్యించెనో, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:28 => వాటిననిన్టిని చేయుటకై నీవు అభిషేకించిన నీ పరిశుదధ్ సేవకుడైన 

యేసునకు విరోధముగా హేరోదును పొంతిపిలాతును అనయ్జనులతోను ఇశార్యేలు పర్జలతోను ఈ 

పటట్ణమందు నిజముగా కూడుకొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:29 => పర్భువా, ఈ సమయమునందు వారి బెదరింపులు చూచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:30 => రోగులను సవ్సథ్పరచుటకును, నీ పరిశుదధ్ సేవకుడైన యేసు 

నామము దావ్రా సూచక కిర్యలను మహతాక్రయ్ములను చేయుటకును నీ చెయియ్ చాచియుండగా, నీ 

దాసులు బహు ధైరయ్ముగా నీ వాకయ్మును బోధించునటుల్ అనుగర్హించుము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:31 => వారు పార్రథ్న చేయగానే వారు కూడియునన్ చోటు కంపించెను; 

అపుప్డు వారందరు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండినవారై దేవుని వాకయ్మును ధైరయ్ముగా బోధించిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:32 => విశవ్సించిన వారందరును ఏకహృదయమును ఏకాతమ్యు 

గలవారై యుండిరి. ఎవడును తనకు కలిగిన వాటిలో ఏదియు తనదని అనుకొనలేదు; వారికి 

కలిగినదంతయు వారికి సమషిట్గా ఉండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:33 => ఇదియుగాక అపొసత్లులు బహు బలముగా పర్భువైన యేసు 

పునరుతాథ్నమునుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచిచ్రి. దైవకృప అందరియందు అధికముగా ఉండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:30 => అందుకు కొరేన్లి నాలుగు దినముల కిర్ందట పగలు 

మూడుగంటలు మొదలుకొని యీ వేళవరకు నేను ఇంట పార్రథ్న చేయుచుండగా పర్కాశమానమైన 

వసత్రములు ధరించిన వాడొకడు నా యెదుట నిలిచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:12 => ఇటుల్ ఆలోచించుకొని అతడు మారుక్ అను మారుపేరు గల 

యోహాను తలిల్యైన మరియ యింటికి వచెచ్ను; అకక్డ అనేకులుకూడి పార్రథ్న చేయుచుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:13 => అతడు తలవాకిటి తలుపు తటుట్చుండగా, రొదే అను ఒక చినన్ది 

ఆలకించుటకు వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:14 => ఆమె పేతురు సవ్రము గురుత్పటిట్, సంతోషముచేత తలుపుతీయక 

లోపలికి పరుగెతికొని పోయి పేతురు తలుపు దగగ్ర నిలుచునాన్డని తెలిపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:15 => అందుకు వారు నీవు పిచిచ్దానవనిరి; అయితే తాను చెపిప్నదే 

నిజమని ఆమె దృఢముగా చెపిప్నపుప్డు వారు అతని దూత అనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:16 => పేతురు ఇంకను తటుట్చునన్ందున వారు తలుపు తీసి అతనిని 

చూచి విభార్ంతినొందిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:17 => అతడు ఊరకుండుడని వారికి చేసైగ చేసి, పర్భువు తనున్ 

చెరసాలలోనుండి యేలాగు తీసికొనివచెచ్నో వారికి వివరించి యాకోబుకును సహోదరులకును ఈ 

సంగతులు తెలియజేయుడని చెపిప్ బయలుదేరి వేరొకచోటికి వెళె ల్ను 

మతత్యి 7:7 => అడుగుడి మీకియయ్బడును. వెదకుడి మీకు దొరకును, తటుట్డి మీకు తీయబడును. 

1 సమూయేలు 1:13 => ఆమె పెదవులు మాతర్ము కదలుచుండి ఆమె సవ్రము వినబడక యుండెను 

గనుక ఏలీ ఆమె మతుత్రాలై యునన్దనుకొని 
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1 సమూయేలు 1:14 => ఎంతవరకు నీవు మతుత్రాలవై యుందువు? నీవు దార్కాష్రసమును 

నీయొదద్నుండి తీసివేయుమని చెపప్గా 

1 సమూయేలు 1:15 => హనాన్ అది కాదు, నా యేలినవాడా, నేను మనోధుఃఖము గలదాననై 

యునాన్ను; నేను దార్కాష్రసమునైనను మదయ్మునైనను పానము చేయలేదు గాని నా ఆతమ్ను యెహోవా 

సనిన్ధిని కుమమ్రించుకొనుచునాన్ను. 

2 సమూయేలు 7:27 => ఇశార్యేలీయుల దేవా సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా నీకు సంతానము 

కలుగజేయుదునని నీవు నీ దాసుడనైన నాకు తెలియపరచితివి గనుక ఈలాగున నీతో మనవి 

చేయుటకై నీ దాసుడనైన నాకు ధైరయ్ము కలిగెను. 

నెహెమాయ్ 2:4 => అపుప్డు రాజు ఏమి కావలసి నీవు మనవి చేయుచునాన్వని ననన్డుగగా, నేను 

ఆకాశమందలి దేవునికి పార్రథ్న చేసి 

రోమీయులకు 8:26 => అటువలె ఆతమ్యు మన బలహీనతను చూచి సహాయము చేయుచునాన్డు. 

ఏలయనగా మనము యుకత్ముగా ఏలాగు పార్రథ్న చేయవలెనో మనకు తెలియదు గాని, ఉచచ్రింప 

శకయ్ముకాని మూలుగులతో ఆ ఆతమ్ తానే మన పక్షముగా విజాఞ్పనము చేయుచునాన్డు 

ఆదికాండము 24:19 => మరియు ఆమె అతనికి దాహమిచిచ్న తరువాత నీ ఒంటెలు తార్గుమటుట్కు 

వాటికిని నీళుల్ చేది పోయుదునని చెపిప్ 

వచనము 46 

ఆమె తవ్రగా తన కడవను దించి తార్గుము, నీ ఒంటెలకును నీళుల్ పెటెట్దనని చెపెప్ను గనుక నేను 

తార్గితిని; ఆమె ఒంటెలకును నీళుల్ పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 24:19 => మరియు ఆమె అతనికి దాహమిచిచ్న తరువాత నీ ఒంటెలు తార్గుమటుట్కు 

వాటికిని నీళుల్ చేది పోయుదునని చెపిప్ 

వచనము 47 
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అపుప్డు నేను నీవు ఎవరి కుమారెత్వని యడిగినందుకు ఆమె మిలాక్ నాహోరునకు కనిన కుమారుడగు 

బెతూయేలు కుమారెత్నని చెపిప్నపుప్డు, నేనామె ముకుక్కు కమిమ్యును ఆమెచేతులకు కడియములను 

పెటిట్ 

ఆదికాండము 24:22 => ఒంటెలు తార్గుటయైన తరువాత ఆ మనుషుయ్డు అరతులము ఎతుత్గల 

బంగారపు ముకుక్ కమిమ్ని, ఆమెచేతులకు పది తులముల ఎతుత్ గల రెండు బంగారు కడియములను 

తీసి 

ఆదికాండము 24:53 => తరువాత ఆ సేవకుడు వెండి నగలను బంగారు నగలను, వసత్రములను తీసి 

రిబాక్కు ఇచెచ్ను; మరియు అతడు ఆమె సహోదరునికి తలిల్కిని విలువగల వసుత్వులు ఇచెచ్ను. 

కీరత్నలు 45:9 => నీ దయనొందిన సతరీలలో రాజుల కుమారెత్లునాన్రు. రాణి ఓఫీరు అపరంజితో 

అలంకరించుకొని నీ కుడిపారశ్వ్మున నిలుచుచునన్ది.  

కీరత్నలు 45:13 => అంతఃపురములోనుండు రాజుకుమారెత్ కేవలము మహిమగలది ఆమె వసత్రము 

బంగారు బుటాట్పని చేసినది. 

కీరత్నలు 45:14 => విచితర్మైన పనిగల వసత్రములను ధరించుకొని రాజునొదద్కు ఆమె 

తీసికొనిరాబడుచునన్ది ఆమెను వెంబడించు ఆమె చెలికతెత్లైన కనయ్కలు నీయొదద్కు 

తీసికొనిరాబడుచునాన్రు.  

యెషయా 62:3 => నీవు యెహోవాచేతిలో భూషణకిరీటముగాను నీ దేవునిచేతిలో రాజకీయ 

మకుటముగాను ఉందువు. 

యెషయా 62:4 => విడువబడినదానివని ఇకమీదట నీవనబడవు పాడైనదని ఇకను నీ 

దేశమునుగూరిచ్ చెపప్బడదు హెపీస్బా అని నీకును బూయ్లా అని నీ భూమికిని పేళుల్ పెటట్బడును. 

యెహోవా నినున్గూరిచ్ ఆనందించుచునాన్డు నీ దేశము వివాహితమగును.  

యెషయా 62:5 => యౌవనుడు కనయ్కను వరించి పెండిల్చేసికొనునటుల్ నీ కుమారులు నినున్ వరించి 

పెండిల్చేసికొనెదరు పెండిల్కుమారుడు పెండిల్కూతురిని చూచి సంతోషించునటుల్ నీ దేవుడు నినున్గూరిచ్ 

సంతోషించును.  
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యెహెజేక్లు 16:10 => విచితర్మైన కుటుట్పని చేసిన వసత్రము నీకు ధరింపజేసితిని, సనన్మైన యెఱ ఱ్ని 

చరమ్ముతో చేయబడిన పాదరక్షలు నీకు తొడిగించితిని, సనన్పు అవిసెనారబటట్ నీకు వేయించితిని, 

నీకు పటుట్బటట్ ధరింపజేసితిని. 

యెహెజేక్లు 16:11 => మరియు ఆభరణములచేత నినున్ అలంకరించి నీచేతులకు కడియములు 

పెటిట్ నీ మెడకు గొలుసు తగిలించి 

యెహెజేక్లు 16:12 => నీ చెవులకును ముకుక్నకును పోగులను నీ తలకు కిరీటమును పెటిట్ంచితిని. 

యెహెజేక్లు 16:13 => ఈలాగు బంగారుతోను వెండితోను నేను నినున్ అలంకరించి, సనన్పు 

అవిసెనారయు పటుట్ను విచితర్పు కుటుట్పనియుగల బటట్లును నీకు ధరింపజేసి, గోధుమలును తేనెయు 

నూనెయు నీకాహారముగా ఇయయ్గా, నీవు మికిక్లి సౌందరయ్వతివై రాణియగునంతగా అభివృధిధ్ 

నొందితివి. 

ఎఫెసీయులకు 5:26 => అది కళంకమైనను ముడతయైనను అటిట్ది మరి ఏదైనను లేక, 

పరిశుదధ్మైనదిగాను,  

ఎఫెసీయులకు 5:27 => నిరోద్షమైనదిగాను మహిమగల సంఘముగాను ఆయన తనయెదుట దానిని 

నిలువబెటుట్కొనవలెనని, వాకయ్ముతో ఉదకసాన్నముచేత దానిని పవితర్పరచి, పరిశుదధ్పరచుటకై 

దానికొరకు తనున్ తాను అపప్గించుకొనెను. 

ఆదికాండము 22:23 => ఆ యెనిమిదిమందిని మిలాక్ అబార్హాము సహోదరుడగు నాహోరునకు 

కనెను. 

నిరగ్మకాండము 32:2 => అందుకు అహరోను మీ భారయ్లకు మీ కుమారులకు మీ కుమారెత్లకు 

చెవులనునన్ బంగారు పోగులను తీసి నాయొదద్కు తెండని వారితో చెపప్గా 

పరమగీతము 1:10 => ఆభరణములచేత నీ చెకిక్ళుల్ను హారములచేత నీ కంఠమును శోభిలుల్చునన్వి. 

యెషయా 3:21 => రక్షరేకులను ఉంగరములను ముకుక్ కముమ్లను 

యెహెజేక్లు 16:11 => మరియు ఆభరణములచేత నినున్ అలంకరించి నీచేతులకు కడియములు 

పెటిట్ నీ మెడకు గొలుసు తగిలించి 
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1 పేతురు 3:3 => జడలు అలుల్కొనుటయు, బంగారు నగలు పెటుట్కొనుటయు, వసత్రములు 

ధరించుకొనుటయునను వెలుపటి అలంకారము మీకు అలంకారముగా ఉండక, 

వచనము 48 

నా తలవంచి యెహోవాకు మొర్కిక్, అబార్హామను నా యజమానుని దేవుడైన యెహోవాను సోత్తర్ము 

చేసితిని; ఏలయనగా ఆయన నా యజమానుని యొకక్ సహోదరుని కుమారెత్ను అతని కుమారునికి 

తీసికొనునటుల్ సరియైన మారగ్మందు ననున్ నడిపించెను. 

ఆదికాండము 24:26 => ఆ మనుషుయ్డు తన తలవంచి యెహోవాకు మొర్కిక్  

ఆదికాండము 24:27 => అబార్హామను నా యాజమానుని దేవుడైన యెహోవా సుత్తింపబడును గాక; 

ఆయన నా యజమానునికి తన కృపను తన సతయ్మును చూపుట మానలేదు; నేను తోర్వలో నుండగానే 

యెహోవా నా యజమానుని బంధువుల యింటికి ననున్ నడిపించెననెను 

ఆదికాండము 24:52 => అబార్హాము సేవకుడు వారి మాటలు విని యెహోవాకు సాషాట్ంగ 

నమసాక్రము చేసెను. 

ఆదికాండము 24:27 => అబార్హామను నా యాజమానుని దేవుడైన యెహోవా సుత్తింపబడును గాక; 

ఆయన నా యజమానునికి తన కృపను తన సతయ్మును చూపుట మానలేదు; నేను తోర్వలో నుండగానే 

యెహోవా నా యజమానుని బంధువుల యింటికి ననున్ నడిపించెననెను 

ఆదికాండము 22:23 => ఆ యెనిమిదిమందిని మిలాక్ అబార్హాము సహోదరుడగు నాహోరునకు 

కనెను. 

నిరగ్మకాండము 18:20 => నీవు వారికి ఆయన కటట్డలను ధరమ్శాసత్రవిధులను బోధించి, వారు 

నడవవలసిన తోర్వను వారు చేయవలసిన కారయ్ములను వారికి తెలుపవలెను. 

ఎజార్ 8:21 => అపుప్డు దేవుని సనిన్ధిని మముమ్ను మేము దుఃఖపరచుకొని, మాకును మా 

చినన్వారికిని మా ఆసిత్కిని శుభపర్యాణము కలుగునటుల్గా ఆయనను వేడుకొనుటకు అహవా నది 

దగగ్ర ఉపవాసముండుడని పర్కటించితిని. 
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కీరత్నలు 32:8 => నీకు ఉపదేశము చేసెదను నీవు నడవవలసిన మారగ్మును నీకు బోధించెదను 

నీమీద దృషిట్యుంచి నీకు ఆలోచన చెపెప్దను  

కీరత్నలు 48:14 => ఈ దేవుడు సదాకాలము మనకు దేవుడైయునాన్డు మరణమువరకు ఆయన 

మనలను నడిపించును. 

కీరత్నలు 107:7 => వారొక నివాసపురము చేరునటుల్ చకక్ని తోర్వను ఆయన వారిని నడిపించెను. 

సామెతలు 3:5 => నీ సవ్బుదిధ్ని ఆధారము చేసికొనక నీ పూరణ్హృదయముతో యెహోవాయందు 

నమమ్కముంచుము 

సామెతలు 3:6 => నీ పర్వరత్న అంతటియందు ఆయన అధికారమునకు ఒపుప్కొనుము అపుప్డు 

ఆయన నీ తోర్వలను సరాళము చేయును.  

సామెతలు 4:11 => జాఞ్నమారగ్మును నేను నీకు బోధించియునాన్ను యథారథ్మారగ్ములో నినున్ 

నడిపించియునాన్ను. 

యెషయా 48:17 => నీ విమోచకుడును ఇశార్యేలు పరిశుదధ్ దేవుడునైన యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు నీకు పర్యోజనము కలుగునటుల్ నీ దేవుడనైన యెహోవానగు నేనే నీకు ఉపదేశము 

చేయుదును నీవు నడవవలసిన తోర్వను నినున్ నడిపించుదును.  

ఆదికాండము 24:28 => అంతట ఆ చినన్ది పరుగెతిత్కొనిపోయి యీ మాటలు తన తలిల్ 

యింటివారికి తెలిపెను. 

నాయ్యాధిపతులు 7:15 => గిదోయ్ను ఆ కల వివరమును దాని తాతప్రయ్మును వినినపుప్డు అతడు 

యెహోవాకు నమసాక్రము చేసి ఇశార్యేలీయుల దండులోనికి తిరిగివెళి ల్ లెండి, యెహోవా 

మిదాయ్నీయుల దండును మీచేతికి అపప్గించుచునాన్డని చెపిప్ 

1 సమూయేలు 1:28 => కాబటిట్ నేను ఆ బిడ డ్ను యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంచుచునాన్ను; తాను 

బర్దుకుదినములనిన్టను వాడు యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తుడని చెపెప్ను. అపుప్డు వాడు యెహోవాకు 

అకక్డనే మొర్కెక్ను. 
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1 సమూయేలు 14:12 => యోనాతానును అతని ఆయుధములను మోయువానిని పిలిచి మేము 

మీకు ఒకటి చూపింతుము రండని చెపిప్నపుప్డు యోనాతాను నా వెనుక రముమ్, యెహోవా 

ఇశార్యేలీయులచేతికి వారినపప్గించెనని తన ఆయుధములు మోయువానితో చెపిప్ 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:20 => ఈలాగు పలికిన తరువాత దావీదు ఇపుప్డు మీ దేవుడైన 

యెహోవాను సుత్తించుడని సమాజకులందరితో చెపప్గా, వారందరును తమ పితరుల దేవుడైన 

యెహోవాను సుత్తించి యెహోవా సనిన్ధిని రాజు ముందరను తలవంచి నమసాక్రము చేసిరి. 

వచనము 49 

కాబటిట్ నా యజమానునియెడల మీరు దయను నమమ్కమును కనుపరచినయెడల అదియైనను నాకు 

తెలియచెపుప్డి, లేనియెడల అదియైనను తెలియచెపుప్డి; అపుప్డు నేనెటు పోవలెనో అటు పోయెదననగా 

ఆదికాండము 47:29 => ఇశార్యేలు చావవలసిన దినములు సమీపించినపుప్డు అతడు తన 

కుమారుడైన యోసేపును పిలిపించి నాయెడల నీకు కటాక్షమునన్యెడల దయచేసి నీ చెయియ్ 

నాతొడకిర్ంద ఉంచి నాయెడల దయను నమమ్కమును కనుపరచుము; ఎటల్నగా ననున్ ఐగుపుత్లో 

పాతిపెటట్కుము. 

యెహోషువ 2:14 => అందుకు ఆ మనుషుయ్లు ఆమెతో నీవు మా సంగతి వెలల్డి చేయనియెడల మీరు 

చావకుండునటుల్ మీ పార్ణములకు బదులుగా మా పార్ణమిచెచ్దము, యెహోవా ఈ దేశమును 

మాకిచుచ్నపుప్డు నిజముగా మేము నీకు ఉపకారము చేసెదమనిరి. 

ఆదికాండము 32:10 => నీవు నీ సేవకునికి చేసిన సమసత్మైన ఉపకారములకును సమసత్ 

సతయ్మునకును అపాతుర్డను, ఎటల్నగా నాచేతికఱ ఱ్తో మాతర్మే యీ యొరాద్ను దాటితిని; ఇపుప్డు నేను 

రెండు గుంపులైతిని. 

సామెతలు 3:3 => దయను సతయ్మును ఎనన్డును నినున్ విడిచి పోనియయ్కుము వాటిని 

కంఠభూషణముగా ధరించుకొనుము. నీ హృదయమను పలకమీద వాటిని వార్సికొనుము.  
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సంఖాయ్కాండము 20:17 => మముమ్ను నీ దేశమును దాటిపోనిముమ్; పొలములలో బడియైనను 

దార్క్షతోటలలో బడియైనను వెళల్ము; బావుల నీళుల్ తార్గము; రాజమారగ్మున నడిచిపోయెదము. నీ 

పొలిమేరలను దాటువరకు కుడివైపునకైనను ఎడమవైపునకైనను తిరుగకుండ పోయెదమని చెపిప్ంచెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 2:27 => ననున్ నీ దేశముగుండ దాటిపోనిముమ్, కుడియెడమలకు తిరుగక 

తోర్వనే నడిచిపోవుదును. 

1 సమూయేలు 20:8 => నీ దాసుడనైన నాకు ఒక ఉపకారము చేయవలెను; ఏమనగా యెహోవా 

పేరట నీతో నిబంధన చేయుటకై నీవు నీ దాసుడనైన ననున్ రపిప్ంచితివి; నాయందు దోషమేమైన 

ఉండినయెడల నీ తండిర్యొదద్కు ననెన్ందుకు తోడుకొనిపోదువు? నీవే ననున్ చంపుమని 

యోనాతానునొదద్ మనవి చేయగా 

వచనము 50 

లాబానును బెతూయేలును ఇది యెహోవావలన కలిగిన కారయ్ము; మేమైతే అవునని గాని కాదని గాని 

చెపప్జాలము; 

ఆదికాండము 24:15 => అతడు మాటలాడుట చాలింపకముందే అబార్హాము సహోదరుడైన 

నాహోరు భారయ్యగు మిలాక్ కుమారుడైన బెతూయేలుకు పుటిట్న రిబాక్ కడవ భుజము మీద 

పెటుట్కొనివచెచ్ను. 

ఆదికాండము 24:28 => అంతట ఆ చినన్ది పరుగెతిత్కొనిపోయి యీ మాటలు తన తలిల్ 

యింటివారికి తెలిపెను. 

ఆదికాండము 24:53 => తరువాత ఆ సేవకుడు వెండి నగలను బంగారు నగలను, వసత్రములను తీసి 

రిబాక్కు ఇచెచ్ను; మరియు అతడు ఆమె సహోదరునికి తలిల్కిని విలువగల వసుత్వులు ఇచెచ్ను. 

ఆదికాండము 24:55 => ఆమె సహోదరుడును ఆమె తలిల్యుఈ చినన్దాని పదిదినములైనను 

మాయొదద్ ఉండనిముమ్, ఆ తరువాత ఆమె వెళల్వచుచ్ననిరి. 

ఆదికాండము 24:60 => వారు రిబాక్తో మా సహోదరీ, నీవు వేలవేలకు తలిల్వగుదువు గాక, నీ 

సంతతివారు తమ పగవారి గవినిని సావ్ధీనపరచుకొందురు గాక అని ఆమెను దీవింపగా 
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కీరత్నలు 118:23 => అది యెహోవావలన కలిగినది అది మన కనున్లకు ఆశచ్రయ్ము 

మతత్యి 21:42 => మరియు యేసు వారిని చూచి ఇలుల్ కటుట్వారు నిషేధించిన రాయి మూలకు 

తలరాయి ఆయెను. ఇది పర్భువువలననే కలిగెను. ఇది మన కనున్లకు ఆశచ్రయ్ము అను మాట మీరు 

లేఖనములలో ఎనన్డును చదువలేదా? 

మారుక్ 12:11 => ఇది పర్భువువలననే కలిగెను ఇది మన కనున్లకు ఆశచ్రయ్ము అను లేఖనము 

మీరు చదువలేదా? అని అడుగగా 

ఆదికాండము 31:24 => ఆ రాతిర్ సవ్పన్మందు దేవుడు సిరియావాడైన లాబాను నొదద్కు వచిచ్ నీవు 

యాకోబుతో మంచి గాని చెడ డ్ గాని పలుకకుము జాగర్తత్ సుమీ అని అతనితో చెపెప్ను.  

ఆదికాండము 31:29 => మీకు హాని చేయుటకు నాచేతనవును; అయితే పోయిన రాతిర్ మీ 

తండిర్యొకక్ దేవుడు నీవు యాకోబుతో మంచి గాని చెడ డ్ గాని పలుకకుము జాగర్తత్ సుమీ అని నాతో 

చెపెప్ను. 

2 సమూయేలు 13:22 => అబా ష్లోము తన అనన్యగు అమోన్నుతో మంచిచెడ డ్లేమియు 

మాటలాడక ఊరకుండెను గాని, తన సహోదరియగు తామారును బలవంతము చేసినందుకై 

అతనిమీద పగయుంచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:17 => కాబటిట్ పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నందు విశావ్సముంచిన మనకు 

అనుగర్హించినటుట్ దేవుడు వారికి కూడ సమానవరము అనుగర్హించియుండగా, దేవుని అడ డ్గించుటకు 

నేను ఏపాటివాడనని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 24:59 => కాబటిట్ వారు తమ సహోదరియైన రిబాక్ను ఆమె దాదిని అబార్హాము 

సేవకుని అతనితో వచిచ్న మనుషుయ్లను సాగనంపినపుప్డు 

ఆదికాండము 28:2 => నీవు లేచి పదద్నరాములోనునన్ నీ తలిల్కి తండిర్యైన బెతూయేలు ఇంటికి వెళి ల్ 

అకక్డ నీ తలిల్ సహోదరుడగు లాబాను కుమారెత్లలో ఒకదానిని వివాహము చేసికొనుమని యతనికి 

ఆజాఞ్పించి 
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1 రాజులు 18:21 => ఏలీయా జనులందరి దగగ్రకు వచిచ్ యెనాన్ళల్ మటుట్కు మీరు రెండు తలంపుల 

మధయ్ తడబడుచుందురు? యెహోవా దేవుడైతే ఆయనను అనుస రించుడి, బయలు దేవుడైతే వాని 

ననుసరించుడని పర్కటన చేయగా, జనులు అతనికి పర్తుయ్తత్రముగా ఒక మాటైనను పలుకక పోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:39 => దేవునివలన కలిగినదాయెనా మీరు వారిని వయ్రథ్పరచలేరు; 

మీరొకవేళ దేవునితో పోరాడువారవుదురు సుమీ. 

వచనము 51 

ఇదిగో రిబాక్ నీ యెదుట నునన్ది, ఆమెను తీసికొనిపొముమ్; యెహోవా సెలవిచిచ్న పర్కారము ఈమె నీ 

యజమానుని కుమారునికి భారయ్ అగును గాకని ఉతత్రమిచిచ్రి. 

ఆదికాండము 20:15 => అపుప్డు అబీమెలెకు ఇదిగో నా దేశము నీ యెదుట నునన్ది. నీకిషట్మైన 

సథ్లమందు కాపురముండుమనెను. 

ఆదికాండము 24:15 => అతడు మాటలాడుట చాలింపకముందే అబార్హాము సహోదరుడైన 

నాహోరు భారయ్యగు మిలాక్ కుమారుడైన బెతూయేలుకు పుటిట్న రిబాక్ కడవ భుజము మీద 

పెటుట్కొనివచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 16:10 => అందుకు రాజుసెరూయా కుమారులారా, మీకును నాకును ఏమి 

పొందు? వానిని శపింపనియుయ్డు, దావీదును శపింపుమని యెహోవా వానికి సెలవియయ్గా నీవు 

ఈలాగున నెందుకు చేయుచునాన్వని ఆకేష్పణ చేయగలవాడెవడని చెపిప్ 

ఆదికాండము 22:23 => ఆ యెనిమిదిమందిని మిలాక్ అబార్హాము సహోదరుడగు నాహోరునకు 

కనెను. 

1 సమూయేలు 25:40 => దావీదు సేవకులు కరెమ్లులోనునన్ అబీగయీలు నొదద్కు వచిచ్దావీదు 

మముమ్ను పిలిచి నినున్ పెండిల్చేసికొనుటకై తోడుకొనిరండని పంపెననగా 

యిరిమ్యా 29:6 => పెండిల్ండుల్ చేసికొని కుమారులను కుమారెత్లను కనుడి, అకక్డ ఏమియు మీకు 

తకుక్వలేకుండ అభివృదిధ్పొందుటకై వారు కుమారులను కుమారెత్లను కనునటుల్ మీ కుమారులకు 

పెండిల్ండుల్ చేయుడి, మీ కుమారెత్లకు పురుషులను సంపాదించుడి. 
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వచనము 52 

అబార్హాము సేవకుడు వారి మాటలు విని యెహోవాకు సాషాట్ంగ నమసాక్రము చేసెను. 

ఆదికాండము 24:26 => ఆ మనుషుయ్డు తన తలవంచి యెహోవాకు మొర్కిక్  

ఆదికాండము 24:48 => నా తలవంచి యెహోవాకు మొర్కిక్, అబార్హామను నా యజమానుని 

దేవుడైన యెహోవాను సోత్తర్ము చేసితిని; ఏలయనగా ఆయన నా యజమానుని యొకక్ సహోదరుని 

కుమారెత్ను అతని కుమారునికి తీసికొనునటుల్ సరియైన మారగ్మందు ననున్ నడిపించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:20 => ఈలాగు పలికిన తరువాత దావీదు ఇపుప్డు మీ దేవుడైన 

యెహోవాను సుత్తించుడని సమాజకులందరితో చెపప్గా, వారందరును తమ పితరుల దేవుడైన 

యెహోవాను సుత్తించి యెహోవా సనిన్ధిని రాజు ముందరను తలవంచి నమసాక్రము చేసిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:18 => అపుప్డు యెహోషాపాతు సాషాట్ంగ నమసాక్రము చేసెను; 

యూదావారును యెరూషలేము కాపురసుథ్లును యెహోవా సనిన్ధిని సాగిలపడి నమసక్రించిరి. 

కీరత్నలు 34:1 => నేనెలల్పుప్డు యెహోవాను సనున్తించెదను. నితయ్ము ఆయన కీరిత్ నా నోట 

నుండును. 

కీరత్నలు 34:2 => యెహోవానుబటిట్ నేను అతిశయించుచునాన్ను. దీనులు దానిని విని 

సంతోషించెదరు. 

కీరత్నలు 95:6 => ఆయన మన దేవుడు మనము ఆయన పాలించు పర్జలము ఆయన మేపు 

గొఱ ఱ్లము. 

కీరత్నలు 107:21 => ఆయన కృపనుబటిట్యు నరులకు ఆయన చేయు ఆశచ్రయ్కారయ్ములనుబటిట్యు 

వారు యెహోవాకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుదురు గాక. 

కీరత్నలు 107:22 => వారు కృతజఞ్తారప్ణలు చెలిల్ంచుదురుగాక ఉతాస్హధవ్నితో ఆయన 

కారయ్ములను పర్కటించుదురుగాక.  

కీరత్నలు 116:1 => యెహోవా నా మొరను నా వినన్పములను ఆలకించియునాన్డు. కాగా 

నేనాయనను పేర్మించుచునాన్ను. 
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కీరత్నలు 116:2 => ఆయన నాకు చెవియొగెగ్ను కావున నా జీవితకాలమంతయు నేనాయనకు 

మొఱ ఱ్పెటుట్దును 

మతత్యి 2:11 => తలిల్యైన మరియను ఆ శిశువును చూచి, సాగిలపడి, ఆయనను పూజించి, తమ 

పెటెట్లు విపిప్, బంగారమును సాంబార్ణిని బోళమును కానుకలుగా ఆయనకు సమరిప్ంచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:25 => పేతురు లోపలికి రాగా కొరేన్లి అతనిని ఎదురొక్ని అతని 

పాదములమీద పడి నమసాక్రము చేసెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:26 => అందుకు పేతురు నీవు లేచి నిలువుము, నేను కూడ నరుడనే అని 

చెపిప్ అతని లేవనెతిత్ 

1 సమూయేలు 1:28 => కాబటిట్ నేను ఆ బిడ డ్ను యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంచుచునాన్ను; తాను 

బర్దుకుదినములనిన్టను వాడు యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తుడని చెపెప్ను. అపుప్డు వాడు యెహోవాకు 

అకక్డనే మొర్కెక్ను. 

1 రాజులు 18:42 => అహాబు భోజనము చేయబోయెను గాని, ఏలీయా కరెమ్లు పరవ్తముమీదికి 

పోయి నేలమీద పడి ముఖము మోకాళల్మధయ్ ఉంచుకొనెను. 

మారుక్ 15:19 => మరియు రెలుల్తో ఆయన తలమీద కొటిట్, ఆయనమీద ఉమిమ్వేసి, మోకాళూ ల్ని 

ఆయనకు నమసాక్రము చేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:7 => అతనితో మాటలాడిన దూత వెళి ల్న పిమమ్ట అతడు తన యింటి 

పనివారిలో ఇదద్రిని, తనయొదద్ ఎలల్పుప్డు కనిపెటుట్కొని యుండువారిలో భకిత్ పరుడగు ఒక సైనికుని 

పిలిచి 

వచనము 53 

తరువాత ఆ సేవకుడు వెండి నగలను బంగారు నగలను, వసత్రములను తీసి రిబాక్కు ఇచెచ్ను; మరియు 

అతడు ఆమె సహోదరునికి తలిల్కిని విలువగల వసుత్వులు ఇచెచ్ను. 
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నిరగ్మకాండము 3:22 => పర్తి సతరీయు తన పొరుగుదానిని తన యింటనుండు దానిని వెండినగలను 

బంగారునగలను వసత్రములను ఇమమ్ని అడిగి తీసికొని, మీరు వాటిని మీ కుమారులకును మీ 

కుమారెత్లకును ధరింపచేసి ఐగుపీత్యులను దోచుకొందురనెను. 

నిరగ్మకాండము 11:2 => కాబటిట్ తన చెలికానియొదద్ పర్తి పురుషుడును తన చెలికతెత్యొదద్ పర్తి 

సతరీయును వెండి నగలను బంగారు నగలను అడిగి తీసికొనుడని పర్జలతో చెపుప్ము. 

నిరగ్మకాండము 12:35 => ఇశార్యేలీయులు మోషే మాట చొపుప్న చేసి ఐగుపీత్యులయొదద్ వెండి 

నగలను బంగారు నగలను వసత్రములను అడిగి తీసికొనిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:13 => యోసేపునుగూరిచ్ యిటల్నెను ఆకాశ పరమారథ్ములవలన 

మంచువలన కిర్ంద కుర్ంగియునన్ అగాధ జలములవలన 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:14 => సూరుయ్నివలన కలుగు ఫలములోని శేర్షఠ్పదారథ్ములవలన 

చందుర్డు పుటిట్ంచు శేర్షఠ్పదారథ్ములవలన 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:15 => పురాతన పరవ్తముల శేర్షఠ్పదారథ్ములవలన నితయ్పరవ్తముల 

శేర్షఠ్పదారథ్ములవలన 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:16 => సంపూరణ్ముగా ఫలించు భూమికి కలిగిన శేర్షఠ్పదారథ్ములవలన 

యెహోవా అతని భూమిని దీవించును పొదలోనుండినవాని కటాక్షము యోసేపు తలమీదికి వచుచ్ను 

తన సహోదరులలో పర్ఖాయ్తినొందినవాని నడినెతిత్మీదికి అది వచుచ్ను.  

2 దినవృతాత్ంతములు 21:3 => వారి తండిర్ వెండి బంగారములను బహుమానములుగా పర్శసత్ 

వసుత్వులనేకములను యూదా దేశములో పార్కారముగల పటట్ణములను వారికిచెచ్ను; అయితే 

యెహోరాము జేయ్షు ఠ్డు గనుక అతనికి రాజయ్మును ఇచెచ్ను. 

ఎజార్ 1:6 => మరియు వారి చుటుట్నునన్ వారందరును సేవ్చఛ్గా అరిప్ంచినవి గాక, వెండి 

ఉపకరణములను బంగారును పశువులను పర్శసత్మైన వసుత్వులను ఇచిచ్ వారికి సహాయము చేసిరి. 

పరమగీతము 4:13 => నీ చిగురులు దాడిమవనము వింతైన శేర్షఠ్ ఫలవృక్షములు కరూప్ర 

వృక్షములు జటామాంసి వృక్షములు 
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యెషయా 39:2 => హిజిక్యా దూతలు వచిచ్న మాట విని వారిని లోపలికి రపిప్ంచి, తన 

యింటనేమి రాజయ్మందేమి కలిగిన సమసత్ వసుత్వులలో దేనిని మరుగుచేయక తన పదారథ్ములుగల 

కొటుట్ను వెండి బంగారములను గంధవరగ్ములను పరిమళ తైలమును ఆయుధశాలను తన 

పదారథ్ములలో నునన్ సమసత్మును వారికి చూపించెను. 

ఆదికాండము 24:47 => అపుప్డు నేను నీవు ఎవరి కుమారెత్వని యడిగినందుకు ఆమె మిలాక్ 

నాహోరునకు కనిన కుమారుడగు బెతూయేలు కుమారెత్నని చెపిప్నపుప్డు, నేనామె ముకుక్కు 

కమిమ్యును ఆమెచేతులకు కడియములను పెటిట్ 

ఆదికాండము 24:50 => లాబానును బెతూయేలును ఇది యెహోవావలన కలిగిన కారయ్ము; మేమైతే 

అవునని గాని కాదని గాని చెపప్జాలము; 

ఆదికాండము 24:59 => కాబటిట్ వారు తమ సహోదరియైన రిబాక్ను ఆమె దాదిని అబార్హాము 

సేవకుని అతనితో వచిచ్న మనుషుయ్లను సాగనంపినపుప్డు 

ఆదికాండము 34:12 => ఓలియు కటన్మును ఎంతైనను అడుగుడి; మీరు అడిగినంత యిచెచ్దను; 

మీరు ఆ చినన్దాని నాకు ఇయుయ్డని ఆమె తండిర్తోను ఆమె సహోదరులతోను చెపెప్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 8:24 => మరియు గిదోయ్ను మీలో పర్తివాడు తన దోపుడు సొముమ్లోనునన్ 

పోగులను నాకియయ్వలెనని మనవి చేయుచునాన్ననెను. వారు ఇషామ్యేలీయులు గనుక వారికి 

పోగులుండెను. 

యోబు 42:11 => అపుప్డు అతని సహోదరులందరును అతని అకక్చెలెల్ండర్ందరును 

అంతకుముందు అతనికి పరిచయులైన వారును వచిచ్, అతనితోకూడ అతని యింట అనన్పానములు 

పుచుచ్కొని, యెహోవా అతనిమీదికి రపిప్ంచిన సమసత్ బాధనుగూరిచ్ యెంతలేసి దుఃఖములు 

పొందితివని అతనికొరకు దుఃఖించుచు అతని నోదారిచ్రి. ఇదియు గాక ఒకొక్కక్డు ఒక వరహాను 

ఒకొక్కక్డు బంగారు ఉంగరమును అతనికి తెచిచ్ ఇచెచ్ను. 

యెషయా 3:19 => కరణ్భూషణములను కడియములను నాణమైన ముసుకులను  

యెషయా 61:10 => శృంగారమైనపాగా ధరించుకొనిన పెండిల్కుమారుని రీతిగాను ఆభరణములతో 

అలంకరించుకొనిన పెండిల్కుమారెత్ రీతిగాను ఆయన రక్షణవసత్రములను నాకు ధరింపజేసియునాన్డు 
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నీతి అను పైబటట్ను నాకు ధరింపజేసియునాన్డు కాగా యెహోవానుబటిట్ మహానందముతో నేను 

ఆనందించుచునాన్ను నా దేవునిబటిట్ నా ఆతమ్ ఉలల్సించుచునన్ది  

యిరిమ్యా 2:32 => కనయ్క తన ఆభరణములను మరచునా? పెండిల్కుమారి తన ఒడా డ్ణమును 

మరచునా? నా పర్జలు లెకక్లేననిన్ దినములు ననున్ మరచియునాన్రు. 

యెహెజేక్లు 16:11 => మరియు ఆభరణములచేత నినున్ అలంకరించి నీచేతులకు కడియములు 

పెటిట్ నీ మెడకు గొలుసు తగిలించి 

1 తిమోతి 2:9 => మరియు సతరీలును అణుకువయు సవ్సథ్బుదిధ్యు గలవారై యుండి, తగుమాతర్పు 

వసత్రములచేతనేగాని జడలతోనైనను బంగారముతోనైనను ముతయ్ములతోనైనను మిగుల వెలగల 

వసత్రములతోనైనను అలంకరించుకొనక, 

1 పేతురు 3:3 => జడలు అలుల్కొనుటయు, బంగారు నగలు పెటుట్కొనుటయు, వసత్రములు 

ధరించుకొనుటయునను వెలుపటి అలంకారము మీకు అలంకారముగా ఉండక, 

వచనము 54 

అతడును అతనితోకూడ నునన్ మనుషుయ్లును అనన్పానములు పుచుచ్కొని అకక్డ ఆ రాతిర్యంతయు 

నుండిరి. ఉదయమున వారు లేచినపుప్డు అతడు నా యజమానునియొదద్కు ననున్ పంపించుడని 

చెపప్గా 

ఆదికాండము 24:56 => అపుప్డతడు యెహోవా నా పర్యాణమును సఫలము చేసెను గనుక నాకు 

తడవుకానీయక ననున్ పంపించుడి, నా యజమానునియొదద్కు వెళె ల్దనని చెపిప్నపుప్డు 

ఆదికాండము 24:59 => కాబటిట్ వారు తమ సహోదరియైన రిబాక్ను ఆమె దాదిని అబార్హాము 

సేవకుని అతనితో వచిచ్న మనుషుయ్లను సాగనంపినపుప్డు 

ఆదికాండము 28:5 => యాకోబును పంపివేసెను. అతడు పదద్నరాములోనునన్ సిరియావాడగు 

బెతూయేలు కుమారుడును, యాకోబు ఏశావుల తలిల్యగు రిబాక్ సహోదరుడునైన లాబానునొదద్కు 

వెళె ల్ను. 
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ఆదికాండము 28:6 => ఇసాస్కు యాకోబును దీవించి, పదద్నరాములో పెండిల్చేసికొని వచుచ్టకై 

అతని నకక్డికి పంపెననియు, అతని దీవించినపుప్డు నీవు కనాను దేశపు కుమారెత్లలో ఎవరిని పెండిల్ 

చేసికొనవదద్ని అతనికి ఆజాఞ్పించెననియు 

ఆదికాండము 45:24 => అపుప్డతడు తన సహోదరులను సాగనంపి వారు బయలుదేరుచుండగా 

మారగ్మందు కలహపడకుడని వారితో చెపెప్ను. 

2 సమూయేలు 18:19 => సాదోకు కుమారుడైన అహిమయసుస్నేను పరుగెతిత్కొని పోయి యెహోవా 

తన శతుర్వులను ఓడించి తనకు నాయ్యము తీరిచ్న వరత్మానము రాజుతో చెపెప్దననగా 

2 సమూయేలు 18:27 => కావలికాడు మొదటివాడు పరుగెతుత్ట చూడగా వాడు సాదోకు 

కుమారుడైన అహిమయసుస్ అని నాకు తోచుచునన్ది అనినపుప్డు రాజు వాడు మంచివాడు, 

శుభవరత్మానము తెచుచ్చునాన్డని చెపెప్ను. అంతలొ 

2 సమూయేలు 18:28 => అహిమయసుస్ జయమని బిగగ్రగా రాజుతో చెపిప్ రాజు ముందర 

సాషాట్ంగ నమసాక్రము చేసి నా యేలినవాడవును రాజవునగు నినున్ చంపచూచిన వారిని అపప్గించిన 

నీ దేవుడైన యెహోవాకు సోత్తర్ము అని చెపెప్ను. 

సామెతలు 22:29 => తన పనిలో నిపుణత గలవానిని చూచితివా? అలుప్లైనవారి యెదుట కాదు 

వాడు రాజుల యెదుటనే నిలుచును. 

పర్సంగి 7:10 => ఈ దినములకంటె మునుపటి దినములు ఏల కేష్మకరములు అని యడుగవదుద్; 

ఈ పర్శన్వేయుట జాఞ్నయుకత్ము కాదు 

లూకా 8:38 => అయితే ఆయన నీవు నీ యింటికి తిరిగివెళి ల్, దేవుడు నీకెటిట్ గొపప్కారయ్ములు చేసెనో 

తెలియజేయుమని వానితో చెపిప్ వానిని పంపివేసెను; వాడు వెళి ల్ యేసు తనకెటిట్ గొపప్కారయ్ములు 

చెసెనో ఆ పటట్ణమందంతటను పర్కటించెను 

లూకా 8:39 => జనసమూహము ఆయన కొరకు ఎదురుచూచుచుండెను గనుక యేసు 

తిరిగివచిచ్నపుప్డు వారు ఆయనను చేరుచ్కొనిరి. 
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ఆదికాండము 21:14 => కాబటిట్ తెలల్వారినపుప్డు అబార్హాము లేచి ఆహారమును నీళల్ తితిత్ని తీసికొని 

ఆ పిలల్వానితోకూడ హాగరునకు అపప్గించి ఆమె భుజము మీద వాటిని పెటిట్ ఆమెను పంపివేసెను. 

ఆమె వెళి ల్ బెయేరె ష్బా అరణయ్ములో ఇటు అటు తిరుగుచుండెను.  

ఆదికాండము 30:25 => రాహేలు యోసేపును కనిన తరువాత యాకోబు లాబానుతో ననున్ 

పంపివేయుము; నా చోటికిని నా దేశమునకును వెళె ల్దను. 

వచనము 55 

ఆమె సహోదరుడును ఆమె తలిల్యుఈ చినన్దాని పదిదినములైనను మాయొదద్ ఉండనిముమ్, ఆ 

తరువాత ఆమె వెళల్వచుచ్ననిరి. 

ఆదికాండము 4:3 => కొంతకాలమైన తరువాత కయీను పొలముపంటలో కొంత యెహోవాకు 

అరప్ణగా తెచెచ్ను. 

లేవీయకాండము 25:29 => ఒకడు పార్కారముగల ఊరిలోని నివాసగృహమును అమిమ్నయెడల 

దాని అమిమ్నదినము మొదలుకొని నిండు సంవతస్రములోగా దాని విడిపింపవచుచ్ను; ఆ 

సంవతస్రదినములోనే దాని విడిపించుకొనవచుచ్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 14:8 => కొంతకాలమైన తరువాత అతడు ఆమెను తీసికొని వచుచ్టకు తిరిగి 

వెళుల్చుండగా, ఆ సింహపు కళేబరమును చూచుటకై ఆవైపు తిరిగినపుప్డు, సింహపు కళేబరములో 

తేనెటీగల గుంపును తేనెయు కనబడగా 

ఆదికాండము 24:28 => అంతట ఆ చినన్ది పరుగెతిత్కొనిపోయి యీ మాటలు తన తలిల్ 

యింటివారికి తెలిపెను. 

ఆదికాండము 24:29 => రిబాక్కు లాబానను నొక సహోదరుడుండెను. అపుప్డు లాబాను ఆ 

బావిదగగ్ర వెలుపటనునన్ ఆ మనుషుయ్నియొదద్కు పరుగెతిత్కొనిపోయెను. 

ఆదికాండము 24:50 => లాబానును బెతూయేలును ఇది యెహోవావలన కలిగిన కారయ్ము; మేమైతే 

అవునని గాని కాదని గాని చెపప్జాలము; 
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ఆదికాండము 40:4 => ఆ సేనాధిపతి వారిని యోసేపు వశము చేయగా అతడు వారికి ఉపచారము 

చేసెను. వారు కొనిన్దినములు కావలిలో నుండిన తరువాత  

వచనము 56 

అపుప్డతడు యెహోవా నా పర్యాణమును సఫలము చేసెను గనుక నాకు తడవుకానీయక ననున్ 

పంపించుడి, నా యజమానునియొదద్కు వెళె ల్దనని చెపిప్నపుప్డు 

ఆదికాండము 45:9 => మీరు తవ్రగా నా తండిర్యొదద్కు వెళి ల్ అతనితో నీ కుమారుడైన యోసేపు 

దేవుడు ననున్ ఐగుపుత్ దేశమంతటికి పర్భువుగా నియమించెను, నాయొదద్కు రముమ్, అకక్డ ఉండవదుద్; 

ఆదికాండము 45:10 => నీవు గోషెను దేశమందు నివసించెదవు, అపుప్డు నీవును నీ పిలల్లును నీ 

పిలల్ల పిలల్లును నీ గొఱ ఱ్ల మందలును నీ పశువులును నీకు కలిగినది యావతుత్ను నాకు సమీపముగా 

నుండును. 

ఆదికాండము 45:11 => ఇకను అయిదు కరవు సంవతస్రములు వచుచ్ను గనుక నీకును నీ 

యింటివారికిని నీకు కలిగినదంతటికిని పేదరికము రాకుండ అకక్డ నినున్ పోషించెదననాన్డని 

చెపుప్డి. 

ఆదికాండము 45:12 => ఇదిగో మీతో మాటలాడుచునన్ది నా నోరే అని మీ కనున్లును నా 

తముమ్డైన బెనాయ్మీను కనున్లును చూచుచునన్వి. 

ఆదికాండము 45:13 => ఐగుపుత్లో నాకు కలిగిన సమసత్ ఘనతను, మీరు చూచినది యావతుత్ నా 

తండిర్కి తెలియచేసి తవ్రగా నా తండిర్ని ఇకక్డికి తీసికొనిరండని తన సహోదరులతో చెపిప్ 

సామెతలు 25:25 => దపిప్గొనినవానికి చలల్ని నీరు ఎటుల్ండునో దూరదేశమునుండి వచిచ్న 

శుభసమాచారము అటుల్ండును. 

యెహోషువ 1:8 => ఈ ధరమ్శాసత్రగర్ంథమును నీవు బోధింపక తపిప్పోకూడదు. దానిలో వార్యబడిన 

వాటనిన్టి పర్కారము చేయుటకు నీవు జాగర్తత్పడునటుల్ దివారాతర్ము దాని ధాయ్నించిన యెడల నీ 

మారగ్మును వరిధ్లల్జేసికొని చకక్గా పర్వరిత్ంచెదవు. 
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యెషయా 48:15 => నేను, నేనే ఆజఞ్ ఇచిచ్నవాడను, నేనే అతని పిలిచితిని నేనే అతనిని రపిప్ంచితిని 

అతని మారగ్ము తేజరిలుల్ను. నాయొదద్కు రండి యీ మాట ఆలకించుడి  

ఆదికాండము 24:21 => ఆ మనుషుయ్డు ఆమెను తేరి చూచి తన పర్యాణమును యెహోవా 

సఫలముచేసెనో లేదో తెలిసికొనవలెనని ఊరకుండెను. 

ఆదికాండము 24:54 => అతడును అతనితోకూడ నునన్ మనుషుయ్లును అనన్పానములు పుచుచ్కొని 

అకక్డ ఆ రాతిర్యంతయు నుండిరి. ఉదయమున వారు లేచినపుప్డు అతడు నా యజమానునియొదద్కు 

ననున్ పంపించుడని చెపప్గా 

ఆదికాండము 30:25 => రాహేలు యోసేపును కనిన తరువాత యాకోబు లాబానుతో ననున్ 

పంపివేయుము; నా చోటికిని నా దేశమునకును వెళె ల్దను. 

లూకా 10:4 => మీరు సంచినైనను జాలెనైనను చెపుప్లనైనను తీసికొనిపోవదుద్; 

1 కొరిందీయులకు 9:12 => ఇతరులకు మీపైని యీ అధికారములో పాలు కలిగినయెడల మాకు 

ఎకుక్వ కలదుగదా? అయితే మేము ఈ అధికారమును వినియోగించుకొనలేదు; కీర్సుత్ సువారత్కు ఏ 

అభయ్ంతరమైనను కలుగజేయకుండుటకై అనిన్టిని సహించుచునాన్ము. 

వచనము 57 

వారు ఆ చినన్దానిని పిలిచి, ఆమె యేమనునో తెలిసికొందమని చెపుప్కొని 

సంఖాయ్కాండము 36:6 => యెహోవా సెలోపెహాదు కుమారెత్లనుగూరిచ్ సెలవిచిచ్న మాట ఏదనగా 

వారు తమకు ఇషుట్లైనవారిని పెండిల్ చేసికొనవచుచ్ను గాని వారు తమ తండిర్ గోతర్వంశములోనే పెండిల్ 

చేసికొనవలెను. 

వచనము 58 

రిబాక్ను పిలిచి ఈ మనుషుయ్నితోకూడ వెళె ల్దవా అని ఆమె నడిగినపుప్డు వెళె ల్దననెను. 

కీరత్నలు 45:10 => కుమారీ, ఆలకించుము ఆలోచించి చెవియొగుగ్ము నీ సవ్జనమును నీ తండిర్ 

యింటిని మరువుము 
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కీరత్నలు 45:11 => ఈ రాజు నీ పర్భువు అతడు నీ సౌందరయ్మును కోరినవాడు అతనికి 

నమసక్రించుము. 

లూకా 1:38 => అందుకు మరియ ఇదిగో పర్భువు దాసురాలను; నీ మాట చొపుప్న నాకు 

జరుగునుగాక అనెను. అంతట దూత ఆమె యొదద్నుండి వెళె ల్ను. 

ఆదికాండము 2:24 => కాబటిట్ పురుషుడు తన తండిర్ని తన తలిల్ని విడిచి తన భారయ్ను 

హతుత్కొనును; వారు ఏక శరీరమైయుందురు. 

ఆదికాండము 24:5 => ఆ దాసుడు ఈ దేశమునకు నా వెంట వచుచ్టకు ఒకవేళ ఆ సతరీ 

ఇషట్పడనియెడల నీవు బయలుదేరి వచిచ్న ఆ దేశమునకు నేను నీ కుమారుని తీసికొని పోవలెనా అని 

అడుగగా 

సంఖాయ్కాండము 36:6 => యెహోవా సెలోపెహాదు కుమారెత్లనుగూరిచ్ సెలవిచిచ్న మాట ఏదనగా 

వారు తమకు ఇషుట్లైనవారిని పెండిల్ చేసికొనవచుచ్ను గాని వారు తమ తండిర్ గోతర్వంశములోనే పెండిల్ 

చేసికొనవలెను. 

2 కొరిందీయులకు 11:2 => దేవాసకిత్తో మీయెడల ఆసకిత్ కలిగియునాన్ను; ఎందుకనగా 

పవితుర్రాలైన కనయ్కనుగా ఒకక్డే పురుషునికి, అనగా కీర్సుత్కు సమరిప్ంపవలెనని, మిముమ్ను 

పర్ధానము చేసితిని గాని, 

వచనము 59 

కాబటిట్ వారు తమ సహోదరియైన రిబాక్ను ఆమె దాదిని అబార్హాము సేవకుని అతనితో వచిచ్న 

మనుషుయ్లను సాగనంపినపుప్డు 

ఆదికాండము 24:50 => లాబానును బెతూయేలును ఇది యెహోవావలన కలిగిన కారయ్ము; మేమైతే 

అవునని గాని కాదని గాని చెపప్జాలము; 

ఆదికాండము 24:53 => తరువాత ఆ సేవకుడు వెండి నగలను బంగారు నగలను, వసత్రములను తీసి 

రిబాక్కు ఇచెచ్ను; మరియు అతడు ఆమె సహోదరునికి తలిల్కిని విలువగల వసుత్వులు ఇచెచ్ను. 
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ఆదికాండము 24:60 => వారు రిబాక్తో మా సహోదరీ, నీవు వేలవేలకు తలిల్వగుదువు గాక, నీ 

సంతతివారు తమ పగవారి గవినిని సావ్ధీనపరచుకొందురు గాక అని ఆమెను దీవింపగా 

ఆదికాండము 35:8 => రిబాక్ దాదియైన దెబోరా చనిపోయి బేతేలునకు దిగువనునన్ 

సింధూరవృక్షము కిర్ంద పాతిపెటట్బడెను, దానికి అలోల్ను బాకూత  అను పేరు పెటట్బడెను. 

సంఖాయ్కాండము 11:12 => నేనే యీ సరవ్ జనమును గరభ్మున ధరించితినా? నేనే వీరిని కంటినా? 

పాలిచిచ్ పెంచెడు తండిర్ పసిపిలల్ను మోయునటుల్ నేను వీరి తండుర్లకు పర్మాణపూరవ్కముగా ఇచిచ్న 

దేశమునకు వీరిని నీ రొముమ్న ఎతుత్కొనిపొమమ్ని నాతో చెపుప్చునాన్వు.  

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:5 => మీరెరిగియునన్టుట్ మేము ఇచచ్కపు మాటలనైనను, ధనాపేక్షను 

కపిప్పెటుట్ వేషమునైనను ఎనన్డును వినియోగింపలేదు; ఇందుకు దేవుడే సాకిష్. 

ఆదికాండము 2:24 => కాబటిట్ పురుషుడు తన తండిర్ని తన తలిల్ని విడిచి తన భారయ్ను 

హతుత్కొనును; వారు ఏక శరీరమైయుందురు. 

ఆదికాండము 24:54 => అతడును అతనితోకూడ నునన్ మనుషుయ్లును అనన్పానములు పుచుచ్కొని 

అకక్డ ఆ రాతిర్యంతయు నుండిరి. ఉదయమున వారు లేచినపుప్డు అతడు నా యజమానునియొదద్కు 

ననున్ పంపించుడని చెపప్గా 

ఆదికాండము 29:24 => మరియు లాబాను తన దాసియైన జిలాప్ను తన కుమారెత్యైన లేయాకు 

దాసిగా ఇచెచ్ను. 

ఆదికాండము 31:27 => నీవు నాకు చెపప్క రహసయ్ముగా పారిపోయి ననున్ మోసపుచిచ్తివేల? 

సంభర్మముతోను పాటలతోను మదె ద్లతోను సితారాలతోను నినున్ సాగనంపుదునే. 

నిరగ్మకాండము 18:27 => తరువాత మోషే తన మామను పంపివేయగా అతడు తన సవ్దేశమునకు 

వెళె ల్ను. 

వచనము 60 

వారు రిబాక్తో మా సహోదరీ, నీవు వేలవేలకు తలిల్వగుదువు గాక, నీ సంతతివారు తమ పగవారి 

గవినిని సావ్ధీనపరచుకొందురు గాక అని ఆమెను దీవింపగా 
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ఆదికాండము 1:28 => దేవుడు వారిని ఆశీరవ్దించెను; ఎటల్నగా మీరు ఫలించి అభివృదిధ్పొంది 

విసత్రించి భూమిని నిండించి దానిని లోపరచుకొనుడి; సముదర్పు చేపలను ఆకాశ పకుష్లను 

భూమిమీద పార్కు పర్తి జీవిని ఏలుడని దేవుడు వారితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 9:1 => మరియు దేవుడు నోవహును అతని కుమారులను ఆశీరవ్దించి మీరు ఫలించి 

అభివృదిధ్పొంది భూమిని నింపుడి. 

ఆదికాండము 14:19 => అపుప్డతడు అబార్మును ఆశీరవ్దించి ఆకాశమునకు భూమికిని 

సృషిట్కరత్యును సరోవ్నన్తుడునైన దేవునివలన అబార్ము ఆశీరవ్దింపబడును గాక అనియు, 

ఆదికాండము 17:16 => నేనామెను ఆశీరవ్దించి ఆమెవలన నీకు కుమారుని కలుగజేసెదను; 

నేనామెను ఆశీరవ్దించెదను; ఆమె జనములకు తలిల్యై యుండును; జనముల రాజులు ఆమెవలన 

కలుగుదురని అబార్హాముతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 28:3 => సరవ్శకిత్గల దేవుడు నినున్ ఆశీరవ్దించి నీవు అనేక జనములగునటుల్ నీకు 

సంతానాభివృదిధ్ కలుగజేసి నినున్ విసత్రింపజేసి నీవు పరవాసివైన దేశమును, అనగా దేవుడు 

అబార్హామునకిచిచ్న దేశమును నీవు సావ్సథ్య్ముగా చేసికొనునటుల్ 

ఆదికాండము 48:15 => అతడు యోసేపును దీవించి నా పితరులైన అబార్హాము ఇసాస్కులు 

ఎవనియెదుట నడుచుచుండిరో ఆ దేవుడు, నేను పుటిట్నది మొదలుకొని నేటివరకును ఎవడు ననున్ 

పోషించెనో ఆ దేవుడు, 

ఆదికాండము 48:16 => అనగా సమసత్మైన కీడులలోనుండి ననున్ తపిప్ంచిన దూత యీ పిలల్లను 

ఆశీరవ్దించును గాక; నా పేరును అబార్హాము ఇసాస్కులను నా పితరుల పేరును వారికి పెటట్బడును 

గాక; భూమియందు వారు బహుగా విసత్రించుదురు గాక అని చెపెప్ను 

ఆదికాండము 48:20 => ఆ దినమందు అతడు వారిని దీవించి ఎఫార్యిము వలెను మనషే ష్ వలెను 

దేవుడు నినున్ చేయును గాకని ఇశార్యేలీయులు నీ పేరు చెపిప్ దీవించెదరనెను. ఆలాగు అతడు 

మనషే ష్కంటె ఎఫార్యిమును ముందుగా ఉంచెను. 
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రూతు 4:11 => అందుకు పురదావ్రముననుండిన పర్జలందరును పెదద్లును మేము సాకుష్లము, 

యెహోవా నీ యింటికి వచిచ్న ఆ సతరీని ఇశార్యేలీయుల వంశమును వరిధ్లల్జేసిన రాహేలును పోలిన 

దానిగాను లేయాను పోలిన దానిగాను చేయును గాక; 

రూతు 4:12 => ఎఫార్తాలో నీవు కేష్మాభివృదిధ్ కలిగినవాడవై బేతెల్హేములో నీవు ఖాయ్తి నొందుదువు 

గాక; యెహోవా యీ యౌవనురాలివలన నీకు దయచేయు సంతానమును నీ కుటుంబమును తామారు 

యూదాకు కనిన పెరెసు కుటుంబమువలె నుండును గాక అనిరి. 

దానియేలు 7:10 => అగిన్వంటి పర్వాహము ఆయనయొదద్నుండి పర్వహించుచుండెను. వేవేలకొలది 

ఆయనకు పరిచారకులుండిరి; కోటల్కొలది మనుషుయ్లు ఆయన యెదుట నిలిచిరి, తీరుప్తీరుచ్టకై 

గర్ంథములు తెరువబడెను. 

ఆదికాండము 22:17 => నేను నినున్ ఆశీరవ్దించి ఆకాశ నక్షతర్ములవలెను సముదర్తీరమందలి 

యిసుకవలెను నీ సంతానమును నిశచ్యముగా విసత్రింపచేసెదను; నీ సంతతివారు తమ శతుర్వుల 

గవిని సావ్ధీనపరచుకొందురు. 

లేవీయకాండము 25:46 => మీ తరువాత మీ సంతతివారికి సావ్సథ్య్ముగా ఉండునటుల్ మీరు 

ఇటిట్వారిని సవ్తంతిర్ంచుకొనవచుచ్ను; వారు శాశవ్తముగా మీకు దాసులగుదురు కాని, 

ఇశార్యేలీయులైన మీరు సహోదరులు గనుక ఒకనిచేత ఒకడు కఠినసేవ చేయించుకొనకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:19 => అతని తలిదండుర్లు అతని పటుట్కొని ఊరి గవినియొదద్ 

కూరుచ్ండు పెదద్లయొదద్కు అతని తీసికొనివచిచ్ 

ఆదికాండము 22:23 => ఆ యెనిమిదిమందిని మిలాక్ అబార్హాము సహోదరుడగు నాహోరునకు 

కనెను. 

ఆదికాండము 24:29 => రిబాక్కు లాబానను నొక సహోదరుడుండెను. అపుప్డు లాబాను ఆ 

బావిదగగ్ర వెలుపటనునన్ ఆ మనుషుయ్నియొదద్కు పరుగెతిత్కొనిపోయెను. 

ఆదికాండము 24:50 => లాబానును బెతూయేలును ఇది యెహోవావలన కలిగిన కారయ్ము; మేమైతే 

అవునని గాని కాదని గాని చెపప్జాలము; 
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ఆదికాండము 24:59 => కాబటిట్ వారు తమ సహోదరియైన రిబాక్ను ఆమె దాదిని అబార్హాము 

సేవకుని అతనితో వచిచ్న మనుషుయ్లను సాగనంపినపుప్డు 

ఆదికాండము 25:23 => రెండు జనములు నీ గరభ్ములో కలవు. రెండు జనపదములు నీ 

కడుపులోనుండి పర్తేయ్కముగా వచుచ్ను. ఒక జనపదము కంటె ఒక జనపదము బలిషట్మై యుండును. 

పెదద్వాడు చినన్వానికి దాసుడగును అనెను.  

ఆదికాండము 27:4 => నేను చావక మునుపు నినున్ నేను ఆశీరవ్దించునటుల్ నాకిషట్మైన రుచిగల 

భోజయ్ములను సిదధ్పరచి నేను తినుటకై నాయొదద్కు తెమమ్ని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 31:27 => నీవు నాకు చెపప్క రహసయ్ముగా పారిపోయి ననున్ మోసపుచిచ్తివేల? 

సంభర్మముతోను పాటలతోను మదె ద్లతోను సితారాలతోను నినున్ సాగనంపుదునే. 

ఆదికాండము 31:55 => తెలల్వారినపుప్డు లాబాను లేచి తన కుమారులను తన కుమారెత్లను 

ముదుద్పెటుట్కొని వారిని దీవించి బయలుదేరి తన ఊరికి వెళి ల్ పోయెను. 

సంఖాయ్కాండము 6:23 => మీరు ఇశార్యేలీయులను ఈలాగు దీవింపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 10:36 => అది నిలిచినపుప్డు అతడు యెహోవా, ఇశార్యేలు వేవేల మధయ్కు 

మరల రమమ్నెను. 

నాయ్యాధిపతులు 20:10 => ఇశార్యేలీయులలో జరిగిన వెఱిఱ్తనము విషయమై పగతీరుచ్కొనుటకు 

వెళుల్వారికొరకు ఆహారము తెచుచ్టకై మనము ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములనిన్టిలో నూటికి పదిమంది 

మనుషుయ్లను, వెయియ్ంటికి నూరుమందిని, పదివేలకు వెయియ్మందిని ఏరప్రచుకొందము రండని 

చెపుప్కొనిరి. 

కీరత్నలు 127:3 => కుమారులు యెహోవా అనుగర్హించు సావ్సథ్య్ము గరభ్ఫలము ఆయన యిచుచ్ 

బహుమానమే 

సామెతలు 5:16 => నీ ఊటలు బయటికి చెదరిపోదగునా? వీధులలో అవి నీటి కాలువగా 

పారదగునా? 
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యిరిమ్యా 29:6 => పెండిల్ండుల్ చేసికొని కుమారులను కుమారెత్లను కనుడి, అకక్డ ఏమియు మీకు 

తకుక్వలేకుండ అభివృదిధ్పొందుటకై వారు కుమారులను కుమారెత్లను కనునటుల్ మీ కుమారులకు 

పెండిల్ండుల్ చేయుడి, మీ కుమారెత్లకు పురుషులను సంపాదించుడి. 

వచనము 61 

రిబాక్యు ఆమె పనికతెత్లును లేచి ఒంటెలనెకిక్ ఆ మనుషుయ్ని వెంబడివెళి ల్రి. అటుల్ ఆ సేవకుడు 

రిబాక్ను తోడుకొనిపోయెను.  

ఆదికాండము 31:34 => రాహేలు ఆ విగర్హములను తీసికొని ఒంటె సామగిర్లో పెటిట్ వాటిమీద 

కూరుచ్ండెను. కాగా లాబాను ఆ గుడారమందంతటను తడవి చూచినపప్టికిని అవి దొరకలేదు. 

1 సమూయేలు 30:17 => దావీదు సంగతిని గర్హించి సంధయ్వేళ మొదలుకొని మరునాటి 

సాయంతర్మువరకు వారిని హతము చేయుచుండగా, ఒంటెలమీద ఎకిక్ పారిపోయిన నాలుగువందల 

మంది యౌవనులు తపప్ తపిప్ంచుకొనినవాడు ఒకడును లేకపోయెను. 

ఎసేత్రు 8:10 => రాజైన అహషేవ్రోషు పేరట తాకీదులు మొరెద్కై వార్యించి రాజు ఉంగరముతో 

ముదిర్ంచి గుఱ ఱ్ములమీద, అనగా రాజనగరు పనికి పెంచబడిన బీజాశవ్ములమీద అంచెగాండర్ 

నెకిక్ంచి ఆ తాకీదులను వారిచేత పంపెను. 

ఎసేత్రు 8:14 => రాజనగరు పనికి పెంచబడిన బీజాశవ్ములమీద నెకిక్న అంచెగాండుర్ రాజు 

మాటవలన పేర్రేపింపబడి అతివేగముగా బయలుదేరిరి. ఆ తాకీదు షూషను కోటలో ఇయయ్బడెను. 

ఆదికాండము 2:24 => కాబటిట్ పురుషుడు తన తండిర్ని తన తలిల్ని విడిచి తన భారయ్ను 

హతుత్కొనును; వారు ఏక శరీరమైయుందురు. 

కీరత్నలు 45:10 => కుమారీ, ఆలకించుము ఆలోచించి చెవియొగుగ్ము నీ సవ్జనమును నీ తండిర్ 

యింటిని మరువుము 

ఆదికాండము 31:17 => యాకోబు లేచి తన కుమారులను తన భారయ్లను ఒంటెలమీద నెకిక్ంచి 

1 సమూయేలు 25:42 => తవ్రగా లేచి గారద్భముమీద ఎకిక్ తన వెనుక నడచుచునన్ అయిదుగురు 

పనికతెత్లతో కూడ దావీదు పంపిన దూతలవెంబడి రాగా దావీదు ఆమెను పెండిల్ చేసికొనెను. 
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వచనము 62 

ఇసాస్కు బెయేర  లహాయిరోయి మారగ్మున వచిచ్ దకిష్ణ దేశమందు కాపురముండెను. 

ఆదికాండము 16:14 => అందుచేత ఆ నీటి బుగగ్కు బెయేర  లహాయిరోయి అను పేరు పెటట్బడెను. 

అది కాదేషుకును బెరెదుకును మధయ్నునన్ది. 

ఆదికాండము 25:11 => అబార్హాము మృతిబొందిన తరువాత దేవుడు అతని కుమారుడగు 

ఇసాస్కును ఆశీరవ్దించెను; అపుప్డు ఇసాస్కు బేయేర  లహాయిరోయి దగగ్ర కాపురముండెను. 

ఆదికాండము 12:9 => అబార్ము ఇంకా పర్యాణము చేయుచు దకిష్ణ దికుక్కు వెళె ల్ను. 

ఆదికాండము 20:1 => అకక్డనుండి అబార్హాము దకిష్ణ దేశమునకు తరిల్పోయి కాదేషుకును 

షూరుకును మధయ్ పర్దేశములో నివసించి గెరారులో కొనాన్ళుల్ ఉండెను. 

1 సమూయేలు 30:1 => దావీదును అతని జనులును మూడవ దినమందు సికల్గునకు వచిచ్రి; 

అంతలో అమాలేకీయులు దండెతిత్ దకిష్ణ దేశముమీదను సికల్గుమీదను పడి, కొటిట్ దానిని తగులబెటిట్, 

వచనము 63 

సాయంకాలమున ఇసాస్కు పొలములో ధాయ్నింప బయలువెళి ల్ కనున్లెతిత్ చూచినపుప్డు ఒంటెలు 

వచుచ్చుండెను, 

యెహోషువ 1:8 => ఈ ధరమ్శాసత్రగర్ంథమును నీవు బోధింపక తపిప్పోకూడదు. దానిలో వార్యబడిన 

వాటనిన్టి పర్కారము చేయుటకు నీవు జాగర్తత్పడునటుల్ దివారాతర్ము దాని ధాయ్నించిన యెడల నీ 

మారగ్మును వరిధ్లల్జేసికొని చకక్గా పర్వరిత్ంచెదవు. 

కీరత్నలు 1:2 => యెహోవా ధరమ్శాసత్రమునందు ఆనందించుచు దివారాతర్ము దానిని ధాయ్నించువాడు 

ధనుయ్డు. 

కీరత్నలు 77:11 => యెహోవా చేసిన కారయ్ములను, పూరవ్ము జరిగిన నీ ఆశచ్రయ్కారయ్ములను నేను 

మనసుస్నకు తెచుచ్కొందును 
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కీరత్నలు 77:12 => నీ కారయ్మంతయు నేను ధాయ్నించుకొందును నీ కిర్యలను నేను 

ధాయ్నించుకొందును. 

కీరత్నలు 104:34 => ఆయననుగూరిచ్న నా ధాయ్నము ఆయనకు ఇంపుగా నుండునుగాక నేను 

యెహోవాయందు సంతోషించెదను. 

కీరత్నలు 119:15 => నీ ఆజఞ్లను నేను ధాయ్నించెదను నీ తోర్వలను మనిన్ంచెదను. 

కీరత్నలు 139:17 => దేవా, నీ తలంపులు నా కెంత పిర్యమైనవి వాటి మొతత్మెంత గొపప్ది. 

కీరత్నలు 139:18 => వాటిని లెకిక్ంచెద ననుకొంటినా అవి యిసుక కంటెను లెకక్కు 

ఎకుక్వైయునన్వి నేను మేలొక్ంటినా యింకను నీయొదద్నేయుందును.  

కీరత్నలు 143:5 => పూరవ్దినములు జాఞ్పకము చేసికొనుచునాన్ను నీ కిర్యలనిన్యు 

ధాయ్నించుచునాన్ను. నేను నీచేతుల పని యోచించుచునాన్ను  

కీరత్నలు 143:6 => నీ తటుట్ నా చేతులు చాపుచునాన్ను ఎండిపోయిన భూమివలె నా పార్ణము 

నీకొరకు ఆశపడుచునన్ది. 

వచనము 64 

రిబాక్ కనున్లెతిత్ ఇసాస్కును చూచి ఒంటెమీదనుండి దిగి 

యెహోషువ 15:18 => మరియు ఆమె తన పెనిమిటి యింటికి వచిచ్నపుప్డు తన తండిర్ని ఒక 

పొలము అడుగుమని అతనిని పేర్రేపించెను. ఆమె గాడిదను దిగగా కాలేబు ఆమెను చూచి నీకేమి 

కావలెనని ఆమె నడిగెను. 

నాయ్యాధిపతులు 1:14 => ఆమె తన పెనిమిటి యింట పర్వేశించినపుప్డు తన తండిర్ని ఒక పొలము 

అడుగుటకు అతనిని పేర్రేపించెను. ఆమె గాడిదను దిగగా కాలేబు నీకేమి కావలెనని యడిగెను 

1 కొరిందీయులకు 11:10 => ఇందువలన దేవదూతలనుబటిట్ అధికార సూచన సతరీకి తలమీద 

ఉండవలెను. 

వచనము 65 
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మనలనెదురొక్నుటకు పొలములో నడుచుచునన్ ఆ మనుషుయ్డెవరని దాసుని నడుగగా అతడు ఇతడు 

నా యజమానుడని చెపెప్ను గనుక ఆమె ముసుకు వేసికొనెను.  

ఆదికాండము 20:16 => మరియు అతడు శారాతో ఇదిగో నీ అనన్కు నేను వెయియ్ 

రూపాయలిచిచ్యునాన్ను. ఇది నీయొదద్ నునన్ వారందరి దృషిట్కి పార్యశిచ్తత్ముగా నుండుటకై యిది నీ 

పక్షముగా ఇచిచ్యునాన్ను. ఈ విషయమంతటిలో నీకు నాయ్యము తీరిపోయినదనెను. 

1 కొరిందీయులకు 11:5 => ఏ సతరీ తలమీద ముసుకు వేసికొనక పార్రథ్న చేయునో లేక పర్వచించునో, 

ఆ సతరీ తన తలను అవమానపరచును; ఏలయనగా అది ఆమెకు కౌష్రము చేయబడినటుట్గానే 

యుండును. 

1 కొరిందీయులకు 11:6 => సతరీ ముసుకు వేసికొననియెడల ఆమె తలవెండుర్కలు 

కతిత్రించుకొనవలెను. కతిత్రించుకొనుటయైనను కౌష్రము చేయించుకొనుటయైనను సతరీ కవమానమైతే 

ఆమె ముసుకు వేసికొనవలెను. 

1 కొరిందీయులకు 11:10 => ఇందువలన దేవదూతలనుబటిట్ అధికార సూచన సతరీకి తలమీద 

ఉండవలెను. 

1 తిమోతి 2:9 => మరియు సతరీలును అణుకువయు సవ్సథ్బుదిధ్యు గలవారై యుండి, తగుమాతర్పు 

వసత్రములచేతనేగాని జడలతోనైనను బంగారముతోనైనను ముతయ్ములతోనైనను మిగుల వెలగల 

వసత్రములతోనైనను అలంకరించుకొనక, 

ఆదికాండము 29:23 => రాతిర్వేళ తన కుమారెత్యైన లేయాను అతనియొదద్కు తీసికొని పోగా 

యాకోబు ఆమెను కూడెను. 

యెషయా 3:23 => చేతి అదద్ములను సనన్పునారతో చేసిన ముసుకులను పాగాలను శాలువులను 

తీసివేయును.  

వచనము 66 

అపుప్డా దాసుడు తాను చేసిన కారయ్ములనిన్యు ఇసాస్కుతో వివరించి చెపెప్ను. 
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మారుక్ 6:30 => అంతట అపొసత్లులు యేసునొదద్కు కూడివచిచ్ తాము చేసినవనిన్యు 

బోధించినవనిన్యు ఆయనకు తెలియజేసిరి. 

వచనము 67 

ఇసాస్కు తలిల్యైన శారా గుడారములోనికి ఆమెను తీసికొనిపోయెను. అటుల్ అతడు రిబాక్ను 

పరిగర్హింపగా ఆమె అతనికి భారయ్ ఆయెను; అతడు ఆమెను పేర్మించెను. అపుప్డు ఇసాస్కు తన తలిల్ 

విషయమై దుఃఖనివారణ పొందెను. 

ఆదికాండము 18:6 => అబార్హాము గుడారములోనునన్ శారాయొదద్కు తవ్రగా వెళి ల్ నీవు తవ్రపడి 

మూడు మానికల మెతత్నిపిండి తెచిచ్ పిసికి రొటెట్లు చేయుమని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 18:9 => వారతనితో నీ భారయ్యైన శారా ఎకక్డనునన్దని అడుగగా అతడు అదిగో 

గుడారములో నునన్దని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 18:10 => అందుకాయన మీదటికి ఈ కాలమున నీయొదద్కు నిశచ్యముగా మరల 

వచెచ్దను. అపప్డు నీ భారయ్యైన శారాకు ఒక కుమారుడు కలుగునని చెపెప్ను. శారా ఆయన వెనుక 

నుండిన గుడారపు దావ్రమందు వినుచుండెను 

పరమగీతము 8:2 => నేను నీకు మారగ్దరిశ్నౌదును నా తలిల్యింట చేరుచ్దును నీవు నాకు 

ఉపదేశము చెపుప్దువు సంభార సమిమ్ళిత దార్కాష్రసమును నా దాడిమఫల రసమును నేను నీకితుత్ను.  

యెషయా 54:1 => గొడార్లా, పిలల్లు కననిదానా, జయగీతమెతుత్ము పర్సవవేదన పడనిదానా, 

జయకీరత్న నెతిత్ ఆనందపడుము సంసారిపిలల్లకంటె విడువబడినదాని పిలల్లు విసాత్రమగుదురని 

యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

యెషయా 54:2 => నీ గుడారపు సథ్లమును విశాలపరచుము నీ నివాససథ్లముల తెరలు 

నిరాటంకముగ సాగనిముమ్, నీ తార్ళల్ను పొడుగుచేయుము నీ మేకులను దిగగొటుట్ము. 

యెషయా 54:3 => కుడివైపునకును ఎడమవైపునకును నీవు వాయ్పించెదవు నీ సంతానము 

అనయ్జనముల దేశమును సావ్ధీనపరచుకొనును పాడైన పటట్ణములను నివాస సథ్లములుగా చేయును. 
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యెషయా 54:4 => భయపడకుము నీవు సిగుగ్పడనకక్రలేదు అవమానమును తలంచకుము నీవు 

లజజ్పడనకక్రలేదు, నీవు నీ బాలయ్కాలపు సిగుగ్ను మరచుదువు నీ వైధవయ్పు నిందను ఇకమీదట 

జాఞ్పకము చేసికొనవు. 

యెషయా 54:5 => నినున్ సృషిట్ంచినవాడు నీకు భరత్యైయునాన్డు సైనయ్ములకధిపతియగు 

యెహోవా అని ఆయనకు పేరు. ఇశార్యేలుయొకక్ పరిశుదధ్ దేవుడు నీకు విమోచకుడు 

సరవ్లోకమునకు దేవుడని ఆయనకు పేరు.  

ఆదికాండము 2:22 => తరువాత దేవుడైన యెహోవా తాను ఆదామునుండి తీసిన పర్కక్టెముకను 

సతరీనిగా నిరిమ్ంచి ఆమెను ఆదాము నొదద్కు తీసికొనివచెచ్ను. 

ఆదికాండము 2:23 => అపుప్డు ఆదాము ఇటల్నెను నా యెముకలలో ఒక యెముక నా 

మాంసములో మాంసము ఇది నరునిలోనుండి తీయబడెను గనుక నారి అనబడును. 

ఆదికాండము 2:24 => కాబటిట్ పురుషుడు తన తండిర్ని తన తలిల్ని విడిచి తన భారయ్ను 

హతుత్కొనును; వారు ఏక శరీరమైయుందురు. 

2 కొరిందీయులకు 11:1 => కొంచెమవివేకముగా నేను మాటలాడినను మీరు సహింపవలెనని 

కోరుచునాన్ను, ననున్గూరిచ్ మీరేలాగైనను సహించుడి. 

2 కొరిందీయులకు 11:2 => దేవాసకిత్తో మీయెడల ఆసకిత్ కలిగియునాన్ను; ఎందుకనగా 

పవితుర్రాలైన కనయ్కనుగా ఒకక్డే పురుషునికి, అనగా కీర్సుత్కు సమరిప్ంపవలెనని, మిముమ్ను 

పర్ధానము చేసితిని గాని, 

ఎఫెసీయులకు 5:22 => సతరీలారా, పర్భువునకువలె మీ సొంత పురుషులకు లోబడియుండుడి. 

ఎఫెసీయులకు 5:23 => కీర్సుత్ సంఘమునకు శిరసైస్ యునన్లాగున పురుషుడు భారయ్కు 

శిరసైస్యునాన్డు. కీర్సేత్ శరీరమునకు రక్షకుడైయునాన్డు. 

ఎఫెసీయులకు 5:24 => సంఘము కీర్సుత్నకు లోబడినటుట్గా భారయ్లు కూడ పర్తి విషయములోను 

తమ పురుషులకు లోబడవలెను. 

ఎఫెసీయులకు 5:25 => పురుషులారా, మీరును మీ భారయ్లను పేర్మించుడి. అటువలె కీర్సుత్కూడ 

సంఘమును పేర్మించి,  
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ఎఫెసీయులకు 5:26 => అది కళంకమైనను ముడతయైనను అటిట్ది మరి ఏదైనను లేక, 

పరిశుదధ్మైనదిగాను,  

ఎఫెసీయులకు 5:27 => నిరోద్షమైనదిగాను మహిమగల సంఘముగాను ఆయన తనయెదుట దానిని 

నిలువబెటుట్కొనవలెనని, వాకయ్ముతో ఉదకసాన్నముచేత దానిని పవితర్పరచి, పరిశుదధ్పరచుటకై 

దానికొరకు తనున్ తాను అపప్గించుకొనెను. 

ఎఫెసీయులకు 5:28 => అటువలెనే పురుషులు కూడ తమ సొంత శరీరములనువలె తమ భారయ్లను 

పేర్మింపబదుధ్లై యునాన్రు. తన భారయ్ను పేర్మించువాడు తనున్ పేర్మించుకొనుచునాన్డు. 

ఎఫెసీయులకు 5:29 => తన శరీరమును దేవ్షించినవాడెవడును లేడు గాని పర్తివాడును దానిని 

పోషించి సంరకిష్ంచుకొనును. 

ఎఫెసీయులకు 5:30 => మనము కీర్సుత్ శరీరమునకు అవయవములమై యునాన్ము గనుక అలాగే 

కీర్సుత్కూడ సంఘమును పోషించి సంరకిష్ంచుచునాన్డు. 

ఎఫెసీయులకు 5:31 => ఈ హేతువుచేత పురుషుడు తన తండిర్ని తలిల్ని విడిచి తన భారయ్ను 

హతుత్కొనును; వారిదద్రును ఏకశరీరమగుదురు. 

ఎఫెసీయులకు 5 :32 => ఈ మరమ్ము గొపప్ది ; అయితే నేను కీర్సుత్నుగూరిచ్యు 

సంఘమునుగూరిచ్యు చెపుప్చునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 5:33 => మెటుట్కు మీలో పర్తి పురుషుడును తననువలె తన భారయ్ను పేర్మింపవలెను, 

భారయ్యైతే తన భరత్యందు భయము కలిగి యుండునటుల్ చూచుకొనవలెను. 

ఆదికాండము 37:35 => అతని కుమారులందరును అతని కుమారెత్లందరును అతనిని ఓదారుచ్టకు 

యతన్ము చేసిరి; అయితే అతడు ఓదారుప్ పొందనొలల్క నేను అంగలారుచ్చు మృతుల లోకమునకు నా 

కుమారునియొదద్కు వెళేల్దనని చెపిప్ అతని తండిర్ అతని కోసము ఏడెచ్ను 

ఆదికాండము 38:12 => చాలా దినములైన తరువాత షూయ కుమారెత్యైన యూదా భారయ్ 

చనిపోయెను. తరువాత యూదా దుఃఖనివారణ పొంది, అదులాల్మీయుడైన హీరా అను తన 

సేన్హితునితో తిమాన్తునకు తన గొఱ ఱ్ల బొచుచ్ కతిత్రించు వారియొదద్కు వెళె ల్ను 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 4:13 => సహోదరులారా, నిరీక్షణ లేని యితరులవలె మీరు దుఃఖపడకుండు 

నిమితత్ము, నిదిర్ంచుచునన్ వారినిగూరిచ్ మీకు తెలియకుండుట మాకిషట్ములేదు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:15 => మేము పర్భువు మాటనుబటిట్ మీతో చెపుప్నదేమనగా, పర్భువు 

రాకడవరకు సజీవులమై నిలిచియుండు మనము నిదిర్ంచినవారికంటె ముందుగా ఆయన సనిన్ధి 

చేరము. 

ఆదికాండము 22:23 => ఆ యెనిమిదిమందిని మిలాక్ అబార్హాము సహోదరుడగు నాహోరునకు 

కనెను. 

ఆదికాండము 24:28 => అంతట ఆ చినన్ది పరుగెతిత్కొనిపోయి యీ మాటలు తన తలిల్ 

యింటివారికి తెలిపెను. 

ఆదికాండము 25:20 => ఇసాస్కు పదద్నరాములో నివసించు సిరియావాడైన బెతూయేలు 

కుమారెత్యును సిరియావాడైన లాబాను సహోదరియునైన రిబాక్ను పెండిల్ చేసికొనన్పుప్డు నలుబది 

సంవతస్రములవాడు. 

ఆదికాండము 29:20 => యాకోబు రాహేలు కోసము ఏడు సంవతస్రములు కొలువు చేసెను. 

అయినను అతడు ఆమెను పేర్మించుటవలన అవి అతనికి కొదిద్ దినములుగా తోచెను. 

ఆదికాండము 31:33 => లాబాను యాకోబు గుడారములోనికి లేయా గుడారములోనికి ఇదద్రి 

దాసీల గుడారములలోనికి వెళె ల్ను గాని అతని కేమియు దొరకలేదు. తరువాత అతడు లేయా 

గుడారములో నుండి బయలుదేరి రాహేలు గుడారములోనికి వెళె ల్ను. 

2 సమూయేలు 13:39 => రాజైన దావీదు అమోన్ను మరణమాయెననుకొని అతనినిగూరిచ్ 

యోదారుప్ నొందినవాడై అబా ష్లోమును పటుట్కొనవలెననన్ ఆలోచన మానెను. 

కీరత్నలు 35:14 => అతడు నాకు చెలికాడైనటుట్ను సహోదరుడైనటుట్ను నేను నడుచుకొంటిని తన తలిల్ 

మృతినొందినందున దుఃఖవసత్రములు ధరించువానివలె కుర్ంగుచుంటిని.  

సామెతలు 18:22 => భారయ్ దొరికినవానికి మేలు దొరికెను అటిట్వాడు యెహోవావలన అనుగర్హము 

పొందినవాడు. 
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ఎఫెసీయులకు 5:25 => పురుషులారా, మీరును మీ భారయ్లను పేర్మించుడి. అటువలె కీర్సుత్కూడ 

సంఘమును పేర్మించి,  

కొలొసస్యులకు 3:19 => భరత్లారా, మీ భారయ్లను పేర్మించుడి, వారిని నిషు ఠ్రపెటట్కుడి. 

Page  of 1694 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

 

ఆదికాండము 

అధాయ్యము 25	

తెలుగు రిఫరెనస్ బైబిలు 
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వచనము 1 

అబార్హాము మరల ఒక సతరీని వివాహము చేసికొనెను, ఆమె పేరు కెతూరా. 

ఆదికాండము 23:1 => శారా జీవించిన కాలము, అనగా శారా బర్దికిన యేండుల్ నూట 

ఇరువదియేడు. 

ఆదికాండము 23:2 => శారా కనాను దేశమందలి హెబోర్నను కిరయ్తరాబ్లో మృతిబొందెను; 

అపుప్డు అబార్హాము శారా నిమితత్ము అంగలారుచ్టకును ఆమెనుగూరిచ్ యేడుచ్టకును వచెచ్ను. 

ఆదికాండము 28:1 => ఇసాస్కు యాకోబును పిలిపించి నీవు కనాను కుమారెత్లలో ఎవతెను 

వివాహము చేసికొనకూడదు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:32 => అబార్హాముయొకక్ ఉపపతిన్యైన కెతూరా కనిన కుమారులు 

ఎవరనగా జిమార్ను యొకాష్ను మెదాను మిదాయ్ను ఇషాబ్కు షూవహు. యొకాష్ను కుమారులు 

షేబదాను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:33 => మిదాయ్ను కుమారులు, ఏయిఫా ఏఫెరు హనోకు అబీదా ఎలాద్యా; 

వీరందరును కెతూరాకు పుటిట్న కుమారులు. 

ఆదికాండము 13:16 => మరియు నీ సంతానమును భూమిమీద నుండు రేణువులవలె విసత్రింప 

చేసెదను; ఎటల్నగా ఒకడు భూమిమీద నుండు రేణువులను లెకిక్ంప గలిగినయెడల నీ సంతానమును 

కూడ లెకిక్ంపవచుచ్ను. 

ఆదికాండము 17:4 => నీవు అనేక జనములకు తండిర్వగుదువు. 

ఆదికాండము 25:6 => అబార్హాము తన ఉపపతున్ల కుమారులకు బహుమానములిచిచ్, తాను 

సజీవుడై యుండగానే తన కుమారుడగు ఇసాస్కు నొదద్నుండి తూరుప్తటుట్గా తూరుప్దేశమునకు వారిని 

పంపివేసెను. 

ఆదికాండము 30:4 => తన దాసియైన బిలాహ్ను అతనికి భారయ్గా ఇచెచ్ను. యాకోబు ఆమెతో పోగా 
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ఆదికాండము 37:25 => వారు భోజనముచేయ కూరుచ్ండి, కనున్లెతిత్ చూడగా ఐగుపుత్నకు తీసికొని 

పోవుటకు గుగిగ్లము మసత్కియు బోళమును మోయుచునన్ ఒంటెలతో ఇషామ్యేలీయులైన మారగ్సుథ్లు 

గిలాదునుండి వచుచ్చుండిరి. 

ఆదికాండము 37:36 => మిదాయ్నీయులు ఐగుపుత్నకు అతని తీసికొనిపోయి, ఫరోయొకక్ 

ఉదోయ్గసుథ్డును రాజ సంరక్షక సేనాధిపతియునైన పోతీఫరునకు అతనిని అమిమ్ వేసిరి. 

సంఖాయ్కాండము 31:2 => తరువాత నీవు నీ సవ్జనులయొదద్కు చేరచ్బడుదువని మోషేకు 

సెలవియయ్గా 

హబకూక్కు 3:7 => కూషీయుల డేరాలలో ఉపదర్వము కలుగగా నేను చూచితిని మిదాయ్ను దేశసుథ్ల 

డేరాల తెరలు గజగజ వణకెను. 

రోమీయులకు 4:17 => తాను విశవ్సించిన దేవుని యెదుట, అనగా మృతులను సజీవులనుగా 

చేయువాడును, లేనివాటిని ఉనన్టుట్గానే పిలుచువాడునైన దేవుని యెదుట, అతడు మనకందరికి 

తండిర్యై యునాన్డు ఇందునుగూరిచ్ నినున్ అనేక జనములకు తండిర్నిగా నియమించితిని అని 

వార్యబడియునన్ది. 

వచనము 2 

ఆమె అతనికి జిమార్ను, యొకాష్ను, మెదాను, మిదాయ్ను, ఇషాబ్కు, షూవహు అనువారిని కనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:32 => అబార్హాముయొకక్ ఉపపతిన్యైన కెతూరా కనిన కుమారులు 

ఎవరనగా జిమార్ను యొకాష్ను మెదాను మిదాయ్ను ఇషాబ్కు షూవహు. యొకాష్ను కుమారులు 

షేబదాను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:33 => మిదాయ్ను కుమారులు, ఏయిఫా ఏఫెరు హనోకు అబీదా ఎలాద్యా; 

వీరందరును కెతూరాకు పుటిట్న కుమారులు. 

యిరిమ్యా 25:25 => జిమీ రాజులందరును ఏలాము రాజులందరును మాదీయుల రాజులందరును 

ఆదికాండము 36:35 => హుషాము చనిపోయిన తరువాత మోయాబు దేశమందు మిదాయ్నును 

కొటిట్వేసిన బదదు కుమారుడైన హదదు అతనికి పర్తిగా రాజాయెను. అతని ఊరి పేరు అవీతు. 
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ఆదికాండము 37:28 => మిదాయ్నీయులైన వరత్కులు ఆ మీదుగా వెళుల్చుండగా, వారు ఆ 

గుంటలోనుండి యోసేపును పైకి తీసి ఆ ఇషామ్యేలీయులకు ఇరువది తులముల వెండికి అతనిని 

అమిమ్వేసిరి. వారు యోసేపును ఐగుపుత్నకు తీసికొనిపోయిరి. 

ఆదికాండము 37:36 => మిదాయ్నీయులు ఐగుపుత్నకు అతని తీసికొనిపోయి, ఫరోయొకక్ 

ఉదోయ్గసుథ్డును రాజ సంరక్షక సేనాధిపతియునైన పోతీఫరునకు అతనిని అమిమ్ వేసిరి. 

నిరగ్మకాండము 2:15 => ఫరో ఆ సంగతి విని మోషేను చంపచూచెను గాని, మోషే ఫరో 

యెదుటనుండి పారిపోయి మిదాయ్ను దేశములో నిలిచిపోయి యొక బావియొదద్ కూరుచ్ండెను. 

నిరగ్మకాండము 2:16 => మిదాయ్ను యాజకునికి ఏడుగురు కుమారెత్లుండిరి. వారు వచిచ్ తమ 

తండిర్ మందకు పెటుట్టకు నీళుల్ చేది తొటల్ను నింపుచుండగా 

నిరగ్మకాండము 18:1 => దేవుడు మోషేకును తన పర్జలైన ఇశార్యేలీయులకును చేసినదంతయు, 

యెహోవా ఇశార్యేలీయులను ఐగుపుత్నుండి వెలుపలికి రపిప్ంచిన సంగతియు, మిదాయ్ను 

యాజకుడును మోషే మామయునైన యితోర్ వినినపుప్డు 

నిరగ్మకాండము 18:2 => మోషే మామయైన ఆ యితోర్ తనయొదద్కు పంపబడిన మోషే భారయ్యైన 

సిపోప్రాను ఆమె యిదద్రి కుమారులను తోడుకొనివచెచ్ను. 

నిరగ్మకాండము 18:3 => అతడు అనయ్దేశములో నేను పరదేశిననుకొని వారిలో ఒకనికి గేరో ష్ము 

అని పేరు పెటెట్ను. 

నిరగ్మకాండము 18:4 => నా తండిర్ దేవుడు నాకు సహాయమై ఫరో కతిత్వాతనుండి ననున్ 

తపిప్ంచెననుకొని రెండవవానికి ఎలీయెజెరని పేరు పెటెట్ను. 

సంఖాయ్కాండము 22:4 => మోయాబీయులు మిదాయ్ను పెదద్లతో ఎదుద్ బీటి పచిచ్కను నాకివేయునటుల్ 

ఈ జనసమూహము మన చుటుట్ ఉనన్ది యావతుత్ను ఇపుప్డు నాకివేయుననిరి. ఆ కాలమందు 

సిపోప్రు కుమారుడైన బాలాకు మోయాబీయులకు రాజు. 

సంఖాయ్కాండము 25:17 => వారు తంతర్ములుచేసి పెయోరు సంతతిలోను,  

సంఖాయ్కాండము 25:18 => తెగులు దినమందు పెయోరు విషయములో చంపబడిన తమ 

సహోదరియు మిదాయ్నీయుల అధిపతి కుమారెత్యునైన కొజీబ్ సంగతిలోను, మిముమ్ను మోసపుచిచ్రి. 
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సంఖాయ్కాండము 31:2 => తరువాత నీవు నీ సవ్జనులయొదద్కు చేరచ్బడుదువని మోషేకు 

సెలవియయ్గా 

సంఖాయ్కాండము 31:8 => చంపబడిన యితరులుగాక మిదాయ్ను రాజులను, అనగా మిదాయ్ను 

అయిదుగురు రాజులైన ఎవీని, రేకెమును, సూరును, హూరును, రేబను చంపిరి. బెయోరు 

కుమారుడైన బిలామును ఖడగ్ముతో చంపిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 6:1 => ఇశార్యేలీయులు యెహోవా దృషిట్కి దోషులైనందున యెహోవా యేడేండుల్ 

వారిని మిదాయ్నీయుల కపప్గించెను. 

నాయ్యాధిపతులు 8:35 => మరియు వారు గిదోయ్నను యెరుబబ్యలు ఇశార్యేలీయులకు చేసిన 

ఉపకారమంతయు మరచి అతని యింటివారికి ఉపకారము చేయకపోయిరి. 

యోబు 2:11 => తేమానీయుడైన ఎలీఫజు, షూహీయుడైన బిలద్దు నయమాతీయుడైన జోఫరు అను 

యోబు ముగుగ్రు సేన్హితులు అతనికి సంభవించిన ఆపదలనిన్టినిగూరిచ్ వినిన వారై, అతనితో కలిసి 

దుఃఖించుటకును అతనిని ఓదారుచ్టకును పోవలెనని ఆలోచించుకొని తమ తమ సథ్లములను 

విడిచివచిచ్రి. 

1 రాజులు 11:18 => వారు మిదాయ్ను దేశములోనుండి బయలుదేరి పారాను దేశమునకు వచిచ్, 

పారాను దేశమునుండి కొందరిని తోడుకొని ఐగుపుత్లోనికి ఐగుపుత్రాజగు ఫరోనొదద్కు రాగా, ఈ రాజు 

అతనికి ఇలుల్ను భూమియు ఇచిచ్ ఆహారము నిరణ్యించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:46 => హుషాము చనిపోయిన తరువాత మోయాబు దేశమున 

మిదాయ్నీయులను హతముచేసిన బెదెదు కుమారుడైన హదదు అతనికి బదులుగా రాజాయెను; ఇతని 

పటట్ణము పేరు అవీతు. 

యిరిమ్యా 25:24 => అరబిదేశపు రాజులందరును అరణయ్ములో నివసించు మిశిర్తజనముల 

రాజులందరును 

వచనము 3 
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యొకాష్ను షేబను దెదానును కనెను. అషూష్రీయులు లెతూషీయులు లెయుమీయులు అనువారు ఆ 

దెదాను సంతతివారు. 

1 రాజులు 10:1 => షేబదేశపు రాణి యెహోవా నామమును గూరిచ్యు, సొలొమోనునకు కలిగిన 

కీరిత్ని గూరిచ్యు విని, గూఢారథ్ముగల మాటలచేత అతనిని శోధించుటకై వచెచ్ను. 

యోబు 6:19 => సమూహముగా పర్యాణము చేయు తేమా వరత్కులు వాటిని వెదకుదురు షేబ 

వరత్కులు వాటికొరకు కనిపెటుట్దురు. 

కీరత్నలు 72:10 => తరీష్షు రాజులు దీవ్పముల రాజులు కపప్ము చెలిల్ంచెదరు షేబ రాజులును సెబా 

రాజులును కానుకలు తీసికొనివచెచ్దరు.  

యిరిమ్యా 25:23 => దదానీయులును తేమానీయులును బూజీయులును గడ డ్పుపర్కక్లను 

కతిత్రించుకొనువారందరును 

యిరిమ్యా 49:8 => ఏశావును విమరిశ్ంచుచు నేనతనికి కషట్కాలము రపిప్ంచుచునాన్ను; 

దదానీయులారా, పారిపోవుడి వెనుకకు మళుల్డి బహులోతున దాగుకొనుడి. 

యెహెజేక్లు 25:13 => ఎదోముమీద నా చెయియ్చాపి, మనుషుయ్లేమి పశువులేమి దానిలో 

నుండకుండ నేను సమసత్మును నిరూమ్లము చేయుదును, తేమాను పటట్ణము మొదలుకొని నేను దాని 

పాడుచేయుదును, దదానువరకు జనులందరును ఖడగ్ముచేత కూలుదురు. 

యెహెజేక్లు 27:20 => దదానువారు విచితర్మైన పనిగల చౌకపు తుండుల్ తీసికొని అముమ్దురు. 

2 సమూయేలు 2:9 => గిలాదువారిమీదను ఆషేరీయులమీదను యెజెర్యేలుమీదను 

ఎఫార్యిమీయులమీదను బెనాయ్మీనీయులమీదను ఇశార్యేలు వారిమీదను రాజుగా అతనికి 

పటాట్భిషేకము చేసెను. 

యెహెజేక్లు 27:6 => బాషానుయొకక్ సింధూరమార్నుచేత నీ కోలలు చేయుదురు, కితీత్యుల 

దీవ్పములనుండి వచిచ్న గుంజుమార్నునకు దంతపు చెకక్డపుపని పొదిగి నీకు పీటలు చేయుదురు. 

ఆదికాండము 10:28 => ఓబాలును అబీమాయెలును షేబను 
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2 దినవృతాత్ంతములు 9:1 => షేబదేశపు రాణి సొలొమోనునుగూరిచ్న పర్సిదిధ్ని వినినపుప్డు 

గూఢమైన పర్శన్లచేత సొలొమోనును శోధింపవలెనని కోరి, మికిక్లి గొపప్ పరివారమును 

వెంటబెటుట్కొని, గంధవరగ్ములను విసాత్రము బంగారమును రతన్ములను ఒంటెలమీద ఎకిక్ంచుకొని 

యెరూషలేమునకు వచెచ్ను. ఆమె సొలొమోనునొదద్కు వచిచ్ తన మనసుస్లోని విషయములనిన్టిని 

గురించి అతనితో మాటలాడెను. 

యోబు 1:15 => ఖడగ్ముతో పనివారిని హతముచేసిరి. జరిగినది నీకు తెలియజేయుటకు నేనొకక్డనే 

తపిప్ంచుకొని వచిచ్యునాన్ననెను. 

కీరత్నలు 83:8 => అషూష్రు దేశసుథ్లు వారితో కలిసియునాన్రు లోతు వంశసుథ్లకు వారు సహాయము 

చేయుచునాన్రు.(సెలా.) 

యెషయా 21:13 => అరేబియానుగూరిచ్న దేవోకిత్ దెదానీయులైన సారథ్వాహులారా, 

సాయంకాలమున మీరు అరబి యెడారిలో దిగవలెను. 

యెషయా 60:6 => ఒంటెల సమూహము మిదాయ్ను ఏయిఫాల లేత ఒంటెలును నీ దేశముమీద 

వాయ్పించును వారందరు షేబనుండి వచెచ్దరు బంగారమును ధూపదర్వయ్మును తీసికొనివచెచ్దరు 

యెహోవా సోత్తర్ములను పర్కటించెదరు.  

యెహెజేక్లు 27:15 => దదానువారును నీతో వరత్క వాయ్పారము చేయుదురు, చాల దీవ్పముల 

వరత్కములు నీ వశముననునన్వి; వరత్కులు దంతమును కోవిదారు మార్నును ఇచిచ్ నీ సరకులు 

కొనుకొక్ందురు.  

యెహెజేక్లు 27:23 => హారానువారును కనేన్వారును ఏదెను వారును షేబ వరత్కులును అషూష్రు 

వరత్కులును కిలమ్దు వరత్కులును నీతో వరత్కము చేయుదురు. 

వచనము 4 

ఏయిఫా ఏఫెరు హనోకు అబీదా ఎలాద్యా అనువారు ఆ మిదాయ్ను సంతతివారు. 
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యెషయా 60:6 => ఒంటెల సమూహము మిదాయ్ను ఏయిఫాల లేత ఒంటెలును నీ దేశముమీద 

వాయ్పించును వారందరు షేబనుండి వచెచ్దరు బంగారమును ధూపదర్వయ్మును తీసికొనివచెచ్దరు 

యెహోవా సోత్తర్ములను పర్కటించెదరు.  

నిరగ్మకాండము 2:15 => ఫరో ఆ సంగతి విని మోషేను చంపచూచెను గాని, మోషే ఫరో 

యెదుటనుండి పారిపోయి మిదాయ్ను దేశములో నిలిచిపోయి యొక బావియొదద్ కూరుచ్ండెను. 

1 రాజులు 11:18 => వారు మిదాయ్ను దేశములోనుండి బయలుదేరి పారాను దేశమునకు వచిచ్, 

పారాను దేశమునుండి కొందరిని తోడుకొని ఐగుపుత్లోనికి ఐగుపుత్రాజగు ఫరోనొదద్కు రాగా, ఈ రాజు 

అతనికి ఇలుల్ను భూమియు ఇచిచ్ ఆహారము నిరణ్యించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:3 => ఇశార్యేలునకు జేయ్షు ఠ్డుగా పుటిట్న రూబేను కుమారులెవరనగా 

హనోకు పలుల్ హెసోర్ను కరీమ్. 

వచనము 5 

వీరందరు కెతూరా సంతతివారు. అబార్హాము తనకు కలిగినది యావతుత్ ఇసాస్కుకిచెచ్ను. 

ఆదికాండము 21:10 => ఈ దాసిని దీని కుమారుని వెళల్గొటుట్ము; ఈ దాసి కుమారుడు నా 

కుమారుడైన ఇసాస్కుతో వారసుడై యుండడని అబార్హాముతో అనెను. 

ఆదికాండము 21:11 => అతని కుమారునిబటిట్ ఆ మాట అబార్హామునకు మికిక్లి దుఃఖము 

కలుగజేసెను. 

ఆదికాండము 21:12 => అయితే దేవుడు ఈ చినన్వానిబటిట్యు నీ దాసినిబటిట్యు నీవు 

దుఃఖపడవదుద్. శారా నీతో చెపుప్ పర్తి విషయములో ఆమె మాట వినుము; ఇసాస్కువలన అయినదియే 

నీ సంతానమనబడును. 

ఆదికాండము 24:36 => నా యజమానుని భారయ్యైన శారా వృదాధ్పయ్ములో నా యజమానునికి 

కుమారుని కనెను; నా యజమానుడు తనకు కలిగినది యావతుత్ను అతనికిచిచ్యునాన్డు; 
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కీరత్నలు 68:18 => నీవు ఆరోహణమైతివి పటట్బడినవారిని చెరపటుట్కొనిపోతివి మనుషుయ్లచేత నీవు 

కానుకలు తీసికొనియునాన్వు. యెహోవా అను దేవుడు అకక్డ నివసించునటుల్ విశావ్సఘాతకులచేత 

సహితము నీవు కానుకలు తీసికొనియునాన్వు.  

మతత్యి 11:27 => సమసత్మును నా తండిర్చేత నా కపప్గింపబడియునన్ది. తండిర్గాక యెవడును 

కుమారుని ఎరుగడు; కుమారుడు గాకను, కుమారుడెవనికి ఆయనను బయలుపరచ నుదేద్శించునో 

వాడుగాకను మరి ఎవడును తండిర్ని ఎరుగడు. 

మతత్యి 28:18 => అయితే యేసు వారియొదద్కు వచిచ్ పరలోకమందును భూమిమీదను నాకు 

సరావ్ధికారము ఇయయ్బడియునన్ది. 

యోహాను 3:35 => తండిర్ కుమారుని పేర్మించుచునాన్డు. గనుక ఆయన చేతికి సమసత్ము 

అపప్గించియునాన్డు. 

యోహాను 17:2 => నీ కుమారుడు నినున్ మహిమపరచునటుల్ నీ కుమారుని మహిమపరచుము. నీవు 

నీ కుమారునికిచిచ్న వారికందరికిని ఆయన నితయ్జీవము అనుగర్హించునటుల్ సరవ్శరీరులమీదను 

ఆయనకు అధికారమిచిచ్తివి. 

రోమీయులకు 8:17 => మనము పిలల్లమైతే వారసులము, అనగా దేవుని వారసులము; కీర్సుత్తో 

కూడ మహిమపొందుటకు ఆయనతో శర్మపడినయెడల, కీర్సుత్తోడి వారసులము.  

రోమీయులకు 8:32 => తన సొంతకుమారుని అనుగర్హించుటకు వెనుకతీయక మన అందరికొరకు 

ఆయనను అపప్గించినవాడు ఆయనతో పాటు సమసత్మును మనకెందుకు అనుగర్హింపడు? 

రోమీయులకు 9:7 => అబార్హాము సంతానమైనంత మాతర్ముచేత అందరును పిలల్లు కారు గాని 

ఇసాస్కువలల్నైనది నీ సంతానము అనబడును, 

రోమీయులకు 9:8 => అనగా శరీరసంబంధులైన పిలల్లు దేవుని పిలల్లు కారు గాని వాగాద్న 

సంబంధులైన పిలల్లు సంతానమని యెంచబడుదురు. 

రోమీయులకు 9:9 => వాగాద్నరూపమైన వాకయ్మిదే మీదటికి ఈ సమయమునకు వచెచ్దను; అపుప్డు 

శారాకు కుమారుడు కలుగును. 
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1 కొరిందీయులకు 3:21 => కాబటిట్ యెవడును మనుషుయ్లయందు అతిశయింపకూడదు; 

సమసత్మును మీవి. 

1 కొరిందీయులకు 3:22 => పౌలైనను అపొలోల్యైనను, కేఫాయైనను, లోకమైనను, జీవమైనను, 

మరణమైనను, పర్సుత్తమందునన్వియైనను రాబోవునవియైనను సమసత్మును మీవే. 

1 కొరిందీయులకు 3:23 => మీరు కీర్సుత్ వారు; కీర్సుత్ దేవునివాడు. 

గలతీయులకు 3:29 => మీరు కీర్సుత్ సంబంధులైతే ఆ పక్షమందు అబార్హాముయొకక్ 

సంతానమైయుండి వాగాద్న పర్కారము వారసులైయునాన్రు. 

గలతీయులకు 4:28 => సహోదరులారా, మనమును ఇసాస్కువలె వాగాద్నమునుబటిట్ పుటిట్న 

కుమారులమై యునాన్ము. 

కొలొసస్యులకు 1:19 => ఆయన యందు సరవ్సంపూరణ్త నివసింపవలెననియు, 

హెబీర్యులకు 1:2 => ఈ దినముల అంతమందు కుమారుని దావ్రా మనతో మాటలాడెను. ఆయన 

ఆ కుమారుని సమసత్మునకును వారసునిగా నియమించెను. ఆయన దావ్రా పర్పంచములను 

నిరిమ్ంచెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:17 => దేవ్షింపబడినదాని కుమారునికి తండిర్ తన ఆసిత్ అంతటిలో 

రెటిట్ంపు భాగమిచిచ్ వానినే జేయ్షు ఠ్నిగా ఎంచవలెను. వీడు వాని బలపార్రంభము గనుక 

జేయ్షఠ్తావ్ధికారము వీనిదే. 

2 సమూయేలు 5:13 => దావీదు హెబోర్నునుండి వచిచ్న తరువాత యెరూషలేములోనుండి యింక 

అనేకమైన ఉపపతున్లను భారయ్లను చేసికొనగా దావీదునకు ఇంకను పెకుక్మంది కుమారులును 

కుమారెత్లును పుటిట్రి 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:48 => కాలేబు ఉపపతిన్యైన మయకా షెబెరును తిరహ్నాను కనెను. 

యెహెజేక్లు 46:16 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా అధిపతి తన కుమారులలో 

ఎవనికైనను భూమి ఇచిచ్నయెడల అది యతని కుమారునికి సావ్సథ్య్మైనందున అతని 

కుమారులదగును. అది వారసతవ్మువలన వచిచ్న దానివంటి సావ్సథ్య్ము. 
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వచనము 6 

అబార్హాము తన ఉపపతున్ల కుమారులకు బహుమానములిచిచ్, తాను సజీవుడై యుండగానే తన 

కుమారుడగు ఇసాస్కు నొదద్నుండి తూరుప్తటుట్గా తూరుప్దేశమునకు వారిని పంపివేసెను. 

ఆదికాండము 25:1 => అబార్హాము మరల ఒక సతరీని వివాహము చేసికొనెను, ఆమె పేరు కెతూరా. 

ఆదికాండము 16:3 => కాబటిట్ అబార్ము కనాను దేశములో పదియేండుల్ కాపురమునన్ తరువాత 

అబార్ము భారయ్యైన శారయి తన దాసియైన హాగరను ఐగుపీత్యురాలిని తీసికొని తన పెనిమిటియైన 

అబార్మునకు భారయ్గా ఉండునటుల్ అతనికిచెచ్ను. 

ఆదికాండము 30:4 => తన దాసియైన బిలాహ్ను అతనికి భారయ్గా ఇచెచ్ను. యాకోబు ఆమెతో పోగా 

ఆదికాండము 30:9 => లేయా తనకు కానుపు ఉడుగుట చూచి తన దాసియైన జిలాప్ను తీసికొని 

యాకోబునకు ఆమెను భారయ్గా ఇచెచ్ను. 

ఆదికాండము 32:22 => ఆ రాతిర్ అతడు లేచి తన యిదద్రు భారయ్లను తన యిదద్రు దాసీలను తన 

పదకొండుమంది పిలల్లను తీసికొని యబోబ్కు రేవు దాటిపోయెను. 

ఆదికాండము 35:22 => ఇశార్యేలు ఆ దేశములో నివసించుచునన్పుప్డు రూబేను వెళి ల్ తన తండిర్ 

ఉపపతిన్యైన బిలాహ్తో శయనించెను; ఆ సంగతి ఇశార్యేలునకు వినబడెను. 

నాయ్యాధిపతులు 19:1 => ఇశార్యేలీయులకు రాజులేని దినములలో లేవీయుడైన యొకడు 

ఎఫార్యిమీయుల మనయ్పు ఉతత్రభాగమున పరదేశిగా నివసించుచుండెను. అతడు యూదా 

బేతెల్హేములోనుండి ఒక సతరీని తనకు ఉపపతిన్గా తెచుచ్కొనగా 

నాయ్యాధిపతులు 19:2 => అతని ఉపపతిన్ అతనిని విడిచి ఒకనితో వయ్భిచరించి యూదా 

బేతెల్హేములోని తన తండిర్ యింటికి పోయి అకక్డ నాలుగు నెలలుండెను. 

నాయ్యాధిపతులు 19:4 => ఆ చినన్దాని తండిర్యగు అతని మామ వెళల్నియయ్నందున అతడు 

మూడు దినములు అతనియొదద్ నుండెను గనుక వారు అనన్పానములు పుచుచ్కొనుచు అకక్డ నిలిచిరి. 
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కీరత్నలు 17:14 => లోకుల చేతిలోనుండి ఈ జీవితకాలములోనే తమ పాలు పొందిన యీ లోకుల 

చేతిలోనుండి నీ హసత్బలముచేత ననున్ రకిష్ంపుము. నీవు నీ దానములతో వారి కడుపు నింపుచునాన్వు 

వారు కుమారులు కలిగి తృపిత్నొందుదురు తమ ఆసిత్ని తమ పిలల్లకు విడచిపెటుట్దురు. 

కీరత్నలు 17:15 => నేనైతే నీతిగలవాడనై నీ ముఖదరశ్నము చేసెదను నేను మేలొక్నునపుప్డు నీ 

సవ్రూపదరశ్నముతో నా ఆశను తీరుచ్కొందును. 

మతత్యి 5:45 => ఆయన చెడ డ్వారి మీదను మంచివారి మీదను తన సూరుయ్ని ఉదయింపజేసి, 

నీతిమంతుల మీదను, అనీతిమంతుల మీదను వరష్ము కురిపించుచునాన్డు. 

లూకా 11:11 => మీలో తండిర్యైనవాడు తన కుమారుడు చేపనడిగితే చేపకు పర్తిగా 

పామునిచుచ్నా? గుడుడ్నడిగితే తేలు నిచుచ్నా? 

లూకా 11:12 => కాబటిట్ మీరు చెడ డ్వారైయుండియు, మీ పిలల్లకు మంచి యీవులనియయ్ 

నెరిగియుండగా 

లూకా 11:13 => పరలోకమందునన్ మీ తండిర్ తనున్ అడుగువారికి పరిశుదాధ్తమ్ను ఎంతో 

నిశచ్యముగా అనుగర్హించుననెను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:17 => అయినను ఆయన ఆకాశమునుండి మీకు వరష్మును, 

ఫలవంతములైన రుతువులను దయచేయుచు, ఆహారము ననుగర్హించుచు, ఉలాల్సముతో మీ 

హృదయములను నింపుచు, మేలుచేయుట చేత తనున్గూరిచ్ సాక్షయ్ము లేకుండ చేయలేదని బిగగ్రగా 

చెపిప్రి 

ఆదికాండము 21:14 => కాబటిట్ తెలల్వారినపుప్డు అబార్హాము లేచి ఆహారమును నీళల్ తితిత్ని తీసికొని 

ఆ పిలల్వానితోకూడ హాగరునకు అపప్గించి ఆమె భుజము మీద వాటిని పెటిట్ ఆమెను పంపివేసెను. 

ఆమె వెళి ల్ బెయేరె ష్బా అరణయ్ములో ఇటు అటు తిరుగుచుండెను.  

నాయ్యాధిపతులు 6:3 => ఇశార్యేలీయులు వితత్నములు వితిత్న తరువాత మిదాయ్నీయులును 

అమాలేకీయులును తూరుప్ననుండు వారును తమ పశువులను గుడారములను తీసికొని మిడతల 

దండంత విసాత్రముగా వారిమీదికి వచిచ్ 
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యోబు 1:1 => ఊజు దేశమునందు యోబు అను ఒక మనుషుయ్డుండెను. అతడు 

యథారథ్వరత్నుడును , నాయ్యవంతుడునై దేవునియందు భయభకుత్లు కలిగి చెడుతనము 

విసరిజ్ంచినవాడు. 

యోబు 1:3 => అతనికి ఏడువేల గొఱ ఱ్లును మూడువేల ఒంటెలును ఐదువందల జతల యెడుల్ను 

ఐదువందల ఆడు గాడిదలును కలిగి, బహుమంది పనివారును అతనికి ఆసిత్గా నుండెను గనుక 

తూరుప్ దికుక్ జనులందరిలో అతడే గొపప్వాడుగా నుండెను. 

ఆదికాండము 21:10 => ఈ దాసిని దీని కుమారుని వెళల్గొటుట్ము; ఈ దాసి కుమారుడు నా 

కుమారుడైన ఇసాస్కుతో వారసుడై యుండడని అబార్హాముతో అనెను. 

ఆదికాండము 22:24 => మరియు రయూమా అను అతని, ఉపపతిన్యు తెబహును, గహమును 

తహషును మయకాను కనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:17 => దేవ్షింపబడినదాని కుమారునికి తండిర్ తన ఆసిత్ అంతటిలో 

రెటిట్ంపు భాగమిచిచ్ వానినే జేయ్షు ఠ్నిగా ఎంచవలెను. వీడు వాని బలపార్రంభము గనుక 

జేయ్షఠ్తావ్ధికారము వీనిదే. 

2 సమూయేలు 5:13 => దావీదు హెబోర్నునుండి వచిచ్న తరువాత యెరూషలేములోనుండి యింక 

అనేకమైన ఉపపతున్లను భారయ్లను చేసికొనగా దావీదునకు ఇంకను పెకుక్మంది కుమారులును 

కుమారెత్లును పుటిట్రి 

1 రాజులు 4:30 => గనుక సొలొమోనునకు కలిగిన జాఞ్నము తూరుప్దేశసుథ్ల జాఞ్నముకంటెను 

ఐగుపీత్యుల జాఞ్నమంతటి కంటెను అధికమై యుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:48 => కాలేబు ఉపపతిన్యైన మయకా షెబెరును తిరహ్నాను కనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 8:8 => వారిని పంపివేసిన తరువాత షహరయీము మోయాబు దేశమందు 

హుషీము బయరా అను తన భారయ్లయందు కనిన పిలల్లుగాక 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:23 => అతడు మంచి మెలకువగలవాడై తన కుమారులలో 

శేషించినవారిని యూదా బెనాయ్మీను సంబంధములైన ఆ యా పర్దేశములలోని ఆ యా 
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పార్కారపురములయందు అధిపతులుగా నియమించి వారికి విసాత్రమైన సొతుత్ ఇచిచ్ వారికి పెండిల్ండుల్ 

చేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 21:3 => వారి తండిర్ వెండి బంగారములను బహుమానములుగా పర్శసత్ 

వసుత్వులనేకములను యూదా దేశములో పార్కారముగల పటట్ణములను వారికిచెచ్ను; అయితే 

యెహోరాము జేయ్షు ఠ్డు గనుక అతనికి రాజయ్మును ఇచెచ్ను. 

యిరిమ్యా 49:28 => బబులోను రాజైన నెబుకదెర్జరు కొటిట్న కేదారును గూరిచ్యు హాసోరు 

రాజయ్ములనుగూరిచ్యు యెహోవా సెలవిచిచ్నమాట లేచి కేదారునకు వెళుల్డి తూరుప్దేశసుథ్లను 

దోచుకొనుడి.  

యెహెజేక్లు 46:16 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా అధిపతి తన కుమారులలో 

ఎవనికైనను భూమి ఇచిచ్నయెడల అది యతని కుమారునికి సావ్సథ్య్మైనందున అతని 

కుమారులదగును. అది వారసతవ్మువలన వచిచ్న దానివంటి సావ్సథ్య్ము. 

మతత్యి 2:1 => రాజైన హేరోదు దినములయందు యూదయ దేశపు బేతెల్హేములో యేసు పుటిట్న 

పిమమ్ట ఇదిగో తూరుప్ దేశపు జాఞ్నులు యెరూషలేమునకు వచిచ్ 

వచనము 7 

అబార్హాము బర్దికిన సంవతస్రములు నూట డెబబ్దియైదు. 

ఆదికాండము 12:4 => యెహోవా అతనితో చెపిప్న పర్కారము అబార్ము వెళె ల్ను. లోతు అతనితో 

కూడ వెళె ల్ను. అబార్ము హారాను నుండి బయలుదేరినపుప్డు డెబబ్ది యైదేండల్ యీడు గలవాడు. 

ఆదికాండము 15:15 => నీవు కేష్మముగా నీ పితరులయొదద్కు పోయెదవు; మంచి వృదాధ్పయ్మందు 

పాతిపెటట్బడుదువు. 

ఆదికాండము 25:8 => అబార్హాము నిండు వృదాధ్పయ్మునకు వచిచ్నవాడై మంచి ముసలితనమున 

పార్ణము విడిచి మృతిబొంది తన పితరులయొదద్కు చేరచ్బడెను. 

ఆదికాండము 25:17 => ఇషామ్యేలు బర్దికిన సంవతస్రములు నూట ముపప్దియేడు. అపుప్డతడు 

పార్ణము విడిచి మృతిబొంది తన పితరులయొదద్కు చేరచ్బడెను. 
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ఆదికాండము 35:28 => ఇసాస్కు బర్దికిన దినములు నూట ఎనుబది సంవతస్రములు. 

ఆదికాండము 35:29 => ఇసాస్కు కాలము నిండిన వృదుధ్డై పార్ణము విడిచి మృతిబొంది తన 

పితరులయొదద్కు చేరచ్బడెను. అతని కుమారులైన ఏశావు యాకోబులు అతని పాతిపెటిట్రి. 

ఆదికాండము 47:9 => యాకోబు నేను యాతర్చేసిన సంవతస్రములు నూట ముపప్ది, నేను 

జీవించిన సంవతస్రములు కొంచెము గాను దుఃఖసహితమైనవిగా ఉనన్వి. అవి నా పితరులు 

యాతర్చేసిన దినములలో వారు జీవించిన సంవతస్రములనిన్ కాలేదని ఫరోతో చెపిప్ 

2 సమూయేలు 19:32 => బరిజ్లల్యి యెనుబది సంవతస్రముల వయసుస్కలిగి బహు ముసలివాడై 

యుండెను. అతడు అధిక ఐశవ్రయ్వంతుడు గనుక రాజు మహనయీములో నుండగా అతనికి భోజన 

పదారథ్ములను పంపించుచు వచెచ్ను. 

యోబు 42:16 => అటుతరువాత యోబు నూట నలువది సంవతస్రములు బర్దికి, తన 

కుమారులను కుమారుల కుమారులను నాలుగు తరములవరకు చూచెను. పిమమ్ట యోబు కాలము 

నిండిన వృదుధ్డై మృతినొందెను. 

వచనము 8 

అబార్హాము నిండు వృదాధ్పయ్మునకు వచిచ్నవాడై మంచి ముసలితనమున పార్ణము విడిచి మృతిబొంది 

తన పితరులయొదద్కు చేరచ్బడెను. 

ఆదికాండము 25:17 => ఇషామ్యేలు బర్దికిన సంవతస్రములు నూట ముపప్దియేడు. అపుప్డతడు 

పార్ణము విడిచి మృతిబొంది తన పితరులయొదద్కు చేరచ్బడెను. 

ఆదికాండము 35:18 => ఆమె మృతిబొందెను; పార్ణము పోవుచుండగా ఆమె అతని పేరు బెనోని 

అనెను; అతని తండిర్ అతనికి బెనాయ్మీను అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 49:33 => యాకోబు తన కుమారుల కాజాఞ్పించుట చాలించి మంచముమీద తన 

కాళుల్ ముడుచుకొని పార్ణము విడిచి తన సవ్జనులయొదద్కు చేరచ్బడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:5 => అననీయ యీ మాటలు వినుచునే పడి పార్ణము విడువగా వినిన 

వారికందరికిని మిగుల భయము కలిగెను; 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:10 => వెంటనే ఆమె అతని పాదములయొదద్ పడి పార్ణము విడిచెను. ఆ 

పడుచువారు, లోపలికి వచిచ్, ఆమె చనిపోయినది చూచి, ఆమెను మోసికొనిపోయి, ఆమె 

పెనిమిటియొదద్ పాతిపెటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:23 => అతడు దేవుని మహిమపరచనందున వెంటనే పర్భువు దూత 

అతని మొతెత్ను గనుక పురుగులు పడి పార్ణము విడిచెను. 

ఆదికాండము 15:15 => నీవు కేష్మముగా నీ పితరులయొదద్కు పోయెదవు; మంచి వృదాధ్పయ్మందు 

పాతిపెటట్బడుదువు. 

ఆదికాండము 35:28 => ఇసాస్కు బర్దికిన దినములు నూట ఎనుబది సంవతస్రములు. 

ఆదికాండము 35:29 => ఇసాస్కు కాలము నిండిన వృదుధ్డై పార్ణము విడిచి మృతిబొంది తన 

పితరులయొదద్కు చేరచ్బడెను. అతని కుమారులైన ఏశావు యాకోబులు అతని పాతిపెటిట్రి. 

ఆదికాండము 47:8 => ఫరో నీవు జీవించిన సంవతస్రములెనిన్ అని యాకోబు నడిగినందుకు 

ఆదికాండము 47:9 => యాకోబు నేను యాతర్చేసిన సంవతస్రములు నూట ముపప్ది, నేను 

జీవించిన సంవతస్రములు కొంచెము గాను దుఃఖసహితమైనవిగా ఉనన్వి. అవి నా పితరులు 

యాతర్చేసిన దినములలో వారు జీవించిన సంవతస్రములనిన్ కాలేదని ఫరోతో చెపిప్ 

ఆదికాండము 49:29 => తరువాత అతడు వారి కాజాఞ్పించుచు ఇటల్నెను నేను నా సవ్జనులయొదద్కు 

చేరచ్బడుచునాన్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 8:32 => యోవాషు కుమారుడైన గిదోయ్ను మహా వృదుధ్డై చనిపోయి 

అబీయెజీర్యుల ఒఫార్లోనునన్ తన తండిర్యైన యోవాషు సమాధిలో పాతిపెటట్బడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:28 => అతడు వృదాధ్పయ్ము వచిచ్నవాడై ఐశవ్రయ్ పర్భావములు కలిగి, 

మంచి ముదిమిలో మరణమొందెను. అతని తరువాత అతని కుమారుడైన సొలొమోను అతనికి 

మారుగా రాజాయెను. 

యోబు 5:26 => వాటి కాలమున ధానయ్పుపనలు ఇలుల్ చేరునటుల్ పూరణ్వయసుస్గలవాడవై నీవు 

సమాధికి చేరెదవు. 

యోబు 42:17 => పిమమ్ట యోబు కాలము నిండిన వృదుధ్డై మృతినొందెను  
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సామెతలు 20:29 => యౌవనసుథ్ల బలము వారికి అలంకారము తలనెరపు వృదుధ్లకు సౌందరయ్ము 

యిరిమ్యా 6:11 => కావున నేను యెహోవా కోర్ధముతో నిండియునాన్ను, దానిని అణచుకొని 

అణచుకొని నేను విసికియునాన్ను, ఒకడు తపప్కుండ వీధిలోనునన్ పసిపిలల్లమీదను యౌవనుల 

గుంపుమీదను దాని కుమమ్రింపవలసి వచెచ్ను, భారాయ్ భరత్లును వయసుస్ మీరినవారును వృదుధ్లును 

పటుట్కొనబడెదరు. 

ఆదికాండము 25:7 => అబార్హాము బర్దికిన సంవతస్రములు నూట డెబబ్దియైదు. 

ఆదికాండము 35:29 => ఇసాస్కు కాలము నిండిన వృదుధ్డై పార్ణము విడిచి మృతిబొంది తన 

పితరులయొదద్కు చేరచ్బడెను. అతని కుమారులైన ఏశావు యాకోబులు అతని పాతిపెటిట్రి. 

ఆదికాండము 49:33 => యాకోబు తన కుమారుల కాజాఞ్పించుట చాలించి మంచముమీద తన 

కాళుల్ ముడుచుకొని పార్ణము విడిచి తన సవ్జనులయొదద్కు చేరచ్బడెను. 

సంఖాయ్కాండము 20:24 => అహరోను తన పితరులతో చేరచ్బడును; ఏలయనగా మెరీబా నీళల్యొదద్ 

మీరు నా మాట వినక నామీద తిరుగుబాటు చేసితిరి గనుక నేను ఇశార్యేలీయులకు ఇచిచ్న 

దేశమందు అతడు పర్వేశింపడు. 

సంఖాయ్కాండము 27:13 => నీవు దాని చూచిన తరువాత నీ సహోదరుడైన అహరోను చేరచ్బడినటుల్ 

నీవును నీ సవ్జనులలో చేరచ్బడుదువు.  

నాయ్యాధిపతులు 2:10 => ఆ తరమువారందరు తమ పితరులయొదద్కు చేరబ్బడిరి. వారి తరువాత 

యెహోవానైనను ఆయన ఇశార్యేలీయుల కొరకు చేసిన కారయ్ములనైనను ఎరుగని తరమొకటి పుటట్గా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:36 => దావీదు దేవుని సంకలప్ము చొపుప్న తన తరమువారికి సేవచేసి 

నిదిర్ంచి, 

నిరగ్మకాండము 23:26 => కడుపు దిగబడునదియు గొడుడ్దియు నీ దేశములోను ఉండదు. నీ 

దినముల లెకక్ సంపూరిత్ చేసెదను.  

సంఖాయ్కాండము 31:2 => తరువాత నీవు నీ సవ్జనులయొదద్కు చేరచ్బడుదువని మోషేకు 

సెలవియయ్గా 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 31:16 => యెహోవా మోషేతో యిటల్నెను ఇదిగో నీవు నీ పితరులతో 

పండుకొనబోవుచునాన్వు. ఈ జనులు లేచి, యెవరి దేశమున తాము చేరి వారినడుమ నుందురో ఆ 

జనులమధయ్ను వయ్భిచారులై, ఆ అనుయ్ల దేవతల వెంట వెళి ల్ ననున్ విడిచి, నేను వారితో చేసిన 

నిబంధనను మీరుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:50 => నీ సహోదరుడైన అహరోను హోరు కొండమీద మృతిబొంది తన 

సవ్జనులయొదద్కు చేరినటుల్ నీవు ఎకక్బోవుచునన్ కొండమీద మృతిబొంది నీ సవ్జనులయొదద్కు 

చేరుదువు. 

యెహోషువ 23:1 => చుటుట్నునన్ వారి శతుర్వులలో ఎవరును వారిమీదికి రాకుండ యెహోవా 

ఇశార్యేలీయులకు నెమమ్ది కలుగజేసినమీదట అనేక దినములైన తరువాత యెహోషువ బహు 

సంవతస్రములుగల వృదుధ్డాయెను. 

2 రాజులు 22:20 => నేను నినున్ నీ పితరులయొదద్ చేరుచ్దును; నీవు నెమమ్ది నొందినవాడవై 

సమాధికి చేరచ్బడుదువు. నేను ఈ సథ్లముమీదికి రపిప్ంపబోవు కీడును నీవు నీ కనున్లతో చూడనే 

చూడవు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. అంతట వారు ఈ వరత్మానమును రాజునొదద్కు తెచిచ్రి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:1 => దావీదు ఏండుల్ నిండిన వృదుధ్డాయెను గనుక అతడు తన 

కుమారుడైన సొలొమోనును ఇశార్యేలీయుల మీద రాజుగా నియమించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:15 => యెహోయాదా దినములు గడచిన వృదుధ్డై చనిపోయెను; అతడు 

చనిపోయినపుప్డు నూట ముపప్ది ఏండల్వాడు. 

యోబు 41:32 => అది తాను నడచిన తోర్వను తన వెనుక పర్కాశింపజేయును చూచినవారికి 

సముదర్ము నెరసిన వెండుర్కలుగా తోచును. 

కీరత్నలు 91:16 => దీరాఘ్యువుచేత అతనిని తృపిత్పరచెదను నా రక్షణ అతనికి చూపించెదను. 

పర్సంగి 3:20 => సమసత్ము ఒకక్ సథ్లమునకే పోవును; సమసత్ము మంటిలోనుండి పుటెట్ను, 

సమసత్ము మంటికే తిరిగిపోవును. 
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హెబీర్యులకు 11:13 => వీరందరు ఆ వాగాద్నముల ఫలము అనుభవింపక పోయినను, 

దూరమునుండి చూచి వందనము చేసి, తాము భూమిమీద పరదేశులమును యాతిర్కులమునై 

యునాన్మని ఒపప్కొని, విశావ్సము గలవారై మృతినొందిరి. 

వచనము 9 

హితీత్యుడైన సోహరు కుమారుడగు ఎఫోర్ను పొలమందలి మకేప్లా గుహలో అతని కుమారులగు 

ఇసాస్కును ఇషామ్యేలును అతనిని పాతిపెటిట్రి; అది మమేర్ యెదుట నునన్ది. 

ఆదికాండము 21:9 => అపుప్డు అబార్హామునకు ఐగుపీత్యురాలైన హాగరు కనిన కుమారుడు 

పరిహసించుట శారా చూచి 

ఆదికాండము 21:10 => ఈ దాసిని దీని కుమారుని వెళల్గొటుట్ము; ఈ దాసి కుమారుడు నా 

కుమారుడైన ఇసాస్కుతో వారసుడై యుండడని అబార్హాముతో అనెను. 

ఆదికాండము 35:29 => ఇసాస్కు కాలము నిండిన వృదుధ్డై పార్ణము విడిచి మృతిబొంది తన 

పితరులయొదద్కు చేరచ్బడెను. అతని కుమారులైన ఏశావు యాకోబులు అతని పాతిపెటిట్రి. 

ఆదికాండము 23:9 => సోహరు కుమారుడైన ఎఫోర్ను తన పొలము చివరను తనకు కలిగియునన్ 

మకేప్లా గుహను నాకిచుచ్నటుల్ నా పక్షముగా అతనితో మనవిచేయుడి. మీ మధయ్ను శమ్శానభూమిగా 

నుండుటకు నిండు వెలకు అతడు దానిని నాకు సావ్సథ్య్ముగా ఇయయ్వలెనని వారితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 23:10 => అపుప్డు ఎఫోర్ను హేతు కుమారుల మధయ్ను కూరుచ్ండియుండెను. 

హితీత్యుడైన ఎఫోర్ను తన ఊరి గవిని పర్వేశించువారందరి యెదుట హేతు కుమారులకు వినబడునటుల్ 

అబార్హాముతో చెపిప్న పర్తుయ్తత్రమేమనగా  

ఆదికాండము 23:11 => అయాయ్ అటుల్ కాదు నా మనవి నాలకించుము, ఆ పొలమును 

నీకిచుచ్చునాన్ను; దానిలోనునన్ గుహను నీకిచుచ్చునాన్ను; నా పర్జల యెదుట అది నీకిచుచ్చునాన్ను; 

మృతిబొందిన నీ భారయ్ను పాతిపెటుట్మనెను 

ఆదికాండము 23:12 => అపుప్డు అబార్హాము ఆ దేశపు పర్జల యెదుట సాగిలపడి 
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ఆదికాండము 23:13 => సరేకాని నా మనవి ఆలకించుము. ఆ పొలమునకు వెల యిచెచ్దను; అది 

నాయొదద్ పుచుచ్కొనినయెడల మృతిబొందిన నా భారయ్ను పాతిపెటెట్దనని ఆ దేశ పర్జలకు వినబడు 

నటుల్ ఎఫోర్నుతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 23:14 => అందుకు ఎఫోర్ను అయాయ్ నా మాట వినుము; ఆ భూమి నాలుగువందల 

తులముల వెండి చేయును; 

ఆదికాండము 23:15 => నాకు నీకు అది యెంత? మృతిబొందిన నీ భారయ్ను పాతిపెటుట్మని 

అబార్హామున కుతత్రమిచెచ్ను; 

ఆదికాండము 23:16 => అబార్హాము ఎఫోర్ను మాట వినెను. కాబటిట్ హేతు కుమారులకు 

వినబడునటుల్ ఎఫోర్ను చెపిప్న వెల అనగా వరత్కులలో చెలుల్ నాలుగువందల తులముల వెండి 

అబార్హాము తూచి అతని కిచెచ్ను. 

ఆదికాండము 23:17 => ఆలాగున మమేర్ యెదుటనునన్ మకేప్లా యందలి ఎఫోర్ను పొలము, 

అనగా ఆ పొలమును దానియందలి గుహయు దాని పొలిమేర అంతటిలోనునన్ ఆ పొలము 

చెటల్నిన్యు, 

ఆదికాండము 23:18 => అతని ఊరి గవిని పర్వేశించువారందరిలో హేతు కుమారుల యెదుట 

అబార్హామునకు సావ్సథ్య్ముగా సిథ్రపరచబడెను. 

ఆదికాండము 23:19 => ఆ తరువాత అబార్హాము కనాను దేశములో హెబోర్నను 

మమేర్యెదుటనునన్ మకేప్లా పొలము గుహలో తన భారయ్యైన శారాను పాతిపెటెట్ను. 

ఆదికాండము 23:20 => ఆ పొలమును దానిలోనునన్ గుహయు హేతు కుమారులవలన శమ్శానము 

కొరకు అబార్హామునకు సావ్సథ్య్ముగా సిథ్రపరచబడెను. 

ఆదికాండము 49:29 => తరువాత అతడు వారి కాజాఞ్పించుచు ఇటల్నెను నేను నా సవ్జనులయొదద్కు 

చేరచ్బడుచునాన్ను. 

ఆదికాండము 49:30 => హితీత్యుడైన ఎఫోర్ను భూమియందునన్ గుహలో నా తండుర్లయొదద్ ననున్ 

పాతిపెటుట్డి. ఆ గుహ కనాను దేశమందలి మమేర్ యెదుటనునన్ మకేప్లా పొలములో ఉనన్ది. 
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అబార్హాము దానిని ఆ పొలమును హితీత్యుడగు ఎఫోర్నుయొదద్ శమ్శానభూమి కొరకు సావ్సథ్య్ముగా 

కొనెను. 

ఆదికాండము 50:13 => అతని కుమారులు కనాను దేశమునకు అతని శవమును తీసికొనిపోయి 

మకేప్లా పొలమందునన్ గుహలో పాతిపెటిట్రి. దానిని ఆ పొలమును అబార్హాము తనకు శమ్శా 

నముకొరకు సావ్సథ్య్ముగానుండు నిమితత్ము మమేర్ యెదుట హితీత్యుడైన ఎఫోర్ను యెదద్ కొనెను 

ఆదికాండము 15:15 => నీవు కేష్మముగా నీ పితరులయొదద్కు పోయెదవు; మంచి వృదాధ్పయ్మందు 

పాతిపెటట్బడుదువు. 

ఆదికాండము 16:15 => తరువాత హాగరు అబార్మునకు కుమారుని కనెను. అబార్ము హాగరు కనిన 

తన కుమారునికి ఇషామ్యేలను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 23:17 => ఆలాగున మమేర్ యెదుటనునన్ మకేప్లా యందలి ఎఫోర్ను పొలము, 

అనగా ఆ పొలమును దానియందలి గుహయు దాని పొలిమేర అంతటిలోనునన్ ఆ పొలము 

చెటల్నిన్యు, 

ఆదికాండము 23:19 => ఆ తరువాత అబార్హాము కనాను దేశములో హెబోర్నను 

మమేర్యెదుటనునన్ మకేప్లా పొలము గుహలో తన భారయ్యైన శారాను పాతిపెటెట్ను. 

ఆదికాండము 23:20 => ఆ పొలమును దానిలోనునన్ గుహయు హేతు కుమారులవలన శమ్శానము 

కొరకు అబార్హామునకు సావ్సథ్య్ముగా సిథ్రపరచబడెను. 

ఆదికాండము 47:30 => నా పితరులతో కూడ నేను పండుకొనునటుల్ ఐగుపుత్లోనుండి ననున్ 

తీసికొనిపోయి వారి సమాధిలో ననున్ పాతిపెటుట్మని అతనితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 49:31 => అకక్డనే వారు అబార్హామును అతని భారయ్యైన శారాను పాతిపెటిట్రి; 

అకక్డనే ఇసాస్కును అతని భారయ్యైన రిబాక్ను పాతి పెటిట్రి; అకక్డనే నేను లేయాను పాతిపెటిట్తిని. 

వచనము 10 

అబార్హాము హేతు కుమారులయొదద్ కొనిన పొలములోనే అబార్హామును అతని భారయ్యైన 

శారాయును పాతిపెటట్బడిరి. 
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ఆదికాండము 23:16 => అబార్హాము ఎఫోర్ను మాట వినెను. కాబటిట్ హేతు కుమారులకు 

వినబడునటుల్ ఎఫోర్ను చెపిప్న వెల అనగా వరత్కులలో చెలుల్ నాలుగువందల తులముల వెండి 

అబార్హాము తూచి అతని కిచెచ్ను. 

ఆదికాండము 49:31 => అకక్డనే వారు అబార్హామును అతని భారయ్యైన శారాను పాతిపెటిట్రి; 

అకక్డనే ఇసాస్కును అతని భారయ్యైన రిబాక్ను పాతి పెటిట్రి; అకక్డనే నేను లేయాను పాతిపెటిట్తిని. 

ఆదికాండము 23:3 => తరువాత అబార్హాము మృతిబొందిన తన భారయ్ యెదుటనుండి లేచి హేతు 

కుమారులను చూచి 

ఆదికాండము 23:19 => ఆ తరువాత అబార్హాము కనాను దేశములో హెబోర్నను 

మమేర్యెదుటనునన్ మకేప్లా పొలము గుహలో తన భారయ్యైన శారాను పాతిపెటెట్ను. 

వచనము 11 

అబార్హాము మృతిబొందిన తరువాత దేవుడు అతని కుమారుడగు ఇసాస్కును ఆశీరవ్దించెను; అపుప్డు 

ఇసాస్కు బేయేర  లహాయిరోయి దగగ్ర కాపురముండెను. 

ఆదికాండము 12:2 => నినున్ గొపప్ జనముగా చేసి నినున్ ఆశీరవ్దించి నీ నామమును గొపప్ 

చేయుదును, నీవు ఆశీరావ్దముగా నుందువు. 

ఆదికాండము 17:19 => దేవుడు నీ భారయ్యైన శారా నిశచ్యముగా నీకు కుమారుని కనును; 

నీవతనికి ఇసాస్కు అను పేరు పెటుట్దువు; అతని తరువాత అతని సంతానము కొరకు నితయ్నిబంధనగా 

నా నిబంధనను అతనితో సిథ్రపరచెదను. 

ఆదికాండము 22:17 => నేను నినున్ ఆశీరవ్దించి ఆకాశ నక్షతర్ములవలెను సముదర్తీరమందలి 

యిసుకవలెను నీ సంతానమును నిశచ్యముగా విసత్రింపచేసెదను; నీ సంతతివారు తమ శతుర్వుల 

గవిని సావ్ధీనపరచుకొందురు. 

ఆదికాండము 50:24 => యోసేపు తన సహోదరులను చూచి నేను చనిపోవుచునాన్ను; దేవుడు 

నిశచ్యముగా మిముమ్ను చూడవచిచ్, యీ దేశములోనుండి తాను అబార్హాము ఇసాస్కు 

యాకోబులతో పర్మాణము చేసి యిచిచ్న దేశమునకు మిముమ్ను తీసికొనిపోవునని చెపెప్ను 
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ఆదికాండము 16:14 => అందుచేత ఆ నీటి బుగగ్కు బెయేర  లహాయిరోయి అను పేరు పెటట్బడెను. 

అది కాదేషుకును బెరెదుకును మధయ్నునన్ది. 

ఆదికాండము 24:62 => ఇసాస్కు బెయేర  లహాయిరోయి మారగ్మున వచిచ్ దకిష్ణ దేశమందు 

కాపురముండెను. 

ఆదికాండము 24:35 => యెహోవా నా యజమానుని బహుగా ఆశీరవ్దించెను గనుక అతడు 

గొపప్వాడాయెను; అతనికి గొఱ ఱ్లను గొడల్ను వెండి బంగారములను దాసదాసీ జనమును ఒంటెలను 

గాడిదలను దయచేసెను. 

ఆదికాండము 26:1 => అబార్హాము దినములలో వచిచ్న మొదటి కరవు గాక మరియొక కరవు ఆ 

దేశములో వచెచ్ను. అపప్డు ఇసాస్కు గెరారులోనునన్ ఫిలిషీత్యుల రాజైన అబీమెలెకు నొదద్కు వెళె ల్ను. 

వచనము 12 

ఐగుపీత్యురాలును శారా దాసియునైన హాగరు అబార్హామునకు కనిన అబార్హాము కుమారుడగు 

ఇషామ్యేలు వంశావళి యిదే. 

ఆదికాండము 16:10 => మరియు యెహోవా దూత నీ సంతానమును నిశచ్యముగా 

విసత్రింపజేసెదను; అది లెకిక్ంప వీలులేనంతగా విసాత్రమవునని దానితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 16:11 => మరియు యెహోవా దూత ఇదిగో యెహోవా నీ మొరను వినెను. నీవు 

గరభ్వతివై యునాన్వు; నీవు కుమారుని కని అతనికి ఇషామ్యేలు అను పేరు పెటుట్దువు; 

ఆదికాండము 16:12 => అతడు అడవిగాడిద వంటి మనుషుయ్డు. అతని చెయియ్ అందరికిని 

అందరిచేతులు అతనికిని విరోధముగా ఉండును. అతడు తన సహోదరులందరి యెదుట నివసించునని 

దానితో చెపప్గా 

ఆదికాండము 16:13 => అది చూచుచునన్ దేవుడవు నీవే అను పేరు తనతో మాటలాడిన 

యెహోవాకు పెటెట్ను ఏలయనగా ననున్ చూచిన వాని నేనికక్డ చూచితిని గదా అని అనుకొనెను.  

ఆదికాండము 16:14 => అందుచేత ఆ నీటి బుగగ్కు బెయేర  లహాయిరోయి అను పేరు పెటట్బడెను. 

అది కాదేషుకును బెరెదుకును మధయ్నునన్ది. 
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ఆదికాండము 16:15 => తరువాత హాగరు అబార్మునకు కుమారుని కనెను. అబార్ము హాగరు కనిన 

తన కుమారునికి ఇషామ్యేలను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 17:20 => ఇషామ్యేలునుగూరిచ్ నీవు చేసిన మనవి నేను వింటిని. ఇదిగో నేనతనిని 

ఆశీరవ్దించి అతనికి సంతానాభివృదిధ్ కలుగజేసి అతయ్ధికముగా అతని విసత్రింపజేసెదను; అతడు 

పండెర్ండు మంది రాజులను కనును; అతనిని గొపప్ జనముగా చేసెదను; 

ఆదికాండము 21:13 => అయినను ఈ దాసి కుమారుడును నీ సంతానమే గనుక అతనికూడ ఒక 

జనముగా చేసెదనని అబార్హాముతో చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 83:6 => గుడారపువాసులైన ఎదోమీయులును ఇషామ్యేలీయులును మోయాబీయులును 

హగీర్యీలును 

ఆదికాండము 2:4 => దేవుడైన యెహోవా భూమిని ఆకాశమును చేసిన దినమందు 

భూమాయ్కాశములు సృజించబడినపుప్డు వాటి వాటి ఉతప్తిత్కర్మము ఇదే. 

ఆదికాండము 16:15 => తరువాత హాగరు అబార్మునకు కుమారుని కనెను. అబార్ము హాగరు కనిన 

తన కుమారునికి ఇషామ్యేలను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 21:18 => నీవు లేచి ఆ చినన్వాని లేవనెతిత్ నీచేత పటుట్కొనుము; వానిని గొపప్ 

జనముగా చేసెదనని ఆమెతో అనెను. 

ఆదికాండము 36:43 => మగీద్యేలు నాయకుడు ఈరాము నాయకుడు. వీరు తమతమ సావ్సథ్య్మైన 

దేశమందు తమతమ నివాససథ్లముల పర్కారము ఎదోము నాయకులు. ఏశావు ఎదోమీయులకు 

మూలపురుషుడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:29 => వీరి తరములు ఏవనగా ఇషామ్యేలునకు జేయ్షఠ్ కుమారుడు 

నెబాయోతు తరువాత కేదారు అదబ్యేలు మిబాశ్ము 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:10 => సౌలు దినములలో వారు హగీర్యీలతో యుదధ్ము జరిగించి వారిని 

హతముచేసి గిలాదు తూరుప్వైపువరకు వారి గుడారములలో కాపురముండిరి. 

యిరిమ్యా 25:24 => అరబిదేశపు రాజులందరును అరణయ్ములో నివసించు మిశిర్తజనముల 

రాజులందరును 
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గలతీయులకు 4:24 => ఈ సంగతులు అలంకారరూపకముగా చెపప్బడియునన్వి. ఈ సతరీలు రెండు 

నిబంధనలై యునాన్రు; వాటిలో ఒకటి సీనాయి కొండ సంబంధమైనదై దాసయ్ములో ఉండుటకు పిలల్లు 

కనును; ఇది హాగరు. 

వచనము 13 

ఇషామ్యేలు జేయ్షఠ్కుమారుడైన నేబాయోతు కేదారు అదబ్యేలు మిబాశ్ము 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:29 => వీరి తరములు ఏవనగా ఇషామ్యేలునకు జేయ్షఠ్ కుమారుడు 

నెబాయోతు తరువాత కేదారు అదబ్యేలు మిబాశ్ము 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:30 => మిషామ్ దూమా మశాశ్ హదదు తేమా  

1 దినవృతాత్ంతములు 1:31 => యెతూరు నాపీషు కెదెమా; వీరు ఇషామ్యేలు కుమారులు. 

ఆదికాండము 36:3 => ఇషామ్యేలు కుమారెత్యు నెబాయోతు సహోదరియునైన బాశెమతును 

పెండిల్యాడెను. 

యెషయా 60:7 => నీ కొరకు కేదారు గొఱ ఱ్మందలనిన్యు కూడుకొనును? నెబాయోతు పొటే ల్ళుల్ నీ 

పరిచరయ్కు ఉపయోగములగును అవి నా బలిపీఠముమీద అంగీకారములగును నా 

శృంగారమందిరమును నేను శృంగారించెదను.  

కీరత్నలు 120:5 => అయోయ్, నేను మెషెకులో పరదేశినై యునాన్ను. కేదారు గుడారములయొదద్ 

కాపురమునాన్ను. 

పరమగీతము 1:5 => యెరూషలేము కుమారెత్లారా, నేను నలల్నిదాననైనను సౌందరయ్వంతురాలను 

కేదారువారి గుడారములవలెను సొలొమోను నగరు తెరలవలెను నేను సౌందరయ్వంతురాలను  

యెషయా 21:16 => పర్భువు నాకీలాగు సెలవిచిచ్యునాన్డు కూలి వారు ఎంచునటుల్గా ఒక 

యేడాదిలోగానే కేదారు పర్భావమంతయు నశించిపోవును.  

యెషయా 21:17 => కేదారీయుల బలాఢుయ్ల విలుకాండల్లో శేషించువారు కొదిద్వారగుదురు. 

ఈలాగు జరుగునని ఇశార్యేలు దేవుడైన యెహోవా సెలవిచిచ్యునాన్డు. 
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యెషయా 42:11 => అరణయ్మును దాని పురములును కేదారు నివాస గార్మములును బిగగ్రగా 

పాడవలెను సెల నివాసులు సంతోషించుదురు గాక పరవ్తముల శిఖరములనుండి వారు కేకలు 

వేయుదురు గాక. 

ఆదికాండము 28:9 => ఏశావు ఇషామ్యేలు నొదద్కు వెళి ల్, తనకునన్ భారయ్లు గాక అబార్హాము 

కుమారుడైన ఇషామ్యేలు కుమారెత్యు నెబాయోతు సహోదరియునైన మహలతును కూడ పెండిల్ 

చేసికొనెను. 

నాయ్యాధిపతులు 8:6 => సుకోక్తు అధిపతులు జెబహు సలుమ్నాన్ అనువారి చేతులు ఇపుప్డు నీచేతికి 

చికిక్నవి గనుకనా మేము నీ సేనకు ఆహారము ఇయయ్వలెనని యడిగిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 8:24 => మరియు గిదోయ్ను మీలో పర్తివాడు తన దోపుడు సొముమ్లోనునన్ 

పోగులను నాకియయ్వలెనని మనవి చేయుచునాన్ననెను. వారు ఇషామ్యేలీయులు గనుక వారికి 

పోగులుండెను. 

యెషయా 60:6 => ఒంటెల సమూహము మిదాయ్ను ఏయిఫాల లేత ఒంటెలును నీ దేశముమీద 

వాయ్పించును వారందరు షేబనుండి వచెచ్దరు బంగారమును ధూపదర్వయ్మును తీసికొనివచెచ్దరు 

యెహోవా సోత్తర్ములను పర్కటించెదరు.  

యిరిమ్యా 2:10 => కీతీత్యుల దీవ్పములకు పోయి చూడుడి, కేదారునకు దూతలను పంపి బాగుగా 

విచారించి తెలిసికొనుడి. మీలో జరిగిన పర్కారము ఎకక్డనైనను జరిగినదా? 

యిరిమ్యా 49:28 => బబులోను రాజైన నెబుకదెర్జరు కొటిట్న కేదారును గూరిచ్యు హాసోరు 

రాజయ్ములనుగూరిచ్యు యెహోవా సెలవిచిచ్నమాట లేచి కేదారునకు వెళుల్డి తూరుప్దేశసుథ్లను 

దోచుకొనుడి.  

యెహెజేక్లు 27:21 => అరబీయులును కేదారు అధిపతులందరును నీతో వరత్కము చేయుదురు, 

వారు గొఱ ఱ్పిలల్లను పొటే ట్ళల్ను మేకలను ఇచిచ్ నీ సరకులు కొనుకొక్ందురు, వీటినిచిచ్ వారు నీతో 

వరత్కము చేయుదురు. 

వచనము 14 
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మిషామ్ దూమానమశాశ్ 

యెషయా 21:11 => దూమానుగూరిచ్న దేవోకిత్ కావలివాడా, రాతిర్ యెంత వేళైనది? కావలివాడా, 

రాతిర్ యెంత వేళైనది? అని యొకడు శేయీరులోనుండి కేకలు వేసి ననున్ అడుగుచునాన్డు  

యెషయా 21:16 => పర్భువు నాకీలాగు సెలవిచిచ్యునాన్డు కూలి వారు ఎంచునటుల్గా ఒక 

యేడాదిలోగానే కేదారు పర్భావమంతయు నశించిపోవును.  

వచనము 15 

హదరు తేమా యెతూరు నాపీషు కెదెమా 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:30 => మిషామ్ దూమా మశాశ్ హదదు తేమా  

1 దినవృతాత్ంతములు 5:19 => వీరు హగీర్యీలతోను యెతూరువారితోను నాపీషు వారితోను 

నోదాబువారితోను యుదధ్ముచేసిరి. 

యోబు 2:11 => తేమానీయుడైన ఎలీఫజు, షూహీయుడైన బిలద్దు నయమాతీయుడైన జోఫరు అను 

యోబు ముగుగ్రు సేన్హితులు అతనికి సంభవించిన ఆపదలనిన్టినిగూరిచ్ వినిన వారై, అతనితో కలిసి 

దుఃఖించుటకును అతనిని ఓదారుచ్టకును పోవలెనని ఆలోచించుకొని తమ తమ సథ్లములను 

విడిచివచిచ్రి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:19 => వీరు హగీర్యీలతోను యెతూరువారితోను నాపీషు వారితోను 

నోదాబువారితోను యుదధ్ముచేసిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:31 => యెతూరు నాపీషు కెదెమా; వీరు ఇషామ్యేలు కుమారులు. 

యోబు 6:19 => సమూహముగా పర్యాణము చేయు తేమా వరత్కులు వాటిని వెదకుదురు షేబ 

వరత్కులు వాటికొరకు కనిపెటుట్దురు. 

యెషయా 21:14 => తేమాదేశ నివాసులారా, దపిప్గొనన్వారికి నీళుల్ తెండి పారిపోవుచునన్వారికి 

ఎదురుగా ఆహారము తీసికొని రండి 
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యిరిమ్యా 25:23 => దదానీయులును తేమానీయులును బూజీయులును గడ డ్పుపర్కక్లను 

కతిత్రించుకొనువారందరును 

వచనము 16 

ఇవి వారి వారి వంశావళుల పర్కారము వారి వారి పేరుల చొపుప్న ఇషామ్యేలు కుమారులయొకక్ 

పేరులు వారి వారి గార్మములలోను వారి వారి కోటలలోను ఇషామ్యేలు కుమారులు వీరే, వారి 

పేరులు ఇవే, వారివారి జనముల పర్కారము వారు పండెర్ండుగురు రాజులు. 

ఆదికాండము 17:20 => ఇషామ్యేలునుగూరిచ్ నీవు చేసిన మనవి నేను వింటిని. ఇదిగో నేనతనిని 

ఆశీరవ్దించి అతనికి సంతానాభివృదిధ్ కలుగజేసి అతయ్ధికముగా అతని విసత్రింపజేసెదను; అతడు 

పండెర్ండు మంది రాజులను కనును; అతనిని గొపప్ జనముగా చేసెదను; 

ఆదికాండము 17:23 => అపుప్డు అబార్హాము తన కుమారుడైన ఇషామ్యేలును, తన యింట పుటిట్న 

వారినందరిని, తన వెండితో కొనబడిన వారినందరిని, అబార్హాము ఇంటి మనుషుయ్లలో పర్తివానిని 

పటుట్కొని దేవుడు తనతో చెపిప్న పర్కారము ఆ దినమందే వారి వారి గోపాయ్ంగచరమ్మున సునన్తి 

చేసెను 

ఆదికాండము 37:25 => వారు భోజనముచేయ కూరుచ్ండి, కనున్లెతిత్ చూడగా ఐగుపుత్నకు తీసికొని 

పోవుటకు గుగిగ్లము మసత్కియు బోళమును మోయుచునన్ ఒంటెలతో ఇషామ్యేలీయులైన మారగ్సుథ్లు 

గిలాదునుండి వచుచ్చుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:54 => అహరోను సంతతివారగు కహాతీయులు వంతువారు; వారి 

కుటుంబముల పొలిమేరలలో వారు విడిసిన తావులనుబటిట్ వారికి ఏరప్డిన నివాససథ్లములు ఇవి. 

వచనము 17 

ఇషామ్యేలు బర్దికిన సంవతస్రములు నూట ముపప్దియేడు. అపుప్డతడు పార్ణము విడిచి మృతిబొంది 

తన పితరులయొదద్కు చేరచ్బడెను. 

ఆదికాండము 25:7 => అబార్హాము బర్దికిన సంవతస్రములు నూట డెబబ్దియైదు. 
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ఆదికాండము 25:8 => అబార్హాము నిండు వృదాధ్పయ్మునకు వచిచ్నవాడై మంచి ముసలితనమున 

పార్ణము విడిచి మృతిబొంది తన పితరులయొదద్కు చేరచ్బడెను. 

ఆదికాండము 15:15 => నీవు కేష్మముగా నీ పితరులయొదద్కు పోయెదవు; మంచి వృదాధ్పయ్మందు 

పాతిపెటట్బడుదువు. 

ఆదికాండము 35:29 => ఇసాస్కు కాలము నిండిన వృదుధ్డై పార్ణము విడిచి మృతిబొంది తన 

పితరులయొదద్కు చేరచ్బడెను. అతని కుమారులైన ఏశావు యాకోబులు అతని పాతిపెటిట్రి. 

ఆదికాండము 49:33 => యాకోబు తన కుమారుల కాజాఞ్పించుట చాలించి మంచముమీద తన 

కాళుల్ ముడుచుకొని పార్ణము విడిచి తన సవ్జనులయొదద్కు చేరచ్బడెను. 

సంఖాయ్కాండము 20:24 => అహరోను తన పితరులతో చేరచ్బడును; ఏలయనగా మెరీబా నీళల్యొదద్ 

మీరు నా మాట వినక నామీద తిరుగుబాటు చేసితిరి గనుక నేను ఇశార్యేలీయులకు ఇచిచ్న 

దేశమందు అతడు పర్వేశింపడు. 

సంఖాయ్కాండము 27:13 => నీవు దాని చూచిన తరువాత నీ సహోదరుడైన అహరోను చేరచ్బడినటుల్ 

నీవును నీ సవ్జనులలో చేరచ్బడుదువు.  

సంఖాయ్కాండము 31:2 => తరువాత నీవు నీ సవ్జనులయొదద్కు చేరచ్బడుదువని మోషేకు 

సెలవియయ్గా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:50 => నీ సహోదరుడైన అహరోను హోరు కొండమీద మృతిబొంది తన 

సవ్జనులయొదద్కు చేరినటుల్ నీవు ఎకక్బోవుచునన్ కొండమీద మృతిబొంది నీ సవ్జనులయొదద్కు 

చేరుదువు. 

నాయ్యాధిపతులు 2:10 => ఆ తరమువారందరు తమ పితరులయొదద్కు చేరబ్బడిరి. వారి తరువాత 

యెహోవానైనను ఆయన ఇశార్యేలీయుల కొరకు చేసిన కారయ్ములనైనను ఎరుగని తరమొకటి పుటట్గా 

పర్సంగి 3:20 => సమసత్ము ఒకక్ సథ్లమునకే పోవును; సమసత్ము మంటిలోనుండి పుటెట్ను, 

సమసత్ము మంటికే తిరిగిపోవును. 

వచనము 18 
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వారు అషూష్రునకు వెళుల్ మారగ్మున హవీలా మొదలుకొని ఐగుపుత్ ఎదుటనునన్ షూరువరకు 

నివసించువారు. అతడు తన సహోదరులందరి యెదుట నివాసమేరప్రచుకొనెను. 

ఆదికాండము 2:11 => మొదటిదాని పేరు పీషోను; అది హవీలా దేశమంతటి చుటుట్ పారుచునన్ది; 

అకక్డ బంగారమునన్ది. 

ఆదికాండము 10:7 => కూషు కుమారులు సెబా హవీలా సబాత్ రాయమా సబత్కా అనువారు. 

రాయమా కుమారులు షేబ దదాను అనువారు. 

ఆదికాండము 10:29 => ఓఫీరును హవీలాను యోబాబును కనెను. వీరందరు యొకాత్ను 

కుమారులు. 

ఆదికాండము 20:1 => అకక్డనుండి అబార్హాము దకిష్ణ దేశమునకు తరిల్పోయి కాదేషుకును 

షూరుకును మధయ్ పర్దేశములో నివసించి గెరారులో కొనాన్ళుల్ ఉండెను. 

ఆదికాండము 21:14 => కాబటిట్ తెలల్వారినపుప్డు అబార్హాము లేచి ఆహారమును నీళల్ తితిత్ని తీసికొని 

ఆ పిలల్వానితోకూడ హాగరునకు అపప్గించి ఆమె భుజము మీద వాటిని పెటిట్ ఆమెను పంపివేసెను. 

ఆమె వెళి ల్ బెయేరె ష్బా అరణయ్ములో ఇటు అటు తిరుగుచుండెను.  

ఆదికాండము 21:21 => అతడు పారాను అరణయ్ములో నునన్పుప్డు అతని తలిల్ ఐగుపుత్దేశమునుండి 

ఒక సతరీని తెచిచ్ అతనికి పెండిల్చేసెను. 

ఆదికాండము 13:10 => లోతు తన కనున్లెతిత్ యొరాద్ను పార్ంతమంతటిని చూచెను. యెహోవా 

సొదొమ గొమొఱాఱ్ అను పటట్ణములను నాశనము చేయకమునుపు సోయరుకు వచుచ్వరకు 

అదంతయు యెహోవా తోటవలెను ఐగుపుత్ దేశమువలెను నీళుల్ పారు దేశమై యుండెను. 

2 రాజులు 23:29 => అతని దినములయందు ఐగుపుత్రాజైన ఫరోనెకో అషూష్రు రాజుతో యుదధ్ము 

చేయుటకై యూఫర్టీసునది దగగ్రకు వెళుల్చుండగా తనున్ ఎదురొక్నవచిచ్న రాజైన యోషీయాను 

మెగిదోద్ దగగ్ర కనుగొని అతని చంపెను. 
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యెషయా 19:23 => ఆ దినమున ఐగుపుత్నుండి అషూష్రుకు రాజమారగ్మేరప్డును అషూష్రీయులు 

ఐగుపుత్నకును ఐగుపీత్యులు అషూష్రునకును వచుచ్చు పోవుచునుందురు ఐగుపీత్యులును 

అషూష్రీయులును యెహోవాను సేవించెదరు. 

యెషయా 19:24 => ఆ దినమున ఐగుపుత్ అషూష్రీయులతోకూడ ఇశార్యేలు మూడవ జనమై 

భూమిమీద ఆశీరావ్ద కారణముగ నుండును. 

ఆదికాండము 14:10 => ఆ సిదీద్ము లోయలో విసాత్రమైన మటిట్కీలు గుంటలు ఉండెను. సొదొమ 

గొమొఱాఱ్ల రాజులు పారిపోయి వాటిలో పడిరి. శేషించినవారు కొండకు పారిపోయిరి. 

కీరత్నలు 78:64 => వారి యాజకులు కతిత్పాలు కాగా వారి విధవరాండుర్ రోదనము చేయకుండిరి. 

ఆదికాండము 16:12 => అతడు అడవిగాడిద వంటి మనుషుయ్డు. అతని చెయియ్ అందరికిని 

అందరిచేతులు అతనికిని విరోధముగా ఉండును. అతడు తన సహోదరులందరి యెదుట నివసించునని 

దానితో చెపప్గా 

ఆదికాండము 2:14 => మూడవ నది పేరు హిదె ద్కెలు; అది అషూష్రు తూరుప్వైపున పారుచునన్ది. 

నాలుగవ నది యూఫర్టీసు 

ఆదికాండము 16:7 => యెహోవా దూత అరణయ్ములో నీటిబుగగ్యొదద్, అనగా షూరు మారగ్ములో 

బుగగ్యొదద్, ఆమెను కనుగొని 

నిరగ్మకాండము 15:22 => మోషే ఎఱ ఱ్ సముదర్మునుండి జనులను సాగచేయగా వారు షూరు 

అరణయ్ములోనికి వెళి ల్ దానిలో మూడు దినములు నడిచిరి; అచచ్ట వారికి నీళుల్ దొరకలేదు. అంతలో 

వారు మారాకు చేరిరి. 

1 సమూయేలు 15:7 => తరువాత సౌలు అమాలేకీయులను హవీలానుండి ఐగుపుత్ దేశపు 

మారగ్ముననునన్ షూరువరకు తరిమి హతముచేసి 

1 సమూయేలు 27:9 => దావీదు ఆ దేశసుథ్లను హతముచేసి, మగవానినేమి ఆడుదానినేమి 

యెవరిని సజీవులుగా విడువక గొఱ ఱ్లను ఎడల్ను గారద్భములను ఒంటెలను వసత్రములను దోచుకొని 

తిరిగి ఆకీషునొదద్కు వచెచ్ను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 1:23 => ఓఫీరును హవీలాను యోబాలును కనెను, వీరందరును యొకాత్ను 

కుమారులు. 

యెహెజేక్లు 23:23 => గుఱ ఱ్ములనెకుక్ బబులోనువారిని కలీద్యులను అధిపతులను 

పర్ధానాధికారులనందరిని అషూష్రీయులను సౌందరయ్ముగల శేర్షు ఠ్లను అధిపతులను అధికారులను 

శూరులను మంతుర్లను అందరిని నీమీదికి నేను రపిప్ంచుచునాన్ను. 

వచనము 19 

అబార్హాము కుమారుడగు ఇసాస్కు వంశావళి యిదే. అబార్హాము ఇసాస్కును కనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:32 => అబార్హాముయొకక్ ఉపపతిన్యైన కెతూరా కనిన కుమారులు 

ఎవరనగా జిమార్ను యొకాష్ను మెదాను మిదాయ్ను ఇషాబ్కు షూవహు. యొకాష్ను కుమారులు 

షేబదాను. 

మతత్యి 1:2 => అబార్హాము ఇసాస్కును కనెను, ఇసాస్కు యాకోబును కనెను, యాకోబు యూదాను 

అతని అనన్దముమ్లను కనెను; 

లూకా 3:34 => యూదా యాకోబుకు, యాకోబు ఇసాస్కుకు, ఇసాస్కు అబార్హాముకు, అబార్హాము 

తెరహుకు, తెరహు నాహోరుకు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:8 => మరియు ఆయన సునన్తి విషయమైన నిబంధన అతని 

కనుగర్హించెను. అతడు ఇసాస్కును కని ఆ నిబంధన చొపుప్న ఎనిమిదవ దినమందు అతనికి 

సునన్తిచేసెను; ఇసాస్కు యాకోబును యాకోబు పనిన్దద్రు గోతర్కరత్లను కని వారికి సునన్తి చేసిరి. 

ఆదికాండము 2:4 => దేవుడైన యెహోవా భూమిని ఆకాశమును చేసిన దినమందు 

భూమాయ్కాశములు సృజించబడినపుప్డు వాటి వాటి ఉతప్తిత్కర్మము ఇదే. 

ఆదికాండము 21:10 => ఈ దాసిని దీని కుమారుని వెళల్గొటుట్ము; ఈ దాసి కుమారుడు నా 

కుమారుడైన ఇసాస్కుతో వారసుడై యుండడని అబార్హాముతో అనెను. 

వచనము 20 
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ఇసాస్కు పదద్నరాములో నివసించు సిరియావాడైన బెతూయేలు కుమారెత్యును సిరియావాడైన లాబాను 

సహోదరియునైన రిబాక్ను పెండిల్ చేసికొనన్పుప్డు నలుబది సంవతస్రములవాడు. 

ఆదికాండము 22:23 => ఆ యెనిమిదిమందిని మిలాక్ అబార్హాము సహోదరుడగు నాహోరునకు 

కనెను. 

ఆదికాండము 24:67 => ఇసాస్కు తలిల్యైన శారా గుడారములోనికి ఆమెను తీసికొనిపోయెను. అటుల్ 

అతడు రిబాక్ను పరిగర్హింపగా ఆమె అతనికి భారయ్ ఆయెను; అతడు ఆమెను పేర్మించెను. అపుప్డు 

ఇసాస్కు తన తలిల్ విషయమై దుఃఖనివారణ పొందెను. 

ఆదికాండము 24:29 => రిబాక్కు లాబానను నొక సహోదరుడుండెను. అపుప్డు లాబాను ఆ 

బావిదగగ్ర వెలుపటనునన్ ఆ మనుషుయ్నియొదద్కు పరుగెతిత్కొనిపోయెను. 

ఆదికాండము 28:5 => యాకోబును పంపివేసెను. అతడు పదద్నరాములోనునన్ సిరియావాడగు 

బెతూయేలు కుమారుడును, యాకోబు ఏశావుల తలిల్యగు రిబాక్ సహోదరుడునైన లాబానునొదద్కు 

వెళె ల్ను. 

ఆదికాండము 28:6 => ఇసాస్కు యాకోబును దీవించి, పదద్నరాములో పెండిల్చేసికొని వచుచ్టకై 

అతని నకక్డికి పంపెననియు, అతని దీవించినపుప్డు నీవు కనాను దేశపు కుమారెత్లలో ఎవరిని పెండిల్ 

చేసికొనవదద్ని అతనికి ఆజాఞ్పించెననియు 

ఆదికాండము 31:18 => కనాను దేశమునకు తన తండిర్యైన ఇసాస్కు నొదద్కు వెళుల్టకు తన 

పశువులనిన్టిని, తాను సంపాదించిన సంపద యావతుత్ను, పదద్నరాములో తాను సంపాదించిన ఆసిత్ 

యావతుత్ను తీసికొనిపోయెను. 

ఆదికాండము 31:20 => యాకోబు తాను పారిపోవుచునాన్నని సిరియావాడైన లాబానుకు 

తెలియచేయకపోవుటవలన అతని మోసపుచిచ్న వాడాయెను. 

ఆదికాండము 31:24 => ఆ రాతిర్ సవ్పన్మందు దేవుడు సిరియావాడైన లాబాను నొదద్కు వచిచ్ నీవు 

యాకోబుతో మంచి గాని చెడ డ్ గాని పలుకకుము జాగర్తత్ సుమీ అని అతనితో చెపెప్ను.  
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ఆదికాండము 35:9 => యాకోబు పదద్నరామునుండి వచుచ్చుండగా దేవుడు తిరిగి అతనికి 

పర్తయ్క్షమై అతని నాశీరవ్దించెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 26:5 => నీవు నా తండిర్ నశించుచునన్ అరామీ దేశసుథ్డు; అతడు 

ఐగుపుత్నకు వెళె ల్ను. కొదిద్మందితో అకక్డికి పోయి పరవాసియై, గొపప్దియు బలమైనదియు 

విసాత్రమైనదియునగు జనమాయెను. 

లూకా 4 :27 => మరియు పర్వకత్యైన ఎలీషా కాలమందు ఇశార్యేలులో అనేక 

కుషఠ్రోగులుండినను, సిరియ దేశసుథ్డైన నయమాను తపప్ మరి ఎవడును శుదిధ్ నొందలేదని నేను 

మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

ఆదికాండము 24:1 => అబార్హాము బహు కాలము గడిచిన వృదుధ్డై యుండెను. అనిన్ 

విషయములలోను యెహోవా అబార్హామును ఆశీరవ్దించెను. 

ఆదికాండము 25:26 => తరువాత అతని సహోదరుడు బయటికి వచిచ్నపుప్డు అతని చెయియ్ ఏశావు 

మడిమెను పటుట్కొని యుండెను గనుక అతనికి యాకోబు అను పేరు పెటట్బడెను. ఆమె వారిని 

కనినపుప్డు ఇసాస్కు అరువది యేండల్వాడు. 

ఆదికాండము 28:2 => నీవు లేచి పదద్నరాములోనునన్ నీ తలిల్కి తండిర్యైన బెతూయేలు ఇంటికి వెళి ల్ 

అకక్డ నీ తలిల్ సహోదరుడగు లాబాను కుమారెత్లలో ఒకదానిని వివాహము చేసికొనుమని యతనికి 

ఆజాఞ్పించి 

ఆదికాండము 29:1 => యాకోబు బయలుదేరి తూరుప్ జనుల దేశమునకు వెళె ల్ను. 

ఆదికాండము 33:18 => అటుల్ యాకోబు పదద్నరాములో నుండి వచిచ్న తరువాత కనాను 

దేశములోనునన్ షెకెమను ఊరికి సురకిష్తముగా వచిచ్ ఆ ఊరిముందర తన గుడారములు వేసెను. 

ఆదికాండము 35:26 => లేయా దాసియైన జిలాప్ కుమారులు గాదు, ఆషేరు వీరు పదద్నరాములో 

యాకోబునకు పుటిట్న కుమారులు. 

ఆదికాండము 46:15 => వీరు లేయా కుమారులు. ఆమె పదద్నరాములో యాకోబు వారిని అతని 

కుమారెత్యైన దీనాను కనెను. అతని కుమారులును అతని కుమారెత్లును అందరును ముపప్ది 

ముగుగ్రు. 
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ఆదికాండము 48:7 => పదద్నరాము నుండి నేను వచుచ్చునన్పుప్డు, ఎఫార్తాకు ఇంక కొంత 

దూరమున నుండగా మారగ్మున రాహేలు కనాను దేశములో నా యెదుట మృతి పొందెను. అకక్డ 

బేతెల్హేమను ఎఫార్తా మారగ్మున నేను ఆమెను పాతిపెటిట్తినని యోసేపుతో చెపెప్ను. 

వచనము 21 

ఇసాస్కు భారయ్ గొడార్లు గనుక అతడు ఆమె విషయమై యెహోవాను వేడుకొనెను. యెహోవా అతని 

పార్రథ్న వినెను గనుక అతని భారయ్యైన రిబాక్ గరభ్వతి ఆయెను. 

1 సమూయేలు 1:11 => సైనయ్ములకధిపతివగు యెహోవా, నీ సేవకురాలనైన నాకు కలిగియునన్ 

శర్మను చూచి, నీ సేవకురాలనైన ననున్ మరువక జాఞ్పకము చేసికొని, నీ సేవకురాలనైన నాకు 

మగపిలల్ను దయచేసిన యెడల, వాని తలమీదికి కౌష్రపుకతిత్ యెనన్టికి రానియయ్క, వాడు బర్దుకు 

దినములనిన్టను నేను వానిని యెహోవావగు నీకు అపప్గింతునని మొర్కుక్బడి చేసికొనెను. ఆమె 

యెహోవా సనిన్ధిని పార్రథ్న చేయుచుండగా ఏలీ ఆమె నోరు కనిపెటుట్చుండెను, 

1 సమూయేలు 1:27 => ఈ బిడ డ్ను దయచేయుమని యెహోవాతో నేను చేసిన మనవిని ఆయన 

నాకనుగర్హించెను. 

కీరత్నలు 50:15 => ఆపతాక్లమున నీవు ననున్గూరిచ్ మొఱ ఱ్పెటుట్ము నేను నినున్ విడిపించెదను నీవు 

ననున్ మహిమ పరచెదవు. 

కీరత్నలు 65:2 => పార్రథ్న ఆలకించువాడా, సరవ్శరీరులు నీయొదద్కు వచెచ్దరు 

కీరత్నలు 91:15 => అతడు నాకు మొఱ ఱ్పెటట్గా నేనతనికి ఉతత్రమిచెచ్దను శర్మలో నేనతనికి 

తోడైయుండెదను అతని విడిపించి అతని గొపప్చేసెదను 

యెషయా 45:11 => ఇశార్యేలు పరిశుదధ్ దేవుడగు సృషిట్కరత్యైన యెహోవా ఈ మాట 

సెలవిచుచ్చునాన్డు రాగలవాటినిగూరిచ్ ననన్డుగుదురా? నా కుమారులనుగూరిచ్యు నా 

హసత్కారయ్ములనుగూరిచ్యు నాకే ఆజాఞ్పింతురా? 
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యెషయా 58:9 => అపుప్డు నీవు పిలువగా యెహోవా ఉతత్రమిచుచ్ను నీవు మొఱ ఱ్పెటట్గా ఆయన 

నేనునాన్ననును. ఇతరులను బాధించుటయు వేర్లుపెటిట్ చూపి తిరసక్రించుటయు చెడ డ్దానినిబటిట్ 

మాటలాడుటయు నీవు మాని  

యెషయా 65:24 => వారికీలాగున జరుగును వారు వేడుకొనక మునుపు నేను ఉతత్రమిచెచ్దను 

వారు మనవి చేయుచుండగా నేను ఆలంకిచెదను.  

లూకా 1:13 => అపుప్డా దూత అతనితో జెకరాయ్ భయపడకుము; నీ పార్రథ్న వినబడినది, నీ 

భారయ్యైన ఎలీసబెతు నీకు కుమారుని కనును, అతనికి యోహాను అను పేరు పెటుట్దువు. 

ఆదికాండము 11:30 => శారయి గొడార్లై యుండెను. ఆమెకు సంతానము లేదు. 

ఆదికాండము 15:2 => అందుకు అబార్ము పర్భువైన యెహోవా నాకేమి యిచిచ్ననేమి? నేను 

సంతానము లేనివాడనై పోవుచునాన్నే; దమసుక్ ఎలీయెజెరే నాయింటి ఆసిత్కరత్యగును గదా 

ఆదికాండము 15:3 => మరియు అబార్ము ఇదిగో నీవు నాకు సంతానమియయ్లేదు గనుక నా 

పరివారములో ఒకడు నాకు వారసుడగునని చెపప్గా 

ఆదికాండము 16:2 => కాగా శారయి ఇదిగో నేను పిలల్లు కనకుండ యెహోవా చేసియునాన్డు. నీవు 

దయచేసి నా దాసితో పొముమ్; ఒకవేళ ఆమెవలన నాకు సంతానము కలుగవచుచ్నని అబార్ముతో 

చెపెప్ను; అబార్ము శారయి మాట వినెను. 

ఆదికాండము 17:16 => నేనామెను ఆశీరవ్దించి ఆమెవలన నీకు కుమారుని కలుగజేసెదను; 

నేనామెను ఆశీరవ్దించెదను; ఆమె జనములకు తలిల్యై యుండును; జనముల రాజులు ఆమెవలన 

కలుగుదురని అబార్హాముతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 17:17 => అపుప్డు అబార్హాము సాగిలపడి నవివ్ నూరేండల్ వానికి సంతానము 

కలుగునా? తొంబది యేండల్ శారా కనునా? అని మనసుస్లో అనుకొనెను. 

ఆదికాండము 17:18 => అబార్హాము ఇషామ్యేలు నీ సనిన్ధిని బర్దుక ననుగర్హించుము అని 

దేవునితో చెపప్గా 
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ఆదికాండము 17:19 => దేవుడు నీ భారయ్యైన శారా నిశచ్యముగా నీకు కుమారుని కనును; 

నీవతనికి ఇసాస్కు అను పేరు పెటుట్దువు; అతని తరువాత అతని సంతానము కొరకు నితయ్నిబంధనగా 

నా నిబంధనను అతనితో సిథ్రపరచెదను. 

1 సమూయేలు 1:2 => వీరిలో ఒకదాని పేరు హనాన్ రెండవదాని పేరు పెనినాన్. పెనినాన్కు పిలల్లు 

కలిగిరి గాని హనాన్కు పిలల్లు లేకపోయిరి. 

లూకా 1:7 => ఎలీసబెతు గొడార్లైనందున వారికి పిలల్లు లేకపోయిరి; మరియు వారిదద్రు బహు 

కాలము గడచిన (వృదుధ్లైరి.) 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:20 => యుదధ్మందు వారు దేవునికి మొఱ ఱ్పెటట్గా, ఆయనమీద వారు 

నమిమ్కయుంచినందున ఆయన వారి మొఱ ఱ్ ఆలకించెను 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:13 => ఆయనకు మొరలిడగా, ఆయన అతని వినన్పములను ఆలకించి 

యెరూషలేమునకు అతని రాజయ్ములోనికి అతని తిరిగి తీసికొని వచిచ్నపుప్డు యెహోవా దేవుడై 

యునాన్డని మనషే ష్ తెలిసికొనెను. 

ఎజార్ 8:23 => మేము ఉపవాసముండి ఆ సంగతినిబటిట్ మా దేవుని వేడుకొనగా ఆయన మా 

మనవిని అంగీకరించెను 

కీరత్నలు 145:19 => తనయందు భయభకుత్లు గలవారి కోరిక ఆయన నెరవేరుచ్ను వారి మొఱ ఱ్ 

ఆలకించి వారిని రకిష్ంచును. 

సామెతలు 10:24 => భకిత్హీనుడు దేనికి భయపడునో అదే వానిమీదికి వచుచ్ను నీతిమంతులు 

ఆశించునది వారికి దొరుకును. 

రోమీయులకు 9:10 => అంతేకాదు; రిబాక్ మన తండిర్యైన ఇసాస్కు అను ఒకనివలన 

గరభ్వతియైనపుప్డు, 

రోమీయులకు 9:11 => ఏరాప్టును అనుసరించిన దేవుని సంకలప్ము, కిర్యల మూలముగా కాక 

పిలుచువాని మూలముగానే నిలుకడగా ఉండు నిమితత్ము, 

రోమీయులకు 9:12 => పిలల్లింక పుటిట్ మేలైనను కీడైనను చేయకముందే పెదద్వాడు చినన్వానికి 

దాసుడగును అని ఆమెతో చెపప్బడెను. 
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ఆదికాండము 16:1 => అబార్ము భారయ్యైన శారయి అతనికి పిలల్లు కనలేదు. ఆమెకు హాగరు అను 

ఐగుపీత్యురాలైన దాసి యుండెను. 

ఆదికాండము 29:31 => లేయా దేవ్షింపబడుట యెహోవా చూచి ఆమె గరభ్ము తెరిచెను, రాహేలు 

గొడార్లై యుండెను. 

ఆదికాండము 30:2 => యాకోబు కోపము రాహేలుమీద రగులుకొనగా అతడు నేను నీకు 

గరభ్ఫలమును ఇయయ్కపోయిన దేవునికి పర్తిగా నునాన్నా అనెను. 

ఆదికాండము 30:22 => దేవుడు రాహేలును జాఞ్పకము చేసికొని ఆమె మనవి విని ఆమె గరభ్ము 

తెరిచెను. 

నాయ్యాధిపతులు 13:2 => ఆ కాలమున దాను వంశసుథ్డును జొరాయ్పటట్ణసుథ్డు నైన మానోహ అను 

నొకడుండెను. అతని భారయ్ గొడార్లై కానుపు లేకయుండెను. 

రూతు 4:13 => కాబటిట్ బోయజు రూతును పెండిల్ చేసికొని ఆమెయొదద్కు పోయినపుప్డు యెహోవా 

ఆమె గరభ్వతి యగునటుల్ అనుగర్హించెను గనుక ఆమె కుమారుని కనెను. 

2 రాజులు 4:14 => ఎలీషా ఆమె నేనేమి చేయకోరుచునన్దని వాని నడుగగా గేహజీ ఆమెకు 

కుమారుడు లేడు; మరియు ఆమె పెనిమిటి ముసలివాడని అతనితో చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 113:9 => ఆయన సంతులేని దానిని ఇలాల్లుగాను కుమాళల్ సంతోషముగల తలిల్గాను 

చేయును. యెహోవాను సుత్తించుడి. 

లూకా 1:25 => ననున్ కటాకిష్ంచిన దినములలో పర్భువు ఈలాగున చేసెననుకొని, అయిదు నెలలు 

ఇతరుల కంటబడకుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:8 => మరియు ఆయన సునన్తి విషయమైన నిబంధన అతని 

కనుగర్హించెను. అతడు ఇసాస్కును కని ఆ నిబంధన చొపుప్న ఎనిమిదవ దినమందు అతనికి 

సునన్తిచేసెను; ఇసాస్కు యాకోబును యాకోబు పనిన్దద్రు గోతర్కరత్లను కని వారికి సునన్తి చేసిరి. 

వచనము 22 
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ఆమె గరభ్ములో శిశువులు ఒకనితోనొకడు పెనుగులాడిరి గనుక ఆమె ఈలాగైతే నేను బర్దుకుట 

యెందుకని అనుకొని యీ విషయమై యెహోవాను అడుగ వెళె ల్ను. అపుప్డు యెహోవా ఆమెతో 

నిటల్నెను 

1 స మూ యే లు 9 : 9 = > ఇ పుప్ డు పర్ వ కత్ య ను పే రు నొం దు వా డు పూ రవ్ ము 

దీరఘ్దరిశ్యనిపించుకొనెను. పూరవ్ము ఇశార్యేలీయులలో దేవునియొదద్ విచారణ చేయుటకై ఒకడు 

బయలుదేరిన యెడల మనము దీరఘ్దరశ్కుని యొదద్కు పోవుదము రండని జనులు చెపుప్కొనుట వాడుక. 

1 సమూయేలు 10:22 => కావున వారు ఇకక్డికి ఇంకొక మనుషుయ్డు రావలసియునన్దా అని 

యెహోవా యొదద్ విచారణచేయగా యెహోవా ఇదిగో అతడు సామానులో దాగియునాన్డని 

సెలవిచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 22:15 => అతని పక్షముగా నేను దేవుని యొదద్ విచారణచేయుట నేడే 

ఆరంభించితినా? అది నాకు దూరమగునుగాక; రాజు తమ దాసుడనైన నామీదను నా తండిర్ 

ఇంటివారందరిమీదను ఈ నేరము మోపకుండును గాక. ఈ సంగతినిగూరిచ్ కొదిద్ గొపప్ యేమియు నీ 

దాసుడనైన నాకు తెలిసినది కాదు అని రాజుతో మనవిచేయగా 

1 సమూయేలు 28:6 => యెహోవా యొదద్ విచారణ చేయగా యెహోవా సవ్పన్ము దావ్రానైనను 

ఊరీము దావ్రానైనను పర్వకత్ల దావ్రానైనను ఏమియు సెలవియయ్కుండెను. 

1 సమూయేలు 30:8 => నేను ఈ దండును తరిమినయెడల దాని కలిసికొందునా అని యెహోవా 

యొదద్ దావీదు విచారణ చేయగా యెహోవా తరుము, నిశచ్యముగా నీవు వారిని కలిసికొని తపప్క 

నీవారినందరిని దకిక్ంచుకొందువని సెలవిచెచ్ను. 

యెహెజేక్లు 20:31 => నేటివరకును మీరు అరప్ణలను అరిప్ంచి మీ కుమారులను అగిన్గుండ 

దాటించునపుప్డు, మీరు పెటుట్కొనిన విగర్హములనిన్టికి పూజజేసి అపవితుర్లగుచునాన్రే; 

ఇశార్యేలీయులారా, నాయొదద్ మీరు విచారణ చేయుదురా? నా జీవముతోడు నావలన ఆలోచన మీకు 

దొరుకదు; ఇదే పర్భువైన యెహోవా వాకుక్ 
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యెహెజేక్లు 36:37 => పర్భువగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఇశార్యేలీయులకు నేను ఈలాగు 

చేయు విషయములో వారిని నాయొదద్ విచారణ చేయనితుత్ను, గొఱ ఱ్లు విసత్రించునటుల్గా నేను వారిని 

విసత్రింపజేసెదను. 

ఆదికాండము 27:29 => జనములు నీకు దాసులగుదురు జనములు నీకు సాగిలపడుదురు నీ 

బంధుజనులకు నీవు ఏలికవై యుండుము నీ తలిల్ పుతుర్లు నీకు సాగిలపడుదురు నినున్ శపించువారు 

శపింపబడుదురు నినున్ దీవించువారు దీవింపబడుదురు గాక 

నాయ్యాధిపతులు 6 :13 => గిదోయ్ను చితత్ము నా యేలినవాడా , యెహోవా మాకు 

తోడైయుండినయెడల ఇదంతయు మాకేల సంభవించెను? యెహోవా ఐగుపుత్లోనుండి మముమ్ను 

రపిప్ంచెనని చెపుప్చు, మా పితరులు మాకు వివరించిన ఆయన అదుభ్తకారయ్ములనిన్యు 

ఏమాయెను? యెహోవా మముమ్ను విడిచిపెటిట్ మిదాయ్నీయుల చేతికి మముమ్ను అపప్గించెనని అతనితో 

చెపెప్ను. 

లూకా 1:41 => ఎలీసబెతు మరియ యొకక్ వందనవచనము వినగానే, ఆమె గరభ్ములో శిశువు 

గంతులు వేసెను. అంతట ఎలీసబెతు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండుకొనినదై బిగగ్రగా ఇటల్నెను  

యోహాను 1:13 => వారు దేవునివలన పుటిట్నవారే గాని, రకత్మువలన నైనను శరీరేచఛ్వలన నైనను 

మానుషేచఛ్వలన నైనను పుటిట్నవారు కారు. 

రోమీయులకు 9:12 => పిలల్లింక పుటిట్ మేలైనను కీడైనను చేయకముందే పెదద్వాడు చినన్వానికి 

దాసుడగును అని ఆమెతో చెపప్బడెను. 

వచనము 23 

రెండు జనములు నీ గరభ్ములో కలవు. రెండు జనపదములు నీ కడుపులోనుండి పర్తేయ్కముగా 

వచుచ్ను. ఒక జనపదము కంటె ఒక జనపదము బలిషట్మై యుండును. పెదద్వాడు చినన్వానికి 

దాసుడగును అనెను.  
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ఆదికాండము 17:16 => నేనామెను ఆశీరవ్దించి ఆమెవలన నీకు కుమారుని కలుగజేసెదను; 

నేనామెను ఆశీరవ్దించెదను; ఆమె జనములకు తలిల్యై యుండును; జనముల రాజులు ఆమెవలన 

కలుగుదురని అబార్హాముతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 24:60 => వారు రిబాక్తో మా సహోదరీ, నీవు వేలవేలకు తలిల్వగుదువు గాక, నీ 

సంతతివారు తమ పగవారి గవినిని సావ్ధీనపరచుకొందురు గాక అని ఆమెను దీవింపగా 

ఆదికాండము 25:27 => ఆ చినన్వారు ఎదిగినపుప్డు ఏశావు వేటాడుటయందు నేరప్రియై 

అరణయ్వాసిగా నుండెను; యాకోబు సాధువై గుడారములలో నివసించుచుండెను. 

ఆదికాండము 32:6 => ఆ దూతలు యాకోబు నొదద్కు తిరిగివచిచ్ మేము నీ సహోదరుడైన ఏశావు 

నొదద్కు వెళి ల్తివిు; అతడు నాలుగువందల మందితో నినున్ ఎదురొక్న వచుచ్చునాన్డని చెపప్గా 

ఆదికాండము 33:3 => తాను వారిముందర వెళుల్చు తన సహోదరుని సమీపించువరకు ఏడుమారుల్ 

నేలను సాగిలపడెను. 

ఆదికాండము 36:31 => మరియు ఏ రాజైనను ఇశార్యేలీయుల మీద రాజయ్ పరిపాలన 

చేయకమునుపు, ఎదోము దేశములో రాజయ్ పరిపాలన చేసిన రాజులెవరనగా 

సంఖాయ్కాండము 20:14 => మోషే కాదేషునుండి ఎదోము రాజునొదద్కు దూతలను పంపి నీ 

సహోదరుడగు ఇశార్యేలు అడుగునదేమనగా మాకు వచిచ్న కషట్ము యావతుత్ను నీకు తెలిసినది; 

ఆదికాండము 27:29 => జనములు నీకు దాసులగుదురు జనములు నీకు సాగిలపడుదురు నీ 

బంధుజనులకు నీవు ఏలికవై యుండుము నీ తలిల్ పుతుర్లు నీకు సాగిలపడుదురు నినున్ శపించువారు 

శపింపబడుదురు నినున్ దీవించువారు దీవింపబడుదురు గాక 

ఆదికాండము 27:40 => నీవు నీ కతిత్చేత బర్దుకుదువు నీ సహోదరునికి దాసుడవగుదువు నీవు 

తిరుగులాడుచుండగా నీ మెడమీదనుండి అతనికాడి విరిచివేయుదువు అని అతని కుతత్రమిచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 8:14 => మరియు ఎదోము దేశమందు అతడు దండునుంచెను. ఎదోమీయులు 

దావీదునకు దాసులు కాగా ఎదోము దేశమంతట అతడు కావలిదండుంచెను; దావీదు ఎకక్డికి 

పోయినను యెహోవా అతనిని కాపాడుచుండెను. 
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1 రాజులు 22:47 => ఆ కాలమందు ఎదోము దేశమునకు రాజు లేకపోయెను; పర్ధానియైన 

యొకడు రాజయ్పాలనము చేయుచుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 18:13 => దావీదు ఎదోములో కావలి సైనయ్మును ఉంచెను, 

ఎదోమీయులందరును అతనికి సేవకులైరి, దావీదు పోయిన చోటల్నెలల్ యెహోవా అతని రకిష్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:11 => అంతట అమజాయ్ ధైరయ్ము తెచుచ్కొని తన జనులతో కూడ 

బయలుదేరి ఉపుప్పలల్పు సథ్లమునకు పోయి శేయీరువారిలో పదివేలమందిని హతము చేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:12 => పార్ణముతోనునన్ మరి పదివేలమందిని యూదావారు 

చెరపటుట్కొని, వారిని ఒక పేటుమీదికి తీసికొనిపోయి ఆ పేటుమీదనుండి వారిని పడవేయగా వారు 

తుతుత్నియలైపోయిరి. 

కీరత్నలు 60:8 => మోయాబు నేను కాళుల్ కడుగుకొను పళె ల్ము ఎదోముమీద నా చెపుప్ 

విసరివేయుదును ఫిలిషిత్యా, ననున్గూరిచ్ ఉతాస్హధవ్ని చేయుము.  

కీరత్నలు 60:9 => కోటగల పటట్ణములోనికి ననెన్వడు తోడుకొనిపోవును? ఎదోములోనికి ననెన్వడు 

నడిపించును? 

కీరత్నలు 83:5 => ఏకమనసుస్తో వారు ఆలోచన చేసికొనియునాన్రు నీకు విరోధముగా నిబంధన 

చేయుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 83:6 => గుడారపువాసులైన ఎదోమీయులును ఇషామ్యేలీయులును మోయాబీయులును 

హగీర్యీలును 

కీరత్నలు 83:7 => గెబలువారును అమోమ్నీయులును అమాలేకీయులును ఫిలిషీత్యులును తూరు 

నివాసులును నీకు విరోధముగా నిబంధన చేసికొనియునాన్రు.  

కీరత్నలు 83:8 => అషూష్రు దేశసుథ్లు వారితో కలిసియునాన్రు లోతు వంశసుథ్లకు వారు సహాయము 

చేయుచునాన్రు.(సెలా.) 

కీరత్నలు 83:9 => మిదాయ్నునకు నీవు చేసినటుల్ కీషోను ఏటియొదద్ను నీవు సీసెరాకును 

యాబీనునకును చేసినటుల్ వారికిని చేయుము.  

కీరత్నలు 83:10 => వారు ఏనోద్రులో నశించిరి భూమికి పెంట అయిరి. 
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కీరత్నలు 83:11 => ఓరేబు జెయేబు అనువారికి నీవు చేసినటుల్ వారి పర్ధానులకును చేయుము 

జెబహు సలుమ్నాన్ అనువారికి చేసినటుల్ వారి సకల రాజులకును చేయుము. 

కీరత్నలు 83:12 => దేవుని నివాససథ్లములను మనము ఆకర్మించుకొందమని వారు 

చెపుప్కొనుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 83:13 => నా దేవా, సుడి తిరుగు ధూళివలెను గాలి యెదుటి వగుడాకులవలెను వారిని 

చేయుము 

కీరత్నలు 83:14 => అగిన్ అడవిని కాలుచ్నటుల్ కారుచిచుచ్ కొండలను తగులపెటుట్నటుల్ 

కీరత్నలు 83:15 => నీ తుపానుచేత వారిని తరుముము నీ సుడిగాలిచేత వారికి భీతి పుటిట్ంచుము. 

యెషయా 34:1 => రాషట్రములారా, నాయొదద్కు వచిచ్ వినుడి జనములారా, చెవి యొగిగ్ ఆలకించుడి 

భూమియు దాని సంపూరణ్తయు లోకమును దానిలో పుటిట్నదంతయు వినును గాక. 

యెషయా 34:2 => యెహోవా కోపము సమసత్ జనములమీదికి వచుచ్చునన్ది వారి సరవ్ 

సైనయ్ములమీద ఆయన కోర్ధము వచుచ్చునన్ది ఆయన వారిని శపించి వధకు అపప్గించెను. 

యెషయా 34:3 => వారిలో చంపబడినవారు బయట వేయబడెదరు వారి శవములు కంపుకొటుట్ను 

వారి రకత్మువలన కొండలు కరగిపోవును. 

యెషయా 34:4 => ఆకాశ సైనయ్మంతయు కీష్ణించును కాగితపు చుటట్వలె ఆకాశవైశాలయ్ములు 

చుటట్బడును. దార్కాష్వలిల్నుండి ఆకు వాడి రాలునటుల్ అంజూరపుచెటుట్నుండి వాడినది రాలునటుల్ వాటి 

సైనయ్మంతయు రాలిపోవును.  

యెషయా 34:5 => నిజముగా ఆకాశమందు నా ఖడగ్ము మతిత్లుల్ను ఎదోముమీద తీరుప్తీరుచ్టకు 

నేను శపించిన జనముమీద తీరుప్తీరుచ్టకు అది దిగును 

యెషయా 34:6 => యెహోవా ఖడగ్ము రకత్మయమగును అది కొర్వువ్చేత కపప్బడును 

గొఱ ఱ్పిలల్లయొకక్యు మేకలయొకక్యు రకత్ముచేతను పొటే ల్ళల్ మూతర్గర్ంథులమీది కొర్వువ్చేతను 

కపప్బడును ఏలయనగా బొసార్లో యెహోవా బలి జరిగించును ఎదోము దేశములో ఆయన మహా 

సంహారము చేయును.  
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యెషయా 34:7 => వాటితోకూడ గురుపోతులును వృషభములును కోడెలును దిగిపోవుచునన్వి 

ఎదోమీయుల భూమి రకత్ముతో నానుచునన్ది వారి మనున్ కొర్వువ్తో బలిసియునన్ది.  

యెషయా 34:8 => అది యెహోవా పర్తిదండనచేయు దినము సీయోను వాయ్జెయ్మునుగూరిచ్న 

పర్తికార సంవతస్రము. 

యెషయా 34:9 => ఎదోము కాలువలు కీలగును దాని మనున్ గంధకముగా మారచ్బడును దాని 

భూమి దహించు గంధకముగా ఉండును.  

యెషయా 34:10 => అది రేయింబగళుల్ ఆరక యుండును దాని పొగ నితయ్ము లేచును అది 

తరతరములు పాడుగా నుండును ఎనన్డును ఎవడును దానిలో బడి దాటడు  

యెషయా 34:11 => గూడబాతులును ఏదుపందులును దాని ఆకర్మించుకొనును గుడల్గూబయు 

కాకియు దానిలో నివసించును ఆయన తారుమారు అను కొలనూలును చాచును శూనయ్మను 

గుండును పటుట్ను. 

యెషయా 34:12 => రాజయ్ము పర్కటించుటకు వారి పర్ధానులు అకక్డ లేకపోవుదురు దాని 

అధిపతులందరు గతమైపోయిరి.  

యెషయా 34:13 => ఎదోము నగరులలో ముళల్చెటుల్ పెరుగును దాని దురగ్ములలో దురదగొండుల్ను 

గచచ్లును పుటుట్ను అది అడవికుకక్లకు నివాససథ్లముగాను నిపుప్కోళల్కు సాలగాను ఉండును  

యెషయా 34:14 => అడవిపిలుల్లును నకక్లును అచచ్ట కలిసికొనును అచచ్ట అడవిమేక తనతోటి 

జంతువును కనుగొనును అచచ్ట చువవ్పిటట్ దిగి విశర్మసథ్లము చూచుకొనును 

యెషయా 34:15 => చితత్గూబ గూడు కటుట్కొనును అచచ్ట గుడుల్పెటిట్ పొదిగి నీడలో వాటిని 

కూరుచ్ను అచచ్టనే తెలల్గదద్లు తమ జాతిపకుష్లతో కూడుకొనును.  

యెషయా 34:16 => యెహోవా గర్ంథమును పరిశీలించి చదువుకొనుడి ఆ జంతువులలో ఏదియు 

లేక యుండదు దేని జతపకిష్ దానియొదద్ ఉండక మానదు నా నోటనుండి వచిచ్న ఆజఞ్ యిదే ఆయన 

నోటి ఊపిరి వాటిని పోగుచేయును.  
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యెషయా 34:17 => అవి రావలెనని ఆయన చీటుల్వేసెను ఆయన కొలనూలు చేతపటుట్కొని వాటికి 

ఆ దేశమును పంచిపెటుట్ను. అవి నితయ్ము దాని ఆకర్మించుకొనును యుగయుగములు దానిలో 

నివసించును.  

యెషయా 63:1 => రకత్వరణ్ వసత్రములు ధరించి ఎదోమునుండి వచుచ్చునన్ యితడెవడు? 

శోభితవసత్రము ధరించినవాడై గంభీరముగా నడచుచు బొసార్నుండి బలాతిశయముతో వచుచ్చునన్ 

యితడెవడు? నీతినిబటిట్ మాటలాడుచునన్ నేనే రకిష్ంచుటకు బలాఢుయ్డనైన నేనే.  

యెషయా 63:2 => నీ వసత్రము ఎఱ ఱ్గా ఉనన్దేమి? నీ బటట్లు దార్క్షగానుగను తొర్కుక్చుండువాని 

బటట్లవలె ఉనన్వేమి? 

యెషయా 63:3 => ఒంటరిగా దార్క్షగానుగను తొర్కిక్తిని, జనములలో ఎవడును నాతోకూడ 

ఉండలేదు కోపగించుకొని వారిని తొర్కిక్తిని రౌదర్ముచేత వారిని అణగదొర్కిక్తిని వారి రకత్ము నా 

వసత్రములమీద చిందినది, నా బటట్లనిన్యు డాగులే.  

యెషయా 63:4 => పగతీరుచ్కొను దినము నా మనసుస్నకు వచెచ్ను విముకిత్ చేయదగిన 

సంవతస్రము వచిచ్యుండెను 

యెషయా 63:5 => నేను చూచి ఆశచ్రయ్పడితిని సహాయము చేయువాడొకడును లేకపోయెను 

ఆదరించువాడెవడును లేకపోయెను కావున నా బాహువు నాకు సహాయము చేసెను నా ఉగర్త 

నాకాధారమాయెను.  

యెషయా 63:6 => కోపముగలిగి జనములను తొర్కిక్వేసితిని ఆగర్హపడి వారిని మతిత్లల్జేసితిని వారి 

రకత్మును నేల పోసివేసితిని.  

యిరిమ్యా 49:7 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఎదోమునుగూరిచ్ ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు తేమానులో జాఞ్నమిక నేమియులేదా? వివేకులకు ఇక ఆలోచన లేకపోయెనా? వారి 

జాఞ్నము వయ్రథ్మాయెనా? 

యిరిమ్యా 49:8 => ఏశావును విమరిశ్ంచుచు నేనతనికి కషట్కాలము రపిప్ంచుచునాన్ను; 

దదానీయులారా, పారిపోవుడి వెనుకకు మళుల్డి బహులోతున దాగుకొనుడి. 
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యిరిమ్యా 49:9 => దార్క్షపండుల్ ఏరువారు నీయొదద్కు వచిచ్నయెడల వారు పరిగెలను విడువరా? 

రాతిర్ దొంగలు వచిచ్నయెడల తమకు చాలునంత దొరుకువరకు నషట్ము చేయుదురు గదా? 

యిరిమ్యా 4 9 : 1 0 = > నేను ఏశావును దిగంబరినిగా చేయుచునాన్ను , అతడు 

దాగియుండకుండునటుల్ నేనతని మరుగుసథ్లమును బయలుపరచుచునాన్ను, అతని సంతానమును 

అతని సవ్జాతివారును అతని పొరుగువారును నాశనమగుచునాన్రు, అతడును లేకపోవును. 

యిరిమ్యా 49:11 => అనాధులగు నీ పిలల్లను విడువుము, నేను వారిని సంరకిష్ంచెదను, నీ 

విధవరాండుర్ ననున్ ఆశర్యింపవలెను. 

యిరిమ్యా 49:12 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నాయ్యముచేత ఆ పాతర్లోనిది తార్గను 

రానివారు నిశచ్యముగా దానిలోనిది తార్గుచునాన్రే, నీవు మాతర్ము బొతిత్గా శిక్ష నొందకపోవుదువా? 

శిక్ష తపిప్ంచుకొనక నీవు నిశచ్యముగా తార్గుదువు. 

యిరిమ్యా 49:13 => బొసార్ పాడుగాను అపహాసాయ్సప్దముగాను ఎడారిగాను శాపవచనముగాను 

ఉండుననియు, దాని పటట్ణములనిన్యు ఎనన్టెనన్టికి పాడుగా నుండుననియు నా తోడని పర్మాణము 

చేసియునాన్నని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

యిరిమ్యా 49:14 => యెహోవా యొదద్నుండి నాకు వరత్మానము వచెచ్ను; జనములయొదద్కు దూత 

పంపబడియునాన్డు, కూడికొని ఆమెమీదికి రండి యుదధ్మునకు లేచిరండి. 

యిరిమ్యా 49:15 => జనములలో అలుప్నిగాను మనుషుయ్లలో నీచునిగాను నేను నినున్ 

చేయుచునాన్ను. 

యిరిమ్యా 49:16 => నీవు భీకరుడవు; కొండసందులలో నివసించువాడా, పరవ్త శిఖరమును 

సావ్ధీనపరచుకొనువాడా, నీ హృదయగరవ్ము నినున్ మోసపుచెచ్ను, నీవు పకిష్రాజువలె నీ గూటిని 

ఉనన్త సథ్లములో కటుట్కొనినను అకక్డనుండి నినున్ కిర్ంద పడదోర్సెదను; ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

యిరిమ్యా 49:17 => ఎదోము పాడైపోవును, దాని మారగ్మున నడుచువారు ఆశచ్రయ్పడి దాని 

యిడుమలనిన్యు చూచి వేళాకోళము చేయుదురు. 

Page  of 1740 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

యిరిమ్యా 49:18 => సొదొమయు గొమొఱాఱ్యు వాటి సమీప పటట్ణములును పడగొటట్బడిన 

తరువాత వాటిలో ఎవడును కాపురముండకపోయినటుల్ ఏ మనుషుయ్డును అకక్డ కాపురముండడు, ఏ 

నరుడును దానిలో బసచేయడు. 

యిరిమ్యా 49:19 => చిరకాలము నిలుచు నివాసమును పటుట్కొనవలెనని శతుర్వులు యొరాద్ను 

పర్వాహములో నుండి సింహమువలె వచుచ్చునాన్రు, నిమిషములోనే నేను వారిని దానియొదద్నుండి 

తోలివేయుదును, నేనెవని నేరప్రతునో వానిని దానిమీద నియమించెదను; ననున్ పోలియునన్వాడై నాకు 

ఆకేష్పణ కలుగచేయువాడేడి? ననున్ ఎదిరింపగల కాపరియేడి?  

యిరిమ్యా 49:20 => ఎదోమునుగూరిచ్ యెహోవా చేసిన ఆలోచన వినుడి. తేమాను 

నివాసులనుగూరిచ్ ఆయన ఉదేద్శించినదాని వినుడి. నిశచ్యముగా మందలో అలుప్లైన వారిని 

శతుర్వులు లాగుదురు, నిశచ్యముగా వారి నివాససథ్లము వారినిబటిట్ ఆశచ్రయ్పడును. 

యిరిమ్యా 49:21 => వారు పడిపోగా అఖండమైన ధవ్ని పుటెట్ను; భూమి దానికి దదద్రిలుల్చునన్ది, 

అంగలారుప్ ఘోషయు ఎఱ ఱ్సముదర్ము దనుక వినబడెను. 

యిరిమ్యా 49:22 => శతుర్వు పకిష్రాజువలె లేచి యెగిరి బొసార్మీద పడవలెనని తన రెకక్లు 

విపుప్కొనుచునాన్డు; ఆ దినమున ఎదోము బలాఢుయ్ల హృదయములు పర్సవించు సతరీ హృదయమువలె 

ఉండును.  

యెహెజేక్లు 25:12 => మరియు పర్భువైన యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు ఎదోమీయులు 

యూదావారిమీద పగతీరుచ్కొనుచునాన్రు, తీరుచ్కొనుటలో వారు బహుగా దోషులైరి గనుక పర్భువైన 

యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

యెహెజేక్లు 25:13 => ఎదోముమీద నా చెయియ్చాపి, మనుషుయ్లేమి పశువులేమి దానిలో 

నుండకుండ నేను సమసత్మును నిరూమ్లము చేయుదును, తేమాను పటట్ణము మొదలుకొని నేను దాని 

పాడుచేయుదును, దదానువరకు జనులందరును ఖడగ్ముచేత కూలుదురు. 

యెహెజేక్లు 25:14 => నా జనులైన ఇశార్యేలీయులచేత ఎదోము వారిమీద నా పగ 

తీరుచ్కొందును, ఎదోమీయుల విషయమై నా కోపమునుబటిట్యు నా రౌదర్మునుబటిట్యు నేను 
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ఆలోచించినదానిని వారు నెరవేరుచ్దురు, ఎదోమీయులు నా కోర్ధము తెలిసికొందురు; ఇదే యెహోవా 

వాకుక్.  

యెహెజేక్లు 35:1 => మరియు యెహోవా వాకుక్ నాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను 

యెహెజేక్లు 35:2 => నరపుతుర్డా, శేయీరు పరవ్తమువైపు నీ ముఖము తిర్పుప్కొని 

యెహెజేక్లు 35:3 => దానికి మాటయెతిత్ ఈలాగు పర్వచింపుము పర్భువగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా శేయీరు పరవ్తమా, నేను నీకు విరోధినైతిని, నా హసత్ము నీమీద చాపి నినున్ 

పాడుగాను నిరజ్నముగాను చేసెదను. 

యెహెజేక్లు 35:4 => నీవు నిరజ్నముగా ఉండునటుల్ నీ పటట్ణములను ఎడారులుగా చేసెదను, నీవు 

పాడవుదువు, అపుప్డు నేను యెహోవానై యునాన్నని నీవు తెలిసికొందువు. 

యెహెజేక్లు 35:5 => ఇశార్యేలీయులయెడల ఎడతెగని పగకలిగి, వారి దోషసమాపిత్కాలమున 

వారికి ఉపదర్వము కలిగిన సమయమున నీవు వారిని ఖడగ్మున కపప్గించితివి గనుక 

యెహెజేక్లు 35:6 => నా జీవముతోడు నేను నినున్ రకత్ముగా చేసెదను, రకత్ము నినున్ తరుమును, 

రకత్ము నీకిషట్మాయెను గనుక రకత్మే నినున్ తరుమును, ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 35:7 => వచుచ్వారును పోవువారును లేకుండ అందరిని నిరూమ్లముచేసి నేను శేయీరు 

పరవ్తమును పాడుగాను నిరజ్నముగాను చేయుదును. 

యెహెజేక్లు 35:8 => అతని పరవ్తములను హతమైనవారితో నింపుదును, నీ కొండలలోను నీ 

లోయలలోను నీ వాగులనిన్టిలోను వారు ఖడగ్ముచేత హతులై కూలుదురు. 

యెహెజేక్లు 35:9 => నేను యెహోవానై యునాన్నని మీరు తెలిసికొనునటుల్ నీ పటట్ణములు మరల 

కటట్బడకుండ ఎలల్పుప్డును పాడుగా ఉండజేయుదును.  

యెహెజేక్లు 35:10 => యెహోవా అకక్డనుండినను ఆ రెండు జనములును ఆ రెండు దేశములును 

మనవే; మనము వాటిని సావ్ధీనపరచుకొందము రండని నీవనుకొంటివే; 

యెహెజేక్లు 35:11 => నా జీవముతోడు నీవు వారియెడల పటిట్న పగవలన వారికి చూపిన 

అసూయచొపుప్నను కోర్ధముచొపుప్నను నేను నీకు తగిన పనిచేసి, నినున్ శికిష్ంచుటవలన వారికి ననున్ 

నేనే తెలియపరచుకొందును. 
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యెహెజేక్లు 35:12 => అవి పాడైనవి, మనకు ఆహారముగా అపప్గింపబడినవని నీవు ఇశార్యేలు 

పరవ్తములనుగురించి పలికిన దూషణమాటలనిన్యు యెహోవానగు నాకు వినబడెనని నీవు 

తెలిసికొందువు. 

యెహెజేక్లు 35:13 => పెదద్నోరు చేసికొని మీరు నామీద విసాత్రముగా ఆడిన మాటలు నాకు 

వినబడెను. 

యెహెజేక్లు 35:14 => పర్భువగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా లోకమంతయు 

సంతోషించునపుప్డు నాశనము నేను నీ మీదికి రపిప్ంచెదను. 

యెహెజేక్లు 35:15 => ఇశార్యేలీయుల సావ్సథ్య్ము పాడైపోవుట చూచి నీవు సంతోషించితివి గనుక 

నీకును ఆ పర్కారముగానే చేసెదను; శేయీరు పరవ్తమా, నీవు పాడవుదువు, ఎదోము దేశము 

యావతుత్ను పాడైపోవును, అపుప్డు నేను యెహోవానై యునాన్నని వారు తెలిసికొందురు. 

ఆమోసు 1:11 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఎదోము మూడుసారుల్ నాలుగుసారుల్ చేసిన 

దోషములనుబటిట్ నేను తపప్కుండ వానిని శికిష్ంతును. ఏలయనగా వాడు కనికరము చాలించుకొని 

ఖడగ్ము పటుట్కొని యెడతెగని కోపముతో తనకు సహోదరులగు వారిని మానక చీలుచ్చువచెచ్ను. 

ఆమోసు 1:12 => తేమానుమీద అగిన్ వేసెదను, అది బొసార్ యొకక్ నగరులను దహించివేయును.  

ఓబధాయ్ 1:1 => ఓబదాయ్కు కలిగిన దరశ్నము. ఎదోమును గురించి పర్భువగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నది. యెహోవాయొదద్నుండి వచిచ్న సమాచారము మాకు వినబడెను. ఎదోము మీద 

యుదధ్ము చేయుదము లెండని జనులను రేపుటకై దూత పంపబడియునాన్డు. 

ఓబధాయ్ 1:2 => నేను అనయ్జనులలో నినున్ అలుప్నిగా చేసితిని, నీవు బహుగా తృణీకరింపబడుదువు. 

ఓబధాయ్ 1:3 => అతుయ్నన్తమైన పరవ్తములమీద ఆసీనుడవైయుండి కొండసందులలో 

నివసించువాడా ననున్ కిర్ందికి పడదోర్యగల వాడెవడని అనుకొనువాడా, నీ హృదయపు గరవ్ముచేత 

నీవు మోసపోతివి. 

ఓబధాయ్ 1:4 => పకిష్రాజు గూడంత యెతుత్న నివాసము చేసికొని నక్షతర్ములలో నీవు దాని కటిట్నను 

అచచ్టనుండియు నేను నినున్ కిర్ందపడవేతును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 
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ఓబధాయ్ 1:5 => చోరులే గాని రాతిర్ కనన్ము వేయువారే గాని నీ మీదికి వచిచ్నయెడల తమకు 

కావలసినంత మటుట్కు దోచుకొందురు గదా. దార్క్షపండల్ను ఏరువారు నీయొదద్కు వచిచ్నయెడల పరిగె 

యేరుకొనువారికి కొంత యుండనితుత్రుగదా; నినున్ చూడగా నీవు బొతిత్గా చెడిపోయియునాన్వు. 

ఓబధాయ్ 1:6 => ఏశావు సంతతివారి సొముమ్ సోదా చూడబడును; వారు దాచి పెటిట్న ధనమంతయు 

పటట్బడును. 

ఓబధాయ్ 1:7 => నీతో సంధిచేసినవారు నినున్ తమ సరిహదుద్ వరకు పంపివేయుదురు; నీతో 

సమాధానముగా ఉనన్వారు నినున్ మోసపుచిచ్ నీకు బలాతాక్రము చేయుదురు; వారు నీ యనన్ము తిని 

నీకొరకు ఉరి యొడుడ్దురు; ఎదోమునకు వివేచన లేకపోయెను. 

ఓబధాయ్ 1:8 => ఆ దినమందు ఏశావు పరవ్తములలో వివేచన లేకపోవునటుల్ ఎదోములోనుండి 

జాఞ్నులను నాశముచేతును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

ఓబధాయ్ 1:9 => తేమానూ, నీ బలాఢుయ్లు విసమ్యమొందుదురు, అందువలన ఏశావు యొకక్ పరవ్త 

నివాసులందరు హతులై నిరూమ్లమగుదురు. 

ఓబధాయ్ 1:10 => నీ సహోదరులైన యాకోబు సంతతికి నీవు చేసిన బలాతాక్రమునుబటిట్ నీవు 

అవమానము నొందుదువు, ఇక నెనన్టికిని లేకుండ నీవు నిరూమ్లమగుదువు. 

ఓబధాయ్ 1:11 => నీవు పగవాడవై నిలిచిన దినమందు, పరదేశులు వారి ఆసిత్ని పటుట్కొనిపోయిన 

దినమందు, అనుయ్లు వారి గుమమ్ములలోనికి చొరబడి యెరూషలేముమీద చీటుల్వేసిన దినమందు 

నీవును వారితో కలిసికొంటివి గదా. 

ఓబధాయ్ 1:12 => నీ సహోదరుని శర్మానుభవదినము చూచి నీవు ఆనందమొంద తగదు; 

యూదావారి నాశనదినమున వారి సిథ్తిని చూచి నీవు సంతోషింపతగదు; 

ఓబధాయ్ 1:13 => నా జనుల ఆపదిద్నమున నీవు వారి గుమమ్ములలోనికి చొరబడ దగదు; వారి 

ఆపదిద్నమున నీవు సంతోషపడుచు వారి బాధను చూడతగదు; వారి ఆపదిద్నమున నీవు వారి ఆసిత్ని 

పటుట్కొనతగదు; 

ఓబధాయ్ 1:14 => వారిలో తపిప్ంచుకొనినవారిని సంహరించుటకు అడ డ్తోర్వలలో నీవు నిలువ 

తగదు, శర్మదినమందు అతనికి శేషించినవారిని శతుర్వులచేతికి అపప్గింప తగదు. 
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ఓబధాయ్ 1:15 => యెహోవా దినము అనయ్జనులందరి మీదికి వచుచ్చునన్ది. అపుప్డు నీవు చేసినటే ట్ 

నీకును చేయబడును, నీవు చేసినదే నీ నెతిత్మీదికి వచుచ్ను. 

ఓబధాయ్ 1:16 => మీరు నా పరిశుదధ్మైన కొండమీద తార్గినటుల్ అనయ్జనులందరును నితయ్ము 

తార్గుదురు; తాము ఇకనెనన్డు నుండని వారైనటుల్ వారేమియు మిగులకుండ తార్గుదురు. 

మలాకీ 1:2 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నేను మీయెడల పేర్మ చూపియునాన్ను, అయితే 

మీరు ఏ విషయమందు నీవు మాయెడల పేర్మ చూపితివందురు. ఏశావు యాకోబునకు అనన్ కాడా? 

అయితే నేను యాకోబును పేర్మించితిని; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

మలాకీ 1:3 => ఏశావును దేవ్షించి అతని పరవ్తములను పాడుచేసి అతని సావ్సథ్య్మును 

అరణయ్మందునన్ నకక్లపాలు చేసితిని. 

మలాకీ 1:4 => మనము నాశనమైతివిు, పాడైన మన సథ్లములను మరల కటుట్కొందము రండని 

ఎదోమీయులు అనుకొందురు; అయితే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

వారు కటుట్కొనన్ను నేను వాటిని కిర్ంద పడదోర్యుదును; లోకులు వారి దేశము భకిత్హీనుల 

పర్దేశమనియు, వారు యెహోవా నితయ్కోపాగిన్కి పాతుర్లనియు పేరు పెటుట్దురు. 

మలాకీ 1:5 => కనున్లార దానిని చూచి ఇశార్యేలీయుల సరిహదుద్లలో యెహోవా బహు ఘనుడుగా 

ఉనాన్డని మీరందురు.  

రోమీయులకు 9:10 => అంతేకాదు; రిబాక్ మన తండిర్యైన ఇసాస్కు అను ఒకనివలన 

గరభ్వతియైనపుప్డు, 

రోమీయులకు 9:11 => ఏరాప్టును అనుసరించిన దేవుని సంకలప్ము, కిర్యల మూలముగా కాక 

పిలుచువాని మూలముగానే నిలుకడగా ఉండు నిమితత్ము, 

రోమీయులకు 9:12 => పిలల్లింక పుటిట్ మేలైనను కీడైనను చేయకముందే పెదద్వాడు చినన్వానికి 

దాసుడగును అని ఆమెతో చెపప్బడెను. 

రోమీయులకు 9:13 => ఇందునుగూరిచ్ నేను యాకోబును పేర్మించితిని, ఏశావును దేవ్షించితిని 

అని వార్యబడియునన్ది. 
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ఆదికాండము 27:1 => ఇసాస్కు వృదుధ్డై అతని కనున్లకు మందదృషిట్ కలిగినపుప్డు అతడు తన పెదద్ 

కుమారుడైన ఏశావుతో నా కుమారుడా, అని అతని పిలువగా అతడు చితత్ము నాయనా అని అతనితో 

ననెను. 

ఆదికాండము 27:8 => కాబటిట్ నా కుమారుడా, నా మాట విని నేను నీకు ఆజాఞ్పించినటుట్ చేయుము. 

ఆదికాండము 27:13 => అయినను అతని తలిల్ నా కుమారుడా, ఆ శాపము నా మీదికి వచుచ్ను 

గాక. నీవు నా మాటమాతర్ము విని, పోయి వాటిని నాయొదద్కు తీసికొని రమమ్ని చెపప్గా 

ఆదికాండము 27:37 => అందుకు ఇసాస్కు ఇదిగో అతని నీకు ఏలికనుగా నియమించి అతని 

బంధుజనులందరిని అతనికి దాసులుగా ఇచిచ్తిని; ధానయ్మును దార్కాష్రసమును ఇచిచ్ అతని 

పోషించితిని గనుక నా కుమారుడా, నీకేమి చేయగలననిఏశావుతో పర్తుయ్తత్రమియయ్గా 

ఆదికాండము 36:6 => ఏశావు తన భారయ్లను తన కుమారులను తన కుమారెత్లను తన 

యింటివారినందరిని తన మందలను తన సమసత్ పశువులను తాను కనాను దేశములో సంపాదించిన 

ఆసిత్ యావతుత్ను తీసికొని తన తముమ్డైన యాకోబు ఎదుటనుండి మరియొక దేశమునకు 

వెళి ల్పోయెను; 

1 సమూయేలు 17:14 => దావీదు కనిషు ఠ్డు; పెదద్వారైన ముగుగ్రు సౌలువెంటను పోయి 

యుండిరిగాని 

1 రాజులు 11:15 => దావీదు ఎదోము దేశముమీద యుదధ్ము చేయుచుండగా, సైనాయ్ధిపతియైన 

యోవాబు చంపబడినవారిని పాతిపెటుట్టకు వెళి ల్యునన్పుప్డు ఎదోము దేశమందునన్ 

మగవారినందరిని హతము చేసెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:1 => ఇశార్యేలునకు తొలిచూలి కుమారుడైన రూబేను కుమారుల 

వివరము. ఇతడు జేయ్షు ఠ్డై యుండెను గాని తన తండిర్ పరుపును తాను అంటుపరచినందున అతని 

జనమ్సావ్తంతర్య్ము ఇశార్యేలు కుమారుడైన యోసేపు కుమారులకియయ్బడెను; అయితే వంశావళిలో 

యోసేపు జేయ్షు ఠ్డుగా దాఖలు చేయబడలేదు. 
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యెషయా 42:11 => అరణయ్మును దాని పురములును కేదారు నివాస గార్మములును బిగగ్రగా 

పాడవలెను సెల నివాసులు సంతోషించుదురు గాక పరవ్తముల శిఖరములనుండి వారు కేకలు 

వేయుదురు గాక. 

రోమీయులకు 9:12 => పిలల్లింక పుటిట్ మేలైనను కీడైనను చేయకముందే పెదద్వాడు చినన్వానికి 

దాసుడగును అని ఆమెతో చెపప్బడెను. 

వచనము 24 

ఆమె పర్సూతి కావలసిన దినములు నిండినపుప్డు ఆమె గరభ్మందు కవలవారు ఉండిరి. 

ఆదికాండము 36:1 => ఎదోమను ఏశావు వంశావళి ఇదే, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:7 => ఎదోమీయులు నీ సహోదరులు గనుక వారిని దేవ్షింపకూడదు. 

ఐగుపుత్ దేశములో నీవు పరదేశివైయుంటివి గనుక ఐగుపీత్యులను దేవ్షింపకూడదు. 

యెహోషువ 24:4 => ఇసాస్కునకు నేను యాకోబు ఏశావుల నిచిచ్తిని. శేయీరు మనయ్ములను 

సావ్ధీనపరచుకొనునటుల్ వాటిని ఏశావు కిచిచ్తిని. యాకోబును అతని కుమారులును ఐగుపుత్లోనికి 

దిగిపోయిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:34 => అబార్హాము ఇసాస్కును కనెను, ఇసాస్కు కుమారులు ఏశావు 

ఇశార్యేలు. 

వచనము 25 

మొదటివాడు ఎఱ ఱ్నివాడుగా బయటికివచెచ్ను. అతని ఒళల్ంతయు రోమవసత్రమువలె నుండెను గనుక 

అతనికి ఏశావు అను పేరు పెటిట్రి. 

ఆదికాండము 27:11 => అందుకు యాకోబు నా సహోదరుడైన ఏశావు రోమము గలవాడు, నేను 

నునన్నివాడను గదా. 

ఆదికాండము 27:16 => రిబాక్ వాటిని తీసి తన చినన్ కుమారుడగు యాకోబునకు తొడిగించి ఆ 

మేకపిలల్ల చరమ్ములతో అతనిచేతులను అతని మెడమీద నునుపు భాగమును కపిప్ 
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ఆదికాండము 27:23 => యాకోబుచేతులు అతని అనన్యైన ఏశావుచేతులవలె రోమము 

గలవైనందున ఇసాస్కు అతనిని గురుతు పటట్లేక అతనిని దీవించి 

ఆదికాండము 27:19 => అందుకు యాకోబు నేను ఏశావు అను నీ జేయ్షఠ్కుమారుడను, నీవు నాతో 

చెపిప్న పర్కారము చేసియునాన్ను. నీవు ననున్ దీవించుటకై దయచేసి లేచి కూరుచ్ండి, నేను వేటాడి 

తెచిచ్నదానిని తినుమనెను 

వచనము 26 

తరువాత అతని సహోదరుడు బయటికి వచిచ్నపుప్డు అతని చెయియ్ ఏశావు మడిమెను పటుట్కొని 

యుండెను గనుక అతనికి యాకోబు అను పేరు పెటట్బడెను. ఆమె వారిని కనినపుప్డు ఇసాస్కు అరువది 

యేండల్వాడు. 

ఆదికాండము 38:28 => ఆమె పర్సవించుచునన్పుప్డు ఒకడు తన చెయియ్ బయటికి చాచెను గనుక 

మంతర్సాని ఎఱ ఱ్నూలు తీసి వానిచేతికి కటిట్ ఇతడు మొదట బయటికి వచెచ్నని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 38:29 => అతడు తన చెయియ్ వెనుకకు తీసినపుప్డు అతని సహోదరుడు బయటికి 

వచెచ్ను. అపుప్డామె నీవేల భేదించుకొని వచిచ్తివనెను. అందుచేత అతనికి పెరెసు అను పేరు 

పెటట్బడెను. 

ఆదికాండము 38:30 => తరువాత తనచేతిని తొగరు గల అతని సహోదరుడు బయటికి వచెచ్ను. 

అతనికి జెరహు అను పేరు పెటట్బడెను. 

హోషేయ 12:3 => తలిల్ గరభ్మందు యాకోబు తన సహోదరుని మడిమెను పటుట్కొనెను, మగసిరి 

కలవాడై అతడు దేవునితో పోరాడెను. 

ఆదికాండము 27:36 => ఏశావు యాకోబు అను పేరు అతనికి సరిగానే చెలిల్నది; అతడు ననున్ ఈ 

రెండు మారులు మోసపుచెచ్ను. నా జేయ్షఠ్తవ్ము తీసికొనెను, ఇదిగో ఇపుప్డు వచిచ్ నాకు రావలసిన 

దీవెనను తీసికొనెనని చెపిప్ నాకొరకు మరి యే దీవెనయు మిగిలిచ్యుంచలేదా అని అడిగెను. 
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ఆదికాండము 25:20 => ఇసాస్కు పదద్నరాములో నివసించు సిరియావాడైన బెతూయేలు 

కుమారెత్యును సిరియావాడైన లాబాను సహోదరియునైన రిబాక్ను పెండిల్ చేసికొనన్పుప్డు నలుబది 

సంవతస్రములవాడు. 

మతత్యి 1:2 => అబార్హాము ఇసాస్కును కనెను, ఇసాస్కు యాకోబును కనెను, యాకోబు యూదాను 

అతని అనన్దముమ్లను కనెను; 

లూకా 3:34 => యూదా యాకోబుకు, యాకోబు ఇసాస్కుకు, ఇసాస్కు అబార్హాముకు, అబార్హాము 

తెరహుకు, తెరహు నాహోరుకు, 

వచనము 27 

ఆ చినన్వారు ఎదిగినపుప్డు ఏశావు వేటాడుటయందు నేరప్రియై అరణయ్వాసిగా నుండెను; యాకోబు 

సాధువై గుడారములలో నివసించుచుండెను. 

ఆదికాండము 10:9 => అతడు యెహోవా యెదుట పరాకర్మముగల వేటగాడు. కాబటిట్ యెహోవా 

యెదుట పరాకర్మముగల వేటగాడైన నిమోర్దువలె అను లోకోకిత్ కలదు. 

ఆదికాండము 21:20 => దేవుడు ఆ చినన్వానికి తోడైయుండెను. అతడు పెరిగి పెదద్వాడై ఆ 

అరణయ్ములో కాపురముండి విలుకాడాయెను. 

ఆదికాండము 27:3 => కాబటిట్ నీవు దయచేసి నీ ఆయుధములైన నీ అంబులపొదిని నీ విలుల్ను 

తీసికొని అడవికి పోయి నాకొరకు వేటాడి మాంసము తెముమ్. 

ఆదికాండము 27:4 => నేను చావక మునుపు నినున్ నేను ఆశీరవ్దించునటుల్ నాకిషట్మైన రుచిగల 

భోజయ్ములను సిదధ్పరచి నేను తినుటకై నాయొదద్కు తెమమ్ని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 27:5 => ఇసాస్కు తన కుమారుడగు ఏశావుతో ఇటుల్ చెపుప్చుండగా రిబాక్ 

వినుచుండెను. ఏశావు వేటాడి మాంసము తెచుచ్టకు అడవికి వెళె ల్ను.  

ఆదికాండము 27:40 => నీవు నీ కతిత్చేత బర్దుకుదువు నీ సహోదరునికి దాసుడవగుదువు నీవు 

తిరుగులాడుచుండగా నీ మెడమీదనుండి అతనికాడి విరిచివేయుదువు అని అతని కుతత్రమిచెచ్ను. 
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ఆదికాండము 6:9 => నోవహు వంశావళి యిదే. నోవహు నీతిపరుడును తన తరములో 

నిందారహితుడునై యుండెను. నోవహు దేవునితో కూడ నడచినవాడు. 

ఆదికాండము 28:10 => యాకోబు బెయేరె ష్బానుండి బయలుదేరి హారాను వైపు వెళుల్చు 

ఆదికాండము 28:11 => ఒకచోట చేరి పొర్దుద్ గుర్ంకినందున అకక్డ ఆ రాతిర్ నిలిచిపోయి, ఆ చోటి 

రాళల్లో ఒకటి తీసికొని తనకు తలగడగా చేసికొని, అకక్డ పండుకొనెను. 

ఆదికాండము 31:39 => దుషట్మృగములచేత చీలచ్బడిన దానిని నీయొదద్కు తేక ఆ నషట్ము నేనే 

పెటుట్కొంటిని. పగటియందు దొంగిలింపబడిన దానినేమి రాతిర్యందు దొంగిలింపబడిన దానినేమి 

నాయొదద్ పుచుచ్కొంటివి; నేను ఈలాగుంటిని. 

ఆదికాండము 31:40 => పగటి యెండకును రాతిర్ మంచుకును నేను కీష్ణించిపోతిని; నిదర్ నా 

కనున్లకు దూరమాయెను. 

ఆదికాండము 31:41 => ఇదివరకు నీ యింటిలో ఇరువది యేండుల్ ఉంటిని. నీ యిదద్రి కుమారెత్ల 

నిమితత్ము పదునాలుగేండుల్ను, నీ మంద నిమితత్ము ఆరేండుల్ను నీకు కొలువు చేసితిని. అయినను నీవు 

నా జీతము పదిమారులు మారిచ్తివి. 

ఆదికాండము 46:34 => మీరు గోషెను దేశమందు కాపురముండునటుల్ మా చినన్తనమునుండి 

ఇదివరకు నీ దాసులమైన మేమును మా పూరివ్కులును పశువులు గలవారమై యునాన్మని 

ఉతత్రమియుయ్డని చెపెప్ను.  

యోబు 1:1 => ఊజు దేశమునందు యోబు అను ఒక మనుషుయ్డుండెను. అతడు 

యథారథ్వరత్నుడును , నాయ్యవంతుడునై దేవునియందు భయభకుత్లు కలిగి చెడుతనము 

విసరిజ్ంచినవాడు. 

యోబు 1:8 => అందుకు యెహోవా నీవు నా సేవకుడైన యోబు సంగతి ఆలోచించితివా? అతడు 

యథారథ్వరత్నుడును నాయ్యవంతుడునై దేవునియందు భయభకుత్లు కలిగి చెడుతనము 

విసరిజ్ంచినవాడు, భూమిమీద అతనివంటి వాడెవడును లేడు. 

యోబు 2:3 => అందుకు యెహోవా నీవు నా సేవకుడైన యోబు సంగతి ఆలోచించితివా? అతడు 

యథారథ్వరత్నుడును నాయ్యవంతుడునై దేవునియందు భయభకుత్లు కలిగి చెడుతనము 
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విసరిజ్ంచినవాడు, భూమిమీద అతనివంటి వాడెవడును లేడు. నిషాక్రణముగా అతనిని 

పాడుచేయుటకు నీవు ననున్ పేర్రేపించినను అతడు ఇంకను తన యథారథ్తను వదలక నిలకడగా 

నునాన్డనగా 

కీరత్నలు 37:37 => నిరోద్షులను కనిపెటుట్ము యథారథ్వంతులను చూడుము సమాధానపరచువారి 

సంతతి నిలుచును గాని ఒకడైనను నిలువకుండ అపరాధులు నశించుదురు  

హెబీర్యులకు 11:9 => విశావ్సమునుబటిట్ అతడును, అతనితో ఆ వాగాద్నమునకు సమాన 

వారసులైన ఇసాస్కు యాకోబు అనువారును, గుడారములలో నివసించుచు, అనుయ్ల దేశములో 

ఉనన్టుట్గా వాగద్తత్ దేశములో పరవాసులైరి.  

ఆదికాండము 4:20 => ఆదా యాబాలును కనెను. అతడు పశువులు గలవాడై గుడారములలో 

నివసించువారికి మూలపురుషుడు. 

ఆదికాండము 13:5 => అబార్ముతో కూడ వెళి ల్న లోతుకును గొఱ ఱ్లు గొడుల్ గుడారములు ఉండెను 

గనుక 

ఆదికాండము 25:23 => రెండు జనములు నీ గరభ్ములో కలవు. రెండు జనపదములు నీ 

కడుపులోనుండి పర్తేయ్కముగా వచుచ్ను. ఒక జనపదము కంటె ఒక జనపదము బలిషట్మై యుండును. 

పెదద్వాడు చినన్వానికి దాసుడగును అనెను.  

ఆదికాండము 27:12 => ఒకవేళ నాతండిర్ ననున్ తడవి చూచును, అపుప్డు నేను అతని దృషిట్కి 

వంచకుడనుగా తోచినయెడల నా మీదికి శాపమే గాని ఆశీరావ్దము తెచుచ్కొననని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 34:13 => అయితే తమ సహోదరియైన దీనాను అతడు చెరిపినందున యాకోబు 

కుమారులు షెకెముతోను అతని తండిర్యైన హమోరుతోను కపటముగా ఉతత్రమిచిచ్ అనినదేమనగా 

యిరిమ్యా 35:6 => వారు మా పితరుడగు రేకాబు కుమారుడైన యెహోనాదాబు మీరైనను మీ 

సంతతివారైనను ఎపుప్డును దార్కాష్రసము తార్గకూడదని మాకాజాఞ్పించెను గనుక మేము దార్కాష్రసము 

తార్గము. 
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యిరిమ్యా 35:7 => మరియు మీరు ఇలుల్ కటుట్కొనవదుద్, వితత్నములు వితత్వదుద్, దార్క్షతోట 

నాటవదుద్, అది మీకుండనేకూడదు; మీరు పరవాసముచేయు దేశములో దీరాఘ్యుషమ్ంతులగునటుల్ మీ 

దినములనిన్యు గుడారములలోనే మీరు నివసింపవలెనని అతడు మాకాజాఞ్పించెను. 

హోషేయ 12:9 => అయితే ఐగుపుత్ దేశములోనుండి మీరు వచిచ్నది మొదలుకొని యెహోవానగు 

నేనే మీకు దేవుడను; నియామక దినములలో మీరు డేరాలలో కాపురమునన్టుల్ నేనికను మిముమ్ను 

డేరాలలో నివసింపజేతును. 

వచనము 28 

ఇసాస్కు ఏశావు తెచిచ్న వేటమాంసమును తినుచుండెను గనుక అతని పేర్మించెను; రిబాక్ యాకోబును 

పేర్మించెను. 

ఆదికాండము 27:4 => నేను చావక మునుపు నినున్ నేను ఆశీరవ్దించునటుల్ నాకిషట్మైన రుచిగల 

భోజయ్ములను సిదధ్పరచి నేను తినుటకై నాయొదద్కు తెమమ్ని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 27:19 => అందుకు యాకోబు నేను ఏశావు అను నీ జేయ్షఠ్కుమారుడను, నీవు నాతో 

చెపిప్న పర్కారము చేసియునాన్ను. నీవు ననున్ దీవించుటకై దయచేసి లేచి కూరుచ్ండి, నేను వేటాడి 

తెచిచ్నదానిని తినుమనెను 

ఆదికాండము 27:25 => అంతట అతడు అది నాయొదద్కు తెముమ్; నేను నినున్ దీవించునటుల్ నా 

కుమారుడు వేటాడి తెచిచ్నది తిందుననెను; అతడు తెచిచ్నపుప్డు అతడు తినెను; దార్కాష్రసము తేగా 

అతడు తార్గెను. 

ఆదికాండము 27:31 => అతడును రుచిగల భోజయ్ములను సిదధ్పరచి తన తండిర్యొదద్కు తెచిచ్ నా 

తండీర్ ననున్ దీవించునటుల్ లేచి నీ కుమారుడు వేటాడి తెచిచ్నదాని తినుమని తన తండిర్తోననెను. 

ఆదికాండము 27:6 => అపుప్డు రిబాక్ తన కుమారుడగు యాకోబును చూచి ఇదిగో నీ తండిర్ నీ 

అనన్యైన ఏశావుతో 

ఆదికాండము 27:14 => అతడు వెళి ల్ వాటిని తన తలిల్యొదద్కు తీసికొనివచెచ్ను. అతని తలిల్ అతని 

తండిర్ కిషట్మైన రుచిగల భోజయ్ములను సిదధ్పఱచెను. 
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ఆదికాండము 48:19 => అయినను అతని తండిర్ ఒపప్క అది నాకు తెలియును, నా కుమారుడా అది 

నాకు తెలియును; ఇతడును ఒక జన సమూహమై గొపప్వాడగును గాని యితని తముమ్డు ఇతని కంటె 

గొపప్వాడగును, అతని సంతానము జనముల సమూహమగునని చెపెప్ను 

యోహాను 1:13 => వారు దేవునివలన పుటిట్నవారే గాని, రకత్మువలన నైనను శరీరేచఛ్వలన నైనను 

మానుషేచఛ్వలన నైనను పుటిట్నవారు కారు. 

వచనము 29 

ఒకనాడు యాకోబు కలగూరవంటకము వండుకొనుచుండగా ఏశావు అలసినవాడై పొలములోనుండి 

వచిచ్ 

నాయ్యాధిపతులు 8:4 => గిదోయ్నును అతనితోనునన్ మూడువందల మందియును అలసటగా 

నునన్ను, శతుర్వులను తరుముచు యొరాద్నునొదద్కు వచిచ్ దాటిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 8:5 => అతడు నా వెంటనునన్ జనులు అలసియునాన్రు, ఆహారమునకు రొటెట్లు 

వారికి దయచేయుడి; మేము మిదాయ్ను రాజులైన జెబహును సలుమ్నాన్ను తరుముచునాన్మని 

సుకోక్తువారితో చెపప్గా 

1 సమూయేలు 14:28 => జనులలో ఒకడు నీ తండిర్ జనులచేత పర్మాణము చేయించి ఈ దినమున 

ఆహారము పుచుచ్కొనువాడు శపింపబడునని ఖండితముగా ఆజాఞ్పించియునాన్డు; అందుచేతనే జనులు 

బహు బడలియునాన్రని చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 14:31 => ఆ దినమున జనులు ఫిలిషీత్యులను మికమ్షునుండి అయాయ్లోను వరకు 

హతము చేయగా జనులు బహు బడలిక నొందిరి. 

సామెతలు 13:25 => నీతిమంతుడు ఆకలితీర భోజనము చేయును భకిత్హీనుల కడుపునకు లేమి 

కలుగును. 

యెషయా 40:30 => బాలురు సొమమ్సిలుల్దురు అలయుదురు యౌవనసుథ్లు తపప్క తొటిర్లుల్దురు 

యెషయా 40:31 => యెహోవాకొరకు ఎదురుచూచువారు నూతన బలము పొందుదురు వారు 

పకిష్రాజులవలె రెకక్లు చాపి పైకి ఎగురుదురు అలయక పరుగెతుత్దురు సొమమ్సిలల్క నడిచిపోవుదురు. 
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మతత్యి 4:3 => ఆ శోధకుడు ఆయనయొదద్కు వచిచ్ నీవు దేవుని కుమారుడవైతే ఈ రాళుల్ 

రొటెట్లగునటుల్ ఆజాఞ్పించుమనెను 

వచనము 30 

నేను అలసియునాన్ను; ఆ యెఱ ఱ్ యెఱ ఱ్గా నునన్ దానిలో కొంచెము దయచేసి నాకు పెటుట్మని అడిగెను; 

అందుచేత అతని పేరు ఎదోము అనబడెను. 

ఆదికాండము 25:34 => యాకోబు ఆహారమును చికుక్డుకాయల వంటకమును ఏశావుకిచెచ్ను; 

అతడు తిని తార్గి లేచిపోయెను. అటుల్ ఏశావు తన జేయ్షఠ్తవ్మును తృణీకరించెను. 

ఆదికాండము 36:1 => ఎదోమను ఏశావు వంశావళి ఇదే, 

ఆదికాండము 36:9 => శేయీరు మనయ్ములో నివసించిన ఎదోమీయుల తండిర్యైన ఏశావు 

వంశావళి ఇదే, 

ఆదికాండము 36:43 => మగీద్యేలు నాయకుడు ఈరాము నాయకుడు. వీరు తమతమ సావ్సథ్య్మైన 

దేశమందు తమతమ నివాససథ్లముల పర్కారము ఎదోము నాయకులు. ఏశావు ఎదోమీయులకు 

మూలపురుషుడు. 

నిరగ్మకాండము 15:15 => ఎదోము నాయకులు కలవరపడుదురు మోయాబు బలిషు ఠ్లకు వణకు 

పుటుట్ను కనాను నివాసులందరు దిగులొంది కరిగిపోవుదురు. భయము అధిక భయము వారికి 

కలుగును. 

సంఖాయ్కాండము 20:14 => మోషే కాదేషునుండి ఎదోము రాజునొదద్కు దూతలను పంపి నీ 

సహోదరుడగు ఇశార్యేలు అడుగునదేమనగా మాకు వచిచ్న కషట్ము యావతుత్ను నీకు తెలిసినది; 

సంఖాయ్కాండము 20:15 => మా పితరులు ఐగుపుత్నకు వెళి ల్రి; మేము చాలా దినములు ఐగుపుత్లో 

నివసించితివిు; ఐగుపీత్యులు మముమ్ను మా పితరులను శర్మపెటిట్రి. 

సంఖాయ్కాండము 20:16 => మేము యెహోవాకు మొఱపెటట్గా ఆయన మా మొఱనువిని, దూతను 

పంపి ఐగుపుత్లోనుండి మముమ్ను రపిప్ంచెను. ఇదిగో మేము నీ పొలిమేరల చివర కాదేషు పటట్ణములో 

ఉనాన్ము. 
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సంఖాయ్కాండము 20:17 => మముమ్ను నీ దేశమును దాటిపోనిముమ్; పొలములలో బడియైనను 

దార్క్షతోటలలో బడియైనను వెళల్ము; బావుల నీళుల్ తార్గము; రాజమారగ్మున నడిచిపోయెదము. నీ 

పొలిమేరలను దాటువరకు కుడివైపునకైనను ఎడమవైపునకైనను తిరుగకుండ పోయెదమని చెపిప్ంచెను. 

సంఖాయ్కాండము 20:18 => ఎదోమీయులు నీవు నా దేశములో బడి వెళల్కూడదు; నేను ఖడగ్ముతో 

నీకు ఎదురుగా వచెచ్దను సుమీ అని అతనితో చెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 20:19 => ఇశార్యేలీయులు మేము రాజమారగ్ముననే వెళె ల్దము; నేనును నా 

పశువులును నీ నీళుల్ తార్గునెడల వాటి విలువ నిచుచ్కొందును మరేమి లేదు, కాలినడకనే 

దాటిపోవుదును; అంతే అని అతనితో చెపిప్నపుప్డు అతడు నీవు రానేకూడదనెను. 

సంఖాయ్కాండము 20:20 => అంతట ఎదోము బహు జనముతోను మహా బలముతోను బయలుదేరి 

వారికెదురుగా వచెచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 20:21 => ఎదోము ఇశార్యేలు తన పొలిమేరలలోబడి దాటిపోవుటకు 

సెలవియయ్లేదు గనుక ఇశార్యేలీయులు అతనియొదద్నుండి తొలగిపోయిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:7 => ఎదోమీయులు నీ సహోదరులు గనుక వారిని దేవ్షింపకూడదు. 

ఐగుపుత్ దేశములో నీవు పరదేశివైయుంటివి గనుక ఐగుపీత్యులను దేవ్షింపకూడదు. 

2 రాజులు 8:20 => ఇతని దినములలో ఎదోమీయులు యూదా రాజునకు ఇక లోబడుట మాని 

అతనిమీద తిరుగుబాటు చేసి, తమమీద నొకని రాజుగా నియమించుకొనినందున 

ఆదికాండము 30:14 => గోధుమల కోతకాలములో రూబేను వెళి ల్ పొలములో పుతర్దాత వృక్షపు 

పండుల్ చూచి తన తలిల్యైన లేయాకు తెచిచ్ యిచెచ్ను. అపుప్డు రాహేలు నీ కుమారుని పుతర్దాత 

వృక్షపు పండల్లో కొనిన్ నాకు దయచేయుమని లేయాతో అనగా 

ఆదికాండము 32:3 => యాకోబు ఎదోము దేశమున, అనగా శేయీరు దేశముననునన్ తన 

సహోదరుడైన ఏశావు నొదద్కు దూతలను తనకు ముందుగా పంపి 

యిరిమ్యా 49:7 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఎదోమునుగూరిచ్ ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు తేమానులో జాఞ్నమిక నేమియులేదా? వివేకులకు ఇక ఆలోచన లేకపోయెనా? వారి 

జాఞ్నము వయ్రథ్మాయెనా? 
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యెహెజేక్లు 32:29 => అకక్డ ఎదోమును దాని రాజులును దాని అధిపతులందరును ఉనాన్రు; 

వారు పరాకర్మవంతులైనను కతిత్పాలైన వారియొదద్ ఉంచబడిరి; సునన్తిలేని వారియొదద్ను 

పాతాళములోనికి దిగిపోయిన వారియొదద్ను వారును పండుకొనిరి. 

వచనము 31 

అందుకు యాకోబు నీ జేయ్షఠ్తవ్ము నేడు నాకిమమ్ని అడుగగా 

ఆదికాండము 27:36 => ఏశావు యాకోబు అను పేరు అతనికి సరిగానే చెలిల్నది; అతడు ననున్ ఈ 

రెండు మారులు మోసపుచెచ్ను. నా జేయ్షఠ్తవ్ము తీసికొనెను, ఇదిగో ఇపుప్డు వచిచ్ నాకు రావలసిన 

దీవెనను తీసికొనెనని చెపిప్ నాకొరకు మరి యే దీవెనయు మిగిలిచ్యుంచలేదా అని అడిగెను. 

ఆదికాండము 32:28 => అపుప్డు ఆయన నీవు దేవునితోను మనుషుయ్లతోను పోరాడి గెలిచితివి 

గనుక ఇకమీదట నీ పేరు ఇశార్యేలే గాని యాకోబు అనబడదని చెపెప్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:17 => దేవ్షింపబడినదాని కుమారునికి తండిర్ తన ఆసిత్ అంతటిలో 

రెటిట్ంపు భాగమిచిచ్ వానినే జేయ్షు ఠ్నిగా ఎంచవలెను. వీడు వాని బలపార్రంభము గనుక 

జేయ్షఠ్తావ్ధికారము వీనిదే. 

హెబీర్యులకు 12:16 => ఒకపూట కూటికొరకు తన జేయ్షఠ్తవ్పు హకుక్ను అమిమ్వేసిన ఏశావు వంటి 

భర్షుట్డైనను వయ్భిచారియైనను ఉండునేమో అనియు, జాగర్తత్గా చూచుకొనుడి. 

వచనము 32 

ఏశావు నేను చావబోవుచునాన్ను గదా జేయ్షఠ్తవ్ము నాకెందుకనెను 

యోబు 21:15 => మేము ఆయనను సేవించుటకు సరవ్శకుత్డగువాడెవడు? మేము ఆయననుగూరిచ్ 

పార్రథ్నచేయుటచేత మాకేమి లాభము కలుగును? అని వారు చెపుప్దురు 

యోబు 22:17 => ఆయన మంచి పదారథ్ములతో వారి యిండల్ను నింపినను 

యోబు 34:9 => నరులు దేవునితో సహవాసము చేయుట వారికేమాతర్మును పర్యోజనకరము 

కాదని అతడు చెపుప్కొనుచునాన్డు. 
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మలాకీ 3:14 => దేవునిసేవ చేయుట నిషఫ్లమనియు, ఆయన ఆజఞ్లను గైకొని సైనయ్ములకు 

అధిపతియగు యెహోవా సనిన్ధిని మనము దుఃఖాకార్ంతులుగా తిరుగుటవలన పర్యోజనమేమనియు, 

నిరగ్మకాండము 22:9 => పర్తి విధమైన దోర్హమునుగూరిచ్, అనగా ఎదుద్నుగూరిచ్ గాడిదనుగూరిచ్ 

గొఱ ఱ్నుగూరిచ్ బటట్నుగూరిచ్ పోయినదాని నొకడు చూచి యిది నాదని చెపిప్న దానిగూరిచ్ ఆ యిదద్రి 

వాయ్జెయ్ము దేవుని యొదద్కు తేబడవలెను. దేవుడు ఎవనిమీద నేరము సాథ్పించునో వాడు తన 

పొరుగువానికి రెండంతలు అచుచ్కొనవలెను.  

ఆదికాండము 37:26 => అపుప్డు యూదా మనము మన సహోదరుని చంపి వాని మరణమును 

దాచి పెటిట్నందువలన ఏమి పర్యోజనము? 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:17 => దేవ్షింపబడినదాని కుమారునికి తండిర్ తన ఆసిత్ అంతటిలో 

రెటిట్ంపు భాగమిచిచ్ వానినే జేయ్షు ఠ్నిగా ఎంచవలెను. వీడు వాని బలపార్రంభము గనుక 

జేయ్షఠ్తావ్ధికారము వీనిదే. 

రోమీయులకు 3:1 => అటల్యితే యూదునికి కలిగిన గొపప్తనమేమి? సునన్తివలన 

పర్యోజనమేమి? 

వచనము 33 

యాకోబు నేడు నాతో పర్మాణము చేయుమనెను. అతడు యాకోబుతో పర్మాణము చేసి అతనికి 

జేయ్షఠ్తవ్మును అమిమ్వేయగా 

ఆదికాండము 14:22 => అబార్ము నేనే అబార్మును ధనవంతునిగా చేసితినని నీవు చెపప్కుండునటుల్ 

ఒక నూలు పోగైనను చెపుప్ల వారైనను నీవాటిలో ఏదైనను తీసికొన 

ఆదికాండము 24:3 => నేను ఎవరిమధయ్ కాపురమునాన్నో ఆ కనానీయుల కుమారెత్లలో ఒక దానిని 

నా కుమారునికి పెండిల్చేయక 

మారుక్ 6:23 => మరియు నీవు నా రాజయ్ములో సగముమటుట్కు ఏమి అడిగినను నీకిచెచ్దనని 

అతడు ఆమెతో ఒటుట్పెటుట్కొనెను 
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హెబీర్యులకు 6:16 => మనుషుయ్లు తమకంటె గొపప్వానితోడు అని పర్మాణముచేతురు; వారి పర్తి 

వివాదములోను వివాదాంశమును పరిషాక్రము చేయునది పర్మాణమే. 

ఆదికాండము 27:36 => ఏశావు యాకోబు అను పేరు అతనికి సరిగానే చెలిల్నది; అతడు ననున్ ఈ 

రెండు మారులు మోసపుచెచ్ను. నా జేయ్షఠ్తవ్ము తీసికొనెను, ఇదిగో ఇపుప్డు వచిచ్ నాకు రావలసిన 

దీవెనను తీసికొనెనని చెపిప్ నాకొరకు మరి యే దీవెనయు మిగిలిచ్యుంచలేదా అని అడిగెను. 

ఆదికాండము 36:6 => ఏశావు తన భారయ్లను తన కుమారులను తన కుమారెత్లను తన 

యింటివారినందరిని తన మందలను తన సమసత్ పశువులను తాను కనాను దేశములో సంపాదించిన 

ఆసిత్ యావతుత్ను తీసికొని తన తముమ్డైన యాకోబు ఎదుటనుండి మరియొక దేశమునకు 

వెళి ల్పోయెను; 

ఆదికాండము 36:7 => వారు విసాత్రమయిన సంపద గలవారు గనుక వారు కలిసి నివసింపలేక 

పోయిరి. వారి పశువులు విశేషమైయునన్ందున వారు పరదేశులై యుండిన భూమి వారిని భరింపలేక 

పోయెను. 

హెబీర్యులకు 12:16 => ఒకపూట కూటికొరకు తన జేయ్షఠ్తవ్పు హకుక్ను అమిమ్వేసిన ఏశావు వంటి 

భర్షుట్డైనను వయ్భిచారియైనను ఉండునేమో అనియు, జాగర్తత్గా చూచుకొనుడి. 

ఆదికాండము 26:31 => తెలల్వారినపుప్డు వారు లేచి ఒకనితో ఒకడు పర్మాణము చేసికొనిరి; 

తరువాత ఇసాస్కు వారిని సాగనంపగా వారు అతనియొదద్నుండి సమాధానముగా వెళి ల్రి. 

ఆదికాండము 27:13 => అయినను అతని తలిల్ నా కుమారుడా, ఆ శాపము నా మీదికి వచుచ్ను 

గాక. నీవు నా మాటమాతర్ము విని, పోయి వాటిని నాయొదద్కు తీసికొని రమమ్ని చెపప్గా 

ఆదికాండము 27:29 => జనములు నీకు దాసులగుదురు జనములు నీకు సాగిలపడుదురు నీ 

బంధుజనులకు నీవు ఏలికవై యుండుము నీ తలిల్ పుతుర్లు నీకు సాగిలపడుదురు నినున్ శపించువారు 

శపింపబడుదురు నినున్ దీవించువారు దీవింపబడుదురు గాక 

వచనము 34 
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యాకోబు ఆహారమును చికుక్డుకాయల వంటకమును ఏశావుకిచెచ్ను; అతడు తిని తార్గి 

లేచిపోయెను. అటుల్ ఏశావు తన జేయ్షఠ్తవ్మును తృణీకరించెను. 

పర్సంగి 8 :15 => అనన్పానములు పుచుచ్కొని సంతోషించుటకంటె మనుషుయ్లకు 

లాభకరమైనదొకటియు లేదు గనుక నేను సంతోషమును పొగడితిని; బర్దికి కషట్పడవలెనని దేవుడు 

వారికి నియమించిన కాలమంతయు ఇదియే వారికి తోడుగానునన్ది. 

యెషయా 22:13 => రేపు చచిచ్పోదుము గనుక తిందము తార్గుదము అని చెపిప్, యెడల్ను 

వధించుచు గొఱ ఱ్లను కోయుచు మాంసము తినుచు దార్కాష్రసము తార్గుచు మీరు 

1 కొరిందీయులకు 15:32 => మనుషయ్రీతిగా, నేను ఎఫెసులో మృగములతో పోరాడినయెడల నాకు 

లాభమేమి? మృతులు లేపబడనియెడల రేపు చనిపోదుము గనుక తిందము తార్గుదము.  

కీరత్నలు 106:24 => వారు రమయ్మైన దేశమును నిరాకరించిరి ఆయన మాట నమమ్కపోయిరి 

జెకరాయ్ 11:13 => యెహోవా యెంతో అబుబ్రముగా వారు నాకేరప్రచిన కర్యధనమును కుమమ్రికి 

పారవేయుమని నాకు ఆజఞ్ ఇయయ్గా నేను ఆ ముపప్ది తులముల వెండిని తీసికొని యెహోవా 

మందిరములో కుమమ్రికి పారవేసితిని. 

మతత్యి 22:5 => వారు లక్షయ్ము చేయక, ఒకడు తన పొలమునకును మరియొకడు తన 

వరత్కమునకును వెళి ల్రి. 

మతత్యి 26:15 => నేనాయనను మీకపప్గించినయెడల నాకేమి ఇతుత్రని వారినడిగెను. అందుకు 

వారు ముపప్ది వెండి నాణములు తూచి వానికి ఇచిచ్రి. 

లూకా 14:18 => అయితే వారందరు ఏకమనసుస్తో నెపములు చెపప్సాగిరి. మొదటివాడు నేనొక 

పొలము కొనియునాన్ను, అవశయ్ముగా వెళి ల్ దాని చూడవలెను, ననున్ క్షమింపవలెనని నినున్ వేడు 

కొనుచునాన్ననెను 

లూకా 14:19 => మరియెకడు నేను అయిదు జతల యెడల్ను కొనియునాన్ను, వాటిని పరీకిష్ంప 

వెళుల్చునాన్ను, ననున్ క్షమింపవలెనని వేడుకొనుచునాన్ననెను. 

లూకా 14:20 => మరియొకడు నేనొక సతరీని వివాహము చేసికొనాన్ను; అందుచేత నేను రాలేననెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:41 => ఇదిగో తిరసక్రించువారలారా, ఆశచ్రయ్పడుడి నశించుడి మీ 

దినములలో నేనొక కారయ్ము చేసెదను ఆ కారయ్ము ఒకడు మీకు వివరించినను మీరెంతమాతర్మును 

నమమ్రు అనెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:18 => అనేకులు కీర్సుత్ సిలువకు శతుర్వులుగా నడుచుకొనుచునాన్రు; వీరినిగూరిచ్ 

మీతో అనేక పరాయ్యములు చెపిప్ యిపుప్డును ఏడుచ్చు చెపుప్చునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:19 => నాశనమే వారి అంతము, వారి కడుపే వారి దేవుడు; వారు తాము 

సిగుగ్పడవలసిన సంగతులయందు అతిశయపడుచునాన్రు, భూసంబంధమైన వాటియందే మనసుస్ 

నుంచుచునాన్రు. 

హెబీర్యులకు 12:16 => ఒకపూట కూటికొరకు తన జేయ్షఠ్తవ్పు హకుక్ను అమిమ్వేసిన ఏశావు వంటి 

భర్షుట్డైనను వయ్భిచారియైనను ఉండునేమో అనియు, జాగర్తత్గా చూచుకొనుడి. 

హెబీర్యులకు 12:17 => ఏశావు ఆ తరువాత ఆశీరావ్దము పొందగోరి కనీన్ళుల్ విడుచుచు 

దానికోసరము శర్దధ్తో వెదకినను, మారుమనసుస్పొంద నవకాశము దొరకక విసరిజ్ంపబడెనని 

మీరెరుగుదురు. 

ఆదికాండము 25:30 => నేను అలసియునాన్ను; ఆ యెఱ ఱ్ యెఱ ఱ్గా నునన్ దానిలో కొంచెము 

దయచేసి నాకు పెటుట్మని అడిగెను; అందుచేత అతని పేరు ఎదోము అనబడెను. 

ఆదికాండము 27:36 => ఏశావు యాకోబు అను పేరు అతనికి సరిగానే చెలిల్నది; అతడు ననున్ ఈ 

రెండు మారులు మోసపుచెచ్ను. నా జేయ్షఠ్తవ్ము తీసికొనెను, ఇదిగో ఇపుప్డు వచిచ్ నాకు రావలసిన 

దీవెనను తీసికొనెనని చెపిప్ నాకొరకు మరి యే దీవెనయు మిగిలిచ్యుంచలేదా అని అడిగెను. 

సంఖాయ్కాండము 14:31 => అయితే వారు కొలల్పోవుదురని మీరు చెపిప్న మీ పిలల్లను నేను ఆ 

దేశములోపలికి రపిప్ంచెదను; మీరు తృణీకరించిన దేశమును వారు సవ్తంతిర్ంచుకొనెదరు; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:17 => దేవ్షింపబడినదాని కుమారునికి తండిర్ తన ఆసిత్ అంతటిలో 

రెటిట్ంపు భాగమిచిచ్ వానినే జేయ్షు ఠ్నిగా ఎంచవలెను. వీడు వాని బలపార్రంభము గనుక 

జేయ్షఠ్తావ్ధికారము వీనిదే. 
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వచనము 1 

అబార్హాము దినములలో వచిచ్న మొదటి కరవు గాక మరియొక కరవు ఆ దేశములో వచెచ్ను. అపప్డు 

ఇసాస్కు గెరారులోనునన్ ఫిలిషీత్యుల రాజైన అబీమెలెకు నొదద్కు వెళె ల్ను. 

ఆదికాండము 12:10 => అపుప్డు ఆ దేశములో కరవు వచెచ్ను. ఆ దేశములో కరవు భారముగా 

నునన్ందున అబార్ము ఐగుపుత్ దేశములో నివసించుటకు అకక్డికి వెళె ల్ను. 

ఆదికాండము 25:11 => అబార్హాము మృతిబొందిన తరువాత దేవుడు అతని కుమారుడగు 

ఇసాస్కును ఆశీరవ్దించెను; అపుప్డు ఇసాస్కు బేయేర  లహాయిరోయి దగగ్ర కాపురముండెను. 

ఆదికాండము 20:2 => అపుప్డు అబార్హాము తన భారయ్యైన శారానుగూరిచ్ ఈమె నా చెలెల్లని 

చెపెప్ను గనుక గెరారు రాజైన అబీమెలెకు శారాను పిలిపించి తన యింట చేరుచ్కొనెను. 

ఆదికాండము 21:22 => ఆ కాలమందు అబీమెలెకును అతని సేనాధిపతియైన ఫీకోలును 

అబార్హాముతో మాటలాడి నీవు చేయు పనులనిన్టిలోను దేవుడు నీకు తోడైయునాన్డు గనుక. 

ఆదికాండము 21:23 => నీవు ననైన్నను నా పుతర్ పౌతార్దులనైనను వంచింపక, నేను నీకు చేసిన 

ఉపకారము చొపుప్న నాకును నీవు పరదేశివైయునన్ యీ దేశమునకు చేసెదనని దేవుని పేరట ఇకక్డ 

నాతో పర్మాణము చేయుమని చెపెప్ను.  

ఆదికాండము 21:24 => అందుకు అబార్హాము పర్మాణము చేసెదననెను. 

ఆదికాండము 21:25 => అబీమెలెకు దాసులు బలాతాక్రముగా తీసికొనిన నీళల్బావి విషయమై 

అబార్హాము అబీమెలెకును ఆకేష్పింపగా అబీమెలెకుఈ పని యెవరు చేసిరో నేనెరుగను;  

ఆదికాండము 21:26 => నీవును నాతో చెపప్లేదు; నేను నేడే గాని యీ సంగతి వినలేదని చెపప్గా. 

ఆదికాండము 21:27 => అబార్హాము గొఱ ఱ్లను గొడల్ను తెపిప్ంచి అబీమెలెకుకిచెచ్ను. వారిదద్రు ఇటుల్ 

ఒక నిబంధన చేసికొనిరి. 

ఆదికాండము 21:28 => తరువాత అబార్హాము తన గొఱ ఱ్ల మందలోనుండి యేడు పెంటిపిలల్లను 

వేరుగానుంచెను గనుక 
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ఆదికాండము 21:29 => అబీమెలెకు అబార్హాముతో నీవు వేరుగా ఉంచిన యీ యేడు గొఱ ఱ్పిలల్లు 

ఎందుకని యడిగెను. అందుకతడు 

ఆదికాండము 21:30 => నేనే యీ బావిని తర్వివ్ంచినందుకు నా సాకాష్య్రథ్ముగా ఈ యేడు గొఱ ఱ్ 

పిలల్లను నీవు నాచేత పుచుచ్కొనవలెనని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 21:31 => అకక్డ వారిదద్రు అటుల్ పర్మాణము చేసికొనినందున ఆ చోటు బెయేరె ష్బా 

అనబడెను. 

ఆదికాండము 21:32 => బెయేరె ష్బాలో వారు ఆలాగు ఒక నిబంధన చేసికొనిన తరువాత అబీమెలెకు 

లేచి తన సేనాధిపతియైన ఫీకోలుతో ఫిలిషీత్యుల దేశమునకు తిరిగి వెళె ల్ను. 

ఆదికాండము 10:19 => కనానీయుల సరిహదుద్ సీదోను నుండి గెరారుకు వెళుల్ మారగ్ములో గాజా 

వరకును, సొదొమ గొమొఱాఱ్ అదామ్ సెబోయిములకు వెళుల్ మారగ్ములో లాషా వరకును ఉనన్ది. 

ఆదికాండము 20:1 => అకక్డనుండి అబార్హాము దకిష్ణ దేశమునకు తరిల్పోయి కాదేషుకును 

షూరుకును మధయ్ పర్దేశములో నివసించి గెరారులో కొనాన్ళుల్ ఉండెను. 

ఆదికాండము 24:17 => ఆ సేవకుడు ఆమెను ఎదురొక్నుటకు పరుగెతిత్ నీ కడవలో నీళుల్ కొంచెము 

దయచేసి ననున్ తార్గనిమమ్ని అడిగెను. 

ఆదికాండము 42:5 => కరవు కనాను దేశములో ఉండెను గనుక ధానయ్ము కొనవచిచ్న వారితో 

కూడ ఇశార్యేలు కుమారులును వచిచ్రి. 

యెహోషువ 13:2 => మిగిలిన దేశము ఏదనగా, ఫిలిషీత్యుల పర్దేశములనిన్యు, గెషూరీయుల 

దేశమంతయు, ఐగుపుత్నకు తూరుప్ననునన్ షీహోరు మొదలుకొని 

రూతు 1:1 => నాయ్యాధిపతులు ఏలిన దినములయందు దేశములో కరవు కలుగగా యూదా 

బేతెల్హేమునుండి ఒక మనుషుయ్డు తన భారయ్ను తన యిదద్రు కుమారులను వెంట బెటుట్కొని 

మోయాబు దేశమున కాపురముండుటకు వెళెళ్ను. 

2 సమూయేలు 21:1 => దావీదు కాలమున మూడు సంవతస్రములు విడువకుండ కరవు కలుగగా 

దావీదు యెహోవాతో మనవిచేసెను. అందుకు యెహోవా ఈలాగున సెలవిచెచ్ను సౌలు 
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గిబియోనీయులను హతముచేసెను గనుక అతనినిబటిట్యు , నరహంతకులగు అతని 

యింటివారినిబటిట్యు శిక్షగా ఈ కరవు కలిగెను. 

2 రాజులు 8:1 => ఒకనాడు ఎలీషా తాను బర్దికించిన బిడ డ్కు తలిల్యైన ఆమెను పిలిచి యెహోవా 

కాష్మకాలము రపిప్ంపబోవుచునాన్డు; ఏడు సంవతస్రములు దేశములో కాష్మము కలుగునని చెపిప్ 

నీవు లేచి, నీవును నీ యింటివారును ఎచచ్టనుండుట అనుకూలమో అచచ్టికి పోవుడనగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 14:13 => ఆసాయును అతనితో కూడనునన్ వారును గెరారువరకు వారిని 

తరుమగా కూషీయులు మరల పంకుత్లు తీరచ్లేక యెహోవా భయముచేతను ఆయన సైనయ్పు 

భయముచేతను పారిపోయిరి. యూదావారు విశేషమైన కొలల్సొముమ్ పటుట్కొనిరి. 

వచనము 2 

అకక్డ యెహోవా అతనికి పర్తయ్క్షమై నీవు ఐగుపుత్లోనికి వెళల్క నేను నీతో చెపుప్ దేశమందు 

నివసించుము. 

ఆదికాండము 12:7 => యెహోవా అబార్మునకు పర్తయ్క్షమయి నీ సంతానమునకు ఈ 

దేశమిచెచ్దనని చెపప్గా అతడు తనకు పర్తయ్క్షమైన యెహోవాకు ఒక బలిపీఠమును కటెట్ను. 

ఆదికాండము 17:1 => అబార్ము తొంబదితొమిమ్ది యేండల్ వాడైనపుప్డు యెహోవా అతనికి 

పర్తయ్క్షమై నేను సరవ్శకిత్గల దేవుడను; నా సనిన్ధిలో నడుచుచు నిందారహితుడవై యుండుము. 

ఆదికాండము 18:1 => మరియు మమేర్దగగ్రనునన్ సింధూరవనములో అబార్హాము ఎండవేళ 

గుడారపు దావ్రమందు కూరుచ్నియునన్పుప్డు యెహోవా అతనికి కనబడెను. 

ఆదికాండము 18:10 => అందుకాయన మీదటికి ఈ కాలమున నీయొదద్కు నిశచ్యముగా మరల 

వచెచ్దను. అపప్డు నీ భారయ్యైన శారాకు ఒక కుమారుడు కలుగునని చెపెప్ను. శారా ఆయన వెనుక 

నుండిన గుడారపు దావ్రమందు వినుచుండెను 

ఆదికాండము 18:11 => అబార్హామును శారాయును బహుకాలము గడచిన వృదుధ్లై యుండిరి. సతరీ 

ధరమ్ము శారాకు నిలిచిపోయెను గనుక 
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ఆదికాండము 18:12 => శారా నేను బలము ఉడిగిన దాననైన తరువాత నాకు సుఖము కలుగునా? 

నా యజమానుడును వృదుధ్డైయునాన్డు గదా అని తనలో నవువ్కొనెను. 

ఆదికాండము 18:13 => అంతట యెహోవా అబార్హాముతో వృదుధ్రాలనైన నేను నిశచ్యముగా 

పర్సవించెదనా అని శారా నవవ్నేల? 

ఆదికాండము 18:14 => యెహోవాకు అసాధయ్మైనది ఏదైన నునన్దా? మీదటికి ఈ కాలమున 

నిరణ్యకాలమందు నీయొదద్కు తిరిగి వచెచ్దను. అపుప్డు శారాకు కుమారుడు కలుగుననెను. 

ఆదికాండము 18:15 => శారా భయపడి నేను నవవ్లేదని చెపప్గా ఆయన అవును నీవు 

నవివ్తివనెను. 

ఆదికాండము 18:16 => అపుప్డా మనుషుయ్లు అకక్డనుండి లేచి సొదొమతటుట్ చూచిరి. అబార్హాము 

వారిని సాగనంపుటకు వారితోకూడ వెళె ల్ను. 

ఆదికాండము 18:17 => అపుప్డు యెహోవా నేను చేయబోవు కారయ్ము అబార్హామునకు దాచెదనా? 

ఆదికాండము 18:18 => అబార్హాము నిశచ్యముగా బలముగల గొపప్ జనమగును. అతని 

మూలముగా భూమిలోని సమసత్ జనములును ఆశీరవ్దింపబడును. 

ఆదికాండము 18:19 => ఎటల్నగా యెహోవా అబార్హామునుగూరిచ్ చెపిప్నది అతనికి 

కలుగజేయునటుల్ తన తరువాత తన పిలల్లును తన యింటివారును నీతి నాయ్యములు జరిగించుచు, 

యెహోవా మారగ్మును గైకొనుటకు అతడు వారి కాజాఞ్పించినటుల్ నేనతని నెరిగియునాన్ననెను. 

ఆదికాండము 18:20 => మరియు యెహోవా సొదొమ గొమొఱాఱ్లనుగూరిచ్న మొర గొపప్ది 

గనుకను వాటి పాపము బహు భారమైనది గనుకను 

ఆదికాండము 12:1 => యెహోవా నీవు లేచి నీ దేశమునుండియు నీ బంధువులయొదద్నుండియు నీ 

తండిర్ యింటినుండియు బయలుదేరి నేను నీకు చూపించు దేశమునకు వెళుల్ము. 

కీరత్నలు 37:3 => యెహోవాయందు నమిమ్కయుంచి మేలుచేయుము దేశమందు నివసించి సతయ్ము 

ననుసరించుము 

ఆదికాండము 12:10 => అపుప్డు ఆ దేశములో కరవు వచెచ్ను. ఆ దేశములో కరవు భారముగా 

నునన్ందున అబార్ము ఐగుపుత్ దేశములో నివసించుటకు అకక్డికి వెళె ల్ను. 

Page  of 1765 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

ఆదికాండము 17:21 => అయితే వచుచ్ సంవతస్రము ఈ కాలమందు శారా నీకు కనబోవు 

ఇసాస్కుతో నా నిబంధనను సిథ్రపరచెదనని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 35:9 => యాకోబు పదద్నరామునుండి వచుచ్చుండగా దేవుడు తిరిగి అతనికి 

పర్తయ్క్షమై అతని నాశీరవ్దించెను. 

ఆదికాండము 46:3 => ఆయన నేనే దేవుడను, నీ తండిర్ దేవుడను, ఐగుపుత్నకు వెళుల్టకు 

భయపడకుము, అకక్డ నినున్ గొపప్ జనముగా చేసెదను. 

నిరగ్మకాండము 4:5 => ఆయన దానిచేత వారు తమ పితరుల దేవుడైన యెహోవా, అనగా 

అబార్హాము దేవుడు ఇసాస్కు దేవుడు యాకోబు దేవుడు నీకు పర్తయ్క్షమాయెనని నముమ్దురనెను. 

యిరిమ్యా 42:10 => నేను మీకు చేసిన కీడునుగూరిచ్ సంతాపమొందియునాన్ను, మీరు 

తొందరపడక యీ దేశములో కాపురమునన్యెడల, పడగొటట్క నేను మిముమ్ను సాథ్పింతును, 

పెలల్గింపక నాటెదను.  

హెబీర్యులకు 1:1 => పూరవ్కాలమందు నానాసమయములలోను నానా విధములుగాను పర్వకత్ల 

దావ్రా మన పితరులతో మాటలాడిన దేవుడు 

వచనము 3 

ఈ దేశమందు పరవాసివై యుండుము. నేను నీకు తోడైయుండి నినున్ ఆశీరవ్దించెదను; 

ఆదికాండము 26:12 => ఇసాస్కు ఆ దేశమందునన్వాడై వితత్నము వేసి ఆ సంవతస్రము నూరంతలు 

ఫలము పొందెను. యెహోవా అతనిని ఆశీరవ్దించెను గనుక ఆ మనుషుయ్డు గొపప్వాడాయెను. 

ఆదికాండము 26:14 => అతనికి గొఱ ఱ్ల ఆసిత్యు గొడల్ ఆసిత్యు దాసులు గొపప్ సమూహమును 

కలిగినందున ఫిలిషీత్యులు అతనియందు అసూయ పడిరి. 

ఆదికాండము 20:1 => అకక్డనుండి అబార్హాము దకిష్ణ దేశమునకు తరిల్పోయి కాదేషుకును 

షూరుకును మధయ్ పర్దేశములో నివసించి గెరారులో కొనాన్ళుల్ ఉండెను. 

కీరత్నలు 32:8 => నీకు ఉపదేశము చేసెదను నీవు నడవవలసిన మారగ్మును నీకు బోధించెదను 

నీమీద దృషిట్యుంచి నీకు ఆలోచన చెపెప్దను  
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కీరత్నలు 37:1 => చెడ డ్వారిని చూచి నీవు వయ్సనపడకుము దుషాక్రయ్ములు చేయువారిని చూచి 

మతస్రపడకుము. 

కీరత్నలు 37:2 => వారు గడిడ్వలెనే తవ్రగా ఎండిపోవుదురు. పచచ్ని కూరవలెనే వాడిపోవుదురు 

కీరత్నలు 37:3 => యెహోవాయందు నమిమ్కయుంచి మేలుచేయుము దేశమందు నివసించి సతయ్ము 

ననుసరించుము 

కీరత్నలు 37:4 => యెహోవానుబటిట్ సంతోషించుము ఆయన నీ హృదయవాంఛలను తీరుచ్ను. 

కీరత్నలు 37:5 => నీ మారగ్మును యెహోవాకు అపప్గింపుము నీవు ఆయనను నముమ్కొనుము 

ఆయన నీ కారయ్ము నెరవేరుచ్ను. 

కీరత్నలు 37:6 => ఆయన వెలుగునువలె నీ నీతిని మధాయ్హన్మునువలె నీ నిరోద్షతవ్మును 

వెలల్డిపరచును. 

కీరత్నలు 39:12 => యెహోవా, నా పార్రథ్న ఆలంకిపుము నా మొఱ ఱ్కు చెవియొగుగ్ము నా కనీన్ళుల్ 

చూచి మౌనముగా నుండకుము నీ దృషిట్కి నేను అతిథివంటివాడను నా పితరులందరివలె నేను 

పరవాసినైయునాన్ను  

హెబీర్యులకు 11:9 => విశావ్సమునుబటిట్ అతడును, అతనితో ఆ వాగాద్నమునకు సమాన 

వారసులైన ఇసాస్కు యాకోబు అనువారును, గుడారములలో నివసించుచు, అనుయ్ల దేశములో 

ఉనన్టుట్గా వాగద్తత్ దేశములో పరవాసులైరి.  

హెబీర్యులకు 11:13 => వీరందరు ఆ వాగాద్నముల ఫలము అనుభవింపక పోయినను, 

దూరమునుండి చూచి వందనము చేసి, తాము భూమిమీద పరదేశులమును యాతిర్కులమునై 

యునాన్మని ఒపప్కొని, విశావ్సము గలవారై మృతినొందిరి. 

హెబీర్యులకు 11:14 => ఈలాగు చెపుప్వారు తమ సవ్దేశమును వెదకుచునాన్మని 

విశదపరచుచునాన్రు కారా? 

హె బీర్ యు ల కు 1 1 : 1 5 = > వా రు ఏ దే శ ము నుం డి వ చిచ్ రో ఆ దే శ ము ను 

జాఞ్పకమందుంచుకొనన్యెడల మరల వెళుల్టకు వారికి వీలుకలిగి యుండును. 
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హెబీర్యులకు 11:16 => అయితే వారు మరి శేర్షఠ్మైన దేశమును, అనగా పరలోకసంబంధమైన 

దేశమును కోరుచునాన్రు. అందుచేత తాను వారి దేవుడనని అనిపించుకొనుటకు దేవుడు వారినిగూరిచ్ 

సిగుగ్పడడు; ఏలయనగా ఆయన వారికొరకు ఒక పటట్ణము సిదద్పరచియునాన్డు 

ఆదికాండము 28:15 => ఇదిగో నేను నీకు తోడైయుండి, నీవు వెళుల్ పర్తి సథ్లమందు నినున్ 

కాపాడుచు ఈ దేశమునకు నినున్ మరల రపిప్ంచెదను; నేను నీతో చెపిప్నది నెరవేరుచ్వరకు నినున్ 

విడువనని చెపప్గా 

ఆదికాండము 39:2 => యెహోవా యోసేపునకు తోడైయుండెను గనుక అతడు వరిధ్లుల్చు తన 

యజమానుడగు ఆ ఐగుపీత్యుని యింట నుండెను. 

ఆదికాండము 39:21 => అయితే యెహోవా యోసేపునకు తోడైయుండి, అతనియందు కనికరపడి 

అతనిమీద ఆ చెరసాల యొకక్ అధిపతికి కటాక్షము కలుగునటుల్ చేసెను. 

యెషయా 43:2 => నీవు జలములలో బడి దాటునపుప్డు నేను నీకు తోడైయుందును నదులలో బడి 

వెళుల్నపుప్డు అవి నీమీద పొరిల్పారవు. నీవు అగిన్మధయ్ను నడచునపుప్డు కాలిపోవు, జావ్లలు నినున్ 

కాలచ్వు  

యెషయా 43:5 => భయపడకుము, నేను నీకు తోడైయునాన్ను తూరుప్నుండి నీ సంతానమును 

తెపిప్ంచెదను పడమటినుండి నినున్ సమకూరిచ్ రపిప్ంచెదను. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:9 => మరియు మీరు నావలన ఏవి నేరుచ్కొని అంగీకరించితిరో, 

నాయందునన్టుట్గా ఏవి వింటిరో ఏవి చూచితిరో, అటిట్వాటిని చేయుడి; అపుప్డు సమాధాన కరత్యగు 

దేవుడు మీకు తోడైయుండును. 

ఆదికాండము 12:1 => యెహోవా నీవు లేచి నీ దేశమునుండియు నీ బంధువులయొదద్నుండియు నీ 

తండిర్ యింటినుండియు బయలుదేరి నేను నీకు చూపించు దేశమునకు వెళుల్ము. 

ఆదికాండము 12:7 => యెహోవా అబార్మునకు పర్తయ్క్షమయి నీ సంతానమునకు ఈ 

దేశమిచెచ్దనని చెపప్గా అతడు తనకు పర్తయ్క్షమైన యెహోవాకు ఒక బలిపీఠమును కటెట్ను. 

ఆదికాండము 13:15 => ఎందుకనగా నీవు చూచుచునన్ యీ దేశమంతటిని నీకును నీ 

సంతానమునకును సదాకాలము ఇచెచ్దను. 
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ఆదికాండము 13:17 => నీవు లేచి యీ దేశము యొకక్ పొడుగున వెడలుప్న దానిలో 

సంచరించుము; అది నీకిచెచ్దనని అబార్ముతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 15:18 => ఆ దినమందే యెహోవా ఐగుపుత్ నది మొదలుకొని గొపప్ నదియైన 

యూఫర్టీసు నది వరకు ఈ దేశమును, అనగా 

ఆదికాండము 17:8 => నీకును నీ తరువాత నీ సంతతికిని నీవు పరదేశివైయునన్ దేశమును, అనగా 

కనానను దేశమంతటిని నితయ్సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్ వారికి దేవుడనై యుందునని అతనితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 22:16 => నీవు నీకు ఒకక్డే అయుయ్నన్ నీ కుమారుని ఇయయ్ వెనుకతీయక యీ 

కారయ్ము చేసినందున 

ఆదికాండము 22:18 => మరియు నీవు నా మాట వినినందున భూలోకములోని జనములనిన్యు నీ 

సంతానమువలన ఆశీరవ్దించబడును నాతోడని పర్మాణము చేసియునాన్నని యెహోవా 

సెలవిచెచ్ననెను. 

కీరత్నలు 105:9 => ఇసాస్కుతో తాను చేసిన పర్మాణమును నితయ్ము ఆయన జాఞ్పకము చేసికొనును. 

మీకా 7:20 => పూరవ్కాలమున నీవు మా పితరులైన అబార్హాము యాకోబులకు పర్మాణము చేసిన 

సతయ్మును కనికరమును నీవు అనుగర్హింతువు. 

హెబీర్యులకు 6:17 => ఈ విధముగా దేవుడు తన సంకలప్ము నిశచ్లమైనదని ఆ వాగాద్నమునకు 

వారసులైనవారికి మరి నిశచ్యముగా కనుపరచవలెనని ఉదేద్శించినవాడై, తాను అబదధ్మాడజాలని 

నిశచ్లమైన రెండు సంగతులనుబటిట్, 

ఆదికాండము 1:28 => దేవుడు వారిని ఆశీరవ్దించెను; ఎటల్నగా మీరు ఫలించి అభివృదిధ్పొంది 

విసత్రించి భూమిని నిండించి దానిని లోపరచుకొనుడి; సముదర్పు చేపలను ఆకాశ పకుష్లను 

భూమిమీద పార్కు పర్తి జీవిని ఏలుడని దేవుడు వారితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 12:10 => అపుప్డు ఆ దేశములో కరవు వచెచ్ను. ఆ దేశములో కరవు భారముగా 

నునన్ందున అబార్ము ఐగుపుత్ దేశములో నివసించుటకు అకక్డికి వెళె ల్ను. 

ఆదికాండము 24:7 => నా తండిర్ యింటనుండియు నేను పుటిట్న దేశమునుండియు ననున్ తెచిచ్ 

నాతో మాటలాడి నీ సంతానమునకు ఈ దేశమునిచెచ్దనని పర్మాణము చేసి నాతో చెపిప్న పరలోకపు 
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దేవుడగు యెహోవా తన దూతను నీకు ముందుగా పంపును; అకక్డనుండి నీవు నా కుమారునికి 

భారయ్ను తీసికొనివచెచ్దవు. 

ఆదికాండము 26:24 => ఆ రాతిర్యే యెహోవా అతనికి పర్తయ్క్షమై నేను నీ తండిర్యైన అబార్హాము 

దేవుడను, నేను నీకు తోడైయునాన్ను గనుక భయపడకుము; నా దాసుడైన అబార్హామునుబటిట్ నినున్ 

ఆశీరవ్దించి నీ సంతానమును విసత్రింప చేసెదనని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 30:25 => రాహేలు యోసేపును కనిన తరువాత యాకోబు లాబానుతో ననున్ 

పంపివేయుము; నా చోటికిని నా దేశమునకును వెళె ల్దను. 

ఆదికాండము 31:3 => అపుప్డు యెహోవా నీ పితరుల దేశమునకు నీ బంధువులయొదద్కు తిరిగి 

వెళుల్ము; నేను నీకు తోడైయుండెదనని యాకోబుతో చెపప్గా 

ఆదికాండము 35:12 => నేను అబార్హామునకును ఇసాస్కునకును ఇచిచ్న దేశము నీకిచెచ్దను; నీ 

తరువాత నీ సంతానమునకు ఈ దేశము నిచెచ్దనని అతనితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 46:3 => ఆయన నేనే దేవుడను, నీ తండిర్ దేవుడను, ఐగుపుత్నకు వెళుల్టకు 

భయపడకుము, అకక్డ నినున్ గొపప్ జనముగా చేసెదను. 

ఆదికాండము 48:21 => మరియు ఇశార్యేలు ఇదిగో నేను చనిపోవుచునాన్ను, అయినను దేవుడు 

మీకు తోడైయుండి మీ పితరుల దేశమునకు మిముమ్ను మరల తీసికొనిపోవును. 

ఆదికాండము 50:24 => యోసేపు తన సహోదరులను చూచి నేను చనిపోవుచునాన్ను; దేవుడు 

నిశచ్యముగా మిముమ్ను చూడవచిచ్, యీ దేశములోనుండి తాను అబార్హాము ఇసాస్కు 

యాకోబులతో పర్మాణము చేసి యిచిచ్న దేశమునకు మిముమ్ను తీసికొనిపోవునని చెపెప్ను 

నిరగ్మకాండము 2:24 => కాగా దేవుడు వారి మూలుగును విని, అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులతో 

తాను చేసిన నిబంధనను జాఞ్పకము చేసికొనెను. 

నిరగ్మకాండము 6:4 => మరియు వారు పరవాసము చేసిన దేశమగు కనానుదేశమును 

వారికిచుచ్టకు నా నిబంధనను వారితో సిథ్రపరచితిని. 
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నిరగ్మకాండము 6:8 => నేను అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులకు ఇచెచ్దనని చెయియ్ యెతిత్ 

పర్మాణము చేసిన దేశములోనికి మిముమ్ను రపిప్ంచి దాని మీకు సావ్సథ్య్ముగా ఇచెచ్దను; నేను 

యెహోవానని చెపుప్మనగా  

నిరగ్మకాండము 13:5 => యెహోవా నీకిచెచ్దనని నీ పితరులతో పర్మాణము చేసినటుల్, 

కనానీయులకు హితీత్యులకు అమోరీయులకు హివీవ్యులకు యెబూసీయులకు నివాస సాథ్నమై 

యుండు, పాలు తేనెలు పర్వహించు దేశమునకు నినున్ రపిప్ంచిన తరువాత నీవు ఈ ఆచారమును ఈ 

నెలలోనే జరుపుకొనవలెను. 

నిరగ్మకాండము 32:13 => నీ సేవకులైన అబార్హామును ఇసాస్కును ఇశార్యేలును జాఞ్పకము 

చేసికొనుము. నీవు వారితో ఆకాశనక్షతర్ములవలె మీ సంతానము అభివృదిధ్జేసి నేను చెపిప్న యీ 

సమసత్భూమిని మీ సంతానమునకిచెచ్దననియు, వారు నిరంతరము దానికి హకుక్దారులగుదురనియు 

వారితో నీతోడని పర్మాణముచేసి చెపిప్తివనెను. 

నిరగ్మకాండము 33:1 => మరియు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను నీవును నీవు ఐగుపుత్ దేశమునుండి 

తోడుకొనివచిచ్న పర్జలును బయలుదేరి, నేను అబార్హాముతోను ఇసాస్కుతోను యాకోబుతోను 

పర్మాణముచేసి నీ సంతానమునకు దీనినిచెచ్దనని చెపిప్న పాలు తేనెలు పర్వహించు దేశమునకు 

లేచిపొండి. 

సంఖాయ్కాండము 1:46 => లెకిక్ంపబడి ఆరులక్షల మూడువేల ఐదువందల ఏబదిమంది యైరి. 

సంఖాయ్కాండము 11:12 => నేనే యీ సరవ్ జనమును గరభ్మున ధరించితినా? నేనే వీరిని కంటినా? 

పాలిచిచ్ పెంచెడు తండిర్ పసిపిలల్ను మోయునటుల్ నేను వీరి తండుర్లకు పర్మాణపూరవ్కముగా ఇచిచ్న 

దేశమునకు వీరిని నీ రొముమ్న ఎతుత్కొనిపొమమ్ని నాతో చెపుప్చునాన్వు.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:8 => ఇదిగో ఆ దేశమును మీకు అపప్గించితిని మీరు వెళి ల్ యెహోవా మీ 

పితరులైన అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులకును వారి తరువాత వారి సంతానమునకును ఇచెచ్దనని 

నేను పర్మాణముచేసిన దేశమును సావ్ధీనపరచుకొనుడి. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 6:10 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీ పితరులైన అబార్హాము ఇసాస్కు 

యాకోబులతో చేసిన పర్మాణమునుబటిట్ నినున్ ఆ దేశములో పర్వేశపెటిట్, నీవు కటట్ని గొపప్వగు మంచి 

పురములను 

దివ్తీయోపదేశకాండము 20:1 => నీవు నీ శతుర్వులతో యుదధ్మునకు పోయి గుఱ ఱ్ములను 

రథములను మీకంటె విసాత్రమైన జనమును చూచునపుప్డు వారికి భయపడవదుద్; ఐగుపుత్ 

దేశములోనుండి నినున్ రపిప్ంచిన నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు తోడైయుండును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 26:3 => ఆ దినములలోనుండు యాజకునియొదద్కు పోయి యెహోవా మన 

పితరులకిచెచ్దనని పర్మాణము చేసిన దేశమునకు నేను వచిచ్యునన్ సంగతి నేడు నీ దేవుడైన 

యెహోవా సనిన్ధిని ఒపుప్కొనుచునాన్నని అతనితో చెపప్వలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:13 => నీ పాళెములోనునన్ పరదేశులేమి, నీ కటెట్లను నరుకువారు 

మొదలుకొని నీ నీళుల్ తోడువారివరకును మీరందరు నేడు మీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని 

నిలిచియునాన్రు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 34:4 => మరియు యెహోవా అతనితో ఇటల్నెను నీ సంతానమునకిచెచ్దనని 

అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులకు నేను పర్మాణము చేసిన దేశము ఇదే. కనున్లార నినున్ దాని 

చూడనిచిచ్తిని గాని నీవు నదిదాటి అకక్డికి వెళల్కూడదు. 

యెహోషువ 1:6 => నినున్ విడువను నినున్ ఎడబాయను, నిబబ్రము గలిగి ధైరయ్ముగా నుండుము. 

వారికిచెచ్దనని నేను వారి పితరులతో పర్మాణము చేసిన యీ దేశమును నిశచ్యముగా నీవు ఈ 

పర్జల సావ్ధీనము చేసెదవు. 

యెహోషువ 21:43 => యెహోవా పర్మాణము చేసి వారి పితరుల కిచెచ్దనని చెపిప్న దేశమంతయు 

ఆయన ఇశార్యేలీయుల కపప్గించెను. వారు దాని సావ్ధీనపరచుకొని దానిలో నివసించిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 2:1 => యెహోవా దూత గిలాగ్లునుండి బయలుదేరి బోకీమునకు వచిచ్ యీలాగు 

సెలవిచెచ్ను నేను మిముమ్ను ఐగుపుత్లోనుండి రపిప్ంచి, మీ పితరులకు పర్మాణముచేసిన దేశమునకు 

మిముమ్ను చేరిచ్ నీతో చేసిన నిబంధన నేనెనన్డును మీరను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:16 => ఆయన అబార్హాముతో చేసిన నిబంధనను  
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నెహెమాయ్ 9:23 => వారి సంతతిని ఆకాశపు నక్షతర్ములంత విసాత్రముగా చేసి, పర్వేశించి 

సవ్తంతిర్ంచుకొనునటుల్ వారి పితరులకు నీవు వాగాద్నము చేసిన దేశములోనికి వారిని రపిప్ంపగా 

కీరత్నలు 105:11 => కొలవబడిన సావ్సథ్య్ముగా కనానుదేశమును మీకిచెచ్దనని ఆయన సెలవిచెచ్ను 

యిరిమ్యా 2:21 => శేర్షఠ్మైన దార్కాష్వలిల్వంటి దానిగా నేను నినున్ నాటితిని; కేవలము నికక్మైన 

వితత్నమువలని చెటుట్వంటి దానిగా నినున్ నాటితిని; నాకు జాతిహీనపు దార్కాష్వలిల్వలె నీ వెటుల్ 

భర్షట్సంతానమైతివి? 

యిరిమ్యా 11:5 => అందుకు యెహోవా, ఆ పర్కారము జరుగును గాకని నేనంటిని. 

యిరిమ్యా 42:10 => నేను మీకు చేసిన కీడునుగూరిచ్ సంతాపమొందియునాన్ను, మీరు 

తొందరపడక యీ దేశములో కాపురమునన్యెడల, పడగొటట్క నేను మిముమ్ను సాథ్పింతును, 

పెలల్గింపక నాటెదను.  

యెహెజేక్లు 20:28 => వారికిచెచ్దనని నేను పర్మాణ పూరవ్కముగా చెపిప్న దేశములోనికి నేను 

వారిని రపిప్ంచిన తరువాత, ఎతత్యిన యొక కొండనేగాని, దటట్మైన యొక వృక్షమునేగాని తాము 

చూచినపుప్డెలల్ను బలులు అరిప్ంచుచు, అరప్ణలను అరిప్ంచుచు, అకక్డ పరిమళ ధూపము 

పర్తిషిఠ్ంచుచు, పానారప్ణములు చేయుచు నాకు కోపము పుటిట్ంచిరి. 

యెహెజేక్లు 47:14 => నేను పర్మాణముచేసి మీ పితరులకు ఈ దేశము ఇచిచ్తిని గనుక ఏమియు 

భేదములేకుండ మీలో పర్తివాడును దానిలో సావ్సథ్య్మునొందును; ఈలాగున అది మీకు 

సావ్సథ్య్మగును. 

హబకూక్కు 3:9 => విలుల్ వరలోనుండి తీయబడియునన్ది నీ వాకుక్ తోడని పర్మాణము చేసి నీ 

బాణములను సిదధ్పరచియునాన్వు (సెలా.) భూమిని బదద్లుచేసి నదులను కలుగజేయుచునాన్వు. 

మతత్యి 1:1 => అబార్హాము కుమారుడగు దావీదు కుమారుడైన యేసుకీర్సుత్ వంశావళి. 

లూకా 1:73 => ఆయన మన పితరులను కరుణించుటకును తన పరిశుదధ్ నిబంధనను, అనగా మన 

తండిర్యైన  
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యోహాను 14:21 => నా ఆజఞ్లను అంగీకరించి వాటిని గైకొనువాడే ననున్ పేర్మించువాడు; ననున్ 

పేర్మించువాడు నా తండిర్వలన పేర్మింపబడును; నేనును వానిని పేర్మించి, వానికి ననున్ 

కనబరచుకొందునని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:5 => ఆయన ఇందులో అతనికి పాదము పటుట్నంత భూమినైనను 

సావ్సథ్య్ముగా ఇయయ్క, అతనికి కుమారుడు లేనపుప్డు అతనికిని, అతని తరువాత అతని 

సంతానమునకును దీనిని సావ్ధీనపరతునని అతనికి వాగాద్నము చేసెను. 

గలతీయులకు 3:16 => అబార్హామునకును అతని సంతానమునకును వాగాద్నములు చేయబడెను; 

ఆయన అనేకులనుగూరిచ్ అనన్టుట్ నీ సంతానములకును అని చెపప్క ఒకనిగూరిచ్ అనన్టే ట్ నీ 

సంతానమునకును అనెను; ఆ సంతానము కీర్సుత్ 

హెబీర్యులకు 11:8 => అబార్హాము పిలువబడినపుప్డు విశావ్సమునుబటిట్ ఆ పిలుపునకు లోబడి, 

తాను సావ్సథ్య్ముగా పొందనైయునన్ పర్దేశమునకు బయలువెళె ల్ను. మరియు ఎకక్డికి వెళల్వలెనో అది 

ఎరుగక బయలువెళె ల్ను 

వచనము 4 

ఏలయనగా నీకును నీ సంతానమునకును ఈ దేశములనిన్యు ఇచిచ్, నీ తండిర్యైన అబార్హాముతో 

నేను చేసిన పర్మాణము నెరవేరిచ్, ఆకాశ నక్షతర్ములవలె నీ సంతానమును విసత్రింపచేసి ఈ 

దేశములనిన్యు నీ సంతానమునకు ఇచెచ్దను. నీ సంతానమువలన సమసత్ భూలోకములోని సమసత్ 

జనులు ఆశీరవ్దింపబడుదురు. 

ఆదికాండము 13:16 => మరియు నీ సంతానమును భూమిమీద నుండు రేణువులవలె విసత్రింప 

చేసెదను; ఎటల్నగా ఒకడు భూమిమీద నుండు రేణువులను లెకిక్ంప గలిగినయెడల నీ సంతానమును 

కూడ లెకిక్ంపవచుచ్ను. 

ఆదికాండము 15:5 => మరియు ఆయన వెలుపలికి అతని తీసికొనివచిచ్ నీవు ఆకాశమువైపు 

తేరిచూచి నక్షతర్ములను లెకిక్ంచుటకు నీచేతనైతే లెకిక్ంచుమని చెపిప్ నీ సంతానము ఆలాగవునని 

చెపెప్ను. 
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ఆదికాండము 15:18 => ఆ దినమందే యెహోవా ఐగుపుత్ నది మొదలుకొని గొపప్ నదియైన 

యూఫర్టీసు నది వరకు ఈ దేశమును, అనగా 

ఆదికాండము 17:4 => నీవు అనేక జనములకు తండిర్వగుదువు. 

ఆదికాండము 17:5 => మరియు ఇకమీదట నీ పేరు అబార్ము అనబడదు; నినున్ అనేక జనములకు 

తండిర్నిగా నియమించితిని గనుక నీ పేరు అబార్హాము అనబడును. 

ఆదికాండము 17:6 => నీకు అతయ్ధికముగా సంతానవృదిధ్ కలుగజేసి నీలోనుండి జనములు 

వచుచ్నటుల్ నియమించుదును, రాజులును నీలోనుండి వచెచ్దరు. 

ఆదికాండము 17:7 => నేను నీకును నీ తరువాత నీ సంతానమునకును దేవుడనై యుండునటుల్, 

నాకును నీకును, నీ తరువాతవారి తరములలో నీ సంతతికిని మధయ్ నా నిబంధనను నితయ్నిబంధనగా 

సిథ్రపరచెదను. 

ఆదికాండము 17:8 => నీకును నీ తరువాత నీ సంతతికిని నీవు పరదేశివైయునన్ దేశమును, అనగా 

కనానను దేశమంతటిని నితయ్సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్ వారికి దేవుడనై యుందునని అతనితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 18:18 => అబార్హాము నిశచ్యముగా బలముగల గొపప్ జనమగును. అతని 

మూలముగా భూమిలోని సమసత్ జనములును ఆశీరవ్దింపబడును. 

ఆదికాండము 22:17 => నేను నినున్ ఆశీరవ్దించి ఆకాశ నక్షతర్ములవలెను సముదర్తీరమందలి 

యిసుకవలెను నీ సంతానమును నిశచ్యముగా విసత్రింపచేసెదను; నీ సంతతివారు తమ శతుర్వుల 

గవిని సావ్ధీనపరచుకొందురు. 

హెబీర్యులకు 11:2 => దానినిబటిట్యే పెదద్లు సాక్షయ్ము పొందిరి. 

ఆదికాండము 12:2 => నినున్ గొపప్ జనముగా చేసి నినున్ ఆశీరవ్దించి నీ నామమును గొపప్ 

చేయుదును, నీవు ఆశీరావ్దముగా నుందువు. 

ఆదికాండము 12:3 => నినున్ ఆశీరవ్దించు వారిని ఆశీరవ్దించెదను; నినున్ దూషించు వాని 

శపించెదను; భూమి యొకక్ సమసత్ వంశములు నీయందు ఆశీరవ్దించబడునని అబార్ముతో అనగా 
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ఆదికాండము 22:18 => మరియు నీవు నా మాట వినినందున భూలోకములోని జనములనిన్యు నీ 

సంతానమువలన ఆశీరవ్దించబడును నాతోడని పర్మాణము చేసియునాన్నని యెహోవా 

సెలవిచెచ్ననెను. 

కీరత్నలు 72:17 => అతని పేరు నితయ్ము నిలుచును అతని నామము సూరుయ్డునన్ంతకాలము 

చిగురుచ్చుండును అతనినిబటిట్ మనుషుయ్లు దీవింపబడుదురు అనయ్జనులందరును అతడు ధనుయ్డని 

చెపుప్కొందురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:25 => ఆ పర్వకత్లకును, దేవుడు అబార్హాముతో నీ సంతానమందు 

భూలోక వంశములనిన్యు ఆశీరవ్దింపబడునని చెపిప్ మీ పితరులతో చేసిన నిబంధనకును, మీరు 

వారసులై యునాన్రు. 

గలతీయులకు 3:8 => దేవుడు విశావ్స మూలముగా అనయ్జనులను నీతిమంతులుగా తీరుచ్నని 

లేఖనము ముందుగా చూచి నీయందు అనయ్జనులందరును ఆశీరవ్దింపబడుదురు అని 

అబార్హామునకు సువారత్ను ముందుగా పర్కటించెను.  

గలతీయులకు 3:16 => అబార్హామునకును అతని సంతానమునకును వాగాద్నములు చేయబడెను; 

ఆయన అనేకులనుగూరిచ్ అనన్టుట్ నీ సంతానములకును అని చెపప్క ఒకనిగూరిచ్ అనన్టే ట్ నీ 

సంతానమునకును అనెను; ఆ సంతానము కీర్సుత్ 

ఆదికాండము 1:28 => దేవుడు వారిని ఆశీరవ్దించెను; ఎటల్నగా మీరు ఫలించి అభివృదిధ్పొంది 

విసత్రించి భూమిని నిండించి దానిని లోపరచుకొనుడి; సముదర్పు చేపలను ఆకాశ పకుష్లను 

భూమిమీద పార్కు పర్తి జీవిని ఏలుడని దేవుడు వారితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 13:15 => ఎందుకనగా నీవు చూచుచునన్ యీ దేశమంతటిని నీకును నీ 

సంతానమునకును సదాకాలము ఇచెచ్దను. 

ఆదికాండము 24:7 => నా తండిర్ యింటనుండియు నేను పుటిట్న దేశమునుండియు ననున్ తెచిచ్ 

నాతో మాటలాడి నీ సంతానమునకు ఈ దేశమునిచెచ్దనని పర్మాణము చేసి నాతో చెపిప్న పరలోకపు 

దేవుడగు యెహోవా తన దూతను నీకు ముందుగా పంపును; అకక్డనుండి నీవు నా కుమారునికి 

భారయ్ను తీసికొనివచెచ్దవు. 
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ఆదికాండము 26:24 => ఆ రాతిర్యే యెహోవా అతనికి పర్తయ్క్షమై నేను నీ తండిర్యైన అబార్హాము 

దేవుడను, నేను నీకు తోడైయునాన్ను గనుక భయపడకుము; నా దాసుడైన అబార్హామునుబటిట్ నినున్ 

ఆశీరవ్దించి నీ సంతానమును విసత్రింప చేసెదనని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 28:14 => నీ సంతానము భూమిమీద లెకక్కు ఇసుక రేణువులవలెనగును; నీవు 

పడమటితటుట్ను తూరుప్తటుట్ను ఉతత్రపుతటుట్ను దకిష్ణపుతటుట్ను వాయ్పించెదవు, భూమియొకక్ 

వంశములనిన్యు నీ మూలముగాను నీ సంతానము మూలముగాను ఆశీరవ్దింపబడును. 

ఆదికాండము 35:12 => నేను అబార్హామునకును ఇసాస్కునకును ఇచిచ్న దేశము నీకిచెచ్దను; నీ 

తరువాత నీ సంతానమునకు ఈ దేశము నిచెచ్దనని అతనితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 47:27 => ఇశార్యేలీయులు ఐగుపుత్ దేశమందలి గోషెను పర్దేశములో నివసించిరి. 

అందులో వారు ఆసిత్ సంపాదించుకొని సంతానాభివృదిధ్ పొంది మిగుల విసత్రించిరి. 

ఆదికాండము 48:4 => ఇదిగో నీకు సంతానాభివృదిధ్ పొందించి నినున్ విసత్రింపచేసి నీవు జనముల 

సమూహమగునటుల్ చేసి, నీ తరువాత నీ సంతానమునకు ఈ దేశమును నితయ్సావ్సథ్య్ముగా ఇచెచ్దనని 

సెలవిచెచ్ను 

నిరగ్మకాండము 1:7 => ఇశార్యేలీయులు బహు సంతానము గలవారై అభివృదిధ్పొంది విసత్రించి 

అతయ్ధికముగా పర్బలిరి; వారునన్ పర్దేశము వారితో నిండియుండెను. 

నిరగ్మకాండము 32:13 => నీ సేవకులైన అబార్హామును ఇసాస్కును ఇశార్యేలును జాఞ్పకము 

చేసికొనుము. నీవు వారితో ఆకాశనక్షతర్ములవలె మీ సంతానము అభివృదిధ్జేసి నేను చెపిప్న యీ 

సమసత్భూమిని మీ సంతానమునకిచెచ్దననియు, వారు నిరంతరము దానికి హకుక్దారులగుదురనియు 

వారితో నీతోడని పర్మాణముచేసి చెపిప్తివనెను. 

లేవీయకాండము 26:9 => ఏలయనగా నేను మిముమ్ను కటాకిష్ంచి మీకు సంతానమిచిచ్ మిముమ్ను 

విసత్రింపచేసి మీతో నేను చేసిన నిబంధనను సాథ్పించెదను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:8 => ఇదిగో ఆ దేశమును మీకు అపప్గించితిని మీరు వెళి ల్ యెహోవా మీ 

పితరులైన అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులకును వారి తరువాత వారి సంతానమునకును ఇచెచ్దనని 

నేను పర్మాణముచేసిన దేశమును సావ్ధీనపరచుకొనుడి. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 1:11 => మీ పితరుల దేవుడైన యెహోవా మీ జనసంఖయ్ను వెయియ్రెటుల్ 

ఎకుక్వచేసి, తాను మీతో చెపిప్నటుల్ మిముమ్ను ఆశీరవ్దించునుగాక. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:3 => కాబటిట్ ఇశార్యేలూ, నీ పితరుల దేవుడైన యెహోవా నీతో చెపిప్న 

పర్కారము పాలు తేనెలు పర్వహించు దేశములో మేలుకలిగి బహుగా అభివృదిధ్నొందునటుల్ నీవు వాటిని 

విని అనుసరించి నడుచుకొనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:5 => నీవు వారి దేశమునకు వచిచ్ దాని సావ్ధీనపరచుకొనుటకు నీ 

నీతియైనను నీ హృదయ యథారథ్తయైనను హేతువుకాదు. ఈ జనముల చెడుతనమునుబటిట్యే 

యెహోవా నీ పితరులైన అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులతో పర్మాణముచేసిన మాటను సాథ్పించుటకై 

నీ దేవుడైన యెహోవా వారిని నీ యెదుటనుండి వెళల్గొటుట్చునాన్డు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:17 => నేడు నేను నీకాజాఞ్పించు ఆయన ఆజఞ్లనిన్టిని గైకొనుచు 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:13 => నీ పాళెములోనునన్ పరదేశులేమి, నీ కటెట్లను నరుకువారు 

మొదలుకొని నీ నీళుల్ తోడువారివరకును మీరందరు నేడు మీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని 

నిలిచియునాన్రు. 

యెహోషువ 21:43 => యెహోవా పర్మాణము చేసి వారి పితరుల కిచెచ్దనని చెపిప్న దేశమంతయు 

ఆయన ఇశార్యేలీయుల కపప్గించెను. వారు దాని సావ్ధీనపరచుకొని దానిలో నివసించిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 2:1 => యెహోవా దూత గిలాగ్లునుండి బయలుదేరి బోకీమునకు వచిచ్ యీలాగు 

సెలవిచెచ్ను నేను మిముమ్ను ఐగుపుత్లోనుండి రపిప్ంచి, మీ పితరులకు పర్మాణముచేసిన దేశమునకు 

మిముమ్ను చేరిచ్ నీతో చేసిన నిబంధన నేనెనన్డును మీరను. 

కీరత్నలు 105:11 => కొలవబడిన సావ్సథ్య్ముగా కనానుదేశమును మీకిచెచ్దనని ఆయన సెలవిచెచ్ను 

యెహెజేక్లు 20:28 => వారికిచెచ్దనని నేను పర్మాణ పూరవ్కముగా చెపిప్న దేశములోనికి నేను 

వారిని రపిప్ంచిన తరువాత, ఎతత్యిన యొక కొండనేగాని, దటట్మైన యొక వృక్షమునేగాని తాము 

చూచినపుప్డెలల్ను బలులు అరిప్ంచుచు, అరప్ణలను అరిప్ంచుచు, అకక్డ పరిమళ ధూపము 

పర్తిషిఠ్ంచుచు, పానారప్ణములు చేయుచు నాకు కోపము పుటిట్ంచిరి. 

Page  of 1778 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

మీకా 7:20 => పూరవ్కాలమున నీవు మా పితరులైన అబార్హాము యాకోబులకు పర్మాణము చేసిన 

సతయ్మును కనికరమును నీవు అనుగర్హింతువు. 

హబకూక్కు 3:9 => విలుల్ వరలోనుండి తీయబడియునన్ది నీ వాకుక్ తోడని పర్మాణము చేసి నీ 

బాణములను సిదధ్పరచియునాన్వు (సెలా.) భూమిని బదద్లుచేసి నదులను కలుగజేయుచునాన్వు. 

జెకరాయ్ 8:13 => యూదా వారలారా, ఇశార్యేలు వారలారా, మీరు అనయ్జనులలో నేలాగు 

శాపాసప్దమై యుంటిరో ఆలాగే మీరు ఆశీరావ్దాసప్దమగునటుల్ నేను మిముమ్ను రకిష్ంతును; 

భయపడక ధైరయ్ము తెచుచ్కొనుడి. 

లూకా 1:55 => ఆయన తన సేవకుడైన ఇశార్యేలునకు సహాయము చేసెను. 

లూకా 1:72 => దీనినిగూరిచ్ ఆయన ఆదినుండి తన పరిశుదధ్ పర్వకత్ల నోట పలికించెను.  

లూకా 24:27 => మోషేయు సమసత్ పర్వకత్లును మొదలుకొని లేఖనములనిన్టిలో తనున్గూరిచ్న 

వచనముల భావము వారికి తెలిపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:32 => దేవుడు యేసును లేపి, పితరులకు చేసిన వాగాద్నమును మన 

పిలల్లకు నెరవేరిచ్యునాన్డని మేమును మీకు సువారత్ పర్కటించుచునాన్ము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:6 => ఇపుప్డైతే దేవుడు మన పితరులకు చేసిన వాగాద్నము విషయమైన 

నిరీక్షణనుగూరిచ్ నేను విమరిశ్ంపబడుటకు నిలిచియునాన్ను. 

రోమీయులకు 11:28 => సువారత్ విషయమైతే వారు మిముమ్నుబటిట్ శతుర్వులు గాని, యేరాప్టు 

విషయమైతే పితరులనుబటిట్ పిర్యులై యునాన్రు. 

హెబీర్యులకు 11:9 => విశావ్సమునుబటిట్ అతడును, అతనితో ఆ వాగాద్నమునకు సమాన 

వారసులైన ఇసాస్కు యాకోబు అనువారును, గుడారములలో నివసించుచు, అనుయ్ల దేశములో 

ఉనన్టుట్గా వాగద్తత్ దేశములో పరవాసులైరి.  

హెబీర్యులకు 11:12 => అందుచేత మృతతులుయ్డైన ఆ యొకనినుండి , సంఖయ్కు 

ఆకాశనక్షతర్ములవలెను, సముదర్తీరమందలి లెకిక్ంపశకయ్ముకాని యిసుకవలెను సంతానము 

కలిగెను. 
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వచనము 5 

ఏలయనగా అబార్హాము నా మాట విని నేను విధించిన దాని నా ఆజఞ్లను నా కటట్డలను నా 

నియమములను గైకొనెనని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 12:4 => యెహోవా అతనితో చెపిప్న పర్కారము అబార్ము వెళె ల్ను. లోతు అతనితో 

కూడ వెళె ల్ను. అబార్ము హారాను నుండి బయలుదేరినపుప్డు డెబబ్ది యైదేండల్ యీడు గలవాడు. 

ఆదికాండము 17:23 => అపుప్డు అబార్హాము తన కుమారుడైన ఇషామ్యేలును, తన యింట పుటిట్న 

వారినందరిని, తన వెండితో కొనబడిన వారినందరిని, అబార్హాము ఇంటి మనుషుయ్లలో పర్తివానిని 

పటుట్కొని దేవుడు తనతో చెపిప్న పర్కారము ఆ దినమందే వారి వారి గోపాయ్ంగచరమ్మున సునన్తి 

చేసెను 

ఆదికాండము 18:19 => ఎటల్నగా యెహోవా అబార్హామునుగూరిచ్ చెపిప్నది అతనికి 

కలుగజేయునటుల్ తన తరువాత తన పిలల్లును తన యింటివారును నీతి నాయ్యములు జరిగించుచు, 

యెహోవా మారగ్మును గైకొనుటకు అతడు వారి కాజాఞ్పించినటుల్ నేనతని నెరిగియునాన్ననెను. 

ఆదికాండము 22:16 => నీవు నీకు ఒకక్డే అయుయ్నన్ నీ కుమారుని ఇయయ్ వెనుకతీయక యీ 

కారయ్ము చేసినందున 

ఆదికాండము 22:18 => మరియు నీవు నా మాట వినినందున భూలోకములోని జనములనిన్యు నీ 

సంతానమువలన ఆశీరవ్దించబడును నాతోడని పర్మాణము చేసియునాన్నని యెహోవా 

సెలవిచెచ్ననెను. 

కీరత్నలు 112:1 => యెహోవాను సుత్తించుడి యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవాడు ఆయన 

ఆజఞ్లనుబటిట్ అధికముగా ఆనందించువాడు ధనుయ్డు. 

కీరత్నలు 112:2 => వాని సంతతివారు భూమిమీద బలవంతులగుదురు యథారథ్వంతుల 

వంశపువారు దీవింపబడుదురు 

కీరత్నలు 128:1 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగి ఆయన తోర్వలయందు నడుచువారందరు 

ధనుయ్లు. 
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కీరత్నలు 128:2 => నిశచ్యముగా నీవు నీచేతుల కషాట్రిజ్తము ననుభవించెదవు నీవు ధనుయ్డవు నీకు 

మేలు కలుగును. 

కీరత్నలు 128:3 => నీ లోగిట నీ భారయ్ ఫలించు దార్కాష్వలిల్వలె నుండును నీ భోజనపు బలల్చుటుట్ నీ 

పిలల్లు ఒలీవ మొకక్లవలె నుందురు. 

కీరత్నలు 128:4 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవాడు ఈలాగు ఆశీరవ్దింపబడును. 

కీరత్నలు 128:5 => సీయోనులోనుండి యెహోవా నినున్ ఆశీరవ్దించును నీ జీవితకాలమంతయు 

యెరూషలేమునకు కేష్మము కలుగుట చూచెదవు  

కీరత్నలు 128:6 => నీ పిలల్ల పిలల్లను నీవు చూచెదవు. ఇశార్యేలుమీద సమాధానముండును గాక. 

మతత్యి 5:19 => కాబటిట్ యీ యాజఞ్లలో మిగుల అలప్మైన యొకదానినైనను మీరి, మనుషుయ్లకు 

ఆలాగున చేయ బోధించువాడెవడో వాడు పరలోకరాజయ్ములో మిగుల అలుప్డనబడును; అయితే 

వాటిని గైకొని బోధించువాడెవడో వాడు పరలోకరాజయ్ములో గొపప్వాడనబడును. 

మతత్యి 7:24 => కాబటిట్ యీ నా మాటలు విని వాటిచొపుప్న చేయు పర్తివాడును బండమీద తన 

యిలుల్ కటుట్కొనిన బుదిధ్మంతుని పోలియుండును. 

1 కొరిందీయులకు 15:58 => కాగా నా పిర్య సహోదరులారా, మీ పర్యాసము పర్భువునందు 

వయ్రథ్ము కాదని యెరిగి, సిథ్రులును, కదలనివారును, పర్భువు కారాయ్భివృదిధ్యందు ఎపప్టికిని 

ఆసకుత్లునై యుండుడి. 

గలతీయులకు 5:6 => యేసుకీర్సుత్నందుండు వారికి సునన్తి పొందుటయందేమియు లేదు, 

పొందకపోవుటయందేమియు లేదు గాని పేర్మవలన కారయ్సాధ కమగు విశావ్ సమే 

పర్యోజనకరమగును. 

హెబీర్యులకు 11:8 => అబార్హాము పిలువబడినపుప్డు విశావ్సమునుబటిట్ ఆ పిలుపునకు లోబడి, 

తాను సావ్సథ్య్ముగా పొందనైయునన్ పర్దేశమునకు బయలువెళె ల్ను. మరియు ఎకక్డికి వెళల్వలెనో అది 

ఎరుగక బయలువెళె ల్ను 

యాకోబు 2:21 => మన పితరుడైన అబార్హాము తన కుమారుడైన ఇసాస్కును బలిపీఠముమీద 

అరిప్ంచినపుప్డు అతడు కిర్యలవలన నీతిమంతుడని తీరుప్ పొందలేదా? 
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ఆదికాండము 22:12 => అపుప్డు ఆయన ఆ చినన్వానిమీద చెయియ్ వేయకుము; అతనినేమియు 

చేయకుము; నీకు ఒకక్డైయునన్ నీ కుమారుని నాకియయ్ వెనుతీయలేదు గనుక నీవు దేవునికి 

భయపడువాడవని యిందువలన నాకు కనబడుచునన్దనెను 

సంఖాయ్కాండము 9:23 => యెహోవా మాటచొపుప్న వారు తమ గుడారములను వేసికొనిరి; 

యెహోవా మాటచొపుప్న వారు పర్యాణముచేసిరి; మోషేదావ్రా యెహోవా చెపిప్న మాటనుబటిట్ 

యెహోవా ఆజఞ్ననుసరించి నడిచిరి. 

1 రాజులు 15:4 => దావీదు హితీత్యుడైన ఊరియా సంగతియందు తపప్ తన జీవిత 

దినములనిన్యు యెహోవా దృషిట్కి యథారథ్ముగా నడుచుకొనుచు, యెహోవా అతనికిచిచ్న ఆజఞ్లలో 

దేని విషయమందును తపిప్పోకుండెను గనుక 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:11 => వారు ఉదయాసత్మయములయందు యెహోవాకు దహనబలులు 

అరిప్ంచుచు, సుగంధదర్వయ్ములతో ధూపము వేయుచు, పవితర్మైన బలల్మీద సనిన్ధిరొటెట్లు ఉంచుచు, 

బంగారు దీపసత్ంభమును పర్మిదెలను పర్తి సాయంతర్ము ముటిట్ంచుచు వచుచ్చునాన్రు; మేము మా 

దేవుడైన యెహోవా యేరప్రచిన విధినిబటిట్ సమసత్ము జరిగించుచునాన్ము గాని మీరు ఆయనను 

విసరిజ్ంచిన వారైతిరి. 

కీరత్నలు 19:8 => యెహోవా ఉపదేశములు నిరోద్షమైనవి, అవి హృదయమును సంతోషపరచును 

యెహోవా ఏరప్రచిన ధరమ్ము నిరమ్లమైనది, అది కనున్లకు వెలుగిచుచ్ను. 

యెహెజేక్లు 18:21 => అయితే దుషుట్డు తాను చేసిన పాపములనిన్టిని విడిచి, నా కటట్డలనిన్టిని 

అనుసరించి నీతిని అనుసరించి నాయ్యము జరిగించినయెడల అతడు మరణమునొందడు, 

అవశయ్ముగా అతడు బర్దుకును. 

జెకరాయ్ 3:7 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నా మారగ్ములలొ 

నడుచుచు నేను నీకపప్గించిన దానిని భదర్ముగా గైకొనినయెడల, నీవు నా మందిరముమీద అధికారివై 

నా ఆవరణములను కాపాడువాడవగుదువు; మరియు ఇకక్డ నిలువబడు వారికి కలిగినటుల్ నా సనిన్ధిని 

నిలుచు భాగయ్ము నీకితుత్ను. 

Page  of 1782 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

వచనము 6 

ఇసాస్కు గెరారులో నివసించెను.  

ఆదికాండము 20:1 => అకక్డనుండి అబార్హాము దకిష్ణ దేశమునకు తరిల్పోయి కాదేషుకును 

షూరుకును మధయ్ పర్దేశములో నివసించి గెరారులో కొనాన్ళుల్ ఉండెను. 

గలతీయులకు 2:13 => తకిక్న యూదులును అతనితో కలిసి మాయవేషము వేసికొనిరి గనుక 

బరన్బాకూడ వారి వేషధారణముచేత మోసపోయెను. 

వచనము 7 

ఆ చోటి మనుషుయ్లు అతని భారయ్ను చూచి ఆమె యెవరని అడిగినపుప్డు అతడు ఆమె నా సహోదరి 

అని చెపెప్ను; ఎందుకనగా రిబాక్ చకక్నిది గనుక ఈ చోటి మనుషుయ్లు ఆమె నిమితత్ము ననున్ 

చంపుదురేమో అనుకొని తన భారయ్ అని చెపుప్టకు భయపడెను. 

ఆదికాండము 12:13 => నీవలన నాకు మేలు కలుగునటుల్ను నినున్బటిట్ నేను బర్దుకునటుల్ను నీవు 

నా సహోదరివని దయచేసి చెపుప్మనెను. 

ఆదికాండము 20:2 => అపుప్డు అబార్హాము తన భారయ్యైన శారానుగూరిచ్ ఈమె నా చెలెల్లని 

చెపెప్ను గనుక గెరారు రాజైన అబీమెలెకు శారాను పిలిపించి తన యింట చేరుచ్కొనెను. 

ఆదికాండము 20:5 => ఈమె నా చెలెల్లని అతడు నాతో చెపప్లేదా? మరియు ఆమె కూడ అతడు నా 

అనన్ అనెను. నేనుచేతులతో ఏ దోషము చేయక యధారథ్హృదయముతో ఈ పని చేసితిననెను. 

ఆదికాండము 20:12 => అంతేకాక ఆమె నా చెలెల్లనుమాట నిజమే; ఆమె నా తండిర్ కుమారెత్గాని 

నా తలిల్ కుమారెత్ కాదు; ఆమె నాకు భారయ్యైనది. 

ఆదికాండము 20:13 => దేవుడు ననున్ నా తండిర్యిలుల్ విడిచి దేశాంతరము పోవునటుల్ చేసినపుప్డు 

నేను ఆమెను చూచి మనము పోవు పర్తి సథ్లమందు ఇతడు నా సహోదరుడని ననున్గూరిచ్ చెపుప్ము; 

నీవు నాకు చేయవలసిన ఉపకారమిదేయని చెపిప్తిననెను. 
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సామెతలు 29:25 => భయపడుటవలన మనుషుయ్లకు ఉరి వచుచ్ను యెహోవాయందు నమిమ్క 

యుంచువాడు సురకిష్తముగా నుండును. 

మతత్యి 10:28 => మరియు ఆతమ్ను చంపనేరక దేహమునే చంపువారికి భయపడకుడి గాని, 

ఆతమ్ను దేహమునుకూడ నరకములో నశింపజేయగలవానికి మికిక్లి భయపడుడి. 

ఎఫెసీయులకు 5:25 => పురుషులారా, మీరును మీ భారయ్లను పేర్మించుడి. అటువలె కీర్సుత్కూడ 

సంఘమును పేర్మించి,  

కొలొసస్యులకు 3:9 => ఒకనితో ఒకడు అబదధ్మాడకుడి; ఏలయనగా పార్చీన సవ్భావమును దాని 

కిర్యలతో కూడ  

ఆదికాండము 24:16 => ఆ చినన్ది మికిక్లి చకక్నిది; ఆమె కనయ్క, ఏ పురుషుడును ఆమెను 

కూడలేదు; ఆమె ఆ బావిలోనికి దిగిపోయి కడవను నీళల్తో నింపుకొని యెకిక్ రాగా 

ఆదికాండము 12:11 => అతడు ఐగుపుత్లో పర్వేశించుటకు సమీపించినపుప్డు అతడు తన 

భారయ్యయిన శారయితో ఇదిగో నీవు చకక్నిదానివని యెరుగుదును. 

ఆదికాండము 12:12 => ఐగుపీత్యులు నినున్ చూచి యీమె అతని భారయ్ అని చెపిప్ ననున్ చంపి 

నినున్ బర్దుకనిచెచ్దరు. 

ఆదికాండము 20:11 => అబార్హాము ఈ సథ్లమందు దేవుని భయము ఏమాతర్మును లేదు గనుక 

నా భారయ్ నిమితత్ము ననున్ చంపుదురనుకొని చేసితిని. 

లేవీయకాండము 6:2 => ఒకడు యెహోవాకు విరోధముగా దోర్హముచేసి పాపియైనయెడల, అనగా 

తనకు అపప్గింపబడినదాని గూరిచ్యేగాని తాకటుట్ ఉంచినదాని గూరిచ్యేగాని, దోచుకొనినదాని 

గూరిచ్యేగాని, తన పొరుగువానితో బొంకిన యెడలనేమి, తన పొరుగువాని బలాతక్రించిన 

యెడలనేమి 

1 సమూయేలు 21:12 => దావీదు ఈ మాటలు తన మనసుస్లోనుంచుకొని గాతు రాజైన 

ఆకీషునకు బహు భయపడెను. 

1 రాజులు 12:27 => యరొబాము తన హృదయమందు తలంచి 
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గలతీయులకు 2:13 => తకిక్న యూదులును అతనితో కలిసి మాయవేషము వేసికొనిరి గనుక 

బరన్బాకూడ వారి వేషధారణముచేత మోసపోయెను. 

వచనము 8 

అకక్డ అతడు చాలా దినములుండిన తరువాత ఫిలిషీత్యుల రాజైన అబీమెలెకు కిటికీలో నుండి 

చూచినపుప్డు ఇసాస్కు తన భారయ్యైన రిబాక్తో సరసమాడుట కనబడెను. 

నాయ్యాధిపతులు 5:28 => సీసెరా తలిల్ కిటికీలోనుండి చూచెను అలిల్క కిటికీలోనుండి చూచి కేకలు 

వేసెను రాక, అతని రథము తడవు చేయనేల? అతని రథముల చకర్ములు ఆలసయ్ము చేయనేల?  

సామెతలు 7:6 => నా యింటి కిటికీలోనుండి నా అలిల్క కిటికీలోనుండి నేను పారజూడగా జాఞ్నము 

లేనివారి మధయ్ను 

పరమగీతము 2:9 => నా పిర్యుడు ఇఱిఱ్వలె నునాన్డు లేడిపిలల్వలె నునాన్డు అదిగో మన గోడకు 

వెలిగా నతడు నిలుచుచునాన్డు కిటికీగుండ చూచుచునాన్డు కిటికీ కంతగుండ తొంగి చూచుచునాన్డు 

సామెతలు 5:18 => నీ ఊట దీవెన నొందును. నీ యౌవనకాలపు భారయ్యందు సంతోషింపుము. 

సామెతలు 5:19 => ఆమె అతిపిర్యమైన లేడి, అందమైన దుపిప్ ఆమె రొముమ్లవలన నీవు ఎలల్పుప్డు 

తృపిత్నొందుచుండుము. ఆమె పేర్మచేత నితయ్ము బదుధ్డవై యుండుము. 

పర్సంగి 9:9 => దేవుడు నీకు దయచేసిన వయ్రథ్మైన నీ ఆయుషాక్లమంతయు నీవు పేర్మించు నీ 

భారయ్తో సుఖించుము, నీ వయ్రథ్మైన ఆయుషాక్లమంతయు సుఖించుము, ఈ బర్దుకునందు నీవు 

కషట్పడి చేసికొనినదాని యంతటికి అదే నీకు కలుగు భాగము. 

యెషయా 62:5 => యౌవనుడు కనయ్కను వరించి పెండిల్చేసికొనునటుల్ నీ కుమారులు నినున్ వరించి 

పెండిల్చేసికొనెదరు పెండిల్కుమారుడు పెండిల్కూతురిని చూచి సంతోషించునటుల్ నీ దేవుడు నినున్గూరిచ్ 

సంతోషించును.  

ఆదికాండము 21:32 => బెయేరె ష్బాలో వారు ఆలాగు ఒక నిబంధన చేసికొనిన తరువాత అబీమెలెకు 

లేచి తన సేనాధిపతియైన ఫీకోలుతో ఫిలిషీత్యుల దేశమునకు తిరిగి వెళె ల్ను. 

వచనము 9 
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అపుప్డు అబీమెలెకు ఇసాస్కును పిలిపించి ఇదిగో ఆమె నీ భారయ్యే ఆమె నా సహోదరి అని యేల 

చెపిప్తివని అడుగగా ఇసాస్కు ఆమెనుబటిట్ నేను చనిపోవుదునేమో అనుకొంటినని అతనితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 12:18 => అపుప్డు ఫరో అబార్మును పిలిపించి నీవు నాకు చేసినది యేమిటి? ఈమె 

నీ భారయ్ అని నాకెందుకు తెలుపలేదు? 

యోహాను 14:9 => యేసు ఫిలిపూప్, నేనింతకాలము మీయొదద్ ఉండినను నీవు ననున్ ఎరుగవా? 

ననున్ చూచినవాడు తండిర్ని చూచియునాన్డు గనుక తండిర్ని మాకు కనుపరచుమని యేల 

చెపుప్చునాన్వు? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:11 => పేతురుకు తెలివివచిచ్ పర్భువు తన దూతను పంపి హేరోదు 

చేతిలోనుండియు, యూదులను పర్జలు నాకు చేయనుదేద్శించిన వాటనిన్టినుండియు ననున్ 

తపిప్ంచియునాన్డని యిపుప్డు నాకు నిజముగా తెలియునని అనుకొనెను. 

వచనము 10 

అందుకు అబీమెలెకు నీవు మాకు చేసిన యీ పని యేమి? ఈ జనులలో ఎవడైన ఆమెతో 

నిరభ్యముగా శయనించవచుచ్నే. అపుప్డు నీవు మామీదికి పాతకము తెచిచ్పెటుట్ వాడవు గదా అనెను. 

ఆదికాండము 12:18 => అపుప్డు ఫరో అబార్మును పిలిపించి నీవు నాకు చేసినది యేమిటి? ఈమె 

నీ భారయ్ అని నాకెందుకు తెలుపలేదు? 

ఆదికాండము 12:19 => ఈమె నా సహోదరి అని యేల చెపిప్తివి? నేనామెను నా భారయ్గా 

చేసికొందునేమో అయితేనేమి, ఇదిగో నీ భారయ్; ఈమెను తీసికొని పొమమ్ని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 20:9 => అబీమెలెకు అబార్హామును పిలిపించి నీవు మాకు చేసిన పని యేమిటి? నీవు 

నా మీదికిని నా రాజయ్ము మీదికిని మహాపాతకము తెపిప్ంచునటుల్ నేను నీయెడల చేసిన పాపమేమిటి? 

చేయరాని కారయ్ములు నాకు చేసితివని అతనితో చెపెప్ను 

ఆదికాండము 20:10 => మరియు అబీమెలెకు నీవేమి చూచి ఈ కారయ్ము చేసితివని అబార్హాము 

నడుగగా 

Page  of 1786 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

ఆదికాండము 31:26 => అపుప్డు లాబాను యాకోబుతో నీవేమి చేసితివి? ననున్ మోసపుచిచ్, కతిత్తో 

చెరపటట్బడిన వారినివలె నా కుమారెత్లను కొనిపోవనేల? 

నిరగ్మకాండము 32:21 => అపుప్డు మోషే నీవు ఈ పర్జలమీదికి ఈ గొపప్ పాపము రపిప్ంచునటుల్ 

వారు నినున్ ఏమిచేసిరని అహరోనును నడుగగా 

సంఖాయ్కాండము 25:18 => తెగులు దినమందు పెయోరు విషయములో చంపబడిన తమ 

సహోదరియు మిదాయ్నీయుల అధిపతి కుమారెత్యునైన కొజీబ్ సంగతిలోను, మిముమ్ను మోసపుచిచ్రి. 

యోబు 31:11 => అది దుషాక్మకారయ్ము అది నాయ్యాధిపతులచేత శిక్ష నొందతగిన నేరము 

సామెతలు 6:29 => తన పొరుగువాని భారయ్ను కూడువాడు ఆ పర్కారమే నాశనమగును ఆమెను 

ముటుట్వాడు శిక్ష తపిప్ంచుకొనడు. 

వచనము 11 

అబీమెలెకు ఈ మనుషుయ్ని జోలికైనను ఇతని భారయ్ జోలికైనను వెళుల్వాడు నిశచ్యముగా మరణశిక్ష 

పొందునని తన పర్జలకందరికి ఆజాఞ్పింపగా 

ఆదికాండము 20:6 => అందుకు దేవుడు అవును, యధారథ్హృదయముతో దీని చేసితివని 

నేనెరుగుదును; మరియు నీవు నాకు విరోధముగా పాపము చేయకుండ నేను నినున్ అడ డ్గించితిని; 

అందుకే నేను నినున్ ఆమెను ముటట్నియయ్లేదు 

కీరత్నలు 105:15 => ఆయన ఎవరినైనను వారికి హింస చేయనియయ్లేదు ఆయన వారికొరకు 

రాజులను గదిద్ంచెను. 

సామెతలు 6:29 => తన పొరుగువాని భారయ్ను కూడువాడు ఆ పర్కారమే నాశనమగును ఆమెను 

ముటుట్వాడు శిక్ష తపిప్ంచుకొనడు. 

జెకరాయ్ 2:8 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మిముమ్ను ముటిట్నవాడు 

తన కనుగుడుడ్ను ముటిట్నవాడని యెంచి తనకు ఘనత తెచుచ్కొనదలచి, మిముమ్ను దోచుకొనిన 

అనయ్జనులయొదద్కు ఆయన ననున్ పంపియునాన్డు. 
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ఆదికాండము 20:16 => మరియు అతడు శారాతో ఇదిగో నీ అనన్కు నేను వెయియ్ 

రూపాయలిచిచ్యునాన్ను. ఇది నీయొదద్ నునన్ వారందరి దృషిట్కి పార్యశిచ్తత్ముగా నుండుటకై యిది నీ 

పక్షముగా ఇచిచ్యునాన్ను. ఈ విషయమంతటిలో నీకు నాయ్యము తీరిపోయినదనెను. 

ఆదికాండము 26:29 => మేము నినున్ ముటట్క నీకు మేలే తపప్ మరేమియు చేయక నినున్ 

సమాధానముగా పంపి వేసితివిు గనుక నీవును మాకు కీడుచేయకుండునటుల్ నీతో నిబంధన 

చేసికొందుమనియు అనుకొంటిమి; ఇపుప్డు నీవు యెహోవా ఆశీరావ్దము పొందినవాడవనిరి. 

యోబు 1:11 => అయినను నీవు ఇపుప్డు నీ చేయి చాపి అతనికి కలిగిన సమసత్మును 

మొతిత్నయెడల అతడు నీ ముఖము ఎదుటనే దూషించి నినున్ విడిచిపోవును అని యెహోవాతో అనగా 

వచనము 12 

ఇసాస్కు ఆ దేశమందునన్వాడై వితత్నము వేసి ఆ సంవతస్రము నూరంతలు ఫలము పొందెను. 

యెహోవా అతనిని ఆశీరవ్దించెను గనుక ఆ మనుషుయ్డు గొపప్వాడాయెను. 

కీరత్నలు 67:6 => అపుప్డు భూమి దాని ఫలములిచుచ్ను దేవుడు మా దేవుడు మముమ్ను 

ఆశీరవ్దించును. 

కీరత్నలు 72:16 => దేశములోను పరవ్త శిఖరములమీదను ససయ్ సమృదిధ్ కలుగును దాని పంట 

లెబానోను వృక్షములవలె తాండవమాడు చుండును నేలమీది పచిచ్కవలె పటట్ణసుథ్లు తేజరిలుల్దురు.  

పర్సంగి 11:6 => ఉదయమందు వితత్నమును వితుత్ము, అసత్మయమందును నీ చేయి వెనుక 

తియయ్క వితుత్ము, అది ఫలించునో యిది ఫలించునో లేక రెండును సరిసమానముగా ఎదుగునో 

నీవెరుగవు. 

జెకరాయ్ 8:12 => సమాధాన సూచకమైన దార్క్షచెటుల్ ఫలమిచుచ్ను, భూమి పండును, 

ఆకాశమునుండి మంచు కురియును, ఈ జనులలో శేషించినవారికి వీటిననిన్టిని నేను సావ్సథ్య్ముగా 

ఇతుత్ను; ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్. 

మతత్యి 13:8 => కొనిన్ మంచి నేలను పడి, ఒకటి నూరంతలుగాను, ఒకటి అరువదంతలుగాను, 

ఒకటి ముపప్దంతలుగాను ఫలించెను. 
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మతత్యి 13:23 => మంచినేలను వితత్బడినవాడు వాకయ్ము విని గర్హించువాడు; అటిట్వారు సఫలులై 

యొకడు నూరంతలుగాను ఒకడు అరువదంతలుగాను ఒకడు ముపప్దంతలుగాను ఫలించుననెను. 

మారుక్ 4:8 => కొనిన్ మంచినేలను పడెను; అవి మొలిచి పెరిగి పైరై ముపప్దంతలుగాను 

అరువదంతలుగాను నూరంతలుగాను ఫలించెను. 

1 కొరిందీయులకు 3:6 => నేను నాటితిని, అపొలోల్ నీళుల్ పోసెను, వృదిధ్ కలుగజేసినవాడు దేవుడే 

2 కొరిందీయులకు 9:10 => వితుత్వానికి వితత్నమును తినుటకు ఆహారమును దయచేయు దేవుడు 

మీకు వితత్నము దయచేసి విసత్రింపచేసి, మీరు పర్తి విషయములో పూరౌణ్దారయ్భాగయ్ము 

గలవారగునటుల్, మీ నీతిఫలములు వృదిధ్పొందించును. 

2 కొరిందీయులకు 9:11 => ఇటిట్, ఔదారయ్మువలన మాదావ్రా దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంపబడును. 

గలతీయులకు 6:7 => మోసపోకుడి, దేవుడు వెకిక్రింపబడడు; మనుషుయ్డు ఏమి వితుత్నో ఆ పంటనే 

కోయును. 

గలతీయులకు 6:8 => ఏలాగనగా తన శరీరేచఛ్లనుబటిట్ వితుత్వాడు తన శరీరమునుండి క్షయమను 

పంట కోయును, ఆతమ్నుబటిట్ వితుత్వాడు ఆతమ్నుండి నితయ్జీవమను పంట కోయును. 

ఆదికాండము 26:3 => ఈ దేశమందు పరవాసివై యుండుము. నేను నీకు తోడైయుండి నినున్ 

ఆశీరవ్దించెదను; 

ఆదికాండము 26:29 => మేము నినున్ ముటట్క నీకు మేలే తపప్ మరేమియు చేయక నినున్ 

సమాధానముగా పంపి వేసితివిు గనుక నీవును మాకు కీడుచేయకుండునటుల్ నీతో నిబంధన 

చేసికొందుమనియు అనుకొంటిమి; ఇపుప్డు నీవు యెహోవా ఆశీరావ్దము పొందినవాడవనిరి. 

ఆదికాండము 24:1 => అబార్హాము బహు కాలము గడిచిన వృదుధ్డై యుండెను. అనిన్ 

విషయములలోను యెహోవా అబార్హామును ఆశీరవ్దించెను. 

ఆదికాండము 24:35 => యెహోవా నా యజమానుని బహుగా ఆశీరవ్దించెను గనుక అతడు 

గొపప్వాడాయెను; అతనికి గొఱ ఱ్లను గొడల్ను వెండి బంగారములను దాసదాసీ జనమును ఒంటెలను 

గాడిదలను దయచేసెను. 
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ఆదికాండము 30:30 => నేను రాక మునుపు నీకుండినది కొంచెమే; అయితే అది బహుగా అభివృదిధ్ 

పొందెను; నేను పాదము పెటిట్న చోటెలల్ యెహోవా నినున్ ఆశీరవ్దించెను; నేను నా యింటి వారికొరకు 

ఎపుప్డు సంపాదయ్ము చేసికొందుననెను. 

యోబు 42:12 => యెహోవా యోబును మొదట ఆశీరవ్దించినంతకంటె మరి అధికముగా 

ఆశీరవ్దించెను. అతనికి పదునాలుగువేల గొఱ ఱ్లును ఆరువేల ఒంటెలును వెయియ్జతల యెడుల్ను వెయియ్ 

ఆడుగాడిదలును కలిగెను. 

ఆదికాండము 13:2 => అబార్ము వెండి బంగారము పశువులు కలిగి బహు ధనవంతుడై యుండెను. 

ఆదికాండము 27:27 => అతడు దగగ్రకు వచిచ్ అతని ముదుద్పెటుట్కొనెను. అపుప్డతడు అతని 

వసత్రములను వాసన చూచి అతని దీవించి యిటల్నెను. ఇదిగో నా కుమారుని సువాసన యెహోవా 

దీవించిన చేని సువాసనవలె నునన్ది 

ఆదికాండము 41:47 => సమృదిధ్గా పంటపండిన యేడు సంవతస్రములలో భూమి బహు విరివిగా 

పండెను. 

లేవీయకాండము 25:21 => అయితే నేను ఆరవయేట నా దీవెన మీకు కలుగునటుల్ ఆజాఞ్పించెదను; 

అది మూడేండల్ పంటను మీకు కలుగజేయును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 2:7 => నీచేతుల పనులనిన్టిలోను నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ 

ఆశీరవ్దించెను. ఈ గొపప్ అరణయ్ములో నీవు ఈ నలువది సంవతస్రములు సంచరించిన సంగతి 

ఆయన యెరుగును. నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు తోడైయునాన్డు, నీకేమియు తకుక్వకాదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:3 => నీవు పటట్ణములో దీవింపబడుదువు ; పొలములో 

దీవింపబడుదువు; 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:10 => యెహోవా మందిరములోనికి జనులు కానుకలను తెచుచ్ట 

మొదలుపెటిట్నపప్టినుండి మేము సమృదిధ్గా భోజనము చేసినను చాలా మిగులుచునన్ది; యెహోవా 

తన జనులను ఆశీరవ్దించినందున ఇంత గొపప్రాశి మిగిలినదని రాజుతోననగా 
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యోబు 1:10 => నీవు అతనికిని అతని యింటివారికిని అతనికి కలిగిన సమసత్మునకును చుటుట్ 

కంచె వేసితివి గదా? నీవు అతని చేతిపనిని దీవించుచుండుటచేత అతని ఆసిత్ దేశములో బహుగా 

విసత్రించియునన్ది. 

కీరత్నలు 65:9 => నీవు భూమిని దరిశ్ంచి దాని తడుపుచునాన్వు దానికి మహదైశవ్రయ్ము 

కలుగజేయుచునాన్వు దేవుని నది నీళల్తో నిండియునన్ది నీవు భూమిని అటుల్ సిదధ్పరచిన తరువాత 

వారికి ధానయ్ము దయచేయుచునాన్వు.  

కీరత్నలు 107:37 => వాటివలన ససయ్ఫలసమృదిధ్ పొందునటుల్ను ఆయన ఆకలికొనినవారిని అచచ్ట 

కాపురముంచెను 

సామెతలు 10:22 => యెహోవా ఆశీరావ్దము ఐశవ్రయ్మిచుచ్ను నరుల కషట్ముచేత ఆ 

యాశీరావ్దము ఎకుక్వ కాదు. 

హగగ్యి 2:19 => కొటల్లో ధానయ్మునన్దా? దార్క్షచెటల్యినను అంజూరపుచెటల్యినను 

దానిమమ్చెటల్యినను ఒలీవచెటల్యినను ఫలించకపోయెను గదా. అయితే ఇది మొదలుకొని నేను 

మిముమ్ను ఆశీరవ్దించెదను. 

మారుక్ 4:20 => మంచి నేలను వితత్బడిన వారెవరనగా, వాకయ్ము విని, దానిని అంగీకరించి 

ముపప్దంతలుగాను అరువదంతలుగాను నూరంతలుగాను ఫలించువారని చెపెప్ను. 

లూకా 8:8 => మరికొనిన్ మంచినేలను పడెను; అవి మొలిచి నూరంతలుగా ఫలించెననెను. ఈ 

మాటలు పలుకుచు వినుటకు చెవులు గలవాడు వినును గాక అని బిగగ్రగా చెపెప్ను.  

లూకా 12:16 => మరియు ఆయన వారితో ఈ ఉపమానము చెపెప్ను ఒక ధనవంతుని భూమి 

సమృదిధ్గా పండెను. 

1 కొరిందీయులకు 16:2 => నేను వచిచ్నపుప్డు చందా పోగుచేయకుండ పర్తి ఆదివారమున మీలో 

పర్తివాడును తాను వరిధ్లిల్న కొలది తనయొదద్ కొంత సొముమ్ నిలువచేయవలెను. 

వచనము 13 

అతడు మికిక్లి గొపప్వాడగువరకు కర్మకర్మముగా అభివృదిధ్పొందుచు వచెచ్ను. 
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ఆదికాండము 24:35 => యెహోవా నా యజమానుని బహుగా ఆశీరవ్దించెను గనుక అతడు 

గొపప్వాడాయెను; అతనికి గొఱ ఱ్లను గొడల్ను వెండి బంగారములను దాసదాసీ జనమును ఒంటెలను 

గాడిదలను దయచేసెను. 

కీరత్నలు 112:3 => కలిమియు సంపదయు వాని యింటనుండును వాని నీతి నితయ్ము నిలుచును. 

ఆదికాండము 13:2 => అబార్ము వెండి బంగారము పశువులు కలిగి బహు ధనవంతుడై యుండెను. 

ఆదికాండము 30:43 => ఆ పర్కారము ఆ మనుషుయ్డు అతయ్ధికముగా అభివృదిధ్పొంది విసాత్రమైన 

మందలు దాసీలు దాసులు ఒంటెలు గాడిదలు గలవాడాయెను. 

1 సమూయేలు 25:2 => కరెమ్లులోని మాయోనునందు ఆసిత్గలవాడొకడు కాపురముండెను. అతడు 

బహు భాగయ్వంతుడు, అతనికి మూడువేల గొఱ ఱ్లును వెయియ్ మేకలును ఉండెను. అతడు కరెమ్లులో 

తన గొఱ ఱ్ల బొచుచ్ కతిత్రించుటకై పోయియుండెను. 

2 రాజులు 3:4 => మోయాబు రాజైన మేషా అనేకమైన మందలు గలవాడై లక్ష గొఱ ఱ్పిలల్లను 

బొచుచ్గల లక్ష గొఱ ఱ్పొటే ట్ళల్ను ఇశార్యేలు రాజునకు పనున్గా ఇచుచ్చుండువాడు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:5 => కాబటిట్ యెహోవా అతనిచేత రాజయ్మును సిథ్రపరచెను, 

యూదావారందరును యెహోషాపాతునకు పనున్ ఇచుచ్చుండిరి, అతనికి ఐశవ్రయ్మును ఘనతయు 

మెండుగా కలిగెను. 

వచనము 14 

అతనికి గొఱ ఱ్ల ఆసిత్యు గొడల్ ఆసిత్యు దాసులు గొపప్ సమూహమును కలిగినందున ఫిలిషీత్యులు 

అతనియందు అసూయ పడిరి. 

ఆదికాండము 12:16 => అతడామెనుబటిట్ అబార్మునకు మేలుచేసెను; అందువలన అతనికి గొఱ ఱ్లు 

గొడుల్ మగగాడిదలు దాసులు పనికతెత్లు ఆడుగాడిదలు ఒంటెలు ఇయయ్బడెను. 

ఆదికాండము 13:2 => అబార్ము వెండి బంగారము పశువులు కలిగి బహు ధనవంతుడై యుండెను. 
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యోబు 1:3 => అతనికి ఏడువేల గొఱ ఱ్లును మూడువేల ఒంటెలును ఐదువందల జతల యెడుల్ను 

ఐదువందల ఆడు గాడిదలును కలిగి, బహుమంది పనివారును అతనికి ఆసిత్గా నుండెను గనుక 

తూరుప్ దికుక్ జనులందరిలో అతడే గొపప్వాడుగా నుండెను. 

యోబు 42:12 => యెహోవా యోబును మొదట ఆశీరవ్దించినంతకంటె మరి అధికముగా 

ఆశీరవ్దించెను. అతనికి పదునాలుగువేల గొఱ ఱ్లును ఆరువేల ఒంటెలును వెయియ్జతల యెడుల్ను వెయియ్ 

ఆడుగాడిదలును కలిగెను. 

కీరత్నలు 112:3 => కలిమియు సంపదయు వాని యింటనుండును వాని నీతి నితయ్ము నిలుచును. 

కీరత్నలు 144:13 => మా కొటుల్ నింపబడి పలువిధములైన దర్వయ్ములకు నిధులుగా ఉనన్వి మా 

గొఱ ఱ్లు వేలకొలదిగాను పదివేలకొలదిగాను మా గడిడ్ బీళల్లో పిలల్లు వేయుచునన్వి. 

కీరత్నలు 144:14 => మా యెడుల్ గొపప్ బరువులు మోయగలవి మా వీధులలో చొరబడుటయైనను 

ఉరుకులెతుత్టయైనను లేదు వాటిలో శర్మగలవారి మొఱ ఱ్ వినబడుటయైనను లేదు 

సామెతలు 10:22 => యెహోవా ఆశీరావ్దము ఐశవ్రయ్మిచుచ్ను నరుల కషట్ముచేత ఆ 

యాశీరావ్దము ఎకుక్వ కాదు. 

ఆదికాండము 37:11 => అతని సహోదరులు అతనియందు అసూయపడిరి. అయితే అతని తండిర్ ఆ 

మాట జాఞ్పకముంచుకొనెను. 

1 సమూయేలు 18:9 => కాబటిట్ నాటనుండి సౌలు దావీదుమీద విషపు చూపు నిలిపెను. 

యోబు 5:2 => దౌరాభ్గయ్మునుగూరిచ్ యేడుచ్టవలన మూఢులు నశించెదరు బుదిధ్లేనివారు 

అసూయవలన చచెచ్దరు. 

కీరత్నలు 112:10 => భకిత్హీనులు దాని చూచి చింతపడుదురు వారు పండుల్ కొరుకుచు 

కీష్ణించిపోవుదురు భకిత్హీనుల ఆశ భంగమైపోవును.  

సామెతలు 27:4 => కోర్ధము కూర్రమైనది కోపము వరదవలె పొరుల్నది. రోషము ఎదుట ఎవడు 

నిలువగలడు? 

పర్సంగి 4:4 => మరియు కషట్మంతయు నేరుప్తో కూడిన పనులనిన్యు నరులకు రోషకారణములని 

నాకు కనబడెను; ఇదియు వయ్రథ్ముగా నొకడు గాలిని పటుట్కొనుటకై చేయు పర్యతన్మువలె నునన్ది. 
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ఆదికాండము 21:32 => బెయేరె ష్బాలో వారు ఆలాగు ఒక నిబంధన చేసికొనిన తరువాత అబీమెలెకు 

లేచి తన సేనాధిపతియైన ఫీకోలుతో ఫిలిషీత్యుల దేశమునకు తిరిగి వెళె ల్ను. 

ఆదికాండము 24:35 => యెహోవా నా యజమానుని బహుగా ఆశీరవ్దించెను గనుక అతడు 

గొపప్వాడాయెను; అతనికి గొఱ ఱ్లను గొడల్ను వెండి బంగారములను దాసదాసీ జనమును ఒంటెలను 

గాడిదలను దయచేసెను. 

ఆదికాండము 26:3 => ఈ దేశమందు పరవాసివై యుండుము. నేను నీకు తోడైయుండి నినున్ 

ఆశీరవ్దించెదను; 

ఆదికాండము 26:27 => ఇసాస్కు మీరు నామీద పగపటిట్ మీయొదద్నుండి ననున్ పంపివేసిన 

తరువాత ఎందునిమితత్ము నాయొదద్కు వచిచ్యునాన్రని వారినడుగగా 

ఆదికాండము 26:29 => మేము నినున్ ముటట్క నీకు మేలే తపప్ మరేమియు చేయక నినున్ 

సమాధానముగా పంపి వేసితివిు గనుక నీవును మాకు కీడుచేయకుండునటుల్ నీతో నిబంధన 

చేసికొందుమనియు అనుకొంటిమి; ఇపుప్డు నీవు యెహోవా ఆశీరావ్దము పొందినవాడవనిరి. 

ఆదికాండము 30:43 => ఆ పర్కారము ఆ మనుషుయ్డు అతయ్ధికముగా అభివృదిధ్పొంది విసాత్రమైన 

మందలు దాసీలు దాసులు ఒంటెలు గాడిదలు గలవాడాయెను. 

2 రాజులు 3:4 => మోయాబు రాజైన మేషా అనేకమైన మందలు గలవాడై లక్ష గొఱ ఱ్పిలల్లను 

బొచుచ్గల లక్ష గొఱ ఱ్పొటే ట్ళల్ను ఇశార్యేలు రాజునకు పనున్గా ఇచుచ్చుండువాడు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:5 => కాబటిట్ యెహోవా అతనిచేత రాజయ్మును సిథ్రపరచెను, 

యూదావారందరును యెహోషాపాతునకు పనున్ ఇచుచ్చుండిరి, అతనికి ఐశవ్రయ్మును ఘనతయు 

మెండుగా కలిగెను. 

కీరత్ నలు 1 0 5 : 1 4 = > నేనభిషేకించినవారిని ముటట్కూడదనియు నా పర్వకత్ లకు 

కీడుచేయకూడదనియు ఆయన ఆజఞ్ ఇచిచ్ 

యెహెజేక్లు 31:9 => విసాత్రమైన కొమమ్లతో నేను దానిని శృంగారించినందున దేవుని వనమైన 

ఏదెనులోనునన్ వృక్షములనిన్యు దాని సొగసు చూచి దానియందు అసూయపడెను. 
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యాకోబు 4:5 => ఆయన మనయందు నివసింపజేసిన ఆతమ్ మతస్రపడునంతగా అపేకిష్ంచునా అను 

లేఖనము చెపుప్నది వయ్రథ్మని అనుకొనుచునాన్రా? 

వచనము 15 

అతని తండిర్యైన అబార్హాము దినములలో అతని తండిర్ దాసులు తర్వివ్న బావులనిన్టిని ఫిలిషీత్యులు 

మనున్ పోసి పూడిచ్వేసిరి. 

ఆదికాండము 21:30 => నేనే యీ బావిని తర్వివ్ంచినందుకు నా సాకాష్య్రథ్ముగా ఈ యేడు గొఱ ఱ్ 

పిలల్లను నీవు నాచేత పుచుచ్కొనవలెనని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 21:25 => అబీమెలెకు దాసులు బలాతాక్రముగా తీసికొనిన నీళల్బావి విషయమై 

అబార్హాము అబీమెలెకును ఆకేష్పింపగా అబీమెలెకుఈ పని యెవరు చేసిరో నేనెరుగను;  

ఆదికాండము 26:29 => మేము నినున్ ముటట్క నీకు మేలే తపప్ మరేమియు చేయక నినున్ 

సమాధానముగా పంపి వేసితివిు గనుక నీవును మాకు కీడుచేయకుండునటుల్ నీతో నిబంధన 

చేసికొందుమనియు అనుకొంటిమి; ఇపుప్డు నీవు యెహోవా ఆశీరావ్దము పొందినవాడవనిరి. 

నిరగ్మకాండము 2:17 => మందకాపరులు వచిచ్ వారిని తోలివేసిరి. అపుప్డు మోషే లేచి వారికి 

సహాయము చేసి మందకు నీళుల్ పెటెట్ను. 

2 రాజులు 3:25 => మరియు వారు పటట్ణములను పడగొటిట్, సమసత్మైన మంచి 

భూభాగములమీదను తలయొక రాయి వేసి నింపి, నీళల్ బావులనిన్టిని పూడిచ్, మంచి చెటల్నిన్టిని 

నరికివేసిరి. కీరహ్రెశెతు పటట్ణమును మాతర్ము వారు విడిచిపెటిట్రి గనుక దాని పార్కారము 

నిలిచియుండెను గాని వడిసెలలు విసరువారు దాని చుటుట్కొని రాళుల్ విసరుచు వచిచ్రి. 

వచనము 16 

అబీమెలెకు నీవు మాకంటె బహు బలము గలవాడవు గనుక మాయొదద్నుండి వెళి ల్పొమమ్ని ఇసాస్కుతో 

చెపప్గా 
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నిరగ్మకాండము 1:9 => అతడు తన జనులతో ఇటల్నెను ఇదిగో ఇశార్యేలు సంతతియైన యీ 

జనము మనకంటె విసాత్రముగాను బలిషఠ్ముగాను ఉనన్ది. 

ఆదికాండము 20:2 => అపుప్డు అబార్హాము తన భారయ్యైన శారానుగూరిచ్ ఈమె నా చెలెల్లని 

చెపెప్ను గనుక గెరారు రాజైన అబీమెలెకు శారాను పిలిపించి తన యింట చేరుచ్కొనెను. 

ఆదికాండము 26:27 => ఇసాస్కు మీరు నామీద పగపటిట్ మీయొదద్నుండి ననున్ పంపివేసిన 

తరువాత ఎందునిమితత్ము నాయొదద్కు వచిచ్యునాన్రని వారినడుగగా 

మారుక్ 5:17 => తమ పార్ంతములు విడిచిపొమమ్ని వారాయనను బతిమాలుకొనసాగిరి. 

వచనము 17 

ఇసాస్కు అకక్డనుండి వెళి ల్ గెరారు లోయలో గుడారము వేసికొని అకక్డ నివసించెను. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 18 

అపుప్డు తన తండిర్యైన అబార్హాము దినములలో తర్వివ్న నీళల్ బావులు ఇసాస్కు తిరిగి తర్వివ్ంచెను; 

ఏలయనగా అబార్హాము మృతిబొందిన తరువాత ఫిలిషీత్యులు వాటిని పూడిచ్వేసిరి. అతడు తన తండిర్ 

వాటికి పెటిట్న పేళల్ చొపుప్న తిరిగి వాటికి పేళుళ్ పెటెట్ను 

ఆదికాండము 21:31 => అకక్డ వారిదద్రు అటుల్ పర్మాణము చేసికొనినందున ఆ చోటు బెయేరె ష్బా 

అనబడెను. 

సంఖాయ్కాండము 32:38 => షిబామ్ అను పురములను కటిట్, తాము కటిట్న ఆ పురములకు వేరు 

పేరులు పెటిట్రి. 

కీరత్నలు 16:4 => యెహోవాను విడచి వేరొకని అనుసరించువారికి శర్మలు విసత్రించును. 

వారరిప్ంచు రకత్ పానీయారప్ణములు నేనరిప్ంపను వారి పేళుల్ నా పెదవులనెతత్ను. 

హోషేయ 2:17 => అది ఇక మీదట బయలుదేవతల పేళల్ను జాఞ్పకమునకు తెచుచ్కొనకుండను అవి 

దాని నోట రాకుండను నేను చేసెదను. 
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జెకరాయ్ 13:2 => ఇదే సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా వాకుక్ ఆ దినమున విగర్హముల పేళుల్ 

ఇకను జాఞ్పకము రాకుండ దేశములోనుండి నేను వాటిని కొటిట్వేతును; మరియు పర్వకత్లను 

అపవితార్తమ్ను దేశములో లేకుండచేతును. 

2 రాజులు 3:25 => మరియు వారు పటట్ణములను పడగొటిట్, సమసత్మైన మంచి 

భూభాగములమీదను తలయొక రాయి వేసి నింపి, నీళల్ బావులనిన్టిని పూడిచ్, మంచి చెటల్నిన్టిని 

నరికివేసిరి. కీరహ్రెశెతు పటట్ణమును మాతర్ము వారు విడిచిపెటిట్రి గనుక దాని పార్కారము 

నిలిచియుండెను గాని వడిసెలలు విసరువారు దాని చుటుట్కొని రాళుల్ విసరుచు వచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:10 => అదియుగాక షెఫేలా పర్దేశములోను మైదాన పర్దేశములోను 

అతనికి విసాత్రమైన పశువులుండగా అతడు అరణయ్ములో దురగ్ములు కటిట్ంచి అనేకమైన బావులు 

తర్వివ్ంచెను. వయ్వసాయమందు అతడు అపేక్షగలవాడు గనుక పరవ్తములలోను కరెమ్లులోను అతనికి 

వయ్వసాయకులును దార్క్షతోట పనివారును కలిగియుండిరి. 

వచనము 19 

మరియు ఇసాస్కు దాసులు ఆ లోయలో తర్వవ్గా జెలలుగల నీళల్బావి దొరికెను. 

పరమగీతము 4:15 => నా సహోదరీ , నా పార్ణేశవ్రీ , నీవు ఉదాయ్నజలాశయము 

పర్వాహజలకూపము లెబానోను పరవ్తపర్వాహము. 

యోహాను 4:10 => అందుకు యేసు నీవు దేవుని వరమును నాకు దాహమునకిమమ్ని నినున్ 

అడుగుచునన్వాడెవడో అదియు ఎరిగియుంటే నీవు ఆయనను అడుగుదువు, ఆయన నీకు 

జీవజలమిచుచ్నని ఆమెతో చెపెప్ను 

యోహాను 4:11 => అపుప్డా సతరీ అయాయ్, యీ బావి లోతైనది, చేదుకొనుటకు నీకేమియు లేదే; ఆ 

జీవజలము ఏలాగు నీకు దొరకును? 

యోహాను 7:38 => నాయందు విశావ్సముంచువాడెవడో లేఖనము చెపిప్నటుట్ వాని కడుపులోనుండి 

జీవజల నదులు పారునని బిగగ్రగా చెపెప్ను. 
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సంఖాయ్కాండము 19:17 => అపవితుర్ని కొరకు వారు పాపపరిహారారథ్మైన హోమభసమ్ములోనిది 

కొంచెము తీసికొనవలెను; పాతర్లో వేయబడిన ఆ భసమ్ముమీద ఒకడు పారు నీళుల్ పోయవలెను. 

వచనము 20 

అపుప్డు గెరారు కాపరులు ఇసాస్కు కాపరులతో జగడమాడి ఈ నీరు మాదే అని చెపిప్రి గనుక వారు 

తనతో కలహించినందున అతడు ఆ బావికి ఏశెకు అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 21:25 => అబీమెలెకు దాసులు బలాతాక్రముగా తీసికొనిన నీళల్బావి విషయమై 

అబార్హాము అబీమెలెకును ఆకేష్పింపగా అబీమెలెకుఈ పని యెవరు చేసిరో నేనెరుగను;  

ఆదికాండము 13:7 => అపుప్డు అబార్ము పశువుల కాపరులకును లోతు పశువుల కాపరులకును 

కలహము పుటెట్ను. ఆ కాలమందు కనానీయులు పెరిజీజ్యులు ఆ దేశములో కాపురముండిరి. 

ఆదికాండము 20:1 => అకక్డనుండి అబార్హాము దకిష్ణ దేశమునకు తరిల్పోయి కాదేషుకును 

షూరుకును మధయ్ పర్దేశములో నివసించి గెరారులో కొనాన్ళుల్ ఉండెను. 

నాయ్యాధిపతులు 5:11 => విలుకాండర్ ధవ్నికి దూరముగా నుండువారు నీళుల్ చేదుకొను 

సథ్లములలో నుండువారు యెహోవా నీతికిర్యలను పర్కటించెదరు ఇశార్యేలీయుల గార్మములో 

ఆయన జరిగించు నీతికిర్యలను వారు పర్కటించెదరు వినుటకై యెహోవా జనులు దావ్రములలో 

కూడుదురు. 

1 సమూయేలు 21:7 => ఆ దినమున సౌలుయొకక్ సేవకులలో ఒకడు అకక్డ యెహోవా సనిన్ధిని 

ఉండెను; అతని పేరు దోయేగు, అతడు ఎదోమీయుడు. అతడు సౌలు పసులకాపరులకు పెదద్ 

వచనము 21 

వారు మరియొక బావి తర్వివ్నపుప్డు దానికొరకును జగడమాడిరి గనుక దానికి శితాన్ అను పేరు 

పెటెట్ను. 

ఎజార్ 4:6 => మరియు అహషేవ్రోషు ఏలనారంభించినపుప్డు వారు యూదా దేశసుథ్లనుగూరిచ్యు 

యెరూషలేము పటట్ణపువారినిగూరిచ్యు ఉతత్రము వార్సి వారిమీద తపుప్ మోపిరి. 
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వచనము 22 

అతడు అకక్డనుండి వెళి ల్ మరియొక బావి తర్వివ్ంచెను. దాని విషయమై వారు జగడమాడలేదు గనుక 

అతడు ఇపుప్డు యెహోవా మనకు ఎడము కలుగజేసియునాన్డు గనుక యీ దేశమందు అభివృదిధ్ 

పొందుదుమనుకొని దానికి రహెబోతు అను పేరు పెటెట్ను 

కీరత్నలు 4:1 => నా నీతికి ఆధారమగు దేవా, నేను మొఱ ఱ్పెటుట్నపుప్డు నాకుతత్రమిముమ్ ఇరుకులో 

నాకు విశాలత కలుగజేసినవాడవు నీవే ననున్ కరుణించి నా పార్రథ్న నంగీకరించుము. 

కీరత్నలు 18:19 => విశాలమైన సథ్లమునకు ఆయన ననున్ తోడుకొని వచెచ్ను నేను ఆయనకు 

ఇషుట్డను గనుక ఆయన ననున్ తపిప్ంచెను. 

కీరత్నలు 118:5 => ఇరుకునందుండి నేను యెహోవాకు మొఱ ఱ్పెటిట్తిని విశాలసథ్లమందు యెహోవా 

నాకు ఉతత్రమిచెచ్ను 

ఆదికాండము 17:6 => నీకు అతయ్ధికముగా సంతానవృదిధ్ కలుగజేసి నీలోనుండి జనములు 

వచుచ్నటుల్ నియమించుదును, రాజులును నీలోనుండి వచెచ్దరు. 

ఆదికాండము 28:3 => సరవ్శకిత్గల దేవుడు నినున్ ఆశీరవ్దించి నీవు అనేక జనములగునటుల్ నీకు 

సంతానాభివృదిధ్ కలుగజేసి నినున్ విసత్రింపజేసి నీవు పరవాసివైన దేశమును, అనగా దేవుడు 

అబార్హామునకిచిచ్న దేశమును నీవు సావ్సథ్య్ముగా చేసికొనునటుల్ 

ఆదికాండము 41:52 => తరువాత అతడు నాకు బాధ కలిగిన దేశమందు దేవుడు ననున్ 

అభివృదిధ్పొందించెనని చెపిప్, రెండవవానికి ఎఫార్యిము అను పేరు పెటెట్ను. 

నిరగ్మకాండము 1:7 => ఇశార్యేలీయులు బహు సంతానము గలవారై అభివృదిధ్పొంది విసత్రించి 

అతయ్ధికముగా పర్బలిరి; వారునన్ పర్దేశము వారితో నిండియుండెను. 

ఆదికాండము 46:1 => అపుప్డు ఇశార్యేలు తనకు కలిగినదంతయు తీసికొని పర్యాణమై 

బెయేరె ష్బాకు వచిచ్ తన తండిర్యైన ఇసాస్కు దేవునికి బలులనరిప్ంచెను. 

2 సమూయేలు 22:20 => నేను ఆయనకు ఇషుట్డను గనుక ఆయన ననున్ తపిప్ంచెను. 

వచనము 23 
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అకక్డనుండి అతడు బెయేరె ష్బాకు వెళె ల్ను. 

ఆదికాండము 21:31 => అకక్డ వారిదద్రు అటుల్ పర్మాణము చేసికొనినందున ఆ చోటు బెయేరె ష్బా 

అనబడెను. 

ఆదికాండము 46:1 => అపుప్డు ఇశార్యేలు తనకు కలిగినదంతయు తీసికొని పర్యాణమై 

బెయేరె ష్బాకు వచిచ్ తన తండిర్యైన ఇసాస్కు దేవునికి బలులనరిప్ంచెను. 

నాయ్యాధిపతులు 20:1 => అంతట ఇశార్యేలీయులందరు బయలుదేరి దాను మొదలుకొని 

బెయేరె ష్బావరకును గిలాదుదేశము వరకును వారి సమాజము ఏకమనసుస్ కలిగి మిసాప్లో యెహోవా 

సనిన్ధిని కూడెను. 

ఆదికాండము 21:33 => అబార్హాము బెయేరె ష్బాలో ఒక పిచుల వృక్షము నాటి అకక్డ నితయ్దేవుడైన 

యెహోవా పేరట పార్రథ్న చేసెను. 

2 రాజులు 23:8 => యూదా పటట్ణములోనునన్ యాజకులనందరిని అతడు అవతలికి వెళల్గొటెట్ను, 

గెబా మొదలుకొని బెయేరె ష్బా వరకును యాజకులు ధూపమువేసిన ఉనన్త సథ్లములను అతడు అపవితర్ 

పరచి, పటట్ణములో పర్వేశించువాని యెడమ పారశ్వ్మున పటట్ణపు అధికారియైన యెహోషువ 

గుమమ్ముదగగ్రనుండు ఉనన్త సథ్లములను పడగొటిట్ంచెను. 

ఆమోసు 7:9 => ఇసాస్కు సంతతివారు ఏరప్రచిన ఉనన్తసథ్లములు పాడైపోవును, ఇశార్యేలీయుల 

పర్తిషిఠ్తసథ్లములు నాశమగును. నేను ఖడగ్ముచేత పటుట్కొని యరొబాము ఇంటివారిమీద పడుదును. 

వచనము 24 

ఆ రాతిర్యే యెహోవా అతనికి పర్తయ్క్షమై నేను నీ తండిర్యైన అబార్హాము దేవుడను, నేను నీకు 

తోడైయునాన్ను గనుక భయపడకుము; నా దాసుడైన అబార్హామునుబటిట్ నినున్ ఆశీరవ్దించి నీ 

సంతానమును విసత్రింప చేసెదనని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 15:1 => ఇవి జరిగిన తరువాత యెహోవా వాకయ్ము అబార్మునకు దరశ్నమందు వచిచ్ 

అబార్మా, భయపడకుము; నేను నీకు కేడెము, నీ బహుమానము అతయ్ధికమగునని చెపెప్ను. 
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ఆదికాండము 17:7 => నేను నీకును నీ తరువాత నీ సంతానమునకును దేవుడనై యుండునటుల్, 

నాకును నీకును, నీ తరువాతవారి తరములలో నీ సంతతికిని మధయ్ నా నిబంధనను నితయ్నిబంధనగా 

సిథ్రపరచెదను. 

ఆదికాండము 24:12 => నా యజమానుడగు అబార్హాము దేవుడవైన యెహోవా, నేను వచిచ్న 

కారయ్మును తవ్రలో సఫలముచేసి నా యజమానుడగు అబార్హాము మీద అనుగర్హము చూపుము. 

ఆదికాండము 28:13 => మరియు యెహోవా దానికి పైగా నిలిచి నేను నీ తండిర్యైన అబార్హాము 

దేవుడను ఇసాస్కు దేవుడైన యెహోవాను; నీవు పండుకొనియునన్ యీ భూమిని నీకును నీ 

సంతానమునకును ఇచెచ్దను.  

ఆదికాండము 31:5 => మీ తండిర్ కటాక్షము నినన్ మొనన్ నామీద ఉండినటుల్ ఇపుప్డు నామీద 

నుండలేదని నాకు కనబడుచునన్ది; అయితే నా తండిర్యొకక్ దేవుడు నాకు తోడైయునాన్డు;  

నిరగ్మకాండము 3:6 => మరియు ఆయన నేను నీ తండిర్ దేవుడను, అబార్హాము దేవుడను ఇసాస్కు 

దేవుడను యాకోబు దేవుడను అని చెపప్గా మోషే తన ముఖమును కపుప్కొని దేవునివైపు చూడ 

వెరచెను. 

మతత్యి 22:32 => ఆయన సజీవులకే దేవుడు గాని మృతులకు దేవుడు కాడని వారితో చెపెప్ను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:32 => నేను నీ పితరుల దేవుడను, అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబుల 

దేవుడను అని పర్భువు వాకుక్ వినబడెను గనుక మోషే వణకి, నిదానించి చూచుటకు తెగింపలేదు. 

ఆదికాండము 26:3 => ఈ దేశమందు పరవాసివై యుండుము. నేను నీకు తోడైయుండి నినున్ 

ఆశీరవ్దించెదను; 

ఆదికాండము 26:4 => ఏలయనగా నీకును నీ సంతానమునకును ఈ దేశములనిన్యు ఇచిచ్, నీ 

తండిర్యైన అబార్హాముతో నేను చేసిన పర్మాణము నెరవేరిచ్, ఆకాశ నక్షతర్ములవలె నీ సంతానమును 

విసత్రింపచేసి ఈ దేశములనిన్యు నీ సంతానమునకు ఇచెచ్దను. నీ సంతానమువలన సమసత్ 

భూలోకములోని సమసత్ జనులు ఆశీరవ్దింపబడుదురు. 
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ఆదికాండము 13:16 => మరియు నీ సంతానమును భూమిమీద నుండు రేణువులవలె విసత్రింప 

చేసెదను; ఎటల్నగా ఒకడు భూమిమీద నుండు రేణువులను లెకిక్ంప గలిగినయెడల నీ సంతానమును 

కూడ లెకిక్ంపవచుచ్ను. 

ఆదికాండము 22:19 => తరువాత అబార్హాము తన పనివారియొదద్కు తిరిగిరాగా వారు లేచి 

అందరును కలిసి బెయేరె ష్బాకు వెళి ల్రి. అబార్హాము బెయేరె ష్బాలో నివసించెను. 

కీరత్నలు 27:1 => యెహోవా నాకు వెలుగును రక్షణయునై యునాన్డు, నేను ఎవరికి 

భయపడుదును? యెహోవా నా పార్ణదురగ్ము, ఎవరికి వెరతును? 

కీరత్నలు 27:2 => నా శరీరమాంసము తినుటకై దుషుట్లు నామీదికి వచిచ్నపుప్డు ననున్ బాధించు 

శతుర్వులు నామీదికి వచిచ్నపుప్డు వారు తొటిర్లిల్కూలిరి  

కీరత్నలు 27:3 => నాతో యుదధ్ము చేయుటకు దండు దిగినను నా హృదయము భయపడదు 

నామీదికి యుదధ్ము రేగినను దీనిలో నేను ధైరయ్ము విడువకుందును.  

కీరత్నలు 46:1 => దేవుడు మనకు ఆశర్యమును దురగ్మునైయునాన్డు ఆపతాక్లములో ఆయన 

నముమ్కొనదగిన సహాయకుడు 

కీరత్నలు 46:2 => కావున భూమి మారుప్నొందినను నడిసముదర్ములలో పరవ్తములు మునిగినను 

యెషయా 12:2 => ఇదిగో నా రక్షణకు కారణభూతుడగు దేవుడు, నేను భయపడక ఆయనను 

నముమ్కొనుచునాన్ను యెహోవా యెహోవాయే నాకు బలము ఆయనే నా కీరత్నకాసప్దము ఆయన నాకు 

రక్షణాధారమాయెను 

యెషయా 41:10 => నీవు నా దాసుడవనియు నేను నినున్ ఉపేకిష్ంపక యేరప్రచుకొంటిననియు నేను 

నీతో చెపిప్యునాన్ను నీకు తోడైయునాన్ను భయపడకుము నేను నీ దేవుడనైయునాన్ను 

దిగులుపడకుము నేను నినున్ బలపరతును నీకు సహాయము చేయువాడను నేనే నీతియను నా 

దకిష్ణహసత్ముతో నినున్ ఆదుకొందును. 

యెషయా 41:13 => నీ దేవుడనైన యెహోవానగు నేను భయపడకుము నేను నీకు సహాయము 

చేసెదనని చెపుప్చు నీ కుడిచేతిని పటుట్కొనుచునాన్ను.  
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యెషయా 41:14 => పురుగువంటి యాకోబూ, సవ్లప్జనమగు ఇశార్యేలూ, భయపడకుడి నేను 

నీకు సహాయము చేయుచునాన్ను అని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు నీ విమోచకుడు ఇశార్యేలు 

పరిశుదధ్ దేవుడే. 

యెషయా 41:15 => కకుక్లు పెటట్బడి పదునుగల కొర్తత్దైన నురిపిడి మార్నుగా నినున్ 

నియమించియునాన్ను నీవు పరవ్తములను నూరుచ్దువు వాటిని పొడి చేయుదువు కొండలను 

పొటుట్వలె చేయుదువు  

యెషయా 43:1 => అయితే యాకోబూ, నినున్ సృజించినవాడగు యెహోవా ఇశార్యేలూ, నినున్ 

నిరిమ్ంచినవాడు ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను నినున్ విమోచించియునాన్ను భయపడకుము, 

పేరుపెటిట్ నినున్ పిలిచియునాన్ను నీవు నా సొతుత్.  

యెషయా 43:2 => నీవు జలములలో బడి దాటునపుప్డు నేను నీకు తోడైయుందును నదులలో బడి 

వెళుల్నపుప్డు అవి నీమీద పొరిల్పారవు. నీవు అగిన్మధయ్ను నడచునపుప్డు కాలిపోవు, జావ్లలు నినున్ 

కాలచ్వు  

యెషయా 44:2 => నినున్ సృషిట్ంచి గరభ్ములో నినున్ నిరిమ్ంచి నీకు సహాయము చేయువాడైన 

యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నా సేవకుడవగు యాకోబూ, నేను ఏరప్రచుకొనిన 

యెషూరూనూ, భయపడకుము. 

యెషయా 51:7 => నీతి అనుసరించువారలారా , నా మాట వినుడి నా బోధను 

హృదయమందుంచుకొనన్ జనులారా, ఆలకించుడి మనుషుయ్లు పెటుట్ నిందకు భయపడకుడి వారి 

దూషణ మాటలకు దిగులుపడకుడి. 

యెషయా 51:12 => నేను నేనే మిముమ్ నోదారుచ్వాడను చనిపోవు నరునికి తృణమాతుర్డగు నరునికి 

ఎందుకు భయపడుదువు? 

లూకా 12:32 => చినన్మందా భయపడకుడి, మీకు రాజయ్ము అనుగర్హించుటకు మీ తండిర్కి 

ఇషట్మైయునన్ది 

హెబీర్యులకు 13:6 => కాబటిట్ పర్భువు నాకు సహాయుడు, నేను భయపడను, నరమాతుర్డు నాకేమి 

చేయగలడు? అని మంచి ధైరయ్ముతో చెపప్గలవారమై యునాన్ము.  
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పర్కటన 1:17 => నేనాయనను చూడగానే చచిచ్నవానివలె ఆయన పాదములయొదద్ పడితిని. ఆయన 

తన కుడిచేతిని నామీద ఉంచి నాతో ఇటల్నెను భయపడకుము;  

ఆదికాండము 1:28 => దేవుడు వారిని ఆశీరవ్దించెను; ఎటల్నగా మీరు ఫలించి అభివృదిధ్పొంది 

విసత్రించి భూమిని నిండించి దానిని లోపరచుకొనుడి; సముదర్పు చేపలను ఆకాశ పకుష్లను 

భూమిమీద పార్కు పర్తి జీవిని ఏలుడని దేవుడు వారితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 24:7 => నా తండిర్ యింటనుండియు నేను పుటిట్న దేశమునుండియు ననున్ తెచిచ్ 

నాతో మాటలాడి నీ సంతానమునకు ఈ దేశమునిచెచ్దనని పర్మాణము చేసి నాతో చెపిప్న పరలోకపు 

దేవుడగు యెహోవా తన దూతను నీకు ముందుగా పంపును; అకక్డనుండి నీవు నా కుమారునికి 

భారయ్ను తీసికొనివచెచ్దవు. 

ఆదికాండము 28:15 => ఇదిగో నేను నీకు తోడైయుండి, నీవు వెళుల్ పర్తి సథ్లమందు నినున్ 

కాపాడుచు ఈ దేశమునకు నినున్ మరల రపిప్ంచెదను; నేను నీతో చెపిప్నది నెరవేరుచ్వరకు నినున్ 

విడువనని చెపప్గా 

ఆదికాండము 30:27 => అందుకు లాబాను అతనితో నీ కటాక్షము నా మీదనునన్యెడల నా మాట 

వినుము; నినున్బటిట్ యెహోవా ననున్ ఆశీరవ్దించెనని శకునము చూచి తెలిసికొంటినని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 31:3 => అపుప్డు యెహోవా నీ పితరుల దేశమునకు నీ బంధువులయొదద్కు తిరిగి 

వెళుల్ము; నేను నీకు తోడైయుండెదనని యాకోబుతో చెపప్గా 

ఆదికాండము 39:2 => యెహోవా యోసేపునకు తోడైయుండెను గనుక అతడు వరిధ్లుల్చు తన 

యజమానుడగు ఆ ఐగుపీత్యుని యింట నుండెను. 

ఆదికాండము 39:3 => యెహోవా అతనికి తోడైయుండెననియు, అతడు చేసినదంతయు 

అతనిచేతిలో యెహోవా సఫలము చేసెననియు అతని యజమానుడు చూచినపుప్డు 

నిరగ్మకాండము 2:24 => కాగా దేవుడు వారి మూలుగును విని, అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులతో 

తాను చేసిన నిబంధనను జాఞ్పకము చేసికొనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:17 => నేడు నేను నీకాజాఞ్పించు ఆయన ఆజఞ్లనిన్టిని గైకొనుచు 
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1 రాజులు 18:36 => అసత్మయ నైవేదయ్ము అరిప్ంచు సమయమున పర్వకత్యగు ఏలీయా దగగ్రకు 

వచిచ్ యీలాగు పార్రథ్న చేసెను యెహోవా, అబార్హాము ఇసాస్కు ఇశార్యేలుల దేవా, ఇశార్యేలీయుల 

మధయ్ నీవు దేవుడవై యునాన్వనియు, నేను నీ సేవకుడనై యునాన్ననియు, ఈ కారయ్ములనిన్యు నీ 

సెలవుచేత చేసితిననియు ఈ దినమున కనుపరచుము. 

మారుక్ 12:26 => వారు లేచెదరని మృతులను గూరిచ్న సంగతి మోషే గర్ంథమందలి పొదను 

గురించిన భాగములో మీరు చదువలేదా? ఆ భాగములో దేవుడు నేను అబార్హాము దేవుడను ఇసాస్కు 

దేవుడను యాకోబు దేవుడనని అతనితో చెపెప్ను. 

యోహాను 11:15 => మీరు నముమ్నటుల్ నేనకక్డ ఉండలేదని మీ నిమితత్ము సంతోషించుచునాన్ను; 

అయినను అతనియొదద్కు మనము వెళుల్దము రండని సప్షట్ముగా వారితో చెపెప్ను. 

వచనము 25 

అకక్డ అతడొక బలిపీఠము కటిట్ంచి యెహోవా నామమున పార్రథ్నచేసి అకక్డ తన గుడారము వేసెను. 

అపుప్డు ఇసాస్కు దాసులు అకక్డ బావి తర్వివ్రి. 

ఆదికాండము 8:20 => అపుప్డు నోవహు యెహోవాకు బలిపీఠము కటిట్, పవితర్ పశువులనిన్టిలోను 

పవితర్ పకుష్లనిన్టిలోను కొనిన్ తీసికొని ఆ పీఠముమీద దహనబలి అరిప్ంచెను. 

ఆదికాండము 12:7 => యెహోవా అబార్మునకు పర్తయ్క్షమయి నీ సంతానమునకు ఈ 

దేశమిచెచ్దనని చెపప్గా అతడు తనకు పర్తయ్క్షమైన యెహోవాకు ఒక బలిపీఠమును కటెట్ను. 

ఆదికాండము 13:18 => అపుప్డు అబార్ము తన గుడారము తీసి హెబోర్నులోని మమేర్ దగగ్రనునన్ 

సింధూరవృక్ష వనములో దిగి అకక్డ యెహోవాకు బలిపీఠమును కటెట్ను. 

ఆదికాండము 22:9 => ఆలాగు వారిదద్రు కూడి వెళి ల్ దేవుడు అతనితో చెపిప్నచోటికి వచిచ్నపుప్డు 

అబార్హాము అకక్డ బలిపీఠమును కటిట్ కటెట్లు చకక్గా పేరిచ్ తన కుమారుడగు ఇసాస్కును బంధించి ఆ 

పీఠముపైనునన్ కటెట్లమీద ఉంచెను. 

ఆదికాండము 33:20 => అకక్డ ఒక బలిపీఠము కటిట్ంచి దానికి ఏల  ఎలోహేయి ఇశార్యేలు అను 

పేరు పెటెట్ను. 
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ఆదికాండము 35:1 => దేవుడు యాకోబుతో నీవు లేచి బేతేలునకు వెళి ల్ అకక్డ నివసించి, నీ 

సహోదరుడైన ఏశావు ఎదుటనుండి నీవు పారిపోయినపుప్డు నీకు కనబడిన దేవునికి అకక్డ 

బలిపీఠమును కటుట్మని చెపప్గా 

నిరగ్మకాండము 17:15 => తరువాత మోషే ఒక బలిపీఠమును కటిట్ దానికి యెహోవా నిసీస్ అని 

పేరు పెటిట్ 

కీరత్నలు 116:17 => నేను నీకు కృతజఞ్తారప్ణ నరిప్ంచెదను, యెహోవా నామమున పార్రథ్న 

చేసెదను 

ఆదికాండము 21:33 => అబార్హాము బెయేరె ష్బాలో ఒక పిచుల వృక్షము నాటి అకక్డ నితయ్దేవుడైన 

యెహోవా పేరట పార్రథ్న చేసెను. 

ఆదికాండము 26:32 => ఆ దినమందే ఇసాస్కు దాసులు వచిచ్ తాము తర్వివ్న బావినిగూరిచ్ అతనికి 

తెలియచేసి మాకు నీళుల్ కనబడినవని చెపిప్రి గనుక 

ఆదికాండము 46:1 => అపుప్డు ఇశార్యేలు తనకు కలిగినదంతయు తీసికొని పర్యాణమై 

బెయేరె ష్బాకు వచిచ్ తన తండిర్యైన ఇసాస్కు దేవునికి బలులనరిప్ంచెను. 

నిరగ్మకాండము 18:12 => మరియు మోషే మామయైన యితోర్ ఒక దహనబలిని బలులను 

దేవునికరిప్ంపగా అహరోనును ఇశార్యేలీయుల పెదద్లందరును మోషే మామతో దేవుని సనిన్ధిని 

భోజనము చేయవచిచ్రి. 

వచనము 26 

అంతట అబీమెలెకును అతని సేన్హితుడైన అహుజతును అతని సేనాధిపతియైన ఫీకోలును 

గెరారునుండి అతనియొదద్కు వచిచ్రి. 

ఆదికాండము 20:3 => అయినను రాతిర్వేళ దేవుడు సవ్పన్మందు అబీమెలెకు నొదద్కు వచిచ్నీవు నీ 

యింట చేరుచ్కొనిన సతరీ ఒక పురుషునికి భారయ్ గనుక ఆమె నిమితత్ము నీవు చచిచ్నవాడవు సుమా అని 

చెపెప్ను. 
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ఆదికాండము 21:22 => ఆ కాలమందు అబీమెలెకును అతని సేనాధిపతియైన ఫీకోలును 

అబార్హాముతో మాటలాడి నీవు చేయు పనులనిన్టిలోను దేవుడు నీకు తోడైయునాన్డు గనుక. 

ఆదికాండము 21:23 => నీవు ననైన్నను నా పుతర్ పౌతార్దులనైనను వంచింపక, నేను నీకు చేసిన 

ఉపకారము చొపుప్న నాకును నీవు పరదేశివైయునన్ యీ దేశమునకు చేసెదనని దేవుని పేరట ఇకక్డ 

నాతో పర్మాణము చేయుమని చెపెప్ను.  

ఆదికాండము 21:24 => అందుకు అబార్హాము పర్మాణము చేసెదననెను. 

ఆదికాండము 21:25 => అబీమెలెకు దాసులు బలాతాక్రముగా తీసికొనిన నీళల్బావి విషయమై 

అబార్హాము అబీమెలెకును ఆకేష్పింపగా అబీమెలెకుఈ పని యెవరు చేసిరో నేనెరుగను;  

ఆదికాండము 21:26 => నీవును నాతో చెపప్లేదు; నేను నేడే గాని యీ సంగతి వినలేదని చెపప్గా. 

ఆదికాండము 21:27 => అబార్హాము గొఱ ఱ్లను గొడల్ను తెపిప్ంచి అబీమెలెకుకిచెచ్ను. వారిదద్రు ఇటుల్ 

ఒక నిబంధన చేసికొనిరి. 

ఆదికాండము 21:28 => తరువాత అబార్హాము తన గొఱ ఱ్ల మందలోనుండి యేడు పెంటిపిలల్లను 

వేరుగానుంచెను గనుక 

ఆదికాండము 21:29 => అబీమెలెకు అబార్హాముతో నీవు వేరుగా ఉంచిన యీ యేడు గొఱ ఱ్పిలల్లు 

ఎందుకని యడిగెను. అందుకతడు 

ఆదికాండము 21:30 => నేనే యీ బావిని తర్వివ్ంచినందుకు నా సాకాష్య్రథ్ముగా ఈ యేడు గొఱ ఱ్ 

పిలల్లను నీవు నాచేత పుచుచ్కొనవలెనని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 21:31 => అకక్డ వారిదద్రు అటుల్ పర్మాణము చేసికొనినందున ఆ చోటు బెయేరె ష్బా 

అనబడెను. 

ఆదికాండము 21:32 => బెయేరె ష్బాలో వారు ఆలాగు ఒక నిబంధన చేసికొనిన తరువాత అబీమెలెకు 

లేచి తన సేనాధిపతియైన ఫీకోలుతో ఫిలిషీత్యుల దేశమునకు తిరిగి వెళె ల్ను. 

ఆదికాండము 21:22 => ఆ కాలమందు అబీమెలెకును అతని సేనాధిపతియైన ఫీకోలును 

అబార్హాముతో మాటలాడి నీవు చేయు పనులనిన్టిలోను దేవుడు నీకు తోడైయునాన్డు గనుక. 
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ఆదికాండము 21:32 => బెయేరె ష్బాలో వారు ఆలాగు ఒక నిబంధన చేసికొనిన తరువాత అబీమెలెకు 

లేచి తన సేనాధిపతియైన ఫీకోలుతో ఫిలిషీత్యుల దేశమునకు తిరిగి వెళె ల్ను. 

ఆదికాండము 20:1 => అకక్డనుండి అబార్హాము దకిష్ణ దేశమునకు తరిల్పోయి కాదేషుకును 

షూరుకును మధయ్ పర్దేశములో నివసించి గెరారులో కొనాన్ళుల్ ఉండెను. 

యోబు 11:19 => ఎవరి భయములేకుండ నీవు పండుకొందువు అనేకులు నీతో వినన్పములు 

చేసెదరు. 

వచనము 27 

ఇసాస్కు మీరు నామీద పగపటిట్ మీయొదద్నుండి ననున్ పంపివేసిన తరువాత ఎందునిమితత్ము 

నాయొదద్కు వచిచ్యునాన్రని వారినడుగగా 

ఆదికాండము 26:14 => అతనికి గొఱ ఱ్ల ఆసిత్యు గొడల్ ఆసిత్యు దాసులు గొపప్ సమూహమును 

కలిగినందున ఫిలిషీత్యులు అతనియందు అసూయ పడిరి. 

ఆదికాండము 26:16 => అబీమెలెకు నీవు మాకంటె బహు బలము గలవాడవు గనుక 

మాయొదద్నుండి వెళి ల్పొమమ్ని ఇసాస్కుతో చెపప్గా 

నాయ్యాధిపతులు 11:7 => అందుకు యెఫాత్ మీరు నాయందు పగపటిట్ నా తండిర్ యింటనుండి 

ననున్ తోలివేసితిరే. ఇపుప్డు మీకు కలిగిన శర్మలో మీరు నాయొదద్కు రానేల? అని గిలాదు పెదద్లతో 

చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:9 => ఆ గోతర్కరత్లు మతస్రపడి, యోసేపును ఐగుపుత్లోనికి పోవుటకు 

అమిమ్వేసిరిగాని, దేవుడతనికి తోడైయుండి అతని శర్మలనిన్టిలోనుండి తపిప్ంచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:14 => యోసేపు తన తండిర్యైన యాకోబును తన సవ్జనులందరిని 

పిలువనంపెను; వారు డెబబ్దియయిదుగురు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:27 => అయినను తన పొరుగువానికి అనాయ్యము చేసినవాడు మా మీద 

అధికారినిగాను తీరప్రినిగాను నినున్ నియమించిన వాడెవడు? 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:35 => అధికారినిగాను తీరప్రినిగాను నినున్ నియమించినవాడెవడని 

వారు నిరాకరించిన యీ మోషేను అతనికి పొదలో కనబడిన దేవదూత దావ్రా దేవుడు అధికారినిగాను 

విమోచకునిగాను నియమించి పంపెను 

పర్కటన 3:9 => యూదులు కాకయే తాము యూదులమని అబదధ్మాడు సాతాను సమాజపు వారిని 

రపిప్ంచెదను; వారు వచిచ్ నీ పాదముల యెదుట పడి నమసాక్రము చేసి, ఇదిగో, నేను నినున్ 

పేర్మించితినని తెలిసికొనునటుల్ చేసెదను. 

ఆదికాండము 26:16 => అబీమెలెకు నీవు మాకంటె బహు బలము గలవాడవు గనుక 

మాయొదద్నుండి వెళి ల్పొమమ్ని ఇసాస్కుతో చెపప్గా 

వచనము 28 

వారు నిశచ్యముగా యెహోవా నీకు తోడైయుండుట చూచితివిు గనుక మనకు, అనగా మాకును 

నీకును మధయ్ నొక పర్మాణముండవలెననియు 

ఆదికాండము 21:22 => ఆ కాలమందు అబీమెలెకును అతని సేనాధిపతియైన ఫీకోలును 

అబార్హాముతో మాటలాడి నీవు చేయు పనులనిన్టిలోను దేవుడు నీకు తోడైయునాన్డు గనుక. 

ఆదికాండము 21:23 => నీవు ననైన్నను నా పుతర్ పౌతార్దులనైనను వంచింపక, నేను నీకు చేసిన 

ఉపకారము చొపుప్న నాకును నీవు పరదేశివైయునన్ యీ దేశమునకు చేసెదనని దేవుని పేరట ఇకక్డ 

నాతో పర్మాణము చేయుమని చెపెప్ను.  

ఆదికాండము 39:5 => అతడు తన యింటిమీదను తనకు కలిగినదంతటిమీదను అతని విచారణ 

కరత్గా నియమించిన కాలము మొదలుకొని యెహోవా యోసేపు నిమితత్ము ఆ ఐగుపీత్యుని యింటిని 

ఆశీరవ్దించెను. యెహోవా ఆశీరావ్దము ఇంటిలోనేమి పొలములోనేమి అతనికి కలిగిన సమసత్ము 

మీదను ఉండెను 

యెహోషువ 3:7 => అపుప్డు యెహోవా యెహోషువతో ఇటల్నెను నేను మోషేకు తోడైయుండినటుల్ 

నీకును తోడైయుందునని ఇశార్యేలీయులందరు ఎరుగునటుల్ నేడు వారి కనున్లయెదుట నినున్ 

గొపప్చేయ మొదలుపెటెట్దను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 1:1 => దావీదు కుమారుడైన సొలొమోను తన రాజయ్మందు సిథ్రపరచబడగా 

అతని దేవుడైన యెహోవా అతనితో కూడ ఉండి అతనిని బహు ఘనుడైన రాజునుగా చేసెను. 

యెషయా 45:14 => యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు ఐగుపీత్యుల కషాట్రిజ్తమును కూషు 

వరత్క లాభమును నీకు దొరుకును దీరఘ్దేహులైన సెబాయీయులును నీయొదద్కు వచిచ్ నీవారగుదురు 

వారు నీవెంట వచెచ్దరు సంకెళుల్ కటుట్కొని వచిచ్ నీ యెదుట సాగిలపడుదురు నిశచ్యముగా నీ మధయ్ 

దేవుడునాన్డు మరి ఏ దేవుడును లేడు ఆయన తపప్ ఏ దేవుడును లేడు అని చెపుప్చు నీకు వినన్పము 

చేసెదరు.  

యెషయా 60:14 => నినున్ బాధించినవారి సంతానపువారు నీ యెదుటికి వచిచ్ సాగిలపడెదరు నినున్ 

తృణీకరించినవారందరు వచిచ్ నీ పాదములమీద పడెదరు. యెహోవా పటట్ణమనియు ఇశార్యేలు 

పరిశుదధ్ దేవుని సీయోననియు నీకు పేరు పెటెట్దరు.  

యెషయా 61:6 => మీరు యెహోవాకు యాజకులనబడుదురు వారు మా దేవుని పరిచారకులని 

మనుషుయ్లు మిముమ్నుగూరిచ్ చెపుప్దురు జనముల ఐశవ్రయ్మును మీరు అనుభవింతురు వారి 

పర్భావమును పొంది అతిశయింతురు  

యెషయా 61:9 => జనములలో వారి సంతతి తెలియబడును జనముల మధయ్ను వారి సంతానము 

పర్సిదిధ్నొందును వారు యెహోవా ఆశీరవ్దించిన జనమని వారిని చూచినవారందరు ఒపుప్కొందురు  

రోమీయులకు 8:31 => ఇటుల్ండగా ఏమందుము? దేవుడు మనపక్షముననుండగా మనకు 

విరోధియెవడు? 

1 కొరిందీయులకు 14:25 => అపుప్డతని హృదయ రహసయ్ములు బయలుపడును. ఇందువలన 

దేవుడు నిజముగా మీలో ఉనాన్డని పర్చురము చేయుచు అతడు సాగిలపడి దేవునికి నమసాక్రము 

చేయును. 

హెబీర్యులకు 13:5 => ధనాపేక్ష లేనివారై మీకు కలిగినవాటితో తృపిత్పొంది యుండుడి. నినున్ 

ఏమాతర్మును విడువను, నినున్ ఎనన్డును ఎడబాయను అని ఆయనయే చెపెప్ను గదా. 

ఆదికాండము 21:31 => అకక్డ వారిదద్రు అటుల్ పర్మాణము చేసికొనినందున ఆ చోటు బెయేరె ష్బా 

అనబడెను. 
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ఆదికాండము 21:32 => బెయేరె ష్బాలో వారు ఆలాగు ఒక నిబంధన చేసికొనిన తరువాత అబీమెలెకు 

లేచి తన సేనాధిపతియైన ఫీకోలుతో ఫిలిషీత్యుల దేశమునకు తిరిగి వెళె ల్ను. 

ఆదికాండము 24:3 => నేను ఎవరిమధయ్ కాపురమునాన్నో ఆ కనానీయుల కుమారెత్లలో ఒక దానిని 

నా కుమారునికి పెండిల్చేయక 

ఆదికాండము 24:41 => నీవు నా వంశసుథ్లయొదద్కు వెళి ల్తివా యీ పర్మాణము విషయములో ఇక 

నీకు బాధయ్త ఉండదు, వారు ఆమెను ఇయయ్నియెడలకూడ ఈ పర్మాణము విషయములో నీకు బాధయ్త 

ఉండదని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 31:49 => అంతట లాబాను నీవు నా కుమారెత్లను బాధ పెటిట్నను, నా కుమారెత్లను 

గాక యితర సతరీలను పెండిల్ చేసికొనినను,  

ఆదికాండము 31:50 => చూడుము, మనయొదద్ ఎవరును లేరు గదా, నాకును నీకును దేవుడే సాకిష్ 

అని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 31:51 => మరియు లాబాను నాకును నీకును మధయ్ నేను నిలిపిన యీ సత్ంభమును 

చూడుము ఈ కుపప్ చూడుము. 

ఆదికాండము 31:52 => హాని చేయవలెనని నేను ఈ కుపప్ దాటి నీయొదద్కు రాకను, నీవు ఈ 

కుపప్ను ఈ సత్ంభమును దాటి నాయొదద్కు రాకను ఉండుటకు ఈ కుపప్ సాకిష్ యీ సత్ంభమును సాకిష్. 

ఆదికాండము 31:53 => అబార్హాము దేవుడు నాహోరు దేవుడు వారి తండిర్ దేవుడు మనమధయ్ 

నాయ్యము తీరుచ్నని చెపెప్ను. అపుప్డు యాకోబు తన తండిర్యైన ఇసాస్కు భయపడిన దేవుని తోడని 

పర్మాణము చేసెను 

హెబీర్యులకు 6:16 => మనుషుయ్లు తమకంటె గొపప్వానితోడు అని పర్మాణముచేతురు; వారి పర్తి 

వివాదములోను వివాదాంశమును పరిషాక్రము చేయునది పర్మాణమే. 

ఆదికాండము 21:27 => అబార్హాము గొఱ ఱ్లను గొడల్ను తెపిప్ంచి అబీమెలెకుకిచెచ్ను. వారిదద్రు ఇటుల్ 

ఒక నిబంధన చేసికొనిరి. 

ఆదికాండము 26:33 => దానికి షేబ అను పేరు పెటెట్ను. కాబటిట్ నేటివరకు ఆ ఊరి పేరు బెయేరె ష్బా.  
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ఆదికాండము 31:44 => కావున నేనును నీవును నిబంధన చేసికొందము రముమ్, అది నాకును 

నీకును మధయ్ సాకిష్గా ఉండునని యాకోబుతో ఉతత్రమియయ్గా 

ఆదికాండము 31:53 => అబార్హాము దేవుడు నాహోరు దేవుడు వారి తండిర్ దేవుడు మనమధయ్ 

నాయ్యము తీరుచ్నని చెపెప్ను. అపుప్డు యాకోబు తన తండిర్యైన ఇసాస్కు భయపడిన దేవుని తోడని 

పర్మాణము చేసెను 

ఆదికాండము 39:2 => యెహోవా యోసేపునకు తోడైయుండెను గనుక అతడు వరిధ్లుల్చు తన 

యజమానుడగు ఆ ఐగుపీత్యుని యింట నుండెను. 

ఆదికాండము 39:3 => యెహోవా అతనికి తోడైయుండెననియు, అతడు చేసినదంతయు 

అతనిచేతిలో యెహోవా సఫలము చేసెననియు అతని యజమానుడు చూచినపుప్డు 

1 సమూయేలు 11:1 => అమోమ్నీయుడైన నాహాషు బయలుదేరి యాబేషిగ్లాదు కెదురుగా 

దిగినపుప్డు యాబేషు వారందరు మేము నీకు సేవ చేయుదుము, మాతో నిబంధన చేయుమని 

నాహాషుతో అనిరి 

హెబీర్యులకు 6:17 => ఈ విధముగా దేవుడు తన సంకలప్ము నిశచ్లమైనదని ఆ వాగాద్నమునకు 

వారసులైనవారికి మరి నిశచ్యముగా కనుపరచవలెనని ఉదేద్శించినవాడై, తాను అబదధ్మాడజాలని 

నిశచ్లమైన రెండు సంగతులనుబటిట్, 

వచనము 29 

మేము నినున్ ముటట్క నీకు మేలే తపప్ మరేమియు చేయక నినున్ సమాధానముగా పంపి వేసితివిు 

గనుక నీవును మాకు కీడుచేయకుండునటుల్ నీతో నిబంధన చేసికొందుమనియు అనుకొంటిమి; 

ఇపుప్డు నీవు యెహోవా ఆశీరావ్దము పొందినవాడవనిరి. 

ఆదికాండము 26:11 => అబీమెలెకు ఈ మనుషుయ్ని జోలికైనను ఇతని భారయ్ జోలికైనను వెళుల్వాడు 

నిశచ్యముగా మరణశిక్ష పొందునని తన పర్జలకందరికి ఆజాఞ్పింపగా 

ఆదికాండము 26:14 => అతనికి గొఱ ఱ్ల ఆసిత్యు గొడల్ ఆసిత్యు దాసులు గొపప్ సమూహమును 

కలిగినందున ఫిలిషీత్యులు అతనియందు అసూయ పడిరి. 

Page  of 1812 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

ఆదికాండము 26:15 => అతని తండిర్యైన అబార్హాము దినములలో అతని తండిర్ దాసులు తర్వివ్న 

బావులనిన్టిని ఫిలిషీత్యులు మనున్ పోసి పూడిచ్వేసిరి. 

ఆదికాండము 26:12 => ఇసాస్కు ఆ దేశమందునన్వాడై వితత్నము వేసి ఆ సంవతస్రము నూరంతలు 

ఫలము పొందెను. యెహోవా అతనిని ఆశీరవ్దించెను గనుక ఆ మనుషుయ్డు గొపప్వాడాయెను. 

ఆదికాండము 12:2 => నినున్ గొపప్ జనముగా చేసి నినున్ ఆశీరవ్దించి నీ నామమును గొపప్ 

చేయుదును, నీవు ఆశీరావ్దముగా నుందువు. 

ఆదికాండము 21:22 => ఆ కాలమందు అబీమెలెకును అతని సేనాధిపతియైన ఫీకోలును 

అబార్హాముతో మాటలాడి నీవు చేయు పనులనిన్టిలోను దేవుడు నీకు తోడైయునాన్డు గనుక. 

ఆదికాండము 22:17 => నేను నినున్ ఆశీరవ్దించి ఆకాశ నక్షతర్ములవలెను సముదర్తీరమందలి 

యిసుకవలెను నీ సంతానమును నిశచ్యముగా విసత్రింపచేసెదను; నీ సంతతివారు తమ శతుర్వుల 

గవిని సావ్ధీనపరచుకొందురు. 

ఆదికాండము 24:31 => లాబాను యెహోవావలన ఆశీరవ్దింపబడినవాడా, లోపలికి రముమ్; నీవు 

బయట నిలువనేల? ఇలుల్ను ఒంటెలకు సథ్లమును నేను సిదధ్ము చేయించితిననెను. 

కీరత్నలు 115:15 => భూమాయ్కాశములను సృజించిన యెహోవాచేత మీరు ఆశీరవ్దింపబడినవారు. 

ఆదికాండము 44:17 => అందుకతడు అటుల్ చేయుట నాకు దూరమవును గాక; ఎవనిచేతిలో ఆ 

గినెన్ దొరికెనో వాడే నాకు దాసుడుగా నుండును; మీరు మీ తండిర్యొదద్కు సమాధానముగా వెళుల్డని 

చెపప్గా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:33 => వారు అకక్డ కొంతకాలము గడపి, సహోదరుల యొదద్నుండి 

తముమ్ను పంపిన  

వచనము 30 

అతడు వారికి విందుచేయగా వారు అనన్పానములు పుచుచ్ కొనిరి. 
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ఆదికాండము 19:3 => అయినను అతడు మికిక్లి బలవంతము చేసినపుప్డు వారు అతనితటుట్ తిరిగి 

అతని యింట పర్వేశించిరి. అతడు వారికి విందుచేసి పొంగని రొటెట్లు కాలచ్గా వారు భోజనము 

చేసిరి. 

ఆదికాండము 21:8 => ఆ పిలల్వాడు పెరిగి పాలు విడిచెను. ఇసాస్కు పాలు విడిచిన దినమందు 

అబార్హాము గొపప్ విందు చేసెను. 

ఆదికాండము 31:54 => యాకోబు ఆ కొండమీద బలియరిప్ంచి భోజనము చేయుటకు తన 

బంధువులను పిలువగా వారు భోజనముచేసి కొండమీద ఆ రాతిర్ వెళల్బుచిచ్రి. 

రోమీయులకు 12:18 => శకయ్మైతే మీచేతనైనంతమటుట్కు సమసత్ మనుషుయ్లతో సమాధానముగా 

ఉండుడి. 

హెబీర్యులకు 12:14 => అందరితో సమాధానమును పరిశుదధ్తయు కలిగి యుండుటకు 

పర్యతిన్ంచుడి. పరిశుదధ్త లేకుండ ఎవడును పర్భువును చూడడు. 

1 పేతురు 4:9 => సణుగుకొనకుండ ఒకనికి ఒకడు ఆతిథయ్ము చేయుడి. 

ఆదికాండము 43:16 => యోసేపు వారితో నునన్ బెనాయ్మీనును చూచి తన గృహనిరావ్హకునితో ఈ 

మనుషుయ్లను ఇంటికి తీసికొనిపోయి ఒక వేటను కోసి వంట సిదధ్ము చేయించుము; మధాయ్హన్మందు 

ఈ మనుషుయ్లు నాతో భోజనము చేయుదురని చెపెప్ను. 

2 సమూయేలు 3:20 => అందు నిమితత్మై అబేన్రు ఇరువదిమందిని వెంటబెటుట్కొని 

హెబోర్నులోనునన్ దావీదునొదద్కు రాగా దావీదు అబేన్రుకును అతని వారికిని విందు చేయించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:39 => వారి సహోదరులు వారికొరకు భోజనపదారథ్ములను సిదధ్ము 

చేసియుండగా వారు దావీదుతోకూడ అచచ్ట మూడు దినములుండి అనన్పానములు పుచుచ్కొనిరి. 

వచనము 31 

తెలల్వారినపుప్డు వారు లేచి ఒకనితో ఒకడు పర్మాణము చేసికొనిరి; తరువాత ఇసాస్కు వారిని 

సాగనంపగా వారు అతనియొదద్నుండి సమాధానముగా వెళి ల్రి. 
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ఆదికాండము 19:2 => నా పర్భువులారా, దయచేసి మీ దాసుని యింటికి వచిచ్ రాతిర్ వెళల్బుచిచ్ కాళుల్ 

కడుగుకొనుడి, మీరు పెందలకడ లేచి మీ తోర్వను వెళళ్వచుచ్ననెను. అందుకు వారు ఆలాగు కాదు, 

నడివీధిలో రాతిర్ వెళల్బుచెచ్దమని చెపిప్రి 

ఆదికాండము 21:14 => కాబటిట్ తెలల్వారినపుప్డు అబార్హాము లేచి ఆహారమును నీళల్ తితిత్ని తీసికొని 

ఆ పిలల్వానితోకూడ హాగరునకు అపప్గించి ఆమె భుజము మీద వాటిని పెటిట్ ఆమెను పంపివేసెను. 

ఆమె వెళి ల్ బెయేరె ష్బా అరణయ్ములో ఇటు అటు తిరుగుచుండెను.  

ఆదికాండము 22:3 => తెలల్వారినపుప్డు అబార్హాము లేచి తన గాడిదకు గంతకటిట్ తన పనివారిలో 

ఇదద్రిని తన కుమారుడగు ఇసాస్కును వెంటబెటుట్కొని దహనబలి కొరకు కటెట్లు చీలిచ్, లేచి దేవుడు 

తనతో చెపిప్న చోటికి వెళె ల్ను. 

ఆదికాండము 31:55 => తెలల్వారినపుప్డు లాబాను లేచి తన కుమారులను తన కుమారెత్లను 

ముదుద్పెటుట్కొని వారిని దీవించి బయలుదేరి తన ఊరికి వెళి ల్ పోయెను. 

ఆదికాండము 14:22 => అబార్ము నేనే అబార్మును ధనవంతునిగా చేసితినని నీవు చెపప్కుండునటుల్ 

ఒక నూలు పోగైనను చెపుప్ల వారైనను నీవాటిలో ఏదైనను తీసికొన 

ఆదికాండము 21:23 => నీవు ననైన్నను నా పుతర్ పౌతార్దులనైనను వంచింపక, నేను నీకు చేసిన 

ఉపకారము చొపుప్న నాకును నీవు పరదేశివైయునన్ యీ దేశమునకు చేసెదనని దేవుని పేరట ఇకక్డ 

నాతో పర్మాణము చేయుమని చెపెప్ను.  

ఆదికాండము 21:31 => అకక్డ వారిదద్రు అటుల్ పర్మాణము చేసికొనినందున ఆ చోటు బెయేరె ష్బా 

అనబడెను. 

ఆదికాండము 21:32 => బెయేరె ష్బాలో వారు ఆలాగు ఒక నిబంధన చేసికొనిన తరువాత అబీమెలెకు 

లేచి తన సేనాధిపతియైన ఫీకోలుతో ఫిలిషీత్యుల దేశమునకు తిరిగి వెళె ల్ను. 

ఆదికాండము 25:33 => యాకోబు నేడు నాతో పర్మాణము చేయుమనెను. అతడు యాకోబుతో 

పర్మాణము చేసి అతనికి జేయ్షఠ్తవ్మును అమిమ్వేయగా 

ఆదికాండము 31:44 => కావున నేనును నీవును నిబంధన చేసికొందము రముమ్, అది నాకును 

నీకును మధయ్ సాకిష్గా ఉండునని యాకోబుతో ఉతత్రమియయ్గా 
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1 సమూయేలు 14:24 => నేను నా శతుర్వులమీద పగ తీరుచ్కొనక మునుపు, సాయంతర్ము 

కాకమునుపు భోజనము చేయువాడు శపింపబడును అని సౌలు జనులచేత పర్మాణము చేయించెను, 

అందువలన జనులు ఏమియు తినకుండిరి. 

1 సమూయేలు 20:3 => దావీదు నేను నీ దృషిట్కి అనుకూలుడనను సంగతి నీ తండిర్ రూఢిగా 

తెలిసికొని, యోనాతానునకు చింత కలుగకుండుటకై యిది అతనికి తెలుపననుకొనుచునాన్డు; అయితే 

యెహోవా జీవముతోడు నీ జీవముతోడు నిజముగా నాకును మరణమునకును అడుగు మాతర్మునన్దని 

పర్మాణము చేయగా 

1 సమూయేలు 20:16 => ఈలాగున యెహోవా దావీదుయొకక్ శతుర్వులచేత దాని 

విచారించునటుల్గా యోనాతాను దావీదు సంతతివారిని బటిట్ నిబంధన చేసెను. 

1 సమూయేలు 20:17 => యోనాతాను దావీదును తన పార్ణసేన్హితునిగా పేర్మించెను గనుక ఆ 

పేర్మనుబటిట్ దావీదుచేత మరల పర్మాణము చేయించెను. 

1 సమూయేలు 30:15 => ఆ దండును కలిసికొనుటకై నీవు నాకు దోవచూపుదువా అని దావీదు 

వాని నడుగగా వాడు నేను నినున్ చంపననియు నీ యజమానుని వశము చేయననియు దేవునిబటిట్ నీవు 

నాకు పర్మాణము చేసినయెడల ఆ దండును కలిసి కొనుటకు నీకు దోవచూపుదుననెను. 

హెబీర్యులకు 6:16 => మనుషుయ్లు తమకంటె గొపప్వానితోడు అని పర్మాణముచేతురు; వారి పర్తి 

వివాదములోను వివాదాంశమును పరిషాక్రము చేయునది పర్మాణమే. 

వచనము 32 

ఆ దినమందే ఇసాస్కు దాసులు వచిచ్ తాము తర్వివ్న బావినిగూరిచ్ అతనికి తెలియచేసి మాకు నీళుల్ 

కనబడినవని చెపిప్రి గనుక 

ఆదికాండము 26:25 => అకక్డ అతడొక బలిపీఠము కటిట్ంచి యెహోవా నామమున పార్రథ్నచేసి 

అకక్డ తన గుడారము వేసెను. అపుప్డు ఇసాస్కు దాసులు అకక్డ బావి తర్వివ్రి. 

సామెతలు 2:4 => వెండిని వెదకినటుల్ దాని వెదకినయెడల దాచబడిన ధనమును వెదకినటుల్ దాని 

వెదకినయెడల 
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సామెతలు 2:5 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట యెటిట్దో నీవు గర్హించెదవు 

దేవుని గూరిచ్న విజాఞ్నము నీకు లభించును. 

సామెతలు 10:4 => బదధ్కముగా పనిచేయువాడు దరిదుర్డగును శర్దధ్గలవాడు ఐశవ్రయ్వంతుడగును. 

సామెతలు 13:4 => సోమరి ఆశపడును గాని వాని పార్ణమునకేమియు దొరకదు శర్దధ్గలవారి 

పార్ణము పుషిట్గా నుండును. 

మతత్యి 7:7 => అడుగుడి మీకియయ్బడును. వెదకుడి మీకు దొరకును, తటుట్డి మీకు తీయబడును. 

వచనము 33 

దానికి షేబ అను పేరు పెటెట్ను. కాబటిట్ నేటివరకు ఆ ఊరి పేరు బెయేరె ష్బా.  

ఆదికాండము 21:31 => అకక్డ వారిదద్రు అటుల్ పర్మాణము చేసికొనినందున ఆ చోటు బెయేరె ష్బా 

అనబడెను. 

ఆదికాండము 26:28 => వారు నిశచ్యముగా యెహోవా నీకు తోడైయుండుట చూచితివిు గనుక 

మనకు, అనగా మాకును నీకును మధయ్ నొక పర్మాణముండవలెననియు 

ఆదికాండము 21:14 => కాబటిట్ తెలల్వారినపుప్డు అబార్హాము లేచి ఆహారమును నీళల్ తితిత్ని తీసికొని 

ఆ పిలల్వానితోకూడ హాగరునకు అపప్గించి ఆమె భుజము మీద వాటిని పెటిట్ ఆమెను పంపివేసెను. 

ఆమె వెళి ల్ బెయేరె ష్బా అరణయ్ములో ఇటు అటు తిరుగుచుండెను.  

ఆదికాండము 21:33 => అబార్హాము బెయేరె ష్బాలో ఒక పిచుల వృక్షము నాటి అకక్డ నితయ్దేవుడైన 

యెహోవా పేరట పార్రథ్న చేసెను. 

యెహోషువ 4:9 => అపుప్డు యెహోషువ నిబంధన మందసమును మోయు యాజకుల కాళుల్ 

యొరాద్ను నడుమ నిలిచిన చోట పండెర్ండు రాళల్ను నిలువబెటిట్ంచెను. నేటివరకు అవి అకక్డ నునన్వి. 

యెహోషువ 15:28 => షేమ మోలాదా హసరగ్దాద్ హెషోమ్ను 

నెహెమాయ్ 11:27 => హజరు ష్వలులోను బెయేరె ష్బాలోను దానికి సంబంధించిన పలెల్లలోను 

వచనము 34 
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ఏశావు నలువది సంవతస్రముల వాడైనపుప్డు హితీత్యుడైన బేయేరీ కుమారెత్యగు యహూదీతును 

హితీత్యుడైన ఏలోను కుమారెత్యగు బాశెమతును పెండిల్ చేసికొనెను. 

ఆదికాండము 36:2 => ఏశావు కనాను కుమారెత్లలో హితీత్యుడైన ఏలోను కుమారెత్యగు ఆదాను, 

హివీవ్యుడైన సిబోయ్ను కుమారెత్యైన అనా కుమారెత్యగు అహోలీబామాను, 

ఆదికాండము 36:5 => అహోలీబామా యూషును యాలామును కోరహును కనెను. కనాను 

దేశములో ఏశావునకు పుటిట్న కుమారులు వీరే. 

ఆదికాండము 36:13 => రగూయేలు కుమారులు నహతు జెరహు షమామ్ మిజజ్; వీరు ఏశావు 

భారయ్యైన బాశెమతు కుమారులు. 

ఆదికాండము 24:3 => నేను ఎవరిమధయ్ కాపురమునాన్నో ఆ కనానీయుల కుమారెత్లలో ఒక దానిని 

నా కుమారునికి పెండిల్చేయక 

నిరగ్మకాండము 34:16 => మరియు నీవు నీ కుమారులకొరకు వారి కుమారెత్లను పుచుచ్కొనునెడల 

వారి కుమారెత్లు తమ దేవతలతో వయ్భిచరించి నీ కుమారులను తమ దేవతలతో వయ్భిచరింప 

చేయుదురేమో. 

1 కొరిందీయులకు 7:2 => అయినను జారతవ్ములు జరుగుచునన్ందున పర్తివానికి సొంత భారయ్ 

యుండవలెను, పర్తి సతరీకి సొంత భరత్ యుండవలెను. 

హెబీర్యులకు 12:16 => ఒకపూట కూటికొరకు తన జేయ్షఠ్తవ్పు హకుక్ను అమిమ్వేసిన ఏశావు వంటి 

భర్షుట్డైనను వయ్భిచారియైనను ఉండునేమో అనియు, జాగర్తత్గా చూచుకొనుడి. 

ఆదికాండము 36:2 => ఏశావు కనాను కుమారెత్లలో హితీత్యుడైన ఏలోను కుమారెత్యగు ఆదాను, 

హివీవ్యుడైన సిబోయ్ను కుమారెత్యైన అనా కుమారెత్యగు అహోలీబామాను, 

ఆదికాండము 21:21 => అతడు పారాను అరణయ్ములో నునన్పుప్డు అతని తలిల్ ఐగుపుత్దేశమునుండి 

ఒక సతరీని తెచిచ్ అతనికి పెండిల్చేసెను. 
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ఆదికాండము 27:46 => మరియు రిబాక్ ఇసాస్కుతో హేతు కుమారెత్లవలన నా పార్ణము విసికినది. 

ఈ దేశసుథ్రాండర్యిన హేతు కుమారెత్లలో వీరివంటి ఒకదానిని యాకోబు పెండిల్ చేసికొనినయెడల నా 

బర్దుకువలన నాకేమి పర్యోజనమనెను. 

ఆదికాండము 28:1 => ఇసాస్కు యాకోబును పిలిపించి నీవు కనాను కుమారెత్లలో ఎవతెను 

వివాహము చేసికొనకూడదు. 

ఆదికాండము 28:8 => ఇదిగాక కనాను కుమారెత్లు తన తండిర్యైన ఇసాస్కునకు ఇషుట్రాండుర్ 

కారని ఏశావునకు తెలిసినపుప్డు 

ఆదికాండము 34:1 => లేయా యాకోబునకు కనిన కుమారెత్యైన దీనా ఆ దేశపు కుమారెత్లను 

చూడవెళె ల్ను. 

ఆదికాండము 34:9 => మీ పిలల్లను మాకిచిచ్ మా పిలల్లను మీరు పుచుచ్కొని మాతో వియయ్మంది 

మామధయ్ నివసించుడి. 

సంఖాయ్కాండము 12:1 => మోషే కూషుదేశపు సతరీని పెండిల్ చేసికొనియుండెను గనుక అతడు పెండిల్ 

చేసికొనిన ఆ సతరీనిబటిట్ మిరాయ్ము అహరోనులు అతనికి విరోధముగా మాటలాడిరి. 

సామెతలు 17:21 => బుదిధ్హీనుని కనినవానికి వయ్సనము కలుగును తెలివిలేనివాని తండిర్కి 

సంతోషము లేదు. 

మలాకీ 2:15 => కొంచెముగానైనను దైవాతమ్నొందినవారిలో ఎవరును ఈలాగున చేయలేదు; ఒకడు 

చేసినను ఏమి జరిగెను? దేవునిచేత సంతతి నొందవలెనని అతడు యతన్ము చేసెను గదా; కాగా 

మిముమ్ను మీరే జాగర్తత్ చేసికొని, యౌవనమున పెండిల్ చేసికొనిన మీ భారయ్ల విషయములో 

విశావ్సఘాతకులుగా ఉండకుడి. 

వచనము 35 

వీరు ఇసాస్కునకును రిబాక్కును మనోవేదన కలుగజేసిరి. 

ఆదికాండము 6:2 => దేవుని కుమారులు నరుల కుమారెత్లు చకక్నివారని చూచి వారందరిలో 

తమకు మనసుస్వచిచ్న సతరీలను వివాహము చేసికొనిరి. 
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ఆదికాండము 27:46 => మరియు రిబాక్ ఇసాస్కుతో హేతు కుమారెత్లవలన నా పార్ణము విసికినది. 

ఈ దేశసుథ్రాండర్యిన హేతు కుమారెత్లలో వీరివంటి ఒకదానిని యాకోబు పెండిల్ చేసికొనినయెడల నా 

బర్దుకువలన నాకేమి పర్యోజనమనెను. 

ఆదికాండము 28:1 => ఇసాస్కు యాకోబును పిలిపించి నీవు కనాను కుమారెత్లలో ఎవతెను 

వివాహము చేసికొనకూడదు. 

ఆదికాండము 28:2 => నీవు లేచి పదద్నరాములోనునన్ నీ తలిల్కి తండిర్యైన బెతూయేలు ఇంటికి వెళి ల్ 

అకక్డ నీ తలిల్ సహోదరుడగు లాబాను కుమారెత్లలో ఒకదానిని వివాహము చేసికొనుమని యతనికి 

ఆజాఞ్పించి 

ఆదికాండము 28:8 => ఇదిగాక కనాను కుమారెత్లు తన తండిర్యైన ఇసాస్కునకు ఇషుట్రాండుర్ 

కారని ఏశావునకు తెలిసినపుప్డు 

ఆదికాండము 21:21 => అతడు పారాను అరణయ్ములో నునన్పుప్డు అతని తలిల్ ఐగుపుత్దేశమునుండి 

ఒక సతరీని తెచిచ్ అతనికి పెండిల్చేసెను. 

ఆదికాండము 24:3 => నేను ఎవరిమధయ్ కాపురమునాన్నో ఆ కనానీయుల కుమారెత్లలో ఒక దానిని 

నా కుమారునికి పెండిల్చేయక 

ఆదికాండము 34:9 => మీ పిలల్లను మాకిచిచ్ మా పిలల్లను మీరు పుచుచ్కొని మాతో వియయ్మంది 

మామధయ్ నివసించుడి. 

ఆదికాండము 36:2 => ఏశావు కనాను కుమారెత్లలో హితీత్యుడైన ఏలోను కుమారెత్యగు ఆదాను, 

హివీవ్యుడైన సిబోయ్ను కుమారెత్యైన అనా కుమారెత్యగు అహోలీబామాను, 

సంఖాయ్కాండము 12:1 => మోషే కూషుదేశపు సతరీని పెండిల్ చేసికొనియుండెను గనుక అతడు పెండిల్ 

చేసికొనిన ఆ సతరీనిబటిట్ మిరాయ్ము అహరోనులు అతనికి విరోధముగా మాటలాడిరి. 

మలాకీ 2:15 => కొంచెముగానైనను దైవాతమ్నొందినవారిలో ఎవరును ఈలాగున చేయలేదు; ఒకడు 

చేసినను ఏమి జరిగెను? దేవునిచేత సంతతి నొందవలెనని అతడు యతన్ము చేసెను గదా; కాగా 

మిముమ్ను మీరే జాగర్తత్ చేసికొని, యౌవనమున పెండిల్ చేసికొనిన మీ భారయ్ల విషయములో 

విశావ్సఘాతకులుగా ఉండకుడి. 
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వచనము 1 

ఇసాస్కు వృదుధ్డై అతని కనున్లకు మందదృషిట్ కలిగినపుప్డు అతడు తన పెదద్ కుమారుడైన ఏశావుతో 

నా కుమారుడా, అని అతని పిలువగా అతడు చితత్ము నాయనా అని అతనితో ననెను. 

ఆదికాండము 48:10 => ఇశార్యేలు కనున్లు వృదాధ్పయ్మువలన మందముగా ఉండెను గనుక 

అతడు చూడలేకపోయెను. యోసేపు వారిని అతని దగగ్రకు తీసికొనివచిచ్నపుప్డు అతడు వారిని ముదుద్ 

పెటుట్కొని కౌగిలించుకొనెను. 

1 సమూయేలు 3:2 => ఆ కాలమందు ఏలీ కనున్లు మందదృషిట్ గలవైనందున అతడు చూడలేక 

తనసథ్లమందు పండుకొనియుండగాను 

పర్సంగి 12:3 => ఆ దినమున ఇంటి కావలివారు వణకుదురు బలిషు ఠ్లు వంగుదురు, విసరువారు 

కొదిద్మంది యగుటచేత పని చాలించుకొందురు, కిటికీలలోగుండ చూచువారు కానలేకయుందురు. 

యోహాను 9:3 => యేసు వీడైనను వీని కనన్వారైనను పాపము చేయలేదు గాని, దేవుని కిర్యలు 

వీనియందు పర్తయ్క్షపరచబడుటకే వీడు గుర్డిడ్వాడుగా పుటెట్ను. 

ఆదికాండము 25:23 => రెండు జనములు నీ గరభ్ములో కలవు. రెండు జనపదములు నీ 

కడుపులోనుండి పర్తేయ్కముగా వచుచ్ను. ఒక జనపదము కంటె ఒక జనపదము బలిషట్మై యుండును. 

పెదద్వాడు చినన్వానికి దాసుడగును అనెను.  

ఆదికాండము 25:24 => ఆమె పర్సూతి కావలసిన దినములు నిండినపుప్డు ఆమె గరభ్మందు 

కవలవారు ఉండిరి. 

ఆదికాండము 25:25 => మొదటివాడు ఎఱ ఱ్నివాడుగా బయటికివచెచ్ను. అతని ఒళల్ంతయు 

రోమవసత్రమువలె నుండెను గనుక అతనికి ఏశావు అను పేరు పెటిట్రి. 

ఆదికాండము 31:18 => కనాను దేశమునకు తన తండిర్యైన ఇసాస్కు నొదద్కు వెళుల్టకు తన 

పశువులనిన్టిని, తాను సంపాదించిన సంపద యావతుత్ను, పదద్నరాములో తాను సంపాదించిన ఆసిత్ 

యావతుత్ను తీసికొనిపోయెను. 
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ఆదికాండము 35:29 => ఇసాస్కు కాలము నిండిన వృదుధ్డై పార్ణము విడిచి మృతిబొంది తన 

పితరులయొదద్కు చేరచ్బడెను. అతని కుమారులైన ఏశావు యాకోబులు అతని పాతిపెటిట్రి. 

ఆదికాండము 37:13 => అపుప్డు ఇశార్యేలు యోసేపును చూచి నీ సహోదరులు షెకెములో మంద 

మేపుచునాన్రు. నినున్ వారియొదద్కు పంపెదను రమమ్నన్పుప్డు అతడు మంచిదని అతనితో చెపెప్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 34:7 => మోషే చనిపోయినపుప్డు నూట ఇరువది సంవతస్రముల 

యీడుగలవాడు. అతనికి దృషిట్ మాందయ్ములేదు, అతని సతుత్వు తగగ్లేదు. 

1 సమూయేలు 4:15 => ఏలీ తొంబది యెనిమిదేండల్వాడై యుండెను. అతనికి దృషిట్ 

మందగిలినందున అతని కండుల్ కానరాకుండెను. 

1 రాజులు 14:4 => యరొబాము భారయ్ ఆ పర్కారము లేచి షిలోహునకు పోయి అహీయా యింటికి 

వచెచ్ను. అహీయా వృదాధ్పయ్ముచేత కండుల్ కానరానివాడై యుండెను. 

కీరత్నలు 71:18 => దేవా, వచుచ్ తరమునకు నీ బాహుబలమునుగూరిచ్యు పుటట్బోవువారికందరికి 

నీ శౌరయ్మునుగూరిచ్యు నేను తెలియజెపుప్నటుల్ తలనెరసి వృదుధ్నైయుండువరకు ననున్ విడువకుము. 

పర్సంగి 12:2 => తేజసుస్నకును సూరయ్ చందర్ నక్షతర్ములకును చీకటి కమమ్కముందే, వాన వెలిసిన 

తరువాత మేఘములు మరల రాకముందే, నీ బాలయ్దినములందే నీ సృషిట్కరత్ను సమ్రణకు 

తెచుచ్కొనుము. 

రోమీయులకు 9:16 => కాగా పొందగోరువానివలననైనను, పర్యాసపడువానివలననైనను కాదు 

గాని, కరుణించు దేవునివలననే అగును. 

వచనము 2 

అపుప్డు ఇసాస్కు ఇదిగో నేను వృదుధ్డను, నా మరణదినము నాకు తెలియదు. 

ఆదికాండము 48:21 => మరియు ఇశార్యేలు ఇదిగో నేను చనిపోవుచునాన్ను, అయినను దేవుడు 

మీకు తోడైయుండి మీ పితరుల దేశమునకు మిముమ్ను మరల తీసికొనిపోవును. 

1 సమూయేలు 20:3 => దావీదు నేను నీ దృషిట్కి అనుకూలుడనను సంగతి నీ తండిర్ రూఢిగా 

తెలిసికొని, యోనాతానునకు చింత కలుగకుండుటకై యిది అతనికి తెలుపననుకొనుచునాన్డు; అయితే 
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యెహోవా జీవముతోడు నీ జీవముతోడు నిజముగా నాకును మరణమునకును అడుగు మాతర్మునన్దని 

పర్మాణము చేయగా 

సామెతలు 27:1 => రేపటి దినమునుగూరిచ్ అతిశయపడకుము ఏ దినమున ఏది సంభవించునో 

అది నీకు తెలియదు. 

పర్సంగి 9:10 => చేయుటకు నీచేతికి వచిచ్న యే పనినైనను నీ శకిత్లోపము లేకుండ చేయుము; నీవు 

పోవు పాతాళమునందు పనియైనను ఉపాయమైనను తెలివియైనను జాఞ్నమైనను లేదు. 

యెషయా 38:1 => ఆ దినములలో హిజిక్యాకు మరణకరమైన రోగము కలుగగా పర్వకత్యు 

ఆమోజు కుమారుడునైన యెషయా అతనియొదద్కు వచిచ్ నీవు మరణమవుచునాన్వు, బర్దుకవు గనుక 

నీవు నీ యిలుల్ చకక్బెటుట్కొనుమని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డని చెపప్గా 

యెషయా 38:3 => యెహోవా, యథారథ్ హృదయుడనై సతయ్ముతో నీ సనిన్ధిని నేనెటుల్ 

నడచుకొంటినో, నీ దృషిట్కి అనుకూలముగా సమసత్మును నేనెటుల్ జరిగించితినో, కృపతో జాఞ్పకము 

చేసికొనుమని హిజిక్యా కనీన్ళుల్ విడుచుచు యెహోవాను పార్రిథ్ంపగా 

మారుక్ 13:35 => ఇంటి యజమానుడు పొర్దుద్ గుర్ంకివచుచ్నో , అరధ్రాతిర్వచుచ్నో , 

కోడికూయునపుప్డు వచుచ్నో, తెలల్వారునపుప్డు వచుచ్నో, యెపుప్డువచుచ్నో మీకు తెలియదు. 

యాకోబు 4:14 => రేపేమి సంభవించునో మీకు తెలియదు. మీ జీవమేపాటిది? మీరు కొంతసేపు 

కనబడి అంతలో మాయమైపోవు ఆవిరి వంటివారే. 

ఆదికాండము 31:18 => కనాను దేశమునకు తన తండిర్యైన ఇసాస్కు నొదద్కు వెళుల్టకు తన 

పశువులనిన్టిని, తాను సంపాదించిన సంపద యావతుత్ను, పదద్నరాములో తాను సంపాదించిన ఆసిత్ 

యావతుత్ను తీసికొనిపోయెను. 

ఆదికాండము 35:29 => ఇసాస్కు కాలము నిండిన వృదుధ్డై పార్ణము విడిచి మృతిబొంది తన 

పితరులయొదద్కు చేరచ్బడెను. అతని కుమారులైన ఏశావు యాకోబులు అతని పాతిపెటిట్రి. 

హెబీర్యులకు 11:13 => వీరందరు ఆ వాగాద్నముల ఫలము అనుభవింపక పోయినను, 

దూరమునుండి చూచి వందనము చేసి, తాము భూమిమీద పరదేశులమును యాతిర్కులమునై 

యునాన్మని ఒపప్కొని, విశావ్సము గలవారై మృతినొందిరి. 
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వచనము 3 

కాబటిట్ నీవు దయచేసి నీ ఆయుధములైన నీ అంబులపొదిని నీ విలుల్ను తీసికొని అడవికి పోయి 

నాకొరకు వేటాడి మాంసము తెముమ్. 

ఆదికాండము 10:9 => అతడు యెహోవా యెదుట పరాకర్మముగల వేటగాడు. కాబటిట్ యెహోవా 

యెదుట పరాకర్మముగల వేటగాడైన నిమోర్దువలె అను లోకోకిత్ కలదు. 

ఆదికాండము 25:27 => ఆ చినన్వారు ఎదిగినపుప్డు ఏశావు వేటాడుటయందు నేరప్రియై 

అరణయ్వాసిగా నుండెను; యాకోబు సాధువై గుడారములలో నివసించుచుండెను. 

ఆదికాండము 25:28 => ఇసాస్కు ఏశావు తెచిచ్న వేటమాంసమును తినుచుండెను గనుక అతని 

పేర్మించెను; రిబాక్ యాకోబును పేర్మించెను. 

ఆదికాండము 25:27 => ఆ చినన్వారు ఎదిగినపుప్డు ఏశావు వేటాడుటయందు నేరప్రియై 

అరణయ్వాసిగా నుండెను; యాకోబు సాధువై గుడారములలో నివసించుచుండెను. 

ఆదికాండము 25:28 => ఇసాస్కు ఏశావు తెచిచ్న వేటమాంసమును తినుచుండెను గనుక అతని 

పేర్మించెను; రిబాక్ యాకోబును పేర్మించెను. 

1 కొరిందీయులకు 6:12 => అనిన్టియందు నాకు సావ్తంతర్య్ము కలదు గాని అనిన్యు 

చేయదగినవి కావు. అనిన్టియందు నాకు సావ్తంతర్య్ము కలదు గాని నేను దేనిచేతను 

లోపరచుకొనబడనొలల్ను. 

ఆదికాండము 21:20 => దేవుడు ఆ చినన్వానికి తోడైయుండెను. అతడు పెరిగి పెదద్వాడై ఆ 

అరణయ్ములో కాపురముండి విలుకాడాయెను. 

యెషయా 7:24 => ఈ దేశమంతయు గచచ్పొదలతోను బలురకక్సి చెటల్తోను నిండియుండును 

గనుక బాణములను విండల్నుచేత పటుట్కొని జనులు అకక్డికి పోవుదురు. 

వచనము 4 

నేను చావక మునుపు నినున్ నేను ఆశీరవ్దించునటుల్ నాకిషట్మైన రుచిగల భోజయ్ములను సిదధ్పరచి నేను 

తినుటకై నాయొదద్కు తెమమ్ని చెపెప్ను. 
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ఆదికాండము 27:7 => మృతి బొందకమునుపు నేను తిని యెహోవా సనిన్ధిని నినున్ 

ఆశీరవ్దించునటుల్ నాకొరకు మాంసము తెచిచ్ నాకు రుచిగల భోజయ్ములను సిదధ్ పరచుమని చెపప్గా 

వింటిని. 

ఆదికాండము 27:23 => యాకోబుచేతులు అతని అనన్యైన ఏశావుచేతులవలె రోమము 

గలవైనందున ఇసాస్కు అతనిని గురుతు పటట్లేక అతనిని దీవించి 

ఆదికాండము 27:25 => అంతట అతడు అది నాయొదద్కు తెముమ్; నేను నినున్ దీవించునటుల్ నా 

కుమారుడు వేటాడి తెచిచ్నది తిందుననెను; అతడు తెచిచ్నపుప్డు అతడు తినెను; దార్కాష్రసము తేగా 

అతడు తార్గెను. 

ఆదికాండము 27:27 => అతడు దగగ్రకు వచిచ్ అతని ముదుద్పెటుట్కొనెను. అపుప్డతడు అతని 

వసత్రములను వాసన చూచి అతని దీవించి యిటల్నెను. ఇదిగో నా కుమారుని సువాసన యెహోవా 

దీవించిన చేని సువాసనవలె నునన్ది 

ఆదికాండము 14:19 => అపుప్డతడు అబార్మును ఆశీరవ్దించి ఆకాశమునకు భూమికిని 

సృషిట్కరత్యును సరోవ్నన్తుడునైన దేవునివలన అబార్ము ఆశీరవ్దింపబడును గాక అనియు, 

ఆదికాండము 24:60 => వారు రిబాక్తో మా సహోదరీ, నీవు వేలవేలకు తలిల్వగుదువు గాక, నీ 

సంతతివారు తమ పగవారి గవినిని సావ్ధీనపరచుకొందురు గాక అని ఆమెను దీవింపగా 

ఆదికాండము 28:3 => సరవ్శకిత్గల దేవుడు నినున్ ఆశీరవ్దించి నీవు అనేక జనములగునటుల్ నీకు 

సంతానాభివృదిధ్ కలుగజేసి నినున్ విసత్రింపజేసి నీవు పరవాసివైన దేశమును, అనగా దేవుడు 

అబార్హామునకిచిచ్న దేశమును నీవు సావ్సథ్య్ముగా చేసికొనునటుల్ 

ఆదికాండము 48:9 => యోసేపు వీరు నా కుమారులు, వీరిని ఈ దేశమందు దేవుడు నా 

కనుగర్హించెనని తన తండిర్తో చెపెప్ను. అందుకతడు నేను వారిని దీవించుటకు నా దగగ్రకు వారిని 

తీసికొని రమమ్నెను. 
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ఆదికాండము 48:15 => అతడు యోసేపును దీవించి నా పితరులైన అబార్హాము ఇసాస్కులు 

ఎవనియెదుట నడుచుచుండిరో ఆ దేవుడు, నేను పుటిట్నది మొదలుకొని నేటివరకును ఎవడు ననున్ 

పోషించెనో ఆ దేవుడు, 

ఆదికాండము 48:16 => అనగా సమసత్మైన కీడులలోనుండి ననున్ తపిప్ంచిన దూత యీ పిలల్లను 

ఆశీరవ్దించును గాక; నా పేరును అబార్హాము ఇసాస్కులను నా పితరుల పేరును వారికి పెటట్బడును 

గాక; భూమియందు వారు బహుగా విసత్రించుదురు గాక అని చెపెప్ను 

ఆదికాండము 48:17 => యోసేపు ఎఫార్యిము తలమీద తన తండిర్ కుడిచెయియ్ పెటుట్ట 

చూచినపుప్డు అది అతనికిషట్ము కాకపోయెను గనుక అతడు మనషే ష్ తలమీద పెటిట్ంచవలెనని తన 

తండిర్ చెయియ్ ఎఫార్యిము తలమీదనుండియెతిత్ 

ఆదికాండము 48:18 => నా తండీర్ అటుల్ కాదు; ఇతడే పెదద్వాడు, నీ కుడిచెయియ్ యితని తలమీద 

పెటుట్మని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 48:19 => అయినను అతని తండిర్ ఒపప్క అది నాకు తెలియును, నా కుమారుడా అది 

నాకు తెలియును; ఇతడును ఒక జన సమూహమై గొపప్వాడగును గాని యితని తముమ్డు ఇతని కంటె 

గొపప్వాడగును, అతని సంతానము జనముల సమూహమగునని చెపెప్ను 

ఆదికాండము 48:20 => ఆ దినమందు అతడు వారిని దీవించి ఎఫార్యిము వలెను మనషే ష్ వలెను 

దేవుడు నినున్ చేయును గాకని ఇశార్యేలీయులు నీ పేరు చెపిప్ దీవించెదరనెను. ఆలాగు అతడు 

మనషే ష్కంటె ఎఫార్యిమును ముందుగా ఉంచెను. 

ఆదికాండము 49:28 => ఇవి అనిన్యు ఇశార్యేలు పండెర్ండు గోతర్ములు. వారి తండిర్ వారిని 

దీవించుచు వారితో చెపిప్నది యిదే. ఎవరి దీవెన చొపుప్న వారిని దీవించెను. 

లేవీయకాండము 9:22 => అపుప్డు అహరోను పాపపరిహారారథ్బలిని దహనబలిని సమాధానబలిని 

అరిప్ంచి, పర్జలవైపునకు తన చేతులెతిత్ వారిని దీవించిన తరువాత దిగివచెచ్ను. 

లేవీయకాండము 9:23 => మోషే అహరోనులు పర్తయ్క్షపు గుడారములోనికి పోయి వెలుపలికివచిచ్ 

పర్జలను దీవింపగా యెహోవా మహిమ పర్జలకందరికి కనబడెను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 33:1 => దైవజనుడైన మోషే మృతినొందకమునుపు అతడు 

ఇశార్యేలీయులను దీవించిన విధము ఇది; అతడిటల్నెను యెహోవా సీనాయినుండి వచెచ్ను 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:2 => శేయీరులోనుండి వారికి ఉదయించెను ఆయన పారాను 

కొండనుండి పర్కాశించెను వేవేల పరిశుదద్ సమూహముల మధయ్నుండి ఆయన వచెచ్ను ఆయన 

కుడిపారశ్వ్మున అగిన్జావ్లలు మెరియుచుండెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:3 => ఆయన జనములను పేర్మించును ఆయన పరిశుదుధ్లందరు నీ 

వశముననుందురు వారు నీ పాదములయొదద్ సాగిలపడుదురు నీ ఉపదేశమును అంగీకరింతురు.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:4 => మోషే మనకు ధరమ్శాసత్రమును విధించెను అది యాకోబు సమాజ 

సావ్సథ్య్ము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:5 => జనులలో ముఖుయ్లును ఇశార్యేలు గోతర్ములును కూడగా 

అతడు యెషూరూనులో రాజు ఆయెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:6 => రూబేను బర్దికి చావకయుండునుగాక అతనివారు 

లెకిక్ంపలేనంతమంది అగుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:7 => యూదానుగూరిచ్ అతడిటల్నెను యెహోవా, యూదా మనవి విని, 

అతని పర్జలయొదద్కు అతనిని చేరుచ్ము. యూదా బాహుబలము అతనికి చాలునటుల్చేసి అతని 

శతుర్వులకు విరోధముగా నీవతనికి సహాయుడవై యుందువు.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:8 => లేవినిగూరిచ్ యిటల్నెను నీ తుమీమ్ము నీ ఊరీము నీ భకుత్నికి 

కలవు మసాస్లో నీవు అతని పరిశోధించితివి మెరీబా నీళల్యొదద్ అతనితో వివాదపడితివి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:9 => అతడు నేను వానినెరుగనని తన తండిర్నిగూరిచ్యు తన 

తలిల్నిగూరిచ్యు అనెను తన సహోదరులను లక్షయ్పెటట్లేదు తన కుమారులను కుమారులని యెంచలేదు 

వారు నీ వాకయ్మునుబటిట్ నీ నిబంధనను గైకొనిరి.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:10 => వారు యాకోబునకు నీ విధులను ఇశార్యేలునకు నీ 

ధరమ్శాసత్రమును నేరుప్దురు నీ సనిన్ధిని ధూపమును నీ బలిపీఠముమీద సరావ్ంగబలిని అరిప్ంచుదురు  
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దివ్తీయోపదేశకాండము 33:11 => యెహోవా, అతని బలమును అంగీకరించుము అతడు చేయు 

కారయ్మును అంగీకరించుమీ అతని విరోధులును అతని దేవ్షించువారును లేవకుండునటుల్ వారి 

నడుములను విరుగగొటుట్ము.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:12 => బనాయ్మీనునుగూరిచ్ యిటల్నెను బెనాయ్మీను యెహోవాకు 

పిర్యుడు ఆయనయొదద్ అతడు సురకిష్తముగా నివసించును దినమెలల్ ఆయన అతనికి ఆశర్యమగును 

ఆయన భుజములమధయ్ అతడు నివసించును  

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:13 => యోసేపునుగూరిచ్ యిటల్నెను ఆకాశ పరమారథ్ములవలన 

మంచువలన కిర్ంద కుర్ంగియునన్ అగాధ జలములవలన 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:14 => సూరుయ్నివలన కలుగు ఫలములోని శేర్షఠ్పదారథ్ములవలన 

చందుర్డు పుటిట్ంచు శేర్షఠ్పదారథ్ములవలన 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:15 => పురాతన పరవ్తముల శేర్షఠ్పదారథ్ములవలన నితయ్పరవ్తముల 

శేర్షఠ్పదారథ్ములవలన 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:16 => సంపూరణ్ముగా ఫలించు భూమికి కలిగిన శేర్షఠ్పదారథ్ములవలన 

యెహోవా అతని భూమిని దీవించును పొదలోనుండినవాని కటాక్షము యోసేపు తలమీదికి వచుచ్ను 

తన సహోదరులలో పర్ఖాయ్తినొందినవాని నడినెతిత్మీదికి అది వచుచ్ను.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:17 => అతని వృషభమునకు మొదట పుటిట్నదానికి ఘనత కలదు. 

అతని కొముమ్లు గురుపోతు కొముమ్లు వాటివలన అతడు భూమయ్ంతములవరకు జనులను 

తోర్సివేయును ఎఫార్యిముయొకక్ పదివేలును మనషే ష్యొకక్ వేలును ఆలాగున నుందురు.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:18 => జబూలూనునుగూరిచ్ యిటల్నెను జెబూలూనూ, నీవు 

బయలువెళుల్ సథ్లమందు సంతోషించుము ఇశాశ్ఖారూ, నీ గుడారములయందు సంతోషించుము.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:19 => వారు జనములను కొండకు పిలిచిరి అకక్డ నీతిబలుల 

నరిప్ంతురు వారు సముదర్ముల సమృదిధ్ని ఇసుకలో దాచబడిన రహసయ్ దర్వయ్ములను పీలుచ్దురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:20 => గాదునుగూరిచ్ యిటల్నెను గాదును విశాలపరచువాడు 

సుత్తింపబడును అతడు ఆడు సింహమువలె పొంచియుండును బాహువును నడినెతిత్ని చీలిచ్వేయును. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 33:21 => అతడు తనకొరకు మొదటిభాగము చూచుకొనెను అకక్డ 

నాయకుని భాగము కాపాడబడెను. అతడు జనములోని ముఖుయ్లతో కూడ వచెచ్ను యెహోవా తీరిచ్న 

నాయ్యమును జరిపెను ఇశార్యేలీయులయొదద్ యెహోవా విధులను ఆచరించెను.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:22 => దానునుగూరిచ్ యిటల్నెను దాను సింహపుపిలల్ అది 

బాషానునుండి దుమికి దాటును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:23 => నఫాత్లినిగూరిచ్ యిటల్నెను కటాక్షముచేత తృపిత్పొందిన నఫాత్లి, 

యెహోవా దీవెనచేత నింపబడిన నఫాత్లి, పశిచ్మ దకిష్ణ దికుక్లను సావ్ధీనపరచుకొనుము.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:24 => ఆషేరునుగూరిచ్ యిటల్నెను ఆషేరు తన సహోదరులకంటె 

ఎకుక్వగా ఆశీరవ్దింపబడును. అతడు తన సహోదరులకంటె కటాక్షము నొందును తన పాదములను 

తైలములో ముంచుకొనును.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:25 => నీ కముమ్లు ఇనుపవియు ఇతత్డివియునై యుండును. నీవు 

బర్దుకు దినములలో నీకు విశార్ంతి కలుగును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:26 => యెషూరూనూ, దేవుని పోలినవాడెవడును లేడు ఆయన నీకు 

సహాయము చేయుటకు ఆకాశవాహనుడై వచుచ్ను మహోనన్తుడై మేఘవాహనుడగును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:27 => శాశవ్తుడైన దేవుడు నీకు నివాససథ్లము నితయ్ముగనుండు 

బాహువులు నీ కిర్ందనుండును ఆయన నీ యెదుటనుండి శతుర్వును వెళళ్గొటిట్ నశింపజేయుమనెను.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:28 => ఇశార్యేలు నిరభ్యముగా నివసించును యాకోబు ఊట 

పర్తేయ్కింపబడును అతడు ధానయ్ దార్కాష్రసములు గల దేశములో నుండును అతనిపై ఆకాశము 

మంచును కురిపించును.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:29 => ఇశార్యేలూ, నీ భాగయ్మెంత గొపప్ది యెహోవా రకిష్ంచిన నినున్ 

పోలినవాడెవడు? ఆయన నీకు సహాయకరమైన కేడెము నీకు ఔనన్తయ్మును కలిగించు ఖడగ్ము నీ 

శతుర్వులు నీకు లోబడినటుల్గా వారు వేషము వేయుదురు నీవు వారి ఉనన్తసథ్లములను తొర్కుక్దువు. 
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యెహోషువ 14:13 => యెఫునెన్ కుమారుడైన కాలేబు ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాను నిండు 

మనసుస్తో అనుసరించువాడు గనుక యెహోషువ అతని దీవించి అతనికి హెబోర్నును సావ్సథ్య్ముగా 

ఇచెచ్ను. 

యెహోషువ 22:6 => అతడీలాగు చెపిప్న తరువాత వారిని దీవించి వెళల్నంపగా వారు తమ 

నివాసములకు పోయిరి. 

లూకా 2:34 => సుమెయోను వారిని దీవించి ఇదిగో అనేక హృదయాలోచనలు బయలుపడునటుల్, 

ఇశార్యేలులో అనేకులు పడుటకును తిరిగి లేచుటకును వివాదాసప్దమైన గురుతుగా ఈయన 

నియమింపబడియునాన్డు; 

లూకా 24:51 => వారిని ఆశీరవ్దించుచుండగా ఆయన వారిలోనుండి పర్తేయ్కింపబడి 

పరలోకమునకు ఆరోహణుడాయెను. 

హెబీర్యులకు 11:20 => విశావ్సమునుబటిట్ ఇసాస్కు జరుగబోవు సంగతుల విషయమై యాకోబును 

ఏశావును ఆశీరవ్దించెను. 

ఆదికాండము 25:28 => ఇసాస్కు ఏశావు తెచిచ్న వేటమాంసమును తినుచుండెను గనుక అతని 

పేర్మించెను; రిబాక్ యాకోబును పేర్మించెను. 

ఆదికాండము 27:9 => నీవు మందకు వెళి ల్ రెండు మంచి మేక పిలల్లను అకక్డనుండి నాయొదద్కు 

తెముమ్. వాటితో నీ తండిర్ కిషట్మైన రుచిగల భోజయ్ములను అతనికి చేసెదను. 

ఆదికాండము 27:14 => అతడు వెళి ల్ వాటిని తన తలిల్యొదద్కు తీసికొనివచెచ్ను. అతని తలిల్ అతని 

తండిర్ కిషట్మైన రుచిగల భోజయ్ములను సిదధ్పఱచెను. 

ఆదికాండము 27:19 => అందుకు యాకోబు నేను ఏశావు అను నీ జేయ్షఠ్కుమారుడను, నీవు నాతో 

చెపిప్న పర్కారము చేసియునాన్ను. నీవు ననున్ దీవించుటకై దయచేసి లేచి కూరుచ్ండి, నేను వేటాడి 

తెచిచ్నదానిని తినుమనెను 

ఆదికాండము 27:31 => అతడును రుచిగల భోజయ్ములను సిదధ్పరచి తన తండిర్యొదద్కు తెచిచ్ నా 

తండీర్ ననున్ దీవించునటుల్ లేచి నీ కుమారుడు వేటాడి తెచిచ్నదాని తినుమని తన తండిర్తోననెను. 
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ఆదికాండము 28:1 => ఇసాస్కు యాకోబును పిలిపించి నీవు కనాను కుమారెత్లలో ఎవతెను 

వివాహము చేసికొనకూడదు. 

లూకా 24:50 => ఆయన బేతనియ వరకు వారిని తీసికొనిపోయి చేతులెతిత్ వారిని ఆశీరవ్దించెను. 

యోహాను 1:13 => వారు దేవునివలన పుటిట్నవారే గాని, రకత్మువలన నైనను శరీరేచఛ్వలన నైనను 

మానుషేచఛ్వలన నైనను పుటిట్నవారు కారు. 

వచనము 5 

ఇసాస్కు తన కుమారుడగు ఏశావుతో ఇటుల్ చెపుప్చుండగా రిబాక్ వినుచుండెను. ఏశావు వేటాడి 

మాంసము తెచుచ్టకు అడవికి వెళె ల్ను.  

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 6 

అపుప్డు రిబాక్ తన కుమారుడగు యాకోబును చూచి ఇదిగో నీ తండిర్ నీ అనన్యైన ఏశావుతో 

ఆదికాండము 25:28 => ఇసాస్కు ఏశావు తెచిచ్న వేటమాంసమును తినుచుండెను గనుక అతని 

పేర్మించెను; రిబాక్ యాకోబును పేర్మించెను. 

వచనము 7 

మృతి బొందకమునుపు నేను తిని యెహోవా సనిన్ధిని నినున్ ఆశీరవ్దించునటుల్ నాకొరకు మాంసము 

తెచిచ్ నాకు రుచిగల భోజయ్ములను సిదధ్ పరచుమని చెపప్గా వింటిని. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:1 => దైవజనుడైన మోషే మృతినొందకమునుపు అతడు 

ఇశార్యేలీయులను దీవించిన విధము ఇది; అతడిటల్నెను యెహోవా సీనాయినుండి వచెచ్ను 

యెహోషువ 6:26 => ఆ కాలమున యెహోషువ జనులచేత శపథము చేయించి వారికీలాగు 

ఆజాఞ్పించెను ఎవడు యెరికో పటట్ణమును కటిట్ంచ పూనుకొనునో వాడు యెహోవా దృషిట్కి 

శాపగర్సుత్డగును; వాడు దాని పునాది వేయగా వాని జేయ్షఠ్కుమారుడు చచుచ్ను; దాని తలుపులను 

నిలువనెతత్గా వాని కనిషఠ్కుమారుడు చచుచ్ను; 
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1 సమూయేలు 24:19 => ఒకనికి తన శతుర్వు దొరికినయెడల మేలుచేసి పంపివేయునా? ఈ 

దినమున నీవు నాకు చేసినదానినిబటిట్ యెహోవా పర్తిగా నీకు మేలుచేయును గాక. 

ఆదికాండము 27:4 => నేను చావక మునుపు నినున్ నేను ఆశీరవ్దించునటుల్ నాకిషట్మైన రుచిగల 

భోజయ్ములను సిదధ్పరచి నేను తినుటకై నాయొదద్కు తెమమ్ని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 27:14 => అతడు వెళి ల్ వాటిని తన తలిల్యొదద్కు తీసికొనివచెచ్ను. అతని తలిల్ అతని 

తండిర్ కిషట్మైన రుచిగల భోజయ్ములను సిదధ్పఱచెను. 

వచనము 8 

కాబటిట్ నా కుమారుడా, నా మాట విని నేను నీకు ఆజాఞ్పించినటుట్ చేయుము. 

ఆదికాండము 27:13 => అయినను అతని తలిల్ నా కుమారుడా, ఆ శాపము నా మీదికి వచుచ్ను 

గాక. నీవు నా మాటమాతర్ము విని, పోయి వాటిని నాయొదద్కు తీసికొని రమమ్ని చెపప్గా 

ఆదికాండము 25:23 => రెండు జనములు నీ గరభ్ములో కలవు. రెండు జనపదములు నీ 

కడుపులోనుండి పర్తేయ్కముగా వచుచ్ను. ఒక జనపదము కంటె ఒక జనపదము బలిషట్మై యుండును. 

పెదద్వాడు చినన్వానికి దాసుడగును అనెను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:19 => అందుకు పేతురును యోహానును వారినిచూచి దేవునిమాట 

వినుటకంటె మీ మాట వినుట దేవుని దృషిట్కి నాయ్యమా? మీరే చెపుప్డి; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:29 => అందుకు పేతురును అపొసత్లులు నుమనుషుయ్లకు కాదు దేవునికే 

మేము లోబడవలెను గదా. 

ఎఫెసీయులకు 6:1 => పిలల్లారా, పర్భువునందు మీ తలిదండుర్లకు విధేయులై యుండుడి; ఇది 

ధరమ్మే. 

ఆదికాండము 27:43 => కాబటిట్ నా కుమారుడా, నీవు నా మాట విని లేచి హారానులోనునన్ నా 

సహోదరుడగు లాబాను నొదద్కు పారిపోయి నీ అనన్ కోపము చలాల్రువరకు 

మారుక్ 6:24 => గనుక ఆమె వెళి ల్ నేనేమి అడిగెదనని తన తలిల్నడుగగా ఆమె బాపిత్సమ్మిచుచ్ 

యోహాను తల అడుగుమనెను. 
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వచనము 9 

నీవు మందకు వెళి ల్ రెండు మంచి మేక పిలల్లను అకక్డనుండి నాయొదద్కు తెముమ్. వాటితో నీ తండిర్ 

కిషట్మైన రుచిగల భోజయ్ములను అతనికి చేసెదను. 

నాయ్యాధిపతులు 13:15 => అపుప్డు మానోహ మేము ఒక మేకపిలల్ను సిదధ్పరచి నీ సనిన్ధిని 

ఉంచువరకు నీవు ఆగుమని మనవిచేసికొనుచునాన్మని యెహోవా దూతతో చెపప్గా 

1 సమూయేలు 16:20 => అపుప్డు యెషష్యి ఒక గారద్భముమీద రొటెట్లను దార్కాష్రసపు తితిత్ని ఒక 

మేకపిలల్ను వేయించి తన కుమారుడైన దావీదుచేత సౌలునొదద్కు పంపెను. 

ఆదికాండము 27:4 => నేను చావక మునుపు నినున్ నేను ఆశీరవ్దించునటుల్ నాకిషట్మైన రుచిగల 

భోజయ్ములను సిదధ్పరచి నేను తినుటకై నాయొదద్కు తెమమ్ని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 27:14 => అతడు వెళి ల్ వాటిని తన తలిల్యొదద్కు తీసికొనివచెచ్ను. అతని తలిల్ అతని 

తండిర్ కిషట్మైన రుచిగల భోజయ్ములను సిదధ్పఱచెను. 

రోమీయులకు 9:16 => కాగా పొందగోరువానివలననైనను, పర్యాసపడువానివలననైనను కాదు 

గాని, కరుణించు దేవునివలననే అగును. 

వచనము 10 

నీ తండిర్ మృతిబొందక ముందు అతడు వాటిని తిని నినున్ ఆశీరవ్దించునటుల్ నీవు వాటిని నీ 

తండిర్యొదద్కు తీసికొనిపోవలెననెను. 

ఆదికాండము 24:12 => నా యజమానుడగు అబార్హాము దేవుడవైన యెహోవా, నేను వచిచ్న 

కారయ్మును తవ్రలో సఫలముచేసి నా యజమానుడగు అబార్హాము మీద అనుగర్హము చూపుము. 

వచనము 11 

అందుకు యాకోబు నా సహోదరుడైన ఏశావు రోమము గలవాడు, నేను నునన్నివాడను గదా. 
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ఆదికాండము 25:25 => మొదటివాడు ఎఱ ఱ్నివాడుగా బయటికివచెచ్ను. అతని ఒళల్ంతయు 

రోమవసత్రమువలె నుండెను గనుక అతనికి ఏశావు అను పేరు పెటిట్రి. 

ఓబధాయ్ 1:10 => నీ సహోదరులైన యాకోబు సంతతికి నీవు చేసిన బలాతాక్రమునుబటిట్ నీవు 

అవమానము నొందుదువు, ఇక నెనన్టికిని లేకుండ నీవు నిరూమ్లమగుదువు. 

వచనము 12 

ఒకవేళ నాతండిర్ ననున్ తడవి చూచును, అపుప్డు నేను అతని దృషిట్కి వంచకుడనుగా తోచినయెడల 

నా మీదికి శాపమే గాని ఆశీరావ్దము తెచుచ్కొననని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 27:22 => యాకోబు తన తండిర్యైన ఇసాస్కు దగగ్రకు వచిచ్నపుప్డు అతడు అతని 

తడవిచూచి సవ్రము యాకోబు సవ్రము గానిచేతులు ఏశావుచేతులే అనెను. 

యోబు 12:16 => బలమును జాఞ్నమును ఆయనకు సవ్భావలక్షణములు మోసపడువారును 

మోసపుచుచ్వారును ఆయన వశమున నునాన్రు. 

2 కొరిందీయులకు 6:8 => ఘనతా ఘనతలవలనను సుకీరిత్ దుషీక్రుత్లవలనను దేవుని 

పరిచారకులమై యుండి అనిన్ సిథ్తులలో మముమ్ను మేమే మెపిప్ంచుకొనుచునాన్ము. 

ఆదికాండము 27:36 => ఏశావు యాకోబు అను పేరు అతనికి సరిగానే చెలిల్నది; అతడు ననున్ ఈ 

రెండు మారులు మోసపుచెచ్ను. నా జేయ్షఠ్తవ్ము తీసికొనెను, ఇదిగో ఇపుప్డు వచిచ్ నాకు రావలసిన 

దీవెనను తీసికొనెనని చెపిప్ నాకొరకు మరి యే దీవెనయు మిగిలిచ్యుంచలేదా అని అడిగెను. 

ఆదికాండము 25:27 => ఆ చినన్వారు ఎదిగినపుప్డు ఏశావు వేటాడుటయందు నేరప్రియై 

అరణయ్వాసిగా నుండెను; యాకోబు సాధువై గుడారములలో నివసించుచుండెను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:22 => పర్తి విధమైన కీడునకును దూరముగా ఉండుడి. 

ఆదికాండము 9:25 => కనాను శపింపబడినవాడై తన సహోదరులకు దాసాను దాసుడగును అనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:18 => గుర్డిడ్వాని తోర్వను తపిప్ంచువాడు శాపగర్సుత్డని చెపప్గా 

పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 

Page  of 1835 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

యిరిమ్యా 48:10 => యెహోవా కారయ్మును అశర్దధ్గా చేయువాడు శాపగర్సుత్డగును గాక రకత్ము 

ఓడచ్కుండ ఖడ డ్ము దూయువాడు శాపగర్సుత్డగును గాక.  

మలాకీ 1:14 => నేను ఘనమైన మహారాజునై యునాన్ను; అనయ్జనులలో నా నామము 

భయంకరమైనదిగా ఎంచబడుచునన్దని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

కాబటిట్ తన మందలో మగది యుండగా యెహోవాకు మొర్కుక్బడిచేసి చెడిపోయినదానిని అరిప్ంచు 

వంచకుడు శాపగర్సుత్డు. 

ఆదికాండము 27:21 => అపుప్డు ఇసాస్కు నా కుమారుడా, నీవు ఏశావను నా కుమారుడవో కావో 

నేను నినున్ తడవి చూచెదను దగగ్రకు రమమ్ని చెపెప్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 22:3 => దురామ్రగ్ముగా పర్వరిత్ంచుటకు అతని తలిల్ అతనికి నేరుప్చు వచెచ్ను 

గనుక అతడును అహాబు సంతతివారి మారగ్ములందు నడచెను. 

వచనము 13 

అయినను అతని తలిల్ నా కుమారుడా, ఆ శాపము నా మీదికి వచుచ్ను గాక. నీవు నా మాటమాతర్ము 

విని, పోయి వాటిని నాయొదద్కు తీసికొని రమమ్ని చెపప్గా 

ఆదికాండము 25:23 => రెండు జనములు నీ గరభ్ములో కలవు. రెండు జనపదములు నీ 

కడుపులోనుండి పర్తేయ్కముగా వచుచ్ను. ఒక జనపదము కంటె ఒక జనపదము బలిషట్మై యుండును. 

పెదద్వాడు చినన్వానికి దాసుడగును అనెను.  

ఆదికాండము 25:33 => యాకోబు నేడు నాతో పర్మాణము చేయుమనెను. అతడు యాకోబుతో 

పర్మాణము చేసి అతనికి జేయ్షఠ్తవ్మును అమిమ్వేయగా 

ఆదికాండము 43:9 => నేను అతనిగూరిచ్ పూటపడుదును, నీవు అతనిగూరిచ్ ననున్ అడుగవలెను; 

నేను అతని తిరిగి నీయొదద్కు తీసికొనివచిచ్ నీయెదుట నిలువబెటట్నియెడల ఆ నింద నా మీద 

ఎలల్పుప్డును ఉండును. 
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1 సమూయేలు 14:24 => నేను నా శతుర్వులమీద పగ తీరుచ్కొనక మునుపు, సాయంతర్ము 

కాకమునుపు భోజనము చేయువాడు శపింపబడును అని సౌలు జనులచేత పర్మాణము చేయించెను, 

అందువలన జనులు ఏమియు తినకుండిరి. 

1 సమూయేలు 14:25 => జనులందరు ఒక అడవిలోనికి రాగా అకక్డ నేలమీద తేనె కనబడెను. 

1 సమూయేలు 14:26 => జనులు ఆ అడవిని జొరగా తేనె కాలువ కటిట్యుండెను గాని జనులు 

తాము చేసిన పర్మాణమునకు భయపడి ఒకడును చెయియ్ నోటపెటట్లేదు. 

1 సమూయేలు 14:27 => అయితే యోనాతాను తన తండిర్ జనులచేత చేయించిన పర్మాణము 

వినలేదు. గనుక తన చేతికఱ ఱ్ చాపి దాని కొనను తేనె పటుట్లో ముంచి తన చెయియ్ నోటిలో పెటుట్కొనగా 

అతని కనున్లు పర్కాశించెను. 

1 సమూయేలు 14:28 => జనులలో ఒకడు నీ తండిర్ జనులచేత పర్మాణము చేయించి ఈ దినమున 

ఆహారము పుచుచ్కొనువాడు శపింపబడునని ఖండితముగా ఆజాఞ్పించియునాన్డు; అందుచేతనే జనులు 

బహు బడలియునాన్రని చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 14:36 => అంతట మనము రాతిర్యందు ఫిలిషీత్యులను తరిమి తెలల్వారువరకు 

వారిని కలతపెటిట్, శేషించువాడొకడును లేకుండ చేతము రండి అని సౌలు ఆజఞ్ ఇయయ్గా జనులు నీ 

దృషిట్కి ఏది మంచిదో అది చేయుమనిరి. అంతట సౌలు యాజకుడు ఇకక్డనే యునాన్డు, దేవుని యొదద్ 

విచారణ చేయుదము రండని చెపిప్ 

1 సమూయేలు 14:37 => సౌలు ఫిలిషీత్యుల వెనుక నేను దిగిపోయిన యెడల నీవు 

ఇశార్యేలీయుల చేతికి వారి నపప్గింతువా అని దేవుని యొదద్ విచారణ చేయగా, ఆ దినమున ఆయన 

అతనికి పర్తుయ్తత్రమియయ్క యుండెను. 

1 సమూయేలు 14:38 => అందువలన సౌలు జనులలో పెదద్లు నాయొదద్కు వచిచ్ నేడు ఎవరివలన 

ఈ పాపము కలిగెనో అది విచారింపవలెను. 

1 సమూయేలు 14:39 => నా కుమారుడైన యోనాతానువలన కలిగినను వాడు తపప్క 

మరణమవునని ఇశార్యేలీయులను రకిష్ంచు యెహోవా జీవముతోడని నేను పర్మాణము 

చేయుచునాన్ననెను. అయితే జనులందరిలో అతనికి పర్తుయ్తత్రమిచిచ్నవాడు ఒకడును లేకపోయెను. 
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1 సమూయేలు 14:40 => మీరు ఒక తటుట్నను నేనును నా కుమారుడగు యోనాతానును ఒక 

తటుట్నను ఉండవలెనని అతడు జనులందరితో చెపప్గా జనులు నీ దృషిట్కి ఏది మంచిదో అది 

చేయుమని సౌలుతో చెపిప్రి. 

1 సమూయేలు 14:41 => అపుప్డు సౌలు ఇశార్యేలీయులకు దేవుడవైన యెహోవా, దోషిని 

కనుపరచుమని పార్రిథ్ంపగా సౌలు పేరటను యోనాతాను పేరటను చీటిపడెను గాని జనులు 

తపిప్ంచుకొనిరి. 

1 సమూయేలు 14:42 => నాకును నా కుమారుడైన యోనాతానునకును చీటుల్ వేయుడని సౌలు ఆజఞ్ 

ఇయయ్గా యోనాతాను పేరట చీటి పడెను. 

1 సమూయేలు 14:43 => నీవు చేసినదేదో నాతో చెపుప్మని యోనాతానుతో అనగా యోనాతాను నా 

చేతికఱ ఱ్ కొనతో కొంచెము తేనె పుచుచ్కొనన్ మాట వాసత్వమే; కొంచెము తేనెకై నేను 

మరణమొందవలసి వచిచ్నదని అతనితో అనెను. 

1 సమూయేలు 14:44 => అందుకు సౌలు యోనాతానా, నీవు అవశయ్ముగా మరణమవుదువు, నేను 

ఒపుప్కొననియెడల దేవుడు నాకు గొపప్ అపాయము కలుగజేయునుగాక అనెను. 

1 సమూయేలు 14:45 => అయితే జనులు సౌలుతో ఇశార్యేలీయులకు ఇంత గొపప్ రక్షణ 

కలుగజేసిన యోనాతాను మరణమవునా? అదెనన్టికిని కూడదు. దేవుని సహాయముచేత ఈ దినమున 

యోనాతాను మనలను జయమునొందించెను; యెహోవా జీవము తోడు అతని తలవెండుర్కలలో 

ఒకటియు నేల రాలదని చెపిప్ యోనాతాను మరణము కాకుండ జనులు అతని రకిష్ంచిరి. 

1 సమూయేలు 25:24 => నా యేలినవాడా, యీ దోషము నాదని యెంచుము; నీ దాసురాలనైన 

ననున్ మాటలాడనిముమ్, నీ దాసురాలనైన నేను చెపుప్ మాటలను ఆలకించుము; 

2 సమూయేలు 14:9 => అందుకు తెకోవ ఊరి సతరీనా యేలినవాడా రాజా, దోషము నామీదను 

నాతండిర్ ఇంటివారిమీదను నిలుచునుగాక, రాజునకును రాజు సింహాసనమునకును దోషము 

తగులకుండునుగాక అని రాజుతో అనగా 

మతత్యి 27:25 => అందుకు పర్జలందరు వాని రకత్ము మా మీదను మా పిలల్లమీదను 

ఉండుగాకనిరి. 
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ఆదికాండము 27:8 => కాబటిట్ నా కుమారుడా, నా మాట విని నేను నీకు ఆజాఞ్పించినటుట్ చేయుము. 

ఆదికాండము 27:43 => కాబటిట్ నా కుమారుడా, నీవు నా మాట విని లేచి హారానులోనునన్ నా 

సహోదరుడగు లాబాను నొదద్కు పారిపోయి నీ అనన్ కోపము చలాల్రువరకు 

2 దినవృతాత్ంతములు 22:3 => దురామ్రగ్ముగా పర్వరిత్ంచుటకు అతని తలిల్ అతనికి నేరుప్చు వచెచ్ను 

గనుక అతడును అహాబు సంతతివారి మారగ్ములందు నడచెను. 

వచనము 14 

అతడు వెళి ల్ వాటిని తన తలిల్యొదద్కు తీసికొనివచెచ్ను. అతని తలిల్ అతని తండిర్ కిషట్మైన రుచిగల 

భోజయ్ములను సిదధ్పఱచెను. 

ఆదికాండము 27:4 => నేను చావక మునుపు నినున్ నేను ఆశీరవ్దించునటుల్ నాకిషట్మైన రుచిగల 

భోజయ్ములను సిదధ్పరచి నేను తినుటకై నాయొదద్కు తెమమ్ని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 27:7 => మృతి బొందకమునుపు నేను తిని యెహోవా సనిన్ధిని నినున్ 

ఆశీరవ్దించునటుల్ నాకొరకు మాంసము తెచిచ్ నాకు రుచిగల భోజయ్ములను సిదధ్ పరచుమని చెపప్గా 

వింటిని. 

ఆదికాండము 27:9 => నీవు మందకు వెళి ల్ రెండు మంచి మేక పిలల్లను అకక్డనుండి నాయొదద్కు 

తెముమ్. వాటితో నీ తండిర్ కిషట్మైన రుచిగల భోజయ్ములను అతనికి చేసెదను. 

ఆదికాండము 27:17 => తాను సిదధ్పరచిన రుచిగల భోజయ్ములను రొటెట్ను తన కుమారుడగు 

యాకోబుచేతికియయ్గా 

ఆదికాండము 27:31 => అతడును రుచిగల భోజయ్ములను సిదధ్పరచి తన తండిర్యొదద్కు తెచిచ్ నా 

తండీర్ ననున్ దీవించునటుల్ లేచి నీ కుమారుడు వేటాడి తెచిచ్నదాని తినుమని తన తండిర్తోననెను. 

ఆదికాండము 25:28 => ఇసాస్కు ఏశావు తెచిచ్న వేటమాంసమును తినుచుండెను గనుక అతని 

పేర్మించెను; రిబాక్ యాకోబును పేర్మించెను. 

కీరత్నలు 141:4 => పాపము చేయువారితో కూడ నేను దురీన్తికారయ్ములలో చొరబడకుండునటుల్ నా 

మనసుస్ దుషాక్రయ్మునకు తిరుగనియయ్కుము వారి రుచిగల పదారథ్ములు నేను తినకయుందును గాక. 
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సామెతలు 23:2 => నీవు తిండిపోతువైనయెడల నీ గొంతుకకు కతిత్ పెటుట్కొనుము. 

సామెతలు 23:3 => అతని రుచిగల పదారథ్ములను ఆశింపకుము అవి మోసపుచుచ్ ఆహారములు. 

లూకా 21:34 => మీ హృదయములు ఒకవేళ తిండివలనను మతుత్వలనను ఐహిక 

విచారములవలనను మందముగా ఉనన్ందున ఆ దినము అకసామ్తుత్గా మీ మీదికి ఉరివచిచ్నటుట్ 

రాకుండ మీ విషయమై మీరు జాగర్తత్గా ఉండుడి. 

వచనము 15 

మరియు తన జేయ్షఠ్ కుమారుడగు ఏశావునకు సొగసైన వసత్రములు ఇంట తనయొదద్ నుండెను గనుక 

ఆదికాండము 27:27 => అతడు దగగ్రకు వచిచ్ అతని ముదుద్పెటుట్కొనెను. అపుప్డతడు అతని 

వసత్రములను వాసన చూచి అతని దీవించి యిటల్నెను. ఇదిగో నా కుమారుని సువాసన యెహోవా 

దీవించిన చేని సువాసనవలె నునన్ది 

లూకా 20:46 => సంతవీధులలో వందనములను, సమాజమందిరములలో అగర్పీఠములను, 

విందులలో అగర్సాథ్నములను కోరుదురు. 

లూకా 15:22 => అయితే తండిర్ తన దాసులను చూచి పర్శసత్ వసత్రము తవ్రగా తెచిచ్ వీనికి కటిట్, వీని 

చేతికి ఉంగరము పెటిట్, పాదములకు చెపుప్లు తొడిగించుడి; 

నిరగ్మకాండము 28:2 => అతనికి అలంకారమును ఘనతయు కలుగునటుల్ నీ సహోదరుడైన 

అహరోనుకు పర్తిషిఠ్త వసత్రములను కుటట్వలెను. 

నిరగ్మకాండము 28:3 => అహరోను నాకు యాజకుడగునటుల్ నీవు అతని పర్తిషిఠ్ంచుదువు. అతని 

వసత్రములను కుటుట్టకై నేను జాఞ్నాతమ్తో నింపిన వివేక హృదయులందరికి ఆజఞ్ ఇముమ్. 

నిరగ్మకాండము 28:4 => పతకము ఏఫోదు నిలువుటంగీ విచితర్మైన చొకాక్యి పాగా దటిట్యు 

వారు కుటట్వలసిన వసత్రములు. అతడు నాకు యాజకుడై యుండునటుల్ వారు నీ సహోదరుడైన 

అహరోనుకును అతని కుమారులకును పర్తిషిఠ్త వసత్రములను కుటిట్ంపవలెను. 
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ఆదికాండము 27:27 => అతడు దగగ్రకు వచిచ్ అతని ముదుద్పెటుట్కొనెను. అపుప్డతడు అతని 

వసత్రములను వాసన చూచి అతని దీవించి యిటల్నెను. ఇదిగో నా కుమారుని సువాసన యెహోవా 

దీవించిన చేని సువాసనవలె నునన్ది 

ఆదికాండము 48:18 => నా తండీర్ అటుల్ కాదు; ఇతడే పెదద్వాడు, నీ కుడిచెయియ్ యితని తలమీద 

పెటుట్మని చెపెప్ను. 

1 రాజులు 20:6 => రేపు ఈ వేళకు వారు నీ యింటిని నీ సేవకుల యిండల్ను పరిశోధించుదురు; 

అపుప్డు నీ కంటికి ఏది యింపుగా నుండునో దానిని వారు చేతపటుట్కొని తీసికొనిపోవుదురు. 

యాకోబు 2:2 => ఏలాగనగా బంగారు ఉంగరము పెటుట్కొని పర్శసత్ వసత్రములు ధరించుకొనిన 

యొకడు మీ సమాజమందిరము లోనికి వచిచ్నపుప్డు, మురికి బటట్లు కటుట్కొనిన దరిదుర్డును లోపలికి 

వచిచ్నయెడల 

వచనము 16 

రిబాక్ వాటిని తీసి తన చినన్ కుమారుడగు యాకోబునకు తొడిగించి ఆ మేకపిలల్ల చరమ్ములతో 

అతనిచేతులను అతని మెడమీద నునుపు భాగమును కపిప్ 

ఆదికాండము 25:25 => మొదటివాడు ఎఱ ఱ్నివాడుగా బయటికివచెచ్ను. అతని ఒళల్ంతయు 

రోమవసత్రమువలె నుండెను గనుక అతనికి ఏశావు అను పేరు పెటిట్రి. 

ఆదికాండము 27:23 => యాకోబుచేతులు అతని అనన్యైన ఏశావుచేతులవలె రోమము 

గలవైనందున ఇసాస్కు అతనిని గురుతు పటట్లేక అతనిని దీవించి 

వచనము 17 

తాను సిదధ్పరచిన రుచిగల భోజయ్ములను రొటెట్ను తన కుమారుడగు యాకోబుచేతికియయ్గా 

ఆదికాండము 27:14 => అతడు వెళి ల్ వాటిని తన తలిల్యొదద్కు తీసికొనివచెచ్ను. అతని తలిల్ అతని 

తండిర్ కిషట్మైన రుచిగల భోజయ్ములను సిదధ్పఱచెను. 

వచనము 18 
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అతడు తన తండిర్యొదద్కు వచిచ్నా తండీర్, అని పిలువగా అతడు ఏమి నా కుమారుడా, నీవెవరవని 

అడిగెను 

ఆదికాండము 37:13 => అపుప్డు ఇశార్యేలు యోసేపును చూచి నీ సహోదరులు షెకెములో మంద 

మేపుచునాన్రు. నినున్ వారియొదద్కు పంపెదను రమమ్నన్పుప్డు అతడు మంచిదని అతనితో చెపెప్ను. 

యెషయా 58:9 => అపుప్డు నీవు పిలువగా యెహోవా ఉతత్రమిచుచ్ను నీవు మొఱ ఱ్పెటట్గా ఆయన 

నేనునాన్ననును. ఇతరులను బాధించుటయు వేర్లుపెటిట్ చూపి తిరసక్రించుటయు చెడ డ్దానినిబటిట్ 

మాటలాడుటయు నీవు మాని  

వచనము 19 

అందుకు యాకోబు నేను ఏశావు అను నీ జేయ్షఠ్కుమారుడను, నీవు నాతో చెపిప్న పర్కారము 

చేసియునాన్ను. నీవు ననున్ దీవించుటకై దయచేసి లేచి కూరుచ్ండి, నేను వేటాడి తెచిచ్నదానిని 

తినుమనెను 

ఆదికాండము 27:21 => అపుప్డు ఇసాస్కు నా కుమారుడా, నీవు ఏశావను నా కుమారుడవో కావో 

నేను నినున్ తడవి చూచెదను దగగ్రకు రమమ్ని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 27:24 => ఏశావు అను నా కుమారుడవు నీవేనా అని అడుగగా యాకోబు నేనే 

అనెను.  

ఆదికాండము 27:25 => అంతట అతడు అది నాయొదద్కు తెముమ్; నేను నినున్ దీవించునటుల్ నా 

కుమారుడు వేటాడి తెచిచ్నది తిందుననెను; అతడు తెచిచ్నపుప్డు అతడు తినెను; దార్కాష్రసము తేగా 

అతడు తార్గెను. 

ఆదికాండము 25:25 => మొదటివాడు ఎఱ ఱ్నివాడుగా బయటికివచెచ్ను. అతని ఒళల్ంతయు 

రోమవసత్రమువలె నుండెను గనుక అతనికి ఏశావు అను పేరు పెటిట్రి. 

ఆదికాండము 29:23 => రాతిర్వేళ తన కుమారెత్యైన లేయాను అతనియొదద్కు తీసికొని పోగా 

యాకోబు ఆమెను కూడెను. 
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ఆదికాండము 29:24 => మరియు లాబాను తన దాసియైన జిలాప్ను తన కుమారెత్యైన లేయాకు 

దాసిగా ఇచెచ్ను. 

ఆదికాండము 29:25 => ఉదయమందు ఆమెను లేయా అని యెరిగి అతడు లాబానుతో నీవు నాకు 

చేసిన పని యేమిటి? రాహేలు కోసమే గదా నీకు కొలువు చేసితిని? ఎందుకు ననున్ 

మోసపుచిచ్తివనెను. 

1 రాజులు 13:18 => అందుకతడు నేనును నీవంటి పర్వకత్నే; మరియు దేవదూత యొకడు 

యెహోవాచేత సెలవుపొంది అనన్పానములు పుచుచ్కొనుటకై అతని నీ యింటికి తోడుకొనిరమమ్ని 

నాతో చెపెప్నని అతనితో అబదధ్మాడగా 

1 రాజులు 14:2 => యరొబాము తన భారయ్తో ఇటల్నెను నీవు లేచి యరొబాము భారయ్వని 

తెలియబడకుండ మారువేషము వేసికొని షిలోహునకు పొముమ్; ఈ జనుల మీద నేను రాజునగుదునని 

నాకు సమాచారము తెలియజెపిప్న పర్వకత్యగు అహీయా అకక్డ ఉనాన్డు. 

యెషయా 28:15 => మేము మరణముతో నిబంధన చేసికొంటిమి పాతాళముతో ఏకమైతివిు 

ఉపదర్వము పర్వాహమువలె వడిగా దాటునపుప్డు అది మాయొదద్కు రాదు అబదధ్ములను మాకు 

ఆశర్యముగా చేసికొంటిమి మాయకిర్ంద దాగియునాన్ము అని మీరు చెపుప్కొనుచునాన్రే.  

జెకరాయ్ 13:3 => ఎవడైనను ఇక పర్వచనము పలుక బూనుకొనినయెడల వానిని కనన్ తలిదండుర్లు 

నీవు యెహోవా నామమున అబదధ్ము పలుకుచునాన్వే; నీవికను బర్దుకతగదని వానితో చెపుప్దురు; 

వాడు పర్వచనము పలుకగా వానిని కనన్ తలిదండుర్లే వాని పొడుచుదురు. 

జెకరాయ్ 13:4 => ఆ దినమున తాము పలికిన పర్వచనములను బటిట్యు, తమకు కలిగిన 

దరశ్నమును బటిట్యు పర్వకత్లు సిగుగ్పడి ఇకను మోసపుచచ్కూడదని గొంగళి ధరించుట 

మానివేయుదురు. 

మతత్యి 26:70 => అందుకతడు నేనుండలేదు; నీవు చెపుప్సంగతి నాకు తెలియదని అందరియెదుట 

అనెను. 

మతత్యి 26:71 => అతడు నడవలోనికి వెళి ల్న తరువాత మరియొక చినన్ది అతనిని చూచి వీడును 

నజరేయుడగు యేసుతోకూడ ఉండెనని అకక్డి వారితో చెపప్గా 
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మతత్యి 26:72 => అతడు ఒటుట్పెటుట్కొని నేనుండలేదు; ఆ మనుషుయ్ని నేనెరుగనని మరల చెపెప్ను. 

మతత్యి 26:73 => కొంతసేపైన తరువాత అకక్డ నిలిచియునన్వారు పేతురునొదద్కు వచిచ్ నిజమే, 

నీవును వారిలో ఒకడవే; నీ పలుకు నినున్గూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చునన్దని అతనితో చెపిప్రి. 

మతత్యి 26:74 => అందుకు అతడు ఆ మనుషుయ్ని నేనెరుగనని చెపిప్ శపించుకొనుటకును 

ఒటుట్పెటుట్కొనుటకును మొదలుపెటెట్ను. వెంటనే కోడి కూసెను 

ఆదికాండము 27:4 => నేను చావక మునుపు నినున్ నేను ఆశీరవ్దించునటుల్ నాకిషట్మైన రుచిగల 

భోజయ్ములను సిదధ్పరచి నేను తినుటకై నాయొదద్కు తెమమ్ని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 25:28 => ఇసాస్కు ఏశావు తెచిచ్న వేటమాంసమును తినుచుండెను గనుక అతని 

పేర్మించెను; రిబాక్ యాకోబును పేర్మించెను. 

ఆదికాండము 27:35 => అతడు నీ సహోదరుడు కపటోపాయముతో వచిచ్ నీకు రావలసిన దీవెన 

తీసికొనిపోయెను. 

1 సమూయేలు 27:10 => ఆకీషు ఇపుప్డు మీరు దండెతిత్ దేశములో జొరబడితిరా అని దావీదు 

నడుగగా దావీదు యూదా దేశమునకును యెరహెమ్యేలీయుల దేశమునకును కేనీయుల 

దేశమునకును దకిష్ణముగా మేము ఒక పర్దేశములో జొరబడితిమనెను. 

వచనము 20 

అపుప్డు ఇసాస్కు నా కుమారుడా, ఇంత శీఘర్ముగా అది నీకెటుల్ దొరికెనని అడుగగా అతడు నీ 

దేవుడైన యెహోవా నా యెదుటికి దాని రపిప్ంచుటచేతనే అని చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 20:7 => నీ దేవుడైన యెహోవా నామమును వయ్రథ్ముగా నుచచ్రింపకూడదు; 

యెహోవా తన నామమును వయ్రథ్ముగా నుచచ్రింపువానిని నిరోద్షిగా ఎంచడు. 

యోబు 13:7 => దేవుని పక్షముగా మీరు అనాయ్య వాదన చేయుదురా? ఆయన పక్షముగా మీరు 

మోసములు పలుకుదురా? 

1 సమూయేలు 21:2 => దావీదు రాజు నాకు ఒక పని నిరణ్యించి నేను నీ కాజాఞ్పించి పంపిన పని 

యేదో అదెవనితోనైనను చెపప్వదద్నెను; నేను నా పనివారిని ఒకానొక చోటికి వెళల్ నిరణ్యించితిని; 
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1 సమూయేలు 27:10 => ఆకీషు ఇపుప్డు మీరు దండెతిత్ దేశములో జొరబడితిరా అని దావీదు 

నడుగగా దావీదు యూదా దేశమునకును యెరహెమ్యేలీయుల దేశమునకును కేనీయుల 

దేశమునకును దకిష్ణముగా మేము ఒక పర్దేశములో జొరబడితిమనెను. 

హెబీర్యులకు 7:7 => తకుక్వవాడు ఎకుక్వ వానిచేత ఆశీరవ్దింపబడునను మాట కేవలము 

నిరాకేష్పమైయునన్ది. 

వచనము 21 

అపుప్డు ఇసాస్కు నా కుమారుడా, నీవు ఏశావను నా కుమారుడవో కావో నేను నినున్ తడవి చూచెదను 

దగగ్రకు రమమ్ని చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 73:28 => నాకైతే దేవుని పొందు ధనయ్కరము నీ సరవ్కారయ్ములను నేను తెలియజేయునటుల్ 

నేను పర్భువైన యెహోవా శరణుజొచిచ్యునాన్ను. 

యెషయా 57:19 => వారిలో కృతజఞ్తాబుదిధ్ పుటిట్ంచుచు దూరసుథ్లకును సమీపసుథ్లకును 

సమాధానము సమాధానమని చెపిప్ నేనే వారిని సవ్సథ్పరచెదనని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

యాకోబు 4:8 => దేవునియొదద్కు రండి, అపుప్డాయన మీయొదద్కు వచుచ్ను, పాపులారా, 

మీచేతులను శుభర్ము చేసికొనుడి; దివ్మనసుక్లారా, మీ హృదయములను పరిశుదధ్పరచుకొనుడి. 

ఆదికాండము 27:12 => ఒకవేళ నాతండిర్ ననున్ తడవి చూచును, అపుప్డు నేను అతని దృషిట్కి 

వంచకుడనుగా తోచినయెడల నా మీదికి శాపమే గాని ఆశీరావ్దము తెచుచ్కొననని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 27:19 => అందుకు యాకోబు నేను ఏశావు అను నీ జేయ్షఠ్కుమారుడను, నీవు నాతో 

చెపిప్న పర్కారము చేసియునాన్ను. నీవు ననున్ దీవించుటకై దయచేసి లేచి కూరుచ్ండి, నేను వేటాడి 

తెచిచ్నదానిని తినుమనెను 

వచనము 22 

యాకోబు తన తండిర్యైన ఇసాస్కు దగగ్రకు వచిచ్నపుప్డు అతడు అతని తడవిచూచి సవ్రము యాకోబు 

సవ్రము గానిచేతులు ఏశావుచేతులే అనెను. 
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ఆదికాండము 27:12 => ఒకవేళ నాతండిర్ ననున్ తడవి చూచును, అపుప్డు నేను అతని దృషిట్కి 

వంచకుడనుగా తోచినయెడల నా మీదికి శాపమే గాని ఆశీరావ్దము తెచుచ్కొననని చెపెప్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 18:3 => వారు ఎఫార్యిమీయుల మనయ్ముననునన్ మీకా యింటికి వచిచ్ అకక్డ 

దిగిరి. వారు మీకా యింటియొదద్ నునన్పుప్డు, లేవీయుడైన ఆ యౌవనుని సవ్రమును పోలిచ్ ఆ 

వైపునకు తిరిగి అతనితో ఎవడు నినున్ ఇకక్డికి రపిప్ంచెను? ఈ చోటున నీవేమి చేయుచునాన్వు? 

ఇకక్డ నీకేమి కలిగియునన్దని యడుగగా 

వచనము 23 

యాకోబుచేతులు అతని అనన్యైన ఏశావుచేతులవలె రోమము గలవైనందున ఇసాస్కు అతనిని 

గురుతు పటట్లేక అతనిని దీవించి 

ఆదికాండము 27:16 => రిబాక్ వాటిని తీసి తన చినన్ కుమారుడగు యాకోబునకు తొడిగించి ఆ 

మేకపిలల్ల చరమ్ములతో అతనిచేతులను అతని మెడమీద నునుపు భాగమును కపిప్ 

రోమీయులకు 9:11 => ఏరాప్టును అనుసరించిన దేవుని సంకలప్ము, కిర్యల మూలముగా కాక 

పిలుచువాని మూలముగానే నిలుకడగా ఉండు నిమితత్ము, 

రోమీయులకు 9:12 => పిలల్లింక పుటిట్ మేలైనను కీడైనను చేయకముందే పెదద్వాడు చినన్వానికి 

దాసుడగును అని ఆమెతో చెపప్బడెను. 

హెబీర్యులకు 11:20 => విశావ్సమునుబటిట్ ఇసాస్కు జరుగబోవు సంగతుల విషయమై యాకోబును 

ఏశావును ఆశీరవ్దించెను. 

ఆదికాండము 25:25 => మొదటివాడు ఎఱ ఱ్నివాడుగా బయటికివచెచ్ను. అతని ఒళల్ంతయు 

రోమవసత్రమువలె నుండెను గనుక అతనికి ఏశావు అను పేరు పెటిట్రి. 

ఆదికాండము 27:4 => నేను చావక మునుపు నినున్ నేను ఆశీరవ్దించునటుల్ నాకిషట్మైన రుచిగల 

భోజయ్ములను సిదధ్పరచి నేను తినుటకై నాయొదద్కు తెమమ్ని చెపెప్ను. 

వచనము 24 

ఏశావు అను నా కుమారుడవు నీవేనా అని అడుగగా యాకోబు నేనే అనెను.  
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1 సమూయేలు 21:2 => దావీదు రాజు నాకు ఒక పని నిరణ్యించి నేను నీ కాజాఞ్పించి పంపిన పని 

యేదో అదెవనితోనైనను చెపప్వదద్నెను; నేను నా పనివారిని ఒకానొక చోటికి వెళల్ నిరణ్యించితిని; 

1 సమూయేలు 21:13 => కాబటిట్ దావీదు వారియెదుట తన చరయ్ మారుచ్కొని వెఱిఱ్వానివలె 

నటించుచు, దావ్రపు తలుపుల మీద గీతలు గీయుచు, ఉమిమ్ తన గడ డ్ముమీదికి కారనిచుచ్చు 

నుండెను. వారతని పటుట్కొనిపోగా అతడు పిచిచ్చేషట్లు చేయుచు వచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 27:10 => ఆకీషు ఇపుప్డు మీరు దండెతిత్ దేశములో జొరబడితిరా అని దావీదు 

నడుగగా దావీదు యూదా దేశమునకును యెరహెమ్యేలీయుల దేశమునకును కేనీయుల 

దేశమునకును దకిష్ణముగా మేము ఒక పర్దేశములో జొరబడితిమనెను. 

2 సమూయేలు 14:5 => రాజు నీకేమి కషట్ము వచెచ్నని అడిగెను. అందుకు ఆమె నేను నిజముగా 

విధవరాలను, నా పెనిమిటి చనిపోయెను; 

యోబు 13:7 => దేవుని పక్షముగా మీరు అనాయ్య వాదన చేయుదురా? ఆయన పక్షముగా మీరు 

మోసములు పలుకుదురా? 

యోబు 13:8 => ఆయనయెడల మీరు పక్షపాతము చూపుదురా? దేవుని పక్షమున మీరు 

వాదింతురా? 

యోబు 15:5 => నీ మాటలవలన నీ పాపము తెలియబడుచునన్ది. వంచకుల పలుకులు నీవు 

పలుకుచునాన్వు. 

సామెతలు 12:19 => నిజమాడు పెదవులు నితయ్ము సిథ్రమైయుండును అబదధ్మాడు నాలుక 

క్షణమాతర్మే యుండును. 

సామెతలు 12:22 => అబదద్మాడు పెదవులు యెహోవాకు హేయములు సతయ్వరత్నులు 

ఆయనకిషుట్లు. 

సామెతలు 30:8 => వయ్రథ్మైనవాటిని ఆబదధ్ములను నాకు దూరముగా నుంచుము పేదరికమునైనను 

ఐశవ్రయ్మునైనను నాకు దయచేయకుము తగినంత ఆహారము నాకు అనుగర్హింపుము. 
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జెకరాయ్ 8:16 => మీరు చేయవలసిన కారయ్ములేవనగా, పర్తివాడు తన పొరుగు వానితో సతయ్మే 

మాటలాడవలెను, సతయ్మునుబటిట్ సమాధానకరమైన నాయ్యమునుబటిట్ మీ గుమమ్ములలో తీరుప్ 

తీరచ్వలెను. 

రోమీయులకు 3:7 => దేవునికి మహిమకలుగునటుల్ నా అసతయ్మువలన దేవుని సతయ్ము 

పర్బలినయెడల నేనికను పాపినైనటుట్ తీరుప్ పొందనేల? 

రోమీయులకు 3:8 => మేలు కలుగుటకు కీడు చేయుదమని మేము చెపుప్చునాన్మని, కొందరు 

మముమ్ను దూషించి చెపుప్ పర్కారము మేమెందుకు చెపప్రాదు? అటిట్వారికి కలుగు శికాష్విధి నాయ్యమే. 

ఎఫెసీయులకు 4:25 => మనము ఒకరికొకరము అవయవములై యునాన్ము గనుక మీరు 

అబదధ్మాడుట మాని పర్తివాడును తన పొరుగువానితో సతయ్మే మాటలాడవలెను. 

కొలొసస్యులకు 3:9 => ఒకనితో ఒకడు అబదధ్మాడకుడి; ఏలయనగా పార్చీన సవ్భావమును దాని 

కిర్యలతో కూడ  

ఆదికాండము 27:19 => అందుకు యాకోబు నేను ఏశావు అను నీ జేయ్షఠ్కుమారుడను, నీవు నాతో 

చెపిప్న పర్కారము చేసియునాన్ను. నీవు ననున్ దీవించుటకై దయచేసి లేచి కూరుచ్ండి, నేను వేటాడి 

తెచిచ్నదానిని తినుమనెను 

గలతీయులకు 2:13 => తకిక్న యూదులును అతనితో కలిసి మాయవేషము వేసికొనిరి గనుక 

బరన్బాకూడ వారి వేషధారణముచేత మోసపోయెను. 

వచనము 25 

అంతట అతడు అది నాయొదద్కు తెముమ్; నేను నినున్ దీవించునటుల్ నా కుమారుడు వేటాడి తెచిచ్నది 

తిందుననెను; అతడు తెచిచ్నపుప్డు అతడు తినెను; దార్కాష్రసము తేగా అతడు తార్గెను. 

ఆదికాండము 27:4 => నేను చావక మునుపు నినున్ నేను ఆశీరవ్దించునటుల్ నాకిషట్మైన రుచిగల 

భోజయ్ములను సిదధ్పరచి నేను తినుటకై నాయొదద్కు తెమమ్ని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 14:19 => అపుప్డతడు అబార్మును ఆశీరవ్దించి ఆకాశమునకు భూమికిని 

సృషిట్కరత్యును సరోవ్నన్తుడునైన దేవునివలన అబార్ము ఆశీరవ్దింపబడును గాక అనియు, 
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ఆదికాండము 25:28 => ఇసాస్కు ఏశావు తెచిచ్న వేటమాంసమును తినుచుండెను గనుక అతని 

పేర్మించెను; రిబాక్ యాకోబును పేర్మించెను. 

ఆదికాండము 27:19 => అందుకు యాకోబు నేను ఏశావు అను నీ జేయ్షఠ్కుమారుడను, నీవు నాతో 

చెపిప్న పర్కారము చేసియునాన్ను. నీవు ననున్ దీవించుటకై దయచేసి లేచి కూరుచ్ండి, నేను వేటాడి 

తెచిచ్నదానిని తినుమనెను 

ఆదికాండము 27:33 => ఇసాస్కు మికుక్టముగా గడగడ వణకుచు అటల్యితే వేటాడిన భోజయ్మును 

నాయొదద్కు తెచిచ్నవారెవరు? నీవు రాక మునుపు నేను వాటనిన్టిలో తిని అతనిని నిజముగా 

దీవించితిని, అతడు దీవింపబడినవాడే యనెను. 

ఎసేత్రు 5:4 => ఎసేత్రు రాజునకు యుకత్ముగా తోచినయెడల నేను రాజుకొరకు సిదధ్ము చేయించిన 

విందునకు రాజవైన తామును హామానును నేడు రావలెనని కోరుచునాన్నని పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

వచనము 26 

తరువాత అతని తండిర్యైన ఇసాస్కు నా కుమారుడా, దగగ్రకువచిచ్ ననున్ ముదుద్పెటుట్కొమమ్ని అతనితో 

చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 29:11 => మరియు యాకోబు తాను ఆమె తండిర్ బంధువుడనియు,  

2 సమూయేలు 14:33 => అంతట యోవాబు రాజునొదద్కు వచిచ్ ఆ సమాచారము తెలుపగా, రాజు 

అబా ష్లోమును పిలువనంపించెను. అతడు రాజునొదద్కు వచిచ్ రాజసనిన్ధిని సాషాట్ంగ నమసాక్రము 

చేయగా రాజు అబా ష్లోమును ముదుద్పెటుట్కొనెను. 

పరమగీతము 1:2 => నోటిముదుద్లతో అతడు ననున్ ముదుద్ పెటుట్కొనునుగాక నీ పేర్మ 

దార్కాష్రసముకనన్ మధురము. 

మతత్యి 26:49 => వెంటనే యేసునొదద్కు వచిచ్ బోధకుడా, నీకు శుభమని చెపిప్ ఆయనను ముదుద్ 

పెటుట్కొనెను. 

వచనము 27 

Page  of 1849 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

అతడు దగగ్రకు వచిచ్ అతని ముదుద్పెటుట్కొనెను. అపుప్డతడు అతని వసత్రములను వాసన చూచి అతని 

దీవించి యిటల్నెను. ఇదిగో నా కుమారుని సువాసన యెహోవా దీవించిన చేని సువాసనవలె నునన్ది 

హెబీర్యులకు 11:20 => విశావ్సమునుబటిట్ ఇసాస్కు జరుగబోవు సంగతుల విషయమై యాకోబును 

ఏశావును ఆశీరవ్దించెను. 

ఆదికాండము 27:15 => మరియు తన జేయ్షఠ్ కుమారుడగు ఏశావునకు సొగసైన వసత్రములు ఇంట 

తనయొదద్ నుండెను గనుక 

పరమగీతము 2:13 => అంజూరపుకాయలు పకవ్మగుచునన్వి దార్క్షచెటుల్ పూతపటిట్ సువాసన 

నిచుచ్చునన్వి నా పిర్యురాలా, సుందరవతీ, లెముమ్ రముమ్ 

పరమగీతము 4:11 => పార్ణేశవ్రీ, నీ పెదవులు తేనియలొలుకుచునన్టుట్నన్వి నీ జిహవ్కిర్ంద 

మధుకీష్రములు కలవు నీ వసత్రముల సువాసన లెబానోను సువాసనవలె నునన్ది. 

పరమగీతము 4:12 => నా సహోదరి నా పార్ణేశవ్రి మూయబడిన ఉదాయ్నము మూతవేయబడిన 

జలకూపము. 

పరమగీతము 4:13 => నీ చిగురులు దాడిమవనము వింతైన శేర్షఠ్ ఫలవృక్షములు కరూప్ర 

వృక్షములు జటామాంసి వృక్షములు 

పరమగీతము 4:14 => జటామాంసియు కుంకుమయు నిమమ్గడిడ్యు లవంగపటట్యు వివిధమైన 

పరిమళతైల వృక్షములు గోపరసమును అగరు వృక్షములు నానావిధ శేర్షఠ్ పరిమళదర్వయ్ములు. 

పరమగీతము 7:12 => పెందలకడ లేచి దార్క్షవనములకు పోదము దార్కాష్వలుల్లు చిగిరించెనో లేదో 

వాటి పువువ్లు వికసించెనో లేదో దాడిమచెటుల్ పూతపటెట్నో లేదో చూతము రముమ్ అచచ్టనే నా పేర్మ 

సూచనలు నీకు చూపెదను  

పరమగీతము 7:13 => పుతర్దాత వృక్షము సువాసన నిచుచ్చునన్ది నా పిర్యుడా, నేను నీకొరకు 

దాచియుంచిన నానావిధ శేర్షఠ్ ఫలములు పచిచ్వియు పండువియు మా దావ్రబంధములమీద 

వేర్లాడుచునన్వి.  
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హోషేయ 14:6 => అతని కొమమ్లు విశాలముగా పెరుగును, ఒలీవచెటుట్నకు కలిగినంత 

సౌందరయ్ము అతనికి కలుగును, లెబానోనుకునన్ంత సువాసన అతనికుండును. 

హోషేయ 14:7 => అతని నీడయందు నివసించువారు మరలివతుత్రు. ధానయ్మువలె వారు తిరిగి 

మొలుతురు దార్క్షచెటుట్వలె వారు వికసింతురు. లెబానోను దార్క్షరసము వాసనవలె వారు 

పరిమళింతురు. 

ఆదికాండము 26:12 => ఇసాస్కు ఆ దేశమందునన్వాడై వితత్నము వేసి ఆ సంవతస్రము నూరంతలు 

ఫలము పొందెను. యెహోవా అతనిని ఆశీరవ్దించెను గనుక ఆ మనుషుయ్డు గొపప్వాడాయెను. 

హెబీర్యులకు 6:7 => ఎటల్నగా, భూమి తనమీద తరుచుగా కురియు వరష్మును తార్గి, 

యెవరికొరకు వయ్వసాయము చేయబడునో వారికి అనుకూలమైన పైరులను ఫలించుచు దేవుని 

ఆశీరవ్చనము పొందును. 

ఆదికాండము 27:4 => నేను చావక మునుపు నినున్ నేను ఆశీరవ్దించునటుల్ నాకిషట్మైన రుచిగల 

భోజయ్ములను సిదధ్పరచి నేను తినుటకై నాయొదద్కు తెమమ్ని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 28:1 => ఇసాస్కు యాకోబును పిలిపించి నీవు కనాను కుమారెత్లలో ఎవతెను 

వివాహము చేసికొనకూడదు. 

ఆదికాండము 48:10 => ఇశార్యేలు కనున్లు వృదాధ్పయ్మువలన మందముగా ఉండెను గనుక 

అతడు చూడలేకపోయెను. యోసేపు వారిని అతని దగగ్రకు తీసికొనివచిచ్నపుప్డు అతడు వారిని ముదుద్ 

పెటుట్కొని కౌగిలించుకొనెను. 

ఆదికాండము 49:26 => నీ తండిర్ దీవెనలు నా పూరివ్కుల దీవెనలపైని చిరకాల పరవ్తములకంటె 

హెచుచ్గ పర్బలమగును. అవి యోసేపు తలమీదను తన సహోదరులనుండి వేరుపరచబడిన వాని 

నడినెతిత్మీదను ఉండును.  

సంఖాయ్కాండము 6:23 => మీరు ఇశార్యేలీయులను ఈలాగు దీవింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:1 => దైవజనుడైన మోషే మృతినొందకమునుపు అతడు 

ఇశార్యేలీయులను దీవించిన విధము ఇది; అతడిటల్నెను యెహోవా సీనాయినుండి వచెచ్ను 
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రూతు 1:9 => మీలో ఒకొక్కక్తె పెండిల్ చేసికొని తన యింట నెమమ్ది నొందునటుల్ యెహోవా 

దయచేయును గాక అని వారితో చెపిప్ వారిని ముదుద్ పెటుట్కొనెను. 

1 సమూయేలు 2:20 => యెహోవా సనిన్ధిని మనవి చేసికొనగా నీకు దొరకిన యీ సంతానమునకు 

పర్తిగా యెహోవా నీకు సంతానము నిచుచ్నుగాక అని ఏలీ ఎలాక్నాను అతని భారయ్ను దీవించిన 

తరువాత వారు ఇంటికి వెళి ల్రి. 

పరమగీతము 1:2 => నోటిముదుద్లతో అతడు ననున్ ముదుద్ పెటుట్కొనునుగాక నీ పేర్మ 

దార్కాష్రసముకనన్ మధురము. 

మలాకీ 1:2 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నేను మీయెడల పేర్మ చూపియునాన్ను, అయితే 

మీరు ఏ విషయమందు నీవు మాయెడల పేర్మ చూపితివందురు. ఏశావు యాకోబునకు అనన్ కాడా? 

అయితే నేను యాకోబును పేర్మించితిని; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

వచనము 28 

ఆకాశపుమంచును భూసారమును విసాత్రమైన ధానయ్మును దార్కాష్రసమును దేవుడు నీ కనుగర్హించు 

గాక  

దివ్తీయోపదేశకాండము 11:11 => మీరు నది దాటి సావ్ధీనపరచుకొనుటకు వెళుల్చునన్ దేశము 

కొండలు లోయలు గల దేశము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 11:12 => అది ఆకాశవరష్జలము తార్గును. అది నీ దేవుడైన యెహోవా 

లక్షయ్పెటుట్ దేశము. నీ దేవుడైన యెహోవా కనున్లు సంవతస్రాది మొదలుకొని సంవతస్రాంతమువరకు 

ఎలల్పుప్డు దానిమీద ఉండును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:2 => నా ఉపదేశము వానవలె కురియును నా వాకయ్ము మంచువలెను 

లేతగడిడ్మీద పడు చినుకులవలెను పచిచ్కమీద కురియు వరష్మువలెను ఉండును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:13 => యోసేపునుగూరిచ్ యిటల్నెను ఆకాశ పరమారథ్ములవలన 

మంచువలన కిర్ంద కుర్ంగియునన్ అగాధ జలములవలన 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 33:28 => ఇశార్యేలు నిరభ్యముగా నివసించును యాకోబు ఊట 

పర్తేయ్కింపబడును అతడు ధానయ్ దార్కాష్రసములు గల దేశములో నుండును అతనిపై ఆకాశము 

మంచును కురిపించును.  

2 సమూయేలు 1:21 => గిలోబ్వ పరవ్తములారా మీమీద మంచైనను వరష్మైనను పర్థమ 

ఫలారప్ణకు తగిన పైరుగల చేలైనను లేకపోవును గాక. బలాఢుయ్ల డాళుల్ అవమానముగ 

పారవేయబడెను. తైలముచేత అభిషేకింపబడని వారిదైనటుట్1సౌలు డాలును పారవేయబడెను. 

1 రాజులు 17:1 => అంతట గిలాదు కాపురసుథ్ల సంబంధియును తిషీబ్యుడునైన ఏలీయా 

అహాబునొదద్కు వచిచ్ ఎవని సనిన్ధిని నేను నిలువబడియునాన్నో, ఇశార్యేలు దేవుడైన ఆ యెహోవా 

జీవముతోడు నా మాట పర్కారము గాక, యీ సంవతస్రములలో మంచైనను వరష్మైనను పడదని 

పర్కటించెను. 

కీరత్నలు 65:9 => నీవు భూమిని దరిశ్ంచి దాని తడుపుచునాన్వు దానికి మహదైశవ్రయ్ము 

కలుగజేయుచునాన్వు దేవుని నది నీళల్తో నిండియునన్ది నీవు భూమిని అటుల్ సిదధ్పరచిన తరువాత 

వారికి ధానయ్ము దయచేయుచునాన్వు.  

కీరత్నలు 65:10 => దాని దుకుక్లను విసాత్రమైన నీళల్తో తడిపి దాని గనిమలను చదును 

చేయుచునాన్వు. వాన జలుల్లచేత దానిని పదునుచేయుచునాన్వు అది మొలకెతత్గా నీవు దాని 

నాశీరవ్దించుచునాన్వు.  

కీరత్నలు 65:11 => సంవతస్రమును నీ దయాకిరీటము ధరింపజేసియునాన్వు నీ జాడలు సారము 

వెదజలుల్చునన్వి. 

కీరత్నలు 65:12 => అడవి బీడులు సారము చిలకరించుచునన్వి కొండలు ఆనందమును నడికటుట్గా 

ధరించుకొనియునన్వి. 

కీరత్నలు 65:13 => పచిచ్కపటుల్ మందలను వసత్రమువలె ధరించియునన్వి. లోయలు ససయ్ములతో 

కపప్బడియునన్వి అనిన్యు సంతోషధవ్ని చేయుచునన్వి అనిన్యు గానము చేయుచునన్వి. 

కీరత్నలు 133:3 => సీయోను కొండలమీదికి దిగివచుచ్ హెరోమ్ను మంచువలె నుండును. 

ఆశీరావ్దమును శాశవ్త జీవమును అచచ్ట నుండవలెనని యెహోవా సెలవిచిచ్యునాన్డు. 
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యెషయా 45:8 => ఆకాశమండలము నీతిని కురిపించునటుల్ అంతరిక్షమా, మహావరష్ము 

వరిష్ంచుము భూమి నెరలువిడిచి రక్షణ ఫలించునటుల్ భూమి నీతిని మొలిపించును గాక యెహోవానగు 

నేను దాని కలుగజేసియునాన్ను.  

యిరిమ్యా 14:22 => జనముల వయ్రథ్ దేవతలలో వరష్ము కురిపింపగలవారునాన్రా? ఆకాశము 

వాననియయ్గలదా? మా దేవుడవైన యెహోవా, నీవే గదా దాని చేయుచునాన్వు? నీవే యీ 

కిర్యలనిన్యు చేయుచునాన్వు; నీకొరకే మేము కనిపెటుట్చునాన్ము. 

హోషేయ 14:5 => చెటుట్నకు మంచు ఉనన్టుల్ నేనతనికుందును, తామరపుషప్ము పెరుగునటుల్ 

అతడు అభివృదిధ్నొందును, లెబానోను పరవ్తము దాని వేళుల్ తనున్నటుల్ వారు తమ వేళుల్ తనున్దురు. 

హోషేయ 14:6 => అతని కొమమ్లు విశాలముగా పెరుగును, ఒలీవచెటుట్నకు కలిగినంత 

సౌందరయ్ము అతనికి కలుగును, లెబానోనుకునన్ంత సువాసన అతనికుండును. 

హోషేయ 14:7 => అతని నీడయందు నివసించువారు మరలివతుత్రు. ధానయ్మువలె వారు తిరిగి 

మొలుతురు దార్క్షచెటుట్వలె వారు వికసింతురు. లెబానోను దార్క్షరసము వాసనవలె వారు 

పరిమళింతురు. 

మీకా 5:7 => యాకోబు సంతతిలో శేషించినవారు యెహోవా కురిపించు మంచువలెను, 

మనుషయ్పర్యతన్ము లేకుండను నరుల యోచన లేకుండను గడిడ్మీద పడు వరష్మువలెను ఆ యా 

జనముల మధయ్ను నుందురు. 

హెబీర్యులకు 11:20 => విశావ్సమునుబటిట్ ఇసాస్కు జరుగబోవు సంగతుల విషయమై యాకోబును 

ఏశావును ఆశీరవ్దించెను. 

ఆదికాండము 27:39 => నీ నివాసము భూసారము లేకయు పైనుండిపడు ఆకాశపు మంచు లేకయు 

నుండును.  

ఆదికాండము 45:18 => మీ తండిర్ని మీ యింటివారిని వెంటబెటుట్కొని నాయొదద్కు రండి; ఐగుపుత్ 

దేశమందలి మంచి వసుత్వులను మీకెచెచ్దను, ఈ దేశముయొకక్ సారమును మీరు అనుభవించెదరు. 

ఆదికాండము 49:20 => ఆషేరు నొదద్ శేర్షఠ్మైన ఆహారము కలదు రాజులకు తగిన మధుర 

పదారథ్ములను అతడిచుచ్ను. 
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సంఖాయ్కాండము 13:20 => దానిలో చెటుల్నన్వో లేవో కనిపెటట్వలెను. మరియు మీరు ఆ దేశపు 

పండల్లో కొనిన్ తీసికొనిరండని చెపెప్ను. అది దార్క్షల పర్థమ పకవ్కాలము 

కీరత్నలు 36:8 => నీ మందిరముయొకక్ సమృదిధ్వలన వారు సంతృపిత్ నొందుచునాన్రు. నీ ఆనంద 

పర్వాహములోనిది నీవు వారికి తార్గించుచునాన్వు.  

రోమీయులకు 11:17 => అయితే కొమమ్లలో కొనిన్ విరిచివేయబడి, అడవి ఒలీవ కొమమ్వైయునన్ 

నీవు వాటిమధయ్న అంటుకటట్బడి, ఒలీవచెటుట్యొకక్ సారవంతమైన వేరులో వాటితో కలిసి 

పాలుపొందినయెడల, ఆ కొమమ్లపైన  

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:13 => ఆయన నినున్ పేర్మించి ఆశీరవ్దించి అభివృదిధ్చేసి, నీకిచెచ్దనని 

నీ పితరులతో పర్మాణముచేసిన దేశములో నీ గరభ్ఫలమును, నీ భూఫలమైన నీ ససయ్మును, నీ 

దార్కాష్రసమును, నీ నూనెను, నీ పశువుల మందలను, నీ గొఱ ఱ్ల మందలను, మేకల మందలను 

దీవించును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:7 => నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ మంచి దేశములో పర్వేశపెటుట్ను. అది 

నీటి వాగులును, లోయలలో నుండియు కొండలలో నుండియు పారు ఊటలును అగాధ జలములును 

గల దేశము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:8 => అది గోధుమలు యవలు దార్క్షచెటుల్ అంజూరపుచెటుల్ 

దానిమమ్పండుల్ను గల దేశము, ఒలీవ నూనెయు తేనెయు గల దేశము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:9 => కరవు అనుకొనకుండ నీవు ఆహారము తిను దేశము; అందులో 

నీకు ఏ లోపముండదు. అది యినుపరాళుల్ గల దేశము; దాని కొండలలో నీవు రాగి తర్వివ్ 

తీయవచుచ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:28 => ఇశార్యేలు నిరభ్యముగా నివసించును యాకోబు ఊట 

పర్తేయ్కింపబడును అతడు ధానయ్ దార్కాష్రసములు గల దేశములో నుండును అతనిపై ఆకాశము 

మంచును కురిపించును.  

యెహోషువ 5:6 => యెహోవా మనకు ఏ దేశమును ఇచెచ్దనని వారి పితరులతో పర్మాణము 

చేసెనో, పాలు తేనెలు పర్వహించు ఆ దేశమును తాను వారికి చూపింపనని యెహోవా పర్మాణము 
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చేసియుండెను గనుక ఐగుపుత్లోనుండి వచిచ్న ఆ యోధులందరు యెహోవా మాట వినకపోయినందున 

వారు నశించువరకు ఇశార్యేలీయులు నలువది సంవతస్రములు అరణయ్ములో సంచరించుచు వచిచ్రి. 

1 రాజులు 5:11 => సొలొమోను హీరామునకును అతని యింటివారి సంరక్షణకును ఆహారముగా 

రెండులక్షల తూముల గోధుమలను మూడువేల ఎనిమిదివందల పళల్ సవ్చఛ్మైన నూనెను పంపించెను. 

ఈ పర్కారము సొలొమోను పర్తి సంవతస్రము హీరామునకు ఇచుచ్చువచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 2:10 => మార్నులు కొటుట్ మీ పనివారికి నాలుగువందల గరిసెల దంచిన 

గోధుమలను ఎనిమిదివందల పుటల్ యవలను నూట నలువదిపుటల్ దార్కాష్రసమును నూట నలువదిపుటల్ 

నూనెను ఇచెచ్దను. 

కీరత్నలు 65:9 => నీవు భూమిని దరిశ్ంచి దాని తడుపుచునాన్వు దానికి మహదైశవ్రయ్ము 

కలుగజేయుచునాన్వు దేవుని నది నీళల్తో నిండియునన్ది నీవు భూమిని అటుల్ సిదధ్పరచిన తరువాత 

వారికి ధానయ్ము దయచేయుచునాన్వు.  

కీరత్నలు 65:13 => పచిచ్కపటుల్ మందలను వసత్రమువలె ధరించియునన్వి. లోయలు ససయ్ములతో 

కపప్బడియునన్వి అనిన్యు సంతోషధవ్ని చేయుచునన్వి అనిన్యు గానము చేయుచునన్వి. 

కీరత్నలు 104:15 => అందుమూలమున భూమిలోనుండి ఆహారమును నరుల హృదయమును 

సంతోషపెటుట్ దార్కాష్రసమును వారి మొగములకు మెరుగునిచుచ్ తైలమును నరుల హృదయమును 

బలపరచు ఆహారమును ఆయన పుటిట్ంచుచునాన్డు  

యోవేలు 2:19 => మరియు యెహోవా తన జనులకు ఉతత్రమిచిచ్ చెపిప్నదేమనగా ఇకను 

అనయ్జనులలో మిముమ్ను అవమానాసప్దముగా చేయక, మీరు తృపిత్నొందునంతగా నేను ధానయ్మును 

కొర్తత్ దార్కాష్రసమును తైలమును మీకు పంపించెదను 

జెకరాయ్ 9:17 => వారు ఎంతో కేష్మముగా ఉనాన్రు, ఎంతో సొగసుగా ఉనాన్రు; ధానయ్ముచేత 

యౌవనులును కొర్తత్ దార్కాష్రసముచేత యౌవన సతరీలును వృదిధ్నొందుదురు. 

ఆదికాండము 22:17 => నేను నినున్ ఆశీరవ్దించి ఆకాశ నక్షతర్ములవలెను సముదర్తీరమందలి 

యిసుకవలెను నీ సంతానమును నిశచ్యముగా విసత్రింపచేసెదను; నీ సంతతివారు తమ శతుర్వుల 

గవిని సావ్ధీనపరచుకొందురు. 
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ఆదికాండము 27:37 => అందుకు ఇసాస్కు ఇదిగో అతని నీకు ఏలికనుగా నియమించి అతని 

బంధుజనులందరిని అతనికి దాసులుగా ఇచిచ్తిని; ధానయ్మును దార్కాష్రసమును ఇచిచ్ అతని 

పోషించితిని గనుక నా కుమారుడా, నీకేమి చేయగలననిఏశావుతో పర్తుయ్తత్రమియయ్గా 

ఆదికాండము 32:29 => అపుప్డు యాకోబు నీ పేరు దయచేసి తెలుపుమనెను. అందుకాయననీవు 

ఎందునిమితత్ము నా పేరు అడిగితివని చెపిప్ అకక్డ అతని నాశీరవ్దించెను. 

ఆదికాండము 48:9 => యోసేపు వీరు నా కుమారులు, వీరిని ఈ దేశమందు దేవుడు నా 

కనుగర్హించెనని తన తండిర్తో చెపెప్ను. అందుకతడు నేను వారిని దీవించుటకు నా దగగ్రకు వారిని 

తీసికొని రమమ్నెను. 

నిరగ్మకాండము 21:2 => నీవు హెబీర్యుడైన దాసుని కొనినయెడల వాడు ఆరు సంవతస్రములు 

దాసుడైయుండి యేడవ సంవతస్రమున ఏమియు ఇయయ్కయే నినున్ విడిచి సవ్తంతుర్డగును. 

యోబు 38:28 => వరష్మునకు తండిర్ యునాన్డా? మంచు బిందువులను పుటిట్ంచువాడెవడు? 

సామెతలు 3:20 => ఆయన తెలివివలన అగాధజలములు పర్వహించుచునన్వి మేఘములనుండి 

మంచుబిందువులు కురియుచునన్వి. 

జెకరాయ్ 8:12 => సమాధాన సూచకమైన దార్క్షచెటుల్ ఫలమిచుచ్ను, భూమి పండును, 

ఆకాశమునుండి మంచు కురియును, ఈ జనులలో శేషించినవారికి వీటిననిన్టిని నేను సావ్సథ్య్ముగా 

ఇతుత్ను; ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్. 

వచనము 29 

జనములు నీకు దాసులగుదురు జనములు నీకు సాగిలపడుదురు నీ బంధుజనులకు నీవు ఏలికవై 

యుండుము నీ తలిల్ పుతుర్లు నీకు సాగిలపడుదురు నినున్ శపించువారు శపింపబడుదురు నినున్ 

దీవించువారు దీవింపబడుదురు గాక 

ఆదికాండము 9:25 => కనాను శపింపబడినవాడై తన సహోదరులకు దాసాను దాసుడగును అనెను. 

ఆదికాండము 9:26 => మరియు అతడు షేము దేవుడైన యెహోవా సుత్తింపబడును గాక కనాను 

అతనికి దాసుడగును.  
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ఆదికాండము 22:17 => నేను నినున్ ఆశీరవ్దించి ఆకాశ నక్షతర్ములవలెను సముదర్తీరమందలి 

యిసుకవలెను నీ సంతానమును నిశచ్యముగా విసత్రింపచేసెదను; నీ సంతతివారు తమ శతుర్వుల 

గవిని సావ్ధీనపరచుకొందురు. 

ఆదికాండము 22:18 => మరియు నీవు నా మాట వినినందున భూలోకములోని జనములనిన్యు నీ 

సంతానమువలన ఆశీరవ్దించబడును నాతోడని పర్మాణము చేసియునాన్నని యెహోవా 

సెలవిచెచ్ననెను. 

ఆదికాండము 49:8 => యూదా, నీ సహోదరులు నినున్ సుత్తించెదరు నీ చెయియ్ నీ శతుర్వుల 

మెడమీద ఉండును నీ తండిర్ కుమారులు నీ యెదుట సాగిలపడుదురు.  

ఆదికాండము 49:9 => యూదా కొదమ సింహము నా కుమారుడా, నీవు పటిట్నదాని తిని వచిచ్తివి 

సింహమువలెను గరిజ్ంచు ఆడు సింహమువలెను అతడు కాళుల్ ముడుచుకొని పండుకొనెను అతని 

లేపువాడెవడు? 

ఆదికాండము 49:10 => షిలోహు వచుచ్వరకు యూదాయొదద్నుండి దండము తొలగదు అతని కాళల్ 

మధయ్నుండి రాజదండము తొలగదు పర్జలు అతనికి విధేయులై యుందురు.  

2 సమూయేలు 8:1 => దావీదు ఫిలిషీత్యులను ఓడించి లోపరచుకొని వారి వశములోనుండి 

మెతెగమామ్ను పటుట్కొనెను. 

2 సమూయేలు 8:2 => మరియు అతడు మోయాబీయులను ఓడించి, (పటుట్బడిన వారిని) 

నేలపొడుగున పండజేసి, తాడుతో కొలిచి రెండు తాడుల పొడుగుననునన్వారు చావవలెననియు, 

ఒకతాడు పొడుగుననునన్వారు బర్తుకవచుచ్ననియు నిరణ్యించెను. అంతట మోయాబీయులు 

దావీదునకు దాసులై కపప్ము చెలిల్ంచుచుండిరి. 

2 సమూయేలు 8:3 => సోబా రాజును రెహోబు కుమారుడునగు హదదెజరు యూఫర్టీసు నదివరకు 

తన రాజయ్మును వాయ్పింపజేయవలెనని బయలుదేరగా దావీదు అతని నోడించి 

2 సమూయేలు 8:4 => అతనియొదద్నుండి వెయియ్నిన్ యేడు వందలమంది గుఱ ఱ్పు రౌతులను 

ఇరువది వేల కాలబ్లమును పటుట్కొని, వారి గుఱ ఱ్ములలో నూటిని ఉంచుకొని, మిగిలినవాటికి 

చీలమండ నరములను తెగవేయించెను. 

Page  of 1858 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

2 సమూయేలు 8:5 => మరియు దమసుక్లోనునన్ సిరియనులు సోబా రాజగు హదదెజెరునకు 

సహాయము చేయరాగా దావీదు సిరియనులలో ఇరువదిరెండు వేలమందిని ఓడించి 

2 సమూయేలు 8:6 => దమసుక్ వశముననునన్ సిరియదేశమందు దండును ఉంచగా, సిరియనులు 

దావీదునకు దాసులై కపప్ము చెలిల్ంచుచుండిరి. దావీదు ఎకక్డికి పోయినను యెహోవా అతనిని 

కాపాడుచుండెను. 

2 సమూయేలు 8:7 => హదదెజెరు సేవకులకునన్ బంగారు డాళుల్ దావీదు పటుట్కొని 

యెరూషలేమునకు తీసికొనివచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 8:8 => మరియు బెతహు బేరోతై అను హదదెజెరు పటట్ణములలో దావీదు రాజు 

విసాత్రమైన యితత్డిని పటుట్కొనెను.  

2 సమూయేలు 8:9 => దావీదు హదదెజెరు దండు అంతయు ఓడించిన సమాచారము హమాతు 

రాజైన తోయికి వినబడెను. 

2 సమూయేలు 8:10 => హదదె జెరునకును తోయికిని యుదధ్ములు జరుగుచుండెను గనుక దావీదు 

హదదెజెరుతో యుదధ్ము చేసి అతనిని ఓడించియుండుట తోయి విని, తన కుమారుడగు యోరాము 

చేతికి వెండి బంగారు ఇతత్డి వసుత్వులను కానుకలుగా అపప్గించి కుశల పర్శన్లడిగి దావీదుతోకూడ 

సంతోషించుటకై అతనిని దావీదు నొదద్కు పంపెను. 

2 సమూయేలు 8:11 => రాజైన దావీదు తాను జయించిన జనములయొదద్ పటుట్కొనిన వెండి 

బంగారములతో వీటినిచేరిచ్ యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంచెను. 

2 సమూయేలు 8:12 => వాటిని అతడు సిరియనుల యొదద్నుండియు మోయాబీయుల 

యొదద్నుండియు అమోమ్నీయుల యొదద్నుండియు ఫిలిషీత్యుల యొదద్నుండియు అమాలేకీయుల 

యొదద్నుండియు రెహోబు కుమారుడగు హదదెజెరు అను సోబా రాజునొదద్నుండియు 

పటుట్కొనియుండెను. 

2 సమూయేలు 8:13 => దావీదు ఉపుప్ లోయలో సిరియనులగు పదునెనిమిది వేలమందిని హతము 

చేసి తిరిగిరాగా అతని పేరు పర్సిదధ్మాయెను. 
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2 సమూయేలు 8:14 => మరియు ఎదోము దేశమందు అతడు దండునుంచెను. ఎదోమీయులు 

దావీదునకు దాసులు కాగా ఎదోము దేశమంతట అతడు కావలిదండుంచెను; దావీదు ఎకక్డికి 

పోయినను యెహోవా అతనిని కాపాడుచుండెను. 

2 సమూయేలు 8:15 => దావీదు ఇశార్యేలీయులందరిమీద రాజై తన జనులనందరిని నీతి 

నాయ్యములనుబటిట్ యేలుచుండెను. 

2 సమూయేలు 8:16 => సెరూయా కుమారుడగు యోవాబు సైనయ్మునకు అధిపతియై యుండెను. 

అహీలూదు కుమారుడగు యెహోషాపాతు రాజయ్పు దసాత్వేజులమీద నుండెను. 

2 సమూయేలు 8:17 => అహీటూబు కుమారుడగు సాదోకును అబాయ్తారు కుమారుడగు 

అహీమెలెకును యాజకులు; శెరాయా లేఖికుడు; 

2 సమూయేలు 8:18 => యెహోయాదా కుమారుడగు బెనాయా కెరేతీయులకును పెలేతీయులకును 

అధిపతి; దావీదు కుమారులు సభా ముఖుయ్లు. 

2 సమూయేలు 10:1 => పిమమ్ట అమోమ్ను రాజు మృతినొందగా అతని కుమారుడగు హానూను 

అతని రాజయ్ము నేలుచుండెను. 

2 సమూయేలు 10:2 => దావీదు హానూను తండిర్యైన నాహాషు నాకు చేసిన ఉపకారమునకు నేను 

హానూనునకు పర్తుయ్పకారము చేతుననుకొని, అతని తండిర్ నిమితత్ము అతని నోదారుచ్టకై తన 

సేవకులచేత సమాచారము పంపించెను. దావీదు సేవకులు అమోమ్నీయుల దేశములోనికి రాగా 

2 సమూయేలు 10:3 => అమోమ్నీయుల ఘనులు తమ రాజగు హానూనుతో ఈలాగు మనవిచేసిరి నీ 

తండిర్ని సనామ్నించుటకే దావీదు నీయొదద్కు ఓదారుచ్వారిని పంపెనని నీవనుకొనుచునాన్వా? ఈ 

పటట్ణమును నాశము చేయవలెనని దాని శోధించుటకై వారిని అతడు వేగు నిమితత్మే 

పంపించియునాన్డని నీకు తోచలేదా? 

2 సమూయేలు 10:4 => అంతట హానూను దావీదు పంపించిన సేవకులను పటుట్కొని, సగము 

గడ డ్ము గొరిగించి, వారు తొడుగుకొనిన బటట్లను నడిమికి పిఱ ఱ్లమటుట్కు కతిత్రించి వారిని 

వెళల్గొటెట్ను. 
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2 సమూయేలు 10:5 => ఈ సంగతి దావీదునకు వినబడినపుప్డు, ఆ మనుషుయ్లు బహు 

సిగుగ్నొందిరని వారిని ఎదురొక్నుటకై మనుషుయ్లను పంపించి మీ గడ డ్ములు పెరుగువరకు యెరికో 

పటట్ణమందు ఆగి అటు తరువాత రండని వారితో చెపుప్డనెను. 

2 సమూయేలు 10:6 => దావీదు దృషిట్కి మనలను మనము హేయపరచుకొంటిమని అమోమ్నీయులు 

గర్హించి దూతలను పంపి, బేతెర్హోబుతోను అరాము సోబాతోను చేరిన సిరియనులలోనుండి 

యిరువదివేల మంది కాలబ్లమును, మయకా రాజు నొదద్నుండి వెయియ్మంది బంటులను, 

టోబులోనుండి పండెర్ండు వేలమంది బంటులను జీతమునకు పిలిపించుకొనిరి. 

2 సమూయేలు 10:7 => దావీదు ఈ సంగతి విని, యోవాబును శూరుల దండంతటిని పంపెను. 

2 సమూయేలు 10:8 => అమోమ్నీయులు బయలుదేరి గుమమ్మునకెదురుగా యుదధ్పంకుత్లు తీరిచ్రి. 

సోబా సిరియనులును రెహోబు సిరియనులును మయకావారును టోబువారును విడిగా పొలములో 

నిలిచిరి. 

2 సమూయేలు 10:9 => యోవాబు తనకు వెనుకను ముందును వారు యుదధ్పంకుత్లు 

తీరిచ్యుండుట చూచి, ఇశార్యేలీయులలో బలాఢుయ్లను ఏరప్రచి పంకుత్లు తీరిచ్ సిరియనులను 

ఎదురొక్నబోయెను. 

2 సమూయేలు 10:10 => అమోమ్నీయులను ఎదురొక్నుటకై మిగిలినవారిని తన సహోదరుడగు 

2 సమూయేలు 10:11 => అబీషైకి అపప్గించి సిరియనుల బలము నాకు మించినయెడల నీవు ననున్ 

ఆదుకొనవలెను, అమోమ్నీయుల బలము నీకు మించినయెడల నేను వచిచ్ నినున్ ఆదుకొందునని చెపిప్ 

అమోమ్నీయులను ఎదురొక్నుటకై తనవారిని వూయ్హపరచెను. 

2 సమూయేలు 10:12 => అపుప్డు ధైరయ్ము తెచుచ్కొముమ్, మన జనులను మన దేవుని 

పటట్ణములను తలంచుకొని ధైరయ్ము తెచుచ్కొందము, తన దృషిట్కి ఏది యనుకూలమో యెహోవా 

దానిని చేయును గాక అని అబీషైతో చెపిప్ 

2 సమూయేలు 10:13 => యోవాబును అతనితోకూడ నునన్వారును సిరియనులతో యుదధ్ము 

చేయ బయలుదేరగానే వారు అతని యెదుట నిలువజాలక పారిపోయిరి. 
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2 సమూయేలు 10:14 => సిరియనులు పారిపోవుట అమోమ్నీయులు చూచి వారును అబీషై యెదుట 

నిలువలేక పారిపోయి పటట్ణములో చొరబడగా, యోవాబు అమోమ్నీయులను విడిచి యెరూషలేమునకు 

వచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 10:15 => అయితే సిరియనులు తాము ఇశార్యేలీయుల చేతిలో ఓడిపోతిమని 

తెలిసికొని గుంపుకూడిరి. 

2 సమూయేలు 10:16 => హదదెజరు నదియవతలనునన్ సిరియనులను పిలువనంపగా వారు 

హేలామునకు వచిచ్రి. 

2 సమూయేలు 10:17 => హదదెజరు సైనాయ్ధిపతియగు షోబకు వీరికి అధిపతిగా ఉండెను. 

దావీదునకు ఈ వారత్ వినబడినపుప్డు అతడు ఇశార్యేలీయులనందరిని సమకూరిచ్ యొరాద్నునది దాటి 

హేలామునకు వచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 10:18 => సిరియనులు సనన్దుధ్లై దావీదును ఎదురొక్నవచిచ్ అతనితో యుదధ్ము 

కలిపి ఇశార్యేలీయుల యెదుట నిలువజాలక పారిపోగా, దావీదు సిరియనులలో ఏడు వందలమంది 

రథికులను నలువదివేల మంది గుఱ ఱ్పు రౌతులను హతము చేసెను. మరియు వారి సైనాయ్ధిపతియగు 

షోబకు దావీదు చేతిలో ఓడిపోయి అచచ్టనే చచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 10:19 => హదదెజరునకు సేవకులగు రాజులందరు తాము ఇశార్యేలీయుల 

యెదుట నిలువలేకుండ కొటట్బడియుండుట చూచి ఇశార్యేలీయులతో సమాధానపడి వారికి లోబడిరి. 

సిరియనులు భయాకార్ంతులై అమోమ్నీయులకు ఇక సహాయము చేయుట మానిరి. 

1 రాజులు 4:21 => నది (యూఫర్టీసు) మొదలుకొని ఐగుపుత్ సరిహదుద్వరకు ఈ మధయ్నునన్ 

రాజయ్ములనిన్టిమీదను ఫిలిషీత్యుల దేశమంతటిమీదను సొలొమోను పర్భుతవ్ము చేసెను. ఆ జనులు 

పనున్ చెలిల్ంచుచు సొలొమోను బర్దికిన దినములనిన్యు అతనికి సేవచేయుచు వచిచ్రి. 

కీరత్నలు 2:6 => నేను నా పరిశుదధ్ పరవ్తమైన సీయోను మీద నా రాజును ఆసీనునిగా చేసియునాన్ను 

కీరత్నలు 2:7 => కటట్డను నేను వివరించెదను యెహోవా నాకీలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు నా 

కుమారుడవు నేడు నినున్ కనియునాన్ను. 
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కీరత్నలు 2:8 => ననున్ అడుగుము, జనములను నీకు సావ్సథ్య్ముగాను భూమిని దిగంతములవరకు 

సొతుత్గాను ఇచెచ్దను. 

కీరత్నలు 2:9 => ఇనుపదండముతో నీవు వారిని నలుగగొటెట్దవు కుండను పగులగొటిట్నటుట్ వారిని 

ముకక్ చెకక్లుగా పగులగొటెట్దవు 

కీరత్నలు 72:8 => సముదర్మునుండి సముదర్మువరకు యూఫర్టీసునది మొదలుకొని 

భూదిగంతములవరకు అతడు రాజయ్ము చేయును. 

యెషయా 9:7 => ఇది మొదలుకొని మితిలేకుండ దానికి వృదిధ్యు కేష్మమును కలుగునటుల్ 

సరవ్కాలము దావీదు సింహాసనమును రాజయ్మును నియమించును నాయ్యమువలనను నీతివలనను 

రాజయ్మును సిథ్ ర ప రచుటకు అతడు సింహాసనాసీనుడై రాజయ్ ప రిపాలన చేయును . 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఆసకిత్కలిగి దీనిని నెరవేరుచ్ను.  

దానియేలు 2:44 => ఆ రాజుల కాలములలో పరలోకమందునన్ దేవుడు ఒక రాజయ్ము సాథ్పించును. 

దానికెనన్టికిని నాశనము కలుగదు, ఆ రాజయ్ము దాని పొందినవారికి గాక మరెవరికిని చెందదు; అది 

ముందు చెపిప్న రాజయ్ములనిన్టిని పగులగొటిట్ నిరూమ్లము చేయును గాని అది యుగములవరకు 

నిలుచును. 

దానియేలు 2:45 => చేతి సహాయము లేక పరవ్తమునుండి తియయ్బడిన ఆ రాయి యినుమును 

ఇతత్డిని మటిట్ని వెండిని బంగారమును పగులగొటట్గా తమరు చూచితిరే; యిందువలన మహా దేవుడు 

ముందు జరుగబోవు సంగతి రాజునకు తెలియజేసియునాన్డు; కల నిశచ్యము, దాని భావము 

నమమ్దగినది అని దానియేలు రాజుతో చెపెప్ను. 

పర్కటన 19:16 => రాజులకు రాజును పర్భువులకు పర్భువును అను నామము ఆయన వసత్రము 

మీదను తొడ మీదను వార్యబడియునన్ది. 

ఆదికాండము 27:37 => అందుకు ఇసాస్కు ఇదిగో అతని నీకు ఏలికనుగా నియమించి అతని 

బంధుజనులందరిని అతనికి దాసులుగా ఇచిచ్తిని; ధానయ్మును దార్కాష్రసమును ఇచిచ్ అతని 

పోషించితిని గనుక నా కుమారుడా, నీకేమి చేయగలననిఏశావుతో పర్తుయ్తత్రమియయ్గా 
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ఆదికాండము 25:22 => ఆమె గరభ్ములో శిశువులు ఒకనితోనొకడు పెనుగులాడిరి గనుక ఆమె 

ఈలాగైతే నేను బర్దుకుట యెందుకని అనుకొని యీ విషయమై యెహోవాను అడుగ వెళె ల్ను. అపుప్డు 

యెహోవా ఆమెతో నిటల్నెను 

ఆదికాండము 25:23 => రెండు జనములు నీ గరభ్ములో కలవు. రెండు జనపదములు నీ 

కడుపులోనుండి పర్తేయ్కముగా వచుచ్ను. ఒక జనపదము కంటె ఒక జనపదము బలిషట్మై యుండును. 

పెదద్వాడు చినన్వానికి దాసుడగును అనెను.  

ఆదికాండము 25:33 => యాకోబు నేడు నాతో పర్మాణము చేయుమనెను. అతడు యాకోబుతో 

పర్మాణము చేసి అతనికి జేయ్షఠ్తవ్మును అమిమ్వేయగా 

2 సమూయేలు 8:14 => మరియు ఎదోము దేశమందు అతడు దండునుంచెను. ఎదోమీయులు 

దావీదునకు దాసులు కాగా ఎదోము దేశమంతట అతడు కావలిదండుంచెను; దావీదు ఎకక్డికి 

పోయినను యెహోవా అతనిని కాపాడుచుండెను. 

1 రాజులు 11:15 => దావీదు ఎదోము దేశముమీద యుదధ్ము చేయుచుండగా, సైనాయ్ధిపతియైన 

యోవాబు చంపబడినవారిని పాతిపెటుట్టకు వెళి ల్యునన్పుప్డు ఎదోము దేశమందునన్ 

మగవారినందరిని హతము చేసెను. 

1 రాజులు 11:16 => ఎదోములోనునన్ మగవారినందరిని హతము చేయువరకు 

ఇశార్యేలీయులందరితో కూడ యోవాబు ఆరు నెలలు అచచ్ట నిలిచెను. 

1 రాజులు 22:47 => ఆ కాలమందు ఎదోము దేశమునకు రాజు లేకపోయెను; పర్ధానియైన 

యొకడు రాజయ్పాలనము చేయుచుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:2 => యూదా తన సహోదరులకంటె హెచిచ్నవాడాయెను, అతనినుండి 

పర్ముఖుడు బయలువెడలెను, అయినను జనమ్సావ్తంతర్య్ము యోసేపుదాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:11 => అంతట అమజాయ్ ధైరయ్ము తెచుచ్కొని తన జనులతో కూడ 

బయలుదేరి ఉపుప్పలల్పు సథ్లమునకు పోయి శేయీరువారిలో పదివేలమందిని హతము చేసెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 25:12 => పార్ణముతోనునన్ మరి పదివేలమందిని యూదావారు 

చెరపటుట్కొని, వారిని ఒక పేటుమీదికి తీసికొనిపోయి ఆ పేటుమీదనుండి వారిని పడవేయగా వారు 

తుతుత్నియలైపోయిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:13 => అయితే తనతోకూడ యుదధ్మునకు రావదద్ని అమజాయ్ తిరిగి 

పంపివేసిన సైనికులు షోమోర్ను మొదలుకొని బేత హోరోనువరకు ఉనన్ యూదాపటట్ణములమీద పడి 

వారిలో మూడు వేలమందిని హతముచేసి విసాత్రమైన కొలల్సొముమ్ పటుట్కొనిపోయిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:14 => అమజాయ్ ఎదోమీయులను ఓడించి తిరిగివచిచ్న తరువాత అతడు 

శేయీరువారి దేవతలను తీసికొనివచిచ్ తనకు దేవతలుగా నిలిపి వాటికి నమసక్రించి ధూపము 

వేసెను. 

కీరత్నలు 60:1 => దేవా, మముమ్ విడనాడియునాన్వు మముమ్ చెదరగొటిట్యునాన్వు నీవు కోపపడితివి 

మముమ్ మరల బాగుచేయుము. 

కీరత్నలు 60:2 => నీవు దేశమును కంపింపజేసియునాన్వు దానిని బదద్లుచేసియునాన్వు అది 

వణకుచునన్ది అది పడిపోయిన చోటులు బాగుచేయుము. 

కీరత్నలు 60:3 => నీ పర్జలకు నీవు కఠిన కారయ్ములు చేసితివి తూలునటుల్ చేయు మదయ్మును మాకు 

తార్గించితివి 

కీరత్నలు 60:4 => సతయ్ము నిమితత్ము ఎతిత్ పటుట్టకై నీయందు భయభకుత్లుగలవారికి నీవొక 

ధవ్జము నిచిచ్యునాన్వు.(సెలా.) 

కీరత్నలు 60:5 => నీ పిర్యులు విమోచింపబడునటుల్ నీ కుడిచేత ననున్ రకిష్ంచి నాకుతత్రమిముమ్ 

కీరత్నలు 60:6 => తన పరిశుదధ్తతోడని దేవుడు మాట యిచిచ్యునాన్డు నేను పర్హరిష్ంచెదను 

షెకెమును పంచిపెటెట్దను సుకోక్తు లోయను కొలిపించెదను.  

కీరత్నలు 60:7 => గిలాదు నాది మనషే ష్ నాది ఎఫార్యిము నాకు శిరసాత్ర్ణము యూదా నా 

రాజదండము. 

కీరత్నలు 60:8 => మోయాబు నేను కాళుల్ కడుగుకొను పళె ల్ము ఎదోముమీద నా చెపుప్ 

విసరివేయుదును ఫిలిషిత్యా, ననున్గూరిచ్ ఉతాస్హధవ్ని చేయుము.  
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కీరత్నలు 60:9 => కోటగల పటట్ణములోనికి ననెన్వడు తోడుకొనిపోవును? ఎదోములోనికి ననెన్వడు 

నడిపించును? 

కీరత్నలు 60:10 => దేవా, నీవు మముమ్ విడనాడియునాన్వు గదా? దేవా, మా సేనలతోకూడ నీవు 

బయలుదేరుట మానియునాన్వు గదా? 

కీరత్నలు 60:11 => మనుషుయ్ల సహాయము వయ్రథ్ము శతుర్వులను జయించుటకు మాకు సహాయము 

దయచేయుము. 

కీరత్నలు 60:12 => దేవునివలన మేము శూరకారయ్ములు జరిగించెదము మా శతుర్వులను 

అణగదొర్కుక్వాడు ఆయనే. 

కీరత్నలు 60:2 => నీవు దేశమును కంపింపజేసియునాన్వు దానిని బదద్లుచేసియునాన్వు అది 

వణకుచునన్ది అది పడిపోయిన చోటులు బాగుచేయుము. 

కీరత్నలు 60:3 => నీ పర్జలకు నీవు కఠిన కారయ్ములు చేసితివి తూలునటుల్ చేయు మదయ్మును మాకు 

తార్గించితివి 

కీరత్నలు 60:4 => సతయ్ము నిమితత్ము ఎతిత్ పటుట్టకై నీయందు భయభకుత్లుగలవారికి నీవొక 

ధవ్జము నిచిచ్యునాన్వు.(సెలా.) 

కీరత్నలు 60:5 => నీ పిర్యులు విమోచింపబడునటుల్ నీ కుడిచేత ననున్ రకిష్ంచి నాకుతత్రమిముమ్ 

కీరత్నలు 60:6 => తన పరిశుదధ్తతోడని దేవుడు మాట యిచిచ్యునాన్డు నేను పర్హరిష్ంచెదను 

షెకెమును పంచిపెటెట్దను సుకోక్తు లోయను కొలిపించెదను.  

కీరత్నలు 60:7 => గిలాదు నాది మనషే ష్ నాది ఎఫార్యిము నాకు శిరసాత్ర్ణము యూదా నా 

రాజదండము. 

కీరత్నలు 60:8 => మోయాబు నేను కాళుల్ కడుగుకొను పళె ల్ము ఎదోముమీద నా చెపుప్ 

విసరివేయుదును ఫిలిషిత్యా, ననున్గూరిచ్ ఉతాస్హధవ్ని చేయుము.  

కీరత్నలు 60:9 => కోటగల పటట్ణములోనికి ననెన్వడు తోడుకొనిపోవును? ఎదోములోనికి ననెన్వడు 

నడిపించును? 
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కీరత్నలు 60:10 => దేవా, నీవు మముమ్ విడనాడియునాన్వు గదా? దేవా, మా సేనలతోకూడ నీవు 

బయలుదేరుట మానియునాన్వు గదా? 

కీరత్నలు 60:11 => మనుషుయ్ల సహాయము వయ్రథ్ము శతుర్వులను జయించుటకు మాకు సహాయము 

దయచేయుము. 

కీరత్నలు 60:12 => దేవునివలన మేము శూరకారయ్ములు జరిగించెదము మా శతుర్వులను 

అణగదొర్కుక్వాడు ఆయనే. 

యెషయా 63:1 => రకత్వరణ్ వసత్రములు ధరించి ఎదోమునుండి వచుచ్చునన్ యితడెవడు? 

శోభితవసత్రము ధరించినవాడై గంభీరముగా నడచుచు బొసార్నుండి బలాతిశయముతో వచుచ్చునన్ 

యితడెవడు? నీతినిబటిట్ మాటలాడుచునన్ నేనే రకిష్ంచుటకు బలాఢుయ్డనైన నేనే.  

యెషయా 63:2 => నీ వసత్రము ఎఱ ఱ్గా ఉనన్దేమి? నీ బటట్లు దార్క్షగానుగను తొర్కుక్చుండువాని 

బటట్లవలె ఉనన్వేమి? 

యెషయా 63:3 => ఒంటరిగా దార్క్షగానుగను తొర్కిక్తిని, జనములలో ఎవడును నాతోకూడ 

ఉండలేదు కోపగించుకొని వారిని తొర్కిక్తిని రౌదర్ముచేత వారిని అణగదొర్కిక్తిని వారి రకత్ము నా 

వసత్రములమీద చిందినది, నా బటట్లనిన్యు డాగులే.  

యెషయా 63:4 => పగతీరుచ్కొను దినము నా మనసుస్నకు వచెచ్ను విముకిత్ చేయదగిన 

సంవతస్రము వచిచ్యుండెను 

యెషయా 63:5 => నేను చూచి ఆశచ్రయ్పడితిని సహాయము చేయువాడొకడును లేకపోయెను 

ఆదరించువాడెవడును లేకపోయెను కావున నా బాహువు నాకు సహాయము చేసెను నా ఉగర్త 

నాకాధారమాయెను.  

యెషయా 63:6 => కోపముగలిగి జనములను తొర్కిక్వేసితిని ఆగర్హపడి వారిని మతిత్లల్జేసితిని వారి 

రకత్మును నేల పోసివేసితిని.  

మలాకీ 1:2 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నేను మీయెడల పేర్మ చూపియునాన్ను, అయితే 

మీరు ఏ విషయమందు నీవు మాయెడల పేర్మ చూపితివందురు. ఏశావు యాకోబునకు అనన్ కాడా? 

అయితే నేను యాకోబును పేర్మించితిని; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 
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మలాకీ 1:3 => ఏశావును దేవ్షించి అతని పరవ్తములను పాడుచేసి అతని సావ్సథ్య్మును 

అరణయ్మందునన్ నకక్లపాలు చేసితిని. 

మలాకీ 1:4 => మనము నాశనమైతివిు, పాడైన మన సథ్లములను మరల కటుట్కొందము రండని 

ఎదోమీయులు అనుకొందురు; అయితే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

వారు కటుట్కొనన్ను నేను వాటిని కిర్ంద పడదోర్యుదును; లోకులు వారి దేశము భకిత్హీనుల 

పర్దేశమనియు, వారు యెహోవా నితయ్కోపాగిన్కి పాతుర్లనియు పేరు పెటుట్దురు. 

మలాకీ 1:5 => కనున్లార దానిని చూచి ఇశార్యేలీయుల సరిహదుద్లలో యెహోవా బహు ఘనుడుగా 

ఉనాన్డని మీరందురు.  

రోమీయులకు 9:12 => పిలల్లింక పుటిట్ మేలైనను కీడైనను చేయకముందే పెదద్వాడు చినన్వానికి 

దాసుడగును అని ఆమెతో చెపప్బడెను. 

ఆదికాండము 12:3 => నినున్ ఆశీరవ్దించు వారిని ఆశీరవ్దించెదను; నినున్ దూషించు వాని 

శపించెదను; భూమి యొకక్ సమసత్ వంశములు నీయందు ఆశీరవ్దించబడునని అబార్ముతో అనగా 

సంఖాయ్కాండము 22:11 => చితత్గించుము; ఒక జనము ఐగుపుత్నుండి బయలుదేరివచెచ్ను; వారు 

భూతలమును కపుప్చునాన్రు; నీవు ఇపుప్డేవచిచ్ నా నిమితత్ము వారిని శపింపుము; నేను వారితో 

యుదధ్ముచేసి వారిని తోలివేయుదునేమో అని వీరిచేత నాకు వరత్మానము పంపెను. 

సంఖాయ్కాండము 22:12 => అందుకు దేవుడు నీవు వారితో వెళల్కూడదు, ఆ పర్జలను 

శపింపకూడదు, వారు ఆశీరవ్దింపబడినవారు అని బిలాముతో చెపెప్ను. 

సంఖాయ్కాండము 23:8 => ఏమని శపింపగలను? దేవుడు శపింపలేదే ఏమని భయపెటట్గలను? 

దేవుడు భయపెటట్లేదే.  

సంఖాయ్కాండము 24:9 => సింహమువలెను ఆడు సింహమువలెను అతడు కుర్ంగి పండుకొనెను 

అతనిని లేపువాడెవడు? నినున్ దీవించువాడు దీవింపబడును నినున్ శపించువాడు శపింపబడును. 

జెఫనాయ్ 2:8 => మోయాబువారు చేసిన నిందయు, అమోమ్నువారు పలికిన దూషణ మాటలును నాకు 

వినబడెను; వారు నా జనుల సరిహదుద్లలో పర్వేశించి అతిశయపడి వారిని దూషించిరి. 
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జెఫనాయ్ 2:9 => నా జీవముతోడు మోయాబు దేశము సొదొమ పటట్ణమువలెను, అమోమ్ను దేశము 

గొమొఱాఱ్ పటట్ణమువలెను అగును. అవి ముండల్చెటల్కును ఉపుప్గోతులకును సాథ్నమై నితయ్ము పాడుగా 

ఉండును; నా జనులలో శేషించువారు ఆ దేశములను దోచుకొందురు; నా జనులలో శేషించువారు 

వాటిని సవ్తంతిర్ంచుకొందురు. కాబటిట్ ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన సైనయ్ములకు అధిపతియగు 

యెహోవా వాకుక్ ఇదే. 

మతత్యి 25:40 => అందుకు రాజు మికిక్లి అలుప్లైన యీ నా సహోదరులలో ఒకనికి మీరు చేసితిరి 

గనుక నాకు చేసితిరని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్నని వారితో అనును. 

మతత్యి 25:45 => అందుకాయన మికిక్లి అలుప్లైన వీరిలో ఒకనికైనను మీరు ఈలాగు చేయలేదు 

గనుక నాకు చేయలేదని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్నని వారితో అనును. 

ఆదికాండము 12:2 => నినున్ గొపప్ జనముగా చేసి నినున్ ఆశీరవ్దించి నీ నామమును గొపప్ 

చేయుదును, నీవు ఆశీరావ్దముగా నుందువు. 

ఆదికాండము 32:4 => మీరు నా పర్భువైన ఏశావుతో ఇంతవరకు నేను లాబానునొదద్ నివసించి 

యుంటిని;  

ఆదికాండము 32:29 => అపుప్డు యాకోబు నీ పేరు దయచేసి తెలుపుమనెను. అందుకాయననీవు 

ఎందునిమితత్ము నా పేరు అడిగితివని చెపిప్ అకక్డ అతని నాశీరవ్దించెను. 

ఆదికాండము 37:10 => అతడు తన తండిర్తోను తన సహోదరులతోను అది తెలియచెపిప్నపుప్డు 

అతని తండిర్ అతనితో నీవు కనిన యీ కల యేమిటి? నేను నీ తలిల్యు నీ సహోదరులును 

నిశచ్యముగా వచిచ్ నీకు సాషాట్ంగపడుదుమా అని అతని గదిద్ంచెను 

ఆదికాండము 42:10 => వారు లేదు పర్భువా, నీ దాసులమైన మేము ఆహారము కొనుటకే 

వచిచ్తివిు; 

ఆదికాండము 43:26 => యోసేపు ఇంటికి వచిచ్నపుప్డు వారు తమచేతులలోనునన్ కానుకను 

ఇంటిలోనికి తెచిచ్ అతనికిచిచ్, అతనికి నేలను సాగిలపడిరి. 
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ఆదికాండము 48:9 => యోసేపు వీరు నా కుమారులు, వీరిని ఈ దేశమందు దేవుడు నా 

కనుగర్హించెనని తన తండిర్తో చెపెప్ను. అందుకతడు నేను వారిని దీవించుటకు నా దగగ్రకు వారిని 

తీసికొని రమమ్నెను. 

ఆదికాండము 50:18 => మరియు అతని సహోదరులు పోయి అతని యెదుట సాగిలపడి ఇదిగో 

మేము నీకు దాసులమని చెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 22:6 => కాబటిట్ నీవు దయచేసి వచిచ్ నా నిమితత్ము ఈ జనమును శపించుము; 

వారు నాకంటె బలవంతులు; వారిని హతము చేయుటకు నేను బలమొందుదునేమో; అపుప్డు నేను ఈ 

దేశములోనుండి వారిని తోలివేయుదును; ఏలయనగా నీవు దీవించువాడు దీవింపబడుననియు 

శపించువాడు శపించబడుననియు నేనెరుగుదును. 

సంఖాయ్కాండము 24:18 => ఎదోమును శేయీరును ఇశార్యేలుకు శతుర్వులు వారు 

సావ్ధీనపరచబడుదురు ఇశార్యేలు పరాకర్మమొందును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:13 => యోసేపునుగూరిచ్ యిటల్నెను ఆకాశ పరమారథ్ములవలన 

మంచువలన కిర్ంద కుర్ంగియునన్ అగాధ జలములవలన 

1 సమూయేలు 17:43 => ఫిలిషీత్యుడు కఱ ఱ్ తీసికొని నీవు నా మీదికి వచుచ్చునాన్వే, నేను 

కుకక్నా? అని దావీదుతో చెపిప్ తన దేవతల పేరట దావీదును శపించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 18:13 => దావీదు ఎదోములో కావలి సైనయ్మును ఉంచెను, 

ఎదోమీయులందరును అతనికి సేవకులైరి, దావీదు పోయిన చోటల్నెలల్ యెహోవా అతని రకిష్ంచెను. 

యెహెజేక్లు 25:14 => నా జనులైన ఇశార్యేలీయులచేత ఎదోము వారిమీద నా పగ 

తీరుచ్కొందును, ఎదోమీయుల విషయమై నా కోపమునుబటిట్యు నా రౌదర్మునుబటిట్యు నేను 

ఆలోచించినదానిని వారు నెరవేరుచ్దురు, ఎదోమీయులు నా కోర్ధము తెలిసికొందురు; ఇదే యెహోవా 

వాకుక్.  

ఆమోసు 9:12 => పూరవ్పు రీతిగా దానిని మరల కటుట్దును; ఈలాగు జరిగించు యెహోవా వాకుక్ 

ఇదే. 
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వచనము 30 

ఇసాస్కు యాకోబును దీవించుటయైన తరువాత యాకోబు తన తండిర్యైన ఇసాస్కు ఎదుటనుండి 

బయలుదేరి వెళి ల్న తక్షణమే అతని సహోదరుడైన ఏశావు వేటాడి వచెచ్ను. 

ఆదికాండము 10:9 => అతడు యెహోవా యెదుట పరాకర్మముగల వేటగాడు. కాబటిట్ యెహోవా 

యెదుట పరాకర్మముగల వేటగాడైన నిమోర్దువలె అను లోకోకిత్ కలదు. 

వచనము 31 

అతడును రుచిగల భోజయ్ములను సిదధ్పరచి తన తండిర్యొదద్కు తెచిచ్ నా తండీర్ ననున్ దీవించునటుల్ 

లేచి నీ కుమారుడు వేటాడి తెచిచ్నదాని తినుమని తన తండిర్తోననెను. 

ఆదికాండము 27:4 => నేను చావక మునుపు నినున్ నేను ఆశీరవ్దించునటుల్ నాకిషట్మైన రుచిగల 

భోజయ్ములను సిదధ్పరచి నేను తినుటకై నాయొదద్కు తెమమ్ని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 25:28 => ఇసాస్కు ఏశావు తెచిచ్న వేటమాంసమును తినుచుండెను గనుక అతని 

పేర్మించెను; రిబాక్ యాకోబును పేర్మించెను. 

ఆదికాండము 27:14 => అతడు వెళి ల్ వాటిని తన తలిల్యొదద్కు తీసికొనివచెచ్ను. అతని తలిల్ అతని 

తండిర్ కిషట్మైన రుచిగల భోజయ్ములను సిదధ్పఱచెను. 

హెబీర్యులకు 12:17 => ఏశావు ఆ తరువాత ఆశీరావ్దము పొందగోరి కనీన్ళుల్ విడుచుచు 

దానికోసరము శర్దధ్తో వెదకినను, మారుమనసుస్పొంద నవకాశము దొరకక విసరిజ్ంపబడెనని 

మీరెరుగుదురు. 

వచనము 32 

అతని తండిర్యైన ఇసాస్కు నీవెవరవని అతని నడిగినపుప్డు అతడు నేను నీ కుమారుడను ఏశావు అను 

నీ జేయ్షఠ్కుమారుడననగా 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 33 
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ఇసాస్కు మికుక్టముగా గడగడ వణకుచు అటల్యితే వేటాడిన భోజయ్మును నాయొదద్కు 

తెచిచ్నవారెవరు? నీవు రాక మునుపు నేను వాటనిన్టిలో తిని అతనిని నిజముగా దీవించితిని, అతడు 

దీవింపబడినవాడే యనెను. 

యోబు 21:6 => నేను దాని మనసుస్నకు తెచుచ్కొనినయెడల నాకేమియు తోచకునన్ది నా 

శరీరమునకు వణకు పుటుట్చునన్ది. 

యోబు 37:1 => దీనినిబటిట్ నా హృదయము వణకుచునన్ది దాని సథ్లములోనుండి అది 

కదలింపబడుచునన్ది. 

కీరత్నలు 55:5 => దిగులును వణకును నాకు కలుగుచునన్వి మహా భయము ననున్ ముంచివేసెను. 

ఆదికాండము 27:25 => అంతట అతడు అది నాయొదద్కు తెముమ్; నేను నినున్ దీవించునటుల్ నా 

కుమారుడు వేటాడి తెచిచ్నది తిందుననెను; అతడు తెచిచ్నపుప్డు అతడు తినెను; దార్కాష్రసము తేగా 

అతడు తార్గెను. 

ఆదికాండము 28:3 => సరవ్శకిత్గల దేవుడు నినున్ ఆశీరవ్దించి నీవు అనేక జనములగునటుల్ నీకు 

సంతానాభివృదిధ్ కలుగజేసి నినున్ విసత్రింపజేసి నీవు పరవాసివైన దేశమును, అనగా దేవుడు 

అబార్హామునకిచిచ్న దేశమును నీవు సావ్సథ్య్ముగా చేసికొనునటుల్ 

ఆదికాండము 28:4 => ఆయన నీకు, అనగా నీకును నీతో కూడ నీ సంతానమునకును 

అబార్హామునకు అనుగర్హించిన ఆశీరావ్దమును దయచేయును గాక అని అతని దీవించి 

యోహాను 10:10 => దొంగ దొంగతనమును హతయ్ను నాశనమును చేయుటకు వచుచ్ను గాని 

మరిదేనికిని రాడు; గొఱ ఱ్లకు జీవము కలుగుటకును అది సమృధిధ్గా కలుగుటకును నేను వచిచ్తినని 

మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 10:28 => నేను వాటికి నితయ్జీవము నిచుచ్చునాన్ను గనుక అవి ఎనన్టికిని నశింపవు, 

ఎవడును వాటిని నాచేతిలోనుండి అపహరింపడు. 

యోహాను 10:29 => వాటిని నాకిచిచ్న నా తండిర్ అందరికంటె గొపప్వాడు గనుక నా 

తండిర్చేతిలోనుండి యెవడును వాటిని అపహరింపలేడు; 
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రోమీయులకు 5:20 => మరియు అపరాధము విసత్రించునటుల్ ధరమ్శాసత్రము పర్వేశించెను. అయినను 

పాపము మరణమును ఆధారము చేసికొని యేలాగు ఏలెనో, 

రోమీయులకు 5:21 => ఆలాగే నితయ్జీవము కలుగుటకై, నీతిదావ్రా కృపయు మన పర్భువైన 

యేసుకీర్సుత్ మూలముగా ఏలునిమితత్ము పాపమెకక్డ విసత్రించెనో అకక్డ కృప అపరిమితముగా 

విసత్రించెను. 

రోమీయులకు 11:29 => ఏలయనగా, దేవుడు తన కృపావరముల విషయములోను, పిలుపు 

విషయములోను పశాచ్తాత్ప పడడు. 

ఎఫెసీయులకు 1:3 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్ తండిర్యగు దేవుడు సుత్తింపబడును గాక. 

ఆయన కీర్సుత్నందు పరలోక విషయములలో ఆతమ్సంబంధమైన పర్తి ఆశీరావ్దమును 

మనకనుగర్హించెను. 

హెబీర్యులకు 11:20 => విశావ్సమునుబటిట్ ఇసాస్కు జరుగబోవు సంగతుల విషయమై యాకోబును 

ఏశావును ఆశీరవ్దించెను. 

ఆదికాండము 28:6 => ఇసాస్కు యాకోబును దీవించి, పదద్నరాములో పెండిల్చేసికొని వచుచ్టకై 

అతని నకక్డికి పంపెననియు, అతని దీవించినపుప్డు నీవు కనాను దేశపు కుమారెత్లలో ఎవరిని పెండిల్ 

చేసికొనవదద్ని అతనికి ఆజాఞ్పించెననియు 

ఆదికాండము 31:42 => నా తండిర్ దేవుడు, అబార్హాము దేవుడు, ఇసాస్కు భయపడిన దేవుడు నాకు 

తోడైయుండనియెడల నిశచ్యముగా నీవు ననున్ వటిట్చేతులతోనే పంపివేసి యుందువు. దేవుడు నా 

పర్యాసమును నాచేతుల కషట్మును చూచి, పోయిన రాతిర్ నినున్ గదిద్ంచెనని లాబానుతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 32:28 => అపుప్డు ఆయన నీవు దేవునితోను మనుషుయ్లతోను పోరాడి గెలిచితివి 

గనుక ఇకమీదట నీ పేరు ఇశార్యేలే గాని యాకోబు అనబడదని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 42:28 => అపుప్డతడు నా రూకలు తిరిగి యిచిచ్వేసినారు. ఇదిగో ఇవి నా గోనెలోనే 

ఉనన్వని తన సహోదరులతో చెపెప్ను. అంతట వారు గుండె చెదిరిపోయినవారై జడిసి ఇదేమిటి? 

దేవుడు మనకిటుల్ చేసెనని ఒకనితో ఒకడు చెపుప్కొనిరి 
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1 దినవృతాత్ంతములు 17:27 => ఇపుప్డు నీ దాసుని సంతతి నితయ్ము నీ సనిన్ధిని ఉండునటుల్గా 

దానిని ఆశీరవ్దింప ననుగర్హించియునాన్వు. యెహోవా, నీవు ఆశీరవ్ దించినయెడల అది ఎనన్టికిని 

ఆశీరవ్దింపబడి యుండును. ఇదియైన తరువాత దావీదు ఫిలిషీత్యులను జయించి, 

ఎసేత్రు 7:5 => అందుకు రాజైన అహషేవ్రోషు ఈ కారయ్ము చేయుటకు తన మనసుస్ 

ధృఢపరచుకొనన్వాడెవడు? వాడేడి? అని రాణియగు ఎసేత్రు నడుగగా 

మలాకీ 1:2 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నేను మీయెడల పేర్మ చూపియునాన్ను, అయితే 

మీరు ఏ విషయమందు నీవు మాయెడల పేర్మ చూపితివందురు. ఏశావు యాకోబునకు అనన్ కాడా? 

అయితే నేను యాకోబును పేర్మించితిని; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యోహాను 1:13 => వారు దేవునివలన పుటిట్నవారే గాని, రకత్మువలన నైనను శరీరేచఛ్వలన నైనను 

మానుషేచఛ్వలన నైనను పుటిట్నవారు కారు. 

వచనము 34 

ఏశావు తన తండిర్ మాటలు వినినపుప్డు దుఃఖాకార్ంతుడై పెదద్కేక వేసి ఓ నా తండీర్, ననున్ను 

దీవించుమని తన తండిర్తో చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 30:4 => ఇక ఏడుచ్టకు శకిత్లేక పోవునంత బిగగ్రగా ఏడిచ్రి.  

సామెతలు 1:24 => నేను పిలువగా మీరు వినకపోతిరి. నా చేయి చాపగా ఎవరును 

లక్షయ్పెటట్కపోయిరి 

సామెతలు 1:25 => నేను చెపిప్న బోధ యేమియు మీరు వినక తోర్సివేసితిరి నేను గదిద్ంపగా 

లోబడకపోతిరి. 

సామెతలు 1:26 => కాబటిట్ మీకు అపాయము కలుగునపుప్డు నేను నవెవ్దను మీకు భయము 

వచుచ్నపుప్డు నేను అపహాసయ్ము చేసెదను 

సామెతలు 1:27 => భయము మీమీదికి తుపానువలె వచుచ్నపుప్డు సుడిగాలి వచుచ్నటుల్ మీకు 

అపాయము కలుగునపుప్డు మీకు కషట్మును దుఃఖమును పార్పిత్ంచునపుప్డు నేను అపహాసయ్ము 

చేసెదను. 
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సామెతలు 1:28 => అపుప్డు వారు ననున్గూరిచ్ మొఱ ఱ్పెటెట్దరు గాని నేను పర్తుయ్తత్రమియయ్కుందును 

ననున్ శర్దధ్గా వెదకెదరు గాని వారికి నేను కనబడకుందును.  

సామెతలు 1:31 => కాబటిట్ వారు తమ పర్వరత్నకు తగిన ఫలము ననుభవించెదరు తమకు 

వెకక్సమగువరకు తమ ఆలోచనలను అనుసరించెదరు 

సామెతలు 19:3 => అటిట్వాడు హృదయమున యెహోవామీద కోపించును. 

లూకా 13:24 => ఆయన వారిని చూచి ఇరుకు దావ్రమున పర్వేశింప పోరాడుడి; అనేకులు 

పర్వేశింపజూతురు గాని వారివలన కాదని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 13:25 => ఇంటి యజమానుడు లేచి తలుపువేసిన తరువాత మీరు వెలుపల నిలిచి 

తలుపుతటిట్ అయాయ్, మాకు తలుపు తీయుమని చెపప్ నారంభించినపుప్డు 

లూకా 13:26 => ఆయన మీరెకక్డివారో మిముమ్ను ఎరుగనని ఉతత్రము మీతో చెపుప్ను. అందుకు 

మీరు నీ సముఖమందు మేము తిని తార్గుచుంటిమే; నీవు మా వీధులలో బోధించితివే అని 

చెపప్సాగుదురు. 

లూకా 13:27 => అపుప్డాయన మీరెకక్డివారో మిముమ్ను ఎరుగనని మీతో చెపుప్చునాన్ను; 

అకర్మము చేయు మీరందరు నాయొదద్నుండి తొలగిపొండని చెపుప్ను. 

లూకా 13:28 => అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులును సకల పర్వకత్లును దేవుని రాజయ్ములో 

ఉండుటయు, మీరు వెలుపలికి తోర్యబడుటయు, మీరు చూచునపుప్డు మీరు ఏడుచ్చు పండుల్ 

కొరుకుదురు.  

హెబీర్యులకు 12:17 => ఏశావు ఆ తరువాత ఆశీరావ్దము పొందగోరి కనీన్ళుల్ విడుచుచు 

దానికోసరము శర్దధ్తో వెదకినను, మారుమనసుస్పొంద నవకాశము దొరకక విసరిజ్ంపబడెనని 

మీరెరుగుదురు. 

ఆదికాండము 27:38 => ఏశావు నా తండీర్, నీయొదద్ ఒక దీవెనయే ఉనన్దా? నా తండీర్, ననున్, 

ననున్ కూడ దీవించుమని తన తండిర్తో చెపిప్ ఏశావు ఎలుగెతిత్ యేడవ్గా అతని తండిర్యైన ఇసాస్కు 

Page  of 1875 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

ఆదికాండము 48:9 => యోసేపు వీరు నా కుమారులు, వీరిని ఈ దేశమందు దేవుడు నా 

కనుగర్హించెనని తన తండిర్తో చెపెప్ను. అందుకతడు నేను వారిని దీవించుటకు నా దగగ్రకు వారిని 

తీసికొని రమమ్నెను. 

నిరగ్మకాండము 12:32 => మీరు చెపిప్నటుల్ మీ మందలను మీ పశువులను తీసికొనిపోవుడి; ననున్ 

దీవించుడని చెపెప్ను. 

ఎసేత్రు 4:1 => జరిగినదంతయు తెలియగానే మొరెద్కై తన బటట్లు చింపుకొని గోనెపటట్లు వేసికొని 

బూడిదె పోసికొని పటట్ణము మధయ్కు బయలువెళి ల్ మహా శోకముతో రోదనముచేసి 

యోబు 2:12 => వారు వచిచ్ దూరముగా నిలువబడి కనున్లెతిత్ చూచినపుప్డు, అతని పోలచ్లేక తమ 

వసత్రములను చింపుకొని ఆకాశము తటుట్ తలలమీద ధూళి చలుల్కొని యెలుగెతిత్ యేడిచ్రి. 

లూకా 8:52 => ఏడవ్వదుద్, ఆమె నిదిర్ంచుచునన్దే గాని చనిపోలేదని చపెప్ను. 

వచనము 35 

అతడు నీ సహోదరుడు కపటోపాయముతో వచిచ్ నీకు రావలసిన దీవెన తీసికొనిపోయెను. 

ఆదికాండము 27:19 => అందుకు యాకోబు నేను ఏశావు అను నీ జేయ్షఠ్కుమారుడను, నీవు నాతో 

చెపిప్న పర్కారము చేసియునాన్ను. నీవు ననున్ దీవించుటకై దయచేసి లేచి కూరుచ్ండి, నేను వేటాడి 

తెచిచ్నదానిని తినుమనెను 

ఆదికాండము 27:20 => అపుప్డు ఇసాస్కు నా కుమారుడా, ఇంత శీఘర్ముగా అది నీకెటుల్ దొరికెనని 

అడుగగా అతడు నీ దేవుడైన యెహోవా నా యెదుటికి దాని రపిప్ంచుటచేతనే అని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 27:21 => అపుప్డు ఇసాస్కు నా కుమారుడా, నీవు ఏశావను నా కుమారుడవో కావో 

నేను నినున్ తడవి చూచెదను దగగ్రకు రమమ్ని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 27:22 => యాకోబు తన తండిర్యైన ఇసాస్కు దగగ్రకు వచిచ్నపుప్డు అతడు అతని 

తడవిచూచి సవ్రము యాకోబు సవ్రము గానిచేతులు ఏశావుచేతులే అనెను. 

ఆదికాండము 27:23 => యాకోబుచేతులు అతని అనన్యైన ఏశావుచేతులవలె రోమము 

గలవైనందున ఇసాస్కు అతనిని గురుతు పటట్లేక అతనిని దీవించి 
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2 రాజులు 10:19 => కావున ఒకడైనను తపప్కుండ బయలు పర్వకత్లనందిరిని వాని భకుత్లనందరిని 

వారి యాజకులనందరిని నాయొదద్కు పిలువనంపించుడి; నేను బయలునకు గొపప్ బలి 

అరిప్ంపబోవుచునాన్ను గనుక రానివాడెవడో వాని బర్దుకనియయ్నని చెపెప్ను. అయితే బయలునకు 

మొర్కుక్వారిని నాశనము చేయుటకై అతడు ఈ పర్కారము కపటోపాయము చేసెను. 

యోబు 13:7 => దేవుని పక్షముగా మీరు అనాయ్య వాదన చేయుదురా? ఆయన పక్షముగా మీరు 

మోసములు పలుకుదురా? 

మలాకీ 2:10 => మనకందరికి తండిర్ యొకక్డే కాడా? ఒకక్ దేవుడే మనలను సృషిట్ంపలేదా? 

ఈలాగుండగా ఒకరియెడల ఒకరము దోర్హము చేయుచు, మన పితరులతో చేయబడిన నిబంధనను 

మనమెందుకు తృణీకరించుచునాన్ము? 

రోమీయులకు 3:7 => దేవునికి మహిమకలుగునటుల్ నా అసతయ్మువలన దేవుని సతయ్ము 

పర్బలినయెడల నేనికను పాపినైనటుట్ తీరుప్ పొందనేల? 

రోమీయులకు 3:8 => మేలు కలుగుటకు కీడు చేయుదమని మేము చెపుప్చునాన్మని, కొందరు 

మముమ్ను దూషించి చెపుప్ పర్కారము మేమెందుకు చెపప్రాదు? అటిట్వారికి కలుగు శికాష్విధి నాయ్యమే. 

2 కొరిందీయులకు 4:7 => అయినను ఆ బలాధికయ్ము మా మూలమైనది కాక దేవునిదై యుండునటుల్ 

మంటి ఘటములలో ఈ ఐశవ్రయ్ము మాకు కలదు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:6 => ఈ విషయమందెవడును అతికర్మించి తన సహోదరునికి మోసము 

చేయకుండవలెను; ఎందుకనగా మేము పూరవ్ము మీతో చెపిప్ సాక్షయ్మిచిచ్న పర్కారము పర్భువు 

వీటనిన్టి విషయమై పర్తిదండన చేయువాడు. 

ఆదికాండము 29:25 => ఉదయమందు ఆమెను లేయా అని యెరిగి అతడు లాబానుతో నీవు నాకు 

చేసిన పని యేమిటి? రాహేలు కోసమే గదా నీకు కొలువు చేసితిని? ఎందుకు ననున్ 

మోసపుచిచ్తివనెను. 

ఆదికాండము 36:1 => ఎదోమను ఏశావు వంశావళి ఇదే, 
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యెహోషువ 9:22 => మరియు యెహోషువ వారిని పిలిపించి యిటల్నెను మీరు మా మధయ్ను 

నివసించువారై యుండియు మేము మీకు బహు దూరముగా నునన్వారమని చెపిప్ మముమ్ నేల 

మోసపుచిచ్తిరి? 

యిరిమ్యా 9:4 => మీలో పర్తివాడును తన పొరుగువాని విషయమై జాగర్తత్గా నుండవలెను; ఏ 

సహోదరునినైనను నమమ్కుడి, నిజముగా పర్తి సహోదరుడును తంతర్గొటట్యి తన సహోదరుని 

కొంపముంచును; పర్తి పొరుగువాడును కొండెములు చెపుప్టకై తిరుగులాడుచునాన్డు. 

లూకా 8:52 => ఏడవ్వదుద్, ఆమె నిదిర్ంచుచునన్దే గాని చనిపోలేదని చపెప్ను. 

వచనము 36 

ఏశావు యాకోబు అను పేరు అతనికి సరిగానే చెలిల్నది; అతడు ననున్ ఈ రెండు మారులు 

మోసపుచెచ్ను. నా జేయ్షఠ్తవ్ము తీసికొనెను, ఇదిగో ఇపుప్డు వచిచ్ నాకు రావలసిన దీవెనను తీసికొనెనని 

చెపిప్ నాకొరకు మరి యే దీవెనయు మిగిలిచ్యుంచలేదా అని అడిగెను. 

ఆదికాండము 25:26 => తరువాత అతని సహోదరుడు బయటికి వచిచ్నపుప్డు అతని చెయియ్ ఏశావు 

మడిమెను పటుట్కొని యుండెను గనుక అతనికి యాకోబు అను పేరు పెటట్బడెను. ఆమె వారిని 

కనినపుప్డు ఇసాస్కు అరువది యేండల్వాడు. 

ఆదికాండము 25:31 => అందుకు యాకోబు నీ జేయ్షఠ్తవ్ము నేడు నాకిమమ్ని అడుగగా 

ఆదికాండము 25:32 => ఏశావు నేను చావబోవుచునాన్ను గదా జేయ్షఠ్తవ్ము నాకెందుకనెను 

ఆదికాండము 25:33 => యాకోబు నేడు నాతో పర్మాణము చేయుమనెను. అతడు యాకోబుతో 

పర్మాణము చేసి అతనికి జేయ్షఠ్తవ్మును అమిమ్వేయగా 

ఆదికాండము 25:34 => యాకోబు ఆహారమును చికుక్డుకాయల వంటకమును ఏశావుకిచెచ్ను; 

అతడు తిని తార్గి లేచిపోయెను. అటుల్ ఏశావు తన జేయ్షఠ్తవ్మును తృణీకరించెను. 

ఆదికాండము 32:28 => అపుప్డు ఆయన నీవు దేవునితోను మనుషుయ్లతోను పోరాడి గెలిచితివి 

గనుక ఇకమీదట నీ పేరు ఇశార్యేలే గాని యాకోబు అనబడదని చెపెప్ను. 
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యోహాను 1:47 => యేసు నతనయేలు తనయొదద్కు వచుచ్ట చూచి ఇదిగో యితడు నిజముగా 

ఇశార్యేలీయుడు, ఇతనియందు ఏ కపటమును లేదని అతనిగూరిచ్ చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 25:26 => తరువాత అతని సహోదరుడు బయటికి వచిచ్నపుప్డు అతని చెయియ్ ఏశావు 

మడిమెను పటుట్కొని యుండెను గనుక అతనికి యాకోబు అను పేరు పెటట్బడెను. ఆమె వారిని 

కనినపుప్డు ఇసాస్కు అరువది యేండల్వాడు. 

ఆదికాండము 25:33 => యాకోబు నేడు నాతో పర్మాణము చేయుమనెను. అతడు యాకోబుతో 

పర్మాణము చేసి అతనికి జేయ్షఠ్తవ్మును అమిమ్వేయగా 

ఆదికాండము 25:34 => యాకోబు ఆహారమును చికుక్డుకాయల వంటకమును ఏశావుకిచెచ్ను; 

అతడు తిని తార్గి లేచిపోయెను. అటుల్ ఏశావు తన జేయ్షఠ్తవ్మును తృణీకరించెను. 

ఆదికాండము 27:12 => ఒకవేళ నాతండిర్ ననున్ తడవి చూచును, అపుప్డు నేను అతని దృషిట్కి 

వంచకుడనుగా తోచినయెడల నా మీదికి శాపమే గాని ఆశీరావ్దము తెచుచ్కొననని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 27:38 => ఏశావు నా తండీర్, నీయొదద్ ఒక దీవెనయే ఉనన్దా? నా తండీర్, ననున్, 

ననున్ కూడ దీవించుమని తన తండిర్తో చెపిప్ ఏశావు ఎలుగెతిత్ యేడవ్గా అతని తండిర్యైన ఇసాస్కు 

ఆదికాండము 29:25 => ఉదయమందు ఆమెను లేయా అని యెరిగి అతడు లాబానుతో నీవు నాకు 

చేసిన పని యేమిటి? రాహేలు కోసమే గదా నీకు కొలువు చేసితిని? ఎందుకు ననున్ 

మోసపుచిచ్తివనెను. 

నిరగ్మకాండము 21:2 => నీవు హెబీర్యుడైన దాసుని కొనినయెడల వాడు ఆరు సంవతస్రములు 

దాసుడైయుండి యేడవ సంవతస్రమున ఏమియు ఇయయ్కయే నినున్ విడిచి సవ్తంతుర్డగును. 

యెహోషువ 9:22 => మరియు యెహోషువ వారిని పిలిపించి యిటల్నెను మీరు మా మధయ్ను 

నివసించువారై యుండియు మేము మీకు బహు దూరముగా నునన్వారమని చెపిప్ మముమ్ నేల 

మోసపుచిచ్తిరి? 

యిరిమ్యా 9:4 => మీలో పర్తివాడును తన పొరుగువాని విషయమై జాగర్తత్గా నుండవలెను; ఏ 

సహోదరునినైనను నమమ్కుడి, నిజముగా పర్తి సహోదరుడును తంతర్గొటట్యి తన సహోదరుని 

కొంపముంచును; పర్తి పొరుగువాడును కొండెములు చెపుప్టకై తిరుగులాడుచునాన్డు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:25 => ఆ పర్వకత్లకును, దేవుడు అబార్హాముతో నీ సంతానమందు 

భూలోక వంశములనిన్యు ఆశీరవ్దింపబడునని చెపిప్ మీ పితరులతో చేసిన నిబంధనకును, మీరు 

వారసులై యునాన్రు. 

హెబీర్యులకు 12:16 => ఒకపూట కూటికొరకు తన జేయ్షఠ్తవ్పు హకుక్ను అమిమ్వేసిన ఏశావు వంటి 

భర్షుట్డైనను వయ్భిచారియైనను ఉండునేమో అనియు, జాగర్తత్గా చూచుకొనుడి. 

వచనము 37 

అందుకు ఇసాస్కు ఇదిగో అతని నీకు ఏలికనుగా నియమించి అతని బంధుజనులందరిని అతనికి 

దాసులుగా ఇచిచ్తిని; ధానయ్మును దార్కాష్రసమును ఇచిచ్ అతని పోషించితిని గనుక నా కుమారుడా, 

నీకేమి చేయగలననిఏశావుతో పర్తుయ్తత్రమియయ్గా 

ఆదికాండము 27:29 => జనములు నీకు దాసులగుదురు జనములు నీకు సాగిలపడుదురు నీ 

బంధుజనులకు నీవు ఏలికవై యుండుము నీ తలిల్ పుతుర్లు నీకు సాగిలపడుదురు నినున్ శపించువారు 

శపింపబడుదురు నినున్ దీవించువారు దీవింపబడుదురు గాక 

ఆదికాండము 25:23 => రెండు జనములు నీ గరభ్ములో కలవు. రెండు జనపదములు నీ 

కడుపులోనుండి పర్తేయ్కముగా వచుచ్ను. ఒక జనపదము కంటె ఒక జనపదము బలిషట్మై యుండును. 

పెదద్వాడు చినన్వానికి దాసుడగును అనెను.  

2 సమూయేలు 8:14 => మరియు ఎదోము దేశమందు అతడు దండునుంచెను. ఎదోమీయులు 

దావీదునకు దాసులు కాగా ఎదోము దేశమంతట అతడు కావలిదండుంచెను; దావీదు ఎకక్డికి 

పోయినను యెహోవా అతనిని కాపాడుచుండెను. 

రోమీయులకు 9:10 => అంతేకాదు; రిబాక్ మన తండిర్యైన ఇసాస్కు అను ఒకనివలన 

గరభ్వతియైనపుప్డు, 

రోమీయులకు 9:11 => ఏరాప్టును అనుసరించిన దేవుని సంకలప్ము, కిర్యల మూలముగా కాక 

పిలుచువాని మూలముగానే నిలుకడగా ఉండు నిమితత్ము, 
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రోమీయులకు 9:12 => పిలల్లింక పుటిట్ మేలైనను కీడైనను చేయకముందే పెదద్వాడు చినన్వానికి 

దాసుడగును అని ఆమెతో చెపప్బడెను. 

ఆదికాండము 27:28 => ఆకాశపుమంచును భూసారమును విసాత్రమైన ధానయ్మును 

దార్కాష్రసమును దేవుడు నీ కనుగర్హించు గాక  

ఆదికాండము 9:26 => మరియు అతడు షేము దేవుడైన యెహోవా సుత్తింపబడును గాక కనాను 

అతనికి దాసుడగును.  

ఆదికాండము 32:4 => మీరు నా పర్భువైన ఏశావుతో ఇంతవరకు నేను లాబానునొదద్ నివసించి 

యుంటిని;  

ఆదికాండము 42:10 => వారు లేదు పర్భువా, నీ దాసులమైన మేము ఆహారము కొనుటకే 

వచిచ్తివిు; 

1 దినవృతాత్ంతములు 18:13 => దావీదు ఎదోములో కావలి సైనయ్మును ఉంచెను, 

ఎదోమీయులందరును అతనికి సేవకులైరి, దావీదు పోయిన చోటల్నెలల్ యెహోవా అతని రకిష్ంచెను. 

సామెతలు 3:20 => ఆయన తెలివివలన అగాధజలములు పర్వహించుచునన్వి మేఘములనుండి 

మంచుబిందువులు కురియుచునన్వి. 

ఆమోసు 9:12 => పూరవ్పు రీతిగా దానిని మరల కటుట్దును; ఈలాగు జరిగించు యెహోవా వాకుక్ 

ఇదే. 

వచనము 38 

ఏశావు నా తండీర్, నీయొదద్ ఒక దీవెనయే ఉనన్దా? నా తండీర్, ననున్, ననున్ కూడ దీవించుమని తన 

తండిర్తో చెపిప్ ఏశావు ఎలుగెతిత్ యేడవ్గా అతని తండిర్యైన ఇసాస్కు 

ఆదికాండము 27:34 => ఏశావు తన తండిర్ మాటలు వినినపుప్డు దుఃఖాకార్ంతుడై పెదద్కేక వేసి ఓ 

నా తండీర్, ననున్ను దీవించుమని తన తండిర్తో చెపెప్ను. 
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ఆదికాండము 27:36 => ఏశావు యాకోబు అను పేరు అతనికి సరిగానే చెలిల్నది; అతడు ననున్ ఈ 

రెండు మారులు మోసపుచెచ్ను. నా జేయ్షఠ్తవ్ము తీసికొనెను, ఇదిగో ఇపుప్డు వచిచ్ నాకు రావలసిన 

దీవెనను తీసికొనెనని చెపిప్ నాకొరకు మరి యే దీవెనయు మిగిలిచ్యుంచలేదా అని అడిగెను. 

ఆదికాండము 49:28 => ఇవి అనిన్యు ఇశార్యేలు పండెర్ండు గోతర్ములు. వారి తండిర్ వారిని 

దీవించుచు వారితో చెపిప్నది యిదే. ఎవరి దీవెన చొపుప్న వారిని దీవించెను. 

సామెతలు 1:24 => నేను పిలువగా మీరు వినకపోతిరి. నా చేయి చాపగా ఎవరును 

లక్షయ్పెటట్కపోయిరి 

సామెతలు 1:25 => నేను చెపిప్న బోధ యేమియు మీరు వినక తోర్సివేసితిరి నేను గదిద్ంపగా 

లోబడకపోతిరి. 

సామెతలు 1:26 => కాబటిట్ మీకు అపాయము కలుగునపుప్డు నేను నవెవ్దను మీకు భయము 

వచుచ్నపుప్డు నేను అపహాసయ్ము చేసెదను 

యెషయా 32:10 => నిశిచ్ంతగల సతరీలారా, యిక ఒక సంవతస్రమునకు మీకు తొందర కలుగును 

దార్క్షపంట పోవును పండుల్ ఏరుటకు రావు. 

యెషయా 32:11 => సుఖాసకిత్గల కనయ్లారా, వణకుడి నిరివ్చారిణులారా, తొందరపడుడి మీ 

బటట్లు తీసివేసి దిగంబరులై మీ నడుమున గోనెపటట్ కటుట్కొనుడి. 

యెషయా 32:12 => రమయ్మైన పొలము విషయమై ఫలభరితమైన దార్కాష్వలుల్ల విషయమై వారు 

రొముమ్ కొటుట్కొందురు. 

యెషయా 65:14 => నా సేవకులు హృదయానందముచేత కేకలు వేసెదరుగాని మీరు 

చింతాకార్ంతులై యేడెచ్దరు మనోదుఃఖముచేత పర్లాపించెదరు.  

హెబీర్యులకు 12:17 => ఏశావు ఆ తరువాత ఆశీరావ్దము పొందగోరి కనీన్ళుల్ విడుచుచు 

దానికోసరము శర్దధ్తో వెదకినను, మారుమనసుస్పొంద నవకాశము దొరకక విసరిజ్ంపబడెనని 

మీరెరుగుదురు. 

ఆదికాండము 21:16 => యీ పిలల్వాని చావు నేను చూడలేనని అనుకొని, వింటివేత దూరము వెళి ల్ 

అతనికెదురుగా కూరుచ్ండెను. ఆమె యెదురుగా కూరుచ్ండి యెలుగెతిత్ యేడెచ్ను. 
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నిరగ్మకాండము 12:32 => మీరు చెపిప్నటుల్ మీ మందలను మీ పశువులను తీసికొనిపోవుడి; ననున్ 

దీవించుడని చెపెప్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 21:2 => పర్జలు బేతేలుకు వచిచ్ దేవుని సనిన్ధిని సాయంకాలమువరకు కూరుచ్ండి 

వచనము 39 

నీ నివాసము భూసారము లేకయు పైనుండిపడు ఆకాశపు మంచు లేకయు నుండును.  

ఆదికాండము 36:6 => ఏశావు తన భారయ్లను తన కుమారులను తన కుమారెత్లను తన 

యింటివారినందరిని తన మందలను తన సమసత్ పశువులను తాను కనాను దేశములో సంపాదించిన 

ఆసిత్ యావతుత్ను తీసికొని తన తముమ్డైన యాకోబు ఎదుటనుండి మరియొక దేశమునకు 

వెళి ల్పోయెను; 

ఆదికాండము 36:7 => వారు విసాత్రమయిన సంపద గలవారు గనుక వారు కలిసి నివసింపలేక 

పోయిరి. వారి పశువులు విశేషమైయునన్ందున వారు పరదేశులై యుండిన భూమి వారిని భరింపలేక 

పోయెను. 

ఆదికాండము 36:8 => అపుప్డు ఏశావు శేయీరు మనయ్ములో నివసించెను. ఏశావు అనగా 

ఎదోము. 

యెహోషువ 24:4 => ఇసాస్కునకు నేను యాకోబు ఏశావుల నిచిచ్తిని. శేయీరు మనయ్ములను 

సావ్ధీనపరచుకొనునటుల్ వాటిని ఏశావు కిచిచ్తిని. యాకోబును అతని కుమారులును ఐగుపుత్లోనికి 

దిగిపోయిరి. 

హెబీర్యులకు 11:20 => విశావ్సమునుబటిట్ ఇసాస్కు జరుగబోవు సంగతుల విషయమై యాకోబును 

ఏశావును ఆశీరవ్దించెను. 

ఆదికాండము 27:28 => ఆకాశపుమంచును భూసారమును విసాత్రమైన ధానయ్మును 

దార్కాష్రసమును దేవుడు నీ కనుగర్హించు గాక  

ఆదికాండము 27:28 => ఆకాశపుమంచును భూసారమును విసాత్రమైన ధానయ్మును 

దార్కాష్రసమును దేవుడు నీ కనుగర్హించు గాక  
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సంఖాయ్కాండము 20:17 => మముమ్ను నీ దేశమును దాటిపోనిముమ్; పొలములలో బడియైనను 

దార్క్షతోటలలో బడియైనను వెళల్ము; బావుల నీళుల్ తార్గము; రాజమారగ్మున నడిచిపోయెదము. నీ 

పొలిమేరలను దాటువరకు కుడివైపునకైనను ఎడమవైపునకైనను తిరుగకుండ పోయెదమని చెపిప్ంచెను. 

ఆదికాండము 33:9 => అపుప్డు ఏశావు సహోదరుడా, నాకు కావలసినంత ఉనన్ది, నీది నీవే 

ఉంచుకొమమ్ని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 49:26 => నీ తండిర్ దీవెనలు నా పూరివ్కుల దీవెనలపైని చిరకాల పరవ్తములకంటె 

హెచుచ్గ పర్బలమగును. అవి యోసేపు తలమీదను తన సహోదరులనుండి వేరుపరచబడిన వాని 

నడినెతిత్మీదను ఉండును.  

1 దినవృతాత్ంతములు 16:22 => ఆయన ఎవరినైనను వారికి హింస చేయనియయ్లేదు వారి 

నిమితత్ము రాజులను గదిద్ంచెను. 

యోబు 38:28 => వరష్మునకు తండిర్ యునాన్డా? మంచు బిందువులను పుటిట్ంచువాడెవడు? 

కీరత్నలు 105:15 => ఆయన ఎవరినైనను వారికి హింస చేయనియయ్లేదు ఆయన వారికొరకు 

రాజులను గదిద్ంచెను. 

వచనము 40 

నీవు నీ కతిత్చేత బర్దుకుదువు నీ సహోదరునికి దాసుడవగుదువు నీవు తిరుగులాడుచుండగా నీ 

మెడమీదనుండి అతనికాడి విరిచివేయుదువు అని అతని కుతత్రమిచెచ్ను. 

ఆదికాండము 32:6 => ఆ దూతలు యాకోబు నొదద్కు తిరిగివచిచ్ మేము నీ సహోదరుడైన ఏశావు 

నొదద్కు వెళి ల్తివిు; అతడు నాలుగువందల మందితో నినున్ ఎదురొక్న వచుచ్చునాన్డని చెపప్గా 

మతత్యి 10:34 => నేను భూమిమీదికి సమాధానమును పంపవచిచ్తినని తలంచకుడి; ఖడగ్మునే 

గాని సమాధానమును పంపుటకు నేను రాలేదు. 

ఆదికాండము 25:23 => రెండు జనములు నీ గరభ్ములో కలవు. రెండు జనపదములు నీ 

కడుపులోనుండి పర్తేయ్కముగా వచుచ్ను. ఒక జనపదము కంటె ఒక జనపదము బలిషట్మై యుండును. 

పెదద్వాడు చినన్వానికి దాసుడగును అనెను.  
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2 సమూయేలు 8:14 => మరియు ఎదోము దేశమందు అతడు దండునుంచెను. ఎదోమీయులు 

దావీదునకు దాసులు కాగా ఎదోము దేశమంతట అతడు కావలిదండుంచెను; దావీదు ఎకక్డికి 

పోయినను యెహోవా అతనిని కాపాడుచుండెను. 

1 రాజులు 11:15 => దావీదు ఎదోము దేశముమీద యుదధ్ము చేయుచుండగా, సైనాయ్ధిపతియైన 

యోవాబు చంపబడినవారిని పాతిపెటుట్టకు వెళి ల్యునన్పుప్డు ఎదోము దేశమందునన్ 

మగవారినందరిని హతము చేసెను. 

1 రాజులు 11:16 => ఎదోములోనునన్ మగవారినందరిని హతము చేయువరకు 

ఇశార్యేలీయులందరితో కూడ యోవాబు ఆరు నెలలు అచచ్ట నిలిచెను. 

1 రాజులు 11:17 => అంతట హదదును అతనితోకూడ అతని తండిర్ సేవకులలో కొందరు 

ఎదోమీయులును ఐగుపుత్ దేశములోనికి పారిపోయిరి; హదదు అపుప్డు చినన్వాడై యుండెను. 

2 రాజులు 14:7 => మరియు ఉపుప్లోయలో అతడు యుదధ్ముచేసి ఎదోమీయులలో 

పదివేలమందిని హతముచేసి, సెల అను పటట్ణమును పటుట్కొని దానికి యొకత్యేలని పేరు పెటెట్ను; 

నేటివరకు దానికి అదే పేరు. 

2 రాజులు 14:10 => నీవు ఎదోమీయులను హతము చేసినందున నీ హృదయమందు నీవు 

అతిశయపడుచునాన్వు సరే; యిపుప్డు నీ నగరునందు నీవుండి నీకునన్ ఘనతనుబటిట్ నీవు 

అతిశయపడుము. నీవు మాతర్ము గాక నీతొకూడ యూదావారును కూలునటుల్గా నీవెందుకు 

అపాయములో దిగుదువని చెపిప్నను 

1 దినవృతాత్ంతములు 18:11 => ఈ వసుత్వులను కూడ రాజైన దావీదు తాను ఎదోమీయులయొదద్ 

నుండియు, మోయాబీయులయొదద్ నుండియు, అమోమ్నీయులయొదద్ నుండియు, ఫిలిషీత్యులయొదద్ 

నుండియు, అమాలేకీయులయొదద్ నుండియు తీసికొనిన వెండి బంగారములతో పాటుగా యెహోవాకు 

పర్తిషిఠ్ంచెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 18:12 => మరియు సెరూయా కుమారుడైన అబీషై ఉపుప్లోయలో 

ఎదోమీయులలో పదునెనిమిది వేల మందిని హతము చేసెను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 18:13 => దావీదు ఎదోములో కావలి సైనయ్మును ఉంచెను, 

ఎదోమీయులందరును అతనికి సేవకులైరి, దావీదు పోయిన చోటల్నెలల్ యెహోవా అతని రకిష్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:11 => అంతట అమజాయ్ ధైరయ్ము తెచుచ్కొని తన జనులతో కూడ 

బయలుదేరి ఉపుప్పలల్పు సథ్లమునకు పోయి శేయీరువారిలో పదివేలమందిని హతము చేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:12 => పార్ణముతోనునన్ మరి పదివేలమందిని యూదావారు 

చెరపటుట్కొని, వారిని ఒక పేటుమీదికి తీసికొనిపోయి ఆ పేటుమీదనుండి వారిని పడవేయగా వారు 

తుతుత్నియలైపోయిరి. 

కీరత్నలు 60:8 => మోయాబు నేను కాళుల్ కడుగుకొను పళె ల్ము ఎదోముమీద నా చెపుప్ 

విసరివేయుదును ఫిలిషిత్యా, ననున్గూరిచ్ ఉతాస్హధవ్ని చేయుము.  

ఓబధాయ్ 1:17 => అయితే సీయోను కొండ పర్తిషిఠ్తమగును, తపిప్ంచుకొనినవారు దానిమీద 

నివసింతురు, యాకోబు సంతతివారు తమ సావ్సథ్య్ములను సవ్తంతిర్ంచుకొందురు. 

ఓబధాయ్ 1:18 => మరియు యాకోబు సంతతివారు అగిన్యు, యోసేపు సంతతివారు మంటయు 

అగుదురు; ఏశావు సంతతివారు వారికి కొయయ్కాలుగా ఉందురు; ఏశావు సంతతివారిలో ఎవడును 

తపిప్ంచుకొనకుండ యోసేపు సంతతివారు వారిలో మండి వారిని కాలుచ్దురు. యెహోవా మాట 

యిచిచ్యునాన్డు. 

ఓబధాయ్ 1 :19 => దకిష్ణ దికుక్న నివసించువారు ఏశావు యొకక్ పరవ్తమును 

సవ్తంతిర్ంచుకొందురు; మైదానమందుండువారు ఫిలిషీత్యుల దేశమును సవ్తంతిర్ంచుకొందురు; 

మ రి యు ఎ ఫార్ యి మీ యు ల భూ ము ల ను షో మోర్ ను న కు చే రి న పొ ల ము ను వా రు 

సవ్తంతిర్ంచుకొందురు. బెనాయ్మీనీయులు గిలాదు దేశమును సవ్తంతిర్ంచుకొందురు.  

ఓబధాయ్ 1:20 => మరియు ఇశార్యేలీయుల దండు, అనగా వారిలో చెరపటట్బడినవారు సారెపతు 

వరకు కనానీయుల దేశమును సవ్తంతిర్ంచుకొందురు; యెరూషలేమువారిలో చెరపటట్బడి 

సెఫారాదునకు పోయినవారు దకిష్ణ దేశపు పటట్ణములను సవ్తంతిర్ంచుకొందురు. 

ఓబధాయ్ 1:21 => మరియు ఏశావు యొకక్ కొండకు తీరుప్తీరుచ్టకై సీయోను కొండమీద రక్షకులు 

పుటుట్దురు; అపుప్డు రాజయ్ము యెహోవాది యగును. 
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2 రాజులు 8:20 => ఇతని దినములలో ఎదోమీయులు యూదా రాజునకు ఇక లోబడుట మాని 

అతనిమీద తిరుగుబాటు చేసి, తమమీద నొకని రాజుగా నియమించుకొనినందున 

2 రాజులు 8:21 => యెహోరాము తన రథములనిన్టిని తీసికొనిపోయి జాయీరు అను సథ్లమునకు 

వచిచ్ రాతిర్వేళ లేచి తన చుటుట్నునన్ ఎదోమీయులను రథములమీది అధిపతులను హతముచేయగా 

జనులు తమ తమ గుడారములకు పారిపోయిరి. 

2 రాజులు 8:22 => అయితే నేటివరకును ఎదోమీయులు తిరుగుబాటు చేసి యూదావారికి 

లోబడకయే యునాన్రు. మరియు ఆ సమయమందు లిబాన్ పటట్ణమును తిరుగబడెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 21:8 => అతని దినములలో ఎదోమీయులు తిరుగబడి యూదావారి 

అధికారము తోర్సివేసి తమకు ఒక రాజును చేసికొనగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 21:10 => కాగా నేటివరకును జరుగుచునన్టుట్ ఎదోమీయులు యూదావారి 

చేతికిర్ంద నుండక తిరుగబడిరి. యెహోరాము తన పితరుల దేవుడైన యెహోవాను విసరిజ్ంచినందున ఆ 

కాలమందు లిబాన్యును అతని చేతికిర్ందనుండి తిరుగబడెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:17 => రాజైన ఆహాజు తనకు సహాయము చేయుడని అషూష్రు 

రాజులయొదద్కు వరత్మానము పంపెను. 

ఆదికాండము 9:26 => మరియు అతడు షేము దేవుడైన యెహోవా సుత్తింపబడును గాక కనాను 

అతనికి దాసుడగును.  

ఆదికాండము 16:12 => అతడు అడవిగాడిద వంటి మనుషుయ్డు. అతని చెయియ్ అందరికిని 

అందరిచేతులు అతనికిని విరోధముగా ఉండును. అతడు తన సహోదరులందరి యెదుట నివసించునని 

దానితో చెపప్గా 

ఆదికాండము 25:27 => ఆ చినన్వారు ఎదిగినపుప్డు ఏశావు వేటాడుటయందు నేరప్రియై 

అరణయ్వాసిగా నుండెను; యాకోబు సాధువై గుడారములలో నివసించుచుండెను. 

ఆదికాండము 49:26 => నీ తండిర్ దీవెనలు నా పూరివ్కుల దీవెనలపైని చిరకాల పరవ్తములకంటె 

హెచుచ్గ పర్బలమగును. అవి యోసేపు తలమీదను తన సహోదరులనుండి వేరుపరచబడిన వాని 

నడినెతిత్మీదను ఉండును.  
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సంఖాయ్కాండము 24:18 => ఎదోమును శేయీరును ఇశార్యేలుకు శతుర్వులు వారు 

సావ్ధీనపరచబడుదురు ఇశార్యేలు పరాకర్మమొందును. 

1 రాజులు 22:47 => ఆ కాలమందు ఎదోము దేశమునకు రాజు లేకపోయెను; పర్ధానియైన 

యొకడు రాజయ్పాలనము చేయుచుండెను. 

2 రాజులు 8:22 => అయితే నేటివరకును ఎదోమీయులు తిరుగుబాటు చేసి యూదావారికి 

లోబడకయే యునాన్రు. మరియు ఆ సమయమందు లిబాన్ పటట్ణమును తిరుగబడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:22 => ఆయన ఎవరినైనను వారికి హింస చేయనియయ్లేదు వారి 

నిమితత్ము రాజులను గదిద్ంచెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 18:13 => దావీదు ఎదోములో కావలి సైనయ్మును ఉంచెను, 

ఎదోమీయులందరును అతనికి సేవకులైరి, దావీదు పోయిన చోటల్నెలల్ యెహోవా అతని రకిష్ంచెను. 

యోబు 24:5 => అరణయ్ములోని అడవిగాడిదలు తిరుగునటుల్ బీదవారు తమ పనిమీద బయలుదేరి 

వేటను వెదకుదురు ఎడారిలో వారి పిలల్లకు ఆహారము దొరకును 

కీరత్నలు 105:15 => ఆయన ఎవరినైనను వారికి హింస చేయనియయ్లేదు ఆయన వారికొరకు 

రాజులను గదిద్ంచెను. 

యెషయా 9:4 => మిదాయ్ను దినమున జరిగినటుల్ వాని బరువుకాడిని నీవు విరిచియునాన్వు వాని 

మెడను కటుట్కఱ ఱ్ను వాని తోలువాని కొరడాలను విరిచియునాన్వు.  

యిరిమ్యా 28:4 => బబులోను రాజు కాడిని విరుగగొటిట్ యెహోయాకీము కుమారుడును యూదా 

రాజునైన యెకోనాయ్ను, బబులోనునకు చెరగొనిపోయిన యూదులనందిరిని, యీ సథ్లమునకు తిరిగి 

రపిప్ంచెదను; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 33:26 => మీరు ఖడగ్ము నాధారము చేసికొనువారు, హేయకిర్యలు జరిగించువారు, 

పొరుగువాని భారయ్ను చెరుపువారు; మీవంటి వారు దేశమును సవ్తంతిర్ంచుకొందురా? నీవీలాగున 

వారికి చెపుప్ము పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదెమనగా 
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ఆమోసు 1:11 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఎదోము మూడుసారుల్ నాలుగుసారుల్ చేసిన 

దోషములనుబటిట్ నేను తపప్కుండ వానిని శికిష్ంతును. ఏలయనగా వాడు కనికరము చాలించుకొని 

ఖడగ్ము పటుట్కొని యెడతెగని కోపముతో తనకు సహోదరులగు వారిని మానక చీలుచ్చువచెచ్ను. 

వచనము 41 

తన తండిర్ యాకోబుకిచిచ్న దీవెన నిమితత్ము ఏశావు అతనిమీద పగపటెట్ను. మరియు ఏశావు నా 

తండిర్నిగూరిచ్న దుఃఖదినములు సమీపముగా నునన్వి; అపుప్డు నా తముమ్డైన యాకోబును 

చంపెదననుకొనెను. 

ఆదికాండము 4:2 => తరువాత ఆమె అతని తముమ్డగు హేబెలును కనెను. హేబెలు గొఱ ఱ్ల కాపరి; 

కయీను భూమిని సేదయ్పరచువాడు.  

ఆదికాండము 4:3 => కొంతకాలమైన తరువాత కయీను పొలముపంటలో కొంత యెహోవాకు 

అరప్ణగా తెచెచ్ను. 

ఆదికాండము 4:4 => హేబెలు కూడ తన మందలో తొలుచూలున పుటిట్న వాటిలో కొర్వివ్న వాటిని 

కొనిన్ తెచెచ్ను. యెహోవా హేబెలును అతని యరప్ణను లక్షయ్పెటెట్ను; 

ఆదికాండము 4:5 => కయీనును అతని యరప్ణను ఆయన లక్షయ్పెటట్లేదు. కాబటిట్ కయీనుకు 

మికిక్లి కోపము వచిచ్ అతడు తన ముఖము చినన్బుచుచ్కొనగా  

ఆదికాండము 4:6 => యెహోవా కయీనుతో నీకు కోపమేల? ముఖము చినన్బుచుచ్కొని 

యునాన్వేమి? 

ఆదికాండము 4:7 => నీవు సతిర్క్య చేసినయెడల తలనెతుత్కొనవా? సతిర్క్య చేయనియెడల వాకిట 

పాపము పొంచియుండును; నీయెడల దానికి వాంఛ కలుగును నీవు దానిని ఏలుదువనెను. 

ఆదికాండము 4:8 => కయీను తన తముమ్డైన హేబెలుతో మాటలాడెను. వారు పొలములో 

ఉనన్పుప్డు కయీను తన తముమ్డైన హేబెలు మీదపడి అతనిని చంపెను. 
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ఆదికాండము 37:4 => అతని సహోదరులు తమ తండిర్ అతనిని తమ అందరికంటె ఎకుక్వగా 

పేర్మించుట చూచినపుప్డు వారు అతని మీద పగపటిట్, అతనిని కేష్మసమాచారమైనను అడుగలేక 

పోయిరి. 

ఆదికాండము 37:8 => అందుకతని సహోదరులు నీవు నిశచ్యముగా మముమ్నేలెదవా? మామీద 

నీవు అధికారివగుదువా అని అతనితో చెపిప్, అతని కలలనుబటిట్యు అతని మాటలనుబటిట్యు 

అతనిమీద మరింత పగపటట్రి 

యెహెజేక్లు 25:12 => మరియు పర్భువైన యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు ఎదోమీయులు 

యూదావారిమీద పగతీరుచ్కొనుచునాన్రు, తీరుచ్కొనుటలో వారు బహుగా దోషులైరి గనుక పర్భువైన 

యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

యెహెజేక్లు 25:13 => ఎదోముమీద నా చెయియ్చాపి, మనుషుయ్లేమి పశువులేమి దానిలో 

నుండకుండ నేను సమసత్మును నిరూమ్లము చేయుదును, తేమాను పటట్ణము మొదలుకొని నేను దాని 

పాడుచేయుదును, దదానువరకు జనులందరును ఖడగ్ముచేత కూలుదురు. 

యెహెజేక్లు 25:14 => నా జనులైన ఇశార్యేలీయులచేత ఎదోము వారిమీద నా పగ 

తీరుచ్కొందును, ఎదోమీయుల విషయమై నా కోపమునుబటిట్యు నా రౌదర్మునుబటిట్యు నేను 

ఆలోచించినదానిని వారు నెరవేరుచ్దురు, ఎదోమీయులు నా కోర్ధము తెలిసికొందురు; ఇదే యెహోవా 

వాకుక్.  

యెహెజేక్లు 25:15 => మరియు పర్భువగు యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు ఫీలిషీత్యులు 

పగతీరుచ్కొనుచు నాశము చేయుచు , మానని కోర్ధముగలవారై తిరసాక్రము చేయుచు 

పగతీరుచ్కొనుచునాన్రు గనుక 

యెహెజేక్లు 35:5 => ఇశార్యేలీయులయెడల ఎడతెగని పగకలిగి, వారి దోషసమాపిత్కాలమున 

వారికి ఉపదర్వము కలిగిన సమయమున నీవు వారిని ఖడగ్మున కపప్గించితివి గనుక 

ఆమోసు 1:11 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఎదోము మూడుసారుల్ నాలుగుసారుల్ చేసిన 

దోషములనుబటిట్ నేను తపప్కుండ వానిని శికిష్ంతును. ఏలయనగా వాడు కనికరము చాలించుకొని 

ఖడగ్ము పటుట్కొని యెడతెగని కోపముతో తనకు సహోదరులగు వారిని మానక చీలుచ్చువచెచ్ను. 
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ఆమోసు 1:12 => తేమానుమీద అగిన్ వేసెదను, అది బొసార్ యొకక్ నగరులను దహించివేయును.  

ఓబధాయ్ 1:10 => నీ సహోదరులైన యాకోబు సంతతికి నీవు చేసిన బలాతాక్రమునుబటిట్ నీవు 

అవమానము నొందుదువు, ఇక నెనన్టికిని లేకుండ నీవు నిరూమ్లమగుదువు. 

ఓబధాయ్ 1:11 => నీవు పగవాడవై నిలిచిన దినమందు, పరదేశులు వారి ఆసిత్ని పటుట్కొనిపోయిన 

దినమందు, అనుయ్లు వారి గుమమ్ములలోనికి చొరబడి యెరూషలేముమీద చీటుల్వేసిన దినమందు 

నీవును వారితో కలిసికొంటివి గదా. 

ఓబధాయ్ 1:12 => నీ సహోదరుని శర్మానుభవదినము చూచి నీవు ఆనందమొంద తగదు; 

యూదావారి నాశనదినమున వారి సిథ్తిని చూచి నీవు సంతోషింపతగదు; 

ఓబధాయ్ 1:13 => నా జనుల ఆపదిద్నమున నీవు వారి గుమమ్ములలోనికి చొరబడ దగదు; వారి 

ఆపదిద్నమున నీవు సంతోషపడుచు వారి బాధను చూడతగదు; వారి ఆపదిద్నమున నీవు వారి ఆసిత్ని 

పటుట్కొనతగదు; 

ఓబధాయ్ 1:14 => వారిలో తపిప్ంచుకొనినవారిని సంహరించుటకు అడ డ్తోర్వలలో నీవు నిలువ 

తగదు, శర్మదినమందు అతనికి శేషించినవారిని శతుర్వులచేతికి అపప్గింప తగదు. 

1 యోహాను 3:12 => మనము కయీను వంటివారమై యుండరాదు. వాడు దుషుట్ని సంబంధియై 

తన సహోదరుని చంపెను; వాడతనిని ఎందుకు చంపెను? తన కిర్యలు చెడ డ్వియు తన సహోదరుని 

కిర్యలు నీతిగలవియునై యుండెను గనుకనే గదా?  

1 యోహాను 3:13 => సహోదరులారా, లోకము మిముమ్ను దేవ్షించినయెడల ఆశచ్రయ్పడకుడి. 

1 యోహాను 3:14 => మనము సహోదరులను పేర్మించుచునాన్ము గనుక మరణములోనుండి 

జీవములోనికి దాటియునాన్మని యెరుగుదుము. పేర్మ లేనివాడు మరణమందు నిలిచియునాన్డు. 

1 యోహాను 3:15 => తన సహోదరుని దేవ్షించువాడు నరహంతకుడు; ఏ నరహంతకుని 

యందును నితయ్జీవముండదని మీరెరుగుదురు. 

ఆదికాండము 35:29 => ఇసాస్కు కాలము నిండిన వృదుధ్డై పార్ణము విడిచి మృతిబొంది తన 

పితరులయొదద్కు చేరచ్బడెను. అతని కుమారులైన ఏశావు యాకోబులు అతని పాతిపెటిట్రి. 
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ఆదికాండము 50:3 => సుగంధ దర్వయ్ములతో సిదధ్పరచబడువారి కొరకు దినములు 

సంపూరణ్మగునటుల్ అతనికొరకు నలుబది దినములు సంపూరణ్మాయెను. అతనిగూరిచ్ ఐగుపీత్యులు 

డెబబ్ది దినములు అంగలారిచ్రి. 

ఆదికాండము 50:4 => అతనిగూరిచ్న అంగలారుప్ దినములు గడచిన తరువాత యోసేపు ఫరో 

యింటి వారితో మాటలాడి మీ కటాక్షము నామీద నునన్యెడల మీరు అనుగర్హించి నా మనవి ఫరో 

చెవిని వేసి 

ఆదికాండము 50:10 => యెరాద్నునకు అవతలనునన్ ఆఠదు కళల్మునొదద్కు చేరి అకక్డ బహు 

ఘోరముగా అంగలారిచ్రి. అతడు తన తండిర్నిగూరిచ్ యేడు దినములు దుఃఖము సలిపెను. 

ఆదికాండము 50:11 => ఆ దేశమందు నివసించిన కనానీయులు ఆఠదు కళల్ము నొదద్ ఆ దుఃఖము 

సలుపుట చూచి ఐగుపీత్యులకు ఇది మికక్టమైన దుఃఖమని చెపుప్కొనిరి గనుక దానికి ఆబేల  

మిసార్యిము అను పేరు పెటట్బడెను, అది యొరాద్నునకు అవతల నునన్ది. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 34:8 => ఇశార్యేలీయులు మోయాబు మైదానములలో మోషేనుబటిట్ 

ముపప్ది దినములు దుఃఖము సలుపగా మోషేనుగూరిచ్న దుఃఖము సలిపిన దినములు 

సమాపత్మాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:24 => కావున అతని సేవకులు రథము మీదనుండి అతని దింపి, 

అతనికునన్ వేరు రథముమీద అతని ఉంచి యెరూషలేమునకు అతని తీసికొనివచిచ్రి. అతడు 

మృతిబొంది తన పితరుల సమాధులలో ఒకదానియందు పాతిపెటట్బడెను. యూదా యెరూషలేము 

వారందరును యోషీయా చనిపోయెనని పర్లాపము చేసిరి. 

కీరత్నలు 35:14 => అతడు నాకు చెలికాడైనటుట్ను సహోదరుడైనటుట్ను నేను నడుచుకొంటిని తన తలిల్ 

మృతినొందినందున దుఃఖవసత్రములు ధరించువానివలె కుర్ంగుచుంటిని.  

ఆదికాండము 32:6 => ఆ దూతలు యాకోబు నొదద్కు తిరిగివచిచ్ మేము నీ సహోదరుడైన ఏశావు 

నొదద్కు వెళి ల్తివిు; అతడు నాలుగువందల మందితో నినున్ ఎదురొక్న వచుచ్చునాన్డని చెపప్గా 

2 సమూయేలు 13:28 => అంతలో అబా ష్లోము తన పనివారిని పిలిచి, అమోన్ను దార్కాష్రసమువలన 

సంతోషియై యుండుట మీరు కనిపెటిట్యుండి అమోన్నును హతము చేయుడని నేను మీతో 
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చెపుప్నపుప్డు భయపడక అతని చంపుడి, నేను గదా మీకు ఆజఞ్ ఇచిచ్యునాన్ను, ధైరయ్ము తెచుచ్కొని 

పౌరుషము చూపుడి అని గటిట్గా ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 13:29 => అబా ష్లోము ఇచిచ్న ఆజఞ్చొపుప్న వారు చేయగా రాజకుమారులందరును 

లేచి తమ కంచరగాడిదల నెకిక్ పారిపోయిరి. 

కీరత్నలు 37:12 => భకిత్హీనులు నీతిమంతులమీద దురాలోచన చేయుదురు వారిని చూచి పండుల్ 

కొరుకుదురు. 

కీరత్నలు 37:13 => వారి కాలము వచుచ్చుండుట పర్భువు చూచుచునాన్డు. వారిని చూచి ఆయన 

నవువ్చునాన్డు. 

కీరత్నలు 37:16 => నీతిమంతునికి కలిగినది కొంచెమైనను బహుమంది భకిత్హీనులకునన్ 

ధనసమృదిధ్కంటె శేర్షట్ము. 

కీరత్నలు 140:4 => యెహోవా, భకిత్హీనులచేతిలో పడకుండ ననున్ కాపాడుము. బలాతాక్రము 

చేయువారి చేతిలోనుండి ననున్ రకిష్ంపుము. నేను అడుగుజారి పడునటుల్ చేయుటకు వారు 

ఉదేద్శించుచునాన్రు.  

కీరత్నలు 140:5 => గరివ్షు ఠ్లు నాకొరకు ఉరిని తార్ళల్ను చాటుగా ఒడిడ్యునాన్రు వారు తోర్వపర్కక్ను 

వల పరచియునాన్రు. ననున్ పటుట్కొనుటకై ఉచుచ్ల నొగిగ్యునాన్రు. (సెలా.)  

కీరత్నలు 142:3 => నాలో నా పార్ణము కుర్ంగియునన్పుప్డు నా మారగ్ము నీకు తెలియును ననున్ 

పటుట్కొనుటకై నేను నడువవలసిన తోర్వలో చాటుగా పగవారు ఉరినొడుడ్చునాన్రు.  

సామెతలు 1:12 => పాతాళము మనుషుయ్లను మింగివేయునటుల్ వారిని జీవముతోనే 

మింగివేయుదము సమాధిలోనికి దిగువారు మింగబడునటుల్ వారు పూరణ్ బలముతోనుండగా మనము 

వారిని మింగివేయుదము రముమ్ అని వారు చెపుప్నపుప్డు ఒపప్కుము.  

సామెతలు 1:13 => పలువిధములైన మంచి సొతుత్లు మనకు దొరుకును మన యిండల్ను 

దోపుడుసొముమ్తో నింపుకొందము 

సామెతలు 1:16 => కీడు చేయుటకై వారి పాదములు పరుగులెతుత్ను నరహతయ్ చేయుటకై వారు 

తవ్రపడుచుందురు. 
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సామెతలు 6:14 => వాని హృదయము అతిమూరఖ్ సవ్భావము గలది వాడెలల్పుప్డు కీడు కలిప్ంచుచు 

జగడములు పుటిట్ంచును. 

పర్సంగి 7:9 => ఆతర్పడి కోపపడవదుద్; బుదిధ్హీనుల అంతరిందిర్యములందు కోపము 

సుఖనివాసము చేయును. 

ఓబధాయ్ 1:10 => నీ సహోదరులైన యాకోబు సంతతికి నీవు చేసిన బలాతాక్రమునుబటిట్ నీవు 

అవమానము నొందుదువు, ఇక నెనన్టికిని లేకుండ నీవు నిరూమ్లమగుదువు. 

ఎఫెసీయులకు 4:26 => కోపపడుడి గాని పాపము చేయకుడి; సూరుయ్డసత్మించువరకు మీ కోపము 

నిలిచి యుండకూడదు. 

ఎఫెసీయులకు 4:27 => అపవాదికి చోటియయ్కుడి; 

తీతుకు 1:15 => పవితుర్లకు అనిన్యు పవితర్ములే గాని అపవితుర్లకును అవిశావ్సులకును ఏదియు 

పవితర్మైనది కాదు; వారి మనసుస్ను వారి మనసాస్కిష్యు అపవితర్పరచబడి యునన్వి. 

తీతుకు 1:16 => దేవుని ఎరుగుదుమని వారు చెపుప్కొందురు గాని, అసహుయ్లును అవిధేయులును 

పర్తి సతాక్రయ్ము విషయము భర్షుట్లునై యుండి, తమ కిర్యలవలన ఆయనను ఎరుగమనన్టుట్నాన్రు. 

తీతుకు 3:3 => ఎందుకనగా మనము కూడ మునుపు అవివేకులమును అవిధేయులమును 

మోసపోయిన వారమును నానావిధములైన దురాశలకును భోగములకును దాసులమునైయుండి, 

దుషట్తవ్ము నందును అసూయ యందును కాలము గడుపుచు, అసహుయ్లమై యొకని నొకడు 

దేవ్షించుచు ఉంటిమి గాని 

1 యోహాను 3:12 => మనము కయీను వంటివారమై యుండరాదు. వాడు దుషుట్ని సంబంధియై 

తన సహోదరుని చంపెను; వాడతనిని ఎందుకు చంపెను? తన కిర్యలు చెడ డ్వియు తన సహోదరుని 

కిర్యలు నీతిగలవియునై యుండెను గనుకనే గదా?  

1 యోహాను 3:13 => సహోదరులారా, లోకము మిముమ్ను దేవ్షించినయెడల ఆశచ్రయ్పడకుడి. 

1 యోహాను 3:14 => మనము సహోదరులను పేర్మించుచునాన్ము గనుక మరణములోనుండి 

జీవములోనికి దాటియునాన్మని యెరుగుదుము. పేర్మ లేనివాడు మరణమందు నిలిచియునాన్డు. 
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1 యోహాను 3:15 => తన సహోదరుని దేవ్షించువాడు నరహంతకుడు; ఏ నరహంతకుని 

యందును నితయ్జీవముండదని మీరెరుగుదురు. 

ఆదికాండము 23:2 => శారా కనాను దేశమందలి హెబోర్నను కిరయ్తరాబ్లో మృతిబొందెను; 

అపుప్డు అబార్హాము శారా నిమితత్ము అంగలారుచ్టకును ఆమెనుగూరిచ్ యేడుచ్టకును వచెచ్ను. 

ఆదికాండము 29:31 => లేయా దేవ్షింపబడుట యెహోవా చూచి ఆమె గరభ్ము తెరిచెను, రాహేలు 

గొడార్లై యుండెను. 

ఆదికాండము 31:18 => కనాను దేశమునకు తన తండిర్యైన ఇసాస్కు నొదద్కు వెళుల్టకు తన 

పశువులనిన్టిని, తాను సంపాదించిన సంపద యావతుత్ను, పదద్నరాములో తాను సంపాదించిన ఆసిత్ 

యావతుత్ను తీసికొనిపోయెను. 

ఆదికాండము 33:1 => యాకోబు కనున్లెతిత్ చూచినపుప్డు ఏశావును, అతనితో నాలుగువందల 

మంది మనుషుయ్లును వచుచ్చుండిరి. 

ఆదికాండము 33:9 => అపుప్డు ఏశావు సహోదరుడా, నాకు కావలసినంత ఉనన్ది, నీది నీవే 

ఉంచుకొమమ్ని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 35:1 => దేవుడు యాకోబుతో నీవు లేచి బేతేలునకు వెళి ల్ అకక్డ నివసించి, నీ 

సహోదరుడైన ఏశావు ఎదుటనుండి నీవు పారిపోయినపుప్డు నీకు కనబడిన దేవునికి అకక్డ 

బలిపీఠమును కటుట్మని చెపప్గా 

ఆదికాండము 50:15 => యోసేపు సహోదరులు తమ తండిర్ మృతిపొందుట చూచి ఒకవేళ 

యోసేపు మనయందు పగపటిట్ మన మతనికి చేసిన కీడంతటి చొపుప్న మనకు నిశచ్యముగా కీడు 

జరిగించుననుకొని 

లేవీయకాండము 19:17 => నీ హృదయములో నీ సహోదరుని మీద పగపటట్కూడదు, నీ 

పొరుగువాని పాపము నీమీదికి రాకుండునటుల్ నీవు తపప్క వానిని గదిద్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 20:20 => అంతట ఎదోము బహు జనముతోను మహా బలముతోను బయలుదేరి 

వారికెదురుగా వచెచ్ను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 26:5 => నీవు నా తండిర్ నశించుచునన్ అరామీ దేశసుథ్డు; అతడు 

ఐగుపుత్నకు వెళె ల్ను. కొదిద్మందితో అకక్డికి పోయి పరవాసియై, గొపప్దియు బలమైనదియు 

విసాత్రమైనదియునగు జనమాయెను. 

యెహోషువ 9:22 => మరియు యెహోషువ వారిని పిలిపించి యిటల్నెను మీరు మా మధయ్ను 

నివసించువారై యుండియు మేము మీకు బహు దూరముగా నునన్వారమని చెపిప్ మముమ్ నేల 

మోసపుచిచ్తిరి? 

2 సమూయేలు 11:26 => ఊరియా భారయ్ తన భరత్యగు ఊరియా హతమైన సంగతి విని తన 

భరత్కొరకు అంగలారెచ్ను. 

2 సమూయేలు 13:32 => దావీదు సహోదరుడైన షిమాయ్కు పుటిట్న యెహోనాదాబు దీనిని చూచి 

రాజకుమారులైన యౌవనులనందరిని వారు చంపిరని నా యేలినవాడవగు నీవు తలంచవదుద్; 

అమోన్ను మాతర్మే మరణమాయెను; ఏలయనగా అతడు అబా ష్లోము చెలెల్లైన తామారును 

బలవంతము చేసిన నాటనుండి అబా ష్లోము అతని చంపవలెనను తాతప్రయ్ముతో ఉండెనని అతని నోటి 

మాటనుబటిట్ నిశచ్యించుకొనవచుచ్ను. 

సామెతలు 16:7 => ఒకని పర్వరత్న యెహోవాకు పీర్తికరమగునపుప్డు ఆయన వాని శతుర్వులను 

సహా వానికి మితుర్లుగా చేయును. 

సామెతలు 18:19 => బలమైన పటట్ణమును వశపరచుకొనుటకంటె ఒకనిచేత అనాయ్యమునొందిన 

సహోదరుని వశపరచుకొనుట కషట్తరము. వివాదములు నగరు తలుపుల అడ డ్గడియలంత సిథ్రములు. 

యిరిమ్యా 49:7 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఎదోమునుగూరిచ్ ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు తేమానులో జాఞ్నమిక నేమియులేదా? వివేకులకు ఇక ఆలోచన లేకపోయెనా? వారి 

జాఞ్నము వయ్రథ్మాయెనా? 

మారుక్ 6:21 => అయితే తగిన దినమొకటి వచెచ్ను; ఎటల్నగా, హేరోదు తన జనన దినోతస్వమందు 

తన పర్ధానులకును సహసార్ధిపతులకును గలిలయదేశ పర్ముఖులకును విందు చేయించెను. 

ఎఫెసీయులకు 4:31 => సమసత్మైన దేవ్షము, కోపము, కోర్ధము, అలల్రి, దూషణ, సకలమైన 

దుషట్తవ్ము మీరు విసరిజ్ంచుడి. 
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1 యోహాను 3:15 => తన సహోదరుని దేవ్షించువాడు నరహంతకుడు; ఏ నరహంతకుని 

యందును నితయ్జీవముండదని మీరెరుగుదురు. 

వచనము 42 

రిబాక్ తన పెదద్కుమారుడైన ఏశావు మాటలనుగూరిచ్ వినినపుప్డు ఆమె తన చినన్ కుమారుడైన 

యాకోబును పిలువనంపి అతనితో ఇటల్నెను ఇదిగో నీ అనన్యైన ఏశావు నినున్ చంపెదనని చెపిప్ 

నినున్గూరిచ్ తనున్తాను ఓదారుచ్కొనుచునాన్డు. 

ఆదికాండము 37:18 => అతడు దగగ్రకు రాకమునుపు వారు దూరమునుండి అతని చూచి అతని 

చంపుటకు దురాలోచన చేసిరి. 

ఆదికాండము 37:19 => వారు ఇదిగో ఈ కలలు కనువాడు వచుచ్చునాన్డు; 

ఆదికాండము 37:20 => వీని చంపి యికక్డనునన్ ఒక గుంటలో పారవేసి, దుషట్మృగము వీని 

తినివేసెనని చెపుప్దము, అపుప్డు వీని కలలేమగునో చూతము రండని ఒకనితో ఒకడు 

మాటలాడుకొనిరి. 

ఆదికాండము 42:21 => అపుప్డు వారు నిశచ్యముగా మన సహోదరునియెడల మనము చేసిన 

అపరాధమునకు శిక్ష పొందుచునాన్ము. అతడు మనలను బతిమాలుకొనినపుప్డు మనము అతని వేదన 

చూచియు వినకపోతిమి; అందువలన ఈ వేదన మనకు వచెచ్నని ఒకనితో ఒకడు మాటలాడుకొనిరి 

ఆదికాండము 42:22 => మరియు రూబేను ఈ చినన్వానియెడల పాపము చేయకుడని నేను మీతో 

చెపప్లేదా? అయినను మీరు వినరైతిరి గనుక అతని రకాత్పరాధము మనమీద మోపబడుచునన్దని వారి 

కుతత్ర మిచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 30:5 => యెజెర్యేలీయురాలైన అహీనోయము, కరెమ్లీయుడైన నాబాలు 

భారయ్యయిన అబీగయీలు అను దావీదు ఇదద్రు భారయ్లును చెరలోనికి కొనిపోబడగా చూచి 

యోబు 20:12 => చెడుతనము వారి నోటికి తియయ్గా నుండెను వారు నాలుకకిర్ంద దాని 

దాచిపెటిట్రి. 

యోబు 20:13 => దాని పోనియయ్క భదర్ము చేసికొనిరి, నోట దానినుంచుకొనిరి. 
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యోబు 20:14 => అయినను వారి కడుపులో వారి ఆహారము పులిసిపోవును అది వారిలోపట 

నాగుపాముల విషమగును. 

కీరత్నలు 64:5 => వారు దురాలోచన దృఢపరచుకొందురు చాటుగా ఉరుల నొడుడ్టకు 

యోచించుకొనుచు మనలను ఎవరు చూచెదరని చెపుప్కొందురు. 

సామెతలు 2:14 => కీడుచేయ సంతోషించుదురు అతిమూరు ఖ్ల పర్వరత్నయందు ఉలల్సించుదురు. 

సామెతలు 4:16 => అటిట్వారు కీడుచేయనిది నిదిర్ంపరు ఎదుటివారిని పడదోర్యనిది వారికి 

నిదర్రాదు. 

సామెతలు 4:17 => కీడుచేత దొరికినదానిని వారు భుజింతురు బలాతాక్రముచేత దొరికిన 

దార్కాష్రసమును తార్గుదురు 

ఆదికాండము 33:1 => యాకోబు కనున్లెతిత్ చూచినపుప్డు ఏశావును, అతనితో నాలుగువందల 

మంది మనుషుయ్లును వచుచ్చుండిరి. 

ఆదికాండము 50:15 => యోసేపు సహోదరులు తమ తండిర్ మృతిపొందుట చూచి ఒకవేళ 

యోసేపు మనయందు పగపటిట్ మన మతనికి చేసిన కీడంతటి చొపుప్న మనకు నిశచ్యముగా కీడు 

జరిగించుననుకొని 

యెహెజేక్లు 25:12 => మరియు పర్భువైన యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు ఎదోమీయులు 

యూదావారిమీద పగతీరుచ్కొనుచునాన్రు, తీరుచ్కొనుటలో వారు బహుగా దోషులైరి గనుక పర్భువైన 

యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

యెహెజేక్లు 35:5 => ఇశార్యేలీయులయెడల ఎడతెగని పగకలిగి, వారి దోషసమాపిత్కాలమున 

వారికి ఉపదర్వము కలిగిన సమయమున నీవు వారిని ఖడగ్మున కపప్గించితివి గనుక 

1 కొరిందీయులకు 1:11 => నా సహోదరులారా, మీలో కలహములు కలవని మిముమ్నుగూరిచ్ 

కో ల్యె యింటివారివలన నాకు తెలియవచెచ్ను. 

2 కొరిందీయులకు 9:1 => పరిశుదుధ్లకొరకైన యీ పరిచరయ్నుగూరిచ్ మీ పేరు వార్యుటకు నా 

కగతయ్ములేదు. 
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వచనము 43 

కాబటిట్ నా కుమారుడా, నీవు నా మాట విని లేచి హారానులోనునన్ నా సహోదరుడగు లాబాను నొదద్కు 

పారిపోయి నీ అనన్ కోపము చలాల్రువరకు 

ఆదికాండము 27:8 => కాబటిట్ నా కుమారుడా, నా మాట విని నేను నీకు ఆజాఞ్పించినటుట్ చేయుము. 

ఆదికాండము 27:13 => అయినను అతని తలిల్ నా కుమారుడా, ఆ శాపము నా మీదికి వచుచ్ను 

గాక. నీవు నా మాటమాతర్ము విని, పోయి వాటిని నాయొదద్కు తీసికొని రమమ్ని చెపప్గా 

ఆదికాండము 28:7 => యాకోబు తన తలిల్దండుర్ల మాట విని పదద్నరామునకు వెళి ల్పోయెననియు 

ఏశావు తెలిసికొనినపుప్డు, 

సామెతలు 30:17 => తండిర్ని అపహసించి తలిల్ మాట విననొలల్ని వాని కనున్ లోయకాకులు పీకును 

పకిష్రాజు పిలల్లు దానిని తినును. 

యిరిమ్యా 35:14 => దార్కాష్రసము తార్గవదద్ని రేకాబు కుమారుడైన యెహోనాదాబు తన కుమారుల 

కాజాఞ్పించిన మాటలు సిథ్రముగా ఉనన్వి, నేటివరకు తమ పితరుని ఆజఞ్కు విధేయులై వారు 

దార్కాష్రసము తార్గకునాన్రు; అయితే నేను పెందలకడ లేచి మీతో బహుశర్దధ్గా మాటలాడినను మీరు 

నా మాట వినకునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:29 => అందుకు పేతురును అపొసత్లులు నుమనుషుయ్లకు కాదు దేవునికే 

మేము లోబడవలెను గదా. 

ఆదికాండము 11:31 => తెరహు తన కుమారుడగు అబార్మును, తన కుమారుని కుమారుడు, 

అనగా హారాను కుమారుడగు లోతును, తన కుమారుడగు అబార్ము భారయ్యయిన శారయి అను తన 

కోడలిని తీసికొని కనానుకు వెళుళ్టకు కలీద్యుల ఊరను పటట్ణములో నుండి వారితో కూడ 

బయలుదేరి హారాను మటుట్కు వచిచ్ అకక్డ నివసించిరి. 

ఆదికాండము 12:4 => యెహోవా అతనితో చెపిప్న పర్కారము అబార్ము వెళె ల్ను. లోతు అతనితో 

కూడ వెళె ల్ను. అబార్ము హారాను నుండి బయలుదేరినపుప్డు డెబబ్ది యైదేండల్ యీడు గలవాడు. 
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ఆదికాండము 12:5 => అబార్ము తన భారయ్యయిన శారయిని తన సహోదరుని కుమారుడయిన 

లోతును, హారానులో తానును వారును ఆరిజ్ంచిన యావదాసిత్ని వారు సంపాదించిన సమసత్మైన 

వారిని తీసికొని కనానను దేశమునకు వచిచ్రి 

ఆదికాండము 28:10 => యాకోబు బెయేరె ష్బానుండి బయలుదేరి హారాను వైపు వెళుల్చు 

ఆదికాండము 24:10 => అతడు తన యజమానుని ఒంటెలలో పది ఒంటెలను తన యజమానుని 

ఆసిత్లో శేర్షట్మైన నానా విధములగు వసుత్వులను తీసికొనిపోయెను. అతడు లేచి అరామన్హరాయిము 

లోనునన్ నాహోరు పటట్ణము చేరి 

ఆదికాండము 29:4 => యాకోబు వారిని చూచి అనన్లారా, మీరెకక్డివారని అడుగగా వారు మేము 

హారానువారమనిరి. 

ఆదికాండము 35:27 => అబార్హామును ఇసాస్కును పరదేశులైయుండిన మమేర్లో కిరయ్తరాబ్కు తన 

తండిర్యైన ఇసాస్కు నొదద్కు యాకోబు వచెచ్ను. అదే హెబోర్ను. 

హోషేయ 12:12 => యాకోబు తపిప్ంచుకొని సిరియా దేశములోనికి పోయెను, భారయ్ కావలెనని 

ఇశార్యేలు కొలువు చేసెను, భారయ్ కావలెనని అతడు గొఱ ఱ్లు కాచెను. 

వచనము 44 

నీ అనన్ కోపము నీమీదనుండి తొలగి నీవు అతనికి చేసిన వాటిని అతడు మరచువరకు లాబానునొదద్ 

కొనాన్ళుల్ ఉండుము;  

ఆదికాండము 31:38 => ఈ యిరువది యేండుల్ నేను నీయొదద్ నుంటిని. నీ గొఱ ఱ్లైనను మేకలైనను 

ఈచుకొని పోలేదు, నీ మంద పొటే ట్ళల్ను నేను తినలేదు. 

ఆదికాండము 30:25 => రాహేలు యోసేపును కనిన తరువాత యాకోబు లాబానుతో ననున్ 

పంపివేయుము; నా చోటికిని నా దేశమునకును వెళె ల్దను. 

వచనము 45 

అపుప్డు నేను అకక్డనుండి నినున్ పిలిపించెదను. ఒకక్నాడే మీ యిదద్రిని నేను పోగొటుట్కొననేల 

అనెను. 
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సామెతలు 19:21 => నరుని హృదయములో ఆలోచనలు అనేకములుగా పుటుట్ను యెహోవా యొకక్ 

తీరామ్నమే సిథ్రము. 

విలాపవాకయ్ములు 3:37 => పర్భువు సెలవులేనిది మాటయిచిచ్ నెరవేరచ్గలవాడెవడు? 

యాకోబు 4:13 => నేడైనను రేపైనను ఒకానొక పటట్ణమునకు వెళి ల్ అకక్డ ఒక సంవతస్రముండి 

వాయ్పారము చేసి లాభము సంపాదింతము రండని చెపుప్కొనువారలారా, 

యాకోబు 4:14 => రేపేమి సంభవించునో మీకు తెలియదు. మీ జీవమేపాటిది? మీరు కొంతసేపు 

కనబడి అంతలో మాయమైపోవు ఆవిరి వంటివారే. 

యాకోబు 4:15 => కనుక పర్భువు చితత్మైతే మనము బర్దికియుండి ఇది అదిచేతమని 

చెపుప్కొనవలెను. 

ఆదికాండము 4:8 => కయీను తన తముమ్డైన హేబెలుతో మాటలాడెను. వారు పొలములో 

ఉనన్పుప్డు కయీను తన తముమ్డైన హేబెలు మీదపడి అతనిని చంపెను. 

ఆదికాండము 4:9 => యెహోవా నీ తముమ్డైన హేబెలు ఎకక్డునాన్డని కయీనునడుగగా అతడు 

నేనెరుగను; నా తముమ్నికి నేను కావలివాడనా అనెను. 

ఆదికాండము 4:10 => అపుప్డాయన నీవు చేసినపని యేమిటి? నీ తముమ్ని రకత్ము యొకక్ సవ్రము 

నేలలోనుండి నాకు మొరపెటుట్చునన్ది. 

ఆదికాండము 4:11 => కావున నీ తముమ్ని రకత్మును నీచేతిలోనుండి పుచుచ్కొనుటకు నోరు తెరచిన 

యీ నేలమీద ఉండకుండ, నీవు శపింపబడినవాడవు; 

ఆదికాండము 4:12 => నీవు నేలను సేదయ్పరుచునపుప్డు అది తన సారమును ఇక మీదట 

నీకియయ్దు; నీవు భూమిమీద దిగులు పడుచు దేశదిమమ్రివై యుందువనెను. 

ఆదికాండము 4:13 => అందుకు కయీను నా దోషశిక్ష నేను భరింపలేనంత గొపప్ది. 

ఆదికాండము 4:14 => నేడు ఈ పర్దేశమునుండి ననున్ వెళల్గొటిట్తివి; నీ సనిన్ధికి రాకుండ 

వెలివేయబడి దిగులుపడుచు భూమిమీద దేశదిమమ్రినైయుందును. కావున ననున్ కనుగొనువాడెవడో 

వాడు ననున్ చంపునని యెహోవాతో అనెను. 
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ఆదికాండము 4:15 => అందుకు యెహోవా అతనితో కాబటిట్ యెవడైనను కయీనును చంపినయెడల 

వానికి పర్తిదండన యేడంతలు కలుగుననెను. మరియు ఎవడైనను కయీనును కనుగొని అతనిని 

చంపకయుండునటుల్ యెహోవా అతనికి ఒక గురుతు వేసెను 

ఆదికాండము 4:16 => అపుప్డు కయీను యెహోవా సనిన్ధిలోనుండి బయలుదేరివెళి ల్ ఏదెనుకు 

తూరుప్దికుక్న నోదు దేశములో కాపురముండెను. 

ఆదికాండము 9:5 => మరియు మీకు పార్ణమైన మీ రకత్మునుగూరిచ్ విచారణ చేయుదును; 

దానిగూరిచ్ పర్తి జంతువును నరులను విచారణ చేయుదును; పర్తి నరుని పార్ణమునుగూరిచ్ వాని 

సహోదరుని విచారణ చేయుదును. 

ఆదికాండము 9:6 => నరుని రకత్మును చిందించువాని రకత్ము నరునివలననే చిందింపబడును; 

ఏలయనగా దేవుడు తన సవ్రూపమందు నరుని చేసెను. 

2 సమూయేలు 14:6 => నీ దాసినైన నాకు ఇదద్రు కుమారులు ఉండిరి, వారు పొలములో 

పెనుగులాడుచుండగా విడిపించు వాడెవడును లేకపోయినందున వారిలో నొకడు రెండవవాని కొటిట్ 

చంపెను. 

2 సమూయేలు 14:7 => కాబటిట్ నా యింటివారందరును నీ దాసినైన నామీదికి లేచి తన 

సహోదరుని చంపినవాని అపప్గించుము; తన సహోదరుని పార్ణము తీసినందుకై మేము వానిని చంపి 

హకుక్దారుని నాశనముచేతు మనుచునాన్రు. ఈలాగున వారు నా పెనిమిటికి భూమిమీద పేరైనను 

శేషమైనను లేకుండ మిగిలిన నిపుప్రవను ఆరిప్వేయబోవుచునాన్రని రాజుతో చెపప్గా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:4 => ఆ దీవ్పవాసులు ఆ జంతువతని చేతిని వేర్లాడుట చూచినపుప్డు 

నిశచ్యముగా ఈ మనుషుయ్డు నరహంతకుడు; ఇతడు సముదర్మునుండి తపిప్ంచుకొనినను 

నాయ్యమాతనిని బర్దుకనియయ్దని తమలో తాము చెపుప్కొనిరి. 

ఆదికాండము 30:25 => రాహేలు యోసేపును కనిన తరువాత యాకోబు లాబానుతో ననున్ 

పంపివేయుము; నా చోటికిని నా దేశమునకును వెళె ల్దను. 

వచనము 46 
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మరియు రిబాక్ ఇసాస్కుతో హేతు కుమారెత్లవలన నా పార్ణము విసికినది. ఈ దేశసుథ్రాండర్యిన 

హేతు కుమారెత్లలో వీరివంటి ఒకదానిని యాకోబు పెండిల్ చేసికొనినయెడల నా బర్దుకువలన నాకేమి 

పర్యోజనమనెను. 

సంఖాయ్కాండము 11:15 => నామీద నీ కటాక్షము వచిచ్నయెడల నేను నా బాధను చూడకుండునటుల్ 

ననున్ చంపుము. 

1 రాజులు 19:4 => తాను ఒక దినపర్యాణము అరణయ్ములోనికి పోయి యొక బదరీవృక్షముకిర్ంద 

కూరుచ్ండి, మరణాపేక్ష గలవాడై యెహోవా, నా పితరులకంటె నేను ఎకుక్వవాడను కాను, 

ఇంతమటుట్కు చాలును, నా పార్ణము తీసికొనుము అని పార్రథ్నచేసెను. 

యోబు 3:20 => దురద్శలోనునన్ వారికి వెలుగియయ్బడుట ఏల?దుఃఖాకార్ంతులైనవారికి 

జీవమియయ్బడుట ఏల?  

యోబు 3:21 => వారు మరణము నపేకిష్ంతురు దాచబడిన ధనముకొరకైనటుట్ దానిని కనుగొనుటకై 

వారు లోతుగా తర్వువ్చునాన్రు గాని అది వారికి దొరకకయునన్ది. 

యోబు 3:22 => సమాధికి చేరినపుప్డు వారు హరిష్ంచి బహుగా సంతోషించెదరు. 

యోబు 7:16 => అవి నాకు అసహయ్ములు, నితయ్ము బర్దుకుటకు నా కిషట్ము లేదు నా దినములు 

ఊపిరివలె నునన్వి, నా జోలికి రావదుద్. 

యోబు 14:13 => నీవు పాతాళములో ననున్ దాచినయెడల ఎంతోమేలు నీ కోపము చలాల్రువరకు 

ననున్ చాటున నుంచినయెడల ఎంతో మేలు నాకు ఇంతకాలమని నీవు నియమించి తరువాత ననున్ 

జాఞ్పకము చేసికొనవలెనని నేనెంతో కోరుచునాన్ను. 

యోనా 4:3 => నేనిక బర్దుకుటకంటె చచుచ్ట మేలు; యెహోవా, ననిన్క బర్దుకనియయ్క చంపుమని 

యెహోవాకు మనవి చేసెను. 

యోనా 4:9 => అపుప్డు దేవుడు ఈ సొరచెటుట్ను గురించి నీవు కోపించుట నాయ్యమా? అని 

యోనాను అడుగగా యోనా పార్ణము పోవునంతగా కోపించుట నాయ్యమే అనెను. 
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ఆదికాండము 26:34 => ఏశావు నలువది సంవతస్రముల వాడైనపుప్డు హితీత్యుడైన బేయేరీ 

కుమారెత్యగు యహూదీతును హితీత్యుడైన ఏలోను కుమారెత్యగు బాశెమతును పెండిల్ చేసికొనెను. 

ఆదికాండము 26:35 => వీరు ఇసాస్కునకును రిబాక్కును మనోవేదన కలుగజేసిరి. 

ఆదికాండము 28:8 => ఇదిగాక కనాను కుమారెత్లు తన తండిర్యైన ఇసాస్కునకు ఇషుట్రాండుర్ 

కారని ఏశావునకు తెలిసినపుప్డు 

ఆదికాండము 34:1 => లేయా యాకోబునకు కనిన కుమారెత్యైన దీనా ఆ దేశపు కుమారెత్లను 

చూడవెళె ల్ను. 

ఆదికాండము 34:2 => ఆ దేశము నేలిన హివీవ్యుడైన హమోరు కుమారుడగు షెకెము ఆమెను 

చూచి ఆమెను పటుట్కొని ఆమెతో శయనించి ఆమెను అవమానపరచెను. 

ఆదికాండము 24:3 => నేను ఎవరిమధయ్ కాపురమునాన్నో ఆ కనానీయుల కుమారెత్లలో ఒక దానిని 

నా కుమారునికి పెండిల్చేయక 

ఆదికాండము 6:2 => దేవుని కుమారులు నరుల కుమారెత్లు చకక్నివారని చూచి వారందరిలో 

తమకు మనసుస్వచిచ్న సతరీలను వివాహము చేసికొనిరి. 

ఆదికాండము 21:21 => అతడు పారాను అరణయ్ములో నునన్పుప్డు అతని తలిల్ ఐగుపుత్దేశమునుండి 

ఒక సతరీని తెచిచ్ అతనికి పెండిల్చేసెను. 

ఆదికాండము 23:3 => తరువాత అబార్హాము మృతిబొందిన తన భారయ్ యెదుటనుండి లేచి హేతు 

కుమారులను చూచి 

ఆదికాండము 24:37 => మరియు నా యజమానుడు నాతో నేను ఎవరి దేశమందు 

నివసించుచునాన్నో ఆ కనానీయుల పిలల్లలో ఒక పిలల్ను నా కుమారునికి పెండిల్చేయవదుద్. 

ఆదికాండము 28:1 => ఇసాస్కు యాకోబును పిలిపించి నీవు కనాను కుమారెత్లలో ఎవతెను 

వివాహము చేసికొనకూడదు. 

ఆదికాండము 34:9 => మీ పిలల్లను మాకిచిచ్ మా పిలల్లను మీరు పుచుచ్కొని మాతో వియయ్మంది 

మామధయ్ నివసించుడి. 
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ఆదికాండము 36:2 => ఏశావు కనాను కుమారెత్లలో హితీత్యుడైన ఏలోను కుమారెత్యగు ఆదాను, 

హివీవ్యుడైన సిబోయ్ను కుమారెత్యైన అనా కుమారెత్యగు అహోలీబామాను, 

సంఖాయ్కాండము 12:1 => మోషే కూషుదేశపు సతరీని పెండిల్ చేసికొనియుండెను గనుక అతడు పెండిల్ 

చేసికొనిన ఆ సతరీనిబటిట్ మిరాయ్ము అహరోనులు అతనికి విరోధముగా మాటలాడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:13 => కనాను తన జేయ్షఠ్కుమారుడైన సీదోనును హేతును కనెను. 

యెషయా 15:4 => హెషోబ్నును ఏలాలేయును మొఱ ఱ్పెటుట్చునన్వి యాహసువరకు వారి సవ్రము 

వినబడుచునన్ది మోయాబీయుల యోధులు కేకలువేయుదురు మోయాబు పార్ణము అతనిలో 

వణకుచునన్ది.  

యిరిమ్యా 4:31 => పర్సవవేదనపడు సతరీ కేకలు వేయునటుల్, తొలికానుపు కనుచు వేదనపడు సతరీ 

కేకలు వేయునటుల్ సీయోను కుమారెత్ అయోయ్ , నాకు శర్మ , నరహంతకులపాలై నేను 

మూరిచ్లుల్చునాన్ను అని యెగరోజుచు చేతులారుచ్చు కేకలు వేయుట నాకు వినబడుచునన్ది. 

మలాకీ 2:15 => కొంచెముగానైనను దైవాతమ్నొందినవారిలో ఎవరును ఈలాగున చేయలేదు; ఒకడు 

చేసినను ఏమి జరిగెను? దేవునిచేత సంతతి నొందవలెనని అతడు యతన్ము చేసెను గదా; కాగా 

మిముమ్ను మీరే జాగర్తత్ చేసికొని, యౌవనమున పెండిల్ చేసికొనిన మీ భారయ్ల విషయములో 

విశావ్సఘాతకులుగా ఉండకుడి. 
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వచనము 1 

ఇసాస్కు యాకోబును పిలిపించి నీవు కనాను కుమారెత్లలో ఎవతెను వివాహము చేసికొనకూడదు. 

ఆదికాండము 28:3 => సరవ్శకిత్గల దేవుడు నినున్ ఆశీరవ్దించి నీవు అనేక జనములగునటుల్ నీకు 

సంతానాభివృదిధ్ కలుగజేసి నినున్ విసత్రింపజేసి నీవు పరవాసివైన దేశమును, అనగా దేవుడు 

అబార్హామునకిచిచ్న దేశమును నీవు సావ్సథ్య్ముగా చేసికొనునటుల్ 

ఆదికాండము 28:4 => ఆయన నీకు, అనగా నీకును నీతో కూడ నీ సంతానమునకును 

అబార్హామునకు అనుగర్హించిన ఆశీరావ్దమును దయచేయును గాక అని అతని దీవించి 

ఆదికాండము 27:4 => నేను చావక మునుపు నినున్ నేను ఆశీరవ్దించునటుల్ నాకిషట్మైన రుచిగల 

భోజయ్ములను సిదధ్పరచి నేను తినుటకై నాయొదద్కు తెమమ్ని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 27:27 => అతడు దగగ్రకు వచిచ్ అతని ముదుద్పెటుట్కొనెను. అపుప్డతడు అతని 

వసత్రములను వాసన చూచి అతని దీవించి యిటల్నెను. ఇదిగో నా కుమారుని సువాసన యెహోవా 

దీవించిన చేని సువాసనవలె నునన్ది 

ఆదికాండము 27:28 => ఆకాశపుమంచును భూసారమును విసాత్రమైన ధానయ్మును 

దార్కాష్రసమును దేవుడు నీ కనుగర్హించు గాక  

ఆదికాండము 27:29 => జనములు నీకు దాసులగుదురు జనములు నీకు సాగిలపడుదురు నీ 

బంధుజనులకు నీవు ఏలికవై యుండుము నీ తలిల్ పుతుర్లు నీకు సాగిలపడుదురు నినున్ శపించువారు 

శపింపబడుదురు నినున్ దీవించువారు దీవింపబడుదురు గాక 

ఆదికాండము 27:30 => ఇసాస్కు యాకోబును దీవించుటయైన తరువాత యాకోబు తన తండిర్యైన 

ఇసాస్కు ఎదుటనుండి బయలుదేరి వెళి ల్న తక్షణమే అతని సహోదరుడైన ఏశావు వేటాడి వచెచ్ను. 

ఆదికాండము 27:31 => అతడును రుచిగల భోజయ్ములను సిదధ్పరచి తన తండిర్యొదద్కు తెచిచ్ నా 

తండీర్ ననున్ దీవించునటుల్ లేచి నీ కుమారుడు వేటాడి తెచిచ్నదాని తినుమని తన తండిర్తోననెను. 

ఆదికాండము 27:32 => అతని తండిర్యైన ఇసాస్కు నీవెవరవని అతని నడిగినపుప్డు అతడు నేను నీ 

కుమారుడను ఏశావు అను నీ జేయ్షఠ్కుమారుడననగా 
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ఆదికాండము 27:33 => ఇసాస్కు మికుక్టముగా గడగడ వణకుచు అటల్యితే వేటాడిన భోజయ్మును 

నాయొదద్కు తెచిచ్నవారెవరు? నీవు రాక మునుపు నేను వాటనిన్టిలో తిని అతనిని నిజముగా 

దీవించితిని, అతడు దీవింపబడినవాడే యనెను. 

ఆదికాండము 48:15 => అతడు యోసేపును దీవించి నా పితరులైన అబార్హాము ఇసాస్కులు 

ఎవనియెదుట నడుచుచుండిరో ఆ దేవుడు, నేను పుటిట్నది మొదలుకొని నేటివరకును ఎవడు ననున్ 

పోషించెనో ఆ దేవుడు, 

ఆదికాండము 49:28 => ఇవి అనిన్యు ఇశార్యేలు పండెర్ండు గోతర్ములు. వారి తండిర్ వారిని 

దీవించుచు వారితో చెపిప్నది యిదే. ఎవరి దీవెన చొపుప్న వారిని దీవించెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:1 => దైవజనుడైన మోషే మృతినొందకమునుపు అతడు 

ఇశార్యేలీయులను దీవించిన విధము ఇది; అతడిటల్నెను యెహోవా సీనాయినుండి వచెచ్ను 

యెహోషువ 22:7 => మోషే బాషానులో మనషే ష్ అరధ్గోతర్మునకును, యెహోషువ పడమటిదికుక్న 

యొరాద్ను అదద్రిని వారి సహోదరులలో మిగిలిన అరధ్గోతర్మునకును సావ్సథ్య్ములిచిచ్రి. మరియు 

యెహోషువ వారి నివాసములకు వారిని వెళల్నంపినపుప్డు అతడు వారిని దీవించి వారితో ఇటల్నెను 

ఆదికాండము 6:2 => దేవుని కుమారులు నరుల కుమారెత్లు చకక్నివారని చూచి వారందరిలో 

తమకు మనసుస్వచిచ్న సతరీలను వివాహము చేసికొనిరి. 

ఆదికాండము 24:3 => నేను ఎవరిమధయ్ కాపురమునాన్నో ఆ కనానీయుల కుమారెత్లలో ఒక దానిని 

నా కుమారునికి పెండిల్చేయక 

ఆదికాండము 24:37 => మరియు నా యజమానుడు నాతో నేను ఎవరి దేశమందు 

నివసించుచునాన్నో ఆ కనానీయుల పిలల్లలో ఒక పిలల్ను నా కుమారునికి పెండిల్చేయవదుద్. 

ఆదికాండము 26:34 => ఏశావు నలువది సంవతస్రముల వాడైనపుప్డు హితీత్యుడైన బేయేరీ 

కుమారెత్యగు యహూదీతును హితీత్యుడైన ఏలోను కుమారెత్యగు బాశెమతును పెండిల్ చేసికొనెను. 

ఆదికాండము 26:35 => వీరు ఇసాస్కునకును రిబాక్కును మనోవేదన కలుగజేసిరి. 
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ఆదికాండము 27:46 => మరియు రిబాక్ ఇసాస్కుతో హేతు కుమారెత్లవలన నా పార్ణము విసికినది. 

ఈ దేశసుథ్రాండర్యిన హేతు కుమారెత్లలో వీరివంటి ఒకదానిని యాకోబు పెండిల్ చేసికొనినయెడల నా 

బర్దుకువలన నాకేమి పర్యోజనమనెను. 

ఆదికాండము 34:9 => మీ పిలల్లను మాకిచిచ్ మా పిలల్లను మీరు పుచుచ్కొని మాతో వియయ్మంది 

మామధయ్ నివసించుడి. 

ఆదికాండము 34:16 => ఆ పక్షమందు మీ మాట కొపుప్కొని, మా పిలల్లను మీకిచిచ్ మీ పిలల్లను 

మేము పుచుచ్కొని, మీమధయ్ నివసించెదము, అపుప్డు మనము ఏకజనమగుదుము. 

నిరగ్మకాండము 34:15 => ఆ దేశపు నివాసులతో నిబంధన చేసికొనకుండ జాగర్తత్పడుము; వారు 

ఇతరుల దేవతలతో వయ్భిచరించి ఆ దేవతలకు బలి అరిప్ంచుచునన్పుప్డు ఒకడు నినున్ పిలిచినయెడల 

నీవు వాని బలిదర్వయ్మును తినకుండ చూచుకొనుము. 

నిరగ్మకాండము 34:16 => మరియు నీవు నీ కుమారులకొరకు వారి కుమారెత్లను పుచుచ్కొనునెడల 

వారి కుమారెత్లు తమ దేవతలతో వయ్భిచరించి నీ కుమారులను తమ దేవతలతో వయ్భిచరింప 

చేయుదురేమో. 

2 కొరిందీయులకు 6:14 => మీరు అవిశావ్సులతో జోడుగా ఉండకుడి. నీతికి దురీ ణ్తితో ఏమి 

సాంగతయ్ము? వెలుగునకు చీకటితో ఏమి పొతుత్? 

2 కొరిందీయులకు 6:15 => కీర్సుత్నకు బెలియాలుతో ఏమి సంబంధము? అవిశావ్సితో విశావ్సికి 

పాలెకక్డిది? 

2 కొరిందీయులకు 6:16 => దేవుని ఆలయమునకు విగర్హములతో ఏమి పొందిక? మనము 

జీవముగల దేవుని ఆలయమై యునాన్ము; అందుకు దేవుడీలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు. నేను వారిలో 

నివసించి సంచరింతును, నేను వారి దేవుడనైయుందును వారు నా పర్జలైయుందురు.  

ఆదికాండము 21:21 => అతడు పారాను అరణయ్ములో నునన్పుప్డు అతని తలిల్ ఐగుపుత్దేశమునుండి 

ఒక సతరీని తెచిచ్ అతనికి పెండిల్చేసెను. 

ఆదికాండము 25:1 => అబార్హాము మరల ఒక సతరీని వివాహము చేసికొనెను, ఆమె పేరు కెతూరా. 
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ఆదికాండము 28:6 => ఇసాస్కు యాకోబును దీవించి, పదద్నరాములో పెండిల్చేసికొని వచుచ్టకై 

అతని నకక్డికి పంపెననియు, అతని దీవించినపుప్డు నీవు కనాను దేశపు కుమారెత్లలో ఎవరిని పెండిల్ 

చేసికొనవదద్ని అతనికి ఆజాఞ్పించెననియు 

ఆదికాండము 28:8 => ఇదిగాక కనాను కుమారెత్లు తన తండిర్యైన ఇసాస్కునకు ఇషుట్రాండుర్ 

కారని ఏశావునకు తెలిసినపుప్డు 

ఆదికాండము 31:55 => తెలల్వారినపుప్డు లాబాను లేచి తన కుమారులను తన కుమారెత్లను 

ముదుద్పెటుట్కొని వారిని దీవించి బయలుదేరి తన ఊరికి వెళి ల్ పోయెను. 

ఆదికాండము 46:10 => షిమోయ్ను కుమారులైన యెమూయేలు యామీను ఓహదు యాకీను 

సోహరు కనానీయు రాలి కుమారుడైన షావూలు. 

సామెతలు 19:14 => గృహమును వితత్మును పితరులిచిచ్న సావ్సథ్య్ము సుబుదిధ్గల భారయ్ యెహోవా 

యొకక్ దానము. 

యిరిమ్యా 29:6 => పెండిల్ండుల్ చేసికొని కుమారులను కుమారెత్లను కనుడి, అకక్డ ఏమియు మీకు 

తకుక్వలేకుండ అభివృదిధ్పొందుటకై వారు కుమారులను కుమారెత్లను కనునటుల్ మీ కుమారులకు 

పెండిల్ండుల్ చేయుడి, మీ కుమారెత్లకు పురుషులను సంపాదించుడి. 

హోషేయ 12:12 => యాకోబు తపిప్ంచుకొని సిరియా దేశములోనికి పోయెను, భారయ్ కావలెనని 

ఇశార్యేలు కొలువు చేసెను, భారయ్ కావలెనని అతడు గొఱ ఱ్లు కాచెను. 

హెబీర్యులకు 7:7 => తకుక్వవాడు ఎకుక్వ వానిచేత ఆశీరవ్దింపబడునను మాట కేవలము 

నిరాకేష్పమైయునన్ది. 

వచనము 2 

నీవు లేచి పదద్నరాములోనునన్ నీ తలిల్కి తండిర్యైన బెతూయేలు ఇంటికి వెళి ల్ అకక్డ నీ తలిల్ 

సహోదరుడగు లాబాను కుమారెత్లలో ఒకదానిని వివాహము చేసికొనుమని యతనికి ఆజాఞ్పించి 

హోషేయ 12:12 => యాకోబు తపిప్ంచుకొని సిరియా దేశములోనికి పోయెను, భారయ్ కావలెనని 

ఇశార్యేలు కొలువు చేసెను, భారయ్ కావలెనని అతడు గొఱ ఱ్లు కాచెను. 
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ఆదికాండము 28:5 => యాకోబును పంపివేసెను. అతడు పదద్నరాములోనునన్ సిరియావాడగు 

బెతూయేలు కుమారుడును, యాకోబు ఏశావుల తలిల్యగు రిబాక్ సహోదరుడునైన లాబానునొదద్కు 

వెళె ల్ను. 

ఆదికాండము 22:20 => ఆ సంగతులు జరిగిన తరువాత అబార్హామునకు తెలుపబడినదేమనగా 

మిలాక్ అను ఆమెయు నీ సహోదరుడగు నాహోరునకు పిలల్లను కనెను. 

ఆదికాండము 22:21 => వారు ఎవరెవరనగా అతని జేయ్షట్కుమారుడైన ఊజు, ఇతని తముమ్డైన 

బూజు, అరాము తండిర్యైన కెమూయేలు, 

ఆదికాండము 22:22 => కెసెదు, హజో, షిలాద్షు, యిదాల్పు, బెతూయేలు. బెతూయేలు రిబాక్ను 

కనెను. 

ఆదికాండము 22:23 => ఆ యెనిమిదిమందిని మిలాక్ అబార్హాము సహోదరుడగు నాహోరునకు 

కనెను. 

ఆదికాండము 24:10 => అతడు తన యజమానుని ఒంటెలలో పది ఒంటెలను తన యజమానుని 

ఆసిత్లో శేర్షట్మైన నానా విధములగు వసుత్వులను తీసికొనిపోయెను. అతడు లేచి అరామన్హరాయిము 

లోనునన్ నాహోరు పటట్ణము చేరి 

ఆదికాండము 24:15 => అతడు మాటలాడుట చాలింపకముందే అబార్హాము సహోదరుడైన 

నాహోరు భారయ్యగు మిలాక్ కుమారుడైన బెతూయేలుకు పుటిట్న రిబాక్ కడవ భుజము మీద 

పెటుట్కొనివచెచ్ను. 

ఆదికాండము 24:16 => ఆ చినన్ది మికిక్లి చకక్నిది; ఆమె కనయ్క, ఏ పురుషుడును ఆమెను 

కూడలేదు; ఆమె ఆ బావిలోనికి దిగిపోయి కడవను నీళల్తో నింపుకొని యెకిక్ రాగా 

ఆదికాండము 24:17 => ఆ సేవకుడు ఆమెను ఎదురొక్నుటకు పరుగెతిత్ నీ కడవలో నీళుల్ కొంచెము 

దయచేసి ననున్ తార్గనిమమ్ని అడిగెను. 

ఆదికాండము 24:18 => అందుకామె అయాయ్ తార్గుమని చెపిప్ తవ్రగా తన కడవనుచేతిమీదికి 

దించుకొని అతనికి దాహమిచెచ్ను. 
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ఆదికాండము 24:19 => మరియు ఆమె అతనికి దాహమిచిచ్న తరువాత నీ ఒంటెలు తార్గుమటుట్కు 

వాటికిని నీళుల్ చేది పోయుదునని చెపిప్ 

ఆదికాండము 24:20 => తవ్రగా గాడిలో తన కడవ కుమమ్రించి తిరిగి చేదుటకు ఆ బావికి 

పరుగెతుత్కొనిపోయి అతని ఒంటెలనిన్టికి నీళుల్ చేదిపోసెను. 

ఆదికాండము 24:21 => ఆ మనుషుయ్డు ఆమెను తేరి చూచి తన పర్యాణమును యెహోవా 

సఫలముచేసెనో లేదో తెలిసికొనవలెనని ఊరకుండెను. 

ఆదికాండము 24:22 => ఒంటెలు తార్గుటయైన తరువాత ఆ మనుషుయ్డు అరతులము ఎతుత్గల 

బంగారపు ముకుక్ కమిమ్ని, ఆమెచేతులకు పది తులముల ఎతుత్ గల రెండు బంగారు కడియములను 

తీసి 

ఆదికాండము 24:23 => నీవు ఎవరి కుమారెత్వు? దయచేసి నాతో చెపుప్ము; నీ తండిర్ యింట మేము 

ఈ రాతిర్ బసచేయుటకు సథ్లమునన్దా అని అడిగెను. 

ఆదికాండము 24:24 => అందుకామె నేను నాహోరుకు మిలాక్కనిన కుమారుడగు బెతూయేలు 

కుమారెత్ననెను. 

ఆదికాండము 25:20 => ఇసాస్కు పదద్నరాములో నివసించు సిరియావాడైన బెతూయేలు 

కుమారెత్యును సిరియావాడైన లాబాను సహోదరియునైన రిబాక్ను పెండిల్ చేసికొనన్పుప్డు నలుబది 

సంవతస్రములవాడు. 

ఆదికాండము 29:1 => యాకోబు బయలుదేరి తూరుప్ జనుల దేశమునకు వెళె ల్ను. 

ఆదికాండము 31:18 => కనాను దేశమునకు తన తండిర్యైన ఇసాస్కు నొదద్కు వెళుల్టకు తన 

పశువులనిన్టిని, తాను సంపాదించిన సంపద యావతుత్ను, పదద్నరాములో తాను సంపాదించిన ఆసిత్ 

యావతుత్ను తీసికొనిపోయెను. 

ఆదికాండము 32:10 => నీవు నీ సేవకునికి చేసిన సమసత్మైన ఉపకారములకును సమసత్ 

సతయ్మునకును అపాతుర్డను, ఎటల్నగా నాచేతికఱ ఱ్తో మాతర్మే యీ యొరాద్ను దాటితిని; ఇపుప్డు నేను 

రెండు గుంపులైతిని. 
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ఆదికాండము 35:9 => యాకోబు పదద్నరామునుండి వచుచ్చుండగా దేవుడు తిరిగి అతనికి 

పర్తయ్క్షమై అతని నాశీరవ్దించెను. 

ఆదికాండము 46:15 => వీరు లేయా కుమారులు. ఆమె పదద్నరాములో యాకోబు వారిని అతని 

కుమారెత్యైన దీనాను కనెను. అతని కుమారులును అతని కుమారెత్లును అందరును ముపప్ది 

ముగుగ్రు. 

ఆదికాండము 24:29 => రిబాక్కు లాబానను నొక సహోదరుడుండెను. అపుప్డు లాబాను ఆ 

బావిదగగ్ర వెలుపటనునన్ ఆ మనుషుయ్నియొదద్కు పరుగెతిత్కొనిపోయెను. 

ఆదికాండము 24:50 => లాబానును బెతూయేలును ఇది యెహోవావలన కలిగిన కారయ్ము; మేమైతే 

అవునని గాని కాదని గాని చెపప్జాలము; 

ఆదికాండము 21:21 => అతడు పారాను అరణయ్ములో నునన్పుప్డు అతని తలిల్ ఐగుపుత్దేశమునుండి 

ఒక సతరీని తెచిచ్ అతనికి పెండిల్చేసెను. 

ఆదికాండము 22:23 => ఆ యెనిమిదిమందిని మిలాక్ అబార్హాము సహోదరుడగు నాహోరునకు 

కనెను. 

ఆదికాండము 24:3 => నేను ఎవరిమధయ్ కాపురమునాన్నో ఆ కనానీయుల కుమారెత్లలో ఒక దానిని 

నా కుమారునికి పెండిల్చేయక 

ఆదికాండము 24:4 => నా సవ్దేశమందునన్ నా బంధువులయొదద్కు వెళి ల్ ఇసాస్కను నా కుమారునికి 

భారయ్ను తెచుచ్నటుల్ ఆకాశముయొకక్ దేవుడును భూమియొకక్ దేవుడునైన యెహోవా తోడని నీచేత 

పర్మాణము చేయించెదననెను. 

ఆదికాండము 26:35 => వీరు ఇసాస్కునకును రిబాక్కును మనోవేదన కలుగజేసిరి. 

ఆదికాండము 35:26 => లేయా దాసియైన జిలాప్ కుమారులు గాదు, ఆషేరు వీరు పదద్నరాములో 

యాకోబునకు పుటిట్న కుమారులు. 

సంఖాయ్కాండము 23:7 => అపుప్డు బిలాము ఉపమానరీతిగా ఇటల్నెను అరామునుండి బాలాకు 

తూరుప్ పరవ్తములనుండి మోయాబురాజు ననున్ రపిప్ంచి రముమ్; నా నిమితత్ము యాకోబును 

శపింపుము రముమ్; ఇశార్యేలును భయపెటట్వలెను అనెను. 
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మలాకీ 2:15 => కొంచెముగానైనను దైవాతమ్నొందినవారిలో ఎవరును ఈలాగున చేయలేదు; ఒకడు 

చేసినను ఏమి జరిగెను? దేవునిచేత సంతతి నొందవలెనని అతడు యతన్ము చేసెను గదా; కాగా 

మిముమ్ను మీరే జాగర్తత్ చేసికొని, యౌవనమున పెండిల్ చేసికొనిన మీ భారయ్ల విషయములో 

విశావ్సఘాతకులుగా ఉండకుడి. 

హెబీర్యులకు 11:20 => విశావ్సమునుబటిట్ ఇసాస్కు జరుగబోవు సంగతుల విషయమై యాకోబును 

ఏశావును ఆశీరవ్దించెను. 

వచనము 3 

సరవ్శకిత్గల దేవుడు నినున్ ఆశీరవ్దించి నీవు అనేక జనములగునటుల్ నీకు సంతానాభివృదిధ్ కలుగజేసి 

నినున్ విసత్రింపజేసి నీవు పరవాసివైన దేశమును, అనగా దేవుడు అబార్హామునకిచిచ్న దేశమును నీవు 

సావ్సథ్య్ముగా చేసికొనునటుల్ 

ఆదికాండము 17:1 => అబార్ము తొంబదితొమిమ్ది యేండల్ వాడైనపుప్డు యెహోవా అతనికి 

పర్తయ్క్షమై నేను సరవ్శకిత్గల దేవుడను; నా సనిన్ధిలో నడుచుచు నిందారహితుడవై యుండుము. 

ఆదికాండము 17:2 => నాకును నీకును మధయ్ నా నిబంధనను నియమించి నినున్ అతయ్ధికముగా 

అభివృదిధ్పొందించెదనని అతనితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 17:3 => అబార్ము సాగిలపడియుండగా దేవుడతనితో మాటలాడి ఇదిగో నేను 

నియమించిన నా నిబంధన నీతో చేసియునాన్ను; 

ఆదికాండము 17:4 => నీవు అనేక జనములకు తండిర్వగుదువు. 

ఆదికాండము 17:5 => మరియు ఇకమీదట నీ పేరు అబార్ము అనబడదు; నినున్ అనేక జనములకు 

తండిర్నిగా నియమించితిని గనుక నీ పేరు అబార్హాము అనబడును. 

ఆదికాండము 17:6 => నీకు అతయ్ధికముగా సంతానవృదిధ్ కలుగజేసి నీలోనుండి జనములు 

వచుచ్నటుల్ నియమించుదును, రాజులును నీలోనుండి వచెచ్దరు. 
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ఆదికాండము 22:17 => నేను నినున్ ఆశీరవ్దించి ఆకాశ నక్షతర్ములవలెను సముదర్తీరమందలి 

యిసుకవలెను నీ సంతానమును నిశచ్యముగా విసత్రింపచేసెదను; నీ సంతతివారు తమ శతుర్వుల 

గవిని సావ్ధీనపరచుకొందురు. 

ఆదికాండము 22:18 => మరియు నీవు నా మాట వినినందున భూలోకములోని జనములనిన్యు నీ 

సంతానమువలన ఆశీరవ్దించబడును నాతోడని పర్మాణము చేసియునాన్నని యెహోవా 

సెలవిచెచ్ననెను. 

ఆదికాండము 35:11 => మరియు దేవుడు నేను సరవ్శకిత్గల దేవుడను; నీవు ఫలించి అభివృదిధ్ 

పొందుము. జనమును జనముల సమూహమును నీవలన కలుగును; రాజులును నీ గరభ్వాసమున 

పుటెట్దరు. 

ఆదికాండము 43:14 => ఆ మనుషుయ్డు మీ యితర సహోదరుని బెనాయ్మీనును మీ కపప్గించునటుల్ 

సరవ్శకుత్డైన దేవుడు ఆ మనుషుయ్ని యెదుట మిముమ్ను కరుణించును గాక. నేను పుతర్హీనుడనై 

యుండవలసినయెడల పుతర్హీనుడనగుదునని వారితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 48:3 => యోసేపును చూచి కనాను దేశమందలి లూజులో సరవ్శకిత్గల దేవుడు నాకు 

కనబడి ననున్ ఆశీరవ్దించి 

నిరగ్మకాండము 6:3 => నేను సరవ్శకిత్గల దేవుడను పేరున అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులకు 

పర్తయ్క్షమైతిని కాని, యెహోవా అను నా నామమున నేను వారికి తెలియబడలేదు. 

కీరత్నలు 127:1 => యెహోవా ఇలుల్ కటిట్ంచనియెడల దాని కటుట్వారి పర్యాసము వయ్రథ్మే. 

యెహోవా పటట్ణమును కాపాడనియెడల దాని కావలికాయువారు మేలుకొనియుండుట వయ్రథ్మే.  

2 కొరిందీయులకు 6:18 => మరియు నేను మిముమ్ను చేరుచ్కొందును, మీకు తండిర్నైయుందును, 

మీరు నాకు కుమారులును కుమారెత్లునై యుందురని సరవ్శకిత్గల పర్భువు చెపుప్చునాన్డు. 

పర్కటన 21:22 => దానిలో ఏ దేవాలయమును నాకు కనబడలేదు. సరావ్ధికారియైన దేవుడగు 

పర్భువును గొఱ ఱ్పిలల్యు దానికి దేవాలయమై యునాన్రు. 
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ఆదికాండము 1:28 => దేవుడు వారిని ఆశీరవ్దించెను; ఎటల్నగా మీరు ఫలించి అభివృదిధ్పొంది 

విసత్రించి భూమిని నిండించి దానిని లోపరచుకొనుడి; సముదర్పు చేపలను ఆకాశ పకుష్లను 

భూమిమీద పార్కు పర్తి జీవిని ఏలుడని దేవుడు వారితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 9:1 => మరియు దేవుడు నోవహును అతని కుమారులను ఆశీరవ్దించి మీరు ఫలించి 

అభివృదిధ్పొంది భూమిని నింపుడి. 

ఆదికాండము 13:16 => మరియు నీ సంతానమును భూమిమీద నుండు రేణువులవలె విసత్రింప 

చేసెదను; ఎటల్నగా ఒకడు భూమిమీద నుండు రేణువులను లెకిక్ంప గలిగినయెడల నీ సంతానమును 

కూడ లెకిక్ంపవచుచ్ను. 

ఆదికాండము 24:60 => వారు రిబాక్తో మా సహోదరీ, నీవు వేలవేలకు తలిల్వగుదువు గాక, నీ 

సంతతివారు తమ పగవారి గవినిని సావ్ధీనపరచుకొందురు గాక అని ఆమెను దీవింపగా 

ఆదికాండము 41:52 => తరువాత అతడు నాకు బాధ కలిగిన దేశమందు దేవుడు ననున్ 

అభివృదిధ్పొందించెనని చెపిప్, రెండవవానికి ఎఫార్యిము అను పేరు పెటెట్ను. 

కీరత్నలు 127:3 => కుమారులు యెహోవా అనుగర్హించు సావ్సథ్య్ము గరభ్ఫలము ఆయన యిచుచ్ 

బహుమానమే 

కీరత్నలు 127:4 => యౌవనకాలమందు పుటిట్న కుమారులు బలవంతుని చేతిలోని 

బాణములవంటివారు. 

కీరత్నలు 127:5 => వారితో తన అంబులపొది నింపుకొనినవాడు ధనుయ్డు అటిట్వారు సిగుగ్పడక 

గుమమ్ములో తమ విరోధులతో వాదించుదురు. 

కీరత్నలు 128:1 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగి ఆయన తోర్వలయందు నడుచువారందరు 

ధనుయ్లు. 

కీరత్నలు 128:2 => నిశచ్యముగా నీవు నీచేతుల కషాట్రిజ్తము ననుభవించెదవు నీవు ధనుయ్డవు నీకు 

మేలు కలుగును. 

కీరత్నలు 128:3 => నీ లోగిట నీ భారయ్ ఫలించు దార్కాష్వలిల్వలె నుండును నీ భోజనపు బలల్చుటుట్ నీ 

పిలల్లు ఒలీవ మొకక్లవలె నుందురు. 
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కీరత్నలు 128:4 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవాడు ఈలాగు ఆశీరవ్దింపబడును. 

కీరత్నలు 128:5 => సీయోనులోనుండి యెహోవా నినున్ ఆశీరవ్దించును నీ జీవితకాలమంతయు 

యెరూషలేమునకు కేష్మము కలుగుట చూచెదవు  

కీరత్నలు 128:6 => నీ పిలల్ల పిలల్లను నీవు చూచెదవు. ఇశార్యేలుమీద సమాధానముండును గాక. 

ఆదికాండము 10:15 => కనాను తన పర్థమ కుమారుడగు సీదోనును హేతును యెబూసీయులను 

అమోరీయులను గిరాగ్షీయులను 

ఆదికాండము 12:2 => నినున్ గొపప్ జనముగా చేసి నినున్ ఆశీరవ్దించి నీ నామమును గొపప్ 

చేయుదును, నీవు ఆశీరావ్దముగా నుందువు. 

ఆదికాండము 26:22 => అతడు అకక్డనుండి వెళి ల్ మరియొక బావి తర్వివ్ంచెను. దాని విషయమై 

వారు జగడమాడలేదు గనుక అతడు ఇపుప్డు యెహోవా మనకు ఎడము కలుగజేసియునాన్డు గనుక 

యీ దేశమందు అభివృదిధ్ పొందుదుమనుకొని దానికి రహెబోతు అను పేరు పెటెట్ను 

ఆదికాండము 27:4 => నేను చావక మునుపు నినున్ నేను ఆశీరవ్దించునటుల్ నాకిషట్మైన రుచిగల 

భోజయ్ములను సిదధ్పరచి నేను తినుటకై నాయొదద్కు తెమమ్ని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 27:33 => ఇసాస్కు మికుక్టముగా గడగడ వణకుచు అటల్యితే వేటాడిన భోజయ్మును 

నాయొదద్కు తెచిచ్నవారెవరు? నీవు రాక మునుపు నేను వాటనిన్టిలో తిని అతనిని నిజముగా 

దీవించితిని, అతడు దీవింపబడినవాడే యనెను. 

ఆదికాండము 28:1 => ఇసాస్కు యాకోబును పిలిపించి నీవు కనాను కుమారెత్లలో ఎవతెను 

వివాహము చేసికొనకూడదు. 

ఆదికాండము 32:29 => అపుప్డు యాకోబు నీ పేరు దయచేసి తెలుపుమనెను. అందుకాయననీవు 

ఎందునిమితత్ము నా పేరు అడిగితివని చెపిప్ అకక్డ అతని నాశీరవ్దించెను. 

ఆదికాండము 35:12 => నేను అబార్హామునకును ఇసాస్కునకును ఇచిచ్న దేశము నీకిచెచ్దను; నీ 

తరువాత నీ సంతానమునకు ఈ దేశము నిచెచ్దనని అతనితో చెపెప్ను. 
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ఆదికాండము 48:4 => ఇదిగో నీకు సంతానాభివృదిధ్ పొందించి నినున్ విసత్రింపచేసి నీవు జనముల 

సమూహమగునటుల్ చేసి, నీ తరువాత నీ సంతానమునకు ఈ దేశమును నితయ్సావ్సథ్య్ముగా ఇచెచ్దనని 

సెలవిచెచ్ను 

ఆదికాండము 48:9 => యోసేపు వీరు నా కుమారులు, వీరిని ఈ దేశమందు దేవుడు నా 

కనుగర్హించెనని తన తండిర్తో చెపెప్ను. అందుకతడు నేను వారిని దీవించుటకు నా దగగ్రకు వారిని 

తీసికొని రమమ్నెను. 

ఆదికాండము 48:15 => అతడు యోసేపును దీవించి నా పితరులైన అబార్హాము ఇసాస్కులు 

ఎవనియెదుట నడుచుచుండిరో ఆ దేవుడు, నేను పుటిట్నది మొదలుకొని నేటివరకును ఎవడు ననున్ 

పోషించెనో ఆ దేవుడు, 

ఆదికాండము 48:20 => ఆ దినమందు అతడు వారిని దీవించి ఎఫార్యిము వలెను మనషే ష్ వలెను 

దేవుడు నినున్ చేయును గాకని ఇశార్యేలీయులు నీ పేరు చెపిప్ దీవించెదరనెను. ఆలాగు అతడు 

మనషే ష్కంటె ఎఫార్యిమును ముందుగా ఉంచెను. 

ఆదికాండము 49:26 => నీ తండిర్ దీవెనలు నా పూరివ్కుల దీవెనలపైని చిరకాల పరవ్తములకంటె 

హెచుచ్గ పర్బలమగును. అవి యోసేపు తలమీదను తన సహోదరులనుండి వేరుపరచబడిన వాని 

నడినెతిత్మీదను ఉండును.  

నిరగ్మకాండము 1:7 => ఇశార్యేలీయులు బహు సంతానము గలవారై అభివృదిధ్పొంది విసత్రించి 

అతయ్ధికముగా పర్బలిరి; వారునన్ పర్దేశము వారితో నిండియుండెను. 

లేవీయకాండము 26:9 => ఏలయనగా నేను మిముమ్ను కటాకిష్ంచి మీకు సంతానమిచిచ్ మిముమ్ను 

విసత్రింపచేసి మీతో నేను చేసిన నిబంధనను సాథ్పించెదను. 

సంఖాయ్కాండము 6:23 => మీరు ఇశార్యేలీయులను ఈలాగు దీవింపవలెను. 

2 సమూయేలు 19:39 => జనులందరును రాజును నది యవతలకు రాగా రాజు బరిజ్లల్యిని 

ముదుద్పెటుట్కొని దీవించెను; తరువాత బరిజ్లల్యి తన సథ్లమునకు వెళి ల్పోయెను. 
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మలాకీ 1:2 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నేను మీయెడల పేర్మ చూపియునాన్ను, అయితే 

మీరు ఏ విషయమందు నీవు మాయెడల పేర్మ చూపితివందురు. ఏశావు యాకోబునకు అనన్ కాడా? 

అయితే నేను యాకోబును పేర్మించితిని; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

రోమీయులకు 4:17 => తాను విశవ్సించిన దేవుని యెదుట, అనగా మృతులను సజీవులనుగా 

చేయువాడును, లేనివాటిని ఉనన్టుట్గానే పిలుచువాడునైన దేవుని యెదుట, అతడు మనకందరికి 

తండిర్యై యునాన్డు ఇందునుగూరిచ్ నినున్ అనేక జనములకు తండిర్నిగా నియమించితిని అని 

వార్యబడియునన్ది. 

హెబీర్యులకు 11:20 => విశావ్సమునుబటిట్ ఇసాస్కు జరుగబోవు సంగతుల విషయమై యాకోబును 

ఏశావును ఆశీరవ్దించెను. 

పర్కటన 1:8 => అలాఫ్యు ఓమెగయు నేనే. వరత్మాన భూత భవిషయ్తాక్లములలో ఉండువాడను 

నేనే అని సరావ్ధికారియు దేవుడునగు పర్భువు సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

వచనము 4 

ఆయన నీకు, అనగా నీకును నీతో కూడ నీ సంతానమునకును అబార్హామునకు అనుగర్హించిన 

ఆశీరావ్దమును దయచేయును గాక అని అతని దీవించి 

ఆదికాండము 12:1 => యెహోవా నీవు లేచి నీ దేశమునుండియు నీ బంధువులయొదద్నుండియు నీ 

తండిర్ యింటినుండియు బయలుదేరి నేను నీకు చూపించు దేశమునకు వెళుల్ము. 

ఆదికాండము 12:2 => నినున్ గొపప్ జనముగా చేసి నినున్ ఆశీరవ్దించి నీ నామమును గొపప్ 

చేయుదును, నీవు ఆశీరావ్దముగా నుందువు. 

ఆదికాండము 12:3 => నినున్ ఆశీరవ్దించు వారిని ఆశీరవ్దించెదను; నినున్ దూషించు వాని 

శపించెదను; భూమి యొకక్ సమసత్ వంశములు నీయందు ఆశీరవ్దించబడునని అబార్ముతో అనగా 

ఆదికాండము 12:7 => యెహోవా అబార్మునకు పర్తయ్క్షమయి నీ సంతానమునకు ఈ 

దేశమిచెచ్దనని చెపప్గా అతడు తనకు పర్తయ్క్షమైన యెహోవాకు ఒక బలిపీఠమును కటెట్ను. 
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ఆదికాండము 15:5 => మరియు ఆయన వెలుపలికి అతని తీసికొనివచిచ్ నీవు ఆకాశమువైపు 

తేరిచూచి నక్షతర్ములను లెకిక్ంచుటకు నీచేతనైతే లెకిక్ంచుమని చెపిప్ నీ సంతానము ఆలాగవునని 

చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 15:6 => అతడు యెహోవాను నమెమ్ను; ఆయన అది అతనికి నీతిగా ఎంచెను. 

ఆదికాండము 15:7 => మరియు ఆయన నీవు ఈ దేశమును సవ్తంతిర్ంచుకొనునటుల్ దాని 

నీకిచుచ్టకు కలీద్యుల ఊరను పటట్ణములో నుండి నినున్ ఇవతలకు తీసికొని వచిచ్న యెహోవాను నేనే 

అని చెపిప్నపుప్డు 

ఆదికాండము 17:6 => నీకు అతయ్ధికముగా సంతానవృదిధ్ కలుగజేసి నీలోనుండి జనములు 

వచుచ్నటుల్ నియమించుదును, రాజులును నీలోనుండి వచెచ్దరు. 

ఆదికాండము 17:7 => నేను నీకును నీ తరువాత నీ సంతానమునకును దేవుడనై యుండునటుల్, 

నాకును నీకును, నీ తరువాతవారి తరములలో నీ సంతతికిని మధయ్ నా నిబంధనను నితయ్నిబంధనగా 

సిథ్రపరచెదను. 

ఆదికాండము 17:8 => నీకును నీ తరువాత నీ సంతతికిని నీవు పరదేశివైయునన్ దేశమును, అనగా 

కనానను దేశమంతటిని నితయ్సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్ వారికి దేవుడనై యుందునని అతనితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 22:17 => నేను నినున్ ఆశీరవ్దించి ఆకాశ నక్షతర్ములవలెను సముదర్తీరమందలి 

యిసుకవలెను నీ సంతానమును నిశచ్యముగా విసత్రింపచేసెదను; నీ సంతతివారు తమ శతుర్వుల 

గవిని సావ్ధీనపరచుకొందురు. 

ఆదికాండము 22:18 => మరియు నీవు నా మాట వినినందున భూలోకములోని జనములనిన్యు నీ 

సంతానమువలన ఆశీరవ్దించబడును నాతోడని పర్మాణము చేసియునాన్నని యెహోవా 

సెలవిచెచ్ననెను. 

కీరత్నలు 72:17 => అతని పేరు నితయ్ము నిలుచును అతని నామము సూరుయ్డునన్ంతకాలము 

చిగురుచ్చుండును అతనినిబటిట్ మనుషుయ్లు దీవింపబడుదురు అనయ్జనులందరును అతడు ధనుయ్డని 

చెపుప్కొందురు. 
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రోమీయులకు 4:7 => ఏలాగనగా తన అతికర్మములకు పరిహారము నొందినవాడు తన 

పాపమునకు పార్యశిచ్తత్ము నొందినవాడు ధనుయ్డు. 

రోమీయులకు 4:8 => పర్భువుచేత నిరోద్షియని ఎంచబడినవాడు ధనుయ్డు, 

గలతీయులకు 3:8 => దేవుడు విశావ్స మూలముగా అనయ్జనులను నీతిమంతులుగా తీరుచ్నని 

లేఖనము ముందుగా చూచి నీయందు అనయ్జనులందరును ఆశీరవ్దింపబడుదురు అని 

అబార్హామునకు సువారత్ను ముందుగా పర్కటించెను.  

గలతీయులకు 3:14 => ఇందునుగూరిచ్ మార్నుమీద వేర్లాడిన పర్తివాడును శాపగర్సుత్డు అని 

వార్యబడియునన్ది. 

ఎఫెసీయులకు 1:3 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్ తండిర్యగు దేవుడు సుత్తింపబడును గాక. 

ఆయన కీర్సుత్నందు పరలోక విషయములలో ఆతమ్సంబంధమైన పర్తి ఆశీరావ్దమును 

మనకనుగర్హించెను. 

ఆదికాండము 17:8 => నీకును నీ తరువాత నీ సంతతికిని నీవు పరదేశివైయునన్ దేశమును, అనగా 

కనానను దేశమంతటిని నితయ్సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్ వారికి దేవుడనై యుందునని అతనితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 12:7 => యెహోవా అబార్మునకు పర్తయ్క్షమయి నీ సంతానమునకు ఈ 

దేశమిచెచ్దనని చెపప్గా అతడు తనకు పర్తయ్క్షమైన యెహోవాకు ఒక బలిపీఠమును కటెట్ను. 

ఆదికాండము 13:14 => లోతు అబార్మును విడిచిపోయిన తరువాత యెహోవా ఇదిగో నీ కనున్లెతిత్ 

నీవు ఉనన్చోట నుండి ఉతత్రపుతటుట్ దకిష్ణపుతటుట్ తూరుప్తటుట్ పడమరతటుట్ను చూడుము; 

ఆదికాండము 13:15 => ఎందుకనగా నీవు చూచుచునన్ యీ దేశమంతటిని నీకును నీ 

సంతానమునకును సదాకాలము ఇచెచ్దను. 

ఆదికాండము 13:16 => మరియు నీ సంతానమును భూమిమీద నుండు రేణువులవలె విసత్రింప 

చేసెదను; ఎటల్నగా ఒకడు భూమిమీద నుండు రేణువులను లెకిక్ంప గలిగినయెడల నీ సంతానమును 

కూడ లెకిక్ంపవచుచ్ను. 

ఆదికాండము 13:17 => నీవు లేచి యీ దేశము యొకక్ పొడుగున వెడలుప్న దానిలో 

సంచరించుము; అది నీకిచెచ్దనని అబార్ముతో చెపెప్ను. 
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ఆదికాండము 15:18 => ఆ దినమందే యెహోవా ఐగుపుత్ నది మొదలుకొని గొపప్ నదియైన 

యూఫర్టీసు నది వరకు ఈ దేశమును, అనగా 

ఆదికాండము 15:19 => కేనీయులను కనిజీజ్యులను కదోమ్నీయులను 

ఆదికాండము 15:20 => హితీత్యులను పెరిజీజ్యులను రెఫాయీయులను 

ఆదికాండము 15:21 => అమోరీయులను కనానీయులను గిరాగ్షీయులను యెబూసీయులను నీ 

సంతానమున కిచిచ్యునాన్నని అబార్ముతో నిబంధన చేసెను. 

కీరత్నలు 39:12 => యెహోవా, నా పార్రథ్న ఆలంకిపుము నా మొఱ ఱ్కు చెవియొగుగ్ము నా కనీన్ళుల్ 

చూచి మౌనముగా నుండకుము నీ దృషిట్కి నేను అతిథివంటివాడను నా పితరులందరివలె నేను 

పరవాసినైయునాన్ను  

కీరత్నలు 105:6 => ఆయన చేసిన సూచక కిర్యలను ఆయననోటి తీరుప్లను జాఞ్పకము చేసికొనుడి 

కీరత్నలు 105:7 => ఆయన మన దేవుడైన యెహోవా ఆయన తీరుప్లు భూమియందంతట 

జరుగుచునన్వి. 

కీరత్నలు 105:8 => తాను సెలవిచిచ్న మాటను వెయియ్ తరములవరకు అబార్హాముతో తాను చేసిన 

నింబధనను 

కీరత్నలు 105:9 => ఇసాస్కుతో తాను చేసిన పర్మాణమును నితయ్ము ఆయన జాఞ్పకము చేసికొనును. 

కీరత్నలు 105:10 => వారి సంఖయ్ కొదిద్గానుండగను ఆ కొదిద్మంది ఆ దేశమందు పరదేశులై 

యుండగను 

కీరత్నలు 105:11 => కొలవబడిన సావ్సథ్య్ముగా కనానుదేశమును మీకిచెచ్దనని ఆయన సెలవిచెచ్ను 

కీరత్నలు 105:12 => ఆ మాట యాకోబునకు కటట్డగాను ఇశార్యేలునకు నితయ్ నిబంధనగాను 

సిథ్రపరచియునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 11:9 => విశావ్సమునుబటిట్ అతడును, అతనితో ఆ వాగాద్నమునకు సమాన 

వారసులైన ఇసాస్కు యాకోబు అనువారును, గుడారములలో నివసించుచు, అనుయ్ల దేశములో 

ఉనన్టుట్గా వాగద్తత్ దేశములో పరవాసులైరి.  

Page  of 1922 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

హెబీర్యులకు 11:10 => ఏలయనగా దేవుడు దేనికి శిలిప్యు నిరామ్ణకుడునై యునాన్డో, పునాదులు 

గల ఆ పటట్ణము కొరకు అబార్హాము ఎదురుచూచుచుండెను. 

హెబీర్యులకు 11:11 => విశావ్సమునుబటిట్ శారాయు వాగాద్నము చేసినవాడు నమమ్దగినవాడని 

యెంచుకొనెను గనుక తాను వయసుస్ గతించినదైనను గరభ్ము ధరించుటకు శకిత్పొందెను. 

హెబీర్యులకు 11:12 => అందుచేత మృతతులుయ్డైన ఆ యొకనినుండి , సంఖయ్కు 

ఆకాశనక్షతర్ములవలెను, సముదర్తీరమందలి లెకిక్ంపశకయ్ముకాని యిసుకవలెను సంతానము 

కలిగెను. 

హెబీర్యులకు 11:13 => వీరందరు ఆ వాగాద్నముల ఫలము అనుభవింపక పోయినను, 

దూరమునుండి చూచి వందనము చేసి, తాము భూమిమీద పరదేశులమును యాతిర్కులమునై 

యునాన్మని ఒపప్కొని, విశావ్సము గలవారై మృతినొందిరి. 

ఆదికాండము 12:2 => నినున్ గొపప్ జనముగా చేసి నినున్ ఆశీరవ్దించి నీ నామమును గొపప్ 

చేయుదును, నీవు ఆశీరావ్దముగా నుందువు. 

ఆదికాండము 13:15 => ఎందుకనగా నీవు చూచుచునన్ యీ దేశమంతటిని నీకును నీ 

సంతానమునకును సదాకాలము ఇచెచ్దను. 

ఆదికాండము 27:33 => ఇసాస్కు మికుక్టముగా గడగడ వణకుచు అటల్యితే వేటాడిన భోజయ్మును 

నాయొదద్కు తెచిచ్నవారెవరు? నీవు రాక మునుపు నేను వాటనిన్టిలో తిని అతనిని నిజముగా 

దీవించితిని, అతడు దీవింపబడినవాడే యనెను. 

ఆదికాండము 28:1 => ఇసాస్కు యాకోబును పిలిపించి నీవు కనాను కుమారెత్లలో ఎవతెను 

వివాహము చేసికొనకూడదు. 

ఆదికాండము 28:13 => మరియు యెహోవా దానికి పైగా నిలిచి నేను నీ తండిర్యైన అబార్హాము 

దేవుడను ఇసాస్కు దేవుడైన యెహోవాను; నీవు పండుకొనియునన్ యీ భూమిని నీకును నీ 

సంతానమునకును ఇచెచ్దను.  

ఆదికాండము 31:3 => అపుప్డు యెహోవా నీ పితరుల దేశమునకు నీ బంధువులయొదద్కు తిరిగి 

వెళుల్ము; నేను నీకు తోడైయుండెదనని యాకోబుతో చెపప్గా 

Page  of 1923 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

ఆదికాండము 32:29 => అపుప్డు యాకోబు నీ పేరు దయచేసి తెలుపుమనెను. అందుకాయననీవు 

ఎందునిమితత్ము నా పేరు అడిగితివని చెపిప్ అకక్డ అతని నాశీరవ్దించెను. 

ఆదికాండము 35:11 => మరియు దేవుడు నేను సరవ్శకిత్గల దేవుడను; నీవు ఫలించి అభివృదిధ్ 

పొందుము. జనమును జనముల సమూహమును నీవలన కలుగును; రాజులును నీ గరభ్వాసమున 

పుటెట్దరు. 

ఆదికాండము 35:12 => నేను అబార్హామునకును ఇసాస్కునకును ఇచిచ్న దేశము నీకిచెచ్దను; నీ 

తరువాత నీ సంతానమునకు ఈ దేశము నిచెచ్దనని అతనితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 36:6 => ఏశావు తన భారయ్లను తన కుమారులను తన కుమారెత్లను తన 

యింటివారినందరిని తన మందలను తన సమసత్ పశువులను తాను కనాను దేశములో సంపాదించిన 

ఆసిత్ యావతుత్ను తీసికొని తన తముమ్డైన యాకోబు ఎదుటనుండి మరియొక దేశమునకు 

వెళి ల్పోయెను; 

ఆదికాండము 36:7 => వారు విసాత్రమయిన సంపద గలవారు గనుక వారు కలిసి నివసింపలేక 

పోయిరి. వారి పశువులు విశేషమైయునన్ందున వారు పరదేశులై యుండిన భూమి వారిని భరింపలేక 

పోయెను. 

ఆదికాండము 37:1 => యాకోబు తన తండిర్ పరదేశవాసిగ ఉండిన కనాను దేశములో నివసించెను. 

ఆదికాండము 48:9 => యోసేపు వీరు నా కుమారులు, వీరిని ఈ దేశమందు దేవుడు నా 

కనుగర్హించెనని తన తండిర్తో చెపెప్ను. అందుకతడు నేను వారిని దీవించుటకు నా దగగ్రకు వారిని 

తీసికొని రమమ్నెను. 

ఆదికాండము 49:26 => నీ తండిర్ దీవెనలు నా పూరివ్కుల దీవెనలపైని చిరకాల పరవ్తములకంటె 

హెచుచ్గ పర్బలమగును. అవి యోసేపు తలమీదను తన సహోదరులనుండి వేరుపరచబడిన వాని 

నడినెతిత్మీదను ఉండును.  

నిరగ్మకాండము 1:7 => ఇశార్యేలీయులు బహు సంతానము గలవారై అభివృదిధ్పొంది విసత్రించి 

అతయ్ధికముగా పర్బలిరి; వారునన్ పర్దేశము వారితో నిండియుండెను. 
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నిరగ్మకాండము 6:4 => మరియు వారు పరవాసము చేసిన దేశమగు కనానుదేశమును 

వారికిచుచ్టకు నా నిబంధనను వారితో సిథ్రపరచితిని. 

సంఖాయ్కాండము 6:23 => మీరు ఇశార్యేలీయులను ఈలాగు దీవింపవలెను. 

యెహోషువ 21:43 => యెహోవా పర్మాణము చేసి వారి పితరుల కిచెచ్దనని చెపిప్న దేశమంతయు 

ఆయన ఇశార్యేలీయుల కపప్గించెను. వారు దాని సావ్ధీనపరచుకొని దానిలో నివసించిరి. 

మలాకీ 1:2 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నేను మీయెడల పేర్మ చూపియునాన్ను, అయితే 

మీరు ఏ విషయమందు నీవు మాయెడల పేర్మ చూపితివందురు. ఏశావు యాకోబునకు అనన్ కాడా? 

అయితే నేను యాకోబును పేర్మించితిని; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

వచనము 5 

యాకోబును పంపివేసెను. అతడు పదద్నరాములోనునన్ సిరియావాడగు బెతూయేలు కుమారుడును, 

యాకోబు ఏశావుల తలిల్యగు రిబాక్ సహోదరుడునైన లాబానునొదద్కు వెళె ల్ను. 

ఆదికాండము 28:2 => నీవు లేచి పదద్నరాములోనునన్ నీ తలిల్కి తండిర్యైన బెతూయేలు ఇంటికి వెళి ల్ 

అకక్డ నీ తలిల్ సహోదరుడగు లాబాను కుమారెత్లలో ఒకదానిని వివాహము చేసికొనుమని యతనికి 

ఆజాఞ్పించి 

ఆదికాండము 22:23 => ఆ యెనిమిదిమందిని మిలాక్ అబార్హాము సహోదరుడగు నాహోరునకు 

కనెను. 

ఆదికాండము 24:54 => అతడును అతనితోకూడ నునన్ మనుషుయ్లును అనన్పానములు పుచుచ్కొని 

అకక్డ ఆ రాతిర్యంతయు నుండిరి. ఉదయమున వారు లేచినపుప్డు అతడు నా యజమానునియొదద్కు 

ననున్ పంపించుడని చెపప్గా 

ఆదికాండము 25:20 => ఇసాస్కు పదద్నరాములో నివసించు సిరియావాడైన బెతూయేలు 

కుమారెత్యును సిరియావాడైన లాబాను సహోదరియునైన రిబాక్ను పెండిల్ చేసికొనన్పుప్డు నలుబది 

సంవతస్రములవాడు. 

ఆదికాండము 29:1 => యాకోబు బయలుదేరి తూరుప్ జనుల దేశమునకు వెళె ల్ను. 

Page  of 1925 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

ఆదికాండము 31:24 => ఆ రాతిర్ సవ్పన్మందు దేవుడు సిరియావాడైన లాబాను నొదద్కు వచిచ్ నీవు 

యాకోబుతో మంచి గాని చెడ డ్ గాని పలుకకుము జాగర్తత్ సుమీ అని అతనితో చెపెప్ను.  

ఆదికాండము 35:27 => అబార్హామును ఇసాస్కును పరదేశులైయుండిన మమేర్లో కిరయ్తరాబ్కు తన 

తండిర్యైన ఇసాస్కు నొదద్కు యాకోబు వచెచ్ను. అదే హెబోర్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 26:5 => నీవు నా తండిర్ నశించుచునన్ అరామీ దేశసుథ్డు; అతడు 

ఐగుపుత్నకు వెళె ల్ను. కొదిద్మందితో అకక్డికి పోయి పరవాసియై, గొపప్దియు బలమైనదియు 

విసాత్రమైనదియునగు జనమాయెను. 

యెహెజేక్లు 27:16 => నీచేత చేయబడిన వివిధ వసుత్వులను కొనుకొక్నుటకై సిరియనులు నీతో 

వరత్కవాయ్పారము చేయుదురు, వారు పచచ్రాళల్ను ఊదారంగు నూలుతో కుటట్బడిన చీరలను 

అవిసెనార బటట్లను పగడములను రతన్ములను ఇచిచ్ నీ సరకులు కొనుకొక్ందురు. 

వచనము 6 

ఇసాస్కు యాకోబును దీవించి, పదద్నరాములో పెండిల్చేసికొని వచుచ్టకై అతని నకక్డికి పంపెననియు, 

అతని దీవించినపుప్డు నీవు కనాను దేశపు కుమారెత్లలో ఎవరిని పెండిల్ చేసికొనవదద్ని అతనికి 

ఆజాఞ్పించెననియు 

ఆదికాండము 27:33 => ఇసాస్కు మికుక్టముగా గడగడ వణకుచు అటల్యితే వేటాడిన భోజయ్మును 

నాయొదద్కు తెచిచ్నవారెవరు? నీవు రాక మునుపు నేను వాటనిన్టిలో తిని అతనిని నిజముగా 

దీవించితిని, అతడు దీవింపబడినవాడే యనెను. 

ఆదికాండము 28:1 => ఇసాస్కు యాకోబును పిలిపించి నీవు కనాను కుమారెత్లలో ఎవతెను 

వివాహము చేసికొనకూడదు. 

ఆదికాండము 24:54 => అతడును అతనితోకూడ నునన్ మనుషుయ్లును అనన్పానములు పుచుచ్కొని 

అకక్డ ఆ రాతిర్యంతయు నుండిరి. ఉదయమున వారు లేచినపుప్డు అతడు నా యజమానునియొదద్కు 

ననున్ పంపించుడని చెపప్గా 
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ఆదికాండము 25:20 => ఇసాస్కు పదద్నరాములో నివసించు సిరియావాడైన బెతూయేలు 

కుమారెత్యును సిరియావాడైన లాబాను సహోదరియునైన రిబాక్ను పెండిల్ చేసికొనన్పుప్డు నలుబది 

సంవతస్రములవాడు. 

ఆదికాండము 33:18 => అటుల్ యాకోబు పదద్నరాములో నుండి వచిచ్న తరువాత కనాను 

దేశములోనునన్ షెకెమను ఊరికి సురకిష్తముగా వచిచ్ ఆ ఊరిముందర తన గుడారములు వేసెను. 

ఆదికాండము 34:1 => లేయా యాకోబునకు కనిన కుమారెత్యైన దీనా ఆ దేశపు కుమారెత్లను 

చూడవెళె ల్ను. 

నిరగ్మకాండము 2:15 => ఫరో ఆ సంగతి విని మోషేను చంపచూచెను గాని, మోషే ఫరో 

యెదుటనుండి పారిపోయి మిదాయ్ను దేశములో నిలిచిపోయి యొక బావియొదద్ కూరుచ్ండెను. 

సంఖాయ్కాండము 12:1 => మోషే కూషుదేశపు సతరీని పెండిల్ చేసికొనియుండెను గనుక అతడు పెండిల్ 

చేసికొనిన ఆ సతరీనిబటిట్ మిరాయ్ము అహరోనులు అతనికి విరోధముగా మాటలాడిరి. 

వచనము 7 

యాకోబు తన తలిల్దండుర్ల మాట విని పదద్నరామునకు వెళి ల్పోయెననియు ఏశావు తెలిసికొనినపుప్డు, 

ఆదికాండము 27:43 => కాబటిట్ నా కుమారుడా, నీవు నా మాట విని లేచి హారానులోనునన్ నా 

సహోదరుడగు లాబాను నొదద్కు పారిపోయి నీ అనన్ కోపము చలాల్రువరకు 

నిరగ్మకాండము 20:12 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీకనుగర్హించు దేశములో నీవు 

దీరాఘ్యుషమ్ంతుడవగునటుల్ నీ తండిర్ని నీ తలిల్ని సనామ్నించుము. 

లేవీయకాండము 19:3 => మీలో పర్తివాడు తన తలిల్కి తన తండిర్కి భయపడవలెను. నేను 

నియమించిన విశార్ంతిదినములను ఆచరింపవలెను; నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 

సామెతలు 1:8 => నా కుమారుడా, నీ తండిర్ ఉపదేశము ఆలకింపుము నీ తలిల్ చెపుప్ బోధను 

తోర్సివేయకుము. 

సామెతలు 30:17 => తండిర్ని అపహసించి తలిల్ మాట విననొలల్ని వాని కనున్ లోయకాకులు పీకును 

పకిష్రాజు పిలల్లు దానిని తినును. 
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ఎఫెసీయులకు 6:1 => పిలల్లారా, పర్భువునందు మీ తలిదండుర్లకు విధేయులై యుండుడి; ఇది 

ధరమ్మే. 

ఎఫెసీయులకు 6:3 => అపుప్డు నీవు భూమిమీద దీరాఘ్యుషమ్ంతుడవగువుదు, ఇది వాగాద్నముతో 

కూడిన ఆజఞ్లలో మొదటిది. 

కొలొసస్యులకు 3:20 => పిలల్లారా, అనిన్ విషయములలో మీ తలిదండుర్ల మాట వినుడి; ఇది 

పర్భువునుబటిట్ మెచుచ్కొనతగినది. 

ఆదికాండము 33:18 => అటుల్ యాకోబు పదద్నరాములో నుండి వచిచ్న తరువాత కనాను 

దేశములోనునన్ షెకెమను ఊరికి సురకిష్తముగా వచిచ్ ఆ ఊరిముందర తన గుడారములు వేసెను. 

నిరగ్మకాండము 2:15 => ఫరో ఆ సంగతి విని మోషేను చంపచూచెను గాని, మోషే ఫరో 

యెదుటనుండి పారిపోయి మిదాయ్ను దేశములో నిలిచిపోయి యొక బావియొదద్ కూరుచ్ండెను. 

సంఖాయ్కాండము 23:7 => అపుప్డు బిలాము ఉపమానరీతిగా ఇటల్నెను అరామునుండి బాలాకు 

తూరుప్ పరవ్తములనుండి మోయాబురాజు ననున్ రపిప్ంచి రముమ్; నా నిమితత్ము యాకోబును 

శపింపుము రముమ్; ఇశార్యేలును భయపెటట్వలెను అనెను. 

వచనము 8 

ఇదిగాక కనాను కుమారెత్లు తన తండిర్యైన ఇసాస్కునకు ఇషుట్రాండుర్ కారని ఏశావునకు 

తెలిసినపుప్డు 

ఆదికాండము 28:1 => ఇసాస్కు యాకోబును పిలిపించి నీవు కనాను కుమారెత్లలో ఎవతెను 

వివాహము చేసికొనకూడదు. 

ఆదికాండము 24:3 => నేను ఎవరిమధయ్ కాపురమునాన్నో ఆ కనానీయుల కుమారెత్లలో ఒక దానిని 

నా కుమారునికి పెండిల్చేయక 

ఆదికాండము 26:34 => ఏశావు నలువది సంవతస్రముల వాడైనపుప్డు హితీత్యుడైన బేయేరీ 

కుమారెత్యగు యహూదీతును హితీత్యుడైన ఏలోను కుమారెత్యగు బాశెమతును పెండిల్ చేసికొనెను. 

ఆదికాండము 26:35 => వీరు ఇసాస్కునకును రిబాక్కును మనోవేదన కలుగజేసిరి. 
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1 సమూయేలు 8:6 => మాకు నాయ్యము తీరుచ్టకై రాజును నియమింపుమని వారు అనిన మాట 

సమూయేలు దృషిట్కి పర్తికూలముగా ఉండెను గనుక సమూయేలు యెహోవాను పార్రథ్నచేసెను. 

ఆదికాండము 27:46 => మరియు రిబాక్ ఇసాస్కుతో హేతు కుమారెత్లవలన నా పార్ణము విసికినది. 

ఈ దేశసుథ్రాండర్యిన హేతు కుమారెత్లలో వీరివంటి ఒకదానిని యాకోబు పెండిల్ చేసికొనినయెడల నా 

బర్దుకువలన నాకేమి పర్యోజనమనెను. 

ఆదికాండము 48:17 => యోసేపు ఎఫార్యిము తలమీద తన తండిర్ కుడిచెయియ్ పెటుట్ట 

చూచినపుప్డు అది అతనికిషట్ము కాకపోయెను గనుక అతడు మనషే ష్ తలమీద పెటిట్ంచవలెనని తన 

తండిర్ చెయియ్ ఎఫార్యిము తలమీదనుండియెతిత్ 

నిరగ్మకాండము 21:8 => దానిని పర్ధానము చేసికొనిన యజమానుని దృషిట్కి అది యిషుట్రాలు 

కానియెడల అది విడిపింపబడునటుల్ అవకాశము నియయ్వలెను; దాని వంచించినందున అనయ్జనులకు 

దానిని అముమ్టకు వానికి అధికారము లేదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 25:6 => చనిపోయిన సహోదరుని పేరు ఇశార్యేలీయులలోనుండి 

తుడిచివేయబడకుండునటుల్ ఆమె కను జేయ్షఠ్కుమారుడు చనిపోయిన సహోదరునికి వారసుడుగా 

ఉండవలెను. 

యెహోషువ 22:30 => ఫీనెహాసను యాజకుడును సమాజ పర్ధానులును, అనగా అతనితో ఉండిన 

ఇశార్యేలీయుల పర్ధానులును రూబేనీయులును గాదీయులును మనషీష్యులును చెపిప్న మాటలను 

విని సంతోషించిరి. 

వచనము 9 

ఏశావు ఇషామ్యేలు నొదద్కు వెళి ల్, తనకునన్ భారయ్లు గాక అబార్హాము కుమారుడైన ఇషామ్యేలు 

కుమారెత్యు నెబాయోతు సహోదరియునైన మహలతును కూడ పెండిల్ చేసికొనెను. 

ఆదికాండము 25:13 => ఇషామ్యేలు జేయ్షఠ్కుమారుడైన నేబాయోతు కేదారు అదబ్యేలు మిబాశ్ము 

ఆదికాండము 25:14 => మిషామ్ దూమానమశాశ్ 

ఆదికాండము 25:15 => హదరు తేమా యెతూరు నాపీషు కెదెమా 
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ఆదికాండము 25:16 => ఇవి వారి వారి వంశావళుల పర్కారము వారి వారి పేరుల చొపుప్న 

ఇషామ్యేలు కుమారులయొకక్ పేరులు వారి వారి గార్మములలోను వారి వారి కోటలలోను 

ఇషామ్యేలు కుమారులు వీరే, వారి పేరులు ఇవే, వారివారి జనముల పర్కారము వారు పండెర్ండుగురు 

రాజులు. 

ఆదికాండము 25:17 => ఇషామ్యేలు బర్దికిన సంవతస్రములు నూట ముపప్దియేడు. అపుప్డతడు 

పార్ణము విడిచి మృతిబొంది తన పితరులయొదద్కు చేరచ్బడెను. 

ఆదికాండము 36:3 => ఇషామ్యేలు కుమారెత్యు నెబాయోతు సహోదరియునైన బాశెమతును 

పెండిల్యాడెను. 

ఆదికాండము 36:13 => రగూయేలు కుమారులు నహతు జెరహు షమామ్ మిజజ్; వీరు ఏశావు 

భారయ్యైన బాశెమతు కుమారులు. 

ఆదికాండము 36:18 => వీరు ఏశావు భారయ్యైన అహొలీబామా కుమారులు, యూషు నాయకుడు 

యగాల్ము నాయకుడు కోరహు నాయకుడు; వీరు అనా కుమారెత్యు ఏశావు భారయ్యునైన 

అహొలీబామా పుతర్సంతానపు నాయకులు. 

ఆదికాండము 36:3 => ఇషామ్యేలు కుమారెత్యు నెబాయోతు సహోదరియునైన బాశెమతును 

పెండిల్యాడెను. 

ఆదికాండము 16:3 => కాబటిట్ అబార్ము కనాను దేశములో పదియేండుల్ కాపురమునన్ తరువాత 

అబార్ము భారయ్యైన శారయి తన దాసియైన హాగరను ఐగుపీత్యురాలిని తీసికొని తన పెనిమిటియైన 

అబార్మునకు భారయ్గా ఉండునటుల్ అతనికిచెచ్ను. 

ఆదికాండము 16:15 => తరువాత హాగరు అబార్మునకు కుమారుని కనెను. అబార్ము హాగరు కనిన 

తన కుమారునికి ఇషామ్యేలను పేరు పెటెట్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:29 => వీరి తరములు ఏవనగా ఇషామ్యేలునకు జేయ్షఠ్ కుమారుడు 

నెబాయోతు తరువాత కేదారు అదబ్యేలు మిబాశ్ము 

వచనము 10 
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యాకోబు బెయేరె ష్బానుండి బయలుదేరి హారాను వైపు వెళుల్చు 

ఆదికాండము 11:31 => తెరహు తన కుమారుడగు అబార్మును, తన కుమారుని కుమారుడు, 

అనగా హారాను కుమారుడగు లోతును, తన కుమారుడగు అబార్ము భారయ్యయిన శారయి అను తన 

కోడలిని తీసికొని కనానుకు వెళుళ్టకు కలీద్యుల ఊరను పటట్ణములో నుండి వారితో కూడ 

బయలుదేరి హారాను మటుట్కు వచిచ్ అకక్డ నివసించిరి. 

ఆదికాండము 32:10 => నీవు నీ సేవకునికి చేసిన సమసత్మైన ఉపకారములకును సమసత్ 

సతయ్మునకును అపాతుర్డను, ఎటల్నగా నాచేతికఱ ఱ్తో మాతర్మే యీ యొరాద్ను దాటితిని; ఇపుప్డు నేను 

రెండు గుంపులైతిని. 

హోషేయ 12:12 => యాకోబు తపిప్ంచుకొని సిరియా దేశములోనికి పోయెను, భారయ్ కావలెనని 

ఇశార్యేలు కొలువు చేసెను, భారయ్ కావలెనని అతడు గొఱ ఱ్లు కాచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:2 => అందుకు సెత్ఫను చెపిప్నదేమనగా సహోదరులారా, తండుర్లారా, 

వినుడి. మన పితరుడైన అబార్హాము హారానులో కాపురముండక మునుపు మెసొపొతమియలో 

ఉనన్పుప్డు మహిమగల దేవుడు అతనికి పర్తయ్క్షమై 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:13 => కొనిన్ దినములైన తరువాత రాజైన అగిర్పప్యు బెరీన్కేయు ఫేసుత్ 

దరశ్నము చేసికొనుటకు కైసరయకు వచిచ్రి. 

ఆదికాండము 25:27 => ఆ చినన్వారు ఎదిగినపుప్డు ఏశావు వేటాడుటయందు నేరప్రియై 

అరణయ్వాసిగా నుండెను; యాకోబు సాధువై గుడారములలో నివసించుచుండెను. 

ఆదికాండము 27:43 => కాబటిట్ నా కుమారుడా, నీవు నా మాట విని లేచి హారానులోనునన్ నా 

సహోదరుడగు లాబాను నొదద్కు పారిపోయి నీ అనన్ కోపము చలాల్రువరకు 

ఆదికాండము 29:4 => యాకోబు వారిని చూచి అనన్లారా, మీరెకక్డివారని అడుగగా వారు మేము 

హారానువారమనిరి. 
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ఆదికాండము 35:1 => దేవుడు యాకోబుతో నీవు లేచి బేతేలునకు వెళి ల్ అకక్డ నివసించి, నీ 

సహోదరుడైన ఏశావు ఎదుటనుండి నీవు పారిపోయినపుప్డు నీకు కనబడిన దేవునికి అకక్డ 

బలిపీఠమును కటుట్మని చెపప్గా 

ఆదికాండము 46:1 => అపుప్డు ఇశార్యేలు తనకు కలిగినదంతయు తీసికొని పర్యాణమై 

బెయేరె ష్బాకు వచిచ్ తన తండిర్యైన ఇసాస్కు దేవునికి బలులనరిప్ంచెను. 

కీరత్నలు 139:3 => నా నడకను నా పడకను నీవు పరిశీలన చేసియునాన్వు, నా చరయ్లనిన్టిని నీవు 

బాగుగా తెలిసికొనియునాన్వు. 

యెషయా 37:12 => నా పితరులు నిరూమ్లముచేసిన గోజానువారు గాని హారానువారు గాని 

రెజెపులు గాని తెలశాశ్రులోనుండిన ఏదెనీయులు గాని తమ దేవతల సహాయమువలన 

తపిప్ంచుకొనిరా? 

వచనము 11 

ఒకచోట చేరి పొర్దుద్ గుర్ంకినందున అకక్డ ఆ రాతిర్ నిలిచిపోయి, ఆ చోటి రాళల్లో ఒకటి తీసికొని 

తనకు తలగడగా చేసికొని, అకక్డ పండుకొనెను. 

ఆదికాండము 28:18 => పరలోకపు గవిని ఇదే అనుకొనెను. తెలల్వారినపుప్డు యాకోబు లేచి తాను 

తలగడగా చేసికొనిన రాయి తీసి దానిని సత్ంభముగా నిలిపి దాని కొనమీద నూనె పోసెను. 

ఆదికాండము 31:46 => మరియు యాకోబు రాళుల్ కూరుచ్డని తన బంధువులతో చెపెప్ను. వారు 

రాళుల్ తెచిచ్ కుపప్వేసిరి; అకక్డ వారు ఆ కుపప్యొదద్ భోజనము చేసిరి. 

మతత్యి 8:20 => అందుకు యేసు నకక్లకు బొరియలును ఆకాశపకుష్లకు నివాసములును కలవు 

గాని మనుషయ్కుమారునికి తలవాలుచ్కొనుటకైనను సథ్లములేదని అతనితో చెపెప్ను. 

2 కొరిందీయులకు 1:5 => కీర్సుత్యొకక్ శర్మలు మాయందేలాగు విసత్రించుచునన్వో, ఆలాగే 

కీర్సుత్దావ్రా ఆదరణయు మాకు విసత్రించుచునన్ది. 

ఆదికాండము 28:18 => పరలోకపు గవిని ఇదే అనుకొనెను. తెలల్వారినపుప్డు యాకోబు లేచి తాను 

తలగడగా చేసికొనిన రాయి తీసి దానిని సత్ంభముగా నిలిపి దాని కొనమీద నూనె పోసెను. 
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ఆదికాండము 25:27 => ఆ చినన్వారు ఎదిగినపుప్డు ఏశావు వేటాడుటయందు నేరప్రియై 

అరణయ్వాసిగా నుండెను; యాకోబు సాధువై గుడారములలో నివసించుచుండెను. 

ఆదికాండము 32:10 => నీవు నీ సేవకునికి చేసిన సమసత్మైన ఉపకారములకును సమసత్ 

సతయ్మునకును అపాతుర్డను, ఎటల్నగా నాచేతికఱ ఱ్తో మాతర్మే యీ యొరాద్ను దాటితిని; ఇపుప్డు నేను 

రెండు గుంపులైతిని. 

1 రాజులు 19:5 => అతడు బదరీవృక్షము కిర్ంద పరుండి నిదిర్ంచుచుండగా ఒక దేవదూత వచిచ్ 

అతని ముటిట్ నీవు లేచి భోజనము చేయుమని చెపెప్ను. 

హోషేయ 12:4 => అతడు దూతతో పోరాడి జయమొందెను, అతడు కనీన్రు విడిచి అతని 

బతిమాలెను బేతేలులో ఆయన అతనికి పర్తయ్క్షమాయెను, అకక్డ ఆయన మనతో మాటలాడెను; 

వచనము 12 

అపుప్డతడు ఒక కల కనెను. అందులో ఒక నిచెచ్న భూమిమీద నిలుపబడియుండెను; దాని కొన 

ఆకాశమునంటెను; దానిమీద దేవుని దూతలు ఎకుక్చు దిగుచునుండిరి. 

ఆదికాండము 15:1 => ఇవి జరిగిన తరువాత యెహోవా వాకయ్ము అబార్మునకు దరశ్నమందు వచిచ్ 

అబార్మా, భయపడకుము; నేను నీకు కేడెము, నీ బహుమానము అతయ్ధికమగునని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 15:12 => పొర్దుద్ గుర్ంకబోయినపుప్డు అబార్మునకు గాఢనిదర్ పటెట్ను. 

భయంకరమైన కటిక చీకటి అతని కమమ్గా  

ఆదికాండము 20:3 => అయినను రాతిర్వేళ దేవుడు సవ్పన్మందు అబీమెలెకు నొదద్కు వచిచ్నీవు నీ 

యింట చేరుచ్కొనిన సతరీ ఒక పురుషునికి భారయ్ గనుక ఆమె నిమితత్ము నీవు చచిచ్నవాడవు సుమా అని 

చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 20:6 => అందుకు దేవుడు అవును, యధారథ్హృదయముతో దీని చేసితివని 

నేనెరుగుదును; మరియు నీవు నాకు విరోధముగా పాపము చేయకుండ నేను నినున్ అడ డ్గించితిని; 

అందుకే నేను నినున్ ఆమెను ముటట్నియయ్లేదు 
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ఆదికాండము 20:7 => కాబటిట్ ఆ మనుషుయ్ని భారయ్ను తిరిగి అతని కపప్గించుము; అతడు పర్వకత్, 

అతడు నీ కొరకు పార్రథ్నచేయును, నీవు బర్దుకుదువు. నీవు ఆమెను అతని కపప్గించనియెడల నీవును 

నీవారందరును నిశచ్యముగా చచెచ్దరని తెలిసికొనుమని సవ్పన్మందు అతనితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 37:5 => యోసేపు ఒక కల కని తన సహోదరులతో అది తెలియచెపప్గా వారు 

అతనిమీద మరి పగపటిట్రి. 

ఆదికాండము 37:6 => అతడు వారిని చూచి నేను కనిన యీ కలను మీరు దయచేసి వినుడి. 

ఆదికాండము 37:7 => అదేమనగా మనము చేనిలో పనలు కటుట్చుంటిమి; నా పన లేచి 

నిలుచుండగా మీ పనలు నా పనను చుటుట్కొని నా పనకు సాషాట్ంగపడెనని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 37:8 => అందుకతని సహోదరులు నీవు నిశచ్యముగా మముమ్నేలెదవా? మామీద 

నీవు అధికారివగుదువా అని అతనితో చెపిప్, అతని కలలనుబటిట్యు అతని మాటలనుబటిట్యు 

అతనిమీద మరింత పగపటట్రి 

ఆదికాండము 37:9 => అతడింకొక కల కని తన సహోదరులకు తెలియచేసి ఇదిగో నేను మరియొక 

కలకంటిని; అందులో సూరయ్చందుర్లును పదకొండు నక్షతర్ములును నాకు సాషాట్ంగపడెనని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 37:10 => అతడు తన తండిర్తోను తన సహోదరులతోను అది తెలియచెపిప్నపుప్డు 

అతని తండిర్ అతనితో నీవు కనిన యీ కల యేమిటి? నేను నీ తలిల్యు నీ సహోదరులును 

నిశచ్యముగా వచిచ్ నీకు సాషాట్ంగపడుదుమా అని అతని గదిద్ంచెను 

ఆదికాండము 37:11 => అతని సహోదరులు అతనియందు అసూయపడిరి. అయితే అతని తండిర్ ఆ 

మాట జాఞ్పకముంచుకొనెను. 

ఆదికాండము 40:1 => అటుపిమమ్ట ఐగుపుత్ రాజుయొకక్ పానదాయకుడును భక్షయ్కారుడును తమ 

పర్భువైన ఐగుపుత్ రాజు ఎడల తపుప్చేసిరి 

ఆదికాండము 41:57 => మరియు ఆ కరవు పర్తి దేశమందు భారమైనందున సమసత్ దేశసుథ్లు 

యోసేపు నొదద్ ధానయ్ము కొనుటకు ఐగుపుత్నకు వచిచ్రి. 
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సంఖాయ్కాండము 12:6 => వారిదద్రు రాగా ఆయన నా మాటలు వినుడి; మీలో పర్వకత్ 

యుండినయెడల యెహోవానగు నేను దరశ్నమిచిచ్ అతడు ననున్ తెలిసికొనునటుల్ కలలో అతనితో 

మాటలాడుదును. నా సేవకుడైన మోషే అటిట్వాడుకాడు.  

యోబు 4:12 => నాకొకమాట రహసయ్ముగా తెలుపబడెను నా చెవిలో ఒకడు గుసగుసలాడినటుట్గా 

అది నాకు వినబడెను. 

యోబు 4:13 => గాఢనిదర్ మనుషుయ్లకు వచుచ్ సమయమున రాతిర్ కలలవలన పుటుట్ తలంపులలో 

అది కలిగెను. 

యోబు 4:14 => భయమును వణకును నాకు కలిగెను అందువలన నా యెముకలనిన్యు కదిలెను. 

యోబు 4:15 => ఒకని శావ్సము నా ముఖమును కొటట్గా నా శరీర రోమములు పులకించెను. 

యోబు 4:16 => అది నిలువబడగా దాని రూపమును నేను గురుతుపటట్లేకపోతిని ఒక రూపము నా 

కనున్లయెదుట నుండెను మెలల్నైన యొక కంఠసవ్రమును నేను వింటిని ఏమనగా దేవుని సనిన్ధిని 

మరుత్య్లు నీతిమంతులగుదురా? 

యోబు 4:17 => తముమ్ సృజించినవాని సనిన్ధిని నరులు పవితుర్లగుదురా? 

యోబు 4:18 => ఆయన తన సేవకులను నముమ్టలేదు తన దూతలయందు లోపములు 

కనుగొనుచునాన్డు. 

యోబు 4:19 => జిగటమంటి యిండల్లో నివసించువారియందు మంటిలో పుటిట్నవారియందు 

చిమమ్ట చితికిపోవునటుల్ చితికిపోవువారియందు మరి ఎనిన్ కనుగొనును?  

యోబు 4:20 => ఉదయము మొదలుకొని సాయంతర్మువరకు ఉండివారు బదద్లైపోవుదురు 

ఎనిన్కలేనివారై సదాకాలము నాశనమైయుందురు. 

యోబు 4:21 => వారి డేరా తార్డు తెగవేయబడును వారు బుదిధ్ కలుగకయే మృతినొందుదురు. 

ఆలాగుననే జరుగుచునన్ది గదా. 

యోబు 33:15 => మంచముమీద కునుకు సమయమున గాఢనిదర్ పటుట్నపుప్డు కలలో రాతిర్ కలుగు 

సవ్పన్ములలో 
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యోబు 33:16 => నరులు గరివ్షు ఠ్లు కాకుండ చేయునటుల్ తాము తలచిన కారయ్ము వారు 

మానుకొన చేయునటుల్ 

దానియేలు 2:1 => నెబుకదెన్జరు తన యేలుబడియందు రెండవ సంవతస్రమున కలలు కనెను. 

అందును గురించి ఆయన మనసుస్ కలతపడగా ఆయనకు నిదర్పటట్కుండెను. 

దానియేలు 2:2 => కాగా రాజు తాను కనిన కలలను తనకు తెలియజెపుప్టకై శకునగాండర్ను 

గారడీవిదయ్ గలవారిని మాంతిర్కులను కలీద్యులను పిలువనంపుడని యాజఞ్ ఇయయ్గా వారు వచిచ్ రాజు 

సముఖమున నిలచిరి. 

దానియేలు 2:3 => రాజు వారితో నేనొక కల కంటిని, ఆ కల భావము తెలిసికొనవలెనని నేను 

మనోవాయ్కుల మొందియునాన్ననగా 

దానియేలు 2:4 => కలీద్యులు సిరియా బాషతో ఇటల్నిరి రాజు చిరకాలము జీవించునుగాక. తమరి 

దాసులకు కల సెలవియుయ్డి; మేము దాని భావమును తెలియజేసెదము. 

దానియేలు 2:5 => రాజు నేను దాని మరచిపోతిని గాని, కలను దాని భావమును మీరు 

తెలియజేయనియెడల మీరు తుతుత్నియలుగా చేయబడుదురు; మీ యిండుల్ పెంటకుపప్గా చేయబడును.  

దానియేలు 2:6 => కలను దాని భావమును తెలియజేసినయెడల దానములును బహుమానములును 

మహా ఘనతయు నా సముఖములో నొందుదురు గనుక కలను దాని భావమును తెలియజేయుడనగా 

వారు 

దానియేలు 2:7 => రాజు ఆ కలను తమరి దాసులమైన మాకు చెపిప్నయెడల మేము దాని 

భావమును 

దానియేలు 2:8 => తెలియజేసెదమని మరల పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి. అందుకు రాజు ఉతత్రమిచిచ్ చెపిప్నది 

ఏమనగా నేను మరచియుండుట మీరు చూచి కాలహరణము చేయవలెనని మీరు కనిపెటుట్చునన్టుల్ 

నేను బాగుగా గర్హించుచునాన్ను. 

దానియేలు 2:9 => కాలము ఉపాయముగా గడపవలెనని అబదధ్మును మోసపు మాటలను 

నాయెదుట పలుక నుదేద్శించి యునాన్రు. మీరు కలను చెపప్లేకపోయినయెడల నేను చెపిప్న మాట 
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ఖండితము గనుక కలను నాకు చెపుప్డి అపుప్డు దాని భావమును తెలియజేయుటకు మీకు సామరథ్య్ము 

కలదని నేను తెలిసికొందును. 

దానియేలు 2:10 => అందుకు కలీద్యులు ఈలాగు పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి భూమిమీద ఏ మనుషుయ్డును 

రాజు అడిగిన సంగతి చెపప్జాలడు, ఏ చకర్వరిత్యు అధికారియు శకునగానియొదద్ను గారడీవిదయ్ 

గలవానియొదద్ను కలీద్యునియొదద్ను ఇటిట్ సంగతి విచారింపలేదు. 

దానియేలు 2:11 => రాజు విచారించిన సంగతి బహు అసాధారణమైనది, దేవతలు కాక 

మరెవరును ఈ సంగతి తెలియజెపప్జాలరు; దేవతల నివాసములు శరీరుల మధయ్ ఉండవుగదా. 

దానియేలు 2:12 => అందుకు రాజు కోపము తెచుచ్కొని అతాయ్గర్హము గలవాడై బబులోనులోని 

జాఞ్నులనందరిని సంహరింపవలెనని యాజఞ్ ఇచెచ్ను. 

దానియేలు 2:13 => ఇటిట్ శాసనము బయలుదేరుటవలన జాఞ్నులు చంపబడవలసి యుండగా, వారు 

దానియేలును ఆతని సేన్హితులను చంపజూచిరి. 

దానియేలు 2:14 => అపుప్డు దానియేలు బబులోనులోని జాఞ్నులను చంపుటకై బయలుదేరిన రాజ 

దేహసంరక్షకుల యధిపతియగు అరోయ్కు దగగ్రకు పోయి, జాఞ్నయుకత్ముగా మనవి చేసెను 

దానియేలు 2:15 => రాజు నొదద్నుండి ఈ యాజఞ్ యింత తవ్రితముగా వచుచ్ట ఏమని దానియేలు 

రాజుయొకక్ అధిపతియైన అరోయ్కు నడుగగా అరోయ్కు ఆ సంగతి దానియేలునకు తెలియజెపెప్ను. 

దానియేలు 2:16 => అపుప్డు దానియేలు రాజసనిన్ధికి పోయి సవ్పన్ భావమును తెలియజెపుప్టకై 

తనకు సమయము దయచేయుమని రాజును బతిమాలెను. 

దానియేలు 2:17 => అపుప్డు దానియేలు తన యింటికి పోయి తన సేన్హితులైన హననాయ్కును 

మిషాయేలునకును అజరాయ్కును సంగతి తెలియజేసి 

దానియేలు 2:18 => తానును తన సేన్హితులును బబులోనులో తకిక్న జాఞ్నులతో కూడ 

నశింపకుండునటుల్ ఆ కలయొకక్ మరమ్విషయములో పరలోకమందునన్ దేవునివలన కటాక్షము 

పొందు నిమితత్మై ఆయనను వేడుకొనుడని వారిని హెచచ్రించెను. 

దానియేలు 2:19 => అంతట రాతిర్యందు దరశ్నముచేత ఆ మరమ్ము దానియేలునకు 

బయలుపరచబడెను గనుక దానియేలు పరలోకమందునన్ దేవుని సుత్తించెను. 
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దానియేలు 2:20 => ఎటల్నగా దేవుడు జాఞ్న బలములు కలవాడు, యుగములనిన్టను దేవుని 

నామము సుత్తినొందునుగాక. 

దానియేలు 2:21 => ఆయన కాలములను సమయములను మారుచ్వాడై యుండి, రాజులను 

తోర్సివేయుచు నియమించుచు ఉనన్వాడును, వివేకులకు వివేకమును జాఞ్నులకు జాఞ్నమును 

అనుగర్హించువాడునైయునాన్డు. 

దానియేలు 2:22 => ఆయన మరుగు మాటలను మరమ్ములను బయలుపరచును , 

అంధకారములోని సంగతులు ఆయనకు తెలియును; వెలుగు యొకక్ నివాససథ్లము ఆయనయొదద్ 

నునన్ది. 

దానియేలు 2:23 => మా పితరుల దేవా, నీవు వివేకమును బలమును నాకనుగర్హించి యునాన్వు; 

మేమడిగిన యీ సంగతి ఇపుప్డు నాకు తెలియజేసి యునాన్వు గనుక నేను నినున్ సుత్తించుచు 

ఘనపరచుచునాన్ను; ఏలయనగా రాజుయొకక్ సంగతి నీవే మాకు తెలియజేసితివని దానియేలు మరల 

చెపెప్ను. 

దానియేలు 2:24 => ఇటుల్ండగా దానియేలు బబులోనులోని జాఞ్నులను నశింపజేయుటకు రాజు 

నియమించిన అరోయ్కు నొదద్కు వెళి ల్ బబులోనులోని జాఞ్నులను నశింపజేయవదుద్, ననున్ రాజు 

సముఖమునకు తోడుకొనిపొముమ్, నేను ఆ కల భావమును రాజునకు తెలియజేసెదననెను. 

దానియేలు 2:25 => కావున అరోయ్కు రాజునకు భావము తెలియజెపప్గల యొక మనుషుయ్ని 

చెరపటట్బడిన యూదులలో నేను కనుగొంటినని రాజు సముఖమున మనవి చేసి, దానియేలును తవ్రగా 

రాజు సనిన్ధికి తోడుకొనిపోయెను. 

దానియేలు 2:26 => రాజు నేను చూచిన కలయు దాని భావమును తెలియజెపుప్ట నీకు శకయ్మా? 

అని బెలెత్షాజరు అను దానియేలును అడుగగా 

దానియేలు 2:27 => దానియేలు రాజు సముఖములో ఈలాగు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను రాజడిగిన యీ 

మరమ్ము జాఞ్నులైనను గారడీవిదయ్ గలవారైనను శకునగాండర్యినను , జోయ్తిషుక్లైనను 

తెలియజెపప్జాలరు. 
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దానియేలు 2:28 => అయితే మరమ్ములను బయలుపరచగల దేవుడొకడు పరలోకమందునాన్డు, 

అంతయ్దినములయందు కలుగబోవుదానిని ఆయన రాజగు నెబుకదెన్జరునకు తెలియజేసెను. తాము 

పడకమీద పరుండగా తమరి మనసుస్లో కలిగిన సవ్పన్దరశ్నములు ఏవనగా 

దానియేలు 2:29 => రాజా, పర్సుత్తకాలము గడచిన పిమమ్ట ఏమి జరుగునో అనుకొని తాము 

పడకమీద పరుండి మనోచింత గలవారై యుండగా మరమ్ములను బయలుపరచువాడు 

కలుగబోవుదానిని తమరికి తెలియజేసెను. 

దానియేలు 2:30 => ఇతర మనుషుయ్లకందరి కంటె నాకు విశేష జాఞ్నముండుటవలన ఈ మరమ్ము 

నాకు బయలుపరచబడలేదు. రాజునకు దాని భావమును తెలియజేయు నిమితత్మును, తమరి మనసుస్ 

యొకక్ ఆలోచనలు తాము తెలిసికొను నిమితత్మును అది బయలుపరచబడెను. 

దానియేలు 2:31 => రాజా, తాము చూచుచుండగా బర్హామ్ండమగు ఒక పర్తిమ కనబడెను గదా. ఈ 

గొపప్ పర్తిమ మహా పర్కాశమును, భయంకరమునైన రూపమును గలదై తమరి యెదుట నిలిచెను. 

దానియేలు 2:32 => ఆ పర్తిమ యొకక్ శిరసుస్ మేలిమి బంగారుమయమైనదియు,దాని రొముమ్ను 

భుజములును వెండివియు, దాని ఉదరమును తొడలును ఇతత్డివియు, 

దానియేలు 2:33 => దాని మోకాళుల్ ఇనుపవియు, దాని పాదములలో ఒక భాగము ఇనుపదియు 

ఒక భాగము మటిట్దియునై యుండెను. 

దానియేలు 2:34 => మరియుచేతి సహాయము లేక తీయబడిన ఒక రాయి, యినుమును మటిట్యు 

కలిసిన ఆ పర్తిమ యొకక్ పాదములమీద పడి దాని పాదములను తుతుత్నియలుగా విరుగగొటిట్నటుట్ 

తమకు కనబడెను. 

దానియేలు 2:35 => అంతట ఇనుమును మటిట్యు ఇతత్డియు వెండియు బంగారమును ఏకముగా 

దంచబడి కళల్ములోని చెతత్వలె కాగా వాటికి సథ్లము ఎచచ్టను దొరకకుండ గాలి వాటిని 

కొటుట్కొనిపోయెను; పర్తిమను విరుగగొటిట్న ఆ రాయి సరవ్భూతలమంత మహా పరవ్తమాయెను. 

దానియేలు 2:36 => తాము కనిన కలయిదే, దాని భావము రాజు సముఖమున మేము 

తెలియజెపెప్దము. 
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దానియేలు 2:37 => రాజా, పరలోకమందునన్ దేవుడు రాజయ్మును అధికారమును బలమును 

ఘనతయు తమరికి అనుగర్హించియునాన్డు; తమరు రాజులకు రాజై యునాన్రు. 

దానియేలు 2:38 => ఆయన మనుషుయ్లు నివసించు పర్తి సథ్లమందును, మనుషుయ్లనేమి 

భూజంతువులనేమి ఆకాశపకుష్లనేమి అనిన్టిని ఆయన తమరిచేతికపప్గించియునాన్డు, వారందరి 

మీద తమరికి పర్భుతవ్ము ననుగర్హించియునాన్డు; తామే ఆ బంగారపు శిరసుస్  

దానియేలు 2:39 => తాము చనిపోయిన తరువాత తమరి రాజయ్ముకంటె తకుక్వైన రాజయ్మొకటి 

లేచును. అటుతరువాత లోకమంత యేలునటిట్ మూడవ రాజయ్మొకటి లేచును. అది యితత్డి 

వంటిదగును.  

దానియేలు 2:40 => పిమమ్ట నాలుగవ రాజయ్మొకటి లేచును. అది ఇనుమువలె బలముగా 

ఉండును. ఇనుము సమసత్మైన వాటిని దంచి విరుగగొటుట్నది గదా; ఇనుము పగులగొటుట్నటుల్ అది 

రాజయ్ములనిన్టిని పగులగొటిట్ పొడిచేయును. 

దానియేలు 2:41 => పాదములును వేర్ళుల్ను కొంతమటుట్నకు కుమమ్రి మటిట్దిగాను కొంతమటుట్నకు 

ఇనుపదిగా నునన్టుట్ తమరికి కనబడెను గనుక ఆ రాజయ్ములో భేదములుండును. అయితే ఇనుము 

బురదతో కలిసియునన్టుట్ కనబడెను గనుక ఆ రాజయ్ములో ఆలాగున నుండును, ఆ రాజయ్ము 

ఇనుమువంటి బలముగలదై యుండును.  

దానియేలు 2:42 => పాదముల వేర్ళుల్ కొంతమటుట్నకు ఇనుపవిగాను కొంతమటుట్నకు మటిట్విగాను 

ఉనన్టుల్ ఆ రాజయ్ము ఒక విషయములో బలముగాను ఒక విషయములో నీరసముగాను ఉండును. 

దానియేలు 2:43 => ఇనుమును బురదయు మిళితమై యుండుట తమరికి కనబడెను; అటువలె 

మనుషయ్జాతులు మిళితములై యినుము మటిట్తో అతకనటుల్ వారు ఒకరితో ఒకరు పొసగక 

యుందురు. 

దానియేలు 2:44 => ఆ రాజుల కాలములలో పరలోకమందునన్ దేవుడు ఒక రాజయ్ము సాథ్పించును. 

దానికెనన్టికిని నాశనము కలుగదు, ఆ రాజయ్ము దాని పొందినవారికి గాక మరెవరికిని చెందదు; అది 

ముందు చెపిప్న రాజయ్ములనిన్టిని పగులగొటిట్ నిరూమ్లము చేయును గాని అది యుగములవరకు 

నిలుచును. 
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దానియేలు 2:45 => చేతి సహాయము లేక పరవ్తమునుండి తియయ్బడిన ఆ రాయి యినుమును 

ఇతత్డిని మటిట్ని వెండిని బంగారమును పగులగొటట్గా తమరు చూచితిరే; యిందువలన మహా దేవుడు 

ముందు జరుగబోవు సంగతి రాజునకు తెలియజేసియునాన్డు; కల నిశచ్యము, దాని భావము 

నమమ్దగినది అని దానియేలు రాజుతో చెపెప్ను. 

దానియేలు 2:46 => అంతట రాజగు నెబుకదెన్జరు దానియేలునకు సాషాఠ్ంగ నమసాక్రము చేసి 

అతని పూజించి, నైవేదయ్ ధూపములు అతనికి సమరిప్ంప ఆజాఞ్పించెను. 

దానియేలు 2:47 => మరియు రాజు ఈ మరమ్మును బయలుపరచుటకు నీవు సమరుథ్డవైతివే; నీ 

దేవుడు దేవతలకు దేవుడును రాజులకు పర్భువును మరమ్ములు బయలుపరచువాడునై యునాన్డని 

దానియేలునకు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

దానియేలు 2:48 => అపుప్డు రాజు దానియేలును బహుగా హెచిచ్ంచి, అనేక గొపప్ దానములిచిచ్, 

అతనిని బబులోను సంసాథ్నమంతటిమీద అధిపతినిగాను బబులోను జాఞ్నులందరిలో పర్ధానునిగాను 

నియమించెను. 

దానియేలు 2:49 => అంతట దానియేలు రాజునొదద్ మనవి చేసికొనగా రాజు షదర్కు మేషాకు 

అబేదెన్గోయను వారిని బబులోను సంసాథ్నము మీద విచారణకరత్లనుగా నియమించెను; అయితే 

దానియేలు రాజుసనిన్ధిని ఉండెను. 

దానియేలు 4:1 => రాజగు నెబుకదెన్జరు లోకమంతట నివసించు సకల జనులకును దేశసుథ్లకును 

ఆ యా భాషలు మాటలాడు వారికిని ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు మీకు కేష్మాభివృదిధ్ కలుగునుగాక. 

దానియేలు 4:2 => మహోనన్తుడగు దేవుడు నాయెడల చేసిన అదుభ్తములను సూచక కిర్యలను 

మీకు తెలియజేయుటకు నాకు మనసుస్ కలిగెను. 

దానియేలు 4:3 => ఆయన సూచక కిర్యలు ఎంతో బర్హామ్ండమైనవి; ఆయన అదుభ్తములు ఎంతో 

ఘనమైనవి, ఆయన రాజయ్ము శాశవ్త రాజయ్ము; ఆయన ఆధిపతయ్ము తరతరములు నిలుచుచునన్ది. 

దానియేలు 4:4 => నెబుకదెన్జరను నేను నా యింట విశార్ంతియు నా నగరమందు కేష్మమును 

గలవాడనై యుండి యొక కల కంటిని; అది నాకు భయము కలుగజేసెను. 
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దానియేలు 4:5 => నేను నా పడకమీద పరుండియుండగా నా మనసుస్న పుటిట్న తలంపులు ననున్ 

కలతపెటెట్ను. 

దానియేలు 4:6 => కావున ఆ సవ్పన్భావము నాకు తెలియజేయుటకై బబులోను జాఞ్నులనందరిని నా 

యెదుటికి పిలువనంపవలెనని ఆజఞ్ నేనిచిచ్తిని. 

దానియేలు 4:7 => శకునగాండుర్ను గారడీవిదయ్ గలవారును కలీద్యులును జోయ్తిషుయ్లును నా 

సనిన్ధికి రాగా నేను కనిన కలను వారితో చెపిప్తిని గాని వారు దాని భావమును నాకు 

తెలుపలేకపోయిరి. 

దానియేలు 4:8 => కడపట బెలెత్షాజరను నా దేవత పేరునుబటిట్ బిరుదుపొందిన దానియేలనువాడు 

నా యెదుటికి వచెచ్ను; పరిశుదధ్దేవతల ఆతమ్ అతనియందుండెను, కావున నేనతనికి నా కలను 

చెపిప్తిని. 

దానియేలు 4:9 => ఎటల్నగా శకునగాండర్ అధిపతియగు బెలెత్షాజరూ, పరిశుదధ్దేవతల ఆతమ్ 

నీయందునన్దనియు, ఏ మరమ్ము నినున్ కలతపెటట్దనియు నేనెరుగుదును గనుక నేను కనిన కలయు 

దాని భావమును నాకు తెలియజెపుప్ము. 

దానియేలు 4:10 => నేను నా పడకమీద పరుండి యుండగా నాకు ఈ దరశ్నములు కలిగెను; నేను 

చూడగా భూమిమధయ్ను మిగుల ఎతుత్గల యొక చెటుట్ కనబడెను. 

దానియేలు 4:11 => ఆ చెటుట్ వృదిధ్పొంది బర్హామ్ండమైనదాయెను; దాని పైకొమమ్లు 

ఆకాశమునకంటునంత ఎతుత్గాను దాని ఆకారము భూతలమంత విశాలముగాను ఉండెను. 

దానియేలు 4:12 => దాని ఆకులు సొగసుగాను దాని పండుల్ విసాత్రముగాను కనబడెను. అందులో 

సమసత్ జీవకోటల్కు చాలునంత ఆహారముండెను; దాని నీడను అడవిజంతువులు పండుకొనెను, దాని 

కొమమ్లలో ఆకాశపకుష్లు కూరుచ్ండెను ; సకల మనుషుయ్లకు చాలునంత ఆహారము 

దానియందుండెను. 

దానియేలు 4:13 => మరియు నేను నా పడకమీద పండుకొని యుండి నా మనసుస్నకు కలిగిన 

దరశ్నములను చూచుచుండగా,  
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దానియేలు 4:14 => జాగరూకుడగు ఒక పరిశుదుధ్డు ఆకాశమునుండి దిగివచిచ్ ఈలాగు బిగగ్రగా 

పర్కటించెను ఈ చెటుట్ను నరికి దాని కొమమ్లను కొటిట్ దాని ఆకులను తీసివేసి దాని పండల్ను 

పారవేయుడి; పశువులను దాని నీడనుండి తోలివేయుడి; పకుష్లను దాని కొమమ్లనుండి ఎగురగొటుట్డి. 

దానియేలు 4:15 => అయితే అది మంచునకు తడిసి పశువులవలె పచిచ్కలో నివసించునటుల్ దాని 

మొదుద్ను ఇనుము ఇతత్డి కలిసిన కటుట్తో కటిట్ంచి, పొలములోని గడిడ్పాలగునటుల్ దానిని భూమిలో 

విడువుడి. 

దానియేలు 4:16 => ఏడు కాలములు గడచువరకు వానికునన్ మానవమనసుస్నకు బదులుగా 

పశువుమనసుస్ వానికి కలుగును. 

దానియేలు 4:17 => ఈ ఆజఞ్ జాగరూకులగు దేవదూతల పర్కటన ననుసరించి జరుగును, 

నిరణ్యమైన పరిశుదుధ్ల పర్కటన ననుసరించి సంభవించును. మహోనన్తుడగు దేవుడు మానవుల 

రా జయ్ ము పై ని అ ధి కా రి యై యుం డి , తా నె వ రి కి అ ను గర్ హిం ప ని చఛ్ యిం చు నో 

వారికనుగర్హించుననియు , ఆ యా రాజయ్ముపైన అతయ్ లప్  మనుషుయ్లను ఆయన 

నియమించుచునాన్డనియు మనుషుయ్లందరు తెలిసికొనునటుల్ ఈలాగు జరుగును. 

దానియేలు 4:18 => బెలెత్షాజరూ, నెబుకదెన్జరను నాకు కలిగిన దరశ్నము ఇదే; నీవు తపప్ నా 

రాజయ్ములో మరి ఏ జాఞ్నియు దాని భావము నాకు చెపప్నేరడు. నీయందు పరిశుదధ్దేవతల 

ఆతమ్యునన్ది గనుక నీవే దానిని చెపప్ సమరుథ్డవంటిని. 

దానియేలు 4:19 => అందుకు బెలెత్షాజరను దానియేలు ఒక గంటసేపు అతి విసమ్యమునొంది 

మనసుస్నందు కలవరపడగా, రాజు బెలెత్షాజరూ, యీ దరశ్నమువలన గాని దాని భావమువలన గాని 

నీవు కలవరపడకుము అనెను. అంతట బెలెత్షాజరు నా యేలినవాడా, యీ దరశ్నఫలము తమరిని 

దేవ్షించు వారికి కలుగునుగాక, దాని భావము తమరి శతుర్వులకు చెందునుగాక, 

దానియేలు 4:20 => తాము చూచిన చెటుట్ వృదిధ్నొంది బర్హామ్ండమైనదాయెను; దాని పైకొమమ్లు 

ఆకాశమునకంటునంత ఎతుత్గాను దాని ఆకారము భూతలమంత విశాలముగాను ఉండెను. 
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దానియేలు 4:21 => దాని ఆకులు సొగసుగాను దాని పండుల్ విసాత్రములుగాను కనబడెను, 

అందులో సమసత్ జీవకోటల్కు చాలినంత ఆహారముండెను, దాని నీడను అడవిజంతువులు 

పండుకొనెను, దాని కొమమ్లలో ఆకాశపకుష్లు కూరుచ్ండెనుగదా 

దానియేలు 4:22 => రాజా, ఆ చెటుట్ నినున్ సూచించుచునన్ది; నీవు వృదిధ్పొంది మహా 

బలముగలవాడవైతివి; నీ పర్భావము వృదిధ్నొంది ఆకాశమంత ఎతాత్యెను; నీ పర్భుతవ్ము 

లోకమంతట వాయ్పించియునన్ది. 

దానియేలు 4:23 => చెటుట్ను నరుకుము, దాని నాశనము చేయుము గాని దాని మొదుద్ను భూమిలో 

ఉండనిముమ్; ఇనుము ఇతిత్డి కలిసిన కటుట్తో ఏడు కాలములు గడచువరకు పొలములోని పచిచ్కలో 

దాని కటిట్ంచి, ఆకాశపు మంచుకు తడవనిచిచ్ పశువులతో పాలుపొందనిమమ్ని జాగరూకుడగు ఒక 

పరిశుదుధ్డు పరలోకమునుండి దిగివచిచ్ పర్కటించుట నీవు వింటివి గదా.  

దానియేలు 4:24 => రాజా, యీ దరశ్నభావమేదనగా, సరోవ్నన్తుడగు దేవుడు రాజగు నా 

యేలినవానిగూరిచ్ చేసిన తీరామ్నమేదనగా 

దానియేలు 4:25 => తమయొదద్ నుండకుండ మనుషుయ్లు నినున్ తరుముదురు, నీవు 

అడవిజంతువుల మధయ్ నివాసము చేయుచు పశువులవలె గడిడ్ తినెదవు; ఆకాశపుమంచు నీమీదపడి 

నినున్ తడుపును; సరోవ్నన్తుడగు దేవుడు మానవుల రాజయ్ముపైన అధికారియై యునాన్డనియు, 

తానెవనికి దాని ననుగర్హింప నిచఛ్యించునో వానికి అనుగర్హించుననియు నీవు తెలిసికొనువరకు 

ఏడు కాలములు నీకీలాగు జరుగును. 

దానియేలు 4:26 => చెటుట్యొకక్ మొదుద్నుండనియుయ్డని వారు చెపిప్రిగదా దానివలన సరోవ్నన్తుడు 

అధికారియని నీవు తెలిసికొనినమీదట నీ రాజయ్ము నీకు మరల ఖాయముగ వచుచ్నని తెలిసికొముమ్. 

దానియేలు 4:27 => రాజా, నా యోచన నీ దృషిట్కి అంగీకారమగునుగాక; ఒకవేళ నీవు నీ 

పాపములు మాని నీతి నాయ్యములననుసరించి, నీవు బాధపెటిట్న వారియందు కరుణ చూపినయెడల 

నీకునన్ కేష్మము నీకికమీదట నుండునని దానియేలు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

దానియేలు 4:28 => పైన జెపిప్నదంతయు రాజగు నెబుకదెన్జరునకు సంభవించెను. 
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దానియేలు 4:29 => పండెర్ండు నెలలు గడచిన పిమమ్ట అతడు తన రాజధానియగు బబులోనులోని 

నగరునందు సంచరించుచుండగా 

దానియేలు 4:30 => రాజు బబులోనను ఈ మహా విశాలపటట్ణము నా బలాధికారమును నా పర్భావ 

ఘనతను కనపరచుటకై నా రాజధాని నగరముగా నేను కటిట్ంచినది కాదా అని తనలో తాననుకొనెను. 

దానియేలు 4:31 => రాజు నోట ఈ మాట యుండగా ఆకాశమునుండి యొక శబద్ము వచెచ్ను, 

ఏదనగా రాజగు నెబుకదెన్జరూ, యిదే నీకు పర్కటన నీ రాజయ్ము నీయొదద్నుండి తొలగిపోయెను. 

దానియేలు 4:32 => తమయొదద్ నుండి మనుషుయ్లు నినున్ తరిమెదరు; నీవు అడవిజంతువుల మధయ్ 

నివాసము చేయుచు పశువులవలె గడిడ్ మేసెదవు; సరోవ్నన్తుడగు దేవుడు మానవుల రాజయ్ముపైన 

అధికారియై యుండి, తానెవనికి దాని అనుగర్హింప నిశచ్యించునో వానికి అనుగర్హించునని నీవు 

తెలిసికొనువరకు ఏడు కాలములు నీకీలాగు జరుగునని చెపెప్ను. 

దానియేలు 4:33 => ఆ గడియలోనే ఆలాగున నెబుకదెన్జరునకు సంభవించెను; మానవులలోనుండి 

అతని తరిమిరి, అతడు పశువులవలె గడిడ్ మేసెను, ఆకాశపుమంచు అతని దేహమును తడపగా అతని 

తలవెండుర్కలు పకిష్రాజు రెకక్ల ఈకెలవంటివియు అతని గోళుల్ పకుష్ల గోళల్వంటివియు నాయెను.  

దానియేలు 4:34 => ఆ కాలము గడచిన పిమమ్ట నెబుకదెన్జరను నేను మరల మానవబుదిధ్ 

గలవాడనై నా కండుల్ ఆకాశముతటుట్ ఎతిత్, చిరంజీవియు సరోవ్నన్తుడునగు దేవుని సోత్తర్ము చేసి 

ఘనపరచి సుత్తించితిని; ఆయన ఆధిపతయ్ము చిరకాలమువరకు ఆయన రాజయ్ము తరతరములకు 

నునన్వి. 

దానియేలు 4:35 => భూనివాసులందరు ఆయన దృషిట్కి ఎనిన్కకు రానివారు; ఆయన పరలోక సేన 

యెడలను భూనివాసుల యెడలను తన చితత్ము చొపుప్న జరిగించువాడు; ఆయన చేయి పటుట్కొని 

నీవేమి చేయుచునాన్వని ఆయనతో చెపుప్టకు ఎవడును సమరుథ్డు కాడు. 

దానియేలు 4:36 => ఆ సమయమందు నా బుదిధ్ మరల నాకు వచెచ్ను, రాజయ్ సంబంధమగు 

పర్భావమును నా ఘనతయు నా తేజసుస్ను నాకు కలిగెను; నా మంతుర్లును నా కిర్ంది యధిపతులును 

నాయొదద్ ఆలోచన చేయవచిచ్రి. నా రాజయ్ము నాకు సిథ్రపడగా నేను మరి ఎకుక్వ ఘనత నొందితిని.  
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దానియేలు 4:37 => ఈలాగు నెబుకదెన్జరను నేను పరలోకపు రాజుయొకక్ కారయ్ములనిన్యు 

సతయ్ములును, ఆయన మారగ్ములు నాయ్యములునై యునన్వనియు, గరవ్ముతో నటించువారిని 

ఆయన అణపశకుత్డనియు, ఆయనను సుత్తించుచు కొనియాడుచు ఘనపరచుచు నునాన్ను. 

దానియేలు 7:1 => బబులోను రాజగు బెల ష్సస్రు యొకక్ పరిపాలనలో మొదటి సంవతస్రమున 

దానియేలునకు దరశ్నములు కలిగెను; అతడు తన పడకమీద పరుండి యొక కల కని ఆ కల సంగతిని 

సంకేష్పముగా వివరించి వార్సెను. 

మతత్యి 1:20 => అతడు ఈ సంగతులనుగూరిచ్ ఆలోచించుకొనుచుండగా, ఇదిగో పర్భువు దూత 

సవ్పన్మందు అతనికి పర్తయ్క్షమై దావీదు కుమారుడవైన యోసేపూ, నీ భారయ్యైన మరియను 

చేరుచ్కొనుటకు భయపడకుము, ఆమె గరభ్ము ధరించునది పరిశుదాద్తమ్వలన కలిగినది; ఆమె యొక 

కుమారుని కనును; 

మతత్యి 2:12 => తరువాత హేరోదు నొదద్కు వెళల్వదద్ని సవ్పన్మందు దేవునిచేత బోధింపబడినవారై 

వారు మరియొక మారగ్మున తమ దేశమునకు తిరిగి వెళి ల్రి. 

మతత్యి 2:13 => వారు వెళిళ్న తరువాత ఇదిగో పర్భువు దూత సవ్పన్మందు యోసేపునకు 

పర్తయ్క్షమై హేరోదు ఆ శిశువును సంహరింపవలెనని ఆయనను వెదకబోవుచునాన్డు గనుక నీవు లేచి 

ఆ శిశువును ఆయన తలిల్ని వెంటబెటుట్కొని ఐగుపుత్నకు పారిపోయి, నేను నీతో తెలియజెపుప్వరకు 

అకక్డనే యుండుమని అతనితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 2:19 => హేరోదు చనిపోయిన తరువాత ఇదిగో పర్భువు దూత ఐగుపుత్లో యోసేపునకు 

సవ్పన్మందు పర్తయ్క్షమై 

హెబీర్యులకు 1:1 => పూరవ్కాలమందు నానాసమయములలోను నానా విధములుగాను పర్వకత్ల 

దావ్రా మన పితరులతో మాటలాడిన దేవుడు 

ఆదికాండము 32:1 => యాకోబు తన తోర్వను వెళుల్చుండగా దేవదూతలు అతనిని ఎదురొక్నిరి. 

ఆదికాండము 32:2 => యాకోబు వారిని చూచి ఇది దేవుని సేన అని చెపిప్ ఆ చోటికి 

మహనయీము అను పేరు పెటెట్ను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 16:9 => తనయెడల యథారథ్హృదయము గలవారిని బలపరచుటకై 

యెహోవా కనుదృషిట్ లోకమందంతట సంచారము చేయుచునన్ది; యీ విషయమందు నీవు మతితపిప్ 

పర్వరిత్ంచితివి గనుక ఇది మొదలుకొని నీకు యుదధ్ములే కలుగును. 

యెషయా 41:10 => నీవు నా దాసుడవనియు నేను నినున్ ఉపేకిష్ంపక యేరప్రచుకొంటిననియు నేను 

నీతో చెపిప్యునాన్ను నీకు తోడైయునాన్ను భయపడకుము నేను నీ దేవుడనైయునాన్ను 

దిగులుపడకుము నేను నినున్ బలపరతును నీకు సహాయము చేయువాడను నేనే నీతియను నా 

దకిష్ణహసత్ముతో నినున్ ఆదుకొందును. 

యోహాను 1:51 => మరియు ఆయన మీరు ఆకాశము తెరవబడుటయు, దేవుని దూతలు 

మనుషయ్కుమారుని పైగా ఎకుక్టయును దిగుటయును చూతురని మీతో నిశచ్యముగా 

చెపుప్చునాన్ననెను. 

2 తిమోతి 4:16 => నేను మొదట సమాధానము చెపిప్నపుప్డు ఎవడును నా పక్షముగా నిలువలేదు, 

అందరు ననున్ విడిచిపోయిరి; ఇది వారికి నేరముగా ఎంచబడకుండును గాక. 

2 తిమోతి 4:17 => అయితే నా దావ్రా సువారత్ పూరణ్ముగా పర్కటింపబడు నిమితత్మును, 

అనయ్జనులందరును దాని విను నిమితత్మును, పర్భువు నా పర్కక్ నిలిచి ననున్ బలపరచెను గనుక నేను 

సింహము నోటనుండి తపిప్ంపబడితిని 

హెబీర్యులకు 1:14 => వీరందరు రక్షణయను సావ్సథ్య్ము పొందబోవువారికి పరిచారము చేయుటకై 

పంపబడిన సేవకులైన ఆతమ్లు కారా? 

ఆదికాండము 31:10 => మందలు చూలుకటుట్ కాలమున నేను సవ్పన్మందు కనున్లెతిత్ చూడగా 

గొఱ ఱ్లను దాటు పొటే ట్ళుల్ చారలైనను పొడలైనను మచచ్లైనను గలవై యుండెను. 

ఆదికాండము 31:13 => నీవెకక్డ సత్ంభముమీద నూనె పోసితివో, యెకక్డ నాకు మొర్కుక్బడి 

చేసితివో ఆ బేతేలు దేవుడను నేనే. ఇపుప్డు నీవు లేచి యీ దేశములోనుండి బయలుదేరి నీవు పుటిట్న 

దేశమునకు తిరిగి వెళుల్మని నాతో చెపెప్ననెను. 

ఆదికాండము 35:3 => మనము లేచి బేతేలునకు వెళుల్దము; నాశర్మ దినమున నాకుతత్రమిచిచ్ నేను 

వెళి ల్న మారగ్మున నాకు తోడైయుండిన దేవునికి బలిపీఠమును అకక్డ కటెట్దనని చెపెప్ను. 
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ఆదికాండము 37:19 => వారు ఇదిగో ఈ కలలు కనువాడు వచుచ్చునాన్డు; 

ఆదికాండము 48:3 => యోసేపును చూచి కనాను దేశమందలి లూజులో సరవ్శకిత్గల దేవుడు నాకు 

కనబడి ననున్ ఆశీరవ్దించి 

నిరగ్మకాండము 2:24 => కాగా దేవుడు వారి మూలుగును విని, అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులతో 

తాను చేసిన నిబంధనను జాఞ్పకము చేసికొనెను. 

నిరగ్మకాండము 25:20 => ఆ కెరూబులు పైకి విపిప్న రెకక్లుగలవై కరుణాపీఠమును తమ రెకక్లతో 

కపుప్చుండగా వాటి ముఖములు ఒండొంటికి ఎదురుగా నుండవలెను. ఆ కెరూబుల ముఖములు 

కరుణాపీఠముతటుట్ నుండవలెను. నీవు ఆ కరుణాపీఠమును ఎతిత్ ఆ మందసముమీద నుంచవలెను. 

నిరగ్మకాండము 37:9 => ఆ కెరూబులు పైకివిపిప్న రెకక్లుగలవై కరుణాపీఠమును తమ రెకక్లతో 

కపెప్ను. కెరూబుల ముఖములు ఒకదానికిఒకటి ఎదురుగా ఉండెను; వాటి ముఖములు కరుణాపీఠము 

వైపుగా నుండెను. 

1 సమూయేలు 28:6 => యెహోవా యొదద్ విచారణ చేయగా యెహోవా సవ్పన్ము దావ్రానైనను 

ఊరీము దావ్రానైనను పర్వకత్ల దావ్రానైనను ఏమియు సెలవియయ్కుండెను. 

1 రాజులు 3:5 => గిబియోనులో యెహోవా రాతిర్వేళ సవ్పన్మందు సొలొమోనునకు పర్తయ్క్షమై నేను 

నీకు దేనినిచుచ్ట నీకిషట్మో దాని నడుగుమని దేవుడు అతనితో సెలవియయ్గా 

యోబు 4:13 => గాఢనిదర్ మనుషుయ్లకు వచుచ్ సమయమున రాతిర్ కలలవలన పుటుట్ తలంపులలో 

అది కలిగెను. 

దానియేలు 4:22 => రాజా, ఆ చెటుట్ నినున్ సూచించుచునన్ది; నీవు వృదిధ్పొంది మహా 

బలముగలవాడవైతివి; నీ పర్భావము వృదిధ్నొంది ఆకాశమంత ఎతాత్యెను; నీ పర్భుతవ్ము 

లోకమంతట వాయ్పించియునన్ది. 

లూకా 2:13 => వెంటనే పరలోక సైనయ్సమూహము ఆ దూతతో కూడ నుండి 

వచనము 13 
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మరియు యెహోవా దానికి పైగా నిలిచి నేను నీ తండిర్యైన అబార్హాము దేవుడను ఇసాస్కు దేవుడైన 

యెహోవాను; నీవు పండుకొనియునన్ యీ భూమిని నీకును నీ సంతానమునకును ఇచెచ్దను.  

ఆదికాండము 35:1 => దేవుడు యాకోబుతో నీవు లేచి బేతేలునకు వెళి ల్ అకక్డ నివసించి, నీ 

సహోదరుడైన ఏశావు ఎదుటనుండి నీవు పారిపోయినపుప్డు నీకు కనబడిన దేవునికి అకక్డ 

బలిపీఠమును కటుట్మని చెపప్గా 

ఆదికాండము 35:6 => యాకోబును అతనితో నునన్ జనులందరును కనానులో లూజుకు, అనగా 

బేతేలునకు వచిచ్రి. 

ఆదికాండము 35:7 => అతడు తన సహోదరుని యెదుటనుండి పారిపోయినపుప్డు దేవుడకక్డ 

అతనికి పర్తయ్క్షమాయెను గనుక అకక్డ బలిపీఠమును కటిట్ ఆ చోటికి ఏల  బేతేలను పేరుపెటిట్రి. 

ఆదికాండము 48:3 => యోసేపును చూచి కనాను దేశమందలి లూజులో సరవ్శకిత్గల దేవుడు నాకు 

కనబడి ననున్ ఆశీరవ్దించి 

ఆదికాండము 15:1 => ఇవి జరిగిన తరువాత యెహోవా వాకయ్ము అబార్మునకు దరశ్నమందు వచిచ్ 

అబార్మా, భయపడకుము; నేను నీకు కేడెము, నీ బహుమానము అతయ్ధికమగునని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 17:6 => నీకు అతయ్ధికముగా సంతానవృదిధ్ కలుగజేసి నీలోనుండి జనములు 

వచుచ్నటుల్ నియమించుదును, రాజులును నీలోనుండి వచెచ్దరు. 

ఆదికాండము 17:7 => నేను నీకును నీ తరువాత నీ సంతానమునకును దేవుడనై యుండునటుల్, 

నాకును నీకును, నీ తరువాతవారి తరములలో నీ సంతతికిని మధయ్ నా నిబంధనను నితయ్నిబంధనగా 

సిథ్రపరచెదను. 

ఆదికాండము 26:24 => ఆ రాతిర్యే యెహోవా అతనికి పర్తయ్క్షమై నేను నీ తండిర్యైన అబార్హాము 

దేవుడను, నేను నీకు తోడైయునాన్ను గనుక భయపడకుము; నా దాసుడైన అబార్హామునుబటిట్ నినున్ 

ఆశీరవ్దించి నీ సంతానమును విసత్రింప చేసెదనని చెపెప్ను. 
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ఆదికాండము 31:42 => నా తండిర్ దేవుడు, అబార్హాము దేవుడు, ఇసాస్కు భయపడిన దేవుడు నాకు 

తోడైయుండనియెడల నిశచ్యముగా నీవు ననున్ వటిట్చేతులతోనే పంపివేసి యుందువు. దేవుడు నా 

పర్యాసమును నాచేతుల కషట్మును చూచి, పోయిన రాతిర్ నినున్ గదిద్ంచెనని లాబానుతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 32:9 => అపుప్డు యాకోబు నా తండిర్యైన అబార్హాము దేవా, నా తండిర్యైన 

ఇసాస్కు దేవా, నీ దేశమునకు నీ బంధువులయొదద్కు తిరిగి వెళుల్ము, నీకు మేలు చేసెదనని నాతో 

చెపిప్న యెహోవా, 

ఆదికాండము 46:3 => ఆయన నేనే దేవుడను, నీ తండిర్ దేవుడను, ఐగుపుత్నకు వెళుల్టకు 

భయపడకుము, అకక్డ నినున్ గొపప్ జనముగా చేసెదను. 

నిరగ్మకాండము 3:6 => మరియు ఆయన నేను నీ తండిర్ దేవుడను, అబార్హాము దేవుడను ఇసాస్కు 

దేవుడను యాకోబు దేవుడను అని చెపప్గా మోషే తన ముఖమును కపుప్కొని దేవునివైపు చూడ 

వెరచెను. 

నిరగ్మకాండము 3:15 => మరియు దేవుడు మోషేతో నిటల్నెను మీ పితరుల దేవుడైన యెహోవా, 

అనగా అబార్హాము దేవుడు ఇసాస్కు దేవుడు యాకోబు దేవుడునైన యెహోవా మీయొదద్కు ననున్ 

పంపెనని నీవు ఇశార్యేలీయులతో చెపప్వలెను. నిరంతరము నా నామము ఇదే, తరతరములకు ఇది 

నా జాఞ్పకారథ్క నామము. 

నిరగ్మకాండము 3:16 => నీవు వెళి ల్ ఇశార్యేలీయుల పెదద్లను పోగు చేసి మీ పితరుల దేవుడైన 

యెహోవా, అనగా అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబుల దేవుడు, నాకు పర్తయ్క్షమై యిటల్నెను నేను 

మిముమ్ను, ఐగుపుత్లో మీకు సంభవించిన దానిని, నిశచ్యముగా చూచితిని, 

మతత్యి 22:32 => ఆయన సజీవులకే దేవుడు గాని మృతులకు దేవుడు కాడని వారితో చెపెప్ను.  

హెబీర్యులకు 11:16 => అయితే వారు మరి శేర్షఠ్మైన దేశమును, అనగా పరలోకసంబంధమైన 

దేశమును కోరుచునాన్రు. అందుచేత తాను వారి దేవుడనని అనిపించుకొనుటకు దేవుడు వారినిగూరిచ్ 

సిగుగ్పడడు; ఏలయనగా ఆయన వారికొరకు ఒక పటట్ణము సిదద్పరచియునాన్డు 

ఆదికాండము 28:4 => ఆయన నీకు, అనగా నీకును నీతో కూడ నీ సంతానమునకును 

అబార్హామునకు అనుగర్హించిన ఆశీరావ్దమును దయచేయును గాక అని అతని దీవించి 
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ఆదికాండము 12:7 => యెహోవా అబార్మునకు పర్తయ్క్షమయి నీ సంతానమునకు ఈ 

దేశమిచెచ్దనని చెపప్గా అతడు తనకు పర్తయ్క్షమైన యెహోవాకు ఒక బలిపీఠమును కటెట్ను. 

ఆదికాండము 13:15 => ఎందుకనగా నీవు చూచుచునన్ యీ దేశమంతటిని నీకును నీ 

సంతానమునకును సదాకాలము ఇచెచ్దను. 

ఆదికాండము 35:12 => నేను అబార్హామునకును ఇసాస్కునకును ఇచిచ్న దేశము నీకిచెచ్దను; నీ 

తరువాత నీ సంతానమునకు ఈ దేశము నిచెచ్దనని అతనితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 35:15 => తనతో దేవుడు మాటలాడిన చోటికి యాకోబు బేతేలను పేరు పెటెట్ను. 

వారు బేతేలునుండి పర్యాణమై పోయిరి. 

ఆదికాండము 35:17 => ఆమె పర్సవమువలన పర్యాసపడుచునన్పుప్డు మంతర్సాని ఆమెతో 

భయపడకుము; ఇదియు నీకు కుమారుడగునని చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 105:11 => కొలవబడిన సావ్సథ్య్ముగా కనానుదేశమును మీకిచెచ్దనని ఆయన సెలవిచెచ్ను 

యెహెజేక్లు 37:24 => నా సేవకుడైన దావీదు వారికి రాజవును, వారికందరికి కాపరి యొకక్డే 

యుండును, వారు నా విధులను అనుసరింతురు, నా కటట్డలను గైకొని ఆచరింతురు. 

యెహెజేక్లు 37:25 => మీ పితరులు నివసించునటుల్ నా సేవకుడైన యాకోబునకు నేనిచిచ్న 

దేశములో వారు నివసింతురు, వారి పిలల్లును వారి పిలల్ల పిలల్లును అకక్డ నితయ్ము నివసింతురు, నా 

సేవకుడైన దావీదు ఎలల్కాలము వారికి అధిపతియై యుండును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:5 => ఆయన ఇందులో అతనికి పాదము పటుట్నంత భూమినైనను 

సావ్సథ్య్ముగా ఇయయ్క, అతనికి కుమారుడు లేనపుప్డు అతనికిని, అతని తరువాత అతని 

సంతానమునకును దీనిని సావ్ధీనపరతునని అతనికి వాగాద్నము చేసెను. 

ఆదికాండము 15:18 => ఆ దినమందే యెహోవా ఐగుపుత్ నది మొదలుకొని గొపప్ నదియైన 

యూఫర్టీసు నది వరకు ఈ దేశమును, అనగా 

ఆదికాండము 24:12 => నా యజమానుడగు అబార్హాము దేవుడవైన యెహోవా, నేను వచిచ్న 

కారయ్మును తవ్రలో సఫలముచేసి నా యజమానుడగు అబార్హాము మీద అనుగర్హము చూపుము. 
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ఆదికాండము 30:25 => రాహేలు యోసేపును కనిన తరువాత యాకోబు లాబానుతో ననున్ 

పంపివేయుము; నా చోటికిని నా దేశమునకును వెళె ల్దను. 

ఆదికాండము 31:3 => అపుప్డు యెహోవా నీ పితరుల దేశమునకు నీ బంధువులయొదద్కు తిరిగి 

వెళుల్ము; నేను నీకు తోడైయుండెదనని యాకోబుతో చెపప్గా 

ఆదికాండము 31:29 => మీకు హాని చేయుటకు నాచేతనవును; అయితే పోయిన రాతిర్ మీ 

తండిర్యొకక్ దేవుడు నీవు యాకోబుతో మంచి గాని చెడ డ్ గాని పలుకకుము జాగర్తత్ సుమీ అని నాతో 

చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 32:12 => నీవు నేను నీకు తోడై నిశచ్యముగా మేలు చేయుచు, విసాత్రమగుటవలన 

లెకిక్ంపలేని సముదర్పు ఇసుకవలె నీ సంతానము విసత్రింపజేయుదునని సెలవిచిచ్తివే అనెను. 

ఆదికాండము 32:29 => అపుప్డు యాకోబు నీ పేరు దయచేసి తెలుపుమనెను. అందుకాయననీవు 

ఎందునిమితత్ము నా పేరు అడిగితివని చెపిప్ అకక్డ అతని నాశీరవ్దించెను. 

ఆదికాండము 34:30 => అపుప్డు యాకోబు షిమోయ్నును లేవీని చూచి మీరు ననున్ బాధపెటిట్ యీ 

దేశ నివాసులైన కనానీయులలోను పెరిజీజ్యులలోను అసహుయ్నిగా చేసితిరి; నా జనసంఖయ్ కొంచెమే; 

వారు నామీదికి గుంపుగా వచిచ్ ననున్ చంపెదరు. నేనును నా యింటివారును నాశనమగుదుమని 

చెపెప్ను 

ఆదికాండము 35:3 => మనము లేచి బేతేలునకు వెళుల్దము; నాశర్మ దినమున నాకుతత్రమిచిచ్ నేను 

వెళి ల్న మారగ్మున నాకు తోడైయుండిన దేవునికి బలిపీఠమును అకక్డ కటెట్దనని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 35:9 => యాకోబు పదద్నరామునుండి వచుచ్చుండగా దేవుడు తిరిగి అతనికి 

పర్తయ్క్షమై అతని నాశీరవ్దించెను. 

ఆదికాండము 46:1 => అపుప్డు ఇశార్యేలు తనకు కలిగినదంతయు తీసికొని పర్యాణమై 

బెయేరె ష్బాకు వచిచ్ తన తండిర్యైన ఇసాస్కు దేవునికి బలులనరిప్ంచెను. 

ఆదికాండము 48:4 => ఇదిగో నీకు సంతానాభివృదిధ్ పొందించి నినున్ విసత్రింపచేసి నీవు జనముల 

సమూహమగునటుల్ చేసి, నీ తరువాత నీ సంతానమునకు ఈ దేశమును నితయ్సావ్సథ్య్ముగా ఇచెచ్దనని 

సెలవిచెచ్ను 
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ఆదికాండము 49:25 => కిర్ంద దాగియునన్ అగాధజలముల దీవెనలతోను సత్నముల దీవెనలతోను 

గరభ్ముల దీవెనలతోను నినున్ దీవించు సరవ్శకుత్ని దీవెనవలనను అతని బాహుబలము 

దిటట్పరచబడును  

ఆదికాండము 50:24 => యోసేపు తన సహోదరులను చూచి నేను చనిపోవుచునాన్ను; దేవుడు 

నిశచ్యముగా మిముమ్ను చూడవచిచ్, యీ దేశములోనుండి తాను అబార్హాము ఇసాస్కు 

యాకోబులతో పర్మాణము చేసి యిచిచ్న దేశమునకు మిముమ్ను తీసికొనిపోవునని చెపెప్ను 

నిరగ్మకాండము 6:8 => నేను అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులకు ఇచెచ్దనని చెయియ్ యెతిత్ 

పర్మాణము చేసిన దేశములోనికి మిముమ్ను రపిప్ంచి దాని మీకు సావ్సథ్య్ముగా ఇచెచ్దను; నేను 

యెహోవానని చెపుప్మనగా  

నిరగ్మకాండము 32:13 => నీ సేవకులైన అబార్హామును ఇసాస్కును ఇశార్యేలును జాఞ్పకము 

చేసికొనుము. నీవు వారితో ఆకాశనక్షతర్ములవలె మీ సంతానము అభివృదిధ్జేసి నేను చెపిప్న యీ 

సమసత్భూమిని మీ సంతానమునకిచెచ్దననియు, వారు నిరంతరము దానికి హకుక్దారులగుదురనియు 

వారితో నీతోడని పర్మాణముచేసి చెపిప్తివనెను. 

నిరగ్మకాండము 33:1 => మరియు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను నీవును నీవు ఐగుపుత్ దేశమునుండి 

తోడుకొనివచిచ్న పర్జలును బయలుదేరి, నేను అబార్హాముతోను ఇసాస్కుతోను యాకోబుతోను 

పర్మాణముచేసి నీ సంతానమునకు దీనినిచెచ్దనని చెపిప్న పాలు తేనెలు పర్వహించు దేశమునకు 

లేచిపొండి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:8 => ఇదిగో ఆ దేశమును మీకు అపప్గించితిని మీరు వెళి ల్ యెహోవా మీ 

పితరులైన అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులకును వారి తరువాత వారి సంతానమునకును ఇచెచ్దనని 

నేను పర్మాణముచేసిన దేశమును సావ్ధీనపరచుకొనుడి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:10 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీ పితరులైన అబార్హాము ఇసాస్కు 

యాకోబులతో చేసిన పర్మాణమునుబటిట్ నినున్ ఆ దేశములో పర్వేశపెటిట్, నీవు కటట్ని గొపప్వగు మంచి 

పురములను 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 9:5 => నీవు వారి దేశమునకు వచిచ్ దాని సావ్ధీనపరచుకొనుటకు నీ 

నీతియైనను నీ హృదయ యథారథ్తయైనను హేతువుకాదు. ఈ జనముల చెడుతనమునుబటిట్యే 

యెహోవా నీ పితరులైన అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులతో పర్మాణముచేసిన మాటను సాథ్పించుటకై 

నీ దేవుడైన యెహోవా వారిని నీ యెదుటనుండి వెళల్గొటుట్చునాన్డు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:13 => నీ పాళెములోనునన్ పరదేశులేమి, నీ కటెట్లను నరుకువారు 

మొదలుకొని నీ నీళుల్ తోడువారివరకును మీరందరు నేడు మీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని 

నిలిచియునాన్రు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 34:4 => మరియు యెహోవా అతనితో ఇటల్నెను నీ సంతానమునకిచెచ్దనని 

అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులకు నేను పర్మాణము చేసిన దేశము ఇదే. కనున్లార నినున్ దాని 

చూడనిచిచ్తిని గాని నీవు నదిదాటి అకక్డికి వెళల్కూడదు. 

యెహోషువ 21:43 => యెహోవా పర్మాణము చేసి వారి పితరుల కిచెచ్దనని చెపిప్న దేశమంతయు 

ఆయన ఇశార్యేలీయుల కపప్గించెను. వారు దాని సావ్ధీనపరచుకొని దానిలో నివసించిరి. 

1 రాజులు 3:5 => గిబియోనులో యెహోవా రాతిర్వేళ సవ్పన్మందు సొలొమోనునకు పర్తయ్క్షమై నేను 

నీకు దేనినిచుచ్ట నీకిషట్మో దాని నడుగుమని దేవుడు అతనితో సెలవియయ్గా 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:13 => ఆయన చేసిన ఆశచ్రయ్కారయ్ములను జాఞ్పకము చేసికొనుడి ఆయన 

సూచక కిర్యలను ఆయన నోటి తీరుప్లను జాఞ్పకము చేసికొనుడి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:16 => ఆయన అబార్హాముతో చేసిన నిబంధనను  

1 దినవృతాత్ంతములు 16:18 => వేయితరములవరకు ఆ మాట నిలుచునని ఆయన సెలవిచెచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:9 => సొలొమోనా, నా కుమారుడా, నీ తండిర్యొకక్ దేవుడైన యెహోవా 

అందరి హృదయములను పరిశోధించువాడును, ఆలోచనలనిన్టిని సంకలప్ములనిన్టిని ఎరిగినవాడునై 

యునాన్డు. నీవు ఆయనను తెలిసికొని హృదయపూరవ్కముగాను మనఃపూరవ్కముగాను ఆయనను 

సేవించుము,ఆయనను వెదకినయెడల ఆయన నీకు పర్తయ్క్షమగును, నీవు ఆయనను విసరిజ్ంచినయెడల 

ఆయన నినున్ నితయ్ముగా తోర్సివేయును. 

కీరత్నలు 105:9 => ఇసాస్కుతో తాను చేసిన పర్మాణమును నితయ్ము ఆయన జాఞ్పకము చేసికొనును. 
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యెషయా 44:8 => మీరు వెరవకుడి భయపడకుడి పూరవ్కాలమునుండి నేను నీకు ఆ సంగతి 

వినిపించి తెలియజేయలేదా? మీరే నాకు సాకుష్లు, నేను తపప్ వేరొక దేవుడునాన్డా? నేను తపప్ 

ఆశర్యదురగ్మేదియు లేదు, ఉనన్టుట్ నేనెరుగను. 

యిరిమ్యా 32:22 => మీకిచెచ్దనని వారి పితరులకు పర్మాణముచేసి, పాలు తేనెలు పర్వహించు ఈ 

దేశమును వారికిచిచ్తివి. 

యెహెజేక్లు 28:25 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా జనులలో చెదిరిపోయిన 

ఇశార్యేలీయులను నేను సమకూరిచ్ , జనుల సమక్షమున వారి మధయ్ను ననున్ నేను 

పరిశుదధ్పరచుకొందును, అపుప్డు నా సేవకుడైన యాకోబునకు నేనిచిచ్న తమ దేశములో వారు 

నివసించెదరు. 

యెహెజేక్లు 47:14 => నేను పర్మాణముచేసి మీ పితరులకు ఈ దేశము ఇచిచ్తిని గనుక ఏమియు 

భేదములేకుండ మీలో పర్తివాడును దానిలో సావ్సథ్య్మునొందును; ఈలాగున అది మీకు 

సావ్సథ్య్మగును. 

మీకా 7:20 => పూరవ్కాలమున నీవు మా పితరులైన అబార్హాము యాకోబులకు పర్మాణము చేసిన 

సతయ్మును కనికరమును నీవు అనుగర్హింతువు. 

హబకూక్కు 3:9 => విలుల్ వరలోనుండి తీయబడియునన్ది నీ వాకుక్ తోడని పర్మాణము చేసి నీ 

బాణములను సిదధ్పరచియునాన్వు (సెలా.) భూమిని బదద్లుచేసి నదులను కలుగజేయుచునాన్వు. 

జెకరాయ్ 3:6 => అపుప్డు యెహోవా దూత యెహోషువకు ఈలాగు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

మలాకీ 1:2 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నేను మీయెడల పేర్మ చూపియునాన్ను, అయితే 

మీరు ఏ విషయమందు నీవు మాయెడల పేర్మ చూపితివందురు. ఏశావు యాకోబునకు అనన్ కాడా? 

అయితే నేను యాకోబును పేర్మించితిని; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

మతత్యి 1:1 => అబార్హాము కుమారుడగు దావీదు కుమారుడైన యేసుకీర్సుత్ వంశావళి. 

మారుక్ 12:26 => వారు లేచెదరని మృతులను గూరిచ్న సంగతి మోషే గర్ంథమందలి పొదను 

గురించిన భాగములో మీరు చదువలేదా? ఆ భాగములో దేవుడు నేను అబార్హాము దేవుడను ఇసాస్కు 

దేవుడను యాకోబు దేవుడనని అతనితో చెపెప్ను. 
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లూకా 20:37 => పొదను గురించిన భాగములో పర్భువు అబార్హాము దేవుడనియు ఇసాస్కు 

దేవుడనియు యాకోబు దేవుడనియు చెపుప్చు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:32 => నేను నీ పితరుల దేవుడను, అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబుల 

దేవుడను అని పర్భువు వాకుక్ వినబడెను గనుక మోషే వణకి, నిదానించి చూచుటకు తెగింపలేదు. 

గలతీయులకు 3:16 => అబార్హామునకును అతని సంతానమునకును వాగాద్నములు చేయబడెను; 

ఆయన అనేకులనుగూరిచ్ అనన్టుట్ నీ సంతానములకును అని చెపప్క ఒకనిగూరిచ్ అనన్టే ట్ నీ 

సంతానమునకును అనెను; ఆ సంతానము కీర్సుత్ 

హెబీర్యులకు 11:9 => విశావ్సమునుబటిట్ అతడును, అతనితో ఆ వాగాద్నమునకు సమాన 

వారసులైన ఇసాస్కు యాకోబు అనువారును, గుడారములలో నివసించుచు, అనుయ్ల దేశములో 

ఉనన్టుట్గా వాగద్తత్ దేశములో పరవాసులైరి.  

వచనము 14 

నీ సంతానము భూమిమీద లెకక్కు ఇసుక రేణువులవలెనగును; నీవు పడమటితటుట్ను తూరుప్తటుట్ను 

ఉతత్రపుతటుట్ను దకిష్ణపుతటుట్ను వాయ్పించెదవు, భూమియొకక్ వంశములనిన్యు నీ మూలముగాను నీ 

సంతానము మూలముగాను ఆశీరవ్దింపబడును. 

ఆదికాండము 13:16 => మరియు నీ సంతానమును భూమిమీద నుండు రేణువులవలె విసత్రింప 

చేసెదను; ఎటల్నగా ఒకడు భూమిమీద నుండు రేణువులను లెకిక్ంప గలిగినయెడల నీ సంతానమును 

కూడ లెకిక్ంపవచుచ్ను. 

ఆదికాండము 32:12 => నీవు నేను నీకు తోడై నిశచ్యముగా మేలు చేయుచు, విసాత్రమగుటవలన 

లెకిక్ంపలేని సముదర్పు ఇసుకవలె నీ సంతానము విసత్రింపజేయుదునని సెలవిచిచ్తివే అనెను. 

ఆదికాండము 35:11 => మరియు దేవుడు నేను సరవ్శకిత్గల దేవుడను; నీవు ఫలించి అభివృదిధ్ 

పొందుము. జనమును జనముల సమూహమును నీవలన కలుగును; రాజులును నీ గరభ్వాసమున 

పుటెట్దరు. 
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ఆదికాండము 35:12 => నేను అబార్హామునకును ఇసాస్కునకును ఇచిచ్న దేశము నీకిచెచ్దను; నీ 

తరువాత నీ సంతానమునకు ఈ దేశము నిచెచ్దనని అతనితో చెపెప్ను. 

సంఖాయ్కాండము 23:10 => యాకోబు రేణువులను ఎవరు లెకిక్ంచెదరు? ఇశార్యేలు 

నాలగ్వపాలును ఎవరు లెకక్పెటట్గలరు? నీతిమంతుల మరణమువంటి మరణము నాకు లభించును 

గాక. నా అంతయ్దశ వారి అంతమువంటిదగును గాక అనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:25 => ఆ పర్వకత్లకును, దేవుడు అబార్హాముతో నీ సంతానమందు 

భూలోక వంశములనిన్యు ఆశీరవ్దింపబడునని చెపిప్ మీ పితరులతో చేసిన నిబంధనకును, మీరు 

వారసులై యునాన్రు. 

పర్కటన 7:4 => మరియు ముదిర్ంపబడినవారి లెకక్ చెపప్గా వింటిని. ఇశార్యేలీయుల 

గోతర్ములనిన్టిలో ముదిర్ంపబడినవారు లక్ష నలువది నాలుగు వేలమంది. 

పర్కటన 7:9 => అటుతరువాత నేను చూడగా, ఇదిగో, పర్తి జనములోనుండియు పర్తి 

వంశములోనుండియు పర్జలలోనుండియు, ఆ యా భాషలు మాటలాడువారిలోనుండియు వచిచ్, 

యెవడును లెకిక్ంపజాలని యొక గొపప్ సమూహము కనబడెను. వారు తెలల్ని వసత్రములు 

ధరించుకొనన్వారై, ఖరూ జ్రపుమటట్లుచేత పటుట్కుని సింహాసనము ఎదుటను గొఱ ఱ్పిలల్ యెదుటను 

నిలువబడి 

ఆదికాండము 13:14 => లోతు అబార్మును విడిచిపోయిన తరువాత యెహోవా ఇదిగో నీ కనున్లెతిత్ 

నీవు ఉనన్చోట నుండి ఉతత్రపుతటుట్ దకిష్ణపుతటుట్ తూరుప్తటుట్ పడమరతటుట్ను చూడుము; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:20 => నీ దేవుడైన యెహోవా తాను నీకిచిచ్న మాటచొపుప్న నీ 

సరిహదుద్లను విశాలపరచిన తరువాత నిశచ్యముగా మాంసము తినగోరి మాంసము 

తినెదననుకొందువు. అపుప్డు నీకిషట్మైన మాంసము తినవచుచ్ను. 

మతత్యి 8:11 => అనేకులు తూరుప్నుండియు పడమటనుండియు వచిచ్ అబార్హాముతో కూడను, 

ఇసాస్కుతో కూడను, యాకోబుతో కూడను, పరలోకరాజయ్మందు కూరుచ్ందురు గాని 

ఆదికాండము 12:3 => నినున్ ఆశీరవ్దించు వారిని ఆశీరవ్దించెదను; నినున్ దూషించు వాని 

శపించెదను; భూమి యొకక్ సమసత్ వంశములు నీయందు ఆశీరవ్దించబడునని అబార్ముతో అనగా 
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ఆదికాండము 18:18 => అబార్హాము నిశచ్యముగా బలముగల గొపప్ జనమగును. అతని 

మూలముగా భూమిలోని సమసత్ జనములును ఆశీరవ్దింపబడును. 

ఆదికాండము 22:18 => మరియు నీవు నా మాట వినినందున భూలోకములోని జనములనిన్యు నీ 

సంతానమువలన ఆశీరవ్దించబడును నాతోడని పర్మాణము చేసియునాన్నని యెహోవా 

సెలవిచెచ్ననెను. 

ఆదికాండము 26:4 => ఏలయనగా నీకును నీ సంతానమునకును ఈ దేశములనిన్యు ఇచిచ్, నీ 

తండిర్యైన అబార్హాముతో నేను చేసిన పర్మాణము నెరవేరిచ్, ఆకాశ నక్షతర్ములవలె నీ సంతానమును 

విసత్రింపచేసి ఈ దేశములనిన్యు నీ సంతానమునకు ఇచెచ్దను. నీ సంతానమువలన సమసత్ 

భూలోకములోని సమసత్ జనులు ఆశీరవ్దింపబడుదురు. 

కీరత్నలు 72:17 => అతని పేరు నితయ్ము నిలుచును అతని నామము సూరుయ్డునన్ంతకాలము 

చిగురుచ్చుండును అతనినిబటిట్ మనుషుయ్లు దీవింపబడుదురు అనయ్జనులందరును అతడు ధనుయ్డని 

చెపుప్కొందురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:25 => ఆ పర్వకత్లకును, దేవుడు అబార్హాముతో నీ సంతానమందు 

భూలోక వంశములనిన్యు ఆశీరవ్దింపబడునని చెపిప్ మీ పితరులతో చేసిన నిబంధనకును, మీరు 

వారసులై యునాన్రు. 

గలతీయులకు 3:8 => దేవుడు విశావ్స మూలముగా అనయ్జనులను నీతిమంతులుగా తీరుచ్నని 

లేఖనము ముందుగా చూచి నీయందు అనయ్జనులందరును ఆశీరవ్దింపబడుదురు అని 

అబార్హామునకు సువారత్ను ముందుగా పర్కటించెను.  

గలతీయులకు 3:16 => అబార్హామునకును అతని సంతానమునకును వాగాద్నములు చేయబడెను; 

ఆయన అనేకులనుగూరిచ్ అనన్టుట్ నీ సంతానములకును అని చెపప్క ఒకనిగూరిచ్ అనన్టే ట్ నీ 

సంతానమునకును అనెను; ఆ సంతానము కీర్సుత్ 

ఎఫెసీయులకు 1:3 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్ తండిర్యగు దేవుడు సుత్తింపబడును గాక. 

ఆయన కీర్సుత్నందు పరలోక విషయములలో ఆతమ్సంబంధమైన పర్తి ఆశీరావ్దమును 

మనకనుగర్హించెను. 
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ఆదికాండము 12:2 => నినున్ గొపప్ జనముగా చేసి నినున్ ఆశీరవ్దించి నీ నామమును గొపప్ 

చేయుదును, నీవు ఆశీరావ్దముగా నుందువు. 

ఆదికాండము 15:5 => మరియు ఆయన వెలుపలికి అతని తీసికొనివచిచ్ నీవు ఆకాశమువైపు 

తేరిచూచి నక్షతర్ములను లెకిక్ంచుటకు నీచేతనైతే లెకిక్ంచుమని చెపిప్ నీ సంతానము ఆలాగవునని 

చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 15:18 => ఆ దినమందే యెహోవా ఐగుపుత్ నది మొదలుకొని గొపప్ నదియైన 

యూఫర్టీసు నది వరకు ఈ దేశమును, అనగా 

ఆదికాండము 22:17 => నేను నినున్ ఆశీరవ్దించి ఆకాశ నక్షతర్ములవలెను సముదర్తీరమందలి 

యిసుకవలెను నీ సంతానమును నిశచ్యముగా విసత్రింపచేసెదను; నీ సంతతివారు తమ శతుర్వుల 

గవిని సావ్ధీనపరచుకొందురు. 

ఆదికాండము 32:29 => అపుప్డు యాకోబు నీ పేరు దయచేసి తెలుపుమనెను. అందుకాయననీవు 

ఎందునిమితత్ము నా పేరు అడిగితివని చెపిప్ అకక్డ అతని నాశీరవ్దించెను. 

ఆదికాండము 34:30 => అపుప్డు యాకోబు షిమోయ్నును లేవీని చూచి మీరు ననున్ బాధపెటిట్ యీ 

దేశ నివాసులైన కనానీయులలోను పెరిజీజ్యులలోను అసహుయ్నిగా చేసితిరి; నా జనసంఖయ్ కొంచెమే; 

వారు నామీదికి గుంపుగా వచిచ్ ననున్ చంపెదరు. నేనును నా యింటివారును నాశనమగుదుమని 

చెపెప్ను 

ఆదికాండము 46:3 => ఆయన నేనే దేవుడను, నీ తండిర్ దేవుడను, ఐగుపుత్నకు వెళుల్టకు 

భయపడకుము, అకక్డ నినున్ గొపప్ జనముగా చేసెదను. 

ఆదికాండము 47:27 => ఇశార్యేలీయులు ఐగుపుత్ దేశమందలి గోషెను పర్దేశములో నివసించిరి. 

అందులో వారు ఆసిత్ సంపాదించుకొని సంతానాభివృదిధ్ పొంది మిగుల విసత్రించిరి. 

నిరగ్మకాండము 1:7 => ఇశార్యేలీయులు బహు సంతానము గలవారై అభివృదిధ్పొంది విసత్రించి 

అతయ్ధికముగా పర్బలిరి; వారునన్ పర్దేశము వారితో నిండియుండెను. 

నిరగ్మకాండము 32:13 => నీ సేవకులైన అబార్హామును ఇసాస్కును ఇశార్యేలును జాఞ్పకము 

చేసికొనుము. నీవు వారితో ఆకాశనక్షతర్ములవలె మీ సంతానము అభివృదిధ్జేసి నేను చెపిప్న యీ 
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సమసత్భూమిని మీ సంతానమునకిచెచ్దననియు, వారు నిరంతరము దానికి హకుక్దారులగుదురనియు 

వారితో నీతోడని పర్మాణముచేసి చెపిప్తివనెను. 

లేవీయకాండము 26:9 => ఏలయనగా నేను మిముమ్ను కటాకిష్ంచి మీకు సంతానమిచిచ్ మిముమ్ను 

విసత్రింపచేసి మీతో నేను చేసిన నిబంధనను సాథ్పించెదను. 

సంఖాయ్కాండము 1:46 => లెకిక్ంపబడి ఆరులక్షల మూడువేల ఐదువందల ఏబదిమంది యైరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:8 => ఇదిగో ఆ దేశమును మీకు అపప్గించితిని మీరు వెళి ల్ యెహోవా మీ 

పితరులైన అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులకును వారి తరువాత వారి సంతానమునకును ఇచెచ్దనని 

నేను పర్మాణముచేసిన దేశమును సావ్ధీనపరచుకొనుడి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:10 => మీ దేవుడైన యెహోవా మిముమ్ విసత్రింపజేసెను గనుక నేడు మీరు 

ఆకాశనక్షతర్ములవలె విసత్రించియునాన్రు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:3 => కాబటిట్ ఇశార్యేలూ, నీ పితరుల దేవుడైన యెహోవా నీతో చెపిప్న 

పర్కారము పాలు తేనెలు పర్వహించు దేశములో మేలుకలిగి బహుగా అభివృదిధ్నొందునటుల్ నీవు వాటిని 

విని అనుసరించి నడుచుకొనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:17 => నేడు నేను నీకాజాఞ్పించు ఆయన ఆజఞ్లనిన్టిని గైకొనుచు 

దివ్తీయోపదేశకాండము 19:8 => మరియు నీ దేవుడైన యెహోవా నీ పితరులతో పర్మాణము 

చేసినటుల్ ఆయన నీ సరిహదుద్లను విశాలపరచి, నీ పితరులకు ఇచెచ్దనని చెపిప్న సమసత్దేశమును 

నీకిచిచ్నయెడల నీవు నీ దేవుడైన యెహోవాను పేర్మించుచు 

యెహోషువ 21:43 => యెహోవా పర్మాణము చేసి వారి పితరుల కిచెచ్దనని చెపిప్న దేశమంతయు 

ఆయన ఇశార్యేలీయుల కపప్గించెను. వారు దాని సావ్ధీనపరచుకొని దానిలో నివసించిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:13 => ఆయన చేసిన ఆశచ్రయ్కారయ్ములను జాఞ్పకము చేసికొనుడి ఆయన 

సూచక కిర్యలను ఆయన నోటి తీరుప్లను జాఞ్పకము చేసికొనుడి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:16 => ఆయన అబార్హాముతో చేసిన నిబంధనను  

1 దినవృతాత్ంతములు 16:18 => వేయితరములవరకు ఆ మాట నిలుచునని ఆయన సెలవిచెచ్ను. 
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యిరిమ్యా 33:22 => ఆకాశ నక్షతర్ములు లెకిక్ంప శకయ్ము కానటుట్గాను, సముదర్పు 

ఇసుకరేణువుల నెంచుట అసాధయ్మైనటుట్గాను, నా సేవకుడైన దావీదు సంతానమును, నాకు 

పరిచరయ్చేయు లేవీయులను లెకిక్ంపలేనంతగా నేను విసత్రింపజేయుదును. 

యెహెజేక్లు 28:25 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా జనులలో చెదిరిపోయిన 

ఇశార్యేలీయులను నేను సమకూరిచ్ , జనుల సమక్షమున వారి మధయ్ను ననున్ నేను 

పరిశుదధ్పరచుకొందును, అపుప్డు నా సేవకుడైన యాకోబునకు నేనిచిచ్న తమ దేశములో వారు 

నివసించెదరు. 

మీకా 7:20 => పూరవ్కాలమున నీవు మా పితరులైన అబార్హాము యాకోబులకు పర్మాణము చేసిన 

సతయ్మును కనికరమును నీవు అనుగర్హింతువు. 

హబకూక్కు 3:9 => విలుల్ వరలోనుండి తీయబడియునన్ది నీ వాకుక్ తోడని పర్మాణము చేసి నీ 

బాణములను సిదధ్పరచియునాన్వు (సెలా.) భూమిని బదద్లుచేసి నదులను కలుగజేయుచునాన్వు. 

జెకరాయ్ 14:17 => లోకమందుండు కుటుంబములలో సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవాయను 

రాజునకు మొర్కుక్టకై యెరూషలేమునకు రాని వారందరిమీద వరష్ము కురువకుండును. 

మలాకీ 1:2 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నేను మీయెడల పేర్మ చూపియునాన్ను, అయితే 

మీరు ఏ విషయమందు నీవు మాయెడల పేర్మ చూపితివందురు. ఏశావు యాకోబునకు అనన్ కాడా? 

అయితే నేను యాకోబును పేర్మించితిని; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

మతత్యి 1:1 => అబార్హాము కుమారుడగు దావీదు కుమారుడైన యేసుకీర్సుత్ వంశావళి. 

లూకా 1:55 => ఆయన తన సేవకుడైన ఇశార్యేలునకు సహాయము చేసెను. 

లూకా 1:72 => దీనినిగూరిచ్ ఆయన ఆదినుండి తన పరిశుదధ్ పర్వకత్ల నోట పలికించెను.  

లూకా 13:29 => మరియు జనులు తూరుప్నుండియు పడమటనుండియు ఉతత్రమునుండియు 

దకిష్ణమునుండియు వచిచ్, దేవుని రాజయ్మందు కూరుచ్ందురు. 

యోహాను 5:46 => అతడు ననున్గూరిచ్ వార్సెను గనుక మీరు మోషేను నమిమ్నటట్యిన ననున్ను 

నముమ్దురు. 
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రోమీయులకు 4:13 => అతడు లోకమునకు వారసుడగునను వాగాద్నము అబార్హామునకైనను అతని 

సంతానమునకైనను ధరమ్శాసత్రమూలముగా కలుగలేదు గాని విశావ్సమువలననైన నీతిమూలముగానే 

కలిగెను. 

రోమీయులకు 11:28 => సువారత్ విషయమైతే వారు మిముమ్నుబటిట్ శతుర్వులు గాని, యేరాప్టు 

విషయమైతే పితరులనుబటిట్ పిర్యులై యునాన్రు. 

హెబీర్యులకు 11:9 => విశావ్సమునుబటిట్ అతడును, అతనితో ఆ వాగాద్నమునకు సమాన 

వారసులైన ఇసాస్కు యాకోబు అనువారును, గుడారములలో నివసించుచు, అనుయ్ల దేశములో 

ఉనన్టుట్గా వాగద్తత్ దేశములో పరవాసులైరి.  

వచనము 15 

ఇదిగో నేను నీకు తోడైయుండి, నీవు వెళుల్ పర్తి సథ్లమందు నినున్ కాపాడుచు ఈ దేశమునకు నినున్ 

మరల రపిప్ంచెదను; నేను నీతో చెపిప్నది నెరవేరుచ్వరకు నినున్ విడువనని చెపప్గా 

ఆదికాండము 28:20 => అపుప్డు యాకోబు నేను తిరిగి నా తండిర్ యింటికి కేష్మముగా వచుచ్నటుల్ 

దేవుడు నాకు తోడైయుండి, నేను వెళుల్చునన్ యీ మారగ్ములో ననున్ కాపాడి, 

ఆదికాండము 28:21 => తినుటకు ఆహారమును ధరించుకొనుటకు వసత్రములను నాకు 

దయచేసినయెడల యెహోవా నాకు దేవుడై యుండును. 

ఆదికాండము 26:24 => ఆ రాతిర్యే యెహోవా అతనికి పర్తయ్క్షమై నేను నీ తండిర్యైన అబార్హాము 

దేవుడను, నేను నీకు తోడైయునాన్ను గనుక భయపడకుము; నా దాసుడైన అబార్హామునుబటిట్ నినున్ 

ఆశీరవ్దించి నీ సంతానమును విసత్రింప చేసెదనని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 31:3 => అపుప్డు యెహోవా నీ పితరుల దేశమునకు నీ బంధువులయొదద్కు తిరిగి 

వెళుల్ము; నేను నీకు తోడైయుండెదనని యాకోబుతో చెపప్గా 

ఆదికాండము 32:9 => అపుప్డు యాకోబు నా తండిర్యైన అబార్హాము దేవా, నా తండిర్యైన 

ఇసాస్కు దేవా, నీ దేశమునకు నీ బంధువులయొదద్కు తిరిగి వెళుల్ము, నీకు మేలు చేసెదనని నాతో 

చెపిప్న యెహోవా, 
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ఆదికాండము 39:2 => యెహోవా యోసేపునకు తోడైయుండెను గనుక అతడు వరిధ్లుల్చు తన 

యజమానుడగు ఆ ఐగుపీత్యుని యింట నుండెను. 

ఆదికాండము 39:21 => అయితే యెహోవా యోసేపునకు తోడైయుండి, అతనియందు కనికరపడి 

అతనిమీద ఆ చెరసాల యొకక్ అధిపతికి కటాక్షము కలుగునటుల్ చేసెను. 

ఆదికాండము 46:4 => నేను ఐగుపుత్నకు నీతోగూడ వచెచ్దను, అంతేకాదు నేను నిశచ్యముగా 

నినున్ తిరిగి తీసికొని వచెచ్దను, యోసేపు నీ కనున్లమీద తన చెయియ్ యుంచునని సెలవియయ్గా 

నిరగ్మకాండము 3:12 => ఆయన నిశచ్యముగా నేను నీకు తోడైయుందును, నేను నినున్ 

పంపితిననుటకు ఇది నీకు సూచన; నీవు ఆ పర్జలను ఐగుపుత్లోనుండి తోడుకొని వచిచ్న తరువాత 

మీరు ఈ పరవ్తముమీద దేవుని సేవించెదరనెను. 

నాయ్యాధిపతులు 6:16 => నేను నీకు తోడైయుందును గనుక ఒకే మనుషుయ్ని హతము చేసినటుల్ 

మిదాయ్నీయులను నీవు హతము చేయుదువని సెలవిచెచ్ను. 

కీరత్నలు 46:7 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా మనకు తోడైయునాన్డు. యాకోబుయొకక్ 

దేవుడు మనకు ఆశర్యమైయునాన్డు.  

కీరత్నలు 46:11 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా మనకు తోడైయునాన్డు యాకోబుయొకక్ 

దేవుడు మనకు ఆశర్యమైయునాన్డు.  

యెషయా 7:14 => కాబటిట్ పర్భువు తానే యొక సూచన మీకు చూపును. ఆలకించుడి, కనయ్క 

గరభ్వతియై కుమారుని కని అతనికి ఇమామ్నుయేలను పేరు పెటుట్ను. 

యెషయా 8:10 => ఆలోచన చేసికొనినను అది వయ్రథ్మగును మాట పలికినను అది నిలువదు. 

దేవుడు మాతోనునాన్డు. 

యెషయా 41:10 => నీవు నా దాసుడవనియు నేను నినున్ ఉపేకిష్ంపక యేరప్రచుకొంటిననియు నేను 

నీతో చెపిప్యునాన్ను నీకు తోడైయునాన్ను భయపడకుము నేను నీ దేవుడనైయునాన్ను 

దిగులుపడకుము నేను నినున్ బలపరతును నీకు సహాయము చేయువాడను నేనే నీతియను నా 

దకిష్ణహసత్ముతో నినున్ ఆదుకొందును. 
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యెషయా 43:2 => నీవు జలములలో బడి దాటునపుప్డు నేను నీకు తోడైయుందును నదులలో బడి 

వెళుల్నపుప్డు అవి నీమీద పొరిల్పారవు. నీవు అగిన్మధయ్ను నడచునపుప్డు కాలిపోవు, జావ్లలు నినున్ 

కాలచ్వు  

యిరిమ్యా 1:19 => వారు నీతో యుదధ్ముచేతురు గాని నినున్ విడిపించుటకు నేను నీకు 

తోడైయునన్ందున వారు నీపైని విజయము పొందజాలరు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

మతత్యి 18:20 => ఏలయనగా ఇదద్రు ముగుగ్రు నా నామమున ఎకక్డ కూడియుందురో అకక్డ 

నేను వారి మధయ్న ఉందునని చెపెప్ను. 

మతత్యి 28:20 => నేను మీకు ఏ యే సంగతులను ఆజాఞ్పించితినో వాటిననిన్టిని గైకొనవలెనని 

వారికి బోధించుడి. ఇదిగో నేను యుగసమాపిత్ వరకు సదాకాలము మీతో కూడ ఉనాన్నని వారితో 

చెపెప్ను.  

రోమీయులకు 8:31 => ఇటుల్ండగా ఏమందుము? దేవుడు మనపక్షముననుండగా మనకు 

విరోధియెవడు? 

రోమీయులకు 8:32 => తన సొంతకుమారుని అనుగర్హించుటకు వెనుకతీయక మన అందరికొరకు 

ఆయనను అపప్గించినవాడు ఆయనతో పాటు సమసత్మును మనకెందుకు అనుగర్హింపడు? 

1 తిమోతి 4:8 => శరీర సంబంధమైన సాధకము కొంచెము మటుట్కే పర్యోజనకరమవును గాని 

దైవభకిత్ యిపప్టి జీవము విషయములోను రాబోవు జీవము విషయములోను వాగాద్నముతో 

కూడినదైనందున అది అనిన్ విషయములలో పర్యోజనకరమవును. 

ఆదికాండము 48:16 => అనగా సమసత్మైన కీడులలోనుండి ననున్ తపిప్ంచిన దూత యీ పిలల్లను 

ఆశీరవ్దించును గాక; నా పేరును అబార్హాము ఇసాస్కులను నా పితరుల పేరును వారికి పెటట్బడును 

గాక; భూమియందు వారు బహుగా విసత్రించుదురు గాక అని చెపెప్ను 

కీరత్నలు 121:5 => యెహోవాయే నినున్ కాపాడువాడు నీ కుడిపర్కక్ను యెహోవా నీకు నీడగా 

ఉండును. 

కీరత్నలు 121:6 => పగలు ఎండ దెబబ్యైనను నీకు తగులదు. రాతిర్ వెనెన్ల దెబబ్యైనను నీకు 

తగులదు. 
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కీరత్నలు 121:7 => ఏ అపాయమును రాకుండ యెహోవా నినున్ కాపాడును ఆయన నీ పార్ణమును 

కాపాడును 

కీరత్నలు 121:8 => ఇది మొదలుకొని నిరంతరము నీ రాకపోకలయందు యెహోవా నినున్ 

కాపాడును 

ఆదికాండము 35:6 => యాకోబును అతనితో నునన్ జనులందరును కనానులో లూజుకు, అనగా 

బేతేలునకు వచిచ్రి. 

ఆదికాండము 35:7 => అతడు తన సహోదరుని యెదుటనుండి పారిపోయినపుప్డు దేవుడకక్డ 

అతనికి పర్తయ్క్షమాయెను గనుక అకక్డ బలిపీఠమును కటిట్ ఆ చోటికి ఏల  బేతేలను పేరుపెటిట్రి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:6 => భయపడకుడి, వారిని చూచి దిగులుపడకుడి, నీతోకూడ 

వచుచ్వాడు నీ దేవుడైన యెహోవాయే; ఆయన నినున్ విడువడు నినెన్డబాయడు. 

యెహోషువ 1:5 => నీవు బర్దుకు దినములనిన్టను ఏ మనుషుయ్డును నీ యెదుట నిలువలేక 

యుండును; నేను మోషేకు తోడైయుండినటుల్ నీకును తోడైయుందును. 

1 రాజులు 8:57 => కాబటిట్ మన దేవుడైన యెహోవా మనలను వదలకను విడువకను, మన 

పితరులకు తోడుగానునన్టుల్ మనకును తోడుగా ఉండి 

యోహాను 10:28 => నేను వాటికి నితయ్జీవము నిచుచ్చునాన్ను గనుక అవి ఎనన్టికిని నశింపవు, 

ఎవడును వాటిని నాచేతిలోనుండి అపహరింపడు. 

యోహాను 10:29 => వాటిని నాకిచిచ్న నా తండిర్ అందరికంటె గొపప్వాడు గనుక నా 

తండిర్చేతిలోనుండి యెవడును వాటిని అపహరింపలేడు; 

హెబీర్యులకు 13:5 => ధనాపేక్ష లేనివారై మీకు కలిగినవాటితో తృపిత్పొంది యుండుడి. నినున్ 

ఏమాతర్మును విడువను, నినున్ ఎనన్డును ఎడబాయను అని ఆయనయే చెపెప్ను గదా. 

హెబీర్యులకు 13:6 => కాబటిట్ పర్భువు నాకు సహాయుడు, నేను భయపడను, నరమాతుర్డు నాకేమి 

చేయగలడు? అని మంచి ధైరయ్ముతో చెపప్గలవారమై యునాన్ము.  
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యూదా 1:1 => యేసుకీర్సుత్ దాసుడును, యాకోబు సహోదరుడునైన యూదా, తండిర్యైన 

దేవునియందు పేర్మింపబడి, యేసుకీర్సుత్నందు భదర్ము చేయబడి పిలువబడినవారికి శుభమని చెపిప్ 

వార్యునది. 

సంఖాయ్కాండము 23:19 => దేవుడు అబదధ్మాడుటకు ఆయన మానవుడు కాడు పశాచ్తాత్పపడుటకు 

ఆయన నరపుతుర్డు కాడు ఆయన చెపిప్ చేయకుండునా? ఆయన మాట యిచిచ్ సాథ్పింపకుండునా? 

యెహోషువ 23:14 => ఇదిగో నేడు నేను సరవ్లోకుల మారగ్మున వెళుల్చునాన్ను. మీ దేవుడైన 

యెహోవా మీ విషయమై సెలవిచిచ్న మంచి మాటలనిన్టిలో ఒకక్టియైనను తపిప్యుండలేదని మీరు 

అనుభవపూరవ్కముగా ఎరుగుదురు; అవి అనిన్యు మీకు కలిగెను, వాటిలో ఒకక్టియైనను 

తపిప్యుండలేదు. 

యెహోషువ 23:15 => అయితే మీ దేవుడైన యెహోవా మీతో చెపిప్న మేలంతయు మీకు కలిగిన 

పర్కారము మీ దేవుడైన యెహోవా మీ కిచిచ్న యీ మంచి దేశములో ఉండకుండ ఆయన మిముమ్ 

నశింపజేయువరకు యెహోవా మీ మీదికి కీడంతయు రాజేయును. 

యెహోషువ 23:16 => మీరు మీ దేవుడైన యెహోవా మీకు నియమించిన ఆయన నిబంధనను మీరి 

యితర దేవతలను పూజించి వాటికి నమసక్రించినయెడల యెహోవా కోపము మీ మీద మండును 

గనుక ఆయన మీకిచిచ్న యీ మంచి దేశములో నుండకుండ మీరు శీఘర్ముగా నశించిపోవుదురు. 

మతత్యి 24:35 => ఆకాశమును భూమియు గతించును గాని నా మాటలు ఏ మాతర్మును 

గతింపవు. 

ఆదికాండము 21:20 => దేవుడు ఆ చినన్వానికి తోడైయుండెను. అతడు పెరిగి పెదద్వాడై ఆ 

అరణయ్ములో కాపురముండి విలుకాడాయెను. 

ఆదికాండము 21:22 => ఆ కాలమందు అబీమెలెకును అతని సేనాధిపతియైన ఫీకోలును 

అబార్హాముతో మాటలాడి నీవు చేయు పనులనిన్టిలోను దేవుడు నీకు తోడైయునాన్డు గనుక. 

ఆదికాండము 26:3 => ఈ దేశమందు పరవాసివై యుండుము. నేను నీకు తోడైయుండి నినున్ 

ఆశీరవ్దించెదను; 
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ఆదికాండము 30:25 => రాహేలు యోసేపును కనిన తరువాత యాకోబు లాబానుతో ననున్ 

పంపివేయుము; నా చోటికిని నా దేశమునకును వెళె ల్దను. 

ఆదికాండము 30:43 => ఆ పర్కారము ఆ మనుషుయ్డు అతయ్ధికముగా అభివృదిధ్పొంది విసాత్రమైన 

మందలు దాసీలు దాసులు ఒంటెలు గాడిదలు గలవాడాయెను. 

ఆదికాండము 32:10 => నీవు నీ సేవకునికి చేసిన సమసత్మైన ఉపకారములకును సమసత్ 

సతయ్మునకును అపాతుర్డను, ఎటల్నగా నాచేతికఱ ఱ్తో మాతర్మే యీ యొరాద్ను దాటితిని; ఇపుప్డు నేను 

రెండు గుంపులైతిని. 

ఆదికాండము 48:21 => మరియు ఇశార్యేలు ఇదిగో నేను చనిపోవుచునాన్ను, అయినను దేవుడు 

మీకు తోడైయుండి మీ పితరుల దేశమునకు మిముమ్ను మరల తీసికొనిపోవును. 

యెహోషువ 1:9 => నేను నీకాజఞ్ యిచిచ్యునాన్ను గదా, నిబబ్రము గలిగి ధైరయ్ముగా నుండుము, 

దిగులు పడకుము జడియకుము. నీవు నడుచు మారగ్మంతటిలో నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు 

తోడైయుండును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:8 => నీవు వెళి ల్న చోటల్నెలల్ నీకు తోడుగా ఉండి, నినున్ దేవ్షించినవారిని నీ 

ముందర నిలువనియయ్క నిరూమ్లము చేసితిని; లోకములోని ఘనులకు కలిగియునన్ పేరువంటి పేరు 

నీకు కలుగజేయుదును 

యెషయా 41:17 => దీనదరిదుర్లు నీళుల్ వెదకుచునాన్రు, నీళుల్ దొరకక వారి నాలుక దపిప్చేత 

ఎండిపోవుచునన్ది, యెహోవా అను నేను వారికి ఉతత్రమిచెచ్దను ఇశార్యేలు దేవుడనైన నేను వారిని 

విడనాడను.  

వచనము 16 

యాకోబు నిదర్ తెలిసి నిశచ్యముగా యెహోవా ఈ సథ్లమందునాన్డు; అది నాకు 

తెలియకపోయెననుకొని 

నిరగ్మకాండము 3:5 => అందుకాయన దగగ్రకు రావదుద్, నీ పాదముల నుండి నీ చెపుప్లు 

విడువుము, నీవు నిలిచియునన్ సథ్లము పరిశుదధ్ పర్దేశము అనెను. 
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నిరగ్మకాండము 15:11 => యెహోవా, వేలుప్లలో నీవంటివాడెవడు పరిశుదధ్తనుబటిట్ నీవు 

మహానీయుడవు సుత్తికీరత్నలనుబటిట్ పూజుయ్డవు అదుభ్తములు చేయువాడవు నీవంటివాడెవడు 

యెహోషువ 5:15 => అందుకు యెహోవా సేనాధిపతి నీవు నిలిచియునన్ యీ సథ్లము 

పరిశుదధ్మైనది, నీ పాదరక్షలను తీసివేయుమని యెహోషువతో చెపప్గా యెహోషువ ఆలాగు చేసెను. 

1 సమూయేలు 3:4 => యెహోవా సమూయేలును పిలిచెను. అతడు చితత్మండి నేనునాన్నని చెపిప్ 

1 సమూయేలు 3:5 => ఏలీ దగగ్రకు పోయి నీవు ననున్ పిలిచితివి గదా నేను వచిచ్నాననెను. అతడు 

నేను పిలువలేదు, పోయి పండుకొమమ్ని చెపప్గా అతడు పోయి పండుకొనెను. 

1 సమూయేలు 3:6 => యెహోవా మరల సమూయేలును పిలువగా సమూయేలు లేచి ఏలీ యొదద్కు 

పోయి చితత్ము నీవు ననున్ పిలిచితివి గనుక వచిచ్తిననెను. అయితే అతడు నా కుమారుడా, నేను నినున్ 

పిలువలేదు, పోయి పండుకొమమ్నెను. 

1 సమూయేలు 3:7 => సమూయేలు అపప్టికి యెహోవాను ఎరుగకుండెను, యెహోవా వాకుక్ 

అతనికి ఇంక పర్తయ్క్షము కాలేదు. 

యోబు 9:11 => ఇదిగో ఆయన నా సమీపమున గడచిపోవుచునాన్డు గాని నేనాయనను 

కనుగొనలేను నా చేరువను పోవుచునాన్డు గాని ఆయన నాకు కనబడడు. 

యోబు 33:14 => దేవుడు ఒకక్మారే పలుకును రెండు మారులు పలుకును అయితే మనుషుయ్లు 

అది కనిపెటట్రు  

కీరత్నలు 68:35 => తన పరిశుదధ్ సథ్లములలో దేవుడు భీకరుడు ఇశార్యేలు దేవుడే తన పర్జలకు 

బలపరాకర్మముల ననుగర్హించుచునాన్డు దేవుడు సుత్తినొందును గాక. 

యెషయా 8:13 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాయే పరిశుదుధ్డనుకొనుడి మీరు 

భయపడవలసినవాడు ఆయనే, ఆయన కోసరమే దిగులు పడవలెను అపుప్డాయన మీకు 

పరిశుదధ్సథ్లముగా నుండును. 

లేవీయకాండము 19:30 => నేను నియమించిన విశార్ంతిదినములను మీరు ఆచరింపవలెను నా 

పరిశుదధ్సథ్లమును మనిన్ంపవలెను; నేను యెహోవాను. 
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నాయ్యాధిపతులు 13:6 => ఆ సతరీ తన పెనిమిటియొదద్కు వచిచ్ దైవజనుడొకడు నాయొదద్కు వచెచ్ను; 

అతని రూపము దేవదూత రూపమును పోలినదై మికిక్లి భీకరముగా ఉండెను. అతడు ఎకక్డనుండి 

వచెచ్నో నేనడుగలేదు, అతడు తనపేరు నాతోచెపప్లేదు 

పర్సంగి 5:1 => నీవు దేవుని మందిరమునకు పోవునపుప్డు నీ పర్వరత్న జాగర్తత్గా చూచుకొనుము; 

బుదిధ్హీనులు అరిప్ంచునటుల్గా బలి అరిప్ంచుటకంటె సమీపించి ఆలకించుట శేర్షఠ్ము; వారు 

తెలియకయే దురామ్రగ్పు పనులు చేయుదురు. 

హోషేయ 12:5 => యెహోవా అని, సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా అని, ఆయనకు 

జాఞ్పకారథ్నామము. 

2 పేతురు 1:18 => మేము ఆ పరిశుదధ్ పరవ్తము మీద ఆయనతో కూడ ఉండినవారమై, ఆ శబద్ము 

ఆకాశమునుండి రాగా వింటిమి. 

వచనము 17 

భయపడి ఈ సథ్లము ఎంతో భయంకరము. ఇది దేవుని మందిరమే గాని వేరొకటి కాదు; 

నిరగ్మకాండము 3:6 => మరియు ఆయన నేను నీ తండిర్ దేవుడను, అబార్హాము దేవుడను ఇసాస్కు 

దేవుడను యాకోబు దేవుడను అని చెపప్గా మోషే తన ముఖమును కపుప్కొని దేవునివైపు చూడ 

వెరచెను. 

నాయ్యాధిపతులు 13:22 => ఆయన యెహోవా దూత అని మానోహ తెలిసికొని మనము దేవుని 

చూచితివిు గనుక మనము నిశచ్యముగా చనిపోదుమని తన భారయ్తో అనగా 

మతత్యి 17:6 => శిషుయ్లు ఈ మాట విని బోరల్బడి మికిక్లి భయపడగా 

లూకా 2:9 => పర్భువు దూత వారియొదద్కు వచిచ్ నిలిచెను; పర్భువు మహిమ వారి చుటుట్ 

పర్కాశించినందున, వారు మికిక్లి భయపడిరి. 

లూకా 8:35 => జనులు జరిగినదానిని చూడవెళి ల్, యేసునొదద్కు వచిచ్, దయయ్ములు వదలిపోయిన 

మనుషుయ్డు బటట్లు కటుట్కొని, సవ్సథ్చితుత్డై యేసు పాదములయొదద్ కూరుచ్ండుట చూచి భయపడిరి. 
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పర్కటన 1:17 => నేనాయనను చూడగానే చచిచ్నవానివలె ఆయన పాదములయొదద్ పడితిని. ఆయన 

తన కుడిచేతిని నామీద ఉంచి నాతో ఇటల్నెను భయపడకుము;  

ఆదికాండము 28:22 => మరియు సత్ంభముగా నేను నిలిపిన యీ రాయి దేవుని మందిరమగును; 

మరియు నీవు నాకిచుచ్ యావతుత్లో పదియవవంతు నిశచ్యముగా నీకు చెలిల్ంచెదనని మొర్కుక్ 

కొనెను. 

ఆదికాండము 35:1 => దేవుడు యాకోబుతో నీవు లేచి బేతేలునకు వెళి ల్ అకక్డ నివసించి, నీ 

సహోదరుడైన ఏశావు ఎదుటనుండి నీవు పారిపోయినపుప్డు నీకు కనబడిన దేవునికి అకక్డ 

బలిపీఠమును కటుట్మని చెపప్గా 

ఆదికాండము 35:2 => యాకోబు తన యింటివారితోను తనయొదద్ నునన్ వారందరితోను 

మీయొదద్నునన్ అనయ్దేవతలను పారవేసి మిముమ్ను మీరు శుచిపరచుకొని మీ వసత్రములను 

మారుచ్కొనుడి. 

ఆదికాండము 35:3 => మనము లేచి బేతేలునకు వెళుల్దము; నాశర్మ దినమున నాకుతత్రమిచిచ్ నేను 

వెళి ల్న మారగ్మున నాకు తోడైయుండిన దేవునికి బలిపీఠమును అకక్డ కటెట్దనని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 35:4 => వారు తమయొదద్నునన్ అనయ్దేవతలనిన్టిని తమ చెవులనునన్ పోగులను 

యాకోబునకు అపప్గింపగా యాకోబు షెకెము దగగ్రనునన్ మసత్కి వృక్షము కిర్ంద వాటిని దాచిపెటెట్ను. 

ఆదికాండము 35:5 => వారు పర్యాణమై పోయినపుప్డు, దేవుని భయము వారి చుటుట్నన్ 

పటట్ణములమీద నుండెను గనుక వారు యాకోబు కుమారులను తరుమలేదు. 

ఆదికాండము 35:6 => యాకోబును అతనితో నునన్ జనులందరును కనానులో లూజుకు, అనగా 

బేతేలునకు వచిచ్రి. 

ఆదికాండము 35:7 => అతడు తన సహోదరుని యెదుటనుండి పారిపోయినపుప్డు దేవుడకక్డ 

అతనికి పర్తయ్క్షమాయెను గనుక అకక్డ బలిపీఠమును కటిట్ ఆ చోటికి ఏల  బేతేలను పేరుపెటిట్రి. 

ఆదికాండము 35:8 => రిబాక్ దాదియైన దెబోరా చనిపోయి బేతేలునకు దిగువనునన్ 

సింధూరవృక్షము కిర్ంద పాతిపెటట్బడెను, దానికి అలోల్ను బాకూత  అను పేరు పెటట్బడెను. 
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ఆదికాండము 35:9 => యాకోబు పదద్నరామునుండి వచుచ్చుండగా దేవుడు తిరిగి అతనికి 

పర్తయ్క్షమై అతని నాశీరవ్దించెను. 

ఆదికాండము 35:10 => అపుప్డు దేవుడు అతనితో నీ పేరు యాకోబు; ఇకమీదట నీ పేరు యాకోబు 

అనబడదు; నీ పేరు ఇశార్యేలు అని చెపిప్ అతనికి ఇశార్యేలు అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 35:11 => మరియు దేవుడు నేను సరవ్శకిత్గల దేవుడను; నీవు ఫలించి అభివృదిధ్ 

పొందుము. జనమును జనముల సమూహమును నీవలన కలుగును; రాజులును నీ గరభ్వాసమున 

పుటెట్దరు. 

ఆదికాండము 35:12 => నేను అబార్హామునకును ఇసాస్కునకును ఇచిచ్న దేశము నీకిచెచ్దను; నీ 

తరువాత నీ సంతానమునకు ఈ దేశము నిచెచ్దనని అతనితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 35:13 => దేవుడు అతనితో మాటలాడిన సథ్లమునుండి పరమునకు వెళె ల్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 5:14 => అపుప్డొక మేఘము యెహోవా మందిరము నిండ నిండెను; 

యెహోవా తేజసుస్తో దేవుని మందిరము నిండుకొనగా సేవ చేయుటకు యాజకులు ఆ 

మేఘమునన్చోట నిలువలేకపోయిరి. 

పర్సంగి 5:1 => నీవు దేవుని మందిరమునకు పోవునపుప్డు నీ పర్వరత్న జాగర్తత్గా చూచుకొనుము; 

బుదిధ్హీనులు అరిప్ంచునటుల్గా బలి అరిప్ంచుటకంటె సమీపించి ఆలకించుట శేర్షఠ్ము; వారు 

తెలియకయే దురామ్రగ్పు పనులు చేయుదురు. 

1 తిమోతి 3:15 => అయినను నేను ఆలసయ్ము చేసినయెడల దేవుని మందిరములో, అనగా 

జీవముగల దేవుని సంఘములో, జనులేలాగు పర్వరిత్ంపవలెనో అది నీకు తెలియవలెనని యీ 

సంగతులను నీకు వార్యుచునాన్ను. ఆ సంఘము సతయ్మునకు ఆధారమునైయునన్ది 

హెబీర్యులకు 10:21 => దేవుని యింటిపైన మనకు గొపప్ యాజకుడునాన్డు గనుకను, 

1 పేతురు 4:17 => తీరుప్ దేవుని ఇంటియొదద్ ఆరంభమగు కాలము వచిచ్యునన్ది; అది 

మనయొదద్నే ఆరంభమైతే దేవుని సువారత్కు అవిధేయులైన వారి గతి యేమవును? 

ఆదికాండము 16:13 => అది చూచుచునన్ దేవుడవు నీవే అను పేరు తనతో మాటలాడిన 

యెహోవాకు పెటెట్ను ఏలయనగా ననున్ చూచిన వాని నేనికక్డ చూచితిని గదా అని అనుకొనెను.  
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నిరగ్మకాండము 3:5 => అందుకాయన దగగ్రకు రావదుద్, నీ పాదముల నుండి నీ చెపుప్లు 

విడువుము, నీవు నిలిచియునన్ సథ్లము పరిశుదధ్ పర్దేశము అనెను. 

లేవీయకాండము 19:30 => నేను నియమించిన విశార్ంతిదినములను మీరు ఆచరింపవలెను నా 

పరిశుదధ్సథ్లమును మనిన్ంపవలెను; నేను యెహోవాను. 

నాయ్యాధిపతులు 13:6 => ఆ సతరీ తన పెనిమిటియొదద్కు వచిచ్ దైవజనుడొకడు నాయొదద్కు వచెచ్ను; 

అతని రూపము దేవదూత రూపమును పోలినదై మికిక్లి భీకరముగా ఉండెను. అతడు ఎకక్డనుండి 

వచెచ్నో నేనడుగలేదు, అతడు తనపేరు నాతోచెపప్లేదు 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:1 => మరియు దేవుడైన యెహోవా నివాససథ్లము ఇదే యని 

ఇశార్యేలీయులరిప్ంచు దహనబలులకు పీఠము ఇదేయని దావీదు సెలవిచెచ్ను. 

1 కొరిందీయులకు 3:17 => ఎవడైనను దేవుని ఆలయమును పాడుచేసినయెడల దేవుడు వానిని 

పాడుచేయును. దేవుని ఆలయము పరిశుదధ్మైయునన్ది; మీరు ఆ ఆలయమైయునాన్రు. 

2 పేతురు 1:18 => మేము ఆ పరిశుదధ్ పరవ్తము మీద ఆయనతో కూడ ఉండినవారమై, ఆ శబద్ము 

ఆకాశమునుండి రాగా వింటిమి. 

వచనము 18 

పరలోకపు గవిని ఇదే అనుకొనెను. తెలల్వారినపుప్డు యాకోబు లేచి తాను తలగడగా చేసికొనిన రాయి 

తీసి దానిని సత్ంభముగా నిలిపి దాని కొనమీద నూనె పోసెను. 

ఆదికాండము 22:3 => తెలల్వారినపుప్డు అబార్హాము లేచి తన గాడిదకు గంతకటిట్ తన పనివారిలో 

ఇదద్రిని తన కుమారుడగు ఇసాస్కును వెంటబెటుట్కొని దహనబలి కొరకు కటెట్లు చీలిచ్, లేచి దేవుడు 

తనతో చెపిప్న చోటికి వెళె ల్ను. 

కీరత్నలు 119:60 => నీ ఆజఞ్లను అనుసరించుటకు నేను జాగుచేయక తవ్రపడితిని. 

పర్సంగి 9:10 => చేయుటకు నీచేతికి వచిచ్న యే పనినైనను నీ శకిత్లోపము లేకుండ చేయుము; నీవు 

పోవు పాతాళమునందు పనియైనను ఉపాయమైనను తెలివియైనను జాఞ్నమైనను లేదు. 
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ఆదికాండము 31:13 => నీవెకక్డ సత్ంభముమీద నూనె పోసితివో, యెకక్డ నాకు మొర్కుక్బడి 

చేసితివో ఆ బేతేలు దేవుడను నేనే. ఇపుప్డు నీవు లేచి యీ దేశములోనుండి బయలుదేరి నీవు పుటిట్న 

దేశమునకు తిరిగి వెళుల్మని నాతో చెపెప్ననెను. 

ఆదికాండము 31:45 => యాకోబు ఒక రాయి తీసికొని దానిని సత్ంభముగా నిలువబెటెట్ను. 

ఆదికాండము 35:14 => ఆయన తనతో మాటలాడిన చోట యాకోబు ఒక సత్ంభము, అనగా 

రాతిసత్ంభము కటిట్ంచి దానిమీద పానారప్ణము చేసి నూనెయు దానిమీద పోసెను. 

ఆదికాండము 35:20 => యాకోబు ఆమె సమాధిమీద ఒక సత్ంభము కటిట్ంచెను. అది నేటి వరకు 

రాహేలు సమాధి సత్ంభము. 

యెహోషువ 24:26 => దేవుని ధరమ్శాసత్రగర్ంథములో ఆ వాకయ్ములను వార్యించి పెదద్ రాతిని 

తెపిప్ంచి యెహోవా పరిశుదధ్సథ్లములోనునన్ సిందూర వృక్షముకిర్ంద దాని నిలువబెటిట్ 

యెహోషువ 24:27 => జనులందరితో ఇటల్నెను ఆలోచించుడి, యెహోవా మనతో చెపిప్న 

మాటలనిన్యు ఈ రాతికి వినబడెను గనుక అది మనమీద సాకిష్గా ఉండును. మీరు మీ దేవుని 

విసరిజ్ంచినయెడల అది మీమీద సాకిష్గా ఉండును. 

1 సమూయేలు 7:12 => అపుప్డు సమూయేలు ఒక రాయి తీసి మిసాప్కును షేనుకును మధయ్ దానిని 

నిలిపి యింతవరకు యెహోవా మనకు సహాయము చేసెనని చెపిప్ దానికి ఎబెనెజరు1 అను పేరు 

పెటెట్ను. 

2 సమూయేలు 18:18 => తన పేరు నిలుపుటకు తనకు కుమారులు లేరనుకొని, అబా ష్లోము తాను 

బర్దికియుండగా ఒక సత్ంభము తెచిచ్ దానిని రాజు లోయలో తన పేరట నిలువబెటిట్, అతడు ఆ 

సత్ంభమునకు తన పేరు పెటిట్యుండెను. నేటివరకు అబా ష్లోము సత్ంభమని దానికి పేరు. 

యెషయా 19:19 => ఆ దినమున ఐగుపుత్దేశము మధయ్ను యెహోవాకు ఒక బలిపీఠమును దాని 

సరిహదుద్నొదద్ యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తమైన యొక సత్ంభమును ఉండును.  

లేవీయకాండము 8:10 => మరియు మోషే అభిషేకతైలమును తీసికొని మందిరమును దానిలోనునన్ 

సమసత్మును అభిషేకించి వాటిని పర్తిషిఠ్ంచెను. 
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లేవీయకాండము 8:11 => అతడు దానిలో కొంచెము ఏడుమారులు బలిపీఠముమీద పోర్కిష్ంచి, 

బలిపీఠమును దాని ఉపకరణములనిన్టిని గంగాళమును దాని పీటను పర్తిషిఠ్ంచుటకై వాటిని 

అభిషేకించెను. 

లేవీయకాండము 8:12 => మరియు అతడు అభిషేకతైలములో కొంచెము అహరోను తలమీద పోసి 

అతని పర్తిషిఠ్ంచుటకై అతనిని అభిషేకించెను. 

సంఖాయ్కాండము 7:1 => మోషే మందిరమును నిలువబెటుట్ట ముగించి దాని అభిషేకించి పర్తిషిఠ్ంచి, 

ఆదికాండము 28:11 => ఒకచోట చేరి పొర్దుద్ గుర్ంకినందున అకక్డ ఆ రాతిర్ నిలిచిపోయి, ఆ చోటి 

రాళల్లో ఒకటి తీసికొని తనకు తలగడగా చేసికొని, అకక్డ పండుకొనెను. 

నిరగ్మకాండము 24:4 => మరియు మోషే యెహోవా మాటలనిన్టిని వార్సి ఉదయమందు లేచి ఆ 

కొండ దిగువను బలిపీఠమును ఇశార్యేలు పండెర్ండు గోతర్ములు చొపుప్న పండెర్ండు సత్ంభములను 

కటిట్ 

యెహోషువ 22:10 => రూబేనీయులును గాదీయులును మనషే ష్ అరథ్గోతర్పువారును అకక్డ 

యొరాద్ను దగగ్ర ఒక బలిపీఠమును కటిట్రి. అది చూపునకు గొపప్ బలిపీఠమే. 

వచనము 19 

మరియు అతడు ఆ సథ్లమునకు బేతేలను పేరు పెటెట్ను. అయితే మొదట ఆ ఊరి పేరు లూజు.  

ఆదికాండము 12:8 => అకక్డ నుండి అతడు బయలుదేరి బేతేలుకు తూరుప్ననునన్ కొండకు చేరి 

పడమటనునన్ బేతేలునకును తూరుప్ననునన్ హాయికిని మధయ్ను గుడారము వేసి అకక్డ యెహోవాకు 

బలిపీఠమును కటిట్ యెహోవా నామమున పార్రధ్న చేసెను 

ఆదికాండము 35:1 => దేవుడు యాకోబుతో నీవు లేచి బేతేలునకు వెళి ల్ అకక్డ నివసించి, నీ 

సహోదరుడైన ఏశావు ఎదుటనుండి నీవు పారిపోయినపుప్డు నీకు కనబడిన దేవునికి అకక్డ 

బలిపీఠమును కటుట్మని చెపప్గా 

ఆదికాండము 48:3 => యోసేపును చూచి కనాను దేశమందలి లూజులో సరవ్శకిత్గల దేవుడు నాకు 

కనబడి ననున్ ఆశీరవ్దించి 
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నాయ్యాధిపతులు 1:22 => యోసేపు ఇంటివారు బేతేలుకు వెళి ల్నపుప్డు యెహోవా వారికి 

తోడైయుండెను. 

నాయ్యాధిపతులు 1:23 => పూరవ్ము లూజనబడిన బేతేలును వేగుచూచుటకు యోసేపు ఇంటివారు 

దూతలను పంపగా 

నాయ్యాధిపతులు 1:24 => ఆ వేగులవారు ఆ పటట్ణమునుండి ఒకడు వచుచ్ట చూచి నీవు దయచేసి 

యీ పటట్ణములోనికి వెళుల్ తోర్వను మాకు చూపినయెడల మేము మీకు ఉపకారము చేసెదమని 

చెపిప్రి. 

నాయ్యాధిపతులు 1:25 => అతడు పటట్ణములోనికి పోవు తోర్వను వారికి చూపగా వారు ఆ 

పటట్ణమును కతిత్వాత హతము చేసిరిగాని ఆ మనుషుయ్ని వాని కుటుంబికులనందరిని పోనిచిచ్రి. 

నాయ్యాధిపతులు 1:26 => ఆ మనుషుయ్డు హితీత్యుల దేశమునకు వెళి ల్ ఒక పటట్ణమును కటిట్ంచి 

దానికి లూజు అను పేరుపెటెట్ను. నేటివరకు దానికదే పేరు. 

1 రాజులు 12:29 => ఇశార్యేలు వారలారా, ఐగుపుత్ దేశములోనుండి మిముమ్ను రపిప్ంచిన మీ 

దేవుడు ఇవే అని చెపిప్, ఒకటి బేతేలునందును, ఒకటి దానునందును ఉంచెను. 

హోషేయ 4:15 => ఇశార్యేలూ, నీవు వేశయ్వైతివి; అయినను యూదా ఆ పాపములో పాలు 

పొందకపోవును గాక. గిలాగ్లునకు పోవదుద్; బేతావెనునకు పోవదుద్; యెహోవా జీవము తోడని 

పర్మాణము చేయవదుద్. 

హోషేయ 12:4 => అతడు దూతతో పోరాడి జయమొందెను, అతడు కనీన్రు విడిచి అతని 

బతిమాలెను బేతేలులో ఆయన అతనికి పర్తయ్క్షమాయెను, అకక్డ ఆయన మనతో మాటలాడెను; 

హోషేయ 12:5 => యెహోవా అని, సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా అని, ఆయనకు 

జాఞ్పకారథ్నామము. 

ఆదికాండము 13:3 => అతడు పర్యాణము చేయుచు దకిష్ణము నుండి బేతేలు వరకు, అనగా 

బేతేలుకును హాయికిని మధయ్ తన గుడారము మొదట ఉండిన సథ్లము వరకు వెళి ల్ 

ఆదికాండము 16:13 => అది చూచుచునన్ దేవుడవు నీవే అను పేరు తనతో మాటలాడిన 

యెహోవాకు పెటెట్ను ఏలయనగా ననున్ చూచిన వాని నేనికక్డ చూచితిని గదా అని అనుకొనెను.  
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ఆదికాండము 22:14 => అబార్హాము ఆ చోటికి యెహోవా యీరే అను పేరు పెటెట్ను. అందుచేత 

యెహోవా పరవ్తము మీద చూచుకొనును అని నేటివరకు చెపప్బడును. 

ఆదికాండము 32:30 => యాకోబు నేను ముఖాముఖిగా దేవుని చూచితిని అయినను నా పార్ణము 

దకిక్నదని ఆ సథ్లమునకు పెనూయేలు అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 35:6 => యాకోబును అతనితో నునన్ జనులందరును కనానులో లూజుకు, అనగా 

బేతేలునకు వచిచ్రి. 

ఆదికాండము 35:7 => అతడు తన సహోదరుని యెదుటనుండి పారిపోయినపుప్డు దేవుడకక్డ 

అతనికి పర్తయ్క్షమాయెను గనుక అకక్డ బలిపీఠమును కటిట్ ఆ చోటికి ఏల  బేతేలను పేరుపెటిట్రి. 

ఆదికాండము 35:14 => ఆయన తనతో మాటలాడిన చోట యాకోబు ఒక సత్ంభము, అనగా 

రాతిసత్ంభము కటిట్ంచి దానిమీద పానారప్ణము చేసి నూనెయు దానిమీద పోసెను. 

ఆదికాండము 35:15 => తనతో దేవుడు మాటలాడిన చోటికి యాకోబు బేతేలను పేరు పెటెట్ను. 

వారు బేతేలునుండి పర్యాణమై పోయిరి. 

యెహోషువ 7:2 => యెహోషువ మీరు వెళి ల్ దేశమును వేగు చూడుడని చెపిప్ బేతేలు తూరుప్ దికుక్న 

బేతావెను దగగ్రనునన్ హాయి అను పురమునకు యెరికోనుండి వేగులవారిని పంపగా వారు వెళి ల్ 

యెహోషువ 12:16 => బేతేలు రాజు, తపూప్య రాజు,  

యెహోషువ 16:2 => తూరుప్ననునన్ ఆ యెరికో యేటివెంబడిగా యెరికోనుండి బేతేలు మనయ్ 

దేశమువరకు అరణయ్ము వాయ్పించును.  

యెహోషువ 18:13 => అకక్డనుండి ఆ సరిహదుద్ లూజు వైపున, అనగా బేతేలను లూజు 

దకిష్ణమువరకు సాగి కిర్ంది బెత హోరోనుకు దకిష్ణముననునన్ కొండమీది అతారోతు అదాద్రువరకు 

వాయ్పించెను. 

నాయ్యాధిపతులు 1:23 => పూరవ్ము లూజనబడిన బేతేలును వేగుచూచుటకు యోసేపు ఇంటివారు 

దూతలను పంపగా 
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నాయ్యాధిపతులు 15:19 => దేవుడు లేహీలోనునన్ ఒక గోతిని చీలెచ్ను, దానినుండి నీళుల్ 

బయలుదేరెను. అతడు తార్గిన తరువాత పార్ణము తెపప్రిలిల్ బర్దికెను. కాబటిట్ దానిపేరు నేటివరకు 

ఏనహ్కోక్రె అనబడెను; అది లేహీలో నునన్ది. 

1 సమూయేలు 7:12 => అపుప్డు సమూయేలు ఒక రాయి తీసి మిసాప్కును షేనుకును మధయ్ దానిని 

నిలిపి యింతవరకు యెహోవా మనకు సహాయము చేసెనని చెపిప్ దానికి ఎబెనెజరు1 అను పేరు 

పెటెట్ను. 

1 సమూయేలు 10:3 => తరువాత నీవు అకక్డనుండి వెళి ల్ తాబోరు మైదానమునకు రాగానే అకక్డ 

బేతేలునకు దేవుని యొదద్కు పోవు ముగుగ్రు మనుషుయ్లు నీకు ఎదురుపడుదురు; ఒకడు మూడు 

మేకపిలల్లను, ఒకడు మూడు రొటెట్లను, ఇంకొకడు దార్కాష్రసపు తితిత్ని మోయుచు వతుత్రు. 

1 సమూయేలు 30:27 => బేతేలులోను దకిష్ణ రామోతులోను యతీత్రులోను 

2 రాజులు 2:2 => ఏలీయా యెహోవా ననున్ బేతేలునకు పొమమ్ని సెలవిచిచ్యునాన్డు గనుక నీవు 

దయచేసి యికక్డ నుండుమని ఎలీషాతో అనెను. ఎలీషా యెహోవా జీవముతోడు, నీ జీవముతోడు, 

నేను నినున్ విడువనని చెపప్గా వారిదద్రును బేతేలునకు పర్యాణము చేసిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 7:28 => వారికి సావ్సథ్య్ములైన నివాససథ్లములు బేతేలు దాని గార్మములు 

తూరుప్ననునన్ నహరాను పడమటనునన్ గెజెరు దాని గార్మములు, షెకెము దాని గార్మములు, గాజా 

దాని గార్మములును ఉనన్ంతవరకు వాయ్పించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:26 => నాలగ్వ దినమున వారు బెరాకా1 లోయలో కూడిరి; అకక్డ వారు 

యెహోవాకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచినందున నేటివరకును ఆ చోటికి బెరాకా1 లోయయని పేరు. 

నెహెమాయ్ 11:31 => గెబ నివాసులగు బెనాయ్మీనీయులు మికమ్షులోను హాయిలోను బేతేలులోను 

వాటికి సంబంధించిన పలెల్లలోను 

వచనము 20 

అపుప్డు యాకోబు నేను తిరిగి నా తండిర్ యింటికి కేష్మముగా వచుచ్నటుల్ దేవుడు నాకు తోడైయుండి, 

నేను వెళుల్చునన్ యీ మారగ్ములో ననున్ కాపాడి, 
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ఆదికాండము 31:13 => నీవెకక్డ సత్ంభముమీద నూనె పోసితివో, యెకక్డ నాకు మొర్కుక్బడి 

చేసితివో ఆ బేతేలు దేవుడను నేనే. ఇపుప్డు నీవు లేచి యీ దేశములోనుండి బయలుదేరి నీవు పుటిట్న 

దేశమునకు తిరిగి వెళుల్మని నాతో చెపెప్ననెను. 

లేవీయకాండము 27:1 => మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

లేవీయకాండము 27:2 => నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము ఒకడు విశేషమైన మొర్కుక్బడి 

చేసినయెడల నీవు నిరణ్యించిన వెలచొపుప్న వారు యెహోవాకు దాని చెలిల్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 27:3 => నీవు నిరణ్యింపవలసిన వెల యేదనగా, ఇరువది ఏండుల్ మొదలుకొని 

అరువది ఏండల్ వయసుస్ వరకు మగవానికి పరిశుదధ్సథ్లముయొకక్ తులమువంటి యేబది తులముల 

వెండి నిరణ్యింపవలెను. 

లేవీయకాండము 27:4 => ఆడుదానికి ముపప్ది తులములు నిరణ్యింపవలెను. 

లేవీయకాండము 27:5 => అయిదేండుల్ మొదలుకొని యిరువది ఏండల్లోపలి వయసుస్గల 

మగవానికి ఇరువది తులముల వెలను, ఆడుదానికి పది తులముల వెలను నిరణ్యింపవలెను. 

లేవీయకాండము 27:6 => ఒక నెల మొదలుకొని అయిదేండల్లోపలి వయసుస్గల మగవానికి 

అయిదు తులముల వెండి వెలను ఆడుదానికి మూడు తులముల వెండి వెలను నిరణ్యింపవలెను. 

లేవీయకాండము 27:7 => అరువది ఏండల్ పార్యముదాటిన మగవానికి పదునైదు తులముల వెలను 

ఆడుదానికి పది తులముల వెలను నిరణ్యింపవలెను. 

లేవీయకాండము 27:8 => ఒకడు నీవు నిరణ్యించిన వెలను చెలిల్ంపలేనంత బీదవాడైనయెడల అతడు 

యాజకుని యెదుట నిలువవలెను; అపుప్డు యాజకుడు అతని వెలను నిరణ్యించును. మొర్కుక్కొనిన 

వాని కలిమిచొపుప్న వానికి వెలను నిరణ్యింపవలెను. 

లేవీయకాండము 27:9 => యెహోవాకు అరప్ణముగా అరిప్ంచు పశువులలో పర్తిదానిని యెహోవాకు 

పర్తిషిఠ్తముగా ఎంచవలెను. 

లేవీయకాండము 27:10 => అటిట్దానిని మారచ్కూడదు; చెడ డ్దానికి పర్తిగా మంచిదానినైనను 

మంచిదానికి పర్తిగా చెడ డ్దానినైనను, ఒకదానికి పర్తిగా వేరొకదానిని ఇయయ్కూడదు. పశువుకు 

పశువును మారిచ్నయెడల అదియు దానికి మారుగా ఇచిచ్నదియు పర్తిషిఠ్తమగును. 
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లేవీయకాండము 27:11 => జనులు యెహోవాకు అరిప్ంపకూడని అపవితర్ జంతువులలో ఒకదానిని 

తెచిచ్నయెడల ఆ జంతువును యాజకుని యెదుట నిలువబెటట్వలెను. 

లేవీయకాండము 27:12 => అది మంచిదైతేనేమి చెడ డ్దైతేనేమి యాజకుడు దాని వెలను 

నిరణ్యింపవలెను; యాజకుడవగు నీవు నిరణ్యించిన వెల సిథ్రమగును. 

లేవీయకాండము 27:13 => అయితే ఒకడు అటిట్దానిని విడిపింపగోరినయెడల నీవు నిరణ్యించిన 

వెలలో అయిదవవంతు వానితో కలుపవలెను. 

లేవీయకాండము 27:14 => ఒకడు తన యిలుల్ యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తమగుటకై దానిని 

పర్తిషిఠ్ంచినయెడల అది మంచిదైనను చెడ డ్దైనను యాజకుడు దాని వెలను నిరణ్యింపవలెను; 

యాజకుడు నిరణ్యించిన వెల సిథ్రమగును. 

లేవీయకాండము 27:15 => తన యిలుల్ పర్తిషిఠ్ంచిన వాడు దాని విడిపింపగోరినయెడల అతడు నీవు 

నిరణ్యించిన వెలలో అయిదవవంతు దానితో కలుపవలెను; అపుప్డు ఆ యిలుల్ అతనిదగును. 

లేవీయకాండము 27:16 => ఒకడు తన పితార్రిజ్తమైన పొలములో కొంత యెహోవాకు 

పర్తిషిఠ్ంచినయెడల దాని చలల్బడు వితత్నముల కొలచొపుప్న దాని వెలను నిరణ్యింపవలెను. పందుము 

యవల వితత్నములు ఏబది తులముల వెండి వెలగలది. 

లేవీయకాండము 27:17 => అతడు సునాద సంవతస్రము మొదలుకొని తన పొలమును 

పర్తిషిఠ్ంచినయెడల నీవు నిరణ్యించు వెల సిథ్రము. 

లేవీయకాండము 27:18 => సునాద సంవతస్రమైన తరువాత ఒకడు తన పొలమును 

పర్తిషిఠ్ంచినయెడల యాజకుడు మిగిలిన సంవతస్రముల లెకక్చొపుప్న, అనగా మరుసటి సునాద 

సంవతస్రమువరకు వానికి వెలను నిరణ్యింపవలెను. నీవు నిరణ్యించిన వెలలో దాని వారడి 

తగిగ్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 27:19 => పొలమును పర్తిషిఠ్ంచినవాడు దాని విడిపింపగోరినయెడల నీవు 

నిరణ్యించిన వెలలో అయిదవ వంతును అతడు దానితో కలుపవలెను. అపుప్డు అది అతనిదగును. 

లేవీయకాండము 27:20 => అతడు ఆ పొలమును విడిపింపనియెడలను వేరొకనికి దాని 

అమిమ్నయెడలను మరి ఎనన్టికిని దాని విడిపింప వీలుకాదు. 
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లేవీయకాండము 27:21 => ఆ పొలము సునాద సంవతస్రమున విడుదలకాగా అది పర్తిషిఠ్ంచిన 

పొలమువలె యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తమగును; ఆ సావ్సథ్య్ము యాజకునిదగును. 

లేవీయకాండము 27:22 => ఒకడు తాను కొనిన పొలమును, అనగా తన సావ్సథ్య్ములో చేరనిదానిని 

యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంచినయెడల 

లేవీయకాండము 27:23 => యాజకుడు సునాద సంవతస్రమువరకు నిరణ్యించిన వెల చొపుప్న 

అతనికి నియమింపవలెను. ఆ దినమందే నీవు నిరణ్యించిన వెల మేరచొపుప్న యెహోవాకు 

పర్తిషిఠ్తముగా దాని చెలిల్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 27:24 => సునాద సంవతస్రమున ఆ భూమి యెవని పితార్రిజ్తమైనదో వానికి, 

అనగా ఆ పొలమును అమిమ్న వానికి అది తిరిగిరావలెను. 

లేవీయకాండము 27:25 => నీ వెలలనిన్యు పరిశుదధ్ సథ్లముయొకక్ వెలచొపుప్న నిరణ్యింపవలెను. 

ఒక తులము ఇరువది చినన్ములు. 

లేవీయకాండము 27:26 => అయితే జంతువులలో తొలిపిలల్ యెహోవాది గనుక యెవడును దాని 

పర్తిషిఠ్ంపకూడదు; అది ఎదద్యిననేమి గొఱ ఱ్మేకల మందలోనిదైననేమి యెహోవాదగును. 

లేవీయకాండము 27:27 => అది అపవితర్ జంతువైనయెడల వాడు నీవు నిరణ్యించు వెలలో 

అయిదవ వంతు దానితో కలిపి దాని విడిపింపవచుచ్ను. దాని విడిపింపనియెడల నీవు నిరణ్యించిన 

వెలకు దాని అమమ్వలెను. 

లేవీయకాండము 27:28 => అయితే మనుషుయ్లలోగాని జంతువులలోగాని సావ్సథ్య్మైన 

పొలములలోగాని తనకు కలిగినవాటనిన్టిలో దేనినైనను ఒకడు యెహోవాకు పర్తిషిట్ంచినయెడల 

పర్తిషిఠ్ంచినదానిని అమమ్కూడదు, విడిపింపనుకూడదు, పర్తిషిఠ్ంచిన సమసత్ము యెహోవాకు 

అతిపరిశుదధ్ముగా ఉండును. 

లేవీయకాండము 27:29 => మనుషుయ్లు పర్తిషిఠ్ంచు వాటిలో దేనినైనను విడిపింపక హతము 

చేయవలెను. 

లేవీయకాండము 27:30 => భూధానయ్ములలోనేమి వృక్షఫలములోనేమి భూఫలములనిన్టిలో 

దశమభాగము యెహోవా సొముమ్; అది యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తమగును. 
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లేవీయకాండము 27:31 => ఒకడు తాను చెలిల్ంపవలసిన దశమభాగములలో దేనినైనను 

విడిపింపగోరినయెడల దానిలో అయిదవ వంతును దానితో కలుపవలెను. 

లేవీయకాండము 27:32 => గోవులలోనేగాని గొఱ ఱ్ మేకలలోనేగాని, కోలకిర్ంద నడుచుననిన్టిలో 

దశమభాగము పర్తిషిఠ్తమగును. 

లేవీయకాండము 27:33 => అది మంచిదో చెడ డ్దో పరిశోధింపకూడదు, దాని మారచ్కూడదు. దాని 

మారిచ్నయెడల అదియు దానికి మారుగా నిచిచ్నదియు పర్తిషిఠ్తములగును ; అటిట్దాని 

విడిపింపకూడదని చెపుప్ము. 

లేవీయకాండము 27:34 => ఇవి యెహోవా సీనాయి కొండమీద ఇశార్యేలీయుల కొరకు మోషేకు 

ఇచిచ్న ఆజఞ్లు. 

సంఖాయ్కాండము 6:1 => మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు ఇశార్యేలీయులతో 

ఇటల్నుము. 

సంఖాయ్కాండము 6:2 => పురుషుడేగాని సతరీయేగాని యెహోవాకు నాజీరగుటకు ఎవరైనను 

మొర్కుక్కొని తనున్తాను పర్తేయ్కించుకొనినయెడల వాడు దార్కాష్రసమదయ్ములను మానవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 6:3 => దార్కాష్రసపు చిరకనైనను మదయ్పు చిరకనైనను తార్గవలదు; ఏ 

దార్కాష్రసమునైనను తార్గవలదు; పచిచ్విగాని యెండినవిగాని దార్క్షపండల్ను తినవలదు. 

సంఖాయ్కాండము 6:4 => అతడు పర్తేయ్కముగానుండు దినములనిన్యు పచిచ్కాయలేగాని పైతోలేగాని 

దార్కాష్వలిల్ని పుటిట్నదేదియు తినవలదు. 

సంఖాయ్కాండము 6:5 => అతడు నాజీరగుటకు మొర్కుక్కొనిన దినములనిన్టిలో మంగలకతిత్ అతని 

తలమీద వేయవలదు, అతడు యెహోవాకు తనున్ తాను పర్తేయ్కించుకొనిన దినములు నెరవేరువరకు 

అతడు పర్తిషిఠ్తుడై తన తలవెండుర్కలను ఎదుగనియయ్వలెను.  

సంఖాయ్కాండము 6:6 => అతడు యెహోవాకు పర్తేయ్కముగానుండు దినములనిన్టిలో ఏ శవమును 

ముటట్వలదు. 
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సంఖాయ్కాండము 6:7 => తన దేవునికి మీదు కటట్బడిన తలవెండుర్కలు అతని తలమీద నుండును 

గనుక అతని తండిర్గాని తలిల్గాని సహోదరుడుగాని సహోదరిగాని చనిపోయినను వారినిబటిట్ అతడు 

తనున్ తాను అపవితర్పరచుకొనవలదు.  

సంఖాయ్కాండము 6:8 => అతడు పర్తేయ్కముగా ఉండు దినములనిన్యు అతడు యెహోవాకు 

పర్తిషిఠ్తుడుగా ఉండును. 

సంఖాయ్కాండము 6:9 => ఒకడు అతనియొదద్ హఠాతుత్గా చనిపోవుటవలన పర్తేయ్కముగా ఉండువాని 

తల అపవితర్పరపబడినయెడల అతడు పవితర్పరపబడు దినమున, అనగా ఏడవ దినమున తనతల 

గొరిగించుకొనవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 6:10 => ఎనిమిదవ దినమున అతడు రెండు తెలల్గువవ్లనైనను రెండు పావురపు 

పిలల్లనైనను పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్నునన్ యాజకుని యొదద్కు తేవలెను.  

సంఖాయ్కాండము 6:11 => అపుప్డు యాజకుడు ఒకదానితో పాపపరిహారారథ్బలిని రెండవ దానితో 

దహనబలిని అరిప్ంచి, వాడు శవము ముటుట్టవలన పాపియైనందున వాని నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ముచేసి ఆ దినమున వాని తలను పరిశుదధ్ పరపవలెను.  

సంఖాయ్కాండము 6:12 => మరియు తాను పర్తేయ్కముగా ఉండు దినములను మరల యెహోవాకు 

తనున్ పర్తేయ్కించుకొని అపరాధపరిహారారథ్బలిగా ఏడాది గొఱ ఱ్పిలల్ను తీసికొనిరావలెను; తన వర్త 

సంబంధమైన తలవెండుర్కలు అపవితర్పరపబడెను గనుక మునుపటి దినములు వయ్రథ్మైనవి.  

సంఖాయ్కాండము 6:13 => నాజీరు పర్తేయ్కముగా ఉండు దినములు నిండిన తరువాత వానిగూరిచ్న 

విధి యేదనగా, పర్తయ్క్షపు గుడారము యొకక్ దావ్రమునొదద్కు వానిని తీసికొనిరావలెను. 

సంఖాయ్కాండము 6:14 => అపుప్డతడు దహనబలిగాను నిరోద్షమైన యేడాది మగ గొఱ ఱ్పిలల్ను, 

పాపపరిహారారథ్బలిగాను నిరోద్షమైన యేడాది ఆడు గొఱ ఱ్పిలల్ను, సమాధానబలిగాను నిరోద్షమైన యొక 

పొటే ట్లును,  

సంఖాయ్కాండము 6:15 => గంపెడు పొంగని పిండి, అనగా గోధమపిండి వంటలను నూనె కలిపిన 

గోధుమ పిండితో చేసిన భక్షయ్ములను నూనె పూసిన పొంగని పూరీలను వాటి నైవేదయ్మును 

పానారప్ణములను అరప్ణముగా యెహోవా యొదద్కు తేవలెను.  
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సంఖాయ్కాండము 6:16 => అపుప్డు యాజకుడు యెహోవా సనిన్ధికి వాటిని తెచిచ్ అతని నిమితత్ము 

పాపపరిహారారథ్బలిని దహనబలిని అరిప్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 6:17 => యాజకుడు ఆ గంపెడు పొంగని భక్షయ్ములతో ఆ పొటే ట్లును 

యెహోవాకు సమాధానబలిగా అరిప్ంపవలెను; వాని నైవేదయ్మును వాని పానారప్ణమును 

అరిప్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 6:18 => అపుప్డా నాజీరు పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్ తన వర్త 

సంబంధమైన తన తలవెండుర్కలు గొరిగించుకొని, ఆ వర్త సంబంధమైన తన తలవెండుర్కలు 

తీసికొని, సమాధానబలి దర్వయ్ము కిర్ందనునన్ అగిన్లో వేయవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 6:19 => మరియు యాజకుడు ఆ పొటే ట్లుయొకక్ వండిన జబబ్ను ఆ 

గంపలోనుండి పొంగని యొక భక్షయ్మును పొంగని యొక పూరీని తీసికొని నాజీరు తన వర్త 

సంబంధమైన వెండుర్కలు గొరికించుకొనిన పిమమ్ట అతనిచేతుల మీద వాటినుంచవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 6:20 => తరువాత యాజకుడు యెహోవా సనిన్ధిని అలాల్డింపబడు అరప్ణముగా 

వాటిని అలాల్డింపవలెను. అలాల్డింపబడు బోరతోను పర్తిషిఠ్తమైన జబబ్తోను అది యాజకునికి 

పర్తిషిఠ్తమగును; తరువాత ఆ నాజీరు దార్కాష్రసము తార్గవచుచ్ను.  

సంఖాయ్కాండము 21:2 => ఇశార్యేలీయులు యెహోవాకు మొర్కుక్కొని నీవు మాచేతికి ఈ జనమును 

బొతిత్గా అపప్గించినయెడల మేము వారి పటట్ణములను నీ పేరట నిరూమ్లము చేసెదమనిరి. 

సంఖాయ్కాండము 21:3 => యెహోవా ఇశార్యేలీయుల మాట ఆలకించి ఆ కానానీయులను 

అపప్గింపగా ఇశార్యేలీయులు వారిని వారి పటట్ణములను నిరూమ్లము చేసిరి. అందువలన ఆ చోటికి 

హోరామ్ అను పేరు పెటట్బడెను. 

నాయ్యాధిపతులు 11:30 => అపుప్డు యెఫాత్ యెహోవాకు మొర్కుక్కొనెను, ఎటల్నగా నీవు నాచేతికి 

అమోమ్నీయులను నిశచ్యముగా అపప్గించినయెడల 

నాయ్యాధిపతులు 11:31 => నేను అమోమ్నీయులయొదద్ నుండి కేష్మముగా తిరిగివచుచ్నపుప్డు, 

ననున్ ఎదురొక్నుటకు నా యింటి దావ్రమునుండి బయలుదేరి వచుచ్నదేదో అది యెహోవాకు 

పర్తిషిఠ్తమగును; మరియు దహనబలిగా దాని నరిప్ంచెదననెను. 
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1 సమూయేలు 1:11 => సైనయ్ములకధిపతివగు యెహోవా, నీ సేవకురాలనైన నాకు కలిగియునన్ 

శర్మను చూచి, నీ సేవకురాలనైన ననున్ మరువక జాఞ్పకము చేసికొని, నీ సేవకురాలనైన నాకు 

మగపిలల్ను దయచేసిన యెడల, వాని తలమీదికి కౌష్రపుకతిత్ యెనన్టికి రానియయ్క, వాడు బర్దుకు 

దినములనిన్టను నేను వానిని యెహోవావగు నీకు అపప్గింతునని మొర్కుక్బడి చేసికొనెను. ఆమె 

యెహోవా సనిన్ధిని పార్రథ్న చేయుచుండగా ఏలీ ఆమె నోరు కనిపెటుట్చుండెను, 

1 సమూయేలు 1:28 => కాబటిట్ నేను ఆ బిడ డ్ను యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంచుచునాన్ను; తాను 

బర్దుకుదినములనిన్టను వాడు యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తుడని చెపెప్ను. అపుప్డు వాడు యెహోవాకు 

అకక్డనే మొర్కెక్ను. 

1 సమూయేలు 14:24 => నేను నా శతుర్వులమీద పగ తీరుచ్కొనక మునుపు, సాయంతర్ము 

కాకమునుపు భోజనము చేయువాడు శపింపబడును అని సౌలు జనులచేత పర్మాణము చేయించెను, 

అందువలన జనులు ఏమియు తినకుండిరి. 

2 సమూయేలు 15:8 => నేను హెబోర్నునకు పోయి యెహోవాకు నేను మొర్కుక్కొనిన మొర్కుక్బడి 

తీరుచ్కొనుటకు నాకు సెలవిమమ్ని మనవిచేయగా 

నెహెమాయ్ 9:1 => ఈ నెల యిరువది నాలుగవ దినమందు ఇశార్యేలీయులు ఉపవాసముండి 

గోనెపటట్లు కటుట్కొని తలమీద ధూళి పోసికొని కూడి వచిచ్రి. 

నెహెమాయ్ 10:39 => ఇశార్యేలీయులును లేవీయులును ధానయ్మును కొర్తత్ దార్కాష్రసమును నూనెను 

తేగా, సేవచేయు యాజకులును దావ్రపాలకులును గాయకులును వాటిని తీసికొని పర్తిషిఠ్తములగు 

ఉపకరణములుండు మందిరపు గదులలో ఉంచవలెను. మా దేవుని మందిరమును మేము 

విడిచిపెటట్ము. 

కీరత్నలు 22:25 => మహా సమాజములో నినున్గూరిచ్ నేను కీరత్న పాడెదను ఆయనయందు 

భయభకుత్లు గలవారియెదుట నా మొర్కుక్బడులు చెలిల్ంచెదను. 

కీరత్నలు 56:12 => దేవా, నీవు మరణములోనుండి నా పార్ణమును తపిప్ంచియునాన్వు నేను 

జీవపువెలుగులో దేవుని సనిన్ధిని సంచరించునటుల్ జారిపడకుండ నీవు నా పాదములను 

తపిప్ంచియునాన్వు.  
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కీరత్నలు 61:5 => దేవా, నీవు నా మొర్కుక్బడుల నంగీకరించియునాన్వు నీ నామమునందు 

భయభకుత్లుగలవారి సావ్సథ్య్ము నీవు నాకనుగర్హించియునాన్వు. 

కీరత్నలు 61:8 => దినదినము నా మొర్కుక్బడులను నేను చెలిల్ంచునటుల్ నీ నామమును నితయ్ము 

కీరిత్ంచెదను. 

కీరత్నలు 66:13 => దహనబలులను తీసికొని నేను నీ మందిరములోనికి వచెచ్దను. 

కీరత్నలు 76:11 => మీ దేవుడైన యెహోవాకు మొర్కుక్కొని మీ మొర్కుక్బడులను చెలిల్ంచుడి ఆయన 

చుటుట్నునన్వారందరు భయంకరుడగు ఆయనకు కానుకలు తెచిచ్ అరిప్ంపవలెను. 

కీరత్నలు 116:14 => యెహోవాకు నా మొర్కుక్బళుల్ చెలిల్ంచెదను. ఆయన పర్జలందరి యెదుటనే 

చెలిల్ంచెదను 

కీరత్నలు 116:18 => ఆయన పర్జలందరియెదుటను యెహోవా మందిరపు ఆవరణములలోను 

కీరత్నలు 119:106 => నీ నాయ్యవిధులను నేననుసరించెదనని నేను పర్మాణము చేసియునాన్ను నా 

మాట నెరవేరుచ్దును. 

కీరత్నలు 132:2 => అతడు యెహోవాతో పర్మాణపూరవ్కముగా మాట యిచిచ్ 

పర్సంగి 5:1 => నీవు దేవుని మందిరమునకు పోవునపుప్డు నీ పర్వరత్న జాగర్తత్గా చూచుకొనుము; 

బుదిధ్హీనులు అరిప్ంచునటుల్గా బలి అరిప్ంచుటకంటె సమీపించి ఆలకించుట శేర్షఠ్ము; వారు 

తెలియకయే దురామ్రగ్పు పనులు చేయుదురు. 

పర్సంగి 5:2 => నీవు దేవుని సనిన్ధిని అనాలోచనగా పలుకుటకు నీ హృదయమును తవ్రపడనియయ్క 

నీ నోటిని కాచుకొముమ్; దేవుడు ఆకాశమందునాన్డు నీవు భూమిమీద ఉనాన్వు, కావున నీ మాటలు 

కొదిద్గా ఉండవలెను. 

పర్సంగి 5:3 => విసాత్రమైన పనిపాటులవలన సవ్పన్ము పుటుట్ను, పెకుక్ మాటలు పలుకువాడు 

బుదిధ్హీనుడగును. 

పర్సంగి 5:4 => నీవు దేవునికి మొర్కుక్బడి చేసికొనినయెడల దానిని చెలిల్ంచుటకు ఆలసయ్ము 

చేయకుము; బుదిధ్హీనులయందు ఆయనకిషట్ము లేదు. 
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పర్సంగి 5:5 => నీవు మొర్కుక్కొనినదాని చెలిల్ంచుము, నీవు మొర్కుక్కొని చెలిల్ంపకుండుటకంటె 

మొర్కుక్కొనకుండుటయే మేలు. 

పర్సంగి 5:6 => నీ దేహమును శిక్షకు లోపరచునంత పని నీ నోటివలన జరుగనియయ్కుము; అది 

పొరపాటుచేత జరిగెనని దూత యెదుట చెపప్కుము; నీ మాటలవలన దేవునికి కోపము పుటిట్ంచి నీవేల 

నీ కషట్మును వయ్రథ్పరచుకొనెదవు? 

పర్సంగి 5:7 => అధికమైన సవ్పన్ములును మాటలును నిష పర్యోజనములు; నీమటుట్కు నీవు 

దేవునియందు భయభకుత్లు కలిగియుండుము. 

యెషయా 19:21 => ఐగుపీత్యులు తెలిసికొనునటుల్ యెహోవా తనున్ వెలల్డిపరచుకొనును ఆ 

దినమున ఐగుపీత్యులు యెహోవాను తెలిసికొందురు వారు బలి నైవేదయ్ముల నరిప్ంచి ఆయనను 

సేవించెదరు యెహోవాకు మొర్కుక్కొనెదరు తాము చేసికొనిన మొర్కుక్బడులను చెలిల్ంచెదరు. 

యోహాను 1:16 => ఆయన పరిపూరణ్తలోనుండి మనమందరము కృప వెంబడి కృపను పొందితివిు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:18 => పౌలు ఇంకను బహుదినములకక్డ ఉండిన తరువాత 

సహోదరులయొదద్ సెలవు పుచుచ్కొని, తనకు మొర్కుక్బడి యునన్ందున కెంకేర్యలో తల వెండుర్కలు 

కతిత్రించుకొని ఓడ యెకిక్ సిరియకు బయలుదేరెను. పిర్సిక్లల్ అకుల అనువారు అతనితో కూడ వెళి ల్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:12 => ఈ కుటర్లో చేరినవారు నలుబదిమంది కంటె ఎకుక్వ. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:13 => వారు పర్ధానయాజకుల యొదద్కును పెదద్ల యొదద్కును వచిచ్ 

మేము పౌలును చంపువరకు ఏమియు రుచిచూడమని గటిట్గ ఒటుట్పెటుట్కొని యునాన్ము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:14 => కాబటిట్ మీరు మహాసభతో కలిసి, అతనిని గూరిచ్ మరి పూరిత్గా 

విచారించి తెలిసికొనబోవునటుట్ అతనిని మీయొదద్కు తీసికొనిరమమ్ని సహసార్ధిపతితో మనవి చేయుడి; 

అతడు దగగ్రకు రాకమునుపే మేమతని చంపుటకు సిదధ్పడియునాన్మని చెపిప్రి.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:15 => అయితే పౌలు మేనలుల్డు వారు పొంచియునాన్రని విని వచిచ్ 

కోటలో పర్వేశించి పౌలుకు ఆ సంగతి తెలిపెను. 
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ఆదికాండము 28:15 => ఇదిగో నేను నీకు తోడైయుండి, నీవు వెళుల్ పర్తి సథ్లమందు నినున్ 

కాపాడుచు ఈ దేశమునకు నినున్ మరల రపిప్ంచెదను; నేను నీతో చెపిప్నది నెరవేరుచ్వరకు నినున్ 

విడువనని చెపప్గా 

1 తిమోతి 6:8 => కాగా అనన్వసత్రములు గలవారమై యుండి వాటితో తృపిత్పొంది యుందము. 

ఆదికాండము 31:3 => అపుప్డు యెహోవా నీ పితరుల దేశమునకు నీ బంధువులయొదద్కు తిరిగి 

వెళుల్ము; నేను నీకు తోడైయుండెదనని యాకోబుతో చెపప్గా 

ఆదికాండము 35:3 => మనము లేచి బేతేలునకు వెళుల్దము; నాశర్మ దినమున నాకుతత్రమిచిచ్ నేను 

వెళి ల్న మారగ్మున నాకు తోడైయుండిన దేవునికి బలిపీఠమును అకక్డ కటెట్దనని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 48:15 => అతడు యోసేపును దీవించి నా పితరులైన అబార్హాము ఇసాస్కులు 

ఎవనియెదుట నడుచుచుండిరో ఆ దేవుడు, నేను పుటిట్నది మొదలుకొని నేటివరకును ఎవడు ననున్ 

పోషించెనో ఆ దేవుడు, 

లేవీయకాండము 22:21 => ఒకడు మొర్కుక్బడిని చెలిల్ంచుటకేగాని సేవ్చాఛ్రప్ణము 

అరిప్ంచుటకేగాని సమాధానబలి రూపముగా గోవునైనను గొఱ ఱ్నైనను మేకనైనను యెహోవాకు 

తెచిచ్నపుప్డు అది అంగీకరింపబడునటుల్ దోషములేనిదై యుండవలెను; దానిలో కళంకమేదియు 

నుండకూడదు. 

లేవీయకాండము 27:2 => నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము ఒకడు విశేషమైన మొర్కుక్బడి 

చేసినయెడల నీవు నిరణ్యించిన వెలచొపుప్న వారు యెహోవాకు దాని చెలిల్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 30:2 => ఇది యెహోవా ఆజాఞ్పించిన సంగతి. ఒకడు యెహోవాకు 

మొర్కుక్కొనినయెడల, లేక తాను బదుధ్డగుటకు పర్మాణము చేసినయెడల, అతడు తన మాటతపప్క 

తననోటనుండి వచిచ్నదంతయు నెరవేరచ్వలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:26 => నీకు నియమింపబడిన పర్తిషిట్తములను మొర్కుక్బళల్ను 

మాతర్ము యెహోవా ఏరప్రచుకొను సథ్లమునకు నీవు తీసికొనిపోవలెను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 23:21 => నీవు నీ దేవుడైన యెహోవాకు మొర్కుక్కొనిన తరువాత ఆ 

మొర్కుక్బడిని చెలిల్ంచుటకు తడవు చేయకూడదు. నీ దేవుడైన యెహోవా తపప్క నీవలన దాని 

రాబటుట్కొనును, అది నీకు పాపమగును. 

రూతు 1:6 => వారికి ఆహారమిచుచ్టకు యెహోవా తన జనులను దరిశ్ంచెనని ఆమె మోయాబు 

దేశములో వినెను గనుక మోయాబు దేశము విడిచి వెళుల్టకై ఆమెయు ఆమె కోడండుర్ను 

పర్యాణమైరి. 

కీరత్నలు 66:14 => నాకు శర్మ కలిగినపుప్డు నా పెదవులు పలికిన మొర్కుక్బడులను నా నోరు 

వచించిన మొర్కుక్బడులను నేను నీకు చెలిల్ంచెదను 

సామెతలు 30:8 => వయ్రథ్మైనవాటిని ఆబదధ్ములను నాకు దూరముగా నుంచుము పేదరికమునైనను 

ఐశవ్రయ్మునైనను నాకు దయచేయకుము తగినంత ఆహారము నాకు అనుగర్హింపుము. 

పర్సంగి 5:2 => నీవు దేవుని సనిన్ధిని అనాలోచనగా పలుకుటకు నీ హృదయమును తవ్రపడనియయ్క 

నీ నోటిని కాచుకొముమ్; దేవుడు ఆకాశమందునాన్డు నీవు భూమిమీద ఉనాన్వు, కావున నీ మాటలు 

కొదిద్గా ఉండవలెను. 

పర్సంగి 5:4 => నీవు దేవునికి మొర్కుక్బడి చేసికొనినయెడల దానిని చెలిల్ంచుటకు ఆలసయ్ము 

చేయకుము; బుదిధ్హీనులయందు ఆయనకిషట్ము లేదు. 

యోనా 1:16 => ఇది చూడగా ఆ మనుషుయ్లు యెహోవాకు మిగుల భయపడి, ఆయనకు బలి 

అరిప్ంచి మొర్కుక్బళుల్ చేసిరి. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:11 => నాకు కొదువ కలిగినందున నేనీలాగు చెపుప్టలేదు; నేనేసిథ్తిలో ఉనన్ను 

ఆసిథ్తిలో సంతృపిత్ కలిగియుండ నేరుచ్కొనియునాన్ను. 

వచనము 21 

తినుటకు ఆహారమును ధరించుకొనుటకు వసత్రములను నాకు దయచేసినయెడల యెహోవా నాకు 

దేవుడై యుండును. 
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నాయ్యాధిపతులు 11:31 => నేను అమోమ్నీయులయొదద్ నుండి కేష్మముగా తిరిగివచుచ్నపుప్డు, 

ననున్ ఎదురొక్నుటకు నా యింటి దావ్రమునుండి బయలుదేరి వచుచ్నదేదో అది యెహోవాకు 

పర్తిషిఠ్తమగును; మరియు దహనబలిగా దాని నరిప్ంచెదననెను. 

2 సమూయేలు 19:24 => మరియు సౌలు కుమారుడగు మెఫీబోషెతు రాజును నెదురొక్నుటకు 

వచెచ్ను. రాజు పారిపోయిన దినము మొదలుకొని అతడు సుఖముగా తిరిగివచిచ్న నాటివరకు అతడు 

కాళుల్ కడుగుకొనకయు, గడ డ్ము కతిత్రించుకొనకయు బటట్లు ఉదుకుకొనకయు నుండెను. 

2 సమూయేలు 19:30 => అందుకు మెఫీబోషెతు నా యేలినవాడవగు నీవు నీ నగరికి తిరిగి 

కేష్మముగా వచిచ్యునాన్వు గనుక అతడు అంతయు తీసికొన వచుచ్ననెను. 

నిరగ్మకాండము 15:2 => యెహోవాయే నా బలము నా గానము ఆయన నాకు రక్షణయు ఆయెను. 

ఆయన నా దేవుడు ఆయనను వరిణ్ంచెదను ఆయన నా పితరుల దేవుడు ఆయన మహిమ నుతించెదను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 26:17 => యెహోవాయే నీకు దేవుడైయునాన్డనియు, నీవు ఆయన 

మారగ్ములయందు నడిచి, ఆయన కటట్డలను ఆయన ఆజఞ్లను ఆయన విధులను అనుసరించి, ఆయన 

మాట విందుననియు నేడు ఆయనతో మాట యిచిచ్తివి. 

2 సమూయేలు 15:8 => నేను హెబోర్నునకు పోయి యెహోవాకు నేను మొర్కుక్కొనిన మొర్కుక్బడి 

తీరుచ్కొనుటకు నాకు సెలవిమమ్ని మనవిచేయగా 

2 రాజులు 5:17 => అపుప్డు యెహోవాకు తపప్ దహనబలినైనను మరి యే బలినైనను ఇతరమైన 

దేవతలకు నేనికను అరిప్ంపను; రెండు కంచరగాడిదలు మోయుపాటి మనున్ నీ దాసుడనైన నాకు 

ఇపిప్ంచకూడదా? 

ఆదికాండము 28:15 => ఇదిగో నేను నీకు తోడైయుండి, నీవు వెళుల్ పర్తి సథ్లమందు నినున్ 

కాపాడుచు ఈ దేశమునకు నినున్ మరల రపిప్ంచెదను; నేను నీతో చెపిప్నది నెరవేరుచ్వరకు నినున్ 

విడువనని చెపప్గా 

ఆదికాండము 31:18 => కనాను దేశమునకు తన తండిర్యైన ఇసాస్కు నొదద్కు వెళుల్టకు తన 

పశువులనిన్టిని, తాను సంపాదించిన సంపద యావతుత్ను, పదద్నరాములో తాను సంపాదించిన ఆసిత్ 

యావతుత్ను తీసికొనిపోయెను. 

Page  of 1989 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

ఆదికాండము 49:25 => కిర్ంద దాగియునన్ అగాధజలముల దీవెనలతోను సత్నముల దీవెనలతోను 

గరభ్ముల దీవెనలతోను నినున్ దీవించు సరవ్శకుత్ని దీవెనవలనను అతని బాహుబలము 

దిటట్పరచబడును  

లూకా 20:37 => పొదను గురించిన భాగములో పర్భువు అబార్హాము దేవుడనియు ఇసాస్కు 

దేవుడనియు యాకోబు దేవుడనియు చెపుప్చు, 

వచనము 22 

మరియు సత్ంభముగా నేను నిలిపిన యీ రాయి దేవుని మందిరమగును; మరియు నీవు నాకిచుచ్ 

యావతుత్లో పదియవవంతు నిశచ్యముగా నీకు చెలిల్ంచెదనని మొర్కుక్ కొనెను. 

ఆదికాండము 28:17 => భయపడి ఈ సథ్లము ఎంతో భయంకరము. ఇది దేవుని మందిరమే గాని 

వేరొకటి కాదు; 

ఆదికాండము 12:8 => అకక్డ నుండి అతడు బయలుదేరి బేతేలుకు తూరుప్ననునన్ కొండకు చేరి 

పడమటనునన్ బేతేలునకును తూరుప్ననునన్ హాయికిని మధయ్ను గుడారము వేసి అకక్డ యెహోవాకు 

బలిపీఠమును కటిట్ యెహోవా నామమున పార్రధ్న చేసెను 

ఆదికాండము 21:33 => అబార్హాము బెయేరె ష్బాలో ఒక పిచుల వృక్షము నాటి అకక్డ నితయ్దేవుడైన 

యెహోవా పేరట పార్రథ్న చేసెను. 

ఆదికాండము 33:20 => అకక్డ ఒక బలిపీఠము కటిట్ంచి దానికి ఏల  ఎలోహేయి ఇశార్యేలు అను 

పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 35:1 => దేవుడు యాకోబుతో నీవు లేచి బేతేలునకు వెళి ల్ అకక్డ నివసించి, నీ 

సహోదరుడైన ఏశావు ఎదుటనుండి నీవు పారిపోయినపుప్డు నీకు కనబడిన దేవునికి అకక్డ 

బలిపీఠమును కటుట్మని చెపప్గా 

ఆదికాండము 35:15 => తనతో దేవుడు మాటలాడిన చోటికి యాకోబు బేతేలను పేరు పెటెట్ను. 

వారు బేతేలునుండి పర్యాణమై పోయిరి. 
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ఆదికాండము 14:20 => నీ శతుర్వులను నీచేతికపప్గించిన సరోవ్నన్తుడగు దేవుడు సుత్తింపబడును 

గాక అనియు చెపెప్ను. అపుప్డతడు అనిన్టిలో ఇతనికి పదియవ వంతు ఇచెచ్ను. 

లేవీయకాండము 27:30 => భూధానయ్ములలోనేమి వృక్షఫలములోనేమి భూఫలములనిన్టిలో 

దశమభాగము యెహోవా సొముమ్; అది యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తమగును. 

లేవీయకాండము 27:31 => ఒకడు తాను చెలిల్ంపవలసిన దశమభాగములలో దేనినైనను 

విడిపింపగోరినయెడల దానిలో అయిదవ వంతును దానితో కలుపవలెను. 

లేవీయకాండము 27:32 => గోవులలోనేగాని గొఱ ఱ్ మేకలలోనేగాని, కోలకిర్ంద నడుచుననిన్టిలో 

దశమభాగము పర్తిషిఠ్తమగును. 

లేవీయకాండము 27:33 => అది మంచిదో చెడ డ్దో పరిశోధింపకూడదు, దాని మారచ్కూడదు. దాని 

మారిచ్నయెడల అదియు దానికి మారుగా నిచిచ్నదియు పర్తిషిఠ్తములగును ; అటిట్దాని 

విడిపింపకూడదని చెపుప్ము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:22 => పర్తి సంవతస్రమున నీ వితత్నముల పంటలో దశమభాగమును 

అవశయ్ముగా వేరుపరచవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:23 => నీ దినములనిన్టిలో నీ దేవుడైన యెహోవాకు నీవు భయపడ 

నేరుచ్కొనునటుల్ నీ దేవుడైన యెహోవా తన నామమునకు నివాససాథ్నముగా ఏరప్రచుకొను సథ్లమున 

ఆయన సనిన్ధిని నీ పంటలోగాని నీ దార్కాష్రసములోగాని నీ నూనెలోగాని పదియవ వంతును, నీ 

పశువులలోగాని గొఱ ఱ్మేకలలోగాని తొలిచూలు వాటిని తినవలెను. 

ఆదికాండము 35:6 => యాకోబును అతనితో నునన్ జనులందరును కనానులో లూజుకు, అనగా 

బేతేలునకు వచిచ్రి. 

ఆదికాండము 35:7 => అతడు తన సహోదరుని యెదుటనుండి పారిపోయినపుప్డు దేవుడకక్డ 

అతనికి పర్తయ్క్షమాయెను గనుక అకక్డ బలిపీఠమును కటిట్ ఆ చోటికి ఏల  బేతేలను పేరుపెటిట్రి. 

ఆదికాండము 48:15 => అతడు యోసేపును దీవించి నా పితరులైన అబార్హాము ఇసాస్కులు 

ఎవనియెదుట నడుచుచుండిరో ఆ దేవుడు, నేను పుటిట్నది మొదలుకొని నేటివరకును ఎవడు ననున్ 

పోషించెనో ఆ దేవుడు, 
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నిరగ్మకాండము 15:2 => యెహోవాయే నా బలము నా గానము ఆయన నాకు రక్షణయు ఆయెను. 

ఆయన నా దేవుడు ఆయనను వరిణ్ంచెదను ఆయన నా పితరుల దేవుడు ఆయన మహిమ నుతించెదను. 

నిరగ్మకాండము 24:4 => మరియు మోషే యెహోవా మాటలనిన్టిని వార్సి ఉదయమందు లేచి ఆ 

కొండ దిగువను బలిపీఠమును ఇశార్యేలు పండెర్ండు గోతర్ములు చొపుప్న పండెర్ండు సత్ంభములను 

కటిట్ 

యెహోషువ 4:3 => యాజకుల కాళుల్ నిలిచిన సథ్లమున యొరాద్ను నడుమనుండి పండెర్ండు రాళల్ను 

తీసి వాటిని ఇవతలకు తెచిచ్, మీరు ఈ రాతిర్ బసచేయు చోట వాటిని నిలువబెటుట్డని 

వారికాజాఞ్పించుము 

1 సమూయేలు 10:3 => తరువాత నీవు అకక్డనుండి వెళి ల్ తాబోరు మైదానమునకు రాగానే అకక్డ 

బేతేలునకు దేవుని యొదద్కు పోవు ముగుగ్రు మనుషుయ్లు నీకు ఎదురుపడుదురు; ఒకడు మూడు 

మేకపిలల్లను, ఒకడు మూడు రొటెట్లను, ఇంకొకడు దార్కాష్రసపు తితిత్ని మోయుచు వతుత్రు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:14 => ఈ పర్కారము మనఃపూరవ్కముగా ఇచుచ్ సామరథ్య్ము 

మాకుండుటకు నేనెంత మాతర్పువాడను? నా జనులెంత మాతర్పువారు? సమసత్మును నీవలననే 

కలిగెను గదా? నీ సవ్సంపాదయ్ములో కొంత మేము నీకిచిచ్యునాన్ము. 

నెహెమాయ్ 10:32 => మరియు మన దేవుని మందిరపు సేవ నిమితత్ము పర్తి సంవతస్రము తులము 

వెండిలో మూడవ వంతు ఇచెచ్దమని నిబంధన చేసికొంటిమి. 

సామెతలు 3:9 => నీ రాబడి అంతటిలో పర్థమఫలమును నీ ఆసిత్లో భాగమును ఇచిచ్ యెహోవాను 

ఘనపరచుము. 

పర్సంగి 5:2 => నీవు దేవుని సనిన్ధిని అనాలోచనగా పలుకుటకు నీ హృదయమును తవ్రపడనియయ్క 

నీ నోటిని కాచుకొముమ్; దేవుడు ఆకాశమందునాన్డు నీవు భూమిమీద ఉనాన్వు, కావున నీ మాటలు 

కొదిద్గా ఉండవలెను. 

హెబీర్యులకు 7:2 => ఎవడు కలిసికొని అతనిని ఆశీరవ్దించెనో, యెవనికి అబార్హాము అనిన్టిలో 

పదియవ వంతు ఇచెచ్నో, ఆ షాలేము రాజును మహోనన్తుడగు దేవుని యాజకుడునైన మెలీక్సెదెకు 
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నిరంతరము యాజకుడుగా ఉనాన్డు. అతని పేరుకు మొదట నీతికి రాజనియు, తరువాత సమాధానపు 

రాజనియు అరథ్మిచుచ్నటిట్ షాలేము రాజని అరథ్ము. 
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ఆదికాండము 
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వచనము 1 

యాకోబు బయలుదేరి తూరుప్ జనుల దేశమునకు వెళె ల్ను. 

కీరత్నలు 119:32 => నా హృదయమును నీవు విశాలపరచునపుప్డు నేను నీ ఆజఞ్లమారగ్మున 

పరుగెతెత్దను. 

కీరత్నలు 119:60 => నీ ఆజఞ్లను అనుసరించుటకు నేను జాగుచేయక తవ్రపడితిని. 

పర్సంగి 9:7 => నీవు పోయి సంతోషముగా నీ అనన్ము తినుము, ఉలాల్సపు మనసుస్తో నీ 

దార్కాష్రసము తార్గుము; ఇదివరకే దేవుడు నీ కిర్యలను అంగీకరించెను. 

ఆదికాండము 22:20 => ఆ సంగతులు జరిగిన తరువాత అబార్హామునకు తెలుపబడినదేమనగా 

మిలాక్ అను ఆమెయు నీ సహోదరుడగు నాహోరునకు పిలల్లను కనెను. 

ఆదికాండము 22:21 => వారు ఎవరెవరనగా అతని జేయ్షట్కుమారుడైన ఊజు, ఇతని తముమ్డైన 

బూజు, అరాము తండిర్యైన కెమూయేలు, 

ఆదికాండము 22:22 => కెసెదు, హజో, షిలాద్షు, యిదాల్పు, బెతూయేలు. బెతూయేలు రిబాక్ను 

కనెను. 

ఆదికాండము 22:23 => ఆ యెనిమిదిమందిని మిలాక్ అబార్హాము సహోదరుడగు నాహోరునకు 

కనెను. 

ఆదికాండము 24:10 => అతడు తన యజమానుని ఒంటెలలో పది ఒంటెలను తన యజమానుని 

ఆసిత్లో శేర్షట్మైన నానా విధములగు వసుత్వులను తీసికొనిపోయెను. అతడు లేచి అరామన్హరాయిము 

లోనునన్ నాహోరు పటట్ణము చేరి 

ఆదికాండము 25:20 => ఇసాస్కు పదద్నరాములో నివసించు సిరియావాడైన బెతూయేలు 

కుమారెత్యును సిరియావాడైన లాబాను సహోదరియునైన రిబాక్ను పెండిల్ చేసికొనన్పుప్డు నలుబది 

సంవతస్రములవాడు. 
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ఆదికాండము 28:5 => యాకోబును పంపివేసెను. అతడు పదద్నరాములోనునన్ సిరియావాడగు 

బెతూయేలు కుమారుడును, యాకోబు ఏశావుల తలిల్యగు రిబాక్ సహోదరుడునైన లాబానునొదద్కు 

వెళె ల్ను. 

ఆదికాండము 28:6 => ఇసాస్కు యాకోబును దీవించి, పదద్నరాములో పెండిల్చేసికొని వచుచ్టకై 

అతని నకక్డికి పంపెననియు, అతని దీవించినపుప్డు నీవు కనాను దేశపు కుమారెత్లలో ఎవరిని పెండిల్ 

చేసికొనవదద్ని అతనికి ఆజాఞ్పించెననియు 

ఆదికాండము 28:7 => యాకోబు తన తలిల్దండుర్ల మాట విని పదద్నరామునకు వెళి ల్పోయెననియు 

ఏశావు తెలిసికొనినపుప్డు, 

సంఖాయ్కాండము 23:7 => అపుప్డు బిలాము ఉపమానరీతిగా ఇటల్నెను అరామునుండి బాలాకు 

తూరుప్ పరవ్తములనుండి మోయాబురాజు ననున్ రపిప్ంచి రముమ్; నా నిమితత్ము యాకోబును 

శపింపుము రముమ్; ఇశార్యేలును భయపెటట్వలెను అనెను. 

నాయ్యాధిపతులు 6:3 => ఇశార్యేలీయులు వితత్నములు వితిత్న తరువాత మిదాయ్నీయులును 

అమాలేకీయులును తూరుప్ననుండు వారును తమ పశువులను గుడారములను తీసికొని మిడతల 

దండంత విసాత్రముగా వారిమీదికి వచిచ్ 

నాయ్యాధిపతులు 6:33 => మిదాయ్నీయులందరును అమాలేకీయులందరును తూరుప్ వారందరును 

కూడివచిచ్ నది దాటి యెజెర్యేలు మైదానములో దిగగా 

నాయ్యాధిపతులు 7:12 => మిదాయ్నీయులును అమాలేకీయులును తూరుప్వారును లెకక్కు 

మిడతలవలె ఆ మైదానములో పరుండియుండిరి. వారి ఒంటెలు సముదర్తీరమందునన్ యిసుక 

రేణువులవలె లెకక్లేనివై యుండెను. 

నాయ్యాధిపతులు 8:10 => అపుప్డు జెబహును సలుమ్నాన్యు వారితోకూడ వారి సేనలును, అనగా 

తూరుప్ జనుల సేనలనిన్టిలో మిగిలిన యించుమించు పదునైదు వేలమంది మనుషుయ్లందరును 

కరోక్రులో నుండిరి. కతిత్దూయు నూట ఇరువదివేలమంది మనుషుయ్లు పడిపోయిరి. 

1 రాజులు 4:30 => గనుక సొలొమోనునకు కలిగిన జాఞ్నము తూరుప్దేశసుథ్ల జాఞ్నముకంటెను 

ఐగుపీత్యుల జాఞ్నమంతటి కంటెను అధికమై యుండెను. 
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హోషేయ 12:12 => యాకోబు తపిప్ంచుకొని సిరియా దేశములోనికి పోయెను, భారయ్ కావలెనని 

ఇశార్యేలు కొలువు చేసెను, భారయ్ కావలెనని అతడు గొఱ ఱ్లు కాచెను. 

ఆదికాండము 28:2 => నీవు లేచి పదద్నరాములోనునన్ నీ తలిల్కి తండిర్యైన బెతూయేలు ఇంటికి వెళి ల్ 

అకక్డ నీ తలిల్ సహోదరుడగు లాబాను కుమారెత్లలో ఒకదానిని వివాహము చేసికొనుమని యతనికి 

ఆజాఞ్పించి 

ఆదికాండము 46:8 => యాకోబును అతని కుమారులును ఐగుపుత్నకు వచిచ్రి. ఇశార్యేలు 

కుమారుల పేళుల్ ఇవే; 

యోబు 1:3 => అతనికి ఏడువేల గొఱ ఱ్లును మూడువేల ఒంటెలును ఐదువందల జతల యెడుల్ను 

ఐదువందల ఆడు గాడిదలును కలిగి, బహుమంది పనివారును అతనికి ఆసిత్గా నుండెను గనుక 

తూరుప్ దికుక్ జనులందరిలో అతడే గొపప్వాడుగా నుండెను. 

యెహెజేక్లు 25:4 => నేను మిముమ్ను తూరుప్ననుండు మనుషుయ్లకు సావ్సథ్య్ముగా అపప్గించెదను, 

వారు తమ డేరాలను మీ దేశములోవేసి మీ మధయ్ కాపురముందురు, వారు మీ పంటలు తిందురు మీ 

పాలు తార్గుదురు.  

వచనము 2 

అతడు చూచినపుప్డు పొలములో ఒక బావి కనబడెను. అకక్డ దానియొదద్ గొఱ ఱ్ల మందలు మూడు 

పండుకొనియుండెను; కాపరులు మందలకు ఆ బావి నీళుల్ పెటుట్దురు; ఒక పెదద్ రాయి ఆ బావిమీద 

మూతవేసి యుండెను 

ఆదికాండము 24:11 => సాయంకాలమందు సతరీలు నీళుల్ చేదుకొనవచుచ్ వేళకు ఆ ఊరి 

బయటనునన్ నీళల్బావియొదద్ తన ఒంటెలను మోకరింపచేసి యిటల్నెను 

ఆదికాండము 24:13 => చితత్గించుము, నేను ఈ నీళల్ ఊటయొదద్ నిలుచుచునాన్ను; ఈ ఊరివారి 

పిలల్లు నీళుల్ చేదుకొనుటకు వచుచ్చునాన్రు. 

నిరగ్మకాండము 2:15 => ఫరో ఆ సంగతి విని మోషేను చంపచూచెను గాని, మోషే ఫరో 

యెదుటనుండి పారిపోయి మిదాయ్ను దేశములో నిలిచిపోయి యొక బావియొదద్ కూరుచ్ండెను. 
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నిరగ్మకాండము 2:16 => మిదాయ్ను యాజకునికి ఏడుగురు కుమారెత్లుండిరి. వారు వచిచ్ తమ 

తండిర్ మందకు పెటుట్టకు నీళుల్ చేది తొటల్ను నింపుచుండగా 

యోహాను 4:6 => అకక్డ యాకోబు బావి యుండెను గనుక యేసు పర్యాణమువలన అలసియునన్ 

రీతినే ఆ బావియొదద్ కూరుచ్ండెను; అపప్టికి ఇంచుమించు పండెర్ండు గంటలాయెను. 

యోహాను 4:14 => నేనిచుచ్ నీళుల్ తార్గువాడెపుప్డును దపిప్గొనడు; నేను వానికిచుచ్ నీళుల్ 

నితయ్జీవమునకై వానిలో ఊరెడి నీటిబుగగ్గా ఉండునని ఆమెతో చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 23:2 => పచిచ్కగల చోటల్ను ఆయన ననున్ పరుండజేయుచునాన్డు శాంతికరమైన 

జలములయొదద్ ననున్ నడిపించుచునాన్డు. 

పరమగీతము 1:6 => నలల్నిదాననని ననున్ చినన్చూపులు చూడకుడి. నేను ఎండ తగిలినదానను నా 

సహోదరులు నామీద కోపించి ననున్ దార్క్షతోటకు కావలికతెత్గా నుంచిరి అయితే నా సొంత తోటను 

నేను కాయకపోతిని.  

పరమగీతము 1:7 => నా పార్ణ పిర్యుడా, నీమందను నీవెచచ్ట మేపుదువో మధాయ్హన్మున నెచచ్ట 

నీడకు వాటిని తోలుదువో నాతో చెపుప్ము ముసుకువేసికొనినదాననై నీ జతకాండల్ మందలయొదద్ 

నేనెందుకుండవలెను?  

యెషయా 49:10 => వారియందు కరుణించువాడు వారిని తోడుకొనిపోవుచు నీటిబుగగ్లయొదద్ 

వారిని నడిపించును కాబటిట్ వారికి ఆకలియైనను దపిప్యైనను కలుగదు ఎండమావులైనను 

ఎండయైనను వారికి తగులదు.  

పర్కటన 7:17 => ఏలయనగా సింహాసనమధయ్మందుండు గొఱ ఱ్పిలల్ వారికి కాపరియై, జీవజలముల 

బుగగ్లయొదద్కు వారిని నడిపించును, దేవుడే వారి కనున్లనుండి పర్తి బాషప్బిందువును 

తుడిచివేయును. 

వచనము 3 

అకక్డికి మందలనిన్యు కూడి వచుచ్నపుప్డు బావిమీదనుండి ఆ రాతిని పొరిల్ంచి, గొఱ ఱ్లకు నీళుల్పెటిట్ 

తిరిగి బావిమీది రాతిని దాని చోటనుంచుదురు. 
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ఆదికాండము 29:8 => వారు మందలనిన్యు పోగుకాక మునుపు అది మావలన కాదు, తరువాత 

బావిమీదనుండి రాయి పొరిల్ంచుదురు; అపుప్డే మేము గొఱ ఱ్లకు నీళుల్ పెటుట్దుమనిరి. 

వచనము 4 

యాకోబు వారిని చూచి అనన్లారా, మీరెకక్డివారని అడుగగా వారు మేము హారానువారమనిరి. 

ఆదికాండము 11:31 => తెరహు తన కుమారుడగు అబార్మును, తన కుమారుని కుమారుడు, 

అనగా హారాను కుమారుడగు లోతును, తన కుమారుడగు అబార్ము భారయ్యయిన శారయి అను తన 

కోడలిని తీసికొని కనానుకు వెళుళ్టకు కలీద్యుల ఊరను పటట్ణములో నుండి వారితో కూడ 

బయలుదేరి హారాను మటుట్కు వచిచ్ అకక్డ నివసించిరి. 

ఆదికాండము 24:10 => అతడు తన యజమానుని ఒంటెలలో పది ఒంటెలను తన యజమానుని 

ఆసిత్లో శేర్షట్మైన నానా విధములగు వసుత్వులను తీసికొనిపోయెను. అతడు లేచి అరామన్హరాయిము 

లోనునన్ నాహోరు పటట్ణము చేరి 

ఆదికాండము 27:43 => కాబటిట్ నా కుమారుడా, నీవు నా మాట విని లేచి హారానులోనునన్ నా 

సహోదరుడగు లాబాను నొదద్కు పారిపోయి నీ అనన్ కోపము చలాల్రువరకు 

ఆదికాండము 28:10 => యాకోబు బెయేరె ష్బానుండి బయలుదేరి హారాను వైపు వెళుల్చు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:2 => అందుకు సెత్ఫను చెపిప్నదేమనగా సహోదరులారా, తండుర్లారా, 

వినుడి. మన పితరుడైన అబార్హాము హారానులో కాపురముండక మునుపు మెసొపొతమియలో 

ఉనన్పుప్డు మహిమగల దేవుడు అతనికి పర్తయ్క్షమై 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:4 => అపుప్డతడు కలీద్యుల దేశమును విడిచిపోయి హారానులో 

కాపురముండెను. అతని తండిర్ చనిపోయిన తరువాత, అకక్డ నుండి మీరిపుప్డు కాపురమునన్ యీ 

దేశమందు నివసించుటకై దేవుడతని తీసికొనివచెచ్ను 

ఆదికాండము 11:26 => తెరహు డెబబ్ది యేండుల్ బర్దికి అబార్మును నాహోరును హారానును కనెను. 

Page  of 1999 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

2 రాజులు 19:12 => నా పితరులు నిరూమ్లముచేసిన గోజానువారు గాని హారాను వారు గాని, 

రెజెపులు గాని, తెలశాశ్రులో నుండిన ఏదెనీయులు గాని తమ దేవతల సహాయమువలన 

తపిప్ంచుకొనిరా? 

యెషయా 37:12 => నా పితరులు నిరూమ్లముచేసిన గోజానువారు గాని హారానువారు గాని 

రెజెపులు గాని తెలశాశ్రులోనుండిన ఏదెనీయులు గాని తమ దేవతల సహాయమువలన 

తపిప్ంచుకొనిరా? 

వచనము 5 

అతడు నాహోరు కుమారుడగు లాబానును మీరెరుగుదురా అని వారినడుగగా వారు ఎరుగుదుమనిరి. 

ఆదికాండము 24:24 => అందుకామె నేను నాహోరుకు మిలాక్కనిన కుమారుడగు బెతూయేలు 

కుమారెత్ననెను. 

ఆదికాండము 24:29 => రిబాక్కు లాబానను నొక సహోదరుడుండెను. అపుప్డు లాబాను ఆ 

బావిదగగ్ర వెలుపటనునన్ ఆ మనుషుయ్నియొదద్కు పరుగెతిత్కొనిపోయెను. 

ఆదికాండము 31:53 => అబార్హాము దేవుడు నాహోరు దేవుడు వారి తండిర్ దేవుడు మనమధయ్ 

నాయ్యము తీరుచ్నని చెపెప్ను. అపుప్డు యాకోబు తన తండిర్యైన ఇసాస్కు భయపడిన దేవుని తోడని 

పర్మాణము చేసెను 

ఆదికాండము 11:26 => తెరహు డెబబ్ది యేండుల్ బర్దికి అబార్మును నాహోరును హారానును కనెను. 

ఆదికాండము 11:31 => తెరహు తన కుమారుడగు అబార్మును, తన కుమారుని కుమారుడు, 

అనగా హారాను కుమారుడగు లోతును, తన కుమారుడగు అబార్ము భారయ్యయిన శారయి అను తన 

కోడలిని తీసికొని కనానుకు వెళుళ్టకు కలీద్యుల ఊరను పటట్ణములో నుండి వారితో కూడ 

బయలుదేరి హారాను మటుట్కు వచిచ్ అకక్డ నివసించిరి. 

ఆదికాండము 24:10 => అతడు తన యజమానుని ఒంటెలలో పది ఒంటెలను తన యజమానుని 

ఆసిత్లో శేర్షట్మైన నానా విధములగు వసుత్వులను తీసికొనిపోయెను. అతడు లేచి అరామన్హరాయిము 

లోనునన్ నాహోరు పటట్ణము చేరి 
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వచనము 6 

మరియు అతడు అతడు కేష్మముగా ఉనాన్డా అని అడుగగా వారు కేష్మముగానే ఉనాన్డు; ఇదిగో అతని 

కుమారెత్యైన రాహేలు గొఱ ఱ్లవెంట వచుచ్చునన్దని చెపిప్రి. 

ఆదికాండము 37:14 => అపుప్డతడు నీవు వెళిళ్ నీ సహోదరుల కేష్మమును మంద కేష్మమును 

తెలిసికొని నాకు వరత్మానము తెమమ్ని అతినితో చెపిప్ హెబోర్ను లోయలోనుండి అతని పంపెను. 

అతడు షెకెమునకు వచెచ్ను 

ఆదికాండము 43:27 => అపుప్డు మీరు చెపిప్న ముసలివాడైన మీ తండిర్ కేష్మముగా ఉనాన్డా? 

అతడు ఇంక బర్తికియునాన్డా? అని వారి కేష్మసమాచారము అడిగినందుకు వారు 

నిరగ్మకాండము 18:7 => మోషే తన మామను ఎదురొక్న పోయి వందనము చేసి అతని ముదుద్ 

పెటుట్కొనెను. వారు ఒకరి కేష్మము ఒకరు తెలిసికొని గుడారములోనికి వచిచ్రి. 

1 సమూయేలు 17:22 => దావీదు తాను తెచిచ్న వసుత్వులను సామగిర్ని కనిపెటుట్వాని వశము చేసి, 

పరుగెతిత్పోయి సైనయ్ములో చొచిచ్ కుశల పర్శన్లు తన సహోదరులనడిగెను. 

1 సమూయేలు 25:5 => తన పని వారిలో పదిమందిని పిలిచి వారితో ఇటల్నెను మీరు కరెమ్లునకు 

నాబాలు నొదద్కు పోయి, నా పేరు చెపిప్ కుశల పర్శన్లడిగి 

2 సమూయేలు 20:9 => అపుప్డు యోవాబు అమాశాతో నా సహోదరా, నీవు కేష్మముగా ఉనాన్వా 

అనుచు, అమాశాను ముదుద్పెటుట్కొనునటుల్గా కుడిచేత అతని గడ డ్ము పటుట్కొని 

ఆదికాండము 29:17 => లేయా జబుబ్ కండుల్ గలది; రాహేలు రూపవతియు సుందరియునై 

యుండెను. 

నిరగ్మకాండము 2:16 => మిదాయ్ను యాజకునికి ఏడుగురు కుమారెత్లుండిరి. వారు వచిచ్ తమ 

తండిర్ మందకు పెటుట్టకు నీళుల్ చేది తొటల్ను నింపుచుండగా 

2 సమూయేలు 11:7 => ఊరియా దావీదు నొదద్కు రాగా దావీదు యోవాబు యోగకేష్మమును 

జనుల యోగకేష్మమును యుదధ్ సమాచారమును అడిగెను. 
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2 రాజులు 4:26 => నీవు ఆమెను ఎదురొక్నుటకై పరుగున పోయి నీవును నీ పెనిమిటియు నీ 

బిడ డ్యు సుఖముగా ఉనాన్రా అని అడుగుమని తన పనివాడైన గేహజీతో చెపిప్ పంపెను. అందుకామె 

సుఖముగా ఉనాన్మని చెపెప్ను. 

వచనము 7 

అతడు ఇదిగో ఇంక చాలా పొర్దుద్ ఉనన్ది, పశువులను పోగుచేయు వేళకాలేదు, గొఱ ఱ్లకు నీళుల్ పెటిట్, 

పోయి వాటిని మేపుడని చెపప్గా 

గలతీయులకు 6:9 => మనము మేలుచేయుటయందు విసుకక యుందము. మనము అలయక 

మేలు చేసితిమేని తగినకాలమందు పంట కోతుము. 

గలతీయులకు 6:10 => కాబటిట్ మనకు సమయము దొరకిన కొలది అందరియెడలను, విశేషముగా 

విశావ్సగృహమునకు చేరినవారియెడలను మేలు చేయుదము. 

ఎఫెసీయులకు 5:16 => అజాఞ్నులవలె కాక, జాఞ్నులవలె నడుచుకొనునటుల్ జాగర్తత్గా చూచుకొనుడి. 

వచనము 8 

వారు మందలనిన్యు పోగుకాక మునుపు అది మావలన కాదు, తరువాత బావిమీదనుండి రాయి 

పొరిల్ంచుదురు; అపుప్డే మేము గొఱ ఱ్లకు నీళుల్ పెటుట్దుమనిరి. 

ఆదికాండము 29:3 => అకక్డికి మందలనిన్యు కూడి వచుచ్నపుప్డు బావిమీదనుండి ఆ రాతిని 

పొరిల్ంచి, గొఱ ఱ్లకు నీళుల్పెటిట్ తిరిగి బావిమీది రాతిని దాని చోటనుంచుదురు. 

ఆదికాండము 34:14 => మేము ఈ కారయ్ము చేయలేము, సునన్తి చేయించుకొనని వానికి మా 

సహోదరిని ఇయయ్లేము, అది మాకు అవమానమగును. 

ఆదికాండము 43:32 => అతనికిని వారికిని అతనితో భోజనము చేయుచునన్ ఐగుపీత్యులకును వేరు 

వేరుగా వడిడ్ంచిరి. ఐగుపీత్యులు హెబీర్యులతో కలిసి భోజనము చేయరు; అది ఐగుపీత్యులకు 

హేయము. 
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మారుక్ 16:3 => సమాధి దావ్రమునుండి మనకొరకు ఆ రాయి యెవడు పొరిల్ంచునని ఒకరితో 

ఒకరు చెపుప్కొనుచుండిరి. 

లూకా 24:2 => సమాధిముందర ఉండిన రాయి దొరలింపబడి యుండుట చూచి లోపలికి వెళి ల్రి 

గాని  

ఆదికాండము 21:25 => అబీమెలెకు దాసులు బలాతాక్రముగా తీసికొనిన నీళల్బావి విషయమై 

అబార్హాము అబీమెలెకును ఆకేష్పింపగా అబీమెలెకుఈ పని యెవరు చేసిరో నేనెరుగను;  

వచనము 9 

అతడు వారితో ఇంక మాటలాడుచుండగా రాహేలు తన తండిర్ గొఱ ఱ్ల మందను తోలుకొని వచెచ్ను; 

ఆమె వాటిని మేపునది. 

ఆదికాండము 24:15 => అతడు మాటలాడుట చాలింపకముందే అబార్హాము సహోదరుడైన 

నాహోరు భారయ్యగు మిలాక్ కుమారుడైన బెతూయేలుకు పుటిట్న రిబాక్ కడవ భుజము మీద 

పెటుట్కొనివచెచ్ను. 

నిరగ్మకాండము 2:15 => ఫరో ఆ సంగతి విని మోషేను చంపచూచెను గాని, మోషే ఫరో 

యెదుటనుండి పారిపోయి మిదాయ్ను దేశములో నిలిచిపోయి యొక బావియొదద్ కూరుచ్ండెను. 

నిరగ్మకాండము 2:16 => మిదాయ్ను యాజకునికి ఏడుగురు కుమారెత్లుండిరి. వారు వచిచ్ తమ 

తండిర్ మందకు పెటుట్టకు నీళుల్ చేది తొటల్ను నింపుచుండగా 

నిరగ్మకాండము 2:21 => మోషే ఆ మనుషుయ్నితో నివసించుటకు సమమ్తించెను. అతడు తన 

కుమారెత్యైన సిపోప్రాను మోషేకిచెచ్ను. 

పరమగీతము 1:7 => నా పార్ణ పిర్యుడా, నీమందను నీవెచచ్ట మేపుదువో మధాయ్హన్మున నెచచ్ట 

నీడకు వాటిని తోలుదువో నాతో చెపుప్ము ముసుకువేసికొనినదాననై నీ జతకాండల్ మందలయొదద్ 

నేనెందుకుండవలెను?  

పరమగీతము 1:8 => నారీమణీ, సుందరీ, అది నీకు తెలియకపోయెనా? మందల 

యడుగుజాడలనుబటిట్ నీవు పొముమ్ మందకాపరుల గుడారములయొదద్ నీ మేకపిలల్లను మేపుము. 
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ఆదికాండము 24:13 => చితత్గించుము, నేను ఈ నీళల్ ఊటయొదద్ నిలుచుచునాన్ను; ఈ ఊరివారి 

పిలల్లు నీళుల్ చేదుకొనుటకు వచుచ్చునాన్రు. 

సామెతలు 31:13 => ఆమె గొఱ ఱ్బొచుచ్ను అవిసెనారను వెదకును తన చేతులార వాటితో 

పనిచేయును. 

వచనము 10 

యాకోబు తన తలిల్ సహోదరుడైన లాబాను కుమారెత్యగు రాహేలును, తన తలిల్ సహోదరుడగు 

లాబాను గొఱ ఱ్లను చూచినపుప్డు అతడు దగగ్రకు వెళి ల్ బావిమీదనుండి రాతిని పొరిల్ంచి తన తలిల్ 

సహోదరుడగు లాబాను గొఱ ఱ్లకు నీళుల్ పెటెట్ను. యాకోబు రాహేలును ముదుద్పెటుట్కొని యెలుగెతిత్ 

యేడెచ్ను. 

నిరగ్మకాండము 2:17 => మందకాపరులు వచిచ్ వారిని తోలివేసిరి. అపుప్డు మోషే లేచి వారికి 

సహాయము చేసి మందకు నీళుల్ పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 24:13 => చితత్గించుము, నేను ఈ నీళల్ ఊటయొదద్ నిలుచుచునాన్ను; ఈ ఊరివారి 

పిలల్లు నీళుల్ చేదుకొనుటకు వచుచ్చునాన్రు. 

నిరగ్మకాండము 2:19 => అందుకు వారు ఐగుపీత్యుడొకడు మందకాపరుల చేతిలోనుండి మముమ్ను 

తపిప్ంచి వడిగా నీళుల్ చేది మన మందకు పెటెట్ననగా 

సామెతలు 31:13 => ఆమె గొఱ ఱ్బొచుచ్ను అవిసెనారను వెదకును తన చేతులార వాటితో 

పనిచేయును. 

వచనము 11 

మరియు యాకోబు తాను ఆమె తండిర్ బంధువుడనియు,  

ఆదికాండము 29:13 => లాబాను తన సహోదరి కుమారుడైన యాకోబు సమాచారము వినినపుప్డు 

అతనిని ఎదురొక్నుటకు పరుగెతిత్కొని వచిచ్ అతని కౌగలించి ముదుద్పెటుట్కొని తన యింటికి తోడుకొని 

పోయెను. అతడు ఈ సంగతులనిన్యు లాబానుతో చెపెప్ను. 
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ఆదికాండము 27:26 => తరువాత అతని తండిర్యైన ఇసాస్కు నా కుమారుడా, దగగ్రకువచిచ్ ననున్ 

ముదుద్పెటుట్కొమమ్ని అతనితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 33:4 => అపుప్డు ఏశావు అతనిని ఎదురొక్న పరుగెతిత్ అతనిని కౌగలించుకొని అతని 

మెడమీద పడి ముదుద్పెటుట్కొనెను; వారిదద్రు కనీన్రు విడిచిరి. 

ఆదికాండము 43:30 => అపుప్డు తన తముమ్నిమీద యోసేపునకు పేర్మ పొరుల్కొని వచెచ్ను గనుక 

అతడు తవ్రపడి యేడుచ్టకు చోటు వెదకి లోపలి గదిలోనికి వెళి ల్ అకక్డ ఏడెచ్ను. 

ఆదికాండము 45:2 => అతడు ఎలుగెతిత్ యేడవ్గా ఐగుపీత్యులును ఫరో యింటివారును వినిరి. 

ఆదికాండము 45:14 => తన తముమ్ డైన బెనాయ్మీను మెడమీద పడి యేడెచ్ను; బెనాయ్మీను అతని 

మెడమీదపడి యేడెచ్ను. 

ఆదికాండము 45:15 => అతడు తన సహోదరులందరిని ముదుద్ పెటుట్కొని వారిమీద పడి యేడిచ్న 

తరువాత అతని సహోదరులు అతనితో మాటలాడిరి. 

నిరగ్మకాండము 4:27 => మరియు యెహోవా మోషేను ఎదురొక్నుటకు అరణయ్ములోనికి వెళుల్మని 

అహరోనుతో చెపప్గా అతడు వెళి ల్ దేవుని పరవ్తమందు అతని కలిసికొని అతని ముదుద్పెటుట్కొనెను. 

నిరగ్మకాండము 18:7 => మోషే తన మామను ఎదురొక్న పోయి వందనము చేసి అతని ముదుద్ 

పెటుట్కొనెను. వారు ఒకరి కేష్మము ఒకరు తెలిసికొని గుడారములోనికి వచిచ్రి. 

రోమీయులకు 16:16 => పవితర్మైన ముదుద్పెటుట్కొని యొకనికొకడు వందనములు చేయుడి. కీర్సుత్ 

సంఘములనిన్యు మీకు వందనములు చెపుప్చునన్వి. 

ఆదికాండము 33:4 => అపుప్డు ఏశావు అతనిని ఎదురొక్న పరుగెతిత్ అతనిని కౌగలించుకొని అతని 

మెడమీద పడి ముదుద్పెటుట్కొనెను; వారిదద్రు కనీన్రు విడిచిరి. 

ఆదికాండము 43:30 => అపుప్డు తన తముమ్నిమీద యోసేపునకు పేర్మ పొరుల్కొని వచెచ్ను గనుక 

అతడు తవ్రపడి యేడుచ్టకు చోటు వెదకి లోపలి గదిలోనికి వెళి ల్ అకక్డ ఏడెచ్ను. 

ఆదికాండము 45:2 => అతడు ఎలుగెతిత్ యేడవ్గా ఐగుపీత్యులును ఫరో యింటివారును వినిరి. 

ఆదికాండము 45:14 => తన తముమ్ డైన బెనాయ్మీను మెడమీద పడి యేడెచ్ను; బెనాయ్మీను అతని 

మెడమీదపడి యేడెచ్ను. 
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ఆదికాండము 45:15 => అతడు తన సహోదరులందరిని ముదుద్ పెటుట్కొని వారిమీద పడి యేడిచ్న 

తరువాత అతని సహోదరులు అతనితో మాటలాడిరి. 

ఆదికాండము 21:16 => యీ పిలల్వాని చావు నేను చూడలేనని అనుకొని, వింటివేత దూరము వెళి ల్ 

అతనికెదురుగా కూరుచ్ండెను. ఆమె యెదురుగా కూరుచ్ండి యెలుగెతిత్ యేడెచ్ను. 

రూతు 1:9 => మీలో ఒకొక్కక్తె పెండిల్ చేసికొని తన యింట నెమమ్ది నొందునటుల్ యెహోవా 

దయచేయును గాక అని వారితో చెపిప్ వారిని ముదుద్ పెటుట్కొనెను. 

1 సమూయేలు 20:41 => వాడు వెళి ల్పోయిన వెంటనే దావీదు దకిష్ణపు దికుక్నుండి బయటికి వచిచ్ 

మూడు మారులు సాషాట్ంగ నమసాక్రము చేసిన తరవాత వారు ఒకరినొకరు ముదుద్పెటుట్కొనుచు 

ఏడుచ్చుండిరి. ఈలాగుండగా దావీదు మరింత బిగగ్రగా ఏడెచ్ను. 

పరమగీతము 1:2 => నోటిముదుద్లతో అతడు ననున్ ముదుద్ పెటుట్కొనునుగాక నీ పేర్మ 

దార్కాష్రసముకనన్ మధురము. 

లూకా 7:45 => నీవు ననున్ ముదుద్పెటుట్కొనలేదు గాని, నేను లోపలికి వచిచ్నపప్టి నుండి యీమె నా 

పాదములు ముదుద్పెటుట్కొనుట మానలేదు. 

వచనము 12 

రిబాక్ కుమారుడనియు రాహేలుతో చెపిప్నపుప్డు ఆమె పరుగెతిత్పోయి తన తండిర్తో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 13:8 => కాబటిట్ అబార్ము మనము బంధువులము గనుక నాకు నీకును, నా పశువుల 

కాపరులకు నీ పశువుల కాపరులకును కలహముండకూడదు. 

ఆదికాండము 14:14 => అబార్ము తన తముమ్డు చెరపటట్బడెనని విని తన యింట పుటిట్ 

అలవరచబడిన మూడువందల పదునెనమండుగురిని వెంటబెటుట్కొని దాను మటుట్కు ఆ రాజులను 

తరిమెను. 

ఆదికాండము 14:15 => రాతిర్వేళ అతడును అతని దాసులును వారికెదురుగా మొనలు తీరిచ్ వారిని 

కొటిట్ దమసుక్నకు ఎడమతటుట్నన్ హోబా మటుట్కు తరిమి 
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ఆదికాండము 14:16 => ఆసిత్ యావతుత్ తిరిగితెచిచ్ తన తముమ్డైన లోతును అతని ఆసిత్ని సతరీలను 

పర్జలను తిరిగి తీసికొనివచెచ్ను. 

ఆదికాండము 24:28 => అంతట ఆ చినన్ది పరుగెతిత్కొనిపోయి యీ మాటలు తన తలిల్ 

యింటివారికి తెలిపెను. 

ఆదికాండము 29:14 => అపుప్డు లాబాను నిజముగా నీవు నా ఎముకయు నా మాంసమునై 

యునాన్వు అనెను. అతడు నెల దినములు అతనియొదద్ నివసించిన తరువాత 

వచనము 13 

లాబాను తన సహోదరి కుమారుడైన యాకోబు సమాచారము వినినపుప్డు అతనిని ఎదురొక్నుటకు 

పరుగెతిత్కొని వచిచ్ అతని కౌగలించి ముదుద్పెటుట్కొని తన యింటికి తోడుకొని పోయెను. అతడు ఈ 

సంగతులనిన్యు లాబానుతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 24:29 => రిబాక్కు లాబానను నొక సహోదరుడుండెను. అపుప్డు లాబాను ఆ 

బావిదగగ్ర వెలుపటనునన్ ఆ మనుషుయ్నియొదద్కు పరుగెతిత్కొనిపోయెను. 

ఆదికాండము 45:15 => అతడు తన సహోదరులందరిని ముదుద్ పెటుట్కొని వారిమీద పడి యేడిచ్న 

తరువాత అతని సహోదరులు అతనితో మాటలాడిరి. 

నిరగ్మకాండము 4:27 => మరియు యెహోవా మోషేను ఎదురొక్నుటకు అరణయ్ములోనికి వెళుల్మని 

అహరోనుతో చెపప్గా అతడు వెళి ల్ దేవుని పరవ్తమందు అతని కలిసికొని అతని ముదుద్పెటుట్కొనెను. 

నిరగ్మకాండము 18:7 => మోషే తన మామను ఎదురొక్న పోయి వందనము చేసి అతని ముదుద్ 

పెటుట్కొనెను. వారు ఒకరి కేష్మము ఒకరు తెలిసికొని గుడారములోనికి వచిచ్రి. 

2 సమూయేలు 19:39 => జనులందరును రాజును నది యవతలకు రాగా రాజు బరిజ్లల్యిని 

ముదుద్పెటుట్కొని దీవించెను; తరువాత బరిజ్లల్యి తన సథ్లమునకు వెళి ల్పోయెను. 

లూకా 7:45 => నీవు ననున్ ముదుద్పెటుట్కొనలేదు గాని, నేను లోపలికి వచిచ్నపప్టి నుండి యీమె నా 

పాదములు ముదుద్పెటుట్కొనుట మానలేదు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:37 => అపుప్డు వారందరు చాల ఏడిచ్రి. మీరు ఇకమీదట నా ముఖము 

చూడరని అతడు చెపిప్న మాటకు విశేషముగా దుఃఖించుచు 

రోమీయులకు 16:16 => పవితర్మైన ముదుద్పెటుట్కొని యొకనికొకడు వందనములు చేయుడి. కీర్సుత్ 

సంఘములనిన్యు మీకు వందనములు చెపుప్చునన్వి. 

కొలొసస్యులకు 4:5 => సమయము పోనియయ్క సదివ్నియోగము చేసికొనుచు, సంఘమునకు 

వెలుపటి వారియెడల జాఞ్నము కలిగి నడుచుకొనుడి. 

ఆదికాండము 29:11 => మరియు యాకోబు తాను ఆమె తండిర్ బంధువుడనియు,  

ఆదికాండము 31:28 => అయితే నీవు నా కుమారులను నా కుమారెత్లను ననున్ ముదుద్పెటుట్కొన 

నియయ్క పిచిచ్పటిట్ యిటుల్ చేసితివి. 

నిరగ్మకాండము 2:20 => అతడు తన కుమారెత్లతొ అతడెకక్డ? ఆ మనుషుయ్ని ఏల విడిచి వచిచ్తిరి? 

భోజనమునకు అతని పిలుచుకొని రండనెను. 

1 సమూయేలు 20:41 => వాడు వెళి ల్పోయిన వెంటనే దావీదు దకిష్ణపు దికుక్నుండి బయటికి వచిచ్ 

మూడు మారులు సాషాట్ంగ నమసాక్రము చేసిన తరవాత వారు ఒకరినొకరు ముదుద్పెటుట్కొనుచు 

ఏడుచ్చుండిరి. ఈలాగుండగా దావీదు మరింత బిగగ్రగా ఏడెచ్ను. 

వచనము 14 

అపుప్డు లాబాను నిజముగా నీవు నా ఎముకయు నా మాంసమునై యునాన్వు అనెను. అతడు నెల 

దినములు అతనియొదద్ నివసించిన తరువాత 

ఆదికాండము 29:12 => రిబాక్ కుమారుడనియు రాహేలుతో చెపిప్నపుప్డు ఆమె పరుగెతిత్పోయి తన 

తండిర్తో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 29:15 => లాబాను నీవు నా బంధువుడవైనందున ఊరకయే నాకు కొలువు చేసెదవా? 

నీకేమి జీతము కావలెనో చెపుప్మని యాకోబు నడిగెను. 

ఆదికాండము 2:23 => అపుప్డు ఆదాము ఇటల్నెను నా యెముకలలో ఒక యెముక నా 

మాంసములో మాంసము ఇది నరునిలోనుండి తీయబడెను గనుక నారి అనబడును. 
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ఆదికాండము 13:8 => కాబటిట్ అబార్ము మనము బంధువులము గనుక నాకు నీకును, నా పశువుల 

కాపరులకు నీ పశువుల కాపరులకును కలహముండకూడదు. 

నాయ్యాధిపతులు 9:2 => మీరు దయచేసి షెకెము యజమానులందరు వినునటుల్ వారితో మాటలాడి 

మీకేది మంచిది? యెరుబబ్యలు యొకక్ కుమారులైన డెబబ్దిమంది మనుషుయ్లందరు మిముమ్ను 

ఏలుట మంచిదా? ఒకక్ మనుషుయ్డు మిముమ్ను ఏలుట మంచిదా? నేను మీ రకత్సంబంధినని 

జాఞ్పకము చేసికొనుడి అని పలుకుడనెను. 

2 సమూయేలు 5:1 => ఇశార్యేలువారి సకల గోతర్ములవారు హెబోర్నులో దావీదునొదద్కు వచిచ్ 

చితత్గించుము; మేము నీ ఎముకనంటినవారము రకత్సంబంధులము; 

2 సమూయేలు 19:12 => మీరు నాకు ఎముక నంటినటిట్యు మాంసము నంటినటిట్యు 

సహోదరులైయుండగా రాజును తోడుకొని రాకుండ మీరెందుకు ఆలసయ్ము చేయుచునాన్రని 

యూదావారి పెదద్లతో చెపుప్మని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 19:13 => మరియు అమాశాయొదద్కు దూతలను పంపినీవు నాకు ఎముక నంటిన 

బంధువుడవు మాంసము నంటిన బంధువుడవు కావా? యోవాబునకు బదులు నినున్ సైనాయ్ధిపతిగా 

నేను ఖాయ పరచనియెడల దేవుడు గొపప్ అపాయము నాకు కలుగ జేయును గాకని చెపుప్డనెను. 

మీకా 7:5 => సేన్హితునియందు నమిమ్క యుంచవదుద్, ముఖయ్సేన్హితుని నముమ్కొనవదుద్, నీ 

కౌగిటిలో పండుకొనియునన్ దానియెదుట నీ పెదవుల దావ్రమునకు కాపుపెటుట్ము. 

ఎఫెసీయులకు 5:30 => మనము కీర్సుత్ శరీరమునకు అవయవములమై యునాన్ము గనుక అలాగే 

కీర్సుత్కూడ సంఘమును పోషించి సంరకిష్ంచుచునాన్డు. 

ఆదికాండము 37:27 => ఈ ఇషామ్యేలీయులకు వానిని అమిమ్ వేయుదము రండి; వాడు మన 

సహోదరుడు మన రకత్ సంబంధి గదా? వానికి హాని యేమియు చేయరాదని తన సహోదరులతో 

చెపెప్ను. అందుకతని సహోదరులు సమమ్తించిరి. 

ఆదికాండము 41:1 => రెండేండుల్ గడిచిన తరువాత ఫరో ఒక కల కనెను. అందులో అతడు 

ఏటిదగగ్ర నిలిచియుండగా 
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1 దినవృతాత్ంతములు 11:1 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయులందరును హెబోర్నులోనుండు 

దావీదునొదద్కు కూడి వచిచ్ చితత్గించుము, మేము నీకు ఎముకనంటినవారము రకత్సంబంధులము. 

రోమీయులకు 9:3 => పరిశుదాధ్తమ్యందు నా మనసాస్కిష్ నాతోకూడ సాక్షయ్మిచుచ్చునన్ది. 

సాధయ్మైనయెడల, దేహసంబంధులైన నా సహోదరుల కొరకు నేను కీర్సుత్నుండి వేరై శాపగర్సుత్డనై 

యుండగోరుదును. 

1 తిమోతి 6:10 => ఎందుకనగా ధనాపేక్ష సమసత్మైన కీడులకు మూలము; కొందరు దానిని 

ఆశించి విశావ్సము నుండి తొలగిపోయి నానాబాధలతో తముమ్ను తామే పొడుచుకొనిరి. 

వచనము 15 

లాబాను నీవు నా బంధువుడవైనందున ఊరకయే నాకు కొలువు చేసెదవా? నీకేమి జీతము కావలెనో 

చెపుప్మని యాకోబు నడిగెను. 

ఆదికాండము 30:28 => మరియు అతడు నీ జీతమింతయని నాతో సప్షట్ముగా చెపుప్ము అది 

యిచెచ్దననెను. 

ఆదికాండము 31:7 => మీ తండిర్ ననున్ మోసపుచిచ్ పదిమారుల్ నా జీతము మారెచ్ను; అయినను 

దేవుడు అతని నాకు హాని చేయనియయ్లేదు. 

ఆదికాండము 29:14 => అపుప్డు లాబాను నిజముగా నీవు నా ఎముకయు నా మాంసమునై 

యునాన్వు అనెను. అతడు నెల దినములు అతనియొదద్ నివసించిన తరువాత 

ఆదికాండము 31:15 => అతడు మముమ్ను అమిమ్వేసి, మాకు రావలసిన దర్వయ్మును బొతుత్గా 

తినివేసెను. 

నాయ్యాధిపతులు 9:3 => అతని తలిల్ సహోదరులు అతనిగూరిచ్ షెకెము యజమానులు వినునటుల్ ఆ 

మాటలనిన్యు చెపప్గా వారు ఇతడు మన సహోదరుడనుకొని తమ హృదయము అబీమెలెకు తటుట్ 

తిర్పుప్కొనిరి;  

వచనము 16 

లాబాను కిదద్రు కుమారెత్లుండిరి. వారిలో పెదద్దాని పేరు లేయా; చినన్దాని పేరు రాహేలు. 
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ఆదికాండము 29:17 => లేయా జబుబ్ కండుల్ గలది; రాహేలు రూపవతియు సుందరియునై 

యుండెను. 

ఆదికాండము 29:25 => ఉదయమందు ఆమెను లేయా అని యెరిగి అతడు లాబానుతో నీవు నాకు 

చేసిన పని యేమిటి? రాహేలు కోసమే గదా నీకు కొలువు చేసితిని? ఎందుకు ననున్ 

మోసపుచిచ్తివనెను. 

ఆదికాండము 29:26 => అందుకు లాబాను పెదద్దానికంటె ముందుగా చినన్దానినిచుచ్ట మాదేశ 

మరాయ్దకాదు. 

ఆదికాండము 29:27 => ఈమె యొకక్ వారము సంపూరణ్ము చేయుము; నీవిక యేడు 

సంవతస్రములు నాకు కొలువు చేసినయెడల అందుకై ఆమెను కూడ నీకిచెచ్దమని చెపప్గా 

ఆదికాండము 29:28 => యాకోబు అలాగు చేసి ఆమె వారము సంపూరిత్యైన తరువాత అతడు తన 

కుమారెత్యైన రాహేలును అతనికి భారయ్గా ఇచెచ్ను. 

ఆదికాండము 29:29 => మరియు లాబాను తన దాసియగు బిలాహ్ను తన కుమారెత్యైన రాహేలుకు 

దాసిగా ఇచెచ్ను.  

ఆదికాండము 29:30 => యాకోబు రాహేలును కూడెను, మరియు అతడు లేయాకంటె రాహేలును 

బహుగా పేర్మించి అతనికి మరియేడేండుల్ కొలువు చేసెను. 

ఆదికాండము 29:31 => లేయా దేవ్షింపబడుట యెహోవా చూచి ఆమె గరభ్ము తెరిచెను, రాహేలు 

గొడార్లై యుండెను. 

ఆదికాండము 29:32 => లేయా గరభ్వతియై కుమారుని కని, యెహోవా నా శర్మను 

చూచియునాన్డు గనుక నా పెనిమిటి ననున్ పేర్మించును గదా అనుకొని అతనికి రూబేను అను పేరు 

పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 30:19 => లేయా మరల గరభ్వతియై యాకోబునకు ఆరవ కుమారుని కనెను. 

ఆదికాండము 31:4 => యాకోబు పొలములో తన మందయొదద్కు రాహేలును లేయాను 

పిలువనంపి వారితో యిటల్నెను. 
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ఆదికాండము 33:2 => అపుప్డతడు తన పిలల్లను లేయా రాహేలులకును ఇదద్రు దాసీలకును పంచి 

అపప్గించెను. అతడు ముందర దాసీలను, వారి పిలల్లను వారి వెనుక లేయాను ఆమె పిలల్లను ఆ 

వెనుక రాహేలును, యోసేపును ఉంచి 

ఆదికాండము 35:23 => యాకోబు కుమారులు పండెర్ండుగురు, యాకోబు జేయ్షఠ్కుమారుడగు 

రూబేను, షిమోయ్ను, లేవి, యూదా, ఇశాశ్ఖారు, జెబూలూను; వీరు లేయా కుమారులు. 

ఆదికాండము 46:15 => వీరు లేయా కుమారులు. ఆమె పదద్నరాములో యాకోబు వారిని అతని 

కుమారెత్యైన దీనాను కనెను. అతని కుమారులును అతని కుమారెత్లును అందరును ముపప్ది 

ముగుగ్రు. 

ఆదికాండము 49:31 => అకక్డనే వారు అబార్హామును అతని భారయ్యైన శారాను పాతిపెటిట్రి; 

అకక్డనే ఇసాస్కును అతని భారయ్యైన రిబాక్ను పాతి పెటిట్రి; అకక్డనే నేను లేయాను పాతిపెటిట్తిని. 

రూతు 4:11 => అందుకు పురదావ్రముననుండిన పర్జలందరును పెదద్లును మేము సాకుష్లము, 

యెహోవా నీ యింటికి వచిచ్న ఆ సతరీని ఇశార్యేలీయుల వంశమును వరిధ్లల్జేసిన రాహేలును పోలిన 

దానిగాను లేయాను పోలిన దానిగాను చేయును గాక; 

వచనము 17 

లేయా జబుబ్ కండుల్ గలది; రాహేలు రూపవతియు సుందరియునై యుండెను. 

ఆదికాండము 29:6 => మరియు అతడు అతడు కేష్మముగా ఉనాన్డా అని అడుగగా వారు 

కేష్మముగానే ఉనాన్డు; ఇదిగో అతని కుమారెత్యైన రాహేలు గొఱ ఱ్లవెంట వచుచ్చునన్దని చెపిప్రి. 

ఆదికాండము 29:7 => అతడు ఇదిగో ఇంక చాలా పొర్దుద్ ఉనన్ది, పశువులను పోగుచేయు 

వేళకాలేదు, గొఱ ఱ్లకు నీళుల్ పెటిట్, పోయి వాటిని మేపుడని చెపప్గా 

ఆదికాండము 29:8 => వారు మందలనిన్యు పోగుకాక మునుపు అది మావలన కాదు, తరువాత 

బావిమీదనుండి రాయి పొరిల్ంచుదురు; అపుప్డే మేము గొఱ ఱ్లకు నీళుల్ పెటుట్దుమనిరి. 

ఆదికాండము 29:9 => అతడు వారితో ఇంక మాటలాడుచుండగా రాహేలు తన తండిర్ గొఱ ఱ్ల 

మందను తోలుకొని వచెచ్ను; ఆమె వాటిని మేపునది. 
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ఆదికాండము 29:10 => యాకోబు తన తలిల్ సహోదరుడైన లాబాను కుమారెత్యగు రాహేలును, తన 

తలిల్ సహోదరుడగు లాబాను గొఱ ఱ్లను చూచినపుప్డు అతడు దగగ్రకు వెళి ల్ బావిమీదనుండి రాతిని 

పొరిల్ంచి తన తలిల్ సహోదరుడగు లాబాను గొఱ ఱ్లకు నీళుల్ పెటెట్ను. యాకోబు రాహేలును 

ముదుద్పెటుట్కొని యెలుగెతిత్ యేడెచ్ను. 

ఆదికాండము 29:11 => మరియు యాకోబు తాను ఆమె తండిర్ బంధువుడనియు,  

ఆదికాండము 29:12 => రిబాక్ కుమారుడనియు రాహేలుతో చెపిప్నపుప్డు ఆమె పరుగెతిత్పోయి తన 

తండిర్తో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 29:18 => యాకోబు రాహేలును పేర్మించి నీ చినన్ కుమారెత్యైన రాహేలు కోసము 

నీకు ఏడు సంవతస్రములు కొలువు చేసెదననెను. 

ఆదికాండము 30:1 => రాహేలు తాను యాకోబునకు పిలల్లు కనక పోవుట చూచి తన అకక్యందు 

అసూయపడి యాకోబుతో నాకు గరభ్ఫలము నిముమ్; లేనియెడల నేను చచెచ్దననెను. 

ఆదికాండము 30:2 => యాకోబు కోపము రాహేలుమీద రగులుకొనగా అతడు నేను నీకు 

గరభ్ఫలమును ఇయయ్కపోయిన దేవునికి పర్తిగా నునాన్నా అనెను. 

ఆదికాండము 30:22 => దేవుడు రాహేలును జాఞ్పకము చేసికొని ఆమె మనవి విని ఆమె గరభ్ము 

తెరిచెను. 

ఆదికాండము 35:19 => అటుల్ రాహేలు మృతిబొంది బేతెల్హేమను ఎఫార్తా మారగ్మున పాతి 

పెటట్బడెను. 

ఆదికాండము 35:20 => యాకోబు ఆమె సమాధిమీద ఒక సత్ంభము కటిట్ంచెను. అది నేటి వరకు 

రాహేలు సమాధి సత్ంభము. 

ఆదికాండము 35:24 => రాహేలు కుమారులు యోసేపు, బెనాయ్మీను. 

ఆదికాండము 46:19 => యాకోబు భారయ్యైన రాహేలు కుమారులైన యోసేపు బెనాయ్మీను. 

ఆదికాండము 46:20 => యోసేపునకు మనషే ష్ ఎఫార్యిములు పుటిట్రి. వారిని ఐగుపుత్దేశమందు 

ఓనుకు యాజకుడగు పోతీఫెర కుమారెత్యైన ఆసెనతు అతనికి కనెను. 
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ఆదికాండము 46:21 => బెనాయ్మీను కుమారులైన బెల బేకెరు అషేబ్లు గెరా నయమాను ఏహీరోషు 

ముపీప్ము హుపీప్ము ఆరుద్. 

ఆదికాండము 46:22 => యాకోబునకు రాహేలు కనిన కుమారులగు వీరందరు పదునలుగురు. 

ఆదికాండము 48:7 => పదద్నరాము నుండి నేను వచుచ్చునన్పుప్డు, ఎఫార్తాకు ఇంక కొంత 

దూరమున నుండగా మారగ్మున రాహేలు కనాను దేశములో నా యెదుట మృతి పొందెను. అకక్డ 

బేతెల్హేమను ఎఫార్తా మారగ్మున నేను ఆమెను పాతిపెటిట్తినని యోసేపుతో చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 10:2 => ఈ దినమున నీవు నాయొదద్నుండి పోయిన తరువాత బెనాయ్మీను 

సరిహదుద్లో సెలస్హులోనుండు రాహేలు సమాధి దగగ్ర ఇదద్రు మనుషుయ్లు నీకు కనబడుదురు. వారు 

నీవు వెదకబోయిన గారద్భములు దొరికినవి, నీ తండిర్ తన గారద్భములకొరకు చింతింపక నా 

కుమారుని కనుగొనుటకై నేనేమి చేతునని నీకొరకు విచారపడుచునాన్డని చెపుప్దురు. 

యిరిమ్యా 31:15 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఆలకించుడి, రామాలో అంగలారుప్ను 

మహా రోదనధవ్నియు వినబడుచునన్వి; రాహేలు తన పిలల్లనుగూరిచ్ యేడుచ్చునన్ది; ఆమె పిలల్లు 

లేకపోయినందున ఆమె వారినిగూరిచ్ ఓదారుప్ పొందనొలల్కునన్ది. 

మతత్యి 2:18 => రాహేలు తన పిలల్ల విషయమై యేడుచ్చు వారు లేనందున ఓదారుప్ పొందనొలల్క 

యుండెను అని పర్వకత్యైన యిరీమ్యా దావ్రా చెపప్బడిన వాకయ్ము నెరవేరెను. 

ఆదికాండము 12:11 => అతడు ఐగుపుత్లో పర్వేశించుటకు సమీపించినపుప్డు అతడు తన 

భారయ్యయిన శారయితో ఇదిగో నీవు చకక్నిదానివని యెరుగుదును. 

ఆదికాండము 24:16 => ఆ చినన్ది మికిక్లి చకక్నిది; ఆమె కనయ్క, ఏ పురుషుడును ఆమెను 

కూడలేదు; ఆమె ఆ బావిలోనికి దిగిపోయి కడవను నీళల్తో నింపుకొని యెకిక్ రాగా 

ఆదికాండము 39:6 => అతడు తనకు కలిగినదంతయు యోసేపుచేతికపప్గించి, తాను ఆహారము 

తినుట తపప్ తనకేమి ఉనన్దో ఏమి లేదో విచారించినవాడు కాడు. యోసేపు రూపవంతుడును 

సుందరుడునై యుండెను 

సామెతలు 31:30 => అందము మోసకరము, సౌందరయ్ము వయ్రథ్ము యెహోవాయందు భయభకుత్లు 

కలిగిన సతరీ కొనియాడబడును 
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ఆదికాండము 29:16 => లాబాను కిదద్రు కుమారెత్లుండిరి. వారిలో పెదద్దాని పేరు లేయా; చినన్దాని 

పేరు రాహేలు. 

వచనము 18 

యాకోబు రాహేలును పేర్మించి నీ చినన్ కుమారెత్యైన రాహేలు కోసము నీకు ఏడు సంవతస్రములు 

కొలువు చేసెదననెను. 

ఆదికాండము 29:20 => యాకోబు రాహేలు కోసము ఏడు సంవతస్రములు కొలువు చేసెను. 

అయినను అతడు ఆమెను పేర్మించుటవలన అవి అతనికి కొదిద్ దినములుగా తోచెను. 

ఆదికాండము 29:30 => యాకోబు రాహేలును కూడెను, మరియు అతడు లేయాకంటె రాహేలును 

బహుగా పేర్మించి అతనికి మరియేడేండుల్ కొలువు చేసెను. 

ఆదికాండము 31:41 => ఇదివరకు నీ యింటిలో ఇరువది యేండుల్ ఉంటిని. నీ యిదద్రి కుమారెత్ల 

నిమితత్ము పదునాలుగేండుల్ను, నీ మంద నిమితత్ము ఆరేండుల్ను నీకు కొలువు చేసితిని. అయినను నీవు 

నా జీతము పదిమారులు మారిచ్తివి. 

ఆదికాండము 34:12 => ఓలియు కటన్మును ఎంతైనను అడుగుడి; మీరు అడిగినంత యిచెచ్దను; 

మీరు ఆ చినన్దాని నాకు ఇయుయ్డని ఆమె తండిర్తోను ఆమె సహోదరులతోను చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 22:16 => ఒకడు పర్ధానము చేయబడని ఒక కనయ్కను మరులుకొలిప్ ఆమెతో 

శయనించినయెడల ఆమె నిమితత్ము ఓలి ఇచిచ్ ఆమెను పెండిల్ చేసికొనవలెను. 

నిరగ్మకాండము 22:17 => ఆమె తండిర్ ఆమెను వానికి ఇయయ్నొలల్నియెడల వాడు కనయ్కల 

ఓలిచొపుప్న సొముమ్ చెలిల్ంపవలెను. 

2 సమూయేలు 3:14 => మరియు దావీదు సౌలు కుమారుడగు ఇషోబ్షెతునొదద్కు దూతలను పంపి 

ఫిలిషీత్యులలో నూరుమంది ముందోళల్ను తెచిచ్ నేను పెండిల్చేసికొనిన మీకాలును నాకపప్గింపుమని 

చెపుప్డనగా 

హోషేయ 3:2 => కాగా నేను పదునైదు తులముల వెండియు ఏదుము యవలును తీసికొని దానిని 

కొని ఆమెతో ఇటల్ంటిని 
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హోషేయ 12:12 => యాకోబు తపిప్ంచుకొని సిరియా దేశములోనికి పోయెను, భారయ్ కావలెనని 

ఇశార్యేలు కొలువు చేసెను, భారయ్ కావలెనని అతడు గొఱ ఱ్లు కాచెను. 

ఆదికాండము 29:17 => లేయా జబుబ్ కండుల్ గలది; రాహేలు రూపవతియు సుందరియునై 

యుండెను. 

ఆదికాండము 29:21 => తరువాత యాకోబు నా దినములు సంపూరణ్మైనవి గనుక నేను నా 

భారయ్యొదద్కు పోవునటుల్ ఆమెను నాకిమమ్ని లాబాను నడుగగా 

ఆదికాండము 44:27 => అందుకు తమ దాసుడైన నా తండిర్ నాభారయ్ నాకిదద్రిని కనెనని 

మీరెరుగుదురు. 

ఆదికాండము 46:19 => యాకోబు భారయ్యైన రాహేలు కుమారులైన యోసేపు బెనాయ్మీను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:11 => వారిని చెరపటిట్ ఆ చెరపటట్బడినవారిలో రూపవతియైనదానిని 

చూచి ఆమెను మోహించి ఆమెను పెండిల్ చేసికొన మనసస్యి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:15 => పేర్మింపబడున దొకతెయు దేవ్షింపబడున దొకతెయు ఇదద్రు 

భారయ్లు ఒక పురుషునికి కలిగియుండి, పేర్మింపబడినదియు దేవ్షింపబడినదియు వానివలన బిడ డ్లు 

కని 

రూతు 4:10 => మరియు చనిపోయినవాని పేరట అతని సావ్సథ్య్మును సిథ్రపరచునటుల్ను, 

చనిపోయినవాని పేరు అతని సహోదరులలోనుండియు, అతని సథ్లము యొకక్ దావ్రమునుండియు 

కొటిట్వేయబడక యుండునటుల్ను, నేను మహోల్ను భారయ్యైన రూతను మోయాబీయురాలిని 

సంపాదించుకొని పెండిల్ చేసికొనుచునాన్ను. దీనికి మీరు ఈ దినమున సాకుష్లైయునాన్రని పెదద్లతోను 

పర్జలందరితోను చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 18:20 => అయితే తన కుమారెత్యైన మీకాలు దావీదు మీద పేర్మ గలిగియుండగా 

సౌలు విని సంతోషించి, 

1 సమూయేలు 18:25 => అందుకు సౌలు ఫిలిషీత్యులచేత దావీదును పడగొటట్వలెననన్ తాతప్రయ్ము 

గలవాడై రాజు ఓలిని కోరక రాజు శతుర్వులమీద పగతీరుచ్కొనవలెనని ఫిలిషీత్యుల నూరు ముందోళుల్ 

కోరుచునాన్డని దావీదుతో చెపుప్డనెను. 
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2 సమూయేలు 13:1 => తరువాత దావీదు కుమారుడగు అబా ష్లోమునకు తామారను నొక 

సుందరవతియగు సహోదరి యుండగా దావీదు కుమారుడగు అమోన్ను ఆమెను మోహించెను. 

వచనము 19 

అందుకు లాబాను ఆమెను అనుయ్ని కిచుచ్టకంటె నీకిచుచ్ట మేలు; నాయొదద్ ఉండుమని చెపప్గా 

కీరత్నలు 12:2 => అందరు ఒకరితో నొకరు అబదధ్ములాడుదురు మోసకరమైన మనసుస్గలవారై 

ఇచచ్కములాడు పెదవులతో పలుకుదురు. 

యెషయా 6:5 => నేను అయోయ్, నేను అపవితర్మైన పెదవులు గలవాడను; అపవితర్మైన 

పెదవులుగల జనుల మధయ్ను నివసించువాడను; నేను నశించితిని; రాజును సైనయ్ములకధిపతియునగు 

యెహోవాను నేను కనున్లార చూచితిననుకొంటిని. 

యెషయా 6:11 => పర్భువా, ఎనాన్ళల్ వరకని నేనడుగగా ఆయన నివాసులు లేక పటట్ణములును, 

మనుషుయ్లు లేక యిండుల్ను పాడగువరకును దేశము బొతిత్గా బీడగువరకును 

ఆదికాండము 30:26 => నా భారయ్లను నా పిలల్లను నా కపప్గించుము; అపుప్డు నేను వెళె ల్దను; 

వారి కోసము నీకు కొలువుచేసితిని; నేను నీకు కొలువు చేసిన విధమును నీ వెరుగుదువుగదా అని 

చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 30:28 => మరియు అతడు నీ జీతమింతయని నాతో సప్షట్ముగా చెపుప్ము అది 

యిచెచ్దననెను. 

రూతు 4:10 => మరియు చనిపోయినవాని పేరట అతని సావ్సథ్య్మును సిథ్రపరచునటుల్ను, 

చనిపోయినవాని పేరు అతని సహోదరులలోనుండియు, అతని సథ్లము యొకక్ దావ్రమునుండియు 

కొటిట్వేయబడక యుండునటుల్ను, నేను మహోల్ను భారయ్యైన రూతను మోయాబీయురాలిని 

సంపాదించుకొని పెండిల్ చేసికొనుచునాన్ను. దీనికి మీరు ఈ దినమున సాకుష్లైయునాన్రని పెదద్లతోను 

పర్జలందరితోను చెపెప్ను. 
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యిరిమ్యా 29:6 => పెండిల్ండుల్ చేసికొని కుమారులను కుమారెత్లను కనుడి, అకక్డ ఏమియు మీకు 

తకుక్వలేకుండ అభివృదిధ్పొందుటకై వారు కుమారులను కుమారెత్లను కనునటుల్ మీ కుమారులకు 

పెండిల్ండుల్ చేయుడి, మీ కుమారెత్లకు పురుషులను సంపాదించుడి. 

వచనము 20 

యాకోబు రాహేలు కోసము ఏడు సంవతస్రములు కొలువు చేసెను. అయినను అతడు ఆమెను 

పేర్మించుటవలన అవి అతనికి కొదిద్ దినములుగా తోచెను. 

ఆదికాండము 30:26 => నా భారయ్లను నా పిలల్లను నా కపప్గించుము; అపుప్డు నేను వెళె ల్దను; 

వారి కోసము నీకు కొలువుచేసితిని; నేను నీకు కొలువు చేసిన విధమును నీ వెరుగుదువుగదా అని 

చెపెప్ను. 

హోషేయ 12:12 => యాకోబు తపిప్ంచుకొని సిరియా దేశములోనికి పోయెను, భారయ్ కావలెనని 

ఇశార్యేలు కొలువు చేసెను, భారయ్ కావలెనని అతడు గొఱ ఱ్లు కాచెను. 

ఆదికాండము 24:67 => ఇసాస్కు తలిల్యైన శారా గుడారములోనికి ఆమెను తీసికొనిపోయెను. అటుల్ 

అతడు రిబాక్ను పరిగర్హింపగా ఆమె అతనికి భారయ్ ఆయెను; అతడు ఆమెను పేర్మించెను. అపుప్డు 

ఇసాస్కు తన తలిల్ విషయమై దుఃఖనివారణ పొందెను. 

పరమగీతము 8:6 => పేర్మ మరణమంత బలవంతమైనది ఈరష్య్ పాతాళమంత కఠోరమైనది దాని 

జావ్లలు అగిన్జావ్లా సమములు అది యెహోవా పుటిట్ంచు జావ్ల నీ హృదయముమీద ననున్ 

నామాక్షరముగా ఉంచుము నీ భుజమునకు నామాక్షరముగా ననున్ంచుము.  

పరమగీతము 8:7 => అగాధసముదర్ జలము పేర్మను ఆరప్జాలదు నదీ పర్వాహములు దాని 

ముంచివేయజాలవు పేర్మకై యొకడు తన సావ్సథ్య్మంత ఇచిచ్నను తిరసాక్రముతో అతడు 

తోర్సివేయబడును.  

1 కొరిందీయులకు 13:7 => అనిన్టికి తాళుకొనును, అనిన్టిని నముమ్ను; అనిన్టిని నిరీకిష్ంచును; 

అనిన్టిని ఓరుచ్ను. 
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2 కొరిందీయులకు 5:14 => కీర్సుత్ పేర్మ మముమ్ను బలవంతము చేయుచునన్ది; ఏలాగనగా 

అందరికొరకు ఒకడు మృతిపొందెను గనుక అందరును మృతిపొందిరనియు, 

ఎఫెసీయులకు 5:2 => కీర్సుత్ మిముమ్ను పేర్మించి, పరిమళ వాసనగా ఉండుటకు మనకొరకు 

తనున్తాను దేవునికి అరప్ణముగాను బలిగాను అపప్గించుకొనెను; ఆలాగుననే మీరును పేర్మగలిగి 

నడుచుకొనుడి. 

ఆదికాండము 29:18 => యాకోబు రాహేలును పేర్మించి నీ చినన్ కుమారెత్యైన రాహేలు కోసము 

నీకు ఏడు సంవతస్రములు కొలువు చేసెదననెను. 

ఆదికాండము 29:21 => తరువాత యాకోబు నా దినములు సంపూరణ్మైనవి గనుక నేను నా 

భారయ్యొదద్కు పోవునటుల్ ఆమెను నాకిమమ్ని లాబాను నడుగగా 

ఆదికాండము 29:27 => ఈమె యొకక్ వారము సంపూరణ్ము చేయుము; నీవిక యేడు 

సంవతస్రములు నాకు కొలువు చేసినయెడల అందుకై ఆమెను కూడ నీకిచెచ్దమని చెపప్గా 

ఆదికాండము 29:30 => యాకోబు రాహేలును కూడెను, మరియు అతడు లేయాకంటె రాహేలును 

బహుగా పేర్మించి అతనికి మరియేడేండుల్ కొలువు చేసెను. 

ఆదికాండము 34:19 => ఆ చినన్వాడు యాకోబు కుమారెత్ యందు పీర్తిగలవాడు గనుక అతడు ఆ 

కారయ్ము చేయుటకు తడవు చేయలేదు. అతడు తన తండిర్ యింటి వారందరిలో ఘనుడు 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:15 => పేర్మింపబడున దొకతెయు దేవ్షింపబడున దొకతెయు ఇదద్రు 

భారయ్లు ఒక పురుషునికి కలిగియుండి, పేర్మింపబడినదియు దేవ్షింపబడినదియు వానివలన బిడ డ్లు 

కని 

నాయ్యాధిపతులు 16:15 => అపుప్డు ఆమె నాయందు నీకిషట్ము లేనపుప్డు నేను నినున్ 

పేర్మించుచునాన్నని నీవెందుకు చెపుప్చునాన్వు? ఇదివరకు నీవు ముమామ్రు ననున్ ఎగతాళిచేసి నీ 

గొపప్బలము దేనిలోనునన్దో నాకు తెలుపకపోతివని అతనితో అనెను. 

1 సమూయేలు 18:20 => అయితే తన కుమారెత్యైన మీకాలు దావీదు మీద పేర్మ గలిగియుండగా 

సౌలు విని సంతోషించి, 
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2 సమూయేలు 13:1 => తరువాత దావీదు కుమారుడగు అబా ష్లోమునకు తామారను నొక 

సుందరవతియగు సహోదరి యుండగా దావీదు కుమారుడగు అమోన్ను ఆమెను మోహించెను. 

సామెతలు 18:22 => భారయ్ దొరికినవానికి మేలు దొరికెను అటిట్వాడు యెహోవావలన అనుగర్హము 

పొందినవాడు. 

పరమగీతము 5:2 => నేను నిదిర్ంచితినేగాని నా మనసుస్ మేలుకొనియునన్ది నా సహోదరీ, నా 

పిర్యురాలా, నా పావురమా, నిషక్ళంకురాలా, ఆలంకిపుము నా తల మంచుకు తడిసినది నా 

వెండుర్కలు రాతిర్ కురియు చినుకులకు తడిసినవి. నాకు తలుపు తీయుమనుచు నాపిర్యుడు వాకిలి 

తటుట్చునాన్డు.  

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:3 => మీ అందరి నిమితత్ము ఎలల్పుప్డును దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంచుచునాన్ము. 

వచనము 21 

తరువాత యాకోబు నా దినములు సంపూరణ్మైనవి గనుక నేను నా భారయ్యొదద్కు పోవునటుల్ ఆమెను 

నాకిమమ్ని లాబాను నడుగగా 

మతత్యి 1:18 => యేసుకీర్సుత్ జననవిధమెటల్నగా, ఆయన తలిల్యైన మరియ యోసేపునకు 

పర్ధానము చేయబడిన తరువాత వారేకము కాకమునుపు ఆమె పరిశుదాధ్తమ్వలన గరభ్వతిగా ఉండెను. 

ఆదికాండము 29:18 => యాకోబు రాహేలును పేర్మించి నీ చినన్ కుమారెత్యైన రాహేలు కోసము 

నీకు ఏడు సంవతస్రములు కొలువు చేసెదననెను. 

ఆదికాండము 29:20 => యాకోబు రాహేలు కోసము ఏడు సంవతస్రములు కొలువు చేసెను. 

అయినను అతడు ఆమెను పేర్మించుటవలన అవి అతనికి కొదిద్ దినములుగా తోచెను. 

ఆదికాండము 31:41 => ఇదివరకు నీ యింటిలో ఇరువది యేండుల్ ఉంటిని. నీ యిదద్రి కుమారెత్ల 

నిమితత్ము పదునాలుగేండుల్ను, నీ మంద నిమితత్ము ఆరేండుల్ను నీకు కొలువు చేసితిని. అయినను నీవు 

నా జీతము పదిమారులు మారిచ్తివి. 
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ఆదికాండము 4:1 => ఆదాము తన భారయ్యైన హవవ్ను కూడినపుప్డు ఆమె గరభ్వతియై కయీనును 

కని యెహోవా దయవలన నేనొక మనుషుయ్ని సంపాదించుకొనాన్ననెను. 

ఆదికాండము 38:16 => ఆ మారగ్మున ఆమె దగగ్రకు బోయి, ఆమె తన కోడలని తెలియక నీతో 

పోయెదను రమమ్ని చెపెప్ను. అందుకామె నీవు నాతో వచిచ్నయెడల నాకేమి యిచెచ్దవని అడిగెను. 

నాయ్యాధిపతులు 15:1 => కొనిన్దినములైన తరువాత గోధుమల కోతకాలమున సమోస్ను మేకపిలల్ 

ఒకటి తీసికొని తన భారయ్ను చూడవచిచ్ అంతఃపురములోనునన్ నా భారయ్యొదద్కు నేను 

పోదుననుకొనగా 

ఆదికాండము 32:22 => ఆ రాతిర్ అతడు లేచి తన యిదద్రు భారయ్లను తన యిదద్రు దాసీలను తన 

పదకొండుమంది పిలల్లను తీసికొని యబోబ్కు రేవు దాటిపోయెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 22:13 => ఒకడు సతరీని పెండిల్చేసికొని ఆమెను కూడిన తరువాత ఆమెను 

ఒలల్క ఆమెమీద అవమానకిర్యలు మోపి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 22:24 => ఆ ఊరి గవినియొదద్కు వారిదద్రిని తీసికొనివచిచ్, ఆ చినన్ది 

ఊరిలో కేకలు వేయకయునన్ందున ఆమెను, తన పొరుగువాని భారయ్ను అవమానపరచినందున ఆ 

మనుషుయ్ని, రాళల్తో చావగొటట్వలెను. అటుల్ ఆ చెడుతనమును మీలోనుండి పరిహరించుదురు. 

నాయ్యాధిపతులు 14:8 => కొంతకాలమైన తరువాత అతడు ఆమెను తీసికొని వచుచ్టకు తిరిగి 

వెళుల్చుండగా, ఆ సింహపు కళేబరమును చూచుటకై ఆవైపు తిరిగినపుప్డు, సింహపు కళేబరములో 

తేనెటీగల గుంపును తేనెయు కనబడగా 

సామెతలు 18:22 => భారయ్ దొరికినవానికి మేలు దొరికెను అటిట్వాడు యెహోవావలన అనుగర్హము 

పొందినవాడు. 

వచనము 22 

లాబాను ఆ సథ్లములోనునన్ మనుషుయ్లనందరిని పోగుచేసి విందు చేయించి 

నాయ్యాధిపతులు 14:10 => అంతట అతని తండిర్ ఆ సతరీని చూడబోయినపుప్డు సమోస్ను 

విందుచేసెను. అచచ్టి పెండిల్కుమారులు అటుల్ చేయుట మరాయ్ద. 
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నాయ్యాధిపతులు 14:11 => వారు అతని చూచినపుప్డు అతనియొదద్ నుండుటకు ముపప్దిమంది 

సేన్హితులను తోడుకొనివచిచ్రి. 

నాయ్యాధిపతులు 14:12 => అపుప్డు సమోస్ను మీకిషట్మైనయెడల నేను మీ యెదుట ఒక విపుప్డు 

కథను వేసెదను; మీరు ఈ విందు జరుగు ఏడు దినములలోగా దాని భావమును నాకు తెలిపినయెడల 

నేను ముపప్ది సనన్పు నారబటట్లను ముపప్ది దుసుత్లను మీకిచెచ్దను. 

నాయ్యాధిపతులు 14:13 => మీరు దాని నాకు తెలుపలేక పోయినయెడల మీరు ముపప్ది సనన్పు 

నారబటట్లను ముపప్ది దుసుత్లను నాకియయ్వలెనని వారితో చెపప్గా వారు మేము ఒపుప్కొందుము, నీ 

విపుప్డు కథను వేయుమని అతనితో చెపిప్రి. 

నాయ్యాధిపతులు 14:14 => కాగా అతడు బలమైనదానిలోనుండి తీపి వచెచ్ను, తిను దానిలోనుండి 

తిండి వచెచ్ను అనెను. మూడు దినములలోగా వారు ఆ విపుప్డు కథ భావమును చెపప్లేకపోయిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 14:15 => ఏడవ దినమున వారు సమోస్ను భారయ్తో ఇటల్నిరి నీ పెనిమిటి ఆ 

విపుప్డు కథ భావమును మాకు తెలుపునటుల్ అతని లాలనచేయుము, లేనియెడల మేము అగిన్వేసి నినున్ 

నీ తండిర్ యింటివారిని కాలిచ్వేసెదము; మా ఆసిత్ని సావ్ధీనపరచుకొనుటకే మముమ్ను పిలిచితిరా? 

అనిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 14:16 => కాబటిట్ సమోస్ను భారయ్ అతని పాదములయొదద్ పడి యేడుచ్చు నీవు 

ననున్ దేవ్షించితివి గాని పేర్మింపలేదు. నీవు నా జనులకు ఒక విపుప్డు కథను వేసితివి, దాని నాకు 

తెలుపవైతివి అనగా అతడు నేను నా తలిదండుర్లకైనను దాని తెలుపలేదు, నీకు తెలుపుదునా? 

అనినపుప్డు ఆమె వారి విందు దినములు ఏడింటను అతనియొదద్ ఏడుచ్చువచెచ్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 14:17 => ఏడవ దినమున ఆమె అతని తొందరపెటిట్నందున అతడు ఆమెకు దాని 

తెలియజేయగా ఆమె తన జనులకు ఆ విపుప్డు కథను తెలిపెను. 

నాయ్యాధిపతులు 14:18 => ఏడవ దినమున సూరుయ్డు అసత్మింపక మునుపు ఆ ఊరివారు 

తేనెకంటె తీపియైనదేది? సింహముకంటె బలమైనదేది? అని అతనితో అనగా అతడు నా దూడతో 

దునన్కపోయినయెడల నా విపుప్డు కథను విపప్లేకయుందురని వారితో చెపెప్ను. 
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రూతు 4:10 => మరియు చనిపోయినవాని పేరట అతని సావ్సథ్య్మును సిథ్రపరచునటుల్ను, 

చనిపోయినవాని పేరు అతని సహోదరులలోనుండియు, అతని సథ్లము యొకక్ దావ్రమునుండియు 

కొటిట్వేయబడక యుండునటుల్ను, నేను మహోల్ను భారయ్యైన రూతను మోయాబీయురాలిని 

సంపాదించుకొని పెండిల్ చేసికొనుచునాన్ను. దీనికి మీరు ఈ దినమున సాకుష్లైయునాన్రని పెదద్లతోను 

పర్జలందరితోను చెపెప్ను. 

రూతు 4:11 => అందుకు పురదావ్రముననుండిన పర్జలందరును పెదద్లును మేము సాకుష్లము, 

యెహోవా నీ యింటికి వచిచ్న ఆ సతరీని ఇశార్యేలీయుల వంశమును వరిధ్లల్జేసిన రాహేలును పోలిన 

దానిగాను లేయాను పోలిన దానిగాను చేయును గాక; 

రూతు 4:12 => ఎఫార్తాలో నీవు కేష్మాభివృదిధ్ కలిగినవాడవై బేతెల్హేములో నీవు ఖాయ్తి నొందుదువు 

గాక; యెహోవా యీ యౌవనురాలివలన నీకు దయచేయు సంతానమును నీ కుటుంబమును తామారు 

యూదాకు కనిన పెరెసు కుటుంబమువలె నుండును గాక అనిరి. 

రూతు 4:13 => కాబటిట్ బోయజు రూతును పెండిల్ చేసికొని ఆమెయొదద్కు పోయినపుప్డు యెహోవా 

ఆమె గరభ్వతి యగునటుల్ అనుగర్హించెను గనుక ఆమె కుమారుని కనెను. 

మతత్యి 22:2 => పరలోకరాజయ్ము, తన కుమారునికి పెండిల్విందు చేసిన యొక రాజును 

పోలియునన్ది. 

మతత్యి 22:3 => ఆ పెండిల్విందుకు పిలువబడిన వారిని రపిప్ంచుటకు అతడు తన దాసులను 

పంపినపుప్డు వారు రానొలల్కపోయిరి. 

మతత్యి 22:4 => కాగా అతడు ఇదిగో నా విందు సిదధ్పరచియునాన్ను; ఎదుద్లును కొర్వివ్న 

పశువులును వధింపబడినవి; అంతయు సిదధ్ముగా ఉనన్ది; పెండిల్విందుకు రండని పిలువబడిన 

వారితో చెపుప్డని వేరే దాసులను పంపెను గాని 

మతత్యి 22:5 => వారు లక్షయ్ము చేయక, ఒకడు తన పొలమునకును మరియొకడు తన 

వరత్కమునకును వెళి ల్రి. 

మతత్యి 22:6 => తకిక్నవారు అతని దాసులను పటుట్కొని అవమానపరచి చంపిరి. 
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మతత్యి 22:7 => కాబటిట్ రాజు కోపపడి తన దండల్ను పంపి, ఆ నరహంతకులను సంహరించి, వారి 

పటట్ణము తగలబెటిట్ంచెను. 

మతత్యి 22:8 => అపుప్డతడు పెండిల్విందు సిదధ్ముగా ఉనన్ది గాని పిలువబడినవారు పాతుర్లు 

కారు. 

మతత్యి 22:9 => గనుక రాజమారగ్ములకు పోయి మీకు కనబడు వారినందరిని పెండిల్విందుకు 

పిలువుడని తన దాసులతో చెపెప్ను. 

మతత్యి 22:10 => ఆ దాసులు రాజమారగ్ములకు పోయి చెడ డ్వారినేమి మంచివారినేమి తమకు 

కనబడినవారినందరిని పోగుచేసిరి గనుక విందుకు వచిచ్నవారితో ఆ పెండిల్శాల నిండెను. 

మతత్యి 25:1 => పరలోకరాజయ్ము, తమ దివిటీలు పటుట్కొని పెండిల్కుమారుని ఎదురొక్నుటకు 

బయలుదేరిన పదిమంది కనయ్కలను పోలియునన్ది. 

మతత్యి 25:2 => వీరిలో అయిదుగురు బుదిధ్ లేనివారు, అయిదుగురు బుదిధ్ గలవారు. 

మతత్యి 25:3 => బుదిధ్ లేనివారు తమ దివిటీలు పటుట్కొని తమతోకూడ నూనె తీసికొనిపోలేదు. 

మతత్యి 25:4 => బుదిధ్ గలవారు తమ దివిటీలతోకూడ సిదె ద్లలో నూనె తీసికొనిపోయిరి. 

మతత్యి 25:5 => పెండిల్కుమారుడు ఆలసయ్ము చేయగా వారందరు కునికి నిదిర్ంచుచుండిరి. 

మతత్యి 25:6 => అరధ్రాతిర్వేళ ఇదిగో పెండిల్కుమారుడు, అతనిని ఎదురొక్న రండి అను కేక 

వినబడెను. 

మతత్యి 25:7 => అపుప్డు ఆ కనయ్కలందరు లేచి తమ దివిటీలను చకక్పరచిరి గాని 

మతత్యి 25:8 => బుదిధ్లేని ఆ కనయ్కలు మా దివిటీలు ఆరిపోవుచునన్వి గనుక మీ నూనెలో 

కొంచెము మాకియుయ్డని బుదిధ్గలవారినడిగిరి. 

మతత్యి 25:9 => అందుకు బుదిధ్గల కనయ్కలు మాకును మీకును ఇది చాలదేమో, మీరు 

అముమ్వారియొదద్కు పోయి కొనుకొక్నుడని చెపిప్రి. 

మతత్యి 25:10 => వారు కొనబోవుచుండగా పెండిల్కుమారుడు వచెచ్ను, అపుప్డు సిదధ్పడి 

యునన్వారు అతనితో కూడ పెండిల్విందుకు లోపలికిపోయిరి; 

యోహాను 2:1 => మూడవ దినమున గలిలయలోని కానా అను ఊరిలో ఒక వివాహము జరిగెను. 
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యోహాను 2:2 => యేసు తలిల్ అకక్డ ఉండెను; యేసును ఆయన శిషుయ్లును ఆ వివాహమునకు 

పిలువబడిరి. 

యోహాను 2:3 => దార్కాష్రసమైపోయినపుప్డు యేసు తలిల్ వారికి దార్కాష్రసము లేదని ఆయనతో 

చెపప్గా 

యోహాను 2:4 => యేసు ఆమెతో అమామ్, నాతో నీకేమి (పని)? నా సమయమింకను రాలేదనెను. 

యోహాను 2:5 => ఆయన తలిల్ పరిచారకులను చూచి ఆయన మీతో చెపుప్నది చేయుడనెను. 

యోహాను 2:6 => యూదుల శుదీధ్కరణాచారపర్కారము రెండేసి మూడేసి తూములు పటుట్ ఆరు 

రాతిబానలు అకక్డ ఉంచబడియుండెను. 

యోహాను 2:7 => యేసు--ఆ బానలు నీళల్తో నింపుడని వారితో చెపప్గా వారు వాటిని 

అంచులమటుట్కు నింపిరి. 

యోహాను 2:8 => అపుప్డాయన వారితో మీరిపుప్డు ముంచి, విందు పర్ధానియొదద్కు 

తీసికొనిపొండని చెపప్గా, వారు తీసికొనిపోయిరి. 

యోహాను 2:9 => ఆ దార్కాష్రసము ఎకక్డనుండి వచెచ్నో ఆ నీళుల్ ముంచి తీసికొనిపోయిన 

పరిచారకులకే తెలిసినదిగాని విందు పర్ధానికి తెలియకపోయెను గనుక దార్కాష్రసమైన ఆ నీళుల్ 

రుచిచూచినపుప్డు ఆ విందు పర్ధాని పెండిల్ కుమారుని పిలిచి 

యోహాను 2:10 => పర్తివాడును మొదట మంచి దార్కాష్రసమును పోసి, జనులు మతుత్గా ఉనన్పుప్డు 

జబుబ్రసము పోయును; నీవైతే ఇదివరకును మంచి దార్కాష్రసము ఉంచుకొని యునాన్వని అతనితో 

చెపెప్ను. 

పర్కటన 19:9 => మరియు అతడు నాతో ఈలాగు చెపెప్ను గొఱ ఱ్పిలల్ పెండిల్విందుకు పిలువబడిన 

వారు ధనుయ్లని వార్యుము; మరియు ఈ మాటలు దేవుని యథారథ్మైన మాటలని నాతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 21:8 => ఆ పిలల్వాడు పెరిగి పాలు విడిచెను. ఇసాస్కు పాలు విడిచిన దినమందు 

అబార్హాము గొపప్ విందు చేసెను. 

ఆదికాండము 29:28 => యాకోబు అలాగు చేసి ఆమె వారము సంపూరిత్యైన తరువాత అతడు తన 

కుమారెత్యైన రాహేలును అతనికి భారయ్గా ఇచెచ్ను. 

Page  of 2025 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

ఎసేత్రు 2:18 => అపుప్డు రాజు తన అధిపతులకందరికిని సేవకులకందరికిని ఎసేత్రు విషయమై 

యొక గొపప్ విందు చేయించి, సంసాథ్నములలో సెలవుదినము పర్కటించి రాజు సిథ్తికి తగినటుట్గా 

బహుమతులు ఇపిప్ంచెను. 

మారుక్ 2:19 => యేసు పెండిల్కుమారుడు తమతోకూడ ఉనన్ కాలమున పెండిల్ ఇంటివారు 

ఉపవాసము చేయదగునా? పెండిల్కుమారుడు తమతోకూడ ఉనన్ంతకాలము ఉపవాసము చేయదగదు 

గాని 

వచనము 23 

రాతిర్వేళ తన కుమారెత్యైన లేయాను అతనియొదద్కు తీసికొని పోగా యాకోబు ఆమెను కూడెను. 

ఆదికాండము 24:65 => మనలనెదురొక్నుటకు పొలములో నడుచుచునన్ ఆ మనుషుయ్డెవరని 

దాసుని నడుగగా అతడు ఇతడు నా యజమానుడని చెపెప్ను గనుక ఆమె ముసుకు వేసికొనెను.  

ఆదికాండము 38:14 => అపుప్డు షేలా పెదద్వాడైనపప్టికిని తాను అతనికియయ్బడకుండుట చూచి 

తన వైధవయ్వసత్రములను తీసివేసి, ముసుకువేసికొని శరీరమంతయు కపుప్కొని, తిమాన్తునకు పోవు 

మారగ్ములోనుండు ఏనాయిము దావ్రమున కూరుచ్ండగా 

ఆదికాండము 38:15 => యూదా ఆమెను చూచి, ఆమె తన ముఖము కపుప్కొనినందున వేశయ్ 

అనుకొని 

మీకా 7:5 => సేన్హితునియందు నమిమ్క యుంచవదుద్, ముఖయ్సేన్హితుని నముమ్కొనవదుద్, నీ 

కౌగిటిలో పండుకొనియునన్ దానియెదుట నీ పెదవుల దావ్రమునకు కాపుపెటుట్ము. 

ఆదికాండము 27:19 => అందుకు యాకోబు నేను ఏశావు అను నీ జేయ్షఠ్కుమారుడను, నీవు నాతో 

చెపిప్న పర్కారము చేసియునాన్ను. నీవు ననున్ దీవించుటకై దయచేసి లేచి కూరుచ్ండి, నేను వేటాడి 

తెచిచ్నదానిని తినుమనెను 

దివ్తీయోపదేశకాండము 22:13 => ఒకడు సతరీని పెండిల్చేసికొని ఆమెను కూడిన తరువాత ఆమెను 

ఒలల్క ఆమెమీద అవమానకిర్యలు మోపి 

Page  of 2026 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

1 సమూయేలు 1:2 => వీరిలో ఒకదాని పేరు హనాన్ రెండవదాని పేరు పెనినాన్. పెనినాన్కు పిలల్లు 

కలిగిరి గాని హనాన్కు పిలల్లు లేకపోయిరి. 

వచనము 24 

మరియు లాబాను తన దాసియైన జిలాప్ను తన కుమారెత్యైన లేయాకు దాసిగా ఇచెచ్ను. 

ఆదికాండము 16:1 => అబార్ము భారయ్యైన శారయి అతనికి పిలల్లు కనలేదు. ఆమెకు హాగరు అను 

ఐగుపీత్యురాలైన దాసి యుండెను. 

ఆదికాండము 24:59 => కాబటిట్ వారు తమ సహోదరియైన రిబాక్ను ఆమె దాదిని అబార్హాము 

సేవకుని అతనితో వచిచ్న మనుషుయ్లను సాగనంపినపుప్డు 

ఆదికాండము 30:9 => లేయా తనకు కానుపు ఉడుగుట చూచి తన దాసియైన జిలాప్ను తీసికొని 

యాకోబునకు ఆమెను భారయ్గా ఇచెచ్ను. 

ఆదికాండము 30:10 => లేయా దాసియైన జిలాప్ యాకోబునకు కుమారుని కనగా 

ఆదికాండము 30:11 => లేయా ఇది అదృషట్మేగదా అనుకొని అతనికి గాదు అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 30:12 => లేయా దాసియైన జిలాప్ యాకోబునకు రెండవ కుమారుని కనగా 

ఆదికాండము 46:18 => లాబాను తన కుమారెత్యైన లేయాకిచిచ్న జిలాప్ కుమారులు వీరే. ఆమె 

యీ పదునారు మందిని యాకోబునకు కనెను. 

ఆదికాండము 29:29 => మరియు లాబాను తన దాసియగు బిలాహ్ను తన కుమారెత్యైన రాహేలుకు 

దాసిగా ఇచెచ్ను.  

ఆదికాండము 31:14 => అందుకు రాహేలును లేయాయు యింక మా తండిర్ యింట మాకు 

పాలుపంపులెకక్డివి? అతడు మముమ్ను అనుయ్లుగా చూచుట లేదా? 

వచనము 25 

ఉదయమందు ఆమెను లేయా అని యెరిగి అతడు లాబానుతో నీవు నాకు చేసిన పని యేమిటి? 

రాహేలు కోసమే గదా నీకు కొలువు చేసితిని? ఎందుకు ననున్ మోసపుచిచ్తివనెను. 
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1 కొరిందీయులకు 3:13 => వాని వాని పని కనబడును, ఆ దినము దానిని తేటపరచును, అది 

అగిన్చేత బయలుపరచబడును. మరియు వాని వాని పని యెటిట్దో దానిని అగిన్యే పరీకిష్ంచును. 

ఆదికాండము 27:35 => అతడు నీ సహోదరుడు కపటోపాయముతో వచిచ్ నీకు రావలసిన దీవెన 

తీసికొనిపోయెను. 

ఆదికాండము 27:36 => ఏశావు యాకోబు అను పేరు అతనికి సరిగానే చెలిల్నది; అతడు ననున్ ఈ 

రెండు మారులు మోసపుచెచ్ను. నా జేయ్షఠ్తవ్ము తీసికొనెను, ఇదిగో ఇపుప్డు వచిచ్ నాకు రావలసిన 

దీవెనను తీసికొనెనని చెపిప్ నాకొరకు మరి యే దీవెనయు మిగిలిచ్యుంచలేదా అని అడిగెను. 

నాయ్యాధిపతులు 1:7 => అపుప్డు అదోనీబెజెకుతమ కాళుల్చేతుల బొటట్నవేర్ళుల్ కోయబడిన 

డెబబ్దిమంది రాజులు నా భోజనపు బలల్కిర్ంద ముకక్లు ఏరుకొనుచుండిరి. నేను చేసినటే ల్ దేవుడు నాకు 

పర్తిఫలమిచెచ్ననెను. వారు యెరూషలేమునకు అతని తోడుకొనిరాగా అతడు అకక్డ చనిపోయెను. 

సామెతలు 11:31 => నీతిమంతులు భూమిమీద పర్తిఫలము పొందుదురు భకిత్హీనులును 

పాపులును మరి నిశచ్యముగా పర్తిఫలము పొందుదురు గదా? 

మతత్యి 7:2 => మీరు తీరుచ్ తీరుప్ చొపుప్ననే మిముమ్నుగూరిచ్యు తీరుప్ తీరచ్బడును, మీరు 

కొలుచు కొలత చొపుప్ననే మీకును కొలువబడును. 

మతత్యి 7:12 => కావున మనుషుయ్లు మీకు ఏమి చేయవలెనని మీరు కోరుదురో ఆలాగుననే 

మీరును వారికి చేయుడి. ఇది ధరమ్శాసత్రమును పర్వకత్ల ఉపదేశమునై యునన్ది. 

యోహాను 21:17 => మూడవసారి ఆయన యోహాను కుమారుడవైన సీమోనూ, ననున్ 

పేర్మించుచునాన్వా? అని అతనిని అడిగెను. ననున్ పేర్మించుచునాన్వా అని మూడవసారి తనున్ 

అడిగినందుకు పేతురు వయ్సనపడి పర్భువా, నీవు సమసత్ము ఎరిగినవాడవు, నినున్ పేర్మించుచునాన్నని 

నీవే యెరుగుదువని ఆయనతో చెపెప్ను. 

పర్కటన 3:19 => నేను పేర్మించువారినందరిని గదిద్ంచి శికిష్ంచుచునాన్ను గనుక నీవు ఆసకిత్ కలిగి 

మారుమనసుస్ పొందుము. 

ఆదికాండము 29:16 => లాబాను కిదద్రు కుమారెత్లుండిరి. వారిలో పెదద్దాని పేరు లేయా; చినన్దాని 

పేరు రాహేలు. 
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యెహోషువ 9:22 => మరియు యెహోషువ వారిని పిలిపించి యిటల్నెను మీరు మా మధయ్ను 

నివసించువారై యుండియు మేము మీకు బహు దూరముగా నునన్వారమని చెపిప్ మముమ్ నేల 

మోసపుచిచ్తిరి? 

వచనము 26 

అందుకు లాబాను పెదద్దానికంటె ముందుగా చినన్దానినిచుచ్ట మాదేశ మరాయ్దకాదు. 

ఆదికాండము 48:18 => నా తండీర్ అటుల్ కాదు; ఇతడే పెదద్వాడు, నీ కుడిచెయియ్ యితని తలమీద 

పెటుట్మని చెపెప్ను. 

1 తిమోతి 6:10 => ఎందుకనగా ధనాపేక్ష సమసత్మైన కీడులకు మూలము; కొందరు దానిని 

ఆశించి విశావ్సము నుండి తొలగిపోయి నానాబాధలతో తముమ్ను తామే పొడుచుకొనిరి. 

వచనము 27 

ఈమె యొకక్ వారము సంపూరణ్ము చేయుము; నీవిక యేడు సంవతస్రములు నాకు కొలువు 

చేసినయెడల అందుకై ఆమెను కూడ నీకిచెచ్దమని చెపప్గా 

ఆదికాండము 2:2 => దేవుడు తాను చేసిన తన పని యేడవదినములోగా సంపూరిత్చేసి, తాను చేసిన 

తన పని యంతటినుండి యేడవ దినమున విశర్మించెను. 

ఆదికాండము 2:3 => కాబటిట్ దేవుడు ఆ యేడవ దినమును ఆశీరవ్దించి పరిశుదధ్పరచెను; 

ఏలయనగా దానిలో దేవుడు తాను చేసినటిట్యు, సృజించినటిట్యు తన పని అంతటినుండి 

విశర్మించెను. 

ఆదికాండము 8:10 => అతడు మరి యేడు దినములు తాళి మరల ఆ నలల్ పావురమును 

ఓడలోనుండి వెలుపలికి విడిచెను. 

ఆదికాండము 8:11 => సాయంకాలమున అది అతనియొదద్కు వచిచ్నపుప్డు తుర్ంచబడిన ఓలీవచెటుట్ 

ఆకు దాని నోటనుండెను గనుక నీళుల్ భూమిమీదనుండి తగిగ్పోయెనని నోవహునకు తెలిసెను. 
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ఆదికాండము 8:12 => అతడింక మరి యేడు దినములు తాళి ఆ పావురమును వెలుపలికి విడిచెను. 

ఆ తరువాత అది అతనియొదద్కు తిరిగి రాలేదు. 

లేవీయకాండము 18:18 => నీ భారయ్ బర్దికియుండగా ఆమెను పీడించుటకు ఆమె సహోదరి 

మానాచాఛ్దనమును తీయుటకు ఈమెను ఆమెతో పెండిల్ చేసికొనకూడదు. 

నాయ్యాధిపతులు 14:10 => అంతట అతని తండిర్ ఆ సతరీని చూడబోయినపుప్డు సమోస్ను 

విందుచేసెను. అచచ్టి పెండిల్కుమారులు అటుల్ చేయుట మరాయ్ద. 

నాయ్యాధిపతులు 14:12 => అపుప్డు సమోస్ను మీకిషట్మైనయెడల నేను మీ యెదుట ఒక విపుప్డు 

కథను వేసెదను; మీరు ఈ విందు జరుగు ఏడు దినములలోగా దాని భావమును నాకు తెలిపినయెడల 

నేను ముపప్ది సనన్పు నారబటట్లను ముపప్ది దుసుత్లను మీకిచెచ్దను. 

మలాకీ 2:15 => కొంచెముగానైనను దైవాతమ్నొందినవారిలో ఎవరును ఈలాగున చేయలేదు; ఒకడు 

చేసినను ఏమి జరిగెను? దేవునిచేత సంతతి నొందవలెనని అతడు యతన్ము చేసెను గదా; కాగా 

మిముమ్ను మీరే జాగర్తత్ చేసికొని, యౌవనమున పెండిల్ చేసికొనిన మీ భారయ్ల విషయములో 

విశావ్సఘాతకులుగా ఉండకుడి. 

1 తిమోతి 6:10 => ఎందుకనగా ధనాపేక్ష సమసత్మైన కీడులకు మూలము; కొందరు దానిని 

ఆశించి విశావ్సము నుండి తొలగిపోయి నానాబాధలతో తముమ్ను తామే పొడుచుకొనిరి. 

ఆదికాండము 29:20 => యాకోబు రాహేలు కోసము ఏడు సంవతస్రములు కొలువు చేసెను. 

అయినను అతడు ఆమెను పేర్మించుటవలన అవి అతనికి కొదిద్ దినములుగా తోచెను. 

ఆదికాండము 7:4 => ఎందుకనగా ఇంకను ఏడు దినములకు నేను నలుబది పగళుల్ను నలుబది 

రాతుర్లును భూమిమీద వరష్ము కురిపించి, నేను చేసిన సమసత్ జీవరాసులను భూమిమీద ఉండకుండ 

తుడిచివేయుదునని నోవహుతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 31:15 => అతడు మముమ్ను అమిమ్వేసి, మాకు రావలసిన దర్వయ్మును బొతుత్గా 

తినివేసెను. 

రూతు 4:10 => మరియు చనిపోయినవాని పేరట అతని సావ్సథ్య్మును సిథ్రపరచునటుల్ను, 

చనిపోయినవాని పేరు అతని సహోదరులలోనుండియు, అతని సథ్లము యొకక్ దావ్రమునుండియు 
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కొటిట్వేయబడక యుండునటుల్ను, నేను మహోల్ను భారయ్యైన రూతను మోయాబీయురాలిని 

సంపాదించుకొని పెండిల్ చేసికొనుచునాన్ను. దీనికి మీరు ఈ దినమున సాకుష్లైయునాన్రని పెదద్లతోను 

పర్జలందరితోను చెపెప్ను. 

వచనము 28 

యాకోబు అలాగు చేసి ఆమె వారము సంపూరిత్యైన తరువాత అతడు తన కుమారెత్యైన రాహేలును 

అతనికి భారయ్గా ఇచెచ్ను. 

ఆదికాండము 29:22 => లాబాను ఆ సథ్లములోనునన్ మనుషుయ్లనందరిని పోగుచేసి విందు 

చేయించి 

ఆదికాండము 7:4 => ఎందుకనగా ఇంకను ఏడు దినములకు నేను నలుబది పగళుల్ను నలుబది 

రాతుర్లును భూమిమీద వరష్ము కురిపించి, నేను చేసిన సమసత్ జీవరాసులను భూమిమీద ఉండకుండ 

తుడిచివేయుదునని నోవహుతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 44:27 => అందుకు తమ దాసుడైన నా తండిర్ నాభారయ్ నాకిదద్రిని కనెనని 

మీరెరుగుదురు. 

లేవీయకాండము 18:18 => నీ భారయ్ బర్దికియుండగా ఆమెను పీడించుటకు ఆమె సహోదరి 

మానాచాఛ్దనమును తీయుటకు ఈమెను ఆమెతో పెండిల్ చేసికొనకూడదు. 

నాయ్యాధిపతులు 14:12 => అపుప్డు సమోస్ను మీకిషట్మైనయెడల నేను మీ యెదుట ఒక విపుప్డు 

కథను వేసెదను; మీరు ఈ విందు జరుగు ఏడు దినములలోగా దాని భావమును నాకు తెలిపినయెడల 

నేను ముపప్ది సనన్పు నారబటట్లను ముపప్ది దుసుత్లను మీకిచెచ్దను. 

సామెతలు 18:22 => భారయ్ దొరికినవానికి మేలు దొరికెను అటిట్వాడు యెహోవావలన అనుగర్హము 

పొందినవాడు. 

వచనము 29 

మరియు లాబాను తన దాసియగు బిలాహ్ను తన కుమారెత్యైన రాహేలుకు దాసిగా ఇచెచ్ను.  
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ఆదికాండము 29:24 => మరియు లాబాను తన దాసియైన జిలాప్ను తన కుమారెత్యైన లేయాకు 

దాసిగా ఇచెచ్ను. 

ఆదికాండము 30:3 => అందుకామె నా దాసియైన బిలాహ్ ఉనన్ది గదా; ఆమెతో పొముమ్; ఆమె నా 

కొరకు పిలల్లను కనును; ఆలాగున ఆమెవలన నాకును పిలల్లు కలుగుదురని చెపిప్ 

ఆదికాండము 30:4 => తన దాసియైన బిలాహ్ను అతనికి భారయ్గా ఇచెచ్ను. యాకోబు ఆమెతో పోగా 

ఆదికాండము 30:5 => బిలాహ్ గరభ్వతియై యాకోబునకు కుమారుని కనెను. 

ఆదికాండము 30:6 => అపుప్డు రాహేలు దేవుడు నాకు తీరుప్తీరెచ్ను; ఆయన నా మొరను విని 

నాకు కుమారుని దయచేసెననుకొని అతనికి దాను అని పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 30:7 => రాహేలు దాసియైన బిలాహ్ తిరిగి గరభ్వతియై యాకోబుకు రెండవ కుమారుని 

కనెను. 

ఆదికాండము 30:8 => అపుప్డు రాహేలు దేవుని కృప విషయమై నా అకక్తో పోరాడి 

గెలిచితిననుకొని అతనికి నఫాత్లి అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 35:22 => ఇశార్యేలు ఆ దేశములో నివసించుచునన్పుప్డు రూబేను వెళి ల్ తన తండిర్ 

ఉపపతిన్యైన బిలాహ్తో శయనించెను; ఆ సంగతి ఇశార్యేలునకు వినబడెను. 

ఆదికాండము 35:25 => రాహేలు దాసియైన బిలాహ్ కుమారులు దాను, నఫాత్లి. 

ఆదికాండము 37:2 => యాకోబు వంశావళి యిది. యోసేపు పదునేడేండల్వాడై తన సహోదరులతో 

కూడ మందను మేపుచుండెను. అతడు చినన్వాడై తన తండిర్ భారయ్లైన బిలాహ్ కుమారులయొదద్ను జిలాప్ 

కుమారులయొదద్ను ఉండెను. అపుప్డు యోసేపు వారి చెడుతనమునుగూరిచ్న సమాచారము వారి 

తండిర్యొదద్కు తెచుచ్చుండువాడు. 

ఆదికాండము 31:14 => అందుకు రాహేలును లేయాయు యింక మా తండిర్ యింట మాకు 

పాలుపంపులెకక్డివి? అతడు మముమ్ను అనుయ్లుగా చూచుట లేదా? 

ఆదికాండము 46:25 => లాబాను తన కుమారెత్యైన రాహేలునకు ఇచిచ్న బిలాహ్ కుమారులు వీరే. 

ఆమె వారిని యాకోబునకు కనెను. వారందరు ఏడుగురు. 
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వచనము 30 

యాకోబు రాహేలును కూడెను, మరియు అతడు లేయాకంటె రాహేలును బహుగా పేర్మించి అతనికి 

మరియేడేండుల్ కొలువు చేసెను. 

ఆదికాండము 29:20 => యాకోబు రాహేలు కోసము ఏడు సంవతస్రములు కొలువు చేసెను. 

అయినను అతడు ఆమెను పేర్మించుటవలన అవి అతనికి కొదిద్ దినములుగా తోచెను. 

ఆదికాండము 29:31 => లేయా దేవ్షింపబడుట యెహోవా చూచి ఆమె గరభ్ము తెరిచెను, రాహేలు 

గొడార్లై యుండెను. 

ఆదికాండము 44:20 => అందుకు మేము మాకు ముసలివాడైన తండిర్యు అతని ముసలితనమున 

పుటిట్న యొక చినన్వాడును ఉనాన్రు; వాని సహోదరుడు చనిపోయెను, వాని తలిల్కి వాడొకక్డే 

మిగిలియునాన్డు, వాని తండిర్ వానిని పేర్మించుచునాన్డని చెపిప్తిమి 

ఆదికాండము 44:27 => అందుకు తమ దాసుడైన నా తండిర్ నాభారయ్ నాకిదద్రిని కనెనని 

మీరెరుగుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:15 => పేర్మింపబడున దొకతెయు దేవ్షింపబడున దొకతెయు ఇదద్రు 

భారయ్లు ఒక పురుషునికి కలిగియుండి, పేర్మింపబడినదియు దేవ్షింపబడినదియు వానివలన బిడ డ్లు 

కని 

మతత్యి 6:24 => ఎవడును ఇదద్రు యజమానులకు దాసుడుగా నుండనేరడు; అతడు ఒకని దేవ్షించి 

యొకని పేర్మించును; లేదా యొకని పక్షముగానుండి యొకని తృణీకరించును. మీరు దేవునికిని 

సిరికిని దాసులుగా నుండనేరరు. 

మతత్యి 10:37 => తండిర్నైనను తలిల్నైనను నా కంటె ఎకుక్వగా పేర్మించువాడు నాకు 

పాతుర్డుకాడు; కుమారునినైనను కుమారెత్నైనను నాకంటె ఎకుక్వగా పేర్మించువాడు నాకు పాతుర్డు 

కాడు; 

లూకా 14:26 => ఎవడైనను నాయొదద్కు వచిచ్ తన తండిర్ని తలిల్ని భారయ్ను పిలల్లను 

అనన్దముమ్లను అకక్చెలెల్ండర్ను తన పార్ణమును సహా దేవ్షింపకుంటే వాడు నా శిషుయ్డు కానేరడు. 
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యోహాను 12:25 => తన పార్ణమును పేర్మించువాడు దానిని పోగొటుట్కొనును, ఈ లోకములో తన 

పార్ణమును దేవ్షించువాడు నితయ్జీవము కొరకు దానిని కాపాడుకొనునని మీతో నిశచ్యముగా 

చెపుప్చునాన్ను. 

ఆదికాండము 29:18 => యాకోబు రాహేలును పేర్మించి నీ చినన్ కుమారెత్యైన రాహేలు కోసము 

నీకు ఏడు సంవతస్రములు కొలువు చేసెదననెను. 

ఆదికాండము 30:25 => రాహేలు యోసేపును కనిన తరువాత యాకోబు లాబానుతో ననున్ 

పంపివేయుము; నా చోటికిని నా దేశమునకును వెళె ల్దను. 

ఆదికాండము 30:26 => నా భారయ్లను నా పిలల్లను నా కపప్గించుము; అపుప్డు నేను వెళె ల్దను; 

వారి కోసము నీకు కొలువుచేసితిని; నేను నీకు కొలువు చేసిన విధమును నీ వెరుగుదువుగదా అని 

చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 31:15 => అతడు మముమ్ను అమిమ్వేసి, మాకు రావలసిన దర్వయ్మును బొతుత్గా 

తినివేసెను. 

ఆదికాండము 31:41 => ఇదివరకు నీ యింటిలో ఇరువది యేండుల్ ఉంటిని. నీ యిదద్రి కుమారెత్ల 

నిమితత్ము పదునాలుగేండుల్ను, నీ మంద నిమితత్ము ఆరేండుల్ను నీకు కొలువు చేసితిని. అయినను నీవు 

నా జీతము పదిమారులు మారిచ్తివి. 

1 సమూయేలు 18:17 => సౌలు నా చెయియ్ వానిమీద పడకూడదు, ఫిలిషీత్యుల చెయియ్ వానిమీద 

పడును గాక అనుకొని దావీదూ, నా పెదద్ కుమారెత్యైన మేరబును నీకితుత్ను; నీవు నా పటల్ 

యుదధ్శాలివై యుండి యెహోవా యుదధ్ములను జరిగింపవలెననెను. 

1 సమూయేలు 18:18 => అందుకు దావీదు రాజునకు అలుల్డనగుటకు నేనెంతటివాడను? నా 

సిథ్తియైనను ఇశార్యేలులో నా తండిర్ కుటుంబమైనను ఏపాటివని సౌలుతో అనెను. 

1 సమూయేలు 18:19 => అయితే సౌలు కుమారెత్యైన మేరబును దావీదునకు ఇయయ్వలసి 

యుండగా సౌలు ఆమెను మెహోలతీయుడైన అదీర్యేలుకిచిచ్ పెండిల్ చేసెను. 

1 సమూయేలు 18:20 => అయితే తన కుమారెత్యైన మీకాలు దావీదు మీద పేర్మ గలిగియుండగా 

సౌలు విని సంతోషించి, 
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1 సమూయేలు 18:21 => ఆమె అతనికి ఉరిగానుండునటుల్ను ఫిలిషీత్యుల చెయియ్ అతనిమీద 

నుండునటుల్ను నేను ఆమెను అతనికి ఇతుత్ననుకొని ఇపుప్డు నీవు మరి యొకదానిచేత నాకు 

అలుల్డవగుదువని దావీదుతో చెపిప్ 

1 సమూయేలు 18:22 => తన సేవకులను పిలిపించి మీరు దావీదుతో రహసయ్ముగా మాటలాడి 

రాజు నీయందు ఇషట్ము గలిగియునాన్డు, అతని సేవకులందరును నీయెడల సేన్హముగా నునాన్రు, 

కాబటిట్ నీవు రాజునకు అలుల్డవు కావలెనని చెపప్వలెనని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 18:23 => సౌలు సేవకులు ఆ మాటలనుబటిట్ దావీదుతో సంభాషింపగా దావీదు 

నేను దరిదుర్డనై యెనిన్క లేనివాడనై యుండగా రాజునకు అలుల్డనగుట సవ్లప్ విషయమని మీకు 

తోచునా? అని వారితో అనగా 

1 సమూయేలు 18:24 => సౌలు సేవకులు దావీదు పలికిన మాటలు అతనికి తెలియజేసిరి. 

1 సమూయేలు 18:25 => అందుకు సౌలు ఫిలిషీత్యులచేత దావీదును పడగొటట్వలెననన్ తాతప్రయ్ము 

గలవాడై రాజు ఓలిని కోరక రాజు శతుర్వులమీద పగతీరుచ్కొనవలెనని ఫిలిషీత్యుల నూరు ముందోళుల్ 

కోరుచునాన్డని దావీదుతో చెపుప్డనెను. 

1 సమూయేలు 18:26 => సౌలు సేవకులు ఆ మాటలు దావీదునకు తెలియజేయగా తాను 

రాజునకు అలుల్డు కావలెననన్ కోరిక గలవాడై 

1 సమూయేలు 18:27 => గడువు దాటకమునుపే లేచి తనవారితో పోయి ఫిలిషీత్యులలో 

రెండువందల మందిని హతముచేసి వారి ముందోళుల్ తీసికొనివచిచ్ రాజునకు అలుల్డగుటకై కావలసిన 

లెకక్ పూరిత్చేసి అపప్గింపగా సౌలు తన కుమారెత్యైన మీకాలును అతనికిచిచ్ పెండిల్చేసెను. 

హోషేయ 12:12 => యాకోబు తపిప్ంచుకొని సిరియా దేశములోనికి పోయెను, భారయ్ కావలెనని 

ఇశార్యేలు కొలువు చేసెను, భారయ్ కావలెనని అతడు గొఱ ఱ్లు కాచెను. 

ఆదికాండము 33:2 => అపుప్డతడు తన పిలల్లను లేయా రాహేలులకును ఇదద్రు దాసీలకును పంచి 

అపప్గించెను. అతడు ముందర దాసీలను, వారి పిలల్లను వారి వెనుక లేయాను ఆమె పిలల్లను ఆ 

వెనుక రాహేలును, యోసేపును ఉంచి 
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1 సమూయేలు 1:5 => హనాన్ తనకు పిర్యముగా నునన్ందున ఆమెకు రెండుపాళుల్ ఇచుచ్చు 

వచెచ్ను. యెహోవా ఆమెకు సంతులేకుండచేసెను. 

మలాకీ 1:3 => ఏశావును దేవ్షించి అతని పరవ్తములను పాడుచేసి అతని సావ్సథ్య్మును 

అరణయ్మందునన్ నకక్లపాలు చేసితిని. 

వచనము 31 

లేయా దేవ్షింపబడుట యెహోవా చూచి ఆమె గరభ్ము తెరిచెను, రాహేలు గొడార్లై యుండెను. 

నిరగ్మకాండము 3:7 => మరియు యెహోవా యిటల్నెను నేను ఐగుపుత్లోనునన్ నా పర్జల బాధను 

నిశచ్యముగా చూచితిని, పనులలో తముమ్ను కషట్పెటుట్వారినిబటిట్ వారు పెటిట్న మొరను వింటిని, వారి 

దుఃఖములు నాకు తెలిసేయునన్వి. 

ఆదికాండము 29:30 => యాకోబు రాహేలును కూడెను, మరియు అతడు లేయాకంటె రాహేలును 

బహుగా పేర్మించి అతనికి మరియేడేండుల్ కొలువు చేసెను. 

ఆదికాండము 27:41 => తన తండిర్ యాకోబుకిచిచ్న దీవెన నిమితత్ము ఏశావు అతనిమీద 

పగపటెట్ను. మరియు ఏశావు నా తండిర్నిగూరిచ్న దుఃఖదినములు సమీపముగా నునన్వి; అపుప్డు నా 

తముమ్డైన యాకోబును చంపెదననుకొనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:15 => పేర్మింపబడున దొకతెయు దేవ్షింపబడున దొకతెయు ఇదద్రు 

భారయ్లు ఒక పురుషునికి కలిగియుండి, పేర్మింపబడినదియు దేవ్షింపబడినదియు వానివలన బిడ డ్లు 

కని 

మలాకీ 1:3 => ఏశావును దేవ్షించి అతని పరవ్తములను పాడుచేసి అతని సావ్సథ్య్మును 

అరణయ్మందునన్ నకక్లపాలు చేసితిని. 

మతత్యి 6:24 => ఎవడును ఇదద్రు యజమానులకు దాసుడుగా నుండనేరడు; అతడు ఒకని దేవ్షించి 

యొకని పేర్మించును; లేదా యొకని పక్షముగానుండి యొకని తృణీకరించును. మీరు దేవునికిని 

సిరికిని దాసులుగా నుండనేరరు. 
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మతత్యి 10:37 => తండిర్నైనను తలిల్నైనను నా కంటె ఎకుక్వగా పేర్మించువాడు నాకు 

పాతుర్డుకాడు; కుమారునినైనను కుమారెత్నైనను నాకంటె ఎకుక్వగా పేర్మించువాడు నాకు పాతుర్డు 

కాడు; 

లూకా 14:26 => ఎవడైనను నాయొదద్కు వచిచ్ తన తండిర్ని తలిల్ని భారయ్ను పిలల్లను 

అనన్దముమ్లను అకక్చెలెల్ండర్ను తన పార్ణమును సహా దేవ్షింపకుంటే వాడు నా శిషుయ్డు కానేరడు. 

యోహాను 12:25 => తన పార్ణమును పేర్మించువాడు దానిని పోగొటుట్కొనును, ఈ లోకములో తన 

పార్ణమును దేవ్షించువాడు నితయ్జీవము కొరకు దానిని కాపాడుకొనునని మీతో నిశచ్యముగా 

చెపుప్చునాన్ను. 

ఆదికాండము 16:1 => అబార్ము భారయ్యైన శారయి అతనికి పిలల్లు కనలేదు. ఆమెకు హాగరు అను 

ఐగుపీత్యురాలైన దాసి యుండెను. 

ఆదికాండము 20:18 => ఏలయనగా అబార్హాము భారయ్యైన శారానుబటిట్ దేవుడు అబీమెలెకు 

ఇంటిలో పర్తి గరభ్మును మూసియుండెను. 

ఆదికాండము 21:1 => యెహోవా తాను చెపిప్న పర్కారము శారాను దరిశ్ంచెను. యెహోవా 

తానిచిచ్న మాటచొపుప్న శారానుగూరిచ్ చేసెను. 

ఆదికాండము 21:2 => ఎటల్నగా దేవుడు అబార్హాముతో చెపిప్న నిరణ్య కాలములో శారా 

గరభ్వతియై అతని ముసలితనమందు అతనికి కుమారుని కనెను.  

ఆదికాండము 25:21 => ఇసాస్కు భారయ్ గొడార్లు గనుక అతడు ఆమె విషయమై యెహోవాను 

వేడుకొనెను. యెహోవా అతని పార్రథ్న వినెను గనుక అతని భారయ్యైన రిబాక్ గరభ్వతి ఆయెను. 

ఆదికాండము 30:1 => రాహేలు తాను యాకోబునకు పిలల్లు కనక పోవుట చూచి తన అకక్యందు 

అసూయపడి యాకోబుతో నాకు గరభ్ఫలము నిముమ్; లేనియెడల నేను చచెచ్దననెను. 

ఆదికాండము 30:2 => యాకోబు కోపము రాహేలుమీద రగులుకొనగా అతడు నేను నీకు 

గరభ్ఫలమును ఇయయ్కపోయిన దేవునికి పర్తిగా నునాన్నా అనెను. 

ఆదికాండము 30:22 => దేవుడు రాహేలును జాఞ్పకము చేసికొని ఆమె మనవి విని ఆమె గరభ్ము 

తెరిచెను. 
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నాయ్యాధిపతులు 13:2 => ఆ కాలమున దాను వంశసుథ్డును జొరాయ్పటట్ణసుథ్డు నైన మానోహ అను 

నొకడుండెను. అతని భారయ్ గొడార్లై కానుపు లేకయుండెను. 

నాయ్యాధిపతులు 13:3 => యెహోవా దూత ఆసతరీకి పర్తయ్క్షమై ఇదిగో నీవు గొడార్లవు, నీకు కానుపు 

లేకపోయెను; అయితే నీవు గరభ్వతివై కుమారుని కందువు. 

1 సమూయేలు 1:5 => హనాన్ తనకు పిర్యముగా నునన్ందున ఆమెకు రెండుపాళుల్ ఇచుచ్చు 

వచెచ్ను. యెహోవా ఆమెకు సంతులేకుండచేసెను. 

1 సమూయేలు 1:20 => గనుక హనాన్ గరభ్ము ధరించి దినములు నిండినపుప్డు ఒక కుమారుని 

కని నేను యెహోవాకు మొర్కుక్కొని వీనిని అడిగితిననుకొని వానికి సమూయేలను పేరు పెటెట్ను. 

1 సమూయేలు 1:27 => ఈ బిడ డ్ను దయచేయుమని యెహోవాతో నేను చేసిన మనవిని ఆయన 

నాకనుగర్హించెను. 

1 సమూయేలు 2:21 => యెహోవా హనాన్ను దరిశ్ంపగా ఆమె గరభ్వతియై ముగుగ్రు కుమాళల్ను 

ఇదద్రు కుమారెత్లను కనెను. అయితే బాలుడగు సమూయేలు యెహోవా సనిన్ధిని ఉండి 

యెదుగుచుండెను. 

కీరత్నలు 127:3 => కుమారులు యెహోవా అనుగర్హించు సావ్సథ్య్ము గరభ్ఫలము ఆయన యిచుచ్ 

బహుమానమే 

లూకా 1:7 => ఎలీసబెతు గొడార్లైనందున వారికి పిలల్లు లేకపోయిరి; మరియు వారిదద్రు బహు 

కాలము గడచిన (వృదుధ్లైరి.) 

ఆదికాండము 11:30 => శారయి గొడార్లై యుండెను. ఆమెకు సంతానము లేదు. 

ఆదికాండము 20:17 => అబార్హాము దేవుని పార్రిథ్ంపగా దేవుడు అబీమెలెకును అతని భారయ్ను 

అతని దాసీలను బాగుచేసెను; వారు పిలల్లు కనిరి. 

ఆదికాండము 30:23 => అపుప్డామె గరభ్వతియై కుమారుని కనిదేవుడు నా నింద 

తొలగించెననుకొనెను. 

ఆదికాండము 35:22 => ఇశార్యేలు ఆ దేశములో నివసించుచునన్పుప్డు రూబేను వెళి ల్ తన తండిర్ 

ఉపపతిన్యైన బిలాహ్తో శయనించెను; ఆ సంగతి ఇశార్యేలునకు వినబడెను. 
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నిరగ్మకాండము 1:1 => ఐగుపుత్లోనికి యాకోబుతో వచిచ్న ఇశార్యేలీయుల పేరులు ఏవనగా, 

రూబేను షిమోయ్ను లేవి యూదా ఇశాశ్ఖారు జెబూలూను బెనాయ్మీను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 22:13 => ఒకడు సతరీని పెండిల్చేసికొని ఆమెను కూడిన తరువాత ఆమెను 

ఒలల్క ఆమెమీద అవమానకిర్యలు మోపి 

రూతు 4:13 => కాబటిట్ బోయజు రూతును పెండిల్ చేసికొని ఆమెయొదద్కు పోయినపుప్డు యెహోవా 

ఆమె గరభ్వతి యగునటుల్ అనుగర్హించెను గనుక ఆమె కుమారుని కనెను. 

యోబు 3:10 => అది వేకువ కనురెపప్లను చూడకుండును గాక పుటుట్కలోనే నేనేల చావకపోతిని? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:8 => మరియు ఆయన సునన్తి విషయమైన నిబంధన అతని 

కనుగర్హించెను. అతడు ఇసాస్కును కని ఆ నిబంధన చొపుప్న ఎనిమిదవ దినమందు అతనికి 

సునన్తిచేసెను; ఇసాస్కు యాకోబును యాకోబు పనిన్దద్రు గోతర్కరత్లను కని వారికి సునన్తి చేసిరి. 

రోమీయులకు 9:13 => ఇందునుగూరిచ్ నేను యాకోబును పేర్మించితిని, ఏశావును దేవ్షించితిని 

అని వార్యబడియునన్ది. 

1 తిమోతి 6:10 => ఎందుకనగా ధనాపేక్ష సమసత్మైన కీడులకు మూలము; కొందరు దానిని 

ఆశించి విశావ్సము నుండి తొలగిపోయి నానాబాధలతో తముమ్ను తామే పొడుచుకొనిరి. 

వచనము 32 

లేయా గరభ్వతియై కుమారుని కని, యెహోవా నా శర్మను చూచియునాన్డు గనుక నా పెనిమిటి ననున్ 

పేర్మించును గదా అనుకొని అతనికి రూబేను అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 35:22 => ఇశార్యేలు ఆ దేశములో నివసించుచునన్పుప్డు రూబేను వెళి ల్ తన తండిర్ 

ఉపపతిన్యైన బిలాహ్తో శయనించెను; ఆ సంగతి ఇశార్యేలునకు వినబడెను. 

ఆదికాండము 37:21 => రూబేను ఆ మాట విని మనము వానిని చంపరాదని చెపిప్ వారిచేతులలో 

పడకుండ అతని విడిపించెను. 
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ఆదికాండము 37:22 => ఎటల్నగా రూబేను అతని తండిర్కి అతనినపప్గించుటకై వారిచేతులలో 

పడకుండ అతని విడిపింపదలచి రకత్ము చిందింపకుడి; అతనికి హాని ఏమియు చేయక అడవిలోనునన్ 

యీ గుంటలో అతని పడదోర్యుడని వారితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 37:29 => రూబేను ఆ గుంటకు తిరిగివచిచ్నపుప్డు యోసేపు గుంటలో లేకపోగా 

అతడు తన బటట్లు చింపుకొని 

ఆదికాండము 42:22 => మరియు రూబేను ఈ చినన్వానియెడల పాపము చేయకుడని నేను మీతో 

చెపప్లేదా? అయినను మీరు వినరైతిరి గనుక అతని రకాత్పరాధము మనమీద మోపబడుచునన్దని వారి 

కుతత్ర మిచెచ్ను. 

ఆదికాండము 42:27 => అయితే వారు దిగినచోట ఒకడు తన గాడిదకు మేతపెటుట్టకై తన గోనె 

విపిప్నపుప్డు అతని రూకలు కనబడెను, అవి అతని గోనె మూతిలో ఉండెను. 

ఆదికాండము 46:8 => యాకోబును అతని కుమారులును ఐగుపుత్నకు వచిచ్రి. ఇశార్యేలు 

కుమారుల పేళుల్ ఇవే; 

ఆదికాండము 46:9 => యాకోబు జేయ్షఠ్ కుమారుడు రూబేను. రూబేను కుమారులైన హనోకు పలుల్ 

హెసోర్ను కరీమ్. 

ఆదికాండము 49:3 => రూబేనూ, నీవు నా పెదద్ కుమారుడవు నా శకిత్యు నా బలముయొకక్ పర్థమ 

ఫలమును ఔనన్తాయ్తిశయమును బలాతిశయమును నీవే. 

ఆదికాండము 49:4 => నీళల్వలె చంచలుడవై నీవు అతిశయము పొందవు నీ తండిర్ మంచముమీది 

కెకిక్తివి దానిని అపవితర్ము చేసితివి అతడు నా మంచముమీది కెకెక్ను.  

1 దినవృతాత్ంతములు 5:1 => ఇశార్యేలునకు తొలిచూలి కుమారుడైన రూబేను కుమారుల 

వివరము. ఇతడు జేయ్షు ఠ్డై యుండెను గాని తన తండిర్ పరుపును తాను అంటుపరచినందున అతని 

జనమ్సావ్తంతర్య్ము ఇశార్యేలు కుమారుడైన యోసేపు కుమారులకియయ్బడెను; అయితే వంశావళిలో 

యోసేపు జేయ్షు ఠ్డుగా దాఖలు చేయబడలేదు. 
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నిరగ్మకాండము 3:7 => మరియు యెహోవా యిటల్నెను నేను ఐగుపుత్లోనునన్ నా పర్జల బాధను 

నిశచ్యముగా చూచితిని, పనులలో తముమ్ను కషట్పెటుట్వారినిబటిట్ వారు పెటిట్న మొరను వింటిని, వారి 

దుఃఖములు నాకు తెలిసేయునన్వి. 

నిరగ్మకాండము 4:31 => మరియు యెహోవా ఇశార్యేలీయులను చూడవచిచ్ తమ బాధను 

కనిపెటెట్నను మాట జనులు విని తలవంచుకొని నమసాక్రము చేసిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 26:7 => మనము మన పితరుల దేవుడైన యెహోవాకు మొఱ ఱ్పెటిట్నపుప్డు 

యెహోవా మన మొఱ ఱ్ను విని మన బాధను పర్యాసమును మనకు కలిగిన హింసను చూచెను. 

1 సమూయేలు 1:11 => సైనయ్ములకధిపతివగు యెహోవా, నీ సేవకురాలనైన నాకు కలిగియునన్ 

శర్మను చూచి, నీ సేవకురాలనైన ననున్ మరువక జాఞ్పకము చేసికొని, నీ సేవకురాలనైన నాకు 

మగపిలల్ను దయచేసిన యెడల, వాని తలమీదికి కౌష్రపుకతిత్ యెనన్టికి రానియయ్క, వాడు బర్దుకు 

దినములనిన్టను నేను వానిని యెహోవావగు నీకు అపప్గింతునని మొర్కుక్బడి చేసికొనెను. ఆమె 

యెహోవా సనిన్ధిని పార్రథ్న చేయుచుండగా ఏలీ ఆమె నోరు కనిపెటుట్చుండెను, 

1 సమూయేలు 1:20 => గనుక హనాన్ గరభ్ము ధరించి దినములు నిండినపుప్డు ఒక కుమారుని 

కని నేను యెహోవాకు మొర్కుక్కొని వీనిని అడిగితిననుకొని వానికి సమూయేలను పేరు పెటెట్ను. 

2 సమూయేలు 16:12 => యెహోవా నా శర్మను లక్షయ్పెటుట్నేమో, వాడు పలికిన శాపమునకు 

బదులుగా యెహోవా నాకు మేలు చేయునేమో. 

కీరత్నలు 25:18 => నా బాధను నా వేదనను కనుగొనుము నా పాపములనిన్టిని క్షమింపుము. 

కీరత్నలు 106:44 => అయినను వారి రోదనము తనకు వినబడగా వారికి కలిగిన శర్మను ఆయన 

చూచెను. 

లూకా 1:25 => ననున్ కటాకిష్ంచిన దినములలో పర్భువు ఈలాగున చేసెననుకొని, అయిదు నెలలు 

ఇతరుల కంటబడకుండెను. 

ఆదికాండము 3:20 => ఆదాము తన భారయ్కు హవవ్ అని పేరు పెటెట్ను. ఏలయనగా ఆమె 

జీవముగల పర్తివానికిని తలిల్. 
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ఆదికాండము 16:11 => మరియు యెహోవా దూత ఇదిగో యెహోవా నీ మొరను వినెను. నీవు 

గరభ్వతివై యునాన్వు; నీవు కుమారుని కని అతనికి ఇషామ్యేలు అను పేరు పెటుట్దువు; 

ఆదికాండము 30:6 => అపుప్డు రాహేలు దేవుడు నాకు తీరుప్తీరెచ్ను; ఆయన నా మొరను విని 

నాకు కుమారుని దయచేసెననుకొని అతనికి దాను అని పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 31:42 => నా తండిర్ దేవుడు, అబార్హాము దేవుడు, ఇసాస్కు భయపడిన దేవుడు నాకు 

తోడైయుండనియెడల నిశచ్యముగా నీవు ననున్ వటిట్చేతులతోనే పంపివేసి యుందువు. దేవుడు నా 

పర్యాసమును నాచేతుల కషట్మును చూచి, పోయిన రాతిర్ నినున్ గదిద్ంచెనని లాబానుతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 35:23 => యాకోబు కుమారులు పండెర్ండుగురు, యాకోబు జేయ్షఠ్కుమారుడగు 

రూబేను, షిమోయ్ను, లేవి, యూదా, ఇశాశ్ఖారు, జెబూలూను; వీరు లేయా కుమారులు. 

ఆదికాండము 41:52 => తరువాత అతడు నాకు బాధ కలిగిన దేశమందు దేవుడు ననున్ 

అభివృదిధ్పొందించెనని చెపిప్, రెండవవానికి ఎఫార్యిము అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 42:13 => అందుకు వారు నీ దాసులమైన మేము పండెర్ండుమంది సహోదరులము, 

కనాను దేశములో నునన్ ఒకక్ మనుషుయ్ని కుమారులము; ఇదిగో కనిషు ఠ్డు నేడు మా తండిర్యొదద్ 

ఉనాన్డు; ఒకడు లెడు అని ఉతత్రమిచిచ్రి 

ఆదికాండము 46:15 => వీరు లేయా కుమారులు. ఆమె పదద్నరాములో యాకోబు వారిని అతని 

కుమారెత్యైన దీనాను కనెను. అతని కుమారులును అతని కుమారెత్లును అందరును ముపప్ది 

ముగుగ్రు. 

సంఖాయ్కాండము 1:5 => మీతో కూడ ఉండవలసినవారి పేళుల్ ఏవేవనగా రూబేను గోతర్ములో 

షెదేయూరు కుమారుడైన ఏలీసూరు; 

సంఖాయ్కాండము 1:20 => ఇశార్యేలు పర్థమ కుమారుడైన రూబేను పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ 

వంశములలో తమ తమ పితరుల కుటుంబములలో ఇరువది యేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము 

కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి సంఖయ్ను తెలియచెపప్గా రూబేను గోతర్ములో లెకిక్ంపబడిన వారు 

నలుబది యారువేల ఐదు వందలమంది యైరి. 
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సంఖాయ్కాండము 26:5 => ఇశార్యేలు తొలిచూలు రూబేను. రూబేను పుతుర్లలో హనోకీయులు 

హనోకు వంశసుథ్లు; 

సంఖాయ్కాండము 32:1 => రూబేనీయులకును గాదీయులకును అతి విసాత్రమైన మందలుండెను 

గనుక యాజెరు పర్దేశమును గిలాదు పర్దేశమును మందలకు తగిన సథ్లమని తెలిసికొని 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:13 => రూబేను గాదు ఆషేరు జెబూలూను దాను నఫాత్లి 

గోతర్ములవారు శాప వచనములను పలుకుటకై ఏబాలు కొండమీద నిలువవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:9 => అతడు నేను వానినెరుగనని తన తండిర్నిగూరిచ్యు తన 

తలిల్నిగూరిచ్యు అనెను తన సహోదరులను లక్షయ్పెటట్లేదు తన కుమారులను కుమారులని యెంచలేదు 

వారు నీ వాకయ్మునుబటిట్ నీ నిబంధనను గైకొనిరి.  

రూతు 4:11 => అందుకు పురదావ్రముననుండిన పర్జలందరును పెదద్లును మేము సాకుష్లము, 

యెహోవా నీ యింటికి వచిచ్న ఆ సతరీని ఇశార్యేలీయుల వంశమును వరిధ్లల్జేసిన రాహేలును పోలిన 

దానిగాను లేయాను పోలిన దానిగాను చేయును గాక; 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:1 => ఇశార్యేలు కుమారులు; రూబేను షిమోయ్ను లేవి యూదా ఇశాశ్ఖారు 

జెబూలూను 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:18 => రూబేనీయులలోను గాదీయులలోను మనషే ష్ అరధ్గోతర్మువారిలోను 

బలెల్మును ఖడగ్మును ధరించుటకును అంబు వేయుటకును నేరిచ్నవారు, యుదధ్మందు నేరప్రులై 

దండుకు పోతగినవారు నలువది నాలుగువేల ఏడువందల అరువదిమంది యుండిరి. 

యెషయా 7:14 => కాబటిట్ పర్భువు తానే యొక సూచన మీకు చూపును. ఆలకించుడి, కనయ్క 

గరభ్వతియై కుమారుని కని అతనికి ఇమామ్నుయేలను పేరు పెటుట్ను. 

యెహెజేక్లు 48:6 => ఎఫార్యిమీయుల సరిహదుద్ను ఆనుకొని తూరుప్ పడమరలుగా 

రూబేనీయులకు ఒక భాగము. 

మతత్యి 1:2 => అబార్హాము ఇసాస్కును కనెను, ఇసాస్కు యాకోబును కనెను, యాకోబు యూదాను 

అతని అనన్దముమ్లను కనెను; 
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వచనము 33 

ఆమె మరల గరభ్వతియై కుమారుని కని నేను దేవ్షింపబడితిననన్ సంగతి యెహోవా వినాన్డు గనుక 

ఇతని కూడ నాకు దయచేసెననుకొని అతనికి షిమోయ్ను అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 30:6 => అపుప్డు రాహేలు దేవుడు నాకు తీరుప్తీరెచ్ను; ఆయన నా మొరను విని 

నాకు కుమారుని దయచేసెననుకొని అతనికి దాను అని పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 30:8 => అపుప్డు రాహేలు దేవుని కృప విషయమై నా అకక్తో పోరాడి 

గెలిచితిననుకొని అతనికి నఫాత్లి అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 30:18 => లేయా నేను నా పెనిమిటికి నా దాసి నిచిచ్నందున దేవుడు నాకు 

పర్తిఫలము దయచేసెననుకొని అతనికి ఇశాశ్ఖారు అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 30:20 => అపుప్డు లేయా దేవుడు మంచి బహుమతి నాకు దయచేసెను; నా 

పెనిమిటికి ఆరుగురు కుమారులను కనియునాన్ను గనుక అతడికను నాతో కాపురము చేయుననుకొని 

అతనికి జెబూలూను అను పేరు పెటెట్ను 

ఆదికాండము 34:25 => మూడవ దినమున వారు బాధపడుచుండగా యాకోబు కుమారులలో 

నిదద్రు, అనగా దీనా సహోదరులైన షిమోయ్నును లేవియు, తమ కతుత్లుచేతపటుట్కొని యెవరికి 

తెలియకుండ ఆ ఊరిమీద పడి పర్తి పురుషుని చంపిరి. 

ఆదికాండము 34:30 => అపుప్డు యాకోబు షిమోయ్నును లేవీని చూచి మీరు ననున్ బాధపెటిట్ యీ 

దేశ నివాసులైన కనానీయులలోను పెరిజీజ్యులలోను అసహుయ్నిగా చేసితిరి; నా జనసంఖయ్ కొంచెమే; 

వారు నామీదికి గుంపుగా వచిచ్ ననున్ చంపెదరు. నేనును నా యింటివారును నాశనమగుదుమని 

చెపెప్ను 

ఆదికాండము 35:23 => యాకోబు కుమారులు పండెర్ండుగురు, యాకోబు జేయ్షఠ్కుమారుడగు 

రూబేను, షిమోయ్ను, లేవి, యూదా, ఇశాశ్ఖారు, జెబూలూను; వీరు లేయా కుమారులు. 

ఆదికాండము 42:24 => అతడు వారియొదద్నుండి అవతలకుపోయి యేడిచ్, మరల వారియొదద్కు 

వచిచ్ వారితో మాటలాడి, వారిలో షిమోయ్నును పటుట్కొని వారి కనున్ల ఎదుట అతని బంధించెను. 
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ఆదికాండము 49:5 => షిమోయ్ను లేవి అనువారు సహోదరులు వారి ఖడగ్ములు బలాతాక్రపు 

ఆయుధములు.  

ఆదికాండము 49:6 => నా పార్ణమా, వారి ఆలోచనలో చేరవదుద్ నా ఘనమా, వారి సంఘముతో 

కలిసికొనవదుద్ వారు, కోపమువచిచ్ మనుషుయ్లను చంపిరి తమ సేవ్చఛ్చేత ఎదుద్ల గుదికాలి 

నరములను తెగగొటిట్రి. 

ఆదికాండము 16:11 => మరియు యెహోవా దూత ఇదిగో యెహోవా నీ మొరను వినెను. నీవు 

గరభ్వతివై యునాన్వు; నీవు కుమారుని కని అతనికి ఇషామ్యేలు అను పేరు పెటుట్దువు; 

ఆదికాండము 46:10 => షిమోయ్ను కుమారులైన యెమూయేలు యామీను ఓహదు యాకీను 

సోహరు కనానీయు రాలి కుమారుడైన షావూలు. 

సంఖాయ్కాండము 1:22 => మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి పెదద్ల సంఖయ్ను 

తెలియచెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 12:2 => వారు మోషేచేత మాతర్మే యెహోవా పలికించెనా? ఆయన మాచేతను 

పలికింపలేదా? అని చెపుప్కొనగా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:15 => పేర్మింపబడున దొకతెయు దేవ్షింపబడున దొకతెయు ఇదద్రు 

భారయ్లు ఒక పురుషునికి కలిగియుండి, పేర్మింపబడినదియు దేవ్షింపబడినదియు వానివలన బిడ డ్లు 

కని 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:12 => బెనాయ్మీను గోతర్ములవారు పర్జలనుగూరిచ్ దీవెన 

వచనములను పలుకుటకై గెరిజీము కొండమీద నిలువవలెను. 

నాయ్యాధిపతులు 1:3 => అపుప్డు యూదా వంశసుథ్లు తమ సహోదరులైన షిమోయ్నీయులతో 

మనము కనానీయులతో యుదధ్ము చేయుటకు మా వంతులోనికి మాతోకూడ రండి, మేమును 

మీతోకూడ మీ వంతులోనికి వచెచ్దమని చెపప్గా షిమోయ్నీయులు వారితో కూడ పోయిరి. 

2 సమూయేలు 16:12 => యెహోవా నా శర్మను లక్షయ్పెటుట్నేమో, వాడు పలికిన శాపమునకు 

బదులుగా యెహోవా నాకు మేలు చేయునేమో. 
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యెహెజేక్లు 48:24 => బెనాయ్మీనీయుల సరిహదుద్ను ఆనుకొని తూరుప్ పడమరలుగా 

షిమోయ్నీయులకు ఒకభాగము; 

రోమీయులకు 9:13 => ఇందునుగూరిచ్ నేను యాకోబును పేర్మించితిని, ఏశావును దేవ్షించితిని 

అని వార్యబడియునన్ది. 

వచనము 34 

ఆమె మరల గరభ్వతియై కుమారుని కని తుదకు ఈసారి నా పెనిమిటి నాతో హతుత్కొని యుండును; 

అతనికి ముగుగ్రు కుమారులను కంటిననుకొనెను. అందుచేత అతనికి లేవి అను పేరు పెటెట్ను 

ఆదికాండము 34:25 => మూడవ దినమున వారు బాధపడుచుండగా యాకోబు కుమారులలో 

నిదద్రు, అనగా దీనా సహోదరులైన షిమోయ్నును లేవియు, తమ కతుత్లుచేతపటుట్కొని యెవరికి 

తెలియకుండ ఆ ఊరిమీద పడి పర్తి పురుషుని చంపిరి. 

ఆదికాండము 35:23 => యాకోబు కుమారులు పండెర్ండుగురు, యాకోబు జేయ్షఠ్కుమారుడగు 

రూబేను, షిమోయ్ను, లేవి, యూదా, ఇశాశ్ఖారు, జెబూలూను; వీరు లేయా కుమారులు. 

ఆదికాండము 46:11 => లేవి కుమారులైన గెరో ష్ను కహాతు మెరారి 

ఆదికాండము 49:5 => షిమోయ్ను లేవి అనువారు సహోదరులు వారి ఖడగ్ములు బలాతాక్రపు 

ఆయుధములు.  

ఆదికాండము 49:6 => నా పార్ణమా, వారి ఆలోచనలో చేరవదుద్ నా ఘనమా, వారి సంఘముతో 

కలిసికొనవదుద్ వారు, కోపమువచిచ్ మనుషుయ్లను చంపిరి తమ సేవ్చఛ్చేత ఎదుద్ల గుదికాలి 

నరములను తెగగొటిట్రి. 

ఆదికాండము 49:7 => వారి కోపము వేండర్మైనది వారి ఉగర్తయు కఠినమైనది అవి శపింపబడును 

యాకోబులో వారిని విభజించెదను ఇశార్యేలులో వారిని చెదరగొటెట్దను.  

నిరగ్మకాండము 2:1 => లేవి వంశసుథ్డొకడు వెళి ల్ లేవి కుమారెత్ను వివాహము చేసికొనెను. 

నిరగ్మకాండము 32:26 => అందుకు మోషే పాళెముయొకక్ దావ్రమున నిలిచి యెహోవా పక్షమున 

నునన్వారందరు నాయొదద్కు రండి అనగా లేవీయులందరును అతని యొదద్కు కూడి వచిచ్రి.  
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నిరగ్మకాండము 32:27 => అతడు వారిని చూచి మీలో పర్తివాడును తన కతిత్ని తన నడుమున 

కటుట్కొని పాళెములో దావ్రమునుండి దావ్రమునకు వెళుల్చు, పర్తివాడు తన సహోదరుని పర్తివాడు 

తన చెలికానిని పర్తివాడు తన పొరుగువానిని చంపవలెనని ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డనెను 

నిరగ్మకాండము 32:28 => లేవీయులు మోషే మాటచొపుప్న చేయగా, ఆ దినమున పర్జలలో 

ఇంచుమించు మూడు వేలమంది కూలిరి. 

నిరగ్మకాండము 32:29 => ఏలయనగా మోషే వారిని చూచి నేడు యెహోవా మిముమ్ను 

ఆశీరవ్దించునటుల్ మీలో పర్తివాడు తన కుమారునిమీద పడియేగాని తన సహోదరునిమీద పడియేగాని 

యెహోవాకు మిముమ్ను మీరే పర్తిషఠ్ చేసికొనుడనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:8 => లేవినిగూరిచ్ యిటల్నెను నీ తుమీమ్ము నీ ఊరీము నీ భకుత్నికి 

కలవు మసాస్లో నీవు అతని పరిశోధించితివి మెరీబా నీళల్యొదద్ అతనితో వివాదపడితివి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:9 => అతడు నేను వానినెరుగనని తన తండిర్నిగూరిచ్యు తన 

తలిల్నిగూరిచ్యు అనెను తన సహోదరులను లక్షయ్పెటట్లేదు తన కుమారులను కుమారులని యెంచలేదు 

వారు నీ వాకయ్మునుబటిట్ నీ నిబంధనను గైకొనిరి.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:10 => వారు యాకోబునకు నీ విధులను ఇశార్యేలునకు నీ 

ధరమ్శాసత్రమును నేరుప్దురు నీ సనిన్ధిని ధూపమును నీ బలిపీఠముమీద సరావ్ంగబలిని అరిప్ంచుదురు  

సంఖాయ్కాండము 18:2 => మరియు నీ తండిర్ గోతర్మును, అనగా లేవీ గోతిర్కులైన నీ సహోదరులను 

నీవు దగగ్రకు తీసికొనిరావలెను; వారు నీతో కలిసి నీకు పరిచరయ్ చేయుదురు. అయితే నీవును నీ 

కుమారులును సాక్షయ్పు గుడారము ఎదుట సేవచేయవలెను 

సంఖాయ్కాండము 18:3 => వారు నినున్ను గుడారమంతటిని కాపాడుచుండవలెను. అయితే వారును 

మీరును చావకుండునటుల్ వారు పరిశుదధ్ సథ్ లముయొకక్ ఉపకరణములయొదద్కైనను 

బలిపీఠమునొదద్కైనను సమీపింపవలదు. 

సంఖాయ్కాండము 18:4 => వారు నీతో కలిసి పర్తయ్క్షపు గుడారములోని సమసత్ సేవవిషయములో 

దాని కాపాడవలెను. 
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ఆదికాండము 30:20 => అపుప్డు లేయా దేవుడు మంచి బహుమతి నాకు దయచేసెను; నా 

పెనిమిటికి ఆరుగురు కుమారులను కనియునాన్ను గనుక అతడికను నాతో కాపురము చేయుననుకొని 

అతనికి జెబూలూను అను పేరు పెటెట్ను 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:38 => కోరహు ఇసాహ్రునకు పుటెట్ను, ఇసాహ్రు కహాతునకు పుటెట్ను, కహాతు 

లేవికి పుటెట్ను, లేవి ఇశార్యేలునకు పుటెట్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:47 => షమెరు మహలి కుమారుడు, మహలి మూషి కుమారుడు, మూషి 

మెరారి కుమారుడు, మెరారి లేవి కుమారుడు. 

పర్కటన 7:7 => షిమోయ్ను గోతర్ములో పండెర్ండు వేలమంది, లేవి గోతర్ములో పండెర్ండు వేలమంది, 

ఇశాశ్ఖారు గోతర్ములో పండెర్ండు వేలమంది, 

వచనము 35 

ఆమె మరల గరభ్వతియై కుమారుని కని ఈసారి యెహోవాను సుత్తించెదననుకొని యూదా అను పేరు 

పెటెట్ను. అపుప్డామెకు కానుపు ఉడిగెను. 

ఆదికాండము 35:26 => లేయా దాసియైన జిలాప్ కుమారులు గాదు, ఆషేరు వీరు పదద్నరాములో 

యాకోబునకు పుటిట్న కుమారులు. 

ఆదికాండము 38:1 => ఆ కాలమందు యూదా తన సహోదరులను విడిచి హీరా అను ఒక 

అదులాల్మీయునియొదద్ ఉండుటకు వెళె ల్ను. 

ఆదికాండము 38:2 => అకక్డ షూయ అను ఒక కనానీయుని కుమారెత్ను యూదా చూచి ఆమెను 

తీసికొని ఆమెతో పోయెను. 

ఆదికాండము 38:3 => ఆమె గరభ్వతియై కుమారుని కనగా అతడు వానికి ఏరు అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 38:4 => ఆమె మరల గరభ్వతియై కుమారుని కని వానికి ఓనాను అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 38:5 => ఆమె మరల గరభ్వతియై కుమారుని కని వానికి షేలా అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆమె వీని కనినపుప్డు అతడు కజీబులో నుండెను. 
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ఆదికాండము 38:6 => యూదా తన జేయ్షఠ్కుమారుడైన ఏరునకు తామారు అను దానిని పెండిల్ 

చేసెను. 

ఆదికాండము 38:7 => యూదా జేయ్షఠ్కుమారుడైన ఏరు యెహోవా దృషిట్కి చెడ డ్వాడు గనుక 

యెహోవా అతని చంపెను. 

ఆదికాండము 38:8 => అపుప్డు యూదా ఓనానుతో నీ అనన్భారయ్యొదద్కు వెళి ల్ మరిది ధరమ్ము 

జరిగించి నీ అనన్కు సంతానము కలుగజేయుమని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 38:9 => ఓనాను ఆ సంతానము తనది కానేరదని యెరిగి ఆమెతో పోయినపుప్డు తన 

అనన్కు సంతానము కలుగజేయకుండునటుల్ తన రేతసుస్ను నేలను విడిచెను. 

ఆదికాండము 38:10 => అతడు చేసినది యెహోవా దృషిట్కి చెడ డ్ది గనుక ఆయన అతనికూడ 

చంపెను. 

ఆదికాండము 38:11 => అపుప్డు యూదా ఇతడు కూడ ఇతని అనన్లవలె చనిపోవునేమో అనుకొని 

నా కుమారుడైన షేలా పెదద్వాడగువరకు నీ తండిర్యింట విధవరాలుగా నుండుమని తన కోడలైన 

తామారుతో చెపెప్ను. కాబటిట్ తామారు వెళి ల్ తన తండిర్ యింట నివసించెను 

ఆదికాండము 38:12 => చాలా దినములైన తరువాత షూయ కుమారెత్యైన యూదా భారయ్ 

చనిపోయెను. తరువాత యూదా దుఃఖనివారణ పొంది, అదులాల్మీయుడైన హీరా అను తన 

సేన్హితునితో తిమాన్తునకు తన గొఱ ఱ్ల బొచుచ్ కతిత్రించు వారియొదద్కు వెళె ల్ను 

ఆదికాండము 38:13 => దాని మామ తన గొఱ ఱ్ల బొచుచ్ కతిత్ త్రించుటకు తిమాన్తునకు 

వెళుల్చునాన్డని తామారునకు తెలుపబడెను. 

ఆదికాండము 38:14 => అపుప్డు షేలా పెదద్వాడైనపప్టికిని తాను అతనికియయ్బడకుండుట చూచి 

తన వైధవయ్వసత్రములను తీసివేసి, ముసుకువేసికొని శరీరమంతయు కపుప్కొని, తిమాన్తునకు పోవు 

మారగ్ములోనుండు ఏనాయిము దావ్రమున కూరుచ్ండగా 

ఆదికాండము 38:15 => యూదా ఆమెను చూచి, ఆమె తన ముఖము కపుప్కొనినందున వేశయ్ 

అనుకొని 

Page  of 2049 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

ఆదికాండము 38:16 => ఆ మారగ్మున ఆమె దగగ్రకు బోయి, ఆమె తన కోడలని తెలియక నీతో 

పోయెదను రమమ్ని చెపెప్ను. అందుకామె నీవు నాతో వచిచ్నయెడల నాకేమి యిచెచ్దవని అడిగెను. 

ఆదికాండము 38:17 => అందుకతడు నేను మందలోనుండి మేకపిలల్ను పంపెదనని చెపిప్నపుప్డు 

ఆమె అది పంపువరకు ఏమైన కుదువ పెటిట్నయెడల సరే అని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 38:18 => అతడు నేను నీయొదద్ ఏమి కుదువ పెటట్వలెనని అడిగినపుప్డు ఆమె నీ 

ముదర్యు దాని దారమును నీచేతికఱ ఱ్యునని చెపెప్ను. అతడు వాటిని ఆమెకిచిచ్ ఆమెతో పోయెను; 

ఆమె అతనివలన గరభ్వతియాయెను 

ఆదికాండము 38:19 => అపుప్డామె లేచిపోయి తన ముసుకు తీసివేసి తన వైధవయ్వసత్రములను 

వేసికొనెను. 

ఆదికాండము 38:20 => తరువాత యూదా ఆ సతరీయొదద్నుండి ఆ కుదువను పుచుచ్కొనుటకు తన 

సేన్హితుడగు అదులాల్మీయునిచేత మేకపిలల్ను పంపినపుప్డు ఆమె అతనికి కనబడలేదు. 

ఆదికాండము 38:21 => కాబటిట్ అతడు మారగ్మందు ఏనాయిము నొదద్నుండిన ఆ వేశయ్ 

యెకక్డనునన్దని ఆ చోటి మనుషుయ్లను అడుగగా వారు ఇకక్డ వేశయ్ యెవతెయు లేదని చెపిప్రి. 

ఆదికాండము 38:22 => కాబటిట్ అతడు యూదాయొదద్కు తిరిగి వెళి ల్ ఆమె నాకు కనబడలేదు; 

మరియు ఆ చోటి మనుషుయ్లు ఇకక్డికి వేశయ్ యెవతెయు రాలేదని చెపిప్రని అనినపుప్డు 

ఆదికాండము 38:23 => యూదా మనలను అపహాసయ్ము చేసెదరేమో; ఆమె వాటిని 

ఉంచుకొననిముమ్; ఇదిగో నేను ఈ మేకపిలల్ను పంపితిని, ఆమె నీకు కనబడలేదు అనెను. 

ఆదికాండము 38:24 => రమారమి మూడు నెలలైన తరువాత నీ కోడలగు తామారు జారతవ్ము 

చేసెను; అంతేకాక ఆమె జారతవ్మువలన గరభ్వతియైనదని యూదాకు తెలుపబడెను. అపుప్డు 

యూదా ఆమెను బయటికి తీసికొనిరండి, ఆమెను కాలిచ్వేయవలెనని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 38:25 => ఆమెను బయటికి తీసికొని వచిచ్నపుప్డు ఆమె తన మామయొదద్కు ఆ 

వసుత్వులను పంపి ఇవి యెవరివో ఆ మనుషుయ్నివలన నేను గరభ్వతినైతిని. ఈ ముదర్ యీ దారము ఈ 

కఱ ఱ్ యెవరివో దయచేసి గురుతు పటుట్మని చెపిప్ంచెను. 
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ఆదికాండము 38:26 => యూదా వాటిని గురుతు పటిట్ నేను నా కుమారుడైన షేలాను ఆమెకు 

ఇయయ్లేదు గనుక ఆమె నాకంటె నీతిమంతురాలని చెపిప్ మరి యెపుప్డును ఆమెను కూడలేదు. 

ఆదికాండము 38:27 => ఆమె పర్సవకాలమందు కవల వారు ఆమె గరభ్మందుండిరి. 

ఆదికాండము 38:28 => ఆమె పర్సవించుచునన్పుప్డు ఒకడు తన చెయియ్ బయటికి చాచెను గనుక 

మంతర్సాని ఎఱ ఱ్నూలు తీసి వానిచేతికి కటిట్ ఇతడు మొదట బయటికి వచెచ్నని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 38:29 => అతడు తన చెయియ్ వెనుకకు తీసినపుప్డు అతని సహోదరుడు బయటికి 

వచెచ్ను. అపుప్డామె నీవేల భేదించుకొని వచిచ్తివనెను. అందుచేత అతనికి పెరెసు అను పేరు 

పెటట్బడెను. 

ఆదికాండము 38:30 => తరువాత తనచేతిని తొగరు గల అతని సహోదరుడు బయటికి వచెచ్ను. 

అతనికి జెరహు అను పేరు పెటట్బడెను. 

ఆదికాండము 43:8 => యూదా తన తండిర్యైన ఇశార్యేలును చూచి ఆ చినన్ వానిని నాతో కూడ 

పంపుము, మేము లేచి వెళుల్దుము, అపుప్డు మేమే కాదు నీవును మా పిలల్లును చావక బర్దుకుదుము; 

ఆదికాండము 43:9 => నేను అతనిగూరిచ్ పూటపడుదును, నీవు అతనిగూరిచ్ ననున్ అడుగవలెను; 

నేను అతని తిరిగి నీయొదద్కు తీసికొనివచిచ్ నీయెదుట నిలువబెటట్నియెడల ఆ నింద నా మీద 

ఎలల్పుప్డును ఉండును. 

ఆదికాండము 44:18 => యూదా అతని సమీపించి ఏలినవాడా ఒక మనవి; ఒక మాట యేలిన 

వారితో తమ దాసుని చెపుప్కొననిముమ్; తమ కోపము తమ దాసునిమీద రవులుకొననీయకుము; 

తమరు ఫరో అంతవారు గదా 

ఆదికాండము 44:19 => ఏలినవాడు మీకు తండిర్యైనను సహోదరుడైనను ఉనాన్డా అని తమ 

దాసులనడిగెను. 

ఆదికాండము 44:20 => అందుకు మేము మాకు ముసలివాడైన తండిర్యు అతని ముసలితనమున 

పుటిట్న యొక చినన్వాడును ఉనాన్రు; వాని సహోదరుడు చనిపోయెను, వాని తలిల్కి వాడొకక్డే 

మిగిలియునాన్డు, వాని తండిర్ వానిని పేర్మించుచునాన్డని చెపిప్తిమి 
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ఆదికాండము 44:21 => అపుప్డు తమరు నేనతని చూచుటకు అతని నాయొదద్కు తీసికొనిరండని 

తమ దాసులతో చెపిప్తిరి. 

ఆదికాండము 44:22 => అందుకు మేము ఆ చినన్వాడు తన తండిర్ని విడువలేడు. వాడు తన 

తండిర్ని విడిచినయెడల వాని తండిర్ చనిపోవునని యేలినవారితో చెపిప్తివిు. 

ఆదికాండము 44:23 => అందుకు తమరు మీ తముమ్డు మీతో రానియెడల మీరు మరల నా 

ముఖము చూడకూడదని తమ దాసులతో చెపిప్తిరి. 

ఆదికాండము 44:24 => కాబటిట్ నా తండిర్యైన తమ దాసునియొదద్కు మేము వెళి ల్ యేలినవారి 

మాటలను అతనికి తెలియచేసితివిు. 

ఆదికాండము 44:25 => మా తండిర్మీరు తిరిగివెళి ల్ మనకొరకు కొంచెము అహారము కొనుకొక్ని 

రండని చెపిప్నపుప్డు 

ఆదికాండము 44:26 => మేము అకక్డికి వెళల్లేము; మా తముమ్డు మాతో కూడ ఉండినయెడల 

వెళుల్దుము; మా తముమ్డు మాతో నుంటేనే గాని ఆ మనుషుయ్ని ముఖము చూడలేమని చెపిప్తివిు. 

ఆదికాండము 44:27 => అందుకు తమ దాసుడైన నా తండిర్ నాభారయ్ నాకిదద్రిని కనెనని 

మీరెరుగుదురు. 

ఆదికాండము 44:28 => వారిలో ఒకడు నాయొదద్నుండి వెళి ల్పోయెను. అతడు నిశచ్యముగా 

దుషట్మృగములచేత చీలచ్బడెననుకొంటిని, అపప్టినుండి అతడు నాకు కనబడలేదు. 

ఆదికాండము 44:29 => మీరు నా యెదుటనుండి ఇతని తీసికొనిపోయిన తరువాత ఇతనికి హాని 

సంభవించినయెడల నెరసిన వెండుర్కలుగల ననున్ మృతుల లోకములోనికి దుఃఖముతో దిగిపోవునటుల్ 

చేయుదురని మాతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 44:30 => కావున తమ దాసుడైన నా తండిర్యొదద్కు నేను వెళి ల్నపుప్డు ఈ చినన్వాడు 

మాయొదద్ లేనియెడల 

ఆదికాండము 44:31 => అతని పార్ణము ఇతని పార్ణముతో పెనవేసికొనియునన్ది గనుక ఈ 

చినన్వాడు మాయొదద్ లేకపోవుట అతడు చూడగానే చనిపోవును. అటుల్ తమ దాసులమైన మేము 
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నెరసిన వెండుర్కలు గల తమ దాసుడైన మాతండిర్ని మృతుల లోకములోనికి దుఃఖముతో 

దిగిపోవునటుల్ చేయుదుము 

ఆదికాండము 44:32 => తమ దాసుడనైన నేను ఈ చినన్ వానినిగూరిచ్ నా తండిర్కి పూటపడి 

నీయొదద్కు నేనతని తీసికొని రానియెడల నా తండిర్ దృషిట్యందు ఆ నింద నా మీద ఎలల్పుప్డు 

ఉండునని చెపిప్తిని. 

ఆదికాండము 44:33 => కాబటిట్ తమ దాసుడనైన ననున్ ఈ చినన్వానికి పర్తిగా ఏలినవారికి 

దాసునిగా నుండనిచిచ్ యీ చినన్వాని తన సహోదరులతో వెళల్నిముమ్. 

ఆదికాండము 44:34 => ఈ చినన్వాడు నాతోకూడ లేనియెడల నా తండిర్యొదద్కు నేనెటుల్ 

వెళల్గలను? వెళి ల్నయెడల నా తండిర్కి వచుచ్ అపాయము చూడవలసి వచుచ్నని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 46:12 => యూదా కుమారులైన ఏరు ఓనాను షేలా పెరెసు జెరహు. ఆ ఏరును 

ఓనానును కనాను దేశములో చనిపోయిరి. పెరెసు కుమారులైన హెసోర్ను హామూలు. 

ఆదికాండము 49:8 => యూదా, నీ సహోదరులు నినున్ సుత్తించెదరు నీ చెయియ్ నీ శతుర్వుల 

మెడమీద ఉండును నీ తండిర్ కుమారులు నీ యెదుట సాగిలపడుదురు.  

ఆదికాండము 49:9 => యూదా కొదమ సింహము నా కుమారుడా, నీవు పటిట్నదాని తిని వచిచ్తివి 

సింహమువలెను గరిజ్ంచు ఆడు సింహమువలెను అతడు కాళుల్ ముడుచుకొని పండుకొనెను అతని 

లేపువాడెవడు? 

ఆదికాండము 49:10 => షిలోహు వచుచ్వరకు యూదాయొదద్నుండి దండము తొలగదు అతని కాళల్ 

మధయ్నుండి రాజదండము తొలగదు పర్జలు అతనికి విధేయులై యుందురు.  

ఆదికాండము 49:11 => దార్కాష్వలిల్కి తన గాడిదను ఉతత్మ దార్కాష్వలిల్కి తన గాడిదపిలల్ను కటిట్ 

దార్కాష్రసములో తన బటట్లను దార్క్షల రకత్ములో తన వసత్రమును ఉదుకును. 

ఆదికాండము 49:12 => అతని కనున్లు దార్కాష్రసముచేత ఎఱ ఱ్గాను అతని పళుల్ పాలచేత తెలల్గాను 

ఉండును. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 33:7 => యూదానుగూరిచ్ అతడిటల్నెను యెహోవా, యూదా మనవి విని, 

అతని పర్జలయొదద్కు అతనిని చేరుచ్ము. యూదా బాహుబలము అతనికి చాలునటుల్చేసి అతని 

శతుర్వులకు విరోధముగా నీవతనికి సహాయుడవై యుందువు.  

1 దినవృతాత్ంతములు 5:2 => యూదా తన సహోదరులకంటె హెచిచ్నవాడాయెను, అతనినుండి 

పర్ముఖుడు బయలువెడలెను, అయినను జనమ్సావ్తంతర్య్ము యోసేపుదాయెను. 

మతత్యి 1:2 => అబార్హాము ఇసాస్కును కనెను, ఇసాస్కు యాకోబును కనెను, యాకోబు యూదాను 

అతని అనన్దముమ్లను కనెను; 

ఆదికాండము 49:8 => యూదా, నీ సహోదరులు నినున్ సుత్తించెదరు నీ చెయియ్ నీ శతుర్వుల 

మెడమీద ఉండును నీ తండిర్ కుమారులు నీ యెదుట సాగిలపడుదురు.  

ఆదికాండము 30:17 => దేవుడు లేయా మనవి వినెను గనుక ఆమె గరభ్వతియై యాకోబునకు 

అయిదవ కుమారుని కనెను. 

ఆదికాండము 30:9 => లేయా తనకు కానుపు ఉడుగుట చూచి తన దాసియైన జిలాప్ను తీసికొని 

యాకోబునకు ఆమెను భారయ్గా ఇచెచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 1:26 => యూదా పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ 

పితరుల కుటుంబములలో ఇరువది యేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి 

సంఖయ్ను తెలియచెపప్గా 

రూతు 4:14 => అపుప్డు సతరీలుఈ దినమున నీకు బంధువుడు లేకుండ చేయని యెహోవా సుత్తినొందు 

గాక; ఆయన నామము ఇశార్యేలీయులలో పర్కటింపబడును గాక. 

యెహెజేక్లు 48:7 => రూబేనీయుల సరిహదుద్ను ఆనుకొని తూరుప్ పడమరలుగా యూదావారికి 

ఒకభాగము. 

హోషేయ 12:12 => యాకోబు తపిప్ంచుకొని సిరియా దేశములోనికి పోయెను, భారయ్ కావలెనని 

ఇశార్యేలు కొలువు చేసెను, భారయ్ కావలెనని అతడు గొఱ ఱ్లు కాచెను. 

లూకా 3:33 => నయసోస్ను అమీమ్నాదాబుకు, అమీమ్నాదాబు అరాముకు, అరాము ఎసోర్ముకు, 

ఎసోర్ము పెరెసుకు, పెరెసు యూదాకు, 

Page  of 2054 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

 

ఆదికాండము 
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వచనము 1 

రాహేలు తాను యాకోబునకు పిలల్లు కనక పోవుట చూచి తన అకక్యందు అసూయపడి యాకోబుతో 

నాకు గరభ్ఫలము నిముమ్; లేనియెడల నేను చచెచ్దననెను. 

ఆదికాండము 29:31 => లేయా దేవ్షింపబడుట యెహోవా చూచి ఆమె గరభ్ము తెరిచెను, రాహేలు 

గొడార్లై యుండెను. 

ఆదికాండము 37:11 => అతని సహోదరులు అతనియందు అసూయపడిరి. అయితే అతని తండిర్ ఆ 

మాట జాఞ్పకముంచుకొనెను. 

1 సమూయేలు 1:4 => ఎలాక్నా తాను బలయ్రప్ణ చేసిననాడు తన భారయ్యగు పెనినాన్కును దాని 

కుమారులకును కుమారెత్లకును పాళుల్ ఇచుచ్చు వచెచ్ను గాని 

1 సమూయేలు 1:5 => హనాన్ తనకు పిర్యముగా నునన్ందున ఆమెకు రెండుపాళుల్ ఇచుచ్చు 

వచెచ్ను. యెహోవా ఆమెకు సంతులేకుండచేసెను. 

1 సమూయేలు 1:6 => యెహోవా ఆమెకు సంతులేకుండ చేసియునన్ హేతువును బటిట్, ఆమె 

వైరియగు పెనినాన్ ఆమెను విసికించుటకై, ఆమెకు కోపము పుటిట్ంచుచు వచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 1:7 => ఎలాక్నా ఆమెకు ఏటేట ఆ రీతిగా చేయుచునుండగా హనాన్ యెహోవా 

మందిరమునకు పోవునపుడెలల్ అది ఆమెకు కోపము పుటిట్ంచెను గనుక ఆమె భోజనము చేయక 

ఏడుచ్చు వచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 1:8 => ఆమె పెనిమిటియైన ఎలాక్నా హనాన్, నీ వెందుకు ఏడుచ్చునాన్వు? నీవు 

భోజనము మానుట ఏల? నీకు మనోవిచారమెందుకు కలిగినది? పదిమంది కుమాళల్కంటె నేను నీకు 

విశేషమైనవాడను కానా? అని ఆమెతో చెపుప్చు వచెచ్ను.  

కీరత్నలు 106:16 => వారు తమ దండు పాళెములో మోషేయందును యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తుడైన 

అహరోనునందును అసూయపడిరి. 

సామెతలు 14:30 => సాతివ్కమైన మనసుస్ శరీరమునకు జీవము మతస్రము ఎముకలకు కుళుల్. 
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పర్సంగి 4:4 => మరియు కషట్మంతయు నేరుప్తో కూడిన పనులనిన్యు నరులకు రోషకారణములని 

నాకు కనబడెను; ఇదియు వయ్రథ్ముగా నొకడు గాలిని పటుట్కొనుటకై చేయు పర్యతన్మువలె నునన్ది. 

1 కొరిందీయులకు 3:3 => మీలో అసూయయు కలహమును ఉండగా మీరు శరీర సంబంధులై 

మనుషయ్రీతిగా నడుచుకొనువారు కారా? 

గలతీయులకు 5:21 => భేదములు, విమతములు, అసూయలు, మతత్తలు, అలల్రితో కూడిన 

ఆటపాటలు మొదలైనవి. వీటినిగూరిచ్ నేను మునుపు చెపిప్న పర్కారము ఇటిట్ వాటిని చేయువారు దేవుని 

రాజయ్మును సవ్తంతిర్ంచుకొనరని మీతో సప్షట్ముగా చెపుప్చునాన్ను. 

తీతుకు 3:3 => ఎందుకనగా మనము కూడ మునుపు అవివేకులమును అవిధేయులమును 

మోసపోయిన వారమును నానావిధములైన దురాశలకును భోగములకును దాసులమునైయుండి, 

దుషట్తవ్ము నందును అసూయ యందును కాలము గడుపుచు, అసహుయ్లమై యొకని నొకడు 

దేవ్షించుచు ఉంటిమి గాని 

యాకోబు 3:14 => అయితే మీ హృదయములలో సహింపనలవికాని మతస్రమును వివాదమును 

ఉంచుకొనినవారైతే అతిశయపడవదుద్, సతయ్మునకు విరోధముగా అబదధ్మాడవదుద్. 

యాకోబు 4:5 => ఆయన మనయందు నివసింపజేసిన ఆతమ్ మతస్రపడునంతగా అపేకిష్ంచునా అను 

లేఖనము చెపుప్నది వయ్రథ్మని అనుకొనుచునాన్రా? 

ఆదికాండము 35:16 => ఎఫార్తాకు వెళుల్ మారగ్ములో మరికొంత దూరము ఉనన్పుప్డు రాహేలు 

పర్సవించుచు పర్సవవేదనతో పర్యాసపడెను. 

ఆదికాండము 35:17 => ఆమె పర్సవమువలన పర్యాసపడుచునన్పుప్డు మంతర్సాని ఆమెతో 

భయపడకుము; ఇదియు నీకు కుమారుడగునని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 35:18 => ఆమె మృతిబొందెను; పార్ణము పోవుచుండగా ఆమె అతని పేరు బెనోని 

అనెను; అతని తండిర్ అతనికి బెనాయ్మీను అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 35:19 => అటుల్ రాహేలు మృతిబొంది బేతెల్హేమను ఎఫార్తా మారగ్మున పాతి 

పెటట్బడెను. 
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ఆదికాండము 37:11 => అతని సహోదరులు అతనియందు అసూయపడిరి. అయితే అతని తండిర్ ఆ 

మాట జాఞ్పకముంచుకొనెను. 

సంఖాయ్కాండము 11:15 => నామీద నీ కటాక్షము వచిచ్నయెడల నేను నా బాధను చూడకుండునటుల్ 

ననున్ చంపుము. 

సంఖాయ్కాండము 11:29 => అందుకు మోషేనా నిమితత్ము నీకు రోషము వచెచ్నా? యెహోవా 

పర్జలందరును పర్వకత్లగునటుల్ యెహోవా తన ఆతమ్ను వారిమీద ఉంచునుగాక అని అతనితో అనెను. 

1 రాజులు 19:4 => తాను ఒక దినపర్యాణము అరణయ్ములోనికి పోయి యొక బదరీవృక్షముకిర్ంద 

కూరుచ్ండి, మరణాపేక్ష గలవాడై యెహోవా, నా పితరులకంటె నేను ఎకుక్వవాడను కాను, 

ఇంతమటుట్కు చాలును, నా పార్ణము తీసికొనుము అని పార్రథ్నచేసెను. 

యోబు 3:1 => ఆ తరువాత యోబు మాటలాడ మొదలుపెటిట్ తాను పుటిట్న దినమును శపించెను. 

యోబు 3:2 => యోబు ఈలాగు అనెను 

యోబు 3:3 => నా తలిల్ గరభ్దావ్రములను అది మూయనందుకును నా నేతర్ములకు అది బాధను 

మరుగుచేయనందుకును నేను పుటిట్న దినము లేకపోవును గాక మగపిలల్ పుటెట్నని ఒకడు చెపిప్న రాతిర్ 

లేకపోవును గాక. 

యోబు 3:11 => గరభ్మునుండి బయలుదేరగానే నేనేల పార్ణము విడువకపోతిని? 

యోబు 3:20 => దురద్శలోనునన్ వారికి వెలుగియయ్బడుట ఏల?దుఃఖాకార్ంతులైనవారికి 

జీవమియయ్బడుట ఏల?  

యోబు 3:21 => వారు మరణము నపేకిష్ంతురు దాచబడిన ధనముకొరకైనటుట్ దానిని కనుగొనుటకై 

వారు లోతుగా తర్వువ్చునాన్రు గాని అది వారికి దొరకకయునన్ది. 

యోబు 3:22 => సమాధికి చేరినపుప్డు వారు హరిష్ంచి బహుగా సంతోషించెదరు. 

యోబు 5:2 => దౌరాభ్గయ్మునుగూరిచ్ యేడుచ్టవలన మూఢులు నశించెదరు బుదిధ్లేనివారు 

అసూయవలన చచెచ్దరు. 

యోబు 13:19 => నాతో వాయ్జెయ్మాడ చూచువాడెవడు? ఎవడైన నుండినయెడల నేను 

నోరుమూసికొని పార్ణము విడిచెదను. 
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యిరిమ్యా 20:14 => నేను పుటిట్నదినము శపింపబడును గాక; నా తలిల్ ననున్ కనిన దినము 

శుభదినమని అనబడకుండును గాక; 

యిరిమ్యా 20:15 => నీకు మగపిలల్ పుటెట్నని నా తండిర్కి వరత్మానము తెచిచ్ అతనికి అధిక 

సంతోషము పుటిట్ంచినవాడు శాపగర్సుత్డగును గాక; 

యిరిమ్యా 20:16 => నా తలిల్ నాకు సమాధిగానుండి ఆమె ఎలల్పుప్డు గరభ్వతిగానుండునటుల్ అతడు 

గరభ్ములోనే ననున్ చంపలేదు గనుక 

యిరిమ్యా 20:17 => యెహోవా యేమాతర్మును సంతాపములేక నశింపజేసిన పటట్ణములవలె ఆ 

మనుషుయ్డు ఉండును గాక; ఉదయమున ఆరత్ ధవ్నిని మధాయ్హన్ కాలమందు యుదధ్ధవ్నిని అతడు 

వినును గాక 

యిరిమ్యా 20:18 => కషట్మును దుఃఖమును చూచుటకై నా దినములు అవమానముతో 

గతించిపోవునటుల్ నేనేల గరభ్ములోనుండి వెడలితిని? 

యోహాను 4:3 => అయినను యేసే బాపిత్సమ్మియయ్లేదు గాని ఆయన శిషుయ్లిచుచ్చుండిరి. 

యోహాను 4:8 => ఆయన శిషుయ్లు ఆహారము కొనుటకు ఊరిలోనికి వెళి ల్యుండిరి. 

2 కొరిందీయులకు 7:10 => దైవచితాత్నుసారమైన దుఃఖము రక్షణారథ్మైన మారుమనసుస్ను 

కలుగజేయును; ఈ మారుమనసుస్ దుఃఖమును పుటిట్ంచదు. అయితే లోకసంబంధమైన దుఃఖము 

మరణమును కలుగజేయును. 

ఆదికాండము 11:30 => శారయి గొడార్లై యుండెను. ఆమెకు సంతానము లేదు. 

ఆదికాండము 15:2 => అందుకు అబార్ము పర్భువైన యెహోవా నాకేమి యిచిచ్ననేమి? నేను 

సంతానము లేనివాడనై పోవుచునాన్నే; దమసుక్ ఎలీయెజెరే నాయింటి ఆసిత్కరత్యగును గదా 

ఆదికాండము 29:17 => లేయా జబుబ్ కండుల్ గలది; రాహేలు రూపవతియు సుందరియునై 

యుండెను. 

ఆదికాండము 32:22 => ఆ రాతిర్ అతడు లేచి తన యిదద్రు భారయ్లను తన యిదద్రు దాసీలను తన 

పదకొండుమంది పిలల్లను తీసికొని యబోబ్కు రేవు దాటిపోయెను. 
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ఆదికాండము 35:18 => ఆమె మృతిబొందెను; పార్ణము పోవుచుండగా ఆమె అతని పేరు బెనోని 

అనెను; అతని తండిర్ అతనికి బెనాయ్మీను అను పేరు పెటెట్ను. 

నిరగ్మకాండము 1:1 => ఐగుపుత్లోనికి యాకోబుతో వచిచ్న ఇశార్యేలీయుల పేరులు ఏవనగా, 

రూబేను షిమోయ్ను లేవి యూదా ఇశాశ్ఖారు జెబూలూను బెనాయ్మీను. 

నిరగ్మకాండము 17:2 => మోషేతో వాదించుచు తార్గుటకు మాకు నీళి ల్మమ్ని అడుగగా మోషే మీరు 

నాతో వాదింపనేల, యెహోవాను శోధింపనేల అని వారితో చెపెప్ను. 

రూతు 4:11 => అందుకు పురదావ్రముననుండిన పర్జలందరును పెదద్లును మేము సాకుష్లము, 

యెహోవా నీ యింటికి వచిచ్న ఆ సతరీని ఇశార్యేలీయుల వంశమును వరిధ్లల్జేసిన రాహేలును పోలిన 

దానిగాను లేయాను పోలిన దానిగాను చేయును గాక; 

2 రాజులు 4:14 => ఎలీషా ఆమె నేనేమి చేయకోరుచునన్దని వాని నడుగగా గేహజీ ఆమెకు 

కుమారుడు లేడు; మరియు ఆమె పెనిమిటి ముసలివాడని అతనితో చెపెప్ను. 

2 రాజులు 4:28 => అపుప్డు ఆమె కుమారుడు కావలెనని నేను నా యేలినవాడవైన నినున్ 

అడిగితినా? ననున్ భర్మపెటట్వదద్ని నేను చెపప్లేదా? అని అతనితో మనవిచేయగా 

కీరత్నలు 106:33 => ఎటల్నగా వారు అతని ఆతమ్మీద తిరుగుబాటు చేయగా అతడు తన పెదవులతో 

కానిమాట పలికెను. 

కీరత్నలు 127:3 => కుమారులు యెహోవా అనుగర్హించు సావ్సథ్య్ము గరభ్ఫలము ఆయన యిచుచ్ 

బహుమానమే 

లూకా 1:7 => ఎలీసబెతు గొడార్లైనందున వారికి పిలల్లు లేకపోయిరి; మరియు వారిదద్రు బహు 

కాలము గడచిన (వృదుధ్లైరి.) 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:8 => మరియు ఆయన సునన్తి విషయమైన నిబంధన అతని 

కనుగర్హించెను. అతడు ఇసాస్కును కని ఆ నిబంధన చొపుప్న ఎనిమిదవ దినమందు అతనికి 

సునన్తిచేసెను; ఇసాస్కు యాకోబును యాకోబు పనిన్దద్రు గోతర్కరత్లను కని వారికి సునన్తి చేసిరి. 

1 కొరిందీయులకు 13:4 => పేర్మ దీరఘ్కాలము సహించును, దయ చూపించును. పేర్మ 

మతస్రపడదు; పేర్మ డంబముగా పర్వరిత్ంపదు; అది ఉపొప్ంగదు; 
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వచనము 2 

యాకోబు కోపము రాహేలుమీద రగులుకొనగా అతడు నేను నీకు గరభ్ఫలమును ఇయయ్కపోయిన 

దేవునికి పర్తిగా నునాన్నా అనెను. 

ఆదికాండము 31:36 => యాకోబు కోపపడి లాబానుతో వాదించి అతనితో నీవిటుల్ మండిపడి ననున్ 

తరుమనేల? నేను చేసిన దోర్హమేమి? పాపమేమి? 

నిరగ్మకాండము 32:19 => అతడు పాళెమునకు సమీపింపగా, ఆ దూడను, వారు నాటయ్మాడుటను 

చూచెను. అందుకు మోషే కోపము మండెను; అతడు కొండదిగువను తనచేతులలోనుండి ఆ పలకలను 

పడవేసి వాటిని పగులగొటెట్ను 

మతత్యి 5:22 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా తన సహోదరునిమీద కోపపడు పర్తివాడు విమరశ్కు 

లోనగును, తన సహోదరుని చూచి వయ్రుథ్డా అని చెపుప్వాడు మహా సభకు లోనగును; దోర్హీ అని 

చెపుప్వాడు నరకాగిన్కి లోనగును. 

మారుక్ 3:5 => ఆయన వారి హృదయకాఠినయ్మునకు దుఃఖపడి, కోపముతో వారిని కలయచూచి నీ 

చెయియ్ చాపుమని ఆ మనుషుయ్నితో చెపెప్ను; వాడు తన చెయియ్ చాపగా అది బాగుపడెను. 

ఎఫెసీయులకు 4:26 => కోపపడుడి గాని పాపము చేయకుడి; సూరుయ్డసత్మించువరకు మీ కోపము 

నిలిచి యుండకూడదు. 

ఆదికాండము 16:2 => కాగా శారయి ఇదిగో నేను పిలల్లు కనకుండ యెహోవా చేసియునాన్డు. నీవు 

దయచేసి నా దాసితో పొముమ్; ఒకవేళ ఆమెవలన నాకు సంతానము కలుగవచుచ్నని అబార్ముతో 

చెపెప్ను; అబార్ము శారయి మాట వినెను. 

ఆదికాండము 25:21 => ఇసాస్కు భారయ్ గొడార్లు గనుక అతడు ఆమె విషయమై యెహోవాను 

వేడుకొనెను. యెహోవా అతని పార్రథ్న వినెను గనుక అతని భారయ్యైన రిబాక్ గరభ్వతి ఆయెను. 

ఆదికాండము 50:19 => యోసేపు భయపడకుడి, నేను దేవుని సాథ్నమందునాన్నా? 

1 సమూయేలు 1:5 => హనాన్ తనకు పిర్యముగా నునన్ందున ఆమెకు రెండుపాళుల్ ఇచుచ్చు 

వచెచ్ను. యెహోవా ఆమెకు సంతులేకుండచేసెను. 
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1 సమూయేలు 2:5 => తృపిత్గా భుజించినవారు అనన్ము కావలెనని కూలికిపోవుదురు ఆకలి 

గొనినవారు ఆకలితీర తిందురు గొడార్లు ఏడుగురు పిలల్లను కనును అనేకమైన పిలల్లను కనినది 

కృశించిపోవును. 

1 సమూయేలు 2:6 => జనులను సజీవులనుగాను మృతులనుగాను చేయువాడు యెహోవాయే 

పాతాళమునకు పంపుచు అందులోనుండి రపిప్ంచుచుండువాడు ఆయనే. 

2 రాజులు 5:7 => ఇశార్యేలు రాజు ఈ పతిర్కను చదివి వసత్రములు చింపుకొని చంపుటకును 

బర్తికించుటకును నేను దేవుడనా? ఒకనికి కలిగిన కుషఠ్రోగమును మానుప్మని నాయొదద్కు ఇతడు 

పంపుటయేమి? నాతో కలహమునకు కారణము అతడు ఎటుల్ వెదకుచునాన్డో మీరు 

ఆలోచించుడనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:13 => ఆయన నినున్ పేర్మించి ఆశీరవ్దించి అభివృదిధ్చేసి, నీకిచెచ్దనని 

నీ పితరులతో పర్మాణముచేసిన దేశములో నీ గరభ్ఫలమును, నీ భూఫలమైన నీ ససయ్మును, నీ 

దార్కాష్రసమును, నీ నూనెను, నీ పశువుల మందలను, నీ గొఱ ఱ్ల మందలను, మేకల మందలను 

దీవించును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:14 => సమసత్ జనములకంటె ఎకుక్వగా నీవు ఆశీరవ్దింపబడుదువు. 

నీలో మగవానికేగాని ఆడుదానికేగాని గొడుడ్తనముండదు, నీ పశువులలోనైన నుండదు. 

కీరత్నలు 113:9 => ఆయన సంతులేని దానిని ఇలాల్లుగాను కుమాళల్ సంతోషముగల తలిల్గాను 

చేయును. యెహోవాను సుత్తించుడి. 

కీరత్నలు 127:3 => కుమారులు యెహోవా అనుగర్హించు సావ్సథ్య్ము గరభ్ఫలము ఆయన యిచుచ్ 

బహుమానమే 

లూకా 1:42 => సతరీలలో నీవు ఆశీరవ్దింపబడినదానవు నీ గరభ్ఫలమును ఆశీరవ్దింపబడును  

ఆదికాండము 11:30 => శారయి గొడార్లై యుండెను. ఆమెకు సంతానము లేదు. 

ఆదికాండము 15:2 => అందుకు అబార్ము పర్భువైన యెహోవా నాకేమి యిచిచ్ననేమి? నేను 

సంతానము లేనివాడనై పోవుచునాన్నే; దమసుక్ ఎలీయెజెరే నాయింటి ఆసిత్కరత్యగును గదా 

Page  of 2062 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

ఆదికాండము 20:18 => ఏలయనగా అబార్హాము భారయ్యైన శారానుబటిట్ దేవుడు అబీమెలెకు 

ఇంటిలో పర్తి గరభ్మును మూసియుండెను. 

ఆదికాండము 29:17 => లేయా జబుబ్ కండుల్ గలది; రాహేలు రూపవతియు సుందరియునై 

యుండెను. 

ఆదికాండము 29:31 => లేయా దేవ్షింపబడుట యెహోవా చూచి ఆమె గరభ్ము తెరిచెను, రాహేలు 

గొడార్లై యుండెను. 

ఆదికాండము 30:22 => దేవుడు రాహేలును జాఞ్పకము చేసికొని ఆమె మనవి విని ఆమె గరభ్ము 

తెరిచెను. 

ఆదికాండము 33:5 => ఏశావు కనున్లెతిత్ ఆ సతరీలను పిలల్లను చూచి వీరు నీకేమి కావలెనని 

అడిగినందుకు అతడు వీరు దేవుడు నీ సేవకునికి దయచేసిన పిలల్లే అని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 48:9 => యోసేపు వీరు నా కుమారులు, వీరిని ఈ దేశమందు దేవుడు నా 

కనుగర్హించెనని తన తండిర్తో చెపెప్ను. అందుకతడు నేను వారిని దీవించుటకు నా దగగ్రకు వారిని 

తీసికొని రమమ్నెను. 

నిరగ్మకాండము 17:2 => మోషేతో వాదించుచు తార్గుటకు మాకు నీళి ల్మమ్ని అడుగగా మోషే మీరు 

నాతో వాదింపనేల, యెహోవాను శోధింపనేల అని వారితో చెపెప్ను. 

రూతు 4:13 => కాబటిట్ బోయజు రూతును పెండిల్ చేసికొని ఆమెయొదద్కు పోయినపుప్డు యెహోవా 

ఆమె గరభ్వతి యగునటుల్ అనుగర్హించెను గనుక ఆమె కుమారుని కనెను. 

యోబు 1:21 => నేను నా తలిల్గరభ్ములోనుండి దిగంబరినై వచిచ్తిని, దిగంబరినై అకక్డికి 

తిరిగివెళె ల్దను; యెహోవా ఇచెచ్ను యెహోవా తీసికొనిపోయెను, యెహోవా నామమునకు సుత్తి 

కలుగునుగాక. 

యోబు 33:6 => దేవునియెడల నేనును నీవంటివాడను నేనును జిగటమంటితో చేయబడినవాడనే 

యాకోబు 3:14 => అయితే మీ హృదయములలో సహింపనలవికాని మతస్రమును వివాదమును 

ఉంచుకొనినవారైతే అతిశయపడవదుద్, సతయ్మునకు విరోధముగా అబదధ్మాడవదుద్. 
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వచనము 3 

అందుకామె నా దాసియైన బిలాహ్ ఉనన్ది గదా; ఆమెతో పొముమ్; ఆమె నా కొరకు పిలల్లను కనును; 

ఆలాగున ఆమెవలన నాకును పిలల్లు కలుగుదురని చెపిప్ 

ఆదికాండము 30:9 => లేయా తనకు కానుపు ఉడుగుట చూచి తన దాసియైన జిలాప్ను తీసికొని 

యాకోబునకు ఆమెను భారయ్గా ఇచెచ్ను. 

ఆదికాండము 16:2 => కాగా శారయి ఇదిగో నేను పిలల్లు కనకుండ యెహోవా చేసియునాన్డు. నీవు 

దయచేసి నా దాసితో పొముమ్; ఒకవేళ ఆమెవలన నాకు సంతానము కలుగవచుచ్నని అబార్ముతో 

చెపెప్ను; అబార్ము శారయి మాట వినెను. 

ఆదికాండము 16:3 => కాబటిట్ అబార్ము కనాను దేశములో పదియేండుల్ కాపురమునన్ తరువాత 

అబార్ము భారయ్యైన శారయి తన దాసియైన హాగరను ఐగుపీత్యురాలిని తీసికొని తన పెనిమిటియైన 

అబార్మునకు భారయ్గా ఉండునటుల్ అతనికిచెచ్ను. 

ఆదికాండము 50:23 => యోసేపు ఎఫార్యిము యొకక్ మూడవతరము పిలల్లను చూచెను; మరియు 

మనషే ష్ కుమారుడైన మాకీరునకు కుమారులు పుటిట్ యోసేపు ఒడిలో ఉంచబడిరి. 

యోబు 3:12 => మోకాళల్మీద ననేన్ల ఉంచుకొనిరి? నేనేల సత్నములను కుడిచితిని? 

ఆదికాండము 16:2 => కాగా శారయి ఇదిగో నేను పిలల్లు కనకుండ యెహోవా చేసియునాన్డు. నీవు 

దయచేసి నా దాసితో పొముమ్; ఒకవేళ ఆమెవలన నాకు సంతానము కలుగవచుచ్నని అబార్ముతో 

చెపెప్ను; అబార్ము శారయి మాట వినెను. 

రూతు 4:11 => అందుకు పురదావ్రముననుండిన పర్జలందరును పెదద్లును మేము సాకుష్లము, 

యెహోవా నీ యింటికి వచిచ్న ఆ సతరీని ఇశార్యేలీయుల వంశమును వరిధ్లల్జేసిన రాహేలును పోలిన 

దానిగాను లేయాను పోలిన దానిగాను చేయును గాక; 

ఆదికాండము 29:29 => మరియు లాబాను తన దాసియగు బిలాహ్ను తన కుమారెత్యైన రాహేలుకు 

దాసిగా ఇచెచ్ను.  
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ఆదికాండము 46:25 => లాబాను తన కుమారెత్యైన రాహేలునకు ఇచిచ్న బిలాహ్ కుమారులు వీరే. 

ఆమె వారిని యాకోబునకు కనెను. వారందరు ఏడుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 7:13 => నఫాత్లీయులు బిలాహ్కుపుటిట్న యహసయేలు గూనీ యేసెరు షిలేల్ము. 

యెహెజేక్లు 48:1 => గోతర్ముల పేరులు ఇవి; దానీయుల కొకభాగము .. అది ఉతత్రదికుక్ 

సరిహదుద్నుండి హమాతునకుపోవు మారగ్మువరకు హెతోల్నునకుపోవు సరిహదుద్వరకును హసరేనాను 

అను దమసుక్ సరిహదుద్వరకును హమాతు సరిహదుద్ మారగ్మున తూరుప్గాను పడమరగాను 

వాయ్పించు భూమి. 

వచనము 4 

తన దాసియైన బిలాహ్ను అతనికి భారయ్గా ఇచెచ్ను. యాకోబు ఆమెతో పోగా 

ఆదికాండము 16:3 => కాబటిట్ అబార్ము కనాను దేశములో పదియేండుల్ కాపురమునన్ తరువాత 

అబార్ము భారయ్యైన శారయి తన దాసియైన హాగరను ఐగుపీత్యురాలిని తీసికొని తన పెనిమిటియైన 

అబార్మునకు భారయ్గా ఉండునటుల్ అతనికిచెచ్ను. 

ఆదికాండము 21:10 => ఈ దాసిని దీని కుమారుని వెళల్గొటుట్ము; ఈ దాసి కుమారుడు నా 

కుమారుడైన ఇసాస్కుతో వారసుడై యుండడని అబార్హాముతో అనెను. 

ఆదికాండము 22:24 => మరియు రయూమా అను అతని, ఉపపతిన్యు తెబహును, గహమును 

తహషును మయకాను కనెను. 

ఆదికాండము 25:1 => అబార్హాము మరల ఒక సతరీని వివాహము చేసికొనెను, ఆమె పేరు కెతూరా. 

ఆదికాండము 25:6 => అబార్హాము తన ఉపపతున్ల కుమారులకు బహుమానములిచిచ్, తాను 

సజీవుడై యుండగానే తన కుమారుడగు ఇసాస్కు నొదద్నుండి తూరుప్తటుట్గా తూరుప్దేశమునకు వారిని 

పంపివేసెను. 

ఆదికాండము 33:2 => అపుప్డతడు తన పిలల్లను లేయా రాహేలులకును ఇదద్రు దాసీలకును పంచి 

అపప్గించెను. అతడు ముందర దాసీలను, వారి పిలల్లను వారి వెనుక లేయాను ఆమె పిలల్లను ఆ 

వెనుక రాహేలును, యోసేపును ఉంచి 
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ఆదికాండము 35:22 => ఇశార్యేలు ఆ దేశములో నివసించుచునన్పుప్డు రూబేను వెళి ల్ తన తండిర్ 

ఉపపతిన్యైన బిలాహ్తో శయనించెను; ఆ సంగతి ఇశార్యేలునకు వినబడెను. 

2 సమూయేలు 12:11 => నా మాట ఆలకించుము; యెహోవానగు నేను సెలవిచుచ్నదేమనగా నీ 

యింటివారి మూలముననే నేను నీకు అపాయము పుటిట్ంతును; నీవు చూచుచుండగా నేను నీ 

భారయ్లను తీసి నీ చేరువవాని కపప్గించెదను. 

ఆదికాండము 30:9 => లేయా తనకు కానుపు ఉడుగుట చూచి తన దాసియైన జిలాప్ను తీసికొని 

యాకోబునకు ఆమెను భారయ్గా ఇచెచ్ను. 

ఆదికాండము 35:25 => రాహేలు దాసియైన బిలాహ్ కుమారులు దాను, నఫాత్లి. 

ఆదికాండము 37:2 => యాకోబు వంశావళి యిది. యోసేపు పదునేడేండల్వాడై తన సహోదరులతో 

కూడ మందను మేపుచుండెను. అతడు చినన్వాడై తన తండిర్ భారయ్లైన బిలాహ్ కుమారులయొదద్ను జిలాప్ 

కుమారులయొదద్ను ఉండెను. అపుప్డు యోసేపు వారి చెడుతనమునుగూరిచ్న సమాచారము వారి 

తండిర్యొదద్కు తెచుచ్చుండువాడు. 

వచనము 5 

బిలాహ్ గరభ్వతియై యాకోబునకు కుమారుని కనెను. 

ఆదికాండము 30:29 => అందుకు యాకోబు అతని చూచి నేను నీకెటుల్ కొలువు చేసితినో నీ 

మందలు నాయొదద్ ఎటుల్ండెనో అది నీకు తెలియును; 

ఆదికాండము 35:22 => ఇశార్యేలు ఆ దేశములో నివసించుచునన్పుప్డు రూబేను వెళి ల్ తన తండిర్ 

ఉపపతిన్యైన బిలాహ్తో శయనించెను; ఆ సంగతి ఇశార్యేలునకు వినబడెను. 

సంఖాయ్కాండము 1:5 => మీతో కూడ ఉండవలసినవారి పేళుల్ ఏవేవనగా రూబేను గోతర్ములో 

షెదేయూరు కుమారుడైన ఏలీసూరు; 

సంఖాయ్కాండము 1:38 => దాను పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ పితరుల 

కుటుంబములలో ఇరువది యేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి సంఖయ్ను 

తెలియచెపప్గా 
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1 దినవృతాత్ంతములు 2:1 => ఇశార్యేలు కుమారులు; రూబేను షిమోయ్ను లేవి యూదా ఇశాశ్ఖారు 

జెబూలూను 

మతత్యి 1:2 => అబార్హాము ఇసాస్కును కనెను, ఇసాస్కు యాకోబును కనెను, యాకోబు యూదాను 

అతని అనన్దముమ్లను కనెను; 

వచనము 6 

అపుప్డు రాహేలు దేవుడు నాకు తీరుప్తీరెచ్ను; ఆయన నా మొరను విని నాకు కుమారుని 

దయచేసెననుకొని అతనికి దాను అని పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 29:32 => లేయా గరభ్వతియై కుమారుని కని, యెహోవా నా శర్మను 

చూచియునాన్డు గనుక నా పెనిమిటి ననున్ పేర్మించును గదా అనుకొని అతనికి రూబేను అను పేరు 

పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 29:33 => ఆమె మరల గరభ్వతియై కుమారుని కని నేను దేవ్షింపబడితిననన్ సంగతి 

యెహోవా వినాన్డు గనుక ఇతని కూడ నాకు దయచేసెననుకొని అతనికి షిమోయ్ను అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 29:34 => ఆమె మరల గరభ్వతియై కుమారుని కని తుదకు ఈసారి నా పెనిమిటి 

నాతో హతుత్కొని యుండును; అతనికి ముగుగ్రు కుమారులను కంటిననుకొనెను. అందుచేత అతనికి 

లేవి అను పేరు పెటెట్ను 

ఆదికాండము 29:35 => ఆమె మరల గరభ్వతియై కుమారుని కని ఈసారి యెహోవాను 

సుత్తించెదననుకొని యూదా అను పేరు పెటెట్ను. అపుప్డామెకు కానుపు ఉడిగెను. 

కీరత్నలు 35:24 => యెహోవా నా దేవా, నీ నీతినిబటిట్ నాకు నాయ్యము తీరుచ్ము ననున్బటిట్ వారు 

సంతోషింపకుందురు గాక.  

కీరత్నలు 43:1 => దేవా, నాకు నాయ్యము తీరుచ్ము భకిత్లేని జనముతో నా పక్షమున 

వాయ్జెయ్మాడుము కపటము కలిగి దౌరజ్నయ్ము చేయువారిచేతిలోనుండి నీవు ననున్ విడిపించుదువు. 

విలాపవాకయ్ములు 3:59 => యెహోవా, నాకు కలిగిన అనాయ్యము నీవు చూచియునాన్వు నా 

వాయ్జెయ్ము తీరుచ్ము. 
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ఆదికాండము 35:25 => రాహేలు దాసియైన బిలాహ్ కుమారులు దాను, నఫాత్లి. 

ఆదికాండము 46:23 => దాను కుమారుడైన హుషీము. 

ఆదికాండము 49:16 => దాను ఇశార్యేలు గోతిర్కులవలె తన పర్జలకు నాయ్యము తీరుచ్ను. 

ఆదికాండము 49:17 => దాను తోర్వలో సరప్ముగాను దారిలో కటల్పాముగాను ఉండును. అది 

గుఱ ఱ్పు మడిమెలు కరచును అందువలన ఎకుక్వాడు వెనుకకు పడును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:22 => దానునుగూరిచ్ యిటల్నెను దాను సింహపుపిలల్ అది 

బాషానునుండి దుమికి దాటును. 

యిరిమ్యా 13:2 => కావున యెహోవా మాటచొపుప్న నేను నడికటుట్ ఒకటి కొని నడుమున 

కటుట్కొంటిని. 

యిరిమ్యా 13:24 => కాబటిట్ అడవిగాలికి పొటుట్ ఎగురునటుల్ నేను వారిని చెదరగొటెట్దను. 

యిరిమ్యా 15:14 => నీవెరుగని దేశములో నీ శతుర్వులకు నినున్ దాసునిగా చేతును, నా కోపాగిన్ 

రగులుకొనుచు నినున్ దహించును. 

యిరిమ్యా 15:15 => యెహోవా, నా శర్మ నీకే తెలిసియునన్ది; ననున్ జాఞ్పకము చేసికొనుము, 

ననున్ దరిశ్ంచుము, ననున్ హింసించువారికి నాకొరకై పర్తిదండన చేయుము, నీవు దీరఘ్శాంతి 

కలిగినవాడవై ననున్ కొనిపోకుము, నీ నిమితత్ము నాకు నింద వచుచ్చునన్దని తెలిసికొనుము. 

యిరిమ్యా 15:16 => నీ మాటలు నాకు దొరకగా నేను వాటిని భుజించితిని; సైనయ్ములకధిపతివగు 

యెహోవా, దేవా, నీ పేరు నాకు పెటట్బడెను గనుక నీ మాటలు నాకు సంతోషమును నా 

హృదయమునకు ఆనందమును కలుగజేయుచునన్వి. 

యిరిమ్యా 15:17 => సంతోషించు వారి సమూహములో నేను కూరుచ్ండలేదు నేను ఉలల్సింపలేదు. 

కడుపు మంటతో నీవు ననున్ నింపియునాన్వు గనుక, నీ హసత్మునుబటిట్ నేను ఏకాకినై కూరుచ్ంటిని.  

యిరిమ్యా 15:18 => నా బాధ యేల యెడతెగనిదాయెను? నా గాయము ఏల ఘోరమైనదాయెను? 

అది సవ్సథ్త నొందకపోనేల? నిశచ్యముగా నీవు నాకు ఎండమావుల వవుదువా? నిలువని 

జలములవవుదువా?  
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యిరిమ్యా 15:19 => కాబటిట్ యెహోవా ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు నాతటుట్ తిరిగినయెడల నీవు నా 

సనిన్ధిని నిలుచునటుల్ నేను నినున్ తిరిగి రపిప్ంతును. ఏవి నీచములో యేవి ఘనములో నీవు 

గురుతుపటిట్నయెడల నీవు నా నోటివలె ఉందువు; వారు నీతటుట్నకు తిరుగవలెను గాని నీవు వారి 

తటుట్నకు తిరుగకూడదు 

యిరిమ్యా 15:20 => అపుప్డు నినున్ ఈ పర్జలను పడగొటట్జాలని యితత్డి పార్కారముగా నేను 

నియమించెదను; నినున్ రకిష్ంచుటకును నినున్ విడిపించుటకును నేను నీకు తోడైయుందును గనుక 

వారు నీమీద యుదధ్ము చేయుదురు గాని నినున్ జయింపకపోదురని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

ఆదికాండము 16:2 => కాగా శారయి ఇదిగో నేను పిలల్లు కనకుండ యెహోవా చేసియునాన్డు. నీవు 

దయచేసి నా దాసితో పొముమ్; ఒకవేళ ఆమెవలన నాకు సంతానము కలుగవచుచ్నని అబార్ముతో 

చెపెప్ను; అబార్ము శారయి మాట వినెను. 

ఆదికాండము 29:33 => ఆమె మరల గరభ్వతియై కుమారుని కని నేను దేవ్షింపబడితిననన్ సంగతి 

యెహోవా వినాన్డు గనుక ఇతని కూడ నాకు దయచేసెననుకొని అతనికి షిమోయ్ను అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 30:17 => దేవుడు లేయా మనవి వినెను గనుక ఆమె గరభ్వతియై యాకోబునకు 

అయిదవ కుమారుని కనెను. 

ఆదికాండము 41:52 => తరువాత అతడు నాకు బాధ కలిగిన దేశమందు దేవుడు ననున్ 

అభివృదిధ్పొందించెనని చెపిప్, రెండవవానికి ఎఫార్యిము అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 42:13 => అందుకు వారు నీ దాసులమైన మేము పండెర్ండుమంది సహోదరులము, 

కనాను దేశములో నునన్ ఒకక్ మనుషుయ్ని కుమారులము; ఇదిగో కనిషు ఠ్డు నేడు మా తండిర్యొదద్ 

ఉనాన్డు; ఒకడు లెడు అని ఉతత్రమిచిచ్రి 

సంఖాయ్కాండము 1:38 => దాను పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ పితరుల 

కుటుంబములలో ఇరువది యేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి సంఖయ్ను 

తెలియచెపప్గా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:13 => రూబేను గాదు ఆషేరు జెబూలూను దాను నఫాత్లి 

గోతర్ములవారు శాప వచనములను పలుకుటకై ఏబాలు కొండమీద నిలువవలెను. 
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నాయ్యాధిపతులు 18:29 => వారొక పటట్ణమును కటుట్కొని అకక్డ నివసించిరి. ఇశార్యేలుకు 

పుటిట్న తమ తండిర్యైన దానునుబటిట్ ఆ పటట్ణమునకు దాను అను పేరు పెటిట్రి. పూరవ్ము ఆ 

పటట్ణమునకు లాయిషు అను పేరు. 

1 సమూయేలు 1:20 => గనుక హనాన్ గరభ్ము ధరించి దినములు నిండినపుప్డు ఒక కుమారుని 

కని నేను యెహోవాకు మొర్కుక్కొని వీనిని అడిగితిననుకొని వానికి సమూయేలను పేరు పెటెట్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:2 => దాను యోసేపు బెనాయ్మీను నఫాత్లి గాదు ఆషేరు. 

యెషయా 7:14 => కాబటిట్ పర్భువు తానే యొక సూచన మీకు చూపును. ఆలకించుడి, కనయ్క 

గరభ్వతియై కుమారుని కని అతనికి ఇమామ్నుయేలను పేరు పెటుట్ను. 

వచనము 7 

రాహేలు దాసియైన బిలాహ్ తిరిగి గరభ్వతియై యాకోబుకు రెండవ కుమారుని కనెను. 

ఆదికాండము 46:24 => నఫాత్లి కుమారులైన యహనేలు గూనీ యేసెరు షిలేల్ము. 

సంఖాయ్కాండము 1:42 => నఫాత్లి పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ పితరుల 

కుటుంబములలో ఇరువది యేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి సంఖయ్ను 

తెలియచెపప్గా 

యెహెజేక్లు 48:3 => ఆషేరీయుల సరిహదుద్ నానుకొని తూరుప్ పడమరలుగా నఫాత్లీయులకు ఒక 

భాగము. 

వచనము 8 

అపుప్డు రాహేలు దేవుని కృప విషయమై నా అకక్తో పోరాడి గెలిచితిననుకొని అతనికి నఫాత్లి అను 

పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 23:6 => మా శమ్శానభూములలో అతి శేర్షట్మైనదానియందు మృతిబొందిన నీ 

భారయ్ను పాతిపెటుట్ము; నీవు మృతిబొందిన నీ భారయ్ను పాతిపెటుట్నటుల్ మాలో తన శమ్శానభూమి 

ఇయయ్నొలల్నివాడు ఎవడును లేడని అబార్హాము కుతత్రమిచిచ్రి. 
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ఆదికాండము 32:24 => యాకోబు ఒకక్డు మిగిలిపోయెను; ఒక నరుడు తెలల్వారు వరకు అతనితో 

పెనుగులాడెను. 

నిరగ్మకాండము 9:28 => ఇంతమటుట్కు చాలును; ఇకను బర్హామ్ండమైన ఉరుములు వడగండుల్ 

రాకుండునటుల్ యెహోవాను వేడుకొనుడి, మిముమ్ను పోనిచెచ్దను, మిముమ్ను ఇకను నిలుపనని వారితో 

చెపప్గా 

1 సమూయేలు 14:15 => దండులోను పొలములోను జనులందరిలోను మహా భయకంపము 

కలిగెను. దండు కావలివారును దోపుడుగాండుర్ను భీతినొందిరి; నేలయదిరెను. వారు ఈ భయము 

దైవికమని భావించిరి. 

ఆదికాండము 35:25 => రాహేలు దాసియైన బిలాహ్ కుమారులు దాను, నఫాత్లి. 

ఆదికాండము 46:24 => నఫాత్లి కుమారులైన యహనేలు గూనీ యేసెరు షిలేల్ము. 

ఆదికాండము 49:21 => నఫాత్లి విడువబడిన లేడి అతడు ఇంపైన మాటలు పలుకును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:23 => నఫాత్లినిగూరిచ్ యిటల్నెను కటాక్షముచేత తృపిత్పొందిన నఫాత్లి, 

యెహోవా దీవెనచేత నింపబడిన నఫాత్లి, పశిచ్మ దకిష్ణ దికుక్లను సావ్ధీనపరచుకొనుము.  

ఆదికాండము 32:24 => యాకోబు ఒకక్డు మిగిలిపోయెను; ఒక నరుడు తెలల్వారు వరకు అతనితో 

పెనుగులాడెను. 

ఆదికాండము 32:25 => తాను అతని గెలువకుండుట చూచి తొడగూటిమీద అతనిని కొటెట్ను. 

అపుప్డతడు ఆయనతో పెనుగులాడుటవలన యాకోబు తొడగూడు వసిలెను. 

మతత్యి 4:13 => నజరేతు విడిచి జెబూలూను నఫాత్లియను దేశముల పార్ంతములలో 

సముదర్తీరమందలి కపెరన్హూమునకు వచిచ్ కాపురముండెను.  

ఆదికాండము 29:33 => ఆమె మరల గరభ్వతియై కుమారుని కని నేను దేవ్షింపబడితిననన్ సంగతి 

యెహోవా వినాన్డు గనుక ఇతని కూడ నాకు దయచేసెననుకొని అతనికి షిమోయ్ను అను పేరు పెటెట్ను. 

సంఖాయ్కాండము 1:42 => నఫాత్లి పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ పితరుల 

కుటుంబములలో ఇరువది యేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి సంఖయ్ను 

తెలియచెపప్గా 
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1 దినవృతాత్ంతములు 2:2 => దాను యోసేపు బెనాయ్మీను నఫాత్లి గాదు ఆషేరు. 

యెషయా 7:14 => కాబటిట్ పర్భువు తానే యొక సూచన మీకు చూపును. ఆలకించుడి, కనయ్క 

గరభ్వతియై కుమారుని కని అతనికి ఇమామ్నుయేలను పేరు పెటుట్ను. 

యెహెజేక్లు 48:3 => ఆషేరీయుల సరిహదుద్ నానుకొని తూరుప్ పడమరలుగా నఫాత్లీయులకు ఒక 

భాగము. 

యోనా 3:3 => కాబటిట్ యోనా లేచి యెహోవా సెలవిచిచ్న ఆజఞ్ పర్కారము నీనెవె పటట్ణమునకు 

పోయెను. నీనెవె పటట్ణము దేవుని దృషిట్కి గొపప్దై మూడు దినముల పర్యాణమంత పరిమాణముగల 

పటట్ణము. 

కొలొసస్యులకు 2:1 => మీ కొరకును, లవొదికయ వారికొరకును, శరీరరీతిగా నా ముఖము 

చూడని వారందరికొరకును 

వచనము 9 

లేయా తనకు కానుపు ఉడుగుట చూచి తన దాసియైన జిలాప్ను తీసికొని యాకోబునకు ఆమెను 

భారయ్గా ఇచెచ్ను. 

ఆదికాండము 30:17 => దేవుడు లేయా మనవి వినెను గనుక ఆమె గరభ్వతియై యాకోబునకు 

అయిదవ కుమారుని కనెను. 

ఆదికాండము 29:35 => ఆమె మరల గరభ్వతియై కుమారుని కని ఈసారి యెహోవాను 

సుత్తించెదననుకొని యూదా అను పేరు పెటెట్ను. అపుప్డామెకు కానుపు ఉడిగెను. 

ఆదికాండము 30:4 => తన దాసియైన బిలాహ్ను అతనికి భారయ్గా ఇచెచ్ను. యాకోబు ఆమెతో పోగా 

ఆదికాండము 16:3 => కాబటిట్ అబార్ము కనాను దేశములో పదియేండుల్ కాపురమునన్ తరువాత 

అబార్ము భారయ్యైన శారయి తన దాసియైన హాగరను ఐగుపీత్యురాలిని తీసికొని తన పెనిమిటియైన 

అబార్మునకు భారయ్గా ఉండునటుల్ అతనికిచెచ్ను. 
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ఆదికాండము 16:2 => కాగా శారయి ఇదిగో నేను పిలల్లు కనకుండ యెహోవా చేసియునాన్డు. నీవు 

దయచేసి నా దాసితో పొముమ్; ఒకవేళ ఆమెవలన నాకు సంతానము కలుగవచుచ్నని అబార్ముతో 

చెపెప్ను; అబార్ము శారయి మాట వినెను. 

ఆదికాండము 25:6 => అబార్హాము తన ఉపపతున్ల కుమారులకు బహుమానములిచిచ్, తాను 

సజీవుడై యుండగానే తన కుమారుడగు ఇసాస్కు నొదద్నుండి తూరుప్తటుట్గా తూరుప్దేశమునకు వారిని 

పంపివేసెను. 

ఆదికాండము 29:24 => మరియు లాబాను తన దాసియైన జిలాప్ను తన కుమారెత్యైన లేయాకు 

దాసిగా ఇచెచ్ను. 

ఆదికాండము 30:3 => అందుకామె నా దాసియైన బిలాహ్ ఉనన్ది గదా; ఆమెతో పొముమ్; ఆమె నా 

కొరకు పిలల్లను కనును; ఆలాగున ఆమెవలన నాకును పిలల్లు కలుగుదురని చెపిప్ 

ఆదికాండము 35:26 => లేయా దాసియైన జిలాప్ కుమారులు గాదు, ఆషేరు వీరు పదద్నరాములో 

యాకోబునకు పుటిట్న కుమారులు. 

ఆదికాండము 37:2 => యాకోబు వంశావళి యిది. యోసేపు పదునేడేండల్వాడై తన సహోదరులతో 

కూడ మందను మేపుచుండెను. అతడు చినన్వాడై తన తండిర్ భారయ్లైన బిలాహ్ కుమారులయొదద్ను జిలాప్ 

కుమారులయొదద్ను ఉండెను. అపుప్డు యోసేపు వారి చెడుతనమునుగూరిచ్న సమాచారము వారి 

తండిర్యొదద్కు తెచుచ్చుండువాడు. 

ఆదికాండము 46:18 => లాబాను తన కుమారెత్యైన లేయాకిచిచ్న జిలాప్ కుమారులు వీరే. ఆమె 

యీ పదునారు మందిని యాకోబునకు కనెను. 

వచనము 10 

లేయా దాసియైన జిలాప్ యాకోబునకు కుమారుని కనగా 

సంఖాయ్కాండము 1:24 => గాదు పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ పితరుల 

కుటుంబములలో ఇరువది యేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి సంఖయ్ను 

తెలియచెపప్గా 
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సంఖాయ్కాండము 32:1 => రూబేనీయులకును గాదీయులకును అతి విసాత్రమైన మందలుండెను 

గనుక యాజెరు పర్దేశమును గిలాదు పర్దేశమును మందలకు తగిన సథ్లమని తెలిసికొని 

యెహెజేక్లు 48:27 => జెబూలూనీయుల సరిహదుద్ను ఆనుకొని తూరుప్ పడమరలుగా 

గాదీయులకు ఒకభాగము; 

వచనము 11 

లేయా ఇది అదృషట్మేగదా అనుకొని అతనికి గాదు అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 35:26 => లేయా దాసియైన జిలాప్ కుమారులు గాదు, ఆషేరు వీరు పదద్నరాములో 

యాకోబునకు పుటిట్న కుమారులు. 

ఆదికాండము 46:16 => గాదు కుమారులైన సిపోయ్ను హగీగ్ షూనీ ఎసోబ్ను ఏరీ ఆరోదీ అరేలీ. 

ఆదికాండము 49:19 => బంటుల గుంపు గాదును కొటుట్ను అతడు మడిమెను కొటుట్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:20 => గాదునుగూరిచ్ యిటల్నెను గాదును విశాలపరచువాడు 

సుత్తింపబడును అతడు ఆడు సింహమువలె పొంచియుండును బాహువును నడినెతిత్ని చీలిచ్వేయును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:21 => అతడు తనకొరకు మొదటిభాగము చూచుకొనెను అకక్డ 

నాయకుని భాగము కాపాడబడెను. అతడు జనములోని ముఖుయ్లతో కూడ వచెచ్ను యెహోవా తీరిచ్న 

నాయ్యమును జరిపెను ఇశార్యేలీయులయొదద్ యెహోవా విధులను ఆచరించెను.  

యెషయా 65:11 => యెహోవాను విసరిజ్ంచి నా పరిశుదధ్పరవ్తమును మరచి గాదునకు బలల్ను 

సిదధ్పరచువారలారా, అదృషట్దేవికి పానీయారప్ణము నరిప్ంచువారలారా, నేను పిలువగా మీరు 

ఉతత్రమియయ్లేదు  

సంఖాయ్కాండము 1:24 => గాదు పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ పితరుల 

కుటుంబములలో ఇరువది యేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి సంఖయ్ను 

తెలియచెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 32:1 => రూబేనీయులకును గాదీయులకును అతి విసాత్రమైన మందలుండెను 

గనుక యాజెరు పర్దేశమును గిలాదు పర్దేశమును మందలకు తగిన సథ్లమని తెలిసికొని 
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1 దినవృతాత్ంతములు 2:2 => దాను యోసేపు బెనాయ్మీను నఫాత్లి గాదు ఆషేరు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:11 => గాదు వంశసుథ్లు వారికెదురుగా బాషాను దేశమందు సలాక్వరకు 

కాపురముండిరి. 

యెహెజేక్లు 48:27 => జెబూలూనీయుల సరిహదుద్ను ఆనుకొని తూరుప్ పడమరలుగా 

గాదీయులకు ఒకభాగము; 

వచనము 12 

లేయా దాసియైన జిలాప్ యాకోబునకు రెండవ కుమారుని కనగా 

సంఖాయ్కాండము 1:40 => ఆషేరు పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ పితరుల 

కుటుంబములలో ఇరువదియేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి సంఖయ్ను 

తెలియచెపప్గా 

యెహెజేక్లు 48:2 => దానుయొకక్ సరిహదుద్ నానుకొని తూరుప్ పడమరలుగా ఆషేరీయులకు ఒక 

భాగము. 

వచనము 13 

లేయా నేను భాగయ్వంతురాలను సతరీలు ననున్ భాగయ్వతి అందురు గదా అని అతనికి ఆషేరు అను పేరు 

పెటెట్ను. 

సామెతలు 31:28 => ఆమె కుమారులు లేచి ఆమెను ధనుయ్రాలందరు చాలమంది కుమారెత్లు 

పతివర్తా ధరమ్ము ననుసరించి 

పరమగీతము 6:9 => నా పావురము నా నిషక్ళంకురాలు ఒకతే ఆమె తన తలిల్కి ఒకతే కుమారెత్ 

కనన్తలిల్కి ముదుద్బిడ డ్ సతరీలు దాని చూచి ధనుయ్రాలందురు రాణులును ఉపపతున్లును దాని 

పొగడుదురు. 

లూకా 1:48 => నా ఆతమ్ నా రక్షకుడైన దేవునియందు ఆనందించెను.  
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ఆదికాండము 35:26 => లేయా దాసియైన జిలాప్ కుమారులు గాదు, ఆషేరు వీరు పదద్నరాములో 

యాకోబునకు పుటిట్న కుమారులు. 

ఆదికాండము 46:17 => ఆషేరు కుమారులైన ఇమాన్ ఇషావ్ ఇషీవ్ బెరీయా; వారి సహోదరియైన 

శెరహు. ఆ బెరీయా కుమారులైన హెబెరు మలీక్యేలు. 

ఆదికాండము 49:20 => ఆషేరు నొదద్ శేర్షఠ్మైన ఆహారము కలదు రాజులకు తగిన మధుర 

పదారథ్ములను అతడిచుచ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:24 => ఆషేరునుగూరిచ్ యిటల్నెను ఆషేరు తన సహోదరులకంటె 

ఎకుక్వగా ఆశీరవ్దింపబడును. అతడు తన సహోదరులకంటె కటాక్షము నొందును తన పాదములను 

తైలములో ముంచుకొనును.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:25 => నీ కముమ్లు ఇనుపవియు ఇతత్డివియునై యుండును. నీవు 

బర్దుకు దినములలో నీకు విశార్ంతి కలుగును. 

ఆదికాండము 34:1 => లేయా యాకోబునకు కనిన కుమారెత్యైన దీనా ఆ దేశపు కుమారెత్లను 

చూడవెళె ల్ను. 

సంఖాయ్కాండము 1:40 => ఆషేరు పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ పితరుల 

కుటుంబములలో ఇరువదియేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి సంఖయ్ను 

తెలియచెపప్గా 

2 సమూయేలు 2:9 => గిలాదువారిమీదను ఆషేరీయులమీదను యెజెర్యేలుమీదను 

ఎఫార్యిమీయులమీదను బెనాయ్మీనీయులమీదను ఇశార్యేలు వారిమీదను రాజుగా అతనికి 

పటాట్భిషేకము చేసెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:2 => దాను యోసేపు బెనాయ్మీను నఫాత్లి గాదు ఆషేరు. 

యెహెజేక్లు 48:2 => దానుయొకక్ సరిహదుద్ నానుకొని తూరుప్ పడమరలుగా ఆషేరీయులకు ఒక 

భాగము. 
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లూకా 2:36 => మరియు ఆషేరు గోతిర్కురాలును పనూయేలు కుమారెత్యునైన అనన్ అను ఒక 

పర్వకి త్ర్ యుండెను. ఆమె కనాయ్తవ్ము మొదలు ఏడేండుల్ పెనిమిటితో సంసారముచేసి బహుకాలము 

గడిచినదై, 

వచనము 14 

గోధుమల కోతకాలములో రూబేను వెళి ల్ పొలములో పుతర్దాత వృక్షపు పండుల్ చూచి తన తలిల్యైన 

లేయాకు తెచిచ్ యిచెచ్ను. అపుప్డు రాహేలు నీ కుమారుని పుతర్దాత వృక్షపు పండల్లో కొనిన్ నాకు 

దయచేయుమని లేయాతో అనగా 

పరమగీతము 7:13 => పుతర్దాత వృక్షము సువాసన నిచుచ్చునన్ది నా పిర్యుడా, నేను నీకొరకు 

దాచియుంచిన నానావిధ శేర్షఠ్ ఫలములు పచిచ్వియు పండువియు మా దావ్రబంధములమీద 

వేర్లాడుచునన్వి.  

ఆదికాండము 25:30 => నేను అలసియునాన్ను; ఆ యెఱ ఱ్ యెఱ ఱ్గా నునన్ దానిలో కొంచెము 

దయచేసి నాకు పెటుట్మని అడిగెను; అందుచేత అతని పేరు ఎదోము అనబడెను. 

ఆదికాండము 46:13 => ఇశాశ్ఖారు కుమారులైన తోలా పువావ్ యోబు షిమోర్ను. 

యెహెజేక్లు 48:25 => షిమోయ్నీయుల సరిహదుద్ను ఆనుకొని తూరుప్ పడమరలుగా 

ఇశాశ్ఖారీయులకు ఒకభాగము 

వచనము 15 

ఆమెనా భరత్ను తీసికొంటివే అది చాలదా? ఇపుప్డు నా కుమారుని పుతర్దాత వృక్షపు పండల్ను 

తీసికొందువా అని చెపెప్ను. అందుకు రాహేలు కాబటిట్ నీ కుమారుని పుతర్దాత వృక్షపు పండల్ 

నిమితత్ము అతడు ఈ రాతిర్ నీతో శయనించునని చెపెప్ను. 

సంఖాయ్కాండము 16:9 => తన మందిరసేవ చేయుటకు యెహోవా మిముమ్ను తనయొదద్కు 

చేరుచ్కొనుటయు, మీరు సమాజము ఎదుట నిలిచి వారు చేయవలసిన సేవ చేయునటుల్ 
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ఇశార్యేలీయుల దేవుడు ఇశార్యేలీయుల సమాజములోనుండి మిముమ్ను వేరుపరచుటయు మీకు 

అలప్ముగా కనబడునా? 

సంఖాయ్కాండము 16:10 => ఆయన నినున్ను నీతో లేవీయులైన నీ గోతర్పువారినందరిని 

చేరుచ్కొనెను గదా. అయితే మీరు యాజకతవ్ము కూడ కోరుచునాన్రు. 

సంఖాయ్కాండము 16:13 => అయితే వారు మేము రాము; ఈ అరణయ్ములో మముమ్ను చంపవలెనని 

పాలు తేనెలు పర్వహించు దేశములోనుండి మముమ్ను తీసికొనివచుచ్ట చాలనటుట్, మామీద 

పర్భుతవ్ము చేయుటకును నీకధికారము కావలెనా? 

యెషయా 7:13 => అతడు ఈలాగు చెపెప్ను, దావీదు వంశసుథ్లారా, వినుడి; మనుషుయ్లను 

విసికించుట చాలదనుకొని నా దేవుని కూడ విసికింతురా? 

యెహెజేక్లు 16:47 => అయితే వారి పర్వరత్న ననుసరించుటయు, వారు చేయు హేయకిర్యలు 

చేయుటయు సవ్లప్కారయ్మని యెంచి, వారి నడతలను మించునటుల్గా నీవు చెడుమారగ్ములయందు 

పర్వరిత్ంచితివి. 

1 కొరిందీయులకు 4:3 => మీచేతనైనను, ఏ మనుషుయ్నిచేతనైనను నేను విమరిశ్ంపబడుట నాకు 

మికిక్లి అలప్మైన సంగతి; ననున్ నేనే విమరిశ్ంచుకొనను. 

ఆదికాండము 30:20 => అపుప్డు లేయా దేవుడు మంచి బహుమతి నాకు దయచేసెను; నా 

పెనిమిటికి ఆరుగురు కుమారులను కనియునాన్ను గనుక అతడికను నాతో కాపురము చేయుననుకొని 

అతనికి జెబూలూను అను పేరు పెటెట్ను 

లేవీయకాండము 18:18 => నీ భారయ్ బర్దికియుండగా ఆమెను పీడించుటకు ఆమె సహోదరి 

మానాచాఛ్దనమును తీయుటకు ఈమెను ఆమెతో పెండిల్ చేసికొనకూడదు. 

1 రాజులు 16:31 => నెబాతు కుమారుడైన యరొబాము జరిగించిన పాపకిర్యలను అనుసరించి 

నడుచుకొనుట సవ్లప్ సంగతి యనుకొని, అతడు సీదోనీయులకు రాజైన ఎతబ్యలు కుమారెత్యైన 

యెజెబెలును వివాహము చేసికొని బయలు దేవతను పూజించుచు వానికి మొర్కుక్చునుండెను. 

యెహెజేక్లు 34:18 => విశేషముగా మేతమేసి మిగిలిన దానిని కాళల్తో తొర్కుక్ట మీకు చాలదా? 
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వచనము 16 

సాయంకాలమందు యాకోబు పొలమునుండి వచుచ్నపుప్డు లేయా అతనిని ఎదురొక్నబోయి నీవు 

నాయొదద్కు రావలెను, నా కుమారుని పుతర్దాత వృక్షపు పండల్తో నినున్ కొంటినని చెపెప్ను. కాబటిట్ 

అతడు ఆ రాతిర్ ఆమెతో శయనించెను. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 17 

దేవుడు లేయా మనవి వినెను గనుక ఆమె గరభ్వతియై యాకోబునకు అయిదవ కుమారుని కనెను. 

ఆదికాండము 30:6 => అపుప్డు రాహేలు దేవుడు నాకు తీరుప్తీరెచ్ను; ఆయన నా మొరను విని 

నాకు కుమారుని దయచేసెననుకొని అతనికి దాను అని పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 30:22 => దేవుడు రాహేలును జాఞ్పకము చేసికొని ఆమె మనవి విని ఆమె గరభ్ము 

తెరిచెను. 

నిరగ్మకాండము 3:7 => మరియు యెహోవా యిటల్నెను నేను ఐగుపుత్లోనునన్ నా పర్జల బాధను 

నిశచ్యముగా చూచితిని, పనులలో తముమ్ను కషట్పెటుట్వారినిబటిట్ వారు పెటిట్న మొరను వింటిని, వారి 

దుఃఖములు నాకు తెలిసేయునన్వి. 

1 సమూయేలు 1:20 => గనుక హనాన్ గరభ్ము ధరించి దినములు నిండినపుప్డు ఒక కుమారుని 

కని నేను యెహోవాకు మొర్కుక్కొని వీనిని అడిగితిననుకొని వానికి సమూయేలను పేరు పెటెట్ను. 

1 సమూయేలు 1:26 => నా యేలినవాడా, నా యేలినవాని పార్ణము తోడు, నీయొదద్ నిలిచి, 

యెహోవాను పార్రథ్న చేసిన సతరీని నేనే. 

1 సమూయేలు 1:27 => ఈ బిడ డ్ను దయచేయుమని యెహోవాతో నేను చేసిన మనవిని ఆయన 

నాకనుగర్హించెను. 

లూకా 1:13 => అపుప్డా దూత అతనితో జెకరాయ్ భయపడకుము; నీ పార్రథ్న వినబడినది, నీ 

భారయ్యైన ఎలీసబెతు నీకు కుమారుని కనును, అతనికి యోహాను అను పేరు పెటుట్దువు. 
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ఆదికాండము 29:35 => ఆమె మరల గరభ్వతియై కుమారుని కని ఈసారి యెహోవాను 

సుత్తించెదననుకొని యూదా అను పేరు పెటెట్ను. అపుప్డామెకు కానుపు ఉడిగెను. 

ఆదికాండము 30:9 => లేయా తనకు కానుపు ఉడుగుట చూచి తన దాసియైన జిలాప్ను తీసికొని 

యాకోబునకు ఆమెను భారయ్గా ఇచెచ్ను. 

ఆదికాండము 46:15 => వీరు లేయా కుమారులు. ఆమె పదద్నరాములో యాకోబు వారిని అతని 

కుమారెత్యైన దీనాను కనెను. అతని కుమారులును అతని కుమారెత్లును అందరును ముపప్ది 

ముగుగ్రు. 

సంఖాయ్కాండము 26:23 => ఇశాశ్ఖారు పుతుర్ల వంశసుథ్లలో తోలా హీయులు తోలావంశసుథ్లు; 

పువీవ్యులు పువావ్ వంశసుథ్లు; యాషూబీయులు యాషూబు వంశసుథ్లు; షిమోర్నీయులు షిమోర్ను 

వంశసుథ్లు; వీరు ఇశాశ్ఖారీయుల వంశసుథ్లు. 

వచనము 18 

లేయా నేను నా పెనిమిటికి నా దాసి నిచిచ్నందున దేవుడు నాకు పర్తిఫలము దయచేసెననుకొని 

అతనికి ఇశాశ్ఖారు అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 35:23 => యాకోబు కుమారులు పండెర్ండుగురు, యాకోబు జేయ్షఠ్కుమారుడగు 

రూబేను, షిమోయ్ను, లేవి, యూదా, ఇశాశ్ఖారు, జెబూలూను; వీరు లేయా కుమారులు. 

ఆదికాండము 46:13 => ఇశాశ్ఖారు కుమారులైన తోలా పువావ్ యోబు షిమోర్ను. 

ఆదికాండము 49:14 => ఇశాశ్ఖారు రెండు దొడల్ మధయ్ను పండుకొనియునన్ బలమైన గారద్భము. 

ఆదికాండము 49:15 => అతడు విశార్ంతి మంచిదగుటయు ఆ భూమి రమయ్మైనదగుటయు 

చూచెను గనుక అతడు మోయుటకు భుజము వంచుకొని వెటిట్చేయు దాసుడగును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:18 => జబూలూనునుగూరిచ్ యిటల్నెను జెబూలూనూ, నీవు 

బయలువెళుల్ సథ్లమందు సంతోషించుము ఇశాశ్ఖారూ, నీ గుడారములయందు సంతోషించుము.  
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1 దినవృతాత్ంతములు 12:32 => ఇశాశ్ఖారీయులలో సమయోచిత జాఞ్నము కలిగి ఇశార్యేలీయులు 

చేయతగినదేదో దాని నెరిగియునన్ అధిపతులు రెండువందలు; వీరి గోతర్పు వారందరును వీరి 

యాజఞ్కు బదుధ్లైయుండిరి. 

ఆదికాండము 29:33 => ఆమె మరల గరభ్వతియై కుమారుని కని నేను దేవ్షింపబడితిననన్ సంగతి 

యెహోవా వినాన్డు గనుక ఇతని కూడ నాకు దయచేసెననుకొని అతనికి షిమోయ్ను అను పేరు పెటెట్ను. 

సంఖాయ్కాండము 1:28 => ఇశాశ్ఖారు పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ 

పితరుల కుటుంబములలో ఇరువది యేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి 

సంఖయ్ను తెలియచెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 26:23 => ఇశాశ్ఖారు పుతుర్ల వంశసుథ్లలో తోలా హీయులు తోలావంశసుథ్లు; 

పువీవ్యులు పువావ్ వంశసుథ్లు; యాషూబీయులు యాషూబు వంశసుథ్లు; షిమోర్నీయులు షిమోర్ను 

వంశసుథ్లు; వీరు ఇశాశ్ఖారీయుల వంశసుథ్లు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:12 => బెనాయ్మీను గోతర్ములవారు పర్జలనుగూరిచ్ దీవెన 

వచనములను పలుకుటకై గెరిజీము కొండమీద నిలువవలెను. 

పర్కటన 7:7 => షిమోయ్ను గోతర్ములో పండెర్ండు వేలమంది, లేవి గోతర్ములో పండెర్ండు వేలమంది, 

ఇశాశ్ఖారు గోతర్ములో పండెర్ండు వేలమంది, 

వచనము 19 

లేయా మరల గరభ్వతియై యాకోబునకు ఆరవ కుమారుని కనెను. 

ఆదికాండము 29:16 => లాబాను కిదద్రు కుమారెత్లుండిరి. వారిలో పెదద్దాని పేరు లేయా; చినన్దాని 

పేరు రాహేలు. 

ఆదికాండము 46:14 => జెబూలూను కుమారులైన సెరెదు ఏలోను యహలేలు. 

సంఖాయ్కాండము 26:26 => ఏలోనీయులు ఏలోను వంశసుథ్లు; యహలేలీయులు యహలేలు 

వంశసుథ్లు; 
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యెహెజేక్లు 48:26 => ఇశాశ్ఖారీయుల సరిహదుద్ను ఆనుకొని తూరుప్ పడమరలుగా 

జెబూలూనీయులకు ఒకభాగము, 

వచనము 20 

అపుప్డు లేయా దేవుడు మంచి బహుమతి నాకు దయచేసెను; నా పెనిమిటికి ఆరుగురు కుమారులను 

కనియునాన్ను గనుక అతడికను నాతో కాపురము చేయుననుకొని అతనికి జెబూలూను అను పేరు 

పెటెట్ను 

ఆదికాండము 30:15 => ఆమెనా భరత్ను తీసికొంటివే అది చాలదా? ఇపుప్డు నా కుమారుని 

పుతర్దాత వృక్షపు పండల్ను తీసికొందువా అని చెపెప్ను. అందుకు రాహేలు కాబటిట్ నీ కుమారుని 

పుతర్దాత వృక్షపు పండల్ నిమితత్ము అతడు ఈ రాతిర్ నీతో శయనించునని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 29:34 => ఆమె మరల గరభ్వతియై కుమారుని కని తుదకు ఈసారి నా పెనిమిటి 

నాతో హతుత్కొని యుండును; అతనికి ముగుగ్రు కుమారులను కంటిననుకొనెను. అందుచేత అతనికి 

లేవి అను పేరు పెటెట్ను 

ఆదికాండము 35:23 => యాకోబు కుమారులు పండెర్ండుగురు, యాకోబు జేయ్షఠ్కుమారుడగు 

రూబేను, షిమోయ్ను, లేవి, యూదా, ఇశాశ్ఖారు, జెబూలూను; వీరు లేయా కుమారులు. 

ఆదికాండము 46:14 => జెబూలూను కుమారులైన సెరెదు ఏలోను యహలేలు. 

ఆదికాండము 49:13 => జెబూలూను సముదర్పు రేవున నివసించును అతడు ఓడలకు రేవుగా 

ఉండును అతని పొలిమేర సీదోనువరకు నుండును. 

నాయ్యాధిపతులు 4:10 => బారాకు జెబూలూనీయులను నఫాత్లీయులను కెదెషునకు 

పిలిపించినపుప్డు పదివేలమంది మనుషుయ్లు అతనివెంట వెళి ల్రి; 

నాయ్యాధిపతులు 5:14 => అమాలేకీయులలో కాపురమునన్ ఎఫార్యిమీయులును నీ తరువాత నీ 

జనులలో బెనాయ్మీనీయులును మాకీరునుండి నాయ్యాధిపతులును జెబూలూనీయులనుండి 

నాయకదండము వహించువారును వచిచ్రి. 
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కీరత్నలు 68:27 => కనిషు ఠ్డగు బెనాయ్మీను అను, వారి యేలిక అచచ్ట నునాన్డు. యూదా 

అధిపతుల పరివారమచచ్ట నునన్ది జెబూలూను అధిపతులును నఫాత్లి అధిపతులును ఉనాన్రు.  

మతత్యి 4:13 => నజరేతు విడిచి జెబూలూను నఫాత్లియను దేశముల పార్ంతములలో 

సముదర్తీరమందలి కపెరన్హూమునకు వచిచ్ కాపురముండెను.  

ఆదికాండము 29:33 => ఆమె మరల గరభ్వతియై కుమారుని కని నేను దేవ్షింపబడితిననన్ సంగతి 

యెహోవా వినాన్డు గనుక ఇతని కూడ నాకు దయచేసెననుకొని అతనికి షిమోయ్ను అను పేరు పెటెట్ను. 

సంఖాయ్కాండము 1:30 => జెబూలూను పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ 

పితరుల కుటుంబములలో ఇరువదియేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి 

సంఖయ్ను తెలియచెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 26:26 => ఏలోనీయులు ఏలోను వంశసుథ్లు; యహలేలీయులు యహలేలు 

వంశసుథ్లు; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:13 => రూబేను గాదు ఆషేరు జెబూలూను దాను నఫాత్లి 

గోతర్ములవారు శాప వచనములను పలుకుటకై ఏబాలు కొండమీద నిలువవలెను. 

యెహెజేక్లు 48:26 => ఇశాశ్ఖారీయుల సరిహదుద్ను ఆనుకొని తూరుప్ పడమరలుగా 

జెబూలూనీయులకు ఒకభాగము, 

వచనము 21 

ఆ తరువాత ఆమె కొమారెత్ను కని ఆమెకు దీనా అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 34:1 => లేయా యాకోబునకు కనిన కుమారెత్యైన దీనా ఆ దేశపు కుమారెత్లను 

చూడవెళె ల్ను. 

ఆదికాండము 34:2 => ఆ దేశము నేలిన హివీవ్యుడైన హమోరు కుమారుడగు షెకెము ఆమెను 

చూచి ఆమెను పటుట్కొని ఆమెతో శయనించి ఆమెను అవమానపరచెను. 

ఆదికాండము 34:3 => అతని మనసుస్ యాకోబు కుమారెత్యైన దీనామీదనే ఉండెను; అతడు ఆ 

చినన్దాని పేర్మించి ఆమెతో పీర్తిగా మాటలాడి 
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ఆదికాండము 34:26 => వారు హమోరును అతని కుమారుడైన షెకెమును కతిత్వాత చంపి షెకెము 

ఇంటనుండి దీనాను తీసికొని వెళి ల్పోయిరి 

ఆదికాండము 46:15 => వీరు లేయా కుమారులు. ఆమె పదద్నరాములో యాకోబు వారిని అతని 

కుమారెత్యైన దీనాను కనెను. అతని కుమారులును అతని కుమారెత్లును అందరును ముపప్ది 

ముగుగ్రు. 

వచనము 22 

దేవుడు రాహేలును జాఞ్పకము చేసికొని ఆమె మనవి విని ఆమె గరభ్ము తెరిచెను. 

ఆదికాండము 8:1 => దేవుడు నోవహును అతనితోకూడ ఓడలో నునన్ సమసత్ జంతువులను సమసత్ 

పశువులను జాఞ్పకము చేసికొనెను. దేవుడు భూమిమీద వాయువు విసరునటుల్ చేయుటవలన నీళుల్ 

తగిగ్పోయెను. 

ఆదికాండము 21:1 => యెహోవా తాను చెపిప్న పర్కారము శారాను దరిశ్ంచెను. యెహోవా 

తానిచిచ్న మాటచొపుప్న శారానుగూరిచ్ చేసెను. 

ఆదికాండము 29:31 => లేయా దేవ్షింపబడుట యెహోవా చూచి ఆమె గరభ్ము తెరిచెను, రాహేలు 

గొడార్లై యుండెను. 

1 సమూయేలు 1:19 => తరువాత వారు ఉదయమందు వేగిరమే లేచి యెహోవాకు మొర్కిక్ తిరిగి 

రామాలోని తమ యింటికి వచిచ్రి. అంతట ఎలాక్నా తన భారయ్యగు హనాన్ను కూడెను, యెహోవా 

ఆమెను జాఞ్పకము చేసికొనెను 

1 సమూయేలు 1:20 => గనుక హనాన్ గరభ్ము ధరించి దినములు నిండినపుప్డు ఒక కుమారుని 

కని నేను యెహోవాకు మొర్కుక్కొని వీనిని అడిగితిననుకొని వానికి సమూయేలను పేరు పెటెట్ను. 

కీరత్నలు 105:42 => ఏలయనగా ఆయన తన పరిశుదధ్ వాగాద్నమును తనసేవకుడైన అబార్హామును 

జాఞ్పకము చేసికొని 

ఆదికాండము 30:2 => యాకోబు కోపము రాహేలుమీద రగులుకొనగా అతడు నేను నీకు 

గరభ్ఫలమును ఇయయ్కపోయిన దేవునికి పర్తిగా నునాన్నా అనెను. 
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ఆదికాండము 21:1 => యెహోవా తాను చెపిప్న పర్కారము శారాను దరిశ్ంచెను. యెహోవా 

తానిచిచ్న మాటచొపుప్న శారానుగూరిచ్ చేసెను. 

ఆదికాండము 21:2 => ఎటల్నగా దేవుడు అబార్హాముతో చెపిప్న నిరణ్య కాలములో శారా 

గరభ్వతియై అతని ముసలితనమందు అతనికి కుమారుని కనెను.  

ఆదికాండము 25:21 => ఇసాస్కు భారయ్ గొడార్లు గనుక అతడు ఆమె విషయమై యెహోవాను 

వేడుకొనెను. యెహోవా అతని పార్రథ్న వినెను గనుక అతని భారయ్యైన రిబాక్ గరభ్వతి ఆయెను. 

ఆదికాండము 29:31 => లేయా దేవ్షింపబడుట యెహోవా చూచి ఆమె గరభ్ము తెరిచెను, రాహేలు 

గొడార్లై యుండెను. 

కీరత్నలు 113:9 => ఆయన సంతులేని దానిని ఇలాల్లుగాను కుమాళల్ సంతోషముగల తలిల్గాను 

చేయును. యెహోవాను సుత్తించుడి. 

కీరత్నలు 127:3 => కుమారులు యెహోవా అనుగర్హించు సావ్సథ్య్ము గరభ్ఫలము ఆయన యిచుచ్ 

బహుమానమే 

ఆదికాండము 16:2 => కాగా శారయి ఇదిగో నేను పిలల్లు కనకుండ యెహోవా చేసియునాన్డు. నీవు 

దయచేసి నా దాసితో పొముమ్; ఒకవేళ ఆమెవలన నాకు సంతానము కలుగవచుచ్నని అబార్ముతో 

చెపెప్ను; అబార్ము శారయి మాట వినెను. 

ఆదికాండము 19:29 => దేవుడు ఆ మైదానపు పటట్ణములను పాడుచేసినపుప్డు దేవుడు 

అబార్హామును జాఞ్పకము చేసికొని, లోతు కాపురమునన్ పటట్ణములను నాశనము చేసినపుప్డు ఆ 

నాశనము మధయ్న లోతు నశించకుండ అతని తపిప్ంచెను. 

ఆదికాండము 29:17 => లేయా జబుబ్ కండుల్ గలది; రాహేలు రూపవతియు సుందరియునై 

యుండెను. 

ఆదికాండము 30:17 => దేవుడు లేయా మనవి వినెను గనుక ఆమె గరభ్వతియై యాకోబునకు 

అయిదవ కుమారుని కనెను. 
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ఆదికాండము 33:2 => అపుప్డతడు తన పిలల్లను లేయా రాహేలులకును ఇదద్రు దాసీలకును పంచి 

అపప్గించెను. అతడు ముందర దాసీలను, వారి పిలల్లను వారి వెనుక లేయాను ఆమె పిలల్లను ఆ 

వెనుక రాహేలును, యోసేపును ఉంచి 

ఆదికాండము 35:24 => రాహేలు కుమారులు యోసేపు, బెనాయ్మీను. 

ఆదికాండము 42:38 => అయితే అతడు నా కుమారుని మీతో వెళల్నియయ్ను; ఇతని అనన్ 

చనిపోయెను, ఇతడు మాతర్మే మిగిలియునాన్డు. మీరు పోవు మారగ్మున ఇతనికి హాని 

సంభవించినయెడల నెరసిన వెండుర్కలు గల ననున్ మృతుల లోకములోనికి దుఃఖముతో దిగిపోవునటుల్ 

చేయుదురని చెపెప్ను 

ఆదికాండము 43:29 => అపుప్డతడు కనున్లెతిత్ తన తలిల్ కుమారుడును తన తముమ్డైన 

బెనాయ్మీనును చూచి మీరు నాతో చెపిప్న మీ తముమ్డు ఇతడేనా? అని అడిగి నా కుమారుడా, దేవుడు 

నినున్ కరుణించును గాక 

ఆదికాండము 44:27 => అందుకు తమ దాసుడైన నా తండిర్ నాభారయ్ నాకిదద్రిని కనెనని 

మీరెరుగుదురు. 

ఆదికాండము 49:22 => యోసేపు ఫలించెడి కొమమ్ ఊటయొదద్ ఫలించెడి కొమమ్దాని రెమమ్లు 

గోడమీదికి ఎకిక్ వాయ్పించును. 

రూతు 4:13 => కాబటిట్ బోయజు రూతును పెండిల్ చేసికొని ఆమెయొదద్కు పోయినపుప్డు యెహోవా 

ఆమె గరభ్వతి యగునటుల్ అనుగర్హించెను గనుక ఆమె కుమారుని కనెను. 

1 సమూయేలు 1:11 => సైనయ్ములకధిపతివగు యెహోవా, నీ సేవకురాలనైన నాకు కలిగియునన్ 

శర్మను చూచి, నీ సేవకురాలనైన ననున్ మరువక జాఞ్పకము చేసికొని, నీ సేవకురాలనైన నాకు 

మగపిలల్ను దయచేసిన యెడల, వాని తలమీదికి కౌష్రపుకతిత్ యెనన్టికి రానియయ్క, వాడు బర్దుకు 

దినములనిన్టను నేను వానిని యెహోవావగు నీకు అపప్గింతునని మొర్కుక్బడి చేసికొనెను. ఆమె 

యెహోవా సనిన్ధిని పార్రథ్న చేయుచుండగా ఏలీ ఆమె నోరు కనిపెటుట్చుండెను, 

యెహెజేక్లు 48:4 => నఫాత్లి సరిహదుద్ను ఆనుకొని తూరుప్ పడమరలుగా మనషే ష్యులకు 

ఒకభాగము. 
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లూకా 1:25 => ననున్ కటాకిష్ంచిన దినములలో పర్భువు ఈలాగున చేసెననుకొని, అయిదు నెలలు 

ఇతరుల కంటబడకుండెను. 

వచనము 23 

అపుప్డామె గరభ్వతియై కుమారుని కనిదేవుడు నా నింద తొలగించెననుకొనెను. 

ఆదికాండము 29:31 => లేయా దేవ్షింపబడుట యెహోవా చూచి ఆమె గరభ్ము తెరిచెను, రాహేలు 

గొడార్లై యుండెను. 

1 సమూయేలు 1:5 => హనాన్ తనకు పిర్యముగా నునన్ందున ఆమెకు రెండుపాళుల్ ఇచుచ్చు 

వచెచ్ను. యెహోవా ఆమెకు సంతులేకుండచేసెను. 

1 సమూయేలు 1:6 => యెహోవా ఆమెకు సంతులేకుండ చేసియునన్ హేతువును బటిట్, ఆమె 

వైరియగు పెనినాన్ ఆమెను విసికించుటకై, ఆమెకు కోపము పుటిట్ంచుచు వచెచ్ను. 

యెషయా 4:1 => ఆ దినమున ఏడుగురు సతరీలు ఒకక్ పురుషుని పటుట్కొని మేము మా అనన్మే 

తిందుము మా వసత్రములే కటుట్కొందుము, నీ పేరుమాతర్ము మాకు పెటిట్ మా నింద తీసివేయుమని 

చెపుప్దురు.  

లూకా 1:21 => పర్జలు జెకరాయ్ కొరకు కనిపెటుట్చుండి, ఆలయమునందు అతడు ఆలసయ్ము 

చేసినందుకు ఆశచ్రయ్పడిరి. 

లూకా 1:25 => ననున్ కటాకిష్ంచిన దినములలో పర్భువు ఈలాగున చేసెననుకొని, అయిదు నెలలు 

ఇతరుల కంటబడకుండెను. 

లూకా 1:27 => దావీదు వంశసుథ్డైన యోసేపను ఒక పురుషునికి పర్ధానము చేయబడిన కనయ్క 

యొదద్కు దేవునిచేత పంపబడెను. ఆ కనయ్క పేరు మరియ. 

రూతు 4:13 => కాబటిట్ బోయజు రూతును పెండిల్ చేసికొని ఆమెయొదద్కు పోయినపుప్డు యెహోవా 

ఆమె గరభ్వతి యగునటుల్ అనుగర్హించెను గనుక ఆమె కుమారుని కనెను. 

కీరత్నలు 113:9 => ఆయన సంతులేని దానిని ఇలాల్లుగాను కుమాళల్ సంతోషముగల తలిల్గాను 

చేయును. యెహోవాను సుత్తించుడి. 
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జెఫనాయ్ 3:15 => తాను మీకు విధించిన శిక్షను యెహోవా కొటిట్వేసియునాన్డు; మీ శతుర్వులను 

ఆయన వెళల్గొటిట్యునాన్డు; ఇశార్యేలుకు రాజైన యెహోవా మీ మధయ్ ఉనాన్డు, ఇక మీదట మీకు 

అపాయము సంభవింపదు. 

యోహాను 16:21 => సతరీ పర్సవించునపుప్డు ఆమె గడియ వచెచ్ను గనుక ఆమె వేదనపడును; అయితే 

శిశువు పుటట్గానే లోకమందు నరుడొకడు పుటెట్నను సంతోషముచేత ఆమె ఆ వేదన మరి జాఞ్పకము 

చేసికొనదు. 

వచనము 24 

మరియు ఆమె--యెహోవా మరియొక కుమారుని నాకు దయచేయును గాక అనుకొని అతనికి యోసేపు 

అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 35:24 => రాహేలు కుమారులు యోసేపు, బెనాయ్మీను. 

ఆదికాండము 37:2 => యాకోబు వంశావళి యిది. యోసేపు పదునేడేండల్వాడై తన సహోదరులతో 

కూడ మందను మేపుచుండెను. అతడు చినన్వాడై తన తండిర్ భారయ్లైన బిలాహ్ కుమారులయొదద్ను జిలాప్ 

కుమారులయొదద్ను ఉండెను. అపుప్డు యోసేపు వారి చెడుతనమునుగూరిచ్న సమాచారము వారి 

తండిర్యొదద్కు తెచుచ్చుండువాడు. 

ఆదికాండము 37:4 => అతని సహోదరులు తమ తండిర్ అతనిని తమ అందరికంటె ఎకుక్వగా 

పేర్మించుట చూచినపుప్డు వారు అతని మీద పగపటిట్, అతనిని కేష్మసమాచారమైనను అడుగలేక 

పోయిరి. 

ఆదికాండము 39:1 => యాసేపును ఐగుపుత్నకు తీసికొని వచిచ్నపుప్డు ఫరో యొకక్ ఉదోయ్గసుథ్డును 

రాజసంరక్షక సేనాధిపతియునైన పోతీఫరను నొక ఐగుపీత్యుడు, అకక్డికి అతని తీసికొని వచిచ్న 

ఇషామ్యేలీయులయొదద్ నతని కొనెను. 

ఆదికాండము 39:2 => యెహోవా యోసేపునకు తోడైయుండెను గనుక అతడు వరిధ్లుల్చు తన 

యజమానుడగు ఆ ఐగుపీత్యుని యింట నుండెను. 
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ఆదికాండము 39:3 => యెహోవా అతనికి తోడైయుండెననియు, అతడు చేసినదంతయు 

అతనిచేతిలో యెహోవా సఫలము చేసెననియు అతని యజమానుడు చూచినపుప్డు 

ఆదికాండము 39:4 => యోసేపు మీద అతనికి కటాక్షము కలిగెను గనుక అతనియొదద్ పరిచరయ్ 

చేయువాడాయెను. మరియు అతడు తన యింటిమీద విచారణకరత్గా అతని నియమించి తనకు 

కలిగినదంతయు అతనిచేతికపప్గించెను. 

ఆదికాండము 39:5 => అతడు తన యింటిమీదను తనకు కలిగినదంతటిమీదను అతని విచారణ 

కరత్గా నియమించిన కాలము మొదలుకొని యెహోవా యోసేపు నిమితత్ము ఆ ఐగుపీత్యుని యింటిని 

ఆశీరవ్దించెను. యెహోవా ఆశీరావ్దము ఇంటిలోనేమి పొలములోనేమి అతనికి కలిగిన సమసత్ము 

మీదను ఉండెను 

ఆదికాండము 39:6 => అతడు తనకు కలిగినదంతయు యోసేపుచేతికపప్గించి, తాను ఆహారము 

తినుట తపప్ తనకేమి ఉనన్దో ఏమి లేదో విచారించినవాడు కాడు. యోసేపు రూపవంతుడును 

సుందరుడునై యుండెను 

ఆదికాండము 39:7 => అటుతరువాత అతని యజమానుని భారయ్ యోసేపుమీద కనున్వేసి తనతో 

శయనించుమని చెపెప్ను 

ఆదికాండము 39:8 => అయితే అతడు ఒపప్క నా యజమానుడు తనకు కలిగినదంతయు 

నాచేతికపప్గించెను గదా, నా వశమున తన యింటిలో ఏమి ఉనన్దో అతడెరుగడు; ఈ యింటిలో 

నాకంటె పైవాడు ఎవడును లేడు. 

ఆదికాండము 39:9 => నీవు అతని భారయ్వైనందున నినున్ తపప్ మరి దేనిని నా కపప్గింపక 

యుండలేదు. కాబటిట్ నేనెటుల్ ఇంత ఘోరమైన దుషాక్రయ్ము చేసి దేవునికి విరోధముగా పాపము కటుట్ 

కొందునని తన యజమానుని భారయ్తో అనెను. 

ఆదికాండము 39:10 => దినదినము ఆమె యోసేపుతో మాటలాడుచుండెను గాని అతడు ఆమెతో 

శయనించుటకైనను ఆమెతో నుండుటకైనను ఆమె మాట వినన్వాడు కాడు. 

ఆదికాండము 39:11 => అటుల్ండగా ఒకనాడు అతడు తన పనిమీద ఇంటి లోపలికి వెళి ల్నపుప్డు 

ఇంటి మనుషుయ్లలో ఎవరును అకక్డ లేరు. 
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ఆదికాండము 39:12 => అపుప్డామె ఆతని వసత్రము పటుట్కొని తనతో శయనింపుమని చెపప్గా 

అతడు తన వసత్రమును ఆమెచేతిలో విడిచిపెటిట్ తపిప్ంచుకొని బయటికి పారిపోయెను. 

ఆదికాండము 39:13 => అతడు తన వసత్రమును ఆమెచేతిలో విడిచి తపిప్ంచుకొనిపోవుట ఆమె 

చూచినపుప్డు 

ఆదికాండము 39:14 => తన యింటి మనుషుయ్లను పిలిచి చూడుడి, అతడు మనలను ఎగతాళి 

చేయుటకు ఒక హెబీర్యుని మనయొదద్కు తెచిచ్యునాన్డు. నాతో శయనింపవలెనని వీడు నాయొదద్కు 

రాగా నేను పెదద్ కేకవేసితిని. 

ఆదికాండము 39:15 => నేను బిగగ్రగా కేకవేయుట వాడు విని నా దగగ్ర తన వసత్రమును విడిచిపెటిట్ 

తపిప్ంచుకొని బయటికి పారిపోయెనని వారితో చెపిప్ 

ఆదికాండము 39:16 => అతని యజమానుడు ఇంటికి వచుచ్వరకు అతని వసత్రము తనదగగ్ర 

ఉంచుకొనెను. 

ఆదికాండము 39:17 => అపుప్డామె తన భరత్తో ఈ మాటల చొపుప్న చెపెప్ను నీవు మనయొదద్కు 

తెచిచ్న ఆ హెబీర్దాసుడు ననున్ ఎగతాళి చేయుటకు నాయొదద్కు వచెచ్ను. 

ఆదికాండము 39:18 => నేను బిగగ్రగా కేకవేసినపుప్డు వాడు తన వసత్రము నా దగగ్ర విడిచిపెటిట్ 

తపిప్ంచుకొని బయటికి పారిపోయెననెను 

ఆదికాండము 39:19 => కాబటిట్ అతని యజమానుడు ఇటుల్ నీ దాసుడు ననున్ చేసెనని తన భారయ్ 

తనతో చెపిప్న మాటలు వినన్పుప్డు కోపముతో మండిపడి 

ఆదికాండము 39:20 => అతనిని పటుట్కొని రాజు ఖైదీలు బంధింపబడు చెరసాలలో వేయించెను. 

అతడకక్డ చెరసాలలో ఉండెను. 

ఆదికాండము 39:21 => అయితే యెహోవా యోసేపునకు తోడైయుండి, అతనియందు కనికరపడి 

అతనిమీద ఆ చెరసాల యొకక్ అధిపతికి కటాక్షము కలుగునటుల్ చేసెను. 

ఆదికాండము 39:22 => చెరసాల అధిపతి ఆ చెరసాలలోనునన్ ఖైదీలనందరిని 

యోసేపుచేతికపప్గించెను. వారకక్డ ఏమి చేసిరో అదంతయు అతడే చేయించువాడు. 
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ఆదికాండము 39:23 => యెహోవా అతనికి తోడైయుండెను గనుక ఆ చెరసాల అధిపతి అతనిచేతికి 

అపప్గింపబడిన దేనిగూరిచ్యు విచారణ చేయక యుండెను. అతడు చేయునది యావతుత్ యెహోవా 

సఫలమగునటుల్ చేసెను. 

ఆదికాండము 42:6 => అపుప్డు యోసేపు ఆ దేశమంతటిమీద అధికారియై యుండెను. అతడే ఆ 

దేశ పర్జలందరికిని ధానయ్మమమ్కము చేయువాడు గనుక యోసేపు సహోదరులు వచిచ్ ముఖములు 

నేలను మోపి అతనికి వందనము చేసిరి  

ఆదికాండము 48:1 => ఈ సంగతులైన తరువాత ఇదిగో నీ తండిర్ కాయిలాగా ఉనాన్డని ఒకడు 

యోసేపుతో చెపెప్ను. అపుప్డతడు మనషే ష్ ఎఫార్యిములు అను తన యిదద్రు కుమారులను 

వెంటబెటుట్కొనిపోగా, 

ఆదికాండము 48:2 => ఇదిగో నీ కుమారుడైన యోసేపు నీయొదద్కు వచుచ్చునాన్డని యాకోబునకు 

తెలుపబడెను. అంతట ఇశార్యేలు బలము తెచుచ్కొని తన మంచముమీద కూరుచ్ండెను. 

ఆదికాండము 48:3 => యోసేపును చూచి కనాను దేశమందలి లూజులో సరవ్శకిత్గల దేవుడు నాకు 

కనబడి ననున్ ఆశీరవ్దించి 

ఆదికాండము 48:4 => ఇదిగో నీకు సంతానాభివృదిధ్ పొందించి నినున్ విసత్రింపచేసి నీవు జనముల 

సమూహమగునటుల్ చేసి, నీ తరువాత నీ సంతానమునకు ఈ దేశమును నితయ్సావ్సథ్య్ముగా ఇచెచ్దనని 

సెలవిచెచ్ను 

ఆదికాండము 48:5 => ఇదిగో నేను ఐగుపుత్నకు నీయొదద్కు రాకమునుపు ఐగుపుత్ దేశములో నీకు 

పుటిట్న నీ యిదద్రు కుమారులు నా బిడ డ్లే; రూబేను షిమోయ్నులవలె ఎఫార్యిము మనషే ష్ నా బిడ డ్లై 

యుందురు. 

ఆదికాండము 48:6 => వారి తరువాత నీవు కనిన సంతానము నీదే; వారు తమ సహోదరుల 

సావ్సథ్య్మునుబటిట్ వారి పేళల్ చొపుప్న పిలువబడుదురు. 

ఆదికాండము 48:7 => పదద్నరాము నుండి నేను వచుచ్చునన్పుప్డు, ఎఫార్తాకు ఇంక కొంత 

దూరమున నుండగా మారగ్మున రాహేలు కనాను దేశములో నా యెదుట మృతి పొందెను. అకక్డ 

బేతెల్హేమను ఎఫార్తా మారగ్మున నేను ఆమెను పాతిపెటిట్తినని యోసేపుతో చెపెప్ను. 
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ఆదికాండము 48:8 => ఇశార్యేలు యోసేపు కుమారులను చూచి వీరెవరని అడుగగా 

ఆదికాండము 48:9 => యోసేపు వీరు నా కుమారులు, వీరిని ఈ దేశమందు దేవుడు నా 

కనుగర్హించెనని తన తండిర్తో చెపెప్ను. అందుకతడు నేను వారిని దీవించుటకు నా దగగ్రకు వారిని 

తీసికొని రమమ్నెను. 

ఆదికాండము 48:10 => ఇశార్యేలు కనున్లు వృదాధ్పయ్మువలన మందముగా ఉండెను గనుక 

అతడు చూడలేకపోయెను. యోసేపు వారిని అతని దగగ్రకు తీసికొనివచిచ్నపుప్డు అతడు వారిని ముదుద్ 

పెటుట్కొని కౌగిలించుకొనెను. 

ఆదికాండము 48:11 => ఇశార్యేలు యోసేపుతో నీ ముఖము చూచెదనని నేను అనుకొనలేదు గాని 

నీ సంతానమును దేవుడు నాకు కనుపరచియునాన్డనగా 

ఆదికాండము 48:12 => యోసేపు అతని మోకాళల్ మధయ్నుండి వారిని తీసికొని అతనికి సాషాట్ంగ 

నమసాక్రము చేసెను. 

ఆదికాండము 48:13 => తరువాత యోసేపు ఇశార్యేలు ఎడమచేతి తటుట్న తన కుడిచేత 

ఎఫార్యిమును, ఇశార్యేలు కుడిచేతి తటుట్న తన యెడమచేత మనషే ష్ను పటుట్కొని వారినిదద్రిని అతని 

దగగ్రకు తీసికొనివచెచ్ను. 

ఆదికాండము 48:14 => మనషే ష్ పెదద్వాడైనందున ఇశార్యేలు తనచేతులను యుకిత్గా చాచి 

చినన్వాడైన ఎఫార్యిము తల మీద తన కుడిచేతిని మనషే ష్ తలమీద తన యెడమచేతిని ఉంచెను. 

ఆదికాండము 48:15 => అతడు యోసేపును దీవించి నా పితరులైన అబార్హాము ఇసాస్కులు 

ఎవనియెదుట నడుచుచుండిరో ఆ దేవుడు, నేను పుటిట్నది మొదలుకొని నేటివరకును ఎవడు ననున్ 

పోషించెనో ఆ దేవుడు, 

ఆదికాండము 48:16 => అనగా సమసత్మైన కీడులలోనుండి ననున్ తపిప్ంచిన దూత యీ పిలల్లను 

ఆశీరవ్దించును గాక; నా పేరును అబార్హాము ఇసాస్కులను నా పితరుల పేరును వారికి పెటట్బడును 

గాక; భూమియందు వారు బహుగా విసత్రించుదురు గాక అని చెపెప్ను 
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ఆదికాండము 48:17 => యోసేపు ఎఫార్యిము తలమీద తన తండిర్ కుడిచెయియ్ పెటుట్ట 

చూచినపుప్డు అది అతనికిషట్ము కాకపోయెను గనుక అతడు మనషే ష్ తలమీద పెటిట్ంచవలెనని తన 

తండిర్ చెయియ్ ఎఫార్యిము తలమీదనుండియెతిత్ 

ఆదికాండము 48:18 => నా తండీర్ అటుల్ కాదు; ఇతడే పెదద్వాడు, నీ కుడిచెయియ్ యితని తలమీద 

పెటుట్మని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 48:19 => అయినను అతని తండిర్ ఒపప్క అది నాకు తెలియును, నా కుమారుడా అది 

నాకు తెలియును; ఇతడును ఒక జన సమూహమై గొపప్వాడగును గాని యితని తముమ్డు ఇతని కంటె 

గొపప్వాడగును, అతని సంతానము జనముల సమూహమగునని చెపెప్ను 

ఆదికాండము 48:20 => ఆ దినమందు అతడు వారిని దీవించి ఎఫార్యిము వలెను మనషే ష్ వలెను 

దేవుడు నినున్ చేయును గాకని ఇశార్యేలీయులు నీ పేరు చెపిప్ దీవించెదరనెను. ఆలాగు అతడు 

మనషే ష్కంటె ఎఫార్యిమును ముందుగా ఉంచెను. 

ఆదికాండము 48:21 => మరియు ఇశార్యేలు ఇదిగో నేను చనిపోవుచునాన్ను, అయినను దేవుడు 

మీకు తోడైయుండి మీ పితరుల దేశమునకు మిముమ్ను మరల తీసికొనిపోవును. 

ఆదికాండము 48:22 => నేను నీ సహోదరులకంటె నీకు ఒక భాగము ఎకుక్వగా ఇచిచ్తిని. అది నా 

కతిత్తోను నా వింటితోను అమోరీయులచేతిలోనుండి తీసికొంటినని యోసేపుతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 49:22 => యోసేపు ఫలించెడి కొమమ్ ఊటయొదద్ ఫలించెడి కొమమ్దాని రెమమ్లు 

గోడమీదికి ఎకిక్ వాయ్పించును. 

ఆదికాండము 49:23 => విలుకాండుర్ అతని వేధించిరి వారు బాణములను వేసి అతని హింసించిరి. 

ఆదికాండము 49:24 => యాకోబు కొలుచు పరాకర్మశాలియైన వాని హసత్బలమువలన అతని విలుల్ 

బలమైనదగును. ఇశార్యేలునకు బండయు మేపెడివాడును ఆయనే. నీకు సహాయము చేయు నీ తండిర్ 

దేవునివలనను పైనుండి మింటి దీవెనలతోను  

ఆదికాండము 49:25 => కిర్ంద దాగియునన్ అగాధజలముల దీవెనలతోను సత్నముల దీవెనలతోను 

గరభ్ముల దీవెనలతోను నినున్ దీవించు సరవ్శకుత్ని దీవెనవలనను అతని బాహుబలము 

దిటట్పరచబడును  
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ఆదికాండము 49:26 => నీ తండిర్ దీవెనలు నా పూరివ్కుల దీవెనలపైని చిరకాల పరవ్తములకంటె 

హెచుచ్గ పర్బలమగును. అవి యోసేపు తలమీదను తన సహోదరులనుండి వేరుపరచబడిన వాని 

నడినెతిత్మీదను ఉండును.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:13 => యోసేపునుగూరిచ్ యిటల్నెను ఆకాశ పరమారథ్ములవలన 

మంచువలన కిర్ంద కుర్ంగియునన్ అగాధ జలములవలన 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:14 => సూరుయ్నివలన కలుగు ఫలములోని శేర్షఠ్పదారథ్ములవలన 

చందుర్డు పుటిట్ంచు శేర్షఠ్పదారథ్ములవలన 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:15 => పురాతన పరవ్తముల శేర్షఠ్పదారథ్ములవలన నితయ్పరవ్తముల 

శేర్షఠ్పదారథ్ములవలన 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:16 => సంపూరణ్ముగా ఫలించు భూమికి కలిగిన శేర్షఠ్పదారథ్ములవలన 

యెహోవా అతని భూమిని దీవించును పొదలోనుండినవాని కటాక్షము యోసేపు తలమీదికి వచుచ్ను 

తన సహోదరులలో పర్ఖాయ్తినొందినవాని నడినెతిత్మీదికి అది వచుచ్ను.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:17 => అతని వృషభమునకు మొదట పుటిట్నదానికి ఘనత కలదు. 

అతని కొముమ్లు గురుపోతు కొముమ్లు వాటివలన అతడు భూమయ్ంతములవరకు జనులను 

తోర్సివేయును ఎఫార్యిముయొకక్ పదివేలును మనషే ష్యొకక్ వేలును ఆలాగున నుందురు.  

యెహెజేక్లు 37:16 => నరపుతుర్డా, నీవు కఱ ఱ్తునక యొకటి తీసికొని దానిమీద 

యూదావారిదనియు, వారి తోటివారగు ఇశార్యేలీయులదనియు పేళుల్ వార్యుము. మరియొక తునక 

తీసికొని దానిమీద ఎఫార్యిమునకు తునక, అనగా యోసేపు వంశసుథ్లదనియు వారి తోటివారగు 

ఇశార్యేలువారిదనియు వార్యుము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:9 => ఆ గోతర్కరత్లు మతస్రపడి, యోసేపును ఐగుపుత్లోనికి పోవుటకు 

అమిమ్వేసిరిగాని, దేవుడతనికి తోడైయుండి అతని శర్మలనిన్టిలోనుండి తపిప్ంచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:10 => దయను జాఞ్నమును ఐగుపుత్ రాజైన ఫరోయెదుట అతనికి 

అనుగర్హించినందున ఫరో ఐగుపుత్నకును తన యింటికంతటికిని అతనిని అధిపతిగా నియమించెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:11 => తరువాత ఐగుపుత్ దేశమంతటికిని కనాను దేశమంతటికిని 

కరవును బహు శర్మయువచెచ్ను గనుక మన పితరులకు ఆహారము లేకపోయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:12 => ఐగుపుత్లో ధానయ్ము కలదని యాకోబు విని, మన పితరులను 

అకక్డికి మొదటిసారి పంపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:13 => వారు రెండవసారి వచిచ్నపుప్డు యోసేపు తన అనన్దముమ్లకు 

తనున్ తెలియజేసికొనెను; అపుప్డు యోసేపు యొకక్ వంశము ఫరోకు తెలియవచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:14 => యోసేపు తన తండిర్యైన యాకోబును తన సవ్జనులందరిని 

పిలువనంపెను; వారు డెబబ్దియయిదుగురు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:15 => యాకోబు ఐగుపుత్నకు వెళె ల్ను; అకక్డ అతడును మన పితరులును 

చనిపోయి అకక్డ నుండి షెకెమునకు తేబడి, 

హెబీర్యులకు 11:21 => విశావ్సమునుబటిట్ యాకోబు అవసానకాలమందు యోసేపు కుమారులలో 

ఒకొక్కక్ని ఆశీరవ్దించి తనచేతికఱ ఱ్ మొదలుమీద ఆనుకొని దేవునికి నమసాక్రము చేసెను. 

హెబీర్యులకు 11:22 => యోసేపు తనకు అవసానకాలము సమీపించినపప్డు విశావ్సమునుబటిట్ 

ఇశార్యేలు కుమారుల నిరగ్మనమునుగూరిచ్ పర్శంసించి తన శలయ్ములనుగూరిచ్ వారికి ఆజాఞ్పించెను. 

పర్కటన 7:8 => జెబూలూను గోతర్ములో పండెర్ండు వేలమంది, యోసేపు గోతర్ములో పండెర్ండు 

వేలమంది, బెనాయ్మీను గోతర్ములో పండెర్ండు వేలమంది ముదిర్ంపబడిరి. 

ఆదికాండము 35:17 => ఆమె పర్సవమువలన పర్యాసపడుచునన్పుప్డు మంతర్సాని ఆమెతో 

భయపడకుము; ఇదియు నీకు కుమారుడగునని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 35:18 => ఆమె మృతిబొందెను; పార్ణము పోవుచుండగా ఆమె అతని పేరు బెనోని 

అనెను; అతని తండిర్ అతనికి బెనాయ్మీను అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 46:19 => యాకోబు భారయ్యైన రాహేలు కుమారులైన యోసేపు బెనాయ్మీను. 

సంఖాయ్కాండము 1:32 => యోసేపు పుతుర్ల వంశావళి, అనగా ఎఫార్యిము పుతుర్ల వంశావళి. 

తమ తమ వంశములలో తమ తమ పితరుల కుటుంబములలో ఇరువది యేండుల్ మొదలుకొని పై 

పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి సంఖయ్ను తెలియచెపప్గా 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 27:12 => బెనాయ్మీను గోతర్ములవారు పర్జలనుగూరిచ్ దీవెన 

వచనములను పలుకుటకై గెరిజీము కొండమీద నిలువవలెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:2 => దాను యోసేపు బెనాయ్మీను నఫాత్లి గాదు ఆషేరు. 

యోహాను 16:21 => సతరీ పర్సవించునపుప్డు ఆమె గడియ వచెచ్ను గనుక ఆమె వేదనపడును; అయితే 

శిశువు పుటట్గానే లోకమందు నరుడొకడు పుటెట్నను సంతోషముచేత ఆమె ఆ వేదన మరి జాఞ్పకము 

చేసికొనదు. 

వచనము 25 

రాహేలు యోసేపును కనిన తరువాత యాకోబు లాబానుతో ననున్ పంపివేయుము; నా చోటికిని నా 

దేశమునకును వెళె ల్దను. 

ఆదికాండము 24:54 => అతడును అతనితోకూడ నునన్ మనుషుయ్లును అనన్పానములు పుచుచ్కొని 

అకక్డ ఆ రాతిర్యంతయు నుండిరి. ఉదయమున వారు లేచినపుప్డు అతడు నా యజమానునియొదద్కు 

ననున్ పంపించుడని చెపప్గా 

ఆదికాండము 24:56 => అపుప్డతడు యెహోవా నా పర్యాణమును సఫలము చేసెను గనుక నాకు 

తడవుకానీయక ననున్ పంపించుడి, నా యజమానునియొదద్కు వెళె ల్దనని చెపిప్నపుప్డు 

ఆదికాండము 18:33 => యెహోవా అబార్హాముతో మాటలాడుట చాలించి వెళి ల్పోయెను. 

అబార్హాము తన యింటికి తిరిగి వెళె ల్ను. 

ఆదికాండము 31:55 => తెలల్వారినపుప్డు లాబాను లేచి తన కుమారులను తన కుమారెత్లను 

ముదుద్పెటుట్కొని వారిని దీవించి బయలుదేరి తన ఊరికి వెళి ల్ పోయెను. 

ఆదికాండము 24:6 => అబార్హాము అకక్డికి నా కుమారుని తీసికొని పోకూడదు సుమీ. 

ఆదికాండము 24:7 => నా తండిర్ యింటనుండియు నేను పుటిట్న దేశమునుండియు ననున్ తెచిచ్ 

నాతో మాటలాడి నీ సంతానమునకు ఈ దేశమునిచెచ్దనని పర్మాణము చేసి నాతో చెపిప్న పరలోకపు 

దేవుడగు యెహోవా తన దూతను నీకు ముందుగా పంపును; అకక్డనుండి నీవు నా కుమారునికి 

భారయ్ను తీసికొనివచెచ్దవు. 
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ఆదికాండము 26:3 => ఈ దేశమందు పరవాసివై యుండుము. నేను నీకు తోడైయుండి నినున్ 

ఆశీరవ్దించెదను; 

ఆదికాండము 27:44 => నీ అనన్ కోపము నీమీదనుండి తొలగి నీవు అతనికి చేసిన వాటిని అతడు 

మరచువరకు లాబానునొదద్ కొనాన్ళుల్ ఉండుము;  

ఆదికాండము 27:45 => అపుప్డు నేను అకక్డనుండి నినున్ పిలిపించెదను. ఒకక్నాడే మీ యిదద్రిని 

నేను పోగొటుట్కొననేల అనెను. 

ఆదికాండము 28:13 => మరియు యెహోవా దానికి పైగా నిలిచి నేను నీ తండిర్యైన అబార్హాము 

దేవుడను ఇసాస్కు దేవుడైన యెహోవాను; నీవు పండుకొనియునన్ యీ భూమిని నీకును నీ 

సంతానమునకును ఇచెచ్దను.  

ఆదికాండము 28:15 => ఇదిగో నేను నీకు తోడైయుండి, నీవు వెళుల్ పర్తి సథ్లమందు నినున్ 

కాపాడుచు ఈ దేశమునకు నినున్ మరల రపిప్ంచెదను; నేను నీతో చెపిప్నది నెరవేరుచ్వరకు నినున్ 

విడువనని చెపప్గా 

ఆదికాండము 31:13 => నీవెకక్డ సత్ంభముమీద నూనె పోసితివో, యెకక్డ నాకు మొర్కుక్బడి 

చేసితివో ఆ బేతేలు దేవుడను నేనే. ఇపుప్డు నీవు లేచి యీ దేశములోనుండి బయలుదేరి నీవు పుటిట్న 

దేశమునకు తిరిగి వెళుల్మని నాతో చెపెప్ననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:4 => అపుప్డతడు కలీద్యుల దేశమును విడిచిపోయి హారానులో 

కాపురముండెను. అతని తండిర్ చనిపోయిన తరువాత, అకక్డ నుండి మీరిపుప్డు కాపురమునన్ యీ 

దేశమందు నివసించుటకై దేవుడతని తీసికొనివచెచ్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:5 => ఆయన ఇందులో అతనికి పాదము పటుట్నంత భూమినైనను 

సావ్సథ్య్ముగా ఇయయ్క, అతనికి కుమారుడు లేనపుప్డు అతనికిని, అతని తరువాత అతని 

సంతానమునకును దీనిని సావ్ధీనపరతునని అతనికి వాగాద్నము చేసెను. 

హెబీర్యులకు 11:9 => విశావ్సమునుబటిట్ అతడును, అతనితో ఆ వాగాద్నమునకు సమాన 

వారసులైన ఇసాస్కు యాకోబు అనువారును, గుడారములలో నివసించుచు, అనుయ్ల దేశములో 

ఉనన్టుట్గా వాగద్తత్ దేశములో పరవాసులైరి.  
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హె బీర్ యు ల కు 1 1 : 1 5 = > వా రు ఏ దే శ ము నుం డి వ చిచ్ రో ఆ దే శ ము ను 

జాఞ్పకమందుంచుకొనన్యెడల మరల వెళుల్టకు వారికి వీలుకలిగి యుండును. 

హెబీర్యులకు 11:16 => అయితే వారు మరి శేర్షఠ్మైన దేశమును, అనగా పరలోకసంబంధమైన 

దేశమును కోరుచునాన్రు. అందుచేత తాను వారి దేవుడనని అనిపించుకొనుటకు దేవుడు వారినిగూరిచ్ 

సిగుగ్పడడు; ఏలయనగా ఆయన వారికొరకు ఒక పటట్ణము సిదద్పరచియునాన్డు 

ఆదికాండము 29:30 => యాకోబు రాహేలును కూడెను, మరియు అతడు లేయాకంటె రాహేలును 

బహుగా పేర్మించి అతనికి మరియేడేండుల్ కొలువు చేసెను. 

ఆదికాండము 31:3 => అపుప్డు యెహోవా నీ పితరుల దేశమునకు నీ బంధువులయొదద్కు తిరిగి 

వెళుల్ము; నేను నీకు తోడైయుండెదనని యాకోబుతో చెపప్గా 

నిరగ్మకాండము 18:23 => దేవుడు ఈలాగు చేయుటకు నీకు సెలవిచిచ్నయెడల నీవు ఈ పని 

చేయుచు దాని భారమును సహింపగలవు. మరియు ఈ పర్జలందరు తమ తమ చోటల్కు 

సమాధానముగా వెళుల్దురని చెపెప్ను.  

వచనము 26 

నా భారయ్లను నా పిలల్లను నా కపప్గించుము; అపుప్డు నేను వెళె ల్దను; వారి కోసము నీకు 

కొలువుచేసితిని; నేను నీకు కొలువు చేసిన విధమును నీ వెరుగుదువుగదా అని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 29:19 => అందుకు లాబాను ఆమెను అనుయ్ని కిచుచ్టకంటె నీకిచుచ్ట మేలు; 

నాయొదద్ ఉండుమని చెపప్గా 

ఆదికాండము 29:20 => యాకోబు రాహేలు కోసము ఏడు సంవతస్రములు కొలువు చేసెను. 

అయినను అతడు ఆమెను పేర్మించుటవలన అవి అతనికి కొదిద్ దినములుగా తోచెను. 

ఆదికాండము 29:30 => యాకోబు రాహేలును కూడెను, మరియు అతడు లేయాకంటె రాహేలును 

బహుగా పేర్మించి అతనికి మరియేడేండుల్ కొలువు చేసెను. 

ఆదికాండము 31:26 => అపుప్డు లాబాను యాకోబుతో నీవేమి చేసితివి? ననున్ మోసపుచిచ్, కతిత్తో 

చెరపటట్బడిన వారినివలె నా కుమారెత్లను కొనిపోవనేల? 
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ఆదికాండము 31:31 => యాకోబు నీవు బలవంతముగా నాయొదద్నుండి నీ కుమారెత్లను 

తీసికొందువేమో అనుకొని భయపడితిని 

ఆదికాండము 31:41 => ఇదివరకు నీ యింటిలో ఇరువది యేండుల్ ఉంటిని. నీ యిదద్రి కుమారెత్ల 

నిమితత్ము పదునాలుగేండుల్ను, నీ మంద నిమితత్ము ఆరేండుల్ను నీకు కొలువు చేసితిని. అయినను నీవు 

నా జీతము పదిమారులు మారిచ్తివి. 

హోషేయ 12:12 => యాకోబు తపిప్ంచుకొని సిరియా దేశములోనికి పోయెను, భారయ్ కావలెనని 

ఇశార్యేలు కొలువు చేసెను, భారయ్ కావలెనని అతడు గొఱ ఱ్లు కాచెను. 

ఆదికాండము 30:29 => అందుకు యాకోబు అతని చూచి నేను నీకెటుల్ కొలువు చేసితినో నీ 

మందలు నాయొదద్ ఎటుల్ండెనో అది నీకు తెలియును; 

ఆదికాండము 30:30 => నేను రాక మునుపు నీకుండినది కొంచెమే; అయితే అది బహుగా అభివృదిధ్ 

పొందెను; నేను పాదము పెటిట్న చోటెలల్ యెహోవా నినున్ ఆశీరవ్దించెను; నేను నా యింటి వారికొరకు 

ఎపుప్డు సంపాదయ్ము చేసికొందుననెను. 

ఆదికాండము 31:6 => మీ తండిర్కి నా యావచఛ్కిత్తో కొలువు చేసితినని మీకు తెలిసేయునన్ది. 

ఆదికాండము 31:38 => ఈ యిరువది యేండుల్ నేను నీయొదద్ నుంటిని. నీ గొఱ ఱ్లైనను మేకలైనను 

ఈచుకొని పోలేదు, నీ మంద పొటే ట్ళల్ను నేను తినలేదు. 

ఆదికాండము 31:39 => దుషట్మృగములచేత చీలచ్బడిన దానిని నీయొదద్కు తేక ఆ నషట్ము నేనే 

పెటుట్కొంటిని. పగటియందు దొంగిలింపబడిన దానినేమి రాతిర్యందు దొంగిలింపబడిన దానినేమి 

నాయొదద్ పుచుచ్కొంటివి; నేను ఈలాగుంటిని. 

ఆదికాండము 31:40 => పగటి యెండకును రాతిర్ మంచుకును నేను కీష్ణించిపోతిని; నిదర్ నా 

కనున్లకు దూరమాయెను. 

ఆదికాండము 31:15 => అతడు మముమ్ను అమిమ్వేసి, మాకు రావలసిన దర్వయ్మును బొతుత్గా 

తినివేసెను. 

వచనము 27 
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అందుకు లాబాను అతనితో నీ కటాక్షము నా మీదనునన్యెడల నా మాట వినుము; నినున్బటిట్ 

యెహోవా ననున్ ఆశీరవ్దించెనని శకునము చూచి తెలిసికొంటినని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 18:3 => పర్భువా, నీ కటాక్షము నామీద నునన్యెడల ఇపుప్డు నీ దాసుని 

దాటిపోవదుద్. 

ఆదికాండము 33:15 => అపుప్డు ఏశావు నీకిషట్మైనయెడల నాయొదద్నునన్ యీ జనులలో కొందరిని 

నీయొదద్ విడిచిపెటుట్దునని చెపప్గా అతడు అదియేల? నా పర్భువు కటాక్షము నామీద నుండనిమమ్నెను. 

ఆదికాండము 34:11 => మరియు షెకెము మీ కటాక్షము నామీద రానీయుడి; మీరేమి అడుగుదురో 

అది యిచెచ్దను. 

ఆదికాండము 39:3 => యెహోవా అతనికి తోడైయుండెననియు, అతడు చేసినదంతయు 

అతనిచేతిలో యెహోవా సఫలము చేసెననియు అతని యజమానుడు చూచినపుప్డు 

ఆదికాండము 39:4 => యోసేపు మీద అతనికి కటాక్షము కలిగెను గనుక అతనియొదద్ పరిచరయ్ 

చేయువాడాయెను. మరియు అతడు తన యింటిమీద విచారణకరత్గా అతని నియమించి తనకు 

కలిగినదంతయు అతనిచేతికపప్గించెను. 

ఆదికాండము 39:5 => అతడు తన యింటిమీదను తనకు కలిగినదంతటిమీదను అతని విచారణ 

కరత్గా నియమించిన కాలము మొదలుకొని యెహోవా యోసేపు నిమితత్ము ఆ ఐగుపీత్యుని యింటిని 

ఆశీరవ్దించెను. యెహోవా ఆశీరావ్దము ఇంటిలోనేమి పొలములోనేమి అతనికి కలిగిన సమసత్ము 

మీదను ఉండెను 

ఆదికాండము 39:21 => అయితే యెహోవా యోసేపునకు తోడైయుండి, అతనియందు కనికరపడి 

అతనిమీద ఆ చెరసాల యొకక్ అధిపతికి కటాక్షము కలుగునటుల్ చేసెను. 

ఆదికాండము 47:25 => వారు నీవు మముమ్ బర్దికించితివి, ఏలినవారి కటాక్షము మామీద 

నుండనిముమ్; ఫరోకు దాసులమగుదుమని చెపిప్రి. 

నిరగ్మకాండము 3:21 => జనులయెడల ఐగుపీత్యులకు కటాక్షము కలుగజేసెదను గనుక మీరు 

వెళుల్నపుప్డు వటిట్చేతులతో వెళల్రు. 
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సంఖాయ్కాండము 11:11 => కాగా మోషే యెహోవాతో యిటల్నెను నీవేల నీ సేవకుని బాధించితివి? 

నామీద నీ కటాక్షము రానీయక యీ జనులందరి భారమును నామీద పెటట్నేల?  

సంఖాయ్కాండము 11:15 => నామీద నీ కటాక్షము వచిచ్నయెడల నేను నా బాధను చూడకుండునటుల్ 

ననున్ చంపుము. 

రూతు 2:13 => అందుకు ఆమె నా యేలిన వాడా, నేను నీ పనికతెత్లలో ఒకదానను కాకపోయినను, 

నీవు ననాన్దరించి నీ దాసురాలినగు నాయందు పేర్మగలిగి మాటలాడితివి గనుక నాయెడల నీకు 

కటాక్షము కలుగనిమమ్ని చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 16:22 => అంతట సౌలు దావీదు నా అనుగర్హము పొందెను గనుక అతడు నా 

సముఖమందు సేవచేయుటకు ఒపుప్కొనుమని యెషష్యికి వరత్మానము పంపెను. 

1 రాజులు 11:19 => హదదు ఫరో దృషిట్కి బహు దయపొందగా తాను పెండిల్చేసికొనిన రాణియైన 

తహెప్నేసు సహోదరిని అతనికి ఇచిచ్ పెండిల్చేసెను. 

నెహెమాయ్ 1:11 => యెహోవా చెవి యొగిగ్ నీ దాసుడనైన నా మొఱ ఱ్ను, నీ నామమును భయభకుత్లతో 

ఘనపరచుటయందు ఆనందించు నీ దాసుల మొఱ ఱ్ను ఆలకించి, ఈ దినమందు నీ దాసుని ఆలోచన 

సఫలపరచి , ఈ మనుషుయ్డు నాయందు దయచూపునటుల్ అనుగర్హించుమని నినున్ 

బతిమాలుకొనుచునాన్ను, అని పార్రిథ్ంచితిని. నేను రాజునకు గినెన్ అందించువాడనై యుంటిని. 

నెహెమాయ్ 2:5 => రాజుతో నీ సముఖమందు నేను దయపొందినయెడల, నా పితరుల 

సమాధులుండు పటట్ణమును తిరిగి కటుట్నటుల్గా ననున్ యూదా దేశమునకు పంపుడని 

వేడుకొనుచునాన్నని నేను మనవి చేసితిని. 

దానియేలు 1:9 => దేవుడు నపుంసకుల యధిపతి దృషిట్కి దానియేలునకు కృపాకటాక్షమునొంద 

ననుగర్హించెను గనుక నపుంసకుల యధిపతి దానియేలుతో ఇటల్నెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:10 => దయను జాఞ్నమును ఐగుపుత్ రాజైన ఫరోయెదుట అతనికి 

అనుగర్హించినందున ఫరో ఐగుపుత్నకును తన యింటికంతటికిని అతనిని అధిపతిగా నియమించెను. 
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ఆదికాండము 30:30 => నేను రాక మునుపు నీకుండినది కొంచెమే; అయితే అది బహుగా అభివృదిధ్ 

పొందెను; నేను పాదము పెటిట్న చోటెలల్ యెహోవా నినున్ ఆశీరవ్దించెను; నేను నా యింటి వారికొరకు 

ఎపుప్డు సంపాదయ్ము చేసికొందుననెను. 

ఆదికాండము 12:3 => నినున్ ఆశీరవ్దించు వారిని ఆశీరవ్దించెదను; నినున్ దూషించు వాని 

శపించెదను; భూమి యొకక్ సమసత్ వంశములు నీయందు ఆశీరవ్దించబడునని అబార్ముతో అనగా 

ఆదికాండము 26:24 => ఆ రాతిర్యే యెహోవా అతనికి పర్తయ్క్షమై నేను నీ తండిర్యైన అబార్హాము 

దేవుడను, నేను నీకు తోడైయునాన్ను గనుక భయపడకుము; నా దాసుడైన అబార్హామునుబటిట్ నినున్ 

ఆశీరవ్దించి నీ సంతానమును విసత్రింప చేసెదనని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 39:2 => యెహోవా యోసేపునకు తోడైయుండెను గనుక అతడు వరిధ్లుల్చు తన 

యజమానుడగు ఆ ఐగుపీత్యుని యింట నుండెను. 

ఆదికాండము 39:3 => యెహోవా అతనికి తోడైయుండెననియు, అతడు చేసినదంతయు 

అతనిచేతిలో యెహోవా సఫలము చేసెననియు అతని యజమానుడు చూచినపుప్డు 

ఆదికాండము 39:4 => యోసేపు మీద అతనికి కటాక్షము కలిగెను గనుక అతనియొదద్ పరిచరయ్ 

చేయువాడాయెను. మరియు అతడు తన యింటిమీద విచారణకరత్గా అతని నియమించి తనకు 

కలిగినదంతయు అతనిచేతికపప్గించెను. 

ఆదికాండము 39:5 => అతడు తన యింటిమీదను తనకు కలిగినదంతటిమీదను అతని విచారణ 

కరత్గా నియమించిన కాలము మొదలుకొని యెహోవా యోసేపు నిమితత్ము ఆ ఐగుపీత్యుని యింటిని 

ఆశీరవ్దించెను. యెహోవా ఆశీరావ్దము ఇంటిలోనేమి పొలములోనేమి అతనికి కలిగిన సమసత్ము 

మీదను ఉండెను 

ఆదికాండము 39:21 => అయితే యెహోవా యోసేపునకు తోడైయుండి, అతనియందు కనికరపడి 

అతనిమీద ఆ చెరసాల యొకక్ అధిపతికి కటాక్షము కలుగునటుల్ చేసెను. 

ఆదికాండము 39:22 => చెరసాల అధిపతి ఆ చెరసాలలోనునన్ ఖైదీలనందరిని 

యోసేపుచేతికపప్గించెను. వారకక్డ ఏమి చేసిరో అదంతయు అతడే చేయించువాడు. 
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ఆదికాండము 39:23 => యెహోవా అతనికి తోడైయుండెను గనుక ఆ చెరసాల అధిపతి అతనిచేతికి 

అపప్గింపబడిన దేనిగూరిచ్యు విచారణ చేయక యుండెను. అతడు చేయునది యావతుత్ యెహోవా 

సఫలమగునటుల్ చేసెను. 

కీరత్నలు 1:3 => అతడు నీటికాలువల యోరను నాటబడినదై ఆకు వాడక తన కాలమందు 

ఫలమిచుచ్ చెటుట్వలె నుండును అతడు చేయునదంతయు సఫలమగును. 

యెషయా 6:13 => దానిలో పదియవ భాగము మాతర్ము విడువబడినను అదియును 

నాశనమగును. సిందూర మసత్కివృక్షములు నరకబడిన తరువాత అది మిగిలియుండు మొదుద్వలె 

నుండును; అటిట్ మొదుద్నుండి పరిశుదధ్మైన చిగురు పుటుట్ను. 

యెషయా 61:9 => జనములలో వారి సంతతి తెలియబడును జనముల మధయ్ను వారి సంతానము 

పర్సిదిధ్నొందును వారు యెహోవా ఆశీరవ్దించిన జనమని వారిని చూచినవారందరు ఒపుప్కొందురు  

యెషయా 65:8 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు దార్క్షగెలలో కొర్తత్రసము కనబడునపుప్డు 

జనులు ఇది దీవెనకరమైనది దాని కొటిట్వేయకుము అని చెపుప్దురు గదా? నా సేవకులనందరిని నేను 

నశింపజేయకుండునటుల్ వారినిబటిట్ నేనాలాగే చేసెదను.  

ఆదికాండము 1:22 => దేవుడు మీరు ఫలించి అభివృదిధ్పొంది సముదర్ జలములలో నిండి 

యుండుడనియు, పకుష్లు భూమిమీద విసత్రించునుగాకనియు, వాటిని ఆశీరవ్దించెను. 

ఆదికాండము 21:22 => ఆ కాలమందు అబీమెలెకును అతని సేనాధిపతియైన ఫీకోలును 

అబార్హాముతో మాటలాడి నీవు చేయు పనులనిన్టిలోను దేవుడు నీకు తోడైయునాన్డు గనుక. 

ఆదికాండము 31:2 => మరియు అతడు లాబాను ముఖము చూచినపుప్డు అది నినన్ మొనన్ 

ఉండినటుల్ అతనియెడల ఉండలేదు. 

ఆదికాండము 31:38 => ఈ యిరువది యేండుల్ నేను నీయొదద్ నుంటిని. నీ గొఱ ఱ్లైనను మేకలైనను 

ఈచుకొని పోలేదు, నీ మంద పొటే ట్ళల్ను నేను తినలేదు. 

ఆదికాండము 39:5 => అతడు తన యింటిమీదను తనకు కలిగినదంతటిమీదను అతని విచారణ 

కరత్గా నియమించిన కాలము మొదలుకొని యెహోవా యోసేపు నిమితత్ము ఆ ఐగుపీత్యుని యింటిని 
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ఆశీరవ్దించెను. యెహోవా ఆశీరావ్దము ఇంటిలోనేమి పొలములోనేమి అతనికి కలిగిన సమసత్ము 

మీదను ఉండెను 

ఆదికాండము 44:5 => దేనితో నా పర్భువు పానము చేయునో దేనివలన అతడు శకునములు 

చూచునో అది యిదే కదా? మీరు దీని చేయుటవలన కాని పని చేసితిరని వారితో చెపుప్మనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 2:7 => నీచేతుల పనులనిన్టిలోను నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ 

ఆశీరవ్దించెను. ఈ గొపప్ అరణయ్ములో నీవు ఈ నలువది సంవతస్రములు సంచరించిన సంగతి 

ఆయన యెరుగును. నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు తోడైయునాన్డు, నీకేమియు తకుక్వకాదు. 

1 సమూయేలు 18:28 => యెహోవా దావీదునకు తోడుగా నుండుటయు, తన కుమారెత్యైన 

మీకాలు అతని పేర్మించుటయు సౌలు చూచి 

2 సమూయేలు 6:11 => యెహోవా మందసము మూడునెలలు గితీత్యుడగు ఓబేదెదోము ఇంటిలో 

ఉండగా యెహోవా ఓబేదెదోమును అతని ఇంటివారినందరిని ఆశీరవ్దించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 13:14 => దేవుని మందసము ఓబేదెదోము ఇంటిలో అతని కుటుంబమునొదద్ 

మూడు నెలలుండగా యెహోవా ఓబేదెదోము ఇంటివారిని అతని సొతత్ంతటిని ఆశీరవ్దించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:10 => యెహోవా మందిరములోనికి జనులు కానుకలను తెచుచ్ట 

మొదలుపెటిట్నపప్టినుండి మేము సమృదిధ్గా భోజనము చేసినను చాలా మిగులుచునన్ది; యెహోవా 

తన జనులను ఆశీరవ్దించినందున ఇంత గొపప్రాశి మిగిలినదని రాజుతోననగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:24 => నీవు కైసరు ఎదుట నిలువవలసియునన్ది; ఇదిగో నీతోకూడ 

ఓడలో పర్యాణమైపోవుచునన్ వారందరిని దేవుడు నీకు అనుగర్హించి యునాన్డని నాతో చెపెప్ను. 

1 కొరిందీయులకు 16:2 => నేను వచిచ్నపుప్డు చందా పోగుచేయకుండ పర్తి ఆదివారమున మీలో 

పర్తివాడును తాను వరిధ్లిల్న కొలది తనయొదద్ కొంత సొముమ్ నిలువచేయవలెను. 

వచనము 28 

మరియు అతడు నీ జీతమింతయని నాతో సప్షట్ముగా చెపుప్ము అది యిచెచ్దననెను. 
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ఆదికాండము 29:15 => లాబాను నీవు నా బంధువుడవైనందున ఊరకయే నాకు కొలువు చేసెదవా? 

నీకేమి జీతము కావలెనో చెపుప్మని యాకోబు నడిగెను. 

ఆదికాండము 29:19 => అందుకు లాబాను ఆమెను అనుయ్ని కిచుచ్టకంటె నీకిచుచ్ట మేలు; 

నాయొదద్ ఉండుమని చెపప్గా 

వచనము 29 

అందుకు యాకోబు అతని చూచి నేను నీకెటుల్ కొలువు చేసితినో నీ మందలు నాయొదద్ ఎటుల్ండెనో అది 

నీకు తెలియును; 

ఆదికాండము 30:5 => బిలాహ్ గరభ్వతియై యాకోబునకు కుమారుని కనెను. 

ఆదికాండము 31:6 => మీ తండిర్కి నా యావచఛ్కిత్తో కొలువు చేసితినని మీకు తెలిసేయునన్ది. 

ఆదికాండము 31:38 => ఈ యిరువది యేండుల్ నేను నీయొదద్ నుంటిని. నీ గొఱ ఱ్లైనను మేకలైనను 

ఈచుకొని పోలేదు, నీ మంద పొటే ట్ళల్ను నేను తినలేదు. 

ఆదికాండము 31:39 => దుషట్మృగములచేత చీలచ్బడిన దానిని నీయొదద్కు తేక ఆ నషట్ము నేనే 

పెటుట్కొంటిని. పగటియందు దొంగిలింపబడిన దానినేమి రాతిర్యందు దొంగిలింపబడిన దానినేమి 

నాయొదద్ పుచుచ్కొంటివి; నేను ఈలాగుంటిని. 

ఆదికాండము 31:40 => పగటి యెండకును రాతిర్ మంచుకును నేను కీష్ణించిపోతిని; నిదర్ నా 

కనున్లకు దూరమాయెను. 

మతత్యి 24:45 => యజమానుడు తన యింటివారికి తగినవేళ అనన్ము పెటుట్టకు వారిపైన 

ఉంచిన నమమ్కమైనవాడును బుదిధ్మంతుడునైన దాసుడెవడు? 

ఎఫెసీయులకు 6:5 => దాసులారా, యథారథ్మైన హృదయము గలవారై భయముతోను వణకుతోను 

కీర్సుత్నకువలె, శరీరవిషయమై మీ యజమానులైనవారికి విధేయులై యుండుడి. 

ఎఫెసీయులకు 6:6 => మనుషుయ్లను సంతోషపెటుట్వారు చేయునటుల్, కంటికి కనబడుటకే కాక, 

కీర్సుత్ దాసులమని యెరిగి, దేవుని చితత్మును మనఃపూరవ్కముగా జరిగించుచు, 
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ఎఫెసీయులకు 6:7 => మనుషుయ్లకు చేసినటుట్ కాక పర్భువునకు చేసినటే ట్ యిషట్పూరవ్కముగా 

సేవచేయుడి. 

ఎఫెసీయులకు 6:8 => దాసుడైనను సవ్తంతుర్డైనను మీలో పర్తివాడును ఏ సతాక్రయ్ము చేయునో 

దాని ఫలము పర్భువువలన పొందునని మీరెరుగుదురు. 

కొలొసస్యులకు 3:22 => దాసులారా, మనుషుయ్లను సంతోషపెటుట్వారైనటుట్ కంటికి కనబడవలెనని 

కాక, పర్భువునకు భయపడుచు శుదాధ్ంతఃకరణగలవారై, శరీరమునుబటిట్ మీ యజమానులైనవారికి 

అనిన్ విషయములలో విధేయులై యుండుడి. 

కొలొసస్యులకు 3:23 => పర్భువువలన సావ్సథ్య్మును పర్తిఫలముగా పొందుదుమని యెరుగుదురు 

గనుక, 

కొలొసస్యులకు 3:24 => మీరేమి చేసినను అది మనుషుయ్ల నిమితత్ము కాక పర్భువు నిమితత్మని 

మనసూఫ్రిత్గా చేయుడి, మీరు పర్భువైన కీర్సుత్నకు దాసులై యునాన్రు. 

కొలొసస్యులకు 3:25 => అనాయ్యము చేసినవానికి తాను చేసిన అనాయ్యము కొలది మరల 

లభించును, పక్షపాతముండదు. 

తీతుకు 2:9 => దాసులైనవారు అనిన్ విషయములయందు మన రక్షకుడగు దేవుని ఉపదేశమును 

అలంకరించునటుల్, తమ యజమానులకు ఎదురుమాట చెపప్క, 

తీతుకు 2:10 => ఏమియు అపహరింపక, సంపూరణ్మైన మంచి నమమ్కమును కనుపరచుచు, అనిన్ 

కారయ్ములయందు వారిని సంతోషపెటుట్చు, వారికి లోబడియుండవలెనని వారిని హెచచ్రించుము. 

1 పేతురు 2:15 => ఏలయనగా మీరిటుల్ యుకత్ పర్వరత్న గలవారై, అజాఞ్నముగా మాటలాడు 

మూరు ఖ్ల నోరు మూయుట దేవుని చితత్ము. 

1 పేతురు 2:18 => పనివారలారా, మంచివారును సాతివ్కులునైనవారికి మాతర్ము కాక 

ముషక్రులైన మీ యజమానులకును పూరణ్భయముతో లోబడియుండుడి. 

ఆదికాండము 4:2 => తరువాత ఆమె అతని తముమ్డగు హేబెలును కనెను. హేబెలు గొఱ ఱ్ల కాపరి; 

కయీను భూమిని సేదయ్పరచువాడు.  
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ఆదికాండము 30:26 => నా భారయ్లను నా పిలల్లను నా కపప్గించుము; అపుప్డు నేను వెళె ల్దను; 

వారి కోసము నీకు కొలువుచేసితిని; నేను నీకు కొలువు చేసిన విధమును నీ వెరుగుదువుగదా అని 

చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 144:13 => మా కొటుల్ నింపబడి పలువిధములైన దర్వయ్ములకు నిధులుగా ఉనన్వి మా 

గొఱ ఱ్లు వేలకొలదిగాను పదివేలకొలదిగాను మా గడిడ్ బీళల్లో పిలల్లు వేయుచునన్వి. 

వచనము 30 

నేను రాక మునుపు నీకుండినది కొంచెమే; అయితే అది బహుగా అభివృదిధ్ పొందెను; నేను పాదము 

పెటిట్న చోటెలల్ యెహోవా నినున్ ఆశీరవ్దించెను; నేను నా యింటి వారికొరకు ఎపుప్డు సంపాదయ్ము 

చేసికొందుననెను. 

ఆదికాండము 30:43 => ఆ పర్కారము ఆ మనుషుయ్డు అతయ్ధికముగా అభివృదిధ్పొంది విసాత్రమైన 

మందలు దాసీలు దాసులు ఒంటెలు గాడిదలు గలవాడాయెను. 

ఆదికాండము 30:27 => అందుకు లాబాను అతనితో నీ కటాక్షము నా మీదనునన్యెడల నా మాట 

వినుము; నినున్బటిట్ యెహోవా ననున్ ఆశీరవ్దించెనని శకునము చూచి తెలిసికొంటినని చెపెప్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 11:10 => మీరు సావ్ధీనపరచుకొనబోవు దేశము మీరు బయలుదేరి 

వచిచ్న ఐగుపుత్ దేశమువంటిది కాదు. అకక్డ నీవు వితత్నములు వితిత్ కూరతోటకు నీరు కటిట్నటుల్ నీ 

కాళల్తో నీ చేలకు నీరు కటిట్తివి. 

2 కొరిందీయులకు 12:14 => ఇదిగో, యీ మూడవసారి మీయొదద్కు వచుచ్టకు సిదధ్ముగా 

ఉనాన్ను; వచిచ్నపుప్డు మీకు భారముగా నుండను. మీ సొతుత్ను కాదు మిముమ్నే కోరుచునాన్ను. 

పిలల్లు తలిదండుర్లకొరకు కాదు తలిదండుర్లే పిలల్లకొరకు ఆసిత్ కూరచ్తగినది గదా 

1 తిమోతి 5:8 => ఎవడైనను సవ్కీయులను, విశేషముగా తన యింటివారిని, సంరకిష్ంపక 

పోయినయెడల వాడు విశావ్సతాయ్గము చేసినవాడై అవిశావ్సికనన్ చెడ డ్వాడై యుండును. 

ఆదికాండము 1:22 => దేవుడు మీరు ఫలించి అభివృదిధ్పొంది సముదర్ జలములలో నిండి 

యుండుడనియు, పకుష్లు భూమిమీద విసత్రించునుగాకనియు, వాటిని ఆశీరవ్దించెను. 
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ఆదికాండము 12:3 => నినున్ ఆశీరవ్దించు వారిని ఆశీరవ్దించెదను; నినున్ దూషించు వాని 

శపించెదను; భూమి యొకక్ సమసత్ వంశములు నీయందు ఆశీరవ్దించబడునని అబార్ముతో అనగా 

ఆదికాండము 26:12 => ఇసాస్కు ఆ దేశమందునన్వాడై వితత్నము వేసి ఆ సంవతస్రము నూరంతలు 

ఫలము పొందెను. యెహోవా అతనిని ఆశీరవ్దించెను గనుక ఆ మనుషుయ్డు గొపప్వాడాయెను. 

ఆదికాండము 30:26 => నా భారయ్లను నా పిలల్లను నా కపప్గించుము; అపుప్డు నేను వెళె ల్దను; 

వారి కోసము నీకు కొలువుచేసితిని; నేను నీకు కొలువు చేసిన విధమును నీ వెరుగుదువుగదా అని 

చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 31:38 => ఈ యిరువది యేండుల్ నేను నీయొదద్ నుంటిని. నీ గొఱ ఱ్లైనను మేకలైనను 

ఈచుకొని పోలేదు, నీ మంద పొటే ట్ళల్ను నేను తినలేదు. 

ఆదికాండము 39:3 => యెహోవా అతనికి తోడైయుండెననియు, అతడు చేసినదంతయు 

అతనిచేతిలో యెహోవా సఫలము చేసెననియు అతని యజమానుడు చూచినపుప్డు 

నాయ్యాధిపతులు 15:19 => దేవుడు లేహీలోనునన్ ఒక గోతిని చీలెచ్ను, దానినుండి నీళుల్ 

బయలుదేరెను. అతడు తార్గిన తరువాత పార్ణము తెపప్రిలిల్ బర్దికెను. కాబటిట్ దానిపేరు నేటివరకు 

ఏనహ్కోక్రె అనబడెను; అది లేహీలో నునన్ది. 

యోబు 1:10 => నీవు అతనికిని అతని యింటివారికిని అతనికి కలిగిన సమసత్మునకును చుటుట్ 

కంచె వేసితివి గదా? నీవు అతని చేతిపనిని దీవించుచుండుటచేత అతని ఆసిత్ దేశములో బహుగా 

విసత్రించియునన్ది. 

పర్సంగి 3:6 => వెదకుటకు పోగొటుట్కొనుటకు, దాచుకొనుటకు పారవేయుటకు; 

1 కొరిందీయులకు 16:2 => నేను వచిచ్నపుప్డు చందా పోగుచేయకుండ పర్తి ఆదివారమున మీలో 

పర్తివాడును తాను వరిధ్లిల్న కొలది తనయొదద్ కొంత సొముమ్ నిలువచేయవలెను. 

వచనము 31 

అపుప్డతడు నేను నీకేమి ఇయయ్వలెనని యడిగినందుకు యాకోబు నీవు నాకేమియు ఇయయ్వదుద్; నీవు 

నాకొరకు ఈ విధముగా చేసినయెడల నేను తిరిగి నీ మందను మేపి కాచెదను. 
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2 సమూయేలు 21:4 => గిబియోనీయులు సౌలు అతని యింటివారును చేసిన దాని నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము కలుగుటకై వెండి బంగారులే గాని ఇశార్యేలీయులలో ఎవరినైనను చంపుటయే గాని 

మేము కోరుట లేదనిరి. అంతట దావీదు మీరేమి కోరుదురో దానిని నేను మీకు చేయుదుననగా 

2 సమూయేలు 21:5 => వారు మాకు శతుర్వులై మముమ్ను నాశనము చేయుచు ఇశార్యేలీయుల 

సరిహదుద్లలో ఉండకుండ మేము లయమగునటుల్ మాకు హానిచేయ నుదేద్శించినవాని కుమారులలో 

ఏడుగురిని మాకపప్గించుము. 

2 సమూయేలు 21:6 => యెహోవా ఏరప్రచుకొనిన సౌలు గిబియా పటట్ణములో యెహోవా సనిన్ధిని 

మేము వారిని ఉరితీసెదమని రాజుతో మనవి చేయగా రాజు నేను వారిని అపప్గించెదననెను. 

కీరత్నలు 118:8 => మనుషుయ్లను నముమ్కొనుటకంటె యెహోవాను ఆశర్యించుట మేలు. 

హెబీర్యులకు 13:5 => ధనాపేక్ష లేనివారై మీకు కలిగినవాటితో తృపిత్పొంది యుండుడి. నినున్ 

ఏమాతర్మును విడువను, నినున్ ఎనన్డును ఎడబాయను అని ఆయనయే చెపెప్ను గదా. 

వచనము 32 

నేడు నేను నీ మంద అంతటిలో నడచి చూచి పొడలైనను మచచ్లైనను గల పర్తి గొఱ ఱ్ను, గొఱ ఱ్పిలల్లలో 

నలల్ని పర్తిదానిని, మేకలలో మచచ్లైనను పొడలైనను గలవాటిని వేరుపరచెదను; అటిట్వి నాకు 

జీతమగును. 

ఆదికాండము 30:35 => ఆ దినమున లాబాను చారయైనను మచచ్యైనను గల మేకపోతులను, 

పొడలైనను మచచ్లైనను గల పెంటి మేకలనిన్టిని కొంచెము తెలుపుగల పర్తిదానిని గొఱ ఱ్పిలల్లలో 

నలల్వాటిననిన్టిని వేరుచేసి తన కుమారులచేతి కపప్గించి 

ఆదికాండము 31:8 => అతడు పొడలు గలవి నీ జీతమగునని చెపిప్నయెడల అపుప్డు 

మందలనిన్యు పొడలుగల పిలల్లనీనెను. చారలు గలవి నీ జీతమగునని చెపిప్నయెడల అపుప్డు 

మందలనిన్యు చారలుగల పిలల్లనీనెను 

ఆదికాండము 31:10 => మందలు చూలుకటుట్ కాలమున నేను సవ్పన్మందు కనున్లెతిత్ చూడగా 

గొఱ ఱ్లను దాటు పొటే ట్ళుల్ చారలైనను పొడలైనను మచచ్లైనను గలవై యుండెను. 
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వచనము 33 

ఇకమీదట నాకు రావలసిన జీతమునుగూరిచ్ నీవు చూడ వచిచ్నపుప్డు నా నాయ్యపర్వరత్నయే నాకు 

సాక్షయ్మగును; మేకలలో పొడలైనను మచచ్లైనను లేనివనిన్యు, గొఱ ఱ్పిలల్లలో నలుపు లేనివనిన్యు 

నాయొదద్నునన్యెడల నేను దొంగిలితినని చెపప్వచుచ్ననెను. 

ఆదికాండము 31:37 => నీవు నా సమసత్ సామగిర్ తడివి చూచిన తరువాత నీ యింటి 

వసుత్వులనిన్టిలో ఏది దొరికెను? నావారి యెదుటను నీవారి యెదుటను అది యిటుల్ తెచిచ్పెటుట్ము; 

వారు మన ఉభయుల మధయ్ తీరుప్ తీరుచ్దురు. 

1 సమూయేలు 26:23 => యెహోవా ఈ దినము నినున్ నాకు అపప్గించినను నేను యెహోవా చేత 

అభిషేకము నొందినవానిని చంపనొలల్క పోయినందున ఆయన నా నీతిని నా విశావ్సయ్తను చూచి నాకు 

పర్తిఫలము దయచేయును. 

2 సమూయేలు 22:21 => నా నీతినిబటిట్ ఆయన నాకు పర్తిఫలమిచెచ్ను నా నిరోద్షతవ్మునుబటిట్యే 

నాకు పర్తిఫలమిచెచ్ను. 

కీరత్నలు 37:6 => ఆయన వెలుగునువలె నీ నీతిని మధాయ్హన్మునువలె నీ నిరోద్షతవ్మును 

వెలల్డిపరచును. 

యెషయా 59:12 => మేము చేసిన తిరుగుబాటు కిర్యలు నీ యెదుట విసత్రించియునన్వి మా 

పాపములు మామీద సాక్షయ్ము పలుకుచునన్వి మా తిరుగుబాటు కిర్యలు మాకు కనబడుచునన్వి. మా 

దోషములు మాకు తెలిసేయునన్వి.  

నిరగ్మకాండము 13:14 => ఇకమీదట నీ కుమారుడు ఇది ఏమిటని నినున్ అడుగునపుప్డు నీవు వాని 

చూచి బాహుబలముచేత యెహోవా దాసగృహమైన ఐగుపుత్లోనుండి మనలను బయటికి రపిప్ంచెను. 

ఆదికాండము 31:32 => ఎవరియొదద్ నీ దేవతలు కనబడునో వారు బర్దుకకూడదు. నీవు 

నాయొదద్నునన్ వాటిని మన బంధువుల యెదుట వెదకి నీ దానిని తీసికొనుమని లాబానుతో చెపెప్ను. 

రాహేలు వాటిని దొంగిలెనని యాకోబునకు తెలియలేదు.  
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ఆదికాండము 31:41 => ఇదివరకు నీ యింటిలో ఇరువది యేండుల్ ఉంటిని. నీ యిదద్రి కుమారెత్ల 

నిమితత్ము పదునాలుగేండుల్ను, నీ మంద నిమితత్ము ఆరేండుల్ను నీకు కొలువు చేసితిని. అయినను నీవు 

నా జీతము పదిమారులు మారిచ్తివి. 

యెహోషువ 22:24 => ఏమనగా రాబోవు కాలమున మీ సంతానపువారు మా సంతానపువారితో 

ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాతో మీకేమి సంబంధము? 

సామెతలు 11:6 => యథారథ్వంతుల నీతి వారిని విమోచించును విశావ్సఘాతకులు తమ దురాశ 

వలననే పటట్బడుదురు.  

వచనము 34 

అందుకు లాబాను మంచిది, నీ మాటచొపుప్ననే కానిమమ్నెను. 

సంఖాయ్కాండము 22:29 => బిలాము నీవు నామీద తిరుగబడితివి; నాచేత ఖడగ్మునన్యెడల నినున్ 

చంపియుందునని గాడిదతో అనెను. 

1 కొరిందీయులకు 7:7 => అయినను ఒకడొక విధమునను మరియొకడు మరియొక విధమునను 

పర్తి మనుషుయ్డు తన కునన్ కృపావరమును దేవునివలన పొందియునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 14:5 => మీరందరు భాషలతో మాటలాడవలెనని కోరుచునాన్ను గాని మీరు 

పర్వచింపవలెనని మరి విశేషముగా కోరుచునాన్ను. సంఘము కేష్మాభివృదిధ్ పొందునిమితత్ము 

భాషలతో మాటలాడువాడు అరథ్ము చెపిప్తేనే గాని వానికంటె పర్వచించువాడే శేర్షు ఠ్డు. 

గలతీయులకు 5:12 => మిముమ్ను కలవరపెటుట్వారు తముమ్ను తాము ఛేదించుకొనుట మేలు. 

వచనము 35 

ఆ దినమున లాబాను చారయైనను మచచ్యైనను గల మేకపోతులను, పొడలైనను మచచ్లైనను గల 

పెంటి మేకలనిన్టిని కొంచెము తెలుపుగల పర్తిదానిని గొఱ ఱ్పిలల్లలో నలల్వాటిననిన్టిని వేరుచేసి తన 

కుమారులచేతి కపప్గించి 

ఆదికాండము 31:9 => అటుల్ దేవుడు మీ తండిర్ పశువులను తీసి నాకిచెచ్ను. 
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ఆదికాండము 30:32 => నేడు నేను నీ మంద అంతటిలో నడచి చూచి పొడలైనను మచచ్లైనను గల 

పర్తి గొఱ ఱ్ను, గొఱ ఱ్పిలల్లలో నలల్ని పర్తిదానిని, మేకలలో మచచ్లైనను పొడలైనను గలవాటిని 

వేరుపరచెదను; అటిట్వి నాకు జీతమగును. 

ఆదికాండము 31:16 => దేవుడు మా తండిర్యొదద్నుండి తీసివేసిన ధనమంతయు మాదియు మా 

పిలల్లదియునైయునన్ది గదా? కాబటిట్ దేవుడు నీతో చెపిప్నటెల్లల్ చేయుమని అతనికుతత్ర మియయ్గా 

ఆదికాండము 34:5 => తన కుమారెత్ను అతడు చెరిపెనని యాకోబు విని, తన కుమారులు 

పశువులతో పొలములలో నుండినందున వారు వచుచ్వరకు ఊరకుండెను. 

ఆదికాండము 46:34 => మీరు గోషెను దేశమందు కాపురముండునటుల్ మా చినన్తనమునుండి 

ఇదివరకు నీ దాసులమైన మేమును మా పూరివ్కులును పశువులు గలవారమై యునాన్మని 

ఉతత్రమియుయ్డని చెపెప్ను.  

వచనము 36 

తనకును యాకోబునకును మధయ్ మూడు దినముల పర్యాణమంత దూరము పెటెట్ను; లాబాను యొకక్ 

మిగిలిన మందను యాకోబు మేపుచుండెను. 

ఆదికాండము 31:22 => యాకోబు పారిపోయెనని మూడవ దినమున లాబానుకు తెలుపబడెను. 

వచనము 37 

యాకోబు చినారు జంగిసాలు అను చెటల్ చువవ్లను తీసికొని ఆ చువవ్లలో తెలల్చారలు కనబడునటుల్ 

అకక్డకక్డ వాటి తొకక్లు ఒలిచి 

ఆదికాండము 31:9 => అటుల్ దేవుడు మీ తండిర్ పశువులను తీసి నాకిచెచ్ను. 

ఆదికాండము 31:10 => మందలు చూలుకటుట్ కాలమున నేను సవ్పన్మందు కనున్లెతిత్ చూడగా 

గొఱ ఱ్లను దాటు పొటే ట్ళుల్ చారలైనను పొడలైనను మచచ్లైనను గలవై యుండెను. 

ఆదికాండము 31:11 => మరియు ఆ సవ్పన్మందు దేవుని దూత యాకోబూ అని ననున్ పిలువగా 

చితత్ము పర్భువా అని చెపిప్తిని. 
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ఆదికాండము 31:12 => అపుప్డు ఆయన నీ కనున్లెతిత్ చూడుము; గొఱ ఱ్లను దాటుచునన్ 

పొటే ట్ళల్నిన్యు చారలైనను పొడలైనను మచచ్లైనను గలవి; ఏలయనగా లాబాను నీకు చేయుచునన్ది 

యావతుత్ను చూచితిని 

ఆదికాండము 31:13 => నీవెకక్డ సత్ంభముమీద నూనె పోసితివో, యెకక్డ నాకు మొర్కుక్బడి 

చేసితివో ఆ బేతేలు దేవుడను నేనే. ఇపుప్డు నీవు లేచి యీ దేశములోనుండి బయలుదేరి నీవు పుటిట్న 

దేశమునకు తిరిగి వెళుల్మని నాతో చెపెప్ననెను. 

యె హె జేక్ లు 3 1 : 8 = > దే వు ని వ న ము లో ను నన్  దే వ దా రు వృ క్ష ము లు దా ని 

మరుగుచేయలేకపోయెను, సరళవృక్షములు దాని శాఖలంత గొపప్వికావు అకోష్ట వృక్షములు దాని 

కొమమ్లంత గొపప్వికావు, దానికునన్ శృంగారము దేవుని వనములోనునన్ వృక్షములలో దేనికిని లేదు. 

ఆదికాండము 31:12 => అపుప్డు ఆయన నీ కనున్లెతిత్ చూడుము; గొఱ ఱ్లను దాటుచునన్ 

పొటే ట్ళల్నిన్యు చారలైనను పొడలైనను మచచ్లైనను గలవి; ఏలయనగా లాబాను నీకు చేయుచునన్ది 

యావతుత్ను చూచితిని 

నిరగ్మకాండము 4:2 => యెహోవా నీచేతిలోనిది ఏమిటి అని అతనినడిగెను. అందుకతడు కఱ ఱ్ 

అనెను. 

వచనము 38 

మందలు నీళుల్ తార్గ వచిచ్నపుప్డు అవి చూలు కటుట్టకు అతడు తాను ఒలిచిన చువవ్లను మందలు 

తార్గుటకు వచుచ్ కాలువలలోను నీళల్గాళల్లోను వాటియెదుట పెటట్గా  

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 39 

మందలు ఆ చువవ్ల యెదుట చూలు కటిట్ చారలైనను పొడలైనను మచచ్లైనను గల పిలల్లను ఈనెను. 

ఆదికాండము 31:9 => అటుల్ దేవుడు మీ తండిర్ పశువులను తీసి నాకిచెచ్ను. 

ఆదికాండము 31:10 => మందలు చూలుకటుట్ కాలమున నేను సవ్పన్మందు కనున్లెతిత్ చూడగా 

గొఱ ఱ్లను దాటు పొటే ట్ళుల్ చారలైనను పొడలైనను మచచ్లైనను గలవై యుండెను. 
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ఆదికాండము 31:11 => మరియు ఆ సవ్పన్మందు దేవుని దూత యాకోబూ అని ననున్ పిలువగా 

చితత్ము పర్భువా అని చెపిప్తిని. 

ఆదికాండము 31:12 => అపుప్డు ఆయన నీ కనున్లెతిత్ చూడుము; గొఱ ఱ్లను దాటుచునన్ 

పొటే ట్ళల్నిన్యు చారలైనను పొడలైనను మచచ్లైనను గలవి; ఏలయనగా లాబాను నీకు చేయుచునన్ది 

యావతుత్ను చూచితిని 

ఆదికాండము 31:38 => ఈ యిరువది యేండుల్ నేను నీయొదద్ నుంటిని. నీ గొఱ ఱ్లైనను మేకలైనను 

ఈచుకొని పోలేదు, నీ మంద పొటే ట్ళల్ను నేను తినలేదు. 

ఆదికాండము 31:40 => పగటి యెండకును రాతిర్ మంచుకును నేను కీష్ణించిపోతిని; నిదర్ నా 

కనున్లకు దూరమాయెను. 

ఆదికాండము 31:42 => నా తండిర్ దేవుడు, అబార్హాము దేవుడు, ఇసాస్కు భయపడిన దేవుడు నాకు 

తోడైయుండనియెడల నిశచ్యముగా నీవు ననున్ వటిట్చేతులతోనే పంపివేసి యుందువు. దేవుడు నా 

పర్యాసమును నాచేతుల కషట్మును చూచి, పోయిన రాతిర్ నినున్ గదిద్ంచెనని లాబానుతో చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 12:35 => ఇశార్యేలీయులు మోషే మాట చొపుప్న చేసి ఐగుపీత్యులయొదద్ వెండి 

నగలను బంగారు నగలను వసత్రములను అడిగి తీసికొనిరి. 

నిరగ్మకాండము 12:36 => యెహోవా పర్జలయెడల ఐగుపీత్యులకు కటాక్షము కలుగజేసెను గనుక 

వారు వారికి కావలసిన వాటిని ఇచిచ్రి. అటుల్ వారు ఐగుపీత్యులను దోచుకొనిరి. 

ఆదికాండము 31:10 => మందలు చూలుకటుట్ కాలమున నేను సవ్పన్మందు కనున్లెతిత్ చూడగా 

గొఱ ఱ్లను దాటు పొటే ట్ళుల్ చారలైనను పొడలైనను మచచ్లైనను గలవై యుండెను. 

వచనము 40 

యాకోబు ఆ గొఱ ఱ్పిలల్లను వేరుచేసి, చారలుగల వాటి తటుట్ను లాబాను మందలలో నలల్ని వాటి 

తటుట్ను మందల ముఖములు తిర్పిప్ తన మందలను లాబాను మందలతో నుంచక వాటిని వేరుగా 

ఉంచెను. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 
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వచనము 41 

మందలో బలమైనవి చూలు కటిట్నపుప్డెలల్ను అవి ఆ చువవ్ల యెదుట చూలు కటుట్నటుల్ యాకోబు 

మంద కనున్ల యెదుట కాలువలలో ఆ చువవ్లు పెటెట్ను. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 42 

మంద బలహీనమైనపుప్డు పెటట్లేదు. అటుల్ బలహీనమైనవి లాబానుకును బలమైనవి యాకోబునకును 

వచెచ్ను. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 43 

ఆ పర్కారము ఆ మనుషుయ్డు అతయ్ధికముగా అభివృదిధ్పొంది విసాత్రమైన మందలు దాసీలు దాసులు 

ఒంటెలు గాడిదలు గలవాడాయెను. 

ఆదికాండము 30:30 => నేను రాక మునుపు నీకుండినది కొంచెమే; అయితే అది బహుగా అభివృదిధ్ 

పొందెను; నేను పాదము పెటిట్న చోటెలల్ యెహోవా నినున్ ఆశీరవ్దించెను; నేను నా యింటి వారికొరకు 

ఎపుప్డు సంపాదయ్ము చేసికొందుననెను. 

ఆదికాండము 13:2 => అబార్ము వెండి బంగారము పశువులు కలిగి బహు ధనవంతుడై యుండెను. 

ఆదికాండము 24:35 => యెహోవా నా యజమానుని బహుగా ఆశీరవ్దించెను గనుక అతడు 

గొపప్వాడాయెను; అతనికి గొఱ ఱ్లను గొడల్ను వెండి బంగారములను దాసదాసీ జనమును ఒంటెలను 

గాడిదలను దయచేసెను. 

ఆదికాండము 26:13 => అతడు మికిక్లి గొపప్వాడగువరకు కర్మకర్మముగా అభివృదిధ్పొందుచు 

వచెచ్ను. 

ఆదికాండము 26:14 => అతనికి గొఱ ఱ్ల ఆసిత్యు గొడల్ ఆసిత్యు దాసులు గొపప్ సమూహమును 

కలిగినందున ఫిలిషీత్యులు అతనియందు అసూయ పడిరి. 
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ఆదికాండము 28:15 => ఇదిగో నేను నీకు తోడైయుండి, నీవు వెళుల్ పర్తి సథ్లమందు నినున్ 

కాపాడుచు ఈ దేశమునకు నినున్ మరల రపిప్ంచెదను; నేను నీతో చెపిప్నది నెరవేరుచ్వరకు నినున్ 

విడువనని చెపప్గా 

ఆదికాండము 31:7 => మీ తండిర్ ననున్ మోసపుచిచ్ పదిమారుల్ నా జీతము మారెచ్ను; అయినను 

దేవుడు అతని నాకు హాని చేయనియయ్లేదు. 

ఆదికాండము 31:8 => అతడు పొడలు గలవి నీ జీతమగునని చెపిప్నయెడల అపుప్డు 

మందలనిన్యు పొడలుగల పిలల్లనీనెను. చారలు గలవి నీ జీతమగునని చెపిప్నయెడల అపుప్డు 

మందలనిన్యు చారలుగల పిలల్లనీనెను 

ఆదికాండము 31:42 => నా తండిర్ దేవుడు, అబార్హాము దేవుడు, ఇసాస్కు భయపడిన దేవుడు నాకు 

తోడైయుండనియెడల నిశచ్యముగా నీవు ననున్ వటిట్చేతులతోనే పంపివేసి యుందువు. దేవుడు నా 

పర్యాసమును నాచేతుల కషట్మును చూచి, పోయిన రాతిర్ నినున్ గదిద్ంచెనని లాబానుతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 32:10 => నీవు నీ సేవకునికి చేసిన సమసత్మైన ఉపకారములకును సమసత్ 

సతయ్మునకును అపాతుర్డను, ఎటల్నగా నాచేతికఱ ఱ్తో మాతర్మే యీ యొరాద్ను దాటితిని; ఇపుప్డు నేను 

రెండు గుంపులైతిని. 

ఆదికాండము 33:11 => నేను నీయొదద్కు తెచిచ్న కానుకను చితత్గించి పుచుచ్కొనుము; దేవుడు ననున్ 

కనికరించెను; మరియు నాకు కావలసినంత ఉనన్దని చెపిప్ అతని బలవంతము చేసెను గనుక అతడు 

దాని పుచుచ్కొని  

ఆదికాండము 36:7 => వారు విసాత్రమయిన సంపద గలవారు గనుక వారు కలిసి నివసింపలేక 

పోయిరి. వారి పశువులు విశేషమైయునన్ందున వారు పరదేశులై యుండిన భూమి వారిని భరింపలేక 

పోయెను. 

పర్సంగి 2:7 => పనివారిని పని కతెత్లను సంపాదించుకొంటిని; నా యింట పుటిట్న దాసులు 

నాకుండిరి; యెరూషలేమునందు నాకు ముందుండిన వారందరికంటె ఎకుక్వగా పసుల మందలును 

గొఱ ఱ్ మేకల మందలును బహు విసాత్రముగా సంపాదించుకొంటిని. 
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యెహెజేక్లు 39:10 => వారు పొలములో కటెట్లు ఏరుకొనకయు అడవులలో మార్నులు 

నరుకకయునుండి, ఆయుధములు పొయియ్లో కాలుచ్చుందురు, తముమ్ను దోచుకొనినవారిని తామే 

దోచుకొందురు, తమ సొముమ్ కొలల్పెటిట్నవారి సొముమ్ తామే కొలల్పెటుట్దురు; ఇదే పర్భువగు యెహోవా 

వాకుక్. 

ఆదికాండము 32:5 => నాకు పశువులు గాడిదలు మందలు దాసదాసీ జనమును కలరు; నీ 

కటాక్షము నాయందు కలుగునటుల్గా నా పర్భువునకిది తెలియచేయనంపితినని నీ సేవకుడైన యాకోబు 

అనెనని చెపుప్డని వారి కాజాఞ్పించెను. 

ఆదికాండము 32:14 => అనగా రెండువందల మేకలను ఇరువది మేకపోతులను రెండువందల 

గొఱ ఱ్లను ఇరువది పొటే ట్ళల్ను 

ఆదికాండము 46:8 => యాకోబును అతని కుమారులును ఐగుపుత్నకు వచిచ్రి. ఇశార్యేలు 

కుమారుల పేళుల్ ఇవే; 

యోబు 1:10 => నీవు అతనికిని అతని యింటివారికిని అతనికి కలిగిన సమసత్మునకును చుటుట్ 

కంచె వేసితివి గదా? నీవు అతని చేతిపనిని దీవించుచుండుటచేత అతని ఆసిత్ దేశములో బహుగా 

విసత్రించియునన్ది. 

కీరత్నలు 107:38 => మరియు ఆయన వారిని ఆశీరవ్దింపగా వారు అధికముగా సంతానాభివృదిధ్ 

నొందిరి ఆయన వారి పశువులను తగిగ్పోనియయ్లేదు 
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ఆదికాండము 

అధాయ్యము 31	

తెలుగు రిఫరెనస్ బైబిలు 
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వచనము 1 

లాబాను కుమారులు మన తండిర్కి కలిగినది యావతుత్ను యాకోబు తీసికొని, మన తండిర్కి కలిగిన 

దానివలన ఈ యావదాసిత్ సంపాదించెనని చెపుప్కొనిన మాటలు యాకోబు వినెను. 

ఆదికాండము 31:8 => అతడు పొడలు గలవి నీ జీతమగునని చెపిప్నయెడల అపుప్డు 

మందలనిన్యు పొడలుగల పిలల్లనీనెను. చారలు గలవి నీ జీతమగునని చెపిప్నయెడల అపుప్డు 

మందలనిన్యు చారలుగల పిలల్లనీనెను 

ఆదికాండము 31:9 => అటుల్ దేవుడు మీ తండిర్ పశువులను తీసి నాకిచెచ్ను. 

యోబు 31:31 => అతడు పెటిట్న భోజనము తిని, తృపిత్ పొందనివానిని చూపింపగలవారెవరని నా 

గుడారమందు నివసించువారు పలుకనియెడలను  

కీరత్నలు 57:4 => నా పార్ణము సింహములమధయ్ నునన్ది కోపోదేర్కుల మధయ్ను నేను 

పండుకొనుచునాన్ను వారి దంతములు శూలములు అవి అంబులువారి నాలుక వాడిగల కతిత్.  

కీరత్నలు 64:3 => ఒకడు కతిత్కి పదును పెటుట్నటుల్ వారు తమ నాలుకలకు పదును పెటుట్దురు. 

కీరత్నలు 64:4 => యథారథ్వంతులను కొటట్వలెనని చాటైన సథ్లములలో చేదుమాటలను 

బాణములుగా సంధించుదురు. వారు భయమేమియు లేక అకసామ్తుత్గా వారిని కొటెట్దరు 

కీరత్నలు 120:3 => మోసకరమైన నాలుకా, ఆయన నీకేమి చేయును? ఇంతకంటె అధికముగా 

నీకేమి చేయును? 

కీరత్నలు 120:4 => తంగేడు నిపుప్లతో కూడిన బాణములను బలాఢుయ్ల వాడిగల బాణములను 

నీమీద వేయును 

కీరత్నలు 120:5 => అయోయ్, నేను మెషెకులో పరదేశినై యునాన్ను. కేదారు గుడారములయొదద్ 

కాపురమునాన్ను. 

సామెతలు 14:30 => సాతివ్కమైన మనసుస్ శరీరమునకు జీవము మతస్రము ఎముకలకు కుళుల్. 

సామెతలు 27:4 => కోర్ధము కూర్రమైనది కోపము వరదవలె పొరుల్నది. రోషము ఎదుట ఎవడు 

నిలువగలడు? 
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పర్సంగి 4:4 => మరియు కషట్మంతయు నేరుప్తో కూడిన పనులనిన్యు నరులకు రోషకారణములని 

నాకు కనబడెను; ఇదియు వయ్రథ్ముగా నొకడు గాలిని పటుట్కొనుటకై చేయు పర్యతన్మువలె నునన్ది. 

యెహెజేక్లు 16:44 => సామెతలు చెపుప్వారందరును తలిల్ యెటిట్దో బిడ డ్యు అటిట్దే యని 

నినున్గూరిచ్ యందురు. 

తీతుకు 3:3 => ఎందుకనగా మనము కూడ మునుపు అవివేకులమును అవిధేయులమును 

మోసపోయిన వారమును నానావిధములైన దురాశలకును భోగములకును దాసులమునైయుండి, 

దుషట్తవ్ము నందును అసూయ యందును కాలము గడుపుచు, అసహుయ్లమై యొకని నొకడు 

దేవ్షించుచు ఉంటిమి గాని 

ఆదికాండము 45:13 => ఐగుపుత్లో నాకు కలిగిన సమసత్ ఘనతను, మీరు చూచినది యావతుత్ నా 

తండిర్కి తెలియచేసి తవ్రగా నా తండిర్ని ఇకక్డికి తీసికొనిరండని తన సహోదరులతో చెపిప్ 

ఎసేత్రు 5:11 => తనకు కలిగిన గొపప్ ఐశవ్రయ్మునుగూరిచ్యు, చాలామంది పిలల్లు 

తనకుండుటనుగూరిచ్యు, రాజు తనున్ ఘనపరచి రాజు కిర్ందనుండు అధిపతులమీదను 

సేవకులమీదను తనున్ ఏలాగున పెదద్గాచేసెనో దానినిగూరిచ్యు వారితో మాటలాడెను. 

యోబు 31:24 => సువరణ్ము నాకు ఆధారమనుకొనినయెడలను నా ఆశర్యము నీవేయని మేలిమి 

బంగారముతో నేను చెపిప్నయెడలను 

యోబు 31:25 => నా ఆసిత్ గొపప్దని గాని నాచేతికి విసాత్రము సొతుత్ దొరికెనని గాని నేను 

సంతోషించినయెడలను 

కీరత్నలు 17:14 => లోకుల చేతిలోనుండి ఈ జీవితకాలములోనే తమ పాలు పొందిన యీ లోకుల 

చేతిలోనుండి నీ హసత్బలముచేత ననున్ రకిష్ంపుము. నీవు నీ దానములతో వారి కడుపు నింపుచునాన్వు 

వారు కుమారులు కలిగి తృపిత్నొందుదురు తమ ఆసిత్ని తమ పిలల్లకు విడచిపెటుట్దురు. 

కీరత్నలు 49:16 => ఒకడు ధనసంపనున్డైనపుప్డు వాని యింటి ఘనత విసత్రించునపుప్డు 

భయపడకుము. 

కీరత్నలు 49:17 => వాడు చనిపోవునపుప్డు ఏమియు కొనిపోడు వాని ఘనత వానివెంట దిగదు. 
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పర్సంగి 4:4 => మరియు కషట్మంతయు నేరుప్తో కూడిన పనులనిన్యు నరులకు రోషకారణములని 

నాకు కనబడెను; ఇదియు వయ్రథ్ముగా నొకడు గాలిని పటుట్కొనుటకై చేయు పర్యతన్మువలె నునన్ది. 

యెషయా 5:14 => అందుచేతనే పాతాళము గొపప్ ఆశపెటుట్కొని అపరిమితముగా తన నోరు 

తెరచుచునన్ది వారిలో ఘనులును సామానుయ్లును ఘోషచేయువారును హరిష్ంచువారును 

పడిపోవుదురు. 

యిరిమ్యా 9:23 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు జాఞ్ని తన జాఞ్నమునుబటిట్యు శూరుడు 

తన శౌరయ్మునుబటిట్యు అతిశయింపకూడదు , ఐశవ్రయ్వంతుడు తన ఐశవ్రయ్మునుబటిట్ 

అతిశయింపకూడదు. 

మతత్యి 4:8 => మరల అపవాది మిగుల ఎతత్యిన యొక కొండ మీదికి ఆయనను తోడుకొనిపోయి, 

యీ లోక రాజయ్ములనిన్టిని, వాటి మహిమను ఆయనకు చూపి 

1 తిమోతి 6:4 => వాడేమియు ఎరుగక తరక్ములనుగూరిచ్యు వాగావ్దములనుగూరిచ్యు 

వయ్రథ్ముగా పర్యాసపడుచు గరావ్ంధుడగును. వీటిమూలముగా అసూయ కలహము దూషణలు 

దురనుమానములును, 

1 పేతురు 1:24 => గడిడ్ ఎండును దాని పువువ్ను రాలును, అయితే పర్భువు వాకయ్ము ఎలల్పుప్డును 

నిలుచును. మీకు పర్కటింపబడిన సువారత్ యీ వాకయ్మే. 

ఆదికాండము 31:16 => దేవుడు మా తండిర్యొదద్నుండి తీసివేసిన ధనమంతయు మాదియు మా 

పిలల్లదియునైయునన్ది గదా? కాబటిట్ దేవుడు నీతో చెపిప్నటెల్లల్ చేయుమని అతనికుతత్ర మియయ్గా 

ఆదికాండము 32:5 => నాకు పశువులు గాడిదలు మందలు దాసదాసీ జనమును కలరు; నీ 

కటాక్షము నాయందు కలుగునటుల్గా నా పర్భువునకిది తెలియచేయనంపితినని నీ సేవకుడైన యాకోబు 

అనెనని చెపుప్డని వారి కాజాఞ్పించెను. 

యెషయా 10:3 => దరశ్నదినమున దూరమునుండి వచుచ్ పర్ళయదినమున మీరేమి చేయుదురు? 

సహాయమునొందుటకు ఎవరియొదద్కు పారిపోవుదురు? మీ ఐశవ్రయ్మును ఎకక్డ దాచుకొందురు? 
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యెషయా 16:14 => కూలివాని లెకక్పర్కారము మూడేండల్లోగా మోయాబీయులయొకక్ 

పర్భావమును వారిగొపప్ వారి సమూహమును అవమానపరచబడును శేషము బహు కొదిద్గా 

మిగులును అది అతి సవ్లప్ముగా నుండును. 

వచనము 2 

మరియు అతడు లాబాను ముఖము చూచినపుప్డు అది నినన్ మొనన్ ఉండినటుల్ అతనియెడల 

ఉండలేదు. 

ఆదికాండము 4:5 => కయీనును అతని యరప్ణను ఆయన లక్షయ్పెటట్లేదు. కాబటిట్ కయీనుకు 

మికిక్లి కోపము వచిచ్ అతడు తన ముఖము చినన్బుచుచ్కొనగా  

దివ్తీయోపదేశకాండము 28 :54 => మీలో బహు మృదువైన సవ్భావమును అతి 

సుకుమారమునుగల మనుషుయ్ని కనున్ తన సహోదరునియెడలను తన కౌగిటి భారయ్యెడలను తాను 

చంపక విడుచు తన కడమ పిలల్లయెడలను చెడ డ్దైనందున 

1 సమూయేలు 18:9 => కాబటిట్ నాటనుండి సౌలు దావీదుమీద విషపు చూపు నిలిపెను. 

1 సమూయేలు 18:10 => మరునాడు దేవుని యొదద్నుండి దురాతమ్ సౌలుమీదికి బలముగా 

వచిచ్నందున అతడు ఇంటిలో పర్వచించుచుండగా1 దావీదు మునుపటిలాగున వీణ చేతపటుట్కొని 

వాయించెను. 

1 సమూయేలు 18:11 => ఒకపుప్డు సౌలు చేతిలో నొక యీటె యుండగా దావీదును పొడిచి 

గోడకు బిగించుదుననుకొని సౌలు ఆ యీటెను విసిరెను. అయితే అది తగలకుండ దావీదు రెండు 

మారులు తపిప్ంచుకొనెను. 

దానియేలు 3:19 => అందుకు నెబుకదెన్జరు అతాయ్గర్హము నొందినందున షదర్కు, మేషాకు, 

అబేదెన్గోయను వారి విషయములో ఆయన ముఖము వికారమాయెను గనుక గుండము ఎపప్టికనన్ 

ఏడంతలు వేడిమిగా చేయుమని యాజఞ్ ఇచెచ్ను. 

ఆదికాండము 30:27 => అందుకు లాబాను అతనితో నీ కటాక్షము నా మీదనునన్యెడల నా మాట 

వినుము; నినున్బటిట్ యెహోవా ననున్ ఆశీరవ్దించెనని శకునము చూచి తెలిసికొంటినని చెపెప్ను. 
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నిరగ్మకాండము 4:10 => అపుప్డు మోషే పర్భువా, ఇంతకు మునుపైనను, నీవు నీ దాసునితో 

మాటలాడినపప్టినుండి యైనను , నేను మాట నేరప్రిని కాను , నేను నోటిమాందయ్ము 

నాలుకమాందయ్ము గలవాడనని యెహోవాతో చెపప్గా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 19:4 => పారిపోయి బర్దుకగల నరహంతకుని గూరిచ్న పదధ్తి యేదనగా, 

ఒకడు అంతకుముందు తన పొరుగువానియందు పగపటట్క 

1 సమూయేలు 19:7 => అపుప్డు యోనాతాను దావీదును పిలుచుకొని పోయి ఆ సంగతులనిన్యు 

అతనికి తెలియజేసి దావీదును సౌలునొదద్కు తీసికొనిరాగా దావీదు మునుపటిలాగున అతని సనిన్ధిని 

ఉండెను. 

ఆదికాండము 31:5 => మీ తండిర్ కటాక్షము నినన్ మొనన్ నామీద ఉండినటుల్ ఇపుప్డు నామీద 

నుండలేదని నాకు కనబడుచునన్ది; అయితే నా తండిర్యొకక్ దేవుడు నాకు తోడైయునాన్డు;  

యెహోషువ 3:4 => మీకును దానికిని దాదాపు రెండువేల కొలమూరల యెడముండవలెను. మీరు 

వెళుల్ తోర్వ మీరింతకు ముందుగా వెళి ల్నది కాదు, మీరు దానిని గురుతుపటట్వలెను గనుక ఆ 

మందసమునకు సమీపముగా మీరు నడవరాదు. 

వచనము 3 

అపుప్డు యెహోవా నీ పితరుల దేశమునకు నీ బంధువులయొదద్కు తిరిగి వెళుల్ము; నేను నీకు 

తోడైయుండెదనని యాకోబుతో చెపప్గా 

ఆదికాండము 28:15 => ఇదిగో నేను నీకు తోడైయుండి, నీవు వెళుల్ పర్తి సథ్లమందు నినున్ 

కాపాడుచు ఈ దేశమునకు నినున్ మరల రపిప్ంచెదను; నేను నీతో చెపిప్నది నెరవేరుచ్వరకు నినున్ 

విడువనని చెపప్గా 

ఆదికాండము 28:20 => అపుప్డు యాకోబు నేను తిరిగి నా తండిర్ యింటికి కేష్మముగా వచుచ్నటుల్ 

దేవుడు నాకు తోడైయుండి, నేను వెళుల్చునన్ యీ మారగ్ములో ననున్ కాపాడి, 

ఆదికాండము 29:15 => లాబాను నీవు నా బంధువుడవైనందున ఊరకయే నాకు కొలువు చేసెదవా? 

నీకేమి జీతము కావలెనో చెపుప్మని యాకోబు నడిగెను. 
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ఆదికాండము 32:9 => అపుప్డు యాకోబు నా తండిర్యైన అబార్హాము దేవా, నా తండిర్యైన 

ఇసాస్కు దేవా, నీ దేశమునకు నీ బంధువులయొదద్కు తిరిగి వెళుల్ము, నీకు మేలు చేసెదనని నాతో 

చెపిప్న యెహోవా, 

ఆదికాండము 35:1 => దేవుడు యాకోబుతో నీవు లేచి బేతేలునకు వెళి ల్ అకక్డ నివసించి, నీ 

సహోదరుడైన ఏశావు ఎదుటనుండి నీవు పారిపోయినపుప్డు నీకు కనబడిన దేవునికి అకక్డ 

బలిపీఠమును కటుట్మని చెపప్గా 

ఆదికాండము 46:2 => అపుప్డు రాతిర్ దరశ్నములయందు దేవుడు యాకోబూ యాకోబూ అని 

ఇశార్యేలును పిలిచెను. అందుకతడు చితత్ము పర్భువా అనెను. 

ఆదికాండము 46:3 => ఆయన నేనే దేవుడను, నీ తండిర్ దేవుడను, ఐగుపుత్నకు వెళుల్టకు 

భయపడకుము, అకక్డ నినున్ గొపప్ జనముగా చేసెదను. 

ఆదికాండము 50:24 => యోసేపు తన సహోదరులను చూచి నేను చనిపోవుచునాన్ను; దేవుడు 

నిశచ్యముగా మిముమ్ను చూడవచిచ్, యీ దేశములోనుండి తాను అబార్హాము ఇసాస్కు 

యాకోబులతో పర్మాణము చేసి యిచిచ్న దేశమునకు మిముమ్ను తీసికొనిపోవునని చెపెప్ను 

కీరత్నలు 46:1 => దేవుడు మనకు ఆశర్యమును దురగ్మునైయునాన్డు ఆపతాక్లములో ఆయన 

నముమ్కొనదగిన సహాయకుడు 

కీరత్నలు 50:15 => ఆపతాక్లమున నీవు ననున్గూరిచ్ మొఱ ఱ్పెటుట్ము నేను నినున్ విడిపించెదను నీవు 

ననున్ మహిమ పరచెదవు. 

కీరత్నలు 90:15 => నీవు మముమ్ను శర్మపరచిన దినముల కొలది మేము కీడనుభవించిన 

యేండల్కొలది మముమ్ను సంతోషపరచుము. 

ఆదికాండము 31:13 => నీవెకక్డ సత్ంభముమీద నూనె పోసితివో, యెకక్డ నాకు మొర్కుక్బడి 

చేసితివో ఆ బేతేలు దేవుడను నేనే. ఇపుప్డు నీవు లేచి యీ దేశములోనుండి బయలుదేరి నీవు పుటిట్న 

దేశమునకు తిరిగి వెళుల్మని నాతో చెపెప్ననెను. 
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ఆదికాండము 31:18 => కనాను దేశమునకు తన తండిర్యైన ఇసాస్కు నొదద్కు వెళుల్టకు తన 

పశువులనిన్టిని, తాను సంపాదించిన సంపద యావతుత్ను, పదద్నరాములో తాను సంపాదించిన ఆసిత్ 

యావతుత్ను తీసికొనిపోయెను. 

ఆదికాండము 13:15 => ఎందుకనగా నీవు చూచుచునన్ యీ దేశమంతటిని నీకును నీ 

సంతానమునకును సదాకాలము ఇచెచ్దను. 

ఆదికాండము 26:3 => ఈ దేశమందు పరవాసివై యుండుము. నేను నీకు తోడైయుండి నినున్ 

ఆశీరవ్దించెదను; 

ఆదికాండము 26:4 => ఏలయనగా నీకును నీ సంతానమునకును ఈ దేశములనిన్యు ఇచిచ్, నీ 

తండిర్యైన అబార్హాముతో నేను చేసిన పర్మాణము నెరవేరిచ్, ఆకాశ నక్షతర్ములవలె నీ సంతానమును 

విసత్రింపచేసి ఈ దేశములనిన్యు నీ సంతానమునకు ఇచెచ్దను. నీ సంతానమువలన సమసత్ 

భూలోకములోని సమసత్ జనులు ఆశీరవ్దింపబడుదురు. 

ఆదికాండము 26:5 => ఏలయనగా అబార్హాము నా మాట విని నేను విధించిన దాని నా ఆజఞ్లను 

నా కటట్డలను నా నియమములను గైకొనెనని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 28:4 => ఆయన నీకు, అనగా నీకును నీతో కూడ నీ సంతానమునకును 

అబార్హామునకు అనుగర్హించిన ఆశీరావ్దమును దయచేయును గాక అని అతని దీవించి 

ఆదికాండము 28:13 => మరియు యెహోవా దానికి పైగా నిలిచి నేను నీ తండిర్యైన అబార్హాము 

దేవుడను ఇసాస్కు దేవుడైన యెహోవాను; నీవు పండుకొనియునన్ యీ భూమిని నీకును నీ 

సంతానమునకును ఇచెచ్దను.  

ఆదికాండము 28:15 => ఇదిగో నేను నీకు తోడైయుండి, నీవు వెళుల్ పర్తి సథ్లమందు నినున్ 

కాపాడుచు ఈ దేశమునకు నినున్ మరల రపిప్ంచెదను; నేను నీతో చెపిప్నది నెరవేరుచ్వరకు నినున్ 

విడువనని చెపప్గా 

ఆదికాండము 30:25 => రాహేలు యోసేపును కనిన తరువాత యాకోబు లాబానుతో ననున్ 

పంపివేయుము; నా చోటికిని నా దేశమునకును వెళె ల్దను. 
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ఆదికాండము 21:22 => ఆ కాలమందు అబీమెలెకును అతని సేనాధిపతియైన ఫీకోలును 

అబార్హాముతో మాటలాడి నీవు చేయు పనులనిన్టిలోను దేవుడు నీకు తోడైయునాన్డు గనుక. 

ఆదికాండము 26:24 => ఆ రాతిర్యే యెహోవా అతనికి పర్తయ్క్షమై నేను నీ తండిర్యైన అబార్హాము 

దేవుడను, నేను నీకు తోడైయునాన్ను గనుక భయపడకుము; నా దాసుడైన అబార్హామునుబటిట్ నినున్ 

ఆశీరవ్దించి నీ సంతానమును విసత్రింప చేసెదనని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 28:15 => ఇదిగో నేను నీకు తోడైయుండి, నీవు వెళుల్ పర్తి సథ్లమందు నినున్ 

కాపాడుచు ఈ దేశమునకు నినున్ మరల రపిప్ంచెదను; నేను నీతో చెపిప్నది నెరవేరుచ్వరకు నినున్ 

విడువనని చెపప్గా 

ఆదికాండము 32:9 => అపుప్డు యాకోబు నా తండిర్యైన అబార్హాము దేవా, నా తండిర్యైన 

ఇసాస్కు దేవా, నీ దేశమునకు నీ బంధువులయొదద్కు తిరిగి వెళుల్ము, నీకు మేలు చేసెదనని నాతో 

చెపిప్న యెహోవా, 

యెషయా 41:10 => నీవు నా దాసుడవనియు నేను నినున్ ఉపేకిష్ంపక యేరప్రచుకొంటిననియు నేను 

నీతో చెపిప్యునాన్ను నీకు తోడైయునాన్ను భయపడకుము నేను నీ దేవుడనైయునాన్ను 

దిగులుపడకుము నేను నినున్ బలపరతును నీకు సహాయము చేయువాడను నేనే నీతియను నా 

దకిష్ణహసత్ముతో నినున్ ఆదుకొందును. 

హెబీర్యులకు 13:5 => ధనాపేక్ష లేనివారై మీకు కలిగినవాటితో తృపిత్పొంది యుండుడి. నినున్ 

ఏమాతర్మును విడువను, నినున్ ఎనన్డును ఎడబాయను అని ఆయనయే చెపెప్ను గదా. 

ఆదికాండము 31:5 => మీ తండిర్ కటాక్షము నినన్ మొనన్ నామీద ఉండినటుల్ ఇపుప్డు నామీద 

నుండలేదని నాకు కనబడుచునన్ది; అయితే నా తండిర్యొకక్ దేవుడు నాకు తోడైయునాన్డు;  

ఆదికాండము 31:27 => నీవు నాకు చెపప్క రహసయ్ముగా పారిపోయి ననున్ మోసపుచిచ్తివేల? 

సంభర్మముతోను పాటలతోను మదె ద్లతోను సితారాలతోను నినున్ సాగనంపుదునే. 

ఆదికాండము 31:28 => అయితే నీవు నా కుమారులను నా కుమారెత్లను ననున్ ముదుద్పెటుట్కొన 

నియయ్క పిచిచ్పటిట్ యిటుల్ చేసితివి. 
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ఆదికాండము 35:3 => మనము లేచి బేతేలునకు వెళుల్దము; నాశర్మ దినమున నాకుతత్రమిచిచ్ నేను 

వెళి ల్న మారగ్మున నాకు తోడైయుండిన దేవునికి బలిపీఠమును అకక్డ కటెట్దనని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 35:9 => యాకోబు పదద్నరామునుండి వచుచ్చుండగా దేవుడు తిరిగి అతనికి 

పర్తయ్క్షమై అతని నాశీరవ్దించెను. 

నిరగ్మకాండము 3:12 => ఆయన నిశచ్యముగా నేను నీకు తోడైయుందును, నేను నినున్ 

పంపితిననుటకు ఇది నీకు సూచన; నీవు ఆ పర్జలను ఐగుపుత్లోనుండి తోడుకొని వచిచ్న తరువాత 

మీరు ఈ పరవ్తముమీద దేవుని సేవించెదరనెను. 

వచనము 4 

యాకోబు పొలములో తన మందయొదద్కు రాహేలును లేయాను పిలువనంపి వారితో యిటల్నెను. 

ఆదికాండము 29:16 => లాబాను కిదద్రు కుమారెత్లుండిరి. వారిలో పెదద్దాని పేరు లేయా; చినన్దాని 

పేరు రాహేలు. 

వచనము 5 

మీ తండిర్ కటాక్షము నినన్ మొనన్ నామీద ఉండినటుల్ ఇపుప్డు నామీద నుండలేదని నాకు 

కనబడుచునన్ది; అయితే నా తండిర్యొకక్ దేవుడు నాకు తోడైయునాన్డు;  

ఆదికాండము 31:2 => మరియు అతడు లాబాను ముఖము చూచినపుప్డు అది నినన్ మొనన్ 

ఉండినటుల్ అతనియెడల ఉండలేదు. 

ఆదికాండము 31:3 => అపుప్డు యెహోవా నీ పితరుల దేశమునకు నీ బంధువులయొదద్కు తిరిగి 

వెళుల్ము; నేను నీకు తోడైయుండెదనని యాకోబుతో చెపప్గా 

ఆదికాండము 31:3 => అపుప్డు యెహోవా నీ పితరుల దేశమునకు నీ బంధువులయొదద్కు తిరిగి 

వెళుల్ము; నేను నీకు తోడైయుండెదనని యాకోబుతో చెపప్గా 
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ఆదికాండము 31:13 => నీవెకక్డ సత్ంభముమీద నూనె పోసితివో, యెకక్డ నాకు మొర్కుక్బడి 

చేసితివో ఆ బేతేలు దేవుడను నేనే. ఇపుప్డు నీవు లేచి యీ దేశములోనుండి బయలుదేరి నీవు పుటిట్న 

దేశమునకు తిరిగి వెళుల్మని నాతో చెపెప్ననెను. 

ఆదికాండము 31:42 => నా తండిర్ దేవుడు, అబార్హాము దేవుడు, ఇసాస్కు భయపడిన దేవుడు నాకు 

తోడైయుండనియెడల నిశచ్యముగా నీవు ననున్ వటిట్చేతులతోనే పంపివేసి యుందువు. దేవుడు నా 

పర్యాసమును నాచేతుల కషట్మును చూచి, పోయిన రాతిర్ నినున్ గదిద్ంచెనని లాబానుతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 31:53 => అబార్హాము దేవుడు నాహోరు దేవుడు వారి తండిర్ దేవుడు మనమధయ్ 

నాయ్యము తీరుచ్నని చెపెప్ను. అపుప్డు యాకోబు తన తండిర్యైన ఇసాస్కు భయపడిన దేవుని తోడని 

పర్మాణము చేసెను 

ఆదికాండము 32:9 => అపుప్డు యాకోబు నా తండిర్యైన అబార్హాము దేవా, నా తండిర్యైన 

ఇసాస్కు దేవా, నీ దేశమునకు నీ బంధువులయొదద్కు తిరిగి వెళుల్ము, నీకు మేలు చేసెదనని నాతో 

చెపిప్న యెహోవా, 

ఆదికాండము 48:15 => అతడు యోసేపును దీవించి నా పితరులైన అబార్హాము ఇసాస్కులు 

ఎవనియెదుట నడుచుచుండిరో ఆ దేవుడు, నేను పుటిట్నది మొదలుకొని నేటివరకును ఎవడు ననున్ 

పోషించెనో ఆ దేవుడు, 

ఆదికాండము 50:17 => నీ తండిర్ తాను చావకమునుపు ఆజాఞ్పించినదేమనగా మీరు యోసేపుతో నీ 

సహోదరులు నీకు కీడు చేసిరి గనుక దయచేసి వారి అపరాధమును వారి పాపమును క్షమించుమని 

అతనితో చెపుప్డనెను 

ఆదికాండము 4:5 => కయీనును అతని యరప్ణను ఆయన లక్షయ్పెటట్లేదు. కాబటిట్ కయీనుకు 

మికిక్లి కోపము వచిచ్ అతడు తన ముఖము చినన్బుచుచ్కొనగా  

ఆదికాండము 26:24 => ఆ రాతిర్యే యెహోవా అతనికి పర్తయ్క్షమై నేను నీ తండిర్యైన అబార్హాము 

దేవుడను, నేను నీకు తోడైయునాన్ను గనుక భయపడకుము; నా దాసుడైన అబార్హామునుబటిట్ నినున్ 

ఆశీరవ్దించి నీ సంతానమును విసత్రింప చేసెదనని చెపెప్ను. 
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ఆదికాండము 31:11 => మరియు ఆ సవ్పన్మందు దేవుని దూత యాకోబూ అని ననున్ పిలువగా 

చితత్ము పర్భువా అని చెపిప్తిని. 

వచనము 6 

మీ తండిర్కి నా యావచఛ్కిత్తో కొలువు చేసితినని మీకు తెలిసేయునన్ది. 

ఆదికాండము 31:38 => ఈ యిరువది యేండుల్ నేను నీయొదద్ నుంటిని. నీ గొఱ ఱ్లైనను మేకలైనను 

ఈచుకొని పోలేదు, నీ మంద పొటే ట్ళల్ను నేను తినలేదు. 

ఆదికాండము 31:39 => దుషట్మృగములచేత చీలచ్బడిన దానిని నీయొదద్కు తేక ఆ నషట్ము నేనే 

పెటుట్కొంటిని. పగటియందు దొంగిలింపబడిన దానినేమి రాతిర్యందు దొంగిలింపబడిన దానినేమి 

నాయొదద్ పుచుచ్కొంటివి; నేను ఈలాగుంటిని. 

ఆదికాండము 31:40 => పగటి యెండకును రాతిర్ మంచుకును నేను కీష్ణించిపోతిని; నిదర్ నా 

కనున్లకు దూరమాయెను. 

ఆదికాండము 31:41 => ఇదివరకు నీ యింటిలో ఇరువది యేండుల్ ఉంటిని. నీ యిదద్రి కుమారెత్ల 

నిమితత్ము పదునాలుగేండుల్ను, నీ మంద నిమితత్ము ఆరేండుల్ను నీకు కొలువు చేసితిని. అయినను నీవు 

నా జీతము పదిమారులు మారిచ్తివి. 

ఆదికాండము 31:42 => నా తండిర్ దేవుడు, అబార్హాము దేవుడు, ఇసాస్కు భయపడిన దేవుడు నాకు 

తోడైయుండనియెడల నిశచ్యముగా నీవు ననున్ వటిట్చేతులతోనే పంపివేసి యుందువు. దేవుడు నా 

పర్యాసమును నాచేతుల కషట్మును చూచి, పోయిన రాతిర్ నినున్ గదిద్ంచెనని లాబానుతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 30:29 => అందుకు యాకోబు అతని చూచి నేను నీకెటుల్ కొలువు చేసితినో నీ 

మందలు నాయొదద్ ఎటుల్ండెనో అది నీకు తెలియును; 

ఎఫెసీయులకు 6:5 => దాసులారా, యథారథ్మైన హృదయము గలవారై భయముతోను వణకుతోను 

కీర్సుత్నకువలె, శరీరవిషయమై మీ యజమానులైనవారికి విధేయులై యుండుడి. 

ఎఫెసీయులకు 6:6 => మనుషుయ్లను సంతోషపెటుట్వారు చేయునటుల్, కంటికి కనబడుటకే కాక, 

కీర్సుత్ దాసులమని యెరిగి, దేవుని చితత్మును మనఃపూరవ్కముగా జరిగించుచు, 
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ఎఫెసీయులకు 6:7 => మనుషుయ్లకు చేసినటుట్ కాక పర్భువునకు చేసినటే ట్ యిషట్పూరవ్కముగా 

సేవచేయుడి. 

ఎఫెసీయులకు 6:8 => దాసుడైనను సవ్తంతుర్డైనను మీలో పర్తివాడును ఏ సతాక్రయ్ము చేయునో 

దాని ఫలము పర్భువువలన పొందునని మీరెరుగుదురు. 

కొలొసస్యులకు 3:22 => దాసులారా, మనుషుయ్లను సంతోషపెటుట్వారైనటుట్ కంటికి కనబడవలెనని 

కాక, పర్భువునకు భయపడుచు శుదాధ్ంతఃకరణగలవారై, శరీరమునుబటిట్ మీ యజమానులైనవారికి 

అనిన్ విషయములలో విధేయులై యుండుడి. 

కొలొసస్యులకు 3:23 => పర్భువువలన సావ్సథ్య్మును పర్తిఫలముగా పొందుదుమని యెరుగుదురు 

గనుక, 

కొలొసస్యులకు 3:24 => మీరేమి చేసినను అది మనుషుయ్ల నిమితత్ము కాక పర్భువు నిమితత్మని 

మనసూఫ్రిత్గా చేయుడి, మీరు పర్భువైన కీర్సుత్నకు దాసులై యునాన్రు. 

కొలొసస్యులకు 3:25 => అనాయ్యము చేసినవానికి తాను చేసిన అనాయ్యము కొలది మరల 

లభించును, పక్షపాతముండదు. 

తీతుకు 2:9 => దాసులైనవారు అనిన్ విషయములయందు మన రక్షకుడగు దేవుని ఉపదేశమును 

అలంకరించునటుల్, తమ యజమానులకు ఎదురుమాట చెపప్క, 

తీతుకు 2:10 => ఏమియు అపహరింపక, సంపూరణ్మైన మంచి నమమ్కమును కనుపరచుచు, అనిన్ 

కారయ్ములయందు వారిని సంతోషపెటుట్చు, వారికి లోబడియుండవలెనని వారిని హెచచ్రించుము. 

1 పేతురు 2:18 => పనివారలారా, మంచివారును సాతివ్కులునైనవారికి మాతర్ము కాక 

ముషక్రులైన మీ యజమానులకును పూరణ్భయముతో లోబడియుండుడి. 

ఆదికాండము 30:26 => నా భారయ్లను నా పిలల్లను నా కపప్గించుము; అపుప్డు నేను వెళె ల్దను; 

వారి కోసము నీకు కొలువుచేసితిని; నేను నీకు కొలువు చేసిన విధమును నీ వెరుగుదువుగదా అని 

చెపెప్ను. 

ఎఫెసీయులకు 6:7 => మనుషుయ్లకు చేసినటుట్ కాక పర్భువునకు చేసినటే ట్ యిషట్పూరవ్కముగా 

సేవచేయుడి. 
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వచనము 7 

మీ తండిర్ ననున్ మోసపుచిచ్ పదిమారుల్ నా జీతము మారెచ్ను; అయినను దేవుడు అతని నాకు హాని 

చేయనియయ్లేదు. 

ఆదికాండము 31:41 => ఇదివరకు నీ యింటిలో ఇరువది యేండుల్ ఉంటిని. నీ యిదద్రి కుమారెత్ల 

నిమితత్ము పదునాలుగేండుల్ను, నీ మంద నిమితత్ము ఆరేండుల్ను నీకు కొలువు చేసితిని. అయినను నీవు 

నా జీతము పదిమారులు మారిచ్తివి. 

లేవీయకాండము 26:26 => నేను మీ ఆహారమును, అనగా మీ పార్ణాధారమును తీసివేసిన 

తరువాత పదిమంది సతరీలు ఒకక్ పొయియ్లోనే మీకు ఆహారము వండి తూనికెచొపుప్న మీ ఆహారమును 

మీకు మరల ఇచెచ్దరు, మీరు తినెదరు గాని తృపిత్పొందరు. 

సంఖాయ్కాండము 14:22 => నేను ఐగుపుత్లోను అరణయ్ములోను చేసిన సూచక కిర్యలను నా 

మహిమను చూచిన యీ మనుషుయ్లందరు ఈ పది మారులు నా మాట వినక ననున్ పరిశోధించిరి. 

నెహెమాయ్ 4:12 => మా శతుర్వులయొదద్ నివాసులైయునన్ యూదులు వచిచ్ నలుదికుక్లనుండి మీరు 

మా సహాయమునకు రావలెనని మాటి మాటికి మాతో చెపప్గా 

యోబు 19:8 => నేను దాటలేకుండ ఆయన నా మారగ్మునకు కంచెవేసియునాన్డు. నా తోర్వలను 

చీకటి చేసియునాన్డు 

యెషయా 4:1 => ఆ దినమున ఏడుగురు సతరీలు ఒకక్ పురుషుని పటుట్కొని మేము మా అనన్మే 

తిందుము మా వసత్రములే కటుట్కొందుము, నీ పేరుమాతర్ము మాకు పెటిట్ మా నింద తీసివేయుమని 

చెపుప్దురు.  

జెకరాయ్ 8:23 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఆ దినములలో ఆ 

యా భాషలు మాటలాడు అనయ్జనులలో పదేసిమంది యొక యూదుని చెంగుపటుట్కొని దేవుడు మీకు 

తోడుగా ఉనాన్డను సంగతి మాకు వినబడినది గనుక మేము మీతో కూడ వతుత్మని చెపుప్దురు. 
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ఆదికాండము 31:29 => మీకు హాని చేయుటకు నాచేతనవును; అయితే పోయిన రాతిర్ మీ 

తండిర్యొకక్ దేవుడు నీవు యాకోబుతో మంచి గాని చెడ డ్ గాని పలుకకుము జాగర్తత్ సుమీ అని నాతో 

చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 20:6 => అందుకు దేవుడు అవును, యధారథ్హృదయముతో దీని చేసితివని 

నేనెరుగుదును; మరియు నీవు నాకు విరోధముగా పాపము చేయకుండ నేను నినున్ అడ డ్గించితిని; 

అందుకే నేను నినున్ ఆమెను ముటట్నియయ్లేదు 

యోబు 1:10 => నీవు అతనికిని అతని యింటివారికిని అతనికి కలిగిన సమసత్మునకును చుటుట్ 

కంచె వేసితివి గదా? నీవు అతని చేతిపనిని దీవించుచుండుటచేత అతని ఆసిత్ దేశములో బహుగా 

విసత్రించియునన్ది. 

కీరత్నలు 37:28 => ఏలయనగా యెహోవా నాయ్యమును పేర్మించువాడు ఆయన తన భకుత్లను 

విడువడు వారెనన్టెనన్టికి కాపాడబడుదురు గాని భకిత్హీనుల సంతానము నిరూమ్లమగును. 

కీరత్ నలు 1 0 5 : 1 4 = > నేనభిషేకించినవారిని ముటట్కూడదనియు నా పర్వకత్ లకు 

కీడుచేయకూడదనియు ఆయన ఆజఞ్ ఇచిచ్ 

కీరత్నలు 105:15 => ఆయన ఎవరినైనను వారికి హింస చేయనియయ్లేదు ఆయన వారికొరకు 

రాజులను గదిద్ంచెను. 

యెషయా 54:17 => నీకు విరోధముగా రూపింపబడిన యే ఆయుధమును వరిధ్లల్దు 

నాయ్యవిమరశ్లో నీకు దోషారోపణచేయు పర్తివానికి నీవు నేరసాథ్పన చేసెదవు యెహోవాయొకక్ 

సేవకుల నీతి నావలన కలుగుచునన్ది; ఇది వారి సావ్సథ్య్ము, ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

ఆదికాండము 29:15 => లాబాను నీవు నా బంధువుడవైనందున ఊరకయే నాకు కొలువు చేసెదవా? 

నీకేమి జీతము కావలెనో చెపుప్మని యాకోబు నడిగెను. 

ఆదికాండము 30:43 => ఆ పర్కారము ఆ మనుషుయ్డు అతయ్ధికముగా అభివృదిధ్పొంది విసాత్రమైన 

మందలు దాసీలు దాసులు ఒంటెలు గాడిదలు గలవాడాయెను. 

యోబు 19:3 => పదిమారులు మీరు ననున్ నిందించితిరి సిగుగ్లేక మీరు ననున్ బాధించెదరు. 
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దానియేలు 1:20 => రాజు వీరియొదద్ విచారణ చేయగా జాఞ్నవివేకముల సంబంధమైన 

పర్తివిషయములో వీరు తన రాజయ్మందంతటనుండు శకునగాండర్కంటెను గారడీవిదయ్గల 

వారందరికంటెను పది యంతలు శేర్షు ఠ్లని తెలియబడెను. 

వచనము 8 

అతడు పొడలు గలవి నీ జీతమగునని చెపిప్నయెడల అపుప్డు మందలనిన్యు పొడలుగల పిలల్లనీనెను. 

చారలు గలవి నీ జీతమగునని చెపిప్నయెడల అపుప్డు మందలనిన్యు చారలుగల పిలల్లనీనెను 

ఆదికాండము 30:32 => నేడు నేను నీ మంద అంతటిలో నడచి చూచి పొడలైనను మచచ్లైనను గల 

పర్తి గొఱ ఱ్ను, గొఱ ఱ్పిలల్లలో నలల్ని పర్తిదానిని, మేకలలో మచచ్లైనను పొడలైనను గలవాటిని 

వేరుపరచెదను; అటిట్వి నాకు జీతమగును. 

ఆదికాండము 30:43 => ఆ పర్కారము ఆ మనుషుయ్డు అతయ్ధికముగా అభివృదిధ్పొంది విసాత్రమైన 

మందలు దాసీలు దాసులు ఒంటెలు గాడిదలు గలవాడాయెను. 

ఆదికాండము 31:1 => లాబాను కుమారులు మన తండిర్కి కలిగినది యావతుత్ను యాకోబు 

తీసికొని, మన తండిర్కి కలిగిన దానివలన ఈ యావదాసిత్ సంపాదించెనని చెపుప్కొనిన మాటలు 

యాకోబు వినెను. 

వచనము 9 

అటుల్ దేవుడు మీ తండిర్ పశువులను తీసి నాకిచెచ్ను. 

ఆదికాండము 31:1 => లాబాను కుమారులు మన తండిర్కి కలిగినది యావతుత్ను యాకోబు 

తీసికొని, మన తండిర్కి కలిగిన దానివలన ఈ యావదాసిత్ సంపాదించెనని చెపుప్కొనిన మాటలు 

యాకోబు వినెను. 

ఆదికాండము 31:16 => దేవుడు మా తండిర్యొదద్నుండి తీసివేసిన ధనమంతయు మాదియు మా 

పిలల్లదియునైయునన్ది గదా? కాబటిట్ దేవుడు నీతో చెపిప్నటెల్లల్ చేయుమని అతనికుతత్ర మియయ్గా 

Page  of 2133 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

ఎసేత్రు 8:1 => ఆ దినమున రాజైన అహషేవ్రోషు యూదులకు శతుర్వుడైన హామాను ఇంటిని 

రాణియైన ఎసేత్రునకిచెచ్ను ఎసేత్రు మొరెద్కై తనకు ఏమికావలెనో రాజునకు తెలియజేసినమీదట అతడు 

రాజు సనిన్ధికి రాగా 

ఎసేత్రు 8:2 => రాజు హామానుచేతిలోనుండి తీసికొనిన తన ఉంగరమును మొరెద్కైకి ఇచెచ్ను. ఎసేత్రు 

మొరెద్కైని హామాను ఇంటిమీద అధికారిగా ఉంచెను. 

కీరత్నలు 50:10 => అడవిమృగములనిన్యు వేయికొండలమీది పశువులనిన్యు నావేగదా 

సామెతలు 13:22 => మంచివాడు తన పిలల్ల పిలల్లను ఆసిత్కరత్లనుగా చేయును పాపాతుమ్ల ఆసిత్ 

నీతిమంతులకు ఉంచబడును. 

మతత్యి 20:15 => నాకిషట్ము వచిచ్నటుట్ నా సొంత సొముమ్తో చేయుట నాయ్యము కాదా? నేను 

మంచివాడనైనందున నీకు కడుపుమంటగా ఉనన్దా అని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 30:35 => ఆ దినమున లాబాను చారయైనను మచచ్యైనను గల మేకపోతులను, 

పొడలైనను మచచ్లైనను గల పెంటి మేకలనిన్టిని కొంచెము తెలుపుగల పర్తిదానిని గొఱ ఱ్పిలల్లలో 

నలల్వాటిననిన్టిని వేరుచేసి తన కుమారులచేతి కపప్గించి 

ఆదికాండము 30:37 => యాకోబు చినారు జంగిసాలు అను చెటల్ చువవ్లను తీసికొని ఆ చువవ్లలో 

తెలల్చారలు కనబడునటుల్ అకక్డకక్డ వాటి తొకక్లు ఒలిచి 

ఆదికాండము 30:39 => మందలు ఆ చువవ్ల యెదుట చూలు కటిట్ చారలైనను పొడలైనను 

మచచ్లైనను గల పిలల్లను ఈనెను. 

ఆదికాండము 32:14 => అనగా రెండువందల మేకలను ఇరువది మేకపోతులను రెండువందల 

గొఱ ఱ్లను ఇరువది పొటే ట్ళల్ను 

నిరగ్మకాండము 11:2 => కాబటిట్ తన చెలికానియొదద్ పర్తి పురుషుడును తన చెలికతెత్యొదద్ పర్తి 

సతరీయును వెండి నగలను బంగారు నగలను అడిగి తీసికొనుడని పర్జలతో చెపుప్ము. 

కీరత్నలు 107:38 => మరియు ఆయన వారిని ఆశీరవ్దింపగా వారు అధికముగా సంతానాభివృదిధ్ 

నొందిరి ఆయన వారి పశువులను తగిగ్పోనియయ్లేదు 

Page  of 2134 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

వచనము 10 

మందలు చూలుకటుట్ కాలమున నేను సవ్పన్మందు కనున్లెతిత్ చూడగా గొఱ ఱ్లను దాటు పొటే ట్ళుల్ 

చారలైనను పొడలైనను మచచ్లైనను గలవై యుండెను. 

ఆదికాండము 31:24 => ఆ రాతిర్ సవ్పన్మందు దేవుడు సిరియావాడైన లాబాను నొదద్కు వచిచ్ నీవు 

యాకోబుతో మంచి గాని చెడ డ్ గాని పలుకకుము జాగర్తత్ సుమీ అని అతనితో చెపెప్ను.  

ఆదికాండము 20:6 => అందుకు దేవుడు అవును, యధారథ్హృదయముతో దీని చేసితివని 

నేనెరుగుదును; మరియు నీవు నాకు విరోధముగా పాపము చేయకుండ నేను నినున్ అడ డ్గించితిని; 

అందుకే నేను నినున్ ఆమెను ముటట్నియయ్లేదు 

ఆదికాండము 28:12 => అపుప్డతడు ఒక కల కనెను. అందులో ఒక నిచెచ్న భూమిమీద 

నిలుపబడియుండెను; దాని కొన ఆకాశమునంటెను; దానిమీద దేవుని దూతలు ఎకుక్చు 

దిగుచునుండిరి. 

సంఖాయ్కాండము 12:6 => వారిదద్రు రాగా ఆయన నా మాటలు వినుడి; మీలో పర్వకత్ 

యుండినయెడల యెహోవానగు నేను దరశ్నమిచిచ్ అతడు ననున్ తెలిసికొనునటుల్ కలలో అతనితో 

మాటలాడుదును. నా సేవకుడైన మోషే అటిట్వాడుకాడు.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:1 => పర్వకత్యేగాని కలలు కనువాడేగాని నీ మధయ్లేచి నీ యెదుట 

సూచక కిర్యనైనను మహతాక్రయ్మునైనను చేసి 

1 రాజులు 3:5 => గిబియోనులో యెహోవా రాతిర్వేళ సవ్పన్మందు సొలొమోనునకు పర్తయ్క్షమై నేను 

నీకు దేనినిచుచ్ట నీకిషట్మో దాని నడుగుమని దేవుడు అతనితో సెలవియయ్గా 

ఆదికాండము 30:39 => మందలు ఆ చువవ్ల యెదుట చూలు కటిట్ చారలైనను పొడలైనను 

మచచ్లైనను గల పిలల్లను ఈనెను. 

ఆదికాండము 30:32 => నేడు నేను నీ మంద అంతటిలో నడచి చూచి పొడలైనను మచచ్లైనను గల 

పర్తి గొఱ ఱ్ను, గొఱ ఱ్పిలల్లలో నలల్ని పర్తిదానిని, మేకలలో మచచ్లైనను పొడలైనను గలవాటిని 

వేరుపరచెదను; అటిట్వి నాకు జీతమగును. 
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వచనము 11 

మరియు ఆ సవ్పన్మందు దేవుని దూత యాకోబూ అని ననున్ పిలువగా చితత్ము పర్భువా అని 

చెపిప్తిని. 

ఆదికాండము 31:5 => మీ తండిర్ కటాక్షము నినన్ మొనన్ నామీద ఉండినటుల్ ఇపుప్డు నామీద 

నుండలేదని నాకు కనబడుచునన్ది; అయితే నా తండిర్యొకక్ దేవుడు నాకు తోడైయునాన్డు;  

ఆదికాండము 31:13 => నీవెకక్డ సత్ంభముమీద నూనె పోసితివో, యెకక్డ నాకు మొర్కుక్బడి 

చేసితివో ఆ బేతేలు దేవుడను నేనే. ఇపుప్డు నీవు లేచి యీ దేశములోనుండి బయలుదేరి నీవు పుటిట్న 

దేశమునకు తిరిగి వెళుల్మని నాతో చెపెప్ననెను. 

ఆదికాండము 16:7 => యెహోవా దూత అరణయ్ములో నీటిబుగగ్యొదద్, అనగా షూరు మారగ్ములో 

బుగగ్యొదద్, ఆమెను కనుగొని 

ఆదికాండము 16:8 => శారయి దాసివైన హాగరూ, ఎకక్డనుండి వచిచ్తివి, ఎకక్డికి వెళుళ్చునాన్వని 

అడిగినందుకు అది నా యజమానురాలైన శారయియొదద్నుండి పారిపోవుచునాన్ననెను. 

ఆదికాండము 16:9 => అపుప్డు యెహోవా దూత నీ యజమానురాలియొదద్కు తిరిగివెళి ల్ 

ఆమెచేతికిర్ంద అణిగియుండుమని దానితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 16:10 => మరియు యెహోవా దూత నీ సంతానమును నిశచ్యముగా 

విసత్రింపజేసెదను; అది లెకిక్ంప వీలులేనంతగా విసాత్రమవునని దానితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 16:11 => మరియు యెహోవా దూత ఇదిగో యెహోవా నీ మొరను వినెను. నీవు 

గరభ్వతివై యునాన్వు; నీవు కుమారుని కని అతనికి ఇషామ్యేలు అను పేరు పెటుట్దువు; 

ఆదికాండము 16:12 => అతడు అడవిగాడిద వంటి మనుషుయ్డు. అతని చెయియ్ అందరికిని 

అందరిచేతులు అతనికిని విరోధముగా ఉండును. అతడు తన సహోదరులందరి యెదుట నివసించునని 

దానితో చెపప్గా 

ఆదికాండము 16:13 => అది చూచుచునన్ దేవుడవు నీవే అను పేరు తనతో మాటలాడిన 

యెహోవాకు పెటెట్ను ఏలయనగా ననున్ చూచిన వాని నేనికక్డ చూచితిని గదా అని అనుకొనెను.  
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ఆదికాండము 18:1 => మరియు మమేర్దగగ్రనునన్ సింధూరవనములో అబార్హాము ఎండవేళ 

గుడారపు దావ్రమందు కూరుచ్నియునన్పుప్డు యెహోవా అతనికి కనబడెను. 

ఆదికాండము 18:17 => అపుప్డు యెహోవా నేను చేయబోవు కారయ్ము అబార్హామునకు దాచెదనా? 

ఆదికాండము 48:15 => అతడు యోసేపును దీవించి నా పితరులైన అబార్హాము ఇసాస్కులు 

ఎవనియెదుట నడుచుచుండిరో ఆ దేవుడు, నేను పుటిట్నది మొదలుకొని నేటివరకును ఎవడు ననున్ 

పోషించెనో ఆ దేవుడు, 

ఆదికాండము 48:16 => అనగా సమసత్మైన కీడులలోనుండి ననున్ తపిప్ంచిన దూత యీ పిలల్లను 

ఆశీరవ్దించును గాక; నా పేరును అబార్హాము ఇసాస్కులను నా పితరుల పేరును వారికి పెటట్బడును 

గాక; భూమియందు వారు బహుగా విసత్రించుదురు గాక అని చెపెప్ను 

ఆదికాండము 22:1 => ఆ సంగతులు జరిగిన తరువాత దేవుడు అబార్హామును పరిశోధించెను. 

ఎటల్నగా ఆయన అబార్హామా, అని పిలువగా అతడు చితత్ము పర్భువా అనెను. 

నిరగ్మకాండము 3:4 => దానిని చూచుటకు అతడు ఆ తటుట్ వచుచ్ట యెహోవా చూచెను. దేవుడు ఆ 

పొద నడుమనుండి మోషే మోషే అని అతనిని పిలిచెను. అందుకతడు చితత్ము పర్భువా అనెను. 

1 సమూయేలు 3:4 => యెహోవా సమూయేలును పిలిచెను. అతడు చితత్మండి నేనునాన్నని చెపిప్ 

1 సమూయేలు 3:6 => యెహోవా మరల సమూయేలును పిలువగా సమూయేలు లేచి ఏలీ యొదద్కు 

పోయి చితత్ము నీవు ననున్ పిలిచితివి గనుక వచిచ్తిననెను. అయితే అతడు నా కుమారుడా, నేను నినున్ 

పిలువలేదు, పోయి పండుకొమమ్నెను. 

1 సమూయేలు 3:8 => యెహోవా మూడవ మారు సమూయేలును పిలువగా అతడు లేచి ఏలీ 

దగగ్రకు పోయి చితత్ము నీవు ననున్ పిలిచితివే; యిదిగో వచిచ్తిననగా, ఏలీ యెహోవా ఆ బాలుని 

పిలిచెనని గర్హించి 

1 సమూయేలు 3:16 => అయితే ఏలీ సమూయేలూ నా కుమారుడా, అని సమూయేలును పిలువగా 

అతడు చితత్ము నేనికక్డ ఉనాన్ననెను. 
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యెషయా 58:9 => అపుప్డు నీవు పిలువగా యెహోవా ఉతత్రమిచుచ్ను నీవు మొఱ ఱ్పెటట్గా ఆయన 

నేనునాన్ననును. ఇతరులను బాధించుటయు వేర్లుపెటిట్ చూపి తిరసక్రించుటయు చెడ డ్దానినిబటిట్ 

మాటలాడుటయు నీవు మాని  

ఆదికాండము 16:10 => మరియు యెహోవా దూత నీ సంతానమును నిశచ్యముగా 

విసత్రింపజేసెదను; అది లెకిక్ంప వీలులేనంతగా విసాత్రమవునని దానితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 35:9 => యాకోబు పదద్నరామునుండి వచుచ్చుండగా దేవుడు తిరిగి అతనికి 

పర్తయ్క్షమై అతని నాశీరవ్దించెను. 

సంఖాయ్కాండము 12:6 => వారిదద్రు రాగా ఆయన నా మాటలు వినుడి; మీలో పర్వకత్ 

యుండినయెడల యెహోవానగు నేను దరశ్నమిచిచ్ అతడు ననున్ తెలిసికొనునటుల్ కలలో అతనితో 

మాటలాడుదును. నా సేవకుడైన మోషే అటిట్వాడుకాడు.  

జెకరాయ్ 1:9 => అపుప్డు నా యేలినవాడా, యివి ఏమని నేనడుగగా నాతో మాటలాడు దూత ఇవి 

ఏమియైనది నేను నీకు తెలియజేతుననెను. 

మతత్యి 1:20 => అతడు ఈ సంగతులనుగూరిచ్ ఆలోచించుకొనుచుండగా, ఇదిగో పర్భువు దూత 

సవ్పన్మందు అతనికి పర్తయ్క్షమై దావీదు కుమారుడవైన యోసేపూ, నీ భారయ్యైన మరియను 

చేరుచ్కొనుటకు భయపడకుము, ఆమె గరభ్ము ధరించునది పరిశుదాద్తమ్వలన కలిగినది; ఆమె యొక 

కుమారుని కనును; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:10 => దమసుక్లో అననీయ అను ఒక శిషుయ్డుండెను. పర్భువు 

దరశ్నమందు అననీయా, అని అతనిని పిలువగా 

వచనము 12 

అపుప్డు ఆయన నీ కనున్లెతిత్ చూడుము; గొఱ ఱ్లను దాటుచునన్ పొటే ట్ళల్నిన్యు చారలైనను పొడలైనను 

మచచ్లైనను గలవి; ఏలయనగా లాబాను నీకు చేయుచునన్ది యావతుత్ను చూచితిని 

ఆదికాండము 30:37 => యాకోబు చినారు జంగిసాలు అను చెటల్ చువవ్లను తీసికొని ఆ చువవ్లలో 

తెలల్చారలు కనబడునటుల్ అకక్డకక్డ వాటి తొకక్లు ఒలిచి 
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ఆదికాండము 30:38 => మందలు నీళుల్ తార్గ వచిచ్నపుప్డు అవి చూలు కటుట్టకు అతడు తాను 

ఒలిచిన చువవ్లను మందలు తార్గుటకు వచుచ్ కాలువలలోను నీళల్గాళల్లోను వాటియెదుట పెటట్గా  

ఆదికాండము 30:39 => మందలు ఆ చువవ్ల యెదుట చూలు కటిట్ చారలైనను పొడలైనను 

మచచ్లైనను గల పిలల్లను ఈనెను. 

ఆదికాండము 30:40 => యాకోబు ఆ గొఱ ఱ్పిలల్లను వేరుచేసి, చారలుగల వాటి తటుట్ను లాబాను 

మందలలో నలల్ని వాటి తటుట్ను మందల ముఖములు తిర్పిప్ తన మందలను లాబాను మందలతో 

నుంచక వాటిని వేరుగా ఉంచెను. 

ఆదికాండము 30:41 => మందలో బలమైనవి చూలు కటిట్నపుప్డెలల్ను అవి ఆ చువవ్ల యెదుట 

చూలు కటుట్నటుల్ యాకోబు మంద కనున్ల యెదుట కాలువలలో ఆ చువవ్లు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 30:42 => మంద బలహీనమైనపుప్డు పెటట్లేదు. అటుల్ బలహీనమైనవి లాబానుకును 

బలమైనవి యాకోబునకును వచెచ్ను. 

ఆదికాండము 30:43 => ఆ పర్కారము ఆ మనుషుయ్డు అతయ్ధికముగా అభివృదిధ్పొంది విసాత్రమైన 

మందలు దాసీలు దాసులు ఒంటెలు గాడిదలు గలవాడాయెను. 

ఆదికాండము 31:42 => నా తండిర్ దేవుడు, అబార్హాము దేవుడు, ఇసాస్కు భయపడిన దేవుడు నాకు 

తోడైయుండనియెడల నిశచ్యముగా నీవు ననున్ వటిట్చేతులతోనే పంపివేసి యుందువు. దేవుడు నా 

పర్యాసమును నాచేతుల కషట్మును చూచి, పోయిన రాతిర్ నినున్ గదిద్ంచెనని లాబానుతో చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 3:7 => మరియు యెహోవా యిటల్నెను నేను ఐగుపుత్లోనునన్ నా పర్జల బాధను 

నిశచ్యముగా చూచితిని, పనులలో తముమ్ను కషట్పెటుట్వారినిబటిట్ వారు పెటిట్న మొరను వింటిని, వారి 

దుఃఖములు నాకు తెలిసేయునన్వి. 

నిరగ్మకాండము 3:9 => ఇశార్యేలీయుల మొర నిజముగా నాయొదద్కు చేరినది, ఐగుపీత్యులు 

వారిని పెటుట్చునన్ హింస చూచితిని. 

లేవీయకాండము 19:13 => నీ పొరుగువాని హింసింపకూడదు, వాని దోచుకొనకూడదు, కూలివాని 

కూలి మరునాటివరకు నీయొదద్ ఉంచుకొనకూడదు; 

Page  of 2139 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:15 => సూరుయ్డు అసత్మింపకమునుపు వానికియయ్వలెను. వాడు 

బీదవాడు గనుక దానిమీద ఆశపెటుట్కొనియుండును. వాడు నినున్బటిట్ యెహోవాకు మొఱ ఱ్పెటుట్నేమో 

అది నీకు పాపమగును. 

కీరత్నలు 12:5 => బాధపడువారికి చేయబడిన బలాతాక్రమునుబటిట్యు దరిదుర్ల 

నిటూ ట్రుప్లనుబటిట్యు నేనిపుప్డే లేచెదను రక్షణను కోరుకొనువారికి నేను రక్షణ కలుగజేసెదను అని 

యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

కీరత్నలు 139:3 => నా నడకను నా పడకను నీవు పరిశీలన చేసియునాన్వు, నా చరయ్లనిన్టిని నీవు 

బాగుగా తెలిసికొనియునాన్వు. 

పర్సంగి 5:8 => ఒక రాజయ్మందు బీదలను బాధించుటయు, ధరమ్మును నాయ్యమును 

బలాతాక్రముచేత మీరుటయు నీకు కనబడినయెడల దానికి ఆశచ్రయ్పడకుము; అధికారము 

నొందినవారిమీద మరి ఎకుక్వ అధికారము నొందినవారునాన్రు; మరియు మరి ఎకుక్వైన అధికారము 

నొందినవాడు వారికి పైగా నునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:34 => ఐగుపుత్లోనునన్ నా పర్జల దురవసథ్ను నేను నిదానించి చూచితిని; 

వారి మూలుగు వింటిని; వారిని విడిపించుటకు దిగివచిచ్ యునాన్ను; రముమ్, నేనిపుప్డు నినున్ 

ఐగుపుత్నకు పంపుదునని అతనితో చెపెప్ను. 

ఎఫెసీయులకు 6 :9 => యజమానులారా , మీకును వారికిని యజమానుడైనవాడు 

పరలోకమందునాన్డనియు, ఆయనకు పక్షపాతము లేదనియు ఎరిగినవారై, వారిని బెదరించుట మాని, 

ఆ పర్కారమే వారియెడల పర్వరిత్ంచుడి. 

వచనము 13 

నీవెకక్డ సత్ంభముమీద నూనె పోసితివో, యెకక్డ నాకు మొర్కుక్బడి చేసితివో ఆ బేతేలు దేవుడను నేనే. 

ఇపుప్డు నీవు లేచి యీ దేశములోనుండి బయలుదేరి నీవు పుటిట్న దేశమునకు తిరిగి వెళుల్మని నాతో 

చెపెప్ననెను. 
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ఆదికాండము 28:12 => అపుప్డతడు ఒక కల కనెను. అందులో ఒక నిచెచ్న భూమిమీద 

నిలుపబడియుండెను; దాని కొన ఆకాశమునంటెను; దానిమీద దేవుని దూతలు ఎకుక్చు 

దిగుచునుండిరి. 

ఆదికాండము 28:13 => మరియు యెహోవా దానికి పైగా నిలిచి నేను నీ తండిర్యైన అబార్హాము 

దేవుడను ఇసాస్కు దేవుడైన యెహోవాను; నీవు పండుకొనియునన్ యీ భూమిని నీకును నీ 

సంతానమునకును ఇచెచ్దను.  

ఆదికాండము 28:14 => నీ సంతానము భూమిమీద లెకక్కు ఇసుక రేణువులవలెనగును; నీవు 

పడమటితటుట్ను తూరుప్తటుట్ను ఉతత్రపుతటుట్ను దకిష్ణపుతటుట్ను వాయ్పించెదవు, భూమియొకక్ 

వంశములనిన్యు నీ మూలముగాను నీ సంతానము మూలముగాను ఆశీరవ్దింపబడును. 

ఆదికాండము 28:15 => ఇదిగో నేను నీకు తోడైయుండి, నీవు వెళుల్ పర్తి సథ్లమందు నినున్ 

కాపాడుచు ఈ దేశమునకు నినున్ మరల రపిప్ంచెదను; నేను నీతో చెపిప్నది నెరవేరుచ్వరకు నినున్ 

విడువనని చెపప్గా 

ఆదికాండము 28:16 => యాకోబు నిదర్ తెలిసి నిశచ్యముగా యెహోవా ఈ సథ్లమందునాన్డు; అది 

నాకు తెలియకపోయెననుకొని 

ఆదికాండము 28:17 => భయపడి ఈ సథ్లము ఎంతో భయంకరము. ఇది దేవుని మందిరమే గాని 

వేరొకటి కాదు; 

ఆదికాండము 28:18 => పరలోకపు గవిని ఇదే అనుకొనెను. తెలల్వారినపుప్డు యాకోబు లేచి తాను 

తలగడగా చేసికొనిన రాయి తీసి దానిని సత్ంభముగా నిలిపి దాని కొనమీద నూనె పోసెను. 

ఆదికాండము 28:19 => మరియు అతడు ఆ సథ్లమునకు బేతేలను పేరు పెటెట్ను. అయితే మొదట ఆ 

ఊరి పేరు లూజు.  

ఆదికాండము 28:20 => అపుప్డు యాకోబు నేను తిరిగి నా తండిర్ యింటికి కేష్మముగా వచుచ్నటుల్ 

దేవుడు నాకు తోడైయుండి, నేను వెళుల్చునన్ యీ మారగ్ములో ననున్ కాపాడి, 

ఆదికాండము 28:21 => తినుటకు ఆహారమును ధరించుకొనుటకు వసత్రములను నాకు 

దయచేసినయెడల యెహోవా నాకు దేవుడై యుండును. 
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ఆదికాండము 28:22 => మరియు సత్ంభముగా నేను నిలిపిన యీ రాయి దేవుని మందిరమగును; 

మరియు నీవు నాకిచుచ్ యావతుత్లో పదియవవంతు నిశచ్యముగా నీకు చెలిల్ంచెదనని మొర్కుక్ 

కొనెను. 

ఆదికాండము 35:7 => అతడు తన సహోదరుని యెదుటనుండి పారిపోయినపుప్డు దేవుడకక్డ 

అతనికి పర్తయ్క్షమాయెను గనుక అకక్డ బలిపీఠమును కటిట్ ఆ చోటికి ఏల  బేతేలను పేరుపెటిట్రి. 

ఆదికాండము 31:3 => అపుప్డు యెహోవా నీ పితరుల దేశమునకు నీ బంధువులయొదద్కు తిరిగి 

వెళుల్ము; నేను నీకు తోడైయుండెదనని యాకోబుతో చెపప్గా 

ఆదికాండము 32:9 => అపుప్డు యాకోబు నా తండిర్యైన అబార్హాము దేవా, నా తండిర్యైన 

ఇసాస్కు దేవా, నీ దేశమునకు నీ బంధువులయొదద్కు తిరిగి వెళుల్ము, నీకు మేలు చేసెదనని నాతో 

చెపిప్న యెహోవా, 

ఆదికాండము 28:18 => పరలోకపు గవిని ఇదే అనుకొనెను. తెలల్వారినపుప్డు యాకోబు లేచి తాను 

తలగడగా చేసికొనిన రాయి తీసి దానిని సత్ంభముగా నిలిపి దాని కొనమీద నూనె పోసెను. 

ఆదికాండము 28:20 => అపుప్డు యాకోబు నేను తిరిగి నా తండిర్ యింటికి కేష్మముగా వచుచ్నటుల్ 

దేవుడు నాకు తోడైయుండి, నేను వెళుల్చునన్ యీ మారగ్ములో ననున్ కాపాడి, 

ఆదికాండము 30:25 => రాహేలు యోసేపును కనిన తరువాత యాకోబు లాబానుతో ననున్ 

పంపివేయుము; నా చోటికిని నా దేశమునకును వెళె ల్దను. 

ఆదికాండము 31:5 => మీ తండిర్ కటాక్షము నినన్ మొనన్ నామీద ఉండినటుల్ ఇపుప్డు నామీద 

నుండలేదని నాకు కనబడుచునన్ది; అయితే నా తండిర్యొకక్ దేవుడు నాకు తోడైయునాన్డు;  

ఆదికాండము 31:11 => మరియు ఆ సవ్పన్మందు దేవుని దూత యాకోబూ అని ననున్ పిలువగా 

చితత్ము పర్భువా అని చెపిప్తిని. 

ఆదికాండము 31:28 => అయితే నీవు నా కుమారులను నా కుమారెత్లను ననున్ ముదుద్పెటుట్కొన 

నియయ్క పిచిచ్పటిట్ యిటుల్ చేసితివి. 
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ఆదికాండము 35:1 => దేవుడు యాకోబుతో నీవు లేచి బేతేలునకు వెళి ల్ అకక్డ నివసించి, నీ 

సహోదరుడైన ఏశావు ఎదుటనుండి నీవు పారిపోయినపుప్డు నీకు కనబడిన దేవునికి అకక్డ 

బలిపీఠమును కటుట్మని చెపప్గా 

వచనము 14 

అందుకు రాహేలును లేయాయు యింక మా తండిర్ యింట మాకు పాలుపంపులెకక్డివి? అతడు 

మముమ్ను అనుయ్లుగా చూచుట లేదా? 

రూతు 4:11 => అందుకు పురదావ్రముననుండిన పర్జలందరును పెదద్లును మేము సాకుష్లము, 

యెహోవా నీ యింటికి వచిచ్న ఆ సతరీని ఇశార్యేలీయుల వంశమును వరిధ్లల్జేసిన రాహేలును పోలిన 

దానిగాను లేయాను పోలిన దానిగాను చేయును గాక; 

ఆదికాండము 2:24 => కాబటిట్ పురుషుడు తన తండిర్ని తన తలిల్ని విడిచి తన భారయ్ను 

హతుత్కొనును; వారు ఏక శరీరమైయుందురు. 

ఆదికాండము 29:24 => మరియు లాబాను తన దాసియైన జిలాప్ను తన కుమారెత్యైన లేయాకు 

దాసిగా ఇచెచ్ను. 

ఆదికాండము 29:29 => మరియు లాబాను తన దాసియగు బిలాహ్ను తన కుమారెత్యైన రాహేలుకు 

దాసిగా ఇచెచ్ను.  

2 కొరిందీయులకు 12:14 => ఇదిగో, యీ మూడవసారి మీయొదద్కు వచుచ్టకు సిదధ్ముగా 

ఉనాన్ను; వచిచ్నపుప్డు మీకు భారముగా నుండను. మీ సొతుత్ను కాదు మిముమ్నే కోరుచునాన్ను. 

పిలల్లు తలిదండుర్లకొరకు కాదు తలిదండుర్లే పిలల్లకొరకు ఆసిత్ కూరచ్తగినది గదా 

ఎఫెసీయులకు 6:4 => తండుర్లారా, మీ పిలల్లకు కోపము రేపక పర్భువు యొకక్ శిక్షలోను 

బోధలోను వారిని పెంచుడి. 

వచనము 15 

అతడు మముమ్ను అమిమ్వేసి, మాకు రావలసిన దర్వయ్మును బొతుత్గా తినివేసెను. 
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ఆదికాండము 31:41 => ఇదివరకు నీ యింటిలో ఇరువది యేండుల్ ఉంటిని. నీ యిదద్రి కుమారెత్ల 

నిమితత్ము పదునాలుగేండుల్ను, నీ మంద నిమితత్ము ఆరేండుల్ను నీకు కొలువు చేసితిని. అయినను నీవు 

నా జీతము పదిమారులు మారిచ్తివి. 

ఆదికాండము 29:15 => లాబాను నీవు నా బంధువుడవైనందున ఊరకయే నాకు కొలువు చేసెదవా? 

నీకేమి జీతము కావలెనో చెపుప్మని యాకోబు నడిగెను. 

ఆదికాండము 29:16 => లాబాను కిదద్రు కుమారెత్లుండిరి. వారిలో పెదద్దాని పేరు లేయా; చినన్దాని 

పేరు రాహేలు. 

ఆదికాండము 29:17 => లేయా జబుబ్ కండుల్ గలది; రాహేలు రూపవతియు సుందరియునై 

యుండెను. 

ఆదికాండము 29:18 => యాకోబు రాహేలును పేర్మించి నీ చినన్ కుమారెత్యైన రాహేలు కోసము 

నీకు ఏడు సంవతస్రములు కొలువు చేసెదననెను. 

ఆదికాండము 29:19 => అందుకు లాబాను ఆమెను అనుయ్ని కిచుచ్టకంటె నీకిచుచ్ట మేలు; 

నాయొదద్ ఉండుమని చెపప్గా 

ఆదికాండము 29:20 => యాకోబు రాహేలు కోసము ఏడు సంవతస్రములు కొలువు చేసెను. 

అయినను అతడు ఆమెను పేర్మించుటవలన అవి అతనికి కొదిద్ దినములుగా తోచెను. 

ఆదికాండము 29:27 => ఈమె యొకక్ వారము సంపూరణ్ము చేయుము; నీవిక యేడు 

సంవతస్రములు నాకు కొలువు చేసినయెడల అందుకై ఆమెను కూడ నీకిచెచ్దమని చెపప్గా 

ఆదికాండము 29:28 => యాకోబు అలాగు చేసి ఆమె వారము సంపూరిత్యైన తరువాత అతడు తన 

కుమారెత్యైన రాహేలును అతనికి భారయ్గా ఇచెచ్ను. 

ఆదికాండము 29:29 => మరియు లాబాను తన దాసియగు బిలాహ్ను తన కుమారెత్యైన రాహేలుకు 

దాసిగా ఇచెచ్ను.  

ఆదికాండము 29:30 => యాకోబు రాహేలును కూడెను, మరియు అతడు లేయాకంటె రాహేలును 

బహుగా పేర్మించి అతనికి మరియేడేండుల్ కొలువు చేసెను. 
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ఆదికాండము 30:26 => నా భారయ్లను నా పిలల్లను నా కపప్గించుము; అపుప్డు నేను వెళె ల్దను; 

వారి కోసము నీకు కొలువుచేసితిని; నేను నీకు కొలువు చేసిన విధమును నీ వెరుగుదువుగదా అని 

చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 21:7 => ఒకడు తన కుమారెత్ను దాసిగా అమిమ్నయెడల దాసులైన పురుషులు 

వెళి ల్పోవునటుల్ అది వెళి ల్పోకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 21:8 => దానిని పర్ధానము చేసికొనిన యజమానుని దృషిట్కి అది యిషుట్రాలు 

కానియెడల అది విడిపింపబడునటుల్ అవకాశము నియయ్వలెను; దాని వంచించినందున అనయ్జనులకు 

దానిని అముమ్టకు వానికి అధికారము లేదు. 

నిరగ్మకాండము 21:9 => తన కుమారునికి దాని పర్ధానము చేసినయెడల కుమారెత్ల విషయమైన 

నాయ్యవిధినిబటిట్ దానియెడల జరిగింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 21:10 => ఆ కుమారుడు వేరొక దాని చేరుచ్కొనినను, మొదటిదానికి ఆహారమును 

వసత్రమును సంసార ధరమ్మును తకుక్వ చేయకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 21:11 => ఈ మూడును దానికి కలుగజేయనియెడల అది ఏమియు ఇయయ్క 

సవ్తంతుర్రాలై పోవచుచ్ను. 

నెహెమాయ్ 5:8 => అనుయ్లకు అమమ్బడిన మా సహోదరులైన యూదులను మా శకిత్కొలది మేము 

విడిపించితివిు, మీరు మీ సహోదరులను అముమ్దురా? వారు మనకు అమమ్బడవచుచ్నా? అని వారితో 

చెపప్గా, వారు ఏమియు చెపప్లేక ఊరకుండిరి. 

ఆదికాండము 2:24 => కాబటిట్ పురుషుడు తన తండిర్ని తన తలిల్ని విడిచి తన భారయ్ను 

హతుత్కొనును; వారు ఏక శరీరమైయుందురు. 

ఆదికాండము 29:30 => యాకోబు రాహేలును కూడెను, మరియు అతడు లేయాకంటె రాహేలును 

బహుగా పేర్మించి అతనికి మరియేడేండుల్ కొలువు చేసెను. 

రోమీయులకు 9:8 => అనగా శరీరసంబంధులైన పిలల్లు దేవుని పిలల్లు కారు గాని వాగాద్న 

సంబంధులైన పిలల్లు సంతానమని యెంచబడుదురు. 
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2 కొరిందీయులకు 12:14 => ఇదిగో, యీ మూడవసారి మీయొదద్కు వచుచ్టకు సిదధ్ముగా 

ఉనాన్ను; వచిచ్నపుప్డు మీకు భారముగా నుండను. మీ సొతుత్ను కాదు మిముమ్నే కోరుచునాన్ను. 

పిలల్లు తలిదండుర్లకొరకు కాదు తలిదండుర్లే పిలల్లకొరకు ఆసిత్ కూరచ్తగినది గదా 

ఎఫెసీయులకు 6:4 => తండుర్లారా, మీ పిలల్లకు కోపము రేపక పర్భువు యొకక్ శిక్షలోను 

బోధలోను వారిని పెంచుడి. 

వచనము 16 

దేవుడు మా తండిర్యొదద్నుండి తీసివేసిన ధనమంతయు మాదియు మా పిలల్లదియునైయునన్ది గదా? 

కాబటిట్ దేవుడు నీతో చెపిప్నటెల్లల్ చేయుమని అతనికుతత్ర మియయ్గా 

ఆదికాండము 31:1 => లాబాను కుమారులు మన తండిర్కి కలిగినది యావతుత్ను యాకోబు 

తీసికొని, మన తండిర్కి కలిగిన దానివలన ఈ యావదాసిత్ సంపాదించెనని చెపుప్కొనిన మాటలు 

యాకోబు వినెను. 

ఆదికాండము 31:9 => అటుల్ దేవుడు మీ తండిర్ పశువులను తీసి నాకిచెచ్ను. 

ఆదికాండము 30:35 => ఆ దినమున లాబాను చారయైనను మచచ్యైనను గల మేకపోతులను, 

పొడలైనను మచచ్లైనను గల పెంటి మేకలనిన్టిని కొంచెము తెలుపుగల పర్తిదానిని గొఱ ఱ్పిలల్లలో 

నలల్వాటిననిన్టిని వేరుచేసి తన కుమారులచేతి కపప్గించి 

ఆదికాండము 30:36 => తనకును యాకోబునకును మధయ్ మూడు దినముల పర్యాణమంత 

దూరము పెటెట్ను; లాబాను యొకక్ మిగిలిన మందను యాకోబు మేపుచుండెను. 

ఆదికాండము 30:37 => యాకోబు చినారు జంగిసాలు అను చెటల్ చువవ్లను తీసికొని ఆ చువవ్లలో 

తెలల్చారలు కనబడునటుల్ అకక్డకక్డ వాటి తొకక్లు ఒలిచి 

ఆదికాండము 30:38 => మందలు నీళుల్ తార్గ వచిచ్నపుప్డు అవి చూలు కటుట్టకు అతడు తాను 

ఒలిచిన చువవ్లను మందలు తార్గుటకు వచుచ్ కాలువలలోను నీళల్గాళల్లోను వాటియెదుట పెటట్గా  

ఆదికాండము 30:39 => మందలు ఆ చువవ్ల యెదుట చూలు కటిట్ చారలైనను పొడలైనను 

మచచ్లైనను గల పిలల్లను ఈనెను. 
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ఆదికాండము 30:40 => యాకోబు ఆ గొఱ ఱ్పిలల్లను వేరుచేసి, చారలుగల వాటి తటుట్ను లాబాను 

మందలలో నలల్ని వాటి తటుట్ను మందల ముఖములు తిర్పిప్ తన మందలను లాబాను మందలతో 

నుంచక వాటిని వేరుగా ఉంచెను. 

ఆదికాండము 30:41 => మందలో బలమైనవి చూలు కటిట్నపుప్డెలల్ను అవి ఆ చువవ్ల యెదుట 

చూలు కటుట్నటుల్ యాకోబు మంద కనున్ల యెదుట కాలువలలో ఆ చువవ్లు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 30:42 => మంద బలహీనమైనపుప్డు పెటట్లేదు. అటుల్ బలహీనమైనవి లాబానుకును 

బలమైనవి యాకోబునకును వచెచ్ను. 

ఆదికాండము 30:43 => ఆ పర్కారము ఆ మనుషుయ్డు అతయ్ధికముగా అభివృదిధ్పొంది విసాత్రమైన 

మందలు దాసీలు దాసులు ఒంటెలు గాడిదలు గలవాడాయెను. 

కీరత్నలు 45:10 => కుమారీ, ఆలకించుము ఆలోచించి చెవియొగుగ్ము నీ సవ్జనమును నీ తండిర్ 

యింటిని మరువుము 

ఆదికాండము 31:26 => అపుప్డు లాబాను యాకోబుతో నీవేమి చేసితివి? ననున్ మోసపుచిచ్, కతిత్తో 

చెరపటట్బడిన వారినివలె నా కుమారెత్లను కొనిపోవనేల? 

ఆదికాండము 32:5 => నాకు పశువులు గాడిదలు మందలు దాసదాసీ జనమును కలరు; నీ 

కటాక్షము నాయందు కలుగునటుల్గా నా పర్భువునకిది తెలియచేయనంపితినని నీ సేవకుడైన యాకోబు 

అనెనని చెపుప్డని వారి కాజాఞ్పించెను. 

ఆదికాండము 32:14 => అనగా రెండువందల మేకలను ఇరువది మేకపోతులను రెండువందల 

గొఱ ఱ్లను ఇరువది పొటే ట్ళల్ను 

వచనము 17 

యాకోబు లేచి తన కుమారులను తన భారయ్లను ఒంటెలమీద నెకిక్ంచి 

ఆదికాండము 24:10 => అతడు తన యజమానుని ఒంటెలలో పది ఒంటెలను తన యజమానుని 

ఆసిత్లో శేర్షట్మైన నానా విధములగు వసుత్వులను తీసికొనిపోయెను. అతడు లేచి అరామన్హరాయిము 

లోనునన్ నాహోరు పటట్ణము చేరి 
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ఆదికాండము 24:61 => రిబాక్యు ఆమె పనికతెత్లును లేచి ఒంటెలనెకిక్ ఆ మనుషుయ్ని 

వెంబడివెళి ల్రి. అటుల్ ఆ సేవకుడు రిబాక్ను తోడుకొనిపోయెను.  

1 సమూయేలు 30:17 => దావీదు సంగతిని గర్హించి సంధయ్వేళ మొదలుకొని మరునాటి 

సాయంతర్మువరకు వారిని హతము చేయుచుండగా, ఒంటెలమీద ఎకిక్ పారిపోయిన నాలుగువందల 

మంది యౌవనులు తపప్ తపిప్ంచుకొనినవాడు ఒకడును లేకపోయెను. 

ఆదికాండము 31:34 => రాహేలు ఆ విగర్హములను తీసికొని ఒంటె సామగిర్లో పెటిట్ వాటిమీద 

కూరుచ్ండెను. కాగా లాబాను ఆ గుడారమందంతటను తడవి చూచినపప్టికిని అవి దొరకలేదు. 

ఆదికాండము 45:19 => నీకు ఆజఞ్యైనది గదా? దీని చేయుడి, మీ పిలల్లకొరకును మీ 

భారయ్లకొరకును ఐగుపుత్లోనుండి బండల్ను తీసికొనిపోయి మీ తండిర్ని వెంటబెటుట్కొని రండి. 

ఆదికాండము 46:5 => యాకోబు లేచి బెయేరె ష్బా నుండి వెళె ల్ను. ఫరో అతని నెకిక్ంచి తీసికొని 

వచుచ్టకు పంపిన బండల్మీద ఇశార్యేలు కుమారులు తమ తండిర్యైన యాకోబును తమ పిలల్లను 

తమ భారయ్లను ఎకిక్ంచిరి. 

వచనము 18 

కనాను దేశమునకు తన తండిర్యైన ఇసాస్కు నొదద్కు వెళుల్టకు తన పశువులనిన్టిని, తాను 

సంపాదించిన సంపద యావతుత్ను, పదద్నరాములో తాను సంపాదించిన ఆసిత్ యావతుత్ను 

తీసికొనిపోయెను. 

ఆదికాండము 27:1 => ఇసాస్కు వృదుధ్డై అతని కనున్లకు మందదృషిట్ కలిగినపుప్డు అతడు తన పెదద్ 

కుమారుడైన ఏశావుతో నా కుమారుడా, అని అతని పిలువగా అతడు చితత్ము నాయనా అని అతనితో 

ననెను. 

ఆదికాండము 27:2 => అపుప్డు ఇసాస్కు ఇదిగో నేను వృదుధ్డను, నా మరణదినము నాకు 

తెలియదు. 
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ఆదికాండము 27:41 => తన తండిర్ యాకోబుకిచిచ్న దీవెన నిమితత్ము ఏశావు అతనిమీద 

పగపటెట్ను. మరియు ఏశావు నా తండిర్నిగూరిచ్న దుఃఖదినములు సమీపముగా నునన్వి; అపుప్డు నా 

తముమ్డైన యాకోబును చంపెదననుకొనెను. 

ఆదికాండము 28:21 => తినుటకు ఆహారమును ధరించుకొనుటకు వసత్రములను నాకు 

దయచేసినయెడల యెహోవా నాకు దేవుడై యుండును. 

ఆదికాండము 35:27 => అబార్హామును ఇసాస్కును పరదేశులైయుండిన మమేర్లో కిరయ్తరాబ్కు తన 

తండిర్యైన ఇసాస్కు నొదద్కు యాకోబు వచెచ్ను. అదే హెబోర్ను. 

ఆదికాండము 35:28 => ఇసాస్కు బర్దికిన దినములు నూట ఎనుబది సంవతస్రములు. 

ఆదికాండము 35:29 => ఇసాస్కు కాలము నిండిన వృదుధ్డై పార్ణము విడిచి మృతిబొంది తన 

పితరులయొదద్కు చేరచ్బడెను. అతని కుమారులైన ఏశావు యాకోబులు అతని పాతిపెటిట్రి. 

ఆదికాండము 25:20 => ఇసాస్కు పదద్నరాములో నివసించు సిరియావాడైన బెతూయేలు 

కుమారెత్యును సిరియావాడైన లాబాను సహోదరియునైన రిబాక్ను పెండిల్ చేసికొనన్పుప్డు నలుబది 

సంవతస్రములవాడు. 

ఆదికాండము 31:3 => అపుప్డు యెహోవా నీ పితరుల దేశమునకు నీ బంధువులయొదద్కు తిరిగి 

వెళుల్ము; నేను నీకు తోడైయుండెదనని యాకోబుతో చెపప్గా 

ఆదికాండము 35:26 => లేయా దాసియైన జిలాప్ కుమారులు గాదు, ఆషేరు వీరు పదద్నరాములో 

యాకోబునకు పుటిట్న కుమారులు. 

ఆదికాండము 45:19 => నీకు ఆజఞ్యైనది గదా? దీని చేయుడి, మీ పిలల్లకొరకును మీ 

భారయ్లకొరకును ఐగుపుత్లోనుండి బండల్ను తీసికొనిపోయి మీ తండిర్ని వెంటబెటుట్కొని రండి. 

ఆదికాండము 46:5 => యాకోబు లేచి బెయేరె ష్బా నుండి వెళె ల్ను. ఫరో అతని నెకిక్ంచి తీసికొని 

వచుచ్టకు పంపిన బండల్మీద ఇశార్యేలు కుమారులు తమ తండిర్యైన యాకోబును తమ పిలల్లను 

తమ భారయ్లను ఎకిక్ంచిరి. 

ఆదికాండము 46:32 => ఆ మనుషుయ్లు పశువులు గలవారు, వారు గొఱ ఱ్ల కాపరులు. వారు తమ 

గొఱ ఱ్లను పశువులను తమకు కలిగినదంతయు తీసికొనివచిచ్రని అతనితో చెపెప్దను. 
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పర్సంగి 3:6 => వెదకుటకు పోగొటుట్కొనుటకు, దాచుకొనుటకు పారవేయుటకు; 

హె బీర్ యు ల కు 1 1 : 1 5 = > వా రు ఏ దే శ ము నుం డి వ చిచ్ రో ఆ దే శ ము ను 

జాఞ్పకమందుంచుకొనన్యెడల మరల వెళుల్టకు వారికి వీలుకలిగి యుండును. 

వచనము 19 

లాబాను తన గొఱ ఱ్ల బొచుచ్ కతిత్రించుటకు వెళి ల్యుండగా రాహేలు తన తండిర్ యింటనునన్ గృహ 

దేవతలను దొంగిలెను. 

ఆదికాండము 31:30 => నీ తండిర్ యింటిమీద బహు వాంఛగల వాడవై వెళల్గోరినయెడల వెళుల్ము, 

నా దేవతల నేల దొంగిలితివనగా 

ఆదికాండము 31:32 => ఎవరియొదద్ నీ దేవతలు కనబడునో వారు బర్దుకకూడదు. నీవు 

నాయొదద్నునన్ వాటిని మన బంధువుల యెదుట వెదకి నీ దానిని తీసికొనుమని లాబానుతో చెపెప్ను. 

రాహేలు వాటిని దొంగిలెనని యాకోబునకు తెలియలేదు.  

ఆదికాండము 35:2 => యాకోబు తన యింటివారితోను తనయొదద్ నునన్ వారందరితోను 

మీయొదద్నునన్ అనయ్దేవతలను పారవేసి మిముమ్ను మీరు శుచిపరచుకొని మీ వసత్రములను 

మారుచ్కొనుడి. 

యెహోషువ 24:2 => యెహోషువ జనులందరితో ఇటల్నెను ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా 

చెపుప్నదేమనగా ఆదికాలమునుండి మీ పితరులు, అనగా అబార్హాముకును నాహోరుకును తండిర్యైన 

తెరహు కుటుంబికులు నది (యూఫర్టీసు) అదద్రిని నివసించి యితర దేవతలను పూజించిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 17:4 => అతడు ఆ రూకలను తన తలిల్కియయ్గా ఆమె వాటిలో రెండువందలు 

పటుట్కొని కంసాలి కపప్గించెను. అతడు వాటితో చెకక్ బడిన పర్తిమాసవ్రూపమైన పోతవిగర్హమును 

చేయగా అది మీకా యింట ఉంచబడెను. 

నాయ్యాధిపతులు 17:5 => మీకా అను ఆ మనుషుయ్నికి దేవమందిరమొకటి యుండెను. మరియు 

అతడు ఏఫోదును గృహదేవతలను చేయించి తన కుమారులలో ఒకని పర్తిషిఠ్ంపగా ఇతడు అతనికి 

యాజకుడాయెను. 
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నాయ్యాధిపతులు 18:14 => కాబటిట్ లాయిషుదేశమును సంచరించుటకు పోయిన ఆ అయిదుగురు 

మనుషుయ్లు తమ సహోదరులను చూచి ఈ యిండల్లో ఏఫోదును గృహదేవతలును చెకక్బడిన 

పర్తిమయు పోతవిగర్హమును ఉనన్వని మీరెరుగుదురా? మీరేమి చేయవలెనో దాని యోచన 

చేయుడనగా 

నాయ్యాధిపతులు 18:15 => వారు ఆతటుట్ తిరిగి లేవీయుడైన ఆ యౌవనుడునన్ మీకా యింటికి 

వచిచ్ అతని కుశలపర్శన్లడిగిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 18:16 => దానీయులైన ఆ ఆరువందలమంది తమ యుదాధ్యుధములను 

కటుట్కొని 

నాయ్యాధిపతులు 18:17 => గవినివాకిట నిలుచుండగా, దేశమును సంచరించుటకు పోయిన ఆ 

అయిదుగురు మనుషుయ్లు లోపలచొచిచ్ ఆ పర్తిమను ఏఫోదును గృహదేవతలను పోతవిగర్హమును 

పటుట్కొనిరి. అపుప్డు ఆ యాజకుడు యుదాధ్యుధములు కటుట్కొనిన ఆ ఆరువందలమంది 

మనుషుయ్లతోకూడ గవిని యెదుట వాకిట నిలిచియుండెను. 

నాయ్యాధిపతులు 18:18 => వీరు మీకా యింటికిపోయి చెకక్బడిన పర్తిమను ఏఫోదును 

గృహదేవతలను పోతవిగర్హమును పటుట్కొనినపుప్డు ఆ యాజకుడు మీరేమి చేయుచునాన్రని 

వారినడుగగా 

నాయ్యాధిపతులు 18:19 => వారు నీవు ఊరకుండుము, నీ చెయియ్ నీ నోటి మీద ఉంచుకొని 

మాతోకూడ వచిచ్ మాకు తండిర్విగాను యాజకుడవుగాను ఉండుము, ఒకని యింటివారికే 

యాజకుడవై యుండుట నీకు మంచిదా, ఇశార్యేలీయులలో ఒక గోతర్మునకును కుటుంబమునకును 

యాజకుడవై యుండుట మంచిదా? అని యడిగిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 18:20 => అపుప్డు ఆ యాజకుడు హృదయమున సంతోషించి ఆ ఏఫోదును 

గృహదేవతలను చెకక్బడిన పర్తిమను పటుట్కొని ఆ జనుల మధయ్ చేరెను. 

నాయ్యాధిపతులు 18:21 => అటుల్ వారు తిరిగి చినన్పిలల్లను పశువులను సామగిర్ని తమకు 

ముందుగా నడిపించుకొనిపోయిరి. 
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నాయ్యాధిపతులు 18:22 => వారు మీకా యింటికి దూరమైనపుప్డు, మీకా పొరుగిండల్వారు పోగై 

దానీయులను వెంటాడి కలిసికొని వారిని పిలువగా 

నాయ్యాధిపతులు 18:23 => వారు తమ ముఖములను తిర్పుప్కొని నీకేమి కావలెను? ఇటుల్ 

గుంపుకూడనేల? అని మీకాను అడిగిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 18:24 => అందుకతడు నేను చేయించిన నా దేవతలను నేను పర్తిషిఠ్ంచిన 

యాజకుని మీరు పటుట్కొని పోవుచునాన్రే, యిక నాయొదద్ ఏమియునన్ది? నీకేమి కావలెననుచునాన్రే, 

అదేమనన్మాట అనగా 

నాయ్యాధిపతులు 18:31 => దేవుని మందిరము షిలోహులోనునన్ దినములనిన్టను వారు మీకా 

చేయించిన పర్తిమను నిలుపుకొనియుండిరి. 

1 సమూయేలు 19:13 => తరువాత మీకాలు ఒక గృహదేవత బొమమ్ను తీసి మంచము మీద పెటిట్ 

మేకబొచుచ్ తలవైపున ఉంచి దుపప్టితో కపిప్వేసి 

యెహెజేక్లు 21:21 => బాటలు చీలుచోట రెండు మారగ్ములు చీలు సథ్లమున శకునము 

తెలిసికొనుటకు బబులోను రాజు నిలుచుచునాన్డు; అతడు బాణములను ఇటు అటు ఆడించుచు, 

విగర్హములచేత విచారణ చేయుచు, కారయ్మునుబటిట్ శకునము చూచుచునాన్డు.  

హోషేయ 3:4 => నిశచ్యముగా ఇశార్యేలీయులు చాల దినములు రాజు లేకయు అధిపతి లేకయు 

బలినరిప్ంపకయు నుందురు. దేవతాసత్ంభమును గాని ఏఫోదును గాని గృహదేవతలను గాని 

యుంచుకొనకుందురు. 

ఆదికాండము 31:30 => నీ తండిర్ యింటిమీద బహు వాంఛగల వాడవై వెళల్గోరినయెడల వెళుల్ము, 

నా దేవతల నేల దొంగిలితివనగా 

ఆదికాండము 24:38 => అయితే నా తండిర్ యింటికిని నా వంశసుథ్లయొదద్కును వెళి ల్ నా 

కుమారునికి పెండిల్ చేయుటకు ఒక పిలల్ను తీసి కొనిరావలెనని నాచేత పర్మాణము చేయించెను. 

ఆదికాండము 31:34 => రాహేలు ఆ విగర్హములను తీసికొని ఒంటె సామగిర్లో పెటిట్ వాటిమీద 

కూరుచ్ండెను. కాగా లాబాను ఆ గుడారమందంతటను తడవి చూచినపప్టికిని అవి దొరకలేదు. 
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ఆదికాండము 38:12 => చాలా దినములైన తరువాత షూయ కుమారెత్యైన యూదా భారయ్ 

చనిపోయెను. తరువాత యూదా దుఃఖనివారణ పొంది, అదులాల్మీయుడైన హీరా అను తన 

సేన్హితునితో తిమాన్తునకు తన గొఱ ఱ్ల బొచుచ్ కతిత్రించు వారియొదద్కు వెళె ల్ను 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:15 => మలిచిన విగర్హమునేగాని పోతవిగర్హమునేగాని చేసి చాటున 

నుంచువాడు శాపగర్సుత్డని యెలుగెతిత్ ఇశార్యేలీయులందరితోను చెపప్గా ఆమేన  అనవలెను. 

2 రాజులు 23:24 => మరియు కరణ్పిశాచి గలవారిని సోదెచెపుప్వారిని గృహ దేవతలను 

విగర్హములను, యూదా దేశమందును యెరూషలేమునందును కనబడిన విగర్హములనిన్టిని 

యోషీయా తీసివేసి, యెహోవా మందిరమందు యాజకుడైన హిలీక్యాకు దొరికిన గర్ంథమందు 

వార్సియునన్ ధరమ్శాసత్ర విధులను సిథ్రపరచుటకై పర్యతన్ము చేసెను. 

యెషయా 44:13 => వడల్వాడు నూలు వేసి చీరణ్ముతో గీత గీచి చితిర్కలతో దాని చకక్చేయును 

కరాక్టకములతో గురుతుపెటిట్ దాని రూపించును మందిరములో దాని సాథ్పింపవలెనని 

నరరూపముగల దానిగాను నరసౌందరయ్ము గలదానిగాను చేయును.  

జెకరాయ్ 10:2 => గృహదేవతలు వయ్రథ్మైన మాటలు పలికిరి, సోదెగాండర్కు నిరరథ్కమైన దరశ్నములు 

కలిగినవి, మోసముతో కలలకు భావము చెపిప్రి, మాయగల భావములు చెపిప్ ఓదారిచ్రి. కాబటిట్ 

గొఱ ఱ్లమంద తిరుగులాడునటుల్ జనులు తిరుగులాడిరి, కాపరి లేక బాధనొందిరి. 

వచనము 20 

యాకోబు తాను పారిపోవుచునాన్నని సిరియావాడైన లాబానుకు తెలియచేయకపోవుటవలన అతని 

మోసపుచిచ్న వాడాయెను. 

ఆదికాండము 31:27 => నీవు నాకు చెపప్క రహసయ్ముగా పారిపోయి ననున్ మోసపుచిచ్తివేల? 

సంభర్మముతోను పాటలతోను మదె ద్లతోను సితారాలతోను నినున్ సాగనంపుదునే. 

ఆదికాండము 25:20 => ఇసాస్కు పదద్నరాములో నివసించు సిరియావాడైన బెతూయేలు 

కుమారెత్యును సిరియావాడైన లాబాను సహోదరియునైన రిబాక్ను పెండిల్ చేసికొనన్పుప్డు నలుబది 

సంవతస్రములవాడు. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 26:5 => నీవు నా తండిర్ నశించుచునన్ అరామీ దేశసుథ్డు; అతడు 

ఐగుపుత్నకు వెళె ల్ను. కొదిద్మందితో అకక్డికి పోయి పరవాసియై, గొపప్దియు బలమైనదియు 

విసాత్రమైనదియునగు జనమాయెను. 

వచనము 21 

అతడు తనకు కలిగినదంతయు తీసికొని పారిపోయెను. అతడు లేచి నది దాటి గిలాదను కొండతటుట్ 

అభిముఖుడై వెళె ల్ను. 

ఆదికాండము 2:14 => మూడవ నది పేరు హిదె ద్కెలు; అది అషూష్రు తూరుప్వైపున పారుచునన్ది. 

నాలుగవ నది యూఫర్టీసు 

ఆదికాండము 15:18 => ఆ దినమందే యెహోవా ఐగుపుత్ నది మొదలుకొని గొపప్ నదియైన 

యూఫర్టీసు నది వరకు ఈ దేశమును, అనగా 

యెహోషువ 24:2 => యెహోషువ జనులందరితో ఇటల్నెను ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా 

చెపుప్నదేమనగా ఆదికాలమునుండి మీ పితరులు, అనగా అబార్హాముకును నాహోరుకును తండిర్యైన 

తెరహు కుటుంబికులు నది (యూఫర్టీసు) అదద్రిని నివసించి యితర దేవతలను పూజించిరి. 

యెహోషువ 24:3 => అయితే నేను నది అదద్రినుండి మీ పితరుడైన అబార్హామును తోడుకొని వచిచ్ 

కనాను దేశమందంతట సంచరింపజేసి, అతనికి సంతానమును విసత్రింపజేసి, అతనికి ఇసాస్కును 

ఇచిచ్తిని. 

ఆదికాండము 46:28 => అతడు గోషెనుకు తోర్వ చూపుటకు యోసేపు నొదద్కు తనకు ముందుగా 

యూదాను పంపెను. వారు గోషెను దేశమునకు రాగా 

సంఖాయ్కాండము 24:1 => ఇశార్యేలీయులను దీవించుట యెహోవా దృషిట్కి మంచిదని బిలాము 

తెలిసికొనినపుప్డు అతడు మునుపటివలె శకునములను చూచుటకు వెళల్క అరణయ్మువైపు తన 

ముఖమును తిర్పుప్కొనెను. 

2 రాజులు 12:17 => అంతట సిరియా రాజైన హజాయేలు గాతు పటట్ణముమీదికి పోయి 

యుదధ్ముచేసి దాని పటుట్కొనిన తరువాత అతడు యెరూషలేముమీదికి రాదలచియుండగా 
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యిరిమ్యా 50:5 => ఎనన్టికిని మరువబడని నితయ్నిబంధన చేసికొని యెహోవాను కలిసికొందము 

రండని చెపుప్కొనుచు సీయోనుతటుట్ అభిముఖులై ఆచచ్టికి వెళుల్ మారగ్ము ఏదని అడుగుచు వచెచ్దరు 

ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

లూకా 9:51 => ఆయన పరమునకు చేరుచ్కొనబడు దినములు పరిపూరణ్మగుచునన్పుప్డు 

లూకా 9:52 => ఆయన యెరూషలేమునకు వెళుల్టకు మనసుస్ సిథ్రపరచుకొని, తనకంటె ముందుగా 

దూతలను పంపెను. వారు వెళి ల్ ఆయనకు బస సిదధ్ము చేయవలెనని సమరయుల యొక గార్మములో 

పర్వేశించిరి గాని 

లూకా 9:53 => ఆయన యెరూషలేమునకు వెళల్ నభిముఖుడైనందున వారాయనను చేరుచ్కొనలేదు. 

ఆదికాండము 31:23 => అతడు తన బంధువులను వెంటబెటుట్కొని, యేడు దినముల పర్యాణమంత 

దూరము అతని తరుముకొని పోయి, గిలాదు కొండమీద అతని కలిసికొనెను. 

సంఖాయ్కాండము 32:1 => రూబేనీయులకును గాదీయులకును అతి విసాత్రమైన మందలుండెను 

గనుక యాజెరు పర్దేశమును గిలాదు పర్దేశమును మందలకు తగిన సథ్లమని తెలిసికొని 

దివ్తీయోపదేశకాండము 3:12 => అరోన్ను లోయలోనునన్ అరోయేరు మొదలుకొని గిలాదు 

మనెన్ములో సగమును, మనము అపుప్డు సావ్ధీనపరచుకొనిన దేశమును, దాని పురములను 

రూబేనీయులకును గాదీయులకును ఇచిచ్తిని. 

యెహోషువ 13:8 => రూబేనీయులు గాదీయులు తూరుప్దికుక్న యొరాద్ను అవతల మోషే 

వారికిచిచ్న సావ్సథ్య్మును పొందిరి. 

యెహోషువ 13:9 => అది ఏదనగా అరోన్ను ఏటిలోయ దరినునన్ అరోయేరు మొదలుకొని ఆ 

లోయమధయ్నునన్ పటట్ణమునుండి దీబోను వరకు మేదెబా మైదానమంతయు, అమోమ్నీయుల సరిహదుద్ 

వరకు హెషోబ్నులో ఏలికయు 

నాయ్యాధిపతులు 10:18 => కాబటిట్ జనులు, అనగా గిలాదు పెదద్లు అమోమ్నీయులతో 

యుదధ్ముచేయ బూనుకొనువాడెవడో వాడు గిలాదు నివాసులకందరికిని పర్ధానుడగునని యొకనితో 

నొకడు చెపుప్కొనిరి. 
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1 రాజులు 17:1 => అంతట గిలాదు కాపురసుథ్ల సంబంధియును తిషీబ్యుడునైన ఏలీయా 

అహాబునొదద్కు వచిచ్ ఎవని సనిన్ధిని నేను నిలువబడియునాన్నో, ఇశార్యేలు దేవుడైన ఆ యెహోవా 

జీవముతోడు నా మాట పర్కారము గాక, యీ సంవతస్రములలో మంచైనను వరష్మైనను పడదని 

పర్కటించెను. 

ఆదికాండము 31:27 => నీవు నాకు చెపప్క రహసయ్ముగా పారిపోయి ననున్ మోసపుచిచ్తివేల? 

సంభర్మముతోను పాటలతోను మదె ద్లతోను సితారాలతోను నినున్ సాగనంపుదునే. 

ఆదికాండము 37:25 => వారు భోజనముచేయ కూరుచ్ండి, కనున్లెతిత్ చూడగా ఐగుపుత్నకు తీసికొని 

పోవుటకు గుగిగ్లము మసత్కియు బోళమును మోయుచునన్ ఒంటెలతో ఇషామ్యేలీయులైన మారగ్సుథ్లు 

గిలాదునుండి వచుచ్చుండిరి. 

ఆదికాండము 41:1 => రెండేండుల్ గడిచిన తరువాత ఫరో ఒక కల కనెను. అందులో అతడు 

ఏటిదగగ్ర నిలిచియుండగా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 11:29 => కాబటిట్ నీవు సావ్ధీనపరచుకొనబోవు దేశమున నీ దేవుడైన 

యెహోవా నినున్ చేరిచ్న తరువాత గెరిజీమను కొండమీద ఆ దీవెన వచనమును, ఏబాలుకొండ మీద ఆ 

శాపవచనమును పర్కటింపవలెను. 

2 సమూయేలు 24:6 => అకక్డనుండి గిలాదునకును తహిత్ంహోదీష్ దేశమునకును వచిచ్రి; తరువాత 

దానాయానుకును పోయి తిరిగి సీదోనునకు వచిచ్రి. 

యిరిమ్యా 42:15 => యూదావారిలో శేషించినవారలారా, యెహోవా మాట ఆలకించుడి; 

ఇశార్యేలు దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఐగుపుత్నకు 

వెళల్వలెనని నిశచ్యించుకొని అకక్డనే కాపురముండుటకు మీరు వెళి ల్నయెడల 

వచనము 22 

యాకోబు పారిపోయెనని మూడవ దినమున లాబానుకు తెలుపబడెను. 

ఆదికాండము 30:36 => తనకును యాకోబునకును మధయ్ మూడు దినముల పర్యాణమంత 

దూరము పెటెట్ను; లాబాను యొకక్ మిగిలిన మందను యాకోబు మేపుచుండెను. 
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నిరగ్మకాండము 14:5 => పర్జలు పారిపోయినటుట్ ఐగుపుత్ రాజునకు తెలుపబడినపుప్డు ఫరో 

హృదయమును అతని సేవకుల హృదయమును పర్జలకు విరోధముగా తిర్పప్బడి మనమెందుకీలాగు 

చేసితివిు? మన సేవలో నుండకుండ ఇశార్యేలీయులను ఎందుకు పోనిచిచ్తివిు అని చెపుప్కొనిరి. 

నిరగ్మకాండము 14:6 => అంతట అతడు తన రథమును సిదధ్పరచుకొని, తన జనమును 

తనతోకూడ తీసికొనిపోయెను. 

నిరగ్మకాండము 14:7 => మరియు అతడు శేర్షఠ్మైన ఆరు వందల రథములను ఐగుపుత్ 

రథములననిన్టిని వాటిలో పర్తిదానిమీద అధిపతులను తోడుకొనిపోయెను. 

నిరగ్మకాండము 14:8 => యెహోవా ఐగుపుత్ రాజైన ఫరో హృదయమును కఠిన పరపగా అతడు 

ఇశార్యేలీయులను తరిమెను. అటుల్ ఇశార్యేలీయులు బలిమిచేత బయలు వెళుల్చుండిరి. 

నిరగ్మకాండము 14:9 => ఐగుపీత్యులు, అనగా ఫరో రథముల గుఱ ఱ్ములనిన్యు అతని గుఱ ఱ్పు 

రౌతులు అతని దండును వారిని తరిమి, బయలెస్ఫోను ఎదుటనునన్ పీహహీరోతునకు సమీపమైన 

సముదర్ము దగగ్ర వారు దిగియుండగా వారిని కలిసికొనిరి. 

నిరగ్మకాండము 14:10 => ఫరో సమీపించుచుండగా ఇశార్యేలీయులు కనున్లెతిత్ ఐగుపీత్యులు 

తమవెనుక వచుచ్ట చూచి మికిక్లి భయపడి యెహోవాకు మొఱపెటిట్రి. 

నిరగ్మకాండము 14:11 => అంతట వారు మోషేతో ఐగుపుత్లో సమాధులు లేవని యీ 

యరణయ్ములో చచుచ్టకు మముమ్ను రపిప్ంచితివా? మముమ్ను ఐగుపుత్లోనుండి బయటికి రపిప్ంచి 

మముమ్ను ఇటుల్ చేయనేల? 

నిరగ్మకాండము 14:12 => మా జోలికి రావదుద్, ఐగుపీత్యులకు దాసులమగుదుమని ఐగుపుత్లో 

మేము నీతో చెపిప్నమాట యిదే గదా; మేము ఈ అరణయ్మందు చచుచ్టకంటె ఐగుపీత్యులకు 

దాసులమగుటయే మేలని చెపిప్రి. 

నిరగ్మకాండము 14:13 => అందుకు మోషే భయపడకుడి, యెహోవా మీకు నేడు కలుగజేయు 

రక్షణను మీరు ఊరక నిలుచుండి చూడుడి; మీరు నేడు చూచిన ఐగుపీత్యులను ఇకమీదట మరి 

ఎనన్డును చూడరు. 
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నిరగ్మకాండము 14:14 => యెహోవా మీ పక్షమున యుదధ్ము చేయును, మీరు ఊరకయే 

యుండవలెనని పర్జలతో చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 14:15 => అంతలో యెహోవా మోషేతో నీవేల నాకు మొఱ పెటుట్చునాన్వు? 

సాగిపోవుడి అని ఇశార్యేలీయులతో చెపుప్ము.  

నిరగ్మకాండము 14:16 => నీవు నీ కఱ ఱ్ను ఎతిత్ ఆ సముదర్మువైపు నీ చెయియ్ చాపి దాని పాయలుగా 

చేయుము, అపుప్డు ఇశార్యేలీయులు సముదర్ము మధయ్ను ఆరిన నేలమీద నడిచిపోవుదురు. 

నిరగ్మకాండము 14:17 => ఇదిగో నేను నేనే ఐగుపీత్యుల హృదయములను కఠిన పరుచుదును. 

వారు వీరిని తరుముదురు; నేను ఫరోవలనను అతని సమసత్ సేన వలనను అతని రథముల వలనను 

అతని గుఱ ఱ్పు రౌతుల వలనను నాకు మహిమ తెచుచ్కొందును. 

నిరగ్మకాండము 14:18 => నేను ఫరోవలనను అతని రథముల వలనను అతని గుఱ ఱ్పు రౌతుల 

వలనను మహిమ తెచుచ్కొనునపుప్డు నేను యెహోవానని ఐగుపీత్యులు తెలిసికొందురనెను. 

నిరగ్మకాండము 14:19 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయుల యెదుట సమూహమునకు ముందుగా నడిచిన 

దేవదూత వారి వెనుకకుపోయి వారిని వెంబడించెను; ఆ మేఘసత్ంభము వారి యెదుటనుండి పోయి 

వారి వెనుక నిలిచెను 

నిరగ్మకాండము 14:20 => అది ఐగుపీత్యుల సేనకు ఇశార్యేలీయుల సేనకు నడుమ పర్వేశించెను; 

అది మేఘము గనుక వారికి చీకటి కలిగెను గాని, రాతిర్ అది వీరికి వెలుగిచెచ్ను గనుక ఆ రాతిర్ 

అంతయు ఐగుపీత్యుల సేన ఇశార్యేలీయులను సమీపించలేదు 

నిరగ్మకాండము 14:21 => మోషే సముదర్మువైపు తన చెయియ్ చాపగా యెహోవా ఆ రాతిర్ అంతయు 

బలమైన తూరుప్గాలిచేత సముదర్మును తొలగించి దానిని ఆరిన నేలగా చేసెను. 

నిరగ్మకాండము 14:22 => నీళుల్ విభజింపబడగా ఇశార్యేలీయులు సముదర్ము మధయ్ను ఆరిన 

నేలమీద నడిచిపోయిరి. ఆ నీళుల్ వారి కుడి యెడమ పర్కక్లను వారికి గోడవలె నుండెను. 

నిరగ్మకాండము 14:23 => ఐగుపీత్యులును ఫరో గుఱ ఱ్ములును రథములును రౌతులును వారిని 

తరిమి సముదర్ మధయ్మున చేరిరి. 
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నిరగ్మకాండము 14:24 => అయితే వేకువజామున యెహోవా ఆ అగిన్ మేఘమయమైన 

సత్ంభమునుండి ఐగుపీత్యుల దండువైపు చూచి ఐగుపీత్యుల దండును కలవరపరచి 

నిరగ్మకాండము 14:25 => వారి రథ చకర్ములు ఊడిపడునటుల్ చేయగా వారు బహు కషట్పడి 

తోలుచుండిరి. అపుప్డు ఐగుపీత్యులు ఇశార్యేలీయుల యెదుటనుండి పారిపోదము రండి; యెహోవా 

వారి పక్షమున మనతో యుదధ్ము చేయుచునాన్డని చెపుప్కొనిరి. 

నిరగ్మకాండము 14:26 => అంతలో యెహోవా మోషేతో ఐగుపీత్యుల మీదికిని వారి రథముల 

మీదికిని వారి రౌతుల మీదికిని నీళుల్ తిరిగివచుచ్నటుల్ సముదర్ముమీద నీ చెయియ్ చాపుమనెను. 

నిరగ్మకాండము 14:27 => మోషే సముదర్ముమీద తన చెయియ్ చాపగా పొర్దుద్ పొడిచినపుప్డు 

సముదర్ము అధిక బలముతో తిరిగి పొరెల్ను గనుక ఐగుపీత్యులు అది చూచి వెనుకకు పారిపోయిరి. 

అపుప్డు యెహోవా సముదర్ము మధయ్ను ఐగుపీత్యులను నాశము చేసెను. 

నిరగ్మకాండము 14:28 => నీళుల్ తిరిగివచిచ్ ఆ రథములను రౌతులను వారి వెనుక 

సముదర్ములోనికి వచిచ్న ఫరోయొకక్ సరవ్సేనను కపిప్వేసెను; వారిలో ఒకక్డైనను మిగిలియుండలేదు. 

నిరగ్మకాండము 14:29 => అయితే ఇశార్యేలీయులు ఆరిన నేలను సముదర్ము మధయ్నునన్పుప్డు ఆ 

నీళుల్ వారి కుడి యెడమ పర్కక్లను గోడవలె నుండెను. 

నిరగ్మకాండము 14:30 => ఆ దినమున యెహోవా ఐగుపీత్యుల చేతిలోనుండి ఇశార్యేలీయులను 

రకిష్ంచెను. ఇశార్యేలీయులు చచిచ్న ఐగుపీత్యులను సముదర్తీరమున చూచిరి. 

నిరగ్మకాండము 14:31 => యెహోవా ఐగుపీత్యులకు చేసిన గొపప్ కారయ్మును ఇశార్యేలీయులు 

చూచిరి గనుక ఆ పర్జలు యెహోవాకు భయపడి యెహోవాయందును ఆయన సేవకుడైన 

మోషేయందును నమమ్కముంచిరి. 

యోబు 5:12 => వంచకులు తమ పనాన్గములను నెరవేరచ్ నేరకుండ ఆయన వారి ఉపాయములను 

భంగపరచును 

యోబు 5:13 => జాఞ్నులను వారి కృతిర్మములోనే ఆయన పటుట్కొనును కపటుల ఆలోచనను 

తలకిర్ందుచేయును 
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వచనము 23 

అతడు తన బంధువులను వెంటబెటుట్కొని, యేడు దినముల పర్యాణమంత దూరము అతని 

తరుముకొని పోయి, గిలాదు కొండమీద అతని కలిసికొనెను. 

ఆదికాండము 13:8 => కాబటిట్ అబార్ము మనము బంధువులము గనుక నాకు నీకును, నా పశువుల 

కాపరులకు నీ పశువుల కాపరులకును కలహముండకూడదు. 

ఆదికాండము 24:27 => అబార్హామను నా యాజమానుని దేవుడైన యెహోవా సుత్తింపబడును గాక; 

ఆయన నా యజమానునికి తన కృపను తన సతయ్మును చూపుట మానలేదు; నేను తోర్వలో నుండగానే 

యెహోవా నా యజమానుని బంధువుల యింటికి ననున్ నడిపించెననెను 

నిరగ్మకాండము 2:11 => ఆ దినములలో మోషే పెదద్వాడై తన జనులయొదద్కు పోయి వారి 

భారములను చూచెను. అపుప్డతడు తన జనులలో ఒక హెబీర్యుని ఒక ఐగుపీత్యుడు కొటట్గా 

చూచెను. 

నిరగ్మకాండము 2:13 => మరునాడు అతడు బయట నడిచి వెళుల్చుండగా హెబీర్యులైన 

మనుషుయ్లిదద్రు పోటాల్డుచుండిరి. 

ఆదికాండము 31:21 => అతడు తనకు కలిగినదంతయు తీసికొని పారిపోయెను. అతడు లేచి నది 

దాటి గిలాదను కొండతటుట్ అభిముఖుడై వెళె ల్ను. 

ఆదికాండము 31:32 => ఎవరియొదద్ నీ దేవతలు కనబడునో వారు బర్దుకకూడదు. నీవు 

నాయొదద్నునన్ వాటిని మన బంధువుల యెదుట వెదకి నీ దానిని తీసికొనుమని లాబానుతో చెపెప్ను. 

రాహేలు వాటిని దొంగిలెనని యాకోబునకు తెలియలేదు.  

ఆదికాండము 31:46 => మరియు యాకోబు రాళుల్ కూరుచ్డని తన బంధువులతో చెపెప్ను. వారు 

రాళుల్ తెచిచ్ కుపప్వేసిరి; అకక్డ వారు ఆ కుపప్యొదద్ భోజనము చేసిరి. 

ఆదికాండము 31:48 => లాబాను నేడు ఈ కుపప్ నాకును నీకును మధయ్ సాకిష్గా ఉండునని చెపెప్ను. 

కాబటిట్ దానికి గలేదను పేరు పెటెట్ను. మరియు మనము ఒకరికొకరము దూరముగా నుండగా 
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యెహోవా నాకును నీకును మధయ్ జరుగునది కనిపెటుట్నని చెపెప్ను గనుక దానికి మిసాప్ అను పేరు 

పెటట్బడెను. 

ఆదికాండము 37:25 => వారు భోజనముచేయ కూరుచ్ండి, కనున్లెతిత్ చూడగా ఐగుపుత్నకు తీసికొని 

పోవుటకు గుగిగ్లము మసత్కియు బోళమును మోయుచునన్ ఒంటెలతో ఇషామ్యేలీయులైన మారగ్సుథ్లు 

గిలాదునుండి వచుచ్చుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:9 => వారి పశువులు గిలాదు దేశమందు అతివిసాత్రము కాగా తూరుప్న 

యూఫర్టీసు నది మొదలుకొని అరణయ్పు సరిహదుద్వరకును వారు కాపురముండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:14 => వీరు హూరీ అనువానికి పుటిట్న అబీహాయిలు కుమారులు. ఈ 

హూరీ యరోయకు యారోయ గిలాదునకు గిలాదు మిఖాయేలునకు మిఖాయేలు యెషీషైకి యెషీషై 

యహదోకు యహదో బూజునకు పుటిట్రి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 5 : 1 6 = > వారు బాషానులోనునన్ గిలాదునందును దాని 

గార్మములయందును షారోనునకు చేరికైన ఉపగార్మముల యందును దాని పార్ంతములవరకు 

కాపురముండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:29 => సౌలు సంబంధులగు బెనాయ్మీనీయులు మూడువేలమంది; 

అపప్టివరకు వారిలో బహుమంది సౌలు ఇలుల్ గాపాడుచుండిరి. 

యెహెజేక్లు 47:18 => తూరుప్దికుక్న హవార్ను దమసుక్ గిలాదులకును ఇశార్యేలీయుల 

దేశమునకును మధయ్ యొరాద్నునది సరిహదుద్గా ఉండును; సరిహదుద్ మొదలుకొని తూరుప్ 

సముదర్మువరకు దాని కొలువవలెను; ఇది మీకు తూరుప్ సరిహదుద్.  

వచనము 24 

ఆ రాతిర్ సవ్పన్మందు దేవుడు సిరియావాడైన లాబాను నొదద్కు వచిచ్ నీవు యాకోబుతో మంచి గాని చెడ డ్ 

గాని పలుకకుము జాగర్తత్ సుమీ అని అతనితో చెపెప్ను.  
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ఆదికాండము 28:5 => యాకోబును పంపివేసెను. అతడు పదద్నరాములోనునన్ సిరియావాడగు 

బెతూయేలు కుమారుడును, యాకోబు ఏశావుల తలిల్యగు రిబాక్ సహోదరుడునైన లాబానునొదద్కు 

వెళె ల్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 26:5 => నీవు నా తండిర్ నశించుచునన్ అరామీ దేశసుథ్డు; అతడు 

ఐగుపుత్నకు వెళె ల్ను. కొదిద్మందితో అకక్డికి పోయి పరవాసియై, గొపప్దియు బలమైనదియు 

విసాత్రమైనదియునగు జనమాయెను. 

హోషేయ 12:12 => యాకోబు తపిప్ంచుకొని సిరియా దేశములోనికి పోయెను, భారయ్ కావలెనని 

ఇశార్యేలు కొలువు చేసెను, భారయ్ కావలెనని అతడు గొఱ ఱ్లు కాచెను. 

ఆదికాండము 31:10 => మందలు చూలుకటుట్ కాలమున నేను సవ్పన్మందు కనున్లెతిత్ చూడగా 

గొఱ ఱ్లను దాటు పొటే ట్ళుల్ చారలైనను పొడలైనను మచచ్లైనను గలవై యుండెను. 

ఆదికాండము 31:29 => మీకు హాని చేయుటకు నాచేతనవును; అయితే పోయిన రాతిర్ మీ 

తండిర్యొకక్ దేవుడు నీవు యాకోబుతో మంచి గాని చెడ డ్ గాని పలుకకుము జాగర్తత్ సుమీ అని నాతో 

చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 20:3 => అయినను రాతిర్వేళ దేవుడు సవ్పన్మందు అబీమెలెకు నొదద్కు వచిచ్నీవు నీ 

యింట చేరుచ్కొనిన సతరీ ఒక పురుషునికి భారయ్ గనుక ఆమె నిమితత్ము నీవు చచిచ్నవాడవు సుమా అని 

చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 40:5 => వారిదద్రు, అనగా చెరసాలలో బంధింపబడిన ఐగుపుత్ రాజుయొకక్ 

పానదాయకుడును, భక్షయ్కారుడును ఒకక్టే రాతిర్యందు కలలు కనిరి; ఒకొక్కక్డు వేరు వేరు 

భావముల కల కనెను. 

ఆదికాండము 41:1 => రెండేండుల్ గడిచిన తరువాత ఫరో ఒక కల కనెను. అందులో అతడు 

ఏటిదగగ్ర నిలిచియుండగా 

సంఖాయ్కాండము 12:6 => వారిదద్రు రాగా ఆయన నా మాటలు వినుడి; మీలో పర్వకత్ 

యుండినయెడల యెహోవానగు నేను దరశ్నమిచిచ్ అతడు ననున్ తెలిసికొనునటుల్ కలలో అతనితో 

మాటలాడుదును. నా సేవకుడైన మోషే అటిట్వాడుకాడు.  
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సంఖాయ్కాండము 22:20 => ఆ రాతిర్ దేవుడు బిలామునొదద్కు వచిచ్ ఆ మనుషుయ్లు నినున్ 

పిలువవచిచ్నయెడల నీవు లేచి వారితో వెళుల్ము; అయితే నేను నీతో చెపిప్న మాటచొపుప్ననే నీవు 

చేయవలెనని అతనికి సెలవిచెచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 22:26 => యెహోవా దూత ముందు వెళుల్చు కుడికైనను ఎడమకైనను తిరుగుటకు 

దారిలేని యిరుకు చోటను నిలువగా 

1 రాజులు 3:5 => గిబియోనులో యెహోవా రాతిర్వేళ సవ్పన్మందు సొలొమోనునకు పర్తయ్క్షమై నేను 

నీకు దేనినిచుచ్ట నీకిషట్మో దాని నడుగుమని దేవుడు అతనితో సెలవియయ్గా 

యోబు 33:15 => మంచముమీద కునుకు సమయమున గాఢనిదర్ పటుట్నపుప్డు కలలో రాతిర్ కలుగు 

సవ్పన్ములలో 

యోబు 33:16 => నరులు గరివ్షు ఠ్లు కాకుండ చేయునటుల్ తాము తలచిన కారయ్ము వారు 

మానుకొన చేయునటుల్ 

యోబు 33:17 => గోతికి పోకుండ వారిని కాపాడునటుల్ కతిత్వలన నశింపకుండ వారి పార్ణమును 

తపిప్ంచునటుల్ 

యోబు 33:25 => అపుప్డు వాని మాంసము బాలుర మాంసముకనన్ ఆరోగయ్ముగా నుండును. 

వానికి తన చినన్నాటి సిథ్తి తిరిగి కలుగును. 

మతత్యి 1:20 => అతడు ఈ సంగతులనుగూరిచ్ ఆలోచించుకొనుచుండగా, ఇదిగో పర్భువు దూత 

సవ్పన్మందు అతనికి పర్తయ్క్షమై దావీదు కుమారుడవైన యోసేపూ, నీ భారయ్యైన మరియను 

చేరుచ్కొనుటకు భయపడకుము, ఆమె గరభ్ము ధరించునది పరిశుదాద్తమ్వలన కలిగినది; ఆమె యొక 

కుమారుని కనును; 

మతత్యి 2:12 => తరువాత హేరోదు నొదద్కు వెళల్వదద్ని సవ్పన్మందు దేవునిచేత బోధింపబడినవారై 

వారు మరియొక మారగ్మున తమ దేశమునకు తిరిగి వెళి ల్రి. 

మతత్యి 27:19 => అతడు నాయ్యపీఠముమీద కూరుచ్ండియునన్పుప్డు అతని భారయ్ నీవు ఆ 

నీతిమంతుని జోలికి పోవదుద్; ఈ పొర్దుద్ ఆయననుగూరిచ్ నేను కలలో మికిక్లి బాధపడితినని 

అతనియొదద్కు వరత్మానము పంపెను 
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ఆదికాండము 31:42 => నా తండిర్ దేవుడు, అబార్హాము దేవుడు, ఇసాస్కు భయపడిన దేవుడు నాకు 

తోడైయుండనియెడల నిశచ్యముగా నీవు ననున్ వటిట్చేతులతోనే పంపివేసి యుందువు. దేవుడు నా 

పర్యాసమును నాచేతుల కషట్మును చూచి, పోయిన రాతిర్ నినున్ గదిద్ంచెనని లాబానుతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 24:50 => లాబానును బెతూయేలును ఇది యెహోవావలన కలిగిన కారయ్ము; మేమైతే 

అవునని గాని కాదని గాని చెపప్జాలము; 

సంఖాయ్కాండము 24:13 => యెహోవా యేమి సెలవిచుచ్నో అదే పలికెదనని నీవు నాయొదద్కు 

పంపిన నీ దూతలతో నేను చెపప్లేదా? 

2 సమూయేలు 13:22 => అబా ష్లోము తన అనన్యగు అమోన్నుతో మంచిచెడ డ్లేమియు 

మాటలాడక ఊరకుండెను గాని, తన సహోదరియగు తామారును బలవంతము చేసినందుకై 

అతనిమీద పగయుంచెను. 

కీరత్ నలు 1 0 5 : 1 4 = > నేనభిషేకించినవారిని ముటట్కూడదనియు నా పర్వకత్ లకు 

కీడుచేయకూడదనియు ఆయన ఆజఞ్ ఇచిచ్ 

కీరత్నలు 105:15 => ఆయన ఎవరినైనను వారికి హింస చేయనియయ్లేదు ఆయన వారికొరకు 

రాజులను గదిద్ంచెను. 

యెషయా 37:29 => నామీద నీవు వేయు రంకెలును నీవు చేసిన కలహమును నా చెవులలో 

జొచెచ్ను నా గాలము నీ ముకుక్నకు తగిలించెదను నా కళె ల్ము నీ నోటిలో పెటిట్ నినున్ మళి ల్ంచెదను 

నీవు వచిచ్న మారగ్ముననే నినున్ మళి ల్ంచెదను.  

ఆదికాండము 25:20 => ఇసాస్కు పదద్నరాములో నివసించు సిరియావాడైన బెతూయేలు 

కుమారెత్యును సిరియావాడైన లాబాను సహోదరియునైన రిబాక్ను పెండిల్ చేసికొనన్పుప్డు నలుబది 

సంవతస్రములవాడు. 

ఆదికాండము 31:28 => అయితే నీవు నా కుమారులను నా కుమారెత్లను ననున్ ముదుద్పెటుట్కొన 

నియయ్క పిచిచ్పటిట్ యిటుల్ చేసితివి. 

ఆదికాండము 32:28 => అపుప్డు ఆయన నీవు దేవునితోను మనుషుయ్లతోను పోరాడి గెలిచితివి 

గనుక ఇకమీదట నీ పేరు ఇశార్యేలే గాని యాకోబు అనబడదని చెపెప్ను. 
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సంఖాయ్కాండము 22:9 => దేవుడు బిలామునొదద్కు వచిచ్ నీయొదద్నునన్ యీ మనుషుయ్లు ఎవరని 

అడుగగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:21 => నేను అభిషేకించినవారిని ముటట్వలదనియు నా పర్వకత్లకు కీడు 

చేయవదద్నియు సెలవిచిచ్ 

యోబు 4:13 => గాఢనిదర్ మనుషుయ్లకు వచుచ్ సమయమున రాతిర్ కలలవలన పుటుట్ తలంపులలో 

అది కలిగెను. 

వచనము 25 

లాబాను యాకోబును కలిసికొనెను. యాకోబు తన గుడారము ఆ కొండమీద వేసికొనియుండెను; 

లాబానును తన బంధువులతో గిలాదు కొండమీద గుడారము వేసి కొనెను. 

ఆదికాండము 12:8 => అకక్డ నుండి అతడు బయలుదేరి బేతేలుకు తూరుప్ననునన్ కొండకు చేరి 

పడమటనునన్ బేతేలునకును తూరుప్ననునన్ హాయికిని మధయ్ను గుడారము వేసి అకక్డ యెహోవాకు 

బలిపీఠమును కటిట్ యెహోవా నామమున పార్రధ్న చేసెను 

ఆదికాండము 33:18 => అటుల్ యాకోబు పదద్నరాములో నుండి వచిచ్న తరువాత కనాను 

దేశములోనునన్ షెకెమను ఊరికి సురకిష్తముగా వచిచ్ ఆ ఊరిముందర తన గుడారములు వేసెను. 

హెబీర్యులకు 11:9 => విశావ్సమునుబటిట్ అతడును, అతనితో ఆ వాగాద్నమునకు సమాన 

వారసులైన ఇసాస్కు యాకోబు అనువారును, గుడారములలో నివసించుచు, అనుయ్ల దేశములో 

ఉనన్టుట్గా వాగద్తత్ దేశములో పరవాసులైరి.  

వచనము 26 

అపుప్డు లాబాను యాకోబుతో నీవేమి చేసితివి? ననున్ మోసపుచిచ్, కతిత్తో చెరపటట్బడిన వారినివలె నా 

కుమారెత్లను కొనిపోవనేల? 

ఆదికాండము 31:36 => యాకోబు కోపపడి లాబానుతో వాదించి అతనితో నీవిటుల్ మండిపడి ననున్ 

తరుమనేల? నేను చేసిన దోర్హమేమి? పాపమేమి? 
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ఆదికాండము 3:13 => అపుప్డు దేవుడైన యెహోవా సతరీతో నీవు చేసినది యేమిటని అడుగగా సతరీ 

సరప్ము ననున్ మోసపుచిచ్నందున తింటిననెను. 

ఆదికాండము 4:10 => అపుప్డాయన నీవు చేసినపని యేమిటి? నీ తముమ్ని రకత్ము యొకక్ సవ్రము 

నేలలోనుండి నాకు మొరపెటుట్చునన్ది. 

ఆదికాండము 12:18 => అపుప్డు ఫరో అబార్మును పిలిపించి నీవు నాకు చేసినది యేమిటి? ఈమె 

నీ భారయ్ అని నాకెందుకు తెలుపలేదు? 

ఆదికాండము 20:9 => అబీమెలెకు అబార్హామును పిలిపించి నీవు మాకు చేసిన పని యేమిటి? నీవు 

నా మీదికిని నా రాజయ్ము మీదికిని మహాపాతకము తెపిప్ంచునటుల్ నేను నీయెడల చేసిన పాపమేమిటి? 

చేయరాని కారయ్ములు నాకు చేసితివని అతనితో చెపెప్ను 

ఆదికాండము 20:10 => మరియు అబీమెలెకు నీవేమి చూచి ఈ కారయ్ము చేసితివని అబార్హాము 

నడుగగా 

ఆదికాండము 26:10 => అందుకు అబీమెలెకు నీవు మాకు చేసిన యీ పని యేమి? ఈ జనులలో 

ఎవడైన ఆమెతో నిరభ్యముగా శయనించవచుచ్నే. అపుప్డు నీవు మామీదికి పాతకము తెచిచ్పెటుట్ 

వాడవు గదా అనెను. 

యెహోషువ 7:19 => అపుప్డు యెహోషువ ఆకానుతో నా కుమారుడా ఇశార్యేలు దేవుడైన 

యెహోవాకు మహిమను చెలిల్ంచి, ఆయన యెదుట ఒపుప్కొని, నీవు చేసినదానిని మరుగుచేయక నాకు 

తెలుపుమని నినున్ వేడుకొనుచునాన్నని చెపప్గా 

1 సమూయేలు 14:43 => నీవు చేసినదేదో నాతో చెపుప్మని యోనాతానుతో అనగా యోనాతాను నా 

చేతికఱ ఱ్ కొనతో కొంచెము తేనె పుచుచ్కొనన్ మాట వాసత్వమే; కొంచెము తేనెకై నేను 

మరణమొందవలసి వచిచ్నదని అతనితో అనెను. 

1 సమూయేలు 17:29 => అందుకు దావీదు నేనేమి చేసితిని? మాట మాతర్ము పలికితినని చెపిప్ 

యోహాను 18:35 => అందుకు పిలాతు నేను యూదుడనా యేమి? నీ సవ్జనమును 

పర్ధానయాజకులును నినున్ నాకు అపప్గించిరి గదా; నీవేమి చేసితివని అడుగగా 
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ఆదికాండము 31:16 => దేవుడు మా తండిర్యొదద్నుండి తీసివేసిన ధనమంతయు మాదియు మా 

పిలల్లదియునైయునన్ది గదా? కాబటిట్ దేవుడు నీతో చెపిప్నటెల్లల్ చేయుమని అతనికుతత్ర మియయ్గా 

ఆదికాండము 2:24 => కాబటిట్ పురుషుడు తన తండిర్ని తన తలిల్ని విడిచి తన భారయ్ను 

హతుత్కొనును; వారు ఏక శరీరమైయుందురు. 

ఆదికాండము 34:29 => వారి ధనము యావతుత్ను తీసికొని, వారి పిలల్లనందరిని వారి సతరీలను 

చెరపటిట్, యిండల్లో నునన్దంతయు దోచుకొనిరి. 

1 సమూయేలు 30:2 => ఘనులనేమి అలుప్లనేమి అందులోనునన్ ఆడువారందరిని చెరపటుట్కొని 

చంపక వారిని తీసికొని వెళి ల్పోయియుండిరి. 

ఆదికాండము 30:26 => నా భారయ్లను నా పిలల్లను నా కపప్గించుము; అపుప్డు నేను వెళె ల్దను; 

వారి కోసము నీకు కొలువుచేసితిని; నేను నీకు కొలువు చేసిన విధమును నీ వెరుగుదువుగదా అని 

చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 31:31 => యాకోబు నీవు బలవంతముగా నాయొదద్నుండి నీ కుమారెత్లను 

తీసికొందువేమో అనుకొని భయపడితిని 

2 సమూయేలు 19:41 => ఇటుల్ండగా ఇశార్యేలు వారందరును రాజునొదద్కు వచిచ్ మా 

సహోదరులగు యూదావారు ఎందుకు నినున్ దొంగిలించుకొని నీ యింటివారిని నీవారిని యొరాద్ను 

ఇవతలకు తోడుకొని వచిచ్రని యడుగగా 

వచనము 27 

నీవు నాకు చెపప్క రహసయ్ముగా పారిపోయి ననున్ మోసపుచిచ్తివేల? సంభర్మముతోను పాటలతోను 

మదె ద్లతోను సితారాలతోను నినున్ సాగనంపుదునే. 

ఆదికాండము 31:3 => అపుప్డు యెహోవా నీ పితరుల దేశమునకు నీ బంధువులయొదద్కు తిరిగి 

వెళుల్ము; నేను నీకు తోడైయుండెదనని యాకోబుతో చెపప్గా 

ఆదికాండము 31:4 => యాకోబు పొలములో తన మందయొదద్కు రాహేలును లేయాను 

పిలువనంపి వారితో యిటల్నెను. 
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ఆదికాండము 31:5 => మీ తండిర్ కటాక్షము నినన్ మొనన్ నామీద ఉండినటుల్ ఇపుప్డు నామీద 

నుండలేదని నాకు కనబడుచునన్ది; అయితే నా తండిర్యొకక్ దేవుడు నాకు తోడైయునాన్డు;  

ఆదికాండము 31:20 => యాకోబు తాను పారిపోవుచునాన్నని సిరియావాడైన లాబానుకు 

తెలియచేయకపోవుటవలన అతని మోసపుచిచ్న వాడాయెను. 

ఆదికాండము 31:21 => అతడు తనకు కలిగినదంతయు తీసికొని పారిపోయెను. అతడు లేచి నది 

దాటి గిలాదను కొండతటుట్ అభిముఖుడై వెళె ల్ను. 

ఆదికాండము 31:31 => యాకోబు నీవు బలవంతముగా నాయొదద్నుండి నీ కుమారెత్లను 

తీసికొందువేమో అనుకొని భయపడితిని 

నాయ్యాధిపతులు 6:27 => కాబటిట్ గిదోయ్ను తన పనివారిలో పదిమందిని తీసికొనివచిచ్ యెహోవా 

తనతో చెపిప్నటుల్ చేసెను. అతడు తన పితరుల కుటుంబమునకును ఆ ఊరివారికిని భయపడినందున 

పగలు దానిని చేయలేక రాతిర్వేళ చేసెను. 

ఆదికాండము 31:20 => యాకోబు తాను పారిపోవుచునాన్నని సిరియావాడైన లాబానుకు 

తెలియచేయకపోవుటవలన అతని మోసపుచిచ్న వాడాయెను. 

సామెతలు 26:23 => చెడు హృదయమును పేర్మగల మాటలాడు పెదవులును కలిగియుండుట 

మంటి పెంకుమీది వెండి పూతతో సమానము. 

సామెతలు 26:24 => పగవాడు పెదవులతో మాయలు చేసి అంతరంగములో కపటము 

దాచుకొనును.  

సామెతలు 26:25 => వాడు దయగా మాటలాడినపుప్డు వాని మాట నమమ్కుము వాని 

హృదయములో ఏడు హేయ విషయములు కలవు. 

సామెతలు 26:26 => వాడు తన దేవ్షమును కపట వేషముచేత దాచుకొనును సమాజములో వాని 

చెడుతనము బయలుపరచబడును. 

ఆదికాండము 24:59 => కాబటిట్ వారు తమ సహోదరియైన రిబాక్ను ఆమె దాదిని అబార్హాము 

సేవకుని అతనితో వచిచ్న మనుషుయ్లను సాగనంపినపుప్డు 
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ఆదికాండము 24:60 => వారు రిబాక్తో మా సహోదరీ, నీవు వేలవేలకు తలిల్వగుదువు గాక, నీ 

సంతతివారు తమ పగవారి గవినిని సావ్ధీనపరచుకొందురు గాక అని ఆమెను దీవింపగా 

యోబు 21:11 => వారు తమ పిలల్లను మందలు మందలుగా బయటికి పంపుదురు వారి పిలల్లు 

నటనము చేయుదురు. 

యోబు 21:12 => తంబుర సవ్రమండలములను పటుట్కొని వాయించుదురు సానికనాదము విని 

సంతోషించుదురు. 

యోబు 21:13 => వారు శేర్యసుస్కలిగి తమ దినములు గడుపుదురు ఒకక్క్షణములోనే 

పాతాళమునకు దిగుదురు. 

యోబు 21:14 => వారు నీ మారగ్ములనుగూరిచ్న జాఞ్నము మాకకక్రలేదు నీవు మముమ్ను 

విడిచిపొమమ్ని దేవునితో చెపుప్దురు. 

నిరగ్మకాండము 15:20 => మరియు అహరోను సహోదరియు పర్వకి త్ర్యునగు మిరాయ్ము తంబురను 

చేతపటుట్కొనెను. సతరీలందరు తంబురలతోను నాటయ్ములతోను ఆమె వెంబడి వెళల్గా 

ఆదికాండము 4:21 => అతని సహోదరుని పేరు యూబాలు. ఇతడు సితారాను సానికను వాడుక 

చేయువారికందరికిని మూలపురుషుడు. 

2 సమూయేలు 19:3 => నాటి విజయము జనులకందరికి దుఃఖమునకు కారణమాయెను. 

2 సమూయేలు 19:41 => ఇటుల్ండగా ఇశార్యేలు వారందరును రాజునొదద్కు వచిచ్ మా 

సహోదరులగు యూదావారు ఎందుకు నినున్ దొంగిలించుకొని నీ యింటివారిని నీవారిని యొరాద్ను 

ఇవతలకు తోడుకొని వచిచ్రని యడుగగా 

యోబు 17:6 => ఆయన ననున్ జనులలో సామెతకాసప్దముగా చేసియునాన్డు నలుగురు నా 

ముఖముమీద ఉమిమ్వేయుదురు. 

యోబు 21:12 => తంబుర సవ్రమండలములను పటుట్కొని వాయించుదురు సానికనాదము విని 

సంతోషించుదురు. 

యెషయా 5:12 => వారు సితారా సవ్రమండల తంబుర సనాన్యిలను వాయించుచు దార్కాష్రసము 

తార్గుచు విందు చేయుదురుగాని యెహోవా పని యోచింపరు ఆయన హసత్కృతయ్ములను లక్షయ్పెటట్రు. 
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యెషయా 30:32 => యెహోవా అషూష్రుమీద పడవేయు నియామక దండమువలని పర్తి దెబబ్ 

తంబుర సితారాల నాదముతో పడును ఆయన తన బాహువును వానిమీద ఆడించుచు యుదధ్ము 

చేయును.  

ఆమోసు 6:5 => సవ్రమండలముతో కలిసి పిచిచ్పాటలు పాడుచు, దావీదువలెనే వాయించు 

వాదయ్ములను కలిప్ంచుకొందురు. 

వచనము 28 

అయితే నీవు నా కుమారులను నా కుమారెత్లను ననున్ ముదుద్పెటుట్కొన నియయ్క పిచిచ్పటిట్ యిటుల్ 

చేసితివి. 

ఆదికాండము 31:55 => తెలల్వారినపుప్డు లాబాను లేచి తన కుమారులను తన కుమారెత్లను 

ముదుద్పెటుట్కొని వారిని దీవించి బయలుదేరి తన ఊరికి వెళి ల్ పోయెను. 

ఆదికాండము 29:13 => లాబాను తన సహోదరి కుమారుడైన యాకోబు సమాచారము వినినపుప్డు 

అతనిని ఎదురొక్నుటకు పరుగెతిత్కొని వచిచ్ అతని కౌగలించి ముదుద్పెటుట్కొని తన యింటికి తోడుకొని 

పోయెను. అతడు ఈ సంగతులనిన్యు లాబానుతో చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 4:27 => మరియు యెహోవా మోషేను ఎదురొక్నుటకు అరణయ్ములోనికి వెళుల్మని 

అహరోనుతో చెపప్గా అతడు వెళి ల్ దేవుని పరవ్తమందు అతని కలిసికొని అతని ముదుద్పెటుట్కొనెను. 

రూతు 1:9 => మీలో ఒకొక్కక్తె పెండిల్ చేసికొని తన యింట నెమమ్ది నొందునటుల్ యెహోవా 

దయచేయును గాక అని వారితో చెపిప్ వారిని ముదుద్ పెటుట్కొనెను. 

రూతు 1:14 => వారు ఎలుగెతిత్ యేడవ్గా ఓరాప్ తన అతత్ను ముదుద్ పెటుట్కొనెను, రూతు ఆమెను 

హతుత్కొనెను. ఇటుల్ండగా 

1 రాజులు 19:20 => అతడు ఎడల్ను విడిచి ఏలీయావెంట పరుగెతిత్ నేను పోయి నా తలిదండుర్లను 

ముదుద్పెటుట్కొని తిరిగివచిచ్ నినున్ వెంబడించెదనని చెపిప్ అతనిని సెలవడుగగా అతడు పోయి రముమ్, 

నావలన నీకు నిరబ్ంధము లేదని చెపెప్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:37 => అపుప్డు వారందరు చాల ఏడిచ్రి. మీరు ఇకమీదట నా ముఖము 

చూడరని అతడు చెపిప్న మాటకు విశేషముగా దుఃఖించుచు 

ఆదికాండము 31:3 => అపుప్డు యెహోవా నీ పితరుల దేశమునకు నీ బంధువులయొదద్కు తిరిగి 

వెళుల్ము; నేను నీకు తోడైయుండెదనని యాకోబుతో చెపప్గా 

ఆదికాండము 31:13 => నీవెకక్డ సత్ంభముమీద నూనె పోసితివో, యెకక్డ నాకు మొర్కుక్బడి 

చేసితివో ఆ బేతేలు దేవుడను నేనే. ఇపుప్డు నీవు లేచి యీ దేశములోనుండి బయలుదేరి నీవు పుటిట్న 

దేశమునకు తిరిగి వెళుల్మని నాతో చెపెప్ననెను. 

ఆదికాండము 31:24 => ఆ రాతిర్ సవ్పన్మందు దేవుడు సిరియావాడైన లాబాను నొదద్కు వచిచ్ నీవు 

యాకోబుతో మంచి గాని చెడ డ్ గాని పలుకకుము జాగర్తత్ సుమీ అని అతనితో చెపెప్ను.  

1 సమూయేలు 13:13 => అందుకు సమూయేలు ఇటల్నెను నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచిచ్న ఆజఞ్ను 

గైకొనక నీవు అవివేకపు పని చేసితివి; నీ రాజయ్మును ఇశార్యేలీయులమీద సదాకాలము 

సిథ్రపరచుటకు యెహోవా తలచియుండెను; అయితే నీ రాజయ్ము నిలువదు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 16:9 => తనయెడల యథారథ్హృదయము గలవారిని బలపరచుటకై 

యెహోవా కనుదృషిట్ లోకమందంతట సంచారము చేయుచునన్ది; యీ విషయమందు నీవు మతితపిప్ 

పర్వరిత్ంచితివి గనుక ఇది మొదలుకొని నీకు యుదధ్ములే కలుగును. 

1 కొరిందీయులకు 2:14 => పర్కృతి సంబంధియైన మనుషుయ్డు దేవుని ఆతమ్ విషయములను 

అంగీకరింపడు, అవి అతనికి వెఱిఱ్తనముగా ఉనన్వి, అవి ఆతామ్నుభవముచేతనే వివేచింపదగును 

గనుక అతడు వాటిని గర్హింపజాలడు. 

నిరగ్మకాండము 18:7 => మోషే తన మామను ఎదురొక్న పోయి వందనము చేసి అతని ముదుద్ 

పెటుట్కొనెను. వారు ఒకరి కేష్మము ఒకరు తెలిసికొని గుడారములోనికి వచిచ్రి. 

వచనము 29 

మీకు హాని చేయుటకు నాచేతనవును; అయితే పోయిన రాతిర్ మీ తండిర్యొకక్ దేవుడు నీవు 

యాకోబుతో మంచి గాని చెడ డ్ గాని పలుకకుము జాగర్తత్ సుమీ అని నాతో చెపెప్ను. 
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కీరత్నలు 52:1 => శూరుడా, చేసిన కీడునుబటిట్ నీ వెందుకు అతిశయపడుచునాన్వు? దేవుని కృప 

నితయ్ముండును. 

యోహాను 19:10 => గనుక పిలాతు నాతో మాటలాడవా? నినున్ విడుదల చేయుటకు నాకు 

అధికారము కలదనియు, నినున్ సిలువ వేయుటకు నాకు అధికారము కలదనియు నీవెరుగవా? అని 

ఆయనతో అనెను. 

యోహాను 19:11 => అందుకు యేసు పైనుండి నీకు ఇయయ్బడియుంటేనే తపప్ నామీద నీకు ఏ 

అధికారమును ఉండదు; అందుచేత ననున్ నీకు అపప్గించిన వానికి ఎకుక్వ పాపము కలదనెను. 

ఆదికాండము 31:42 => నా తండిర్ దేవుడు, అబార్హాము దేవుడు, ఇసాస్కు భయపడిన దేవుడు నాకు 

తోడైయుండనియెడల నిశచ్యముగా నీవు ననున్ వటిట్చేతులతోనే పంపివేసి యుందువు. దేవుడు నా 

పర్యాసమును నాచేతుల కషట్మును చూచి, పోయిన రాతిర్ నినున్ గదిద్ంచెనని లాబానుతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 31:53 => అబార్హాము దేవుడు నాహోరు దేవుడు వారి తండిర్ దేవుడు మనమధయ్ 

నాయ్యము తీరుచ్నని చెపెప్ను. అపుప్డు యాకోబు తన తండిర్యైన ఇసాస్కు భయపడిన దేవుని తోడని 

పర్మాణము చేసెను 

ఆదికాండము 28:13 => మరియు యెహోవా దానికి పైగా నిలిచి నేను నీ తండిర్యైన అబార్హాము 

దేవుడను ఇసాస్కు దేవుడైన యెహోవాను; నీవు పండుకొనియునన్ యీ భూమిని నీకును నీ 

సంతానమునకును ఇచెచ్దను.  

యెహోషువ 24:2 => యెహోషువ జనులందరితో ఇటల్నెను ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా 

చెపుప్నదేమనగా ఆదికాలమునుండి మీ పితరులు, అనగా అబార్హాముకును నాహోరుకును తండిర్యైన 

తెరహు కుటుంబికులు నది (యూఫర్టీసు) అదద్రిని నివసించి యితర దేవతలను పూజించిరి. 

యెహోషువ 24:3 => అయితే నేను నది అదద్రినుండి మీ పితరుడైన అబార్హామును తోడుకొని వచిచ్ 

కనాను దేశమందంతట సంచరింపజేసి, అతనికి సంతానమును విసత్రింపజేసి, అతనికి ఇసాస్కును 

ఇచిచ్తిని. 

2 రాజులు 19:10 => యూదా రాజగు హిజిక్యాతో ఈలాగు చెపుప్డి యెరూషలేము అషూష్రు రాజు 

చేతికి అపప్గింపబడదని చెపిప్ నీవు నముమ్కొనియునన్ నీ దేవునిచేత మోసపోకుము. 
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దానియేలు 2:47 => మరియు రాజు ఈ మరమ్మును బయలుపరచుటకు నీవు సమరుథ్డవైతివే; నీ 

దేవుడు దేవతలకు దేవుడును రాజులకు పర్భువును మరమ్ములు బయలుపరచువాడునై యునాన్డని 

దానియేలునకు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

దానియేలు 3:28 => నెబుకదెన్జరు షదర్కు, మేషాకు, అబేదెన్గోయను వీరి దేవుడు పూజారుహ్డు; 

ఆయన తన దూతనంపి తనాన్శర్యించిన దాసులను రకిష్ంచెను. వారు తమ దేవునికి గాక మరి ఏ 

దేవునికి నమసక్రింపకయు, ఏ దేవుని సేవింపకయు ఉందుమని తమ దేహములను అపప్గించి 

రాజుయొకక్ ఆజఞ్ను వయ్రథ్పరచిరి. 

దానియేలు 6:20 => అతడు గుహ దగగ్రకు రాగానే, దుఃఖ సవ్రముతో దానియేలును పిలిచి జీవము 

గల దేవుని సేవకుడవైన దానియేలూ, నితయ్ము నీవు సేవించుచునన్ నీ దేవుడు నినున్ రకిష్ంపగలిగెనా? 

అని యతనిని అడిగెను. 

దానియేలు 6:26 => నా సముఖమున నియమించినదేమనగా నా రాజయ్ములోని సకల పర్భుతవ్ముల 

యందుండు నివాసులు దానియేలు యొకక్ దేవునికి భయపడుచు ఆయన సముఖమున 

వణకుచుండవలెను. ఆయనే జీవముగల దేవుడు, ఆయనే యుగయుగములుండువాడు, ఆయన 

రాజయ్ము నాశనము కానేరదు, ఆయన ఆధిపతయ్ము తుదమటుట్నకుండును. 

ఆదికాండము 31:24 => ఆ రాతిర్ సవ్పన్మందు దేవుడు సిరియావాడైన లాబాను నొదద్కు వచిచ్ నీవు 

యాకోబుతో మంచి గాని చెడ డ్ గాని పలుకకుము జాగర్తత్ సుమీ అని అతనితో చెపెప్ను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:38 => కాబటిట్ నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా ఈ మనుషుయ్లజోలికి పోక 

వారిని విడిచిపెటుట్డి. ఈ ఆలోచనయైనను ఈ కారయ్మైనను మనుషుయ్లవలన కలిగినదాయెనా అది 

వయ్రథ్మగును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:39 => దేవునివలన కలిగినదాయెనా మీరు వారిని వయ్రథ్పరచలేరు; 

మీరొకవేళ దేవునితో పోరాడువారవుదురు సుమీ. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:5 => పర్భువా, నీవెవడవని అతడడుగగా ఆయన నేను నీవు 

హింసించుచునన్ యేసును; 
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ఆదికాండము 24:50 => లాబానును బెతూయేలును ఇది యెహోవావలన కలిగిన కారయ్ము; మేమైతే 

అవునని గాని కాదని గాని చెపప్జాలము; 

ఆదికాండము 31:7 => మీ తండిర్ ననున్ మోసపుచిచ్ పదిమారుల్ నా జీతము మారెచ్ను; అయినను 

దేవుడు అతని నాకు హాని చేయనియయ్లేదు. 

ఆదికాండము 32:9 => అపుప్డు యాకోబు నా తండిర్యైన అబార్హాము దేవా, నా తండిర్యైన 

ఇసాస్కు దేవా, నీ దేశమునకు నీ బంధువులయొదద్కు తిరిగి వెళుల్ము, నీకు మేలు చేసెదనని నాతో 

చెపిప్న యెహోవా, 

2 సమూయేలు 13:22 => అబా ష్లోము తన అనన్యగు అమోన్నుతో మంచిచెడ డ్లేమియు 

మాటలాడక ఊరకుండెను గాని, తన సహోదరియగు తామారును బలవంతము చేసినందుకై 

అతనిమీద పగయుంచెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:21 => నేను అభిషేకించినవారిని ముటట్వలదనియు నా పర్వకత్లకు కీడు 

చేయవదద్నియు సెలవిచిచ్ 

సామెతలు 3:27 => మేలుచేయుట నీచేతనైనపుప్డు దాని పొందదగినవారికి చేయకుండ 

వెనుకతియయ్కుము. 

మీకా 2:1 => మంచములమీద పరుండి మోసపు కిర్యలు యోచించుచు దుషాక్రయ్ములు 

చేయువారికి శర్మ; ఆలాగు చేయుట వారి సావ్ధీనములో నునన్ది గనుక వారు పొర్దుద్ పొడవగానే 

చేయుదురు. 

మతత్యి 27:19 => అతడు నాయ్యపీఠముమీద కూరుచ్ండియునన్పుప్డు అతని భారయ్ నీవు ఆ 

నీతిమంతుని జోలికి పోవదుద్; ఈ పొర్దుద్ ఆయననుగూరిచ్ నేను కలలో మికిక్లి బాధపడితినని 

అతనియొదద్కు వరత్మానము పంపెను 

వచనము 30 

నీ తండిర్ యింటిమీద బహు వాంఛగల వాడవై వెళల్గోరినయెడల వెళుల్ము, నా దేవతల నేల 

దొంగిలితివనగా 
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ఆదికాండము 31:19 => లాబాను తన గొఱ ఱ్ల బొచుచ్ కతిత్రించుటకు వెళి ల్యుండగా రాహేలు తన 

తండిర్ యింటనునన్ గృహ దేవతలను దొంగిలెను. 

నిరగ్మకాండము 12:12 => ఆ రాతిర్ నేను ఐగుపుత్ దేశమందు సంచరించి, ఐగుపుత్ దేశమందలి 

మనుషుయ్లలోనేగాని జంతువులలోనేగాని తొలి సంతతి యంతయు హతముచేసి, ఐగుపుత్ 

దేవతలకందరికిని తీరుప్ తీరెచ్దను; నేను యెహోవాను. 

సంఖాయ్కాండము 33:4 => అపుప్డు ఐగుపీత్యుల దేవతలకు యెహోవా తీరుప్ తీరెచ్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 6:31 => యోవాషు తనకు ఎదురుగా నిలిచిన వారందరితో మీరు బయలు 

పక్షముగా వాదింతురా? మీరు వాని రకిష్ంచుదురా? వానిపక్షముగా వాదించువాడు ఈ పొర్దుద్ననే 

చావవలెను; ఎవడో వాని బలిపీఠమును విరుగగొటెట్ను గనుక, వాడు దేవతయైనందున తన పక్షమున 

తానే వాదించవచుచ్ను.  

నాయ్యాధిపతులు 18:24 => అందుకతడు నేను చేయించిన నా దేవతలను నేను పర్తిషిఠ్ంచిన 

యాజకుని మీరు పటుట్కొని పోవుచునాన్రే, యిక నాయొదద్ ఏమియునన్ది? నీకేమి కావలెననుచునాన్రే, 

అదేమనన్మాట అనగా 

1 సమూయేలు 5:2 => దాగోను గుడిలో దాగోను ఎదుట దాని నుంచిరి. 

1 సమూయేలు 5:3 => అయితే మరునాడు అషోడ్దువారు పార్తఃకాలమందు లేవగా, ఇదిగో దాగోను 

యెహోవా మందసము ఎదుట నేలను బోరల్బడియుండెను కనుక వారు దాగోనును లేవనెతిత్ వాని 

సాథ్నమందు మరల ఉంచిరి. 

1 సమూయేలు 5:4 => ఆ మరునాడు వారు ఉదయముననే లేవగా దాగోను యెహోవా మందసము 

ఎదుట నేలను బోరల్బడి యుండెను. దాగోను యొకక్ తలయు రెండు అరచేతులును తెగవేయబడి గడప 

దగగ్ర పడియుండెను, వాని మొండెము మాతర్ము వానికి మిగిలియుండెను. 

1 సమూయేలు 5:5 => కాబటిట్ దాగోను యాజకులేమి దాగోను గుడికి వచుచ్ వారేమి నేటివరకు 

ఎవరును అషోడ్దులో దాగోనుయొకక్ గుడిగడపను తొర్కుక్టలేదు. 

1 సమూయేలు 5:6 => యెహోవా హసత్ము అషోడ్దు వారిమీద భారముగా ఉండెను. అషోడ్దు వారిని 

దాని సరిహదుద్లలో నునన్వారిని ఆయన గడ డ్ల రోగముతో మొతిత్ వారిని హతము చేయగా 
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2 సమూయేలు 5:21 => ఫిలిషీత్యులు తమ బొమమ్లను అచచ్ట విడిచిపెటిట్ పారిపోగా దావీదును 

అతనివారును వాటిని పటుట్కొనిరి. 

యెషయా 37:19 => వారి దేవతలను అగిన్లో వేసినది నిజమే. ఆ రాజయ్ముల దేవతలు నిజమైన 

దేవుడు కాక మనుషుయ్లచేత చేయబడిన కఱ ఱ్లు రాళుల్ గాని దేవతలు కావు గనుక వారు వారిని 

నిరూమ్లముచేసిరి. 

యెషయా 46:1 => బేలు కూలుచునన్ది నెబో కుర్ంగుచునన్ది వాటి పర్తిమలు జంతువులమీదను 

పశువులమీదను మోయబడుచునన్వి 

యెషయా 46:2 => మీ మోతలు సొమమ్సిలుల్ పశువులకు భారముగా నునన్వి అవి కుర్ంగుచు 

కూలుచునుండి ఆ బరువులను విడిపించుకొనలేక తామే చెరలోనికి పోయియునన్వి.  

యిరిమ్యా 10:11 => మీరు వారితో ఈలాగు చెపప్వలెను ఆకాశమును భూమిని సృషిట్ంపని యీ 

దేవతలు భూమిమీద నుండకుండను ఆకాశముకిర్ంద ఉండకుండను నశించును. 

యిరిమ్యా 43:12 => ఐగుపుత్ దేవతల గుళల్లో నేను అగిన్ రాజబెటుట్చునాన్ను, వాటిని నెబుకదెర్జరు 

కాలిచ్వేయును, ఆ దేవతలను చెరగొనిపోవును, గొఱ ఱ్లకాపరి తన వసత్రమును చుటుట్కొనునటుల్ అతడు 

ఐగుపుత్ దేశమును తనకు చుటుట్కొని నిరాటంకముగా అకక్డనుండి సాగిపోవును. 

ఆదికాండము 31:32 => ఎవరియొదద్ నీ దేవతలు కనబడునో వారు బర్దుకకూడదు. నీవు 

నాయొదద్నునన్ వాటిని మన బంధువుల యెదుట వెదకి నీ దానిని తీసికొనుమని లాబానుతో చెపెప్ను. 

రాహేలు వాటిని దొంగిలెనని యాకోబునకు తెలియలేదు.  

సంఖాయ్కాండము 10:30 => అందుకతడు నేను రాను, నా దేశమునకును నా వంశసుథ్లయొదద్కును 

వెళుల్దుననెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:20 => నీ దేవుడైన యెహోవా తాను నీకిచిచ్న మాటచొపుప్న నీ 

సరిహదుద్లను విశాలపరచిన తరువాత నిశచ్యముగా మాంసము తినగోరి మాంసము 

తినెదననుకొందువు. అపుప్డు నీకిషట్మైన మాంసము తినవచుచ్ను. 
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యెహోషువ 24:2 => యెహోషువ జనులందరితో ఇటల్నెను ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా 

చెపుప్నదేమనగా ఆదికాలమునుండి మీ పితరులు, అనగా అబార్హాముకును నాహోరుకును తండిర్యైన 

తెరహు కుటుంబికులు నది (యూఫర్టీసు) అదద్రిని నివసించి యితర దేవతలను పూజించిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 17:5 => మీకా అను ఆ మనుషుయ్నికి దేవమందిరమొకటి యుండెను. మరియు 

అతడు ఏఫోదును గృహదేవతలను చేయించి తన కుమారులలో ఒకని పర్తిషిఠ్ంపగా ఇతడు అతనికి 

యాజకుడాయెను. 

2 సమూయేలు 13:39 => రాజైన దావీదు అమోన్ను మరణమాయెననుకొని అతనినిగూరిచ్ 

యోదారుప్ నొందినవాడై అబా ష్లోమును పటుట్కొనవలెననన్ ఆలోచన మానెను. 

యెషయా 44:13 => వడల్వాడు నూలు వేసి చీరణ్ముతో గీత గీచి చితిర్కలతో దాని చకక్చేయును 

కరాక్టకములతో గురుతుపెటిట్ దాని రూపించును మందిరములో దాని సాథ్పింపవలెనని 

నరరూపముగల దానిగాను నరసౌందరయ్ము గలదానిగాను చేయును.  

యెహెజేక్లు 21:21 => బాటలు చీలుచోట రెండు మారగ్ములు చీలు సథ్లమున శకునము 

తెలిసికొనుటకు బబులోను రాజు నిలుచుచునాన్డు; అతడు బాణములను ఇటు అటు ఆడించుచు, 

విగర్హములచేత విచారణ చేయుచు, కారయ్మునుబటిట్ శకునము చూచుచునాన్డు.  

దానియేలు 11:8 => మరియు అతడు వారి దేవతలను సొముమ్లను విలువగల వారి వెండి బంగారు 

వసుత్వులను సహా చెరపటిట్ ఐగుపుత్నకు తీసికొనిపోవును. అతడైతే కొనిన్ సంవతస్రములు ఉతత్ర దేశపు 

రాజు పర్భుతవ్ము కంటె ఎకుక్వ పర్భుతవ్ము చేయును. 

రోమీయులకు 1:11 => మీరు సిథ్రపడవలెనని, అనగా మీకును నాకును కలిగియునన్ 

విశావ్సముచేత, అనగా మనము ఒకరి విశావ్సముచేత ఒకరము ఆదరణపొందవలెనని 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:17 => సహోదరులారా, మేము శరీరమునుబటిట్ కొదిద్ కాలము మిముమ్ను 

ఎడబాసియునన్ను, మనసుస్నుబటిట్ మీదగగ్ర ఉండి, మిగుల అపేక్షతో మీ ముఖము చూడవలెనని మరి 

యెకుక్వగా పర్యతన్ము చేసితివిు. 

వచనము 31 
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యాకోబు నీవు బలవంతముగా నాయొదద్నుండి నీ కుమారెత్లను తీసికొందువేమో అనుకొని 

భయపడితిని 

ఆదికాండము 31:26 => అపుప్డు లాబాను యాకోబుతో నీవేమి చేసితివి? ననున్ మోసపుచిచ్, కతిత్తో 

చెరపటట్బడిన వారినివలె నా కుమారెత్లను కొనిపోవనేల? 

ఆదికాండము 31:27 => నీవు నాకు చెపప్క రహసయ్ముగా పారిపోయి ననున్ మోసపుచిచ్తివేల? 

సంభర్మముతోను పాటలతోను మదె ద్లతోను సితారాలతోను నినున్ సాగనంపుదునే. 

ఆదికాండము 20:11 => అబార్హాము ఈ సథ్లమందు దేవుని భయము ఏమాతర్మును లేదు గనుక 

నా భారయ్ నిమితత్ము ననున్ చంపుదురనుకొని చేసితిని. 

సామెతలు 29:25 => భయపడుటవలన మనుషుయ్లకు ఉరి వచుచ్ను యెహోవాయందు నమిమ్క 

యుంచువాడు సురకిష్తముగా నుండును. 

ఆదికాండము 30:26 => నా భారయ్లను నా పిలల్లను నా కపప్గించుము; అపుప్డు నేను వెళె ల్దను; 

వారి కోసము నీకు కొలువుచేసితిని; నేను నీకు కొలువు చేసిన విధమును నీ వెరుగుదువుగదా అని 

చెపెప్ను. 

వచనము 32 

ఎవరియొదద్ నీ దేవతలు కనబడునో వారు బర్దుకకూడదు. నీవు నాయొదద్నునన్ వాటిని మన బంధువుల 

యెదుట వెదకి నీ దానిని తీసికొనుమని లాబానుతో చెపెప్ను. రాహేలు వాటిని దొంగిలెనని 

యాకోబునకు తెలియలేదు.  

ఆదికాండము 31:19 => లాబాను తన గొఱ ఱ్ల బొచుచ్ కతిత్రించుటకు వెళి ల్యుండగా రాహేలు తన 

తండిర్ యింటనునన్ గృహ దేవతలను దొంగిలెను. 

ఆదికాండము 31:30 => నీ తండిర్ యింటిమీద బహు వాంఛగల వాడవై వెళల్గోరినయెడల వెళుల్ము, 

నా దేవతల నేల దొంగిలితివనగా 
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ఆదికాండము 44:9 => నీ దాసులలో ఎవరియొదద్ అది దొరుకునో వాడు చచుచ్ను గాక; మరియు 

మేము మా పర్భువునకు దాసులముగా నుందుమని అతనితో అనిరి. 

ఆదికాండము 44:10 => అందుకతడు మంచిది, మీరు చెపిప్నటే ట్ కానీయుడి; ఎవరియొదద్ అది 

దొరుకునో అతడే నాకు దాసుడగును, అయితే మీరు నిరోద్షులగుదురని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 44:11 => అపుప్డు వారు తవ్రపడి పర్తివాడు తన గోనెను కిర్ందికి దించి దానిని 

విపెప్ను. 

ఆదికాండము 44:12 => అతడు పెదద్వాడు మొదలుకొని చినన్ వానివరకు వారిని సోదా చూడగా ఆ 

గినెన్ బెనాయ్మీను గోనెలో దొరికెను. 

ఆదికాండము 31:23 => అతడు తన బంధువులను వెంటబెటుట్కొని, యేడు దినముల పర్యాణమంత 

దూరము అతని తరుముకొని పోయి, గిలాదు కొండమీద అతని కలిసికొనెను. 

ఆదికాండము 13:8 => కాబటిట్ అబార్ము మనము బంధువులము గనుక నాకు నీకును, నా పశువుల 

కాపరులకు నీ పశువుల కాపరులకును కలహముండకూడదు. 

ఆదికాండము 19:7 => అనన్లారా, ఇంత పాతకము కటుట్కొనకుడి; 

ఆదికాండము 30:33 => ఇకమీదట నాకు రావలసిన జీతమునుగూరిచ్ నీవు చూడ వచిచ్నపుప్డు నా 

నాయ్యపర్వరత్నయే నాకు సాక్షయ్మగును; మేకలలో పొడలైనను మచచ్లైనను లేనివనిన్యు, 

గొఱ ఱ్పిలల్లలో నలుపు లేనివనిన్యు నాయొదద్నునన్యెడల నేను దొంగిలితినని చెపప్వచుచ్ననెను. 

1 సమూయేలు 12:3 => ఇదిగో నేనునాన్ను, నేనెవని యెదుద్నైన తీసికొంటినా? ఎవని గారద్భమునైన 

పటుట్కొంటినా? ఎవనికైన అనాయ్యము చేసితినా? ఎవనినైన బాధపెటిట్తినా? నాయ్యము నాకు 

అగపడకుండ ఎవనియొదద్నైన లంచము పుచుచ్కొంటినా? ఆలాగు చేసినయెడల యెహోవా సనిన్ధిని 

ఆయన అభిషేకము చేయించినవాని యెదుటను వాడు నా మీద సాక్షయ్ము పలుకవలెను, అపుప్డు నేను 

మీ యెదుట దానిని మరల నితుత్ననెను. 

1 సమూయేలు 12:4 => నీవు మాకు ఏ అనాయ్యమైనను ఏ బాధనైనను చేయలేదు; ఏ మనుషుయ్ని 

యొదద్గాని నీవు దేనినైనను తీసికొనలేదని వారు చెపప్గా 
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1 సమూయేలు 12:5 => అతడు అటిట్ది నాయొదద్ ఏదియు మీకు దొరకదని యెహోవాయును ఆయన 

అభిషేకము చేయించినవాడును ఈ దినమున మీ మీద సాకుష్లైయునాన్రు అని చెపిప్నపుప్డు సాకుష్లే 

అని వారు పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి. 

2 కొరిందీయులకు 8:20 => మరియు మేమింత విసాత్రమైన ధరమ్ము విషయమై పరిచారకులమై 

యునాన్ము గనుక దానినిగూరిచ్ మామీద ఎవడును తపుప్ మోపకుండ మేము జాగర్తత్గా చూచుకొనుచు 

అతనిని పంపుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 8:21 => ఏలయనగా పర్భువు దృషిట్యందు మాతర్మే గాక మనుషుయ్ల 

దృషిట్యందును యోగయ్మైన వాటినిగూరిచ్ శర్దధ్గా ఆలోచించుకొనుచునాన్ము.  

2 కొరిందీయులకు 12:17 => నేను మీయొదద్కు పంపినవారిలో ఎవనివలననైనను మిముమ్ను 

మోసపుచిచ్ ఆరిజ్ంచుకొంటినా? 

2 కొరిందీయులకు 12:18 => మీయొదద్కు వెళుల్టకు తీతును హెచచ్రించి అతనితోకూడ ఒక 

సహోదరుని పంపితిని. తీతు మిముమ్ను మోసపుచిచ్ యేమైన ఆరిజ్ంచుకొనెనా? మేమొకక్ ఆతమ్వలననే 

ఒకక్ అడుగుజాడలయందే నడుచుకొనలేదా?  

2 కొరిందీయులకు 12:19 => మేమింతవరకు మా విషయమై మీకు సమాధానము 

చెపుప్కొనుచునాన్మని మీకు తోచునేమో. దేవుని యెదుటనే కీర్సుత్నందు మాటలాడుచునాన్ము; 

పిర్యులారా, మీ కేష్మాభివృదిధ్కొరకు ఇవనిన్యు చెపుప్చునాన్ము. 

1 సమూయేలు 14:24 => నేను నా శతుర్వులమీద పగ తీరుచ్కొనక మునుపు, సాయంతర్ము 

కాకమునుపు భోజనము చేయువాడు శపింపబడును అని సౌలు జనులచేత పర్మాణము చేయించెను, 

అందువలన జనులు ఏమియు తినకుండిరి. 

1 సమూయేలు 14:25 => జనులందరు ఒక అడవిలోనికి రాగా అకక్డ నేలమీద తేనె కనబడెను. 

1 సమూయేలు 14:26 => జనులు ఆ అడవిని జొరగా తేనె కాలువ కటిట్యుండెను గాని జనులు 

తాము చేసిన పర్మాణమునకు భయపడి ఒకడును చెయియ్ నోటపెటట్లేదు. 
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1 సమూయేలు 14:27 => అయితే యోనాతాను తన తండిర్ జనులచేత చేయించిన పర్మాణము 

వినలేదు. గనుక తన చేతికఱ ఱ్ చాపి దాని కొనను తేనె పటుట్లో ముంచి తన చెయియ్ నోటిలో పెటుట్కొనగా 

అతని కనున్లు పర్కాశించెను. 

1 సమూయేలు 14:28 => జనులలో ఒకడు నీ తండిర్ జనులచేత పర్మాణము చేయించి ఈ దినమున 

ఆహారము పుచుచ్కొనువాడు శపింపబడునని ఖండితముగా ఆజాఞ్పించియునాన్డు; అందుచేతనే జనులు 

బహు బడలియునాన్రని చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 14:29 => అందుకు యోనాతాను అందుచేత నా తండిర్ జనులను కషట్పెటిట్న 

వాడాయెను; నేను ఈ తేనె కొంచెము పుచుచ్కొనన్ మాతర్మున నా కనున్లు ఎంత పర్కాశించుచునన్వో 

చూడుడి 

ఆదికాండము 31:37 => నీవు నా సమసత్ సామగిర్ తడివి చూచిన తరువాత నీ యింటి 

వసుత్వులనిన్టిలో ఏది దొరికెను? నావారి యెదుటను నీవారి యెదుటను అది యిటుల్ తెచిచ్పెటుట్ము; 

వారు మన ఉభయుల మధయ్ తీరుప్ తీరుచ్దురు. 

ఆదికాండము 31:46 => మరియు యాకోబు రాళుల్ కూరుచ్డని తన బంధువులతో చెపెప్ను. వారు 

రాళుల్ తెచిచ్ కుపప్వేసిరి; అకక్డ వారు ఆ కుపప్యొదద్ భోజనము చేసిరి. 

యెహోషువ 24:2 => యెహోషువ జనులందరితో ఇటల్నెను ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా 

చెపుప్నదేమనగా ఆదికాలమునుండి మీ పితరులు, అనగా అబార్హాముకును నాహోరుకును తండిర్యైన 

తెరహు కుటుంబికులు నది (యూఫర్టీసు) అదద్రిని నివసించి యితర దేవతలను పూజించిరి. 

యెషయా 44:13 => వడల్వాడు నూలు వేసి చీరణ్ముతో గీత గీచి చితిర్కలతో దాని చకక్చేయును 

కరాక్టకములతో గురుతుపెటిట్ దాని రూపించును మందిరములో దాని సాథ్పింపవలెనని 

నరరూపముగల దానిగాను నరసౌందరయ్ము గలదానిగాను చేయును.  

వచనము 33 
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లాబాను యాకోబు గుడారములోనికి లేయా గుడారములోనికి ఇదద్రి దాసీల గుడారములలోనికి వెళె ల్ను 

గాని అతని కేమియు దొరకలేదు. తరువాత అతడు లేయా గుడారములో నుండి బయలుదేరి రాహేలు 

గుడారములోనికి వెళె ల్ను. 

ఆదికాండము 24:28 => అంతట ఆ చినన్ది పరుగెతిత్కొనిపోయి యీ మాటలు తన తలిల్ 

యింటివారికి తెలిపెను. 

ఆదికాండము 24:67 => ఇసాస్కు తలిల్యైన శారా గుడారములోనికి ఆమెను తీసికొనిపోయెను. అటుల్ 

అతడు రిబాక్ను పరిగర్హింపగా ఆమె అతనికి భారయ్ ఆయెను; అతడు ఆమెను పేర్మించెను. అపుప్డు 

ఇసాస్కు తన తలిల్ విషయమై దుఃఖనివారణ పొందెను. 

ఆదికాండము 18:9 => వారతనితో నీ భారయ్యైన శారా ఎకక్డనునన్దని అడుగగా అతడు అదిగో 

గుడారములో నునన్దని చెపెప్ను. 

వచనము 34 

రాహేలు ఆ విగర్హములను తీసికొని ఒంటె సామగిర్లో పెటిట్ వాటిమీద కూరుచ్ండెను. కాగా లాబాను 

ఆ గుడారమందంతటను తడవి చూచినపప్టికిని అవి దొరకలేదు. 

ఆదికాండము 31:17 => యాకోబు లేచి తన కుమారులను తన భారయ్లను ఒంటెలమీద నెకిక్ంచి 

ఆదికాండము 31:19 => లాబాను తన గొఱ ఱ్ల బొచుచ్ కతిత్రించుటకు వెళి ల్యుండగా రాహేలు తన 

తండిర్ యింటనునన్ గృహ దేవతలను దొంగిలెను. 

ఆదికాండము 24:61 => రిబాక్యు ఆమె పనికతెత్లును లేచి ఒంటెలనెకిక్ ఆ మనుషుయ్ని 

వెంబడివెళి ల్రి. అటుల్ ఆ సేవకుడు రిబాక్ను తోడుకొనిపోయెను.  

ఆదికాండము 35:2 => యాకోబు తన యింటివారితోను తనయొదద్ నునన్ వారందరితోను 

మీయొదద్నునన్ అనయ్దేవతలను పారవేసి మిముమ్ను మీరు శుచిపరచుకొని మీ వసత్రములను 

మారుచ్కొనుడి. 

లేవీయకాండము 15:9 => సార్వము గలవాడు కూరుచ్ండు పర్తి పలల్ము అపవితర్ము. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 27:15 => మలిచిన విగర్హమునేగాని పోతవిగర్హమునేగాని చేసి చాటున 

నుంచువాడు శాపగర్సుత్డని యెలుగెతిత్ ఇశార్యేలీయులందరితోను చెపప్గా ఆమేన  అనవలెను. 

వచనము 35 

ఆమె తన తండిర్తో తమయదుట నేను లేవలేనందున తాము కోపపడకూడదు; నేను కడగానునాన్నని 

చెపెప్ను. అతడెంత వెదకినను ఆ విగర్హములు దొరకలేదు. 

ఆదికాండము 18:12 => శారా నేను బలము ఉడిగిన దాననైన తరువాత నాకు సుఖము కలుగునా? 

నా యజమానుడును వృదుధ్డైయునాన్డు గదా అని తనలో నవువ్కొనెను. 

నిరగ్మకాండము 20:12 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీకనుగర్హించు దేశములో నీవు 

దీరాఘ్యుషమ్ంతుడవగునటుల్ నీ తండిర్ని నీ తలిల్ని సనామ్నించుము. 

లేవీయకాండము 19:3 => మీలో పర్తివాడు తన తలిల్కి తన తండిర్కి భయపడవలెను. నేను 

నియమించిన విశార్ంతిదినములను ఆచరింపవలెను; నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 

ఎఫెసీయులకు 6:1 => పిలల్లారా, పర్భువునందు మీ తలిదండుర్లకు విధేయులై యుండుడి; ఇది 

ధరమ్మే. 

1 పేతురు 2:18 => పనివారలారా, మంచివారును సాతివ్కులునైనవారికి మాతర్ము కాక 

ముషక్రులైన మీ యజమానులకును పూరణ్భయముతో లోబడియుండుడి. 

1 పేతురు 3:6 => ఆ పర్కారము శారా అబార్హామును యజమానుడని పిలుచుచు అతనికి 

లోబడియుండెను. మీరును యోగయ్ముగా నడుచుకొనుచు, ఏ భయమునకు బెదరక యునన్యెడల 

ఆమెకు పిలల్లగుదురు. 

లేవీయకాండము 19:32 => తల నెరసినవాని యెదుట లేచి ముసలివాని ముఖమును ఘనపరచి నీ 

దేవునికి భయపడవలెను; నేను యెహోవాను. 

1 రాజులు 2:19 => బతెష్బ రాజైన సొలొమోనునొదద్కు అదోనీయా పక్షమున చెపుప్టకు 

వచిచ్నపుప్డు, రాజు లేచి ఆమెకు ఎదురుగా వచిచ్ ఆమెకు నమసాక్రము చేసి సింహాసనము మీద 

ఆసీనుడై తన తలిల్కొరకు ఆసనము ఒకటి వేయింపగా, ఆమె అతని కుడిపారశ్వ్మున కూరుచ్ండెను. 
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ఆదికాండము 18:11 => అబార్హామును శారాయును బహుకాలము గడచిన వృదుధ్లై యుండిరి. సతరీ 

ధరమ్ము శారాకు నిలిచిపోయెను గనుక 

లేవీయకాండము 15:19 => సతరీ దేహమందుండు సార్వము రకత్సార్వమైనయెడల ఆమె యేడు 

దినములు కడగా ఉండవలెను. ఆమెను ముటుట్వారందరు సాయంకాలమువరకు అపవితుర్లగుదురు. 

ఆదికాండము 23:6 => మా శమ్శానభూములలో అతి శేర్షట్మైనదానియందు మృతిబొందిన నీ 

భారయ్ను పాతిపెటుట్ము; నీవు మృతిబొందిన నీ భారయ్ను పాతిపెటుట్నటుల్ మాలో తన శమ్శానభూమి 

ఇయయ్నొలల్నివాడు ఎవడును లేడని అబార్హాము కుతత్రమిచిచ్రి. 

దానియేలు 4:19 => అందుకు బెలెత్షాజరను దానియేలు ఒక గంటసేపు అతి విసమ్యమునొంది 

మనసుస్నందు కలవరపడగా, రాజు బెలెత్షాజరూ, యీ దరశ్నమువలన గాని దాని భావమువలన గాని 

నీవు కలవరపడకుము అనెను. అంతట బెలెత్షాజరు నా యేలినవాడా, యీ దరశ్నఫలము తమరిని 

దేవ్షించు వారికి కలుగునుగాక, దాని భావము తమరి శతుర్వులకు చెందునుగాక, 

వచనము 36 

యాకోబు కోపపడి లాబానుతో వాదించి అతనితో నీవిటుల్ మండిపడి ననున్ తరుమనేల? నేను చేసిన 

దోర్హమేమి? పాపమేమి? 

ఆదికాండము 30:2 => యాకోబు కోపము రాహేలుమీద రగులుకొనగా అతడు నేను నీకు 

గరభ్ఫలమును ఇయయ్కపోయిన దేవునికి పర్తిగా నునాన్నా అనెను. 

ఆదికాండము 34:7 => యాకోబు కుమారులు ఆ సంగతి విని పొలములోనుండి వచిచ్రి. అతడు 

యాకోబు కుమారెత్తో శయనించి ఇశార్యేలు జనములో అవమానకరమైన కారయ్ము చేసెను; అది 

చేయరాని పని గనుక ఆ మనుషుయ్లు సంతాపము పొందిరి, వారికి మిగుల కోపము వచెచ్ను. 

ఆదికాండము 49:7 => వారి కోపము వేండర్మైనది వారి ఉగర్తయు కఠినమైనది అవి శపింపబడును 

యాకోబులో వారిని విభజించెదను ఇశార్యేలులో వారిని చెదరగొటెట్దను.  
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సంఖాయ్కాండము 16:15 => అందుకు మోషే మికిక్లి కోపించి నీవు వారి నైవేదయ్మును 

లక్షయ్పెటట్కుము. ఒకక్ గాడిదనైనను వారియొదద్ నేను తీసికొనలేదు; వారిలో ఎవనికిని నేను హాని 

చేయలేదని యెహోవాయొదద్ మనవిచేసెను. 

2 రాజులు 5:11 => అందుకు నయమాను కోపము తెచుచ్కొని తిరిగిపోయి యిటల్నెను అతడు 

నాయొదద్కు వచిచ్ నిలిచి,తన దేవుడైన యెహోవా నామమునుబటిట్ తన చెయియ్ రోగముగా ఉనన్ 

సథ్లముమీద ఆడించి కుషఠ్రోగమును మానుప్నని నేననుకొంటిని. 

2 రాజులు 13:19 => అందు నిమితత్ము దైవజనుడు అతనిమీద కోపగించి నీవు అయిదు మారులైన 

ఆరు మారులైన కొటిట్నయెడల సిరియనులు నాశనమగువరకు నీవు వారిని హతము చేసియుందువు; 

అయితే ఇపుప్డు ముమామ్రు మాతర్మే సిరియనులను ఓడించెదవని చెపెప్ను. 

సామెతలు 28:1 => ఎవడును తరుమకుండనే దుషుట్డు పారిపోవును నీతిమంతులు సింహమువలె 

ధైరయ్ముగా నుందురు. 

మారుక్ 3:5 => ఆయన వారి హృదయకాఠినయ్మునకు దుఃఖపడి, కోపముతో వారిని కలయచూచి నీ 

చెయియ్ చాపుమని ఆ మనుషుయ్నితో చెపెప్ను; వాడు తన చెయియ్ చాపగా అది బాగుపడెను. 

ఎఫెసీయులకు 4:26 => కోపపడుడి గాని పాపము చేయకుడి; సూరుయ్డసత్మించువరకు మీ కోపము 

నిలిచి యుండకూడదు. 

యాకోబు 1:19 => నా పిర్య సహోదరులారా, మీరీసంగతి ఎరుగుదురు గనుక పర్తి మనుషుయ్డు 

వినుటకు వేగిరపడువాడును, మాటలాడుటకు నిదానించువాడును, కోపించుటకు నిదా నించువాడునై 

యుండవలెను. 

యాకోబు 1:20 => ఎందుకనగా నరుని కోపము దేవుని నీతిని నెరవేరచ్దు. 

ఆదికాండము 31:26 => అపుప్డు లాబాను యాకోబుతో నీవేమి చేసితివి? ననున్ మోసపుచిచ్, కతిత్తో 

చెరపటట్బడిన వారినివలె నా కుమారెత్లను కొనిపోవనేల? 

ఆదికాండము 32:28 => అపుప్డు ఆయన నీవు దేవునితోను మనుషుయ్లతోను పోరాడి గెలిచితివి 

గనుక ఇకమీదట నీ పేరు ఇశార్యేలే గాని యాకోబు అనబడదని చెపెప్ను. 
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యిరిమ్యా 37:18 => మరియు యిరీమ్యా రాజైన సిదిక్యాతో ఇటల్నెను నేను నీకైనను నీ 

సేవకులకైనను ఈ పర్జలకైనను ఏ పాపము చేసినందున ననున్ చెరసాలలో వేసితివి? 

వచనము 37 

నీవు నా సమసత్ సామగిర్ తడివి చూచిన తరువాత నీ యింటి వసుత్వులనిన్టిలో ఏది దొరికెను? నావారి 

యెదుటను నీవారి యెదుటను అది యిటుల్ తెచిచ్పెటుట్ము; వారు మన ఉభయుల మధయ్ తీరుప్ 

తీరుచ్దురు. 

ఆదికాండము 31:32 => ఎవరియొదద్ నీ దేవతలు కనబడునో వారు బర్దుకకూడదు. నీవు 

నాయొదద్నునన్ వాటిని మన బంధువుల యెదుట వెదకి నీ దానిని తీసికొనుమని లాబానుతో చెపెప్ను. 

రాహేలు వాటిని దొంగిలెనని యాకోబునకు తెలియలేదు.  

యెహోషువ 7:23 => కాబటిట్ వారు డేరా మధయ్నుండి వాటిని తీసికొని యెహోషువ యొదద్కును 

ఇశార్యేలీయుల యొదద్కును తెచిచ్ యెహోవా సనిన్ధిని ఉంచిరి. 

1 సమూయేలు 12:3 => ఇదిగో నేనునాన్ను, నేనెవని యెదుద్నైన తీసికొంటినా? ఎవని గారద్భమునైన 

పటుట్కొంటినా? ఎవనికైన అనాయ్యము చేసితినా? ఎవనినైన బాధపెటిట్తినా? నాయ్యము నాకు 

అగపడకుండ ఎవనియొదద్నైన లంచము పుచుచ్కొంటినా? ఆలాగు చేసినయెడల యెహోవా సనిన్ధిని 

ఆయన అభిషేకము చేయించినవాని యెదుటను వాడు నా మీద సాక్షయ్ము పలుకవలెను, అపుప్డు నేను 

మీ యెదుట దానిని మరల నితుత్ననెను. 

1 సమూయేలు 12:4 => నీవు మాకు ఏ అనాయ్యమైనను ఏ బాధనైనను చేయలేదు; ఏ మనుషుయ్ని 

యొదద్గాని నీవు దేనినైనను తీసికొనలేదని వారు చెపప్గా 

మతత్యి 18:16 => అతడు విననియెడల, ఇదద్రు ముగుగ్రు సాకుష్ల నోట పర్తి మాట 

సిథ్రపరచబడునటుల్ నీవు ఒకరినిదద్రిని వెంటబెటుట్కొని అతనియొదద్కు పొముమ్. 

1 కొరిందీయులకు 6:4 => కాబటిట్ యీ జీవన సంబంధమైన వాయ్జెయ్ములు మీకు కలిగినయెడల 

వాటిని తీరుచ్టకు సంఘములో తృణీకరింపబడినవారిని కూరుచ్ండబెటుట్దురా? 
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1 కొరిందీయులకు 6:5 => మీకు సిగుగ్ రావలెనని చెపుప్చునాన్ను. ఏమి? తన సహోదరుల మధయ్ను 

వాయ్జెయ్ము తీరచ్గల బుదిధ్మంతుడు మీలో ఒకడైనను లేడా?  

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:10 => మేము విశావ్సులైన మీయెదుట ఎంత భకిత్గాను, నీతిగాను, 

అనిందయ్ముగాను పర్వరిత్ంచితిమో దానికి మీరు సాకుష్లు, దేవుడును సాకిష్ 

హెబీర్యులకు 13:18 => మా నిమితత్ము పార్రథ్న చేయుడి; మేమనిన్ విషయములలోను 

యోగయ్ముగా పర్వరిత్ంపగోరుచు మంచి మనసాస్కిష్ కలిగియునాన్మని నముమ్కొనుచునాన్ను. 

1 పేతురు 2:12 => అనయ్జనులు మిముమ్ను ఏ విషయములో దురామ్రుగ్లని దూషింతురో, ఆ 

విషయములో వారు మీ సత కిర్యలను చూచి, వాటినిబటిట్ దరశ్న దినమున దేవుని మహిమపరచునటుల్, 

వారి మధయ్ను మంచి పర్వరత్న గలవారై యుండవలెనని మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ను 

1 పేతురు 3:16 => అపుప్డు మీరు దేనివిషయమై దురామ్రుగ్లని దూషింపబడుదురో దాని విషయమై 

కీర్సుత్నందునన్ మీ సత పర్వరత్న మీద అపనింద వేయువారు సిగుగ్పడుదురు. 

ఆదికాండము 30:33 => ఇకమీదట నాకు రావలసిన జీతమునుగూరిచ్ నీవు చూడ వచిచ్నపుప్డు నా 

నాయ్యపర్వరత్నయే నాకు సాక్షయ్మగును; మేకలలో పొడలైనను మచచ్లైనను లేనివనిన్యు, 

గొఱ ఱ్పిలల్లలో నలుపు లేనివనిన్యు నాయొదద్నునన్యెడల నేను దొంగిలితినని చెపప్వచుచ్ననెను. 

ఆదికాండము 31:46 => మరియు యాకోబు రాళుల్ కూరుచ్డని తన బంధువులతో చెపెప్ను. వారు 

రాళుల్ తెచిచ్ కుపప్వేసిరి; అకక్డ వారు ఆ కుపప్యొదద్ భోజనము చేసిరి. 

సామెతలు 11:6 => యథారథ్వంతుల నీతి వారిని విమోచించును విశావ్సఘాతకులు తమ దురాశ 

వలననే పటట్బడుదురు.  

తీతుకు 2:10 => ఏమియు అపహరింపక, సంపూరణ్మైన మంచి నమమ్కమును కనుపరచుచు, అనిన్ 

కారయ్ములయందు వారిని సంతోషపెటుట్చు, వారికి లోబడియుండవలెనని వారిని హెచచ్రించుము. 

వచనము 38 

ఈ యిరువది యేండుల్ నేను నీయొదద్ నుంటిని. నీ గొఱ ఱ్లైనను మేకలైనను ఈచుకొని పోలేదు, నీ మంద 

పొటే ట్ళల్ను నేను తినలేదు. 
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ఆదికాండము 31:41 => ఇదివరకు నీ యింటిలో ఇరువది యేండుల్ ఉంటిని. నీ యిదద్రి కుమారెత్ల 

నిమితత్ము పదునాలుగేండుల్ను, నీ మంద నిమితత్ము ఆరేండుల్ను నీకు కొలువు చేసితిని. అయినను నీవు 

నా జీతము పదిమారులు మారిచ్తివి. 

ఆదికాండము 30:27 => అందుకు లాబాను అతనితో నీ కటాక్షము నా మీదనునన్యెడల నా మాట 

వినుము; నినున్బటిట్ యెహోవా ననున్ ఆశీరవ్దించెనని శకునము చూచి తెలిసికొంటినని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 30:30 => నేను రాక మునుపు నీకుండినది కొంచెమే; అయితే అది బహుగా అభివృదిధ్ 

పొందెను; నేను పాదము పెటిట్న చోటెలల్ యెహోవా నినున్ ఆశీరవ్దించెను; నేను నా యింటి వారికొరకు 

ఎపుప్డు సంపాదయ్ము చేసికొందుననెను. 

నిరగ్మకాండము 23:26 => కడుపు దిగబడునదియు గొడుడ్దియు నీ దేశములోను ఉండదు. నీ 

దినముల లెకక్ సంపూరిత్ చేసెదను.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:4 => నీ గరభ్ఫలము నీ భూఫలము నీ పశువుల మందలు నీ 

దుకిక్టెదుద్లు నీ గొఱ ఱ్మేకల మందలు దీవింపబడును; 

యెహెజేక్లు 34:2 => నరపుతుర్డా, ఇశార్యేలీయుల కాపరులనుగూరిచ్ ఈ మాట పర్వచింపుము, ఆ 

కాపరులతో ఇటల్నుము పర్భువగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా తమ కడుపు నింపుకొను 

ఇశార్యేలీయుల కాపరులకు శర్మ; కాపరులు గొఱ ఱ్లను మేపవలెను గదా.  

యెహెజేక్లు 34:3 => మీరు కొర్వివ్న గొఱ ఱ్లను వధించి కొర్వువ్ను తిని బొచుచ్ను కపుప్కొందురు గాని 

గొఱ ఱ్లను మేపరు, 

యెహెజేక్లు 34:4 => బలహీనమైనవాటిని మీరు బలపరచరు, రోగము గలవాటిని సవ్సథ్పరచరు, 

గాయపడినవాటికి కటుట్కటట్రు, తోలివేసినవాటిని మరల తోలుకొనిరారు, తపిప్పోయినవాటిని వెదకరు, 

అది మాతర్మేగాక మీరు కఠినమనసుక్లై బలాతాక్రముతో వాటిని ఏలుదురు. 

ఆదికాండము 27:44 => నీ అనన్ కోపము నీమీదనుండి తొలగి నీవు అతనికి చేసిన వాటిని అతడు 

మరచువరకు లాబానునొదద్ కొనాన్ళుల్ ఉండుము;  
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ఆదికాండము 30:26 => నా భారయ్లను నా పిలల్లను నా కపప్గించుము; అపుప్డు నేను వెళె ల్దను; 

వారి కోసము నీకు కొలువుచేసితిని; నేను నీకు కొలువు చేసిన విధమును నీ వెరుగుదువుగదా అని 

చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 30:29 => అందుకు యాకోబు అతని చూచి నేను నీకెటుల్ కొలువు చేసితినో నీ 

మందలు నాయొదద్ ఎటుల్ండెనో అది నీకు తెలియును; 

ఆదికాండము 30:39 => మందలు ఆ చువవ్ల యెదుట చూలు కటిట్ చారలైనను పొడలైనను 

మచచ్లైనను గల పిలల్లను ఈనెను. 

ఆదికాండము 31:6 => మీ తండిర్కి నా యావచఛ్కిత్తో కొలువు చేసితినని మీకు తెలిసేయునన్ది. 

నిరగ్మకాండము 2:21 => మోషే ఆ మనుషుయ్నితో నివసించుటకు సమమ్తించెను. అతడు తన 

కుమారెత్యైన సిపోప్రాను మోషేకిచెచ్ను. 

సామెతలు 27:23 => నీ పశువుల సిథ్తి జాగర్తత్గా తెలిసికొనుము నీ మందలయందు మనసుస్ 

ఉంచుము. 

జెకరాయ్ 11:16 => ఏలయనగా దేశమందు నేనొక కాపరిని నియమింపబోవుచునాన్ను; అతడు 

నశించుచునన్ గొఱ ఱ్లను కనిపెటట్డు, చెదరిపోయిన వాటిని వెదకడు, విరిగిపోయినదాని బాగు చేయడు, 

పుషిట్గా ఉనన్దాని కాపు కాయడు గాని కొర్వివ్నవాటి మాంసమును భకిష్ంచుచు వాటి డెకక్లను 

తుతుత్నియలగా చేయుచుండును. 

ఎఫెసీయులకు 6:7 => మనుషుయ్లకు చేసినటుట్ కాక పర్భువునకు చేసినటే ట్ యిషట్పూరవ్కముగా 

సేవచేయుడి. 

తీతుకు 2:10 => ఏమియు అపహరింపక, సంపూరణ్మైన మంచి నమమ్కమును కనుపరచుచు, అనిన్ 

కారయ్ములయందు వారిని సంతోషపెటుట్చు, వారికి లోబడియుండవలెనని వారిని హెచచ్రించుము. 

వచనము 39 
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దుషట్మృగములచేత చీలచ్బడిన దానిని నీయొదద్కు తేక ఆ నషట్ము నేనే పెటుట్కొంటిని. పగటియందు 

దొంగిలింపబడిన దానినేమి రాతిర్యందు దొంగిలింపబడిన దానినేమి నాయొదద్ పుచుచ్కొంటివి; నేను 

ఈలాగుంటిని. 

నిరగ్మకాండము 22:10 => ఒకడు గాడిదనైనను ఎదుద్నైనను గొఱ ఱ్నైనను మరి ఏ జంతువునైనను 

కాపాడుటకు తన పొరుగువానికి అపప్గించినమీదట, అది చచిచ్నను హాని పొందినను, ఎవడును 

చూడకుండగా తోలుకొని పోబడినను, 

నిరగ్మకాండము 22:31 => మీరు నాకు పర్తిషిఠ్ంపబడినవారు గనుక పొలములో చీలచ్బడిన 

మాంసమును తినక కుకక్లకు దాని పారవేయవలెను. 

లేవీయకాండము 22:8 => అతడు కళేబరమునైనను చీలచ్బడినదానినైనను తిని దానివలన 

అపవితర్పరచుకొనకూడదు; నేను యెహోవాను. 

1 సమూయేలు 17:34 => అందుకు దావీదు సౌలుతో ఇటల్నెను మీ దాసుడనైన నేను నా 

తండిర్యొకక్ గొఱ ఱ్లను కాయుచుండ సింహమును ఎలుగుబంటియును వచిచ్ మందలోనుండి ఒక 

గొఱ ఱ్పిలల్ను ఎతిత్కొని పోవుచుండగ. 

1 సమూయేలు 17:35 => నేను దానిని తరిమి చంపి దాని నోటనుండి ఆ గొఱ ఱ్ను విడిపించితిని; 

అది నా మీదికి రాగా దాని గడ డ్ము పటుట్కొని దానిని కొటిట్ చంపితిని. 

యోహాను 10:12 => జీతగాడు గొఱ ఱ్ల కాపరి కాడు గనుక గొఱ ఱ్లు తనవి కానందున తోడేలు 

వచుచ్ట చూచి గొఱ ఱ్లను విడిచిపెటిట్ పారిపోవును, తోడేలు ఆ గొఱ ఱ్లను పటిట్ చెదరగొటుట్ను. 

యోహాను 10:13 => జీతగాడు జీతగాడే గనుక గొఱ ఱ్లనుగూరిచ్ లక్షయ్ముచేయక పారిపోవును. 

నిరగ్మకాండము 22:10 => ఒకడు గాడిదనైనను ఎదుద్నైనను గొఱ ఱ్నైనను మరి ఏ జంతువునైనను 

కాపాడుటకు తన పొరుగువానికి అపప్గించినమీదట, అది చచిచ్నను హాని పొందినను, ఎవడును 

చూడకుండగా తోలుకొని పోబడినను, 
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నిరగ్మకాండము 22:11 => వాడు తన పొరుగువాని సొముమ్ను తీసికొనలేదనుటకు యెహోవా 

పర్మాణము వారిదద్రిమధయ్ నుండవలెను. సొతుత్దారుడు ఆ పర్మాణమును అంగీకరింపవలెను; ఆ 

నషట్మును అచుచ్కొననకక్రలేదు. 

నిరగ్మకాండము 22:12 => అది నిజముగా వానియొదద్నుండి దొంగిలబడినయెడల సొతుత్దారునికి ఆ 

నషట్మును అచుచ్కొనవలెను. 

నిరగ్మకాండము 22:13 => అది నిజముగా చీలచ్బడినయెడల వాడు సాక్షయ్ముకొరకు దాని తేవలెను; 

చీలచ్బడినదాని నషట్మును అచుచ్కొన నకక్రలేదు. 

లూకా 2:8 => ఆ దేశములో కొందరు గొఱ ఱ్ల కాపరులు పొలములో ఉండి రాతిర్వేళ తమ మందను 

కాచుకొనుచుండగా 

ఆదికాండము 25:27 => ఆ చినన్వారు ఎదిగినపుప్డు ఏశావు వేటాడుటయందు నేరప్రియై 

అరణయ్వాసిగా నుండెను; యాకోబు సాధువై గుడారములలో నివసించుచుండెను. 

ఆదికాండము 43:9 => నేను అతనిగూరిచ్ పూటపడుదును, నీవు అతనిగూరిచ్ ననున్ అడుగవలెను; 

నేను అతని తిరిగి నీయొదద్కు తీసికొనివచిచ్ నీయెదుట నిలువబెటట్నియెడల ఆ నింద నా మీద 

ఎలల్పుప్డును ఉండును. 

నిరగ్మకాండము 22:12 => అది నిజముగా వానియొదద్నుండి దొంగిలబడినయెడల సొతుత్దారునికి ఆ 

నషట్మును అచుచ్కొనవలెను. 

యోహాను 10:11 => నేను గొఱ ఱ్లకు మంచి కాపరిని; మంచి కాపరి గొఱ ఱ్లకొరకు తన పార్ణము 

పెటుట్ను. 

వచనము 40 

పగటి యెండకును రాతిర్ మంచుకును నేను కీష్ణించిపోతిని; నిదర్ నా కనున్లకు దూరమాయెను. 

నిరగ్మకాండము 2:19 => అందుకు వారు ఐగుపీత్యుడొకడు మందకాపరుల చేతిలోనుండి మముమ్ను 

తపిప్ంచి వడిగా నీళుల్ చేది మన మందకు పెటెట్ననగా 
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నిరగ్మకాండము 2:20 => అతడు తన కుమారెత్లతొ అతడెకక్డ? ఆ మనుషుయ్ని ఏల విడిచి వచిచ్తిరి? 

భోజనమునకు అతని పిలుచుకొని రండనెను. 

నిరగ్మకాండము 2:21 => మోషే ఆ మనుషుయ్నితో నివసించుటకు సమమ్తించెను. అతడు తన 

కుమారెత్యైన సిపోప్రాను మోషేకిచెచ్ను. 

నిరగ్మకాండము 2:22 => ఆమె ఒక కుమారుని కనినపుప్డు మోషే నేను అనయ్దేశములో పరదేశినై 

యుంటిననుకొని వానికి గెరో ష్ము అను పేరు పెటెట్ను. 

నిరగ్మకాండము 3:1 => మోషే మిదాయ్ను యాజకుడైన యితోర్ అను తన మామ మందను మేపుచు, 

ఆ మందను అరణయ్ము అవతలకు తోలుకొని దేవుని పరవ్తమైన హోరేబుకు వచెచ్ను.  

కీరత్నలు 78:70 => తన దాసుడైన దావీదును కోరుకొని గొఱ ఱ్ల దొడల్లోనుండి అతని పిలిపించెను. 

కీరత్నలు 78:71 => పాడిగొఱ ఱ్లను వెంబడించుట మానిప్ంచి తన పర్జలైన యాకోబును, తన 

సావ్సథ్య్మైన ఇశార్యేలును మేపుటకై ఆయన అతనిని రపిప్ంచెను.  

హోషేయ 12:12 => యాకోబు తపిప్ంచుకొని సిరియా దేశములోనికి పోయెను, భారయ్ కావలెనని 

ఇశార్యేలు కొలువు చేసెను, భారయ్ కావలెనని అతడు గొఱ ఱ్లు కాచెను. 

లూకా 2:8 => ఆ దేశములో కొందరు గొఱ ఱ్ల కాపరులు పొలములో ఉండి రాతిర్వేళ తమ మందను 

కాచుకొనుచుండగా 

యోహాను 21:15 => వారు భోజనము చేసిన తరువాత యేసు సీమోను పేతురును చూచి యెహాను 

కుమారుడవైన సీమోనూ, వీరికంటె నీవు ననున్ ఎకుక్వగా పేర్మించుచునాన్వా? అని అడుగగా అతడు 

అవును పర్భువా, నేను నినున్ పేర్మించుచునాన్నని నీవే యెరుగుదువని ఆయనతో చెపెప్ను; యేసు నా 

గొఱ ఱ్ పిలల్లను మేపుమని అతనితో చెపెప్ను. 

యోహాను 21:16 => మరల ఆయన యోహాను కుమారుడవైన సీమోనూ , ననున్ 

పేర్మించుచునాన్వా? అని రెండవసారి అతనిని అడుగగా అతడు అవును పర్భువా, నేను నినున్ 

పేర్మించుచునాన్నని నీవే యెరుగుదువని ఆయనతో చెపెప్ను; ఆయన నా గొఱ ఱ్లను కాయుమని 

చెపెప్ను. 
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యోహాను 21:17 => మూడవసారి ఆయన యోహాను కుమారుడవైన సీమోనూ, ననున్ 

పేర్మించుచునాన్వా? అని అతనిని అడిగెను. ననున్ పేర్మించుచునాన్వా అని మూడవసారి తనున్ 

అడిగినందుకు పేతురు వయ్సనపడి పర్భువా, నీవు సమసత్ము ఎరిగినవాడవు, నినున్ పేర్మించుచునాన్నని 

నీవే యెరుగుదువని ఆయనతో చెపెప్ను. 

హెబీర్యులకు 13:7 => మీకు దేవుని వాకయ్ము బోధించి, మీపైని నాయకులుగా ఉనన్వారిని 

జాఞ్పకము చేసికొని, వారి పర్వరత్న ఫలమును శర్దధ్గా తలంచుకొనుచు, వారి విశావ్సమును 

అనుసరించుడి. 

1 పేతురు 5:2 => బలిమిచేత కాక దేవుని చితత్పర్కారము ఇషట్పూరవ్కముగాను, దురాల్భాపేక్షతో కాక 

సిదధ్మనసుస్తోను, మీ మధయ్నునన్ దేవుని మందను పైవిచారణచేయుచు దానిని కాయుడి. 

1 పేతురు 5:3 => మీకు అపప్గింపబడిన వారిపైన పర్భువునైనటుట్ండక మందకు మాదిరులుగా 

ఉండుడి; 

1 పేతురు 5:4 => పర్ధాన కాపరి పర్తయ్క్షమైనపుప్డు మీరు వాడబారని మహిమ కిరీటము 

పొందుదురు. 

ఆదికాండము 30:39 => మందలు ఆ చువవ్ల యెదుట చూలు కటిట్ చారలైనను పొడలైనను 

మచచ్లైనను గల పిలల్లను ఈనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 26:5 => నీవు నా తండిర్ నశించుచునన్ అరామీ దేశసుథ్డు; అతడు 

ఐగుపుత్నకు వెళె ల్ను. కొదిద్మందితో అకక్డికి పోయి పరవాసియై, గొపప్దియు బలమైనదియు 

విసాత్రమైనదియునగు జనమాయెను. 

యోబు 24:7 => బటట్లులేక రాతిర్ అంతయు పండుకొనియుందురు చలిలో వసత్రహీనులై 

పడియుందురు. 

సామెతలు 31:18 => తన వాయ్పారలాభము అనుభవముచే తెలిసికొనును రాతిర్వేళ ఆమె దీపము 

ఆరిపోదు. 

పర్సంగి 8:16 => జాఞ్నాభాయ్సము చేయుటకును దివారాతుర్లు కనున్లు నిదర్ కానకుండ మనుషుయ్లు 

జరిగించు వాయ్పారములను చూచుటకును నా మనసుస్ నేను నిలుపగా 
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పరమగీతము 5:2 => నేను నిదిర్ంచితినేగాని నా మనసుస్ మేలుకొనియునన్ది నా సహోదరీ, నా 

పిర్యురాలా, నా పావురమా, నిషక్ళంకురాలా, ఆలంకిపుము నా తల మంచుకు తడిసినది నా 

వెండుర్కలు రాతిర్ కురియు చినుకులకు తడిసినవి. నాకు తలుపు తీయుమనుచు నాపిర్యుడు వాకిలి 

తటుట్చునాన్డు.  

యిరిమ్యా 36:30 => అందుచేతను యూదారాజైన యెహోయాకీమునుగూరిచ్ యెహోవా ఈ మాట 

సెలవిచుచ్చునాన్డు దావీదుయొకక్ సింహాసనముమీద ఆసీనుడగుటకు అతనికి ఎవడును లేకపోవును, 

అతని శవము పగలు ఎండపాలు రాతిర్ మంచుపాలునగును. 

యోహాను 10:11 => నేను గొఱ ఱ్లకు మంచి కాపరిని; మంచి కాపరి గొఱ ఱ్లకొరకు తన పార్ణము 

పెటుట్ను. 

వచనము 41 

ఇదివరకు నీ యింటిలో ఇరువది యేండుల్ ఉంటిని. నీ యిదద్రి కుమారెత్ల నిమితత్ము 

పదునాలుగేండుల్ను, నీ మంద నిమితత్ము ఆరేండుల్ను నీకు కొలువు చేసితిని. అయినను నీవు నా 

జీతము పదిమారులు మారిచ్తివి. 

ఆదికాండము 31:38 => ఈ యిరువది యేండుల్ నేను నీయొదద్ నుంటిని. నీ గొఱ ఱ్లైనను మేకలైనను 

ఈచుకొని పోలేదు, నీ మంద పొటే ట్ళల్ను నేను తినలేదు. 

ఆదికాండము 29:18 => యాకోబు రాహేలును పేర్మించి నీ చినన్ కుమారెత్యైన రాహేలు కోసము 

నీకు ఏడు సంవతస్రములు కొలువు చేసెదననెను. 

ఆదికాండము 29:19 => అందుకు లాబాను ఆమెను అనుయ్ని కిచుచ్టకంటె నీకిచుచ్ట మేలు; 

నాయొదద్ ఉండుమని చెపప్గా 

ఆదికాండము 29:20 => యాకోబు రాహేలు కోసము ఏడు సంవతస్రములు కొలువు చేసెను. 

అయినను అతడు ఆమెను పేర్మించుటవలన అవి అతనికి కొదిద్ దినములుగా తోచెను. 

ఆదికాండము 29:21 => తరువాత యాకోబు నా దినములు సంపూరణ్మైనవి గనుక నేను నా 

భారయ్యొదద్కు పోవునటుల్ ఆమెను నాకిమమ్ని లాబాను నడుగగా 
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ఆదికాండము 29:22 => లాబాను ఆ సథ్లములోనునన్ మనుషుయ్లనందరిని పోగుచేసి విందు 

చేయించి 

ఆదికాండము 29:23 => రాతిర్వేళ తన కుమారెత్యైన లేయాను అతనియొదద్కు తీసికొని పోగా 

యాకోబు ఆమెను కూడెను. 

ఆదికాండము 29:24 => మరియు లాబాను తన దాసియైన జిలాప్ను తన కుమారెత్యైన లేయాకు 

దాసిగా ఇచెచ్ను. 

ఆదికాండము 29:25 => ఉదయమందు ఆమెను లేయా అని యెరిగి అతడు లాబానుతో నీవు నాకు 

చేసిన పని యేమిటి? రాహేలు కోసమే గదా నీకు కొలువు చేసితిని? ఎందుకు ననున్ 

మోసపుచిచ్తివనెను. 

ఆదికాండము 29:26 => అందుకు లాబాను పెదద్దానికంటె ముందుగా చినన్దానినిచుచ్ట మాదేశ 

మరాయ్దకాదు. 

ఆదికాండము 29:27 => ఈమె యొకక్ వారము సంపూరణ్ము చేయుము; నీవిక యేడు 

సంవతస్రములు నాకు కొలువు చేసినయెడల అందుకై ఆమెను కూడ నీకిచెచ్దమని చెపప్గా 

ఆదికాండము 29:28 => యాకోబు అలాగు చేసి ఆమె వారము సంపూరిత్యైన తరువాత అతడు తన 

కుమారెత్యైన రాహేలును అతనికి భారయ్గా ఇచెచ్ను. 

ఆదికాండము 29:29 => మరియు లాబాను తన దాసియగు బిలాహ్ను తన కుమారెత్యైన రాహేలుకు 

దాసిగా ఇచెచ్ను.  

ఆదికాండము 29:30 => యాకోబు రాహేలును కూడెను, మరియు అతడు లేయాకంటె రాహేలును 

బహుగా పేర్మించి అతనికి మరియేడేండుల్ కొలువు చేసెను. 

ఆదికాండము 30:33 => ఇకమీదట నాకు రావలసిన జీతమునుగూరిచ్ నీవు చూడ వచిచ్నపుప్డు నా 

నాయ్యపర్వరత్నయే నాకు సాక్షయ్మగును; మేకలలో పొడలైనను మచచ్లైనను లేనివనిన్యు, 

గొఱ ఱ్పిలల్లలో నలుపు లేనివనిన్యు నాయొదద్నునన్యెడల నేను దొంగిలితినని చెపప్వచుచ్ననెను. 

ఆదికాండము 30:34 => అందుకు లాబాను మంచిది, నీ మాటచొపుప్ననే కానిమమ్నెను. 
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ఆదికాండము 30:35 => ఆ దినమున లాబాను చారయైనను మచచ్యైనను గల మేకపోతులను, 

పొడలైనను మచచ్లైనను గల పెంటి మేకలనిన్టిని కొంచెము తెలుపుగల పర్తిదానిని గొఱ ఱ్పిలల్లలో 

నలల్వాటిననిన్టిని వేరుచేసి తన కుమారులచేతి కపప్గించి 

ఆదికాండము 30:36 => తనకును యాకోబునకును మధయ్ మూడు దినముల పర్యాణమంత 

దూరము పెటెట్ను; లాబాను యొకక్ మిగిలిన మందను యాకోబు మేపుచుండెను. 

ఆదికాండము 30:37 => యాకోబు చినారు జంగిసాలు అను చెటల్ చువవ్లను తీసికొని ఆ చువవ్లలో 

తెలల్చారలు కనబడునటుల్ అకక్డకక్డ వాటి తొకక్లు ఒలిచి 

ఆదికాండము 30:38 => మందలు నీళుల్ తార్గ వచిచ్నపుప్డు అవి చూలు కటుట్టకు అతడు తాను 

ఒలిచిన చువవ్లను మందలు తార్గుటకు వచుచ్ కాలువలలోను నీళల్గాళల్లోను వాటియెదుట పెటట్గా  

ఆదికాండము 30:39 => మందలు ఆ చువవ్ల యెదుట చూలు కటిట్ చారలైనను పొడలైనను 

మచచ్లైనను గల పిలల్లను ఈనెను. 

ఆదికాండము 30:40 => యాకోబు ఆ గొఱ ఱ్పిలల్లను వేరుచేసి, చారలుగల వాటి తటుట్ను లాబాను 

మందలలో నలల్ని వాటి తటుట్ను మందల ముఖములు తిర్పిప్ తన మందలను లాబాను మందలతో 

నుంచక వాటిని వేరుగా ఉంచెను. 

1 కొరిందీయులకు 15:10 => అయినను నేనేమైయునాన్నో అది దేవుని కృపవలననే 

అయియునాన్ను. మరియు నాకు అనుగర్హింపబడిన ఆయన కృప నిషఫ్లము కాలేదు గాని, 

వారందరికంటె నేనెకుక్వగా పర్యాసపడితిని.  

2 కొరిందీయులకు 11:26 => అనేక పరాయ్యములు పర్యాణములలోను, నదులవలననైన 

ఆపదలలోను , దొంగలవలననైన ఆపదలలోను , నా సవ్జనులవలననైన ఆపదలలోను , 

అనయ్జనులవలననైన ఆపదలలోను, పటట్ణములో ఆపదలోను, అరణయ్ములో ఆపదలోను, 

సముదర్ములో ఆపదలోను, కపట సహోదరులవలని ఆపదలలో ఉంటిని 

ఆదికాండము 31:7 => మీ తండిర్ ననున్ మోసపుచిచ్ పదిమారుల్ నా జీతము మారెచ్ను; అయినను 

దేవుడు అతని నాకు హాని చేయనియయ్లేదు. 
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ఆదికాండము 29:21 => తరువాత యాకోబు నా దినములు సంపూరణ్మైనవి గనుక నేను నా 

భారయ్యొదద్కు పోవునటుల్ ఆమెను నాకిమమ్ని లాబాను నడుగగా 

ఆదికాండము 29:30 => యాకోబు రాహేలును కూడెను, మరియు అతడు లేయాకంటె రాహేలును 

బహుగా పేర్మించి అతనికి మరియేడేండుల్ కొలువు చేసెను. 

ఆదికాండము 30:26 => నా భారయ్లను నా పిలల్లను నా కపప్గించుము; అపుప్డు నేను వెళె ల్దను; 

వారి కోసము నీకు కొలువుచేసితిని; నేను నీకు కొలువు చేసిన విధమును నీ వెరుగుదువుగదా అని 

చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 31:15 => అతడు మముమ్ను అమిమ్వేసి, మాకు రావలసిన దర్వయ్మును బొతుత్గా 

తినివేసెను. 

ఆదికాండము 34:12 => ఓలియు కటన్మును ఎంతైనను అడుగుడి; మీరు అడిగినంత యిచెచ్దను; 

మీరు ఆ చినన్దాని నాకు ఇయుయ్డని ఆమె తండిర్తోను ఆమె సహోదరులతోను చెపెప్ను. 

సంఖాయ్కాండము 14:22 => నేను ఐగుపుత్లోను అరణయ్ములోను చేసిన సూచక కిర్యలను నా 

మహిమను చూచిన యీ మనుషుయ్లందరు ఈ పది మారులు నా మాట వినక ననున్ పరిశోధించిరి. 

నెహెమాయ్ 4:12 => మా శతుర్వులయొదద్ నివాసులైయునన్ యూదులు వచిచ్ నలుదికుక్లనుండి మీరు 

మా సహాయమునకు రావలెనని మాటి మాటికి మాతో చెపప్గా 

పరమగీతము 5:2 => నేను నిదిర్ంచితినేగాని నా మనసుస్ మేలుకొనియునన్ది నా సహోదరీ, నా 

పిర్యురాలా, నా పావురమా, నిషక్ళంకురాలా, ఆలంకిపుము నా తల మంచుకు తడిసినది నా 

వెండుర్కలు రాతిర్ కురియు చినుకులకు తడిసినవి. నాకు తలుపు తీయుమనుచు నాపిర్యుడు వాకిలి 

తటుట్చునాన్డు.  

హోషేయ 3:2 => కాగా నేను పదునైదు తులముల వెండియు ఏదుము యవలును తీసికొని దానిని 

కొని ఆమెతో ఇటల్ంటిని 

హోషేయ 12:12 => యాకోబు తపిప్ంచుకొని సిరియా దేశములోనికి పోయెను, భారయ్ కావలెనని 

ఇశార్యేలు కొలువు చేసెను, భారయ్ కావలెనని అతడు గొఱ ఱ్లు కాచెను. 
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జెకరాయ్ 8:23 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఆ దినములలో ఆ 

యా భాషలు మాటలాడు అనయ్జనులలో పదేసిమంది యొక యూదుని చెంగుపటుట్కొని దేవుడు మీకు 

తోడుగా ఉనాన్డను సంగతి మాకు వినబడినది గనుక మేము మీతో కూడ వతుత్మని చెపుప్దురు. 

వచనము 42 

నా తండిర్ దేవుడు, అబార్హాము దేవుడు, ఇసాస్కు భయపడిన దేవుడు నాకు తోడైయుండనియెడల 

నిశచ్యముగా నీవు ననున్ వటిట్చేతులతోనే పంపివేసి యుందువు. దేవుడు నా పర్యాసమును నాచేతుల 

కషట్మును చూచి, పోయిన రాతిర్ నినున్ గదిద్ంచెనని లాబానుతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 31:24 => ఆ రాతిర్ సవ్పన్మందు దేవుడు సిరియావాడైన లాబాను నొదద్కు వచిచ్ నీవు 

యాకోబుతో మంచి గాని చెడ డ్ గాని పలుకకుము జాగర్తత్ సుమీ అని అతనితో చెపెప్ను.  

ఆదికాండము 31:29 => మీకు హాని చేయుటకు నాచేతనవును; అయితే పోయిన రాతిర్ మీ 

తండిర్యొకక్ దేవుడు నీవు యాకోబుతో మంచి గాని చెడ డ్ గాని పలుకకుము జాగర్తత్ సుమీ అని నాతో 

చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 124:1 => మనుషుయ్లు మనమీదికి లేచినపుప్డు యెహోవా మనకు తోడైయుండనియెడల 

కీరత్నలు 124:2 => వారి ఆగర్హము మనపైని రగులుకొనినపుప్డు 

కీరత్నలు 124:3 => యెహోవా మనకు తోడైయుండనియెడల వారు మనలను పార్ణముతోనే 

మింగివేసియుందురు 

ఆదికాండము 31:53 => అబార్హాము దేవుడు నాహోరు దేవుడు వారి తండిర్ దేవుడు మనమధయ్ 

నాయ్యము తీరుచ్నని చెపెప్ను. అపుప్డు యాకోబు తన తండిర్యైన ఇసాస్కు భయపడిన దేవుని తోడని 

పర్మాణము చేసెను 

ఆదికాండము 27:33 => ఇసాస్కు మికుక్టముగా గడగడ వణకుచు అటల్యితే వేటాడిన భోజయ్మును 

నాయొదద్కు తెచిచ్నవారెవరు? నీవు రాక మునుపు నేను వాటనిన్టిలో తిని అతనిని నిజముగా 

దీవించితిని, అతడు దీవింపబడినవాడే యనెను. 
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కీరత్నలు 76:11 => మీ దేవుడైన యెహోవాకు మొర్కుక్కొని మీ మొర్కుక్బడులను చెలిల్ంచుడి ఆయన 

చుటుట్నునన్వారందరు భయంకరుడగు ఆయనకు కానుకలు తెచిచ్ అరిప్ంపవలెను. 

కీరత్నలు 76:12 => అధికారుల పొగరును ఆయన అణచివేయువాడు భూరాజులకు ఆయన 

భీకరుడు. 

కీరత్నలు 124:1 => మనుషుయ్లు మనమీదికి లేచినపుప్డు యెహోవా మనకు తోడైయుండనియెడల 

యెషయా 8:13 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాయే పరిశుదుధ్డనుకొనుడి మీరు 

భయపడవలసినవాడు ఆయనే, ఆయన కోసరమే దిగులు పడవలెను అపుప్డాయన మీకు 

పరిశుదధ్సథ్లముగా నుండును. 

ఆదికాండము 31:12 => అపుప్డు ఆయన నీ కనున్లెతిత్ చూడుము; గొఱ ఱ్లను దాటుచునన్ 

పొటే ట్ళల్నిన్యు చారలైనను పొడలైనను మచచ్లైనను గలవి; ఏలయనగా లాబాను నీకు చేయుచునన్ది 

యావతుత్ను చూచితిని 

ఆదికాండము 11:5 => యెహోవా నరుల కుమారులు కటిట్న పటట్ణమును గోపురమును చూడ 

దిగివచెచ్ను. 

ఆదికాండము 16:11 => మరియు యెహోవా దూత ఇదిగో యెహోవా నీ మొరను వినెను. నీవు 

గరభ్వతివై యునాన్వు; నీవు కుమారుని కని అతనికి ఇషామ్యేలు అను పేరు పెటుట్దువు; 

ఆదికాండము 16:13 => అది చూచుచునన్ దేవుడవు నీవే అను పేరు తనతో మాటలాడిన 

యెహోవాకు పెటెట్ను ఏలయనగా ననున్ చూచిన వాని నేనికక్డ చూచితిని గదా అని అనుకొనెను.  

ఆదికాండము 29:32 => లేయా గరభ్వతియై కుమారుని కని, యెహోవా నా శర్మను 

చూచియునాన్డు గనుక నా పెనిమిటి ననున్ పేర్మించును గదా అనుకొని అతనికి రూబేను అను పేరు 

పెటెట్ను. 

నిరగ్మకాండము 3:7 => మరియు యెహోవా యిటల్నెను నేను ఐగుపుత్లోనునన్ నా పర్జల బాధను 

నిశచ్యముగా చూచితిని, పనులలో తముమ్ను కషట్పెటుట్వారినిబటిట్ వారు పెటిట్న మొరను వింటిని, వారి 

దుఃఖములు నాకు తెలిసేయునన్వి. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 12:17 => దావీదు బయలుదేరి వారికి ఎదురుగాపోయి వారితో ఇటల్నెను 

మీరు సమాధానము కలిగి నాకు సహాయము చేయుటకై నాయొదద్కు వచిచ్యునన్యెడల నా 

హృదయము మీతో అతికియుండును; అటుల్గాక నావలన మీకు అపకారమేదియు కలుగలేదని 

యెరిగియుండియు, ననున్ నా శతుర్వులచేతికి అపప్గింపవలెనని మీరు వచిచ్యునన్యెడల మన 

పితరులయొకక్ దేవుడు దీనిని చూచి మిముమ్ను గదిద్ంచును గాక. 

కీరత్నలు 31:7 => నీవు నా బాధను దృషిట్ంచియునాన్వు నా పార్ణబాధలను నీవు కనిపెటిట్యునాన్వు 

కావున నీ కృపనుబటిట్ నేను ఆనందభరితుడనై సంతోషించెదను. 

యూదా 1:9 => అయితే పర్ధాన దూతయైన మిఖాయేలు అపవాదితో వాదించుచు మోషే యొకక్ 

శరీరమునుగూరిచ్ తరిక్ంచినపుప్డు, దూషించి తీరుప్తీరచ్ తెగింపక పర్భువు నినున్ గదిద్ంచును గాక 

అనెను.  

ఆదికాండము 24:12 => నా యజమానుడగు అబార్హాము దేవుడవైన యెహోవా, నేను వచిచ్న 

కారయ్మును తవ్రలో సఫలముచేసి నా యజమానుడగు అబార్హాము మీద అనుగర్హము చూపుము. 

ఆదికాండము 28:13 => మరియు యెహోవా దానికి పైగా నిలిచి నేను నీ తండిర్యైన అబార్హాము 

దేవుడను ఇసాస్కు దేవుడైన యెహోవాను; నీవు పండుకొనియునన్ యీ భూమిని నీకును నీ 

సంతానమునకును ఇచెచ్దను.  

ఆదికాండము 30:39 => మందలు ఆ చువవ్ల యెదుట చూలు కటిట్ చారలైనను పొడలైనను 

మచచ్లైనను గల పిలల్లను ఈనెను. 

ఆదికాండము 30:43 => ఆ పర్కారము ఆ మనుషుయ్డు అతయ్ధికముగా అభివృదిధ్పొంది విసాత్రమైన 

మందలు దాసీలు దాసులు ఒంటెలు గాడిదలు గలవాడాయెను. 

ఆదికాండము 32:9 => అపుప్డు యాకోబు నా తండిర్యైన అబార్హాము దేవా, నా తండిర్యైన 

ఇసాస్కు దేవా, నీ దేశమునకు నీ బంధువులయొదద్కు తిరిగి వెళుల్ము, నీకు మేలు చేసెదనని నాతో 

చెపిప్న యెహోవా, 

ఆదికాండము 35:3 => మనము లేచి బేతేలునకు వెళుల్దము; నాశర్మ దినమున నాకుతత్రమిచిచ్ నేను 

వెళి ల్న మారగ్మున నాకు తోడైయుండిన దేవునికి బలిపీఠమును అకక్డ కటెట్దనని చెపెప్ను. 
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ఆదికాండము 46:1 => అపుప్డు ఇశార్యేలు తనకు కలిగినదంతయు తీసికొని పర్యాణమై 

బెయేరె ష్బాకు వచిచ్ తన తండిర్యైన ఇసాస్కు దేవునికి బలులనరిప్ంచెను. 

ఆదికాండము 50:17 => నీ తండిర్ తాను చావకమునుపు ఆజాఞ్పించినదేమనగా మీరు యోసేపుతో నీ 

సహోదరులు నీకు కీడు చేసిరి గనుక దయచేసి వారి అపరాధమును వారి పాపమును క్షమించుమని 

అతనితో చెపుప్డనెను 

నిరగ్మకాండము 3:6 => మరియు ఆయన నేను నీ తండిర్ దేవుడను, అబార్హాము దేవుడను ఇసాస్కు 

దేవుడను యాకోబు దేవుడను అని చెపప్గా మోషే తన ముఖమును కపుప్కొని దేవునివైపు చూడ 

వెరచెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:13 => అయితే వాని విడిపించి నీయొదద్నుండి పంపివేయునపుప్డు నీవు 

వటిట్చేతులతో వాని పంపివేయకూడదు. 

2 రాజులు 13:4 => అయితే యెహోయాహాజు యెహోవాను వేడుకొనగా యెహోవా సిరియా 

రాజుచేత బాధనొందిన ఇశార్యేలువారిని కనికరించి అతని మనవి నంగీకరించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:21 => నేను అభిషేకించినవారిని ముటట్వలదనియు నా పర్వకత్లకు కీడు 

చేయవదద్నియు సెలవిచిచ్ 

సామెతలు 14:26 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట బహు ధైరయ్ము పుటిట్ంచును 

విలాపవాకయ్ములు 3:59 => యెహోవా, నాకు కలిగిన అనాయ్యము నీవు చూచియునాన్వు నా 

వాయ్జెయ్ము తీరుచ్ము. 

మారుక్ 12:26 => వారు లేచెదరని మృతులను గూరిచ్న సంగతి మోషే గర్ంథమందలి పొదను 

గురించిన భాగములో మీరు చదువలేదా? ఆ భాగములో దేవుడు నేను అబార్హాము దేవుడను ఇసాస్కు 

దేవుడను యాకోబు దేవుడనని అతనితో చెపెప్ను. 

వచనము 43 
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అందుకు లాబాను ఈ కుమారెత్లు నా కుమారెత్లు, ఈ కుమారులు నా కుమారులు, ఈ మంద నా 

మంద, నీకు కనబడుచునన్ది అంతయు నాది, ఈ నా కుమారెత్లనైనను వీరు కనిన కుమారులనైనను 

నేడు నేనేమి చేయగలను? 

ఆదికాండము 37:35 => అతని కుమారులందరును అతని కుమారెత్లందరును అతనిని ఓదారుచ్టకు 

యతన్ము చేసిరి; అయితే అతడు ఓదారుప్ పొందనొలల్క నేను అంగలారుచ్చు మృతుల లోకమునకు నా 

కుమారునియొదద్కు వెళేల్దనని చెపిప్ అతని తండిర్ అతని కోసము ఏడెచ్ను 

వచనము 44 

కావున నేనును నీవును నిబంధన చేసికొందము రముమ్, అది నాకును నీకును మధయ్ సాకిష్గా ఉండునని 

యాకోబుతో ఉతత్రమియయ్గా 

ఆదికాండము 15:18 => ఆ దినమందే యెహోవా ఐగుపుత్ నది మొదలుకొని గొపప్ నదియైన 

యూఫర్టీసు నది వరకు ఈ దేశమును, అనగా 

ఆదికాండము 21:22 => ఆ కాలమందు అబీమెలెకును అతని సేనాధిపతియైన ఫీకోలును 

అబార్హాముతో మాటలాడి నీవు చేయు పనులనిన్టిలోను దేవుడు నీకు తోడైయునాన్డు గనుక. 

ఆదికాండము 21:23 => నీవు ననైన్నను నా పుతర్ పౌతార్దులనైనను వంచింపక, నేను నీకు చేసిన 

ఉపకారము చొపుప్న నాకును నీవు పరదేశివైయునన్ యీ దేశమునకు చేసెదనని దేవుని పేరట ఇకక్డ 

నాతో పర్మాణము చేయుమని చెపెప్ను.  

ఆదికాండము 21:24 => అందుకు అబార్హాము పర్మాణము చేసెదననెను. 

ఆదికాండము 21:25 => అబీమెలెకు దాసులు బలాతాక్రముగా తీసికొనిన నీళల్బావి విషయమై 

అబార్హాము అబీమెలెకును ఆకేష్పింపగా అబీమెలెకుఈ పని యెవరు చేసిరో నేనెరుగను;  

ఆదికాండము 21:26 => నీవును నాతో చెపప్లేదు; నేను నేడే గాని యీ సంగతి వినలేదని చెపప్గా. 

ఆదికాండము 21:27 => అబార్హాము గొఱ ఱ్లను గొడల్ను తెపిప్ంచి అబీమెలెకుకిచెచ్ను. వారిదద్రు ఇటుల్ 

ఒక నిబంధన చేసికొనిరి. 
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ఆదికాండము 21:28 => తరువాత అబార్హాము తన గొఱ ఱ్ల మందలోనుండి యేడు పెంటిపిలల్లను 

వేరుగానుంచెను గనుక 

ఆదికాండము 21:29 => అబీమెలెకు అబార్హాముతో నీవు వేరుగా ఉంచిన యీ యేడు గొఱ ఱ్పిలల్లు 

ఎందుకని యడిగెను. అందుకతడు 

ఆదికాండము 21:30 => నేనే యీ బావిని తర్వివ్ంచినందుకు నా సాకాష్య్రథ్ముగా ఈ యేడు గొఱ ఱ్ 

పిలల్లను నీవు నాచేత పుచుచ్కొనవలెనని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 21:31 => అకక్డ వారిదద్రు అటుల్ పర్మాణము చేసికొనినందున ఆ చోటు బెయేరె ష్బా 

అనబడెను. 

ఆదికాండము 21:32 => బెయేరె ష్బాలో వారు ఆలాగు ఒక నిబంధన చేసికొనిన తరువాత అబీమెలెకు 

లేచి తన సేనాధిపతియైన ఫీకోలుతో ఫిలిషీత్యుల దేశమునకు తిరిగి వెళె ల్ను. 

ఆదికాండము 26:28 => వారు నిశచ్యముగా యెహోవా నీకు తోడైయుండుట చూచితివిు గనుక 

మనకు, అనగా మాకును నీకును మధయ్ నొక పర్మాణముండవలెననియు 

ఆదికాండము 26:29 => మేము నినున్ ముటట్క నీకు మేలే తపప్ మరేమియు చేయక నినున్ 

సమాధానముగా పంపి వేసితివిు గనుక నీవును మాకు కీడుచేయకుండునటుల్ నీతో నిబంధన 

చేసికొందుమనియు అనుకొంటిమి; ఇపుప్డు నీవు యెహోవా ఆశీరావ్దము పొందినవాడవనిరి. 

ఆదికాండము 26:30 => అతడు వారికి విందుచేయగా వారు అనన్పానములు పుచుచ్ కొనిరి. 

ఆదికాండము 26:31 => తెలల్వారినపుప్డు వారు లేచి ఒకనితో ఒకడు పర్మాణము చేసికొనిరి; 

తరువాత ఇసాస్కు వారిని సాగనంపగా వారు అతనియొదద్నుండి సమాధానముగా వెళి ల్రి. 

1 సమూయేలు 20:14 => అయితే నేను బర్దికియుండినయెడల నేను చావకుండ యెహోవా 

దయచూపునటుల్గా నీవు నాకు దయచూపక పోయినయెడల నేమి,  

1 సమూయేలు 20:15 => నేను చనిపోయినయెడల యెహోవా దావీదు శతుర్వులను ఒకడైన 

భూమిమీద నిలువకుండ నిరూమ్లము చేసిన తరువాత నీవు నా సంతతివారికి దయచూపక 

పోయినయెడల నేమి యెహోవా నినున్ విసరిజ్ంచును గాక. 

Page  of 2203 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

1 సమూయేలు 20:16 => ఈలాగున యెహోవా దావీదుయొకక్ శతుర్వులచేత దాని 

విచారించునటుల్గా యోనాతాను దావీదు సంతతివారిని బటిట్ నిబంధన చేసెను. 

1 సమూయేలు 20:17 => యోనాతాను దావీదును తన పార్ణసేన్హితునిగా పేర్మించెను గనుక ఆ 

పేర్మనుబటిట్ దావీదుచేత మరల పర్మాణము చేయించెను. 

ఆదికాండము 31:48 => లాబాను నేడు ఈ కుపప్ నాకును నీకును మధయ్ సాకిష్గా ఉండునని చెపెప్ను. 

కాబటిట్ దానికి గలేదను పేరు పెటెట్ను. మరియు మనము ఒకరికొకరము దూరముగా నుండగా 

యెహోవా నాకును నీకును మధయ్ జరుగునది కనిపెటుట్నని చెపెప్ను గనుక దానికి మిసాప్ అను పేరు 

పెటట్బడెను. 

ఆదికాండము 31:52 => హాని చేయవలెనని నేను ఈ కుపప్ దాటి నీయొదద్కు రాకను, నీవు ఈ 

కుపప్ను ఈ సత్ంభమును దాటి నాయొదద్కు రాకను ఉండుటకు ఈ కుపప్ సాకిష్ యీ సత్ంభమును సాకిష్. 

ఆదికాండము 21:30 => నేనే యీ బావిని తర్వివ్ంచినందుకు నా సాకాష్య్రథ్ముగా ఈ యేడు గొఱ ఱ్ 

పిలల్లను నీవు నాచేత పుచుచ్కొనవలెనని చెపెప్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:19 => కాబటిట్ మీరు కీరత్న వార్సి ఇశార్యేలీయులకు నేరుప్డి. ఈ కీరత్న 

ఇశార్యేలీయులమీద నాకు సాకాష్య్రథ్ముగా నుండునటుల్ దానిని వారికి కంఠపాఠముగా చేయించుము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:21 => విసాత్రమైన కీడులు ఆపదలు వారికి సంభవించిన తరువాత ఈ 

కీరత్న వారియెదుట సాకిష్గానుండి సాక్షయ్ము పలుకును. అది మరువబడక వారి సంతతివారి 

నోటనుండును. నేను పర్మాణము చేసిన దేశమున వారిని పర్వేశపెటట్కమునుపే, నేడే వారు చేయు 

ఆలోచన నేనెరుగుదును అనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:26 => అది అకక్డ నీమీద సాకాష్య్రథ్ముగా ఉండును. 

యెహోషువ 22:27 => మన దహనబలుల విషయములోను బలుల విషయములోను 

సమాధానబలుల విషయములోను మనము యెహోవా సనిన్ధిని ఆయన సేవచేయవలయు ననుటకు 

యెహోవాయందు మీకు పాలు ఏదియు లేదను మాట మీ సంతతివారు మా సంతతివారికి 

చెపప్జాలకుండునటుల్ అది మాకును మీకును మన తరువాత మన మన తరములవారికిని మధయ్ 

సాకిష్యైయుండును. 
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యెహోషువ 24:25 => అటుల్ యెహోషువ ఆ దినమున పర్జలతో నిబంధన చేసి వారికి షెకెములో 

కటట్డను విధిని నియమించి 

యెహోషువ 24:26 => దేవుని ధరమ్శాసత్రగర్ంథములో ఆ వాకయ్ములను వార్యించి పెదద్ రాతిని 

తెపిప్ంచి యెహోవా పరిశుదధ్సథ్లములోనునన్ సిందూర వృక్షముకిర్ంద దాని నిలువబెటిట్ 

యెహోషువ 24:27 => జనులందరితో ఇటల్నెను ఆలోచించుడి, యెహోవా మనతో చెపిప్న 

మాటలనిన్యు ఈ రాతికి వినబడెను గనుక అది మనమీద సాకిష్గా ఉండును. మీరు మీ దేవుని 

విసరిజ్ంచినయెడల అది మీమీద సాకిష్గా ఉండును. 

ఆదికాండము 21:23 => నీవు ననైన్నను నా పుతర్ పౌతార్దులనైనను వంచింపక, నేను నీకు చేసిన 

ఉపకారము చొపుప్న నాకును నీవు పరదేశివైయునన్ యీ దేశమునకు చేసెదనని దేవుని పేరట ఇకక్డ 

నాతో పర్మాణము చేయుమని చెపెప్ను.  

ఆదికాండము 21:27 => అబార్హాము గొఱ ఱ్లను గొడల్ను తెపిప్ంచి అబీమెలెకుకిచెచ్ను. వారిదద్రు ఇటుల్ 

ఒక నిబంధన చేసికొనిరి. 

ఆదికాండము 24:3 => నేను ఎవరిమధయ్ కాపురమునాన్నో ఆ కనానీయుల కుమారెత్లలో ఒక దానిని 

నా కుమారునికి పెండిల్చేయక 

ఆదికాండము 26:31 => తెలల్వారినపుప్డు వారు లేచి ఒకనితో ఒకడు పర్మాణము చేసికొనిరి; 

తరువాత ఇసాస్కు వారిని సాగనంపగా వారు అతనియొదద్నుండి సమాధానముగా వెళి ల్రి. 

యెహోషువ 24:27 => జనులందరితో ఇటల్నెను ఆలోచించుడి, యెహోవా మనతో చెపిప్న 

మాటలనిన్యు ఈ రాతికి వినబడెను గనుక అది మనమీద సాకిష్గా ఉండును. మీరు మీ దేవుని 

విసరిజ్ంచినయెడల అది మీమీద సాకిష్గా ఉండును. 

వచనము 45 

యాకోబు ఒక రాయి తీసికొని దానిని సత్ంభముగా నిలువబెటెట్ను. 

ఆదికాండము 28:18 => పరలోకపు గవిని ఇదే అనుకొనెను. తెలల్వారినపుప్డు యాకోబు లేచి తాను 

తలగడగా చేసికొనిన రాయి తీసి దానిని సత్ంభముగా నిలిపి దాని కొనమీద నూనె పోసెను. 

Page  of 2205 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

ఆదికాండము 28:19 => మరియు అతడు ఆ సథ్లమునకు బేతేలను పేరు పెటెట్ను. అయితే మొదట ఆ 

ఊరి పేరు లూజు.  

ఆదికాండము 28:20 => అపుప్డు యాకోబు నేను తిరిగి నా తండిర్ యింటికి కేష్మముగా వచుచ్నటుల్ 

దేవుడు నాకు తోడైయుండి, నేను వెళుల్చునన్ యీ మారగ్ములో ననున్ కాపాడి, 

ఆదికాండము 28:21 => తినుటకు ఆహారమును ధరించుకొనుటకు వసత్రములను నాకు 

దయచేసినయెడల యెహోవా నాకు దేవుడై యుండును. 

ఆదికాండము 28:22 => మరియు సత్ంభముగా నేను నిలిపిన యీ రాయి దేవుని మందిరమగును; 

మరియు నీవు నాకిచుచ్ యావతుత్లో పదియవవంతు నిశచ్యముగా నీకు చెలిల్ంచెదనని మొర్కుక్ 

కొనెను. 

ఆదికాండము 31:51 => మరియు లాబాను నాకును నీకును మధయ్ నేను నిలిపిన యీ సత్ంభమును 

చూడుము ఈ కుపప్ చూడుము. 

ఆదికాండము 31:52 => హాని చేయవలెనని నేను ఈ కుపప్ దాటి నీయొదద్కు రాకను, నీవు ఈ 

కుపప్ను ఈ సత్ంభమును దాటి నాయొదద్కు రాకను ఉండుటకు ఈ కుపప్ సాకిష్ యీ సత్ంభమును సాకిష్. 

నిరగ్మకాండము 24:4 => మరియు మోషే యెహోవా మాటలనిన్టిని వార్సి ఉదయమందు లేచి ఆ 

కొండ దిగువను బలిపీఠమును ఇశార్యేలు పండెర్ండు గోతర్ములు చొపుప్న పండెర్ండు సత్ంభములను 

కటిట్ 

1 సమూయేలు 7:12 => అపుప్డు సమూయేలు ఒక రాయి తీసి మిసాప్కును షేనుకును మధయ్ దానిని 

నిలిపి యింతవరకు యెహోవా మనకు సహాయము చేసెనని చెపిప్ దానికి ఎబెనెజరు1 అను పేరు 

పెటెట్ను. 

వచనము 46 

మరియు యాకోబు రాళుల్ కూరుచ్డని తన బంధువులతో చెపెప్ను. వారు రాళుల్ తెచిచ్ కుపప్వేసిరి; అకక్డ 

వారు ఆ కుపప్యొదద్ భోజనము చేసిరి. 
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ఆదికాండము 31:23 => అతడు తన బంధువులను వెంటబెటుట్కొని, యేడు దినముల పర్యాణమంత 

దూరము అతని తరుముకొని పోయి, గిలాదు కొండమీద అతని కలిసికొనెను. 

ఆదికాండము 31:32 => ఎవరియొదద్ నీ దేవతలు కనబడునో వారు బర్దుకకూడదు. నీవు 

నాయొదద్నునన్ వాటిని మన బంధువుల యెదుట వెదకి నీ దానిని తీసికొనుమని లాబానుతో చెపెప్ను. 

రాహేలు వాటిని దొంగిలెనని యాకోబునకు తెలియలేదు.  

ఆదికాండము 31:37 => నీవు నా సమసత్ సామగిర్ తడివి చూచిన తరువాత నీ యింటి 

వసుత్వులనిన్టిలో ఏది దొరికెను? నావారి యెదుటను నీవారి యెదుటను అది యిటుల్ తెచిచ్పెటుట్ము; 

వారు మన ఉభయుల మధయ్ తీరుప్ తీరుచ్దురు. 

ఆదికాండము 31:54 => యాకోబు ఆ కొండమీద బలియరిప్ంచి భోజనము చేయుటకు తన 

బంధువులను పిలువగా వారు భోజనముచేసి కొండమీద ఆ రాతిర్ వెళల్బుచిచ్రి. 

యెహోషువ 4:5 => వారితో ఇటల్నెను యొరాద్ను నడుమనునన్ మీ దేవుడైన యెహోవా మందసము 

నెదుట దాటిపోయి, ఇశార్యేలీయుల గోతర్ముల లెకక్ చొపుప్న పర్తివాడును ఒకొక్క రాతిని తన 

భుజముమీద పెటుట్కొని తేవలెను. 

యెహోషువ 4:6 => ఇకమీదట మీ కుమారులు ఈ రాళె ల్ందుకని అడుగునపుప్డు మీరు యెహోవా 

మందసము నెదుట యొరాద్ను నీళుల్ ఏకరాశిగా ఆపబడెను. 

యెహోషువ 4:7 => అది యొరాద్నును దాటుచుండగా యొరాద్ను నీళుల్ ఆపబడెను గనుక యీ రాళుల్ 

చిరకాలము వరకు ఇశార్యేలీయులకు జాఞ్పకారథ్ముగా నుండునని వారితో చెపప్వలెను. అది మీకు 

ఆనవాలై యుండును, 

యెహోషువ 4:8 => అందుకే దీని చేయవలెను. యెహోషువ ఆజాఞ్పించినటుల్ ఇశార్యేలీయులు 

చేసిరి. యెహోవా యెహోషువతో చెపిప్నటుల్ వారు ఇశార్యేలీయుల గోతర్ముల లెకక్చొపుప్న యొరాద్ను 

నడుమనుండి పండెర్ండు రాళల్ను తీసి తాము బసచేసిన చోటికి తెచిచ్ అకక్డ నిలువబెటిట్రి. 

యెహోషువ 4:9 => అపుప్డు యెహోషువ నిబంధన మందసమును మోయు యాజకుల కాళుల్ 

యొరాద్ను నడుమ నిలిచిన చోట పండెర్ండు రాళల్ను నిలువబెటిట్ంచెను. నేటివరకు అవి అకక్డ నునన్వి. 
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యెహోషువ 4:20 => వారు యొరాద్నులో నుండి తెచిచ్న పండెర్ండు రాళల్ను యెహోషువ గిలాగ్లులో 

నిలువబెటిట్ంచి 

యెహోషువ 4:21 => ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నెను రాబోవు కాలమున మీ సంతతివారు ఈ 

రాళె ల్ందుకని తమ తండుర్లను అడుగుదురు గదా; 

యెహోషువ 4:22 => అపుప్డు మీరు ఇశార్యేలీయులు ఆరిన నేలమీద ఈ యొరాద్నును దాటిరి. 

యెహోషువ 4:23 => ఎటల్నగా యెహోవా బాహువు బలమైనదని భూనివాసులందరు 

తెలిసికొనుటకును, 

యెహోషువ 4:24 => మీరు ఎలల్పుప్డును మీ దేవుడైన యెహోవాయందు భయభకుత్లు 

నిలుపుటకును, మేము దాటువరకు మీ దేవుడైన యెహోవా తానే మాయెదుట ఎఱ ఱ్సముదర్మును 

ఎండచేసినటుల్ మీరు దాటువరకు మీ యెదుట యొరాద్ను నీళళ్ను ఎండచేసెనని చెపిప్ యీ సంగతి 

వారికి తెలియపరచవలెను. 

యెహోషువ 7:26 => వారిని రాళల్తో కొటిట్న తరువాత అగిన్చేత కాలిచ్ వారిమీద రాళల్ను పెదద్ 

కుపప్గా వేసిరి. అది నేటివరకు ఉనన్ది. అపుప్డు యెహోవా కోపోదేర్కము విడినవాడై మళుల్కొనెను. 

అందుచేతను నేటివరకు ఆ చోటికి ఆకోరు లోయ అనిపేరు. 

2 సమూయేలు 18:17 => జనులు అబా ష్లోము యొకక్ కళేబరమును ఎతిత్ అడవిలో ఉనన్ 

పెదద్గోతిలో పడవేసి పెదద్రాళల్కుపప్ దానిమీద పేరిచ్న తరువాత ఇశార్యేలీయులందరును తమ తమ 

యిండల్కు పోయిరి. 

పర్సంగి 3:5 => రాళల్ను పారవేయుటకు రాళల్ను కుపప్వేయుటకు; కౌగలించుటకు కౌగలించుట 

మానుటకు; 

యెహోషువ 4:5 => వారితో ఇటల్నెను యొరాద్ను నడుమనునన్ మీ దేవుడైన యెహోవా మందసము 

నెదుట దాటిపోయి, ఇశార్యేలీయుల గోతర్ముల లెకక్ చొపుప్న పర్తివాడును ఒకొక్క రాతిని తన 

భుజముమీద పెటుట్కొని తేవలెను. 
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నాయ్యాధిపతులు 2:1 => యెహోవా దూత గిలాగ్లునుండి బయలుదేరి బోకీమునకు వచిచ్ యీలాగు 

సెలవిచెచ్ను నేను మిముమ్ను ఐగుపుత్లోనుండి రపిప్ంచి, మీ పితరులకు పర్మాణముచేసిన దేశమునకు 

మిముమ్ను చేరిచ్ నీతో చేసిన నిబంధన నేనెనన్డును మీరను. 

నాయ్యాధిపతులు 3:19 => గిలాగ్లు దగగ్రనునన్ పెసీలీమునొదద్నుండి తిరిగివచిచ్ రాజా, రహసయ్మైన 

మాట ఒకటి నేను నీతో చెపప్వలెననగా అతడు తనయొదద్ నిలిచినవారందరు వెలుపలికి పోవువరకు 

ఊరకొమమ్ని చెపెప్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 20:1 => అంతట ఇశార్యేలీయులందరు బయలుదేరి దాను మొదలుకొని 

బెయేరె ష్బావరకును గిలాదుదేశము వరకును వారి సమాజము ఏకమనసుస్ కలిగి మిసాప్లో యెహోవా 

సనిన్ధిని కూడెను. 

నాయ్యాధిపతులు 20:2 => దేవుని జన సమాజమునకు చేరినవారు ఇశార్యేలీయుల 

గోతర్ములనిన్టికి పెదద్లుగా నునన్వారై కతిత్దూయు నాలుగు లక్షల కాలుబలము కూడుకొనిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 20:3 => ఇశార్యేలీయులు మిసాప్కు వచిచ్యునాన్రని బెనాయ్మీనీయులు వినిరి. 

ఇశార్యేలీయులు ఈ చెడుతనము ఎటుల్ చేయబడెనో అది చెపుప్డని యడుగగా 

నాయ్యాధిపతులు 20:4 => చంపబడిన సతరీ పెనిమిటియైన లేవీయుడు ఉతత్రమిచిచ్నదేమనగా 

బెనాయ్మీనీయుల గిబియాలో రాతిర్ బసచేయుటకై నేనును నా ఉపపతిన్యు వచిచ్యుండగా 

నాయ్యాధిపతులు 20:5 => గిబియావారు నా మీదికి లేచి రాతిర్ నేనునన్ యిలుల్ చుటుట్కొని ననున్ 

చంపతలచి 

నాయ్యాధిపతులు 20:6 => నా ఉపపతిన్ని బలవంతముచేయగా ఆమె చనిపోయెను. వారు 

ఇశార్యేలీయులలో దుషాక్రయ్మును వెఱిఱ్పనిని చేసిరని నేను తెలిసికొని, నా ఉపపతిన్ని పటుట్కొని 

ఆమెను ముకక్లుగా కోసి ఇశార్యేలీయుల సావ్సథ్య్మైన దేశమంతటికి ఆ ముకక్లను పంపితిని. 

నాయ్యాధిపతులు 20:7 => ఇదిగో ఇశార్యేలీయులారా, యికక్డనే మీరందరు కూడియునాన్రు, ఈ 

సంగతినిగూరిచ్ ఆలోచన చేసి చెపుప్డనెను. 

నాయ్యాధిపతులు 20:8 => అపుప్డు జనులందరు ఏకీభవించి లేచి మనలో ఎవడును తన 

గుడారమునకు వెళల్డు, ఎవడును ఇంటికి వెళల్డు, 
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నాయ్యాధిపతులు 20:9 => మనము గిబియాయెడల జరిగింపవలసిన దానిని నెరవేరుచ్టకై చీటుల్వేసి 

దానిమీదికి పోదుము. జనులు బెనాయ్మీనీయుల గిబియాకు వచిచ్ 

నాయ్యాధిపతులు 20:10 => ఇశార్యేలీయులలో జరిగిన వెఱిఱ్తనము విషయమై పగతీరుచ్కొనుటకు 

వెళుల్వారికొరకు ఆహారము తెచుచ్టకై మనము ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములనిన్టిలో నూటికి పదిమంది 

మనుషుయ్లను, వెయియ్ంటికి నూరుమందిని, పదివేలకు వెయియ్మందిని ఏరప్రచుకొందము రండని 

చెపుప్కొనిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 20:11 => కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులందరు ఒకక్ మనుషుయ్డైనటుట్గా ఏకీభవించి ఆ 

ఊరివారితో యుదధ్ము చేయుటకు కూడిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 20:12 => ఇశార్యేలీయులు బెనాయ్మీనీయులందరియొదద్కు మనుషుయ్లను పంపి--

మీలో జరిగిన యీ చెడుతనమేమిటి? 

నాయ్యాధిపతులు 20:13 => గిబియాలోనునన్ ఆ దుషుట్లను అపప్గించుడి; వారిని చంపి 

ఇశార్యేలీయులలోనుండి దోషమును పరిహరింప చేయుదమని పలికింపగా, బెనాయ్మీనీయులు తమ 

సహోదరులగు ఇశార్యేలీయుల మాట విననొలల్క 

నాయ్యాధిపతులు 20:14 => యుదధ్మునకు బయలుదేరవలెనని తమ పటట్ణములలోనుండి వచిచ్ 

గిబియాలో కూడుకొనిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 20:15 => ఆ దినమున బెనాయ్మీనీయులు తమ జనసంఖయ్ను మొతత్ముచేయగా 

ఏడువందల మందియైన గిబియా నివాసులుగాక కతిత్దూయ సమరుథ్లై పటట్ణమునుండి వచిచ్నవారు 

ఇరువదియారు వేలమందియైరి. 

నాయ్యాధిపతులు 20:16 => ఆ సమసత్ జనములో నేరప్రచబడిన ఏడువందలమంది యెడమచేతి 

వాటము గలవారు. వీరిలో పర్తివాడును గురిగా నుంచబడిన తలవెండుర్క మీదికి వడిసెలరాయి తపప్క 

విసరగలవాడు. 

నాయ్యాధిపతులు 20:17 => బెనాయ్మీనీయులు గాక ఇశార్యేలీయులలో ఖడగ్ము దూయు 

నాలుగులక్షలమంది లెకిక్ంపబడిరి; వీరందరు యోధులు. 
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నాయ్యాధిపతులు 20:18 => వీరు లేచి బేతేలుకు పోయి ఇశార్యేలీయులు బెనాయ్మీనీయులతో 

చేయవలసిన యుదధ్మునకు మాలో ఎవరు ముందుగా వెళల్వలెనని దేవునియొదద్ మనవి చేసినపుప్డు 

యెహోవా యూదా వంశసుథ్లు ముందుగా వెళల్వలెనని సెలవిచెచ్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 20:19 => కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులు ఉదయముననే లేచి గిబియాకు ఎదురుగా 

దిగిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 20 :20 => ఇశార్యేలీయులు బెనాయ్మీనీయులతో యుదధ్ముచేయ 

బయలుదేరినపుప్డు ఇశార్యేలీయులు గిబియామీద పడుటకు యుదధ్పంకుత్లు తీరచ్గా 

నాయ్యాధిపతులు 20:21 => బెనాయ్మీనీయులు గిబియాలోనుండి బయటికివచిచ్ ఆ దినమున 

ఇశార్యేలీయులలో ఇరువదిరెండు వేలమందిని నేలగూలిచ్రి. 

నాయ్యాధిపతులు 20:22 => అయితే ఇశార్యేలీయులు ధైరయ్ము తెచుచ్కొని, తాము మొదట ఎకక్డ 

యుదధ్పంకిత్ తీరిచ్రో ఆ చోటనే మరల యుదధ్ము జరుగవలెనని తముమ్ను తాము యుదధ్పంకుత్లుగా 

తీరుచ్కొనిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 20:23 => మరియు ఇశార్యేలీయులు పోయి సాయంకాలమువరకు యెహోవా 

ఎదుట ఏడుచ్చు మా సహోదరులైన బెనాయ్మీనీయులతో యుదధ్ము చేయుటకు తిరిగిపోదుమా? అని 

యెహోవాయొదద్ విచారణచేయగా యెహోవా వారితో యుదధ్ము చేయ బోవుడని సెలవిచెచ్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 20:24 => కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులు రెండవ దినమున బెనాయ్మీనీయులతో 

యుదధ్ము చేయరాగా, ఆ రెండవ దినమున బెనాయ్మీనీయులు వారిని ఎదురొక్నుటకు 

నాయ్యాధిపతులు 20:25 => గిబియాలోనుండి బయలుదేరి వచిచ్ ఇశార్యేలీయులలో పదునెనిమిది 

వేలమందిని నేలగూలిచ్ సంహరించిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 20:26 => వీరందరు కతిత్ దూయువారు. అపుప్డు ఇశార్యేలీయులందరును 

జనులందరును పోయి, బేతేలును పర్వేశించి యేడుచ్చు సాయంకాలమువరకు అకక్డ యెహోవా 

సనిన్ధిని కూరుచ్ండుచు ఉపవాసముండి దహనబలులను సమాధానబలులను యెహోవా సనిన్ధిని 

అరిప్ంచిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 20:27 => ఆ దినములలో యెహోవా నిబంధన మందసము అకక్డనే యుండెను. 
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నాయ్యాధిపతులు 20:28 => అహరోను మనుమడును ఎలియాజరు కుమారుడునైన ఫీనెహాసు ఆ 

దినములలో దానియెదుట నిలుచువాడు . ఇశార్యేలీయులు మరలమా సహోదరులైన 

బెనాయ్మీనీయులతో యుదధ్మునకు పోదుమా, మానుదుమా? అని యెహోవా యొదద్ విచారణచేయగా 

యెహోవా వెళుల్డి రేపు నీచేతికి వారిని అపప్గించెదనని సెలవిచెచ్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 20:29 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయులు గిబియా చుటుట్ మాటుగాండర్ను పెటిట్రి. 

నాయ్యాధిపతులు 20:30 => మూడవ దినమున ఇశార్యేలీయులు బెనాయ్మీనీయులతో యుదధ్మునకు 

పోయి మునుపటివలె గిబియా వారితో యుదధ్ము చేయుటకు సిదధ్పడగా 

నాయ్యాధిపతులు 20:31 => బెనాయ్మీనీయులు వారిని ఎదురొక్నుటకు బయలుదేరి 

పటట్ణములోనుండి తొలగివచిచ్ మునుపటివలె ఇశార్యేలీయులలో గాయపరచబడినవారిని 

ఇంచుమించు ముపప్దిమంది మనుషుయ్లను రాజమారగ్ములలో చంపుచువచిచ్రి. ఆ మారగ్ములలో 

ఒకటి బేతేలునకును ఒకటి పొలములోనునన్ గిబియాకును పోవుచునన్వి. 

నాయ్యాధిపతులు 20:32 => బెనాయ్మీనీయులు మునుపటివలె వారు మనయెదుట నిలువలేక 

కొటట్బడియునాన్రని అనుకొనిరి గాని ఇశార్యేలీయులు మనము పారిపోయి వారిని పటట్ణములోనుండి 

రాజమారగ్ములలోనికి రాజేయుదము రండని చెపుప్కొనియుండిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 20:33 => ఇశార్యేలీయులందరు తమ చోటనుండి లేచి బయలాత్మారులో 

తముమ్ను తాము యుదధ్మునకు సిదధ్పరచుకొనులోగా ఇశార్యేలీయుల మాటుగాండుర్ను 

తమచోటనుండి గిబియా బటట్బయటి మారగ్మునకు తవ్రగా వచిచ్రి. 

నాయ్యాధిపతులు 20:34 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయులందరిలోనుండి ఏరప్రచబడిన పదివేలమంది 

గిబియాకు ఎదురుగా వచిచ్నందున కఠిన యుదధ్ము జరిగెను. అయితే తమకు అపాయము 

తటసథ్మైనదని బెనాయ్మీనీయులకు తెలియలేదు. 

నాయ్యాధిపతులు 20:35 => అపుప్డు యెహోవా ఇశార్యేలీయులచేత బెనాయ్మీనీయులను హతము 

చేయించెను. ఆ దినమున ఇశార్యేలీయులు బెనాయ్మీనీయులలో ఇరువది యయిదువేల నూరుమంది 

మనుషుయ్లను చంపిరి. వీరందరు కతిత్ దూయువారు. 
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నాయ్యాధిపతులు 20:36 => బెనాయ్మీనీయులు జరుగుదాని చూచి తమకు అపజయము కలిగినదని 

తెలిసికొనిరి. ఇశార్యేలీయులు తాము గిబియామీద పెటిట్న మాటుగాండర్ను నమిమ్ బెనాయ్మీనీయులకు 

సథ్లమిచిచ్రి. 

నాయ్యాధిపతులు 20:37 => మాటుననునన్వారు తవ్రపడి గిబియాలో చొరబడి కతిత్వాతను ఆ 

పటట్ణములోని వారినందరిని హతము చేసిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 20:38 => ఇశార్యేలీయులకును మాటుగాండర్కును నిరణ్యమైన సంకేతమొకటి 

యుండెను; అదేదనగా వారు పటట్ణములోనుండి పొగ గొపప్ మేఘమువలె లేచునటుల్ చేయుటయే. 

నాయ్యాధిపతులు 20:39 => ఇశార్యేలీయులు యుదధ్మునుండి వెనుకతీసి తిరిగినపుప్డు 

బెనాయ్మీనీయులు వీరు మొదటి యుదధ్ములో అపజయమొందినటుల్ మనచేత ఓడిపోవుదురుగదా 

అనుకొని, చంపనారంభించి, ఇశార్యేలీయులలో ఇంచుమించు ముపప్దిమంది మనుషుయ్లను హతము 

చేసిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 20:40 => అయితే పటట్ణమునుండి ఆకాశముతటుట్ సత్ంభరూపముగా పొగ పైకి 

లేవనారంభింపగా బెనాయ్మీనీయులు వెనుకతటుట్ తిరిగిచూచిరి. అపుప్డు ఆ పటట్ణమంతయు 

ధూమమయమై ఆకాశమున కెకుక్చుండెను. 

నాయ్యాధిపతులు 20:41 => ఇశార్యేలీయులు తిరిగినపుప్డు బెనాయ్మీనీయులు తమకు అపజయము 

కలిగినదని తెలిసికొని విభార్ంతినొంది 

నాయ్యాధిపతులు 20:42 => యెడారి మారగ్ముతటుట్ వెళుల్దమని ఇశార్యేలీయుల యెదుట వెనుకకు 

తిరిగిరి గాని, యుదధ్మున తరుమబడగా పటట్ణములలోనుండి వచిచ్నవారు మధయ్ మారగ్మందే వారిని 

చంపిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 20:43 => ఇశార్యేలీయులు బెనాయ్మీనీయులను చుటుట్కొని తరిమి తూరుప్దికుక్న 

గిబియాకు ఎదురుగా వారు దిగిన సథ్లమున వారిని తొర్కుక్చుండిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 20:44 => అపుప్డు బెనాయ్మీనీయులలో పదునెనిమిది వేలమంది మనుషుయ్లు 

పడిపోయిరి. వీరందరు పరాకర్మవంతులు. 
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నాయ్యాధిపతులు 20:45 => అపుప్డు మిగిలినవారు తిరిగి యెడారిలో నునన్ రిమోమ్ను బండకు 

పారిపోగా, వారు రాజమారగ్ములలో చెదిరియునన్ అయిదువేలమంది మనుషుయ్లను చీలదీసి 

గిదోమువరకు వారిని వెంటాడి తరిమి వారిలో రెండువేలమందిని చంపిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 20:46 => ఆ దినమున బెనాయ్మీనీయులలో పడిపోయినవారందరు కతిత్దూయు 

ఇరువదియయిదు వేలమంది, వీరందరు పరాకర్మవంతులు. 

నాయ్యాధిపతులు 20:47 => ఆరువందలమంది తిరిగి యెడారి లోనునన్ రిమోమ్ను కొండకు 

పారిపోయి రిమోమ్ను కొండమీద నాలుగు నెలలు నివసించిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 20:48 => మరియు ఇశార్యేలీయులు బెనాయ్మీనీయులమీదికి తిరిగివచిచ్ 

పటట్ణనివాసులనేమి పశువులనేమి దొరికిన సమసత్మును కతిత్వాత హతముచేసిరి. ఇదియుగాక వారు 

తాము పటుట్కొనిన పటట్ణములనిన్టిని అగిన్చేత కాలిచ్వేసిరి. 

1 సమూయేలు 7:16 => ఏటేట అతడు బేతేలునకును గిలాగ్లునకును మిసాప్కును తిరుగుచు ఆ 

సథ్లములయందు ఇశార్యేలీయులకు నాయ్యము తీరుచ్చువచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 10:8 => నాకంటె ముందు నీవు గిలాగ్లునకు వెళల్గా, దహనబలులను బలులను 

సమాధాన బలులను అరిప్ంచుటకై నేను నీయొదద్కు దిగివతుత్ను; నేను నీయొదద్కు వచిచ్ నీవు 

చేయవలసినదానిని నీకు తెలియజేయువరకు ఏడు దినములపాటు నీవు అచచ్ట నిలువవలెను. 

1 సమూయేలు 10:17 => తరువాత సమూయేలు మిసాప్కు యెహోవా యొదద్కు జనులను 

పిలువనంపించి ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నెను 

1 సమూయేలు 11:15 => జనులందరు గిలాగ్లునకు వచిచ్ గిలాగ్లులో యెహోవా సనిన్ధిని 

సమాధానబలులను అరిప్ంచి, యెహోవా సనిన్ధిని సౌలునకు పటాట్భిషేకము చేసిరి. సౌలును 

ఇశార్యేలీయులందరును అకక్డ బహుగా సంతోషించిరి. 

1 సమూయేలు 13:7 => కొందరు హెబీర్యులు యొరాద్ను నది దాటి గాదు దేశమునకును 

గిలాదునకును వెళి ల్పోయిరి గాని సౌలు ఇంకను గిలాగ్లులోనే ఉండెను; జనులందరు భయపడుచు 

అతని వెంబడించిరి. 
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1 సమూయేలు 15:33 => సమూయేలు నీ కతిత్ సతరీలకు సంతులేకుండ చేసినటుల్ నీ తలిల్కిని సతరీలలో 

సంతులేకపోవునని అతనితో చెపిప్ గిలాగ్లులో యెహోవా సనిన్ధిని అగగును తుతుత్నియలుగా నరికెను. 

2 సమూయేలు 19:15 => యూదావారు రాజును ఎదురొక్నుటకును రాజును నది యివతలకు 

తోడుకొని వచుచ్టకును గిలాగ్లునకు వచిచ్రి. 

2 సమూయేలు 19:40 => యూదా వారందరును ఇశార్యేలువారిలో సగము మందియు రాజును 

తోడుకొనిరాగా రాజు కింహామును వెంటబెటుట్కొని గిలాగ్లునకు వచెచ్ను. 

2 రాజులు 2:1 => యెహోవా సుడిగాలిచేత ఏలీయాను ఆకాశమునకు ఆరోహణము చేయింపబోవు 

కాలమున ఏలీయాయు ఎలీషాయు కూడి గిలాగ్లునుండి వెళుల్చుండగా 

ఆదికాండము 28:11 => ఒకచోట చేరి పొర్దుద్ గుర్ంకినందున అకక్డ ఆ రాతిర్ నిలిచిపోయి, ఆ చోటి 

రాళల్లో ఒకటి తీసికొని తనకు తలగడగా చేసికొని, అకక్డ పండుకొనెను. 

యెహోషువ 22:10 => రూబేనీయులును గాదీయులును మనషే ష్ అరథ్గోతర్పువారును అకక్డ 

యొరాద్ను దగగ్ర ఒక బలిపీఠమును కటిట్రి. అది చూపునకు గొపప్ బలిపీఠమే. 

వచనము 47 

లాబాను దానికి యగర  శాహదూతా అను పేరు పెటెట్ను. అయితే యాకోబు దానికి గలేదు అను పేరు 

పెటెట్ను. 

హెబీర్యులకు 12 :1 => ఇంత గొపప్ సాకిష్ సమూహము మేఘమువలె మనలను 

ఆవరించియునన్ందున 

2 సమూయేలు 24:6 => అకక్డనుండి గిలాదునకును తహిత్ంహోదీష్ దేశమునకును వచిచ్రి; తరువాత 

దానాయానుకును పోయి తిరిగి సీదోనునకు వచిచ్రి. 

యెహెజేక్లు 47:18 => తూరుప్దికుక్న హవార్ను దమసుక్ గిలాదులకును ఇశార్యేలీయుల 

దేశమునకును మధయ్ యొరాద్నునది సరిహదుద్గా ఉండును; సరిహదుద్ మొదలుకొని తూరుప్ 

సముదర్మువరకు దాని కొలువవలెను; ఇది మీకు తూరుప్ సరిహదుద్.  
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దానియేలు 2:4 => కలీద్యులు సిరియా బాషతో ఇటల్నిరి రాజు చిరకాలము జీవించునుగాక. తమరి 

దాసులకు కల సెలవియుయ్డి; మేము దాని భావమును తెలియజేసెదము. 

వచనము 48 

లాబాను నేడు ఈ కుపప్ నాకును నీకును మధయ్ సాకిష్గా ఉండునని చెపెప్ను. కాబటిట్ దానికి గలేదను 

పేరు పెటెట్ను. మరియు మనము ఒకరికొకరము దూరముగా నుండగా యెహోవా నాకును నీకును 

మధయ్ జరుగునది కనిపెటుట్నని చెపెప్ను గనుక దానికి మిసాప్ అను పేరు పెటట్బడెను. 

యెహోషువ 24:27 => జనులందరితో ఇటల్నెను ఆలోచించుడి, యెహోవా మనతో చెపిప్న 

మాటలనిన్యు ఈ రాతికి వినబడెను గనుక అది మనమీద సాకిష్గా ఉండును. మీరు మీ దేవుని 

విసరిజ్ంచినయెడల అది మీమీద సాకిష్గా ఉండును. 

ఆదికాండము 31:23 => అతడు తన బంధువులను వెంటబెటుట్కొని, యేడు దినముల పర్యాణమంత 

దూరము అతని తరుముకొని పోయి, గిలాదు కొండమీద అతని కలిసికొనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 2:36 => అరోన్ను ఏటిలోయ దరినునన్ అరోయేరును ఆ యేటియొదద్నునన్ 

పురము మొదలుకొని గిలాదువరకు మనకు అసాధయ్మైన నగరమొకటియు లేకపోయెను. మన దేవుడైన 

యెహోవా అనిన్టిని మనకు అపప్గించెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 3:16 => గిలాదు మొదలుకొని అరోన్ను లోయ మధయ్వరకును, యబోబ్కు 

నదివరకును అమోమ్నీయుల పడమటి సరిహదుద్ వరకును 

యెహోషువ 13:8 => రూబేనీయులు గాదీయులు తూరుప్దికుక్న యొరాద్ను అవతల మోషే 

వారికిచిచ్న సావ్సథ్య్మును పొందిరి. 

యెహోషువ 13:9 => అది ఏదనగా అరోన్ను ఏటిలోయ దరినునన్ అరోయేరు మొదలుకొని ఆ 

లోయమధయ్నునన్ పటట్ణమునుండి దీబోను వరకు మేదెబా మైదానమంతయు, అమోమ్నీయుల సరిహదుద్ 

వరకు హెషోబ్నులో ఏలికయు 

ఆదికాండము 31:44 => కావున నేనును నీవును నిబంధన చేసికొందము రముమ్, అది నాకును 

నీకును మధయ్ సాకిష్గా ఉండునని యాకోబుతో ఉతత్రమియయ్గా 
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ఆదికాండము 31:52 => హాని చేయవలెనని నేను ఈ కుపప్ దాటి నీయొదద్కు రాకను, నీవు ఈ 

కుపప్ను ఈ సత్ంభమును దాటి నాయొదద్కు రాకను ఉండుటకు ఈ కుపప్ సాకిష్ యీ సత్ంభమును సాకిష్. 

యెహోషువ 15:38 => దిలాను మిసేప్ యొకత్యేలు 

యెహోషువ 22:27 => మన దహనబలుల విషయములోను బలుల విషయములోను 

సమాధానబలుల విషయములోను మనము యెహోవా సనిన్ధిని ఆయన సేవచేయవలయు ననుటకు 

యెహోవాయందు మీకు పాలు ఏదియు లేదను మాట మీ సంతతివారు మా సంతతివారికి 

చెపప్జాలకుండునటుల్ అది మాకును మీకును మన తరువాత మన మన తరములవారికిని మధయ్ 

సాకిష్యైయుండును. 

నాయ్యాధిపతులు 10:3 => అతని తరువాత గిలాదు దేశసుథ్డైన యాయీరు నియమింపబడినవాడై 

యిరువదిరెండు సంవతస్రములు ఇశార్యేలీయులకు నాయ్యాధిపతిగా ఉండెను. 

1 సమూయేలు 24:21 => కాబటిట్ నా తరువాత నా సంతతివారిని నీవు నిరూమ్లము 

చేయకుండునటుల్ను, నా తండిర్ ఇంటిలోనుండి నా పేరు నీవు కొటిట్వేయకుండునటుల్ను యెహోవా 

నామమున నాకు పర్మాణము చేయుము. అంతట దావీదు సౌలునకు పర్మాణము చేసెను 

2 సమూయేలు 24:6 => అకక్డనుండి గిలాదునకును తహిత్ంహోదీష్ దేశమునకును వచిచ్రి; తరువాత 

దానాయానుకును పోయి తిరిగి సీదోనునకు వచిచ్రి. 

యాకోబు 5:3 => మీ బంగారమును మీ వెండియు తుపుప్పటిట్నవి; వాటి తుపుప్ మీమీద సాక్షయ్ముగా 

ఉండి అగిన్వలె మీ శరీరములను తినివేయును; అంతయ్దినములయందు ధనము కూరుచ్ కొంటిరి. 

వచనము 49 

అంతట లాబాను నీవు నా కుమారెత్లను బాధ పెటిట్నను, నా కుమారెత్లను గాక యితర సతరీలను పెండిల్ 

చేసికొనినను,  

నాయ్యాధిపతులు 10:17 => అపుప్డు అమోమ్నీయులు కూడుకొని గిలాదులో దిగియుండిరి. 

ఇశార్యేలీయులును కూడుకొని మిసాప్లో దిగియుండిరి. 
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నాయ్యాధిపతులు 11:11 => కాబటిట్ యెఫాత్ గిలాదు పెదద్లతోకూడ పోయినపుప్డు జనులు తమకు 

పర్ధానునిగాను అధిపతినిగాను అతని నియమించుకొనిరి. అపుప్డు యెఫాత్ మిసాప్లో యెహోవా 

సనిన్ధిని తన సంగతి యంతయు వినిపించెను. 

నాయ్యాధిపతులు 11:29 => యెహోవా ఆతమ్ యెఫాత్మీదికి రాగా అతడు గిలాదులోను మనషే ష్లోను 

సంచరించుచు, గిలాదు మిసేప్లో సంచరించి గిలాదు మిసేప్నుండి అమోమ్నీయులయొదద్కు సాగెను. 

1 సమూయేలు 7:5 => అంతట సమూయేలు ఇశార్యేలీయులందరిని మిసాప్కు పిలువనంపుడి; నేను 

మీ పక్షమున యెహోవాను పార్రథ్న చేతునని చెపప్గా 

1 రాజులు 15:22 => అపుప్డు రాజైన ఆసా యెవరును నిలిచిపోకుండ యూదాదేశపు వారందరు 

రావలెనని పర్కటన చేయగా జనులు సమకూడి బయెషా కటిట్ంచుచుండిన రామా పటట్ణపు రాళల్ను 

కఱ ఱ్లను ఎతిత్కొని వచిచ్రి. రాజైన ఆసా వాటిచేత బెనాయ్మీను సంబంధమైన గెబను మిసాప్ను 

కటిట్ంచెను. 

హోషేయ 5:1 => యాజకులారా, నామాట ఆలకించుడి; ఇశార్యేలు వారలారా, చెవినిబెటిట్ 

ఆలోచించుడి; రాజసంతతి వారలారా, చెవియొగిగ్ ఆలకించుడి, మీరు మిసాప్మీద ఉరిగాను 

తాబోరుమీద వలగాను ఉనాన్రు గనుక మిముమ్నుబటిట్ ఈ తీరుప్ జరుగును.  

ఆదికాండము 26:28 => వారు నిశచ్యముగా యెహోవా నీకు తోడైయుండుట చూచితివిు గనుక 

మనకు, అనగా మాకును నీకును మధయ్ నొక పర్మాణముండవలెననియు 

యెహోషువ 11:3 => తూరుప్ పడమటి దికుక్లయందలి కనానీయులకును అమోరీయులకును 

హితీత్యులకును పెరిజీజ్యులకును మనయ్ములోనునన్ యెబూసీయులకును మిసాప్ దేశమందలి 

హెరోమ్ను దిగువనుండు హివీవ్యులకును వరత్మానము పంపగా 

యెహోషువ 13:26 => హెషోబ్ను మొదలుకొని రామతిమ్జెప్ బెటొనీము వరకును మహనయీము 

మొదలుకొని దెబీరు సరిహదుద్ వరకును 

యెహోషువ 15:38 => దిలాను మిసేప్ యొకత్యేలు 

2 రాజులు 25:23 => యూదావారి సైనాయ్ధిపతులందరును వారి జనులందరును బబులోనురాజు 

గెదలాయ్ను అధిపతిగా నియమించిన సంగతి విని, మిసాప్ పటట్ణమందునన్ గెదలాయ్యొదద్కు నెతనాయ్ 
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కుమారుడైన ఇషామ్యేలును, కారేహ కుమారుడైన యోహానానును, నెటోపాతీయుడైన తనుహ్మెతు 

కుమారుడగు శెరాయాయును, మాయకాతీయుడైన యొకనికిపుటిట్న యజనాయ్ను కూడి రాగా 

వచనము 50 

చూడుము, మనయొదద్ ఎవరును లేరు గదా, నాకును నీకును దేవుడే సాకిష్ అని చెపెప్ను. 

లేవీయకాండము 18:18 => నీ భారయ్ బర్దికియుండగా ఆమెను పీడించుటకు ఆమె సహోదరి 

మానాచాఛ్దనమును తీయుటకు ఈమెను ఆమెతో పెండిల్ చేసికొనకూడదు. 

మతత్యి 19:5 => ఇందు నిమితత్ము పురుషుడు తలిదండుర్లను విడిచి తన భారయ్ను హతుత్కొనును, 

వారిదద్రును ఏకశరీరముగా ఉందురని చెపెప్ననియు మీరు చదువలేదా? 

మతత్యి 19:6 => కాబటిట్ వారికను ఇదద్రు కాక ఏక శరీరముగా ఉనాన్రు గనుక దేవుడు 

జతపరచినవారిని మనుషుయ్డు వేరుపరచకూడదని చెపెప్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 11:10 => గిలాదు పెదద్లు నిశచ్యముగా మేము నీ మాటచొపుప్న చేయుదుము; 

యెహోవా మన యుభయుల మధయ్ను సాకిష్గా ఉండును గాకని యెఫాత్తో అనిరి. 

1 సమూయేలు 12:5 => అతడు అటిట్ది నాయొదద్ ఏదియు మీకు దొరకదని యెహోవాయును ఆయన 

అభిషేకము చేయించినవాడును ఈ దినమున మీ మీద సాకుష్లైయునాన్రు అని చెపిప్నపుప్డు సాకుష్లే 

అని వారు పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి. 

యిరిమ్యా 29:23 => చెరపటట్బడి బబులోనులోనునన్ యూదావారందరును బబులోను రాజు 

అగిన్లో కాలిచ్న సిదిక్యావలెను అహాబువలెను యెహోవా నినున్ చేయునుగాకని చెపుప్చు వారి పేళల్ను 

శాపవచనముగా వాడుకొందురు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 42:5 => అపుప్డు వారు యిరీమ్యాతో ఇటల్నిరి నినున్ మాయొదద్కు పంపి, నీ దేవుడగు 

యెహోవా సెలవిచిచ్న ఆ మాటలనుబటిట్ మరుమాట లేకుండ మేము జరిగించనియెడల యెహోవా 

మామీద నమమ్కమైన సతయ్సాకిష్గా ఉండును గాక. 
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మీకా 1:2 => సకల జనులారా, ఆలకించుడి, భూమీ, నీవును నీలో నునన్ సమసత్మును చెవియొగిగ్ 

వినుడి; పర్భువగు యెహోవా మీమీద సాక్షయ్ము పలుకబోవుచునాన్డు, పరిశుదాద్లయములో నుండి 

పర్భువు మీమీద సాక్షయ్ము పలుకబోవుచునాన్డు. 

మలాకీ 2:14 => అది ఎందుకని మీరడుగగా, యౌవన కాలమందు నీవు పెండిల్ చేసికొని 

అనాయ్యముగా విసరిజ్ంచిన నీ భారయ్ పక్షమున యెహోవా సాకిష్యాయెను, అది నీకు తోటిదై నీవు చేసిన 

నిబంధనకు పాతుర్రాలు గదా, నీ పెండిల్ భారయ్ గదా. 

మలాకీ 3:5 => తీరుప్ తీరుచ్టకై నేను మీయొదద్కు రాగా, చిలల్ంగివాండర్ మీదను వయ్భిచారుల మీదను 

అపర్మాణికుల మీదను, నాకు భయపడక వారి కూలి విషయములో కూలివారిని విధవరాండర్ను 

తండిర్లేనివారిని బాధపెటిట్ పరదేశులకు అనాయ్యము చేయువారి మీదను దృఢముగా సాక్షయ్ము 

పలుకుదునని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:5 => మీరెరిగియునన్టుట్ మేము ఇచచ్కపు మాటలనైనను, ధనాపేక్షను 

కపిప్పెటుట్ వేషమునైనను ఎనన్డును వినియోగింపలేదు; ఇందుకు దేవుడే సాకిష్. 

1 సమూయేలు 20:23 => అయితే మనమిదద్రము మాటలాడిన సంగతిని జాఞ్పకము చేసికొనుము; 

నీకును నాకును సరవ్కాలము యెహోవాయే సాకిష్. 

2 సమూయేలు 14:11 => అపుప్డు ఆమె రాజవైన నీవు నీ దేవుడైన యెహోవాను సమ్రించి హతయ్కు 

పర్తిహతయ్ చేయువారు నా కుమారుని నశింపజేయకుండ ఇకను నాశనము చేయుట మానిప్ంచుమని 

మనవిచేయగా రాజు యెహోవా జీవముతోడు నీ కుమారుని తల వెండుర్కలలో ఒకటైనను నేల 

రాలకుండుననెను. 

వచనము 51 

మరియు లాబాను నాకును నీకును మధయ్ నేను నిలిపిన యీ సత్ంభమును చూడుము ఈ కుపప్ 

చూడుము. 

ఆదికాండము 31:45 => యాకోబు ఒక రాయి తీసికొని దానిని సత్ంభముగా నిలువబెటెట్ను. 

వచనము 52 
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హాని చేయవలెనని నేను ఈ కుపప్ దాటి నీయొదద్కు రాకను, నీవు ఈ కుపప్ను ఈ సత్ంభమును దాటి 

నాయొదద్కు రాకను ఉండుటకు ఈ కుపప్ సాకిష్ యీ సత్ంభమును సాకిష్. 

ఆదికాండము 31:44 => కావున నేనును నీవును నిబంధన చేసికొందము రముమ్, అది నాకును 

నీకును మధయ్ సాకిష్గా ఉండునని యాకోబుతో ఉతత్రమియయ్గా 

ఆదికాండము 31:45 => యాకోబు ఒక రాయి తీసికొని దానిని సత్ంభముగా నిలువబెటెట్ను. 

ఆదికాండము 31:48 => లాబాను నేడు ఈ కుపప్ నాకును నీకును మధయ్ సాకిష్గా ఉండునని చెపెప్ను. 

కాబటిట్ దానికి గలేదను పేరు పెటెట్ను. మరియు మనము ఒకరికొకరము దూరముగా నుండగా 

యెహోవా నాకును నీకును మధయ్ జరుగునది కనిపెటుట్నని చెపెప్ను గనుక దానికి మిసాప్ అను పేరు 

పెటట్బడెను. 

ఆదికాండము 21:30 => నేనే యీ బావిని తర్వివ్ంచినందుకు నా సాకాష్య్రథ్ముగా ఈ యేడు గొఱ ఱ్ 

పిలల్లను నీవు నాచేత పుచుచ్కొనవలెనని చెపెప్ను. 

యెహోషువ 22:27 => మన దహనబలుల విషయములోను బలుల విషయములోను 

సమాధానబలుల విషయములోను మనము యెహోవా సనిన్ధిని ఆయన సేవచేయవలయు ననుటకు 

యెహోవాయందు మీకు పాలు ఏదియు లేదను మాట మీ సంతతివారు మా సంతతివారికి 

చెపప్జాలకుండునటుల్ అది మాకును మీకును మన తరువాత మన మన తరములవారికిని మధయ్ 

సాకిష్యైయుండును. 

యాకోబు 5:3 => మీ బంగారమును మీ వెండియు తుపుప్పటిట్నవి; వాటి తుపుప్ మీమీద సాక్షయ్ముగా 

ఉండి అగిన్వలె మీ శరీరములను తినివేయును; అంతయ్దినములయందు ధనము కూరుచ్ కొంటిరి. 

వచనము 53 

అబార్హాము దేవుడు నాహోరు దేవుడు వారి తండిర్ దేవుడు మనమధయ్ నాయ్యము తీరుచ్నని చెపెప్ను. 

అపుప్డు యాకోబు తన తండిర్యైన ఇసాస్కు భయపడిన దేవుని తోడని పర్మాణము చేసెను 

ఆదికాండము 11:24 => నాహోరు ఇరువది తొమిమ్ది యేండుల్ బర్దికి తెరహును కనెను. 
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ఆదికాండము 11:25 => నాహోరు తెరహును కనిన తరువాత నూటపందొమిమ్ది యేండుల్ బర్దికి 

కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 

ఆదికాండము 11:26 => తెరహు డెబబ్ది యేండుల్ బర్దికి అబార్మును నాహోరును హారానును కనెను. 

ఆదికాండము 11:27 => తెరహు వంశావళి ఇది; తెరహు అబార్మును నాహోరును హారానును 

కనెను. హారాను లోతును కనెను.  

ఆదికాండము 11:28 => హారాను తాను పుటిట్న దేశమందలి కలీద్యుల ఊరను పటట్ణములో తన 

తండిర్యైన తెరహు కంటె ముందుగా మృతిబొందెను. 

ఆదికాండము 11:29 => అబార్మును నాహోరును వివాహము చేసికొనిరి. అబార్ము భారయ్ పేరు 

శారయి; నాహోరు భారయ్ పేరు మిలాక్, ఆమె మిలాక్కును ఇసాక్కును తండిర్యైన హారాను కుమారెత్. 

ఆదికాండము 11:31 => తెరహు తన కుమారుడగు అబార్మును, తన కుమారుని కుమారుడు, 

అనగా హారాను కుమారుడగు లోతును, తన కుమారుడగు అబార్ము భారయ్యయిన శారయి అను తన 

కోడలిని తీసికొని కనానుకు వెళుళ్టకు కలీద్యుల ఊరను పటట్ణములో నుండి వారితో కూడ 

బయలుదేరి హారాను మటుట్కు వచిచ్ అకక్డ నివసించిరి. 

ఆదికాండము 17:7 => నేను నీకును నీ తరువాత నీ సంతానమునకును దేవుడనై యుండునటుల్, 

నాకును నీకును, నీ తరువాతవారి తరములలో నీ సంతతికిని మధయ్ నా నిబంధనను నితయ్నిబంధనగా 

సిథ్రపరచెదను. 

ఆదికాండము 22:20 => ఆ సంగతులు జరిగిన తరువాత అబార్హామునకు తెలుపబడినదేమనగా 

మిలాక్ అను ఆమెయు నీ సహోదరుడగు నాహోరునకు పిలల్లను కనెను. 

ఆదికాండము 22:21 => వారు ఎవరెవరనగా అతని జేయ్షట్కుమారుడైన ఊజు, ఇతని తముమ్డైన 

బూజు, అరాము తండిర్యైన కెమూయేలు, 

ఆదికాండము 22:22 => కెసెదు, హజో, షిలాద్షు, యిదాల్పు, బెతూయేలు. బెతూయేలు రిబాక్ను 

కనెను. 

ఆదికాండము 22:23 => ఆ యెనిమిదిమందిని మిలాక్ అబార్హాము సహోదరుడగు నాహోరునకు 

కనెను. 
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ఆదికాండము 22:24 => మరియు రయూమా అను అతని, ఉపపతిన్యు తెబహును, గహమును 

తహషును మయకాను కనెను. 

ఆదికాండము 24:3 => నేను ఎవరిమధయ్ కాపురమునాన్నో ఆ కనానీయుల కుమారెత్లలో ఒక దానిని 

నా కుమారునికి పెండిల్చేయక 

ఆదికాండము 24:4 => నా సవ్దేశమందునన్ నా బంధువులయొదద్కు వెళి ల్ ఇసాస్కను నా కుమారునికి 

భారయ్ను తెచుచ్నటుల్ ఆకాశముయొకక్ దేవుడును భూమియొకక్ దేవుడునైన యెహోవా తోడని నీచేత 

పర్మాణము చేయించెదననెను. 

నిరగ్మకాండము 3:6 => మరియు ఆయన నేను నీ తండిర్ దేవుడను, అబార్హాము దేవుడను ఇసాస్కు 

దేవుడను యాకోబు దేవుడను అని చెపప్గా మోషే తన ముఖమును కపుప్కొని దేవునివైపు చూడ 

వెరచెను. 

యెహోషువ 24:2 => యెహోషువ జనులందరితో ఇటల్నెను ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా 

చెపుప్నదేమనగా ఆదికాలమునుండి మీ పితరులు, అనగా అబార్హాముకును నాహోరుకును తండిర్యైన 

తెరహు కుటుంబికులు నది (యూఫర్టీసు) అదద్రిని నివసించి యితర దేవతలను పూజించిరి. 

యెహోషువ 24:2 => యెహోషువ జనులందరితో ఇటల్నెను ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా 

చెపుప్నదేమనగా ఆదికాలమునుండి మీ పితరులు, అనగా అబార్హాముకును నాహోరుకును తండిర్యైన 

తెరహు కుటుంబికులు నది (యూఫర్టీసు) అదద్రిని నివసించి యితర దేవతలను పూజించిరి. 

ఆదికాండము 16:5 => అపుప్డు శారయి నా ఉసురు నీకు తగులును; నేనే నా దాసిని నీ 

కౌగిటికిచిచ్న తరువాత తాను గరభ్వతినైతినని తెలిసికొనినపుప్డు నేను దాని దృషిట్కి నీచమైనదాననైతిని; 

నాకును నీకును యెహోవా నాయ్యము తీరుచ్ను గాక అని అబార్ముతో అనెను 

ఆదికాండము 14:22 => అబార్ము నేనే అబార్మును ధనవంతునిగా చేసితినని నీవు చెపప్కుండునటుల్ 

ఒక నూలు పోగైనను చెపుప్ల వారైనను నీవాటిలో ఏదైనను తీసికొన 

ఆదికాండము 21:23 => నీవు ననైన్నను నా పుతర్ పౌతార్దులనైనను వంచింపక, నేను నీకు చేసిన 

ఉపకారము చొపుప్న నాకును నీవు పరదేశివైయునన్ యీ దేశమునకు చేసెదనని దేవుని పేరట ఇకక్డ 

నాతో పర్మాణము చేయుమని చెపెప్ను.  

Page  of 2223 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

ఆదికాండము 21:24 => అందుకు అబార్హాము పర్మాణము చేసెదననెను. 

ఆదికాండము 24:3 => నేను ఎవరిమధయ్ కాపురమునాన్నో ఆ కనానీయుల కుమారెత్లలో ఒక దానిని 

నా కుమారునికి పెండిల్చేయక 

ఆదికాండము 26:28 => వారు నిశచ్యముగా యెహోవా నీకు తోడైయుండుట చూచితివిు గనుక 

మనకు, అనగా మాకును నీకును మధయ్ నొక పర్మాణముండవలెననియు 

ఆదికాండము 26:29 => మేము నినున్ ముటట్క నీకు మేలే తపప్ మరేమియు చేయక నినున్ 

సమాధానముగా పంపి వేసితివిు గనుక నీవును మాకు కీడుచేయకుండునటుల్ నీతో నిబంధన 

చేసికొందుమనియు అనుకొంటిమి; ఇపుప్డు నీవు యెహోవా ఆశీరావ్దము పొందినవాడవనిరి. 

ఆదికాండము 26:30 => అతడు వారికి విందుచేయగా వారు అనన్పానములు పుచుచ్ కొనిరి. 

ఆదికాండము 26:31 => తెలల్వారినపుప్డు వారు లేచి ఒకనితో ఒకడు పర్మాణము చేసికొనిరి; 

తరువాత ఇసాస్కు వారిని సాగనంపగా వారు అతనియొదద్నుండి సమాధానముగా వెళి ల్రి. 

ఆదికాండము 31:42 => నా తండిర్ దేవుడు, అబార్హాము దేవుడు, ఇసాస్కు భయపడిన దేవుడు నాకు 

తోడైయుండనియెడల నిశచ్యముగా నీవు ననున్ వటిట్చేతులతోనే పంపివేసి యుందువు. దేవుడు నా 

పర్యాసమును నాచేతుల కషట్మును చూచి, పోయిన రాతిర్ నినున్ గదిద్ంచెనని లాబానుతో చెపెప్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:13 => నీ దేవుడైన యెహోవాకు భయపడి ఆయనను సేవించి ఆయన 

పేరట పర్మాణము చేయవలెను. 

ఆదికాండము 21:32 => బెయేరె ష్బాలో వారు ఆలాగు ఒక నిబంధన చేసికొనిన తరువాత అబీమెలెకు 

లేచి తన సేనాధిపతియైన ఫీకోలుతో ఫిలిషీత్యుల దేశమునకు తిరిగి వెళె ల్ను. 

ఆదికాండము 29:5 => అతడు నాహోరు కుమారుడగు లాబానును మీరెరుగుదురా అని 

వారినడుగగా వారు ఎరుగుదుమనిరి. 

ఆదికాండము 31:5 => మీ తండిర్ కటాక్షము నినన్ మొనన్ నామీద ఉండినటుల్ ఇపుప్డు నామీద 

నుండలేదని నాకు కనబడుచునన్ది; అయితే నా తండిర్యొకక్ దేవుడు నాకు తోడైయునాన్డు;  
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ఆదికాండము 31:29 => మీకు హాని చేయుటకు నాచేతనవును; అయితే పోయిన రాతిర్ మీ 

తండిర్యొకక్ దేవుడు నీవు యాకోబుతో మంచి గాని చెడ డ్ గాని పలుకకుము జాగర్తత్ సుమీ అని నాతో 

చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 32:9 => అపుప్డు యాకోబు నా తండిర్యైన అబార్హాము దేవా, నా తండిర్యైన 

ఇసాస్కు దేవా, నీ దేశమునకు నీ బంధువులయొదద్కు తిరిగి వెళుల్ము, నీకు మేలు చేసెదనని నాతో 

చెపిప్న యెహోవా, 

ఆదికాండము 46:1 => అపుప్డు ఇశార్యేలు తనకు కలిగినదంతయు తీసికొని పర్యాణమై 

బెయేరె ష్బాకు వచిచ్ తన తండిర్యైన ఇసాస్కు దేవునికి బలులనరిప్ంచెను. 

నాయ్యాధిపతులు 11:10 => గిలాదు పెదద్లు నిశచ్యముగా మేము నీ మాటచొపుప్న చేయుదుము; 

యెహోవా మన యుభయుల మధయ్ను సాకిష్గా ఉండును గాకని యెఫాత్తో అనిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 11:27 => ఇటుల్ండగా నేను నీయెడల తపుప్ చేయలేదు గాని నీవు నామీదికి 

యుదధ్మునకు వచుచ్టవలన నాయెడల దోషము చేయుచునాన్వు. నాయ్యాధిపతియైన యెహోవా నేడు 

ఇశార్యేలీయులకును అమోమ్నీయులకును నాయ్యము తీరుచ్ను గాక. 

1 సమూయేలు 24:21 => కాబటిట్ నా తరువాత నా సంతతివారిని నీవు నిరూమ్లము 

చేయకుండునటుల్ను, నా తండిర్ ఇంటిలోనుండి నా పేరు నీవు కొటిట్వేయకుండునటుల్ను యెహోవా 

నామమున నాకు పర్మాణము చేయుము. అంతట దావీదు సౌలునకు పర్మాణము చేసెను 

1 రాజులు 18:36 => అసత్మయ నైవేదయ్ము అరిప్ంచు సమయమున పర్వకత్యగు ఏలీయా దగగ్రకు 

వచిచ్ యీలాగు పార్రథ్న చేసెను యెహోవా, అబార్హాము ఇసాస్కు ఇశార్యేలుల దేవా, ఇశార్యేలీయుల 

మధయ్ నీవు దేవుడవై యునాన్వనియు, నేను నీ సేవకుడనై యునాన్ననియు, ఈ కారయ్ములనిన్యు నీ 

సెలవుచేత చేసితిననియు ఈ దినమున కనుపరచుము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:17 => దావీదు బయలుదేరి వారికి ఎదురుగాపోయి వారితో ఇటల్నెను 

మీరు సమాధానము కలిగి నాకు సహాయము చేయుటకై నాయొదద్కు వచిచ్యునన్యెడల నా 

హృదయము మీతో అతికియుండును; అటుల్గాక నావలన మీకు అపకారమేదియు కలుగలేదని 
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యెరిగియుండియు, ననున్ నా శతుర్వులచేతికి అపప్గింపవలెనని మీరు వచిచ్యునన్యెడల మన 

పితరులయొకక్ దేవుడు దీనిని చూచి మిముమ్ను గదిద్ంచును గాక. 

కీరత్నలు 7:8 => యెహోవా జనములకు తీరుప్ తీరుచ్వాడు యెహోవా, నా నీతినిబటిట్యు నా 

యథారథ్తనుబటిట్యు నా విషయములో నాకు నాయ్యము తీరుచ్ము. 

యెషయా 8:13 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాయే పరిశుదుధ్డనుకొనుడి మీరు 

భయపడవలసినవాడు ఆయనే, ఆయన కోసరమే దిగులు పడవలెను అపుప్డాయన మీకు 

పరిశుదధ్సథ్లముగా నుండును. 

యెషయా 45:23 => నా యెదుట పర్తి మోకాలు వంగుననియు పర్తి నాలుకయు నాతోడని 

పర్మాణము చేయుననియు నేను నా పేరట పర్మాణము చేసియునాన్ను నీతిగల నా నోటి మాట 

బయలుదేరియునన్ది అది వయ్రథ్ము కానేరదు.  

హెబీర్యులకు 6:16 => మనుషుయ్లు తమకంటె గొపప్వానితోడు అని పర్మాణముచేతురు; వారి పర్తి 

వివాదములోను వివాదాంశమును పరిషాక్రము చేయునది పర్మాణమే. 

వచనము 54 

యాకోబు ఆ కొండమీద బలియరిప్ంచి భోజనము చేయుటకు తన బంధువులను పిలువగా వారు 

భోజనముచేసి కొండమీద ఆ రాతిర్ వెళల్బుచిచ్రి. 

ఆదికాండము 21:8 => ఆ పిలల్వాడు పెరిగి పాలు విడిచెను. ఇసాస్కు పాలు విడిచిన దినమందు 

అబార్హాము గొపప్ విందు చేసెను. 

ఆదికాండము 26:30 => అతడు వారికి విందుచేయగా వారు అనన్పానములు పుచుచ్ కొనిరి. 

ఆదికాండము 37:25 => వారు భోజనముచేయ కూరుచ్ండి, కనున్లెతిత్ చూడగా ఐగుపుత్నకు తీసికొని 

పోవుటకు గుగిగ్లము మసత్కియు బోళమును మోయుచునన్ ఒంటెలతో ఇషామ్యేలీయులైన మారగ్సుథ్లు 

గిలాదునుండి వచుచ్చుండిరి. 
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నిరగ్మకాండము 18:12 => మరియు మోషే మామయైన యితోర్ ఒక దహనబలిని బలులను 

దేవునికరిప్ంపగా అహరోనును ఇశార్యేలీయుల పెదద్లందరును మోషే మామతో దేవుని సనిన్ధిని 

భోజనము చేయవచిచ్రి. 

2 సమూయేలు 3:20 => అందు నిమితత్మై అబేన్రు ఇరువదిమందిని వెంటబెటుట్కొని 

హెబోర్నులోనునన్ దావీదునొదద్కు రాగా దావీదు అబేన్రుకును అతని వారికిని విందు చేయించెను. 

2 సమూయేలు 3:21 => అంతట అబేన్రు నేను పోయి ఇశార్యేలువారినందరిని నా యేలినవాడవగు 

నీ పక్షమున సమకూరిచ్, వారు నీతో నిబంధనచేయునటుల్ను, నీ చితాత్నుసారముగా నీవు రాజరికము 

వహించి కోరినదాని అంతటిమీద ఏలునటుల్ను చేయుదునని దావీదుతో చెపిప్ దావీదునొదద్ సెలవు 

పుచుచ్కొని సమాధానముగా వెళి ల్పోయెను. 

ఆదికాండము 31:46 => మరియు యాకోబు రాళుల్ కూరుచ్డని తన బంధువులతో చెపెప్ను. వారు 

రాళుల్ తెచిచ్ కుపప్వేసిరి; అకక్డ వారు ఆ కుపప్యొదద్ భోజనము చేసిరి. 

ఆదికాండము 43:16 => యోసేపు వారితో నునన్ బెనాయ్మీనును చూచి తన గృహనిరావ్హకునితో ఈ 

మనుషుయ్లను ఇంటికి తీసికొనిపోయి ఒక వేటను కోసి వంట సిదధ్ము చేయించుము; మధాయ్హన్మందు 

ఈ మనుషుయ్లు నాతో భోజనము చేయుదురని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 43:32 => అతనికిని వారికిని అతనితో భోజనము చేయుచునన్ ఐగుపీత్యులకును వేరు 

వేరుగా వడిడ్ంచిరి. ఐగుపీత్యులు హెబీర్యులతో కలిసి భోజనము చేయరు; అది ఐగుపీత్యులకు 

హేయము. 

నిరగ్మకాండము 2:20 => అతడు తన కుమారెత్లతొ అతడెకక్డ? ఆ మనుషుయ్ని ఏల విడిచి వచిచ్తిరి? 

భోజనమునకు అతని పిలుచుకొని రండనెను. 

నిరగ్మకాండము 24:11 => ఆయన ఇశార్యేలీయులలోని పర్ధానులకు ఏ హానియు చేయలేదు; 

వారు దేవుని చూచి అనన్పానములు పుచుచ్కొనిరి. 

లేవీయకాండము 17:5 => వాడు రకత్మును ఒలికించినవాడు; ఇశార్యేలీయులు బయట 

వధించుచునన్ బలి పశువులను ఇక బయట వధింపక యెహోవా పేరట యాజకునియొదద్కు పర్తయ్క్షపు 
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గుడారముయొకక్ దావ్రమునకే తీసికొని వచిచ్ సమాధానబలిగా అరిప్ంచునటుల్ ఆ మనుషుయ్డు 

జనులలోనుండి కొటిట్వేయబడవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 22:40 => బాలాకు ఎడల్ను గొఱ ఱ్లను బలిగా అరిప్ంచి, కొంతభాగము 

బిలాముకును అతనియొదద్నునన్ అధికారులకును పంపెను. 

1 సమూయేలు 9:12 => అందుకు వారు ఇదిగో అతడు మీ యెదుటనేయునాన్డు, తవ్రగా పోయి 

కలిసికొనుడి; యీ దినముననే అతడు ఈ ఊరికి వచెచ్ను. నేడు ఉనన్తసథ్లమందు జనులకు బలి 

జరుగును గనుక 

1 రాజులు 3:15 => అంతలో సొలొమోను మేలుకొని అది సవ్పన్మని తెలిసికొనెను. పిమమ్ట అతడు 

యెరూషలేమునకు వచిచ్ యెహోవా నిబంధనగల మందసము ఎదుట నిలువబడి దహనబలులను 

సమాధానబలులను అరిప్ంచి తన సేవకులందరికిని విందు చేయించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:39 => వారి సహోదరులు వారికొరకు భోజనపదారథ్ములను సిదధ్ము 

చేసియుండగా వారు దావీదుతోకూడ అచచ్ట మూడు దినములుండి అనన్పానములు పుచుచ్కొనిరి. 

యెహెజేక్లు 39:17 => నరపుతుర్డా, పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా సకలజాతుల 

పకుష్లకును భూమృగములకనిన్టికిని యీ సమాచారము తెలియజేయుము నేను మీ కొరకు వధించు 

బలికి నలుదికుక్లనుండి కూడి రండి; ఇశార్యేలీయుల పరవ్తములమీద నొక గొపప్ బలి జరుగును, 

మీరు మాంసము తిందురు రకత్ము తార్గుదురు;  

యెహెజేక్లు 44:3 => అధిపతియగువాడు తన ఆధిపతయ్మునుబటిట్ యెహోవా సనిన్ధిని ఆహారము 

భుజించునపుప్డు అతడచచ్ట కూరుచ్ండును ; అతడైతే మంటప మారగ్ముగా పర్వేశించి 

మంటపమారగ్ముగా బయటికిపోవలెను. 

వచనము 55 

తెలల్వారినపుప్డు లాబాను లేచి తన కుమారులను తన కుమారెత్లను ముదుద్పెటుట్కొని వారిని దీవించి 

బయలుదేరి తన ఊరికి వెళి ల్ పోయెను. 
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ఆదికాండము 31:28 => అయితే నీవు నా కుమారులను నా కుమారెత్లను ననున్ ముదుద్పెటుట్కొన 

నియయ్క పిచిచ్పటిట్ యిటుల్ చేసితివి. 

ఆదికాండము 33:4 => అపుప్డు ఏశావు అతనిని ఎదురొక్న పరుగెతిత్ అతనిని కౌగలించుకొని అతని 

మెడమీద పడి ముదుద్పెటుట్కొనెను; వారిదద్రు కనీన్రు విడిచిరి. 

రూతు 1:14 => వారు ఎలుగెతిత్ యేడవ్గా ఓరాప్ తన అతత్ను ముదుద్ పెటుట్కొనెను, రూతు ఆమెను 

హతుత్కొనెను. ఇటుల్ండగా 

ఆదికాండము 24:60 => వారు రిబాక్తో మా సహోదరీ, నీవు వేలవేలకు తలిల్వగుదువు గాక, నీ 

సంతతివారు తమ పగవారి గవినిని సావ్ధీనపరచుకొందురు గాక అని ఆమెను దీవింపగా 

ఆదికాండము 28:1 => ఇసాస్కు యాకోబును పిలిపించి నీవు కనాను కుమారెత్లలో ఎవతెను 

వివాహము చేసికొనకూడదు. 

సంఖాయ్కాండము 23:5 => యెహోవా ఒకమాట బిలాము నోట ఉంచి నీవు బాలాకునొదద్కు తిరిగివెళి ల్ 

యిటుల్ చెపుప్మనెను. 

సంఖాయ్కాండము 23:8 => ఏమని శపింపగలను? దేవుడు శపింపలేదే ఏమని భయపెటట్గలను? 

దేవుడు భయపెటట్లేదే.  

సంఖాయ్కాండము 23:11 => అంతట బాలాకు బిలాముతో నీవు నాకేమి చేసితివి? నా శతుర్వులను 

శపించుటకు నినున్ రపిప్ంచితిని; అయితే నీవు వారిని పూరిత్గా దీవించితివనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:5 => అయితే నీ దేవుడైన యెహోవా బిలాము మాట విననొలల్కుండెను. 

నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ పేర్మించెను గనుక నీ దేవుడైన యెహోవా నీ నిమితత్ము ఆ శాపమును 

ఆశీరావ్దముగా చేసెను. 

సామెతలు 16:7 => ఒకని పర్వరత్న యెహోవాకు పీర్తికరమగునపుప్డు ఆయన వాని శతుర్వులను 

సహా వానికి మితుర్లుగా చేయును. 

ఆదికాండము 18:33 => యెహోవా అబార్హాముతో మాటలాడుట చాలించి వెళి ల్పోయెను. 

అబార్హాము తన యింటికి తిరిగి వెళె ల్ను. 
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ఆదికాండము 30:25 => రాహేలు యోసేపును కనిన తరువాత యాకోబు లాబానుతో ననున్ 

పంపివేయుము; నా చోటికిని నా దేశమునకును వెళె ల్దను. 

సంఖాయ్కాండము 24:25 => అంతట బిలాము లేచి తన చోటికి తిరిగి వెళె ల్ను; బాలాకును తన 

తోర్వను వెళె ల్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:36 => వారికాధారము లేకపోవును. 

కీరత్నలు 76:10 => నరుల ఆగర్హము నినున్ సుత్తించును ఆగర్హ శేషమును నీవు ధరించుకొందువు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:4 => ఆ దీవ్పవాసులు ఆ జంతువతని చేతిని వేర్లాడుట చూచినపుప్డు 

నిశచ్యముగా ఈ మనుషుయ్డు నరహంతకుడు; ఇతడు సముదర్మునుండి తపిప్ంచుకొనినను 

నాయ్యమాతనిని బర్దుకనియయ్దని తమలో తాము చెపుప్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:5 => అతడైతే ఆ విషజంతువును అగిన్లో జాడించివేసి, యే హానియు 

పొందలేదు. 

ఆదికాండము 26:31 => తెలల్వారినపుప్డు వారు లేచి ఒకనితో ఒకడు పర్మాణము చేసికొనిరి; 

తరువాత ఇసాస్కు వారిని సాగనంపగా వారు అతనియొదద్నుండి సమాధానముగా వెళి ల్రి. 

ఆదికాండము 48:10 => ఇశార్యేలు కనున్లు వృదాధ్పయ్మువలన మందముగా ఉండెను గనుక 

అతడు చూడలేకపోయెను. యోసేపు వారిని అతని దగగ్రకు తీసికొనివచిచ్నపుప్డు అతడు వారిని ముదుద్ 

పెటుట్కొని కౌగిలించుకొనెను. 

నిరగ్మకాండము 18:27 => తరువాత మోషే తన మామను పంపివేయగా అతడు తన సవ్దేశమునకు 

వెళె ల్ను. 

2 సమూయేలు 19:39 => జనులందరును రాజును నది యవతలకు రాగా రాజు బరిజ్లల్యిని 

ముదుద్పెటుట్కొని దీవించెను; తరువాత బరిజ్లల్యి తన సథ్లమునకు వెళి ల్పోయెను. 

2 రాజులు 10:15 => అచచ్టినుండి అతడు పోయిన తరువాత తనున్ ఎదురొక్న వచిచ్న రేకాబు 

కుమారుడైన యెహోనాదాబును కనుగొని అతనిని కుశలపర్శన్లడిగి నీయెడల నాకునన్టుట్గా నాయెడల 

నీకునన్దా అని అతనినడుగగా యెహోనాదాబు ఉనన్దనెను. ఆలాగైతే నాచేతిలో చెయియ్ వేయుమని 

చెపప్గా అతడు ఇతని చేతిలో చెయియ్ వేసెను. గనుక యెహూ తన రథముమీద అతనిని ఎకిక్ంచుకొని 
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వచనము 1 

యాకోబు తన తోర్వను వెళుల్చుండగా దేవదూతలు అతనిని ఎదురొక్నిరి. 

కీరత్నలు 91:11 => నీ మారగ్ములనిన్టిలో నినున్ కాపాడుటకు ఆయన నినున్గూరిచ్ తన దూతలను 

ఆజాఞ్పించును 

హెబీర్యులకు 1:4 => మందు మహామహుడగు దేవుని కుడిపారశ్వ్మున కూరుచ్ండెను. 

1 కొరిందీయులకు 3:22 => పౌలైనను అపొలోల్యైనను, కేఫాయైనను, లోకమైనను, జీవమైనను, 

మరణమైనను, పర్సుత్తమందునన్వియైనను రాబోవునవియైనను సమసత్మును మీవే. 

ఎఫెసీయులకు 3:10 => శోధింప శకయ్ముకాని కీర్సుత్ ఐశవ్రయ్మును అనయ్జనులలో 

పర్కటించుటకును, 

ఆదికాండము 28:12 => అపుప్డతడు ఒక కల కనెను. అందులో ఒక నిచెచ్న భూమిమీద 

నిలుపబడియుండెను; దాని కొన ఆకాశమునంటెను; దానిమీద దేవుని దూతలు ఎకుక్చు 

దిగుచునుండిరి. 

ఆదికాండము 35:9 => యాకోబు పదద్నరామునుండి వచుచ్చుండగా దేవుడు తిరిగి అతనికి 

పర్తయ్క్షమై అతని నాశీరవ్దించెను. 

యెహోషువ 13:26 => హెషోబ్ను మొదలుకొని రామతిమ్జెప్ బెటొనీము వరకును మహనయీము 

మొదలుకొని దెబీరు సరిహదుద్ వరకును 

కీరత్నలు 34:7 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవారి చుటుట్ ఆయనదూత కావలియుండి 

వారిని రకిష్ంచును 

జెకరాయ్ 9:8 => నేను కనున్లారా చూచితిని గనుక బాధించువారు ఇకను సంచరింపకుండను, 

తిరుగులాడు సైనయ్ములు నా మందిరముమీదికి రాకుండను దానిని కాపాడుకొనుటకై నేనొక 

దండుపేటను ఏరప్రచెదను. 
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మతత్యి 18:10 => ఈ చినన్వారిలో ఒకనినైనను తృణీకరింపకుండ చూచుకొనుడి. వీరి దూతలు, 

పరలోకమందునన్ నా తండిర్ ముఖమును ఎలల్పుప్డు పరలోకమందు చూచుచుందురని మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 2:13 => వెంటనే పరలోక సైనయ్సమూహము ఆ దూతతో కూడ నుండి 

హెబీర్యులకు 1:14 => వీరందరు రక్షణయను సావ్సథ్య్ము పొందబోవువారికి పరిచారము చేయుటకై 

పంపబడిన సేవకులైన ఆతమ్లు కారా? 

వచనము 2 

యాకోబు వారిని చూచి ఇది దేవుని సేన అని చెపిప్ ఆ చోటికి మహనయీము అను పేరు పెటెట్ను. 

యెహోషువ 5:14 => అతడు కాదు, యెహోవా సేనాధిపతిగా నేను వచిచ్యునాన్ననెను. యెహోషువ 

నేలమటుట్కు సాగిలపడి నమసాక్రము చేసి నా యేలినవాడు తన దాసునికి సెలవిచుచ్నదేమని అడిగెను. 

2 రాజులు 6:17 => యెహోవా, వీడు చూచునటుల్ దయచేసి వీని కండల్ను తెరువుమని ఎలీషా పార్రథ్న 

చేయగా యెహోవా ఆ పనివాని కండల్ను తెరవచేసెను గనుక వాడు ఎలీషా చుటుట్ను పరవ్తము అగిన్ 

గుఱ ఱ్ములచేత రథములచేతను నిండియుండుట చూచెను. 

కీరత్నలు 34:7 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవారి చుటుట్ ఆయనదూత కావలియుండి 

వారిని రకిష్ంచును 

కీరత్నలు 103:21 => యెహోవా సైనయ్ములారా, ఆయన చితత్ము నెరవేరుచ్ ఆయన పరిచారకులారా, 

మీరందరు ఆయనను సనున్తించుడి.  

కీరత్నలు 148:2 => ఆయన దూతలారా, మీరందరు ఆయనను సుత్తించుడి ఆయన సైనయ్ములారా, 

మీరందరు ఆయనను సుత్తించుడి 

దానియేలు 10:20 => అతడు నేనెందుకు నీయొదద్కు వచిచ్తినో అది నీకు తెలిసినది గదా; నేను 

పారసీకుడగు అధిపతితో యుదధ్ము చేయుటకు మరల పోయెదను. నేను బయలుదేరుచుండగానే 

గేర్కేయుల దేశము యొకక్ అధిపతి వచుచ్ను. 

లూకా 2:13 => వెంటనే పరలోక సైనయ్సమూహము ఆ దూతతో కూడ నుండి 
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యెహోషువ 21 :38 => గాదు గోతిర్కులనుండి నాలుగు పటట్ణములును , అనగా 

నరహంతకునికొరకు ఆశర్యపటట్ణమగు గిలాదులోని రామోతును దాని పొలమును మహనయీమును 

దాని పొలమును 

2 సమూయేలు 2:8 => నేరు కుమారుడగు అబేన్రు అను సౌలుయొకక్ సైనాయ్ధిపతి సౌలు 

కుమారుడగు ఇషోబ్షెతును మహనయీమునకు తోడుకొనిపోయి, 

2 సమూయేలు 2:12 => అంతలో నేరు కుమారుడగు అబేన్రును సౌలు కుమారుడగు ఇషోబ్షెతు 

సేవకులును మహనయీములోనుండి బయలుదేరి గిబియోనునకు రాగా 

2 సమూయేలు 1 7 : 2 4 = > దావీదు మహనయీమునకు రాగా అబా ష్లోమును 

ఇశార్యేలీయులందరును యొరాద్ను నది దాటి వచిచ్రి. 

2 సమూయేలు 17:26 => అబా ష్లోమును ఇశార్యేలీయులును గిలాదు దేశములో దిగియుండిరి. 

2 సమూయేలు 17:27 => దావీదు మహనయీమునకు వచిచ్నపుప్డు అమోమ్నీయుల రబాబ్ 

పటట్ణపువాడైన నాహాషు కుమారుడగు షోబీయును, లోదెబారు ఊరివాడగు అమీమ్యేలు కుమారుడైన 

మాకీరును, రోగెలీము ఊరివాడును గిలాదీయుడునైన బరిజ్లల్యియు 

1 రాజులు 2:8 => మరియు బెనాయ్మీనీయుడైన గెరా కుమారుడును బహూరీము ఊరివాడునైన షిమీ 

నీయొదద్ నునాన్డు; నేను మహనయీమునకు వెళుల్చుండగా అతడు ననున్ శపించెను. ననున్ 

ఎదురొక్నుటకై అతడు యొరాద్ను నదియొదద్కు దిగి రాగా యెహోవాతోడు కతిత్చేత నేను నినున్ చంపనని 

పర్మాణము చేసితిని. 

1 రాజులు 4:14 => ఇదోద్ కుమారుడైన అహీనాదాబు మహనయీములో నుండెను. 

పరమగీతము 6:13 => షూలమిమ్తీ, రముమ్ రముమ్ మేము నినున్ ఆశతీర చూచుటకై తిరిగి రముమ్, 

తిరిగి రముమ్. షూలమిమ్తీయందు మీకు ముచచ్ట పుటిట్ంచునదేది? అమె మహనయీము నాటకమంత 

వింతయైనదా? 

ఆదికాండము 28:12 => అపుప్డతడు ఒక కల కనెను. అందులో ఒక నిచెచ్న భూమిమీద 

నిలుపబడియుండెను; దాని కొన ఆకాశమునంటెను; దానిమీద దేవుని దూతలు ఎకుక్చు 

దిగుచునుండిరి. 
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యెహోషువ 13:26 => హెషోబ్ను మొదలుకొని రామతిమ్జెప్ బెటొనీము వరకును మహనయీము 

మొదలుకొని దెబీరు సరిహదుద్ వరకును 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:80 => గాదు గోతర్ సాథ్నములోనుండి గిలాదు యందలి రామోతు దాని 

గార్మములు, మహనయీము దాని గార్మములు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:22 => దావీదు దండు దేవుని సైనయ్మువలె మహాసైనయ్మగునటుల్ 

పర్తిదినమున అతనికి సహాయము చేయువారు అతనియొదద్కు వచుచ్చుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:18 => మీకాయా యెహోవా మాట వినుడి, యెహోవా తన 

సింహాసనముమీద ఆసీనుడైయుండుటయు, పరమండల సైనయ్మంతయు ఆయన కుడిపర్కక్ను 

ఎడమపర్కక్ను నిలువబడుటయు నేను చూచితిని. 

నెహెమాయ్ 9:6 => నీవే, అదివ్తీయుడవైన యెహోవా, నీవే ఆకాశమును మహాకాశములను వాటి 

సైనయ్మును, భూమిని దానిలో ఉండునది అంతటిని, సముదర్ములను వాటిలో ఉండునది అంతటిని 

సృజించి వాటిననిన్టిని కాపాడువాడవు. ఆకాశ సైనయ్మంతయు నీకే నమసాక్రము చేయుచునన్ది. 

జెకరాయ్ 9:8 => నేను కనున్లారా చూచితిని గనుక బాధించువారు ఇకను సంచరింపకుండను, 

తిరుగులాడు సైనయ్ములు నా మందిరముమీదికి రాకుండను దానిని కాపాడుకొనుటకై నేనొక 

దండుపేటను ఏరప్రచెదను. 

మతత్యి 18:10 => ఈ చినన్వారిలో ఒకనినైనను తృణీకరింపకుండ చూచుకొనుడి. వీరి దూతలు, 

పరలోకమందునన్ నా తండిర్ ముఖమును ఎలల్పుప్డు పరలోకమందు చూచుచుందురని మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 

హెబీర్యులకు 1:14 => వీరందరు రక్షణయను సావ్సథ్య్ము పొందబోవువారికి పరిచారము చేయుటకై 

పంపబడిన సేవకులైన ఆతమ్లు కారా? 

వచనము 3 

యాకోబు ఎదోము దేశమున, అనగా శేయీరు దేశముననునన్ తన సహోదరుడైన ఏశావు నొదద్కు 

దూతలను తనకు ముందుగా పంపి 
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మలాకీ 3:1 => ఇదిగో నాకు ముందుగా మారగ్ము సిదధ్పరచుటకై నేను నా దూతను పంపుచునాన్ను; 

మీరు వెదకుచునన్ పర్భువు, అనగా మీరు కోరు నిబంధన దూత, తన ఆలయమునకు హఠాతుత్గా 

వచుచ్ను; ఇదిగో ఆయన వచుచ్చునాన్డని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

లూకా 9:52 => ఆయన యెరూషలేమునకు వెళుల్టకు మనసుస్ సిథ్రపరచుకొని, తనకంటె ముందుగా 

దూతలను పంపెను. వారు వెళి ల్ ఆయనకు బస సిదధ్ము చేయవలెనని సమరయుల యొక గార్మములో 

పర్వేశించిరి గాని 

లూకా 14:31 => మరియు ఏ రాజైనను మరియొక రాజుతో యుదధ్ము చేయబోవునపుప్డు తనమీదికి 

ఇరువదివేల మందితో వచుచ్వానిని పదివేలమందితో ఎదిరింప శకిత్ తనకు కలదో లేదో అని కూరుచ్ండి 

మొదట ఆలోచింపడా? 

లూకా 14:32 => శకిత్ లేనియెడల అతడింకను దూరముగా ఉనన్పుప్డే రాయబారము పంపి 

సమాధానము చేసికొన చూచును గదా. 

ఆదికాండము 14:6 => ఏమీయులను కొటిట్రి. మరియు హోరీయులను అరణయ్ము దగగ్రనునన్ 

ఏలాప్రాను వరకు తరిమి శేయీరు పరవ్త పర్దేశములో వారిని కొటిట్న తరువాత 

ఆదికాండము 33:14 => నా పర్భువు దయచేసి తన దాసునికి ముందుగా వెళల్వలెను. నేను నా 

పర్భువు నొదద్కు శేయీరునకు వచుచ్వరకు, నా ముందరనునన్ మందలు నడువగలిగిన కొలదిని ఈ 

పిలల్లు నడువగలిగిన కొలదిని వాటిని మెలల్గా నడిపించుకొని వచెచ్దనని అతనితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 33:16 => ఆ దినమున ఏశావు తన తోర్వను శేయీరునకు తిరిగిపోయెను. 

ఆదికాండము 36:6 => ఏశావు తన భారయ్లను తన కుమారులను తన కుమారెత్లను తన 

యింటివారినందరిని తన మందలను తన సమసత్ పశువులను తాను కనాను దేశములో సంపాదించిన 

ఆసిత్ యావతుత్ను తీసికొని తన తముమ్డైన యాకోబు ఎదుటనుండి మరియొక దేశమునకు 

వెళి ల్పోయెను; 

ఆదికాండము 36:7 => వారు విసాత్రమయిన సంపద గలవారు గనుక వారు కలిసి నివసింపలేక 

పోయిరి. వారి పశువులు విశేషమైయునన్ందున వారు పరదేశులై యుండిన భూమి వారిని భరింపలేక 

పోయెను. 
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ఆదికాండము 36:8 => అపుప్డు ఏశావు శేయీరు మనయ్ములో నివసించెను. ఏశావు అనగా 

ఎదోము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 2:5 => వారితో కలహపడవదుద్; ఏలయనగా ఏశావుకు సావ్సథ్య్ముగా 

శేయీరు మనెన్ము నేనిచిచ్యునాన్ను గనుక వారి భూమిలోనిది ఒక అడుగైనను మీకియయ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 2:22 => అటుల్ ఆయన శేయీరులో నివసించు ఏశావు సంతానముకొరకు 

చేసెను. ఎటల్నగా ఆయన వారి యెదుటనుండి హోరీయులను నశింపజేసెను గనుక వారు హోరీయుల 

దేశమును సావ్ధీనపరచుకొని నేటివరకు వారిచోట నివసించుచునాన్రు. 

యెహోషువ 24:4 => ఇసాస్కునకు నేను యాకోబు ఏశావుల నిచిచ్తిని. శేయీరు మనయ్ములను 

సావ్ధీనపరచుకొనునటుల్ వాటిని ఏశావు కిచిచ్తిని. యాకోబును అతని కుమారులును ఐగుపుత్లోనికి 

దిగిపోయిరి. 

ఆదికాండము 25:30 => నేను అలసియునాన్ను; ఆ యెఱ ఱ్ యెఱ ఱ్గా నునన్ దానిలో కొంచెము 

దయచేసి నాకు పెటుట్మని అడిగెను; అందుచేత అతని పేరు ఎదోము అనబడెను. 

ఆదికాండము 36:1 => ఎదోమను ఏశావు వంశావళి ఇదే, 

ఆదికాండము 36:8 => అపుప్డు ఏశావు శేయీరు మనయ్ములో నివసించెను. ఏశావు అనగా 

ఎదోము. 

సంఖాయ్కాండము 20:14 => మోషే కాదేషునుండి ఎదోము రాజునొదద్కు దూతలను పంపి నీ 

సహోదరుడగు ఇశార్యేలు అడుగునదేమనగా మాకు వచిచ్న కషట్ము యావతుత్ను నీకు తెలిసినది; 

యెహోషువ 11:17 => లెబానోను లోయలో హెరోమ్ను కొండ దిగువనునన్ బయలాగ్దు వరకు ఆ 

దేశమంతటిని, అనగా మనయ్మును దకిష్ణదేశమంతటిని గోషేను దేశమంతటిని షెఫేలా పర్దేశమును 

మైదానమును ఇశార్యేలు కొండలను వాటి లోయలను వాటి రాజులనందరిని పటుట్కొని వారిని కొటిట్ 

చంపెను. 

యెహోషువ 12:7 => యొరాద్నుకు అవతల, అనగా పడమటిదికుక్న లెబానోను లోయలోని 

బయలాగ్దు మొదలుకొని శేయీరు వరకు నుండు హాలాకు కొండ వరకు యెహోషువయు 
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ఇశార్యేలీయులును జయించిన దేశపు రాజులు వీరు. యెహోషువ దానిని ఇశార్యేలీయులకు వారి 

గోతర్ముల వారి చొపుప్న సావ్సథ్య్ముగా ఇచెచ్ను. 

కీరత్నలు 78:12 => ఐగుపుత్దేశములోని సోయను కేష్తర్మందు వారి పితరులు చూచుచుండగా 

ఆయన ఆశచ్రయ్కారయ్ములను చేసెను.  

యెహెజేక్లు 35:2 => నరపుతుర్డా, శేయీరు పరవ్తమువైపు నీ ముఖము తిర్పుప్కొని 

మతత్యి 5:25 => నీ పర్తివాదితో నీవును తోర్వలో ఉండగానే తవ్రగా వానితో సమాధానపడుము; 

లేనియెడల ఒకవేళ నీ పర్తివాది నినున్ నాయ్యాధిపతికి అపప్గించును, నాయ్యాధిపతి నినున్ 

బంటౌర్తుకు అపప్గించును, అంతట నీవు చెరసాలలో వేయబడుదువు. 

లూకా 12:58 => వాదించువానితో కూడ అధికారి యొదద్కు నీవు వెళుల్చుండగా అతని చేతినుండి 

తపిప్ంచుకొనుటకు తోర్వలోనే పర్యతన్ము చేయుము, లేదా, అతడొకవేళ నినున్ నాయ్యాధిపతి 

యొదద్కు ఈడుచ్కొనిపోవును, నాయ్యాధిపతి నినున్ బంటౌర్తునకు అపప్గించును, బంటౌర్తు నినున్ 

చెరసాలలో వేయును. 

వచనము 4 

మీరు నా పర్భువైన ఏశావుతో ఇంతవరకు నేను లాబానునొదద్ నివసించి యుంటిని;  

ఆదికాండము 32:5 => నాకు పశువులు గాడిదలు మందలు దాసదాసీ జనమును కలరు; నీ 

కటాక్షము నాయందు కలుగునటుల్గా నా పర్భువునకిది తెలియచేయనంపితినని నీ సేవకుడైన యాకోబు 

అనెనని చెపుప్డని వారి కాజాఞ్పించెను. 

ఆదికాండము 32:18 => నీవు ఇవి నీ సేవకుడైన యాకోబువి, ఇది నా పర్భువైన ఏశావు కొరకు 

పంపబడిన కానుక; అదిగో అతడు మా వెనుక వచుచ్చునాన్డని చెపుప్మని ఆజాఞ్పించెను. 

ఆదికాండము 4:7 => నీవు సతిర్క్య చేసినయెడల తలనెతుత్కొనవా? సతిర్క్య చేయనియెడల వాకిట 

పాపము పొంచియుండును; నీయెడల దానికి వాంఛ కలుగును నీవు దానిని ఏలుదువనెను. 

Page  of 2238 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

ఆదికాండము 23:6 => మా శమ్శానభూములలో అతి శేర్షట్మైనదానియందు మృతిబొందిన నీ 

భారయ్ను పాతిపెటుట్ము; నీవు మృతిబొందిన నీ భారయ్ను పాతిపెటుట్నటుల్ మాలో తన శమ్శానభూమి 

ఇయయ్నొలల్నివాడు ఎవడును లేడని అబార్హాము కుతత్రమిచిచ్రి. 

ఆదికాండము 27:29 => జనములు నీకు దాసులగుదురు జనములు నీకు సాగిలపడుదురు నీ 

బంధుజనులకు నీవు ఏలికవై యుండుము నీ తలిల్ పుతుర్లు నీకు సాగిలపడుదురు నినున్ శపించువారు 

శపింపబడుదురు నినున్ దీవించువారు దీవింపబడుదురు గాక 

ఆదికాండము 27:37 => అందుకు ఇసాస్కు ఇదిగో అతని నీకు ఏలికనుగా నియమించి అతని 

బంధుజనులందరిని అతనికి దాసులుగా ఇచిచ్తిని; ధానయ్మును దార్కాష్రసమును ఇచిచ్ అతని 

పోషించితిని గనుక నా కుమారుడా, నీకేమి చేయగలననిఏశావుతో పర్తుయ్తత్రమియయ్గా 

ఆదికాండము 33:8 => ఏశావు నాకు ఎదురుగా వచిచ్న ఆ గుంపంతయు ఎందుకని అడుగగా 

అతడు నా పర్భువు కటాక్షము నామీద వచుచ్టకే అని చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 32:22 => అహరోను నా యేలినవాడా, నీ కోపము మండనియయ్కుము. ఈ పర్జలు 

దురామ్రుగ్లను మాట నీవెరుగుదువు. 

1 సమూయేలు 26:17 => సౌలు దావీదు సవ్రము ఎరిగి దావీదా నాయనా, యిది నీ సవ్రమేగదా 

అని అనగా దావీదు ఇటల్నెను నా యేలినవాడా నా రాజా, నా సవ్రమే. 

సామెతలు 6:3 => నా కుమారుడా, నీ చెలికానిచేత చికుక్బడితివి. నీవు తవ్రపడి వెళి ల్ విడిచిపెటుట్మని 

నీ చెలికానిని బలవంతము చేయుము. 

సామెతలు 15:1 => మృదువైన మాట కోర్ధమును చలాల్రుచ్ను. నొపిప్ంచు మాట కోపమును రేపును. 

లూకా 14:11 => తనున్తాను హెచిచ్ంచుకొను పర్తివాడును తగిగ్ంపబడును; తనున్తాను 

తగిగ్ంచుకొనువాడు హెచిచ్ంపబడునని చెపెప్ను. 

1 పేతురు 3:6 => ఆ పర్కారము శారా అబార్హామును యజమానుడని పిలుచుచు అతనికి 

లోబడియుండెను. మీరును యోగయ్ముగా నడుచుకొనుచు, ఏ భయమునకు బెదరక యునన్యెడల 

ఆమెకు పిలల్లగుదురు. 
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1 రాజులు 20:32 => కావున వారు తమ నడుములకు గోనెలు కటుట్కొని తలమీద తార్ళుల్ వేసికొని 

ఇశార్యేలు రాజునొదద్కు వచిచ్ నీ దాసుడైన బెనహ్దదు దయచేసి ననున్ బర్దుకనిమమ్ని మనవిచేయుటకై 

మముమ్ను పంపెనని చెపప్గా అతడు బెనహ్దదు నా సహోదరుడు, అతడు ఇంకను సజీవుడై యునాన్డా 

అని యడిగెను. 

పర్సంగి 10:4 => ఏలువాడు నీమీద కోపపడినయెడల నీ ఉదోయ్గమునుండి నీవు తొలగిపోకుము; 

ఓరుప్ గొపప్ దోర్హకారయ్ములు జరుగకుండ చేయును. 

సంఖాయ్కాండము 20:14 => మోషే కాదేషునుండి ఎదోము రాజునొదద్కు దూతలను పంపి నీ 

సహోదరుడగు ఇశార్యేలు అడుగునదేమనగా మాకు వచిచ్న కషట్ము యావతుత్ను నీకు తెలిసినది; 

సామెతలు 25:15 => దీరఘ్శాంతముచేత నాయ్యాధిపతిని ఒపిప్ంచవచుచ్ను సాతివ్కమైన నాలుక 

యెముకలను నలుగగొటుట్ను. 

దానియేలు 4:19 => అందుకు బెలెత్షాజరను దానియేలు ఒక గంటసేపు అతి విసమ్యమునొంది 

మనసుస్నందు కలవరపడగా, రాజు బెలెత్షాజరూ, యీ దరశ్నమువలన గాని దాని భావమువలన గాని 

నీవు కలవరపడకుము అనెను. అంతట బెలెత్షాజరు నా యేలినవాడా, యీ దరశ్నఫలము తమరిని 

దేవ్షించు వారికి కలుగునుగాక, దాని భావము తమరి శతుర్వులకు చెందునుగాక, 

వచనము 5 

నాకు పశువులు గాడిదలు మందలు దాసదాసీ జనమును కలరు; నీ కటాక్షము నాయందు 

కలుగునటుల్గా నా పర్భువునకిది తెలియచేయనంపితినని నీ సేవకుడైన యాకోబు అనెనని చెపుప్డని 

వారి కాజాఞ్పించెను. 

ఆదికాండము 30:43 => ఆ పర్కారము ఆ మనుషుయ్డు అతయ్ధికముగా అభివృదిధ్పొంది విసాత్రమైన 

మందలు దాసీలు దాసులు ఒంటెలు గాడిదలు గలవాడాయెను. 

ఆదికాండము 31:1 => లాబాను కుమారులు మన తండిర్కి కలిగినది యావతుత్ను యాకోబు 

తీసికొని, మన తండిర్కి కలిగిన దానివలన ఈ యావదాసిత్ సంపాదించెనని చెపుప్కొనిన మాటలు 

యాకోబు వినెను. 
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ఆదికాండము 31:16 => దేవుడు మా తండిర్యొదద్నుండి తీసివేసిన ధనమంతయు మాదియు మా 

పిలల్లదియునైయునన్ది గదా? కాబటిట్ దేవుడు నీతో చెపిప్నటెల్లల్ చేయుమని అతనికుతత్ర మియయ్గా 

ఆదికాండము 33:11 => నేను నీయొదద్కు తెచిచ్న కానుకను చితత్గించి పుచుచ్కొనుము; దేవుడు ననున్ 

కనికరించెను; మరియు నాకు కావలసినంత ఉనన్దని చెపిప్ అతని బలవంతము చేసెను గనుక అతడు 

దాని పుచుచ్కొని  

యోబు 6:22 => ఏమైన దయచేయుడని నేను మిముమ్నడిగితినా? మీ ఆసిత్లోనుండి నాకొరకు 

బహుమానమేమైన తెమమ్ని యడిగితినా? 

ఆదికాండము 33:8 => ఏశావు నాకు ఎదురుగా వచిచ్న ఆ గుంపంతయు ఎందుకని అడుగగా 

అతడు నా పర్భువు కటాక్షము నామీద వచుచ్టకే అని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 33:15 => అపుప్డు ఏశావు నీకిషట్మైనయెడల నాయొదద్నునన్ యీ జనులలో కొందరిని 

నీయొదద్ విడిచిపెటుట్దునని చెపప్గా అతడు అదియేల? నా పర్భువు కటాక్షము నామీద నుండనిమమ్నెను. 

ఆదికాండము 47:25 => వారు నీవు మముమ్ బర్దికించితివి, ఏలినవారి కటాక్షము మామీద 

నుండనిముమ్; ఫరోకు దాసులమగుదుమని చెపిప్రి. 

రూతు 2:2 => మోయాబీయురాలైన రూతు నీ సెలవైనయెడల నేను పొలములోనికి పోయి, యెవని 

కటాక్షము పొందగలనో వాని వెనుక పరిగె నేరుకొందునని నయోమితో చెపప్గా ఆమెనా కూమారీ 

పొమమ్నెను. 

1 సమూయేలు 1:18 => ఆమె అతనితో నీ సేవకురాలనైన నేను నీ దృషిట్కి కృప నొందుదునుగాక 

అనెను. తరువాత ఆ సతరీ తన దారిని వెళి ల్పోయి భోజనము చేయుచు నాటనుండి దుఃఖముఖిగా 

నుండుట మానెను. 

2 సమూయేలు 16:4 => అందుకు రాజు మెఫీబోషెతునకు కలిగినదంతయు నీదేయని సీబాతో 

చెపప్గా సీబా నా యేలినవాడా రాజా, నీ దృషిట్యందు నేను అనుగర్హము పొందుదునుగాక, నేను నీకు 

నమసాక్రము చేయుచునాన్ననెను.  

ఆదికాండము 12:16 => అతడామెనుబటిట్ అబార్మునకు మేలుచేసెను; అందువలన అతనికి గొఱ ఱ్లు 

గొడుల్ మగగాడిదలు దాసులు పనికతెత్లు ఆడుగాడిదలు ఒంటెలు ఇయయ్బడెను. 
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ఆదికాండము 18:3 => పర్భువా, నీ కటాక్షము నామీద నునన్యెడల ఇపుప్డు నీ దాసుని 

దాటిపోవదుద్. 

ఆదికాండము 23:6 => మా శమ్శానభూములలో అతి శేర్షట్మైనదానియందు మృతిబొందిన నీ 

భారయ్ను పాతిపెటుట్ము; నీవు మృతిబొందిన నీ భారయ్ను పాతిపెటుట్నటుల్ మాలో తన శమ్శానభూమి 

ఇయయ్నొలల్నివాడు ఎవడును లేడని అబార్హాము కుతత్రమిచిచ్రి. 

ఆదికాండము 32:4 => మీరు నా పర్భువైన ఏశావుతో ఇంతవరకు నేను లాబానునొదద్ నివసించి 

యుంటిని;  

ఆదికాండము 32:10 => నీవు నీ సేవకునికి చేసిన సమసత్మైన ఉపకారములకును సమసత్ 

సతయ్మునకును అపాతుర్డను, ఎటల్నగా నాచేతికఱ ఱ్తో మాతర్మే యీ యొరాద్ను దాటితిని; ఇపుప్డు నేను 

రెండు గుంపులైతిని. 

ఆదికాండము 32:18 => నీవు ఇవి నీ సేవకుడైన యాకోబువి, ఇది నా పర్భువైన ఏశావు కొరకు 

పంపబడిన కానుక; అదిగో అతడు మా వెనుక వచుచ్చునాన్డని చెపుప్మని ఆజాఞ్పించెను. 

ఆదికాండము 39:4 => యోసేపు మీద అతనికి కటాక్షము కలిగెను గనుక అతనియొదద్ పరిచరయ్ 

చేయువాడాయెను. మరియు అతడు తన యింటిమీద విచారణకరత్గా అతని నియమించి తనకు 

కలిగినదంతయు అతనిచేతికపప్గించెను. 

దానియేలు 4:19 => అందుకు బెలెత్షాజరను దానియేలు ఒక గంటసేపు అతి విసమ్యమునొంది 

మనసుస్నందు కలవరపడగా, రాజు బెలెత్షాజరూ, యీ దరశ్నమువలన గాని దాని భావమువలన గాని 

నీవు కలవరపడకుము అనెను. అంతట బెలెత్షాజరు నా యేలినవాడా, యీ దరశ్నఫలము తమరిని 

దేవ్షించు వారికి కలుగునుగాక, దాని భావము తమరి శతుర్వులకు చెందునుగాక, 

వచనము 6 

ఆ దూతలు యాకోబు నొదద్కు తిరిగివచిచ్ మేము నీ సహోదరుడైన ఏశావు నొదద్కు వెళి ల్తివిు; అతడు 

నాలుగువందల మందితో నినున్ ఎదురొక్న వచుచ్చునాన్డని చెపప్గా 

Page  of 2242 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

ఆదికాండము 32:8 => ఏశావు ఒక గుంపు మీదికి వచిచ్ దాని హతము చేసినయెడల మిగిలిన 

గుంపు తపిప్ంచుకొనిపోవుననుకొని, తనతోనునన్ జనులను మందలను పశువులను ఒంటెలను రెండు 

గుంపులుగా విభాగించెను 

ఆదికాండము 32:11 => నా సహోదరుడైన ఏశావుచేతినుండి దయచేసి ననున్ తపిప్ంచుము; అతడు 

వచిచ్ పిలల్లతో తలిల్ని, ననున్ చంపునేమో అని అతనికి భయపడుచునాన్ను. 

ఆదికాండము 27:40 => నీవు నీ కతిత్చేత బర్దుకుదువు నీ సహోదరునికి దాసుడవగుదువు నీవు 

తిరుగులాడుచుండగా నీ మెడమీదనుండి అతనికాడి విరిచివేయుదువు అని అతని కుతత్రమిచెచ్ను. 

ఆదికాండము 27:41 => తన తండిర్ యాకోబుకిచిచ్న దీవెన నిమితత్ము ఏశావు అతనిమీద 

పగపటెట్ను. మరియు ఏశావు నా తండిర్నిగూరిచ్న దుఃఖదినములు సమీపముగా నునన్వి; అపుప్డు నా 

తముమ్డైన యాకోబును చంపెదననుకొనెను. 

ఆదికాండము 33:1 => యాకోబు కనున్లెతిత్ చూచినపుప్డు ఏశావును, అతనితో నాలుగువందల 

మంది మనుషుయ్లును వచుచ్చుండిరి. 

ఆమోసు 5:19 => ఒకడు సింహము నొదద్నుండి తపిప్ంచుకొనగా ఎలుగుబంటి యెదురైనటుట్, వాడు 

ఇంటిలోనికి పోయి గోడమీద చెయియ్వేయగా పాము వాని కరచినటుట్ ఆ దినముండును. 

ఆదికాండము 25:23 => రెండు జనములు నీ గరభ్ములో కలవు. రెండు జనపదములు నీ 

కడుపులోనుండి పర్తేయ్కముగా వచుచ్ను. ఒక జనపదము కంటె ఒక జనపదము బలిషట్మై యుండును. 

పెదద్వాడు చినన్వానికి దాసుడగును అనెను.  

ఆదికాండము 32:12 => నీవు నేను నీకు తోడై నిశచ్యముగా మేలు చేయుచు, విసాత్రమగుటవలన 

లెకిక్ంపలేని సముదర్పు ఇసుకవలె నీ సంతానము విసత్రింపజేయుదునని సెలవిచిచ్తివే అనెను. 

సంఖాయ్కాండము 20:20 => అంతట ఎదోము బహు జనముతోను మహా బలముతోను బయలుదేరి 

వారికెదురుగా వచెచ్ను. 

సామెతలు 16:7 => ఒకని పర్వరత్న యెహోవాకు పీర్తికరమగునపుప్డు ఆయన వాని శతుర్వులను 

సహా వానికి మితుర్లుగా చేయును. 
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సామెతలు 18:19 => బలమైన పటట్ణమును వశపరచుకొనుటకంటె ఒకనిచేత అనాయ్యమునొందిన 

సహోదరుని వశపరచుకొనుట కషట్తరము. వివాదములు నగరు తలుపుల అడ డ్గడియలంత సిథ్రములు. 

వచనము 7 

యాకోబు మికిక్లి భయపడి తొందరపడి 

నిరగ్మకాండము 14:10 => ఫరో సమీపించుచుండగా ఇశార్యేలీయులు కనున్లెతిత్ ఐగుపీత్యులు 

తమవెనుక వచుచ్ట చూచి మికిక్లి భయపడి యెహోవాకు మొఱపెటిట్రి. 

కీరత్నలు 18:4 => మరణపాశములు ననున్ చుటుట్కొనగను, భకిత్హీనులు వరద పొరుల్వలె నామీద 

పడి బెదరింపగను 

కీరత్నలు 18:5 => పాతాళపు పాశములు ననున్ అరికటట్గను మరణపు ఉరులు ననున్ ఆవరింపగను 

కీరత్నలు 31:13 => అనేకులు నామీద దురాలోచనలు చేయుచునాన్రు నాకు పార్ణహాని చేయుటకు 

యోచించుచునాన్రు వారు గుసగుసలాడుట నాకు వినబడుచునన్ది. నలుదిశలను నాకు భీతి 

కలుగుచునన్ది.  

కీరత్నలు 55:4 => నా గుండె నాలో వేదన పడుచునన్ది మరణభయము నాలో పుటుట్చునన్ది 

కీరత్నలు 55:5 => దిగులును వణకును నాకు కలుగుచునన్వి మహా భయము ననున్ ముంచివేసెను. 

కీరత్నలు 61:2 => నా పార్ణము తలల్డిలల్గా భూదిగంతములనుండి నీకు మొఱ ఱ్పెటుట్చునాన్ను నేను 

ఎకక్లేనంత యెతత్యిన కొండపైకి ననున్ ఎకిక్ంచుము. 

కీరత్నలు 142:4 => నా కుడిపర్కక్ను నిదానించి చూడుము ననెన్రిగినవాడు ఒకడును నాకు 

లేకపోయెను ఆశర్యమేదియు నాకు దొరకలేదు నాయెడల జాలిపడువాడు ఒకడును లేడు.  

మతత్యి 8:26 => అందుకాయన అలప్విశావ్సులారా, యెందుకు భయపడుచునాన్రని వారితో చెపిప్, 

లేచి గాలిని సముదర్మును గదిద్ంపగా మికిక్లి నిమమ్ళమాయెను. 

యోహాను 16:33 => నాయందు మీకు సమాధానము కలుగునటుల్ ఈ మాటలు మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. లోకములో మీకు శర్మ కలుగును; అయినను ధైరయ్ము తెచుచ్కొనుడి, నేను లోకమును 

జయించియునాన్ననెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:22 => శిషుయ్ల మనసుస్లను దృఢపరచి విశావ్సమందు నిలుకడగా 

ఉండవలెననియు, అనేక శర్మలను అనుభవించి మనము దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశింపవలెననియు 

వారిని హెచచ్రించిరి. 

2 కొరిందీయులకు 1:4 => దేవుడు మముమ్ను ఏ ఆదరణతో ఆదరించుచునాన్డో, ఆ ఆదరణతో ఎటిట్ 

శర్మలలో ఉనన్వారినైనను ఆదరించుటకు శకిత్గలవారమగునటుల్, ఆయన మాశర్మ అంతటిలో 

మముమ్ను ఆదరించుచునాన్డు. 

2 కొరిందీయులకు 1:8 => సహోదరులారా, ఆసియలో మాకు తటసిథ్ంచిన శర్మనుగూరిచ్ మీకు 

తెలియకుండుట మాకిషట్ములేదు; అదేదనగా మేము బర్దుకుదుమను నమమ్కములేక యుండునటుల్గా, 

మా శకిత్కి మించిన అతయ్ధిక భారమువలన కుర్ంగిపోతివిు. 

2 కొరిందీయులకు 1:9 => మరియు మృతులను లేపు దేవునియందేగాని, మాయందే మేము 

నమిమ్కయుంచకుండునటుల్ మరణమగుదుమను నిశచ్యము మామటుట్కు మాకు కలిగియుండెను. 

2 కొరిందీయులకు 1:10 => ఆయన అటిట్ గొపప్ మరణమునుండి మముమ్ను తపిప్ంచెను, ఇక 

ముందుకును తపిప్ంచును. మరియు మాకొరకు పార్రథ్న చేయుటవలన మీరు కూడ సహాయము 

చేయుచుండగా, ఆయన ఇక ముందుకును మముమ్ను తపిప్ంచునని ఆయనయందు నిరీక్షణ 

గలవారమై యునాన్ము. 

2 తిమోతి 3:12 => కీర్సుత్యేసు నందు సదభ్కిత్తో బర్దకనుదేద్శించు వారందరు హింస పొందుదురు. 

ఆదికాండము 35:3 => మనము లేచి బేతేలునకు వెళుల్దము; నాశర్మ దినమున నాకుతత్రమిచిచ్ నేను 

వెళి ల్న మారగ్మున నాకు తోడైయుండిన దేవునికి బలిపీఠమును అకక్డ కటెట్దనని చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 107:6 => వారు కషట్కాలమందు యెహోవాకు మొఱ ఱ్పెటిట్రి ఆయన వారి ఆపదలలోనుండి 

వారిని విడిపించెను 

కీరత్నలు 112:5 => దయాళులును అపిప్చుచ్వారును భాగయ్వంతులు నాయ్యవిమరశ్లో వారి 

వాయ్జెయ్ము గెలుచును 

సామెతలు 2:11 => బుదిధ్ నినున్ కాపాడును వివేచన నీకు కావలి కాయును. 
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యెషయా 28:26 => వాని దేవుడే తగిన కర్మము వానికి నేరిప్యునాన్డు ఆయన వానికి ఆ పని 

బోధించుచునాన్డు. 

మతత్యి 10:16 => ఇదిగో తోడేళల్ మధయ్కు గొఱ ఱ్లను పంపినటుట్ నేను మిముమ్ను పంపుచునాన్ను 

గనుక పాములవలె వివేకులును పావురములవలె నిషక్పటులునై యుండుడి. 

ఆదికాండము 32:10 => నీవు నీ సేవకునికి చేసిన సమసత్మైన ఉపకారములకును సమసత్ 

సతయ్మునకును అపాతుర్డను, ఎటల్నగా నాచేతికఱ ఱ్తో మాతర్మే యీ యొరాద్ను దాటితిని; ఇపుప్డు నేను 

రెండు గుంపులైతిని. 

ఆదికాండము 33:1 => యాకోబు కనున్లెతిత్ చూచినపుప్డు ఏశావును, అతనితో నాలుగువందల 

మంది మనుషుయ్లును వచుచ్చుండిరి. 

1 సమూయేలు 30:6 => దావీదు మికిక్లి దుఃఖపడెను. మరియు తమ తమ కుమారులనుబటిట్యు 

కుమారెత్లనుబటిట్యు జనులకందరికి పార్ణము విసికినందున రాళుల్ రువివ్ దావీదును చంపుదము 

రండని వారు చెపుప్కొనగా దావీదు తన దేవుడైన యెహోవానుబటిట్ ధైరయ్ము తెచుచ్కొనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:3 => అందుకు యెహోషాపాతు భయపడి యెహోవాయొదద్ 

విచారించుటకు మనసుస్ నిలుపుకొని, యూదాయంతట ఉపవాసదినము ఆచరింపవలెనని చాటింపగా 

యోబు 5:8 => అయితే నేను దేవుని నాశర్యించుదును. దేవునికే నా వాయ్జెయ్మును అపప్గించుదును. 

కీరత్నలు 77:2 => నా ఆపతాక్లమందు నేను పర్భువును వెదకితిని రాతిర్వేళ నా చెయియ్ వెనుకకు 

తీయకుండ చాపబడియునన్ది. నా పార్ణము ఓదారుప్ పొందనొలల్కయునన్ది. 

కీరత్నలు 118:5 => ఇరుకునందుండి నేను యెహోవాకు మొఱ ఱ్పెటిట్తిని విశాలసథ్లమందు యెహోవా 

నాకు ఉతత్రమిచెచ్ను 

సామెతలు 16:7 => ఒకని పర్వరత్న యెహోవాకు పీర్తికరమగునపుప్డు ఆయన వాని శతుర్వులను 

సహా వానికి మితుర్లుగా చేయును. 

యిరిమ్యా 30:7 => అయోయ్, యెంత భయంకరమైన దినము! అటిట్ దినము మరియొకటి రాదు; అది 

యాకోబు సంతతివారికి ఆపద తెచుచ్దినము; అయినను వారు దానిలో పడకుండ రకిష్ంపబడుదురు. 
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యోనా 2:2 => నేను ఉపదర్వములో ఉండి యెహోవాకు మనవిచేయగా ఆయన నాకు 

పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను ; పాతాళగరభ్ములోనుండి నేను కేకలు వేయగా నీవు నా పార్రథ్న 

నంగీకరించియునాన్వు. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:6 => దేనినిగూరిచ్యు చింతపడకుడి గాని పర్తి విషయములోను పార్రథ్న 

విజాఞ్పనములచేత కృతజఞ్తాపూరవ్కముగా మీ వినన్పములు దేవునికి తెలియజేయుడి. 

వచనము 8 

ఏశావు ఒక గుంపు మీదికి వచిచ్ దాని హతము చేసినయెడల మిగిలిన గుంపు 

తపిప్ంచుకొనిపోవుననుకొని, తనతోనునన్ జనులను మందలను పశువులను ఒంటెలను రెండు 

గుంపులుగా విభాగించెను 

ఆదికాండము 33:1 => యాకోబు కనున్లెతిత్ చూచినపుప్డు ఏశావును, అతనితో నాలుగువందల 

మంది మనుషుయ్లును వచుచ్చుండిరి. 

ఆదికాండము 33:2 => అపుప్డతడు తన పిలల్లను లేయా రాహేలులకును ఇదద్రు దాసీలకును పంచి 

అపప్గించెను. అతడు ముందర దాసీలను, వారి పిలల్లను వారి వెనుక లేయాను ఆమె పిలల్లను ఆ 

వెనుక రాహేలును, యోసేపును ఉంచి 

ఆదికాండము 33:3 => తాను వారిముందర వెళుల్చు తన సహోదరుని సమీపించువరకు ఏడుమారుల్ 

నేలను సాగిలపడెను. 

మతత్యి 10:16 => ఇదిగో తోడేళల్ మధయ్కు గొఱ ఱ్లను పంపినటుట్ నేను మిముమ్ను పంపుచునాన్ను 

గనుక పాములవలె వివేకులును పావురములవలె నిషక్పటులునై యుండుడి. 

ఆదికాండము 32:6 => ఆ దూతలు యాకోబు నొదద్కు తిరిగివచిచ్ మేము నీ సహోదరుడైన ఏశావు 

నొదద్కు వెళి ల్తివిు; అతడు నాలుగువందల మందితో నినున్ ఎదురొక్న వచుచ్చునాన్డని చెపప్గా 

వచనము 9 

అపుప్డు యాకోబు నా తండిర్యైన అబార్హాము దేవా, నా తండిర్యైన ఇసాస్కు దేవా, నీ దేశమునకు నీ 

బంధువులయొదద్కు తిరిగి వెళుల్ము, నీకు మేలు చేసెదనని నాతో చెపిప్న యెహోవా, 
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1 సమూయేలు 30:6 => దావీదు మికిక్లి దుఃఖపడెను. మరియు తమ తమ కుమారులనుబటిట్యు 

కుమారెత్లనుబటిట్యు జనులకందరికి పార్ణము విసికినందున రాళుల్ రువివ్ దావీదును చంపుదము 

రండని వారు చెపుప్కొనగా దావీదు తన దేవుడైన యెహోవానుబటిట్ ధైరయ్ము తెచుచ్కొనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:6 => మా పితరుల దేవా యెహోవా, నీవు ఆకాశమందు దేవుడవై 

యునాన్వు, అనయ్జనుల రాజయ్ములను ఏలువాడవు నీవే; నీవు బాహుబలము గలవాడవు, పరాకర్మము 

గలవాడవు, నినెన్దిరించుటకెవరికిని బలము చాలదు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:12 => మా దేవా, నీవు వారికి తీరుప్ తీరచ్వా? మా మీదికి వచుచ్ ఈ 

గొపప్ సైనయ్ముతో యుదధ్ము చేయుటకును మాకు శకిత్ చాలదు; ఏమి చేయుటకును మాకు తోచదు; 

నీవే మాకు దికుక్ అని పార్రథ్న చేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:20 => రాజైన హిజిక్యాయును ఆమోజు కుమారుడైన యెషయా అను 

పర్వకత్యును ఇందును గురించి పార్రిథ్ంచి ఆకాశముతటుట్ చూచి మొఱ ఱ్పెటట్గా 

కీరత్నలు 34:4 => నేను యెహోవాయొదద్ విచారణచేయగా ఆయన నాకుతత్రమిచెచ్ను నాకు కలిగిన 

భయములనిన్టిలోనుండి ఆయన ననున్ తపిప్ంచెను.  

కీరత్నలు 34:5 => వారు ఆయనతటుట్ చూడగా వారికి వెలుగు కలిగెను వారి ముఖములెనన్డును 

లజిజ్ంపకపోవును. 

కీరత్నలు 34:6 => ఈ దీనుడు మొఱ ఱ్పెటట్గా యెహోవా ఆలకించెను అతని శర్మలనిన్టిలోనుండి 

అతని రకిష్ంచెను. 

కీరత్నలు 50:15 => ఆపతాక్లమున నీవు ననున్గూరిచ్ మొఱ ఱ్పెటుట్ము నేను నినున్ విడిపించెదను నీవు 

ననున్ మహిమ పరచెదవు. 

కీరత్నలు 91:15 => అతడు నాకు మొఱ ఱ్పెటట్గా నేనతనికి ఉతత్రమిచెచ్దను శర్మలో నేనతనికి 

తోడైయుండెదను అతని విడిపించి అతని గొపప్చేసెదను 

ఫిలిపీప్యులకు 4:6 => దేనినిగూరిచ్యు చింతపడకుడి గాని పర్తి విషయములోను పార్రథ్న 

విజాఞ్పనములచేత కృతజఞ్తాపూరవ్కముగా మీ వినన్పములు దేవునికి తెలియజేయుడి. 
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ఫిలిపీప్యులకు 4:7 => అపుప్డు సమసత్ జాఞ్నమునకు మించిన దేవుని సమాధానము యేసుకీర్సుత్వలన 

మీ హృదయములకును మీ తలంపులకును కావలియుండును. 

ఆదికాండము 17:7 => నేను నీకును నీ తరువాత నీ సంతానమునకును దేవుడనై యుండునటుల్, 

నాకును నీకును, నీ తరువాతవారి తరములలో నీ సంతతికిని మధయ్ నా నిబంధనను నితయ్నిబంధనగా 

సిథ్రపరచెదను. 

ఆదికాండము 28:13 => మరియు యెహోవా దానికి పైగా నిలిచి నేను నీ తండిర్యైన అబార్హాము 

దేవుడను ఇసాస్కు దేవుడైన యెహోవాను; నీవు పండుకొనియునన్ యీ భూమిని నీకును నీ 

సంతానమునకును ఇచెచ్దను.  

ఆదికాండము 31:29 => మీకు హాని చేయుటకు నాచేతనవును; అయితే పోయిన రాతిర్ మీ 

తండిర్యొకక్ దేవుడు నీవు యాకోబుతో మంచి గాని చెడ డ్ గాని పలుకకుము జాగర్తత్ సుమీ అని నాతో 

చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 31:42 => నా తండిర్ దేవుడు, అబార్హాము దేవుడు, ఇసాస్కు భయపడిన దేవుడు నాకు 

తోడైయుండనియెడల నిశచ్యముగా నీవు ననున్ వటిట్చేతులతోనే పంపివేసి యుందువు. దేవుడు నా 

పర్యాసమును నాచేతుల కషట్మును చూచి, పోయిన రాతిర్ నినున్ గదిద్ంచెనని లాబానుతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 31:53 => అబార్హాము దేవుడు నాహోరు దేవుడు వారి తండిర్ దేవుడు మనమధయ్ 

నాయ్యము తీరుచ్నని చెపెప్ను. అపుప్డు యాకోబు తన తండిర్యైన ఇసాస్కు భయపడిన దేవుని తోడని 

పర్మాణము చేసెను 

నిరగ్మకాండము 3:6 => మరియు ఆయన నేను నీ తండిర్ దేవుడను, అబార్హాము దేవుడను ఇసాస్కు 

దేవుడను యాకోబు దేవుడను అని చెపప్గా మోషే తన ముఖమును కపుప్కొని దేవునివైపు చూడ 

వెరచెను. 

ఆదికాండము 31:3 => అపుప్డు యెహోవా నీ పితరుల దేశమునకు నీ బంధువులయొదద్కు తిరిగి 

వెళుల్ము; నేను నీకు తోడైయుండెదనని యాకోబుతో చెపప్గా 
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ఆదికాండము 31:13 => నీవెకక్డ సత్ంభముమీద నూనె పోసితివో, యెకక్డ నాకు మొర్కుక్బడి 

చేసితివో ఆ బేతేలు దేవుడను నేనే. ఇపుప్డు నీవు లేచి యీ దేశములోనుండి బయలుదేరి నీవు పుటిట్న 

దేశమునకు తిరిగి వెళుల్మని నాతో చెపెప్ననెను. 

ఆదికాండము 24:12 => నా యజమానుడగు అబార్హాము దేవుడవైన యెహోవా, నేను వచిచ్న 

కారయ్మును తవ్రలో సఫలముచేసి నా యజమానుడగు అబార్హాము మీద అనుగర్హము చూపుము. 

ఆదికాండము 28:15 => ఇదిగో నేను నీకు తోడైయుండి, నీవు వెళుల్ పర్తి సథ్లమందు నినున్ 

కాపాడుచు ఈ దేశమునకు నినున్ మరల రపిప్ంచెదను; నేను నీతో చెపిప్నది నెరవేరుచ్వరకు నినున్ 

విడువనని చెపప్గా 

1 రాజులు 18:36 => అసత్మయ నైవేదయ్ము అరిప్ంచు సమయమున పర్వకత్యగు ఏలీయా దగగ్రకు 

వచిచ్ యీలాగు పార్రథ్న చేసెను యెహోవా, అబార్హాము ఇసాస్కు ఇశార్యేలుల దేవా, ఇశార్యేలీయుల 

మధయ్ నీవు దేవుడవై యునాన్వనియు, నేను నీ సేవకుడనై యునాన్ననియు, ఈ కారయ్ములనిన్యు నీ 

సెలవుచేత చేసితిననియు ఈ దినమున కనుపరచుము. 

నెహెమాయ్ 4:9 => మేము మా దేవునికి పార్రథ్నచేసి, వారి భయముచేత రాతిర్ంబగళుల్ కావలి 

యుంచితివిు. 

కీరత్నలు 22:4 => మా పితరులు నీయందు నమిమ్కయుంచిరి వారు నీయందు నమిమ్కయుంచగా నీవు 

వారిని రకిష్ంచితివి. 

కీరత్నలు 25:6 => యెహోవా, నీ కరుణాతిశయములను జాఞ్పకము చేసికొనుము నీ 

కృపాతిశయములను జాఞ్పకము చేసికొనుము అవి పూరవ్మునుండి యునన్వే గదా.  

కీరత్నలు 118:5 => ఇరుకునందుండి నేను యెహోవాకు మొఱ ఱ్పెటిట్తిని విశాలసథ్లమందు యెహోవా 

నాకు ఉతత్రమిచెచ్ను 

కీరత్నలు 119:49 => (జాయిన ) నీ సేవకునికి దయచేయబడిన మాట జాఞ్పకము చేసికొనుము 

దానివలన నీవు నాకు నిరీక్షణ పుటిట్ంచియునాన్వు.  

కీరత్నలు 119:170 => నా వినన్పము నీ సనిన్ధిని చేరనిముమ్ నీవిచిచ్న మాటచొపుప్న ననున్ 

విడిపింపుము.  
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యిరిమ్యా 32:16 => నేరీయా కుమారుడైన బారూకుచేతికి ఆ కర్యపతర్మును నేనపప్గించిన 

తరువాత యెహోవాకు ఈలాగున పార్రథ్న చేసితిని 

దానియేలు 2:23 => మా పితరుల దేవా, నీవు వివేకమును బలమును నాకనుగర్హించి యునాన్వు; 

మేమడిగిన యీ సంగతి ఇపుప్డు నాకు తెలియజేసి యునాన్వు గనుక నేను నినున్ సుత్తించుచు 

ఘనపరచుచునాన్ను; ఏలయనగా రాజుయొకక్ సంగతి నీవే మాకు తెలియజేసితివని దానియేలు మరల 

చెపెప్ను. 

హోషేయ 12:4 => అతడు దూతతో పోరాడి జయమొందెను, అతడు కనీన్రు విడిచి అతని 

బతిమాలెను బేతేలులో ఆయన అతనికి పర్తయ్క్షమాయెను, అకక్డ ఆయన మనతో మాటలాడెను; 

మారుక్ 12:26 => వారు లేచెదరని మృతులను గూరిచ్న సంగతి మోషే గర్ంథమందలి పొదను 

గురించిన భాగములో మీరు చదువలేదా? ఆ భాగములో దేవుడు నేను అబార్హాము దేవుడను ఇసాస్కు 

దేవుడను యాకోబు దేవుడనని అతనితో చెపెప్ను. 

లూకా 18:1 => వారు విసుకక నితయ్ము పార్రథ్న చేయుచుండవలెననుటకు ఆయన వారితో ఈ 

ఉపమానము చెపెప్ను. 

లూకా 20:37 => పొదను గురించిన భాగములో పర్భువు అబార్హాము దేవుడనియు ఇసాస్కు 

దేవుడనియు యాకోబు దేవుడనియు చెపుప్చు, 

యోహాను 16:24 => ఇదివరకు మీరేమియు నా పేరట అడుగలేదు; మీ సంతోషము 

పరిపూరణ్మగునటుల్ అడుగుడి, మీకు దొరకును. 

హె బీర్ యు ల కు 1 1 : 1 5 = > వా రు ఏ దే శ ము నుం డి వ చిచ్ రో ఆ దే శ ము ను 

జాఞ్పకమందుంచుకొనన్యెడల మరల వెళుల్టకు వారికి వీలుకలిగి యుండును. 

వచనము 10 

నీవు నీ సేవకునికి చేసిన సమసత్మైన ఉపకారములకును సమసత్ సతయ్మునకును అపాతుర్డను, ఎటల్నగా 

నాచేతికఱ ఱ్తో మాతర్మే యీ యొరాద్ను దాటితిని; ఇపుప్డు నేను రెండు గుంపులైతిని. 
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ఆదికాండము 18:27 => అందుకు అబార్హాము ఇదిగో ధూళియు బూడిదెయునైన నేను పర్భువుతో 

మాటలాడ తెగించుచునాన్ను. 

2 సమూయేలు 7:18 => దావీదు రాజు లోపల పర్వేశించి యెహోవా సనిన్ధిని కూరుచ్ండి ఈలాగున 

మనవి చేసెను నా పర్భువా యెహోవా, ఇంతగా నీవు ననున్ హెచిచ్ంచుటకు నేనెంతటివాడను? నా 

కుటుంబము ఏపాటిది? 

యోబు 42:5 => వినికిడిచేత నినున్గూరిచ్న వారత్ నేను వింటిని అయితే ఇపుప్డు నేను కనున్లార 

నినున్ చూచుచునాన్ను. 

యోబు 42:6 => కావున ననున్ నేను అసహియ్ంచుకొని, ధూళిలోను బూడిదెలోను పడి పశాచ్తాత్ప 

పడుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 16:2 => నీవే పర్భుడవు, నీకంటె నాకు కేష్మాధారమేదియు లేదని యెహోవాతో నేను మనవి 

చేయుదును 

యెషయా 6:5 => నేను అయోయ్, నేను అపవితర్మైన పెదవులు గలవాడను; అపవితర్మైన 

పెదవులుగల జనుల మధయ్ను నివసించువాడను; నేను నశించితిని; రాజును సైనయ్ములకధిపతియునగు 

యెహోవాను నేను కనున్లార చూచితిననుకొంటిని. 

యెషయా 63:7 => యెహోవా మనకు చేసినవాటనిన్టినిబటిట్ యెహోవా కృపాతిశయమును 

యెహోవా సోత్తర్ములను గానముచేతును. తన వాతస్లయ్మునుబటిట్యు కృపాబాహుళయ్మునుబటిట్యు 

ఇశార్యేలుయొకక్ వంశసుథ్లకు ఆయన చూపిన మహాకనికరమును నేను పర్కటన చేసెదను.  

దానియేలు 9:8 => పర్భువా, నీకు విరోధముగా పాపము చేసినందున మాకును మా రాజులకును 

మా యధిపతులకును మా పితరులకును ముఖము చినన్బోవునటుల్గా సిగేగ్ తగియునన్ది. 

దానియేలు 9:9 => మేము మా దేవుడైన యెహోవాకు విరోధముగా తిరుగుబాటు చేసితివిు; అయితే 

ఆయన కృపాక్షమాపణలుగల దేవుడైయునాన్డు. 

లూకా 5:8 => సీమోను పేతురు అది చూచి, యేసు మోకాళల్ యెదుట సాగిలపడి పర్భువా, ననున్ 

విడిచిపొముమ్, నేను పాపాతుమ్డనని చెపెప్ను. 
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లూకా 17:10 => అటువలె మీరును మీకు ఆజాఞ్పింపబడినవనిన్యు చేసిన తరువాత మేము 

నిష పర్యోజకులమైన దాసులము, మేము చేయవలసినవే చేసియునాన్మని చెపుప్డనెను. 

2 కొరిందీయులకు 12:11 => నేనవివేకినైతిని, మీరే ననున్ బలవంతము చేసితిరి. నేను మీచేత 

మెపుప్ పొందవలసినవాడను, ఏలయనగా నేను ఏమాతర్పువాడను కాకపోయినను మికిక్లి శేర్షు ఠ్లైన 

యీ అపొసత్లులకంటె నేను ఏ విషయములోను తకుక్వవాడను కాను. 

1 తిమోతి 1:12 => పూరవ్ము దూషకుడను హింసకుడను హానికరుడనైన ననున్, తన పరిచరయ్కు 

నియమించి నమమ్కమైన వానిగా ఎంచినందుకు,  

1 తిమోతి 1:13 => ననున్ బలపరచిన మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసుకు కృతజు ఞ్డనై యునాన్ను. 

తెలియక అవిశావ్సమువలన చేసితిని గనుక కనికరింపబడితిని. 

1 తిమోతి 1:14 => మరియు మన పర్భువు యొకక్ కృపయు, కీర్సుత్ యేసునందునన్ విశావ్సమును 

పేర్మయు, అతయ్ధికముగా విసత్రించెను. 

1 తిమోతి 1:15 => పాపులను రకిష్ంచుటకు కీర్సుత్యేసు లోకమునకు వచెచ్నను వాకయ్ము 

నమమ్తగినదియు పూరాణ్ంగీకారమునకు యోగయ్మైనదియునైయునన్ది. అటిట్ వారిలో నేను పర్ధానుడను. 

1 పేతురు 5:5 => చినన్లారా, మీరు పెదద్లకు లోబడియుండుడి; మీరందరు ఎదుటివానియెడల 

దీనమనసుస్ అను వసత్రము ధరించుకొని మిముమ్ను అలంకరించుకొనుడి; దేవుడు అహంకారులను 

ఎదిరించి దీనులకు కృప అనుగర్హించును. 

1 యోహాను 1:8 => మనము పాపము లేనివారమని చెపుప్కొనినయెడల, మనలను మనమే 

మోసపుచుచ్కొందుము; మరియు మనలో సతయ్ముండదు. 

1 యోహాను 1:9 => మన పాపములను మనము ఒపుప్కొనినయెడల, ఆయన నమమ్దగినవాడును 

నీతిమంతుడును గనుక ఆయన మన పాపములను క్షమించి సమసత్ దురీన్తినుండి మనలను 

పవితుర్లనుగా చేయును. 

1 యోహాను 1:10 => మనము పాపము చేయలేదని చెపుప్కొనినయెడల, ఆయనను అబదిధ్కునిగా 

చేయువారమగుదుము; మరియు ఆయన వాకయ్ము మనలో ఉండదు. 
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ఆదికాండము 24:27 => అబార్హామను నా యాజమానుని దేవుడైన యెహోవా సుత్తింపబడును గాక; 

ఆయన నా యజమానునికి తన కృపను తన సతయ్మును చూపుట మానలేదు; నేను తోర్వలో నుండగానే 

యెహోవా నా యజమానుని బంధువుల యింటికి ననున్ నడిపించెననెను 

కీరత్నలు 8:5 => దేవునికంటె వానిని కొంచెము తకుక్వవానిగా చేసియునాన్వు. మహిమా 

పర్భావములతో వానికి కిరీటము ధరింపజేసియునాన్వు. 

ఆదికాండము 24:27 => అబార్హామను నా యాజమానుని దేవుడైన యెహోవా సుత్తింపబడును గాక; 

ఆయన నా యజమానునికి తన కృపను తన సతయ్మును చూపుట మానలేదు; నేను తోర్వలో నుండగానే 

యెహోవా నా యజమానుని బంధువుల యింటికి ననున్ నడిపించెననెను 

ఆదికాండము 28:15 => ఇదిగో నేను నీకు తోడైయుండి, నీవు వెళుల్ పర్తి సథ్లమందు నినున్ 

కాపాడుచు ఈ దేశమునకు నినున్ మరల రపిప్ంచెదను; నేను నీతో చెపిప్నది నెరవేరుచ్వరకు నినున్ 

విడువనని చెపప్గా 

కీరత్నలు 61:7 => దేవుని సనిన్ధిని అతడు నిరంతరము నివసించును గాక అతని కాపాడుటకై 

కృపాసతయ్ములను నియమించుము. 

కీరత్నలు 85:10 => కృపాసతయ్ములు కలిసికొనినవి నీతి సమాధానములు ఒకదానినొకటి 

ముదుద్పెటుట్కొనినవి. 

మీకా 7:20 => పూరవ్కాలమున నీవు మా పితరులైన అబార్హాము యాకోబులకు పర్మాణము చేసిన 

సతయ్మును కనికరమును నీవు అనుగర్హింతువు. 

ఆదికాండము 28:10 => యాకోబు బెయేరె ష్బానుండి బయలుదేరి హారాను వైపు వెళుల్చు 

ఆదికాండము 28:11 => ఒకచోట చేరి పొర్దుద్ గుర్ంకినందున అకక్డ ఆ రాతిర్ నిలిచిపోయి, ఆ చోటి 

రాళల్లో ఒకటి తీసికొని తనకు తలగడగా చేసికొని, అకక్డ పండుకొనెను. 

యోబు 8:7 => అపుప్డు నీ సిథ్తి మొదట కొదిద్గానుండినను తుదను నీవు మహాభివృదిధ్ పొందుదువు. 

కీరత్నలు 18:35 => నీ రక్షణ కేడెమును నీవు నాకందించుచునాన్వు నీ కుడిచెయియ్ ననున్ ఆదుకొనెను 

నీ సాతివ్కము ననున్ గొపప్చేసెను. 
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ఆదికాండము 32:5 => నాకు పశువులు గాడిదలు మందలు దాసదాసీ జనమును కలరు; నీ 

కటాక్షము నాయందు కలుగునటుల్గా నా పర్భువునకిది తెలియచేయనంపితినని నీ సేవకుడైన యాకోబు 

అనెనని చెపుప్డని వారి కాజాఞ్పించెను. 

ఆదికాండము 32:7 => యాకోబు మికిక్లి భయపడి తొందరపడి 

ఆదికాండము 30:43 => ఆ పర్కారము ఆ మనుషుయ్డు అతయ్ధికముగా అభివృదిధ్పొంది విసాత్రమైన 

మందలు దాసీలు దాసులు ఒంటెలు గాడిదలు గలవాడాయెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:18 => కాగా నీ దేవుడైన యెహోవాను జాఞ్పకము చేసికొనవలెను. 

ఏలయనగా తాను నీ పితరులతో పర్మాణము చేసినటుల్ తన నిబంధనను నేటివలె సాథ్పింపవలెనని 

మీరు భాగయ్ము సంపాదించుకొనుటకై మీకు సామరథ్య్ము కలుగజేయువాడు ఆయనే. 

కీరత్నలు 18:35 => నీ రక్షణ కేడెమును నీవు నాకందించుచునాన్వు నీ కుడిచెయియ్ ననున్ ఆదుకొనెను 

నీ సాతివ్కము ననున్ గొపప్చేసెను. 

కీరత్నలు 84:7 => వారు నానాటికి బలాభివృదిధ్నొందుచు పర్యాణము చేయుదురు వారిలో 

పర్తివాడును సీయోనులో దేవుని సనిన్ధిని కనబడును. 

యోబు 17:9 => అయితే నీతిమంతులు తమ మారగ్మును విడువక పర్వరిత్ంచుదురు నిరపరాధులు 

అంతకంతకు బలము నొందుదురు. 

సామెతలు 4:18 => పటట్పగలగువరకు వేకువ వెలుగు తేజరిలుల్నటుల్ నీతిమంతుల మారగ్ము 

అంతకంతకు తేజరిలుల్ను, 

ఆదికాండము 24:49 => కాబటిట్ నా యజమానునియెడల మీరు దయను నమమ్కమును 

కనుపరచినయెడల అదియైనను నాకు తెలియచెపుప్డి, లేనియెడల అదియైనను తెలియచెపుప్డి; అపుప్డు 

నేనెటు పోవలెనో అటు పోయెదననగా 

ఆదికాండము 28:2 => నీవు లేచి పదద్నరాములోనునన్ నీ తలిల్కి తండిర్యైన బెతూయేలు ఇంటికి వెళి ల్ 

అకక్డ నీ తలిల్ సహోదరుడగు లాబాను కుమారెత్లలో ఒకదానిని వివాహము చేసికొనుమని యతనికి 

ఆజాఞ్పించి 
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నాయ్యాధిపతులు 6:15 => అతడు చితత్ము నా యేలినవాడా, దేని సహాయముచేత నేను 

ఇశార్యేలీయులను రకిష్ంపగలను? నా కుటుంబము మనషే ష్ గోతర్ములో ఎనిన్కలేనిదే. నా పితరుల 

కుటుంబములో నేను కనిషు ఠ్డనై యునాన్నని ఆయనతో చెపెప్ను. అందుకు యెహోవా అయిన నేమి? 

2 సమూయేలు 6:22 => ఇంతకంటె మరి యెకుక్వగా నేను తృణీకరింపబడి నా దృషిట్కి నేను 

అలుప్డనై నీవు చెపిప్న పనికతెత్ల దృషిట్కి ఘనుడనగుదునని మీకాలుతో అనెను. మరణమువరకు సౌలు 

కుమారెత్యగు మీకాలు పిలల్లను కనకయుండెను. 

2 సమూయేలు 19:28 => నా తండిర్ యింటివారందరు నా యేలినవాడవును రాజవునగు నీ దృషిట్కి 

మృతులవంటివారై యుండగా, నీవు నీ బలల్యొదద్ భోజనము చేయువారిలో నీ దాసుడనైన ననున్ 

చేరిచ్తివి. కాబటిట్ ఇకను రాజవైన నీకు మొఱ ఱ్పెటుట్టకు నాకేమి నాయ్యమని అనగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:16 => రాజైన దావీదు వచిచ్ యెహోవా సనిన్ధిని కూరుచ్ండి ఈలాగు 

మనవి చేసెను దేవా యెహోవా, నీవు ననున్ ఇంత హెచుచ్లోనికి తెచుచ్టకు నేను ఎంతటివాడను? నా 

యిలుల్ ఏమాతర్పుది? 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:14 => ఈ పర్కారము మనఃపూరవ్కముగా ఇచుచ్ సామరథ్య్ము 

మాకుండుటకు నేనెంత మాతర్పువాడను? నా జనులెంత మాతర్పువారు? సమసత్మును నీవలననే 

కలిగెను గదా? నీ సవ్సంపాదయ్ములో కొంత మేము నీకిచిచ్యునాన్ము. 

యోబు 40:4 => చితత్గించుము, నేను నీచుడను, నేను, నీకు ఏమని పర్తుయ్తత్రమిచెచ్దను? నా 

నోటిమీద నాచేతిని ఉంచుకొందును.  

పరమగీతము 4:3 => నీ పెదవులు ఎరుపునూలును పోలియునన్వి. నీ నోరు సుందరము నీ 

ముసుకుగుండ నీ కణతలు విచిచ్న దాడిమ ఫలమువలె నగపడుచునన్వి. 

మతత్యి 8:8 => ఆ శతాధిపతి పర్భువా, నీవు నా యింటిలోనికి వచుచ్టకు నేను పాతుర్డను కాను; 

నీవు మాటమాతర్ము సెలవిముమ్, అపుప్డు నా దాసుడు సవ్సథ్పరచబడును. 

మతత్యి 15:27 => ఆమె నిజమే పర్భువా, కుకక్పిలల్లుకూడ తమ యజమానుల బలల్మీదనుండి పడు 

ముకక్లు తినునుగదా అని చెపెప్ను. 
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లూకా 7:6 => కావున యేసు వారితో కూడ వెళె ల్ను. ఆయన ఆ యింటి దగగ్రకు వచిచ్నపుప్డు 

శతాధిపతి తన సేన్హితులను చూచి మీరాయన యొదద్కు వెళి ల్ పర్భువా, శర్మ పుచుచ్కొనవదుద్; నీవు నా 

యింటిలోనికి వచుచ్టకు నేను పాతుర్డను కాను. 

లూకా 15:19 => ఇకమీదట నీ కుమారుడనని అనిపించుకొనుటకు యోగుయ్డను కాను; ననున్ నీ 

కూలివారిలో ఒకనిగా పెటుట్కొనుమని అతనితో చెపుప్దుననుకొని, లేచి తండిర్యొదద్కు వచెచ్ను. 

1 కొరిందీయులకు 16:2 => నేను వచిచ్నపుప్డు చందా పోగుచేయకుండ పర్తి ఆదివారమున మీలో 

పర్తివాడును తాను వరిధ్లిల్న కొలది తనయొదద్ కొంత సొముమ్ నిలువచేయవలెను. 

వచనము 11 

నా సహోదరుడైన ఏశావుచేతినుండి దయచేసి ననున్ తపిప్ంచుము; అతడు వచిచ్ పిలల్లతో తలిల్ని, ననున్ 

చంపునేమో అని అతనికి భయపడుచునాన్ను. 

1 సమూయేలు 12:10 => అంతట వారు మేము యెహోవాను విసరిజ్ంచి బయలు దేవతలను 

అషాత్రోతు దేవతలను పూజించినందున పాపము చేసితివిు; మా శతుర్వుల చేతిలోనుండి నీవు 

మముమ్ను విడిపించినయెడల మేము నినున్ సేవించెదమని యెహోవాకు మొఱ ఱ్పెటట్గా 

1 సమూయేలు 24:15 => యెహోవా నీకును నాకును మధయ్ నాయ్యాధిపతియై తీరుప్ తీరుచ్నుగాక; 

ఆయనే సంగతి విచారించి నా పక్షమున వాయ్జెయ్మాడి నీ వశము కాకుండ ననున్ నిరోద్షినిగా 

తీరుచ్నుగాక. 

కీరత్నలు 16:1 => దేవా, నీ శరణుజొచిచ్యునాన్ను, ననున్ కాపాడుము. 

కీరత్నలు 25:20 => నేను నీ శరణుజొచిచ్యునాన్ను, ననున్ సిగుగ్పడనియయ్కుము నా పార్ణమును 

కాపాడుము, ననున్ రకిష్ంపుము.  

కీరత్నలు 31:2 => నాకు నీ చెవియొగిగ్ ననున్ తవ్రగా విడిపించుము ననున్ రకిష్ంచుటకు నాకు ఆశర్య 

శైలముగాను పార్కారముగల యిలుల్గాను ఉండుము.  

కీరత్నలు 43:1 => దేవా, నాకు నాయ్యము తీరుచ్ము భకిత్లేని జనముతో నా పక్షమున 

వాయ్జెయ్మాడుము కపటము కలిగి దౌరజ్నయ్ము చేయువారిచేతిలోనుండి నీవు ననున్ విడిపించుదువు. 
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కీరత్నలు 59:1 => నా దేవా, నా శతుర్వులచేతిలోనుండి ననున్ తపిప్ంపుము. నామీద పడువారికి 

చికక్కుండ ననున్ ఉదధ్రించుము. 

కీరత్నలు 59:2 => పాపము చేయువారి చేతిలోనుండి ననున్ తపిప్ంపుము. రకాత్పరాధుల 

చేతిలోనుండి ననున్ రకిష్ంపుము. 

కీరత్నలు 119:134 => నీ ఉపదేశములను నేను అనుసరించునటుల్ మనుషుయ్ల బలాతాక్రమునుండి 

ననున్ విమోచింపుము. 

కీరత్నలు 142:6 => నేను చాలా కుర్ంగియునాన్ను నా మొఱ ఱ్కు చెవియొగుగ్ము ననున్ తరుమువారు 

నాకంటె బలిషు ఠ్లు వారిచేతిలో నుండి ననున్ విడిపింపుము.  

సామెతలు 18:19 => బలమైన పటట్ణమును వశపరచుకొనుటకంటె ఒకనిచేత అనాయ్యమునొందిన 

సహోదరుని వశపరచుకొనుట కషట్తరము. వివాదములు నగరు తలుపుల అడ డ్గడియలంత సిథ్రములు. 

దానియేలు 3:17 => మేము సేవించుచునన్ దేవుడు మండుచునన్ వేడిమిగల యీ అగిన్గుండములో 

నుండి మముమ్ను తపిప్ంచి రకిష్ంచుటకు సమరుథ్డు; మరియు నీ వశమున పడకుండ ఆయన మముమ్ను 

రకిష్ంచును; ఒక వేళ ఆయన రకిష్ంపకపోయినను 

మతత్యి 6:13 => మముమ్ను శోధనలోకి తేక దుషుట్నినుండి మముమ్ను తపిప్ంచుము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 22:6 => గుడల్యినను పిలల్లైననుగల పకిష్గూడు చెటుట్మీదనే గాని 

నేలమీదనేగాని తోర్వలోనేగాని నీకు కనబడినయెడల తలిల్ ఆ పిలల్లనైనను ఆ గుడల్నైనను 

పొదిగియునన్యెడల పిలల్లతో కూడ తలిల్ని తీసికొనక నీకు మేలు కలుగునటుల్ను 

హోషేయ 10:14 => నీ జనుల మీదికి అలల్రి వచుచ్ను; షలామ్ను యుదధ్ముచేసి బేతరేబ్లును 

పాడుచేసినటుల్ పార్కారములుగల నీ పటట్ణములనిన్యు పాడగును; పిలల్ల మీద తలుల్లు నేలను 

పడవేయబడుదురు. 

ఆదికాండము 32:6 => ఆ దూతలు యాకోబు నొదద్కు తిరిగివచిచ్ మేము నీ సహోదరుడైన ఏశావు 

నొదద్కు వెళి ల్తివిు; అతడు నాలుగువందల మందితో నినున్ ఎదురొక్న వచుచ్చునాన్డని చెపప్గా 
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ఆదికాండము 43:14 => ఆ మనుషుయ్డు మీ యితర సహోదరుని బెనాయ్మీనును మీ కపప్గించునటుల్ 

సరవ్శకుత్డైన దేవుడు ఆ మనుషుయ్ని యెదుట మిముమ్ను కరుణించును గాక. నేను పుతర్హీనుడనై 

యుండవలసినయెడల పుతర్హీనుడనగుదునని వారితో చెపెప్ను. 

నెహెమాయ్ 1:11 => యెహోవా చెవి యొగిగ్ నీ దాసుడనైన నా మొఱ ఱ్ను, నీ నామమును భయభకుత్లతో 

ఘనపరచుటయందు ఆనందించు నీ దాసుల మొఱ ఱ్ను ఆలకించి, ఈ దినమందు నీ దాసుని ఆలోచన 

సఫలపరచి , ఈ మనుషుయ్డు నాయందు దయచూపునటుల్ అనుగర్హించుమని నినున్ 

బతిమాలుకొనుచునాన్ను, అని పార్రిథ్ంచితిని. నేను రాజునకు గినెన్ అందించువాడనై యుంటిని. 

కీరత్నలు 56:10 => దేవునిబటిట్ నేను ఆయన వాకయ్మును కీరిత్ంచెదను యెహోవానుబటిట్ ఆయన 

వాకయ్మును కీరిత్ంచెదను 

కీరత్నలు 119:74 => నీ వాకయ్ముమీద నేను ఆశపెటుట్కొనియునాన్ను నీయందు భయభకుత్లు 

గలవారు ననున్ చూచి సంతోషింతురు 

సామెతలు 18:10 => యెహోవా నామము బలమైన దురగ్ము. నీతిమంతుడు అందులోనికి పరుగెతిత్ 

సురకిష్తముగా నుండును. 

వచనము 12 

నీవు నేను నీకు తోడై నిశచ్యముగా మేలు చేయుచు, విసాత్రమగుటవలన లెకిక్ంపలేని సముదర్పు 

ఇసుకవలె నీ సంతానము విసత్రింపజేయుదునని సెలవిచిచ్తివే అనెను. 

ఆదికాండము 32:6 => ఆ దూతలు యాకోబు నొదద్కు తిరిగివచిచ్ మేము నీ సహోదరుడైన ఏశావు 

నొదద్కు వెళి ల్తివిు; అతడు నాలుగువందల మందితో నినున్ ఎదురొక్న వచుచ్చునాన్డని చెపప్గా 

నిరగ్మకాండము 32:13 => నీ సేవకులైన అబార్హామును ఇసాస్కును ఇశార్యేలును జాఞ్పకము 

చేసికొనుము. నీవు వారితో ఆకాశనక్షతర్ములవలె మీ సంతానము అభివృదిధ్జేసి నేను చెపిప్న యీ 

సమసత్భూమిని మీ సంతానమునకిచెచ్దననియు, వారు నిరంతరము దానికి హకుక్దారులగుదురనియు 

వారితో నీతోడని పర్మాణముచేసి చెపిప్తివనెను. 
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సంఖాయ్కాండము 23:19 => దేవుడు అబదధ్మాడుటకు ఆయన మానవుడు కాడు పశాచ్తాత్పపడుటకు 

ఆయన నరపుతుర్డు కాడు ఆయన చెపిప్ చేయకుండునా? ఆయన మాట యిచిచ్ సాథ్పింపకుండునా? 

1 సమూయేలు 15:29 => మరియు ఇశార్యేలీయులకు ఆధారమైనవాడు నరుడు కాడు, ఆయన 

అబదధ్మాడడు, పశాచ్తాత్ప పడడు. 

మతత్యి 24:35 => ఆకాశమును భూమియు గతించును గాని నా మాటలు ఏ మాతర్మును 

గతింపవు. 

2 తిమోతి 2:13 => మనము నమమ్దగనివారమైనను, ఆయన నమమ్దగినవాడుగా ఉండును; ఆయన 

తన సవ్భావమునకు విరోధముగా ఏదియు చేయలేడు. 

తీతుకు 1:2 => నితయ్జీవమునుగూరిచ్న నిరీక్షణతో కూడిన భకిత్కి ఆధారమగు సతయ్విషయమైన 

అనుభవజాఞ్నము నిమితత్మును, దేవుని దాసుడును యేసుకీర్సుత్ అపొసత్లుడునైన పౌలు, మన అందరి 

విశావ్స విషయములో 

హెబీర్యులకు 6:17 => ఈ విధముగా దేవుడు తన సంకలప్ము నిశచ్లమైనదని ఆ వాగాద్నమునకు 

వారసులైనవారికి మరి నిశచ్యముగా కనుపరచవలెనని ఉదేద్శించినవాడై, తాను అబదధ్మాడజాలని 

నిశచ్లమైన రెండు సంగతులనుబటిట్, 

ఆదికాండము 28:13 => మరియు యెహోవా దానికి పైగా నిలిచి నేను నీ తండిర్యైన అబార్హాము 

దేవుడను ఇసాస్కు దేవుడైన యెహోవాను; నీవు పండుకొనియునన్ యీ భూమిని నీకును నీ 

సంతానమునకును ఇచెచ్దను.  

ఆదికాండము 28:14 => నీ సంతానము భూమిమీద లెకక్కు ఇసుక రేణువులవలెనగును; నీవు 

పడమటితటుట్ను తూరుప్తటుట్ను ఉతత్రపుతటుట్ను దకిష్ణపుతటుట్ను వాయ్పించెదవు, భూమియొకక్ 

వంశములనిన్యు నీ మూలముగాను నీ సంతానము మూలముగాను ఆశీరవ్దింపబడును. 

ఆదికాండము 28:15 => ఇదిగో నేను నీకు తోడైయుండి, నీవు వెళుల్ పర్తి సథ్లమందు నినున్ 

కాపాడుచు ఈ దేశమునకు నినున్ మరల రపిప్ంచెదను; నేను నీతో చెపిప్నది నెరవేరుచ్వరకు నినున్ 

విడువనని చెపప్గా 
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ఆదికాండము 46:3 => ఆయన నేనే దేవుడను, నీ తండిర్ దేవుడను, ఐగుపుత్నకు వెళుల్టకు 

భయపడకుము, అకక్డ నినున్ గొపప్ జనముగా చేసెదను. 

ఆదికాండము 46:4 => నేను ఐగుపుత్నకు నీతోగూడ వచెచ్దను, అంతేకాదు నేను నిశచ్యముగా 

నినున్ తిరిగి తీసికొని వచెచ్దను, యోసేపు నీ కనున్లమీద తన చెయియ్ యుంచునని సెలవియయ్గా 

ఆదికాండము 13:16 => మరియు నీ సంతానమును భూమిమీద నుండు రేణువులవలె విసత్రింప 

చేసెదను; ఎటల్నగా ఒకడు భూమిమీద నుండు రేణువులను లెకిక్ంప గలిగినయెడల నీ సంతానమును 

కూడ లెకిక్ంపవచుచ్ను. 

ఆదికాండము 17:4 => నీవు అనేక జనములకు తండిర్వగుదువు. 

ఆదికాండము 28:14 => నీ సంతానము భూమిమీద లెకక్కు ఇసుక రేణువులవలెనగును; నీవు 

పడమటితటుట్ను తూరుప్తటుట్ను ఉతత్రపుతటుట్ను దకిష్ణపుతటుట్ను వాయ్పించెదవు, భూమియొకక్ 

వంశములనిన్యు నీ మూలముగాను నీ సంతానము మూలముగాను ఆశీరవ్దింపబడును. 

ఆదికాండము 35:11 => మరియు దేవుడు నేను సరవ్శకిత్గల దేవుడను; నీవు ఫలించి అభివృదిధ్ 

పొందుము. జనమును జనముల సమూహమును నీవలన కలుగును; రాజులును నీ గరభ్వాసమున 

పుటెట్దరు. 

ఆదికాండము 48:4 => ఇదిగో నీకు సంతానాభివృదిధ్ పొందించి నినున్ విసత్రింపచేసి నీవు జనముల 

సమూహమగునటుల్ చేసి, నీ తరువాత నీ సంతానమునకు ఈ దేశమును నితయ్సావ్సథ్య్ముగా ఇచెచ్దనని 

సెలవిచెచ్ను 

సంఖాయ్కాండము 10:29 => మోషే మామయగు మిదాయ్నీయుడైన రెవూయేలు కుమారుడగు 

హోబాబుతో మోషే యెహోవా మాకిచెచ్దనని చెపిప్న సథ్లమునకు మేము పర్యాణమై పోవుచునాన్ము; 

మాతోకూడ రముమ్; మేము మీకు మేలు చేసెదము; యెహోవా ఇశార్యేలీయులకు తాను చేయబోవు 

మేలునుగూరిచ్ వాగాద్నము చేసెననగా 

యెహోషువ 11:4 => వారు సముదర్తీరమందలి యిసుకరేణువులంత విసాత్రముగానునన్ తమ 

సైనికులనందరిని సమకూరుచ్కొని, విసాత్రమైన గుఱ ఱ్ములతోను రథములతోను బయలుదేరిరి. 
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2 సమూయేలు 7:25 => దేవా యెహోవా, నీ దాసుడనగు ననున్ గూరిచ్యు నా కుటుంబమును 

గూరిచ్యు నీవు సెలవిచిచ్నమాట యెనన్టికి నిలుచునటుల్ దృఢపరచి 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:23 => యెహోవా, ఇపుప్డు నీ దాసుని గూరిచ్యు అతని సంతతిని 

గూరిచ్యు నీవు సెలవిచిచ్న మాట నితయ్ము సిథ్రమగును గాక. 

యోబు 23:4 => ఆయన సనిన్ధిని నేను నా వాయ్జెయ్మును విశదపరచెదను వాదములతో నా నోరు 

నింపుకొనెదను. 

యోబు 29:18 => అపుప్డు నేనిటల్నుకొంటిని నా గూటియొదద్నే నేను చచెచ్దను హంసవలె నేను 

దీరాఘ్యువు గలవాడనవుదును. 

కీరత్నలు 119:74 => నీ వాకయ్ముమీద నేను ఆశపెటుట్కొనియునాన్ను నీయందు భయభకుత్లు 

గలవారు ననున్ చూచి సంతోషింతురు 

యెషయా 43:26 => నాకు జాఞ్పకము చేయుము మనము కూడి వాదింతము నీవు నీతిమంతుడవుగా 

తీరచ్బడునటుల్ నీ వాయ్జెయ్మును వివరించుము. 

యెషయా 62:6 => యెరూషలేమా, నీ పార్కారములమీద నేను కావలివారిని ఉంచియునాన్ను రేయైన 

పగలైన వారు మౌనముగా ఉండరు. 

హోషేయ 1:10 => ఇశార్యేలీయుల జనసంఖయ్ అమితమై లెకక్లేని సముదర్పు ఇసుకంత 

విసాత్రమగును; ఏ సథ్లమందు మీరు నా జనులు కారనన్మాట జనులు వారితో చెపుప్దురో ఆ 

సథ్లముననే మీరు జీవముగల దేవుని కుమారులైయునాన్రని వారితో చెపుప్దురు. 

హెబీర్యులకు 11:12 => అందుచేత మృతతులుయ్డైన ఆ యొకనినుండి , సంఖయ్కు 

ఆకాశనక్షతర్ములవలెను, సముదర్తీరమందలి లెకిక్ంపశకయ్ముకాని యిసుకవలెను సంతానము 

కలిగెను. 

వచనము 13 

అతడు అకక్డ ఆ రాతిర్ గడిపి తాను సంపాదించిన దానిలో తన అనన్యైన ఏశావు కొరకు ఒక 

కానుకను 
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1 సమూయేలు 25:8 => నీ పనివారిని నీవు అడిగినయెడల వారాలాగు చెపుప్దురు. కాబటిట్ నా 

పనివారికి దయచూపుము. శుభదినమున మేము వచిచ్తివిు గదా; నీ కిషట్ము వచిచ్నటుట్ నీ దాసులకును 

నీ కుమారుడైన దావీదునకును ఇముమ్. 

ఆదికాండము 32:20 => మీరు ఇదిగో నీ సేవకుడైన యాకోబు మా వెనుక వచుచ్చునాన్డని 

చెపప్వలెననియు రెండవవానికిని మూడవవానికిని మందల వెంబడి వెళి ల్న వారికందరికిని 

ఆజాఞ్పించెను. 

ఆదికాండము 32:21 => అతడు కానుకను తనకు ముందుగా పంపించి తాను గుంపులో ఆ రాతిర్ 

నిలిచెను. 

ఆదికాండము 18:2 => అతడు కనున్లెతిత్ చూచినపుప్డు ముగుగ్రు మనుషుయ్లు అతని యెదుట 

నిలువబడి యుండిరి. అతడు వారిని చూచి గుడారపు వాకిటనుండి వారిని ఎదురొక్నుటకు పరుగెతిత్, 

నేలమటుట్కు వంగి 

ఆదికాండము 33:10 => అపుప్డు యాకోబు అటుల్ కాదు; నీ కటాక్షము నామీద నునన్యెడల 

చితత్గించి నాచేత ఈ కానుక పుచుచ్కొనుము, దేవుని ముఖము చూచినటుల్ నీ ముఖము చూచితిని; నీ 

కటాక్షము నామీద వచిచ్నది గదా 

ఆదికాండము 42:6 => అపుప్డు యోసేపు ఆ దేశమంతటిమీద అధికారియై యుండెను. అతడే ఆ 

దేశ పర్జలందరికిని ధానయ్మమమ్కము చేయువాడు గనుక యోసేపు సహోదరులు వచిచ్ ముఖములు 

నేలను మోపి అతనికి వందనము చేసిరి  

ఆదికాండము 43:11 => వారి తండిర్యైన ఇశార్యేలు వారితొ అటల్యిన మీరీలాగు చేయుడి; ఈ 

దేశమందు పర్సిదధ్ములైనవి, అనగా కొంచెము మసత్కి కొంచెము తేనె సుగంధ దర్వయ్ములు బోళము 

పిసాత్చకాయలు బాదము కాయలు మీ గోనెలలో వేసికొని ఆ మనుషుయ్నికి కానుకగా తీసికొనిపోవుడి. 

ఆదికాండము 43:26 => యోసేపు ఇంటికి వచిచ్నపుప్డు వారు తమచేతులలోనునన్ కానుకను 

ఇంటిలోనికి తెచిచ్ అతనికిచిచ్, అతనికి నేలను సాగిలపడిరి. 

1 సమూయేలు 25:27 => అయితే నేను నా యేలినవాడవగు నీయొదద్కు తెచిచ్న యీ కానుకను నా 

యేలినవాడవగు నినున్ వెంబడించు పనివారికి ఇపిప్ంచి 

Page  of 2263 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

సామెతలు 17:8 => లంచము దృషిట్కి మాణికయ్మువలె నుండును అటిట్వాడు ఏమి చేసినను దానిలో 

యుకిత్గా పర్వరిత్ంచును. 

సామెతలు 18:16 => ఒకడు ఇచుచ్ కానుక వానికి వీలు కలుగజేయును అది గొపప్వారియెదుటికి 

వానిని రపిప్ంచును 

సామెతలు 19:6 => అనేకులు గొపప్వారి కటాక్షము వెదకుదురు దాతకు అందరు సేన్హితులే. 

సామెతలు 21:14 => చాటున ఇచిచ్న బహుమానము కోపమును చలాల్రుచ్ను ఒడిలోనుంచబడిన 

కానుక మహా కోర్ధమును శాంతిపరచును. 

ఆదికాండము 12:16 => అతడామెనుబటిట్ అబార్మునకు మేలుచేసెను; అందువలన అతనికి గొఱ ఱ్లు 

గొడుల్ మగగాడిదలు దాసులు పనికతెత్లు ఆడుగాడిదలు ఒంటెలు ఇయయ్బడెను. 

ఆదికాండము 33:8 => ఏశావు నాకు ఎదురుగా వచిచ్న ఆ గుంపంతయు ఎందుకని అడుగగా 

అతడు నా పర్భువు కటాక్షము నామీద వచుచ్టకే అని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 33:11 => నేను నీయొదద్కు తెచిచ్న కానుకను చితత్గించి పుచుచ్కొనుము; దేవుడు ననున్ 

కనికరించెను; మరియు నాకు కావలసినంత ఉనన్దని చెపిప్ అతని బలవంతము చేసెను గనుక అతడు 

దాని పుచుచ్కొని  

1 సమూయేలు 25:18 => అందుకు అబీగయీలు నాబాలుతో ఏమియు చెపప్క తవ్రపడి 

రెండువందల రొటెట్లను, రెండు దార్కాష్రసపు తితుత్లను, వండిన అయిదు గొఱ ఱ్ల మాంసమును, 

అయిదు మానికల వేచిన ధానయ్మును, నూరు దార్క్షగెలలను, రెండువందల అంజూరపు అడలను 

గారద్భములమీద వేయించి 

నెహెమాయ్ 4:13 => అందు నిమితత్ము గోడ వెనుకనునన్ దిగువ సథ్లములలోను పైనునన్ 

సథ్లములలోను జనులను వారి వారి కుటుంబముల పర్కారముగా వారి కతుత్లతోను వారి యీటెలతోను 

వారి విండల్తోను నిలిపితిని. 

మతత్యి 5:25 => నీ పర్తివాదితో నీవును తోర్వలో ఉండగానే తవ్రగా వానితో సమాధానపడుము; 

లేనియెడల ఒకవేళ నీ పర్తివాది నినున్ నాయ్యాధిపతికి అపప్గించును, నాయ్యాధిపతి నినున్ 

బంటౌర్తుకు అపప్గించును, అంతట నీవు చెరసాలలో వేయబడుదువు. 
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వచనము 14 

అనగా రెండువందల మేకలను ఇరువది మేకపోతులను రెండువందల గొఱ ఱ్లను ఇరువది పొటే ట్ళల్ను 

ఆదికాండము 30:43 => ఆ పర్కారము ఆ మనుషుయ్డు అతయ్ధికముగా అభివృదిధ్పొంది విసాత్రమైన 

మందలు దాసీలు దాసులు ఒంటెలు గాడిదలు గలవాడాయెను. 

ఆదికాండము 31:9 => అటుల్ దేవుడు మీ తండిర్ పశువులను తీసి నాకిచెచ్ను. 

ఆదికాండము 31:16 => దేవుడు మా తండిర్యొదద్నుండి తీసివేసిన ధనమంతయు మాదియు మా 

పిలల్లదియునైయునన్ది గదా? కాబటిట్ దేవుడు నీతో చెపిప్నటెల్లల్ చేయుమని అతనికుతత్ర మియయ్గా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:18 => కాగా నీ దేవుడైన యెహోవాను జాఞ్పకము చేసికొనవలెను. 

ఏలయనగా తాను నీ పితరులతో పర్మాణము చేసినటుల్ తన నిబంధనను నేటివలె సాథ్పింపవలెనని 

మీరు భాగయ్ము సంపాదించుకొనుటకై మీకు సామరథ్య్ము కలుగజేయువాడు ఆయనే. 

1 సమూయేలు 25:2 => కరెమ్లులోని మాయోనునందు ఆసిత్గలవాడొకడు కాపురముండెను. అతడు 

బహు భాగయ్వంతుడు, అతనికి మూడువేల గొఱ ఱ్లును వెయియ్ మేకలును ఉండెను. అతడు కరెమ్లులో 

తన గొఱ ఱ్ల బొచుచ్ కతిత్రించుటకై పోయియుండెను. 

యోబు 1:3 => అతనికి ఏడువేల గొఱ ఱ్లును మూడువేల ఒంటెలును ఐదువందల జతల యెడుల్ను 

ఐదువందల ఆడు గాడిదలును కలిగి, బహుమంది పనివారును అతనికి ఆసిత్గా నుండెను గనుక 

తూరుప్ దికుక్ జనులందరిలో అతడే గొపప్వాడుగా నుండెను. 

యోబు 42:12 => యెహోవా యోబును మొదట ఆశీరవ్దించినంతకంటె మరి అధికముగా 

ఆశీరవ్దించెను. అతనికి పదునాలుగువేల గొఱ ఱ్లును ఆరువేల ఒంటెలును వెయియ్జతల యెడుల్ను వెయియ్ 

ఆడుగాడిదలును కలిగెను. 

వచనము 15 

ముపప్ది పాడి ఒంటెలను వాటి పిలల్లను నలుబది ఆవులను పది ఆబోతులను ఇరువది ఆడుగాడిదలను 

పది గాడిద పిలల్లను తీసికొని మందమందను వేరు వేరుగా 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 
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వచనము 16 

తన దాసులచేతి కపప్గించి మీరు మంద మందకు నడుమ ఎడముంచి నాకంటె ముందుగా 

సాగిపొండని తన దాసులతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 32:20 => మీరు ఇదిగో నీ సేవకుడైన యాకోబు మా వెనుక వచుచ్చునాన్డని 

చెపప్వలెననియు రెండవవానికిని మూడవవానికిని మందల వెంబడి వెళి ల్న వారికందరికిని 

ఆజాఞ్పించెను. 

ఆదికాండము 33:8 => ఏశావు నాకు ఎదురుగా వచిచ్న ఆ గుంపంతయు ఎందుకని అడుగగా 

అతడు నా పర్భువు కటాక్షము నామీద వచుచ్టకే అని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 33:9 => అపుప్డు ఏశావు సహోదరుడా, నాకు కావలసినంత ఉనన్ది, నీది నీవే 

ఉంచుకొమమ్ని చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 112:5 => దయాళులును అపిప్చుచ్వారును భాగయ్వంతులు నాయ్యవిమరశ్లో వారి 

వాయ్జెయ్ము గెలుచును 

సామెతలు 2:11 => బుదిధ్ నినున్ కాపాడును వివేచన నీకు కావలి కాయును. 

యెషయా 28:26 => వాని దేవుడే తగిన కర్మము వానికి నేరిప్యునాన్డు ఆయన వానికి ఆ పని 

బోధించుచునాన్డు. 

మతత్యి 10:16 => ఇదిగో తోడేళల్ మధయ్కు గొఱ ఱ్లను పంపినటుట్ నేను మిముమ్ను పంపుచునాన్ను 

గనుక పాములవలె వివేకులును పావురములవలె నిషక్పటులునై యుండుడి. 

ఆదికాండము 33:1 => యాకోబు కనున్లెతిత్ చూచినపుప్డు ఏశావును, అతనితో నాలుగువందల 

మంది మనుషుయ్లును వచుచ్చుండిరి. 

1 సమూయేలు 25:19 => మీరు నాకంటె ముందుగా పోవుడి, నేను మీ వెనుకనుండి వచెచ్దనని తన 

పనివారికి ఆజఞ్నిచిచ్ 

వచనము 17 
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మరియు వారిలో మొదటివానితో నా సహోదరుడైన ఏశావు నినున్ ఎదురొక్ని నీవెవరివాడవు? ఎకక్డికి 

వెళుల్చునాన్వు? నీ ముందరనునన్వి యెవరివని నినున్ అడిగినయెడల 

ఆదికాండము 33:3 => తాను వారిముందర వెళుల్చు తన సహోదరుని సమీపించువరకు ఏడుమారుల్ 

నేలను సాగిలపడెను. 

నాయ్యాధిపతులు 19:17 => అతడు కనున్లెతిత్ ఊరి సంతవీధిలో పర్యాణసుథ్డైన ఆ మనుషుయ్ని 

చూచి నీవెకక్డికి వెళుల్చునాన్వు? నీవెకక్డనుండి వచిచ్తివి? అని అడిగెను. 

వచనము 18 

నీవు ఇవి నీ సేవకుడైన యాకోబువి, ఇది నా పర్భువైన ఏశావు కొరకు పంపబడిన కానుక; అదిగో 

అతడు మా వెనుక వచుచ్చునాన్డని చెపుప్మని ఆజాఞ్పించెను. 

ఆదికాండము 32:4 => మీరు నా పర్భువైన ఏశావుతో ఇంతవరకు నేను లాబానునొదద్ నివసించి 

యుంటిని;  

ఆదికాండము 32:5 => నాకు పశువులు గాడిదలు మందలు దాసదాసీ జనమును కలరు; నీ 

కటాక్షము నాయందు కలుగునటుల్గా నా పర్భువునకిది తెలియచేయనంపితినని నీ సేవకుడైన యాకోబు 

అనెనని చెపుప్డని వారి కాజాఞ్పించెను. 

ఆదికాండము 23:6 => మా శమ్శానభూములలో అతి శేర్షట్మైనదానియందు మృతిబొందిన నీ 

భారయ్ను పాతిపెటుట్ము; నీవు మృతిబొందిన నీ భారయ్ను పాతిపెటుట్నటుల్ మాలో తన శమ్శానభూమి 

ఇయయ్నొలల్నివాడు ఎవడును లేడని అబార్హాము కుతత్రమిచిచ్రి. 

దానియేలు 4:19 => అందుకు బెలెత్షాజరను దానియేలు ఒక గంటసేపు అతి విసమ్యమునొంది 

మనసుస్నందు కలవరపడగా, రాజు బెలెత్షాజరూ, యీ దరశ్నమువలన గాని దాని భావమువలన గాని 

నీవు కలవరపడకుము అనెను. అంతట బెలెత్షాజరు నా యేలినవాడా, యీ దరశ్నఫలము తమరిని 

దేవ్షించు వారికి కలుగునుగాక, దాని భావము తమరి శతుర్వులకు చెందునుగాక, 

వచనము 19 
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అటల్తడు నేను ముందుగా పంపుచునన్ కానుకవలన అతని సమాధానపరచిన తరువాత నేను అతని 

ముఖము చూచెదను; అపుప్డతడు ఒకవేళ ననున్ కటాకిష్ంచుననుకొని మీరు ఏశావును చూచినపుప్డు ఆ 

చొపుప్న అతనితో చెపప్వలెననియు 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 20 

మీరు ఇదిగో నీ సేవకుడైన యాకోబు మా వెనుక వచుచ్చునాన్డని చెపప్వలెననియు రెండవవానికిని 

మూడవవానికిని మందల వెంబడి వెళి ల్న వారికందరికిని ఆజాఞ్పించెను. 

ఆదికాండము 43:11 => వారి తండిర్యైన ఇశార్యేలు వారితొ అటల్యిన మీరీలాగు చేయుడి; ఈ 

దేశమందు పర్సిదధ్ములైనవి, అనగా కొంచెము మసత్కి కొంచెము తేనె సుగంధ దర్వయ్ములు బోళము 

పిసాత్చకాయలు బాదము కాయలు మీ గోనెలలో వేసికొని ఆ మనుషుయ్నికి కానుకగా తీసికొనిపోవుడి. 

1 సమూయేలు 25:17 => అయితే మా యజమానునికిని అతని ఇంటివారికందరికిని వారు 

కీడుచేయ నిశచ్యించియునాన్రు గనుక ఇపుప్డు నీవు చేయవలసినదానిని బహు జాగర్తత్గా 

ఆలోచించుము. మన యజమానుడు బహు పనికిమాలినవాడు, ఎవనిని తనతో మాటలాడనీయడు 

అనెను. 

1 సమూయేలు 25:18 => అందుకు అబీగయీలు నాబాలుతో ఏమియు చెపప్క తవ్రపడి 

రెండువందల రొటెట్లను, రెండు దార్కాష్రసపు తితుత్లను, వండిన అయిదు గొఱ ఱ్ల మాంసమును, 

అయిదు మానికల వేచిన ధానయ్మును, నూరు దార్క్షగెలలను, రెండువందల అంజూరపు అడలను 

గారద్భములమీద వేయించి 

1 సమూయేలు 25:19 => మీరు నాకంటె ముందుగా పోవుడి, నేను మీ వెనుకనుండి వచెచ్దనని తన 

పనివారికి ఆజఞ్నిచిచ్ 

1 సమూయేలు 25:20 => గారద్భముమీద ఎకిక్ పరవ్తపు లోయలోనికి వచుచ్చుండగా, దావీదును 

అతని జనులును ఆమెకు ఎదురుపడిరి, ఆమె వారిని కలిసికొనెను. 
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1 సమూయేలు 25:21 => అంతకుమునుపు దావీదు నాబాలునకు కలిగిన దాని అంతటిలో ఏదియు 

పోకుండ ఈ అరణయ్ములో అతని ఆసిత్ అంతయు నేను వయ్రథ్ముగా కాయుచు వచిచ్తిని; 

ఉపకారమునకు నాకు అపకారము చేసియునాన్డే  

1 సమూయేలు 25:22 => అని అనుకొని అతనికునన్ వారిలో ఒక మగపిలల్వానినైనను 

తెలల్వారునపప్టికి నేనుండనియయ్ను; లేదా దేవుడు మరి గొపప్ అపాయము దావీదు శతుర్వులకు కలుగ 

జేయునుగాక అని పర్మాణము చేసియుండెను. 

1 సమూయేలు 25:23 => అబీగయీలు దావీదును కనుగొని, గారద్భముమీదనుండి తవ్రగా దిగి 

దావీదునకు సాషాట్ంగ నమసాక్రముచేసి అతని పాదములు పటుట్కొని ఇటల్నెను 

1 సమూయేలు 25:24 => నా యేలినవాడా, యీ దోషము నాదని యెంచుము; నీ దాసురాలనైన 

ననున్ మాటలాడనిముమ్, నీ దాసురాలనైన నేను చెపుప్ మాటలను ఆలకించుము; 

1 సమూయేలు 25:25 => నా యేలినవాడా, దుషుట్డైన యీ నాబాలును లక్షయ్పెటట్వదుద్, అతని పేరు 

అతని గుణములను సూచించుచునన్ది, అతని పేరు నాబాలు, మోటుతనము అతని గుణము; నా 

యేలినవాడు పంపించిన పనివారు నాకు కనబడలేదు. 

1 సమూయేలు 25:26 => నా యేలినవాడా, యెహోవా జీవముతోడు నీ జీవముతోడు పార్ణహాని 

చేయకుండ యెహోవా నినున్ ఆపియునాన్డు. నీ చెయియ్ నినున్ సంరకిష్ంచెననన్మాట నిజమని యెహోవా 

జీవముతోడు నీ జీవముతోడు అని పర్మాణము చేయుచునాన్ను. నీ శతుర్వులును నా యేలినవాడవైన 

నీకు కీడుచేయ నుదేద్శించువారును నాబాలువలె ఉందురు గాక. 

1 సమూయేలు 25:27 => అయితే నేను నా యేలినవాడవగు నీయొదద్కు తెచిచ్న యీ కానుకను నా 

యేలినవాడవగు నినున్ వెంబడించు పనివారికి ఇపిప్ంచి 

1 సమూయేలు 25:28 => నీ దాసురాలనైన నా తపుప్ క్షమించుము. నా యేలినవాడవగు నీవు 

యెహోవా యుదధ్ములను చేయుచునాన్వు గనుక నా యేలిన వాడవగు నీకు ఆయన శాశవ్తమైన 

సంతతినిచుచ్ను. నీవు బర్దుకు దినములనిన్టను నీకు అపాయము కలుగకుండును. 

1 సమూయేలు 25:29 => నినున్ హింసించుటకైనను నీ పార్ణము తీయుటకైనను ఎవడైన 

ఉదేద్శించినయెడల, నా యేలినవాడవగు నీ పార్ణము నీ దేవుడైన యెహోవా యొదద్నునన్ 
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జీవపుమూటలో కటట్బడును; ఒకడు వడిసెలతో రాయి విసరినటుల్ ఆయన నీ శతుర్వుల పార్ణములను 

విసరివేయును. 

1 సమూయేలు 25:30 => యెహోవా నా యేలినవాడవగు నినున్గూరిచ్ సెలవిచిచ్న మేలంతటిని నీకు 

చేసి నినున్ ఇశార్యేలీయులమీద అధిపతినిగా నిరణ్యించిన తరువాత 

1 సమూయేలు 25:31 => నా యేలినవాడవగు నీవు రకత్మును నిషాక్రణముగా 

చిందించినందుకేగాని, నా యేలినవాడవగు నీవు పగతీరుచ్ కొనినందుకేగాని, మనోవిచారమైనను 

దుఃఖమైనను నా యేలినవాడవగు నీకు ఎంత మాతర్మును కలుగకపోవును గాక, యెహోవా నా 

యేలినవాడవగు నీకు మేలు చేసిన తరువాత నీవు నీ దాసురాలనగు ననున్ జాఞ్పకము చేసికొనుము 

అనెను. 

1 సమూయేలు 25:32 => అందుకు దావీదు నాకు ఎదురుపడుటకై నినున్ పంపిన ఇశార్యేలీయుల 

దేవుడైన యెహోవాకు సోత్తర్ము కలుగును గాక. 

1 సమూయేలు 25:33 => నేను పగ తీరుచ్కొనకుండను ఈ దినమున పార్ణము తీయకుండను ననున్ 

ఆపినందుకై నీవు ఆశీరావ్దము నొందుదువు గాక. నీవు చూపిన బుదిధ్ విషయమై నీకు ఆశీరావ్దము 

కలుగును గాక. 

1 సమూయేలు 25:34 => నీవు తవ్రపడి ననున్ ఎదురొక్నక పోయినయెడల, నీకు హానిచేయకుండ 

ననున్ ఆటంకపరచిన ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా జీవముతోడు తెలల్వారులోగా నాబాలునకు 

మగవాడొకడును విడువబడడనన్ మాట నిశచ్యము అని చెపిప్ 

1 సమూయేలు 25:35 => తనయొదద్కు ఆమె తెచిచ్న వాటిని ఆమెచేత తీసికొని నీ మాటలు నేను 

ఆలకించి నీ మనవి నంగీకరించితిని, సమాధానముగా నీ యింటికి పొమమ్ని ఆమెతో చెపెప్ను. 

యోబు 42:8 => కాబటిట్ యేడు ఎడల్ను ఏడు పొటే ట్ళల్ను మీరు తీసికొని, నా సేవకుడైన యోబునొదద్కు 

పోయి మీ నిమితత్ము దహనబలి అరిప్ంపవలెను. అపుప్డు నా సేవకుడైన యోబు మీ నిమితత్ము పార్రథ్న 

చేయును. మీ అవివేకమునుబటిట్ మిముమ్ను శికిష్ంపక యుండునటుల్ నేను అతనిని మాతర్ము 

అంగీకరించెదను; ఏలయనగా నా సేవకుడైన యోబు పలికినటుల్ మీరు ననున్గూరిచ్ యుకత్మైనది 

పలుకలేదు. 
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యోబు 42:9 => తేమానీయుడైన ఎలీఫజును, షూహీయుడైన బిలద్దును, నయమాతీయుడైన 

జోఫరును పోయి, యెహోవా తమకు ఆజాఞ్పించినటుల్ చేయగా యెహోవా వారిపక్షమున యోబును 

అంగీకరించెను. 

సామెతలు 15:18 => కోపోదేర్కి యగువాడు కలహము రేపును దీరఘ్శాంతుడు వివాదము 

నణచివేయును. 

సామెతలు 16:14 => రాజు కోర్ధము మరణదూత జాఞ్నియైనవాడు ఆ కోర్ధమును శాంతిపరచును.  

సామెతలు 21:14 => చాటున ఇచిచ్న బహుమానము కోపమును చలాల్రుచ్ను ఒడిలోనుంచబడిన 

కానుక మహా కోర్ధమును శాంతిపరచును. 

1 సమూయేలు 6:5 => కాబటిట్ మీకు కలిగిన గడ డ్లుగాను భూమిని పాడుచేయు పందికొకుక్లుగాను 

నిరూపించబడిన గడ డ్లను చుంచులను చేసి పంపించి ఇశార్యేలీయుల దేవునికి మహిమను 

చెలిల్ంపవలెను. అపుప్డు మీ మీదను మీ దేవతలమీదను మీ భూమిమీదను భారముగా నునన్ తన 

హసత్మును ఆయన తీసివేయును కాబోలు. 

1 రాజులు 20:31 => అతని సేవకులు ఇశార్యేలు వారి రాజులు దయాపరులని మేము వింటిమి 

గనుక నీకు అనుకూలమైనయెడల మేము నడుమునకు గోనెలు కటుట్కొని తలమీద తార్ళుల్ వేసికొని 

ఇశార్యేలు రాజునొదద్కు పోవుదుము; అతడు నీ పార్ణమును రకిష్ంచునేమో అని రాజుతో అనగా రాజు 

అందుకు సమమ్తించెను. 

యోనా 3:9 => మనుషుయ్లందరు తమ దురామ్రగ్ములను విడిచి తాము చేయు బలాతాక్రమును 

మానివేయవలెను, మనుషుయ్లేమి పశువులేమి సమసత్మును గోనెపటట్ కటుట్కొనవలెను, జనులు 

మనఃపూరవ్కముగా దేవుని వేడుకొనవలెను అని దూతలు నీనెవె పటట్ణములో చాటించి పర్కటన చేసిరి. 

2 తిమోతి 2:25 => అందువలన సాతాను తన యిషట్ము చొపుప్న చెరపటిట్న వీరు వాని 

యురిలోనుండి తపిప్ంచుకొని మేలుకొనెదరేమో అని,  

యోబు 42:8 => కాబటిట్ యేడు ఎడల్ను ఏడు పొటే ట్ళల్ను మీరు తీసికొని, నా సేవకుడైన యోబునొదద్కు 

పోయి మీ నిమితత్ము దహనబలి అరిప్ంపవలెను. అపుప్డు నా సేవకుడైన యోబు మీ నిమితత్ము పార్రథ్న 

చేయును. మీ అవివేకమునుబటిట్ మిముమ్ను శికిష్ంపక యుండునటుల్ నేను అతనిని మాతర్ము 
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అంగీకరించెదను; ఏలయనగా నా సేవకుడైన యోబు పలికినటుల్ మీరు ననున్గూరిచ్ యుకత్మైనది 

పలుకలేదు. 

యోబు 42:9 => తేమానీయుడైన ఎలీఫజును, షూహీయుడైన బిలద్దును, నయమాతీయుడైన 

జోఫరును పోయి, యెహోవా తమకు ఆజాఞ్పించినటుల్ చేయగా యెహోవా వారిపక్షమున యోబును 

అంగీకరించెను. 

సామెతలు 6:35 => పార్యశిచ్తత్మేమైన నీవు చేసినను వాడు లక్షయ్పెటట్డు ఎంత గొపప్ 

బహుమానములు నీవిచిచ్నను వాడు ఒపుప్కొనడు. 

ఆదికాండము 32:13 => అతడు అకక్డ ఆ రాతిర్ గడిపి తాను సంపాదించిన దానిలో తన అనన్యైన 

ఏశావు కొరకు ఒక కానుకను 

ఆదికాండము 32:16 => తన దాసులచేతి కపప్గించి మీరు మంద మందకు నడుమ ఎడముంచి 

నాకంటె ముందుగా సాగిపొండని తన దాసులతో చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 25:19 => మీరు నాకంటె ముందుగా పోవుడి, నేను మీ వెనుకనుండి వచెచ్దనని తన 

పనివారికి ఆజఞ్నిచిచ్ 

2 రాజులు 18:31 => హిజిక్యా చెపిప్న మాట మీరంగీకరింపవదుద్; అషూష్రు రాజు 

సెలవిచిచ్నదేమనగా నాతో సంధిచేసికొని నాయొదద్కు మీరు బయటికి వచిచ్నయెడల మీలో పర్తిమనిషి 

తన దార్క్షచెటుట్ఫలమును తన అంజూరపుచెటుట్ ఫలమును తినుచు తన బావి నీళుల్ తార్గుచు ఉండును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:26 => నాలగ్వ దినమున వారు బెరాకా1 లోయలో కూడిరి; అకక్డ వారు 

యెహోవాకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచినందున నేటివరకును ఆ చోటికి బెరాకా1 లోయయని పేరు. 

ఎసేత్రు 5:4 => ఎసేత్రు రాజునకు యుకత్ముగా తోచినయెడల నేను రాజుకొరకు సిదధ్ము చేయించిన 

విందునకు రాజవైన తామును హామానును నేడు రావలెనని కోరుచునాన్నని పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

సామెతలు 18:16 => ఒకడు ఇచుచ్ కానుక వానికి వీలు కలుగజేయును అది గొపప్వారియెదుటికి 

వానిని రపిప్ంచును 

సామెతలు 19:6 => అనేకులు గొపప్వారి కటాక్షము వెదకుదురు దాతకు అందరు సేన్హితులే. 
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యెషయా 36:16 => హిజిక్యా చెపిప్నమాట మీరంగీకరింపవలదు; అషూష్రు రాజు 

సెలవిచుచ్నదేమనగా నాతో సంధి చేసికొని నాయొదద్కు మీరు బయటికి వచిచ్నయెడల మీలో పర్తి 

మనిషి తన దార్క్ష చెటుట్ ఫలమును తన అంజూరపు చెటుట్ ఫలమును తినుచు తన బావి నీళుల్ తార్గుచు 

నుండును. 

దానియేలు 10:17 => నా యేలిన వాని దాసుడనైన నేను నా యేలినవాని యెదుట ఏలాగున 

మాటలాడుదును? నా బలము తొలగిపోయెను, ఊపిరి విడువలేక యునాన్నని చెపప్గా 

వచనము 21 

అతడు కానుకను తనకు ముందుగా పంపించి తాను గుంపులో ఆ రాతిర్ నిలిచెను. 

ఆదికాండము 32:13 => అతడు అకక్డ ఆ రాతిర్ గడిపి తాను సంపాదించిన దానిలో తన అనన్యైన 

ఏశావు కొరకు ఒక కానుకను 

యెహోషువ 8:9 => ఇదిగో నేను మీ కాజాఞ్పించియునాన్నని చెపిప్ యెహోషువ వారిని పంపగా వారు 

పొంచియుండుటకు పోయి హాయి పడమటి దికుక్న బేతేలునకును హాయికిని మధయ్ నిలిచిరి. ఆ రాతిర్ 

యెహోషువ జనులమధయ్ బసచేసెను. 

వచనము 22 

ఆ రాతిర్ అతడు లేచి తన యిదద్రు భారయ్లను తన యిదద్రు దాసీలను తన పదకొండుమంది పిలల్లను 

తీసికొని యబోబ్కు రేవు దాటిపోయెను. 

ఆదికాండము 29:21 => తరువాత యాకోబు నా దినములు సంపూరణ్మైనవి గనుక నేను నా 

భారయ్యొదద్కు పోవునటుల్ ఆమెను నాకిమమ్ని లాబాను నడుగగా 

ఆదికాండము 29:22 => లాబాను ఆ సథ్లములోనునన్ మనుషుయ్లనందరిని పోగుచేసి విందు 

చేయించి 

ఆదికాండము 29:23 => రాతిర్వేళ తన కుమారెత్యైన లేయాను అతనియొదద్కు తీసికొని పోగా 

యాకోబు ఆమెను కూడెను. 

Page  of 2273 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

ఆదికాండము 29:24 => మరియు లాబాను తన దాసియైన జిలాప్ను తన కుమారెత్యైన లేయాకు 

దాసిగా ఇచెచ్ను. 

ఆదికాండము 29:25 => ఉదయమందు ఆమెను లేయా అని యెరిగి అతడు లాబానుతో నీవు నాకు 

చేసిన పని యేమిటి? రాహేలు కోసమే గదా నీకు కొలువు చేసితిని? ఎందుకు ననున్ 

మోసపుచిచ్తివనెను. 

ఆదికాండము 29:26 => అందుకు లాబాను పెదద్దానికంటె ముందుగా చినన్దానినిచుచ్ట మాదేశ 

మరాయ్దకాదు. 

ఆదికాండము 29:27 => ఈమె యొకక్ వారము సంపూరణ్ము చేయుము; నీవిక యేడు 

సంవతస్రములు నాకు కొలువు చేసినయెడల అందుకై ఆమెను కూడ నీకిచెచ్దమని చెపప్గా 

ఆదికాండము 29:28 => యాకోబు అలాగు చేసి ఆమె వారము సంపూరిత్యైన తరువాత అతడు తన 

కుమారెత్యైన రాహేలును అతనికి భారయ్గా ఇచెచ్ను. 

ఆదికాండము 29:29 => మరియు లాబాను తన దాసియగు బిలాహ్ను తన కుమారెత్యైన రాహేలుకు 

దాసిగా ఇచెచ్ను.  

ఆదికాండము 29:30 => యాకోబు రాహేలును కూడెను, మరియు అతడు లేయాకంటె రాహేలును 

బహుగా పేర్మించి అతనికి మరియేడేండుల్ కొలువు చేసెను. 

ఆదికాండము 29:31 => లేయా దేవ్షింపబడుట యెహోవా చూచి ఆమె గరభ్ము తెరిచెను, రాహేలు 

గొడార్లై యుండెను. 

ఆదికాండము 29:32 => లేయా గరభ్వతియై కుమారుని కని, యెహోవా నా శర్మను 

చూచియునాన్డు గనుక నా పెనిమిటి ననున్ పేర్మించును గదా అనుకొని అతనికి రూబేను అను పేరు 

పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 29:33 => ఆమె మరల గరభ్వతియై కుమారుని కని నేను దేవ్షింపబడితిననన్ సంగతి 

యెహోవా వినాన్డు గనుక ఇతని కూడ నాకు దయచేసెననుకొని అతనికి షిమోయ్ను అను పేరు పెటెట్ను. 
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ఆదికాండము 29:34 => ఆమె మరల గరభ్వతియై కుమారుని కని తుదకు ఈసారి నా పెనిమిటి 

నాతో హతుత్కొని యుండును; అతనికి ముగుగ్రు కుమారులను కంటిననుకొనెను. అందుచేత అతనికి 

లేవి అను పేరు పెటెట్ను 

ఆదికాండము 29:35 => ఆమె మరల గరభ్వతియై కుమారుని కని ఈసారి యెహోవాను 

సుత్తించెదననుకొని యూదా అను పేరు పెటెట్ను. అపుప్డామెకు కానుపు ఉడిగెను. 

ఆదికాండము 30:1 => రాహేలు తాను యాకోబునకు పిలల్లు కనక పోవుట చూచి తన అకక్యందు 

అసూయపడి యాకోబుతో నాకు గరభ్ఫలము నిముమ్; లేనియెడల నేను చచెచ్దననెను. 

ఆదికాండము 30:2 => యాకోబు కోపము రాహేలుమీద రగులుకొనగా అతడు నేను నీకు 

గరభ్ఫలమును ఇయయ్కపోయిన దేవునికి పర్తిగా నునాన్నా అనెను. 

ఆదికాండము 30:3 => అందుకామె నా దాసియైన బిలాహ్ ఉనన్ది గదా; ఆమెతో పొముమ్; ఆమె నా 

కొరకు పిలల్లను కనును; ఆలాగున ఆమెవలన నాకును పిలల్లు కలుగుదురని చెపిప్ 

ఆదికాండము 30:4 => తన దాసియైన బిలాహ్ను అతనికి భారయ్గా ఇచెచ్ను. యాకోబు ఆమెతో పోగా 

ఆదికాండము 30:5 => బిలాహ్ గరభ్వతియై యాకోబునకు కుమారుని కనెను. 

ఆదికాండము 30:6 => అపుప్డు రాహేలు దేవుడు నాకు తీరుప్తీరెచ్ను; ఆయన నా మొరను విని 

నాకు కుమారుని దయచేసెననుకొని అతనికి దాను అని పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 30:7 => రాహేలు దాసియైన బిలాహ్ తిరిగి గరభ్వతియై యాకోబుకు రెండవ కుమారుని 

కనెను. 

ఆదికాండము 30:8 => అపుప్డు రాహేలు దేవుని కృప విషయమై నా అకక్తో పోరాడి 

గెలిచితిననుకొని అతనికి నఫాత్లి అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 30:9 => లేయా తనకు కానుపు ఉడుగుట చూచి తన దాసియైన జిలాప్ను తీసికొని 

యాకోబునకు ఆమెను భారయ్గా ఇచెచ్ను. 

ఆదికాండము 30:10 => లేయా దాసియైన జిలాప్ యాకోబునకు కుమారుని కనగా 

ఆదికాండము 30:11 => లేయా ఇది అదృషట్మేగదా అనుకొని అతనికి గాదు అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 30:12 => లేయా దాసియైన జిలాప్ యాకోబునకు రెండవ కుమారుని కనగా 
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ఆదికాండము 30:13 => లేయా నేను భాగయ్వంతురాలను సతరీలు ననున్ భాగయ్వతి అందురు గదా అని 

అతనికి ఆషేరు అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 30:14 => గోధుమల కోతకాలములో రూబేను వెళి ల్ పొలములో పుతర్దాత వృక్షపు 

పండుల్ చూచి తన తలిల్యైన లేయాకు తెచిచ్ యిచెచ్ను. అపుప్డు రాహేలు నీ కుమారుని పుతర్దాత 

వృక్షపు పండల్లో కొనిన్ నాకు దయచేయుమని లేయాతో అనగా 

ఆదికాండము 30:15 => ఆమెనా భరత్ను తీసికొంటివే అది చాలదా? ఇపుప్డు నా కుమారుని 

పుతర్దాత వృక్షపు పండల్ను తీసికొందువా అని చెపెప్ను. అందుకు రాహేలు కాబటిట్ నీ కుమారుని 

పుతర్దాత వృక్షపు పండల్ నిమితత్ము అతడు ఈ రాతిర్ నీతో శయనించునని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 30:16 => సాయంకాలమందు యాకోబు పొలమునుండి వచుచ్నపుప్డు లేయా 

అతనిని ఎదురొక్నబోయి నీవు నాయొదద్కు రావలెను, నా కుమారుని పుతర్దాత వృక్షపు పండల్తో నినున్ 

కొంటినని చెపెప్ను. కాబటిట్ అతడు ఆ రాతిర్ ఆమెతో శయనించెను. 

ఆదికాండము 30:17 => దేవుడు లేయా మనవి వినెను గనుక ఆమె గరభ్వతియై యాకోబునకు 

అయిదవ కుమారుని కనెను. 

ఆదికాండము 30:18 => లేయా నేను నా పెనిమిటికి నా దాసి నిచిచ్నందున దేవుడు నాకు 

పర్తిఫలము దయచేసెననుకొని అతనికి ఇశాశ్ఖారు అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 30:19 => లేయా మరల గరభ్వతియై యాకోబునకు ఆరవ కుమారుని కనెను. 

ఆదికాండము 30:20 => అపుప్డు లేయా దేవుడు మంచి బహుమతి నాకు దయచేసెను; నా 

పెనిమిటికి ఆరుగురు కుమారులను కనియునాన్ను గనుక అతడికను నాతో కాపురము చేయుననుకొని 

అతనికి జెబూలూను అను పేరు పెటెట్ను 

ఆదికాండము 30:21 => ఆ తరువాత ఆమె కొమారెత్ను కని ఆమెకు దీనా అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 30:22 => దేవుడు రాహేలును జాఞ్పకము చేసికొని ఆమె మనవి విని ఆమె గరభ్ము 

తెరిచెను. 

ఆదికాండము 30:23 => అపుప్డామె గరభ్వతియై కుమారుని కనిదేవుడు నా నింద 

తొలగించెననుకొనెను. 
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ఆదికాండము 30:24 => మరియు ఆమె--యెహోవా మరియొక కుమారుని నాకు దయచేయును గాక 

అనుకొని అతనికి యోసేపు అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 35:18 => ఆమె మృతిబొందెను; పార్ణము పోవుచుండగా ఆమె అతని పేరు బెనోని 

అనెను; అతని తండిర్ అతనికి బెనాయ్మీను అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 35:22 => ఇశార్యేలు ఆ దేశములో నివసించుచునన్పుప్డు రూబేను వెళి ల్ తన తండిర్ 

ఉపపతిన్యైన బిలాహ్తో శయనించెను; ఆ సంగతి ఇశార్యేలునకు వినబడెను. 

ఆదికాండము 35:23 => యాకోబు కుమారులు పండెర్ండుగురు, యాకోబు జేయ్షఠ్కుమారుడగు 

రూబేను, షిమోయ్ను, లేవి, యూదా, ఇశాశ్ఖారు, జెబూలూను; వీరు లేయా కుమారులు. 

ఆదికాండము 35:24 => రాహేలు కుమారులు యోసేపు, బెనాయ్మీను. 

ఆదికాండము 35:25 => రాహేలు దాసియైన బిలాహ్ కుమారులు దాను, నఫాత్లి. 

ఆదికాండము 35:26 => లేయా దాసియైన జిలాప్ కుమారులు గాదు, ఆషేరు వీరు పదద్నరాములో 

యాకోబునకు పుటిట్న కుమారులు. 

1 తిమోతి 5:8 => ఎవడైనను సవ్కీయులను, విశేషముగా తన యింటివారిని, సంరకిష్ంపక 

పోయినయెడల వాడు విశావ్సతాయ్గము చేసినవాడై అవిశావ్సికనన్ చెడ డ్వాడై యుండును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 2:37 => అయితే అమోమ్నీయుల దేశమునకైనను యబోబ్కు ఏటి 

లోయలోని యే పార్ంతమునకైనను ఆ మనెన్ములోని పురములకైనను మన దేవుడైన యెహోవా 

పోకూడదని చెపిప్న మరి ఏ సథ్లమునకైనను నీవు సమీపింపలేదు.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 3:16 => గిలాదు మొదలుకొని అరోన్ను లోయ మధయ్వరకును, యబోబ్కు 

నదివరకును అమోమ్నీయుల పడమటి సరిహదుద్ వరకును 

యెహోషువ 12:2 => అమోరీయుల రాజైన సీహోను అతడు హెషోబ్నులో నివసించి, అరోన్ను ఏటి 

తీరమునందలి అరోయేరు నుండి, అనగా ఆ యేటిలోయ నడుమనుండి గిలాదు అరధ్భాగమును 

అమోమ్నీయులకు సరిహదుద్గానునన్ యబోబ్కు ఏటి లోయ వరకును, తూరుప్ దికుక్న కినెన్రెతు 

సముదర్ము వరకును, తూరుప్ దికుక్న బెతేయ్షిమోతు మారగ్మున ఉపుప్ సముదర్ముగా నునన్ 
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ఆదికాండము 16:3 => కాబటిట్ అబార్ము కనాను దేశములో పదియేండుల్ కాపురమునన్ తరువాత 

అబార్ము భారయ్యైన శారయి తన దాసియైన హాగరను ఐగుపీత్యురాలిని తీసికొని తన పెనిమిటియైన 

అబార్మునకు భారయ్గా ఉండునటుల్ అతనికిచెచ్ను. 

ఆదికాండము 25:6 => అబార్హాము తన ఉపపతున్ల కుమారులకు బహుమానములిచిచ్, తాను 

సజీవుడై యుండగానే తన కుమారుడగు ఇసాస్కు నొదద్నుండి తూరుప్తటుట్గా తూరుప్దేశమునకు వారిని 

పంపివేసెను. 

సంఖాయ్కాండము 21:24 => ఇశార్యేలీయులు వానిని కతిత్వాత హతముచేసి, వాని దేశమును 

అరోన్ను మొదలుకొని యబోబ్కువరకు, అనగా అమోమ్నీయుల దేశమువరకు సావ్ధీనపరచుకొనిరి. 

అమోమ్నీయుల పొలిమేర దురగ్మమైనది. 

నాయ్యాధిపతులు 11:13 => అమోమ్నీయుల రాజు ఇశార్యేలీయులు ఐగుపుత్లోనుండి వచిచ్నపుప్డు 

వా రు అ రోన్ ను మొ ద లు కొ ని య బోబ్ కు వ ర కు ను యొ రాద్ ను వ ర కు ను నా దే శ ము 

ఆకర్మించుకొనినందుననే నేను వచిచ్యునాన్ను. కాబటిట్ మనము సమాధానముగా నుండునటుల్ ఆ 

దేశములను మరల మాకపప్గించుమని యెఫాత్ పంపిన దూతలతో సమాచారము చెపెప్ను. 

నెహెమాయ్ 2:12 => రాతిర్యందు నేనును నాతోకూడ నునన్ కొందరును లేచితివిు. 

యెరూషలేమునుగూరిచ్ దేవుడు నా హృదయమందు పుటిట్ంచిన ఆలోచనను నేనెవరితోనైనను 

చెపప్లేదు. మరియు నేను ఎకిక్యునన్ పశువు తపప్ మరి యే పశువును నాయొదద్ ఉండలేదు. 

యెహెజేక్లు 27:23 => హారానువారును కనేన్వారును ఏదెను వారును షేబ వరత్కులును అషూష్రు 

వరత్కులును కిలమ్దు వరత్కులును నీతో వరత్కము చేయుదురు. 

వచనము 23 

యాకోబు వారిని తీసికొని ఆ యేరు దాటించి తనకు కలిగినదంతయు పంపివేసెను. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 24 

యాకోబు ఒకక్డు మిగిలిపోయెను; ఒక నరుడు తెలల్వారు వరకు అతనితో పెనుగులాడెను. 
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ఆదికాండము 30:8 => అపుప్డు రాహేలు దేవుని కృప విషయమై నా అకక్తో పోరాడి 

గెలిచితిననుకొని అతనికి నఫాత్లి అను పేరు పెటెట్ను. 

లూకా 13:24 => ఆయన వారిని చూచి ఇరుకు దావ్రమున పర్వేశింప పోరాడుడి; అనేకులు 

పర్వేశింపజూతురు గాని వారివలన కాదని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 22:44 => అపుప్డు పరలోకమునుండి యొక దూత ఆయనకు కనబడి ఆయనను 

బలపరచెను.  

రోమీయులకు 8:26 => అటువలె ఆతమ్యు మన బలహీనతను చూచి సహాయము చేయుచునాన్డు. 

ఏలయనగా మనము యుకత్ముగా ఏలాగు పార్రథ్న చేయవలెనో మనకు తెలియదు గాని, ఉచచ్రింప 

శకయ్ముకాని మూలుగులతో ఆ ఆతమ్ తానే మన పక్షముగా విజాఞ్పనము చేయుచునాన్డు 

రోమీయులకు 8:27 => మరియు హృదయములను పరిశోధించువాడు ఆతమ్యొకక్ మనసుస్ ఏదో 

యెరుగును; ఏలయనగా ఆయన దేవుని చితత్పర్కారము పరిశుదుద్లకొరకు విజాఞ్పనము చేయుచునాన్డు. 

రోమీయులకు 15:30 => సహోదరులారా, నేను యూదయలోనునన్ అవిధేయుల చేతులలోనుండి 

తపిప్ంపబడి యెరూషలేములో చేయవలసియునన్ యీ పరిచరయ్ పరిశుదుధ్లకు పీర్తికరమగునటుల్ను, 

ఎఫెసీయులకు 6:12 => ఏలయనగా మనము పోరాడునది శరీరులతో కాదు, గాని పర్ధానులతోను, 

అధికారులతోను, పర్సుత్త అంధకారసంబంధులగు లోకనాథులతోను, ఆకాశమండలమందునన్ 

దురాతమ్ల సమూహములతోను పోరాడుచునాన్ము. 

ఎఫెసీయులకు 6:18 => ఆతమ్వలన పర్తి సమయము నందును పర్తి విధమైన పార్రథ్నను విజాఞ్పనను 

చేయుచు, ఆ విషయమై సమసత్ పరిశుదుధ్ల నిమితత్మును పూరణ్మైన పటుట్దలతో విజాఞ్పన చేయుచు 

మెలకువగా ఉండుడి. 

కొలొసస్యులకు 2:1 => మీ కొరకును, లవొదికయ వారికొరకును, శరీరరీతిగా నా ముఖము 

చూడని వారందరికొరకును 

కొలొసస్యులకు 4:12 => మీలో ఒకడును కీర్సుత్యేసు దాసుడునైన ఎపఫార్ మీకు వందనములు 

చెపుప్చునాన్డు; మీరు సంపూరుణ్లును, పర్తి విషయములో దేవుని చితత్మునుగూరిచ్ సంపూరాణ్తమ్ 
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నిశచ్యత గలవారునై నిలుకడగా ఉండవలెనని యితడెలల్పుప్డును మీకొరకు తన పార్రథ్నలలో 

పోరాడుచునాన్డు.  

హెబీర్యులకు 5:7 => శరీరధారియై యునన్ దినములలో మహా రోదనముతోను కనీన్ళల్తోను, తనున్ 

మరణమునుండి రకిష్ంపగలవానికి పార్రథ్నలను యాచనలను సమరిప్ంచి , భయభకుత్లు 

కలిగియునన్ందున ఆయన అంగీకరింపబడెను. 

ఆదికాండము 32:28 => అపుప్డు ఆయన నీవు దేవునితోను మనుషుయ్లతోను పోరాడి గెలిచితివి 

గనుక ఇకమీదట నీ పేరు ఇశార్యేలే గాని యాకోబు అనబడదని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 32:30 => యాకోబు నేను ముఖాముఖిగా దేవుని చూచితిని అయినను నా పార్ణము 

దకిక్నదని ఆ సథ్లమునకు పెనూయేలు అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 48:16 => అనగా సమసత్మైన కీడులలోనుండి ననున్ తపిప్ంచిన దూత యీ పిలల్లను 

ఆశీరవ్దించును గాక; నా పేరును అబార్హాము ఇసాస్కులను నా పితరుల పేరును వారికి పెటట్బడును 

గాక; భూమియందు వారు బహుగా విసత్రించుదురు గాక అని చెపెప్ను 

యెషయా 32:2 => మనుషుయ్డు గాలికి మరుగైన చోటువలెను గాలివానకు చాటైన చోటువలెను 

ఉండును ఎండినచోట నీళల్ కాలువలవలెను అలసట పుటిట్ంచు దేశమున గొపప్బండ నీడవలెను 

ఉండును. 

హోషేయ 12:3 => తలిల్ గరభ్మందు యాకోబు తన సహోదరుని మడిమెను పటుట్కొనెను, మగసిరి 

కలవాడై అతడు దేవునితో పోరాడెను. 

హోషేయ 12:4 => అతడు దూతతో పోరాడి జయమొందెను, అతడు కనీన్రు విడిచి అతని 

బతిమాలెను బేతేలులో ఆయన అతనికి పర్తయ్క్షమాయెను, అకక్డ ఆయన మనతో మాటలాడెను; 

హోషేయ 12:5 => యెహోవా అని, సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా అని, ఆయనకు 

జాఞ్పకారథ్నామము. 

1 కొరిందీయులకు 15:47 => మొదటి మనుషుయ్డు భూసంబంధియై మంటినుండి పుటిట్నవాడు, 

రెండవ మనుషుయ్డు పరలోకమునుండి వచిచ్నవాడు. 
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నిరగ్మకాండము 14:27 => మోషే సముదర్ముమీద తన చెయియ్ చాపగా పొర్దుద్ పొడిచినపుప్డు 

సముదర్ము అధిక బలముతో తిరిగి పొరెల్ను గనుక ఐగుపీత్యులు అది చూచి వెనుకకు పారిపోయిరి. 

అపుప్డు యెహోవా సముదర్ము మధయ్ను ఐగుపీత్యులను నాశము చేసెను. 

పరమగీతము 2:17 => చలల్నిగాలి వీచువరకు నీడలు లేకపోవువరకు ఇఱిఱ్వలెను లేడిపిలల్వలెను 

కొండబాటలమీద తవ్రపడి రముమ్. 

ఆదికాండము 16:10 => మరియు యెహోవా దూత నీ సంతానమును నిశచ్యముగా 

విసత్రింపజేసెదను; అది లెకిక్ంప వీలులేనంతగా విసాత్రమవునని దానితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 35:3 => మనము లేచి బేతేలునకు వెళుల్దము; నాశర్మ దినమున నాకుతత్రమిచిచ్ నేను 

వెళి ల్న మారగ్మున నాకు తోడైయుండిన దేవునికి బలిపీఠమును అకక్డ కటెట్దనని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 35:9 => యాకోబు పదద్నరామునుండి వచుచ్చుండగా దేవుడు తిరిగి అతనికి 

పర్తయ్క్షమై అతని నాశీరవ్దించెను. 

నిరగ్మకాండము 24:11 => ఆయన ఇశార్యేలీయులలోని పర్ధానులకు ఏ హానియు చేయలేదు; 

వారు దేవుని చూచి అనన్పానములు పుచుచ్కొనిరి. 

యెహోషువ 5:13 => యెహోషువ యెరికో పార్ంతమున నునన్పుప్డు అతడు కనున్లెతిత్ చూడగా, 

దూసిన కతిత్చేత పటుట్కొనియునన్ ఒకడు అతని యెదుట నిలిచియుండెను; యెహోషువ అతని యొదద్కు 

వెళి ల్ నీవు మా పక్షముగా నునన్వాడవా, మా విరోధుల పక్షముగా నునన్వాడవా? అని అడుగగా 

1 రాజులు 18:37 => యెహోవా, నా పార్రథ్న ఆలకించుము; యెహోవావైన నీవే దేవుడవై 

యునాన్వనియు, నీవు వారి హృదయములను నీ తటుట్కు తిరుగచేయుదువనియు ఈ జనులకు 

తెలియునటుల్గా నా పార్రథ్న అంగీకరించుము. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:3 => అందుకు యెహోషాపాతు భయపడి యెహోవాయొదద్ 

విచారించుటకు మనసుస్ నిలుపుకొని, యూదాయంతట ఉపవాసదినము ఆచరింపవలెనని చాటింపగా 

కీరత్నలు 30:5 => ఆయన కోపము నిమిషమాతర్ముండును ఆయన దయ ఆయుషాక్లమంతయు 

నిలుచును. సాయంకాలమున ఏడుప్ వచిచ్, రాతిర్ యుండినను ఉదయమున సంతోషము కలుగును.  
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కీరత్నలు 119:55 => యెహోవా, రాతిర్వేళ నీ నామమును సమ్రణ చేయుచునాన్ను నీ ధరమ్శాసత్రము 

ననుసరించి నడుచుకొనుచునాన్ను 

కీరత్నలు 143:8 => నీయందు నేను నమిమ్క యుంచియునాన్ను ఉదయమున నీ కృపావారత్ను నాకు 

వినిపింపుము నీ వైపు నా మనసుస్ నేనెతిత్కొనుచునాన్ను. నేను నడువవలసిన మారగ్ము నాకు 

తెలియజేయుము.  

కీరత్నలు 146:5 => ఎవనికి యాకోబు దేవుడు సహాయుడగునో ఎవడు తన దేవుడైన యెహోవామీద 

ఆశపెటుట్కొనునో వాడు ధనుయ్డు 

యిరిమ్యా 30:7 => అయోయ్, యెంత భయంకరమైన దినము! అటిట్ దినము మరియొకటి రాదు; అది 

యాకోబు సంతతివారికి ఆపద తెచుచ్దినము; అయినను వారు దానిలో పడకుండ రకిష్ంపబడుదురు. 

యెహెజేక్లు 1:26 => వాటి తలల పైనునన్ ఆ మండలముపైన నీలకాంతమయమైన 

సింహాసనమువంటిదొకటి కనబడెను; మరియు ఆ సింహాసనమువంటి దానిమీద నరసవ్రూపియగు 

ఒకడు ఆసీనుడైయుండెను. 

యెహెజేక్లు 10:1 => నేను చూచుచుండగా కెరూబులకు పైగానునన్ ఆకాశమండలము 

వంటిదానిలో నీలకాంతమయమైన సింహాసనమువంటిదొకటి అగుపడెను. 

దానియేలు 10:8 => నేను ఒంటరినై యా గొపప్ దరశ్నమును చూచితిని; చూచినందున నాలో 

బలమేమియు లేకపోయెను, నా సొగసు వికారమాయెను, బలము నా యందు నిలువలేదు. 

యోనా 2:2 => నేను ఉపదర్వములో ఉండి యెహోవాకు మనవిచేయగా ఆయన నాకు 

పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను ; పాతాళగరభ్ములోనుండి నేను కేకలు వేయగా నీవు నా పార్రథ్న 

నంగీకరించియునాన్వు. 

జెకరాయ్ 1:10 => అపుప్డు గొంజిచెటల్లో నిలువబడియునన్వాడు ఇవి లోకమంతటను 

తిరుగులాడుటకు యెహోవా పంపించిన గుఱ ఱ్ములని చెపెప్ను. 

మతత్యి 6:6 => నీవు పార్రథ్న చేయునపుప్డు, నీ గదిలోనికి వెళి ల్ తలుపు వేసి, రహసయ్మందునన్ నీ 

తండిర్కి పార్రథ్న చేయుము; అపుప్డు రహసయ్మందు చూచు నీ తండిర్ నీకు పర్తిఫలమిచుచ్ను. 
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మారుక్ 10:48 => ఊరకుండుమని అనేకులు వానిని గదిద్ంచిరి గాని వాడు దావీదు కుమారుడా, 

ననున్ కరుణింపుమని మరి ఎకుక్వగా కేకలువేసెను. 

లూకా 6:12 => ఆ దినములయందు ఆయన పార్రథ్న చేయుటకు కొండకు వెళి ల్, దేవుని 

పార్రిథ్ంచుటయందు రాతిర్ గడిపెను. 

లూకా 18:1 => వారు విసుకక నితయ్ము పార్రథ్న చేయుచుండవలెననుటకు ఆయన వారితో ఈ 

ఉపమానము చెపెప్ను. 

యోహాను 1:48 => ననున్ నీవు ఏలాగు ఎరుగుదువని నతనయేలు ఆయనను అడుగగా యేసు 

ఫిలిపుప్ నినున్ పిలువకమునుపే, నీవు ఆ అంజూరపు చెటుట్కిర్ంద ఉనన్పుప్డే నినున్ చూచితినని అతనితో 

చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:30 => నలువది ఏండల్యిన పిమమ్ట సీనాయి పరవ్తారణయ్మందు ఒక 

పొదలోని అగిన్జావ్లలో ఒక దేవదూత అతనికగపడెను. 

రోమీయులకు 12:12 => నిరీక్షణ గలవారై సంతోషించుచు, శర్మయందు ఓరుప్ గలవారై, 

పార్రథ్నయందు పటుట్దల కలిగియుండుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:6 => ఆయన దేవుని సవ్రూపము కలిగినవాడై యుండి, దేవునితో సమానముగా 

ఉండుట విడిచిపెటట్కూడని భాగయ్మని యెంచుకొనలేదు గాని 

హెబీర్యులకు 1:1 => పూరవ్కాలమందు నానాసమయములలోను నానా విధములుగాను పర్వకత్ల 

దావ్రా మన పితరులతో మాటలాడిన దేవుడు 

హెబీర్యులకు 1:14 => వీరందరు రక్షణయను సావ్సథ్య్ము పొందబోవువారికి పరిచారము చేయుటకై 

పంపబడిన సేవకులైన ఆతమ్లు కారా? 

వచనము 25 

తాను అతని గెలువకుండుట చూచి తొడగూటిమీద అతనిని కొటెట్ను. అపుప్డతడు ఆయనతో 

పెనుగులాడుటవలన యాకోబు తొడగూడు వసిలెను. 
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ఆదికాండము 19:22 => నీవు తవ్రపడి అకక్డికి తపిప్ంచుకొని పొముమ్; నీవకక్డ చేరువరకు 

నేనేమియు చేయలేననెను. అందుచేత ఆ ఊరికి సోయరు అను పేరు పెటట్బడెను. 

సంఖాయ్కాండము 14:13 => మోషే యెహోవాతో ఇటల్నెను ఆలాగైతే ఐగుపీత్యులు దానిగూరిచ్ 

విందురు; నీవు నీ బలముచేత ఈ జనమును ఐగుపీత్యులలోనుండి రపిప్ంచితివిగదా; వీరు ఈ 

దేశనివాసులతో ఈ సంగతి చెపిప్యుందురు. 

సంఖాయ్కాండము 14:14 => యెహోవా అను నీవు ఈ పర్జలమధయ్ నునాన్వనియు, యెహోవా అను 

నీవు ముఖాముఖిగా కనబడినవాడవనియు, నీ మేఘము వారిమీద నిలుచుచునన్దనియు, నీవు పగలు 

మేఘసత్ంభములోను రాతిర్ అగిన్సత్ంభములోను వారి ముందర నడుచుచునాన్వనియు వారు 

వినియునాన్రు గదా. 

యెషయా 41:14 => పురుగువంటి యాకోబూ, సవ్లప్జనమగు ఇశార్యేలూ, భయపడకుడి నేను 

నీకు సహాయము చేయుచునాన్ను అని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు నీ విమోచకుడు ఇశార్యేలు 

పరిశుదధ్ దేవుడే. 

యెషయా 45:11 => ఇశార్యేలు పరిశుదధ్ దేవుడగు సృషిట్కరత్యైన యెహోవా ఈ మాట 

సెలవిచుచ్చునాన్డు రాగలవాటినిగూరిచ్ ననన్డుగుదురా? నా కుమారులనుగూరిచ్యు నా 

హసత్కారయ్ములనుగూరిచ్యు నాకే ఆజాఞ్పింతురా? 

హోషేయ 12:3 => తలిల్ గరభ్మందు యాకోబు తన సహోదరుని మడిమెను పటుట్కొనెను, మగసిరి 

కలవాడై అతడు దేవునితో పోరాడెను. 

హోషేయ 12:4 => అతడు దూతతో పోరాడి జయమొందెను, అతడు కనీన్రు విడిచి అతని 

బతిమాలెను బేతేలులో ఆయన అతనికి పర్తయ్క్షమాయెను, అకక్డ ఆయన మనతో మాటలాడెను; 

మతత్యి 15:22 => ఇదిగో ఆ పార్ంతములనుండి కనాను సతరీ యొకతె వచిచ్ పర్భువా, దావీదు 

కుమారుడా, ననున్ కరుణింపుము; నా కుమారెత్ దయయ్ముపటిట్, బహు బాధపడుచునన్దని కేకలువేసెను. 

మతత్యి 15:23 => అందుకాయన ఆమెతో ఒకక్ మాటయైనను చెపప్లేదు. అపుప్డాయన శిషుయ్లు 

వచిచ్ ఈమె మనవెంబడి వచిచ్ కేకలువేయుచునన్ది గనుక ఈమెను పంపివేయుమని ఆయనను 

వేడుకొనగా 
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మతత్యి 15:24 => ఆయన ఇశార్యేలు ఇంటివారై నశించిన గొఱ ఱ్లయొదద్కే గాని మరి 

ఎవరియొదద్కును నేను పంపబడలేదనెను 

మతత్యి 15:25 => అయినను ఆమె వచిచ్ ఆయనకు మొర్కిక్ పర్భువా, నాకు సహాయము చేయుమని 

అడిగెను. 

మతత్యి 15:26 => అందుకాయన పిలల్ల రొటెట్ తీసికొని కుకక్పిలల్లకు వేయుట యుకత్ము కాదని 

చెపప్గా 

మతత్యి 15:27 => ఆమె నిజమే పర్భువా, కుకక్పిలల్లుకూడ తమ యజమానుల బలల్మీదనుండి పడు 

ముకక్లు తినునుగదా అని చెపెప్ను. 

మతత్యి 15:28 => అందుకు యేసు అమామ్, నీ విశావ్సము గొపప్ది; నీవు కోరినటే ట్ నీకు అవునుగాక 

అని ఆమెతో చెపెప్ను. ఆ గడియలోనే ఆమె కుమారెత్ సవ్సథ్తనొందెను. 

లూకా 11:5 => మరియు ఆయన వారితో ఇటల్నెను మీలో ఎవనికైన ఒక సేన్హితుడుండగా అతడు 

అరధ్రాతిర్వేళ ఆ సేన్హితునియొదద్కు వెళి ల్ సేన్హితుడా, నాకు మూడు రొటెట్లు బదులిముమ్; 

లూకా 11:6 => నా సేన్హితుడు పర్యాణము చేయుచు మారగ్ములో నాయొదద్కు వచిచ్యునాన్డు; 

అతనికి పెటుట్టకు నాయొదద్ ఏమియు లేదని అతనితో చెపిప్నయెడల 

లూకా 11:7 => అతడు లోపలనే యుండి ననున్ తొందరపెటట్వదుద్; తలుపు వేసియునన్ది, నా 

చినన్పిలల్లు నాతోకూడ పండుకొనియునాన్రు, నేను లేచి ఇయయ్లేనని చెపుప్నా? 

లూకా 11:8 => అతడు తన సేన్హితుడైనందున లేచి ఇయయ్కపోయినను, అతడు సిగుగ్మాలి మాటి 

మాటికి అడుగుటవలననైనను లేచి అతనికి కావలసినవనిన్యు ఇచుచ్ను అని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

ఆదికాండము 32:32 => అందుచేత ఆయన యాకోబు తొడగూటిమీది తుంటినరము కొటిట్నందున 

నేటివరకు ఇశార్యేలీయులు తొడగూటిమీద నునన్ తుంటినరము తినరు. 

కీరత్నలు 30:6 => నేనెనన్డు కదలనని నా కేష్మకాలమున అనుకొంటిని. 

కీరత్నలు 30:7 => యెహోవా, దయకలిగి నీవే నా పరవ్తమును సిథ్రపరచితివి నీ ముఖమును నీవు 

దాచుకొనినపుప్డు నేను కలత జెందితిని 
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మతత్యి 26:41 => మీరు శోధనలో పర్వేశించకుండునటుల్ మెలకువగా ఉండి పార్రథ్న చేయుడి; ఆతమ్ 

సిదధ్మే గాని శరీరము బలహీనమని పేతురుతో చెపిప్ 

మతత్యి 26:44 => ఆయన వారిని మరల విడిచివెళి ల్, ఆ మాటలే చెపుప్చు మూడవ మారు పార్రథ్న 

చేసెను. 

2 కొరిందీయులకు 12:7 => నాకు కలిగిన పర్తయ్క్షతలు బహు విశేషముగా ఉనన్ందున నేను 

అతయ్ధికముగా హెచిచ్పోకుండు నిమితత్ము నాకు శరీరములో ఒక ములుల్, నేను అతయ్ధికముగా 

హెచిచ్పోకుండు నిమితత్ము, ననున్ నలగగొటుట్టకు సాతానుయొకక్ దూతగా ఉంచబడెను. 

2 కొరిందీయులకు 12:8 => అది నాయొదద్నుండి తొలగిపోవలెనని దాని విషయమై ముమామ్రు 

పర్భువును వేడుకొంటిని. 

2 కొరిందీయులకు 12:9 => అందుకు నా కృప నీకు చాలును, బలహీనతయందు నాశకిత్ 

పరిపూరణ్మగుచునన్దని ఆయన నాతో చెపెప్ను. కాగా కీర్సుత్ శకిత్ నామీద నిలిచియుండు నిమితత్ము, 

విశేషముగా నా బలహీనతలయందే బహు సంతోషముగా అతిశయపడుదును 

ఆదికాండము 30:8 => అపుప్డు రాహేలు దేవుని కృప విషయమై నా అకక్తో పోరాడి 

గెలిచితిననుకొని అతనికి నఫాత్లి అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 32:31 => అతడు పెనూయేలునుండి సాగిపోయినపుప్డు సూరోయ్దయమాయెను; 

అపుప్డతడు తొడకుంటుచు నడిచెను. 

దానియేలు 10:8 => నేను ఒంటరినై యా గొపప్ దరశ్నమును చూచితిని; చూచినందున నాలో 

బలమేమియు లేకపోయెను, నా సొగసు వికారమాయెను, బలము నా యందు నిలువలేదు. 

మతత్యి 20:31 => ఊరకుండుడని జనులు వారిని గదిద్ంచిరి గాని వారు పర్భువా, దావీదు 

కుమారుడా, మముమ్ కరుణింపుమని మరి బిగగ్రగా కేకవేసిరి. 

మారుక్ 6:5 => అందువలన కొదిద్మంది రోగులమీద చేతులుంచి వారిని సవ్సథ్పరచుట తపప్ మరి ఏ 

అదుభ్తమును ఆయన అకక్డ చేయజాలకపోయెను. ఆయన వారి అవిశావ్సమునకు ఆశచ్రయ్పడెను. 

లూకా 13:24 => ఆయన వారిని చూచి ఇరుకు దావ్రమున పర్వేశింప పోరాడుడి; అనేకులు 

పర్వేశింపజూతురు గాని వారివలన కాదని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 
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వచనము 26 

ఆయన తెలల్వారుచునన్ది గనుక ననున్ పోనిమమ్నగా అతడు నీవు ననున్ ఆశీరవ్దించితేనే గాని నినున్ 

పోనియయ్ననెను. 

నిరగ్మకాండము 32:10 => కావున నీవు ఊరకుండుము; నా కోపము వారిమీద మండును, నేను 

వారిని కాలిచ్వేసి నినున్ గొపప్ జనముగా చేసెదనని మోషేతో చెపప్గా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:14 => నాకు అడ డ్ము రాకుము, నేను వారిని నశింపజేసి వారి 

నామమును ఆకాశముకిర్ంద నుండకుండ తుడుపుపెటిట్, నినున్ వారికంటె బలముగల బహు జనముగా 

చేసెదనని నాతో చెపప్గా. 

పరమగీతము 7:5 => నీ శిరసుస్ కరెమ్లు పరవ్త రూపము నీ తలవెండుర్కలు ధూమర్వరణ్ముగలవి. 

రాజు వాటి యుంగరములచేత బదుధ్డగుచునాన్డు. 

యెషయా 45:11 => ఇశార్యేలు పరిశుదధ్ దేవుడగు సృషిట్కరత్యైన యెహోవా ఈ మాట 

సెలవిచుచ్చునాన్డు రాగలవాటినిగూరిచ్ ననన్డుగుదురా? నా కుమారులనుగూరిచ్యు నా 

హసత్కారయ్ములనుగూరిచ్యు నాకే ఆజాఞ్పింతురా? 

యెషయా 64:7 => నీ నామమునుబటిట్ మొఱ ఱ్పెటుట్వాడొకడును లేకపోయెను నినున్ ఆధారము 

చేసికొనుటకై తనున్తాను పోర్తాస్హపరచుకొను వాడొకడును లేడు నీవు మాకు ముఖము చాటు 

చేసికొంటివి మా దోషములచేత నీవు మముమ్ను కరిగించియునాన్వు.  

లూకా 24:28 => ఇంతలో తాము వెళుల్చునన్ గార్మము దగగ్రకు వచిచ్నపుప్డు ఆయన యింక 

కొంతదూరము వెళుల్నటుల్ అగపడగా 

లూకా 24:29 => వారు సాయంకాలము కావచిచ్నది, పొర్దుద్గుర్ంకినది, మాతోకూడ ఉండుమని 

చెపిప్, ఆయనను బలవంతముచేసిరి గనుక ఆయన వారితోకూడ ఉండుటకు లోపలికి వెళె ల్ను. 

పరమగీతము 3:4 => నేను వారిని విడిచి కొంచెము దూరము పోగా నా పార్ణపిర్యుడు 

నాకెదురుపడెను వదలిపెటట్క నేనతని పటుట్కొంటిని నా తలిల్ యింటికతని తోడుకొని వచిచ్తిని ననున్ 

కనినదాని యరలోనికి తోడుకొని వచిచ్తిని.  
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హోషేయ 12:4 => అతడు దూతతో పోరాడి జయమొందెను, అతడు కనీన్రు విడిచి అతని 

బతిమాలెను బేతేలులో ఆయన అతనికి పర్తయ్క్షమాయెను, అకక్డ ఆయన మనతో మాటలాడెను; 

లూకా 18:1 => వారు విసుకక నితయ్ము పార్రథ్న చేయుచుండవలెననుటకు ఆయన వారితో ఈ 

ఉపమానము చెపెప్ను. 

లూకా 18:2 => దేవునికి భయపడకయు మనుషుయ్లను లక్షయ్పెటట్కయు నుండు ఒక నాయ్యాధిపతి 

యొక పటట్ణములో ఉండెను. 

లూకా 18:3 => ఆ పటట్ణములో ఒక విధవరాలును ఉండెను. ఆమె అతనియొదద్కు తరచుగావచిచ్ నా 

పర్తివాదికిని నాకును నాయ్యము తీరుచ్మని అడుగుచు వచెచ్ను గాని 

లూకా 18:4 => అతడు కొంతకాలము ఒపప్కపోయెను. తరువాత అతడు-నేను దేవునికి 

భయపడకయు మనుషుయ్లను లక్షయ్పెటట్కయు ఉండినను 

లూకా 18:5 => ఈ విధవరాలు ననున్ తొందరపెటుట్చునన్ది గనుక ఆమె మాటిమాటికి వచిచ్ 

గోజాడకుండునటుల్ ఆమెకు నాయ్యము తీరుత్నని తనలోతాననుకొనెను. 

లూకా 18:6 => మరియు పర్భువిటల్నెను అనాయ్యసుథ్డైన ఆ నాయ్యాధిపతి చెపిప్న మాట వినుడి. 

లూకా 18 :7 => దేవుడు తాను ఏరప్రచుకొనిన వారు దివారాతుర్లు తనున్గూరిచ్ 

మొఱ ఱ్పెటుట్కొనుచుండగా వారికి నాయ్యము తీరచ్డా? 

రోమీయులకు 8:37 => అయినను మనలను పేర్మించినవాని దావ్రా మనము వీటనిన్టిలో అతయ్ధిక 

విజయము పొందుచునాన్ము. 

1 కొరిందీయులకు 15:58 => కాగా నా పిర్య సహోదరులారా, మీ పర్యాసము పర్భువునందు 

వయ్రథ్ము కాదని యెరిగి, సిథ్రులును, కదలనివారును, పర్భువు కారాయ్భివృదిధ్యందు ఎపప్టికిని 

ఆసకుత్లునై యుండుడి. 

2 కొరిందీయులకు 12:8 => అది నాయొదద్నుండి తొలగిపోవలెనని దాని విషయమై ముమామ్రు 

పర్భువును వేడుకొంటిని. 
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2 కొరిందీయులకు 12:9 => అందుకు నా కృప నీకు చాలును, బలహీనతయందు నాశకిత్ 

పరిపూరణ్మగుచునన్దని ఆయన నాతో చెపెప్ను. కాగా కీర్సుత్ శకిత్ నామీద నిలిచియుండు నిమితత్ము, 

విశేషముగా నా బలహీనతలయందే బహు సంతోషముగా అతిశయపడుదును 

హెబీర్యులకు 5:7 => శరీరధారియై యునన్ దినములలో మహా రోదనముతోను కనీన్ళల్తోను, తనున్ 

మరణమునుండి రకిష్ంపగలవానికి పార్రథ్నలను యాచనలను సమరిప్ంచి , భయభకుత్లు 

కలిగియునన్ందున ఆయన అంగీకరింపబడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 4:10 => యబేబ్జు ఇశార్యేలీయుల దేవునిగూరిచ్ మొఱ ఱ్పెటిట్ నీవు ననున్ 

నిశచ్యముగా ఆశీరవ్దించి నా సరిహదుద్ను విశాలపరచి నీ చెయియ్ నాకు తోడుగా ఉండ దయచేసి 

నాకు కీడురాకుండ దానిలోనుండి ననున్ తపిప్ంచుము అని పార్రిథ్ంపగా దేవుడు అతడు మనవిచేసిన 

దానిని అతనికి దయచేసెను. 

కీరత్నలు 67:1 => భూమిమీద నీ మారగ్ము తెలియబడునటుల్ను అనయ్జనులందరిలో నీ రక్షణ 

తెలియబడునటుల్ను 

కీరత్నలు 67:6 => అపుప్డు భూమి దాని ఫలములిచుచ్ను దేవుడు మా దేవుడు మముమ్ను 

ఆశీరవ్దించును. 

కీరత్నలు 67:7 => దేవుడు మముమ్ను దీవించును భూదిగంత నివాసులందరు ఆయనయందు 

భయభకుత్లు నిలుపుదురు. 

కీరత్నలు 115:12 => యెహోవా మముమ్ను మరచిపోలేదు ఆయన మముమ్ నాశీరవ్దించును ఆయన 

ఇశార్యేలీయుల నాశీరవ్దించును అహరోను వంశసుథ్లనాశీరవ్దించును 

కీరత్నలు 115:13 => పినన్లనేమి పెదద్లనేమి తనయందు భయభకుత్లు గలవారిని యెహోవా 

ఆశీరవ్దించును. 

ఆదికాండము 18:33 => యెహోవా అబార్హాముతో మాటలాడుట చాలించి వెళి ల్పోయెను. 

అబార్హాము తన యింటికి తిరిగి వెళె ల్ను. 

ఆదికాండము 19:18 => లోతు పర్భువా ఆలాగు కాదు.  
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ఆదికాండము 32:29 => అపుప్డు యాకోబు నీ పేరు దయచేసి తెలుపుమనెను. అందుకాయననీవు 

ఎందునిమితత్ము నా పేరు అడిగితివని చెపిప్ అకక్డ అతని నాశీరవ్దించెను. 

సంఖాయ్కాండము 6:27 => అటుల్ వారు ఇశార్యేలీయులమీద నా నామ మును ఉచచ్రించుటవలన 

నేను వారిని ఆశీరవ్దించెదను.   

1 రాజులు 18:37 => యెహోవా, నా పార్రథ్న ఆలకించుము; యెహోవావైన నీవే దేవుడవై 

యునాన్వనియు, నీవు వారి హృదయములను నీ తటుట్కు తిరుగచేయుదువనియు ఈ జనులకు 

తెలియునటుల్గా నా పార్రథ్న అంగీకరించుము. 

1 రాజులు 18:43 => తరువాత అతడు తన దాసుని పిలిచి నీవు పైకిపోయి సముదర్మువైపు 

చూడుమనగా వాడు మెరకయెకిక్ పారజూచి ఏమియు కనబడలేదనగా అతడు ఇంక ఏడు మారులు 

పోయి చూడుమని చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 63:8 => నా పార్ణము నినున్ అంటి వెంబడించుచునన్ది నీ కుడిచేయి ననున్ 

ఆదుకొనుచునన్ది. 

కీరత్నలు 115:15 => భూమాయ్కాశములను సృజించిన యెహోవాచేత మీరు ఆశీరవ్దింపబడినవారు. 

కీరత్నలు 123:2 => దాసుల కనున్లు తమ యజమానుని చేతితటుట్ను దాసి కనున్లు తన 

యజమానురాలి చేతితటుట్ను చూచునటుల్ మన దేవుడైన యెహోవా మనలను కరుణించువరకు మన 

కనున్లు ఆయనతటుట్ చూచుచునన్వి.  

సామెతలు 4:13 => ఉపదేశమును విడిచిపెటట్క దాని గటిట్గా పటుట్కొనుము అది నీకు జీవము గనుక 

దాని పొందియుండుము 

పరమగీతము 6:5 => నీ కనుదృషిట్ నామీద ఉంచకుము అది ననున్ వశపరచుకొనును నీ 

తలవెండుర్కలు గిలాదు పరవ్తముమీది మేకల మందను పోలియునన్వి.  

యెషయా 62:6 => యెరూషలేమా, నీ పార్కారములమీద నేను కావలివారిని ఉంచియునాన్ను రేయైన 

పగలైన వారు మౌనముగా ఉండరు. 

మతత్యి 15:25 => అయినను ఆమె వచిచ్ ఆయనకు మొర్కిక్ పర్భువా, నాకు సహాయము చేయుమని 

అడిగెను. 
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మారుక్ 6:48 => అపుప్డు వారికి గాలి ఎదురైనందున, దోనె నడిపించుటలో వారు మికిక్లి 

కషట్పడుచుండగా ఆయన చూచి, రాతిర్ ఇంచుమించు నాలుగవ జామున సముదర్ముమీద నడుచుచు 

వారియొదద్కు వచిచ్, వారిని దాటిపోవలేనని యుండెను 

లూకా 11:8 => అతడు తన సేన్హితుడైనందున లేచి ఇయయ్కపోయినను, అతడు సిగుగ్మాలి మాటి 

మాటికి అడుగుటవలననైనను లేచి అతనికి కావలసినవనిన్యు ఇచుచ్ను అని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 13:24 => ఆయన వారిని చూచి ఇరుకు దావ్రమున పర్వేశింప పోరాడుడి; అనేకులు 

పర్వేశింపజూతురు గాని వారివలన కాదని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 18:39 => ఊరకుండుమని ముందర నడుచుచుండినవారు వానిని గదిద్ంచిరి గాని, వాడు 

మరి ఎకుక్వగా దావీదు కుమారుడా, ననున్ కరుణించుమని కేకలువేసెను. 

యోహాను 4:40 => ఆ సమరయులు ఆయనయొదద్కు వచిచ్, తమయొదద్ ఉండుమని ఆయనను 

వేడుకొనిరి గనుక ఆయన అకక్డ రెండు దినములుండెను. 

వచనము 27 

ఆయన నీ పేరేమని యడుగగా అతడు యాకోబు అని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 32:29 => అపుప్డు యాకోబు నీ పేరు దయచేసి తెలుపుమనెను. అందుకాయననీవు 

ఎందునిమితత్ము నా పేరు అడిగితివని చెపిప్ అకక్డ అతని నాశీరవ్దించెను. 

ఆదికాండము 35:10 => అపుప్డు దేవుడు అతనితో నీ పేరు యాకోబు; ఇకమీదట నీ పేరు యాకోబు 

అనబడదు; నీ పేరు ఇశార్యేలు అని చెపిప్ అతనికి ఇశార్యేలు అను పేరు పెటెట్ను. 

కీరత్నలు 20:1 => ఆపతాక్లమందు యెహోవా నీకుతత్రమిచుచ్ను గాక యాకోబు దేవుని నామము 

నినున్ ఉదధ్రించును గాక. 

హోషేయ 12:12 => యాకోబు తపిప్ంచుకొని సిరియా దేశములోనికి పోయెను, భారయ్ కావలెనని 

ఇశార్యేలు కొలువు చేసెను, భారయ్ కావలెనని అతడు గొఱ ఱ్లు కాచెను. 

వచనము 28 
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అపుప్డు ఆయన నీవు దేవునితోను మనుషుయ్లతోను పోరాడి గెలిచితివి గనుక ఇకమీదట నీ పేరు 

ఇశార్యేలే గాని యాకోబు అనబడదని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 17:5 => మరియు ఇకమీదట నీ పేరు అబార్ము అనబడదు; నినున్ అనేక జనములకు 

తండిర్నిగా నియమించితిని గనుక నీ పేరు అబార్హాము అనబడును. 

ఆదికాండము 17:15 => మరియు దేవుడు నీ భారయ్యైన శారయి పేరు శారయి అనవదుద్; 

ఏలయనగా ఆమె పేరు శారా 

ఆదికాండము 33:20 => అకక్డ ఒక బలిపీఠము కటిట్ంచి దానికి ఏల  ఎలోహేయి ఇశార్యేలు అను 

పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 35:10 => అపుప్డు దేవుడు అతనితో నీ పేరు యాకోబు; ఇకమీదట నీ పేరు యాకోబు 

అనబడదు; నీ పేరు ఇశార్యేలు అని చెపిప్ అతనికి ఇశార్యేలు అను పేరు పెటెట్ను. 

సంఖాయ్కాండము 13:16 => దేశమును సంచరించి చూచుటకు మోషే పంపిన మనుషుయ్ల పేళుల్ ఇవి. 

మోషే నూను కుమారుడైన హోషేయకు యెహోషువ అను పేరు పెటెట్ను. 

2 సమూయేలు 12:25 => యెహోవా అతనిని పేర్మించి నాతాను అను పర్వకత్ను పంపగా అతడు 

యెహోవా ఆజఞ్నుబటిట్ యదీదాయ్1 అని అతనికి పేరు పెటెట్ను. 

2 రాజులు 17:34 => నేటి వరకు తమ పూరవ్మరాయ్దల పర్కారము వారు చేయుచునాన్రు; 

యెహోవాయందు భయభకుత్లు పూనక వారితో నిబంధనచేసి మీరు ఇతర దేవతలకు భయపడకయు, 

వాటికి నమసక్రింపకయు, పూజ చేయకయు, బలులు అరిప్ంపకయు, 

యెషయా 62:2 => జనములు నీ నీతిని కనుగొనును రాజులందరు నీ మహిమను చూచెదరు 

యెహోవా నియమింపబోవు కొర్తత్పేరు నీకు పెటట్బడును. 

యెషయా 62:3 => నీవు యెహోవాచేతిలో భూషణకిరీటముగాను నీ దేవునిచేతిలో రాజకీయ 

మకుటముగాను ఉందువు. 
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యెషయా 62:4 => విడువబడినదానివని ఇకమీదట నీవనబడవు పాడైనదని ఇకను నీ 

దేశమునుగూరిచ్ చెపప్బడదు హెపీస్బా అని నీకును బూయ్లా అని నీ భూమికిని పేళుల్ పెటట్బడును. 

యెహోవా నినున్గూరిచ్ ఆనందించుచునాన్డు నీ దేశము వివాహితమగును.  

యెషయా 65:15 => నేనేరప్రచుకొనినవారికి మీ పేరు శాపవచనముగా చేసిపోయెదరు పర్భువగు 

యెహోవా నినున్ హతము చేయును ఆయన తన సేవకులకు వేరొక పేరు పెటుట్ను.  

యోహాను 1:42 => యేసునొదద్కు అతని తోడుకొని వచెచ్ను. మెసీస్య అను మాటకు అభిషికుత్డని 

అరథ్ము. యేసు అతనివైపు చూచి నీవు యోహాను కుమారుడవైన సీమోనువు; నీవు కేఫా అనబడుదువని 

చెపెప్ను. కేఫా అను మాటకు రాయి అని అరథ్ము. 

పర్కటన 2:17 => సంఘములతో ఆతమ్ చెపుప్చునన్ మాట చెవిగలవాడు వినునుగాక. 

జయించువానికి మరుగైయునన్ మనాన్ను భుజింపనితుత్ను. మరియు అతనికి తెలల్రాతినితుత్ను; ఆ 

రాతిమీద చెకక్బడిన యొక కొర్తత్ పేరుండును; పొందినవానికే గాని అది మరి యెవనికిని తెలియదు. 

ఆదికాండము 32:24 => యాకోబు ఒకక్డు మిగిలిపోయెను; ఒక నరుడు తెలల్వారు వరకు అతనితో 

పెనుగులాడెను. 

హోషేయ 12:3 => తలిల్ గరభ్మందు యాకోబు తన సహోదరుని మడిమెను పటుట్కొనెను, మగసిరి 

కలవాడై అతడు దేవునితో పోరాడెను. 

హోషేయ 12:4 => అతడు దూతతో పోరాడి జయమొందెను, అతడు కనీన్రు విడిచి అతని 

బతిమాలెను బేతేలులో ఆయన అతనికి పర్తయ్క్షమాయెను, అకక్డ ఆయన మనతో మాటలాడెను; 

హోషేయ 12:5 => యెహోవా అని, సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా అని, ఆయనకు 

జాఞ్పకారథ్నామము. 

ఆదికాండము 25:31 => అందుకు యాకోబు నీ జేయ్షఠ్తవ్ము నేడు నాకిమమ్ని అడుగగా 

ఆదికాండము 27:33 => ఇసాస్కు మికుక్టముగా గడగడ వణకుచు అటల్యితే వేటాడిన భోజయ్మును 

నాయొదద్కు తెచిచ్నవారెవరు? నీవు రాక మునుపు నేను వాటనిన్టిలో తిని అతనిని నిజముగా 

దీవించితిని, అతడు దీవింపబడినవాడే యనెను. 
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ఆదికాండము 27:34 => ఏశావు తన తండిర్ మాటలు వినినపుప్డు దుఃఖాకార్ంతుడై పెదద్కేక వేసి ఓ 

నా తండీర్, ననున్ను దీవించుమని తన తండిర్తో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 27:35 => అతడు నీ సహోదరుడు కపటోపాయముతో వచిచ్ నీకు రావలసిన దీవెన 

తీసికొనిపోయెను. 

ఆదికాండము 27:36 => ఏశావు యాకోబు అను పేరు అతనికి సరిగానే చెలిల్నది; అతడు ననున్ ఈ 

రెండు మారులు మోసపుచెచ్ను. నా జేయ్షఠ్తవ్ము తీసికొనెను, ఇదిగో ఇపుప్డు వచిచ్ నాకు రావలసిన 

దీవెనను తీసికొనెనని చెపిప్ నాకొరకు మరి యే దీవెనయు మిగిలిచ్యుంచలేదా అని అడిగెను. 

ఆదికాండము 31:24 => ఆ రాతిర్ సవ్పన్మందు దేవుడు సిరియావాడైన లాబాను నొదద్కు వచిచ్ నీవు 

యాకోబుతో మంచి గాని చెడ డ్ గాని పలుకకుము జాగర్తత్ సుమీ అని అతనితో చెపెప్ను.  

ఆదికాండము 31:36 => యాకోబు కోపపడి లాబానుతో వాదించి అతనితో నీవిటుల్ మండిపడి ననున్ 

తరుమనేల? నేను చేసిన దోర్హమేమి? పాపమేమి? 

ఆదికాండము 31:37 => నీవు నా సమసత్ సామగిర్ తడివి చూచిన తరువాత నీ యింటి 

వసుత్వులనిన్టిలో ఏది దొరికెను? నావారి యెదుటను నీవారి యెదుటను అది యిటుల్ తెచిచ్పెటుట్ము; 

వారు మన ఉభయుల మధయ్ తీరుప్ తీరుచ్దురు. 

ఆదికాండము 31:38 => ఈ యిరువది యేండుల్ నేను నీయొదద్ నుంటిని. నీ గొఱ ఱ్లైనను మేకలైనను 

ఈచుకొని పోలేదు, నీ మంద పొటే ట్ళల్ను నేను తినలేదు. 

ఆదికాండము 31:39 => దుషట్మృగములచేత చీలచ్బడిన దానిని నీయొదద్కు తేక ఆ నషట్ము నేనే 

పెటుట్కొంటిని. పగటియందు దొంగిలింపబడిన దానినేమి రాతిర్యందు దొంగిలింపబడిన దానినేమి 

నాయొదద్ పుచుచ్కొంటివి; నేను ఈలాగుంటిని. 

ఆదికాండము 31:40 => పగటి యెండకును రాతిర్ మంచుకును నేను కీష్ణించిపోతిని; నిదర్ నా 

కనున్లకు దూరమాయెను. 

ఆదికాండము 31:41 => ఇదివరకు నీ యింటిలో ఇరువది యేండుల్ ఉంటిని. నీ యిదద్రి కుమారెత్ల 

నిమితత్ము పదునాలుగేండుల్ను, నీ మంద నిమితత్ము ఆరేండుల్ను నీకు కొలువు చేసితిని. అయినను నీవు 

నా జీతము పదిమారులు మారిచ్తివి. 
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ఆదికాండము 31:42 => నా తండిర్ దేవుడు, అబార్హాము దేవుడు, ఇసాస్కు భయపడిన దేవుడు నాకు 

తోడైయుండనియెడల నిశచ్యముగా నీవు ననున్ వటిట్చేతులతోనే పంపివేసి యుందువు. దేవుడు నా 

పర్యాసమును నాచేతుల కషట్మును చూచి, పోయిన రాతిర్ నినున్ గదిద్ంచెనని లాబానుతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 31:43 => అందుకు లాబాను ఈ కుమారెత్లు నా కుమారెత్లు, ఈ కుమారులు నా 

కుమారులు, ఈ మంద నా మంద, నీకు కనబడుచునన్ది అంతయు నాది, ఈ నా కుమారెత్లనైనను 

వీరు కనిన కుమారులనైనను నేడు నేనేమి చేయగలను? 

ఆదికాండము 31:44 => కావున నేనును నీవును నిబంధన చేసికొందము రముమ్, అది నాకును 

నీకును మధయ్ సాకిష్గా ఉండునని యాకోబుతో ఉతత్రమియయ్గా 

ఆదికాండము 31:45 => యాకోబు ఒక రాయి తీసికొని దానిని సత్ంభముగా నిలువబెటెట్ను. 

ఆదికాండము 31:46 => మరియు యాకోబు రాళుల్ కూరుచ్డని తన బంధువులతో చెపెప్ను. వారు 

రాళుల్ తెచిచ్ కుపప్వేసిరి; అకక్డ వారు ఆ కుపప్యొదద్ భోజనము చేసిరి. 

ఆదికాండము 31:47 => లాబాను దానికి యగర  శాహదూతా అను పేరు పెటెట్ను. అయితే యాకోబు 

దానికి గలేదు అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 31:48 => లాబాను నేడు ఈ కుపప్ నాకును నీకును మధయ్ సాకిష్గా ఉండునని చెపెప్ను. 

కాబటిట్ దానికి గలేదను పేరు పెటెట్ను. మరియు మనము ఒకరికొకరము దూరముగా నుండగా 

యెహోవా నాకును నీకును మధయ్ జరుగునది కనిపెటుట్నని చెపెప్ను గనుక దానికి మిసాప్ అను పేరు 

పెటట్బడెను. 

ఆదికాండము 31:49 => అంతట లాబాను నీవు నా కుమారెత్లను బాధ పెటిట్నను, నా కుమారెత్లను 

గాక యితర సతరీలను పెండిల్ చేసికొనినను,  

ఆదికాండము 31:50 => చూడుము, మనయొదద్ ఎవరును లేరు గదా, నాకును నీకును దేవుడే సాకిష్ 

అని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 31:51 => మరియు లాబాను నాకును నీకును మధయ్ నేను నిలిపిన యీ సత్ంభమును 

చూడుము ఈ కుపప్ చూడుము. 
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ఆదికాండము 31:52 => హాని చేయవలెనని నేను ఈ కుపప్ దాటి నీయొదద్కు రాకను, నీవు ఈ 

కుపప్ను ఈ సత్ంభమును దాటి నాయొదద్కు రాకను ఉండుటకు ఈ కుపప్ సాకిష్ యీ సత్ంభమును సాకిష్. 

ఆదికాండము 31:53 => అబార్హాము దేవుడు నాహోరు దేవుడు వారి తండిర్ దేవుడు మనమధయ్ 

నాయ్యము తీరుచ్నని చెపెప్ను. అపుప్డు యాకోబు తన తండిర్యైన ఇసాస్కు భయపడిన దేవుని తోడని 

పర్మాణము చేసెను 

ఆదికాండము 31:54 => యాకోబు ఆ కొండమీద బలియరిప్ంచి భోజనము చేయుటకు తన 

బంధువులను పిలువగా వారు భోజనముచేసి కొండమీద ఆ రాతిర్ వెళల్బుచిచ్రి. 

ఆదికాండము 31:55 => తెలల్వారినపుప్డు లాబాను లేచి తన కుమారులను తన కుమారెత్లను 

ముదుద్పెటుట్కొని వారిని దీవించి బయలుదేరి తన ఊరికి వెళి ల్ పోయెను. 

ఆదికాండము 33:4 => అపుప్డు ఏశావు అతనిని ఎదురొక్న పరుగెతిత్ అతనిని కౌగలించుకొని అతని 

మెడమీద పడి ముదుద్పెటుట్కొనెను; వారిదద్రు కనీన్రు విడిచిరి. 

1 సమూయేలు 26:25 => అందుకు సౌలు దావీదా నాయనా, నీవు ఆశీరావ్దము పొందుదువు గాక; 

నీవు ఘనకారయ్ములను పూనుకొని విజయము నొందుదువుగాక అని దావీదుతో అనెను. అపుప్డు 

దావీదు తన మారగ్మున వెళి ల్పోయెను, సౌలును తన సథ్లమునకు తిరిగివచెచ్ను. 

సామెతలు 16:7 => ఒకని పర్వరత్న యెహోవాకు పీర్తికరమగునపుప్డు ఆయన వాని శతుర్వులను 

సహా వానికి మితుర్లుగా చేయును. 

ఆదికాండము 27:36 => ఏశావు యాకోబు అను పేరు అతనికి సరిగానే చెలిల్నది; అతడు ననున్ ఈ 

రెండు మారులు మోసపుచెచ్ను. నా జేయ్షఠ్తవ్ము తీసికొనెను, ఇదిగో ఇపుప్డు వచిచ్ నాకు రావలసిన 

దీవెనను తీసికొనెనని చెపిప్ నాకొరకు మరి యే దీవెనయు మిగిలిచ్యుంచలేదా అని అడిగెను. 

ఆదికాండము 48:16 => అనగా సమసత్మైన కీడులలోనుండి ననున్ తపిప్ంచిన దూత యీ పిలల్లను 

ఆశీరవ్దించును గాక; నా పేరును అబార్హాము ఇసాస్కులను నా పితరుల పేరును వారికి పెటట్బడును 

గాక; భూమియందు వారు బహుగా విసత్రించుదురు గాక అని చెపెప్ను 

నిరగ్మకాండము 2:24 => కాగా దేవుడు వారి మూలుగును విని, అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులతో 

తాను చేసిన నిబంధనను జాఞ్పకము చేసికొనెను. 
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నిరగ్మకాండము 34:23 => సంవతస్రమునకు ముమామ్రు నీ పురుషులందరు పర్భువును 

ఇశార్యేలీయుల దేవుడునైన యెహోవా సనిన్ధిని కనబడవలెను 

నాయ్యాధిపతులు 18:29 => వారొక పటట్ణమును కటుట్కొని అకక్డ నివసించిరి. ఇశార్యేలుకు 

పుటిట్న తమ తండిర్యైన దానునుబటిట్ ఆ పటట్ణమునకు దాను అను పేరు పెటిట్రి. పూరవ్ము ఆ 

పటట్ణమునకు లాయిషు అను పేరు. 

2 సమూయేలు 17:14 => అబా ష్లోమును ఇశార్యేలువారందరును ఈ మాట విని అరీక్యుడగు 

హూషై చెపిప్న ఆలోచన అహీతోపెలు చెపిప్నదానికంటె యుకత్మని యొపుప్కొనిరి; ఏలయనగా 

యెహోవా అబా ష్లోముమీదికి ఉపదర్వమును రపిప్ంపగలందులకై అహీతోపెలు చెపిప్న యుకిత్గల 

ఆలోచనను వయ్రథ్ముచేయ నిశచ్యించియుండెను. 

1 రాజులు 18:31 => యహోవా వాకుక్ పర్తయ్క్షమై నీ నామము ఇశార్యేలగునని వాగాద్నము 

నొందిన యాకోబు సంతతి గోతర్ముల లెకక్చొపుప్న పండెర్ండు రాళల్ను తీసికొని 

1 రాజులు 18:37 => యెహోవా, నా పార్రథ్న ఆలకించుము; యెహోవావైన నీవే దేవుడవై 

యునాన్వనియు, నీవు వారి హృదయములను నీ తటుట్కు తిరుగచేయుదువనియు ఈ జనులకు 

తెలియునటుల్గా నా పార్రథ్న అంగీకరించుము. 

2 రాజులు 19:15 => యెహోవా సనిన్ధిని ఇటల్ని పార్రథ్న చేసెను యెహోవా, కెరూబుల మధయ్ను 

నివసించుచునన్ ఇశార్యేలీయుల దేవా, భూమాయ్కాశములను కలుగజేసిన అదివ్తీయ దేవా, నీవు 

లోకమందునన్ సకల రాజయ్ములకు దేవుడవైయునాన్వు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:34 => అబార్హాము ఇసాస్కును కనెను, ఇసాస్కు కుమారులు ఏశావు 

ఇశార్యేలు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:1 => ఇశార్యేలు కుమారులు; రూబేను షిమోయ్ను లేవి యూదా ఇశాశ్ఖారు 

జెబూలూను 

1 దినవృతాత్ంతములు 4:10 => యబేబ్జు ఇశార్యేలీయుల దేవునిగూరిచ్ మొఱ ఱ్పెటిట్ నీవు ననున్ 

నిశచ్యముగా ఆశీరవ్దించి నా సరిహదుద్ను విశాలపరచి నీ చెయియ్ నాకు తోడుగా ఉండ దయచేసి 
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నాకు కీడురాకుండ దానిలోనుండి ననున్ తపిప్ంచుము అని పార్రిథ్ంపగా దేవుడు అతడు మనవిచేసిన 

దానిని అతనికి దయచేసెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:38 => కోరహు ఇసాహ్రునకు పుటెట్ను, ఇసాహ్రు కహాతునకు పుటెట్ను, కహాతు 

లేవికి పుటెట్ను, లేవి ఇశార్యేలునకు పుటెట్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:4 => మరియు అతడు యెహోవా మందసము ఎదుట సేవ చేయుచు, 

ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాను పర్సిదిధ్ చేయుటకును, వందించుటకును ఆయనకు సోత్తర్ములు 

చెలిల్ంచుటకును లేవీయులలో కొందరిని నియమించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:10 => రాజైన దావీదుకూడను బహుగా సంతోషపడి, సమాజము 

పూరణ్ముగా ఉండగా యెహోవాకు ఇటుల్ సోత్తర్ములు చెలిల్ంచెను మాకు తండిర్గానునన్ ఇశార్యేలీయుల 

దేవా యెహోవా, నిరంతరము నీవు సోత్తార్రుహ్డవు. 

ఎజార్ 6:6 => కావున రాజైన దరాయ్వేషు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నది యవతల అధికారియైన తతెత్నై 

అను నీవును, షెతరోబ్జన్యి అను నీవును నది యవతల మీతోకూడ నునన్ అపరెస్కాయులును 

యూదుల జోలికి పోక 

ఎజార్ 7:6 => ఈ ఎజార్ ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా అనుగర్హించిన మోషే యొకక్ 

ధరమ్శాసత్రమందు పర్వీణతగల శాసిత్ మరియు అతని దేవుడైన యెహోవా హసత్ము అతనికి తోడుగా 

ఉనన్ందున అతడు ఏ మనవి చేసినను రాజు అనుగర్హించును. 

ఎజార్ 7:28 => నా దేవుడైన యెహోవా హసత్ము నాకు తోడుగా ఉనన్ందున నేను బలపరచబడి, 

నాతోకూడ వచుచ్టకు ఇశార్యేలీయుల పర్ధానులను సమకూరిచ్తిని. 

నెహెమాయ్ 1:11 => యెహోవా చెవి యొగిగ్ నీ దాసుడనైన నా మొఱ ఱ్ను, నీ నామమును భయభకుత్లతో 

ఘనపరచుటయందు ఆనందించు నీ దాసుల మొఱ ఱ్ను ఆలకించి, ఈ దినమందు నీ దాసుని ఆలోచన 

సఫలపరచి , ఈ మనుషుయ్డు నాయందు దయచూపునటుల్ అనుగర్హించుమని నినున్ 

బతిమాలుకొనుచునాన్ను, అని పార్రిథ్ంచితిని. నేను రాజునకు గినెన్ అందించువాడనై యుంటిని. 

నెహెమాయ్ 2:8 => పటట్ణపార్కారమునకును, మందిరముతో సంబంధించిన కోటగుమమ్ములకును, 

నేను పర్వేశింపబోవు ఇంటికిని, దూలములు మార్నులు ఇచుచ్నటుల్గా రాజుగారి అడవులను కాయు 
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ఆసాపునకు ఒక తాకీదును ఇయుయ్డని అడిగితిని; ఆలాగు నాకు తోడుగా ఉండి నాకు కృప 

చూపుచునన్ నా దేవుని కరుణాహసత్ము కొలది రాజు నా మనవి ఆలకించెను. 

నెహెమాయ్ 4:9 => మేము మా దేవునికి పార్రథ్నచేసి, వారి భయముచేత రాతిర్ంబగళుల్ కావలి 

యుంచితివిు. 

ఎసేత్రు 5:2 => రాణియైన ఎసేత్రు ఆవరణములో నిలువబడి యుండుట రాజు చూడగా ఆమెయందు 

అతనికి దయ పుటెట్ను. రాజు తనచేతిలోనుండు బంగారపు దండమును ఎసేత్రుతటుట్ చాపగా ఎసేత్రు 

దగగ్రకు వచిచ్ దండము యొకక్ కొన ముటెట్ను. 

యోబు 31:37 => నా అడుగుల లెకక్ ఆయనకు తెలియజేసెదను, రాజు వలె నేనాయనయొదద్కు 

వెళె ల్దను. 

కీరత్నలు 9:19 => యెహోవా లెముమ్, నరులు పర్బలకపోవుదురు గాక నీ సనిన్ధిని జనములు తీరుప్ 

పొందుదురు గాక. 

కీరత్నలు 22:4 => మా పితరులు నీయందు నమిమ్కయుంచిరి వారు నీయందు నమిమ్కయుంచగా నీవు 

వారిని రకిష్ంచితివి. 

కీరత్నలు 77:2 => నా ఆపతాక్లమందు నేను పర్భువును వెదకితిని రాతిర్వేళ నా చెయియ్ వెనుకకు 

తీయకుండ చాపబడియునన్ది. నా పార్ణము ఓదారుప్ పొందనొలల్కయునన్ది. 

సామెతలు 18:10 => యెహోవా నామము బలమైన దురగ్ము. నీతిమంతుడు అందులోనికి పరుగెతిత్ 

సురకిష్తముగా నుండును. 

యెషయా 48:1 => యాకోబు వంశసుథ్లై ఇశార్యేలు అను పేరు కలిగినవారలారా, యూదా 

జలములలోనుండి బయలుదేరి వచిచ్నవారై యెహోవా నామముతోడని పర్మాణము చేయుచు 

ఇశార్యేలు దేవుని నామమును సమ్రించుచు నీతిసతయ్ములను అనుసరింపనివారలారా, ఈ మాట 

ఆలకించుడి.  

యిరిమ్యా 2:21 => శేర్షఠ్మైన దార్కాష్వలిల్వంటి దానిగా నేను నినున్ నాటితిని; కేవలము నికక్మైన 

వితత్నమువలని చెటుట్వంటి దానిగా నినున్ నాటితిని; నాకు జాతిహీనపు దార్కాష్వలిల్వలె నీ వెటుల్ 

భర్షట్సంతానమైతివి? 
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యిరిమ్యా 9:4 => మీలో పర్తివాడును తన పొరుగువాని విషయమై జాగర్తత్గా నుండవలెను; ఏ 

సహోదరునినైనను నమమ్కుడి, నిజముగా పర్తి సహోదరుడును తంతర్గొటట్యి తన సహోదరుని 

కొంపముంచును; పర్తి పొరుగువాడును కొండెములు చెపుప్టకై తిరుగులాడుచునాన్డు. 

యిరిమ్యా 20:3 => మరునాడు పషూరు యిరీమ్యాను బొండలోనుండి విడిపింపగా యిరీమ్యా 

అతనితో ఇటల్నెను యెహోవా నీకు పషూరను పేరు పెటట్డు గాని మాగోరిమ్సాస్బీబ  అని నీకు పేరు 

పెటుట్ను. 

దానియేలు 1:9 => దేవుడు నపుంసకుల యధిపతి దృషిట్కి దానియేలునకు కృపాకటాక్షమునొంద 

ననుగర్హించెను గనుక నపుంసకుల యధిపతి దానియేలుతో ఇటల్నెను 

హోషేయ 11:12 => ఎఫార్యిమువారు అబదధ్ములతో ననున్ ఆవరించియునాన్రు; ఇశార్యేలువారు 

మోసకిర్యలతో ననున్ ఆవరించియునాన్రు; యూదావారు నిరాటంకముగా దేవునిమీద తిరుగుబాటు 

చేయుదురు, నమమ్కమైన పరిశుదధ్ దేవునిమీద తిరుగబడుదురు. 

హోషేయ 12:12 => యాకోబు తపిప్ంచుకొని సిరియా దేశములోనికి పోయెను, భారయ్ కావలెనని 

ఇశార్యేలు కొలువు చేసెను, భారయ్ కావలెనని అతడు గొఱ ఱ్లు కాచెను. 

మలాకీ 1:2 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నేను మీయెడల పేర్మ చూపియునాన్ను, అయితే 

మీరు ఏ విషయమందు నీవు మాయెడల పేర్మ చూపితివందురు. ఏశావు యాకోబునకు అనన్ కాడా? 

అయితే నేను యాకోబును పేర్మించితిని; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

మతత్యి 15:31 => మూగవారు మాటలాడుటయును అంగహీనులు బాగుపడుటయును కుంటివారు 

నడుచుటయును గుర్డిడ్వారు చూచుటయును జనసమూహము చూచి ఆశచ్రయ్పడి ఇశార్యేలు దేవుని 

మహిమపరచిరి. 

యోహాను 1:18 => ఎవడును ఎపుప్డైనను దేవుని చూడలేదు; తండిర్ రొముమ్ననునన్ అదివ్తీయ 

కుమారుడే ఆయనను బయలుపరచెను. 

రోమీయులకు 9:4 => వీరు ఇశార్యేలీయులు; దతత్పుతర్తవ్మును మహిమయు నిబంధనలును 

ధరమ్శాసత్ర పర్ధానమును అరచ్నాచారాదులును వాగాద్నములును వీరివి. 
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యాకోబు 5:16 => మీ పాపములను ఒకనితోనొకడు ఒపుప్కొనుడి; మీరు సవ్సథ్త పొందునటుల్ 

ఒకనికొరకు ఒకడు పార్రథ్న చేయుడి. నీతిమంతుని విజాఞ్పన మనఃపూరవ్కమైనదై బహు బలము గలదై 

యుండును. 

వచనము 29 

అపుప్డు యాకోబు నీ పేరు దయచేసి తెలుపుమనెను. అందుకాయననీవు ఎందునిమితత్ము నా పేరు 

అడిగితివని చెపిప్ అకక్డ అతని నాశీరవ్దించెను. 

ఆదికాండము 32:27 => ఆయన నీ పేరేమని యడుగగా అతడు యాకోబు అని చెపెప్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:29 => రహసయ్ములు మన దేవుడైన యెహోవాకు చెందును. అయితే 

మనము ఈ ధరమ్శాసత్ర వాకయ్ములనిన్టిననుసరించి నడుచుకొనునటుల్ బయలుపరచబడినవి యెలల్పుప్డు 

మనవియు మన సంతతివారివియు నగునని చెపుప్దురు. 

నాయ్యాధిపతులు 13:16 => యెహోవా దూత నీవు ననున్ నిలిపినను నీ భోజనము నేను తినను; నీవు 

దహనబలి అరిప్ంచ నుదేద్శించినయెడల యెహోవాకు దాని నరిప్ంపవలెనని మానోహతో చెపెప్ను. 

అతడు యెహోవా దూత అని మానోహకు తెలియలేదు. 

నాయ్యాధిపతులు 13:17 => మానోహ నీ మాటలు నెరవేరిన తరువాత మేము నినున్ 

సనామ్నించునటుల్ నీ పేరేమని యెహోవా దూతను అడుగగా 

నాయ్యాధిపతులు 13:18 => యెహోవా దూత నీ వేల నాపేరు అడుగుచునాన్వు? అది చెపప్శకయ్ము 

కానిదనెను. 

యోబు 11:7 => దేవుని గూఢాంశములను నీవు తెలిసికొనగలవా? సరవ్శకుత్డగు దేవునిగూరిచ్ నీకు 

పరిపూరణ్ జాఞ్నము కలుగునా? 

సామెతలు 30:4 => ఆకాశమునకెకిక్ మరల దిగినవాడెవడు? తన పిడికిళల్తో గాలిని 

పటుట్కొనన్వాడెవడు? బటట్లో నీళుల్ మూటకటిట్నవాడెవడు? భూమియొకక్ దికుక్లనిన్టిని 

సాథ్పించినవాడెవడు? ఆయన పేరేమో ఆయన కుమారుని పేరేమో నీకు తెలిసియునన్దా?  
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యెషయా 9:6 => ఏలయనగా మనకు శిశువు పుటెట్ను మనకు కుమారుడు అనుగర్హింపబడెను 

ఆయన భుజముమీద రాజయ్భారముండును. ఆశచ్రయ్కరుడు ఆలోచనకరత్ బలవంతుడైన దేవుడు 

నితుయ్డగు తండిర్ సమాధానకరత్యగు అధిపతి అని అతనికి పేరు పెటట్బడును.  

లూకా 1:19 => దూత నేను దేవుని సముఖమందు నిలుచు గబిర్యేలును; నీతో మాటలాడుటకును 

ఈ సువరత్మానము నీకు తెలుపుటకును పంపబడితిని. 

ఆదికాండము 32:26 => ఆయన తెలల్వారుచునన్ది గనుక ననున్ పోనిమమ్నగా అతడు నీవు ననున్ 

ఆశీరవ్దించితేనే గాని నినున్ పోనియయ్ననెను. 

ఆదికాండము 27:28 => ఆకాశపుమంచును భూసారమును విసాత్రమైన ధానయ్మును 

దార్కాష్రసమును దేవుడు నీ కనుగర్హించు గాక  

ఆదికాండము 27:29 => జనములు నీకు దాసులగుదురు జనములు నీకు సాగిలపడుదురు నీ 

బంధుజనులకు నీవు ఏలికవై యుండుము నీ తలిల్ పుతుర్లు నీకు సాగిలపడుదురు నినున్ శపించువారు 

శపింపబడుదురు నినున్ దీవించువారు దీవింపబడుదురు గాక 

ఆదికాండము 28:3 => సరవ్శకిత్గల దేవుడు నినున్ ఆశీరవ్దించి నీవు అనేక జనములగునటుల్ నీకు 

సంతానాభివృదిధ్ కలుగజేసి నినున్ విసత్రింపజేసి నీవు పరవాసివైన దేశమును, అనగా దేవుడు 

అబార్హామునకిచిచ్న దేశమును నీవు సావ్సథ్య్ముగా చేసికొనునటుల్ 

ఆదికాండము 28:4 => ఆయన నీకు, అనగా నీకును నీతో కూడ నీ సంతానమునకును 

అబార్హామునకు అనుగర్హించిన ఆశీరావ్దమును దయచేయును గాక అని అతని దీవించి 

ఆదికాండము 28:13 => మరియు యెహోవా దానికి పైగా నిలిచి నేను నీ తండిర్యైన అబార్హాము 

దేవుడను ఇసాస్కు దేవుడైన యెహోవాను; నీవు పండుకొనియునన్ యీ భూమిని నీకును నీ 

సంతానమునకును ఇచెచ్దను.  

ఆదికాండము 28:14 => నీ సంతానము భూమిమీద లెకక్కు ఇసుక రేణువులవలెనగును; నీవు 

పడమటితటుట్ను తూరుప్తటుట్ను ఉతత్రపుతటుట్ను దకిష్ణపుతటుట్ను వాయ్పించెదవు, భూమియొకక్ 

వంశములనిన్యు నీ మూలముగాను నీ సంతానము మూలముగాను ఆశీరవ్దింపబడును. 
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హోషేయ 6:1 => మనము యెహోవాయొదద్కు మరలుదము రండి, ఆయన మనలను చీలిచ్వేసెను, 

ఆయనే మనలను సవ్సథ్పరచును; ఆయన మనలను కొటెట్ను, ఆయనే మనలను బాగుచేయును 

నిరగ్మకాండము 3:13 => మోషే చితత్గించుము; నేను ఇశార్యేలీయుల యొదద్కు వెళి ల్ వారిని చూచి 

మీ పితరుల దేవుడు మీయొదద్కు ననున్ పంపెనని వారితో చెపప్గా వారు ఆయన పేరేమి అని 

అడిగినయెడల వారితో నేనేమి చెపప్వలెనని దేవుని నడిగెను. 

సంఖాయ్కాండము 6:27 => అటుల్ వారు ఇశార్యేలీయులమీద నా నామ మును ఉచచ్రించుటవలన 

నేను వారిని ఆశీరవ్దించెదను.   

నాయ్యాధిపతులు 13:6 => ఆ సతరీ తన పెనిమిటియొదద్కు వచిచ్ దైవజనుడొకడు నాయొదద్కు వచెచ్ను; 

అతని రూపము దేవదూత రూపమును పోలినదై మికిక్లి భీకరముగా ఉండెను. అతడు ఎకక్డనుండి 

వచెచ్నో నేనడుగలేదు, అతడు తనపేరు నాతోచెపప్లేదు 

నాయ్యాధిపతులు 13:18 => యెహోవా దూత నీ వేల నాపేరు అడుగుచునాన్వు? అది చెపప్శకయ్ము 

కానిదనెను. 

సామెతలు 18:10 => యెహోవా నామము బలమైన దురగ్ము. నీతిమంతుడు అందులోనికి పరుగెతిత్ 

సురకిష్తముగా నుండును. 

హోషేయ 12:4 => అతడు దూతతో పోరాడి జయమొందెను, అతడు కనీన్రు విడిచి అతని 

బతిమాలెను బేతేలులో ఆయన అతనికి పర్తయ్క్షమాయెను, అకక్డ ఆయన మనతో మాటలాడెను; 

యోహాను 21:12 => చేపలు అంత విసాత్రముగా పడినను వల పిగలలేదు. యేసు రండి భోజనము 

చేయుడని వారితో అనెను. ఆయన పర్భువని వారికి తెలిసినందున నీవెవడవని శిషుయ్లలో ఎవడును 

ఆయనను అడుగ తెగింపలేదు. 

పర్కటన 19:12 => ఆయన నేతర్ములు అగిన్జావ్ల వంటివి, ఆయన శిరసుస్మీద అనేక 

కిరీటములుండెను. వార్యబడిన యొక నామము ఆయనకు కలదు, అది ఆయనకేగాని మరి ఎవనికిని 

తెలియదు; 

వచనము 30 
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యాకోబు నేను ముఖాముఖిగా దేవుని చూచితిని అయినను నా పార్ణము దకిక్నదని ఆ సథ్లమునకు 

పెనూయేలు అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 32:31 => అతడు పెనూయేలునుండి సాగిపోయినపుప్డు సూరోయ్దయమాయెను; 

అపుప్డతడు తొడకుంటుచు నడిచెను. 

ఆదికాండము 28:19 => మరియు అతడు ఆ సథ్లమునకు బేతేలను పేరు పెటెట్ను. అయితే మొదట ఆ 

ఊరి పేరు లూజు.  

నాయ్యాధిపతులు 8:8 => అకక్డనుండి అతడు పెనూయేలునకు పోయి ఆలాగుననే వారితోను 

చెపప్గా సుకోక్తువారు ఉతత్రమిచిచ్నటుల్ పెనూయేలువారును అతని కుతత్రమిచిచ్రి గనుక అతడు 

నాయ్యాధిపతులు 8:17 => మరియు నతడు పెనూయేలు గోపురమును పడగొటిట్ ఆ ఊరివారిని 

చంపెను. 

1 రాజులు 12:25 => తరువాత యరొబాము ఎఫార్యిము మనయ్మందు షెకెమను పటట్ణము కటిట్ంచి 

అచచ్ట కాపురముండి అచచ్టనుండి బయలుదేరి పెనూయేలును కటిట్ంచెను. 

ఆదికాండము 16:13 => అది చూచుచునన్ దేవుడవు నీవే అను పేరు తనతో మాటలాడిన 

యెహోవాకు పెటెట్ను ఏలయనగా ననున్ చూచిన వాని నేనికక్డ చూచితిని గదా అని అనుకొనెను.  

నిరగ్మకాండము 24:10 => ఇశార్యేలీయుల దేవుని చూచిరి. ఆయన పాదములకిర్ంద నిగనిగలాడు 

నీలమయమైన వసుత్వువంటిదియు ఆకాశమండలపు తేజమువంటిదియు ఉండెను. 

నిరగ్మకాండము 24:11 => ఆయన ఇశార్యేలీయులలోని పర్ధానులకు ఏ హానియు చేయలేదు; 

వారు దేవుని చూచి అనన్పానములు పుచుచ్కొనిరి. 

నిరగ్మకాండము 33:14 => అందుకు ఆయన నా సనిన్ధి నీకు తోడుగా వచుచ్ను, నేను నీకు విశార్ంతి 

కలుగజేసెదననగా 

నిరగ్మకాండము 33:19 => ఆయన నా మంచితనమంతయు నీ యెదుట కనుపరచెదను; యెహోవా 

అను నామమును నీ యెదుట పర్కటించెదను. నేను కరుణించువాని కరుణించెదను, ఎవనియందు 

కనికరపడెదనో వానియందు కనికరపడెదననెను. 
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నిరగ్మకాండము 33:20 => మరియు ఆయన నీవు నా ముఖమును చూడజాలవు; ఏ నరుడును ననున్ 

చూచి బర్దుకడనెను. 

నిరగ్మకాండము 33:21 => మరియు యెహోవా ఇదిగో నా సమీపమున ఒక సథ్లమునన్ది, నీవు ఆ 

బండమీద నిలువవలెను. 

నిరగ్మకాండము 33:22 => నా మహిమ నినున్ దాటి వెళుల్చుండగా ఆ బండసందులో నినున్ ఉంచి, 

నినున్ దాటి వెళుల్వరకు నాచేతితో నినున్ కపెప్దను; 

నిరగ్మకాండము 33:23 => నేను నా చెయియ్ తీసిన తరువాత నా వెనుక పారశ్వ్మును చూచెదవు కాని 

నా ముఖము నీకు కనబడదని మోషేతో చెపెప్ను. 

సంఖాయ్కాండము 12:8 => నేను గూఢభావములతో కాదు, దరశ్నమిచిచ్ ముఖాముఖిగా అతనితో 

మాటలాడుదును; అతడు యెహోవా సవ్రూపమును నిదానించి చూచును. కాబటిట్ నా సేవకుడైన 

మోషేకు విరోధముగా మాటలాడుటకు మీరేల భయపడలేదనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:24 => మన దేవుడైన యెహోవా తన ఘనతను మహాతమ్య్మును మాకు 

చూపించెను. అగిన్మధయ్నుండి ఆయన సవ్రమును వింటిమి. దేవుడు నరులతో మాటలాడినను వారు 

బర్దుకుదురని నేడు తెలిసికొంటిమి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 34:10 => ఐగుపుత్ దేశములో ఫరోకును అతని సేవకులకందరికిని 

నాయ్యాధిపతులు 6:22 => గిదోయ్ను ఆయన యెహోవా దూత అని తెలిసికొని అహహా నా 

యేలినవాడా, యెహోవా, ఇందుకే గదా నేను ముఖాముఖిగా యెహోవా దూతను చూచితిననెను.  

నాయ్యాధిపతులు 6:23 => అపుప్డు యెహోవా నీకు సమాధానము, భయపడకుము, నీవు చావవని 

అతనితో సెలవిచెచ్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 13:21 => ఆ తరువాత యెహోవా దూత మరల మానోహకును అతని భారయ్కును 

ఇక పర్తయ్క్షము కాలేదు. 

నాయ్యాధిపతులు 13:22 => ఆయన యెహోవా దూత అని మానోహ తెలిసికొని మనము దేవుని 

చూచితివిు గనుక మనము నిశచ్యముగా చనిపోదుమని తన భారయ్తో అనగా 
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యెషయా 6:5 => నేను అయోయ్, నేను అపవితర్మైన పెదవులు గలవాడను; అపవితర్మైన 

పెదవులుగల జనుల మధయ్ను నివసించువాడను; నేను నశించితిని; రాజును సైనయ్ములకధిపతియునగు 

యెహోవాను నేను కనున్లార చూచితిననుకొంటిని. 

యోహాను 1:18 => ఎవడును ఎపుప్డైనను దేవుని చూడలేదు; తండిర్ రొముమ్ననునన్ అదివ్తీయ 

కుమారుడే ఆయనను బయలుపరచెను. 

2 కొరిందీయులకు 3:18 => మన మందరమును ముసుకులేని ముఖముతో పర్భువు యొకక్ 

మహిమను అదద్మువలె పర్తిఫలింపజేయుచు, మహిమనుండి అధిక మహిమను పొందుచు, పర్భువగు 

ఆతమ్చేత ఆ పోలికగానే మారచ్బడుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 4:6 => గనుక మేము మముమ్నుగూరిచ్ పర్కటించుకొనుటలేదు గాని, 

కీర్సుత్యేసునుగూరిచ్ ఆయన పర్భువనియు, మముమ్నుగూరిచ్, యేసు నిమితత్ము మేము మీ 

పరిచారకులమనియు పర్కటించుచునాన్ము. 

గలతీయులకు 1:6 => కీర్సుత్ కృపనుబటిట్ మిముమ్ను పిలిచినవానిని విడిచి, భినన్మైన సువారత్ తటుట్కు 

మీరింత తవ్రగా తిరిగిపోవుట చూడగా నాకాశచ్రయ్మగుచునన్ది. 

ఎఫెసీయులకు 1:17 => మరియు మీ మనోనేతర్ములు వెలిగింపబడినందున, ఆయన మిముమ్ను 

పిలిచిన పిలుపువలల్నైన నిరీక్షణ యెటిట్దో , పరిశుదుధ్లలో ఆయన సావ్సథ్య్ముయొకక్ 

మహిమైశవ్రయ్మెటిట్దో, 

కొ లొ సస్ యు ల కు 1 : 1 5 = > ఆ య న అ దృ శయ్ దే వు ని సవ్ రూ పి యై స రవ్ సృ షిట్ కి 

ఆదిసంభూతుడైయునాన్డు. 

2 తిమోతి 1:10 => కీర్సుత్యేసను మన రక్షకుని పర్తయ్క్షతవలన బయలుపరచబడినదియు నైన తన 

కృపను బటిట్యు, మనలను రకిష్ంచి పరిశుదధ్మైన పిలుపుతో ఆయన మనలను పిలిచెను. ఆ 

కీర్సుత్యేసు, మరణమును నిరరథ్కము చేసి జీవమును అక్షయతను సువారత్వలన వెలుగులోనికి తెచెచ్ను. 

హెబీర్యులకు 11:27 => విశావ్సమునుబటిట్ అతడు అదృశుయ్డైనవానిని చూచుచునన్టుట్ 

సిథ్రబుదిధ్గలవాడై, రాజాగర్హమునకు భయపడక ఐగుపుత్ను విడిచిపోయెను. 
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ఆదికాండము 12:7 => యెహోవా అబార్మునకు పర్తయ్క్షమయి నీ సంతానమునకు ఈ 

దేశమిచెచ్దనని చెపప్గా అతడు తనకు పర్తయ్క్షమైన యెహోవాకు ఒక బలిపీఠమును కటెట్ను. 

ఆదికాండము 22:14 => అబార్హాము ఆ చోటికి యెహోవా యీరే అను పేరు పెటెట్ను. అందుచేత 

యెహోవా పరవ్తము మీద చూచుకొనును అని నేటివరకు చెపప్బడును. 

ఆదికాండము 32:24 => యాకోబు ఒకక్డు మిగిలిపోయెను; ఒక నరుడు తెలల్వారు వరకు అతనితో 

పెనుగులాడెను. 

ఆదికాండము 33:10 => అపుప్డు యాకోబు అటుల్ కాదు; నీ కటాక్షము నామీద నునన్యెడల 

చితత్గించి నాచేత ఈ కానుక పుచుచ్కొనుము, దేవుని ముఖము చూచినటుల్ నీ ముఖము చూచితిని; నీ 

కటాక్షము నామీద వచిచ్నది గదా 

నిరగ్మకాండము 20:19 => నీవు మాతో మాటలాడుము మేము విందుము; దేవుడు మాతో 

మాటలాడినయెడల మేము చనిపోవుదుము 

నిరగ్మకాండము 33:11 => మనుషుయ్డు తన సేన్హితునితో మాటలాడునటుల్ యెహోవా మోషేతో 

ముఖాముఖిగా మాటలాడుచుండెను. తరువాత అతడు పాళెములోనికి తిరిగి వచుచ్చుండెను. అతని 

పరిచారకుడును నూను కుమారుడునైన యెహోషువ అను యౌవనసుథ్డు గుడారములోనుండి 

వెలుపలికి రాలేదు. 

నిరగ్మకాండము 33:20 => మరియు ఆయన నీవు నా ముఖమును చూడజాలవు; ఏ నరుడును ననున్ 

చూచి బర్దుకడనెను. 

సంఖాయ్కాండము 14:14 => యెహోవా అను నీవు ఈ పర్జలమధయ్ నునాన్వనియు, యెహోవా అను 

నీవు ముఖాముఖిగా కనబడినవాడవనియు, నీ మేఘము వారిమీద నిలుచుచునన్దనియు, నీవు పగలు 

మేఘసత్ంభములోను రాతిర్ అగిన్సత్ంభములోను వారి ముందర నడుచుచునాన్వనియు వారు 

వినియునాన్రు గదా. 

యెహెజేక్లు 10:1 => నేను చూచుచుండగా కెరూబులకు పైగానునన్ ఆకాశమండలము 

వంటిదానిలో నీలకాంతమయమైన సింహాసనమువంటిదొకటి అగుపడెను. 
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హోషేయ 12:5 => యెహోవా అని, సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా అని, ఆయనకు 

జాఞ్పకారథ్నామము. 

మతత్యి 5:8 => హృదయశుదిధ్ గలవారు ధనుయ్లు; వారు దేవుని చూచెదరు. 

యోహాను 21:12 => చేపలు అంత విసాత్రముగా పడినను వల పిగలలేదు. యేసు రండి భోజనము 

చేయుడని వారితో అనెను. ఆయన పర్భువని వారికి తెలిసినందున నీవెవడవని శిషుయ్లలో ఎవడును 

ఆయనను అడుగ తెగింపలేదు. 

హెబీర్యులకు 12:14 => అందరితో సమాధానమును పరిశుదధ్తయు కలిగి యుండుటకు 

పర్యతిన్ంచుడి. పరిశుదధ్త లేకుండ ఎవడును పర్భువును చూడడు. 

1 యోహాను 4:12 => ఏ మానవుడును దేవుని ఎపుప్డును చూచియుండలేదు; మన మొకనినొకడు 

పేర్మించినయెడల దేవుడు మనయందు నిలిచియుండును ; ఆయన పేర్మ మనయందు 

సంపూరణ్మగును. 

వచనము 31 

అతడు పెనూయేలునుండి సాగిపోయినపుప్డు సూరోయ్దయమాయెను; అపుప్డతడు తొడకుంటుచు 

నడిచెను. 

ఆదికాండము 19:15 => తెలల్వారినపుప్డు ఆ దూతలు లోతును తవ్రపెటిట్ లెముమ్; ఈ ఊరి 

దోషశిక్షలో నశించిపోకుండ నీ భారయ్ను ఇకక్డనునన్ నీ యిదద్రు కుమారెత్లను తీసికొని రమమ్ని చెపిప్రి. 

ఆదికాండము 19:23 => లోతు సోయరుకు వచిచ్నపుప్డు ఆ దేశమున సూరుయ్డు ఉదయించెను. 

మలాకీ 4:2 => అయితే నా నామమందు భయభకుత్లు గలవారగు మీకు నీతిసూరుయ్డు 

ఉదయించును; అతని రెకక్లు ఆరోగయ్ము కలుగజేయును గనుక మీరు బయలుదేరి కొర్వివ్న దూడలు 

గంతులు వేయునటుల్ గంతులు వేయుదురు. 

ఆదికాండము 32:25 => తాను అతని గెలువకుండుట చూచి తొడగూటిమీద అతనిని కొటెట్ను. 

అపుప్డతడు ఆయనతో పెనుగులాడుటవలన యాకోబు తొడగూడు వసిలెను. 

కీరత్నలు 38:17 => నేను పడబోవునటుల్నాన్ను నా మనోదుఃఖము ననెన్నన్డును విడువదు. 
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2 కొరిందీయులకు 12:7 => నాకు కలిగిన పర్తయ్క్షతలు బహు విశేషముగా ఉనన్ందున నేను 

అతయ్ధికముగా హెచిచ్పోకుండు నిమితత్ము నాకు శరీరములో ఒక ములుల్, నేను అతయ్ధికముగా 

హెచిచ్పోకుండు నిమితత్ము, ననున్ నలగగొటుట్టకు సాతానుయొకక్ దూతగా ఉంచబడెను. 

2 కొరిందీయులకు 12:9 => అందుకు నా కృప నీకు చాలును, బలహీనతయందు నాశకిత్ 

పరిపూరణ్మగుచునన్దని ఆయన నాతో చెపెప్ను. కాగా కీర్సుత్ శకిత్ నామీద నిలిచియుండు నిమితత్ము, 

విశేషముగా నా బలహీనతలయందే బహు సంతోషముగా అతిశయపడుదును 

ఆదికాండము 32:30 => యాకోబు నేను ముఖాముఖిగా దేవుని చూచితిని అయినను నా పార్ణము 

దకిక్నదని ఆ సథ్లమునకు పెనూయేలు అను పేరు పెటెట్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 8:8 => అకక్డనుండి అతడు పెనూయేలునకు పోయి ఆలాగుననే వారితోను 

చెపప్గా సుకోక్తువారు ఉతత్రమిచిచ్నటుల్ పెనూయేలువారును అతని కుతత్రమిచిచ్రి గనుక అతడు 

నాయ్యాధిపతులు 15:18 => అపుప్డతడు మికిక్లి దపిప్గొనినందున యెహోవాకు మొఱ ఱ్పెటిట్ నీవు నీ 

సేవకుని చేతివలన ఈ గొపప్ రక్షణను దయచేసిన తరువాత నేనిపుప్డు దపిప్చేతను చచిచ్, సునన్తి 

పొందనివారి చేతిలోనికి పడవలెనా? అని వేడుకొనగా 

1 రాజులు 12:25 => తరువాత యరొబాము ఎఫార్యిము మనయ్మందు షెకెమను పటట్ణము కటిట్ంచి 

అచచ్ట కాపురముండి అచచ్టనుండి బయలుదేరి పెనూయేలును కటిట్ంచెను. 

దానియేలు 10:8 => నేను ఒంటరినై యా గొపప్ దరశ్నమును చూచితిని; చూచినందున నాలో 

బలమేమియు లేకపోయెను, నా సొగసు వికారమాయెను, బలము నా యందు నిలువలేదు. 

వచనము 32 

అందుచేత ఆయన యాకోబు తొడగూటిమీది తుంటినరము కొటిట్నందున నేటివరకు ఇశార్యేలీయులు 

తొడగూటిమీద నునన్ తుంటినరము తినరు. 

1 సమూయేలు 5:5 => కాబటిట్ దాగోను యాజకులేమి దాగోను గుడికి వచుచ్ వారేమి నేటివరకు 

ఎవరును అషోడ్దులో దాగోనుయొకక్ గుడిగడపను తొర్కుక్టలేదు. 
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ఆదికాండము 32:25 => తాను అతని గెలువకుండుట చూచి తొడగూటిమీద అతనిని కొటెట్ను. 

అపుప్డతడు ఆయనతో పెనుగులాడుటవలన యాకోబు తొడగూడు వసిలెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 13:11 => యెహోవా ఉజా జ్ను వినాశము చేయుట చూచి దావీదు 

వాయ్కులపడెను; అందుచేత ఆ సథ్లమునకు నేటివరకు పెరెజ 1 ఉజా జ్ అని పేరు. 
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ఆదికాండము 
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www.BibleNestam.com 
www.TeluguBibleStudy.com 

Page  of 2311 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

వచనము 1 

యాకోబు కనున్లెతిత్ చూచినపుప్డు ఏశావును, అతనితో నాలుగువందల మంది మనుషుయ్లును 

వచుచ్చుండిరి. 

ఆదికాండము 27:41 => తన తండిర్ యాకోబుకిచిచ్న దీవెన నిమితత్ము ఏశావు అతనిమీద 

పగపటెట్ను. మరియు ఏశావు నా తండిర్నిగూరిచ్న దుఃఖదినములు సమీపముగా నునన్వి; అపుప్డు నా 

తముమ్డైన యాకోబును చంపెదననుకొనెను. 

ఆదికాండము 27:42 => రిబాక్ తన పెదద్కుమారుడైన ఏశావు మాటలనుగూరిచ్ వినినపుప్డు ఆమె 

తన చినన్ కుమారుడైన యాకోబును పిలువనంపి అతనితో ఇటల్నెను ఇదిగో నీ అనన్యైన ఏశావు నినున్ 

చంపెదనని చెపిప్ నినున్గూరిచ్ తనున్తాను ఓదారుచ్కొనుచునాన్డు. 

ఆదికాండము 32:6 => ఆ దూతలు యాకోబు నొదద్కు తిరిగివచిచ్ మేము నీ సహోదరుడైన ఏశావు 

నొదద్కు వెళి ల్తివిు; అతడు నాలుగువందల మందితో నినున్ ఎదురొక్న వచుచ్చునాన్డని చెపప్గా 

ఆదికాండము 32:7 => యాకోబు మికిక్లి భయపడి తొందరపడి 

ఆదికాండము 32:16 => తన దాసులచేతి కపప్గించి మీరు మంద మందకు నడుమ ఎడముంచి 

నాకంటె ముందుగా సాగిపొండని తన దాసులతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 32:8 => ఏశావు ఒక గుంపు మీదికి వచిచ్ దాని హతము చేసినయెడల మిగిలిన 

గుంపు తపిప్ంచుకొనిపోవుననుకొని, తనతోనునన్ జనులను మందలను పశువులను ఒంటెలను రెండు 

గుంపులుగా విభాగించెను 

ఆదికాండము 38:1 => ఆ కాలమందు యూదా తన సహోదరులను విడిచి హీరా అను ఒక 

అదులాల్మీయునియొదద్ ఉండుటకు వెళె ల్ను. 

ఆదికాండము 42:4 => అయినను ఇతనికి హాని సంభవించునేమో అని యాకోబు యోసేపు 

తముమ్డగు బెనాయ్మీనును అతని అనన్లతో పంపినవాడు కాడు. 
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యెహోషువ 5:13 => యెహోషువ యెరికో పార్ంతమున నునన్పుప్డు అతడు కనున్లెతిత్ చూడగా, 

దూసిన కతిత్చేత పటుట్కొనియునన్ ఒకడు అతని యెదుట నిలిచియుండెను; యెహోషువ అతని యొదద్కు 

వెళి ల్ నీవు మా పక్షముగా నునన్వాడవా, మా విరోధుల పక్షముగా నునన్వాడవా? అని అడుగగా 

వచనము 2 

అపుప్డతడు తన పిలల్లను లేయా రాహేలులకును ఇదద్రు దాసీలకును పంచి అపప్గించెను. అతడు 

ముందర దాసీలను, వారి పిలల్లను వారి వెనుక లేయాను ఆమె పిలల్లను ఆ వెనుక రాహేలును, 

యోసేపును ఉంచి 

ఆదికాండము 29:30 => యాకోబు రాహేలును కూడెను, మరియు అతడు లేయాకంటె రాహేలును 

బహుగా పేర్మించి అతనికి మరియేడేండుల్ కొలువు చేసెను. 

ఆదికాండము 30:22 => దేవుడు రాహేలును జాఞ్పకము చేసికొని ఆమె మనవి విని ఆమె గరభ్ము 

తెరిచెను. 

ఆదికాండము 30:23 => అపుప్డామె గరభ్వతియై కుమారుని కనిదేవుడు నా నింద 

తొలగించెననుకొనెను. 

ఆదికాండము 30:24 => మరియు ఆమె--యెహోవా మరియొక కుమారుని నాకు దయచేయును గాక 

అనుకొని అతనికి యోసేపు అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 37:3 => మరియు యోసేపు ఇశార్యేలు వృదాధ్పయ్మందు పుటిట్న కుమారుడు గనుక 

తన కుమారులందరికంటె ఎకుక్వగా అతని పేర్మించి అతనికొరకు విచితర్మైన నిలువుటంగీ 

కుటిట్ంచెను. 

మలాకీ 3:17 => నేను నియమింపబోవు దినము రాగా వారు నావారై నా సవ్కీయ సంపాదయ్మై 

యుందురు; తండిర్ తనున్ సేవించు కుమారుని కనికరించునటుట్ నేను వారిని కనికరింతునని 

సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

ఆదికాండము 29:16 => లాబాను కిదద్రు కుమారెత్లుండిరి. వారిలో పెదద్దాని పేరు లేయా; చినన్దాని 

పేరు రాహేలు. 
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ఆదికాండము 30:4 => తన దాసియైన బిలాహ్ను అతనికి భారయ్గా ఇచెచ్ను. యాకోబు ఆమెతో పోగా 

ఆదికాండము 35:23 => యాకోబు కుమారులు పండెర్ండుగురు, యాకోబు జేయ్షఠ్కుమారుడగు 

రూబేను, షిమోయ్ను, లేవి, యూదా, ఇశాశ్ఖారు, జెబూలూను; వీరు లేయా కుమారులు. 

ఆదికాండము 42:4 => అయినను ఇతనికి హాని సంభవించునేమో అని యాకోబు యోసేపు 

తముమ్డగు బెనాయ్మీనును అతని అనన్లతో పంపినవాడు కాడు. 

1 రాజులు 11:7 => సొలొమోను కెమోషు అను మోయాబీయుల హేయమైన దేవతకును మొలెకు 

అను అమోమ్నీయుల హేయమైన దేవతకును యెరూషలేము ఎదుటనునన్ కొండమీద బలిపీఠములను 

కటిట్ంచెను. 

వచనము 3 

తాను వారిముందర వెళుల్చు తన సహోదరుని సమీపించువరకు ఏడుమారుల్ నేలను సాగిలపడెను. 

యోహాను 10:4 => మరియు అతడు తన సొంత గొఱ ఱ్లననిన్టిని వెలుపలికి నడిపించునపుడెలల్ 

వాటికి ముందుగా నడుచును; గొఱ ఱ్లు అతని సవ్రమెరుగును గనుక అవి అతనిని వెంబడించును. 

యోహాను 10:11 => నేను గొఱ ఱ్లకు మంచి కాపరిని; మంచి కాపరి గొఱ ఱ్లకొరకు తన పార్ణము 

పెటుట్ను. 

యోహాను 10:12 => జీతగాడు గొఱ ఱ్ల కాపరి కాడు గనుక గొఱ ఱ్లు తనవి కానందున తోడేలు 

వచుచ్ట చూచి గొఱ ఱ్లను విడిచిపెటిట్ పారిపోవును, తోడేలు ఆ గొఱ ఱ్లను పటిట్ చెదరగొటుట్ను. 

యోహాను 10:15 => తండిర్ ననున్ ఏలాగున ఎరుగునో నేను తండిర్ని ఏలాగు ఎరుగుదునో ఆలాగే 

నేను నా గొఱ ఱ్లను ఎరుగుదును, నా గొఱ ఱ్లు ననున్ ఎరుగును. మరియు గొఱ ఱ్ల కొరకు నా పార్ణము 

పెటుట్చునాన్ను. 

ఆదికాండము 18:2 => అతడు కనున్లెతిత్ చూచినపుప్డు ముగుగ్రు మనుషుయ్లు అతని యెదుట 

నిలువబడి యుండిరి. అతడు వారిని చూచి గుడారపు వాకిటనుండి వారిని ఎదురొక్నుటకు పరుగెతిత్, 

నేలమటుట్కు వంగి 

Page  of 2314 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

ఆదికాండము 42:6 => అపుప్డు యోసేపు ఆ దేశమంతటిమీద అధికారియై యుండెను. అతడే ఆ 

దేశ పర్జలందరికిని ధానయ్మమమ్కము చేయువాడు గనుక యోసేపు సహోదరులు వచిచ్ ముఖములు 

నేలను మోపి అతనికి వందనము చేసిరి  

ఆదికాండము 43:26 => యోసేపు ఇంటికి వచిచ్నపుప్డు వారు తమచేతులలోనునన్ కానుకను 

ఇంటిలోనికి తెచిచ్ అతనికిచిచ్, అతనికి నేలను సాగిలపడిరి. 

సామెతలు 6:3 => నా కుమారుడా, నీ చెలికానిచేత చికుక్బడితివి. నీవు తవ్రపడి వెళి ల్ విడిచిపెటుట్మని 

నీ చెలికానిని బలవంతము చేయుము. 

పర్సంగి 10:4 => ఏలువాడు నీమీద కోపపడినయెడల నీ ఉదోయ్గమునుండి నీవు తొలగిపోకుము; 

ఓరుప్ గొపప్ దోర్హకారయ్ములు జరుగకుండ చేయును. 

లూకా 14:11 => తనున్తాను హెచిచ్ంచుకొను పర్తివాడును తగిగ్ంపబడును; తనున్తాను 

తగిగ్ంచుకొనువాడు హెచిచ్ంపబడునని చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 2:5 => తృపిత్గా భుజించినవారు అనన్ము కావలెనని కూలికిపోవుదురు ఆకలి 

గొనినవారు ఆకలితీర తిందురు గొడార్లు ఏడుగురు పిలల్లను కనును అనేకమైన పిలల్లను కనినది 

కృశించిపోవును. 

ఆదికాండము 25:23 => రెండు జనములు నీ గరభ్ములో కలవు. రెండు జనపదములు నీ 

కడుపులోనుండి పర్తేయ్కముగా వచుచ్ను. ఒక జనపదము కంటె ఒక జనపదము బలిషట్మై యుండును. 

పెదద్వాడు చినన్వానికి దాసుడగును అనెను.  

ఆదికాండము 32:17 => మరియు వారిలో మొదటివానితో నా సహోదరుడైన ఏశావు నినున్ 

ఎదురొక్ని నీవెవరివాడవు? ఎకక్డికి వెళుల్చునాన్వు? నీ ముందరనునన్వి యెవరివని నినున్ 

అడిగినయెడల 

ఆదికాండము 48:12 => యోసేపు అతని మోకాళల్ మధయ్నుండి వారిని తీసికొని అతనికి సాషాట్ంగ 

నమసాక్రము చేసెను. 

నిరగ్మకాండము 18:7 => మోషే తన మామను ఎదురొక్న పోయి వందనము చేసి అతని ముదుద్ 

పెటుట్కొనెను. వారు ఒకరి కేష్మము ఒకరు తెలిసికొని గుడారములోనికి వచిచ్రి. 
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2 సమూయేలు 9:6 => సౌలు కుమారుడైన యోనాతానునకు పుటిట్న మెఫీబోషెతు దావీదునొదద్కు 

వచిచ్ సాగిలపడి నమసాక్రము చేయగా దావీదు మెఫీబోషెతూ అని అతని పిలిచినపుప్డు అతడు 

చితత్ము, నీ దాసుడనైన నేనునాన్ననెను. 

మతత్యి 5:25 => నీ పర్తివాదితో నీవును తోర్వలో ఉండగానే తవ్రగా వానితో సమాధానపడుము; 

లేనియెడల ఒకవేళ నీ పర్తివాది నినున్ నాయ్యాధిపతికి అపప్గించును, నాయ్యాధిపతి నినున్ 

బంటౌర్తుకు అపప్గించును, అంతట నీవు చెరసాలలో వేయబడుదువు. 

వచనము 4 

అపుప్డు ఏశావు అతనిని ఎదురొక్న పరుగెతిత్ అతనిని కౌగలించుకొని అతని మెడమీద పడి 

ముదుద్పెటుట్కొనెను; వారిదద్రు కనీన్రు విడిచిరి. 

ఆదికాండము 32:28 => అపుప్డు ఆయన నీవు దేవునితోను మనుషుయ్లతోను పోరాడి గెలిచితివి 

గనుక ఇకమీదట నీ పేరు ఇశార్యేలే గాని యాకోబు అనబడదని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 43:30 => అపుప్డు తన తముమ్నిమీద యోసేపునకు పేర్మ పొరుల్కొని వచెచ్ను గనుక 

అతడు తవ్రపడి యేడుచ్టకు చోటు వెదకి లోపలి గదిలోనికి వెళి ల్ అకక్డ ఏడెచ్ను. 

ఆదికాండము 43:34 => మరియు అతడు తన యెదుటనుండి వారికి వంతులెతిత్ పంపెను. 

బెనాయ్మీను వంతు వారందరి వంతులకంటె అయిదంతలు గొపప్ది. వారు విందు ఆరగించి అతనితో 

కలిసి సంతుషిట్గా తార్గిరి. 

ఆదికాండము 45:2 => అతడు ఎలుగెతిత్ యేడవ్గా ఐగుపీత్యులును ఫరో యింటివారును వినిరి. 

ఆదికాండము 45:15 => అతడు తన సహోదరులందరిని ముదుద్ పెటుట్కొని వారిమీద పడి యేడిచ్న 

తరువాత అతని సహోదరులు అతనితో మాటలాడిరి. 

యోబు 2:12 => వారు వచిచ్ దూరముగా నిలువబడి కనున్లెతిత్ చూచినపుప్డు, అతని పోలచ్లేక తమ 

వసత్రములను చింపుకొని ఆకాశము తటుట్ తలలమీద ధూళి చలుల్కొని యెలుగెతిత్ యేడిచ్రి. 

నెహెమాయ్ 1:11 => యెహోవా చెవి యొగిగ్ నీ దాసుడనైన నా మొఱ ఱ్ను, నీ నామమును భయభకుత్లతో 

ఘనపరచుటయందు ఆనందించు నీ దాసుల మొఱ ఱ్ను ఆలకించి, ఈ దినమందు నీ దాసుని ఆలోచన 
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సఫలపరచి , ఈ మనుషుయ్డు నాయందు దయచూపునటుల్ అనుగర్హించుమని నినున్ 

బతిమాలుకొనుచునాన్ను, అని పార్రిథ్ంచితిని. నేను రాజునకు గినెన్ అందించువాడనై యుంటిని. 

కీరత్నలు 34:4 => నేను యెహోవాయొదద్ విచారణచేయగా ఆయన నాకుతత్రమిచెచ్ను నాకు కలిగిన 

భయములనిన్టిలోనుండి ఆయన ననున్ తపిప్ంచెను.  

సామెతలు 16:7 => ఒకని పర్వరత్న యెహోవాకు పీర్తికరమగునపుప్డు ఆయన వాని శతుర్వులను 

సహా వానికి మితుర్లుగా చేయును. 

సామెతలు 21:1 => యెహోవా చేతిలో రాజు హృదయము నీటి కాలువలవలె నునన్ది. ఆయన తన 

చితత్వృతిత్ చొపుప్న దాని తిర్పుప్ను. 

ఆదికాండము 45:14 => తన తముమ్ డైన బెనాయ్మీను మెడమీద పడి యేడెచ్ను; బెనాయ్మీను అతని 

మెడమీదపడి యేడెచ్ను. 

ఆదికాండము 45:15 => అతడు తన సహోదరులందరిని ముదుద్ పెటుట్కొని వారిమీద పడి యేడిచ్న 

తరువాత అతని సహోదరులు అతనితో మాటలాడిరి. 

ఆదికాండము 46:29 => యోసేపు తన రథమును సిదధ్ము చేయించి తన తండిర్యైన ఇశార్యేలును 

ఎదురొక్నుటకు గోషెనుకు వెళి ల్ అతనికి కనబడెను. అపుప్డతడు అతని మెడమీద పడి అతని మెడ 

పటుట్కొని యెంతో ఏడెచ్ను. 

లూకా 15:20 => వాడింక దూరముగా ఉనన్పుప్డు తండిర్ వానిని చూచి కనికరపడి, పరుగెతిత్ వాని 

మెడమీదపడి ముదుద్పెటుట్కొనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:37 => అపుప్డు వారందరు చాల ఏడిచ్రి. మీరు ఇకమీదట నా ముఖము 

చూడరని అతడు చెపిప్న మాటకు విశేషముగా దుఃఖించుచు 

ఆదికాండము 29:11 => మరియు యాకోబు తాను ఆమె తండిర్ బంధువుడనియు,  

ఆదికాండము 31:55 => తెలల్వారినపుప్డు లాబాను లేచి తన కుమారులను తన కుమారెత్లను 

ముదుద్పెటుట్కొని వారిని దీవించి బయలుదేరి తన ఊరికి వెళి ల్ పోయెను. 

నిరగ్మకాండము 18:7 => మోషే తన మామను ఎదురొక్న పోయి వందనము చేసి అతని ముదుద్ 

పెటుట్కొనెను. వారు ఒకరి కేష్మము ఒకరు తెలిసికొని గుడారములోనికి వచిచ్రి. 
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1 సమూయేలు 24:16 => దావీదు ఈ మాటలు సౌలుతో మాటలాడి చాలింపగా సౌలు దావీదా 

నాయనా, ఈ పలుకు నీదేనా అని బిగగ్రగా ఏడిచ్ 

2 సమూయేలు 14:33 => అంతట యోవాబు రాజునొదద్కు వచిచ్ ఆ సమాచారము తెలుపగా, రాజు 

అబా ష్లోమును పిలువనంపించెను. అతడు రాజునొదద్కు వచిచ్ రాజసనిన్ధిని సాషాట్ంగ నమసాక్రము 

చేయగా రాజు అబా ష్లోమును ముదుద్పెటుట్కొనెను. 

లూకా 7:45 => నీవు ననున్ ముదుద్పెటుట్కొనలేదు గాని, నేను లోపలికి వచిచ్నపప్టి నుండి యీమె నా 

పాదములు ముదుద్పెటుట్కొనుట మానలేదు. 

వచనము 5 

ఏశావు కనున్లెతిత్ ఆ సతరీలను పిలల్లను చూచి వీరు నీకేమి కావలెనని అడిగినందుకు అతడు వీరు దేవుడు 

నీ సేవకునికి దయచేసిన పిలల్లే అని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 30:2 => యాకోబు కోపము రాహేలుమీద రగులుకొనగా అతడు నేను నీకు 

గరభ్ఫలమును ఇయయ్కపోయిన దేవునికి పర్తిగా నునాన్నా అనెను. 

ఆదికాండము 48:9 => యోసేపు వీరు నా కుమారులు, వీరిని ఈ దేశమందు దేవుడు నా 

కనుగర్హించెనని తన తండిర్తో చెపెప్ను. అందుకతడు నేను వారిని దీవించుటకు నా దగగ్రకు వారిని 

తీసికొని రమమ్నెను. 

రూతు 4:13 => కాబటిట్ బోయజు రూతును పెండిల్ చేసికొని ఆమెయొదద్కు పోయినపుప్డు యెహోవా 

ఆమె గరభ్వతి యగునటుల్ అనుగర్హించెను గనుక ఆమె కుమారుని కనెను. 

1 సమూయేలు 1:27 => ఈ బిడ డ్ను దయచేయుమని యెహోవాతో నేను చేసిన మనవిని ఆయన 

నాకనుగర్హించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:5 => యెహోవా నాకు అనేకమంది కుమారులను దయచేసియునాన్డు, 

అయితే ఇశార్యేలీయులపైని యెహోవా రాజయ్సింహాసనముమీద కూరుచ్ండుటకు ఆయన నా 

కుమారులందరిలో సొలొమోనును కోరుకొని ఆయన నాతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 
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కీరత్నలు 127:3 => కుమారులు యెహోవా అనుగర్హించు సావ్సథ్య్ము గరభ్ఫలము ఆయన యిచుచ్ 

బహుమానమే 

యెషయా 8:18 => ఇదిగో, నేనును, యెహోవా నా కిచిచ్న పిలల్లును, సీయోను కొండమీద 

నివసించు సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవావలని సూచనలుగాను, మహతాక్రయ్ములుగాను 

ఇశార్యేలీయుల మధయ్ ఉనాన్ము. 

హెబీర్యులకు 2:13 => మరియు నేనాయనను నముమ్కొనియుందును అనియు ఇదిగో నేనును 

దేవుడు నాకిచిచ్న పిలల్లును అనియు చెపుప్చునాన్డు. 

ఆదికాండము 1:28 => దేవుడు వారిని ఆశీరవ్దించెను; ఎటల్నగా మీరు ఫలించి అభివృదిధ్పొంది 

విసత్రించి భూమిని నిండించి దానిని లోపరచుకొనుడి; సముదర్పు చేపలను ఆకాశ పకుష్లను 

భూమిమీద పార్కు పర్తి జీవిని ఏలుడని దేవుడు వారితో చెపెప్ను. 

యెహోషువ 5:13 => యెహోషువ యెరికో పార్ంతమున నునన్పుప్డు అతడు కనున్లెతిత్ చూడగా, 

దూసిన కతిత్చేత పటుట్కొనియునన్ ఒకడు అతని యెదుట నిలిచియుండెను; యెహోషువ అతని యొదద్కు 

వెళి ల్ నీవు మా పక్షముగా నునన్వాడవా, మా విరోధుల పక్షముగా నునన్వాడవా? అని అడుగగా 

1 రాజులు 5:7 => నీ యేరాప్టు చొపుప్న నేను నీ సేవకుల జీతము నీకిచెచ్దను అనెను. హీరాము 

సొలొమోను చెపిప్న మాటలు విని బహుగా సంతోషపడి ఈ గొపప్ జనమును ఏలుటకు జాఞ్నముగల 

కుమారుని దావీదునకు దయచేసిన యెహోవాకు ఈ దినమున సోత్తర్ము కలుగునుగాక అని చెపిప్ 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:5 => వీరందరును దేవుని వాకుక్విషయములో రాజునకు దీరఘ్దరిశ్యగు 

హేమానుయొకక్ కుమారులు. హేమాను సంతతిని గొపప్చేయుటకై దేవుడు హేమానునకు 

పదునలుగురు కుమారులను ముగుగ్రు కుమారెత్లను అనుగర్హించియుండెను. 

పర్సంగి 6:3 => ఒకడు నూరుమంది పిలల్లను కని దీరాఘ్యుషమ్ంతుడై చిరకాలము జీవించినను, 

అతడు సుఖానుభవము నెరుగకయు తగిన రీతిని సమాధి చేయబడకయు నుండినయెడల వాని 

గతికంటె పడిపోయిన పిండము యొకక్ గతి మేలని నేననుకొనుచునాన్ను 

వచనము 6 
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అపుప్డు ఆ దాసీలును వారి పిలల్లును దగగ్రకు వచిచ్ సాగిలపడిరి. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 7 

లేయాయు ఆమె పిలల్లును దగగ్రకు వచిచ్ సాగిలపడిరి. ఆ తరువాత యోసేపును రాహేలును దగగ్రకు 

వచిచ్ సాగిలపడిరి. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 8 

ఏశావు నాకు ఎదురుగా వచిచ్న ఆ గుంపంతయు ఎందుకని అడుగగా అతడు నా పర్భువు కటాక్షము 

నామీద వచుచ్టకే అని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 32:13 => అతడు అకక్డ ఆ రాతిర్ గడిపి తాను సంపాదించిన దానిలో తన అనన్యైన 

ఏశావు కొరకు ఒక కానుకను 

ఆదికాండము 32:14 => అనగా రెండువందల మేకలను ఇరువది మేకపోతులను రెండువందల 

గొఱ ఱ్లను ఇరువది పొటే ట్ళల్ను 

ఆదికాండము 32:15 => ముపప్ది పాడి ఒంటెలను వాటి పిలల్లను నలుబది ఆవులను పది 

ఆబోతులను ఇరువది ఆడుగాడిదలను పది గాడిద పిలల్లను తీసికొని మందమందను వేరు వేరుగా 

ఆదికాండము 32:16 => తన దాసులచేతి కపప్గించి మీరు మంద మందకు నడుమ ఎడముంచి 

నాకంటె ముందుగా సాగిపొండని తన దాసులతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 32:17 => మరియు వారిలో మొదటివానితో నా సహోదరుడైన ఏశావు నినున్ 

ఎదురొక్ని నీవెవరివాడవు? ఎకక్డికి వెళుల్చునాన్వు? నీ ముందరనునన్వి యెవరివని నినున్ 

అడిగినయెడల 

ఆదికాండము 32:18 => నీవు ఇవి నీ సేవకుడైన యాకోబువి, ఇది నా పర్భువైన ఏశావు కొరకు 

పంపబడిన కానుక; అదిగో అతడు మా వెనుక వచుచ్చునాన్డని చెపుప్మని ఆజాఞ్పించెను. 
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ఆదికాండము 32:19 => అటల్తడు నేను ముందుగా పంపుచునన్ కానుకవలన అతని 

సమాధానపరచిన తరువాత నేను అతని ముఖము చూచెదను; అపుప్డతడు ఒకవేళ ననున్ 

కటాకిష్ంచుననుకొని మీరు ఏశావును చూచినపుప్డు ఆ చొపుప్న అతనితో చెపప్వలెననియు 

ఆదికాండము 32:20 => మీరు ఇదిగో నీ సేవకుడైన యాకోబు మా వెనుక వచుచ్చునాన్డని 

చెపప్వలెననియు రెండవవానికిని మూడవవానికిని మందల వెంబడి వెళి ల్న వారికందరికిని 

ఆజాఞ్పించెను. 

ఆదికాండము 32:5 => నాకు పశువులు గాడిదలు మందలు దాసదాసీ జనమును కలరు; నీ 

కటాక్షము నాయందు కలుగునటుల్గా నా పర్భువునకిది తెలియచేయనంపితినని నీ సేవకుడైన యాకోబు 

అనెనని చెపుప్డని వారి కాజాఞ్పించెను. 

ఆదికాండము 39:5 => అతడు తన యింటిమీదను తనకు కలిగినదంతటిమీదను అతని విచారణ 

కరత్గా నియమించిన కాలము మొదలుకొని యెహోవా యోసేపు నిమితత్ము ఆ ఐగుపీత్యుని యింటిని 

ఆశీరవ్దించెను. యెహోవా ఆశీరావ్దము ఇంటిలోనేమి పొలములోనేమి అతనికి కలిగిన సమసత్ము 

మీదను ఉండెను 

ఎసేత్రు 2:17 => సతరీలందరికంటె రాజు ఎసేత్రును పేర్మించెను, కనయ్లందరికంటె ఆమె అతనివలన 

దయాదాకిష్ణయ్ములు పొందెను. అతడు రాజయ్కిరీటమును ఆమె తలమీద ఉంచి ఆమెను వషిత్కి 

బదులుగా రాణిగా నియమించెను. 

ఆదికాండము 21:29 => అబీమెలెకు అబార్హాముతో నీవు వేరుగా ఉంచిన యీ యేడు గొఱ ఱ్పిలల్లు 

ఎందుకని యడిగెను. అందుకతడు 

ఆదికాండము 32:4 => మీరు నా పర్భువైన ఏశావుతో ఇంతవరకు నేను లాబానునొదద్ నివసించి 

యుంటిని;  

ఆదికాండము 32:16 => తన దాసులచేతి కపప్గించి మీరు మంద మందకు నడుమ ఎడముంచి 

నాకంటె ముందుగా సాగిపొండని తన దాసులతో చెపెప్ను. 
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ఆదికాండము 39:4 => యోసేపు మీద అతనికి కటాక్షము కలిగెను గనుక అతనియొదద్ పరిచరయ్ 

చేయువాడాయెను. మరియు అతడు తన యింటిమీద విచారణకరత్గా అతని నియమించి తనకు 

కలిగినదంతయు అతనిచేతికపప్గించెను. 

రూతు 2:13 => అందుకు ఆమె నా యేలిన వాడా, నేను నీ పనికతెత్లలో ఒకదానను కాకపోయినను, 

నీవు ననాన్దరించి నీ దాసురాలినగు నాయందు పేర్మగలిగి మాటలాడితివి గనుక నాయెడల నీకు 

కటాక్షము కలుగనిమమ్ని చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 1:18 => ఆమె అతనితో నీ సేవకురాలనైన నేను నీ దృషిట్కి కృప నొందుదునుగాక 

అనెను. తరువాత ఆ సతరీ తన దారిని వెళి ల్పోయి భోజనము చేయుచు నాటనుండి దుఃఖముఖిగా 

నుండుట మానెను. 

2 సమూయేలు 16:2 => రాజు ఇవి ఎందుకు తెచిచ్తివని సీబాను అడుగగా సీబా గాడిదలు రాజు 

ఇంటివారు ఎకుక్టకును, రొటెట్లును అంజూరపు అడలును పనివారు తినుటకును, దార్కాష్రసము 

అరణయ్మందు అలసటనొందినవారు తార్గుటకును తెచిచ్తిననగా 

వచనము 9 

అపుప్డు ఏశావు సహోదరుడా, నాకు కావలసినంత ఉనన్ది, నీది నీవే ఉంచుకొమమ్ని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 27:39 => నీ నివాసము భూసారము లేకయు పైనుండిపడు ఆకాశపు మంచు లేకయు 

నుండును.  

సామెతలు 30:15 => జలగకు ఇముమ్ ఇముమ్ అను కూతురులిదద్రు కలరు తృపిత్పడనివి మూడు 

కలవు చాలును అని పలుకనివి నాలుగు కలవు. 

పర్సంగి 4:8 => ఒంటరిగానునన్ ఒకడు కలడు, అతనికి జతగాడు లేడు కుమారుడు లేడు 

సహోదరుడు లేడు; అయినను అతడు ఎడతెగక కషట్పడును; అతని కనున్ ఐశవ్రయ్ముచేత 

తృపిత్పొందదు, అతడు సుఖమనునది నేనెరుగక ఎవరి నిమితత్ము కషట్పడుచునాన్నని అనుకొనడు; 

ఇదియు వయ్రథ్మైనదై బహు చింత కలిగించును. 
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ఆదికాండము 4:9 => యెహోవా నీ తముమ్డైన హేబెలు ఎకక్డునాన్డని కయీనునడుగగా అతడు 

నేనెరుగను; నా తముమ్నికి నేను కావలివాడనా అనెను. 

ఆదికాండము 27:41 => తన తండిర్ యాకోబుకిచిచ్న దీవెన నిమితత్ము ఏశావు అతనిమీద 

పగపటెట్ను. మరియు ఏశావు నా తండిర్నిగూరిచ్న దుఃఖదినములు సమీపముగా నునన్వి; అపుప్డు నా 

తముమ్డైన యాకోబును చంపెదననుకొనెను. 

నాయ్యాధిపతులు 20:23 => మరియు ఇశార్యేలీయులు పోయి సాయంకాలమువరకు యెహోవా 

ఎదుట ఏడుచ్చు మా సహోదరులైన బెనాయ్మీనీయులతో యుదధ్ము చేయుటకు తిరిగిపోదుమా? అని 

యెహోవాయొదద్ విచారణచేయగా యెహోవా వారితో యుదధ్ము చేయ బోవుడని సెలవిచెచ్ను. 

సామెతలు 16:7 => ఒకని పర్వరత్న యెహోవాకు పీర్తికరమగునపుప్డు ఆయన వాని శతుర్వులను 

సహా వానికి మితుర్లుగా చేయును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:17 => అననీయ వెళి ల్ ఆ యింట పర్వేశించి, అతనిమీద చేతులుంచి 

సౌలా, సహోదరుడా నీవు వచిచ్న మారగ్ములో నీకు కనబడిన పర్భువైన యేసు, నీవు దృషిట్పొంది, 

పరిశుదాధ్తమ్తో నింపబడునటుల్ ననున్ పంపియునాన్డని చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:20 => వారు విని దేవుని మహిమపరచి అతని చూచి సహోదరుడా, 

యూదులలో విశావ్సులైనవారు ఎనిన్ వేలమంది యునాన్రో చూచుచునాన్వుగదా? వారందరును 

ధరమ్శాసత్రమందు ఆసకిత్ గలవారు. 

ఫిలేమోనుకు 1:7 => సహోదరుడా, పరిశుదుధ్ల హృదయములు నీ మూలముగా విశార్ంతి 

పొందినందున నీ పేర్మనుబటిట్ నాకు విశేషమైన ఆనందమును ఆదరణయు కలిగెను. 

ఫిలేమోనుకు 1:16 => గాను, విశేషముగా నాకును, శరీరవిషయమును పర్భువు విషయమును మరి 

విశేషముగా నీకును, పిర్య సహోదరుడుగాను, నీయొదద్ ఎలల్పుప్డు ఉండుటకే కాబోలు అతడు 

కొదిద్కాలము నినున్ ఎడబాసి యుండెను. 

ఆదికాండము 32:16 => తన దాసులచేతి కపప్గించి మీరు మంద మందకు నడుమ ఎడముంచి 

నాకంటె ముందుగా సాగిపొండని తన దాసులతో చెపెప్ను. 
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ఆదికాండము 33:11 => నేను నీయొదద్కు తెచిచ్న కానుకను చితత్గించి పుచుచ్కొనుము; దేవుడు ననున్ 

కనికరించెను; మరియు నాకు కావలసినంత ఉనన్దని చెపిప్ అతని బలవంతము చేసెను గనుక అతడు 

దాని పుచుచ్కొని  

సామెతలు 14:16 => జాఞ్నము గలవాడు భయపడి కీడునుండి తొలగును బుదిధ్హీనుడు విఱ ఱ్వీగి 

నిరభ్యముగా తిరుగును. 

సామెతలు 17:8 => లంచము దృషిట్కి మాణికయ్మువలె నుండును అటిట్వాడు ఏమి చేసినను దానిలో 

యుకిత్గా పర్వరిత్ంచును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:16 => షెకెములోని హమోరు కుమారులయొదద్ అబార్హాము వెలయిచిచ్ 

కొనిన సమాధిలో ఉంచబడిరి. 

వచనము 10 

అపుప్డు యాకోబు అటుల్ కాదు; నీ కటాక్షము నామీద నునన్యెడల చితత్గించి నాచేత ఈ కానుక 

పుచుచ్కొనుము, దేవుని ముఖము చూచినటుల్ నీ ముఖము చూచితిని; నీ కటాక్షము నామీద వచిచ్నది 

గదా 

ఆదికాండము 19:19 => ఇదిగో నీ కటాక్షము నీ దాసునిమీద వచిచ్నది; నా పార్ణము 

రకిష్ంచుటవలన నీవు నాయెడల కనుపరచిన నీ కృపను ఘనపరచితివి; నేను ఆ పరవ్తమునకు 

తపిప్ంచుకొని పోలేను; ఈ కీడు నాకు సంభవించి చచిచ్పోవుదునేమో 

ఆదికాండము 47:29 => ఇశార్యేలు చావవలసిన దినములు సమీపించినపుప్డు అతడు తన 

కుమారుడైన యోసేపును పిలిపించి నాయెడల నీకు కటాక్షమునన్యెడల దయచేసి నీ చెయియ్ 

నాతొడకిర్ంద ఉంచి నాయెడల దయను నమమ్కమును కనుపరచుము; ఎటల్నగా ననున్ ఐగుపుత్లో 

పాతిపెటట్కుము. 

ఆదికాండము 50:4 => అతనిగూరిచ్న అంగలారుప్ దినములు గడచిన తరువాత యోసేపు ఫరో 

యింటి వారితో మాటలాడి మీ కటాక్షము నామీద నునన్యెడల మీరు అనుగర్హించి నా మనవి ఫరో 

చెవిని వేసి 
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నిరగ్మకాండము 33:12 => మోషే యెహోవాతో ఇటల్నెను చూడుము ఈ పర్జలను తోడుకొనిపొమమ్ని 

నీవు నాతో చెపుప్చునాన్వు గాని నాతో ఎవరిని పంపెదవో అది నాకు తెలుపలేదు. నీవు నేను నీ 

పేరునుబటిట్ నినున్ ఎరిగియునాన్ననియు, నా కటాక్షము నీకు కలిగినదనియు చెపిప్తివి కదా.  

నిరగ్మకాండము 33:13 => కాబటిట్ నీ కటాక్షము నాయెడల కలిగినయెడల నీ కటాక్షము నాయెడల 

కలుగునటుల్గా దయచేసి నీ మారగ్మును నాకు తెలుపుము. అపుప్డు నేను నినున్ తెలిసికొందును; 

చితత్గించుము, ఈ జనము నీ పర్జలేగదా అనెను.  

రూతు 2:10 => అందుకు ఆమె సాగిలపడి తల వంచుకొని ఏమి తెలిసి పరదేశినైన నాయందు 

లక్షయ్ముంచునటుల్ నీకు కటాక్షము కలిగెనో అని చెపప్గా బోయజు నీ పెనిమిటి మరణమైన తరువాత 

నీవు నీ అతత్కు చేసినదంతయు నాకు తెలియబడెను. 

1 సమూయేలు 20:3 => దావీదు నేను నీ దృషిట్కి అనుకూలుడనను సంగతి నీ తండిర్ రూఢిగా 

తెలిసికొని, యోనాతానునకు చింత కలుగకుండుటకై యిది అతనికి తెలుపననుకొనుచునాన్డు; అయితే 

యెహోవా జీవముతోడు నీ జీవముతోడు నిజముగా నాకును మరణమునకును అడుగు మాతర్మునన్దని 

పర్మాణము చేయగా 

యిరిమ్యా 31:2 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఖడగ్మును తపిప్ంచుకొనినవారై జనులు 

అరణయ్ములో దయనొందిరి గనుక ఇశార్యేలు విశార్ంతినొందునటుల్ నేను వెళుల్దుననుచునాన్డు. 

ఆదికాండము 32:30 => యాకోబు నేను ముఖాముఖిగా దేవుని చూచితిని అయినను నా పార్ణము 

దకిక్నదని ఆ సథ్లమునకు పెనూయేలు అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 43:3 => యూదా అతని చూచి ఆ మనుషుయ్డు మీ తముమ్డు మీతో ఉంటేనే గాని 

మీరు నా ముఖము చూడకూడదని మాతో గటిట్గా చెపెప్ను. 

2 సమూయేలు 3:13 => అయితే నీవు ఒకపని చేయవలెను; దరశ్నమునకు వచుచ్నపుప్డు సౌలు 

కుమారెత్యగు మీకాలును నాయొదద్కు తోడుకొని రావలెను; లేదా నీకు దరశ్నము దొరకదనెను. 

2 సమూయేలు 14:24 => అయితే రాజు అతడు నా దరశ్నము చేయక తన ఇంటికి పోవలెనని 

ఉతత్రవు చేయగా అబా ష్లోము రాజదరశ్నము చేయక తన ఇంటికి పోయెను.  
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2 సమూయేలు 14:28 => అబా ష్లోము రెండు నిండు సంవతస్రములు యెరూషలేములోనుండియు 

రాజదరశ్నము చేయక యుండగా 

2 సమూయేలు 14:32 => అబా ష్లోము యోవాబుతో ఇటల్నెను గెషూరునుండి నేను వచిచ్న 

ఫలమేమి? నేనచచ్టనే యుండుట మేలని నీదావ్రా రాజుతో చెపుప్కొనుటకై రాజునొదద్కు నినున్ 

పంపవలెనని నేను నినున్ పిలిచితిని; రాజదరశ్నము నేను చేయవలెను; నాయందు దోషము 

కనబడినయెడల రాజు నాకు మరణశిక్ష విధింపవచుచ్ను. 

యోబు 33:26 => వాడు దేవుని బతిమాలుకొనినయెడల ఆయన వానిని కటాకిష్ంచును కావున వాడు 

ఆయన ముఖము చూచి సంతోషించును ఈలాగున నిరోద్షతవ్ము ఆయన నరునికి దయచేయును.  

కీరత్నలు 41:11 => నా శతుర్వు నామీద ఉలల్సింపక యుండుట చూడగా నేను నీకు ఇషుట్డనని 

తెలియనాయెను. 

మతత్యి 18:10 => ఈ చినన్వారిలో ఒకనినైనను తృణీకరింపకుండ చూచుకొనుడి. వీరి దూతలు, 

పరలోకమందునన్ నా తండిర్ ముఖమును ఎలల్పుప్డు పరలోకమందు చూచుచుందురని మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 

పర్కటన 22:4 => ఆయన దాసులు ఆయనను సేవించుచు ఆయన ముఖదరశ్నము చేయుచుందురు; 

ఆయన నామము వారి నొసళల్యందుండును. 

ఆదికాండము 18:5 => కొంచెము ఆహారము తెచెచ్దను; మీ పార్ణములను బలపరచుకొనుడి; 

తరువాత మీరు వెళల్వచుచ్ను; ఇందు నిమితత్ము గదా మీ దాసునియొదద్కు వచిచ్తిరనెను. వారు నీవు 

చెపిప్నటుల్ చేయుమనగా 

ఆదికాండము 32:13 => అతడు అకక్డ ఆ రాతిర్ గడిపి తాను సంపాదించిన దానిలో తన అనన్యైన 

ఏశావు కొరకు ఒక కానుకను 

ఆదికాండము 39:4 => యోసేపు మీద అతనికి కటాక్షము కలిగెను గనుక అతనియొదద్ పరిచరయ్ 

చేయువాడాయెను. మరియు అతడు తన యింటిమీద విచారణకరత్గా అతని నియమించి తనకు 

కలిగినదంతయు అతనిచేతికపప్గించెను. 

Page  of 2326 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

ఆదికాండము 43:11 => వారి తండిర్యైన ఇశార్యేలు వారితొ అటల్యిన మీరీలాగు చేయుడి; ఈ 

దేశమందు పర్సిదధ్ములైనవి, అనగా కొంచెము మసత్కి కొంచెము తేనె సుగంధ దర్వయ్ములు బోళము 

పిసాత్చకాయలు బాదము కాయలు మీ గోనెలలో వేసికొని ఆ మనుషుయ్నికి కానుకగా తీసికొనిపోవుడి. 

రూతు 2:13 => అందుకు ఆమె నా యేలిన వాడా, నేను నీ పనికతెత్లలో ఒకదానను కాకపోయినను, 

నీవు ననాన్దరించి నీ దాసురాలినగు నాయందు పేర్మగలిగి మాటలాడితివి గనుక నాయెడల నీకు 

కటాక్షము కలుగనిమమ్ని చెపెప్ను. 

సామెతలు 18:16 => ఒకడు ఇచుచ్ కానుక వానికి వీలు కలుగజేయును అది గొపప్వారియెదుటికి 

వానిని రపిప్ంచును 

2 కొరిందీయులకు 8:4 => వారు తమ సామరథ్య్ము కొలదియే గాక సామరథ్య్ముకంటె ఎకుక్వగాను 

తమంతట తామే యిచిచ్రని మీకు సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ను. 

వచనము 11 

నేను నీయొదద్కు తెచిచ్న కానుకను చితత్గించి పుచుచ్కొనుము; దేవుడు ననున్ కనికరించెను; మరియు 

నాకు కావలసినంత ఉనన్దని చెపిప్ అతని బలవంతము చేసెను గనుక అతడు దాని పుచుచ్కొని  

ఆదికాండము 32:13 => అతడు అకక్డ ఆ రాతిర్ గడిపి తాను సంపాదించిన దానిలో తన అనన్యైన 

ఏశావు కొరకు ఒక కానుకను 

ఆదికాండము 32:14 => అనగా రెండువందల మేకలను ఇరువది మేకపోతులను రెండువందల 

గొఱ ఱ్లను ఇరువది పొటే ట్ళల్ను 

ఆదికాండము 32:15 => ముపప్ది పాడి ఒంటెలను వాటి పిలల్లను నలుబది ఆవులను పది 

ఆబోతులను ఇరువది ఆడుగాడిదలను పది గాడిద పిలల్లను తీసికొని మందమందను వేరు వేరుగా 

ఆదికాండము 32:16 => తన దాసులచేతి కపప్గించి మీరు మంద మందకు నడుమ ఎడముంచి 

నాకంటె ముందుగా సాగిపొండని తన దాసులతో చెపెప్ను. 
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ఆదికాండము 32:17 => మరియు వారిలో మొదటివానితో నా సహోదరుడైన ఏశావు నినున్ 

ఎదురొక్ని నీవెవరివాడవు? ఎకక్డికి వెళుల్చునాన్వు? నీ ముందరనునన్వి యెవరివని నినున్ 

అడిగినయెడల 

ఆదికాండము 32:18 => నీవు ఇవి నీ సేవకుడైన యాకోబువి, ఇది నా పర్భువైన ఏశావు కొరకు 

పంపబడిన కానుక; అదిగో అతడు మా వెనుక వచుచ్చునాన్డని చెపుప్మని ఆజాఞ్పించెను. 

ఆదికాండము 32:19 => అటల్తడు నేను ముందుగా పంపుచునన్ కానుకవలన అతని 

సమాధానపరచిన తరువాత నేను అతని ముఖము చూచెదను; అపుప్డతడు ఒకవేళ ననున్ 

కటాకిష్ంచుననుకొని మీరు ఏశావును చూచినపుప్డు ఆ చొపుప్న అతనితో చెపప్వలెననియు 

ఆదికాండము 32:20 => మీరు ఇదిగో నీ సేవకుడైన యాకోబు మా వెనుక వచుచ్చునాన్డని 

చెపప్వలెననియు రెండవవానికిని మూడవవానికిని మందల వెంబడి వెళి ల్న వారికందరికిని 

ఆజాఞ్పించెను. 

యెహోషువ 15:19 => అందుకామె నాకు దీవెన దయచేయుము; నీవు నాకు దకిష్ణభూమి 

యిచిచ్యునాన్వు గనుక నీటి మడుగులను నాకు దయచేయుమనగా అతడు ఆమెకు మెరక 

మడుగులను పలల్పు మడుగులను ఇచెచ్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 1:15 => అందుకామె దీవెన దయచేయుము; నాకు దకిష్ణ భూమి ఇచిచ్యునాన్వు, 

నీటి మడుగులను కూడ నాకు దయచేయుమనెను. అపుప్డు కాలేబు ఆమెకు మెరక మడుగులను పలల్పు 

మడుగులను ఇచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 25:27 => అయితే నేను నా యేలినవాడవగు నీయొదద్కు తెచిచ్న యీ కానుకను నా 

యేలినవాడవగు నినున్ వెంబడించు పనివారికి ఇపిప్ంచి 

1 సమూయేలు 30:26 => దావీదు సికల్గునకు వచిచ్నపుప్డు దోపుడుసొముమ్లో కొంత తన 

సేన్హితులైన యూదా పెదద్లకు ఏరప్రచి యెహోవా శతుర్వులయొదద్ నేను దోచుకొనిన సొముమ్లో కొంత 

ఆశీరావ్ద సూచనగా మీకు ఇచుచ్చునాన్నని చెపిప్ వారికి పంపించెను. 

2 రాజులు 5:15 => అపుప్డతడు తన పరివారముతోకూడ దైవజనుని దగగ్రకు తిరిగివచిచ్ అతని 

ముందర నిలిచి చితత్గించుము; ఇశార్యేలులోనునన్ దేవుడు తపప్ లోకమంతటియందును మరియొక 
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దేవుడు లేడని నేను ఎరుగుదును; ఇపుప్డు నీవు నీ దాసుడనైన నాయొదద్ బహుమానము 

తీసికొనవలసినదని అతనితో చెపప్గా 

2 కొరిందీయులకు 9:5 => కావున లోగడ ఇచెచ్దమని మీరు చెపిప్న ధరమ్ము పిసినితనముగా 

ఇయయ్క ధారాళముగా ఇయయ్వలెనని చెపిప్, సహోదరులు మీయొదద్కు ముందుగావచిచ్ దానిని 

జమచేయుటకై వారిని హెచచ్రించుట అవసరమని తలంచితిని. 

2 కొరిందీయులకు 9:6 => కొంచెముగా వితుత్వాడు కొంచెముగా పంటకోయును, సమృదిధ్గా 

వితుత్వాడు సమృదిధ్గా పంటకోయును అని యీ విషయమై చెపప్వచుచ్ను. 

ఆదికాండము 33:9 => అపుప్డు ఏశావు సహోదరుడా, నాకు కావలసినంత ఉనన్ది, నీది నీవే 

ఉంచుకొమమ్ని చెపెప్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:11 => నాకు కొదువ కలిగినందున నేనీలాగు చెపుప్టలేదు; నేనేసిథ్తిలో ఉనన్ను 

ఆసిథ్తిలో సంతృపిత్ కలిగియుండ నేరుచ్కొనియునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:12 => దీనసిథ్తిలో ఉండ నెరుగుదును, సంపనన్ సిథ్తిలో ఉండ నెరుగుదును; పర్తి 

విషయములోను అనిన్ కారయ్ములలోను కడుపు నిండియుండుటకును ఆకలిగొని యుండుటకును, 

సమృదిధ్కలిగి యుండుటకును లేమిలో ఉండుటకును నేరుచ్కొనియునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:18 => నాకు సమసత్మును సమృదిధ్గా కలిగియునన్ది. మీరు పంపిన వసుత్వులు 

ఎపఫొర్దితువలన పుచుచ్కొని యేమియు తకుక్వలేక యునాన్ను; అవి మనోహరమైన సువాసనయు, 

దేవునికి పీర్తికరమును ఇషట్మునైన యాగమునై యునన్వి. 

రోమీయులకు 8:31 => ఇటుల్ండగా ఏమందుము? దేవుడు మనపక్షముననుండగా మనకు 

విరోధియెవడు? 

రోమీయులకు 8:32 => తన సొంతకుమారుని అనుగర్హించుటకు వెనుకతీయక మన అందరికొరకు 

ఆయనను అపప్గించినవాడు ఆయనతో పాటు సమసత్మును మనకెందుకు అనుగర్హింపడు? 

1 కొరిందీయులకు 3:21 => కాబటిట్ యెవడును మనుషుయ్లయందు అతిశయింపకూడదు; 

సమసత్మును మీవి. 
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2 కొరిందీయులకు 6:10 => దుఃఖపడినవారమైనటుల్ండియు ఎలల్పుప్డు సంతోషించువారము; 

దరిదుర్లమైనటుల్ండియు అనేకులకు ఐశవ్రయ్ము కలిగించువారము; ఏమియు లేనివారమైనటుల్ండియు 

సమసత్మును కలిగినవారము. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:12 => దీనసిథ్తిలో ఉండ నెరుగుదును, సంపనన్ సిథ్తిలో ఉండ నెరుగుదును; పర్తి 

విషయములోను అనిన్ కారయ్ములలోను కడుపు నిండియుండుటకును ఆకలిగొని యుండుటకును, 

సమృదిధ్కలిగి యుండుటకును లేమిలో ఉండుటకును నేరుచ్కొనియునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:18 => నాకు సమసత్మును సమృదిధ్గా కలిగియునన్ది. మీరు పంపిన వసుత్వులు 

ఎపఫొర్దితువలన పుచుచ్కొని యేమియు తకుక్వలేక యునాన్ను; అవి మనోహరమైన సువాసనయు, 

దేవునికి పీర్తికరమును ఇషట్మునైన యాగమునై యునన్వి. 

1 తిమోతి 4:8 => శరీర సంబంధమైన సాధకము కొంచెము మటుట్కే పర్యోజనకరమవును గాని 

దైవభకిత్ యిపప్టి జీవము విషయములోను రాబోవు జీవము విషయములోను వాగాద్నముతో 

కూడినదైనందున అది అనిన్ విషయములలో పర్యోజనకరమవును. 

2 రాజులు 2:17 => అతడు ఒపప్వలసినంత బలవంతము చేసి వారతని బతిమాలగా అతడు 

పంపుడని సెలవిచెచ్ను గనుక వారు ఏబదిమందిని పంపిరి. వీరు వెళి ల్ మూడు దినములు అతనిని 

వెదకినను అతడు వారికి కనబడకపోయెను. 

2 రాజులు 5:16 => ఎలీషా ఎవని సనిన్ధిని నేను నిలువబడియునాన్నో, ఇశార్యేలు దేవుడైన ఆ 

యెహోవా జీవముతోడు నేనేమియు తీసికొనను అని చెపెప్ను. నయమాను అతనిని ఎంతో 

బతిమాలినను అతడు ఒపప్క పోయెను. 

2 రాజులు 5:23 => అందుకు నయమాను నీకు అనుకూలమైతే రెటిట్ంపు వెండి తీసికొనుమని 

బతిమాలి, రెండు సంచులలో నాలుగు మణుగుల వెండి కటిట్ రెండు దుసుత్ల బటట్లనిచిచ్, తన 

పనివారిలో ఇదద్రిమీద వాటిని వేయగా వారు గేహజీ ముందర వాటిని మోసికొనిపోయిరి. 

లూకా 14:23 => అందుకు యజమానుడు--నా యిలుల్ నిండునటుల్ నీవు రాజమారగ్ముల లోనికిని 

కంచెల లోనికిని వెళి ల్ లోపలికి వచుచ్టకు అకక్డివారిని బలవంతము చేయుము; 
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ఆదికాండము 30:43 => ఆ పర్కారము ఆ మనుషుయ్డు అతయ్ధికముగా అభివృదిధ్పొంది విసాత్రమైన 

మందలు దాసీలు దాసులు ఒంటెలు గాడిదలు గలవాడాయెను. 

ఆదికాండము 32:5 => నాకు పశువులు గాడిదలు మందలు దాసదాసీ జనమును కలరు; నీ 

కటాక్షము నాయందు కలుగునటుల్గా నా పర్భువునకిది తెలియచేయనంపితినని నీ సేవకుడైన యాకోబు 

అనెనని చెపుప్డని వారి కాజాఞ్పించెను. 

2 రాజులు 18:31 => హిజిక్యా చెపిప్న మాట మీరంగీకరింపవదుద్; అషూష్రు రాజు 

సెలవిచిచ్నదేమనగా నాతో సంధిచేసికొని నాయొదద్కు మీరు బయటికి వచిచ్నయెడల మీలో పర్తిమనిషి 

తన దార్క్షచెటుట్ఫలమును తన అంజూరపుచెటుట్ ఫలమును తినుచు తన బావి నీళుల్ తార్గుచు ఉండును. 

యెషయా 36:16 => హిజిక్యా చెపిప్నమాట మీరంగీకరింపవలదు; అషూష్రు రాజు 

సెలవిచుచ్నదేమనగా నాతో సంధి చేసికొని నాయొదద్కు మీరు బయటికి వచిచ్నయెడల మీలో పర్తి 

మనిషి తన దార్క్ష చెటుట్ ఫలమును తన అంజూరపు చెటుట్ ఫలమును తినుచు తన బావి నీళుల్ తార్గుచు 

నుండును. 

యోవేలు 2:26 => నా జనులు ఇక నెనన్టికిని సిగుగ్నొందరు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:15 => ఆమెయు ఆమె యింటివారును బాపిత్సమ్ము పొందినపుప్డు, 

ఆమె--నేను పర్భువునందు విశావ్సము గలదాననని మీరు యెంచితే, నా యింటికి వచిచ్యుండుడని 

వేడుకొని మముమ్ను బలవంతము చేసెను. 

1 కొరిందీయులకు 16:2 => నేను వచిచ్నపుప్డు చందా పోగుచేయకుండ పర్తి ఆదివారమున మీలో 

పర్తివాడును తాను వరిధ్లిల్న కొలది తనయొదద్ కొంత సొముమ్ నిలువచేయవలెను. 

2 కొరిందీయులకు 8:4 => వారు తమ సామరథ్య్ము కొలదియే గాక సామరథ్య్ముకంటె ఎకుక్వగాను 

తమంతట తామే యిచిచ్రని మీకు సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ను. 

వచనము 12 

మనము వెళుల్దము; నేను నీకు ముందుగా సాగిపోవుదునని చెపప్గా 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 
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వచనము 13 

అతడు నాయొదద్ నునన్ పిలల్లు పసిపిలల్లనియు, గొఱ ఱ్లు మేకలు పశువులు పాలిచుచ్నవి అనియు నా 

పర్భువుకు తెలియును. ఒకక్దినమే వాటిని వడిగా తోలినయెడల ఈ మంద అంతయు చచుచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:5 => నా కుమారుడైన సొలొమోను పినన్వయసుస్గల లేతవాడు; 

యెహోవాకు కటట్బోవు మందిరము దాని కీరిత్నిబటిట్యు అందమునుబటిట్యు సకల దేశములలో 

పర్సిదిధ్చెందునటుల్గా అది చాలా ఘనమైనదై యుండవలెను; కాగా దానికి కావలసిన సాధన రాశిని 

సిదధ్పరచెదనని చెపిప్, దావీదు తన మరణమునకు ముందు విసాత్రముగా వసుత్వులను సమకూరిచ్ 

యుంచెను. 

సామెతలు 12:10 => నీతిమంతుడు తన పశువుల పార్ణమును దయతో చూచును భకిత్హీనుల 

వాతస్లయ్ము కూర్రతవ్మే. 

యెషయా 40:11 => గొఱ ఱ్లకాపరివలె ఆయన తన మందను మేపును తన బాహువుతో 

గొఱ ఱ్పిలల్లను కూరిచ్ రొముమ్న ఆనించుకొని మోయును పాలిచుచ్వాటిని ఆయన మెలల్గా నడిపించును.  

యెహెజేక్లు 34:15 => నేనే నా గొఱ ఱ్లను మేపి పరుండబెటుట్దును; ఇదే పర్భువగు యెహోవా 

వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 34:16 => తపిప్పోయిన దానిని నేను వెదకుదును, తోలివేసిన దానిని మరల తోలుకొని 

వచెచ్దను, గాయపడినదానికి కటుట్ కటుట్దును, దురబ్లముగా ఉనన్దానిని బలపరచుదును; అయితే 

కొర్వివ్నవాటికిని బలముగలవాటికిని శిక్షయను మేతపెటిట్ లయపరచెదను.  

యెహెజేక్లు 34:23 => వాటిని మేపుటకై నేను నా సేవకుడైన దావీదును వాటిమీద కాపరినిగా 

నియమించెదను, అతడు వాటికి కాపరిగా ఉండి వాటిని మేపును. 

యెహెజేక్లు 34:24 => యెహోవానైన నేను వారికి దేవుడనైయుందును, నా సేవకుడైన దావీదు 

వారిమధయ్ అధిపతిగా ఉండును, యెహోవానైన నేను మాటయిచిచ్యునాన్ను. 
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యెహెజేక్లు 34:25 => మరియు అవి అరణయ్ములో నిరభ్యముగా నివసించునటుల్ను, అడవిలో 

నిరభ్యముగా పండుకొనునటుల్ను నేను వారితో సమాధానారథ్ నిబంధన చేయుదును, దుషట్మృగములు 

దేశములో లేకుండ చేయుదును. 

యోహాను 21:15 => వారు భోజనము చేసిన తరువాత యేసు సీమోను పేతురును చూచి యెహాను 

కుమారుడవైన సీమోనూ, వీరికంటె నీవు ననున్ ఎకుక్వగా పేర్మించుచునాన్వా? అని అడుగగా అతడు 

అవును పర్భువా, నేను నినున్ పేర్మించుచునాన్నని నీవే యెరుగుదువని ఆయనతో చెపెప్ను; యేసు నా 

గొఱ ఱ్ పిలల్లను మేపుమని అతనితో చెపెప్ను. 

యోహాను 21:16 => మరల ఆయన యోహాను కుమారుడవైన సీమోనూ , ననున్ 

పేర్మించుచునాన్వా? అని రెండవసారి అతనిని అడుగగా అతడు అవును పర్భువా, నేను నినున్ 

పేర్మించుచునాన్నని నీవే యెరుగుదువని ఆయనతో చెపెప్ను; ఆయన నా గొఱ ఱ్లను కాయుమని 

చెపెప్ను. 

యోహాను 21:17 => మూడవసారి ఆయన యోహాను కుమారుడవైన సీమోనూ, ననున్ 

పేర్మించుచునాన్వా? అని అతనిని అడిగెను. ననున్ పేర్మించుచునాన్వా అని మూడవసారి తనున్ 

అడిగినందుకు పేతురు వయ్సనపడి పర్భువా, నీవు సమసత్ము ఎరిగినవాడవు, నినున్ పేర్మించుచునాన్నని 

నీవే యెరుగుదువని ఆయనతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 24:11 => సాయంకాలమందు సతరీలు నీళుల్ చేదుకొనవచుచ్ వేళకు ఆ ఊరి 

బయటనునన్ నీళల్బావియొదద్ తన ఒంటెలను మోకరింపచేసి యిటల్నెను 

కీరత్నలు 78:71 => పాడిగొఱ ఱ్లను వెంబడించుట మానిప్ంచి తన పర్జలైన యాకోబును, తన 

సావ్సథ్య్మైన ఇశార్యేలును మేపుటకై ఆయన అతనిని రపిప్ంచెను.  

సామెతలు 27:23 => నీ పశువుల సిథ్తి జాగర్తత్గా తెలిసికొనుము నీ మందలయందు మనసుస్ 

ఉంచుము. 

జెకరాయ్ 11:16 => ఏలయనగా దేశమందు నేనొక కాపరిని నియమింపబోవుచునాన్ను; అతడు 

నశించుచునన్ గొఱ ఱ్లను కనిపెటట్డు, చెదరిపోయిన వాటిని వెదకడు, విరిగిపోయినదాని బాగు చేయడు, 
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పుషిట్గా ఉనన్దాని కాపు కాయడు గాని కొర్వివ్నవాటి మాంసమును భకిష్ంచుచు వాటి డెకక్లను 

తుతుత్నియలగా చేయుచుండును. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:7 => అయితే సత్నయ్మిచుచ్ తలిల్ తన సొంతబిడ డ్లను గారవించునటుల్గా, 

మేము మీ మధయ్ను సాధువులమై యుంటిమి. 

వచనము 14 

నా పర్భువు దయచేసి తన దాసునికి ముందుగా వెళల్వలెను. నేను నా పర్భువు నొదద్కు శేయీరునకు 

వచుచ్వరకు, నా ముందరనునన్ మందలు నడువగలిగిన కొలదిని ఈ పిలల్లు నడువగలిగిన కొలదిని 

వాటిని మెలల్గా నడిపించుకొని వచెచ్దనని అతనితో చెపెప్ను. 

యెషయా 40:11 => గొఱ ఱ్లకాపరివలె ఆయన తన మందను మేపును తన బాహువుతో 

గొఱ ఱ్పిలల్లను కూరిచ్ రొముమ్న ఆనించుకొని మోయును పాలిచుచ్వాటిని ఆయన మెలల్గా నడిపించును.  

మారుక్ 4:33 => వారికి వినుటకు శకిత్ కలిగినకొలది యీలాటి అనేకమైన ఉపమానములను చెపిప్, 

ఆయన వారికి వాకయ్ము బోధించెను. 

రోమీయులకు 15:1 => కాగా బలవంతులమైన మనము, మనలను మనమే సంతోషపరచుకొనక, 

బలహీనుల దౌరబ్లయ్ములను భరించుటకు బదుధ్లమైయునాన్ము. 

1 కొరిందీయులకు 3:2 => అపప్టిలో మీకు బలము చాలకపోయినందున పాలతోనే మిముమ్ను 

పెంచితినిగాని అనన్ముతో మిముమ్ను పెంచలేదు. మీరింకను శరీర సంబంధులై యుండుటవలన 

ఇపుప్డును మీరు బలహీనులైయునాన్రు కారా? 

1 కొరిందీయులకు 9:19 => నేను అందరి విషయము సవ్తంతుర్డనైయునన్ను ఎకుక్వమందిని 

సంపాదించుకొనుటకై అందరికిని ననున్ నేనే దాసునిగా చేసికొంటిని. 

1 కొరిందీయులకు 9:20 => యూదులను సంపాదించుకొనుటకు యూదులకు యూదునివలె 

ఉంటిని. ధరమ్శాసత్రమునకు లోబడినవారిని సంపాదించుకొనుటకు నేను ధరమ్శాసత్రమునకు 

లోబడినవాడను కాకపోయినను, ధరమ్శాసత్రమునకు లోబడినవానివలె ఉంటిని. 
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1 కొరిందీయులకు 9:21 => దేవుని విషయమై ధరమ్శాసత్రము లేనివాడను కానుగాని కీర్సుత్ విషయమై 

ధరమ్శాసత్రమునకు లోబడినవాడను. అయినను ధరమ్శాసత్రము లేనివారిని సంపాదించుకొనుటకు 

ధరమ్శాసత్రము లేనివారికి ధరమ్శాసత్రము లేనివానివలెఉంటిని. 

1 కొరిందీయులకు 9:22 => బలహీనులను సంపాదించుకొనుటకు బలహీనులకు బలహీనుడనైతిని. 

ఏ విధముచేతనైనను కొందరిని రకిష్ంపవలెనని అందరికి అనిన్విధముల వాడనైయునాన్ను. 

ఆదికాండము 32:3 => యాకోబు ఎదోము దేశమున, అనగా శేయీరు దేశముననునన్ తన 

సహోదరుడైన ఏశావు నొదద్కు దూతలను తనకు ముందుగా పంపి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 2:1 => మరియు యెహోవా నాతో చెపిప్నటుల్ మనము తిరిగి 

ఎఱ ఱ్సముదర్మారగ్మున అరణయ్మునకు పర్యాణమైపోయి బహు దినములు శేయీరు మనెన్ము చుటుట్ 

తిరిగితివిు. 

నాయ్యాధిపతులు 5:4 => ఇశార్యేలు దేవుడైన యెహోవాను కీరిత్ంచెదను యెహోవా, నీవు 

శేయీరునుండి బయలుదేరినపుప్డు ఎదోము పొలమునుండి బయలుదేరినపుప్డు భూమి వణకెను, 

ఆకాశము నీళల్ను కురిపించెను మేఘములును వరిష్ంచెను.  

2 దినవృతాత్ంతములు 20:10 => ఇశార్యేలీయులు ఐగుపుత్లోనుండి వచిచ్నపుప్డు నీవు వారిని 

అమోమ్నీయులతోను మోయాబీయులతోను శేయీరు మనయ్వాసులతోను యుదధ్ము చేయనియయ్లేదు 

గనుక ఇశార్యేలీయులు వారిని నిరూమ్లము చేయక వారియొదద్నుండి తొలగిపోయిరి. 

యెహెజేక్లు 25:8 => మరియు పర్భువైన యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు ఇతర 

జనములనిన్టికిని యూదా వారికిని భేదమేమియని మోయాబీయులును శేయీరు పటట్ణపువారును 

అందురు గనుక 

యెహెజేక్లు 35:2 => నరపుతుర్డా, శేయీరు పరవ్తమువైపు నీ ముఖము తిర్పుప్కొని 

యెహెజేక్లు 35:3 => దానికి మాటయెతిత్ ఈలాగు పర్వచింపుము పర్భువగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా శేయీరు పరవ్తమా, నేను నీకు విరోధినైతిని, నా హసత్ము నీమీద చాపి నినున్ 

పాడుగాను నిరజ్నముగాను చేసెదను. 
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ఆదికాండము 24:11 => సాయంకాలమందు సతరీలు నీళుల్ చేదుకొనవచుచ్ వేళకు ఆ ఊరి 

బయటనునన్ నీళల్బావియొదద్ తన ఒంటెలను మోకరింపచేసి యిటల్నెను 

సామెతలు 12:10 => నీతిమంతుడు తన పశువుల పార్ణమును దయతో చూచును భకిత్హీనుల 

వాతస్లయ్ము కూర్రతవ్మే. 

మతత్యి 9:16 => ఎవడును పాత బటట్కు కొర్తత్బటట్ మాసిక వేయడు; వేసినయెడల ఆ మాసిక బటట్ను 

వెలితిపరచును చినుగు మరి ఎకుక్వగును. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:7 => అయితే సత్నయ్మిచుచ్ తలిల్ తన సొంతబిడ డ్లను గారవించునటుల్గా, 

మేము మీ మధయ్ను సాధువులమై యుంటిమి. 

వచనము 15 

అపుప్డు ఏశావు నీకిషట్మైనయెడల నాయొదద్నునన్ యీ జనులలో కొందరిని నీయొదద్ విడిచిపెటుట్దునని 

చెపప్గా అతడు అదియేల? నా పర్భువు కటాక్షము నామీద నుండనిమమ్నెను. 

ఆదికాండము 34:11 => మరియు షెకెము మీ కటాక్షము నామీద రానీయుడి; మీరేమి అడుగుదురో 

అది యిచెచ్దను. 

ఆదికాండము 47:25 => వారు నీవు మముమ్ బర్దికించితివి, ఏలినవారి కటాక్షము మామీద 

నుండనిముమ్; ఫరోకు దాసులమగుదుమని చెపిప్రి. 

రూతు 2:13 => అందుకు ఆమె నా యేలిన వాడా, నేను నీ పనికతెత్లలో ఒకదానను కాకపోయినను, 

నీవు ననాన్దరించి నీ దాసురాలినగు నాయందు పేర్మగలిగి మాటలాడితివి గనుక నాయెడల నీకు 

కటాక్షము కలుగనిమమ్ని చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 25:8 => నీ పనివారిని నీవు అడిగినయెడల వారాలాగు చెపుప్దురు. కాబటిట్ నా 

పనివారికి దయచూపుము. శుభదినమున మేము వచిచ్తివిు గదా; నీ కిషట్ము వచిచ్నటుట్ నీ దాసులకును 

నీ కుమారుడైన దావీదునకును ఇముమ్. 
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2 సమూయేలు 16:4 => అందుకు రాజు మెఫీబోషెతునకు కలిగినదంతయు నీదేయని సీబాతో 

చెపప్గా సీబా నా యేలినవాడా రాజా, నీ దృషిట్యందు నేను అనుగర్హము పొందుదునుగాక, నేను నీకు 

నమసాక్రము చేయుచునాన్ననెను.  

ఆదికాండము 30:27 => అందుకు లాబాను అతనితో నీ కటాక్షము నా మీదనునన్యెడల నా మాట 

వినుము; నినున్బటిట్ యెహోవా ననున్ ఆశీరవ్దించెనని శకునము చూచి తెలిసికొంటినని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 32:5 => నాకు పశువులు గాడిదలు మందలు దాసదాసీ జనమును కలరు; నీ 

కటాక్షము నాయందు కలుగునటుల్గా నా పర్భువునకిది తెలియచేయనంపితినని నీ సేవకుడైన యాకోబు 

అనెనని చెపుప్డని వారి కాజాఞ్పించెను. 

1 సమూయేలు 1:18 => ఆమె అతనితో నీ సేవకురాలనైన నేను నీ దృషిట్కి కృప నొందుదునుగాక 

అనెను. తరువాత ఆ సతరీ తన దారిని వెళి ల్పోయి భోజనము చేయుచు నాటనుండి దుఃఖముఖిగా 

నుండుట మానెను. 

వచనము 16 

ఆ దినమున ఏశావు తన తోర్వను శేయీరునకు తిరిగిపోయెను. 

ఆదికాండము 32:3 => యాకోబు ఎదోము దేశమున, అనగా శేయీరు దేశముననునన్ తన 

సహోదరుడైన ఏశావు నొదద్కు దూతలను తనకు ముందుగా పంపి 

నాయ్యాధిపతులు 16:5 => ఫిలిషీత్యుల సరాద్రులు ఆమెయొదద్కు వచిచ్ ఆమెతో నీవు అతని 

లాలనచేసి అతని గొపప్ బలము దేనిలోనునన్దో, మేమేలాగు అతని గెలువవచుచ్నో తెలిసికొనుము; 

మేము అతని బంధించి అతని గరవ్ము అణుపుదుము, అపుప్డు మాలో పర్తివాడును వెయియ్నిన్ నూరు 

వెండి నాణములను నీకిచెచ్దమని చెపిప్రి. 

వచనము 17 

అపుప్డు యాకోబు సుకోక్తుకు పర్యాణమైపోయి తనకొక యిలుల్ కటిట్ంచుకొని తన పశువులకు 

పాకలు వేయించెను. అందుచేత ఆ చోటికి సుకోక్తు అను పేరు పెటట్బడెను. 
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యెహోషువ 13:27 => లోయలో బేతారాము బేతిన్మార్ సుకోక్తు సాపోను, అనగా హెషోబ్ను రాజైన 

సీహోను రాజయ్శేషమును తూరుప్ దికుక్న యొరాద్ను అవతల కినెన్రెతు సముదర్తీరము వరకునునన్ 

యొరాద్ను పర్దేశమును. 

నాయ్యాధిపతులు 8:5 => అతడు నా వెంటనునన్ జనులు అలసియునాన్రు, ఆహారమునకు రొటెట్లు 

వారికి దయచేయుడి; మేము మిదాయ్ను రాజులైన జెబహును సలుమ్నాన్ను తరుముచునాన్మని 

సుకోక్తువారితో చెపప్గా 

నాయ్యాధిపతులు 8:8 => అకక్డనుండి అతడు పెనూయేలునకు పోయి ఆలాగుననే వారితోను 

చెపప్గా సుకోక్తువారు ఉతత్రమిచిచ్నటుల్ పెనూయేలువారును అతని కుతత్రమిచిచ్రి గనుక అతడు 

నాయ్యాధిపతులు 8:16 => ఆ ఊరి పెదద్లను పటుట్కొని నూరుచ్కొయయ్లను బొమమ్జెముడును 

తీసికొని వాటివలన సుకోక్తువారికి బుదిధ్ చెపెప్ను. 

1 రాజులు 7:46 => యొరాద్ను మైదానమందు సుకోక్తునకును సారెతానునకును మధయ్ జిగట 

భూమియందు రాజు వాటిని పోత పోయించెను. 

కీరత్నలు 60:6 => తన పరిశుదధ్తతోడని దేవుడు మాట యిచిచ్యునాన్డు నేను పర్హరిష్ంచెదను 

షెకెమును పంచిపెటెట్దను సుకోక్తు లోయను కొలిపించెదను.  

నిరగ్మకాండము 12:37 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయులు రామసేసునుండి సుకోక్తుకు 

పర్యాణమైపోయిరి వారు పిలల్లు గాక కాలబ్లము ఆరులక్షల వీరులు. 

నిరగ్మకాండము 13:20 => వారు సుకోక్తునుండి పర్యాణమైపోయి, అరణయ్ము దగగ్రనునన్ 

ఏతాములో దిగిరి. 

లేవీయకాండము 23:42 => నేను ఐగుపుత్ దేశములోనుండి ఇశార్యేలీయులను రపిప్ంచినపుప్డు 

వారిని పరణ్శాలలో నివసింపచేసితినని మీ జనులు ఎరుగునటుల్ ఏడు దినములు మీరు పరణ్శాలలలో 

నివసింపవలెను. ఇశార్యేలీయులలో పుటిట్న వారందరు పరణ్శాలలలో నివసింపవలెను.  

సంఖాయ్కాండము 32:16 => అందుకు వారు అతనియొదద్కు వచిచ్ మేము ఇకక్డ మా మందలకొరకు 

దొడల్ను మా పిలల్లకొరకు పురములను కటుట్కొందుము. 
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నెహెమాయ్ 8:14 => యెహోవా మోషేకు దయచేసిన గర్ంథములో చూడగా, ఏడవ మాసపు 

ఉతస్వకాలమందు ఇశార్యేలీయులు పరణ్శాలలో నివాసము చేయవలెనని వార్యబడియుండుట 

కనుగొనెను 

కీరత్నలు 108:7 => తన పరిశుదధ్త తోడని దేవుడు మాట యిచిచ్యునాన్డు నేను పర్హరిష్ంచెదను 

షెకెమును పంచిపెటెట్దను సుకోక్తు లోయను కొలిపించెదను.  

వచనము 18 

అటుల్ యాకోబు పదద్నరాములో నుండి వచిచ్న తరువాత కనాను దేశములోనునన్ షెకెమను ఊరికి 

సురకిష్తముగా వచిచ్ ఆ ఊరిముందర తన గుడారములు వేసెను. 

యోహాను 3:23 => సలీము దగగ్ర నునన్ ఐనోనను సథ్లమున నీళుల్ విసాత్రముగా ఉండెను గనుక 

యోహానుకూడ అకక్డ బాపిత్సమ్మిచుచ్చు ఉండెను; జనులు వచిచ్ బాపిత్సమ్ము పొందిరి. 

యోహాను 4:5 => యాకోబు తన కుమారుడైన యోసేపుకిచిచ్న భూమి దగగ్రనునన్ సమరయలోని 

సుఖారను ఒక ఊరికి వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:16 => షెకెములోని హమోరు కుమారులయొదద్ అబార్హాము వెలయిచిచ్ 

కొనిన సమాధిలో ఉంచబడిరి. 

యెహోషువ 24:1 => యెహోషువ ఇశార్యేలీయుల గోతర్ముల వారినందరిని షెకెములో పోగుచేసి, 

వారి పెదద్లను వారి పర్ధానులను వారి నాయ్యాధిపతులను వారి నాయకులను పిలిపింపగా వారు వచిచ్ 

దేవుని సనిన్ధిని నిలిచిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 9:1 => యెరుబబ్యలు కుమారుడైన అబీమెలెకు షెకెములోనునన్ తన తలిల్ 

సహోదరుల యొదద్కు పోయి వారితోను తన తలిల్ పితరుల కుటుంబికులందరితోను 

యోహాను 4:5 => యాకోబు తన కుమారుడైన యోసేపుకిచిచ్న భూమి దగగ్రనునన్ సమరయలోని 

సుఖారను ఒక ఊరికి వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:16 => షెకెములోని హమోరు కుమారులయొదద్ అబార్హాము వెలయిచిచ్ 

కొనిన సమాధిలో ఉంచబడిరి. 
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ఆదికాండము 25:20 => ఇసాస్కు పదద్నరాములో నివసించు సిరియావాడైన బెతూయేలు 

కుమారెత్యును సిరియావాడైన లాబాను సహోదరియునైన రిబాక్ను పెండిల్ చేసికొనన్పుప్డు నలుబది 

సంవతస్రములవాడు. 

ఆదికాండము 28:6 => ఇసాస్కు యాకోబును దీవించి, పదద్నరాములో పెండిల్చేసికొని వచుచ్టకై 

అతని నకక్డికి పంపెననియు, అతని దీవించినపుప్డు నీవు కనాను దేశపు కుమారెత్లలో ఎవరిని పెండిల్ 

చేసికొనవదద్ని అతనికి ఆజాఞ్పించెననియు 

ఆదికాండము 28:7 => యాకోబు తన తలిల్దండుర్ల మాట విని పదద్నరామునకు వెళి ల్పోయెననియు 

ఏశావు తెలిసికొనినపుప్డు, 

ఆదికాండము 35:9 => యాకోబు పదద్నరామునుండి వచుచ్చుండగా దేవుడు తిరిగి అతనికి 

పర్తయ్క్షమై అతని నాశీరవ్దించెను. 

ఆదికాండము 46:15 => వీరు లేయా కుమారులు. ఆమె పదద్నరాములో యాకోబు వారిని అతని 

కుమారెత్యైన దీనాను కనెను. అతని కుమారులును అతని కుమారెత్లును అందరును ముపప్ది 

ముగుగ్రు. 

ఆదికాండము 12:6 => అపుప్డు అబార్ము షెకెము నందలి యొక సథ్లముదాక ఆ దేశ సంచారము 

చేసి మోరే దగగ్ర నునన్ సింధూరవృక్షము నొదద్కు చేరెను. అపుప్డు కనానీయులు ఆ దేశములో 

నివసించిరి. 

ఆదికాండము 31:25 => లాబాను యాకోబును కలిసికొనెను. యాకోబు తన గుడారము ఆ 

కొండమీద వేసికొనియుండెను; లాబానును తన బంధువులతో గిలాదు కొండమీద గుడారము వేసి 

కొనెను. 

ఆదికాండము 37:12 => అతని సహోదరులు షెకెములో తమ తండిర్ మందను మేపుటకు వెళి ల్రి. 

యెహోషువ 20:7 => అపుప్డు వారు నఫాత్లీయుల మనయ్ములోని గలిలయలో కెదెషును, 

ఎఫార్యిమీయుల మనయ్మందలి షెకెమును, యూదా వంశసుథ్ల మనయ్మందలి హెబోర్నను 

కిరయ్తరాబ్ను పర్తిషఠ్పరచిరి. 
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1 సమూయేలు 9:4 => అతడు పోయి ఎఫార్యిము మనయ్ము తిరిగి షాలిషా దేశమున సంచరింపగా 

అవి కనబడలేదు. తరువాత వారు షయలీము దేశమును దాటి సంచారము చేసిరి గాని అవి 

కనబడకయుండెను. బెనాయ్మీనీయుల దేశము సంచరించి చూడగా అవి దొరకలేదు. 

1 రాజులు 12:1 => రెహబామునకు పటాట్భిషేకము చేయుటకు ఇశార్యేలీయులందరును 

షెకెమునకు రాగా రెహబాము షెకెమునకు పోయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:67 => ఆశర్య పటట్ణములును ఎఫార్యిము పరవ్తములోని షెకెమును 

దాని గార్మములును, గెజెరును దాని గార్మములును, 

యిరిమ్యా 41:5 => గడ డ్ములు కౌష్రము చేయించుకొని వసత్రములు చింపుకొని దేహములు 

గాయపరచుకొనిన యెనుబదిమంది పురుషులు యెహోవా మందిరమునకు తీసికొనిపోవుటకై 

నైవేదయ్ములను ధూపదర్వయ్ములను చేతపటుట్కొని షెకెమునుండియు షిలోహునుండియు 

షోమోర్నునుండియు రాగా 

యోహాను 4:20 => మా పితరులు ఈ పరవ్తమందు ఆరాధించిరి గాని ఆరాధింపవలసిన సథ్లము 

యెరూషలేములో ఉనన్దని మీరు చెపుప్దురని ఆయనతో అనగా యేసు ఆమెతో ఇటల్నెను 

వచనము 19 

మరియు అతడు తన గుడారములు వేసిన పొలము యొకక్ భాగమును షెకెము తండిర్యైన హమోరు 

కుమారులయొదద్ నూరు వరహాలకు కొని 

ఆదికాండము 23:17 => ఆలాగున మమేర్ యెదుటనునన్ మకేప్లా యందలి ఎఫోర్ను పొలము, 

అనగా ఆ పొలమును దానియందలి గుహయు దాని పొలిమేర అంతటిలోనునన్ ఆ పొలము 

చెటల్నిన్యు, 

ఆదికాండము 23:18 => అతని ఊరి గవిని పర్వేశించువారందరిలో హేతు కుమారుల యెదుట 

అబార్హామునకు సావ్సథ్య్ముగా సిథ్రపరచబడెను. 

ఆదికాండము 23:19 => ఆ తరువాత అబార్హాము కనాను దేశములో హెబోర్నను 

మమేర్యెదుటనునన్ మకేప్లా పొలము గుహలో తన భారయ్యైన శారాను పాతిపెటెట్ను. 
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ఆదికాండము 23:20 => ఆ పొలమును దానిలోనునన్ గుహయు హేతు కుమారులవలన శమ్శానము 

కొరకు అబార్హామునకు సావ్సథ్య్ముగా సిథ్రపరచబడెను. 

ఆదికాండము 49:30 => హితీత్యుడైన ఎఫోర్ను భూమియందునన్ గుహలో నా తండుర్లయొదద్ ననున్ 

పాతిపెటుట్డి. ఆ గుహ కనాను దేశమందలి మమేర్ యెదుటనునన్ మకేప్లా పొలములో ఉనన్ది. 

అబార్హాము దానిని ఆ పొలమును హితీత్యుడగు ఎఫోర్నుయొదద్ శమ్శానభూమి కొరకు సావ్సథ్య్ముగా 

కొనెను. 

ఆదికాండము 49:31 => అకక్డనే వారు అబార్హామును అతని భారయ్యైన శారాను పాతిపెటిట్రి; 

అకక్డనే ఇసాస్కును అతని భారయ్యైన రిబాక్ను పాతి పెటిట్రి; అకక్డనే నేను లేయాను పాతిపెటిట్తిని. 

ఆదికాండము 49:32 => ఆ పొలమును అందులోనునన్ గుహయు హేతుకుమారులయొదద్ 

కొనబడినదనెను. 

యెహోషువ 24:32 => ఇశార్యేలీయులు ఐగుపుత్లోనుండి తెచిచ్న యోసేపు ఎముకలను షెకెములో, 

అనగా యాకోబు నూరు వరహాలకు షెకెము తండిర్యైన హమోరు కుమారులయొదద్ కొనిన చేని 

భాగములో వారు పాతిపెటిట్రి. అవి యోసేపు పుతుర్లకు ఒక సావ్సథ్య్ముగా ఉండెను. 

యోహాను 4:5 => యాకోబు తన కుమారుడైన యోసేపుకిచిచ్న భూమి దగగ్రనునన్ సమరయలోని 

సుఖారను ఒక ఊరికి వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:16 => షెకెములోని హమోరు కుమారులయొదద్ అబార్హాము వెలయిచిచ్ 

కొనిన సమాధిలో ఉంచబడిరి. 

ఆదికాండము 34:2 => ఆ దేశము నేలిన హివీవ్యుడైన హమోరు కుమారుడగు షెకెము ఆమెను 

చూచి ఆమెను పటుట్కొని ఆమెతో శయనించి ఆమెను అవమానపరచెను. 

ఆదికాండము 34:3 => అతని మనసుస్ యాకోబు కుమారెత్యైన దీనామీదనే ఉండెను; అతడు ఆ 

చినన్దాని పేర్మించి ఆమెతో పీర్తిగా మాటలాడి 

ఆదికాండము 34:4 => ఈ చినన్దాని నాకు పెండిల్చేయుమని తన తండిర్యైన హమోరును అడిగెను. 

ఆదికాండము 34:5 => తన కుమారెత్ను అతడు చెరిపెనని యాకోబు విని, తన కుమారులు 

పశువులతో పొలములలో నుండినందున వారు వచుచ్వరకు ఊరకుండెను. 
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ఆదికాండము 34:6 => షెకెము తండిర్యగు హమోరు యాకోబుతో మాటలాడుటకు అతనియొదద్కు 

వచెచ్ను. 

ఆదికాండము 34:7 => యాకోబు కుమారులు ఆ సంగతి విని పొలములోనుండి వచిచ్రి. అతడు 

యాకోబు కుమారెత్తో శయనించి ఇశార్యేలు జనములో అవమానకరమైన కారయ్ము చేసెను; అది 

చేయరాని పని గనుక ఆ మనుషుయ్లు సంతాపము పొందిరి, వారికి మిగుల కోపము వచెచ్ను. 

ఆదికాండము 34:8 => అపుప్డు హమోరు వారితో షెకెము అను నా కుమారుని మనసుస్ మీ 

కుమారెత్మీదనే ఉనన్ది; దయచేసి ఆమెను అతనికిచిచ్ పెండిల్చేయుడి. 

ఆదికాండము 34:9 => మీ పిలల్లను మాకిచిచ్ మా పిలల్లను మీరు పుచుచ్కొని మాతో వియయ్మంది 

మామధయ్ నివసించుడి. 

ఆదికాండము 34:10 => ఈ దేశము మీ యెదుట ఉనన్ది; ఇందులో మీరు నివసించి వాయ్పారము 

చేసి ఆసిత్ సంపాదించుకొనుడని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 34:11 => మరియు షెకెము మీ కటాక్షము నామీద రానీయుడి; మీరేమి అడుగుదురో 

అది యిచెచ్దను. 

ఆదికాండము 34:12 => ఓలియు కటన్మును ఎంతైనను అడుగుడి; మీరు అడిగినంత యిచెచ్దను; 

మీరు ఆ చినన్దాని నాకు ఇయుయ్డని ఆమె తండిర్తోను ఆమె సహోదరులతోను చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 34:13 => అయితే తమ సహోదరియైన దీనాను అతడు చెరిపినందున యాకోబు 

కుమారులు షెకెముతోను అతని తండిర్యైన హమోరుతోను కపటముగా ఉతత్రమిచిచ్ అనినదేమనగా 

ఆదికాండము 34:14 => మేము ఈ కారయ్ము చేయలేము, సునన్తి చేయించుకొనని వానికి మా 

సహోదరిని ఇయయ్లేము, అది మాకు అవమానమగును. 

ఆదికాండము 34:15 => మీలో పర్తి పురుషుడు సునన్తి పొంది మావలె నుండినయెడల సరి; 

ఆదికాండము 34:16 => ఆ పక్షమందు మీ మాట కొపుప్కొని, మా పిలల్లను మీకిచిచ్ మీ పిలల్లను 

మేము పుచుచ్కొని, మీమధయ్ నివసించెదము, అపుప్డు మనము ఏకజనమగుదుము. 

ఆదికాండము 34:17 => మీరు మా మాట విని సునన్తి పొందనియెడల మా పిలల్ను 

తీసికొనిపోవుదుమని చెపప్గా 
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ఆదికాండము 34:18 => వారి మాటలు హమోరుకును హమోరు కుమారుడైన షెకెముకును 

ఇషట్ముగా నుండెను. 

ఆదికాండము 34:19 => ఆ చినన్వాడు యాకోబు కుమారెత్ యందు పీర్తిగలవాడు గనుక అతడు ఆ 

కారయ్ము చేయుటకు తడవు చేయలేదు. అతడు తన తండిర్ యింటి వారందరిలో ఘనుడు 

ఆదికాండము 34:20 => హమోరును అతని కుమారుడైన షెకెమును తమ ఊరి గవినియొదద్కు వచిచ్ 

తమ ఊరి జనులతో మాటలాడుచు 

ఆదికాండము 34:21 => ఈ మనుషుయ్లు మనతో సమాధానముగా నునాన్రు గనుక వారిని ఈ 

దేశమందు ఉండనిచిచ్ యిందులో వాయ్పారము చేయనియుయ్డి; ఈ భూమి వారికిని చాలినంత 

విశాలమైయునన్ది గదా, మనము వారి పిలల్లను పెండిల్ చేసికొని మన పిలల్లను వారికి ఇతత్ము 

ఆదికాండము 34:22 => అయితే ఒకటి, ఆ మనుషుయ్లు సునన్తి పొందునటుల్ మనలో పర్తి 

పురుషుడు సునన్తి పొందినయెడలనే మన మాటకు వారు ఒపుప్కొని మనలో నివసించి యేక 

జనముగా నుందురు. 

ఆదికాండము 34:23 => వారి మందలు వారి ఆసిత్ వారి పశువులనిన్యు మనవగును గదా; 

ఎటల్యినను మనము వారి మాటకు ఒపుప్కొందము, అపుప్డు వారు మనలో నివసించెదరనగా 

ఆదికాండము 34:24 => హమోరును అతని కుమారుడగు షెకెమును చెపిప్న మాట అతని ఊరి 

గవినిదావ్రా వెళుల్వారందరు వినిరి. అపుప్డతని ఊరి గవినిదావ్రా వెళుల్ వారిలో పర్తి పురుషుడు సునన్తి 

పొందెను. 

ఆదికాండము 34:25 => మూడవ దినమున వారు బాధపడుచుండగా యాకోబు కుమారులలో 

నిదద్రు, అనగా దీనా సహోదరులైన షిమోయ్నును లేవియు, తమ కతుత్లుచేతపటుట్కొని యెవరికి 

తెలియకుండ ఆ ఊరిమీద పడి పర్తి పురుషుని చంపిరి. 

ఆదికాండము 34:26 => వారు హమోరును అతని కుమారుడైన షెకెమును కతిత్వాత చంపి షెకెము 

ఇంటనుండి దీనాను తీసికొని వెళి ల్పోయిరి 

ఆదికాండము 34:27 => తమ సహోదరిని చెరిపినందున యాకోబు కుమారులు చంపబడినవారు 

ఉనన్చోటికి వచిచ్ ఆ ఊరు దోచుకొని 
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ఆదికాండము 34:28 => వారి గొఱ ఱ్లను పశువులను గాడిదలను ఊరిలోనిదేమి పొలములోనిదేమి 

ఆదికాండము 34:29 => వారి ధనము యావతుత్ను తీసికొని, వారి పిలల్లనందరిని వారి సతరీలను 

చెరపటిట్, యిండల్లో నునన్దంతయు దోచుకొనిరి. 

ఆదికాండము 34:30 => అపుప్డు యాకోబు షిమోయ్నును లేవీని చూచి మీరు ననున్ బాధపెటిట్ యీ 

దేశ నివాసులైన కనానీయులలోను పెరిజీజ్యులలోను అసహుయ్నిగా చేసితిరి; నా జనసంఖయ్ కొంచెమే; 

వారు నామీదికి గుంపుగా వచిచ్ ననున్ చంపెదరు. నేనును నా యింటివారును నాశనమగుదుమని 

చెపెప్ను 

ఆదికాండము 34:31 => అందుకు వారు వేశయ్యెడల జరిగించినటుల్ మా సహోదరియెడల పర్వరిత్ంప 

వచుచ్నా అనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:16 => షెకెములోని హమోరు కుమారులయొదద్ అబార్హాము వెలయిచిచ్ 

కొనిన సమాధిలో ఉంచబడిరి. 

ఆదికాండము 48:22 => నేను నీ సహోదరులకంటె నీకు ఒక భాగము ఎకుక్వగా ఇచిచ్తిని. అది నా 

కతిత్తోను నా వింటితోను అమోరీయులచేతిలోనుండి తీసికొంటినని యోసేపుతో చెపెప్ను. 

యెహోషువ 20:7 => అపుప్డు వారు నఫాత్లీయుల మనయ్ములోని గలిలయలో కెదెషును, 

ఎఫార్యిమీయుల మనయ్మందలి షెకెమును, యూదా వంశసుథ్ల మనయ్మందలి హెబోర్నను 

కిరయ్తరాబ్ను పర్తిషఠ్పరచిరి. 

యెహోషువ 21:21 => నాలుగు పటట్ణములను, అనగా ఎఫార్యిమీయుల మనయ్దేశములో 

నరహంతకునికొరకు ఆశర్యపటట్ణమైన షెకెమును దాని పొలమును గెజెరును దాని పొలమును 

యెహోషువ 24:1 => యెహోషువ ఇశార్యేలీయుల గోతర్ముల వారినందరిని షెకెములో పోగుచేసి, 

వారి పెదద్లను వారి పర్ధానులను వారి నాయ్యాధిపతులను వారి నాయకులను పిలిపింపగా వారు వచిచ్ 

దేవుని సనిన్ధిని నిలిచిరి. 

1 రాజులు 12:1 => రెహబామునకు పటాట్భిషేకము చేయుటకు ఇశార్యేలీయులందరును 

షెకెమునకు రాగా రెహబాము షెకెమునకు పోయెను. 
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వచనము 20 

అకక్డ ఒక బలిపీఠము కటిట్ంచి దానికి ఏల  ఎలోహేయి ఇశార్యేలు అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 8:20 => అపుప్డు నోవహు యెహోవాకు బలిపీఠము కటిట్, పవితర్ పశువులనిన్టిలోను 

పవితర్ పకుష్లనిన్టిలోను కొనిన్ తీసికొని ఆ పీఠముమీద దహనబలి అరిప్ంచెను. 

ఆదికాండము 12:7 => యెహోవా అబార్మునకు పర్తయ్క్షమయి నీ సంతానమునకు ఈ 

దేశమిచెచ్దనని చెపప్గా అతడు తనకు పర్తయ్క్షమైన యెహోవాకు ఒక బలిపీఠమును కటెట్ను. 

ఆదికాండము 12:8 => అకక్డ నుండి అతడు బయలుదేరి బేతేలుకు తూరుప్ననునన్ కొండకు చేరి 

పడమటనునన్ బేతేలునకును తూరుప్ననునన్ హాయికిని మధయ్ను గుడారము వేసి అకక్డ యెహోవాకు 

బలిపీఠమును కటిట్ యెహోవా నామమున పార్రధ్న చేసెను 

ఆదికాండము 13:18 => అపుప్డు అబార్ము తన గుడారము తీసి హెబోర్నులోని మమేర్ దగగ్రనునన్ 

సింధూరవృక్ష వనములో దిగి అకక్డ యెహోవాకు బలిపీఠమును కటెట్ను. 

ఆదికాండము 21:33 => అబార్హాము బెయేరె ష్బాలో ఒక పిచుల వృక్షము నాటి అకక్డ నితయ్దేవుడైన 

యెహోవా పేరట పార్రథ్న చేసెను. 

ఆదికాండము 32:28 => అపుప్డు ఆయన నీవు దేవునితోను మనుషుయ్లతోను పోరాడి గెలిచితివి 

గనుక ఇకమీదట నీ పేరు ఇశార్యేలే గాని యాకోబు అనబడదని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 35:7 => అతడు తన సహోదరుని యెదుటనుండి పారిపోయినపుప్డు దేవుడకక్డ 

అతనికి పర్తయ్క్షమాయెను గనుక అకక్డ బలిపీఠమును కటిట్ ఆ చోటికి ఏల  బేతేలను పేరుపెటిట్రి. 

ఆదికాండము 26:25 => అకక్డ అతడొక బలిపీఠము కటిట్ంచి యెహోవా నామమున పార్రథ్నచేసి 

అకక్డ తన గుడారము వేసెను. అపుప్డు ఇసాస్కు దాసులు అకక్డ బావి తర్వివ్రి. 

ఆదికాండము 28:22 => మరియు సత్ంభముగా నేను నిలిపిన యీ రాయి దేవుని మందిరమగును; 

మరియు నీవు నాకిచుచ్ యావతుత్లో పదియవవంతు నిశచ్యముగా నీకు చెలిల్ంచెదనని మొర్కుక్ 

కొనెను. 
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ఆదికాండము 46:1 => అపుప్డు ఇశార్యేలు తనకు కలిగినదంతయు తీసికొని పర్యాణమై 

బెయేరె ష్బాకు వచిచ్ తన తండిర్యైన ఇసాస్కు దేవునికి బలులనరిప్ంచెను. 

నిరగ్మకాండము 17:15 => తరువాత మోషే ఒక బలిపీఠమును కటిట్ దానికి యెహోవా నిసీస్ అని 

పేరు పెటిట్ 

నిరగ్మకాండము 34:23 => సంవతస్రమునకు ముమామ్రు నీ పురుషులందరు పర్భువును 

ఇశార్యేలీయుల దేవుడునైన యెహోవా సనిన్ధిని కనబడవలెను 

నాయ్యాధిపతులు 6:24 => అకక్డ గిదోయ్ను యెహోవా నామమున బలిపీఠము కటిట్, దానికి యెహోవా 

సమాధానకరత్యను పేరుపెటెట్ను. నేటివరకు అది అబీయెజీర్యుల ఒఫార్లో ఉనన్ది. 

1 సమూయేలు 7:17 => మరియు అతని యిలుల్ రామాలో నుండినందున అచచ్టికి తిరిగివచిచ్ 

అచచ్టకూడను నాయ్యము తీరుచ్చుండెను, మరియు అతడు అకక్డ యెహోవాకు ఒక బలిపీఠము 

కటెట్ను. 

2 సమూయేలు 23:3 => ఇశార్యేలీయుల దేవుడు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఇశార్యేలీయులకు 

ఆశర్యదురగ్మగువాడు నాదావ్రా మాటలాడుచునాన్డు. మనుషుయ్లను ఏలు నొకడు పుటుట్ను అతడు 

నీతిమంతుడై దేవునియందు భయభకుత్లు గలిగి యేలును. 

1 రాజులు 8:23 => యెహోవా ఇశార్యేలీయుల దేవా, పైనునన్ ఆకాశమందైనను కిర్ందనునన్ 

భూమియందైనను నీవంటి దేవుడొకడునులేడు; పూరణ్మనసుస్తో నీ దృషిట్కి అనుకూలముగా నడుచు నీ 

దాసుల విషయమై నీవు నిబంధనను నెరవేరుచ్చు కనికరము చూపుచు ఉండువాడవై యునాన్వు, 

1 రాజులు 18:31 => యహోవా వాకుక్ పర్తయ్క్షమై నీ నామము ఇశార్యేలగునని వాగాద్నము 

నొందిన యాకోబు సంతతి గోతర్ముల లెకక్చొపుప్న పండెర్ండు రాళల్ను తీసికొని 

2 రాజులు 17:34 => నేటి వరకు తమ పూరవ్మరాయ్దల పర్కారము వారు చేయుచునాన్రు; 

యెహోవాయందు భయభకుత్లు పూనక వారితో నిబంధనచేసి మీరు ఇతర దేవతలకు భయపడకయు, 

వాటికి నమసక్రింపకయు, పూజ చేయకయు, బలులు అరిప్ంపకయు, 
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2 రాజులు 19:15 => యెహోవా సనిన్ధిని ఇటల్ని పార్రథ్న చేసెను యెహోవా, కెరూబుల మధయ్ను 

నివసించుచునన్ ఇశార్యేలీయుల దేవా, భూమాయ్కాశములను కలుగజేసిన అదివ్తీయ దేవా, నీవు 

లోకమందునన్ సకల రాజయ్ములకు దేవుడవైయునాన్వు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 4:10 => యబేబ్జు ఇశార్యేలీయుల దేవునిగూరిచ్ మొఱ ఱ్పెటిట్ నీవు ననున్ 

నిశచ్యముగా ఆశీరవ్దించి నా సరిహదుద్ను విశాలపరచి నీ చెయియ్ నాకు తోడుగా ఉండ దయచేసి 

నాకు కీడురాకుండ దానిలోనుండి ననున్ తపిప్ంచుము అని పార్రిథ్ంపగా దేవుడు అతడు మనవిచేసిన 

దానిని అతనికి దయచేసెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:4 => మరియు అతడు యెహోవా మందసము ఎదుట సేవ చేయుచు, 

ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాను పర్సిదిధ్ చేయుటకును, వందించుటకును ఆయనకు సోత్తర్ములు 

చెలిల్ంచుటకును లేవీయులలో కొందరిని నియమించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:10 => రాజైన దావీదుకూడను బహుగా సంతోషపడి, సమాజము 

పూరణ్ముగా ఉండగా యెహోవాకు ఇటుల్ సోత్తర్ములు చెలిల్ంచెను మాకు తండిర్గానునన్ ఇశార్యేలీయుల 

దేవా యెహోవా, నిరంతరము నీవు సోత్తార్రుహ్డవు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:14 => యెహోవా ఇశార్యేలీయుల దేవా, హృదయపూరవ్కముగా నినున్ 

అనుసరించు నీ భకుత్లకు నిబంధనను నెరవేరుచ్చు కృపను చూపుచునుండు నీవంటి దేవుడు 

ఆకాశమందైనను భూమియందైనను లేడు. 

కీరత్నలు 59:5 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవావైన దేవా, ఇశార్యేలు దేవా, అనయ్జనులందరిని 

శికిష్ంచుటకై మేలొక్నుము అధికదోర్హులలో ఎవరిని కనికరింపకుము.(సెలా.) 

మతత్యి 15:31 => మూగవారు మాటలాడుటయును అంగహీనులు బాగుపడుటయును కుంటివారు 

నడుచుటయును గుర్డిడ్వారు చూచుటయును జనసమూహము చూచి ఆశచ్రయ్పడి ఇశార్యేలు దేవుని 

మహిమపరచిరి. 

మారుక్ 12:26 => వారు లేచెదరని మృతులను గూరిచ్న సంగతి మోషే గర్ంథమందలి పొదను 

గురించిన భాగములో మీరు చదువలేదా? ఆ భాగములో దేవుడు నేను అబార్హాము దేవుడను ఇసాస్కు 

దేవుడను యాకోబు దేవుడనని అతనితో చెపెప్ను. 
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వచనము 1 

లేయా యాకోబునకు కనిన కుమారెత్యైన దీనా ఆ దేశపు కుమారెత్లను చూడవెళె ల్ను. 

ఆదికాండము 30:21 => ఆ తరువాత ఆమె కొమారెత్ను కని ఆమెకు దీనా అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 46:15 => వీరు లేయా కుమారులు. ఆమె పదద్నరాములో యాకోబు వారిని అతని 

కుమారెత్యైన దీనాను కనెను. అతని కుమారులును అతని కుమారెత్లును అందరును ముపప్ది 

ముగుగ్రు. 

ఆదికాండము 26:34 => ఏశావు నలువది సంవతస్రముల వాడైనపుప్డు హితీత్యుడైన బేయేరీ 

కుమారెత్యగు యహూదీతును హితీత్యుడైన ఏలోను కుమారెత్యగు బాశెమతును పెండిల్ చేసికొనెను. 

ఆదికాండము 27:46 => మరియు రిబాక్ ఇసాస్కుతో హేతు కుమారెత్లవలన నా పార్ణము విసికినది. 

ఈ దేశసుథ్రాండర్యిన హేతు కుమారెత్లలో వీరివంటి ఒకదానిని యాకోబు పెండిల్ చేసికొనినయెడల నా 

బర్దుకువలన నాకేమి పర్యోజనమనెను. 

ఆదికాండము 28:6 => ఇసాస్కు యాకోబును దీవించి, పదద్నరాములో పెండిల్చేసికొని వచుచ్టకై 

అతని నకక్డికి పంపెననియు, అతని దీవించినపుప్డు నీవు కనాను దేశపు కుమారెత్లలో ఎవరిని పెండిల్ 

చేసికొనవదద్ని అతనికి ఆజాఞ్పించెననియు 

ఆదికాండము 30:13 => లేయా నేను భాగయ్వంతురాలను సతరీలు ననున్ భాగయ్వతి అందురు గదా అని 

అతనికి ఆషేరు అను పేరు పెటెట్ను. 

యిరిమ్యా 2:36 => నీ మారగ్ము మారుచ్కొనుటకు నీవేల ఇటు అటు తిరుగులాడుచునాన్వు? నీవు 

అషూష్రును ఆధారము చేసికొని సిగుగ్పడినటుల్ ఐగుపుత్ను ఆధారము చేసికొని సిగుగ్పడెదవు. 

1 తిమోతి 5:13 => మరియు వారు ఇంటింట తిరుగులాడుచు, బదధ్కురాండర్గుటకు మాతర్మే గాక, 

ఆడరాని మాటలాడుచు, వదరుబోతులును పరులజోలికి పోవువారునగుటకును నేరుచ్కొందురు. 

తీతుకు 2:5 => మంచి ఉపదేశము చేయువారునై యుండవలెననియు బోధించుము. 

నాయ్యాధిపతులు 14:1 => సమోస్ను తిమాన్తునకు వెళి ల్ తిమాన్తులో ఫిలిషీత్యుల కుమారెత్లలో 

ఒకతెను చూచెను. 
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వచనము 2 

ఆ దేశము నేలిన హివీవ్యుడైన హమోరు కుమారుడగు షెకెము ఆమెను చూచి ఆమెను పటుట్కొని 

ఆమెతో శయనించి ఆమెను అవమానపరచెను. 

ఆదికాండము 10:17 => అరావ్దీయులను సెమారీయులను హమాతీయులను కనెను. 

ఆదికాండము 33:19 => మరియు అతడు తన గుడారములు వేసిన పొలము యొకక్ భాగమును 

షెకెము తండిర్యైన హమోరు కుమారులయొదద్ నూరు వరహాలకు కొని 

ఆదికాండము 6:2 => దేవుని కుమారులు నరుల కుమారెత్లు చకక్నివారని చూచి వారందరిలో 

తమకు మనసుస్వచిచ్న సతరీలను వివాహము చేసికొనిరి. 

ఆదికాండము 39:6 => అతడు తనకు కలిగినదంతయు యోసేపుచేతికపప్గించి, తాను ఆహారము 

తినుట తపప్ తనకేమి ఉనన్దో ఏమి లేదో విచారించినవాడు కాడు. యోసేపు రూపవంతుడును 

సుందరుడునై యుండెను 

ఆదికాండము 39:7 => అటుతరువాత అతని యజమానుని భారయ్ యోసేపుమీద కనున్వేసి తనతో 

శయనించుమని చెపెప్ను 

నాయ్యాధిపతులు 14:1 => సమోస్ను తిమాన్తునకు వెళి ల్ తిమాన్తులో ఫిలిషీత్యుల కుమారెత్లలో 

ఒకతెను చూచెను. 

2 సమూయేలు 11:2 => ఒకానొక దినమున పొర్దుద్ గుర్ంకువేళ దావీదు పడకమీదనుండి లేచి 

రాజనగరి మిదె ద్మీద నడుచుచు పైనుండి చూచుచుండగా సాన్నముచేయు ఒక సతరీ కనబడెను. 

యోబు 31:1 => నేను నా కనున్లతో నిబంధన చేసికొంటిని కనయ్కను నేనేలాగు చూచుదును? 

యోబు 31:9 => నేను హృదయమున పరసతరీని మోహించినయెడల నా పొరుగువాని దావ్రమున నేను 

పొంచియునన్యెడల 

సామెతలు 13:20 => జాఞ్నుల సహవాసము చేయువాడు జాఞ్నము గలవాడగును. మూరు ఖ్ల 

సహవాసము చేయువాడు చెడిపోవును. 
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మతత్యి 5:28 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా ఒక సతరీని మోహపు చూపుతో చూచు పర్తివాడు 

అపుప్డే తన హృదయమందు ఆమెతో వయ్భిచారము చేసినవాడగును. 

ఆదికాండము 20:2 => అపుప్డు అబార్హాము తన భారయ్యైన శారానుగూరిచ్ ఈమె నా చెలెల్లని 

చెపెప్ను గనుక గెరారు రాజైన అబీమెలెకు శారాను పిలిపించి తన యింట చేరుచ్కొనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:14 => నీవు ఆమెవలన సంతుషిట్నొందనియెడల ఆమె మనసుస్వచిచ్న 

చోటికి ఆమెను సాగనంపవలెనే గాని ఆమెను ఎంతమాతర్మును వెండికి అమమ్కూడదు; నీవు ఆమెను 

అవమానపరచితివి గనుక ఆమెను దాసివలె చూడకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 22:24 => ఆ ఊరి గవినియొదద్కు వారిదద్రిని తీసికొనివచిచ్, ఆ చినన్ది 

ఊరిలో కేకలు వేయకయునన్ందున ఆమెను, తన పొరుగువాని భారయ్ను అవమానపరచినందున ఆ 

మనుషుయ్ని, రాళల్తో చావగొటట్వలెను. అటుల్ ఆ చెడుతనమును మీలోనుండి పరిహరించుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 22:29 => ఆమెతో శయనించినవాడు ఆ చినన్దాని తండిర్కి ఏబది 

వెండిరూకలిచిచ్ ఆమెను పెండిల్చేసికొనవలెను. అతడు ఆమెను ఆవమానపరచెను గనుక అతడు తాను 

బర్దుకు దినములనిన్టను ఆమెను విడిచిపెటట్కూడదు. 

నాయ్యాధిపతులు 19:24 => ఇదిగో కనయ్కయైన నా కుమారెత్యును ఆ మనుషుయ్ని ఉపపతిన్యు 

నునాన్రు. నేను వారిని బయటికి తీసికొనివచెచ్దను, మీరు వారిని నీచపరచి మీ యిషట్పర్కారముగా 

వారియెడల జరిగింపవచుచ్ను గాని యీ మనుషుయ్నియెడల ఈ వెఱిఱ్పని చేయకుడని వారితో 

చెపెప్నుగాని 

నాయ్యాధిపతులు 19:25 => అతని మాట వినుటకు వారికి మనసుస్ లేకపోయెను గనుక ఆ 

మనుషుయ్డు బయటనునన్ వారియొదద్కు తన ఉపపతిన్ని తీసికొనిపోగా వారు ఆమెను కూడి 

ఉదయమువరకు ఆ రాతిర్ అంతయు ఆమెను చెరుపుచుండిరి. తెలల్వారగా వారు ఆమెను విడిచి వెళి ల్రి. 

యెహెజేక్లు 22:10 => తమ తండిర్ మానాచాఛ్దనము తీయువారు నీలో నునాన్రు, అశుచియై 

బహిషిట్యైన సతరీని చెరుపువారు నీలో కాపురమునాన్రు. 
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యెహెజేక్లు 22:11 => ఒకడు తన పొరుగువాని భారయ్ను కూడి హేయకిర్యలు చేయును, 

మరియొకడు కామాతురుడై తన కోడలిని అపవితర్పరచును, నీలో జనులు తండిర్ కుమారెత్యగు తమ 

సహోదరిని చెరుపుదురు. 

ఆదికాండము 12:6 => అపుప్డు అబార్ము షెకెము నందలి యొక సథ్లముదాక ఆ దేశ సంచారము 

చేసి మోరే దగగ్ర నునన్ సింధూరవృక్షము నొదద్కు చేరెను. అపుప్డు కనానీయులు ఆ దేశములో 

నివసించిరి. 

ఆదికాండము 27:46 => మరియు రిబాక్ ఇసాస్కుతో హేతు కుమారెత్లవలన నా పార్ణము విసికినది. 

ఈ దేశసుథ్రాండర్యిన హేతు కుమారెత్లలో వీరివంటి ఒకదానిని యాకోబు పెండిల్ చేసికొనినయెడల నా 

బర్దుకువలన నాకేమి పర్యోజనమనెను. 

ఆదికాండము 34:27 => తమ సహోదరిని చెరిపినందున యాకోబు కుమారులు చంపబడినవారు 

ఉనన్చోటికి వచిచ్ ఆ ఊరు దోచుకొని 

ఆదికాండము 35:2 => యాకోబు తన యింటివారితోను తనయొదద్ నునన్ వారందరితోను 

మీయొదద్నునన్ అనయ్దేవతలను పారవేసి మిముమ్ను మీరు శుచిపరచుకొని మీ వసత్రములను 

మారుచ్కొనుడి. 

ఆదికాండము 38:2 => అకక్డ షూయ అను ఒక కనానీయుని కుమారెత్ను యూదా చూచి ఆమెను 

తీసికొని ఆమెతో పోయెను. 

నిరగ్మకాండము 22:16 => ఒకడు పర్ధానము చేయబడని ఒక కనయ్కను మరులుకొలిప్ ఆమెతో 

శయనించినయెడల ఆమె నిమితత్ము ఓలి ఇచిచ్ ఆమెను పెండిల్ చేసికొనవలెను. 

నిరగ్మకాండము 23:23 => ఎటల్నగా నా దూత నీకు ముందుగా వెళుల్చు, అమోరీయులు హితీత్యులు 

పెరిజీజ్యులు కనానీయులు హివీవ్యులు యెబూసీయులను వారునన్ చోటుకు నినున్ రపిప్ంచును, నేను 

వారిని సంహరించెదను. 

యెహోషువ 9:7 => ఇశార్యేలీయులు మీరు మా మధయ్ను నివసించుచునన్వారేమో, మేము మీతో 

ఏలాగు నిబంధన చేయగలమని ఆ హివీవ్యులతో ననిరి. 
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యెహోషువ 17:7 => మనషీష్యుల సరిహదుద్ ఆషేరునుండి షెకెమునకు తూరుప్గానునన్ 

మికెమ్తావరకును దకిష్ణమున ఏనత్పూప్య నివాసులవైపునకు వాయ్పించెను. 

నాయ్యాధిపతులు 9:1 => యెరుబబ్యలు కుమారుడైన అబీమెలెకు షెకెములోనునన్ తన తలిల్ 

సహోదరుల యొదద్కు పోయి వారితోను తన తలిల్ పితరుల కుటుంబికులందరితోను 

నాయ్యాధిపతులు 9:28 => ఎబెదు కుమారుడైన గాలు ఇటల్నెను అబీమెలెకు ఏపాటివాడు? షెకెము 

ఏపాటివాడు? మనము అతనికెందుకు దాసులము కావలెను? అతడు యెరుబబ్యలు కుమారుడు 

కాడా? జెబులు అతని ఉదోయ్గి కాడా? షెకెము తండిర్యైన హమోరువారికి దాసులమగుదము గాని 

మనము అతనికెందుకు దాసులము కావలెను? 

2 సమూయేలు 13:12 => ఆమె నా అనాన్, ననున్ అవమానపరచకుము; ఈలాగు చేయుట 

ఇశార్యేలీయులకు తగదు, ఇటిట్ జారకారయ్ము నీవు చేయవదుద్, నా యవమానము నేనెకక్డ 

దాచుకొందును? 

2 సమూయేలు 13:20 => ఆమె అనన్యగు అబా ష్లోము ఆమెను చూచి నీ అనన్యగు అమోన్ను 

నినున్ కూడినాడు గదా? నా చెలీల్ నీవు ఊరకుండుము; అతడు నీ అనేన్ గదా, యిందునుగూరిచ్ 

చింతపడవదద్నెను. కావున తామారు చెరుపబడినదై తన అనన్యగు అబా ష్లోము ఇంటనుండెను. 

యిరిమ్యా 41:5 => గడ డ్ములు కౌష్రము చేయించుకొని వసత్రములు చింపుకొని దేహములు 

గాయపరచుకొనిన యెనుబదిమంది పురుషులు యెహోవా మందిరమునకు తీసికొనిపోవుటకై 

నైవేదయ్ములను ధూపదర్వయ్ములను చేతపటుట్కొని షెకెమునుండియు షిలోహునుండియు 

షోమోర్నునుండియు రాగా 

యోహాను 4:18 => నీకు అయిదుగురు పెనిమిటుల్ండిరి, ఇపుప్డు ఉనన్వాడు నీ పెనిమిటి కాడు; 

సతయ్మే చెపిప్తివనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:16 => షెకెములోని హమోరు కుమారులయొదద్ అబార్హాము వెలయిచిచ్ 

కొనిన సమాధిలో ఉంచబడిరి. 

వచనము 3 
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అతని మనసుస్ యాకోబు కుమారెత్యైన దీనామీదనే ఉండెను; అతడు ఆ చినన్దాని పేర్మించి ఆమెతో 

పీర్తిగా మాటలాడి 

రూతు 1:14 => వారు ఎలుగెతిత్ యేడవ్గా ఓరాప్ తన అతత్ను ముదుద్ పెటుట్కొనెను, రూతు ఆమెను 

హతుత్కొనెను. ఇటుల్ండగా 

1 సమూయేలు 18:1 => దావీదు సౌలుతో మాటలాడుట చాలించినపుప్డు యోనాతాను 

హృదయము దావీదు హృదయముతో కలిసిపోయెను; యోనాతాను దావీదును తనకు పార్ణ 

సేన్హితునిగా భావించుకొని అతని పేర్మించెను. 

2 సమూయేలు 19:7 => నీవు బయటికి రాకయుండినయెడల ఈ రాతిర్ యొకడును నీయొదద్ 

నిలువడని యెహోవా నామమునుబటిట్ పర్మాణము చేసి చెపుప్చునాన్ను; నీ బాలయ్మునుండి నేటివరకు 

నీకు పార్పిత్ంచిన అపాయములనిన్టికంటె అది నీకు కషట్తరముగా ఉండునని రాజుతో మనవిచేయగా 

రాజు లేచి వచిచ్ గుమమ్ములో కూరుచ్ండెను.  

2 దినవృతాత్ంతములు 30:22 => యెహోవా సేవయందు మంచి నేరప్రులైన లేవీయులందరితో 

హిజిక్యా పీర్తిగా మాటలాడెను; వారు సమాధానబలులు అరిప్ంచుచు, తమ పితరుల దేవుడైన 

యెహోవా దేవుడని యొపుప్కొనుచు ఏడు దినములు పండుగ ఆచరించిరి. 

యెషయా 40:2 => నా జనులను ఓదారుచ్డి ఓదారుచ్డి యెరూషలేముతో పేర్మగా మాటలాడుడి 

ఆమె యుదధ్కాలము సమాపత్మయెయ్ను ఆమె దోషరుణము తీరచ్బడెను యెహోవా చేతివలన ఆమె తన 

సమసత్ పాపముల నిమితత్ము రెండింతలు పొందెనను సమాచారము ఆమెకు పర్కటించుడి.  

హోషేయ 2:14 => పిమమ్ట దానిని ఆకరిష్ంచి అరణయ్ములోనికి కొనిపోయి అకక్డ దానితో పేర్మగా 

మాటలాడుదును; 

ఆదికాండము 34:8 => అపుప్డు హమోరు వారితో షెకెము అను నా కుమారుని మనసుస్ మీ 

కుమారెత్మీదనే ఉనన్ది; దయచేసి ఆమెను అతనికిచిచ్ పెండిల్చేయుడి. 

ఆదికాండము 50:21 => కాబటిట్ భయపడకుడి, నేను మిముమ్ను మీ పిలల్లను పోషించెదనని చెపిప్ 

వారిని ఆదరించి వారితో పీర్తిగా మాటలాడెను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 21:11 => వారిని చెరపటిట్ ఆ చెరపటట్బడినవారిలో రూపవతియైనదానిని 

చూచి ఆమెను మోహించి ఆమెను పెండిల్ చేసికొన మనసస్యి 

యెహోషువ 23:12 => అయితే మీరు వెనుకకు తొలగి మీయొదద్ మిగిలియునన్ యీ జనములను 

హతుత్కొని వారితో వియయ్మంది, వారితో మీరును మీతో వారును సాంగతయ్ము చేసినయెడల 

నాయ్యాధిపతులు 19:3 => ఆమెతో పిర్యముగా మాటలాడి ఆమెను తిరిగి తెచుచ్కొనుటకై ఆమె 

పెనిమిటి లేచి తన దాసునిని రెండు గాడిదలను తీసికొని ఆమెయొదద్కు వెళల్గా ఆమె తన తండిర్ యింట 

అతని చేరెచ్ను. ఆ చినన్దాని తండిర్ అతని చూచినపుప్డు అతని కలిసికొని సంతోషించెను. 

రూతు 2:13 => అందుకు ఆమె నా యేలిన వాడా, నేను నీ పనికతెత్లలో ఒకదానను కాకపోయినను, 

నీవు ననాన్దరించి నీ దాసురాలినగు నాయందు పేర్మగలిగి మాటలాడితివి గనుక నాయెడల నీకు 

కటాక్షము కలుగనిమమ్ని చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 18:20 => అయితే తన కుమారెత్యైన మీకాలు దావీదు మీద పేర్మ గలిగియుండగా 

సౌలు విని సంతోషించి, 

2 సమూయేలు 13:1 => తరువాత దావీదు కుమారుడగు అబా ష్లోమునకు తామారను నొక 

సుందరవతియగు సహోదరి యుండగా దావీదు కుమారుడగు అమోన్ను ఆమెను మోహించెను. 

1 రాజులు 11:2 => కామాతురత గలవాడై వారిని ఉంచుకొనుచు వచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:6 => జనులమీద సైనాయ్ధిపతులను నియమించి పటట్ణపు గుమమ్ములకు 

పోవు రాజవీధిలోనికి వారిని తనయొదద్కు రపిప్ంచి వారిని ఈలాగు హెచచ్రిక చేసెను 

మతత్యి 19:5 => ఇందు నిమితత్ము పురుషుడు తలిదండుర్లను విడిచి తన భారయ్ను హతుత్కొనును, 

వారిదద్రును ఏకశరీరముగా ఉందురని చెపెప్ననియు మీరు చదువలేదా? 

వచనము 4 

ఈ చినన్దాని నాకు పెండిల్చేయుమని తన తండిర్యైన హమోరును అడిగెను. 

ఆదికాండము 21:21 => అతడు పారాను అరణయ్ములో నునన్పుప్డు అతని తలిల్ ఐగుపుత్దేశమునుండి 

ఒక సతరీని తెచిచ్ అతనికి పెండిల్చేసెను. 
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నాయ్యాధిపతులు 14:2 => అతడు తిరిగివచిచ్ తిమాన్తులో ఫిలిషీత్యుల కుమారెత్లలో ఒకతెను 

చూచితిని, మీరు ఆమెను నాకిచిచ్ పెండిల్ చేయవలెనని తన తలిదండుర్లతో అనగా 

2 సమూయేలు 13:13 => నీవును ఇశార్యేలీయులలో దురామ్రుగ్డవగుదువు; అయితే ఇందునుగూరిచ్ 

రాజుతో మాటలాడుము; 

యిరిమ్యా 29:6 => పెండిల్ండుల్ చేసికొని కుమారులను కుమారెత్లను కనుడి, అకక్డ ఏమియు మీకు 

తకుక్వలేకుండ అభివృదిధ్పొందుటకై వారు కుమారులను కుమారెత్లను కనునటుల్ మీ కుమారులకు 

పెండిల్ండుల్ చేయుడి, మీ కుమారెత్లకు పురుషులను సంపాదించుడి. 

వచనము 5 

తన కుమారెత్ను అతడు చెరిపెనని యాకోబు విని, తన కుమారులు పశువులతో పొలములలో 

నుండినందున వారు వచుచ్వరకు ఊరకుండెను. 

ఆదికాండము 30:35 => ఆ దినమున లాబాను చారయైనను మచచ్యైనను గల మేకపోతులను, 

పొడలైనను మచచ్లైనను గల పెంటి మేకలనిన్టిని కొంచెము తెలుపుగల పర్తిదానిని గొఱ ఱ్పిలల్లలో 

నలల్వాటిననిన్టిని వేరుచేసి తన కుమారులచేతి కపప్గించి 

ఆదికాండము 37:13 => అపుప్డు ఇశార్యేలు యోసేపును చూచి నీ సహోదరులు షెకెములో మంద 

మేపుచునాన్రు. నినున్ వారియొదద్కు పంపెదను రమమ్నన్పుప్డు అతడు మంచిదని అతనితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 37:14 => అపుప్డతడు నీవు వెళిళ్ నీ సహోదరుల కేష్మమును మంద కేష్మమును 

తెలిసికొని నాకు వరత్మానము తెమమ్ని అతినితో చెపిప్ హెబోర్ను లోయలోనుండి అతని పంపెను. 

అతడు షెకెమునకు వచెచ్ను 

1 సమూయేలు 10:27 => పనికిమాలినవారు కొందరు ఈ మనుషుయ్డు మనలను ఏలాగు 

రకిష్ంపగలడని చెపుప్కొనుచు అతని నిరల్క్షయ్ము చేసి అతనికి కానుకలు తీసికొని రాకుండగా అతడు 

చెవిటివాడైనటుట్ ఊరకుండెను. 

1 సమూయేలు 16:11 => నీ కుమారులందరు ఇకక్డనునాన్రా అని యెషష్యిని అడుగగా అతడు 

ఇంకను కడసారి వాడునాన్డు. అయితే వాడు గొఱ ఱ్లను కాయుచునాన్డని చెపెప్ను. అందుకు 
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సమూయేలు నీవు వాని పిలువనంపించుము, అతడికక్డికి వచుచ్వరకు మనము కూరుచ్ందమని 

యెషష్యితో చెపప్గా 

1 సమూయేలు 17:15 => దావీదు బేతెల్హేములో తన తండిర్ గొఱ ఱ్లను మేపుచు సౌలునొదద్కు 

తిరిగిపోవుచు వచుచ్చు నుండెను. 

2 సమూయేలు 13:22 => అబా ష్లోము తన అనన్యగు అమోన్నుతో మంచిచెడ డ్లేమియు 

మాటలాడక ఊరకుండెను గాని, తన సహోదరియగు తామారును బలవంతము చేసినందుకై 

అతనిమీద పగయుంచెను. 

లూకా 15:25 => అపుప్డు అతని పెదద్ కుమారుడు పొలములో ఉండెను. వాడు (పొలమునుండి) 

వచుచ్చు ఇంటిదగగ్రకు రాగా, వాదయ్ములును నాటయ్మును జరుగుట విని 

లూకా 15:29 => అందుకతడు తన తండిర్తో ఇదిగో యినిన్ యేండల్నుండి నినున్ సేవించుచునాన్నే, 

నీ ఆజఞ్ను నేనెనన్డును మీరలేదే; అయినను నా సేన్హితులతో సంతోషపడునటుల్ నీవు నాకెనన్డును ఒక 

మేకపిలల్నైన ఇయయ్లేదు 

లేవీయకాండము 10:3 => అపుప్డు మోషే అహరోనుతో ఇటల్నెను ఇది యెహోవా చెపిప్న మాట 

నాయొదద్నుండు వారియందు నేను ననున్ పరిశుదధ్పరచుకొందును; పర్జలందరియెదుట ననున్ 

మహిమపరచుకొందును; 

కీరత్నలు 39:9 => దాని చేసినది నీవే గనుక నోరు తెరవక నేను మౌనినైతిని. 

ఆదికాండము 46:34 => మీరు గోషెను దేశమందు కాపురముండునటుల్ మా చినన్తనమునుండి 

ఇదివరకు నీ దాసులమైన మేమును మా పూరివ్కులును పశువులు గలవారమై యునాన్మని 

ఉతత్రమియుయ్డని చెపెప్ను.  

వచనము 6 

షెకెము తండిర్యగు హమోరు యాకోబుతో మాటలాడుటకు అతనియొదద్కు వచెచ్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 9:28 => ఎబెదు కుమారుడైన గాలు ఇటల్నెను అబీమెలెకు ఏపాటివాడు? షెకెము 

ఏపాటివాడు? మనము అతనికెందుకు దాసులము కావలెను? అతడు యెరుబబ్యలు కుమారుడు 
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కాడా? జెబులు అతని ఉదోయ్గి కాడా? షెకెము తండిర్యైన హమోరువారికి దాసులమగుదము గాని 

మనము అతనికెందుకు దాసులము కావలెను? 

వచనము 7 

యాకోబు కుమారులు ఆ సంగతి విని పొలములోనుండి వచిచ్రి. అతడు యాకోబు కుమారెత్తో 

శయనించి ఇశార్యేలు జనములో అవమానకరమైన కారయ్ము చేసెను; అది చేయరాని పని గనుక ఆ 

మనుషుయ్లు సంతాపము పొందిరి, వారికి మిగుల కోపము వచెచ్ను. 

ఆదికాండము 46:7 => అతడు తన కుమారులను తన కుమారుల కుమారులను తన కుమారెత్లను 

తన కుమారుల కుమారెత్లను తన యావతుత్ సంతానమును ఐగుపుత్నకు తనతోకూడ తీసికొనివచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 13:21 => ఈ సంగతి రాజగు దావీదునకు వినబడినపుప్డు అతడు బహురౌదర్ము 

తెచుచ్కొనెను. 

నిరగ్మకాండము 19:5 => కాగా మీరు నా మాట శర్దధ్గా విని నా నిబంధన ననుసరించి 

నడిచినయెడల మీరు సమసత్దేశ జనులలో నాకు సవ్కీయ సంపాదయ్మగుదురు. 

నిరగ్మకాండము 19:6 => సమసత్ భూమియు నాదేగదా. మీరు నాకు యాజక రూపకమైన 

రాజయ్ముగాను పరిశుదధ్మైన జనముగాను ఉందురని చెపుప్ము; నీవు ఇశార్యేలీయులతో పలుకవలసిన 

మాటలు ఇవే అని చెపప్గా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 22:21 => వారు ఆమె తండిర్ యింటియొదద్కు ఆ చినన్దానిని 

తీసికొనిరావలెను. అపుప్డు ఆమె ఊరి వారు ఆమెను రాళల్తో చావగొటట్వలెను. ఏలయనగా ఆమె తన 

తండిర్యింట వయ్భిచరించి ఇశార్యేలీయులలో దుషాక్రయ్ము చేసెను. అటుల్ ఆ చెడుతనమును మీ 

మధయ్నుండి మీరు పరిహరించుదురు. 

యెహోషువ 7:15 => అపుప్డు శపితమైనది యెవనియొదద్ దొరుకునో వానిని వానికి కలిగిన 

వారినందరిని అగిన్చేత కాలిచ్వేయవలెను, ఏలయనగా వాడు యెహోవా నిబంధనను మీరి 

ఇశార్యేలులో దుషాక్రయ్ము చేసినవాడు అనెను. 
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నాయ్యాధిపతులు 19:22 => వారు సంతోషించుచుండగా ఆ ఊరివారిలో కొందరు పోకిరులు ఆ 

యిలుల్ చుటుట్కొని తలుపుకొటిట్ నీ యింటికి వచిచ్న మనుషుయ్ని మేము ఎరుగునటుల్ అతని బయటికి 

తెమమ్ని యింటి యజమానుడైన ఆ ముసలివానితో అనగా 

నాయ్యాధిపతులు 19:23 => యింటి యజమానుడైన ఆ మనుషుయ్డు వారియొదద్కు బయలువెళి ల్ నా 

సహోదరులారా, అది కూడదు, అటిట్ దుషాక్రయ్ము చేయకూడదు, ఈ మనుషుయ్డు నా యింటికి వచెచ్ను 

గనుక మీరు ఈ వెఱిఱ్పని చేయకుడి. 

నాయ్యాధిపతులు 19:24 => ఇదిగో కనయ్కయైన నా కుమారెత్యును ఆ మనుషుయ్ని ఉపపతిన్యు 

నునాన్రు. నేను వారిని బయటికి తీసికొనివచెచ్దను, మీరు వారిని నీచపరచి మీ యిషట్పర్కారముగా 

వారియెడల జరిగింపవచుచ్ను గాని యీ మనుషుయ్నియెడల ఈ వెఱిఱ్పని చేయకుడని వారితో 

చెపెప్నుగాని 

నాయ్యాధిపతులు 19:25 => అతని మాట వినుటకు వారికి మనసుస్ లేకపోయెను గనుక ఆ 

మనుషుయ్డు బయటనునన్ వారియొదద్కు తన ఉపపతిన్ని తీసికొనిపోగా వారు ఆమెను కూడి 

ఉదయమువరకు ఆ రాతిర్ అంతయు ఆమెను చెరుపుచుండిరి. తెలల్వారగా వారు ఆమెను విడిచి వెళి ల్రి. 

నాయ్యాధిపతులు 20:6 => నా ఉపపతిన్ని బలవంతముచేయగా ఆమె చనిపోయెను. వారు 

ఇశార్యేలీయులలో దుషాక్రయ్మును వెఱిఱ్పనిని చేసిరని నేను తెలిసికొని, నా ఉపపతిన్ని పటుట్కొని 

ఆమెను ముకక్లుగా కోసి ఇశార్యేలీయుల సావ్సథ్య్మైన దేశమంతటికి ఆ ముకక్లను పంపితిని. 

2 సమూయేలు 13:12 => ఆమె నా అనాన్, ననున్ అవమానపరచకుము; ఈలాగు చేయుట 

ఇశార్యేలీయులకు తగదు, ఇటిట్ జారకారయ్ము నీవు చేయవదుద్, నా యవమానము నేనెకక్డ 

దాచుకొందును? 

2 సమూయేలు 13:13 => నీవును ఇశార్యేలీయులలో దురామ్రుగ్డవగుదువు; అయితే ఇందునుగూరిచ్ 

రాజుతో మాటలాడుము; 

కీరత్నలు 93:5 => నీ శాసనములు ఎనన్డును తపిప్పోవు యెహోవా, ఎనన్ టెనన్టికి పరిశుదధ్తయే నీ 

మందిరమునకు అనుకూలము.  

సామెతలు 7:7 => యౌవనుల మధయ్ను బుదిధ్లేని పడుచువాడొకడు నాకు కనబడెను. 
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1 పేతురు 2:9 => అయితే మీరు చీకటిలోనుండి ఆశచ్రయ్కరమైన తన వెలుగులోనికి మిముమ్ను 

పిలిచిన వాని గుణాతిశయములను పర్చురము చేయు నిమితత్ము, ఏరప్రచబడిన వంశమును, 

రాజులైన యాజకసమూహమును, పరిశుదద్ జనమును, దేవుని సొతైత్న పర్జలునైయునాన్రు 

ఆదికాండము 20:9 => అబీమెలెకు అబార్హామును పిలిపించి నీవు మాకు చేసిన పని యేమిటి? నీవు 

నా మీదికిని నా రాజయ్ము మీదికిని మహాపాతకము తెపిప్ంచునటుల్ నేను నీయెడల చేసిన పాపమేమిటి? 

చేయరాని కారయ్ములు నాకు చేసితివని అతనితో చెపెప్ను 

లేవీయకాండము 4:2 => నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము యెహోవా ఆజఞ్లనిన్టిలో దేని 

విషయమైనను ఎవరైన పొరబాటున చేయరాని కారయ్ములు చేసి పాపియైనయెడల, ఎటల్నగా 

లేవీయకాండము 4:13 => ఇశార్యేలీయుల సమాజమంతయు పొరబాటున ఏ తపిప్దముచేసి, 

యెహోవా ఆజఞ్లనిన్టిలో దేనినైనను మీరి చేయరానిపని చేసి అపరాధులైనయెడల 

లేవీయకాండము 4:27 => మీ దేశసుథ్లలో ఎవడైనను పొరబాటున పాపము చేసి చేయరాని పనుల 

విషయములో యెహోవా ఆజఞ్లలో దేనినైనను మీరి అపరాధియైనయెడల 

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:17 => ఇశార్యేలు కుమారెత్లలో ఎవతెయు వేశయ్గా ఉండకూడదు. 

ఇశార్యేలు కుమారులలో ఎవడును పురుషగామిగా ఉండకూడదు. 

1 కొరిందీయులకు 6:18 => జారతవ్మునకు దూరముగా పారిపోవుడి. మనుషుయ్డు చేయు పర్తి 

పాపమును దేహమునకు వెలుపల ఉనన్ది గాని జారతవ్ము చేయువాడు తన సొంత శరీరమునకు 

హానికరముగా పాపము చేయుచునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 10:8 => మరియు వారివలె మనము వయ్భిచరింపకయుందము; వారిలో కొందరు 

వయ్భిచరించినందున ఒకక్దినముననే యిరువది మూడువేలమంది కూలిరి. 

ఎఫెసీయులకు 5:3 => మీలో జారతవ్మే గాని, యే విధమైన అపవితర్తయే గాని, లోభతవ్మేగాని, 

వీటి పేరైనను ఎతత్కూడదు, ఇదే పరిశుదుధ్లకు తగినది. 

కొలొసస్యులకు 3:5 => కావున భూమిమీదనునన్ మీ అవయవములను, అనగా జారతవ్మును, 

అపవితర్తను, కామాతురతను, దురాశను, విగర్హారాధనయైన ధనాపేక్షను6 చంపివేయుడి.  
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1 తిమోతి 5:13 => మరియు వారు ఇంటింట తిరుగులాడుచు, బదధ్కురాండర్గుటకు మాతర్మే గాక, 

ఆడరాని మాటలాడుచు, వదరుబోతులును పరులజోలికి పోవువారునగుటకును నేరుచ్కొందురు. 

హెబీర్యులకు 13:4 => వివాహము అనిన్ విషయములలో ఘనమైనదిగాను, పానుపు 

నిషక్లమ్షమైనదిగాను ఉండవలెను; వేశాయ్సంగులకును వయ్భిచారులకును దేవుడు తీరుప్ తీరుచ్ను. 

యాకోబు 3:10 => ఒకక్నోటనుండియే ఆశీరవ్చనమును శాపవచనమును బయలువెళుల్ను; నా 

సహోదరులారా, యీలాగుండకూడదు. 

ఆదికాండము 31:36 => యాకోబు కోపపడి లాబానుతో వాదించి అతనితో నీవిటుల్ మండిపడి ననున్ 

తరుమనేల? నేను చేసిన దోర్హమేమి? పాపమేమి? 

నాయ్యాధిపతులు 19:23 => యింటి యజమానుడైన ఆ మనుషుయ్డు వారియొదద్కు బయలువెళి ల్ నా 

సహోదరులారా, అది కూడదు, అటిట్ దుషాక్రయ్ము చేయకూడదు, ఈ మనుషుయ్డు నా యింటికి వచెచ్ను 

గనుక మీరు ఈ వెఱిఱ్పని చేయకుడి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:8 => దావీదు నేను ఈ కారయ్ముచేసి అధికపాపము తెచుచ్కొంటిని, నేను 

మికిక్లి అవివేకముగా పర్వరిత్ంచితిని, ఇపుప్డు నీ దాసుని దోషము పరిహరించుమని దేవునితో 

మొఱ ఱ్పెటట్గా 

కీరత్నలు 85:8 => దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్ మాటను నేను చెవినిబెటెట్దను ఆయన తన 

పర్జలతోను తన భకుత్లతోను శుభవచనము సెలవిచుచ్ను వారు మరల బుదిధ్హీనులు కాకుందురు 

గాక. 

పర్సంగి 7:9 => ఆతర్పడి కోపపడవదుద్; బుదిధ్హీనుల అంతరిందిర్యములందు కోపము 

సుఖనివాసము చేయును. 

పర్సంగి 7:25 => వివేచించుటకును పరిశోధించుటకును , జాఞ్నాభాయ్సము చేయుటకై 

సంగతులయొకక్ హేతువులను తెలిసికొనుటకును, భకిత్హీనత బుదిధ్హీనత అనియు బుదిధ్హీనత 

వెఱిఱ్తనమనియు గర్హించుటకును, రూఢి చేసికొని నా మనసుస్ నిలిపితిని. 

యోహాను 4:18 => నీకు అయిదుగురు పెనిమిటుల్ండిరి, ఇపుప్డు ఉనన్వాడు నీ పెనిమిటి కాడు; 

సతయ్మే చెపిప్తివనెను. 
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వచనము 8 

అపుప్డు హమోరు వారితో షెకెము అను నా కుమారుని మనసుస్ మీ కుమారెత్మీదనే ఉనన్ది; దయచేసి 

ఆమెను అతనికిచిచ్ పెండిల్చేయుడి. 

ఆదికాండము 34:3 => అతని మనసుస్ యాకోబు కుమారెత్యైన దీనామీదనే ఉండెను; అతడు ఆ 

చినన్దాని పేర్మించి ఆమెతో పీర్తిగా మాటలాడి 

1 రాజులు 11:2 => కామాతురత గలవాడై వారిని ఉంచుకొనుచు వచెచ్ను. 

కీరత్నలు 63:1 => దేవా, నా దేవుడవు నీవే, వేకువనే నినున్ వెదకుదును 

కీరత్నలు 84:2 => యెహోవా మందిరావరణములను చూడవలెనని నా పార్ణము ఎంతో 

ఆశపడుచునన్ది అది సొమమ్సిలుల్చునన్ది జీవముగల దేవుని దరిశ్ంచుటకు నా హృదయమును నా 

శరీరమును ఆనందముతో కేకలు వేయుచునన్వి. 

కీరత్నలు 119:20 => నీ నాయ్యవిధులమీద నాకు ఎడతెగని ఆశకలిగియునన్ది దానిచేత నా 

పార్ణము కీష్ణించుచునన్ది. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:11 => వారిని చెరపటిట్ ఆ చెరపటట్బడినవారిలో రూపవతియైనదానిని 

చూచి ఆమెను మోహించి ఆమెను పెండిల్ చేసికొన మనసస్యి 

పర్సంగి 7:9 => ఆతర్పడి కోపపడవదుద్; బుదిధ్హీనుల అంతరిందిర్యములందు కోపము 

సుఖనివాసము చేయును. 

యోహాను 4:18 => నీకు అయిదుగురు పెనిమిటుల్ండిరి, ఇపుప్డు ఉనన్వాడు నీ పెనిమిటి కాడు; 

సతయ్మే చెపిప్తివనెను. 

వచనము 9 

మీ పిలల్లను మాకిచిచ్ మా పిలల్లను మీరు పుచుచ్కొని మాతో వియయ్మంది మామధయ్ నివసించుడి. 

ఆదికాండము 6:2 => దేవుని కుమారులు నరుల కుమారెత్లు చకక్నివారని చూచి వారందరిలో 

తమకు మనసుస్వచిచ్న సతరీలను వివాహము చేసికొనిరి. 
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ఆదికాండము 19:14 => లోతు బయటికి వెళి ల్ తన కుమారెత్లను పెండాల్డనైయునన్ తన అలుల్ళల్తో 

మాటలాడి లెండి, ఈ చోటు విడిచిపెటిట్ రండి; యెహోవా ఈ పటట్ణమును నాశనము 

చేయబోవుచునాన్డని చెపెప్ను. అయితే అతడు తన అలుల్ళల్ దృషిట్కి ఎగతాళి చేయువానివలె నుండెను. 

ఆదికాండము 24:3 => నేను ఎవరిమధయ్ కాపురమునాన్నో ఆ కనానీయుల కుమారెత్లలో ఒక దానిని 

నా కుమారునికి పెండిల్చేయక 

ఆదికాండము 26:34 => ఏశావు నలువది సంవతస్రముల వాడైనపుప్డు హితీత్యుడైన బేయేరీ 

కుమారెత్యగు యహూదీతును హితీత్యుడైన ఏలోను కుమారెత్యగు బాశెమతును పెండిల్ చేసికొనెను. 

ఆదికాండము 26:35 => వీరు ఇసాస్కునకును రిబాక్కును మనోవేదన కలుగజేసిరి. 

ఆదికాండము 27:46 => మరియు రిబాక్ ఇసాస్కుతో హేతు కుమారెత్లవలన నా పార్ణము విసికినది. 

ఈ దేశసుథ్రాండర్యిన హేతు కుమారెత్లలో వీరివంటి ఒకదానిని యాకోబు పెండిల్ చేసికొనినయెడల నా 

బర్దుకువలన నాకేమి పర్యోజనమనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:3 => నీవు వారితో వియయ్మందకూడదు, వాని కుమారునికి నీ 

కుమారెత్నియయ్కూడదు, నీ కుమారునికి వాని కుమారెత్ను పుచుచ్కొనకూడదు. 

ఆదికాండము 28:1 => ఇసాస్కు యాకోబును పిలిపించి నీవు కనాను కుమారెత్లలో ఎవతెను 

వివాహము చేసికొనకూడదు. 

వచనము 10 

ఈ దేశము మీ యెదుట ఉనన్ది; ఇందులో మీరు నివసించి వాయ్పారము చేసి ఆసిత్ 

సంపాదించుకొనుడని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 34:21 => ఈ మనుషుయ్లు మనతో సమాధానముగా నునాన్రు గనుక వారిని ఈ 

దేశమందు ఉండనిచిచ్ యిందులో వాయ్పారము చేయనియుయ్డి; ఈ భూమి వారికిని చాలినంత 

విశాలమైయునన్ది గదా, మనము వారి పిలల్లను పెండిల్ చేసికొని మన పిలల్లను వారికి ఇతత్ము 
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ఆదికాండము 34:22 => అయితే ఒకటి, ఆ మనుషుయ్లు సునన్తి పొందునటుల్ మనలో పర్తి 

పురుషుడు సునన్తి పొందినయెడలనే మన మాటకు వారు ఒపుప్కొని మనలో నివసించి యేక 

జనముగా నుందురు. 

ఆదికాండము 34:23 => వారి మందలు వారి ఆసిత్ వారి పశువులనిన్యు మనవగును గదా; 

ఎటల్యినను మనము వారి మాటకు ఒపుప్కొందము, అపుప్డు వారు మనలో నివసించెదరనగా 

ఆదికాండము 13:9 => ఈ దేశమంతయు నీ యెదుట నునన్దిగదా, దయచేసి ననున్ విడిచి వేరుగా 

నుండుము. నీవు ఎడమతటుట్నకు వెళి ల్నయెడల నేను కుడితటుట్కును, నీవు కుడితటుట్నకు వెళి ల్నయెడల 

నేను యెడమతటుట్నకును వెళుల్దునని లోతుతో చెపప్గా 

ఆదికాండము 20:15 => అపుప్డు అబీమెలెకు ఇదిగో నా దేశము నీ యెదుట నునన్ది. నీకిషట్మైన 

సథ్లమందు కాపురముండుమనెను. 

ఆదికాండము 42:34 => నాయొదద్కు ఆ చినన్వాని తోడుకొనిరండి. అపుప్డు మీరు యథారథ్వంతులే 

గాని వేగులవారు కారని నేను తెలిసికొని మీ సహోదరుని మీకపప్గించెదను; అపుప్డు మీరు ఈ 

దేశమందు వాయ్పారము చేసికొనవచుచ్నని చెపెప్ననిరి. 

ఆదికాండము 47:27 => ఇశార్యేలీయులు ఐగుపుత్ దేశమందలి గోషెను పర్దేశములో నివసించిరి. 

అందులో వారు ఆసిత్ సంపాదించుకొని సంతానాభివృదిధ్ పొంది మిగుల విసత్రించిరి. 

ఆదికాండము 47:6 => ఐగుపుత్ దేశము నీ యెదుట ఉనన్ది, ఈ దేశములోని మంచి పర్దేశమందు నీ 

తండిర్ని నీ సహోదరులను నివసింప చేయుము, గోషెను దేశములో వారు నివసింపవచుచ్ను, వారిలో 

ఎవరైన పర్జఞ్గలవారని నీకు తోచినయెడల నా మందలమీద వారిని అధిపతులగా నియమించుమని 

చెపెప్ను 

వచనము 11 

మరియు షెకెము మీ కటాక్షము నామీద రానీయుడి; మీరేమి అడుగుదురో అది యిచెచ్దను. 

ఆదికాండము 18:3 => పర్భువా, నీ కటాక్షము నామీద నునన్యెడల ఇపుప్డు నీ దాసుని 

దాటిపోవదుద్. 
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ఆదికాండము 33:15 => అపుప్డు ఏశావు నీకిషట్మైనయెడల నాయొదద్నునన్ యీ జనులలో కొందరిని 

నీయొదద్ విడిచిపెటుట్దునని చెపప్గా అతడు అదియేల? నా పర్భువు కటాక్షము నామీద నుండనిమమ్నెను. 

ఆదికాండము 30:27 => అందుకు లాబాను అతనితో నీ కటాక్షము నా మీదనునన్యెడల నా మాట 

వినుము; నినున్బటిట్ యెహోవా ననున్ ఆశీరవ్దించెనని శకునము చూచి తెలిసికొంటినని చెపెప్ను. 

వచనము 12 

ఓలియు కటన్మును ఎంతైనను అడుగుడి; మీరు అడిగినంత యిచెచ్దను; మీరు ఆ చినన్దాని నాకు 

ఇయుయ్డని ఆమె తండిర్తోను ఆమె సహోదరులతోను చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 24:53 => తరువాత ఆ సేవకుడు వెండి నగలను బంగారు నగలను, వసత్రములను తీసి 

రిబాక్కు ఇచెచ్ను; మరియు అతడు ఆమె సహోదరునికి తలిల్కిని విలువగల వసుత్వులు ఇచెచ్ను. 

ఆదికాండము 29:18 => యాకోబు రాహేలును పేర్మించి నీ చినన్ కుమారెత్యైన రాహేలు కోసము 

నీకు ఏడు సంవతస్రములు కొలువు చేసెదననెను. 

ఆదికాండము 31:41 => ఇదివరకు నీ యింటిలో ఇరువది యేండుల్ ఉంటిని. నీ యిదద్రి కుమారెత్ల 

నిమితత్ము పదునాలుగేండుల్ను, నీ మంద నిమితత్ము ఆరేండుల్ను నీకు కొలువు చేసితిని. అయినను నీవు 

నా జీతము పదిమారులు మారిచ్తివి. 

నిరగ్మకాండము 22:16 => ఒకడు పర్ధానము చేయబడని ఒక కనయ్కను మరులుకొలిప్ ఆమెతో 

శయనించినయెడల ఆమె నిమితత్ము ఓలి ఇచిచ్ ఆమెను పెండిల్ చేసికొనవలెను. 

నిరగ్మకాండము 22:17 => ఆమె తండిర్ ఆమెను వానికి ఇయయ్నొలల్నియెడల వాడు కనయ్కల 

ఓలిచొపుప్న సొముమ్ చెలిల్ంపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 22:28 => ఒకడు పర్ధానము చేయబడని కనయ్కయైన చినన్దానిని 

కలిసికొని ఆమెను పటుట్కొని ఆమెతో శయనింపగా వారు కనబడినయెడల 

దివ్తీయోపదేశకాండము 22:29 => ఆమెతో శయనించినవాడు ఆ చినన్దాని తండిర్కి ఏబది 

వెండిరూకలిచిచ్ ఆమెను పెండిల్చేసికొనవలెను. అతడు ఆమెను ఆవమానపరచెను గనుక అతడు తాను 

బర్దుకు దినములనిన్టను ఆమెను విడిచిపెటట్కూడదు. 
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1 సమూయేలు 18:25 => అందుకు సౌలు ఫిలిషీత్యులచేత దావీదును పడగొటట్వలెననన్ తాతప్రయ్ము 

గలవాడై రాజు ఓలిని కోరక రాజు శతుర్వులమీద పగతీరుచ్కొనవలెనని ఫిలిషీత్యుల నూరు ముందోళుల్ 

కోరుచునాన్డని దావీదుతో చెపుప్డనెను. 

1 సమూయేలు 18:26 => సౌలు సేవకులు ఆ మాటలు దావీదునకు తెలియజేయగా తాను 

రాజునకు అలుల్డు కావలెననన్ కోరిక గలవాడై 

1 సమూయేలు 18:27 => గడువు దాటకమునుపే లేచి తనవారితో పోయి ఫిలిషీత్యులలో 

రెండువందల మందిని హతముచేసి వారి ముందోళుల్ తీసికొనివచిచ్ రాజునకు అలుల్డగుటకై కావలసిన 

లెకక్ పూరిత్చేసి అపప్గింపగా సౌలు తన కుమారెత్యైన మీకాలును అతనికిచిచ్ పెండిల్చేసెను. 

2 సమూయేలు 3:14 => మరియు దావీదు సౌలు కుమారుడగు ఇషోబ్షెతునొదద్కు దూతలను పంపి 

ఫిలిషీత్యులలో నూరుమంది ముందోళల్ను తెచిచ్ నేను పెండిల్చేసికొనిన మీకాలును నాకపప్గింపుమని 

చెపుప్డనగా 

హోషేయ 3:2 => కాగా నేను పదునైదు తులముల వెండియు ఏదుము యవలును తీసికొని దానిని 

కొని ఆమెతో ఇటల్ంటిని 

మతత్యి 14:17 => వారు ఇకక్డ మనయొదద్ అయిదు రొటెట్లును రెండు చేపలును తపప్ మరేమియు 

లేదని ఆయనతో చెపిప్రి. 

వచనము 13 

అయితే తమ సహోదరియైన దీనాను అతడు చెరిపినందున యాకోబు కుమారులు షెకెముతోను అతని 

తండిర్యైన హమోరుతోను కపటముగా ఉతత్రమిచిచ్ అనినదేమనగా 

ఆదికాండము 25:27 => ఆ చినన్వారు ఎదిగినపుప్డు ఏశావు వేటాడుటయందు నేరప్రియై 

అరణయ్వాసిగా నుండెను; యాకోబు సాధువై గుడారములలో నివసించుచుండెను. 

ఆదికాండము 25:28 => ఇసాస్కు ఏశావు తెచిచ్న వేటమాంసమును తినుచుండెను గనుక అతని 

పేర్మించెను; రిబాక్ యాకోబును పేర్మించెను. 
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ఆదికాండము 25:29 => ఒకనాడు యాకోబు కలగూరవంటకము వండుకొనుచుండగా ఏశావు 

అలసినవాడై పొలములోనుండి వచిచ్ 

ఆదికాండము 25:30 => నేను అలసియునాన్ను; ఆ యెఱ ఱ్ యెఱ ఱ్గా నునన్ దానిలో కొంచెము 

దయచేసి నాకు పెటుట్మని అడిగెను; అందుచేత అతని పేరు ఎదోము అనబడెను. 

ఆదికాండము 25:31 => అందుకు యాకోబు నీ జేయ్షఠ్తవ్ము నేడు నాకిమమ్ని అడుగగా 

ఆదికాండము 25:32 => ఏశావు నేను చావబోవుచునాన్ను గదా జేయ్షఠ్తవ్ము నాకెందుకనెను 

ఆదికాండము 25:33 => యాకోబు నేడు నాతో పర్మాణము చేయుమనెను. అతడు యాకోబుతో 

పర్మాణము చేసి అతనికి జేయ్షఠ్తవ్మును అమిమ్వేయగా 

ఆదికాండము 25:34 => యాకోబు ఆహారమును చికుక్డుకాయల వంటకమును ఏశావుకిచెచ్ను; 

అతడు తిని తార్గి లేచిపోయెను. అటుల్ ఏశావు తన జేయ్షఠ్తవ్మును తృణీకరించెను. 

నాయ్యాధిపతులు 15:3 => అపుప్డు సమోస్ను నేను ఫిలిషీత్యులకు హాని చేసినయెడల వారి 

విషయములో నేనిపుప్డు నిరపరాధినై యుందునని వారితో చెపిప్ 

2 సమూయేలు 13:23 => రెండు సంవతస్రములైన తరువాత ఎఫార్యిమునకు సమీపమందుండు 

బయలాద్సోరులో అబా ష్లోము గొఱ ఱ్ల బొచుచ్ కతిత్రించుకాలము రాగా అబా ష్లోము రాజకుమారుల 

నందరిని విందునకు పిలిచెను. 

2 సమూయేలు 13:24 => అబా ష్లోము రాజునొదద్కు వచిచ్ చితత్గించుము, నీ దాసుడనైన నాకు 

గొఱ ఱ్బొచుచ్ కతిత్రించు కాలము వచెచ్ను; రాజవైన నీవును నీ సేవకులును విందునకు రావలెనని నీ 

దాసుడనైన నేను కోరుచునాన్నని మనవి చేయగా 

2 సమూయేలు 13:25 => రాజు నా కుమారుడా, మముమ్ను పిలువవదుద్; మేము నీకు అధిక 

భారముగా ఉందుము; మేమందరము రాతగదని చెపిప్నను అబా ష్లోము రాజును బలవంతము చేసెను. 

2 సమూయేలు 13:26 => అయితే దావీదు వెళల్నొలల్క అబా ష్లోమును దీవించి పంపగా అబా ష్లోము 

నీవు రాకపోయినయెడల నా అనన్యగు అమోన్ను మాతోకూడ వచుచ్నటుల్ సెలవిమమ్ని రాజుతో మనవి 

చేసెను. అతడు నీయొదద్కు ఎందుకు రావలెనని రాజు అడుగగా 
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2 సమూయేలు 13:27 => అబా ష్లోము అతని బతిమాలినందున రాజు అమోన్నును తన 

కుమారులందరును అతనియొదద్కు పోవచుచ్నని సెలవిచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 13:28 => అంతలో అబా ష్లోము తన పనివారిని పిలిచి, అమోన్ను దార్కాష్రసమువలన 

సంతోషియై యుండుట మీరు కనిపెటిట్యుండి అమోన్నును హతము చేయుడని నేను మీతో 

చెపుప్నపుప్డు భయపడక అతని చంపుడి, నేను గదా మీకు ఆజఞ్ ఇచిచ్యునాన్ను, ధైరయ్ము తెచుచ్కొని 

పౌరుషము చూపుడి అని గటిట్గా ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 13:29 => అబా ష్లోము ఇచిచ్న ఆజఞ్చొపుప్న వారు చేయగా రాజకుమారులందరును 

లేచి తమ కంచరగాడిదల నెకిక్ పారిపోయిరి. 

యోబు 13:4 => మీరైతే అబదధ్ములు కలిప్ంచువారు. మీరందరు పనికిమాలిన వైదుయ్లు. 

యోబు 13:7 => దేవుని పక్షముగా మీరు అనాయ్య వాదన చేయుదురా? ఆయన పక్షముగా మీరు 

మోసములు పలుకుదురా? 

కీరత్నలు 12:2 => అందరు ఒకరితో నొకరు అబదధ్ములాడుదురు మోసకరమైన మనసుస్గలవారై 

ఇచచ్కములాడు పెదవులతో పలుకుదురు. 

సామెతలు 12:13 => పెదవులవలని దోషము అపాయకరమైన ఉరి నీతిమంతుడు ఆపదను 

తపిప్ంచుకొనును. 

సామెతలు 12:18 => కతిత్పోటువంటి మాటలు పలుకువారు కలరు జాఞ్నుల నాలుక 

ఆరోగయ్దాయకము. 

సామెతలు 12:19 => నిజమాడు పెదవులు నితయ్ము సిథ్రమైయుండును అబదధ్మాడు నాలుక 

క్షణమాతర్మే యుండును. 

సామెతలు 12:20 => కీడు కలిప్ంచువారి హృదయములో మోసము కలదు సమాధానపరచుటకై 

ఆలోచన చెపుప్వారు సంతోషభరితులగుదురు. 

సామెతలు 24:28 => నిరిన్మితత్ముగా నీ పొరుగువానిమీద సాక్షయ్ము పలుకకుము నీ పెదవులతో 

మోసపు మాటలు చెపప్వచుచ్నా? 
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సామెతలు 24:29 => వాడు నాకు చేసినటుల్ వానికి చేసెదను వాని కిర్యచొపుప్న వానికి 

పర్తిఫలమిచెచ్ద ననుకొనకుము. 

సామెతలు 26:24 => పగవాడు పెదవులతో మాయలు చేసి అంతరంగములో కపటము 

దాచుకొనును.  

సామెతలు 26:25 => వాడు దయగా మాటలాడినపుప్డు వాని మాట నమమ్కుము వాని 

హృదయములో ఏడు హేయ విషయములు కలవు. 

సామెతలు 26:26 => వాడు తన దేవ్షమును కపట వేషముచేత దాచుకొనును సమాజములో వాని 

చెడుతనము బయలుపరచబడును. 

యెషయా 59:13 => తిరుగుబాటు చేయుటయు యెహోవాను విసరిజ్ంచుటయు మా దేవుని 

వెంబడింపక వెనుకదీయుటయు బాధకరమైన మాటలు విధికి వయ్తిరికత్మైన మాటలు వచించుటయు 

హృదయమున యోచించుకొని అసతయ్పుమాటలు పలుకుటయు ఇవియే మావలన జరుగుచునన్వి.  

మీకా 7:2 => భకుత్డు దేశములో లేకపోయెను, జనులలో యథారథ్పరుడు ఒకడును లేడు, అందరును 

పార్ణహాని చేయుటకై పొంచియుండువారే; పర్తిమనుషుయ్డును కిరాతుడై తన సహోదరునికొరకు 

వలలను ఒగుగ్ను. 

రోమీయులకు 12:19 => పిర్యులారా, మీకు మీరే పగతీరుచ్కొనక, దేవుని ఉగర్తకు చోటియుయ్డి 

పగతీరుచ్ట నా పని, నేనే పర్తిఫలము నితుత్ను అని పర్భువు చెపుప్చునాన్డని వార్యబడియునన్ది. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:15 => ఎవడును కీడునకు పర్తికీడు ఎవనికైనను చేయకుండ 

చూచుకొనుడి;మీరు ఒకనియెడల ఒకడును మనుషుయ్లందరియెడలను ఎలల్పుప్డు మేలైనదానిని 

అనుసరించి నడుచుకొనుడి. 

మతత్యి 28:13 => మేము నిదర్పోవుచుండగా అతని శిషుయ్లు రాతిర్వేళవచిచ్ అతనిని 

ఎతిత్కొనిపోయిరని మీరు చెపుప్డి; 

ఆదికాండము 34:27 => తమ సహోదరిని చెరిపినందున యాకోబు కుమారులు చంపబడినవారు 

ఉనన్చోటికి వచిచ్ ఆ ఊరు దోచుకొని 
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ఆదికాండము 34:31 => అందుకు వారు వేశయ్యెడల జరిగించినటుల్ మా సహోదరియెడల పర్వరిత్ంప 

వచుచ్నా అనిరి. 

ఆదికాండము 37:29 => రూబేను ఆ గుంటకు తిరిగివచిచ్నపుప్డు యోసేపు గుంటలో లేకపోగా 

అతడు తన బటట్లు చింపుకొని 

యెహోషువ 9:4 => వారు కపటోపాయము చేసి, రాయబారులమని వేషము వేసికొని బయలుదేరి, 

తమ గాడిదలకు పాత గోనెలు కటిట్ పాతగిలి చినిగి కుటట్బడియునన్ దార్కాష్రసపు సిదె ద్లు తీసికొని 

1 రాజులు 21:9 => ఆ తాకీదులో వార్యించినదేమనగా ఉపవాసదినము జరుగవలెనని మీరు 

చాటించి నాబోతును జనులయెదుట నిలువబెటిట్ 

దానియేలు 11:23 => అతడు సంధి చేసినను మోసపుచుచ్ను. అతడు సవ్లప్జనము గలవాడైనను 

ఎదురాడి బలము పొందును. 

వచనము 14 

మేము ఈ కారయ్ము చేయలేము, సునన్తి చేయించుకొనని వానికి మా సహోదరిని ఇయయ్లేము, అది 

మాకు అవమానమగును. 

ఆదికాండము 17:11 => మీరు మీ గోపాయ్ంగచరమ్మున సునన్తి పొందవలెను. అది నాకు నీకు 

మధయ్నునన్ నిబంధనకు సూచనగా ఉండును.  

యెహోషువ 5:2 => ఆ సమయమున యెహోవా రాతికతుత్లు చేయించుకొని మరల 

ఇశార్యేలీయులకు సునన్తి చేయించుమని యెహోషువకు ఆజాఞ్పింపగా 

యెహోషువ 5:3 => యెహోషువ రాతికతుత్లు చేయించుకొని సునన్తిగిరి అను సథ్లము దగగ్ర 

ఇశార్యేలీయులకు సునన్తి చేయించెను. 

యెహోషువ 5:4 => యెహోషువ సునన్తి చేయించుటకు హేతువేమనగా, ఐగుపుత్లోనుండి 

బయలుదేరిన వారందరిలో యుదధ్సనన్దుధ్లైన పురుషులందరు ఐగుపుత్ మారగ్మున అరణయ్ములో 

చనిపోయిరి. 
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యెహోషువ 5:5 => బయలుదేరిన పురుషులందరు సునన్తి పొందినవారే కాని ఐగుపుత్లోనుండి 

బయలుదేరిన తరువాత అరణయ్మారగ్మందు పుటిట్న వారిలో ఎవరును సునన్తి పొందియుండలేదు. 

యెహోషువ 5:6 => యెహోవా మనకు ఏ దేశమును ఇచెచ్దనని వారి పితరులతో పర్మాణము 

చేసెనో, పాలు తేనెలు పర్వహించు ఆ దేశమును తాను వారికి చూపింపనని యెహోవా పర్మాణము 

చేసియుండెను గనుక ఐగుపుత్లోనుండి వచిచ్న ఆ యోధులందరు యెహోవా మాట వినకపోయినందున 

వారు నశించువరకు ఇశార్యేలీయులు నలువది సంవతస్రములు అరణయ్ములో సంచరించుచు వచిచ్రి. 

యెహోషువ 5:7 => ఆయన వారికి పర్తిగా పుటిట్ంచిన వారి కుమారులు సునన్తి పొందియుండలేదు 

గనుక వారికి సునన్తి చేయించెను; ఏలయనగా మారగ్మున వారికి సునన్తి జరుగలేదు. 

యెహోషువ 5:8 => కాబటిట్ ఆ సమసత్ జనము సునన్తి పొందుట తీరిన తరువాత తాము 

బాగుపడువరకు పాళెములోని తమ చోటల్ నిలిచిరి. 

యెహోషువ 5:9 => అపుప్డు యెహోవా నేడు నేను ఐగుపుత్ అవమానము మీ మీద నుండకుండ 

దొరలించివేసి యునాన్నని యెహోషువతో ననెను. అందుచేత నేటివరకు ఆ చోటికి గిలాగ్లను పేరు. 

1 సమూయేలు 14:6 => యోనాతాను ఈ సునన్తిలేని వారి దండు కాపరుల మీదికి పోదము రముమ్, 

యెహోవా మన కారయ్మును సాగించునేమో, అనేకుల చేతనైనను కొదిద్మంది చేతనైనను రకిష్ంచుటకు 

యెహోవాకు అడ డ్మా అని తన ఆయుధములు మోయువానితో చెపప్గా 

1 సమూయేలు 17:26 => దావీదు జీవముగల దేవుని సైనయ్ములను తిరసక్రించుటకు ఈ 

సునన్తిలేని ఫిలిషీత్యుడు ఎంతటివాడు? వాని చంపి ఇశార్యేలీయులనుండి యీ నింద 

తొలగించినవానికి బహుమతి యేమని తనయొదద్ నిలిచినవారినడుగగా 

1 సమూయేలు 17:36 => మీ దాసుడనైన నేను ఆ సింహమును ఎలుగుబంటిని చంపితినే, 

జీవముగల దేవుని సైనయ్ములను తిరసక్రించిన యీ సునన్తిలేని ఫిలిషీత్యుడు వాటిలో ఒకదానివలె 

అగుననియు, 

2 సమూయేలు 1:20 => ఫిలిషీత్యుల కుమారెత్లు సంతోషింపకుండునటుల్ సునన్తిలేనివారి 

కుమారెత్లు జయమని చెపప్కుండునటుల్ ఈ సమాచారము గాతులో తెలియజేయకుడి అషెక్లోను 

వీధులలో పర్కటన చేయకుడి. 
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2 సమూయేలు 15:7 => నాలుగు1 సంవతస్రములు జరిగినమీదట అబా ష్లోము రాజునొదద్కు వచిచ్నీ 

దాసుడనైన నేను సిరియ దేశమునందలి గెషూరునందుండగా యెహోవా ననున్ యెరూషలేమునకు 

తిరిగి రపిప్ంచినయెడల నేను ఆయనను సేవించెదనని మొర్కుక్ కొంటిని గనుక, 

1 రాజులు 21:9 => ఆ తాకీదులో వార్యించినదేమనగా ఉపవాసదినము జరుగవలెనని మీరు 

చాటించి నాబోతును జనులయెదుట నిలువబెటిట్ 

మతత్యి 2:8 => మీరు వెళి ల్, ఆ శిశువు విషయమై జాగర్తత్గా విచారించి తెలిసికొనగానే, నేనును 

వచిచ్, ఆయనను పూజించునటుల్ నాకు వరత్మానము తెండని చెపిప్ వారిని బేతెల్హేమునకు పంపెను. 

మతత్యి 2:13 => వారు వెళిళ్న తరువాత ఇదిగో పర్భువు దూత సవ్పన్మందు యోసేపునకు 

పర్తయ్క్షమై హేరోదు ఆ శిశువును సంహరింపవలెనని ఆయనను వెదకబోవుచునాన్డు గనుక నీవు లేచి 

ఆ శిశువును ఆయన తలిల్ని వెంటబెటుట్కొని ఐగుపుత్నకు పారిపోయి, నేను నీతో తెలియజెపుప్వరకు 

అకక్డనే యుండుమని అతనితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 23:1 => అపుప్డు యేసు జనసమూహములతోను తన శిషుయ్లతోను ఇటల్నెను 

మతత్యి 23:2 => శాసు త్ర్లును పరిసయుయ్లును మోషే పీఠమందు కూరుచ్ండువారు 

మతత్యి 23:3 => గనుక వారు మీతో చెపుప్వాటిననిన్టిని అనుసరించి గైకొనుడి, అయినను వారి 

కిర్యలచొపుప్న చేయకుడి; వారు చెపుప్దురేగాని చేయరు. 

మతత్యి 23:4 => మోయశకయ్ముకాని భారమైన బరువులు కటిట్ మనుషుయ్ల భుజములమీద వారు 

పెటుట్దురేగాని తమ వేర్లితోనైన వాటిని కదలింపనొలల్రు. 

మతత్యి 23:5 => మనుషుయ్లకు కనబడు నిమితత్ము తమ పనులనిన్యు చేయుదురు; తమ 

రక్షరేకులు వెడలుప్గాను తమ చెంగులు పెదద్విగాను చేయుదురు; 

మతత్యి 23:6 => విందులలో అగర్సాథ్నములను సమాజమందిరములలో అగర్పీఠములను 

మతత్యి 23:7 => సంత వీధులలో వందనములను మనుషుయ్లచేత బోధకులని పిలువబడుటయు 

కోరుదురు. 

మతత్యి 23:8 => మీరైతే బోధకులని పిలువబడవదుద్, ఒకక్డే మీ బోధకుడు, మీరందరు 

సహోదరులు. 
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మతత్యి 23:9 => మరియు భూమిమీద ఎవనికైనను తండిర్ అని పేరు పెటట్వదుద్; ఒకక్డే మీ తండిర్; 

ఆయన పరలోకమందునాన్డు. 

మతత్యి 23:10 => మరియు మీరు గురువులని పిలువబడవదుద్; కీర్సుత్ ఒకక్డే మీ గురువు. 

మతత్యి 23:11 => మీలో అందరికంటె గొపప్వాడు మీకు పరిచారకుడై యుండవలెను. 

మతత్యి 23:12 => తనున్తాను హెచిచ్ంచుకొనువాడు తగిగ్ంపబడును ; తనున్తాను 

తగిగ్ంచుకొనువాడు హెచిచ్ంపబడును. 

మతత్యి 23:13 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసు త్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు మనుషుయ్లయెదుట 

పరలోకరాజయ్మును మూయుదురు; 

మతత్యి 23:14 => మీరందులో పర్వేశింపరు, పర్వేశించువారిని పర్వేశింపనియయ్రు. 

మతత్యి 23:15 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసు త్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, ఒకని మీ మతములో 

కలుపుకొనుటకు మీరు సముదర్మును భూమిని చుటిట్వచెచ్దరు; అతడు కలిసినపుప్డు అతని మీకంటె 

రెండంతలు నరకపాతృనిగా చేయుదురు 

మతత్యి 23:16 => అయోయ్, అంధులైన మారగ్దరశ్కులారా, ఒకడు దేవాలయము తోడని 

ఒటుట్పెటుట్కొంటె అందులో ఏమియు లేదు గాని దేవాలయములోని బంగారము తోడని 

ఒటుట్పెటుట్కొంటె వాడు దానికి బదుధ్డని మీరు చెపుప్దురు 

మతత్యి 23:17 => అవివేకులారా, అంధులారా, ఏది గొపప్ది? బంగారమా, బంగారమును 

పరిశుదధ్పరచు దేవాలయమా? 

మతత్యి 23:18 => మరియు బలిపీఠము తోడని యొకడు ఒటుట్పెటుట్కొంటె, అందులో ఏమియు 

లేదు గాని, దాని పైనుండు అరప్ణము తోడని ఒటుట్పెటుట్కొంటె దానికి బదుధ్డని మీరు చెపుప్దురు. 

మతత్యి 23:19 => అవివేకులారా, అంధులారా, ఏది గొపప్ది? అరప్ణమా, అరప్ణమును 

పరిశుదధ్పరచు బలిపీఠమా? 

మతత్యి 23:20 => బలిపీఠము తోడని ఒటుట్పెటుట్కొనువాడు, దాని తోడనియు దాని పైనుండు 

వాటనిన్టి తోడనియు ఒటుట్పెటుట్కొనుచునాన్డు. 
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మతత్యి 23:21 => మరియు దేవాలయము తోడని ఒటుట్పెటుట్కొనువాడు, దాని తోడనియు అందులో 

నివసించువాని తోడనియు ఒటుట్పెటుట్కొనుచునాన్డు. 

మతత్యి 23:22 => మరియు ఆకాశము తోడని ఒటుట్పెటుట్కొనువాడు దేవుని సింహాసనము 

తోడనియు దానిపైని కూరుచ్నన్వాని తోడనియు ఒటుట్పెటుట్కొనుచునాన్డు. 

మతత్యి 23:23 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసు త్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు పుదీనాలోను 

సోపులోను జీలకఱ ఱ్లోను పదియవ వంతు చెలిల్ంచి, ధరమ్శాసత్రములో పర్ధానమైన విషయములను, 

అనగా నాయ్యమును కనికరమును విశావ్సమును విడిచిపెటిట్తిరి. వాటిని మానక వీటిని 

చేయవలసియుండెను 

మతత్యి 23:24 => అంధులైన మారగ్దరశ్కులారా, దోమ లేకుండునటుల్ వడియగటిట్ ఒంటెను 

మింగువారు మీరే. 

మతత్యి 23:25 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసు త్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు గినెన్యు పళె ల్మును 

వెలుపట శుదిధ్చేయుదురు గాని అవి లోపల దోపుతోను అజితేందిర్యతవ్ముతోను నిండియునన్వి. 

మతత్యి 23:26 => గుర్డిడ్ పరిసయుయ్డా, గినెన్యు పళె ల్మును వెలుపల శుదిధ్యగునటుట్గా ముందు 

వాటిలోపల శుదిధ్చేయుము. 

మతత్యి 23:27 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసు త్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు సునన్ముకొటిట్న 

సమాధులను పోలియునాన్రు. అవి వెలుపల శృంగారముగా అగపడును గాని లోపల చచిచ్నవారి 

యెముకలతోను సమసత్ కలమ్షముతోను నిండియునన్వి 

మతత్యి 23:28 => ఆలాగే మీరు వెలుపల మనుషుయ్లకు నీతిమంతులుగా నగపడుచునాన్రు గాని, 

లోపల వేషధారణతోను అకర్మముతోను నిండియునాన్రు. 

మతత్యి 23:29 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసు త్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు పర్వకత్ల 

సమాధులను కటిట్ంచుచు, నీతిమంతుల గోరీలను శృంగారించుచు 

మతత్యి 23:30 => మనము మన పితరుల దినములలో ఉండినయెడల పర్వకత్ల 

మరణవిషయములో వారితో పాలివారమై యుండకపోదుమని చెపుప్కొందురు. 
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మతత్యి 23:31 => అందువలననే మీరు పర్వకత్లను చంపినవారి కుమారులై యునాన్రని మీ మీద 

మీరే సాక్షయ్ము చెపుప్కొనుచునాన్రు. 

మతత్యి 23:32 => మీరును మీ పితరుల పరిమాణము పూరిత్ చేయుడి. 

మతత్యి 23:33 => సరప్ములారా, సరప్సంతానమా, నరకశిక్షను మీరేలాగు తపిప్ంచుకొందురు? 

మతత్యి 23:34 => అందుచేత ఇదిగో నేను మీయొదద్కు పర్వకత్లను జాఞ్నులను శాసు త్ర్లను 

పంపుచునాన్ను ; మీరు వారిలో కొందరిని చంపి సిలువవేయుదురు , కొందరిని మీ 

సమాజమందిరములలో కొరడాలతో కొటిట్ పటట్ణమునుండి పటట్ణమునకు తరుముదురు 

మతత్యి 23:35 => నీతిమంతుడైన హేబెలు రకత్ము మొదలుకొని బలిపీఠమునకును, 

దేవాలయమునకును మధయ్ మీరు చంపిన బరకీయ కుమారుడగు జెకరాయ్ రకత్మువరకు భూమిమీద 

చిందింపబడిన నీతిమంతుల రకత్మంతయు మీ మీదికి వచుచ్ను. 

మతత్యి 23:36 => ఇవనిన్యు ఈ తరమువారిమీదికి వచుచ్నని మీతో నిశచ్యముగా 

చెపుప్చునాన్ను.  

మతత్యి 23:37 => యెరూషలేమా, యెరూషలేమా, పర్వకత్లను చంపుచును నీయొదద్కు 

పంపబడినవారిని రాళల్తో కొటుట్చును ఉండుదానా, కోడి తన పిలల్లను రెకక్ల కిర్ందికేలాగు 

చేరుచ్కొనునో ఆలాగే నేనును నీ పిలల్లను ఎనోన్మారులు చేరుచ్కొనవలెనని యుంటిని గాని మీరు 

ఒలల్కపోతిరి. 

మతత్యి 23:38 => ఇదిగో మీ యిలుల్ మీకు విడువబడియునన్ది 

మతత్యి 23:39 => ఇది మొదలుకొని పర్భువు పేరట వచుచ్వాడు సుత్తింపబడుగాకని మీరు 

చెపుప్వరకు ననున్ చూడరని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

రోమీయులకు 4:11 => మరియు సునన్తి లేనివారైనను, నమిమ్నవారికందరికి అతడు 

తండిర్యగుటవలన వారికి నీతి ఆరోపించుటకై, అతడు సునన్తి పొందకమునుపు, తనకు కలిగిన 

విశావ్సమువలననైన నీతికి ముదర్గా, సునన్తి అను గురుతు పొందెను. 

ఆదికాండము 29:8 => వారు మందలనిన్యు పోగుకాక మునుపు అది మావలన కాదు, తరువాత 

బావిమీదనుండి రాయి పొరిల్ంచుదురు; అపుప్డే మేము గొఱ ఱ్లకు నీళుల్ పెటుట్దుమనిరి. 
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సంఖాయ్కాండము 12:1 => మోషే కూషుదేశపు సతరీని పెండిల్ చేసికొనియుండెను గనుక అతడు పెండిల్ 

చేసికొనిన ఆ సతరీనిబటిట్ మిరాయ్ము అహరోనులు అతనికి విరోధముగా మాటలాడిరి. 

యెహోషువ 5:9 => అపుప్డు యెహోవా నేడు నేను ఐగుపుత్ అవమానము మీ మీద నుండకుండ 

దొరలించివేసి యునాన్నని యెహోషువతో ననెను. అందుచేత నేటివరకు ఆ చోటికి గిలాగ్లను పేరు. 

నాయ్యాధిపతులు 14:3 => వారు నీ సవ్జనుల కుమారెత్లలోనేగాని నా జనులలోనేగాని సతరీ 

లేదనుకొని, సునన్తిపొందని ఫిలిషీత్యులలోనుండి కనయ్ను తెచుచ్కొనుటకు వెళుల్చునాన్వా? అని అతని 

నడిగిరి. అందుకు సమోస్ను ఆమె నాకిషట్మైనది గనుక ఆమెను నాకొరకు తెపిప్ంచుమని తన తండిర్తో 

చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 11:2 => ఇశార్యేలీయులందరి మీదికి నింద తెచుచ్నటుల్ మీయందరి కుడికనున్లను 

ఊడదీయుదునని మీతో నేను నిబంధన చేసెదనని అమోమ్నీయుడైన నాహాషు 

కీరత్నలు 5:6 => అబదధ్మాడువారిని నీవు నశింపజేయుదువు కపటము చూపి నరహతయ్ 

జరిగించువారు యెహోవాకు అసహుయ్లు. 

వచనము 15 

మీలో పర్తి పురుషుడు సునన్తి పొంది మావలె నుండినయెడల సరి; 

గలతీయులకు 4:12 => సహోదరులారా, నేను మీవంటివాడనైతిని గనుక మీరును నావంటివారు 

కావలెనని మిముమ్ను వేడుకొనుచునాన్ను. 

ఆదికాండము 17:10 => నాకును నీకును నీ తరువాత నీ సంతతికిని మధయ్ మీరు గైకొనవలసిన నా 

నిబంధన యేదనగా మీలో పర్తి మగవాడును సునన్తి పొందవలెను. 

ఆదికాండము 34:22 => అయితే ఒకటి, ఆ మనుషుయ్లు సునన్తి పొందునటుల్ మనలో పర్తి 

పురుషుడు సునన్తి పొందినయెడలనే మన మాటకు వారు ఒపుప్కొని మనలో నివసించి యేక 

జనముగా నుందురు. 

సంఖాయ్కాండము 12:1 => మోషే కూషుదేశపు సతరీని పెండిల్ చేసికొనియుండెను గనుక అతడు పెండిల్ 

చేసికొనిన ఆ సతరీనిబటిట్ మిరాయ్ము అహరోనులు అతనికి విరోధముగా మాటలాడిరి. 
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వచనము 16 

ఆ పక్షమందు మీ మాట కొపుప్కొని, మా పిలల్లను మీకిచిచ్ మీ పిలల్లను మేము పుచుచ్కొని, మీమధయ్ 

నివసించెదము, అపుప్డు మనము ఏకజనమగుదుము. 

ఆదికాండము 28:1 => ఇసాస్కు యాకోబును పిలిపించి నీవు కనాను కుమారెత్లలో ఎవతెను 

వివాహము చేసికొనకూడదు. 

వచనము 17 

మీరు మా మాట విని సునన్తి పొందనియెడల మా పిలల్ను తీసికొనిపోవుదుమని చెపప్గా 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 18 

వారి మాటలు హమోరుకును హమోరు కుమారుడైన షెకెముకును ఇషట్ముగా నుండెను. 

ఆదికాండము 45:16 => యోసేపు యొకక్ సహోదరులు వచిచ్న వరత్మానము ఫరో యింటిలో 

వినబడెను. అది ఫరోకును అతని సేవకులకును ఇషట్ముగా నుండెను. 

వచనము 19 

ఆ చినన్వాడు యాకోబు కుమారెత్ యందు పీర్తిగలవాడు గనుక అతడు ఆ కారయ్ము చేయుటకు తడవు 

చేయలేదు. అతడు తన తండిర్ యింటి వారందరిలో ఘనుడు 

ఆదికాండము 29:20 => యాకోబు రాహేలు కోసము ఏడు సంవతస్రములు కొలువు చేసెను. 

అయినను అతడు ఆమెను పేర్మించుటవలన అవి అతనికి కొదిద్ దినములుగా తోచెను. 

పరమగీతము 8:6 => పేర్మ మరణమంత బలవంతమైనది ఈరష్య్ పాతాళమంత కఠోరమైనది దాని 

జావ్లలు అగిన్జావ్లా సమములు అది యెహోవా పుటిట్ంచు జావ్ల నీ హృదయముమీద ననున్ 

నామాక్షరముగా ఉంచుము నీ భుజమునకు నామాక్షరముగా ననున్ంచుము.  
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యెషయా 62:4 => విడువబడినదానివని ఇకమీదట నీవనబడవు పాడైనదని ఇకను నీ 

దేశమునుగూరిచ్ చెపప్బడదు హెపీస్బా అని నీకును బూయ్లా అని నీ భూమికిని పేళుల్ పెటట్బడును. 

యెహోవా నినున్గూరిచ్ ఆనందించుచునాన్డు నీ దేశము వివాహితమగును.  

ఆదికాండము 41:20 => చికిక్పోయి వికారముగానునన్ ఆవులు బలిసిన మొదటి యేడు ఆవులను 

తినివేసెను. 

సంఖాయ్కాండము 22:15 => అయినను బాలాకు వారికంటె బహు ఘనతవహించిన మరి 

యెకుక్వమంది అధికారులను మరల పంపెను. 

1 సమూయేలు 22:14 => అహీమెలెకు రాజా, రాజునకు అలుల్డై నమమ్కసుథ్డై, ఆలోచనకరత్యై నీ 

నగరిలో ఘనతవహించిన దావీదు వంటివాడు నీ సేవకులందరిలో ఎవడునాన్డు? 

2 రాజులు 5:1 => సిరియా రాజు సైనాయ్ధిపతియైన నయమాను అను నొకడుండెను. అతనిచేత 

యెహోవాయే సిరియా దేశమునకు జయము కలుగజేసియుండెను గనుక అతడు తన యజమానుని 

దృషిట్కి ఘనుడై దయపొందినవాడాయెను. అతడు మహా పరాకర్మశాలియై యుండెను గాని అతడు కుషఠ్ 

రోగి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 4:9 => యబేబ్జు1 తన సహోదరులకంటె ఘనము పొందినవాడైయుండెను 

వేదనపడి యితని కంటినని అతని తలిల్ అతనికి యబేబ్జు అని పేరుపెటెట్ను. 

యెషయా 3:3 => సోదెకాండర్ను పెదద్లను పంచాదశాధిపతులను ఘనత వహించినవారిని 

మంతుర్లను శిలప్శాసత్రములను ఎరిగినవారిని మాంతిర్కులను యెరూషలేములోనుండియు 

యూదాదేశములోనుండియు తీసివేయును. 

యెషయా 3:4 => బాలకులను వారికి అధిపతులనుగా నియమించెదను వారు బాలచేషట్లుచేసి 

జనులను ఏలెదరు. 

యెషయా 3:5 => పర్జలలో ఒకడిటుల్ను మరియొకడటుల్ను పర్తివాడు తన పొరుగువానిని ఒతుత్డు 

చేయును. పెదద్వానిపైని బాలుడును ఘనునిపైని నీచుడును గరివ్ంచి తిరసాక్రముగా నడుచును.  

యెషయా 5:13 => కావున నా పర్జలు జాఞ్నము లేకయే చెరపటట్బడి పోవుచునాన్రు వారిలో 

ఘనులైనవారు నిరాహారులుగా నునాన్రు సామానుయ్లు దపిప్చేత జవ్రపీడితులగుదురు.  
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యెషయా 23:8 => దాని వరత్కులు రాజసమానులు దాని వాయ్పారులు భూనివాసులలో ఘనులు 

కిరీటముల నిచుచ్చుండు తూరుకు ఈలాగు చేయనెవడు ఉదేద్శించెను? 

యెషయా 23:9 => సరవ్సౌందరయ్ గరావ్తిశయమును అపవితర్పరచుటకును భూమిమీదనునన్ 

సరవ్ఘనులను అవమానపరచుటకును సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఈలాగు చేయ 

నుదేద్శించెను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:50 => గాని యూదులు భకిత్మరాయ్దలుగల సతరీలను ఆ పటట్ణపు 

పర్ముఖులను రేపి పౌలునకు బరన్బాకును హింస కలుగజేసి, వారిని తమ పార్ంతములనుండి 

వెళల్గొటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:12 => అందుచేత వారిలో అనేకులును, ఘనతగల గీర్సుదేశసుథ్లైన 

సతరీలలోను పురుషులలోను చాలమందియు విశవ్సించిరి. 

ఎసేత్రు 2:14 => సాయంతర్మందు ఆమె లోపలికి వెళి ల్ మరుదినము ఉపపతున్లను కాయు 

రాజుయొకక్ షండుడైన షయషగ్జు అను అతని వశములోనునన్ రెండవ అంతఃపురమునకు 

తిరిగివచుచ్ను. ఆమె యందు రాజు సంతోషించి ఆమెను పేరుపెటిట్ పిలిచితేనే గాని ఆమె రాజునొదద్కు 

మరల వెళల్కుండెను. 

మారుక్ 10:21 => యేసు అతని చూచి అతని పేర్మించి నీకు ఒకటి కొదువగానునన్ది; నీవు వెళి ల్ నీకు 

కలిగినవనిన్యు అమిమ్ బీదలకిముమ్, పరలోకమందు నీకు ధనము కలుగును; నీవు వచిచ్ ననున్ 

వెంబడించుమని చెపెప్ను. 

వచనము 20 

హమోరును అతని కుమారుడైన షెకెమును తమ ఊరి గవినియొదద్కు వచిచ్ తమ ఊరి జనులతో 

మాటలాడుచు 

ఆదికాండము 22:17 => నేను నినున్ ఆశీరవ్దించి ఆకాశ నక్షతర్ములవలెను సముదర్తీరమందలి 

యిసుకవలెను నీ సంతానమును నిశచ్యముగా విసత్రింపచేసెదను; నీ సంతతివారు తమ శతుర్వుల 

గవిని సావ్ధీనపరచుకొందురు. 
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ఆదికాండము 23:10 => అపుప్డు ఎఫోర్ను హేతు కుమారుల మధయ్ను కూరుచ్ండియుండెను. 

హితీత్యుడైన ఎఫోర్ను తన ఊరి గవిని పర్వేశించువారందరి యెదుట హేతు కుమారులకు వినబడునటుల్ 

అబార్హాముతో చెపిప్న పర్తుయ్తత్రమేమనగా  

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:5 => ఇదద్రు ముగుగ్రు సాకుష్ల మాటమీదనే చావతగిన వానికి 

మరణశిక్ష విధింపవలెను. 

రూతు 4:1 => బోయజు పురదావ్రము నొదద్కు పోయి అకక్డ కూరుచ్ండగా, బోయజు చెపిప్న 

బంధువుడు ఆ తోర్వను పోవుచుండెను గనుక బోయజు ఓయి, యీతటుట్ తిరిగి ఇకక్డ కూరుచ్ండుమని 

అతని పిలువగా అతడు వచిచ్ కూరుచ్ండెను. 

యోబు 29:7 => పటట్ణపు గుమమ్మునకు నేను వెళి ల్నపుప్డు రాజవీధిలో నా పీఠము 

సిదధ్పరచుకొనినపుప్డు 

సామెతలు 31:23 => ఆమె పెనిమిటి దేశపు పెదద్లతోకూడ కూరుచ్ండును గవినియొదద్ 

పేరుగొనినవాడై యుండును. 

ఆమోసు 5:10 => అయితే గుమమ్ములో నిలిచి బుదిధ్ చెపుప్వారి మీద జనులు పగపటుట్దురు; 

యథారథ్ముగా మాటలాడు వారిని అసహియ్ంచుకొందురు. 

ఆమోసు 5:12 => మీ అపరాధములు విసాత్రములైనవనియు, మీ పాపములు ఘోరమైనవనియు 

నేనెరుగుదును. దరిదుర్లయొదద్ పంట మోపులను పుచుచ్కొనుచు మీరు వారిని అణగదొర్కుక్దురు గనుక 

మలుపురాళల్తో మీరు ఇండుల్ కటుట్కొనినను వాటిలో మీరు కాపురముండరు, శృంగారమైన 

దార్క్షతోటలు మీరు నాటినను ఆ పండల్రసము మీరు తార్గరు.  

ఆమోసు 5:15 => కీడును దేవ్షించి మేలును పేర్మించుచు, గుమమ్ములలో నాయ్యము సిథ్రపరచుడి; 

ఒక వేళ దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా యోసేపు సంతతిలో శేషించిన వారియందు 

కనికరించును. 

జెకరాయ్ 8:16 => మీరు చేయవలసిన కారయ్ములేవనగా, పర్తివాడు తన పొరుగు వానితో సతయ్మే 

మాటలాడవలెను, సతయ్మునుబటిట్ సమాధానకరమైన నాయ్యమునుబటిట్ మీ గుమమ్ములలో తీరుప్ 

తీరచ్వలెను. 
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ఆదికాండము 23:18 => అతని ఊరి గవిని పర్వేశించువారందరిలో హేతు కుమారుల యెదుట 

అబార్హామునకు సావ్సథ్య్ముగా సిథ్రపరచబడెను. 

వచనము 21 

ఈ మనుషుయ్లు మనతో సమాధానముగా నునాన్రు గనుక వారిని ఈ దేశమందు ఉండనిచిచ్ 

యిందులో వాయ్పారము చేయనియుయ్డి; ఈ భూమి వారికిని చాలినంత విశాలమైయునన్ది గదా, 

మనము వారి పిలల్లను పెండిల్ చేసికొని మన పిలల్లను వారికి ఇతత్ము 

ఆదికాండము 34:10 => ఈ దేశము మీ యెదుట ఉనన్ది; ఇందులో మీరు నివసించి వాయ్పారము 

చేసి ఆసిత్ సంపాదించుకొనుడని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 42:34 => నాయొదద్కు ఆ చినన్వాని తోడుకొనిరండి. అపుప్డు మీరు యథారథ్వంతులే 

గాని వేగులవారు కారని నేను తెలిసికొని మీ సహోదరుని మీకపప్గించెదను; అపుప్డు మీరు ఈ 

దేశమందు వాయ్పారము చేసికొనవచుచ్నని చెపెప్ననిరి. 

వచనము 22 

అయితే ఒకటి, ఆ మనుషుయ్లు సునన్తి పొందునటుల్ మనలో పర్తి పురుషుడు సునన్తి పొందినయెడలనే 

మన మాటకు వారు ఒపుప్కొని మనలో నివసించి యేక జనముగా నుందురు. 

ఆదికాండము 34:15 => మీలో పర్తి పురుషుడు సునన్తి పొంది మావలె నుండినయెడల సరి; 

ఆదికాండము 34:16 => ఆ పక్షమందు మీ మాట కొపుప్కొని, మా పిలల్లను మీకిచిచ్ మీ పిలల్లను 

మేము పుచుచ్కొని, మీమధయ్ నివసించెదము, అపుప్డు మనము ఏకజనమగుదుము. 

ఆదికాండము 34:17 => మీరు మా మాట విని సునన్తి పొందనియెడల మా పిలల్ను 

తీసికొనిపోవుదుమని చెపప్గా 

వచనము 23 

వారి మందలు వారి ఆసిత్ వారి పశువులనిన్యు మనవగును గదా; ఎటల్యినను మనము వారి మాటకు 

ఒపుప్కొందము, అపుప్డు వారు మనలో నివసించెదరనగా 
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సామెతలు 1:12 => పాతాళము మనుషుయ్లను మింగివేయునటుల్ వారిని జీవముతోనే 

మింగివేయుదము సమాధిలోనికి దిగువారు మింగబడునటుల్ వారు పూరణ్ బలముతోనుండగా మనము 

వారిని మింగివేయుదము రముమ్ అని వారు చెపుప్నపుప్డు ఒపప్కుము.  

సామెతలు 1:13 => పలువిధములైన మంచి సొతుత్లు మనకు దొరుకును మన యిండల్ను 

దోపుడుసొముమ్తో నింపుకొందము 

సామెతలు 23:4 => ఐశవ్రయ్ము పొంద పర్యాసపడకుము నీకు అటిట్ అభిపార్యము కలిగినను దాని 

విడిచిపెటుట్ము. 

సామెతలు 23:5 => నీవు దానిమీద దృషిట్ నిలిపినతోడనే అది లేకపోవును నిశచ్యముగా అది 

రెకక్లు ధరించి యెగిరిపోవును. పకిష్రాజు ఆకాశమునకు ఎగిరిపోవునటుల్ అది ఎగిరి పోవును. 

సామెతలు 28:20 => నమమ్కమైనవానికి దీవెనలు మెండుగా కలుగును. ధనవంతుడగుటకు 

ఆతురపడువాడు శిక్షనొందకపోడు. 

యోహాను 2:16 => పావురములు అముమ్ వారితో వీటిని ఇకక్డ నుండి తీసికొనిపొండి; నా తండిర్ 

యిలుల్ వాయ్పారపుటిలుల్గా చేయకుడని చెపెప్ను. 

యోహాను 6:26 => యేసు మీరు సూచనలను చూచుటవలన కాదుగాని రొటెట్లు భుజించి 

తృపిత్పొందుట వలననే ననున్ వెదకుచునాన్రని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 6:27 => క్షయమైన ఆహారము కొరకు కషట్పడకుడి గాని నితయ్జీవము కలుగజేయు 

అక్షయమైన ఆహారము కొరకే కషట్పడుడి; మనుషయ్కుమారుడు దానిని మీకిచుచ్ను, ఇందుకై తండిర్యైన 

దేవుడు ఆయనకు ముదర్వేసియునాన్డని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:24 => ఏలాగనగా దేమేతిర్యను ఒక కంసాలి అరెత్మిదేవికి వెండిగుళల్ను 

చేయించుటవలన ఆ పని వారికి మిగుల లాభము కలుగజేయుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:25 => అతడు వారిని అటిట్ పనిచేయు ఇతరులను గుంపుకూరిచ్ 

అయయ్లారా, యీ పనివలన మనకు జీవనము బహు బాగుగా జరుగుచునన్దని మీకు తెలియును. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:26 => అయితే చేతులతో చేయబడినవి దేవతలు కావని యీ పౌలు 

చెపిప్, ఎఫెసులో మాతర్ము కాదు, దాదాపు ఆసియయందంతట బహు జనమును ఒపిప్ంచి, 

తిర్పిప్యునన్ సంగతి మీరు చూచియు వినియు నునాన్రు 

1 తిమోతి 6:6 => సంతుషిట్ సహితమైన దైవభకిత్ గొపప్ లాభసాధనమైయునన్ది. 

1 తిమోతి 6:7 => మనమీలోకములోనికి ఏమియు తేలేదు, దీనిలోనుండి ఏమియు తీసికొని 

పోలేము.  

1 తిమోతి 6:8 => కాగా అనన్వసత్రములు గలవారమై యుండి వాటితో తృపిత్పొంది యుందము. 

1 తిమోతి 6:9 => ధనవంతులగుటకు అపేకిష్ంచువారు శోధనలోను, ఉరిలోను, అవివేక 

యుకత్ములును హానికరములునైన అనేక దురాశలలోను పడుదురు. అటిట్వి మనుషుయ్లను నషట్ములోను 

నాశనములోను ముంచివేయును. 

1 తిమోతి 6:10 => ఎందుకనగా ధనాపేక్ష సమసత్మైన కీడులకు మూలము; కొందరు దానిని 

ఆశించి విశావ్సము నుండి తొలగిపోయి నానాబాధలతో తముమ్ను తామే పొడుచుకొనిరి. 

నిరగ్మకాండము 10:24 => ఫరో మోషేను పిలిపించి మీరు వెళి ల్ యెహోవాను సేవించుడి. మీ 

మందలు మీ పశువులు మాతర్మే ఇకక్డ ఉండవలెను, మీ బిడ డ్లు మీతో వెళల్వచుచ్ననగా 

నిరగ్మకాండము 20:17 => నీ పొరుగువాని యిలుల్ ఆశింపకూడదు. నీ పొరుగువాని భారయ్నైనను 

అతని దాసునైనను అతని దాసినైనను అతని యెదుద్నైనను అతని గాడిదనైనను నీ పొరుగువానిదగు 

దేనినైనను ఆశింపకూడదు అని చెపెప్ను. 

యోబు 1:3 => అతనికి ఏడువేల గొఱ ఱ్లును మూడువేల ఒంటెలును ఐదువందల జతల యెడుల్ను 

ఐదువందల ఆడు గాడిదలును కలిగి, బహుమంది పనివారును అతనికి ఆసిత్గా నుండెను గనుక 

తూరుప్ దికుక్ జనులందరిలో అతడే గొపప్వాడుగా నుండెను. 

1 తిమోతి 6:10 => ఎందుకనగా ధనాపేక్ష సమసత్మైన కీడులకు మూలము; కొందరు దానిని 

ఆశించి విశావ్సము నుండి తొలగిపోయి నానాబాధలతో తముమ్ను తామే పొడుచుకొనిరి. 

వచనము 24 
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హమోరును అతని కుమారుడగు షెకెమును చెపిప్న మాట అతని ఊరి గవినిదావ్రా వెళుల్వారందరు 

వినిరి. అపుప్డతని ఊరి గవినిదావ్రా వెళుల్ వారిలో పర్తి పురుషుడు సునన్తి పొందెను. 

ఆదికాండము 23:10 => అపుప్డు ఎఫోర్ను హేతు కుమారుల మధయ్ను కూరుచ్ండియుండెను. 

హితీత్యుడైన ఎఫోర్ను తన ఊరి గవిని పర్వేశించువారందరి యెదుట హేతు కుమారులకు వినబడునటుల్ 

అబార్హాముతో చెపిప్న పర్తుయ్తత్రమేమనగా  

ఆదికాండము 23:18 => అతని ఊరి గవిని పర్వేశించువారందరిలో హేతు కుమారుల యెదుట 

అబార్హామునకు సావ్సథ్య్ముగా సిథ్రపరచబడెను. 

ఆదికాండము 17:23 => అపుప్డు అబార్హాము తన కుమారుడైన ఇషామ్యేలును, తన యింట పుటిట్న 

వారినందరిని, తన వెండితో కొనబడిన వారినందరిని, అబార్హాము ఇంటి మనుషుయ్లలో పర్తివానిని 

పటుట్కొని దేవుడు తనతో చెపిప్న పర్కారము ఆ దినమందే వారి వారి గోపాయ్ంగచరమ్మున సునన్తి 

చేసెను 

యెషయా 1:10 => సొదొమ నాయ్యాధిపతులారా, యెహోవామాట ఆలకించుడి. గొమొఱాఱ్ 

జనులారా, మన దేవుని ఉపదేశమునకు చెవియొగుగ్డి. 

యెషయా 1:11 => యెహోవా సెలవిచిచ్న మాట ఇదే విసాత్రమైన మీ బలులు నాకేల? 

దహనబలులగు పాటే ట్ళుల్ను బాగుగా మేపిన దూడల కొర్వువ్ను నాకు వెకక్సమాయెను కోడెల 

రకత్మందైనను గొఱ ఱ్పిలల్ల రకత్మందైనను మేకపోతుల రకత్మందైనను నాకిషట్ములేదు. 

యెషయా 1:12 => నా సనిన్ధిని కనబడవలెనని మీరు వచుచ్చునాన్రే నా ఆవరణములను 

తొర్కుక్టకు మిముమ్ను రమమ్నన్వాడెవడు?  

యెషయా 1:13 => మీ నైవేదయ్ము వయ్రథ్ము అది నాకు అసహయ్ము పుటిట్ంచు ధూపారప్ణము 

దానినికను తేకుడి అమావాసయ్యు విశార్ంతిదినమును సమాజకూట పర్కటనమును జరుగుచునన్వి 

పాపులగుంపుకూడిన ఉతస్వసమాజమును నే నోరచ్జాలను. 

యెషయా 1:14 => మీ అమావాసయ్ ఉతస్వములును నియామక కాలములును నాకు హేయములు 

అవి నాకు బాధకరములు వాటిని సహింపలేక విసికియునాన్ను. 
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యెషయా 1:15 => మీరు మీచేతులు చాపునపుప్డు మిముమ్ను చూడక నా కనున్లు కపుప్కొందును 

మీరు బహుగా పార్రథ్నచేసినను నేను వినను మీచేతులు రకత్ముతో నిండియునన్వి. 

యెషయా 1:16 => మిముమ్ను కడుగుకొనుడి శుదిధ్చేసికొనుడి. మీ దుషిర్క్యలు నాకు కనబడకుండ 

వాటిని తొలగింపుడి. 

మతత్యి 7:6 => పరిశుదధ్మైనది కుకక్లకు పెటట్కుడి, మీ ముతయ్ములను పందులయెదుట వేయకుడి; 

వేసినయెడల అవి యొకవేళ వాటిని కాళళ్తో తొర్కిక్ మీమీద పడి మిముమ్ను చీలిచ్వేయును. 

రోమీయులకు 2:28 => బాహయ్మునకు యూదుడైనవాడు యూదుడు కాడు; శరీరమందు బాహయ్మైన 

సునన్తి సునన్తి కాదు. 

రోమీయులకు 2:29 => అయితే అంతరంగమందు యూదుడైనవాడే యూదుడు. మరియు సునన్తి 

హృదయ సంబంధమైనదై ఆతమ్యందు జరుగునదే గాని అక్షరమువలన కలుగునది కాదు. అటిట్వానికి 

మెపుప్ మనుషుయ్లవలన కలుగదు దేవుని వలననే కలుగును 

1 కొరిందీయులకు 7:19 => దేవుని ఆజఞ్లను అనుసరించుటయే ముఖయ్ము గాని సునన్తి 

పొందుటయందు ఏమియు లేదు, సునన్తి పొందకపోవుటయందు ఏమియు లేదు. 

ఆదికాండము 35:2 => యాకోబు తన యింటివారితోను తనయొదద్ నునన్ వారందరితోను 

మీయొదద్నునన్ అనయ్దేవతలను పారవేసి మిముమ్ను మీరు శుచిపరచుకొని మీ వసత్రములను 

మారుచ్కొనుడి. 

1 తిమోతి 6:10 => ఎందుకనగా ధనాపేక్ష సమసత్మైన కీడులకు మూలము; కొందరు దానిని 

ఆశించి విశావ్సము నుండి తొలగిపోయి నానాబాధలతో తముమ్ను తామే పొడుచుకొనిరి. 

వచనము 25 

మూడవ దినమున వారు బాధపడుచుండగా యాకోబు కుమారులలో నిదద్రు, అనగా దీనా 

సహోదరులైన షిమోయ్నును లేవియు, తమ కతుత్లుచేతపటుట్కొని యెవరికి తెలియకుండ ఆ ఊరిమీద 

పడి పర్తి పురుషుని చంపిరి. 
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యెహోషువ 5:6 => యెహోవా మనకు ఏ దేశమును ఇచెచ్దనని వారి పితరులతో పర్మాణము 

చేసెనో, పాలు తేనెలు పర్వహించు ఆ దేశమును తాను వారికి చూపింపనని యెహోవా పర్మాణము 

చేసియుండెను గనుక ఐగుపుత్లోనుండి వచిచ్న ఆ యోధులందరు యెహోవా మాట వినకపోయినందున 

వారు నశించువరకు ఇశార్యేలీయులు నలువది సంవతస్రములు అరణయ్ములో సంచరించుచు వచిచ్రి. 

యెహోషువ 5:8 => కాబటిట్ ఆ సమసత్ జనము సునన్తి పొందుట తీరిన తరువాత తాము 

బాగుపడువరకు పాళెములోని తమ చోటల్ నిలిచిరి. 

ఆదికాండము 29:33 => ఆమె మరల గరభ్వతియై కుమారుని కని నేను దేవ్షింపబడితిననన్ సంగతి 

యెహోవా వినాన్డు గనుక ఇతని కూడ నాకు దయచేసెననుకొని అతనికి షిమోయ్ను అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 29:34 => ఆమె మరల గరభ్వతియై కుమారుని కని తుదకు ఈసారి నా పెనిమిటి 

నాతో హతుత్కొని యుండును; అతనికి ముగుగ్రు కుమారులను కంటిననుకొనెను. అందుచేత అతనికి 

లేవి అను పేరు పెటెట్ను 

ఆదికాండము 49:5 => షిమోయ్ను లేవి అనువారు సహోదరులు వారి ఖడగ్ములు బలాతాక్రపు 

ఆయుధములు.  

ఆదికాండము 49:7 => వారి కోపము వేండర్మైనది వారి ఉగర్తయు కఠినమైనది అవి శపింపబడును 

యాకోబులో వారిని విభజించెదను ఇశార్యేలులో వారిని చెదరగొటెట్దను.  

సంఖాయ్కాండము 31:7 => యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ వారు మిదాయ్నీయులతో 

యుదధ్ముచేసి మగవారినందరిని చంపిరి. 

సంఖాయ్కాండము 31:17 => కాబటిట్ మీరు పిలల్లలో పర్తి మగవానిని పురుష సంయోగము ఎరిగిన 

పర్తి సతరీని చంపుడి; 

సామెతలు 4:16 => అటిట్వారు కీడుచేయనిది నిదిర్ంపరు ఎదుటివారిని పడదోర్యనిది వారికి 

నిదర్రాదు. 

సామెతలు 6:34 => భరత్కు పుటుట్ రోషము మహా రౌదర్ము గలది పర్తికారము చేయు కాలమందు 

అటిట్వాడు కనికరపడడు. 
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సామెతలు 6:35 => పార్యశిచ్తత్మేమైన నీవు చేసినను వాడు లక్షయ్పెటట్డు ఎంత గొపప్ 

బహుమానములు నీవిచిచ్నను వాడు ఒపుప్కొనడు. 

ఆదికాండము 49:6 => నా పార్ణమా, వారి ఆలోచనలో చేరవదుద్ నా ఘనమా, వారి సంఘముతో 

కలిసికొనవదుద్ వారు, కోపమువచిచ్ మనుషుయ్లను చంపిరి తమ సేవ్చఛ్చేత ఎదుద్ల గుదికాలి 

నరములను తెగగొటిట్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:25 => అయితే హిజిక్యా మనసుస్న గరివ్ంచి తనకు చేయబడిన మేలుకు 

తగినటుల్ పర్వరిత్ంపనందున అతని మీదికిని యూదా యెరూషలేముల వారిమీదికిని కోపము రాగా 

ఆదికాండము 35:2 => యాకోబు తన యింటివారితోను తనయొదద్ నునన్ వారందరితోను 

మీయొదద్నునన్ అనయ్దేవతలను పారవేసి మిముమ్ను మీరు శుచిపరచుకొని మీ వసత్రములను 

మారుచ్కొనుడి. 

ఆదికాండము 37:12 => అతని సహోదరులు షెకెములో తమ తండిర్ మందను మేపుటకు వెళి ల్రి. 

ఆదికాండము 42:24 => అతడు వారియొదద్నుండి అవతలకుపోయి యేడిచ్, మరల వారియొదద్కు 

వచిచ్ వారితో మాటలాడి, వారిలో షిమోయ్నును పటుట్కొని వారి కనున్ల ఎదుట అతని బంధించెను. 

ఆదికాండము 44:7 => వారు మా పర్భువు ఇటుల్ మాటలాడనేల? ఇటిట్ పని చేయుట నీ దాసులకు 

దూరమవును గాక. 

ఆదికాండము 46:10 => షిమోయ్ను కుమారులైన యెమూయేలు యామీను ఓహదు యాకీను 

సోహరు కనానీయు రాలి కుమారుడైన షావూలు. 

సంఖాయ్కాండము 1:22 => మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి పెదద్ల సంఖయ్ను 

తెలియచెపప్గా 

కీరత్నలు 5:6 => అబదధ్మాడువారిని నీవు నశింపజేయుదువు కపటము చూపి నరహతయ్ 

జరిగించువారు యెహోవాకు అసహుయ్లు. 

సామెతలు 27:3 => రాయి బరువు ఇసుక భారము మూఢుని కోపము ఆ రెంటికంటె బరువు. 

పర్సంగి 7:9 => ఆతర్పడి కోపపడవదుద్; బుదిధ్హీనుల అంతరిందిర్యములందు కోపము 

సుఖనివాసము చేయును. 

Page  of 2388 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

వచనము 26 

వారు హమోరును అతని కుమారుడైన షెకెమును కతిత్వాత చంపి షెకెము ఇంటనుండి దీనాను తీసికొని 

వెళి ల్పోయిరి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:42 => చంపబడినవారి రకత్మును చెరపటట్బడినవారి రకత్మును 

శతుర్వులలో వీరుల తలలను నా ఖడగ్ము భకిష్ంచును నేను ఆకాశముతటుట్ నా హసత్మెతిత్ నా శాశవ్త 

జీవముతోడని పర్మాణము చేయుచునాన్ను.  

2 సమూయేలు 2:26 => అబేన్రు కేకవేసి కతిత్ చిరకాలము భకిష్ంచునా? అది తుదకు దేవ్షమునకే 

హేతువగునని నీవెరుగుదువు గదా; తమ సహోదరులను తరుమవదద్ని నీవెంతవరకు జనులకు ఆజఞ్ 

ఇయయ్క యుందువని యోవాబుతో అనెను. 

యెషయా 31:8 => నరునిది కాని ఖడగ్మువలన అషూష్రీయులు కూలుదురు మనుషుయ్నిది కాని 

కతిత్పాలగుదురు. ఖడగ్మెదుటనుండి వారు పారిపోవుదురు 

ఆదికాండము 30:21 => ఆ తరువాత ఆమె కొమారెత్ను కని ఆమెకు దీనా అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 49:6 => నా పార్ణమా, వారి ఆలోచనలో చేరవదుద్ నా ఘనమా, వారి సంఘముతో 

కలిసికొనవదుద్ వారు, కోపమువచిచ్ మనుషుయ్లను చంపిరి తమ సేవ్చఛ్చేత ఎదుద్ల గుదికాలి 

నరములను తెగగొటిట్రి. 

కీరత్నలు 5:6 => అబదధ్మాడువారిని నీవు నశింపజేయుదువు కపటము చూపి నరహతయ్ 

జరిగించువారు యెహోవాకు అసహుయ్లు. 

సామెతలు 27:3 => రాయి బరువు ఇసుక భారము మూఢుని కోపము ఆ రెంటికంటె బరువు. 

పర్సంగి 7:9 => ఆతర్పడి కోపపడవదుద్; బుదిధ్హీనుల అంతరిందిర్యములందు కోపము 

సుఖనివాసము చేయును. 

వచనము 27 

తమ సహోదరిని చెరిపినందున యాకోబు కుమారులు చంపబడినవారు ఉనన్చోటికి వచిచ్ ఆ ఊరు 

దోచుకొని 
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ఆదికాండము 34:13 => అయితే తమ సహోదరియైన దీనాను అతడు చెరిపినందున యాకోబు 

కుమారులు షెకెముతోను అతని తండిర్యైన హమోరుతోను కపటముగా ఉతత్రమిచిచ్ అనినదేమనగా 

ఎసేత్రు 9:10 => అరీసై అరీదై వైజాతా అను వారిని చంపిరి; అయితే కొలల్సొముమ్ వారు 

పటుట్కొనలేదు. 

ఎసేత్రు 9:16 => రాజు సంసాథ్నములయందుండు తకిక్న యూదులు కూడుకొని, తమ పార్ణములను 

రకిష్ంచుకొనుటకై పూనుకొని అదారు మాసము పదమూడవ దినమందు తమ విరోధులలో డెబబ్ది 

యయిదువేల మందిని చంపివేసి, తమ పగవారివలన బాధలేకుండ నెమమ్దిపొందిరి; అయితే వారును 

కొలల్సొముమ్ పటుట్కొనలేదు. 

1 తిమోతి 6:10 => ఎందుకనగా ధనాపేక్ష సమసత్మైన కీడులకు మూలము; కొందరు దానిని 

ఆశించి విశావ్సము నుండి తొలగిపోయి నానాబాధలతో తముమ్ను తామే పొడుచుకొనిరి. 

ఆదికాండము 34:2 => ఆ దేశము నేలిన హివీవ్యుడైన హమోరు కుమారుడగు షెకెము ఆమెను 

చూచి ఆమెను పటుట్కొని ఆమెతో శయనించి ఆమెను అవమానపరచెను. 

ఆదికాండము 34:31 => అందుకు వారు వేశయ్యెడల జరిగించినటుల్ మా సహోదరియెడల పర్వరిత్ంప 

వచుచ్నా అనిరి. 

నిరగ్మకాండము 2:14 => అపుప్డతడు అనాయ్యము చేసినవాని చూచి నీవేల నీ పొరుగువాని 

కొటుట్చునాన్వని అడుగగా అతడు మామీద నినున్ అధికారినిగాను తీరప్రినిగాను నియమించిన 

వాడెవడు? నీవు ఆ ఐగుపీత్యుని చంపినటుల్ ననున్ను చంపవలెనని అనుకొనుచునాన్వా అనెను. 

అందుకు మోషే - నిశచ్యముగా ఈ సంగతి బయలుపడెననుకొని భయపడెను 

యెహోషువ 7:1 => శపితమైన దాని విషయములో ఇశార్యేలీయులు తిరుగుబాటు చేసిరి. ఎటల్నగా 

యూదా గోతర్ములో జెరహు మునిమనుమడును జబిద్ మనుమడును కరీమ్ కుమారుడునైన ఆకాను 

శపితము చేయబడినదానిలో కొంత తీసికొనెను గనుక యెహోవా ఇశార్యేలీయులమీద కోపించెను. 

యెహోషువ 7:21 => దోపుడు సొముమ్లో ఒక మంచి షీనారు పైవసత్రమును రెండువందల తులముల 

వెండిని ఏబది తులముల యెతుత్గల ఒక బంగారు కమిమ్ని నేను చూచి వాటిని ఆశించి తీసికొంటిని; 
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అదిగో నా డేరామధయ్ అవి భూమిలో దాచబడియునన్వి, ఆ వెండి దాని కిర్ంద ఉనన్దని ఉతత్రమిచిచ్ 

తాను చేసినదంతయు ఒపుప్కొనెను. 

వచనము 28 

వారి గొఱ ఱ్లను పశువులను గాడిదలను ఊరిలోనిదేమి పొలములోనిదేమి 

సంఖాయ్కాండము 31:17 => కాబటిట్ మీరు పిలల్లలో పర్తి మగవానిని పురుష సంయోగము ఎరిగిన 

పర్తి సతరీని చంపుడి; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:17 => అయితే మీరు మా సామరథ్య్ము మా బాహుబలము ఇంత 

భాగయ్ము మాకు కలుగజేసెనని అనుకొందురేమో. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:18 => కాగా నీ దేవుడైన యెహోవాను జాఞ్పకము చేసికొనవలెను. 

ఏలయనగా తాను నీ పితరులతో పర్మాణము చేసినటుల్ తన నిబంధనను నేటివలె సాథ్పింపవలెనని 

మీరు భాగయ్ము సంపాదించుకొనుటకై మీకు సామరథ్య్ము కలుగజేయువాడు ఆయనే. 

యోబు 1:15 => ఖడగ్ముతో పనివారిని హతముచేసిరి. జరిగినది నీకు తెలియజేయుటకు నేనొకక్డనే 

తపిప్ంచుకొని వచిచ్యునాన్ననెను. 

యోబు 1:16 => అతడు ఇంక మాటలాడుచుండగా మరియొకడు వచిచ్ దేవుని అగిన్ ఆకాశమునుండి 

పడి గొఱ ఱ్లను పనివారిని రగులబెటిట్ కాలిచ్వేసెను; దానిని నీకు తెలియజేయుటకు నేనొకక్డనే 

తపిప్ంచుకొని వచిచ్యునాన్ననెను. 

యోబు 20:5 => ఆదినుండి నరులు భూమిమీద నుంచబడిన కాలము మొదలుకొని ఈలాగు 

జరుగుచునన్దని నీకు తెలియదా? 

ఆదికాండము 48:22 => నేను నీ సహోదరులకంటె నీకు ఒక భాగము ఎకుక్వగా ఇచిచ్తిని. అది నా 

కతిత్తోను నా వింటితోను అమోరీయులచేతిలోనుండి తీసికొంటినని యోసేపుతో చెపెప్ను. 

వచనము 29 

వారి ధనము యావతుత్ను తీసికొని, వారి పిలల్లనందరిని వారి సతరీలను చెరపటిట్, యిండల్లో 

నునన్దంతయు దోచుకొనిరి. 
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ఆదికాండము 31:26 => అపుప్డు లాబాను యాకోబుతో నీవేమి చేసితివి? ననున్ మోసపుచిచ్, కతిత్తో 

చెరపటట్బడిన వారినివలె నా కుమారెత్లను కొనిపోవనేల? 

వచనము 30 

అపుప్డు యాకోబు షిమోయ్నును లేవీని చూచి మీరు ననున్ బాధపెటిట్ యీ దేశ నివాసులైన 

కనానీయులలోను పెరిజీజ్యులలోను అసహుయ్నిగా చేసితిరి; నా జనసంఖయ్ కొంచెమే; వారు నామీదికి 

గుంపుగా వచిచ్ ననున్ చంపెదరు. నేనును నా యింటివారును నాశనమగుదుమని చెపెప్ను 

ఆదికాండము 49:5 => షిమోయ్ను లేవి అనువారు సహోదరులు వారి ఖడగ్ములు బలాతాక్రపు 

ఆయుధములు.  

ఆదికాండము 49:6 => నా పార్ణమా, వారి ఆలోచనలో చేరవదుద్ నా ఘనమా, వారి సంఘముతో 

కలిసికొనవదుద్ వారు, కోపమువచిచ్ మనుషుయ్లను చంపిరి తమ సేవ్చఛ్చేత ఎదుద్ల గుదికాలి 

నరములను తెగగొటిట్రి. 

ఆదికాండము 49:7 => వారి కోపము వేండర్మైనది వారి ఉగర్తయు కఠినమైనది అవి శపింపబడును 

యాకోబులో వారిని విభజించెదను ఇశార్యేలులో వారిని చెదరగొటెట్దను.  

యెహోషువ 7:25 => అపుప్డు యెహోషువ నీవేల మముమ్ను బాధ పరిచితివి? నేడు యెహోవా నినున్ 

బాధపరచుననగా ఇశార్యేలీయులందరు వానిని రాళల్తో చావగొటిట్రి; 

1 రాజులు 18:18 => అతడు నేను కాను, యెహోవా ఆజఞ్లను గైకొనక బయలుదేవత ననుసరించు 

నీవును, నీ తండిర్ యింటివారును ఇశార్యేలువారిని శర్మపెటుట్వారై యునాన్రు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:7 => కరీమ్ కుమారులలో ఒకనికి ఆకాను అని పేరు; ఇతడు శాపగర్సత్మైన 

దానిలో కొంత అపహరించి ఇశార్యేలీయులను శర్మపెటెట్ను. 

సామెతలు 11:17 => దయగలవాడు తనకే మేలు చేసికొనును కూర్రుడు తన శరీరమునకు బాధ 

తెచుచ్కొనును 
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సామెతలు 11:29 => తన ఇంటివారిని బాధపెటుట్వాడు గాలిని సవ్తంతిర్ంచుకొనును మూఢుడు 

జాఞ్నహృదయులకు దాసుడగును. 

సామెతలు 15:27 => లోభి తన యింటివారిని బాధపెటుట్ను లంచము నసహియ్ంచుకొనువాడు 

బర్దుకును. 

నిరగ్మకాండము 5:21 => యెహోవా మిముమ్ చూచి నాయ్యము తీరుచ్నుగాక; ఫరో యెదుటను అతని 

దాసుల యెదుటను మముమ్ను అసహుయ్లనుగా చేసి మముమ్ చంపుటకై వారిచేతికి ఖడగ్మిచిచ్తిరని 

వారితో అనగా 

1 సమూయేలు 13:4 => సౌలు ఫిలిషీత్యుల దండును హతము చేసినందున ఇశార్యేలీయులు 

ఫిలిషీత్యులకు హేయులైరని ఇశార్యేలీయులకు వినబడగా జనులు గిలాగ్లులో సౌలు నొదద్కు 

కూడివచిచ్రి. 

1 సమూయేలు 27:12 => దావీదు తన జనులైన ఇశార్యేలీయులు తనయందు బొతిత్గా 

అసహయ్పడునటుల్ చేసెను గనుక అతడు సదాకాలము నాకు దాసుడుగాను ఉండునని అనుకొని ఆకీషు 

దావీదు మాట నమెమ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 19:6 => అమోమ్నీయులు దావీదునకు తమయందు అసహయ్ము 

పుటిట్ంచితిమని తెలిసికొనినపుప్డు హానూనును అమోమ్నీయులును అరామన్హరయీము నుండియు, 

సిరియా మయకానుండియు సోబానుండియు రథములను గుఱ ఱ్పురౌతులను రెండువేల మణుగుల 

వెండిఇచిచ్ బాడిగెకు కుదురుచ్కొనిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:17 => ఆకాశమందు ఎగురు రెకక్లుగల యే పకిష్ పర్తిమనైనను 

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:7 => మీరు సరవ్ జనములకంటె విసాత్ర జనమని యెహోవా మిముమ్ను 

పేర్మించి మిముమ్ను ఏరప్రచుకొనలేదు. సమసత్ జనములకంటె మీరు లెకక్కు తకుక్వేగదా. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:12 => ఆయన దాసులగు ఇశార్యేలు వంశసుథ్లారా ఆయన 

ఏరప్రచుకొనిన యాకోబు సంతతివారలారా 

కీరత్నలు 105:12 => ఆ మాట యాకోబునకు కటట్డగాను ఇశార్యేలునకు నితయ్ నిబంధనగాను 

సిథ్రపరచియునాన్డు. 
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ఆదికాండము 12:2 => నినున్ గొపప్ జనముగా చేసి నినున్ ఆశీరవ్దించి నీ నామమును గొపప్ 

చేయుదును, నీవు ఆశీరావ్దముగా నుందువు. 

ఆదికాండము 12:12 => ఐగుపీత్యులు నినున్ చూచి యీమె అతని భారయ్ అని చెపిప్ ననున్ చంపి 

నినున్ బర్దుకనిచెచ్దరు. 

ఆదికాండము 28:13 => మరియు యెహోవా దానికి పైగా నిలిచి నేను నీ తండిర్యైన అబార్హాము 

దేవుడను ఇసాస్కు దేవుడైన యెహోవాను; నీవు పండుకొనియునన్ యీ భూమిని నీకును నీ 

సంతానమునకును ఇచెచ్దను.  

ఆదికాండము 28:14 => నీ సంతానము భూమిమీద లెకక్కు ఇసుక రేణువులవలెనగును; నీవు 

పడమటితటుట్ను తూరుప్తటుట్ను ఉతత్రపుతటుట్ను దకిష్ణపుతటుట్ను వాయ్పించెదవు, భూమియొకక్ 

వంశములనిన్యు నీ మూలముగాను నీ సంతానము మూలముగాను ఆశీరవ్దింపబడును. 

1 సమూయేలు 16:2 => సమూయేలు నేనెటుల్ వెళుల్దును? నేను వెళి ల్న సంగతి సౌలు వినినయెడల 

అతడు ననున్ చంపుననగా యెహోవా నీవు ఒక పెయయ్ను తీసికొనిపోయి యెహోవాకు బలిపశువును 

వధించుటకై వచిచ్తినని చెపిప్ 

1 సమూయేలు 27:1 => తరువాత దావీదు నేను ఇకక్డ నిలుచుట మంచిది కాదు, ఏదో ఒక 

దినమున నేను సౌలుచేత నాశనమగుదును; నేను ఫిలిషీత్యుల దేశములోనికి తపిప్ంచుకొని 

పోవుదును, అపుప్డు సౌలు ఇశార్యేలీయుల సరిహదుద్లలో ననున్ వెదకుట మానుకొనును గనుక నేను 

అతని చేతిలోనుండి తపిప్ంచుకొందునని అనుకొని 

రోమీయులకు 4:18 => నీ సంతానము ఈలాగు ఉండునని చెపిప్నదానినిబటిట్ తాననేక జనములకు 

తండిర్యగునటుల్, నిరీక్షణకు ఆధారము లేనపుప్డు అతడు నిరీక్షణ కలిగి నమెమ్ను. 

రోమీయులకు 4:19 => మరియు అతడు విశావ్సమునందు బలహీనుడు కాక, రమారమి నూరేండల్ 

వయసుస్గలవాడైయుండి, అపప్టికి తన శరీరము మృతతులయ్మైనటుట్ను, శారాగరభ్మును 

మృతతులయ్మైనటుట్ను ఆలోచించెను గాని, 

రోమీయులకు 4:20 => అవిశావ్సము వలన దేవుని వాగాద్నమునుగూరిచ్ సందేహింపక 
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ఆదికాండము 13:7 => అపుప్డు అబార్ము పశువుల కాపరులకును లోతు పశువుల కాపరులకును 

కలహము పుటెట్ను. ఆ కాలమందు కనానీయులు పెరిజీజ్యులు ఆ దేశములో కాపురముండిరి. 

ఆదికాండము 29:33 => ఆమె మరల గరభ్వతియై కుమారుని కని నేను దేవ్షింపబడితిననన్ సంగతి 

యెహోవా వినాన్డు గనుక ఇతని కూడ నాకు దయచేసెననుకొని అతనికి షిమోయ్ను అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 35:5 => వారు పర్యాణమై పోయినపుప్డు, దేవుని భయము వారి చుటుట్నన్ 

పటట్ణములమీద నుండెను గనుక వారు యాకోబు కుమారులను తరుమలేదు. 

ఆదికాండము 46:10 => షిమోయ్ను కుమారులైన యెమూయేలు యామీను ఓహదు యాకీను 

సోహరు కనానీయు రాలి కుమారుడైన షావూలు. 

ఆదికాండము 49:6 => నా పార్ణమా, వారి ఆలోచనలో చేరవదుద్ నా ఘనమా, వారి సంఘముతో 

కలిసికొనవదుద్ వారు, కోపమువచిచ్ మనుషుయ్లను చంపిరి తమ సేవ్చఛ్చేత ఎదుద్ల గుదికాలి 

నరములను తెగగొటిట్రి. 

ఆదికాండము 50:11 => ఆ దేశమందు నివసించిన కనానీయులు ఆఠదు కళల్ము నొదద్ ఆ దుఃఖము 

సలుపుట చూచి ఐగుపీత్యులకు ఇది మికక్టమైన దుఃఖమని చెపుప్కొనిరి గనుక దానికి ఆబేల  

మిసార్యిము అను పేరు పెటట్బడెను, అది యొరాద్నునకు అవతల నునన్ది. 

2 సమూయేలు 10:6 => దావీదు దృషిట్కి మనలను మనము హేయపరచుకొంటిమని అమోమ్నీయులు 

గర్హించి దూతలను పంపి, బేతెర్హోబుతోను అరాము సోబాతోను చేరిన సిరియనులలోనుండి 

యిరువదివేల మంది కాలబ్లమును, మయకా రాజు నొదద్నుండి వెయియ్మంది బంటులను, 

టోబులోనుండి పండెర్ండు వేలమంది బంటులను జీతమునకు పిలిపించుకొనిరి. 

2 సమూయేలు 16:21 => అహీతోపెలు నీ తండిర్చేత ఇంటికి కావలియుంచబడిన 

ఉపపతున్లయొదద్కు నీవు పోయినయెడల నీవు నీ తండిర్కి అసహుయ్డవైతివని ఇశార్యేలీయులందరు 

తెలిసికొందురు, అపుప్డు నీ పక్షమున నునన్వారందరు ధైరయ్ము తెచుచ్కొందురని చెపెప్ను. 

1 రాజులు 11:25 => హదదు చేసిన యీ కీడు గాక సొలొమోను బర్దికిన దినములనిన్యు ఇతడు 

అరాము దేశమందు ఏలినవాడై ఇశార్యేలీయులకు విరోధియైయుండి ఇశార్యేలీయులయందు 

అసహయ్త గలవాడై యుండెను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 16:19 => యాకోబునకు కటట్డగాను ఇశార్యేలునకు నితయ్నిబంధనగాను 

ఆయన ఆ మాటను సిథ్రపరచియునాన్డు. 

పర్సంగి 7:9 => ఆతర్పడి కోపపడవదుద్; బుదిధ్హీనుల అంతరిందిర్యములందు కోపము 

సుఖనివాసము చేయును. 

వచనము 31 

అందుకు వారు వేశయ్యెడల జరిగించినటుల్ మా సహోదరియెడల పర్వరిత్ంప వచుచ్నా అనిరి. 

ఆదికాండము 34:13 => అయితే తమ సహోదరియైన దీనాను అతడు చెరిపినందున యాకోబు 

కుమారులు షెకెముతోను అతని తండిర్యైన హమోరుతోను కపటముగా ఉతత్రమిచిచ్ అనినదేమనగా 

ఆదికాండము 49:7 => వారి కోపము వేండర్మైనది వారి ఉగర్తయు కఠినమైనది అవి శపింపబడును 

యాకోబులో వారిని విభజించెదను ఇశార్యేలులో వారిని చెదరగొటెట్దను.  

సామెతలు 6:34 => భరత్కు పుటుట్ రోషము మహా రౌదర్ము గలది పర్తికారము చేయు కాలమందు 

అటిట్వాడు కనికరపడడు. 

ఆదికాండము 34:27 => తమ సహోదరిని చెరిపినందున యాకోబు కుమారులు చంపబడినవారు 

ఉనన్చోటికి వచిచ్ ఆ ఊరు దోచుకొని 

ఆదికాండము 38:24 => రమారమి మూడు నెలలైన తరువాత నీ కోడలగు తామారు జారతవ్ము 

చేసెను; అంతేకాక ఆమె జారతవ్మువలన గరభ్వతియైనదని యూదాకు తెలుపబడెను. అపుప్డు 

యూదా ఆమెను బయటికి తీసికొనిరండి, ఆమెను కాలిచ్వేయవలెనని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 49:5 => షిమోయ్ను లేవి అనువారు సహోదరులు వారి ఖడగ్ములు బలాతాక్రపు 

ఆయుధములు.  

పర్సంగి 7:9 => ఆతర్పడి కోపపడవదుద్; బుదిధ్హీనుల అంతరిందిర్యములందు కోపము 

సుఖనివాసము చేయును. 

యోహాను 4:18 => నీకు అయిదుగురు పెనిమిటుల్ండిరి, ఇపుప్డు ఉనన్వాడు నీ పెనిమిటి కాడు; 

సతయ్మే చెపిప్తివనెను. 
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1 కొరిందీయులకు 6:16 => వేశయ్తో కలిసికొనువాడు దానితో ఏకదేహమై యునాన్డని మీరెరుగరా? 

వారిదద్రు ఏకశరీరమైయుందురు అని మోషే చెపుప్చునాన్డు గదా? 
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ఆదికాండము 

అధాయ్యము 35	

తెలుగు రిఫరెనస్ బైబిలు 
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వచనము 1 

దేవుడు యాకోబుతో నీవు లేచి బేతేలునకు వెళి ల్ అకక్డ నివసించి, నీ సహోదరుడైన ఏశావు 

ఎదుటనుండి నీవు పారిపోయినపుప్డు నీకు కనబడిన దేవునికి అకక్డ బలిపీఠమును కటుట్మని చెపప్గా 

ఆదికాండము 22:14 => అబార్హాము ఆ చోటికి యెహోవా యీరే అను పేరు పెటెట్ను. అందుచేత 

యెహోవా పరవ్తము మీద చూచుకొనును అని నేటివరకు చెపప్బడును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:36 => వారికాధారము లేకపోవును. 

కీరత్నలు 46:1 => దేవుడు మనకు ఆశర్యమును దురగ్మునైయునాన్డు ఆపతాక్లములో ఆయన 

నముమ్కొనదగిన సహాయకుడు 

కీరత్నలు 91:15 => అతడు నాకు మొఱ ఱ్పెటట్గా నేనతనికి ఉతత్రమిచెచ్దను శర్మలో నేనతనికి 

తోడైయుండెదను అతని విడిపించి అతని గొపప్చేసెదను 

ఆదికాండము 35:7 => అతడు తన సహోదరుని యెదుటనుండి పారిపోయినపుప్డు దేవుడకక్డ 

అతనికి పర్తయ్క్షమాయెను గనుక అకక్డ బలిపీఠమును కటిట్ ఆ చోటికి ఏల  బేతేలను పేరుపెటిట్రి. 

ఆదికాండము 12:8 => అకక్డ నుండి అతడు బయలుదేరి బేతేలుకు తూరుప్ననునన్ కొండకు చేరి 

పడమటనునన్ బేతేలునకును తూరుప్ననునన్ హాయికిని మధయ్ను గుడారము వేసి అకక్డ యెహోవాకు 

బలిపీఠమును కటిట్ యెహోవా నామమున పార్రధ్న చేసెను 

ఆదికాండము 13:3 => అతడు పర్యాణము చేయుచు దకిష్ణము నుండి బేతేలు వరకు, అనగా 

బేతేలుకును హాయికిని మధయ్ తన గుడారము మొదట ఉండిన సథ్లము వరకు వెళి ల్ 

ఆదికాండము 13:4 => తాను మొదట బలిపీఠమును కటిట్న చోట చేరెను. అకక్డ అబార్ము 

యెహోవా నామమున పార్రథ్న చేసెను. 

ఆదికాండము 28:10 => యాకోబు బెయేరె ష్బానుండి బయలుదేరి హారాను వైపు వెళుల్చు 

ఆదికాండము 28:11 => ఒకచోట చేరి పొర్దుద్ గుర్ంకినందున అకక్డ ఆ రాతిర్ నిలిచిపోయి, ఆ చోటి 

రాళల్లో ఒకటి తీసికొని తనకు తలగడగా చేసికొని, అకక్డ పండుకొనెను. 
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ఆదికాండము 28:12 => అపుప్డతడు ఒక కల కనెను. అందులో ఒక నిచెచ్న భూమిమీద 

నిలుపబడియుండెను; దాని కొన ఆకాశమునంటెను; దానిమీద దేవుని దూతలు ఎకుక్చు 

దిగుచునుండిరి. 

ఆదికాండము 28:13 => మరియు యెహోవా దానికి పైగా నిలిచి నేను నీ తండిర్యైన అబార్హాము 

దేవుడను ఇసాస్కు దేవుడైన యెహోవాను; నీవు పండుకొనియునన్ యీ భూమిని నీకును నీ 

సంతానమునకును ఇచెచ్దను.  

ఆదికాండము 28:14 => నీ సంతానము భూమిమీద లెకక్కు ఇసుక రేణువులవలెనగును; నీవు 

పడమటితటుట్ను తూరుప్తటుట్ను ఉతత్రపుతటుట్ను దకిష్ణపుతటుట్ను వాయ్పించెదవు, భూమియొకక్ 

వంశములనిన్యు నీ మూలముగాను నీ సంతానము మూలముగాను ఆశీరవ్దింపబడును. 

ఆదికాండము 28:15 => ఇదిగో నేను నీకు తోడైయుండి, నీవు వెళుల్ పర్తి సథ్లమందు నినున్ 

కాపాడుచు ఈ దేశమునకు నినున్ మరల రపిప్ంచెదను; నేను నీతో చెపిప్నది నెరవేరుచ్వరకు నినున్ 

విడువనని చెపప్గా 

ఆదికాండము 28:16 => యాకోబు నిదర్ తెలిసి నిశచ్యముగా యెహోవా ఈ సథ్లమందునాన్డు; అది 

నాకు తెలియకపోయెననుకొని 

ఆదికాండము 28:17 => భయపడి ఈ సథ్లము ఎంతో భయంకరము. ఇది దేవుని మందిరమే గాని 

వేరొకటి కాదు; 

ఆదికాండము 28:18 => పరలోకపు గవిని ఇదే అనుకొనెను. తెలల్వారినపుప్డు యాకోబు లేచి తాను 

తలగడగా చేసికొనిన రాయి తీసి దానిని సత్ంభముగా నిలిపి దాని కొనమీద నూనె పోసెను. 

ఆదికాండము 28:19 => మరియు అతడు ఆ సథ్లమునకు బేతేలను పేరు పెటెట్ను. అయితే మొదట ఆ 

ఊరి పేరు లూజు.  

ఆదికాండము 28:20 => అపుప్డు యాకోబు నేను తిరిగి నా తండిర్ యింటికి కేష్మముగా వచుచ్నటుల్ 

దేవుడు నాకు తోడైయుండి, నేను వెళుల్చునన్ యీ మారగ్ములో ననున్ కాపాడి, 

ఆదికాండము 28:21 => తినుటకు ఆహారమును ధరించుకొనుటకు వసత్రములను నాకు 

దయచేసినయెడల యెహోవా నాకు దేవుడై యుండును. 
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ఆదికాండము 28:22 => మరియు సత్ంభముగా నేను నిలిపిన యీ రాయి దేవుని మందిరమగును; 

మరియు నీవు నాకిచుచ్ యావతుత్లో పదియవవంతు నిశచ్యముగా నీకు చెలిల్ంచెదనని మొర్కుక్ 

కొనెను. 

ఆదికాండము 31:3 => అపుప్డు యెహోవా నీ పితరుల దేశమునకు నీ బంధువులయొదద్కు తిరిగి 

వెళుల్ము; నేను నీకు తోడైయుండెదనని యాకోబుతో చెపప్గా 

ఆదికాండము 31:13 => నీవెకక్డ సత్ంభముమీద నూనె పోసితివో, యెకక్డ నాకు మొర్కుక్బడి 

చేసితివో ఆ బేతేలు దేవుడను నేనే. ఇపుప్డు నీవు లేచి యీ దేశములోనుండి బయలుదేరి నీవు పుటిట్న 

దేశమునకు తిరిగి వెళుల్మని నాతో చెపెప్ననెను. 

కీరత్నలు 47:4 => తాను పేర్మించిన యాకోబునకు మహాతిశయాసప్దముగా మన సావ్సథ్య్మును 

ఆయన మనకొరకు ఏరాప్టు చేసియునాన్డు. 

పర్సంగి 5:4 => నీవు దేవునికి మొర్కుక్బడి చేసికొనినయెడల దానిని చెలిల్ంచుటకు ఆలసయ్ము 

చేయకుము; బుదిధ్హీనులయందు ఆయనకిషట్ము లేదు. 

పర్సంగి 5:5 => నీవు మొర్కుక్కొనినదాని చెలిల్ంచుము, నీవు మొర్కుక్కొని చెలిల్ంపకుండుటకంటె 

మొర్కుక్కొనకుండుటయే మేలు. 

పర్సంగి 5:6 => నీ దేహమును శిక్షకు లోపరచునంత పని నీ నోటివలన జరుగనియయ్కుము; అది 

పొరపాటుచేత జరిగెనని దూత యెదుట చెపప్కుము; నీ మాటలవలన దేవునికి కోపము పుటిట్ంచి నీవేల 

నీ కషట్మును వయ్రథ్పరచుకొనెదవు? 

హోషేయ 12:4 => అతడు దూతతో పోరాడి జయమొందెను, అతడు కనీన్రు విడిచి అతని 

బతిమాలెను బేతేలులో ఆయన అతనికి పర్తయ్క్షమాయెను, అకక్డ ఆయన మనతో మాటలాడెను; 

నహూము 1:15 => సువారత్ పర్కటించుచు సమాధాన వరత్మానము తెలియజేయువాని పాదములు 

పరవ్తములమీద కనబడుచునన్వి. యూదా, నీ పండుగల నాచరింపుము, నీ మొర్కుక్ బళల్ను 

చెలిల్ంపుము. వయ్రుథ్డు నీ మధయ్నిక సంచరించడు, వాడు బొతిత్గా నాశనమాయెను.  

ఆదికాండము 16:8 => శారయి దాసివైన హాగరూ, ఎకక్డనుండి వచిచ్తివి, ఎకక్డికి వెళుళ్చునాన్వని 

అడిగినందుకు అది నా యజమానురాలైన శారయియొదద్నుండి పారిపోవుచునాన్ననెను. 
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ఆదికాండము 27:41 => తన తండిర్ యాకోబుకిచిచ్న దీవెన నిమితత్ము ఏశావు అతనిమీద 

పగపటెట్ను. మరియు ఏశావు నా తండిర్నిగూరిచ్న దుఃఖదినములు సమీపముగా నునన్వి; అపుప్డు నా 

తముమ్డైన యాకోబును చంపెదననుకొనెను. 

ఆదికాండము 27:42 => రిబాక్ తన పెదద్కుమారుడైన ఏశావు మాటలనుగూరిచ్ వినినపుప్డు ఆమె 

తన చినన్ కుమారుడైన యాకోబును పిలువనంపి అతనితో ఇటల్నెను ఇదిగో నీ అనన్యైన ఏశావు నినున్ 

చంపెదనని చెపిప్ నినున్గూరిచ్ తనున్తాను ఓదారుచ్కొనుచునాన్డు. 

ఆదికాండము 27:43 => కాబటిట్ నా కుమారుడా, నీవు నా మాట విని లేచి హారానులోనునన్ నా 

సహోదరుడగు లాబాను నొదద్కు పారిపోయి నీ అనన్ కోపము చలాల్రువరకు 

ఆదికాండము 27:44 => నీ అనన్ కోపము నీమీదనుండి తొలగి నీవు అతనికి చేసిన వాటిని అతడు 

మరచువరకు లాబానునొదద్ కొనాన్ళుల్ ఉండుము;  

ఆదికాండము 27:45 => అపుప్డు నేను అకక్డనుండి నినున్ పిలిపించెదను. ఒకక్నాడే మీ యిదద్రిని 

నేను పోగొటుట్కొననేల అనెను. 

నిరగ్మకాండము 2:15 => ఫరో ఆ సంగతి విని మోషేను చంపచూచెను గాని, మోషే ఫరో 

యెదుటనుండి పారిపోయి మిదాయ్ను దేశములో నిలిచిపోయి యొక బావియొదద్ కూరుచ్ండెను. 

ఆదికాండము 8:20 => అపుప్డు నోవహు యెహోవాకు బలిపీఠము కటిట్, పవితర్ పశువులనిన్టిలోను 

పవితర్ పకుష్లనిన్టిలోను కొనిన్ తీసికొని ఆ పీఠముమీద దహనబలి అరిప్ంచెను. 

ఆదికాండము 26:25 => అకక్డ అతడొక బలిపీఠము కటిట్ంచి యెహోవా నామమున పార్రథ్నచేసి 

అకక్డ తన గుడారము వేసెను. అపుప్డు ఇసాస్కు దాసులు అకక్డ బావి తర్వివ్రి. 

ఆదికాండము 28:13 => మరియు యెహోవా దానికి పైగా నిలిచి నేను నీ తండిర్యైన అబార్హాము 

దేవుడను ఇసాస్కు దేవుడైన యెహోవాను; నీవు పండుకొనియునన్ యీ భూమిని నీకును నీ 

సంతానమునకును ఇచెచ్దను.  

ఆదికాండము 28:17 => భయపడి ఈ సథ్లము ఎంతో భయంకరము. ఇది దేవుని మందిరమే గాని 

వేరొకటి కాదు; 
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ఆదికాండము 28:19 => మరియు అతడు ఆ సథ్లమునకు బేతేలను పేరు పెటెట్ను. అయితే మొదట ఆ 

ఊరి పేరు లూజు.  

ఆదికాండము 28:22 => మరియు సత్ంభముగా నేను నిలిపిన యీ రాయి దేవుని మందిరమగును; 

మరియు నీవు నాకిచుచ్ యావతుత్లో పదియవవంతు నిశచ్యముగా నీకు చెలిల్ంచెదనని మొర్కుక్ 

కొనెను. 

ఆదికాండము 35:9 => యాకోబు పదద్నరామునుండి వచుచ్చుండగా దేవుడు తిరిగి అతనికి 

పర్తయ్క్షమై అతని నాశీరవ్దించెను. 

లేవీయకాండము 22:21 => ఒకడు మొర్కుక్బడిని చెలిల్ంచుటకేగాని సేవ్చాఛ్రప్ణము 

అరిప్ంచుటకేగాని సమాధానబలి రూపముగా గోవునైనను గొఱ ఱ్నైనను మేకనైనను యెహోవాకు 

తెచిచ్నపుప్డు అది అంగీకరింపబడునటుల్ దోషములేనిదై యుండవలెను; దానిలో కళంకమేదియు 

నుండకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:21 => నీవు నీ దేవుడైన యెహోవాకు మొర్కుక్కొనిన తరువాత ఆ 

మొర్కుక్బడిని చెలిల్ంచుటకు తడవు చేయకూడదు. నీ దేవుడైన యెహోవా తపప్క నీవలన దాని 

రాబటుట్కొనును, అది నీకు పాపమగును. 

1 సమూయేలు 10:3 => తరువాత నీవు అకక్డనుండి వెళి ల్ తాబోరు మైదానమునకు రాగానే అకక్డ 

బేతేలునకు దేవుని యొదద్కు పోవు ముగుగ్రు మనుషుయ్లు నీకు ఎదురుపడుదురు; ఒకడు మూడు 

మేకపిలల్లను, ఒకడు మూడు రొటెట్లను, ఇంకొకడు దార్కాష్రసపు తితిత్ని మోయుచు వతుత్రు. 

1 రాజులు 12:29 => ఇశార్యేలు వారలారా, ఐగుపుత్ దేశములోనుండి మిముమ్ను రపిప్ంచిన మీ 

దేవుడు ఇవే అని చెపిప్, ఒకటి బేతేలునందును, ఒకటి దానునందును ఉంచెను. 

కీరత్నలు 56:12 => దేవా, నీవు మరణములోనుండి నా పార్ణమును తపిప్ంచియునాన్వు నేను 

జీవపువెలుగులో దేవుని సనిన్ధిని సంచరించునటుల్ జారిపడకుండ నీవు నా పాదములను 

తపిప్ంచియునాన్వు.  

వచనము 2 
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యాకోబు తన యింటివారితోను తనయొదద్ నునన్ వారందరితోను మీయొదద్నునన్ అనయ్దేవతలను 

పారవేసి మిముమ్ను మీరు శుచిపరచుకొని మీ వసత్రములను మారుచ్కొనుడి. 

ఆదికాండము 18:19 => ఎటల్నగా యెహోవా అబార్హామునుగూరిచ్ చెపిప్నది అతనికి 

కలుగజేయునటుల్ తన తరువాత తన పిలల్లును తన యింటివారును నీతి నాయ్యములు జరిగించుచు, 

యెహోవా మారగ్మును గైకొనుటకు అతడు వారి కాజాఞ్పించినటుల్ నేనతని నెరిగియునాన్ననెను. 

యెహోషువ 24:15 => యెహోవాను సేవించుట మీ దృషిట్కి కీడని తోచినయెడల మీరు ఎవని 

సేవించెదరో, నది అదద్రిని మీ పితరులు సేవించిన దేవతలను సేవించెదరో, అమోరీయుల దేశమున 

మీరు నివసించుచునాన్రే వారి దేవతలను సేవించెదరో నేడు మీరు కోరుకొనుడి; మీరెవరిని సేవింప 

కోరుకొనినను నేనును నా యింటివారును యెహోవాను సేవించెదము అనెను. 

కీరత్నలు 101:2 => నిరోద్ష మారగ్మున వివేకముతో పర్వరిత్ంచెదను. నీవు ఎపుప్డు నాయొదద్కు 

వచెచ్దవు? నా యింట యథారథ్హృదయముతో నడుచుకొందును 

కీరత్నలు 101:3 => నా కనున్లయెదుట నేను ఏ దుషాక్రయ్మును ఉంచుకొనను భకిత్మారగ్ము 

తొలగినవారి కిర్యలు నాకు అసహయ్ములు అవి నాకు అంటనియయ్ను  

కీరత్నలు 101:4 => మూరఖ్చితుత్డు నాయొదద్నుండి తొలగిపోవలెను దౌషట్య్మును నేననుసరింపను. 

కీరత్నలు 101:5 => తమ పొరుగువారిని చాటున దూషించువారిని నేను సంహరించెదను అహంకార 

దృషిట్గలవారిని గరివ్ంచిన హృదయము గలవారిని నేను సహింపను 

కీరత్నలు 101:6 => నాయొదద్ నివసించునటుల్ దేశములో నమమ్కసుథ్లైన వారిని నేను 

కనిపెటుట్చునాన్ను నిరోద్షమారగ్మందు నడచువారు నాకు పరిచారకులగుదురు. 

కీరత్నలు 101:7 => మోసము చేయువాడు నా యింట నివసింపరాదు అబదధ్ములాడువాడు నా 

కనున్లయెదుట నిలువడు. 

ఆదికాండము 31:19 => లాబాను తన గొఱ ఱ్ల బొచుచ్ కతిత్రించుటకు వెళి ల్యుండగా రాహేలు తన 

తండిర్ యింటనునన్ గృహ దేవతలను దొంగిలెను. 
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ఆదికాండము 31:34 => రాహేలు ఆ విగర్హములను తీసికొని ఒంటె సామగిర్లో పెటిట్ వాటిమీద 

కూరుచ్ండెను. కాగా లాబాను ఆ గుడారమందంతటను తడవి చూచినపప్టికిని అవి దొరకలేదు. 

నిరగ్మకాండము 20:3 => నేను తపప్ వేరొక దేవుడు నీకు ఉండకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 20:4 => పైన ఆకాశమందేగాని కిర్ంది భూమియందేగాని భూమికిర్ంద 

నీళల్యందేగాని యుండు దేని రూపమునయినను విగర్హమునయినను నీవు చేసికొనకూడదు; వాటికి 

సాగిలపడకూడదు వాటిని పూజింపకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 23:13 => నేను మీతో చెపిప్నవాటిననిన్టిని జాగర్తత్గా గైకొనవలెను; వేరొక దేవుని 

పేరు ఉచచ్రింపకూడదు; అది నీ నోటనుండి రానియయ్ తగదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:7 => నేను తపప్ వేరొక దేవుడు నీకుండకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:14 => మీరు ఇతర దేవతలను, అనగా మీ చుటుట్నునన్ జనముల 

దేవతలను సేవింపకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:25 => వారి దేవతల పర్తిమలను మీరు అగిన్చేత కాలిచ్వేయవలెను; వాటి 

మీదనునన్ వెండిబంగారములను అపేకిష్ంపకూడదు. నీవు దానివలన చికుక్బడుదువేమో గనుక దానిని 

తీసికొనకూడదు. ఏలయనగా అది నీ దేవుడైన యెహోవాకు హేయము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 11:28 => నేడు నేను మికాజాఞ్పించు మారగ్మును విడిచి మీరెరుగని యితర 

దేవతలను అనుసరించినయెడల శాపమును మీకు కలుగును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:16 => వారు అనుయ్ల దేవతలచేత ఆయనకు రోషము పుటిట్ంచిరి 

హేయకృతయ్ములచేత ఆయనను కోపింపజేసిరి 

యెహోషువ 23:7 => మీయొదద్ మిగిలియునన్ యీ జనుల సహవాసము చేయక వారి దేవతల 

పేళల్ను ఎతత్క వాటి తోడని పర్మాణము చేయక వాటిని పూజింపక వాటికి నమసక్రింపక 

యెహోషువ 24:2 => యెహోషువ జనులందరితో ఇటల్నెను ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా 

చెపుప్నదేమనగా ఆదికాలమునుండి మీ పితరులు, అనగా అబార్హాముకును నాహోరుకును తండిర్యైన 

తెరహు కుటుంబికులు నది (యూఫర్టీసు) అదద్రిని నివసించి యితర దేవతలను పూజించిరి. 
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యెహోషువ 24:20 => మీరు యెహోవాను విసరిజ్ంచి అనయ్దేవతలను సేవించినయెడల ఆయన మీకు 

మేలు చేయువాడైనను మనసుస్ తిర్పుప్కొని మీకు కీడుచేసి మిముమ్ను కీష్ణింపజేయుననగా 

యెహోషువ 24:23 => అందుకతడు ఆలాగైతే మీ మధయ్నునన్ అనయ్దేవతలను తొలగదోర్సి, 

ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాతటుట్ మీ హృదయమును తిర్పుప్కొనుడని చెపెప్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 10:16 => యెహోవాను సేవింపవలెనని తమ మధయ్నుండి అనయ్దేవతలను 

తొలగింపగా, ఆయన ఆతమ్ ఇశార్యేలీయులకు కలిగిన దురవసథ్ను చూచి సహింపలేకపోయెను. 

రూతు 1:15 => ఆమె ఇదిగో నీ తోడికోడలు తన జనులయొదద్కును తన దేవునియొదద్కును 

తిరిగిపోయినదే; నీవును నీ తోడికోడలి వెంబడి వెళుల్మనెను. 

1 సమూయేలు 7:3 => సమూయేలు ఇశార్యేలీయులందరితో ఇటల్నెను మీ పూరణ్హృదయముతో 

యెహోవా యొదద్కు మీరు మళుల్కొనినయెడల, అనయ్దేవతలను అషాత్రోతు దేవతలను మీ మధయ్నుండి 

తీసివేసి, పటుట్దలగలిగి యెహోవా తటుట్ మీ హృదయములను తిర్పిప్ ఆయనను సేవించుడి. అపుప్డు 

ఆయన ఫిలిషీత్యుల చేతిలోనుండి మిముమ్ను విడిపించును. 

2 సమూయేలు 7:23 => నీకు జనులగుటకై వారిని నీవు విమోచించునటుల్ను, నీకు ఖాయ్తి 

కలుగునటుల్ను, నీ జనులనుబటిట్ నీ దేశమునకు భీకరమైన మహాకారయ్ములను చేయునటుల్ను దేవుడవైన 

నీవు ఐగుపుత్ దేశములోనుండియు, ఆ జనుల వశములోనుండియు, వారి దేవతల వశములోనుండియు 

నీవు విమోచించిన ఇశార్యేలీయులనునటిట్ నీ జనులవంటి జనము లోకమునందు మరి ఎకక్డనునన్ది. 

2 రాజులు 17:29 => కొందరు జనులు తమ సొంత దేవతలను పెటుట్కొని షోమోర్నీయులు 

కటుట్కొనిన ఉనన్తసథ్లముల మందిరములలో వాటిని ఉంచుచువచిచ్రి; మరియు వారు తమ తమ 

పురములలో తమకు దేవతలను కలుగజేసికొనిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:26 => జనముల దేవతలనిన్యు వటిట్ విగర్హములే యెహోవా ఆకాశ 

వైశాలయ్మును సృజించినవాడు. 

యిరిమ్యా 5:7 => నీ పిలల్లు ననున్ విడిచి దైవము కానివాటి తోడని పర్మాణము చేయుదురు; నేను 

వారిని తృపిత్గ పోషించినను వారు వయ్భిచారము చేయుచు వేశయ్ల ఇండల్లో గుంపులు కూడుదురు; 

నేనెటుల్ నినున్ క్షమించుదును? 
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యిరిమ్యా 16:20 => నరులు తమకు దేవతలను కలిప్ంచుకొందురా? అయినను అవి దైవములు 

కావు. 

దానియేలు 5:4 => వారు బంగారు వెండి యితత్డి యినుము కఱ ఱ్ రాయి అను వాటితో చేసిన 

దేవతలను సుత్తించుచు దార్కాష్రసము తార్గుచుండగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:26 => అయితే చేతులతో చేయబడినవి దేవతలు కావని యీ పౌలు 

చెపిప్, ఎఫెసులో మాతర్ము కాదు, దాదాపు ఆసియయందంతట బహు జనమును ఒపిప్ంచి, 

తిర్పిప్యునన్ సంగతి మీరు చూచియు వినియు నునాన్రు 

1 కొరిందీయులకు 10:7 => జనులు తినుటకును తార్గుటకును కూరుచ్ండి, ఆడుటకు లేచిరి. అని 

వార్యబడినటుల్ వారిలో కొందరివలె మీరు విగర్హారాధకులై యుండకుడి. 

2 కొరిందీయులకు 6:15 => కీర్సుత్నకు బెలియాలుతో ఏమి సంబంధము? అవిశావ్సితో విశావ్సికి 

పాలెకక్డిది? 

2 కొరిందీయులకు 6:16 => దేవుని ఆలయమునకు విగర్హములతో ఏమి పొందిక? మనము 

జీవముగల దేవుని ఆలయమై యునాన్ము; అందుకు దేవుడీలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు. నేను వారిలో 

నివసించి సంచరింతును, నేను వారి దేవుడనైయుందును వారు నా పర్జలైయుందురు.  

2 కొరిందీయులకు 6:17 => కావున మీరు వారి మధయ్నుండి బయలువెడలి పర్తేయ్కముగా ఉండుడి; 

అపవితర్మైన దానిని ముటట్కుడని పర్భువు చెపుప్చునాన్డు. 

గలతీయులకు 4:8 => ఆ కాలమందైతే మీరు దేవుని ఎరుగనివారై, నిజమునకు దేవుళుల్ కానివారికి 

దాసులైయుంటిరి గాని 

ఆదికాండము 35:22 => ఇశార్యేలు ఆ దేశములో నివసించుచునన్పుప్డు రూబేను వెళి ల్ తన తండిర్ 

ఉపపతిన్యైన బిలాహ్తో శయనించెను; ఆ సంగతి ఇశార్యేలునకు వినబడెను. 

ఆదికాండము 34:2 => ఆ దేశము నేలిన హివీవ్యుడైన హమోరు కుమారుడగు షెకెము ఆమెను 

చూచి ఆమెను పటుట్కొని ఆమెతో శయనించి ఆమెను అవమానపరచెను. 
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ఆదికాండము 34:24 => హమోరును అతని కుమారుడగు షెకెమును చెపిప్న మాట అతని ఊరి 

గవినిదావ్రా వెళుల్వారందరు వినిరి. అపుప్డతని ఊరి గవినిదావ్రా వెళుల్ వారిలో పర్తి పురుషుడు సునన్తి 

పొందెను. 

ఆదికాండము 34:25 => మూడవ దినమున వారు బాధపడుచుండగా యాకోబు కుమారులలో 

నిదద్రు, అనగా దీనా సహోదరులైన షిమోయ్నును లేవియు, తమ కతుత్లుచేతపటుట్కొని యెవరికి 

తెలియకుండ ఆ ఊరిమీద పడి పర్తి పురుషుని చంపిరి. 

నిరగ్మకాండము 19:10 => యెహోవా మోషేతో నీవు పర్జలయొదద్కు వెళి ల్ నేడును రేపును వారిని 

పరిశుదధ్పరచుము; వారు తమ బటట్లు ఉదుకుకొని 

నిరగ్మకాండము 19:14 => అపుప్డు మోషే పరవ్తము మీదనుండి పర్జల యొదద్కు దిగివచిచ్ 

పర్జలను పరిశుదధ్పరచగా వారు తమ బటట్లను ఉదుకుకొనిరి. 

లేవీయకాండము 15:5 => వాని పరుపును ముటుట్వాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో 

సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

లేవీయకాండము 17:16 => అయితే వాడు వాటిని ఉదుకుకొనకయు తన దేహమును 

కడుగుకొనకయు ఉండినయెడల వాడు తన దోషశిక్షను భరించును. 

సంఖాయ్కాండము 31:24 => ఏడవ దినమున మీరు మీ బటట్లు ఉదుకుకొని పవితుర్లైన తరువాత 

పాళెములోనికి రావచుచ్ననెను. 

2 రాజులు 5:10 => ఎలీషా నీవు యొరాద్నునదికి పోయి యేడు మారులు సాన్నము చేయుము, నీ 

ఒళుల్ మరల బాగై నీవు శుదుధ్డవగుదువని అతనితో చెపుప్టకు ఒక దూతను పంపెను. 

2 రాజులు 5:12 => దమసుక్ నదులైన అబానాయును ఫరప్రును ఇశార్యేలు దేశములోని 

నదులనిన్టికంటె శేర్షఠ్మైనవి కావా? వాటిలో సాన్నముచేసి శుదిధ్ నొందలేనా అని అనుకొని రౌదుర్డై 

తిరిగి వెళి ల్పోయెను. 

2 రాజులు 5:13 => అయితే అతని దాసులలో ఒకడు వచిచ్ నాయనా, ఆ పర్వకత్ యేదైన నొక గొపప్ 

కారయ్ము చేయుమని నియమించినయెడల నీవు చేయకుందువా? అయితే సాన్నముచేసి శుదుధ్డవు 

కమమ్ను మాట దానికంటె మేలుకాదా అని చెపిప్నపుప్డు 
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యోబు 1:5 => వారి వారి విందు దినములు పూరిత్కాగా యోబు, తన కుమారులు పాపముచేసి తమ 

హృదయములలో దేవుని దూషించిరేమో అని వారిని పిలువనంపించి వారిని పవితర్పరచి, 

అరుణోదయమున లేచి వారిలో ఒకొక్కని నిమితత్మై దహనబలి నరిప్ంచుచు వచెచ్ను. యోబు నితయ్ము 

ఆలాగున చేయుచుండెను.  

కీరత్నలు 51:2 => నా దోషము పోవునటుల్ ననున్ బాగుగా కడుగుము. నా పాపము పోవునటుల్ ననున్ 

పవితర్పరచుము. 

కీరత్నలు 51:7 => నేను పవితుర్డనగునటుల్ హిసోస్పుతో నా పాపము పరిహరింపుము. 

హిమముకంటెను నేను తెలల్గానుండునటుల్ నీవు ననున్ కడుగుము. 

పర్సంగి 5:1 => నీవు దేవుని మందిరమునకు పోవునపుప్డు నీ పర్వరత్న జాగర్తత్గా చూచుకొనుము; 

బుదిధ్హీనులు అరిప్ంచునటుల్గా బలి అరిప్ంచుటకంటె సమీపించి ఆలకించుట శేర్షఠ్ము; వారు 

తెలియకయే దురామ్రగ్పు పనులు చేయుదురు. 

యెషయా 1:16 => మిముమ్ను కడుగుకొనుడి శుదిధ్చేసికొనుడి. మీ దుషిర్క్యలు నాకు కనబడకుండ 

వాటిని తొలగింపుడి. 

యెషయా 52:11 => పోవుడి పోవుడి అచచ్టనుండి వెళుల్డి అపవితర్మైన దేనిని ముటట్కుడి 

దానియొదద్నుండి తొలగిపోవుడి యెహోవా సేవోపకరణములను మోయువారలారా, మిముమ్ను మీరు 

పవితర్పరచుకొనుడి  

యిరిమ్యా 13:27 => నీ వయ్భిచారమును నీ సకిలింపును నీ జార కారయ్ములను కామాతురతను 

నేనెరుగుదును; పొలములలో నునన్ మెటట్లమీద నీ హేయ కిర్యలు నాకు కనబడుచునన్వి; 

యెరూషలేమా, నీకు శర్మ, నినున్ నీవు పవితర్ పరచుకొననొలల్వు; ఇక నెంతకాలము ఈలాగు 

జరుగును?  

యెహెజేక్లు 18:31 => మీరు జరిగించిన అకర్మ కిర్యలనిన్టిని విడిచి నూతన హృదయమును 

నూతన బుదిద్యు తెచుచ్కొనుడి. ఇశార్యేలీయులారా, మీరెందుకు మరణమునొందుదురు? ఇదే 

పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 
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యెహెజేక్లు 20:7 => అపుప్డు నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను, మీలో పర్తివాడు తన కిషట్మైన 

హేయకృతయ్ములను విడిచిపెటట్వలెను, ఐగుపీత్యుల విగర్హములను పూజించుటచేత మిముమ్ను మీరు 

అపవితర్పరచుకొనకుండవలెను అని నేను ఆజాఞ్పించితిని.  

యెహెజేక్లు 36:25 => మీ అపవితర్త యావతుత్ పోవునటుల్ నేను మీ మీద శుదధ్జలము చలుల్దును, 

మీ విగర్హములవలన మీకు కలిగిన అపవితర్త అంతయు తీసివేసెదను. 

యోహాను 13:10 => యేసు అతని చూచి సాన్నము చేసినవాడు పాదములు తపప్ మరేమియు 

కడుగుకొననకక్రలేదు, అతడు కేవలము పవితుర్డయెయ్ను. మీరును పవితుర్లు కాని మీలో అందరు 

పవితుర్లు కారనెను. 

యోహాను 13:11 => తనున్ అపప్గించువానిని ఎరిగెను గనుక మీలో అందరు పవితుర్లు కారని 

ఆయన చెపెప్ను. 

2 కొరిందీయులకు 7:1 => పిర్యులారా, మనకు ఈ వాగాద్నములు ఉనన్వి గనుక దేవుని భయముతో 

పరిశుదధ్తను సంపూరిత్ చేసికొనుచు, శరీరమునకును ఆతమ్కును కలిగిన సమసత్ కలమ్షమునుండి 

మనలను పవితుర్లనుగా చేసికొందము. 

హెబీర్యులకు 10:22 => మనసాస్కిష్కి కలమ్షము తోచకుండునటుల్ పోర్కిష్ంపబడిన హృదయములు 

గలవారమును, నిరమ్లమైన ఉదకముతో సాన్నము చేసిన శరీరములు గలవారమునై యుండి, విశావ్స 

విషయములో సంపూరణ్ నిశచ్యత కలిగి, యథారథ్మైన హృదయముతో మనము దేవుని 

సనిన్ధానమునకు చేరుదము. 

యాకోబు 4:8 => దేవునియొదద్కు రండి, అపుప్డాయన మీయొదద్కు వచుచ్ను, పాపులారా, 

మీచేతులను శుభర్ము చేసికొనుడి; దివ్మనసుక్లారా, మీ హృదయములను పరిశుదధ్పరచుకొనుడి. 

1 పేతురు 2:1 => పర్భువు దయాళుడని మీరు రుచి చూచియునన్యెడల 

1 పేతురు 2:2 => సమసత్మైన దుషట్తవ్మును, సమసత్మైన కపటమును, వేషధారణను, అసూయను, 

సమసత్ దూషణమాటలను మాని, 

యూదా 1:23 => అగిన్లోనుండి లాగినటుట్ కొందరిని రకిష్ంచుడి, శరీర సంబంధమైన వారి అపవితర్ 

పర్వరత్నకు ఏ మాతర్ము నొపుప్కొనక దానిని అసహియ్ంచుకొనుచు భయముతో కొందరిని కరుణించుడి.  
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సంఖాయ్కాండము 8:7 => వారిని పవితర్పరచుటకు నీవు వారికి చేయవలసినదేమనగా, వారిమీద 

పాపపరిహారారథ్ జలమును పోర్కిష్ంపుము; అపుప్డు వారు మంగలికతిత్తో తమ శరీరమంతయు 

గొరిగించుకొని 

సంఖాయ్కాండము 11:18 => నీవు జనులను చూచి యిటల్నుము మిముమ్ను మీరు రేపటికి 

పరిశుదధ్పరచుకొనుడి; మీరు మాంసము తిందురు. యెహోవా వినునటుల్ ఏడిచ్ మాకు ఎవరు 

మాంసము పెటుట్దురు? ఐగుపుత్లో మాకు బాగుగానే జరిగినదని మీరు చెపుప్కొంటిరి గనుక యెహోవా 

మీకు మాంసమిచుచ్ను, మీరు తిందురు. 

సంఖాయ్కాండము 31:20 => మీరు బటట్లనిన్టిని చరమ్ వసుత్వులనిన్టిని మేక వెండుర్కల 

వసుత్వులనిన్టిని కొయయ్ వసుత్వులనిన్టిని పవితర్పరచవలెననెను. 

యెహోషువ 24:14 => కాబటిట్ మీరు యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవారై, ఆయనను 

నిషక్పటముగాను సతయ్ముగాను సేవించుచు, మీ పితరులు నది అదద్రిని ఐగుపుత్లోను సేవించిన 

దేవతలను తొలగదోర్సి యెహోవానే సేవించుడి. 

నాయ్యాధిపతులు 6:25 => మరియు ఆ రాతిర్యందే యెహోవా నీ తండిర్ కోడెను, అనగా ఏడేండల్ 

రెండవ యెదుద్ను తీసికొనివచిచ్, నీ తండిర్కటిట్న బయలుయొకక్ బలిపీఠమును పడగొటిట్, దానికి 

పైగానునన్ దేవతాసత్ంభమును నరికివేసి 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:6 => ఆపర్కారము పసాక్ పశువును వధించి మిముమ్ను పర్తిషిఠ్ంచుకొని, 

మోషేదావ్రా యెహోవా యిచిచ్న ఆజఞ్లను అనుసరించి, దానిని మీ సహోదరులకొరకు సిదధ్పరచుడి. 

నెహెమాయ్ 12:30 => యాజకులును లేవీయులును తముమ్ను తాము పవితర్పరచుకొనిన తరువాత 

జనులను గుమమ్ములను పార్కారమును పవితర్ పరచిరి. 

కీరత్నలు 116:1 => యెహోవా నా మొరను నా వినన్పములను ఆలకించియునాన్డు. కాగా 

నేనాయనను పేర్మించుచునాన్ను. 

యెషయా 44:13 => వడల్వాడు నూలు వేసి చీరణ్ముతో గీత గీచి చితిర్కలతో దాని చకక్చేయును 

కరాక్టకములతో గురుతుపెటిట్ దాని రూపించును మందిరములో దాని సాథ్పింపవలెనని 

నరరూపముగల దానిగాను నరసౌందరయ్ము గలదానిగాను చేయును.  
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యిరిమ్యా 4:1 => ఇదే యెహోవా వాకుక్ ఇశార్యేలూ, నీవు తిరిగి రానుదేద్శించినయెడల నాయొదద్కే 

రావలెను, నీవు ఇటు అటు తిరుగుట మాని నీ హేయకిర్యలను నా సనిన్ధినుండి తొలగించి 

యోహాను 11:55 => మరియు యూదుల పసాక్పండుగ సమీపమై యుండెను గనుక అనేకులు 

తముమ్నుతాము శుదిధ్చేసికొనుటకై పసాక్ రాకమునుపే పలెల్టూళల్లోనుండి యెరూషలేమునకు వచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:20 => విగర్హ సంబంధమైన అపవితర్తను, జారతవ్మును, గొంతుపిసికి 

చంపినదానిని, రకత్మును, విసరిజ్ంచుటకు వారికి పతిర్క వార్సి పంపవలెనని నా అభిపార్యము. 

వచనము 3 

మనము లేచి బేతేలునకు వెళుల్దము; నాశర్మ దినమున నాకుతత్రమిచిచ్ నేను వెళి ల్న మారగ్మున నాకు 

తోడైయుండిన దేవునికి బలిపీఠమును అకక్డ కటెట్దనని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 28:12 => అపుప్డతడు ఒక కల కనెను. అందులో ఒక నిచెచ్న భూమిమీద 

నిలుపబడియుండెను; దాని కొన ఆకాశమునంటెను; దానిమీద దేవుని దూతలు ఎకుక్చు 

దిగుచునుండిరి. 

ఆదికాండము 28:13 => మరియు యెహోవా దానికి పైగా నిలిచి నేను నీ తండిర్యైన అబార్హాము 

దేవుడను ఇసాస్కు దేవుడైన యెహోవాను; నీవు పండుకొనియునన్ యీ భూమిని నీకును నీ 

సంతానమునకును ఇచెచ్దను.  

ఆదికాండము 32:7 => యాకోబు మికిక్లి భయపడి తొందరపడి 

ఆదికాండము 32:24 => యాకోబు ఒకక్డు మిగిలిపోయెను; ఒక నరుడు తెలల్వారు వరకు అతనితో 

పెనుగులాడెను. 

కీరత్నలు 46:1 => దేవుడు మనకు ఆశర్యమును దురగ్మునైయునాన్డు ఆపతాక్లములో ఆయన 

నముమ్కొనదగిన సహాయకుడు 

కీరత్నలు 50:15 => ఆపతాక్లమున నీవు ననున్గూరిచ్ మొఱ ఱ్పెటుట్ము నేను నినున్ విడిపించెదను నీవు 

ననున్ మహిమ పరచెదవు. 

కీరత్నలు 66:13 => దహనబలులను తీసికొని నేను నీ మందిరములోనికి వచెచ్దను. 
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కీరత్నలు 66:14 => నాకు శర్మ కలిగినపుప్డు నా పెదవులు పలికిన మొర్కుక్బడులను నా నోరు 

వచించిన మొర్కుక్బడులను నేను నీకు చెలిల్ంచెదను 

కీరత్నలు 91:15 => అతడు నాకు మొఱ ఱ్పెటట్గా నేనతనికి ఉతత్రమిచెచ్దను శర్మలో నేనతనికి 

తోడైయుండెదను అతని విడిపించి అతని గొపప్చేసెదను 

కీరత్నలు 103:1 => నా పార్ణమా, యెహోవాను సనున్తించుము. నా అంతరంగముననునన్ 

సమసత్మా, ఆయన పరిశుదధ్ నామమును సనున్తించుము. 

కీరత్నలు 103:2 => నా పార్ణమా, యెహోవాను సనున్తించుము ఆయన చేసిన ఉపకారములలో 

దేనిని మరువకుము 

కీరత్నలు 103:3 => ఆయన నీ దోషములనిన్టిని క్షమించువాడు నీ సంకటములనిన్టిని 

కుదురుచ్వాడు. 

కీరత్నలు 103:4 => సమాధిలోనుండి నీ పార్ణమును విమోచించుచునాన్డు కరుణాకటాక్షములను 

నీకు కిరీటముగా ఉంచుచునాన్డు 

కీరత్నలు 103:5 => పకిష్రాజు యౌవనమువలె నీ యౌవనము కొర్తత్దగుచుండునటుల్ మేలుతో నీ 

హృదయమును తృపిత్పరచుచునాన్డు  

కీరత్నలు 107:6 => వారు కషట్కాలమందు యెహోవాకు మొఱ ఱ్పెటిట్రి ఆయన వారి ఆపదలలోనుండి 

వారిని విడిపించెను 

కీరత్నలు 107:8 => ఆయన కృపనుబటిట్యు నరులకు ఆయన చేయు ఆశచ్రయ్కారయ్ములనుబటిట్యు 

వారు యెహోవాకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుదురు గాక 

కీరత్నలు 116:1 => యెహోవా నా మొరను నా వినన్పములను ఆలకించియునాన్డు. కాగా 

నేనాయనను పేర్మించుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 116:2 => ఆయన నాకు చెవియొగెగ్ను కావున నా జీవితకాలమంతయు నేనాయనకు 

మొఱ ఱ్పెటుట్దును 

కీరత్నలు 116:16 => యెహోవా, నేను నిజముగా నీ సేవకుడను, నీ సేవకుడను నీ సేవకురాలి 

కుమారుడనైయునాన్ను నీవు నాకటుల్ విపిప్యునాన్వు. 
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కీరత్నలు 116:17 => నేను నీకు కృతజఞ్తారప్ణ నరిప్ంచెదను, యెహోవా నామమున పార్రథ్న 

చేసెదను 

కీరత్నలు 116:18 => ఆయన పర్జలందరియెదుటను యెహోవా మందిరపు ఆవరణములలోను 

కీరత్నలు 118:19 => నేను వచుచ్నటుల్ నీతి గుమమ్ములు తీయుడి నేను వాటిలో పర్వేశించి 

యెహోవాకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచెదను. 

కీరత్నలు 118:20 => ఇది యెహోవా గుమమ్ము నీతిమంతులు దీనిలో పర్వేశించెదరు. 

కీరత్నలు 118:21 => నీవు నాకు రక్షణాధారుడవై నాకు ఉతత్రమిచిచ్యునాన్వు నేను నీకు 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచెదను. 

కీరత్నలు 118:22 => ఇలుల్ కటుట్వారు నిషేధించిన రాయి మూలకు తలరాయి ఆయెను. 

యెషయా 30:19 => సీయోనులో యెరూషలేములోనే యొక జనము కాపురముండును. జనమా, 

నీవిక నేమాతర్ము కనీన్ళుల్ విడువవు ఆయన నీ మొఱ ఱ్విని నిశచ్యముగా నినున్ కరుణించును ఆయన నీ 

మాట వినగానే నీకు ఉతత్రమిచుచ్ను.  

ఆదికాండము 28:20 => అపుప్డు యాకోబు నేను తిరిగి నా తండిర్ యింటికి కేష్మముగా వచుచ్నటుల్ 

దేవుడు నాకు తోడైయుండి, నేను వెళుల్చునన్ యీ మారగ్ములో ననున్ కాపాడి, 

ఆదికాండము 31:3 => అపుప్డు యెహోవా నీ పితరుల దేశమునకు నీ బంధువులయొదద్కు తిరిగి 

వెళుల్ము; నేను నీకు తోడైయుండెదనని యాకోబుతో చెపప్గా 

ఆదికాండము 31:42 => నా తండిర్ దేవుడు, అబార్హాము దేవుడు, ఇసాస్కు భయపడిన దేవుడు నాకు 

తోడైయుండనియెడల నిశచ్యముగా నీవు ననున్ వటిట్చేతులతోనే పంపివేసి యుందువు. దేవుడు నా 

పర్యాసమును నాచేతుల కషట్మును చూచి, పోయిన రాతిర్ నినున్ గదిద్ంచెనని లాబానుతో చెపెప్ను. 

సామెతలు 3:6 => నీ పర్వరత్న అంతటియందు ఆయన అధికారమునకు ఒపుప్కొనుము అపుప్డు 

ఆయన నీ తోర్వలను సరాళము చేయును.  

యెషయా 43:2 => నీవు జలములలో బడి దాటునపుప్డు నేను నీకు తోడైయుందును నదులలో బడి 

వెళుల్నపుప్డు అవి నీమీద పొరిల్పారవు. నీవు అగిన్మధయ్ను నడచునపుప్డు కాలిపోవు, జావ్లలు నినున్ 

కాలచ్వు  
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ఆదికాండము 12:8 => అకక్డ నుండి అతడు బయలుదేరి బేతేలుకు తూరుప్ననునన్ కొండకు చేరి 

పడమటనునన్ బేతేలునకును తూరుప్ననునన్ హాయికిని మధయ్ను గుడారము వేసి అకక్డ యెహోవాకు 

బలిపీఠమును కటిట్ యెహోవా నామమున పార్రధ్న చేసెను 

ఆదికాండము 35:7 => అతడు తన సహోదరుని యెదుటనుండి పారిపోయినపుప్డు దేవుడకక్డ 

అతనికి పర్తయ్క్షమాయెను గనుక అకక్డ బలిపీఠమును కటిట్ ఆ చోటికి ఏల  బేతేలను పేరుపెటిట్రి. 

ఆదికాండము 46:1 => అపుప్డు ఇశార్యేలు తనకు కలిగినదంతయు తీసికొని పర్యాణమై 

బెయేరె ష్బాకు వచిచ్ తన తండిర్యైన ఇసాస్కు దేవునికి బలులనరిప్ంచెను. 

ఆదికాండము 49:25 => కిర్ంద దాగియునన్ అగాధజలముల దీవెనలతోను సత్నముల దీవెనలతోను 

గరభ్ముల దీవెనలతోను నినున్ దీవించు సరవ్శకుత్ని దీవెనవలనను అతని బాహుబలము 

దిటట్పరచబడును  

1 సమూయేలు 10:3 => తరువాత నీవు అకక్డనుండి వెళి ల్ తాబోరు మైదానమునకు రాగానే అకక్డ 

బేతేలునకు దేవుని యొదద్కు పోవు ముగుగ్రు మనుషుయ్లు నీకు ఎదురుపడుదురు; ఒకడు మూడు 

మేకపిలల్లను, ఒకడు మూడు రొటెట్లను, ఇంకొకడు దార్కాష్రసపు తితిత్ని మోయుచు వతుత్రు. 

యోబు 1:5 => వారి వారి విందు దినములు పూరిత్కాగా యోబు, తన కుమారులు పాపముచేసి తమ 

హృదయములలో దేవుని దూషించిరేమో అని వారిని పిలువనంపించి వారిని పవితర్పరచి, 

అరుణోదయమున లేచి వారిలో ఒకొక్కని నిమితత్మై దహనబలి నరిప్ంచుచు వచెచ్ను. యోబు నితయ్ము 

ఆలాగున చేయుచుండెను.  

పర్సంగి 5:4 => నీవు దేవునికి మొర్కుక్బడి చేసికొనినయెడల దానిని చెలిల్ంచుటకు ఆలసయ్ము 

చేయకుము; బుదిధ్హీనులయందు ఆయనకిషట్ము లేదు. 

ఓబధాయ్ 1:14 => వారిలో తపిప్ంచుకొనినవారిని సంహరించుటకు అడ డ్తోర్వలలో నీవు నిలువ 

తగదు, శర్మదినమందు అతనికి శేషించినవారిని శతుర్వులచేతికి అపప్గింప తగదు. 

యోనా 2:9 => కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి నేను నీకు బలులనరిప్ంతును, నేను మొర్కుక్కొనిన 

మొర్కుక్బళల్ను చెలిల్ంపక మానను. యెహోవాయొదద్నే రక్షణ దొరకును అని పార్రిథ్ంచెను. 
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వచనము 4 

వారు తమయొదద్నునన్ అనయ్దేవతలనిన్టిని తమ చెవులనునన్ పోగులను యాకోబునకు అపప్గింపగా 

యాకోబు షెకెము దగగ్రనునన్ మసత్కి వృక్షము కిర్ంద వాటిని దాచిపెటెట్ను. 

నిరగ్మకాండము 32:2 => అందుకు అహరోను మీ భారయ్లకు మీ కుమారులకు మీ కుమారెత్లకు 

చెవులనునన్ బంగారు పోగులను తీసి నాయొదద్కు తెండని వారితో చెపప్గా 

నిరగ్మకాండము 32:3 => పర్జలందరు తమ చెవులనునన్ బంగారు పోగులను తీసి అహరోను నొదద్కు 

తెచిచ్రి. 

నిరగ్మకాండము 32:4 => అతడు వారియొదద్ వాటిని తీసికొని పోగరతో రూపమును ఏరప్రచి దానిని 

పోతపోసిన దూడగా చేసెను. అపుప్డు వారు ఓ ఇశార్యేలూ, ఐగుపుత్ దేశములోనుండి నినున్ రపిప్ంచిన 

నీ దేవుడు ఇదే అనిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 8:24 => మరియు గిదోయ్ను మీలో పర్తివాడు తన దోపుడు సొముమ్లోనునన్ 

పోగులను నాకియయ్వలెనని మనవి చేయుచునాన్ననెను. వారు ఇషామ్యేలీయులు గనుక వారికి 

పోగులుండెను. 

నాయ్యాధిపతులు 8:25 => అందుకు వారు సంతోషముగా మేము వాటినిచెచ్దమని చెపిప్ యొక 

బటట్ను పరచి పర్తివాడును తన దోపుడుసొముమ్లోనుండిన పోగులను దానిమీద వేసెను. 

నాయ్యాధిపతులు 8:26 => మిదాయ్ను రాజుల ఒంటి మీదనునన్ చందర్హారములు కరణ్భూషణములు 

ధూమర్ వరణ్పు బటట్లు గాకను, ఒంటెల మెడలనునన్ గొలుసులు గాకను, అతడు అడిగిన బంగారు 

పోగుల యెతుత్ వెయియ్నిన్ ఏడువందల తులముల బంగారము. గిదోయ్ను దానితో ఒక ఏఫోదును 

చేయించుకొని తన పటట్ణమైన ఒఫార్లో దాని ఉంచెను. 

నాయ్యాధిపతులు 8:27 => కావున ఇశార్యేలీయులందరు అకక్డికి పోయి దానిననుసరించి 

వయ్భిచారులైరి. అది గిదోయ్నుకును అతని యింటివారికిని ఉరిగానుండెను. 
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హోషేయ 2:13 => అది ననున్ మరచిపోయి నగలు పెటుట్కొని శృంగారించుకొని బయలుదేవతలకు 

ధూపము వేసి యుండుటను బటిట్యు దాని విటకాండర్ను వెంటాడి యుండుటను బటిట్యు నేను దానిని 

శికిష్ంతును; ఇది యెహోవా వాకుక్. 

నిరగ్మకాండము 32:20 => మరియు అతడు వారు చేసిన ఆ దూడను తీసికొని అగిన్తో కాలిచ్ 

పొడిచేసి నీళల్మీద చలిల్ ఇశార్యేలీయులచేత దాని తార్గించెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:5 => కావున మీరు వారికి చేయవలసినదేమనగా, వారి బలిపీఠములను 

పడదోర్సి వారి విగర్హములను పగులగొటిట్ వారి దేవతాసత్ంభములను నరికివేసి వారి పర్తిమలను 

అగిన్తో కాలచ్వలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:25 => వారి దేవతల పర్తిమలను మీరు అగిన్చేత కాలిచ్వేయవలెను; వాటి 

మీదనునన్ వెండిబంగారములను అపేకిష్ంపకూడదు. నీవు దానివలన చికుక్బడుదువేమో గనుక దానిని 

తీసికొనకూడదు. ఏలయనగా అది నీ దేవుడైన యెహోవాకు హేయము. 

యెషయా 2:20 => ఆ దినమున యెహోవా భూమిని గజగజ వణకింప లేచునపుప్డు ఆయన భీకర 

సనిన్ధినుండియు ఆయన పర్భావ మాహాతమ్య్మునుండియు కొండల గుహలలోను బండబీటలలోను  

యెషయా 30:22 => చెకక్బడిన మీ వెండి పర్తిమల కపుప్ను పోతపోసిన మీ బంగారు విగర్హముల 

బటట్లను మీరు అపవితర్పరతురు హేయములని వాటిని పారవేయుదురు. లేచిపొమమ్ని దానితో 

చెపుప్దురు.  

యెహోషువ 24:25 => అటుల్ యెహోషువ ఆ దినమున పర్జలతో నిబంధన చేసి వారికి షెకెములో 

కటట్డను విధిని నియమించి 

యెహోషువ 24:26 => దేవుని ధరమ్శాసత్రగర్ంథములో ఆ వాకయ్ములను వార్యించి పెదద్ రాతిని 

తెపిప్ంచి యెహోవా పరిశుదధ్సథ్లములోనునన్ సిందూర వృక్షముకిర్ంద దాని నిలువబెటిట్ 

నాయ్యాధిపతులు 9:6 => తరువాత షెకెము యజమానులందరును మిలోల్ ఇంటివారందరును 

కూడివచిచ్ షెకెములోనునన్ మసత్కి వృక్షముకిర్ంద దండుపాళెమునొదద్ అబీమెలెకును రాజుగా 

నియమించిరి. 
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ఆదికాండము 12:6 => అపుప్డు అబార్ము షెకెము నందలి యొక సథ్లముదాక ఆ దేశ సంచారము 

చేసి మోరే దగగ్ర నునన్ సింధూరవృక్షము నొదద్కు చేరెను. అపుప్డు కనానీయులు ఆ దేశములో 

నివసించిరి. 

యెహోషువ 24:1 => యెహోషువ ఇశార్యేలీయుల గోతర్ముల వారినందరిని షెకెములో పోగుచేసి, 

వారి పెదద్లను వారి పర్ధానులను వారి నాయ్యాధిపతులను వారి నాయకులను పిలిపింపగా వారు వచిచ్ 

దేవుని సనిన్ధిని నిలిచిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:67 => ఆశర్య పటట్ణములును ఎఫార్యిము పరవ్తములోని షెకెమును 

దాని గార్మములును, గెజెరును దాని గార్మములును, 

యెషయా 3:20 => కులాల్యీలను కాళల్ గొలుసులను ఒడా డ్ణములను పరిమళ దర్వయ్పు బరిణలను  

యెహెజేక్లు 16:11 => మరియు ఆభరణములచేత నినున్ అలంకరించి నీచేతులకు కడియములు 

పెటిట్ నీ మెడకు గొలుసు తగిలించి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:19 => మరియు మాంతిర్క విదయ్ అభయ్సించినవారు అనేకులు తమ 

పుసత్కములు తెచిచ్, అందరియెదుట వాటిని కాలిచ్వేసిరి. వారు లెకక్చూడగా వాటి వెల యేబదివేల 

వెండి రూకలాయెను. 

వచనము 5 

వారు పర్యాణమై పోయినపుప్డు, దేవుని భయము వారి చుటుట్నన్ పటట్ణములమీద నుండెను గనుక 

వారు యాకోబు కుమారులను తరుమలేదు. 

ఆదికాండము 34:30 => అపుప్డు యాకోబు షిమోయ్నును లేవీని చూచి మీరు ననున్ బాధపెటిట్ యీ 

దేశ నివాసులైన కనానీయులలోను పెరిజీజ్యులలోను అసహుయ్నిగా చేసితిరి; నా జనసంఖయ్ కొంచెమే; 

వారు నామీదికి గుంపుగా వచిచ్ ననున్ చంపెదరు. నేనును నా యింటివారును నాశనమగుదుమని 

చెపెప్ను 
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నిరగ్మకాండము 15:15 => ఎదోము నాయకులు కలవరపడుదురు మోయాబు బలిషు ఠ్లకు వణకు 

పుటుట్ను కనాను నివాసులందరు దిగులొంది కరిగిపోవుదురు. భయము అధిక భయము వారికి 

కలుగును. 

నిరగ్మకాండము 15:16 => యెహోవా, నీ పర్జలు అదద్రికి చేరువరకు నీవు సంపాదించిన యీ 

పర్జలు అదద్రికి చేరువరకు నీ బాహుబలముచేత పగవారు రాతివలె కదలకుందురు. 

నిరగ్మకాండము 23:27 => ననున్ బటిట్ మనుషుయ్లు నీకు భయపడునటుల్ చేసెదను. నీవు పోవు సరవ్ 

దేశములవారిని ఓడగొటిట్ నీ సమసత్ శతుర్వులు నీ యెదుటనుండి పారిపోవునటుల్ చేసెదను. 

నిరగ్మకాండము 34:24 => ఏలయనగా నీ యెదుటనుండి జనములను వెళల్గొటిట్ నీ పొలిమేరలను 

గొపప్విగా చేసెదను. మరియు నీవు సంవతస్రమునకు ముమామ్రు నీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని 

కనబడబోవునపుప్డు ఎవడును నీ భూమిని ఆశింపడు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 11:25 => ఏ మనుషుయ్డును మీ యెదుట నిలువడు. తాను మీతో 

చెపిప్నటుల్ మీ దేవుడైన యెహోవా మీరు అడుగుపెటుట్ దేశమంతటిమీద మీ బెదురు మీభయము 

పుటిట్ంచును. 

యెహోషువ 2:9 => యెహోవా ఈ దేశమును మీకిచుచ్చునాన్డనియు, మీవలన మాకు భయము 

పుటుట్ననియు, మీ భయమువలన ఈ దేశనివాసులందరికి ధైరయ్ము చెడుననియు నేనెరుగుదును. 

యెహోషువ 2:10 => మీరు ఐగుపుత్ దేశములోనుండి వచిచ్నపుప్డు మీ యెదుట యెహోవా 

యెఱ ఱ్సముదర్పు నీరును ఏలాగు ఆరిపోచేసెనో, యొరాద్ను తీరముననునన్ అమోరీయుల యిదద్రు 

రాజులైన సీహోనుకును ఓగుకును మీరేమి చేసితిరో, అనగా మీరు వారిని ఏలాగు నిరూమ్లము చేసితిరో 

ఆ సంగతి మేము వింటిమి. 

యెహోషువ 2:11 => మేము వినినపుప్డు మా గుండెలు కరిగిపోయెను. మీ దేవుడైన యెహోవా పైన 

ఆకాశమందును కిర్ంద భూమియందును దేవుడే. మీ యెదుట ఎటిట్ మనుషుయ్లకైనను ధైరయ్మేమాతర్ము 

ఉండదు. 

యెహోషువ 5:1 => వారు దాటుచుండగా ఇశార్యేలీయుల యెదుటనుండి యెహోవా యొరాద్ను 

నీళల్ను ఎండచేసిన సంగతి యొరాద్నుకు పడమటి దికుక్ననునన్ అమోరీయుల రాజులందరును 
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సముదర్మునొదద్నునన్ కనానీయుల రాజులందరును వినినపుప్డు వారి గుండెలు చెదరిపోయెను. 

ఇశార్యేలీయుల భయముచేత వారికిక ధైరయ్మేమియు లేకపోయెను. 

1 సమూయేలు 11:7 => ఒక కాడి ఎడల్ను తీసి తునకలుగా చేసి ఇశార్యేలీయుల దేశములోని 

నలుదికుక్లకు దూతలచేత వాటిని పంపి సౌలుతోను సమూయేలుతోను చేరకుండువాడెవడో వాని 

ఎడల్ను నేను ఈ పర్కారముగా చేయుదునని వరత్మానము చేసెను. అందువలన యెహోవా భయము 

జనులమీదికి వచెచ్ను గనుక యొకడైనను నిలువకుండ వారందరు వచిచ్రి. 

1 సమూయేలు 14:15 => దండులోను పొలములోను జనులందరిలోను మహా భయకంపము 

కలిగెను. దండు కావలివారును దోపుడుగాండుర్ను భీతినొందిరి; నేలయదిరెను. వారు ఈ భయము 

దైవికమని భావించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 14:14 => గెరారు చుటుట్నునన్ పటట్ణములలోని వారందరి మీదికి యెహోవా 

భయము వచెచ్ను గనుక ఆ పటట్ణములనిన్టిని కొలల్పెటిట్, వాటిలోనునన్ మికుక్టమైన 

కొలల్సొమమ్ంతయు దోచుకొనిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:10 => యూదా దేశము చుటుట్ ఉండు దేశముల రాజయ్ములనిన్టి మీదికి 

యెహోవా భయము వచిచ్నందున వారు యెహోషాపాతుతో యుదధ్ము చేయకుండిరి. 

కీరత్నలు 14:5 => ఎందుకనగా దేవుడు నీతిమంతుల సంతానము పక్షమున నునాన్డు 

ఆదికాండము 9:2 => మీ భయమును మీ బెదురును అడవి జంతువులనిన్టికిని ఆకాశపకుష్లనిన్టికిని 

నేలమీద పార్కు పర్తి పురుగుకును సముదర్పు చేపలనిన్టికిని కలుగును; అవి మీచేతికపప్గింపబడి 

యునన్వి. 

ఆదికాండము 20:6 => అందుకు దేవుడు అవును, యధారథ్హృదయముతో దీని చేసితివని 

నేనెరుగుదును; మరియు నీవు నాకు విరోధముగా పాపము చేయకుండ నేను నినున్ అడ డ్గించితిని; 

అందుకే నేను నినున్ ఆమెను ముటట్నియయ్లేదు 

లేవీయకాండము 26:36 => మీలో మిగిలినవారు తమ శతుర్వుల దేశములలో ఉండగా వారి 

హృదయములలో అధైరయ్ము పుటిట్ంచెదను; కొటుట్కొనిపోవుచునన్ ఆకు చపుప్డు వారిని తరుమును, 
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ఖడగ్ము ఎదుటనుండి పారిపోవునటుల్ వారు ఆ చపుప్డు విని పారిపోయెదరు; తరుమువాడు లేకయే 

పడెదరు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:29 => ఇశార్యేలీయుల శతుర్వులతో యెహోవా యుదధ్ము చేసెనని 

దేశముల రాజయ్ముల వారందరు వినగా దేవుని భయము వారందరిమీదికి వచెచ్ను. 

ఎసేత్రు 8:17 => రాజు చేసిన తీరామ్నమును అతని చటట్మును వచిచ్న పర్తి సంసాథ్నమందును పర్తి 

పటట్ణమందును యూదులకు ఆనందమును సంతోషమును కలిగెను, అది శుభదినమని విందు 

చేసికొనిరి. మరియు దేశజనులలో యూదులయెడల భయము కలిగెను కనుక అనేకులు యూదుల 

మతము అవలంబించిరి. 

ఎసేత్రు 9:2 => యూదులు రాజైన అహషేవ్రోషు యొకక్ సంసాథ్నములనిన్టిలో నుండు 

పటట్ణములయందు తమకు కీడు చేయవలెనని చూచినవారిని హతము చేయుటకు కూడుకొనిరి. 

వారినిగూరిచ్ సకలజనులకు భయము కలిగినందున ఎవరును వారి ముందర నిలువలేకపోయిరి. 

కీరత్ నలు 1 0 5 : 1 4 = > నేనభిషేకించినవారిని ముటట్కూడదనియు నా పర్వకత్ లకు 

కీడుచేయకూడదనియు ఆయన ఆజఞ్ ఇచిచ్ 

కీరత్నలు 105:38 => వారివలన ఐగుపీత్యులకు భయము పుటెట్ను వారు బయలు వెళి ల్నపుప్డు 

ఐగుపీత్యులు సంతోషించిరి 

యెహెజేక్లు 32:32 => సజీవుల లోకములో అతనిచేత భయము పుటిట్ంచితిని గనుక ఫరోయు అతని 

వారందరును కతిత్పాలైన వారియొదద్ సునన్తిలేనివారితో కూడ పండుకొందురు, ఇదే పర్భువగు 

యెహోవా వాకుక్. 

2 కొరిందీయులకు 5:11 => కావున మేము పర్భువు విషయమైన భయమునెరిగి మనుషుయ్లను 

పేర్రేపించుచునాన్ము. మేము దేవునికి పర్తయ్క్షపరచబడినవారము; మీ మనసాస్కుష్లకు కూడ 

పర్తయ్క్షపరచబడియునాన్మని నముమ్చునాన్ను. 

వచనము 6 

యాకోబును అతనితో నునన్ జనులందరును కనానులో లూజుకు, అనగా బేతేలునకు వచిచ్రి. 
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ఆదికాండము 12:8 => అకక్డ నుండి అతడు బయలుదేరి బేతేలుకు తూరుప్ననునన్ కొండకు చేరి 

పడమటనునన్ బేతేలునకును తూరుప్ననునన్ హాయికిని మధయ్ను గుడారము వేసి అకక్డ యెహోవాకు 

బలిపీఠమును కటిట్ యెహోవా నామమున పార్రధ్న చేసెను 

ఆదికాండము 28:19 => మరియు అతడు ఆ సథ్లమునకు బేతేలను పేరు పెటెట్ను. అయితే మొదట ఆ 

ఊరి పేరు లూజు.  

ఆదికాండము 28:22 => మరియు సత్ంభముగా నేను నిలిపిన యీ రాయి దేవుని మందిరమగును; 

మరియు నీవు నాకిచుచ్ యావతుత్లో పదియవవంతు నిశచ్యముగా నీకు చెలిల్ంచెదనని మొర్కుక్ 

కొనెను. 

నాయ్యాధిపతులు 1:22 => యోసేపు ఇంటివారు బేతేలుకు వెళి ల్నపుప్డు యెహోవా వారికి 

తోడైయుండెను. 

నాయ్యాధిపతులు 1:23 => పూరవ్ము లూజనబడిన బేతేలును వేగుచూచుటకు యోసేపు ఇంటివారు 

దూతలను పంపగా 

నాయ్యాధిపతులు 1:24 => ఆ వేగులవారు ఆ పటట్ణమునుండి ఒకడు వచుచ్ట చూచి నీవు దయచేసి 

యీ పటట్ణములోనికి వెళుల్ తోర్వను మాకు చూపినయెడల మేము మీకు ఉపకారము చేసెదమని 

చెపిప్రి. 

నాయ్యాధిపతులు 1:25 => అతడు పటట్ణములోనికి పోవు తోర్వను వారికి చూపగా వారు ఆ 

పటట్ణమును కతిత్వాత హతము చేసిరిగాని ఆ మనుషుయ్ని వాని కుటుంబికులనందరిని పోనిచిచ్రి. 

నాయ్యాధిపతులు 1:26 => ఆ మనుషుయ్డు హితీత్యుల దేశమునకు వెళి ల్ ఒక పటట్ణమును కటిట్ంచి 

దానికి లూజు అను పేరుపెటెట్ను. నేటివరకు దానికదే పేరు. 

ఆదికాండము 28:13 => మరియు యెహోవా దానికి పైగా నిలిచి నేను నీ తండిర్యైన అబార్హాము 

దేవుడను ఇసాస్కు దేవుడైన యెహోవాను; నీవు పండుకొనియునన్ యీ భూమిని నీకును నీ 

సంతానమునకును ఇచెచ్దను.  
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ఆదికాండము 28:15 => ఇదిగో నేను నీకు తోడైయుండి, నీవు వెళుల్ పర్తి సథ్లమందు నినున్ 

కాపాడుచు ఈ దేశమునకు నినున్ మరల రపిప్ంచెదను; నేను నీతో చెపిప్నది నెరవేరుచ్వరకు నినున్ 

విడువనని చెపప్గా 

ఆదికాండము 48:3 => యోసేపును చూచి కనాను దేశమందలి లూజులో సరవ్శకిత్గల దేవుడు నాకు 

కనబడి ననున్ ఆశీరవ్దించి 

నాయ్యాధిపతులు 1:23 => పూరవ్ము లూజనబడిన బేతేలును వేగుచూచుటకు యోసేపు ఇంటివారు 

దూతలను పంపగా 

1 సమూయేలు 10:3 => తరువాత నీవు అకక్డనుండి వెళి ల్ తాబోరు మైదానమునకు రాగానే అకక్డ 

బేతేలునకు దేవుని యొదద్కు పోవు ముగుగ్రు మనుషుయ్లు నీకు ఎదురుపడుదురు; ఒకడు మూడు 

మేకపిలల్లను, ఒకడు మూడు రొటెట్లను, ఇంకొకడు దార్కాష్రసపు తితిత్ని మోయుచు వతుత్రు. 

వచనము 7 

అతడు తన సహోదరుని యెదుటనుండి పారిపోయినపుప్డు దేవుడకక్డ అతనికి పర్తయ్క్షమాయెను గనుక 

అకక్డ బలిపీఠమును కటిట్ ఆ చోటికి ఏల  బేతేలను పేరుపెటిట్రి. 

ఆదికాండము 35:1 => దేవుడు యాకోబుతో నీవు లేచి బేతేలునకు వెళి ల్ అకక్డ నివసించి, నీ 

సహోదరుడైన ఏశావు ఎదుటనుండి నీవు పారిపోయినపుప్డు నీకు కనబడిన దేవునికి అకక్డ 

బలిపీఠమును కటుట్మని చెపప్గా 

ఆదికాండము 35:3 => మనము లేచి బేతేలునకు వెళుల్దము; నాశర్మ దినమున నాకుతత్రమిచిచ్ నేను 

వెళి ల్న మారగ్మున నాకు తోడైయుండిన దేవునికి బలిపీఠమును అకక్డ కటెట్దనని చెపెప్ను. 

పర్సంగి 5:4 => నీవు దేవునికి మొర్కుక్బడి చేసికొనినయెడల దానిని చెలిల్ంచుటకు ఆలసయ్ము 

చేయకుము; బుదిధ్హీనులయందు ఆయనకిషట్ము లేదు. 

పర్సంగి 5:5 => నీవు మొర్కుక్కొనినదాని చెలిల్ంచుము, నీవు మొర్కుక్కొని చెలిల్ంపకుండుటకంటె 

మొర్కుక్కొనకుండుటయే మేలు. 
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ఆదికాండము 28:13 => మరియు యెహోవా దానికి పైగా నిలిచి నేను నీ తండిర్యైన అబార్హాము 

దేవుడను ఇసాస్కు దేవుడైన యెహోవాను; నీవు పండుకొనియునన్ యీ భూమిని నీకును నీ 

సంతానమునకును ఇచెచ్దను.  

ఆదికాండము 28:19 => మరియు అతడు ఆ సథ్లమునకు బేతేలను పేరు పెటెట్ను. అయితే మొదట ఆ 

ఊరి పేరు లూజు.  

ఆదికాండము 28:22 => మరియు సత్ంభముగా నేను నిలిపిన యీ రాయి దేవుని మందిరమగును; 

మరియు నీవు నాకిచుచ్ యావతుత్లో పదియవవంతు నిశచ్యముగా నీకు చెలిల్ంచెదనని మొర్కుక్ 

కొనెను. 

నిరగ్మకాండము 17:15 => తరువాత మోషే ఒక బలిపీఠమును కటిట్ దానికి యెహోవా నిసీస్ అని 

పేరు పెటిట్ 

నాయ్యాధిపతులు 6:24 => అకక్డ గిదోయ్ను యెహోవా నామమున బలిపీఠము కటిట్, దానికి యెహోవా 

సమాధానకరత్యను పేరుపెటెట్ను. నేటివరకు అది అబీయెజీర్యుల ఒఫార్లో ఉనన్ది. 

యెహెజేక్లు 48:35 => దాని కైవారము పదునెనిమిదివేల కొలకఱ ఱ్ల పరిమాణము. యెహోవా 

యుండు సథ్లమని నాటనుండి ఆ పటట్ణమునకు పేరు. 

ఆదికాండము 8:20 => అపుప్డు నోవహు యెహోవాకు బలిపీఠము కటిట్, పవితర్ పశువులనిన్టిలోను 

పవితర్ పకుష్లనిన్టిలోను కొనిన్ తీసికొని ఆ పీఠముమీద దహనబలి అరిప్ంచెను. 

ఆదికాండము 28:15 => ఇదిగో నేను నీకు తోడైయుండి, నీవు వెళుల్ పర్తి సథ్లమందు నినున్ 

కాపాడుచు ఈ దేశమునకు నినున్ మరల రపిప్ంచెదను; నేను నీతో చెపిప్నది నెరవేరుచ్వరకు నినున్ 

విడువనని చెపప్గా 

ఆదికాండము 31:13 => నీవెకక్డ సత్ంభముమీద నూనె పోసితివో, యెకక్డ నాకు మొర్కుక్బడి 

చేసితివో ఆ బేతేలు దేవుడను నేనే. ఇపుప్డు నీవు లేచి యీ దేశములోనుండి బయలుదేరి నీవు పుటిట్న 

దేశమునకు తిరిగి వెళుల్మని నాతో చెపెప్ననెను. 

ఆదికాండము 33:20 => అకక్డ ఒక బలిపీఠము కటిట్ంచి దానికి ఏల  ఎలోహేయి ఇశార్యేలు అను 

పేరు పెటెట్ను. 
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ఆదికాండము 46:1 => అపుప్డు ఇశార్యేలు తనకు కలిగినదంతయు తీసికొని పర్యాణమై 

బెయేరె ష్బాకు వచిచ్ తన తండిర్యైన ఇసాస్కు దేవునికి బలులనరిప్ంచెను. 

ఆదికాండము 48:3 => యోసేపును చూచి కనాను దేశమందలి లూజులో సరవ్శకిత్గల దేవుడు నాకు 

కనబడి ననున్ ఆశీరవ్దించి 

1 సమూయేలు 7:17 => మరియు అతని యిలుల్ రామాలో నుండినందున అచచ్టికి తిరిగివచిచ్ 

అచచ్టకూడను నాయ్యము తీరుచ్చుండెను, మరియు అతడు అకక్డ యెహోవాకు ఒక బలిపీఠము 

కటెట్ను. 

1 సమూయేలు 10:3 => తరువాత నీవు అకక్డనుండి వెళి ల్ తాబోరు మైదానమునకు రాగానే అకక్డ 

బేతేలునకు దేవుని యొదద్కు పోవు ముగుగ్రు మనుషుయ్లు నీకు ఎదురుపడుదురు; ఒకడు మూడు 

మేకపిలల్లను, ఒకడు మూడు రొటెట్లను, ఇంకొకడు దార్కాష్రసపు తితిత్ని మోయుచు వతుత్రు. 

వచనము 8 

రిబాక్ దాదియైన దెబోరా చనిపోయి బేతేలునకు దిగువనునన్ సింధూరవృక్షము కిర్ంద పాతిపెటట్బడెను, 

దానికి అలోల్ను బాకూత  అను పేరు పెటట్బడెను. 

ఆదికాండము 24:59 => కాబటిట్ వారు తమ సహోదరియైన రిబాక్ను ఆమె దాదిని అబార్హాము 

సేవకుని అతనితో వచిచ్న మనుషుయ్లను సాగనంపినపుప్డు 

1 సమూయేలు 31:13 => వారి శలయ్ములను తీసి యాబేషులోని పిచులవృక్షము కిర్ంద పాతిపెటిట్ 

యేడుదినములు ఉపవాసముండిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 2:1 => యెహోవా దూత గిలాగ్లునుండి బయలుదేరి బోకీమునకు వచిచ్ యీలాగు 

సెలవిచెచ్ను నేను మిముమ్ను ఐగుపుత్లోనుండి రపిప్ంచి, మీ పితరులకు పర్మాణముచేసిన దేశమునకు 

మిముమ్ను చేరిచ్ నీతో చేసిన నిబంధన నేనెనన్డును మీరను. 

నాయ్యాధిపతులు 2:5 => జనులు ఎలుగెతిత్ యేడిచ్రి; కాగా ఆ చోటికి బోకీమను పేరు పెటట్బడెను. 

అకక్డవారు యెహోవాకు బలి అరిప్ంచిరి. 
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యెహోషువ 24:26 => దేవుని ధరమ్శాసత్రగర్ంథములో ఆ వాకయ్ములను వార్యించి పెదద్ రాతిని 

తెపిప్ంచి యెహోవా పరిశుదధ్సథ్లములోనునన్ సిందూర వృక్షముకిర్ంద దాని నిలువబెటిట్ 

నాయ్యాధిపతులు 4:5 => ఆమె ఎఫార్యిమీయుల మనయ్మందలి రామాకును బేతేలుకును మధయ్నునన్ 

దెబోరా సరళవృక్షము కిర్ంద తీరుప్కై కూరుచ్ండుటకదుద్, తీరుప్ చేయుటకై ఇశార్యేలీయులు 

ఆమెయొదద్కు వచుచ్చుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 10:12 => సౌలు శవమును అతని కుమారుల శవములను తీసికొని 

యాబేషునకువచిచ్ వారి యెముకలను యాబేషునందలి సిందూరవృక్షము కిర్ంద పాతిపెటిట్ 

యేడుదినములు ఉపవాసముండిరి. 

లూకా 7:2 => ఒక శతాధిపతికి పిర్యుడైన దాసుడొకడు రోగియై చావ సిదధ్మైయుండెను. 

వచనము 9 

యాకోబు పదద్నరామునుండి వచుచ్చుండగా దేవుడు తిరిగి అతనికి పర్తయ్క్షమై అతని నాశీరవ్దించెను. 

ఆదికాండము 12:7 => యెహోవా అబార్మునకు పర్తయ్క్షమయి నీ సంతానమునకు ఈ 

దేశమిచెచ్దనని చెపప్గా అతడు తనకు పర్తయ్క్షమైన యెహోవాకు ఒక బలిపీఠమును కటెట్ను. 

ఆదికాండము 17:1 => అబార్ము తొంబదితొమిమ్ది యేండల్ వాడైనపుప్డు యెహోవా అతనికి 

పర్తయ్క్షమై నేను సరవ్శకిత్గల దేవుడను; నా సనిన్ధిలో నడుచుచు నిందారహితుడవై యుండుము. 

ఆదికాండము 18:1 => మరియు మమేర్దగగ్రనునన్ సింధూరవనములో అబార్హాము ఎండవేళ 

గుడారపు దావ్రమందు కూరుచ్నియునన్పుప్డు యెహోవా అతనికి కనబడెను. 

ఆదికాండము 26:2 => అకక్డ యెహోవా అతనికి పర్తయ్క్షమై నీవు ఐగుపుత్లోనికి వెళల్క నేను నీతో 

చెపుప్ దేశమందు నివసించుము. 

ఆదికాండము 28:13 => మరియు యెహోవా దానికి పైగా నిలిచి నేను నీ తండిర్యైన అబార్హాము 

దేవుడను ఇసాస్కు దేవుడైన యెహోవాను; నీవు పండుకొనియునన్ యీ భూమిని నీకును నీ 

సంతానమునకును ఇచెచ్దను.  
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ఆదికాండము 31:3 => అపుప్డు యెహోవా నీ పితరుల దేశమునకు నీ బంధువులయొదద్కు తిరిగి 

వెళుల్ము; నేను నీకు తోడైయుండెదనని యాకోబుతో చెపప్గా 

ఆదికాండము 31:11 => మరియు ఆ సవ్పన్మందు దేవుని దూత యాకోబూ అని ననున్ పిలువగా 

చితత్ము పర్భువా అని చెపిప్తిని. 

ఆదికాండము 31:12 => అపుప్డు ఆయన నీ కనున్లెతిత్ చూడుము; గొఱ ఱ్లను దాటుచునన్ 

పొటే ట్ళల్నిన్యు చారలైనను పొడలైనను మచచ్లైనను గలవి; ఏలయనగా లాబాను నీకు చేయుచునన్ది 

యావతుత్ను చూచితిని 

ఆదికాండము 31:13 => నీవెకక్డ సత్ంభముమీద నూనె పోసితివో, యెకక్డ నాకు మొర్కుక్బడి 

చేసితివో ఆ బేతేలు దేవుడను నేనే. ఇపుప్డు నీవు లేచి యీ దేశములోనుండి బయలుదేరి నీవు పుటిట్న 

దేశమునకు తిరిగి వెళుల్మని నాతో చెపెప్ననెను. 

ఆదికాండము 32:1 => యాకోబు తన తోర్వను వెళుల్చుండగా దేవదూతలు అతనిని ఎదురొక్నిరి. 

ఆదికాండము 32:24 => యాకోబు ఒకక్డు మిగిలిపోయెను; ఒక నరుడు తెలల్వారు వరకు అతనితో 

పెనుగులాడెను. 

ఆదికాండము 32:25 => తాను అతని గెలువకుండుట చూచి తొడగూటిమీద అతనిని కొటెట్ను. 

అపుప్డతడు ఆయనతో పెనుగులాడుటవలన యాకోబు తొడగూడు వసిలెను. 

ఆదికాండము 32:26 => ఆయన తెలల్వారుచునన్ది గనుక ననున్ పోనిమమ్నగా అతడు నీవు ననున్ 

ఆశీరవ్దించితేనే గాని నినున్ పోనియయ్ననెను. 

ఆదికాండము 32:27 => ఆయన నీ పేరేమని యడుగగా అతడు యాకోబు అని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 32:28 => అపుప్డు ఆయన నీవు దేవునితోను మనుషుయ్లతోను పోరాడి గెలిచితివి 

గనుక ఇకమీదట నీ పేరు ఇశార్యేలే గాని యాకోబు అనబడదని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 32:29 => అపుప్డు యాకోబు నీ పేరు దయచేసి తెలుపుమనెను. అందుకాయననీవు 

ఎందునిమితత్ము నా పేరు అడిగితివని చెపిప్ అకక్డ అతని నాశీరవ్దించెను. 

ఆదికాండము 32:30 => యాకోబు నేను ముఖాముఖిగా దేవుని చూచితిని అయినను నా పార్ణము 

దకిక్నదని ఆ సథ్లమునకు పెనూయేలు అను పేరు పెటెట్ను. 
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ఆదికాండము 35:1 => దేవుడు యాకోబుతో నీవు లేచి బేతేలునకు వెళి ల్ అకక్డ నివసించి, నీ 

సహోదరుడైన ఏశావు ఎదుటనుండి నీవు పారిపోయినపుప్డు నీకు కనబడిన దేవునికి అకక్డ 

బలిపీఠమును కటుట్మని చెపప్గా 

ఆదికాండము 46:2 => అపుప్డు రాతిర్ దరశ్నములయందు దేవుడు యాకోబూ యాకోబూ అని 

ఇశార్యేలును పిలిచెను. అందుకతడు చితత్ము పర్భువా అనెను. 

ఆదికాండము 46:3 => ఆయన నేనే దేవుడను, నీ తండిర్ దేవుడను, ఐగుపుత్నకు వెళుల్టకు 

భయపడకుము, అకక్డ నినున్ గొపప్ జనముగా చేసెదను. 

ఆదికాండము 48:3 => యోసేపును చూచి కనాను దేశమందలి లూజులో సరవ్శకిత్గల దేవుడు నాకు 

కనబడి ననున్ ఆశీరవ్దించి 

ఆదికాండము 48:4 => ఇదిగో నీకు సంతానాభివృదిధ్ పొందించి నినున్ విసత్రింపచేసి నీవు జనముల 

సమూహమగునటుల్ చేసి, నీ తరువాత నీ సంతానమునకు ఈ దేశమును నితయ్సావ్సథ్య్ముగా ఇచెచ్దనని 

సెలవిచెచ్ను 

యిరిమ్యా 31:3 => చాలకాలము కిర్ందట యెహోవా నాకు పర్తయ్క్షమై యిటల్నెను శాశవ్తమైన 

పేర్మతో నేను నినున్ పేర్మించుచునాన్ను గనుక విడువక నీయెడల కృప చూపుచునాన్ను. 

హోషేయ 12:4 => అతడు దూతతో పోరాడి జయమొందెను, అతడు కనీన్రు విడిచి అతని 

బతిమాలెను బేతేలులో ఆయన అతనికి పర్తయ్క్షమాయెను, అకక్డ ఆయన మనతో మాటలాడెను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:2 => అందుకు సెత్ఫను చెపిప్నదేమనగా సహోదరులారా, తండుర్లారా, 

వినుడి. మన పితరుడైన అబార్హాము హారానులో కాపురముండక మునుపు మెసొపొతమియలో 

ఉనన్పుప్డు మహిమగల దేవుడు అతనికి పర్తయ్క్షమై 

ఆదికాండము 17:22 => దేవుడు అబార్హాముతో మాటలాడుట చాలించిన తరువాత 

అతనియొదద్నుండి పరమునకు వెళె ల్ను. 

ఆదికాండము 25:20 => ఇసాస్కు పదద్నరాములో నివసించు సిరియావాడైన బెతూయేలు 

కుమారెత్యును సిరియావాడైన లాబాను సహోదరియునైన రిబాక్ను పెండిల్ చేసికొనన్పుప్డు నలుబది 

సంవతస్రములవాడు. 
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ఆదికాండము 28:2 => నీవు లేచి పదద్నరాములోనునన్ నీ తలిల్కి తండిర్యైన బెతూయేలు ఇంటికి వెళి ల్ 

అకక్డ నీ తలిల్ సహోదరుడగు లాబాను కుమారెత్లలో ఒకదానిని వివాహము చేసికొనుమని యతనికి 

ఆజాఞ్పించి 

ఆదికాండము 33:18 => అటుల్ యాకోబు పదద్నరాములో నుండి వచిచ్న తరువాత కనాను 

దేశములోనునన్ షెకెమను ఊరికి సురకిష్తముగా వచిచ్ ఆ ఊరిముందర తన గుడారములు వేసెను. 

ఆదికాండము 35:20 => యాకోబు ఆమె సమాధిమీద ఒక సత్ంభము కటిట్ంచెను. అది నేటి వరకు 

రాహేలు సమాధి సత్ంభము. 

ఆదికాండము 48:7 => పదద్నరాము నుండి నేను వచుచ్చునన్పుప్డు, ఎఫార్తాకు ఇంక కొంత 

దూరమున నుండగా మారగ్మున రాహేలు కనాను దేశములో నా యెదుట మృతి పొందెను. అకక్డ 

బేతెల్హేమను ఎఫార్తా మారగ్మున నేను ఆమెను పాతిపెటిట్తినని యోసేపుతో చెపెప్ను. 

వచనము 10 

అపుప్డు దేవుడు అతనితో నీ పేరు యాకోబు; ఇకమీదట నీ పేరు యాకోబు అనబడదు; నీ పేరు 

ఇశార్యేలు అని చెపిప్ అతనికి ఇశార్యేలు అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 17:5 => మరియు ఇకమీదట నీ పేరు అబార్ము అనబడదు; నినున్ అనేక జనములకు 

తండిర్నిగా నియమించితిని గనుక నీ పేరు అబార్హాము అనబడును. 

ఆదికాండము 17:15 => మరియు దేవుడు నీ భారయ్యైన శారయి పేరు శారయి అనవదుద్; 

ఏలయనగా ఆమె పేరు శారా 

ఆదికాండము 32:27 => ఆయన నీ పేరేమని యడుగగా అతడు యాకోబు అని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 32:28 => అపుప్డు ఆయన నీవు దేవునితోను మనుషుయ్లతోను పోరాడి గెలిచితివి 

గనుక ఇకమీదట నీ పేరు ఇశార్యేలే గాని యాకోబు అనబడదని చెపెప్ను. 

1 రాజులు 18:31 => యహోవా వాకుక్ పర్తయ్క్షమై నీ నామము ఇశార్యేలగునని వాగాద్నము 

నొందిన యాకోబు సంతతి గోతర్ముల లెకక్చొపుప్న పండెర్ండు రాళల్ను తీసికొని 
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2 రాజులు 17:34 => నేటి వరకు తమ పూరవ్మరాయ్దల పర్కారము వారు చేయుచునాన్రు; 

యెహోవాయందు భయభకుత్లు పూనక వారితో నిబంధనచేసి మీరు ఇతర దేవతలకు భయపడకయు, 

వాటికి నమసక్రింపకయు, పూజ చేయకయు, బలులు అరిప్ంపకయు, 

ఆదికాండము 49:24 => యాకోబు కొలుచు పరాకర్మశాలియైన వాని హసత్బలమువలన అతని విలుల్ 

బలమైనదగును. ఇశార్యేలునకు బండయు మేపెడివాడును ఆయనే. నీకు సహాయము చేయు నీ తండిర్ 

దేవునివలనను పైనుండి మింటి దీవెనలతోను  

1 దినవృతాత్ంతములు 16:13 => ఆయన చేసిన ఆశచ్రయ్కారయ్ములను జాఞ్పకము చేసికొనుడి ఆయన 

సూచక కిర్యలను ఆయన నోటి తీరుప్లను జాఞ్పకము చేసికొనుడి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:14 => యెహోవా ఇశార్యేలీయుల దేవా, హృదయపూరవ్కముగా నినున్ 

అనుసరించు నీ భకుత్లకు నిబంధనను నెరవేరుచ్చు కృపను చూపుచునుండు నీవంటి దేవుడు 

ఆకాశమందైనను భూమియందైనను లేడు. 

యెషయా 48:1 => యాకోబు వంశసుథ్లై ఇశార్యేలు అను పేరు కలిగినవారలారా, యూదా 

జలములలోనుండి బయలుదేరి వచిచ్నవారై యెహోవా నామముతోడని పర్మాణము చేయుచు 

ఇశార్యేలు దేవుని నామమును సమ్రించుచు నీతిసతయ్ములను అనుసరింపనివారలారా, ఈ మాట 

ఆలకించుడి.  

వచనము 11 

మరియు దేవుడు నేను సరవ్శకిత్గల దేవుడను; నీవు ఫలించి అభివృదిధ్ పొందుము. జనమును జనముల 

సమూహమును నీవలన కలుగును; రాజులును నీ గరభ్వాసమున పుటెట్దరు. 

ఆదికాండము 17:1 => అబార్ము తొంబదితొమిమ్ది యేండల్ వాడైనపుప్డు యెహోవా అతనికి 

పర్తయ్క్షమై నేను సరవ్శకిత్గల దేవుడను; నా సనిన్ధిలో నడుచుచు నిందారహితుడవై యుండుము. 

ఆదికాండము 18:14 => యెహోవాకు అసాధయ్మైనది ఏదైన నునన్దా? మీదటికి ఈ కాలమున 

నిరణ్యకాలమందు నీయొదద్కు తిరిగి వచెచ్దను. అపుప్డు శారాకు కుమారుడు కలుగుననెను. 
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ఆదికాండము 43:14 => ఆ మనుషుయ్డు మీ యితర సహోదరుని బెనాయ్మీనును మీ కపప్గించునటుల్ 

సరవ్శకుత్డైన దేవుడు ఆ మనుషుయ్ని యెదుట మిముమ్ను కరుణించును గాక. నేను పుతర్హీనుడనై 

యుండవలసినయెడల పుతర్హీనుడనగుదునని వారితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 48:3 => యోసేపును చూచి కనాను దేశమందలి లూజులో సరవ్శకిత్గల దేవుడు నాకు 

కనబడి ననున్ ఆశీరవ్దించి 

ఆదికాండము 48:4 => ఇదిగో నీకు సంతానాభివృదిధ్ పొందించి నినున్ విసత్రింపచేసి నీవు జనముల 

సమూహమగునటుల్ చేసి, నీ తరువాత నీ సంతానమునకు ఈ దేశమును నితయ్సావ్సథ్య్ముగా ఇచెచ్దనని 

సెలవిచెచ్ను 

నిరగ్మకాండము 6:3 => నేను సరవ్శకిత్గల దేవుడను పేరున అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులకు 

పర్తయ్క్షమైతిని కాని, యెహోవా అను నా నామమున నేను వారికి తెలియబడలేదు. 

2 కొరిందీయులకు 6:18 => మరియు నేను మిముమ్ను చేరుచ్కొందును, మీకు తండిర్నైయుందును, 

మీరు నాకు కుమారులును కుమారెత్లునై యుందురని సరవ్శకిత్గల పర్భువు చెపుప్చునాన్డు. 

ఆదికాండము 12:2 => నినున్ గొపప్ జనముగా చేసి నినున్ ఆశీరవ్దించి నీ నామమును గొపప్ 

చేయుదును, నీవు ఆశీరావ్దముగా నుందువు. 

ఆదికాండము 13:16 => మరియు నీ సంతానమును భూమిమీద నుండు రేణువులవలె విసత్రింప 

చేసెదను; ఎటల్నగా ఒకడు భూమిమీద నుండు రేణువులను లెకిక్ంప గలిగినయెడల నీ సంతానమును 

కూడ లెకిక్ంపవచుచ్ను. 

ఆదికాండము 15:5 => మరియు ఆయన వెలుపలికి అతని తీసికొనివచిచ్ నీవు ఆకాశమువైపు 

తేరిచూచి నక్షతర్ములను లెకిక్ంచుటకు నీచేతనైతే లెకిక్ంచుమని చెపిప్ నీ సంతానము ఆలాగవునని 

చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 17:5 => మరియు ఇకమీదట నీ పేరు అబార్ము అనబడదు; నినున్ అనేక జనములకు 

తండిర్నిగా నియమించితిని గనుక నీ పేరు అబార్హాము అనబడును. 

ఆదికాండము 17:6 => నీకు అతయ్ధికముగా సంతానవృదిధ్ కలుగజేసి నీలోనుండి జనములు 

వచుచ్నటుల్ నియమించుదును, రాజులును నీలోనుండి వచెచ్దరు. 
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ఆదికాండము 17:7 => నేను నీకును నీ తరువాత నీ సంతానమునకును దేవుడనై యుండునటుల్, 

నాకును నీకును, నీ తరువాతవారి తరములలో నీ సంతతికిని మధయ్ నా నిబంధనను నితయ్నిబంధనగా 

సిథ్రపరచెదను. 

ఆదికాండము 17:16 => నేనామెను ఆశీరవ్దించి ఆమెవలన నీకు కుమారుని కలుగజేసెదను; 

నేనామెను ఆశీరవ్దించెదను; ఆమె జనములకు తలిల్యై యుండును; జనముల రాజులు ఆమెవలన 

కలుగుదురని అబార్హాముతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 18:18 => అబార్హాము నిశచ్యముగా బలముగల గొపప్ జనమగును. అతని 

మూలముగా భూమిలోని సమసత్ జనములును ఆశీరవ్దింపబడును. 

ఆదికాండము 22:17 => నేను నినున్ ఆశీరవ్దించి ఆకాశ నక్షతర్ములవలెను సముదర్తీరమందలి 

యిసుకవలెను నీ సంతానమును నిశచ్యముగా విసత్రింపచేసెదను; నీ సంతతివారు తమ శతుర్వుల 

గవిని సావ్ధీనపరచుకొందురు. 

ఆదికాండము 28:3 => సరవ్శకిత్గల దేవుడు నినున్ ఆశీరవ్దించి నీవు అనేక జనములగునటుల్ నీకు 

సంతానాభివృదిధ్ కలుగజేసి నినున్ విసత్రింపజేసి నీవు పరవాసివైన దేశమును, అనగా దేవుడు 

అబార్హామునకిచిచ్న దేశమును నీవు సావ్సథ్య్ముగా చేసికొనునటుల్ 

ఆదికాండము 28:4 => ఆయన నీకు, అనగా నీకును నీతో కూడ నీ సంతానమునకును 

అబార్హామునకు అనుగర్హించిన ఆశీరావ్దమును దయచేయును గాక అని అతని దీవించి 

ఆదికాండము 28:14 => నీ సంతానము భూమిమీద లెకక్కు ఇసుక రేణువులవలెనగును; నీవు 

పడమటితటుట్ను తూరుప్తటుట్ను ఉతత్రపుతటుట్ను దకిష్ణపుతటుట్ను వాయ్పించెదవు, భూమియొకక్ 

వంశములనిన్యు నీ మూలముగాను నీ సంతానము మూలముగాను ఆశీరవ్దింపబడును. 

ఆదికాండము 32:12 => నీవు నేను నీకు తోడై నిశచ్యముగా మేలు చేయుచు, విసాత్రమగుటవలన 

లెకిక్ంపలేని సముదర్పు ఇసుకవలె నీ సంతానము విసత్రింపజేయుదునని సెలవిచిచ్తివే అనెను. 

ఆదికాండము 46:3 => ఆయన నేనే దేవుడను, నీ తండిర్ దేవుడను, ఐగుపుత్నకు వెళుల్టకు 

భయపడకుము, అకక్డ నినున్ గొపప్ జనముగా చేసెదను. 
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ఆదికాండము 48:4 => ఇదిగో నీకు సంతానాభివృదిధ్ పొందించి నినున్ విసత్రింపచేసి నీవు జనముల 

సమూహమగునటుల్ చేసి, నీ తరువాత నీ సంతానమునకు ఈ దేశమును నితయ్సావ్సథ్య్ముగా ఇచెచ్దనని 

సెలవిచెచ్ను 

నిరగ్మకాండము 1:7 => ఇశార్యేలీయులు బహు సంతానము గలవారై అభివృదిధ్పొంది విసత్రించి 

అతయ్ధికముగా పర్బలిరి; వారునన్ పర్దేశము వారితో నిండియుండెను. 

సంఖాయ్కాండము 1:1 => వారు ఐగుపుత్ దేశమునుండి బయలువెళి ల్న రెండవ సంవతస్రము రెండవ 

నెల మొదటి తేదిని, సీనాయి అరణయ్మందలి పర్తయ్క్షపు గుడారములో యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను 

సంఖాయ్కాండము 26:65 => ఏలయనగా వారు నిశచ్యముగా అరణయ్ములో చనిపోవుదురని 

యెహోవా వారినిగూరిచ్ సెలవిచెచ్ను. యెపునెన్ కుమారుడైన కాలేబును నూను కుమారుడైన 

యెహోషువయు తపప్ వారిలో ఒకక్డైనను మిగిలియుండలేదు. 

1 సమూయేలు 1:1 => ఎఫార్యిము మనయ్మందు రామతయిమోస్ఫీము పటట్ణపువాడు ఒకడుండెను; 

అతని పేరు ఎలాక్నా. అతడు ఎఫార్యీమీయుడైన సూపునకు పుటిట్న తోహు కుమారుడైన ఎలీహునకు 

జననమైన యెరోహాము కుమారుడు, అతనికి ఇదద్రు భారయ్లుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:23 => పారసీకదేశపు రాజైన కోరెషు ఆజాఞ్పించునదేమనగా 

ఆకాశమందలి దేవుడైన యెహోవా లోకమందునన్ సకలజనములను నా వశముచేసి, యూదా 

దేశమందునన్ యెరూషలేములో తనకు మందిరమును కటిట్ంచుమని నాకు ఆజఞ్ ఇచిచ్యునాన్డు; 

కావున మీలో ఎవరు ఆయన జనులైయునాన్రో వారు బయలుదేరవచుచ్ను; వారి దేవుడైన యెహోవా 

వారికి తోడుగా నుండునుగాక. 

ఆదికాండము 1:22 => దేవుడు మీరు ఫలించి అభివృదిధ్పొంది సముదర్ జలములలో నిండి 

యుండుడనియు, పకుష్లు భూమిమీద విసత్రించునుగాకనియు, వాటిని ఆశీరవ్దించెను. 

ఆదికాండము 17:4 => నీవు అనేక జనములకు తండిర్వగుదువు. 

ఆదికాండము 17:6 => నీకు అతయ్ధికముగా సంతానవృదిధ్ కలుగజేసి నీలోనుండి జనములు 

వచుచ్నటుల్ నియమించుదును, రాజులును నీలోనుండి వచెచ్దరు. 
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ఆదికాండము 36:31 => మరియు ఏ రాజైనను ఇశార్యేలీయుల మీద రాజయ్ పరిపాలన 

చేయకమునుపు, ఎదోము దేశములో రాజయ్ పరిపాలన చేసిన రాజులెవరనగా 

ఆదికాండము 46:26 => యాకోబు కోడండర్ను వినాయించి అతని గరభ్వాసమున పుటిట్ యాకోబుతో 

ఐగుపుత్నకు వచిచ్న వారందరు అరువది ఆరుగురు. 

ఆదికాండము 49:24 => యాకోబు కొలుచు పరాకర్మశాలియైన వాని హసత్బలమువలన అతని విలుల్ 

బలమైనదగును. ఇశార్యేలునకు బండయు మేపెడివాడును ఆయనే. నీకు సహాయము చేయు నీ తండిర్ 

దేవునివలనను పైనుండి మింటి దీవెనలతోను  

ఆదికాండము 49:25 => కిర్ంద దాగియునన్ అగాధజలముల దీవెనలతోను సత్నముల దీవెనలతోను 

గరభ్ముల దీవెనలతోను నినున్ దీవించు సరవ్శకుత్ని దీవెనవలనను అతని బాహుబలము 

దిటట్పరచబడును  

నిరగ్మకాండము 32:13 => నీ సేవకులైన అబార్హామును ఇసాస్కును ఇశార్యేలును జాఞ్పకము 

చేసికొనుము. నీవు వారితో ఆకాశనక్షతర్ములవలె మీ సంతానము అభివృదిధ్జేసి నేను చెపిప్న యీ 

సమసత్భూమిని మీ సంతానమునకిచెచ్దననియు, వారు నిరంతరము దానికి హకుక్దారులగుదురనియు 

వారితో నీతోడని పర్మాణముచేసి చెపిప్తివనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:16 => ఆయన అబార్హాముతో చేసిన నిబంధనను  

1 దినవృతాత్ంతములు 16:18 => వేయితరములవరకు ఆ మాట నిలుచునని ఆయన సెలవిచెచ్ను. 

కీరత్నలు 105:9 => ఇసాస్కుతో తాను చేసిన పర్మాణమును నితయ్ము ఆయన జాఞ్పకము చేసికొనును. 

యిరిమ్యా 32:22 => మీకిచెచ్దనని వారి పితరులకు పర్మాణముచేసి, పాలు తేనెలు పర్వహించు ఈ 

దేశమును వారికిచిచ్తివి. 

హెబీర్యులకు 7:5 => మరియు లేవి కుమాళల్లోనుండి యాజకతవ్ము పొందువారు, తమ 

సహోదరులు అబార్హాము గరభ్వాసమునుండి పుటిట్నను, ధరమ్శాసత్రము చొపుప్న వారియొదద్, అనగా 

పర్జలయొదద్ పదియవ వంతును పుచుచ్కొనుటకు ఆజఞ్ను పొందియునాన్రు గాని 

హెబీర్యులకు 7:10 => ఏలాగనగా మెలీక్సెదెకు అతని పితరుని కలిసికొనినపుప్డు లేవి తన పితరుని 

గరభ్ములో ఉండెను. 
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పర్కటన 1:8 => అలాఫ్యు ఓమెగయు నేనే. వరత్మాన భూత భవిషయ్తాక్లములలో ఉండువాడను 

నేనే అని సరావ్ధికారియు దేవుడునగు పర్భువు సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

వచనము 12 

నేను అబార్హామునకును ఇసాస్కునకును ఇచిచ్న దేశము నీకిచెచ్దను; నీ తరువాత నీ సంతానమునకు 

ఈ దేశము నిచెచ్దనని అతనితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 12:7 => యెహోవా అబార్మునకు పర్తయ్క్షమయి నీ సంతానమునకు ఈ 

దేశమిచెచ్దనని చెపప్గా అతడు తనకు పర్తయ్క్షమైన యెహోవాకు ఒక బలిపీఠమును కటెట్ను. 

ఆదికాండము 13:14 => లోతు అబార్మును విడిచిపోయిన తరువాత యెహోవా ఇదిగో నీ కనున్లెతిత్ 

నీవు ఉనన్చోట నుండి ఉతత్రపుతటుట్ దకిష్ణపుతటుట్ తూరుప్తటుట్ పడమరతటుట్ను చూడుము; 

ఆదికాండము 13:15 => ఎందుకనగా నీవు చూచుచునన్ యీ దేశమంతటిని నీకును నీ 

సంతానమునకును సదాకాలము ఇచెచ్దను. 

ఆదికాండము 13:16 => మరియు నీ సంతానమును భూమిమీద నుండు రేణువులవలె విసత్రింప 

చేసెదను; ఎటల్నగా ఒకడు భూమిమీద నుండు రేణువులను లెకిక్ంప గలిగినయెడల నీ సంతానమును 

కూడ లెకిక్ంపవచుచ్ను. 

ఆదికాండము 13:17 => నీవు లేచి యీ దేశము యొకక్ పొడుగున వెడలుప్న దానిలో 

సంచరించుము; అది నీకిచెచ్దనని అబార్ముతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 15:18 => ఆ దినమందే యెహోవా ఐగుపుత్ నది మొదలుకొని గొపప్ నదియైన 

యూఫర్టీసు నది వరకు ఈ దేశమును, అనగా 

ఆదికాండము 26:3 => ఈ దేశమందు పరవాసివై యుండుము. నేను నీకు తోడైయుండి నినున్ 

ఆశీరవ్దించెదను; 

ఆదికాండము 26:4 => ఏలయనగా నీకును నీ సంతానమునకును ఈ దేశములనిన్యు ఇచిచ్, నీ 

తండిర్యైన అబార్హాముతో నేను చేసిన పర్మాణము నెరవేరిచ్, ఆకాశ నక్షతర్ములవలె నీ సంతానమును 
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విసత్రింపచేసి ఈ దేశములనిన్యు నీ సంతానమునకు ఇచెచ్దను. నీ సంతానమువలన సమసత్ 

భూలోకములోని సమసత్ జనులు ఆశీరవ్దింపబడుదురు. 

ఆదికాండము 28:3 => సరవ్శకిత్గల దేవుడు నినున్ ఆశీరవ్దించి నీవు అనేక జనములగునటుల్ నీకు 

సంతానాభివృదిధ్ కలుగజేసి నినున్ విసత్రింపజేసి నీవు పరవాసివైన దేశమును, అనగా దేవుడు 

అబార్హామునకిచిచ్న దేశమును నీవు సావ్సథ్య్ముగా చేసికొనునటుల్ 

ఆదికాండము 28:4 => ఆయన నీకు, అనగా నీకును నీతో కూడ నీ సంతానమునకును 

అబార్హామునకు అనుగర్హించిన ఆశీరావ్దమును దయచేయును గాక అని అతని దీవించి 

ఆదికాండము 28:13 => మరియు యెహోవా దానికి పైగా నిలిచి నేను నీ తండిర్యైన అబార్హాము 

దేవుడను ఇసాస్కు దేవుడైన యెహోవాను; నీవు పండుకొనియునన్ యీ భూమిని నీకును నీ 

సంతానమునకును ఇచెచ్దను.  

ఆదికాండము 48:4 => ఇదిగో నీకు సంతానాభివృదిధ్ పొందించి నినున్ విసత్రింపచేసి నీవు జనముల 

సమూహమగునటుల్ చేసి, నీ తరువాత నీ సంతానమునకు ఈ దేశమును నితయ్సావ్సథ్య్ముగా ఇచెచ్దనని 

సెలవిచెచ్ను 

నిరగ్మకాండము 3:8 => కాబటిట్ ఐగుపీత్యుల చేతిలోనుండి వారిని విడిపించుటకును, ఆ 

దేశములోనుండి విశాలమైన మంచి దేశమునకు, అనగా కనానీయులకు హితీత్యులకు 

అమోరీయులకు పెరిజీజ్యులకు హివీవ్యులకు యెబూసీయులకు నివాససాథ్నమై, పాలు తేనెలు 

పర్వహించు దేశమునకు వారిని నడిపించుటకును దిగివచిచ్యునాన్ను. 

యెహోషువ 6:1 => ఆ కాలమున ఇశార్యేలీయుల భయముచేత ఎవడును వెలుపలికి పోకుండను 

లోపలికి రాకుండను యెరికో పటట్ణదావ్రము గటిట్గా మూసివేయబడెను. 

యెహోషువ 21:45 => యెహోవా ఇశార్యేలీయులకు సెలవిచిచ్న మాటలనిన్టిలో ఏదియు 

తపిప్యుండలేదు, అంతయు నెరవేరెను.  

నెహెమాయ్ 13:1 => ఆ దినమందు వారు మోషే గర్ంథము జనులకు చదివి వినిపించగా అందులో 

అమోమ్నీయులుగాని మోయాబీయులుగాని దేవుని యొకక్ సమాజమును ఎనన్టికి చేరకూడదు. 
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నెహెమాయ్ 13:2 => వారు అనన్పానములు తీసికొని ఇశార్యేలీయులకు ఎదురుపడక వారిని 

శపించుమని బిలామును పోర్తార్హపరచిరి. అయినను మన దేవుడు ఆ శాపమును ఆశీరావ్దముగా 

మారెచ్నని వార్యబడినటుట్ కనబడెను. 

నెహెమాయ్ 13:3 => కాగా జనులు ధరమ్శాసత్రమును వినినపుప్డు మిశర్ జనసమూహమును 

ఇశార్యేలీయులలోనుండి వెలివేసిరి. 

నెహెమాయ్ 13:4 => ఇంతకుముందు మన దేవుని మందిరపు గదిమీద నిరణ్యింపబడిన యాజకుడగు 

ఎలాయ్షీబు టోబీయాతో బంధుతవ్ము కలుగజేసికొని 

నెహెమాయ్ 13:5 => నైవేదయ్మును సాంబార్ణిని పాతర్లను గింజలలో పదియవ భాగమును కొర్తత్ 

దార్కాష్రసమును లేవీయులకును గాయకులకును దావ్రపాలకులకును ఏరప్డిన నూనెను యాజకులకు 

తేవలసిన పర్తిషిఠ్త వసుత్వులను పూరవ్ము ఉంచు సథ్లమునొదద్, అతనికి ఒకగొపప్ గదిని సిదధ్ముచేసి 

యుండెను. 

నెహెమాయ్ 13:6 => ఆ సమయములో నేను యెరూషలేములో ఉండలేదు. ఎందుకనగా బబులోను 

దేశపు రాజైన అరత్హషసత్ యేలుబడియందు ముపప్ది రెండవ సంవతస్రమున నేను రాజును దరిశ్ంచి 

కొనిన్దినములైన తరువాత రాజునొదద్ సెలవు పుచుచ్కొని 

నెహెమాయ్ 13:7 => యెరూషలేమునకు వచిచ్ ఎలాయ్షీబు దేవుని మందిరములో టోబీయాకు ఒక గది 

యేరప్రచి చేసిన కీడంతయు తెలిసికొని 

నెహెమాయ్ 13:8 => బహుగా దుఃఖపడి ఆ గదిలోనుండి టోబీయా యొకక్ సామగిర్యంతయు 

అవతల పారవేసి, గదులనిన్యు శుభర్ము చేయుడని ఆజాఞ్పింపగా వారాలాగు చేసిరి. 

నెహెమాయ్ 13:9 => పిమమ్ట మందిరపు పాతర్లను నైవేదయ్పదారథ్ములను సాంబార్ణిని నేనకక్డికి 

మరల తెపిప్ంచితిని. 

నెహెమాయ్ 13:10 => మరియు లేవీయులకు రావలసిన పాళుల్ వారికి అందకపోవుటచేత సేవచేయు 

లేవీయులును గాయకులును తమ పొలములకు పారిపోయిరని తెలిసికొని 

నెహెమాయ్ 13:11 => నేను అధిపతులతో పోరాడి దేవుని మందిరమును ఎందుకు లక్షయ్పెటట్లేదని 

అడిగి, వారిని సమకూరిచ్ తమ సథ్లములలో ఉంచితిని. 
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నెహెమాయ్ 13:12 => అటుతరువాత యూదులందరును ధానయ్ దార్కాష్రస తైలములలో పదియవ 

భాగమును ఖజానాలోనికి తెచిచ్రి. 

నెహెమాయ్ 13:13 => నమమ్కముగల మనుషుయ్లని పేరుపొందిన షెలెమాయ్ అను యాజకుని సాదోకు 

అను శాసిత్ని లేవీయులలో పెదాయాను ఖజానామీద నేను కాపరులగా నియమించితిని; వారిచేతికిర్ంద 

మతత్నాయ్ కుమారుడైన జకూక్రునకు పుటిట్న హానాను నియమింపబడెను; మరియు తమ సహోదరులకు 

ఆహారము పంచిపెటుట్ పని వారికి నియమింపబడెను. 

నెహెమాయ్ 13:14 => నా దేవా, ఈ విషయములో ననున్ జాఞ్పకముంచుకొని, నా దేవుని 

మందిరమునకు దాని ఆచారముల జరుగుబాటునకును నేను చేసిన ఉపకారములను 

మరువకుండుము. 

నెహెమాయ్ 13:15 => ఆ దినములలో యూదులలో కొందరు విశార్ంతిదినమున దార్క్షతొటల్ను 

తొర్కుక్టయు, గింజలు తొటల్లో పోయుటయు, గాడిదలమీద బరువులు మోపుటయు, దార్కాష్రసమును 

దార్క్షపండల్ను అంజూరపు పండల్ను నానావిధములైన బరువులను విశార్ంతిదినమున 

యెరూషలేములోనికి తీసికొనివచుచ్టయు చూచి, యీ ఆహారవసుత్వులను ఆ దినమున అమిమ్నవారిని 

గదిద్ంచితిని. 

నెహెమాయ్ 13:16 => తూరుదేశసుథ్లును కాపురముండి, యెరూషలేములోను విశార్ంతిదినములో 

యూదులకును చేపలు మొదలైన నానావిధ వసుత్వులను తెచిచ్ అముమ్చుండిరి. 

నెహెమాయ్ 13:17 => అంతట యూదుల పర్ధానులను నేనెదురాడి విశార్ంతిదినమును నిరల్క్షయ్పెటిట్ 

మీరెందుకు ఈ దుషాక్రయ్మును చేయుదురు? 

నెహెమాయ్ 13:18 => మీ పితరులును ఇటుల్ చేసి దేవునియొదద్నుండి మనమీదికిని యీ 

పటట్ణసుథ్లమీదికిని కీడు రపిప్ంపలేదా? అయితే మీరు విశార్ంతిదినమును నిరల్క్షయ్పెటిట్ 

ఇశార్యేలీయులమీదికి కోపము మరి అధికముగా రపిప్ంచుచునాన్రని చెపిప్తిని. 

నెహెమాయ్ 13:19 => మరియు విశార్ంతిదినమునకు ముందు చీకటిపడినపుప్డు యెరూషలేము 

గుమమ్ములను మూసివేయవలెననియు, విశార్ంతిదినము గడచువరకు వాటిని తియయ్కూడదనియు 
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నేనాజాఞ్పించితిని మరియు విశార్ంతిదినమున ఏ బరువైనను లోపలికి రాకుండ గుమమ్ములయొదద్ నా 

పనివారిలో కొందరిని కావలి యుంచితిని. 

నెహెమాయ్ 13:20 => వరత్కులును నానావిధములైన వసుత్వులను అముమ్వారును ఒకటి రెండు 

మారులు యెరూషలేము అవతల బసచేసికొనగా 

నెహెమాయ్ 13:21 => నేను వారిని గదిద్ంచి వారితో ఇటల్ంటిని మీరు గోడచాటున ఎందుకు 

బసచేసికొంటిరి? మీరు ఇంకొకసారి ఈలాగు చేసినయెడల మిముమ్ను పటుట్కొందునని చెపిప్తిని; 

అపప్టినుండి విశార్ంతిదినమున వారు మరి రాలేదు. 

నెహెమాయ్ 13:22 => అపుప్డు తముమ్ను తాము పవితర్పరచుకొనవలెననియు, విశార్ంతిదినమును 

ఆచరించుటకు వచిచ్ గుమమ్ములను కాచుకొనవలెననియు లేవీయులకు నేను ఆజాఞ్పించితిని. నా దేవా, 

యిందునుగూరిచ్యు ననున్ జాఞ్పకముంచుకొని నీ కృపాతిశయము చొపుప్న ననున్ రకిష్ంచుము. 

నెహెమాయ్ 13:23 => ఆ దినములలో అషోడ్దు అమోమ్ను మోయాబు సంబంధులైన సతరీలను 

వివాహము చేసికొనిన కొందరు యూదులు నాకు కనబడిరి. 

నెహెమాయ్ 13:24 => వారి కుమారులలో సగము మంది అషోడ్దు భాష మాటలాడువారు. వారు ఆ 

యా భాషలు మాటలాడువారు గాని యూదుల భాష వారిలో ఎవరికిని రాదు. 

నెహెమాయ్ 13:25 => అంతట నేను వారితో వాదించి వారిని శపించి కొందరిని కొటిట్ వారి 

తలవెండుర్కలను పెరికివేసి మీరు వారి కుమారులకు మీ కుమారెత్లను ఇయయ్కయు, మీ 

కుమారులకైనను మీకైనను వారి కుమారెత్లను పుచుచ్కొనకయు ఉండవలెనని వారిచేత దేవుని పేరట 

పర్మాణము చేయించి 

నెహెమాయ్ 13:26 => ఇటిట్ కారయ్ములు జరిగించి ఇశార్యేలీయుల రాజైన సొలొమోను పాపము 

చేయలేదా? అనేక జనములలో అతనివంటి రాజు లేకపోయినను, అతడు తన దేవునిచేత 

పేర్మింపబడినవాడై ఇశార్యేలీయులందరిమీద రాజుగా నియమింపబడినను, అనయ్సతరీలు అతనిచేత 

సహా పాపము చేయించలేదా? 
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నెహెమాయ్ 13:27 => కాగా ఇంతగొపప్ కీడు చేయునటుల్ను, మన దేవునికి విరోధముగా పాపము 

చేయునటుల్ను అనయ్సతరీలను వివాహము చేసికొనిన మీవంటివారి మాటలను మేము ఆలకింపవచుచ్నా? 

అని అడిగితిని. 

నెహెమాయ్ 13:28 => పర్ధానయాజకుడును ఎలాయ్షీబు కుమారుడునైన యోయాదా కుమారులలో 

ఒకడు హోరోనీయుడైన సనబ్లల్టునకు అలుల్డాయెను. దానినిబటిట్ నేను అతని నాయొదద్నుండి 

తరిమితిని. 

నెహెమాయ్ 13:29 => నా దేవా, వారు యాజకధరమ్మును, యాజకధరమ్పు నిబంధనను, లేవీయుల 

నిబంధనను అపవితర్పరచిరి గనుక వారిని జాఞ్పకముంచకొనుము. 

నెహెమాయ్ 13:30 => ఈలాగున వారు ఏ పరదేశులలోను కలియకుండ వారిని పవితర్పరచి, పర్తి 

యాజకుడును పర్తి లేవీయుడును విధి పర్కారముగా సేవచేయునటుల్ నియమించితిని. 

నెహెమాయ్ 13:31 => మరియు కావలసి వచిచ్నపుప్డెలల్ కటెట్ల అరప్ణను పర్థమ ఫలములను తీసికొని 

వచుచ్నటుల్గా నేను నియమించితిని. నా దేవా, మేలుకై ననున్ జాఞ్పకముంచుకొనుము. 

ఆదికాండము 13:15 => ఎందుకనగా నీవు చూచుచునన్ యీ దేశమంతటిని నీకును నీ 

సంతానమునకును సదాకాలము ఇచెచ్దను. 

ఆదికాండము 28:14 => నీ సంతానము భూమిమీద లెకక్కు ఇసుక రేణువులవలెనగును; నీవు 

పడమటితటుట్ను తూరుప్తటుట్ను ఉతత్రపుతటుట్ను దకిష్ణపుతటుట్ను వాయ్పించెదవు, భూమియొకక్ 

వంశములనిన్యు నీ మూలముగాను నీ సంతానము మూలముగాను ఆశీరవ్దింపబడును. 

ఆదికాండము 48:3 => యోసేపును చూచి కనాను దేశమందలి లూజులో సరవ్శకిత్గల దేవుడు నాకు 

కనబడి ననున్ ఆశీరవ్దించి 

ఆదికాండము 50:24 => యోసేపు తన సహోదరులను చూచి నేను చనిపోవుచునాన్ను; దేవుడు 

నిశచ్యముగా మిముమ్ను చూడవచిచ్, యీ దేశములోనుండి తాను అబార్హాము ఇసాస్కు 

యాకోబులతో పర్మాణము చేసి యిచిచ్న దేశమునకు మిముమ్ను తీసికొనిపోవునని చెపెప్ను 
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నిరగ్మకాండము 6:8 => నేను అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులకు ఇచెచ్దనని చెయియ్ యెతిత్ 

పర్మాణము చేసిన దేశములోనికి మిముమ్ను రపిప్ంచి దాని మీకు సావ్సథ్య్ముగా ఇచెచ్దను; నేను 

యెహోవానని చెపుప్మనగా  

నిరగ్మకాండము 32:13 => నీ సేవకులైన అబార్హామును ఇసాస్కును ఇశార్యేలును జాఞ్పకము 

చేసికొనుము. నీవు వారితో ఆకాశనక్షతర్ములవలె మీ సంతానము అభివృదిధ్జేసి నేను చెపిప్న యీ 

సమసత్భూమిని మీ సంతానమునకిచెచ్దననియు, వారు నిరంతరము దానికి హకుక్దారులగుదురనియు 

వారితో నీతోడని పర్మాణముచేసి చెపిప్తివనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:18 => వేయితరములవరకు ఆ మాట నిలుచునని ఆయన సెలవిచెచ్ను. 

యిరిమ్యా 32:22 => మీకిచెచ్దనని వారి పితరులకు పర్మాణముచేసి, పాలు తేనెలు పర్వహించు ఈ 

దేశమును వారికిచిచ్తివి. 

వచనము 13 

దేవుడు అతనితో మాటలాడిన సథ్లమునుండి పరమునకు వెళె ల్ను. 

ఆదికాండము 11:5 => యెహోవా నరుల కుమారులు కటిట్న పటట్ణమును గోపురమును చూడ 

దిగివచెచ్ను. 

ఆదికాండము 17:22 => దేవుడు అబార్హాముతో మాటలాడుట చాలించిన తరువాత 

అతనియొదద్నుండి పరమునకు వెళె ల్ను. 

ఆదికాండము 18:33 => యెహోవా అబార్హాముతో మాటలాడుట చాలించి వెళి ల్పోయెను. 

అబార్హాము తన యింటికి తిరిగి వెళె ల్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 6:21 => అతడాలాగు చేయగా యెహోవా దూత తనచేత నునన్ కఱ ఱ్ను చాపి దాని 

కొనతో ఆ మాంసమును ఆ పొంగని భక్షయ్ములను ముటిట్నపుప్డు అగిన్ ఆ రాతిలోనుండి వెడలి ఆ 

మాంస మును పొంగని భక్షయ్ములను కాలిచ్వేసెను, అంతట యెహోవా దూత అతనికి 

అదృశయ్మాయెను. 
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నాయ్యాధిపతులు 13:20 => ఎటల్నగా, జావ్లలు బలిపీఠము మీదనుండి ఆకాశమునకు 

లేచుచుండగా యెహోవా దూత బలిపీఠముమీదనునన్ ఆ జావ్లలలో పరమునకు ఆరోహణమాయెను. 

మానోహయు అతని భారయ్యు దానిని చూచి నేలకు సాగిలపడిరి. 

లూకా 24:31 => వారి కనున్లు తెరవబడి ఆయనను గురుత్పటిట్రి; అంతట ఆయన వారికి 

అదృశుయ్డాయెను. 

యెహెజేక్లు 11:24 => తరువాత ఆతమ్ ననున్ ఎతిత్, నేను దైవాతమ్వశుడను కాగా, దరశ్నములో 

నైనటుట్ కలీద్యులదేశమునందు చెరలో ఉనన్వారియొదద్కు ననున్ దింపెను. అంతలో నాకు కనబడిన 

దరశ్నము కనబడకుండ పైకెకెక్ను. 

వచనము 14 

ఆయన తనతో మాటలాడిన చోట యాకోబు ఒక సత్ంభము, అనగా రాతిసత్ంభము కటిట్ంచి దానిమీద 

పానారప్ణము చేసి నూనెయు దానిమీద పోసెను. 

ఆదికాండము 35:20 => యాకోబు ఆమె సమాధిమీద ఒక సత్ంభము కటిట్ంచెను. అది నేటి వరకు 

రాహేలు సమాధి సత్ంభము. 

ఆదికాండము 28:18 => పరలోకపు గవిని ఇదే అనుకొనెను. తెలల్వారినపుప్డు యాకోబు లేచి తాను 

తలగడగా చేసికొనిన రాయి తీసి దానిని సత్ంభముగా నిలిపి దాని కొనమీద నూనె పోసెను. 

ఆదికాండము 28:19 => మరియు అతడు ఆ సథ్లమునకు బేతేలను పేరు పెటెట్ను. అయితే మొదట ఆ 

ఊరి పేరు లూజు.  

నిరగ్మకాండము 17:15 => తరువాత మోషే ఒక బలిపీఠమును కటిట్ దానికి యెహోవా నిసీస్ అని 

పేరు పెటిట్ 

1 సమూయేలు 7:12 => అపుప్డు సమూయేలు ఒక రాయి తీసి మిసాప్కును షేనుకును మధయ్ దానిని 

నిలిపి యింతవరకు యెహోవా మనకు సహాయము చేసెనని చెపిప్ దానికి ఎబెనెజరు1 అను పేరు 

పెటెట్ను. 
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నిరగ్మకాండము 29:40 => దంచి తీసిన ముపాప్వు నూనెతో కలిపిన పదియవవంతు పిండిని 

పానీయారప్ణముగా ముపాప్వు దార్కాష్రసమును మొదటి గొఱ ఱ్పిలల్తో అరిప్ంపవలెను . 

సాయంకాలమందు రెండవ గొఱ ఱ్పిలల్ను అరిప్ంపవలెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:35 => సమాధాన బలి పశువుల కొర్వువ్ను దహనబలి పశువులును 

దహనబలులకు ఏరప్డిన పానారప్ణలును సమృదిధ్గా ఉండెను. ఈలాగున యెహోవా మందిర సేవ 

కర్మముగా జరిగెను. 

కీరత్నలు 16:4 => యెహోవాను విడచి వేరొకని అనుసరించువారికి శర్మలు విసత్రించును. 

వారరిప్ంచు రకత్ పానీయారప్ణములు నేనరిప్ంపను వారి పేళుల్ నా పెదవులనెతత్ను. 

వచనము 15 

తనతో దేవుడు మాటలాడిన చోటికి యాకోబు బేతేలను పేరు పెటెట్ను. వారు బేతేలునుండి పర్యాణమై 

పోయిరి. 

ఆదికాండము 28:19 => మరియు అతడు ఆ సథ్లమునకు బేతేలను పేరు పెటెట్ను. అయితే మొదట ఆ 

ఊరి పేరు లూజు.  

ఆదికాండము 12:8 => అకక్డ నుండి అతడు బయలుదేరి బేతేలుకు తూరుప్ననునన్ కొండకు చేరి 

పడమటనునన్ బేతేలునకును తూరుప్ననునన్ హాయికిని మధయ్ను గుడారము వేసి అకక్డ యెహోవాకు 

బలిపీఠమును కటిట్ యెహోవా నామమున పార్రధ్న చేసెను 

ఆదికాండము 28:13 => మరియు యెహోవా దానికి పైగా నిలిచి నేను నీ తండిర్యైన అబార్హాము 

దేవుడను ఇసాస్కు దేవుడైన యెహోవాను; నీవు పండుకొనియునన్ యీ భూమిని నీకును నీ 

సంతానమునకును ఇచెచ్దను.  

ఆదికాండము 28:22 => మరియు సత్ంభముగా నేను నిలిపిన యీ రాయి దేవుని మందిరమగును; 

మరియు నీవు నాకిచుచ్ యావతుత్లో పదియవవంతు నిశచ్యముగా నీకు చెలిల్ంచెదనని మొర్కుక్ 

కొనెను. 

వచనము 16 

Page  of 2443 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

ఎఫార్తాకు వెళుల్ మారగ్ములో మరికొంత దూరము ఉనన్పుప్డు రాహేలు పర్సవించుచు పర్సవవేదనతో 

పర్యాసపడెను. 

2 రాజులు 5:19 => నయమాను చెపప్గా ఎలీషా నెమమ్దిగలిగి పొమమ్ని అతనికి సెలవిచెచ్ను. అతడు 

ఎలీషా యొదద్నుండి వెళి ల్ కొంత దూరము సాగిపోయెను. 

ఆదికాండము 48:7 => పదద్నరాము నుండి నేను వచుచ్చునన్పుప్డు, ఎఫార్తాకు ఇంక కొంత 

దూరమున నుండగా మారగ్మున రాహేలు కనాను దేశములో నా యెదుట మృతి పొందెను. అకక్డ 

బేతెల్హేమను ఎఫార్తా మారగ్మున నేను ఆమెను పాతిపెటిట్తినని యోసేపుతో చెపెప్ను. 

రూతు 1:2 => ఆ మనుషుయ్ని పేరు ఎలీమెలెకు, అతని భారయ్ పేరు నయోమి; అతని యిదద్రు 

కుమారుల పేళుల్ మహోల్ను కిలోయ్ను; వారు యూదా బేతెల్హేము వారైన ఎఫార్తీయులు; వారు 

మోయాబు దేశమునకు వెళి ల్ అకక్డ కాపురముండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:19 => అజూబా చనిపోయిన తరువాత కాలేబు ఎఫార్తాను వివాహము 

చేసికొనగా అది అతనికి హూరును కనెను. 

కీరత్నలు 132:6 => అది ఎఫార్తాలోనునన్దని మేము వింటిమి యాయరు పొలములలో అది 

దొరికెను. 

మీకా 5:2 => బేతెల్హేము ఎఫార్తా, యూదావారి కుటుంబములలో నీవు సవ్లప్గార్మమైనను 

నాకొరకు ఇశార్యేలీయులను ఏలబోవువాడు నీలోనుండి వచుచ్ను; పురాతనకాలము మొదలుకొని 

శాశవ్తకాలము ఆయన పర్తయ్క్షమగుచుండెను. 

మతత్యి 2:1 => రాజైన హేరోదు దినములయందు యూదయ దేశపు బేతెల్హేములో యేసు పుటిట్న 

పిమమ్ట ఇదిగో తూరుప్ దేశపు జాఞ్నులు యెరూషలేమునకు వచిచ్ 

మతత్యి 2:16 => ఆ జాఞ్నులు తనున్ అపహసించిరని హేరోదు గర్హించి బహు ఆగర్హము 

తెచుచ్కొని, తాను జాఞ్నులవలన వివరముగా తెలిసికొనిన కాలమునుబటిట్, బేతెల్హేములోను దాని సకల 

పార్ంతములలోను, రెండు సంవతస్రములు మొదలుకొని తకుక్వ వయసుస్ గల మగపిలల్లనందరిని 

వధించెను. 
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మతత్యి 2:18 => రాహేలు తన పిలల్ల విషయమై యేడుచ్చు వారు లేనందున ఓదారుప్ పొందనొలల్క 

యుండెను అని పర్వకత్యైన యిరీమ్యా దావ్రా చెపప్బడిన వాకయ్ము నెరవేరెను. 

ఆదికాండము 3:16 => ఆయన సతరీతో నీ పర్యాసమును నీ గరభ్వేదనను నేను మికిక్లి 

హెచిచ్ంచెదను; వేదనతో పిలల్లను కందువు; నీ భరత్యెడల నీకు వాంఛ కలుగును; అతడు నినున్ 

ఏలునని చెపెప్ను.  

1 తిమోతి 2:15 => అయినను వారు సవ్సథ్బుదిధ్కలిగి, విశావ్సపేర్మ పరిశుదధ్తలయందు నిలుకడగా 

ఉండినయెడల శిశుపర్సూతి దావ్రా ఆమె రకిష్ంపబడును. 

ఆదికాండము 12:8 => అకక్డ నుండి అతడు బయలుదేరి బేతేలుకు తూరుప్ననునన్ కొండకు చేరి 

పడమటనునన్ బేతేలునకును తూరుప్ననునన్ హాయికిని మధయ్ను గుడారము వేసి అకక్డ యెహోవాకు 

బలిపీఠమును కటిట్ యెహోవా నామమున పార్రధ్న చేసెను 

ఆదికాండము 30:1 => రాహేలు తాను యాకోబునకు పిలల్లు కనక పోవుట చూచి తన అకక్యందు 

అసూయపడి యాకోబుతో నాకు గరభ్ఫలము నిముమ్; లేనియెడల నేను చచెచ్దననెను. 

ఆదికాండము 35:24 => రాహేలు కుమారులు యోసేపు, బెనాయ్మీను. 

ఆదికాండము 42:4 => అయినను ఇతనికి హాని సంభవించునేమో అని యాకోబు యోసేపు 

తముమ్డగు బెనాయ్మీనును అతని అనన్లతో పంపినవాడు కాడు. 

ఆదికాండము 42:13 => అందుకు వారు నీ దాసులమైన మేము పండెర్ండుమంది సహోదరులము, 

కనాను దేశములో నునన్ ఒకక్ మనుషుయ్ని కుమారులము; ఇదిగో కనిషు ఠ్డు నేడు మా తండిర్యొదద్ 

ఉనాన్డు; ఒకడు లెడు అని ఉతత్రమిచిచ్రి 

ఆదికాండము 42:38 => అయితే అతడు నా కుమారుని మీతో వెళల్నియయ్ను; ఇతని అనన్ 

చనిపోయెను, ఇతడు మాతర్మే మిగిలియునాన్డు. మీరు పోవు మారగ్మున ఇతనికి హాని 

సంభవించినయెడల నెరసిన వెండుర్కలు గల ననున్ మృతుల లోకములోనికి దుఃఖముతో దిగిపోవునటుల్ 

చేయుదురని చెపెప్ను 

ఆదికాండము 44:27 => అందుకు తమ దాసుడైన నా తండిర్ నాభారయ్ నాకిదద్రిని కనెనని 

మీరెరుగుదురు. 
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ఆదికాండము 46:19 => యాకోబు భారయ్యైన రాహేలు కుమారులైన యోసేపు బెనాయ్మీను. 

సంఖాయ్కాండము 1:36 => బెనాయ్మీను పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ 

పితరుల కుటుంబములలో ఇరువది యేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి 

సంఖయ్ను తెలియచెపప్గా 

రూతు 4:11 => అందుకు పురదావ్రముననుండిన పర్జలందరును పెదద్లును మేము సాకుష్లము, 

యెహోవా నీ యింటికి వచిచ్న ఆ సతరీని ఇశార్యేలీయుల వంశమును వరిధ్లల్జేసిన రాహేలును పోలిన 

దానిగాను లేయాను పోలిన దానిగాను చేయును గాక; 

1 రాజులు 11:26 => మరియు సొలొమోను సేవకుడైన యరొబాము సహా రాజుమీదికి లేచెను. 

ఇతడు జెరేదా సంబంధమైన ఎఫార్యీమీయుడైన నెబాతు కుమారుడు, ఇతని తలిల్పేరు జెరూహా, ఆమె 

విధవరాలు. 

కీరత్నలు 106:33 => ఎటల్నగా వారు అతని ఆతమ్మీద తిరుగుబాటు చేయగా అతడు తన పెదవులతో 

కానిమాట పలికెను. 

యెహెజేక్లు 48:23 => తూరుప్నుండి పడమటివరకు కొలువగా మిగిలిన గోతర్ములకు భాగములు 

ఏరాప్టగును. బెనాయ్మీనీయులకు ఒక భాగము, 

మతత్యి 1:2 => అబార్హాము ఇసాస్కును కనెను, ఇసాస్కు యాకోబును కనెను, యాకోబు యూదాను 

అతని అనన్దముమ్లను కనెను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:8 => మరియు ఆయన సునన్తి విషయమైన నిబంధన అతని 

కనుగర్హించెను. అతడు ఇసాస్కును కని ఆ నిబంధన చొపుప్న ఎనిమిదవ దినమందు అతనికి 

సునన్తిచేసెను; ఇసాస్కు యాకోబును యాకోబు పనిన్దద్రు గోతర్కరత్లను కని వారికి సునన్తి చేసిరి. 

వచనము 17 

ఆమె పర్సవమువలన పర్యాసపడుచునన్పుప్డు మంతర్సాని ఆమెతో భయపడకుము; ఇదియు నీకు 

కుమారుడగునని చెపెప్ను. 
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ఆదికాండము 30:24 => మరియు ఆమె--యెహోవా మరియొక కుమారుని నాకు దయచేయును గాక 

అనుకొని అతనికి యోసేపు అను పేరు పెటెట్ను. 

1 సమూయేలు 4:19 => ఏలీ కోడలగు ఫీనెహాసు భారయ్కు అపప్టికి గరభ్ము కలిగి 

కనుపొర్దుద్లైయుండగా దేవుని యొకక్ మందసము పటట్బడెననియు, తన మామయు తన పెనిమిటియు 

చనిపోయిరనియు ఆమె విని నొపుప్లు తగిలి మోకాళల్మీదికి కుర్ంగి పర్సవమాయెను. 

1 సమూయేలు 4:20 => ఆమె మృతినొందుచుండగా దగగ్ర నిలిచియునన్ సతరీలు ఆమెతో 

భయపడవదుద్, కుమారుని కంటివనిరి గాని ఆమె పర్తుయ్తత్రమియయ్కయు లక్షయ్పెటట్కయు నుండినదై 

1 సమూయేలు 4:21 => దేవుని మందసము పటట్బడినదను సంగతిని, తన మామయు పెనిమిటియు 

చనిపోయిన సంగతిని తెలిసికొని పర్భావము ఇశార్యేలీయులలోనుండి పోయెనని చెపిప్ తన బిడ డ్కు 

ఈకాబోదు1 అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 28:13 => మరియు యెహోవా దానికి పైగా నిలిచి నేను నీ తండిర్యైన అబార్హాము 

దేవుడను ఇసాస్కు దేవుడైన యెహోవాను; నీవు పండుకొనియునన్ యీ భూమిని నీకును నీ 

సంతానమునకును ఇచెచ్దను.  

ఆదికాండము 43:29 => అపుప్డతడు కనున్లెతిత్ తన తలిల్ కుమారుడును తన తముమ్డైన 

బెనాయ్మీనును చూచి మీరు నాతో చెపిప్న మీ తముమ్డు ఇతడేనా? అని అడిగి నా కుమారుడా, దేవుడు 

నినున్ కరుణించును గాక 

సంఖాయ్కాండము 1:5 => మీతో కూడ ఉండవలసినవారి పేళుల్ ఏవేవనగా రూబేను గోతర్ములో 

షెదేయూరు కుమారుడైన ఏలీసూరు; 

1 సమూయేలు 4:20 => ఆమె మృతినొందుచుండగా దగగ్ర నిలిచియునన్ సతరీలు ఆమెతో 

భయపడవదుద్, కుమారుని కంటివనిరి గాని ఆమె పర్తుయ్తత్రమియయ్కయు లక్షయ్పెటట్కయు నుండినదై 

దానియేలు 5:10 => రాజునకును అతని యధిపతులకును జరిగిన సంగతి రాణి తెలిసికొని విందు 

గృహమునకు వచిచ్ ఇటల్నెను రాజు చిరకాలము జీవించునుగాక, నీ తలంపులు నినున్ 

కలవరపరచనియయ్కుము, నీ మనసుస్ నిబబ్రముగా ఉండనిముమ్. 
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వచనము 18 

ఆమె మృతిబొందెను; పార్ణము పోవుచుండగా ఆమె అతని పేరు బెనోని అనెను; అతని తండిర్ అతనికి 

బెనాయ్మీను అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 30:1 => రాహేలు తాను యాకోబునకు పిలల్లు కనక పోవుట చూచి తన అకక్యందు 

అసూయపడి యాకోబుతో నాకు గరభ్ఫలము నిముమ్; లేనియెడల నేను చచెచ్దననెను. 

1 సమూయేలు 4:20 => ఆమె మృతినొందుచుండగా దగగ్ర నిలిచియునన్ సతరీలు ఆమెతో 

భయపడవదుద్, కుమారుని కంటివనిరి గాని ఆమె పర్తుయ్తత్రమియయ్కయు లక్షయ్పెటట్కయు నుండినదై 

1 సమూయేలు 4:21 => దేవుని మందసము పటట్బడినదను సంగతిని, తన మామయు పెనిమిటియు 

చనిపోయిన సంగతిని తెలిసికొని పర్భావము ఇశార్యేలీయులలోనుండి పోయెనని చెపిప్ తన బిడ డ్కు 

ఈకాబోదు1 అను పేరు పెటెట్ను. 

కీరత్నలు 16:10 => ఎందుకనగా నీవు నా ఆతమ్ను పాతాళములో విడచిపెటట్వు నీ పరిశుదుధ్ని 

కుళుల్పటట్నియయ్వు 

నిరగ్మకాండము 12:7 => ఈ నెల పదునాలుగవ దినమువరకు మీరు దాని నుంచుకొనవలెను; 

తరువాత ఇశార్యేలీయుల సమాజపు వారందరు తమ తమ కూటములలో సాయంకాలమందు దాని 

చంపి దాని రకత్ము కొంచెము తీసి , తాము దాని తిని యిండల్ దావ్రబంధపు రెండు 

నిలువుకముమ్లమీదను పై కమిమ్మీదను చలిల్ 

విలాపవాకయ్ములు 2:12 => గాయమొందినవారై పటట్ణపువీధులలో మూరిఛ్లుల్చు తలుల్ల 

రొముమ్నానుకొని అనన్ము దార్కాష్రసము ఏదియని తమ తలుల్లనడుగుచు పార్ణము విడిచెదరు. 

లూకా 12:20 => అయితే దేవుడు వెఱిఱ్వాడా, యీ రాతిర్ నీ పార్ణము నడుగుచునాన్రు; నీవు 

సిదధ్పరచినవి ఎవనివగునని ఆతనితో చెపెప్ను. 

లూకా 23:46 => అపుప్డు యేసు గొపప్ శబద్ముతో కేకవేసి--తండీర్, నీచేతికి నా ఆతమ్ను 

అపప్గించుకొనుచునాన్ననెను. ఆయన యీలాగు చెపిప్ పార్ణము విడిచెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:59 => పర్భువునుగూరిచ్ మొరపెటుట్చు యేసు పర్భువా, నా ఆతమ్ను 

చేరుచ్కొనుమని సెత్ఫను పలుకుచుండగా వారు అతనిని రాళల్తో కొటిట్రి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 4:9 => యబేబ్జు1 తన సహోదరులకంటె ఘనము పొందినవాడైయుండెను 

వేదనపడి యితని కంటినని అతని తలిల్ అతనికి యబేబ్జు అని పేరుపెటెట్ను. 

ఆదికాండము 42:4 => అయినను ఇతనికి హాని సంభవించునేమో అని యాకోబు యోసేపు 

తముమ్డగు బెనాయ్మీనును అతని అనన్లతో పంపినవాడు కాడు. 

ఆదికాండము 42:38 => అయితే అతడు నా కుమారుని మీతో వెళల్నియయ్ను; ఇతని అనన్ 

చనిపోయెను, ఇతడు మాతర్మే మిగిలియునాన్డు. మీరు పోవు మారగ్మున ఇతనికి హాని 

సంభవించినయెడల నెరసిన వెండుర్కలు గల ననున్ మృతుల లోకములోనికి దుఃఖముతో దిగిపోవునటుల్ 

చేయుదురని చెపెప్ను 

ఆదికాండము 43:14 => ఆ మనుషుయ్డు మీ యితర సహోదరుని బెనాయ్మీనును మీ కపప్గించునటుల్ 

సరవ్శకుత్డైన దేవుడు ఆ మనుషుయ్ని యెదుట మిముమ్ను కరుణించును గాక. నేను పుతర్హీనుడనై 

యుండవలసినయెడల పుతర్హీనుడనగుదునని వారితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 44:27 => అందుకు తమ దాసుడైన నా తండిర్ నాభారయ్ నాకిదద్రిని కనెనని 

మీరెరుగుదురు. 

ఆదికాండము 44:28 => వారిలో ఒకడు నాయొదద్నుండి వెళి ల్పోయెను. అతడు నిశచ్యముగా 

దుషట్మృగములచేత చీలచ్బడెననుకొంటిని, అపప్టినుండి అతడు నాకు కనబడలేదు. 

ఆదికాండము 44:29 => మీరు నా యెదుటనుండి ఇతని తీసికొనిపోయిన తరువాత ఇతనికి హాని 

సంభవించినయెడల నెరసిన వెండుర్కలుగల ననున్ మృతుల లోకములోనికి దుఃఖముతో దిగిపోవునటుల్ 

చేయుదురని మాతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 44:30 => కావున తమ దాసుడైన నా తండిర్యొదద్కు నేను వెళి ల్నపుప్డు ఈ చినన్వాడు 

మాయొదద్ లేనియెడల 

ఆదికాండము 44:31 => అతని పార్ణము ఇతని పార్ణముతో పెనవేసికొనియునన్ది గనుక ఈ 

చినన్వాడు మాయొదద్ లేకపోవుట అతడు చూడగానే చనిపోవును. అటుల్ తమ దాసులమైన మేము 
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నెరసిన వెండుర్కలు గల తమ దాసుడైన మాతండిర్ని మృతుల లోకములోనికి దుఃఖముతో 

దిగిపోవునటుల్ చేయుదుము 

కీరత్నలు 80:17 => నీ కుడిచేతి మనుషుయ్నికి తోడుగాను నీకొరకై నీవు ఏరప్రచుకొనిన నరునికి 

తోడుగాను నీ బాహుబలముండును గాక. 

ఆదికాండము 44:20 => అందుకు మేము మాకు ముసలివాడైన తండిర్యు అతని ముసలితనమున 

పుటిట్న యొక చినన్వాడును ఉనాన్రు; వాని సహోదరుడు చనిపోయెను, వాని తలిల్కి వాడొకక్డే 

మిగిలియునాన్డు, వాని తండిర్ వానిని పేర్మించుచునాన్డని చెపిప్తిమి 

ఆదికాండము 3:20 => ఆదాము తన భారయ్కు హవవ్ అని పేరు పెటెట్ను. ఏలయనగా ఆమె 

జీవముగల పర్తివానికిని తలిల్. 

ఆదికాండము 25:8 => అబార్హాము నిండు వృదాధ్పయ్మునకు వచిచ్నవాడై మంచి ముసలితనమున 

పార్ణము విడిచి మృతిబొంది తన పితరులయొదద్కు చేరచ్బడెను. 

ఆదికాండము 30:24 => మరియు ఆమె--యెహోవా మరియొక కుమారుని నాకు దయచేయును గాక 

అనుకొని అతనికి యోసేపు అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 32:22 => ఆ రాతిర్ అతడు లేచి తన యిదద్రు భారయ్లను తన యిదద్రు దాసీలను తన 

పదకొండుమంది పిలల్లను తీసికొని యబోబ్కు రేవు దాటిపోయెను. 

ఆదికాండము 35:22 => ఇశార్యేలు ఆ దేశములో నివసించుచునన్పుప్డు రూబేను వెళి ల్ తన తండిర్ 

ఉపపతిన్యైన బిలాహ్తో శయనించెను; ఆ సంగతి ఇశార్యేలునకు వినబడెను. 

ఆదికాండము 35:26 => లేయా దాసియైన జిలాప్ కుమారులు గాదు, ఆషేరు వీరు పదద్నరాములో 

యాకోబునకు పుటిట్న కుమారులు. 

ఆదికాండము 43:29 => అపుప్డతడు కనున్లెతిత్ తన తలిల్ కుమారుడును తన తముమ్డైన 

బెనాయ్మీనును చూచి మీరు నాతో చెపిప్న మీ తముమ్డు ఇతడేనా? అని అడిగి నా కుమారుడా, దేవుడు 

నినున్ కరుణించును గాక 

ఆదికాండము 49:27 => బెనాయ్మీను చీలుచ్నటిట్ తోడేలు అతడు ఉదయమందు ఎరను తిని 

అసత్మయమందు దోపుడుసొముమ్ పంచుకొనును. 
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నిరగ్మకాండము 1:1 => ఐగుపుత్లోనికి యాకోబుతో వచిచ్న ఇశార్యేలీయుల పేరులు ఏవనగా, 

రూబేను షిమోయ్ను లేవి యూదా ఇశాశ్ఖారు జెబూలూను బెనాయ్మీను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:12 => బెనాయ్మీను గోతర్ములవారు పర్జలనుగూరిచ్ దీవెన 

వచనములను పలుకుటకై గెరిజీము కొండమీద నిలువవలెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:1 => ఇశార్యేలు కుమారులు; రూబేను షిమోయ్ను లేవి యూదా ఇశాశ్ఖారు 

జెబూలూను 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:2 => దాను యోసేపు బెనాయ్మీను నఫాత్లి గాదు ఆషేరు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 7:23 => తరువాత అతడు తన భారయ్ను కూడగా అది గరభ్ము ధరించి యొక 

కుమారుని కనెను; తన యింటికి కీడు కలిగినందున ఎఫార్యిము అతనికి బెరీయా అను పేరు పెటెట్ను. 

దానియేలు 5:10 => రాజునకును అతని యధిపతులకును జరిగిన సంగతి రాణి తెలిసికొని విందు 

గృహమునకు వచిచ్ ఇటల్నెను రాజు చిరకాలము జీవించునుగాక, నీ తలంపులు నినున్ 

కలవరపరచనియయ్కుము, నీ మనసుస్ నిబబ్రముగా ఉండనిముమ్. 

వచనము 19 

అటుల్ రాహేలు మృతిబొంది బేతెల్హేమను ఎఫార్తా మారగ్మున పాతి పెటట్బడెను. 

ఆదికాండము 48:7 => పదద్నరాము నుండి నేను వచుచ్చునన్పుప్డు, ఎఫార్తాకు ఇంక కొంత 

దూరమున నుండగా మారగ్మున రాహేలు కనాను దేశములో నా యెదుట మృతి పొందెను. అకక్డ 

బేతెల్హేమను ఎఫార్తా మారగ్మున నేను ఆమెను పాతిపెటిట్తినని యోసేపుతో చెపెప్ను. 

యెహోషువ 19:15 => కటాట్తు నహలాలు షిమోర్ను ఇదలా బేతెల్హేము అను పండెర్ండు 

పటట్ణములును వాటి పలెల్లును. 

రూతు 1:2 => ఆ మనుషుయ్ని పేరు ఎలీమెలెకు, అతని భారయ్ పేరు నయోమి; అతని యిదద్రు 

కుమారుల పేళుల్ మహోల్ను కిలోయ్ను; వారు యూదా బేతెల్హేము వారైన ఎఫార్తీయులు; వారు 

మోయాబు దేశమునకు వెళి ల్ అకక్డ కాపురముండిరి. 
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రూతు 4:11 => అందుకు పురదావ్రముననుండిన పర్జలందరును పెదద్లును మేము సాకుష్లము, 

యెహోవా నీ యింటికి వచిచ్న ఆ సతరీని ఇశార్యేలీయుల వంశమును వరిధ్లల్జేసిన రాహేలును పోలిన 

దానిగాను లేయాను పోలిన దానిగాను చేయును గాక; 

మీకా 5:2 => బేతెల్హేము ఎఫార్తా, యూదావారి కుటుంబములలో నీవు సవ్లప్గార్మమైనను 

నాకొరకు ఇశార్యేలీయులను ఏలబోవువాడు నీలోనుండి వచుచ్ను; పురాతనకాలము మొదలుకొని 

శాశవ్తకాలము ఆయన పర్తయ్క్షమగుచుండెను. 

మీకా 6:2 => తన జనులమీద యెహోవాకు వాయ్జెయ్ము కలదు, ఆయన ఇశార్యేలీయులమీద 

వాయ్జెయ్మాడుచునాన్డు; నిశచ్లములై భూమికి పునాదులుగా ఉనన్ పరవ్తములారా, యెహోవా ఆడు 

వాయ్జెయ్ము ఆలకించుడి.  

మతత్యి 2:1 => రాజైన హేరోదు దినములయందు యూదయ దేశపు బేతెల్హేములో యేసు పుటిట్న 

పిమమ్ట ఇదిగో తూరుప్ దేశపు జాఞ్నులు యెరూషలేమునకు వచిచ్ 

మతత్యి 2:6 => అంతట హేరోదు ఆ జాఞ్నులను రహసయ్ముగా పిలిపించి, 

మతత్యి 2:18 => రాహేలు తన పిలల్ల విషయమై యేడుచ్చు వారు లేనందున ఓదారుప్ పొందనొలల్క 

యుండెను అని పర్వకత్యైన యిరీమ్యా దావ్రా చెపప్బడిన వాకయ్ము నెరవేరెను. 

ఆదికాండము 29:17 => లేయా జబుబ్ కండుల్ గలది; రాహేలు రూపవతియు సుందరియునై 

యుండెను. 

నాయ్యాధిపతులు 17:7 => యూదా బేతెల్హేములోనుండి వచిచ్న యూదా వంశసుథ్డైన ఒక 

యౌవనుడుండెను. అతడు లేవీయుడు, అతడు అకక్డ నివసించెను. 

నాయ్యాధిపతులు 19:1 => ఇశార్యేలీయులకు రాజులేని దినములలో లేవీయుడైన యొకడు 

ఎఫార్యిమీయుల మనయ్పు ఉతత్రభాగమున పరదేశిగా నివసించుచుండెను. అతడు యూదా 

బేతెల్హేములోనుండి ఒక సతరీని తనకు ఉపపతిన్గా తెచుచ్కొనగా 

1 సమూయేలు 10:2 => ఈ దినమున నీవు నాయొదద్నుండి పోయిన తరువాత బెనాయ్మీను 

సరిహదుద్లో సెలస్హులోనుండు రాహేలు సమాధి దగగ్ర ఇదద్రు మనుషుయ్లు నీకు కనబడుదురు. వారు 
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నీవు వెదకబోయిన గారద్భములు దొరికినవి, నీ తండిర్ తన గారద్భములకొరకు చింతింపక నా 

కుమారుని కనుగొనుటకై నేనేమి చేతునని నీకొరకు విచారపడుచునాన్డని చెపుప్దురు. 

1 సమూయేలు 17:12 => దావీదు యూదా బేతెల్హేమువాడగు ఎఫార్తీయుడైన యెషష్యి అనువాని 

కుమారుడు. యెషష్యికి ఎనమండుగురు కుమాళుల్ండిరి. అతడు సౌలు కాలమందు జనులలో 

ముసలివాడైయుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:51 => బేతెల్హేము తండిర్యైన శలామ్యును, బేతాగ్దేరు తండిర్యైన 

హారేపును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:6 => అతడు బేతెల్హేము, ఏతాము, తెకోవ, బేతూస్రు, 

మతత్యి 2:5 => అందుకు వారు యూదయ బేతెల్హేములోనే; ఏలయనగా యూదయ దేశపు 

బేతెల్హేమా నీవు యూదా పర్ధానులలో ఎంత మాతర్మును అలప్మైనదానవు కావు;ఇశార్యేలను నా 

పర్జలను పరిపాలించు అధిపతి నీలోనుండి వచుచ్ను అని పర్వకత్ దావ్రా వార్యబడి యునన్దనిరి 

లూకా 2:4 => యోసేపు దావీదు వంశములోను గోతర్ములోను పుటిట్నవాడు గనుక, తనకు భారయ్గా 

పర్ధానము చేయబడి గరభ్వతియై యుండిన మరియతో కూడ ఆ సంఖయ్లో వార్య బడుటకు  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:16 => షెకెములోని హమోరు కుమారులయొదద్ అబార్హాము వెలయిచిచ్ 

కొనిన సమాధిలో ఉంచబడిరి. 

వచనము 20 

యాకోబు ఆమె సమాధిమీద ఒక సత్ంభము కటిట్ంచెను. అది నేటి వరకు రాహేలు సమాధి సత్ంభము. 

ఆదికాండము 35:9 => యాకోబు పదద్నరామునుండి వచుచ్చుండగా దేవుడు తిరిగి అతనికి 

పర్తయ్క్షమై అతని నాశీరవ్దించెను. 

ఆదికాండము 35:14 => ఆయన తనతో మాటలాడిన చోట యాకోబు ఒక సత్ంభము, అనగా 

రాతిసత్ంభము కటిట్ంచి దానిమీద పానారప్ణము చేసి నూనెయు దానిమీద పోసెను. 

1 సమూయేలు 10:2 => ఈ దినమున నీవు నాయొదద్నుండి పోయిన తరువాత బెనాయ్మీను 

సరిహదుద్లో సెలస్హులోనుండు రాహేలు సమాధి దగగ్ర ఇదద్రు మనుషుయ్లు నీకు కనబడుదురు. వారు 
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నీవు వెదకబోయిన గారద్భములు దొరికినవి, నీ తండిర్ తన గారద్భములకొరకు చింతింపక నా 

కుమారుని కనుగొనుటకై నేనేమి చేతునని నీకొరకు విచారపడుచునాన్డని చెపుప్దురు. 

2 సమూయేలు 18:17 => జనులు అబా ష్లోము యొకక్ కళేబరమును ఎతిత్ అడవిలో ఉనన్ 

పెదద్గోతిలో పడవేసి పెదద్రాళల్కుపప్ దానిమీద పేరిచ్న తరువాత ఇశార్యేలీయులందరును తమ తమ 

యిండల్కు పోయిరి. 

2 సమూయేలు 18:18 => తన పేరు నిలుపుటకు తనకు కుమారులు లేరనుకొని, అబా ష్లోము తాను 

బర్దికియుండగా ఒక సత్ంభము తెచిచ్ దానిని రాజు లోయలో తన పేరట నిలువబెటిట్, అతడు ఆ 

సత్ంభమునకు తన పేరు పెటిట్యుండెను. నేటివరకు అబా ష్లోము సత్ంభమని దానికి పేరు. 

ఆదికాండము 28:18 => పరలోకపు గవిని ఇదే అనుకొనెను. తెలల్వారినపుప్డు యాకోబు లేచి తాను 

తలగడగా చేసికొనిన రాయి తీసి దానిని సత్ంభముగా నిలిపి దాని కొనమీద నూనె పోసెను. 

ఆదికాండము 29:17 => లేయా జబుబ్ కండుల్ గలది; రాహేలు రూపవతియు సుందరియునై 

యుండెను. 

వచనము 21 

ఇశార్యేలు పర్యాణమై పోయి మిగద్ల  ఏదెరు కవతల తన గుడారము వేసెను. 

మీకా 4:8 => మందల గోపురమా, సీయోను కుమారెత్ పరవ్తమా, మునుపటిలాగున యెరూషలేము 

కుమారెత్మీద నీకు పర్భుతవ్ము కలుగును; 

లూకా 2:8 => ఆ దేశములో కొందరు గొఱ ఱ్ల కాపరులు పొలములో ఉండి రాతిర్వేళ తమ మందను 

కాచుకొనుచుండగా 

యెహోషువ 15:21 => దకిష్ణదికుక్న ఎదోము సరిహదుద్వరకు యూదా వంశసుథ్ల గోతర్ముయొకక్ 

పటట్ణములు ఏవేవనగా కబెస్యేలు  

వచనము 22 

ఇశార్యేలు ఆ దేశములో నివసించుచునన్పుప్డు రూబేను వెళి ల్ తన తండిర్ ఉపపతిన్యైన బిలాహ్తో 

శయనించెను; ఆ సంగతి ఇశార్యేలునకు వినబడెను. 
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ఆదికాండము 49:4 => నీళల్వలె చంచలుడవై నీవు అతిశయము పొందవు నీ తండిర్ మంచముమీది 

కెకిక్తివి దానిని అపవితర్ము చేసితివి అతడు నా మంచముమీది కెకెక్ను.  

లేవీయకాండము 18:8 => నీ తండిర్ భారయ్ మానాచాఛ్దనమును తీయకూడదు; అది నీ తండిర్దే. 

2 సమూయేలు 16:21 => అహీతోపెలు నీ తండిర్చేత ఇంటికి కావలియుంచబడిన 

ఉపపతున్లయొదద్కు నీవు పోయినయెడల నీవు నీ తండిర్కి అసహుయ్డవైతివని ఇశార్యేలీయులందరు 

తెలిసికొందురు, అపుప్డు నీ పక్షమున నునన్వారందరు ధైరయ్ము తెచుచ్కొందురని చెపెప్ను. 

2 సమూయేలు 16:22 => కాబటిట్ మేడమీద వారు అబా ష్లోమునకు గుడారము వేయగా 

ఇశార్యేలీయులకందరికి తెలియునటుల్గా అతడు తన తండిర్ ఉపపతున్లను కూడెను. 

2 సమూయేలు 20:3 => దావీదు యెరూషలేములోని తన నగరికి వచిచ్, తన యింటికి తాను 

కాపుగా నుంచిన తన ఉపపతున్లైన పదిమంది సతరీలను తీసికొని వారిని కావలిలో ఉంచి వారిని 

పోషించుచుండెను గాని వారియొదద్కు పోకుండెను; వారు కావలియందుంచబడిన వారై 

బర్తికినంతకాలము విధవరాండర్వలె ఉండిరి.  

1 దినవృతాత్ంతములు 5:1 => ఇశార్యేలునకు తొలిచూలి కుమారుడైన రూబేను కుమారుల 

వివరము. ఇతడు జేయ్షు ఠ్డై యుండెను గాని తన తండిర్ పరుపును తాను అంటుపరచినందున అతని 

జనమ్సావ్తంతర్య్ము ఇశార్యేలు కుమారుడైన యోసేపు కుమారులకియయ్బడెను; అయితే వంశావళిలో 

యోసేపు జేయ్షు ఠ్డుగా దాఖలు చేయబడలేదు. 

1 కొరిందీయులకు 5:1 => మీలో జారతవ్మునన్దని వదంతి కలదు. మీలో ఒకడు తన తండిర్ 

భారయ్ను ఉంచుకొనాన్డట. అటిట్ జారతవ్ము అనయ్జనులలోనైనను జరుగదు. 

ఆదికాండము 35:18 => ఆమె మృతిబొందెను; పార్ణము పోవుచుండగా ఆమె అతని పేరు బెనోని 

అనెను; అతని తండిర్ అతనికి బెనాయ్మీను అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 29:31 => లేయా దేవ్షింపబడుట యెహోవా చూచి ఆమె గరభ్ము తెరిచెను, రాహేలు 

గొడార్లై యుండెను. 
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ఆదికాండము 29:32 => లేయా గరభ్వతియై కుమారుని కని, యెహోవా నా శర్మను 

చూచియునాన్డు గనుక నా పెనిమిటి ననున్ పేర్మించును గదా అనుకొని అతనికి రూబేను అను పేరు 

పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 29:33 => ఆమె మరల గరభ్వతియై కుమారుని కని నేను దేవ్షింపబడితిననన్ సంగతి 

యెహోవా వినాన్డు గనుక ఇతని కూడ నాకు దయచేసెననుకొని అతనికి షిమోయ్ను అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 29:34 => ఆమె మరల గరభ్వతియై కుమారుని కని తుదకు ఈసారి నా పెనిమిటి 

నాతో హతుత్కొని యుండును; అతనికి ముగుగ్రు కుమారులను కంటిననుకొనెను. అందుచేత అతనికి 

లేవి అను పేరు పెటెట్ను 

ఆదికాండము 29:35 => ఆమె మరల గరభ్వతియై కుమారుని కని ఈసారి యెహోవాను 

సుత్తించెదననుకొని యూదా అను పేరు పెటెట్ను. అపుప్డామెకు కానుపు ఉడిగెను. 

ఆదికాండము 30:5 => బిలాహ్ గరభ్వతియై యాకోబునకు కుమారుని కనెను. 

ఆదికాండము 30:6 => అపుప్డు రాహేలు దేవుడు నాకు తీరుప్తీరెచ్ను; ఆయన నా మొరను విని 

నాకు కుమారుని దయచేసెననుకొని అతనికి దాను అని పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 30:7 => రాహేలు దాసియైన బిలాహ్ తిరిగి గరభ్వతియై యాకోబుకు రెండవ కుమారుని 

కనెను. 

ఆదికాండము 30:8 => అపుప్డు రాహేలు దేవుని కృప విషయమై నా అకక్తో పోరాడి 

గెలిచితిననుకొని అతనికి నఫాత్లి అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 30:9 => లేయా తనకు కానుపు ఉడుగుట చూచి తన దాసియైన జిలాప్ను తీసికొని 

యాకోబునకు ఆమెను భారయ్గా ఇచెచ్ను. 

ఆదికాండము 30:10 => లేయా దాసియైన జిలాప్ యాకోబునకు కుమారుని కనగా 

ఆదికాండము 30:11 => లేయా ఇది అదృషట్మేగదా అనుకొని అతనికి గాదు అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 30:12 => లేయా దాసియైన జిలాప్ యాకోబునకు రెండవ కుమారుని కనగా 

ఆదికాండము 30:13 => లేయా నేను భాగయ్వంతురాలను సతరీలు ననున్ భాగయ్వతి అందురు గదా అని 

అతనికి ఆషేరు అను పేరు పెటెట్ను. 
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ఆదికాండము 30:14 => గోధుమల కోతకాలములో రూబేను వెళి ల్ పొలములో పుతర్దాత వృక్షపు 

పండుల్ చూచి తన తలిల్యైన లేయాకు తెచిచ్ యిచెచ్ను. అపుప్డు రాహేలు నీ కుమారుని పుతర్దాత 

వృక్షపు పండల్లో కొనిన్ నాకు దయచేయుమని లేయాతో అనగా 

ఆదికాండము 30:15 => ఆమెనా భరత్ను తీసికొంటివే అది చాలదా? ఇపుప్డు నా కుమారుని 

పుతర్దాత వృక్షపు పండల్ను తీసికొందువా అని చెపెప్ను. అందుకు రాహేలు కాబటిట్ నీ కుమారుని 

పుతర్దాత వృక్షపు పండల్ నిమితత్ము అతడు ఈ రాతిర్ నీతో శయనించునని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 30:16 => సాయంకాలమందు యాకోబు పొలమునుండి వచుచ్నపుప్డు లేయా 

అతనిని ఎదురొక్నబోయి నీవు నాయొదద్కు రావలెను, నా కుమారుని పుతర్దాత వృక్షపు పండల్తో నినున్ 

కొంటినని చెపెప్ను. కాబటిట్ అతడు ఆ రాతిర్ ఆమెతో శయనించెను. 

ఆదికాండము 30:17 => దేవుడు లేయా మనవి వినెను గనుక ఆమె గరభ్వతియై యాకోబునకు 

అయిదవ కుమారుని కనెను. 

ఆదికాండము 30:18 => లేయా నేను నా పెనిమిటికి నా దాసి నిచిచ్నందున దేవుడు నాకు 

పర్తిఫలము దయచేసెననుకొని అతనికి ఇశాశ్ఖారు అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 30:19 => లేయా మరల గరభ్వతియై యాకోబునకు ఆరవ కుమారుని కనెను. 

ఆదికాండము 30:20 => అపుప్డు లేయా దేవుడు మంచి బహుమతి నాకు దయచేసెను; నా 

పెనిమిటికి ఆరుగురు కుమారులను కనియునాన్ను గనుక అతడికను నాతో కాపురము చేయుననుకొని 

అతనికి జెబూలూను అను పేరు పెటెట్ను 

ఆదికాండము 30:21 => ఆ తరువాత ఆమె కొమారెత్ను కని ఆమెకు దీనా అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 30:22 => దేవుడు రాహేలును జాఞ్పకము చేసికొని ఆమె మనవి విని ఆమె గరభ్ము 

తెరిచెను. 

ఆదికాండము 30:23 => అపుప్డామె గరభ్వతియై కుమారుని కనిదేవుడు నా నింద 

తొలగించెననుకొనెను. 

ఆదికాండము 30:24 => మరియు ఆమె--యెహోవా మరియొక కుమారుని నాకు దయచేయును గాక 

అనుకొని అతనికి యోసేపు అను పేరు పెటెట్ను. 
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ఆదికాండము 46:8 => యాకోబును అతని కుమారులును ఐగుపుత్నకు వచిచ్రి. ఇశార్యేలు 

కుమారుల పేళుల్ ఇవే; 

ఆదికాండము 46:9 => యాకోబు జేయ్షఠ్ కుమారుడు రూబేను. రూబేను కుమారులైన హనోకు పలుల్ 

హెసోర్ను కరీమ్. 

ఆదికాండము 46:10 => షిమోయ్ను కుమారులైన యెమూయేలు యామీను ఓహదు యాకీను 

సోహరు కనానీయు రాలి కుమారుడైన షావూలు. 

ఆదికాండము 46:11 => లేవి కుమారులైన గెరో ష్ను కహాతు మెరారి 

ఆదికాండము 46:12 => యూదా కుమారులైన ఏరు ఓనాను షేలా పెరెసు జెరహు. ఆ ఏరును 

ఓనానును కనాను దేశములో చనిపోయిరి. పెరెసు కుమారులైన హెసోర్ను హామూలు. 

ఆదికాండము 46:13 => ఇశాశ్ఖారు కుమారులైన తోలా పువావ్ యోబు షిమోర్ను. 

ఆదికాండము 46:14 => జెబూలూను కుమారులైన సెరెదు ఏలోను యహలేలు. 

ఆదికాండము 46:15 => వీరు లేయా కుమారులు. ఆమె పదద్నరాములో యాకోబు వారిని అతని 

కుమారెత్యైన దీనాను కనెను. అతని కుమారులును అతని కుమారెత్లును అందరును ముపప్ది 

ముగుగ్రు. 

ఆదికాండము 46:16 => గాదు కుమారులైన సిపోయ్ను హగీగ్ షూనీ ఎసోబ్ను ఏరీ ఆరోదీ అరేలీ. 

ఆదికాండము 46:17 => ఆషేరు కుమారులైన ఇమాన్ ఇషావ్ ఇషీవ్ బెరీయా; వారి సహోదరియైన 

శెరహు. ఆ బెరీయా కుమారులైన హెబెరు మలీక్యేలు. 

ఆదికాండము 46:18 => లాబాను తన కుమారెత్యైన లేయాకిచిచ్న జిలాప్ కుమారులు వీరే. ఆమె 

యీ పదునారు మందిని యాకోబునకు కనెను. 

ఆదికాండము 46:19 => యాకోబు భారయ్యైన రాహేలు కుమారులైన యోసేపు బెనాయ్మీను. 

ఆదికాండము 46:20 => యోసేపునకు మనషే ష్ ఎఫార్యిములు పుటిట్రి. వారిని ఐగుపుత్దేశమందు 

ఓనుకు యాజకుడగు పోతీఫెర కుమారెత్యైన ఆసెనతు అతనికి కనెను. 

ఆదికాండము 46:21 => బెనాయ్మీను కుమారులైన బెల బేకెరు అషేబ్లు గెరా నయమాను ఏహీరోషు 

ముపీప్ము హుపీప్ము ఆరుద్. 
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ఆదికాండము 46:22 => యాకోబునకు రాహేలు కనిన కుమారులగు వీరందరు పదునలుగురు. 

ఆదికాండము 46:23 => దాను కుమారుడైన హుషీము. 

ఆదికాండము 46:24 => నఫాత్లి కుమారులైన యహనేలు గూనీ యేసెరు షిలేల్ము. 

ఆదికాండము 46:25 => లాబాను తన కుమారెత్యైన రాహేలునకు ఇచిచ్న బిలాహ్ కుమారులు వీరే. 

ఆమె వారిని యాకోబునకు కనెను. వారందరు ఏడుగురు. 

ఆదికాండము 46:26 => యాకోబు కోడండర్ను వినాయించి అతని గరభ్వాసమున పుటిట్ యాకోబుతో 

ఐగుపుత్నకు వచిచ్న వారందరు అరువది ఆరుగురు. 

ఆదికాండము 46:27 => ఐగుపుత్లో అతనికి పుటిట్న యోసేపు కుమారులిదద్రు; ఐగుపుత్నకు వచిచ్న 

యాకోబు కుటుంబపు వారందరు డెబబ్ది మంది. 

ఆదికాండము 49:1 => యాకోబు తన కుమారులను పిలిపించి యిటల్నెను. మీరు కూడి రండి, 

అంతయ్ దినములలో మీకు సంభవింపబోవు సంగతులను మీకు తెలియచేసెదను. 

ఆదికాండము 49:2 => యాకోబు కుమారులారా, కూడివచిచ్ ఆలకించుడి మీ తండిర్యైన 

ఇశార్యేలు మాట వినుడి. 

ఆదికాండము 49:3 => రూబేనూ, నీవు నా పెదద్ కుమారుడవు నా శకిత్యు నా బలముయొకక్ పర్థమ 

ఫలమును ఔనన్తాయ్తిశయమును బలాతిశయమును నీవే. 

ఆదికాండము 49:4 => నీళల్వలె చంచలుడవై నీవు అతిశయము పొందవు నీ తండిర్ మంచముమీది 

కెకిక్తివి దానిని అపవితర్ము చేసితివి అతడు నా మంచముమీది కెకెక్ను.  

ఆదికాండము 49:5 => షిమోయ్ను లేవి అనువారు సహోదరులు వారి ఖడగ్ములు బలాతాక్రపు 

ఆయుధములు.  

ఆదికాండము 49:6 => నా పార్ణమా, వారి ఆలోచనలో చేరవదుద్ నా ఘనమా, వారి సంఘముతో 

కలిసికొనవదుద్ వారు, కోపమువచిచ్ మనుషుయ్లను చంపిరి తమ సేవ్చఛ్చేత ఎదుద్ల గుదికాలి 

నరములను తెగగొటిట్రి. 

ఆదికాండము 49:7 => వారి కోపము వేండర్మైనది వారి ఉగర్తయు కఠినమైనది అవి శపింపబడును 

యాకోబులో వారిని విభజించెదను ఇశార్యేలులో వారిని చెదరగొటెట్దను.  
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ఆదికాండము 49:8 => యూదా, నీ సహోదరులు నినున్ సుత్తించెదరు నీ చెయియ్ నీ శతుర్వుల 

మెడమీద ఉండును నీ తండిర్ కుమారులు నీ యెదుట సాగిలపడుదురు.  

ఆదికాండము 49:9 => యూదా కొదమ సింహము నా కుమారుడా, నీవు పటిట్నదాని తిని వచిచ్తివి 

సింహమువలెను గరిజ్ంచు ఆడు సింహమువలెను అతడు కాళుల్ ముడుచుకొని పండుకొనెను అతని 

లేపువాడెవడు? 

ఆదికాండము 49:10 => షిలోహు వచుచ్వరకు యూదాయొదద్నుండి దండము తొలగదు అతని కాళల్ 

మధయ్నుండి రాజదండము తొలగదు పర్జలు అతనికి విధేయులై యుందురు.  

ఆదికాండము 49:11 => దార్కాష్వలిల్కి తన గాడిదను ఉతత్మ దార్కాష్వలిల్కి తన గాడిదపిలల్ను కటిట్ 

దార్కాష్రసములో తన బటట్లను దార్క్షల రకత్ములో తన వసత్రమును ఉదుకును. 

ఆదికాండము 49:12 => అతని కనున్లు దార్కాష్రసముచేత ఎఱ ఱ్గాను అతని పళుల్ పాలచేత తెలల్గాను 

ఉండును. 

ఆదికాండము 49:13 => జెబూలూను సముదర్పు రేవున నివసించును అతడు ఓడలకు రేవుగా 

ఉండును అతని పొలిమేర సీదోనువరకు నుండును. 

ఆదికాండము 49:14 => ఇశాశ్ఖారు రెండు దొడల్ మధయ్ను పండుకొనియునన్ బలమైన గారద్భము. 

ఆదికాండము 49:15 => అతడు విశార్ంతి మంచిదగుటయు ఆ భూమి రమయ్మైనదగుటయు 

చూచెను గనుక అతడు మోయుటకు భుజము వంచుకొని వెటిట్చేయు దాసుడగును. 

ఆదికాండము 49:16 => దాను ఇశార్యేలు గోతిర్కులవలె తన పర్జలకు నాయ్యము తీరుచ్ను. 

ఆదికాండము 49:17 => దాను తోర్వలో సరప్ముగాను దారిలో కటల్పాముగాను ఉండును. అది 

గుఱ ఱ్పు మడిమెలు కరచును అందువలన ఎకుక్వాడు వెనుకకు పడును. 

ఆదికాండము 49:18 => యెహోవా, నీ రక్షణ కొరకు కనిపెటిట్యునాన్ను. 

ఆదికాండము 49:19 => బంటుల గుంపు గాదును కొటుట్ను అతడు మడిమెను కొటుట్ను. 

ఆదికాండము 49:20 => ఆషేరు నొదద్ శేర్షఠ్మైన ఆహారము కలదు రాజులకు తగిన మధుర 

పదారథ్ములను అతడిచుచ్ను. 

ఆదికాండము 49:21 => నఫాత్లి విడువబడిన లేడి అతడు ఇంపైన మాటలు పలుకును. 
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ఆదికాండము 49:22 => యోసేపు ఫలించెడి కొమమ్ ఊటయొదద్ ఫలించెడి కొమమ్దాని రెమమ్లు 

గోడమీదికి ఎకిక్ వాయ్పించును. 

ఆదికాండము 49:23 => విలుకాండుర్ అతని వేధించిరి వారు బాణములను వేసి అతని హింసించిరి. 

ఆదికాండము 49:24 => యాకోబు కొలుచు పరాకర్మశాలియైన వాని హసత్బలమువలన అతని విలుల్ 

బలమైనదగును. ఇశార్యేలునకు బండయు మేపెడివాడును ఆయనే. నీకు సహాయము చేయు నీ తండిర్ 

దేవునివలనను పైనుండి మింటి దీవెనలతోను  

ఆదికాండము 49:25 => కిర్ంద దాగియునన్ అగాధజలముల దీవెనలతోను సత్నముల దీవెనలతోను 

గరభ్ముల దీవెనలతోను నినున్ దీవించు సరవ్శకుత్ని దీవెనవలనను అతని బాహుబలము 

దిటట్పరచబడును  

ఆదికాండము 49:26 => నీ తండిర్ దీవెనలు నా పూరివ్కుల దీవెనలపైని చిరకాల పరవ్తములకంటె 

హెచుచ్గ పర్బలమగును. అవి యోసేపు తలమీదను తన సహోదరులనుండి వేరుపరచబడిన వాని 

నడినెతిత్మీదను ఉండును.  

ఆదికాండము 49:27 => బెనాయ్మీను చీలుచ్నటిట్ తోడేలు అతడు ఉదయమందు ఎరను తిని 

అసత్మయమందు దోపుడుసొముమ్ పంచుకొనును. 

ఆదికాండము 49:28 => ఇవి అనిన్యు ఇశార్యేలు పండెర్ండు గోతర్ములు. వారి తండిర్ వారిని 

దీవించుచు వారితో చెపిప్నది యిదే. ఎవరి దీవెన చొపుప్న వారిని దీవించెను. 

నిరగ్మకాండము 1:1 => ఐగుపుత్లోనికి యాకోబుతో వచిచ్న ఇశార్యేలీయుల పేరులు ఏవనగా, 

రూబేను షిమోయ్ను లేవి యూదా ఇశాశ్ఖారు జెబూలూను బెనాయ్మీను. 

నిరగ్మకాండము 1:2 => దాను నఫాత్లి గాదు ఆషేరు. 

నిరగ్మకాండము 1:3 => వీరిలో పర్తివాడును తన తన కుటుంబముతో వచెచ్ను. 

నిరగ్మకాండము 1:4 => యాకోబు గరభ్మున పుటిట్నవారందరు డెబబ్దిమంది.  

నిరగ్మకాండము 1:5 => అపప్టికి యోసేపు ఐగుపుత్లో ఉండెను. 

నిరగ్మకాండము 6:14 => వారి పితరుల కుటుంబముల మూలపురుషులు ఎవరనగా, ఇశార్యేలు 

జేయ్షఠ్ కుమారుడైన రూబేను కుమారులు హనోకు పలుల్ హెసోర్ను కరీమ్; వీరు రూబేను కుటుంబములు. 
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నిరగ్మకాండము 6:15 => షిమోయ్ను కుమారులు యెమూయేలు యామీను ఓహదు యాకీను సోహరు 

కనాను సతరీకి కుమారుడైన షావూలు; వీరు షిమోయ్ను కుటుంబములు. 

నిరగ్మకాండము 6:16 => లేవి కుమారుల పేరులు వారి వారి వంశావళుల చొపుప్న ఏవేవనగా, 

గెరో ష్ను కహాతు మెరారి. లేవి నూట ముపప్ది యేడేండుల్ బర్దికెను. 

సంఖాయ్కాండము 1:5 => మీతో కూడ ఉండవలసినవారి పేళుల్ ఏవేవనగా రూబేను గోతర్ములో 

షెదేయూరు కుమారుడైన ఏలీసూరు; 

సంఖాయ్కాండము 1:6 => షిమోయ్ను గోతర్ములో సూరీషదాద్యి కుమారుడైన షెలుమీయేలు 

సంఖాయ్కాండము 1:7 => యూదా గోతర్ములో అమీమ్నాదాబు కుమారుడైన నయసోస్ను 

సంఖాయ్కాండము 1:8 => ఇశాశ్ఖారు గోతర్ములో సూయారు కుమారుడైన నెతనేలు 

సంఖాయ్కాండము 1:9 => జెబూలూను గోతర్ములో హేలోను కుమారుడైన ఏలీయాబు 

సంఖాయ్కాండము 1:10 => యోసేపు సంతానమందు, అనగా ఎఫార్యిము గోతర్ములో అమీహూదు 

కుమారుడైన ఎలీషామాయు; మనషే ష్ గోతర్ములో పెదాసూరు కుమారుడైన గమలీయేలు 

సంఖాయ్కాండము 1:11 => బెనాయ్మీను గోతర్ములో గిదోయ్నీ కుమారుడైన అబీదాను 

సంఖాయ్కాండము 1:12 => దాను గోతర్ములో ఆమీషదాద్యి కుమారుడైన అహీయెజెరు 

సంఖాయ్కాండము 1:13 => ఆషేరు గోతర్ములో ఒకార్ను కుమారుడైన పగీయేలు 

సంఖాయ్కాండము 1:14 => గాదు గోతర్ములో దెయూవేలు కుమారుడైన ఎలాసాపు 

సంఖాయ్కాండము 1:15 => నఫాత్లి గోతర్ములో ఏనాను కుమారుడైన అహీర అనునవి. 

సంఖాయ్కాండము 1:20 => ఇశార్యేలు పర్థమ కుమారుడైన రూబేను పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ 

వంశములలో తమ తమ పితరుల కుటుంబములలో ఇరువది యేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము 

కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి సంఖయ్ను తెలియచెపప్గా రూబేను గోతర్ములో లెకిక్ంపబడిన వారు 

నలుబది యారువేల ఐదు వందలమంది యైరి. 

సంఖాయ్కాండము 1:21 => షిమోయ్ను పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ 

పితరుల కుటుంబములలో ఇరువది యేండుల్ 
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సంఖాయ్కాండము 1:22 => మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి పెదద్ల సంఖయ్ను 

తెలియచెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 1:23 => షిమోయ్ను గోతర్ములో లెకిక్ంపబడినవారు ఏబది తొమిమ్దివేల మూడు 

వందలమంది యైరి. 

సంఖాయ్కాండము 1:24 => గాదు పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ పితరుల 

కుటుంబములలో ఇరువది యేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి సంఖయ్ను 

తెలియచెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 1:25 => గాదు గోతర్ములో లెకిక్ంపబడినవారు నలుబది యయిదువేల 

ఆరువందల ఏబదిమంది యైరి. 

సంఖాయ్కాండము 1:26 => యూదా పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ 

పితరుల కుటుంబములలో ఇరువది యేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి 

సంఖయ్ను తెలియచెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 1:27 => యూదా గోతర్ములో లెకిక్ంపబడినవారు డెబబ్ది నాలుగువేల ఆరు 

వందలమంది యైరి. 

సంఖాయ్కాండము 1:28 => ఇశాశ్ఖారు పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ 

పితరుల కుటుంబములలో ఇరువది యేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి 

సంఖయ్ను తెలియచెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 1:29 => ఇశాశ్ఖారు గోతర్ములో లెకిక్ంపబడినవారు ఏబది నాలుగువేల నాలుగు 

వందలమంది యైరి. 

సంఖాయ్కాండము 1:30 => జెబూలూను పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ 

పితరుల కుటుంబములలో ఇరువదియేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి 

సంఖయ్ను తెలియచెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 1:31 => జెబూలూను గోతర్ములో లెకిక్ంపబడినవారు ఏబది యేడువేల నాలుగు 

వందలమంది యైరి. 
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సంఖాయ్కాండము 1:32 => యోసేపు పుతుర్ల వంశావళి, అనగా ఎఫార్యిము పుతుర్ల వంశావళి. 

తమ తమ వంశములలో తమ తమ పితరుల కుటుంబములలో ఇరువది యేండుల్ మొదలుకొని పై 

పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి సంఖయ్ను తెలియచెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 1:33 => యోసేపు గోతర్ములో లెకిక్ంపబడినవారు నలుబదివేల ఐదు 

వందలమంది యైరి. 

సంఖాయ్కాండము 1:34 => మనషే ష్ పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ పితరుల 

కుటుంబములలో ఇరువది యేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి సంఖయ్ను 

తెలియచెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 1:35 => మనషే ష్ గోతర్ములో లెకిక్ంపబడినవారు ముపప్ది రెండువేల రెండు 

వందలమంది యైరి. 

సంఖాయ్కాండము 1:36 => బెనాయ్మీను పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ 

పితరుల కుటుంబములలో ఇరువది యేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి 

సంఖయ్ను తెలియచెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 1:37 => బెనాయ్మీను గోతర్ములో లెకిక్ంపబడినవారు ముపప్ది యైదువేల నాలుగు 

వందలమంది యైరి. 

సంఖాయ్కాండము 1:38 => దాను పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ పితరుల 

కుటుంబములలో ఇరువది యేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి సంఖయ్ను 

తెలియచెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 1:39 => దాను గోతర్ములో లెకిక్ంపబడినవారు అరువది రెండువేల ఏడు 

వందలమంది యైరి. 

సంఖాయ్కాండము 1:40 => ఆషేరు పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ పితరుల 

కుటుంబములలో ఇరువదియేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి సంఖయ్ను 

తెలియచెపప్గా 
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సంఖాయ్కాండము 1:41 => ఆషేరు గోతర్ములో లెకిక్ంపబడినవారు నలువది యొకవేయి ఐదు 

వందలమంది యైరి. 

సంఖాయ్కాండము 1:42 => నఫాత్లి పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ పితరుల 

కుటుంబములలో ఇరువది యేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి సంఖయ్ను 

తెలియచెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 1:43 => నఫాత్లి గోతర్ములో లెకిక్ంపబడినవారు ఏబది మూడువేల నాలుగు 

వందలమంది యైరి. 

సంఖాయ్కాండము 1:44 => వీరు లెకిక్ంపబడినవారు, అనగా మోషేయు అహరోనును తమ తమ 

పితరుల కుటుంబములనుబటిట్ ఒకొక్కక్డుగా ఏరప్డిన పర్ధానులును లెకిక్ంచినవారు. 

సంఖాయ్కాండము 1:45 => అటుల్ ఇశార్యేలీయులలో తమ తమ పితరుల కుటుంబముల చొపుప్న 

లెకిక్ంపబడిన వారందరు, అనగా ఇరువది యేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి సేనగా 

బయలువెళి ల్న ఇశార్యేలీయులందరు 

సంఖాయ్కాండము 1:46 => లెకిక్ంపబడి ఆరులక్షల మూడువేల ఐదువందల ఏబదిమంది యైరి. 

సంఖాయ్కాండము 2:3 => సూరుయ్డు ఉదయించు తూరుప్దికుక్న యూదా పాళెపు ధవ్జము గలవారు 

తమ తమ సేనలచొపుప్న దిగవలెను. అమీమ్నాదాబు కుమారుడైన నయసోస్ను యూదా కుమారులకు 

పర్ధానుడు. 

సంఖాయ్కాండము 2:4 => అతని సేన, అనగా అతనివారిలో లెకిక్ంపబడిన పురుషులు డెబబ్ది 

నాలుగువేల ఆరువందలమంది. 

సంఖాయ్కాండము 2:5 => అతని సమీపమున ఇశాశ్ఖారు గోతిర్కులు దిగవలెను. సూయారు 

కుమారుడైన నెతనేలు ఇశాశ్ఖారు కుమారులకు పర్ధానుడు. 

సంఖాయ్కాండము 2:6 => అతని సేన, అనగా అతనివారిలో లెకిక్ంపబడిన పురుషులు ఏబది 

నాలుగువేల నాలుగువందలమంది. 

సంఖాయ్కాండము 2:7 => అతని సమీపమున జెబూలూను గోతిర్కులుండవలెను. హేలోను 

కుమారుడైన ఏలీయాబు జెబూలూనీయులకు పర్ధానుడు. 

Page  of 2465 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

సంఖాయ్కాండము 2:8 => అతని సేన, అనగా అతనివారిలో లెకిక్ంపబడినవారు ఏబది యేడువేల 

నాలుగువందలమంది. 

సంఖాయ్కాండము 2:9 => యూదా పాళెములో లెకిక్ంపబడిన వారందరు వారి సేనలచొపుప్న లక్ష 

యెనుబది యారువేల నాలుగువందలమంది. వారు ముందర సాగి నడవవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 2:10 => రూబేను పాళెపు ధవ్జము వారి సేనలచొపుప్న దకిష్ణదికుక్న ఉండవలెను. 

షెదేయూరు కుమారుడైన ఏలీసూరు రూబేను కుమారులకు పర్ధానుడు. 

సంఖాయ్కాండము 2:11 => అతని సేన, అనగా అతనివారిలో లెకిక్ంపబడినవారు నలుబది 

యారువేల ఐదువందలమంది. 

సంఖాయ్కాండము 2:12 => అతని సమీపమున షిమోయ్ను గోతిర్కులు దిగవలెను. సూరీషదాద్యి 

కుమారుడైన షెలుమీయేలు షిమోయ్ను కుమారులకు పర్ధానుడు. 

సంఖాయ్కాండము 2:13 => అతని సేన, అనగా అతనివారిలో లెకిక్ంపబడినవారు ఏబది తొమిమ్దివేల 

మూడువందలమంది. 

సంఖాయ్కాండము 2:14 => అతని సమీపమున గాదు గోతర్ముండవలెను. రగూయేలు కుమారుడైన 

ఎలీయాసాపు గాదు కుమారులకు పర్ధానుడు. 

సంఖాయ్కాండము 2:15 => అతని సేన, అనగా అతనివారిలో లెకిక్ంపబడినవారు నలుబది 

యయిదువేల ఆరువందల ఏబదిమంది. 

సంఖాయ్కాండము 2:16 => రూబేను పాళెములో లెకిక్ంపబడిన వారందరు వారి సేనలచొపుప్న లక్ష 

యేబదియొకవేయి నాలుగువందల ఏబదిమంది. వారు రెండవ తెగలో సాగి నడవవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 2:17 => పర్తయ్క్షపు గుడారము లేవీయుల పాళెముతో పాళెముల నడుమను సాగి 

నడవవలెను. వారెటుల్ దిగుదురో అటే ల్ తమ తమ ధవ్జములనుబటిట్ పర్తివాడును తన తన వరుసలో 

సాగి నడవవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 2:18 => ఎఫార్యిము సేనలచొపుప్న వారి పాళెపు ధవ్జము పడమటిదికుక్న 

ఉండవలెను. అమీహూదు కుమారుడైన ఎలీషామా ఎఫార్యిము కుమారులకు పర్ధానుడు. 
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సంఖాయ్కాండము 2:19 => అతని సేన, అనగా అతని వారిలో లెకిక్ంపబడినవారు నలుబదివేల 

ఐదువందలమంది. 

సంఖాయ్కాండము 2:20 => అతని సమీపమున మనషే ష్ గోతర్ముండవలెను. పెదాసూరు కుమారుడైన 

గమలీయేలు మనషే ష్ కుమారులలో పర్ధానుడు. 

సంఖాయ్కాండము 2:21 => అతని సేన, అనగా అతనివారిలో లెకిక్ంపబడినవారు ముపప్ది రెండువేల 

రెండువందలమంది. 

సంఖాయ్కాండము 2:22 => అతని సమీపమున బెనాయ్మీను గోతర్ముండవలెను. గిదోయ్నీ కుమారుడైన 

అబీదాను బెనాయ్మీను కుమారులకు పర్ధానుడు. 

సంఖాయ్కాండము 2:23 => అతని సేన, అనగా అతనివారిలో లెకిక్ంపబడినవారు ముపప్ది 

యయిదువేల నాలుగువందలమంది. 

సంఖాయ్కాండము 2:24 => ఎఫార్యిము పాళెములో లెకిక్ంపబడిన వారందరు వారి సేనలచొపుప్న 

లక్ష యెనిమిదివేల నూరుమంది. వారు మూడవ గుంపులో సాగి నడవవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 2:25 => దాను పాళెపు ధవ్జము వారి సేనలచొపుప్న ఉతత్రదికుక్న ఉండవలెను. 

అమీషదాయి కుమారుడైన అహీయెజెరు దాను కుమారులకు పర్ధానుడు. 

సంఖాయ్కాండము 2:26 => అతని సేన, అనగా అతనివారిలో లెకిక్ంపబడినవారు అరువది రెండువేల 

ఏడువందలమంది. 

సంఖాయ్కాండము 2:27 => అతని సమీపమున ఆషేరు గోతిర్కులు దిగవలెను. ఒకార్ను కుమారుడైన 

పగీయేలు ఆషేరు కుమారులకు పర్ధానుడు. 

సంఖాయ్కాండము 2:28 => అతని సేన, అనగా అతనివారిలో లెకిక్ంపబడినవారు నలుబది 

యొకవేయి ఐదువందలమంది. 

సంఖాయ్కాండము 2:29 => అతని సమీపమున నఫాత్లి గోతిర్కులుండవలెను. ఏనాను కుమారుడైన 

అహీర నఫాత్లి కుమారులకు పర్ధానుడు. 

సంఖాయ్కాండము 2:30 => అతని సేన, అనగా అతనివారిలో లెకిక్ంపబడినవారు ఏబది మూడువేల 

నాలుగువందలమంది. 
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సంఖాయ్కాండము 2:31 => దాను పాళెములో లెకిక్ంపబడిన వారందరు లక్ష యేబది యేడువేల 

ఆరువందలమంది. వారు తమ ధవ్జముల పర్కారము కడపటి గుంపులో నడవవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 2:32 => వీరు ఇశార్యేలీయులలో తమ తమ పితరుల కుటుంబముల పర్కారము 

లెకిక్ంపబడినవారు. తమ తమ సేనల చొపుప్న తమ తమ పాళెములలో లెకిక్ంపబడిన వారందరు 

ఆరులక్షల మూడువేల ఐదువందల ఏబదిమంది. 

సంఖాయ్కాండము 2:33 => అయితే యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ లేవీయులు 

ఇశార్యేలీయులలో తముమ్ను లెకిక్ంచుకొనలేదు. 

సంఖాయ్కాండము 7:12 => మొదటి దినమున తన అరప్ణమును తెచిచ్నవాడు అమీమ్నాదాబు 

కుమారుడును యూదా గోతిర్కుడనైన నయసోస్ను. 

సంఖాయ్కాండము 7:13 => అతడు పరిశుదధ్మైన తులపు పరిమాణమునుబటిట్ నూట ముపప్ది 

తులముల యెతుత్గల వెండి గినెన్ను డెబబ్ది తులముల యెతుత్గల వెండి పోర్క్షణపాతర్ను నైవేదయ్ముగా ఆ 

రెంటినిండ నూనెతో కలిసిన గోధుమ పిండిని 

సంఖాయ్కాండము 7:14 => ధూపదర్వయ్ముతో నిండిన పది తులముల బంగారు ధూపారిత్ని 

సంఖాయ్కాండము 7:15 => దహనబలిగా ఒక చినన్ కోడెను ఒక పొటే ట్లును ఏడాది గొఱ ఱ్పిలల్ను 

సంఖాయ్కాండము 7:16 => అపరాధపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను 

సంఖాయ్కాండము 7:17 => సమాధానబలిగా రెండు కోడెలను అయిదు పొటే ట్ళల్ను అయిదు 

మేకపోతులను ఏడాదివి అయిదు గొఱ ఱ్పిలల్లను తన అరప్ణముగా తెచెచ్ను. ఇది అమీమ్నాదాబు 

కుమారుడైన నయసోస్ను అరప్ణము. 

సంఖాయ్కాండము 7:18 => రెండవ దినమున అరప్ణమును తెచిచ్నవాడు సూయారు కుమారుడును 

ఇశాశ్ఖారీయులకు పర్ధానుడునైన నెతనేలు. 

సంఖాయ్కాండము 7:19 => అతడు పరిశుదధ్మైన తులపు పరిమాణమునుబటిట్ నూట ముపప్ది 

తులముల యెతుత్గల వెండి గినెన్ను డెబబ్ది తులముల యెతుత్గల వెండి పోర్క్షణపాతర్ను నైవేదయ్ముగా ఆ 

రెంటినిండ నూనెతో కలిసిన గోధుమ పిండిని  

సంఖాయ్కాండము 7:20 => ధూపదర్వయ్ముతో నిండిన పది తులముల బంగారు ధూపారిత్ని 
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సంఖాయ్కాండము 7:21 => దహనబలిగా ఒక చినన్ కోడెను ఒక పొటే ట్లును 

సంఖాయ్కాండము 7:22 => ఏడాది గొఱ ఱ్పిలల్ను పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను 

సంఖాయ్కాండము 7:23 => సమాధానబలిగా రెండు కోడెలను అయిదు పొటే ట్ళల్ను అయిదు 

మేకపోతులను ఏడాదివి అయిదు గొఱ ఱ్పిలల్లను తన అరప్ణముగా తెచెచ్ను. ఇది సూయారు 

కుమారుడైన నెతనేలు అరప్ణము. 

సంఖాయ్కాండము 7:24 => మూడవ దినమున అరప్ణమును తెచిచ్నవాడు హేలోను కుమారుడును 

జెబూలూను కుమారులకు పర్ధానుడునైన ఏలీయాబు . అతడు పరిశుదధ్మైన తులపు 

పరిమాణమునుబటిట్ నూట ముపప్ది తులముల యెతుత్గల వెండి గినెన్ను డెబబ్ది తులముల యెతుత్గల 

వెండి పోర్క్షణపాతర్ను 

సంఖాయ్కాండము 7:25 => నైవేదయ్ముగా ఆ రెంటినిండ నూనెతో కలిసిన గోధుమ పిండిని 

సంఖాయ్కాండము 7:26 => ధూపదర్వయ్ముతో నిండియునన్ పది తులముల బంగారు ధూపారిత్ని 

దహనబలిగా ఒక చినన్ కోడెను ఒక పొటే ట్లును 

సంఖాయ్కాండము 7:27 => ఏడాది గొఱ ఱ్పిలల్ను పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను 

సంఖాయ్కాండము 7:28 => సమాధానబలిగా రెండు కోడెలను అయిదు పొటే ట్ళల్ను 

సంఖాయ్కాండము 7:29 => అయిదు మేకపోతులను ఏడాదివి అయిదు గొఱ ఱ్పిలల్లను తన 

అరప్ణముగా తెచెచ్ను. ఇది హేలోను కుమారుడైన ఏలీయాబు అరప్ణము. 

సంఖాయ్కాండము 7:30 => నాలుగవ దినమున అరప్ణమును తెచిచ్నవాడు షెదేయూరు 

కుమారుడును రూబేనీయులకు పర్ధానుడునైన ఏలీసూరు. అతడు పరిశుదధ్మైన తులపు 

పరిమాణమునుబటిట్ నూట ముపప్ది తులముల యెతుత్గల వెండి గినెన్ను 

సంఖాయ్కాండము 7:31 => డెబబ్ది తులముల యెతుత్గల వెండి పోర్క్షణపాతర్ను నైవేదయ్ముగా ఆ 

రెంటినిండ నూనెతో కలిసిన గోధుమ పిండిని 

సంఖాయ్కాండము 7:32 => ధూపదర్వయ్ముతో నిండియునన్ పది తులముల బంగారు ధూపారిత్ని 

దహనబలిగా ఒక చినన్ కోడెను ఒక పొటే ట్లును 

సంఖాయ్కాండము 7:33 => ఏడాది గొఱ ఱ్పిలల్ను, పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను 
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సంఖాయ్కాండము 7:34 => సమాధానబలిగా రెండు కోడెలను అయిదు పొటే ట్ళల్ను అయిదు 

మేకపోతులను ఏడాదివి అయిదు గొఱ ఱ్పిలల్లను తన అరప్ణముగా తెచెచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 7:35 => ఇది షెదేయూరు కుమారుడైన ఏలీసూరు అరప్ణము. 

సంఖాయ్కాండము 7:36 => అయిదవ దినమున అరప్ణమును తెచిచ్నవాడు సూరీషదాయి 

కుమారుడును షిమోయ్నీయులకు పర్ధానుడునైన షెలుమీయేలు. 

సంఖాయ్కాండము 7:37 => అతడు పరిశుదధ్మైన తులపు పరిమాణమునుబటిట్ నూట ముపప్ది 

తులముల యెతుత్గల వెండి గినెన్ను డెబబ్ది తులముల యెతుత్గల వెండి పోర్క్షణపాతర్ను నైవేదయ్ముగా ఆ 

రెంటినిండ నూనెతో కలిసిన గోధుమ పిండిని 

సంఖాయ్కాండము 7:38 => ధూపదర్వయ్ముతో నిండియునన్ పది తులముల బంగారు ధూపారిత్ని 

దహనబలిగా ఒక చినన్కోడెను 

సంఖాయ్కాండము 7:39 => ఒక పొటే ట్లును ఏడాది గొఱ ఱ్పిలల్ను 

సంఖాయ్కాండము 7:40 => పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను 

సంఖాయ్కాండము 7:41 => సమాధానబలిగా రెండు కోడెలను అయిదు పొటే ట్ళల్ను అయిదు 

మేకపోతులను ఏడాదివి అయిదు గొఱ ఱ్పిలల్లను తన అరప్ణముగా తెచెచ్ను. ఇది సూరీషదాయి 

కుమారుడైన షెలుమీయేలు అరప్ణము. 

సంఖాయ్కాండము 7:42 => ఆరవ దినమున అరప్ణమును తెచిచ్నవాడు దెయూవేలు కుమారుడును 

గాదీయులకు పర్ధానుడునైన ఎలీయాసాపా. 

సంఖాయ్కాండము 7:43 => అతడు పరిశుదధ్మైన తులపు పరిమాణమునుబటిట్ నూట ముపప్ది 

తులముల యెతుత్గల వెండి గినెన్ను డెబబ్ది తులముల యెతుత్గల వెండి పోర్క్షణపాతర్ను నైవేదయ్ముగా ఆ 

రెంటినిండ నూనెతో కలిసిన గోధుమ పిండిని 

సంఖాయ్కాండము 7:44 => ధూపదర్వయ్ముతో నిండియునన్ పది తులముల బంగారు ధూపారిత్ని 

సంఖాయ్కాండము 7:45 => దహనబలిగా ఒక చినన్ కోడెను ఒక పొటే ట్లును ఏడాది గొఱ ఱ్పిలల్ను 

సంఖాయ్కాండము 7:46 => పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను సమాధానబలిగా రెండు కోడెలను 

అయిదు పొటే ట్ళల్ను అయిదు మేకపోతులను ఏడాదివి అయిదు గొఱ ఱ్పిలల్లను తన అరప్ణముగా తెచెచ్ను.  
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సంఖాయ్కాండము 7:47 => ఇది దెయూవేలు కుమారుడైన ఎలీయాసాపా అరప్ణము. 

సంఖాయ్కాండము 7:48 => ఏడవ దినమున అరప్ణమును తెచిచ్నవాడు అమీహూదు కుమారుడును 

ఎఫార్యిమీయులకు పర్ధానుడునైన ఎలీషామా. 

సంఖాయ్కాండము 7:49 => అతడు పరిశుదధ్మైన తులపు పరిమాణమునుబటిట్ నూట ముపప్ది 

తులముల యెతుత్గల వెండి గినెన్ను డెబబ్ది తులముల యెతుత్గల వెండి పోర్క్షణపాతర్ను నైవేదయ్ముగా ఆ 

రెంటినిండ నూనెతో కలిసిన గోధుమ పిండిని 

సంఖాయ్కాండము 7:50 => ధూపదర్వయ్ముతో నిండియునన్ పది తులముల బంగారు ధూపారిత్ని 

సంఖాయ్కాండము 7:51 => దహనబలిగా ఒక చినన్ కోడెను ఒక పొటే ట్లును, ఏడాది గొఱ ఱ్పిలల్ను 

పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను 

సంఖాయ్కాండము 7:52 => సమాధానబలిగా రెండు కోడెలను అయిదు పొటే ట్ళల్ను 

సంఖాయ్కాండము 7:53 => అయిదు మేకపోతులను ఏడాదివి అయిదు గొఱ ఱ్పిలల్లను తన 

అరప్ణముగా తెచెచ్ను. ఇది అమీహూదు కుమారుడైన ఎలీషామా అరప్ణము.  

సంఖాయ్కాండము 7:54 => ఎనిమిదవ దినమున అరప్ణమును తెచిచ్నవాడు పెదాసూరు 

కుమారుడును మనషీష్యులకు పర్ధానుడునైన గమలీయేలు. 

సంఖాయ్కాండము 7:55 => అతడు పరిశుదధ్మైన తులపు పరిమాణమునుబటిట్ నూట ముపప్ది 

తులముల యెతుత్గల వెండి గినెన్ను డెబబ్ది తులముల యెతుత్గల వెండి పోర్క్షణపాతర్ను నైవేదయ్ముగా ఆ 

రెంటినిండ నూనెతో కలిసిన గోధుమ పిండిని ధూపదర్వయ్ముతో నిండిన పది తులముల బంగారు 

ధూపారిత్ని 

సంఖాయ్కాండము 7:56 => దహనబలిగా ఒక చినన్ కోడెను ఒక పొటే ట్లును ఏడాది గొఱ ఱ్పిలల్ను 

సంఖాయ్కాండము 7:57 => అపరాధపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను సమాధానబలిగా రెండు 

కోడెలను 

సంఖాయ్కాండము 7:58 => అయిదు పొటే ట్ళల్ను అయిదు మేకపోతులను ఏడాదివి అయిదు 

గొఱ ఱ్పిలల్లను తన అరప్ణముగా తెచెచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 7:59 => ఇది పెదాసూరు కుమారుడైన గమలీయేలు అరప్ణము. 
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సంఖాయ్కాండము 7:60 => తొమిమ్దవ దినమున అరప్ణమును తెచిచ్నవాడు గిదోయ్నీ కుమారుడును 

బెనాయ్మీనులకు పర్ధానుడునైన అబీదాను. 

సంఖాయ్కాండము 7:61 => అతడు పరిశుదధ్మైన తులపు పరిమాణమునుబటిట్ నూట ముపప్ది 

తులముల యెతుత్గల వెండి గినెన్ను డెబబ్ది తులముల యెతుత్గల వెండి పోర్క్షణపాతర్ను నైవేదయ్ముగా ఆ 

రెంటినిండ నూనెతో కలిసిన గోధమ పిండిని ధూపదర్వయ్ముతో నిండియునన్ పది షెకెలుల బంగారు 

ధూపారిత్ని 

సంఖాయ్కాండము 7:62 => దహనబలిగా ఒక చినన్ కోడెను 

సంఖాయ్కాండము 7:63 => ఒక పొటే ట్లును ఏడాది గొఱ ఱ్పిలల్ను 

సంఖాయ్కాండము 7:64 => పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను 

సంఖాయ్కాండము 7:65 => సమాధానబలిగా రెండు కోడెలను అయిదు పొటే ట్ళల్ను అయిదు 

మేకపోతులను ఏడాదివి అయిదు గొఱ ఱ్పిలల్లను తన అరప్ణముగా తెచెచ్ను. ఇది గిదోయ్నీ కుమారుడైన 

అబీదాను అరప్ణము. 

సంఖాయ్కాండము 7:66 => పదియవ దినమున అరప్ణమును తెచిచ్నవాడు అమీషదాయి 

కుమారుడును దానీయులకు పర్ధానుడునైన అహీయెజెరు. అతడు పరిశుదధ్మైన తులపు 

పరిమాణమునుబటిట్ 

సంఖాయ్కాండము 7:67 => నూటముపప్ది తులముల యెతుత్ గల వెండి గినెన్ను డెబబ్ది తులముల 

యెతుత్గల వెండి పోర్క్షణపాతర్ను నైవేదయ్ముగా ఆ రెంటిలో నూనెతో కలిసి నిండిన గోధుమ పిండిని 

సంఖాయ్కాండము 7:68 => ధూపదర్వయ్ముతో నిండియునన్ పది తులముల బంగారు ధూపారిత్ని 

సంఖాయ్కాండము 7:69 => దహనబలిగా ఒక చినన్ కోడెను ఒక పొటే ట్లును ఏడాది గొఱ ఱ్పిలల్ను 

పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను  

సంఖాయ్కాండము 7:70 => సమాధానబలిగా రెండు కోడెలను అయిదు పొటే ట్ళల్ను 

సంఖాయ్కాండము 7:71 => అయిదు మేకపోతులను ఏడాదివి అయిదు గొఱ ఱ్పిలల్లను తన 

అరప్ణముగా తెచెచ్ను. ఇది ఆమీషదాయి కుమారుడైన అహీయెజెరు అరప్ణము. 
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సంఖాయ్కాండము 7:72 => పదకొండవ దినమున అరప్ణమును తెచిచ్నవాడు ఒకార్ను కుమారుడును 

ఆషేరీయులకు పర్ధానుడునైన పగీయేలు. 

సంఖాయ్కాండము 7:73 => అతడు పరిశుదధ్మైన తులపు పరిమాణమునుబటిట్ నూట ముపప్ది 

తులముల యెతుత్గల వెండి గినెన్ను డెబబ్ది తులముల యెతుత్గల వెండి పోర్క్షణపాతర్ను నైవేదయ్ముగా ఆ 

రెంటినిండ నూనెతో కలిసిన గోధుమ పిండిని 

సంఖాయ్కాండము 7:74 => ధూపదర్వయ్ముతో నిండియునన్ పది తులముల బంగారు ధూపారిత్ని 

సంఖాయ్కాండము 7:75 => దహనబలిగా ఒక చినన్ కోడెను ఒక పొటే ట్లును 

సంఖాయ్కాండము 7:76 => ఏడాది గొఱ ఱ్పిలల్ను పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను 

సంఖాయ్కాండము 7:77 => సమాధానబలిగా రెండు కోడెలను అయిదు పొటే ట్ళల్ను అయిదు 

మేకపోతులను ఏడాదివి అయిదు గొఱ ఱ్పిలల్లను తన అరప్ణముగా తెచెచ్ను. ఇది ఒకార్ను కుమారుడైన 

పగీయేలు అరప్ణము. 

సంఖాయ్కాండము 7:78 => పండెర్ండవ దినమున అరప్ణమును తెచిచ్నవాడు ఏనాను కుమారుడు 

నఫాత్లీయులకు పర్ధానుడునైన అహీర. 

సంఖాయ్కాండము 7:79 => అతడు పరిశుదధ్మైన తులపు పరిమాణమునుబటిట్ నూట ముపప్ది 

తులముల యెతుత్గల వెండి గినెన్ను డెబబ్ది తులముల యెతుత్గల వెండి పోర్క్షణపాతర్ను నైవేదయ్ముగా ఆ 

రెంటినిండ నూనెతో కలిసిన గోధుమ పిండిని 

సంఖాయ్కాండము 7:80 => ధూపదర్వయ్ముతో నిండియునన్ పది తులముల బంగారు ధూపారిత్ని 

దహనబలిగా ఒక చినన్కోడెను 

సంఖాయ్కాండము 7:81 => ఒక పొటెట్లును ఏడాది గొఱ ఱ్పిలల్ను పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక 

మేకపిలల్ను సమాధానబలిగా రెండు కోడెలను 

సంఖాయ్కాండము 7:82 => అయిదు పొటే ట్ళల్ను అయిదు మేకపోతులను ఏడాదివి అయిదు 

గొఱ ఱ్పిలల్లను తన అరప్ణముగా తెచెచ్ను. ఇది ఏనాను కుమారుడైన అహీర అరప్ణము. 
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సంఖాయ్కాండము 7:83 => బలిపీఠము అభిషేకింపబడిన దినమున ఇశార్యేలీయుల పర్ధానులు 

అరిప్ంచిన పర్తిషాఠ్రప్ణములు ఇవి, వెండి గినెన్లు పండెర్ండు, వెండి పోర్క్షణపాతర్లు పండెర్ండు, 

బంగారు ధూపారుత్లు పండెర్ండు, పర్తి వెండిగినెన్ నూట ముపప్ది తులములది. 

సంఖాయ్కాండము 7:84 => పర్తి పోర్క్షణపాతర్ డెబబ్ది తులములది; ఆ ఉపకరణముల వెండి 

అంతయు పరిశుధద్మైన తులపు పరిమాణమునుబటిట్ రెండువేల నాలుగువందల తులములది. 

సంఖాయ్కాండము 7:85 => ధూపదర్వయ్ముతో నిండిన బంగారు ధూపారుత్లు పండెర్ండు; వాటిలో 

ఒకటి పరిశుదధ్మైన తులపు పరిమాణమునుబటిట్ పది తులములది. 

సంఖాయ్కాండము 7:86 => ఆ ధూపారుత్ల బంగారమంతయు నూట ఇరువది తులములది; 

దహనబలి పశువులనిన్యు పండెర్ండు కోడెలు, పొటే ట్ళుల్ పండెర్ండు, ఏడాదివైన గొఱ ఱ్పిలల్లు పండెర్ండు, 

వాటి నైవేదయ్ములును పాపపరిహారారథ్మైన మగ మేకపిలల్లు పండెర్ండు, 

సంఖాయ్కాండము 7:87 => సమాధానబలి పశువులనిన్యు ఇరువది నాలుగు కోడెలు, 

సంఖాయ్కాండము 7:88 => పొటే ట్ళుల్ అరువది, మేకపోతులు అరువది, ఏడాదివైన గొఱ ఱ్పిలల్లు 

అరువది. 

సంఖాయ్కాండము 7:89 => మోషే యెహోవాతో మాటలాడుటకు పర్తయ్క్షపు గుడారములోనికి 

వెళి ల్నపుప్డు సాక్షయ్పు మందసము మీదనునన్ కరుణాపీఠము మీదనుండి, అనగా రెండు కెరూబుల 

నడమనుండి తనతో మాటలాడిన యెహోవా సవ్రము అతడు వినెను, అతడు ఆయనతో మాటలాడెను. 

సంఖాయ్కాండము 26:5 => ఇశార్యేలు తొలిచూలు రూబేను. రూబేను పుతుర్లలో హనోకీయులు 

హనోకు వంశసుథ్లు; 

సంఖాయ్కాండము 26:6 => పలుల్వీయులు పలుల్ వంశసుథ్లు; హెసోర్నీయులు హెసోర్ను వంశసుథ్లు; 

కరీమ్యులు కరీమ్ వంశసుథ్లు; 

సంఖాయ్కాండము 26:7 => వీరు రూబేనీయుల వంశసుథ్లు, వారిలో లెకిక్ంపబడినవారు నలుబది 

మూడువేల ఏడువందల ముపప్దిమంది. 

సంఖాయ్కాండము 26:8 => పలుల్ కుమారుడు ఏలీయాబు. ఏలీయాబు కుమారులు నెమూయేలు 

దాతాను అబీరాము. 
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సంఖాయ్కాండము 26:9 => కోరహు తన సమూహములో పేరుపొందినవాడు; అతని సమాజము 

యెహోవాకు విరోధముగా వాదించినపుప్డు సమాజములో మోషే అహరోనులకు విరోధముగా 

వాదించిన దాతాను అబీరాములు వీరు. 

సంఖాయ్కాండము 26:10 => ఆ సమూహపువారు మృతిబొందినపుప్డు అగిన్ రెండువందల 

ఏబదిమందిని భకిష్ంచినందునను, భూమి తన నోరుతెరచి వారిని కోరహును మింగివేసినందునను, 

వారు దృషాట్ంతములైరి. 

సంఖాయ్కాండము 26:11 => అయితే కోరహు కుమారులు చావలేదు. 

సంఖాయ్కాండము 26:12 => షిమోయ్ను పుతుర్ల వంశములలో నెమూయేలీయులు నెమూయేలు 

వంశసుథ్లు; యామీనీయులు యామీను వంశసుథ్లు; యాకీనీయులు యాకీను వంశసుథ్లు; 

సంఖాయ్కాండము 26:13 => జెరహీయులు జెరహు వంశసుథ్లు; షావూలీయులు షావూలు 

వంశసుథ్లు. 

సంఖాయ్కాండము 26:14 => ఇవి షిమోయ్నీయుల వంశములు. వారు ఇరువది రెండువేల 

రెండువందలమంది. 

సంఖాయ్కాండము 26:15 => గాదు పుతుర్ల వంశములలో సెపోనీయులు సెపోను వంశసుథ్లు; 

హగీగ్యులు హగీగ్ వంశసుథ్లు; షూనీయులు షూనీ వంశసుథ్లు, 

సంఖాయ్కాండము 26:16 => ఓజనీయులు ఓజని వంశసుథ్లు; ఏరీయులు ఏరీ వంశసుథ్లు; 

సంఖాయ్కాండము 26:17 => ఆరోదీయులు ఆరోదు వంశసుథ్లు; అరేలీయులు అరేలీ వంశసుథ్లు. 

సంఖాయ్కాండము 26:18 => వీరు గాదీయుల వంశసుథ్లు; వార్యబడినవారి సంఖయ్చొపుప్న వీరు 

నలుబదివేల ఐదువందలమంది. 

సంఖాయ్కాండము 26:19 => యూదా కుమారులు ఏరు ఓనాను; ఏరును ఓనానును కనాను 

దేశములో మృతిబొందిరి. 

సంఖాయ్కాండము 26:20 => యూదావారి వంశములలో షేలాహీయులు షేలా వంశసుథ్లు; 

పెరెసీయులు పెరెసు వంశసుథ్లు జెరహీయులు జెరహు వంశసుథ్లు; 
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సంఖాయ్కాండము 26:21 => పెరెసీయులలో హెసోర్నీయులు హెసోర్ను వంశసుథ్లు హామూలీయులు 

హామూలు వంశసుథ్లు 

సంఖాయ్కాండము 26:22 => వీరు యూదీయుల వంశసుథ్లు; వార్యబడినవారి సంఖయ్చొపుప్న వీరు 

డెబబ్దియారువేల ఐదువందలమంది. 

సంఖాయ్కాండము 26:23 => ఇశాశ్ఖారు పుతుర్ల వంశసుథ్లలో తోలా హీయులు తోలావంశసుథ్లు; 

పువీవ్యులు పువావ్ వంశసుథ్లు; యాషూబీయులు యాషూబు వంశసుథ్లు; షిమోర్నీయులు షిమోర్ను 

వంశసుథ్లు; వీరు ఇశాశ్ఖారీయుల వంశసుథ్లు. 

సంఖాయ్కాండము 26:24 => వార్యబడినవారి సంఖయ్చొపుప్న వీరు అరువది నాలుగువేల 

మూడువందలమంది. 

సంఖాయ్కాండము 26:25 => జెబూలూను పుతుర్ల వంశసుథ్లలో సెరెదీయులు సెరెదు వంశసుథ్లు; 

సంఖాయ్కాండము 26:26 => ఏలోనీయులు ఏలోను వంశసుథ్లు; యహలేలీయులు యహలేలు 

వంశసుథ్లు; 

సంఖాయ్కాండము 26:27 => వార్యబడినవారి సంఖయ్చొపుప్న వీరు అరువదివేల ఐదువందలమంది. 

సంఖాయ్కాండము 26:28 => యోసేపు పుతుర్ల వంశసుథ్లు అతని కుమారులు మనషే ష్ ఎఫార్యిము. 

సంఖాయ్కాండము 26:29 => మనషే ష్ కుమారులలో మాకీరీయులు మాకీరు వంశసుథ్లు; మాకీరు 

గిలాదును కనెను; గిలాదీయులు గిలాదు వంశసుథ్లు; వీరు గిలాదు పుతుర్లు. 

సంఖాయ్కాండము 26:30 => ఈజరీయులు ఈజరు వంశసుథ్లు; హెలకీయులు హెలకు వంశసుథ్లు;  

సంఖాయ్కాండము 26:31 => అశీర్యేలీయులు అశీర్యేలు వంశసుథ్లు; షెకెమీయులు షెకెము 

వంశసుథ్లు; 

సంఖాయ్కాండము 26:32 => షెమీదాయీయులు షెమీదా వంశసుథ్లు; హెపెరీయులు హెపెరు 

వంశసుథ్లు. 

సంఖాయ్కాండము 26:33 => హెపెరు కుమారుడైన సెలోపెహాదుకు కుమారెత్లేగాని కుమారులు 

పుటట్లేదు. సెలోపెహాదు కుమారెత్ల పేరులు మహలా నోయా హొగాల్ మిలాక్ తిరాస్. 
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సంఖాయ్కాండము 26:34 => వీరు మనషీష్యుల వంశసుథ్లు; వార్యబడినవారి సంఖయ్చొపుప్న వీరు 

ఏబది రెండువేల ఏడువందలమంది. 

సంఖాయ్కాండము 26:35 => ఎఫార్యిము పుతుర్ల వంశములు ఇవి; షూతలహీయులు షూతలహు 

వంశసుథ్లు; బేకరీయులు బేకరు వంశసుథ్లు; తహనీయులు తహను వంశసుథ్లు, 

సంఖాయ్కాండము 26:36 => వీరు షూతలహు కుమారులు; ఏరానీయులు ఏరాను వంశసుథ్లు. 

సంఖాయ్కాండము 26:37 => వీరు ఎఫార్యిమీయుల వంశసుథ్లు. వార్యబడినవారి సంఖయ్చొపుప్న 

వీరు ముపప్ది రెండువేల ఐదువందలమంది; వీరు యోసేపు పుతుర్ల వంశసుథ్లు. 

సంఖాయ్కాండము 26:38 => బెనాయ్మీను పుతుర్ల వంశములలో బెలీయులు బెల వంశసుథ్లు; 

అషేబ్లీయులు అషేబ్ల వంశసుథ్లు; 

సంఖాయ్కాండము 26:39 => అహీరామీయులు అహీరాము వంశసుథ్లు; 

సంఖాయ్కాండము 26:40 => షూపామీయులు షూపాము వంశసుథ్లు; బెల కుమారులు ఆరుద్ 

నయమాను; ఆరీ ద్యులు ఆరుద్ వంశసుథ్లు; నయమానీయులు నయమాను వంశసుథ్లు. 

సంఖాయ్కాండము 26:41 => వీరు బెనాయ్మీనీయుల వంశసుథ్లు; వారిలో వార్యబడిన లెకక్చొపుప్న 

నలుబది యయిదువేల ఆరువందలమంది. 

సంఖాయ్కాండము 26:42 => దాను పుతుర్ల వంశములలో షూషామీయులు షూషాము వంశసుథ్లు; 

సంఖాయ్కాండము 26:43 => వీరు తమ వంశములలో దానీయుల వంశసుథ్లు. వార్యబడినవారి 

సంఖయ్చొపుప్న వీరు అరువది నాలుగువేల నాలుగువందలమంది. 

సంఖాయ్కాండము 26:44 => ఆషేరు పుతుర్ల వంశములలో యిమీన్యులు యిమాన్ వంశసుథ్లు, 

ఇషీవ్యులు ఇషీవ్ వంశసుథ్లు; బెరీయులు బెరీయా వంశసుథ్లు; 

సంఖాయ్కాండము 26:45 => బెరీయానీయులలో హెబెరీయులు హెబెరు వంశసుథ్లు ; 

మలీక్యేలీయులు మలీక్యేలు వంశసుథ్లు; 

సంఖాయ్కాండము 26:46 => ఆషేరు కుమారెత్ పేరు శెరహు. 

సంఖాయ్కాండము 26:47 => వార్యబడినవారి సంఖయ్చొపుప్న వీరు ఆషేరీయుల వంశసుథ్లు; వీరు 

ఏబది మూడువేల నాలుగువందలమంది. 
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సంఖాయ్కాండము 26:48 => నఫాత్లీ పుతుర్ల వంశములలో యహసయేలీయులు యహసయేలు 

వంశసుథ్లు; గూనీయులు గూనీ వంశసుథ్లు; 

సంఖాయ్కాండము 26:49 => యేసెరీయులు యేసెరు వంశసుథ్లు; షిలేల్మీయులు షిలేల్ము వంశసుథ్లు. 

సంఖాయ్కాండము 26:50 => వీరు నఫాత్లీయుల వంశసుథ్లు; వార్యబడినవారి సంఖయ్చొపుప్న వీరు 

నలుబది యయిదువేల నాలుగువందలమంది 

సంఖాయ్కాండము 26:51 => ఇశార్యేలీయులలో లెకిక్ంపబడిన వీరు ఆరులక్షల వెయియ్నిన్ 

ఏడువందల ముపప్దిమంది. 

సంఖాయ్కాండము 26:57 => వారివారి వంశములలో లెకిక్ంపబడిన లేవీయులు వీరు. గెరో ష్నీయులు 

గెరో ష్ను వంశసుథ్లు; కహాతీయులు కహాతు వంశసుథ్లు; మెరారీయులు మెరారి వంశసుథ్లు. 

సంఖాయ్కాండము 26:58 => లేవీయుల వంశములు ఏవనగా, లిబీన్యుల వంశము హెబోర్నీయుల 

వంశము మహలీయుల వంశము మూషీయుల వంశము కోరహీయుల వంశము. 

సంఖాయ్కాండము 26:59 => కహాతు అమార్మును కనెను; అమార్ము భారయ్పేరు యోకెబెదు. ఆమె 

లేవీ కుమారెత్; ఐగుపుత్లో ఆమె లేవీకి పుటెట్ను. ఆమె అమార్మువలన అహరోనును మోషేను వీరి 

సహోదరియగు మిరాయ్మును కనెను. 

సంఖాయ్కాండము 26:60 => అహరోనువలన నాదాబు అబీహు ఎలియాజరు ఈతామారు పుటిట్రి. 

సంఖాయ్కాండము 26:61 => నాదాబు అబీహులు యెహోవా సనిన్ధికి అనాయ్గిన్ తెచిచ్నపుప్డు 

చనిపోయిరి. 

సంఖాయ్కాండము 26:62 => వారిలో నెల మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి లెకిక్ంపబడినవారందరు 

ఇరువది మూడువేలమంది . వారు ఇశార్యేలీయులలో లెకిక్ంపబడినవారు కారుగనుక 

ఇశార్యేలీయులలో వారికి సావ్సథ్య్మియయ్బడలేదు. 

సంఖాయ్కాండము 34:14 => ఏలయనగా తమ తమ పితరుల కుటుంబముల పర్కారము 

రూబేనీయులును గాదీయులును తమ తమ సావ్సథ్య్ములనొందిరి. 

Page  of 2478 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

సంఖాయ్కాండము 34:15 => మనషే ష్ అరధ్గోతర్పువారు తమ సావ్సథ్య్మునొందిరి. ఆ రెండు 

గోతర్పువారును అరధ్గోతర్పువారును సూరోయ్దయ దికుక్న, అనగా తూరుప్దికుక్న యెరికోయొదద్ 

యొరాద్ను ఇవతల తమ తమ సావ్సథ్య్ములను పొందిరని చెపెప్ను. 

సంఖాయ్కాండము 34:16 => మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

సంఖాయ్కాండము 34:17 => ఆ దేశమును మీకు సావ్సథ్య్ముగా పంచిపెటట్వలసినవారెవరనగా, 

యాజకుడైన ఎలియాజరును నూను కుమారుడైన యెహోషువయు. 

సంఖాయ్కాండము 34:18 => మరియు ఆ దేశమును మీకు సావ్సథ్య్ముగా పంచిపెటుట్టకు పర్తి 

గోతర్ములో ఒకొక్క పర్ధానుని ఏరప్రచుకొనవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 34:19 => వారెవరనగా, యూదావారి గోతర్ములో యెఫునెన్ కుమారుడైన కాలేబు. 

సంఖాయ్కాండము 34:20 => షిమోయ్నీయుల గోతర్ములో అమీహూదు కుమారుడైన షెమూయేలు, 

సంఖాయ్కాండము 34:21 => బెనాయ్మీనీయుల గోతర్ములో కిసో ల్ను కుమారుడైన ఎలీదాదు. 

సంఖాయ్కాండము 34:22 => దానీయుల గోతర్ములో యొగిల్ కుమారుడైన బుకీక్ పర్ధాని, 

సంఖాయ్కాండము 34:23 => యోసేపు పుతుర్లలో ఏఫోదు కుమారుడైన హనీన్యేలు మనషీష్యుల 

గోతర్పర్ధాని, 

సంఖాయ్కాండము 34:24 => ఎఫార్యిమీయుల గోతర్ములో షిపాత్ను కుమారుడైన కెమూయేలు 

పర్ధాని, 

సంఖాయ్కాండము 34:25 => జెబూలూనీయుల గోతర్ములో పరాన్కు కుమారుడైన ఎలీషాపాను 

పర్ధాని, 

సంఖాయ్కాండము 34:26 => ఇశాశ్ఖారీయుల గోతర్ములో అజాను కుమారుడైన పలీత్యేలు పర్ధాని, 

సంఖాయ్కాండము 34:27 => ఆషేరీయుల గోతర్ములో షెలోమి కుమారుడైన అహీహూదు పర్ధాని. 

సంఖాయ్కాండము 34:28 => నఫాత్లీయుల గోతర్ములో అమీహూదు కుమారుడైన పెదహేలు పర్ధాని. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:1 => దైవజనుడైన మోషే మృతినొందకమునుపు అతడు 

ఇశార్యేలీయులను దీవించిన విధము ఇది; అతడిటల్నెను యెహోవా సీనాయినుండి వచెచ్ను 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 33:2 => శేయీరులోనుండి వారికి ఉదయించెను ఆయన పారాను 

కొండనుండి పర్కాశించెను వేవేల పరిశుదద్ సమూహముల మధయ్నుండి ఆయన వచెచ్ను ఆయన 

కుడిపారశ్వ్మున అగిన్జావ్లలు మెరియుచుండెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:3 => ఆయన జనములను పేర్మించును ఆయన పరిశుదుధ్లందరు నీ 

వశముననుందురు వారు నీ పాదములయొదద్ సాగిలపడుదురు నీ ఉపదేశమును అంగీకరింతురు.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:4 => మోషే మనకు ధరమ్శాసత్రమును విధించెను అది యాకోబు సమాజ 

సావ్సథ్య్ము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:5 => జనులలో ముఖుయ్లును ఇశార్యేలు గోతర్ములును కూడగా 

అతడు యెషూరూనులో రాజు ఆయెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:6 => రూబేను బర్దికి చావకయుండునుగాక అతనివారు 

లెకిక్ంపలేనంతమంది అగుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:7 => యూదానుగూరిచ్ అతడిటల్నెను యెహోవా, యూదా మనవి విని, 

అతని పర్జలయొదద్కు అతనిని చేరుచ్ము. యూదా బాహుబలము అతనికి చాలునటుల్చేసి అతని 

శతుర్వులకు విరోధముగా నీవతనికి సహాయుడవై యుందువు.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:8 => లేవినిగూరిచ్ యిటల్నెను నీ తుమీమ్ము నీ ఊరీము నీ భకుత్నికి 

కలవు మసాస్లో నీవు అతని పరిశోధించితివి మెరీబా నీళల్యొదద్ అతనితో వివాదపడితివి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:9 => అతడు నేను వానినెరుగనని తన తండిర్నిగూరిచ్యు తన 

తలిల్నిగూరిచ్యు అనెను తన సహోదరులను లక్షయ్పెటట్లేదు తన కుమారులను కుమారులని యెంచలేదు 

వారు నీ వాకయ్మునుబటిట్ నీ నిబంధనను గైకొనిరి.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:10 => వారు యాకోబునకు నీ విధులను ఇశార్యేలునకు నీ 

ధరమ్శాసత్రమును నేరుప్దురు నీ సనిన్ధిని ధూపమును నీ బలిపీఠముమీద సరావ్ంగబలిని అరిప్ంచుదురు  

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:11 => యెహోవా, అతని బలమును అంగీకరించుము అతడు చేయు 

కారయ్మును అంగీకరించుమీ అతని విరోధులును అతని దేవ్షించువారును లేవకుండునటుల్ వారి 

నడుములను విరుగగొటుట్ము.  
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దివ్తీయోపదేశకాండము 33:12 => బనాయ్మీనునుగూరిచ్ యిటల్నెను బెనాయ్మీను యెహోవాకు 

పిర్యుడు ఆయనయొదద్ అతడు సురకిష్తముగా నివసించును దినమెలల్ ఆయన అతనికి ఆశర్యమగును 

ఆయన భుజములమధయ్ అతడు నివసించును  

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:13 => యోసేపునుగూరిచ్ యిటల్నెను ఆకాశ పరమారథ్ములవలన 

మంచువలన కిర్ంద కుర్ంగియునన్ అగాధ జలములవలన 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:14 => సూరుయ్నివలన కలుగు ఫలములోని శేర్షఠ్పదారథ్ములవలన 

చందుర్డు పుటిట్ంచు శేర్షఠ్పదారథ్ములవలన 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:15 => పురాతన పరవ్తముల శేర్షఠ్పదారథ్ములవలన నితయ్పరవ్తముల 

శేర్షఠ్పదారథ్ములవలన 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:16 => సంపూరణ్ముగా ఫలించు భూమికి కలిగిన శేర్షఠ్పదారథ్ములవలన 

యెహోవా అతని భూమిని దీవించును పొదలోనుండినవాని కటాక్షము యోసేపు తలమీదికి వచుచ్ను 

తన సహోదరులలో పర్ఖాయ్తినొందినవాని నడినెతిత్మీదికి అది వచుచ్ను.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:17 => అతని వృషభమునకు మొదట పుటిట్నదానికి ఘనత కలదు. 

అతని కొముమ్లు గురుపోతు కొముమ్లు వాటివలన అతడు భూమయ్ంతములవరకు జనులను 

తోర్సివేయును ఎఫార్యిముయొకక్ పదివేలును మనషే ష్యొకక్ వేలును ఆలాగున నుందురు.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:18 => జబూలూనునుగూరిచ్ యిటల్నెను జెబూలూనూ, నీవు 

బయలువెళుల్ సథ్లమందు సంతోషించుము ఇశాశ్ఖారూ, నీ గుడారములయందు సంతోషించుము.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:19 => వారు జనములను కొండకు పిలిచిరి అకక్డ నీతిబలుల 

నరిప్ంతురు వారు సముదర్ముల సమృదిధ్ని ఇసుకలో దాచబడిన రహసయ్ దర్వయ్ములను పీలుచ్దురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:20 => గాదునుగూరిచ్ యిటల్నెను గాదును విశాలపరచువాడు 

సుత్తింపబడును అతడు ఆడు సింహమువలె పొంచియుండును బాహువును నడినెతిత్ని చీలిచ్వేయును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:21 => అతడు తనకొరకు మొదటిభాగము చూచుకొనెను అకక్డ 

నాయకుని భాగము కాపాడబడెను. అతడు జనములోని ముఖుయ్లతో కూడ వచెచ్ను యెహోవా తీరిచ్న 

నాయ్యమును జరిపెను ఇశార్యేలీయులయొదద్ యెహోవా విధులను ఆచరించెను.  
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దివ్తీయోపదేశకాండము 33:22 => దానునుగూరిచ్ యిటల్నెను దాను సింహపుపిలల్ అది 

బాషానునుండి దుమికి దాటును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:23 => నఫాత్లినిగూరిచ్ యిటల్నెను కటాక్షముచేత తృపిత్పొందిన నఫాత్లి, 

యెహోవా దీవెనచేత నింపబడిన నఫాత్లి, పశిచ్మ దకిష్ణ దికుక్లను సావ్ధీనపరచుకొనుము.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:24 => ఆషేరునుగూరిచ్ యిటల్నెను ఆషేరు తన సహోదరులకంటె 

ఎకుక్వగా ఆశీరవ్దింపబడును. అతడు తన సహోదరులకంటె కటాక్షము నొందును తన పాదములను 

తైలములో ముంచుకొనును.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:25 => నీ కముమ్లు ఇనుపవియు ఇతత్డివియునై యుండును. నీవు 

బర్దుకు దినములలో నీకు విశార్ంతి కలుగును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:26 => యెషూరూనూ, దేవుని పోలినవాడెవడును లేడు ఆయన నీకు 

సహాయము చేయుటకు ఆకాశవాహనుడై వచుచ్ను మహోనన్తుడై మేఘవాహనుడగును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:27 => శాశవ్తుడైన దేవుడు నీకు నివాససథ్లము నితయ్ముగనుండు 

బాహువులు నీ కిర్ందనుండును ఆయన నీ యెదుటనుండి శతుర్వును వెళళ్గొటిట్ నశింపజేయుమనెను.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:28 => ఇశార్యేలు నిరభ్యముగా నివసించును యాకోబు ఊట 

పర్తేయ్కింపబడును అతడు ధానయ్ దార్కాష్రసములు గల దేశములో నుండును అతనిపై ఆకాశము 

మంచును కురిపించును.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:29 => ఇశార్యేలూ, నీ భాగయ్మెంత గొపప్ది యెహోవా రకిష్ంచిన నినున్ 

పోలినవాడెవడు? ఆయన నీకు సహాయకరమైన కేడెము నీకు ఔనన్తయ్మును కలిగించు ఖడగ్ము నీ 

శతుర్వులు నీకు లోబడినటుల్గా వారు వేషము వేయుదురు నీవు వారి ఉనన్తసథ్లములను తొర్కుక్దువు. 

యెహోషువ 13:1 => యెహోషువ బహుదినములు గడచిన వృదుధ్డు కాగా యెహోవా అతనికి 

ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు బహు దినములు గడచిన వృదుధ్డవు. సావ్ధీనపరచుకొనుటకు 

అతివిసాత్రమైన దేశము ఇంక మిగిలియునన్ది. 

యెహోషువ 21:45 => యెహోవా ఇశార్యేలీయులకు సెలవిచిచ్న మాటలనిన్టిలో ఏదియు 

తపిప్యుండలేదు, అంతయు నెరవేరెను.  
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1 దినవృతాత్ంతములు 2:1 => ఇశార్యేలు కుమారులు; రూబేను షిమోయ్ను లేవి యూదా ఇశాశ్ఖారు 

జెబూలూను 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:2 => దాను యోసేపు బెనాయ్మీను నఫాత్లి గాదు ఆషేరు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:23 => యెహోవా నోటిమాట పర్కారము సౌలుయొకక్ రాజయ్మును 

దావీదుతటుట్ తిర్పప్వలెననన్ పర్యతన్ముతో యుదధ్మునకై ఆయుధములను ధరించి అతనియొదద్కు 

హెబోర్నునకు వచిచ్న అధిపతుల లెకక్ యెంతయనగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:24 => యూదావారిలో డాలును ఈటెను పటుట్కొని యుదధ్సనన్దుధ్లై 

యునన్వారు ఆరువేల ఎనిమిదివందలమంది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:25 => షిమోయ్నీయులలో యుదధ్మునకు తగిన శూరులు ఏడువేల 

నూరుమంది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:26 => లేవీయులలో అటిట్వారు నాలుగువేల ఆరువందలమంది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:27 => అహరోను సంతతివారికి యెహోయాదా అధిపతి, అతనితోకూడ 

ఉనన్వారు మూడువేల ఏడు వందలమంది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:28 => పరాకర్మశాలియైన సాదోకు అను యౌవనునితో కూడ అతని 

తండిర్ యింటివారైన అధిపతులు ఇరువదియిదద్రు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:29 => సౌలు సంబంధులగు బెనాయ్మీనీయులు మూడువేలమంది; 

అపప్టివరకు వారిలో బహుమంది సౌలు ఇలుల్ గాపాడుచుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:30 => తమ పితరుల యింటివారిలో పేరుపొందిన పరాకర్మశాలులు 

ఎఫార్యిమీయులలో ఇరువదివేల ఎనిమిది వందలమంది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:31 => మనషే ష్ యొకక్ అరధ్గోతర్పు వారిలో దావీదును రాజుగా చేయుటకై 

రావలెనని పేరు పేరుగా నియమింపబడినవారు పదునెనిమిదివేలమంది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:32 => ఇశాశ్ఖారీయులలో సమయోచిత జాఞ్నము కలిగి ఇశార్యేలీయులు 

చేయతగినదేదో దాని నెరిగియునన్ అధిపతులు రెండువందలు; వీరి గోతర్పు వారందరును వీరి 

యాజఞ్కు బదుధ్లైయుండిరి. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 12:33 => జెబూలూనీయులలో సకలవిధమైన యుదాధ్యుధములను ధరించి 

యుదధ్మునకు పోదగినవారును యుదధ్పు నేరుప్గలవారును మనసుస్నందు పొరపులేకుండ యుదధ్ము 

చేయగలవారును ఏబదివేలమంది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:34 => నఫాత్లీయులలో వెయియ్మంది అధిపతులు, వారితోకూడ డాలును 

ఈటెను పటుట్కొనిన వారు ముపప్ది యేడువేలమంది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:35 => దానీయులలో యుదధ్ సనన్దుధ్లైన వారు ఇరువది యెనిమిదివేల 

ఆరు వందల మంది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:36 => ఆషేరీయులలో యుదధ్పు నేరుప్గల యుదధ్ సనన్దుధ్లు నలువది 

వేలమంది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:37 => మరియు యొరాద్ను నది అవతలనుండు రూబేనీయులలోను 

గాదీయులలోను మనషే ష్ అరధ్గోతర్పు వారిలోను సకలవిధమైన యుదాధ్యుధములను ధరించు 

యుదధ్శూరులైన యీ యోధులందరు దావీదును ఇశార్యేలుమీద రాజుగా నియమించవలెననన్ కోరిక 

హృదయమందు కలిగినవారై ఆయుధములను ధరించి హెబోర్నునకు వచిచ్రి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:38 => ఇశార్యేలులో కడమ వారందరును ఏక మనసుక్లై దావీదును 

రాజుగా నియమింపవలెనని కోరియుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:39 => వారి సహోదరులు వారికొరకు భోజనపదారథ్ములను సిదధ్ము 

చేసియుండగా వారు దావీదుతోకూడ అచచ్ట మూడు దినములుండి అనన్పానములు పుచుచ్కొనిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:40 => ఇశార్యేలీయులకు సంతోషము కలిగియుండెను గనుక 

ఇశాశ్ఖారు జెబూలూను నఫాత్లి అనువారి పొలిమేరలవరకు వారికి సమీపమైనవారు గాడిదలమీదను 

ఒంటెలమీదను కంచరగాడిదల మీదను ఎదుద్ల మీదను ఆహారవసుత్వులైన పిండివంటకములను 

అంజూరపు అడలను ఎండిన దార్క్షపండల్ గెలలను దార్కాష్రసమును నూనెను గొఱ ఱ్లను పశువులను 

విసాత్రముగా తీసికొనివచిచ్రి. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 27:16 => మరియు ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములమీద నునన్వారి 

వివరమేదనగా, జిఖీర్ కుమారుడైన ఎలీయెజెరు రూబేనీయులకు అధిపతిగా ఉండెను, మయకా 

కుమారుడైన షెపటయ్ షిమోయ్నీయులకు అధిపతిగా ఉండెను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:17 => కెమూయేలు కుమారుడైన హషబాయ్ లేవీయులకు అధిపతిగా 

ఉండెను, సాదోకు ఆహరోనీయులకు అధిపతిగా ఉండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:18 => దావీదు సహోదరులలో ఎలీహు అను ఒకడు యూదావారికి 

అధిపతిగా ఉండెను, మిఖాయేలు కుమారుడైన ఒమీ ఇశాశ్ఖారీయులకు అధిపతిగా ఉండెను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:19 => ఓబదాయ్ కుమారుడైన ఇషమ్యా జెబూలూనీయులకు అధిపతిగా 

ఉండెను, అజీర్యేలు కుమారుడైన యెరీమోతు నఫాత్లీయులకు అధిపతిగా ఉండెను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:20 => అజజాయ్హు కుమారుడైన హోషేయ ఎఫార్యిమీయులకు 

అధిపతిగా ఉండెను, మనషే ష్ అరధ్గోతర్పువారికి పెదాయా కుమారుడైన యోవేలు అధిపతిగా ఉండెను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:21 => గిలాదులోనునన్ మనషే ష్ అరధ్గోతర్పువారికి జెకరాయ్ కుమారుడైన 

ఇదోద్ అధిపతిగా ఉండెను, బెనాయ్మీనీయులకు అబేన్రు కుమారుడైన యహశీయేలు అధిపతిగా 

ఉండెను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:22 => దానీయులకు యెరోహాము కుమారుడైన అజరేలు అధిపతిగా 

ఉండెను. వీరు ఇశార్యేలు గోతర్ములకు అధిపతులు. 

యెహెజేక్లు 48:1 => గోతర్ముల పేరులు ఇవి; దానీయుల కొకభాగము .. అది ఉతత్రదికుక్ 

సరిహదుద్నుండి హమాతునకుపోవు మారగ్మువరకు హెతోల్నునకుపోవు సరిహదుద్వరకును హసరేనాను 

అను దమసుక్ సరిహదుద్వరకును హమాతు సరిహదుద్ మారగ్మున తూరుప్గాను పడమరగాను 

వాయ్పించు భూమి. 

యెహెజేక్లు 48:2 => దానుయొకక్ సరిహదుద్ నానుకొని తూరుప్ పడమరలుగా ఆషేరీయులకు ఒక 

భాగము. 

యెహెజేక్లు 48:3 => ఆషేరీయుల సరిహదుద్ నానుకొని తూరుప్ పడమరలుగా నఫాత్లీయులకు ఒక 

భాగము. 
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యెహెజేక్లు 48:4 => నఫాత్లి సరిహదుద్ను ఆనుకొని తూరుప్ పడమరలుగా మనషే ష్యులకు 

ఒకభాగము. 

యెహెజేక్లు 48:5 => మనషే ష్యుల సరిహదుద్ను ఆనుకొని తూరుప్ పడమరలుగా 

ఎఫార్యిమీయులకు ఒక భాగము. 

యెహెజేక్లు 48:6 => ఎఫార్యిమీయుల సరిహదుద్ను ఆనుకొని తూరుప్ పడమరలుగా 

రూబేనీయులకు ఒక భాగము. 

యెహెజేక్లు 48:7 => రూబేనీయుల సరిహదుద్ను ఆనుకొని తూరుప్ పడమరలుగా యూదావారికి 

ఒకభాగము. 

యెహెజేక్లు 48:8 => యూదావారి సరిహదుద్ను అనుకొని తూరుప్ పడమరలుగా మీరు పర్తిషిట్ంచు 

పర్తిషిట్త భూమియుండును. దాని వెడలుప్ ఇరువదియైదు వేల కొలకఱ ఱ్లు; దాని నిడివి తూరుప్నుండి 

పడమరవరకు తకిక్నభాగముల నిడివివలెనే యుండును; పరిశుదధ్సథ్లము దాని మధయ్ ఉండవలెను. 

యెహెజేక్లు 48:9 => యెహోవాకు మీరు పర్తిషిట్ంచు పర్దేశము ఇరువదియైదు వేల కొలకఱ ఱ్ల 

నిడివియు పదివేల కొలకఱ ఱ్ల వెడులుప్నై యుండవలెను. 

యెహెజేక్లు 48:10 => ఈ పర్తిషిఠ్తభూమి యాజకులదగును. అది ఉతత్రదికుక్న ఇరువదియైదువేల 

కొలకఱ ఱ్ల నిడివియు పడమటి దికుక్న పదివేల కొలకఱ ఱ్ల వెడలుప్ను తూరుప్దికుక్న పదివేల కొలకఱ ఱ్ల 

వెడలుప్ను దకిష్ణ దికుక్న ఇరువదియైదువేల కొలకఱ ఱ్ల నిడివియు ఉండవలెను. యెహోవా 

పరిశుదధ్సథ్లము దాని మధయ్ ఉండును. 

యెహెజేక్లు 48:11 => ఇది సాదోకు సంతతివారై నాకు పర్తిషిట్ంపబడి నేను వారి కపప్గించిన దానిని 

కాపాడు యాజకులదగును; ఏలయనగా ఇశార్యేలీయులు ననున్ విడిచిపోగా మిగిలిన లేవీయులు 

విడిచిపోయినటెల్ వారు ననున్ విడిచిపోలేదు. 

యెహెజేక్లు 48:12 => పర్తిషిఠ్త భూమియందు లేవీయుల సరిహదుద్దగగ్ర వారికొక చోటు 

ఏరాప్టగును; అది అతి పరిశుదధ్ముగా ఎంచబడును. 

యెహెజేక్లు 48 :13 => యాజకుల సరిహదుద్ను ఆనుకొని లేవీయుల కొకచోటు 

నేరాప్టుచేయవలెను; అది ఇరువది యయిదు వేల కొలకఱ ఱ్ల నిడివియు పదివేల కొలకఱ ఱ్ల 
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వెడలుప్నైయుండును. దాని నిడివియంతయు ఇరువది యయిదు వేల కొలకఱ ఱ్లును వెడలప్ంతయు 

పదివేల కొలకఱ ఱ్లును ఉండును.  

యెహెజేక్లు 48:14 => అది యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తమైన భూమి గనుక దానిలో ఏమాతర్పు 

భాగమైనను వారు అమమ్కూడదు, బదులుగా ఇయయ్కూడదు, ఆ భూమి యొకక్ పర్థమ ఫలములను 

ఇతరులను అనుభవింపనియయ్కూడదు. 

యెహెజేక్లు 48:15 => ఇరువది యయిదువేల కొలకఱ ఱ్ల భూమిని ఆనుకొని వెడలుప్న మిగిలిన 

అయిదువేల కొలకఱ ఱ్లుగల చోటు గార్మకంఠముగా ఏరప్రచబడినదై, పటట్ణములోని నివేశములకును 

మైదానములకును అకక్రకు వచుచ్ను; దాని మధయ్ పటట్ణము కటట్బడును. 

యెహెజేక్లు 48:16 => దాని పరిమాణ వివరమేదనగా, ఉతత్రదికుక్వ నాలుగువేల ఐదువందల 

కొలకఱ ఱ్లు, దకిష్ణ దికుక్న నాలుగువేల ఐదువందల కొలకఱ ఱ్లు, తూరుప్ దికుక్న నాలుగువేల 

ఐదువందల కొలకఱ ఱ్లు, పడమటి దికుక్న నాలుగువేల ఐదువందల కొలకఱ ఱ్లు. 

యెహెజేక్లు 48:17 => పటట్ణమునకు చేరిన ఖాళీసథ్లము ఉతత్రపుతటుట్న రెండువందల యేబది 

కొలకఱ ఱ్లు, దకిష్ణపుతటుట్న రెండువందల ఏబది కొలకఱ ఱ్లు, తూరుప్తటుట్న రెండువందల ఏబది 

కొలకఱ ఱ్లు, పడమటి తటుట్న రెండువందల ఏబది కొలకఱ ఱ్లు ఉండవలెను. 

యెహెజేక్లు 48:18 => పర్తిషిఠ్త భూమిని ఆనుకొని మిగిలిన భూమి ఫలము పటట్ణములో 

కషట్ముచేత జీవించువారికి ఆధారముగా ఉండును. అది పర్తిషిఠ్త భూమిని యానుకొని తూరుప్ తటుట్న 

పదివేల కొలకఱ ఱ్లును పడమటితటుట్న పదివేల కొలకఱ ఱ్లును ఉండును. 

యెహెజేక్లు 48:19 => ఏ గోతర్పువారైనను పటట్ణములో కషట్ముచేసి జీవించువారు దానిని 

సాగుబడిచేయుదురు. 

యెహెజేక్లు 48:20 => పర్తిషిఠ్త భూమియంతయు ఇరువది యయిదువేల కొలకఱ ఱ్ల చచౌచ్కముగా 

ఉండును; దానిలో నాలుగవ భాగము పటట్ణమునకు ఏరాప్టు చేయవలెను. 

యెహెజేక్లు 48:21 => పర్తిషిఠ్త సాథ్నమునకును పటట్ణమునకు ఏరాప్టు చేయబడిన భాగమునకును 

ఇరు పర్కక్లనునన్ భూమిని, అనగా తూరుప్దిశను పర్తిషిఠ్తసాథ్నముగా ఏరప్డిన యిరువది 

యయిదువేల కొలకఱ ఱ్లును పడమటి దిశను గోతర్సాథ్నములుగా ఏరప్డిన యిరువది యయిదువేల 
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కొలకఱ ఱ్లును గల భూమిని యానుకొను సాథ్నము అధిపతిదగును. పర్తిషిఠ్త సాథ్నమును, 

మందిరమునకు పర్తిషిఠ్ంపబడిన సాథ్నమును దానికి మధయ్గా ఉండును.  

యెహెజేక్లు 48:22 => యూదావారి సరిహదుద్నకును బెనాయ్మీనీయుల సరిహదుద్నకును 

మధయ్గానునన్ లేవీయుల సావ్సథ్య్మును పటట్ణమునకు ఏరాప్టైన సాథ్నమును ఆనుకొను భూమిలో 

అధిపతి భూమికి లోగా ఉనన్ది అధిపతిదగును.  

యెహెజేక్లు 48:23 => తూరుప్నుండి పడమటివరకు కొలువగా మిగిలిన గోతర్ములకు భాగములు 

ఏరాప్టగును. బెనాయ్మీనీయులకు ఒక భాగము, 

యెహెజేక్లు 48:24 => బెనాయ్మీనీయుల సరిహదుద్ను ఆనుకొని తూరుప్ పడమరలుగా 

షిమోయ్నీయులకు ఒకభాగము; 

యెహెజేక్లు 48:25 => షిమోయ్నీయుల సరిహదుద్ను ఆనుకొని తూరుప్ పడమరలుగా 

ఇశాశ్ఖారీయులకు ఒకభాగము 

యెహెజేక్లు 48:26 => ఇశాశ్ఖారీయుల సరిహదుద్ను ఆనుకొని తూరుప్ పడమరలుగా 

జెబూలూనీయులకు ఒకభాగము, 

యెహెజేక్లు 48:27 => జెబూలూనీయుల సరిహదుద్ను ఆనుకొని తూరుప్ పడమరలుగా 

గాదీయులకు ఒకభాగము; 

యెహెజేక్లు 48:28 => దకిష్ణదికుక్న తామారునుండి కాదేషులోనునన్ మెరీబా ఊటలవరకు 

నదివెంబడి మహాసముదర్మువరకు గాదీయులకు సరిహదుద్ ఏరప్డును. 

యెహెజేక్లు 48:29 => మీరు చీటుల్వేసి ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములకు విభాగింపవలసిన దేశము 

ఇదే. వారి వారి భాగములు ఇవే. యిదే యెహోవా యిచిచ్న ఆజఞ్. 

యెహెజేక్లు 48:30 => పటట్ణసాథ్న వైశాలయ్త ఎంతనగా, ఉతత్రమున నాలుగువేల ఐదువందల 

కొలకఱ ఱ్ల పరిమాణము. 

యెహెజేక్లు 48:31 => ఇశార్యేలీయుల గోతర్పు పేళల్నుబటిట్ పటట్ణపు గుమమ్ములకు పేళుల్ 

పెటట్వలెను . ఉతత్రపుతటుట్న రూబేనుదనియు , యూదాదనియు , లేవిదనియు మూడు 

గుమమ్ములుండవలెను. 
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యెహెజేక్లు 48:32 => తూరుప్తటుట్ నాలుగువేల ఐదువందల కొలకఱ ఱ్ల పరిమాణము గలది. ఆ 

తటుట్న యోసేపుదనియు బెనాయ్మీనుదనియు దానుదనియు మూడు గుమమ్ములుండవలెను. 

యెహెజేక్లు 48:33 => దకిష్ణపుతటుట్ నాలుగువేల ఐదువందల కొలకఱ ఱ్ల పరిమాణము గలది. ఆ 

తటుట్న షిమోయ్నుదనియు ఇశాశ్ఖారుదనియు జెబూలూనుదనియు మూడు గుమమ్ములుండవలెను. 

యెహెజేక్లు 48:34 => పడమటితటుట్ నాలుగువేల ఐదువందల కొలకఱ ఱ్ల పరిమాణముగలది. ఆ 

తటుట్న గాదుదనియు ఆషేరుదనియు నఫాత్లిదనియు మూడు గుమమ్ములుండవలెను. 

యెహెజేక్లు 48:35 => దాని కైవారము పదునెనిమిదివేల కొలకఱ ఱ్ల పరిమాణము. యెహోవా 

యుండు సథ్లమని నాటనుండి ఆ పటట్ణమునకు పేరు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:8 => మరియు ఆయన సునన్తి విషయమైన నిబంధన అతని 

కనుగర్హించెను. అతడు ఇసాస్కును కని ఆ నిబంధన చొపుప్న ఎనిమిదవ దినమందు అతనికి 

సునన్తిచేసెను; ఇసాస్కు యాకోబును యాకోబు పనిన్దద్రు గోతర్కరత్లను కని వారికి సునన్తి చేసిరి. 

పర్కటన 7:4 => మరియు ముదిర్ంపబడినవారి లెకక్ చెపప్గా వింటిని. ఇశార్యేలీయుల 

గోతర్ములనిన్టిలో ముదిర్ంపబడినవారు లక్ష నలువది నాలుగు వేలమంది. 

పర్కటన 7:5 => యూదా గోతర్ములో ముదిర్ంపబడినవారు పండెర్ండు వేలమంది. రూబేను 

గోతర్ములో పండెర్ండు వేలమంది, గాదు గోతర్ములో పండెర్ండు వేలమంది, 

పర్కటన 7:6 => ఆషేరు గోతర్ములో పండెర్ండు వేలమంది, నఫాత్లి గోతర్ములో పండెర్ండు 

వేలమంది, మనషే ష్ గోతర్ములో పండెర్ండు వేలమంది, 

పర్కటన 7:7 => షిమోయ్ను గోతర్ములో పండెర్ండు వేలమంది, లేవి గోతర్ములో పండెర్ండు వేలమంది, 

ఇశాశ్ఖారు గోతర్ములో పండెర్ండు వేలమంది, 

పర్కటన 7:8 => జెబూలూను గోతర్ములో పండెర్ండు వేలమంది, యోసేపు గోతర్ములో పండెర్ండు 

వేలమంది, బెనాయ్మీను గోతర్ములో పండెర్ండు వేలమంది ముదిర్ంపబడిరి. 

పర్కటన 21:14 => ఆ పటట్ణపు పార్కారము పండెర్ండు పునాదులు గలది, ఆ పునాదుల పైన 

గొఱ ఱ్పిలల్ యొకక్ పనిన్దద్రు అపొసత్లుల పండెర్ండు పేరుల్ కనబడుచునన్వి. 
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ఆదికాండము 16:3 => కాబటిట్ అబార్ము కనాను దేశములో పదియేండుల్ కాపురమునన్ తరువాత 

అబార్ము భారయ్యైన శారయి తన దాసియైన హాగరను ఐగుపీత్యురాలిని తీసికొని తన పెనిమిటియైన 

అబార్మునకు భారయ్గా ఉండునటుల్ అతనికిచెచ్ను. 

ఆదికాండము 25:6 => అబార్హాము తన ఉపపతున్ల కుమారులకు బహుమానములిచిచ్, తాను 

సజీవుడై యుండగానే తన కుమారుడగు ఇసాస్కు నొదద్నుండి తూరుప్తటుట్గా తూరుప్దేశమునకు వారిని 

పంపివేసెను. 

ఆదికాండము 29:29 => మరియు లాబాను తన దాసియగు బిలాహ్ను తన కుమారెత్యైన రాహేలుకు 

దాసిగా ఇచెచ్ను.  

ఆదికాండము 29:32 => లేయా గరభ్వతియై కుమారుని కని, యెహోవా నా శర్మను 

చూచియునాన్డు గనుక నా పెనిమిటి ననున్ పేర్మించును గదా అనుకొని అతనికి రూబేను అను పేరు 

పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 30:4 => తన దాసియైన బిలాహ్ను అతనికి భారయ్గా ఇచెచ్ను. యాకోబు ఆమెతో పోగా 

ఆదికాండము 32:22 => ఆ రాతిర్ అతడు లేచి తన యిదద్రు భారయ్లను తన యిదద్రు దాసీలను తన 

పదకొండుమంది పిలల్లను తీసికొని యబోబ్కు రేవు దాటిపోయెను. 

ఆదికాండము 35:2 => యాకోబు తన యింటివారితోను తనయొదద్ నునన్ వారందరితోను 

మీయొదద్నునన్ అనయ్దేవతలను పారవేసి మిముమ్ను మీరు శుచిపరచుకొని మీ వసత్రములను 

మారుచ్కొనుడి. 

ఆదికాండము 37:2 => యాకోబు వంశావళి యిది. యోసేపు పదునేడేండల్వాడై తన సహోదరులతో 

కూడ మందను మేపుచుండెను. అతడు చినన్వాడై తన తండిర్ భారయ్లైన బిలాహ్ కుమారులయొదద్ను జిలాప్ 

కుమారులయొదద్ను ఉండెను. అపుప్డు యోసేపు వారి చెడుతనమునుగూరిచ్న సమాచారము వారి 

తండిర్యొదద్కు తెచుచ్చుండువాడు. 

ఆదికాండము 37:21 => రూబేను ఆ మాట విని మనము వానిని చంపరాదని చెపిప్ వారిచేతులలో 

పడకుండ అతని విడిపించెను. 
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ఆదికాండము 37:35 => అతని కుమారులందరును అతని కుమారెత్లందరును అతనిని ఓదారుచ్టకు 

యతన్ము చేసిరి; అయితే అతడు ఓదారుప్ పొందనొలల్క నేను అంగలారుచ్చు మృతుల లోకమునకు నా 

కుమారునియొదద్కు వెళేల్దనని చెపిప్ అతని తండిర్ అతని కోసము ఏడెచ్ను 

ఆదికాండము 44:7 => వారు మా పర్భువు ఇటుల్ మాటలాడనేల? ఇటిట్ పని చేయుట నీ దాసులకు 

దూరమవును గాక. 

ఆదికాండము 46:25 => లాబాను తన కుమారెత్యైన రాహేలునకు ఇచిచ్న బిలాహ్ కుమారులు వీరే. 

ఆమె వారిని యాకోబునకు కనెను. వారందరు ఏడుగురు. 

ఆదికాండము 49:28 => ఇవి అనిన్యు ఇశార్యేలు పండెర్ండు గోతర్ములు. వారి తండిర్ వారిని 

దీవించుచు వారితో చెపిప్నది యిదే. ఎవరి దీవెన చొపుప్న వారిని దీవించెను. 

నిరగ్మకాండము 1:2 => దాను నఫాత్లి గాదు ఆషేరు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:20 => తన తండిర్ భారయ్తో శయనించువాడు తన తండిర్ కోకను 

విపిప్నవాడు గనుక వాడు శాపగర్సుత్డని చెపప్గా పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 7:13 => నఫాత్లీయులు బిలాహ్కుపుటిట్న యహసయేలు గూనీ యేసెరు షిలేల్ము. 

యెహెజేక్లు 22:10 => తమ తండిర్ మానాచాఛ్దనము తీయువారు నీలో నునాన్రు, అశుచియై 

బహిషిట్యైన సతరీని చెరుపువారు నీలో కాపురమునాన్రు. 

వచనము 23 

యాకోబు కుమారులు పండెర్ండుగురు, యాకోబు జేయ్షఠ్కుమారుడగు రూబేను, షిమోయ్ను, లేవి, 

యూదా, ఇశాశ్ఖారు, జెబూలూను; వీరు లేయా కుమారులు. 

ఆదికాండము 29:32 => లేయా గరభ్వతియై కుమారుని కని, యెహోవా నా శర్మను 

చూచియునాన్డు గనుక నా పెనిమిటి ననున్ పేర్మించును గదా అనుకొని అతనికి రూబేను అను పేరు 

పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 29:33 => ఆమె మరల గరభ్వతియై కుమారుని కని నేను దేవ్షింపబడితిననన్ సంగతి 

యెహోవా వినాన్డు గనుక ఇతని కూడ నాకు దయచేసెననుకొని అతనికి షిమోయ్ను అను పేరు పెటెట్ను. 
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ఆదికాండము 29:34 => ఆమె మరల గరభ్వతియై కుమారుని కని తుదకు ఈసారి నా పెనిమిటి 

నాతో హతుత్కొని యుండును; అతనికి ముగుగ్రు కుమారులను కంటిననుకొనెను. అందుచేత అతనికి 

లేవి అను పేరు పెటెట్ను 

ఆదికాండము 29:35 => ఆమె మరల గరభ్వతియై కుమారుని కని ఈసారి యెహోవాను 

సుత్తించెదననుకొని యూదా అను పేరు పెటెట్ను. అపుప్డామెకు కానుపు ఉడిగెను. 

ఆదికాండము 30:18 => లేయా నేను నా పెనిమిటికి నా దాసి నిచిచ్నందున దేవుడు నాకు 

పర్తిఫలము దయచేసెననుకొని అతనికి ఇశాశ్ఖారు అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 30:19 => లేయా మరల గరభ్వతియై యాకోబునకు ఆరవ కుమారుని కనెను. 

ఆదికాండము 30:20 => అపుప్డు లేయా దేవుడు మంచి బహుమతి నాకు దయచేసెను; నా 

పెనిమిటికి ఆరుగురు కుమారులను కనియునాన్ను గనుక అతడికను నాతో కాపురము చేయుననుకొని 

అతనికి జెబూలూను అను పేరు పెటెట్ను 

ఆదికాండము 33:2 => అపుప్డతడు తన పిలల్లను లేయా రాహేలులకును ఇదద్రు దాసీలకును పంచి 

అపప్గించెను. అతడు ముందర దాసీలను, వారి పిలల్లను వారి వెనుక లేయాను ఆమె పిలల్లను ఆ 

వెనుక రాహేలును, యోసేపును ఉంచి 

ఆదికాండము 46:8 => యాకోబును అతని కుమారులును ఐగుపుత్నకు వచిచ్రి. ఇశార్యేలు 

కుమారుల పేళుల్ ఇవే; 

ఆదికాండము 46:9 => యాకోబు జేయ్షఠ్ కుమారుడు రూబేను. రూబేను కుమారులైన హనోకు పలుల్ 

హెసోర్ను కరీమ్. 

ఆదికాండము 46:10 => షిమోయ్ను కుమారులైన యెమూయేలు యామీను ఓహదు యాకీను 

సోహరు కనానీయు రాలి కుమారుడైన షావూలు. 

ఆదికాండము 46:11 => లేవి కుమారులైన గెరో ష్ను కహాతు మెరారి 

ఆదికాండము 46:12 => యూదా కుమారులైన ఏరు ఓనాను షేలా పెరెసు జెరహు. ఆ ఏరును 

ఓనానును కనాను దేశములో చనిపోయిరి. పెరెసు కుమారులైన హెసోర్ను హామూలు. 

ఆదికాండము 46:13 => ఇశాశ్ఖారు కుమారులైన తోలా పువావ్ యోబు షిమోర్ను. 
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ఆదికాండము 46:14 => జెబూలూను కుమారులైన సెరెదు ఏలోను యహలేలు. 

ఆదికాండము 46:15 => వీరు లేయా కుమారులు. ఆమె పదద్నరాములో యాకోబు వారిని అతని 

కుమారెత్యైన దీనాను కనెను. అతని కుమారులును అతని కుమారెత్లును అందరును ముపప్ది 

ముగుగ్రు. 

ఆదికాండము 29:16 => లాబాను కిదద్రు కుమారెత్లుండిరి. వారిలో పెదద్దాని పేరు లేయా; చినన్దాని 

పేరు రాహేలు. 

ఆదికాండము 29:33 => ఆమె మరల గరభ్వతియై కుమారుని కని నేను దేవ్షింపబడితిననన్ సంగతి 

యెహోవా వినాన్డు గనుక ఇతని కూడ నాకు దయచేసెననుకొని అతనికి షిమోయ్ను అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 29:34 => ఆమె మరల గరభ్వతియై కుమారుని కని తుదకు ఈసారి నా పెనిమిటి 

నాతో హతుత్కొని యుండును; అతనికి ముగుగ్రు కుమారులను కంటిననుకొనెను. అందుచేత అతనికి 

లేవి అను పేరు పెటెట్ను 

ఆదికాండము 30:20 => అపుప్డు లేయా దేవుడు మంచి బహుమతి నాకు దయచేసెను; నా 

పెనిమిటికి ఆరుగురు కుమారులను కనియునాన్ను గనుక అతడికను నాతో కాపురము చేయుననుకొని 

అతనికి జెబూలూను అను పేరు పెటెట్ను 

ఆదికాండము 46:13 => ఇశాశ్ఖారు కుమారులైన తోలా పువావ్ యోబు షిమోర్ను. 

ఆదికాండము 46:15 => వీరు లేయా కుమారులు. ఆమె పదద్నరాములో యాకోబు వారిని అతని 

కుమారెత్యైన దీనాను కనెను. అతని కుమారులును అతని కుమారెత్లును అందరును ముపప్ది 

ముగుగ్రు. 

నిరగ్మకాండము 1:1 => ఐగుపుత్లోనికి యాకోబుతో వచిచ్న ఇశార్యేలీయుల పేరులు ఏవనగా, 

రూబేను షిమోయ్ను లేవి యూదా ఇశాశ్ఖారు జెబూలూను బెనాయ్మీను. 

నిరగ్మకాండము 1:3 => వీరిలో పర్తివాడును తన తన కుటుంబముతో వచెచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:2 => యూదా తన సహోదరులకంటె హెచిచ్నవాడాయెను, అతనినుండి 

పర్ముఖుడు బయలువెడలెను, అయినను జనమ్సావ్తంతర్య్ము యోసేపుదాయెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:8 => మరియు ఆయన సునన్తి విషయమైన నిబంధన అతని 

కనుగర్హించెను. అతడు ఇసాస్కును కని ఆ నిబంధన చొపుప్న ఎనిమిదవ దినమందు అతనికి 

సునన్తిచేసెను; ఇసాస్కు యాకోబును యాకోబు పనిన్దద్రు గోతర్కరత్లను కని వారికి సునన్తి చేసిరి. 

పర్కటన 7:7 => షిమోయ్ను గోతర్ములో పండెర్ండు వేలమంది, లేవి గోతర్ములో పండెర్ండు వేలమంది, 

ఇశాశ్ఖారు గోతర్ములో పండెర్ండు వేలమంది, 

వచనము 24 

రాహేలు కుమారులు యోసేపు, బెనాయ్మీను. 

ఆదికాండము 35:16 => ఎఫార్తాకు వెళుల్ మారగ్ములో మరికొంత దూరము ఉనన్పుప్డు రాహేలు 

పర్సవించుచు పర్సవవేదనతో పర్యాసపడెను. 

ఆదికాండము 35:17 => ఆమె పర్సవమువలన పర్యాసపడుచునన్పుప్డు మంతర్సాని ఆమెతో 

భయపడకుము; ఇదియు నీకు కుమారుడగునని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 35:18 => ఆమె మృతిబొందెను; పార్ణము పోవుచుండగా ఆమె అతని పేరు బెనోని 

అనెను; అతని తండిర్ అతనికి బెనాయ్మీను అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 30:22 => దేవుడు రాహేలును జాఞ్పకము చేసికొని ఆమె మనవి విని ఆమె గరభ్ము 

తెరిచెను. 

ఆదికాండము 30:23 => అపుప్డామె గరభ్వతియై కుమారుని కనిదేవుడు నా నింద 

తొలగించెననుకొనెను. 

ఆదికాండము 30:24 => మరియు ఆమె--యెహోవా మరియొక కుమారుని నాకు దయచేయును గాక 

అనుకొని అతనికి యోసేపు అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 46:19 => యాకోబు భారయ్యైన రాహేలు కుమారులైన యోసేపు బెనాయ్మీను. 

ఆదికాండము 46:20 => యోసేపునకు మనషే ష్ ఎఫార్యిములు పుటిట్రి. వారిని ఐగుపుత్దేశమందు 

ఓనుకు యాజకుడగు పోతీఫెర కుమారెత్యైన ఆసెనతు అతనికి కనెను. 
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ఆదికాండము 46:21 => బెనాయ్మీను కుమారులైన బెల బేకెరు అషేబ్లు గెరా నయమాను ఏహీరోషు 

ముపీప్ము హుపీప్ము ఆరుద్. 

ఆదికాండము 46:22 => యాకోబునకు రాహేలు కనిన కుమారులగు వీరందరు పదునలుగురు. 

ఆదికాండము 29:17 => లేయా జబుబ్ కండుల్ గలది; రాహేలు రూపవతియు సుందరియునై 

యుండెను. 

ఆదికాండము 30:24 => మరియు ఆమె--యెహోవా మరియొక కుమారుని నాకు దయచేయును గాక 

అనుకొని అతనికి యోసేపు అను పేరు పెటెట్ను. 

వచనము 25 

రాహేలు దాసియైన బిలాహ్ కుమారులు దాను, నఫాత్లి. 

ఆదికాండము 30:4 => తన దాసియైన బిలాహ్ను అతనికి భారయ్గా ఇచెచ్ను. యాకోబు ఆమెతో పోగా 

ఆదికాండము 30:5 => బిలాహ్ గరభ్వతియై యాకోబునకు కుమారుని కనెను. 

ఆదికాండము 30:6 => అపుప్డు రాహేలు దేవుడు నాకు తీరుప్తీరెచ్ను; ఆయన నా మొరను విని 

నాకు కుమారుని దయచేసెననుకొని అతనికి దాను అని పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 30:7 => రాహేలు దాసియైన బిలాహ్ తిరిగి గరభ్వతియై యాకోబుకు రెండవ కుమారుని 

కనెను. 

ఆదికాండము 30:8 => అపుప్డు రాహేలు దేవుని కృప విషయమై నా అకక్తో పోరాడి 

గెలిచితిననుకొని అతనికి నఫాత్లి అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 37:2 => యాకోబు వంశావళి యిది. యోసేపు పదునేడేండల్వాడై తన సహోదరులతో 

కూడ మందను మేపుచుండెను. అతడు చినన్వాడై తన తండిర్ భారయ్లైన బిలాహ్ కుమారులయొదద్ను జిలాప్ 

కుమారులయొదద్ను ఉండెను. అపుప్డు యోసేపు వారి చెడుతనమునుగూరిచ్న సమాచారము వారి 

తండిర్యొదద్కు తెచుచ్చుండువాడు. 

ఆదికాండము 46:23 => దాను కుమారుడైన హుషీము. 

ఆదికాండము 46:24 => నఫాత్లి కుమారులైన యహనేలు గూనీ యేసెరు షిలేల్ము. 
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ఆదికాండము 46:25 => లాబాను తన కుమారెత్యైన రాహేలునకు ఇచిచ్న బిలాహ్ కుమారులు వీరే. 

ఆమె వారిని యాకోబునకు కనెను. వారందరు ఏడుగురు. 

ఆదికాండము 29:29 => మరియు లాబాను తన దాసియగు బిలాహ్ను తన కుమారెత్యైన రాహేలుకు 

దాసిగా ఇచెచ్ను.  

ఆదికాండము 30:6 => అపుప్డు రాహేలు దేవుడు నాకు తీరుప్తీరెచ్ను; ఆయన నా మొరను విని 

నాకు కుమారుని దయచేసెననుకొని అతనికి దాను అని పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 30:8 => అపుప్డు రాహేలు దేవుని కృప విషయమై నా అకక్తో పోరాడి 

గెలిచితిననుకొని అతనికి నఫాత్లి అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 46:24 => నఫాత్లి కుమారులైన యహనేలు గూనీ యేసెరు షిలేల్ము. 

ఆదికాండము 46:25 => లాబాను తన కుమారెత్యైన రాహేలునకు ఇచిచ్న బిలాహ్ కుమారులు వీరే. 

ఆమె వారిని యాకోబునకు కనెను. వారందరు ఏడుగురు. 

నిరగ్మకాండము 1:4 => యాకోబు గరభ్మున పుటిట్నవారందరు డెబబ్దిమంది.  

వచనము 26 

లేయా దాసియైన జిలాప్ కుమారులు గాదు, ఆషేరు వీరు పదద్నరాములో యాకోబునకు పుటిట్న 

కుమారులు. 

ఆదికాండము 30:9 => లేయా తనకు కానుపు ఉడుగుట చూచి తన దాసియైన జిలాప్ను తీసికొని 

యాకోబునకు ఆమెను భారయ్గా ఇచెచ్ను. 

ఆదికాండము 30:10 => లేయా దాసియైన జిలాప్ యాకోబునకు కుమారుని కనగా 

ఆదికాండము 30:11 => లేయా ఇది అదృషట్మేగదా అనుకొని అతనికి గాదు అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 30:12 => లేయా దాసియైన జిలాప్ యాకోబునకు రెండవ కుమారుని కనగా 

ఆదికాండము 30:13 => లేయా నేను భాగయ్వంతురాలను సతరీలు ననున్ భాగయ్వతి అందురు గదా అని 

అతనికి ఆషేరు అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 46:16 => గాదు కుమారులైన సిపోయ్ను హగీగ్ షూనీ ఎసోబ్ను ఏరీ ఆరోదీ అరేలీ. 
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ఆదికాండము 46:17 => ఆషేరు కుమారులైన ఇమాన్ ఇషావ్ ఇషీవ్ బెరీయా; వారి సహోదరియైన 

శెరహు. ఆ బెరీయా కుమారులైన హెబెరు మలీక్యేలు. 

ఆదికాండము 46:18 => లాబాను తన కుమారెత్యైన లేయాకిచిచ్న జిలాప్ కుమారులు వీరే. ఆమె 

యీ పదునారు మందిని యాకోబునకు కనెను. 

ఆదికాండము 35:18 => ఆమె మృతిబొందెను; పార్ణము పోవుచుండగా ఆమె అతని పేరు బెనోని 

అనెను; అతని తండిర్ అతనికి బెనాయ్మీను అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 25:20 => ఇసాస్కు పదద్నరాములో నివసించు సిరియావాడైన బెతూయేలు 

కుమారెత్యును సిరియావాడైన లాబాను సహోదరియునైన రిబాక్ను పెండిల్ చేసికొనన్పుప్డు నలుబది 

సంవతస్రములవాడు. 

ఆదికాండము 28:2 => నీవు లేచి పదద్నరాములోనునన్ నీ తలిల్కి తండిర్యైన బెతూయేలు ఇంటికి వెళి ల్ 

అకక్డ నీ తలిల్ సహోదరుడగు లాబాను కుమారెత్లలో ఒకదానిని వివాహము చేసికొనుమని యతనికి 

ఆజాఞ్పించి 

ఆదికాండము 31:18 => కనాను దేశమునకు తన తండిర్యైన ఇసాస్కు నొదద్కు వెళుల్టకు తన 

పశువులనిన్టిని, తాను సంపాదించిన సంపద యావతుత్ను, పదద్నరాములో తాను సంపాదించిన ఆసిత్ 

యావతుత్ను తీసికొనిపోయెను. 

ఆదికాండము 29:35 => ఆమె మరల గరభ్వతియై కుమారుని కని ఈసారి యెహోవాను 

సుత్తించెదననుకొని యూదా అను పేరు పెటెట్ను. అపుప్డామెకు కానుపు ఉడిగెను. 

ఆదికాండము 30:11 => లేయా ఇది అదృషట్మేగదా అనుకొని అతనికి గాదు అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 30:13 => లేయా నేను భాగయ్వంతురాలను సతరీలు ననున్ భాగయ్వతి అందురు గదా అని 

అతనికి ఆషేరు అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 37:2 => యాకోబు వంశావళి యిది. యోసేపు పదునేడేండల్వాడై తన సహోదరులతో 

కూడ మందను మేపుచుండెను. అతడు చినన్వాడై తన తండిర్ భారయ్లైన బిలాహ్ కుమారులయొదద్ను జిలాప్ 

కుమారులయొదద్ను ఉండెను. అపుప్డు యోసేపు వారి చెడుతనమునుగూరిచ్న సమాచారము వారి 

తండిర్యొదద్కు తెచుచ్చుండువాడు. 

Page  of 2497 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

ఆదికాండము 46:17 => ఆషేరు కుమారులైన ఇమాన్ ఇషావ్ ఇషీవ్ బెరీయా; వారి సహోదరియైన 

శెరహు. ఆ బెరీయా కుమారులైన హెబెరు మలీక్యేలు. 

ఆదికాండము 46:18 => లాబాను తన కుమారెత్యైన లేయాకిచిచ్న జిలాప్ కుమారులు వీరే. ఆమె 

యీ పదునారు మందిని యాకోబునకు కనెను. 

నిరగ్మకాండము 1:4 => యాకోబు గరభ్మున పుటిట్నవారందరు డెబబ్దిమంది.  

1 దినవృతాత్ంతములు 2:2 => దాను యోసేపు బెనాయ్మీను నఫాత్లి గాదు ఆషేరు. 

వచనము 27 

అబార్హామును ఇసాస్కును పరదేశులైయుండిన మమేర్లో కిరయ్తరాబ్కు తన తండిర్యైన ఇసాస్కు నొదద్కు 

యాకోబు వచెచ్ను. అదే హెబోర్ను. 

ఆదికాండము 27:43 => కాబటిట్ నా కుమారుడా, నీవు నా మాట విని లేచి హారానులోనునన్ నా 

సహోదరుడగు లాబాను నొదద్కు పారిపోయి నీ అనన్ కోపము చలాల్రువరకు 

ఆదికాండము 27:44 => నీ అనన్ కోపము నీమీదనుండి తొలగి నీవు అతనికి చేసిన వాటిని అతడు 

మరచువరకు లాబానునొదద్ కొనాన్ళుల్ ఉండుము;  

ఆదికాండము 27:45 => అపుప్డు నేను అకక్డనుండి నినున్ పిలిపించెదను. ఒకక్నాడే మీ యిదద్రిని 

నేను పోగొటుట్కొననేల అనెను. 

ఆదికాండము 28:5 => యాకోబును పంపివేసెను. అతడు పదద్నరాములోనునన్ సిరియావాడగు 

బెతూయేలు కుమారుడును, యాకోబు ఏశావుల తలిల్యగు రిబాక్ సహోదరుడునైన లాబానునొదద్కు 

వెళె ల్ను. 

ఆదికాండము 13:18 => అపుప్డు అబార్ము తన గుడారము తీసి హెబోర్నులోని మమేర్ దగగ్రనునన్ 

సింధూరవృక్ష వనములో దిగి అకక్డ యెహోవాకు బలిపీఠమును కటెట్ను. 

ఆదికాండము 14:13 => తపిప్ంచుకొనిన యొకడు వచిచ్ హెబీర్యుడైన అబార్మునకు ఆ సంగతి 

తెలిపెను. అపుప్డతడు ఎషోక్లు సహోదరుడును ఆనేరు సహోదరుడునైన మమేర్ అను అమోరీయుని 

ఏలోను వనములో కాపురముండెను. వీరు అబార్ముతో నిబంధన చేసికొనినవారు. 
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ఆదికాండము 18:1 => మరియు మమేర్దగగ్రనునన్ సింధూరవనములో అబార్హాము ఎండవేళ 

గుడారపు దావ్రమందు కూరుచ్నియునన్పుప్డు యెహోవా అతనికి కనబడెను. 

ఆదికాండము 23:2 => శారా కనాను దేశమందలి హెబోర్నను కిరయ్తరాబ్లో మృతిబొందెను; 

అపుప్డు అబార్హాము శారా నిమితత్ము అంగలారుచ్టకును ఆమెనుగూరిచ్ యేడుచ్టకును వచెచ్ను. 

ఆదికాండము 23:19 => ఆ తరువాత అబార్హాము కనాను దేశములో హెబోర్నను 

మమేర్యెదుటనునన్ మకేప్లా పొలము గుహలో తన భారయ్యైన శారాను పాతిపెటెట్ను. 

యెహోషువ 14:12 => కాబటిట్ ఆ దినమున యెహోవా సెలవిచిచ్న యీ కొండ పర్దేశమును నాకు 

దయచేయుము; అనాకీయులును పార్కారముగల గొపప్ పటట్ణములును అకక్డ ఉనన్ సంగతి ఆ 

దినమున నీకు వినబడెను. యెహోవా నాకు తోడైయుండినయెడల యెహోవా సెలవిచిచ్నటుల్ వారి 

దేశమును సావ్ధీనపరచుకొందును. 

యెహోషువ 14:13 => యెఫునెన్ కుమారుడైన కాలేబు ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాను నిండు 

మనసుస్తో అనుసరించువాడు గనుక యెహోషువ అతని దీవించి అతనికి హెబోర్నును సావ్సథ్య్ముగా 

ఇచెచ్ను. 

యెహోషువ 14:14 => కాబటిట్ హెబోర్ను యెఫునెన్ అను కెనెజీయుని కుమారుడైన కాలేబునకు 

నేటివరకు సావ్సథ్య్ముగా నునన్ది. 

యెహోషువ 14:15 => పూరవ్ము హెబోర్ను పేరు కిరయ్తరాబ్. అరాబ్ అనాకీయులలో గొపప్వాడు 

అపుప్డు దేశము యుదధ్ము లేకుండ నెమమ్దిగా ఉండెను. 

యెహోషువ 15:13 => యెహోవా యెహోషువకు ఇచిచ్న ఆజఞ్చొపుప్న యూదా వంశసుథ్ల మధయ్ను 

యెఫునెన్ కుమారుడైన కాలేబునకు ఒక వంతును, అనగా అనాకీయుల వంశకరత్యైన అరాబ్యొకక్ 

పటట్ణమును ఇచెచ్ను, అది హెబోర్ను. 

యెహోషువ 21:11 => యూదా వంశసుథ్ల మనయ్ములో వారికి కిరయ్తరాబ్, అనగా హెబోర్ను నిచిచ్రి. 

ఆ అరాబ్ అనాకు తండిర్ దాని చుటుట్నునన్ పొలమును వారికిచిచ్రి. 
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2 సమూయేలు 2:1 => ఇది జరిగిన తరువాత యూదా పటట్ణములలోనికి నేను పోదునా అని 

దావీదు యెహోవా యొదద్ విచారణ చేయగా పోవచుచ్నని యెహోవా అతనికి సెలవిచెచ్ను. నేను 

పోవలసిన సథ్లమేదని దావీదు మనవి చేయగా హెబోర్నుకు పొమమ్ని ఆయన సెలవిచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 2:3 => మరియు దావీదు తనయొదద్ నునన్వారినందరిని వారి వారి యింటివారిని 

తోడుకొని వచెచ్ను; వీరు హెబోర్ను గార్మములలో కాపురముండిరి. 

2 సమూయేలు 2:11 => దావీదు హెబోర్నులో యూదావారిమీద ఏలినకాలమంతయు ఏడు 

సంవతస్రములు ఆరు మాసములు. 

2 సమూయేలు 5:1 => ఇశార్యేలువారి సకల గోతర్ములవారు హెబోర్నులో దావీదునొదద్కు వచిచ్ 

చితత్గించుము; మేము నీ ఎముకనంటినవారము రకత్సంబంధులము; 

2 సమూయేలు 5:3 => మరియు ఇశార్యేలువారి పెదద్లందరు హెబోర్నులో రాజునొదద్కు రాగా 

రాజైన దావీదు హెబోర్నులో యెహోవా సనిన్ధిని వారితో నిబంధన చేసెను గనుక ఇశార్యేలువారిమీద 

రాజగుటకై వారు దావీదునకు పటాట్భిషేకము చేసిరి. 

2 సమూయేలు 5:5 => హెబోర్నులో అతడు యూదా వారందరిమీద ఏడు సంవతస్రములు ఆరు 

మాసములు, యెరూషలేములో ఇశార్యేలు యూదాల వారందరిమీద ముపప్దిమూడు సంవతస్రములు 

పరిపాలన చేసెను. 

ఆదికాండము 31:18 => కనాను దేశమునకు తన తండిర్యైన ఇసాస్కు నొదద్కు వెళుల్టకు తన 

పశువులనిన్టిని, తాను సంపాదించిన సంపద యావతుత్ను, పదద్నరాములో తాను సంపాదించిన ఆసిత్ 

యావతుత్ను తీసికొనిపోయెను. 

ఆదికాండము 37:14 => అపుప్డతడు నీవు వెళిళ్ నీ సహోదరుల కేష్మమును మంద కేష్మమును 

తెలిసికొని నాకు వరత్మానము తెమమ్ని అతినితో చెపిప్ హెబోర్ను లోయలోనుండి అతని పంపెను. 

అతడు షెకెమునకు వచెచ్ను 

ఆదికాండము 47:7 => మరియు యోసేపు తన తండిర్యైన యాకోబును లోపలికి తీసికొని వచిచ్ 

ఫరో సమక్షమందు అతని నుంచగా యాకోబు ఫరోను దీవించెను. 
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ఆదికాండము 50:13 => అతని కుమారులు కనాను దేశమునకు అతని శవమును తీసికొనిపోయి 

మకేప్లా పొలమందునన్ గుహలో పాతిపెటిట్రి. దానిని ఆ పొలమును అబార్హాము తనకు శమ్శా 

నముకొరకు సావ్సథ్య్ముగానుండు నిమితత్ము మమేర్ యెదుట హితీత్యుడైన ఎఫోర్ను యెదద్ కొనెను 

హెబీర్యులకు 11:9 => విశావ్సమునుబటిట్ అతడును, అతనితో ఆ వాగాద్నమునకు సమాన 

వారసులైన ఇసాస్కు యాకోబు అనువారును, గుడారములలో నివసించుచు, అనుయ్ల దేశములో 

ఉనన్టుట్గా వాగద్తత్ దేశములో పరవాసులైరి.  

వచనము 28 

ఇసాస్కు బర్దికిన దినములు నూట ఎనుబది సంవతస్రములు. 

ఆదికాండము 25:7 => అబార్హాము బర్దికిన సంవతస్రములు నూట డెబబ్దియైదు. 

ఆదికాండము 47:28 => యాకోబు ఐగుపుత్ దేశములో పదునేడు సంవతస్రములు బర్దికెను. 

యాకోబు దినములు, అనగా అతడు జీవించిన సంవతస్రములు నూట నలుబదియేడు. 

ఆదికాండము 50:26 => యోసేపు నూటపది సంవతస్రములవాడై మృతి పొందెను. వారు సుగంధ 

దర్వయ్ములతో అతని శవమును సిదధ్పరచి ఐగుపుత్ దేశమందు ఒక పెటెట్లో ఉంచిరి. 

ఆదికాండము 25:8 => అబార్హాము నిండు వృదాధ్పయ్మునకు వచిచ్నవాడై మంచి ముసలితనమున 

పార్ణము విడిచి మృతిబొంది తన పితరులయొదద్కు చేరచ్బడెను. 

ఆదికాండము 47:9 => యాకోబు నేను యాతర్చేసిన సంవతస్రములు నూట ముపప్ది, నేను 

జీవించిన సంవతస్రములు కొంచెము గాను దుఃఖసహితమైనవిగా ఉనన్వి. అవి నా పితరులు 

యాతర్చేసిన దినములలో వారు జీవించిన సంవతస్రములనిన్ కాలేదని ఫరోతో చెపిప్ 

నిరగ్మకాండము 6:16 => లేవి కుమారుల పేరులు వారి వారి వంశావళుల చొపుప్న ఏవేవనగా, 

గెరో ష్ను కహాతు మెరారి. లేవి నూట ముపప్ది యేడేండుల్ బర్దికెను. 

యోబు 42:16 => అటుతరువాత యోబు నూట నలువది సంవతస్రములు బర్దికి, తన 

కుమారులను కుమారుల కుమారులను నాలుగు తరములవరకు చూచెను. పిమమ్ట యోబు కాలము 

నిండిన వృదుధ్డై మృతినొందెను. 

Page  of 2501 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

వచనము 29 

ఇసాస్కు కాలము నిండిన వృదుధ్డై పార్ణము విడిచి మృతిబొంది తన పితరులయొదద్కు చేరచ్బడెను. 

అతని కుమారులైన ఏశావు యాకోబులు అతని పాతిపెటిట్రి. 

ఆదికాండము 3:19 => నీవు నేలకు తిరిగి చేరువరకు నీ ముఖపు చెమట కారిచ్ ఆహారము తిందువు; 

ఏలయనగా నేలనుండి నీవు తీయబడితివి; నీవు మనేన్ గనుక తిరిగి మనైన్పోదువని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 15:15 => నీవు కేష్మముగా నీ పితరులయొదద్కు పోయెదవు; మంచి వృదాధ్పయ్మందు 

పాతిపెటట్బడుదువు. 

ఆదికాండము 25:7 => అబార్హాము బర్దికిన సంవతస్రములు నూట డెబబ్దియైదు. 

ఆదికాండము 25:8 => అబార్హాము నిండు వృదాధ్పయ్మునకు వచిచ్నవాడై మంచి ముసలితనమున 

పార్ణము విడిచి మృతిబొంది తన పితరులయొదద్కు చేరచ్బడెను. 

ఆదికాండము 25:17 => ఇషామ్యేలు బర్దికిన సంవతస్రములు నూట ముపప్దియేడు. అపుప్డతడు 

పార్ణము విడిచి మృతిబొంది తన పితరులయొదద్కు చేరచ్బడెను. 

ఆదికాండము 27:1 => ఇసాస్కు వృదుధ్డై అతని కనున్లకు మందదృషిట్ కలిగినపుప్డు అతడు తన పెదద్ 

కుమారుడైన ఏశావుతో నా కుమారుడా, అని అతని పిలువగా అతడు చితత్ము నాయనా అని అతనితో 

ననెను. 

ఆదికాండము 27:2 => అపుప్డు ఇసాస్కు ఇదిగో నేను వృదుధ్డను, నా మరణదినము నాకు 

తెలియదు. 

ఆదికాండము 49:33 => యాకోబు తన కుమారుల కాజాఞ్పించుట చాలించి మంచముమీద తన 

కాళుల్ ముడుచుకొని పార్ణము విడిచి తన సవ్జనులయొదద్కు చేరచ్బడెను. 

యోబు 5:26 => వాటి కాలమున ధానయ్పుపనలు ఇలుల్ చేరునటుల్ పూరణ్వయసుస్గలవాడవై నీవు 

సమాధికి చేరెదవు. 

పర్సంగి 12:5 => ఎతుత్ చోటులకు భయపడుదురు. మారగ్ములయందు భయంకరమైనవి కనబడును, 

బాదము వృక్షము పువువ్లు పూయును, మిడుత బరువుగా ఉండును, బుడ డ్బుడుసరకాయ పగులును, 
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ఏలయనగా ఒకడు తన నితయ్మైన ఉనికిపటుట్నకు పోవుచునాన్డు. వాని నిమితత్ము పర్లాపించువారు 

వీధులలో తిరుగుదురు. 

పర్సంగి 12:6 => వెండి తార్డు విడిపోవును, బంగారు గినెన్ పగిలిపోవును, ధారయొదద్ కుండ 

పగిలిపోవును, బావియొదద్ చకర్ము పడిపోవును. 

పర్సంగి 12:7 => మనన్యినది వెనుకటివలెనే మరల భూమికి చేరును, ఆతమ్ దాని దయచేసిన 

దేవునియొదద్కు మరల పోవును. 

ఆదికాండము 23:19 => ఆ తరువాత అబార్హాము కనాను దేశములో హెబోర్నను 

మమేర్యెదుటనునన్ మకేప్లా పొలము గుహలో తన భారయ్యైన శారాను పాతిపెటెట్ను. 

ఆదికాండము 23:20 => ఆ పొలమును దానిలోనునన్ గుహయు హేతు కుమారులవలన శమ్శానము 

కొరకు అబార్హామునకు సావ్సథ్య్ముగా సిథ్రపరచబడెను. 

ఆదికాండము 25:9 => హితీత్యుడైన సోహరు కుమారుడగు ఎఫోర్ను పొలమందలి మకేప్లా గుహలో 

అతని కుమారులగు ఇసాస్కును ఇషామ్యేలును అతనిని పాతిపెటిట్రి; అది మమేర్ యెదుట నునన్ది. 

ఆదికాండము 27:41 => తన తండిర్ యాకోబుకిచిచ్న దీవెన నిమితత్ము ఏశావు అతనిమీద 

పగపటెట్ను. మరియు ఏశావు నా తండిర్నిగూరిచ్న దుఃఖదినములు సమీపముగా నునన్వి; అపుప్డు నా 

తముమ్డైన యాకోబును చంపెదననుకొనెను. 

ఆదికాండము 49:31 => అకక్డనే వారు అబార్హామును అతని భారయ్యైన శారాను పాతిపెటిట్రి; 

అకక్డనే ఇసాస్కును అతని భారయ్యైన రిబాక్ను పాతి పెటిట్రి; అకక్డనే నేను లేయాను పాతిపెటిట్తిని. 

ఆదికాండము 36:5 => అహోలీబామా యూషును యాలామును కోరహును కనెను. కనాను 

దేశములో ఏశావునకు పుటిట్న కుమారులు వీరే. 

ఆదికాండము 49:29 => తరువాత అతడు వారి కాజాఞ్పించుచు ఇటల్నెను నేను నా సవ్జనులయొదద్కు 

చేరచ్బడుచునాన్ను. 

ఆదికాండము 50:13 => అతని కుమారులు కనాను దేశమునకు అతని శవమును తీసికొనిపోయి 

మకేప్లా పొలమందునన్ గుహలో పాతిపెటిట్రి. దానిని ఆ పొలమును అబార్హాము తనకు శమ్శా 

నముకొరకు సావ్సథ్య్ముగానుండు నిమితత్ము మమేర్ యెదుట హితీత్యుడైన ఎఫోర్ను యెదద్ కొనెను 
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నిరగ్మకాండము 23:26 => కడుపు దిగబడునదియు గొడుడ్దియు నీ దేశములోను ఉండదు. నీ 

దినముల లెకక్ సంపూరిత్ చేసెదను.  

సంఖాయ్కాండము 20:24 => అహరోను తన పితరులతో చేరచ్బడును; ఏలయనగా మెరీబా నీళల్యొదద్ 

మీరు నా మాట వినక నామీద తిరుగుబాటు చేసితిరి గనుక నేను ఇశార్యేలీయులకు ఇచిచ్న 

దేశమందు అతడు పర్వేశింపడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:1 => దావీదు ఏండుల్ నిండిన వృదుధ్డాయెను గనుక అతడు తన 

కుమారుడైన సొలొమోనును ఇశార్యేలీయుల మీద రాజుగా నియమించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:28 => అతడు వృదాధ్పయ్ము వచిచ్నవాడై ఐశవ్రయ్ పర్భావములు కలిగి, 

మంచి ముదిమిలో మరణమొందెను. అతని తరువాత అతని కుమారుడైన సొలొమోను అతనికి 

మారుగా రాజాయెను. 
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వచనము 1 

ఎదోమను ఏశావు వంశావళి ఇదే, 

ఆదికాండము 22:17 => నేను నినున్ ఆశీరవ్దించి ఆకాశ నక్షతర్ములవలెను సముదర్తీరమందలి 

యిసుకవలెను నీ సంతానమును నిశచ్యముగా విసత్రింపచేసెదను; నీ సంతతివారు తమ శతుర్వుల 

గవిని సావ్ధీనపరచుకొందురు. 

ఆదికాండము 25:24 => ఆమె పర్సూతి కావలసిన దినములు నిండినపుప్డు ఆమె గరభ్మందు 

కవలవారు ఉండిరి. 

ఆదికాండము 25:25 => మొదటివాడు ఎఱ ఱ్నివాడుగా బయటికివచెచ్ను. అతని ఒళల్ంతయు 

రోమవసత్రమువలె నుండెను గనుక అతనికి ఏశావు అను పేరు పెటిట్రి. 

ఆదికాండము 25:26 => తరువాత అతని సహోదరుడు బయటికి వచిచ్నపుప్డు అతని చెయియ్ ఏశావు 

మడిమెను పటుట్కొని యుండెను గనుక అతనికి యాకోబు అను పేరు పెటట్బడెను. ఆమె వారిని 

కనినపుప్డు ఇసాస్కు అరువది యేండల్వాడు. 

ఆదికాండము 25:27 => ఆ చినన్వారు ఎదిగినపుప్డు ఏశావు వేటాడుటయందు నేరప్రియై 

అరణయ్వాసిగా నుండెను; యాకోబు సాధువై గుడారములలో నివసించుచుండెను. 

ఆదికాండము 25:28 => ఇసాస్కు ఏశావు తెచిచ్న వేటమాంసమును తినుచుండెను గనుక అతని 

పేర్మించెను; రిబాక్ యాకోబును పేర్మించెను. 

ఆదికాండము 25:29 => ఒకనాడు యాకోబు కలగూరవంటకము వండుకొనుచుండగా ఏశావు 

అలసినవాడై పొలములోనుండి వచిచ్ 

ఆదికాండము 25:30 => నేను అలసియునాన్ను; ఆ యెఱ ఱ్ యెఱ ఱ్గా నునన్ దానిలో కొంచెము 

దయచేసి నాకు పెటుట్మని అడిగెను; అందుచేత అతని పేరు ఎదోము అనబడెను. 

ఆదికాండము 25:31 => అందుకు యాకోబు నీ జేయ్షఠ్తవ్ము నేడు నాకిమమ్ని అడుగగా 

ఆదికాండము 25:32 => ఏశావు నేను చావబోవుచునాన్ను గదా జేయ్షఠ్తవ్ము నాకెందుకనెను 
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ఆదికాండము 25:33 => యాకోబు నేడు నాతో పర్మాణము చేయుమనెను. అతడు యాకోబుతో 

పర్మాణము చేసి అతనికి జేయ్షఠ్తవ్మును అమిమ్వేయగా 

ఆదికాండము 25:34 => యాకోబు ఆహారమును చికుక్డుకాయల వంటకమును ఏశావుకిచెచ్ను; 

అతడు తిని తార్గి లేచిపోయెను. అటుల్ ఏశావు తన జేయ్షఠ్తవ్మును తృణీకరించెను. 

ఆదికాండము 27:35 => అతడు నీ సహోదరుడు కపటోపాయముతో వచిచ్ నీకు రావలసిన దీవెన 

తీసికొనిపోయెను. 

ఆదికాండము 27:36 => ఏశావు యాకోబు అను పేరు అతనికి సరిగానే చెలిల్నది; అతడు ననున్ ఈ 

రెండు మారులు మోసపుచెచ్ను. నా జేయ్షఠ్తవ్ము తీసికొనెను, ఇదిగో ఇపుప్డు వచిచ్ నాకు రావలసిన 

దీవెనను తీసికొనెనని చెపిప్ నాకొరకు మరి యే దీవెనయు మిగిలిచ్యుంచలేదా అని అడిగెను. 

ఆదికాండము 27:37 => అందుకు ఇసాస్కు ఇదిగో అతని నీకు ఏలికనుగా నియమించి అతని 

బంధుజనులందరిని అతనికి దాసులుగా ఇచిచ్తిని; ధానయ్మును దార్కాష్రసమును ఇచిచ్ అతని 

పోషించితిని గనుక నా కుమారుడా, నీకేమి చేయగలననిఏశావుతో పర్తుయ్తత్రమియయ్గా 

ఆదికాండము 27:38 => ఏశావు నా తండీర్, నీయొదద్ ఒక దీవెనయే ఉనన్దా? నా తండీర్, ననున్, 

ననున్ కూడ దీవించుమని తన తండిర్తో చెపిప్ ఏశావు ఎలుగెతిత్ యేడవ్గా అతని తండిర్యైన ఇసాస్కు 

ఆదికాండము 27:39 => నీ నివాసము భూసారము లేకయు పైనుండిపడు ఆకాశపు మంచు లేకయు 

నుండును.  

ఆదికాండము 27:40 => నీవు నీ కతిత్చేత బర్దుకుదువు నీ సహోదరునికి దాసుడవగుదువు నీవు 

తిరుగులాడుచుండగా నీ మెడమీదనుండి అతనికాడి విరిచివేయుదువు అని అతని కుతత్రమిచెచ్ను. 

ఆదికాండము 27:41 => తన తండిర్ యాకోబుకిచిచ్న దీవెన నిమితత్ము ఏశావు అతనిమీద 

పగపటెట్ను. మరియు ఏశావు నా తండిర్నిగూరిచ్న దుఃఖదినములు సమీపముగా నునన్వి; అపుప్డు నా 

తముమ్డైన యాకోబును చంపెదననుకొనెను. 

ఆదికాండము 32:3 => యాకోబు ఎదోము దేశమున, అనగా శేయీరు దేశముననునన్ తన 

సహోదరుడైన ఏశావు నొదద్కు దూతలను తనకు ముందుగా పంపి 
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ఆదికాండము 32:4 => మీరు నా పర్భువైన ఏశావుతో ఇంతవరకు నేను లాబానునొదద్ నివసించి 

యుంటిని;  

ఆదికాండము 32:5 => నాకు పశువులు గాడిదలు మందలు దాసదాసీ జనమును కలరు; నీ 

కటాక్షము నాయందు కలుగునటుల్గా నా పర్భువునకిది తెలియచేయనంపితినని నీ సేవకుడైన యాకోబు 

అనెనని చెపుప్డని వారి కాజాఞ్పించెను. 

ఆదికాండము 32:6 => ఆ దూతలు యాకోబు నొదద్కు తిరిగివచిచ్ మేము నీ సహోదరుడైన ఏశావు 

నొదద్కు వెళి ల్తివిు; అతడు నాలుగువందల మందితో నినున్ ఎదురొక్న వచుచ్చునాన్డని చెపప్గా 

ఆదికాండము 32:7 => యాకోబు మికిక్లి భయపడి తొందరపడి 

సంఖాయ్కాండము 20:14 => మోషే కాదేషునుండి ఎదోము రాజునొదద్కు దూతలను పంపి నీ 

సహోదరుడగు ఇశార్యేలు అడుగునదేమనగా మాకు వచిచ్న కషట్ము యావతుత్ను నీకు తెలిసినది; 

సంఖాయ్కాండము 20:15 => మా పితరులు ఐగుపుత్నకు వెళి ల్రి; మేము చాలా దినములు ఐగుపుత్లో 

నివసించితివిు; ఐగుపీత్యులు మముమ్ను మా పితరులను శర్మపెటిట్రి. 

సంఖాయ్కాండము 20:16 => మేము యెహోవాకు మొఱపెటట్గా ఆయన మా మొఱనువిని, దూతను 

పంపి ఐగుపుత్లోనుండి మముమ్ను రపిప్ంచెను. ఇదిగో మేము నీ పొలిమేరల చివర కాదేషు పటట్ణములో 

ఉనాన్ము. 

సంఖాయ్కాండము 20:17 => మముమ్ను నీ దేశమును దాటిపోనిముమ్; పొలములలో బడియైనను 

దార్క్షతోటలలో బడియైనను వెళల్ము; బావుల నీళుల్ తార్గము; రాజమారగ్మున నడిచిపోయెదము. నీ 

పొలిమేరలను దాటువరకు కుడివైపునకైనను ఎడమవైపునకైనను తిరుగకుండ పోయెదమని చెపిప్ంచెను. 

సంఖాయ్కాండము 20:18 => ఎదోమీయులు నీవు నా దేశములో బడి వెళల్కూడదు; నేను ఖడగ్ముతో 

నీకు ఎదురుగా వచెచ్దను సుమీ అని అతనితో చెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 20:19 => ఇశార్యేలీయులు మేము రాజమారగ్ముననే వెళె ల్దము; నేనును నా 

పశువులును నీ నీళుల్ తార్గునెడల వాటి విలువ నిచుచ్కొందును మరేమి లేదు, కాలినడకనే 

దాటిపోవుదును; అంతే అని అతనితో చెపిప్నపుప్డు అతడు నీవు రానేకూడదనెను. 
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సంఖాయ్కాండము 20:20 => అంతట ఎదోము బహు జనముతోను మహా బలముతోను బయలుదేరి 

వారికెదురుగా వచెచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 20:21 => ఎదోము ఇశార్యేలు తన పొలిమేరలలోబడి దాటిపోవుటకు 

సెలవియయ్లేదు గనుక ఇశార్యేలీయులు అతనియొదద్నుండి తొలగిపోయిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:7 => ఎదోమీయులు నీ సహోదరులు గనుక వారిని దేవ్షింపకూడదు. 

ఐగుపుత్ దేశములో నీవు పరదేశివైయుంటివి గనుక ఐగుపీత్యులను దేవ్షింపకూడదు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:35 => ఏశావు కుమారులు ఏలీఫజు రెయూవేలు యెయూషు యాలాము 

కోరహు. 

యెషయా 63:1 => రకత్వరణ్ వసత్రములు ధరించి ఎదోమునుండి వచుచ్చునన్ యితడెవడు? 

శోభితవసత్రము ధరించినవాడై గంభీరముగా నడచుచు బొసార్నుండి బలాతిశయముతో వచుచ్చునన్ 

యితడెవడు? నీతినిబటిట్ మాటలాడుచునన్ నేనే రకిష్ంచుటకు బలాఢుయ్డనైన నేనే.  

యెహెజేక్లు 25:12 => మరియు పర్భువైన యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు ఎదోమీయులు 

యూదావారిమీద పగతీరుచ్కొనుచునాన్రు, తీరుచ్కొనుటలో వారు బహుగా దోషులైరి గనుక పర్భువైన 

యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

ఆదికాండము 2:4 => దేవుడైన యెహోవా భూమిని ఆకాశమును చేసిన దినమందు 

భూమాయ్కాశములు సృజించబడినపుప్డు వాటి వాటి ఉతప్తిత్కర్మము ఇదే. 

ఆదికాండము 13:16 => మరియు నీ సంతానమును భూమిమీద నుండు రేణువులవలె విసత్రింప 

చేసెదను; ఎటల్నగా ఒకడు భూమిమీద నుండు రేణువులను లెకిక్ంప గలిగినయెడల నీ సంతానమును 

కూడ లెకిక్ంపవచుచ్ను. 

ఆదికాండము 17:4 => నీవు అనేక జనములకు తండిర్వగుదువు. 

ఆదికాండము 25:30 => నేను అలసియునాన్ను; ఆ యెఱ ఱ్ యెఱ ఱ్గా నునన్ దానిలో కొంచెము 

దయచేసి నాకు పెటుట్మని అడిగెను; అందుచేత అతని పేరు ఎదోము అనబడెను. 

ఆదికాండము 36:8 => అపుప్డు ఏశావు శేయీరు మనయ్ములో నివసించెను. ఏశావు అనగా 

ఎదోము. 
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ఆదికాండము 36:19 => ఎదోమను ఏశావు కుమారులు వీరు. వారి వారి సంతానపు నాయకులు 

వీరు.  

యెహెజేక్లు 32:29 => అకక్డ ఎదోమును దాని రాజులును దాని అధిపతులందరును ఉనాన్రు; 

వారు పరాకర్మవంతులైనను కతిత్పాలైన వారియొదద్ ఉంచబడిరి; సునన్తిలేని వారియొదద్ను 

పాతాళములోనికి దిగిపోయిన వారియొదద్ను వారును పండుకొనిరి. 

వచనము 2 

ఏశావు కనాను కుమారెత్లలో హితీత్యుడైన ఏలోను కుమారెత్యగు ఆదాను, హివీవ్యుడైన సిబోయ్ను 

కుమారెత్యైన అనా కుమారెత్యగు అహోలీబామాను, 

ఆదికాండము 9:25 => కనాను శపింపబడినవాడై తన సహోదరులకు దాసాను దాసుడగును అనెను. 

ఆదికాండము 26:34 => ఏశావు నలువది సంవతస్రముల వాడైనపుప్డు హితీత్యుడైన బేయేరీ 

కుమారెత్యగు యహూదీతును హితీత్యుడైన ఏలోను కుమారెత్యగు బాశెమతును పెండిల్ చేసికొనెను. 

ఆదికాండము 26:35 => వీరు ఇసాస్కునకును రిబాక్కును మనోవేదన కలుగజేసిరి. 

ఆదికాండము 27:46 => మరియు రిబాక్ ఇసాస్కుతో హేతు కుమారెత్లవలన నా పార్ణము విసికినది. 

ఈ దేశసుథ్రాండర్యిన హేతు కుమారెత్లలో వీరివంటి ఒకదానిని యాకోబు పెండిల్ చేసికొనినయెడల నా 

బర్దుకువలన నాకేమి పర్యోజనమనెను. 

ఆదికాండము 26:34 => ఏశావు నలువది సంవతస్రముల వాడైనపుప్డు హితీత్యుడైన బేయేరీ 

కుమారెత్యగు యహూదీతును హితీత్యుడైన ఏలోను కుమారెత్యగు బాశెమతును పెండిల్ చేసికొనెను. 

ఆదికాండము 36:25 => అనా సంతానము దిషోను అనా కుమారెత్యైన అహొలీబామా. 

ఆదికాండము 26:34 => ఏశావు నలువది సంవతస్రముల వాడైనపుప్డు హితీత్యుడైన బేయేరీ 

కుమారెత్యగు యహూదీతును హితీత్యుడైన ఏలోను కుమారెత్యగు బాశెమతును పెండిల్ చేసికొనెను. 

ఆదికాండము 36:14 => ఏశావు భారయ్యు సిబోయ్ను కుమారెత్యగు అనా కుమారెత్యునైన 

అహొలీబామా కుమారులు ఎవరనగా ఆమె ఏశావునకు కనిన యూషు యాలాము కోరహు. 
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ఆదికాండము 36:20 => ఆ దేశ నివాసులైన హోరీయుడైన శేయీరు కుమారులు, లోతాను శోబాలు 

సిబోయ్ను అనా 

ఆదికాండము 4:18 => హనోకుకు ఈరాదు పుటెట్ను. ఈరాదు మహూయాయేలును కనెను. 

మహూయాయేలు మతూషాయేలును కనెను. మతూషాయేలు లెమెకును కనెను.  

వచనము 3 

ఇషామ్యేలు కుమారెత్యు నెబాయోతు సహోదరియునైన బాశెమతును పెండిల్యాడెను. 

ఆదికాండము 25:13 => ఇషామ్యేలు జేయ్షఠ్కుమారుడైన నేబాయోతు కేదారు అదబ్యేలు మిబాశ్ము 

ఆదికాండము 28:9 => ఏశావు ఇషామ్యేలు నొదద్కు వెళి ల్, తనకునన్ భారయ్లు గాక అబార్హాము 

కుమారుడైన ఇషామ్యేలు కుమారెత్యు నెబాయోతు సహోదరియునైన మహలతును కూడ పెండిల్ 

చేసికొనెను. 

ఆదికాండము 36:10 => ఏశావు కుమారుల పేరులు ఇవే. ఏశావు భారయ్యైన ఆదా కుమారుడగు 

ఎలీఫజును ఏశావు భారయ్యైన బాశెమతు కుమారుడగు రగూయేలును. 

వచనము 4 

ఆదా ఏశావునకు ఎలీఫజును కనెను. బాశెమతు రగూయేలును కనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:35 => ఏశావు కుమారులు ఏలీఫజు రెయూవేలు యెయూషు యాలాము 

కోరహు. 

యోబు 2:11 => తేమానీయుడైన ఎలీఫజు, షూహీయుడైన బిలద్దు నయమాతీయుడైన జోఫరు అను 

యోబు ముగుగ్రు సేన్హితులు అతనికి సంభవించిన ఆపదలనిన్టినిగూరిచ్ వినిన వారై, అతనితో కలిసి 

దుఃఖించుటకును అతనిని ఓదారుచ్టకును పోవలెనని ఆలోచించుకొని తమ తమ సథ్లములను 

విడిచివచిచ్రి. 

నిరగ్మకాండము 2:18 => వారు తమ తండిర్యైన రగూయేలు నొదద్కు వచిచ్నపుప్డు అతడు నేడు 

మీరింత తవ్రగా ఎటుల్ వచిచ్తిరనెను. 
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సంఖాయ్కాండము 10:29 => మోషే మామయగు మిదాయ్నీయుడైన రెవూయేలు కుమారుడగు 

హోబాబుతో మోషే యెహోవా మాకిచెచ్దనని చెపిప్న సథ్లమునకు మేము పర్యాణమై పోవుచునాన్ము; 

మాతోకూడ రముమ్; మేము మీకు మేలు చేసెదము; యెహోవా ఇశార్యేలీయులకు తాను చేయబోవు 

మేలునుగూరిచ్ వాగాద్నము చేసెననగా 

ఆదికాండము 36:10 => ఏశావు కుమారుల పేరులు ఇవే. ఏశావు భారయ్యైన ఆదా కుమారుడగు 

ఎలీఫజును ఏశావు భారయ్యైన బాశెమతు కుమారుడగు రగూయేలును. 

ఆదికాండము 36:15 => ఏశావు కుమారులలో వీరు నాయకులు; ఏశావు పర్థమ కుమారుడైన 

ఎలీఫజు కుమారులు, తేమాను నాయకుడు, ఓమారు నాయకుడు, సెపో నాయకుడు, కనజు 

నాయకుడు, 

ఆదికాండము 36:16 => కోరహు నాయకుడు, గాతాము నాయకుడు, అమాలేకు నాయకుడు. వీరు 

ఎదోము దేశమందు ఎలీఫజు నాయకులు. వీరు ఆదా కుమారులు. 

ఆదికాండము 36:17 => వీరు ఏశావు కుమారుడైన రగూయేలు కుమారులు, నహతు నాయకుడు 

జెరహు నాయకుడు షమామ్ నాయకుడు మిజజ్ నాయకుడు; వీరు ఎదోము దేశమందు రగూయేలు 

సంతానపు నాయకులు. వీరు ఏశావు భారయ్యైన బాశెమతు కుమారులు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:37 => రెయూవేలు కుమారులు నహతు జెరహు షమామ్ మిజజ్. 

వచనము 5 

అహోలీబామా యూషును యాలామును కోరహును కనెను. కనాను దేశములో ఏశావునకు పుటిట్న 

కుమారులు వీరే. 

ఆదికాండము 36:6 => ఏశావు తన భారయ్లను తన కుమారులను తన కుమారెత్లను తన 

యింటివారినందరిని తన మందలను తన సమసత్ పశువులను తాను కనాను దేశములో సంపాదించిన 

ఆసిత్ యావతుత్ను తీసికొని తన తముమ్డైన యాకోబు ఎదుటనుండి మరియొక దేశమునకు 

వెళి ల్పోయెను; 
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ఆదికాండము 35:29 => ఇసాస్కు కాలము నిండిన వృదుధ్డై పార్ణము విడిచి మృతిబొంది తన 

పితరులయొదద్కు చేరచ్బడెను. అతని కుమారులైన ఏశావు యాకోబులు అతని పాతిపెటిట్రి. 

ఆదికాండము 26:34 => ఏశావు నలువది సంవతస్రముల వాడైనపుప్డు హితీత్యుడైన బేయేరీ 

కుమారెత్యగు యహూదీతును హితీత్యుడైన ఏలోను కుమారెత్యగు బాశెమతును పెండిల్ చేసికొనెను. 

ఆదికాండము 36:14 => ఏశావు భారయ్యు సిబోయ్ను కుమారెత్యగు అనా కుమారెత్యునైన 

అహొలీబామా కుమారులు ఎవరనగా ఆమె ఏశావునకు కనిన యూషు యాలాము కోరహు. 

ఆదికాండము 36:16 => కోరహు నాయకుడు, గాతాము నాయకుడు, అమాలేకు నాయకుడు. వీరు 

ఎదోము దేశమందు ఎలీఫజు నాయకులు. వీరు ఆదా కుమారులు. 

ఆదికాండము 36:18 => వీరు ఏశావు భారయ్యైన అహొలీబామా కుమారులు, యూషు నాయకుడు 

యగాల్ము నాయకుడు కోరహు నాయకుడు; వీరు అనా కుమారెత్యు ఏశావు భారయ్యునైన 

అహొలీబామా పుతర్సంతానపు నాయకులు. 

ఆదికాండము 36:25 => అనా సంతానము దిషోను అనా కుమారెత్యైన అహొలీబామా. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:35 => ఏశావు కుమారులు ఏలీఫజు రెయూవేలు యెయూషు యాలాము 

కోరహు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:37 => జెఫనాయ్ తాహతునకు పుటెట్ను, తాహతు అసీస్రునకు పుటెట్ను, 

అసీస్రు ఎబాయ్సాపునకు పుటెట్ను, ఎబాయ్సాపు కోరహునకు పుటెట్ను, 

వచనము 6 

ఏశావు తన భారయ్లను తన కుమారులను తన కుమారెత్లను తన యింటివారినందరిని తన మందలను 

తన సమసత్ పశువులను తాను కనాను దేశములో సంపాదించిన ఆసిత్ యావతుత్ను తీసికొని తన 

తముమ్డైన యాకోబు ఎదుటనుండి మరియొక దేశమునకు వెళి ల్పోయెను; 

యెహెజేక్లు 27:13 => గేర్కేయులును తుబాలువారును మెషెకువారును నీలో వరత్కవాయ్పారము 

చేయుచు, నరులను ఇతత్డి వసుత్వులను ఇచిచ్ నీ సరకులు కొనుకొక్ందురు, 
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పర్కటన 18:13 => దాలిచ్నిచెకక్ ఓమము ధూపదర్వయ్ములు అతత్రు సాంబార్ణి దార్కాష్రసము నూనె 

మెతత్ని పిండి గోదుమలు పశువులు గొఱ ఱ్లు మొదలగు వాటిని, గుఱ ఱ్ములను రథములను దాసులను 

మనుషుయ్ల పార్ణములను ఇకమీదట ఎవడును కొనడు;  

ఆదికాండము 13:6 => వారు కలిసి నివసించుటకు ఆ పర్దేశము చాలకపోయెను; ఎందుకనగా వారి 

ఆసిత్ వారు కలిసి నివసించలేనంత విసాత్రమై యుండెను. 

ఆదికాండము 13:11 => కాబటిట్ లోతు తనకు యొరాద్ను పార్ంతమంతటిని ఏరప్రచుకొని తూరుప్గా 

పర్యాణము చేసెను. అటుల్ వారు ఒకరికొకరు వేరై పోయిరి. 

ఆదికాండము 17:8 => నీకును నీ తరువాత నీ సంతతికిని నీవు పరదేశివైయునన్ దేశమును, అనగా 

కనానను దేశమంతటిని నితయ్సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్ వారికి దేవుడనై యుందునని అతనితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 25:23 => రెండు జనములు నీ గరభ్ములో కలవు. రెండు జనపదములు నీ 

కడుపులోనుండి పర్తేయ్కముగా వచుచ్ను. ఒక జనపదము కంటె ఒక జనపదము బలిషట్మై యుండును. 

పెదద్వాడు చినన్వానికి దాసుడగును అనెను.  

ఆదికాండము 28:4 => ఆయన నీకు, అనగా నీకును నీతో కూడ నీ సంతానమునకును 

అబార్హామునకు అనుగర్హించిన ఆశీరావ్దమును దయచేయును గాక అని అతని దీవించి 

ఆదికాండము 32:3 => యాకోబు ఎదోము దేశమున, అనగా శేయీరు దేశముననునన్ తన 

సహోదరుడైన ఏశావు నొదద్కు దూతలను తనకు ముందుగా పంపి 

ఆదికాండము 21:10 => ఈ దాసిని దీని కుమారుని వెళల్గొటుట్ము; ఈ దాసి కుమారుడు నా 

కుమారుడైన ఇసాస్కుతో వారసుడై యుండడని అబార్హాముతో అనెను. 

ఆదికాండము 21:14 => కాబటిట్ తెలల్వారినపుప్డు అబార్హాము లేచి ఆహారమును నీళల్ తితిత్ని తీసికొని 

ఆ పిలల్వానితోకూడ హాగరునకు అపప్గించి ఆమె భుజము మీద వాటిని పెటిట్ ఆమెను పంపివేసెను. 

ఆమె వెళి ల్ బెయేరె ష్బా అరణయ్ములో ఇటు అటు తిరుగుచుండెను.  

ఆదికాండము 25:33 => యాకోబు నేడు నాతో పర్మాణము చేయుమనెను. అతడు యాకోబుతో 

పర్మాణము చేసి అతనికి జేయ్షఠ్తవ్మును అమిమ్వేయగా 
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ఆదికాండము 27:39 => నీ నివాసము భూసారము లేకయు పైనుండిపడు ఆకాశపు మంచు లేకయు 

నుండును.  

ఆదికాండము 36:5 => అహోలీబామా యూషును యాలామును కోరహును కనెను. కనాను 

దేశములో ఏశావునకు పుటిట్న కుమారులు వీరే. 

వచనము 7 

వారు విసాత్రమయిన సంపద గలవారు గనుక వారు కలిసి నివసింపలేక పోయిరి. వారి పశువులు 

విశేషమైయునన్ందున వారు పరదేశులై యుండిన భూమి వారిని భరింపలేక పోయెను. 

ఆదికాండము 13:6 => వారు కలిసి నివసించుటకు ఆ పర్దేశము చాలకపోయెను; ఎందుకనగా వారి 

ఆసిత్ వారు కలిసి నివసించలేనంత విసాత్రమై యుండెను. 

ఆదికాండము 13:11 => కాబటిట్ లోతు తనకు యొరాద్ను పార్ంతమంతటిని ఏరప్రచుకొని తూరుప్గా 

పర్యాణము చేసెను. అటుల్ వారు ఒకరికొకరు వేరై పోయిరి. 

ఆదికాండము 17:8 => నీకును నీ తరువాత నీ సంతతికిని నీవు పరదేశివైయునన్ దేశమును, అనగా 

కనానను దేశమంతటిని నితయ్సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్ వారికి దేవుడనై యుందునని అతనితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 28:4 => ఆయన నీకు, అనగా నీకును నీతో కూడ నీ సంతానమునకును 

అబార్హామునకు అనుగర్హించిన ఆశీరావ్దమును దయచేయును గాక అని అతని దీవించి 

ఆదికాండము 21:10 => ఈ దాసిని దీని కుమారుని వెళల్గొటుట్ము; ఈ దాసి కుమారుడు నా 

కుమారుడైన ఇసాస్కుతో వారసుడై యుండడని అబార్హాముతో అనెను. 

ఆదికాండము 21:14 => కాబటిట్ తెలల్వారినపుప్డు అబార్హాము లేచి ఆహారమును నీళల్ తితిత్ని తీసికొని 

ఆ పిలల్వానితోకూడ హాగరునకు అపప్గించి ఆమె భుజము మీద వాటిని పెటిట్ ఆమెను పంపివేసెను. 

ఆమె వెళి ల్ బెయేరె ష్బా అరణయ్ములో ఇటు అటు తిరుగుచుండెను.  

ఆదికాండము 25:33 => యాకోబు నేడు నాతో పర్మాణము చేయుమనెను. అతడు యాకోబుతో 

పర్మాణము చేసి అతనికి జేయ్షఠ్తవ్మును అమిమ్వేయగా 
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ఆదికాండము 30:43 => ఆ పర్కారము ఆ మనుషుయ్డు అతయ్ధికముగా అభివృదిధ్పొంది విసాత్రమైన 

మందలు దాసీలు దాసులు ఒంటెలు గాడిదలు గలవాడాయెను. 

ఆదికాండము 36:43 => మగీద్యేలు నాయకుడు ఈరాము నాయకుడు. వీరు తమతమ సావ్సథ్య్మైన 

దేశమందు తమతమ నివాససథ్లముల పర్కారము ఎదోము నాయకులు. ఏశావు ఎదోమీయులకు 

మూలపురుషుడు. 

ఆదికాండము 37:1 => యాకోబు తన తండిర్ పరదేశవాసిగ ఉండిన కనాను దేశములో నివసించెను. 

యిరిమ్యా 35:6 => వారు మా పితరుడగు రేకాబు కుమారుడైన యెహోనాదాబు మీరైనను మీ 

సంతతివారైనను ఎపుప్డును దార్కాష్రసము తార్గకూడదని మాకాజాఞ్పించెను గనుక మేము దార్కాష్రసము 

తార్గము. 

వచనము 8 

అపుప్డు ఏశావు శేయీరు మనయ్ములో నివసించెను. ఏశావు అనగా ఎదోము. 

ఆదికాండము 36:20 => ఆ దేశ నివాసులైన హోరీయుడైన శేయీరు కుమారులు, లోతాను శోబాలు 

సిబోయ్ను అనా 

ఆదికాండము 14:6 => ఏమీయులను కొటిట్రి. మరియు హోరీయులను అరణయ్ము దగగ్రనునన్ 

ఏలాప్రాను వరకు తరిమి శేయీరు పరవ్త పర్దేశములో వారిని కొటిట్న తరువాత 

ఆదికాండము 32:3 => యాకోబు ఎదోము దేశమున, అనగా శేయీరు దేశముననునన్ తన 

సహోదరుడైన ఏశావు నొదద్కు దూతలను తనకు ముందుగా పంపి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 2:5 => వారితో కలహపడవదుద్; ఏలయనగా ఏశావుకు సావ్సథ్య్ముగా 

శేయీరు మనెన్ము నేనిచిచ్యునాన్ను గనుక వారి భూమిలోనిది ఒక అడుగైనను మీకియయ్ను. 

యెహోషువ 24:4 => ఇసాస్కునకు నేను యాకోబు ఏశావుల నిచిచ్తిని. శేయీరు మనయ్ములను 

సావ్ధీనపరచుకొనునటుల్ వాటిని ఏశావు కిచిచ్తిని. యాకోబును అతని కుమారులును ఐగుపుత్లోనికి 

దిగిపోయిరి. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 4:42 => షిమోయ్ను కుమారులైన వీరిలో ఐదువందలమంది తమ పైని ఇషీ 

కుమారులైన పెలటాయ్ను నెయరాయ్ను రెఫాయాను ఉజీజ్యేలును అధిపతులగా నిరణ్యించుకొని శేయీరు 

మనెన్మునకు పోయి 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:10 => ఇశార్యేలీయులు ఐగుపుత్లోనుండి వచిచ్నపుప్డు నీవు వారిని 

అమోమ్నీయులతోను మోయాబీయులతోను శేయీరు మనయ్వాసులతోను యుదధ్ము చేయనియయ్లేదు 

గనుక ఇశార్యేలీయులు వారిని నిరూమ్లము చేయక వారియొదద్నుండి తొలగిపోయిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:23 => అమోమ్నీయులును మోయాబీయులును శేయీరు 

మనయ్నివాసులను బొతిత్గా చంపి నిరూమ్లము చేయవలెనని పొంచియుండి వారిమీద పడిరి; వారు 

శేయీరు కాపురసుథ్లను కడముటిట్ంచిన తరువాత తమలో ఒకరినొకరు చంపుకొనుటకు మొదలుపెటిట్రి. 

యెహెజేక్లు 35:2 => నరపుతుర్డా, శేయీరు పరవ్తమువైపు నీ ముఖము తిర్పుప్కొని 

యెహెజేక్లు 35:3 => దానికి మాటయెతిత్ ఈలాగు పర్వచింపుము పర్భువగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా శేయీరు పరవ్తమా, నేను నీకు విరోధినైతిని, నా హసత్ము నీమీద చాపి నినున్ 

పాడుగాను నిరజ్నముగాను చేసెదను. 

యెహెజేక్లు 35:4 => నీవు నిరజ్నముగా ఉండునటుల్ నీ పటట్ణములను ఎడారులుగా చేసెదను, నీవు 

పాడవుదువు, అపుప్డు నేను యెహోవానై యునాన్నని నీవు తెలిసికొందువు. 

యెహెజేక్లు 35:5 => ఇశార్యేలీయులయెడల ఎడతెగని పగకలిగి, వారి దోషసమాపిత్కాలమున 

వారికి ఉపదర్వము కలిగిన సమయమున నీవు వారిని ఖడగ్మున కపప్గించితివి గనుక 

యెహెజేక్లు 35:6 => నా జీవముతోడు నేను నినున్ రకత్ముగా చేసెదను, రకత్ము నినున్ తరుమును, 

రకత్ము నీకిషట్మాయెను గనుక రకత్మే నినున్ తరుమును, ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 35:7 => వచుచ్వారును పోవువారును లేకుండ అందరిని నిరూమ్లముచేసి నేను శేయీరు 

పరవ్తమును పాడుగాను నిరజ్నముగాను చేయుదును. 

మలాకీ 1:3 => ఏశావును దేవ్షించి అతని పరవ్తములను పాడుచేసి అతని సావ్సథ్య్మును 

అరణయ్మందునన్ నకక్లపాలు చేసితిని. 

ఆదికాండము 36:1 => ఎదోమను ఏశావు వంశావళి ఇదే, 
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ఆదికాండము 36:43 => మగీద్యేలు నాయకుడు ఈరాము నాయకుడు. వీరు తమతమ సావ్సథ్య్మైన 

దేశమందు తమతమ నివాససథ్లముల పర్కారము ఎదోము నాయకులు. ఏశావు ఎదోమీయులకు 

మూలపురుషుడు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 2:22 => అటుల్ ఆయన శేయీరులో నివసించు ఏశావు సంతానముకొరకు 

చేసెను. ఎటల్నగా ఆయన వారి యెదుటనుండి హోరీయులను నశింపజేసెను గనుక వారు హోరీయుల 

దేశమును సావ్ధీనపరచుకొని నేటివరకు వారిచోట నివసించుచునాన్రు. 

యెహోషువ 12:7 => యొరాద్నుకు అవతల, అనగా పడమటిదికుక్న లెబానోను లోయలోని 

బయలాగ్దు మొదలుకొని శేయీరు వరకు నుండు హాలాకు కొండ వరకు యెహోషువయు 

ఇశార్యేలీయులును జయించిన దేశపు రాజులు వీరు. యెహోషువ దానిని ఇశార్యేలీయులకు వారి 

గోతర్ముల వారి చొపుప్న సావ్సథ్య్ముగా ఇచెచ్ను. 

యిరిమ్యా 49:7 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఎదోమునుగూరిచ్ ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు తేమానులో జాఞ్నమిక నేమియులేదా? వివేకులకు ఇక ఆలోచన లేకపోయెనా? వారి 

జాఞ్నము వయ్రథ్మాయెనా? 

వచనము 9 

శేయీరు మనయ్ములో నివసించిన ఎదోమీయుల తండిర్యైన ఏశావు వంశావళి ఇదే, 

ఆదికాండము 19:37 => వారిలో పెదద్ది కుమారుని కని వానికి మోయాబను పేరు పెటెట్ను. అతడు 

నేటివరకు మోయాబీయులకు మూలపురుషుడుగా ఎంచబడును. 

ఆదికాండము 2:4 => దేవుడైన యెహోవా భూమిని ఆకాశమును చేసిన దినమందు 

భూమాయ్కాశములు సృజించబడినపుప్డు వాటి వాటి ఉతప్తిత్కర్మము ఇదే. 

ఆదికాండము 25:30 => నేను అలసియునాన్ను; ఆ యెఱ ఱ్ యెఱ ఱ్గా నునన్ దానిలో కొంచెము 

దయచేసి నాకు పెటుట్మని అడిగెను; అందుచేత అతని పేరు ఎదోము అనబడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:35 => ఏశావు కుమారులు ఏలీఫజు రెయూవేలు యెయూషు యాలాము 

కోరహు. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 4:42 => షిమోయ్ను కుమారులైన వీరిలో ఐదువందలమంది తమ పైని ఇషీ 

కుమారులైన పెలటాయ్ను నెయరాయ్ను రెఫాయాను ఉజీజ్యేలును అధిపతులగా నిరణ్యించుకొని శేయీరు 

మనెన్మునకు పోయి 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:23 => అమోమ్నీయులును మోయాబీయులును శేయీరు 

మనయ్నివాసులను బొతిత్గా చంపి నిరూమ్లము చేయవలెనని పొంచియుండి వారిమీద పడిరి; వారు 

శేయీరు కాపురసుథ్లను కడముటిట్ంచిన తరువాత తమలో ఒకరినొకరు చంపుకొనుటకు మొదలుపెటిట్రి. 

పర్సంగి 1:4 => తరము వెంబడి తరము గతించిపోవుచునన్ది; భూమి యొకటే యెలల్పుప్డును 

నిలుచునది. 

యెహెజేక్లు 35:2 => నరపుతుర్డా, శేయీరు పరవ్తమువైపు నీ ముఖము తిర్పుప్కొని 

వచనము 10 

ఏశావు కుమారుల పేరులు ఇవే. ఏశావు భారయ్యైన ఆదా కుమారుడగు ఎలీఫజును ఏశావు భారయ్యైన 

బాశెమతు కుమారుడగు రగూయేలును. 

ఆదికాండము 36:3 => ఇషామ్యేలు కుమారెత్యు నెబాయోతు సహోదరియునైన బాశెమతును 

పెండిల్యాడెను. 

ఆదికాండము 36:4 => ఆదా ఏశావునకు ఎలీఫజును కనెను. బాశెమతు రగూయేలును కనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:35 => ఏశావు కుమారులు ఏలీఫజు రెయూవేలు యెయూషు యాలాము 

కోరహు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:36 => ఎలీఫజు కుమారులు తేమాను ఓమారు సెపో గాతాము కనజు 

తిమాన్ అమాలేకు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:37 => రెయూవేలు కుమారులు నహతు జెరహు షమామ్ మిజజ్. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:38 => శేయీరు కుమారులు లోతాను శోబాలు సిబోయ్ను అనా దిషోను 

ఏసెరు దిషాను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 1:39 => లోతాను కుమారులు హోరీ హోమాము; తిమాన్ లోతానునకు 

సహోదరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:40 => శోబాలు కుమారులు అలావ్ను మనహతు ఏబాలు షెపో ఓనాము. 

సిబోయ్ను కుమారులు అయాయ్ అనా. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:41 => అనా కుమారులలో ఒకనికి దిషోను అని పేరు. దిషోను కుమారులు 

హమార్ను ఎషాబ్ను ఇతార్ను కెరాను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:42 => ఏసెరు కుమారులు బిలాహ్ను జవాను యహకాను. దిషాను 

కుమారులు ఊజు అరాను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:43 => ఏ రాజును ఇశార్యేలీయులను ఏలకమునుపు ఎదోము దేశమందు 

ఏలిన రాజులు వీరు; బెయోరు కుమారుడైన బెల అతని పటట్ణము పేరు దినాహ్బా. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:44 => బెల చనిపోయిన తరువాత బొసార్ ఊరివాడైన జెరహు కుమారుడైన 

యోబాబు అతనికి బదులుగా రాజాయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:45 => యోబాబు చనిపోయిన తరువాత తేమానీయుల దేశపువాడైన 

హుషాము అతనికి బదులుగా రాజాయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:46 => హుషాము చనిపోయిన తరువాత మోయాబు దేశమున 

మిదాయ్నీయులను హతముచేసిన బెదెదు కుమారుడైన హదదు అతనికి బదులుగా రాజాయెను; ఇతని 

పటట్ణము పేరు అవీతు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:47 => హదదు చనిపోయిన తరువాత మశేర్కా ఊరివాడైన శవూ ల్ అతనికి 

బదులుగా రాజాయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:48 => శవూ ల్ చనిపోయిన తరువాత నదిదగగ్రనునన్ రహెబోతువాడైన 

షావూలు అతనికి బదులుగా రాజాయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:49 => షావూలు చనిపోయిన తరువాత అకోబ్రు కుమారుడైన 

బయల హానాను అతనికి బదులుగా రాజాయెను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 1:50 => బయల హానాను చనిపోయిన తరువాత హదదు అతనికి బదులుగా 

రాజాయెను; ఇతని పటట్ణము పేరు పాయు. ఇతని భారయ్పేరు మెహేతబేలు; ఈమె మేజాహాబు 

కుమారెత్యైన మతేర్దునకు పుటిట్నది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:51 => హదదు చనిపోయిన తరువాత ఎదోమునందు ఉండిన 

నాయకులెవరనగా తిమాన్ నాయకుడు, అలావ్ నాయకుడు, యతేతు నాయకుడు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:52 => అహలీబామా నాయకుడు, ఏలా నాయకుడు, పీనోను నాయకుడు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:53 => కనజు నాయకుడు, తేమాను నాయకుడు, మిబాస్రు నాయకుడు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:54 => మగీద్యేలు నాయకుడు, ఈలాము నాయకుడు; వీరు ఎదోము 

దేశమునకు నాయకులు. 

వచనము 11 

ఎలీఫజు కుమారులు తేమాను ఓమారు సెపో గాతాము కనజు. తిమాన్ ఏశావు కుమారుడైన 

ఎలీఫజునకు ఉపపతిన్. 

ఆదికాండము 36:15 => ఏశావు కుమారులలో వీరు నాయకులు; ఏశావు పర్థమ కుమారుడైన 

ఎలీఫజు కుమారులు, తేమాను నాయకుడు, ఓమారు నాయకుడు, సెపో నాయకుడు, కనజు 

నాయకుడు, 

ఆదికాండము 36:16 => కోరహు నాయకుడు, గాతాము నాయకుడు, అమాలేకు నాయకుడు. వీరు 

ఎదోము దేశమందు ఎలీఫజు నాయకులు. వీరు ఆదా కుమారులు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:35 => ఏశావు కుమారులు ఏలీఫజు రెయూవేలు యెయూషు యాలాము 

కోరహు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:36 => ఎలీఫజు కుమారులు తేమాను ఓమారు సెపో గాతాము కనజు 

తిమాన్ అమాలేకు. 

ఆదికాండము 36:34 => యోబాబు చనిపోయిన తరువాత తేమనీయుల దేశసుథ్డైన హుషాము 

అతనికి పర్తిగా రాజాయెను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 1:53 => కనజు నాయకుడు, తేమాను నాయకుడు, మిబాస్రు నాయకుడు, 

యోబు 2:11 => తేమానీయుడైన ఎలీఫజు, షూహీయుడైన బిలద్దు నయమాతీయుడైన జోఫరు అను 

యోబు ముగుగ్రు సేన్హితులు అతనికి సంభవించిన ఆపదలనిన్టినిగూరిచ్ వినిన వారై, అతనితో కలిసి 

దుఃఖించుటకును అతనిని ఓదారుచ్టకును పోవలెనని ఆలోచించుకొని తమ తమ సథ్లములను 

విడిచివచిచ్రి. 

యిరిమ్యా 49:7 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఎదోమునుగూరిచ్ ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు తేమానులో జాఞ్నమిక నేమియులేదా? వివేకులకు ఇక ఆలోచన లేకపోయెనా? వారి 

జాఞ్నము వయ్రథ్మాయెనా? 

యెహెజేక్లు 25:13 => ఎదోముమీద నా చెయియ్చాపి, మనుషుయ్లేమి పశువులేమి దానిలో 

నుండకుండ నేను సమసత్మును నిరూమ్లము చేయుదును, తేమాను పటట్ణము మొదలుకొని నేను దాని 

పాడుచేయుదును, దదానువరకు జనులందరును ఖడగ్ముచేత కూలుదురు. 

ఆమోసు 1:12 => తేమానుమీద అగిన్ వేసెదను, అది బొసార్ యొకక్ నగరులను దహించివేయును.  

ఓబధాయ్ 1:9 => తేమానూ, నీ బలాఢుయ్లు విసమ్యమొందుదురు, అందువలన ఏశావు యొకక్ పరవ్త 

నివాసులందరు హతులై నిరూమ్లమగుదురు. 

హబకూక్కు 3:3 => దేవుడు తేమానులోనుండి బయలుదేరుచునాన్డు పరిశుదధ్దేవుడు 

పారానులోనుండి వేంచేయుచునాన్డు.(సెలా.) ఆయన మహిమ ఆకాశమండలమంతటను 

కనబడుచునన్ది భూమి ఆయన పర్భావముతో నిండియునన్ది.  

వచనము 12 

ఆమె ఎలీఫజుకు అమాలేకును కనెను. వీరు ఏశావు భారయ్యైన ఆదా కుమారులు. 

ఆదికాండము 36:22 => లోతాను కుమారులు హోరీ హేమీము; లోతాను సహోదరి తిమాన్  

1 దినవృతాత్ంతములు 1:36 => ఎలీఫజు కుమారులు తేమాను ఓమారు సెపో గాతాము కనజు 

తిమాన్ అమాలేకు. 

Page  of 2522 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

ఆదికాండము 36:16 => కోరహు నాయకుడు, గాతాము నాయకుడు, అమాలేకు నాయకుడు. వీరు 

ఎదోము దేశమందు ఎలీఫజు నాయకులు. వీరు ఆదా కుమారులు. 

ఆదికాండము 14:7 => తిరిగి కాదేషను ఏనిమ్షప్తుకు వచిచ్ అమాలేకీయుల దేశమంతటిని హససోన  

తామారులో కాపురమునన్ అమోరీయులను కూడ కొటిట్రి. 

నిరగ్మకాండము 17:8 => తరువాత అమాలేకీయులు వచిచ్ రెఫీదీములో ఇశార్యేలీయులతో 

యుదధ్ము చేయగా 

నిరగ్మకాండము 17:9 => మోషే యెహోషువతో మనకొరకు మనుషుయ్లను ఏరప్రచి వారిని తీసికొని 

బయలువెళి ల్ అమాలేకీయులతో యుదధ్ము చేయుము; రేపు నేను దేవుని కఱ ఱ్ను చేతపటుట్కొని ఆ కొండ 

శిఖరముమీద నిలిచెదననెను. 

నిరగ్మకాండము 17:10 => యెహోషువ మోషే తనతో చెపిప్నటుల్ చేసి అమాలేకీయులతో 

యుదధ్మాడెను; మోషే అహరోను, హూరు అనువారు ఆ కొండ శిఖరమెకిక్రి 

నిరగ్మకాండము 17:11 => మోషే తన చెయియ్ పైకెతిత్నపుప్డు ఇశార్యేలీయులు గెలిచిరి; మోషే తన 

చెయియ్ దింపినపుప్డు అమాలేకీయులు గెలిచిరి, 

నిరగ్మకాండము 17:12 => మోషే చేతులు బరువెకక్గా వారు ఒక రాయి తీసికొనివచిచ్ అతడు 

దానిమీద కూరుచ్ండుటకై దానివేసిరి. అహరోను హూరులు ఒకడు ఈ పర్కక్ను ఒకడు ఆ పర్కక్ను 

అతని చేతులను ఆదుకొనగా అతని చేతులు సూరుయ్డు అసత్మించువరకు నిలుకడగా ఉండెను. 

నిరగ్మకాండము 17:13 => అటుల్ యెహోషువ కతిత్వాడిచేత అమాలేకు రాజును అతని జనులను 

గెలిచెను. 

నిరగ్మకాండము 17:14 => అపుప్డు యెహోవా మోషేతో నిటల్నెను నేను అమాలేకీయుల పేరు 

ఆకాశముకిర్ంద నుండకుండ బొతిత్గా తుడిచివేయుదును గనుక జాఞ్పకారథ్ముగా గర్ంధములో దీని వార్సి 

యెహోషువకు వినిపించుము 

నిరగ్మకాండము 17:15 => తరువాత మోషే ఒక బలిపీఠమును కటిట్ దానికి యెహోవా నిసీస్ అని 

పేరు పెటిట్ 
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నిరగ్మకాండము 17:16 => అమాలేకీయులు తమ చేతిని యెహోవా సింహాసనమునకు విరోధముగా 

ఎతిత్రి గనుక యెహోవాకు అమాలేకీయులతో తరతరముల వరకు యుదధ్మనెను. 

సంఖాయ్కాండము 24:18 => ఎదోమును శేయీరును ఇశార్యేలుకు శతుర్వులు వారు 

సావ్ధీనపరచబడుదురు ఇశార్యేలు పరాకర్మమొందును. 

సంఖాయ్కాండము 24:19 => యాకోబు సంతానమున యేలిక పుటుట్ను. అతడు పటట్ణములోని 

శేషమును నశింపజేయును. 

సంఖాయ్కాండము 24:20 => మరియు అతడు అమాలేకీయులవైపు చూచి ఉపమానరీతిగా ఇటల్నెను 

అమాలేకు అనయ్జనములకు మొదలు వాని అంతము నితయ్నాశనమే. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:7 => ఎదోమీయులు నీ సహోదరులు గనుక వారిని దేవ్షింపకూడదు. 

ఐగుపుత్ దేశములో నీవు పరదేశివైయుంటివి గనుక ఐగుపీత్యులను దేవ్షింపకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 25:17 => మీరు ఐగుపుత్లోనుండి వచుచ్చుండగా మారగ్మున 

అమాలేకీయులు నీకు చేసినదానిని జాఞ్పకము చేసికొనుము. అతడు దేవునికి భయపడక మారగ్మున 

నీకెదురుగా వచిచ్ 

దివ్తీయోపదేశకాండము 25:18 => నీవు పర్యాసవడి అలసియునన్పుప్డు నీవారిలో నీ వెనుకనునన్ 

బలహీనులనందరిని హతముచేసెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 25:19 => కాబటిట్ నీవు సావ్ధీనపరచుకొనునటుల్ నీ దేవుడైన యెహోవా 

సావ్సథ్య్ముగా నీకిచుచ్చునన్ దేశములో చుటుట్పటల్నునన్ నీ సమసత్ శతుర్వులను లేకుండచేసి, నీ దేవుడైన 

యెహోవా నీకు విశార్ంతి దయచేసిన తరువాత ఆకాశము కిర్ందనుండి అమాలేకీయుల పేరు 

తుడిచివేయవలెను. ఇది మరచిపోవదుద్.  

1 సమూయేలు 15:2 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా సెలవిచిచ్నదేమనగా అమాలేకీయులు 

ఇశార్యేలీయులకు చేసినది నాకు జాఞ్పకమే, వారు ఐగుపుత్లోనుండి రాగానే అమాలేకీయులు వారికి 

విరోధులై మారగ్మందు వారిమీదికి వచిచ్రి గదా. 

1 సమూయేలు 15:3 => కాబటిట్ నీవు పోయి కనికరింపక అమాలేకీయులను హతము చేయుచు, 

పురుషులనేమి సతరీలనేమి బాలురనేమి పసిపిలల్లనేమి యెదుద్లనేమి గొఱ ఱ్లనేమి ఒంటెలనేమి 
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గారద్భములనేమి అనిన్టిని హతముచేసి వారికి కలిగినదంతయు బొతిత్గా పాడుచేసి అమాలేకీయులను 

నిరూమ్లము చేయుమని చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 15:4 => అంతట సౌలు జనులను పోగుచేసి తెలాయీములో వారిని లెకక్పెటట్గా, 

కాలుబలము రెండు లక్షలమందియు యూదావారు పదివేలమందియు నుండిరి. 

1 సమూయేలు 15:5 => అపుప్డు సౌలు అమాలేకీయుల పటట్ణములలో నొకదానికి వచిచ్న లోయలో 

పొంచియుండి 

1 సమూయేలు 15:6 => ఇశార్యేలీయులు ఐగుపుత్లోనుండి వచిచ్నపుప్డు మీరు వారికి ఉపకారము 

చేసితిరి గనుక అమాలేకీయులతోకూడ నేను మిముమ్ను నాశనము చేయకుండునటుల్ మీరు 

వారిలోనుండి బయలుదేరి పోవుడని కేనీయులకు వరత్మానము పంపగా కేనీయులు 

అమాలేకీయులలోనుండి వెళి ల్పోయిరి. 

1 సమూయేలు 15:7 => తరువాత సౌలు అమాలేకీయులను హవీలానుండి ఐగుపుత్ దేశపు 

మారగ్ముననునన్ షూరువరకు తరిమి హతముచేసి 

1 సమూయేలు 15:8 => అమాలేకీయుల రాజైన అగగును పార్ణముతో పటుట్కొని జనులనందరిని 

కతిత్చేత నిరూమ్లము చేసెను 

1 సమూయేలు 15:9 => సౌలును జనులును కూడి అగగును, గొఱ ఱ్లలోను ఎడల్లోను కొర్వివ్న 

గొఱ ఱ్పిలల్లు మొదలైన వాటిలోను మంచివాటిని నిరూమ్లము చేయక కడగా నుంచి, పనికిరాని నీచ 

పశువులనిన్టిని నిరూమ్లము చేసిరి.  

ఆదికాండము 36:15 => ఏశావు కుమారులలో వీరు నాయకులు; ఏశావు పర్థమ కుమారుడైన 

ఎలీఫజు కుమారులు, తేమాను నాయకుడు, ఓమారు నాయకుడు, సెపో నాయకుడు, కనజు 

నాయకుడు, 

వచనము 13 

రగూయేలు కుమారులు నహతు జెరహు షమామ్ మిజజ్; వీరు ఏశావు భారయ్యైన బాశెమతు కుమారులు. 
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ఆదికాండము 36:17 => వీరు ఏశావు కుమారుడైన రగూయేలు కుమారులు, నహతు నాయకుడు 

జెరహు నాయకుడు షమామ్ నాయకుడు మిజజ్ నాయకుడు; వీరు ఎదోము దేశమందు రగూయేలు 

సంతానపు నాయకులు. వీరు ఏశావు భారయ్యైన బాశెమతు కుమారులు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:37 => రెయూవేలు కుమారులు నహతు జెరహు షమామ్ మిజజ్. 

ఆదికాండము 26:34 => ఏశావు నలువది సంవతస్రముల వాడైనపుప్డు హితీత్యుడైన బేయేరీ 

కుమారెత్యగు యహూదీతును హితీత్యుడైన ఏలోను కుమారెత్యగు బాశెమతును పెండిల్ చేసికొనెను. 

ఆదికాండము 28:9 => ఏశావు ఇషామ్యేలు నొదద్కు వెళి ల్, తనకునన్ భారయ్లు గాక అబార్హాము 

కుమారుడైన ఇషామ్యేలు కుమారెత్యు నెబాయోతు సహోదరియునైన మహలతును కూడ పెండిల్ 

చేసికొనెను. 

వచనము 14 

ఏశావు భారయ్యు సిబోయ్ను కుమారెత్యగు అనా కుమారెత్యునైన అహొలీబామా కుమారులు ఎవరనగా 

ఆమె ఏశావునకు కనిన యూషు యాలాము కోరహు. 

ఆదికాండము 36:2 => ఏశావు కనాను కుమారెత్లలో హితీత్యుడైన ఏలోను కుమారెత్యగు ఆదాను, 

హివీవ్యుడైన సిబోయ్ను కుమారెత్యైన అనా కుమారెత్యగు అహోలీబామాను, 

ఆదికాండము 36:5 => అహోలీబామా యూషును యాలామును కోరహును కనెను. కనాను 

దేశములో ఏశావునకు పుటిట్న కుమారులు వీరే. 

ఆదికాండము 36:18 => వీరు ఏశావు భారయ్యైన అహొలీబామా కుమారులు, యూషు నాయకుడు 

యగాల్ము నాయకుడు కోరహు నాయకుడు; వీరు అనా కుమారెత్యు ఏశావు భారయ్యునైన 

అహొలీబామా పుతర్సంతానపు నాయకులు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:35 => ఏశావు కుమారులు ఏలీఫజు రెయూవేలు యెయూషు యాలాము 

కోరహు. 

ఆదికాండము 36:16 => కోరహు నాయకుడు, గాతాము నాయకుడు, అమాలేకు నాయకుడు. వీరు 

ఎదోము దేశమందు ఎలీఫజు నాయకులు. వీరు ఆదా కుమారులు. 
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ఆదికాండము 36:25 => అనా సంతానము దిషోను అనా కుమారెత్యైన అహొలీబామా. 

వచనము 15 

ఏశావు కుమారులలో వీరు నాయకులు; ఏశావు పర్థమ కుమారుడైన ఎలీఫజు కుమారులు, తేమాను 

నాయకుడు, ఓమారు నాయకుడు, సెపో నాయకుడు, కనజు నాయకుడు, 

ఆదికాండము 36:18 => వీరు ఏశావు భారయ్యైన అహొలీబామా కుమారులు, యూషు నాయకుడు 

యగాల్ము నాయకుడు కోరహు నాయకుడు; వీరు అనా కుమారెత్యు ఏశావు భారయ్యునైన 

అహొలీబామా పుతర్సంతానపు నాయకులు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:35 => ఏశావు కుమారులు ఏలీఫజు రెయూవేలు యెయూషు యాలాము 

కోరహు. 

యోబు 21:8 => వారుండగానే వారితోకూడ వారి సంతానమువారు చూచుచుండగా వారి 

కుటుంబము సిథ్రపరచబడుచునన్ది. 

కీరత్నలు 37:35 => భకిత్హీనుడు ఎంతో పర్బలియుండుట నేను చూచియుంటిని అది మొలచిన 

చోటనే విసత్రించిన చెటుట్వలె వాడు వరిధ్లిల్యుండెను.  

ఆదికాండము 36:4 => ఆదా ఏశావునకు ఎలీఫజును కనెను. బాశెమతు రగూయేలును కనెను. 

ఆదికాండము 36:11 => ఎలీఫజు కుమారులు తేమాను ఓమారు సెపో గాతాము కనజు. తిమాన్ 

ఏశావు కుమారుడైన ఎలీఫజునకు ఉపపతిన్. 

ఆదికాండము 36:12 => ఆమె ఎలీఫజుకు అమాలేకును కనెను. వీరు ఏశావు భారయ్యైన ఆదా 

కుమారులు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:36 => ఎలీఫజు కుమారులు తేమాను ఓమారు సెపో గాతాము కనజు 

తిమాన్ అమాలేకు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:45 => యోబాబు చనిపోయిన తరువాత తేమానీయుల దేశపువాడైన 

హుషాము అతనికి బదులుగా రాజాయెను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 1:51 => హదదు చనిపోయిన తరువాత ఎదోమునందు ఉండిన 

నాయకులెవరనగా తిమాన్ నాయకుడు, అలావ్ నాయకుడు, యతేతు నాయకుడు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:52 => అహలీబామా నాయకుడు, ఏలా నాయకుడు, పీనోను నాయకుడు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:53 => కనజు నాయకుడు, తేమాను నాయకుడు, మిబాస్రు నాయకుడు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:54 => మగీద్యేలు నాయకుడు, ఈలాము నాయకుడు; వీరు ఎదోము 

దేశమునకు నాయకులు. 

యోబు 2:11 => తేమానీయుడైన ఎలీఫజు, షూహీయుడైన బిలద్దు నయమాతీయుడైన జోఫరు అను 

యోబు ముగుగ్రు సేన్హితులు అతనికి సంభవించిన ఆపదలనిన్టినిగూరిచ్ వినిన వారై, అతనితో కలిసి 

దుఃఖించుటకును అతనిని ఓదారుచ్టకును పోవలెనని ఆలోచించుకొని తమ తమ సథ్లములను 

విడిచివచిచ్రి. 

యోబు 4:1 => దానికి తేమానీయుడైన ఎలీఫజు ఈలాగు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను 

యిరిమ్యా 49:7 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఎదోమునుగూరిచ్ ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు తేమానులో జాఞ్నమిక నేమియులేదా? వివేకులకు ఇక ఆలోచన లేకపోయెనా? వారి 

జాఞ్నము వయ్రథ్మాయెనా? 

యిరిమ్యా 49:20 => ఎదోమునుగూరిచ్ యెహోవా చేసిన ఆలోచన వినుడి. తేమాను 

నివాసులనుగూరిచ్ ఆయన ఉదేద్శించినదాని వినుడి. నిశచ్యముగా మందలో అలుప్లైన వారిని 

శతుర్వులు లాగుదురు, నిశచ్యముగా వారి నివాససథ్లము వారినిబటిట్ ఆశచ్రయ్పడును. 

యెహెజేక్లు 25:13 => ఎదోముమీద నా చెయియ్చాపి, మనుషుయ్లేమి పశువులేమి దానిలో 

నుండకుండ నేను సమసత్మును నిరూమ్లము చేయుదును, తేమాను పటట్ణము మొదలుకొని నేను దాని 

పాడుచేయుదును, దదానువరకు జనులందరును ఖడగ్ముచేత కూలుదురు. 

ఆమోసు 1:12 => తేమానుమీద అగిన్ వేసెదను, అది బొసార్ యొకక్ నగరులను దహించివేయును.  

ఓబధాయ్ 1:9 => తేమానూ, నీ బలాఢుయ్లు విసమ్యమొందుదురు, అందువలన ఏశావు యొకక్ పరవ్త 

నివాసులందరు హతులై నిరూమ్లమగుదురు. 
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హబకూక్కు 3:3 => దేవుడు తేమానులోనుండి బయలుదేరుచునాన్డు పరిశుదధ్దేవుడు 

పారానులోనుండి వేంచేయుచునాన్డు.(సెలా.) ఆయన మహిమ ఆకాశమండలమంతటను 

కనబడుచునన్ది భూమి ఆయన పర్భావముతో నిండియునన్ది.  

ఆదికాండము 36:34 => యోబాబు చనిపోయిన తరువాత తేమనీయుల దేశసుథ్డైన హుషాము 

అతనికి పర్తిగా రాజాయెను. 

ఆదికాండము 36:40 => మరియు వారివారి వంశముల పర్కారము వారివారి సథ్లములలో వారివారి 

పేరుల చొపుప్న ఏశావు సంతానపు నాయకుల పేరులేవనగా తిమాన్ నాయకుడు అలావ్ నాయకుడు 

యతేతు నాయకుడు 

ఆదికాండము 36:43 => మగీద్యేలు నాయకుడు ఈరాము నాయకుడు. వీరు తమతమ సావ్సథ్య్మైన 

దేశమందు తమతమ నివాససథ్లముల పర్కారము ఎదోము నాయకులు. ఏశావు ఎదోమీయులకు 

మూలపురుషుడు. 

వచనము 16 

కోరహు నాయకుడు, గాతాము నాయకుడు, అమాలేకు నాయకుడు. వీరు ఎదోము దేశమందు 

ఎలీఫజు నాయకులు. వీరు ఆదా కుమారులు. 

ఆదికాండము 36:4 => ఆదా ఏశావునకు ఎలీఫజును కనెను. బాశెమతు రగూయేలును కనెను. 

ఆదికాండము 36:11 => ఎలీఫజు కుమారులు తేమాను ఓమారు సెపో గాతాము కనజు. తిమాన్ 

ఏశావు కుమారుడైన ఎలీఫజునకు ఉపపతిన్. 

ఆదికాండము 36:12 => ఆమె ఎలీఫజుకు అమాలేకును కనెను. వీరు ఏశావు భారయ్యైన ఆదా 

కుమారులు. 

ఆదికాండము 36:5 => అహోలీబామా యూషును యాలామును కోరహును కనెను. కనాను 

దేశములో ఏశావునకు పుటిట్న కుమారులు వీరే. 

ఆదికాండము 36:14 => ఏశావు భారయ్యు సిబోయ్ను కుమారెత్యగు అనా కుమారెత్యునైన 

అహొలీబామా కుమారులు ఎవరనగా ఆమె ఏశావునకు కనిన యూషు యాలాము కోరహు. 
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నిరగ్మకాండము 15:15 => ఎదోము నాయకులు కలవరపడుదురు మోయాబు బలిషు ఠ్లకు వణకు 

పుటుట్ను కనాను నివాసులందరు దిగులొంది కరిగిపోవుదురు. భయము అధిక భయము వారికి 

కలుగును. 

ఆదికాండము 14:7 => తిరిగి కాదేషను ఏనిమ్షప్తుకు వచిచ్ అమాలేకీయుల దేశమంతటిని హససోన  

తామారులో కాపురమునన్ అమోరీయులను కూడ కొటిట్రి. 

ఆదికాండము 36:40 => మరియు వారివారి వంశముల పర్కారము వారివారి సథ్లములలో వారివారి 

పేరుల చొపుప్న ఏశావు సంతానపు నాయకుల పేరులేవనగా తిమాన్ నాయకుడు అలావ్ నాయకుడు 

యతేతు నాయకుడు 

నిరగ్మకాండము 17:8 => తరువాత అమాలేకీయులు వచిచ్ రెఫీదీములో ఇశార్యేలీయులతో 

యుదధ్ము చేయగా 

వచనము 17 

వీరు ఏశావు కుమారుడైన రగూయేలు కుమారులు, నహతు నాయకుడు జెరహు నాయకుడు షమామ్ 

నాయకుడు మిజజ్ నాయకుడు; వీరు ఎదోము దేశమందు రగూయేలు సంతానపు నాయకులు. వీరు 

ఏశావు భారయ్యైన బాశెమతు కుమారులు. 

ఆదికాండము 36:4 => ఆదా ఏశావునకు ఎలీఫజును కనెను. బాశెమతు రగూయేలును కనెను. 

ఆదికాండము 36:13 => రగూయేలు కుమారులు నహతు జెరహు షమామ్ మిజజ్; వీరు ఏశావు 

భారయ్యైన బాశెమతు కుమారులు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:37 => రెయూవేలు కుమారులు నహతు జెరహు షమామ్ మిజజ్. 

వచనము 18 

వీరు ఏశావు భారయ్యైన అహొలీబామా కుమారులు, యూషు నాయకుడు యగాల్ము నాయకుడు 

కోరహు నాయకుడు; వీరు అనా కుమారెత్యు ఏశావు భారయ్యునైన అహొలీబామా పుతర్సంతానపు 

నాయకులు. 
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ఆదికాండము 36:5 => అహోలీబామా యూషును యాలామును కోరహును కనెను. కనాను 

దేశములో ఏశావునకు పుటిట్న కుమారులు వీరే. 

ఆదికాండము 36:14 => ఏశావు భారయ్యు సిబోయ్ను కుమారెత్యగు అనా కుమారెత్యునైన 

అహొలీబామా కుమారులు ఎవరనగా ఆమె ఏశావునకు కనిన యూషు యాలాము కోరహు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:35 => ఏశావు కుమారులు ఏలీఫజు రెయూవేలు యెయూషు యాలాము 

కోరహు. 

ఆదికాండము 28:9 => ఏశావు ఇషామ్యేలు నొదద్కు వెళి ల్, తనకునన్ భారయ్లు గాక అబార్హాము 

కుమారుడైన ఇషామ్యేలు కుమారెత్యు నెబాయోతు సహోదరియునైన మహలతును కూడ పెండిల్ 

చేసికొనెను. 

ఆదికాండము 36:15 => ఏశావు కుమారులలో వీరు నాయకులు; ఏశావు పర్థమ కుమారుడైన 

ఎలీఫజు కుమారులు, తేమాను నాయకుడు, ఓమారు నాయకుడు, సెపో నాయకుడు, కనజు 

నాయకుడు, 

ఆదికాండము 36:25 => అనా సంతానము దిషోను అనా కుమారెత్యైన అహొలీబామా. 

ఆదికాండము 36:43 => మగీద్యేలు నాయకుడు ఈరాము నాయకుడు. వీరు తమతమ సావ్సథ్య్మైన 

దేశమందు తమతమ నివాససథ్లముల పర్కారము ఎదోము నాయకులు. ఏశావు ఎదోమీయులకు 

మూలపురుషుడు. 

వచనము 19 

ఎదోమను ఏశావు కుమారులు వీరు. వారి వారి సంతానపు నాయకులు వీరు.  

ఆదికాండము 36:1 => ఎదోమను ఏశావు వంశావళి ఇదే, 

ఆదికాండము 36:43 => మగీద్యేలు నాయకుడు ఈరాము నాయకుడు. వీరు తమతమ సావ్సథ్య్మైన 

దేశమందు తమతమ నివాససథ్లముల పర్కారము ఎదోము నాయకులు. ఏశావు ఎదోమీయులకు 

మూలపురుషుడు. 

వచనము 20 
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ఆ దేశ నివాసులైన హోరీయుడైన శేయీరు కుమారులు, లోతాను శోబాలు సిబోయ్ను అనా 

ఆదికాండము 36:2 => ఏశావు కనాను కుమారెత్లలో హితీత్యుడైన ఏలోను కుమారెత్యగు ఆదాను, 

హివీవ్యుడైన సిబోయ్ను కుమారెత్యైన అనా కుమారెత్యగు అహోలీబామాను, 

ఆదికాండము 36:22 => లోతాను కుమారులు హోరీ హేమీము; లోతాను సహోదరి తిమాన్  

ఆదికాండము 36:23 => శోబాలు కుమారులు అలావ్ను మానహదు ఏబాలు షపో ఓనాము. 

ఆదికాండము 36:24 => సిబోయ్ను కుమారులు అయాయ్ అనా; ఆ అనా తన తండిర్యైన సిబోయ్ను 

గాడిదలను మేపుచుండి అరణయ్ములో ఉషణ్ధారలు కనుగొనినవాడు. 

ఆదికాండము 36:25 => అనా సంతానము దిషోను అనా కుమారెత్యైన అహొలీబామా. 

ఆదికాండము 36:26 => దిషోను కుమారులు హెవూ ద్ను ఎషాబ్ను ఇతార్ను కెరాను 

ఆదికాండము 36:27 => ఏసెరు కుమారులు బిలాహ్ను జవాను అకాను. 

ఆదికాండము 36:28 => దీషాను కుమారులు ఊజు అరాను. 

ఆదికాండము 36:29 => హోరీయుల నాయకులు, లోతాను నాయకుడు శోబాలు నాయకుడు 

సిబోయ్ను నాయకుడు అనా నాయకుడు 

ఆదికాండము 36:30 => దిషోను నాయకుడు ఏసెరు నాయకుడు దీషాను నాయకుడు. శేయీరు 

దేశమందలి వారి నాయకుల చొపుప్న వీరు హోరీయుల నాయకులు. 

ఆదికాండము 14:6 => ఏమీయులను కొటిట్రి. మరియు హోరీయులను అరణయ్ము దగగ్రనునన్ 

ఏలాప్రాను వరకు తరిమి శేయీరు పరవ్త పర్దేశములో వారిని కొటిట్న తరువాత 

దివ్తీయోపదేశకాండము 2:12 => పూరవ్కాలమున హోరీయులు శేయీరులో నివసించిరి. 

ఇశార్యేలీయులు యెహోవా తమకిచిచ్న సావ్సథ్య్మైన దేశములో చేసినటుల్ ఏశావు సంతానపువారు 

హోరీయుల దేశమును సావ్ధీనపరచుకొని తమ యెదుటనుండి వారిని నశింపజేసి వారి దేశములో 

నివసించిరి. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 2:22 => అటుల్ ఆయన శేయీరులో నివసించు ఏశావు సంతానముకొరకు 

చేసెను. ఎటల్నగా ఆయన వారి యెదుటనుండి హోరీయులను నశింపజేసెను గనుక వారు హోరీయుల 

దేశమును సావ్ధీనపరచుకొని నేటివరకు వారిచోట నివసించుచునాన్రు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:38 => శేయీరు కుమారులు లోతాను శోబాలు సిబోయ్ను అనా దిషోను 

ఏసెరు దిషాను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:39 => లోతాను కుమారులు హోరీ హోమాము; తిమాన్ లోతానునకు 

సహోదరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:40 => శోబాలు కుమారులు అలావ్ను మనహతు ఏబాలు షెపో ఓనాము. 

సిబోయ్ను కుమారులు అయాయ్ అనా. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:41 => అనా కుమారులలో ఒకనికి దిషోను అని పేరు. దిషోను కుమారులు 

హమార్ను ఎషాబ్ను ఇతార్ను కెరాను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:42 => ఏసెరు కుమారులు బిలాహ్ను జవాను యహకాను. దిషాను 

కుమారులు ఊజు అరాను. 

ఆదికాండము 36:8 => అపుప్డు ఏశావు శేయీరు మనయ్ములో నివసించెను. ఏశావు అనగా 

ఎదోము. 

ఆదికాండము 36:29 => హోరీయుల నాయకులు, లోతాను నాయకుడు శోబాలు నాయకుడు 

సిబోయ్ను నాయకుడు అనా నాయకుడు 

యెహోషువ 12:7 => యొరాద్నుకు అవతల, అనగా పడమటిదికుక్న లెబానోను లోయలోని 

బయలాగ్దు మొదలుకొని శేయీరు వరకు నుండు హాలాకు కొండ వరకు యెహోషువయు 

ఇశార్యేలీయులును జయించిన దేశపు రాజులు వీరు. యెహోషువ దానిని ఇశార్యేలీయులకు వారి 

గోతర్ముల వారి చొపుప్న సావ్సథ్య్ముగా ఇచెచ్ను. 

వచనము 21 

దిషోను ఏసెరు దీషాను. వీరు ఎదోము దేశమందు శేయీరు పుతుర్లైన హోరీయుల నాయకులు. 
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ఆదికాండము 36:25 => అనా సంతానము దిషోను అనా కుమారెత్యైన అహొలీబామా. 

ఆదికాండము 36:27 => ఏసెరు కుమారులు బిలాహ్ను జవాను అకాను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:38 => శేయీరు కుమారులు లోతాను శోబాలు సిబోయ్ను అనా దిషోను 

ఏసెరు దిషాను. 

వచనము 22 

లోతాను కుమారులు హోరీ హేమీము; లోతాను సహోదరి తిమాన్  

1 దినవృతాత్ంతములు 1:39 => లోతాను కుమారులు హోరీ హోమాము; తిమాన్ లోతానునకు 

సహోదరి. 

ఆదికాండము 36:12 => ఆమె ఎలీఫజుకు అమాలేకును కనెను. వీరు ఏశావు భారయ్యైన ఆదా 

కుమారులు. 

ఆదికాండము 36:20 => ఆ దేశ నివాసులైన హోరీయుడైన శేయీరు కుమారులు, లోతాను శోబాలు 

సిబోయ్ను అనా 

వచనము 23 

శోబాలు కుమారులు అలావ్ను మానహదు ఏబాలు షపో ఓనాము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:40 => శోబాలు కుమారులు అలావ్ను మనహతు ఏబాలు షెపో ఓనాము. 

సిబోయ్ను కుమారులు అయాయ్ అనా. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:40 => శోబాలు కుమారులు అలావ్ను మనహతు ఏబాలు షెపో ఓనాము. 

సిబోయ్ను కుమారులు అయాయ్ అనా. 

వచనము 24 

సిబోయ్ను కుమారులు అయాయ్ అనా; ఆ అనా తన తండిర్యైన సిబోయ్ను గాడిదలను మేపుచుండి 

అరణయ్ములో ఉషణ్ధారలు కనుగొనినవాడు. 
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లేవీయకాండము 19:19 => మీరు నాకటట్డలను ఆచరింపవలెను; నీ జంతువులను ఇతరజాతి 

జంతువులను కలియనీయకూడదు; నీ పొలములో వేరు వేరు జాతుల వితత్నములు చలల్కూడదు; 

బొచుచ్ను నారయు కలిసినబటట్ వేసికొనకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 2:10 => పూరవ్కాలమున ఏమీయులనువారు ఆరు దేశములో నివసించిరి. 

వారు అనాకీయులవలె, ఉనన్తదేహులు, బలవంతులైన బహు జనులు. వారును అనాకీయులవలె 

రెఫాయీయులుగా ఎంచబడినవారు. 

2 సమూయేలు 13:29 => అబా ష్లోము ఇచిచ్న ఆజఞ్చొపుప్న వారు చేయగా రాజకుమారులందరును 

లేచి తమ కంచరగాడిదల నెకిక్ పారిపోయిరి. 

2 సమూయేలు 18:9 => అబా ష్లోము కంచరగాడిదమీద ఎకిక్పోవుచు దావీదు సేవకులకు 

ఎదురాయెను; ఆ కంచరగాడిద యొక గొపప్మసత్కి వృక్షముయొకక్ చికుక్కొమమ్ల కిర్ందికి 

పోయినపుప్డు అతని తల చెటుట్కు తగులుకొనినందున అతడు ఎతత్బడి ఆకాశమునకును భూమికిని 

మధయ్ను వేర్లాడుచుండగా అతని కిర్ందనునన్ కంచరగాడిద సాగిపోయెను. 

1 రాజులు 1:38 => కాబటిట్ యాజకుడైన సాదోకును పర్వకత్యైన నాతానును యెహోయాదా 

కుమారుడైన బెనాయాయును కెరేతీయులును పెలేతీయులును రాజైన దావీదు కంచర గాడిదమీద 

సొలొమోనును ఎకిక్ంచి గిహోనునకు తీసికొనిరాగా 

1 రాజులు 1:44 => రాజు యాజకుడైన సాదోకును పర్వకత్యైన నాతానును యెహోయాదా 

కుమారుడైన బెనాయానును కెరేతీయులను పెలేతీయులను అతనితోకూడ పంపగా వారు రాజు కంచర 

గాడిదమీద అతని నూరేగించిరి; 

1 రాజులు 4:28 => మరియు గుఱ ఱ్ములును పాటుపశువులును ఉనన్ ఆ యా సథ్లములకు 

పర్తివాడును తనకు చేయబడిన నిరణ్యము చొపుప్న యవలును గడిడ్ని తెపిప్ంచుచుండెను. 

జెకరాయ్ 14:15 => ఆలాగుననే గుఱ ఱ్ముల మీదను కంచరగాడిదల మీదను ఒంటెల మీదను 

గారద్భముల మీదను దండుపాళెములో ఉనన్ పశువులనిన్టి మీదను తెగుళుల్ పడును. 
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1 రాజులు 10:25 => ఏరాప్టైన పర్తి మనిషి వెండి వసుత్వులు గాని, బంగారపు వసుత్వులు గాని, 

వసత్రములు గాని, యుదాధ్యుధములు గాని, గంధవరగ్ములు గాని, గుఱ ఱ్ములు గాని, కంచరగాడిదలు 

గాని, తన తన వంతుచొపుప్న కటన్ములను ఏటేట తీసికొని వచుచ్చుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:40 => శోబాలు కుమారులు అలావ్ను మనహతు ఏబాలు షెపో ఓనాము. 

సిబోయ్ను కుమారులు అయాయ్ అనా. 

వచనము 25 

అనా సంతానము దిషోను అనా కుమారెత్యైన అహొలీబామా. 

ఆదికాండము 36:21 => దిషోను ఏసెరు దీషాను. వీరు ఎదోము దేశమందు శేయీరు పుతుర్లైన 

హోరీయుల నాయకులు. 

ఆదికాండము 36:2 => ఏశావు కనాను కుమారెత్లలో హితీత్యుడైన ఏలోను కుమారెత్యగు ఆదాను, 

హివీవ్యుడైన సిబోయ్ను కుమారెత్యైన అనా కుమారెత్యగు అహోలీబామాను, 

ఆదికాండము 36:5 => అహోలీబామా యూషును యాలామును కోరహును కనెను. కనాను 

దేశములో ఏశావునకు పుటిట్న కుమారులు వీరే. 

ఆదికాండము 36:14 => ఏశావు భారయ్యు సిబోయ్ను కుమారెత్యగు అనా కుమారెత్యునైన 

అహొలీబామా కుమారులు ఎవరనగా ఆమె ఏశావునకు కనిన యూషు యాలాము కోరహు. 

ఆదికాండము 36:18 => వీరు ఏశావు భారయ్యైన అహొలీబామా కుమారులు, యూషు నాయకుడు 

యగాల్ము నాయకుడు కోరహు నాయకుడు; వీరు అనా కుమారెత్యు ఏశావు భారయ్యునైన 

అహొలీబామా పుతర్సంతానపు నాయకులు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:41 => అనా కుమారులలో ఒకనికి దిషోను అని పేరు. దిషోను కుమారులు 

హమార్ను ఎషాబ్ను ఇతార్ను కెరాను. 

వచనము 26 

దిషోను కుమారులు హెవూ ద్ను ఎషాబ్ను ఇతార్ను కెరాను 
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1 దినవృతాత్ంతములు 1:41 => అనా కుమారులలో ఒకనికి దిషోను అని పేరు. దిషోను కుమారులు 

హమార్ను ఎషాబ్ను ఇతార్ను కెరాను. 

వచనము 27 

ఏసెరు కుమారులు బిలాహ్ను జవాను అకాను. 

ఆదికాండము 36:21 => దిషోను ఏసెరు దీషాను. వీరు ఎదోము దేశమందు శేయీరు పుతుర్లైన 

హోరీయుల నాయకులు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:38 => శేయీరు కుమారులు లోతాను శోబాలు సిబోయ్ను అనా దిషోను 

ఏసెరు దిషాను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:42 => ఏసెరు కుమారులు బిలాహ్ను జవాను యహకాను. దిషాను 

కుమారులు ఊజు అరాను. 

సంఖాయ్కాండము 33:31 => మొసేరోతులోనుండి బయలుదేరి బెనేయాకానులో దిగిరి. 

వచనము 28 

దీషాను కుమారులు ఊజు అరాను. 

యోబు 1:1 => ఊజు దేశమునందు యోబు అను ఒక మనుషుయ్డుండెను. అతడు 

యథారథ్వరత్నుడును , నాయ్యవంతుడునై దేవునియందు భయభకుత్లు కలిగి చెడుతనము 

విసరిజ్ంచినవాడు. 

యిరిమ్యా 25:20 => సమసత్మైన మిశిర్త జనులును ఊజు దేశపు రాజులందరును ఫిలిషీత్యుల 

దేశపు రాజులందరును అషెక్లోనును, గాజయును, ఎకోర్నును అషోడ్దు శేషపువారును 

విలాపవాకయ్ములు 4:21 => అతని నీడకిర్ందను అనయ్జనులమధయ్ను బర్దికెదమని మేమనుకొనన్వాడు 

పటట్బడెను. ఊజు దేశములో నివసించు ఎదోముకుమారీ, సంతోషించుము ఉతస్హించుము ఈ 

గినెన్లోనిది తార్గుట నీ పాలవును నీవు దానిలోనిది తార్గి మతిత్లిల్ నినున్ దిగంబరినిగా చేసికొందువు  
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ఆదికాండము 36:29 => హోరీయుల నాయకులు, లోతాను నాయకుడు శోబాలు నాయకుడు 

సిబోయ్ను నాయకుడు అనా నాయకుడు 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:42 => ఏసెరు కుమారులు బిలాహ్ను జవాను యహకాను. దిషాను 

కుమారులు ఊజు అరాను. 

వచనము 29 

హోరీయుల నాయకులు, లోతాను నాయకుడు శోబాలు నాయకుడు సిబోయ్ను నాయకుడు అనా 

నాయకుడు 

ఆదికాండము 36:20 => ఆ దేశ నివాసులైన హోరీయుడైన శేయీరు కుమారులు, లోతాను శోబాలు 

సిబోయ్ను అనా 

ఆదికాండము 36:28 => దీషాను కుమారులు ఊజు అరాను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:41 => అనా కుమారులలో ఒకనికి దిషోను అని పేరు. దిషోను కుమారులు 

హమార్ను ఎషాబ్ను ఇతార్ను కెరాను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:42 => ఏసెరు కుమారులు బిలాహ్ను జవాను యహకాను. దిషాను 

కుమారులు ఊజు అరాను. 

ఆదికాండము 36:20 => ఆ దేశ నివాసులైన హోరీయుడైన శేయీరు కుమారులు, లోతాను శోబాలు 

సిబోయ్ను అనా 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:38 => శేయీరు కుమారులు లోతాను శోబాలు సిబోయ్ను అనా దిషోను 

ఏసెరు దిషాను. 

వచనము 30 

దిషోను నాయకుడు ఏసెరు నాయకుడు దీషాను నాయకుడు. శేయీరు దేశమందలి వారి నాయకుల 

చొపుప్న వీరు హోరీయుల నాయకులు. 
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2 రాజులు 11:19 => అతడు శతాధిపతులను అధికారులను కాపుకాయు వారిని దేశపు 

జనులందరిని పిలిపింపగా వారు యెహోవా మందిరములో నునన్ రాజును తీసికొని, కాపుకాయువారి 

గుమమ్పు మారగ్మున రాజనగరునకు రాగా రాజు సింహాసనముమీద ఆసీనుడాయెను. 

యెషయా 23:15 => ఒక రాజు ఏలుబడిలో జరిగినటుల్ తూరు ఆ దినమున డెబబ్ది సంవతస్రములు 

మరవబడును డెబబ్ది సంవతస్రములైన తరువాత వేశయ్ల కీరత్నలో ఉనన్టుల్ జరుగును, ఏమనగా  

దానియేలు 7:17 => ఎటల్నగా ఈ మహా జంతువులు నాలుగైయుండి లోకమందు పర్భుతవ్ము 

చేయబోవు నలుగురు రాజులను సూచించుచునన్వి. 

దానియేలు 7:23 => నేనడగినదానికి ఆ పరిచారకుడు ఈలాగున చెపెప్ను ఆ నాలుగవ జంతువు 

లోకములో తకిక్న ఆ మూడు రాజయ్ములకు భినన్మగు నాలుగవ రాజయ్మును సూచించుచునన్ది. అది 

సమసత్మును అణగదొర్కుక్చు పగులగొటుట్చు లోకమంతయు భకిష్ంచును. 

ఆదికాండము 36:43 => మగీద్యేలు నాయకుడు ఈరాము నాయకుడు. వీరు తమతమ సావ్సథ్య్మైన 

దేశమందు తమతమ నివాససథ్లముల పర్కారము ఎదోము నాయకులు. ఏశావు ఎదోమీయులకు 

మూలపురుషుడు. 

యెహోషువ 12:7 => యొరాద్నుకు అవతల, అనగా పడమటిదికుక్న లెబానోను లోయలోని 

బయలాగ్దు మొదలుకొని శేయీరు వరకు నుండు హాలాకు కొండ వరకు యెహోషువయు 

ఇశార్యేలీయులును జయించిన దేశపు రాజులు వీరు. యెహోషువ దానిని ఇశార్యేలీయులకు వారి 

గోతర్ముల వారి చొపుప్న సావ్సథ్య్ముగా ఇచెచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:38 => శేయీరు కుమారులు లోతాను శోబాలు సిబోయ్ను అనా దిషోను 

ఏసెరు దిషాను. 

వచనము 31 

మరియు ఏ రాజైనను ఇశార్యేలీయుల మీద రాజయ్ పరిపాలన చేయకమునుపు, ఎదోము దేశములో 

రాజయ్ పరిపాలన చేసిన రాజులెవరనగా 
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ఆదికాండము 17:6 => నీకు అతయ్ధికముగా సంతానవృదిధ్ కలుగజేసి నీలోనుండి జనములు 

వచుచ్నటుల్ నియమించుదును, రాజులును నీలోనుండి వచెచ్దరు. 

ఆదికాండము 17:16 => నేనామెను ఆశీరవ్దించి ఆమెవలన నీకు కుమారుని కలుగజేసెదను; 

నేనామెను ఆశీరవ్దించెదను; ఆమె జనములకు తలిల్యై యుండును; జనముల రాజులు ఆమెవలన 

కలుగుదురని అబార్హాముతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 25:23 => రెండు జనములు నీ గరభ్ములో కలవు. రెండు జనపదములు నీ 

కడుపులోనుండి పర్తేయ్కముగా వచుచ్ను. ఒక జనపదము కంటె ఒక జనపదము బలిషట్మై యుండును. 

పెదద్వాడు చినన్వానికి దాసుడగును అనెను.  

సంఖాయ్కాండము 20:14 => మోషే కాదేషునుండి ఎదోము రాజునొదద్కు దూతలను పంపి నీ 

సహోదరుడగు ఇశార్యేలు అడుగునదేమనగా మాకు వచిచ్న కషట్ము యావతుత్ను నీకు తెలిసినది; 

సంఖాయ్కాండము 24:17 => ఆయనను చూచుచునాన్ను గాని పర్సుత్తమున నునన్టుట్ కాదు ఆయనను 

చూచుచునాన్ను గాని సమీపమున నునన్టుట్ కాదు నక్షతర్ము యాకోబులో ఉదయించును రాజదండము 

ఇశార్యేలులోనుండి లేచును అది మోయాబు పార్ంతములను కొటుట్ను కలహవీరులనందరిని 

నాశనము చేయును.  

సంఖాయ్కాండము 24:18 => ఎదోమును శేయీరును ఇశార్యేలుకు శతుర్వులు వారు 

సావ్ధీనపరచబడుదురు ఇశార్యేలు పరాకర్మమొందును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:14 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచుచ్చునన్ దేశమున నీవు పర్వేశించి 

దాని సావ్ధీనపరచుకొని అందులో నివసించి నా చుటుట్నునన్ సమసత్ జనమువలె నామీద రాజును 

నియమించుకొందుననుకొనినయెడల. నీ దేవుడైన యెహోవా ఏరప్రచువానిని అవశయ్ముగా నీమీద 

రాజుగా నియమించుకొనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17 :15 => నీ సహోదరులలోనే ఒకని నీమీద రాజుగా 

నియమించుకొనవలెను. నీ సహోదరుడుకాని అనుయ్ని నీమీద నియమించుకొనకూడదు. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 17:16 => అతడు గుఱ ఱ్ములను విసాత్రముగా సంపాదించుకొనవలదు; 

తాను గుఱ ఱ్ములను హెచుచ్గా సంపాదించుటకుగాను జనులను ఐగుపుత్నకు తిరిగి వెళల్నియయ్కూడదు; 

ఏలయనగా యెహోవా ఇకమీదట మీరు ఈ తోర్వను వెళల్కూడదని మీతో చెపెప్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:17 => తన హృదయము తొలగిపోకుండునటుల్ అతడు అనేక సతరీలను 

వి వా హ ము చే సి కొ న కూ డ దు ; వెం డి బం గా ర ము ల ను అ త డు త న కొ ర కు బ హు గా 

విసత్రింపజేసికొనకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:18 => మరియు అతడు రాజయ్సింహాసనమందు ఆసీనుడైన తరువాత 

లేవీయులైన యాజకుల సావ్ధీనములోనునన్ గర్ంథమును చూచి ఆ ధరమ్శాసత్రమునకు ఒక పర్తిని 

తనకొరకు వార్సికొనవలెను; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:19 => అది అతనియొదద్ ఉండవలెను. తన రాజయ్మందు తానును తన 

కుమారులును ఇశార్యేలు మధయ్ను దీరాఘ్యుషమ్ంతులగుటకై  

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:20 => తాను తన సహోదరులమీద గరివ్ంచి, యీ ధరమ్మును 

విడిచిపెటిట్ కుడికిగాని యెడమకుగాని తాను తొలగకయుండునటుల్ తన దేవుడైన యెహోవాకు భయపడి 

యీ ధరమ్శాసత్ర వాకయ్ములనిన్టిని యీ కటట్డలను అనుసరించి నడువ నేరుచ్కొనుటకు అతడు తాను 

బర్దుకు దినములనిన్టను ఆ గర్ంథమును చదువుచుండవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:5 => జనులలో ముఖుయ్లును ఇశార్యేలు గోతర్ములును కూడగా 

అతడు యెషూరూనులో రాజు ఆయెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:29 => ఇశార్యేలూ, నీ భాగయ్మెంత గొపప్ది యెహోవా రకిష్ంచిన నినున్ 

పోలినవాడెవడు? ఆయన నీకు సహాయకరమైన కేడెము నీకు ఔనన్తయ్మును కలిగించు ఖడగ్ము నీ 

శతుర్వులు నీకు లోబడినటుల్గా వారు వేషము వేయుదురు నీవు వారి ఉనన్తసథ్లములను తొర్కుక్దువు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:43 => ఏ రాజును ఇశార్యేలీయులను ఏలకమునుపు ఎదోము దేశమందు 

ఏలిన రాజులు వీరు; బెయోరు కుమారుడైన బెల అతని పటట్ణము పేరు దినాహ్బా. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:44 => బెల చనిపోయిన తరువాత బొసార్ ఊరివాడైన జెరహు కుమారుడైన 

యోబాబు అతనికి బదులుగా రాజాయెను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 1:45 => యోబాబు చనిపోయిన తరువాత తేమానీయుల దేశపువాడైన 

హుషాము అతనికి బదులుగా రాజాయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:46 => హుషాము చనిపోయిన తరువాత మోయాబు దేశమున 

మిదాయ్నీయులను హతముచేసిన బెదెదు కుమారుడైన హదదు అతనికి బదులుగా రాజాయెను; ఇతని 

పటట్ణము పేరు అవీతు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:47 => హదదు చనిపోయిన తరువాత మశేర్కా ఊరివాడైన శవూ ల్ అతనికి 

బదులుగా రాజాయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:48 => శవూ ల్ చనిపోయిన తరువాత నదిదగగ్రనునన్ రహెబోతువాడైన 

షావూలు అతనికి బదులుగా రాజాయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:49 => షావూలు చనిపోయిన తరువాత అకోబ్రు కుమారుడైన 

బయల హానాను అతనికి బదులుగా రాజాయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:50 => బయల హానాను చనిపోయిన తరువాత హదదు అతనికి బదులుగా 

రాజాయెను; ఇతని పటట్ణము పేరు పాయు. ఇతని భారయ్పేరు మెహేతబేలు; ఈమె మేజాహాబు 

కుమారెత్యైన మతేర్దునకు పుటిట్నది. 

ఆదికాండము 35:11 => మరియు దేవుడు నేను సరవ్శకిత్గల దేవుడను; నీవు ఫలించి అభివృదిధ్ 

పొందుము. జనమును జనముల సమూహమును నీవలన కలుగును; రాజులును నీ గరభ్వాసమున 

పుటెట్దరు. 

ఆదికాండము 36:40 => మరియు వారివారి వంశముల పర్కారము వారివారి సథ్లములలో వారివారి 

పేరుల చొపుప్న ఏశావు సంతానపు నాయకుల పేరులేవనగా తిమాన్ నాయకుడు అలావ్ నాయకుడు 

యతేతు నాయకుడు 

ఆదికాండము 36:43 => మగీద్యేలు నాయకుడు ఈరాము నాయకుడు. వీరు తమతమ సావ్సథ్య్మైన 

దేశమందు తమతమ నివాససథ్లముల పర్కారము ఎదోము నాయకులు. ఏశావు ఎదోమీయులకు 

మూలపురుషుడు. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 2:12 => పూరవ్కాలమున హోరీయులు శేయీరులో నివసించిరి. 

ఇశార్యేలీయులు యెహోవా తమకిచిచ్న సావ్సథ్య్మైన దేశములో చేసినటుల్ ఏశావు సంతానపువారు 

హోరీయుల దేశమును సావ్ధీనపరచుకొని తమ యెదుటనుండి వారిని నశింపజేసి వారి దేశములో 

నివసించిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 17:6 => ఆ దినములలో ఇశార్యేలీయులకు రాజులేడు; పర్తివాడును తన తన 

ఇషాట్నుసారముగా పర్వరిత్ంచుచు వచెచ్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 18:1 => ఆ దినములలో ఇశార్యేలీయులకు రాజు లేడు. మరియు 

ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములలో ఆ దినమువరకు దానీయులు సావ్సథ్య్ము పొందియుండలేదు గనుక ఆ 

కాలమున తాము నివసించుటకు తమకు సావ్సథ్య్ము వెదకుకొనుటకై వారు బయలుదేరియుండిరి. 

1 రాజులు 22:47 => ఆ కాలమందు ఎదోము దేశమునకు రాజు లేకపోయెను; పర్ధానియైన 

యొకడు రాజయ్పాలనము చేయుచుండెను. 

వచనము 32 

బెయారు కుమారుడైన బెల ఎదోములో రాజయ్ పరిపాలన చేసెను. అతని ఊరి పేరు దినాహ్బా 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 33 

బెల చనిపోయిన తరువాత బొసార్ వాడైన జెరహు కుమారుడగు యోబాబు అతనికి పర్తిగా 

రాజాయెను. 

యెషయా 34:6 => యెహోవా ఖడగ్ము రకత్మయమగును అది కొర్వువ్చేత కపప్బడును 

గొఱ ఱ్పిలల్లయొకక్యు మేకలయొకక్యు రకత్ముచేతను పొటే ల్ళల్ మూతర్గర్ంథులమీది కొర్వువ్చేతను 

కపప్బడును ఏలయనగా బొసార్లో యెహోవా బలి జరిగించును ఎదోము దేశములో ఆయన మహా 

సంహారము చేయును.  
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యెషయా 63:1 => రకత్వరణ్ వసత్రములు ధరించి ఎదోమునుండి వచుచ్చునన్ యితడెవడు? 

శోభితవసత్రము ధరించినవాడై గంభీరముగా నడచుచు బొసార్నుండి బలాతిశయముతో వచుచ్చునన్ 

యితడెవడు? నీతినిబటిట్ మాటలాడుచునన్ నేనే రకిష్ంచుటకు బలాఢుయ్డనైన నేనే.  

యిరిమ్యా 49:13 => బొసార్ పాడుగాను అపహాసాయ్సప్దముగాను ఎడారిగాను శాపవచనముగాను 

ఉండుననియు, దాని పటట్ణములనిన్యు ఎనన్టెనన్టికి పాడుగా నుండుననియు నా తోడని పర్మాణము 

చేసియునాన్నని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

యిరిమ్యా 49:22 => శతుర్వు పకిష్రాజువలె లేచి యెగిరి బొసార్మీద పడవలెనని తన రెకక్లు 

విపుప్కొనుచునాన్డు; ఆ దినమున ఎదోము బలాఢుయ్ల హృదయములు పర్సవించు సతరీ హృదయమువలె 

ఉండును.  

ఆమోసు 1:12 => తేమానుమీద అగిన్ వేసెదను, అది బొసార్ యొకక్ నగరులను దహించివేయును.  

మీకా 2:12 => యాకోబు సంతతీ, తపప్క నేను మిముమ్నందరిని పోగుచేయుదును, 

ఇశార్యేలీయులలో శేషించినవారిని తపప్క సమకూరుచ్దును. బొసార్ గొఱ ఱ్లు కూడునటుల్ వారిని 

సమకూరుచ్దును, తమ మేతసథ్లములలో వారిని పోగుచేతును, గొపప్ ధవ్ని పుటుట్నటుల్గా మనుషుయ్లు 

విసాత్రముగా కూడుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:43 => అవేవనగా రూబేనీయులకు మైదానపు దేశారణయ్మందలి 

బేసెరును, గాదీయులకు గిలాదులోనునన్ రామోతును, మనషీష్యులకు బాషానులోనునన్ గోలాను 

అనునవే. 

వచనము 34 

యోబాబు చనిపోయిన తరువాత తేమనీయుల దేశసుథ్డైన హుషాము అతనికి పర్తిగా రాజాయెను. 

ఆదికాండము 36:11 => ఎలీఫజు కుమారులు తేమాను ఓమారు సెపో గాతాము కనజు. తిమాన్ 

ఏశావు కుమారుడైన ఎలీఫజునకు ఉపపతిన్. 
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ఆదికాండము 36:15 => ఏశావు కుమారులలో వీరు నాయకులు; ఏశావు పర్థమ కుమారుడైన 

ఎలీఫజు కుమారులు, తేమాను నాయకుడు, ఓమారు నాయకుడు, సెపో నాయకుడు, కనజు 

నాయకుడు, 

యోబు 2:11 => తేమానీయుడైన ఎలీఫజు, షూహీయుడైన బిలద్దు నయమాతీయుడైన జోఫరు అను 

యోబు ముగుగ్రు సేన్హితులు అతనికి సంభవించిన ఆపదలనిన్టినిగూరిచ్ వినిన వారై, అతనితో కలిసి 

దుఃఖించుటకును అతనిని ఓదారుచ్టకును పోవలెనని ఆలోచించుకొని తమ తమ సథ్లములను 

విడిచివచిచ్రి. 

యిరిమ్యా 49:7 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఎదోమునుగూరిచ్ ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు తేమానులో జాఞ్నమిక నేమియులేదా? వివేకులకు ఇక ఆలోచన లేకపోయెనా? వారి 

జాఞ్నము వయ్రథ్మాయెనా? 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:45 => యోబాబు చనిపోయిన తరువాత తేమానీయుల దేశపువాడైన 

హుషాము అతనికి బదులుగా రాజాయెను. 

వచనము 35 

హుషాము చనిపోయిన తరువాత మోయాబు దేశమందు మిదాయ్నును కొటిట్వేసిన బదదు కుమారుడైన 

హదదు అతనికి పర్తిగా రాజాయెను. అతని ఊరి పేరు అవీతు. 

ఆదికాండము 25:2 => ఆమె అతనికి జిమార్ను, యొకాష్ను, మెదాను, మిదాయ్ను, ఇషాబ్కు, షూవహు 

అనువారిని కనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:46 => హుషాము చనిపోయిన తరువాత మోయాబు దేశమున 

మిదాయ్నీయులను హతముచేసిన బెదెదు కుమారుడైన హదదు అతనికి బదులుగా రాజాయెను; ఇతని 

పటట్ణము పేరు అవీతు. 

వచనము 36 

హదదు చనిపోయిన తరువాత మశేర్కా వాడైన శవూ ల్ అతనికి పర్తిగా రాజాయెను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 1:47 => హదదు చనిపోయిన తరువాత మశేర్కా ఊరివాడైన శవూ ల్ అతనికి 

బదులుగా రాజాయెను. 

వచనము 37 

శవూ ల్ చనిపోయిన తరువాత నదీతీరమందలి రహెబోతు వాడైన షావూలు అతనికి పర్తిగా రాజాయెను. 

ఆదికాండము 10:11 => ఆ దేశములోనుండి అషూష్రుకు బయలుదేరి వెళి ల్ నీనెవెను రహోబోతీరును 

కాలహును 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:48 => శవూ ల్ చనిపోయిన తరువాత నదిదగగ్రనునన్ రహెబోతువాడైన 

షావూలు అతనికి బదులుగా రాజాయెను. 

వచనము 38 

షావూలు చనిపోయిన తరువాత అకోబ్రు కుమారుడైన బయల హానాను అతనికి పర్తిగా రాజాయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:49 => షావూలు చనిపోయిన తరువాత అకోబ్రు కుమారుడైన 

బయల హానాను అతనికి బదులుగా రాజాయెను. 

వచనము 39 

అకోబ్రు కుమారుడైన బయల హానాను చనిపోయిన తరువాత హదరు అతనికి పర్తిగా రాజాయెను. 

అతని ఊరి పేరు పాయు. అతని భారయ్ పేరు మహేతబేలు. ఆమె మేజాహాబు కుమారెత్యైన మతేర్దు 

కుమారెత్ 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:50 => బయల హానాను చనిపోయిన తరువాత హదదు అతనికి బదులుగా 

రాజాయెను; ఇతని పటట్ణము పేరు పాయు. ఇతని భారయ్పేరు మెహేతబేలు; ఈమె మేజాహాబు 

కుమారెత్యైన మతేర్దునకు పుటిట్నది. 
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నిరగ్మకాండము 15:15 => ఎదోము నాయకులు కలవరపడుదురు మోయాబు బలిషు ఠ్లకు వణకు 

పుటుట్ను కనాను నివాసులందరు దిగులొంది కరిగిపోవుదురు. భయము అధిక భయము వారికి 

కలుగును. 

వచనము 40 

మరియు వారివారి వంశముల పర్కారము వారివారి సథ్లములలో వారివారి పేరుల చొపుప్న ఏశావు 

సంతానపు నాయకుల పేరులేవనగా తిమాన్ నాయకుడు అలావ్ నాయకుడు యతేతు నాయకుడు 

ఆదికాండము 36:31 => మరియు ఏ రాజైనను ఇశార్యేలీయుల మీద రాజయ్ పరిపాలన 

చేయకమునుపు, ఎదోము దేశములో రాజయ్ పరిపాలన చేసిన రాజులెవరనగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:51 => హదదు చనిపోయిన తరువాత ఎదోమునందు ఉండిన 

నాయకులెవరనగా తిమాన్ నాయకుడు, అలావ్ నాయకుడు, యతేతు నాయకుడు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:52 => అహలీబామా నాయకుడు, ఏలా నాయకుడు, పీనోను నాయకుడు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:53 => కనజు నాయకుడు, తేమాను నాయకుడు, మిబాస్రు నాయకుడు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:54 => మగీద్యేలు నాయకుడు, ఈలాము నాయకుడు; వీరు ఎదోము 

దేశమునకు నాయకులు. 

ఆదికాండము 36:15 => ఏశావు కుమారులలో వీరు నాయకులు; ఏశావు పర్థమ కుమారుడైన 

ఎలీఫజు కుమారులు, తేమాను నాయకుడు, ఓమారు నాయకుడు, సెపో నాయకుడు, కనజు 

నాయకుడు, 

ఆదికాండము 36:16 => కోరహు నాయకుడు, గాతాము నాయకుడు, అమాలేకు నాయకుడు. వీరు 

ఎదోము దేశమందు ఎలీఫజు నాయకులు. వీరు ఆదా కుమారులు. 

నిరగ్మకాండము 15:15 => ఎదోము నాయకులు కలవరపడుదురు మోయాబు బలిషు ఠ్లకు వణకు 

పుటుట్ను కనాను నివాసులందరు దిగులొంది కరిగిపోవుదురు. భయము అధిక భయము వారికి 

కలుగును. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 1:51 => హదదు చనిపోయిన తరువాత ఎదోమునందు ఉండిన 

నాయకులెవరనగా తిమాన్ నాయకుడు, అలావ్ నాయకుడు, యతేతు నాయకుడు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:52 => అహలీబామా నాయకుడు, ఏలా నాయకుడు, పీనోను నాయకుడు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:53 => కనజు నాయకుడు, తేమాను నాయకుడు, మిబాస్రు నాయకుడు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:54 => మగీద్యేలు నాయకుడు, ఈలాము నాయకుడు; వీరు ఎదోము 

దేశమునకు నాయకులు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:51 => హదదు చనిపోయిన తరువాత ఎదోమునందు ఉండిన 

నాయకులెవరనగా తిమాన్ నాయకుడు, అలావ్ నాయకుడు, యతేతు నాయకుడు, 

వచనము 41 

అహొలీబామా నాయకుడు ఏలా నాయకుడు పీనోను నాయకుడు 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:52 => అహలీబామా నాయకుడు, ఏలా నాయకుడు, పీనోను నాయకుడు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:54 => మగీద్యేలు నాయకుడు, ఈలాము నాయకుడు; వీరు ఎదోము 

దేశమునకు నాయకులు. 

వచనము 42 

కనజు నాయకుడు తేమాను నాయకుడు మిబాస్రు నాయకుడు 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:53 => కనజు నాయకుడు, తేమాను నాయకుడు, మిబాస్రు నాయకుడు, 

వచనము 43 

మగీద్యేలు నాయకుడు ఈరాము నాయకుడు. వీరు తమతమ సావ్సథ్య్మైన దేశమందు తమతమ 

నివాససథ్లముల పర్కారము ఎదోము నాయకులు. ఏశావు ఎదోమీయులకు మూలపురుషుడు. 
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ఆదికాండము 36:15 => ఏశావు కుమారులలో వీరు నాయకులు; ఏశావు పర్థమ కుమారుడైన 

ఎలీఫజు కుమారులు, తేమాను నాయకుడు, ఓమారు నాయకుడు, సెపో నాయకుడు, కనజు 

నాయకుడు, 

ఆదికాండము 36:18 => వీరు ఏశావు భారయ్యైన అహొలీబామా కుమారులు, యూషు నాయకుడు 

యగాల్ము నాయకుడు కోరహు నాయకుడు; వీరు అనా కుమారెత్యు ఏశావు భారయ్యునైన 

అహొలీబామా పుతర్సంతానపు నాయకులు. 

ఆదికాండము 36:19 => ఎదోమను ఏశావు కుమారులు వీరు. వారి వారి సంతానపు నాయకులు 

వీరు.  

ఆదికాండము 36:30 => దిషోను నాయకుడు ఏసెరు నాయకుడు దీషాను నాయకుడు. శేయీరు 

దేశమందలి వారి నాయకుల చొపుప్న వీరు హోరీయుల నాయకులు. 

ఆదికాండము 36:31 => మరియు ఏ రాజైనను ఇశార్యేలీయుల మీద రాజయ్ పరిపాలన 

చేయకమునుపు, ఎదోము దేశములో రాజయ్ పరిపాలన చేసిన రాజులెవరనగా 

నిరగ్మకాండము 15:15 => ఎదోము నాయకులు కలవరపడుదురు మోయాబు బలిషు ఠ్లకు వణకు 

పుటుట్ను కనాను నివాసులందరు దిగులొంది కరిగిపోవుదురు. భయము అధిక భయము వారికి 

కలుగును. 

సంఖాయ్కాండము 20:14 => మోషే కాదేషునుండి ఎదోము రాజునొదద్కు దూతలను పంపి నీ 

సహోదరుడగు ఇశార్యేలు అడుగునదేమనగా మాకు వచిచ్న కషట్ము యావతుత్ను నీకు తెలిసినది; 

ఆదికాండము 36:7 => వారు విసాత్రమయిన సంపద గలవారు గనుక వారు కలిసి నివసింపలేక 

పోయిరి. వారి పశువులు విశేషమైయునన్ందున వారు పరదేశులై యుండిన భూమి వారిని భరింపలేక 

పోయెను. 

ఆదికాండము 36:8 => అపుప్డు ఏశావు శేయీరు మనయ్ములో నివసించెను. ఏశావు అనగా 

ఎదోము. 

ఆదికాండము 25:12 => ఐగుపీత్యురాలును శారా దాసియునైన హాగరు అబార్హామునకు కనిన 

అబార్హాము కుమారుడగు ఇషామ్యేలు వంశావళి యిదే. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 2:5 => వారితో కలహపడవదుద్; ఏలయనగా ఏశావుకు సావ్సథ్య్ముగా 

శేయీరు మనెన్ము నేనిచిచ్యునాన్ను గనుక వారి భూమిలోనిది ఒక అడుగైనను మీకియయ్ను. 

ఆదికాండము 25:30 => నేను అలసియునాన్ను; ఆ యెఱ ఱ్ యెఱ ఱ్గా నునన్ దానిలో కొంచెము 

దయచేసి నాకు పెటుట్మని అడిగెను; అందుచేత అతని పేరు ఎదోము అనబడెను. 

ఆదికాండము 45:8 => కాబటిట్ దేవుడే గాని మీరు ననిన్కక్డికి పంపలేదు. ఆయన ననున్ ఫరోకు 

తండిర్గాను అతని యింటివారికందరికి పర్భువుగాను ఐగుపుత్ దేశమంతటిమీద ఏలికగాను 

నియమించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 4:14 => మెయానొతై ఒఫార్ను కనెను, శెరాయా పనివారి లోయలో 

నివసించువారికి తండిర్యైన యోవాబును కనెను, ఆ లోయలోనివారు పనివారై యుండిరి. 
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ఆదికాండము 

అధాయ్యము 37	

తెలుగు రిఫరెనస్ బైబిలు 
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వచనము 1 

యాకోబు తన తండిర్ పరదేశవాసిగ ఉండిన కనాను దేశములో నివసించెను. 

ఆదికాండము 17:8 => నీకును నీ తరువాత నీ సంతతికిని నీవు పరదేశివైయునన్ దేశమును, అనగా 

కనానను దేశమంతటిని నితయ్సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్ వారికి దేవుడనై యుందునని అతనితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 23:4 => మీ మధయ్ నేను పరదేశినిగాను పరవాసినిగాను ఉనాన్ను. మృతిబొందిన నా 

భారయ్ నా కనున్లయెదుట ఉండకుండ, ఆమెను పాతిపెటుట్టకు మీతావున నా కొక శమ్శానభూమిని 

సావ్సథ్య్ముగా ఇయుయ్డని అడుగగా 

ఆదికాండము 28:4 => ఆయన నీకు, అనగా నీకును నీతో కూడ నీ సంతానమునకును 

అబార్హామునకు అనుగర్హించిన ఆశీరావ్దమును దయచేయును గాక అని అతని దీవించి 

ఆదికాండము 36:7 => వారు విసాత్రమయిన సంపద గలవారు గనుక వారు కలిసి నివసింపలేక 

పోయిరి. వారి పశువులు విశేషమైయునన్ందున వారు పరదేశులై యుండిన భూమి వారిని భరింపలేక 

పోయెను. 

హెబీర్యులకు 11:9 => విశావ్సమునుబటిట్ అతడును, అతనితో ఆ వాగాద్నమునకు సమాన 

వారసులైన ఇసాస్కు యాకోబు అనువారును, గుడారములలో నివసించుచు, అనుయ్ల దేశములో 

ఉనన్టుట్గా వాగద్తత్ దేశములో పరవాసులైరి.  

హెబీర్యులకు 11:10 => ఏలయనగా దేవుడు దేనికి శిలిప్యు నిరామ్ణకుడునై యునాన్డో, పునాదులు 

గల ఆ పటట్ణము కొరకు అబార్హాము ఎదురుచూచుచుండెను. 

హెబీర్యులకు 11:11 => విశావ్సమునుబటిట్ శారాయు వాగాద్నము చేసినవాడు నమమ్దగినవాడని 

యెంచుకొనెను గనుక తాను వయసుస్ గతించినదైనను గరభ్ము ధరించుటకు శకిత్పొందెను. 

హెబీర్యులకు 11:12 => అందుచేత మృతతులుయ్డైన ఆ యొకనినుండి , సంఖయ్కు 

ఆకాశనక్షతర్ములవలెను, సముదర్తీరమందలి లెకిక్ంపశకయ్ముకాని యిసుకవలెను సంతానము 

కలిగెను. 
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హెబీర్యులకు 11:13 => వీరందరు ఆ వాగాద్నముల ఫలము అనుభవింపక పోయినను, 

దూరమునుండి చూచి వందనము చేసి, తాము భూమిమీద పరదేశులమును యాతిర్కులమునై 

యునాన్మని ఒపప్కొని, విశావ్సము గలవారై మృతినొందిరి. 

హెబీర్యులకు 11:14 => ఈలాగు చెపుప్వారు తమ సవ్దేశమును వెదకుచునాన్మని 

విశదపరచుచునాన్రు కారా? 

హె బీర్ యు ల కు 1 1 : 1 5 = > వా రు ఏ దే శ ము నుం డి వ చిచ్ రో ఆ దే శ ము ను 

జాఞ్పకమందుంచుకొనన్యెడల మరల వెళుల్టకు వారికి వీలుకలిగి యుండును. 

హెబీర్యులకు 11:16 => అయితే వారు మరి శేర్షఠ్మైన దేశమును, అనగా పరలోకసంబంధమైన 

దేశమును కోరుచునాన్రు. అందుచేత తాను వారి దేవుడనని అనిపించుకొనుటకు దేవుడు వారినిగూరిచ్ 

సిగుగ్పడడు; ఏలయనగా ఆయన వారికొరకు ఒక పటట్ణము సిదద్పరచియునాన్డు 

ఆదికాండము 37:12 => అతని సహోదరులు షెకెములో తమ తండిర్ మందను మేపుటకు వెళి ల్రి. 

ఆదికాండము 46:19 => యాకోబు భారయ్యైన రాహేలు కుమారులైన యోసేపు బెనాయ్మీను. 

ఆదికాండము 48:21 => మరియు ఇశార్యేలు ఇదిగో నేను చనిపోవుచునాన్ను, అయినను దేవుడు 

మీకు తోడైయుండి మీ పితరుల దేశమునకు మిముమ్ను మరల తీసికొనిపోవును. 

సంఖాయ్కాండము 1:32 => యోసేపు పుతుర్ల వంశావళి, అనగా ఎఫార్యిము పుతుర్ల వంశావళి. 

తమ తమ వంశములలో తమ తమ పితరుల కుటుంబములలో ఇరువది యేండుల్ మొదలుకొని పై 

పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి సంఖయ్ను తెలియచెపప్గా 

వచనము 2 

యాకోబు వంశావళి యిది. యోసేపు పదునేడేండల్వాడై తన సహోదరులతో కూడ మందను 

మేపుచుండెను. అతడు చినన్వాడై తన తండిర్ భారయ్లైన బిలాహ్ కుమారులయొదద్ను జిలాప్ 

కుమారులయొదద్ను ఉండెను. అపుప్డు యోసేపు వారి చెడుతనమునుగూరిచ్న సమాచారము వారి 

తండిర్యొదద్కు తెచుచ్చుండువాడు. 
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ఆదికాండము 2:4 => దేవుడైన యెహోవా భూమిని ఆకాశమును చేసిన దినమందు 

భూమాయ్కాశములు సృజించబడినపుప్డు వాటి వాటి ఉతప్తిత్కర్మము ఇదే. 

ఆదికాండము 5:1 => ఆదాము వంశావళి గర్ంథము ఇదే. దేవుడు ఆదామును సృజించిన దినమున 

దేవుని పోలికెగా అతని చేసెను; 

ఆదికాండము 6:9 => నోవహు వంశావళి యిదే. నోవహు నీతిపరుడును తన తరములో 

నిందారహితుడునై యుండెను. నోవహు దేవునితో కూడ నడచినవాడు. 

ఆదికాండము 10:1 => ఇది నోవహు కుమారుడగు షేము హాము యాపెతను వారి వంశావళి. 

జలపర్ళయము తరువాత వారికి కుమారులు పుటిట్రి. 

ఆదికాండము 30:4 => తన దాసియైన బిలాహ్ను అతనికి భారయ్గా ఇచెచ్ను. యాకోబు ఆమెతో పోగా 

ఆదికాండము 30:9 => లేయా తనకు కానుపు ఉడుగుట చూచి తన దాసియైన జిలాప్ను తీసికొని 

యాకోబునకు ఆమెను భారయ్గా ఇచెచ్ను. 

ఆదికాండము 35:22 => ఇశార్యేలు ఆ దేశములో నివసించుచునన్పుప్డు రూబేను వెళి ల్ తన తండిర్ 

ఉపపతిన్యైన బిలాహ్తో శయనించెను; ఆ సంగతి ఇశార్యేలునకు వినబడెను. 

ఆదికాండము 35:25 => రాహేలు దాసియైన బిలాహ్ కుమారులు దాను, నఫాత్లి. 

ఆదికాండము 35:26 => లేయా దాసియైన జిలాప్ కుమారులు గాదు, ఆషేరు వీరు పదద్నరాములో 

యాకోబునకు పుటిట్న కుమారులు. 

1 సమూయేలు 2:22 => ఏలీ బహు వృదుధ్డాయెను. ఇశార్యేలీయులకు తన కుమారులు చేసిన 

కారయ్ములనిన్యు, వారు పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రము దగగ్రకు సేవ చేయుటకువచిచ్న సతరీలతో 

శయనించుటయను మాట చెవినిపడగా వారిని పిలిచి యిటల్నెను 

1 సమూయేలు 2:23 => ఈ జనులముందర మీరు చేసిన చెడ డ్కారయ్ములు నాకు వినబడినవి. 

ఈలాటి కారయ్ములు మీరెందుకు చేయుచునాన్రు? 

1 సమూయేలు 2:24 => నా కుమారులారా, యీలాగు చేయవదుద్, నాకు వినబడినది మంచిది 

కాదు, యెహోవా జనులను మీరు అతికర్మింప చేయుచునాన్రు. 
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యోహాను 7:7 => లోకము మిముమ్ను దేవ్షింపనేరదు గాని, దాని కిర్యలు చెడ డ్వని నేను 

దానినిగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ను గనుక అది ననున్ దేవ్షించుచునన్ది. 

1 కొరిందీయులకు 1:11 => నా సహోదరులారా, మీలో కలహములు కలవని మిముమ్నుగూరిచ్ 

కో ల్యె యింటివారివలన నాకు తెలియవచెచ్ను. 

1 కొరిందీయులకు 5:1 => మీలో జారతవ్మునన్దని వదంతి కలదు. మీలో ఒకడు తన తండిర్ 

భారయ్ను ఉంచుకొనాన్డట. అటిట్ జారతవ్ము అనయ్జనులలోనైనను జరుగదు. 

1 కొరిందీయులకు 11:18 => మొదటి సంగతి యేమనగా, మీరు సంఘమందు కూడియునన్పుప్డు 

మీలో కక్షలు కలవని వినుచునాన్ను. కొంతమటుట్కు ఇది నిజమని నముమ్చునాన్ను. 

ఆదికాండము 29:29 => మరియు లాబాను తన దాసియగు బిలాహ్ను తన కుమారెత్యైన రాహేలుకు 

దాసిగా ఇచెచ్ను.  

ఆదికాండము 30:24 => మరియు ఆమె--యెహోవా మరియొక కుమారుని నాకు దయచేయును గాక 

అనుకొని అతనికి యోసేపు అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 41:46 => యోసేపు బయలుదేరి ఐగుపుత్ దేశమందంతట సంచరించెను. యోసేపు 

ఐగుపుత్ రాజైన ఫరో యెదుట నిలిచినపుప్డు ముపప్ది సంవతస్రములవాడై యుండెను. అపుప్డు 

యోసేపు ఫరో యెదుటనుండి వెళి ల్ ఐగుపుత్ దేశమందంతట సంచారము చేసెను. 

ఆదికాండము 46:32 => ఆ మనుషుయ్లు పశువులు గలవారు, వారు గొఱ ఱ్ల కాపరులు. వారు తమ 

గొఱ ఱ్లను పశువులను తమకు కలిగినదంతయు తీసికొనివచిచ్రని అతనితో చెపెప్దను. 

ఆదికాండము 47:28 => యాకోబు ఐగుపుత్ దేశములో పదునేడు సంవతస్రములు బర్దికెను. 

యాకోబు దినములు, అనగా అతడు జీవించిన సంవతస్రములు నూట నలుబదియేడు. 

పర్సంగి 4:4 => మరియు కషట్మంతయు నేరుప్తో కూడిన పనులనిన్యు నరులకు రోషకారణములని 

నాకు కనబడెను; ఇదియు వయ్రథ్ముగా నొకడు గాలిని పటుట్కొనుటకై చేయు పర్యతన్మువలె నునన్ది. 

పర్సంగి 4:13 => మూఢతవ్ముచేత బుదిధ్ మాటలకిక చెవియొగగ్లేని ముసలి రాజుకంటె బీదవాడైన 

జాఞ్నవంతుడగు చినన్వాడే శేర్షు ఠ్డు. 
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మతత్యి 18:31 => కాగా వాని తోడిదాసులు జరిగినది చూచి, మికిక్లి దుఃఖపడి, వచిచ్, 

జరిగినదంతయు తమ యజమానునికి వివరముగా తెలిపిరి. 

వచనము 3 

మరియు యోసేపు ఇశార్యేలు వృదాధ్పయ్మందు పుటిట్న కుమారుడు గనుక తన కుమారులందరికంటె 

ఎకుక్వగా అతని పేర్మించి అతనికొరకు విచితర్మైన నిలువుటంగీ కుటిట్ంచెను. 

యోహాను 3:35 => తండిర్ కుమారుని పేర్మించుచునాన్డు. గనుక ఆయన చేతికి సమసత్ము 

అపప్గించియునాన్డు. 

యోహాను 13:22 => ఆయన యెవరినిగూరిచ్ యీలాగు చెపెప్నో అని శిషుయ్లు సందేహపడుచు 

ఒకరితటుట్ ఒకరు చూచుకొనుచుండగా 

యోహాను 13:23 => ఆయన శిషుయ్లలో యేసు పేర్మించిన యొకడు యేసు రొముమ్న 

ఆనుకొనుచుండెను 

ఆదికాండము 44:20 => అందుకు మేము మాకు ముసలివాడైన తండిర్యు అతని ముసలితనమున 

పుటిట్న యొక చినన్వాడును ఉనాన్రు; వాని సహోదరుడు చనిపోయెను, వాని తలిల్కి వాడొకక్డే 

మిగిలియునాన్డు, వాని తండిర్ వానిని పేర్మించుచునాన్డని చెపిప్తిమి 

ఆదికాండము 44:21 => అపుప్డు తమరు నేనతని చూచుటకు అతని నాయొదద్కు తీసికొనిరండని 

తమ దాసులతో చెపిప్తిరి. 

ఆదికాండము 44:22 => అందుకు మేము ఆ చినన్వాడు తన తండిర్ని విడువలేడు. వాడు తన 

తండిర్ని విడిచినయెడల వాని తండిర్ చనిపోవునని యేలినవారితో చెపిప్తివిు. 

ఆదికాండము 44:23 => అందుకు తమరు మీ తముమ్డు మీతో రానియెడల మీరు మరల నా 

ముఖము చూడకూడదని తమ దాసులతో చెపిప్తిరి. 

ఆదికాండము 44:24 => కాబటిట్ నా తండిర్యైన తమ దాసునియొదద్కు మేము వెళి ల్ యేలినవారి 

మాటలను అతనికి తెలియచేసితివిు. 
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ఆదికాండము 44:25 => మా తండిర్మీరు తిరిగివెళి ల్ మనకొరకు కొంచెము అహారము కొనుకొక్ని 

రండని చెపిప్నపుప్డు 

ఆదికాండము 44:26 => మేము అకక్డికి వెళల్లేము; మా తముమ్డు మాతో కూడ ఉండినయెడల 

వెళుల్దుము; మా తముమ్డు మాతో నుంటేనే గాని ఆ మనుషుయ్ని ముఖము చూడలేమని చెపిప్తివిు. 

ఆదికాండము 44:27 => అందుకు తమ దాసుడైన నా తండిర్ నాభారయ్ నాకిదద్రిని కనెనని 

మీరెరుగుదురు. 

ఆదికాండము 44:28 => వారిలో ఒకడు నాయొదద్నుండి వెళి ల్పోయెను. అతడు నిశచ్యముగా 

దుషట్మృగములచేత చీలచ్బడెననుకొంటిని, అపప్టినుండి అతడు నాకు కనబడలేదు. 

ఆదికాండము 44:29 => మీరు నా యెదుటనుండి ఇతని తీసికొనిపోయిన తరువాత ఇతనికి హాని 

సంభవించినయెడల నెరసిన వెండుర్కలుగల ననున్ మృతుల లోకములోనికి దుఃఖముతో దిగిపోవునటుల్ 

చేయుదురని మాతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 44:30 => కావున తమ దాసుడైన నా తండిర్యొదద్కు నేను వెళి ల్నపుప్డు ఈ చినన్వాడు 

మాయొదద్ లేనియెడల 

ఆదికాండము 37:23 => యోసేపు తన సహోదరులయొదద్కు వచిచ్నపుప్డు వారు యోసేపు అంగీని 

అతడు తొడుగుకొనియుండిన ఆ విచితర్మైన నిలువుటంగీని తీసివేసి, 

ఆదికాండము 37:32 => ఆ విచితర్మైన నిలువుటంగీని పంపగా వారు తండిర్యొదద్కు దానిని తెచిచ్ 

ఇది మాకు దొరికెను, ఇది నీ కుమారుని అంగీ అవునో కాదో గురుతుపటుట్మని చెపిప్రి 

నాయ్యాధిపతులు 5:30 => వారికి దొరకెను గదా? దోపుడుసొముమ్ పంచుకొనుచునాన్రు గదా? 

యోధులందరు తలాయొక సతరీని తీసికొందురు ఇదద్రేసి సతరీలు వారికి దొరుకుదురు సీసెరాకు 

రంగువేయబడిన వసత్రమొకటి దోపుడు సొముమ్గా దొరకును రంగువేయబడిన విచితర్ వసత్రమొకటి 

దోపుడుగా దొరకును రెండువైపుల రంగువేయబడిన విచితర్మైన వసత్రము దోచుకొనినవారి మెడలకు 

తగిన వసత్రమొకటి దొరకును.  
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2 సమూయేలు 13:18 => కనయ్కలైన రాజకుమారెత్లు వివిధ వరణ్ములుగల చీరలు ధరించువారు 

ఆమె యటిట్ చీరయొకటి ధరించియుండెను. పనివాడు ఆమెను బయటికి వెళల్గొటిట్ మరల రాకుండునటుల్ 

తలుపు గడియవేసెను. 

కీరత్నలు 45:13 => అంతఃపురములోనుండు రాజుకుమారెత్ కేవలము మహిమగలది ఆమె వసత్రము 

బంగారు బుటాట్పని చేసినది. 

కీరత్నలు 45:14 => విచితర్మైన పనిగల వసత్రములను ధరించుకొని రాజునొదద్కు ఆమె 

తీసికొనిరాబడుచునన్ది ఆమెను వెంబడించు ఆమె చెలికతెత్లైన కనయ్కలు నీయొదద్కు 

తీసికొనిరాబడుచునాన్రు.  

యెహెజేక్లు 16:16 => మరియు నీ వసత్రములలో కొనిన్ తీసి, చితర్ముగా అలకరింపబడిన ఉనన్త 

సథ్లములను ఏరప్రచి, వాటిమీద పండుకొని వయ్భిచారము చేసితివి; అటిట్ కారయ్ములు ఎంతమాతర్మును 

జరుగకూడనివి, అటిట్వియు నిక జరుగవు. 

ఆదికాండము 33:2 => అపుప్డతడు తన పిలల్లను లేయా రాహేలులకును ఇదద్రు దాసీలకును పంచి 

అపప్గించెను. అతడు ముందర దాసీలను, వారి పిలల్లను వారి వెనుక లేయాను ఆమె పిలల్లను ఆ 

వెనుక రాహేలును, యోసేపును ఉంచి 

ఆదికాండము 37:31 => వారు యోసేపు అంగీని తీసికొని, ఒకమేకపిలల్ను చంపి, దాని రకత్ములో ఆ 

అంగీముంచి  

2 రాజులు 4:20 => వాడు ఆ బాలుని ఎతిత్కొని వాని తలిల్యొదద్కు తీసికొనిపోయెను. పిలల్వాడు 

మధాయ్హన్మువరకు తలిల్ తొడమీద పండుకొనియుండి చనిపోయెను. 

సామెతలు 18:19 => బలమైన పటట్ణమును వశపరచుకొనుటకంటె ఒకనిచేత అనాయ్యమునొందిన 

సహోదరుని వశపరచుకొనుట కషట్తరము. వివాదములు నగరు తలుపుల అడ డ్గడియలంత సిథ్రములు. 

మారుక్ 12:6 => ఇంకను అతనికి పిర్య కుమారుడు ఒకడుండెను గనుక వారు తన కుమారుని 

సనామ్నించెదరనుకొని తుదకు వారియొదద్కు అతనిని పంపెను. 

వచనము 4 
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అతని సహోదరులు తమ తండిర్ అతనిని తమ అందరికంటె ఎకుక్వగా పేర్మించుట చూచినపుప్డు 

వారు అతని మీద పగపటిట్, అతనిని కేష్మసమాచారమైనను అడుగలేక పోయిరి. 

ఆదికాండము 37:5 => యోసేపు ఒక కల కని తన సహోదరులతో అది తెలియచెపప్గా వారు 

అతనిమీద మరి పగపటిట్రి. 

ఆదికాండము 37:11 => అతని సహోదరులు అతనియందు అసూయపడిరి. అయితే అతని తండిర్ ఆ 

మాట జాఞ్పకముంచుకొనెను. 

ఆదికాండము 37:18 => అతడు దగగ్రకు రాకమునుపు వారు దూరమునుండి అతని చూచి అతని 

చంపుటకు దురాలోచన చేసిరి. 

ఆదికాండము 37:19 => వారు ఇదిగో ఈ కలలు కనువాడు వచుచ్చునాన్డు; 

ఆదికాండము 37:20 => వీని చంపి యికక్డనునన్ ఒక గుంటలో పారవేసి, దుషట్మృగము వీని 

తినివేసెనని చెపుప్దము, అపుప్డు వీని కలలేమగునో చూతము రండని ఒకనితో ఒకడు 

మాటలాడుకొనిరి. 

ఆదికాండము 37:21 => రూబేను ఆ మాట విని మనము వానిని చంపరాదని చెపిప్ వారిచేతులలో 

పడకుండ అతని విడిపించెను. 

ఆదికాండము 37:22 => ఎటల్నగా రూబేను అతని తండిర్కి అతనినపప్గించుటకై వారిచేతులలో 

పడకుండ అతని విడిపింపదలచి రకత్ము చిందింపకుడి; అతనికి హాని ఏమియు చేయక అడవిలోనునన్ 

యీ గుంటలో అతని పడదోర్యుడని వారితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 37:23 => యోసేపు తన సహోదరులయొదద్కు వచిచ్నపుప్డు వారు యోసేపు అంగీని 

అతడు తొడుగుకొనియుండిన ఆ విచితర్మైన నిలువుటంగీని తీసివేసి, 

ఆదికాండము 37:24 => అతని పటుట్కొని ఆ గుంటలో పడదోర్సిరి. ఆ గుంట వటిట్ది అందులో నీళుల్ 

లేవు.  

ఆదికాండము 4:5 => కయీనును అతని యరప్ణను ఆయన లక్షయ్పెటట్లేదు. కాబటిట్ కయీనుకు 

మికిక్లి కోపము వచిచ్ అతడు తన ముఖము చినన్బుచుచ్కొనగా  
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ఆదికాండము 27:41 => తన తండిర్ యాకోబుకిచిచ్న దీవెన నిమితత్ము ఏశావు అతనిమీద 

పగపటెట్ను. మరియు ఏశావు నా తండిర్నిగూరిచ్న దుఃఖదినములు సమీపముగా నునన్వి; అపుప్డు నా 

తముమ్డైన యాకోబును చంపెదననుకొనెను. 

ఆదికాండము 49:23 => విలుకాండుర్ అతని వేధించిరి వారు బాణములను వేసి అతని హింసించిరి. 

1 సమూయేలు 16:12 => అతడు వాని పిలువనంపించి లోపలికి తోడుకొనివచెచ్ను. అతడు 

ఎఱ ఱ్నివాడును చకక్ని నేతర్ములు గలవాడును చూచుటకు సుందరమైనవాడునై యుండెను. అతడు 

రాగా నేనేను కోరుకొనన్వాడు ఇతడే, నీవు లేచి వానిని అభిషేకించుమని యెహోవా సెలవియయ్గా 

1 సమూయేలు 16:13 => సమూయేలు తైలపు కొముమ్ను తీసి వాని సహోదరుల యెదుట వానికి 

అభిషేకము చేసెను. నాటనుండి యెహోవా ఆతమ్ దావీదుమీదికి బలముగా వచెచ్ను. తరువాత 

సమూయేలు లేచి రామాకు వెళి ల్పోయెను. 

1 సమూయేలు 17:28 => అతడు వారితో మాటలాడునది అతని పెదద్నన్యగు ఏలీయాబునకు 

వినబడగా ఏలీయాబునకు దావీదు మీద కోపమువచిచ్ అతనితో నీవికక్డికెందుకు వచిచ్తివి? 

అరణయ్ములోని ఆ చినన్ గొఱ ఱ్మందను ఎవరి వశము చేసితివి? నీ గరవ్మును నీ హృదయపు 

చెడుతనమును నేనెరుగుదును; యుదధ్ము చూచుటకే గదా నీవు వచిచ్తివనెను. 

కీరత్నలు 38:19 => నా శతుర్వులు చురుకైనవారును బలవంతులునైయునాన్రు నిరే హ్తుకముగా ననున్ 

దేవ్షించువారు అనేకులు. 

కీరత్నలు 69:4 => నిరిన్మితత్ముగా నామీద పగపటుట్వారు నా తలవెండుర్కలకంటె విసాత్రముగా 

ఉనాన్రు అబదధ్మునుబటిట్ నాకు శతుర్వులై ననున్ సంహరింపగోరువారు అనేకులు నేను 

దోచుకొననిదానిని నేను ఇచుచ్కొనవలసి వచెచ్ను. 

యోహాను 7:3 => ఆయన సహోదరులు ఆయనను చూచి నీవు చేయుచునన్ కిర్యలు నీ శిషుయ్లును 

చూచునటుల్ ఈ సథ్లము విడిచి యూదయకు వెళుల్ము. 

యోహాను 7:4 => బహిరంగమున అంగీకరింపబడ గోరువాడెవడును తన పని రహసయ్మున 

జరిగింపడు. నీవు ఈ కారయ్ములు చేయుచునన్యెడల నినున్ నీవే లోకమునకు కనబరచుకొనుమని 

చెపిప్రి.  
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యోహాను 7:5 => ఆయన సహోదరులైనను ఆయనయందు విశావ్సముంచలేదు. 

యోహాను 15:18 => లోకము మిముమ్ను దేవ్షించినయెడల మీకంటె ముందుగా ననున్ దేవ్షించెనని 

మీరెరుగుదురు. 

యోహాను 15:19 => మీరు లోకసంబంధులైనయెడల లోకము తనవారిని సేన్హించును; అయితే 

మీరు లోకసంబంధులు కారు; నేను మిముమ్ను లోకములోనుండి ఏరప్రచుకొంటిని; అందుచేతనే 

లోకము మిముమ్ను దేవ్షించుచునన్ది. 

తీతుకు 3:3 => ఎందుకనగా మనము కూడ మునుపు అవివేకులమును అవిధేయులమును 

మోసపోయిన వారమును నానావిధములైన దురాశలకును భోగములకును దాసులమునైయుండి, 

దుషట్తవ్ము నందును అసూయ యందును కాలము గడుపుచు, అసహుయ్లమై యొకని నొకడు 

దేవ్షించుచు ఉంటిమి గాని 

1 యోహాను 2:11 => తన సహోదరుని దేవ్షించువాడు చీకటిలో ఉండి, చీకటిలో నడుచుచునాన్డు; 

చీకటి అతని కనున్లకు గుర్డిడ్తనము కలుగజేసెను గనుక తానెకక్డికి పోవుచునాన్డో అతనికి 

తెలియదు. 

1 యోహాను 3:10 => దీనినిబటిట్ దేవుని పిలల్లెవరో అపవాది పిలల్లెవరో తేటపడును. నీతిని 

జరిగించని పర్తివాడును, తన సహోదరుని పేర్మింపని పర్తివాడును దేవుని సంబంధులు కారు. 

1 యోహాను 3:12 => మనము కయీను వంటివారమై యుండరాదు. వాడు దుషుట్ని సంబంధియై 

తన సహోదరుని చంపెను; వాడతనిని ఎందుకు చంపెను? తన కిర్యలు చెడ డ్వియు తన సహోదరుని 

కిర్యలు నీతిగలవియునై యుండెను గనుకనే గదా?  

1 యోహాను 4:20 => ఎవడైనను నేను దేవుని పేర్మించుచునాన్నని చెపిప్, తన సహోదరుని 

దేవ్షించినయెడల అతడు అబదిధ్కుడగును; తాను చూచిన తన సహోదరుని పేర్మింపని వాడు తాను 

చూడని దేవుని పేర్మింపలేడు 

ఆదికాండము 30:24 => మరియు ఆమె--యెహోవా మరియొక కుమారుని నాకు దయచేయును గాక 

అనుకొని అతనికి యోసేపు అను పేరు పెటెట్ను. 

Page  of 2561 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

ఆదికాండము 37:8 => అందుకతని సహోదరులు నీవు నిశచ్యముగా మముమ్నేలెదవా? మామీద 

నీవు అధికారివగుదువా అని అతనితో చెపిప్, అతని కలలనుబటిట్యు అతని మాటలనుబటిట్యు 

అతనిమీద మరింత పగపటట్రి 

ఆదికాండము 50:20 => మీరు నాకు కీడు చేయనుదేద్శించితిరి గాని నేటిదినమున జరుగుచునన్టుల్, 

అనగా బహు పర్జలను బర్దికించునటుల్గా అది మేలుకే దేవుడు ఉదేద్శించెను. 

పర్సంగి 4:4 => మరియు కషట్మంతయు నేరుప్తో కూడిన పనులనిన్యు నరులకు రోషకారణములని 

నాకు కనబడెను; ఇదియు వయ్రథ్ముగా నొకడు గాలిని పటుట్కొనుటకై చేయు పర్యతన్మువలె నునన్ది. 

యిరిమ్యా 12:6 => నీ సహోదరులు సహితము నీ తండిర్ ఇంటివారు సహితము నీకు దోర్హము 

చేయుచునాన్రు; నీ వెంబడి గేలి చేయుదురు, వారు నీతో దయగా మాటలాడుచునన్ను నీవు వారిని 

నమమ్కూడదు.  

మతత్యి 5:22 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా తన సహోదరునిమీద కోపపడు పర్తివాడు విమరశ్కు 

లోనగును, తన సహోదరుని చూచి వయ్రుథ్డా అని చెపుప్వాడు మహా సభకు లోనగును; దోర్హీ అని 

చెపుప్వాడు నరకాగిన్కి లోనగును. 

మారుక్ 3:25 => ఒక యిలుల్ తనుకుతానే విరోధముగా వేరు పడినయెడల, ఆ యిలుల్ నిలువనేరదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:9 => ఆ గోతర్కరత్లు మతస్రపడి, యోసేపును ఐగుపుత్లోనికి పోవుటకు 

అమిమ్వేసిరిగాని, దేవుడతనికి తోడైయుండి అతని శర్మలనిన్టిలోనుండి తపిప్ంచి 

2 కొరిందీయులకు 13:11 => తుదకు సహోదరులారా, సంతోషించుడి, సంపూరుణ్లైయుండుడి, 

ఆదరణ కలిగియుండుడి, ఏకమనసుస్ గలవారైయుండుడి సమాధానముగా ఉండుడి; పేర్మ 

సమాధానములకు కరత్యగు దేవుడు మీకు తోడైయుండును.  

ఎఫెసీయులకు 4:31 => సమసత్మైన దేవ్షము, కోపము, కోర్ధము, అలల్రి, దూషణ, సకలమైన 

దుషట్తవ్ము మీరు విసరిజ్ంచుడి. 

వచనము 5 

యోసేపు ఒక కల కని తన సహోదరులతో అది తెలియచెపప్గా వారు అతనిమీద మరి పగపటిట్రి. 
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ఆదికాండము 37:9 => అతడింకొక కల కని తన సహోదరులకు తెలియచేసి ఇదిగో నేను మరియొక 

కలకంటిని; అందులో సూరయ్చందుర్లును పదకొండు నక్షతర్ములును నాకు సాషాట్ంగపడెనని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 28:12 => అపుప్డతడు ఒక కల కనెను. అందులో ఒక నిచెచ్న భూమిమీద 

నిలుపబడియుండెను; దాని కొన ఆకాశమునంటెను; దానిమీద దేవుని దూతలు ఎకుక్చు 

దిగుచునుండిరి. 

ఆదికాండము 40:5 => వారిదద్రు, అనగా చెరసాలలో బంధింపబడిన ఐగుపుత్ రాజుయొకక్ 

పానదాయకుడును, భక్షయ్కారుడును ఒకక్టే రాతిర్యందు కలలు కనిరి; ఒకొక్కక్డు వేరు వేరు 

భావముల కల కనెను. 

ఆదికాండము 41:1 => రెండేండుల్ గడిచిన తరువాత ఫరో ఒక కల కనెను. అందులో అతడు 

ఏటిదగగ్ర నిలిచియుండగా 

ఆదికాండము 42:9 => యోసేపు వారినిగూరిచ్ తాను కనిన కలలు జాఞ్పకము చేసికొని మీరు 

వేగులవారు ఈ దేశము గుటుట్ తెలిసికొన వచిచ్తిరని వారితోననగా 

సంఖాయ్కాండము 12:6 => వారిదద్రు రాగా ఆయన నా మాటలు వినుడి; మీలో పర్వకత్ 

యుండినయెడల యెహోవానగు నేను దరశ్నమిచిచ్ అతడు ననున్ తెలిసికొనునటుల్ కలలో అతనితో 

మాటలాడుదును. నా సేవకుడైన మోషే అటిట్వాడుకాడు.  

నాయ్యాధిపతులు 7:13 => గిదోయ్ను వచిచ్నపుప్డు ఒకడు తాను కనిన కలను తన చెలికానికి 

వివరించుచుండెను. ఎటల్నగా నేనొక కలగంటిని, అదేమనగా యవలరొటెట్ ఒకటి మిదాయ్నీయుల 

దండులోనికి దొరిల్ యొక గుడారమునకు వచిచ్ దాని పడగొటిట్ తలకిర్ందు చేసినపుప్డు ఆ గుడారము 

పడిపోయెనని చెపెప్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 7:14 => అందుకు వాని చెలికాడు అది ఇశార్యేలీయుడైన యోవాషు కుమారుడగు 

గిదోయ్ను ఖడగ్మేగాని మరేమికాదు; దేవుడు మిదాయ్నీయులను ఈ దండంతను అతనిచేతికి 

అపప్గింపబోవుచునాన్డని ఉతత్రమిచెచ్ను. 

1 రాజులు 3:5 => గిబియోనులో యెహోవా రాతిర్వేళ సవ్పన్మందు సొలొమోనునకు పర్తయ్క్షమై నేను 

నీకు దేనినిచుచ్ట నీకిషట్మో దాని నడుగుమని దేవుడు అతనితో సెలవియయ్గా 
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కీరత్నలు 25:14 => యెహోవా మరమ్ము ఆయనయందు భయభకుత్లు గలవారికి తెలిసియునన్ది 

ఆయన తన నిబంధనను వారికి తెలియజేయును.  

దానియేలు 2:1 => నెబుకదెన్జరు తన యేలుబడియందు రెండవ సంవతస్రమున కలలు కనెను. 

అందును గురించి ఆయన మనసుస్ కలతపడగా ఆయనకు నిదర్పటట్కుండెను. 

దానియేలు 4:5 => నేను నా పడకమీద పరుండియుండగా నా మనసుస్న పుటిట్న తలంపులు ననున్ 

కలతపెటెట్ను. 

యోవేలు 2:28 => తరువాత నేను సరవ్జనులమీద నా ఆతమ్ను కుమమ్రింతును; మీ కుమారులును 

మీ కుమారెత్లును పర్వచనములు చెపుప్దురు; మీ ముసలివారు కలలుకందురు, మీ యౌవనులు 

దరశ్నములు చూతురు. 

ఆమోసు 3:7 => తన సేవకులైన పర్వకత్లకు తాను సంకలిప్ంచిన దానిని బయలుపరచకుండ 

పర్భువైన యెహోవా యేమియు చేయడు. 

ఆదికాండము 37:4 => అతని సహోదరులు తమ తండిర్ అతనిని తమ అందరికంటె ఎకుక్వగా 

పేర్మించుట చూచినపుప్డు వారు అతని మీద పగపటిట్, అతనిని కేష్మసమాచారమైనను అడుగలేక 

పోయిరి. 

ఆదికాండము 37:8 => అందుకతని సహోదరులు నీవు నిశచ్యముగా మముమ్నేలెదవా? మామీద 

నీవు అధికారివగుదువా అని అతనితో చెపిప్, అతని కలలనుబటిట్యు అతని మాటలనుబటిట్యు 

అతనిమీద మరింత పగపటట్రి 

ఆదికాండము 49:23 => విలుకాండుర్ అతని వేధించిరి వారు బాణములను వేసి అతని హింసించిరి. 

యోహాను 17:14 => వారికి నీ వాకయ్మిచిచ్యునాన్ను. నేను లోకసంబంధిని కానటుట్ వారును 

లోకసంబంధులు కారు గనుక లోకము వారిని దేవ్షించును.  

ఆదికాండము 20:3 => అయినను రాతిర్వేళ దేవుడు సవ్పన్మందు అబీమెలెకు నొదద్కు వచిచ్నీవు నీ 

యింట చేరుచ్కొనిన సతరీ ఒక పురుషునికి భారయ్ గనుక ఆమె నిమితత్ము నీవు చచిచ్నవాడవు సుమా అని 

చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 37:19 => వారు ఇదిగో ఈ కలలు కనువాడు వచుచ్చునాన్డు; 
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ఆదికాండము 40:9 => అపుప్డు పానదాయకుల అధిపతి యోసేపును చూచి నా కలలో ఒక 

దార్కాష్వలిల్ నా యెదుట ఉండెను; 

ఆదికాండము 41:7 => అపుప్డు నిండైన పుషిట్గల ఆ యేడు వెనున్లను ఆ పీలవెనున్లు మింగివేసెను. 

అంతలో ఫరో మేలుకొని అది కల అని గర్హించెను. 

2 రాజులు 4:20 => వాడు ఆ బాలుని ఎతిత్కొని వాని తలిల్యొదద్కు తీసికొనిపోయెను. పిలల్వాడు 

మధాయ్హన్మువరకు తలిల్ తొడమీద పండుకొనియుండి చనిపోయెను. 

యిరిమ్యా 23:25 => కలకంటిని కలకంటిని అని చెపుప్చు నా నామమున అబదధ్ములు పర్కటించు 

పర్వకత్లు పలికిన మాట నేను వినియునాన్ను. 

దానియేలు 2:22 => ఆయన మరుగు మాటలను మరమ్ములను బయలుపరచును , 

అంధకారములోని సంగతులు ఆయనకు తెలియును; వెలుగు యొకక్ నివాససథ్లము ఆయనయొదద్ 

నునన్ది. 

యోహాను 7:3 => ఆయన సహోదరులు ఆయనను చూచి నీవు చేయుచునన్ కిర్యలు నీ శిషుయ్లును 

చూచునటుల్ ఈ సథ్లము విడిచి యూదయకు వెళుల్ము. 

వచనము 6 

అతడు వారిని చూచి నేను కనిన యీ కలను మీరు దయచేసి వినుడి. 

ఆదికాండము 44:18 => యూదా అతని సమీపించి ఏలినవాడా ఒక మనవి; ఒక మాట యేలిన 

వారితో తమ దాసుని చెపుప్కొననిముమ్; తమ కోపము తమ దాసునిమీద రవులుకొననీయకుము; 

తమరు ఫరో అంతవారు గదా 

నాయ్యాధిపతులు 9:7 => అది యోతామునకు తెలియబడినపుప్డు అతడు పోయి గెరిజీము 

కొండకొపుప్న నిలిచి యెలుగెతిత్ పిలిచి వారితో ఇటల్నెను షెకెము యజమానులారా, మీరు నా మాట 

వినినయెడల దేవుడు మీ మాట వినును. 

వచనము 7 
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అదేమనగా మనము చేనిలో పనలు కటుట్చుంటిమి; నా పన లేచి నిలుచుండగా మీ పనలు నా పనను 

చుటుట్కొని నా పనకు సాషాట్ంగపడెనని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 42:6 => అపుప్డు యోసేపు ఆ దేశమంతటిమీద అధికారియై యుండెను. అతడే ఆ 

దేశ పర్జలందరికిని ధానయ్మమమ్కము చేయువాడు గనుక యోసేపు సహోదరులు వచిచ్ ముఖములు 

నేలను మోపి అతనికి వందనము చేసిరి  

ఆదికాండము 42:9 => యోసేపు వారినిగూరిచ్ తాను కనిన కలలు జాఞ్పకము చేసికొని మీరు 

వేగులవారు ఈ దేశము గుటుట్ తెలిసికొన వచిచ్తిరని వారితోననగా 

ఆదికాండము 43:26 => యోసేపు ఇంటికి వచిచ్నపుప్డు వారు తమచేతులలోనునన్ కానుకను 

ఇంటిలోనికి తెచిచ్ అతనికిచిచ్, అతనికి నేలను సాగిలపడిరి. 

ఆదికాండము 44:14 => అపుప్డు యూదాయును అతని సహోదరులును యోసేపు ఇంటికి వచిచ్రి. 

అతడింక అకక్డనే ఉండెను గనుక వారు అతని యెదుట నేలను సాగిలపడిరి. 

ఆదికాండము 44:19 => ఏలినవాడు మీకు తండిర్యైనను సహోదరుడైనను ఉనాన్డా అని తమ 

దాసులనడిగెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:10 => భూమి కిర్ంద ఉనన్వారిలో గాని, పర్తివాని మోకాలును యేసునామమున 

వంగునటుల్ను, 

కొలొసస్యులకు 1:18 => సంఘము అను శరీరమునకు ఆయనే శిరసుస్; ఆయనకు అనిన్టిలో 

పార్ముఖయ్ము కలుగు నిమితత్ము , ఆయన ఆదియైయుండి మృతులలోనుండి లేచుటలో 

ఆదిసంభూతుడాయెను. 

ఆదికాండము 37:9 => అతడింకొక కల కని తన సహోదరులకు తెలియచేసి ఇదిగో నేను మరియొక 

కలకంటిని; అందులో సూరయ్చందుర్లును పదకొండు నక్షతర్ములును నాకు సాషాట్ంగపడెనని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 41:32 => ఈ కారయ్ము దేవునివలన నిరణ్యింపబడియునన్ది. ఇది దేవుడు శీఘర్ముగా 

జరిగించును. అందుచేతనే ఆ కల ఫరోకు రెటిట్ంప బడెను. 
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ఆదికాండము 43:28 => నీ దాసుడైన మా తండిర్ ఇంక బర్దికియునాన్డు కేష్మముగానునాన్డని చెపిప్ 

వంగి సాగిలపడిరి. 

ఆదికాండము 44:16 => యూదా యిటల్నెను ఏలిన వారితో ఏమి చెపప్గలము? ఏమందుము? 

మేము నిరోద్షులమని యెటుల్ కనుపరచగలము? దేవుడే నీ దాసుల నేరము కనుగొనెను. ఇదిగో 

మేమును ఎవనియొదద్ ఆ గినెన్ దొరికెనో వాడును ఏలిన వారికి దాసులమగుదుమనెను. 

ఆదికాండము 49:8 => యూదా, నీ సహోదరులు నినున్ సుత్తించెదరు నీ చెయియ్ నీ శతుర్వుల 

మెడమీద ఉండును నీ తండిర్ కుమారులు నీ యెదుట సాగిలపడుదురు.  

ఆదికాండము 50:18 => మరియు అతని సహోదరులు పోయి అతని యెదుట సాగిలపడి ఇదిగో 

మేము నీకు దాసులమని చెపప్గా 

2 సమూయేలు 1:2 => మూడవ దినమున బటట్లు చింపుకొని తలమీద బుగిగ్పోసికొనిన యొకడు 

సౌలునొదద్నునన్ దండులోనుండి వచెచ్ను. 

వచనము 8 

అందుకతని సహోదరులు నీవు నిశచ్యముగా మముమ్నేలెదవా? మామీద నీవు అధికారివగుదువా అని 

అతనితో చెపిప్, అతని కలలనుబటిట్యు అతని మాటలనుబటిట్యు అతనిమీద మరింత పగపటట్రి 

ఆదికాండము 37:4 => అతని సహోదరులు తమ తండిర్ అతనిని తమ అందరికంటె ఎకుక్వగా 

పేర్మించుట చూచినపుప్డు వారు అతని మీద పగపటిట్, అతనిని కేష్మసమాచారమైనను అడుగలేక 

పోయిరి. 

నిరగ్మకాండము 2:14 => అపుప్డతడు అనాయ్యము చేసినవాని చూచి నీవేల నీ పొరుగువాని 

కొటుట్చునాన్వని అడుగగా అతడు మామీద నినున్ అధికారినిగాను తీరప్రినిగాను నియమించిన 

వాడెవడు? నీవు ఆ ఐగుపీత్యుని చంపినటుల్ ననున్ను చంపవలెనని అనుకొనుచునాన్వా అనెను. 

అందుకు మోషే - నిశచ్యముగా ఈ సంగతి బయలుపడెననుకొని భయపడెను 
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1 సమూయేలు 10:27 => పనికిమాలినవారు కొందరు ఈ మనుషుయ్డు మనలను ఏలాగు 

రకిష్ంపగలడని చెపుప్కొనుచు అతని నిరల్క్షయ్ము చేసి అతనికి కానుకలు తీసికొని రాకుండగా అతడు 

చెవిటివాడైనటుట్ ఊరకుండెను. 

1 సమూయేలు 17:28 => అతడు వారితో మాటలాడునది అతని పెదద్నన్యగు ఏలీయాబునకు 

వినబడగా ఏలీయాబునకు దావీదు మీద కోపమువచిచ్ అతనితో నీవికక్డికెందుకు వచిచ్తివి? 

అరణయ్ములోని ఆ చినన్ గొఱ ఱ్మందను ఎవరి వశము చేసితివి? నీ గరవ్మును నీ హృదయపు 

చెడుతనమును నేనెరుగుదును; యుదధ్ము చూచుటకే గదా నీవు వచిచ్తివనెను. 

కీరత్నలు 2 :3 => భూరాజులు యెహోవాకును ఆయన అభిషికుత్నికిని విరోధముగా 

నిలువబడుచునాన్రు ఏలికలు ఏకీభవించి ఆలోచన చేయుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 2:4 => ఆకాశమందు ఆసీనుడగువాడు నవువ్చునాన్డు పర్భువు వారినిచూచి 

అపహసించుచునాన్డు 

కీరత్నలు 2:5 => ఆయన ఉగుర్డై వారితో పలుకును పర్చండకోపముచేత వారిని తలల్డింపజేయును 

కీరత్నలు 2:6 => నేను నా పరిశుదధ్ పరవ్తమైన సీయోను మీద నా రాజును ఆసీనునిగా చేసియునాన్ను 

కీరత్నలు 118:22 => ఇలుల్ కటుట్వారు నిషేధించిన రాయి మూలకు తలరాయి ఆయెను. 

లూకా 19:14 => అయితే అతని పటట్ణసుథ్లతని దేవ్షించి ఇతడు మముమ్ నేలుట మా కిషట్ములేదని 

అతని వెనుక రాయబారము పంపిరి. 

లూకా 20:17 => ఆయన వారిని చూచి ఆలాగైతే ఇలుల్ కటుట్వారు నిషేధించిన రాయి మూలకు 

తలరాయి ఆయెను అని వార్యబడిన మాట ఏమిటి? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:27 => ఏవి జరుగవలెనని నీ హసత్మును నీ సంకలప్మును ముందు 

నిరణ్యించెనో, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:28 => వాటిననిన్టిని చేయుటకై నీవు అభిషేకించిన నీ పరిశుదధ్ సేవకుడైన 

యేసునకు విరోధముగా హేరోదును పొంతిపిలాతును అనయ్జనులతోను ఇశార్యేలు పర్జలతోను ఈ 

పటట్ణమందు నిజముగా కూడుకొనిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:35 => అధికారినిగాను తీరప్రినిగాను నినున్ నియమించినవాడెవడని 

వారు నిరాకరించిన యీ మోషేను అతనికి పొదలో కనబడిన దేవదూత దావ్రా దేవుడు అధికారినిగాను 

విమోచకునిగాను నియమించి పంపెను 

హెబీర్యులకు 10:29 => ఇటుల్ండగా దేవుని కుమారుని, పాదములతో తొర్కిక్, తాను 

పరిశుదధ్పరచబడుటకు సాధనమైన నిబంధన రకత్మును అపవితర్మైనదిగా ఎంచి, కృపకు మూలమగు 

ఆతమ్ను తిరసక్రించినవాడు ఎంత ఎకుక్వైన దండనకు పాతుర్డుగా ఎంచబడునని మీకు తోచును? 

ఆదికాండము 27:41 => తన తండిర్ యాకోబుకిచిచ్న దీవెన నిమితత్ము ఏశావు అతనిమీద 

పగపటెట్ను. మరియు ఏశావు నా తండిర్నిగూరిచ్న దుఃఖదినములు సమీపముగా నునన్వి; అపుప్డు నా 

తముమ్డైన యాకోబును చంపెదననుకొనెను. 

ఆదికాండము 37:5 => యోసేపు ఒక కల కని తన సహోదరులతో అది తెలియచెపప్గా వారు 

అతనిమీద మరి పగపటిట్రి. 

ఆదికాండము 42:10 => వారు లేదు పర్భువా, నీ దాసులమైన మేము ఆహారము కొనుటకే 

వచిచ్తివిు; 

1 సమూయేలు 18:28 => యెహోవా దావీదునకు తోడుగా నుండుటయు, తన కుమారెత్యైన 

మీకాలు అతని పేర్మించుటయు సౌలు చూచి 

1 రాజులు 22:8 => అందుకు ఇశార్యేలు రాజు ఇవూ ల్ కుమారుడైన మీకాయా అను ఒకడునాన్డు; 

అతనిదావ్రా మనము యెహోవాయొదద్ విచారణ చేయవచుచ్ను గాని, అతడు ననున్గూరిచ్ మేలు 

పర్కటింపక కీడే పర్కటించును గనుక అతనియందు నాకు దేవ్షము కలదని యెహోషాపాతుతో అనగా 

యెహోషాపాతురాజైన మీరు ఆలాగనవదద్నెను. 

ఆమోసు 7:10 => అపుప్డు బేతేలులోని యాజకుడైన అమజాయ్ ఇశార్యేలురాజైన యరొబామునకు 

వరత్మానము పంపి ఇశార్యేలీయుల మధయ్ ఆమోసు నీ మీద కుటర్ చేయుచునాన్డు; 

మతత్యి 5:22 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా తన సహోదరునిమీద కోపపడు పర్తివాడు విమరశ్కు 

లోనగును, తన సహోదరుని చూచి వయ్రుథ్డా అని చెపుప్వాడు మహా సభకు లోనగును; దోర్హీ అని 

చెపుప్వాడు నరకాగిన్కి లోనగును. 
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రోమీయులకు 3:7 => దేవునికి మహిమకలుగునటుల్ నా అసతయ్మువలన దేవుని సతయ్ము 

పర్బలినయెడల నేనికను పాపినైనటుట్ తీరుప్ పొందనేల? 

వచనము 9 

అతడింకొక కల కని తన సహోదరులకు తెలియచేసి ఇదిగో నేను మరియొక కలకంటిని; అందులో 

సూరయ్చందుర్లును పదకొండు నక్షతర్ములును నాకు సాషాట్ంగపడెనని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 37:7 => అదేమనగా మనము చేనిలో పనలు కటుట్చుంటిమి; నా పన లేచి 

నిలుచుండగా మీ పనలు నా పనను చుటుట్కొని నా పనకు సాషాట్ంగపడెనని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 41:25 => అందుకు యోసేపు ఫరో కనిన కల ఒకక్టే. దేవుడు తాను 

చేయబోవుచునన్ది ఫరోకు తెలియచేసెను. ఆ యేడు మంచి ఆవులు ఏడు సంవతస్రములు 

ఆదికాండము 41:32 => ఈ కారయ్ము దేవునివలన నిరణ్యింపబడియునన్ది. ఇది దేవుడు శీఘర్ముగా 

జరిగించును. అందుచేతనే ఆ కల ఫరోకు రెటిట్ంప బడెను. 

ఆదికాండము 37:10 => అతడు తన తండిర్తోను తన సహోదరులతోను అది తెలియచెపిప్నపుప్డు 

అతని తండిర్ అతనితో నీవు కనిన యీ కల యేమిటి? నేను నీ తలిల్యు నీ సహోదరులును 

నిశచ్యముగా వచిచ్ నీకు సాషాట్ంగపడుదుమా అని అతని గదిద్ంచెను 

ఆదికాండము 43:28 => నీ దాసుడైన మా తండిర్ ఇంక బర్దికియునాన్డు కేష్మముగానునాన్డని చెపిప్ 

వంగి సాగిలపడిరి. 

ఆదికాండము 44:14 => అపుప్డు యూదాయును అతని సహోదరులును యోసేపు ఇంటికి వచిచ్రి. 

అతడింక అకక్డనే ఉండెను గనుక వారు అతని యెదుట నేలను సాగిలపడిరి. 

ఆదికాండము 44:19 => ఏలినవాడు మీకు తండిర్యైనను సహోదరుడైనను ఉనాన్డా అని తమ 

దాసులనడిగెను. 

ఆదికాండము 45:9 => మీరు తవ్రగా నా తండిర్యొదద్కు వెళి ల్ అతనితో నీ కుమారుడైన యోసేపు 

దేవుడు ననున్ ఐగుపుత్ దేశమంతటికి పర్భువుగా నియమించెను, నాయొదద్కు రముమ్, అకక్డ ఉండవదుద్; 
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ఆదికాండము 46:29 => యోసేపు తన రథమును సిదధ్ము చేయించి తన తండిర్యైన ఇశార్యేలును 

ఎదురొక్నుటకు గోషెనుకు వెళి ల్ అతనికి కనబడెను. అపుప్డతడు అతని మెడమీద పడి అతని మెడ 

పటుట్కొని యెంతో ఏడెచ్ను. 

ఆదికాండము 47:12 => మరియు యోసేపు తన తండిర్ని తన సహోదరులను తన తండిర్ 

కుటుంబపువారినందరిని వారివారి పిలల్ల లెకక్చొపుప్న వారికి ఆహారమిచిచ్ సంరకిష్ంచెను. 

ఆదికాండము 50:15 => యోసేపు సహోదరులు తమ తండిర్ మృతిపొందుట చూచి ఒకవేళ 

యోసేపు మనయందు పగపటిట్ మన మతనికి చేసిన కీడంతటి చొపుప్న మనకు నిశచ్యముగా కీడు 

జరిగించుననుకొని 

ఆదికాండము 50:16 => యోసేపునకు ఈలాగు వరత్మానమంపిరి 

ఆదికాండము 50:17 => నీ తండిర్ తాను చావకమునుపు ఆజాఞ్పించినదేమనగా మీరు యోసేపుతో నీ 

సహోదరులు నీకు కీడు చేసిరి గనుక దయచేసి వారి అపరాధమును వారి పాపమును క్షమించుమని 

అతనితో చెపుప్డనెను 

ఆదికాండము 50:18 => మరియు అతని సహోదరులు పోయి అతని యెదుట సాగిలపడి ఇదిగో 

మేము నీకు దాసులమని చెపప్గా 

ఆదికాండము 50:19 => యోసేపు భయపడకుడి, నేను దేవుని సాథ్నమందునాన్నా? 

ఆదికాండము 50:20 => మీరు నాకు కీడు చేయనుదేద్శించితిరి గాని నేటిదినమున జరుగుచునన్టుల్, 

అనగా బహు పర్జలను బర్దికించునటుల్గా అది మేలుకే దేవుడు ఉదేద్శించెను. 

ఆదికాండము 50:21 => కాబటిట్ భయపడకుడి, నేను మిముమ్ను మీ పిలల్లను పోషించెదనని చెపిప్ 

వారిని ఆదరించి వారితో పీర్తిగా మాటలాడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:9 => ఆ గోతర్కరత్లు మతస్రపడి, యోసేపును ఐగుపుత్లోనికి పోవుటకు 

అమిమ్వేసిరిగాని, దేవుడతనికి తోడైయుండి అతని శర్మలనిన్టిలోనుండి తపిప్ంచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:10 => దయను జాఞ్నమును ఐగుపుత్ రాజైన ఫరోయెదుట అతనికి 

అనుగర్హించినందున ఫరో ఐగుపుత్నకును తన యింటికంతటికిని అతనిని అధిపతిగా నియమించెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:11 => తరువాత ఐగుపుత్ దేశమంతటికిని కనాను దేశమంతటికిని 

కరవును బహు శర్మయువచెచ్ను గనుక మన పితరులకు ఆహారము లేకపోయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:12 => ఐగుపుత్లో ధానయ్ము కలదని యాకోబు విని, మన పితరులను 

అకక్డికి మొదటిసారి పంపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:13 => వారు రెండవసారి వచిచ్నపుప్డు యోసేపు తన అనన్దముమ్లకు 

తనున్ తెలియజేసికొనెను; అపుప్డు యోసేపు యొకక్ వంశము ఫరోకు తెలియవచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:14 => యోసేపు తన తండిర్యైన యాకోబును తన సవ్జనులందరిని 

పిలువనంపెను; వారు డెబబ్దియయిదుగురు 

దానియేలు 8:10 => ఆకాశ సైనయ్ము నంటునంతగా పెరిగి నక్షతర్ములలో కొనిన్టిని పడవేసి 

కాళల్కిర్ంద అణగదొర్కుక్చుండెను 

ఫిలిపీప్యులకు 2:15 => సణుగులును సంశయములును మాని, సమసత్ కారయ్ములను చేయుడి. 

ఆదికాండము 20:3 => అయినను రాతిర్వేళ దేవుడు సవ్పన్మందు అబీమెలెకు నొదద్కు వచిచ్నీవు నీ 

యింట చేరుచ్కొనిన సతరీ ఒక పురుషునికి భారయ్ గనుక ఆమె నిమితత్ము నీవు చచిచ్నవాడవు సుమా అని 

చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 37:5 => యోసేపు ఒక కల కని తన సహోదరులతో అది తెలియచెపప్గా వారు 

అతనిమీద మరి పగపటిట్రి. 

ఆదికాండము 42:6 => అపుప్డు యోసేపు ఆ దేశమంతటిమీద అధికారియై యుండెను. అతడే ఆ 

దేశ పర్జలందరికిని ధానయ్మమమ్కము చేయువాడు గనుక యోసేపు సహోదరులు వచిచ్ ముఖములు 

నేలను మోపి అతనికి వందనము చేసిరి  

ఆదికాండము 44:16 => యూదా యిటల్నెను ఏలిన వారితో ఏమి చెపప్గలము? ఏమందుము? 

మేము నిరోద్షులమని యెటుల్ కనుపరచగలము? దేవుడే నీ దాసుల నేరము కనుగొనెను. ఇదిగో 

మేమును ఎవనియొదద్ ఆ గినెన్ దొరికెనో వాడును ఏలిన వారికి దాసులమగుదుమనెను. 

యిరిమ్యా 23:25 => కలకంటిని కలకంటిని అని చెపుప్చు నా నామమున అబదధ్ములు పర్కటించు 

పర్వకత్లు పలికిన మాట నేను వినియునాన్ను. 
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రోమీయులకు 3:7 => దేవునికి మహిమకలుగునటుల్ నా అసతయ్మువలన దేవుని సతయ్ము 

పర్బలినయెడల నేనికను పాపినైనటుట్ తీరుప్ పొందనేల? 

వచనము 10 

అతడు తన తండిర్తోను తన సహోదరులతోను అది తెలియచెపిప్నపుప్డు అతని తండిర్ అతనితో నీవు 

కనిన యీ కల యేమిటి? నేను నీ తలిల్యు నీ సహోదరులును నిశచ్యముగా వచిచ్ నీకు 

సాషాట్ంగపడుదుమా అని అతని గదిద్ంచెను 

ఆదికాండము 27:29 => జనములు నీకు దాసులగుదురు జనములు నీకు సాగిలపడుదురు నీ 

బంధుజనులకు నీవు ఏలికవై యుండుము నీ తలిల్ పుతుర్లు నీకు సాగిలపడుదురు నినున్ శపించువారు 

శపింపబడుదురు నినున్ దీవించువారు దీవింపబడుదురు గాక 

యెషయా 60:14 => నినున్ బాధించినవారి సంతానపువారు నీ యెదుటికి వచిచ్ సాగిలపడెదరు నినున్ 

తృణీకరించినవారందరు వచిచ్ నీ పాదములమీద పడెదరు. యెహోవా పటట్ణమనియు ఇశార్యేలు 

పరిశుదధ్ దేవుని సీయోననియు నీకు పేరు పెటెట్దరు.  

ఫిలిపీప్యులకు 2:10 => భూమి కిర్ంద ఉనన్వారిలో గాని, పర్తివాని మోకాలును యేసునామమున 

వంగునటుల్ను, 

ఫిలిపీప్యులకు 2:11 => పర్తివాని నాలుకయు తండిర్యైన దేవుని మహిమారథ్మై యేసుకీర్సుత్ 

పర్భువని ఒపుప్కొనునటుల్ను, దేవుడు ఆయనను అధికముగా హెచిచ్ంచి, పర్తి నామమునకు పై 

నామమును ఆయనకు అనుగర్హించెను. 

ఆదికాండము 37:9 => అతడింకొక కల కని తన సహోదరులకు తెలియచేసి ఇదిగో నేను మరియొక 

కలకంటిని; అందులో సూరయ్చందుర్లును పదకొండు నక్షతర్ములును నాకు సాషాట్ంగపడెనని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 43:28 => నీ దాసుడైన మా తండిర్ ఇంక బర్దికియునాన్డు కేష్మముగానునాన్డని చెపిప్ 

వంగి సాగిలపడిరి. 

దానియేలు 7:28 => దానియేలను నేను విని మనసుస్నందు అధికమైన కలత గలవాడనైతిని; 

అందుచేత నా ముఖము వికారమాయెను; అయితే ఆ సంగతి నా మనసుస్లో నుంచుకొంటిని. 
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మారుక్ 15:18 => యూదుల రాజా, నీకు శుభమని చెపిప్ ఆయనకు వందనము చేయసాగిరి. 

వచనము 11 

అతని సహోదరులు అతనియందు అసూయపడిరి. అయితే అతని తండిర్ ఆ మాట 

జాఞ్పకముంచుకొనెను. 

ఆదికాండము 26:14 => అతనికి గొఱ ఱ్ల ఆసిత్యు గొడల్ ఆసిత్యు దాసులు గొపప్ సమూహమును 

కలిగినందున ఫిలిషీత్యులు అతనియందు అసూయ పడిరి. 

ఆదికాండము 26:15 => అతని తండిర్యైన అబార్హాము దినములలో అతని తండిర్ దాసులు తర్వివ్న 

బావులనిన్టిని ఫిలిషీత్యులు మనున్ పోసి పూడిచ్వేసిరి. 

ఆదికాండము 26:16 => అబీమెలెకు నీవు మాకంటె బహు బలము గలవాడవు గనుక 

మాయొదద్నుండి వెళి ల్పొమమ్ని ఇసాస్కుతో చెపప్గా 

కీరత్నలు 106:16 => వారు తమ దండు పాళెములో మోషేయందును యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తుడైన 

అహరోనునందును అసూయపడిరి. 

పర్సంగి 4:4 => మరియు కషట్మంతయు నేరుప్తో కూడిన పనులనిన్యు నరులకు రోషకారణములని 

నాకు కనబడెను; ఇదియు వయ్రథ్ముగా నొకడు గాలిని పటుట్కొనుటకై చేయు పర్యతన్మువలె నునన్ది. 

యెషయా 11:13 => ఎఫార్యిమునకునన్ మతస్రము పోవును యూదా విరోధులు 

నిరూమ్లమగుదురు ఎఫార్యిము యూదాయందు మతస్రపడడు యూదా ఎఫార్యిమును బాధింపడు 

యెషయా 26:11 => యెహోవా, నీ హసత్మెతత్బడియునన్దిగాని జనులు దాని చూడనొలల్రు 

జనులకొరకైన నీ ఆసకిత్ని చూచి వారు సిగుగ్పడుదురు నిశచ్యముగా అగిన్ నీ శతుర్వులను 

మింగివేయును. 

మతత్యి 27:18 => విడుదల చేయవలెనని మీరు కోరుచునాన్రు? బరబబ్నా లేక కీర్సత్నబడిన 

యేసునా? అని వారిని అడిగెను. ఏలయనగా వారు అసూయచేత ఆయనను అపప్గించిరని అతడు 

ఎరిగియుండెను 
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మారుక్ 15:10 => పిలాతు తెలిసికొని నేను యూదుల రాజును మీకు విడుదల చేయగోరుచునాన్రా? 

అని అడిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:9 => ఆ గోతర్కరత్లు మతస్రపడి, యోసేపును ఐగుపుత్లోనికి పోవుటకు 

అమిమ్వేసిరిగాని, దేవుడతనికి తోడైయుండి అతని శర్మలనిన్టిలోనుండి తపిప్ంచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:45 => యూదులు జనసమూహములను చూచి మతస్రముతో 

నిండుకొని దూషించుచు, పౌలు చెపిప్నవాటికి అడ డ్ము చెపిప్రి. 

గలతీయులకు 5:21 => భేదములు, విమతములు, అసూయలు, మతత్తలు, అలల్రితో కూడిన 

ఆటపాటలు మొదలైనవి. వీటినిగూరిచ్ నేను మునుపు చెపిప్న పర్కారము ఇటిట్ వాటిని చేయువారు దేవుని 

రాజయ్మును సవ్తంతిర్ంచుకొనరని మీతో సప్షట్ముగా చెపుప్చునాన్ను. 

తీతుకు 3:3 => ఎందుకనగా మనము కూడ మునుపు అవివేకులమును అవిధేయులమును 

మోసపోయిన వారమును నానావిధములైన దురాశలకును భోగములకును దాసులమునైయుండి, 

దుషట్తవ్ము నందును అసూయ యందును కాలము గడుపుచు, అసహుయ్లమై యొకని నొకడు 

దేవ్షించుచు ఉంటిమి గాని 

యాకోబు 3:14 => అయితే మీ హృదయములలో సహింపనలవికాని మతస్రమును వివాదమును 

ఉంచుకొనినవారైతే అతిశయపడవదుద్, సతయ్మునకు విరోధముగా అబదధ్మాడవదుద్. 

యాకోబు 3:15 => ఈ జాఞ్నము పైనుండి దిగివచుచ్నది కాక భూసంబంధమైనదియు పర్కృతి 

సంబంధమైనదియు దయయ్ముల జాఞ్నమువంటిదియునైయునన్ది. 

యాకోబు 3:16 => ఏలయనగా, మతస్రమును వివాదమును ఎకక్డ ఉండునో అకక్డ అలల్రియు 

పర్తి నీచకారయ్మును ఉండును. 

యాకోబు 4:5 => ఆయన మనయందు నివసింపజేసిన ఆతమ్ మతస్రపడునంతగా అపేకిష్ంచునా అను 

లేఖనము చెపుప్నది వయ్రథ్మని అనుకొనుచునాన్రా? 

ఆదికాండము 24:31 => లాబాను యెహోవావలన ఆశీరవ్దింపబడినవాడా, లోపలికి రముమ్; నీవు 

బయట నిలువనేల? ఇలుల్ను ఒంటెలకు సథ్లమును నేను సిదధ్ము చేయించితిననెను. 
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దానియేలు 7:28 => దానియేలను నేను విని మనసుస్నందు అధికమైన కలత గలవాడనైతిని; 

అందుచేత నా ముఖము వికారమాయెను; అయితే ఆ సంగతి నా మనసుస్లో నుంచుకొంటిని. 

లూకా 2:19 => అయితే మరియ ఆ మాటలనిన్యు తన హృదయములో తలపోసికొనుచు భదర్ము 

చేసికొనెను. 

లూకా 2:51 => అంతట ఆయన వారితో కూడ బయలుదేరి నజరేతునకు వచిచ్ వారికి లోబడి 

యుండెను. ఆయన తలిల్ ఈ సంగతులనిన్టిని తన హృదయములో భదర్ము చేసికొనెను. 

ఆదికాండము 30:1 => రాహేలు తాను యాకోబునకు పిలల్లు కనక పోవుట చూచి తన అకక్యందు 

అసూయపడి యాకోబుతో నాకు గరభ్ఫలము నిముమ్; లేనియెడల నేను చచెచ్దననెను. 

ఆదికాండము 37:4 => అతని సహోదరులు తమ తండిర్ అతనిని తమ అందరికంటె ఎకుక్వగా 

పేర్మించుట చూచినపుప్డు వారు అతని మీద పగపటిట్, అతనిని కేష్మసమాచారమైనను అడుగలేక 

పోయిరి. 

ఆదికాండము 37:19 => వారు ఇదిగో ఈ కలలు కనువాడు వచుచ్చునాన్డు; 

1 సమూయేలు 17:28 => అతడు వారితో మాటలాడునది అతని పెదద్నన్యగు ఏలీయాబునకు 

వినబడగా ఏలీయాబునకు దావీదు మీద కోపమువచిచ్ అతనితో నీవికక్డికెందుకు వచిచ్తివి? 

అరణయ్ములోని ఆ చినన్ గొఱ ఱ్మందను ఎవరి వశము చేసితివి? నీ గరవ్మును నీ హృదయపు 

చెడుతనమును నేనెరుగుదును; యుదధ్ము చూచుటకే గదా నీవు వచిచ్తివనెను. 

సామెతలు 18:19 => బలమైన పటట్ణమును వశపరచుకొనుటకంటె ఒకనిచేత అనాయ్యమునొందిన 

సహోదరుని వశపరచుకొనుట కషట్తరము. వివాదములు నగరు తలుపుల అడ డ్గడియలంత సిథ్రములు. 

సామెతలు 27:4 => కోర్ధము కూర్రమైనది కోపము వరదవలె పొరుల్నది. రోషము ఎదుట ఎవడు 

నిలువగలడు? 

యెహెజేక్లు 31:9 => విసాత్రమైన కొమమ్లతో నేను దానిని శృంగారించినందున దేవుని వనమైన 

ఏదెనులోనునన్ వృక్షములనిన్యు దాని సొగసు చూచి దానియందు అసూయపడెను. 

మారుక్ 9:10 => మృతులలోనుండి లేచుట అనగా ఏమిటో అని వారొకనితో ఒకడు తరిక్ంచుచు ఆ 

మాట మనసుస్న ఉంచుకొనిరి. 
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మారుక్ 12:6 => ఇంకను అతనికి పిర్య కుమారుడు ఒకడుండెను గనుక వారు తన కుమారుని 

సనామ్నించెదరనుకొని తుదకు వారియొదద్కు అతనిని పంపెను. 

లూకా 1:66 => పర్భువు హసత్ము అతనికి తోడైయుండెను గనుక ఆ సంగతులనుగూరిచ్ వినిన 

వారందరును ఈ బిడ డ్ యేలాటివాడగునో అని వాటిని మనసుస్లో ఉంచుకొనిరి. 

1 కొరిందీయులకు 13:4 => పేర్మ దీరఘ్కాలము సహించును, దయ చూపించును. పేర్మ 

మతస్రపడదు; పేర్మ డంబముగా పర్వరిత్ంపదు; అది ఉపొప్ంగదు; 

వచనము 12 

అతని సహోదరులు షెకెములో తమ తండిర్ మందను మేపుటకు వెళి ల్రి. 

ఆదికాండము 37:1 => యాకోబు తన తండిర్ పరదేశవాసిగ ఉండిన కనాను దేశములో నివసించెను. 

ఆదికాండము 33:18 => అటుల్ యాకోబు పదద్నరాములో నుండి వచిచ్న తరువాత కనాను 

దేశములోనునన్ షెకెమను ఊరికి సురకిష్తముగా వచిచ్ ఆ ఊరిముందర తన గుడారములు వేసెను. 

ఆదికాండము 34:25 => మూడవ దినమున వారు బాధపడుచుండగా యాకోబు కుమారులలో 

నిదద్రు, అనగా దీనా సహోదరులైన షిమోయ్నును లేవియు, తమ కతుత్లుచేతపటుట్కొని యెవరికి 

తెలియకుండ ఆ ఊరిమీద పడి పర్తి పురుషుని చంపిరి. 

ఆదికాండము 34:26 => వారు హమోరును అతని కుమారుడైన షెకెమును కతిత్వాత చంపి షెకెము 

ఇంటనుండి దీనాను తీసికొని వెళి ల్పోయిరి 

ఆదికాండము 34:27 => తమ సహోదరిని చెరిపినందున యాకోబు కుమారులు చంపబడినవారు 

ఉనన్చోటికి వచిచ్ ఆ ఊరు దోచుకొని 

ఆదికాండము 34:28 => వారి గొఱ ఱ్లను పశువులను గాడిదలను ఊరిలోనిదేమి పొలములోనిదేమి 

ఆదికాండము 34:29 => వారి ధనము యావతుత్ను తీసికొని, వారి పిలల్లనందరిని వారి సతరీలను 

చెరపటిట్, యిండల్లో నునన్దంతయు దోచుకొనిరి. 

ఆదికాండము 34:30 => అపుప్డు యాకోబు షిమోయ్నును లేవీని చూచి మీరు ననున్ బాధపెటిట్ యీ 

దేశ నివాసులైన కనానీయులలోను పెరిజీజ్యులలోను అసహుయ్నిగా చేసితిరి; నా జనసంఖయ్ కొంచెమే; 

Page  of 2577 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

వారు నామీదికి గుంపుగా వచిచ్ ననున్ చంపెదరు. నేనును నా యింటివారును నాశనమగుదుమని 

చెపెప్ను 

ఆదికాండము 34:31 => అందుకు వారు వేశయ్యెడల జరిగించినటుల్ మా సహోదరియెడల పర్వరిత్ంప 

వచుచ్నా అనిరి. 

ఆదికాండము 46:34 => మీరు గోషెను దేశమందు కాపురముండునటుల్ మా చినన్తనమునుండి 

ఇదివరకు నీ దాసులమైన మేమును మా పూరివ్కులును పశువులు గలవారమై యునాన్మని 

ఉతత్రమియుయ్డని చెపెప్ను.  

యెహోషువ 17:7 => మనషీష్యుల సరిహదుద్ ఆషేరునుండి షెకెమునకు తూరుప్గానునన్ 

మికెమ్తావరకును దకిష్ణమున ఏనత్పూప్య నివాసులవైపునకు వాయ్పించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:1 => రెహబామునకు పటాట్భిషేకము చేయుటకై ఇశార్యేలీయులందరును 

షెకెమునకు వెళల్గా రెహబాము షెకెమునకు పోయెను. 

వచనము 13 

అపుప్డు ఇశార్యేలు యోసేపును చూచి నీ సహోదరులు షెకెములో మంద మేపుచునాన్రు. నినున్ 

వారియొదద్కు పంపెదను రమమ్నన్పుప్డు అతడు మంచిదని అతనితో చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 17:17 => యెషష్యి తన కుమారుడైన దావీదును పిలిచి నీ సహోదరులకొరకు 

వేయించిన యీ గోధుమలలో ఒక తూమెడును ఈ పది రొటెట్లను తీసికొని దండులో నునన్ నీ 

సహోదరుల దగగ్రకు తవ్రగా పొముమ్. 

1 సమూయేలు 17:18 => మరియు ఈ పది జునున్గడ డ్లు తీసికొనిపోయి వారి సహసార్ధిపతి కిముమ్; 

నీ సహోదరులు కేష్మముగా నునాన్రో లేదో సంగతి తెలిసికొని వారియొదద్నుండి ఆనవాలొకటి 

తీసికొనిరమమ్ని చెపిప్ పంపివేసెను. 

1 సమూయేలు 17:19 => సౌలును వారును ఇశార్యేలీయులందరును ఏలా లోయలో 

ఫిలిషీత్యులతో యుదధ్ము చేయుచుండగా 
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1 సమూయేలు 17:20 => దావీదు ఉదయమున లేచి ఒక కాపరికి గొఱ ఱ్లను అపప్గించి ఆ 

వసుత్వులను తీసికొని యెషష్యి తనకిచిచ్న ఆజఞ్ చొపుప్న పర్యాణమైపోయెను; అయితే అతడు 

కందకమునకు వచుచ్నపప్టికి వారును వీరును పంకుత్లుగా తీరి, జయము జయమని అరుచుచు 

యుదధ్మునకు సాగుచుండిరి. 

మతత్యి 10:16 => ఇదిగో తోడేళల్ మధయ్కు గొఱ ఱ్లను పంపినటుట్ నేను మిముమ్ను పంపుచునాన్ను 

గనుక పాములవలె వివేకులును పావురములవలె నిషక్పటులునై యుండుడి. 

లూకా 20:13 => అపుప్డా దార్క్షతోట యజమానుడు నేనేమిచేతును? నా పిర్యకుమారుని 

పంపుదును; ఒకవేళ వారు అతని సనామ్నించెదరనుకొనెను. 

ఆదికాండము 22:1 => ఆ సంగతులు జరిగిన తరువాత దేవుడు అబార్హామును పరిశోధించెను. 

ఎటల్నగా ఆయన అబార్హామా, అని పిలువగా అతడు చితత్ము పర్భువా అనెను. 

ఆదికాండము 27:1 => ఇసాస్కు వృదుధ్డై అతని కనున్లకు మందదృషిట్ కలిగినపుప్డు అతడు తన పెదద్ 

కుమారుడైన ఏశావుతో నా కుమారుడా, అని అతని పిలువగా అతడు చితత్ము నాయనా అని అతనితో 

ననెను. 

ఆదికాండము 27:18 => అతడు తన తండిర్యొదద్కు వచిచ్నా తండీర్, అని పిలువగా అతడు ఏమి నా 

కుమారుడా, నీవెవరవని అడిగెను 

1 సమూయేలు 3:4 => యెహోవా సమూయేలును పిలిచెను. అతడు చితత్మండి నేనునాన్నని చెపిప్ 

1 సమూయేలు 3:5 => ఏలీ దగగ్రకు పోయి నీవు ననున్ పిలిచితివి గదా నేను వచిచ్నాననెను. అతడు 

నేను పిలువలేదు, పోయి పండుకొమమ్ని చెపప్గా అతడు పోయి పండుకొనెను. 

1 సమూయేలు 3:6 => యెహోవా మరల సమూయేలును పిలువగా సమూయేలు లేచి ఏలీ యొదద్కు 

పోయి చితత్ము నీవు ననున్ పిలిచితివి గనుక వచిచ్తిననెను. అయితే అతడు నా కుమారుడా, నేను నినున్ 

పిలువలేదు, పోయి పండుకొమమ్నెను. 

1 సమూయేలు 3:8 => యెహోవా మూడవ మారు సమూయేలును పిలువగా అతడు లేచి ఏలీ 

దగగ్రకు పోయి చితత్ము నీవు ననున్ పిలిచితివే; యిదిగో వచిచ్తిననగా, ఏలీ యెహోవా ఆ బాలుని 

పిలిచెనని గర్హించి 
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1 సమూయేలు 3:16 => అయితే ఏలీ సమూయేలూ నా కుమారుడా, అని సమూయేలును పిలువగా 

అతడు చితత్ము నేనికక్డ ఉనాన్ననెను. 

ఎఫెసీయులకు 6:1 => పిలల్లారా, పర్భువునందు మీ తలిదండుర్లకు విధేయులై యుండుడి; ఇది 

ధరమ్మే. 

ఎఫెసీయులకు 6:2 => నీకు మేలు కలుగునటుల్ నీ తండిర్ని తలిల్ని సనామ్నింపుము,  

ఎఫెసీయులకు 6:3 => అపుప్డు నీవు భూమిమీద దీరాఘ్యుషమ్ంతుడవగువుదు, ఇది వాగాద్నముతో 

కూడిన ఆజఞ్లలో మొదటిది. 

ఆదికాండము 4:2 => తరువాత ఆమె అతని తముమ్డగు హేబెలును కనెను. హేబెలు గొఱ ఱ్ల కాపరి; 

కయీను భూమిని సేదయ్పరచువాడు.  

ఆదికాండము 34:5 => తన కుమారెత్ను అతడు చెరిపెనని యాకోబు విని, తన కుమారులు 

పశువులతో పొలములలో నుండినందున వారు వచుచ్వరకు ఊరకుండెను. 

ఆదికాండము 44:28 => వారిలో ఒకడు నాయొదద్నుండి వెళి ల్పోయెను. అతడు నిశచ్యముగా 

దుషట్మృగములచేత చీలచ్బడెననుకొంటిని, అపప్టినుండి అతడు నాకు కనబడలేదు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:1 => రెహబామునకు పటాట్భిషేకము చేయుటకై ఇశార్యేలీయులందరును 

షెకెమునకు వెళల్గా రెహబాము షెకెమునకు పోయెను. 

వచనము 14 

అపుప్డతడు నీవు వెళిళ్ నీ సహోదరుల కేష్మమును మంద కేష్మమును తెలిసికొని నాకు వరత్మానము 

తెమమ్ని అతినితో చెపిప్ హెబోర్ను లోయలోనుండి అతని పంపెను. అతడు షెకెమునకు వచెచ్ను 

ఆదికాండము 29:6 => మరియు అతడు అతడు కేష్మముగా ఉనాన్డా అని అడుగగా వారు 

కేష్మముగానే ఉనాన్డు; ఇదిగో అతని కుమారెత్యైన రాహేలు గొఱ ఱ్లవెంట వచుచ్చునన్దని చెపిప్రి. 

ఆదికాండము 41:16 => యోసేపు నావలన కాదు, దేవుడే ఫరోకు కేష్మకరమైన ఉతత్రమిచుచ్నని 

ఫరోతో చెపెప్ను. 
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1 సమూయేలు 17:17 => యెషష్యి తన కుమారుడైన దావీదును పిలిచి నీ సహోదరులకొరకు 

వేయించిన యీ గోధుమలలో ఒక తూమెడును ఈ పది రొటెట్లను తీసికొని దండులో నునన్ నీ 

సహోదరుల దగగ్రకు తవ్రగా పొముమ్. 

1 సమూయేలు 17:18 => మరియు ఈ పది జునున్గడ డ్లు తీసికొనిపోయి వారి సహసార్ధిపతి కిముమ్; 

నీ సహోదరులు కేష్మముగా నునాన్రో లేదో సంగతి తెలిసికొని వారియొదద్నుండి ఆనవాలొకటి 

తీసికొనిరమమ్ని చెపిప్ పంపివేసెను. 

2 సమూయేలు 18:32 => రాజు బాలుడగు అబా ష్లోము కేష్మముగా ఉనాన్డా? అని యడిగెను. 

అందుకు కూషీ చెపిప్నదేమనగా నా యేలినవాడవును రాజవునగు నీ శతుర్వులును నీకు హాని 

చేయవలెనని నీ మీదికి వచిచ్నవారందరును ఆ బాలుడునన్టుట్గానే యుందురు గాక. 

1 రాజులు 2:33 => మరియు వీరు పార్ణదోషమునకు యోవాబును అతని సంతతివారును 

సదాకాలము ఉతత్రవాదులు గాని, దావీదునకును అతని సంతతికిని అతని కుటుంబికులకును అతని 

సింహాసనమునకును సమాధానము యెహోవావలన ఎనన్టెనన్టికిని కలిగియుండును. 

కీరత్నలు 125:5 => తమ వంకర తోర్వలకు తొలగిపోవువారిని పాపము చేయువారితో కూడ 

యెహోవా కొనిపోవును ఇశార్యేలుమీద సమాధానముండును గాక. 

యిరిమ్యా 29:7 => నేను మిముమ్ను చెరగొనిపోయిన పటట్ణముయొకక్ కేష్మముకోరి దానికొరకు 

యెహోవాను పార్రథ్న చేయుడి, దాని కేష్మము మీ కేష్మమునకు కారణమగును. 

లూకా 19:42 => నీవును ఈ నీ దినమందైనను సమాధాన సంబంధమైన సంగతులను 

తెలిసికొనినయెడల నీకెంతో మేలు; గాని యిపుప్డవి నీ కనున్లకు మరుగు చేయబడియునన్వి. 

ఆదికాండము 23:2 => శారా కనాను దేశమందలి హెబోర్నను కిరయ్తరాబ్లో మృతిబొందెను; 

అపుప్డు అబార్హాము శారా నిమితత్ము అంగలారుచ్టకును ఆమెనుగూరిచ్ యేడుచ్టకును వచెచ్ను. 

ఆదికాండము 35:27 => అబార్హామును ఇసాస్కును పరదేశులైయుండిన మమేర్లో కిరయ్తరాబ్కు తన 

తండిర్యైన ఇసాస్కు నొదద్కు యాకోబు వచెచ్ను. అదే హెబోర్ను. 
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సంఖాయ్కాండము 13:22 => వారు దకిష్ణదికుక్న పర్యాణముచేసి హెబోర్నుకు వచిచ్రి. అకక్డ 

అనాకీయులు అహీమాను షేషయి తలమ్యి అనువారుండిరి. ఆ హెబోర్ను ఐగుపుత్లోని సోయనుకంటె 

ఏడేండుల్ ముందుగా కటట్బడెను. 

యెహోషువ 14:13 => యెఫునెన్ కుమారుడైన కాలేబు ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాను నిండు 

మనసుస్తో అనుసరించువాడు గనుక యెహోషువ అతని దీవించి అతనికి హెబోర్నును సావ్సథ్య్ముగా 

ఇచెచ్ను. 

యెహోషువ 14:15 => పూరవ్ము హెబోర్ను పేరు కిరయ్తరాబ్. అరాబ్ అనాకీయులలో గొపప్వాడు 

అపుప్డు దేశము యుదధ్ము లేకుండ నెమమ్దిగా ఉండెను. 

ఆదికాండము 13:18 => అపుప్డు అబార్ము తన గుడారము తీసి హెబోర్నులోని మమేర్ దగగ్రనునన్ 

సింధూరవృక్ష వనములో దిగి అకక్డ యెహోవాకు బలిపీఠమును కటెట్ను. 

ఆదికాండము 34:5 => తన కుమారెత్ను అతడు చెరిపెనని యాకోబు విని, తన కుమారులు 

పశువులతో పొలములలో నుండినందున వారు వచుచ్వరకు ఊరకుండెను. 

ఆదికాండము 43:27 => అపుప్డు మీరు చెపిప్న ముసలివాడైన మీ తండిర్ కేష్మముగా ఉనాన్డా? 

అతడు ఇంక బర్తికియునాన్డా? అని వారి కేష్మసమాచారము అడిగినందుకు వారు 

ఆదికాండము 44:28 => వారిలో ఒకడు నాయొదద్నుండి వెళి ల్పోయెను. అతడు నిశచ్యముగా 

దుషట్మృగములచేత చీలచ్బడెననుకొంటిని, అపప్టినుండి అతడు నాకు కనబడలేదు. 

యెహోషువ 10:3 => హెబోర్ను రాజైన హోహాము నొదద్కును, యరూమ్తు రాజైన పిరాము నొదద్కును, 

యెహోషువ 17:7 => మనషీష్యుల సరిహదుద్ ఆషేరునుండి షెకెమునకు తూరుప్గానునన్ 

మికెమ్తావరకును దకిష్ణమున ఏనత్పూప్య నివాసులవైపునకు వాయ్పించెను. 

నాయ్యాధిపతులు 18:15 => వారు ఆతటుట్ తిరిగి లేవీయుడైన ఆ యౌవనుడునన్ మీకా యింటికి 

వచిచ్ అతని కుశలపర్శన్లడిగిరి. 

1 సమూయేలు 17:22 => దావీదు తాను తెచిచ్న వసుత్వులను సామగిర్ని కనిపెటుట్వాని వశము చేసి, 

పరుగెతిత్పోయి సైనయ్ములో చొచిచ్ కుశల పర్శన్లు తన సహోదరులనడిగెను. 
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2 సమూయేలు 11:7 => ఊరియా దావీదు నొదద్కు రాగా దావీదు యోవాబు యోగకేష్మమును 

జనుల యోగకేష్మమును యుదధ్ సమాచారమును అడిగెను. 

2 రాజులు 4:26 => నీవు ఆమెను ఎదురొక్నుటకై పరుగున పోయి నీవును నీ పెనిమిటియు నీ 

బిడ డ్యు సుఖముగా ఉనాన్రా అని అడుగుమని తన పనివాడైన గేహజీతో చెపిప్ పంపెను. అందుకామె 

సుఖముగా ఉనాన్మని చెపెప్ను. 

ఎసేత్రు 2:11 => ఎసేత్రు ఏలాగుండెనో అదియు, ఆమెకేమి సంభవించునో అదియు తెలిసికొనుటకై 

అంతఃపురము యొకక్ ఆవరణము ఎదుట పర్తిదినము మొరెద్కై తిరుగులాడుచుండెను. 

వచనము 15 

అతడు పొలములో ఇటు అటు తిరుగుచుండగా ఒక మనుషుయ్డు అతనిని చూచి నీవేమి 

వెదకుచునాన్వని అతని నడిగెను. 

ఆదికాండము 21:14 => కాబటిట్ తెలల్వారినపుప్డు అబార్హాము లేచి ఆహారమును నీళల్ తితిత్ని తీసికొని 

ఆ పిలల్వానితోకూడ హాగరునకు అపప్గించి ఆమె భుజము మీద వాటిని పెటిట్ ఆమెను పంపివేసెను. 

ఆమె వెళి ల్ బెయేరె ష్బా అరణయ్ములో ఇటు అటు తిరుగుచుండెను.  

నాయ్యాధిపతులు 4:22 => అతడు చచెచ్ను బారాకు సీసెరాను తరుముచుండగా యాయేలు అతనిని 

ఎదురొక్నవచిచ్ రముమ్, నీవు వెదకుచునన్ మనుషుయ్ని నీకు చూపించెదననగా అతడు వచిచ్నపుప్డు 

సీసెరా చచిచ్పడియుండెను, ఆ మేకు అతని కణతలలో నుండెను. 

2 రాజులు 6:19 => అపుప్డు ఎలీషా ఇది మారగ్ము కాదు, ఇది పటట్ణము కాదు, మీరు నా వెంట 

వచిచ్నయెడల మీరు వెదకువానియొదద్కు మిముమ్ను తీసికొనిపోదునని వారితో చెపిప్ షోమోర్ను 

పటట్ణమునకు వారిని నడిపించెను. 

యోహాను 1:38 => యేసు వెనుకకు తిరిగి, వారు తనున్ వెంబడించుట చూచి మీరేమి 

వెదకుచునాన్రని వారినడుగగా వారు రబీబ్, నీవు ఎకక్డ కాపురమునాన్వని ఆయనను అడిగిరి. రబిబ్ 

యను మాటకు బోధకుడని అరథ్ము.  
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యోహాను 4:27 => ఇంతలో ఆయన శిషుయ్లు వచిచ్ ఆయన సతరీతో మాటలాడుట చూచి ఆశచ్రయ్పడిరి 

గాని నీకేమి కావలెనని యైనను, ఈమెతో ఎందుకు మాటలాడుచునాన్వని యైనను ఎవడును 

అడుగలేదు. 

యోహాను 18:4 => యేసు తనకు సంభవింపబోవునవనిన్యు ఎరిగినవాడై వారియొదద్కు వెళి ల్ 

మీరెవని వెదకుచునాన్రని వారిని అడిగెను. 

యోహాను 18:7 => మరల ఆయన మీరు ఎవనిని వెదకుచునాన్రని వారిని అడిగెను. అందుకు వారు 

నజరేయుడైన యేసునని చెపప్గా 

యోహాను 20:15 => యేసు అమామ్, యందుకు ఏడుచ్చునాన్వు, ఎవనిని వెదకుచునాన్వు? అని 

ఆమెను అడుగగా ఆమె ఆయన తోటమాలి అనుకొని అయాయ్, నీవు ఆయనను మోసికొని 

పొయినయెడల ఆయనను ఎకక్డ ఉంచితివో నాతో చెపుప్ము, నేను ఆయనను ఎతిత్కొనిపోదునని 

చెపెప్ను. 

వచనము 16 

అందుకతడు నేను నా సహోదరులను వెదుకుచునాన్ను, వారు ఎకక్డ మందను మేపుచునాన్రో అది 

దయచేసి నాకు తెలుపుమని అడిగెను. 

లూకా 19:10 => నశించినదానిని వెదకి రకిష్ంచుటకు మనుషయ్కుమారుడు వచెచ్నని అతనితో 

చెపెప్ను. 

పరమగీతము 1:7 => నా పార్ణ పిర్యుడా, నీమందను నీవెచచ్ట మేపుదువో మధాయ్హన్మున నెచచ్ట 

నీడకు వాటిని తోలుదువో నాతో చెపుప్ము ముసుకువేసికొనినదాననై నీ జతకాండల్ మందలయొదద్ 

నేనెందుకుండవలెను?  

వచనము 17 

అందుకు ఆ మనుషుయ్డు ఇకక్డనుండి వారు సాగి వెళి ల్రి. వారు దోతానుకు వెళుల్దము రండని 

చెపుప్కొనుట వింటినని చెపెప్ను. అపుప్డు యోసేపు తన సహోదరుల కోసము వెళి ల్ దోతానులో వారిని 

కనుగొనెను 
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2 రాజులు 6:13 => అందుకు రాజు మేము మనుషుయ్లను పంపి అతని తెపిప్ంచునటుల్ నీవు వెళి ల్ 

అతడుండు చోటు చూచి రముమ్ అని సెలవియయ్గా అతడు దోతానులో ఉనాన్డని వరత్మానము వచెచ్ను. 

మతత్యి 10:36 => ఒక మనుషుయ్ని యింటివారే అతనికి శతుర్వులగుదురు. 

వచనము 18 

అతడు దగగ్రకు రాకమునుపు వారు దూరమునుండి అతని చూచి అతని చంపుటకు దురాలోచన 

చేసిరి. 

1 సమూయేలు 19:1 => అంతట సౌలు మీరు దావీదును చంపవలసినదని తన కుమారుడైన 

యోనాతానుతోను తన సేవకులందరితోను చెపప్గా 

కీరత్నలు 31:13 => అనేకులు నామీద దురాలోచనలు చేయుచునాన్రు నాకు పార్ణహాని చేయుటకు 

యోచించుచునాన్రు వారు గుసగుసలాడుట నాకు వినబడుచునన్ది. నలుదిశలను నాకు భీతి 

కలుగుచునన్ది.  

కీరత్నలు 37:12 => భకిత్హీనులు నీతిమంతులమీద దురాలోచన చేయుదురు వారిని చూచి పండుల్ 

కొరుకుదురు. 

కీరత్నలు 37:32 => భకిత్హీనులు నీతిమంతులకొరకు పొంచియుండి వారిని చంపజూతురు. 

కీరత్నలు 94:21 => దుషుట్లు నీతిమంతుల పార్ణము తీయుటకై వారిమీద పడుదురు దోషులని 

నిరోద్షులకు మరణము విధించుదురు.  

కీరత్నలు 105:25 => తన పర్జలను పగజేయునటుల్ను తన సేవకులయెడల కుయుకిత్గా 

నడచునటుల్ను ఆయన వారి హృదయములను తిర్పెప్ను. 

కీరత్నలు 109:4 => నేను చూపిన పేర్మకు పర్తిగా వారు నామీద పగ పటిట్యునాన్రు అయితే నేను 

మానక పార్రథ్న చేయుచునాన్ను.  

మతత్యి 21:38 => అయినను ఆ కాపులు కుమారుని చూచి ఇతడు వారసుడు; ఇతనిని చంపి ఇతని 

సావ్సథ్య్ము తీసికొందము రండని తమలోతాము చెపుప్కొని 
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మతత్యి 27:1 => ఉదయమైనపుప్డు పర్ధానయాజకులును, పర్జల పెదద్లందరును యేసును 

చంపింపవలెనని ఆయనకు విరోధముగా ఆలోచన చేసి 

మారుక్ 12:7 => అయితే ఆ కాపులు ఇతడు వారసుడు; ఇతని చంపుదము రండి, అపుప్డు 

సావ్సథ్య్ము మనదగునని తమలోతాము చెపుప్కొని 

మారుక్ 14:1 => రెండు దినములైన పిమమ్ట పసాక్పండుగ, అనగా పులియని రొటెట్లపండుగ 

వచెచ్ను. అపుప్డు పర్ధానయాజకులును శాసు త్ర్లును మాయోపాయముచేత ఆయననేలాగు పటుట్కొని 

చంపుదుమా యని ఆలోచించుకొనుచుండిరి గాని 

లూకా 20:14 => అయినను ఆ కాపులు అతనిని చూచి ఇతడు వారసుడు; ఈ సావ్సథ్య్ము 

మనదగునటుల్ ఇతని చంపుదము రండని యొకరితోనొకరు ఆలోచించుకొని 

లూకా 20:15 => అతనిని దార్క్షతోట వెలుపలికి తోర్సివేసి చంపిరి. కాబటిట్ ఆ దార్క్షతోట 

యజమానుడు వారికేమి చేయును? 

యోహాను 11:53 => కాగా ఆ దినమునుండి వారు ఆయనను చంప నాలోచించుచుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:12 => ఈ కుటర్లో చేరినవారు నలుబదిమంది కంటె ఎకుక్వ. 

ఆదికాండము 27:42 => రిబాక్ తన పెదద్కుమారుడైన ఏశావు మాటలనుగూరిచ్ వినినపుప్డు ఆమె 

తన చినన్ కుమారుడైన యాకోబును పిలువనంపి అతనితో ఇటల్నెను ఇదిగో నీ అనన్యైన ఏశావు నినున్ 

చంపెదనని చెపిప్ నినున్గూరిచ్ తనున్తాను ఓదారుచ్కొనుచునాన్డు. 

ఆదికాండము 37:4 => అతని సహోదరులు తమ తండిర్ అతనిని తమ అందరికంటె ఎకుక్వగా 

పేర్మించుట చూచినపుప్డు వారు అతని మీద పగపటిట్, అతనిని కేష్మసమాచారమైనను అడుగలేక 

పోయిరి. 

ఆదికాండము 44:7 => వారు మా పర్భువు ఇటుల్ మాటలాడనేల? ఇటిట్ పని చేయుట నీ దాసులకు 

దూరమవును గాక. 

ఆదికాండము 44:16 => యూదా యిటల్నెను ఏలిన వారితో ఏమి చెపప్గలము? ఏమందుము? 

మేము నిరోద్షులమని యెటుల్ కనుపరచగలము? దేవుడే నీ దాసుల నేరము కనుగొనెను. ఇదిగో 

మేమును ఎవనియొదద్ ఆ గినెన్ దొరికెనో వాడును ఏలిన వారికి దాసులమగుదుమనెను. 
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ఆదికాండము 49:23 => విలుకాండుర్ అతని వేధించిరి వారు బాణములను వేసి అతని హింసించిరి. 

ఆదికాండము 50:20 => మీరు నాకు కీడు చేయనుదేద్శించితిరి గాని నేటిదినమున జరుగుచునన్టుల్, 

అనగా బహు పర్జలను బర్దికించునటుల్గా అది మేలుకే దేవుడు ఉదేద్శించెను. 

కీరత్నలు 76:10 => నరుల ఆగర్హము నినున్ సుత్తించును ఆగర్హ శేషమును నీవు ధరించుకొందువు. 

సామెతలు 18:19 => బలమైన పటట్ణమును వశపరచుకొనుటకంటె ఒకనిచేత అనాయ్యమునొందిన 

సహోదరుని వశపరచుకొనుట కషట్తరము. వివాదములు నగరు తలుపుల అడ డ్గడియలంత సిథ్రములు. 

మతత్యి 27:23 => అధిపతి ఎందుకు? ఇతడు ఏ దుషాక్రయ్ము చేసెనని అడుగగా వారు సిలువ 

వేయుమని మరి ఎకుక్వగా కేకలువేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:9 => ఆ గోతర్కరత్లు మతస్రపడి, యోసేపును ఐగుపుత్లోనికి పోవుటకు 

అమిమ్వేసిరిగాని, దేవుడతనికి తోడైయుండి అతని శర్మలనిన్టిలోనుండి తపిప్ంచి 

వచనము 19 

వారు ఇదిగో ఈ కలలు కనువాడు వచుచ్చునాన్డు; 

2 సమూయేలు 6:20 => తన యింటివారిని దీవించుటకు దావీదు తిరిగిరాగా సౌలు కుమారెత్యగు 

మీకాలు దావీదును ఎదురొక్న బయలుదేరి వచిచ్ హీనసిథ్తి గల పనికతెత్లు చూచుచుండగా వయ్రుథ్డొకడు 

తన బటట్లను విపిప్వేసినటుట్గా ఇశార్యేలీయులకు రాజువైన నీవు నేడు బటట్లను తీసివేసి యెంత 

ఘనముగా కనబడితివని అపహాసయ్ము చేసినందున దావీదు 

కీరత్నలు 22:8 => యెహోవామీద నీ భారము మోపుము ఆయన వానిని విడిపించునేమో వాడు 

ఆయనకు ఇషుట్డు గదా ఆయన వానిని తపిప్ంచునేమో అందురు. 

యెషయా 5:19 => ఆయనను తవ్రపడనిముమ్ మేము ఆయన కారయ్మును చూచునటుల్ ఆయనను 

దానిని వెంటనే చేయనిముమ్ ఇశార్యేలుయొకక్ పరిశుదధ్ దేవుని ఆలోచన మాకు తెలియబడునటుల్ అది 

మా యెదుట కనబడనిముమ్  

మతత్యి 22:16 => బోధకుడా, నీవు సతయ్వంతుడవైయుండి, దేవుని మారగ్ము సతయ్ముగా 

బోధించుచునాన్వనియు, నీవు ఎవనిని లక్షయ్పెటట్వనియు, మోమాటము లేనివాడవనియు ఎరుగుదుము. 

Page  of 2587 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

మతత్యి 27:29 => ముండల్ కిరీటమును అలిల్ ఆయన తలకు పెటిట్, ఒక రెలుల్ ఆయన 

కుడిచేతిలోనుంచి, ఆయనయెదుట మోకాళూ ల్ని యూదుల రాజా, నీకు శుభమని ఆయనను 

అపహసించి 

మతత్యి 27:40 => దేవాలయమును పడగొటిట్ మూడు దినములలో కటుట్వాడా, నినున్ నీవే 

రకిష్ంచుకొనుము; నీవు దేవుని కుమారుడవైతే సిలువమీదనుండి దిగుమని చెపుప్చు ఆయనను 

దూషించిరి 

మతత్యి 27:42 => వీడు ఇతరులను రకిష్ంచెను, తనున్ తానే రకిష్ంచుకొనలేడు; ఇశార్యేలు 

రాజుగదా, యిపుప్డు సిలువమీదనుండి దిగినయెడల వాని నముమ్దుము. 

మతత్యి 27:43 => వాడు దేవునియందు విశావ్సముంచెను, నేను దేవుని కుమారుడనని చెపెప్ను 

గనుక ఆయనకిషుట్డైతే ఆయన ఇపుప్డు వానిని తపిప్ంచునని చెపిప్రి. 

మారుక్ 15:29 => అపుప్డు ఆ మారగ్మున వెళుల్చునన్వారు తమ తలలూచుచు ఆహా దేవాలయమును 

పడగొటిట్ మూడు దినములలో కటుట్వాడా, 

ఆదికాండము 37:5 => యోసేపు ఒక కల కని తన సహోదరులతో అది తెలియచెపప్గా వారు 

అతనిమీద మరి పగపటిట్రి. 

ఆదికాండము 37:11 => అతని సహోదరులు అతనియందు అసూయపడిరి. అయితే అతని తండిర్ ఆ 

మాట జాఞ్పకముంచుకొనెను. 

ఆదికాండము 28:12 => అపుప్డతడు ఒక కల కనెను. అందులో ఒక నిచెచ్న భూమిమీద 

నిలుపబడియుండెను; దాని కొన ఆకాశమునంటెను; దానిమీద దేవుని దూతలు ఎకుక్చు 

దిగుచునుండిరి. 

ఆదికాండము 49:23 => విలుకాండుర్ అతని వేధించిరి వారు బాణములను వేసి అతని హింసించిరి. 

ఆదికాండము 43:26 => యోసేపు ఇంటికి వచిచ్నపుప్డు వారు తమచేతులలోనునన్ కానుకను 

ఇంటిలోనికి తెచిచ్ అతనికిచిచ్, అతనికి నేలను సాగిలపడిరి. 
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ఆదికాండము 44:20 => అందుకు మేము మాకు ముసలివాడైన తండిర్యు అతని ముసలితనమున 

పుటిట్న యొక చినన్వాడును ఉనాన్రు; వాని సహోదరుడు చనిపోయెను, వాని తలిల్కి వాడొకక్డే 

మిగిలియునాన్డు, వాని తండిర్ వానిని పేర్మించుచునాన్డని చెపిప్తిమి 

నిరగ్మకాండము 2:14 => అపుప్డతడు అనాయ్యము చేసినవాని చూచి నీవేల నీ పొరుగువాని 

కొటుట్చునాన్వని అడుగగా అతడు మామీద నినున్ అధికారినిగాను తీరప్రినిగాను నియమించిన 

వాడెవడు? నీవు ఆ ఐగుపీత్యుని చంపినటుల్ ననున్ను చంపవలెనని అనుకొనుచునాన్వా అనెను. 

అందుకు మోషే - నిశచ్యముగా ఈ సంగతి బయలుపడెననుకొని భయపడెను 

సామెతలు 19:21 => నరుని హృదయములో ఆలోచనలు అనేకములుగా పుటుట్ను యెహోవా యొకక్ 

తీరామ్నమే సిథ్రము. 

మతత్యి 26:68 => కొందరు ఆయనను అరచేతులతో కొటిట్ కీర్సూత్, నినున్ కొటిట్నవాడెవడో 

పర్వచింపుమనిరి. 

మతత్యి 27:23 => అధిపతి ఎందుకు? ఇతడు ఏ దుషాక్రయ్ము చేసెనని అడుగగా వారు సిలువ 

వేయుమని మరి ఎకుక్వగా కేకలువేసిరి. 

లూకా 23:35 => పర్జలు నిలువబడి చూచుచుండిరి; అధికారులును వీడు ఇతరులను రకిష్ంచెను; 

వీడు దేవుడేరప్రచుకొనిన కీర్సుత్ అయినయెడల తనున్తాను రకిష్ంచుకొనునని అపహసించిరి. 

వచనము 20 

వీని చంపి యికక్డనునన్ ఒక గుంటలో పారవేసి, దుషట్మృగము వీని తినివేసెనని చెపుప్దము, అపుప్డు 

వీని కలలేమగునో చూతము రండని ఒకనితో ఒకడు మాటలాడుకొనిరి. 

కీరత్నలు 64:5 => వారు దురాలోచన దృఢపరచుకొందురు చాటుగా ఉరుల నొడుడ్టకు 

యోచించుకొనుచు మనలను ఎవరు చూచెదరని చెపుప్కొందురు. 

సామెతలు 1:11 => మాతోకూడ రముమ్ మనము పార్ణము తీయుటకై పొంచియుందము నిరోద్షియైన 

యొకని పటుట్కొనుటకు దాగియుందము 
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సామెతలు 1:12 => పాతాళము మనుషుయ్లను మింగివేయునటుల్ వారిని జీవముతోనే 

మింగివేయుదము సమాధిలోనికి దిగువారు మింగబడునటుల్ వారు పూరణ్ బలముతోనుండగా మనము 

వారిని మింగివేయుదము రముమ్ అని వారు చెపుప్నపుప్డు ఒపప్కుము.  

సామెతలు 1:16 => కీడు చేయుటకై వారి పాదములు పరుగులెతుత్ను నరహతయ్ చేయుటకై వారు 

తవ్రపడుచుందురు. 

సామెతలు 6:17 => అవేవనగా, అహంకార దృషిట్యు కలల్లాడు నాలుకయు నిరపరాధులను చంపు 

చేతులును 

సామెతలు 27:4 => కోర్ధము కూర్రమైనది కోపము వరదవలె పొరుల్నది. రోషము ఎదుట ఎవడు 

నిలువగలడు? 

తీతుకు 3:3 => ఎందుకనగా మనము కూడ మునుపు అవివేకులమును అవిధేయులమును 

మోసపోయిన వారమును నానావిధములైన దురాశలకును భోగములకును దాసులమునైయుండి, 

దుషట్తవ్ము నందును అసూయ యందును కాలము గడుపుచు, అసహుయ్లమై యొకని నొకడు 

దేవ్షించుచు ఉంటిమి గాని 

యోహాను 3:12 => భూసంబంధమైన సంగతులు నేను మీతో చెపిప్తే మీరు నమమ్కునన్పుప్డు, 

పరలోకసంబంధమైనవి మీతో చెపిప్నయెడల ఏలాగు నముమ్దురు?  

1 రాజులు 13:24 => అతడు బయలుదేరి మారగ్మున పోవుచుండగా ఒక సింహము అతనికి 

ఎదురుపడి అతని చంపెను. అతని కళేబరము మారగ్మందు పడియుండగా గాడిద దాని దగగ్ర 

నిలిచియుండెను, సింహమును శవముదగగ్ర నిలిచియుండెను. 

2 రాజులు 2:24 => అతడు వెనుకకు తిరిగి వారిని చూచి యెహోవా నామమునుబటిట్ వారిని 

శపించెను. అపుప్డు రెండు ఆడు ఎలుగు బంటుల్ అడవిలోనుండి వచిచ్ వారిలో నలువది యిదద్రు 

బాలురను చీలిచ్వేసెను. 

సామెతలు 10:18 => అంతరంగమున పగ ఉంచుకొనువాడు అబదిధ్కుడు కొండెము పర్చురము 

చేయువాడు బుదిధ్హీనుడు. 
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సామెతలు 28:13 => అతికర్మములను దాచిపెటుట్వాడు వరిధ్లల్డు వాటిని ఒపుప్కొని విడిచిపెటుట్వాడు 

కనికరము పొందును. 

1 సమూయేలు 24:20 => నిశచ్యముగా నీవు రాజవగుదువనియు, ఇశార్యేలీయుల రాజయ్ము నీకు 

సిథ్రపరచబడుననియు నాకు తెలియును. 

1 సమూయేలు 26:2 => సౌలు లేచి ఇశార్యేలీయులలో ఏరప్రచబడిన మూడువేల మందిని తీసికొని 

జీఫు అరణయ్ములో దావీదును వెదకుటకు జీఫు అరణయ్మునకు పోయెను. 

మతత్యి 2:2 => యూదుల రాజుగా పుటిట్నవాడెకక్డ నునాన్డు? తూరుప్ దికుక్న మేము ఆయన 

నక్షతర్ము చూచి, ఆయనను పూజింప వచిచ్తిమని చెపిప్రి 

మతత్యి 2:3 => హేరోదు రాజు ఈ సంగతి వినన్పుప్డు అతడును అతనితో కూడ యెరూషలేము 

వారందరును కలవరపడిరి. 

మతత్యి 2:4 => కాబటిట్ రాజు పర్ధానయాజకులను పర్జలలోనుండు శాసు త్ర్లను అందరిని సమకూరిచ్ 

కీర్సుత్ ఎకక్డ పుటుట్నని వారినడిగెను. 

మతత్యి 2:5 => అందుకు వారు యూదయ బేతెల్హేములోనే; ఏలయనగా యూదయ దేశపు 

బేతెల్హేమా నీవు యూదా పర్ధానులలో ఎంత మాతర్మును అలప్మైనదానవు కావు;ఇశార్యేలను నా 

పర్జలను పరిపాలించు అధిపతి నీలోనుండి వచుచ్ను అని పర్వకత్ దావ్రా వార్యబడి యునన్దనిరి 

మతత్యి 2:6 => అంతట హేరోదు ఆ జాఞ్నులను రహసయ్ముగా పిలిపించి, 

మతత్యి 2:7 => ఆ నక్షతర్ము కనబడిన కాలము వారిచేత పరిషాక్రముగా తెలిసికొని 

మతత్యి 2:8 => మీరు వెళి ల్, ఆ శిశువు విషయమై జాగర్తత్గా విచారించి తెలిసికొనగానే, నేనును 

వచిచ్, ఆయనను పూజించునటుల్ నాకు వరత్మానము తెండని చెపిప్ వారిని బేతెల్హేమునకు పంపెను. 

మతత్యి 2:9 => వారు రాజు మాట విని బయలుదేరి పోవుచుండగా, ఇదిగో తూరుప్ దేశమున వారు 

చూచిన నక్షతర్ము ఆ శిశువు ఉండిన చోటికి మీదుగా వచిచ్ నిలుచువరకు వారికి ముందుగా నడిచెను. 

మతత్యి 2:10 => వారు ఆ నక్షతర్మును చూచి, అతాయ్నందభరితులై యింటిలోనికి వచిచ్, 

మతత్యి 2:11 => తలిల్యైన మరియను ఆ శిశువును చూచి, సాగిలపడి, ఆయనను పూజించి, తమ 

పెటెట్లు విపిప్, బంగారమును సాంబార్ణిని బోళమును కానుకలుగా ఆయనకు సమరిప్ంచిరి. 
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మతత్యి 2:12 => తరువాత హేరోదు నొదద్కు వెళల్వదద్ని సవ్పన్మందు దేవునిచేత బోధింపబడినవారై 

వారు మరియొక మారగ్మున తమ దేశమునకు తిరిగి వెళి ల్రి. 

మతత్యి 2:13 => వారు వెళిళ్న తరువాత ఇదిగో పర్భువు దూత సవ్పన్మందు యోసేపునకు 

పర్తయ్క్షమై హేరోదు ఆ శిశువును సంహరింపవలెనని ఆయనను వెదకబోవుచునాన్డు గనుక నీవు లేచి 

ఆ శిశువును ఆయన తలిల్ని వెంటబెటుట్కొని ఐగుపుత్నకు పారిపోయి, నేను నీతో తెలియజెపుప్వరకు 

అకక్డనే యుండుమని అతనితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 2:14 => అపుప్డతడు లేచి, రాతిర్వేళ శిశువును తలిల్ని తోడుకొని, 

మతత్యి 2:15 => ఐగుపుత్నకు వెళి ల్ ఐగుపుత్లోనుండి నా కుమారుని పిలిచితిని అని పర్వకత్ దావ్రా 

పర్భువు సెలవిచిచ్న మాట నెరవేరచ్బడునటుల్ హేరోదు మరణము వరకు అకక్డనుండెను. 

మతత్యి 2:16 => ఆ జాఞ్నులు తనున్ అపహసించిరని హేరోదు గర్హించి బహు ఆగర్హము 

తెచుచ్కొని, తాను జాఞ్నులవలన వివరముగా తెలిసికొనిన కాలమునుబటిట్, బేతెల్హేములోను దాని సకల 

పార్ంతములలోను, రెండు సంవతస్రములు మొదలుకొని తకుక్వ వయసుస్ గల మగపిలల్లనందరిని 

వధించెను. 

మతత్యి 27:40 => దేవాలయమును పడగొటిట్ మూడు దినములలో కటుట్వాడా, నినున్ నీవే 

రకిష్ంచుకొనుము; నీవు దేవుని కుమారుడవైతే సిలువమీదనుండి దిగుమని చెపుప్చు ఆయనను 

దూషించిరి 

మతత్యి 27:41 => ఆలాగే శాసు త్ర్లును పెదద్లును పర్ధానయాజకులును కూడ ఆయనను 

అపహసించుచు 

మతత్యి 27:42 => వీడు ఇతరులను రకిష్ంచెను, తనున్ తానే రకిష్ంచుకొనలేడు; ఇశార్యేలు 

రాజుగదా, యిపుప్డు సిలువమీదనుండి దిగినయెడల వాని నముమ్దుము. 

మారుక్ 15:29 => అపుప్డు ఆ మారగ్మున వెళుల్చునన్వారు తమ తలలూచుచు ఆహా దేవాలయమును 

పడగొటిట్ మూడు దినములలో కటుట్వాడా, 

మారుక్ 15:30 => సిలువమీదనుండి దిగి, నినున్ నీవే రకిష్ంచుకొనుమని చెపిప్ ఆయనను 

దూషించిరి. 
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మారుక్ 15:31 => అటుల్ శాసు త్ర్లును పర్ధానయాజకులును అపహాసయ్ము చేయుచు వీడితరులను 

రకిష్ంచెను, తనున్ తాను రకిష్ంచుకొనలేడు. 

మారుక్ 15:32 => ఇశార్యేలు రాజగు కీర్సుత్ ఇపుప్డు సిలువమీదనుండి దిగి రావచుచ్ను. అపుప్డు 

మనము చూచి నముమ్దమని యొకరితో ఒకరు చెపుప్కొనిరి. ఆయనతోకూడ సిలువ వేయబడినవారును 

ఆయనను నిందించిరి. 

యోహాను 12:10 => అతనినిబటిట్ యూదులలో అనేకులు తమవారిని విడిచి యేసునందు 

విశావ్సముంచిరి గనుక  

యోహాను 12:11 => పర్ధానయాజకులు లాజరునుకూడ చంప నాలోచనచేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:16 => ఈ మనుషుయ్లను మనమేమి చేయుదము? వారిచేత పర్సిదధ్మైన 

సూచక కిర్య చేయబడియునన్దని యెరూషలేములో కాపురమునన్ వారికందరికి సప్షట్మే, అది 

జరుగలేదని చెపప్జాలము 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:17 => అయినను ఇది పర్జలలో ఇంక వాయ్పింపకుండుటకై ఇకమీదట ఈ 

నామమునుబటిట్ యే మనుషుయ్లతోనైనను మాటలాడకూడదని మనము వారిని బెదరుపెటట్వలెనని 

చెపుప్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:18 => అపుప్డు వారిని పిలిపించి మీరు యేసు నామమునుబటిట్ 

యెంతమాతర్మును మాటలాడకూడదు, బోధింపను కూడదని వారికాజాఞ్పించిరి. 

ఆదికాండము 37:26 => అపుప్డు యూదా మనము మన సహోదరుని చంపి వాని మరణమును 

దాచి పెటిట్నందువలన ఏమి పర్యోజనము? 

ఆదికాండము 37:30 => తన సహోదరులయొదద్కు తిరిగివెళి ల్ చినన్వాడు లేడే; అయోయ్ నేనెకక్డికి 

పోదుననగా 

ఆదికాండము 37:33 => అతడు దానిని గురుతుపటిట్ ఈ అంగీ నా కుమారునిదే; దుషట్మృగము 

వానిని తినివేసెను; యోసేపు నిశచ్యముగా చీలచ్బడెననెను. 

Page  of 2593 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

ఆదికాండము 42:36 => అపుప్డు వారి తండిర్యైన యాకోబు వారిని చూచి మీరు ననున్ 

పుతర్హీనునిగా చేయుచునాన్రు; యోసేపు లేడు; షిమోయ్ను లేడు; మీరు బెనాయ్మీనును కూడ 

తీసికొనపోవుదురు; ఇవనిన్యు నాకు పర్తికూలముగా ఉనన్వని వారితో చెపెప్ను 

ఆదికాండము 43:26 => యోసేపు ఇంటికి వచిచ్నపుప్డు వారు తమచేతులలోనునన్ కానుకను 

ఇంటిలోనికి తెచిచ్ అతనికిచిచ్, అతనికి నేలను సాగిలపడిరి. 

నిరగ్మకాండము 2:14 => అపుప్డతడు అనాయ్యము చేసినవాని చూచి నీవేల నీ పొరుగువాని 

కొటుట్చునాన్వని అడుగగా అతడు మామీద నినున్ అధికారినిగాను తీరప్రినిగాను నియమించిన 

వాడెవడు? నీవు ఆ ఐగుపీత్యుని చంపినటుల్ ననున్ను చంపవలెనని అనుకొనుచునాన్వా అనెను. 

అందుకు మోషే - నిశచ్యముగా ఈ సంగతి బయలుపడెననుకొని భయపడెను 

సామెతలు 19:21 => నరుని హృదయములో ఆలోచనలు అనేకములుగా పుటుట్ను యెహోవా యొకక్ 

తీరామ్నమే సిథ్రము. 

మతత్యి 26:68 => కొందరు ఆయనను అరచేతులతో కొటిట్ కీర్సూత్, నినున్ కొటిట్నవాడెవడో 

పర్వచింపుమనిరి. 

మారుక్ 12:7 => అయితే ఆ కాపులు ఇతడు వారసుడు; ఇతని చంపుదము రండి, అపుప్డు 

సావ్సథ్య్ము మనదగునని తమలోతాము చెపుప్కొని 

మారుక్ 15:18 => యూదుల రాజా, నీకు శుభమని చెపిప్ ఆయనకు వందనము చేయసాగిరి. 

లూకా 23:35 => పర్జలు నిలువబడి చూచుచుండిరి; అధికారులును వీడు ఇతరులను రకిష్ంచెను; 

వీడు దేవుడేరప్రచుకొనిన కీర్సుత్ అయినయెడల తనున్తాను రకిష్ంచుకొనునని అపహసించిరి. 

యోహాను 7:3 => ఆయన సహోదరులు ఆయనను చూచి నీవు చేయుచునన్ కిర్యలు నీ శిషుయ్లును 

చూచునటుల్ ఈ సథ్లము విడిచి యూదయకు వెళుల్ము. 

రోమీయులకు 3:7 => దేవునికి మహిమకలుగునటుల్ నా అసతయ్మువలన దేవుని సతయ్ము 

పర్బలినయెడల నేనికను పాపినైనటుట్ తీరుప్ పొందనేల? 

వచనము 21 
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రూబేను ఆ మాట విని మనము వానిని చంపరాదని చెపిప్ వారిచేతులలో పడకుండ అతని విడిపించెను. 

ఆదికాండము 35:22 => ఇశార్యేలు ఆ దేశములో నివసించుచునన్పుప్డు రూబేను వెళి ల్ తన తండిర్ 

ఉపపతిన్యైన బిలాహ్తో శయనించెను; ఆ సంగతి ఇశార్యేలునకు వినబడెను. 

ఆదికాండము 42:22 => మరియు రూబేను ఈ చినన్వానియెడల పాపము చేయకుడని నేను మీతో 

చెపప్లేదా? అయినను మీరు వినరైతిరి గనుక అతని రకాత్పరాధము మనమీద మోపబడుచునన్దని వారి 

కుతత్ర మిచెచ్ను. 

యెహోషువ 10:28 => ఆ దినమున యెహోషువ మకేక్దాను పటుట్కొని దానిని దాని రాజును 

కతిత్వాతను హతము చేసెను. అతడు వారిని దానిలోనునన్ వారినందరిని నిరూమ్లము చేసెను; యెరికో 

రాజునకు చేసినటుల్ మకేక్దా రాజునకు చేసెను. 

ఆదికాండము 9:5 => మరియు మీకు పార్ణమైన మీ రకత్మునుగూరిచ్ విచారణ చేయుదును; 

దానిగూరిచ్ పర్తి జంతువును నరులను విచారణ చేయుదును; పర్తి నరుని పార్ణమునుగూరిచ్ వాని 

సహోదరుని విచారణ చేయుదును. 

మతత్యి 10:28 => మరియు ఆతమ్ను చంపనేరక దేహమునే చంపువారికి భయపడకుడి గాని, 

ఆతమ్ను దేహమునుకూడ నరకములో నశింపజేయగలవానికి మికిక్లి భయపడుడి. 

ఆదికాండము 29:32 => లేయా గరభ్వతియై కుమారుని కని, యెహోవా నా శర్మను 

చూచియునాన్డు గనుక నా పెనిమిటి ననున్ పేర్మించును గదా అనుకొని అతనికి రూబేను అను పేరు 

పెటెట్ను. 

లూకా 23:51 => అతడు సజజ్నుడును నీతిమంతుడునై యుండి వారి ఆలోచనకును వారు చేసిన 

పనికిని సమమ్తింపక దేవుని రాజయ్ముకొరకు కనిపెటుట్చుండినవాడు. 

ఎఫెసీయులకు 4:31 => సమసత్మైన దేవ్షము, కోపము, కోర్ధము, అలల్రి, దూషణ, సకలమైన 

దుషట్తవ్ము మీరు విసరిజ్ంచుడి. 

వచనము 22 
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ఎటల్నగా రూబేను అతని తండిర్కి అతనినపప్గించుటకై వారిచేతులలో పడకుండ అతని విడిపింపదలచి 

రకత్ము చిందింపకుడి; అతనికి హాని ఏమియు చేయక అడవిలోనునన్ యీ గుంటలో అతని 

పడదోర్యుడని వారితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 42:22 => మరియు రూబేను ఈ చినన్వానియెడల పాపము చేయకుడని నేను మీతో 

చెపప్లేదా? అయినను మీరు వినరైతిరి గనుక అతని రకాత్పరాధము మనమీద మోపబడుచునన్దని వారి 

కుతత్ర మిచెచ్ను. 

మతత్యి 27:24 => పిలాతు అలల్రి ఎకుక్వగుచునన్దే గాని తనవలన పర్యోజనమేమియు లేదని 

గర్హించి, నీళుల్ తీసికొని జనసమూహము ఎదుట చేతులు కడుగుకొని ఈ నీతిమంతుని 

రకత్మునుగూరిచ్ నేను నిరపరాధిని, మీరే చూచుకొనుడని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 22:12 => అపుప్డు ఆయన ఆ చినన్వానిమీద చెయియ్ వేయకుము; అతనినేమియు 

చేయకుము; నీకు ఒకక్డైయునన్ నీ కుమారుని నాకియయ్ వెనుతీయలేదు గనుక నీవు దేవునికి 

భయపడువాడవని యిందువలన నాకు కనబడుచునన్దనెను 

నిరగ్మకాండము 24:11 => ఆయన ఇశార్యేలీయులలోని పర్ధానులకు ఏ హానియు చేయలేదు; 

వారు దేవుని చూచి అనన్పానములు పుచుచ్కొనిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:9 => చంపుటకు నీ జనులందరికి ముందుగాను నీ చెయియ్ మొదట 

వారిమీద పడవలెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:1 => దాదాపు అదే కాలమందు రాజైన హేరోదు సంఘపువారిలో 

కొందరిని బాధపెటుట్టకు బలాతాక్రముగా పటుట్కొని 

ఆదికాండము 29:32 => లేయా గరభ్వతియై కుమారుని కని, యెహోవా నా శర్మను 

చూచియునాన్డు గనుక నా పెనిమిటి ననున్ పేర్మించును గదా అనుకొని అతనికి రూబేను అను పేరు 

పెటెట్ను. 
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ఆదికాండము 37:27 => ఈ ఇషామ్యేలీయులకు వానిని అమిమ్ వేయుదము రండి; వాడు మన 

సహోదరుడు మన రకత్ సంబంధి గదా? వానికి హాని యేమియు చేయరాదని తన సహోదరులతో 

చెపెప్ను. అందుకతని సహోదరులు సమమ్తించిరి. 

ఆదికాండము 45:24 => అపుప్డతడు తన సహోదరులను సాగనంపి వారు బయలుదేరుచుండగా 

మారగ్మందు కలహపడకుడని వారితో చెపెప్ను. 

యిరిమ్యా 36:25 => గర్ంథమును కాలచ్వదద్ని ఎలాన్తానును దెలాయాయ్యును గెమరాయ్యును 

రాజుతో మనవిచేయగా అతడు వారి విజాఞ్పనము వినకపోయెను. 

లూకా 23:51 => అతడు సజజ్నుడును నీతిమంతుడునై యుండి వారి ఆలోచనకును వారు చేసిన 

పనికిని సమమ్తింపక దేవుని రాజయ్ముకొరకు కనిపెటుట్చుండినవాడు. 

వచనము 23 

యోసేపు తన సహోదరులయొదద్కు వచిచ్నపుప్డు వారు యోసేపు అంగీని అతడు తొడుగుకొనియుండిన 

ఆ విచితర్మైన నిలువుటంగీని తీసివేసి, 

ఆదికాండము 37:3 => మరియు యోసేపు ఇశార్యేలు వృదాధ్పయ్మందు పుటిట్న కుమారుడు గనుక 

తన కుమారులందరికంటె ఎకుక్వగా అతని పేర్మించి అతనికొరకు విచితర్మైన నిలువుటంగీ 

కుటిట్ంచెను. 

ఆదికాండము 37:31 => వారు యోసేపు అంగీని తీసికొని, ఒకమేకపిలల్ను చంపి, దాని రకత్ములో ఆ 

అంగీముంచి  

ఆదికాండము 37:32 => ఆ విచితర్మైన నిలువుటంగీని పంపగా వారు తండిర్యొదద్కు దానిని తెచిచ్ 

ఇది మాకు దొరికెను, ఇది నీ కుమారుని అంగీ అవునో కాదో గురుతుపటుట్మని చెపిప్రి 

ఆదికాండము 37:33 => అతడు దానిని గురుతుపటిట్ ఈ అంగీ నా కుమారునిదే; దుషట్మృగము 

వానిని తినివేసెను; యోసేపు నిశచ్యముగా చీలచ్బడెననెను. 
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ఆదికాండము 42:21 => అపుప్డు వారు నిశచ్యముగా మన సహోదరునియెడల మనము చేసిన 

అపరాధమునకు శిక్ష పొందుచునాన్ము. అతడు మనలను బతిమాలుకొనినపుప్డు మనము అతని వేదన 

చూచియు వినకపోతిమి; అందువలన ఈ వేదన మనకు వచెచ్నని ఒకనితో ఒకడు మాటలాడుకొనిరి 

కీరత్నలు 22:18 => నా వసత్రములు వారు పంచుకొనుచునాన్రు నా అంగీకొరకు చీటుల్ 

వేయుచునాన్రు. 

మతత్యి 27:28 => వారు ఆయన వసత్రములు తీసివేసి, ఆయనకు ఎఱ ఱ్ని అంగీ తొడిగించి 

ఆదికాండము 37:3 => మరియు యోసేపు ఇశార్యేలు వృదాధ్పయ్మందు పుటిట్న కుమారుడు గనుక 

తన కుమారులందరికంటె ఎకుక్వగా అతని పేర్మించి అతనికొరకు విచితర్మైన నిలువుటంగీ 

కుటిట్ంచెను. 

వచనము 24 

అతని పటుట్కొని ఆ గుంటలో పడదోర్సిరి. ఆ గుంట వటిట్ది అందులో నీళుల్ లేవు.  

కీరత్నలు 35:7 => ననున్ పటుట్కొనవలెనని వారు నిరిన్మితత్ముగా గుంటలో తమ వలనొడిడ్రి నా 

పార్ణము తీయవలెనని నిరిన్మితత్ముగా గుంట తర్వివ్రి.  

విలాపవాకయ్ములు 4:20 => మాకు నాసికారంధర్ముల ఊపిరివంటివాడు యెహోవాచేత అభిషేకము 

నొందినవాడు వారు తర్వివ్న గుంటలలో పటట్బడెను. 

కీరత్నలు 40:2 => నాశనకరమైన గుంటలోనుండియు జిగటగల దొంగ ఊబిలోనుండియు. ఆయన 

ననున్ పైకెతెత్ను నా పాదములు బండమీద నిలిపి నా అడుగులు సిథ్రపరచెను.  

కీరత్నలు 88:6 => అగాధమైన గుంటలోను చీకటిగల చోటల్లోను అగాధ జలములలోను నీవు ననున్ 

పరుండబెటిట్యునాన్వు. 

కీరత్నలు 88:8 => నా నెళవరులను నాకు దూరముగా నీవు ఉంచియునాన్వు నీవు వారి దృషిట్కి ననున్ 

హేయునిగా చేసియునాన్వు వెలుపలికి రావలల్ గాకుండ నేను బంధింపబడియునాన్ను 

కీరత్నలు 130:1 => యెహోవా, అగాధసథ్లములలోనుండి నేను నీకు మొఱ ఱ్పెటుట్చునాన్ను. 

కీరత్నలు 130:2 => పర్భువా, నా పార్రథ్న ఆలకింపుము. నీ చెవియొగిగ్ నా ఆరత్ధవ్ని వినుము. 
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యిరిమ్యా 38:6 => వారు యిరీమ్యాను పటుట్కొని కారాగృహములోనునన్ రాజకుమారుడగు 

మలీక్యా గోతిలోనికి దింపిరి. అందులోనికి యిరీమ్యాను తార్ళల్తో దింపినపుప్డు ఆ గోతిలో నీళుల్ 

లేవు, బురద మాతర్మే యుండెను, ఆ బురదలో యిరీమ్యా దిగబడెను. 

విలాపవాకయ్ములు 3:52 => ఒకడు పకిష్ని తరుమునటుల్ శతుర్వులు నిరిన్మితత్ముగా ననున్ వెనువెంట 

తరుముదురు. 

విలాపవాకయ్ములు 3:53 => వారు చెరసాలలో నా పార్ణము తీసివేసిరి నాపైన రాయియుంచిరి 

విలాపవాకయ్ములు 3:54 => నీళుల్ నా తలమీదుగా పారెను నాశనమైతినని నేననుకొంటిని. 

విలాపవాకయ్ములు 3:55 => యెహోవా, అగాధమైన బందీగృహములోనుండి నేను నీ 

నామమునుబటిట్ మొరలిడగా 

జెకరాయ్ 9:11 => మరియు నీవు చేసిన నిబంధన రకత్మునుబటిట్ తాము పడిన నీరులేని గోతిలోనుండి 

చెరపటట్బడిన నీవారిని నేను విడిపించెదను. 

ఆదికాండము 49:23 => విలుకాండుర్ అతని వేధించిరి వారు బాణములను వేసి అతని హింసించిరి. 

వచనము 25 

వారు భోజనముచేయ కూరుచ్ండి, కనున్లెతిత్ చూడగా ఐగుపుత్నకు తీసికొని పోవుటకు గుగిగ్లము 

మసత్కియు బోళమును మోయుచునన్ ఒంటెలతో ఇషామ్యేలీయులైన మారగ్సుథ్లు గిలాదునుండి 

వచుచ్చుండిరి. 

ఎసేత్రు 3:15 => అంచెవారు రాజాజఞ్చేత తవ్రపెటట్బడి బయలువెళి ల్రి. ఆ యాజఞ్ షూషను కోటలో 

ఇయయ్బడెను, దాని విని షూషను పటట్ణము కలతపడెను. అంతట రాజును హామానును విందుకు 

కూరుచ్ండిరి. 

కీరత్నలు 14:4 => యెహోవాకు పార్రథ్న చేయక ఆహారము మింగునటుల్ నా పర్జలను మింగుచు 

పాపము చేయువారికందరికిని తెలివి లేదా? పాపము చేయువారు బహుగా భయపడుదురు. 

సామెతలు 30:20 => జారిణియొకక్ చరయ్యును అటిట్దే; అది తిని నోరు తుడుచుకొని నేను ఏ 

దోషము ఎరుగననును. 
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ఆమోసు 6:6 => పాతర్లలో దార్కాష్రసము పోసి పానము చేయుచు పరిమళతైలము 

పూసికొనుచుందురు గాని యోసేపు సంతతివారికి కలిగిన ఉపదర్వమును గురించి చింతపడరు. 

ఆదికాండము 37:28 => మిదాయ్నీయులైన వరత్కులు ఆ మీదుగా వెళుల్చుండగా, వారు ఆ 

గుంటలోనుండి యోసేపును పైకి తీసి ఆ ఇషామ్యేలీయులకు ఇరువది తులముల వెండికి అతనిని 

అమిమ్వేసిరి. వారు యోసేపును ఐగుపుత్నకు తీసికొనిపోయిరి. 

ఆదికాండము 37:36 => మిదాయ్నీయులు ఐగుపుత్నకు అతని తీసికొనిపోయి, ఫరోయొకక్ 

ఉదోయ్గసుథ్డును రాజ సంరక్షక సేనాధిపతియునైన పోతీఫరునకు అతనిని అమిమ్ వేసిరి. 

ఆదికాండము 16:11 => మరియు యెహోవా దూత ఇదిగో యెహోవా నీ మొరను వినెను. నీవు 

గరభ్వతివై యునాన్వు; నీవు కుమారుని కని అతనికి ఇషామ్యేలు అను పేరు పెటుట్దువు; 

ఆదికాండము 16:12 => అతడు అడవిగాడిద వంటి మనుషుయ్డు. అతని చెయియ్ అందరికిని 

అందరిచేతులు అతనికిని విరోధముగా ఉండును. అతడు తన సహోదరులందరి యెదుట నివసించునని 

దానితో చెపప్గా 

ఆదికాండము 25:1 => అబార్హాము మరల ఒక సతరీని వివాహము చేసికొనెను, ఆమె పేరు కెతూరా. 

ఆదికాండము 25:2 => ఆమె అతనికి జిమార్ను, యొకాష్ను, మెదాను, మిదాయ్ను, ఇషాబ్కు, షూవహు 

అనువారిని కనెను. 

ఆదికాండము 25:3 => యొకాష్ను షేబను దెదానును కనెను. అషూష్రీయులు లెతూషీయులు 

లెయుమీయులు అనువారు ఆ దెదాను సంతతివారు. 

ఆదికాండము 25:4 => ఏయిఫా ఏఫెరు హనోకు అబీదా ఎలాద్యా అనువారు ఆ మిదాయ్ను 

సంతతివారు. 

ఆదికాండము 25:16 => ఇవి వారి వారి వంశావళుల పర్కారము వారి వారి పేరుల చొపుప్న 

ఇషామ్యేలు కుమారులయొకక్ పేరులు వారి వారి గార్మములలోను వారి వారి కోటలలోను 

ఇషామ్యేలు కుమారులు వీరే, వారి పేరులు ఇవే, వారివారి జనముల పర్కారము వారు పండెర్ండుగురు 

రాజులు. 
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ఆదికాండము 25:17 => ఇషామ్యేలు బర్దికిన సంవతస్రములు నూట ముపప్దియేడు. అపుప్డతడు 

పార్ణము విడిచి మృతిబొంది తన పితరులయొదద్కు చేరచ్బడెను. 

ఆదికాండము 25:18 => వారు అషూష్రునకు వెళుల్ మారగ్మున హవీలా మొదలుకొని ఐగుపుత్ 

ఎదుటనునన్ షూరువరకు నివసించువారు . అతడు తన సహోదరులందరి యెదుట 

నివాసమేరప్రచుకొనెను. 

ఆదికాండము 31:23 => అతడు తన బంధువులను వెంటబెటుట్కొని, యేడు దినముల పర్యాణమంత 

దూరము అతని తరుముకొని పోయి, గిలాదు కొండమీద అతని కలిసికొనెను. 

కీరత్నలు 83:6 => గుడారపువాసులైన ఎదోమీయులును ఇషామ్యేలీయులును మోయాబీయులును 

హగీర్యీలును 

ఆదికాండము 31:21 => అతడు తనకు కలిగినదంతయు తీసికొని పారిపోయెను. అతడు లేచి నది 

దాటి గిలాదను కొండతటుట్ అభిముఖుడై వెళె ల్ను. 

ఆదికాండము 43:11 => వారి తండిర్యైన ఇశార్యేలు వారితొ అటల్యిన మీరీలాగు చేయుడి; ఈ 

దేశమందు పర్సిదధ్ములైనవి, అనగా కొంచెము మసత్కి కొంచెము తేనె సుగంధ దర్వయ్ములు బోళము 

పిసాత్చకాయలు బాదము కాయలు మీ గోనెలలో వేసికొని ఆ మనుషుయ్నికి కానుకగా తీసికొనిపోవుడి. 

యిరిమ్యా 8:22 => గిలాదులో గుగిగ్లము ఏమియు లేదా? అకక్డ ఏ వైదుయ్డును లేడా? నా జనులకు 

సవ్సథ్త ఎందుకు కలుగకపోవుచునన్ది? 

ఆదికాండము 31:54 => యాకోబు ఆ కొండమీద బలియరిప్ంచి భోజనము చేయుటకు తన 

బంధువులను పిలువగా వారు భోజనముచేసి కొండమీద ఆ రాతిర్ వెళల్బుచిచ్రి. 

ఆదికాండము 39:1 => యాసేపును ఐగుపుత్నకు తీసికొని వచిచ్నపుప్డు ఫరో యొకక్ ఉదోయ్గసుథ్డును 

రాజసంరక్షక సేనాధిపతియునైన పోతీఫరను నొక ఐగుపీత్యుడు, అకక్డికి అతని తీసికొని వచిచ్న 

ఇషామ్యేలీయులయొదద్ నతని కొనెను. 

నాయ్యాధిపతులు 8:6 => సుకోక్తు అధిపతులు జెబహు సలుమ్నాన్ అనువారి చేతులు ఇపుప్డు నీచేతికి 

చికిక్నవి గనుకనా మేము నీ సేనకు ఆహారము ఇయయ్వలెనని యడిగిరి. 
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నాయ్యాధిపతులు 8:24 => మరియు గిదోయ్ను మీలో పర్తివాడు తన దోపుడు సొముమ్లోనునన్ 

పోగులను నాకియయ్వలెనని మనవి చేయుచునాన్ననెను. వారు ఇషామ్యేలీయులు గనుక వారికి 

పోగులుండెను. 

యిరిమ్యా 22:6 => యూదారాజు వంశసుథ్లనుగూరిచ్ యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నా 

యెనిన్కలో నీవు గిలాదువలెనునాన్వు, లెబానోను శిఖరమువలె ఉనాన్వు; అయినను నిశచ్యముగా 

ఎడారిగాను నివాసులులేని పటట్ణములుగాను నేను నినున్ చేయుదును. 

యిరిమ్యా 25:24 => అరబిదేశపు రాజులందరును అరణయ్ములో నివసించు మిశిర్తజనముల 

రాజులందరును 

యిరిమ్యా 46:11 => ఐగుపుత్ కుమారీ, కనయ్కా, గిలాదునకు వెళి ల్ గుగిగ్లము తెచుచ్కొనుము 

విసాత్రమైన ఔషధములు తెచుచ్కొనుట వయ్రథ్మే నీకు చికితస్ కలుగదు 

యిరిమ్యా 49:29 => వారి గుడారములను గొఱ ఱ్ల మందలను శతుర్వులు కొనిపోవుదురు తెరలను 

ఉపకరణములను ఒంటెలను వారు పటుట్కొందురు నఖముఖాల భయమని వారు దానిమీద 

చాటింతురు  

వచనము 26 

అపుప్డు యూదా మనము మన సహోదరుని చంపి వాని మరణమును దాచి పెటిట్నందువలన ఏమి 

పర్యోజనము? 

ఆదికాండము 25:32 => ఏశావు నేను చావబోవుచునాన్ను గదా జేయ్షఠ్తవ్ము నాకెందుకనెను 

కీరత్నలు 30:9 => మనున్ నినున్ సుత్తించునా? నీ సతయ్మునుగూరిచ్ అది వివరించునా? 

యిరిమ్యా 41:8 => అయితే వారిలో పదిమంది మనుషుయ్లు ఇషామ్యేలుతో పొలములలో దాచబడిన 

గోధుమలు యవలు తైలము తేనె మొదలైన దర్వయ్ములు మాకు కలవు, మముమ్ను చంపకుమని 

చెపుప్కొనగా అతడు వారి సహోదరులతో కూడ వారిని చంపక మానెను.  
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మతత్యి 16:26 => ఒక మనుషుయ్డు లోకమంతయు సంపాదించుకొని తన పార్ణమును 

పోగొటుట్కొంటే అతనికేమి పర్యోజనము? ఒక మనుషుయ్డు తన పార్ణమునకు పర్తిగా నేమి 

యియయ్గలడు? 

రోమీయులకు 6:21 => అపప్టి కిర్యలవలన మీకేమి ఫలము కలిగెను? వాటిని గురించి మీరిపుప్డు 

సిగుగ్పడుచునాన్రు కారా? వాటి అంతము మరణమే, 

ఆదికాండము 37:20 => వీని చంపి యికక్డనునన్ ఒక గుంటలో పారవేసి, దుషట్మృగము వీని 

తినివేసెనని చెపుప్దము, అపుప్డు వీని కలలేమగునో చూతము రండని ఒకనితో ఒకడు 

మాటలాడుకొనిరి. 

ఆదికాండము 4:10 => అపుప్డాయన నీవు చేసినపని యేమిటి? నీ తముమ్ని రకత్ము యొకక్ సవ్రము 

నేలలోనుండి నాకు మొరపెటుట్చునన్ది. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:8 => హతయ్కు హతయ్కు వాయ్జెయ్మునకు వాయ్జెయ్మునకు దెబబ్కు దెబబ్కు 

నీ గార్మములలో వివాదములు పుటట్గా వీటి భేదము కనుగొనుటకు నీకు సాధయ్ముకానియెడల 

2 సమూయేలు 1:16 => నీ నోటి మాటయే నీమీద సాక్షయ్ము గనుక నీ పార్ణమునకు నీవే 

ఉతత్రవాదివని వానితో చెపిప్ తనవారిలో ఒకని పిలిచి నీవు పోయి వాని చంపుమనగా అతడు వానిని 

కొటిట్ చంపెను. 

యోబు 16:18 => భూమీ, నా రకత్మును కపిప్వేయకుము నా మొఱ ఱ్కు విరామము 

కలుగకుండునుగాక. 

యెహెజేక్లు 24:7 => దానిచేత చిందింపబడిన రకత్ము దానిలో కనబడుచునన్ది, మటిట్తో దాని 

కపిప్వేయునటుల్ దానిని నేలమీద కుమమ్రింపక వటిట్ బండమీద దానిని చిందించెను. 

ఆదికాండము 44:31 => అతని పార్ణము ఇతని పార్ణముతో పెనవేసికొనియునన్ది గనుక ఈ 

చినన్వాడు మాయొదద్ లేకపోవుట అతడు చూడగానే చనిపోవును. అటుల్ తమ దాసులమైన మేము 

నెరసిన వెండుర్కలు గల తమ దాసుడైన మాతండిర్ని మృతుల లోకములోనికి దుఃఖముతో 

దిగిపోవునటుల్ చేయుదుము 
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ఎసేత్రు 7:4 => సంహరింపబడుటకును, హతము చేయబడి నశించుటకును, నేనును నా జనులును 

కూడ అమమ్బడినవారము. మేము దాసులముగాను దాసురాండర్ముగాను అమమ్బడినయెడల నేను 

మౌనముగా నుందును; ఏలయనగా మా విరోధిని తపిప్ంచుకొనుటకై మేము రాజవగు తమరిని 

శర్మపరచుట యుకత్ముకాదు. 

కీరత్నలు 76:10 => నరుల ఆగర్హము నినున్ సుత్తించును ఆగర్హ శేషమును నీవు ధరించుకొందువు. 

సామెతలు 12:10 => నీతిమంతుడు తన పశువుల పార్ణమును దయతో చూచును భకిత్హీనుల 

వాతస్లయ్ము కూర్రతవ్మే. 

యిరిమ్యా 36:25 => గర్ంథమును కాలచ్వదద్ని ఎలాన్తానును దెలాయాయ్యును గెమరాయ్యును 

రాజుతో మనవిచేయగా అతడు వారి విజాఞ్పనము వినకపోయెను. 

జెకరాయ్ 11:5 => వాటిని కొనువారు వాటిని చంపియు నిరపరాధులమని యనుకొందురు; వాటిని 

అమిమ్నవారు మాకు బహు దర్వయ్ము దొరుకుచునన్ది, యెహోవాకు సోత్తర్మని చెపుప్కొందురు; వాటిని 

కాయువారు వాటియెడల కనికరము చూపరు. 

మతత్యి 26:15 => నేనాయనను మీకపప్గించినయెడల నాకేమి ఇతుత్రని వారినడిగెను. అందుకు 

వారు ముపప్ది వెండి నాణములు తూచి వానికి ఇచిచ్రి. 

వచనము 27 

ఈ ఇషామ్యేలీయులకు వానిని అమిమ్ వేయుదము రండి; వాడు మన సహోదరుడు మన రకత్ సంబంధి 

గదా? వానికి హాని యేమియు చేయరాదని తన సహోదరులతో చెపెప్ను. అందుకతని సహోదరులు 

సమమ్తించిరి. 

ఆదికాండము 37:22 => ఎటల్నగా రూబేను అతని తండిర్కి అతనినపప్గించుటకై వారిచేతులలో 

పడకుండ అతని విడిపింపదలచి రకత్ము చిందింపకుడి; అతనికి హాని ఏమియు చేయక అడవిలోనునన్ 

యీ గుంటలో అతని పడదోర్యుడని వారితో చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 21:16 => ఒకడు నరుని దొంగిలించి అమిమ్నను, తనయొదద్ నుంచుకొనినను, 

వాడు నిశచ్యముగా మరణశిక్ష నొందును. 
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నిరగ్మకాండము 21:21 => అయితే వాడు ఒకటి రెండు దినములు బర్దికినయెడల ఆ పర్తిదండన 

అతడు పొందడు, వాడు అతని సొమేమ్గదా. 

నెహెమాయ్ 5:8 => అనుయ్లకు అమమ్బడిన మా సహోదరులైన యూదులను మా శకిత్కొలది మేము 

విడిపించితివిు, మీరు మీ సహోదరులను అముమ్దురా? వారు మనకు అమమ్బడవచుచ్నా? అని వారితో 

చెపప్గా, వారు ఏమియు చెపప్లేక ఊరకుండిరి. 

మతత్యి 16:26 => ఒక మనుషుయ్డు లోకమంతయు సంపాదించుకొని తన పార్ణమును 

పోగొటుట్కొంటే అతనికేమి పర్యోజనము? ఒక మనుషుయ్డు తన పార్ణమునకు పర్తిగా నేమి 

యియయ్గలడు? 

మతత్యి 26:15 => నేనాయనను మీకపప్గించినయెడల నాకేమి ఇతుత్రని వారినడిగెను. అందుకు 

వారు ముపప్ది వెండి నాణములు తూచి వానికి ఇచిచ్రి. 

1 తిమోతి 1:10 => హితబోధకు విరోధియైనవాడు మరి ఎవడైనను ఉండినయెడల, అటిట్వానికిని 

నియమింపబడెనుగాని,  

పర్కటన 18:13 => దాలిచ్నిచెకక్ ఓమము ధూపదర్వయ్ములు అతత్రు సాంబార్ణి దార్కాష్రసము నూనె 

మెతత్ని పిండి గోదుమలు పశువులు గొఱ ఱ్లు మొదలగు వాటిని, గుఱ ఱ్ములను రథములను దాసులను 

మనుషుయ్ల పార్ణములను ఇకమీదట ఎవడును కొనడు;  

1 సమూయేలు 18:17 => సౌలు నా చెయియ్ వానిమీద పడకూడదు, ఫిలిషీత్యుల చెయియ్ వానిమీద 

పడును గాక అనుకొని దావీదూ, నా పెదద్ కుమారెత్యైన మేరబును నీకితుత్ను; నీవు నా పటల్ 

యుదధ్శాలివై యుండి యెహోవా యుదధ్ములను జరిగింపవలెననెను. 

2 సమూయేలు 11:14 => ఉదయమున దావీదు యుదధ్ము మోపుగా జరుగుచునన్చోట ఊరియాను 

ముందుపెటిట్ అతడు కొటట్బడి హతమగునటుల్ నీవు అతనియొదద్నుండి వెళి ల్పొమమ్ని 

2 సమూయేలు 11:15 => యోవాబునకు ఉతత్రము వార్యించి ఊరియా చేత పంపించెను. 

2 సమూయేలు 11:16 => యోవాబు పటట్ణమును ముటట్డివేయుచుండగా, ధైరయ్వంతులుండు 

సథ్లమును గురిత్ంచి ఆ సథ్లమునకు ఊరియాను పంపెను. 

Page  of 2605 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

2 సమూయేలు 11:17 => ఆ పటట్ణపువారు బయలుదేరి యోవాబుతో యుదధ్మునకు రాగా దావీదు 

సేవకులలో కొందరు కూలిరి, హితీత్యుడగు ఊరియాయును హతమాయెను. 

2 సమూయేలు 12:9 => నీవు యెహోవా మాటను తృణీకరించి ఆయన దృషిట్కి చెడుతనము 

చేసితివేమి? హితీత్యుడగు ఊరియాను కతిత్చేత చంపించి అతని భారయ్ను నీకు భారయ్యగునటుల్గా నీవు 

పటుట్కొనియునాన్వు; అమోమ్నీయులచేత నీవతని చంపించితివి గదా? 

ఆదికాండము 29:14 => అపుప్డు లాబాను నిజముగా నీవు నా ఎముకయు నా మాంసమునై 

యునాన్వు అనెను. అతడు నెల దినములు అతనియొదద్ నివసించిన తరువాత 

ఆదికాండము 42:21 => అపుప్డు వారు నిశచ్యముగా మన సహోదరునియెడల మనము చేసిన 

అపరాధమునకు శిక్ష పొందుచునాన్ము. అతడు మనలను బతిమాలుకొనినపుప్డు మనము అతని వేదన 

చూచియు వినకపోతిమి; అందువలన ఈ వేదన మనకు వచెచ్నని ఒకనితో ఒకడు మాటలాడుకొనిరి 

ఆదికాండము 16:15 => తరువాత హాగరు అబార్మునకు కుమారుని కనెను. అబార్ము హాగరు కనిన 

తన కుమారునికి ఇషామ్యేలను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 17:13 => నీ యింట పుటిట్నవాడును నీ వెండితో కొనబడినవాడును, తపప్క సునన్తి 

పొందవలెను. అపుప్డు నా నిబంధన మీ శరీరమందు నితయ్ నిబంధనగా ఉండును. 

ఆదికాండము 44:31 => అతని పార్ణము ఇతని పార్ణముతో పెనవేసికొనియునన్ది గనుక ఈ 

చినన్వాడు మాయొదద్ లేకపోవుట అతడు చూడగానే చనిపోవును. అటుల్ తమ దాసులమైన మేము 

నెరసిన వెండుర్కలు గల తమ దాసుడైన మాతండిర్ని మృతుల లోకములోనికి దుఃఖముతో 

దిగిపోవునటుల్ చేయుదుము 

నాయ్యాధిపతులు 11:7 => అందుకు యెఫాత్ మీరు నాయందు పగపటిట్ నా తండిర్ యింటనుండి 

ననున్ తోలివేసితిరే. ఇపుప్డు మీకు కలిగిన శర్మలో మీరు నాయొదద్కు రానేల? అని గిలాదు పెదద్లతో 

చెపెప్ను. 

నెహెమాయ్ 5:5 => మా పార్ణము మా సహోదరుల పార్ణము వంటిది కాదా? మా పిలల్లు వారి 

పిలల్లను పోలిన వారు కారా? మా కుమారులను మా కుమారెత్లను దాసులగుటకై అపప్గింపవలసి 
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వచెచ్ను; ఇపప్టికిని మా కుమారెత్లలో కొందరు దాసతవ్ములో నునాన్రు, మా భూములును మా 

దార్క్షతోటలును అనుయ్లవశమున నుండగా వారిని విడిపించుటకు మాకు శకిత్ చాలకునన్దని చెపప్గా 

కీరత్నలు 105:17 => వారికంటె ముందుగా ఆయన యొకని పంపెను. యోసేపు దాసుడుగా 

అమమ్బడెను. 

రోమీయులకు 7:14 => ధరమ్శాసత్రము ఆతమ్ సంబంధమైనదని యెరుగుదుము; అయితే నేను 

పాపమునకు అమమ్బడి శరీరసంబంధినై యునాన్ను. 

వచనము 28 

మిదాయ్నీయులైన వరత్కులు ఆ మీదుగా వెళుల్చుండగా, వారు ఆ గుంటలోనుండి యోసేపును పైకి తీసి 

ఆ ఇషామ్యేలీయులకు ఇరువది తులముల వెండికి అతనిని అమిమ్వేసిరి. వారు యోసేపును ఐగుపుత్నకు 

తీసికొనిపోయిరి. 

ఆదికాండము 37:25 => వారు భోజనముచేయ కూరుచ్ండి, కనున్లెతిత్ చూడగా ఐగుపుత్నకు తీసికొని 

పోవుటకు గుగిగ్లము మసత్కియు బోళమును మోయుచునన్ ఒంటెలతో ఇషామ్యేలీయులైన మారగ్సుథ్లు 

గిలాదునుండి వచుచ్చుండిరి. 

ఆదికాండము 25:2 => ఆమె అతనికి జిమార్ను, యొకాష్ను, మెదాను, మిదాయ్ను, ఇషాబ్కు, షూవహు 

అనువారిని కనెను. 

నిరగ్మకాండము 2:16 => మిదాయ్ను యాజకునికి ఏడుగురు కుమారెత్లుండిరి. వారు వచిచ్ తమ 

తండిర్ మందకు పెటుట్టకు నీళుల్ చేది తొటల్ను నింపుచుండగా 

సంఖాయ్కాండము 25:15 => చంపబడిన సతరీ పేరు కొజీబ్, ఆమె సూరు కుమారెత్. అతడు 

మిదాయ్నీయులలో ఒక గోతర్మునకును తన పితరుల కుటుంబమునకును పర్ధానియై యుండెను. 

సంఖాయ్కాండము 25:17 => వారు తంతర్ములుచేసి పెయోరు సంతతిలోను,  

సంఖాయ్కాండము 31:2 => తరువాత నీవు నీ సవ్జనులయొదద్కు చేరచ్బడుదువని మోషేకు 

సెలవియయ్గా 
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సంఖాయ్కాండము 31:3 => మోషే పర్జలతో మీలో కొందరు యుదధ్సనన్దుధ్లై మిదాయ్నీయులమీదికి 

పోయి మిదాయ్నీయులకు యెహోవా విధించిన పర్తిదండన చేయునటుల్ 

సంఖాయ్కాండము 31:8 => చంపబడిన యితరులుగాక మిదాయ్ను రాజులను, అనగా మిదాయ్ను 

అయిదుగురు రాజులైన ఎవీని, రేకెమును, సూరును, హూరును, రేబను చంపిరి. బెయోరు 

కుమారుడైన బిలామును ఖడగ్ముతో చంపిరి. 

సంఖాయ్కాండము 31:9 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయులు మిదాయ్ను సతరీలను వారి చినన్పిలల్లను 

చెరపటుట్కొని, వారి సమసత్ పశువులను వారి గొఱ ఱ్మేకలనిన్టిని వారికి కలిగినది యావతుత్ను 

దోచుకొనిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 6:1 => ఇశార్యేలీయులు యెహోవా దృషిట్కి దోషులైనందున యెహోవా యేడేండుల్ 

వారిని మిదాయ్నీయుల కపప్గించెను. 

నాయ్యాధిపతులు 6:2 => మిదాయ్నీయుల చెయియ్ ఇశార్యేలీయుల మీద హెచాచ్యెను గనుక వారు 

మిదాయ్నీయుల యెదుట నిలువలేక కొండలోనునన్ వాగులను గుహలను దురగ్ములను తమకు 

సిదధ్పరచుకొనిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 6:3 => ఇశార్యేలీయులు వితత్నములు వితిత్న తరువాత మిదాయ్నీయులును 

అమాలేకీయులును తూరుప్ననుండు వారును తమ పశువులను గుడారములను తీసికొని మిడతల 

దండంత విసాత్రముగా వారిమీదికి వచిచ్ 

కీరత్నలు 83:9 => మిదాయ్నునకు నీవు చేసినటుల్ కీషోను ఏటియొదద్ను నీవు సీసెరాకును 

యాబీనునకును చేసినటుల్ వారికిని చేయుము.  

యెషయా 60:6 => ఒంటెల సమూహము మిదాయ్ను ఏయిఫాల లేత ఒంటెలును నీ దేశముమీద 

వాయ్పించును వారందరు షేబనుండి వచెచ్దరు బంగారమును ధూపదర్వయ్మును తీసికొనివచెచ్దరు 

యెహోవా సోత్తర్ములను పర్కటించెదరు.  

ఆదికాండము 45:4 => అంతట యోసేపు నా దగగ్రకు రండని తన సహోదరులతో చెపిప్నపుప్డు 

వారు అతని దగగ్రకు వచిచ్రి. అపుప్డతడు ఐగుపుత్నకు వెళుల్నటుల్ మీరు అమిమ్వేసిన మీ సహోదరుడైన 

యోసేపును నేనే 
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ఆదికాండము 45:5 => అయినను నేనికక్డికి వచుచ్నటుల్ మీరు ననున్ అమిమ్వేసినందుకు 

దుఃఖపడకుడి; అది మీకు సంతాపము పుటిట్ంపనియయ్కుడి; పార్ణరక్షణ కొరకు దేవుడు మీకు 

ముందుగా ననున్ పంపించెను 

కీరత్నలు 105:17 => వారికంటె ముందుగా ఆయన యొకని పంపెను. యోసేపు దాసుడుగా 

అమమ్బడెను. 

జెకరాయ్ 11:12 => మీకు అనుకూలమైనయెడల నా కూలి నాకియుయ్డి, లేనియెడల మానివేయుడని 

నేను వారితో అనగా వారు నా కూలికై ముపప్ది తులముల వెండి తూచి యిచిచ్రి. 

జెకరాయ్ 11:13 => యెహోవా యెంతో అబుబ్రముగా వారు నాకేరప్రచిన కర్యధనమును కుమమ్రికి 

పారవేయుమని నాకు ఆజఞ్ ఇయయ్గా నేను ఆ ముపప్ది తులముల వెండిని తీసికొని యెహోవా 

మందిరములో కుమమ్రికి పారవేసితిని. 

మతత్యి 26:15 => నేనాయనను మీకపప్గించినయెడల నాకేమి ఇతుత్రని వారినడిగెను. అందుకు 

వారు ముపప్ది వెండి నాణములు తూచి వానికి ఇచిచ్రి. 

మతత్యి 27:9 => అపుప్డు విలువ కటట్బడినవాని, అనగా ఇశార్యేలీయులలో కొందరు 

విలువకటిట్నవాని కర్యధనమైన ముపప్ది 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:9 => ఆ గోతర్కరత్లు మతస్రపడి, యోసేపును ఐగుపుత్లోనికి పోవుటకు 

అమిమ్వేసిరిగాని, దేవుడతనికి తోడైయుండి అతని శర్మలనిన్టిలోనుండి తపిప్ంచి 

ఆదికాండము 37:36 => మిదాయ్నీయులు ఐగుపుత్నకు అతని తీసికొనిపోయి, ఫరోయొకక్ 

ఉదోయ్గసుథ్డును రాజ సంరక్షక సేనాధిపతియునైన పోతీఫరునకు అతనిని అమిమ్ వేసిరి. 

ఆదికాండము 39:1 => యాసేపును ఐగుపుత్నకు తీసికొని వచిచ్నపుప్డు ఫరో యొకక్ ఉదోయ్గసుథ్డును 

రాజసంరక్షక సేనాధిపతియునైన పోతీఫరను నొక ఐగుపీత్యుడు, అకక్డికి అతని తీసికొని వచిచ్న 

ఇషామ్యేలీయులయొదద్ నతని కొనెను. 

ఆదికాండము 40:15 => ఏలయనగా నేను హెబీర్యుల దేశములోనుండి దొంగిలబడితిని, అది 

నిశచ్యము. మరియు ఈ చెరసాలలో ననున్ వేయుటకు ఇకక్డ సహా నేనేమియు చేయలేదని అతనితో 

చెపెప్ను. 
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ఆదికాండము 49:23 => విలుకాండుర్ అతని వేధించిరి వారు బాణములను వేసి అతని హింసించిరి. 

ఆదికాండము 49:26 => నీ తండిర్ దీవెనలు నా పూరివ్కుల దీవెనలపైని చిరకాల పరవ్తములకంటె 

హెచుచ్గ పర్బలమగును. అవి యోసేపు తలమీదను తన సహోదరులనుండి వేరుపరచబడిన వాని 

నడినెతిత్మీదను ఉండును.  

నిరగ్మకాండము 21:16 => ఒకడు నరుని దొంగిలించి అమిమ్నను, తనయొదద్ నుంచుకొనినను, 

వాడు నిశచ్యముగా మరణశిక్ష నొందును. 

నిరగ్మకాండము 21:32 => ఆ యెదుద్ దాసునినైనను దాసినైనను పొడిచినయెడల వారి 

యజమానునికి ముపప్ది తులముల వెండి చెలిల్ంపవలెను. మరియు ఆ యెదుద్ను రాళల్తో 

చావకొటట్వలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:16 => సంపూరణ్ముగా ఫలించు భూమికి కలిగిన శేర్షఠ్పదారథ్ములవలన 

యెహోవా అతని భూమిని దీవించును పొదలోనుండినవాని కటాక్షము యోసేపు తలమీదికి వచుచ్ను 

తన సహోదరులలో పర్ఖాయ్తినొందినవాని నడినెతిత్మీదికి అది వచుచ్ను.  

నాయ్యాధిపతులు 8:6 => సుకోక్తు అధిపతులు జెబహు సలుమ్నాన్ అనువారి చేతులు ఇపుప్డు నీచేతికి 

చికిక్నవి గనుకనా మేము నీ సేనకు ఆహారము ఇయయ్వలెనని యడిగిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 8:24 => మరియు గిదోయ్ను మీలో పర్తివాడు తన దోపుడు సొముమ్లోనునన్ 

పోగులను నాకియయ్వలెనని మనవి చేయుచునాన్ననెను. వారు ఇషామ్యేలీయులు గనుక వారికి 

పోగులుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:32 => అబార్హాముయొకక్ ఉపపతిన్యైన కెతూరా కనిన కుమారులు 

ఎవరనగా జిమార్ను యొకాష్ను మెదాను మిదాయ్ను ఇషాబ్కు షూవహు. యొకాష్ను కుమారులు 

షేబదాను. 

యిరిమ్యా 32:9 => నా తండిర్ తోడబుటిట్నవాని కుమారుడైన హనమేలు పొలమును కొని, పదియేడు 

తులముల వెండి తూచి ఆతనికిచిచ్తిని. 

వచనము 29 

Page  of 2610 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

రూబేను ఆ గుంటకు తిరిగివచిచ్నపుప్డు యోసేపు గుంటలో లేకపోగా అతడు తన బటట్లు చింపుకొని 

ఆదికాండము 37:34 => యాకోబు తన బటట్లు చింపుకొని తన నడుమున గోనెపటట్ కటుట్కొని అనేక 

దినములు తన కుమారుని నిమితత్ము అంగలారుచ్చుండగా 

ఆదికాండము 34:13 => అయితే తమ సహోదరియైన దీనాను అతడు చెరిపినందున యాకోబు 

కుమారులు షెకెముతోను అతని తండిర్యైన హమోరుతోను కపటముగా ఉతత్రమిచిచ్ అనినదేమనగా 

సంఖాయ్కాండము 14:6 => అపుప్డు దేశమును సంచరించి చూచినవారిలో నుండిన నూను 

కుమారుడగు యెహోషువయు యెఫునెన్ కుమారుడగు కాలేబును బటట్లు చింపుకొని 

నాయ్యాధిపతులు 11:35 => కాబటిట్ అతడు ఆమెను చూచి, తన బటట్లను చింపుకొని అయోయ్ నా 

కుమారీ, నీవు ననున్ బహుగా కుర్ంగచేసితివి, నీవు ననున్ తలల్డింపచేయువారిలో ఒకతెవైయునాన్వు; 

నేను యెహోవాకు మాట యిచిచ్యునాన్ను గనుక వెనుక తీయలేననగా 

2 రాజులు 19:1 => హిజిక్యా విని తన బటట్లు చింపుకొని గోనెపటట్ కటుట్కొని యెహోవా 

మందిరమునకు పోయి 

యోబు 1:20 => అపుప్డు యోబు లేచి తన పై వసత్రమును చింపుకొని తలవెండుర్కలు గొరిగించుకొని 

నేలమీద సాషాట్ంగపడి నమసాక్రము చేసి ఇటల్నెను 

యోవేలు 2:13 => మీ దేవుడైన యెహోవా కరుణావాతస్లయ్ములు గలవాడును, శాంతమూరిత్యు 

అతయ్ంతకృపగలవాడునై యుండి, తాను చేయనుదేద్శించిన కీడును చేయక పశాచ్తాత్ప పడును గనుక 

మీ వసత్రములను కాక మీ హృదయములను చింపుకొని ఆయనతటుట్ తిరుగుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:14 => అపొసత్లులైన బరన్బాయు పౌలును ఈ సంగతి విని, తమ 

వసత్రములు చించుకొని సమూహములోనికి చొరబడి 

ఆదికాండము 29:32 => లేయా గరభ్వతియై కుమారుని కని, యెహోవా నా శర్మను 

చూచియునాన్డు గనుక నా పెనిమిటి ననున్ పేర్మించును గదా అనుకొని అతనికి రూబేను అను పేరు 

పెటెట్ను. 
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ఆదికాండము 42:22 => మరియు రూబేను ఈ చినన్వానియెడల పాపము చేయకుడని నేను మీతో 

చెపప్లేదా? అయినను మీరు వినరైతిరి గనుక అతని రకాత్పరాధము మనమీద మోపబడుచునన్దని వారి 

కుతత్ర మిచెచ్ను. 

ఆదికాండము 44:13 => కావున వారు తమ బటట్లు చింపుకొని పర్తివాడు తన గాడిదమీద గోనెలు 

ఎకిక్ంచుకొని తిరిగి పటట్ణమునకు వచిచ్రి. 

లేవీయకాండము 13:45 => ఆ పొడగల కుషఠ్రోగి వసత్రములను చింపివేయవలెను; వాడు తల 

విరియబోసికొనవలెను; వాడు తన పైపెదవిని కపుప్కొని అపవితుర్డను అపవితుర్డను అని బిగగ్రగా 

పలుకవలెను. 

యెహోషువ 7:6 => యెహోషువ తన బటట్లు చింపుకొని, తానును ఇశార్యేలీయుల పెదద్లును 

సాయంకాలమువరకు యెహోవా మందసము నెదుట నేలమీద ముఖములు మోపుకొని తమ 

తలలమీద ధూళి పోసికొనుచు 

2 సమూయేలు 1:2 => మూడవ దినమున బటట్లు చింపుకొని తలమీద బుగిగ్పోసికొనిన యొకడు 

సౌలునొదద్నునన్ దండులోనుండి వచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 1:11 => దావీదు ఆ వారత్ విని తన వసత్రములు చింపుకొనెను. అతనియొదద్నునన్ 

వారందరును ఆలాగున చేసి 

2 సమూయేలు 3:31 => దావీదుమీ బటట్లు చింపుకొని గోనెపటట్ కటుట్కొని అబేన్రు శవమునకు 

ముందు నడుచుచు పర్లాపము చేయుడని యోవాబునకును అతనితోనునన్ వారికందరికిని ఆజఞ్ 

ఇచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 13:31 => అతడు లేచి వసత్రములు చింపుకొని నేలపడియుండెను; మరియు అతని 

సేవకులందరు వసత్రములు చింపుకొని దగగ్ర నిలువబడియుండిరి. 

2 రాజులు 18:37 => గృహనిరావ్హకుడును హిలీక్యా కుమారుడునైన ఎలాయ్కీమును, శాసిత్యగు 

షెబాన్యును, రాజయ్పు దసాత్వేజులమీదనునన్ ఆసాపు కుమారుడైన యోవాహును, బటట్లు చింపుకొని 

హిజిక్యాయొదద్కు వచిచ్, రబా ష్కే పలికిన మాటలనిన్యు తెలియజెపిప్రి. 

పర్సంగి 3:7 => చింపుటకు కుటుట్టకు; మౌనముగా నుండుటకు మాటలాడుటకు; 
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యిరిమ్యా 48:37 => నిశచ్యముగా పర్తి తల బోడియాయెను పర్తి గడ డ్ము గొరిగింపబడెను 

చేతులనిన్టిమీద నరుకులును నడుములమీద గోనెపటట్యు నునన్వి.  

వచనము 30 

తన సహోదరులయొదద్కు తిరిగివెళి ల్ చినన్వాడు లేడే; అయోయ్ నేనెకక్డికి పోదుననగా 

ఆదికాండము 37:20 => వీని చంపి యికక్డనునన్ ఒక గుంటలో పారవేసి, దుషట్మృగము వీని 

తినివేసెనని చెపుప్దము, అపుప్డు వీని కలలేమగునో చూతము రండని ఒకనితో ఒకడు 

మాటలాడుకొనిరి. 

ఆదికాండము 42:13 => అందుకు వారు నీ దాసులమైన మేము పండెర్ండుమంది సహోదరులము, 

కనాను దేశములో నునన్ ఒకక్ మనుషుయ్ని కుమారులము; ఇదిగో కనిషు ఠ్డు నేడు మా తండిర్యొదద్ 

ఉనాన్డు; ఒకడు లెడు అని ఉతత్రమిచిచ్రి 

ఆదికాండము 42:32 => పండెర్ండుమంది సహోదరులము, ఒకక్తండిర్ కుమారులము, ఒకడు లేడు, 

మా తముమ్డు నేడు కనాను దేశమందు మా తండిర్యొదద్ ఉనాన్డని అతనితో చెపిప్తివిు. 

ఆదికాండము 42:35 => వారు తమ గోనెలను కుమమ్రించినపుప్డు ఎవరి రూకల మూట వారి 

గోనెలో ఉండెను. వారును వారి తండిర్యు ఆ రూకల మూటలు చూచి భయపడిరి. 

యిరిమ్యా 31:15 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఆలకించుడి, రామాలో అంగలారుప్ను 

మహా రోదనధవ్నియు వినబడుచునన్వి; రాహేలు తన పిలల్లనుగూరిచ్ యేడుచ్చునన్ది; ఆమె పిలల్లు 

లేకపోయినందున ఆమె వారినిగూరిచ్ ఓదారుప్ పొందనొలల్కునన్ది. 

ఆదికాండము 5:24 => హనోకు దేవునితో నడిచిన తరువాత దేవుడతని తీసికొనిపోయెను గనుక 

అతడు లేకపోయెను. 

ఆదికాండము 42:22 => మరియు రూబేను ఈ చినన్వానియెడల పాపము చేయకుడని నేను మీతో 

చెపప్లేదా? అయినను మీరు వినరైతిరి గనుక అతని రకాత్పరాధము మనమీద మోపబడుచునన్దని వారి 

కుతత్ర మిచెచ్ను. 
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నాయ్యాధిపతులు 11:35 => కాబటిట్ అతడు ఆమెను చూచి, తన బటట్లను చింపుకొని అయోయ్ నా 

కుమారీ, నీవు ననున్ బహుగా కుర్ంగచేసితివి, నీవు ననున్ తలల్డింపచేయువారిలో ఒకతెవైయునాన్వు; 

నేను యెహోవాకు మాట యిచిచ్యునాన్ను గనుక వెనుక తీయలేననగా 

మతత్యి 2:18 => రాహేలు తన పిలల్ల విషయమై యేడుచ్చు వారు లేనందున ఓదారుప్ పొందనొలల్క 

యుండెను అని పర్వకత్యైన యిరీమ్యా దావ్రా చెపప్బడిన వాకయ్ము నెరవేరెను. 

వచనము 31 

వారు యోసేపు అంగీని తీసికొని, ఒకమేకపిలల్ను చంపి, దాని రకత్ములో ఆ అంగీముంచి  

ఆదికాండము 37:3 => మరియు యోసేపు ఇశార్యేలు వృదాధ్పయ్మందు పుటిట్న కుమారుడు గనుక 

తన కుమారులందరికంటె ఎకుక్వగా అతని పేర్మించి అతనికొరకు విచితర్మైన నిలువుటంగీ 

కుటిట్ంచెను. 

ఆదికాండము 37:23 => యోసేపు తన సహోదరులయొదద్కు వచిచ్నపుప్డు వారు యోసేపు అంగీని 

అతడు తొడుగుకొనియుండిన ఆ విచితర్మైన నిలువుటంగీని తీసివేసి, 

సామెతలు 28:13 => అతికర్మములను దాచిపెటుట్వాడు వరిధ్లల్డు వాటిని ఒపుప్కొని విడిచిపెటుట్వాడు 

కనికరము పొందును. 

వచనము 32 

ఆ విచితర్మైన నిలువుటంగీని పంపగా వారు తండిర్యొదద్కు దానిని తెచిచ్ ఇది మాకు దొరికెను, ఇది నీ 

కుమారుని అంగీ అవునో కాదో గురుతుపటుట్మని చెపిప్రి 

ఆదికాండము 37:3 => మరియు యోసేపు ఇశార్యేలు వృదాధ్పయ్మందు పుటిట్న కుమారుడు గనుక 

తన కుమారులందరికంటె ఎకుక్వగా అతని పేర్మించి అతనికొరకు విచితర్మైన నిలువుటంగీ 

కుటిట్ంచెను. 
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ఆదికాండము 44:20 => అందుకు మేము మాకు ముసలివాడైన తండిర్యు అతని ముసలితనమున 

పుటిట్న యొక చినన్వాడును ఉనాన్రు; వాని సహోదరుడు చనిపోయెను, వాని తలిల్కి వాడొకక్డే 

మిగిలియునాన్డు, వాని తండిర్ వానిని పేర్మించుచునాన్డని చెపిప్తిమి 

ఆదికాండము 44:21 => అపుప్డు తమరు నేనతని చూచుటకు అతని నాయొదద్కు తీసికొనిరండని 

తమ దాసులతో చెపిప్తిరి. 

ఆదికాండము 44:22 => అందుకు మేము ఆ చినన్వాడు తన తండిర్ని విడువలేడు. వాడు తన 

తండిర్ని విడిచినయెడల వాని తండిర్ చనిపోవునని యేలినవారితో చెపిప్తివిు. 

ఆదికాండము 44:23 => అందుకు తమరు మీ తముమ్డు మీతో రానియెడల మీరు మరల నా 

ముఖము చూడకూడదని తమ దాసులతో చెపిప్తిరి. 

లూకా 15:30 => అయితే నీ ఆసిత్ని వేశయ్లతో తినివేసిన యీ నీ కుమారుడు రాగానే వీనికొరకు 

కొర్వివ్న దూడను వధించితివని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 4:9 => యెహోవా నీ తముమ్డైన హేబెలు ఎకక్డునాన్డని కయీనునడుగగా అతడు 

నేనెరుగను; నా తముమ్నికి నేను కావలివాడనా అనెను. 

ఆదికాండము 38:25 => ఆమెను బయటికి తీసికొని వచిచ్నపుప్డు ఆమె తన మామయొదద్కు ఆ 

వసుత్వులను పంపి ఇవి యెవరివో ఆ మనుషుయ్నివలన నేను గరభ్వతినైతిని. ఈ ముదర్ యీ దారము ఈ 

కఱ ఱ్ యెవరివో దయచేసి గురుతు పటుట్మని చెపిప్ంచెను. 

ఆదికాండము 44:17 => అందుకతడు అటుల్ చేయుట నాకు దూరమవును గాక; ఎవనిచేతిలో ఆ 

గినెన్ దొరికెనో వాడే నాకు దాసుడుగా నుండును; మీరు మీ తండిర్యొదద్కు సమాధానముగా వెళుల్డని 

చెపప్గా 

2 సమూయేలు 13:18 => కనయ్కలైన రాజకుమారెత్లు వివిధ వరణ్ములుగల చీరలు ధరించువారు 

ఆమె యటిట్ చీరయొకటి ధరించియుండెను. పనివాడు ఆమెను బయటికి వెళల్గొటిట్ మరల రాకుండునటుల్ 

తలుపు గడియవేసెను. 
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యోబు 1:19 => గొపప్ సుడిగాలి అరణయ్మారగ్ముగా వచిచ్ ఆ యింటి నాలుగు మూలలను కొటట్గా 

అది యౌవనుల మీద పడినందున వారు చనిపోయిరి; దానిని నీకు తెలియజేయుటకు నేనొకక్డనే 

తపిప్ంచుకొని వచిచ్యునాన్ననెను. 

వచనము 33 

అతడు దానిని గురుతుపటిట్ ఈ అంగీ నా కుమారునిదే; దుషట్మృగము వానిని తినివేసెను; యోసేపు 

నిశచ్యముగా చీలచ్బడెననెను. 

ఆదికాండము 37:20 => వీని చంపి యికక్డనునన్ ఒక గుంటలో పారవేసి, దుషట్మృగము వీని 

తినివేసెనని చెపుప్దము, అపుప్డు వీని కలలేమగునో చూతము రండని ఒకనితో ఒకడు 

మాటలాడుకొనిరి. 

ఆదికాండము 44:28 => వారిలో ఒకడు నాయొదద్నుండి వెళి ల్పోయెను. అతడు నిశచ్యముగా 

దుషట్మృగములచేత చీలచ్బడెననుకొంటిని, అపప్టినుండి అతడు నాకు కనబడలేదు. 

1 రాజులు 13:24 => అతడు బయలుదేరి మారగ్మున పోవుచుండగా ఒక సింహము అతనికి 

ఎదురుపడి అతని చంపెను. అతని కళేబరము మారగ్మందు పడియుండగా గాడిద దాని దగగ్ర 

నిలిచియుండెను, సింహమును శవముదగగ్ర నిలిచియుండెను. 

2 రాజులు 2:24 => అతడు వెనుకకు తిరిగి వారిని చూచి యెహోవా నామమునుబటిట్ వారిని 

శపించెను. అపుప్డు రెండు ఆడు ఎలుగు బంటుల్ అడవిలోనుండి వచిచ్ వారిలో నలువది యిదద్రు 

బాలురను చీలిచ్వేసెను. 

సామెతలు 14:15 => జాఞ్నము లేనివాడు పర్తి మాట నముమ్ను వివేకియైనవాడు తన నడతలను 

బాగుగా కనిపెటుట్ను. 

యోహాను 13:7 => అందుకు యేసు నేను చేయుచునన్ది ఇపుప్డు నీకు తెలియదుగాని యికమీదట 

తెలిసికొందువని అతనితో చెపప్గా 

ఆదికాండము 38:26 => యూదా వాటిని గురుతు పటిట్ నేను నా కుమారుడైన షేలాను ఆమెకు 

ఇయయ్లేదు గనుక ఆమె నాకంటె నీతిమంతురాలని చెపిప్ మరి యెపుప్డును ఆమెను కూడలేదు. 
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ఆదికాండము 42:38 => అయితే అతడు నా కుమారుని మీతో వెళల్నియయ్ను; ఇతని అనన్ 

చనిపోయెను, ఇతడు మాతర్మే మిగిలియునాన్డు. మీరు పోవు మారగ్మున ఇతనికి హాని 

సంభవించినయెడల నెరసిన వెండుర్కలు గల ననున్ మృతుల లోకములోనికి దుఃఖముతో దిగిపోవునటుల్ 

చేయుదురని చెపెప్ను 

ఆదికాండము 44:17 => అందుకతడు అటుల్ చేయుట నాకు దూరమవును గాక; ఎవనిచేతిలో ఆ 

గినెన్ దొరికెనో వాడే నాకు దాసుడుగా నుండును; మీరు మీ తండిర్యొదద్కు సమాధానముగా వెళుల్డని 

చెపప్గా 

ఆదికాండము 44:20 => అందుకు మేము మాకు ముసలివాడైన తండిర్యు అతని ముసలితనమున 

పుటిట్న యొక చినన్వాడును ఉనాన్రు; వాని సహోదరుడు చనిపోయెను, వాని తలిల్కి వాడొకక్డే 

మిగిలియునాన్డు, వాని తండిర్ వానిని పేర్మించుచునాన్డని చెపిప్తిమి 

ఆదికాండము 48:11 => ఇశార్యేలు యోసేపుతో నీ ముఖము చూచెదనని నేను అనుకొనలేదు గాని 

నీ సంతానమును దేవుడు నాకు కనుపరచియునాన్డనగా 

1 సమూయేలు 30:4 => ఇక ఏడుచ్టకు శకిత్లేక పోవునంత బిగగ్రగా ఏడిచ్రి.  

యోబు 1:19 => గొపప్ సుడిగాలి అరణయ్మారగ్ముగా వచిచ్ ఆ యింటి నాలుగు మూలలను కొటట్గా 

అది యౌవనుల మీద పడినందున వారు చనిపోయిరి; దానిని నీకు తెలియజేయుటకు నేనొకక్డనే 

తపిప్ంచుకొని వచిచ్యునాన్ననెను. 

మతత్యి 2:18 => రాహేలు తన పిలల్ల విషయమై యేడుచ్చు వారు లేనందున ఓదారుప్ పొందనొలల్క 

యుండెను అని పర్వకత్యైన యిరీమ్యా దావ్రా చెపప్బడిన వాకయ్ము నెరవేరెను. 

వచనము 34 

యాకోబు తన బటట్లు చింపుకొని తన నడుమున గోనెపటట్ కటుట్కొని అనేక దినములు తన కుమారుని 

నిమితత్ము అంగలారుచ్చుండగా 

ఆదికాండము 37:29 => రూబేను ఆ గుంటకు తిరిగివచిచ్నపుప్డు యోసేపు గుంటలో లేకపోగా 

అతడు తన బటట్లు చింపుకొని 
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యెహోషువ 7:6 => యెహోషువ తన బటట్లు చింపుకొని, తానును ఇశార్యేలీయుల పెదద్లును 

సాయంకాలమువరకు యెహోవా మందసము నెదుట నేలమీద ముఖములు మోపుకొని తమ 

తలలమీద ధూళి పోసికొనుచు 

2 సమూయేలు 1:11 => దావీదు ఆ వారత్ విని తన వసత్రములు చింపుకొనెను. అతనియొదద్నునన్ 

వారందరును ఆలాగున చేసి 

2 సమూయేలు 3:31 => దావీదుమీ బటట్లు చింపుకొని గోనెపటట్ కటుట్కొని అబేన్రు శవమునకు 

ముందు నడుచుచు పర్లాపము చేయుడని యోవాబునకును అతనితోనునన్ వారికందరికిని ఆజఞ్ 

ఇచెచ్ను. 

1 రాజులు 20:31 => అతని సేవకులు ఇశార్యేలు వారి రాజులు దయాపరులని మేము వింటిమి 

గనుక నీకు అనుకూలమైనయెడల మేము నడుమునకు గోనెలు కటుట్కొని తలమీద తార్ళుల్ వేసికొని 

ఇశార్యేలు రాజునొదద్కు పోవుదుము; అతడు నీ పార్ణమును రకిష్ంచునేమో అని రాజుతో అనగా రాజు 

అందుకు సమమ్తించెను. 

1 రాజులు 21:27 => అహాబు ఆ మాటలు విని తన వసత్రములను చింపుకొని గోనెపటట్ కటుట్కొని 

ఉపవాసముండి, గోనెపటట్మీద పరుండి వాయ్కులపడుచుండగా 

2 రాజులు 19:1 => హిజిక్యా విని తన బటట్లు చింపుకొని గోనెపటట్ కటుట్కొని యెహోవా 

మందిరమునకు పోయి 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:16 => దావీదు కనున్లెతిత్ చూడగా, భూమాయ్కాశముల మధయ్ను 

నిలుచుచు, వరదీసిన కతిత్ చేతపటుట్కొని దానిని యెరూషలేముమీద చాపిన యెహోవా దూత 

కనబడెను. అపుప్డు దావీదును పెదద్లును గోనె పటట్లు కపుప్కొనినవారై సాషాట్ంగపడగా 

ఎజార్ 9:3 => నేను ఈ సంగతి విని నా వసత్రమును పై దుపప్టిని చింపుకొని, నా తల వెండుర్కలను నా 

గడ డ్పు వెండుర్కలను పెరికి వేసికొని విభార్ంతిపడి కూరుచ్ంటిని. 

ఎజార్ 9:4 => చెరపటట్బడినవారి అపరాధమును చూచి, ఇశార్యేలీయుల దేవుని మాటకు భయపడిన 

వారందరును నాయొదద్కు కూడి వచిచ్రి. నేను విభార్ంతిపడి సాయంతర్పు అరప్ణ వేళవరకు 

కూరుచ్ంటిని. 
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ఎజార్ 9:5 => సాయంతర్పు అరప్ణ వేళను శర్మ తీరగా నేను లేచి, నా వసత్రమును పై దుపప్టిని 

చింపుకొని మోకాళల్మీద పడి, నా దేవుడైన యెహోవాతటుట్చేతులెతి ◌్త 

నెహెమాయ్ 9:1 => ఈ నెల యిరువది నాలుగవ దినమందు ఇశార్యేలీయులు ఉపవాసముండి 

గోనెపటట్లు కటుట్కొని తలమీద ధూళి పోసికొని కూడి వచిచ్రి. 

ఎసేత్రు 4:1 => జరిగినదంతయు తెలియగానే మొరెద్కై తన బటట్లు చింపుకొని గోనెపటట్లు వేసికొని 

బూడిదె పోసికొని పటట్ణము మధయ్కు బయలువెళి ల్ మహా శోకముతో రోదనముచేసి 

ఎసేత్రు 4:2 => రాజు గుమమ్ము ఎదుటికి వచెచ్ను; గోనె కటుట్కొనినవాడు రాజు గుమమ్మున 

పర్వేశింపకూడదనన్ ఆజఞ్ కలదు. 

ఎసేత్రు 4:3 => రాజుయొకక్ ఆజఞ్యు శాసనమును ఏ సంసాథ్నమునకు వచెచ్నో అకక్డనునన్ 

యూదులు ఉపవాసముండి మహా దుఃఖములోను ఏడుప్లోను రోదనములోను మునిగినవారైరి, 

ఆనేకులు గోనెను బూడిదెను వేసికొని పడియుండిరి. 

యోబు 1:20 => అపుప్డు యోబు లేచి తన పై వసత్రమును చింపుకొని తలవెండుర్కలు గొరిగించుకొని 

నేలమీద సాషాట్ంగపడి నమసాక్రము చేసి ఇటల్నెను 

యోబు 2:12 => వారు వచిచ్ దూరముగా నిలువబడి కనున్లెతిత్ చూచినపుప్డు, అతని పోలచ్లేక తమ 

వసత్రములను చింపుకొని ఆకాశము తటుట్ తలలమీద ధూళి చలుల్కొని యెలుగెతిత్ యేడిచ్రి. 

కీరత్నలు 69:11 => నేను గోనెపటట్ వసత్రముగా కటుట్కొనినపుప్డు వారికి హాసాయ్సప్దుడనైతిని. 

యెషయా 22:12 => ఆ దినమున ఏడుచ్టకును అంగలారుచ్టకును తలబోడి చేసికొనుటకును 

గోనెపటట్ కటుట్కొనుటకును సైనయ్ములకధిపతియు పర్భువునగు యెహోవా మిముమ్ను పిలువగా  

యెషయా 22:13 => రేపు చచిచ్పోదుము గనుక తిందము తార్గుదము అని చెపిప్, యెడల్ను 

వధించుచు గొఱ ఱ్లను కోయుచు మాంసము తినుచు దార్కాష్రసము తార్గుచు మీరు 

యెషయా 32:11 => సుఖాసకిత్గల కనయ్లారా, వణకుడి నిరివ్చారిణులారా, తొందరపడుడి మీ 

బటట్లు తీసివేసి దిగంబరులై మీ నడుమున గోనెపటట్ కటుట్కొనుడి. 
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యెషయా 36:22 => గృహనిరావ్హకుడును హిలీక్యా కుమారుడునైన ఎలాయ్కీమును, శాసిత్యగు 

షెబాన్యును, రాజయ్పు దసాత్వేజులమీదనునన్ ఆసాపు కుమారుడగు యోవాహును బటట్లు చింపుకొని 

హిజిక్యాయొదద్కు వచిచ్ రబా ష్కే పలికిన మాటలనిన్యు తెలియజెపిప్రి. 

యెషయా 37:1 => హిజిక్యా విని తన బటట్లు చింపుకొని గోనెపటట్ కటుట్కొని యెహోవా 

మందిరమునకుపోయి 

యెషయా 37:2 => గృహ నిరావ్హకుడగు ఎలాయ్కీమును, శాసిత్యగు షెబాన్ను, యాజకులలో 

పెదద్లను, ఆమోజు కుమారుడును పర్వకత్యునైన యెషయా యొదద్కు పంపెను. 

యిరిమ్యా 36:24 => రాజైనను ఈ మాటలనిన్టిని వినిన యతని సేవకులలో ఎవరైనను 

భయపడలేదు, తమ బటట్లు చింపుకొనలేదు. 

యోవేలు 2:13 => మీ దేవుడైన యెహోవా కరుణావాతస్లయ్ములు గలవాడును, శాంతమూరిత్యు 

అతయ్ంతకృపగలవాడునై యుండి, తాను చేయనుదేద్శించిన కీడును చేయక పశాచ్తాత్ప పడును గనుక 

మీ వసత్రములను కాక మీ హృదయములను చింపుకొని ఆయనతటుట్ తిరుగుడి. 

యోనా 3:5 => నీనెవె పటట్ణపువారు దేవునియందు విశావ్సముంచి ఉపవాసదినము చాటించి, 

ఘనులేమి అలుప్లేమి అందరును గోనెపటట్ కటుట్కొనిరి. 

యోనా 3:6 => ఆ సంగతి నీనెవె రాజునకు వినబడినపుప్డు అతడును తన సింహాసనము మీదనుండి 

దిగి, తన రాజవసత్రములు తీసివేసి గోనెపటట్ కటుట్కొని బూడిదెలో కూరుచ్ండెను. 

యోనా 3:7 => మరియు రాజైన తానును ఆయన మంతుర్లును ఆజఞ్ ఇయయ్గా 

యోనా 3:8 => ఒకవేళ దేవుడు మనసుస్ తిర్పుప్ కొని పశాచ్తత్పుత్డై మనము లయము కాకుండ తన 

కోపాగిన్ చలాల్రుచ్కొనును గనుక మనుషుయ్లు ఏదియు పుచుచ్కొనకూడదు, పశువులుగాని 

యెదుద్లుగాని గొఱ ఱ్లుగాని మేత మేయకూడదు, నీళుల్ తార్గకూడదు, 

మతత్యి 11:21 => అయోయ్ కొరాజీనా, అయోయ్ బేతస్యిదా, మీ మధయ్ను చేయబడిన అదుభ్తములు 

తూరు సీదోను పటట్ణములలో చేయబడినయెడల ఆ పటట్ణములవారు పూరవ్మే గోనెపటట్ కటుట్కొని 

బూడిదె వేసికొని మారుమనసుస్ పొందియుందురు 
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మతత్యి 26:65 => పర్ధానయాజకుడు తన వసత్రము చింపుకొని--వీడు దేవదూషణ చేసెను; మనకిక 

సాకుష్లతో పని ఏమి? ఇదిగో ఈ దూషణ మీరిపుప్డు వినాన్రు; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:14 => అపొసత్లులైన బరన్బాయు పౌలును ఈ సంగతి విని, తమ 

వసత్రములు చించుకొని సమూహములోనికి చొరబడి 

పర్కటన 11:3 => నేను నా యిదద్రు సాకుష్లకు అధికారము ఇచెచ్దను; వారు గోనెపటట్ ధరించుకొని 

వెయియ్నిన్ రెండువందల అరువది దినములు పర్వచింతురు. 

లేవీయకాండము 21:10 => పర్ధానయాజకుడగుటకై తన సహోదరులలో ఎవరి తలమీద 

అభిషేకతైలము పోయబడునో, యాజక వసత్రములు వేసికొనుటకు ఎవరు పర్తిషిఠ్ంపబడునో అతడు తన 

తలకపుప్ను తీయరాదు; తన బటట్లను చింపుకొనరాదు; 

సంఖాయ్కాండము 14:6 => అపుప్డు దేశమును సంచరించి చూచినవారిలో నుండిన నూను 

కుమారుడగు యెహోషువయు యెఫునెన్ కుమారుడగు కాలేబును బటట్లు చింపుకొని 

నాయ్యాధిపతులు 11:35 => కాబటిట్ అతడు ఆమెను చూచి, తన బటట్లను చింపుకొని అయోయ్ నా 

కుమారీ, నీవు ననున్ బహుగా కుర్ంగచేసితివి, నీవు ననున్ తలల్డింపచేయువారిలో ఒకతెవైయునాన్వు; 

నేను యెహోవాకు మాట యిచిచ్యునాన్ను గనుక వెనుక తీయలేననగా 

2 సమూయేలు 1:2 => మూడవ దినమున బటట్లు చింపుకొని తలమీద బుగిగ్పోసికొనిన యొకడు 

సౌలునొదద్నునన్ దండులోనుండి వచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 13:31 => అతడు లేచి వసత్రములు చింపుకొని నేలపడియుండెను; మరియు అతని 

సేవకులందరు వసత్రములు చింపుకొని దగగ్ర నిలువబడియుండిరి. 

2 రాజులు 18:37 => గృహనిరావ్హకుడును హిలీక్యా కుమారుడునైన ఎలాయ్కీమును, శాసిత్యగు 

షెబాన్యును, రాజయ్పు దసాత్వేజులమీదనునన్ ఆసాపు కుమారుడైన యోవాహును, బటట్లు చింపుకొని 

హిజిక్యాయొదద్కు వచిచ్, రబా ష్కే పలికిన మాటలనిన్యు తెలియజెపిప్రి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 7:22 => వారి తండిర్యైన ఎఫార్యిము అనేకదినములు దుఃఖించుచుండగా 

అతని సహోదరులు వచిచ్ అతని పరామరిశ్ంచిరి. 

పర్సంగి 3:7 => చింపుటకు కుటుట్టకు; మౌనముగా నుండుటకు మాటలాడుటకు; 
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యిరిమ్యా 45:3 => కట కటా, నాకు శర్మ, యెహోవా నాకు పుటిట్ంచిన నొపిప్కి తోడు ఆయన నాకు 

దుఃఖమును కలుగజేయుచునాన్డు, మూలుగుచేత అలసియునాన్ను, నాకు నెమమ్ది దొరకదాయెను అని 

నీవనుకొనుచునాన్వు. 

యిరిమ్యా 48:37 => నిశచ్యముగా పర్తి తల బోడియాయెను పర్తి గడ డ్ము గొరిగింపబడెను 

చేతులనిన్టిమీద నరుకులును నడుములమీద గోనెపటట్యు నునన్వి.  

వచనము 35 

అతని కుమారులందరును అతని కుమారెత్లందరును అతనిని ఓదారుచ్టకు యతన్ము చేసిరి; అయితే 

అతడు ఓదారుప్ పొందనొలల్క నేను అంగలారుచ్చు మృతుల లోకమునకు నా కుమారునియొదద్కు 

వెళేల్దనని చెపిప్ అతని తండిర్ అతని కోసము ఏడెచ్ను 

ఆదికాండము 31:43 => అందుకు లాబాను ఈ కుమారెత్లు నా కుమారెత్లు, ఈ కుమారులు నా 

కుమారులు, ఈ మంద నా మంద, నీకు కనబడుచునన్ది అంతయు నాది, ఈ నా కుమారెత్లనైనను 

వీరు కనిన కుమారులనైనను నేడు నేనేమి చేయగలను? 

ఆదికాండము 35:22 => ఇశార్యేలు ఆ దేశములో నివసించుచునన్పుప్డు రూబేను వెళి ల్ తన తండిర్ 

ఉపపతిన్యైన బిలాహ్తో శయనించెను; ఆ సంగతి ఇశార్యేలునకు వినబడెను. 

ఆదికాండము 35:23 => యాకోబు కుమారులు పండెర్ండుగురు, యాకోబు జేయ్షఠ్కుమారుడగు 

రూబేను, షిమోయ్ను, లేవి, యూదా, ఇశాశ్ఖారు, జెబూలూను; వీరు లేయా కుమారులు. 

ఆదికాండము 35:24 => రాహేలు కుమారులు యోసేపు, బెనాయ్మీను. 

ఆదికాండము 35:25 => రాహేలు దాసియైన బిలాహ్ కుమారులు దాను, నఫాత్లి. 

ఆదికాండము 35:26 => లేయా దాసియైన జిలాప్ కుమారులు గాదు, ఆషేరు వీరు పదద్నరాములో 

యాకోబునకు పుటిట్న కుమారులు. 

2 సమూయేలు 12:17 => దావీదు ఉపవాసముండి లోపలికిపోయి రాతిర్ అంతయు నేల పడియుండి 

బిడ డ్కొరకు దేవుని బతిమాలగా, ఇంటిలో ఎనిన్కయైనవారు లేచి అతనిని నేలనుండి లేవనెతుత్టకు 

వచిచ్రిగాని అతడు సమమ్తింపక వారితోకూడ భోజనము చేయక యుండెను. 
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యోబు 2:11 => తేమానీయుడైన ఎలీఫజు, షూహీయుడైన బిలద్దు నయమాతీయుడైన జోఫరు అను 

యోబు ముగుగ్రు సేన్హితులు అతనికి సంభవించిన ఆపదలనిన్టినిగూరిచ్ వినిన వారై, అతనితో కలిసి 

దుఃఖించుటకును అతనిని ఓదారుచ్టకును పోవలెనని ఆలోచించుకొని తమ తమ సథ్లములను 

విడిచివచిచ్రి. 

కీరత్నలు 77:2 => నా ఆపతాక్లమందు నేను పర్భువును వెదకితిని రాతిర్వేళ నా చెయియ్ వెనుకకు 

తీయకుండ చాపబడియునన్ది. నా పార్ణము ఓదారుప్ పొందనొలల్కయునన్ది. 

యిరిమ్యా 31:15 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఆలకించుడి, రామాలో అంగలారుప్ను 

మహా రోదనధవ్నియు వినబడుచునన్వి; రాహేలు తన పిలల్లనుగూరిచ్ యేడుచ్చునన్ది; ఆమె పిలల్లు 

లేకపోయినందున ఆమె వారినిగూరిచ్ ఓదారుప్ పొందనొలల్కునన్ది. 

ఆదికాండము 42:31 => అపుప్డు మేము యథారథ్ వంతులము, వేగులవారము కాము. 

ఆదికాండము 44:29 => మీరు నా యెదుటనుండి ఇతని తీసికొనిపోయిన తరువాత ఇతనికి హాని 

సంభవించినయెడల నెరసిన వెండుర్కలుగల ననున్ మృతుల లోకములోనికి దుఃఖముతో దిగిపోవునటుల్ 

చేయుదురని మాతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 44:30 => కావున తమ దాసుడైన నా తండిర్యొదద్కు నేను వెళి ల్నపుప్డు ఈ చినన్వాడు 

మాయొదద్ లేనియెడల 

ఆదికాండము 44:31 => అతని పార్ణము ఇతని పార్ణముతో పెనవేసికొనియునన్ది గనుక ఈ 

చినన్వాడు మాయొదద్ లేకపోవుట అతడు చూడగానే చనిపోవును. అటుల్ తమ దాసులమైన మేము 

నెరసిన వెండుర్కలు గల తమ దాసుడైన మాతండిర్ని మృతుల లోకములోనికి దుఃఖముతో 

దిగిపోవునటుల్ చేయుదుము 

ఆదికాండము 45:28 => అపుప్డు ఇశార్యేలు ఇంతే చాలును, నా కుమారుడైన యోసేపు ఇంక 

బర్దికియునాన్డు, నేను చావకమునుపు వెళి ల్ అతని చూచెదనని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 24:67 => ఇసాస్కు తలిల్యైన శారా గుడారములోనికి ఆమెను తీసికొనిపోయెను. అటుల్ 

అతడు రిబాక్ను పరిగర్హింపగా ఆమె అతనికి భారయ్ ఆయెను; అతడు ఆమెను పేర్మించెను. అపుప్డు 

ఇసాస్కు తన తలిల్ విషయమై దుఃఖనివారణ పొందెను. 
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ఆదికాండము 42:38 => అయితే అతడు నా కుమారుని మీతో వెళల్నియయ్ను; ఇతని అనన్ 

చనిపోయెను, ఇతడు మాతర్మే మిగిలియునాన్డు. మీరు పోవు మారగ్మున ఇతనికి హాని 

సంభవించినయెడల నెరసిన వెండుర్కలు గల ననున్ మృతుల లోకములోనికి దుఃఖముతో దిగిపోవునటుల్ 

చేయుదురని చెపెప్ను 

ఆదికాండము 44:31 => అతని పార్ణము ఇతని పార్ణముతో పెనవేసికొనియునన్ది గనుక ఈ 

చినన్వాడు మాయొదద్ లేకపోవుట అతడు చూడగానే చనిపోవును. అటుల్ తమ దాసులమైన మేము 

నెరసిన వెండుర్కలు గల తమ దాసుడైన మాతండిర్ని మృతుల లోకములోనికి దుఃఖముతో 

దిగిపోవునటుల్ చేయుదుము 

ఆదికాండము 45:26 => యోసేపు ఇంక బర్దికియుండి ఐగుపుత్ దేశమంతటిని ఏలుచునాన్డని 

అతనికి తెలియచేసిరి. అయితే అతడు వారి మాట నమమ్లేదు గనుక అతడు నిశేచ్షుట్డాయెను. 

ఆదికాండము 48:11 => ఇశార్యేలు యోసేపుతో నీ ముఖము చూచెదనని నేను అనుకొనలేదు గాని 

నీ సంతానమును దేవుడు నాకు కనుపరచియునాన్డనగా 

నాయ్యాధిపతులు 11:35 => కాబటిట్ అతడు ఆమెను చూచి, తన బటట్లను చింపుకొని అయోయ్ నా 

కుమారీ, నీవు ననున్ బహుగా కుర్ంగచేసితివి, నీవు ననున్ తలల్డింపచేయువారిలో ఒకతెవైయునాన్వు; 

నేను యెహోవాకు మాట యిచిచ్యునాన్ను గనుక వెనుక తీయలేననగా 

2 సమూయేలు 12:23 => ఇపుప్డు చనిపోయెను గనుక నేనెందుకు ఉపవాసముండవలెను? వానిని 

తిరిగి రపిప్ంచగలనా? నేను వానియొదద్కు పోవుదును గాని వాడు నాయొదద్కు మరల రాడని వారితో 

చెపెప్ను. 

2 సమూయేలు 13:39 => రాజైన దావీదు అమోన్ను మరణమాయెననుకొని అతనినిగూరిచ్ 

యోదారుప్ నొందినవాడై అబా ష్లోమును పటుట్కొనవలెననన్ ఆలోచన మానెను. 

ఎసేత్రు 4:4 => ఎసేత్రు యొకక్ పనికతెత్లును ఆమెదగగ్రనునన్ షండులును వచిచ్ జరిగినదాని ఆమెకు 

తెలియజేయగా రాణి గొపప్ మనోవిచారము కలదై మొరెద్కై కటుట్కొనియునన్ గోనెపటట్ను తీసివేయుమని 

ఆజఞ్ ఇచిచ్, కటిట్ంచుకొనుటకై అతనియొదద్కు వసత్రములు పంపెనుగాని అతడు వాటిని తీసికొనలేదు. 
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యోబు 42:11 => అపుప్డు అతని సహోదరులందరును అతని అకక్చెలెల్ండర్ందరును 

అంతకుముందు అతనికి పరిచయులైన వారును వచిచ్, అతనితోకూడ అతని యింట అనన్పానములు 

పుచుచ్కొని, యెహోవా అతనిమీదికి రపిప్ంచిన సమసత్ బాధనుగూరిచ్ యెంతలేసి దుఃఖములు 

పొందితివని అతనికొరకు దుఃఖించుచు అతని నోదారిచ్రి. ఇదియు గాక ఒకొక్కక్డు ఒక వరహాను 

ఒకొక్కక్డు బంగారు ఉంగరమును అతనికి తెచిచ్ ఇచెచ్ను. 

కీరత్నలు 30:11 => నా పార్ణము మౌనముగా నుండక నినున్ కీరిత్ంచునటుల్ నా అంగలారుప్ను నీవు 

నాటయ్ముగా మారిచ్యునాన్వు. 

సామెతలు 15:15 => బాధపడువాని దినములనిన్యు శర్మకరములు సంతోష హృదయునికి 

నితయ్ము విందు కలుగును. 

యిరిమ్యా 45:3 => కట కటా, నాకు శర్మ, యెహోవా నాకు పుటిట్ంచిన నొపిప్కి తోడు ఆయన నాకు 

దుఃఖమును కలుగజేయుచునాన్డు, మూలుగుచేత అలసియునాన్ను, నాకు నెమమ్ది దొరకదాయెను అని 

నీవనుకొనుచునాన్వు. 

యోహాను 11:19 => గనుక యూదులలో అనేకులు వారి సహోదరునిగూరిచ్ మారత్ను మరియను 

ఓదారుచ్టకై వారియొదద్కు వచిచ్యుండిరి. 

యోహాను 11:31 => గనుక యింటిలో మరియతో కూడ నుండి ఆమెను ఓదారుచ్చుండిన 

యూదులు మరియ తవ్రగా లేచి వెళుల్ట చూచి, ఆమె సమాధియొదద్ ఏడుచ్టకు అకక్డికి 

వెళుల్చునన్దనుకొని ఆమె వెంట వెళి ల్రి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:13 => సహోదరులారా, నిరీక్షణ లేని యితరులవలె మీరు దుఃఖపడకుండు 

నిమితత్ము, నిదిర్ంచుచునన్ వారినిగూరిచ్ మీకు తెలియకుండుట మాకిషట్ములేదు. 

వచనము 36 

మిదాయ్నీయులు ఐగుపుత్నకు అతని తీసికొనిపోయి, ఫరోయొకక్ ఉదోయ్గసుథ్డును రాజ సంరక్షక 

సేనాధిపతియునైన పోతీఫరునకు అతనిని అమిమ్ వేసిరి. 
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ఆదికాండము 37:28 => మిదాయ్నీయులైన వరత్కులు ఆ మీదుగా వెళుల్చుండగా, వారు ఆ 

గుంటలోనుండి యోసేపును పైకి తీసి ఆ ఇషామ్యేలీయులకు ఇరువది తులముల వెండికి అతనిని 

అమిమ్వేసిరి. వారు యోసేపును ఐగుపుత్నకు తీసికొనిపోయిరి. 

ఆదికాండము 25:1 => అబార్హాము మరల ఒక సతరీని వివాహము చేసికొనెను, ఆమె పేరు కెతూరా. 

ఆదికాండము 25:2 => ఆమె అతనికి జిమార్ను, యొకాష్ను, మెదాను, మిదాయ్ను, ఇషాబ్కు, షూవహు 

అనువారిని కనెను. 

ఆదికాండము 39:1 => యాసేపును ఐగుపుత్నకు తీసికొని వచిచ్నపుప్డు ఫరో యొకక్ ఉదోయ్గసుథ్డును 

రాజసంరక్షక సేనాధిపతియునైన పోతీఫరను నొక ఐగుపీత్యుడు, అకక్డికి అతని తీసికొని వచిచ్న 

ఇషామ్యేలీయులయొదద్ నతని కొనెను. 

ఎసేత్రు 1:10 => ఏడవ దినమందు రాజు దార్కాష్రసము తార్గి సంతోషముగా నునన్పుప్డు, 

కూడివచిచ్న జనమునకును, అధిపతులకును రాణియైన వషిత్యొకక్ సౌందరయ్మును కనుపరచవలెనని 

రాజ కిరీటము ధరించుకొనిన ఆమెను తన సనిన్ధికి పిలుచుకొని వచుచ్నటుల్ 

యెషయా 56:3 => యెహోవాను హతుత్కొను అనుయ్డు నిశచ్యముగా యెహోవా తన జనులలోనుండి 

ననున్ వెలివేయునని అనుకొనవదుద్. షండుడు నేను ఎండిన చెటట్ని అనుకొనవదుద్.  

ఆదికాండము 39:1 => యాసేపును ఐగుపుత్నకు తీసికొని వచిచ్నపుప్డు ఫరో యొకక్ ఉదోయ్గసుథ్డును 

రాజసంరక్షక సేనాధిపతియునైన పోతీఫరను నొక ఐగుపీత్యుడు, అకక్డికి అతని తీసికొని వచిచ్న 

ఇషామ్యేలీయులయొదద్ నతని కొనెను. 

ఆదికాండము 39:2 => యెహోవా యోసేపునకు తోడైయుండెను గనుక అతడు వరిధ్లుల్చు తన 

యజమానుడగు ఆ ఐగుపీత్యుని యింట నుండెను. 

ఆదికాండము 39:3 => యెహోవా అతనికి తోడైయుండెననియు, అతడు చేసినదంతయు 

అతనిచేతిలో యెహోవా సఫలము చేసెననియు అతని యజమానుడు చూచినపుప్డు 

ఆదికాండము 39:4 => యోసేపు మీద అతనికి కటాక్షము కలిగెను గనుక అతనియొదద్ పరిచరయ్ 

చేయువాడాయెను. మరియు అతడు తన యింటిమీద విచారణకరత్గా అతని నియమించి తనకు 

కలిగినదంతయు అతనిచేతికపప్గించెను. 

Page  of 2626 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

ఆదికాండము 39:5 => అతడు తన యింటిమీదను తనకు కలిగినదంతటిమీదను అతని విచారణ 

కరత్గా నియమించిన కాలము మొదలుకొని యెహోవా యోసేపు నిమితత్ము ఆ ఐగుపీత్యుని యింటిని 

ఆశీరవ్దించెను. యెహోవా ఆశీరావ్దము ఇంటిలోనేమి పొలములోనేమి అతనికి కలిగిన సమసత్ము 

మీదను ఉండెను 

ఆదికాండము 39:6 => అతడు తనకు కలిగినదంతయు యోసేపుచేతికపప్గించి, తాను ఆహారము 

తినుట తపప్ తనకేమి ఉనన్దో ఏమి లేదో విచారించినవాడు కాడు. యోసేపు రూపవంతుడును 

సుందరుడునై యుండెను 

ఆదికాండము 39:7 => అటుతరువాత అతని యజమానుని భారయ్ యోసేపుమీద కనున్వేసి తనతో 

శయనించుమని చెపెప్ను 

ఆదికాండము 39:8 => అయితే అతడు ఒపప్క నా యజమానుడు తనకు కలిగినదంతయు 

నాచేతికపప్గించెను గదా, నా వశమున తన యింటిలో ఏమి ఉనన్దో అతడెరుగడు; ఈ యింటిలో 

నాకంటె పైవాడు ఎవడును లేడు. 

ఆదికాండము 39:9 => నీవు అతని భారయ్వైనందున నినున్ తపప్ మరి దేనిని నా కపప్గింపక 

యుండలేదు. కాబటిట్ నేనెటుల్ ఇంత ఘోరమైన దుషాక్రయ్ము చేసి దేవునికి విరోధముగా పాపము కటుట్ 

కొందునని తన యజమానుని భారయ్తో అనెను. 

ఆదికాండము 39:10 => దినదినము ఆమె యోసేపుతో మాటలాడుచుండెను గాని అతడు ఆమెతో 

శయనించుటకైనను ఆమెతో నుండుటకైనను ఆమె మాట వినన్వాడు కాడు. 

ఆదికాండము 39:11 => అటుల్ండగా ఒకనాడు అతడు తన పనిమీద ఇంటి లోపలికి వెళి ల్నపుప్డు 

ఇంటి మనుషుయ్లలో ఎవరును అకక్డ లేరు. 

ఆదికాండము 39:12 => అపుప్డామె ఆతని వసత్రము పటుట్కొని తనతో శయనింపుమని చెపప్గా 

అతడు తన వసత్రమును ఆమెచేతిలో విడిచిపెటిట్ తపిప్ంచుకొని బయటికి పారిపోయెను. 

ఆదికాండము 39:13 => అతడు తన వసత్రమును ఆమెచేతిలో విడిచి తపిప్ంచుకొనిపోవుట ఆమె 

చూచినపుప్డు 
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ఆదికాండము 39:14 => తన యింటి మనుషుయ్లను పిలిచి చూడుడి, అతడు మనలను ఎగతాళి 

చేయుటకు ఒక హెబీర్యుని మనయొదద్కు తెచిచ్యునాన్డు. నాతో శయనింపవలెనని వీడు నాయొదద్కు 

రాగా నేను పెదద్ కేకవేసితిని. 

ఆదికాండము 39:15 => నేను బిగగ్రగా కేకవేయుట వాడు విని నా దగగ్ర తన వసత్రమును విడిచిపెటిట్ 

తపిప్ంచుకొని బయటికి పారిపోయెనని వారితో చెపిప్ 

ఆదికాండము 39:16 => అతని యజమానుడు ఇంటికి వచుచ్వరకు అతని వసత్రము తనదగగ్ర 

ఉంచుకొనెను. 

ఆదికాండము 39:17 => అపుప్డామె తన భరత్తో ఈ మాటల చొపుప్న చెపెప్ను నీవు మనయొదద్కు 

తెచిచ్న ఆ హెబీర్దాసుడు ననున్ ఎగతాళి చేయుటకు నాయొదద్కు వచెచ్ను. 

ఆదికాండము 39:18 => నేను బిగగ్రగా కేకవేసినపుప్డు వాడు తన వసత్రము నా దగగ్ర విడిచిపెటిట్ 

తపిప్ంచుకొని బయటికి పారిపోయెననెను 

ఆదికాండము 39:19 => కాబటిట్ అతని యజమానుడు ఇటుల్ నీ దాసుడు ననున్ చేసెనని తన భారయ్ 

తనతో చెపిప్న మాటలు వినన్పుప్డు కోపముతో మండిపడి 

ఆదికాండము 39:20 => అతనిని పటుట్కొని రాజు ఖైదీలు బంధింపబడు చెరసాలలో వేయించెను. 

అతడకక్డ చెరసాలలో ఉండెను. 

ఆదికాండము 39:21 => అయితే యెహోవా యోసేపునకు తోడైయుండి, అతనియందు కనికరపడి 

అతనిమీద ఆ చెరసాల యొకక్ అధిపతికి కటాక్షము కలుగునటుల్ చేసెను. 

ఆదికాండము 39:22 => చెరసాల అధిపతి ఆ చెరసాలలోనునన్ ఖైదీలనందరిని 

యోసేపుచేతికపప్గించెను. వారకక్డ ఏమి చేసిరో అదంతయు అతడే చేయించువాడు. 

ఆదికాండము 39:23 => యెహోవా అతనికి తోడైయుండెను గనుక ఆ చెరసాల అధిపతి అతనిచేతికి 

అపప్గింపబడిన దేనిగూరిచ్యు విచారణ చేయక యుండెను. అతడు చేయునది యావతుత్ యెహోవా 

సఫలమగునటుల్ చేసెను. 

ఆదికాండము 40:4 => ఆ సేనాధిపతి వారిని యోసేపు వశము చేయగా అతడు వారికి ఉపచారము 

చేసెను. వారు కొనిన్దినములు కావలిలో నుండిన తరువాత  
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2 రాజులు 25:8 => మరియు బబులోనురాజైన నెబుకదెన్జరు ఏలుబడిలో పందొమిమ్దవ 

సంవతస్రమందు అయిదవ నెల యేడవ దినమున రాజదేహసంరక్షకులకు అధిపతియు 

బబులోనురాజు సేవకుడునగు నెబూజరదాను యెరూషలేమునకు వచిచ్ 

ఆదికాండము 17:13 => నీ యింట పుటిట్నవాడును నీ వెండితో కొనబడినవాడును, తపప్క సునన్తి 

పొందవలెను. అపుప్డు నా నిబంధన మీ శరీరమందు నితయ్ నిబంధనగా ఉండును. 

ఆదికాండము 37:25 => వారు భోజనముచేయ కూరుచ్ండి, కనున్లెతిత్ చూడగా ఐగుపుత్నకు తీసికొని 

పోవుటకు గుగిగ్లము మసత్కియు బోళమును మోయుచునన్ ఒంటెలతో ఇషామ్యేలీయులైన మారగ్సుథ్లు 

గిలాదునుండి వచుచ్చుండిరి. 

ఆదికాండము 41:10 => ఫరో తన దాసులమీద కోపగించి ననున్ను భక్షయ్కారుల అధిపతిని మా 

ఉభయులను రాజసంరక్షక సేనాధిపతి యింట కావలిలో ఉంచెను. 

ఆదికాండము 41:12 => అకక్డ రాజ సంరక్షక సేనాధిపతికి దాసుడైయుండిన యొక హెబీర్ 

పడుచువాడు మాతో కూడ ఉండెను. అతనితో మా కలలను మేము వివరించి చెపిప్నపుప్డు అతడు వాటి 

భావమును మాకు తెలిపెను 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:16 => సంపూరణ్ముగా ఫలించు భూమికి కలిగిన శేర్షఠ్పదారథ్ములవలన 

యెహోవా అతని భూమిని దీవించును పొదలోనుండినవాని కటాక్షము యోసేపు తలమీదికి వచుచ్ను 

తన సహోదరులలో పర్ఖాయ్తినొందినవాని నడినెతిత్మీదికి అది వచుచ్ను.  

1 సమూయేలు 8:15 => మీ ధానయ్ములోను దార్క్ష పండల్లోను పదియవ భాగము తీసి తన పరివార 

జనమునకును సేవకులకును ఇచుచ్ను. 

2 రాజులు 8:6 => రాజు ఆ సతరీని అడిగినపుప్డు ఆమె అతనితో సంగతి తెలియజెపెప్ను. కాబటిట్ రాజు 

ఆమె పక్షముగా ఒక అధిపతిని నియమించి, ఆమె సొతుత్ యావతుత్ను ఆమె దేశము విడిచినపప్టినుండి 

నేటివరకు భూమి ఫలించిన పంట యావతుత్ను ఆమెకు మరల ఇమమ్ని సెలవిచెచ్ను. 

కీరత్నలు 105:17 => వారికంటె ముందుగా ఆయన యొకని పంపెను. యోసేపు దాసుడుగా 

అమమ్బడెను. 
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యిరిమ్యా 39:9 => అపుప్డు రాజదేహ సంరక్షకుల కధిపతియగు నెబూజరదాను శేషించి 

పటట్ణములో నిలిచియునన్ పర్జలను, దోర్హులై తమ రాజును విడిచి తనతో చేరినవారిని, శేషించిన 

పర్జలనందరిని బబులోనునకు కొనిపోయెను. 

యిరిమ్యా 52:12 => అయిదవ నెల పదియవ దినమున, అనగా బబులోను రాజైన నెబుకదెర్జరు 

ఏలుబడియందు పందొమిమ్దవ సంవతస్రమున బబులోను రాజు ఎదుట నిలుచు నెబూజరదానను 

రాజదేహసంరక్షకుల యధిపతి యెరూషలేమునకు వచెచ్ను. 

దానియేలు 2:14 => అపుప్డు దానియేలు బబులోనులోని జాఞ్నులను చంపుటకై బయలుదేరిన రాజ 

దేహసంరక్షకుల యధిపతియగు అరోయ్కు దగగ్రకు పోయి, జాఞ్నయుకత్ముగా మనవి చేసెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:16 => మేము రోమాకు వచిచ్నపుప్డు పౌలు తనకు కావలియునన్ 

సైనికులతో కూడ పర్తేయ్కముగా ఉండుటకు సెలవు పొందెను. 

రోమీయులకు 7:14 => ధరమ్శాసత్రము ఆతమ్ సంబంధమైనదని యెరుగుదుము; అయితే నేను 

పాపమునకు అమమ్బడి శరీరసంబంధినై యునాన్ను. 
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వచనము 1 

ఆ కాలమందు యూదా తన సహోదరులను విడిచి హీరా అను ఒక అదులాల్మీయునియొదద్ ఉండుటకు 

వెళె ల్ను. 

ఆదికాండము 33:1 => యాకోబు కనున్లెతిత్ చూచినపుప్డు ఏశావును, అతనితో నాలుగువందల 

మంది మనుషుయ్లును వచుచ్చుండిరి. 

ఆదికాండము 19:2 => నా పర్భువులారా, దయచేసి మీ దాసుని యింటికి వచిచ్ రాతిర్ వెళల్బుచిచ్ కాళుల్ 

కడుగుకొనుడి, మీరు పెందలకడ లేచి మీ తోర్వను వెళళ్వచుచ్ననెను. అందుకు వారు ఆలాగు కాదు, 

నడివీధిలో రాతిర్ వెళల్బుచెచ్దమని చెపిప్రి 

ఆదికాండము 19:3 => అయినను అతడు మికిక్లి బలవంతము చేసినపుప్డు వారు అతనితటుట్ తిరిగి 

అతని యింట పర్వేశించిరి. అతడు వారికి విందుచేసి పొంగని రొటెట్లు కాలచ్గా వారు భోజనము 

చేసిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 4:18 => అపుప్డు యాయేలు సీసెరాను ఎదురొక్నబోయి అతనిని చూచి నా 

యేలినవాడా నాతటుట్ తిరుగుము, తిరుగుము భయపడకుమని చెపిప్నందున అతడు ఆమె గుడారమును 

జొచెచ్ను. 

2 రాజులు 4:8 => ఒక దినమందు ఎలీషా షూనేము పటట్ణమునకు పోగా అచచ్ట ఘనురాలైన 

యొక సతరీ భోజనమునకు రమమ్ని అతని బలవంతముచేసెను గనుక అతడు ఆ మారగ్మున వచిచ్నపుప్డెలల్ 

ఆమె యింట భోజనము చేయుచు వచెచ్ను. 

సామెతలు 9:6 => ఇక జాఞ్నము లేనివారై యుండక బర్దుకుడి తెలివి కలుగజేయు మారగ్ములో 

చకక్గా నడువుడి. 

సామెతలు 13:20 => జాఞ్నుల సహవాసము చేయువాడు జాఞ్నము గలవాడగును. మూరు ఖ్ల 

సహవాసము చేయువాడు చెడిపోవును. 

యెహోషువ 12:15 => అదులాల్ము రాజు, మకేక్దా రాజు, 

యెహోషువ 15:35 => యరూమ్తు అదులాల్ము శోకో అజేకా 
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1 సమూయేలు 22:1 => దావీదు అకక్డనుండి బయలుదేరి అదులాల్ము గుహలోనికి 

తపిప్ంచుకొనిపోగా అతని సహోదరులును అతని తండిర్ ఇంటివారందరును ఆ సంగతి విని అతని 

యొదద్కు వచిచ్రి. 

2 సమూయేలు 23:13 => మరియు ముపప్దిమంది అధిపతులలో శేర్షు ఠ్లైన ముగుగ్రు కోతకాలమున 

అదులాల్ము గుహలోనునన్ దావీదు నొదద్కు వచిచ్నపుప్డు ఫిలిషీత్యులు రెఫాయీము లోయలో దండు 

దిగియుండిరి, 

మీకా 1:15 => మారేషా నివాసీ, నీకు హకుక్దారుడగు ఒకని నీయొదద్కు తోడుకొనివతుత్రు, 

ఇశార్యేలీయులలోని ఘనులు అదులాల్మునకు పోవుదురు. 

ఆదికాండము 29:35 => ఆమె మరల గరభ్వతియై కుమారుని కని ఈసారి యెహోవాను 

సుత్తించెదననుకొని యూదా అను పేరు పెటెట్ను. అపుప్డామెకు కానుపు ఉడిగెను. 

ఆదికాండము 38:12 => చాలా దినములైన తరువాత షూయ కుమారెత్యైన యూదా భారయ్ 

చనిపోయెను. తరువాత యూదా దుఃఖనివారణ పొంది, అదులాల్మీయుడైన హీరా అను తన 

సేన్హితునితో తిమాన్తునకు తన గొఱ ఱ్ల బొచుచ్ కతిత్రించు వారియొదద్కు వెళె ల్ను 

ఆదికాండము 46:12 => యూదా కుమారులైన ఏరు ఓనాను షేలా పెరెసు జెరహు. ఆ ఏరును 

ఓనానును కనాను దేశములో చనిపోయిరి. పెరెసు కుమారులైన హెసోర్ను హామూలు. 

సంఖాయ్కాండము 26:19 => యూదా కుమారులు ఏరు ఓనాను; ఏరును ఓనానును కనాను 

దేశములో మృతిబొందిరి. 

2 సమూయేలు 13:3 => అమోన్నునకు మితుర్డొకడుండెను. అతడు దావీదు సహోదరుడైన షిమాయ్ 

కుమారుడు, అతని పేరు యెహోనాదాబు. ఈ యెహోనాదాబు బహు కపటము గలవాడు. అతడు 

వచనము 2 

అకక్డ షూయ అను ఒక కనానీయుని కుమారెత్ను యూదా చూచి ఆమెను తీసికొని ఆమెతో పోయెను. 
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ఆదికాండము 3:6 => సతరీ ఆ వృక్షము ఆహారమునకు మంచిదియు, కనున్లకు అందమైనదియు, 

వివేకమిచుచ్ రమయ్మైనదియునై యుండుట చూచినపుప్డు ఆమె దాని ఫలములలో కొనిన్ తీసికొని తిని 

తనతోపాటు తన భరత్కును ఇచెచ్ను, అతడుకూడ తినెను; 

ఆదికాండము 6:2 => దేవుని కుమారులు నరుల కుమారెత్లు చకక్నివారని చూచి వారందరిలో 

తమకు మనసుస్వచిచ్న సతరీలను వివాహము చేసికొనిరి. 

ఆదికాండము 24:3 => నేను ఎవరిమధయ్ కాపురమునాన్నో ఆ కనానీయుల కుమారెత్లలో ఒక దానిని 

నా కుమారునికి పెండిల్చేయక 

ఆదికాండము 34:2 => ఆ దేశము నేలిన హివీవ్యుడైన హమోరు కుమారుడగు షెకెము ఆమెను 

చూచి ఆమెను పటుట్కొని ఆమెతో శయనించి ఆమెను అవమానపరచెను. 

నాయ్యాధిపతులు 14:2 => అతడు తిరిగివచిచ్ తిమాన్తులో ఫిలిషీత్యుల కుమారెత్లలో ఒకతెను 

చూచితిని, మీరు ఆమెను నాకిచిచ్ పెండిల్ చేయవలెనని తన తలిదండుర్లతో అనగా 

నాయ్యాధిపతులు 16:1 => తరువాత సమోస్ను గాజాకు వెళి ల్ వేశయ్ నొకతెను చూచి ఆమెయొదద్ 

చేరెను. 

2 సమూయేలు 11:2 => ఒకానొక దినమున పొర్దుద్ గుర్ంకువేళ దావీదు పడకమీదనుండి లేచి 

రాజనగరి మిదె ద్మీద నడుచుచు పైనుండి చూచుచుండగా సాన్నముచేయు ఒక సతరీ కనబడెను. 

2 కొరిందీయులకు 6:14 => మీరు అవిశావ్సులతో జోడుగా ఉండకుడి. నీతికి దురీ ణ్తితో ఏమి 

సాంగతయ్ము? వెలుగునకు చీకటితో ఏమి పొతుత్? 

ఆదికాండము 46:12 => యూదా కుమారులైన ఏరు ఓనాను షేలా పెరెసు జెరహు. ఆ ఏరును 

ఓనానును కనాను దేశములో చనిపోయిరి. పెరెసు కుమారులైన హెసోర్ను హామూలు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:3 => యూదా కుమారులు ఏరు ఓనాను షేలా. ఈ ముగుగ్రు 

కనానీయురాలైన షూయ కుమారెత్యందు అతనికి పుటిట్రి. యూదాకు జేయ్షఠ్కుమారుడైన ఏరు యెహోవా 

దృషిట్కి చెడ డ్వాడైనందున ఆయన వానిని చంపెను. 
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ఆదికాండము 6:4 => ఆ దినములలో నెఫీలులను వారు భూమిమీదనుండిరి; తరువాతను ఉండిరి. 

దేవుని కుమారులు నరుల కుమారెత్లతో పోయినపుప్డు వారికి పిలల్లను కనిరి. పూరవ్కాలమందు పేరు 

పొందిన శూరులు వీరే. 

ఆదికాండము 24:3 => నేను ఎవరిమధయ్ కాపురమునాన్నో ఆ కనానీయుల కుమారెత్లలో ఒక దానిని 

నా కుమారునికి పెండిల్చేయక 

వచనము 3 

ఆమె గరభ్వతియై కుమారుని కనగా అతడు వానికి ఏరు అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 46:12 => యూదా కుమారులైన ఏరు ఓనాను షేలా పెరెసు జెరహు. ఆ ఏరును 

ఓనానును కనాను దేశములో చనిపోయిరి. పెరెసు కుమారులైన హెసోర్ను హామూలు. 

సంఖాయ్కాండము 26:19 => యూదా కుమారులు ఏరు ఓనాను; ఏరును ఓనానును కనాను 

దేశములో మృతిబొందిరి. 

వచనము 4 

ఆమె మరల గరభ్వతియై కుమారుని కని వానికి ఓనాను అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 46:12 => యూదా కుమారులైన ఏరు ఓనాను షేలా పెరెసు జెరహు. ఆ ఏరును 

ఓనానును కనాను దేశములో చనిపోయిరి. పెరెసు కుమారులైన హెసోర్ను హామూలు. 

సంఖాయ్కాండము 26:19 => యూదా కుమారులు ఏరు ఓనాను; ఏరును ఓనానును కనాను 

దేశములో మృతిబొందిరి. 

వచనము 5 

ఆమె మరల గరభ్వతియై కుమారుని కని వానికి షేలా అను పేరు పెటెట్ను. ఆమె వీని కనినపుప్డు అతడు 

కజీబులో నుండెను. 

Page  of 2635 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

ఆదికాండము 38:11 => అపుప్డు యూదా ఇతడు కూడ ఇతని అనన్లవలె చనిపోవునేమో అనుకొని 

నా కుమారుడైన షేలా పెదద్వాడగువరకు నీ తండిర్యింట విధవరాలుగా నుండుమని తన కోడలైన 

తామారుతో చెపెప్ను. కాబటిట్ తామారు వెళి ల్ తన తండిర్ యింట నివసించెను 

ఆదికాండము 38:26 => యూదా వాటిని గురుతు పటిట్ నేను నా కుమారుడైన షేలాను ఆమెకు 

ఇయయ్లేదు గనుక ఆమె నాకంటె నీతిమంతురాలని చెపిప్ మరి యెపుప్డును ఆమెను కూడలేదు. 

ఆదికాండము 46:12 => యూదా కుమారులైన ఏరు ఓనాను షేలా పెరెసు జెరహు. ఆ ఏరును 

ఓనానును కనాను దేశములో చనిపోయిరి. పెరెసు కుమారులైన హెసోర్ను హామూలు. 

సంఖాయ్కాండము 26:20 => యూదావారి వంశములలో షేలాహీయులు షేలా వంశసుథ్లు; 

పెరెసీయులు పెరెసు వంశసుథ్లు జెరహీయులు జెరహు వంశసుథ్లు; 

1 దినవృతాత్ంతములు 4:21 => యూదా కుమారుడైన షేలహు కుమారులెవరనగా లేకాకు 

పర్ధానియైన ఏరు మారేషాకు పర్ధానియైన లదాద్యు; సనన్పు వసత్రములు నేయు అషేబ్య యింటి 

వంశకులకును 

యెహోషువ 15:44 => వాటి పలెల్లు పోగా తొమిమ్ది పటట్ణములు. ఎకోర్ను దాని గార్మములును 

పలెల్లును, 

యెహోషువ 19:29 => అకక్డనుండి ఆ సరిహదుద్ రామా వరకును కోటగల సోరను పటట్ణము 

వరకును వాయ్పించి అకక్డనుండి తిరిగి హోసా వరకు సాగి అకక్డనుండి అకీజ్బు సరిహదుద్ను పటిట్ 

సముదర్మువరకు సాగెను. 

నెహెమాయ్ 11:5 => మరియు షిలోనికి పుటిట్న జెకరాయ్ కుమారునికి పుతుర్డైన యోయారీబు కనిన 

అదాయా కుమారుడైన హజాయాకు కలిగిన కొలోహ్జెకు పుటిట్న బారూకు కుమారుడైన మయశేయా 

నివసించెను. 

వచనము 6 

యూదా తన జేయ్షఠ్కుమారుడైన ఏరునకు తామారు అను దానిని పెండిల్ చేసెను. 
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ఆదికాండము 21:21 => అతడు పారాను అరణయ్ములో నునన్పుప్డు అతని తలిల్ ఐగుపుత్దేశమునుండి 

ఒక సతరీని తెచిచ్ అతనికి పెండిల్చేసెను. 

ఆదికాండము 24:3 => నేను ఎవరిమధయ్ కాపురమునాన్నో ఆ కనానీయుల కుమారెత్లలో ఒక దానిని 

నా కుమారునికి పెండిల్చేయక 

మతత్యి 1:3 => యూదా తామారునందు పెరెసును, జెరహును కనెను; 

నాయ్యాధిపతులు 14:2 => అతడు తిరిగివచిచ్ తిమాన్తులో ఫిలిషీత్యుల కుమారెత్లలో ఒకతెను 

చూచితిని, మీరు ఆమెను నాకిచిచ్ పెండిల్ చేయవలెనని తన తలిదండుర్లతో అనగా 

వచనము 7 

యూదా జేయ్షఠ్కుమారుడైన ఏరు యెహోవా దృషిట్కి చెడ డ్వాడు గనుక యెహోవా అతని చంపెను. 

ఆదికాండము 46:12 => యూదా కుమారులైన ఏరు ఓనాను షేలా పెరెసు జెరహు. ఆ ఏరును 

ఓనానును కనాను దేశములో చనిపోయిరి. పెరెసు కుమారులైన హెసోర్ను హామూలు. 

సంఖాయ్కాండము 26:19 => యూదా కుమారులు ఏరు ఓనాను; ఏరును ఓనానును కనాను 

దేశములో మృతిబొందిరి. 

ఆదికాండము 6:8 => అయితే నోవహు యెహోవా దృషిట్యందు కృప పొందినవాడాయెను. 

ఆదికాండము 13:13 => సొదొమ మనుషుయ్లు దుషుట్లును, యెహోవా దృషిట్కి బహు పాపులునై 

యుండిరి. 

ఆదికాండము 19:13 => మేము ఈ చోటు నాశనము చేయవచిచ్తివిు; వారినిగూరిచ్న మొర 

యెహోవా సనిన్ధిలో గొపప్దాయెను గనుక దాని నాశనము చేయుటకు యెహోవా మముమ్ను పంపెనని 

చెపప్గా 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:6 => బెన హినోన్ము లోయయందు అతడు తన కుమారులను 

అగిన్లోగుండ దాటించి, ముహూరత్ములను విచారించుచు, మంతర్ములను చిలల్ంగితనమును 

వాడుకచేయు కరణ్పిశాచములతోను సోదెగాండర్తోను సాంగతయ్ము చేయుచు, యెహోవా దృషిట్కి 

బహుగా చెడునడత నడచుచు ఆయనకు కోపము పుటిట్ంచెను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 2:3 => యూదా కుమారులు ఏరు ఓనాను షేలా. ఈ ముగుగ్రు 

కనానీయురాలైన షూయ కుమారెత్యందు అతనికి పుటిట్రి. యూదాకు జేయ్షఠ్కుమారుడైన ఏరు యెహోవా 

దృషిట్కి చెడ డ్వాడైనందున ఆయన వానిని చంపెను. 

కీరత్నలు 55:23 => దేవా, నాశనకూపములో నీవు వారిని పడవేయుదువు రకాత్పరాధులును 

వంచకులును సగముకాలమైన బర్దుకరు. నేనైతే నీయందు నమిమ్కయుంచియునాన్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 2 :11 => ఇశార్యేలీయులు యెహోవా కనున్లయెదుట కీడుచేసి , 

ఐగుపుత్దేశములోనుండి వారిని రపిప్ంచిన తమ పితరుల దేవుడైన యెహోవాను విసరిజ్ంచి బయలు 

దేవతలను పూజించి 

2 రాజులు 14:24 => ఇతడును ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకు కారకుడగు నెబాతు 

కుమారుడైన యరొబాము చేసిన పాపములను విడువక అనుసరించి యెహోవా దృషిట్కి చెడుతనము 

జరిగించెను. 

యోబు 36:14 => కావున వారు యౌవనమందే మృతినొందుదురు వారి బర్దుకు పురుషగాముల 

బర్దుకువంటిదగును. 

కీరత్నలు 51:4 => నీకు కేవలము నీకే విరోధముగా నేను పాపము చేసియునాన్ను నీ దృషిట్యెదుట 

నేను చెడుతనము చేసియునాన్ను కావున ఆజఞ్ ఇచుచ్నపుప్డు నీవు నీతిమంతుడవుగా అగపడుదువు 

తీరుప్ తీరుచ్నపుప్డు నిరమ్లుడవుగా అగపడుదువు.  

పర్సంగి 7:17 => అధికముగా దురామ్రగ్పు పనులు చేయకుము, బుదిధ్హీనముగా తిరుగవదుద్; నీ 

కాలమునకు ముందుగా నీ వేల చనిపోదువు? 

రోమీయులకు 5:13 => ఏలయనగా ధరమ్శాసత్రము వచిచ్నదనుక పాపము లోకములో ఉండెను గాని 

ధరమ్శాసత్రము లేనపుప్డు పాపము ఆరోపింపబడదు. 

వచనము 8 

అపుప్డు యూదా ఓనానుతో నీ అనన్భారయ్యొదద్కు వెళి ల్ మరిది ధరమ్ము జరిగించి నీ అనన్కు 

సంతానము కలుగజేయుమని చెపెప్ను. 
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లేవీయకాండము 18:16 => నీ సహోదరుని భారయ్ మానాచాఛ్దనమును తీయకూడదు; అది నీ 

సహోదరుని మానము. 

సంఖాయ్కాండము 36:8 => మరియు ఇశార్యేలీయులకు వారి వారి పితరుల సావ్సథ్య్ము కలుగునటుల్, 

ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములలో సావ్సథ్య్ముగల పర్తి కుమారెత్యు తన తండిర్ గోతర్వంశములోనే పెండిల్ 

చేసికొనవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 36:9 => సావ్సథ్య్ము ఒక గోతర్ములోనుండి వేరొక గోతర్మునకు పోకూడదు. 

ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములు వారి వారి సావ్సథ్య్ములో నిలిచియుండవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 25:5 => సహోదరులు కూడి నివసించుచుండగా వారిలో ఒకడు 

సంతానములేక చనిపోయినయెడల చనిపోయిన వాని భారయ్ అనుయ్ని పెండిల్చేసికొనకూడదు; ఆమె 

పెనిమిటి సహోదరుడు ఆమెయొదద్కు పోయి ఆమెను పెండిల్ చేసికొని తన సహోదరునికి మారుగా 

ఆమెయెడల భరత్ ధరమ్ము జరపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 25:6 => చనిపోయిన సహోదరుని పేరు ఇశార్యేలీయులలోనుండి 

తుడిచివేయబడకుండునటుల్ ఆమె కను జేయ్షఠ్కుమారుడు చనిపోయిన సహోదరునికి వారసుడుగా 

ఉండవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 25:7 => అతడు తన సహోదరుని భారయ్ను పరిగర్హింపనొలల్నియెడల వాని 

సహోదరుని భారయ్ పటట్ణపు గవినికి, అనగా పెదద్లయొదద్కు పోయి నా పెనిమిటి సహోదరుడు 

ఇశార్యేలీయులలో తన సహోదరునికి పేరు సాథ్పింపనని చెపిప్ దేవధరమ్ము చేయనొలల్డని 

తెలుపుకొనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 25:8 => అపుప్డు అతని యూరిపెదద్లు అతని పిలిపించి అతనితో 

మాటలాడిన తరువాత అతడు నిలువబడి ఆమెను పరిగర్హించుటకు నాకిషట్ములేదనినయెడల అతని 

సహోదరుని భారయ్ 

దివ్తీయోపదేశకాండము 25:9 => ఆ పెదద్లు చూచుచుండగా, అతని దాపున పోయి అతని 

కాలినుండి చెపుప్ ఊడదీసి అతని ముఖము నెదుట ఉమిమ్వేసి తన సహోదరుని యిలుల్ నిలుపని 

మనుషుయ్నికి ఈలాగు చేయబడునని చెపప్వలెను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 25:10 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయులలో చెపుప్ ఊడదీయబడిన వాని 

యిలల్ని వానికి పేరు పెటట్బడును. 

రూతు 1:11 => నయోమి నా కుమారెత్లారా, మీరు మరలుడి; నాతోకూడ మీరు రానేల? మిముమ్ను 

పెండిల్ చేసికొనుటకై యింక కుమారులు నా గరభ్మున నుందురా? 

రూతు 4:5 => బోయజు నీవు నయోమిచేతినుండి ఆ పొలమును సంపాదించు దినమున 

చనిపోయినవాని పేరట అతని సావ్సథ్య్మును సిథ్రపరచునటుల్ చనిపోయినవాని భారయ్యైన రూతు అను 

మోయాబీయురాలియొదద్నుండియు దాని సంపాదింపవలెనని చెపప్గా 

రూతు 4:6 => ఆ బంధువుడు నేను దానిని విడిపించుకొనలేను , నా సావ్సథ్య్మును 

పోగొటుట్కొందునేమో, నేను దాని విడిపింపలేను గనుక నీవే నాకు పర్తిగా బంధువుని ధరమ్ము 

జరిగించుమని చెపెప్ను. 

రూతు 4:7 => ఇశార్యేలీయులలో బంధు ధరమ్మునుగూరిచ్గాని, కర్యవికర్యములనుగూరిచ్గాని, 

పర్తి సంగతిని సిథ్రపరచుటకు పూరవ్మున జరిగిన మరాయ్ద ఏదనగా, ఒకడు తన చెపుప్ తీసి తన 

పొరుగువాని కిచుచ్టయే. ఈ పని ఇశార్యేలీయులలో పర్మాణముగా ఎంచబడెను. 

రూతు 4:8 => ఆ బంధువుడు నీవు దానిని సంపాదించుకొనుమని బోయజుతో చెపిప్ తన చెపుప్ 

తీయగా 

రూతు 4:9 => బోయజు ఎలీమెలెకునకు కలిగినది యావతుత్ను కిలోయ్నుకును మహోల్నుకును 

కలిగినది యావతుత్ను నయోమిచేతినుండి సంపాదించితినని నేననన్ందుకు మీరు ఈ దినమున సాకుష్లై 

యునాన్రు. 

రూతు 4:10 => మరియు చనిపోయినవాని పేరట అతని సావ్సథ్య్మును సిథ్రపరచునటుల్ను, 

చనిపోయినవాని పేరు అతని సహోదరులలోనుండియు, అతని సథ్లము యొకక్ దావ్రమునుండియు 

కొటిట్వేయబడక యుండునటుల్ను, నేను మహోల్ను భారయ్యైన రూతను మోయాబీయురాలిని 

సంపాదించుకొని పెండిల్ చేసికొనుచునాన్ను. దీనికి మీరు ఈ దినమున సాకుష్లైయునాన్రని పెదద్లతోను 

పర్జలందరితోను చెపెప్ను. 
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రూతు 4:11 => అందుకు పురదావ్రముననుండిన పర్జలందరును పెదద్లును మేము సాకుష్లము, 

యెహోవా నీ యింటికి వచిచ్న ఆ సతరీని ఇశార్యేలీయుల వంశమును వరిధ్లల్జేసిన రాహేలును పోలిన 

దానిగాను లేయాను పోలిన దానిగాను చేయును గాక; 

మతత్యి 22:23 => పునరుతాథ్నము లేదని చెపెప్డి సదూద్కయుయ్లు ఆ దినమున ఆయనయొదద్కు 

వచిచ్ 

మతత్యి 22:24 => బోధకుడా, ఒకడు పిలల్లులేక చనిపోయినయెడల అతని సహోదరుడు అతని 

భారయ్ను పెండిల్చేసికొని తన సహోదరునికి సంతానము కలుగజేయవలెనని మోషే చెపెప్ను; 

మతత్యి 22:25 => మాలో ఏడుగురు సహోదరులుండిరి; మొదటివాడు పెండిల్చేసికొని చనిపోయెను; 

అతనికి సంతానము లేనందున అతని సహోదరుడు అతని భారయ్ను తీసికొనెను. 

మతత్యి 22:26 => రెండవవాడును మూడవవాడును ఏడవవానివరకు అందరును ఆలాగే జరిగించి 

చనిపోయిరి. 

మతత్యి 22:27 => అందరి వెనుక ఆ సతరీయు చనిపోయెను. 

ఆదికాండము 19:31 => అటుల్ండగా అకక్ తన చెలెల్లితో మన తండిర్ ముసలివాడు; 

సరవ్లోకమరాయ్ద చొపుప్న మనతో పోవుటకు లోకములో ఏ పురుషుడును లేడు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 25:9 => ఆ పెదద్లు చూచుచుండగా, అతని దాపున పోయి అతని 

కాలినుండి చెపుప్ ఊడదీసి అతని ముఖము నెదుట ఉమిమ్వేసి తన సహోదరుని యిలుల్ నిలుపని 

మనుషుయ్నికి ఈలాగు చేయబడునని చెపప్వలెను. 

మతత్యి 22:24 => బోధకుడా, ఒకడు పిలల్లులేక చనిపోయినయెడల అతని సహోదరుడు అతని 

భారయ్ను పెండిల్చేసికొని తన సహోదరునికి సంతానము కలుగజేయవలెనని మోషే చెపెప్ను; 

మారుక్ 12:19 => బోధకుడా, తన భారయ్ బర్దికియుండగా ఒకడు పిలల్లు లేక చనిపోయినయెడల 

వాని సహోదరుడు వాని భారయ్ను పెండిల్చేసికొని తన సహోదరునికి సంతానము కలుగజేయవలెనని 

మోషే మాకు వార్సియిచెచ్ను. 
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లూకా 20:28 => బోధకుడా, భారయ్ బర్దికియుండగా ఒకని సహోదరుడు సంతానము లేక 

చనిపోయిన యెడల, అతని సహోదరుడతని భారయ్ను పెండిల్చేసికొని తన సహోదరునికి సంతానము 

కలుగజేయవలెనని మోషే మనకు వార్సి ఇచెచ్ను 

వచనము 9 

ఓనాను ఆ సంతానము తనది కానేరదని యెరిగి ఆమెతో పోయినపుప్డు తన అనన్కు సంతానము 

కలుగజేయకుండునటుల్ తన రేతసుస్ను నేలను విడిచెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 25:6 => చనిపోయిన సహోదరుని పేరు ఇశార్యేలీయులలోనుండి 

తుడిచివేయబడకుండునటుల్ ఆమె కను జేయ్షఠ్కుమారుడు చనిపోయిన సహోదరునికి వారసుడుగా 

ఉండవలెను. 

రూతు 1:11 => నయోమి నా కుమారెత్లారా, మీరు మరలుడి; నాతోకూడ మీరు రానేల? మిముమ్ను 

పెండిల్ చేసికొనుటకై యింక కుమారులు నా గరభ్మున నుందురా? 

రూతు 4:10 => మరియు చనిపోయినవాని పేరట అతని సావ్సథ్య్మును సిథ్రపరచునటుల్ను, 

చనిపోయినవాని పేరు అతని సహోదరులలోనుండియు, అతని సథ్లము యొకక్ దావ్రమునుండియు 

కొటిట్వేయబడక యుండునటుల్ను, నేను మహోల్ను భారయ్యైన రూతను మోయాబీయురాలిని 

సంపాదించుకొని పెండిల్ చేసికొనుచునాన్ను. దీనికి మీరు ఈ దినమున సాకుష్లైయునాన్రని పెదద్లతోను 

పర్జలందరితోను చెపెప్ను. 

యోబు 5:2 => దౌరాభ్గయ్మునుగూరిచ్ యేడుచ్టవలన మూఢులు నశించెదరు బుదిధ్లేనివారు 

అసూయవలన చచెచ్దరు. 

సామెతలు 27:4 => కోర్ధము కూర్రమైనది కోపము వరదవలె పొరుల్నది. రోషము ఎదుట ఎవడు 

నిలువగలడు? 

తీతుకు 3:3 => ఎందుకనగా మనము కూడ మునుపు అవివేకులమును అవిధేయులమును 

మోసపోయిన వారమును నానావిధములైన దురాశలకును భోగములకును దాసులమునైయుండి, 

Page  of 2642 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

దుషట్తవ్ము నందును అసూయ యందును కాలము గడుపుచు, అసహుయ్లమై యొకని నొకడు 

దేవ్షించుచు ఉంటిమి గాని 

యాకోబు 3:14 => అయితే మీ హృదయములలో సహింపనలవికాని మతస్రమును వివాదమును 

ఉంచుకొనినవారైతే అతిశయపడవదుద్, సతయ్మునకు విరోధముగా అబదధ్మాడవదుద్. 

యాకోబు 3:16 => ఏలయనగా, మతస్రమును వివాదమును ఎకక్డ ఉండునో అకక్డ అలల్రియు 

పర్తి నీచకారయ్మును ఉండును. 

యాకోబు 4:5 => ఆయన మనయందు నివసింపజేసిన ఆతమ్ మతస్రపడునంతగా అపేకిష్ంచునా అను 

లేఖనము చెపుప్నది వయ్రథ్మని అనుకొనుచునాన్రా? 

ఆదికాండము 19:31 => అటుల్ండగా అకక్ తన చెలెల్లితో మన తండిర్ ముసలివాడు; 

సరవ్లోకమరాయ్ద చొపుప్న మనతో పోవుటకు లోకములో ఏ పురుషుడును లేడు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 25:5 => సహోదరులు కూడి నివసించుచుండగా వారిలో ఒకడు 

సంతానములేక చనిపోయినయెడల చనిపోయిన వాని భారయ్ అనుయ్ని పెండిల్చేసికొనకూడదు; ఆమె 

పెనిమిటి సహోదరుడు ఆమెయొదద్కు పోయి ఆమెను పెండిల్ చేసికొని తన సహోదరునికి మారుగా 

ఆమెయెడల భరత్ ధరమ్ము జరపవలెను. 

వచనము 10 

అతడు చేసినది యెహోవా దృషిట్కి చెడ డ్ది గనుక ఆయన అతనికూడ చంపెను. 

సంఖాయ్కాండము 11:1 => జనులు ఆయాసమునుగూరిచ్ సణుగుచుండగా అది యెహోవాకు 

వినబడెను; యెహోవా దాని వినినపుప్డు ఆయన కోపము రగులుకొనెను; యెహోవా అగిన్ వారిలో 

రగులుకొని ఆ పాళెములో నొకకొనను దహింపసాగెను. 

సంఖాయ్కాండము 22:34 => అందుకు బిలాము నేను పాపము చేసితిని; నీవు నాకు ఎదురుగా 

తోర్వలో నిలుచుట నాకు తెలిసినది కాదు. కాబటిట్ యీ పని నీ దృషిట్కి చెడ డ్దైతే నేను వెనుకకు వెళె ల్దనని 

యెహోవా దూతతో చెపప్గా 
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2 సమూయేలు 11:27 => అంగలారుప్ కాలము తీరిన తరువాత దావీదు దూతలను పంపి ఆమెను 

తన నగరికి తెపిప్ంచుకొనగా ఆమె అతనికి భారయ్యయి అతనికొక కుమారుని కనెను. అయితే దావీదు 

చేసినది యెహోవా దృషిట్కి దుషాక్రయ్ముగా ఉండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:7 => ఈ కారయ్ము దేవుని దృషిట్కి పర్తికూలమగుటచేత ఆయన 

ఇశార్యేలీయులను బాధపెటెట్ను. 

సామెతలు 14:32 => అపాయము రాగా భకిత్హీనుడు నశించును మరణకాలమందు నీతిమంతునికి 

ఆశర్యము కలదు. 

సామెతలు 24:18 => యెహోవా అది చూచి అసహియ్ంచుకొని వానిమీదనుండి తన కోపము 

తిర్పుప్కొనునేమో. 

యిరిమ్యా 44:4 => మరియు నేను పెందలకడ లేచి పర్వకత్లైన నా సేవకులందరిని మీయొదద్కు 

పంపుచు, నాకసహయ్మైన యీ హేయకారయ్మును మీరు చేయకుండుడి అని నేను చెపుప్చు వచిచ్తిని 

గాని  

హగగ్యి 1:13 => అపుప్డు యెహోవా దూతయైన హగగ్యి యెహోవా తెలియజేసిన వారత్నుబటిట్ 

జనులకు పర్కటించినదేమనగా నేను మీకు తోడుగా ఉనాన్ను; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

ఆదికాండము 46:12 => యూదా కుమారులైన ఏరు ఓనాను షేలా పెరెసు జెరహు. ఆ ఏరును 

ఓనానును కనాను దేశములో చనిపోయిరి. పెరెసు కుమారులైన హెసోర్ను హామూలు. 

సంఖాయ్కాండము 26:19 => యూదా కుమారులు ఏరు ఓనాను; ఏరును ఓనానును కనాను 

దేశములో మృతిబొందిరి. 

ఆదికాండము 48:17 => యోసేపు ఎఫార్యిము తలమీద తన తండిర్ కుడిచెయియ్ పెటుట్ట 

చూచినపుప్డు అది అతనికిషట్ము కాకపోయెను గనుక అతడు మనషే ష్ తలమీద పెటిట్ంచవలెనని తన 

తండిర్ చెయియ్ ఎఫార్యిము తలమీదనుండియెతిత్ 

యెషయా 59:15 => సతయ్ము లేకపోయెను చెడుతనము విసరిజ్ంచువాడు దోచబడుచునాన్డు 

నాయ్యము జరుగకపోవుట యెహోవా చూచెను అది ఆయన దృషిట్కి పర్తికూలమైయుండెను.  
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రోమీయులకు 5:13 => ఏలయనగా ధరమ్శాసత్రము వచిచ్నదనుక పాపము లోకములో ఉండెను గాని 

ధరమ్శాసత్రము లేనపుప్డు పాపము ఆరోపింపబడదు. 

వచనము 11 

అపుప్డు యూదా ఇతడు కూడ ఇతని అనన్లవలె చనిపోవునేమో అనుకొని నా కుమారుడైన షేలా 

పెదద్వాడగువరకు నీ తండిర్యింట విధవరాలుగా నుండుమని తన కోడలైన తామారుతో చెపెప్ను. 

కాబటిట్ తామారు వెళి ల్ తన తండిర్ యింట నివసించెను 

రూతు 1:11 => నయోమి నా కుమారెత్లారా, మీరు మరలుడి; నాతోకూడ మీరు రానేల? మిముమ్ను 

పెండిల్ చేసికొనుటకై యింక కుమారులు నా గరభ్మున నుందురా? 

రూతు 1:13 => వారు పెదద్ వారగువరకు వారి కొరకు మీరు కనిపెటుట్కొందురా? మీరు వారికొరకు 

కనిపెటుట్కొని పురుషులు లేక యొంటరికతెత్లై యుందురా? నా కుమారెత్లారా, అది కూడదు; యెహోవా 

నాకు విరోధియాయెను; అది మిముమ్ను నొపిప్ంచినంత కంటె ననున్ మరి యెకుక్వగా నొపిప్ంచినదని 

వారితో చెపెప్ను. 

లేవీయకాండము 22:13 => యాజకుని కుమారెత్లలో విధవరాలేకాని విడనాడబడినదే కాని 

సంతానము లేనియెడల ఆమె తన బాలయ్మందువలె తన తండిర్ యింటికి తిరిగి చేరి తన తండిర్ 

ఆహారమును తినవచుచ్ను గాని అనుయ్డెవడును దాని తినకూడదు. 

ఆదికాండము 38:5 => ఆమె మరల గరభ్వతియై కుమారుని కని వానికి షేలా అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆమె వీని కనినపుప్డు అతడు కజీబులో నుండెను. 

ఆదికాండము 38:14 => అపుప్డు షేలా పెదద్వాడైనపప్టికిని తాను అతనికియయ్బడకుండుట చూచి 

తన వైధవయ్వసత్రములను తీసివేసి, ముసుకువేసికొని శరీరమంతయు కపుప్కొని, తిమాన్తునకు పోవు 

మారగ్ములోనుండు ఏనాయిము దావ్రమున కూరుచ్ండగా 

నిరగ్మకాండము 21:9 => తన కుమారునికి దాని పర్ధానము చేసినయెడల కుమారెత్ల విషయమైన 

నాయ్యవిధినిబటిట్ దానియెడల జరిగింపవలెను. 
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సంఖాయ్కాండము 26:20 => యూదావారి వంశములలో షేలాహీయులు షేలా వంశసుథ్లు; 

పెరెసీయులు పెరెసు వంశసుథ్లు జెరహీయులు జెరహు వంశసుథ్లు; 

యెహెజేక్లు 16:38 => జారిణులై హతయ్లు జరిగించు సతరీలకు రావలసిన తీరుప్ నీకు విధించి, 

కోర్ధముతోను రోషముతోను నీకు రకత్ము నియమింతును. 

మతత్యి 1:3 => యూదా తామారునందు పెరెసును, జెరహును కనెను; 

మతత్యి 22:24 => బోధకుడా, ఒకడు పిలల్లులేక చనిపోయినయెడల అతని సహోదరుడు అతని 

భారయ్ను పెండిల్చేసికొని తన సహోదరునికి సంతానము కలుగజేయవలెనని మోషే చెపెప్ను; 

లూకా 20:28 => బోధకుడా, భారయ్ బర్దికియుండగా ఒకని సహోదరుడు సంతానము లేక 

చనిపోయిన యెడల, అతని సహోదరుడతని భారయ్ను పెండిల్చేసికొని తన సహోదరునికి సంతానము 

కలుగజేయవలెనని మోషే మనకు వార్సి ఇచెచ్ను 

వచనము 12 

చాలా దినములైన తరువాత షూయ కుమారెత్యైన యూదా భారయ్ చనిపోయెను. తరువాత యూదా 

దుఃఖనివారణ పొంది, అదులాల్మీయుడైన హీరా అను తన సేన్హితునితో తిమాన్తునకు తన గొఱ ఱ్ల 

బొచుచ్ కతిత్రించు వారియొదద్కు వెళె ల్ను 

ఆదికాండము 24:67 => ఇసాస్కు తలిల్యైన శారా గుడారములోనికి ఆమెను తీసికొనిపోయెను. అటుల్ 

అతడు రిబాక్ను పరిగర్హింపగా ఆమె అతనికి భారయ్ ఆయెను; అతడు ఆమెను పేర్మించెను. అపుప్డు 

ఇసాస్కు తన తలిల్ విషయమై దుఃఖనివారణ పొందెను. 

2 సమూయేలు 13:39 => రాజైన దావీదు అమోన్ను మరణమాయెననుకొని అతనినిగూరిచ్ 

యోదారుప్ నొందినవాడై అబా ష్లోమును పటుట్కొనవలెననన్ ఆలోచన మానెను. 

ఆదికాండము 31:19 => లాబాను తన గొఱ ఱ్ల బొచుచ్ కతిత్రించుటకు వెళి ల్యుండగా రాహేలు తన 

తండిర్ యింటనునన్ గృహ దేవతలను దొంగిలెను. 

1 సమూయేలు 25:4 => నాబాలు గొఱ ఱ్లబొచుచ్ కతెత్ర వేయించుచునాన్డని అరణయ్మందునన్ 

దావీదు విని 
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1 సమూయేలు 25:5 => తన పని వారిలో పదిమందిని పిలిచి వారితో ఇటల్నెను మీరు కరెమ్లునకు 

నాబాలు నొదద్కు పోయి, నా పేరు చెపిప్ కుశల పర్శన్లడిగి 

1 సమూయేలు 25:6 => ఆ భాగయ్వంతునితో నీకును నీ యింటికిని నీకు కలిగిన అంతటికిని 

కేష్మమవును గాక అని పలికి యీ వరత్మానము తెలియజెపప్వలెను. 

1 సమూయేలు 25:7 => నీయొదద్ గొఱ ఱ్లబొచుచ్ కతిత్రించువారునాన్రను సంగతి నాకు వినబడెను; నీ 

గొఱ ఱ్కాపరులు మా దగగ్రనుండగా మేము వారికి ఏ కీడును చేసియుండలేదు; వారు కరెమ్లులో 

నునన్ంతకాలము వారేదియు పోగొటుట్కొనలేదు; 

1 సమూయేలు 25:8 => నీ పనివారిని నీవు అడిగినయెడల వారాలాగు చెపుప్దురు. కాబటిట్ నా 

పనివారికి దయచూపుము. శుభదినమున మేము వచిచ్తివిు గదా; నీ కిషట్ము వచిచ్నటుట్ నీ దాసులకును 

నీ కుమారుడైన దావీదునకును ఇముమ్. 

1 సమూయేలు 25:36 => అబీగయీలు తిరిగి నాబాలునొదద్కు రాగా, రాజులు విందుచేసినటుల్ 

అతడు ఇంటిలో విందుచేసి, తార్గుచు బహు సంతోషించుచు మతుత్గానుండెను గనుక తెలల్వారువరకు 

ఆమె అతనితో కొదిద్ గొపప్ మరేమియు చెపప్క ఊరకుండెను. 

2 సమూయేలు 13:23 => రెండు సంవతస్రములైన తరువాత ఎఫార్యిమునకు సమీపమందుండు 

బయలాద్సోరులో అబా ష్లోము గొఱ ఱ్ల బొచుచ్ కతిత్రించుకాలము రాగా అబా ష్లోము రాజకుమారుల 

నందరిని విందునకు పిలిచెను. 

2 సమూయేలు 13:24 => అబా ష్లోము రాజునొదద్కు వచిచ్ చితత్గించుము, నీ దాసుడనైన నాకు 

గొఱ ఱ్బొచుచ్ కతిత్రించు కాలము వచెచ్ను; రాజవైన నీవును నీ సేవకులును విందునకు రావలెనని నీ 

దాసుడనైన నేను కోరుచునాన్నని మనవి చేయగా 

2 సమూయేలు 13:25 => రాజు నా కుమారుడా, మముమ్ను పిలువవదుద్; మేము నీకు అధిక 

భారముగా ఉందుము; మేమందరము రాతగదని చెపిప్నను అబా ష్లోము రాజును బలవంతము చేసెను. 

2 సమూయేలు 13:26 => అయితే దావీదు వెళల్నొలల్క అబా ష్లోమును దీవించి పంపగా అబా ష్లోము 

నీవు రాకపోయినయెడల నా అనన్యగు అమోన్ను మాతోకూడ వచుచ్నటుల్ సెలవిమమ్ని రాజుతో మనవి 

చేసెను. అతడు నీయొదద్కు ఎందుకు రావలెనని రాజు అడుగగా 
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2 సమూయేలు 13:27 => అబా ష్లోము అతని బతిమాలినందున రాజు అమోన్నును తన 

కుమారులందరును అతనియొదద్కు పోవచుచ్నని సెలవిచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 13:28 => అంతలో అబా ష్లోము తన పనివారిని పిలిచి, అమోన్ను దార్కాష్రసమువలన 

సంతోషియై యుండుట మీరు కనిపెటిట్యుండి అమోన్నును హతము చేయుడని నేను మీతో 

చెపుప్నపుప్డు భయపడక అతని చంపుడి, నేను గదా మీకు ఆజఞ్ ఇచిచ్యునాన్ను, ధైరయ్ము తెచుచ్కొని 

పౌరుషము చూపుడి అని గటిట్గా ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 13:29 => అబా ష్లోము ఇచిచ్న ఆజఞ్చొపుప్న వారు చేయగా రాజకుమారులందరును 

లేచి తమ కంచరగాడిదల నెకిక్ పారిపోయిరి. 

ఆదికాండము 38:1 => ఆ కాలమందు యూదా తన సహోదరులను విడిచి హీరా అను ఒక 

అదులాల్మీయునియొదద్ ఉండుటకు వెళె ల్ను. 

యెహోషువ 15:10 => ఆ సరిహదుద్ పడమరగా బాలానుండి శేయీరు కొండకు వంపుగా సాగి 

కెసాలోనను యారీముకొండ యొకక్ ఉతత్రపు వైపునకు దాటి బేతెష్మెషువరకు దిగి తిమాన్వైపునకు 

వాయ్పించెను. 

యెహోషువ 15:35 => యరూమ్తు అదులాల్ము శోకో అజేకా 

యెహోషువ 15:37 => సెనాను హదాషా మిగోద్లాగ్దు 

యెహోషువ 19:43 => అయాయ్లోను యెతా ఏలోను  

నాయ్యాధిపతులు 14:1 => సమోస్ను తిమాన్తునకు వెళి ల్ తిమాన్తులో ఫిలిషీత్యుల కుమారెత్లలో 

ఒకతెను చూచెను. 

ఆదికాండము 38:14 => అపుప్డు షేలా పెదద్వాడైనపప్టికిని తాను అతనికియయ్బడకుండుట చూచి 

తన వైధవయ్వసత్రములను తీసివేసి, ముసుకువేసికొని శరీరమంతయు కపుప్కొని, తిమాన్తునకు పోవు 

మారగ్ములోనుండు ఏనాయిము దావ్రమున కూరుచ్ండగా 

యెహోషువ 15:57 => కయీను గిబియా తిమాన్ అనునవి, వాటి పలెల్లు పోగా పది పటట్ణములు. 

వచనము 13 
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దాని మామ తన గొఱ ఱ్ల బొచుచ్ కతిత్ త్రించుటకు తిమాన్తునకు వెళుల్చునాన్డని తామారునకు 

తెలుపబడెను. 

ఆదికాండము 38:14 => అపుప్డు షేలా పెదద్వాడైనపప్టికిని తాను అతనికియయ్బడకుండుట చూచి 

తన వైధవయ్వసత్రములను తీసివేసి, ముసుకువేసికొని శరీరమంతయు కపుప్కొని, తిమాన్తునకు పోవు 

మారగ్ములోనుండు ఏనాయిము దావ్రమున కూరుచ్ండగా 

యెహోషువ 15:10 => ఆ సరిహదుద్ పడమరగా బాలానుండి శేయీరు కొండకు వంపుగా సాగి 

కెసాలోనను యారీముకొండ యొకక్ ఉతత్రపు వైపునకు దాటి బేతెష్మెషువరకు దిగి తిమాన్వైపునకు 

వాయ్పించెను. 

నాయ్యాధిపతులు 14:1 => సమోస్ను తిమాన్తునకు వెళి ల్ తిమాన్తులో ఫిలిషీత్యుల కుమారెత్లలో 

ఒకతెను చూచెను. 

1 సమూయేలు 25:2 => కరెమ్లులోని మాయోనునందు ఆసిత్గలవాడొకడు కాపురముండెను. అతడు 

బహు భాగయ్వంతుడు, అతనికి మూడువేల గొఱ ఱ్లును వెయియ్ మేకలును ఉండెను. అతడు కరెమ్లులో 

తన గొఱ ఱ్ల బొచుచ్ కతిత్రించుటకై పోయియుండెను. 

1 సమూయేలు 25:4 => నాబాలు గొఱ ఱ్లబొచుచ్ కతెత్ర వేయించుచునాన్డని అరణయ్మందునన్ 

దావీదు విని 

2 సమూయేలు 13:23 => రెండు సంవతస్రములైన తరువాత ఎఫార్యిమునకు సమీపమందుండు 

బయలాద్సోరులో అబా ష్లోము గొఱ ఱ్ల బొచుచ్ కతిత్రించుకాలము రాగా అబా ష్లోము రాజకుమారుల 

నందరిని విందునకు పిలిచెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:4 => మరియు అతని కోడలైన తామారు అతనికి పెరెసును జెరహును 

కనెను. యూదా కుమారులందరును అయిదుగురు. 

వచనము 14 
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అపుప్డు షేలా పెదద్వాడైనపప్టికిని తాను అతనికియయ్బడకుండుట చూచి తన వైధవయ్వసత్రములను 

తీసివేసి, ముసుకువేసికొని శరీరమంతయు కపుప్కొని, తిమాన్తునకు పోవు మారగ్ములోనుండు 

ఏనాయిము దావ్రమున కూరుచ్ండగా 

సామెతలు 7:12 => ఒకపుప్డు ఇంటి యెదుటను ఒకపుప్డు సంత వీధులలోను అది యుండును. 

పర్తి సందు దగగ్రను అది పొంచియుండును. 

యిరిమ్యా 3:2 => చెటుల్లేని కొండపర్దేశమువైపు నీ కనున్లెతిత్ చూడుము; నీతో ఒకడు శయనింపని 

సథ్లమెకక్డ ఉనన్ది? ఎడారి మారగ్మున అరబిదేశసుథ్డు కాచియుండునటుల్గా నీవు వారికొరకు 

తోర్వలలో కూరుచ్ండియునాన్వు; నీ వయ్భిచారములచేతను నీ దుషాక్రయ్ములచేతను నీవు దేశమును 

అపవితర్పరచుచునాన్వు. 

యెహెజేక్లు 16:25 => పర్తి అడ డ్దోవను నీ బలిపీఠము కటిట్ నీ సౌందరయ్మును హేయకిర్యకు 

వినియోగపరచి నీయొదద్కు వచిచ్నవారికందరికిని నీ పాదములు తెరచి వారితో బహుగా 

వయ్భిచరించితివి. 

యెహోషువ 15:34 => జానోహ ఏనగ్నీన్ము తపూప్య ఏనాము 

ఆదికాండము 38:12 => చాలా దినములైన తరువాత షూయ కుమారెత్యైన యూదా భారయ్ 

చనిపోయెను. తరువాత యూదా దుఃఖనివారణ పొంది, అదులాల్మీయుడైన హీరా అను తన 

సేన్హితునితో తిమాన్తునకు తన గొఱ ఱ్ల బొచుచ్ కతిత్రించు వారియొదద్కు వెళె ల్ను 

ఆదికాండము 38:13 => దాని మామ తన గొఱ ఱ్ల బొచుచ్ కతిత్ త్రించుటకు తిమాన్తునకు 

వెళుల్చునాన్డని తామారునకు తెలుపబడెను. 

ఆదికాండము 38:11 => అపుప్డు యూదా ఇతడు కూడ ఇతని అనన్లవలె చనిపోవునేమో అనుకొని 

నా కుమారుడైన షేలా పెదద్వాడగువరకు నీ తండిర్యింట విధవరాలుగా నుండుమని తన కోడలైన 

తామారుతో చెపెప్ను. కాబటిట్ తామారు వెళి ల్ తన తండిర్ యింట నివసించెను 

ఆదికాండము 38:26 => యూదా వాటిని గురుతు పటిట్ నేను నా కుమారుడైన షేలాను ఆమెకు 

ఇయయ్లేదు గనుక ఆమె నాకంటె నీతిమంతురాలని చెపిప్ మరి యెపుప్డును ఆమెను కూడలేదు. 
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ఆదికాండము 19:31 => అటుల్ండగా అకక్ తన చెలెల్లితో మన తండిర్ ముసలివాడు; 

సరవ్లోకమరాయ్ద చొపుప్న మనతో పోవుటకు లోకములో ఏ పురుషుడును లేడు. 

ఆదికాండము 29:23 => రాతిర్వేళ తన కుమారెత్యైన లేయాను అతనియొదద్కు తీసికొని పోగా 

యాకోబు ఆమెను కూడెను. 

ఆదికాండము 38:19 => అపుప్డామె లేచిపోయి తన ముసుకు తీసివేసి తన వైధవయ్వసత్రములను 

వేసికొనెను. 

ఆదికాండము 38:21 => కాబటిట్ అతడు మారగ్మందు ఏనాయిము నొదద్నుండిన ఆ వేశయ్ 

యెకక్డనునన్దని ఆ చోటి మనుషుయ్లను అడుగగా వారు ఇకక్డ వేశయ్ యెవతెయు లేదని చెపిప్రి. 

సంఖాయ్కాండము 26:20 => యూదావారి వంశములలో షేలాహీయులు షేలా వంశసుథ్లు; 

పెరెసీయులు పెరెసు వంశసుథ్లు జెరహీయులు జెరహు వంశసుథ్లు; 

నాయ్యాధిపతులు 15:2 => ఆమె తండిర్ లోపలికి అతని వెళల్నియయ్క నిశచ్యముగా నీవు ఆమెను 

దేవ్షించితివనుకొని నీ సేన్హితునికి ఆమెను ఇచిచ్తిని; ఆమె చెలెల్లు ఆమెకంటె చకక్నిదికాదా? ఆమెకు 

పర్తిగా ఈమె నీకుండవచుచ్ను చితత్గించుమనెను. 

యోబు 24:15 => వయ్భిచారి ఏ కనైన్నను ననున్ చూడదనుకొని తన ముఖమునకు ముసుకు వేసికొని 

సందె చీకటికొరకు కనిపెటుట్ను. 

సామెతలు 7:10 => అంతట వేశాయ్వేషము వేసికొనిన కపటముగల సతరీ ఒకతె వానిని ఎదురొక్న 

వచెచ్ను. 

వచనము 15 

యూదా ఆమెను చూచి, ఆమె తన ముఖము కపుప్కొనినందున వేశయ్ అనుకొని 

ఆదికాండము 29:23 => రాతిర్వేళ తన కుమారెత్యైన లేయాను అతనియొదద్కు తీసికొని పోగా 

యాకోబు ఆమెను కూడెను. 

యోబు 24:15 => వయ్భిచారి ఏ కనైన్నను ననున్ చూడదనుకొని తన ముఖమునకు ముసుకు వేసికొని 

సందె చీకటికొరకు కనిపెటుట్ను. 
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సామెతలు 7:10 => అంతట వేశాయ్వేషము వేసికొనిన కపటముగల సతరీ ఒకతె వానిని ఎదురొక్న 

వచెచ్ను. 

1 కొరిందీయులకు 6:16 => వేశయ్తో కలిసికొనువాడు దానితో ఏకదేహమై యునాన్డని మీరెరుగరా? 

వారిదద్రు ఏకశరీరమైయుందురు అని మోషే చెపుప్చునాన్డు గదా? 

వచనము 16 

ఆ మారగ్మున ఆమె దగగ్రకు బోయి, ఆమె తన కోడలని తెలియక నీతో పోయెదను రమమ్ని చెపెప్ను. 

అందుకామె నీవు నాతో వచిచ్నయెడల నాకేమి యిచెచ్దవని అడిగెను. 

2 సమూయేలు 13:11 => అయితే అతడు భుజింపవలెనని ఆమె వాటిని తీసికొనివచిచ్నపుప్డు 

అతడు ఆమెను పటుట్కొని నా చెలీల్ రముమ్, నాతో శయనించుము అని చెపప్గా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:18 => పడుపుసొముమ్నేగాని కుకక్ విలువనేగాని మొర్కుక్బడిగా నీ 

దేవుడైన యెహోవా యింటికి తేకూడదు. ఏలయనగా ఆ రెండును నీ దేవుడైన యెహోవాకు 

హేయములు. 

యెహెజేక్లు 16:33 => నీ విటకాండుర్ నలుదికుక్లనుండి వచిచ్ నీతో వయ్భిచరించునటుల్ 

వారికందరికి నీవే సొమిమ్చుచ్చు వచిచ్తివి, బహుమానముల నిచుచ్చు వచిచ్తివి. 

మతత్యి 26:15 => నేనాయనను మీకపప్గించినయెడల నాకేమి ఇతుత్రని వారినడిగెను. అందుకు 

వారు ముపప్ది వెండి నాణములు తూచి వానికి ఇచిచ్రి. 

1 తిమోతి 6:10 => ఎందుకనగా ధనాపేక్ష సమసత్మైన కీడులకు మూలము; కొందరు దానిని 

ఆశించి విశావ్సము నుండి తొలగిపోయి నానాబాధలతో తముమ్ను తామే పొడుచుకొనిరి. 

ఆదికాండము 29:21 => తరువాత యాకోబు నా దినములు సంపూరణ్మైనవి గనుక నేను నా 

భారయ్యొదద్కు పోవునటుల్ ఆమెను నాకిమమ్ని లాబాను నడుగగా 

ఆదికాండము 44:7 => వారు మా పర్భువు ఇటుల్ మాటలాడనేల? ఇటిట్ పని చేయుట నీ దాసులకు 

దూరమవును గాక. 
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లేవీయకాండము 20:12 => ఒకడు తన కోడలితో శయనించినయెడల వారిదద్రికిని మరణశిక్ష 

విధింపవలెను. వారు వారి వరసలు తపిప్రి; వారి పార్ణాపరాధము వారిమీదనుండును. 

నాయ్యాధిపతులు 16:1 => తరువాత సమోస్ను గాజాకు వెళి ల్ వేశయ్ నొకతెను చూచి ఆమెయొదద్ 

చేరెను. 

2 సమూయేలు 16:21 => అహీతోపెలు నీ తండిర్చేత ఇంటికి కావలియుంచబడిన 

ఉపపతున్లయొదద్కు నీవు పోయినయెడల నీవు నీ తండిర్కి అసహుయ్డవైతివని ఇశార్యేలీయులందరు 

తెలిసికొందురు, అపుప్డు నీ పక్షమున నునన్వారందరు ధైరయ్ము తెచుచ్కొందురని చెపెప్ను. 

వచనము 17 

అందుకతడు నేను మందలోనుండి మేకపిలల్ను పంపెదనని చెపిప్నపుప్డు ఆమె అది పంపువరకు ఏమైన 

కుదువ పెటిట్నయెడల సరే అని చెపెప్ను. 

యెహెజేక్లు 16:33 => నీ విటకాండుర్ నలుదికుక్లనుండి వచిచ్ నీతో వయ్భిచరించునటుల్ 

వారికందరికి నీవే సొమిమ్చుచ్చు వచిచ్తివి, బహుమానముల నిచుచ్చు వచిచ్తివి. 

ఆదికాండము 38:20 => తరువాత యూదా ఆ సతరీయొదద్నుండి ఆ కుదువను పుచుచ్కొనుటకు తన 

సేన్హితుడగు అదులాల్మీయునిచేత మేకపిలల్ను పంపినపుప్డు ఆమె అతనికి కనబడలేదు. 

ఆదికాండము 38:24 => రమారమి మూడు నెలలైన తరువాత నీ కోడలగు తామారు జారతవ్ము 

చేసెను; అంతేకాక ఆమె జారతవ్మువలన గరభ్వతియైనదని యూదాకు తెలుపబడెను. అపుప్డు 

యూదా ఆమెను బయటికి తీసికొనిరండి, ఆమెను కాలిచ్వేయవలెనని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 38:25 => ఆమెను బయటికి తీసికొని వచిచ్నపుప్డు ఆమె తన మామయొదద్కు ఆ 

వసుత్వులను పంపి ఇవి యెవరివో ఆ మనుషుయ్నివలన నేను గరభ్వతినైతిని. ఈ ముదర్ యీ దారము ఈ 

కఱ ఱ్ యెవరివో దయచేసి గురుతు పటుట్మని చెపిప్ంచెను. 

సామెతలు 20:16 => అనుయ్నికొరకు పూటబడిన వాని వసత్రమును పుచుచ్కొనుము పరులకొరకు 

వానినే కుదువ పెటిట్ంచుము 
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లూకా 16:8 => అనాయ్యసుథ్డైన ఆ గృహనిరావ్హకుడు యుకిత్గా నడుచుకొనెనని వాని 

యజమానుడు వాని మెచుచ్కొనెను. వెలుగు సంబంధులకంటె ఈ లోక సంబంధులు తమ 

తరమునుబటిట్ చూడగా యుకిత్పరులైయునాన్రు 

నాయ్యాధిపతులు 15:1 => కొనిన్దినములైన తరువాత గోధుమల కోతకాలమున సమోస్ను మేకపిలల్ 

ఒకటి తీసికొని తన భారయ్ను చూడవచిచ్ అంతఃపురములోనునన్ నా భారయ్యొదద్కు నేను 

పోదుననుకొనగా 

వచనము 18 

అతడు నేను నీయొదద్ ఏమి కుదువ పెటట్వలెనని అడిగినపుప్డు ఆమె నీ ముదర్యు దాని దారమును 

నీచేతికఱ ఱ్యునని చెపెప్ను. అతడు వాటిని ఆమెకిచిచ్ ఆమెతో పోయెను; ఆమె అతనివలన 

గరభ్వతియాయెను 

ఆదికాండము 38:25 => ఆమెను బయటికి తీసికొని వచిచ్నపుప్డు ఆమె తన మామయొదద్కు ఆ 

వసుత్వులను పంపి ఇవి యెవరివో ఆ మనుషుయ్నివలన నేను గరభ్వతినైతిని. ఈ ముదర్ యీ దారము ఈ 

కఱ ఱ్ యెవరివో దయచేసి గురుతు పటుట్మని చెపిప్ంచెను. 

యిరిమ్యా 22:24 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా యూదా రాజైన యెహోయాకీము 

కుమారుడగు కొనాయ్ నా కుడిచేతికి శిఖా ఉంగరముగా ఉండినను దానిమీదనుండియు నినున్ 

ఊడదీసివేసెదనని నాతోడని పర్మాణము చేయుచునాన్ను. 

ఆదికాండము 38:25 => ఆమెను బయటికి తీసికొని వచిచ్నపుప్డు ఆమె తన మామయొదద్కు ఆ 

వసుత్వులను పంపి ఇవి యెవరివో ఆ మనుషుయ్నివలన నేను గరభ్వతినైతిని. ఈ ముదర్ యీ దారము ఈ 

కఱ ఱ్ యెవరివో దయచేసి గురుతు పటుట్మని చెపిప్ంచెను. 

ఆదికాండము 38:26 => యూదా వాటిని గురుతు పటిట్ నేను నా కుమారుడైన షేలాను ఆమెకు 

ఇయయ్లేదు గనుక ఆమె నాకంటె నీతిమంతురాలని చెపిప్ మరి యెపుప్డును ఆమెను కూడలేదు. 
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యిరిమ్యా 22:24 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా యూదా రాజైన యెహోయాకీము 

కుమారుడగు కొనాయ్ నా కుడిచేతికి శిఖా ఉంగరముగా ఉండినను దానిమీదనుండియు నినున్ 

ఊడదీసివేసెదనని నాతోడని పర్మాణము చేయుచునాన్ను. 

లూకా 15:22 => అయితే తండిర్ తన దాసులను చూచి పర్శసత్ వసత్రము తవ్రగా తెచిచ్ వీనికి కటిట్, వీని 

చేతికి ఉంగరము పెటిట్, పాదములకు చెపుప్లు తొడిగించుడి; 

ఆదికాండము 38:25 => ఆమెను బయటికి తీసికొని వచిచ్నపుప్డు ఆమె తన మామయొదద్కు ఆ 

వసుత్వులను పంపి ఇవి యెవరివో ఆ మనుషుయ్నివలన నేను గరభ్వతినైతిని. ఈ ముదర్ యీ దారము ఈ 

కఱ ఱ్ యెవరివో దయచేసి గురుతు పటుట్మని చెపిప్ంచెను. 

ఆదికాండము 38:26 => యూదా వాటిని గురుతు పటిట్ నేను నా కుమారుడైన షేలాను ఆమెకు 

ఇయయ్లేదు గనుక ఆమె నాకంటె నీతిమంతురాలని చెపిప్ మరి యెపుప్డును ఆమెను కూడలేదు. 

హోషేయ 4:11 => వయ్భిచార కిర్యలు చేయుటచేతను దార్కాష్రసము పానము చేయుటచేతను 

మదయ్పానముచేతను వారు మతిచెడిరి. 

లేవీయకాండము 18:15 => నీ కోడలి మానాచాఛ్దనమును తీయకూడదు; ఆమె నీ కుమారుని 

భారయ్, ఆమె మానాచాఛ్దనమును తీయకూడదు. 

లేవీయకాండము 20:12 => ఒకడు తన కోడలితో శయనించినయెడల వారిదద్రికిని మరణశిక్ష 

విధింపవలెను. వారు వారి వరసలు తపిప్రి; వారి పార్ణాపరాధము వారిమీదనుండును. 

2 సమూయేలు 11:6 => దావీదు హితీత్యుడగు ఊరియాను నాయొదద్కు పంపుమని దూత దావ్రా 

యోవాబునకు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

యెషయా 3:19 => కరణ్భూషణములను కడియములను నాణమైన ముసుకులను  

వచనము 19 

అపుప్డామె లేచిపోయి తన ముసుకు తీసివేసి తన వైధవయ్వసత్రములను వేసికొనెను. 
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ఆదికాండము 38:14 => అపుప్డు షేలా పెదద్వాడైనపప్టికిని తాను అతనికియయ్బడకుండుట చూచి 

తన వైధవయ్వసత్రములను తీసివేసి, ముసుకువేసికొని శరీరమంతయు కపుప్కొని, తిమాన్తునకు పోవు 

మారగ్ములోనుండు ఏనాయిము దావ్రమున కూరుచ్ండగా 

2 సమూయేలు 14:2 => తెకోవనుండి యుకిత్గల యొక సతరీని పిలువనంపించి ఏడుచ్చునన్ దానవైనటుట్ 

నటించి దుఃఖవసత్రములు ధరించుకొని తైలము పూసికొనక బహు కాలము దుఃఖపడిన దానివలెనుండి 

2 సమూయేలు 14:5 => రాజు నీకేమి కషట్ము వచెచ్నని అడిగెను. అందుకు ఆమె నేను నిజముగా 

విధవరాలను, నా పెనిమిటి చనిపోయెను; 

లేవీయకాండము 18:15 => నీ కోడలి మానాచాఛ్దనమును తీయకూడదు; ఆమె నీ కుమారుని 

భారయ్, ఆమె మానాచాఛ్దనమును తీయకూడదు. 

వచనము 20 

తరువాత యూదా ఆ సతరీయొదద్నుండి ఆ కుదువను పుచుచ్కొనుటకు తన సేన్హితుడగు 

అదులాల్మీయునిచేత మేకపిలల్ను పంపినపుప్డు ఆమె అతనికి కనబడలేదు. 

ఆదికాండము 20:9 => అబీమెలెకు అబార్హామును పిలిపించి నీవు మాకు చేసిన పని యేమిటి? నీవు 

నా మీదికిని నా రాజయ్ము మీదికిని మహాపాతకము తెపిప్ంచునటుల్ నేను నీయెడల చేసిన పాపమేమిటి? 

చేయరాని కారయ్ములు నాకు చేసితివని అతనితో చెపెప్ను 

లేవీయకాండము 19:17 => నీ హృదయములో నీ సహోదరుని మీద పగపటట్కూడదు, నీ 

పొరుగువాని పాపము నీమీదికి రాకుండునటుల్ నీవు తపప్క వానిని గదిద్ంపవలెను. 

నాయ్యాధిపతులు 14:20 => అతడు కోపించి తన తండిర్ యింటికి వెళల్గా అతని భారయ్ అతడు 

సేన్హితునిగా భావించుకొనిన అతని చెలికాని కియయ్బడెను. 

2 సమూయేలు 13:3 => అమోన్నునకు మితుర్డొకడుండెను. అతడు దావీదు సహోదరుడైన షిమాయ్ 

కుమారుడు, అతని పేరు యెహోనాదాబు. ఈ యెహోనాదాబు బహు కపటము గలవాడు. అతడు 

లూకా 23:12 => అంతకు ముందు హేరోదును పిలాతును ఒకనికొకడు శతుర్వులై యుండి ఆ 

దినముననే యొకనికొకడు మితుర్లైరి. 
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ఆదికాండము 38:17 => అందుకతడు నేను మందలోనుండి మేకపిలల్ను పంపెదనని చెపిప్నపుప్డు 

ఆమె అది పంపువరకు ఏమైన కుదువ పెటిట్నయెడల సరే అని చెపెప్ను. 

వచనము 21 

కాబటిట్ అతడు మారగ్మందు ఏనాయిము నొదద్నుండిన ఆ వేశయ్ యెకక్డనునన్దని ఆ చోటి మనుషుయ్లను 

అడుగగా వారు ఇకక్డ వేశయ్ యెవతెయు లేదని చెపిప్రి. 

ఆదికాండము 38:14 => అపుప్డు షేలా పెదద్వాడైనపప్టికిని తాను అతనికియయ్బడకుండుట చూచి 

తన వైధవయ్వసత్రములను తీసివేసి, ముసుకువేసికొని శరీరమంతయు కపుప్కొని, తిమాన్తునకు పోవు 

మారగ్ములోనుండు ఏనాయిము దావ్రమున కూరుచ్ండగా 

యెహెజేక్లు 16:25 => పర్తి అడ డ్దోవను నీ బలిపీఠము కటిట్ నీ సౌందరయ్మును హేయకిర్యకు 

వినియోగపరచి నీయొదద్కు వచిచ్నవారికందరికిని నీ పాదములు తెరచి వారితో బహుగా 

వయ్భిచరించితివి. 

వచనము 22 

కాబటిట్ అతడు యూదాయొదద్కు తిరిగి వెళి ల్ ఆమె నాకు కనబడలేదు; మరియు ఆ చోటి మనుషుయ్లు 

ఇకక్డికి వేశయ్ యెవతెయు రాలేదని చెపిప్రని అనినపుప్డు 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 23 

యూదా మనలను అపహాసయ్ము చేసెదరేమో; ఆమె వాటిని ఉంచుకొననిముమ్; ఇదిగో నేను ఈ 

మేకపిలల్ను పంపితిని, ఆమె నీకు కనబడలేదు అనెను. 

2 సమూయేలు 12:9 => నీవు యెహోవా మాటను తృణీకరించి ఆయన దృషిట్కి చెడుతనము 

చేసితివేమి? హితీత్యుడగు ఊరియాను కతిత్చేత చంపించి అతని భారయ్ను నీకు భారయ్యగునటుల్గా నీవు 

పటుట్కొనియునాన్వు; అమోమ్నీయులచేత నీవతని చంపించితివి గదా? 
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సామెతలు 6:33 => వాడు దెబబ్లకును అవమానమునకును పాతుర్డగును వానికి కలుగు అపకీరిత్ 

యెనన్టికిని తొలగిపోదు. 

రోమీయులకు 6:21 => అపప్టి కిర్యలవలన మీకేమి ఫలము కలిగెను? వాటిని గురించి మీరిపుప్డు 

సిగుగ్పడుచునాన్రు కారా? వాటి అంతము మరణమే, 

2 కొరిందీయులకు 4:2 => అయితే కుయుకిత్గా నడుచుకొనకయు, దేవుని వాకయ్మును వంచనగా 

బోధింపకయు, సతయ్మును పర్తయ్క్షపరచుటవలన పర్తి మనుషుయ్ని మనసాస్కిష్ యెదుట మముమ్ను మేమే 

దేవుని సముఖమందు మెపిప్ంచుకొనుచు అవమానకరమైన రహసయ్ కారయ్ములను విసరిజ్ంచియునాన్ము 

ఎఫెసీయులకు 5:12 => ఏలయనగా అటిట్ కిర్యలు చేయువారు రహసయ్మందు జరిగించు 

పనులనుగూరిచ్ మాటలాడుటయైనను అవమానకరమైయునన్ది. 

పర్కటన 16:15 => హెబీర్ భాషలో హార  మెగిదోద్నను చోటుకు వారిని పోగుచేసెను.  

సామెతలు 5:9 => వెళి ల్నయెడల పరులకు నీ యౌవనబలమును కూర్రులకు నీ జీవితకాలమును 

ఇచిచ్వేతువు 

వచనము 24 

రమారమి మూడు నెలలైన తరువాత నీ కోడలగు తామారు జారతవ్ము చేసెను; అంతేకాక ఆమె 

జారతవ్మువలన గరభ్వతియైనదని యూదాకు తెలుపబడెను. అపుప్డు యూదా ఆమెను బయటికి 

తీసికొనిరండి, ఆమెను కాలిచ్వేయవలెనని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 34:31 => అందుకు వారు వేశయ్యెడల జరిగించినటుల్ మా సహోదరియెడల పర్వరిత్ంప 

వచుచ్నా అనిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 19:2 => అతని ఉపపతిన్ అతనిని విడిచి ఒకనితో వయ్భిచరించి యూదా 

బేతెల్హేములోని తన తండిర్ యింటికి పోయి అకక్డ నాలుగు నెలలుండెను. 

పర్సంగి 7:26 => మరణముకంటె ఎకుక్వ దుఃఖము కలిగించునది ఒకటి నాకు కనబడెను; అది 

వలల వంటిదై, ఉరులవంటి మనసుస్ను బంధకములవంటి చేతులును కలిగిన సతరీ; దేవుని దృషిట్కి 

మంచివారైనవారు దానిని తపిప్ంచుకొందురు గాని పాపాతుమ్లు దానివలన పటట్బడుదురు. 
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యిరిమ్యా 2:20 => పూరవ్ కాలమునుండి నేను నీ కాడిని విరుగగొటిట్ నీ బంధకములను 

తెంపివేసితిని నేను సేవచేయనని చెపుప్చునాన్వు; ఎతత్యిన పర్తి కొండమీదను పచచ్ని పర్తి 

చెటుట్కిర్ందను వేశయ్వలె కీర్డించుచునాన్వు. 

యిరిమ్యా 3:1 => మరియు ఒకడు తన భారయ్ను తయ్జించగా ఆమె అతనియొదద్నుండి తొలగిపోయి 

వేరొక పురుషునిదైన తరువాత అతడు ఆమెయొదద్కు తిరిగిచేరునా? ఆలాగు జరుగు దేశము బహుగా 

అపవితర్మగును గదా; అయినను నీవు అనేకులైన విటకాండర్తో వయ్భిచారము చేసినను నాయొదద్కు 

తిరిగిరమమ్ని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

యిరిమ్యా 3:6 => మరియు రాజైన యోషీయా దినములలో యెహోవా నాకీలాగు సెలవిచెచ్ను 

దోర్హినియగు ఇశార్యేలు చేయు కారయ్ము నీవు చూచితివా? ఆమె ఉనన్తమైన పర్తి కొండమీదికిని 

పచచ్ని పర్తి చెటుట్కిర్ందికిని పోవుచు అకక్డ వయ్భిచారము చేయుచునన్ది. 

యిరిమ్యా 3:8 => దోర్హినియగు ఇశార్యేలు వయ్భిచారముచేసిన హేతువుచేతనే నేను ఆమెను 

విడిచిపెటిట్ ఆమెకు పరితాయ్గపతిర్క ఇయయ్గా, విశావ్సఘాతకురాలగు ఆమె సహోదరియైన యూదా 

చూచియు తానును భయపడక వయ్భిచారము చేయుచు వచుచ్చునన్ది.  

యెహెజేక్లు 16:15 => అయితే నీ సౌందరయ్మును నీవు ఆధారము చేసికొని, నీకు కీరిత్ వచిచ్నందున 

నీవు వేశయ్వై దారినిపోవు పర్తి వానితో బహుగా వయ్భిచరించుచు వచిచ్తివి, పిలిచిన వానితోనెలల్ పోతివి. 

యెహెజేక్లు 16:28 => అంతటితో తృపిత్నొందక అషూష్రు వారితోను నీవు వయ్భిచరించితివి, 

వారితోకూడి జారతవ్ము చేసినను తృపిత్నొందకపోతివి. 

యెహెజేక్లు 16:41 => వారు నీ యిండల్ను అగిన్చేత కాలుచ్దురు, అనేక సతరీలు చూచుచుండగా నీకు 

శిక్ష విధింతురు, ఈలాగు నేను నీ వేశాయ్తవ్మును మానిప్ంపగా నీవికను పడుపు సొమిమ్యయ్క 

యుందువు; 

యెహెజేక్లు 23:5 => ఒహొలా నాకు పెండిల్చేయబడినను వయ్భిచారముచేసి 

యెహెజేక్లు 23:19 => మరియు యౌవనదినములందు ఐగుపుత్ దేశములో తాను జరిగించిన 

వయ్భిచారము మనసుస్నకు తెచుచ్కొని అది మరి ఎకుక్వగా వయ్భిచారము చేయుచు వచెచ్ను. 
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యెహెజేక్లు 23:44 => వేశయ్తో సాంగతయ్ము చేయునటుల్ వారు దానితో సాంగతయ్ము చేయుదురు, 

ఆలాగుననే వారు కాముకురాండర్యిన ఒహొలాతోను ఒహొలీబాతోను సాంగతయ్ము చేయుచువచిచ్రి. 

హోషేయ 2:5 => అది నాకు అనన్పానములను గొఱ ఱ్బొచుచ్ను జనుపనారయు తైలమును 

మదయ్మును ఇచిచ్న నా విటకాండర్ను నేను వెంటాడుదుననుకొనుచునన్ది. 

హోషేయ 3:3 => చాల దినములు నా పక్షమున నిలిచియుండి యే పురుషుని కూడకయు 

వయ్భిచారము చేయకయు నీవుండవలెను; నీయెడల నేనును ఆలాగున నుందును. 

హోషేయ 4:15 => ఇశార్యేలూ, నీవు వేశయ్వైతివి; అయినను యూదా ఆ పాపములో పాలు 

పొందకపోవును గాక. గిలాగ్లునకు పోవదుద్; బేతావెనునకు పోవదుద్; యెహోవా జీవము తోడని 

పర్మాణము చేయవదుద్. 

ఆదికాండము 20:3 => అయినను రాతిర్వేళ దేవుడు సవ్పన్మందు అబీమెలెకు నొదద్కు వచిచ్నీవు నీ 

యింట చేరుచ్కొనిన సతరీ ఒక పురుషునికి భారయ్ గనుక ఆమె నిమితత్ము నీవు చచిచ్నవాడవు సుమా అని 

చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 20:7 => కాబటిట్ ఆ మనుషుయ్ని భారయ్ను తిరిగి అతని కపప్గించుము; అతడు పర్వకత్, 

అతడు నీ కొరకు పార్రథ్నచేయును, నీవు బర్దుకుదువు. నీవు ఆమెను అతని కపప్గించనియెడల నీవును 

నీవారందరును నిశచ్యముగా చచెచ్దరని తెలిసికొనుమని సవ్పన్మందు అతనితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 20:9 => అబీమెలెకు అబార్హామును పిలిపించి నీవు మాకు చేసిన పని యేమిటి? నీవు 

నా మీదికిని నా రాజయ్ము మీదికిని మహాపాతకము తెపిప్ంచునటుల్ నేను నీయెడల చేసిన పాపమేమిటి? 

చేయరాని కారయ్ములు నాకు చేసితివని అతనితో చెపెప్ను 

లేవీయకాండము 20:10 => పరుని భారయ్తో వయ్భిచరించిన వానికి, అనగా తన పొరుగువాని 

భారయ్తో వయ్భిచరించిన వానికిని ఆ వయ్భిచారిణికిని మరణశిక్ష విధింపవలెను. 

లేవీయకాండము 21 :9 => మరియు యాజకుని కుమారెత్ జారతవ్మువలన తనున్ 

అపవితర్పరచుకొనినయెడల ఆమె తన తండిర్ని అపవితర్పరచునది. అగిన్తో ఆమెను దహింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 22:21 => వారు ఆమె తండిర్ యింటియొదద్కు ఆ చినన్దానిని 

తీసికొనిరావలెను. అపుప్డు ఆమె ఊరి వారు ఆమెను రాళల్తో చావగొటట్వలెను. ఏలయనగా ఆమె తన 
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తండిర్యింట వయ్భిచరించి ఇశార్యేలీయులలో దుషాక్రయ్ము చేసెను. అటుల్ ఆ చెడుతనమును మీ 

మధయ్నుండి మీరు పరిహరించుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 22:22 => ఒకడు మగనాలితో శయనించుచుండగా కనబడినయెడల 

వారిదద్రు, అనగా ఆ సతరీతో శయనించిన పురుషుడును ఆ సతరీయును చంపబడవలెను. అటుల్ ఆ 

చెడుతనమును ఇశార్యేలులోనుండి పరిహరించుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 22:23 => కనయ్కయైన చినన్ది పర్ధానము చేయబడిన తరువాత ఒకడు 

ఊరిలో ఆమెను కలిసికొని ఆమెతో శయనించినయెడల 

దివ్తీయోపదేశకాండము 22:24 => ఆ ఊరి గవినియొదద్కు వారిదద్రిని తీసికొనివచిచ్, ఆ చినన్ది 

ఊరిలో కేకలు వేయకయునన్ందున ఆమెను, తన పొరుగువాని భారయ్ను అవమానపరచినందున ఆ 

మనుషుయ్ని, రాళల్తో చావగొటట్వలెను. అటుల్ ఆ చెడుతనమును మీలోనుండి పరిహరించుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 22:25 => ఒకడు పర్ధానము చేయబడిన చినన్దానిని పొలములో 

కలిసికొనినపుఫ్డు ఆ మనుషుయ్డు ఆమెను బలిమిని పటిట్ ఆమెతో శయనించినయెడల ఆమెతో 

శయనించిన మనుషుయ్డు మాతర్మే చావవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 22:26 => ఆ చినన్దాని నేమియు చేయకూడదు, ఆ చినన్దానియందు 

మరణపాతర్మైన పాపములేదు. ఒకడు తన పొరుగువాని మీదికి లేచి పార్ణహాని చేసినటే ట్ యిది 

జరిగినది. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 22:27 => అతడు ఆమెను పొలములో కలిసికొనగా పర్ధానము చేయబడిన 

ఆ చినన్ది కేకలువేసినను ఆమెకు రక్షకుడు లేకపోయెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:16 => కుమారుల దోషమునుబటిట్ తండుర్లకు మరణశిక్ష 

విధింపకూడదు, తండుర్ల దోషమునుబటిట్ కుమారులకు మరణశిక్ష విధింపకూడదు. ఎవని పాపము 

నిమితత్ము వాడే మరణశిక్ష నొందును. 

2 సమూయేలు 12:5 => దావీదు ఈ మాట విని ఆ మనుషుయ్నిమీద బహుగా కోపించు కొని 

యెహోవా జీవముతోడు నిశచ్యముగా ఈ కారయ్ము చేసినవాడు మరణపాతుర్డు. 
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2 సమూయేలు 12:7 => నాతాను దావీదును చూచి ఆ మనుషుయ్డవు నీవే. ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన 

యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఇశార్యేలీయులమీద నేను నినున్ రాజుగా పటాట్భిషేకముచేసి 

సౌలుచేతిలోనుండి నినున్ విడిపించి నీ యజమానుని నగరిని నీకనుగర్హించి 

యిరిమ్యా 29:22 => ఆలకించుడి, వారు ఇశార్యేలీయులలో దురామ్రగ్ము జరిగించుచు, తమ 

పొరుగువారి భారయ్లతో వయ్భిచరించుచు, నేను వారి కాజాఞ్పింపని అబదధ్పు మాటలను నా 

నామమునుబటిట్ పర్కటించుచు వచిచ్రి, నేనే యీ సంగతిని తెలిసికొనినవాడనై సాకిష్గానునాన్ను. కాగా 

బబులోనురాజైన నెబుకదెర్జరుచేతికి వారిని అపప్గించుచునాన్ను, మీరు చూచుచుండగా అతడు వారిని 

హతము చేయును; 

యిరిమ్యా 29:23 => చెరపటట్బడి బబులోనులోనునన్ యూదావారందరును బబులోను రాజు 

అగిన్లో కాలిచ్న సిదిక్యావలెను అహాబువలెను యెహోవా నినున్ చేయునుగాకని చెపుప్చు వారి పేళల్ను 

శాపవచనముగా వాడుకొందురు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

మతత్యి 7:1 => మీరు తీరుప్ తీరచ్కుడి, అపుప్డు మిముమ్నుగూరిచ్ తీరుప్ తీరచ్బడదు. 

మతత్యి 7:2 => మీరు తీరుచ్ తీరుప్ చొపుప్ననే మిముమ్నుగూరిచ్యు తీరుప్ తీరచ్బడును, మీరు 

కొలుచు కొలత చొపుప్ననే మీకును కొలువబడును. 

మతత్యి 7:3 => నీ కంటిలోనునన్ దూలము నెంచక నీ సహోదరుని కంటిలోనునన్ నలుసును 

చూచుట యేల? 

మతత్యి 7:4 => నీ కంటిలో దూలముండగా, నీవు నీ సహోదరుని చూచి నీ కంటిలో నునన్ 

నలుసును తీసివేయనిమమ్ని చెపప్నేల? 

మతత్యి 7:5 => వేషధారీ, మొదట నీ కంటిలోనునన్ దూలమును తీసివేసికొనుము, అపుప్డు నీ 

సహోదరుని కంటిలోనునన్ నలుసును తీసివేయుటకు నీకు తేటగా కనబడును. 

రోమీయులకు 2:1 => కాబటిట్ తీరుప్ తీరుచ్ మనుషుయ్డా, నీవెవడవైనను సరే నిరుతత్రుడవై యునాన్వు. 

దేని విషయములో ఎదుటి వానికి తీరుప్ తీరుచ్చునాన్వో దాని విషయములో నీవే నేరసుథ్డవని తీరుప్ 

తీరుచ్కొనుచునాన్వు; ఏలయనగా తీరుప్ తీరుచ్ నీవును అటిట్ కారయ్ములనే చేయుచునాన్వు కావా? 
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రోమీయులకు 2:2 => అటిట్ కారయ్ములు చేయువారిమీద దేవుని తీరుప్ సతయ్మును అనుసరించినదే 

అని యెరుగుదుము. 

రోమీయులకు 14:22 => నీకునన్ విశావ్సము దేవుని యెదుట నీమటుట్కు నీవే యుంచుకొనుము; 

తాను సమమ్తించిన విషయములో తనకుతానే తీరుప్ తీరుచ్కొననివాడు ధనుయ్డు. 

ఆదికాండము 38:17 => అందుకతడు నేను మందలోనుండి మేకపిలల్ను పంపెదనని చెపిప్నపుప్డు 

ఆమె అది పంపువరకు ఏమైన కుదువ పెటిట్నయెడల సరే అని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 46:12 => యూదా కుమారులైన ఏరు ఓనాను షేలా పెరెసు జెరహు. ఆ ఏరును 

ఓనానును కనాను దేశములో చనిపోయిరి. పెరెసు కుమారులైన హెసోర్ను హామూలు. 

యెహోషువ 2:3 => అతడు నీయొదద్కు వచిచ్ నీ యింట చేరిన ఆ మనుషుయ్లను వెలుపలికి 

తీసికొనిరముమ్; వారు ఈ దేశమంతటిని వేగు చూచుటకై వచిచ్రని చెపుప్టకు రాహాబు నొదద్కు 

మనుషుయ్లను పంపగా 

యెహోషువ 7:25 => అపుప్డు యెహోషువ నీవేల మముమ్ను బాధ పరిచితివి? నేడు యెహోవా నినున్ 

బాధపరచుననగా ఇశార్యేలీయులందరు వానిని రాళల్తో చావగొటిట్రి; 

1 సమూయేలు 14:44 => అందుకు సౌలు యోనాతానా, నీవు అవశయ్ముగా మరణమవుదువు, నేను 

ఒపుప్కొననియెడల దేవుడు నాకు గొపప్ అపాయము కలుగజేయునుగాక అనెను. 

యోబు 31:11 => అది దుషాక్మకారయ్ము అది నాయ్యాధిపతులచేత శిక్ష నొందతగిన నేరము 

యెహెజేక్లు 16:38 => జారిణులై హతయ్లు జరిగించు సతరీలకు రావలసిన తీరుప్ నీకు విధించి, 

కోర్ధముతోను రోషముతోను నీకు రకత్ము నియమింతును. 

మతత్యి 1:3 => యూదా తామారునందు పెరెసును, జెరహును కనెను; 

మతత్యి 1:19 => ఆమె భరత్యైన యోసేపు నీతిమంతుడైయుండి ఆమెను అవమానపరచనొలల్క 

రహసయ్ముగా ఆమెను విడనాడ ఉదేద్శించెను. 

1 కొరిందీయులకు 6:16 => వేశయ్తో కలిసికొనువాడు దానితో ఏకదేహమై యునాన్డని మీరెరుగరా? 

వారిదద్రు ఏకశరీరమైయుందురు అని మోషే చెపుప్చునాన్డు గదా? 
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వచనము 25 

ఆమెను బయటికి తీసికొని వచిచ్నపుప్డు ఆమె తన మామయొదద్కు ఆ వసుత్వులను పంపి ఇవి యెవరివో 

ఆ మనుషుయ్నివలన నేను గరభ్వతినైతిని. ఈ ముదర్ యీ దారము ఈ కఱ ఱ్ యెవరివో దయచేసి గురుతు 

పటుట్మని చెపిప్ంచెను. 

ఆదికాండము 38:18 => అతడు నేను నీయొదద్ ఏమి కుదువ పెటట్వలెనని అడిగినపుప్డు ఆమె నీ 

ముదర్యు దాని దారమును నీచేతికఱ ఱ్యునని చెపెప్ను. అతడు వాటిని ఆమెకిచిచ్ ఆమెతో పోయెను; 

ఆమె అతనివలన గరభ్వతియాయెను 

ఆదికాండము 37:32 => ఆ విచితర్మైన నిలువుటంగీని పంపగా వారు తండిర్యొదద్కు దానిని తెచిచ్ 

ఇది మాకు దొరికెను, ఇది నీ కుమారుని అంగీ అవునో కాదో గురుతుపటుట్మని చెపిప్రి 

కీరత్నలు 50:21 => ఇటిట్ పనులు నీవు చేసినను నేను మౌనినైయుంటిని అందుకు నేను కేవలము 

నీవంటివాడనని నీవనుకొంటివి అయితే నీ కనున్లయెదుట ఈ సంగతులను నేను వరుసగా ఉంచి 

నినున్ గదిద్ంచెదను  

యిరిమ్యా 2:26 => దొరికిన దొంగ సిగుగ్పడునటుల్ ఇశార్యేలు కుటుంబము వారు సిగుగ్పడుదురు 

నీవు మా తండిర్వని మార్నుతోను నీవే ననున్ పుటిట్ంచితివని రాతితోను చెపుప్చు, వారును వారి 

రాజులును వారి అధిపతులును వారి యాజకులును వారి పర్వకత్లును అవమానము నొందుదురు. 

రోమీయులకు 2:16 => దేవుడు నా సువారత్ పర్కారము యేసుకీర్సుత్ దావ్రా మనుషుయ్ల 

రహసయ్ములను విమరిశ్ంచు దినమందు ఈలాగు జరుగును. 

1 కొరిందీయులకు 4:5 => కాబటిట్ సమయము రాకమునుపు, అనగా పర్భువు వచుచ్వరకు, 

దేనినిగూరిచ్యు తీరుప్ తీరచ్కుడి. ఆయన అంధకారమందలి రహసయ్ములను వెలుగులోనికి తెచిచ్ 

హృదయములలోని ఆలోచనలను బయలుపరచునపుప్డు, పర్తివానికిని తగిన మెపుప్ దేవుని వలన 

కలుగును. 

పర్కటన 20:12 => మరియు గొపప్వారేమి కొదిద్వారేమి మృతులైన వారందరు ఆ సింహాసనము 

ఎదుట నిలువబడి యుండుట చూచితిని. అపుప్డు గర్ంథములు విపప్బడెను; మరియు జీవగర్ంథమును 
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వేరొక గర్ంథము విపప్బడెను; ఆ గర్ంథములయందు వార్యబడియునన్ వాటినిబటిట్ తమ కిర్యల 

చొపుప్న మృతులు తీరుప్ పొందిరి. 

ఆదికాండము 38:17 => అందుకతడు నేను మందలోనుండి మేకపిలల్ను పంపెదనని చెపిప్నపుప్డు 

ఆమె అది పంపువరకు ఏమైన కుదువ పెటిట్నయెడల సరే అని చెపెప్ను. 

యెషయా 3:19 => కరణ్భూషణములను కడియములను నాణమైన ముసుకులను  

వచనము 26 

యూదా వాటిని గురుతు పటిట్ నేను నా కుమారుడైన షేలాను ఆమెకు ఇయయ్లేదు గనుక ఆమె నాకంటె 

నీతిమంతురాలని చెపిప్ మరి యెపుప్డును ఆమెను కూడలేదు. 

ఆదికాండము 37:33 => అతడు దానిని గురుతుపటిట్ ఈ అంగీ నా కుమారునిదే; దుషట్మృగము 

వానిని తినివేసెను; యోసేపు నిశచ్యముగా చీలచ్బడెననెను. 

1 సమూయేలు 24:17 => దావీదుతో ఇటల్నెను యెహోవా ననున్ నీచేతి కపప్గింపగా ననున్ చంపక 

విడిచినందుకు 

2 సమూయేలు 24:17 => దావీదు జనులను నాశనము చేసిన దూతను కనుగొని యెహోవాను 

ఈలాగు పార్రిథ్ంచెను చితత్గించుము; పాపము చేసినవాడను నేనే; దురామ్రగ్ముగా పర్వరిత్ంచినవాడను 

నేనే; గొఱ ఱ్లవంటి వీరేమి చేసిరి? ననున్ను నా తండిర్ యింటివారిని శికిష్ంచుము. 

యెహెజేక్లు 16:52 => నీవు వారికంటె అతయ్ధికముగా హేయకిర్యలు జరిగించినందున నినున్బటిట్ 

చూడగా నీ సహోదరీలు నిరోద్షురాండుర్గా కనబడుదురు; నీవు వారికి విధించిన అవమానశిక్ష నీకే 

రావలెను; నినున్బటిట్ చూడగా నీ సహోదరీలు నిరోద్షురాండుర్గా కనబడుదురు గనుక నీవు 

అవమానపరచబడి సిగుగ్నొందుము. 

హబకూక్కు 1:13 => నీ కనుదృషిట్ దుషట్తవ్ము చూడలేనంత నిషక్ళంకమైనది గదా; బాధించువారు 

చేయు బాధను నీవు దృషిట్ంపజాలవు గదా; కపటులను నీవు చూచియు, దురామ్రుగ్లు తమకంటె ఎకుక్వ 

నీతిపరులను నాశనము చేయగా నీవు చూచియు ఎందుకు ఊరకునాన్వు? 
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యోహాను 8:9 => వారామాట విని, పెదద్వారు మొదలుకొని చినన్వారివరకు ఒకనివెంట ఒకడు 

బయటికి వెళి ల్రి; యేసు ఒకక్డే మిగిలెను; ఆ సతరీ మధయ్ను నిలువబడియుండెను. 

రోమీయులకు 3:19 => పర్తి నోరు మూయబడునటుల్ను, సరవ్లోకము దేవుని శిక్షకు 

పాతర్మగునటుల్ను, ధరమ్శాసత్రము చెపుప్చునన్ వాటిననిన్టిని ధరమ్శాసత్రమునకు లోనైనవారితో 

చెపుప్చునన్దని యెరుగుదుము. 

ఆదికాండము 38:14 => అపుప్డు షేలా పెదద్వాడైనపప్టికిని తాను అతనికియయ్బడకుండుట చూచి 

తన వైధవయ్వసత్రములను తీసివేసి, ముసుకువేసికొని శరీరమంతయు కపుప్కొని, తిమాన్తునకు పోవు 

మారగ్ములోనుండు ఏనాయిము దావ్రమున కూరుచ్ండగా 

ఆదికాండము 4:1 => ఆదాము తన భారయ్యైన హవవ్ను కూడినపుప్డు ఆమె గరభ్వతియై కయీనును 

కని యెహోవా దయవలన నేనొక మనుషుయ్ని సంపాదించుకొనాన్ననెను. 

2 సమూయేలు 16:22 => కాబటిట్ మేడమీద వారు అబా ష్లోమునకు గుడారము వేయగా 

ఇశార్యేలీయులకందరికి తెలియునటుల్గా అతడు తన తండిర్ ఉపపతున్లను కూడెను. 

2 సమూయేలు 20:3 => దావీదు యెరూషలేములోని తన నగరికి వచిచ్, తన యింటికి తాను 

కాపుగా నుంచిన తన ఉపపతున్లైన పదిమంది సతరీలను తీసికొని వారిని కావలిలో ఉంచి వారిని 

పోషించుచుండెను గాని వారియొదద్కు పోకుండెను; వారు కావలియందుంచబడిన వారై 

బర్తికినంతకాలము విధవరాండర్వలె ఉండిరి.  

యోబు 4:5 => అయితే ఇపుప్డు శర్మ నీకు కలుగగా నీవు దుఃఖాకార్ంతుడవైతివి అది నీకు తగులగా 

నీవు కలవరపడుచునాన్వు. 

యోబు 34:31 => ఒకడు నేను శిక్షనొందితిని నేను ఇకను పాపము చేయను 

యోబు 34:32 => నాకు తెలియనిదానిని నాకు నేరుప్ము నేను దుషాక్రయ్ము చేసియునన్యెడల 

ఇకను చేయనని దేవునితో చెపుప్నా? 

యోబు 40:5 => ఒక మారు మాటలాడితిని నేను మరల నోరెతత్ను. రెండు సారులు మాటలాడితిని 

ఇకను పలుకను. 

మతత్యి 3:8 => అబార్హాము మాకు తండిర్ అని మీలో మీరు చెపుప్కొన తలంచవదుద్; 
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రోమీయులకు 13:12 => రాతిర్ చాల గడచి పగలు సమీపముగా ఉనన్ది గనుక మనము అంధకార 

కిర్యలను విసరిజ్ంచి, తేజసస్ంబంధమైన యుదోధ్పకరణములు ధరించుకొందము. 

తీతుకు 2:11 => ఏలయనగా సమసత్ మనుషుయ్లకు రక్షణ కరమైన దేవుని కృప పర్తయ్క్షమై 

తీతుకు 2:12 => మనము భకిత్హీనతను, ఇహలోక సంబంధమైన దురాశలను విసరిజ్ంచి, 

శుభపర్దమైన నిరీక్షణ నిమితత్ము, 

1 పేతురు 4:2 => శరీర విషయములో శర్మపడినవాడు శరీరమందు జీవించు మిగిలినకాలము 

ఇకమీదట మనుజాశలను అనుసరించి నడుచుకొనక, దేవుని ఇషాట్నుసారముగానే నడుచుకొనునటుల్ 

పాపముతో జోలి యిక నేమియులేక యుండును. 

1 పేతురు 4:3 => మనము పోకిరి చేషట్లు, దురాశలు, మదయ్పానము, అలల్రితో కూడిన ఆటపాటలు, 

తార్గుబోతుల విందులు, చేయదగని విగర్హ పూజలు మొదలైనవాటియందు నడుచుకొనుచు, 

అనయ్జనుల ఇషట్ము నెరవేరుచ్చుండుటకు గతించిన కాలమే చాలును, 

ఆదికాండము 38:5 => ఆమె మరల గరభ్వతియై కుమారుని కని వానికి షేలా అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆమె వీని కనినపుప్డు అతడు కజీబులో నుండెను. 

ఆదికాండము 38:18 => అతడు నేను నీయొదద్ ఏమి కుదువ పెటట్వలెనని అడిగినపుప్డు ఆమె నీ 

ముదర్యు దాని దారమును నీచేతికఱ ఱ్యునని చెపెప్ను. అతడు వాటిని ఆమెకిచిచ్ ఆమెతో పోయెను; 

ఆమె అతనివలన గరభ్వతియాయెను 

లేవీయకాండము 13:23 => నిగనిగలాడు పొడ వాయ్పింపక అటే ల్ ఉండినయెడల అది దదుద్రు; 

యాజకుడు వాడు పవితుర్డని నిరణ్యింపవలెను. 

లేవీయకాండము 18:15 => నీ కోడలి మానాచాఛ్దనమును తీయకూడదు; ఆమె నీ కుమారుని 

భారయ్, ఆమె మానాచాఛ్దనమును తీయకూడదు. 

సంఖాయ్కాండము 26:20 => యూదావారి వంశములలో షేలాహీయులు షేలా వంశసుథ్లు; 

పెరెసీయులు పెరెసు వంశసుథ్లు జెరహీయులు జెరహు వంశసుథ్లు; 
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లూకా 20:28 => బోధకుడా, భారయ్ బర్దికియుండగా ఒకని సహోదరుడు సంతానము లేక 

చనిపోయిన యెడల, అతని సహోదరుడతని భారయ్ను పెండిల్చేసికొని తన సహోదరునికి సంతానము 

కలుగజేయవలెనని మోషే మనకు వార్సి ఇచెచ్ను 

వచనము 27 

ఆమె పర్సవకాలమందు కవల వారు ఆమె గరభ్మందుండిరి. 

సంఖాయ్కాండము 26:20 => యూదావారి వంశములలో షేలాహీయులు షేలా వంశసుథ్లు; 

పెరెసీయులు పెరెసు వంశసుథ్లు జెరహీయులు జెరహు వంశసుథ్లు; 

మతత్యి 1:3 => యూదా తామారునందు పెరెసును, జెరహును కనెను; 

వచనము 28 

ఆమె పర్సవించుచునన్పుప్డు ఒకడు తన చెయియ్ బయటికి చాచెను గనుక మంతర్సాని ఎఱ ఱ్నూలు తీసి 

వానిచేతికి కటిట్ ఇతడు మొదట బయటికి వచెచ్నని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 25:26 => తరువాత అతని సహోదరుడు బయటికి వచిచ్నపుప్డు అతని చెయియ్ ఏశావు 

మడిమెను పటుట్కొని యుండెను గనుక అతనికి యాకోబు అను పేరు పెటట్బడెను. ఆమె వారిని 

కనినపుప్డు ఇసాస్కు అరువది యేండల్వాడు. 

వచనము 29 

అతడు తన చెయియ్ వెనుకకు తీసినపుప్డు అతని సహోదరుడు బయటికి వచెచ్ను. అపుప్డామె నీవేల 

భేదించుకొని వచిచ్తివనెను. అందుచేత అతనికి పెరెసు అను పేరు పెటట్బడెను. 

ఆదికాండము 46:12 => యూదా కుమారులైన ఏరు ఓనాను షేలా పెరెసు జెరహు. ఆ ఏరును 

ఓనానును కనాను దేశములో చనిపోయిరి. పెరెసు కుమారులైన హెసోర్ను హామూలు. 

సంఖాయ్కాండము 26:20 => యూదావారి వంశములలో షేలాహీయులు షేలా వంశసుథ్లు; 

పెరెసీయులు పెరెసు వంశసుథ్లు జెరహీయులు జెరహు వంశసుథ్లు; 
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1 దినవృతాత్ంతములు 2:4 => మరియు అతని కోడలైన తామారు అతనికి పెరెసును జెరహును 

కనెను. యూదా కుమారులందరును అయిదుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:4 => యూదా కుమారుడైన పెరెసు సంతతివాడగు బానీ కుమారుడైన 

ఇమీకి పుటిట్న ఒమీ కుమారుడగు అమీహూదునకు జననమైన ఊతైయు. 

నెహెమాయ్ 11:4 => మరియు యెరూషలేములో యూదులలో కొందరును బెనాయ్మీనీయులలో 

కొందరును నివసించిరి. యూదులలో ఎవరనగా, జెకరాయ్కు పుటిట్న ఉజిజ్యా కుమారుడైన అతాయా, 

యితడు షెఫటయ్కు పుటిట్న అమరాయ్ కుమారుడు, వీడు షెఫటయ్కు పుటిట్న పెరెసు వంశసుథ్డగు 

మహలలేలు కుమారుడు. 

నెహెమాయ్ 11:6 => యెరూషలేములో నివాసము చేసిన పెరెసు వంశసుథ్లందరును బలవంతులైన 

నాలుగువందల అరువది ఎనమండుగురు. 

మతత్యి 1:3 => యూదా తామారునందు పెరెసును, జెరహును కనెను; 

లూకా 3:33 => నయసోస్ను అమీమ్నాదాబుకు, అమీమ్నాదాబు అరాముకు, అరాము ఎసోర్ముకు, 

ఎసోర్ము పెరెసుకు, పెరెసు యూదాకు, 

రూతు 4:12 => ఎఫార్తాలో నీవు కేష్మాభివృదిధ్ కలిగినవాడవై బేతెల్హేములో నీవు ఖాయ్తి నొందుదువు 

గాక; యెహోవా యీ యౌవనురాలివలన నీకు దయచేయు సంతానమును నీ కుటుంబమును తామారు 

యూదాకు కనిన పెరెసు కుటుంబమువలె నుండును గాక అనిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 4:1 => యూదా కుమారులెవరనగా పెరెసు హెషోర్ను కరీమ్ హూరు శోబాలు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:3 => పెరెజు సంతతి వారిలో ఒకడు మొదటి నెల సైనాయ్ధిపతులకందరికి 

అధిపతిగా ఉండెను. 

వచనము 30 

తరువాత తనచేతిని తొగరు గల అతని సహోదరుడు బయటికి వచెచ్ను. అతనికి జెరహు అను పేరు 

పెటట్బడెను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 9:6 => జెరహు సంతతివారిలో యెవుయేలు వాని సహోదరులైన ఆరువందల 

తొంబదిమంది, 

మతత్యి 1:3 => యూదా తామారునందు పెరెసును, జెరహును కనెను; 

సంఖాయ్కాండము 26:20 => యూదావారి వంశములలో షేలాహీయులు షేలా వంశసుథ్లు; 

పెరెసీయులు పెరెసు వంశసుథ్లు జెరహీయులు జెరహు వంశసుథ్లు; 

యెహోషువ 7:17 => యూదా వంశమును దగగ్రకు రపిప్ంచినపుప్డు జెరహీయుల వంశము 

పటుట్బడెను. జెరహీయుల వంశమును పురుషుల వరుసను దగగ్రకు రపిప్ంచినపుప్డు జబిద్ పటట్బడెను. 

నెహెమాయ్ 11:24 => మరియు యూదా దేశసుథ్డగు జెరహు వంశసుథ్డైన మెషేజ బెయేలు 

కుమారుడగు పెతహయా జనులనుగూరిచ్న సంగతులను విచారించుటకు రాజునొదద్ ఉండెను. 
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ఆదికాండము 

అధాయ్యము 39	

తెలుగు రిఫరెనస్ బైబిలు 
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వచనము 1 

యాసేపును ఐగుపుత్నకు తీసికొని వచిచ్నపుప్డు ఫరో యొకక్ ఉదోయ్గసుథ్డును రాజసంరక్షక 

సేనాధిపతియునైన పోతీఫరను నొక ఐగుపీత్యుడు, అకక్డికి అతని తీసికొని వచిచ్న 

ఇషామ్యేలీయులయొదద్ నతని కొనెను. 

ఆదికాండము 37:36 => మిదాయ్నీయులు ఐగుపుత్నకు అతని తీసికొనిపోయి, ఫరోయొకక్ 

ఉదోయ్గసుథ్డును రాజ సంరక్షక సేనాధిపతియునైన పోతీఫరునకు అతనిని అమిమ్ వేసిరి. 

ఆదికాండము 45:4 => అంతట యోసేపు నా దగగ్రకు రండని తన సహోదరులతో చెపిప్నపుప్డు 

వారు అతని దగగ్రకు వచిచ్రి. అపుప్డతడు ఐగుపుత్నకు వెళుల్నటుల్ మీరు అమిమ్వేసిన మీ సహోదరుడైన 

యోసేపును నేనే 

కీరత్నలు 105:17 => వారికంటె ముందుగా ఆయన యొకని పంపెను. యోసేపు దాసుడుగా 

అమమ్బడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:9 => ఆ గోతర్కరత్లు మతస్రపడి, యోసేపును ఐగుపుత్లోనికి పోవుటకు 

అమిమ్వేసిరిగాని, దేవుడతనికి తోడైయుండి అతని శర్మలనిన్టిలోనుండి తపిప్ంచి 

ఆదికాండము 37:25 => వారు భోజనముచేయ కూరుచ్ండి, కనున్లెతిత్ చూడగా ఐగుపుత్నకు తీసికొని 

పోవుటకు గుగిగ్లము మసత్కియు బోళమును మోయుచునన్ ఒంటెలతో ఇషామ్యేలీయులైన మారగ్సుథ్లు 

గిలాదునుండి వచుచ్చుండిరి. 

ఆదికాండము 37:28 => మిదాయ్నీయులైన వరత్కులు ఆ మీదుగా వెళుల్చుండగా, వారు ఆ 

గుంటలోనుండి యోసేపును పైకి తీసి ఆ ఇషామ్యేలీయులకు ఇరువది తులముల వెండికి అతనిని 

అమిమ్వేసిరి. వారు యోసేపును ఐగుపుత్నకు తీసికొనిపోయిరి. 

ఆదికాండము 17:13 => నీ యింట పుటిట్నవాడును నీ వెండితో కొనబడినవాడును, తపప్క సునన్తి 

పొందవలెను. అపుప్డు నా నిబంధన మీ శరీరమందు నితయ్ నిబంధనగా ఉండును. 

ఆదికాండము 30:24 => మరియు ఆమె--యెహోవా మరియొక కుమారుని నాకు దయచేయును గాక 

అనుకొని అతనికి యోసేపు అను పేరు పెటెట్ను. 
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ఆదికాండము 40:4 => ఆ సేనాధిపతి వారిని యోసేపు వశము చేయగా అతడు వారికి ఉపచారము 

చేసెను. వారు కొనిన్దినములు కావలిలో నుండిన తరువాత  

ఆదికాండము 41:12 => అకక్డ రాజ సంరక్షక సేనాధిపతికి దాసుడైయుండిన యొక హెబీర్ 

పడుచువాడు మాతో కూడ ఉండెను. అతనితో మా కలలను మేము వివరించి చెపిప్నపుప్డు అతడు వాటి 

భావమును మాకు తెలిపెను 

ఆదికాండము 42:23 => అయితే దివ్భాషి వారి మధయ్ నుండెను గనుక తన మాట యోసేపు 

గర్హించెనని వారు తెలిసికొనలేదు. 

ఆదికాండము 46:19 => యాకోబు భారయ్యైన రాహేలు కుమారులైన యోసేపు బెనాయ్మీను. 

సంఖాయ్కాండము 1:32 => యోసేపు పుతుర్ల వంశావళి, అనగా ఎఫార్యిము పుతుర్ల వంశావళి. 

తమ తమ వంశములలో తమ తమ పితరుల కుటుంబములలో ఇరువది యేండుల్ మొదలుకొని పై 

పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి సంఖయ్ను తెలియచెపప్గా 

వచనము 2 

యెహోవా యోసేపునకు తోడైయుండెను గనుక అతడు వరిధ్లుల్చు తన యజమానుడగు ఆ ఐగుపీత్యుని 

యింట నుండెను. 

ఆదికాండము 39:21 => అయితే యెహోవా యోసేపునకు తోడైయుండి, అతనియందు కనికరపడి 

అతనిమీద ఆ చెరసాల యొకక్ అధిపతికి కటాక్షము కలుగునటుల్ చేసెను. 

ఆదికాండము 39:22 => చెరసాల అధిపతి ఆ చెరసాలలోనునన్ ఖైదీలనందరిని 

యోసేపుచేతికపప్గించెను. వారకక్డ ఏమి చేసిరో అదంతయు అతడే చేయించువాడు. 

ఆదికాండము 21:22 => ఆ కాలమందు అబీమెలెకును అతని సేనాధిపతియైన ఫీకోలును 

అబార్హాముతో మాటలాడి నీవు చేయు పనులనిన్టిలోను దేవుడు నీకు తోడైయునాన్డు గనుక. 

ఆదికాండము 26:24 => ఆ రాతిర్యే యెహోవా అతనికి పర్తయ్క్షమై నేను నీ తండిర్యైన అబార్హాము 

దేవుడను, నేను నీకు తోడైయునాన్ను గనుక భయపడకుము; నా దాసుడైన అబార్హామునుబటిట్ నినున్ 

ఆశీరవ్దించి నీ సంతానమును విసత్రింప చేసెదనని చెపెప్ను. 
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ఆదికాండము 26:28 => వారు నిశచ్యముగా యెహోవా నీకు తోడైయుండుట చూచితివిు గనుక 

మనకు, అనగా మాకును నీకును మధయ్ నొక పర్మాణముండవలెననియు 

ఆదికాండము 28:15 => ఇదిగో నేను నీకు తోడైయుండి, నీవు వెళుల్ పర్తి సథ్లమందు నినున్ 

కాపాడుచు ఈ దేశమునకు నినున్ మరల రపిప్ంచెదను; నేను నీతో చెపిప్నది నెరవేరుచ్వరకు నినున్ 

విడువనని చెపప్గా 

1 సమూయేలు 3:19 => సమూయేలు పెదద్వాడు కాగా యెహోవా అతనికి తోడైయునన్ందున అతని 

మాటలలో ఏదియు తపిప్పోలేదు. 

1 సమూయేలు 16:18 => చితత్గించుము, బేతెల్హేమీయుడైన యెషష్యి యొకక్ కుమారులలో ఒకని 

చూచితిని, అతడు చమతాక్రముగా వాయింపగలడు, అతడు బహు శూరుడును యుదధ్శాలియు మాట 

నేరప్రియు రూపసియునై యునాన్డు, మరియు యెహోవా వానికి తోడుగా  

1 సమూయేలు 18:14 => మరియు దావీదు సమసత్ విషయములలో సుబుదిధ్గలిగి పర్వరిత్ంపగా 

యెహోవా అతనికి తోడుగానుండెను. 

1 సమూయేలు 18:28 => యెహోవా దావీదునకు తోడుగా నుండుటయు, తన కుమారెత్యైన 

మీకాలు అతని పేర్మించుటయు సౌలు చూచి 

కీరత్నలు 1:3 => అతడు నీటికాలువల యోరను నాటబడినదై ఆకు వాడక తన కాలమందు 

ఫలమిచుచ్ చెటుట్వలె నుండును అతడు చేయునదంతయు సఫలమగును. 

కీరత్నలు 46:7 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా మనకు తోడైయునాన్డు. యాకోబుయొకక్ 

దేవుడు మనకు ఆశర్యమైయునాన్డు.  

కీరత్నలు 46:11 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా మనకు తోడైయునాన్డు యాకోబుయొకక్ 

దేవుడు మనకు ఆశర్యమైయునాన్డు.  

కీరత్నలు 91:15 => అతడు నాకు మొఱ ఱ్పెటట్గా నేనతనికి ఉతత్రమిచెచ్దను శర్మలో నేనతనికి 

తోడైయుండెదను అతని విడిపించి అతని గొపప్చేసెదను 

యెషయా 8:9 => జనులారా, రేగుడి మీరు ఓడిపోవుదురు; దూరదేశసుథ్లారా, మీరందరు 

ఆలకించుడి మీరు నడుము కటుట్కొనినను ఓడిపోవుదురు నడుము కటుట్కొనినను ఓడిపోవుదురు. 
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యెషయా 8:10 => ఆలోచన చేసికొనినను అది వయ్రథ్మగును మాట పలికినను అది నిలువదు. 

దేవుడు మాతోనునాన్డు. 

యెషయా 41:10 => నీవు నా దాసుడవనియు నేను నినున్ ఉపేకిష్ంపక యేరప్రచుకొంటిననియు నేను 

నీతో చెపిప్యునాన్ను నీకు తోడైయునాన్ను భయపడకుము నేను నీ దేవుడనైయునాన్ను 

దిగులుపడకుము నేను నినున్ బలపరతును నీకు సహాయము చేయువాడను నేనే నీతియను నా 

దకిష్ణహసత్ముతో నినున్ ఆదుకొందును. 

యెషయా 43:2 => నీవు జలములలో బడి దాటునపుప్డు నేను నీకు తోడైయుందును నదులలో బడి 

వెళుల్నపుప్డు అవి నీమీద పొరిల్పారవు. నీవు అగిన్మధయ్ను నడచునపుప్డు కాలిపోవు, జావ్లలు నినున్ 

కాలచ్వు  

యిరిమ్యా 15:20 => అపుప్డు నినున్ ఈ పర్జలను పడగొటట్జాలని యితత్డి పార్కారముగా నేను 

నియమించెదను; నినున్ రకిష్ంచుటకును నినున్ విడిపించుటకును నేను నీకు తోడైయుందును గనుక 

వారు నీమీద యుదధ్ము చేయుదురు గాని నినున్ జయింపకపోదురని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

మతత్యి 1:23 => అని పర్భువు తన పర్వకత్ దావ్రా పలికిన మాట నెరవేరునటుల్ ఇదంతయు జరిగెను. 

ఇమామ్నుయేలను పేరునకు భాషాంతరమున దేవుడు మనకు తోడని అరథ్ము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:9 => ఆ గోతర్కరత్లు మతస్రపడి, యోసేపును ఐగుపుత్లోనికి పోవుటకు 

అమిమ్వేసిరిగాని, దేవుడతనికి తోడైయుండి అతని శర్మలనిన్టిలోనుండి తపిప్ంచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:10 => దయను జాఞ్నమును ఐగుపుత్ రాజైన ఫరోయెదుట అతనికి 

అనుగర్హించినందున ఫరో ఐగుపుత్నకును తన యింటికంతటికిని అతనిని అధిపతిగా నియమించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:31 => అతడు ఎవడైనను నాకు తోర్వ చూపకుంటే ఏలాగు 

గర్హింపగలనని చెపిప్, రథమెకిక్ తనతో కూరుచ్ండమని ఫిలిపుప్ను వేడుకొనెను. 

1 కొరిందీయులకు 7:20 => పర్తివాడు ఏ సిథ్తిలో పిలువబడెనో ఆ సిథ్తిలోనే యుండవలెను.  

1 కొరిందీయులకు 7:21 => దాసుడవై యుండగా పిలువబడితివా? చింతపడవదుద్ గాని 

సవ్తంతుర్డవగుటకు శకిత్ కలిగినయెడల, సవ్తంతుర్డవగుట మరి మంచిది. 
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1 కొరిందీయులకు 7:22 => పర్భువునందు పిలువబడిన దాసుడు పర్భువువలన సావ్తంతర్య్ము 

పొందినవాడు. ఆ పర్కారమే సవ్తంతుర్డైయుండి పిలువబడినవాడు కీర్సుత్ దాసుడు. 

1 కొరిందీయులకు 7:23 => మీరు విలువపెటిట్ కొనబడినవారు గనుక మనుషుయ్లకు దాసులు 

కాకుడి. 

1 కొరిందీయులకు 7:24 => సహోదరులారా, పర్తి మనుషుయ్డును ఏ సిథ్తిలో పిలువబడునో ఆ 

సిథ్తిలోనే దేవునితో సహవాసము కలిగి ఉండవలెను. 

1 తిమోతి 6:1 => దేవుని నామమును ఆయన బోధయు దూషింపబడకుండునటుల్ దాసతవ్మను 

కాడికిర్ంద ఉనన్వారందరును, తమ యజమానులు పూరణ్మైన ఘనతకు పాతుర్లని యెంచవలెను. 

తీతుకు 2:9 => దాసులైనవారు అనిన్ విషయములయందు మన రక్షకుడగు దేవుని ఉపదేశమును 

అలంకరించునటుల్, తమ యజమానులకు ఎదురుమాట చెపప్క, 

తీతుకు 2:10 => ఏమియు అపహరింపక, సంపూరణ్మైన మంచి నమమ్కమును కనుపరచుచు, అనిన్ 

కారయ్ములయందు వారిని సంతోషపెటుట్చు, వారికి లోబడియుండవలెనని వారిని హెచచ్రించుము. 

ఆదికాండము 21:20 => దేవుడు ఆ చినన్వానికి తోడైయుండెను. అతడు పెరిగి పెదద్వాడై ఆ 

అరణయ్ములో కాపురముండి విలుకాడాయెను. 

ఆదికాండము 26:3 => ఈ దేశమందు పరవాసివై యుండుము. నేను నీకు తోడైయుండి నినున్ 

ఆశీరవ్దించెదను; 

ఆదికాండము 30:27 => అందుకు లాబాను అతనితో నీ కటాక్షము నా మీదనునన్యెడల నా మాట 

వినుము; నినున్బటిట్ యెహోవా ననున్ ఆశీరవ్దించెనని శకునము చూచి తెలిసికొంటినని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 39:23 => యెహోవా అతనికి తోడైయుండెను గనుక ఆ చెరసాల అధిపతి అతనిచేతికి 

అపప్గింపబడిన దేనిగూరిచ్యు విచారణ చేయక యుండెను. అతడు చేయునది యావతుత్ యెహోవా 

సఫలమగునటుల్ చేసెను. 

నిరగ్మకాండము 18:19 => కాబటిట్ నా మాట వినుము. నేను నీకొక ఆలోచన చెపెప్దను. దేవుడు 

నీకు తోడైయుండును, పర్జల పక్షమున నీవు దేవుని సముఖమందు ఉండి వారి వాయ్జెయ్ములను దేవుని 

యొదద్కు తేవలెను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 33:16 => సంపూరణ్ముగా ఫలించు భూమికి కలిగిన శేర్షఠ్పదారథ్ములవలన 

యెహోవా అతని భూమిని దీవించును పొదలోనుండినవాని కటాక్షము యోసేపు తలమీదికి వచుచ్ను 

తన సహోదరులలో పర్ఖాయ్తినొందినవాని నడినెతిత్మీదికి అది వచుచ్ను.  

యెహోషువ 6:27 => యెహోవా యెహోషువకు తోడైయుండెను గనుక అతని కీరిత్ దేశమందంతటను 

వాయ్పించెను. 

నాయ్యాధిపతులు 1:19 => యెహోవా యూదా వంశసుథ్లకు తోడైయునన్ందున వారు 

మ నయ్ దే శ ము ను సావ్ ధీ న ప ర చు కొ ని రి . అ యి తే మై దా న మం దు ని వ సిం చు వా రి కి 

ఇనుపరథములునన్ందున వారిని వెళల్గొటట్లేకపోయిరి. 

1 సమూయేలు 18:5 => దావీదు సౌలు తనను పంపిన చోటల్కెలల్ను పోయి, సుబుదిధ్ గలిగి పని 

చేసికొనివచెచ్ను గనుక సౌలు యోధులమీద అతనిని నియమించెను. జనులందరి దృషిట్కిని సౌలు 

సేవకుల దృషిట్కిని దావీదు అనుకూలుడై యుండెను.  

2 రాజులు 18:7 => కావున యెహోవా అతనికి తోడుగా ఉండెను; తాను వెళి ల్న చోటనెలల్ అతడు 

జయము పొందెను. అతడు అషూష్రు రాజునకు సేవచేయకుండ అతనిమీద తిరుగబడెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:1 => దావీదు కుమారుడైన సొలొమోను తన రాజయ్మందు సిథ్రపరచబడగా 

అతని దేవుడైన యెహోవా అతనితో కూడ ఉండి అతనిని బహు ఘనుడైన రాజునుగా చేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:3 => యెహోవా అతనికి సహాయుడై యుండగా యెహోషాపాతు తన 

తండిర్యైన దావీదు పార్రంభదినములలో నడచిన మారగ్మందు నడచుచు 

సామెతలు 3:4 => అపుప్డు దేవుని దృషిట్యందును మానవుల దృషిట్యందును నీవు దయనొంది 

మంచివాడవని అనిపించుకొందువు.  

సామెతలు 27:18 => అంజూరపు చెటుట్ను పెంచువాడు దాని ఫలము తినును తన యజమానుని 

మనిన్ంచువాడు ఘనతనొందును. 

పర్సంగి 12:1 => దురిద్నములు రాకముందే ఇపుప్డు వీటియందు నాకు సంతోషము లేదని నీవు చెపుప్ 

సంవతస్రములు రాకముందే, 
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ఆమోసు 5:14 => మీరు బర్దుకునటుల్ కీడు విడిచి మేలు వెదకుడి; ఆలాగు చేసినయెడల మీరనుకొను 

చొపుప్న దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా మీకు తోడుగా నుండును. 

మతత్యి 28:20 => నేను మీకు ఏ యే సంగతులను ఆజాఞ్పించితినో వాటిననిన్టిని గైకొనవలెనని 

వారికి బోధించుడి. ఇదిగో నేను యుగసమాపిత్ వరకు సదాకాలము మీతో కూడ ఉనాన్నని వారితో 

చెపెప్ను.  

లూకా 1:66 => పర్భువు హసత్ము అతనికి తోడైయుండెను గనుక ఆ సంగతులనుగూరిచ్ వినిన 

వారందరును ఈ బిడ డ్ యేలాటివాడగునో అని వాటిని మనసుస్లో ఉంచుకొనిరి. 

వచనము 3 

యెహోవా అతనికి తోడైయుండెననియు, అతడు చేసినదంతయు అతనిచేతిలో యెహోవా సఫలము 

చేసెననియు అతని యజమానుడు చూచినపుప్డు 

ఆదికాండము 21:22 => ఆ కాలమందు అబీమెలెకును అతని సేనాధిపతియైన ఫీకోలును 

అబార్హాముతో మాటలాడి నీవు చేయు పనులనిన్టిలోను దేవుడు నీకు తోడైయునాన్డు గనుక. 

ఆదికాండము 26:24 => ఆ రాతిర్యే యెహోవా అతనికి పర్తయ్క్షమై నేను నీ తండిర్యైన అబార్హాము 

దేవుడను, నేను నీకు తోడైయునాన్ను గనుక భయపడకుము; నా దాసుడైన అబార్హామునుబటిట్ నినున్ 

ఆశీరవ్దించి నీ సంతానమును విసత్రింప చేసెదనని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 26:28 => వారు నిశచ్యముగా యెహోవా నీకు తోడైయుండుట చూచితివిు గనుక 

మనకు, అనగా మాకును నీకును మధయ్ నొక పర్మాణముండవలెననియు 

ఆదికాండము 30:27 => అందుకు లాబాను అతనితో నీ కటాక్షము నా మీదనునన్యెడల నా మాట 

వినుము; నినున్బటిట్ యెహోవా ననున్ ఆశీరవ్దించెనని శకునము చూచి తెలిసికొంటినని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 30:30 => నేను రాక మునుపు నీకుండినది కొంచెమే; అయితే అది బహుగా అభివృదిధ్ 

పొందెను; నేను పాదము పెటిట్న చోటెలల్ యెహోవా నినున్ ఆశీరవ్దించెను; నేను నా యింటి వారికొరకు 

ఎపుప్డు సంపాదయ్ము చేసికొందుననెను. 
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1 సమూయేలు 18:14 => మరియు దావీదు సమసత్ విషయములలో సుబుదిధ్గలిగి పర్వరిత్ంపగా 

యెహోవా అతనికి తోడుగానుండెను. 

1 సమూయేలు 18:28 => యెహోవా దావీదునకు తోడుగా నుండుటయు, తన కుమారెత్యైన 

మీకాలు అతని పేర్మించుటయు సౌలు చూచి 

జెకరాయ్ 8:23 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఆ దినములలో ఆ 

యా భాషలు మాటలాడు అనయ్జనులలో పదేసిమంది యొక యూదుని చెంగుపటుట్కొని దేవుడు మీకు 

తోడుగా ఉనాన్డను సంగతి మాకు వినబడినది గనుక మేము మీతో కూడ వతుత్మని చెపుప్దురు. 

మతత్యి 5:16 => మనుషుయ్లు మీ సతిర్క్యలను చూచి పరలోకమందునన్ మీ తండిర్ని 

మహిమపరచునటుల్ వారి యెదుట మీ వెలుగు పర్కాశింపనియుయ్డి. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:15 => సణుగులును సంశయములును మాని, సమసత్ కారయ్ములను చేయుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:16 => అటిట్ జనము మధయ్ను మీరు జీవవాకయ్మునుచేతపటుట్కొని, లోకమందు 

జోయ్తులవలె కనబడుచునాన్రు. అందువలన నేను వయ్రథ్ముగా పరుగెతత్లేదనియు, నేను పడిన కషట్ము 

నిష పర్యోజనము కాలేదనియు కీర్సుత్దినమున నాకు అతిశయ కారణము కలదు 

పర్కటన 3:9 => యూదులు కాకయే తాము యూదులమని అబదధ్మాడు సాతాను సమాజపు వారిని 

రపిప్ంచెదను; వారు వచిచ్ నీ పాదముల యెదుట పడి నమసాక్రము చేసి, ఇదిగో, నేను నినున్ 

పేర్మించితినని తెలిసికొనునటుల్ చేసెదను. 

ఆదికాండము 39:23 => యెహోవా అతనికి తోడైయుండెను గనుక ఆ చెరసాల అధిపతి అతనిచేతికి 

అపప్గింపబడిన దేనిగూరిచ్యు విచారణ చేయక యుండెను. అతడు చేయునది యావతుత్ యెహోవా 

సఫలమగునటుల్ చేసెను. 

ఆదికాండము 30:27 => అందుకు లాబాను అతనితో నీ కటాక్షము నా మీదనునన్యెడల నా మాట 

వినుము; నినున్బటిట్ యెహోవా ననున్ ఆశీరవ్దించెనని శకునము చూచి తెలిసికొంటినని చెపెప్ను. 

యెహోషువ 1:7 => అయితే నీవు నిబబ్రము గలిగి జాగర్తత్పడి బహు ధైరయ్ముగానుండి, నా 

సేవకుడైన మోషే నీకు ఆజాఞ్పించిన ధరమ్శాసత్రమంతటి చొపుప్న చేయవలెను. నీవు నడుచు పర్తి 

మారగ్మున చకక్గా పర్వరిత్ంచునటుల్ నీవు దానినుండి కుడికి గాని యెడమకు గాని తొలగకూడదు. 
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యెహోషువ 1:8 => ఈ ధరమ్శాసత్రగర్ంథమును నీవు బోధింపక తపిప్పోకూడదు. దానిలో వార్యబడిన 

వాటనిన్టి పర్కారము చేయుటకు నీవు జాగర్తత్పడునటుల్ దివారాతర్ము దాని ధాయ్నించిన యెడల నీ 

మారగ్మును వరిధ్లల్జేసికొని చకక్గా పర్వరిత్ంచెదవు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:13 => యెహోవా ఇశార్యేలీయులనుగూరిచ్ మోషేకు ఇచిచ్న కటట్డల 

పర్కారముగాను ఆయన తీరిచ్న తీరుప్ల పర్కారముగాను జరుపుకొనుటకు నీవు జాగర్తత్పడినయెడల 

నీవు వృదిధ్పొందుదువు; ధైరయ్ము తెచుచ్కొని బలముగా ఉండుము; భయపడకుము దిగులుపడకుము. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:5 => దేవుని పర్తయ్క్షత విషయమందు తెలివికలిగిన జెకరాయ్ దినములలో 

అతడు దేవుని ఆశర్యించెను, అతడు యెహోవాను ఆశర్యించినంత కాలము దేవుడు అతని 

వరిధ్లల్జేసెను. 

నెహెమాయ్ 2:20 => అందుకు నేను ఆకాశమందు నివాసియైన దేవుడు తానే మా యతన్మును 

సఫలము చేయును గనుక ఆయన దాసులమైన మేము కటుట్టకు పూనుకొనుచునాన్ము, 

యెరూషలేమునందు మీకు భాగమైనను సవ్తంతర్మైనను జాఞ్పకసూచనయైనను లేదని 

పర్తుయ్తత్రమిచిచ్తిని. 

కీరత్నలు 1:3 => అతడు నీటికాలువల యోరను నాటబడినదై ఆకు వాడక తన కాలమందు 

ఫలమిచుచ్ చెటుట్వలె నుండును అతడు చేయునదంతయు సఫలమగును. 

1 కొరిందీయులకు 16:2 => నేను వచిచ్నపుప్డు చందా పోగుచేయకుండ పర్తి ఆదివారమున మీలో 

పర్తివాడును తాను వరిధ్లిల్న కొలది తనయొదద్ కొంత సొముమ్ నిలువచేయవలెను. 

ఆదికాండము 21:20 => దేవుడు ఆ చినన్వానికి తోడైయుండెను. అతడు పెరిగి పెదద్వాడై ఆ 

అరణయ్ములో కాపురముండి విలుకాడాయెను. 

ఆదికాండము 24:42 => నేను నేడు ఆ బావియొదద్కు వచిచ్ అబార్హామను నా యజమానుని 

దేవుడవైన యెహోవా, నా పర్యాణమును నీవు సఫలము చేసినయెడల 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:16 => సంపూరణ్ముగా ఫలించు భూమికి కలిగిన శేర్షఠ్పదారథ్ములవలన 

యెహోవా అతని భూమిని దీవించును పొదలోనుండినవాని కటాక్షము యోసేపు తలమీదికి వచుచ్ను 

తన సహోదరులలో పర్ఖాయ్తినొందినవాని నడినెతిత్మీదికి అది వచుచ్ను.  
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యెహోషువ 6:27 => యెహోవా యెహోషువకు తోడైయుండెను గనుక అతని కీరిత్ దేశమందంతటను 

వాయ్పించెను. 

1 సమూయేలు 18:5 => దావీదు సౌలు తనను పంపిన చోటల్కెలల్ను పోయి, సుబుదిధ్ గలిగి పని 

చేసికొనివచెచ్ను గనుక సౌలు యోధులమీద అతనిని నియమించెను. జనులందరి దృషిట్కిని సౌలు 

సేవకుల దృషిట్కిని దావీదు అనుకూలుడై యుండెను.  

2 రాజులు 18:7 => కావున యెహోవా అతనికి తోడుగా ఉండెను; తాను వెళి ల్న చోటనెలల్ అతడు 

జయము పొందెను. అతడు అషూష్రు రాజునకు సేవచేయకుండ అతనిమీద తిరుగబడెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:9 => యూదా వారినందరిని బెనాయ్మీనీయులనందరిని, ఎఫార్యిము 

మనషే ష్ షిమోయ్ను గోతర్సాథ్నములలోనుండి వచిచ్ వారిమధయ్ నివసించు పరదేశులను సమకూరెచ్ను. 

అతని దేవుడైన యెహోవా అతనికి సహాయుడై యుండుట చూచి ఇశార్యేలువారిలోనుండి విసాత్రమైన 

జనులు అతని పక్షము చేరిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:3 => యెహోవా అతనికి సహాయుడై యుండగా యెహోషాపాతు తన 

తండిర్యైన దావీదు పార్రంభదినములలో నడచిన మారగ్మందు నడచుచు 

సామెతలు 2:16 => మరియు అది జారసతరీనుండి మృదువుగా మాటలాడు పరసతరీనుండి నినున్ 

రకిష్ంచును. 

ఆమోసు 5:14 => మీరు బర్దుకునటుల్ కీడు విడిచి మేలు వెదకుడి; ఆలాగు చేసినయెడల మీరనుకొను 

చొపుప్న దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా మీకు తోడుగా నుండును. 

మతత్యి 28:20 => నేను మీకు ఏ యే సంగతులను ఆజాఞ్పించితినో వాటిననిన్టిని గైకొనవలెనని 

వారికి బోధించుడి. ఇదిగో నేను యుగసమాపిత్ వరకు సదాకాలము మీతో కూడ ఉనాన్నని వారితో 

చెపెప్ను.  

వచనము 4 

Page  of 2681 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

యోసేపు మీద అతనికి కటాక్షము కలిగెను గనుక అతనియొదద్ పరిచరయ్ చేయువాడాయెను. మరియు 

అతడు తన యింటిమీద విచారణకరత్గా అతని నియమించి తనకు కలిగినదంతయు 

అతనిచేతికపప్గించెను. 

ఆదికాండము 39:21 => అయితే యెహోవా యోసేపునకు తోడైయుండి, అతనియందు కనికరపడి 

అతనిమీద ఆ చెరసాల యొకక్ అధిపతికి కటాక్షము కలుగునటుల్ చేసెను. 

ఆదికాండము 18:3 => పర్భువా, నీ కటాక్షము నామీద నునన్యెడల ఇపుప్డు నీ దాసుని 

దాటిపోవదుద్. 

ఆదికాండము 19:19 => ఇదిగో నీ కటాక్షము నీ దాసునిమీద వచిచ్నది; నా పార్ణము 

రకిష్ంచుటవలన నీవు నాయెడల కనుపరచిన నీ కృపను ఘనపరచితివి; నేను ఆ పరవ్తమునకు 

తపిప్ంచుకొని పోలేను; ఈ కీడు నాకు సంభవించి చచిచ్పోవుదునేమో 

ఆదికాండము 32:5 => నాకు పశువులు గాడిదలు మందలు దాసదాసీ జనమును కలరు; నీ 

కటాక్షము నాయందు కలుగునటుల్గా నా పర్భువునకిది తెలియచేయనంపితినని నీ సేవకుడైన యాకోబు 

అనెనని చెపుప్డని వారి కాజాఞ్పించెను. 

ఆదికాండము 33:8 => ఏశావు నాకు ఎదురుగా వచిచ్న ఆ గుంపంతయు ఎందుకని అడుగగా 

అతడు నా పర్భువు కటాక్షము నామీద వచుచ్టకే అని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 33:10 => అపుప్డు యాకోబు అటుల్ కాదు; నీ కటాక్షము నామీద నునన్యెడల 

చితత్గించి నాచేత ఈ కానుక పుచుచ్కొనుము, దేవుని ముఖము చూచినటుల్ నీ ముఖము చూచితిని; నీ 

కటాక్షము నామీద వచిచ్నది గదా 

1 సమూయేలు 16:22 => అంతట సౌలు దావీదు నా అనుగర్హము పొందెను గనుక అతడు నా 

సముఖమందు సేవచేయుటకు ఒపుప్కొనుమని యెషష్యికి వరత్మానము పంపెను. 

నెహెమాయ్ 2:4 => అపుప్డు రాజు ఏమి కావలసి నీవు మనవి చేయుచునాన్వని ననన్డుగగా, నేను 

ఆకాశమందలి దేవునికి పార్రథ్న చేసి 
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నెహెమాయ్ 2:5 => రాజుతో నీ సముఖమందు నేను దయపొందినయెడల, నా పితరుల 

సమాధులుండు పటట్ణమును తిరిగి కటుట్నటుల్గా ననున్ యూదా దేశమునకు పంపుడని 

వేడుకొనుచునాన్నని నేను మనవి చేసితిని. 

సామెతలు 16:7 => ఒకని పర్వరత్న యెహోవాకు పీర్తికరమగునపుప్డు ఆయన వాని శతుర్వులను 

సహా వానికి మితుర్లుగా చేయును. 

ఆదికాండము 39:22 => చెరసాల అధిపతి ఆ చెరసాలలోనునన్ ఖైదీలనందరిని 

యోసేపుచేతికపప్గించెను. వారకక్డ ఏమి చేసిరో అదంతయు అతడే చేయించువాడు. 

ఆదికాండము 15:2 => అందుకు అబార్ము పర్భువైన యెహోవా నాకేమి యిచిచ్ననేమి? నేను 

సంతానము లేనివాడనై పోవుచునాన్నే; దమసుక్ ఎలీయెజెరే నాయింటి ఆసిత్కరత్యగును గదా 

ఆదికాండము 24:2 => అపుప్డు అబార్హాము తనకు కలిగిన సమసత్మును ఏలుచుండిన తన యింటి 

పెదద్దాసునితో నీ చెయియ్ నా తొడకిర్ంద పెటుట్ము; 

ఆదికాండము 41:40 => నీవు నా యింటికి అధికారివై యుండవలెను, నా పర్జలందరు నీకు 

విధేయులై యుందురు; సింహాసన విషయములో మాతర్మే నేను నీకంటె పైవాడనై యుందునని 

యోసేపుతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 41:41 => మరియు ఫరోచూడుము, ఐగుపుత్ దేశమంతటి మీద నినున్ 

నియమించియునాన్నని యోసేపుతో చెపెప్ను. 

సామెతలు 14:35 => బుదిధ్గల సేవకుడు రాజులకిషుట్డు అవమానకరముగా నడచువానిమీద రాజు 

కోపించును 

సామెతలు 17:2 => బుదిధ్గల దాసుడు సిగుగ్తెచుచ్ కుమారునిమీద ఏలుబడి చేయును 

అనన్దముమ్లతోపాటు వాడు పితార్రిజ్తము పంచుకొనును. 

సామెతలు 22:29 => తన పనిలో నిపుణత గలవానిని చూచితివా? అలుప్లైనవారి యెదుట కాదు 

వాడు రాజుల యెదుటనే నిలుచును. 

సామెతలు 27:18 => అంజూరపు చెటుట్ను పెంచువాడు దాని ఫలము తినును తన యజమానుని 

మనిన్ంచువాడు ఘనతనొందును. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:28 => దేవుడు తన సవ్రకత్మిచిచ్ సంపాదించిన తన సంఘమును 

కాయుటకు పరిశుదాధ్తమ్ మిముమ్ను దేనియందు అధయ్కుష్లనుగా ఉంచెనో ఆ యావతుత్ 

మందనుగూరిచ్యు, మీ మటుట్కు మిముమ్నుగూరిచ్యు జాగర్తత్గా ఉండుడి. 

ఆదికాండము 24:10 => అతడు తన యజమానుని ఒంటెలలో పది ఒంటెలను తన యజమానుని 

ఆసిత్లో శేర్షట్మైన నానా విధములగు వసుత్వులను తీసికొనిపోయెను. అతడు లేచి అరామన్హరాయిము 

లోనునన్ నాహోరు పటట్ణము చేరి 

ఆదికాండము 39:6 => అతడు తనకు కలిగినదంతయు యోసేపుచేతికపప్గించి, తాను ఆహారము 

తినుట తపప్ తనకేమి ఉనన్దో ఏమి లేదో విచారించినవాడు కాడు. యోసేపు రూపవంతుడును 

సుందరుడునై యుండెను 

ఆదికాండము 43:16 => యోసేపు వారితో నునన్ బెనాయ్మీనును చూచి తన గృహనిరావ్హకునితో ఈ 

మనుషుయ్లను ఇంటికి తీసికొనిపోయి ఒక వేటను కోసి వంట సిదధ్ము చేయించుము; మధాయ్హన్మందు 

ఈ మనుషుయ్లు నాతో భోజనము చేయుదురని చెపెప్ను. 

రూతు 2:6 => కోయువారిమీద నుంచబడిన ఆ పనివాడు ఈమె మోయాబు దేశమునుండి 

నయోమితో కూడ తిరిగి వచిచ్న మోయాబీయురాలైన యౌవనురాలు. 

1 రాజులు 11:19 => హదదు ఫరో దృషిట్కి బహు దయపొందగా తాను పెండిల్చేసికొనిన రాణియైన 

తహెప్నేసు సహోదరిని అతనికి ఇచిచ్ పెండిల్చేసెను. 

1 రాజులు 16:9 => తిరాస్లో తనకు గృహనిరావ్హకుడగు అరాస్యింట అతడు తార్గి 

మతుత్డైయుండగా, యుదధ్ రథముల అరధ్భాగముమీద అధికారియైన జిమీ అతని మీద కుటర్చేసి 

లోపలికి చొచిచ్ 

1 రాజులు 18:3 => అహాబు తన గృహనిరావ్హకుడగు ఓబదాయ్ను పిలిపించెను. ఈ ఓబదాయ్ 

యెహోవా యందు బహు భయభకుత్లు గలవాడై 

మతత్యి 20:8 => సాయంకాలమైనపుప్డు ఆ దార్క్షతోట యజమానుడు తన గృహనిరావ్హకుని 

చూచి పనివారిని పిలిచి, చివర వచిచ్నవారు మొదలుకొని మొదట వచిచ్నవారివరకు వారికి కూలి 

ఇమమ్ని చెపెప్ను. 
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లూకా 7:2 => ఒక శతాధిపతికి పిర్యుడైన దాసుడొకడు రోగియై చావ సిదధ్మైయుండెను. 

లూకా 19:17 => అతడు భళా, మంచి దాసుడా, నీవు ఈ కొంచెములో నమమ్కముగా ఉంటివి గనుక 

పది పటట్ణములమీద అధికారివై యుండుమని వానితో చెపెప్ను. 

వచనము 5 

అతడు తన యింటిమీదను తనకు కలిగినదంతటిమీదను అతని విచారణ కరత్గా నియమించిన 

కాలము మొదలుకొని యెహోవా యోసేపు నిమితత్ము ఆ ఐగుపీత్యుని యింటిని ఆశీరవ్దించెను. 

యెహోవా ఆశీరావ్దము ఇంటిలోనేమి పొలములోనేమి అతనికి కలిగిన సమసత్ము మీదను ఉండెను 

ఆదికాండము 12:2 => నినున్ గొపప్ జనముగా చేసి నినున్ ఆశీరవ్దించి నీ నామమును గొపప్ 

చేయుదును, నీవు ఆశీరావ్దముగా నుందువు. 

ఆదికాండము 19:29 => దేవుడు ఆ మైదానపు పటట్ణములను పాడుచేసినపుప్డు దేవుడు 

అబార్హామును జాఞ్పకము చేసికొని, లోతు కాపురమునన్ పటట్ణములను నాశనము చేసినపుప్డు ఆ 

నాశనము మధయ్న లోతు నశించకుండ అతని తపిప్ంచెను. 

ఆదికాండము 30:27 => అందుకు లాబాను అతనితో నీ కటాక్షము నా మీదనునన్యెడల నా మాట 

వినుము; నినున్బటిట్ యెహోవా ననున్ ఆశీరవ్దించెనని శకునము చూచి తెలిసికొంటినని చెపెప్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:3 => నీవు పటట్ణములో దీవింపబడుదువు ; పొలములో 

దీవింపబడుదువు; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:4 => నీ గరభ్ఫలము నీ భూఫలము నీ పశువుల మందలు నీ 

దుకిక్టెదుద్లు నీ గొఱ ఱ్మేకల మందలు దీవింపబడును; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:5 => నీ గంపయు పిండి పిసుకు నీ తొటిట్యు దీవింపబడును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:6 => నీవు లోపలికి వచుచ్నపుప్డు దీవింపబడుదువు; వెలుపలికి 

వెళుల్నపుప్డు దీవింపబడుదువు. 

2 సమూయేలు 6:11 => యెహోవా మందసము మూడునెలలు గితీత్యుడగు ఓబేదెదోము ఇంటిలో 

ఉండగా యెహోవా ఓబేదెదోమును అతని ఇంటివారినందరిని ఆశీరవ్దించెను. 
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2 సమూయేలు 6:12 => దేవుని మందసము ఉండుటవలన యెహోవా ఓబేదెదోము ఇంటివారిని 

అతనికి కలిగిన దానినంతటిని ఆశీరవ్దించుచునాన్డను సంగతి దావీదునకు వినబడగా, దావీదు పోయి 

దేవుని మందసమును ఓబేదెదోము ఇంటిలోనుండి దావీదు పురమునకు ఉతస్వముతో తీసికొనివచెచ్ను. 

కీరత్నలు 21:6 => నితయ్ము ఆశీరావ్ద కారకుడుగా నుండునటుల్ నీవతని నియమించియునాన్వు నీ 

సనిన్ధిని సంతోషముతో అతని నులల్సింపజేసియునాన్వు. 

కీరత్నలు 72:17 => అతని పేరు నితయ్ము నిలుచును అతని నామము సూరుయ్డునన్ంతకాలము 

చిగురుచ్చుండును అతనినిబటిట్ మనుషుయ్లు దీవింపబడుదురు అనయ్జనులందరును అతడు ధనుయ్డని 

చెపుప్కొందురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:24 => నీవు కైసరు ఎదుట నిలువవలసియునన్ది; ఇదిగో నీతోకూడ 

ఓడలో పర్యాణమైపోవుచునన్ వారందరిని దేవుడు నీకు అనుగర్హించి యునాన్డని నాతో చెపెప్ను. 

ఎఫెసీయులకు 1:3 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్ తండిర్యగు దేవుడు సుత్తింపబడును గాక. 

ఆయన కీర్సుత్నందు పరలోక విషయములలో ఆతమ్సంబంధమైన పర్తి ఆశీరావ్దమును 

మనకనుగర్హించెను. 

ఆదికాండము 12:3 => నినున్ ఆశీరవ్దించు వారిని ఆశీరవ్దించెదను; నినున్ దూషించు వాని 

శపించెదను; భూమి యొకక్ సమసత్ వంశములు నీయందు ఆశీరవ్దించబడునని అబార్ముతో అనగా 

ఆదికాండము 26:28 => వారు నిశచ్యముగా యెహోవా నీకు తోడైయుండుట చూచితివిు గనుక 

మనకు, అనగా మాకును నీకును మధయ్ నొక పర్మాణముండవలెననియు 

ఆదికాండము 33:8 => ఏశావు నాకు ఎదురుగా వచిచ్న ఆ గుంపంతయు ఎందుకని అడుగగా 

అతడు నా పర్భువు కటాక్షము నామీద వచుచ్టకే అని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 41:41 => మరియు ఫరోచూడుము, ఐగుపుత్ దేశమంతటి మీద నినున్ 

నియమించియునాన్నని యోసేపుతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 43:16 => యోసేపు వారితో నునన్ బెనాయ్మీనును చూచి తన గృహనిరావ్హకునితో ఈ 

మనుషుయ్లను ఇంటికి తీసికొనిపోయి ఒక వేటను కోసి వంట సిదధ్ము చేయించుము; మధాయ్హన్మందు 

ఈ మనుషుయ్లు నాతో భోజనము చేయుదురని చెపెప్ను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 2:7 => నీచేతుల పనులనిన్టిలోను నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ 

ఆశీరవ్దించెను. ఈ గొపప్ అరణయ్ములో నీవు ఈ నలువది సంవతస్రములు సంచరించిన సంగతి 

ఆయన యెరుగును. నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు తోడైయునాన్డు, నీకేమియు తకుక్వకాదు. 

1 రాజులు 18:3 => అహాబు తన గృహనిరావ్హకుడగు ఓబదాయ్ను పిలిపించెను. ఈ ఓబదాయ్ 

యెహోవా యందు బహు భయభకుత్లు గలవాడై 

1 దినవృతాత్ంతములు 13:14 => దేవుని మందసము ఓబేదెదోము ఇంటిలో అతని కుటుంబమునొదద్ 

మూడు నెలలుండగా యెహోవా ఓబేదెదోము ఇంటివారిని అతని సొతత్ంతటిని ఆశీరవ్దించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:10 => యెహోవా మందిరములోనికి జనులు కానుకలను తెచుచ్ట 

మొదలుపెటిట్నపప్టినుండి మేము సమృదిధ్గా భోజనము చేసినను చాలా మిగులుచునన్ది; యెహోవా 

తన జనులను ఆశీరవ్దించినందున ఇంత గొపప్రాశి మిగిలినదని రాజుతోననగా 

యోబు 1:10 => నీవు అతనికిని అతని యింటివారికిని అతనికి కలిగిన సమసత్మునకును చుటుట్ 

కంచె వేసితివి గదా? నీవు అతని చేతిపనిని దీవించుచుండుటచేత అతని ఆసిత్ దేశములో బహుగా 

విసత్రించియునన్ది. 

యోహాను 11:15 => మీరు నముమ్నటుల్ నేనకక్డ ఉండలేదని మీ నిమితత్ము సంతోషించుచునాన్ను; 

అయినను అతనియొదద్కు మనము వెళుల్దము రండని సప్షట్ముగా వారితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:9 => ఆ గోతర్కరత్లు మతస్రపడి, యోసేపును ఐగుపుత్లోనికి పోవుటకు 

అమిమ్వేసిరిగాని, దేవుడతనికి తోడైయుండి అతని శర్మలనిన్టిలోనుండి తపిప్ంచి 

వచనము 6 

అతడు తనకు కలిగినదంతయు యోసేపుచేతికపప్గించి, తాను ఆహారము తినుట తపప్ తనకేమి 

ఉనన్దో ఏమి లేదో విచారించినవాడు కాడు. యోసేపు రూపవంతుడును సుందరుడునై యుండెను 

ఆదికాండము 39:4 => యోసేపు మీద అతనికి కటాక్షము కలిగెను గనుక అతనియొదద్ పరిచరయ్ 

చేయువాడాయెను. మరియు అతడు తన యింటిమీద విచారణకరత్గా అతని నియమించి తనకు 

కలిగినదంతయు అతనిచేతికపప్గించెను. 
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ఆదికాండము 39:8 => అయితే అతడు ఒపప్క నా యజమానుడు తనకు కలిగినదంతయు 

నాచేతికపప్గించెను గదా, నా వశమున తన యింటిలో ఏమి ఉనన్దో అతడెరుగడు; ఈ యింటిలో 

నాకంటె పైవాడు ఎవడును లేడు. 

ఆదికాండము 39:23 => యెహోవా అతనికి తోడైయుండెను గనుక ఆ చెరసాల అధిపతి అతనిచేతికి 

అపప్గింపబడిన దేనిగూరిచ్యు విచారణ చేయక యుండెను. అతడు చేయునది యావతుత్ యెహోవా 

సఫలమగునటుల్ చేసెను. 

లూకా 16:10 => మికిక్లి కొంచెములో నమమ్కముగా ఉండువాడు ఎకుక్వలోను నమమ్కముగా 

ఉండును; మికిక్లి కొంచెములో అనాయ్యముగా ఉండువాడు ఎకుక్వలోను అనాయ్యముగా ఉండును. 

లూకా 19:17 => అతడు భళా, మంచి దాసుడా, నీవు ఈ కొంచెములో నమమ్కముగా ఉంటివి గనుక 

పది పటట్ణములమీద అధికారివై యుండుమని వానితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 43:32 => అతనికిని వారికిని అతనితో భోజనము చేయుచునన్ ఐగుపీత్యులకును వేరు 

వేరుగా వడిడ్ంచిరి. ఐగుపీత్యులు హెబీర్యులతో కలిసి భోజనము చేయరు; అది ఐగుపీత్యులకు 

హేయము. 

సామెతలు 31:11 => ఆమె పెనిమిటి ఆమెయందు నమిమ్కయుంచును అతని లాభపార్పిత్కి వెలితి 

కలుగదు. 

ఆదికాండము 12:14 => అబార్ము ఐగుపుత్లో చేరినపుప్డు ఐగుపీత్యులు ఆ సతరీ మికిక్లి 

సౌందరయ్వతియయి యుండుట చూచిరి 

ఆదికాండము 12:15 => ఫరో యొకక్ అధిపతులు ఆమెను చూచి ఫరో యెదుట ఆమెను పొగడిరి 

గనుక ఆ సతరీ ఫరో యింటికి తేబడెను. 

ఆదికాండము 29:17 => లేయా జబుబ్ కండుల్ గలది; రాహేలు రూపవతియు సుందరియునై 

యుండెను. 

1 సమూయేలు 16:12 => అతడు వాని పిలువనంపించి లోపలికి తోడుకొనివచెచ్ను. అతడు 

ఎఱ ఱ్నివాడును చకక్ని నేతర్ములు గలవాడును చూచుటకు సుందరమైనవాడునై యుండెను. అతడు 

రాగా నేనేను కోరుకొనన్వాడు ఇతడే, నీవు లేచి వానిని అభిషేకించుమని యెహోవా సెలవియయ్గా 
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1 సమూయేలు 17:42 => చుటుట్ పారచూచి దావీదును కనుగొని, అతడు బాలుడై యెఱ ఱ్టివాడును 

రూపసియునై యుండుట చూచి అతని తృణీకరించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:20 => ఆ కాలమందు మోషే పుటెట్ను. అతడు దివయ్సుందరుడై తన తండిర్ 

యింట మూడు నెలలు పెంచబడెను. 

ఆదికాండము 6:2 => దేవుని కుమారులు నరుల కుమారెత్లు చకక్నివారని చూచి వారందరిలో 

తమకు మనసుస్వచిచ్న సతరీలను వివాహము చేసికొనిరి. 

ఆదికాండము 12:11 => అతడు ఐగుపుత్లో పర్వేశించుటకు సమీపించినపుప్డు అతడు తన 

భారయ్యయిన శారయితో ఇదిగో నీవు చకక్నిదానివని యెరుగుదును. 

ఆదికాండము 24:16 => ఆ చినన్ది మికిక్లి చకక్నిది; ఆమె కనయ్క, ఏ పురుషుడును ఆమెను 

కూడలేదు; ఆమె ఆ బావిలోనికి దిగిపోయి కడవను నీళల్తో నింపుకొని యెకిక్ రాగా 

ఆదికాండము 34:2 => ఆ దేశము నేలిన హివీవ్యుడైన హమోరు కుమారుడగు షెకెము ఆమెను 

చూచి ఆమెను పటుట్కొని ఆమెతో శయనించి ఆమెను అవమానపరచెను. 

ఆదికాండము 39:22 => చెరసాల అధిపతి ఆ చెరసాలలోనునన్ ఖైదీలనందరిని 

యోసేపుచేతికపప్గించెను. వారకక్డ ఏమి చేసిరో అదంతయు అతడే చేయించువాడు. 

2 సమూయేలు 9:2 => సౌలు కుటుంబమునకు సేవకుడగు సీబాయను ఒకడుండగా వారు అతనిని 

దావీదునొదద్కు పిలువనంపిరి. రాజు సీబావు నీవేగదా అని అడుగగా అతడు నీ దాసుడనైన నేనే సీబాను 

అనెను. 

2 సమూయేలు 11:2 => ఒకానొక దినమున పొర్దుద్ గుర్ంకువేళ దావీదు పడకమీదనుండి లేచి 

రాజనగరి మిదె ద్మీద నడుచుచు పైనుండి చూచుచుండగా సాన్నముచేయు ఒక సతరీ కనబడెను. 

2 సమూయేలు 13:1 => తరువాత దావీదు కుమారుడగు అబా ష్లోమునకు తామారను నొక 

సుందరవతియగు సహోదరి యుండగా దావీదు కుమారుడగు అమోన్ను ఆమెను మోహించెను. 

వచనము 7 

అటుతరువాత అతని యజమానుని భారయ్ యోసేపుమీద కనున్వేసి తనతో శయనించుమని చెపెప్ను 

Page  of 2689 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

ఆదికాండము 6:2 => దేవుని కుమారులు నరుల కుమారెత్లు చకక్నివారని చూచి వారందరిలో 

తమకు మనసుస్వచిచ్న సతరీలను వివాహము చేసికొనిరి. 

యోబు 31:1 => నేను నా కనున్లతో నిబంధన చేసికొంటిని కనయ్కను నేనేలాగు చూచుదును? 

కీరత్నలు 119:37 => వయ్రథ్మైనవాటిని చూడకుండ నా కనున్లు తిర్పిప్వేయుము నీ మారగ్ములలో 

నడుచుకొనుటకు ననున్ బర్దికింపుము. 

యెహెజేక్లు 23:5 => ఒహొలా నాకు పెండిల్చేయబడినను వయ్భిచారముచేసి 

యెహెజేక్లు 23:6 => తన విటకాండర్మీద బహుగా ఆశపెటుట్కొని, ధూమర్వరణ్ముగల వసత్రములు 

ధరించుకొనిన సైనాయ్ధిపతులును అధికారులును అందముగల యౌవనులును గుఱ ఱ్ములెకుక్ 

రౌతులును అగు అషూట్రువారిని మోహించెను. 

యెహెజేక్లు 23:12 => పర్శసత్ వసత్రములు ధరించినవారును సైనాయ్ధిపతులును అధికారులును 

గుఱ ఱ్ములెకుక్ రౌతులును సౌందరయ్ముగల యౌవనులును అగు అషూష్రువారైన తన పొరుగువారిని 

అది మోహించెను. 

యెహెజేక్లు 2 3 : 1 3 = > అది అపవితుర్రాలాయెననియు , వారిదద్రును ఏకరీతినే 

పర్వరిత్ంచుచునాన్రనియు నాకు తెలిసెను. 

యెహెజేక్లు 23:14 => మరియు అది యధికముగా వయ్భిచారము చేయవలెనని కోరినదై, మొలలకు 

నడికటుల్ను తలలమీద చితర్వరణ్ము గల పాగాలును పెటుట్కొని రాచకళలు గలవారై 

యెహెజేక్లు 23:15 => సిందూరముతో పూయబడి గోడమీద చెకక్బడినవారై, తమ జనమ్దేశమైన 

కలీద్యులదేశపు బబులోను వారివంటి కలీద్యుల పటములను చూచి మోహించెను. 

యెహెజేక్లు 23:16 => అది వారిని చూచినవెంటనే మోహించి కలీద్యదేశమునకు వారియొదద్కు 

దూతలను పంపి వారిని పిలిపించుకొనగా 

మతత్యి 5:28 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా ఒక సతరీని మోహపు చూపుతో చూచు పర్తివాడు 

అపుప్డే తన హృదయమందు ఆమెతో వయ్భిచారము చేసినవాడగును. 
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2 పేతురు 2:14 => వయ్భిచారిణిని చూచి ఆశించుచు పాపము మానలేని కనున్లు గలవారును, 

అసిథ్రులైనవారి మనసుస్లను మరులుకొలుప్చు లోభితవ్మందు సాధకము చేయబడిన హృదయము 

గలవారును, శాపగర్సుత్లునైయుండి, 

1 యోహాను 2:16 => లోకములో ఉనన్దంతయు, అనగా శరీరాశయు నేతార్శయు 

జీవపుడంబమును తండిర్వలన పుటిట్నవి కావు; అవి లోకసంబంధమైనవే. 

2 సమూయేలు 13:11 => అయితే అతడు భుజింపవలెనని ఆమె వాటిని తీసికొనివచిచ్నపుప్డు 

అతడు ఆమెను పటుట్కొని నా చెలీల్ రముమ్, నాతో శయనించుము అని చెపప్గా 

సామెతలు 2:16 => మరియు అది జారసతరీనుండి మృదువుగా మాటలాడు పరసతరీనుండి నినున్ 

రకిష్ంచును. 

సామెతలు 5:9 => వెళి ల్నయెడల పరులకు నీ యౌవనబలమును కూర్రులకు నీ జీవితకాలమును 

ఇచిచ్వేతువు 

సామెతలు 7:13 => అది వానిని పటుట్కొని ముదుద్పెటుట్కొనెను సిగుగ్మాలిన ముఖము పెటుట్కొని 

యిటల్నెను 

యిరిమ్యా 3:3 => కావున వానలు కురియక మానెను, కడవరి వరష్ము లేకపోయియునన్ది, 

అయినను నీకు వయ్భిచార సతరీ ధైరయ్మువంటి ధైరయ్ము గలదు, సిగుగ్ పడనొలల్కునాన్వు. 

యెహెజేక్లు 16:25 => పర్తి అడ డ్దోవను నీ బలిపీఠము కటిట్ నీ సౌందరయ్మును హేయకిర్యకు 

వినియోగపరచి నీయొదద్కు వచిచ్నవారికందరికిని నీ పాదములు తెరచి వారితో బహుగా 

వయ్భిచరించితివి. 

యెహెజేక్లు 16:32 => అనుయ్లను చేరుచ్కొనును గదా? పురుషులు వేశయ్లకు పడుపుసొమిమ్చెచ్దరు 

గదా?  

యెహెజేక్లు 16:34 => నీ జారతవ్మునకును ఇతర సతరీల జారతవ్మునకును భేదమేమనగా 

వయ్భిచరించుటకు ఎవడైనను నీవెంట తిరుగుటయు లేదు, నీకు పడుపుసొమిమ్చుచ్టయు లేదు, నీవే 

యెదురు జీతమిచిచ్తివి, ఇదే నీకును వారికిని కలిగిన భేదము; ఇదే యెహోవా వాకుక్.  
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ఆదికాండము 3:6 => సతరీ ఆ వృక్షము ఆహారమునకు మంచిదియు, కనున్లకు అందమైనదియు, 

వివేకమిచుచ్ రమయ్మైనదియునై యుండుట చూచినపుప్డు ఆమె దాని ఫలములలో కొనిన్ తీసికొని తిని 

తనతోపాటు తన భరత్కును ఇచెచ్ను, అతడుకూడ తినెను; 

ఆదికాండము 12:11 => అతడు ఐగుపుత్లో పర్వేశించుటకు సమీపించినపుప్డు అతడు తన 

భారయ్యయిన శారయితో ఇదిగో నీవు చకక్నిదానివని యెరుగుదును. 

ఆదికాండము 12:14 => అబార్ము ఐగుపుత్లో చేరినపుప్డు ఐగుపీత్యులు ఆ సతరీ మికిక్లి 

సౌందరయ్వతియయి యుండుట చూచిరి 

ఆదికాండము 34:2 => ఆ దేశము నేలిన హివీవ్యుడైన హమోరు కుమారుడగు షెకెము ఆమెను 

చూచి ఆమెను పటుట్కొని ఆమెతో శయనించి ఆమెను అవమానపరచెను. 

ఆదికాండము 39:14 => తన యింటి మనుషుయ్లను పిలిచి చూడుడి, అతడు మనలను ఎగతాళి 

చేయుటకు ఒక హెబీర్యుని మనయొదద్కు తెచిచ్యునాన్డు. నాతో శయనింపవలెనని వీడు నాయొదద్కు 

రాగా నేను పెదద్ కేకవేసితిని. 

ఆదికాండము 39:22 => చెరసాల అధిపతి ఆ చెరసాలలోనునన్ ఖైదీలనందరిని 

యోసేపుచేతికపప్గించెను. వారకక్డ ఏమి చేసిరో అదంతయు అతడే చేయించువాడు. 

ఆదికాండము 49:23 => విలుకాండుర్ అతని వేధించిరి వారు బాణములను వేసి అతని హింసించిరి. 

2 సమూయేలు 11:4 => దావీదు దూతలచేత ఆమెను పిలువనంపెను. ఆమె అతనియొదద్కు రాగా 

అతడు ఆమెతో శయనించెను; కలిగిన అపవితర్త పోగొటుట్కొని ఆమె తన యింటికి మరల వచెచ్ను. 

సామెతలు 1:10 => నా కుమారుడా, పాపులు నినున్ పేర్రేపింపగా ఒపప్కుము. 

యెహెజేక్లు 23:16 => అది వారిని చూచినవెంటనే మోహించి కలీద్యదేశమునకు వారియొదద్కు 

దూతలను పంపి వారిని పిలిపించుకొనగా 

వచనము 8 

అయితే అతడు ఒపప్క నా యజమానుడు తనకు కలిగినదంతయు నాచేతికపప్గించెను గదా, నా 

వశమున తన యింటిలో ఏమి ఉనన్దో అతడెరుగడు; ఈ యింటిలో నాకంటె పైవాడు ఎవడును లేడు. 
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సామెతలు 1:10 => నా కుమారుడా, పాపులు నినున్ పేర్రేపింపగా ఒపప్కుము. 

సామెతలు 2:10 => జాఞ్నము నీ హృదయమున జొచుచ్ను తెలివి నీకు మనోహరముగా నుండును 

సామెతలు 2:16 => మరియు అది జారసతరీనుండి మృదువుగా మాటలాడు పరసతరీనుండి నినున్ 

రకిష్ంచును. 

సామెతలు 2:17 => అటిట్ సతరీ తన యౌవనకాలపు పిర్యుని విడుచునది తన దేవుని నిబంధనను 

మరచునది. 

సామెతలు 2:18 => దాని యిలుల్ మృతుయ్వునొదద్కు దారితీయును అది నడచు తోర్వలు పేర్తలయొదద్కు 

చేరును 

సామెతలు 2:19 => దానియొదద్కు పోవువారిలో ఎవరును తిరిగి రారు జీవమారగ్ములు వారికి 

దకక్వు. నా మాటలు వినినయెడల 

సామెతలు 5:3 => జారసతరీ పెదవులనుండి తేనె కారును దాని నోటి మాటలు నూనెకంటెను 

నునుపైనవి 

సామెతలు 5:4 => దానివలన కలుగు ఫలము ముసిణిపండంత చేదు అది రెండంచులుగల 

కతిత్యంత పదునుగలది, 

సామెతలు 5:5 => దాని నడతలు మరణమునకు దిగుటకు దారితీయును దాని అడుగులు 

పాతాళమునకు చకక్గా చేరును 

సామెతలు 5:6 => అది జీవమారగ్మును ఏమాతర్మును విచారింపదు దానికి తెలియకుండనే దాని 

పాదములు ఇటు అటు తిరుగును. 

సామెతలు 5:7 => కుమారులారా, నా మాట ఆలకింపుడి నేను చెపుప్ ఉపదేశమునుండి తొలగకుడి. 

సామెతలు 5:8 => జారసతరీ యుండు ఛాయకు పోక నీ మారగ్ము దానికి దూరముగా చేసికొనుము 

దాని యింటి వాకిటి దగగ్రకు వెళల్కుము. 

సామెతలు 6:20 => నా కుమారుడా, నీ తండిర్ ఆజఞ్ను గైకొనుము నీ తలిల్ ఉపదేశమును 

తోర్సివేయకుము. 
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సామెతలు 6:21 => వాటిని ఎలల్పుప్డు నీ హృదయమునందు ధరించుకొనుము నీ మెడచుటుట్ వాటిని 

కటుట్కొనుము. 

సామెతలు 6:22 => నీవు తోర్వను వెళుల్నపుప్డు అది నినున్ నడిపించును నీవు పండుకొనునపుప్డు 

అది నినున్ కాపాడును. నీవు మేలుకొనునపుప్డు అది నీతో ముచచ్టించును.  

సామెతలు 6:23 => ఆజఞ్ దీపముగాను ఉపదేశము వెలుగుగాను ఉండును. శికాష్రథ్మైన గదిద్ంపులు 

జీవమారగ్ములు. 

సామెతలు 6:24 => చెడు సతరీయొదద్కు పోకుండను పర సతరీ పలుకు ఇచచ్కపు మాటలకు 

లోబడకుండను అవి నినున్ కాపాడును. 

సామెతలు 6:25 => దాని చకక్దనమునందు నీ హృదయములో ఆశపడకుము అది తన 

కనురెపప్లను చికిలించి నినున్ లోపరచుకొననియయ్కుము. 

సామెతలు 6:29 => తన పొరుగువాని భారయ్ను కూడువాడు ఆ పర్కారమే నాశనమగును ఆమెను 

ముటుట్వాడు శిక్ష తపిప్ంచుకొనడు. 

సామెతలు 6:32 => జారతవ్ము జరిగించువాడు కేవలము బుదిధ్శూనుయ్డు ఆ కారయ్ము చేయువాడు 

సవ్నాశనమును కోరువాడే 

సామెతలు 6:33 => వాడు దెబబ్లకును అవమానమునకును పాతుర్డగును వానికి కలుగు అపకీరిత్ 

యెనన్టికిని తొలగిపోదు. 

సామెతలు 7:5 => అవి నీవు జార సతరీ యొదద్కు పోకుండను ఇచచ్కములాడు పర సతరీకి లోబడకుండను 

నినున్ కాపాడును. 

సామెతలు 7:25 => జార సతరీ మారగ్ములతటుట్ నీ మనసుస్ తొలగనియయ్కుము దారి తపిప్ అది నడచు 

తోర్వలలోనికి పోకుము.  

సామెతలు 7:26 => అది గాయపరచి పడదోర్సినవారు అనేకులు అది చంపినవారు 

లెకక్లేనంతమంది 

సామెతలు 7:27 => దాని యిలుల్ పాతాళమునకు పోవు మారగ్ము ఆ మారగ్ము మరణశాలలకు 

దిగిపోవును. 
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సామెతలు 9:13 => బుదిధ్హీనత అనునది బొబబ్లు పెటుట్నది అది కాముకురాలు దానికేమియు 

తెలివిలేదు. 

సామెతలు 9:14 => అది తన ఇంటివాకిట కూరుచ్ండును ఊరి రాజవీధులలో పీఠము మీద 

కూరుచ్ండును.  

సామెతలు 9:15 => ఆ దారిని పోవువారిని చూచి తమ తోర్వను చకక్గా వెళుల్వారిని చూచి 

సామెతలు 9:16 => జాఞ్నము లేనివాడా, ఇకక్డికి రమమ్ని వారిని పిలుచును.  

సామెతలు 9:17 => అది తెలివిలేని వాడొకడు వచుచ్ట చూచి దొంగిలించిన నీళుల్ తీపి చాటున తినిన 

భోజనము రుచి అని చెపుప్ను. 

సామెతలు 9:18 => అయితే అచచ్ట పేర్తలునాన్రనియు దాని ఇంటికి వెళుల్వారు పాతాళకూపములో 

ఉనాన్రనియు వారికి ఎంతమాతర్మును తెలియలేదు. 

సామెతలు 22:14 => వేశయ్ నోరు లోతైన గొయియ్ యెహోవా శాపము నొందినవాడు దానిలో పడును. 

సామెతలు 23:26 => నా కుమారుడా, నీ హృదయమును నాకిముమ్ నా మారగ్ములు నీ కనున్లకు 

ఇంపుగా నుండనిముమ్, 

సామెతలు 23:27 => వేశయ్ లోతైన గొయియ్ పర సతరీ యిరుకైన గుంట. 

సామెతలు 23:28 => దోచుకొనువాడు పొంచియుండునటుల్ అది పొంచియుండును అది 

బహుమందిని విశావ్సఘాతకులనుగా చేయును. 

సామెతలు 18:24 => బహుమంది చెలికాండుర్ గలవాడు నషట్పడును సహోదరునికంటెను ఎకుక్వగా 

హతిత్యుండు సేన్హితుడు కలడు. 

ఆదికాండము 24:2 => అపుప్డు అబార్హాము తనకు కలిగిన సమసత్మును ఏలుచుండిన తన యింటి 

పెదద్దాసునితో నీ చెయియ్ నా తొడకిర్ంద పెటుట్ము; 

ఆదికాండము 24:10 => అతడు తన యజమానుని ఒంటెలలో పది ఒంటెలను తన యజమానుని 

ఆసిత్లో శేర్షట్మైన నానా విధములగు వసుత్వులను తీసికొనిపోయెను. అతడు లేచి అరామన్హరాయిము 

లోనునన్ నాహోరు పటట్ణము చేరి 
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ఆదికాండము 39:6 => అతడు తనకు కలిగినదంతయు యోసేపుచేతికపప్గించి, తాను ఆహారము 

తినుట తపప్ తనకేమి ఉనన్దో ఏమి లేదో విచారించినవాడు కాడు. యోసేపు రూపవంతుడును 

సుందరుడునై యుండెను 

ఆదికాండము 39:10 => దినదినము ఆమె యోసేపుతో మాటలాడుచుండెను గాని అతడు ఆమెతో 

శయనించుటకైనను ఆమెతో నుండుటకైనను ఆమె మాట వినన్వాడు కాడు. 

ఆదికాండము 39:12 => అపుప్డామె ఆతని వసత్రము పటుట్కొని తనతో శయనింపుమని చెపప్గా 

అతడు తన వసత్రమును ఆమెచేతిలో విడిచిపెటిట్ తపిప్ంచుకొని బయటికి పారిపోయెను. 

ఆదికాండము 40:15 => ఏలయనగా నేను హెబీర్యుల దేశములోనుండి దొంగిలబడితిని, అది 

నిశచ్యము. మరియు ఈ చెరసాలలో ననున్ వేయుటకు ఇకక్డ సహా నేనేమియు చేయలేదని అతనితో 

చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 44:15 => అపుప్డు యోసేపు మీరు చేసిన యీ పని యేమిటి? నావంటి మనుషుయ్డు 

శకునము చూచి తెలిసికొనునని మీకు తెలియదా అని వారితో అనగా 

నిరగ్మకాండము 22:10 => ఒకడు గాడిదనైనను ఎదుద్నైనను గొఱ ఱ్నైనను మరి ఏ జంతువునైనను 

కాపాడుటకు తన పొరుగువానికి అపప్గించినమీదట, అది చచిచ్నను హాని పొందినను, ఎవడును 

చూడకుండగా తోలుకొని పోబడినను, 

నిరగ్మకాండము 32:1 => మాషే కొండ దిగకుండ తడవుచేయుట పర్జలు చూచినపుప్డు ఆ పర్జలు 

అహరోనునొదద్కు కూడి వచిచ్ లెముమ్, మా ముందర నడుచుటకు ఒక దేవతను మాకొరకు చేయుము. 

ఐగుపుత్లోనుండి మముమ్ను రపిప్ంచిన ఆ మోషే అనువాడు ఏమాయెనో మాకు తెలియదని అతనితో 

చెపిప్రి. 

పర్సంగి 12:1 => దురిద్నములు రాకముందే ఇపుప్డు వీటియందు నాకు సంతోషము లేదని నీవు చెపుప్ 

సంవతస్రములు రాకముందే, 

లూకా 12:48 => అయితే తెలియక దెబబ్లకు తగిన పనులు చేసినవానికి కొదిద్ దెబబ్లే తగులును. 

ఎవనికి ఎకుక్వగా ఇయయ్బడెనో వానియొదద్ ఎకుక్వగా తీయజూతురు; మనుషుయ్లు ఎవనికి ఎకుక్వగా 

అపప్గింతురో వానియొదద్ ఎకుక్వగా అడుగుదురు 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:17 => సహోదరులారా, మీరును మీ అధికారులును తెలియక చేసితిరని 

నాకు తెలియును. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:22 => అయినను శరీరముతో నేను జీవించుటయే నాకునన్ పనికి 

ఫలసాధనమైనయెడల నేనేమి కోరుకొందునో నాకు తోచలేదు. 

తీతుకు 2:10 => ఏమియు అపహరింపక, సంపూరణ్మైన మంచి నమమ్కమును కనుపరచుచు, అనిన్ 

కారయ్ములయందు వారిని సంతోషపెటుట్చు, వారికి లోబడియుండవలెనని వారిని హెచచ్రించుము. 

వచనము 9 

నీవు అతని భారయ్వైనందున నినున్ తపప్ మరి దేనిని నా కపప్గింపక యుండలేదు. కాబటిట్ నేనెటుల్ ఇంత 

ఘోరమైన దుషాక్రయ్ము చేసి దేవునికి విరోధముగా పాపము కటుట్ కొందునని తన యజమానుని 

భారయ్తో అనెను. 

ఆదికాండము 24:2 => అపుప్డు అబార్హాము తనకు కలిగిన సమసత్మును ఏలుచుండిన తన యింటి 

పెదద్దాసునితో నీ చెయియ్ నా తొడకిర్ంద పెటుట్ము; 

నెహెమాయ్ 6:11 => నేను నావంటి వాడు పారిపోవచుచ్నా? ఇంతవాడనైన నేను నా పార్ణమును 

రకిష్ంచుకొనుటకైనను గరాభ్లయమున పర్వేశింపవచుచ్నా? నేను అందులో పర్వేశింపనంటిని. 

లూకా 12:48 => అయితే తెలియక దెబబ్లకు తగిన పనులు చేసినవానికి కొదిద్ దెబబ్లే తగులును. 

ఎవనికి ఎకుక్వగా ఇయయ్బడెనో వానియొదద్ ఎకుక్వగా తీయజూతురు; మనుషుయ్లు ఎవనికి ఎకుక్వగా 

అపప్గింతురో వానియొదద్ ఎకుక్వగా అడుగుదురు 

1 కొరిందీయులకు 4:2 => మరియు గృహనిరావ్హకులలో పర్తివాడును నమమ్కమైనవాడైయుండుట 

అవశయ్ము. 

తీతుకు 2:10 => ఏమియు అపహరింపక, సంపూరణ్మైన మంచి నమమ్కమును కనుపరచుచు, అనిన్ 

కారయ్ములయందు వారిని సంతోషపెటుట్చు, వారికి లోబడియుండవలెనని వారిని హెచచ్రించుము. 
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ఆదికాండము 20:3 => అయినను రాతిర్వేళ దేవుడు సవ్పన్మందు అబీమెలెకు నొదద్కు వచిచ్నీవు నీ 

యింట చేరుచ్కొనిన సతరీ ఒక పురుషునికి భారయ్ గనుక ఆమె నిమితత్ము నీవు చచిచ్నవాడవు సుమా అని 

చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 20:6 => అందుకు దేవుడు అవును, యధారథ్హృదయముతో దీని చేసితివని 

నేనెరుగుదును; మరియు నీవు నాకు విరోధముగా పాపము చేయకుండ నేను నినున్ అడ డ్గించితిని; 

అందుకే నేను నినున్ ఆమెను ముటట్నియయ్లేదు 

లేవీయకాండము 20:10 => పరుని భారయ్తో వయ్భిచరించిన వానికి, అనగా తన పొరుగువాని 

భారయ్తో వయ్భిచరించిన వానికిని ఆ వయ్భిచారిణికిని మరణశిక్ష విధింపవలెను. 

2 సమూయేలు 11:27 => అంగలారుప్ కాలము తీరిన తరువాత దావీదు దూతలను పంపి ఆమెను 

తన నగరికి తెపిప్ంచుకొనగా ఆమె అతనికి భారయ్యయి అతనికొక కుమారుని కనెను. అయితే దావీదు 

చేసినది యెహోవా దృషిట్కి దుషాక్రయ్ముగా ఉండెను. 

యోబు 31:9 => నేను హృదయమున పరసతరీని మోహించినయెడల నా పొరుగువాని దావ్రమున నేను 

పొంచియునన్యెడల 

యోబు 31:10 => నా భారయ్ వేరొకని తిరుగలి విసరును గాక ఇతరులు ఆమెను కూడుదురు గాక. 

యోబు 31:11 => అది దుషాక్మకారయ్ము అది నాయ్యాధిపతులచేత శిక్ష నొందతగిన నేరము 

యోబు 31:12 => అది నాశనకూపము వరకు దహించు అగిన్హోతర్ము అది నా ఆదాయమంతయు 

నిరూమ్లము చేయును. 

యోబు 31:23 => దేవుని మహాతమ్య్ము ఎదుట నేను నిలువజాలననియు ఆయన ననున్ నిరూమ్లము 

చేయుననియు భీతిపుటెట్ను. 

సామెతలు 6:29 => తన పొరుగువాని భారయ్ను కూడువాడు ఆ పర్కారమే నాశనమగును ఆమెను 

ముటుట్వాడు శిక్ష తపిప్ంచుకొనడు. 

సామెతలు 6:32 => జారతవ్ము జరిగించువాడు కేవలము బుదిధ్శూనుయ్డు ఆ కారయ్ము చేయువాడు 

సవ్నాశనమును కోరువాడే 
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యిరిమ్యా 5:8 => బాగుగా బలిసిన గుఱ ఱ్ములవలె పర్తివాడును ఇటు అటు తిరుగుచు తన 

పొరుగువాని భారయ్వెంబడి సకిలించును 

యిరిమ్యా 5:9 => అటిట్ కారయ్ములనుబటిట్ నేను దండింపకుందునా? అటిట్ జనముమీద నా కోపము 

తీరుచ్కొనకుందునా? ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

1 కొరిందీయులకు 6:9 => అనాయ్యసుథ్లు దేవుని రాజయ్మునకు వారసులు కానేరరని మీకు 

తెలియదా? మోసపోకుడి; జారులైనను విగర్హారాధకులైనను వయ్భిచారులైనను ఆడంగితనము 

గలవారైనను పురుష సంయోగులైనను 

1 కొరిందీయులకు 6:10 => దొంగలైనను లోభులైనను తార్గుబోతులైనను దూషకులైనను 

దోచుకొనువారైనను దేవుని రాజయ్మునకు వారసులు కానేరరు. 

గలతీయులకు 5:19 => శరీరకారయ్ములు సప్షట్మైయునన్వి; అవేవనగా, జారతవ్ము, అపవితర్త, 

కాముకతవ్ము, 

గలతీయులకు 5:20 => విగర్హారాధన, అభిచారము, దేవ్షములు, కలహము, మతస్రములు, 

కోర్ధములు, కక్షలు, 

గలతీయులకు 5:21 => భేదములు, విమతములు, అసూయలు, మతత్తలు, అలల్రితో కూడిన 

ఆటపాటలు మొదలైనవి. వీటినిగూరిచ్ నేను మునుపు చెపిప్న పర్కారము ఇటిట్ వాటిని చేయువారు దేవుని 

రాజయ్మును సవ్తంతిర్ంచుకొనరని మీతో సప్షట్ముగా చెపుప్చునాన్ను. 

హెబీర్యులకు 13:4 => వివాహము అనిన్ విషయములలో ఘనమైనదిగాను, పానుపు 

నిషక్లమ్షమైనదిగాను ఉండవలెను; వేశాయ్సంగులకును వయ్భిచారులకును దేవుడు తీరుప్ తీరుచ్ను. 

పర్కటన 21:8 => పిరికివారును, అవిశావ్సులును, అసహుయ్లును, నరహంతకులును, 

వయ్భిచారులును, మాంతిర్కులును, విగర్హారాధకులును, అబదిధ్కులందరును అగిన్ గంధకములతో 

మండు గుండములో పాలుపొందుదురు; ఇది రెండవ మరణము. 

పర్కటన 22:15 => కుకక్లును మాంతిర్కులును వయ్భిచారులును నరహంతకులును 

విగర్హారాధకులును అబదధ్మును పేర్మించి జరిగించు పర్తివాడును వెలుపటనుందురు. 
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ఆదికాండము 42:18 => మూడవ దినమున యోసేపు వారిని చూచి నేను దేవునికి భయపడువాడను; 

మీరు బర్దుకునటుల్ దీని చేయుడి. 

లేవీయకాండము 6:2 => ఒకడు యెహోవాకు విరోధముగా దోర్హముచేసి పాపియైనయెడల, అనగా 

తనకు అపప్గింపబడినదాని గూరిచ్యేగాని తాకటుట్ ఉంచినదాని గూరిచ్యేగాని, దోచుకొనినదాని 

గూరిచ్యేగాని, తన పొరుగువానితో బొంకిన యెడలనేమి, తన పొరుగువాని బలాతక్రించిన 

యెడలనేమి 

సంఖాయ్కాండము 32:23 => మీరు అటుల్ చేయనియెడల యెహోవా దృషిట్కి పాపము 

చేసినవారగుదురు గనుక మీ పాపము మిముమ్ను పటుట్కొనును అని తెలిసికొనుడి. 

2 సమూయేలు 12:13 => నేను పాపము చేసితినని దావీదు నాతానుతో అనగా నాతాను నీవు 

చావకుండునటుల్ యెహోవా నీ పాపమును పరిహరించెను. 

నెహెమాయ్ 5:15 => అయితే నాకు ముందుగా నుండిన అధికారులు జనులయొదద్నుండి ఆహారమును 

దార్కాష్రసమును నలువది తులముల వెండిని తీసికొనుచు వచిచ్రి; వారి పనివారు సహా జనుల మీద 

భారము మోపుచు వచిచ్రి, అయితే దేవుని భయముచేత నేనాలాగున చేయలేదు. 

కీరత్నలు 51:4 => నీకు కేవలము నీకే విరోధముగా నేను పాపము చేసియునాన్ను నీ దృషిట్యెదుట 

నేను చెడుతనము చేసియునాన్ను కావున ఆజఞ్ ఇచుచ్నపుప్డు నీవు నీతిమంతుడవుగా అగపడుదువు 

తీరుప్ తీరుచ్నపుప్డు నిరమ్లుడవుగా అగపడుదువు.  

యిరిమ్యా 28:16 => కాగా యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు భూమిమీద నుండి నేను నినున్ 

కొటిట్వేయుచునాన్ను, యెహోవా మీద తిరుగుబాటుచేయుటకై నీవు జనులను పేర్రేపించితివి గనుక ఈ 

సంవతస్రము నీవు మరణమౌదువు అని చెపెప్ను.  

యిరిమ్యా 50:7 => కనుగొనినవారందరు వారిని భకిష్ంచుచు వచిచ్రి వారి శతుర్వులు మేము 

అపరాధులము కాము వీరు నాయ్యమునకు నివాసమును తమ పితరులకు నిరీక్షణాధారమునగు 

యెహోవామీద తిరుగుబాటు చేసినందున ఇది వారికి సంభవించెనని చెపుప్దురు.  

1 యోహాను 3:9 => దేవుని మూలముగా పుటిట్న పర్తివానిలో ఆయన బీజము నిలుచును గనుక 

వాడు పాపము చేయడు; వాడు దేవుని మూలముగా పుటిట్నవాడు గనుక పాపము చేయజాలడు. 
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ఆదికాండము 15:2 => అందుకు అబార్ము పర్భువైన యెహోవా నాకేమి యిచిచ్ననేమి? నేను 

సంతానము లేనివాడనై పోవుచునాన్నే; దమసుక్ ఎలీయెజెరే నాయింటి ఆసిత్కరత్యగును గదా 

ఆదికాండము 20:9 => అబీమెలెకు అబార్హామును పిలిపించి నీవు మాకు చేసిన పని యేమిటి? నీవు 

నా మీదికిని నా రాజయ్ము మీదికిని మహాపాతకము తెపిప్ంచునటుల్ నేను నీయెడల చేసిన పాపమేమిటి? 

చేయరాని కారయ్ములు నాకు చేసితివని అతనితో చెపెప్ను 

ఆదికాండము 24:10 => అతడు తన యజమానుని ఒంటెలలో పది ఒంటెలను తన యజమానుని 

ఆసిత్లో శేర్షట్మైన నానా విధములగు వసుత్వులను తీసికొనిపోయెను. అతడు లేచి అరామన్హరాయిము 

లోనునన్ నాహోరు పటట్ణము చేరి 

ఆదికాండము 39:22 => చెరసాల అధిపతి ఆ చెరసాలలోనునన్ ఖైదీలనందరిని 

యోసేపుచేతికపప్గించెను. వారకక్డ ఏమి చేసిరో అదంతయు అతడే చేయించువాడు. 

లేవీయకాండము 25:17 => మీరు ఒకరినొకరు బాధింపక నీ దేవునికి భయపడవలెను. నేను మీ 

దేవుడనైన యెహోవాను. 

1 రాజులు 16:9 => తిరాస్లో తనకు గృహనిరావ్హకుడగు అరాస్యింట అతడు తార్గి 

మతుత్డైయుండగా, యుదధ్ రథముల అరధ్భాగముమీద అధికారియైన జిమీ అతని మీద కుటర్చేసి 

లోపలికి చొచిచ్ 

1 రాజులు 18:3 => అహాబు తన గృహనిరావ్హకుడగు ఓబదాయ్ను పిలిపించెను. ఈ ఓబదాయ్ 

యెహోవా యందు బహు భయభకుత్లు గలవాడై 

యోబు 31:11 => అది దుషాక్మకారయ్ము అది నాయ్యాధిపతులచేత శిక్ష నొందతగిన నేరము 

కీరత్నలు 119:161 => (షీన ) అధికారులు నిరిన్మితత్ముగా ననున్ తరుముదురు అయినను నీ 

వాకయ్భయము నా హృదయమందు నిలుచుచునన్ది. 

పర్సంగి 12:1 => దురిద్నములు రాకముందే ఇపుప్డు వీటియందు నాకు సంతోషము లేదని నీవు చెపుప్ 

సంవతస్రములు రాకముందే, 

రోమీయులకు 6:2 => అటల్నరాదు. పాపము విషయమై చనిపోయిన మనము ఇకమీదట ఏలాగు 

దానిలో జీవించుదుము? 
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వచనము 10 

దినదినము ఆమె యోసేపుతో మాటలాడుచుండెను గాని అతడు ఆమెతో శయనించుటకైనను ఆమెతో 

నుండుటకైనను ఆమె మాట వినన్వాడు కాడు. 

ఆదికాండము 39:8 => అయితే అతడు ఒపప్క నా యజమానుడు తనకు కలిగినదంతయు 

నాచేతికపప్గించెను గదా, నా వశమున తన యింటిలో ఏమి ఉనన్దో అతడెరుగడు; ఈ యింటిలో 

నాకంటె పైవాడు ఎవడును లేడు. 

సామెతలు 2:16 => మరియు అది జారసతరీనుండి మృదువుగా మాటలాడు పరసతరీనుండి నినున్ 

రకిష్ంచును. 

సామెతలు 5:3 => జారసతరీ పెదవులనుండి తేనె కారును దాని నోటి మాటలు నూనెకంటెను 

నునుపైనవి 

సామెతలు 6:25 => దాని చకక్దనమునందు నీ హృదయములో ఆశపడకుము అది తన 

కనురెపప్లను చికిలించి నినున్ లోపరచుకొననియయ్కుము. 

సామెతలు 6:26 => వేశాయ్ సాంగతయ్ము చేయువానికి రొటెట్తునక మాతర్ము మిగిలియుండును. 

మగనాలు మికిక్లి విలువగల పార్ణమును వేటాడును. 

సామెతలు 7:5 => అవి నీవు జార సతరీ యొదద్కు పోకుండను ఇచచ్కములాడు పర సతరీకి లోబడకుండను 

నినున్ కాపాడును. 

సామెతలు 7:13 => అది వానిని పటుట్కొని ముదుద్పెటుట్కొనెను సిగుగ్మాలిన ముఖము పెటుట్కొని 

యిటల్నెను 

సామెతలు 9:14 => అది తన ఇంటివాకిట కూరుచ్ండును ఊరి రాజవీధులలో పీఠము మీద 

కూరుచ్ండును.  

సామెతలు 9:16 => జాఞ్నము లేనివాడా, ఇకక్డికి రమమ్ని వారిని పిలుచును.  

సామెతలు 22:14 => వేశయ్ నోరు లోతైన గొయియ్ యెహోవా శాపము నొందినవాడు దానిలో పడును. 

సామెతలు 23:27 => వేశయ్ లోతైన గొయియ్ పర సతరీ యిరుకైన గుంట. 
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సామెతలు 1:15 => నా కుమారుడా, నీవు వారి మారగ్మున పోకుము వారి తోర్వలయందు 

నడువకుండ నీ పాదము వెనుకకు తీసికొనుము. 

సామెతలు 5:8 => జారసతరీ యుండు ఛాయకు పోక నీ మారగ్ము దానికి దూరముగా చేసికొనుము 

దాని యింటి వాకిటి దగగ్రకు వెళల్కుము. 

1 కొరిందీయులకు 6:18 => జారతవ్మునకు దూరముగా పారిపోవుడి. మనుషుయ్డు చేయు పర్తి 

పాపమును దేహమునకు వెలుపల ఉనన్ది గాని జారతవ్ము చేయువాడు తన సొంత శరీరమునకు 

హానికరముగా పాపము చేయుచునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 15:33 => మోసపోకుడి. దుషట్సాంగతయ్ము మంచి నడవడిని చెరుపును. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:22 => పర్తి విధమైన కీడునకును దూరముగా ఉండుడి. 

1 తిమోతి 5:14 => కాబటిట్ యౌవన సతరీలు వివాహము చేసికొని పిలల్లను కని గృహపరిపాలన 

జరిగించుచు, నిందించుటకు విరోధికి అవకాశమియయ్కుండవలెనని కోరుచునాన్ను. 

2 తిమోతి 2:22 => నీవు యౌవనేచఛ్లనుండి పారిపొముమ్, పవితర్ హృదయులై పర్భువునకు పార్రథ్న 

చేయువారితో కూడ నీతిని విశావ్సమును పేర్మను సమాధానమును వెంటాడుము. 

1 పేతురు 2:11 => పిర్యులారా, మీరు పరదేశులును యాతిర్కులునై యునాన్రు గనుక ఆతమ్కు 

విరోధముగా పోరాడు శరీరాశలను విసరిజ్ంచి, 

ఆదికాండము 39:12 => అపుప్డామె ఆతని వసత్రము పటుట్కొని తనతో శయనింపుమని చెపప్గా 

అతడు తన వసత్రమును ఆమెచేతిలో విడిచిపెటిట్ తపిప్ంచుకొని బయటికి పారిపోయెను. 

ఎసేత్రు 3:4 => ఈ పర్కారము వారు పర్తిదినము అతనితో చెపుప్చు వచిచ్నను అతడు వారి మాట 

చెవిని బెటట్కపోయెను గనుక వారు మొరెద్కై యొకక్ మాటలు సిథ్రపడునో లేదో చూతమని దాని 

హామానునకు తెలిపిరి. ఏలయనగా అతడు నేను యూదుడను గనుక ఆ పని చేయజాలనని వారితో 

చెపిప్యుండెను. 

సామెతలు 6:32 => జారతవ్ము జరిగించువాడు కేవలము బుదిధ్శూనుయ్డు ఆ కారయ్ము చేయువాడు 

సవ్నాశనమును కోరువాడే 
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వచనము 11 

అటుల్ండగా ఒకనాడు అతడు తన పనిమీద ఇంటి లోపలికి వెళి ల్నపుప్డు ఇంటి మనుషుయ్లలో ఎవరును 

అకక్డ లేరు. 

యోబు 24:15 => వయ్భిచారి ఏ కనైన్నను ననున్ చూడదనుకొని తన ముఖమునకు ముసుకు వేసికొని 

సందె చీకటికొరకు కనిపెటుట్ను. 

సామెతలు 9:17 => అది తెలివిలేని వాడొకడు వచుచ్ట చూచి దొంగిలించిన నీళుల్ తీపి చాటున తినిన 

భోజనము రుచి అని చెపుప్ను. 

యిరిమ్యా 23:24 => యెహోవా సెలవిచిచ్న మాట ఏదనగా నాకు కనబడకుండ రహసయ్ 

సథ్లములలో దాగగలవాడెవడైన కలడా? నేను భూమాయ్కాశముల యందంతట నునన్వాడను కానా? 

యిదే యెహోవా వాకుక్. 

మలాకీ 3:5 => తీరుప్ తీరుచ్టకై నేను మీయొదద్కు రాగా, చిలల్ంగివాండర్ మీదను వయ్భిచారుల మీదను 

అపర్మాణికుల మీదను, నాకు భయపడక వారి కూలి విషయములో కూలివారిని విధవరాండర్ను 

తండిర్లేనివారిని బాధపెటిట్ పరదేశులకు అనాయ్యము చేయువారి మీదను దృఢముగా సాక్షయ్ము 

పలుకుదునని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

ఎఫెసీయులకు 5:3 => మీలో జారతవ్మే గాని, యే విధమైన అపవితర్తయే గాని, లోభతవ్మేగాని, 

వీటి పేరైనను ఎతత్కూడదు, ఇదే పరిశుదుధ్లకు తగినది. 

ఎఫెసీయులకు 5:12 => ఏలయనగా అటిట్ కిర్యలు చేయువారు రహసయ్మందు జరిగించు 

పనులనుగూరిచ్ మాటలాడుటయైనను అవమానకరమైయునన్ది. 

2 సమూయేలు 13:11 => అయితే అతడు భుజింపవలెనని ఆమె వాటిని తీసికొనివచిచ్నపుప్డు 

అతడు ఆమెను పటుట్కొని నా చెలీల్ రముమ్, నాతో శయనించుము అని చెపప్గా 

సామెతలు 7:9 => వాడు జారసతరీ సందుదగగ్రనునన్ వీధిలో తిరుగుచుండెను దాని యింటి మారగ్మున 

నడుచుచుండెను. 

వచనము 12 
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అపుప్డామె ఆతని వసత్రము పటుట్కొని తనతో శయనింపుమని చెపప్గా అతడు తన వసత్రమును 

ఆమెచేతిలో విడిచిపెటిట్ తపిప్ంచుకొని బయటికి పారిపోయెను. 

ఆదికాండము 39:8 => అయితే అతడు ఒపప్క నా యజమానుడు తనకు కలిగినదంతయు 

నాచేతికపప్గించెను గదా, నా వశమున తన యింటిలో ఏమి ఉనన్దో అతడెరుగడు; ఈ యింటిలో 

నాకంటె పైవాడు ఎవడును లేడు. 

ఆదికాండము 39:10 => దినదినము ఆమె యోసేపుతో మాటలాడుచుండెను గాని అతడు ఆమెతో 

శయనించుటకైనను ఆమెతో నుండుటకైనను ఆమె మాట వినన్వాడు కాడు. 

సామెతలు 7:13 => అది వానిని పటుట్కొని ముదుద్పెటుట్కొనెను సిగుగ్మాలిన ముఖము పెటుట్కొని 

యిటల్నెను 

సామెతలు 7:14 => సమాధానబలులను నేను అరిప్ంపవలసియుంటిని నేడు నా మొర్కుక్బళుల్ 

చెలిల్ంచియునాన్ను 

సామెతలు 7:15 => కాబటిట్ నేను నినున్ కలిసికొనవలెనని రాగా నినున్ ఎదురొక్నవలెనని 

బయలుదేరగా నీవే కనబడితివి 

సామెతలు 7:16 => నా మంచముమీద రతన్కంబళల్ను ఐగుపుత్నుండి వచుచ్ విచితర్పు పనిగల 

నారదుపప్టల్ను నేను పరచియునాన్ను. 

సామెతలు 7:17 => నా పరుపుమీద బోళము అగరు కారపుచెకక్ చలిల్యునాన్ను. 

సామెతలు 7:18 => ఉదయము వరకు వలపుదీర తృపిత్పొందుదము రముమ్ పరసప్ర మోహముచేత 

చాలా సంతుషిట్ నొందుదము రముమ్. 

సామెతలు 7:19 => పురుషుడు ఇంట లేడు దూరపర్యాణము వెళి ల్యునాన్డు 

సామెతలు 7:20 => అతడు సొముమ్సంచిచేత పటుట్కొనిపోయెను. పునన్మనాటివరకు ఇంటికి తిరిగి 

రాడు అనెను 

సామెతలు 7:21 => అది తన అధికమైన లాలన మాటలచేత వానిని లోపరచుకొనెను తాను పలికిన 

యిచచ్కపు మాటలచేత వాని నీడుచ్కొని పోయెను. 
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సామెతలు 7:22 => వెంటనే పశువు వధకు పోవునటుల్ను పరులచే జికిక్నవాడు సంకెళల్లోనికి 

పోవునటుల్ను 

సామెతలు 7:23 => తనకు పార్ణహానికరమైనదని యెరుగక ఉరియొదద్కు పకిష్ తవ్రపడునటుల్ను వాని 

గుండెను అంబు చీలుచ్వరకు వాడు దానివెంట పోయెను. 

సామెతలు 7:24 => నా కుమారులారా, చెవియొగుగ్డి నా నోటి మాటల నాలకింపుడి 

సామెతలు 7:25 => జార సతరీ మారగ్ములతటుట్ నీ మనసుస్ తొలగనియయ్కుము దారి తపిప్ అది నడచు 

తోర్వలలోనికి పోకుము.  

సామెతలు 7:26 => అది గాయపరచి పడదోర్సినవారు అనేకులు అది చంపినవారు 

లెకక్లేనంతమంది 

సామెతలు 7:27 => దాని యిలుల్ పాతాళమునకు పోవు మారగ్ము ఆ మారగ్ము మరణశాలలకు 

దిగిపోవును. 

పర్సంగి 7:26 => మరణముకంటె ఎకుక్వ దుఃఖము కలిగించునది ఒకటి నాకు కనబడెను; అది 

వలల వంటిదై, ఉరులవంటి మనసుస్ను బంధకములవంటి చేతులును కలిగిన సతరీ; దేవుని దృషిట్కి 

మంచివారైనవారు దానిని తపిప్ంచుకొందురు గాని పాపాతుమ్లు దానివలన పటట్బడుదురు. 

యెహెజేక్లు 16:30 => నీ హృదయమెంత బలహీనమాయెను! సిగుగ్మాలిన వేశాయ్కిర్యలైన 

వీటిననిన్టిని జరిగించుటకై 

యెహెజేక్లు 16:31 => నీవు పర్తి అడ డ్దోవను గుళల్ను పర్తి రాజవీధిని యొక బలిపీఠమును కటుట్చు, 

వేశయ్ చేయునటుల్ చేయక, జీతము పుచుచ్కొననొలల్క యుంటివి. వయ్భిచారిణియగు భారయ్ తన పురుషుని 

తోర్సివేసి 

1 సమూయేలు 15:27 => వెళి ల్పోవలెనని తిరుగగా, సౌలు అతని దుపప్టిచెంగు పటుట్కొనినందున 

అది చినిగెను. 

సామెతలు 1:15 => నా కుమారుడా, నీవు వారి మారగ్మున పోకుము వారి తోర్వలయందు 

నడువకుండ నీ పాదము వెనుకకు తీసికొనుము. 
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సామెతలు 5:8 => జారసతరీ యుండు ఛాయకు పోక నీ మారగ్ము దానికి దూరముగా చేసికొనుము 

దాని యింటి వాకిటి దగగ్రకు వెళల్కుము. 

సామెతలు 6:5 => వేటకాని చేతినుండి లేడి తపిప్ంచుకొనునటుల్ను ఎరుకువాని చేతినుండి పకిష్ 

తపిప్ంచుకొనునటుల్ను తపిప్ంచుకొనుము. 

పర్సంగి 7:26 => మరణముకంటె ఎకుక్వ దుఃఖము కలిగించునది ఒకటి నాకు కనబడెను; అది 

వలల వంటిదై, ఉరులవంటి మనసుస్ను బంధకములవంటి చేతులును కలిగిన సతరీ; దేవుని దృషిట్కి 

మంచివారైనవారు దానిని తపిప్ంచుకొందురు గాని పాపాతుమ్లు దానివలన పటట్బడుదురు. 

మారుక్ 14:51 => తన దిగంబర శరీరముమీద నారబటట్ వేసికొనియునన్ యొక పడుచువాడు 

ఆయన వెంట వెళుల్చుండగా, వారతనిని పటుట్కొనిరి. 

మారుక్ 14:52 => అతడు నారబటట్ విడిచి, దిగంబరుడై పారిపోయెను. 

1 కొరిందీయులకు 15:33 => మోసపోకుడి. దుషట్సాంగతయ్ము మంచి నడవడిని చెరుపును. 

2 తిమోతి 2:22 => నీవు యౌవనేచఛ్లనుండి పారిపొముమ్, పవితర్ హృదయులై పర్భువునకు పార్రథ్న 

చేయువారితో కూడ నీతిని విశావ్సమును పేర్మను సమాధానమును వెంటాడుము. 

1 పేతురు 2:11 => పిర్యులారా, మీరు పరదేశులును యాతిర్కులునై యునాన్రు గనుక ఆతమ్కు 

విరోధముగా పోరాడు శరీరాశలను విసరిజ్ంచి, 

2 సమూయేలు 13:11 => అయితే అతడు భుజింపవలెనని ఆమె వాటిని తీసికొనివచిచ్నపుప్డు 

అతడు ఆమెను పటుట్కొని నా చెలీల్ రముమ్, నాతో శయనించుము అని చెపప్గా 

1 కొరిందీయులకు 6:18 => జారతవ్మునకు దూరముగా పారిపోవుడి. మనుషుయ్డు చేయు పర్తి 

పాపమును దేహమునకు వెలుపల ఉనన్ది గాని జారతవ్ము చేయువాడు తన సొంత శరీరమునకు 

హానికరముగా పాపము చేయుచునాన్డు. 

వచనము 13 

అతడు తన వసత్రమును ఆమెచేతిలో విడిచి తపిప్ంచుకొనిపోవుట ఆమె చూచినపుప్డు 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 
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వచనము 14 

తన యింటి మనుషుయ్లను పిలిచి చూడుడి, అతడు మనలను ఎగతాళి చేయుటకు ఒక హెబీర్యుని 

మనయొదద్కు తెచిచ్యునాన్డు. నాతో శయనింపవలెనని వీడు నాయొదద్కు రాగా నేను పెదద్ కేకవేసితిని. 

ఆదికాండము 39:17 => అపుప్డామె తన భరత్తో ఈ మాటల చొపుప్న చెపెప్ను నీవు మనయొదద్కు 

తెచిచ్న ఆ హెబీర్దాసుడు ననున్ ఎగతాళి చేయుటకు నాయొదద్కు వచెచ్ను. 

ఆదికాండము 10:21 => మరియు ఏబెరు యొకక్ కుమారులందరికి పితరుడును, పెదద్వాడయిన 

యాపెతు సహోదరుడునగు షేముకు కూడ సంతానము పుటెట్ను. 

ఆదికాండము 14:13 => తపిప్ంచుకొనిన యొకడు వచిచ్ హెబీర్యుడైన అబార్మునకు ఆ సంగతి 

తెలిపెను. అపుప్డతడు ఎషోక్లు సహోదరుడును ఆనేరు సహోదరుడునైన మమేర్ అను అమోరీయుని 

ఏలోను వనములో కాపురముండెను. వీరు అబార్ముతో నిబంధన చేసికొనినవారు. 

ఆదికాండము 40:15 => ఏలయనగా నేను హెబీర్యుల దేశములోనుండి దొంగిలబడితిని, అది 

నిశచ్యము. మరియు ఈ చెరసాలలో ననున్ వేయుటకు ఇకక్డ సహా నేనేమియు చేయలేదని అతనితో 

చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 120:3 => మోసకరమైన నాలుకా, ఆయన నీకేమి చేయును? ఇంతకంటె అధికముగా 

నీకేమి చేయును? 

యెహెజేక్లు 22:5 => సమీపసుథ్లేమి దూరసుథ్లేమి అందరును అపకీరిత్ పొందినదానవనియు 

అలల్రితో నిండినదానవనియు నినున్ అపహసింతురు. 

ఆదికాండము 39:7 => అటుతరువాత అతని యజమానుని భారయ్ యోసేపుమీద కనున్వేసి తనతో 

శయనించుమని చెపెప్ను 

కీరత్నలు 35:11 => కూటసాకుష్లు లేచుచునాన్రు నేనెరుగని సంగతులనుగూరిచ్ ననున్ 

అడుగుచునాన్రు. 
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కీరత్నలు 55:3 => శతుర్వుల శబద్మునుబటిట్యు దుషుట్ల బలాతాక్రమునుబటిట్యు నేను 

చింతాకార్ంతుడనై విశార్ంతి లేక మూలుగుచునాన్ను. వారు నామీద దోషము మోపుచునాన్రు 

ఆగర్హముగలవారై ననున్ హింసించుచునాన్రు. 

సామెతలు 10:18 => అంతరంగమున పగ ఉంచుకొనువాడు అబదిధ్కుడు కొండెము పర్చురము 

చేయువాడు బుదిధ్హీనుడు. 

యెషయా 51:7 => నీతి అనుసరించువారలారా , నా మాట వినుడి నా బోధను 

హృదయమందుంచుకొనన్ జనులారా, ఆలకించుడి మనుషుయ్లు పెటుట్ నిందకు భయపడకుడి వారి 

దూషణ మాటలకు దిగులుపడకుడి. 

యెషయా 54:17 => నీకు విరోధముగా రూపింపబడిన యే ఆయుధమును వరిధ్లల్దు 

నాయ్యవిమరశ్లో నీకు దోషారోపణచేయు పర్తివానికి నీవు నేరసాథ్పన చేసెదవు యెహోవాయొకక్ 

సేవకుల నీతి నావలన కలుగుచునన్ది; ఇది వారి సావ్సథ్య్ము, ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

మతత్యి 5:11 => నా నిమితత్ము జనులు మిముమ్ను నిందించి హింసించి మీమీద అబదధ్ముగా 

చెడ డ్మాటలెలల్ పలుకునపుప్డు మీరు ధనుయ్లు. 

మతత్యి 26:59 => పర్ధానయాజకులును, మహా సభ వారందరును, యేసును చంపవలెనని 

ఆయనకు విరోధముగా అబదధ్సాక్షయ్ము వెదకుచుండిరి కాని 

లూకా 23:2 => ఇతడు మా జనమును తిరుగబడ పేర్రేపించుచు, కైసరునకు పనిన్యయ్వదద్నియు, 

తానే కీర్సత్ను ఒక రాజుననియు చెపప్గా మేము వింటిమని ఆయనమీద నేరము మోపసాగిరి.  

2 కొరిందీయులకు 6:8 => ఘనతా ఘనతలవలనను సుకీరిత్ దుషీక్రుత్లవలనను దేవుని 

పరిచారకులమై యుండి అనిన్ సిథ్తులలో మముమ్ను మేమే మెపిప్ంచుకొనుచునాన్ము. 

1 పేతురు 2:20 => తపిప్దమునకై దెబబ్లు తినినపుప్డు మీరు సహించినయెడల మీకేమి ఘనము? 

మేలు చేసి బాధపడునపుప్డు మీరు సహించినయెడల అది దేవునికి హితమగును;  

1 పేతురు 3:14 => మీరొకవేళ నీతి నిమితత్ము శర్మపడినను మీరు ధనుయ్లే; వారి బెదరింపునకు 

భయపడకుడి కలవరపడకుడి; 
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1 పేతురు 3:15 => నిరమ్లమైన మనసాస్కిష్ కలిగినవారై, మీలో ఉనన్ నిరీక్షణనుగూరిచ్ మిముమ్ను 

హేతువు అడుగు పర్తివానికిని సాతివ్కముతోను భయముతోను సమాధానము చెపుప్టకు ఎలల్పుప్డు 

సిదధ్ముగా ఉండి, మీ హృదయములయందు కీర్సుత్ను పర్భువుగా పర్తిషిఠ్ంచుడి; 

1 పేతురు 3:16 => అపుప్డు మీరు దేనివిషయమై దురామ్రుగ్లని దూషింపబడుదురో దాని విషయమై 

కీర్సుత్నందునన్ మీ సత పర్వరత్న మీద అపనింద వేయువారు సిగుగ్పడుదురు. 

1 పేతురు 3:17 => దేవుని చితత్మాలాగునన్యెడల కీడుచేసి శర్మపడుటకంటె మేలుచేసి 

శర్మపడుటయే బహు మంచిది. 

1 పేతురు 3:18 => ఏలయనగా మనలను దేవునియొదద్కు తెచుచ్టకు, అనీతిమంతుల కొరకు 

నీతిమంతుడైన కీర్సుత్ శరీర విషయములో చంపబడియు,  

1 పేతురు 4:14 => కీర్సుత్ నామము నిమితత్ము మీరు నిందపాలైనయెడల మహిమాసవ్రూపియైన 

ఆతమ్, అనగా దేవుని ఆతమ్, మీమీద నిలుచుచునాన్డు గనుక మీరు ధనుయ్లు. 

1 పేతురు 4:15 => మీలో ఎవడును నరహంతకుడుగా గాని, దొంగగా గాని, దురామ్రుగ్డుగా గాని, 

పరులజోలికి పోవువాడుగా గాని బాధ అనుభవింప తగదు. 

1 పేతురు 4:16 => ఎవడైనను కైరసత్వుడైనందుకు బాధ అనుభవించినయెడల అతడు సిగుగ్పడక, ఆ 

పేరును బటిట్యే దేవుని మహిమపరచవలెను. 

1 పేతురు 4:17 => తీరుప్ దేవుని ఇంటియొదద్ ఆరంభమగు కాలము వచిచ్యునన్ది; అది 

మనయొదద్నే ఆరంభమైతే దేవుని సువారత్కు అవిధేయులైన వారి గతి యేమవును? 

1 పేతురు 4:18 => మరియు నీతిమంతుడే రకిష్ంపబడుట దురల్భమైతే భకిత్హీనుడును పాపియు 

ఎకక్డ నిలుతురు? 

1 పేతురు 4:19 => కాబటిట్ దేవుని చితత్పర్కారము బాధపడువారు సత పర్వరత్న గలవారై, నమమ్కమైన 

సృషిట్కరత్కు తమ ఆతమ్లను అపప్గించుకొనవలెను. 

సామెతలు 6:26 => వేశాయ్ సాంగతయ్ము చేయువానికి రొటెట్తునక మాతర్ము మిగిలియుండును. 

మగనాలు మికిక్లి విలువగల పార్ణమును వేటాడును. 
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యోనా 1:9 => అతడు వారితో ఇటల్నెను నేను హెబీర్యుడను; సముదర్మునకును భూమికిని 

సృషిట్కరత్యై ఆకాశమందుండు దేవుడైయునన్ యెహోవా యందు నేను భయభకుత్లు గలవాడనై 

యునాన్ను. 

మతత్యి 2:16 => ఆ జాఞ్నులు తనున్ అపహసించిరని హేరోదు గర్హించి బహు ఆగర్హము 

తెచుచ్కొని, తాను జాఞ్నులవలన వివరముగా తెలిసికొనిన కాలమునుబటిట్, బేతెల్హేములోను దాని సకల 

పార్ంతములలోను, రెండు సంవతస్రములు మొదలుకొని తకుక్వ వయసుస్ గల మగపిలల్లనందరిని 

వధించెను. 

వచనము 15 

నేను బిగగ్రగా కేకవేయుట వాడు విని నా దగగ్ర తన వసత్రమును విడిచిపెటిట్ తపిప్ంచుకొని బయటికి 

పారిపోయెనని వారితో చెపిప్ 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 16 

అతని యజమానుడు ఇంటికి వచుచ్వరకు అతని వసత్రము తనదగగ్ర ఉంచుకొనెను. 

కీరత్నలు 37:12 => భకిత్హీనులు నీతిమంతులమీద దురాలోచన చేయుదురు వారిని చూచి పండుల్ 

కొరుకుదురు. 

కీరత్నలు 37:32 => భకిత్హీనులు నీతిమంతులకొరకు పొంచియుండి వారిని చంపజూతురు. 

యిరిమ్యా 4:22 => నా జనులు అవివేకులు వారు ననెన్రుగరు, వారు మూఢులైన పిలల్లు వారికి 

తెలివిలేదు, కీడుచేయుటకు వారికి తెలియునుగాని మేలు చేయుటకు వారికి బుదిద్ చాలదు. 

యిరిమ్యా 9:3 => విండల్ను తొర్కిక్ వంచునటుల్ అబదధ్మాడుటకై వారు తమ నాలుకను వంచుదురు; 

దేశములో తమకునన్ బలమును నమమ్కముగా ఉపయోగపరచరు. ననున్ ఎరుగక కీడువెంట కీడు 

చేయుచు పర్వరిత్ంచుచునాన్రు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 
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యిరిమ్యా 9:4 => మీలో పర్తివాడును తన పొరుగువాని విషయమై జాగర్తత్గా నుండవలెను; ఏ 

సహోదరునినైనను నమమ్కుడి, నిజముగా పర్తి సహోదరుడును తంతర్గొటట్యి తన సహోదరుని 

కొంపముంచును; పర్తి పొరుగువాడును కొండెములు చెపుప్టకై తిరుగులాడుచునాన్డు. 

యిరిమ్యా 9:5 => సతయ్ము పలుకక పర్తివాడును తన పొరుగువానిని వంచించును, 

అబదధ్ములాడుట తమ నాలుకలకు అభాయ్సము చేసియునాన్రు, ఎదుటివాని తపుప్లు పటట్వలెనని 

పర్యాసపడుదురు. 

తీతుకు 3:3 => ఎందుకనగా మనము కూడ మునుపు అవివేకులమును అవిధేయులమును 

మోసపోయిన వారమును నానావిధములైన దురాశలకును భోగములకును దాసులమునైయుండి, 

దుషట్తవ్ము నందును అసూయ యందును కాలము గడుపుచు, అసహుయ్లమై యొకని నొకడు 

దేవ్షించుచు ఉంటిమి గాని 

వచనము 17 

అపుప్డామె తన భరత్తో ఈ మాటల చొపుప్న చెపెప్ను నీవు మనయొదద్కు తెచిచ్న ఆ హెబీర్దాసుడు ననున్ 

ఎగతాళి చేయుటకు నాయొదద్కు వచెచ్ను. 

ఆదికాండము 39:14 => తన యింటి మనుషుయ్లను పిలిచి చూడుడి, అతడు మనలను ఎగతాళి 

చేయుటకు ఒక హెబీర్యుని మనయొదద్కు తెచిచ్యునాన్డు. నాతో శయనింపవలెనని వీడు నాయొదద్కు 

రాగా నేను పెదద్ కేకవేసితిని. 

నిరగ్మకాండము 20:16 => నీ పొరుగువానిమీద అబదధ్సాక్షయ్ము పలుకకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 23:1 => లేనివారత్ను పుటిట్ంపకూడదు; అనాయ్యపు సాక్షయ్మును పలుకుటకై 

దుషుట్నితో నీవు కలియకూడదు; 

1 రాజులు 18:17 => అహాబు ఏలీయాను చూచి ఇశార్యేలువారిని శర్మపెటుట్వాడవు నీవే కావా 

యని అతనితో అనగా 

1 రాజులు 21:9 => ఆ తాకీదులో వార్యించినదేమనగా ఉపవాసదినము జరుగవలెనని మీరు 

చాటించి నాబోతును జనులయెదుట నిలువబెటిట్ 
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1 రాజులు 21:10 => నీవు దేవునిని రాజును దూషించితివని అతనిమీద సాక్షయ్ము పలుకుటకు 

పనికిమాలిన యిదద్రు మనుషుయ్లను సిదధ్పరచుడి; తీరుప్ అయినమీదట అతని బయటికి తీసికొనిపోయి 

రాళల్తో చావగొటుట్డి. 

1 రాజులు 21:11 => అతని పటట్ణపు పెదద్లును పటట్ణమందు నివసించు సామంతులును యెజెబెలు 

తమకు పంపిన తాకీదు పర్కారముగా జరిగించిరి. 

1 రాజులు 21:12 => ఎటల్నగా వారు ఉపవాసదినము చాటించి నాబోతును జనులయెదుట 

నిలువబెటిట్రి. 

1 రాజులు 21:13 => అపుప్డు పనికిమాలిన యిదద్రు మనుషుయ్లు సమాజములో పర్వేశించి 

అతనియెదుట కూరుచ్ండి నాబోతు దేవునిని రాజును దూషించెనని జనుల సమక్షమున నాబోతుమీద 

సాక్షయ్ము పలుకగా వారు పటట్ణము బయటికి అతనిని తీసికొనిపోయి రాళల్తో చావగొటిట్రి. 

కీరత్నలు 37:14 => దీనులను దరిదుర్లను పడదోర్యుటకై యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచువారిని చంపుటకై 

భకిత్హీనులు కతిత్ దూసియునాన్రు విలెల్కుక్పెటిట్ యునాన్రు  

కీరత్నలు 55:3 => శతుర్వుల శబద్మునుబటిట్యు దుషుట్ల బలాతాక్రమునుబటిట్యు నేను 

చింతాకార్ంతుడనై విశార్ంతి లేక మూలుగుచునాన్ను. వారు నామీద దోషము మోపుచునాన్రు 

ఆగర్హముగలవారై ననున్ హింసించుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 120:2 => యెహోవా, అబదధ్మాడు పెదవులనుండియు మోసకరమైన నాలుకనుండియు నా 

పార్ణమును విడిపించుము. 

కీరత్నలు 120:3 => మోసకరమైన నాలుకా, ఆయన నీకేమి చేయును? ఇంతకంటె అధికముగా 

నీకేమి చేయును? 

కీరత్నలు 120:4 => తంగేడు నిపుప్లతో కూడిన బాణములను బలాఢుయ్ల వాడిగల బాణములను 

నీమీద వేయును 

సామెతలు 12:19 => నిజమాడు పెదవులు నితయ్ము సిథ్రమైయుండును అబదధ్మాడు నాలుక 

క్షణమాతర్మే యుండును. 

సామెతలు 19:5 => కూటసాకిష్ శిక్ష నొందకపోడు అబదధ్ములాడువాడు తపిప్ంచుకొనడు. 
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సామెతలు 19:9 => కూటసాకిష్ శిక్షనొందకపోడు అబదధ్ములాడువాడు నశించును. 

మతత్యి 26:65 => పర్ధానయాజకుడు తన వసత్రము చింపుకొని--వీడు దేవదూషణ చేసెను; మనకిక 

సాకుష్లతో పని ఏమి? ఇదిగో ఈ దూషణ మీరిపుప్డు వినాన్రు; 

మతత్యి 2:16 => ఆ జాఞ్నులు తనున్ అపహసించిరని హేరోదు గర్హించి బహు ఆగర్హము 

తెచుచ్కొని, తాను జాఞ్నులవలన వివరముగా తెలిసికొనిన కాలమునుబటిట్, బేతెల్హేములోను దాని సకల 

పార్ంతములలోను, రెండు సంవతస్రములు మొదలుకొని తకుక్వ వయసుస్ గల మగపిలల్లనందరిని 

వధించెను. 

మారుక్ 6:19 => హేరోదియ అతని మీద పగపటిట్ అతని చంపింపగోరెను గాని ఆమెచేత 

గాకపోయెను.  

వచనము 18 

నేను బిగగ్రగా కేకవేసినపుప్డు వాడు తన వసత్రము నా దగగ్ర విడిచిపెటిట్ తపిప్ంచుకొని బయటికి 

పారిపోయెననెను 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 19 

కాబటిట్ అతని యజమానుడు ఇటుల్ నీ దాసుడు ననున్ చేసెనని తన భారయ్ తనతో చెపిప్న మాటలు 

వినన్పుప్డు కోపముతో మండిపడి 

యోబు 29:16 => దరిదుర్లకు తండిర్గా ఉంటిని ఎరుగనివారి వాయ్జెయ్మును నేను శర్దధ్గా 

విచారించితిని. 

సామెతలు 18:17 => వాయ్జెయ్మందు వాది పక్షము నాయ్యముగా కనబడును అయితే ఎదుటివాడు 

వచిచ్నమీదట వాని సంగతి తేటపడును. 

సామెతలు 29:12 => అబదధ్ముల నాలకించు రాజునకు ఉదోయ్గసుథ్లందరు దుషుట్లుగా నుందురు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:16 => అందుకు నేను నేరము మోపబడివవాడు నేరము మోపినవారికి 

ముఖాముఖిగా వచిచ్, తనమీద మోపబడిన నేరమునుగూరిచ్ సమాధానము చెపుప్కొనుటకు 
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అవకాశమియయ్కమునుపు ఏ మనుషుయ్నినైనను అపప్గించుట రోమీయుల ఆచారము కాదని 

ఉతత్రమిచిచ్తిని 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:11 => ఇందుచేత సతయ్మును నమమ్క దురీన్తియందు అభిలాషగల 

వారందరును శికాష్విధి పొందుటకై,  

ఆదికాండము 4:5 => కయీనును అతని యరప్ణను ఆయన లక్షయ్పెటట్లేదు. కాబటిట్ కయీనుకు 

మికిక్లి కోపము వచిచ్ అతడు తన ముఖము చినన్బుచుచ్కొనగా  

ఆదికాండము 4:6 => యెహోవా కయీనుతో నీకు కోపమేల? ముఖము చినన్బుచుచ్కొని 

యునాన్వేమి? 

సామెతలు 6:34 => భరత్కు పుటుట్ రోషము మహా రౌదర్ము గలది పర్తికారము చేయు కాలమందు 

అటిట్వాడు కనికరపడడు. 

సామెతలు 6:35 => పార్యశిచ్తత్మేమైన నీవు చేసినను వాడు లక్షయ్పెటట్డు ఎంత గొపప్ 

బహుమానములు నీవిచిచ్నను వాడు ఒపుప్కొనడు. 

పరమగీతము 8:7 => అగాధసముదర్ జలము పేర్మను ఆరప్జాలదు నదీ పర్వాహములు దాని 

ముంచివేయజాలవు పేర్మకై యొకడు తన సావ్సథ్య్మంత ఇచిచ్నను తిరసాక్రముతో అతడు 

తోర్సివేయబడును.  

వచనము 20 

అతనిని పటుట్కొని రాజు ఖైదీలు బంధింపబడు చెరసాలలో వేయించెను. అతడకక్డ చెరసాలలో 

ఉండెను. 

ఆదికాండము 40:15 => ఏలయనగా నేను హెబీర్యుల దేశములోనుండి దొంగిలబడితిని, అది 

నిశచ్యము. మరియు ఈ చెరసాలలో ననున్ వేయుటకు ఇకక్డ సహా నేనేమియు చేయలేదని అతనితో 

చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 41:14 => ఫరో యోసేపును పిలువనంపెను. కాబటిట్ చెరసాలలోనుండి అతని తవ్రగా 

రపిప్ంచిరి. అతడు కౌష్రము చేయించుకొని మంచి బటట్లు కటుట్కొని ఫరోయొదద్కు వచెచ్ను. 
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కీరత్నలు 105:18 => వారు సంకెళల్చేత అతని కాళుల్ నొపిప్ంచిరి ఇనుము అతని పార్ణమును 

బాధించెను. 

కీరత్నలు 105:19 => అతడు చెపిప్న సంగతి నెరవేరువరకు యెహోవా వాకుక్ అతని 

పరిశోధించుచుండెను. 

యెషయా 53:8 => అనాయ్యపు తీరుప్నొందినవాడై అతడు కొనిపోబడెను అతడు నా జనుల 

యతికర్మమునుబటిట్ మొతత్బడెను గదా. సజీవుల భూమిలోనుండి అతడు కొటిట్వేయబడెను అయినను 

అతని తరమువారిలో ఈ సంగతి ఆలోచించినవారెవరు?  

దానియేలు 3:21 => వారు వారి అంగీలను నిలువుటంగీలను పైవసత్రములను తకిక్న వసత్రములను 

తియయ్కయే, యునన్పాటున ముగుగ్రిని వేడిమి గలిగి మండుచునన్ ఆ గుండము నడుమ పడవేసిరి. 

దానియేలు 3:22 => రాజాజఞ్ తీవర్మైనందునను గుండము మికిక్లి వేడిమిగలదైనందునను షదర్కు, 

మేషాకు, అబేదెన్గోలను విసిరివేసిన ఆ మనుషుయ్లు అగిన్జావ్లలచేత కాలచ్బడి చనిపోయిరి. 

2 తిమోతి 2:9 => నేను నేరసుథ్డనై యునన్టుట్ ఆ సువారత్ విషయమై సంకెళల్తో బంధింపబడి 

శర్మపడుచునాన్ను, అయినను దేవుని వాకయ్ము బంధింపబడి యుండలేదు. 

1 పేతురు 2:19 => ఎవడైనను అనాయ్యముగా శర్మ పొందుచు, దేవునిగూరిచ్న మనసాస్కిష్ కలిగి, 

దుఃఖము సహించినయెడల అది హితమగును. 

ఆదికాండము 40:1 => అటుపిమమ్ట ఐగుపుత్ రాజుయొకక్ పానదాయకుడును భక్షయ్కారుడును తమ 

పర్భువైన ఐగుపుత్ రాజు ఎడల తపుప్చేసిరి 

ఆదికాండము 40:2 => గనుక ఫరో పానదాయకుల అధిపతియు భక్షయ్కారుల అధిపతియునైన తన 

యిదద్రు ఉదోయ్గసుథ్ల మీద కోపపడి 

ఆదికాండము 40:3 => వారిని చెరసాలలో నుంచుటకై రాజసంరక్షక సేనాధిపతికి అపప్గించెను. 

అది యోసేపు బంధింపబడిన సథ్లము. 

ఆదికాండము 40:15 => ఏలయనగా నేను హెబీర్యుల దేశములోనుండి దొంగిలబడితిని, అది 

నిశచ్యము. మరియు ఈ చెరసాలలో ననున్ వేయుటకు ఇకక్డ సహా నేనేమియు చేయలేదని అతనితో 

చెపెప్ను. 
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ఆదికాండము 41:9 => అపుప్డు పానదాయకుల అధిపతినేడు నా తపిప్దములను జాఞ్పకము 

చేసికొనుచునాన్ను. 

ఆదికాండము 41:10 => ఫరో తన దాసులమీద కోపగించి ననున్ను భక్షయ్కారుల అధిపతిని మా 

ఉభయులను రాజసంరక్షక సేనాధిపతి యింట కావలిలో ఉంచెను. 

ఆదికాండము 41:11 => ఒక రాతిర్ నేను అతడు మేమిదద్రము కలలు కంటిమి. ఒకొక్కడు వేరువేరు 

భావములు గల కలలు చెరి యొకటి కంటిమి. 

ఆదికాండము 41:12 => అకక్డ రాజ సంరక్షక సేనాధిపతికి దాసుడైయుండిన యొక హెబీర్ 

పడుచువాడు మాతో కూడ ఉండెను. అతనితో మా కలలను మేము వివరించి చెపిప్నపుప్డు అతడు వాటి 

భావమును మాకు తెలిపెను 

ఆదికాండము 41:13 => అతడు మాకు ఏయే భావము తెలిపెనో ఆ యా భావముల చొపుప్న 

జరిగెను. నా ఉదోయ్గము నాకు మరల ఇపిప్ంచి భక్షయ్కారుని వేర్లాడదీయించెనని ఫరోతో చెపప్గా 

ఆదికాండము 41:14 => ఫరో యోసేపును పిలువనంపెను. కాబటిట్ చెరసాలలోనుండి అతని తవ్రగా 

రపిప్ంచిరి. అతడు కౌష్రము చేయించుకొని మంచి బటట్లు కటుట్కొని ఫరోయొదద్కు వచెచ్ను. 

కీరత్నలు 76:10 => నరుల ఆగర్హము నినున్ సుత్తించును ఆగర్హ శేషమును నీవు ధరించుకొందువు. 

ఆదికాండము 40:3 => వారిని చెరసాలలో నుంచుటకై రాజసంరక్షక సేనాధిపతికి అపప్గించెను. 

అది యోసేపు బంధింపబడిన సథ్లము. 

ఆదికాండము 41:10 => ఫరో తన దాసులమీద కోపగించి ననున్ను భక్షయ్కారుల అధిపతిని మా 

ఉభయులను రాజసంరక్షక సేనాధిపతి యింట కావలిలో ఉంచెను. 

ఆదికాండము 41:12 => అకక్డ రాజ సంరక్షక సేనాధిపతికి దాసుడైయుండిన యొక హెబీర్ 

పడుచువాడు మాతో కూడ ఉండెను. అతనితో మా కలలను మేము వివరించి చెపిప్నపుప్డు అతడు వాటి 

భావమును మాకు తెలిపెను 

యిరిమ్యా 37:15 => అధిపతులు యిరీమ్యామీద కోపపడి అతని కొటిట్, తాము బందీగృహముగా 

చేసియునన్ లేఖికుడైన యోనాతాను ఇంటిలో అతని వేయించిరి. 
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హెబీర్యులకు 11:36 => మరికొందరు తిరసాక్రములను కొరడాదెబబ్లను, మరి బంధకములను 

ఖైదును అనుభవించిరి. 

వచనము 21 

అయితే యెహోవా యోసేపునకు తోడైయుండి, అతనియందు కనికరపడి అతనిమీద ఆ చెరసాల 

యొకక్ అధిపతికి కటాక్షము కలుగునటుల్ చేసెను. 

ఆదికాండము 39:2 => యెహోవా యోసేపునకు తోడైయుండెను గనుక అతడు వరిధ్లుల్చు తన 

యజమానుడగు ఆ ఐగుపీత్యుని యింట నుండెను. 

ఆదికాండము 21:22 => ఆ కాలమందు అబీమెలెకును అతని సేనాధిపతియైన ఫీకోలును 

అబార్హాముతో మాటలాడి నీవు చేయు పనులనిన్టిలోను దేవుడు నీకు తోడైయునాన్డు గనుక. 

ఆదికాండము 49:23 => విలుకాండుర్ అతని వేధించిరి వారు బాణములను వేసి అతని హింసించిరి. 

ఆదికాండము 49:24 => యాకోబు కొలుచు పరాకర్మశాలియైన వాని హసత్బలమువలన అతని విలుల్ 

బలమైనదగును. ఇశార్యేలునకు బండయు మేపెడివాడును ఆయనే. నీకు సహాయము చేయు నీ తండిర్ 

దేవునివలనను పైనుండి మింటి దీవెనలతోను  

యెషయా 41:10 => నీవు నా దాసుడవనియు నేను నినున్ ఉపేకిష్ంపక యేరప్రచుకొంటిననియు నేను 

నీతో చెపిప్యునాన్ను నీకు తోడైయునాన్ను భయపడకుము నేను నీ దేవుడనైయునాన్ను 

దిగులుపడకుము నేను నినున్ బలపరతును నీకు సహాయము చేయువాడను నేనే నీతియను నా 

దకిష్ణహసత్ముతో నినున్ ఆదుకొందును. 

యెషయా 43:2 => నీవు జలములలో బడి దాటునపుప్డు నేను నీకు తోడైయుందును నదులలో బడి 

వెళుల్నపుప్డు అవి నీమీద పొరిల్పారవు. నీవు అగిన్మధయ్ను నడచునపుప్డు కాలిపోవు, జావ్లలు నినున్ 

కాలచ్వు  

దానియేలు 6:22 => నేను నా దేవుని దృషిట్కి నిరోద్షినిగా కనబడితిని గనుక ఆయన తన 

దూతనంపించి, సింహములు నాకు ఏహానియు చేయకుండ వాటి నోళుల్ మూయించెను. రాజా, నీ 

దృషిట్కి నేను నేరము చేసినవాడను కాను గదా అనెను. 
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రోమీయులకు 8:31 => ఇటుల్ండగా ఏమందుము? దేవుడు మనపక్షముననుండగా మనకు 

విరోధియెవడు? 

రోమీయులకు 8:32 => తన సొంతకుమారుని అనుగర్హించుటకు వెనుకతీయక మన అందరికొరకు 

ఆయనను అపప్గించినవాడు ఆయనతో పాటు సమసత్మును మనకెందుకు అనుగర్హింపడు? 

రోమీయులకు 8:37 => అయినను మనలను పేర్మించినవాని దావ్రా మనము వీటనిన్టిలో అతయ్ధిక 

విజయము పొందుచునాన్ము. 

1 పేతురు 3:13 => మీరు మంచి విషయములో ఆసకిత్ గలవారైతే మీకు హాని చేయువాడెవడు? 

1 పేతురు 3:14 => మీరొకవేళ నీతి నిమితత్ము శర్మపడినను మీరు ధనుయ్లే; వారి బెదరింపునకు 

భయపడకుడి కలవరపడకుడి; 

1 పేతురు 3:17 => దేవుని చితత్మాలాగునన్యెడల కీడుచేసి శర్మపడుటకంటె మేలుచేసి 

శర్మపడుటయే బహు మంచిది. 

1 పేతురు 4:14 => కీర్సుత్ నామము నిమితత్ము మీరు నిందపాలైనయెడల మహిమాసవ్రూపియైన 

ఆతమ్, అనగా దేవుని ఆతమ్, మీమీద నిలుచుచునాన్డు గనుక మీరు ధనుయ్లు. 

1 పేతురు 4:15 => మీలో ఎవడును నరహంతకుడుగా గాని, దొంగగా గాని, దురామ్రుగ్డుగా గాని, 

పరులజోలికి పోవువాడుగా గాని బాధ అనుభవింప తగదు. 

1 పేతురు 4:16 => ఎవడైనను కైరసత్వుడైనందుకు బాధ అనుభవించినయెడల అతడు సిగుగ్పడక, ఆ 

పేరును బటిట్యే దేవుని మహిమపరచవలెను. 

ఆదికాండము 40:3 => వారిని చెరసాలలో నుంచుటకై రాజసంరక్షక సేనాధిపతికి అపప్గించెను. 

అది యోసేపు బంధింపబడిన సథ్లము. 

నిరగ్మకాండము 3:21 => జనులయెడల ఐగుపీత్యులకు కటాక్షము కలుగజేసెదను గనుక మీరు 

వెళుల్నపుప్డు వటిట్చేతులతో వెళల్రు. 

నిరగ్మకాండము 11:3 => యెహోవా పర్జలయెడల ఐగుపీత్యులకు కటాక్షము కలుగజేసెను; 

అదిగాక ఐగుపుత్ దేశములో మోషే అను మనుషుయ్డు ఫరో సేవకుల దృషిట్కిని పర్జల దృషిట్కిని మికిక్లి 

గొపప్వాడాయెను. 
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నిరగ్మకాండము 12:36 => యెహోవా పర్జలయెడల ఐగుపీత్యులకు కటాక్షము కలుగజేసెను గనుక 

వారు వారికి కావలసిన వాటిని ఇచిచ్రి. అటుల్ వారు ఐగుపీత్యులను దోచుకొనిరి. 

కీరత్నలు 105:19 => అతడు చెపిప్న సంగతి నెరవేరువరకు యెహోవా వాకుక్ అతని 

పరిశోధించుచుండెను. 

కీరత్నలు 105:22 => తన యింటికి యజమానునిగాను తన యావదాసిత్మీద అధికారిగాను అతని 

నియమించెను. 

కీరత్నలు 106:46 => వారిని చెరగొనిపోయిన వారికందరికి వారియెడల కనికరము పుటిట్ంచెను. 

సామెతలు 16:7 => ఒకని పర్వరత్న యెహోవాకు పీర్తికరమగునపుప్డు ఆయన వాని శతుర్వులను 

సహా వానికి మితుర్లుగా చేయును. 

దానియేలు 1:9 => దేవుడు నపుంసకుల యధిపతి దృషిట్కి దానియేలునకు కృపాకటాక్షమునొంద 

ననుగర్హించెను గనుక నపుంసకుల యధిపతి దానియేలుతో ఇటల్నెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:9 => ఆ గోతర్కరత్లు మతస్రపడి, యోసేపును ఐగుపుత్లోనికి పోవుటకు 

అమిమ్వేసిరిగాని, దేవుడతనికి తోడైయుండి అతని శర్మలనిన్టిలోనుండి తపిప్ంచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:10 => దయను జాఞ్నమును ఐగుపుత్ రాజైన ఫరోయెదుట అతనికి 

అనుగర్హించినందున ఫరో ఐగుపుత్నకును తన యింటికంతటికిని అతనిని అధిపతిగా నియమించెను. 

ఆదికాండము 21:20 => దేవుడు ఆ చినన్వానికి తోడైయుండెను. అతడు పెరిగి పెదద్వాడై ఆ 

అరణయ్ములో కాపురముండి విలుకాడాయెను. 

ఆదికాండము 26:3 => ఈ దేశమందు పరవాసివై యుండుము. నేను నీకు తోడైయుండి నినున్ 

ఆశీరవ్దించెదను; 

ఆదికాండము 28:15 => ఇదిగో నేను నీకు తోడైయుండి, నీవు వెళుల్ పర్తి సథ్లమందు నినున్ 

కాపాడుచు ఈ దేశమునకు నినున్ మరల రపిప్ంచెదను; నేను నీతో చెపిప్నది నెరవేరుచ్వరకు నినున్ 

విడువనని చెపప్గా 

ఆదికాండము 30:27 => అందుకు లాబాను అతనితో నీ కటాక్షము నా మీదనునన్యెడల నా మాట 

వినుము; నినున్బటిట్ యెహోవా ననున్ ఆశీరవ్దించెనని శకునము చూచి తెలిసికొంటినని చెపెప్ను. 
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ఆదికాండము 39:4 => యోసేపు మీద అతనికి కటాక్షము కలిగెను గనుక అతనియొదద్ పరిచరయ్ 

చేయువాడాయెను. మరియు అతడు తన యింటిమీద విచారణకరత్గా అతని నియమించి తనకు 

కలిగినదంతయు అతనిచేతికపప్గించెను. 

ఆదికాండము 40:4 => ఆ సేనాధిపతి వారిని యోసేపు వశము చేయగా అతడు వారికి ఉపచారము 

చేసెను. వారు కొనిన్దినములు కావలిలో నుండిన తరువాత  

ఆదికాండము 43:14 => ఆ మనుషుయ్డు మీ యితర సహోదరుని బెనాయ్మీనును మీ కపప్గించునటుల్ 

సరవ్శకుత్డైన దేవుడు ఆ మనుషుయ్ని యెదుట మిముమ్ను కరుణించును గాక. నేను పుతర్హీనుడనై 

యుండవలసినయెడల పుతర్హీనుడనగుదునని వారితో చెపెప్ను. 

యెహోషువ 6:27 => యెహోవా యెహోషువకు తోడైయుండెను గనుక అతని కీరిత్ దేశమందంతటను 

వాయ్పించెను. 

నాయ్యాధిపతులు 1:19 => యెహోవా యూదా వంశసుథ్లకు తోడైయునన్ందున వారు 

మ నయ్ దే శ ము ను సావ్ ధీ న ప ర చు కొ ని రి . అ యి తే మై దా న మం దు ని వ సిం చు వా రి కి 

ఇనుపరథములునన్ందున వారిని వెళల్గొటట్లేకపోయిరి. 

1 సమూయేలు 3:19 => సమూయేలు పెదద్వాడు కాగా యెహోవా అతనికి తోడైయునన్ందున అతని 

మాటలలో ఏదియు తపిప్పోలేదు. 

1 రాజులు 11:19 => హదదు ఫరో దృషిట్కి బహు దయపొందగా తాను పెండిల్చేసికొనిన రాణియైన 

తహెప్నేసు సహోదరిని అతనికి ఇచిచ్ పెండిల్చేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:1 => దావీదు కుమారుడైన సొలొమోను తన రాజయ్మందు సిథ్రపరచబడగా 

అతని దేవుడైన యెహోవా అతనితో కూడ ఉండి అతనిని బహు ఘనుడైన రాజునుగా చేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:3 => యెహోవా అతనికి సహాయుడై యుండగా యెహోషాపాతు తన 

తండిర్యైన దావీదు పార్రంభదినములలో నడచిన మారగ్మందు నడచుచు 

ఎసేత్రు 2:9 => ఆ చినన్ది అతని దృషిట్కి ఇంపైనది గనుక ఆమె అతనివలన దయపొందెను; కాబటిట్ 

ఆమె పరిమళ కిర్యలకొరకైన వసుత్వులను ఆమెకు కావలసిన భోజనపదారథ్ములను, రాజు 
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ఇంటిలోనుండి ఆమెకు ఇయయ్దగిన యేడుగురు ఆడుపిలల్లను అతడు ఆమెకు తవ్రగా ఏరప్రచి ఆమెను 

ఆమె చెలికతెత్లను అంతఃపురములో అతి శేర్షఠ్మైన సథ్లమందుంచెను. 

సామెతలు 3:4 => అపుప్డు దేవుని దృషిట్యందును మానవుల దృషిట్యందును నీవు దయనొంది 

మంచివాడవని అనిపించుకొందువు.  

మతత్యి 28:20 => నేను మీకు ఏ యే సంగతులను ఆజాఞ్పించితినో వాటిననిన్టిని గైకొనవలెనని 

వారికి బోధించుడి. ఇదిగో నేను యుగసమాపిత్ వరకు సదాకాలము మీతో కూడ ఉనాన్నని వారితో 

చెపెప్ను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:16 => మేము రోమాకు వచిచ్నపుప్డు పౌలు తనకు కావలియునన్ 

సైనికులతో కూడ పర్తేయ్కముగా ఉండుటకు సెలవు పొందెను. 

వచనము 22 

చెరసాల అధిపతి ఆ చెరసాలలోనునన్ ఖైదీలనందరిని యోసేపుచేతికపప్గించెను. వారకక్డ ఏమి చేసిరో 

అదంతయు అతడే చేయించువాడు. 

ఆదికాండము 39:4 => యోసేపు మీద అతనికి కటాక్షము కలిగెను గనుక అతనియొదద్ పరిచరయ్ 

చేయువాడాయెను. మరియు అతడు తన యింటిమీద విచారణకరత్గా అతని నియమించి తనకు 

కలిగినదంతయు అతనిచేతికపప్గించెను. 

ఆదికాండము 39:6 => అతడు తనకు కలిగినదంతయు యోసేపుచేతికపప్గించి, తాను ఆహారము 

తినుట తపప్ తనకేమి ఉనన్దో ఏమి లేదో విచారించినవాడు కాడు. యోసేపు రూపవంతుడును 

సుందరుడునై యుండెను 

ఆదికాండము 39:7 => అటుతరువాత అతని యజమానుని భారయ్ యోసేపుమీద కనున్వేసి తనతో 

శయనించుమని చెపెప్ను 

ఆదికాండము 39:9 => నీవు అతని భారయ్వైనందున నినున్ తపప్ మరి దేనిని నా కపప్గింపక 

యుండలేదు. కాబటిట్ నేనెటుల్ ఇంత ఘోరమైన దుషాక్రయ్ము చేసి దేవునికి విరోధముగా పాపము కటుట్ 

కొందునని తన యజమానుని భారయ్తో అనెను. 
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ఆదికాండము 40:3 => వారిని చెరసాలలో నుంచుటకై రాజసంరక్షక సేనాధిపతికి అపప్గించెను. 

అది యోసేపు బంధింపబడిన సథ్లము. 

ఆదికాండము 40:4 => ఆ సేనాధిపతి వారిని యోసేపు వశము చేయగా అతడు వారికి ఉపచారము 

చేసెను. వారు కొనిన్దినములు కావలిలో నుండిన తరువాత  

1 సమూయేలు 2:30 => నీ యింటి వారును నీ పితరుని యింటివారును నా సనిన్ధిని యాజ 

కతవ్ము జరిగించుదురని యెహోవా ఆజఞ్ యిచిచ్యునన్ను ఇపుప్డు అది నా మనసుస్నకు కేవలము 

పర్తికూలమాయెనని ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. కావున యెహోవా 

వాకుక్ ఏదనగా ననున్ ఘనపరచువారిని నేను ఘనపరచుదును. ననున్ తృణీకరించువారు 

తృణీకారమొందుదురు. 

కీరత్నలు 37:3 => యెహోవాయందు నమిమ్కయుంచి మేలుచేయుము దేశమందు నివసించి సతయ్ము 

ననుసరించుము 

కీరత్నలు 37:11 => దీనులు భూమిని సవ్తంతిర్ంచుకొందురు బహు కేష్మము కలిగి సుఖించెదరు 

ఆదికాండము 24:10 => అతడు తన యజమానుని ఒంటెలలో పది ఒంటెలను తన యజమానుని 

ఆసిత్లో శేర్షట్మైన నానా విధములగు వసుత్వులను తీసికొనిపోయెను. అతడు లేచి అరామన్హరాయిము 

లోనునన్ నాహోరు పటట్ణము చేరి 

ఆదికాండము 39:2 => యెహోవా యోసేపునకు తోడైయుండెను గనుక అతడు వరిధ్లుల్చు తన 

యజమానుడగు ఆ ఐగుపీత్యుని యింట నుండెను. 

ఆదికాండము 41:41 => మరియు ఫరోచూడుము, ఐగుపుత్ దేశమంతటి మీద నినున్ 

నియమించియునాన్నని యోసేపుతో చెపెప్ను. 

సామెతలు 27:18 => అంజూరపు చెటుట్ను పెంచువాడు దాని ఫలము తినును తన యజమానుని 

మనిన్ంచువాడు ఘనతనొందును. 

వచనము 23 
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యెహోవా అతనికి తోడైయుండెను గనుక ఆ చెరసాల అధిపతి అతనిచేతికి అపప్గింపబడిన 

దేనిగూరిచ్యు విచారణ చేయక యుండెను. అతడు చేయునది యావతుత్ యెహోవా సఫలమగునటుల్ 

చేసెను. 

ఆదికాండము 40:3 => వారిని చెరసాలలో నుంచుటకై రాజసంరక్షక సేనాధిపతికి అపప్గించెను. 

అది యోసేపు బంధింపబడిన సథ్లము. 

ఆదికాండము 40:4 => ఆ సేనాధిపతి వారిని యోసేపు వశము చేయగా అతడు వారికి ఉపచారము 

చేసెను. వారు కొనిన్దినములు కావలిలో నుండిన తరువాత  

ఆదికాండము 39:2 => యెహోవా యోసేపునకు తోడైయుండెను గనుక అతడు వరిధ్లుల్చు తన 

యజమానుడగు ఆ ఐగుపీత్యుని యింట నుండెను. 

ఆదికాండము 39:3 => యెహోవా అతనికి తోడైయుండెననియు, అతడు చేసినదంతయు 

అతనిచేతిలో యెహోవా సఫలము చేసెననియు అతని యజమానుడు చూచినపుప్డు 

ఆదికాండము 49:23 => విలుకాండుర్ అతని వేధించిరి వారు బాణములను వేసి అతని హింసించిరి. 

ఆదికాండము 49:24 => యాకోబు కొలుచు పరాకర్మశాలియైన వాని హసత్బలమువలన అతని విలుల్ 

బలమైనదగును. ఇశార్యేలునకు బండయు మేపెడివాడును ఆయనే. నీకు సహాయము చేయు నీ తండిర్ 

దేవునివలనను పైనుండి మింటి దీవెనలతోను  

1 సమూయేలు 2:30 => నీ యింటి వారును నీ పితరుని యింటివారును నా సనిన్ధిని యాజ 

కతవ్ము జరిగించుదురని యెహోవా ఆజఞ్ యిచిచ్యునన్ను ఇపుప్డు అది నా మనసుస్నకు కేవలము 

పర్తికూలమాయెనని ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. కావున యెహోవా 

వాకుక్ ఏదనగా ననున్ ఘనపరచువారిని నేను ఘనపరచుదును. ననున్ తృణీకరించువారు 

తృణీకారమొందుదురు. 

కీరత్నలు 1:3 => అతడు నీటికాలువల యోరను నాటబడినదై ఆకు వాడక తన కాలమందు 

ఫలమిచుచ్ చెటుట్వలె నుండును అతడు చేయునదంతయు సఫలమగును. 
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కీరత్నలు 37:3 => యెహోవాయందు నమిమ్కయుంచి మేలుచేయుము దేశమందు నివసించి సతయ్ము 

ననుసరించుము 

కీరత్నలు 37:4 => యెహోవానుబటిట్ సంతోషించుము ఆయన నీ హృదయవాంఛలను తీరుచ్ను. 

కీరత్నలు 37:5 => నీ మారగ్మును యెహోవాకు అపప్గింపుము నీవు ఆయనను నముమ్కొనుము 

ఆయన నీ కారయ్ము నెరవేరుచ్ను. 

కీరత్నలు 37:6 => ఆయన వెలుగునువలె నీ నీతిని మధాయ్హన్మునువలె నీ నిరోద్షతవ్మును 

వెలల్డిపరచును. 

కీరత్నలు 37:7 => యెహోవా యెదుట మౌనముగానుండి ఆయనకొరకు కనిపెటుట్కొనుము. తన 

మారగ్మున వరిథ్లుల్వాని చూచి వయ్సనపడకుము దురాలోచనలు నెరవేరుచ్కొనువాని చూచి 

వయ్సనపడకుము. 

కీరత్నలు 37:8 => కోపము మానుము ఆగర్హము విడిచిపెటుట్ము వయ్సనపడకుము అది కీడుకే 

కారణము 

కీరత్నలు 37:9 => కీడు చేయువారు నిరూమ్లమగుదురు యెహోవా కొరకు కనిపెటుట్కొనువారు 

దేశమును సవ్తంతిర్ంచుకొందురు. 

కీరత్నలు 37:10 => ఇక కొంతకాలమునకు భకిత్హీనులు లేకపోవుదురు వారి సథ్లమును జాగర్తత్గా 

పరిశీలించినను వారు కనబడకపోవుదురు. 

కీరత్నలు 37:11 => దీనులు భూమిని సవ్తంతిర్ంచుకొందురు బహు కేష్మము కలిగి సుఖించెదరు 

యెషయా 43:2 => నీవు జలములలో బడి దాటునపుప్డు నేను నీకు తోడైయుందును నదులలో బడి 

వెళుల్నపుప్డు అవి నీమీద పొరిల్పారవు. నీవు అగిన్మధయ్ను నడచునపుప్డు కాలిపోవు, జావ్లలు నినున్ 

కాలచ్వు  

దానియేలు 6:22 => నేను నా దేవుని దృషిట్కి నిరోద్షినిగా కనబడితిని గనుక ఆయన తన 

దూతనంపించి, సింహములు నాకు ఏహానియు చేయకుండ వాటి నోళుల్ మూయించెను. రాజా, నీ 

దృషిట్కి నేను నేరము చేసినవాడను కాను గదా అనెను. 
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ఆదికాండము 24:10 => అతడు తన యజమానుని ఒంటెలలో పది ఒంటెలను తన యజమానుని 

ఆసిత్లో శేర్షట్మైన నానా విధములగు వసుత్వులను తీసికొనిపోయెను. అతడు లేచి అరామన్హరాయిము 

లోనునన్ నాహోరు పటట్ణము చేరి 

ఆదికాండము 39:6 => అతడు తనకు కలిగినదంతయు యోసేపుచేతికపప్గించి, తాను ఆహారము 

తినుట తపప్ తనకేమి ఉనన్దో ఏమి లేదో విచారించినవాడు కాడు. యోసేపు రూపవంతుడును 

సుందరుడునై యుండెను 

1 సమూయేలు 16:18 => చితత్గించుము, బేతెల్హేమీయుడైన యెషష్యి యొకక్ కుమారులలో ఒకని 

చూచితిని, అతడు చమతాక్రముగా వాయింపగలడు, అతడు బహు శూరుడును యుదధ్శాలియు మాట 

నేరప్రియు రూపసియునై యునాన్డు, మరియు యెహోవా వానికి తోడుగా  

1 సమూయేలు 18:5 => దావీదు సౌలు తనను పంపిన చోటల్కెలల్ను పోయి, సుబుదిధ్ గలిగి పని 

చేసికొనివచెచ్ను గనుక సౌలు యోధులమీద అతనిని నియమించెను. జనులందరి దృషిట్కిని సౌలు 

సేవకుల దృషిట్కిని దావీదు అనుకూలుడై యుండెను.  

1 సమూయేలు 18:14 => మరియు దావీదు సమసత్ విషయములలో సుబుదిధ్గలిగి పర్వరిత్ంపగా 

యెహోవా అతనికి తోడుగానుండెను. 

2 సమూయేలు 6:11 => యెహోవా మందసము మూడునెలలు గితీత్యుడగు ఓబేదెదోము ఇంటిలో 

ఉండగా యెహోవా ఓబేదెదోమును అతని ఇంటివారినందరిని ఆశీరవ్దించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:10 => యెహోవా మందిరములోనికి జనులు కానుకలను తెచుచ్ట 

మొదలుపెటిట్నపప్టినుండి మేము సమృదిధ్గా భోజనము చేసినను చాలా మిగులుచునన్ది; యెహోవా 

తన జనులను ఆశీరవ్దించినందున ఇంత గొపప్రాశి మిగిలినదని రాజుతోననగా 

సామెతలు 27:18 => అంజూరపు చెటుట్ను పెంచువాడు దాని ఫలము తినును తన యజమానుని 

మనిన్ంచువాడు ఘనతనొందును. 

పర్సంగి 12:1 => దురిద్నములు రాకముందే ఇపుప్డు వీటియందు నాకు సంతోషము లేదని నీవు చెపుప్ 

సంవతస్రములు రాకముందే, 
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ఆమోసు 5:14 => మీరు బర్దుకునటుల్ కీడు విడిచి మేలు వెదకుడి; ఆలాగు చేసినయెడల మీరనుకొను 

చొపుప్న దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా మీకు తోడుగా నుండును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:24 => నీవు కైసరు ఎదుట నిలువవలసియునన్ది; ఇదిగో నీతోకూడ 

ఓడలో పర్యాణమైపోవుచునన్ వారందరిని దేవుడు నీకు అనుగర్హించి యునాన్డని నాతో చెపెప్ను. 
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ఆదికాండము 

అధాయ్యము 40	
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వచనము 1 

అటుపిమమ్ట ఐగుపుత్ రాజుయొకక్ పానదాయకుడును భక్షయ్కారుడును తమ పర్భువైన ఐగుపుత్ రాజు 

ఎడల తపుప్చేసిరి 

ఆదికాండము 39:20 => అతనిని పటుట్కొని రాజు ఖైదీలు బంధింపబడు చెరసాలలో వేయించెను. 

అతడకక్డ చెరసాలలో ఉండెను. 

ఆదికాండము 39:21 => అయితే యెహోవా యోసేపునకు తోడైయుండి, అతనియందు కనికరపడి 

అతనిమీద ఆ చెరసాల యొకక్ అధిపతికి కటాక్షము కలుగునటుల్ చేసెను. 

ఆదికాండము 39:22 => చెరసాల అధిపతి ఆ చెరసాలలోనునన్ ఖైదీలనందరిని 

యోసేపుచేతికపప్గించెను. వారకక్డ ఏమి చేసిరో అదంతయు అతడే చేయించువాడు. 

ఆదికాండము 39:23 => యెహోవా అతనికి తోడైయుండెను గనుక ఆ చెరసాల అధిపతి అతనిచేతికి 

అపప్గింపబడిన దేనిగూరిచ్యు విచారణ చేయక యుండెను. అతడు చేయునది యావతుత్ యెహోవా 

సఫలమగునటుల్ చేసెను. 

ఎసేత్రు 6:1 => ఆ రాతిర్ నిదర్పటట్క పోయినందున రాజయ్పు సమాచార గర్ంథము తెమమ్ని రాజు ఆజఞ్ 

ఇయయ్గా అది రాజు ఎదుట చదివి వినిపింపబడెను. 

ఆదికాండము 40:13 => ఇంక మూడు దినములలోగా ఫరో నీ తలను పైకెతిత్ నీ ఉదోయ్గము నీకు 

మరల ఇపిప్ంచును. నీవు అతనికి పానదాయకుడవైయునన్నాటి మరాయ్ద చొపుప్న ఫరో గినెన్ను 

అతనిచేతికపప్గించెదవు 

నెహెమాయ్ 1:11 => యెహోవా చెవి యొగిగ్ నీ దాసుడనైన నా మొఱ ఱ్ను, నీ నామమును భయభకుత్లతో 

ఘనపరచుటయందు ఆనందించు నీ దాసుల మొఱ ఱ్ను ఆలకించి, ఈ దినమందు నీ దాసుని ఆలోచన 

సఫలపరచి , ఈ మనుషుయ్డు నాయందు దయచూపునటుల్ అనుగర్హించుమని నినున్ 

బతిమాలుకొనుచునాన్ను, అని పార్రిథ్ంచితిని. నేను రాజునకు గినెన్ అందించువాడనై యుంటిని. 

నెహెమాయ్ 2:1 => అటుతరువాత అరత్హషసత్ రాజు ఏలుబడి కాలమున ఇరువదియవ 

సంవతస్రములో నీసాను మాసమందు రాజు దార్కాష్రసము తార్గవలెనని చూచుచుండగా నేను 
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దార్కాష్రసము తీసికొని రాజునకు అందించితిని. అంతకు పూరవ్ము నేనెనన్డును అతని యెదుట 

విచారముగా ఉండలేదు. 

నెహెమాయ్ 2:2 => కాగా రాజు నీకు వాయ్ధి లేదుగదా, నీ ముఖము విచారముగా ఉనన్దేమి? నీ 

హృదయ దుఃఖముచేతనే అది కలిగినదని నాతో అనగా 

ఆదికాండము 28:12 => అపుప్డతడు ఒక కల కనెను. అందులో ఒక నిచెచ్న భూమిమీద 

నిలుపబడియుండెను; దాని కొన ఆకాశమునంటెను; దానిమీద దేవుని దూతలు ఎకుక్చు 

దిగుచునుండిరి. 

ఆదికాండము 40:16 => అతడు తెలిపిన భావము మంచిదని భక్షయ్కారుల అధిపతి చూచి అతనితో 

నిటల్నెను నేనును కల కంటిని; ఇదిగో తెలల్ని పిండివంటలు గల మూడు గంపలు నా తలమీద ఉండెను. 

ఆదికాండము 41:9 => అపుప్డు పానదాయకుల అధిపతినేడు నా తపిప్దములను జాఞ్పకము 

చేసికొనుచునాన్ను. 

ఆదికాండము 46:19 => యాకోబు భారయ్యైన రాహేలు కుమారులైన యోసేపు బెనాయ్మీను. 

వచనము 2 

గనుక ఫరో పానదాయకుల అధిపతియు భక్షయ్కారుల అధిపతియునైన తన యిదద్రు ఉదోయ్గసుథ్ల మీద 

కోపపడి 

కీరత్నలు 76:10 => నరుల ఆగర్హము నినున్ సుత్తించును ఆగర్హ శేషమును నీవు ధరించుకొందువు. 

సామెతలు 16:14 => రాజు కోర్ధము మరణదూత జాఞ్నియైనవాడు ఆ కోర్ధమును శాంతిపరచును.  

సామెతలు 19:12 => రాజు కోపము సింహగరజ్న వంటిది అతని కటాక్షము గడిడ్మీద కురియు 

మంచువంటిది. 

సామెతలు 19:19 => మహా కోపియగువాడు దండన తపిప్ంచుకొనడు వాని తపిప్ంచినను వాడు 

మరల కోపించుచునే యుండును. 

సామెతలు 27:4 => కోర్ధము కూర్రమైనది కోపము వరదవలె పొరుల్నది. రోషము ఎదుట ఎవడు 

నిలువగలడు? 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:20 => తూరీయులమీదను సీదోనీయులమీదను అతనికి అతాయ్గర్హము 

కలిగినందున వారేకమనసుస్తో రాజునొదద్కు వచిచ్ అంతఃపురమునకు పైవిచారణకరత్యగు బాల్సుత్ను 

తమ పక్షముగా చేసికొని సమాధానపడవలెనని వేడుకొనిరి; ఎందుకనగా రాజుయొకక్ దేశమునుండి 

వారి దేశమునకు గార్సము వచుచ్చుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:27 => దార్క్షతోటలమీద రామాతీయుడైన షిమీయు, దార్క్షతోటల 

ఆదాయమైన దార్కాష్రసము నిలువచేయు కొటల్మీద షిషీమ్యుడైన జబిద్యు నియమింపబడిరి. 

ఆదికాండము 12:15 => ఫరో యొకక్ అధిపతులు ఆమెను చూచి ఫరో యెదుట ఆమెను పొగడిరి 

గనుక ఆ సతరీ ఫరో యింటికి తేబడెను. 

ఆదికాండము 40:16 => అతడు తెలిపిన భావము మంచిదని భక్షయ్కారుల అధిపతి చూచి అతనితో 

నిటల్నెను నేనును కల కంటిని; ఇదిగో తెలల్ని పిండివంటలు గల మూడు గంపలు నా తలమీద ఉండెను. 

ఆదికాండము 41:10 => ఫరో తన దాసులమీద కోపగించి ననున్ను భక్షయ్కారుల అధిపతిని మా 

ఉభయులను రాజసంరక్షక సేనాధిపతి యింట కావలిలో ఉంచెను. 

నెహెమాయ్ 1:11 => యెహోవా చెవి యొగిగ్ నీ దాసుడనైన నా మొఱ ఱ్ను, నీ నామమును భయభకుత్లతో 

ఘనపరచుటయందు ఆనందించు నీ దాసుల మొఱ ఱ్ను ఆలకించి, ఈ దినమందు నీ దాసుని ఆలోచన 

సఫలపరచి , ఈ మనుషుయ్డు నాయందు దయచూపునటుల్ అనుగర్హించుమని నినున్ 

బతిమాలుకొనుచునాన్ను, అని పార్రిథ్ంచితిని. నేను రాజునకు గినెన్ అందించువాడనై యుంటిని. 

వచనము 3 

వారిని చెరసాలలో నుంచుటకై రాజసంరక్షక సేనాధిపతికి అపప్గించెను. అది యోసేపు బంధింపబడిన 

సథ్లము. 

ఆదికాండము 39:20 => అతనిని పటుట్కొని రాజు ఖైదీలు బంధింపబడు చెరసాలలో వేయించెను. 

అతడకక్డ చెరసాలలో ఉండెను. 
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ఆదికాండము 39:23 => యెహోవా అతనికి తోడైయుండెను గనుక ఆ చెరసాల అధిపతి అతనిచేతికి 

అపప్గింపబడిన దేనిగూరిచ్యు విచారణ చేయక యుండెను. అతడు చేయునది యావతుత్ యెహోవా 

సఫలమగునటుల్ చేసెను. 

ఆదికాండము 39:20 => అతనిని పటుట్కొని రాజు ఖైదీలు బంధింపబడు చెరసాలలో వేయించెను. 

అతడకక్డ చెరసాలలో ఉండెను. 

ఆదికాండము 39:21 => అయితే యెహోవా యోసేపునకు తోడైయుండి, అతనియందు కనికరపడి 

అతనిమీద ఆ చెరసాల యొకక్ అధిపతికి కటాక్షము కలుగునటుల్ చేసెను. 

ఆదికాండము 39:22 => చెరసాల అధిపతి ఆ చెరసాలలోనునన్ ఖైదీలనందరిని 

యోసేపుచేతికపప్గించెను. వారకక్డ ఏమి చేసిరో అదంతయు అతడే చేయించువాడు. 

ఆదికాండము 41:10 => ఫరో తన దాసులమీద కోపగించి ననున్ను భక్షయ్కారుల అధిపతిని మా 

ఉభయులను రాజసంరక్షక సేనాధిపతి యింట కావలిలో ఉంచెను. 

ఆదికాండము 42:19 => మీరు యథారథ్వంతులైతిరా మీ సహోదరులలో ఒకడు ఈ చెరసాలలో 

బంధింపబడవలెను; మీరు వెళి ల్ మీ కుటుంబముల కరవు తీరుటకు ధానయ్ము తీసికొని పోవుడి. 

2 సమూయేలు 20:3 => దావీదు యెరూషలేములోని తన నగరికి వచిచ్, తన యింటికి తాను 

కాపుగా నుంచిన తన ఉపపతున్లైన పదిమంది సతరీలను తీసికొని వారిని కావలిలో ఉంచి వారిని 

పోషించుచుండెను గాని వారియొదద్కు పోకుండెను; వారు కావలియందుంచబడిన వారై 

బర్తికినంతకాలము విధవరాండర్వలె ఉండిరి.  

యోహాను 18:12 => అంతట సైనికులును సహసార్ధిపతియు, యూదుల బంటౌర్తులును యేసును 

పటుట్కొని ఆయనను బంధించి, మొదట అనన్యొదద్కు ఆయనను తీసికొనిపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:10 => మొదటి కావలిని రెండవ కావలిని దాటి పటట్ణమునకుపోవు 

ఇనుప గవినియొదద్కు వచిచ్నపుప్డు దానంతట అదే వారికి తెరచుకొనెను. వారు బయలుదేరి యొక 

వీధి దాటినవెంటనే దూత అతనిని విడిచిపోయెను. 

వచనము 4 
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ఆ సేనాధిపతి వారిని యోసేపు వశము చేయగా అతడు వారికి ఉపచారము చేసెను. వారు 

కొనిన్దినములు కావలిలో నుండిన తరువాత  

ఆదికాండము 37:36 => మిదాయ్నీయులు ఐగుపుత్నకు అతని తీసికొనిపోయి, ఫరోయొకక్ 

ఉదోయ్గసుథ్డును రాజ సంరక్షక సేనాధిపతియునైన పోతీఫరునకు అతనిని అమిమ్ వేసిరి. 

ఆదికాండము 39:1 => యాసేపును ఐగుపుత్నకు తీసికొని వచిచ్నపుప్డు ఫరో యొకక్ ఉదోయ్గసుథ్డును 

రాజసంరక్షక సేనాధిపతియునైన పోతీఫరను నొక ఐగుపీత్యుడు, అకక్డికి అతని తీసికొని వచిచ్న 

ఇషామ్యేలీయులయొదద్ నతని కొనెను. 

ఆదికాండము 39:21 => అయితే యెహోవా యోసేపునకు తోడైయుండి, అతనియందు కనికరపడి 

అతనిమీద ఆ చెరసాల యొకక్ అధిపతికి కటాక్షము కలుగునటుల్ చేసెను. 

ఆదికాండము 39:22 => చెరసాల అధిపతి ఆ చెరసాలలోనునన్ ఖైదీలనందరిని 

యోసేపుచేతికపప్గించెను. వారకక్డ ఏమి చేసిరో అదంతయు అతడే చేయించువాడు. 

ఆదికాండము 39:23 => యెహోవా అతనికి తోడైయుండెను గనుక ఆ చెరసాల అధిపతి అతనిచేతికి 

అపప్గింపబడిన దేనిగూరిచ్యు విచారణ చేయక యుండెను. అతడు చేయునది యావతుత్ యెహోవా 

సఫలమగునటుల్ చేసెను. 

కీరత్నలు 37:5 => నీ మారగ్మును యెహోవాకు అపప్గింపుము నీవు ఆయనను నముమ్కొనుము 

ఆయన నీ కారయ్ము నెరవేరుచ్ను. 

ఆదికాండము 4:3 => కొంతకాలమైన తరువాత కయీను పొలముపంటలో కొంత యెహోవాకు 

అరప్ణగా తెచెచ్ను. 

ఆదికాండము 24:55 => ఆమె సహోదరుడును ఆమె తలిల్యుఈ చినన్దాని పదిదినములైనను 

మాయొదద్ ఉండనిముమ్, ఆ తరువాత ఆమె వెళల్వచుచ్ననిరి. 

ఆదికాండము 40:20 => మూడవ దినమందు జరిగినదేమనగా, ఆ దినము ఫరో జనమ్దినము గనుక 

అతడు తన సేవకులకందరికి విందు చేయించి వారి నడుమ పానదాయకుల అధిపతి తలను 

భక్షయ్కారుల అధిపతి తలను పైకెతిత్ 
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ఆదికాండము 39:22 => చెరసాల అధిపతి ఆ చెరసాలలోనునన్ ఖైదీలనందరిని 

యోసేపుచేతికపప్గించెను. వారకక్డ ఏమి చేసిరో అదంతయు అతడే చేయించువాడు. 

ఆదికాండము 39:23 => యెహోవా అతనికి తోడైయుండెను గనుక ఆ చెరసాల అధిపతి అతనిచేతికి 

అపప్గింపబడిన దేనిగూరిచ్యు విచారణ చేయక యుండెను. అతడు చేయునది యావతుత్ యెహోవా 

సఫలమగునటుల్ చేసెను. 

ఆదికాండము 42:17 => వారిని మూడు దినములు చెరసాలలో వేయించెను. 

వచనము 5 

వారిదద్రు, అనగా చెరసాలలో బంధింపబడిన ఐగుపుత్ రాజుయొకక్ పానదాయకుడును, భక్షయ్కారుడును 

ఒకక్టే రాతిర్యందు కలలు కనిరి; ఒకొక్కక్డు వేరు వేరు భావముల కల కనెను. 

ఆదికాండము 40:8 => అందుకు వారు మేము కలలు కంటిమి; వాటి భావము చెపప్గలవారెవరును 

లేరని అతనితోననగా యోసేపు వారిని చూచి భావములు చెపుప్ట దేవుని అధీనమే గదా; మీరు 

దయచేసి ఆ కలలు నాకు వివరించి చెపుప్డనెను 

ఆదికాండము 12:1 => యెహోవా నీవు లేచి నీ దేశమునుండియు నీ బంధువులయొదద్నుండియు నీ 

తండిర్ యింటినుండియు బయలుదేరి నేను నీకు చూపించు దేశమునకు వెళుల్ము. 

ఆదికాండము 12:2 => నినున్ గొపప్ జనముగా చేసి నినున్ ఆశీరవ్దించి నీ నామమును గొపప్ 

చేయుదును, నీవు ఆశీరావ్దముగా నుందువు. 

ఆదికాండము 12:3 => నినున్ ఆశీరవ్దించు వారిని ఆశీరవ్దించెదను; నినున్ దూషించు వాని 

శపించెదను; భూమి యొకక్ సమసత్ వంశములు నీయందు ఆశీరవ్దించబడునని అబార్ముతో అనగా 

ఆదికాండము 12:4 => యెహోవా అతనితో చెపిప్న పర్కారము అబార్ము వెళె ల్ను. లోతు అతనితో 

కూడ వెళె ల్ను. అబార్ము హారాను నుండి బయలుదేరినపుప్డు డెబబ్ది యైదేండల్ యీడు గలవాడు. 

ఆదికాండము 12:5 => అబార్ము తన భారయ్యయిన శారయిని తన సహోదరుని కుమారుడయిన 

లోతును, హారానులో తానును వారును ఆరిజ్ంచిన యావదాసిత్ని వారు సంపాదించిన సమసత్మైన 

వారిని తీసికొని కనానను దేశమునకు వచిచ్రి 
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ఆదికాండము 12:6 => అపుప్డు అబార్ము షెకెము నందలి యొక సథ్లముదాక ఆ దేశ సంచారము 

చేసి మోరే దగగ్ర నునన్ సింధూరవృక్షము నొదద్కు చేరెను. అపుప్డు కనానీయులు ఆ దేశములో 

నివసించిరి. 

ఆదికాండము 12:7 => యెహోవా అబార్మునకు పర్తయ్క్షమయి నీ సంతానమునకు ఈ 

దేశమిచెచ్దనని చెపప్గా అతడు తనకు పర్తయ్క్షమైన యెహోవాకు ఒక బలిపీఠమును కటెట్ను. 

ఆదికాండము 20:3 => అయినను రాతిర్వేళ దేవుడు సవ్పన్మందు అబీమెలెకు నొదద్కు వచిచ్నీవు నీ 

యింట చేరుచ్కొనిన సతరీ ఒక పురుషునికి భారయ్ గనుక ఆమె నిమితత్ము నీవు చచిచ్నవాడవు సుమా అని 

చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 37:5 => యోసేపు ఒక కల కని తన సహోదరులతో అది తెలియచెపప్గా వారు 

అతనిమీద మరి పగపటిట్రి. 

ఆదికాండము 37:6 => అతడు వారిని చూచి నేను కనిన యీ కలను మీరు దయచేసి వినుడి. 

ఆదికాండము 37:7 => అదేమనగా మనము చేనిలో పనలు కటుట్చుంటిమి; నా పన లేచి 

నిలుచుండగా మీ పనలు నా పనను చుటుట్కొని నా పనకు సాషాట్ంగపడెనని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 37:8 => అందుకతని సహోదరులు నీవు నిశచ్యముగా మముమ్నేలెదవా? మామీద 

నీవు అధికారివగుదువా అని అతనితో చెపిప్, అతని కలలనుబటిట్యు అతని మాటలనుబటిట్యు 

అతనిమీద మరింత పగపటట్రి 

ఆదికాండము 37:9 => అతడింకొక కల కని తన సహోదరులకు తెలియచేసి ఇదిగో నేను మరియొక 

కలకంటిని; అందులో సూరయ్చందుర్లును పదకొండు నక్షతర్ములును నాకు సాషాట్ంగపడెనని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 37:10 => అతడు తన తండిర్తోను తన సహోదరులతోను అది తెలియచెపిప్నపుప్డు 

అతని తండిర్ అతనితో నీవు కనిన యీ కల యేమిటి? నేను నీ తలిల్యు నీ సహోదరులును 

నిశచ్యముగా వచిచ్ నీకు సాషాట్ంగపడుదుమా అని అతని గదిద్ంచెను 

ఆదికాండము 41:1 => రెండేండుల్ గడిచిన తరువాత ఫరో ఒక కల కనెను. అందులో అతడు 

ఏటిదగగ్ర నిలిచియుండగా 
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ఆదికాండము 41:2 => చూపునకు అందమైనవియు బలిసినవియునైన యేడు ఆవులు యేటిలో 

నుండి పైకి వచుచ్చు జముమ్లో మేయుచుండెను. 

ఆదికాండము 41:3 => వాటి తరువాత చూపునకు వికారమై చికిక్పోయిన మరి యేడు ఆవులు 

ఏటిలోనుండి పైకి వచుచ్చు ఏటియొడుడ్న ఆ ఆవుల దగగ్ర నిలుచుండెను. 

ఆదికాండము 41:4 => అపుప్డు చూపునకు వికారమై చికిక్పోయిన ఆ ఆవులు చూపునకు అందమై 

బలిసిన ఆవులను తినివేయుచుండెను. అంతలో ఫరో మేలుకొనెను. 

ఆదికాండము 41:5 => అతడు నిదిర్ంచి రెండవసారి కల కనెను. అందులో మంచి పుషిట్గల యేడు 

వెనున్లు ఒకక్ దంటున పుటుట్చుండెను. 

ఆదికాండము 41:6 => మరియు తూరుప్ గాలిచేత చెడిపోయిన యేడు పీలవెనున్లు వాటి తరువాత 

మొలిచెను. 

ఆదికాండము 41:7 => అపుప్డు నిండైన పుషిట్గల ఆ యేడు వెనున్లను ఆ పీలవెనున్లు మింగివేసెను. 

అంతలో ఫరో మేలుకొని అది కల అని గర్హించెను. 

ఆదికాండము 41:11 => ఒక రాతిర్ నేను అతడు మేమిదద్రము కలలు కంటిమి. ఒకొక్కడు వేరువేరు 

భావములు గల కలలు చెరి యొకటి కంటిమి. 

సంఖాయ్కాండము 12:6 => వారిదద్రు రాగా ఆయన నా మాటలు వినుడి; మీలో పర్వకత్ 

యుండినయెడల యెహోవానగు నేను దరశ్నమిచిచ్ అతడు ననున్ తెలిసికొనునటుల్ కలలో అతనితో 

మాటలాడుదును. నా సేవకుడైన మోషే అటిట్వాడుకాడు.  

నాయ్యాధిపతులు 7:13 => గిదోయ్ను వచిచ్నపుప్డు ఒకడు తాను కనిన కలను తన చెలికానికి 

వివరించుచుండెను. ఎటల్నగా నేనొక కలగంటిని, అదేమనగా యవలరొటెట్ ఒకటి మిదాయ్నీయుల 

దండులోనికి దొరిల్ యొక గుడారమునకు వచిచ్ దాని పడగొటిట్ తలకిర్ందు చేసినపుప్డు ఆ గుడారము 

పడిపోయెనని చెపెప్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 7:14 => అందుకు వాని చెలికాడు అది ఇశార్యేలీయుడైన యోవాషు కుమారుడగు 

గిదోయ్ను ఖడగ్మేగాని మరేమికాదు; దేవుడు మిదాయ్నీయులను ఈ దండంతను అతనిచేతికి 

అపప్గింపబోవుచునాన్డని ఉతత్రమిచెచ్ను. 
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ఎసేత్రు 6:1 => ఆ రాతిర్ నిదర్పటట్క పోయినందున రాజయ్పు సమాచార గర్ంథము తెమమ్ని రాజు ఆజఞ్ 

ఇయయ్గా అది రాజు ఎదుట చదివి వినిపింపబడెను. 

యోబు 33:15 => మంచముమీద కునుకు సమయమున గాఢనిదర్ పటుట్నపుప్డు కలలో రాతిర్ కలుగు 

సవ్పన్ములలో 

యోబు 33:16 => నరులు గరివ్షు ఠ్లు కాకుండ చేయునటుల్ తాము తలచిన కారయ్ము వారు 

మానుకొన చేయునటుల్ 

యోబు 33:17 => గోతికి పోకుండ వారిని కాపాడునటుల్ కతిత్వలన నశింపకుండ వారి పార్ణమును 

తపిప్ంచునటుల్ 

దానియేలు 2:1 => నెబుకదెన్జరు తన యేలుబడియందు రెండవ సంవతస్రమున కలలు కనెను. 

అందును గురించి ఆయన మనసుస్ కలతపడగా ఆయనకు నిదర్పటట్కుండెను. 

దానియేలు 2:2 => కాగా రాజు తాను కనిన కలలను తనకు తెలియజెపుప్టకై శకునగాండర్ను 

గారడీవిదయ్ గలవారిని మాంతిర్కులను కలీద్యులను పిలువనంపుడని యాజఞ్ ఇయయ్గా వారు వచిచ్ రాజు 

సముఖమున నిలచిరి. 

దానియేలు 2:3 => రాజు వారితో నేనొక కల కంటిని, ఆ కల భావము తెలిసికొనవలెనని నేను 

మనోవాయ్కుల మొందియునాన్ననగా 

దానియేలు 4:5 => నేను నా పడకమీద పరుండియుండగా నా మనసుస్న పుటిట్న తలంపులు ననున్ 

కలతపెటెట్ను. 

దానియేలు 4:9 => ఎటల్నగా శకునగాండర్ అధిపతియగు బెలెత్షాజరూ, పరిశుదధ్దేవతల ఆతమ్ 

నీయందునన్దనియు, ఏ మరమ్ము నినున్ కలతపెటట్దనియు నేనెరుగుదును గనుక నేను కనిన కలయు 

దాని భావమును నాకు తెలియజెపుప్ము. 

దానియేలు 4:19 => అందుకు బెలెత్షాజరను దానియేలు ఒక గంటసేపు అతి విసమ్యమునొంది 

మనసుస్నందు కలవరపడగా, రాజు బెలెత్షాజరూ, యీ దరశ్నమువలన గాని దాని భావమువలన గాని 

నీవు కలవరపడకుము అనెను. అంతట బెలెత్షాజరు నా యేలినవాడా, యీ దరశ్నఫలము తమరిని 

దేవ్షించు వారికి కలుగునుగాక, దాని భావము తమరి శతుర్వులకు చెందునుగాక, 
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దానియేలు 7:1 => బబులోను రాజగు బెల ష్సస్రు యొకక్ పరిపాలనలో మొదటి సంవతస్రమున 

దానియేలునకు దరశ్నములు కలిగెను; అతడు తన పడకమీద పరుండి యొక కల కని ఆ కల సంగతిని 

సంకేష్పముగా వివరించి వార్సెను. 

దానియేలు 8:27 => ఈ దరశ్నము కలుగగా దానియేలను నేను మూరిఛ్లిల్ కొనాన్ళుల్ వాయ్ధిగర్సుత్డనై 

యుంటిని; పిమమ్ట నేను కుదురై రాజు కొరకు చేయవలసిన పని చేయుచు వచిచ్తిని. ఈ 

దరశ్నమునుగూరిచ్ విసమ్యము గలవాడనైతిని గాని దాని సంగతి తెలుపగల వాడెవడును లేకపోయెను. 

ఆదికాండము 31:24 => ఆ రాతిర్ సవ్పన్మందు దేవుడు సిరియావాడైన లాబాను నొదద్కు వచిచ్ నీవు 

యాకోబుతో మంచి గాని చెడ డ్ గాని పలుకకుము జాగర్తత్ సుమీ అని అతనితో చెపెప్ను.  

యోబు 7:14 => నీవు సవ్పన్ములవలన ననున్ బెదరించెదవు దరశ్నములవలన ననున్ భయపెటెట్దవు. 

వచనము 6 

తెలల్వారినపుప్డు యోసేపు వారియొదద్కు వచిచ్ వారిని చూడగా వారు చింతాకార్ంతులై యుండిరి. 

ఆదికాండము 40:8 => అందుకు వారు మేము కలలు కంటిమి; వాటి భావము చెపప్గలవారెవరును 

లేరని అతనితోననగా యోసేపు వారిని చూచి భావములు చెపుప్ట దేవుని అధీనమే గదా; మీరు 

దయచేసి ఆ కలలు నాకు వివరించి చెపుప్డనెను 

ఆదికాండము 41:8 => తెలల్వారినపుప్డు అతని మనసుస్ కలవరపడెను గనుక అతడు ఐగుపుత్ 

శకునగాండర్నందరిని అకక్డి విదావ్ంసులనందరిని పిలువనంపి ఫరో తన కలలను వివరించి వారితో 

చెపెప్ను గాని ఫరోకు వాటి భావము తెలుపగల వాడెవడును లేకపోయెను. 

దానియేలు 2:1 => నెబుకదెన్జరు తన యేలుబడియందు రెండవ సంవతస్రమున కలలు కనెను. 

అందును గురించి ఆయన మనసుస్ కలతపడగా ఆయనకు నిదర్పటట్కుండెను. 

దానియేలు 2:2 => కాగా రాజు తాను కనిన కలలను తనకు తెలియజెపుప్టకై శకునగాండర్ను 

గారడీవిదయ్ గలవారిని మాంతిర్కులను కలీద్యులను పిలువనంపుడని యాజఞ్ ఇయయ్గా వారు వచిచ్ రాజు 

సముఖమున నిలచిరి. 
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దానియేలు 2:3 => రాజు వారితో నేనొక కల కంటిని, ఆ కల భావము తెలిసికొనవలెనని నేను 

మనోవాయ్కుల మొందియునాన్ననగా 

దానియేలు 4:5 => నేను నా పడకమీద పరుండియుండగా నా మనసుస్న పుటిట్న తలంపులు ననున్ 

కలతపెటెట్ను. 

దానియేలు 5:6 => అతని ముఖము వికారమాయెను, అతడు మనసుస్నందు కలవరపడగా అతని 

నడుము కీళుల్వదలి అతని మోకాళుల్ గడగడ వణకుచు కొటుట్కొనుచుండెను. 

దానియేలు 7:28 => దానియేలను నేను విని మనసుస్నందు అధికమైన కలత గలవాడనైతిని; 

అందుచేత నా ముఖము వికారమాయెను; అయితే ఆ సంగతి నా మనసుస్లో నుంచుకొంటిని. 

దానియేలు 8:27 => ఈ దరశ్నము కలుగగా దానియేలను నేను మూరిఛ్లిల్ కొనాన్ళుల్ వాయ్ధిగర్సుత్డనై 

యుంటిని; పిమమ్ట నేను కుదురై రాజు కొరకు చేయవలసిన పని చేయుచు వచిచ్తిని. ఈ 

దరశ్నమునుగూరిచ్ విసమ్యము గలవాడనైతిని గాని దాని సంగతి తెలుపగల వాడెవడును లేకపోయెను. 

వచనము 7 

అతడు ఎందుచేత నేడు మీ ముఖములు చినన్బోయియునన్వని తన యజమానుని యింట తనతో 

కావలియందునన్ ఫరో ఉదోయ్గసుథ్ల నడిగెను. 

నాయ్యాధిపతులు 18:24 => అందుకతడు నేను చేయించిన నా దేవతలను నేను పర్తిషిఠ్ంచిన 

యాజకుని మీరు పటుట్కొని పోవుచునాన్రే, యిక నాయొదద్ ఏమియునన్ది? నీకేమి కావలెననుచునాన్రే, 

అదేమనన్మాట అనగా 

1 సమూయేలు 1:8 => ఆమె పెనిమిటియైన ఎలాక్నా హనాన్, నీ వెందుకు ఏడుచ్చునాన్వు? నీవు 

భోజనము మానుట ఏల? నీకు మనోవిచారమెందుకు కలిగినది? పదిమంది కుమాళల్కంటె నేను నీకు 

విశేషమైనవాడను కానా? అని ఆమెతో చెపుప్చు వచెచ్ను.  

2 సమూయేలు 13:4 => రాజకుమారుడవైన నీవు నానాటికి చికిక్పోవుటకు హేతువేమి? సంగతి 

నాకు తెలియజెపప్వా అని అమోన్నుతో అనగా అమోన్ను నా తముమ్డగు అబా ష్లోము సహోదరియైన 

తామారును నేను మోహించియునాన్నని అతనితో అనెను. 
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నెహెమాయ్ 2:2 => కాగా రాజు నీకు వాయ్ధి లేదుగదా, నీ ముఖము విచారముగా ఉనన్దేమి? నీ 

హృదయ దుఃఖముచేతనే అది కలిగినదని నాతో అనగా 

లూకా 24:17 => ఆయన మీరు నడుచుచు ఒకరితో ఒకరు చెపుప్కొనుచునన్ యీ మాటలేమని 

అడుగగా వారు దుఃఖముఖులై నిలిచిరి. 

ఆదికాండము 42:17 => వారిని మూడు దినములు చెరసాలలో వేయించెను. 

దానియేలు 7:15 => నాకు కలిగిన దరశ్నములు ననున్ కలవరపరచుచునన్ందున దానియేలను నేను 

నా దేహములో మనోదుఃఖము గలవాడనైతిని. 

వచనము 8 

అందుకు వారు మేము కలలు కంటిమి; వాటి భావము చెపప్గలవారెవరును లేరని అతనితోననగా 

యోసేపు వారిని చూచి భావములు చెపుప్ట దేవుని అధీనమే గదా; మీరు దయచేసి ఆ కలలు నాకు 

వివరించి చెపుప్డనెను 

ఆదికాండము 41:15 => ఫరో యోసేపుతో నేనొక కల కంటిని, దాని భావమును 

తెలుపగలవారెవరును లేరు. నీవు కలను వినన్యెడల దాని భావమును తెలుపగలవని నినున్గూరిచ్ 

వింటినని అతనితో చెపిప్నందుకు 

ఆదికాండము 41:16 => యోసేపు నావలన కాదు, దేవుడే ఫరోకు కేష్మకరమైన ఉతత్రమిచుచ్నని 

ఫరోతో చెపెప్ను. 

యోబు 33:15 => మంచముమీద కునుకు సమయమున గాఢనిదర్ పటుట్నపుప్డు కలలో రాతిర్ కలుగు 

సవ్పన్ములలో 

యోబు 33:16 => నరులు గరివ్షు ఠ్లు కాకుండ చేయునటుల్ తాము తలచిన కారయ్ము వారు 

మానుకొన చేయునటుల్ 

కీరత్నలు 25:14 => యెహోవా మరమ్ము ఆయనయందు భయభకుత్లు గలవారికి తెలిసియునన్ది 

ఆయన తన నిబంధనను వారికి తెలియజేయును.  
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యెషయా 8:19 => వారు మిముమ్ను చూచి కరణ్పిశాచిగలవారియొదద్కును కిచకిచలాడి గొణుగు 

మంతర్జు ఞ్లయొదద్కును వెళి ల్ విచారించుడని చెపుప్నపుప్డు జనులు తమ దేవుని యొదద్నే 

విచారింపవదాద్? సజీవుల పక్షముగా చచిచ్న వారియొదద్కు వెళల్దగునా? 

దానియేలు 2:11 => రాజు విచారించిన సంగతి బహు అసాధారణమైనది, దేవతలు కాక 

మరెవరును ఈ సంగతి తెలియజెపప్జాలరు; దేవతల నివాసములు శరీరుల మధయ్ ఉండవుగదా. 

దానియేలు 2:28 => అయితే మరమ్ములను బయలుపరచగల దేవుడొకడు పరలోకమందునాన్డు, 

అంతయ్దినములయందు కలుగబోవుదానిని ఆయన రాజగు నెబుకదెన్జరునకు తెలియజేసెను. తాము 

పడకమీద పరుండగా తమరి మనసుస్లో కలిగిన సవ్పన్దరశ్నములు ఏవనగా 

దానియేలు 2:47 => మరియు రాజు ఈ మరమ్మును బయలుపరచుటకు నీవు సమరుథ్డవైతివే; నీ 

దేవుడు దేవతలకు దేవుడును రాజులకు పర్భువును మరమ్ములు బయలుపరచువాడునై యునాన్డని 

దానియేలునకు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

దానియేలు 4:8 => కడపట బెలెత్షాజరను నా దేవత పేరునుబటిట్ బిరుదుపొందిన దానియేలనువాడు 

నా యెదుటికి వచెచ్ను; పరిశుదధ్దేవతల ఆతమ్ అతనియందుండెను, కావున నేనతనికి నా కలను 

చెపిప్తిని. 

దానియేలు 5:11 => నీ రాజయ్ములో ఒక మనుషుయ్డునాన్డు. అతడు పరిశుదధ్దేవతల ఆతమ్ గలవాడు; 

నీ తండిర్కాలములో అతడు దైవజాఞ్నమువంటి జాఞ్నమును బుదిధ్యు తెలివియు గలవాడై యుండుట నీ 

తండిర్ కనుగొనెను గనుక నీ తండిర్యైన రాజగు నెబుకదెన్జరు శకునగాండర్కును గారడీవిదయ్ 

గలవారికిని కలీద్యులకును జోయ్తిషుయ్లకును పై యధిపతిగా అతని నియమించెను.  

దానియేలు 5:12 => ఈ దానియేలు శేర్షఠ్మైన బుదిధ్ గలవాడై కలలు తెలియజేయుటకును, 

మరమ్ములు బయలుపరచుటకును, కఠినమైన పర్శన్లకుతత్రమిచుచ్టకును జాఞ్నమును తెలివియు 

గలవాడుగా కనబడెను గనుక ఆ రాజు అతనికి బెలెత్షాజరు అను పేరు పెటెట్ను. ఈ దానియేలును 

పిలువనంపుము, అతడు దీని భావము నీకు తెలియజెపుప్ను. 
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దానియేలు 5:13 => అపుప్డు వారు దానియేలును పిలువనంపించిరి. అతడు రాగా రాజు ఇటల్నెను 

రాజగు నా తండిర్ యూదయలో నుండి ఇకక్డికి తీసికొనివచిచ్న చెర సంబంధమగు 

యూదులలోనుండు దానియేలు నీవే గదా?  

దానియేలు 5:14 => దేవతల ఆతమ్యు వివేకమును బుదిధ్యు విశేష జాఞ్నమును నీయందునన్వని 

నినున్గూరిచ్ వింటిని. 

దానియేలు 5:15 => ఈ వార్త చదివి దాని భావము తెలియజెపప్వలెనని జాఞ్నులను గారడీవిదయ్ 

గలవారిని పిలిపించితిని గాని వారు ఈ సంగతియొకక్ భావమును తెలుపలేకపోయిరి. 

1 కొరిందీయులకు 12:10 => మరియొకనికి అదుభ్తకారయ్ములను చేయు శకిత్యు, మరియొకనికి 

పర్వచన వరమును, మరియొకనికి ఆతమ్ల వివేచనయు, మరియొకనికి నానావిధ భాషలును, మరి 

యొకనికి భాషల అరథ్ము చెపుప్ శకిత్యు అనుగర్హింపబడియునన్వి. 

1 కొరిందీయులకు 12:11 => అయినను వీటిననిన్టిని ఆ ఆతమ్ యొకడే తన చితత్ము చొపుప్న 

పర్తివానికి పర్తేయ్కముగా పంచి యిచుచ్చు కారయ్సిదిధ్ కలుగజేయుచునాన్డు. 

ఆమోసు 3:7 => తన సేవకులైన పర్వకత్లకు తాను సంకలిప్ంచిన దానిని బయలుపరచకుండ 

పర్భువైన యెహోవా యేమియు చేయడు. 

ఆదికాండము 20:3 => అయినను రాతిర్వేళ దేవుడు సవ్పన్మందు అబీమెలెకు నొదద్కు వచిచ్నీవు నీ 

యింట చేరుచ్కొనిన సతరీ ఒక పురుషునికి భారయ్ గనుక ఆమె నిమితత్ము నీవు చచిచ్నవాడవు సుమా అని 

చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 40:5 => వారిదద్రు, అనగా చెరసాలలో బంధింపబడిన ఐగుపుత్ రాజుయొకక్ 

పానదాయకుడును, భక్షయ్కారుడును ఒకక్టే రాతిర్యందు కలలు కనిరి; ఒకొక్కక్డు వేరు వేరు 

భావముల కల కనెను. 

ఆదికాండము 40:6 => తెలల్వారినపుప్డు యోసేపు వారియొదద్కు వచిచ్ వారిని చూడగా వారు 

చింతాకార్ంతులై యుండిరి. 

ఆదికాండము 40:22 => మరియు యోసేపు వారికి తెలిపిన భావము చొపుప్న భక్షయ్కారుల అధిపతిని 

వేర్లాడదీయించెను. 
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ఆదికాండము 41:8 => తెలల్వారినపుప్డు అతని మనసుస్ కలవరపడెను గనుక అతడు ఐగుపుత్ 

శకునగాండర్నందరిని అకక్డి విదావ్ంసులనందరిని పిలువనంపి ఫరో తన కలలను వివరించి వారితో 

చెపెప్ను గాని ఫరోకు వాటి భావము తెలుపగల వాడెవడును లేకపోయెను. 

సంఖాయ్కాండము 20:10 => తరువాత మోషే అహరోనులు ఆ బండయెదుట సమాజమును 

పోగుచేసినపుప్డు అతడు వారితో దోర్హులారా వినుడి; మేము ఈ బండలోనుండి మీకొరకు నీళుల్ 

రపిప్ంపవలెనా? అనెను. 

నాయ్యాధిపతులు 7:15 => గిదోయ్ను ఆ కల వివరమును దాని తాతప్రయ్మును వినినపుప్డు అతడు 

యెహోవాకు నమసాక్రము చేసి ఇశార్యేలీయుల దండులోనికి తిరిగివెళి ల్ లెండి, యెహోవా 

మిదాయ్నీయుల దండును మీచేతికి అపప్గించుచునాన్డని చెపిప్ 

పర్సంగి 8:1 => జాఞ్నులతో సములైనవారెవరు? జరుగువాటి భావమును ఎరిగినవారెవరు? 

మనుషుయ్ల జాఞ్నము వారి ముఖమునకు తేజసుస్నిచుచ్ను, దానివలన వారి మోటుతనము 

మారచ్బడును. 

దానియేలు 2:3 => రాజు వారితో నేనొక కల కంటిని, ఆ కల భావము తెలిసికొనవలెనని నేను 

మనోవాయ్కుల మొందియునాన్ననగా 

దానియేలు 5:16 => అంతరాభ్వములను బయలుపరచుటకును కఠినమైన పర్శన్లకు 

ఉతత్రమిచుచ్టకును నీవు సమరుధ్డవని నినున్గూరిచ్ వినియునాన్ను గనుక ఈ వార్తను చదువుటకును 

దాని భావమును తెలియజెపుప్టకును నీకు శకయ్మైన యెడల నీవు ఊదారంగు వసత్రము కటుట్కొని 

మెడను సువరణ్ కంఠభూషణము ధరించుకొని రాజయ్ములో మూడవ యధిపతివిగా ఏలుదువు. 

దానియేలు 7:15 => నాకు కలిగిన దరశ్నములు ననున్ కలవరపరచుచునన్ందున దానియేలను నేను 

నా దేహములో మనోదుఃఖము గలవాడనైతిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:12 => పేతురు దీనిని చూచి పర్జలతో ఇటల్నెను ఇశార్యేలీయులారా, 

మీరు వీని విషయమై యెందుకు ఆశచ్రయ్పడుచునాన్రు? మాసొంత శకిత్చేతనైనను భకిత్చేతనైనను 

నడవను వీనికి బలమిచిచ్నటుట్గా మీరెందుకు మాతటుట్ తేరి చూచుచునాన్రు? 
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వచనము 9 

అపుప్డు పానదాయకుల అధిపతి యోసేపును చూచి నా కలలో ఒక దార్కాష్వలిల్ నా యెదుట ఉండెను; 

ఆదికాండము 37:5 => యోసేపు ఒక కల కని తన సహోదరులతో అది తెలియచెపప్గా వారు 

అతనిమీద మరి పగపటిట్రి. 

ఆదికాండము 37:6 => అతడు వారిని చూచి నేను కనిన యీ కలను మీరు దయచేసి వినుడి. 

ఆదికాండము 37:7 => అదేమనగా మనము చేనిలో పనలు కటుట్చుంటిమి; నా పన లేచి 

నిలుచుండగా మీ పనలు నా పనను చుటుట్కొని నా పనకు సాషాట్ంగపడెనని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 37:8 => అందుకతని సహోదరులు నీవు నిశచ్యముగా మముమ్నేలెదవా? మామీద 

నీవు అధికారివగుదువా అని అతనితో చెపిప్, అతని కలలనుబటిట్యు అతని మాటలనుబటిట్యు 

అతనిమీద మరింత పగపటట్రి 

ఆదికాండము 37:9 => అతడింకొక కల కని తన సహోదరులకు తెలియచేసి ఇదిగో నేను మరియొక 

కలకంటిని; అందులో సూరయ్చందుర్లును పదకొండు నక్షతర్ములును నాకు సాషాట్ంగపడెనని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 37:10 => అతడు తన తండిర్తోను తన సహోదరులతోను అది తెలియచెపిప్నపుప్డు 

అతని తండిర్ అతనితో నీవు కనిన యీ కల యేమిటి? నేను నీ తలిల్యు నీ సహోదరులును 

నిశచ్యముగా వచిచ్ నీకు సాషాట్ంగపడుదుమా అని అతని గదిద్ంచెను 

నాయ్యాధిపతులు 7:13 => గిదోయ్ను వచిచ్నపుప్డు ఒకడు తాను కనిన కలను తన చెలికానికి 

వివరించుచుండెను. ఎటల్నగా నేనొక కలగంటిని, అదేమనగా యవలరొటెట్ ఒకటి మిదాయ్నీయుల 

దండులోనికి దొరిల్ యొక గుడారమునకు వచిచ్ దాని పడగొటిట్ తలకిర్ందు చేసినపుప్డు ఆ గుడారము 

పడిపోయెనని చెపెప్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 7:14 => అందుకు వాని చెలికాడు అది ఇశార్యేలీయుడైన యోవాషు కుమారుడగు 

గిదోయ్ను ఖడగ్మేగాని మరేమికాదు; దేవుడు మిదాయ్నీయులను ఈ దండంతను అతనిచేతికి 

అపప్గింపబోవుచునాన్డని ఉతత్రమిచెచ్ను. 
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నాయ్యాధిపతులు 7:15 => గిదోయ్ను ఆ కల వివరమును దాని తాతప్రయ్మును వినినపుప్డు అతడు 

యెహోవాకు నమసాక్రము చేసి ఇశార్యేలీయుల దండులోనికి తిరిగివెళి ల్ లెండి, యెహోవా 

మిదాయ్నీయుల దండును మీచేతికి అపప్గించుచునాన్డని చెపిప్ 

దానియేలు 2:31 => రాజా, తాము చూచుచుండగా బర్హామ్ండమగు ఒక పర్తిమ కనబడెను గదా. ఈ 

గొపప్ పర్తిమ మహా పర్కాశమును, భయంకరమునైన రూపమును గలదై తమరి యెదుట నిలిచెను. 

దానియేలు 4:8 => కడపట బెలెత్షాజరను నా దేవత పేరునుబటిట్ బిరుదుపొందిన దానియేలనువాడు 

నా యెదుటికి వచెచ్ను; పరిశుదధ్దేవతల ఆతమ్ అతనియందుండెను, కావున నేనతనికి నా కలను 

చెపిప్తిని. 

దానియేలు 4:10 => నేను నా పడకమీద పరుండి యుండగా నాకు ఈ దరశ్నములు కలిగెను; నేను 

చూడగా భూమిమధయ్ను మిగుల ఎతుత్గల యొక చెటుట్ కనబడెను. 

దానియేలు 4:11 => ఆ చెటుట్ వృదిధ్పొంది బర్హామ్ండమైనదాయెను; దాని పైకొమమ్లు 

ఆకాశమునకంటునంత ఎతుత్గాను దాని ఆకారము భూతలమంత విశాలముగాను ఉండెను. 

దానియేలు 4:12 => దాని ఆకులు సొగసుగాను దాని పండుల్ విసాత్రముగాను కనబడెను. అందులో 

సమసత్ జీవకోటల్కు చాలునంత ఆహారముండెను; దాని నీడను అడవిజంతువులు పండుకొనెను, దాని 

కొమమ్లలో ఆకాశపకుష్లు కూరుచ్ండెను ; సకల మనుషుయ్లకు చాలునంత ఆహారము 

దానియందుండెను. 

దానియేలు 4:13 => మరియు నేను నా పడకమీద పండుకొని యుండి నా మనసుస్నకు కలిగిన 

దరశ్నములను చూచుచుండగా,  

దానియేలు 4:14 => జాగరూకుడగు ఒక పరిశుదుధ్డు ఆకాశమునుండి దిగివచిచ్ ఈలాగు బిగగ్రగా 

పర్కటించెను ఈ చెటుట్ను నరికి దాని కొమమ్లను కొటిట్ దాని ఆకులను తీసివేసి దాని పండల్ను 

పారవేయుడి; పశువులను దాని నీడనుండి తోలివేయుడి; పకుష్లను దాని కొమమ్లనుండి ఎగురగొటుట్డి. 

దానియేలు 4:15 => అయితే అది మంచునకు తడిసి పశువులవలె పచిచ్కలో నివసించునటుల్ దాని 

మొదుద్ను ఇనుము ఇతత్డి కలిసిన కటుట్తో కటిట్ంచి, పొలములోని గడిడ్పాలగునటుల్ దానిని భూమిలో 

విడువుడి. 
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దానియేలు 4:16 => ఏడు కాలములు గడచువరకు వానికునన్ మానవమనసుస్నకు బదులుగా 

పశువుమనసుస్ వానికి కలుగును. 

దానియేలు 4:17 => ఈ ఆజఞ్ జాగరూకులగు దేవదూతల పర్కటన ననుసరించి జరుగును, 

నిరణ్యమైన పరిశుదుధ్ల పర్కటన ననుసరించి సంభవించును. మహోనన్తుడగు దేవుడు మానవుల 

రా జయ్ ము పై ని అ ధి కా రి యై యుం డి , తా నె వ రి కి అ ను గర్ హిం ప ని చఛ్ యిం చు నో 

వారికనుగర్హించుననియు , ఆ యా రాజయ్ముపైన అతయ్ లప్  మనుషుయ్లను ఆయన 

నియమించుచునాన్డనియు మనుషుయ్లందరు తెలిసికొనునటుల్ ఈలాగు జరుగును. 

దానియేలు 4:18 => బెలెత్షాజరూ, నెబుకదెన్జరను నాకు కలిగిన దరశ్నము ఇదే; నీవు తపప్ నా 

రాజయ్ములో మరి ఏ జాఞ్నియు దాని భావము నాకు చెపప్నేరడు. నీయందు పరిశుదధ్దేవతల 

ఆతమ్యునన్ది గనుక నీవే దానిని చెపప్ సమరుథ్డవంటిని. 

నెహెమాయ్ 1:11 => యెహోవా చెవి యొగిగ్ నీ దాసుడనైన నా మొఱ ఱ్ను, నీ నామమును భయభకుత్లతో 

ఘనపరచుటయందు ఆనందించు నీ దాసుల మొఱ ఱ్ను ఆలకించి, ఈ దినమందు నీ దాసుని ఆలోచన 

సఫలపరచి , ఈ మనుషుయ్డు నాయందు దయచూపునటుల్ అనుగర్హించుమని నినున్ 

బతిమాలుకొనుచునాన్ను, అని పార్రిథ్ంచితిని. నేను రాజునకు గినెన్ అందించువాడనై యుంటిని. 

దానియేలు 4:9 => ఎటల్నగా శకునగాండర్ అధిపతియగు బెలెత్షాజరూ, పరిశుదధ్దేవతల ఆతమ్ 

నీయందునన్దనియు, ఏ మరమ్ము నినున్ కలతపెటట్దనియు నేనెరుగుదును గనుక నేను కనిన కలయు 

దాని భావమును నాకు తెలియజెపుప్ము. 

వచనము 10 

ఆ దార్కాష్వలిల్కి మూడు తీగెలుండెను, అది చిగిరించినటుట్ ఉండెను; దాని పువువ్లు వికసించెను; దాని 

గెలలు పండి దార్క్షఫలములాయెను. 

సంఖాయ్కాండము 17:8 => మరునాడు మోషే సాక్షయ్పు గుడారములోనికి వెళి ల్ చూడగా లేవి 

కుటుంబపుదైన అహరోను కఱ ఱ్ చిగిరిచ్యుండెను. అది చిగిరిచ్ పువువ్లు పూసి బాదము పండుల్ 

గలదాయెను. 
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మారుక్ 6:16 => అయితే హేరోదు విని నేను తల గొటిట్ంచిన యోహానే; అతడు మృతులలోనుండి 

లేచియునాన్డని చెపెప్ను. 

వచనము 11 

మరియు ఫరో గినెన్ నాచేతిలో ఉండెను; ఆ దార్క్షఫలములు నేను పటుట్కొని ఫరో గినెన్లో వాటిని పిండి 

ఆ గినెన్ ఫరోచేతికిచిచ్తినని తన కలను అతనితో వివరించి చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 49:11 => దార్కాష్వలిల్కి తన గాడిదను ఉతత్మ దార్కాష్వలిల్కి తన గాడిదపిలల్ను కటిట్ 

దార్కాష్రసములో తన బటట్లను దార్క్షల రకత్ములో తన వసత్రమును ఉదుకును. 

లేవీయకాండము 10:9 => మీరు చావకుండునటుల్ నీవును నీ కుమారులును దార్కాష్రసమునే గాని 

మదయ్మునే గాని తార్గకూడదు. 

సామెతలు 3:10 => అపుప్డు నీ కొటల్లో ధానయ్ము సమృదిధ్గా నుండును నీ గానుగులలోనుండి కొర్తత్ 

దార్కాష్రసము పైకి పొరలి పారును. 

ఆదికాండము 40:21 => పానదాయకుల అధిపతి ఉదోయ్గము మరల అతనికిచెచ్ను గనుక అతడు 

ఫరోచేతికి గినెన్నిచెచ్ను. 

1 రాజులు 10:5 => అతని బలల్మీదనునన్ భోజనదర్వయ్ములను, అతని సేవకులు కూరుచ్ండు 

పీఠములను అతని ఉపచారులు కనిపెటుట్టను, వారి వసత్రములను, అతనికి గినెన్ నందించువారిని, 

యెహోవా మందిరమందు అతడు అరిప్ంచు దహనబలులను చూచి విసమ్యమొందినదై 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:4 => అతని బలల్మీది భోజనపదారథ్ములను, అతని సేవకులు 

కూరుచ్ండుటను , అతని యుపచారులు కనిపెటుట్టను వారి వసత్రములను , అతనికి 

గినెన్లనందించువారిని వారి వసత్రములను, యెహోవా మందిరమందు అతడు అరిప్ంచు దహనబలులను 

చూచినపుప్డు, ఆమె విసమ్యమొంది రాజుతో ఇటల్నెను 

నెహెమాయ్ 1:11 => యెహోవా చెవి యొగిగ్ నీ దాసుడనైన నా మొఱ ఱ్ను, నీ నామమును భయభకుత్లతో 

ఘనపరచుటయందు ఆనందించు నీ దాసుల మొఱ ఱ్ను ఆలకించి, ఈ దినమందు నీ దాసుని ఆలోచన 
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సఫలపరచి , ఈ మనుషుయ్డు నాయందు దయచూపునటుల్ అనుగర్హించుమని నినున్ 

బతిమాలుకొనుచునాన్ను, అని పార్రిథ్ంచితిని. నేను రాజునకు గినెన్ అందించువాడనై యుంటిని. 

నెహెమాయ్ 2:1 => అటుతరువాత అరత్హషసత్ రాజు ఏలుబడి కాలమున ఇరువదియవ 

సంవతస్రములో నీసాను మాసమందు రాజు దార్కాష్రసము తార్గవలెనని చూచుచుండగా నేను 

దార్కాష్రసము తీసికొని రాజునకు అందించితిని. అంతకు పూరవ్ము నేనెనన్డును అతని యెదుట 

విచారముగా ఉండలేదు. 

మారుక్ 6:16 => అయితే హేరోదు విని నేను తల గొటిట్ంచిన యోహానే; అతడు మృతులలోనుండి 

లేచియునాన్డని చెపెప్ను. 

వచనము 12 

అపుప్డు యోసేపు దాని భావమిదే; ఆ మూడు తీగెలు మూడు దినములు; 

ఆదికాండము 40:18 => అందుకు యోసేపు దాని భావమిదే; ఆ మూడు గంపలు మూడు దినములు 

ఆదికాండము 41:12 => అకక్డ రాజ సంరక్షక సేనాధిపతికి దాసుడైయుండిన యొక హెబీర్ 

పడుచువాడు మాతో కూడ ఉండెను. అతనితో మా కలలను మేము వివరించి చెపిప్నపుప్డు అతడు వాటి 

భావమును మాకు తెలిపెను 

ఆదికాండము 41:25 => అందుకు యోసేపు ఫరో కనిన కల ఒకక్టే. దేవుడు తాను 

చేయబోవుచునన్ది ఫరోకు తెలియచేసెను. ఆ యేడు మంచి ఆవులు ఏడు సంవతస్రములు 

ఆదికాండము 41:26 => ఆ యేడు మంచి వెనున్లును ఏడు సంవతస్ రములు. 

నాయ్యాధిపతులు 7:14 => అందుకు వాని చెలికాడు అది ఇశార్యేలీయుడైన యోవాషు కుమారుడగు 

గిదోయ్ను ఖడగ్మేగాని మరేమికాదు; దేవుడు మిదాయ్నీయులను ఈ దండంతను అతనిచేతికి 

అపప్గింపబోవుచునాన్డని ఉతత్రమిచెచ్ను. 

దానియేలు 2:36 => తాము కనిన కలయిదే, దాని భావము రాజు సముఖమున మేము 

తెలియజెపెప్దము. 
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దానియేలు 2:37 => రాజా, పరలోకమందునన్ దేవుడు రాజయ్మును అధికారమును బలమును 

ఘనతయు తమరికి అనుగర్హించియునాన్డు; తమరు రాజులకు రాజై యునాన్రు. 

దానియేలు 2:38 => ఆయన మనుషుయ్లు నివసించు పర్తి సథ్లమందును, మనుషుయ్లనేమి 

భూజంతువులనేమి ఆకాశపకుష్లనేమి అనిన్టిని ఆయన తమరిచేతికపప్గించియునాన్డు, వారందరి 

మీద తమరికి పర్భుతవ్ము ననుగర్హించియునాన్డు; తామే ఆ బంగారపు శిరసుస్  

దానియేలు 2:39 => తాము చనిపోయిన తరువాత తమరి రాజయ్ముకంటె తకుక్వైన రాజయ్మొకటి 

లేచును. అటుతరువాత లోకమంత యేలునటిట్ మూడవ రాజయ్మొకటి లేచును. అది యితత్డి 

వంటిదగును.  

దానియేలు 2:40 => పిమమ్ట నాలుగవ రాజయ్మొకటి లేచును. అది ఇనుమువలె బలముగా 

ఉండును. ఇనుము సమసత్మైన వాటిని దంచి విరుగగొటుట్నది గదా; ఇనుము పగులగొటుట్నటుల్ అది 

రాజయ్ములనిన్టిని పగులగొటిట్ పొడిచేయును. 

దానియేలు 2:41 => పాదములును వేర్ళుల్ను కొంతమటుట్నకు కుమమ్రి మటిట్దిగాను కొంతమటుట్నకు 

ఇనుపదిగా నునన్టుట్ తమరికి కనబడెను గనుక ఆ రాజయ్ములో భేదములుండును. అయితే ఇనుము 

బురదతో కలిసియునన్టుట్ కనబడెను గనుక ఆ రాజయ్ములో ఆలాగున నుండును, ఆ రాజయ్ము 

ఇనుమువంటి బలముగలదై యుండును.  

దానియేలు 2:42 => పాదముల వేర్ళుల్ కొంతమటుట్నకు ఇనుపవిగాను కొంతమటుట్నకు మటిట్విగాను 

ఉనన్టుల్ ఆ రాజయ్ము ఒక విషయములో బలముగాను ఒక విషయములో నీరసముగాను ఉండును. 

దానియేలు 2:43 => ఇనుమును బురదయు మిళితమై యుండుట తమరికి కనబడెను; అటువలె 

మనుషయ్జాతులు మిళితములై యినుము మటిట్తో అతకనటుల్ వారు ఒకరితో ఒకరు పొసగక 

యుందురు. 

దానియేలు 2:44 => ఆ రాజుల కాలములలో పరలోకమందునన్ దేవుడు ఒక రాజయ్ము సాథ్పించును. 

దానికెనన్టికిని నాశనము కలుగదు, ఆ రాజయ్ము దాని పొందినవారికి గాక మరెవరికిని చెందదు; అది 

ముందు చెపిప్న రాజయ్ములనిన్టిని పగులగొటిట్ నిరూమ్లము చేయును గాని అది యుగములవరకు 

నిలుచును. 
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దానియేలు 2:45 => చేతి సహాయము లేక పరవ్తమునుండి తియయ్బడిన ఆ రాయి యినుమును 

ఇతత్డిని మటిట్ని వెండిని బంగారమును పగులగొటట్గా తమరు చూచితిరే; యిందువలన మహా దేవుడు 

ముందు జరుగబోవు సంగతి రాజునకు తెలియజేసియునాన్డు; కల నిశచ్యము, దాని భావము 

నమమ్దగినది అని దానియేలు రాజుతో చెపెప్ను. 

దానియేలు 4:19 => అందుకు బెలెత్షాజరను దానియేలు ఒక గంటసేపు అతి విసమ్యమునొంది 

మనసుస్నందు కలవరపడగా, రాజు బెలెత్షాజరూ, యీ దరశ్నమువలన గాని దాని భావమువలన గాని 

నీవు కలవరపడకుము అనెను. అంతట బెలెత్షాజరు నా యేలినవాడా, యీ దరశ్నఫలము తమరిని 

దేవ్షించు వారికి కలుగునుగాక, దాని భావము తమరి శతుర్వులకు చెందునుగాక, 

దానియేలు 4:20 => తాము చూచిన చెటుట్ వృదిధ్నొంది బర్హామ్ండమైనదాయెను; దాని పైకొమమ్లు 

ఆకాశమునకంటునంత ఎతుత్గాను దాని ఆకారము భూతలమంత విశాలముగాను ఉండెను. 

దానియేలు 4:21 => దాని ఆకులు సొగసుగాను దాని పండుల్ విసాత్రములుగాను కనబడెను, 

అందులో సమసత్ జీవకోటల్కు చాలినంత ఆహారముండెను, దాని నీడను అడవిజంతువులు 

పండుకొనెను, దాని కొమమ్లలో ఆకాశపకుష్లు కూరుచ్ండెనుగదా 

దానియేలు 4:22 => రాజా, ఆ చెటుట్ నినున్ సూచించుచునన్ది; నీవు వృదిధ్పొంది మహా 

బలముగలవాడవైతివి; నీ పర్భావము వృదిధ్నొంది ఆకాశమంత ఎతాత్యెను; నీ పర్భుతవ్ము 

లోకమంతట వాయ్పించియునన్ది. 

దానియేలు 4:23 => చెటుట్ను నరుకుము, దాని నాశనము చేయుము గాని దాని మొదుద్ను భూమిలో 

ఉండనిముమ్; ఇనుము ఇతిత్డి కలిసిన కటుట్తో ఏడు కాలములు గడచువరకు పొలములోని పచిచ్కలో 

దాని కటిట్ంచి, ఆకాశపు మంచుకు తడవనిచిచ్ పశువులతో పాలుపొందనిమమ్ని జాగరూకుడగు ఒక 

పరిశుదుధ్డు పరలోకమునుండి దిగివచిచ్ పర్కటించుట నీవు వింటివి గదా.  

దానియేలు 4:24 => రాజా, యీ దరశ్నభావమేదనగా, సరోవ్నన్తుడగు దేవుడు రాజగు నా 

యేలినవానిగూరిచ్ చేసిన తీరామ్నమేదనగా 

దానియేలు 4:25 => తమయొదద్ నుండకుండ మనుషుయ్లు నినున్ తరుముదురు, నీవు 

అడవిజంతువుల మధయ్ నివాసము చేయుచు పశువులవలె గడిడ్ తినెదవు; ఆకాశపుమంచు నీమీదపడి 
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నినున్ తడుపును; సరోవ్నన్తుడగు దేవుడు మానవుల రాజయ్ముపైన అధికారియై యునాన్డనియు, 

తానెవనికి దాని ననుగర్హింప నిచఛ్యించునో వానికి అనుగర్హించుననియు నీవు తెలిసికొనువరకు 

ఏడు కాలములు నీకీలాగు జరుగును. 

దానియేలు 4:26 => చెటుట్యొకక్ మొదుద్నుండనియుయ్డని వారు చెపిప్రిగదా దానివలన సరోవ్నన్తుడు 

అధికారియని నీవు తెలిసికొనినమీదట నీ రాజయ్ము నీకు మరల ఖాయముగ వచుచ్నని తెలిసికొముమ్. 

దానియేలు 4:27 => రాజా, నా యోచన నీ దృషిట్కి అంగీకారమగునుగాక; ఒకవేళ నీవు నీ 

పాపములు మాని నీతి నాయ్యములననుసరించి, నీవు బాధపెటిట్న వారియందు కరుణ చూపినయెడల 

నీకునన్ కేష్మము నీకికమీదట నుండునని దానియేలు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

దానియేలు 4:28 => పైన జెపిప్నదంతయు రాజగు నెబుకదెన్జరునకు సంభవించెను. 

దానియేలు 4:29 => పండెర్ండు నెలలు గడచిన పిమమ్ట అతడు తన రాజధానియగు బబులోనులోని 

నగరునందు సంచరించుచుండగా 

దానియేలు 4:30 => రాజు బబులోనను ఈ మహా విశాలపటట్ణము నా బలాధికారమును నా పర్భావ 

ఘనతను కనపరచుటకై నా రాజధాని నగరముగా నేను కటిట్ంచినది కాదా అని తనలో తాననుకొనెను. 

దానియేలు 4:31 => రాజు నోట ఈ మాట యుండగా ఆకాశమునుండి యొక శబద్ము వచెచ్ను, 

ఏదనగా రాజగు నెబుకదెన్జరూ, యిదే నీకు పర్కటన నీ రాజయ్ము నీయొదద్నుండి తొలగిపోయెను. 

దానియేలు 4:32 => తమయొదద్ నుండి మనుషుయ్లు నినున్ తరిమెదరు; నీవు అడవిజంతువుల మధయ్ 

నివాసము చేయుచు పశువులవలె గడిడ్ మేసెదవు; సరోవ్నన్తుడగు దేవుడు మానవుల రాజయ్ముపైన 

అధికారియై యుండి, తానెవనికి దాని అనుగర్హింప నిశచ్యించునో వానికి అనుగర్హించునని నీవు 

తెలిసికొనువరకు ఏడు కాలములు నీకీలాగు జరుగునని చెపెప్ను. 

దానియేలు 4:33 => ఆ గడియలోనే ఆలాగున నెబుకదెన్జరునకు సంభవించెను; మానవులలోనుండి 

అతని తరిమిరి, అతడు పశువులవలె గడిడ్ మేసెను, ఆకాశపుమంచు అతని దేహమును తడపగా అతని 

తలవెండుర్కలు పకిష్రాజు రెకక్ల ఈకెలవంటివియు అతని గోళుల్ పకుష్ల గోళల్వంటివియు నాయెను.  

ఆదికాండము 41:26 => ఆ యేడు మంచి వెనున్లును ఏడు సంవతస్ రములు. 
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నాయ్యాధిపతులు 7:14 => అందుకు వాని చెలికాడు అది ఇశార్యేలీయుడైన యోవాషు కుమారుడగు 

గిదోయ్ను ఖడగ్మేగాని మరేమికాదు; దేవుడు మిదాయ్నీయులను ఈ దండంతను అతనిచేతికి 

అపప్గింపబోవుచునాన్డని ఉతత్రమిచెచ్ను. 

మతత్యి 26:26 => వారు భోజనము చేయుచుండగా యేసు ఒక రొటెట్ పటుట్కొని, దాని నాశీరవ్దించి, 

విరిచి తన శిషుయ్లకిచిచ్ మీరు తీసికొని తినుడి; ఇది నా శరీరమని చెపెప్ను. 

1 కొరిందీయులకు 10:4 => అందరు ఆతమ్ సంబంధమైన ఒకే పానీయమును పానము చేసిరి. 

ఏలయనగా తముమ్ను వెంబడించిన ఆతమ్సంబంధమైన బండలోనిది తార్గిరి; ఆ బండ కీర్సేత్. 

గలతీయులకు 4:25 => ఈ హాగరు అనునది అరేబియా దేశములో ఉనన్ సీనాయి కొండయే. 

పర్సుత్తమందునన్ యెరూషలేము దాని పిలల్లతో కూడ దాసయ్మందునన్ది గనుక ఆ నిబంధన దానికి 

దీటయియునన్ది. 

ఆదికాండము 41:13 => అతడు మాకు ఏయే భావము తెలిపెనో ఆ యా భావముల చొపుప్న 

జరిగెను. నా ఉదోయ్గము నాకు మరల ఇపిప్ంచి భక్షయ్కారుని వేర్లాడదీయించెనని ఫరోతో చెపప్గా 

వచనము 13 

ఇంక మూడు దినములలోగా ఫరో నీ తలను పైకెతిత్ నీ ఉదోయ్గము నీకు మరల ఇపిప్ంచును. నీవు 

అతనికి పానదాయకుడవైయునన్నాటి మరాయ్ద చొపుప్న ఫరో గినెన్ను అతనిచేతికపప్గించెదవు 

ఆదికాండము 7:4 => ఎందుకనగా ఇంకను ఏడు దినములకు నేను నలుబది పగళుల్ను నలుబది 

రాతుర్లును భూమిమీద వరష్ము కురిపించి, నేను చేసిన సమసత్ జీవరాసులను భూమిమీద ఉండకుండ 

తుడిచివేయుదునని నోవహుతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 40:20 => మూడవ దినమందు జరిగినదేమనగా, ఆ దినము ఫరో జనమ్దినము గనుక 

అతడు తన సేవకులకందరికి విందు చేయించి వారి నడుమ పానదాయకుల అధిపతి తలను 

భక్షయ్కారుల అధిపతి తలను పైకెతిత్ 

ఆదికాండము 40:21 => పానదాయకుల అధిపతి ఉదోయ్గము మరల అతనికిచెచ్ను గనుక అతడు 

ఫరోచేతికి గినెన్నిచెచ్ను. 
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ఆదికాండము 40:22 => మరియు యోసేపు వారికి తెలిపిన భావము చొపుప్న భక్షయ్కారుల అధిపతిని 

వేర్లాడదీయించెను. 

2 రాజులు 25:27 => యూదారాజైన యెహోయాకీను చెరలో ఉంచబడిన ముపప్దియేడవ 

సంవతస్రమున పండెర్ండవ నెల యిరువది యేడవ దినమున బబులోనురాజైన ఎవీలెమ్రోదకు తాను 

ఏలనారంభించిన సంవతస్రమందు బందీగృహములోనుండి యూదారాజైన యెహోయాకీనును 

తెపిప్ంచి 

కీరత్నలు 3:3 => యెహోవా, నీవే నాకు కేడెముగాను నీవే నాకు అతిశయాసప్దముగాను నా తల 

ఎతుత్వాడవుగాను ఉనాన్వు. 

యిరిమ్యా 52:31 => యూదారాజైన యెహోయాకీను చెరపటట్బడిన ముపప్ది యేడవ 

సంవతస్రమున పండెర్ండవ నెల యిరువదియైదవ దినమున బబులోనురాజైన ఎవీలెమ్రోదకు తన 

యేలుబడియందు మొదటి సంవతస్రమున యూదారాజైన యెహోయాకీనునకు దయచూపి, 

బందీగృహములోనుండి అతని తెపిప్ంచి 

ఆదికాండము 40:19 => ఇంక మూడు దినములలోగా ఫరో నీ మీదనుండి నీ తలను పైకెతిత్ 

మార్నుమీద నినున్ వేర్లాడదీయించును. అపుప్డు పకుష్లు నీ మీద నుండి నీ మాంసమును తినివేయునని 

ఉతత్రమిచెచ్ను. 

ఆదికాండము 40:20 => మూడవ దినమందు జరిగినదేమనగా, ఆ దినము ఫరో జనమ్దినము గనుక 

అతడు తన సేవకులకందరికి విందు చేయించి వారి నడుమ పానదాయకుల అధిపతి తలను 

భక్షయ్కారుల అధిపతి తలను పైకెతిత్ 

ఆదికాండము 40:21 => పానదాయకుల అధిపతి ఉదోయ్గము మరల అతనికిచెచ్ను గనుక అతడు 

ఫరోచేతికి గినెన్నిచెచ్ను. 

కీరత్నలు 27:6 => ఇపుప్డు ననున్ చుటుట్కొనియునన్ నా శతుర్వులకంటె ఎతుత్గా నా తల యెతత్బడును. 

ఆయన గుడారములో నేను ఉతాస్హధవ్ని చేయుచు బలులు అరిప్ంచెదను. నేను పాడెదను, 

యెహోవానుగూరిచ్ సుత్తిగానము చేసెదను. 
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వచనము 14 

కాబటిట్ నీకు కేష్మము కలిగినపుప్డు ననున్ జాఞ్పకము చేసికొని నాయందు కరుణించి ఫరోతో 

ననున్గూరిచ్ మాటలాడి యీ యింటిలోనుండి ననున్ బయటికి రపిప్ంచుము. 

1 సమూయేలు 25:31 => నా యేలినవాడవగు నీవు రకత్మును నిషాక్రణముగా 

చిందించినందుకేగాని, నా యేలినవాడవగు నీవు పగతీరుచ్ కొనినందుకేగాని, మనోవిచారమైనను 

దుఃఖమైనను నా యేలినవాడవగు నీకు ఎంత మాతర్మును కలుగకపోవును గాక, యెహోవా నా 

యేలినవాడవగు నీకు మేలు చేసిన తరువాత నీవు నీ దాసురాలనగు ననున్ జాఞ్పకము చేసికొనుము 

అనెను. 

లూకా 23:42 => ఆయనను చూచి యేసూ, నీవు నీ రాజయ్ములోనికి వచుచ్నపుప్డు ననున్ జాఞ్పకము 

చేసికొనుమనెను. 

1 కొరిందీయులకు 7:21 => దాసుడవై యుండగా పిలువబడితివా? చింతపడవదుద్ గాని 

సవ్తంతుర్డవగుటకు శకిత్ కలిగినయెడల, సవ్తంతుర్డవగుట మరి మంచిది. 

యెహోషువ 2:12 => నేను మీకు ఉపకారము చేసితిని గనుక మీరును నా తండిర్ యింటికి 

ఉపకారము చేసి నాకు నిజమైన ఆనవాలును ఇచిచ్ 

1 సమూయేలు 20:14 => అయితే నేను బర్దికియుండినయెడల నేను చావకుండ యెహోవా 

దయచూపునటుల్గా నీవు నాకు దయచూపక పోయినయెడల నేమి,  

1 సమూయేలు 20:15 => నేను చనిపోయినయెడల యెహోవా దావీదు శతుర్వులను ఒకడైన 

భూమిమీద నిలువకుండ నిరూమ్లము చేసిన తరువాత నీవు నా సంతతివారికి దయచూపక 

పోయినయెడల నేమి యెహోవా నినున్ విసరిజ్ంచును గాక. 

2 సమూయేలు 9:1 => యోనాతానునుబటిట్ నేను ఉపకారము చూపుటకు సౌలు కుటుంబములో 

ఎవడైన కలడాయని దావీదు అడిగెను. 
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1 రాజులు 2:7 => నేను నీ సహోదరుడైన అబా ష్లోము ముందరనుండి పారిపోగా, గిలాదీయుడైన 

బరిజ్లల్యి కుమారులు నా సహాయమునకు వచిచ్రి, నీవు వారిమీద దయయుంచి నీ బలల్యొదద్ 

భోజనము చేయువారిలో వారిని చేరుచ్ము. 

ఆదికాండము 41:9 => అపుప్డు పానదాయకుల అధిపతినేడు నా తపిప్దములను జాఞ్పకము 

చేసికొనుచునాన్ను. 

రూతు 3:1 => ఆమె అతత్యైన నయోమి నా కుమారీ, నీకు మేలు కలుగునటుల్ నేను నీ కొరకు 

విశార్ంతి విచారింపవలసిన దానను గదా. 

నెహెమాయ్ 5:19 => నా దేవా, ఈ జనులకు నేను చేసిన సకలమైన ఉపకారములనుబటిట్ నాకు మేలు 

కలుగునటుల్గా ననున్ దృషిట్ంచుము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:18 => సహసార్ధిపతి అతని చెయియ్ పటుట్కొని అవతలకు తీసికొనిపోయి 

నీవు నాతో చెపుప్కొనవలెనని యునన్దేమని యొంటరిగా అడిగెను. 

ఎఫెసీయులకు 1:16 => మీ విషయమై మానక దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ను. 

హెబీర్యులకు 13:3 => మీరును వారితో కూడ బంధింపబడినటుట్ బంధకములోనునన్ వారిని 

జాఞ్పకము చేసికొనుడి. మీరును శరీరముతో ఉనాన్రు గనుక కషట్ములననుభవించుచునన్ వారిని 

జాఞ్పకము చేసికొనుడి. 

వచనము 15 

ఏలయనగా నేను హెబీర్యుల దేశములోనుండి దొంగిలబడితిని, అది నిశచ్యము. మరియు ఈ 

చెరసాలలో ననున్ వేయుటకు ఇకక్డ సహా నేనేమియు చేయలేదని అతనితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 37:28 => మిదాయ్నీయులైన వరత్కులు ఆ మీదుగా వెళుల్చుండగా, వారు ఆ 

గుంటలోనుండి యోసేపును పైకి తీసి ఆ ఇషామ్యేలీయులకు ఇరువది తులముల వెండికి అతనిని 

అమిమ్వేసిరి. వారు యోసేపును ఐగుపుత్నకు తీసికొనిపోయిరి. 

నిరగ్మకాండము 21:16 => ఒకడు నరుని దొంగిలించి అమిమ్నను, తనయొదద్ నుంచుకొనినను, 

వాడు నిశచ్యముగా మరణశిక్ష నొందును. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 24:7 => ఒకడు ఇశార్యేలు కుమారులైన తన సహోదరులలో నొకని 

దొంగిలుట కనుగొనబడినయెడల అతడు వానిని తన దాసునిగా చేసికొనినను అమిమ్నను ఆ దొంగ 

చావవలెను. ఆలాగు చేసినయెడల ఆ చెడుతనమును మీ మధయ్నుండి పరిహరించుదురు. 

1 తిమోతి 1:10 => హితబోధకు విరోధియైనవాడు మరి ఎవడైనను ఉండినయెడల, అటిట్వానికిని 

నియమింపబడెనుగాని,  

ఆదికాండము 14:13 => తపిప్ంచుకొనిన యొకడు వచిచ్ హెబీర్యుడైన అబార్మునకు ఆ సంగతి 

తెలిపెను. అపుప్డతడు ఎషోక్లు సహోదరుడును ఆనేరు సహోదరుడునైన మమేర్ అను అమోరీయుని 

ఏలోను వనములో కాపురముండెను. వీరు అబార్ముతో నిబంధన చేసికొనినవారు. 

ఆదికాండము 41:12 => అకక్డ రాజ సంరక్షక సేనాధిపతికి దాసుడైయుండిన యొక హెబీర్ 

పడుచువాడు మాతో కూడ ఉండెను. అతనితో మా కలలను మేము వివరించి చెపిప్నపుప్డు అతడు వాటి 

భావమును మాకు తెలిపెను 

ఆదికాండము 39:8 => అయితే అతడు ఒపప్క నా యజమానుడు తనకు కలిగినదంతయు 

నాచేతికపప్గించెను గదా, నా వశమున తన యింటిలో ఏమి ఉనన్దో అతడెరుగడు; ఈ యింటిలో 

నాకంటె పైవాడు ఎవడును లేడు. 

ఆదికాండము 39:9 => నీవు అతని భారయ్వైనందున నినున్ తపప్ మరి దేనిని నా కపప్గింపక 

యుండలేదు. కాబటిట్ నేనెటుల్ ఇంత ఘోరమైన దుషాక్రయ్ము చేసి దేవునికి విరోధముగా పాపము కటుట్ 

కొందునని తన యజమానుని భారయ్తో అనెను. 

ఆదికాండము 39:10 => దినదినము ఆమె యోసేపుతో మాటలాడుచుండెను గాని అతడు ఆమెతో 

శయనించుటకైనను ఆమెతో నుండుటకైనను ఆమె మాట వినన్వాడు కాడు. 

ఆదికాండము 39:11 => అటుల్ండగా ఒకనాడు అతడు తన పనిమీద ఇంటి లోపలికి వెళి ల్నపుప్డు 

ఇంటి మనుషుయ్లలో ఎవరును అకక్డ లేరు. 

ఆదికాండము 39:12 => అపుప్డామె ఆతని వసత్రము పటుట్కొని తనతో శయనింపుమని చెపప్గా 

అతడు తన వసత్రమును ఆమెచేతిలో విడిచిపెటిట్ తపిప్ంచుకొని బయటికి పారిపోయెను. 
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ఆదికాండము 39:20 => అతనిని పటుట్కొని రాజు ఖైదీలు బంధింపబడు చెరసాలలో వేయించెను. 

అతడకక్డ చెరసాలలో ఉండెను. 

1 సమూయేలు 24:11 => నా తండీర్ చూడుము, ఇదిగో, చూడుము. నినున్ చంపక నీ వసత్రపుచెంగు 

మాతర్మే కోసితిని గనుక నావలన నీకు కీడు ఎంతమాతర్మును రాదనియు, నాలో తపిప్దము 

ఎంతమాతర్మును లేదనియు, నీవు తెలిసికొనవచుచ్ను. నీ విషయమై నేను ఏపాపమును చేయనివాడనై 

యుండగా నీవు నా పార్ణము తీయవలెనని ననున్ తరుముచునాన్వు. 

కీరత్నలు 59:3 => నా పార్ణము తీయవలెనని వారు పొంచియునాన్రు యెహోవా, నా దోషమునుబటిట్ 

కాదు నా పాపమునుబటిట్కాదు ఊరకయే బలవంతులు నాపైని పోగుబడియునాన్రు. 

కీరత్నలు 59:4 => నాయందు ఏ అకర్మమును లేకునన్ను వారు పరుగులెతిత్ సిదధ్పడుచునాన్రు ననున్ 

కలిసికొనుటకై మేలొక్నుము. 

దానియేలు 6:22 => నేను నా దేవుని దృషిట్కి నిరోద్షినిగా కనబడితిని గనుక ఆయన తన 

దూతనంపించి, సింహములు నాకు ఏహానియు చేయకుండ వాటి నోళుల్ మూయించెను. రాజా, నీ 

దృషిట్కి నేను నేరము చేసినవాడను కాను గదా అనెను. 

యోహాను 10:32 => యేసు తండిర్యొదద్నుండి అనేకమైన మంచి కిర్యలను మీకు చూపితిని; 

వాటిలో ఏ కిర్య నిమితత్ము ననున్ రాళల్తో కొటుట్దురని వారినడిగెను. 

యోహాను 15:25 => అయితే ననున్ నిరే హ్తుకముగా దేవ్షించిరి అని వారి ధరమ్శాసత్రములో 

వార్యబడిన వాకయ్ము నెరవేరునటుల్ ఈలాగు జరిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:12 => దేవాలయములో నేమి, సమాజమందిరములలో నేమి, 

పటట్ణములోనేమి, నేను ఎవనితోను తరిక్ంచుటయైనను, జనులను గుమికూరుచ్టయైనను వారు 

చూడలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:13 => మరియు వారు ఇపుప్డు నామీద మోపు నేరములను తమరికి 

ఋజువుపరచలేరు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:14 => ధరమ్శాసత్రమందును పర్వకత్ల గర్ంథములయందును 

వార్యబడియునన్వనిన్యు నమిమ్, 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:15 => నీతిమంతులకును అనీతిమంతులకును పునరుతాథ్నము 

కలుగబోవుచునన్దని వీరు నిరీకిష్ంచుచునన్టుట్ నేనుకూడ దేవునియందు నిరీక్షణయుంచి, వారు 

మతభేదమని పేరుపెటుట్ ఈ మారగ్ముచొపుప్న నా పితరుల దేవునిని సేవించుచునాన్నని తమరియెదుట 

ఒపుప్కొనుచునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:16 => ఈ విధమున నేనును దేవునియెడలను మనుషుయ్లయెడలను 

ఎలల్పుప్డు నా మనసాస్కిష్ నిరోద్షమైనదిగా ఉండునటుల్ అభాయ్సము చేసికొనుచునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:17 => కొనిన్ సంవతస్రములైన తరువాత నేను నా సవ్జనులకు 

దానదర్వయ్మును కానుకలును అపప్గించుటకు వచిచ్తిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:18 => నేను శుదిధ్ చేసికొనినవాడనై యీలాగు అపప్గించుచుండగా 

వారు దేవాలయములో ననున్ చూచిరి. నేను గుంపుకూరిచ్ యుండలేదు, నావలన అలల్రి కాలేదు. 

ఆసియనుండి వచిచ్న కొందరు యూదులు ఉండిరి; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:19 => నామీద వారికేమైన ఉనన్యెడల వారే తమరి సనిన్ధికివచిచ్ 

నామీద నేరము మోపవలసియుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:20 => లేదా, నేను మహాసభయెదుట నిలిచియునన్పుప్డు, మృతుల 

పునరుతాథ్నమునుగూరిచ్ నేడు వారియెదుట విమరిశ్ంపబడుచునాన్నని  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:21 => వారి మధయ్ నిలువబడి నేను బిగగ్రగా చెపిప్న యీ యొకక్ మాట 

విషయమై తపప్ నాయందు మరి ఏ నేరమైనను వీరు కనుగొనియుంటే వీరైన చెపప్వచుచ్ననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:10 => అందుకు పౌలు కైసరు నాయ్యపీఠము ఎదుట 

నిలువబడియునాన్ను; నేను విమరిశ్ంపబడవలసిన సథ్లమిదే, యూదులకు నేను అనాయ్యమేమియు 

చేయలేదని తమరికి బాగుగా తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:11 => నేను నాయ్యము తపిప్ మరణమునకు తగినదేదైనను 

చేసినయెడల మరణమునకు వెనుకతీయను; వీరు నామీద మోపుచునన్ నేరములలో ఏదియు 

నిజముకానియెడల ననున్ వారికి అపప్గించుటకు ఎవరితరము కాదు; కైసరు ఎదుటనే 

చెపుప్కొందుననెను. 
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1 పేతురు 3:17 => దేవుని చితత్మాలాగునన్యెడల కీడుచేసి శర్మపడుటకంటె మేలుచేసి 

శర్మపడుటయే బహు మంచిది. 

1 పేతురు 3:18 => ఏలయనగా మనలను దేవునియొదద్కు తెచుచ్టకు, అనీతిమంతుల కొరకు 

నీతిమంతుడైన కీర్సుత్ శరీర విషయములో చంపబడియు,  

ఆదికాండము 39:14 => తన యింటి మనుషుయ్లను పిలిచి చూడుడి, అతడు మనలను ఎగతాళి 

చేయుటకు ఒక హెబీర్యుని మనయొదద్కు తెచిచ్యునాన్డు. నాతో శయనింపవలెనని వీడు నాయొదద్కు 

రాగా నేను పెదద్ కేకవేసితిని. 

కీరత్నలు 105:18 => వారు సంకెళల్చేత అతని కాళుల్ నొపిప్ంచిరి ఇనుము అతని పార్ణమును 

బాధించెను. 

యిరిమ్యా 34:9 => రాజైన సిదిక్యా యెరూషలేములోనునన్ సమసత్ పర్జలతో నిబంధన చేసిన 

తరువాత యెహోవా యొదద్నుండి యిరీమ్యాకు పర్తయ్క్షమైన వాకుక్ 

యిరిమ్యా 37:16 => యిరీమ్యా చెరసాల గోతిలో వేయబడి అకక్డ అనేక దినములు ఉండెను; 

పిమమ్ట రాజైన సిదిక్యా అతని రపిప్ంచుటకు వరత్మానము పంపి,  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:18 => సహసార్ధిపతి అతని చెయియ్ పటుట్కొని అవతలకు తీసికొనిపోయి 

నీవు నాతో చెపుప్కొనవలెనని యునన్దేమని యొంటరిగా అడిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:8 => అందుకు పౌలు యూదుల ధరమ్శాసత్రమునుగూరిచ్ గాని 

దేవాలయమునుగూరిచ్ గాని, కైసరునుగూరిచ్ గాని నేనెంతమాతర్మును తపిప్దము చేయలేదని 

సమాధానము చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:17 => మూడు దినములైన తరువాత అతడు యూదులలో 

ముఖుయ్లైనవారిని తనయొదద్కు పిలిపించెను. వారు కూడి వచిచ్నపుప్డతడు సహోదరులారా, నేను మన 

పర్జలకైనను పితరుల ఆచారములకైనను పర్తికూలమైనది ఏదియు చేయకపోయినను , 

యెరూషలేములోనుండి రోమీయులచేతికి నేను ఖైదీగా అపప్గించబడితిని. 

రోమీయులకు 7:14 => ధరమ్శాసత్రము ఆతమ్ సంబంధమైనదని యెరుగుదుము; అయితే నేను 

పాపమునకు అమమ్బడి శరీరసంబంధినై యునాన్ను. 
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ఫిలిపీప్యులకు 3:5 => ఎనిమిదవ దినమున సునన్తి పొందితిని, ఇశార్యేలు వంశపువాడనై, 

బెనాయ్మీను గోతర్ములో పుటిట్ హెబీర్యుల సంతానమైన హెబీర్యుడనై, ధరమ్శాసత్ర విషయము 

పరిసయుయ్డనై, 

హెబీర్యులకు 13:3 => మీరును వారితో కూడ బంధింపబడినటుట్ బంధకములోనునన్ వారిని 

జాఞ్పకము చేసికొనుడి. మీరును శరీరముతో ఉనాన్రు గనుక కషట్ములననుభవించుచునన్ వారిని 

జాఞ్పకము చేసికొనుడి. 

వచనము 16 

అతడు తెలిపిన భావము మంచిదని భక్షయ్కారుల అధిపతి చూచి అతనితో నిటల్నెను నేనును కల 

కంటిని; ఇదిగో తెలల్ని పిండివంటలు గల మూడు గంపలు నా తలమీద ఉండెను. 

ఆదికాండము 40:1 => అటుపిమమ్ట ఐగుపుత్ రాజుయొకక్ పానదాయకుడును భక్షయ్కారుడును తమ 

పర్భువైన ఐగుపుత్ రాజు ఎడల తపుప్చేసిరి 

ఆదికాండము 40:2 => గనుక ఫరో పానదాయకుల అధిపతియు భక్షయ్కారుల అధిపతియునైన తన 

యిదద్రు ఉదోయ్గసుథ్ల మీద కోపపడి 

వచనము 17 

మీది గంపలో ఫరో నిమితత్ము సమసత్విధములైన పిండివంటలు ఉండెను. పకుష్లు నా తలమీదనునన్ ఆ 

గంపలోనుండి వాటిని తీసికొని తినుచుండెను.  

ఆదికాండము 49:20 => ఆషేరు నొదద్ శేర్షఠ్మైన ఆహారము కలదు రాజులకు తగిన మధుర 

పదారథ్ములను అతడిచుచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:20 => అంతట అతడు సికల్గునకు తిరిగిపోవుచుండగా మనషే ష్ 

సంబంధులైన అదాన్ యోజాబాదు, యెదీయవేలు, మిఖాయేలు, యోజాబాదు, ఎలీహు, జిలెల్తై అను 

మనషే ష్ గోతర్పువారికి అధిపతులు అతని పక్షము చేరిరి. 
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ఆదికాండము 40:19 => ఇంక మూడు దినములలోగా ఫరో నీ మీదనుండి నీ తలను పైకెతిత్ 

మార్నుమీద నినున్ వేర్లాడదీయించును. అపుప్డు పకుష్లు నీ మీద నుండి నీ మాంసమును తినివేయునని 

ఉతత్రమిచెచ్ను. 

వచనము 18 

అందుకు యోసేపు దాని భావమిదే; ఆ మూడు గంపలు మూడు దినములు 

ఆదికాండము 40:12 => అపుప్డు యోసేపు దాని భావమిదే; ఆ మూడు తీగెలు మూడు దినములు; 

ఆదికాండము 41:26 => ఆ యేడు మంచి వెనున్లును ఏడు సంవతస్ రములు. 

1 కొరిందీయులకు 10:4 => అందరు ఆతమ్ సంబంధమైన ఒకే పానీయమును పానము చేసిరి. 

ఏలయనగా తముమ్ను వెంబడించిన ఆతమ్సంబంధమైన బండలోనిది తార్గిరి; ఆ బండ కీర్సేత్. 

1 కొరిందీయులకు 11:24 => దానిని విరిచి యిది మీకొరకైన నా శరీరము; ననున్ జాఞ్పకము 

చేసికొనుటకై దీనిని చేయుడని చెపెప్ను. 

వచనము 19 

ఇంక మూడు దినములలోగా ఫరో నీ మీదనుండి నీ తలను పైకెతిత్ మార్నుమీద నినున్ 

వేర్లాడదీయించును. అపుప్డు పకుష్లు నీ మీద నుండి నీ మాంసమును తినివేయునని ఉతత్రమిచెచ్ను. 

ఆదికాండము 40:13 => ఇంక మూడు దినములలోగా ఫరో నీ తలను పైకెతిత్ నీ ఉదోయ్గము నీకు 

మరల ఇపిప్ంచును. నీవు అతనికి పానదాయకుడవైయునన్నాటి మరాయ్ద చొపుప్న ఫరో గినెన్ను 

అతనిచేతికపప్గించెదవు 

ఆదికాండము 40:22 => మరియు యోసేపు వారికి తెలిపిన భావము చొపుప్న భక్షయ్కారుల అధిపతిని 

వేర్లాడదీయించెను. 

ఆదికాండము 41:13 => అతడు మాకు ఏయే భావము తెలిపెనో ఆ యా భావముల చొపుప్న 

జరిగెను. నా ఉదోయ్గము నాకు మరల ఇపిప్ంచి భక్షయ్కారుని వేర్లాడదీయించెనని ఫరోతో చెపప్గా 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 21:22 => మరణశిక్షకు తగిన పాపము ఒకడు చేయగా అతని చంపి 

మార్నుమీద వేర్లాడదీసినయెడల 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:23 => అతని శవము రాతిర్వేళ ఆ మార్నుమీద నిలువకూడదు. 

వేర్లాడదీయబడినవాడు దేవునికి శాపగర్సుత్డు గనుక నీ దేవుడైన యెహోవా సావ్సథ్య్ముగా నీకిచుచ్చునన్ 

దేశమును నీవు అపవితర్పరచకుండునటుల్ అగతయ్ముగా ఆ దినమున వానిని పాతిపెటట్వలెను. 

యెహోషువ 8:29 => యెహోషువ హాయి రాజును సాయంకాలము వరకు మార్నుమీద 

వేర్లాడదీసెను. పొర్దుద్ గుర్ంకుచునన్పుప్డు సెలవియయ్గా జనులు వాని శవమును మార్నుమీదనుండి 

దించి ఆ పురదావ్రము నెదుట దాని పడవేసి దానిమీద పెదద్ రాళల్కుపప్ వేసిరి. అది నేటివరకు ఉనన్ది. 

యెహోషువ 10:26 => తరువాత యెహోషువ వారిని కొటిట్ చంపి అయిదు చెటల్మీద వారిని 

ఉరిదీసెను; వారి శవములు సాయంకాలము వరకు ఆ చెటల్మీద వేర్లాడుచుండెను. 

2 సమూయేలు 21:6 => యెహోవా ఏరప్రచుకొనిన సౌలు గిబియా పటట్ణములో యెహోవా సనిన్ధిని 

మేము వారిని ఉరితీసెదమని రాజుతో మనవి చేయగా రాజు నేను వారిని అపప్గించెదననెను. 

సామెతలు 30:17 => తండిర్ని అపహసించి తలిల్ మాట విననొలల్ని వాని కనున్ లోయకాకులు పీకును 

పకిష్రాజు పిలల్లు దానిని తినును. 

గలతీయులకు 3:13 => ఆతమ్నుగూరిచ్న వాగాద్నము విశావ్సమువలన మనకు లభించునటుల్, 

అబార్హాము పొందిన ఆశీరవ్చనము కీర్సుత్యేసుదావ్రా అనయ్జనులకు కలుగుటకై, కీర్సుత్ మనకోసము 

శాపమై మనలను ధరమ్శాసత్రము యొకక్ శాపమునుండి విమోచించెను;  

ఆదికాండము 40:17 => మీది గంపలో ఫరో నిమితత్ము సమసత్విధములైన పిండివంటలు ఉండెను. 

పకుష్లు నా తలమీదనునన్ ఆ గంపలోనుండి వాటిని తీసికొని తినుచుండెను.  

1 సమూయేలు 17:44 => నా దగగ్రకు రముమ్, నీ మాంసమును ఆకాశ పకుష్లకును భూమృగముల 

కును ఇచిచ్వేతునని ఆ ఫిలిషీత్ యుడు దావీదుతో అనగా 

1 సమూయేలు 17:46 => ఈ దినమున యెహోవా నినున్ నాచేతికి అపప్గించును; నేను నినున్ చంపి 

నీ తల తెగవేతును; ఇశార్యేలీయులలో దేవుడునాన్డని లోక నివాసులందరును తెలిసికొనునటుల్ నేను 

ఈ దినమున ఫిలిషీత్యులయొకక్ కళేబరములను ఆకాశపకుష్లకును భూమృగములకును ఇతుత్ను. 
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2 సమూయేలు 21:10 => అయాయ్ కుమారెత్యగు రిసాప్ గోనెపటట్ తీసికొని కొండపైన పరచుకొని 

కోత కాలారంభము మొదలుకొని ఆకాశమునుండి వరష్ము ఆ కళేబరములమీద కురియువరకు 

అచచ్టనే యుండి, పగలు ఆకాశపకుష్లు వాటిమీద వాలకుండను రాతిర్ అడవిమృగములు దగగ్రకు 

రాకుండను వాటిని కాచుచుండగా 

యెహెజేక్లు 39:4 => నీవును నీ సైనయ్మును నీతోనునన్ జనులందరును ఇశార్యేలు 

పరవ్తములమీద కూలుదురు, నానా విధమైన కూర్ర పకుష్లకును దుషట్ మృగములకును ఆహారముగా 

నినున్ ఇచెచ్దను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:27 => దేవుని సంకలప్మంతయు మీకు తెలుపకుండ నేనేమియు 

దాచుకొనలేదు. 

ఆదికాండము 40:20 => మూడవ దినమందు జరిగినదేమనగా, ఆ దినము ఫరో జనమ్దినము గనుక 

అతడు తన సేవకులకందరికి విందు చేయించి వారి నడుమ పానదాయకుల అధిపతి తలను 

భక్షయ్కారుల అధిపతి తలను పైకెతిత్ 

ఎసేత్రు 2:23 => ఈ సంగతినిగూరిచ్ విచారణకాగా అది నిజమాయెను. అందుచేత వారిదద్రును ఒక 

చెటుట్కు ఉరి తీయింపబడిరి. ఇది రాజు ఎదుటనే రాజయ్సమాచార గర్ంథమందు వార్యబడెను. 

ఎసేత్రు 6:13 => హామాను తనకు సంభవించినదంతయు తన భారయ్యైన జెరెషుకును తన 

సేన్హితులకందరికిని తెలుపగా, అతనియొదద్నునన్ జాఞ్నులును అతని భారయ్యైన జెరెషును ఎవనిచేత 

నీకు అధికారనషట్ము కలుగుచునన్దో ఆ మొరెద్కై యూదుల వంశపువాడైనయెడల అతనిమీద నీకు 

జయము కలుగదు, అతనిచేత అవశయ్ముగా చెడిపోదువని ఆతనితో అనిరి. 

వచనము 20 

మూడవ దినమందు జరిగినదేమనగా, ఆ దినము ఫరో జనమ్దినము గనుక అతడు తన 

సేవకులకందరికి విందు చేయించి వారి నడుమ పానదాయకుల అధిపతి తలను భక్షయ్కారుల అధిపతి 

తలను పైకెతిత్ 
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ఆదికాండము 40:13 => ఇంక మూడు దినములలోగా ఫరో నీ తలను పైకెతిత్ నీ ఉదోయ్గము నీకు 

మరల ఇపిప్ంచును. నీవు అతనికి పానదాయకుడవైయునన్నాటి మరాయ్ద చొపుప్న ఫరో గినెన్ను 

అతనిచేతికపప్గించెదవు 

ఆదికాండము 40:19 => ఇంక మూడు దినములలోగా ఫరో నీ మీదనుండి నీ తలను పైకెతిత్ 

మార్నుమీద నినున్ వేర్లాడదీయించును. అపుప్డు పకుష్లు నీ మీద నుండి నీ మాంసమును తినివేయునని 

ఉతత్రమిచెచ్ను. 

ఆదికాండము 21:8 => ఆ పిలల్వాడు పెరిగి పాలు విడిచెను. ఇసాస్కు పాలు విడిచిన దినమందు 

అబార్హాము గొపప్ విందు చేసెను. 

ఎసేత్రు 1:3 => తన యేలుబడి యందు మూడవ సంవతస్రమున తన అధిపతులకందరికిని 

సేవకులకును విందు చేయించెను. పారసీక దేశము యొకక్యు మాదయ్ దేశము యొకక్యు 

పరాకర్మశాలులును ఘనులును సంసాథ్నాధిపతులును అతని సనిన్ధినుండగా 

యోబు 3:1 => ఆ తరువాత యోబు మాటలాడ మొదలుపెటిట్ తాను పుటిట్న దినమును శపించెను. 

మతత్యి 14:6 => అయితే హేరోదు జనమ్దినోతస్వము వచిచ్నపుప్డు హేరోదియ కుమారెత్ వారిమధయ్ 

నాటయ్మాడి హేరోదును సంతోషపరచెను 

మారుక్ 6:21 => అయితే తగిన దినమొకటి వచెచ్ను; ఎటల్నగా, హేరోదు తన జనన దినోతస్వమందు 

తన పర్ధానులకును సహసార్ధిపతులకును గలిలయదేశ పర్ముఖులకును విందు చేయించెను. 

ఆదికాండము 40:13 => ఇంక మూడు దినములలోగా ఫరో నీ తలను పైకెతిత్ నీ ఉదోయ్గము నీకు 

మరల ఇపిప్ంచును. నీవు అతనికి పానదాయకుడవైయునన్నాటి మరాయ్ద చొపుప్న ఫరో గినెన్ను 

అతనిచేతికపప్గించెదవు 

ఆదికాండము 40:19 => ఇంక మూడు దినములలోగా ఫరో నీ మీదనుండి నీ తలను పైకెతిత్ 

మార్నుమీద నినున్ వేర్లాడదీయించును. అపుప్డు పకుష్లు నీ మీద నుండి నీ మాంసమును తినివేయునని 

ఉతత్రమిచెచ్ను. 

2 రాజులు 25:27 => యూదారాజైన యెహోయాకీను చెరలో ఉంచబడిన ముపప్దియేడవ 

సంవతస్రమున పండెర్ండవ నెల యిరువది యేడవ దినమున బబులోనురాజైన ఎవీలెమ్రోదకు తాను 
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ఏలనారంభించిన సంవతస్రమందు బందీగృహములోనుండి యూదారాజైన యెహోయాకీనును 

తెపిప్ంచి 

మతత్యి 18:23 => కావున పరలోకరాజయ్ము, తన దాసులయొదద్ లెకక్ చూచుకొనగోరిన యొక 

రాజును పోలియునన్ది. 

మతత్యి 18:24 => అతడు లెకక్ చూచుకొన మొదలుపెటిట్నపుప్డు, అతనికి పదివేల తలాంతులు 

అచిచ్యునన్ యొకడు అతనియొదద్కు తేబడెను. 

మతత్యి 18:25 => అపుప్ తీరుచ్టకు వానియొదద్ ఏమియు లేనందున, వాని యజమానుడు వానిని, 

వాని భారయ్ను, పిలల్లను వానికి కలిగినది యావతుత్ను అమిమ్, అపుప్ తీరచ్వలెనని ఆజాఞ్పించెను. 

మతత్యి 25:19 => బహు కాలమైన తరువాత ఆ దాసుల యజమానుడు వచిచ్ వారియొదద్ లెకక్ 

చూచుకొనెను. 

లూకా 16:1 => మరియు ఆయన తన శిషుయ్లతో ఇటల్నెను ఒక ధనవంతునియొదద్ ఒక 

గృహనిరావ్హకుడుండెను. వాడతని ఆసిత్ని పాడుచేయుచునాన్డని అతనియొదద్ వాని మీద నేరము 

మోపబడగా 

లూకా 16:2 => అతడు వాని పిలిపించి నినున్గూరిచ్ నేను వినుచునన్ యీ మాట ఏమిటి? నీ 

గృహనిరావ్హకతవ్పు లెకక్ అపప్గించుము; నీవు ఇకమీదట గృహనిరావ్హకుడవై యుండ వలల్కాదని 

వానితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 40:4 => ఆ సేనాధిపతి వారిని యోసేపు వశము చేయగా అతడు వారికి ఉపచారము 

చేసెను. వారు కొనిన్దినములు కావలిలో నుండిన తరువాత  

ఆదికాండము 41:13 => అతడు మాకు ఏయే భావము తెలిపెనో ఆ యా భావముల చొపుప్న 

జరిగెను. నా ఉదోయ్గము నాకు మరల ఇపిప్ంచి భక్షయ్కారుని వేర్లాడదీయించెనని ఫరోతో చెపప్గా 

1 రాజులు 3:15 => అంతలో సొలొమోను మేలుకొని అది సవ్పన్మని తెలిసికొనెను. పిమమ్ట అతడు 

యెరూషలేమునకు వచిచ్ యెహోవా నిబంధనగల మందసము ఎదుట నిలువబడి దహనబలులను 

సమాధానబలులను అరిప్ంచి తన సేవకులందరికిని విందు చేయించెను. 
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కీరత్నలు 27:6 => ఇపుప్డు ననున్ చుటుట్కొనియునన్ నా శతుర్వులకంటె ఎతుత్గా నా తల యెతత్బడును. 

ఆయన గుడారములో నేను ఉతాస్హధవ్ని చేయుచు బలులు అరిప్ంచెదను. నేను పాడెదను, 

యెహోవానుగూరిచ్ సుత్తిగానము చేసెదను. 

యిరిమ్యా 52:31 => యూదారాజైన యెహోయాకీను చెరపటట్బడిన ముపప్ది యేడవ 

సంవతస్రమున పండెర్ండవ నెల యిరువదియైదవ దినమున బబులోనురాజైన ఎవీలెమ్రోదకు తన 

యేలుబడియందు మొదటి సంవతస్రమున యూదారాజైన యెహోయాకీనునకు దయచూపి, 

బందీగృహములోనుండి అతని తెపిప్ంచి 

దానియేలు 5:1 => రాజగు బెల ష్సస్రు తన యధిపతులలో వెయియ్మందికి గొపప్ విందుచేయించి, ఆ 

వెయియ్మందితో కలిసికొని దార్కాష్రసము తార్గుచుండెను. 

హోషేయ 7:5 => మన రాజు దినమున అధిపతులు అతని దార్కాష్రస బలముచేత మతిత్లిల్ జబుబ్పడిరి; 

రాజు తానే అపహాసకులకు చెలికాడాయెను. 

వచనము 21 

పానదాయకుల అధిపతి ఉదోయ్గము మరల అతనికిచెచ్ను గనుక అతడు ఫరోచేతికి గినెన్నిచెచ్ను. 

ఆదికాండము 40:13 => ఇంక మూడు దినములలోగా ఫరో నీ తలను పైకెతిత్ నీ ఉదోయ్గము నీకు 

మరల ఇపిప్ంచును. నీవు అతనికి పానదాయకుడవైయునన్నాటి మరాయ్ద చొపుప్న ఫరో గినెన్ను 

అతనిచేతికపప్గించెదవు 

నెహెమాయ్ 2:1 => అటుతరువాత అరత్హషసత్ రాజు ఏలుబడి కాలమున ఇరువదియవ 

సంవతస్రములో నీసాను మాసమందు రాజు దార్కాష్రసము తార్గవలెనని చూచుచుండగా నేను 

దార్కాష్రసము తీసికొని రాజునకు అందించితిని. అంతకు పూరవ్ము నేనెనన్డును అతని యెదుట 

విచారముగా ఉండలేదు. 

ఆదికాండము 40:11 => మరియు ఫరో గినెన్ నాచేతిలో ఉండెను; ఆ దార్క్షఫలములు నేను పటుట్కొని 

ఫరో గినెన్లో వాటిని పిండి ఆ గినెన్ ఫరోచేతికిచిచ్తినని తన కలను అతనితో వివరించి చెపెప్ను. 
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నెహెమాయ్ 1:11 => యెహోవా చెవి యొగిగ్ నీ దాసుడనైన నా మొఱ ఱ్ను, నీ నామమును భయభకుత్లతో 

ఘనపరచుటయందు ఆనందించు నీ దాసుల మొఱ ఱ్ను ఆలకించి, ఈ దినమందు నీ దాసుని ఆలోచన 

సఫలపరచి , ఈ మనుషుయ్డు నాయందు దయచూపునటుల్ అనుగర్హించుమని నినున్ 

బతిమాలుకొనుచునాన్ను, అని పార్రిథ్ంచితిని. నేను రాజునకు గినెన్ అందించువాడనై యుంటిని. 

వచనము 22 

మరియు యోసేపు వారికి తెలిపిన భావము చొపుప్న భక్షయ్కారుల అధిపతిని వేర్లాడదీయించెను. 

ఆదికాండము 40:8 => అందుకు వారు మేము కలలు కంటిమి; వాటి భావము చెపప్గలవారెవరును 

లేరని అతనితోననగా యోసేపు వారిని చూచి భావములు చెపుప్ట దేవుని అధీనమే గదా; మీరు 

దయచేసి ఆ కలలు నాకు వివరించి చెపుప్డనెను 

ఆదికాండము 40:19 => ఇంక మూడు దినములలోగా ఫరో నీ మీదనుండి నీ తలను పైకెతిత్ 

మార్నుమీద నినున్ వేర్లాడదీయించును. అపుప్డు పకుష్లు నీ మీద నుండి నీ మాంసమును తినివేయునని 

ఉతత్రమిచెచ్ను. 

ఆదికాండము 41:11 => ఒక రాతిర్ నేను అతడు మేమిదద్రము కలలు కంటిమి. ఒకొక్కడు వేరువేరు 

భావములు గల కలలు చెరి యొకటి కంటిమి. 

ఆదికాండము 41:12 => అకక్డ రాజ సంరక్షక సేనాధిపతికి దాసుడైయుండిన యొక హెబీర్ 

పడుచువాడు మాతో కూడ ఉండెను. అతనితో మా కలలను మేము వివరించి చెపిప్నపుప్డు అతడు వాటి 

భావమును మాకు తెలిపెను 

ఆదికాండము 41:13 => అతడు మాకు ఏయే భావము తెలిపెనో ఆ యా భావముల చొపుప్న 

జరిగెను. నా ఉదోయ్గము నాకు మరల ఇపిప్ంచి భక్షయ్కారుని వేర్లాడదీయించెనని ఫరోతో చెపప్గా 

ఆదికాండము 41:16 => యోసేపు నావలన కాదు, దేవుడే ఫరోకు కేష్మకరమైన ఉతత్రమిచుచ్నని 

ఫరోతో చెపెప్ను. 

యిరిమ్యా 23:28 => కలకనిన పర్వకత్ ఆ కలను చెపప్వలెను; నా వాకుక్ ఎవనికుండునో వాడు 

సతయ్మునుబటిట్ నా మాట చెపప్వలెను; ధానయ్ముతో చెతత్కు ఏమి సంబంధము? ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

Page  of 2767 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

దానియేలు 2:19 => అంతట రాతిర్యందు దరశ్నముచేత ఆ మరమ్ము దానియేలునకు 

బయలుపరచబడెను గనుక దానియేలు పరలోకమందునన్ దేవుని సుత్తించెను. 

దానియేలు 2:20 => ఎటల్నగా దేవుడు జాఞ్న బలములు కలవాడు, యుగములనిన్టను దేవుని 

నామము సుత్తినొందునుగాక. 

దానియేలు 2:21 => ఆయన కాలములను సమయములను మారుచ్వాడై యుండి, రాజులను 

తోర్సివేయుచు నియమించుచు ఉనన్వాడును, వివేకులకు వివేకమును జాఞ్నులకు జాఞ్నమును 

అనుగర్హించువాడునైయునాన్డు. 

దానియేలు 2:22 => ఆయన మరుగు మాటలను మరమ్ములను బయలుపరచును , 

అంధకారములోని సంగతులు ఆయనకు తెలియును; వెలుగు యొకక్ నివాససథ్లము ఆయనయొదద్ 

నునన్ది. 

దానియేలు 2:23 => మా పితరుల దేవా, నీవు వివేకమును బలమును నాకనుగర్హించి యునాన్వు; 

మేమడిగిన యీ సంగతి ఇపుప్డు నాకు తెలియజేసి యునాన్వు గనుక నేను నినున్ సుత్తించుచు 

ఘనపరచుచునాన్ను; ఏలయనగా రాజుయొకక్ సంగతి నీవే మాకు తెలియజేసితివని దానియేలు మరల 

చెపెప్ను. 

దానియేలు 2:30 => ఇతర మనుషుయ్లకందరి కంటె నాకు విశేష జాఞ్నముండుటవలన ఈ మరమ్ము 

నాకు బయలుపరచబడలేదు. రాజునకు దాని భావమును తెలియజేయు నిమితత్మును, తమరి మనసుస్ 

యొకక్ ఆలోచనలు తాము తెలిసికొను నిమితత్మును అది బయలుపరచబడెను. 

దానియేలు 5:12 => ఈ దానియేలు శేర్షఠ్మైన బుదిధ్ గలవాడై కలలు తెలియజేయుటకును, 

మరమ్ములు బయలుపరచుటకును, కఠినమైన పర్శన్లకుతత్రమిచుచ్టకును జాఞ్నమును తెలివియు 

గలవాడుగా కనబడెను గనుక ఆ రాజు అతనికి బెలెత్షాజరు అను పేరు పెటెట్ను. ఈ దానియేలును 

పిలువనంపుము, అతడు దీని భావము నీకు తెలియజెపుప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:30 => మీరు మార్నున వేర్లాడవేసి సంహరించిన యేసును మన పితరుల 

దేవుడు లేపెను. 
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2 సమూయేలు 21:6 => యెహోవా ఏరప్రచుకొనిన సౌలు గిబియా పటట్ణములో యెహోవా సనిన్ధిని 

మేము వారిని ఉరితీసెదమని రాజుతో మనవి చేయగా రాజు నేను వారిని అపప్గించెదననెను. 

ఎసేత్రు 2:23 => ఈ సంగతినిగూరిచ్ విచారణకాగా అది నిజమాయెను. అందుచేత వారిదద్రును ఒక 

చెటుట్కు ఉరి తీయింపబడిరి. ఇది రాజు ఎదుటనే రాజయ్సమాచార గర్ంథమందు వార్యబడెను. 

వచనము 23 

అయితే పానదాయకుల అధిపతి యోసేపును జాఞ్పకము చేసికొనక అతని మరచిపోయెను. 

యోబు 19:14 => నా బంధువులు నాయొదద్కు రాకయునాన్రు నా పార్ణసేన్హితులు ననున్ 

మరచిపోయి యునాన్రు. 

కీరత్నలు 31:12 => మరణమై సమ్రణకు రాకునన్ వానివలె మరువబడితిని ఓటికుండవంటి 

వాడనైతిని. 

కీరత్నలు 105:19 => అతడు చెపిప్న సంగతి నెరవేరువరకు యెహోవా వాకుక్ అతని 

పరిశోధించుచుండెను. 

పర్సంగి 9:15 => అయితే అందులో జాఞ్నముగల యొక బీదవాడుండి తన జాఞ్నముచేత ఆ 

పటట్ణమును రకిష్ంచెను, అయినను ఎవరును ఆ బీదవానిని జాఞ్పకముంచుకొనలేదు. 

పర్సంగి 9:16 => కాగా నేనిటల్నుకొంటిని-బలముకంటె జాఞ్నము శేర్షఠ్మేగాని బీదవారి జాఞ్నము 

తృణీకరింపబడును, వారి మాటలు ఎవరును లక్షయ్ము చేయరు. 

ఆమోసు 6:6 => పాతర్లలో దార్కాష్రసము పోసి పానము చేయుచు పరిమళతైలము 

పూసికొనుచుందురు గాని యోసేపు సంతతివారికి కలిగిన ఉపదర్వమును గురించి చింతపడరు. 

ఆదికాండము 41:9 => అపుప్డు పానదాయకుల అధిపతినేడు నా తపిప్దములను జాఞ్పకము 

చేసికొనుచునాన్ను. 

నెహెమాయ్ 1:11 => యెహోవా చెవి యొగిగ్ నీ దాసుడనైన నా మొఱ ఱ్ను, నీ నామమును భయభకుత్లతో 

ఘనపరచుటయందు ఆనందించు నీ దాసుల మొఱ ఱ్ను ఆలకించి, ఈ దినమందు నీ దాసుని ఆలోచన 
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సఫలపరచి , ఈ మనుషుయ్డు నాయందు దయచూపునటుల్ అనుగర్హించుమని నినున్ 

బతిమాలుకొనుచునాన్ను, అని పార్రిథ్ంచితిని. నేను రాజునకు గినెన్ అందించువాడనై యుంటిని. 

ఎసేత్రు 6:3 => రాజు ఆ సంగతి విని ఇందు నిమితత్ము మొరెద్కైకి బహుమతి యేదైనను ఘనత 

యేదైనను చేయబడెనా అని యడుగగా రాజు సేవకులు అతనికేమియు చేయబడలేదని పర్తుయ్తత్ర 

మిచిచ్రి. 

హెబీర్యులకు 13:3 => మీరును వారితో కూడ బంధింపబడినటుట్ బంధకములోనునన్ వారిని 

జాఞ్పకము చేసికొనుడి. మీరును శరీరముతో ఉనాన్రు గనుక కషట్ములననుభవించుచునన్ వారిని 

జాఞ్పకము చేసికొనుడి. 
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ఆదికాండము 

అధాయ్యము 41	

తెలుగు రిఫరెనస్ బైబిలు 
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వచనము 1 

రెండేండుల్ గడిచిన తరువాత ఫరో ఒక కల కనెను. అందులో అతడు ఏటిదగగ్ర నిలిచియుండగా 

ఆదికాండము 29:14 => అపుప్డు లాబాను నిజముగా నీవు నా ఎముకయు నా మాంసమునై 

యునాన్వు అనెను. అతడు నెల దినములు అతనియొదద్ నివసించిన తరువాత 

ఆదికాండము 20:3 => అయినను రాతిర్వేళ దేవుడు సవ్పన్మందు అబీమెలెకు నొదద్కు వచిచ్నీవు నీ 

యింట చేరుచ్కొనిన సతరీ ఒక పురుషునికి భారయ్ గనుక ఆమె నిమితత్ము నీవు చచిచ్నవాడవు సుమా అని 

చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 37:5 => యోసేపు ఒక కల కని తన సహోదరులతో అది తెలియచెపప్గా వారు 

అతనిమీద మరి పగపటిట్రి. 

ఆదికాండము 37:6 => అతడు వారిని చూచి నేను కనిన యీ కలను మీరు దయచేసి వినుడి. 

ఆదికాండము 37:7 => అదేమనగా మనము చేనిలో పనలు కటుట్చుంటిమి; నా పన లేచి 

నిలుచుండగా మీ పనలు నా పనను చుటుట్కొని నా పనకు సాషాట్ంగపడెనని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 37:8 => అందుకతని సహోదరులు నీవు నిశచ్యముగా మముమ్నేలెదవా? మామీద 

నీవు అధికారివగుదువా అని అతనితో చెపిప్, అతని కలలనుబటిట్యు అతని మాటలనుబటిట్యు 

అతనిమీద మరింత పగపటట్రి 

ఆదికాండము 37:9 => అతడింకొక కల కని తన సహోదరులకు తెలియచేసి ఇదిగో నేను మరియొక 

కలకంటిని; అందులో సూరయ్చందుర్లును పదకొండు నక్షతర్ములును నాకు సాషాట్ంగపడెనని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 37:10 => అతడు తన తండిర్తోను తన సహోదరులతోను అది తెలియచెపిప్నపుప్డు 

అతని తండిర్ అతనితో నీవు కనిన యీ కల యేమిటి? నేను నీ తలిల్యు నీ సహోదరులును 

నిశచ్యముగా వచిచ్ నీకు సాషాట్ంగపడుదుమా అని అతని గదిద్ంచెను 

ఆదికాండము 40:5 => వారిదద్రు, అనగా చెరసాలలో బంధింపబడిన ఐగుపుత్ రాజుయొకక్ 

పానదాయకుడును, భక్షయ్కారుడును ఒకక్టే రాతిర్యందు కలలు కనిరి; ఒకొక్కక్డు వేరు వేరు 

భావముల కల కనెను. 
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నాయ్యాధిపతులు 7:13 => గిదోయ్ను వచిచ్నపుప్డు ఒకడు తాను కనిన కలను తన చెలికానికి 

వివరించుచుండెను. ఎటల్నగా నేనొక కలగంటిని, అదేమనగా యవలరొటెట్ ఒకటి మిదాయ్నీయుల 

దండులోనికి దొరిల్ యొక గుడారమునకు వచిచ్ దాని పడగొటిట్ తలకిర్ందు చేసినపుప్డు ఆ గుడారము 

పడిపోయెనని చెపెప్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 7:14 => అందుకు వాని చెలికాడు అది ఇశార్యేలీయుడైన యోవాషు కుమారుడగు 

గిదోయ్ను ఖడగ్మేగాని మరేమికాదు; దేవుడు మిదాయ్నీయులను ఈ దండంతను అతనిచేతికి 

అపప్గింపబోవుచునాన్డని ఉతత్రమిచెచ్ను. 

ఎసేత్రు 6:1 => ఆ రాతిర్ నిదర్పటట్క పోయినందున రాజయ్పు సమాచార గర్ంథము తెమమ్ని రాజు ఆజఞ్ 

ఇయయ్గా అది రాజు ఎదుట చదివి వినిపింపబడెను. 

యోబు 33:15 => మంచముమీద కునుకు సమయమున గాఢనిదర్ పటుట్నపుప్డు కలలో రాతిర్ కలుగు 

సవ్పన్ములలో 

యోబు 33:16 => నరులు గరివ్షు ఠ్లు కాకుండ చేయునటుల్ తాము తలచిన కారయ్ము వారు 

మానుకొన చేయునటుల్ 

దానియేలు 2:1 => నెబుకదెన్జరు తన యేలుబడియందు రెండవ సంవతస్రమున కలలు కనెను. 

అందును గురించి ఆయన మనసుస్ కలతపడగా ఆయనకు నిదర్పటట్కుండెను. 

దానియేలు 2:2 => కాగా రాజు తాను కనిన కలలను తనకు తెలియజెపుప్టకై శకునగాండర్ను 

గారడీవిదయ్ గలవారిని మాంతిర్కులను కలీద్యులను పిలువనంపుడని యాజఞ్ ఇయయ్గా వారు వచిచ్ రాజు 

సముఖమున నిలచిరి. 

దానియేలు 2:3 => రాజు వారితో నేనొక కల కంటిని, ఆ కల భావము తెలిసికొనవలెనని నేను 

మనోవాయ్కుల మొందియునాన్ననగా 

దానియేలు 4:5 => నేను నా పడకమీద పరుండియుండగా నా మనసుస్న పుటిట్న తలంపులు ననున్ 

కలతపెటెట్ను. 

దానియేలు 4:6 => కావున ఆ సవ్పన్భావము నాకు తెలియజేయుటకై బబులోను జాఞ్నులనందరిని నా 

యెదుటికి పిలువనంపవలెనని ఆజఞ్ నేనిచిచ్తిని. 
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దానియేలు 4:7 => శకునగాండుర్ను గారడీవిదయ్ గలవారును కలీద్యులును జోయ్తిషుయ్లును నా 

సనిన్ధికి రాగా నేను కనిన కలను వారితో చెపిప్తిని గాని వారు దాని భావమును నాకు 

తెలుపలేకపోయిరి. 

దానియేలు 4:8 => కడపట బెలెత్షాజరను నా దేవత పేరునుబటిట్ బిరుదుపొందిన దానియేలనువాడు 

నా యెదుటికి వచెచ్ను; పరిశుదధ్దేవతల ఆతమ్ అతనియందుండెను, కావున నేనతనికి నా కలను 

చెపిప్తిని. 

దానియేలు 4:9 => ఎటల్నగా శకునగాండర్ అధిపతియగు బెలెత్షాజరూ, పరిశుదధ్దేవతల ఆతమ్ 

నీయందునన్దనియు, ఏ మరమ్ము నినున్ కలతపెటట్దనియు నేనెరుగుదును గనుక నేను కనిన కలయు 

దాని భావమును నాకు తెలియజెపుప్ము. 

దానియేలు 4:10 => నేను నా పడకమీద పరుండి యుండగా నాకు ఈ దరశ్నములు కలిగెను; నేను 

చూడగా భూమిమధయ్ను మిగుల ఎతుత్గల యొక చెటుట్ కనబడెను. 

దానియేలు 4:11 => ఆ చెటుట్ వృదిధ్పొంది బర్హామ్ండమైనదాయెను; దాని పైకొమమ్లు 

ఆకాశమునకంటునంత ఎతుత్గాను దాని ఆకారము భూతలమంత విశాలముగాను ఉండెను. 

దానియేలు 4:12 => దాని ఆకులు సొగసుగాను దాని పండుల్ విసాత్రముగాను కనబడెను. అందులో 

సమసత్ జీవకోటల్కు చాలునంత ఆహారముండెను; దాని నీడను అడవిజంతువులు పండుకొనెను, దాని 

కొమమ్లలో ఆకాశపకుష్లు కూరుచ్ండెను ; సకల మనుషుయ్లకు చాలునంత ఆహారము 

దానియందుండెను. 

దానియేలు 4:13 => మరియు నేను నా పడకమీద పండుకొని యుండి నా మనసుస్నకు కలిగిన 

దరశ్నములను చూచుచుండగా,  

దానియేలు 4:14 => జాగరూకుడగు ఒక పరిశుదుధ్డు ఆకాశమునుండి దిగివచిచ్ ఈలాగు బిగగ్రగా 

పర్కటించెను ఈ చెటుట్ను నరికి దాని కొమమ్లను కొటిట్ దాని ఆకులను తీసివేసి దాని పండల్ను 

పారవేయుడి; పశువులను దాని నీడనుండి తోలివేయుడి; పకుష్లను దాని కొమమ్లనుండి ఎగురగొటుట్డి. 
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దానియేలు 4:15 => అయితే అది మంచునకు తడిసి పశువులవలె పచిచ్కలో నివసించునటుల్ దాని 

మొదుద్ను ఇనుము ఇతత్డి కలిసిన కటుట్తో కటిట్ంచి, పొలములోని గడిడ్పాలగునటుల్ దానిని భూమిలో 

విడువుడి. 

దానియేలు 4:16 => ఏడు కాలములు గడచువరకు వానికునన్ మానవమనసుస్నకు బదులుగా 

పశువుమనసుస్ వానికి కలుగును. 

దానియేలు 4:17 => ఈ ఆజఞ్ జాగరూకులగు దేవదూతల పర్కటన ననుసరించి జరుగును, 

నిరణ్యమైన పరిశుదుధ్ల పర్కటన ననుసరించి సంభవించును. మహోనన్తుడగు దేవుడు మానవుల 

రా జయ్ ము పై ని అ ధి కా రి యై యుం డి , తా నె వ రి కి అ ను గర్ హిం ప ని చఛ్ యిం చు నో 

వారికనుగర్హించుననియు , ఆ యా రాజయ్ముపైన అతయ్ లప్  మనుషుయ్లను ఆయన 

నియమించుచునాన్డనియు మనుషుయ్లందరు తెలిసికొనునటుల్ ఈలాగు జరుగును. 

దానియేలు 4:18 => బెలెత్షాజరూ, నెబుకదెన్జరను నాకు కలిగిన దరశ్నము ఇదే; నీవు తపప్ నా 

రాజయ్ములో మరి ఏ జాఞ్నియు దాని భావము నాకు చెపప్నేరడు. నీయందు పరిశుదధ్దేవతల 

ఆతమ్యునన్ది గనుక నీవే దానిని చెపప్ సమరుథ్డవంటిని. 

దానియేలు 7:1 => బబులోను రాజగు బెల ష్సస్రు యొకక్ పరిపాలనలో మొదటి సంవతస్రమున 

దానియేలునకు దరశ్నములు కలిగెను; అతడు తన పడకమీద పరుండి యొక కల కని ఆ కల సంగతిని 

సంకేష్పముగా వివరించి వార్సెను. 

దానియేలు 8:27 => ఈ దరశ్నము కలుగగా దానియేలను నేను మూరిఛ్లిల్ కొనాన్ళుల్ వాయ్ధిగర్సుత్డనై 

యుంటిని; పిమమ్ట నేను కుదురై రాజు కొరకు చేయవలసిన పని చేయుచు వచిచ్తిని. ఈ 

దరశ్నమునుగూరిచ్ విసమ్యము గలవాడనైతిని గాని దాని సంగతి తెలుపగల వాడెవడును లేకపోయెను. 

మతత్యి 27:19 => అతడు నాయ్యపీఠముమీద కూరుచ్ండియునన్పుప్డు అతని భారయ్ నీవు ఆ 

నీతిమంతుని జోలికి పోవదుద్; ఈ పొర్దుద్ ఆయననుగూరిచ్ నేను కలలో మికిక్లి బాధపడితినని 

అతనియొదద్కు వరత్మానము పంపెను 

ఆదికాండము 31:21 => అతడు తనకు కలిగినదంతయు తీసికొని పారిపోయెను. అతడు లేచి నది 

దాటి గిలాదను కొండతటుట్ అభిముఖుడై వెళె ల్ను. 
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నిరగ్మకాండము 1:22 => అయితే ఫరో హెబీర్యులలో పుటిట్న పర్తి కుమారుని నదిలో పారవేయుడి, 

పర్తి కుమారెత్ను బర్దుకనియుయ్డి అని తన జనులందరికి ఆజాఞ్పించెను. 

నిరగ్మకాండము 4:9 => వారు ఈ రెండు సూచనలనుబటిట్ నమమ్క నీమాట వినకపోయినయెడల నీవు 

కొంచెము ఏటి నీళుల్ తీసి యెండిన నేలమీద పోయవలెను. అపుప్డు నీవు ఏటిలోనుండి తీసిన నీళుల్ 

పొడినేలమీద రకత్మగుననెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 11:10 => మీరు సావ్ధీనపరచుకొనబోవు దేశము మీరు బయలుదేరి 

వచిచ్న ఐగుపుత్ దేశమువంటిది కాదు. అకక్డ నీవు వితత్నములు వితిత్ కూరతోటకు నీరు కటిట్నటుల్ నీ 

కాళల్తో నీ చేలకు నీరు కటిట్తివి. 

యెషయా 19:5 => సముదర్జలములు ఇంకిపోవును నదియును ఎండి పొడినేలయగును 

యెహెజేక్లు 29:3 => ఐగుపుత్ రాజైన ఫరో, నైలునదిలో పండుకొనియునన్ పెదద్మొసలీ, నేను నీకు 

విరోధిని; నైలునది నాది, నేనే దాని కలుగజేసితిని అని నీవు చెపుప్కొనుచునాన్వే;  

యెహెజేక్లు 29:9 => ఐగుపుత్దేశము నిరామ్నుషయ్మై పాడుగా ఉండును, అపుప్డు నేను యెహోవానై 

యునాన్నని వారు తెలిసికొందురు. నైలునది నాది, నేనే దాని కలుగజేసితినని అతడనుకొనుచునాన్డు 

గనుక 

ఆదికాండము 12:15 => ఫరో యొకక్ అధిపతులు ఆమెను చూచి ఫరో యెదుట ఆమెను పొగడిరి 

గనుక ఆ సతరీ ఫరో యింటికి తేబడెను. 

ఆదికాండము 31:24 => ఆ రాతిర్ సవ్పన్మందు దేవుడు సిరియావాడైన లాబాను నొదద్కు వచిచ్ నీవు 

యాకోబుతో మంచి గాని చెడ డ్ గాని పలుకకుము జాగర్తత్ సుమీ అని అతనితో చెపెప్ను.  

ఆదికాండము 41:17 => అందుకు ఫరో నా కలలో నేను ఏటియొడుడ్న నిలుచుంటిని. 

వచనము 2 

చూపునకు అందమైనవియు బలిసినవియునైన యేడు ఆవులు యేటిలో నుండి పైకి వచుచ్చు జముమ్లో 

మేయుచుండెను. 

ఆదికాండము 41:17 => అందుకు ఫరో నా కలలో నేను ఏటియొడుడ్న నిలుచుంటిని. 
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ఆదికాండము 41:18 => బలిసినవియు, చూపున కందమైనవియునైన, యేడు ఆవులు ఏటిలోనుండి 

పైకివచిచ్ జముమ్లో మేయుచుండెను. 

ఆదికాండము 41:19 => మరియు నీరసమై బహు వికారరూపము కలిగి చికిక్ పోయిన మరి యేడు 

ఆవులు వాటి తరువాత పైకి వచెచ్ను. వీటి అంత వికారమైనవి ఐగుపుత్ దేశమందు ఎకక్డను నాకు 

కనబడలేదు. 

ఆదికాండము 41:20 => చికిక్పోయి వికారముగానునన్ ఆవులు బలిసిన మొదటి యేడు ఆవులను 

తినివేసెను. 

ఆదికాండము 41:21 => అవి వాటి కడుపులో పడెను గాని అవి కడుపులో పడినటుట్ కనబడలేదు, 

మొదట ఉండినటే ల్ అవి చూపునకు వికారముగా నుండెను. అంతలో నేను మేలుకొంటిని. 

ఆదికాండము 41:22 => మరియు నా కలలో నేను చూడగా పుషిట్గల యేడు మంచి వెనున్లు 

ఒకక్దంటున పుటెట్ను. 

ఆదికాండము 41:23 => మరియు తూరుప్ గాలిచేత చెడిపోయి యెండిన యేడు పీలవెనున్లు వాటి 

తరువాత మొలిచెను. 

ఆదికాండము 41:24 => ఈ పీలవెనున్లు ఆ మంచి వెనున్లను మింగివేసెను. ఈ కలను జాఞ్నులకు 

తెలియచెపిప్తిని గాని దాని భావమును తెలుపగలవారెవరును లేరని అతనితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 41:25 => అందుకు యోసేపు ఫరో కనిన కల ఒకక్టే. దేవుడు తాను 

చేయబోవుచునన్ది ఫరోకు తెలియచేసెను. ఆ యేడు మంచి ఆవులు ఏడు సంవతస్రములు 

ఆదికాండము 41:26 => ఆ యేడు మంచి వెనున్లును ఏడు సంవతస్ రములు. 

ఆదికాండము 41:27 => కల ఒకక్టే. వాటి తరువాత, చికిక్పోయి వికారమై పైకివచిచ్న యేడు 

ఆవులును ఏడు సంవతస్రములు; తూరుప్ గాలిచేత చెడిపోయిన యేడు పీలవెనున్లు కరవుగల యేడు 

సంవతస్రములు. 

యోబు 8:11 => బురద లేకుండ జముమ్ పెరుగునా? నీళుల్ లేకుండ రెలుల్ మొలచునా?  

ఆదికాండము 41:26 => ఆ యేడు మంచి వెనున్లును ఏడు సంవతస్ రములు. 
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వచనము 3 

వాటి తరువాత చూపునకు వికారమై చికిక్పోయిన మరి యేడు ఆవులు ఏటిలోనుండి పైకి వచుచ్చు 

ఏటియొడుడ్న ఆ ఆవుల దగగ్ర నిలుచుండెను. 

ఆదికాండము 41:4 => అపుప్డు చూపునకు వికారమై చికిక్పోయిన ఆ ఆవులు చూపునకు అందమై 

బలిసిన ఆవులను తినివేయుచుండెను. అంతలో ఫరో మేలుకొనెను. 

ఆదికాండము 41:20 => చికిక్పోయి వికారముగానునన్ ఆవులు బలిసిన మొదటి యేడు ఆవులను 

తినివేసెను. 

ఆదికాండము 41:21 => అవి వాటి కడుపులో పడెను గాని అవి కడుపులో పడినటుట్ కనబడలేదు, 

మొదట ఉండినటే ల్ అవి చూపునకు వికారముగా నుండెను. అంతలో నేను మేలుకొంటిని. 

ఆదికాండము 41:54 => యోసేపు చెపిప్న పర్కారము ఏడు కరవు సంవతస్రములు ఆరంభమాయెను 

గాని ఐగుపుత్ దేశమందంతటను ఆహారముండెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:1 => నీవు కళంకమైనను మరి ఏ అవలక్షణమైననుగల యెదుద్నేగాని 

గొఱ ఱ్మేకలనేగాని నీ దేవుడైన యెహోవాకు బలిగా అరిప్ంపకూడదు; అది నీ దేవుడైన యెహోవాకు 

హేయము. 

వచనము 4 

అపుప్డు చూపునకు వికారమై చికిక్పోయిన ఆ ఆవులు చూపునకు అందమై బలిసిన ఆవులను 

తినివేయుచుండెను. అంతలో ఫరో మేలుకొనెను. 

1 రాజులు 3:15 => అంతలో సొలొమోను మేలుకొని అది సవ్పన్మని తెలిసికొనెను. పిమమ్ట అతడు 

యెరూషలేమునకు వచిచ్ యెహోవా నిబంధనగల మందసము ఎదుట నిలువబడి దహనబలులను 

సమాధానబలులను అరిప్ంచి తన సేవకులందరికిని విందు చేయించెను. 

ఆదికాండము 41:3 => వాటి తరువాత చూపునకు వికారమై చికిక్పోయిన మరి యేడు ఆవులు 

ఏటిలోనుండి పైకి వచుచ్చు ఏటియొడుడ్న ఆ ఆవుల దగగ్ర నిలుచుండెను. 
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ఆదికాండము 41:54 => యోసేపు చెపిప్న పర్కారము ఏడు కరవు సంవతస్రములు ఆరంభమాయెను 

గాని ఐగుపుత్ దేశమందంతటను ఆహారముండెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:1 => నీవు కళంకమైనను మరి ఏ అవలక్షణమైననుగల యెదుద్నేగాని 

గొఱ ఱ్మేకలనేగాని నీ దేవుడైన యెహోవాకు బలిగా అరిప్ంపకూడదు; అది నీ దేవుడైన యెహోవాకు 

హేయము. 

వచనము 5 

అతడు నిదిర్ంచి రెండవసారి కల కనెను. అందులో మంచి పుషిట్గల యేడు వెనున్లు ఒకక్ దంటున 

పుటుట్చుండెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:14 => ఆవు మజిజ్గను గొఱ ఱ్మేకల పచిచ్పాలను గొఱ ఱ్పిలల్ల కొర్వువ్ను 

బాషాను పొటే ట్ళల్ను మేకలను గోధుమల మెరికెల సారమును నీకిచెచ్ను. నీవు తార్గిన మదయ్ము 

దార్క్షలరసము.  

ఆదికాండము 41:26 => ఆ యేడు మంచి వెనున్లును ఏడు సంవతస్ రములు. 

వచనము 6 

మరియు తూరుప్ గాలిచేత చెడిపోయిన యేడు పీలవెనున్లు వాటి తరువాత మొలిచెను. 

యెహెజేక్లు 17:10 => అది నాటబడినను వృదిధ్పొందునా? తూరుప్గాలి దానిమీద విసరగా అది 

బొతిత్గా ఎండిపోవును, అది నాటబడిన పాదిలోనే యెండిపోవును. 

యెహెజేక్లు 19:12 => అయితే బహు రౌదర్ముచేత అది పెరికివేయబడినదై నేలమీద 

పడవేయబడెను, తూరుప్గాలి విసరగా దాని పండుల్ వాడెను. మరియు దాని గటిట్చువవ్లు తెగి 

వాడిపోయి అగిన్చేత కాలచ్బడెను.  

హోషేయ 13:15 => నిజముగా ఎఫార్యిము తన సహోదరులలో ఫలాభివృదిధ్ నొందును. అయితే 

తూరుప్గాలి వచుచ్ను, యెహోవా పుటిట్ంచు గాలి అరణయ్ములోనుండి లేచును; అది రాగా అతని 
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నీటిబుగగ్లు ఎండిపోవును, అతని ఊటలు ఇంకిపోవును, అతని ధననిధులను అతనికి పిర్యమైన 

వసుత్వులనిన్టిని శతుర్వు కొలల్పెటుట్ను. 

ఆదికాండము 41:23 => మరియు తూరుప్ గాలిచేత చెడిపోయి యెండిన యేడు పీలవెనున్లు వాటి 

తరువాత మొలిచెను. 

ఆదికాండము 41:54 => యోసేపు చెపిప్న పర్కారము ఏడు కరవు సంవతస్రములు ఆరంభమాయెను 

గాని ఐగుపుత్ దేశమందంతటను ఆహారముండెను. 

నిరగ్మకాండము 10:13 => మోషే ఐగుపుత్ దేశముమీద తన కఱ ఱ్ను చాపగా యెహోవా ఆ 

పగలంతయు ఆ రాతిర్ అంతయు ఆ దేశముమీద తూరుప్గాలిని విసరజేసెను; ఉదయమందు ఆ 

తూరుప్గాలికి మిడతలు వచెచ్ను. 

వచనము 7 

అపుప్డు నిండైన పుషిట్గల ఆ యేడు వెనున్లను ఆ పీలవెనున్లు మింగివేసెను. అంతలో ఫరో మేలుకొని 

అది కల అని గర్హించెను. 

ఆదికాండము 20:3 => అయినను రాతిర్వేళ దేవుడు సవ్పన్మందు అబీమెలెకు నొదద్కు వచిచ్నీవు నీ 

యింట చేరుచ్కొనిన సతరీ ఒక పురుషునికి భారయ్ గనుక ఆమె నిమితత్ము నీవు చచిచ్నవాడవు సుమా అని 

చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 37:5 => యోసేపు ఒక కల కని తన సహోదరులతో అది తెలియచెపప్గా వారు 

అతనిమీద మరి పగపటిట్రి. 

ఆదికాండము 41:54 => యోసేపు చెపిప్న పర్కారము ఏడు కరవు సంవతస్రములు ఆరంభమాయెను 

గాని ఐగుపుత్ దేశమందంతటను ఆహారముండెను. 

1 రాజులు 3:15 => అంతలో సొలొమోను మేలుకొని అది సవ్పన్మని తెలిసికొనెను. పిమమ్ట అతడు 

యెరూషలేమునకు వచిచ్ యెహోవా నిబంధనగల మందసము ఎదుట నిలువబడి దహనబలులను 

సమాధానబలులను అరిప్ంచి తన సేవకులందరికిని విందు చేయించెను. 
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దానియేలు 4:6 => కావున ఆ సవ్పన్భావము నాకు తెలియజేయుటకై బబులోను జాఞ్నులనందరిని నా 

యెదుటికి పిలువనంపవలెనని ఆజఞ్ నేనిచిచ్తిని. 

వచనము 8 

తెలల్వారినపుప్డు అతని మనసుస్ కలవరపడెను గనుక అతడు ఐగుపుత్ శకునగాండర్నందరిని అకక్డి 

విదావ్ంసులనందరిని పిలువనంపి ఫరో తన కలలను వివరించి వారితో చెపెప్ను గాని ఫరోకు వాటి 

భావము తెలుపగల వాడెవడును లేకపోయెను. 

ఆదికాండము 40:6 => తెలల్వారినపుప్డు యోసేపు వారియొదద్కు వచిచ్ వారిని చూడగా వారు 

చింతాకార్ంతులై యుండిరి. 

దానియేలు 2:1 => నెబుకదెన్జరు తన యేలుబడియందు రెండవ సంవతస్రమున కలలు కనెను. 

అందును గురించి ఆయన మనసుస్ కలతపడగా ఆయనకు నిదర్పటట్కుండెను. 

దానియేలు 2:2 => కాగా రాజు తాను కనిన కలలను తనకు తెలియజెపుప్టకై శకునగాండర్ను 

గారడీవిదయ్ గలవారిని మాంతిర్కులను కలీద్యులను పిలువనంపుడని యాజఞ్ ఇయయ్గా వారు వచిచ్ రాజు 

సముఖమున నిలచిరి. 

దానియేలు 2:3 => రాజు వారితో నేనొక కల కంటిని, ఆ కల భావము తెలిసికొనవలెనని నేను 

మనోవాయ్కుల మొందియునాన్ననగా 

దానియేలు 4:5 => నేను నా పడకమీద పరుండియుండగా నా మనసుస్న పుటిట్న తలంపులు ననున్ 

కలతపెటెట్ను. 

దానియేలు 4:19 => అందుకు బెలెత్షాజరను దానియేలు ఒక గంటసేపు అతి విసమ్యమునొంది 

మనసుస్నందు కలవరపడగా, రాజు బెలెత్షాజరూ, యీ దరశ్నమువలన గాని దాని భావమువలన గాని 

నీవు కలవరపడకుము అనెను. అంతట బెలెత్షాజరు నా యేలినవాడా, యీ దరశ్నఫలము తమరిని 

దేవ్షించు వారికి కలుగునుగాక, దాని భావము తమరి శతుర్వులకు చెందునుగాక, 

దానియేలు 5:6 => అతని ముఖము వికారమాయెను, అతడు మనసుస్నందు కలవరపడగా అతని 

నడుము కీళుల్వదలి అతని మోకాళుల్ గడగడ వణకుచు కొటుట్కొనుచుండెను. 
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దానియేలు 7:28 => దానియేలను నేను విని మనసుస్నందు అధికమైన కలత గలవాడనైతిని; 

అందుచేత నా ముఖము వికారమాయెను; అయితే ఆ సంగతి నా మనసుస్లో నుంచుకొంటిని. 

దానియేలు 8:27 => ఈ దరశ్నము కలుగగా దానియేలను నేను మూరిఛ్లిల్ కొనాన్ళుల్ వాయ్ధిగర్సుత్డనై 

యుంటిని; పిమమ్ట నేను కుదురై రాజు కొరకు చేయవలసిన పని చేయుచు వచిచ్తిని. ఈ 

దరశ్నమునుగూరిచ్ విసమ్యము గలవాడనైతిని గాని దాని సంగతి తెలుపగల వాడెవడును లేకపోయెను. 

హబకూక్కు 3:16 => నేను వినగా జనులమీదికి వచుచ్వారు సమీపించువరకు నేను ఊరకొని 

శర్మదినము కొరకు కనిపెటట్వలసియునన్ది నా అంతరంగము కలవరపడుచునన్ది ఆ శబద్మునకు నా 

పెదవులు కదలుచునన్వి నా యెముకలు కుళి ల్పోవుచునన్వి నా కాళుల్ వణకుచునన్వి. 

నిరగ్మకాండము 7:11 => అపుప్డు ఫరో తన విదావ్ంసులను మంతర్జు ఞ్లను పిలిపించెను. ఐగుపుత్ 

శకునగాండుర్కూడ తమ మంతర్ములచేత ఆలాగే చేసిరి. 

నిరగ్మకాండము 7:22 => ఐగుపుత్ శకునగాండుర్కూడ తమ మంతర్ములవలన అటుల్ చేయగా 

యెహోవా చెపిప్నటుట్ ఫరో హృదయము కఠినమాయెను, అతడు మోషే అహరోనుల మాట 

వినకపోయెను. 

నిరగ్మకాండము 8:7 => శకునగాండుర్కూడ తమ మంతర్ములవలన అలాగు చేసి ఐగుపుత్ 

దేశముమీదికి కపప్లను రాజేసిరి. 

నిరగ్మకాండము 8:18 => శకునగాండుర్కూడ పేలను పుటిట్ంచవలెనని తమ మంతర్ములచేత అటుల్ 

చేసిరి గాని అది వారివలన కాకపోయెను. పేలు మనుషుయ్లమీదను జంతువులమీదను ఉండగా 

నిరగ్మకాండము 8:19 => శకునగాండుర్ ఇది దైవశకిత్ అని ఫరోతో చెపిప్రి. అయితే యెహోవా 

చెపిప్నటుట్ ఫరో హృదయము కఠినమాయెను, అతడు వారిమాట వినకపోయెను. 

నిరగ్మకాండము 9:11 => ఆ దదుద్రులవలన శకునగాండుర్ మోషేయెదుట నిలువలేకపోయిరి ఆ 

దదుద్రులు శకునగాండర్కును ఐగుపీత్యులందరికిని పుటెట్ను. 

లేవీయకాండము 19:31 => కరణ్పిశాచి గలవారిదగగ్రకు పోకూడదు, సోదెగాండర్ను వెదకి వారివలన 

అపవితర్త కలుగజేసికొనకూడదు; నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 
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లేవీయకాండము 20:6 => మరియు కరణ్పిశాచి గలవారితోను సోదెగాండర్తోను వయ్భిచరించుటకు 

వారితటుట్ తిరుగువాడెవడో నేను వానికి విరోధినై పర్జలలోనుండి వాని కొటిట్వేతును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:9 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచుచ్చునన్ దేశమున నీవు పర్వేశించిన 

తరువాత ఆ జనముల హేయకృతయ్ములను నీవు చేయ నేరుచ్కొనకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:10 => తన కుమారునైనను తన కుమారెత్నైనను అగిన్గుండము 

దాటించువానినైనను, శకునము చెపుప్ సోదెగానినైనను, మేఘ శకునములనుగాని సరప్ 

శకునములనుగాని చెపుప్వానినైనను, చిలల్ంగివానినైనను, మాంతిర్కునినైనను, ఇందర్జాలకునినైనను 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:11 => కరణ్పిశాచి నడుగువానినైనను, దయయ్ములయొదద్ విచారణ 

చేయువానినైనను మీ మధయ్ ఉండనియయ్కూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:12 => వీటిని చేయు పర్తివాడును యెహోవాకు హేయుడు. ఆ 

హేయములైన వాటినిబటిట్ నీ దేవుడైన యెహోవా నీ యెదుటనుండి ఆ జనములను వెళల్గొటుట్చునాన్డు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:13 => నీవు నీ దేవుడైన యెహోవాయొదద్ యథారథ్పరుడవై 

యుండవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:14 => నీవు సావ్ధీనపరచుకొనబోవు జనములు మేఘ శకునములను 

చెపుప్వారి మాటను సోదెగాండర్ మాటను విందురు. నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ ఆలాగున 

చేయనియయ్డు. 

యెషయా 8:19 => వారు మిముమ్ను చూచి కరణ్పిశాచిగలవారియొదద్కును కిచకిచలాడి గొణుగు 

మంతర్జు ఞ్లయొదద్కును వెళి ల్ విచారించుడని చెపుప్నపుప్డు జనులు తమ దేవుని యొదద్నే 

విచారింపవదాద్? సజీవుల పక్షముగా చచిచ్న వారియొదద్కు వెళల్దగునా? 

యెషయా 19:3 => ఐగుపీత్యులయొకక్ శౌరయ్ము నశించును వారి ఆలోచనశకిత్ని నేను 

మా నిప్ వే సె ద ను కా వు న వా రు వి గర్ హ ము ల యొ దద్ కు ను గొ ణు గు వా రి యొ దద్ కు ను 

కరణ్పిశాచిగలవారియొదద్కును సోదెగాండర్యొదద్కును విచారింప వెళుల్దురు.  

Page  of 2783 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

యెషయా 29:14 => కాగా నేను మరల ఈ జనులయెడల ఒక ఆశచ్రయ్కారయ్ము జరిగింతును బహు 

ఆశచ్రయ్ముగా జరిగింతును వారి జాఞ్నుల జాఞ్నము వయ్రథ్మగును వారి బుదిధ్మంతుల బుదిధ్ 

మరుగైపోవును.  

యెషయా 47:12 => నీ బాలయ్మునుండి నీవు పర్యాసపడి అభయ్సించిన నీ కరణ్పిశాచ తంతర్ములను 

నీ విసాత్రమైన శకునములను చూపుటకు నిలువుము ఒకవేళ అవి నీకు పర్యోజనములగునేమో 

ఒకవేళ నీవు మనుషుయ్లను బెదరింతువేమో  

యెషయా 47:13 => నీ విసాత్రమైన యోచనలవలన నీవు అలసియునాన్వు జోయ్తిషుక్లు 

నక్షతర్సూచకులు మాసచరయ్ చెపుప్వారు నిలువబడి నీమీదికి వచుచ్నవి రాకుండ నినున్ తపిప్ంచి 

రకిష్ంచుదురేమో ఆలోచించుము.  

దానియేలు 1:20 => రాజు వీరియొదద్ విచారణ చేయగా జాఞ్నవివేకముల సంబంధమైన 

పర్తివిషయములో వీరు తన రాజయ్మందంతటనుండు శకునగాండర్కంటెను గారడీవిదయ్గల 

వారందరికంటెను పది యంతలు శేర్షు ఠ్లని తెలియబడెను. 

దానియేలు 2:2 => కాగా రాజు తాను కనిన కలలను తనకు తెలియజెపుప్టకై శకునగాండర్ను 

గారడీవిదయ్ గలవారిని మాంతిర్కులను కలీద్యులను పిలువనంపుడని యాజఞ్ ఇయయ్గా వారు వచిచ్ రాజు 

సముఖమున నిలచిరి. 

దానియేలు 4:7 => శకునగాండుర్ను గారడీవిదయ్ గలవారును కలీద్యులును జోయ్తిషుయ్లును నా 

సనిన్ధికి రాగా నేను కనిన కలను వారితో చెపిప్తిని గాని వారు దాని భావమును నాకు 

తెలుపలేకపోయిరి. 

దానియేలు 5:7 => రాజు గారడీ విదయ్గల వారిని కలీద్యులను జోయ్తిషుయ్లను పిలువనంపుడని 

ఆతురముగా ఆజఞ్ ఇచిచ్, బబులోనులోని జాఞ్నులు రాగానే ఇటల్నెను ఈ వార్తను చదివి దీని భావమును 

నాకు తెలియజెపుప్వాడెవడో వాడు ఊదారంగు వసత్రము కటుట్కొని తన మెడను సువరణ్మయమైన 

కంఠభూషణము ధరింపబడినవాడై రాజయ్ములో మూడవ యధిపతిగా ఏలును. 

దానియేలు 5:11 => నీ రాజయ్ములో ఒక మనుషుయ్డునాన్డు. అతడు పరిశుదధ్దేవతల ఆతమ్ గలవాడు; 

నీ తండిర్కాలములో అతడు దైవజాఞ్నమువంటి జాఞ్నమును బుదిధ్యు తెలివియు గలవాడై యుండుట నీ 
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తండిర్ కనుగొనెను గనుక నీ తండిర్యైన రాజగు నెబుకదెన్జరు శకునగాండర్కును గారడీవిదయ్ 

గలవారికిని కలీద్యులకును జోయ్తిషుయ్లకును పై యధిపతిగా అతని నియమించెను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:18 => ఎపికూరీయులలోను సోత్యికులలోను ఉనన్ కొందరు జాఞ్నులు 

అతనితో వాదించిరి. కొందరు ఈ వదరుబోతు చెపుప్నది ఏమిటని చెపుప్కొనిరి. అతడు యేసును 

గూరిచ్యు పునురుతాథ్నమును గూరిచ్యు పర్కటించెను గనుక మరికొందరు వీడు అనయ్దేవతలను 

పర్చురించుచునాన్డని చెపుప్కొనిరి. 

మతత్యి 2:1 => రాజైన హేరోదు దినములయందు యూదయ దేశపు బేతెల్హేములో యేసు పుటిట్న 

పిమమ్ట ఇదిగో తూరుప్ దేశపు జాఞ్నులు యెరూషలేమునకు వచిచ్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:22 => మోషే ఐగుపీత్యుల సకల విదయ్లను అభయ్సించి, 

మాటలయందును కారయ్ములయందును పర్వీణుడై యుండెను. 

ఆదికాండము 40:8 => అందుకు వారు మేము కలలు కంటిమి; వాటి భావము చెపప్గలవారెవరును 

లేరని అతనితోననగా యోసేపు వారిని చూచి భావములు చెపుప్ట దేవుని అధీనమే గదా; మీరు 

దయచేసి ఆ కలలు నాకు వివరించి చెపుప్డనెను 

యోబు 5:12 => వంచకులు తమ పనాన్గములను నెరవేరచ్ నేరకుండ ఆయన వారి ఉపాయములను 

భంగపరచును 

యోబు 5:13 => జాఞ్నులను వారి కృతిర్మములోనే ఆయన పటుట్కొనును కపటుల ఆలోచనను 

తలకిర్ందుచేయును 

కీరత్నలు 25:14 => యెహోవా మరమ్ము ఆయనయందు భయభకుత్లు గలవారికి తెలిసియునన్ది 

ఆయన తన నిబంధనను వారికి తెలియజేయును.  

యెషయా 19:11 => ఫరోయొకక్ జాఞ్నులైన ఆలోచనకరత్లు సోయను అధిపతులు కేవలము 

అవివేకులైరి. ఆలోచనశకిత్ పశుపార్యమాయెను నేను జాఞ్ని కుమారుడను పూరవ్పురాజుల 

కుమారుడనని ఫరోతో మీరెటుల్ చెపుప్దురు?  

యెషయా 19:12 => నీ జాఞ్నులు ఏమైరి? సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఐగుపుత్నుగూరిచ్ 

నిరణ్యించినదానిని వారు గర్హించి నీతో చెపప్వలెను గదా? 
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యెషయా 19:13 => సోయను అధిపతులు అవివేకులైరి నోపు అధిపతులు మోసపోయిరి. ఐగుపుత్ 

గోతర్ నిరావ్హకులు అది మారగ్ము తపుప్నటుల్ చేసిరి 

యెషయా 29:14 => కాగా నేను మరల ఈ జనులయెడల ఒక ఆశచ్రయ్కారయ్ము జరిగింతును బహు 

ఆశచ్రయ్ముగా జరిగింతును వారి జాఞ్నుల జాఞ్నము వయ్రథ్మగును వారి బుదిధ్మంతుల బుదిధ్ 

మరుగైపోవును.  

దానియేలు 2:4 => కలీద్యులు సిరియా బాషతో ఇటల్నిరి రాజు చిరకాలము జీవించునుగాక. తమరి 

దాసులకు కల సెలవియుయ్డి; మేము దాని భావమును తెలియజేసెదము. 

దానియేలు 2:5 => రాజు నేను దాని మరచిపోతిని గాని, కలను దాని భావమును మీరు 

తెలియజేయనియెడల మీరు తుతుత్నియలుగా చేయబడుదురు; మీ యిండుల్ పెంటకుపప్గా చేయబడును.  

దానియేలు 2:6 => కలను దాని భావమును తెలియజేసినయెడల దానములును బహుమానములును 

మహా ఘనతయు నా సముఖములో నొందుదురు గనుక కలను దాని భావమును తెలియజేయుడనగా 

వారు 

దానియేలు 2:7 => రాజు ఆ కలను తమరి దాసులమైన మాకు చెపిప్నయెడల మేము దాని 

భావమును 

దానియేలు 2:8 => తెలియజేసెదమని మరల పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి. అందుకు రాజు ఉతత్రమిచిచ్ చెపిప్నది 

ఏమనగా నేను మరచియుండుట మీరు చూచి కాలహరణము చేయవలెనని మీరు కనిపెటుట్చునన్టుల్ 

నేను బాగుగా గర్హించుచునాన్ను. 

దానియేలు 2:9 => కాలము ఉపాయముగా గడపవలెనని అబదధ్మును మోసపు మాటలను 

నాయెదుట పలుక నుదేద్శించి యునాన్రు. మీరు కలను చెపప్లేకపోయినయెడల నేను చెపిప్న మాట 

ఖండితము గనుక కలను నాకు చెపుప్డి అపుప్డు దాని భావమును తెలియజేయుటకు మీకు సామరథ్య్ము 

కలదని నేను తెలిసికొందును. 

దానియేలు 2:10 => అందుకు కలీద్యులు ఈలాగు పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి భూమిమీద ఏ మనుషుయ్డును 

రాజు అడిగిన సంగతి చెపప్జాలడు, ఏ చకర్వరిత్యు అధికారియు శకునగానియొదద్ను గారడీవిదయ్ 

గలవానియొదద్ను కలీద్యునియొదద్ను ఇటిట్ సంగతి విచారింపలేదు. 
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దానియేలు 2:11 => రాజు విచారించిన సంగతి బహు అసాధారణమైనది, దేవతలు కాక 

మరెవరును ఈ సంగతి తెలియజెపప్జాలరు; దేవతల నివాసములు శరీరుల మధయ్ ఉండవుగదా. 

దానియేలు 2:27 => దానియేలు రాజు సముఖములో ఈలాగు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను రాజడిగిన యీ 

మరమ్ము జాఞ్నులైనను గారడీవిదయ్ గలవారైనను శకునగాండర్యినను , జోయ్తిషుక్లైనను 

తెలియజెపప్జాలరు. 

దానియేలు 2:28 => అయితే మరమ్ములను బయలుపరచగల దేవుడొకడు పరలోకమందునాన్డు, 

అంతయ్దినములయందు కలుగబోవుదానిని ఆయన రాజగు నెబుకదెన్జరునకు తెలియజేసెను. తాము 

పడకమీద పరుండగా తమరి మనసుస్లో కలిగిన సవ్పన్దరశ్నములు ఏవనగా 

దానియేలు 5:8 => రాజు నియమించిన జాఞ్నులందరు అతని సముఖమునకు వచిచ్రి గాని ఆ వార్త 

చదువుటయైనను దాని భావము తెలియజెపుప్ట యైనను వారివలల్ కాకపోయెను. 

1 కొరిందీయులకు 1:19 => ఇందువిషయమై జాఞ్నుల జాఞ్నమును నాశనము చేతును. వివేకుల 

వివేకమును శూనయ్పరతును అని వార్యబడియునన్ది. 

1 కొరిందీయులకు 3:18 => ఎవడును తనున్తాను మోసపరచుకొనకూడదు. మీలో ఎవడైనను ఈ 

లోకమందు తాను జాఞ్నినని అనుకొనినయెడల, జాఞ్ని అగునటుట్ వెఱిఱ్వాడు కావలెను. 

1 కొరిందీయులకు 3:19 => ఈ లోకజాఞ్నము దేవుని దృషిట్కి వెఱిఱ్తనమే. జాఞ్నులను వారి 

కుయుకిత్లో ఆయన పటుట్కొనును;  

1 కొరిందీయులకు 3:20 => మరియు జాఞ్నుల యోచనలు వయ్రథ్ములని పర్భువునకు తెలియును అని 

వార్యబడియునన్ది. 

ఆదికాండము 41:24 => ఈ పీలవెనున్లు ఆ మంచి వెనున్లను మింగివేసెను. ఈ కలను జాఞ్నులకు 

తెలియచెపిప్తిని గాని దాని భావమును తెలుపగలవారెవరును లేరని అతనితో చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 6:2 => ఫిలిషీత్యుల యాజకులను శకునము చూచువారిని పిలువనంపించి 

యెహోవా మందసమును ఏమి చేయుదుము? ఏమి చేసి సవ్సథ్లమునకు దానిని పంపుదుమో 

తెలియజెపుప్డనగా 
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ఎసేత్రు 6:13 => హామాను తనకు సంభవించినదంతయు తన భారయ్యైన జెరెషుకును తన 

సేన్హితులకందరికిని తెలుపగా, అతనియొదద్నునన్ జాఞ్నులును అతని భారయ్యైన జెరెషును ఎవనిచేత 

నీకు అధికారనషట్ము కలుగుచునన్దో ఆ మొరెద్కై యూదుల వంశపువాడైనయెడల అతనిమీద నీకు 

జయము కలుగదు, అతనిచేత అవశయ్ముగా చెడిపోదువని ఆతనితో అనిరి. 

యోబు 7:14 => నీవు సవ్పన్ములవలన ననున్ బెదరించెదవు దరశ్నములవలన ననున్ భయపెటెట్దవు. 

దానియేలు 1:17 => ఈ నలుగురు బాలుర సంగతి ఏమనగా, దేవుడు వారికి జాఞ్నమును సకల శాసత్ర 

పర్వీణతయు వివేచనయు అనుగర్హించెను. మరియు దానియేలు సకల విధములగు దరశ్నములను 

సవ్పన్భావములను గర్హించు తెలివిగలవాడై యుండెను. 

దానియేలు 4:6 => కావున ఆ సవ్పన్భావము నాకు తెలియజేయుటకై బబులోను జాఞ్నులనందరిని నా 

యెదుటికి పిలువనంపవలెనని ఆజఞ్ నేనిచిచ్తిని. 

దానియేలు 4:18 => బెలెత్షాజరూ, నెబుకదెన్జరను నాకు కలిగిన దరశ్నము ఇదే; నీవు తపప్ నా 

రాజయ్ములో మరి ఏ జాఞ్నియు దాని భావము నాకు చెపప్నేరడు. నీయందు పరిశుదధ్దేవతల 

ఆతమ్యునన్ది గనుక నీవే దానిని చెపప్ సమరుథ్డవంటిని. 

దానియేలు 7:15 => నాకు కలిగిన దరశ్నములు ననున్ కలవరపరచుచునన్ందున దానియేలను నేను 

నా దేహములో మనోదుఃఖము గలవాడనైతిని. 

వచనము 9 

అపుప్డు పానదాయకుల అధిపతినేడు నా తపిప్దములను జాఞ్పకము చేసికొనుచునాన్ను. 

ఆదికాండము 40:1 => అటుపిమమ్ట ఐగుపుత్ రాజుయొకక్ పానదాయకుడును భక్షయ్కారుడును తమ 

పర్భువైన ఐగుపుత్ రాజు ఎడల తపుప్చేసిరి 

ఆదికాండము 40:2 => గనుక ఫరో పానదాయకుల అధిపతియు భక్షయ్కారుల అధిపతియునైన తన 

యిదద్రు ఉదోయ్గసుథ్ల మీద కోపపడి 

ఆదికాండము 40:3 => వారిని చెరసాలలో నుంచుటకై రాజసంరక్షక సేనాధిపతికి అపప్గించెను. 

అది యోసేపు బంధింపబడిన సథ్లము. 
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ఆదికాండము 40:14 => కాబటిట్ నీకు కేష్మము కలిగినపుప్డు ననున్ జాఞ్పకము చేసికొని నాయందు 

కరుణించి ఫరోతో ననున్గూరిచ్ మాటలాడి యీ యింటిలోనుండి ననున్ బయటికి రపిప్ంచుము. 

ఆదికాండము 40:23 => అయితే పానదాయకుల అధిపతి యోసేపును జాఞ్పకము చేసికొనక అతని 

మరచిపోయెను. 

ఆదికాండము 39:20 => అతనిని పటుట్కొని రాజు ఖైదీలు బంధింపబడు చెరసాలలో వేయించెను. 

అతడకక్డ చెరసాలలో ఉండెను. 

ఆదికాండము 41:15 => ఫరో యోసేపుతో నేనొక కల కంటిని, దాని భావమును 

తెలుపగలవారెవరును లేరు. నీవు కలను వినన్యెడల దాని భావమును తెలుపగలవని నినున్గూరిచ్ 

వింటినని అతనితో చెపిప్నందుకు 

ఆదికాండము 42:21 => అపుప్డు వారు నిశచ్యముగా మన సహోదరునియెడల మనము చేసిన 

అపరాధమునకు శిక్ష పొందుచునాన్ము. అతడు మనలను బతిమాలుకొనినపుప్డు మనము అతని వేదన 

చూచియు వినకపోతిమి; అందువలన ఈ వేదన మనకు వచెచ్నని ఒకనితో ఒకడు మాటలాడుకొనిరి 

నెహెమాయ్ 1:11 => యెహోవా చెవి యొగిగ్ నీ దాసుడనైన నా మొఱ ఱ్ను, నీ నామమును భయభకుత్లతో 

ఘనపరచుటయందు ఆనందించు నీ దాసుల మొఱ ఱ్ను ఆలకించి, ఈ దినమందు నీ దాసుని ఆలోచన 

సఫలపరచి , ఈ మనుషుయ్డు నాయందు దయచూపునటుల్ అనుగర్హించుమని నినున్ 

బతిమాలుకొనుచునాన్ను, అని పార్రిథ్ంచితిని. నేను రాజునకు గినెన్ అందించువాడనై యుంటిని. 

మతత్యి 5:23 => కావున నీవు బలిపీఠమునొదద్ అరప్ణము నరిప్ంచుచుండగా నీమీద నీ 

సహోదరునికి విరోధమేమైనను కలదని అకక్డ నీకు జాఞ్పకము వచిచ్నయెడల 

యాకోబు 5:16 => మీ పాపములను ఒకనితోనొకడు ఒపుప్కొనుడి; మీరు సవ్సథ్త పొందునటుల్ 

ఒకనికొరకు ఒకడు పార్రథ్న చేయుడి. నీతిమంతుని విజాఞ్పన మనఃపూరవ్కమైనదై బహు బలము గలదై 

యుండును. 

వచనము 10 
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ఫరో తన దాసులమీద కోపగించి ననున్ను భక్షయ్కారుల అధిపతిని మా ఉభయులను రాజసంరక్షక 

సేనాధిపతి యింట కావలిలో ఉంచెను. 

ఆదికాండము 39:20 => అతనిని పటుట్కొని రాజు ఖైదీలు బంధింపబడు చెరసాలలో వేయించెను. 

అతడకక్డ చెరసాలలో ఉండెను. 

ఆదికాండము 40:2 => గనుక ఫరో పానదాయకుల అధిపతియు భక్షయ్కారుల అధిపతియునైన తన 

యిదద్రు ఉదోయ్గసుథ్ల మీద కోపపడి 

ఆదికాండము 40:3 => వారిని చెరసాలలో నుంచుటకై రాజసంరక్షక సేనాధిపతికి అపప్గించెను. 

అది యోసేపు బంధింపబడిన సథ్లము. 

ఆదికాండము 37:36 => మిదాయ్నీయులు ఐగుపుత్నకు అతని తీసికొనిపోయి, ఫరోయొకక్ 

ఉదోయ్గసుథ్డును రాజ సంరక్షక సేనాధిపతియునైన పోతీఫరునకు అతనిని అమిమ్ వేసిరి. 

ఆదికాండము 42:17 => వారిని మూడు దినములు చెరసాలలో వేయించెను. 

యాకోబు 5:16 => మీ పాపములను ఒకనితోనొకడు ఒపుప్కొనుడి; మీరు సవ్సథ్త పొందునటుల్ 

ఒకనికొరకు ఒకడు పార్రథ్న చేయుడి. నీతిమంతుని విజాఞ్పన మనఃపూరవ్కమైనదై బహు బలము గలదై 

యుండును. 

వచనము 11 

ఒక రాతిర్ నేను అతడు మేమిదద్రము కలలు కంటిమి. ఒకొక్కడు వేరువేరు భావములు గల కలలు చెరి 

యొకటి కంటిమి. 

ఆదికాండము 40:5 => వారిదద్రు, అనగా చెరసాలలో బంధింపబడిన ఐగుపుత్ రాజుయొకక్ 

పానదాయకుడును, భక్షయ్కారుడును ఒకక్టే రాతిర్యందు కలలు కనిరి; ఒకొక్కక్డు వేరు వేరు 

భావముల కల కనెను. 

ఆదికాండము 40:6 => తెలల్వారినపుప్డు యోసేపు వారియొదద్కు వచిచ్ వారిని చూడగా వారు 

చింతాకార్ంతులై యుండిరి. 
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ఆదికాండము 40:7 => అతడు ఎందుచేత నేడు మీ ముఖములు చినన్బోయియునన్వని తన 

యజమానుని యింట తనతో కావలియందునన్ ఫరో ఉదోయ్గసుథ్ల నడిగెను. 

ఆదికాండము 40:8 => అందుకు వారు మేము కలలు కంటిమి; వాటి భావము చెపప్గలవారెవరును 

లేరని అతనితోననగా యోసేపు వారిని చూచి భావములు చెపుప్ట దేవుని అధీనమే గదా; మీరు 

దయచేసి ఆ కలలు నాకు వివరించి చెపుప్డనెను 

ఆదికాండము 40:22 => మరియు యోసేపు వారికి తెలిపిన భావము చొపుప్న భక్షయ్కారుల అధిపతిని 

వేర్లాడదీయించెను. 

నాయ్యాధిపతులు 7:15 => గిదోయ్ను ఆ కల వివరమును దాని తాతప్రయ్మును వినినపుప్డు అతడు 

యెహోవాకు నమసాక్రము చేసి ఇశార్యేలీయుల దండులోనికి తిరిగివెళి ల్ లెండి, యెహోవా 

మిదాయ్నీయుల దండును మీచేతికి అపప్గించుచునాన్డని చెపిప్ 

కీరత్నలు 105:19 => అతడు చెపిప్న సంగతి నెరవేరువరకు యెహోవా వాకుక్ అతని 

పరిశోధించుచుండెను. 

దానియేలు 5:11 => నీ రాజయ్ములో ఒక మనుషుయ్డునాన్డు. అతడు పరిశుదధ్దేవతల ఆతమ్ గలవాడు; 

నీ తండిర్కాలములో అతడు దైవజాఞ్నమువంటి జాఞ్నమును బుదిధ్యు తెలివియు గలవాడై యుండుట నీ 

తండిర్ కనుగొనెను గనుక నీ తండిర్యైన రాజగు నెబుకదెన్జరు శకునగాండర్కును గారడీవిదయ్ 

గలవారికిని కలీద్యులకును జోయ్తిషుయ్లకును పై యధిపతిగా అతని నియమించెను.  

వచనము 12 

అకక్డ రాజ సంరక్షక సేనాధిపతికి దాసుడైయుండిన యొక హెబీర్ పడుచువాడు మాతో కూడ ఉండెను. 

అతనితో మా కలలను మేము వివరించి చెపిప్నపుప్డు అతడు వాటి భావమును మాకు తెలిపెను 

ఆదికాండము 37:36 => మిదాయ్నీయులు ఐగుపుత్నకు అతని తీసికొనిపోయి, ఫరోయొకక్ 

ఉదోయ్గసుథ్డును రాజ సంరక్షక సేనాధిపతియునైన పోతీఫరునకు అతనిని అమిమ్ వేసిరి. 
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ఆదికాండము 39:1 => యాసేపును ఐగుపుత్నకు తీసికొని వచిచ్నపుప్డు ఫరో యొకక్ ఉదోయ్గసుథ్డును 

రాజసంరక్షక సేనాధిపతియునైన పోతీఫరను నొక ఐగుపీత్యుడు, అకక్డికి అతని తీసికొని వచిచ్న 

ఇషామ్యేలీయులయొదద్ నతని కొనెను. 

ఆదికాండము 39:20 => అతనిని పటుట్కొని రాజు ఖైదీలు బంధింపబడు చెరసాలలో వేయించెను. 

అతడకక్డ చెరసాలలో ఉండెను. 

ఆదికాండము 40:12 => అపుప్డు యోసేపు దాని భావమిదే; ఆ మూడు తీగెలు మూడు దినములు; 

ఆదికాండము 40:13 => ఇంక మూడు దినములలోగా ఫరో నీ తలను పైకెతిత్ నీ ఉదోయ్గము నీకు 

మరల ఇపిప్ంచును. నీవు అతనికి పానదాయకుడవైయునన్నాటి మరాయ్ద చొపుప్న ఫరో గినెన్ను 

అతనిచేతికపప్గించెదవు 

ఆదికాండము 40:14 => కాబటిట్ నీకు కేష్మము కలిగినపుప్డు ననున్ జాఞ్పకము చేసికొని నాయందు 

కరుణించి ఫరోతో ననున్గూరిచ్ మాటలాడి యీ యింటిలోనుండి ననున్ బయటికి రపిప్ంచుము. 

ఆదికాండము 40:15 => ఏలయనగా నేను హెబీర్యుల దేశములోనుండి దొంగిలబడితిని, అది 

నిశచ్యము. మరియు ఈ చెరసాలలో ననున్ వేయుటకు ఇకక్డ సహా నేనేమియు చేయలేదని అతనితో 

చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 40:16 => అతడు తెలిపిన భావము మంచిదని భక్షయ్కారుల అధిపతి చూచి అతనితో 

నిటల్నెను నేనును కల కంటిని; ఇదిగో తెలల్ని పిండివంటలు గల మూడు గంపలు నా తలమీద ఉండెను. 

ఆదికాండము 40:17 => మీది గంపలో ఫరో నిమితత్ము సమసత్విధములైన పిండివంటలు ఉండెను. 

పకుష్లు నా తలమీదనునన్ ఆ గంపలోనుండి వాటిని తీసికొని తినుచుండెను.  

ఆదికాండము 40:18 => అందుకు యోసేపు దాని భావమిదే; ఆ మూడు గంపలు మూడు దినములు 

ఆదికాండము 40:19 => ఇంక మూడు దినములలోగా ఫరో నీ మీదనుండి నీ తలను పైకెతిత్ 

మార్నుమీద నినున్ వేర్లాడదీయించును. అపుప్డు పకుష్లు నీ మీద నుండి నీ మాంసమును తినివేయునని 

ఉతత్రమిచెచ్ను. 
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ఆదికాండము 14:13 => తపిప్ంచుకొనిన యొకడు వచిచ్ హెబీర్యుడైన అబార్మునకు ఆ సంగతి 

తెలిపెను. అపుప్డతడు ఎషోక్లు సహోదరుడును ఆనేరు సహోదరుడునైన మమేర్ అను అమోరీయుని 

ఏలోను వనములో కాపురముండెను. వీరు అబార్ముతో నిబంధన చేసికొనినవారు. 

ఆదికాండము 40:15 => ఏలయనగా నేను హెబీర్యుల దేశములోనుండి దొంగిలబడితిని, అది 

నిశచ్యము. మరియు ఈ చెరసాలలో ననున్ వేయుటకు ఇకక్డ సహా నేనేమియు చేయలేదని అతనితో 

చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:10 => దయను జాఞ్నమును ఐగుపుత్ రాజైన ఫరోయెదుట అతనికి 

అనుగర్హించినందున ఫరో ఐగుపుత్నకును తన యింటికంతటికిని అతనిని అధిపతిగా నియమించెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:5 => ఎనిమిదవ దినమున సునన్తి పొందితిని, ఇశార్యేలు వంశపువాడనై, 

బెనాయ్మీను గోతర్ములో పుటిట్ హెబీర్యుల సంతానమైన హెబీర్యుడనై, ధరమ్శాసత్ర విషయము 

పరిసయుయ్డనై, 

వచనము 13 

అతడు మాకు ఏయే భావము తెలిపెనో ఆ యా భావముల చొపుప్న జరిగెను. నా ఉదోయ్గము నాకు 

మరల ఇపిప్ంచి భక్షయ్కారుని వేర్లాడదీయించెనని ఫరోతో చెపప్గా 

ఆదికాండము 40:12 => అపుప్డు యోసేపు దాని భావమిదే; ఆ మూడు తీగెలు మూడు దినములు; 

ఆదికాండము 40:20 => మూడవ దినమందు జరిగినదేమనగా, ఆ దినము ఫరో జనమ్దినము గనుక 

అతడు తన సేవకులకందరికి విందు చేయించి వారి నడుమ పానదాయకుల అధిపతి తలను 

భక్షయ్కారుల అధిపతి తలను పైకెతిత్ 

ఆదికాండము 40:21 => పానదాయకుల అధిపతి ఉదోయ్గము మరల అతనికిచెచ్ను గనుక అతడు 

ఫరోచేతికి గినెన్నిచెచ్ను. 

ఆదికాండము 40:22 => మరియు యోసేపు వారికి తెలిపిన భావము చొపుప్న భక్షయ్కారుల అధిపతిని 

వేర్లాడదీయించెను. 
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యిరిమ్యా 1:10 => పెలల్గించుటకును విరుగగొటుట్టకును, నశింపజేయుటకును పడదోర్యుటకును, 

కటుట్టకును నాటుటకును నేను ఈ దినమున జనముల మీదను రాజయ్ములమీదను నినున్ 

నియమించియునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 43:3 => నాకు కనబడు దరశ్నము, పటట్ణమును నాశము చేయుటకై నేను రాగా నాకు 

కనబడిన దరశ్నమువలె నుండెను. మరియు కెబారు నది దగగ్ర నాకు కనబడిన దరశ్నమువంటి 

దరశ్నములు నాకు కనబడగా నేను సాగిలబడితిని.  

ఆదికాండము 40:19 => ఇంక మూడు దినములలోగా ఫరో నీ మీదనుండి నీ తలను పైకెతిత్ 

మార్నుమీద నినున్ వేర్లాడదీయించును. అపుప్డు పకుష్లు నీ మీద నుండి నీ మాంసమును తినివేయునని 

ఉతత్రమిచెచ్ను. 

వచనము 14 

ఫరో యోసేపును పిలువనంపెను. కాబటిట్ చెరసాలలోనుండి అతని తవ్రగా రపిప్ంచిరి. అతడు కౌష్రము 

చేయించుకొని మంచి బటట్లు కటుట్కొని ఫరోయొదద్కు వచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 2:7 => యెహోవా దారిదర్య్మును ఐశవ్రయ్మును కలుగజేయువాడు 

కుర్ంగజేయువాడును లేవనెతుత్వాడును ఆయనే. 

1 సమూయేలు 2:8 => దరిదుర్లను అధికారులతో కూరుచ్ండబెటుట్టకును మహిమగల 

సింహాసనమును సవ్తంతిర్ంపజేయుటకును వారిని మంటిలోనుండి యెతుత్వాడు ఆయనే లేమిగలవారిని 

పెంటకుపప్మీదినుండి లేవనెతుత్వాడు ఆయనే . భూమియొకక్ సత్ంభములు యెహోవా 

వశము,లోకమును వాటిమీద ఆయన నిలిపియునాన్డు. 

కీరత్నలు 105:19 => అతడు చెపిప్న సంగతి నెరవేరువరకు యెహోవా వాకుక్ అతని 

పరిశోధించుచుండెను. 

కీరత్నలు 105:20 => రాజు వరత్మానము పంపి అతని విడిపించెను. పర్జల నేలినవాడు అతని 

విడుదలచేసెను. 
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కీరత్నలు 105:21 => ఇషట్పర్కారము అతడు తన అధిపతుల నేలుటకును తన పెదద్లకు బుదిధ్ 

చెపుప్టకును 

కీరత్నలు 105:22 => తన యింటికి యజమానునిగాను తన యావదాసిత్మీద అధికారిగాను అతని 

నియమించెను. 

కీరత్నలు 113:7 => పర్ధానులతో తన పర్జల పర్ధానులతో వారిని కూరుచ్ండబెటుట్టకై 

కీరత్నలు 113:8 => ఆయన నేలనుండి దరిదుర్లను లేవనెతుత్వాడు పెంట కుపప్మీదనుండి బీదలను 

పైకెతుత్వాడు 

నిరగ్మకాండము 10:16 => కాబటిట్ ఫరో మోషే అహరోనులను తవ్రగా పిలిపించి నేను మీ దేవుడైన 

యెహోవా యెడలను మీ యెడలను పాపము చేసితిని. 

1 సమూయేలు 2:8 => దరిదుర్లను అధికారులతో కూరుచ్ండబెటుట్టకును మహిమగల 

సింహాసనమును సవ్తంతిర్ంపజేయుటకును వారిని మంటిలోనుండి యెతుత్వాడు ఆయనే లేమిగలవారిని 

పెంటకుపప్మీదినుండి లేవనెతుత్వాడు ఆయనే . భూమియొకక్ సత్ంభములు యెహోవా 

వశము,లోకమును వాటిమీద ఆయన నిలిపియునాన్డు. 

కీరత్నలు 113:7 => పర్ధానులతో తన పర్జల పర్ధానులతో వారిని కూరుచ్ండబెటుట్టకై 

కీరత్నలు 113:8 => ఆయన నేలనుండి దరిదుర్లను లేవనెతుత్వాడు పెంట కుపప్మీదనుండి బీదలను 

పైకెతుత్వాడు 

దానియేలు 2:25 => కావున అరోయ్కు రాజునకు భావము తెలియజెపప్గల యొక మనుషుయ్ని 

చెరపటట్బడిన యూదులలో నేను కనుగొంటినని రాజు సముఖమున మనవి చేసి, దానియేలును తవ్రగా 

రాజు సనిన్ధికి తోడుకొనిపోయెను. 

2 సమూయేలు 19:24 => మరియు సౌలు కుమారుడగు మెఫీబోషెతు రాజును నెదురొక్నుటకు 

వచెచ్ను. రాజు పారిపోయిన దినము మొదలుకొని అతడు సుఖముగా తిరిగివచిచ్న నాటివరకు అతడు 

కాళుల్ కడుగుకొనకయు, గడ డ్ము కతిత్రించుకొనకయు బటట్లు ఉదుకుకొనకయు నుండెను. 

2 రాజులు 25:29 => కాగా అతడు తన బందీగృహ వసత్రములను తీసివేసి వేరు వసత్ర ములను 

ధరించుకొని తాను బర్దికిన దినములనిన్యు రాజు సనిన్ధిని భోజనముచేయుచు వచెచ్ను. 
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ఎసేత్రు 4:1 => జరిగినదంతయు తెలియగానే మొరెద్కై తన బటట్లు చింపుకొని గోనెపటట్లు వేసికొని 

బూడిదె పోసికొని పటట్ణము మధయ్కు బయలువెళి ల్ మహా శోకముతో రోదనముచేసి 

ఎసేత్రు 4:2 => రాజు గుమమ్ము ఎదుటికి వచెచ్ను; గోనె కటుట్కొనినవాడు రాజు గుమమ్మున 

పర్వేశింపకూడదనన్ ఆజఞ్ కలదు. 

ఎసేత్రు 4:3 => రాజుయొకక్ ఆజఞ్యు శాసనమును ఏ సంసాథ్నమునకు వచెచ్నో అకక్డనునన్ 

యూదులు ఉపవాసముండి మహా దుఃఖములోను ఏడుప్లోను రోదనములోను మునిగినవారైరి, 

ఆనేకులు గోనెను బూడిదెను వేసికొని పడియుండిరి. 

ఎసేత్రు 4:4 => ఎసేత్రు యొకక్ పనికతెత్లును ఆమెదగగ్రనునన్ షండులును వచిచ్ జరిగినదాని ఆమెకు 

తెలియజేయగా రాణి గొపప్ మనోవిచారము కలదై మొరెద్కై కటుట్కొనియునన్ గోనెపటట్ను తీసివేయుమని 

ఆజఞ్ ఇచిచ్, కటిట్ంచుకొనుటకై అతనియొదద్కు వసత్రములు పంపెనుగాని అతడు వాటిని తీసికొనలేదు. 

ఎసేత్రు 5:1 => మూడవ దినమందు ఎసేత్రు రాజభూషణములు ధరించుకొని, రాజునగరు యొకక్ 

ఆవరణములో రాజు సనిన్ధికి వెళి ల్ నిలిచెను. రాజనగరు దావ్రమునకు ఎదురుగానునన్ 

రాజావరణములో తన రాజాసనముమీద రాజు కూరుచ్నియుండెను. 

యెషయా 61:3 => సీయోనులో దుఃఖించువారికి ఉలాల్సవసత్రములు ధరింపజేయుటకును బూడిదెకు 

పర్తిగా పూదండను దుఃఖమునకు పర్తిగా ఆనందతైలమును భారభరితమైన ఆతమ్కు పర్తిగా 

సుత్తివసత్రమును వారికిచుచ్టకును ఆయన ననున్ పంపియునాన్డు . యెహోవా తనున్ 

మహిమపరచుకొనునటుల్ నీతి అను మసత్కివృక్షములనియు యెహోవా నాటిన చెటల్నియు వారికి పేరు 

పెటట్బడును.  

యెషయా 61:10 => శృంగారమైనపాగా ధరించుకొనిన పెండిల్కుమారుని రీతిగాను ఆభరణములతో 

అలంకరించుకొనిన పెండిల్కుమారెత్ రీతిగాను ఆయన రక్షణవసత్రములను నాకు ధరింపజేసియునాన్డు 

నీతి అను పైబటట్ను నాకు ధరింపజేసియునాన్డు కాగా యెహోవానుబటిట్ మహానందముతో నేను 

ఆనందించుచునాన్ను నా దేవునిబటిట్ నా ఆతమ్ ఉలల్సించుచునన్ది  

యిరిమ్యా 52:32 => అతనితో దయగా మాటలాడి అతనితోకూడ బబులోనులోనుండు రాజుల 

సింహాసనముకంటె ఎతత్యిన సింహాసనము అతనికి నియమించెను. 
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యిరిమ్యా 52:33 => మరియు అతడు తన బందీగృహ వసత్రములు తీసివేసి వేరు వసత్రములు 

ధరించికొని తన జీవితకాలమంతయు ఎవీలెమ్రోదకు సనిన్ధిని భోజనము చేయుచు వచెచ్ను. 

ఆదికాండము 39:20 => అతనిని పటుట్కొని రాజు ఖైదీలు బంధింపబడు చెరసాలలో వేయించెను. 

అతడకక్డ చెరసాలలో ఉండెను. 

కీరత్నలు 105:20 => రాజు వరత్మానము పంపి అతని విడిపించెను. పర్జల నేలినవాడు అతని 

విడుదలచేసెను. 

పర్సంగి 4:14 => అటిట్వాడు తన దేశమందు బీదవాడుగా పుటిట్నను పటాట్భిషేకము నొందుటకు 

చెరసాలలోనుండి బయలువెళుల్ను. 

వచనము 15 

ఫరో యోసేపుతో నేనొక కల కంటిని, దాని భావమును తెలుపగలవారెవరును లేరు. నీవు కలను 

వినన్యెడల దాని భావమును తెలుపగలవని నినున్గూరిచ్ వింటినని అతనితో చెపిప్నందుకు 

ఆదికాండము 41:9 => అపుప్డు పానదాయకుల అధిపతినేడు నా తపిప్దములను జాఞ్పకము 

చేసికొనుచునాన్ను. 

ఆదికాండము 41:10 => ఫరో తన దాసులమీద కోపగించి ననున్ను భక్షయ్కారుల అధిపతిని మా 

ఉభయులను రాజసంరక్షక సేనాధిపతి యింట కావలిలో ఉంచెను. 

ఆదికాండము 41:11 => ఒక రాతిర్ నేను అతడు మేమిదద్రము కలలు కంటిమి. ఒకొక్కడు వేరువేరు 

భావములు గల కలలు చెరి యొకటి కంటిమి. 

ఆదికాండము 41:12 => అకక్డ రాజ సంరక్షక సేనాధిపతికి దాసుడైయుండిన యొక హెబీర్ 

పడుచువాడు మాతో కూడ ఉండెను. అతనితో మా కలలను మేము వివరించి చెపిప్నపుప్డు అతడు వాటి 

భావమును మాకు తెలిపెను 

ఆదికాండము 41:13 => అతడు మాకు ఏయే భావము తెలిపెనో ఆ యా భావముల చొపుప్న 

జరిగెను. నా ఉదోయ్గము నాకు మరల ఇపిప్ంచి భక్షయ్కారుని వేర్లాడదీయించెనని ఫరోతో చెపప్గా 

Page  of 2797 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

కీరత్నలు 25:14 => యెహోవా మరమ్ము ఆయనయందు భయభకుత్లు గలవారికి తెలిసియునన్ది 

ఆయన తన నిబంధనను వారికి తెలియజేయును.  

దానియేలు 5:12 => ఈ దానియేలు శేర్షఠ్మైన బుదిధ్ గలవాడై కలలు తెలియజేయుటకును, 

మరమ్ములు బయలుపరచుటకును, కఠినమైన పర్శన్లకుతత్రమిచుచ్టకును జాఞ్నమును తెలివియు 

గలవాడుగా కనబడెను గనుక ఆ రాజు అతనికి బెలెత్షాజరు అను పేరు పెటెట్ను. ఈ దానియేలును 

పిలువనంపుము, అతడు దీని భావము నీకు తెలియజెపుప్ను. 

దానియేలు 5:16 => అంతరాభ్వములను బయలుపరచుటకును కఠినమైన పర్శన్లకు 

ఉతత్రమిచుచ్టకును నీవు సమరుధ్డవని నినున్గూరిచ్ వినియునాన్ను గనుక ఈ వార్తను చదువుటకును 

దాని భావమును తెలియజెపుప్టకును నీకు శకయ్మైన యెడల నీవు ఊదారంగు వసత్రము కటుట్కొని 

మెడను సువరణ్ కంఠభూషణము ధరించుకొని రాజయ్ములో మూడవ యధిపతివిగా ఏలుదువు. 

ఆదికాండము 40:8 => అందుకు వారు మేము కలలు కంటిమి; వాటి భావము చెపప్గలవారెవరును 

లేరని అతనితోననగా యోసేపు వారిని చూచి భావములు చెపుప్ట దేవుని అధీనమే గదా; మీరు 

దయచేసి ఆ కలలు నాకు వివరించి చెపుప్డనెను 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:5 => దేవుని పర్తయ్క్షత విషయమందు తెలివికలిగిన జెకరాయ్ దినములలో 

అతడు దేవుని ఆశర్యించెను, అతడు యెహోవాను ఆశర్యించినంత కాలము దేవుడు అతని 

వరిధ్లల్జేసెను. 

పర్సంగి 8:1 => జాఞ్నులతో సములైనవారెవరు? జరుగువాటి భావమును ఎరిగినవారెవరు? 

మనుషుయ్ల జాఞ్నము వారి ముఖమునకు తేజసుస్నిచుచ్ను, దానివలన వారి మోటుతనము 

మారచ్బడును. 

దానియేలు 2:3 => రాజు వారితో నేనొక కల కంటిని, ఆ కల భావము తెలిసికొనవలెనని నేను 

మనోవాయ్కుల మొందియునాన్ననగా 

దానియేలు 2:26 => రాజు నేను చూచిన కలయు దాని భావమును తెలియజెపుప్ట నీకు శకయ్మా? 

అని బెలెత్షాజరు అను దానియేలును అడుగగా 
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దానియేలు 4:9 => ఎటల్నగా శకునగాండర్ అధిపతియగు బెలెత్షాజరూ, పరిశుదధ్దేవతల ఆతమ్ 

నీయందునన్దనియు, ఏ మరమ్ము నినున్ కలతపెటట్దనియు నేనెరుగుదును గనుక నేను కనిన కలయు 

దాని భావమును నాకు తెలియజెపుప్ము. 

దానియేలు 4:18 => బెలెత్షాజరూ, నెబుకదెన్జరను నాకు కలిగిన దరశ్నము ఇదే; నీవు తపప్ నా 

రాజయ్ములో మరి ఏ జాఞ్నియు దాని భావము నాకు చెపప్నేరడు. నీయందు పరిశుదధ్దేవతల 

ఆతమ్యునన్ది గనుక నీవే దానిని చెపప్ సమరుథ్డవంటిని. 

వచనము 16 

యోసేపు నావలన కాదు, దేవుడే ఫరోకు కేష్మకరమైన ఉతత్రమిచుచ్నని ఫరోతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 40:8 => అందుకు వారు మేము కలలు కంటిమి; వాటి భావము చెపప్గలవారెవరును 

లేరని అతనితోననగా యోసేపు వారిని చూచి భావములు చెపుప్ట దేవుని అధీనమే గదా; మీరు 

దయచేసి ఆ కలలు నాకు వివరించి చెపుప్డనెను 

సంఖాయ్కాండము 12:6 => వారిదద్రు రాగా ఆయన నా మాటలు వినుడి; మీలో పర్వకత్ 

యుండినయెడల యెహోవానగు నేను దరశ్నమిచిచ్ అతడు ననున్ తెలిసికొనునటుల్ కలలో అతనితో 

మాటలాడుదును. నా సేవకుడైన మోషే అటిట్వాడుకాడు.  

2 రాజులు 6:27 => యెహోవా నీకు సహాయము చేయనిది నేనెకక్డనుండి నీకు సహాయము 

చేయుదును? కళల్ములోనుండి యైనను దార్క్షగానుగలోనుండి యైనను దేనినైనను ఇచిచ్ సహాయము 

చేయ వలల్పడదని చెపిప్ 

దానియేలు 2:18 => తానును తన సేన్హితులును బబులోనులో తకిక్న జాఞ్నులతో కూడ 

నశింపకుండునటుల్ ఆ కలయొకక్ మరమ్విషయములో పరలోకమందునన్ దేవునివలన కటాక్షము 

పొందు నిమితత్మై ఆయనను వేడుకొనుడని వారిని హెచచ్రించెను. 

దానియేలు 2:19 => అంతట రాతిర్యందు దరశ్నముచేత ఆ మరమ్ము దానియేలునకు 

బయలుపరచబడెను గనుక దానియేలు పరలోకమందునన్ దేవుని సుత్తించెను. 
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దానియేలు 2:20 => ఎటల్నగా దేవుడు జాఞ్న బలములు కలవాడు, యుగములనిన్టను దేవుని 

నామము సుత్తినొందునుగాక. 

దానియేలు 2:21 => ఆయన కాలములను సమయములను మారుచ్వాడై యుండి, రాజులను 

తోర్సివేయుచు నియమించుచు ఉనన్వాడును, వివేకులకు వివేకమును జాఞ్నులకు జాఞ్నమును 

అనుగర్హించువాడునైయునాన్డు. 

దానియేలు 2:22 => ఆయన మరుగు మాటలను మరమ్ములను బయలుపరచును , 

అంధకారములోని సంగతులు ఆయనకు తెలియును; వెలుగు యొకక్ నివాససథ్లము ఆయనయొదద్ 

నునన్ది. 

దానియేలు 2:23 => మా పితరుల దేవా, నీవు వివేకమును బలమును నాకనుగర్హించి యునాన్వు; 

మేమడిగిన యీ సంగతి ఇపుప్డు నాకు తెలియజేసి యునాన్వు గనుక నేను నినున్ సుత్తించుచు 

ఘనపరచుచునాన్ను; ఏలయనగా రాజుయొకక్ సంగతి నీవే మాకు తెలియజేసితివని దానియేలు మరల 

చెపెప్ను. 

దానియేలు 2:28 => అయితే మరమ్ములను బయలుపరచగల దేవుడొకడు పరలోకమందునాన్డు, 

అంతయ్దినములయందు కలుగబోవుదానిని ఆయన రాజగు నెబుకదెన్జరునకు తెలియజేసెను. తాము 

పడకమీద పరుండగా తమరి మనసుస్లో కలిగిన సవ్పన్దరశ్నములు ఏవనగా 

దానియేలు 2:29 => రాజా, పర్సుత్తకాలము గడచిన పిమమ్ట ఏమి జరుగునో అనుకొని తాము 

పడకమీద పరుండి మనోచింత గలవారై యుండగా మరమ్ములను బయలుపరచువాడు 

కలుగబోవుదానిని తమరికి తెలియజేసెను. 

దానియేలు 2:30 => ఇతర మనుషుయ్లకందరి కంటె నాకు విశేష జాఞ్నముండుటవలన ఈ మరమ్ము 

నాకు బయలుపరచబడలేదు. రాజునకు దాని భావమును తెలియజేయు నిమితత్మును, తమరి మనసుస్ 

యొకక్ ఆలోచనలు తాము తెలిసికొను నిమితత్మును అది బయలుపరచబడెను. 

దానియేలు 2:47 => మరియు రాజు ఈ మరమ్మును బయలుపరచుటకు నీవు సమరుథ్డవైతివే; నీ 

దేవుడు దేవతలకు దేవుడును రాజులకు పర్భువును మరమ్ములు బయలుపరచువాడునై యునాన్డని 

దానియేలునకు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 
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దానియేలు 4:2 => మహోనన్తుడగు దేవుడు నాయెడల చేసిన అదుభ్తములను సూచక కిర్యలను 

మీకు తెలియజేయుటకు నాకు మనసుస్ కలిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:7 => వాని కుడిచెయియ్ పటుట్కొని లేవనెతెత్ను; వెంటనే వాని పాదములును 

చీలమండలును బలము పొందెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:12 => పేతురు దీనిని చూచి పర్జలతో ఇటల్నెను ఇశార్యేలీయులారా, 

మీరు వీని విషయమై యెందుకు ఆశచ్రయ్పడుచునాన్రు? మాసొంత శకిత్చేతనైనను భకిత్చేతనైనను 

నడవను వీనికి బలమిచిచ్నటుట్గా మీరెందుకు మాతటుట్ తేరి చూచుచునాన్రు? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:14 => అపొసత్లులైన బరన్బాయు పౌలును ఈ సంగతి విని, తమ 

వసత్రములు చించుకొని సమూహములోనికి చొరబడి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:15 => అయయ్లారా, మీరెందుకీలాగు చేయుచునాన్రు? మేముకూడ మీ 

సవ్భావమువంటి సవ్భావముగల నరులమే. మీరు ఈ వయ్రథ్మైనవాటిని విడిచిపెటిట్, ఆకాశమును 

భూమిని సముదర్మును వాటిలో ఉండు సమసత్మును సృజించిన జీవముగల దేవునివైపు తిరుగవలెనని 

మీకు సువారత్ పర్కటించుచునాన్ము 

1 కొరిందీయులకు 15:10 => అయినను నేనేమైయునాన్నో అది దేవుని కృపవలననే 

అయియునాన్ను. మరియు నాకు అనుగర్హింపబడిన ఆయన కృప నిషఫ్లము కాలేదు గాని, 

వారందరికంటె నేనెకుక్వగా పర్యాసపడితిని.  

2 కొరిందీయులకు 3:5 => మావలన ఏదైన అయినటుల్గా ఆలోచించుటకు మాయంతట మేమే 

సమరుథ్లమని కాదు; మా సామరథ్య్ము దేవుని వలననే కలిగియునన్ది. 

ఆదికాండము 37:14 => అపుప్డతడు నీవు వెళిళ్ నీ సహోదరుల కేష్మమును మంద కేష్మమును 

తెలిసికొని నాకు వరత్మానము తెమమ్ని అతినితో చెపిప్ హెబోర్ను లోయలోనుండి అతని పంపెను. 

అతడు షెకెమునకు వచెచ్ను 

లూకా 19:42 => నీవును ఈ నీ దినమందైనను సమాధాన సంబంధమైన సంగతులను 

తెలిసికొనినయెడల నీకెంతో మేలు; గాని యిపుప్డవి నీ కనున్లకు మరుగు చేయబడియునన్వి. 
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ఆదికాండము 40:22 => మరియు యోసేపు వారికి తెలిపిన భావము చొపుప్న భక్షయ్కారుల అధిపతిని 

వేర్లాడదీయించెను. 

ఆదికాండము 41:25 => అందుకు యోసేపు ఫరో కనిన కల ఒకక్టే. దేవుడు తాను 

చేయబోవుచునన్ది ఫరోకు తెలియచేసెను. ఆ యేడు మంచి ఆవులు ఏడు సంవతస్రములు 

ఆదికాండము 41:28 => నేను ఫరోతో చెపుప్ మాట యిదే. దేవుడు తాను చేయబోవుచునన్ది ఫరోకు 

చూపించెను. 

ఆదికాండము 41:39 => మరియు ఫరో దేవుడు ఇదంతయు నీకు తెలియపరచెను గనుక నీవలె 

వివేకజాఞ్నములు గలవారెవరును లేరు. 

ఆదికాండము 43:27 => అపుప్డు మీరు చెపిప్న ముసలివాడైన మీ తండిర్ కేష్మముగా ఉనాన్డా? 

అతడు ఇంక బర్తికియునాన్డా? అని వారి కేష్మసమాచారము అడిగినందుకు వారు 

సంఖాయ్కాండము 20:10 => తరువాత మోషే అహరోనులు ఆ బండయెదుట సమాజమును 

పోగుచేసినపుప్డు అతడు వారితో దోర్హులారా వినుడి; మేము ఈ బండలోనుండి మీకొరకు నీళుల్ 

రపిప్ంపవలెనా? అనెను. 

పర్సంగి 8:1 => జాఞ్నులతో సములైనవారెవరు? జరుగువాటి భావమును ఎరిగినవారెవరు? 

మనుషుయ్ల జాఞ్నము వారి ముఖమునకు తేజసుస్నిచుచ్ను, దానివలన వారి మోటుతనము 

మారచ్బడును. 

దానియేలు 2:22 => ఆయన మరుగు మాటలను మరమ్ములను బయలుపరచును , 

అంధకారములోని సంగతులు ఆయనకు తెలియును; వెలుగు యొకక్ నివాససథ్లము ఆయనయొదద్ 

నునన్ది. 

దానియేలు 2:30 => ఇతర మనుషుయ్లకందరి కంటె నాకు విశేష జాఞ్నముండుటవలన ఈ మరమ్ము 

నాకు బయలుపరచబడలేదు. రాజునకు దాని భావమును తెలియజేయు నిమితత్మును, తమరి మనసుస్ 

యొకక్ ఆలోచనలు తాము తెలిసికొను నిమితత్మును అది బయలుపరచబడెను. 

జెకరాయ్ 4:5 => నాతో మాటలాడుచునన్ దూత ఇదేమిటో నీకు తెలియదా యని ననన్డుగగా నేను--నా 

యేలినవాడా, నాకు తెలియదంటిని. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:10 => అపుప్డు పౌలు అయయ్లారా, యీ పర్యాణమువలన 

సరకులకును ఓడకును మాతర్మే కాక మన పార్ణములకుకూడ హానియు బహు నషట్మును కలుగునటుల్ 

నాకు తోచుచునన్దని చెపిప్ వారిని హెచచ్రించెను 

యాకోబు 1:17 => శేర్షఠ్మైన పర్తి యీవియు సంపూరణ్మైన పర్తి వరమును, పరసంబంధమైనదై, 

జోయ్తిరమ్యుడగు తండిర్యొదద్నుండి వచుచ్ను ; ఆయన యందు ఏ చంచలతవ్మైనను 

గమనాగమనములవలన కలుగు ఏ ఛాయయైనను లేదు. 

వచనము 17 

అందుకు ఫరో నా కలలో నేను ఏటియొడుడ్న నిలుచుంటిని. 

ఆదికాండము 41:1 => రెండేండుల్ గడిచిన తరువాత ఫరో ఒక కల కనెను. అందులో అతడు 

ఏటిదగగ్ర నిలిచియుండగా 

ఆదికాండము 41:2 => చూపునకు అందమైనవియు బలిసినవియునైన యేడు ఆవులు యేటిలో 

నుండి పైకి వచుచ్చు జముమ్లో మేయుచుండెను. 

ఆదికాండము 41:3 => వాటి తరువాత చూపునకు వికారమై చికిక్పోయిన మరి యేడు ఆవులు 

ఏటిలోనుండి పైకి వచుచ్చు ఏటియొడుడ్న ఆ ఆవుల దగగ్ర నిలుచుండెను. 

ఆదికాండము 41:4 => అపుప్డు చూపునకు వికారమై చికిక్పోయిన ఆ ఆవులు చూపునకు అందమై 

బలిసిన ఆవులను తినివేయుచుండెను. అంతలో ఫరో మేలుకొనెను. 

ఆదికాండము 41:5 => అతడు నిదిర్ంచి రెండవసారి కల కనెను. అందులో మంచి పుషిట్గల యేడు 

వెనున్లు ఒకక్ దంటున పుటుట్చుండెను. 

ఆదికాండము 41:6 => మరియు తూరుప్ గాలిచేత చెడిపోయిన యేడు పీలవెనున్లు వాటి తరువాత 

మొలిచెను. 

ఆదికాండము 41:7 => అపుప్డు నిండైన పుషిట్గల ఆ యేడు వెనున్లను ఆ పీలవెనున్లు మింగివేసెను. 

అంతలో ఫరో మేలుకొని అది కల అని గర్హించెను. 
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ఆదికాండము 41:2 => చూపునకు అందమైనవియు బలిసినవియునైన యేడు ఆవులు యేటిలో 

నుండి పైకి వచుచ్చు జముమ్లో మేయుచుండెను. 

వచనము 18 

బలిసినవియు, చూపున కందమైనవియునైన, యేడు ఆవులు ఏటిలోనుండి పైకివచిచ్ జముమ్లో 

మేయుచుండెను. 

యిరిమ్యా 24:1 => బబులోనురాజైన నెబుకదెర్జరు యూదారాజైన యెహోయాకీము కుమారుడగు 

యెకోనాయ్ను యూదా పర్ధానులను శిలప్కారులను కంసాలులను యెరూషలేమునుండి చెరపటుట్కొని 

బబులోనునకు తీసికొనిపోయిన తరువాత యెహోవా నాకు చూపగా యెహోవా మందిరము ఎదుట 

ఉంచబడిన రెండు గంపల అంజూరపు పండుల్ నాకు కనబడెను.  

యిరిమ్యా 24:2 => ఒక గంపలో ముందుగా పకవ్మైన అంజూరపు పండల్వంటి మికిక్లి మంచి 

అంజూరపు పండుల్ండెను. రెండవ గంపలో మికిక్లి జబైబ్న అంజూరపు పండుల్ండెను; అవి తిన శకయ్ము 

కానంతగా జబుబ్వి. 

యిరిమ్యా 24:3 => యెహోవా యిరీమ్యా, నీకేమి కనబడుచునన్దని ననన్డుగగా నేను అంజూరపు 

పండుల్ కనబడుచునన్వి, మంచివి మికిక్లి మంచివిగాను జబుబ్వి మికిక్లి జబుబ్విగాను, తిన 

శకయ్ముకానంత జబుబ్విగాను కనబడుచునన్వంటిని. 

యిరిమ్యా 24:5 => ఇశార్యేలు దేవుడైన యెహోవా ఆజఞ్ ఇచుచ్నదేమనగా వారికి 

మేలుకలుగవలెనని ఈ సథ్లమునుండి నేను కలీద్యుల దేశమునకు చెరగా పంపు యూదులను, ఒకడు 

ఈ మంచి అంజూరపు పండల్ను లక్షయ్పెటుట్నటుల్ లక్షయ్పెటుట్చునాన్ను.  

యిరిమ్యా 24:8 => మరియు యూదారాజైన సిదిక్యాను అతని పర్ధానులను దేశములో శేషించిన 

వారిని ఐగుపుత్ దేశమున నివసించువారిని, మికిక్లి జబుబ్వైనందున తినశకయ్ముకాని ఆ జబుబ్ 

అంజూరపుపండల్వలె ఉండజేసెదనని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 
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యెషయా 30:23 => నీవు నీ భూమిలో వితుత్టకు నీ గింజలకు కావలసిన వాన ఆయన 

కురిపించును భూమి రాబడియైన ఆహారదర్వయ్మిచుచ్ను అది విసాత్ర సార రసములు కలదై యుండును 

ఆ దినమున నీ పశువులు విశాలమైన గడిడ్బీళల్లో మేయును.  

వచనము 19 

మరియు నీరసమై బహు వికారరూపము కలిగి చికిక్ పోయిన మరి యేడు ఆవులు వాటి తరువాత పైకి 

వచెచ్ను. వీటి అంత వికారమైనవి ఐగుపుత్ దేశమందు ఎకక్డను నాకు కనబడలేదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:1 => నీవు కళంకమైనను మరి ఏ అవలక్షణమైననుగల యెదుద్నేగాని 

గొఱ ఱ్మేకలనేగాని నీ దేవుడైన యెహోవాకు బలిగా అరిప్ంపకూడదు; అది నీ దేవుడైన యెహోవాకు 

హేయము. 

వచనము 20 

చికిక్పోయి వికారముగానునన్ ఆవులు బలిసిన మొదటి యేడు ఆవులను తినివేసెను. 

ఆదికాండము 34:19 => ఆ చినన్వాడు యాకోబు కుమారెత్ యందు పీర్తిగలవాడు గనుక అతడు ఆ 

కారయ్ము చేయుటకు తడవు చేయలేదు. అతడు తన తండిర్ యింటి వారందరిలో ఘనుడు 

ఆదికాండము 41:3 => వాటి తరువాత చూపునకు వికారమై చికిక్పోయిన మరి యేడు ఆవులు 

ఏటిలోనుండి పైకి వచుచ్చు ఏటియొడుడ్న ఆ ఆవుల దగగ్ర నిలుచుండెను. 

వచనము 21 

అవి వాటి కడుపులో పడెను గాని అవి కడుపులో పడినటుట్ కనబడలేదు, మొదట ఉండినటే ల్ అవి 

చూపునకు వికారముగా నుండెను. అంతలో నేను మేలుకొంటిని. 

యెహెజేక్లు 3:3 => నరపుతుర్డా, నేనిచుచ్చునన్ యీ గర్ంథమును ఆహారముగా తీసికొని దానితో నీ 

కడుపు నింపుకొనుమని నాతో సెలవియయ్గా నేను దాని భకిష్ంచితిని; అది నా నోటికి తేనెవలె 

మధురముగా నుండెను. 
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పర్కటన 10:9 => నేను ఆ దూతయొదద్కు వెళి ల్ ఈ చినన్ పుసత్కము నాకిమమ్ని అడుగగా ఆయన దాని 

తీసికొని తినివేయుము, అది నీ కడుపుకు చేదగును గాని నీ నోటికి తేనెవలె మధురముగా ఉండునని 

నాతో చెపెప్ను. 

పర్కటన 10:10 => అంతట నేను ఆ చినన్ పుసత్కమును దూతచేతిలోనుండి తీసికొని దానిని 

తినివేసితిని; అది నా నోటికి తేనెవలె మధురముగా ఉండెను గాని నేను దానిని తినివేసిన తరువాత నా 

కడుపుకు చేదాయెను 

కీరత్నలు 37:19 => ఆపతాక్లమందు వారు సిగుగ్నొందరు కరవు దినములలో వారు 

తృపిత్పొందుదురు. 

యెషయా 9:20 => కుడిపర్కక్న ఉనన్దాని పటుట్కొందురు గాని ఇంకను ఆకలిగొని యుందురు; 

ఎడమపర్కక్న ఉనన్దాని భకిష్ంచుదురు గాని ఇంకను తృపిత్పొందక యుందురు వారిలో పర్తివాడు తన 

బాహువును భకిష్ంచును 

ఆదికాండము 41:3 => వాటి తరువాత చూపునకు వికారమై చికిక్పోయిన మరి యేడు ఆవులు 

ఏటిలోనుండి పైకి వచుచ్చు ఏటియొడుడ్న ఆ ఆవుల దగగ్ర నిలుచుండెను. 

ఆదికాండము 41:30 => మరియు కరవు గల యేడు సంవతస్రములు వాటి తరువాత వచుచ్ను; 

అపుప్డు ఐగుపుత్ దేశమందు ఆ పంట సమృదిధ్ యావతుత్ను మరువబడును, ఆ కరవు దేశమును 

పాడుచేయును. 

వచనము 22 

మరియు నా కలలో నేను చూడగా పుషిట్గల యేడు మంచి వెనున్లు ఒకక్దంటున పుటెట్ను. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 23 

మరియు తూరుప్ గాలిచేత చెడిపోయి యెండిన యేడు పీలవెనున్లు వాటి తరువాత మొలిచెను. 

ఆదికాండము 41:6 => మరియు తూరుప్ గాలిచేత చెడిపోయిన యేడు పీలవెనున్లు వాటి తరువాత 

మొలిచెను. 
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2 రాజులు 19:26 => కాబటిట్ వాటి కాపురసుథ్లు బలహీనులై జడిసిరి విభార్ంతినొంది పొలములోని 

గడిడ్వలెను కాడవేయని చేలవలెను అయిరి. 

కీరత్నలు 129:6 => వారు ఇంటిమీద పెరుగు గడిడ్వలె నుందురు గాక ఎదుగకమునుపే అది 

వాడిపోవును  

కీరత్నలు 129:7 => కోయువాడు తన గుపిప్లినైనను పనలు కటుట్వాడు తన ఒడినైనను దానితో 

నింపుకొనడు. 

హోషేయ 8:7 => వారు గాలిని వితిత్యునాన్రు గనుక పర్ళయ వాయువు వారికి కోతయగును; 

వితిత్నది పైరుకాదు, మొలక కాదు, పంట యెతిత్నది అది పంటకు వచిచ్నయెడల అనుయ్లు దాని 

తినివేతురు. 

హోషేయ 9:16 => ఎఫార్యిము మొతత్బడెను, వారి వేరు ఎండిపోయెను, వారు ఫలమియయ్రు. వారు 

పిలల్లు కనినను వారి గరభ్నిధిలోనుండి వచుచ్ సొతుత్ను నేను నాశనము చేసెదను. 

హోషేయ 13:15 => నిజముగా ఎఫార్యిము తన సహోదరులలో ఫలాభివృదిధ్ నొందును. అయితే 

తూరుప్గాలి వచుచ్ను, యెహోవా పుటిట్ంచు గాలి అరణయ్ములోనుండి లేచును; అది రాగా అతని 

నీటిబుగగ్లు ఎండిపోవును, అతని ఊటలు ఇంకిపోవును, అతని ధననిధులను అతనికి పిర్యమైన 

వసుత్వులనిన్టిని శతుర్వు కొలల్పెటుట్ను. 

వచనము 24 

ఈ పీలవెనున్లు ఆ మంచి వెనున్లను మింగివేసెను. ఈ కలను జాఞ్నులకు తెలియచెపిప్తిని గాని దాని 

భావమును తెలుపగలవారెవరును లేరని అతనితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 41:8 => తెలల్వారినపుప్డు అతని మనసుస్ కలవరపడెను గనుక అతడు ఐగుపుత్ 

శకునగాండర్నందరిని అకక్డి విదావ్ంసులనందరిని పిలువనంపి ఫరో తన కలలను వివరించి వారితో 

చెపెప్ను గాని ఫరోకు వాటి భావము తెలుపగల వాడెవడును లేకపోయెను. 

నిరగ్మకాండము 8:19 => శకునగాండుర్ ఇది దైవశకిత్ అని ఫరోతో చెపిప్రి. అయితే యెహోవా 

చెపిప్నటుట్ ఫరో హృదయము కఠినమాయెను, అతడు వారిమాట వినకపోయెను. 
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దానియేలు 4:7 => శకునగాండుర్ను గారడీవిదయ్ గలవారును కలీద్యులును జోయ్తిషుయ్లును నా 

సనిన్ధికి రాగా నేను కనిన కలను వారితో చెపిప్తిని గాని వారు దాని భావమును నాకు 

తెలుపలేకపోయిరి. 

వచనము 25 

అందుకు యోసేపు ఫరో కనిన కల ఒకక్టే. దేవుడు తాను చేయబోవుచునన్ది ఫరోకు తెలియచేసెను. ఆ 

యేడు మంచి ఆవులు ఏడు సంవతస్రములు 

ఆదికాండము 41:16 => యోసేపు నావలన కాదు, దేవుడే ఫరోకు కేష్మకరమైన ఉతత్రమిచుచ్నని 

ఫరోతో చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 9:14 => సమసత్ భూమిలో నావంటివారెవరును లేరని నీవు తెలిసికొనవలెనని 

ఈసారి నేను నా తెగుళళ్నిన్యు నీ హృదయము నొచుచ్నంతగా నీ సేవకులమీదికిని నీ పర్జలమీదికిని 

పంపెదను; 

యెహోషువ 11:6 => యెహోవా వారికి భయపడకుము, రేపు ఈ వేళకు ఇశార్యేలీయులచేత 

సంహరింపబడిన వారినిగా నేను వారినందరిని అపప్గించెదను. నీవు వారి గుఱ ఱ్ముల గుదికాలి 

నరమును తెగకోసి వారి రథములను అగిన్చేత కాలుచ్దువని యెహోషువతో సెలవిచెచ్ను. 

కీరత్నలు 98:2 => యెహోవా తన రక్షణను వెలల్డిచేసియునాన్డు అనయ్జనులయెదుట తన నీతిని 

బయలుపరచియునాన్డు. 

యెషయా 41:22 => జరుగబోవువాటిని విశదపరచి మాయెదుట తెలియజెపుప్డి పూరవ్మైనవాటిని 

విశదపరచుడి మేమాలోచించి వాటి ఫలమును తెలిసికొనునటుల్ వాటిని మాకు తెలియజెపుప్డి 

లేనియెడల రాగలవాటిని మాకు తెలియజెపుప్డి.  

యెషయా 41:23 => ఇకమీదట రాబోవు సంగతులను తెలియజెపుప్డి అపుప్డు మీరు దేవతలని 

మేము ఒపుప్కొందుము మేము ఒకరినొకరము సాటిచేసికొని కనుగొనునటుల్ మేలైనను కీడైనను 

చేయుడి.  
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యెషయా 43:9 => సరవ్జనులారా, గుంపుకూడి రండి జనములు కూరచ్బడవలెను వారిలో ఎవరు 

ఇటిట్ సంగతులు తెలియజేయుదురు? పూరవ్కాలమున జరిగినవాటిని ఎవరు మాకు వినిపించుదురు? 

తాము నిరోద్షులమని తీరుప్పొందునటుల్ తమ సాకుష్లను తేవలెను లేదా, విని సతయ్మే యని 

యొపుప్కొనవలెను.  

దానియేలు 2:28 => అయితే మరమ్ములను బయలుపరచగల దేవుడొకడు పరలోకమందునాన్డు, 

అంతయ్దినములయందు కలుగబోవుదానిని ఆయన రాజగు నెబుకదెన్జరునకు తెలియజేసెను. తాము 

పడకమీద పరుండగా తమరి మనసుస్లో కలిగిన సవ్పన్దరశ్నములు ఏవనగా 

దానియేలు 2:29 => రాజా, పర్సుత్తకాలము గడచిన పిమమ్ట ఏమి జరుగునో అనుకొని తాము 

పడకమీద పరుండి మనోచింత గలవారై యుండగా మరమ్ములను బయలుపరచువాడు 

కలుగబోవుదానిని తమరికి తెలియజేసెను. 

దానియేలు 2:45 => చేతి సహాయము లేక పరవ్తమునుండి తియయ్బడిన ఆ రాయి యినుమును 

ఇతత్డిని మటిట్ని వెండిని బంగారమును పగులగొటట్గా తమరు చూచితిరే; యిందువలన మహా దేవుడు 

ముందు జరుగబోవు సంగతి రాజునకు తెలియజేసియునాన్డు; కల నిశచ్యము, దాని భావము 

నమమ్దగినది అని దానియేలు రాజుతో చెపెప్ను. 

దానియేలు 2:47 => మరియు రాజు ఈ మరమ్మును బయలుపరచుటకు నీవు సమరుథ్డవైతివే; నీ 

దేవుడు దేవతలకు దేవుడును రాజులకు పర్భువును మరమ్ములు బయలుపరచువాడునై యునాన్డని 

దానియేలునకు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

ఆమోసు 3:7 => తన సేవకులైన పర్వకత్లకు తాను సంకలిప్ంచిన దానిని బయలుపరచకుండ 

పర్భువైన యెహోవా యేమియు చేయడు. 

మతత్యి 24:40 => ఆ కాలమున ఇదద్రు పొలములో ఉందురు, ఒకడు తీసికొనిపోబడును ఒకడు 

విడిచిపెటట్బడును. 

మారుక్ 13:23 => మీరు జాగర్తత్గా ఉండుడి; ఇదిగో సమసత్మును మీతో ముందుగా 

చెపిప్యునాన్ను. 
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ఎఫెసీయులకు 1:17 => మరియు మీ మనోనేతర్ములు వెలిగింపబడినందున, ఆయన మిముమ్ను 

పిలిచిన పిలుపువలల్నైన నిరీక్షణ యెటిట్దో , పరిశుదుధ్లలో ఆయన సావ్సథ్య్ముయొకక్ 

మహిమైశవ్రయ్మెటిట్దో, 

పర్కటన 4:1 => ఈ సంగతులు జరిగిన తరువాత నేను చూడగా, అదిగో పరలోకమందు ఒక తలుపు 

తెరువబడియుండెను. మరియు నేను మొదట వినిన సవ్రము బూరధవ్ని వలె నాతో మాటలాడగా 

వింటిని. ఆ మాటలాడినవాడు ఇకక్డికి ఎకిక్రముమ్; ఇకమీదట జరుగవలసిన వాటిని నీకు 

కనుపరచెదననెను 

ఆదికాండము 37:9 => అతడింకొక కల కని తన సహోదరులకు తెలియచేసి ఇదిగో నేను మరియొక 

కలకంటిని; అందులో సూరయ్చందుర్లును పదకొండు నక్షతర్ములును నాకు సాషాట్ంగపడెనని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 40:12 => అపుప్డు యోసేపు దాని భావమిదే; ఆ మూడు తీగెలు మూడు దినములు; 

ఆదికాండము 41:28 => నేను ఫరోతో చెపుప్ మాట యిదే. దేవుడు తాను చేయబోవుచునన్ది ఫరోకు 

చూపించెను. 

ఆదికాండము 41:39 => మరియు ఫరో దేవుడు ఇదంతయు నీకు తెలియపరచెను గనుక నీవలె 

వివేకజాఞ్నములు గలవారెవరును లేరు. 

సంఖాయ్కాండము 22:9 => దేవుడు బిలామునొదద్కు వచిచ్ నీయొదద్నునన్ యీ మనుషుయ్లు ఎవరని 

అడుగగా 

2 రాజులు 8:1 => ఒకనాడు ఎలీషా తాను బర్దికించిన బిడ డ్కు తలిల్యైన ఆమెను పిలిచి యెహోవా 

కాష్మకాలము రపిప్ంపబోవుచునాన్డు; ఏడు సంవతస్రములు దేశములో కాష్మము కలుగునని చెపిప్ 

నీవు లేచి, నీవును నీ యింటివారును ఎచచ్టనుండుట అనుకూలమో అచచ్టికి పోవుడనగా 

కీరత్నలు 105:16 => దేశముమీదికి ఆయన కరవు రపిప్ంచెను జీవనాధారమైన ధానయ్మంతయు 

కొటిట్వేసెను. 

కీరత్నలు 105:19 => అతడు చెపిప్న సంగతి నెరవేరువరకు యెహోవా వాకుక్ అతని 

పరిశోధించుచుండెను. 
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దానియేలు 2:22 => ఆయన మరుగు మాటలను మరమ్ములను బయలుపరచును , 

అంధకారములోని సంగతులు ఆయనకు తెలియును; వెలుగు యొకక్ నివాససథ్లము ఆయనయొదద్ 

నునన్ది. 

వచనము 26 

ఆ యేడు మంచి వెనున్లును ఏడు సంవతస్ రములు. 

ఆదికాండము 41:2 => చూపునకు అందమైనవియు బలిసినవియునైన యేడు ఆవులు యేటిలో 

నుండి పైకి వచుచ్చు జముమ్లో మేయుచుండెను. 

ఆదికాండము 41:5 => అతడు నిదిర్ంచి రెండవసారి కల కనెను. అందులో మంచి పుషిట్గల యేడు 

వెనున్లు ఒకక్ దంటున పుటుట్చుండెను. 

ఆదికాండము 41:29 => ఇదిగో ఐగుపుత్ దేశమందంతటను బహు సమృదిధ్గా పంటపండు ఏడు 

సంవతస్రములు వచుచ్చునన్వి. 

ఆదికాండము 41:47 => సమృదిధ్గా పంటపండిన యేడు సంవతస్రములలో భూమి బహు విరివిగా 

పండెను. 

ఆదికాండము 41:53 => ఐగుపుత్ దేశమందు సమృదిధ్గా పంటపండిన సంవతస్రములు గడచిన 

తరువాత 

ఆదికాండము 40:18 => అందుకు యోసేపు దాని భావమిదే; ఆ మూడు గంపలు మూడు దినములు 

నిరగ్మకాండము 12:11 => మీరు దానిని తినవలసిన విధమేదనగా, మీ నడుము కటుట్కొని మీ 

చెపుప్లు తొడుగుకొని మీ కఱ ఱ్లుచేత పటుట్కొని, తవ్రపడుచు దాని తినవలెను; అది యెహోవాకు 

పసాక్బలి. 

1 కొరిందీయులకు 10:4 => అందరు ఆతమ్ సంబంధమైన ఒకే పానీయమును పానము చేసిరి. 

ఏలయనగా తముమ్ను వెంబడించిన ఆతమ్సంబంధమైన బండలోనిది తార్గిరి; ఆ బండ కీర్సేత్. 

ఆదికాండము 40:12 => అపుప్డు యోసేపు దాని భావమిదే; ఆ మూడు తీగెలు మూడు దినములు; 
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ఆదికాండము 2:24 => కాబటిట్ పురుషుడు తన తండిర్ని తన తలిల్ని విడిచి తన భారయ్ను 

హతుత్కొనును; వారు ఏక శరీరమైయుందురు. 

నిరగ్మకాండము 26:6 => మరియు ఏబది బంగారు గుండీలను చేసి ఆ గుండీలచేత ఆ తెరలను 

ఒకదానితో ఒకటి కూరప్వలెను; అది ఒకటే మందిరమగును. 

1 యోహాను 5:7 => సాక్షయ్మిచుచ్వారు ముగుగ్రు, అనగా ఆతమ్యు, నీళుల్ను, రకత్మును, ఈ 

ముగుగ్రు ఏకీభవించియునాన్రు. 

యెషయా 30:23 => నీవు నీ భూమిలో వితుత్టకు నీ గింజలకు కావలసిన వాన ఆయన 

కురిపించును భూమి రాబడియైన ఆహారదర్వయ్మిచుచ్ను అది విసాత్ర సార రసములు కలదై యుండును 

ఆ దినమున నీ పశువులు విశాలమైన గడిడ్బీళల్లో మేయును.  

మారుక్ 14:22 => వారు భోజనము చేయుచుండగా, ఆయన యొక రొటెట్ను పటుట్కొని, ఆశీరవ్దించి 

విరిచి, వారికిచిచ్ మీరు తీసికొనుడి; ఇది నా శరీరమనెను. 

లూకా 22:19 => పిమమ్ట ఆయన యొక రొటెట్ పటుట్కొని కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి దాని విరిచి, 

వారికిచిచ్ ఇది మీ కొరకు ఇయయ్బడుచునన్ నా శరీరము; ననున్ జాఞ్పకము చేసికొనుటకు దీనిని 

చేయుడని చెపెప్ను. 

వచనము 27 

కల ఒకక్టే. వాటి తరువాత, చికిక్పోయి వికారమై పైకివచిచ్న యేడు ఆవులును ఏడు సంవతస్రములు; 

తూరుప్ గాలిచేత చెడిపోయిన యేడు పీలవెనున్లు కరవుగల యేడు సంవతస్రములు. 

2 సమూయేలు 24:19 => దావీదు గాదుచేత యెహోవా యిచిచ్న ఆజఞ్చొపుప్న పోయెను.  

2 రాజులు 8:1 => ఒకనాడు ఎలీషా తాను బర్దికించిన బిడ డ్కు తలిల్యైన ఆమెను పిలిచి యెహోవా 

కాష్మకాలము రపిప్ంపబోవుచునాన్డు; ఏడు సంవతస్రములు దేశములో కాష్మము కలుగునని చెపిప్ 

నీవు లేచి, నీవును నీ యింటివారును ఎచచ్టనుండుట అనుకూలమో అచచ్టికి పోవుడనగా 
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ఆదికాండము 41:30 => మరియు కరవు గల యేడు సంవతస్రములు వాటి తరువాత వచుచ్ను; 

అపుప్డు ఐగుపుత్ దేశమందు ఆ పంట సమృదిధ్ యావతుత్ను మరువబడును, ఆ కరవు దేశమును 

పాడుచేయును. 

ఆదికాండము 41:54 => యోసేపు చెపిప్న పర్కారము ఏడు కరవు సంవతస్రములు ఆరంభమాయెను 

గాని ఐగుపుత్ దేశమందంతటను ఆహారముండెను. 

ఆదికాండము 47:23 => యోసేపు ఇదిగో నేడు మిముమ్ను మీ భూములను ఫరోకొరకు 

కొనియునాన్ను. ఇదిగో మీకు వితత్నములు; పొలములలో వితుత్డి. 

లూకా 22:19 => పిమమ్ట ఆయన యొక రొటెట్ పటుట్కొని కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి దాని విరిచి, 

వారికిచిచ్ ఇది మీ కొరకు ఇయయ్బడుచునన్ నా శరీరము; ననున్ జాఞ్పకము చేసికొనుటకు దీనిని 

చేయుడని చెపెప్ను. 

వచనము 28 

నేను ఫరోతో చెపుప్ మాట యిదే. దేవుడు తాను చేయబోవుచునన్ది ఫరోకు చూపించెను. 

ఆదికాండము 41:16 => యోసేపు నావలన కాదు, దేవుడే ఫరోకు కేష్మకరమైన ఉతత్రమిచుచ్నని 

ఫరోతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 41:25 => అందుకు యోసేపు ఫరో కనిన కల ఒకక్టే. దేవుడు తాను 

చేయబోవుచునన్ది ఫరోకు తెలియచేసెను. ఆ యేడు మంచి ఆవులు ఏడు సంవతస్రములు 

ఆదికాండము 41:39 => మరియు ఫరో దేవుడు ఇదంతయు నీకు తెలియపరచెను గనుక నీవలె 

వివేకజాఞ్నములు గలవారెవరును లేరు. 

2 రాజులు 8:1 => ఒకనాడు ఎలీషా తాను బర్దికించిన బిడ డ్కు తలిల్యైన ఆమెను పిలిచి యెహోవా 

కాష్మకాలము రపిప్ంపబోవుచునాన్డు; ఏడు సంవతస్రములు దేశములో కాష్మము కలుగునని చెపిప్ 

నీవు లేచి, నీవును నీ యింటివారును ఎచచ్టనుండుట అనుకూలమో అచచ్టికి పోవుడనగా 

దానియేలు 2:45 => చేతి సహాయము లేక పరవ్తమునుండి తియయ్బడిన ఆ రాయి యినుమును 

ఇతత్డిని మటిట్ని వెండిని బంగారమును పగులగొటట్గా తమరు చూచితిరే; యిందువలన మహా దేవుడు 
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ముందు జరుగబోవు సంగతి రాజునకు తెలియజేసియునాన్డు; కల నిశచ్యము, దాని భావము 

నమమ్దగినది అని దానియేలు రాజుతో చెపెప్ను. 

వచనము 29 

ఇదిగో ఐగుపుత్ దేశమందంతటను బహు సమృదిధ్గా పంటపండు ఏడు సంవతస్రములు వచుచ్చునన్వి. 

ఆదికాండము 41:26 => ఆ యేడు మంచి వెనున్లును ఏడు సంవతస్ రములు. 

ఆదికాండము 41:46 => యోసేపు బయలుదేరి ఐగుపుత్ దేశమందంతట సంచరించెను. యోసేపు 

ఐగుపుత్ రాజైన ఫరో యెదుట నిలిచినపుప్డు ముపప్ది సంవతస్రములవాడై యుండెను. అపుప్డు 

యోసేపు ఫరో యెదుటనుండి వెళి ల్ ఐగుపుత్ దేశమందంతట సంచారము చేసెను. 

ఆదికాండము 41:49 => యోసేపు సముదర్పు ఇసుకవలె అతి విసాత్రముగా ధానయ్ము పోగుచేసెను. 

కొలుచుట అసాధయ్ మాయెను గనుక కొలుచుట మానివేసెను. 

ఆదికాండము 41:53 => ఐగుపుత్ దేశమందు సమృదిధ్గా పంటపండిన సంవతస్రములు గడచిన 

తరువాత 

ఆదికాండము 45:6 => రెండు సంవతస్రములనుండి కరవు దేశములో నునన్ది. సేదయ్మైనను 

కోతయైనను లేని సంవతస్రములు ఇంక అయిదు వచుచ్ను. మిముమ్ను ఆశచ్రయ్ముగ రకిష్ంచి దేశములో 

మిముమ్ను శేషముగా నిలుపుటకును 

వచనము 30 

మరియు కరవు గల యేడు సంవతస్రములు వాటి తరువాత వచుచ్ను; అపుప్డు ఐగుపుత్ దేశమందు ఆ 

పంట సమృదిధ్ యావతుత్ను మరువబడును, ఆ కరవు దేశమును పాడుచేయును. 

ఆదికాండము 41:27 => కల ఒకక్టే. వాటి తరువాత, చికిక్పోయి వికారమై పైకివచిచ్న యేడు 

ఆవులును ఏడు సంవతస్రములు; తూరుప్ గాలిచేత చెడిపోయిన యేడు పీలవెనున్లు కరవుగల యేడు 

సంవతస్రములు. 
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ఆదికాండము 41:54 => యోసేపు చెపిప్న పర్కారము ఏడు కరవు సంవతస్రములు ఆరంభమాయెను 

గాని ఐగుపుత్ దేశమందంతటను ఆహారముండెను. 

2 సమూయేలు 24:13 => కావున గాదు దావీదునొదద్కు వచిచ్ యిటల్ని సంగతి తెలియజెపెప్ను నీవు 

నీ దేశమందు ఏడు సంవతస్రములు కాష్మము కలుగుటకు ఒపుప్కొందువా? నినున్ తరుముచునన్ నీ 

శతుర్వుల యెదుట నిలువలేక నీవు మూడు నెలలు పారిపోవుటకు ఒపుప్కొందువా? నీ దేశమందు 

మూడు దినములు తెగులు రేగుటకు ఒపుప్కొందువా? యోచనచేసి ననున్ పంపినవానికి 

నేనియయ్వలసిన యుతత్ము నిశచ్యించి తెలియజెపుప్మనెను. 

1 రాజులు 17:1 => అంతట గిలాదు కాపురసుథ్ల సంబంధియును తిషీబ్యుడునైన ఏలీయా 

అహాబునొదద్కు వచిచ్ ఎవని సనిన్ధిని నేను నిలువబడియునాన్నో, ఇశార్యేలు దేవుడైన ఆ యెహోవా 

జీవముతోడు నా మాట పర్కారము గాక, యీ సంవతస్రములలో మంచైనను వరష్మైనను పడదని 

పర్కటించెను. 

2 రాజులు 8:1 => ఒకనాడు ఎలీషా తాను బర్దికించిన బిడ డ్కు తలిల్యైన ఆమెను పిలిచి యెహోవా 

కాష్మకాలము రపిప్ంపబోవుచునాన్డు; ఏడు సంవతస్రములు దేశములో కాష్మము కలుగునని చెపిప్ 

నీవు లేచి, నీవును నీ యింటివారును ఎచచ్టనుండుట అనుకూలమో అచచ్టికి పోవుడనగా 

లూకా 4:25 => ఏలీయా దినములయందు మూడేండల్ ఆరు నెలలు ఆకాశము మూయబడి 

దేశమందంతటను గొపప్ కరవు సంభవించినపుప్డు, ఇశార్యేలులో అనేకమంది విధవరాండుర్ండినను, 

యాకోబు 5:17 => ఏలీయా మనవంటి సవ్భావముగల మనుషుయ్డే; వరిష్ంపకుండునటుల్ అతడు 

ఆసకిత్తో పార్రథ్న చేయగా మూడునన్ర సంవతస్రముల వరకు భూమిమీద వరిష్ంపలేదు. 

ఆదికాండము 41:21 => అవి వాటి కడుపులో పడెను గాని అవి కడుపులో పడినటుట్ కనబడలేదు, 

మొదట ఉండినటే ల్ అవి చూపునకు వికారముగా నుండెను. అంతలో నేను మేలుకొంటిని. 

ఆదికాండము 41:51 => అపుప్డు యోసేపు దేవుడు నా సమసత్ బాధను నా తండిర్యింటి 

వారినందరిని నేను మరచిపోవునటుల్ చేసెనని చెపిప్ తన జేయ్షఠ్కుమారునికి మనషే ష్ అను పేరు పెటెట్ను. 

సామెతలు 31:7 => వారు తార్గి తమ పేదరికము మరతురు తమ శర్మను ఇక తలంచకుందురు. 
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యెషయా 65:16 => దేశములో తనకు ఆశీరావ్దము కలుగవలెనని కోరువాడు నమమ్దగిన దేవుడు 

తనాన్శీరవ్దింపవలెనని కోరుకొనును దేశములో పర్మాణము చేయువాడు నమమ్దగిన దేవుని తోడని 

పర్మాణము చేయును పూరవ్ము కలిగిన బాధలు నా దృషిట్కి మరువబడును అవి నా దృషిట్కి 

మరుగవును.  

ఆదికాండము 47:13 => కరవు మికిక్లి భారమైనందున ఆ దేశమందంతటను ఆహారము 

లేకపోయెను. కరవువలన ఐగుపుత్ దేశమును కనాను దేశమును కీష్ణించెను. 

కీరత్నలు 105:16 => దేశముమీదికి ఆయన కరవు రపిప్ంచెను జీవనాధారమైన ధానయ్మంతయు 

కొటిట్వేసెను. 

ఆదికాండము 41:36 => కరవుచేత ఈ దేశము నశించిపోకుండ ఆ ఆహారము ఐగుపుత్ దేశములో 

రాబోవు కరవు సంవతస్రములు ఏడింటికి ఈ దేశమందు సంగర్హముగా నుండునని ఫరోతో చెపెప్ను. 

విలాపవాకయ్ములు 3:17 => నెమమ్దికిని నాకును ఆయన బహు దూరము చేసియునాన్డు మేలు 

ఎటిట్దో నేను మరచియునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:28 => వారిలో అగబు అను ఒకడు నిలువబడి, భూలోకమంతట గొపప్ 

కరవు రాబోవుచునన్దని ఆతమ్దావ్రా సూచించెను. అది కౌ ల్దియ చకర్వరిత్ కాలమందు సంభవించెను. 

వచనము 31 

దాని తరువాత కలుగు కరవుచేత దేశమందు ఆ పంట సమృదిధ్ తెలియబడకపోవును; ఆ కరవు మికిక్లి 

భారముగా నుండును. 

1 సమూయేలు 5:6 => యెహోవా హసత్ము అషోడ్దు వారిమీద భారముగా ఉండెను. అషోడ్దు వారిని 

దాని సరిహదుద్లలో నునన్వారిని ఆయన గడ డ్ల రోగముతో మొతిత్ వారిని హతము చేయగా 

యెషయా 24:20 => భూమి మతుత్నివలె కేవలము తూలుచునన్ది పాకవలె ఇటు అటు ఊగుచునన్ది 

దాని అపరాధము దానిమీద భారముగా ఉనన్ది అది పడి యికను లేవదు. భయంకరమైన వరత్మానము 

విని పారిపోవువాడు గుంటలో పడును గుంటను తపిప్ంచుకొనువాడు ఉరిలో చికుక్ను. 

Page  of 2816 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

ఆదికాండము 47:13 => కరవు మికిక్లి భారమైనందున ఆ దేశమందంతటను ఆహారము 

లేకపోయెను. కరవువలన ఐగుపుత్ దేశమును కనాను దేశమును కీష్ణించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:28 => వారిలో అగబు అను ఒకడు నిలువబడి, భూలోకమంతట గొపప్ 

కరవు రాబోవుచునన్దని ఆతమ్దావ్రా సూచించెను. అది కౌ ల్దియ చకర్వరిత్ కాలమందు సంభవించెను. 

వచనము 32 

ఈ కారయ్ము దేవునివలన నిరణ్యింపబడియునన్ది. ఇది దేవుడు శీఘర్ముగా జరిగించును. అందుచేతనే 

ఆ కల ఫరోకు రెటిట్ంప బడెను. 

ఆదికాండము 37:7 => అదేమనగా మనము చేనిలో పనలు కటుట్చుంటిమి; నా పన లేచి 

నిలుచుండగా మీ పనలు నా పనను చుటుట్కొని నా పనకు సాషాట్ంగపడెనని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 37:9 => అతడింకొక కల కని తన సహోదరులకు తెలియచేసి ఇదిగో నేను మరియొక 

కలకంటిని; అందులో సూరయ్చందుర్లును పదకొండు నక్షతర్ములును నాకు సాషాట్ంగపడెనని చెపెప్ను. 

యోబు 33:14 => దేవుడు ఒకక్మారే పలుకును రెండు మారులు పలుకును అయితే మనుషుయ్లు 

అది కనిపెటట్రు  

యోబు 33:15 => మంచముమీద కునుకు సమయమున గాఢనిదర్ పటుట్నపుప్డు కలలో రాతిర్ కలుగు 

సవ్పన్ములలో 

2 కొరిందీయులకు 13:1 => ఈ మూడవసారి నేను మీయొదద్కు వచుచ్చునాన్ను ఇదద్రు ముగుగ్రు 

సాకుష్ల నోట పర్తి మాటయు సిథ్రపరచబడవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 23:19 => దేవుడు అబదధ్మాడుటకు ఆయన మానవుడు కాడు పశాచ్తాత్పపడుటకు 

ఆయన నరపుతుర్డు కాడు ఆయన చెపిప్ చేయకుండునా? ఆయన మాట యిచిచ్ సాథ్పింపకుండునా? 

యెషయా 14:24 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా పర్మాణపూరవ్ కముగా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను ఉదేద్శించినటుల్ నిశచ్యముగా జరుగును నేను యోచించినటుల్ సిథ్రపడును.  
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యెషయా 14:25 => నా దేశములో అషూష్రును సంహరించెదను నా పరవ్తములమీద వాని 

నలుగదొర్కెక్దను వాని కాడి నా జనులమీదనుండి తొలగిపోవును వాని భారము వారి 

భుజముమీదనుండి తొలగింపబడును. 

యెషయా 14:26 => సరవ్లోకమునుగూరిచ్ నేను చేసిన ఆలోచన ఇదే జనములందరిమీద 

చాపబడిన బాహువు ఇదే. 

యెషయా 14:27 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా దాని నియమించియునాన్డు 

రదుద్పరచగలవాడెవడు? బాహువు చాచినవాడు ఆయనే దాని తిర్పప్గలవాడెవడు? 

యెషయా 46:10 => నా ఆలోచన నిలుచుననియు నా చితత్మంతయు నెరవేరుచ్కొనెదననియు, 

చెపుప్కొనుచు ఆదినుండి నేనే కలుగబోవువాటిని తెలియజేయుచునాన్ను. పూరవ్కాలమునుండి నేనే 

యింక జరుగనివాటిని తెలియజేయుచునాన్ను.  

యెషయా 46:11 => తూరుప్నుండి కూర్రపకిష్ని రపిప్ంచుచునాన్ను దూరదేశమునుండి నేను 

యోచించిన కారయ్మును నెరవేరుచ్వానిని పిలుచుచునాన్ను నేను చెపిప్యునాన్ను దాని నెరవేరెచ్దను 

ఉదేద్శించియునాన్ను సఫలపరచెదను. 

మతత్యి 24:35 => ఆకాశమును భూమియు గతించును గాని నా మాటలు ఏ మాతర్మును 

గతింపవు. 

యెషయా 30:33 => పూరవ్మునుండి తోపెతు1 సిదధ్పరచబడియునన్ది అది మొలెకు దేవతకు 

సిదధ్పరచబడియునన్ది లోతుగాను విశాలముగాను ఆయన దాని చేసియునాన్డు అది అగిన్యు 

విసాత్రకాషఠ్ములును కలిగియునన్ది గంధక పర్వాహమువలె యెహోవా ఊపిరి దాని రగులబెటుట్ను.  

మతత్యి 25:34 => అపుప్డు రాజు తన కుడివైపున ఉనన్వారిని చూచి నా తండిర్చేత 

ఆశీరవ్దింపబడిన వారలారా, రండి; లోకము పుటిట్నది మొదలుకొని మీకొరకు సిదధ్పరచబడిన 

రాజయ్మును సవ్తంతిర్ంచుకొనుడి. 

మతత్యి 25:41 => అపుప్డాయన యెడమవైపున ఉండువారిని చూచి శపింపబడిన వారలారా, ననున్ 

విడిచి అపవాదికిని వాని దూతలకును సిదధ్పరచబడిన నితాయ్గిన్లోనికి పోవుడి. 
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మారుక్ 10:40 => నా కుడివైపునను ఎడమవైపునను కూరుచ్ండనిచుచ్ట నావశములో లేదు; అది 

ఎవరికి సిదధ్పరచబడెనో వారికే (దొరకునని) వారితో చెపెప్ను. 

1 కొరిందీయులకు 2:9 => ఇందునుగూరిచ్ దేవుడు తనున్ పేర్మించువారికొరకు ఏవి సిదధ్పరచెనో 

అవి కంటికి కనబడలేదు, చెవికి వినబడలేదు, మనుషయ్ హృదయమునకు గోచరముకాలేదు అని 

వార్యబడియునన్ది. 

పర్కటన 9:15 => మనుషుయ్లలో మూడవ భాగమును సంహరింపవలెనని అదే సంవతస్రమున అదే 

నెలలో అదే దినమున, అదే గంటకు సిదధ్పరచబడి యుండిన ఆ నలుగురు దూతలు వదిలిపెటట్బడిరి. 

2 రాజులు 8:1 => ఒకనాడు ఎలీషా తాను బర్దికించిన బిడ డ్కు తలిల్యైన ఆమెను పిలిచి యెహోవా 

కాష్మకాలము రపిప్ంపబోవుచునాన్డు; ఏడు సంవతస్రములు దేశములో కాష్మము కలుగునని చెపిప్ 

నీవు లేచి, నీవును నీ యింటివారును ఎచచ్టనుండుట అనుకూలమో అచచ్టికి పోవుడనగా 

యిరిమ్యా 1:13 => రెండవమారు యెహోవా వాకుక్ నాకు పర్తయ్క్షమై నీకేమి కనబడుచునన్దని 

సెలవియయ్గా నేను మసలుచునన్ బాన నాకు కనబడుచునన్ది; దాని ముఖము ఉతత్ర దికుక్నకు 

తిరిగియునన్దంటిని. 

దానియేలు 2:45 => చేతి సహాయము లేక పరవ్తమునుండి తియయ్బడిన ఆ రాయి యినుమును 

ఇతత్డిని మటిట్ని వెండిని బంగారమును పగులగొటట్గా తమరు చూచితిరే; యిందువలన మహా దేవుడు 

ముందు జరుగబోవు సంగతి రాజునకు తెలియజేసియునాన్డు; కల నిశచ్యము, దాని భావము 

నమమ్దగినది అని దానియేలు రాజుతో చెపెప్ను. 

దానియేలు 10:1 => పారసీకరాజగు కోరెషు పరిపాలన కాలములో మూడవ సంవతస్రమున 

బెలెత్షాజరు అను దానియేలునకు ఒక సంగతి బయలుపరచబడెను; గొపప్ యుదధ్ము జరుగుననన్ ఆ 

సంగతి నిజమే; దానియేలు దాని గర్హించెను; అది దరశ్నమువలన అతనికి తెలిసినదాయెను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:16 => ఈలాగు ముమామ్రు జరిగెను. వెంటనే ఆ పాతర్ ఆకాశమున 

కెతత్బడెను. 
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పర్కటన 22:6 => మరియు ఆ దూత యీలాగు నాతో చెపెప్ను ఈ మాటలు నమమ్కములును 

సతయ్ములునై యునన్వి; పర్వకత్ల ఆతమ్లకు దేవుడగు పర్భువు, తవ్రలో సంభవింపవలసిన వాటిని తన 

దాసులకు చూపుటకై తన దూతను పంపెను. 

వచనము 33 

కాబటిట్ ఫరో వివేక జాఞ్నములుగల ఒక మనుషుయ్ని చూచుకొని ఐగుపుత్ దేశముమీద అతని 

నియమింపవలెను. 

దానియేలు 4:27 => రాజా, నా యోచన నీ దృషిట్కి అంగీకారమగునుగాక; ఒకవేళ నీవు నీ 

పాపములు మాని నీతి నాయ్యములననుసరించి, నీవు బాధపెటిట్న వారియందు కరుణ చూపినయెడల 

నీకునన్ కేష్మము నీకికమీదట నుండునని దానియేలు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

నిరగ్మకాండము 18:19 => కాబటిట్ నా మాట వినుము. నేను నీకొక ఆలోచన చెపెప్దను. దేవుడు 

నీకు తోడైయుండును, పర్జల పక్షమున నీవు దేవుని సముఖమందు ఉండి వారి వాయ్జెయ్ములను దేవుని 

యొదద్కు తేవలెను. 

నిరగ్మకాండము 18:20 => నీవు వారికి ఆయన కటట్డలను ధరమ్శాసత్రవిధులను బోధించి, వారు 

నడవవలసిన తోర్వను వారు చేయవలసిన కారయ్ములను వారికి తెలుపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 18:21 => మరియు నీవు పర్జలందరిలో సామరథ్య్ము దైవభకిత్ సతాయ్సకిత్ కలిగి, 

లంచగొండులుకాని మనుషుయ్లను ఏరప్రచుకొని, వేయిమందికి ఒకనిగాను, నూరుమందికి 

ఒకనిగాను, ఏబదిమందికి ఒకనిగాను, పదిమందికి ఒకనిగాను, వారిమీద నాయ్యాధిపతులను 

నియమింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 18:22 => వారు ఎలల్పుప్డును పర్జలకు నాయ్యము తీరచ్వలెను. అయితే గొపప్ 

వాయ్జెయ్ములనిన్టిని నీయొదద్కు తేవలెను. పర్తి అలప్ విషయమును వారే తీరచ్వచుచ్ను. అటుల్ వారు నీతో 

కూడ ఈ భారమును మోసినయెడల నీకు సుళువుగా ఉండును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:13 => జాఞ్నవివేకములు కలిగి, మీ మీ గోతర్ములలో పర్సిదిధ్చెందిన 

మనుషుయ్లను ఏరప్రచుకొనుడి; వారిని మీమీద నియమించెదనని మీతో చెపప్గా 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:3 => కాబటిట్ సహోదరులారా, ఆతమ్తోను జాఞ్నముతోను నిండుకొని 

మంచిపేరు పొందిన యేడుగురు మనుషుయ్లను మీలో ఏరప్రచుకొనుడి. మేము వారిని ఈ పనికి 

నియమింతుము; 

ఆదికాండము 41:39 => మరియు ఫరో దేవుడు ఇదంతయు నీకు తెలియపరచెను గనుక నీవలె 

వివేకజాఞ్నములు గలవారెవరును లేరు. 

ఆదికాండము 45:16 => యోసేపు యొకక్ సహోదరులు వచిచ్న వరత్మానము ఫరో యింటిలో 

వినబడెను. అది ఫరోకును అతని సేవకులకును ఇషట్ముగా నుండెను. 

కీరత్నలు 105:22 => తన యింటికి యజమానునిగాను తన యావదాసిత్మీద అధికారిగాను అతని 

నియమించెను. 

పర్సంగి 4:14 => అటిట్వాడు తన దేశమందు బీదవాడుగా పుటిట్నను పటాట్భిషేకము నొందుటకు 

చెరసాలలోనుండి బయలువెళుల్ను. 

పర్సంగి 9:17 => బుదిధ్హీనులలో ఏలువాని కేకలకంటె మెలల్గా వినబడిన జాఞ్నుల మాటలు 

శేర్షఠ్ములు. 

పర్సంగి 10:10 => ఇనుప ఆయుధము మొదుద్గా ఉనన్పుప్డు దానిని పదును చేయనియెడల పనిలో 

ఎకుక్వ బలము వినియోగింపవలెను; అయితే కారయ్సిదిధ్కి జాఞ్నమే పర్ధానము. 

వచనము 34 

ఫరో అటుల్ చేసి యీ దేశముపైన అధిపతులను నియమించి సమృదిధ్గా పంటపండు ఏడు 

సంవతస్రములలో ఐగుపుత్ దేశమందంతటను అయిదవ భాగము తీసికొనవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 31:14 => అపుప్డు మోషే యుదధ్సేనలోనుండి వచిచ్న సహసార్ధిపతులును 

శతాధిపతులునగు సేనానాయకులమీద కోపపడెను. 

2 రాజులు 11:11 => కాపు కాయు వారిలో పర్తి మనిషి తన తన ఆయుధములను చేతపటుట్కొని 

బలిపీఠము చెంతను మందిరము చెంతను మందిరము కుడికొన మొదలుకొని యెడమ కొనవరకు 

రాజు చుటుట్ నిలిచిరి. 
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2 రాజులు 11:12 => అపుప్డు యాజకుడు రాజకుమారుని బయటకు తోడుకొనిపోయి అతని 

తలమీద కిరీటము పెటిట్, ధరమ్శాసత్రగర్ంథమును అతని చేతికిచిచ్న తరువాత వారు అతని 

పటాట్భిషికుత్నిగా చేసి చపప్టుల్కొటిట్ రాజు చిరంజీవియగునుగాకని చాటించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:12 => ఆ మనుషుయ్లు ఆ పనిని నమమ్కముగా చేసిరి. వారి మీది పై 

విచారణకరత్లు ఎవరనగా, మెరారీయులైన లేవీయులగు యహతు ఓబదాయ్ అనువారును, పని 

నడిపించుటకు ఏరప్డిన కహాతీయులగు జెకరాయ్ మెషులాల్ము అనువారును, లేవీయులలో వాదయ్ 

పర్వీణులైన వారు వారితోకూడ ఉండిరి. 

నెహెమాయ్ 11:9 => జిఖీర్ కుమారుడైన యోవేలు వారికి పెదద్గా ఉండెను. సెనూయా కుమారుడైన 

యూదా పటట్ణముమీద రెండవ అధికారియై యుండెను. 

యోబు 5:20 => కాష్మకాలమున మరణమునుండియు యుదధ్మున ఖడగ్బలమునుండియు ఆయన 

నినున్ తపిప్ంచును. 

కీరత్నలు 33:19 => యెహోవా దృషిట్ ఆయనయందు భయభకుత్లుగలవారి మీదను ఆయన 

కృపకొరకు కనిపెటుట్వారి మీదను నిలుచుచునన్ది.  

సామెతలు 6:6 => సోమరీ, చీమల యొదద్కు వెళుల్ము వాటి నడతలు కనిపెటిట్ జాఞ్నము 

తెచుచ్కొనుము. 

సామెతలు 6:7 => వాటికి నాయ్యాధిపతి లేకునన్ను పై విచారణకరత్ లేకునన్ను అధిపతి లేకునన్ను 

సామెతలు 6:8 => అవి వేసవికాలమందు ఆహారము సిదధ్పరచుకొనును కోతకాలమందు ధానయ్ము 

కూరుచ్కొనును. 

సామెతలు 22:3 => బుదిధ్మంతుడు అపాయము వచుచ్ట చూచి దాగును జాఞ్నము లేనివారు 

యోచింపక ఆపదలో పడుదురు. 

సామెతలు 27:12 => బుదిధ్మంతుడు అపాయము వచుచ్ట చూచి దాగును జాఞ్నము లేనివారు 

యోచింపక ఆపదలో పడుదురు. 

లూకా 16:5 => తన యజమానుని రుణసుథ్లలో ఒకొక్కక్ని పిలిపించి నీవు నా యజమానునికి ఎంత 

అచిచ్యునాన్వని మొదటివానినడిగెను. 
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ఆదికాండము 41:48 => ఐగుపుత్ దేశమందునన్ యేడు సంవతస్రముల ఆహారమంతయు అతడు 

సమకూరిచ్, ఆ యా పటట్ణములలో దాని నిలువచేసెను. ఏ పటట్ణము చుటుట్నుండు పొలముయొకక్ 

ధానయ్ము ఆ పటట్ణమందే నిలువచేసెను. 

ఆదికాండము 47:24 => పంటలో అయిదవ భాగము మీరు ఫరోకు ఇయయ్వలెను. నాలుగు 

భాగములు పొలములలో వితుత్టకును మీకును మీ కుటుంబపువారికిని ఆహారమునకును మీ పిలల్లకు 

ఆహారమునకును మీవై యుండునని పర్జలతో చెపప్గా 

వచనము 35 

రాబోవు ఈ మంచి సంవతస్రములలో దొరుకు ఆహారమంతయు సమకూరిచ్ ఆ ధానయ్ము 

ఫరోచేతికపప్గించి ఆ యా పటట్ణములలో ఆహారమునకై భదర్ము చేయవలెను. 

ఆదికాండము 41:48 => ఐగుపుత్ దేశమందునన్ యేడు సంవతస్రముల ఆహారమంతయు అతడు 

సమకూరిచ్, ఆ యా పటట్ణములలో దాని నిలువచేసెను. ఏ పటట్ణము చుటుట్నుండు పొలముయొకక్ 

ధానయ్ము ఆ పటట్ణమందే నిలువచేసెను. 

ఆదికాండము 41:49 => యోసేపు సముదర్పు ఇసుకవలె అతి విసాత్రముగా ధానయ్ము పోగుచేసెను. 

కొలుచుట అసాధయ్ మాయెను గనుక కొలుచుట మానివేసెను. 

ఆదికాండము 41:56 => కరవు ఆ దేశమందంతటను ఉండెను గనుక యోసేపు కొటల్నిన్యు 

విపిప్ంచి ఐగుపీత్యులకు ధానయ్మమమ్కము చేసెను. ఐగుపుత్ దేశమందు ఆ కరవు భారముగా ఉండెను; 

ఆదికాండము 45:6 => రెండు సంవతస్రములనుండి కరవు దేశములో నునన్ది. సేదయ్మైనను 

కోతయైనను లేని సంవతస్రములు ఇంక అయిదు వచుచ్ను. మిముమ్ను ఆశచ్రయ్ముగ రకిష్ంచి దేశములో 

మిముమ్ను శేషముగా నిలుపుటకును 

ఆదికాండము 45:7 => పార్ణముతో కాపాడుటకును దేవుడు మీకు ముందుగా ననున్ పంపించెను. 

నిరగ్మకాండము 4:13 => అందుకతడు అయోయ్ పర్భువా, నీవు పంప తలంచినవానినే పంపుమనగా 

వచనము 36 
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కరవుచేత ఈ దేశము నశించిపోకుండ ఆ ఆహారము ఐగుపుత్ దేశములో రాబోవు కరవు 

సంవతస్రములు ఏడింటికి ఈ దేశమందు సంగర్హముగా నుండునని ఫరోతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 47:13 => కరవు మికిక్లి భారమైనందున ఆ దేశమందంతటను ఆహారము 

లేకపోయెను. కరవువలన ఐగుపుత్ దేశమును కనాను దేశమును కీష్ణించెను. 

ఆదికాండము 47:14 => వచిచ్నవారికి ధానయ్మముమ్టవలన ఐగుపుత్ దేశములోను కనాను 

దేశములోను దొరికిన దర్వయ్మంత యోసేపు సమకూరెచ్ను. ఆ దర్వయ్మంతటిని యోసేపు ఫరో 

నగరులోనికి తెపిప్ంచెను. 

ఆదికాండము 47:15 => ఐగుపుత్ దేశమందును కనాను దేశమందును దర్వయ్ము వయ్యమైన 

తరువాత ఐగుపీత్యులందరు యోసేపు నొదద్కు వచిచ్ మాకు ఆహారము ఇపిప్ంచుము, నీ సముఖమందు 

మేమేల చావవలెను? దర్వయ్ము వయ్యమైనది గదా అనిరి. 

ఆదికాండము 47:16 => అందుకు యోసేపు మీ పశువులను ఇయుయ్డి ; దర్వయ్ము 

వయ్యమైపోయినయెడల మీ పశువులకు పర్తిగా నేను మీకు ధానయ్మిచెచ్దనని చెపెప్ను, కాబటిట్ వారు 

తమ పశువులను యోసేపునొదద్కు తీసికొని వచిచ్రి. యోసేపు గుఱ ఱ్ములను గొఱ ఱ్ల మందలను 

పశువుల మందలను గాడిదలను తీసికొని వారికి ఆహారమిచెచ్ను 

ఆదికాండము 47:17 => ఆ సంవతస్రమందు వారి మందలనిన్టికి పర్తిగా అతడు వారికి 

ఆహారమిచిచ్ సంరకిష్ంచెను. 

ఆదికాండము 47:18 => ఆ సంవతస్రము గతించిన తరువాత రెండవ సంవతస్రమున వారు 

అతనియొదద్కు వచిచ్ ఇది మా యేలినవారికి మరుగుచేయము; దర్వయ్ము వయ్యమైపోయెను, పశువుల 

మందలును ఏలినవారి వశమాయెను, ఇపుప్డు మా దేహములును మా పొలములును తపప్ మరి 

ఏమియు ఏలినవారి సముఖమున మిగిలియుండలేదు. 

ఆదికాండము 47:19 => నీ కనున్ల యెదుట మా పొలములును మేమును నశింపనేల? ఆహారమిచిచ్ 

మముమ్ను మా పొలములను కొనుము; మా పొలములతో మేము ఫరోకు దాసులమగుదుము; మేము 

చావక బర్దుకునటుల్ను పొలములు పాడైపోకుండునటుల్ను మాకు వితత్నములిమమ్ని అడిగిరి. 
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ఆదికాండము 47:20 => అటుల్ యోసేపు ఐగుపుత్ భూములనిన్టిని ఫరోకొరకు కొనెను. కరవు వారికి 

భారమైనందున ఐగుపీత్యులందరు తమ తమ పొలములను అమిమ్వేసిరి గనుక, భూమి ఫరోది 

ఆయెను. 

ఆదికాండము 47:21 => అతడు ఐగుపుత్ పొలిమేరలయొకక్ యీ చివరనుండి ఆ చివర వరకును 

జనులను ఊళల్లోనికి రపిప్ంచెను. 

ఆదికాండము 47:22 => యాజకుల భూమి మాతర్మే అతడు కొనలేదు, యాజకులకు ఫరో 

బతెత్ములు నియమించెను. ఫరో ఇచిచ్న బతెత్ములవలన వారికి భోజనము జరిగెను గనుక వారు తమ 

భూములను అమమ్లేదు. 

ఆదికాండము 47:23 => యోసేపు ఇదిగో నేడు మిముమ్ను మీ భూములను ఫరోకొరకు 

కొనియునాన్ను. ఇదిగో మీకు వితత్నములు; పొలములలో వితుత్డి. 

ఆదికాండము 47:24 => పంటలో అయిదవ భాగము మీరు ఫరోకు ఇయయ్వలెను. నాలుగు 

భాగములు పొలములలో వితుత్టకును మీకును మీ కుటుంబపువారికిని ఆహారమునకును మీ పిలల్లకు 

ఆహారమునకును మీవై యుండునని పర్జలతో చెపప్గా 

ఆదికాండము 47:25 => వారు నీవు మముమ్ బర్దికించితివి, ఏలినవారి కటాక్షము మామీద 

నుండనిముమ్; ఫరోకు దాసులమగుదుమని చెపిప్రి. 

ఆదికాండము 41:30 => మరియు కరవు గల యేడు సంవతస్రములు వాటి తరువాత వచుచ్ను; 

అపుప్డు ఐగుపుత్ దేశమందు ఆ పంట సమృదిధ్ యావతుత్ను మరువబడును, ఆ కరవు దేశమును 

పాడుచేయును. 

వచనము 37 

ఆ మాట ఫరో దృషిట్కిని అతని సమసత్ సేవకుల దృషిట్కిని యుకత్మైయుండెను గనుక 

కీరత్నలు 105:19 => అతడు చెపిప్న సంగతి నెరవేరువరకు యెహోవా వాకుక్ అతని 

పరిశోధించుచుండెను. 
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సామెతలు 10:20 => నీతిమంతుని నాలుక పర్శసత్మైన వెండి వంటిది భకిత్హీనుల ఆలోచన 

పనికిమాలినది. 

సామెతలు 25:11 => సమయోచితముగా పలుకబడిన మాట చితర్మైన వెండి పళె ల్ములలో 

నుంచబడిన బంగారు పండల్వంటిది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:10 => దయను జాఞ్నమును ఐగుపుత్ రాజైన ఫరోయెదుట అతనికి 

అనుగర్హించినందున ఫరో ఐగుపుత్నకును తన యింటికంతటికిని అతనిని అధిపతిగా నియమించెను. 

యెహోషువ 22:30 => ఫీనెహాసను యాజకుడును సమాజ పర్ధానులును, అనగా అతనితో ఉండిన 

ఇశార్యేలీయుల పర్ధానులును రూబేనీయులును గాదీయులును మనషీష్యులును చెపిప్న మాటలను 

విని సంతోషించిరి. 

2 సమూయేలు 3:36 => జనులందరు ఆ సంగతి గర్హించినపుప్డు సంతోషించిరి; రాజు 

చేయునదంతయు జనులందరి దృషిట్కి అనుకూలమైనటుల్ అదియు వారి దృషిట్కి అనుకూలమాయెను. 

1 రాజులు 21:2 => అహాబు నాబోతును పిలిపించి నీ దార్క్ష తోట నా నగరును ఆనుకొనియునన్ది 

గనుక అది నాకు కూరతోటకిముమ్ దానికి పర్తిగా దానికంటె మంచి దార్క్షతోట నీకిచెచ్దను, లేదా నీకు 

అనుకూలమైన యెడల దానిని కర్యమునకిమమ్ని అడిగెను. 

ఎసేత్రు 1:21 => ఈ సంగతి రాజునకును అధిపతులకును అనుకూలముగా ఉండెను గనుక అతడు 

మెమూకాను మాట పర్కారము చేసెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:5 => ఈ మాట జనసమూహమంతటికి ఇషట్మైనందున వారు, 

విశావ్సముతోను పరిశుదాధ్తమ్తోను నిండుకొనినవాడైన సెత్ఫను, ఫిలిపుప్, పొర్కొరు, నీకానోరు, తీమోను, 

పరెమ్నాసు, యూదుల మతపర్విషుట్డును అంతియొకయవాడును అగు నీకొలాసు అను వారిని 

ఏరప్రచుకొని 

వచనము 38 

అతడు తన సేవకులను చూచి ఇతనివలె దేవుని ఆతమ్గల మనుషుయ్ని కనుగొనగలమా అని యనెను. 
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సంఖాయ్కాండము 27:18 => అందుకు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను నూను కుమారుడైన యెహోషువ 

ఆతమ్ను పొందినవాడు. నీవు అతని తీసికొని అతనిమీద నీ చెయియ్యుంచి 

యోబు 32:8 => అయినను నరులలో ఆతమ్ ఒకటియునన్ది సరవ్శకుత్డగు దేవుని ఊపిరి వారికి 

వివేచన కలుగజేయును. 

దానియేలు 4:6 => కావున ఆ సవ్పన్భావము నాకు తెలియజేయుటకై బబులోను జాఞ్నులనందరిని నా 

యెదుటికి పిలువనంపవలెనని ఆజఞ్ నేనిచిచ్తిని. 

దానియేలు 4:8 => కడపట బెలెత్షాజరను నా దేవత పేరునుబటిట్ బిరుదుపొందిన దానియేలనువాడు 

నా యెదుటికి వచెచ్ను; పరిశుదధ్దేవతల ఆతమ్ అతనియందుండెను, కావున నేనతనికి నా కలను 

చెపిప్తిని. 

దానియేలు 4:18 => బెలెత్షాజరూ, నెబుకదెన్జరను నాకు కలిగిన దరశ్నము ఇదే; నీవు తపప్ నా 

రాజయ్ములో మరి ఏ జాఞ్నియు దాని భావము నాకు చెపప్నేరడు. నీయందు పరిశుదధ్దేవతల 

ఆతమ్యునన్ది గనుక నీవే దానిని చెపప్ సమరుథ్డవంటిని. 

దానియేలు 5:11 => నీ రాజయ్ములో ఒక మనుషుయ్డునాన్డు. అతడు పరిశుదధ్దేవతల ఆతమ్ గలవాడు; 

నీ తండిర్కాలములో అతడు దైవజాఞ్నమువంటి జాఞ్నమును బుదిధ్యు తెలివియు గలవాడై యుండుట నీ 

తండిర్ కనుగొనెను గనుక నీ తండిర్యైన రాజగు నెబుకదెన్జరు శకునగాండర్కును గారడీవిదయ్ 

గలవారికిని కలీద్యులకును జోయ్తిషుయ్లకును పై యధిపతిగా అతని నియమించెను.  

దానియేలు 5:14 => దేవతల ఆతమ్యు వివేకమును బుదిధ్యు విశేష జాఞ్నమును నీయందునన్వని 

నినున్గూరిచ్ వింటిని. 

దానియేలు 6:3 => ఈ దానియేలు అతిశేర్షఠ్మైన బుదిధ్గలవాడై పర్ధానులలోను అధిపతులలోను 

పర్ఖాయ్తి నొందియుండెను గనుక రాజయ్మంతటిమీద అతని నియమింపవలెనని రాజుదేద్శించెను. 

నిరగ్మకాండము 7:11 => అపుప్డు ఫరో తన విదావ్ంసులను మంతర్జు ఞ్లను పిలిపించెను. ఐగుపుత్ 

శకునగాండుర్కూడ తమ మంతర్ములచేత ఆలాగే చేసిరి. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 26:5 => దేవుని పర్తయ్క్షత విషయమందు తెలివికలిగిన జెకరాయ్ దినములలో 

అతడు దేవుని ఆశర్యించెను, అతడు యెహోవాను ఆశర్యించినంత కాలము దేవుడు అతని 

వరిధ్లల్జేసెను. 

కీరత్నలు 105:22 => తన యింటికి యజమానునిగాను తన యావదాసిత్మీద అధికారిగాను అతని 

నియమించెను. 

సామెతలు 11:11 => యథారథ్వంతుల దీవెనవలన పటట్ణమునకు కీరిత్ కలుగును భకిత్హీనుల 

మాటలు దానిని బోరల్దోర్యును. 

సామెతలు 16:20 => ఉపదేశమునకు చెవి యొగుగ్వాడు మేలునొందును యెహోవాను 

ఆశర్యించువాడు ధనుయ్డు. 

సా మె త లు 2 4 : 2 6 = > స రి యై న మా ట ల తో పర్ తుయ్ తత్ ర మి చుచ్ ట పె ద వు ల తో 

ముదుద్పెటుట్కొనినటుల్ండును. 

పర్సంగి 8:1 => జాఞ్నులతో సములైనవారెవరు? జరుగువాటి భావమును ఎరిగినవారెవరు? 

మనుషుయ్ల జాఞ్నము వారి ముఖమునకు తేజసుస్నిచుచ్ను, దానివలన వారి మోటుతనము 

మారచ్బడును. 

యెషయా 19:11 => ఫరోయొకక్ జాఞ్నులైన ఆలోచనకరత్లు సోయను అధిపతులు కేవలము 

అవివేకులైరి. ఆలోచనశకిత్ పశుపార్యమాయెను నేను జాఞ్ని కుమారుడను పూరవ్పురాజుల 

కుమారుడనని ఫరోతో మీరెటుల్ చెపుప్దురు?  

యెషయా 28:6 => ఆయన నాయ్యపీఠముమీద కూరుచ్ండువారికి తీరుప్ తీరచ్ నేరుప్ ఆతమ్గాను 

గుమమ్మునొదద్ యుదధ్మును పారగొటుట్వారికి పరాకర్మము పుటిట్ంచువాడుగాను ఉండును.  

దానియేలు 4:9 => ఎటల్నగా శకునగాండర్ అధిపతియగు బెలెత్షాజరూ, పరిశుదధ్దేవతల ఆతమ్ 

నీయందునన్దనియు, ఏ మరమ్ము నినున్ కలతపెటట్దనియు నేనెరుగుదును గనుక నేను కనిన కలయు 

దాని భావమును నాకు తెలియజెపుప్ము. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:3 => కాబటిట్ సహోదరులారా, ఆతమ్తోను జాఞ్నముతోను నిండుకొని 

మంచిపేరు పొందిన యేడుగురు మనుషుయ్లను మీలో ఏరప్రచుకొనుడి. మేము వారిని ఈ పనికి 

నియమింతుము; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:28 => వారిలో అగబు అను ఒకడు నిలువబడి, భూలోకమంతట గొపప్ 

కరవు రాబోవుచునన్దని ఆతమ్దావ్రా సూచించెను. అది కౌ ల్దియ చకర్వరిత్ కాలమందు సంభవించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:10 => అపుప్డు పౌలు అయయ్లారా, యీ పర్యాణమువలన 

సరకులకును ఓడకును మాతర్మే కాక మన పార్ణములకుకూడ హానియు బహు నషట్మును కలుగునటుల్ 

నాకు తోచుచునన్దని చెపిప్ వారిని హెచచ్రించెను 

1 కొరిందీయులకు 12:8 => ఏలాగనగా, ఒకనికి ఆతమ్ మూలముగా బుదిధ్ వాకయ్మును, 

మరియొకనికి ఆ ఆతమ్ననుసరించిన జాఞ్న వాకయ్మును, 

ఎఫెసీయులకు 1:17 => మరియు మీ మనోనేతర్ములు వెలిగింపబడినందున, ఆయన మిముమ్ను 

పిలిచిన పిలుపువలల్నైన నిరీక్షణ యెటిట్దో , పరిశుదుధ్లలో ఆయన సావ్సథ్య్ముయొకక్ 

మహిమైశవ్రయ్మెటిట్దో, 

2 తిమోతి 2:7 => నేను చెపుప్ మాటలు ఆలోచించుకొనుము; అనిన్ విషయములయందు పర్భువు 

నీకు వివేకమను గర్హించును. 

యాకోబు 1:17 => శేర్షఠ్మైన పర్తి యీవియు సంపూరణ్మైన పర్తి వరమును, పరసంబంధమైనదై, 

జోయ్తిరమ్యుడగు తండిర్యొదద్నుండి వచుచ్ను ; ఆయన యందు ఏ చంచలతవ్మైనను 

గమనాగమనములవలన కలుగు ఏ ఛాయయైనను లేదు. 

యాకోబు 3:17 => అయితే పైనుండి వచుచ్ జాఞ్నము మొటట్మొదట పవితర్మైనది, తరువాత 

సమాధానకరమైనది, మృదువైనది, సులభముగా లోబడునది, కనికరముతోను మంచి ఫలములతోను 

నిండుకొనినది, పక్షపాతమైనను వేషధారణయైనను లేనిదియునైయునన్ది 

వచనము 39 
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మరియు ఫరో దేవుడు ఇదంతయు నీకు తెలియపరచెను గనుక నీవలె వివేకజాఞ్నములు గలవారెవరును 

లేరు. 

ఆదికాండము 41:16 => యోసేపు నావలన కాదు, దేవుడే ఫరోకు కేష్మకరమైన ఉతత్రమిచుచ్నని 

ఫరోతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 41:25 => అందుకు యోసేపు ఫరో కనిన కల ఒకక్టే. దేవుడు తాను 

చేయబోవుచునన్ది ఫరోకు తెలియచేసెను. ఆ యేడు మంచి ఆవులు ఏడు సంవతస్రములు 

ఆదికాండము 41:28 => నేను ఫరోతో చెపుప్ మాట యిదే. దేవుడు తాను చేయబోవుచునన్ది ఫరోకు 

చూపించెను. 

ఆదికాండము 41:33 => కాబటిట్ ఫరో వివేక జాఞ్నములుగల ఒక మనుషుయ్ని చూచుకొని ఐగుపుత్ 

దేశముమీద అతని నియమింపవలెను. 

ఆదికాండము 45:8 => కాబటిట్ దేవుడే గాని మీరు ననిన్కక్డికి పంపలేదు. ఆయన ననున్ ఫరోకు 

తండిర్గాను అతని యింటివారికందరికి పర్భువుగాను ఐగుపుత్ దేశమంతటిమీద ఏలికగాను 

నియమించెను. 

నిరగ్మకాండము 7:11 => అపుప్డు ఫరో తన విదావ్ంసులను మంతర్జు ఞ్లను పిలిపించెను. ఐగుపుత్ 

శకునగాండుర్కూడ తమ మంతర్ములచేత ఆలాగే చేసిరి. 

2 రాజులు 8:10 => అపుప్డు ఎలీషా నీవు అతనియొదద్కు పోయి నిశచ్యముగా నీకు సవ్సథ్త 

కలుగవచుచ్నని చెపుప్ము. అయినపప్టికిని అతనికి అవశయ్ముగ మరణము సంభవించునని యెహోవా 

నాకు తెలియజేసెనని పలికి 

యోబు 32:8 => అయినను నరులలో ఆతమ్ ఒకటియునన్ది సరవ్శకుత్డగు దేవుని ఊపిరి వారికి 

వివేచన కలుగజేయును. 

సామెతలు 6:32 => జారతవ్ము జరిగించువాడు కేవలము బుదిధ్శూనుయ్డు ఆ కారయ్ము చేయువాడు 

సవ్నాశనమును కోరువాడే 
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సామెతలు 12:8 => ఒకొక్కక్ మనుషుయ్డు తన వివేకము కొలది పొగడబడును కుటిలచితుత్డు 

తృణీకరింపబడును. 

సామెతలు 22:11 => హృదయశుదిధ్ని పేర్మించుచు దయగల మాటలు పలుకువానికి రాజు 

సేన్హితుడగును. 

పర్సంగి 8:1 => జాఞ్నులతో సములైనవారెవరు? జరుగువాటి భావమును ఎరిగినవారెవరు? 

మనుషుయ్ల జాఞ్నము వారి ముఖమునకు తేజసుస్నిచుచ్ను, దానివలన వారి మోటుతనము 

మారచ్బడును. 

యెషయా 19:11 => ఫరోయొకక్ జాఞ్నులైన ఆలోచనకరత్లు సోయను అధిపతులు కేవలము 

అవివేకులైరి. ఆలోచనశకిత్ పశుపార్యమాయెను నేను జాఞ్ని కుమారుడను పూరవ్పురాజుల 

కుమారుడనని ఫరోతో మీరెటుల్ చెపుప్దురు?  

యెషయా 28:6 => ఆయన నాయ్యపీఠముమీద కూరుచ్ండువారికి తీరుప్ తీరచ్ నేరుప్ ఆతమ్గాను 

గుమమ్మునొదద్ యుదధ్మును పారగొటుట్వారికి పరాకర్మము పుటిట్ంచువాడుగాను ఉండును.  

దానియేలు 2:11 => రాజు విచారించిన సంగతి బహు అసాధారణమైనది, దేవతలు కాక 

మరెవరును ఈ సంగతి తెలియజెపప్జాలరు; దేవతల నివాసములు శరీరుల మధయ్ ఉండవుగదా. 

దానియేలు 2:47 => మరియు రాజు ఈ మరమ్మును బయలుపరచుటకు నీవు సమరుథ్డవైతివే; నీ 

దేవుడు దేవతలకు దేవుడును రాజులకు పర్భువును మరమ్ములు బయలుపరచువాడునై యునాన్డని 

దానియేలునకు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

దానియేలు 2:48 => అపుప్డు రాజు దానియేలును బహుగా హెచిచ్ంచి, అనేక గొపప్ దానములిచిచ్, 

అతనిని బబులోను సంసాథ్నమంతటిమీద అధిపతినిగాను బబులోను జాఞ్నులందరిలో పర్ధానునిగాను 

నియమించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:3 => కాబటిట్ సహోదరులారా, ఆతమ్తోను జాఞ్నముతోను నిండుకొని 

మంచిపేరు పొందిన యేడుగురు మనుషుయ్లను మీలో ఏరప్రచుకొనుడి. మేము వారిని ఈ పనికి 

నియమింతుము; 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:10 => అపుప్డు పౌలు అయయ్లారా, యీ పర్యాణమువలన 

సరకులకును ఓడకును మాతర్మే కాక మన పార్ణములకుకూడ హానియు బహు నషట్మును కలుగునటుల్ 

నాకు తోచుచునన్దని చెపిప్ వారిని హెచచ్రించెను 

1 కొరిందీయులకు 12:8 => ఏలాగనగా, ఒకనికి ఆతమ్ మూలముగా బుదిధ్ వాకయ్మును, 

మరియొకనికి ఆ ఆతమ్ననుసరించిన జాఞ్న వాకయ్మును, 

ఎఫెసీయులకు 1:17 => మరియు మీ మనోనేతర్ములు వెలిగింపబడినందున, ఆయన మిముమ్ను 

పిలిచిన పిలుపువలల్నైన నిరీక్షణ యెటిట్దో , పరిశుదుధ్లలో ఆయన సావ్సథ్య్ముయొకక్ 

మహిమైశవ్రయ్మెటిట్దో, 

2 తిమోతి 2:7 => నేను చెపుప్ మాటలు ఆలోచించుకొనుము; అనిన్ విషయములయందు పర్భువు 

నీకు వివేకమను గర్హించును. 

యాకోబు 1:17 => శేర్షఠ్మైన పర్తి యీవియు సంపూరణ్మైన పర్తి వరమును, పరసంబంధమైనదై, 

జోయ్తిరమ్యుడగు తండిర్యొదద్నుండి వచుచ్ను ; ఆయన యందు ఏ చంచలతవ్మైనను 

గమనాగమనములవలన కలుగు ఏ ఛాయయైనను లేదు. 

యాకోబు 3:17 => అయితే పైనుండి వచుచ్ జాఞ్నము మొటట్మొదట పవితర్మైనది, తరువాత 

సమాధానకరమైనది, మృదువైనది, సులభముగా లోబడునది, కనికరముతోను మంచి ఫలములతోను 

నిండుకొనినది, పక్షపాతమైనను వేషధారణయైనను లేనిదియునైయునన్ది 

వచనము 40 

నీవు నా యింటికి అధికారివై యుండవలెను, నా పర్జలందరు నీకు విధేయులై యుందురు; సింహాసన 

విషయములో మాతర్మే నేను నీకంటె పైవాడనై యుందునని యోసేపుతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 39:4 => యోసేపు మీద అతనికి కటాక్షము కలిగెను గనుక అతనియొదద్ పరిచరయ్ 

చేయువాడాయెను. మరియు అతడు తన యింటిమీద విచారణకరత్గా అతని నియమించి తనకు 

కలిగినదంతయు అతనిచేతికపప్గించెను. 
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ఆదికాండము 39:5 => అతడు తన యింటిమీదను తనకు కలిగినదంతటిమీదను అతని విచారణ 

కరత్గా నియమించిన కాలము మొదలుకొని యెహోవా యోసేపు నిమితత్ము ఆ ఐగుపీత్యుని యింటిని 

ఆశీరవ్దించెను. యెహోవా ఆశీరావ్దము ఇంటిలోనేమి పొలములోనేమి అతనికి కలిగిన సమసత్ము 

మీదను ఉండెను 

ఆదికాండము 39:6 => అతడు తనకు కలిగినదంతయు యోసేపుచేతికపప్గించి, తాను ఆహారము 

తినుట తపప్ తనకేమి ఉనన్దో ఏమి లేదో విచారించినవాడు కాడు. యోసేపు రూపవంతుడును 

సుందరుడునై యుండెను 

ఆదికాండము 45:8 => కాబటిట్ దేవుడే గాని మీరు ననిన్కక్డికి పంపలేదు. ఆయన ననున్ ఫరోకు 

తండిర్గాను అతని యింటివారికందరికి పర్భువుగాను ఐగుపుత్ దేశమంతటిమీద ఏలికగాను 

నియమించెను. 

ఆదికాండము 45:9 => మీరు తవ్రగా నా తండిర్యొదద్కు వెళి ల్ అతనితో నీ కుమారుడైన యోసేపు 

దేవుడు ననున్ ఐగుపుత్ దేశమంతటికి పర్భువుగా నియమించెను, నాయొదద్కు రముమ్, అకక్డ ఉండవదుద్; 

ఆదికాండము 45:26 => యోసేపు ఇంక బర్దికియుండి ఐగుపుత్ దేశమంతటిని ఏలుచునాన్డని 

అతనికి తెలియచేసిరి. అయితే అతడు వారి మాట నమమ్లేదు గనుక అతడు నిశేచ్షుట్డాయెను. 

కీరత్నలు 105:21 => ఇషట్పర్కారము అతడు తన అధిపతుల నేలుటకును తన పెదద్లకు బుదిధ్ 

చెపుప్టకును 

కీరత్నలు 105:22 => తన యింటికి యజమానునిగాను తన యావదాసిత్మీద అధికారిగాను అతని 

నియమించెను. 

సామెతలు 22:29 => తన పనిలో నిపుణత గలవానిని చూచితివా? అలుప్లైనవారి యెదుట కాదు 

వాడు రాజుల యెదుటనే నిలుచును. 

దానియేలు 2:46 => అంతట రాజగు నెబుకదెన్జరు దానియేలునకు సాషాఠ్ంగ నమసాక్రము చేసి 

అతని పూజించి, నైవేదయ్ ధూపములు అతనికి సమరిప్ంప ఆజాఞ్పించెను. 

Page  of 2833 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

దానియేలు 2:47 => మరియు రాజు ఈ మరమ్మును బయలుపరచుటకు నీవు సమరుథ్డవైతివే; నీ 

దేవుడు దేవతలకు దేవుడును రాజులకు పర్భువును మరమ్ములు బయలుపరచువాడునై యునాన్డని 

దానియేలునకు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

దానియేలు 2:48 => అపుప్డు రాజు దానియేలును బహుగా హెచిచ్ంచి, అనేక గొపప్ దానములిచిచ్, 

అతనిని బబులోను సంసాథ్నమంతటిమీద అధిపతినిగాను బబులోను జాఞ్నులందరిలో పర్ధానునిగాను 

నియమించెను. 

దానియేలు 5:29 => మెడను బంగారపు హారము వేసి పర్భుతవ్ము చేయుటలో నతడు మూడవ 

యధికారియని చాటించిరి. 

దానియేలు 6:3 => ఈ దానియేలు అతిశేర్షఠ్మైన బుదిధ్గలవాడై పర్ధానులలోను అధిపతులలోను 

పర్ఖాయ్తి నొందియుండెను గనుక రాజయ్మంతటిమీద అతని నియమింపవలెనని రాజుదేద్శించెను. 

1 సమూయేలు 10:1 => అపుప్డు సమూయేలు తైలపు బుడిడ్ పటుట్కొని సౌలు తలమీద తైలముపోసి 

అతని ముదుద్పెటుట్కొని యెహోవా నినున్ అభిషేకించి తన సావ్సథ్య్ముమీద అధిపతిగా 

నియమించియునాన్డు అని చెపిప్ యీలాగు సెలవిచెచ్ను 

యోబు 31:27 => నా హృదయము రహసయ్ముగా పేర్రేపింపబడి వారితటుట్ చూచి నా నోరు 

ముదుద్పెటిట్నయెడలను పరముననునన్ దేవుని దృషిట్కి నేను వేషధారి నవుదును.  

కీరత్నలు 2:12 => ఆయన కోపము తవ్రగా రగులుకొనును కుమారుని ముదుద్పెటుట్కొనుడి; 

లేనియెడల ఆయన కోపించును అపుప్డు మీరు తోర్వ తపిప్ నశించెదరు . ఆయనను 

ఆశర్యించువారందరు ధనుయ్లు. 

ఆదికాండము 41:55 => ఐగుపుత్ దేశమందంతటను కరవు వచిచ్నపుప్డు ఆ దేశసుథ్లు ఆహారము 

కోసము ఫరోతో మొరపెటుట్కొనిరి, అపుప్డు ఫరో మీరు యోసేపు నొదద్కు వెళి ల్ అతడు మీతో చెపుప్నటుల్ 

చేయుడని ఐగుపీత్యులందరితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 42:6 => అపుప్డు యోసేపు ఆ దేశమంతటిమీద అధికారియై యుండెను. అతడే ఆ 

దేశ పర్జలందరికిని ధానయ్మమమ్కము చేయువాడు గనుక యోసేపు సహోదరులు వచిచ్ ముఖములు 

నేలను మోపి అతనికి వందనము చేసిరి  
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ఆదికాండము 44:18 => యూదా అతని సమీపించి ఏలినవాడా ఒక మనవి; ఒక మాట యేలిన 

వారితో తమ దాసుని చెపుప్కొననిముమ్; తమ కోపము తమ దాసునిమీద రవులుకొననీయకుము; 

తమరు ఫరో అంతవారు గదా 

1 సమూయేలు 2:8 => దరిదుర్లను అధికారులతో కూరుచ్ండబెటుట్టకును మహిమగల 

సింహాసనమును సవ్తంతిర్ంపజేయుటకును వారిని మంటిలోనుండి యెతుత్వాడు ఆయనే లేమిగలవారిని 

పెంటకుపప్మీదినుండి లేవనెతుత్వాడు ఆయనే . భూమియొకక్ సత్ంభములు యెహోవా 

వశము,లోకమును వాటిమీద ఆయన నిలిపియునాన్డు. 

1 రాజులు 18:3 => అహాబు తన గృహనిరావ్హకుడగు ఓబదాయ్ను పిలిపించెను. ఈ ఓబదాయ్ 

యెహోవా యందు బహు భయభకుత్లు గలవాడై 

ఎసేత్రు 3:1 => ఈ సంగతులైన తరువాత రాజైన అహషేవ్రోషు హమెమ్దాతా కుమారుడును 

అగాగీయుడునగు హామానును ఘనపరచి వాని హెచిచ్ంచి, వాని పీఠమును తన దగగ్ర నునన్ 

అధిపతులందరికంటె ఎతుత్గా నుంచెను. 

యోబు 29:25 => నేను వారికి పెదద్నై కూరుచ్ండి వారికి మారగ్ములను ఏరప్రచితిని సేనలో 

రాజువలెను దుఃఖించువారిని ఓదారుచ్వానివలెను నేనుంటిని.  

యోబు 36:7 => నీతిమంతులను ఆయన చూడకపోడు సింహాసనముమీద కూరుచ్ండు రాజులతో 

ఆయన వారిని నితయ్మును కూరుచ్ండబెటుట్ను వారు ఘనపరచబడుదురు.  

వచనము 41 

మరియు ఫరోచూడుము, ఐగుపుత్ దేశమంతటి మీద నినున్ నియమించియునాన్నని యోసేపుతో 

చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 41:44 => మరియు ఫరో యోసేపుతో ఫరోను నేనే; అయినను నీ సెలవు లేక ఐగుపుత్ 

దేశమందంతటను ఏ మనుషుయ్డును తనచేతినైనను కాలినైనను ఎతత్కూడదని చెపెప్ను.  

ఆదికాండము 39:5 => అతడు తన యింటిమీదను తనకు కలిగినదంతటిమీదను అతని విచారణ 

కరత్గా నియమించిన కాలము మొదలుకొని యెహోవా యోసేపు నిమితత్ము ఆ ఐగుపీత్యుని యింటిని 
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ఆశీరవ్దించెను. యెహోవా ఆశీరావ్దము ఇంటిలోనేమి పొలములోనేమి అతనికి కలిగిన సమసత్ము 

మీదను ఉండెను 

ఆదికాండము 39:22 => చెరసాల అధిపతి ఆ చెరసాలలోనునన్ ఖైదీలనందరిని 

యోసేపుచేతికపప్గించెను. వారకక్డ ఏమి చేసిరో అదంతయు అతడే చేయించువాడు. 

ఎసేత్రు 10:3 => యూదుడైన మొరెద్కై రాజైన అహషేవ్రోషునకు పర్ధానమంతిర్గా నుండి, 

తనవారందరితో సమాధానముగా మాటలాడుచు, తన జనులయొకక్ కేష్మమును విచారించువాడును 

యూదులలో గొపప్వాడునై తన దేశసుథ్లలో చాలామందికి ఇషుట్డుగా ఉండెను. 

సామెతలు 17:2 => బుదిధ్గల దాసుడు సిగుగ్తెచుచ్ కుమారునిమీద ఏలుబడి చేయును 

అనన్దముమ్లతోపాటు వాడు పితార్రిజ్తము పంచుకొనును. 

సామెతలు 22:29 => తన పనిలో నిపుణత గలవానిని చూచితివా? అలుప్లైనవారి యెదుట కాదు 

వాడు రాజుల యెదుటనే నిలుచును. 

దానియేలు 2:7 => రాజు ఆ కలను తమరి దాసులమైన మాకు చెపిప్నయెడల మేము దాని 

భావమును 

దానియేలు 2:8 => తెలియజేసెదమని మరల పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి. అందుకు రాజు ఉతత్రమిచిచ్ చెపిప్నది 

ఏమనగా నేను మరచియుండుట మీరు చూచి కాలహరణము చేయవలెనని మీరు కనిపెటుట్చునన్టుల్ 

నేను బాగుగా గర్హించుచునాన్ను. 

దానియేలు 4:2 => మహోనన్తుడగు దేవుడు నాయెడల చేసిన అదుభ్తములను సూచక కిర్యలను 

మీకు తెలియజేయుటకు నాకు మనసుస్ కలిగెను. 

దానియేలు 4:3 => ఆయన సూచక కిర్యలు ఎంతో బర్హామ్ండమైనవి; ఆయన అదుభ్తములు ఎంతో 

ఘనమైనవి, ఆయన రాజయ్ము శాశవ్త రాజయ్ము; ఆయన ఆధిపతయ్ము తరతరములు నిలుచుచునన్ది. 

దానియేలు 6:3 => ఈ దానియేలు అతిశేర్షఠ్మైన బుదిధ్గలవాడై పర్ధానులలోను అధిపతులలోను 

పర్ఖాయ్తి నొందియుండెను గనుక రాజయ్మంతటిమీద అతని నియమింపవలెనని రాజుదేద్శించెను. 

మతత్యి 28:18 => అయితే యేసు వారియొదద్కు వచిచ్ పరలోకమందును భూమిమీదను నాకు 

సరావ్ధికారము ఇయయ్బడియునన్ది. 
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ఫిలిపీప్యులకు 2:9 => అందుచేతను పరలోకమందునన్వారిలో గాని, భూమిమీద ఉనన్వారిలో 

గాని, 

ఫిలిపీప్యులకు 2:10 => భూమి కిర్ంద ఉనన్వారిలో గాని, పర్తివాని మోకాలును యేసునామమున 

వంగునటుల్ను, 

ఫిలిపీప్యులకు 2:11 => పర్తివాని నాలుకయు తండిర్యైన దేవుని మహిమారథ్మై యేసుకీర్సుత్ 

పర్భువని ఒపుప్కొనునటుల్ను, దేవుడు ఆయనను అధికముగా హెచిచ్ంచి, పర్తి నామమునకు పై 

నామమును ఆయనకు అనుగర్హించెను. 

ఆదికాండము 39:4 => యోసేపు మీద అతనికి కటాక్షము కలిగెను గనుక అతనియొదద్ పరిచరయ్ 

చేయువాడాయెను. మరియు అతడు తన యింటిమీద విచారణకరత్గా అతని నియమించి తనకు 

కలిగినదంతయు అతనిచేతికపప్గించెను. 

ఆదికాండము 41:55 => ఐగుపుత్ దేశమందంతటను కరవు వచిచ్నపుప్డు ఆ దేశసుథ్లు ఆహారము 

కోసము ఫరోతో మొరపెటుట్కొనిరి, అపుప్డు ఫరో మీరు యోసేపు నొదద్కు వెళి ల్ అతడు మీతో చెపుప్నటుల్ 

చేయుడని ఐగుపీత్యులందరితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 42:6 => అపుప్డు యోసేపు ఆ దేశమంతటిమీద అధికారియై యుండెను. అతడే ఆ 

దేశ పర్జలందరికిని ధానయ్మమమ్కము చేయువాడు గనుక యోసేపు సహోదరులు వచిచ్ ముఖములు 

నేలను మోపి అతనికి వందనము చేసిరి  

కీరత్నలు 113:8 => ఆయన నేలనుండి దరిదుర్లను లేవనెతుత్వాడు పెంట కుపప్మీదనుండి బీదలను 

పైకెతుత్వాడు 

వచనము 42 

మరియు ఫరో తనచేతినునన్ తన ఉంగరము తీసి యోసేపుచేతిని పెటిట్, సనన్పు నారబటట్లు అతనికి 

తొడిగించి, అతని మెడకు బంగారు గొలుసు వేసి 

ఎసేత్రు 3:10 => రాజు తనచేతి ఉంగరము తీసి దానిని హమెమ్దాతా కుమారుడైన అగాగీయుడగు 

హామానున కిచిచ్ 
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ఎసేత్రు 3:12 => మొదటి నెల పదమూడవ దినమందు రాజుయొకక్ వార్తగాండుర్ పిలువబడిరి; 

హామాను ఆజాఞ్పించిన పర్కారము అంతయు ఆ యా సంసాథ్నములమీద నుంచబడిన రాజుయొకక్ 

అధిపతులకును అధికారులకును, ఆ యా సంసాథ్నములలోని జనములమీద నుంచబడిన 

అధిపతులకును అధికారులకును, వారి వారి లిపినిబటిట్యు, ఆ యా జనముల భాషనుబటిట్యు, రాజైన 

అహషేవ్రోషు పేరట ఆ వార్తగాండర్చేత తాకీదులు వార్యింపబడి రాజు ఉంగరముచేత 

ముదిర్ంపబడెను. 

ఎసేత్రు 6:7 => రాజు ఘనపరచ నపేకిష్ంచువానికి చేయ తగినదేమనగా 

ఎసేత్రు 6:8 => రాజు ధరించుకొను రాజవసత్రములను రాజు ఎకుక్ గుఱ ఱ్మును రాజు తన తలమీద 

ఉంచుకొను రాజకీరీటమును ఒకడు తీసికొని రాగా 

ఎసేత్రు 6:9 => ఘనులైన రాజుయొకక్ అధిపతులలో ఒకడు ఆ వసత్రములను ఆ గుఱ ఱ్మును పటుట్కొని, 

రాజు ఘనపరచ నపేకిష్ంచువానికి ఆ వసత్రములను ధరింపజేసి ఆ గుఱ ఱ్ముమీద అతనిని ఎకిక్ంచి 

రాజవీధిలో అతని నడిపించుచు రాజు ఘనపరచ నపేకిష్ంచువానికి ఈపర్కారముగా చేయతగునని 

అతని ముందర చాటింపవలెను. 

ఎసేత్రు 6:10 => అందుకు రాజు నీవు చెపిప్నపర్కారమే శీఘర్ముగా ఆ వసత్రములను ఆ గుఱ ఱ్మును 

తీసికొని, రాజు గుమమ్మునొదద్ కూరుచ్నియునన్ యూదుడైన మొరెద్కైకి ఆలాగుననే చేయుము; నీవు 

చెపిప్నదానిలో ఒకటియు విడువక అంతయు చేయుమని హామానునకు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

ఎసేత్రు 6:11 => ఆ పర్కారమే హామాను ఆ వసత్రములను ఆ గుఱ ఱ్మును తీసికొని, మొరెద్కైకి ఆ 

వసత్రములను ధరింపజేసి ఆ గుఱ ఱ్ము మీద అతనిని ఎకిక్ంచి రాజవీధిలో అతని నడిపించుచు, రాజు 

ఘనపరచ నపేకిష్ంచువానికి ఈ పర్కారము చేయతగునని అతని ముందర చాటించెను. 

ఎసేత్రు 6:12 => తరువాత మొరెద్కై రాజు గుమమ్మునొదద్కు వచెచ్ను; అయితే హామాను తల కపుప్కొని 

దుఃఖించుచు తన యింటికి తవ్రగా వెళి ల్పోయెను. 

ఎసేత్రు 8:2 => రాజు హామానుచేతిలోనుండి తీసికొనిన తన ఉంగరమును మొరెద్కైకి ఇచెచ్ను. ఎసేత్రు 

మొరెద్కైని హామాను ఇంటిమీద అధికారిగా ఉంచెను. 
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ఎసేత్రు 8:8 => అయితే రాజుపేరట వార్యబడి రాజు ఉంగరముతో ముదిర్ంపబడిన తాకీదును ఏ 

మానవుడును మారచ్జాలడు; కాగా మీకిషట్మైనటుల్ మీరు రాజునైన నా పేరట యూదుల పక్షమున 

తాకీదు వార్యించి రాజు ఉంగరముతో దాని ముదిర్ంచుడి. 

ఎసేత్రు 8:10 => రాజైన అహషేవ్రోషు పేరట తాకీదులు మొరెద్కై వార్యించి రాజు ఉంగరముతో 

ముదిర్ంచి గుఱ ఱ్ములమీద, అనగా రాజనగరు పనికి పెంచబడిన బీజాశవ్ములమీద అంచెగాండర్ 

నెకిక్ంచి ఆ తాకీదులను వారిచేత పంపెను. 

ఎసేత్రు 8:15 => అపుప్డు మొరెద్కై ఊదావరణ్మును తెలుపువరణ్మును గల రాజవసత్రమును బంగారపు 

పెదద్కిరీటమును అవిసెనారతో చేయబడిన ధూమర్వరణ్ముగల వసత్రములను ధరించుకొనినవాడై రాజు 

సముఖమునుండి బయలుదేరెను; అందునిమితత్ము షూషను పటట్ణము ఆనందించి సంతోషమొందెను. 

ఎసేత్రు 10:3 => యూదుడైన మొరెద్కై రాజైన అహషేవ్రోషునకు పర్ధానమంతిర్గా నుండి, 

తనవారందరితో సమాధానముగా మాటలాడుచు, తన జనులయొకక్ కేష్మమును విచారించువాడును 

యూదులలో గొపప్వాడునై తన దేశసుథ్లలో చాలామందికి ఇషుట్డుగా ఉండెను. 

దానియేలు 2:46 => అంతట రాజగు నెబుకదెన్జరు దానియేలునకు సాషాఠ్ంగ నమసాక్రము చేసి 

అతని పూజించి, నైవేదయ్ ధూపములు అతనికి సమరిప్ంప ఆజాఞ్పించెను. 

దానియేలు 2:47 => మరియు రాజు ఈ మరమ్మును బయలుపరచుటకు నీవు సమరుథ్డవైతివే; నీ 

దేవుడు దేవతలకు దేవుడును రాజులకు పర్భువును మరమ్ములు బయలుపరచువాడునై యునాన్డని 

దానియేలునకు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

దానియేలు 5:7 => రాజు గారడీ విదయ్గల వారిని కలీద్యులను జోయ్తిషుయ్లను పిలువనంపుడని 

ఆతురముగా ఆజఞ్ ఇచిచ్, బబులోనులోని జాఞ్నులు రాగానే ఇటల్నెను ఈ వార్తను చదివి దీని భావమును 

నాకు తెలియజెపుప్వాడెవడో వాడు ఊదారంగు వసత్రము కటుట్కొని తన మెడను సువరణ్మయమైన 

కంఠభూషణము ధరింపబడినవాడై రాజయ్ములో మూడవ యధిపతిగా ఏలును. 

దానియేలు 5:29 => మెడను బంగారపు హారము వేసి పర్భుతవ్ము చేయుటలో నతడు మూడవ 

యధికారియని చాటించిరి. 
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లూకా 15:22 => అయితే తండిర్ తన దాసులను చూచి పర్శసత్ వసత్రము తవ్రగా తెచిచ్ వీనికి కటిట్, వీని 

చేతికి ఉంగరము పెటిట్, పాదములకు చెపుప్లు తొడిగించుడి; 

యెహెజేక్లు 27:7 => నీకు జెండాగా ఉండుటకై నీ తెరచాపలు ఐగుపుత్నుండి వచిచ్న విచితర్పు 

పనిగల అవిసెనారబటట్తో చేయబడును; ఎలీషా దీవ్పములనుండి వచిచ్న నీలధూమర్ వరణ్ములు గల 

బటట్ నీవు చాందినిగా కపుప్కొందువు 

సామెతలు 1:9 => అవి నీ తలకు సొగసైన మాలికయు నీ కంఠమునకు హారములునై యుండును 

సామెతలు 31:22 => ఆమె పరుపులను సిదధ్పరచుకొనును ఆమె బటట్లు సనన్ని నారబటట్లు 

రకత్వరణ్పు వసత్రములు. 

సామెతలు 31:24 => ఆమె నారబటట్లు నేయించి అముమ్ను నడికటల్ను వరత్కులకు అముమ్ను. 

పరమగీతము 1:10 => ఆభరణములచేత నీ చెకిక్ళుల్ను హారములచేత నీ కంఠమును శోభిలుల్చునన్వి. 

యెహెజేక్లు 16:10 => విచితర్మైన కుటుట్పని చేసిన వసత్రము నీకు ధరింపజేసితిని, సనన్మైన యెఱ ఱ్ని 

చరమ్ముతో చేయబడిన పాదరక్షలు నీకు తొడిగించితిని, సనన్పు అవిసెనారబటట్ నీకు వేయించితిని, 

నీకు పటుట్బటట్ ధరింపజేసితిని. 

యెహెజేక్లు 16:11 => మరియు ఆభరణములచేత నినున్ అలంకరించి నీచేతులకు కడియములు 

పెటిట్ నీ మెడకు గొలుసు తగిలించి 

దానియేలు 5:7 => రాజు గారడీ విదయ్గల వారిని కలీద్యులను జోయ్తిషుయ్లను పిలువనంపుడని 

ఆతురముగా ఆజఞ్ ఇచిచ్, బబులోనులోని జాఞ్నులు రాగానే ఇటల్నెను ఈ వార్తను చదివి దీని భావమును 

నాకు తెలియజెపుప్వాడెవడో వాడు ఊదారంగు వసత్రము కటుట్కొని తన మెడను సువరణ్మయమైన 

కంఠభూషణము ధరింపబడినవాడై రాజయ్ములో మూడవ యధిపతిగా ఏలును. 

దానియేలు 5:16 => అంతరాభ్వములను బయలుపరచుటకును కఠినమైన పర్శన్లకు 

ఉతత్రమిచుచ్టకును నీవు సమరుధ్డవని నినున్గూరిచ్ వినియునాన్ను గనుక ఈ వార్తను చదువుటకును 

దాని భావమును తెలియజెపుప్టకును నీకు శకయ్మైన యెడల నీవు ఊదారంగు వసత్రము కటుట్కొని 

మెడను సువరణ్ కంఠభూషణము ధరించుకొని రాజయ్ములో మూడవ యధిపతివిగా ఏలుదువు. 
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దానియేలు 5:29 => మెడను బంగారపు హారము వేసి పర్భుతవ్ము చేయుటలో నతడు మూడవ 

యధికారియని చాటించిరి. 

లూకా 19:16 => మొదటివాడాయన యెదుటికి వచిచ్ అయాయ్, నీ మినావలన పది మినాలు 

లభించెనని చెపప్గా 

లూకా 19:17 => అతడు భళా, మంచి దాసుడా, నీవు ఈ కొంచెములో నమమ్కముగా ఉంటివి గనుక 

పది పటట్ణములమీద అధికారివై యుండుమని వానితో చెపెప్ను. 

లూకా 19:18 => అంతట రెండవవాడు వచిచ్ అయాయ్, నీ మినావలన అయిదు మినాలు 

లభించెననగా 

లూకా 19:19 => అతడు నీవును అయిదు పటట్ణములమీద ఉండుమని అతనితో చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 25:4 => నీల ధూమర్ రకత్వరణ్ములు, సనన్పునార, మేకవెండుర్కలు, 

1 సమూయేలు 18:4 => మరియు యోనాతాను తన దుపప్టిని తన కతిత్ని తన విలుల్ను నడికటుట్ను 

తీసి దావీదున కిచెచ్ను. 

1 రాజులు 10:28 => సొలొమోనునకుండు గుఱ ఱ్ములు ఐగుపుత్లోనుండి తేబడెను; రాజు వరత్కులు 

ఒకొక్కక్ గుంపునకు నియామకమైన ధరనిచిచ్ గుంపులు గుంపులుగ కొని తెపిప్ంచిరి. 

2 రాజులు 25:29 => కాగా అతడు తన బందీగృహ వసత్రములను తీసివేసి వేరు వసత్ర ములను 

ధరించుకొని తాను బర్దికిన దినములనిన్యు రాజు సనిన్ధిని భోజనముచేయుచు వచెచ్ను. 

యెషయా 3:21 => రక్షరేకులను ఉంగరములను ముకుక్ కముమ్లను 

యెషయా 3:23 => చేతి అదద్ములను సనన్పునారతో చేసిన ముసుకులను పాగాలను శాలువులను 

తీసివేయును.  

యెషయా 22:21 => అతనికి నీ చొకాక్యిని తొడిగించి నీ నడికటుట్చేత ఆతని బలపరచి నీ 

అధికారమును అతనికిచెచ్దను; అతడు యెరూషలేము నివాసులకును యూదా వంశసుథ్లకును 

తండిర్యగును.  

యిరిమ్యా 52:33 => మరియు అతడు తన బందీగృహ వసత్రములు తీసివేసి వేరు వసత్రములు 

ధరించికొని తన జీవితకాలమంతయు ఎవీలెమ్రోదకు సనిన్ధిని భోజనము చేయుచు వచెచ్ను. 
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వచనము 43 

తన రెండవ రథముమీద అతని నెకిక్ంచెను. అపుప్డు వందనము చేయుడని అతని ముందర జనులు 

కేకలువేసిరి. అటుల్ ఐగుపుత్ దేశమంతటిమీద అతని నియమించెను. 

ఎసేత్రు 6:8 => రాజు ధరించుకొను రాజవసత్రములను రాజు ఎకుక్ గుఱ ఱ్మును రాజు తన తలమీద 

ఉంచుకొను రాజకీరీటమును ఒకడు తీసికొని రాగా 

ఎసేత్రు 6:9 => ఘనులైన రాజుయొకక్ అధిపతులలో ఒకడు ఆ వసత్రములను ఆ గుఱ ఱ్మును పటుట్కొని, 

రాజు ఘనపరచ నపేకిష్ంచువానికి ఆ వసత్రములను ధరింపజేసి ఆ గుఱ ఱ్ముమీద అతనిని ఎకిక్ంచి 

రాజవీధిలో అతని నడిపించుచు రాజు ఘనపరచ నపేకిష్ంచువానికి ఈపర్కారముగా చేయతగునని 

అతని ముందర చాటింపవలెను. 

ఆదికాండము 45:8 => కాబటిట్ దేవుడే గాని మీరు ననిన్కక్డికి పంపలేదు. ఆయన ననున్ ఫరోకు 

తండిర్గాను అతని యింటివారికందరికి పర్భువుగాను ఐగుపుత్ దేశమంతటిమీద ఏలికగాను 

నియమించెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:10 => భూమి కిర్ంద ఉనన్వారిలో గాని, పర్తివాని మోకాలును యేసునామమున 

వంగునటుల్ను, 

ఆదికాండము 42:6 => అపుప్డు యోసేపు ఆ దేశమంతటిమీద అధికారియై యుండెను. అతడే ఆ 

దేశ పర్జలందరికిని ధానయ్మమమ్కము చేయువాడు గనుక యోసేపు సహోదరులు వచిచ్ ముఖములు 

నేలను మోపి అతనికి వందనము చేసిరి  

ఆదికాండము 42:30 => ఎటల్నగా ఆ దేశమునకు పర్భువైనవాడు మాతో కఠినముగా మాటలాడి, 

మేము ఆ దేశమును వేగుచూడ వచిచ్నవారమని అనుకొనెను. 

ఆదికాండము 42:33 => అందుకు ఆ దేశపు పర్భువు మముమ్ను చూచి మీరు యథారథ్వంతులని 

దీనివలన నేను తెలిసికొందును. మీ సహోదరులలో ఒకనిని నాయొదద్ విడిచిపెటిట్ మీ కుటుంబములకు 

కరవు తీరునటుల్ ధానయ్ము తీసికొనిపోయి 
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ఆదికాండము 45:8 => కాబటిట్ దేవుడే గాని మీరు ననిన్కక్డికి పంపలేదు. ఆయన ననున్ ఫరోకు 

తండిర్గాను అతని యింటివారికందరికి పర్భువుగాను ఐగుపుత్ దేశమంతటిమీద ఏలికగాను 

నియమించెను. 

ఆదికాండము 45:26 => యోసేపు ఇంక బర్దికియుండి ఐగుపుత్ దేశమంతటిని ఏలుచునాన్డని 

అతనికి తెలియచేసిరి. అయితే అతడు వారి మాట నమమ్లేదు గనుక అతడు నిశేచ్షుట్డాయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:10 => దయను జాఞ్నమును ఐగుపుత్ రాజైన ఫరోయెదుట అతనికి 

అనుగర్హించినందున ఫరో ఐగుపుత్నకును తన యింటికంతటికిని అతనిని అధిపతిగా నియమించెను. 

ఆదికాండము 46:29 => యోసేపు తన రథమును సిదధ్ము చేయించి తన తండిర్యైన ఇశార్యేలును 

ఎదురొక్నుటకు గోషెనుకు వెళి ల్ అతనికి కనబడెను. అపుప్డతడు అతని మెడమీద పడి అతని మెడ 

పటుట్కొని యెంతో ఏడెచ్ను. 

ఆదికాండము 50:9 => మరియు రథములును రౌతులును అతనితో వెళి ల్నందున ఆ సమూహము 

బహు విసాత్రమాయెను. 

2 సమూయేలు 20:26 => సాదోకును అబాయ్తారును యాజకులు; యాయీరీయుడగు ఈరా 

దావీదునకు సభాముఖుయ్డు  

1 రాజులు 1:33 => అంతట రాజు మీరు మీ యేలినవాడనైన నా సేవకులను పిలుచుకొని పోయి నా 

కుమారుడైన సొలొమోనును నా కంచర గాడిదమీద ఎకిక్ంచి గిహోనునకు తీసికొనిపోయి 

2 రాజులు 5:13 => అయితే అతని దాసులలో ఒకడు వచిచ్ నాయనా, ఆ పర్వకత్ యేదైన నొక గొపప్ 

కారయ్ము చేయుమని నియమించినయెడల నీవు చేయకుందువా? అయితే సాన్నముచేసి శుదుధ్డవు 

కమమ్ను మాట దానికంటె మేలుకాదా అని చెపిప్నపుప్డు 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:7 => పరాకర్మశాలియైన ఎఫార్యిమీయుడగు జిఖీర్ రాజసంతతివాడైన 

మయశేయాను సభా ముఖుయ్డైన అజీర్కామును పర్ధాన మంతిర్యైన ఎలొక్నానును హతము చేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:24 => కావున అతని సేవకులు రథము మీదనుండి అతని దింపి, 

అతనికునన్ వేరు రథముమీద అతని ఉంచి యెరూషలేమునకు అతని తీసికొనివచిచ్రి. అతడు 
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మృతిబొంది తన పితరుల సమాధులలో ఒకదానియందు పాతిపెటట్బడెను. యూదా యెరూషలేము 

వారందరును యోషీయా చనిపోయెనని పర్లాపము చేసిరి. 

ఎసేత్రు 3:2 => కాబటిట్ రాజు గుమమ్మున నునన్ రాజసేవకులందరును రాజాజాఞ్నుసారముగా 

మోకాళూ ల్ని హామానునకు నమసక్రించిరి. మొరెద్కై వంగకయు నమసాక్రము చేయకయు నుండగా 

కీరత్నలు 2:12 => ఆయన కోపము తవ్రగా రగులుకొనును కుమారుని ముదుద్పెటుట్కొనుడి; 

లేనియెడల ఆయన కోపించును అపుప్డు మీరు తోర్వ తపిప్ నశించెదరు . ఆయనను 

ఆశర్యించువారందరు ధనుయ్లు. 

యెషయా 22:21 => అతనికి నీ చొకాక్యిని తొడిగించి నీ నడికటుట్చేత ఆతని బలపరచి నీ 

అధికారమును అతనికిచెచ్దను; అతడు యెరూషలేము నివాసులకును యూదా వంశసుథ్లకును 

తండిర్యగును.  

వచనము 44 

మరియు ఫరో యోసేపుతో ఫరోను నేనే; అయినను నీ సెలవు లేక ఐగుపుత్ దేశమందంతటను ఏ 

మనుషుయ్డును తనచేతినైనను కాలినైనను ఎతత్కూడదని చెపెప్ను.  

నిరగ్మకాండము 11:7 => యెహోవా ఐగుపీత్యులను ఇశార్యేలీయులను వేరుపరచునని మీకు 

తెలియబడునటుల్, మనుషుయ్లమీదగాని జంతువులమీదగాని ఇశార్యేలీయులలో ఎవరిమీదనైనను ఒక 

కుకక్యు తన నాలుక ఆడించదు. 

ఆదికాండము 41:41 => మరియు ఫరోచూడుము, ఐగుపుత్ దేశమంతటి మీద నినున్ 

నియమించియునాన్నని యోసేపుతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 44:18 => యూదా అతని సమీపించి ఏలినవాడా ఒక మనవి; ఒక మాట యేలిన 

వారితో తమ దాసుని చెపుప్కొననిముమ్; తమ కోపము తమ దాసునిమీద రవులుకొననీయకుము; 

తమరు ఫరో అంతవారు గదా 
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ఎసేత్రు 10:3 => యూదుడైన మొరెద్కై రాజైన అహషేవ్రోషునకు పర్ధానమంతిర్గా నుండి, 

తనవారందరితో సమాధానముగా మాటలాడుచు, తన జనులయొకక్ కేష్మమును విచారించువాడును 

యూదులలో గొపప్వాడునై తన దేశసుథ్లలో చాలామందికి ఇషుట్డుగా ఉండెను. 

కీరత్నలు 2:12 => ఆయన కోపము తవ్రగా రగులుకొనును కుమారుని ముదుద్పెటుట్కొనుడి; 

లేనియెడల ఆయన కోపించును అపుప్డు మీరు తోర్వ తపిప్ నశించెదరు . ఆయనను 

ఆశర్యించువారందరు ధనుయ్లు. 

యెషయా 22:24 => గినెన్లవంటి పాతర్లను బుడల్వంటి సమసత్మైన చినన్ చెంబులను అనగా అతని 

పితరుల సంతాన సంబంధులగు పిలల్జలల్ లందరిని అతనిమీద వేర్లాడించెదరు. 

యోహాను 3:35 => తండిర్ కుమారుని పేర్మించుచునాన్డు. గనుక ఆయన చేతికి సమసత్ము 

అపప్గించియునాన్డు. 

వచనము 45 

మరియు ఫరో యోసేపునకు జపన్తప్నేహు అను పేరు పెటిట్, అతనికి ఓను యొకక్ యాజకుడైన 

పోతీఫెర కుమారెత్యగు ఆసెనతు నిచిచ్ పెండిల్చేసెను. 

లూకా 2:1 => ఆ దినములలో సరవ్లోకమునకు పర్జాసంఖయ్ వార్యవలెనని కైసరు ఔగుసుత్ వలన 

ఆజఞ్ ఆయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:28 => వారిలో అగబు అను ఒకడు నిలువబడి, భూలోకమంతట గొపప్ 

కరవు రాబోవుచునన్దని ఆతమ్దావ్రా సూచించెను. అది కౌ ల్దియ చకర్వరిత్ కాలమందు సంభవించెను. 

ఆదికాండము 14:18 => మరియు షాలేము రాజైన మెలీక్సెదెకు రొటెట్ను దార్కాష్రసమును 

తీసికొనివచెచ్ను. అతడు సరోవ్నన్తుడగు దేవునికి యాజకుడు. 

నిరగ్మకాండము 2:16 => మిదాయ్ను యాజకునికి ఏడుగురు కుమారెత్లుండిరి. వారు వచిచ్ తమ 

తండిర్ మందకు పెటుట్టకు నీళుల్ చేది తొటల్ను నింపుచుండగా 

2 సమూయేలు 8:18 => యెహోయాదా కుమారుడగు బెనాయా కెరేతీయులకును పెలేతీయులకును 

అధిపతి; దావీదు కుమారులు సభా ముఖుయ్లు. 
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2 సమూయేలు 20:26 => సాదోకును అబాయ్తారును యాజకులు; యాయీరీయుడగు ఈరా 

దావీదునకు సభాముఖుయ్డు  

ఆదికాండము 46:20 => యోసేపునకు మనషే ష్ ఎఫార్యిములు పుటిట్రి. వారిని ఐగుపుత్దేశమందు 

ఓనుకు యాజకుడగు పోతీఫెర కుమారెత్యైన ఆసెనతు అతనికి కనెను. 

యెహెజేక్లు 30:17 => ఓనువారిలోను పిబేసెతు వారిలోను యౌవనులు ఖడగ్ముచేత కూలుదురు. ఆ 

పటట్ణసుథ్లు చెరలోనికి పోవుదురు. 

ఆదికాండము 41:50 => కరవు సంవతస్రములు రాకమునుపు యోసేపు కిదద్రు కుమారులు పుటిట్రి. 

ఓను యొకక్ యాజకుడైన పోతీఫెర కుమారెత్యగు ఆసెనతు అతనికి వారిని కనెను. 

ఆదికాండము 47:22 => యాజకుల భూమి మాతర్మే అతడు కొనలేదు, యాజకులకు ఫరో 

బతెత్ములు నియమించెను. ఫరో ఇచిచ్న బతెత్ములవలన వారికి భోజనము జరిగెను గనుక వారు తమ 

భూములను అమమ్లేదు. 

ఆదికాండము 47:25 => వారు నీవు మముమ్ బర్దికించితివి, ఏలినవారి కటాక్షము మామీద 

నుండనిముమ్; ఫరోకు దాసులమగుదుమని చెపిప్రి. 

సంఖాయ్కాండము 12:1 => మోషే కూషుదేశపు సతరీని పెండిల్ చేసికొనియుండెను గనుక అతడు పెండిల్ 

చేసికొనిన ఆ సతరీనిబటిట్ మిరాయ్ము అహరోనులు అతనికి విరోధముగా మాటలాడిరి. 

1 రాజులు 11:19 => హదదు ఫరో దృషిట్కి బహు దయపొందగా తాను పెండిల్చేసికొనిన రాణియైన 

తహెప్నేసు సహోదరిని అతనికి ఇచిచ్ పెండిల్చేసెను. 

2 రాజులు 23:34 => యోషీయా కుమారుడైన ఎలాయ్కీమును అతని తండిర్యైన యోషీయాకు 

మారుగా రాజుగా నియమించి, అతనికి యెహోయాకీమను మారుపేరుపెటిట్ యెహోయాహాజు ఐగుపుత్ 

దేశమునకు కొనిపోగా అతడచచ్ట మృతిబొందెను. 

యెషయా 22:24 => గినెన్లవంటి పాతర్లను బుడల్వంటి సమసత్మైన చినన్ చెంబులను అనగా అతని 

పితరుల సంతాన సంబంధులగు పిలల్జలల్ లందరిని అతనిమీద వేర్లాడించెదరు. 

దానియేలు 1:7 => నపుంసకుల యధిపతి దానియేలునకు బెలెత్షాజరు అనియు, హననాయ్కు 

షదర్కనియు, మిషాయేలునకు మేషాకనియు, అజరాయ్కు అబేదెన్గో అనియు పేళుల్ పెటెట్ను. 
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వచనము 46 

యోసేపు బయలుదేరి ఐగుపుత్ దేశమందంతట సంచరించెను. యోసేపు ఐగుపుత్ రాజైన ఫరో యెదుట 

నిలిచినపుప్డు ముపప్ది సంవతస్రములవాడై యుండెను. అపుప్డు యోసేపు ఫరో యెదుటనుండి వెళి ల్ 

ఐగుపుత్ దేశమందంతట సంచారము చేసెను. 

ఆదికాండము 37:2 => యాకోబు వంశావళి యిది. యోసేపు పదునేడేండల్వాడై తన సహోదరులతో 

కూడ మందను మేపుచుండెను. అతడు చినన్వాడై తన తండిర్ భారయ్లైన బిలాహ్ కుమారులయొదద్ను జిలాప్ 

కుమారులయొదద్ను ఉండెను. అపుప్డు యోసేపు వారి చెడుతనమునుగూరిచ్న సమాచారము వారి 

తండిర్యొదద్కు తెచుచ్చుండువాడు. 

సంఖాయ్కాండము 4:3 => ముపప్ది యేండుల్ మొదలుకొని, యేబది యేండల్వరకు పార్యము కలిగి, 

పర్తయ్క్షపు గుడారములో పనిచేయుటకు సేనగా చేరగలవారందరి సంఖయ్ను వార్యించుము. 

2 సమూయేలు 5:4 => దావీదు ముపప్ది యేండల్వాడై యేలనారంభించి నలువది సంవతస్రములు 

పరిపాలన చేసెను. 

లూకా 3:23 => యేసు (బోధింప) మొదలుపెటిట్నపుప్డు ఆయన దాదాపు ముపప్ది ఏండల్ యీడు 

గలవాడు; ఆయన యోసేపు కుమారుడని యెంచబడెను. యోసేపు హేలీకి, 

1 సమూయేలు 16:21 => దావీదు సౌలు దగగ్రకువచిచ్ అతని యెదుట నిలువబడగా అతనియందు 

సౌలునకు బహు ఇషట్ము పుటెట్ను, అతడు సౌలు ఆయుధములను మోయువాడాయెను. 

1 రాజులు 12:6 => అపుప్డు రాజైన రెహబాము తన తండిర్యైన సొలొమోను బర్దికియునన్పుప్డు 

అతని సముఖమందు సేవచేసిన పెదద్లతో ఆలోచన చేసి ఈ జనులకు ఏమి పర్తుయ్తత్రమిచెచ్దనని వారి 

నడుగగా 

1 రాజులు 12:8 => అయితే అతడు పెదద్లు తనతో చెపిప్న ఆలోచనను నిరల్క్షయ్పెటిట్, తనతో కూడ 

పెరిగిన యౌవనులను పిలిచి ఆలోచననడిగి, వారికీలాగు పర్శన్వేసెను 

సామెతలు 22:29 => తన పనిలో నిపుణత గలవానిని చూచితివా? అలుప్లైనవారి యెదుట కాదు 

వాడు రాజుల యెదుటనే నిలుచును. 
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దానియేలు 1:19 => రాజు వారితో మాటలాడగా వారందరిలో దానియేలు, హననాయ్, మిషాయేలు, 

అజరాయ్ వంటి వారెవరును కనబడలేదు గనుక వారే రాజు సముఖమున నిలిచిరి. 

లూకా 21:36 => కాబటిట్ మీరు జరుగబోవు వీటినెలల్ను తపిప్ంచుకొని, మనుషయ్కుమారుని యెదుట 

నిలువబడుటకు శకిత్గలవారగునటుల్ ఎలల్పుప్డును పార్రథ్న చేయుచు మెలకువగా ఉండుడని చెపెప్ను. 

యూదా 1:24 => తొటిర్లల్కుండ మిముమ్ను కాపాడుటకును, తన మహిమ యెదుట ఆనందముతో 

మిముమ్ను నిరోద్షులనుగా నిలువబెటుట్టకును, శకిత్గల మన రక్షకుడైన అదివ్తీయ దేవునికి, 

ఆదికాండము 41:29 => ఇదిగో ఐగుపుత్ దేశమందంతటను బహు సమృదిధ్గా పంటపండు ఏడు 

సంవతస్రములు వచుచ్చునన్వి. 

నిరగ్మకాండము 7:7 => వారు ఫరోతో మాటలాడినపుప్డు మోషేకు ఎనుబదియేండుల్, అహరోనుకు 

ఎనుబది మూడు ఏండుల్. 

1 సమూయేలు 16:16 => మా యేలినవాడవైన నీవు ఆజఞ్ ఇముమ్, నీ దాసులమైన మేము సిదధ్ముగా 

నునాన్ము. సితారా చమతాక్రముగా వాయింపగల యొకని విచారించుటకై మాకు సెలవిముమ్ దేవుని 

యొదద్నుండి దురాతమ్ వచిచ్ నినున్ పటిట్నపుప్డెలల్ అతడు సితారా చేతపటుట్కొని వాయించుటచేత నీవు 

బాగుపడుదువని అతనితో ననిరి 

దానియేలు 1:5 => మరియు రాజు తాను భుజించు ఆహారములోనుండియు తాను పానముచేయు 

దార్కాష్రసములోనుండియు అనుదిన భాగము వారికి నియమించి, మూడు సంవతస్రములు వారిని 

పోషించి పిమమ్ట వారిని తన యెదుట నిలువబెటుట్నటుల్ ఆజఞ్ ఇచెచ్ను.  

వచనము 47 

సమృదిధ్గా పంటపండిన యేడు సంవతస్రములలో భూమి బహు విరివిగా పండెను. 

ఆదికాండము 26:12 => ఇసాస్కు ఆ దేశమందునన్వాడై వితత్నము వేసి ఆ సంవతస్రము నూరంతలు 

ఫలము పొందెను. యెహోవా అతనిని ఆశీరవ్దించెను గనుక ఆ మనుషుయ్డు గొపప్వాడాయెను. 

కీరత్నలు 72:16 => దేశములోను పరవ్త శిఖరములమీదను ససయ్ సమృదిధ్ కలుగును దాని పంట 

లెబానోను వృక్షములవలె తాండవమాడు చుండును నేలమీది పచిచ్కవలె పటట్ణసుథ్లు తేజరిలుల్దురు.  
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ఆదికాండము 41:26 => ఆ యేడు మంచి వెనున్లును ఏడు సంవతస్ రములు. 

లేవీయకాండము 25:21 => అయితే నేను ఆరవయేట నా దీవెన మీకు కలుగునటుల్ ఆజాఞ్పించెదను; 

అది మూడేండల్ పంటను మీకు కలుగజేయును. 

యెషయా 30:23 => నీవు నీ భూమిలో వితుత్టకు నీ గింజలకు కావలసిన వాన ఆయన 

కురిపించును భూమి రాబడియైన ఆహారదర్వయ్మిచుచ్ను అది విసాత్ర సార రసములు కలదై యుండును 

ఆ దినమున నీ పశువులు విశాలమైన గడిడ్బీళల్లో మేయును.  

లూకా 12:16 => మరియు ఆయన వారితో ఈ ఉపమానము చెపెప్ను ఒక ధనవంతుని భూమి 

సమృదిధ్గా పండెను. 

వచనము 48 

ఐగుపుత్ దేశమందునన్ యేడు సంవతస్రముల ఆహారమంతయు అతడు సమకూరిచ్, ఆ యా 

పటట్ణములలో దాని నిలువచేసెను. ఏ పటట్ణము చుటుట్నుండు పొలముయొకక్ ధానయ్ము ఆ 

పటట్ణమందే నిలువచేసెను. 

ఆదికాండము 41:34 => ఫరో అటుల్ చేసి యీ దేశముపైన అధిపతులను నియమించి సమృదిధ్గా 

పంటపండు ఏడు సంవతస్రములలో ఐగుపుత్ దేశమందంతటను అయిదవ భాగము తీసికొనవలెను. 

ఆదికాండము 41:35 => రాబోవు ఈ మంచి సంవతస్రములలో దొరుకు ఆహారమంతయు 

సమకూరిచ్ ఆ ధానయ్ము ఫరోచేతికపప్గించి ఆ యా పటట్ణములలో ఆహారమునకై భదర్ము చేయవలెను. 

ఆదికాండము 41:36 => కరవుచేత ఈ దేశము నశించిపోకుండ ఆ ఆహారము ఐగుపుత్ దేశములో 

రాబోవు కరవు సంవతస్రములు ఏడింటికి ఈ దేశమందు సంగర్హముగా నుండునని ఫరోతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 47:21 => అతడు ఐగుపుత్ పొలిమేరలయొకక్ యీ చివరనుండి ఆ చివర వరకును 

జనులను ఊళల్లోనికి రపిప్ంచెను. 

ఆదికాండము 41:35 => రాబోవు ఈ మంచి సంవతస్రములలో దొరుకు ఆహారమంతయు 

సమకూరిచ్ ఆ ధానయ్ము ఫరోచేతికపప్గించి ఆ యా పటట్ణములలో ఆహారమునకై భదర్ము చేయవలెను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 27:25 => రాజు బొకక్సములమీద అదీయేలు కుమారుడైన అజామ్వెతు 

నియమింపబడెను; అయితే పొలములలోను పటట్ణములలోను గార్మములలోను దురగ్ములలోను 

ఉండు ఆసిత్మీద ఉజిజ్యా కుమారుడైన యెహోనాతాను నియమింపబడెను. 

వచనము 49 

యోసేపు సముదర్పు ఇసుకవలె అతి విసాత్రముగా ధానయ్ము పోగుచేసెను. కొలుచుట అసాధయ్ 

మాయెను గనుక కొలుచుట మానివేసెను. 

ఆదికాండము 22:17 => నేను నినున్ ఆశీరవ్దించి ఆకాశ నక్షతర్ములవలెను సముదర్తీరమందలి 

యిసుకవలెను నీ సంతానమును నిశచ్యముగా విసత్రింపచేసెదను; నీ సంతతివారు తమ శతుర్వుల 

గవిని సావ్ధీనపరచుకొందురు. 

నాయ్యాధిపతులు 6:5 => వారును వారి ఒంటెలును లెకక్లేకయుండెను. 

నాయ్యాధిపతులు 7:12 => మిదాయ్నీయులును అమాలేకీయులును తూరుప్వారును లెకక్కు 

మిడతలవలె ఆ మైదానములో పరుండియుండిరి. వారి ఒంటెలు సముదర్తీరమందునన్ యిసుక 

రేణువులవలె లెకక్లేనివై యుండెను. 

1 సమూయేలు 13:5 => ఫిలిషీత్యులు ఇశార్యేలీయులతో యుదధ్ము చేయుటకై ముపప్దివేల 

రథములను ఆరువేల గుఱ ఱ్పు రౌతులను సముదర్పుదరినుండు ఇసుకరేణువులంత విసాత్రమైన 

జనసమూహమును సమకూరుచ్కొని వచిచ్రి. వీరు బయలుదేరి బేతావెను తూరుప్దికుక్న మికమ్షులో 

దిగిరి. 

యోబు 1:3 => అతనికి ఏడువేల గొఱ ఱ్లును మూడువేల ఒంటెలును ఐదువందల జతల యెడుల్ను 

ఐదువందల ఆడు గాడిదలును కలిగి, బహుమంది పనివారును అతనికి ఆసిత్గా నుండెను గనుక 

తూరుప్ దికుక్ జనులందరిలో అతడే గొపప్వాడుగా నుండెను. 

కీరత్నలు 78:27 => ధూళి అంత విసాత్రముగా మాంసమును సముదర్పు ఇసుక రేణువులంత 

విసాత్రముగా రెకక్లుగల పిటట్లను ఆయన వారిమీద కురిపించెను. 
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యిరిమ్యా 33:22 => ఆకాశ నక్షతర్ములు లెకిక్ంప శకయ్ము కానటుట్గాను, సముదర్పు 

ఇసుకరేణువుల నెంచుట అసాధయ్మైనటుట్గాను, నా సేవకుడైన దావీదు సంతానమును, నాకు 

పరిచరయ్చేయు లేవీయులను లెకిక్ంపలేనంతగా నేను విసత్రింపజేయుదును. 

ఆదికాండము 41:29 => ఇదిగో ఐగుపుత్ దేశమందంతటను బహు సమృదిధ్గా పంటపండు ఏడు 

సంవతస్రములు వచుచ్చునన్వి. 

ఆదికాండము 41:35 => రాబోవు ఈ మంచి సంవతస్రములలో దొరుకు ఆహారమంతయు 

సమకూరిచ్ ఆ ధానయ్ము ఫరోచేతికపప్గించి ఆ యా పటట్ణములలో ఆహారమునకై భదర్ము చేయవలెను. 

1 రాజులు 4:29 => దేవుడు జాఞ్నమును బుదిధ్ని వరిణ్ంపశకయ్ము కాని వివేచనగల మనసుస్ను 

సొలొమోనునకు దయచేసెను 

యోబు 29:18 => అపుప్డు నేనిటల్నుకొంటిని నా గూటియొదద్నే నేను చచెచ్దను హంసవలె నేను 

దీరాఘ్యువు గలవాడనవుదును. 

హబకూక్కు 1:9 => వెనుక చూడకుండ బలాతాక్రము చేయుటకై వారు వతుత్రు, ఇసుక రేణువులంత 

విసాత్రముగా వారు జనులను చెరపటుట్కొందురు. 

వచనము 50 

కరవు సంవతస్రములు రాకమునుపు యోసేపు కిదద్రు కుమారులు పుటిట్రి. ఓను యొకక్ యాజకుడైన 

పోతీఫెర కుమారెత్యగు ఆసెనతు అతనికి వారిని కనెను. 

ఆదికాండము 46:20 => యోసేపునకు మనషే ష్ ఎఫార్యిములు పుటిట్రి. వారిని ఐగుపుత్దేశమందు 

ఓనుకు యాజకుడగు పోతీఫెర కుమారెత్యైన ఆసెనతు అతనికి కనెను. 

ఆదికాండము 48:5 => ఇదిగో నేను ఐగుపుత్నకు నీయొదద్కు రాకమునుపు ఐగుపుత్ దేశములో నీకు 

పుటిట్న నీ యిదద్రు కుమారులు నా బిడ డ్లే; రూబేను షిమోయ్నులవలె ఎఫార్యిము మనషే ష్ నా బిడ డ్లై 

యుందురు. 

ఆదికాండము 41:45 => మరియు ఫరో యోసేపునకు జపన్తప్నేహు అను పేరు పెటిట్, అతనికి ఓను 

యొకక్ యాజకుడైన పోతీఫెర కుమారెత్యగు ఆసెనతు నిచిచ్ పెండిల్చేసెను. 
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ఆదికాండము 46:20 => యోసేపునకు మనషే ష్ ఎఫార్యిములు పుటిట్రి. వారిని ఐగుపుత్దేశమందు 

ఓనుకు యాజకుడగు పోతీఫెర కుమారెత్యైన ఆసెనతు అతనికి కనెను. 

2 సమూయేలు 8:18 => యెహోయాదా కుమారుడగు బెనాయా కెరేతీయులకును పెలేతీయులకును 

అధిపతి; దావీదు కుమారులు సభా ముఖుయ్లు. 

ఆదికాండము 47:22 => యాజకుల భూమి మాతర్మే అతడు కొనలేదు, యాజకులకు ఫరో 

బతెత్ములు నియమించెను. ఫరో ఇచిచ్న బతెత్ములవలన వారికి భోజనము జరిగెను గనుక వారు తమ 

భూములను అమమ్లేదు. 

ఆదికాండము 48:1 => ఈ సంగతులైన తరువాత ఇదిగో నీ తండిర్ కాయిలాగా ఉనాన్డని ఒకడు 

యోసేపుతో చెపెప్ను. అపుప్డతడు మనషే ష్ ఎఫార్యిములు అను తన యిదద్రు కుమారులను 

వెంటబెటుట్కొనిపోగా, 

యెషయా 24:2 => పర్జలకు కలిగినటుట్ యాజకులకు కలుగును దాసులకు కలిగినటుల్ 

యజమానులకు కలుగును దాసీలకు కలిగినటుల్ వారి యజమానురాండర్కు కలుగును కొనువారికి 

కలిగినటుల్ అముమ్వారికి కలుగును అపిప్చుచ్వారికి కలిగినటుల్ అపుప్ పుచుచ్కొనువారికి కలుగును 

వడిడ్కిచుచ్వారికి కలిగినటుల్ వడిడ్కి తీసుకొనువారికి కలుగును.  

వచనము 51 

అపుప్డు యోసేపు దేవుడు నా సమసత్ బాధను నా తండిర్యింటి వారినందరిని నేను మరచిపోవునటుల్ 

చేసెనని చెపిప్ తన జేయ్షఠ్కుమారునికి మనషే ష్ అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 48:5 => ఇదిగో నేను ఐగుపుత్నకు నీయొదద్కు రాకమునుపు ఐగుపుత్ దేశములో నీకు 

పుటిట్న నీ యిదద్రు కుమారులు నా బిడ డ్లే; రూబేను షిమోయ్నులవలె ఎఫార్యిము మనషే ష్ నా బిడ డ్లై 

యుందురు. 

ఆదికాండము 48:13 => తరువాత యోసేపు ఇశార్యేలు ఎడమచేతి తటుట్న తన కుడిచేత 

ఎఫార్యిమును, ఇశార్యేలు కుడిచేతి తటుట్న తన యెడమచేత మనషే ష్ను పటుట్కొని వారినిదద్రిని అతని 

దగగ్రకు తీసికొనివచెచ్ను. 
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ఆదికాండము 48:14 => మనషే ష్ పెదద్వాడైనందున ఇశార్యేలు తనచేతులను యుకిత్గా చాచి 

చినన్వాడైన ఎఫార్యిము తల మీద తన కుడిచేతిని మనషే ష్ తలమీద తన యెడమచేతిని ఉంచెను. 

ఆదికాండము 48:18 => నా తండీర్ అటుల్ కాదు; ఇతడే పెదద్వాడు, నీ కుడిచెయియ్ యితని తలమీద 

పెటుట్మని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 48:19 => అయినను అతని తండిర్ ఒపప్క అది నాకు తెలియును, నా కుమారుడా అది 

నాకు తెలియును; ఇతడును ఒక జన సమూహమై గొపప్వాడగును గాని యితని తముమ్డు ఇతని కంటె 

గొపప్వాడగును, అతని సంతానము జనముల సమూహమగునని చెపెప్ను 

ఆదికాండము 48:20 => ఆ దినమందు అతడు వారిని దీవించి ఎఫార్యిము వలెను మనషే ష్ వలెను 

దేవుడు నినున్ చేయును గాకని ఇశార్యేలీయులు నీ పేరు చెపిప్ దీవించెదరనెను. ఆలాగు అతడు 

మనషే ష్కంటె ఎఫార్యిమును ముందుగా ఉంచెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:17 => అతని వృషభమునకు మొదట పుటిట్నదానికి ఘనత కలదు. 

అతని కొముమ్లు గురుపోతు కొముమ్లు వాటివలన అతడు భూమయ్ంతములవరకు జనులను 

తోర్సివేయును ఎఫార్యిముయొకక్ పదివేలును మనషే ష్యొకక్ వేలును ఆలాగున నుందురు.  

ఆదికాండము 41:30 => మరియు కరవు గల యేడు సంవతస్రములు వాటి తరువాత వచుచ్ను; 

అపుప్డు ఐగుపుత్ దేశమందు ఆ పంట సమృదిధ్ యావతుత్ను మరువబడును, ఆ కరవు దేశమును 

పాడుచేయును. 

కీరత్నలు 45:10 => కుమారీ, ఆలకించుము ఆలోచించి చెవియొగుగ్ము నీ సవ్జనమును నీ తండిర్ 

యింటిని మరువుము 

యెషయా 57:16 => నేను నితయ్ము పోరాడువాడను కాను ఎలల్పుప్డును కోపించువాడను కాను 

ఆలాగుండినయెడల నా మూలముగా జీవాతమ్ కీష్ణించును నేను పుటిట్ంచిన నరులు కీష్ణించిపోవుదురు.  

కీరత్నలు 30:5 => ఆయన కోపము నిమిషమాతర్ముండును ఆయన దయ ఆయుషాక్లమంతయు 

నిలుచును. సాయంకాలమున ఏడుప్ వచిచ్, రాతిర్ యుండినను ఉదయమున సంతోషము కలుగును.  

కీరత్నలు 30:11 => నా పార్ణము మౌనముగా నుండక నినున్ కీరిత్ంచునటుల్ నా అంగలారుప్ను నీవు 

నాటయ్ముగా మారిచ్యునాన్వు. 
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సామెతలు 31:7 => వారు తార్గి తమ పేదరికము మరతురు తమ శర్మను ఇక తలంచకుందురు. 

యెషయా 65:16 => దేశములో తనకు ఆశీరావ్దము కలుగవలెనని కోరువాడు నమమ్దగిన దేవుడు 

తనాన్శీరవ్దింపవలెనని కోరుకొనును దేశములో పర్మాణము చేయువాడు నమమ్దగిన దేవుని తోడని 

పర్మాణము చేయును పూరవ్ము కలిగిన బాధలు నా దృషిట్కి మరువబడును అవి నా దృషిట్కి 

మరుగవును.  

ఆదికాండము 16:11 => మరియు యెహోవా దూత ఇదిగో యెహోవా నీ మొరను వినెను. నీవు 

గరభ్వతివై యునాన్వు; నీవు కుమారుని కని అతనికి ఇషామ్యేలు అను పేరు పెటుట్దువు; 

సంఖాయ్కాండము 1:34 => మనషే ష్ పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ పితరుల 

కుటుంబములలో ఇరువది యేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి సంఖయ్ను 

తెలియచెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 26:28 => యోసేపు పుతుర్ల వంశసుథ్లు అతని కుమారులు మనషే ష్ ఎఫార్యిము. 

యెహోషువ 17:1 => మనషే ష్ యోసేపు పెదద్కుమారుడు గనుక అతని గోతర్మునకు, అనగా మనషే ష్ 

పెదద్ కుమారుడును గిలాదు దేశాధిపతియునైన మాకీరునకు చీటల్వలన వంతువచెచ్ను. అతడు 

యుదధ్వీరుడైనందున అతనికి గిలాదును బాషానును వచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 1:20 => గనుక హనాన్ గరభ్ము ధరించి దినములు నిండినపుప్డు ఒక కుమారుని 

కని నేను యెహోవాకు మొర్కుక్కొని వీనిని అడిగితిననుకొని వానికి సమూయేలను పేరు పెటెట్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:18 => రూబేనీయులలోను గాదీయులలోను మనషే ష్ అరధ్గోతర్మువారిలోను 

బలెల్మును ఖడగ్మును ధరించుటకును అంబు వేయుటకును నేరిచ్నవారు, యుదధ్మందు నేరప్రులై 

దండుకు పోతగినవారు నలువది నాలుగువేల ఏడువందల అరువదిమంది యుండిరి. 

యోబు 11:16 => నిశచ్యముగా నీ దురద్శను నీవు మరచెదవు దాటిపోయిన పారు నీటిని జాఞ్పకము 

చేసికొనునటుల్ నీవు దానిని జాఞ్పకము చేసికొనెదవు. 

కీరత్నలు 127:3 => కుమారులు యెహోవా అనుగర్హించు సావ్సథ్య్ము గరభ్ఫలము ఆయన యిచుచ్ 

బహుమానమే 
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యెహెజేక్లు 48:4 => నఫాత్లి సరిహదుద్ను ఆనుకొని తూరుప్ పడమరలుగా మనషే ష్యులకు 

ఒకభాగము. 

వచనము 52 

తరువాత అతడు నాకు బాధ కలిగిన దేశమందు దేవుడు ననున్ అభివృదిధ్పొందించెనని చెపిప్, 

రెండవవానికి ఎఫార్యిము అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 29:32 => లేయా గరభ్వతియై కుమారుని కని, యెహోవా నా శర్మను 

చూచియునాన్డు గనుక నా పెనిమిటి ననున్ పేర్మించును గదా అనుకొని అతనికి రూబేను అను పేరు 

పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 29:33 => ఆమె మరల గరభ్వతియై కుమారుని కని నేను దేవ్షింపబడితిననన్ సంగతి 

యెహోవా వినాన్డు గనుక ఇతని కూడ నాకు దయచేసెననుకొని అతనికి షిమోయ్ను అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 29:34 => ఆమె మరల గరభ్వతియై కుమారుని కని తుదకు ఈసారి నా పెనిమిటి 

నాతో హతుత్కొని యుండును; అతనికి ముగుగ్రు కుమారులను కంటిననుకొనెను. అందుచేత అతనికి 

లేవి అను పేరు పెటెట్ను 

ఆదికాండము 29:35 => ఆమె మరల గరభ్వతియై కుమారుని కని ఈసారి యెహోవాను 

సుత్తించెదననుకొని యూదా అను పేరు పెటెట్ను. అపుప్డామెకు కానుపు ఉడిగెను. 

ఆదికాండము 30:6 => అపుప్డు రాహేలు దేవుడు నాకు తీరుప్తీరెచ్ను; ఆయన నా మొరను విని 

నాకు కుమారుని దయచేసెననుకొని అతనికి దాను అని పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 30:7 => రాహేలు దాసియైన బిలాహ్ తిరిగి గరభ్వతియై యాకోబుకు రెండవ కుమారుని 

కనెను. 

ఆదికాండము 30:8 => అపుప్డు రాహేలు దేవుని కృప విషయమై నా అకక్తో పోరాడి 

గెలిచితిననుకొని అతనికి నఫాత్లి అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 30:9 => లేయా తనకు కానుపు ఉడుగుట చూచి తన దాసియైన జిలాప్ను తీసికొని 

యాకోబునకు ఆమెను భారయ్గా ఇచెచ్ను. 
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ఆదికాండము 30:10 => లేయా దాసియైన జిలాప్ యాకోబునకు కుమారుని కనగా 

ఆదికాండము 30:11 => లేయా ఇది అదృషట్మేగదా అనుకొని అతనికి గాదు అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 30:12 => లేయా దాసియైన జిలాప్ యాకోబునకు రెండవ కుమారుని కనగా 

ఆదికాండము 30:13 => లేయా నేను భాగయ్వంతురాలను సతరీలు ననున్ భాగయ్వతి అందురు గదా అని 

అతనికి ఆషేరు అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 50:23 => యోసేపు ఎఫార్యిము యొకక్ మూడవతరము పిలల్లను చూచెను; మరియు 

మనషే ష్ కుమారుడైన మాకీరునకు కుమారులు పుటిట్ యోసేపు ఒడిలో ఉంచబడిరి. 

ఆదికాండము 48:16 => అనగా సమసత్మైన కీడులలోనుండి ననున్ తపిప్ంచిన దూత యీ పిలల్లను 

ఆశీరవ్దించును గాక; నా పేరును అబార్హాము ఇసాస్కులను నా పితరుల పేరును వారికి పెటట్బడును 

గాక; భూమియందు వారు బహుగా విసత్రించుదురు గాక అని చెపెప్ను 

ఆదికాండము 48:17 => యోసేపు ఎఫార్యిము తలమీద తన తండిర్ కుడిచెయియ్ పెటుట్ట 

చూచినపుప్డు అది అతనికిషట్ము కాకపోయెను గనుక అతడు మనషే ష్ తలమీద పెటిట్ంచవలెనని తన 

తండిర్ చెయియ్ ఎఫార్యిము తలమీదనుండియెతిత్ 

ఆదికాండము 48:18 => నా తండీర్ అటుల్ కాదు; ఇతడే పెదద్వాడు, నీ కుడిచెయియ్ యితని తలమీద 

పెటుట్మని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 48:19 => అయినను అతని తండిర్ ఒపప్క అది నాకు తెలియును, నా కుమారుడా అది 

నాకు తెలియును; ఇతడును ఒక జన సమూహమై గొపప్వాడగును గాని యితని తముమ్డు ఇతని కంటె 

గొపప్వాడగును, అతని సంతానము జనముల సమూహమగునని చెపెప్ను 

ఆదికాండము 49:22 => యోసేపు ఫలించెడి కొమమ్ ఊటయొదద్ ఫలించెడి కొమమ్దాని రెమమ్లు 

గోడమీదికి ఎకిక్ వాయ్పించును. 

యెషయా 40:1 => మీ దేవుడు సెలవిచిచ్న మాట ఏదనగా, 

యెషయా 40:2 => నా జనులను ఓదారుచ్డి ఓదారుచ్డి యెరూషలేముతో పేర్మగా మాటలాడుడి 

ఆమె యుదధ్కాలము సమాపత్మయెయ్ను ఆమె దోషరుణము తీరచ్బడెను యెహోవా చేతివలన ఆమె తన 

సమసత్ పాపముల నిమితత్ము రెండింతలు పొందెనను సమాచారము ఆమెకు పర్కటించుడి.  
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కీరత్నలు 105:17 => వారికంటె ముందుగా ఆయన యొకని పంపెను. యోసేపు దాసుడుగా 

అమమ్బడెను. 

కీరత్నలు 105:18 => వారు సంకెళల్చేత అతని కాళుల్ నొపిప్ంచిరి ఇనుము అతని పార్ణమును 

బాధించెను. 

ఆమోసు 6:6 => పాతర్లలో దార్కాష్రసము పోసి పానము చేయుచు పరిమళతైలము 

పూసికొనుచుందురు గాని యోసేపు సంతతివారికి కలిగిన ఉపదర్వమును గురించి చింతపడరు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:10 => దయను జాఞ్నమును ఐగుపుత్ రాజైన ఫరోయెదుట అతనికి 

అనుగర్హించినందున ఫరో ఐగుపుత్నకును తన యింటికంతటికిని అతనిని అధిపతిగా నియమించెను. 

ఆదికాండము 16:11 => మరియు యెహోవా దూత ఇదిగో యెహోవా నీ మొరను వినెను. నీవు 

గరభ్వతివై యునాన్వు; నీవు కుమారుని కని అతనికి ఇషామ్యేలు అను పేరు పెటుట్దువు; 

ఆదికాండము 26:22 => అతడు అకక్డనుండి వెళి ల్ మరియొక బావి తర్వివ్ంచెను. దాని విషయమై 

వారు జగడమాడలేదు గనుక అతడు ఇపుప్డు యెహోవా మనకు ఎడము కలుగజేసియునాన్డు గనుక 

యీ దేశమందు అభివృదిధ్ పొందుదుమనుకొని దానికి రహెబోతు అను పేరు పెటెట్ను 

ఆదికాండము 28:3 => సరవ్శకిత్గల దేవుడు నినున్ ఆశీరవ్దించి నీవు అనేక జనములగునటుల్ నీకు 

సంతానాభివృదిధ్ కలుగజేసి నినున్ విసత్రింపజేసి నీవు పరవాసివైన దేశమును, అనగా దేవుడు 

అబార్హామునకిచిచ్న దేశమును నీవు సావ్సథ్య్ముగా చేసికొనునటుల్ 

సంఖాయ్కాండము 26:28 => యోసేపు పుతుర్ల వంశసుథ్లు అతని కుమారులు మనషే ష్ ఎఫార్యిము. 

1 సమూయేలు 1:20 => గనుక హనాన్ గరభ్ము ధరించి దినములు నిండినపుప్డు ఒక కుమారుని 

కని నేను యెహోవాకు మొర్కుక్కొని వీనిని అడిగితిననుకొని వానికి సమూయేలను పేరు పెటెట్ను. 

కీరత్నలు 127:3 => కుమారులు యెహోవా అనుగర్హించు సావ్సథ్య్ము గరభ్ఫలము ఆయన యిచుచ్ 

బహుమానమే 

హోషేయ 9:11 => ఎఫార్యిము యొకక్ కీరిత్ పకిష్వలె ఎగిరిపోవును; జననమైనను, గరభ్ముతో 

ఉండుటయైనను, గరభ్ము ధరించుటయైనను వారికుండదు. 
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హోషేయ 13:15 => నిజముగా ఎఫార్యిము తన సహోదరులలో ఫలాభివృదిధ్ నొందును. అయితే 

తూరుప్గాలి వచుచ్ను, యెహోవా పుటిట్ంచు గాలి అరణయ్ములోనుండి లేచును; అది రాగా అతని 

నీటిబుగగ్లు ఎండిపోవును, అతని ఊటలు ఇంకిపోవును, అతని ధననిధులను అతనికి పిర్యమైన 

వసుత్వులనిన్టిని శతుర్వు కొలల్పెటుట్ను. 

వచనము 53 

ఐగుపుత్ దేశమందు సమృదిధ్గా పంటపండిన సంవతస్రములు గడచిన తరువాత 

ఆదికాండము 41:29 => ఇదిగో ఐగుపుత్ దేశమందంతటను బహు సమృదిధ్గా పంటపండు ఏడు 

సంవతస్రములు వచుచ్చునన్వి. 

ఆదికాండము 41:30 => మరియు కరవు గల యేడు సంవతస్రములు వాటి తరువాత వచుచ్ను; 

అపుప్డు ఐగుపుత్ దేశమందు ఆ పంట సమృదిధ్ యావతుత్ను మరువబడును, ఆ కరవు దేశమును 

పాడుచేయును. 

ఆదికాండము 41:31 => దాని తరువాత కలుగు కరవుచేత దేశమందు ఆ పంట సమృదిధ్ 

తెలియబడకపోవును; ఆ కరవు మికిక్లి భారముగా నుండును. 

కీరత్నలు 73:20 => మేలుకొనినవాడు తాను కనన్ కల మరచిపోవునటుల్ పర్భువా, నీవు మేలుకొని 

వారి బర్దుకును తృణీకరింతువు. 

లూకా 16:25 => అందుకు అబార్హాము - కుమారుడా, నీవు నీ జీవితకాలమందు నీకిషట్మైనటుట్ 

సుఖము అనుభవించితివి, ఆలాగుననే లాజరు కషట్ము అనుభవించెనని జాఞ్పకము చేసికొనుము; 

ఇపుప్డైతే వాడు ఇకక్డ నెమమ్ది పొందుచునాన్డు, నీవు యాతన పడుచునాన్వు 

ఆదికాండము 41:26 => ఆ యేడు మంచి వెనున్లును ఏడు సంవతస్ రములు. 

వచనము 54 

యోసేపు చెపిప్న పర్కారము ఏడు కరవు సంవతస్రములు ఆరంభమాయెను గాని ఐగుపుత్ 

దేశమందంతటను ఆహారముండెను. 
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ఆదికాండము 41:3 => వాటి తరువాత చూపునకు వికారమై చికిక్పోయిన మరి యేడు ఆవులు 

ఏటిలోనుండి పైకి వచుచ్చు ఏటియొడుడ్న ఆ ఆవుల దగగ్ర నిలుచుండెను. 

ఆదికాండము 41:4 => అపుప్డు చూపునకు వికారమై చికిక్పోయిన ఆ ఆవులు చూపునకు అందమై 

బలిసిన ఆవులను తినివేయుచుండెను. అంతలో ఫరో మేలుకొనెను. 

ఆదికాండము 41:6 => మరియు తూరుప్ గాలిచేత చెడిపోయిన యేడు పీలవెనున్లు వాటి తరువాత 

మొలిచెను. 

ఆదికాండము 41:7 => అపుప్డు నిండైన పుషిట్గల ఆ యేడు వెనున్లను ఆ పీలవెనున్లు మింగివేసెను. 

అంతలో ఫరో మేలుకొని అది కల అని గర్హించెను. 

ఆదికాండము 41:27 => కల ఒకక్టే. వాటి తరువాత, చికిక్పోయి వికారమై పైకివచిచ్న యేడు 

ఆవులును ఏడు సంవతస్రములు; తూరుప్ గాలిచేత చెడిపోయిన యేడు పీలవెనున్లు కరవుగల యేడు 

సంవతస్రములు. 

ఆదికాండము 45:11 => ఇకను అయిదు కరవు సంవతస్రములు వచుచ్ను గనుక నీకును నీ 

యింటివారికిని నీకు కలిగినదంతటికిని పేదరికము రాకుండ అకక్డ నినున్ పోషించెదననాన్డని 

చెపుప్డి. 

కీరత్నలు 105:16 => దేశముమీదికి ఆయన కరవు రపిప్ంచెను జీవనాధారమైన ధానయ్మంతయు 

కొటిట్వేసెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:11 => తరువాత ఐగుపుత్ దేశమంతటికిని కనాను దేశమంతటికిని 

కరవును బహు శర్మయువచెచ్ను గనుక మన పితరులకు ఆహారము లేకపోయెను. 

ఆదికాండము 41:30 => మరియు కరవు గల యేడు సంవతస్రములు వాటి తరువాత వచుచ్ను; 

అపుప్డు ఐగుపుత్ దేశమందు ఆ పంట సమృదిధ్ యావతుత్ను మరువబడును, ఆ కరవు దేశమును 

పాడుచేయును. 

ఆదికాండము 42:2 => మరియు అతడు చూడుడి, ఐగుపుత్లో ధానయ్మునన్దని వింటిని, మనము 

చావక బర్దుకునటుల్ మీరు అకక్డికి వెళి ల్ మనకొరకు అకక్డనుండి ధానయ్ము కొనుకొక్ని రండని చెపప్గా 
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ఆదికాండము 42:5 => కరవు కనాను దేశములో ఉండెను గనుక ధానయ్ము కొనవచిచ్న వారితో 

కూడ ఇశార్యేలు కుమారులును వచిచ్రి. 

ఆదికాండము 42:6 => అపుప్డు యోసేపు ఆ దేశమంతటిమీద అధికారియై యుండెను. అతడే ఆ 

దేశ పర్జలందరికిని ధానయ్మమమ్కము చేయువాడు గనుక యోసేపు సహోదరులు వచిచ్ ముఖములు 

నేలను మోపి అతనికి వందనము చేసిరి  

ఆదికాండము 43:1 => ఆ దేశమందు కరవు భారముగా ఉండెను గనుక 

ఆదికాండము 45:11 => ఇకను అయిదు కరవు సంవతస్రములు వచుచ్ను గనుక నీకును నీ 

యింటివారికిని నీకు కలిగినదంతటికిని పేదరికము రాకుండ అకక్డ నినున్ పోషించెదననాన్డని 

చెపుప్డి. 

ఆదికాండము 47:13 => కరవు మికిక్లి భారమైనందున ఆ దేశమందంతటను ఆహారము 

లేకపోయెను. కరవువలన ఐగుపుత్ దేశమును కనాను దేశమును కీష్ణించెను. 

ఆదికాండము 41:57 => మరియు ఆ కరవు పర్తి దేశమందు భారమైనందున సమసత్ దేశసుథ్లు 

యోసేపు నొదద్ ధానయ్ము కొనుటకు ఐగుపుత్నకు వచిచ్రి. 

ఆదికాండము 42:1 => ధానయ్ము ఐగుపుత్లో నునన్దని యాకోబు తెలిసికొనినపుప్డు మీరేల ఒకరి 

ముఖము ఒకరు చూచుచునాన్రని తన కుమారులతో అనెను. 

ఆదికాండము 45:6 => రెండు సంవతస్రములనుండి కరవు దేశములో నునన్ది. సేదయ్మైనను 

కోతయైనను లేని సంవతస్రములు ఇంక అయిదు వచుచ్ను. మిముమ్ను ఆశచ్రయ్ముగ రకిష్ంచి దేశములో 

మిముమ్ను శేషముగా నిలుపుటకును 

వచనము 55 

ఐగుపుత్ దేశమందంతటను కరవు వచిచ్నపుప్డు ఆ దేశసుథ్లు ఆహారము కోసము ఫరోతో 

మొరపెటుట్కొనిరి, అపుప్డు ఫరో మీరు యోసేపు నొదద్కు వెళి ల్ అతడు మీతో చెపుప్నటుల్ చేయుడని 

ఐగుపీత్యులందరితో చెపెప్ను. 
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2 రాజులు 6:25 => అపుప్డు షోమోర్నులో గొపప్ కాష్మము కలిగియుండగా గాడిదయొకక్ తల 

ఎనుబది రూపాయలకును, అరపావు పావురపు రెటట్ అయిదు రూపాయలకును అమమ్బడెను; వారు 

అంత కఠినముగా ముటట్డి వేసియుండిరి. 

2 రాజులు 6:26 => అంతట ఇశార్యేలు రాజు పటట్ణపు పార్కారముమీద సంచారము చేయగా ఒక 

సతరీ రాజును చూచి రాజవైన నా యేలినవాడా, సహాయము చేయుమని కేకలు వేయుట విని 

2 రాజులు 6:27 => యెహోవా నీకు సహాయము చేయనిది నేనెకక్డనుండి నీకు సహాయము 

చేయుదును? కళల్ములోనుండి యైనను దార్క్షగానుగలోనుండి యైనను దేనినైనను ఇచిచ్ సహాయము 

చేయ వలల్పడదని చెపిప్ 

2 రాజులు 6:28 => నీ విచారమునకు కారణమేమని యడుగగా అది ఈ సతరీ ననున్ చూచి నేటి 

ఆహారమునకు నీ బిడ డ్ను ఇముమ్ రేపు మనము నా బిడ డ్ను భకిష్ంచుదుము, అని చెపిప్నపుప్డు 

2 రాజులు 6:29 => మేము నా బిడ డ్ను వంటచేసికొని తింటివిు. అయితే మరునాటియందు నేను 

దాని చూచి నేటి ఆహారమునకు నీ బిడ డ్ను ఇమమ్ని అడిగితిని గాని అది తన బిడ డ్ను దాచిపెటెట్నని 

చెపెప్ను. 

యిరిమ్యా 14:1 => కరవుకాలమున జరిగినదానిగూరిచ్ యిరీమ్యాకు పర్తయ్క్ష మైన యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 14:2 => యూదా దుఃఖించుచునన్ది, దాని గుమమ్ములు అంగలారుచ్చునన్వి, జనులు 

విచారగర్సుత్లై నేలకు వంగుదురు, యెరూషలేము చేయు అంగలారుప్ పైకెకుక్చునన్ది. 

యిరిమ్యా 14:3 => వారిలో పర్ధానులు బీదవారిని నీళల్కు పంపుచునాన్రు, వారు చెరువులయొదద్కు 

రాగా నీళుల్ దొరుకుటలేదు, వటిట్ కుండలు తీసికొని వారు మరల వచుచ్చునాన్రు, సిగుగ్ను అవమానము 

నొందినవారై తమ తలలు కపుప్కొనుచునాన్రు. 

యిరిమ్యా 14:4 => దేశములో వరష్ము కురువక పోయినందున నేల చీలియునన్ది గనుక సేదయ్ము 

చేయువారు సిగుగ్పడి తలలు కపుప్కొనుచునాన్రు. 

యిరిమ్యా 14:5 => లేళుల్ పొలములో ఈని గడిడ్లేనందున పిలల్లను విడిచిపెటుట్చునన్వి. 

యిరిమ్యా 14:6 => అడవి గాడిదలును చెటుల్లేని మెటట్లమీద నిలువబడి నకక్లవలె గాలి 

పీలుచ్చునన్వి, మేత ఏమియు లేనందున వాటి కనున్లు కీష్ణించుచునన్వి. 

Page  of 2861 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

విలాపవాకయ్ములు 4:3 => నకక్లైనను చనిన్చిచ్ తమపిలల్లకు పాలిచుచ్ను నా జనుల కుమారి 

యెడారిలోని ఉషట్రపకుష్లవలె కూర్రురాలాయెను. 

విలాపవాకయ్ములు 4:4 => దపిప్చేత చంటిపిలల్ నాలుక వాని అంగిటికి అంటుకొనును పసిపిలల్లు 

అనన్మడుగుదురు ఎవడును వారికి పెటట్డు.  

విలాపవాకయ్ములు 4:5 => సుకుమార భోజనము చేయువారు దికుక్లేక వీధులలో పడియునాన్రు 

రకత్వరణ్ వసత్రములు తొడిగి పెంచబడినవారు పెంట కుపప్లను కౌగిలించుకొనెదరు.  

విలాపవాకయ్ములు 4:6 => నా జనుల కుమారి చేసిన దోషము సొదొమ పాపముకంటె అధికము 

ఎవరును దానిమీద చెయియ్ వేయకుండనే నిమిషములో ఆ పటట్ణము పాడుచేయబడెను.  

విలాపవాకయ్ములు 4:7 => దాని ఘనులు హిమముకనన్ శుదధ్మైనవారు వారు పాలకంటె తెలల్నివారు 

వారి శరీరములు పగడములకంటె ఎఱ ఱ్నివి వారి దేహకాంతి నీలమువంటిది. 

విలాపవాకయ్ములు 4:8 => అటిట్వారి ఆకారము బొగుగ్కంటె నలుపాయెను వారిని వీధులలో 

చూచువారు వారిని గురుతు పటట్జాలరు. వారి చరమ్ము వారి యెముకలకు అంటుకొనియునన్ది అది 

యెండి కఱ ఱ్వంటిదాయెను. 

విలాపవాకయ్ములు 4:9 => కాష్మహతులు భూఫలములు లేక పొడువబడి కీష్ణించిపోయెదరు 

ఖడగ్హతులు కాష్మహతులకనన్ భాగయ్వంతులు. 

విలాపవాకయ్ములు 4:10 => వాతస్లయ్ముగల సతరీలచేతులు తాము కనిన పిలల్లను వండుకొనెను నా 

జనుల కుమారికి వచిచ్న నాశనములో వారి బిడ డ్లు వారికి ఆహారమైరి.  

ఆదికాండము 41:40 => నీవు నా యింటికి అధికారివై యుండవలెను, నా పర్జలందరు నీకు 

విధేయులై యుందురు; సింహాసన విషయములో మాతర్మే నేను నీకంటె పైవాడనై యుందునని 

యోసేపుతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 41:41 => మరియు ఫరోచూడుము, ఐగుపుత్ దేశమంతటి మీద నినున్ 

నియమించియునాన్నని యోసేపుతో చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 105:20 => రాజు వరత్మానము పంపి అతని విడిపించెను. పర్జల నేలినవాడు అతని 

విడుదలచేసెను. 
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కీరత్నలు 105:21 => ఇషట్పర్కారము అతడు తన అధిపతుల నేలుటకును తన పెదద్లకు బుదిధ్ 

చెపుప్టకును 

కీరత్నలు 105:22 => తన యింటికి యజమానునిగాను తన యావదాసిత్మీద అధికారిగాను అతని 

నియమించెను. 

మతత్యి 3:17 => మరియు ఇదిగో ఈయనే నా పిర్య కుమారుడు, ఈయనయందు 

నేనానందించుచునాన్నని యొక శబద్ము ఆకాశమునుండి వచెచ్ను. 

మతత్యి 17:5 => అతడు ఇంకను మాటలాడుచుండగా ఇదిగో పర్కాశమానమైన యొక మేఘము 

వారిని కముమ్కొనెను; ఇదిగో ఈయన నా పిర్యకుమారుడు, ఈయనయందు నేనానందించుచునాన్ను, 

ఈయన మాట వినుడని యొక శబద్ము ఆ మేఘములోనుండి పుటెట్ను 

యోహాను 1:14 => ఆ వాకయ్ము శరీరధారియై, కృపాసతయ్సంపూరుణ్డుగా మనమధయ్ నివసించెను; 

తండిర్వలన కలిగిన అదివ్తీయ కుమారుని మహిమవలె మనము ఆయన మహిమను కనుగొంటిమి 

యోహాను 1:15 => యోహాను ఆయననుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చు నా వెనుక వచుచ్వాడు నాకంటె 

పర్ముఖుడు గనుక ఆయన నాకంటె ముందటివాడాయెననియు, నేను చెపిప్నవాడు ఈయనే అనియు 

ఎలుగెతిత్ చెపెప్ను. 

యోహాను 1:16 => ఆయన పరిపూరణ్తలోనుండి మనమందరము కృప వెంబడి కృపను పొందితివిు. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:19 => కాగా దేవుడు తన ఐశవ్రయ్ము చొపుప్న కీర్సుత్యేసునందు మహిమలో మీ 

పర్తి అవసరమును తీరుచ్ను. 

కొలొసస్యులకు 1:19 => ఆయన యందు సరవ్సంపూరణ్త నివసింపవలెననియు, 

ఆదికాండము 42:6 => అపుప్డు యోసేపు ఆ దేశమంతటిమీద అధికారియై యుండెను. అతడే ఆ 

దేశ పర్జలందరికిని ధానయ్మమమ్కము చేయువాడు గనుక యోసేపు సహోదరులు వచిచ్ ముఖములు 

నేలను మోపి అతనికి వందనము చేసిరి  

ఎసేత్రు 3:1 => ఈ సంగతులైన తరువాత రాజైన అహషేవ్రోషు హమెమ్దాతా కుమారుడును 

అగాగీయుడునగు హామానును ఘనపరచి వాని హెచిచ్ంచి, వాని పీఠమును తన దగగ్ర నునన్ 

అధిపతులందరికంటె ఎతుత్గా నుంచెను. 
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కీరత్నలు 105:21 => ఇషట్పర్కారము అతడు తన అధిపతుల నేలుటకును తన పెదద్లకు బుదిధ్ 

చెపుప్టకును 

యోహాను 3:35 => తండిర్ కుమారుని పేర్మించుచునాన్డు. గనుక ఆయన చేతికి సమసత్ము 

అపప్గించియునాన్డు. 

వచనము 56 

కరవు ఆ దేశమందంతటను ఉండెను గనుక యోసేపు కొటల్నిన్యు విపిప్ంచి ఐగుపీత్యులకు 

ధానయ్మమమ్కము చేసెను. ఐగుపుత్ దేశమందు ఆ కరవు భారముగా ఉండెను; 

యెషయా 23:17 => డెబబ్ది సంవతస్రముల అంతమున యెహోవా తూరును దరిశ్ంచును అది 

వేశయ్జీతమునకు మరల భూమిమీదనునన్ సమసత్ లోక రాజయ్ములతో వయ్భిచారము చేయును.  

జెకరాయ్ 5:3 => అందుకతడు నాతో ఇటల్నెను ఇది భూమియంతటి మీదికి బయలువెళుల్ శాపమే; 

దానికి ఒక పర్కక్ను వార్సియునన్ దానినిబటిట్ దొంగిలువారందరును కొటిట్వేయబడుదురు; రెండవ 

పర్కక్ను వార్సియునన్ దానినిబటిట్ అపర్మాణికులందరును కొటిట్వేయబడుదురు. 

లూకా 21:35 => ఆ దినము భూమియందంతట నివసించు వారందరిమీదికి అకసామ్తుత్గా వచుచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:26 => మరియు యావదూభ్మిమీద కాపురముండుటకు ఆయన 

యొకనినుండి పర్తి జాతిమనుషుయ్లను సృషిట్ంచి, వారు ఒకవేళ దేవునిని తడవులాడి కనుగొందురేమో 

యని,  

ఆదికాండము 42:6 => అపుప్డు యోసేపు ఆ దేశమంతటిమీద అధికారియై యుండెను. అతడే ఆ 

దేశ పర్జలందరికిని ధానయ్మమమ్కము చేయువాడు గనుక యోసేపు సహోదరులు వచిచ్ ముఖములు 

నేలను మోపి అతనికి వందనము చేసిరి  

ఆదికాండము 47:14 => వచిచ్నవారికి ధానయ్మముమ్టవలన ఐగుపుత్ దేశములోను కనాను 

దేశములోను దొరికిన దర్వయ్మంత యోసేపు సమకూరెచ్ను. ఆ దర్వయ్మంతటిని యోసేపు ఫరో 

నగరులోనికి తెపిప్ంచెను. 
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ఆదికాండము 47:15 => ఐగుపుత్ దేశమందును కనాను దేశమందును దర్వయ్ము వయ్యమైన 

తరువాత ఐగుపీత్యులందరు యోసేపు నొదద్కు వచిచ్ మాకు ఆహారము ఇపిప్ంచుము, నీ సముఖమందు 

మేమేల చావవలెను? దర్వయ్ము వయ్యమైనది గదా అనిరి. 

ఆదికాండము 47:16 => అందుకు యోసేపు మీ పశువులను ఇయుయ్డి ; దర్వయ్ము 

వయ్యమైపోయినయెడల మీ పశువులకు పర్తిగా నేను మీకు ధానయ్మిచెచ్దనని చెపెప్ను, కాబటిట్ వారు 

తమ పశువులను యోసేపునొదద్కు తీసికొని వచిచ్రి. యోసేపు గుఱ ఱ్ములను గొఱ ఱ్ల మందలను 

పశువుల మందలను గాడిదలను తీసికొని వారికి ఆహారమిచెచ్ను 

ఆదికాండము 47:17 => ఆ సంవతస్రమందు వారి మందలనిన్టికి పర్తిగా అతడు వారికి 

ఆహారమిచిచ్ సంరకిష్ంచెను. 

ఆదికాండము 47:18 => ఆ సంవతస్రము గతించిన తరువాత రెండవ సంవతస్రమున వారు 

అతనియొదద్కు వచిచ్ ఇది మా యేలినవారికి మరుగుచేయము; దర్వయ్ము వయ్యమైపోయెను, పశువుల 

మందలును ఏలినవారి వశమాయెను, ఇపుప్డు మా దేహములును మా పొలములును తపప్ మరి 

ఏమియు ఏలినవారి సముఖమున మిగిలియుండలేదు. 

ఆదికాండము 47:19 => నీ కనున్ల యెదుట మా పొలములును మేమును నశింపనేల? ఆహారమిచిచ్ 

మముమ్ను మా పొలములను కొనుము; మా పొలములతో మేము ఫరోకు దాసులమగుదుము; మేము 

చావక బర్దుకునటుల్ను పొలములు పాడైపోకుండునటుల్ను మాకు వితత్నములిమమ్ని అడిగిరి. 

ఆదికాండము 47:20 => అటుల్ యోసేపు ఐగుపుత్ భూములనిన్టిని ఫరోకొరకు కొనెను. కరవు వారికి 

భారమైనందున ఐగుపీత్యులందరు తమ తమ పొలములను అమిమ్వేసిరి గనుక, భూమి ఫరోది 

ఆయెను. 

ఆదికాండము 47:21 => అతడు ఐగుపుత్ పొలిమేరలయొకక్ యీ చివరనుండి ఆ చివర వరకును 

జనులను ఊళల్లోనికి రపిప్ంచెను. 

ఆదికాండము 47:22 => యాజకుల భూమి మాతర్మే అతడు కొనలేదు, యాజకులకు ఫరో 

బతెత్ములు నియమించెను. ఫరో ఇచిచ్న బతెత్ములవలన వారికి భోజనము జరిగెను గనుక వారు తమ 

భూములను అమమ్లేదు. 
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ఆదికాండము 47:23 => యోసేపు ఇదిగో నేడు మిముమ్ను మీ భూములను ఫరోకొరకు 

కొనియునాన్ను. ఇదిగో మీకు వితత్నములు; పొలములలో వితుత్డి. 

ఆదికాండము 47:24 => పంటలో అయిదవ భాగము మీరు ఫరోకు ఇయయ్వలెను. నాలుగు 

భాగములు పొలములలో వితుత్టకును మీకును మీ కుటుంబపువారికిని ఆహారమునకును మీ పిలల్లకు 

ఆహారమునకును మీవై యుండునని పర్జలతో చెపప్గా 

ఆదికాండము 41:35 => రాబోవు ఈ మంచి సంవతస్రములలో దొరుకు ఆహారమంతయు 

సమకూరిచ్ ఆ ధానయ్ము ఫరోచేతికపప్గించి ఆ యా పటట్ణములలో ఆహారమునకై భదర్ము చేయవలెను. 

ఆదికాండము 41:57 => మరియు ఆ కరవు పర్తి దేశమందు భారమైనందున సమసత్ దేశసుథ్లు 

యోసేపు నొదద్ ధానయ్ము కొనుటకు ఐగుపుత్నకు వచిచ్రి. 

ఆదికాండము 42:19 => మీరు యథారథ్వంతులైతిరా మీ సహోదరులలో ఒకడు ఈ చెరసాలలో 

బంధింపబడవలెను; మీరు వెళి ల్ మీ కుటుంబముల కరవు తీరుటకు ధానయ్ము తీసికొని పోవుడి. 

ఆదికాండము 45:6 => రెండు సంవతస్రములనుండి కరవు దేశములో నునన్ది. సేదయ్మైనను 

కోతయైనను లేని సంవతస్రములు ఇంక అయిదు వచుచ్ను. మిముమ్ను ఆశచ్రయ్ముగ రకిష్ంచి దేశములో 

మిముమ్ను శేషముగా నిలుపుటకును 

వచనము 57 

మరియు ఆ కరవు పర్తి దేశమందు భారమైనందున సమసత్ దేశసుథ్లు యోసేపు నొదద్ ధానయ్ము 

కొనుటకు ఐగుపుత్నకు వచిచ్రి. 

ఆదికాండము 42:1 => ధానయ్ము ఐగుపుత్లో నునన్దని యాకోబు తెలిసికొనినపుప్డు మీరేల ఒకరి 

ముఖము ఒకరు చూచుచునాన్రని తన కుమారులతో అనెను. 

ఆదికాండము 42:5 => కరవు కనాను దేశములో ఉండెను గనుక ధానయ్ము కొనవచిచ్న వారితో 

కూడ ఇశార్యేలు కుమారులును వచిచ్రి. 

ఆదికాండము 50:20 => మీరు నాకు కీడు చేయనుదేద్శించితిరి గాని నేటిదినమున జరుగుచునన్టుల్, 

అనగా బహు పర్జలను బర్దికించునటుల్గా అది మేలుకే దేవుడు ఉదేద్శించెను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 9:28 => ఏలయనగా నీవు ఏ దేశములోనుండి మముమ్ను రపిప్ంచితివో ఆ 

దేశసుథ్లు యెహోవా తాను వారితో చెపిప్న దేశములోనికి వారిని చేరచ్లేకపోవుటవలనను, వారిని 

దేవ్షించుటవలనను, అరణయ్ములో వారిని చంపుటకు వారిని రపిప్ంచెనని చెపుప్కొందురేమో. 

కీరత్నలు 105:16 => దేశముమీదికి ఆయన కరవు రపిప్ంచెను జీవనాధారమైన ధానయ్మంతయు 

కొటిట్వేసెను. 

కీరత్నలు 105:17 => వారికంటె ముందుగా ఆయన యొకని పంపెను. యోసేపు దాసుడుగా 

అమమ్బడెను. 

ఆదికాండము 41:54 => యోసేపు చెపిప్న పర్కారము ఏడు కరవు సంవతస్రములు ఆరంభమాయెను 

గాని ఐగుపుత్ దేశమందంతటను ఆహారముండెను. 

ఆదికాండము 41:56 => కరవు ఆ దేశమందంతటను ఉండెను గనుక యోసేపు కొటల్నిన్యు 

విపిప్ంచి ఐగుపీత్యులకు ధానయ్మమమ్కము చేసెను. ఐగుపుత్ దేశమందు ఆ కరవు భారముగా ఉండెను; 

ఆదికాండము 28:12 => అపుప్డతడు ఒక కల కనెను. అందులో ఒక నిచెచ్న భూమిమీద 

నిలుపబడియుండెను; దాని కొన ఆకాశమునంటెను; దానిమీద దేవుని దూతలు ఎకుక్చు 

దిగుచునుండిరి. 

2 సమూయేలు 21:1 => దావీదు కాలమున మూడు సంవతస్రములు విడువకుండ కరవు కలుగగా 

దావీదు యెహోవాతో మనవిచేసెను. అందుకు యెహోవా ఈలాగున సెలవిచెచ్ను సౌలు 

గిబియోనీయులను హతముచేసెను గనుక అతనినిబటిట్యు , నరహంతకులగు అతని 

యింటివారినిబటిట్యు శిక్షగా ఈ కరవు కలిగెను. 

నెహెమాయ్ 5:2 => ఏదనగా కొందరు మేమును మా కుమారులును మా కుమారెత్లును అనేకులము. 

అందుచేత మేము తిని బర్దుకుటకు ధానయ్ము మీయొదద్ తీసికొందుమనిరి. 

Page  of 2867 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

 

ఆదికాండము 

అధాయ్యము 42	

తెలుగు రిఫరెనస్ బైబిలు 
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వచనము 1 

ధానయ్ము ఐగుపుత్లో నునన్దని యాకోబు తెలిసికొనినపుప్డు మీరేల ఒకరి ముఖము ఒకరు 

చూచుచునాన్రని తన కుమారులతో అనెను. 

ఆదికాండము 41:54 => యోసేపు చెపిప్న పర్కారము ఏడు కరవు సంవతస్రములు ఆరంభమాయెను 

గాని ఐగుపుత్ దేశమందంతటను ఆహారముండెను. 

ఆదికాండము 41:57 => మరియు ఆ కరవు పర్తి దేశమందు భారమైనందున సమసత్ దేశసుథ్లు 

యోసేపు నొదద్ ధానయ్ము కొనుటకు ఐగుపుత్నకు వచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:12 => ఐగుపుత్లో ధానయ్ము కలదని యాకోబు విని, మన పితరులను 

అకక్డికి మొదటిసారి పంపెను. 

ఆదికాండము 42:2 => మరియు అతడు చూడుడి, ఐగుపుత్లో ధానయ్మునన్దని వింటిని, మనము 

చావక బర్దుకునటుల్ మీరు అకక్డికి వెళి ల్ మనకొరకు అకక్డనుండి ధానయ్ము కొనుకొక్ని రండని చెపప్గా 

నిరగ్మకాండము 5:19 => మీ ఇటుకల లెకక్లో నేమాతర్మును తకుక్వ చేయవదుద్, ఏనాటి పని 

ఆనాడే చేయవలెనని రాజు సెలవియయ్గా, ఇశార్యేలీయుల నాయకులు తాము దురవసథ్లో 

పడియునన్టుల్ తెలిసికొనిరి. 

నిరగ్మకాండము 20:18 => పర్జలందరు ఆ ఉరుములు ఆ మెరుపులు ఆ బూర ధవ్నియు ఆ పరవ్త 

ధూమమును చూచి, భయపడి తొలగి దూరముగా నిలిచి మోషేతో ఇటల్నిరి 

1 రాజులు 19:3 => కాబటిట్ అతడు ఈ సమాచారము తెలిసికొని, లేచి తన పార్ణము 

కాపాడుకొనుటకై పోయి, యూదా సంబంధమైన బెయేరె ష్బాకు చేరి, అచచ్ట ఉండుమని తన దాసునితో 

చెపిప్ 

హోషేయ 5:13 => తాను రోగి యవుట ఎఫార్యిము చూచెను, తనకు పుండు కలుగుట యూదా 

చూచెను అపుప్డు ఎఫార్యిము అషూష్రీయులయొదద్కు పోయెను, రాజైన యారేబును పిలుచుకొనెను. 

అయితే అతడు నినున్ సవ్సథ్పరచజాలడు, నీ పుండు బాగు చేయజాలడు. 
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గలతీయులకు 2:7 => అయితే సునన్తి పొందినవారికి బోధించుటకై సువారత్ పేతురుకేలాగు 

అపప్గింపబడెనో ఆలాగు సునన్తి పొందనివారికి బోధించుటకై నా కపప్గింపబడెనని వారు 

చూచినపుప్డు, 

యెహోషువ 7:10 => యెహోవా యెహోషువతో ఇటల్నెను లెముమ్, నీ వేల యికక్డ ముఖము నేల 

మోపికొందువు? 

2 రాజులు 8:3 => అయితే ఆ యేడు సంవతస్రములు గతించిన తరువాత ఆ సతరీ ఫిలిషీత్యుల 

దేశములోనుండి వచిచ్ తన యింటినిగూరిచ్యు భూమినిగూరిచ్యు మనవి చేయుటకై రాజునొదద్కు 

పోయెను. 

2 రాజులు 8:4 => రాజు దైవజనుని పనివాడగు గేహజీతో మాటలాడి ఎలీషా చేసిన గొపప్ 

కారయ్ములనిన్టిని నాకు తెలియజెపుప్మని ఆజఞ్నిచిచ్ యుండెను. 

ఎజార్ 10:4 => లెముమ్ ఈ పని నీ యధీనములో నునన్ది, మేమును నీతోకూడ నుందుము, నీవు 

ధైరయ్ము తెచుచ్కొని దీని జరిగించుమనగా 

యిరిమ్యా 8:14 => మనమేల కూరుచ్ండియునాన్ము? మనము పోగుబడి పార్కారములుగల 

పటట్ణములలోనికి పోదము, అకక్డనే చచిచ్పోదము రండి; యెహోవాయే మనలను నాశనము 

చేయుచునాన్డు, ఆయనకు విరోధముగా మనము పాపము చేసినందున మన దేవుడైన యెహోవా 

మనకు విషజలమును తార్గించుచునాన్డు. 

ఆదికాండము 42:19 => మీరు యథారథ్వంతులైతిరా మీ సహోదరులలో ఒకడు ఈ చెరసాలలో 

బంధింపబడవలెను; మీరు వెళి ల్ మీ కుటుంబముల కరవు తీరుటకు ధానయ్ము తీసికొని పోవుడి. 

ఆదికాండము 43:2 => వారు ఐగుపుత్నుండి తెచిచ్న ధానయ్ము తినివేసిన తరువాత వారి తండిర్ మీరు 

మరల వెళి ల్ మనకొరకు కొంచెము ఆహారము కొనుడని వారితో అనగా 

2 సమూయేలు 21:1 => దావీదు కాలమున మూడు సంవతస్రములు విడువకుండ కరవు కలుగగా 

దావీదు యెహోవాతో మనవిచేసెను. అందుకు యెహోవా ఈలాగున సెలవిచెచ్ను సౌలు 

గిబియోనీయులను హతముచేసెను గనుక అతనినిబటిట్యు , నరహంతకులగు అతని 

యింటివారినిబటిట్యు శిక్షగా ఈ కరవు కలిగెను. 
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యోహాను 13:22 => ఆయన యెవరినిగూరిచ్ యీలాగు చెపెప్నో అని శిషుయ్లు సందేహపడుచు 

ఒకరితటుట్ ఒకరు చూచుకొనుచుండగా 

వచనము 2 

మరియు అతడు చూడుడి, ఐగుపుత్లో ధానయ్మునన్దని వింటిని, మనము చావక బర్దుకునటుల్ మీరు 

అకక్డికి వెళి ల్ మనకొరకు అకక్డనుండి ధానయ్ము కొనుకొక్ని రండని చెపప్గా 

ఆదికాండము 43:2 => వారు ఐగుపుత్నుండి తెచిచ్న ధానయ్ము తినివేసిన తరువాత వారి తండిర్ మీరు 

మరల వెళి ల్ మనకొరకు కొంచెము ఆహారము కొనుడని వారితో అనగా 

ఆదికాండము 43:4 => కాబటిట్ నీవు మా తముమ్ని మాతో కూడ పంపినయెడల మేము వెళి ల్ నీకొరకు 

ఆహారము కొందుము.  

ఆదికాండము 45:9 => మీరు తవ్రగా నా తండిర్యొదద్కు వెళి ల్ అతనితో నీ కుమారుడైన యోసేపు 

దేవుడు ననున్ ఐగుపుత్ దేశమంతటికి పర్భువుగా నియమించెను, నాయొదద్కు రముమ్, అకక్డ ఉండవదుద్; 

ఆదికాండము 43:8 => యూదా తన తండిర్యైన ఇశార్యేలును చూచి ఆ చినన్ వానిని నాతో కూడ 

పంపుము, మేము లేచి వెళుల్దుము, అపుప్డు మేమే కాదు నీవును మా పిలల్లును చావక బర్దుకుదుము; 

కీరత్నలు 118:17 => నేను చావను సజీవుడనై యెహోవా కిర్యలు వివరించెదను. 

యెషయా 38:1 => ఆ దినములలో హిజిక్యాకు మరణకరమైన రోగము కలుగగా పర్వకత్యు 

ఆమోజు కుమారుడునైన యెషయా అతనియొదద్కు వచిచ్ నీవు మరణమవుచునాన్వు, బర్దుకవు గనుక 

నీవు నీ యిలుల్ చకక్బెటుట్కొనుమని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డని చెపప్గా 

మతత్యి 4:4 => అందుకాయన మనుషుయ్డు రొటెట్వలన మాతర్ము కాదుగాని దేవుని నోటనుండి 

వచుచ్ పర్తి మాటవలనను జీవించును అని వార్యబడి యునన్దనెను. 

ఆదికాండము 41:54 => యోసేపు చెపిప్న పర్కారము ఏడు కరవు సంవతస్రములు ఆరంభమాయెను 

గాని ఐగుపుత్ దేశమందంతటను ఆహారముండెను. 

ఆదికాండము 42:1 => ధానయ్ము ఐగుపుత్లో నునన్దని యాకోబు తెలిసికొనినపుప్డు మీరేల ఒకరి 

ముఖము ఒకరు చూచుచునాన్రని తన కుమారులతో అనెను. 
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ఆదికాండము 42:19 => మీరు యథారథ్వంతులైతిరా మీ సహోదరులలో ఒకడు ఈ చెరసాలలో 

బంధింపబడవలెను; మీరు వెళి ల్ మీ కుటుంబముల కరవు తీరుటకు ధానయ్ము తీసికొని పోవుడి. 

నెహెమాయ్ 5:2 => ఏదనగా కొందరు మేమును మా కుమారులును మా కుమారెత్లును అనేకులము. 

అందుచేత మేము తిని బర్దుకుటకు ధానయ్ము మీయొదద్ తీసికొందుమనిరి. 

వచనము 3 

యోసేపు పదిమంది అనన్లు ఐగుపుత్లో ధానయ్ము కొనబోయిరి. 

ఆదికాండము 42:5 => కరవు కనాను దేశములో ఉండెను గనుక ధానయ్ము కొనవచిచ్న వారితో 

కూడ ఇశార్యేలు కుమారులును వచిచ్రి. 

ఆదికాండము 42:13 => అందుకు వారు నీ దాసులమైన మేము పండెర్ండుమంది సహోదరులము, 

కనాను దేశములో నునన్ ఒకక్ మనుషుయ్ని కుమారులము; ఇదిగో కనిషు ఠ్డు నేడు మా తండిర్యొదద్ 

ఉనాన్డు; ఒకడు లెడు అని ఉతత్రమిచిచ్రి 

ఆదికాండము 43:20 => అయాయ్ ఒక మనవి; మొదట మేము ఆహారము కొనుటకే వచిచ్తివిు. 

వచనము 4 

అయినను ఇతనికి హాని సంభవించునేమో అని యాకోబు యోసేపు తముమ్డగు బెనాయ్మీనును అతని 

అనన్లతో పంపినవాడు కాడు. 

ఆదికాండము 35:16 => ఎఫార్తాకు వెళుల్ మారగ్ములో మరికొంత దూరము ఉనన్పుప్డు రాహేలు 

పర్సవించుచు పర్సవవేదనతో పర్యాసపడెను. 

ఆదికాండము 35:17 => ఆమె పర్సవమువలన పర్యాసపడుచునన్పుప్డు మంతర్సాని ఆమెతో 

భయపడకుము; ఇదియు నీకు కుమారుడగునని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 35:18 => ఆమె మృతిబొందెను; పార్ణము పోవుచుండగా ఆమె అతని పేరు బెనోని 

అనెను; అతని తండిర్ అతనికి బెనాయ్మీను అను పేరు పెటెట్ను. 
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ఆదికాండము 35:19 => అటుల్ రాహేలు మృతిబొంది బేతెల్హేమను ఎఫార్తా మారగ్మున పాతి 

పెటట్బడెను. 

ఆదికాండము 42:38 => అయితే అతడు నా కుమారుని మీతో వెళల్నియయ్ను; ఇతని అనన్ 

చనిపోయెను, ఇతడు మాతర్మే మిగిలియునాన్డు. మీరు పోవు మారగ్మున ఇతనికి హాని 

సంభవించినయెడల నెరసిన వెండుర్కలు గల ననున్ మృతుల లోకములోనికి దుఃఖముతో దిగిపోవునటుల్ 

చేయుదురని చెపెప్ను 

ఆదికాండము 3:22 => అపుప్డు దేవుడైన యెహోవా ఇదిగో మంచిచెడ డ్లను ఎరుగునటుల్, ఆదాము 

మనలో ఒకనివంటివాడాయెను. కాబటిట్ అతడు ఒకవేళ తన చెయియ్ చాచి జీవవృక్షఫలమును కూడ 

తీసికొని తిని నిరంతరము జీవించునేమో అని 

ఆదికాండము 11:4 => మరియు వారు మనము భూమియందంతట చెదిరిపోకుండ ఒక 

పటట్ణమును ఆకాశమునంటు శిఖరముగల ఒక గోపురమును కటుట్కొని, పేరు సంపాదించుకొందము 

రండని మాటలాడుకొనగా 

ఆదికాండము 33:1 => యాకోబు కనున్లెతిత్ చూచినపుప్డు ఏశావును, అతనితో నాలుగువందల 

మంది మనుషుయ్లును వచుచ్చుండిరి. 

ఆదికాండము 33:2 => అపుప్డతడు తన పిలల్లను లేయా రాహేలులకును ఇదద్రు దాసీలకును పంచి 

అపప్గించెను. అతడు ముందర దాసీలను, వారి పిలల్లను వారి వెనుక లేయాను ఆమె పిలల్లను ఆ 

వెనుక రాహేలును, యోసేపును ఉంచి 

ఆదికాండము 43:14 => ఆ మనుషుయ్డు మీ యితర సహోదరుని బెనాయ్మీనును మీ కపప్గించునటుల్ 

సరవ్శకుత్డైన దేవుడు ఆ మనుషుయ్ని యెదుట మిముమ్ను కరుణించును గాక. నేను పుతర్హీనుడనై 

యుండవలసినయెడల పుతర్హీనుడనగుదునని వారితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 43:29 => అపుప్డతడు కనున్లెతిత్ తన తలిల్ కుమారుడును తన తముమ్డైన 

బెనాయ్మీనును చూచి మీరు నాతో చెపిప్న మీ తముమ్డు ఇతడేనా? అని అడిగి నా కుమారుడా, దేవుడు 

నినున్ కరుణించును గాక 
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ఆదికాండము 44:20 => అందుకు మేము మాకు ముసలివాడైన తండిర్యు అతని ముసలితనమున 

పుటిట్న యొక చినన్వాడును ఉనాన్రు; వాని సహోదరుడు చనిపోయెను, వాని తలిల్కి వాడొకక్డే 

మిగిలియునాన్డు, వాని తండిర్ వానిని పేర్మించుచునాన్డని చెపిప్తిమి 

ఆదికాండము 44:21 => అపుప్డు తమరు నేనతని చూచుటకు అతని నాయొదద్కు తీసికొనిరండని 

తమ దాసులతో చెపిప్తిరి. 

ఆదికాండము 44:22 => అందుకు మేము ఆ చినన్వాడు తన తండిర్ని విడువలేడు. వాడు తన 

తండిర్ని విడిచినయెడల వాని తండిర్ చనిపోవునని యేలినవారితో చెపిప్తివిు. 

ఆదికాండము 44:27 => అందుకు తమ దాసుడైన నా తండిర్ నాభారయ్ నాకిదద్రిని కనెనని 

మీరెరుగుదురు. 

ఆదికాండము 44:28 => వారిలో ఒకడు నాయొదద్నుండి వెళి ల్పోయెను. అతడు నిశచ్యముగా 

దుషట్మృగములచేత చీలచ్బడెననుకొంటిని, అపప్టినుండి అతడు నాకు కనబడలేదు. 

ఆదికాండము 44:29 => మీరు నా యెదుటనుండి ఇతని తీసికొనిపోయిన తరువాత ఇతనికి హాని 

సంభవించినయెడల నెరసిన వెండుర్కలుగల ననున్ మృతుల లోకములోనికి దుఃఖముతో దిగిపోవునటుల్ 

చేయుదురని మాతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 44:30 => కావున తమ దాసుడైన నా తండిర్యొదద్కు నేను వెళి ల్నపుప్డు ఈ చినన్వాడు 

మాయొదద్ లేనియెడల 

ఆదికాండము 44:31 => అతని పార్ణము ఇతని పార్ణముతో పెనవేసికొనియునన్ది గనుక ఈ 

చినన్వాడు మాయొదద్ లేకపోవుట అతడు చూడగానే చనిపోవును. అటుల్ తమ దాసులమైన మేము 

నెరసిన వెండుర్కలు గల తమ దాసుడైన మాతండిర్ని మృతుల లోకములోనికి దుఃఖముతో 

దిగిపోవునటుల్ చేయుదుము 

ఆదికాండము 44:32 => తమ దాసుడనైన నేను ఈ చినన్ వానినిగూరిచ్ నా తండిర్కి పూటపడి 

నీయొదద్కు నేనతని తీసికొని రానియెడల నా తండిర్ దృషిట్యందు ఆ నింద నా మీద ఎలల్పుప్డు 

ఉండునని చెపిప్తిని. 
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ఆదికాండము 44:33 => కాబటిట్ తమ దాసుడనైన ననున్ ఈ చినన్వానికి పర్తిగా ఏలినవారికి 

దాసునిగా నుండనిచిచ్ యీ చినన్వాని తన సహోదరులతో వెళల్నిముమ్. 

ఆదికాండము 44:34 => ఈ చినన్వాడు నాతోకూడ లేనియెడల నా తండిర్యొదద్కు నేనెటుల్ 

వెళల్గలను? వెళి ల్నయెడల నా తండిర్కి వచుచ్ అపాయము చూడవలసి వచుచ్నని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 35:18 => ఆమె మృతిబొందెను; పార్ణము పోవుచుండగా ఆమె అతని పేరు బెనోని 

అనెను; అతని తండిర్ అతనికి బెనాయ్మీను అను పేరు పెటెట్ను. 

వచనము 5 

కరవు కనాను దేశములో ఉండెను గనుక ధానయ్ము కొనవచిచ్న వారితో కూడ ఇశార్యేలు 

కుమారులును వచిచ్రి. 

ఆదికాండము 12:10 => అపుప్డు ఆ దేశములో కరవు వచెచ్ను. ఆ దేశములో కరవు భారముగా 

నునన్ందున అబార్ము ఐగుపుత్ దేశములో నివసించుటకు అకక్డికి వెళె ల్ను. 

ఆదికాండము 26:1 => అబార్హాము దినములలో వచిచ్న మొదటి కరవు గాక మరియొక కరవు ఆ 

దేశములో వచెచ్ను. అపప్డు ఇసాస్కు గెరారులోనునన్ ఫిలిషీత్యుల రాజైన అబీమెలెకు నొదద్కు వెళె ల్ను. 

ఆదికాండము 41:57 => మరియు ఆ కరవు పర్తి దేశమందు భారమైనందున సమసత్ దేశసుథ్లు 

యోసేపు నొదద్ ధానయ్ము కొనుటకు ఐగుపుత్నకు వచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:11 => తరువాత ఐగుపుత్ దేశమంతటికిని కనాను దేశమంతటికిని 

కరవును బహు శర్మయువచెచ్ను గనుక మన పితరులకు ఆహారము లేకపోయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:28 => వారిలో అగబు అను ఒకడు నిలువబడి, భూలోకమంతట గొపప్ 

కరవు రాబోవుచునన్దని ఆతమ్దావ్రా సూచించెను. అది కౌ ల్దియ చకర్వరిత్ కాలమందు సంభవించెను. 

ఆదికాండము 41:54 => యోసేపు చెపిప్న పర్కారము ఏడు కరవు సంవతస్రములు ఆరంభమాయెను 

గాని ఐగుపుత్ దేశమందంతటను ఆహారముండెను. 

ఆదికాండము 42:3 => యోసేపు పదిమంది అనన్లు ఐగుపుత్లో ధానయ్ము కొనబోయిరి. 

ఆదికాండము 43:1 => ఆ దేశమందు కరవు భారముగా ఉండెను గనుక 
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కీరత్నలు 105:16 => దేశముమీదికి ఆయన కరవు రపిప్ంచెను జీవనాధారమైన ధానయ్మంతయు 

కొటిట్వేసెను. 

వచనము 6 

అపుప్డు యోసేపు ఆ దేశమంతటిమీద అధికారియై యుండెను. అతడే ఆ దేశ పర్జలందరికిని 

ధానయ్మమమ్కము చేయువాడు గనుక యోసేపు సహోదరులు వచిచ్ ముఖములు నేలను మోపి అతనికి 

వందనము చేసిరి  

ఆదికాండము 41:40 => నీవు నా యింటికి అధికారివై యుండవలెను, నా పర్జలందరు నీకు 

విధేయులై యుందురు; సింహాసన విషయములో మాతర్మే నేను నీకంటె పైవాడనై యుందునని 

యోసేపుతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 41:41 => మరియు ఫరోచూడుము, ఐగుపుత్ దేశమంతటి మీద నినున్ 

నియమించియునాన్నని యోసేపుతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 45:8 => కాబటిట్ దేవుడే గాని మీరు ననిన్కక్డికి పంపలేదు. ఆయన ననున్ ఫరోకు 

తండిర్గాను అతని యింటివారికందరికి పర్భువుగాను ఐగుపుత్ దేశమంతటిమీద ఏలికగాను 

నియమించెను. 

ఆదికాండము 45:26 => యోసేపు ఇంక బర్దికియుండి ఐగుపుత్ దేశమంతటిని ఏలుచునాన్డని 

అతనికి తెలియచేసిరి. అయితే అతడు వారి మాట నమమ్లేదు గనుక అతడు నిశేచ్షుట్డాయెను. 

కీరత్నలు 105:16 => దేశముమీదికి ఆయన కరవు రపిప్ంచెను జీవనాధారమైన ధానయ్మంతయు 

కొటిట్వేసెను. 

కీరత్నలు 105:17 => వారికంటె ముందుగా ఆయన యొకని పంపెను. యోసేపు దాసుడుగా 

అమమ్బడెను. 

కీరత్నలు 105:18 => వారు సంకెళల్చేత అతని కాళుల్ నొపిప్ంచిరి ఇనుము అతని పార్ణమును 

బాధించెను. 
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కీరత్నలు 105:19 => అతడు చెపిప్న సంగతి నెరవేరువరకు యెహోవా వాకుక్ అతని 

పరిశోధించుచుండెను. 

కీరత్నలు 105:20 => రాజు వరత్మానము పంపి అతని విడిపించెను. పర్జల నేలినవాడు అతని 

విడుదలచేసెను. 

కీరత్నలు 105:21 => ఇషట్పర్కారము అతడు తన అధిపతుల నేలుటకును తన పెదద్లకు బుదిధ్ 

చెపుప్టకును 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:10 => దయను జాఞ్నమును ఐగుపుత్ రాజైన ఫరోయెదుట అతనికి 

అనుగర్హించినందున ఫరో ఐగుపుత్నకును తన యింటికంతటికిని అతనిని అధిపతిగా నియమించెను. 

ఆదికాండము 41:55 => ఐగుపుత్ దేశమందంతటను కరవు వచిచ్నపుప్డు ఆ దేశసుథ్లు ఆహారము 

కోసము ఫరోతో మొరపెటుట్కొనిరి, అపుప్డు ఫరో మీరు యోసేపు నొదద్కు వెళి ల్ అతడు మీతో చెపుప్నటుల్ 

చేయుడని ఐగుపీత్యులందరితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 41:56 => కరవు ఆ దేశమందంతటను ఉండెను గనుక యోసేపు కొటల్నిన్యు 

విపిప్ంచి ఐగుపీత్యులకు ధానయ్మమమ్కము చేసెను. ఐగుపుత్ దేశమందు ఆ కరవు భారముగా ఉండెను; 

ఆదికాండము 18:2 => అతడు కనున్లెతిత్ చూచినపుప్డు ముగుగ్రు మనుషుయ్లు అతని యెదుట 

నిలువబడి యుండిరి. అతడు వారిని చూచి గుడారపు వాకిటనుండి వారిని ఎదురొక్నుటకు పరుగెతిత్, 

నేలమటుట్కు వంగి 

ఆదికాండము 19:1 => ఆ సాయంకాలమందు ఆ ఇదద్రు దేవదూతలు సొదొమ చేరునపప్టికి లోతు 

సొదొమ గవినియొదద్ కూరుచ్ండియుండెను. లోతు వారిని చూచి వారిని ఎదురొక్నుటకు లేచి సాషాట్ంగ 

నమసాక్రము చేసి 

ఆదికాండము 37:7 => అదేమనగా మనము చేనిలో పనలు కటుట్చుంటిమి; నా పన లేచి 

నిలుచుండగా మీ పనలు నా పనను చుటుట్కొని నా పనకు సాషాట్ంగపడెనని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 37:9 => అతడింకొక కల కని తన సహోదరులకు తెలియచేసి ఇదిగో నేను మరియొక 

కలకంటిని; అందులో సూరయ్చందుర్లును పదకొండు నక్షతర్ములును నాకు సాషాట్ంగపడెనని చెపెప్ను. 
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ఆదికాండము 44:14 => అపుప్డు యూదాయును అతని సహోదరులును యోసేపు ఇంటికి వచిచ్రి. 

అతడింక అకక్డనే ఉండెను గనుక వారు అతని యెదుట నేలను సాగిలపడిరి. 

పర్కటన 3:9 => యూదులు కాకయే తాము యూదులమని అబదధ్మాడు సాతాను సమాజపు వారిని 

రపిప్ంచెదను; వారు వచిచ్ నీ పాదముల యెదుట పడి నమసాక్రము చేసి, ఇదిగో, నేను నినున్ 

పేర్మించితినని తెలిసికొనునటుల్ చేసెదను. 

ఆదికాండము 30:24 => మరియు ఆమె--యెహోవా మరియొక కుమారుని నాకు దయచేయును గాక 

అనుకొని అతనికి యోసేపు అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 32:13 => అతడు అకక్డ ఆ రాతిర్ గడిపి తాను సంపాదించిన దానిలో తన అనన్యైన 

ఏశావు కొరకు ఒక కానుకను 

ఆదికాండము 33:3 => తాను వారిముందర వెళుల్చు తన సహోదరుని సమీపించువరకు ఏడుమారుల్ 

నేలను సాగిలపడెను. 

ఆదికాండము 41:43 => తన రెండవ రథముమీద అతని నెకిక్ంచెను. అపుప్డు వందనము చేయుడని 

అతని ముందర జనులు కేకలువేసిరి. అటుల్ ఐగుపుత్ దేశమంతటిమీద అతని నియమించెను. 

ఆదికాండము 41:54 => యోసేపు చెపిప్న పర్కారము ఏడు కరవు సంవతస్రములు ఆరంభమాయెను 

గాని ఐగుపుత్ దేశమందంతటను ఆహారముండెను. 

ఆదికాండము 43:26 => యోసేపు ఇంటికి వచిచ్నపుప్డు వారు తమచేతులలోనునన్ కానుకను 

ఇంటిలోనికి తెచిచ్ అతనికిచిచ్, అతనికి నేలను సాగిలపడిరి. 

ఆదికాండము 48:12 => యోసేపు అతని మోకాళల్ మధయ్నుండి వారిని తీసికొని అతనికి సాషాట్ంగ 

నమసాక్రము చేసెను. 

ఆదికాండము 49:8 => యూదా, నీ సహోదరులు నినున్ సుత్తించెదరు నీ చెయియ్ నీ శతుర్వుల 

మెడమీద ఉండును నీ తండిర్ కుమారులు నీ యెదుట సాగిలపడుదురు.  

ఆదికాండము 50:18 => మరియు అతని సహోదరులు పోయి అతని యెదుట సాగిలపడి ఇదిగో 

మేము నీకు దాసులమని చెపప్గా 
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సామెతలు 14:19 => చెడ డ్వారు మంచివారి యెదుటను భకిత్హీనులు నీతిమంతుల తలుపునొదద్ను 

వంగుదురు. 

సామెతలు 19:6 => అనేకులు గొపప్వారి కటాక్షము వెదకుదురు దాతకు అందరు సేన్హితులే. 

హగగ్యి 2:17 => తెగులుతోను కాటుకతోను వడగండల్తోను మీ కషాట్రిజ్తమంతటిని నేను నాశనము 

చేసియునాన్ను; అయినను మీలో ఒకడును తిరిగి నాయొదద్కు రాలేదు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

వచనము 7 

యోసేపు తన సహోదరులను చూచి వారిని గురుతుపటిట్ వారికి అనుయ్నివలె కనబడి వారితో కఠినముగా 

మాటలాడి మీరెకక్డనుండి వచిచ్తిరని అడిగెను. అందుకు వారు ఆహారము కొనుటకు కనాను 

దేశమునుండి వచిచ్తిమనిరి. 

ఆదికాండము 42:9 => యోసేపు వారినిగూరిచ్ తాను కనిన కలలు జాఞ్పకము చేసికొని మీరు 

వేగులవారు ఈ దేశము గుటుట్ తెలిసికొన వచిచ్తిరని వారితోననగా 

ఆదికాండము 42:10 => వారు లేదు పర్భువా, నీ దాసులమైన మేము ఆహారము కొనుటకే 

వచిచ్తివిు; 

ఆదికాండము 42:11 => మేమందరము ఒకక్ మనుషుయ్ని కుమారులము; మేము యథారథ్వంతులమే 

గాని నీ దాసులమైన మేము వేగులవారము కామని అతనితో చెపిప్రి. 

ఆదికాండము 42:12 => అయితే అతడు లేదు, ఈ దేశము గుటుట్ తెలిసి కొనుటకై వచిచ్తిరని 

వారితో అనెను. 

ఆదికాండము 42:14 => అయితే యోసేపు మీరు వేగులవారని నేను మీతో చెపిప్నమాట నిజమే.  

ఆదికాండము 42:15 => దీనివలన మీ నిజము తెలియబడును; ఫరో జీవముతోడు, మీ తముమ్డు 

ఇకక్డికి వచిచ్తేనే గాని మీరికక్డనుండి వెళల్కూడదు. 

ఆదికాండము 42:16 => మీ తముమ్ని తీసికొని వచుచ్టకు మీలో ఒకని పంపుడి; అయితే మీరు 

బంధింపబడియుందురు. అటుల్ మీలో సతయ్మునన్దో లేదో మీ మాటలు శోధింపబడును; లేనియెడల 

ఫరో జీవముతోడు, మీరు వేగుల వారని చెపిప్ 
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ఆదికాండము 42:17 => వారిని మూడు దినములు చెరసాలలో వేయించెను. 

ఆదికాండము 42:19 => మీరు యథారథ్వంతులైతిరా మీ సహోదరులలో ఒకడు ఈ చెరసాలలో 

బంధింపబడవలెను; మీరు వెళి ల్ మీ కుటుంబముల కరవు తీరుటకు ధానయ్ము తీసికొని పోవుడి. 

ఆదికాండము 42:20 => మీ తముమ్ని నాయొదద్కు తీసికొనిరండి; అటుల్ మీ మాటలు సతయ్మైనటుట్ 

కనబడును గనుక మీరు చావరని చెపెప్ను. వారటుల్ చేసిరి. 

మతత్యి 15:23 => అందుకాయన ఆమెతో ఒకక్ మాటయైనను చెపప్లేదు. అపుప్డాయన శిషుయ్లు 

వచిచ్ ఈమె మనవెంబడి వచిచ్ కేకలువేయుచునన్ది గనుక ఈమెను పంపివేయుమని ఆయనను 

వేడుకొనగా 

మతత్యి 15:24 => ఆయన ఇశార్యేలు ఇంటివారై నశించిన గొఱ ఱ్లయొదద్కే గాని మరి 

ఎవరియొదద్కును నేను పంపబడలేదనెను 

మతత్యి 15:25 => అయినను ఆమె వచిచ్ ఆయనకు మొర్కిక్ పర్భువా, నాకు సహాయము చేయుమని 

అడిగెను. 

మతత్యి 15:26 => అందుకాయన పిలల్ల రొటెట్ తీసికొని కుకక్పిలల్లకు వేయుట యుకత్ము కాదని 

చెపప్గా 

ఆదికాండము 42:15 => దీనివలన మీ నిజము తెలియబడును; ఫరో జీవముతోడు, మీ తముమ్డు 

ఇకక్డికి వచిచ్తేనే గాని మీరికక్డనుండి వెళల్కూడదు. 

ఆదికాండము 42:30 => ఎటల్నగా ఆ దేశమునకు పర్భువైనవాడు మాతో కఠినముగా మాటలాడి, 

మేము ఆ దేశమును వేగుచూడ వచిచ్నవారమని అనుకొనెను. 

ఆదికాండము 44:19 => ఏలినవాడు మీకు తండిర్యైనను సహోదరుడైనను ఉనాన్డా అని తమ 

దాసులనడిగెను. 

1 సమూయేలు 20:10 => దావీదు నీ తండిర్ ననున్గూరిచ్ నీతో కఠినముగా మాటలాడినయెడల దాని 

నాకు తెలియజేయువారెవరని యోనాతాను నడిగెను. 

1 రాజులు 12:13 => అపుప్డు రాజు పెదద్లు చెపిప్న ఆలోచనను నిరల్క్షయ్పెటిట్ యౌవనులు చెపిప్న 

ఆలోచనచొపుప్న వారికి కఠినముగా పర్తుయ్తత్రమిచిచ్ యిటుల్ ఆజాఞ్పించెను 
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2 దినవృతాత్ంతములు 10:13 => రాజైన రెహబాము పెదద్ల ఆలోచనను తోర్సివేసి, యౌవనసుథ్లు 

చెపిప్న పర్కారము వారితో మాటలాడి 

యోబు 19:3 => పదిమారులు మీరు ననున్ నిందించితిరి సిగుగ్లేక మీరు ననున్ బాధించెదరు. 

సామెతలు 18:23 => దరిదుర్డు బతిమాలి మనవి చేసికొనును ధనవంతుడు దురుసుగా 

పర్తుయ్తత్రమిచుచ్ను. 

లూకా 24:28 => ఇంతలో తాము వెళుల్చునన్ గార్మము దగగ్రకు వచిచ్నపుప్డు ఆయన యింక 

కొంతదూరము వెళుల్నటుల్ అగపడగా 

వచనము 8 

యోసేపు తన సహోదరులను గురుతుపటెట్ను గాని వారతని గురుతు పటట్లేదు. 

లూకా 24:16 => అయితే వారాయనను గురుత్పటట్లేకుండ వారి కనున్లు మూయబడెను. 

యోహాను 20:14 => ఆమె యీ మాట చెపిప్ వెనుకతటుట్ తిరిగి, యేసు నిలిచియుండుట చూచెను 

గాని ఆయన యేసు అని గురుత్పటట్లేదు. 

యోహాను 21:4 => సూరోయ్దయమగుచుండగా యేసు దరిని నిలిచెను, అయితే ఆయన యేసు అని 

శిషుయ్లు గురుత్పటట్లేదు. 

వచనము 9 

యోసేపు వారినిగూరిచ్ తాను కనిన కలలు జాఞ్పకము చేసికొని మీరు వేగులవారు ఈ దేశము గుటుట్ 

తెలిసికొన వచిచ్తిరని వారితోననగా 

ఆదికాండము 37:5 => యోసేపు ఒక కల కని తన సహోదరులతో అది తెలియచెపప్గా వారు 

అతనిమీద మరి పగపటిట్రి. 

ఆదికాండము 37:6 => అతడు వారిని చూచి నేను కనిన యీ కలను మీరు దయచేసి వినుడి. 

ఆదికాండము 37:7 => అదేమనగా మనము చేనిలో పనలు కటుట్చుంటిమి; నా పన లేచి 

నిలుచుండగా మీ పనలు నా పనను చుటుట్కొని నా పనకు సాషాట్ంగపడెనని చెపెప్ను. 
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ఆదికాండము 37:8 => అందుకతని సహోదరులు నీవు నిశచ్యముగా మముమ్నేలెదవా? మామీద 

నీవు అధికారివగుదువా అని అతనితో చెపిప్, అతని కలలనుబటిట్యు అతని మాటలనుబటిట్యు 

అతనిమీద మరింత పగపటట్రి 

ఆదికాండము 37:9 => అతడింకొక కల కని తన సహోదరులకు తెలియచేసి ఇదిగో నేను మరియొక 

కలకంటిని; అందులో సూరయ్చందుర్లును పదకొండు నక్షతర్ములును నాకు సాషాట్ంగపడెనని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 42:16 => మీ తముమ్ని తీసికొని వచుచ్టకు మీలో ఒకని పంపుడి; అయితే మీరు 

బంధింపబడియుందురు. అటుల్ మీలో సతయ్మునన్దో లేదో మీ మాటలు శోధింపబడును; లేనియెడల 

ఫరో జీవముతోడు, మీరు వేగుల వారని చెపిప్ 

ఆదికాండము 42:30 => ఎటల్నగా ఆ దేశమునకు పర్భువైనవాడు మాతో కఠినముగా మాటలాడి, 

మేము ఆ దేశమును వేగుచూడ వచిచ్నవారమని అనుకొనెను. 

ఆదికాండము 42:31 => అపుప్డు మేము యథారథ్ వంతులము, వేగులవారము కాము. 

ఆదికాండము 42:34 => నాయొదద్కు ఆ చినన్వాని తోడుకొనిరండి. అపుప్డు మీరు యథారథ్వంతులే 

గాని వేగులవారు కారని నేను తెలిసికొని మీ సహోదరుని మీకపప్గించెదను; అపుప్డు మీరు ఈ 

దేశమందు వాయ్పారము చేసికొనవచుచ్నని చెపెప్ననిరి. 

సంఖాయ్కాండము 13:2 => నేను ఇశార్యేలీయులకు ఇచుచ్చునన్ కనాను దేశమును సంచరించి 

చూచుటకు నీవు మనుషుయ్లను పంపుము. వారి పితరుల గోతర్ములలో ఒకొక్కక్ దానినుండి ఒకొక్కక్ 

మనుషుయ్ని మీరు పంపవలెను; వారిలో పర్తివాడు పర్ధానుడై యుండవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 13:16 => దేశమును సంచరించి చూచుటకు మోషే పంపిన మనుషుయ్ల పేళుల్ ఇవి. 

మోషే నూను కుమారుడైన హోషేయకు యెహోషువ అను పేరు పెటెట్ను. 

సంఖాయ్కాండము 13:17 => మోషే కనానుదేశమును సంచరించి చూచుటకు వారిని పంపినపుప్డు 

వారితో ఇటల్నెను మీరు ధైరయ్ము తెచుచ్కొని దాని దకిష్ణదికుక్న పర్వేశించి ఆ కొండయెకిక్ ఆ దేశము 

ఎటిట్దో 

సంఖాయ్కాండము 13:18 => దానిలో నివసించు జనము బలముగలదో బలములేనిదో, కొంచెమైనదో 

విసాత్రమైనదో 
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సంఖాయ్కాండము 13:19 => వారు నివసించు భూమి యెటిట్దో అది మంచిదో చెడ డ్దో, వారు 

నివసించు పటట్ణములు ఎటిట్వో, వారు గుడారములలో నివసించుదురో, కోటలలో నివసించుదురో, ఆ 

భూమి సారమైనదో నిసాస్రమైనదో, 

సంఖాయ్కాండము 13:20 => దానిలో చెటుల్నన్వో లేవో కనిపెటట్వలెను. మరియు మీరు ఆ దేశపు 

పండల్లో కొనిన్ తీసికొనిరండని చెపెప్ను. అది దార్క్షల పర్థమ పకవ్కాలము 

యెహోషువ 2:1 => నూను కుమారుడైన యెహోషువ వేగులవారైన యిదద్రు మనుషుయ్లను పిలిపించి 

మీరు పోయి ఆ దేశమును ముఖయ్ముగా యెరికోను చూడుడని వారితో చెపిప్, షితీత్మునొదద్నుండి వారిని 

రహసయ్ముగా పంపెను. వారు వెళి ల్ రాహాబను నొక వేశయ్ యింట చేరి అకక్డ దిగగా 

యెహోషువ 6:23 => వేగులవారైన ఆ మనుషుయ్లు పోయి రాహాబును ఆమె తండిర్ని ఆమె తలిల్ని 

ఆమె సహోదరులను ఆమెకు కలిగిన వారినందరిని వెలుపలికి తోడుకొని వచిచ్రి; ఆమె యింటివారి 

నందరిని వారు వెలుపలికి తోడుకొని ఇశార్యేలీయుల పాళెము వెలుపట వారిని నివసింపజేసిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 1:24 => ఆ వేగులవారు ఆ పటట్ణమునుండి ఒకడు వచుచ్ట చూచి నీవు దయచేసి 

యీ పటట్ణములోనికి వెళుల్ తోర్వను మాకు చూపినయెడల మేము మీకు ఉపకారము చేసెదమని 

చెపిప్రి. 

1 సమూయేలు 26:4 => వేగులవారిని పంపి నిశచ్యముగా సౌలు వచెచ్నని తెలిసికొనెను. 

లూకా 20:20 => వారాయనను కనిపెటుట్చు, అధిపతి వశమునకును అధికారమునకును ఆయనను 

అపప్గించుటకై ఆయన మాటలయందు తపుప్ పటట్వలెనని, తాము నీతిమంతులని అనిపించుకొను 

వేగులవారిని ఆయన యొదద్కు పంపిరి. 

హెబీర్యులకు 11:31 => విశావ్సమునుబటిట్ రాహాబను వేశయ్ వేగులవారిని సమాధానముగా 

చేరుచ్కొనినందున అవిధేయులతోపాటు నశింపకపోయెను. 

నిరగ్మకాండము 32:35 => అహరోను కలిప్ంచిన దూడను పర్జలు చేయించినందున యెహోవా 

వారిని బాధపెటెట్ను. 

ఆదికాండము 37:7 => అదేమనగా మనము చేనిలో పనలు కటుట్చుంటిమి; నా పన లేచి 

నిలుచుండగా మీ పనలు నా పనను చుటుట్కొని నా పనకు సాషాట్ంగపడెనని చెపెప్ను. 
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ఆదికాండము 42:7 => యోసేపు తన సహోదరులను చూచి వారిని గురుతుపటిట్ వారికి అనుయ్నివలె 

కనబడి వారితో కఠినముగా మాటలాడి మీరెకక్డనుండి వచిచ్తిరని అడిగెను. అందుకు వారు 

ఆహారము కొనుటకు కనాను దేశమునుండి వచిచ్తిమనిరి. 

ఆదికాండము 42:12 => అయితే అతడు లేదు, ఈ దేశము గుటుట్ తెలిసి కొనుటకై వచిచ్తిరని 

వారితో అనెను. 

ఆదికాండము 42:14 => అయితే యోసేపు మీరు వేగులవారని నేను మీతో చెపిప్నమాట నిజమే.  

యెహోషువ 2:3 => అతడు నీయొదద్కు వచిచ్ నీ యింట చేరిన ఆ మనుషుయ్లను వెలుపలికి 

తీసికొనిరముమ్; వారు ఈ దేశమంతటిని వేగు చూచుటకై వచిచ్రని చెపుప్టకు రాహాబు నొదద్కు 

మనుషుయ్లను పంపగా 

నాయ్యాధిపతులు 18:2 => ఆ దేశసంచారము చేసి దానిని పరిశోధించుటకై దానీయులు తమ 

వంశసుథ్లందరిలోనుండి పరాకర్మవంతులైన అయిదుగురు మనుషుయ్లను జొరాయ్నుండియు 

ఎషాత్యోలునుండియు పంపి మీరు వెళి ల్ దేశమును పరిశోధించుడని వారితోచెపప్గా 

2 సమూయేలు 3:25 => నేరు కుమారుడగు అబేన్రును నీవెరుగవా? నినున్ మోసపుచిచ్ నీ 

రాకపోకలనిన్టిని నీవు చేయు సమసత్మును తెలిసికొనుటకై అతడు వచెచ్నని చెపిప్ 

2 సమూయేలు 10:3 => అమోమ్నీయుల ఘనులు తమ రాజగు హానూనుతో ఈలాగు మనవిచేసిరి నీ 

తండిర్ని సనామ్నించుటకే దావీదు నీయొదద్కు ఓదారుచ్వారిని పంపెనని నీవనుకొనుచునాన్వా? ఈ 

పటట్ణమును నాశము చేయవలెనని దాని శోధించుటకై వారిని అతడు వేగు నిమితత్మే 

పంపించియునాన్డని నీకు తోచలేదా? 

1 దినవృతాత్ంతములు 19:3 => అమోమ్నీయుల యధిపతులు హానూనుతో నినున్ పరామరిశ్ంచుటకై 

నీయొదద్కు దావీదు దూతలను పంపుట నీ తండిర్ని ఘనపరచుటకే అని నీవనుకొనుచునాన్వా? 

దేశమును తరచి చూచి దాని నాశనము చేయుటకేగదా అతని సేవకులు నీయొదద్కు వచిచ్యునాన్రు 

అని మనవి చేయగా 

వచనము 10 
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వారు లేదు పర్భువా, నీ దాసులమైన మేము ఆహారము కొనుటకే వచిచ్తివిు; 

ఆదికాండము 27:29 => జనములు నీకు దాసులగుదురు జనములు నీకు సాగిలపడుదురు నీ 

బంధుజనులకు నీవు ఏలికవై యుండుము నీ తలిల్ పుతుర్లు నీకు సాగిలపడుదురు నినున్ శపించువారు 

శపింపబడుదురు నినున్ దీవించువారు దీవింపబడుదురు గాక 

ఆదికాండము 27:37 => అందుకు ఇసాస్కు ఇదిగో అతని నీకు ఏలికనుగా నియమించి అతని 

బంధుజనులందరిని అతనికి దాసులుగా ఇచిచ్తిని; ధానయ్మును దార్కాష్రసమును ఇచిచ్ అతని 

పోషించితిని గనుక నా కుమారుడా, నీకేమి చేయగలననిఏశావుతో పర్తుయ్తత్రమియయ్గా 

ఆదికాండము 37:8 => అందుకతని సహోదరులు నీవు నిశచ్యముగా మముమ్నేలెదవా? మామీద 

నీవు అధికారివగుదువా అని అతనితో చెపిప్, అతని కలలనుబటిట్యు అతని మాటలనుబటిట్యు 

అతనిమీద మరింత పగపటట్రి 

ఆదికాండము 44:9 => నీ దాసులలో ఎవరియొదద్ అది దొరుకునో వాడు చచుచ్ను గాక; మరియు 

మేము మా పర్భువునకు దాసులముగా నుందుమని అతనితో అనిరి. 

1 సమూయేలు 26:17 => సౌలు దావీదు సవ్రము ఎరిగి దావీదా నాయనా, యిది నీ సవ్రమేగదా 

అని అనగా దావీదు ఇటల్నెను నా యేలినవాడా నా రాజా, నా సవ్రమే. 

1 రాజులు 18:7 => ఓబదాయ్ మారగ్మున పోవుచుండగా ఏలీయా అతనిని ఎదురొక్నెను. ఓబదాయ్ 

యితని నెరిగి నమసాక్రము చేసి నా యేలినవాడవైన ఏలీయావు నీవే గదా యని అడుగగా 

ఆదికాండము 23:6 => మా శమ్శానభూములలో అతి శేర్షట్మైనదానియందు మృతిబొందిన నీ 

భారయ్ను పాతిపెటుట్ము; నీవు మృతిబొందిన నీ భారయ్ను పాతిపెటుట్నటుల్ మాలో తన శమ్శానభూమి 

ఇయయ్నొలల్నివాడు ఎవడును లేడని అబార్హాము కుతత్రమిచిచ్రి. 

ఆదికాండము 43:20 => అయాయ్ ఒక మనవి; మొదట మేము ఆహారము కొనుటకే వచిచ్తివిు. 

వచనము 11 

మేమందరము ఒకక్ మనుషుయ్ని కుమారులము; మేము యథారథ్వంతులమే గాని నీ దాసులమైన మేము 

వేగులవారము కామని అతనితో చెపిప్రి. 
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ఆదికాండము 42:19 => మీరు యథారథ్వంతులైతిరా మీ సహోదరులలో ఒకడు ఈ చెరసాలలో 

బంధింపబడవలెను; మీరు వెళి ల్ మీ కుటుంబముల కరవు తీరుటకు ధానయ్ము తీసికొని పోవుడి. 

ఆదికాండము 42:33 => అందుకు ఆ దేశపు పర్భువు మముమ్ను చూచి మీరు యథారథ్వంతులని 

దీనివలన నేను తెలిసికొందును. మీ సహోదరులలో ఒకనిని నాయొదద్ విడిచిపెటిట్ మీ కుటుంబములకు 

కరవు తీరునటుల్ ధానయ్ము తీసికొనిపోయి 

ఆదికాండము 42:34 => నాయొదద్కు ఆ చినన్వాని తోడుకొనిరండి. అపుప్డు మీరు యథారథ్వంతులే 

గాని వేగులవారు కారని నేను తెలిసికొని మీ సహోదరుని మీకపప్గించెదను; అపుప్డు మీరు ఈ 

దేశమందు వాయ్పారము చేసికొనవచుచ్నని చెపెప్ననిరి. 

యోహాను 7:18 => తనంతట తానే బోధించువాడు సవ్కీయ మహిమను వెదకును గాని తనున్ 

పంపినవాని మహిమను వెదకువాడు సతయ్వంతుడు, ఆయనయందు ఏ దురీన్తియు లేదు. 

2 కొరిందీయులకు 6:4 => మా పరిచరయ్ నిందింపబడకుండు నిమితత్ము ఏ విషయములోనైనను 

అభయ్ంతరమేమియు కలుగజేయక 

ఆదికాండము 42:13 => అందుకు వారు నీ దాసులమైన మేము పండెర్ండుమంది సహోదరులము, 

కనాను దేశములో నునన్ ఒకక్ మనుషుయ్ని కుమారులము; ఇదిగో కనిషు ఠ్డు నేడు మా తండిర్యొదద్ 

ఉనాన్డు; ఒకడు లెడు అని ఉతత్రమిచిచ్రి 

ఆదికాండము 42:31 => అపుప్డు మేము యథారథ్ వంతులము, వేగులవారము కాము. 

ఆదికాండము 43:27 => అపుప్డు మీరు చెపిప్న ముసలివాడైన మీ తండిర్ కేష్మముగా ఉనాన్డా? 

అతడు ఇంక బర్తికియునాన్డా? అని వారి కేష్మసమాచారము అడిగినందుకు వారు 

ఆదికాండము 43:29 => అపుప్డతడు కనున్లెతిత్ తన తలిల్ కుమారుడును తన తముమ్డైన 

బెనాయ్మీనును చూచి మీరు నాతో చెపిప్న మీ తముమ్డు ఇతడేనా? అని అడిగి నా కుమారుడా, దేవుడు 

నినున్ కరుణించును గాక 

వచనము 12 

అయితే అతడు లేదు, ఈ దేశము గుటుట్ తెలిసి కొనుటకై వచిచ్తిరని వారితో అనెను. 
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ఆదికాండము 42:9 => యోసేపు వారినిగూరిచ్ తాను కనిన కలలు జాఞ్పకము చేసికొని మీరు 

వేగులవారు ఈ దేశము గుటుట్ తెలిసికొన వచిచ్తిరని వారితోననగా 

ఆదికాండము 42:15 => దీనివలన మీ నిజము తెలియబడును; ఫరో జీవముతోడు, మీ తముమ్డు 

ఇకక్డికి వచిచ్తేనే గాని మీరికక్డనుండి వెళల్కూడదు. 

2 సమూయేలు 3:25 => నేరు కుమారుడగు అబేన్రును నీవెరుగవా? నినున్ మోసపుచిచ్ నీ 

రాకపోకలనిన్టిని నీవు చేయు సమసత్మును తెలిసికొనుటకై అతడు వచెచ్నని చెపిప్ 

వచనము 13 

అందుకు వారు నీ దాసులమైన మేము పండెర్ండుమంది సహోదరులము, కనాను దేశములో నునన్ 

ఒకక్ మనుషుయ్ని కుమారులము; ఇదిగో కనిషు ఠ్డు నేడు మా తండిర్యొదద్ ఉనాన్డు; ఒకడు లెడు అని 

ఉతత్రమిచిచ్రి 

ఆదికాండము 42:11 => మేమందరము ఒకక్ మనుషుయ్ని కుమారులము; మేము యథారథ్వంతులమే 

గాని నీ దాసులమైన మేము వేగులవారము కామని అతనితో చెపిప్రి. 

ఆదికాండము 42:32 => పండెర్ండుమంది సహోదరులము, ఒకక్తండిర్ కుమారులము, ఒకడు లేడు, 

మా తముమ్డు నేడు కనాను దేశమందు మా తండిర్యొదద్ ఉనాన్డని అతనితో చెపిప్తివిు. 

ఆదికాండము 29:32 => లేయా గరభ్వతియై కుమారుని కని, యెహోవా నా శర్మను 

చూచియునాన్డు గనుక నా పెనిమిటి ననున్ పేర్మించును గదా అనుకొని అతనికి రూబేను అను పేరు 

పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 29:33 => ఆమె మరల గరభ్వతియై కుమారుని కని నేను దేవ్షింపబడితిననన్ సంగతి 

యెహోవా వినాన్డు గనుక ఇతని కూడ నాకు దయచేసెననుకొని అతనికి షిమోయ్ను అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 29:34 => ఆమె మరల గరభ్వతియై కుమారుని కని తుదకు ఈసారి నా పెనిమిటి 

నాతో హతుత్కొని యుండును; అతనికి ముగుగ్రు కుమారులను కంటిననుకొనెను. అందుచేత అతనికి 

లేవి అను పేరు పెటెట్ను 
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ఆదికాండము 29:35 => ఆమె మరల గరభ్వతియై కుమారుని కని ఈసారి యెహోవాను 

సుత్తించెదననుకొని యూదా అను పేరు పెటెట్ను. అపుప్డామెకు కానుపు ఉడిగెను. 

ఆదికాండము 30:6 => అపుప్డు రాహేలు దేవుడు నాకు తీరుప్తీరెచ్ను; ఆయన నా మొరను విని 

నాకు కుమారుని దయచేసెననుకొని అతనికి దాను అని పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 30:7 => రాహేలు దాసియైన బిలాహ్ తిరిగి గరభ్వతియై యాకోబుకు రెండవ కుమారుని 

కనెను. 

ఆదికాండము 30:8 => అపుప్డు రాహేలు దేవుని కృప విషయమై నా అకక్తో పోరాడి 

గెలిచితిననుకొని అతనికి నఫాత్లి అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 30:9 => లేయా తనకు కానుపు ఉడుగుట చూచి తన దాసియైన జిలాప్ను తీసికొని 

యాకోబునకు ఆమెను భారయ్గా ఇచెచ్ను. 

ఆదికాండము 30:10 => లేయా దాసియైన జిలాప్ యాకోబునకు కుమారుని కనగా 

ఆదికాండము 30:11 => లేయా ఇది అదృషట్మేగదా అనుకొని అతనికి గాదు అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 30:12 => లేయా దాసియైన జిలాప్ యాకోబునకు రెండవ కుమారుని కనగా 

ఆదికాండము 30:13 => లేయా నేను భాగయ్వంతురాలను సతరీలు ననున్ భాగయ్వతి అందురు గదా అని 

అతనికి ఆషేరు అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 30:14 => గోధుమల కోతకాలములో రూబేను వెళి ల్ పొలములో పుతర్దాత వృక్షపు 

పండుల్ చూచి తన తలిల్యైన లేయాకు తెచిచ్ యిచెచ్ను. అపుప్డు రాహేలు నీ కుమారుని పుతర్దాత 

వృక్షపు పండల్లో కొనిన్ నాకు దయచేయుమని లేయాతో అనగా 

ఆదికాండము 30:15 => ఆమెనా భరత్ను తీసికొంటివే అది చాలదా? ఇపుప్డు నా కుమారుని 

పుతర్దాత వృక్షపు పండల్ను తీసికొందువా అని చెపెప్ను. అందుకు రాహేలు కాబటిట్ నీ కుమారుని 

పుతర్దాత వృక్షపు పండల్ నిమితత్ము అతడు ఈ రాతిర్ నీతో శయనించునని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 30:16 => సాయంకాలమందు యాకోబు పొలమునుండి వచుచ్నపుప్డు లేయా 

అతనిని ఎదురొక్నబోయి నీవు నాయొదద్కు రావలెను, నా కుమారుని పుతర్దాత వృక్షపు పండల్తో నినున్ 

కొంటినని చెపెప్ను. కాబటిట్ అతడు ఆ రాతిర్ ఆమెతో శయనించెను. 
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ఆదికాండము 30:17 => దేవుడు లేయా మనవి వినెను గనుక ఆమె గరభ్వతియై యాకోబునకు 

అయిదవ కుమారుని కనెను. 

ఆదికాండము 30:18 => లేయా నేను నా పెనిమిటికి నా దాసి నిచిచ్నందున దేవుడు నాకు 

పర్తిఫలము దయచేసెననుకొని అతనికి ఇశాశ్ఖారు అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 30:19 => లేయా మరల గరభ్వతియై యాకోబునకు ఆరవ కుమారుని కనెను. 

ఆదికాండము 30:20 => అపుప్డు లేయా దేవుడు మంచి బహుమతి నాకు దయచేసెను; నా 

పెనిమిటికి ఆరుగురు కుమారులను కనియునాన్ను గనుక అతడికను నాతో కాపురము చేయుననుకొని 

అతనికి జెబూలూను అను పేరు పెటెట్ను 

ఆదికాండము 30:21 => ఆ తరువాత ఆమె కొమారెత్ను కని ఆమెకు దీనా అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 30:22 => దేవుడు రాహేలును జాఞ్పకము చేసికొని ఆమె మనవి విని ఆమె గరభ్ము 

తెరిచెను. 

ఆదికాండము 30:23 => అపుప్డామె గరభ్వతియై కుమారుని కనిదేవుడు నా నింద 

తొలగించెననుకొనెను. 

ఆదికాండము 30:24 => మరియు ఆమె--యెహోవా మరియొక కుమారుని నాకు దయచేయును గాక 

అనుకొని అతనికి యోసేపు అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 35:16 => ఎఫార్తాకు వెళుల్ మారగ్ములో మరికొంత దూరము ఉనన్పుప్డు రాహేలు 

పర్సవించుచు పర్సవవేదనతో పర్యాసపడెను. 

ఆదికాండము 35:17 => ఆమె పర్సవమువలన పర్యాసపడుచునన్పుప్డు మంతర్సాని ఆమెతో 

భయపడకుము; ఇదియు నీకు కుమారుడగునని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 35:18 => ఆమె మృతిబొందెను; పార్ణము పోవుచుండగా ఆమె అతని పేరు బెనోని 

అనెను; అతని తండిర్ అతనికి బెనాయ్మీను అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 35:19 => అటుల్ రాహేలు మృతిబొంది బేతెల్హేమను ఎఫార్తా మారగ్మున పాతి 

పెటట్బడెను. 
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ఆదికాండము 35:20 => యాకోబు ఆమె సమాధిమీద ఒక సత్ంభము కటిట్ంచెను. అది నేటి వరకు 

రాహేలు సమాధి సత్ంభము. 

ఆదికాండము 35:21 => ఇశార్యేలు పర్యాణమై పోయి మిగద్ల  ఏదెరు కవతల తన గుడారము 

వేసెను. 

ఆదికాండము 35:22 => ఇశార్యేలు ఆ దేశములో నివసించుచునన్పుప్డు రూబేను వెళి ల్ తన తండిర్ 

ఉపపతిన్యైన బిలాహ్తో శయనించెను; ఆ సంగతి ఇశార్యేలునకు వినబడెను. 

ఆదికాండము 35:23 => యాకోబు కుమారులు పండెర్ండుగురు, యాకోబు జేయ్షఠ్కుమారుడగు 

రూబేను, షిమోయ్ను, లేవి, యూదా, ఇశాశ్ఖారు, జెబూలూను; వీరు లేయా కుమారులు. 

ఆదికాండము 35:24 => రాహేలు కుమారులు యోసేపు, బెనాయ్మీను. 

ఆదికాండము 35:25 => రాహేలు దాసియైన బిలాహ్ కుమారులు దాను, నఫాత్లి. 

ఆదికాండము 35:26 => లేయా దాసియైన జిలాప్ కుమారులు గాదు, ఆషేరు వీరు పదద్నరాములో 

యాకోబునకు పుటిట్న కుమారులు. 

ఆదికాండము 43:7 => వారు ఆ మనుషుయ్డు మీ తండిర్ యింక సజీవుడై యునాన్డా? మీకు 

సహోదరుడు ఉనాన్డా అని మముమ్నుగూరిచ్యు మా బంధువులనుగూరిచ్యు ఖండితముగా 

అడిగినపుప్డు మేము ఆ పర్శన్లకు తగినటుట్ అతనికి వాసత్వము తెలియచెపిప్తివిు మీ సహోదరుని 

తీసికొనిరండని అతడు చెపుప్నని మాకెటుల్ తెలియుననిరి. 

ఆదికాండము 46:8 => యాకోబును అతని కుమారులును ఐగుపుత్నకు వచిచ్రి. ఇశార్యేలు 

కుమారుల పేళుల్ ఇవే; 

ఆదికాండము 46:9 => యాకోబు జేయ్షఠ్ కుమారుడు రూబేను. రూబేను కుమారులైన హనోకు పలుల్ 

హెసోర్ను కరీమ్. 

ఆదికాండము 46:10 => షిమోయ్ను కుమారులైన యెమూయేలు యామీను ఓహదు యాకీను 

సోహరు కనానీయు రాలి కుమారుడైన షావూలు. 

ఆదికాండము 46:11 => లేవి కుమారులైన గెరో ష్ను కహాతు మెరారి 
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ఆదికాండము 46:12 => యూదా కుమారులైన ఏరు ఓనాను షేలా పెరెసు జెరహు. ఆ ఏరును 

ఓనానును కనాను దేశములో చనిపోయిరి. పెరెసు కుమారులైన హెసోర్ను హామూలు. 

ఆదికాండము 46:13 => ఇశాశ్ఖారు కుమారులైన తోలా పువావ్ యోబు షిమోర్ను. 

ఆదికాండము 46:14 => జెబూలూను కుమారులైన సెరెదు ఏలోను యహలేలు. 

ఆదికాండము 46:15 => వీరు లేయా కుమారులు. ఆమె పదద్నరాములో యాకోబు వారిని అతని 

కుమారెత్యైన దీనాను కనెను. అతని కుమారులును అతని కుమారెత్లును అందరును ముపప్ది 

ముగుగ్రు. 

ఆదికాండము 46:16 => గాదు కుమారులైన సిపోయ్ను హగీగ్ షూనీ ఎసోబ్ను ఏరీ ఆరోదీ అరేలీ. 

ఆదికాండము 46:17 => ఆషేరు కుమారులైన ఇమాన్ ఇషావ్ ఇషీవ్ బెరీయా; వారి సహోదరియైన 

శెరహు. ఆ బెరీయా కుమారులైన హెబెరు మలీక్యేలు. 

ఆదికాండము 46:18 => లాబాను తన కుమారెత్యైన లేయాకిచిచ్న జిలాప్ కుమారులు వీరే. ఆమె 

యీ పదునారు మందిని యాకోబునకు కనెను. 

ఆదికాండము 46:19 => యాకోబు భారయ్యైన రాహేలు కుమారులైన యోసేపు బెనాయ్మీను. 

ఆదికాండము 46:20 => యోసేపునకు మనషే ష్ ఎఫార్యిములు పుటిట్రి. వారిని ఐగుపుత్దేశమందు 

ఓనుకు యాజకుడగు పోతీఫెర కుమారెత్యైన ఆసెనతు అతనికి కనెను. 

ఆదికాండము 46:21 => బెనాయ్మీను కుమారులైన బెల బేకెరు అషేబ్లు గెరా నయమాను ఏహీరోషు 

ముపీప్ము హుపీప్ము ఆరుద్. 

ఆదికాండము 46:22 => యాకోబునకు రాహేలు కనిన కుమారులగు వీరందరు పదునలుగురు. 

ఆదికాండము 46:23 => దాను కుమారుడైన హుషీము. 

ఆదికాండము 46:24 => నఫాత్లి కుమారులైన యహనేలు గూనీ యేసెరు షిలేల్ము. 

ఆదికాండము 46:25 => లాబాను తన కుమారెత్యైన రాహేలునకు ఇచిచ్న బిలాహ్ కుమారులు వీరే. 

ఆమె వారిని యాకోబునకు కనెను. వారందరు ఏడుగురు. 

ఆదికాండము 46:26 => యాకోబు కోడండర్ను వినాయించి అతని గరభ్వాసమున పుటిట్ యాకోబుతో 

ఐగుపుత్నకు వచిచ్న వారందరు అరువది ఆరుగురు. 
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ఆదికాండము 46:27 => ఐగుపుత్లో అతనికి పుటిట్న యోసేపు కుమారులిదద్రు; ఐగుపుత్నకు వచిచ్న 

యాకోబు కుటుంబపు వారందరు డెబబ్ది మంది. 

నిరగ్మకాండము 1:2 => దాను నఫాత్లి గాదు ఆషేరు. 

నిరగ్మకాండము 1:3 => వీరిలో పర్తివాడును తన తన కుటుంబముతో వచెచ్ను. 

నిరగ్మకాండము 1:4 => యాకోబు గరభ్మున పుటిట్నవారందరు డెబబ్దిమంది.  

నిరగ్మకాండము 1:5 => అపప్టికి యోసేపు ఐగుపుత్లో ఉండెను. 

సంఖాయ్కాండము 1:1 => వారు ఐగుపుత్ దేశమునుండి బయలువెళి ల్న రెండవ సంవతస్రము రెండవ 

నెల మొదటి తేదిని, సీనాయి అరణయ్మందలి పర్తయ్క్షపు గుడారములో యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను 

సంఖాయ్కాండము 1:2 => ఇశార్యేలీయుల వంశముల చొపుప్న వారి వారి పితరుల 

కుటుంబములనుబటిట్ వారి వారి పెదద్లచొపుప్న మగవారినందరిని లెకిక్ంచి సరవ్సమాజసంఖయ్ను 

వార్యించుము. 

సంఖాయ్కాండము 1:3 => ఇశార్యేలీయులలో సైనయ్ముగా వెళుల్వారిని, అనగా ఇరువది యేండుల్ 

మొదలుకొని పైపార్యముగల వారిని, తమ తమ సేనలనుబటిట్ నీవును అహరోనును లెకిక్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 1:4 => మరియు పర్తి గోతర్ములో ఒకడు, అనగా తన పితరుల కుటుంబములో 

ముఖుయ్డు, మీతో కూడ ఉండవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 1:5 => మీతో కూడ ఉండవలసినవారి పేళుల్ ఏవేవనగా రూబేను గోతర్ములో 

షెదేయూరు కుమారుడైన ఏలీసూరు; 

సంఖాయ్కాండము 1:6 => షిమోయ్ను గోతర్ములో సూరీషదాద్యి కుమారుడైన షెలుమీయేలు 

సంఖాయ్కాండము 1:7 => యూదా గోతర్ములో అమీమ్నాదాబు కుమారుడైన నయసోస్ను 

సంఖాయ్కాండము 1:8 => ఇశాశ్ఖారు గోతర్ములో సూయారు కుమారుడైన నెతనేలు 

సంఖాయ్కాండము 1:9 => జెబూలూను గోతర్ములో హేలోను కుమారుడైన ఏలీయాబు 

సంఖాయ్కాండము 1:10 => యోసేపు సంతానమందు, అనగా ఎఫార్యిము గోతర్ములో అమీహూదు 

కుమారుడైన ఎలీషామాయు; మనషే ష్ గోతర్ములో పెదాసూరు కుమారుడైన గమలీయేలు 

సంఖాయ్కాండము 1:11 => బెనాయ్మీను గోతర్ములో గిదోయ్నీ కుమారుడైన అబీదాను 
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సంఖాయ్కాండము 1:12 => దాను గోతర్ములో ఆమీషదాద్యి కుమారుడైన అహీయెజెరు 

సంఖాయ్కాండము 1:13 => ఆషేరు గోతర్ములో ఒకార్ను కుమారుడైన పగీయేలు 

సంఖాయ్కాండము 1:14 => గాదు గోతర్ములో దెయూవేలు కుమారుడైన ఎలాసాపు 

సంఖాయ్కాండము 1:15 => నఫాత్లి గోతర్ములో ఏనాను కుమారుడైన అహీర అనునవి. 

సంఖాయ్కాండము 1:16 => వీరు సమాజములో పేరు పొందినవారు. వీరు తమ తమ పితరుల 

గోతర్ములలో పర్ధానులు ఇశార్యేలీయుల కుటుంబములకు పెదద్లును. 

సంఖాయ్కాండము 1:17 => పేళల్చేత వివరింపబడిన ఆ మనుషుయ్లను మోషే అహరోనులు 

పిలుచుకొని రెండవ నెల మొదటి తేదిని సరవ్ సమాజమును కూరెచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 1:18 => ఇరువది ఏండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము గలవారు తమ తమ 

వంశావళులనుబటిట్ తమ తమ వంశములను తమ తమ పితరుల కుటుంబములను తమ తమ పెదద్ల 

సంఖయ్ను తెలియచెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 1:19 => యెహోవా అతనికి ఆజాఞ్పించినటుల్ సీనాయి అరణయ్ములో మోషే వారిని 

లెకిక్ంచెను. 

సంఖాయ్కాండము 1:20 => ఇశార్యేలు పర్థమ కుమారుడైన రూబేను పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ 

వంశములలో తమ తమ పితరుల కుటుంబములలో ఇరువది యేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము 

కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి సంఖయ్ను తెలియచెపప్గా రూబేను గోతర్ములో లెకిక్ంపబడిన వారు 

నలుబది యారువేల ఐదు వందలమంది యైరి. 

సంఖాయ్కాండము 1:21 => షిమోయ్ను పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ 

పితరుల కుటుంబములలో ఇరువది యేండుల్ 

సంఖాయ్కాండము 1:22 => మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి పెదద్ల సంఖయ్ను 

తెలియచెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 1:23 => షిమోయ్ను గోతర్ములో లెకిక్ంపబడినవారు ఏబది తొమిమ్దివేల మూడు 

వందలమంది యైరి. 
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సంఖాయ్కాండము 1:24 => గాదు పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ పితరుల 

కుటుంబములలో ఇరువది యేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి సంఖయ్ను 

తెలియచెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 1:25 => గాదు గోతర్ములో లెకిక్ంపబడినవారు నలుబది యయిదువేల 

ఆరువందల ఏబదిమంది యైరి. 

సంఖాయ్కాండము 1:26 => యూదా పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ 

పితరుల కుటుంబములలో ఇరువది యేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి 

సంఖయ్ను తెలియచెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 1:27 => యూదా గోతర్ములో లెకిక్ంపబడినవారు డెబబ్ది నాలుగువేల ఆరు 

వందలమంది యైరి. 

సంఖాయ్కాండము 1:28 => ఇశాశ్ఖారు పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ 

పితరుల కుటుంబములలో ఇరువది యేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి 

సంఖయ్ను తెలియచెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 1:29 => ఇశాశ్ఖారు గోతర్ములో లెకిక్ంపబడినవారు ఏబది నాలుగువేల నాలుగు 

వందలమంది యైరి. 

సంఖాయ్కాండము 1:30 => జెబూలూను పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ 

పితరుల కుటుంబములలో ఇరువదియేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి 

సంఖయ్ను తెలియచెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 1:31 => జెబూలూను గోతర్ములో లెకిక్ంపబడినవారు ఏబది యేడువేల నాలుగు 

వందలమంది యైరి. 

సంఖాయ్కాండము 1:32 => యోసేపు పుతుర్ల వంశావళి, అనగా ఎఫార్యిము పుతుర్ల వంశావళి. 

తమ తమ వంశములలో తమ తమ పితరుల కుటుంబములలో ఇరువది యేండుల్ మొదలుకొని పై 

పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి సంఖయ్ను తెలియచెపప్గా 
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సంఖాయ్కాండము 1:33 => యోసేపు గోతర్ములో లెకిక్ంపబడినవారు నలుబదివేల ఐదు 

వందలమంది యైరి. 

సంఖాయ్కాండము 1:34 => మనషే ష్ పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ పితరుల 

కుటుంబములలో ఇరువది యేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి సంఖయ్ను 

తెలియచెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 1:35 => మనషే ష్ గోతర్ములో లెకిక్ంపబడినవారు ముపప్ది రెండువేల రెండు 

వందలమంది యైరి. 

సంఖాయ్కాండము 1:36 => బెనాయ్మీను పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ 

పితరుల కుటుంబములలో ఇరువది యేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి 

సంఖయ్ను తెలియచెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 1:37 => బెనాయ్మీను గోతర్ములో లెకిక్ంపబడినవారు ముపప్ది యైదువేల నాలుగు 

వందలమంది యైరి. 

సంఖాయ్కాండము 1:38 => దాను పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ పితరుల 

కుటుంబములలో ఇరువది యేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి సంఖయ్ను 

తెలియచెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 1:39 => దాను గోతర్ములో లెకిక్ంపబడినవారు అరువది రెండువేల ఏడు 

వందలమంది యైరి. 

సంఖాయ్కాండము 1:40 => ఆషేరు పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ పితరుల 

కుటుంబములలో ఇరువదియేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి సంఖయ్ను 

తెలియచెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 1:41 => ఆషేరు గోతర్ములో లెకిక్ంపబడినవారు నలువది యొకవేయి ఐదు 

వందలమంది యైరి. 
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సంఖాయ్కాండము 1:42 => నఫాత్లి పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ పితరుల 

కుటుంబములలో ఇరువది యేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి సంఖయ్ను 

తెలియచెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 1:43 => నఫాత్లి గోతర్ములో లెకిక్ంపబడినవారు ఏబది మూడువేల నాలుగు 

వందలమంది యైరి. 

సంఖాయ్కాండము 1:44 => వీరు లెకిక్ంపబడినవారు, అనగా మోషేయు అహరోనును తమ తమ 

పితరుల కుటుంబములనుబటిట్ ఒకొక్కక్డుగా ఏరప్డిన పర్ధానులును లెకిక్ంచినవారు. 

సంఖాయ్కాండము 1:45 => అటుల్ ఇశార్యేలీయులలో తమ తమ పితరుల కుటుంబముల చొపుప్న 

లెకిక్ంపబడిన వారందరు, అనగా ఇరువది యేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి సేనగా 

బయలువెళి ల్న ఇశార్యేలీయులందరు 

సంఖాయ్కాండము 1:46 => లెకిక్ంపబడి ఆరులక్షల మూడువేల ఐదువందల ఏబదిమంది యైరి. 

సంఖాయ్కాండము 1:47 => అయితే లేవీయులు తమ పితరుల గోతర్ముచొపుప్న వారితో పాటు 

లెకిక్ంపబడలేదు. 

సంఖాయ్కాండము 1:48 => ఏలయనగా యెహోవా మోషేతో ఈలాగు సెలవిచిచ్యుండెను నీవు లేవీ 

గోతర్మును లెకిక్ంపకూడదు. 

సంఖాయ్కాండము 1:49 => ఇశార్యేలీయుల మొతత్మునకు వారి మొతత్మును చేరచ్కూడదు. 

సంఖాయ్కాండము 1:50 => నీవు సాక్షయ్పు గుడారము మీదను దాని ఉపకరణములనిన్టిమీదను 

దానిలో చేరిన వాటనిన్టిమీదను లేవీయులను నియమింపుము. వారే మందిరమును దాని 

ఉపకరణములనిన్టిని మోయవలెను. వారు మందిరపు సేవ చేయుచు దానిచుటుట్ దిగవలసినవారై 

యుందురు. 

సంఖాయ్కాండము 1:51 => మందిరము సాగబోవునపుప్డు లేవీయులే దాని విపప్వలెను, మందిరము 

దిగునపుప్డు లేవీయులే దాని వేయవలెను. అనుయ్డు సమీపించినయెడల వాడు మరణశిక్ష నొందును. 

సంఖాయ్కాండము 1:52 => ఇశార్యేలీయులు తమ తమ సేనల చొపుప్న పర్తివాడును తన తన 

పాళెములో తన తన ధవ్జమునొదద్ దిగవలెను. 
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సంఖాయ్కాండము 1:53 => ఇశార్యేలీయుల సమాజముమీద కోపము రాకుండునటుల్ లేవీయులు 

సాక్షయ్పు గుడారము చుటుట్ దిగవలెను; వారు సాక్షయ్పు గుడారమును కాపాడవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 1:54 => యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినవాటనిన్టిని తపప్కుండ ఇశార్యేలీయులు 

చేసిరి. 

సంఖాయ్కాండము 10:1 => యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు రెండు వెండి బూరలు 

చేయించుకొనుము; 

సంఖాయ్కాండము 10:2 => నకిషిపనిగా వాటిని చేయింపవలెను. అవి సమాజమును పిలుచుటకును 

సేనలను తరిల్ంచుటకును నీకుండవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 10:3 => ఊదువారు వాటిని ఊదునపుప్డు సమాజము పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ 

దావ్రమునెదుట నీయొదద్కు కూడిరావలెను. 

సంఖాయ్కాండము 10:4 => వారు ఒకటే ఊదినయెడల ఇశార్యేలీయుల సమూహములకు 

ముఖుయ్లైన పర్ధానులు నీయొదద్కు కూడిరావలెను. 

సంఖాయ్కాండము 10:5 => మీరు ఆరాభ్టముగా ఊదునపుప్డు తూరుప్దికుక్న దిగియునన్ సైనయ్ములు 

సాగవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 10:6 => మీరు రెండవమారు ఆరాభ్టముగా ఊదునపుప్డు దకిష్ణదికుక్న దిగిన 

సైనయ్ములు సాగవలెను. వారు పర్యాణమైపోవునపుప్డు ఆరాభ్టముగా ఊదవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 10:7 => సమాజమును కూరుచ్నపుప్డు ఊదవలెను గాని ఆరాభ్టము చేయవలదు. 

సంఖాయ్కాండము 10:8 => అహరోను కుమారులైన యాజకులు ఆ బూరలు ఊదవలెను; నితయ్మైన 

కటట్డనుబటిట్ అవి మీ వంశముల పరంపరగా మీకు ఉండును. 

సంఖాయ్కాండము 10:9 => మిముమ్ను బాధించు శతుర్వులకు విరోధముగా మీ దేశములో 

యుదధ్మునకు వెళుల్నపుప్డు ఆ బూరలు ఆరాభ్టముగా ఊదవలెను అపుప్డు మీ దేవుడైన యెహోవా 

సనిన్ధిని మీరు జాఞ్పకమునకు వచిచ్ మీ శతుర్వులనుండి రకిష్ంపబడుదురు. 

సంఖాయ్కాండము 10:10 => మరియు ఉతస్వ దినమందును నియామక కాలములయందును నెలల 

ఆరంభములయందును మీరు దహనబలులనుగాని సమాధానబలులనుగాని అరిప్ంచునపుప్డు ఆ 
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బూరలు ఊదవలెను అపుప్డు అవి మీ దేవుని సనిన్ధిని మీకు జాఞ్పకారథ్ముగా ఉండును మీ దేవుడైన 

యెహోవాను నేనే. 

సంఖాయ్కాండము 10:11 => రెండవ సంవతస్రము రెండవ నెల యిరువదియవ తేదిని మేఘము 

సాక్షయ్పు మందిరముమీదనుండి పైకెతత్బడెను గనుక ఇశార్యేలీయులు సీనాయి అరణయ్ములోనుండి 

పర్యాణములు చేయసాగిరి. 

సంఖాయ్కాండము 10:12 => తరువాత ఆ మేఘము పారాను అరణయ్ములో నిలిచెను. 

సంఖాయ్కాండము 10:13 => యెహోవా మోషేచేత పలికించిన మాటనుబటిట్ వారు మొదట 

పర్యాణము చేసిరి. 

సంఖాయ్కాండము 10:14 => యూదీయుల పాళెపు ధవ్జము వారి సేనలచొపుప్న ముందర సాగెను; 

అమీమ్నాదాబు కుమారుడైన నయసోస్ను ఆ సైనయ్మునకు అధిపతి. 

సంఖాయ్కాండము 10:15 => ఇశాశ్ఖారీయుల గోతర్సైనయ్మునకు సూయారు కుమారుడైన నెతనేలు 

అధిపతి. 

సంఖాయ్కాండము 10:16 => జెబూలూనీయుల గోతర్సైనయ్మునకు హేలోను కుమారుడైన ఏలీయాబు 

అధిపతి. 

సంఖాయ్కాండము 10:17 => మందిరము విపప్బడినపుప్డు గెరో ష్నీయులును మెరారీయులును 

మందిరమును మోయుచు సాగిరి. 

సంఖాయ్కాండము 10:18 => రూబేనీయుల పాళెము ధవ్జము వారి సేనలచొపుప్న సాగెను. ఆ 

సైనయ్మునకు షెదేయూరు కుమారుడైన ఏలీసూరు అధిపతి. 

సంఖాయ్కాండము 10:19 => షిమోయ్నీయుల గోతర్సైనయ్మునకు సూరీషదాయి కుమారుడైన 

షెలుమీయేలు అధిపతి. 

సంఖాయ్కాండము 10:20 => గాదీయుల గోతర్సైనయ్మునకు దెయువేలు కుమారుడైన ఎలీయాసాపు 

అధిపతి. 

సంఖాయ్కాండము 10:21 => కహాతీయులు పరిశుదధ్మైనవాటిని మోయుచు సాగిరి; అందరు 

వచుచ్లోగా వారు మందిరమును నిలువబెటిట్రి. 
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సంఖాయ్కాండము 10:22 => ఎఫార్యీమీయుల పాళెపు ధవ్జము వారి సేనలచొపుప్న సాగెను; ఆ 

సైనయ్మునకు అమీహూదు కుమారుడైన ఎలీషామా అధిపతి. 

సంఖాయ్కాండము 10:23 => పెదాసూరు కుమారుడైన గమలీయేలు మనషీష్యుల గోతర్సైనయ్మునకు 

అధిపతి. 

సంఖాయ్కాండము 10:24 => గిదోయ్నీ కుమారుడైన అబీదాను బెనాయ్మీనుల గోతర్సైనయ్మునకు 

అధిపతి. 

సంఖాయ్కాండము 10:25 => దానీయుల పాళెపు ధవ్జము సాగెను; అది పాళెములనిన్టిలో 

వెనుకనుండెను; అమీషదాయి కుమారుడైన అహీయెజరు ఆ సైనయ్మునకు అధిపతి 

సంఖాయ్కాండము 10:26 => ఒకార్ను కుమారుడైన పగీయేలు ఆషేరీయుల గోతర్సైనయ్మునకు 

అధిపతి. 

సంఖాయ్కాండము 10:27 => ఏనాను కుమారుడైన అహీర నఫాత్లీయుల గోతర్సైనయ్మునకు అధిపతి. 

సంఖాయ్కాండము 10:28 => ఇశార్యేలీయులు పర్యాణము చేయునపుప్డు తమ తమ సైనయ్ముల 

చొపుప్ననే పర్యాణమైసాగిరి. 

సంఖాయ్కాండము 10:29 => మోషే మామయగు మిదాయ్నీయుడైన రెవూయేలు కుమారుడగు 

హోబాబుతో మోషే యెహోవా మాకిచెచ్దనని చెపిప్న సథ్లమునకు మేము పర్యాణమై పోవుచునాన్ము; 

మాతోకూడ రముమ్; మేము మీకు మేలు చేసెదము; యెహోవా ఇశార్యేలీయులకు తాను చేయబోవు 

మేలునుగూరిచ్ వాగాద్నము చేసెననగా 

సంఖాయ్కాండము 10:30 => అందుకతడు నేను రాను, నా దేశమునకును నా వంశసుథ్లయొదద్కును 

వెళుల్దుననెను. 

సంఖాయ్కాండము 10:31 => అందుకు మోషే నీవు దయచేసి మముమ్ను విడువకుము; ఎటల్నగా ఈ 

అరణయ్మందు మేము దిగవలసిన సథ్లములు నీకు తెలిసియునన్వి; నీవు మాకు కనున్లవలె ఉందువు. 

సంఖాయ్కాండము 10:32 => మరియు నీవు మాతోకూడ వచిచ్నయెడల యెహోవా మాకు ఏ 

మేలుచేయునో ఆ మేలునుబటిట్ మేము నీకు మేలు చేయుదుమనెను. 
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సంఖాయ్కాండము 10:33 => వారు యెహోవా కొండనుండి మూడు దినముల పర్యాణముచేసిరి; 

వారికి విశార్ంతిసథ్లము చూచుటకు ఆ మూడు దినముల పర్యాణములో యెహోవా నిబంధన 

మందసము వారికి ముందుగా సాగెను. 

సంఖాయ్కాండము 10:34 => వారు తాము దిగిన సథ్లమునుండి సాగినపుప్డు యెహోవా మేఘము 

పగటివేళ వారిమీద ఉండెను. 

సంఖాయ్కాండము 10:35 => ఆ మందసము సాగినపుప్డు మోషే యెహోవా లెముమ్; నీ శతుర్వులు 

చెదరిపోవుదురు గాక, నినున్ దేవ్షించువారు నీ యెదుటనుండి పారిపోవుదురు గాక యనెను. 

సంఖాయ్కాండము 10:36 => అది నిలిచినపుప్డు అతడు యెహోవా, ఇశార్యేలు వేవేల మధయ్కు 

మరల రమమ్నెను. 

సంఖాయ్కాండము 26:1 => ఆ తెగులు పోయిన తరావ్త యెహోవా మోషేకును యాజకుడగు 

అహరోను కుమారుడైన ఎలియాజరుకును ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

సంఖాయ్కాండము 26:2 => మీరు ఇశార్యేలీయుల సరవ్సమాజములోను ఇరువది ఏండుల్ 

మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి ఇశార్యేలీయులలో సేనగా బయలువెళుల్వారందరి సంఖయ్ను వారి 

వారి పితరుల కుటుంబములనుబటిట్ వార్యించుడి. 

సంఖాయ్కాండము 26:3 => కాబటిట్ యిరువది ఏండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము గలవారిని 

లెకిక్ంపుడని యెహోవా మోషేకును ఐగుపుత్ దేశమునుండి వచిచ్న ఇశార్యేలీయులకును 

ఆజాఞ్పించినటుల్ మోషేయు యాజకుడగు ఎలియాజరును ఇశార్యేలీయులు 

సంఖాయ్కాండము 26:4 => మోయాబు మైదానములలో యెరికోయొదద్నునన్ యొరాద్ను దగగ్రనుండగా 

జనసంఖయ్ను చేయుడని వారితో చెపిప్రి. 

సంఖాయ్కాండము 26:5 => ఇశార్యేలు తొలిచూలు రూబేను. రూబేను పుతుర్లలో హనోకీయులు 

హనోకు వంశసుథ్లు; 

సంఖాయ్కాండము 26:6 => పలుల్వీయులు పలుల్ వంశసుథ్లు; హెసోర్నీయులు హెసోర్ను వంశసుథ్లు; 

కరీమ్యులు కరీమ్ వంశసుథ్లు; 
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సంఖాయ్కాండము 26:7 => వీరు రూబేనీయుల వంశసుథ్లు, వారిలో లెకిక్ంపబడినవారు నలుబది 

మూడువేల ఏడువందల ముపప్దిమంది. 

సంఖాయ్కాండము 26:8 => పలుల్ కుమారుడు ఏలీయాబు. ఏలీయాబు కుమారులు నెమూయేలు 

దాతాను అబీరాము. 

సంఖాయ్కాండము 26:9 => కోరహు తన సమూహములో పేరుపొందినవాడు; అతని సమాజము 

యెహోవాకు విరోధముగా వాదించినపుప్డు సమాజములో మోషే అహరోనులకు విరోధముగా 

వాదించిన దాతాను అబీరాములు వీరు. 

సంఖాయ్కాండము 26:10 => ఆ సమూహపువారు మృతిబొందినపుప్డు అగిన్ రెండువందల 

ఏబదిమందిని భకిష్ంచినందునను, భూమి తన నోరుతెరచి వారిని కోరహును మింగివేసినందునను, 

వారు దృషాట్ంతములైరి. 

సంఖాయ్కాండము 26:11 => అయితే కోరహు కుమారులు చావలేదు. 

సంఖాయ్కాండము 26:12 => షిమోయ్ను పుతుర్ల వంశములలో నెమూయేలీయులు నెమూయేలు 

వంశసుథ్లు; యామీనీయులు యామీను వంశసుథ్లు; యాకీనీయులు యాకీను వంశసుథ్లు; 

సంఖాయ్కాండము 26:13 => జెరహీయులు జెరహు వంశసుథ్లు; షావూలీయులు షావూలు 

వంశసుథ్లు. 

సంఖాయ్కాండము 26:14 => ఇవి షిమోయ్నీయుల వంశములు. వారు ఇరువది రెండువేల 

రెండువందలమంది. 

సంఖాయ్కాండము 26:15 => గాదు పుతుర్ల వంశములలో సెపోనీయులు సెపోను వంశసుథ్లు; 

హగీగ్యులు హగీగ్ వంశసుథ్లు; షూనీయులు షూనీ వంశసుథ్లు, 

సంఖాయ్కాండము 26:16 => ఓజనీయులు ఓజని వంశసుథ్లు; ఏరీయులు ఏరీ వంశసుథ్లు; 

సంఖాయ్కాండము 26:17 => ఆరోదీయులు ఆరోదు వంశసుథ్లు; అరేలీయులు అరేలీ వంశసుథ్లు. 

సంఖాయ్కాండము 26:18 => వీరు గాదీయుల వంశసుథ్లు; వార్యబడినవారి సంఖయ్చొపుప్న వీరు 

నలుబదివేల ఐదువందలమంది. 
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సంఖాయ్కాండము 26:19 => యూదా కుమారులు ఏరు ఓనాను; ఏరును ఓనానును కనాను 

దేశములో మృతిబొందిరి. 

సంఖాయ్కాండము 26:20 => యూదావారి వంశములలో షేలాహీయులు షేలా వంశసుథ్లు; 

పెరెసీయులు పెరెసు వంశసుథ్లు జెరహీయులు జెరహు వంశసుథ్లు; 

సంఖాయ్కాండము 26:21 => పెరెసీయులలో హెసోర్నీయులు హెసోర్ను వంశసుథ్లు హామూలీయులు 

హామూలు వంశసుథ్లు 

సంఖాయ్కాండము 26:22 => వీరు యూదీయుల వంశసుథ్లు; వార్యబడినవారి సంఖయ్చొపుప్న వీరు 

డెబబ్దియారువేల ఐదువందలమంది. 

సంఖాయ్కాండము 26:23 => ఇశాశ్ఖారు పుతుర్ల వంశసుథ్లలో తోలా హీయులు తోలావంశసుథ్లు; 

పువీవ్యులు పువావ్ వంశసుథ్లు; యాషూబీయులు యాషూబు వంశసుథ్లు; షిమోర్నీయులు షిమోర్ను 

వంశసుథ్లు; వీరు ఇశాశ్ఖారీయుల వంశసుథ్లు. 

సంఖాయ్కాండము 26:24 => వార్యబడినవారి సంఖయ్చొపుప్న వీరు అరువది నాలుగువేల 

మూడువందలమంది. 

సంఖాయ్కాండము 26:25 => జెబూలూను పుతుర్ల వంశసుథ్లలో సెరెదీయులు సెరెదు వంశసుథ్లు; 

సంఖాయ్కాండము 26:26 => ఏలోనీయులు ఏలోను వంశసుథ్లు; యహలేలీయులు యహలేలు 

వంశసుథ్లు; 

సంఖాయ్కాండము 26:27 => వార్యబడినవారి సంఖయ్చొపుప్న వీరు అరువదివేల ఐదువందలమంది. 

సంఖాయ్కాండము 26:28 => యోసేపు పుతుర్ల వంశసుథ్లు అతని కుమారులు మనషే ష్ ఎఫార్యిము. 

సంఖాయ్కాండము 26:29 => మనషే ష్ కుమారులలో మాకీరీయులు మాకీరు వంశసుథ్లు; మాకీరు 

గిలాదును కనెను; గిలాదీయులు గిలాదు వంశసుథ్లు; వీరు గిలాదు పుతుర్లు. 

సంఖాయ్కాండము 26:30 => ఈజరీయులు ఈజరు వంశసుథ్లు; హెలకీయులు హెలకు వంశసుథ్లు;  

సంఖాయ్కాండము 26:31 => అశీర్యేలీయులు అశీర్యేలు వంశసుథ్లు; షెకెమీయులు షెకెము 

వంశసుథ్లు; 
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సంఖాయ్కాండము 26:32 => షెమీదాయీయులు షెమీదా వంశసుథ్లు; హెపెరీయులు హెపెరు 

వంశసుథ్లు. 

సంఖాయ్కాండము 26:33 => హెపెరు కుమారుడైన సెలోపెహాదుకు కుమారెత్లేగాని కుమారులు 

పుటట్లేదు. సెలోపెహాదు కుమారెత్ల పేరులు మహలా నోయా హొగాల్ మిలాక్ తిరాస్. 

సంఖాయ్కాండము 26:34 => వీరు మనషీష్యుల వంశసుథ్లు; వార్యబడినవారి సంఖయ్చొపుప్న వీరు 

ఏబది రెండువేల ఏడువందలమంది. 

సంఖాయ్కాండము 26:35 => ఎఫార్యిము పుతుర్ల వంశములు ఇవి; షూతలహీయులు షూతలహు 

వంశసుథ్లు; బేకరీయులు బేకరు వంశసుథ్లు; తహనీయులు తహను వంశసుథ్లు, 

సంఖాయ్కాండము 26:36 => వీరు షూతలహు కుమారులు; ఏరానీయులు ఏరాను వంశసుథ్లు. 

సంఖాయ్కాండము 26:37 => వీరు ఎఫార్యిమీయుల వంశసుథ్లు. వార్యబడినవారి సంఖయ్చొపుప్న 

వీరు ముపప్ది రెండువేల ఐదువందలమంది; వీరు యోసేపు పుతుర్ల వంశసుథ్లు. 

సంఖాయ్కాండము 26:38 => బెనాయ్మీను పుతుర్ల వంశములలో బెలీయులు బెల వంశసుథ్లు; 

అషేబ్లీయులు అషేబ్ల వంశసుథ్లు; 

సంఖాయ్కాండము 26:39 => అహీరామీయులు అహీరాము వంశసుథ్లు; 

సంఖాయ్కాండము 26:40 => షూపామీయులు షూపాము వంశసుథ్లు; బెల కుమారులు ఆరుద్ 

నయమాను; ఆరీ ద్యులు ఆరుద్ వంశసుథ్లు; నయమానీయులు నయమాను వంశసుథ్లు. 

సంఖాయ్కాండము 26:41 => వీరు బెనాయ్మీనీయుల వంశసుథ్లు; వారిలో వార్యబడిన లెకక్చొపుప్న 

నలుబది యయిదువేల ఆరువందలమంది. 

సంఖాయ్కాండము 26:42 => దాను పుతుర్ల వంశములలో షూషామీయులు షూషాము వంశసుథ్లు; 

సంఖాయ్కాండము 26:43 => వీరు తమ వంశములలో దానీయుల వంశసుథ్లు. వార్యబడినవారి 

సంఖయ్చొపుప్న వీరు అరువది నాలుగువేల నాలుగువందలమంది. 

సంఖాయ్కాండము 26:44 => ఆషేరు పుతుర్ల వంశములలో యిమీన్యులు యిమాన్ వంశసుథ్లు, 

ఇషీవ్యులు ఇషీవ్ వంశసుథ్లు; బెరీయులు బెరీయా వంశసుథ్లు; 
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సంఖాయ్కాండము 26:45 => బెరీయానీయులలో హెబెరీయులు హెబెరు వంశసుథ్లు ; 

మలీక్యేలీయులు మలీక్యేలు వంశసుథ్లు; 

సంఖాయ్కాండము 26:46 => ఆషేరు కుమారెత్ పేరు శెరహు. 

సంఖాయ్కాండము 26:47 => వార్యబడినవారి సంఖయ్చొపుప్న వీరు ఆషేరీయుల వంశసుథ్లు; వీరు 

ఏబది మూడువేల నాలుగువందలమంది. 

సంఖాయ్కాండము 26:48 => నఫాత్లీ పుతుర్ల వంశములలో యహసయేలీయులు యహసయేలు 

వంశసుథ్లు; గూనీయులు గూనీ వంశసుథ్లు; 

సంఖాయ్కాండము 26:49 => యేసెరీయులు యేసెరు వంశసుథ్లు; షిలేల్మీయులు షిలేల్ము వంశసుథ్లు. 

సంఖాయ్కాండము 26:50 => వీరు నఫాత్లీయుల వంశసుథ్లు; వార్యబడినవారి సంఖయ్చొపుప్న వీరు 

నలుబది యయిదువేల నాలుగువందలమంది 

సంఖాయ్కాండము 26:51 => ఇశార్యేలీయులలో లెకిక్ంపబడిన వీరు ఆరులక్షల వెయియ్నిన్ 

ఏడువందల ముపప్దిమంది. 

సంఖాయ్కాండము 26:52 => యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను వీరి పేళల్ లెకక్చొపుప్న ఆ 

దేశమును వీరికి సావ్సథ్య్ముగా పంచిపెటట్వలెను. 

సంఖాయ్కాండము 26:53 => ఎకుక్వమందికి ఎకుక్వ సావ్సథ్య్ము ఇయయ్వలెను; 

సంఖాయ్కాండము 26:54 => తకుక్వమందికి తకుక్వ సావ్సథ్య్ము ఇయయ్వలెను. దాని దాని 

జనసంఖయ్నుబటిట్ ఆ యా గోతర్ములకు సావ్సథ్య్ము ఇయయ్వలెను. 

సంఖాయ్కాండము 26:55 => చీటుల్వేసి ఆ భూమిని పంచిపెటట్వలెను. వారు తమ తమ పితరుల 

గోతర్ముల జనసంఖయ్చొపుప్న సావ్సథ్య్మును పొందవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 26:56 => ఎకుక్వమందికేమి తకుక్వమందికేమి చీటుల్వేసి యెవరి సావ్సథ్య్మును 

వారికి పంచిపెటట్వలెను. 

సంఖాయ్కాండము 26:57 => వారివారి వంశములలో లెకిక్ంపబడిన లేవీయులు వీరు. గెరో ష్నీయులు 

గెరో ష్ను వంశసుథ్లు; కహాతీయులు కహాతు వంశసుథ్లు; మెరారీయులు మెరారి వంశసుథ్లు. 
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సంఖాయ్కాండము 26:58 => లేవీయుల వంశములు ఏవనగా, లిబీన్యుల వంశము హెబోర్నీయుల 

వంశము మహలీయుల వంశము మూషీయుల వంశము కోరహీయుల వంశము. 

సంఖాయ్కాండము 26:59 => కహాతు అమార్మును కనెను; అమార్ము భారయ్పేరు యోకెబెదు. ఆమె 

లేవీ కుమారెత్; ఐగుపుత్లో ఆమె లేవీకి పుటెట్ను. ఆమె అమార్మువలన అహరోనును మోషేను వీరి 

సహోదరియగు మిరాయ్మును కనెను. 

సంఖాయ్కాండము 26:60 => అహరోనువలన నాదాబు అబీహు ఎలియాజరు ఈతామారు పుటిట్రి. 

సంఖాయ్కాండము 26:61 => నాదాబు అబీహులు యెహోవా సనిన్ధికి అనాయ్గిన్ తెచిచ్నపుప్డు 

చనిపోయిరి. 

సంఖాయ్కాండము 26:62 => వారిలో నెల మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి లెకిక్ంపబడినవారందరు 

ఇరువది మూడువేలమంది . వారు ఇశార్యేలీయులలో లెకిక్ంపబడినవారు కారుగనుక 

ఇశార్యేలీయులలో వారికి సావ్సథ్య్మియయ్బడలేదు. 

సంఖాయ్కాండము 26:63 => యెరికో పార్ంతములయందలి యొరాద్నునొదద్నునన్ మోయాబు 

మైదానములలో మోషేయు యాజకుడగు ఎలియాజరును ఇశార్యేలీయుల జనసంఖయ్ చేసినపుప్డు 

లెకిక్ంపబడినవారు వీరు. 

సంఖాయ్కాండము 26:64 => మోషే అహరోనులు సీనాయి అరణయ్ములో ఇశార్యేలీయుల సంఖయ్ను 

చేసినపుప్డు లెకిక్ంపబడినవారిలో ఒకక్డైనను వీరిలో ఉండలేదు. 

సంఖాయ్కాండము 26:65 => ఏలయనగా వారు నిశచ్యముగా అరణయ్ములో చనిపోవుదురని 

యెహోవా వారినిగూరిచ్ సెలవిచెచ్ను. యెపునెన్ కుమారుడైన కాలేబును నూను కుమారుడైన 

యెహోషువయు తపప్ వారిలో ఒకక్డైనను మిగిలియుండలేదు. 

సంఖాయ్కాండము 34:1 => మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు 

ఇశార్యేలీయులతో 

సంఖాయ్కాండము 34:2 => కనాను దేశమున, అనగా పొలిమేరలచొపుప్న మీరు చీటుల్వేసి 

సావ్సథ్య్ముగా పంచుకొను కనాను దేశమున 
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సంఖాయ్కాండము 34:3 => మీరు పర్వేశించుచుండగా, మీ దకిష్ణదికుక్ సీను అరణయ్ము మొదలుకొని 

ఎదోము సరిహదుద్, అనగా 

సంఖాయ్కాండము 34:4 => మీ దకిష్ణపు సరిహదుద్ ఉపుప్ సముదర్ముయొకక్ తూరుప్ తీరమువరకు 

ఉండును. మీ సరిహదుద్ దకిష్ణము మొదలుకొని అకర్బీబ్ము కనమయొదద్ తిరిగి సీనువరకు 

వాయ్పించును. అది దకిష్ణమునుండి కాదేషు బరేన్యవరకు వాయ్పించి, అకక్డనుండి హసరదాద్రువరకు 

పోయి, అకక్డనుండి అసోమ్నువరకు సాగును. 

సంఖాయ్కాండము 34:5 => అసోమ్నునుండి ఐగుపుత్ నదివరకు సరిహదుద్ తిరిగి సముదర్మువరకు 

వాయ్పించును. 

సంఖాయ్కాండము 34:6 => పడమటి సరిహదుద్ ఏదనగా మహాసముదర్ము, అదే మీకు పడమటి 

సరిహదుద్గా నుండును. 

సంఖాయ్కాండము 34:7 => మీ ఉతత్రపు సరిహదుద్ను మహాసముదర్ముయొదద్నుండి హోరు 

కొండవరకు ఏరప్రచుకొనవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 34:8 => హోరు కొండయొదద్నుండి హమాతునకు పోవుమారగ్మువరకు 

ఏరప్రచుకొనవలెను. ఆ సరిహదుద్ సెదాదువరకు వాయ్పించును. 

సంఖాయ్కాండము 34:9 => అకక్డనుండి సరిహదుద్ జిపోర్నువరకు వాయ్పించును, దాని చివర 

హసరేనానునొదద్ ఉండును. అది మీకు ఉతత్రపు సరిహదుద్. 

సంఖాయ్కాండము 34:10 => తూరుప్ సరిహదుద్ హసరేనానునుండి షెపామువరకు మీరు 

ఏరప్రచుకొనవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 34:11 => షెపామునుండి సరిహదుద్ అయీనుకు తూరుప్న రిబాల్వరకు నుండును. 

ఆ సరిహదుద్ దిగి తూరుప్న కినెన్రెతు సముదర్మునొడుడ్ను తగిలియుండును. 

సంఖాయ్కాండము 34:12 => ఆ సరిహదుద్ యొరాద్నునదివరకు దిగి ఉపుప్ సముదర్ముదనుక 

వాయ్పించును. ఆ దేశము చుటుట్నునన్ సరిహదుద్ల మధయ్నునన్ దేశము మీదైయుండునని వారి 

కాజాఞ్పించుము. 
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సంఖాయ్కాండము 34:13 => మోషే ఇశార్యేలీయులతో మీరు చీటల్చేత పొందబోవుచునన్ దేశము 

ఇది. యెహోవా తొమిమ్ది గోతర్ములకును అరధ్గోతర్మునకును దీనినియయ్వలెనని ఆజాఞ్పించెను; 

సంఖాయ్కాండము 34:14 => ఏలయనగా తమ తమ పితరుల కుటుంబముల పర్కారము 

రూబేనీయులును గాదీయులును తమ తమ సావ్సథ్య్ములనొందిరి. 

సంఖాయ్కాండము 34:15 => మనషే ష్ అరధ్గోతర్పువారు తమ సావ్సథ్య్మునొందిరి. ఆ రెండు 

గోతర్పువారును అరధ్గోతర్పువారును సూరోయ్దయ దికుక్న, అనగా తూరుప్దికుక్న యెరికోయొదద్ 

యొరాద్ను ఇవతల తమ తమ సావ్సథ్య్ములను పొందిరని చెపెప్ను. 

సంఖాయ్కాండము 34:16 => మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

సంఖాయ్కాండము 34:17 => ఆ దేశమును మీకు సావ్సథ్య్ముగా పంచిపెటట్వలసినవారెవరనగా, 

యాజకుడైన ఎలియాజరును నూను కుమారుడైన యెహోషువయు. 

సంఖాయ్కాండము 34:18 => మరియు ఆ దేశమును మీకు సావ్సథ్య్ముగా పంచిపెటుట్టకు పర్తి 

గోతర్ములో ఒకొక్క పర్ధానుని ఏరప్రచుకొనవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 34:19 => వారెవరనగా, యూదావారి గోతర్ములో యెఫునెన్ కుమారుడైన కాలేబు. 

సంఖాయ్కాండము 34:20 => షిమోయ్నీయుల గోతర్ములో అమీహూదు కుమారుడైన షెమూయేలు, 

సంఖాయ్కాండము 34:21 => బెనాయ్మీనీయుల గోతర్ములో కిసో ల్ను కుమారుడైన ఎలీదాదు. 

సంఖాయ్కాండము 34:22 => దానీయుల గోతర్ములో యొగిల్ కుమారుడైన బుకీక్ పర్ధాని, 

సంఖాయ్కాండము 34:23 => యోసేపు పుతుర్లలో ఏఫోదు కుమారుడైన హనీన్యేలు మనషీష్యుల 

గోతర్పర్ధాని, 

సంఖాయ్కాండము 34:24 => ఎఫార్యిమీయుల గోతర్ములో షిపాత్ను కుమారుడైన కెమూయేలు 

పర్ధాని, 

సంఖాయ్కాండము 34:25 => జెబూలూనీయుల గోతర్ములో పరాన్కు కుమారుడైన ఎలీషాపాను 

పర్ధాని, 

సంఖాయ్కాండము 34:26 => ఇశాశ్ఖారీయుల గోతర్ములో అజాను కుమారుడైన పలీత్యేలు పర్ధాని, 

సంఖాయ్కాండము 34:27 => ఆషేరీయుల గోతర్ములో షెలోమి కుమారుడైన అహీహూదు పర్ధాని. 
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సంఖాయ్కాండము 34:28 => నఫాత్లీయుల గోతర్ములో అమీహూదు కుమారుడైన పెదహేలు పర్ధాని. 

సంఖాయ్కాండము 34:29 => కనాను దేశములో ఇశార్యేలీయులకు వారి వారి సావ్సథ్య్ములను 

పంచిపెటుట్టకు యెహోవా ఆజాఞ్పించినవారు వీరే. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:1 => ఇశార్యేలు కుమారులు; రూబేను షిమోయ్ను లేవి యూదా ఇశాశ్ఖారు 

జెబూలూను 

1 దినవృతాత్ంతములు 8:40 => ఊలాము కుమారులు విలువిదయ్యందు పర్వీణులైన 

పరాకర్మశాలులు; వీరికి నూట యేబదిమంది కుమారులును కుమారుల కుమారులును కలిగిరి; 

వీరందరును బెనాయ్మీనీయులు. 

ఆదికాండము 42:36 => అపుప్డు వారి తండిర్యైన యాకోబు వారిని చూచి మీరు ననున్ 

పుతర్హీనునిగా చేయుచునాన్రు; యోసేపు లేడు; షిమోయ్ను లేడు; మీరు బెనాయ్మీనును కూడ 

తీసికొనపోవుదురు; ఇవనిన్యు నాకు పర్తికూలముగా ఉనన్వని వారితో చెపెప్ను 

ఆదికాండము 42:38 => అయితే అతడు నా కుమారుని మీతో వెళల్నియయ్ను; ఇతని అనన్ 

చనిపోయెను, ఇతడు మాతర్మే మిగిలియునాన్డు. మీరు పోవు మారగ్మున ఇతనికి హాని 

సంభవించినయెడల నెరసిన వెండుర్కలు గల ననున్ మృతుల లోకములోనికి దుఃఖముతో దిగిపోవునటుల్ 

చేయుదురని చెపెప్ను 

ఆదికాండము 37:30 => తన సహోదరులయొదద్కు తిరిగివెళి ల్ చినన్వాడు లేడే; అయోయ్ నేనెకక్డికి 

పోదుననగా 

ఆదికాండము 44:20 => అందుకు మేము మాకు ముసలివాడైన తండిర్యు అతని ముసలితనమున 

పుటిట్న యొక చినన్వాడును ఉనాన్రు; వాని సహోదరుడు చనిపోయెను, వాని తలిల్కి వాడొకక్డే 

మిగిలియునాన్డు, వాని తండిర్ వానిని పేర్మించుచునాన్డని చెపిప్తిమి 

ఆదికాండము 44:28 => వారిలో ఒకడు నాయొదద్నుండి వెళి ల్పోయెను. అతడు నిశచ్యముగా 

దుషట్మృగములచేత చీలచ్బడెననుకొంటిని, అపప్టినుండి అతడు నాకు కనబడలేదు. 

ఆదికాండము 45:26 => యోసేపు ఇంక బర్దికియుండి ఐగుపుత్ దేశమంతటిని ఏలుచునాన్డని 

అతనికి తెలియచేసిరి. అయితే అతడు వారి మాట నమమ్లేదు గనుక అతడు నిశేచ్షుట్డాయెను. 
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యిరిమ్యా 31:15 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఆలకించుడి, రామాలో అంగలారుప్ను 

మహా రోదనధవ్నియు వినబడుచునన్వి; రాహేలు తన పిలల్లనుగూరిచ్ యేడుచ్చునన్ది; ఆమె పిలల్లు 

లేకపోయినందున ఆమె వారినిగూరిచ్ ఓదారుప్ పొందనొలల్కునన్ది. 

విలాపవాకయ్ములు 5:7 => మా తండుర్లు పాపముచేసి గతించిపోయిరి మేము వారి దోషశిక్షను 

అనుభవించుచునాన్ము. 

మతత్యి 2:16 => ఆ జాఞ్నులు తనున్ అపహసించిరని హేరోదు గర్హించి బహు ఆగర్హము 

తెచుచ్కొని, తాను జాఞ్నులవలన వివరముగా తెలిసికొనిన కాలమునుబటిట్, బేతెల్హేములోను దాని సకల 

పార్ంతములలోను, రెండు సంవతస్రములు మొదలుకొని తకుక్వ వయసుస్ గల మగపిలల్లనందరిని 

వధించెను. 

మతత్యి 2:18 => రాహేలు తన పిలల్ల విషయమై యేడుచ్చు వారు లేనందున ఓదారుప్ పొందనొలల్క 

యుండెను అని పర్వకత్యైన యిరీమ్యా దావ్రా చెపప్బడిన వాకయ్ము నెరవేరెను. 

ఆదికాండము 43:27 => అపుప్డు మీరు చెపిప్న ముసలివాడైన మీ తండిర్ కేష్మముగా ఉనాన్డా? 

అతడు ఇంక బర్తికియునాన్డా? అని వారి కేష్మసమాచారము అడిగినందుకు వారు 

ఆదికాండము 43:29 => అపుప్డతడు కనున్లెతిత్ తన తలిల్ కుమారుడును తన తముమ్డైన 

బెనాయ్మీనును చూచి మీరు నాతో చెపిప్న మీ తముమ్డు ఇతడేనా? అని అడిగి నా కుమారుడా, దేవుడు 

నినున్ కరుణించును గాక 

వచనము 14 

అయితే యోసేపు మీరు వేగులవారని నేను మీతో చెపిప్నమాట నిజమే.  

ఆదికాండము 42:9 => యోసేపు వారినిగూరిచ్ తాను కనిన కలలు జాఞ్పకము చేసికొని మీరు 

వేగులవారు ఈ దేశము గుటుట్ తెలిసికొన వచిచ్తిరని వారితోననగా 

ఆదికాండము 42:10 => వారు లేదు పర్భువా, నీ దాసులమైన మేము ఆహారము కొనుటకే 

వచిచ్తివిు; 
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ఆదికాండము 42:11 => మేమందరము ఒకక్ మనుషుయ్ని కుమారులము; మేము యథారథ్వంతులమే 

గాని నీ దాసులమైన మేము వేగులవారము కామని అతనితో చెపిప్రి. 

యోబు 13:24 => నీవేల నీ ముఖమును మరుగుచేసికొంటివి? ననేన్ల నీకు పగవానిగా 

ఎంచుచునాన్వు? 

యోబు 19:11 => ఆయన నామీద తన కోపమును రగులబెటెట్ను ననున్ తన శతుర్వులలో ఒకనిగా 

ఎంచెను. 

మతత్యి 15:21 => యేసు అకక్డనుండి బయలుదేరి తూరు సీదోనుల పార్ంతములకు వెళల్గా,  

మతత్యి 15:22 => ఇదిగో ఆ పార్ంతములనుండి కనాను సతరీ యొకతె వచిచ్ పర్భువా, దావీదు 

కుమారుడా, ననున్ కరుణింపుము; నా కుమారెత్ దయయ్ముపటిట్, బహు బాధపడుచునన్దని కేకలువేసెను. 

మతత్యి 15:23 => అందుకాయన ఆమెతో ఒకక్ మాటయైనను చెపప్లేదు. అపుప్డాయన శిషుయ్లు 

వచిచ్ ఈమె మనవెంబడి వచిచ్ కేకలువేయుచునన్ది గనుక ఈమెను పంపివేయుమని ఆయనను 

వేడుకొనగా 

మతత్యి 15:24 => ఆయన ఇశార్యేలు ఇంటివారై నశించిన గొఱ ఱ్లయొదద్కే గాని మరి 

ఎవరియొదద్కును నేను పంపబడలేదనెను 

మతత్యి 15:25 => అయినను ఆమె వచిచ్ ఆయనకు మొర్కిక్ పర్భువా, నాకు సహాయము చేయుమని 

అడిగెను. 

మతత్యి 15:26 => అందుకాయన పిలల్ల రొటెట్ తీసికొని కుకక్పిలల్లకు వేయుట యుకత్ము కాదని 

చెపప్గా 

మతత్యి 15:27 => ఆమె నిజమే పర్భువా, కుకక్పిలల్లుకూడ తమ యజమానుల బలల్మీదనుండి పడు 

ముకక్లు తినునుగదా అని చెపెప్ను. 

మతత్యి 15:28 => అందుకు యేసు అమామ్, నీ విశావ్సము గొపప్ది; నీవు కోరినటే ట్ నీకు అవునుగాక 

అని ఆమెతో చెపెప్ను. ఆ గడియలోనే ఆమె కుమారెత్ సవ్సథ్తనొందెను. 
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ఆదికాండము 42:7 => యోసేపు తన సహోదరులను చూచి వారిని గురుతుపటిట్ వారికి అనుయ్నివలె 

కనబడి వారితో కఠినముగా మాటలాడి మీరెకక్డనుండి వచిచ్తిరని అడిగెను. అందుకు వారు 

ఆహారము కొనుటకు కనాను దేశమునుండి వచిచ్తిమనిరి. 

వచనము 15 

దీనివలన మీ నిజము తెలియబడును; ఫరో జీవముతోడు, మీ తముమ్డు ఇకక్డికి వచిచ్తేనే గాని 

మీరికక్డనుండి వెళల్కూడదు. 

ఆదికాండము 42:7 => యోసేపు తన సహోదరులను చూచి వారిని గురుతుపటిట్ వారికి అనుయ్నివలె 

కనబడి వారితో కఠినముగా మాటలాడి మీరెకక్డనుండి వచిచ్తిరని అడిగెను. అందుకు వారు 

ఆహారము కొనుటకు కనాను దేశమునుండి వచిచ్తిమనిరి. 

ఆదికాండము 42:12 => అయితే అతడు లేదు, ఈ దేశము గుటుట్ తెలిసి కొనుటకై వచిచ్తిరని 

వారితో అనెను. 

ఆదికాండము 42:16 => మీ తముమ్ని తీసికొని వచుచ్టకు మీలో ఒకని పంపుడి; అయితే మీరు 

బంధింపబడియుందురు. అటుల్ మీలో సతయ్మునన్దో లేదో మీ మాటలు శోధింపబడును; లేనియెడల 

ఫరో జీవముతోడు, మీరు వేగుల వారని చెపిప్ 

ఆదికాండము 42:30 => ఎటల్నగా ఆ దేశమునకు పర్భువైనవాడు మాతో కఠినముగా మాటలాడి, 

మేము ఆ దేశమును వేగుచూడ వచిచ్నవారమని అనుకొనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:13 => నీ దేవుడైన యెహోవాకు భయపడి ఆయనను సేవించి ఆయన 

పేరట పర్మాణము చేయవలెను. 

1 సమూయేలు 1:26 => నా యేలినవాడా, నా యేలినవాని పార్ణము తోడు, నీయొదద్ నిలిచి, 

యెహోవాను పార్రథ్న చేసిన సతరీని నేనే. 

1 సమూయేలు 17:55 => సౌలు దావీదు ఫిలిషీత్యునికి ఎదురుగా పోవుట చూచినపుప్డు తన 

సైనాయ్ధిపతియైన అబేన్రును పిలిచి అబేన్రూ, ఈ యౌవనుడు ఎవని కుమారుడని అడుగగా అబేన్రు 

రాజా, నీ పార్ణముతోడు నాకు తెలియదనెను. 
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1 సమూయేలు 20:3 => దావీదు నేను నీ దృషిట్కి అనుకూలుడనను సంగతి నీ తండిర్ రూఢిగా 

తెలిసికొని, యోనాతానునకు చింత కలుగకుండుటకై యిది అతనికి తెలుపననుకొనుచునాన్డు; అయితే 

యెహోవా జీవముతోడు నీ జీవముతోడు నిజముగా నాకును మరణమునకును అడుగు మాతర్మునన్దని 

పర్మాణము చేయగా 

యిరిమ్యా 5:2 => యెహోవా జీవముతోడు అను మాట పలికినను వారు మోసమునకై పర్మాణము 

చేయుదురు. 

యిరిమ్యా 5:7 => నీ పిలల్లు ననున్ విడిచి దైవము కానివాటి తోడని పర్మాణము చేయుదురు; నేను 

వారిని తృపిత్గ పోషించినను వారు వయ్భిచారము చేయుచు వేశయ్ల ఇండల్లో గుంపులు కూడుదురు; 

నేనెటుల్ నినున్ క్షమించుదును? 

మతత్యి 5:33 => మరియు నీవు అపర్మాణము చేయక నీ పర్మాణములను పర్భువునకు 

చెలిల్ంపవలెనని పూరివ్కులతో చెపప్బడిన మాట మీరు వినాన్రు గదా, 

మతత్యి 5:34 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా ఎంతమాతర్ము ఒటుట్ పెటుట్కొనవదుద్; ఆకాశము 

తోడనవదుద్; అది దేవుని సింహాసనము, భూమి తోడనవదుద్, 

మతత్యి 5:35 => అది ఆయన పాదపీఠము, యెరూషలేము తోడనవదుద్; అది మహారాజు పటట్ణము 

మతత్యి 5:36 => నీ తల తోడని ఒటుట్ పెటుట్కొనవదుద్, నీవు ఒక వెండుర్కనైనను తెలుపుగా గాని 

నలుపుగా గాని చేయలేవు. 

మతత్యి 5:37 => మీ మాట అవునంటే అవును, కాదంటే కాదు అని యుండవలెను; వీటికి 

మించునది దుషుట్నినుండి పుటుట్నది. 

మతత్యి 23:16 => అయోయ్, అంధులైన మారగ్దరశ్కులారా, ఒకడు దేవాలయము తోడని 

ఒటుట్పెటుట్కొంటె అందులో ఏమియు లేదు గాని దేవాలయములోని బంగారము తోడని 

ఒటుట్పెటుట్కొంటె వాడు దానికి బదుధ్డని మీరు చెపుప్దురు 

మతత్యి 23:17 => అవివేకులారా, అంధులారా, ఏది గొపప్ది? బంగారమా, బంగారమును 

పరిశుదధ్పరచు దేవాలయమా? 
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మతత్యి 23:18 => మరియు బలిపీఠము తోడని యొకడు ఒటుట్పెటుట్కొంటె, అందులో ఏమియు 

లేదు గాని, దాని పైనుండు అరప్ణము తోడని ఒటుట్పెటుట్కొంటె దానికి బదుధ్డని మీరు చెపుప్దురు. 

మతత్యి 23:19 => అవివేకులారా, అంధులారా, ఏది గొపప్ది? అరప్ణమా, అరప్ణమును 

పరిశుదధ్పరచు బలిపీఠమా? 

మతత్యి 23:20 => బలిపీఠము తోడని ఒటుట్పెటుట్కొనువాడు, దాని తోడనియు దాని పైనుండు 

వాటనిన్టి తోడనియు ఒటుట్పెటుట్కొనుచునాన్డు. 

మతత్యి 23:21 => మరియు దేవాలయము తోడని ఒటుట్పెటుట్కొనువాడు, దాని తోడనియు అందులో 

నివసించువాని తోడనియు ఒటుట్పెటుట్కొనుచునాన్డు. 

మతత్యి 23:22 => మరియు ఆకాశము తోడని ఒటుట్పెటుట్కొనువాడు దేవుని సింహాసనము 

తోడనియు దానిపైని కూరుచ్నన్వాని తోడనియు ఒటుట్పెటుట్కొనుచునాన్డు. 

యాకోబు 5:12 => నా సహోదరులారా, ముఖయ్మైన సంగతి ఏదనగా, ఆకాశము తోడనిగాని భూమి 

తోడనిగాని మరి దేని తోడనిగాని ఒటుట్పెటుట్కొనక, మీరు తీరుప్పాలు కాకుండునటుల్ అవునంటే అవును 

కాదంటే కాదు అని ఉండవలెను. 

ఆదికాండము 42:20 => మీ తముమ్ని నాయొదద్కు తీసికొనిరండి; అటుల్ మీ మాటలు సతయ్మైనటుట్ 

కనబడును గనుక మీరు చావరని చెపెప్ను. వారటుల్ చేసిరి. 

ఆదికాండము 42:34 => నాయొదద్కు ఆ చినన్వాని తోడుకొనిరండి. అపుప్డు మీరు యథారథ్వంతులే 

గాని వేగులవారు కారని నేను తెలిసికొని మీ సహోదరుని మీకపప్గించెదను; అపుప్డు మీరు ఈ 

దేశమందు వాయ్పారము చేసికొనవచుచ్నని చెపెప్ననిరి. 

ఆదికాండము 43:3 => యూదా అతని చూచి ఆ మనుషుయ్డు మీ తముమ్డు మీతో ఉంటేనే గాని 

మీరు నా ముఖము చూడకూడదని మాతో గటిట్గా చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 44:20 => అందుకు మేము మాకు ముసలివాడైన తండిర్యు అతని ముసలితనమున 

పుటిట్న యొక చినన్వాడును ఉనాన్రు; వాని సహోదరుడు చనిపోయెను, వాని తలిల్కి వాడొకక్డే 

మిగిలియునాన్డు, వాని తండిర్ వానిని పేర్మించుచునాన్డని చెపిప్తిమి 
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ఆదికాండము 44:21 => అపుప్డు తమరు నేనతని చూచుటకు అతని నాయొదద్కు తీసికొనిరండని 

తమ దాసులతో చెపిప్తిరి. 

ఆదికాండము 44:22 => అందుకు మేము ఆ చినన్వాడు తన తండిర్ని విడువలేడు. వాడు తన 

తండిర్ని విడిచినయెడల వాని తండిర్ చనిపోవునని యేలినవారితో చెపిప్తివిు. 

ఆదికాండము 44:23 => అందుకు తమరు మీ తముమ్డు మీతో రానియెడల మీరు మరల నా 

ముఖము చూడకూడదని తమ దాసులతో చెపిప్తిరి. 

ఆదికాండము 44:24 => కాబటిట్ నా తండిర్యైన తమ దాసునియొదద్కు మేము వెళి ల్ యేలినవారి 

మాటలను అతనికి తెలియచేసితివిు. 

ఆదికాండము 44:25 => మా తండిర్మీరు తిరిగివెళి ల్ మనకొరకు కొంచెము అహారము కొనుకొక్ని 

రండని చెపిప్నపుప్డు 

ఆదికాండము 44:26 => మేము అకక్డికి వెళల్లేము; మా తముమ్డు మాతో కూడ ఉండినయెడల 

వెళుల్దుము; మా తముమ్డు మాతో నుంటేనే గాని ఆ మనుషుయ్ని ముఖము చూడలేమని చెపిప్తివిు. 

ఆదికాండము 44:27 => అందుకు తమ దాసుడైన నా తండిర్ నాభారయ్ నాకిదద్రిని కనెనని 

మీరెరుగుదురు. 

ఆదికాండము 44:28 => వారిలో ఒకడు నాయొదద్నుండి వెళి ల్పోయెను. అతడు నిశచ్యముగా 

దుషట్మృగములచేత చీలచ్బడెననుకొంటిని, అపప్టినుండి అతడు నాకు కనబడలేదు. 

ఆదికాండము 44:29 => మీరు నా యెదుటనుండి ఇతని తీసికొనిపోయిన తరువాత ఇతనికి హాని 

సంభవించినయెడల నెరసిన వెండుర్కలుగల ననున్ మృతుల లోకములోనికి దుఃఖముతో దిగిపోవునటుల్ 

చేయుదురని మాతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 44:30 => కావున తమ దాసుడైన నా తండిర్యొదద్కు నేను వెళి ల్నపుప్డు ఈ చినన్వాడు 

మాయొదద్ లేనియెడల 

ఆదికాండము 44:31 => అతని పార్ణము ఇతని పార్ణముతో పెనవేసికొనియునన్ది గనుక ఈ 

చినన్వాడు మాయొదద్ లేకపోవుట అతడు చూడగానే చనిపోవును. అటుల్ తమ దాసులమైన మేము 
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నెరసిన వెండుర్కలు గల తమ దాసుడైన మాతండిర్ని మృతుల లోకములోనికి దుఃఖముతో 

దిగిపోవునటుల్ చేయుదుము 

ఆదికాండము 44:32 => తమ దాసుడనైన నేను ఈ చినన్ వానినిగూరిచ్ నా తండిర్కి పూటపడి 

నీయొదద్కు నేనతని తీసికొని రానియెడల నా తండిర్ దృషిట్యందు ఆ నింద నా మీద ఎలల్పుప్డు 

ఉండునని చెపిప్తిని. 

ఆదికాండము 44:33 => కాబటిట్ తమ దాసుడనైన ననున్ ఈ చినన్వానికి పర్తిగా ఏలినవారికి 

దాసునిగా నుండనిచిచ్ యీ చినన్వాని తన సహోదరులతో వెళల్నిముమ్. 

ఆదికాండము 44:34 => ఈ చినన్వాడు నాతోకూడ లేనియెడల నా తండిర్యొదద్కు నేనెటుల్ 

వెళల్గలను? వెళి ల్నయెడల నా తండిర్కి వచుచ్ అపాయము చూడవలసి వచుచ్నని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 42:33 => అందుకు ఆ దేశపు పర్భువు మముమ్ను చూచి మీరు యథారథ్వంతులని 

దీనివలన నేను తెలిసికొందును. మీ సహోదరులలో ఒకనిని నాయొదద్ విడిచిపెటిట్ మీ కుటుంబములకు 

కరవు తీరునటుల్ ధానయ్ము తీసికొనిపోయి 

ఆదికాండము 44:21 => అపుప్డు తమరు నేనతని చూచుటకు అతని నాయొదద్కు తీసికొనిరండని 

తమ దాసులతో చెపిప్తిరి. 

ఆదికాండము 44:23 => అందుకు తమరు మీ తముమ్డు మీతో రానియెడల మీరు మరల నా 

ముఖము చూడకూడదని తమ దాసులతో చెపిప్తిరి. 

వచనము 16 

మీ తముమ్ని తీసికొని వచుచ్టకు మీలో ఒకని పంపుడి; అయితే మీరు బంధింపబడియుందురు. అటుల్ 

మీలో సతయ్మునన్దో లేదో మీ మాటలు శోధింపబడును; లేనియెడల ఫరో జీవముతోడు, మీరు వేగుల 

వారని చెపిప్ 

ఆదికాండము 42:19 => మీరు యథారథ్వంతులైతిరా మీ సహోదరులలో ఒకడు ఈ చెరసాలలో 

బంధింపబడవలెను; మీరు వెళి ల్ మీ కుటుంబముల కరవు తీరుటకు ధానయ్ము తీసికొని పోవుడి. 
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ఆదికాండము 42:9 => యోసేపు వారినిగూరిచ్ తాను కనిన కలలు జాఞ్పకము చేసికొని మీరు 

వేగులవారు ఈ దేశము గుటుట్ తెలిసికొన వచిచ్తిరని వారితోననగా 

ఆదికాండము 42:15 => దీనివలన మీ నిజము తెలియబడును; ఫరో జీవముతోడు, మీ తముమ్డు 

ఇకక్డికి వచిచ్తేనే గాని మీరికక్డనుండి వెళల్కూడదు. 

ఆదికాండము 44:2 => కనిషు ఠ్ని గోనె మూతిలో తన వెండి గినెన్ను అతని ధానయ్పు రూకలను 

పెటుట్మనియు, తన గృహనిరావ్హకునికి ఆజాఞ్పింపగా యోసేపు చెపిప్న మాట చొపుప్న అతడు చేసెను. 

2 సమూయేలు 3:25 => నేరు కుమారుడగు అబేన్రును నీవెరుగవా? నినున్ మోసపుచిచ్ నీ 

రాకపోకలనిన్టిని నీవు చేయు సమసత్మును తెలిసికొనుటకై అతడు వచెచ్నని చెపిప్ 

2 సమూయేలు 10:3 => అమోమ్నీయుల ఘనులు తమ రాజగు హానూనుతో ఈలాగు మనవిచేసిరి నీ 

తండిర్ని సనామ్నించుటకే దావీదు నీయొదద్కు ఓదారుచ్వారిని పంపెనని నీవనుకొనుచునాన్వా? ఈ 

పటట్ణమును నాశము చేయవలెనని దాని శోధించుటకై వారిని అతడు వేగు నిమితత్మే 

పంపించియునాన్డని నీకు తోచలేదా? 

వచనము 17 

వారిని మూడు దినములు చెరసాలలో వేయించెను. 

యెషయా 24:22 => చెరపటట్పడినవారు గోతిలో చేరచ్బడునటుల్గా వారు చేరచ్బడి చెరసాలలో 

వేయబడుదురు బహుదినములైన తరువాత వారు దరిశ్ంపబడుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:18 => అపొసత్లులను బలాతాక్రముగా పటుట్కొని పటట్ణపు చెరసాలలో 

ఉంచిరి. 

ఆదికాండము 40:4 => ఆ సేనాధిపతి వారిని యోసేపు వశము చేయగా అతడు వారికి ఉపచారము 

చేసెను. వారు కొనిన్దినములు కావలిలో నుండిన తరువాత  

ఆదికాండము 40:7 => అతడు ఎందుచేత నేడు మీ ముఖములు చినన్బోయియునన్వని తన 

యజమానుని యింట తనతో కావలియందునన్ ఫరో ఉదోయ్గసుథ్ల నడిగెను. 
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ఆదికాండము 41:10 => ఫరో తన దాసులమీద కోపగించి ననున్ను భక్షయ్కారుల అధిపతిని మా 

ఉభయులను రాజసంరక్షక సేనాధిపతి యింట కావలిలో ఉంచెను. 

లేవీయకాండము 24:12 => యెహోవా యేమి సెలవిచుచ్నో తెలిసికొనువరకు వానిని కావలిలో 

ఉంచిరి.  

కీరత్నలు 119:65 => యెహోవా, నీ మాటచొపుప్న నీ సేవకునికి నీవు మేలు చేసియునాన్వు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:3 => వారిని బలాతాక్రముగా పటుట్కొని, సాయంకాలమైనందున 

మరునాటివరకు వారిని కావలిలో ఉంచిరి. 

హెబీర్యులకు 12:10 => వారు కొనిన్దినములమటుట్కు తమకిషట్ము వచిచ్నటుట్ మనలను శికిష్ంచిరి 

గాని మనము తన పరిశుదధ్తలో పాలుపొందవలెనని మన మేలుకొరకే ఆయన శికిష్ంచుచునాన్డు. 

ఆదికాండము 50:15 => యోసేపు సహోదరులు తమ తండిర్ మృతిపొందుట చూచి ఒకవేళ 

యోసేపు మనయందు పగపటిట్ మన మతనికి చేసిన కీడంతటి చొపుప్న మనకు నిశచ్యముగా కీడు 

జరిగించుననుకొని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:10 => మొదటి కావలిని రెండవ కావలిని దాటి పటట్ణమునకుపోవు 

ఇనుప గవినియొదద్కు వచిచ్నపుప్డు దానంతట అదే వారికి తెరచుకొనెను. వారు బయలుదేరి యొక 

వీధి దాటినవెంటనే దూత అతనిని విడిచిపోయెను. 

వచనము 18 

మూడవ దినమున యోసేపు వారిని చూచి నేను దేవునికి భయపడువాడను; మీరు బర్దుకునటుల్ దీని 

చేయుడి. 

ఆదికాండము 20:11 => అబార్హాము ఈ సథ్లమందు దేవుని భయము ఏమాతర్మును లేదు గనుక 

నా భారయ్ నిమితత్ము ననున్ చంపుదురనుకొని చేసితిని. 

లేవీయకాండము 25:43 => నీ దేవునికి భయపడి అటిట్వానిని కఠినముగా చూడకుము. 

నెహెమాయ్ 5:9 => మరియు నేను మీరు చేయునది మంచిది కాదు, మన శతుర్వులైన అనుయ్ల 

నిందనుబటిట్ మన దేవునికి భయపడి మీరు పర్వరిత్ంపకూడదా? 

Page  of 2917 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

నెహెమాయ్ 5:15 => అయితే నాకు ముందుగా నుండిన అధికారులు జనులయొదద్నుండి ఆహారమును 

దార్కాష్రసమును నలువది తులముల వెండిని తీసికొనుచు వచిచ్రి; వారి పనివారు సహా జనుల మీద 

భారము మోపుచు వచిచ్రి, అయితే దేవుని భయముచేత నేనాలాగున చేయలేదు. 

లూకా 18:2 => దేవునికి భయపడకయు మనుషుయ్లను లక్షయ్పెటట్కయు నుండు ఒక నాయ్యాధిపతి 

యొక పటట్ణములో ఉండెను. 

లూకా 18:4 => అతడు కొంతకాలము ఒపప్కపోయెను. తరువాత అతడు-నేను దేవునికి 

భయపడకయు మనుషుయ్లను లక్షయ్పెటట్కయు ఉండినను 

ఆదికాండము 22:12 => అపుప్డు ఆయన ఆ చినన్వానిమీద చెయియ్ వేయకుము; అతనినేమియు 

చేయకుము; నీకు ఒకక్డైయునన్ నీ కుమారుని నాకియయ్ వెనుతీయలేదు గనుక నీవు దేవునికి 

భయపడువాడవని యిందువలన నాకు కనబడుచునన్దనెను 

ఆదికాండము 39:9 => నీవు అతని భారయ్వైనందున నినున్ తపప్ మరి దేనిని నా కపప్గింపక 

యుండలేదు. కాబటిట్ నేనెటుల్ ఇంత ఘోరమైన దుషాక్రయ్ము చేసి దేవునికి విరోధముగా పాపము కటుట్ 

కొందునని తన యజమానుని భారయ్తో అనెను. 

ఆదికాండము 44:17 => అందుకతడు అటుల్ చేయుట నాకు దూరమవును గాక; ఎవనిచేతిలో ఆ 

గినెన్ దొరికెనో వాడే నాకు దాసుడుగా నుండును; మీరు మీ తండిర్యొదద్కు సమాధానముగా వెళుల్డని 

చెపప్గా 

నిరగ్మకాండము 1:17 => అయితే ఆ మంతర్సానులు దేవునికి భయపడి, ఐగుపుత్ రాజు 

తమకాజాఞ్పించినటుల్ చేయక మగపిలల్లను బర్దుకనియయ్గా  

నిరగ్మకాండము 18:21 => మరియు నీవు పర్జలందరిలో సామరథ్య్ము దైవభకిత్ సతాయ్సకిత్ కలిగి, 

లంచగొండులుకాని మనుషుయ్లను ఏరప్రచుకొని, వేయిమందికి ఒకనిగాను, నూరుమందికి 

ఒకనిగాను, ఏబదిమందికి ఒకనిగాను, పదిమందికి ఒకనిగాను, వారిమీద నాయ్యాధిపతులను 

నియమింపవలెను. 

లేవీయకాండము 19:14 => చెవిటివాని తిటట్కూడదు, గుర్డిడ్వానియెదుట అడ డ్ము వేయకూడదు; నీ 

దేవునికి భయపడవలెను, నేను యెహోవాను. 
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లేవీయకాండము 25:17 => మీరు ఒకరినొకరు బాధింపక నీ దేవునికి భయపడవలెను. నేను మీ 

దేవుడనైన యెహోవాను. 

1 రాజులు 18:3 => అహాబు తన గృహనిరావ్హకుడగు ఓబదాయ్ను పిలిపించెను. ఈ ఓబదాయ్ 

యెహోవా యందు బహు భయభకుత్లు గలవాడై 

2 దినవృతాత్ంతములు 19:7 => యెహోవా భయము మీమీద ఉండునుగాక; హెచచ్రికగానుండి 

తీరుప్ తీరుచ్డి; మన దేవుడైన యెహోవాయందు దౌషట్య్ములేదు,ఆయన పక్షపాతికాడు, లంచము 

పుచుచ్కొనువాడు కాడు. 

నెహెమాయ్ 7:2 => నా సహోదరుడైన హనానీకిని, కోటకు అధిపతియైన హననాయ్కును 

యెరూషలేముపైన అధికారము ఇచిచ్తిని. హననాయ్ నమమ్కమైన మనుషుయ్డు, అందరికంటె ఎకుక్వగా 

దేవుని యెదుట భయభకుత్లు గలవాడు. 

కీరత్నలు 19:9 => యెహోవాయందైన భయము పవితర్మైనది, అది నితయ్ము నిలుచును యెహోవా 

నాయ్యవిధులు సతయ్మైనవి, అవి కేవలము నాయ్యమైనవి. 

కీరత్నలు 119:161 => (షీన ) అధికారులు నిరిన్మితత్ముగా ననున్ తరుముదురు అయినను నీ 

వాకయ్భయము నా హృదయమందు నిలుచుచునన్ది. 

సామెతలు 14:16 => జాఞ్నము గలవాడు భయపడి కీడునుండి తొలగును బుదిధ్హీనుడు విఱ ఱ్వీగి 

నిరభ్యముగా తిరుగును. 

మలాకీ 3:5 => తీరుప్ తీరుచ్టకై నేను మీయొదద్కు రాగా, చిలల్ంగివాండర్ మీదను వయ్భిచారుల మీదను 

అపర్మాణికుల మీదను, నాకు భయపడక వారి కూలి విషయములో కూలివారిని విధవరాండర్ను 

తండిర్లేనివారిని బాధపెటిట్ పరదేశులకు అనాయ్యము చేయువారి మీదను దృఢముగా సాక్షయ్ము 

పలుకుదునని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

కొలొసస్యులకు 3:22 => దాసులారా, మనుషుయ్లను సంతోషపెటుట్వారైనటుట్ కంటికి కనబడవలెనని 

కాక, పర్భువునకు భయపడుచు శుదాధ్ంతఃకరణగలవారై, శరీరమునుబటిట్ మీ యజమానులైనవారికి 

అనిన్ విషయములలో విధేయులై యుండుడి. 

Page  of 2919 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

1 పేతురు 2:17 => అందరిని సనామ్నించుడి, సహోదరులను పేర్మించుడి, దేవునికి భయపడుడి, 

రాజును సనామ్నించుడి. 

వచనము 19 

మీరు యథారథ్వంతులైతిరా మీ సహోదరులలో ఒకడు ఈ చెరసాలలో బంధింపబడవలెను; మీరు వెళి ల్ 

మీ కుటుంబముల కరవు తీరుటకు ధానయ్ము తీసికొని పోవుడి. 

ఆదికాండము 40:3 => వారిని చెరసాలలో నుంచుటకై రాజసంరక్షక సేనాధిపతికి అపప్గించెను. 

అది యోసేపు బంధింపబడిన సథ్లము. 

యెషయా 42:7 => యెహోవానగు నేనే నీతివిషయములలో నినున్ పిలిచి నీ చేయి 

పటుట్కొనియునాన్ను నినున్ కాపాడి పర్జలకొరకు నిబంధనగాను అనయ్జనులకు వెలుగుగాను నినున్ 

నియమించియునాన్ను.  

యెషయా 42:22 => అయినను ఈ జనము అపహరింపబడి దోపుడు సొమామ్యెను. ఎవరును 

తపిప్ంచుకొనకుండ వారందరు గుహలలో చికుక్పడియునాన్రు వారు బందీగృహములలో 

దాచబడియునాన్రు దోపుడుపాలైరి విడిపించువాడెవడును లేడు అపహరింపబడిరి తిరిగి రపిప్ంచుమని 

చెపుప్వాడెవడును లేడు.  

యిరిమ్యా 37:15 => అధిపతులు యిరీమ్యామీద కోపపడి అతని కొటిట్, తాము బందీగృహముగా 

చేసియునన్ లేఖికుడైన యోనాతాను ఇంటిలో అతని వేయించిరి. 

ఆదికాండము 42:1 => ధానయ్ము ఐగుపుత్లో నునన్దని యాకోబు తెలిసికొనినపుప్డు మీరేల ఒకరి 

ముఖము ఒకరు చూచుచునాన్రని తన కుమారులతో అనెను. 

ఆదికాండము 42:2 => మరియు అతడు చూడుడి, ఐగుపుత్లో ధానయ్మునన్దని వింటిని, మనము 

చావక బర్దుకునటుల్ మీరు అకక్డికి వెళి ల్ మనకొరకు అకక్డనుండి ధానయ్ము కొనుకొక్ని రండని చెపప్గా 

ఆదికాండము 42:26 => వారు తాము కొనిన ధానయ్మును తమ గాడిదలమీద ఎకిక్ంచుకొని 

అకక్డనుండి వెళి ల్పోయిరి. 
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ఆదికాండము 41:56 => కరవు ఆ దేశమందంతటను ఉండెను గనుక యోసేపు కొటల్నిన్యు 

విపిప్ంచి ఐగుపీత్యులకు ధానయ్మమమ్కము చేసెను. ఐగుపుత్ దేశమందు ఆ కరవు భారముగా ఉండెను; 

ఆదికాండము 43:1 => ఆ దేశమందు కరవు భారముగా ఉండెను గనుక 

ఆదికాండము 43:2 => వారు ఐగుపుత్నుండి తెచిచ్న ధానయ్ము తినివేసిన తరువాత వారి తండిర్ మీరు 

మరల వెళి ల్ మనకొరకు కొంచెము ఆహారము కొనుడని వారితో అనగా 

ఆదికాండము 45:23 => అతడు తన తండిర్ నిమితత్ము ఐగుపుత్లో నునన్ మంచి వసుత్వులను 

మోయుచునన్ పది గాడిదలను, మారగ్మునకు తన తండిర్ నిమితత్ము ఆహారమును, ఇతర ధానయ్మును 

తిను బండములను మోయుచునన్ పది ఆడు గాడిదలను పంపెను 

ఆదికాండము 42:7 => యోసేపు తన సహోదరులను చూచి వారిని గురుతుపటిట్ వారికి అనుయ్నివలె 

కనబడి వారితో కఠినముగా మాటలాడి మీరెకక్డనుండి వచిచ్తిరని అడిగెను. అందుకు వారు 

ఆహారము కొనుటకు కనాను దేశమునుండి వచిచ్తిమనిరి. 

ఆదికాండము 42:11 => మేమందరము ఒకక్ మనుషుయ్ని కుమారులము; మేము యథారథ్వంతులమే 

గాని నీ దాసులమైన మేము వేగులవారము కామని అతనితో చెపిప్రి. 

ఆదికాండము 42:16 => మీ తముమ్ని తీసికొని వచుచ్టకు మీలో ఒకని పంపుడి; అయితే మీరు 

బంధింపబడియుందురు. అటుల్ మీలో సతయ్మునన్దో లేదో మీ మాటలు శోధింపబడును; లేనియెడల 

ఫరో జీవముతోడు, మీరు వేగుల వారని చెపిప్ 

ఆదికాండము 42:33 => అందుకు ఆ దేశపు పర్భువు మముమ్ను చూచి మీరు యథారథ్వంతులని 

దీనివలన నేను తెలిసికొందును. మీ సహోదరులలో ఒకనిని నాయొదద్ విడిచిపెటిట్ మీ కుటుంబములకు 

కరవు తీరునటుల్ ధానయ్ము తీసికొనిపోయి 

వచనము 20 

మీ తముమ్ని నాయొదద్కు తీసికొనిరండి; అటుల్ మీ మాటలు సతయ్మైనటుట్ కనబడును గనుక మీరు 

చావరని చెపెప్ను. వారటుల్ చేసిరి. 
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ఆదికాండము 42:15 => దీనివలన మీ నిజము తెలియబడును; ఫరో జీవముతోడు, మీ తముమ్డు 

ఇకక్డికి వచిచ్తేనే గాని మీరికక్డనుండి వెళల్కూడదు. 

ఆదికాండము 42:34 => నాయొదద్కు ఆ చినన్వాని తోడుకొనిరండి. అపుప్డు మీరు యథారథ్వంతులే 

గాని వేగులవారు కారని నేను తెలిసికొని మీ సహోదరుని మీకపప్గించెదను; అపుప్డు మీరు ఈ 

దేశమందు వాయ్పారము చేసికొనవచుచ్నని చెపెప్ననిరి. 

ఆదికాండము 43:5 => నీవు వానిని పంపనొలల్నియెడల మేము వెళల్ము; ఆ మనుషుయ్డుమీ తముమ్డు 

మీతో లేనియెడల మీరు నా ముఖము చూడకూడదని మాతో చెపెప్ననెను. 

ఆదికాండము 43:19 => వారు యోసేపు గృహనిరావ్హకునియొదద్కు వచిచ్ యింటి దావ్రమున 

అతనితో మాటలాడి 

ఆదికాండము 44:23 => అందుకు తమరు మీ తముమ్డు మీతో రానియెడల మీరు మరల నా 

ముఖము చూడకూడదని తమ దాసులతో చెపిప్తిరి. 

ఆదికాండము 42:26 => వారు తాము కొనిన ధానయ్మును తమ గాడిదలమీద ఎకిక్ంచుకొని 

అకక్డనుండి వెళి ల్పోయిరి. 

ఆదికాండము 6:22 => నోవహు అటుల్ చేసెను; దేవుడు అతని కాజాఞ్పించిన పర్కారము యావతుత్ 

చేసెను. 

యోహాను 2:5 => ఆయన తలిల్ పరిచారకులను చూచి ఆయన మీతో చెపుప్నది చేయుడనెను. 

ఆదికాండము 42:7 => యోసేపు తన సహోదరులను చూచి వారిని గురుతుపటిట్ వారికి అనుయ్నివలె 

కనబడి వారితో కఠినముగా మాటలాడి మీరెకక్డనుండి వచిచ్తిరని అడిగెను. అందుకు వారు 

ఆహారము కొనుటకు కనాను దేశమునుండి వచిచ్తిమనిరి. 

ఆదికాండము 42:33 => అందుకు ఆ దేశపు పర్భువు మముమ్ను చూచి మీరు యథారథ్వంతులని 

దీనివలన నేను తెలిసికొందును. మీ సహోదరులలో ఒకనిని నాయొదద్ విడిచిపెటిట్ మీ కుటుంబములకు 

కరవు తీరునటుల్ ధానయ్ము తీసికొనిపోయి 

ఆదికాండము 44:21 => అపుప్డు తమరు నేనతని చూచుటకు అతని నాయొదద్కు తీసికొనిరండని 

తమ దాసులతో చెపిప్తిరి. 
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వచనము 21 

అపుప్డు వారు నిశచ్యముగా మన సహోదరునియెడల మనము చేసిన అపరాధమునకు శిక్ష 

పొందుచునాన్ము. అతడు మనలను బతిమాలుకొనినపుప్డు మనము అతని వేదన చూచియు 

వినకపోతిమి; అందువలన ఈ వేదన మనకు వచెచ్నని ఒకనితో ఒకడు మాటలాడుకొనిరి 

ఆదికాండము 41:9 => అపుప్డు పానదాయకుల అధిపతినేడు నా తపిప్దములను జాఞ్పకము 

చేసికొనుచునాన్ను. 

సంఖాయ్కాండము 32:23 => మీరు అటుల్ చేయనియెడల యెహోవా దృషిట్కి పాపము 

చేసినవారగుదురు గనుక మీ పాపము మిముమ్ను పటుట్కొనును అని తెలిసికొనుడి. 

2 సమూయేలు 12:13 => నేను పాపము చేసితినని దావీదు నాతానుతో అనగా నాతాను నీవు 

చావకుండునటుల్ యెహోవా నీ పాపమును పరిహరించెను. 

1 రాజులు 17:18 => ఆమె ఏలీయాతో దైవజనుడా, నాయొదద్కు నీవు రానిమితత్మేమి? నా 

పాపమును నాకు జాఞ్పకముచేసి నా కుమారుని చంపుటకై నాయొదద్కు వచిచ్తివా అని మనవిచేయగా 

యోబు 33:27 => అపుప్డు వాడు మనుషుయ్లయెదుట సంతోషించుచు ఇటల్ని పలుకును 

యథారథ్మైనదానిని వయ్తాయ్సపరచి నేను పాపము చేసితిని అయినను దానికి తగిన పర్తికారము నాకు 

చేయబడలేదు 

యోబు 33:28 => కూపములోనికి దిగిపోకుండ నా పార్ణమును ఆయన విమోచించియునాన్డు నా 

జీవము వెలుగును చూచుచునన్ది.  

యోబు 34:31 => ఒకడు నేను శిక్షనొందితిని నేను ఇకను పాపము చేయను 

యోబు 34:32 => నాకు తెలియనిదానిని నాకు నేరుప్ము నేను దుషాక్రయ్ము చేసియునన్యెడల 

ఇకను చేయనని దేవునితో చెపుప్నా? 

యోబు 36:8 => వారు సంకెళల్తో కటట్బడినయెడలను బాధా పాశములచేత పటట్బడినయెడలను 

యోబు 36:9 => అపుప్డు వారు గరవ్ముగా పర్వరిత్ంచిరని ఆయన వారి వారి కారయ్ములను వారి 

వారి దోషములను వారికి తెలియజేయును. 
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హోషేయ 5:15 => వారు మనసుస్ తిర్పుప్కొని ననున్ వెదకువరకు నేను తిరిగి నా సథ్లమునకు 

పోవుదును; తమకు దురవసథ్ సంభవింపగా వారు ననున్ బహు శీఘర్ముగా వెదకుదురు. 

మతత్యి 27:3 => అపుప్డాయనను అపప్గించిన యూదా, ఆయనకు శిక్ష విధింపబడగా చూచి 

పశాచ్తాత్పపడి, ఆ ముపప్ది వెండి నాణములు పర్ధానయాజకులయొదద్కును పెదద్లయొదద్కును మరల 

తెచిచ్ 

మతత్యి 27:4 => నేను నిరపరాధ రకత్మును అపప్గించి పాపము చేసితినని చెపెప్ను. వారు దానితో 

మాకేమి? నీవే చూచుకొనుమని చెపప్గా 

మారుక్ 9:44 => నీవు రెండుచేతులు కలిగి నరకములోని ఆరని అగిన్లోనికి పోవుటకంటె 

అంగహీనుడవై జీవములో పర్వేశించుట మేలు. 

మారుక్ 9:46 => రెండు పాదములు కలిగి నరకములో పడవేయబడుటకంటె, కుంటివాడవై (నితయ్) 

జీవములో పర్వేశించుట మేలు. 

మారుక్ 9:48 => నరకమున వారి పురుగు చావదు; అగిన్ ఆరదు. 

లూకా 16:28 => వారును ఈ వేదనకరమైన సథ్లమునకు రాకుండ వారికి సాక్షయ్మిచుచ్టకై నా తండిర్ 

యింటికి వాని పంపవలెనని నినున్ వేడుకొనుచునాన్ననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:18 => విశవ్సించినవారు అనేకులు వచిచ్, తాము చేసినవాటిని 

తెలియజేసి యొపుప్కొనిరి. 

ఆదికాండము 37:23 => యోసేపు తన సహోదరులయొదద్కు వచిచ్నపుప్డు వారు యోసేపు అంగీని 

అతడు తొడుగుకొనియుండిన ఆ విచితర్మైన నిలువుటంగీని తీసివేసి, 

ఆదికాండము 37:24 => అతని పటుట్కొని ఆ గుంటలో పడదోర్సిరి. ఆ గుంట వటిట్ది అందులో నీళుల్ 

లేవు.  

ఆదికాండము 37:25 => వారు భోజనముచేయ కూరుచ్ండి, కనున్లెతిత్ చూడగా ఐగుపుత్నకు తీసికొని 

పోవుటకు గుగిగ్లము మసత్కియు బోళమును మోయుచునన్ ఒంటెలతో ఇషామ్యేలీయులైన మారగ్సుథ్లు 

గిలాదునుండి వచుచ్చుండిరి. 
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ఆదికాండము 37:26 => అపుప్డు యూదా మనము మన సహోదరుని చంపి వాని మరణమును 

దాచి పెటిట్నందువలన ఏమి పర్యోజనము? 

ఆదికాండము 37:27 => ఈ ఇషామ్యేలీయులకు వానిని అమిమ్ వేయుదము రండి; వాడు మన 

సహోదరుడు మన రకత్ సంబంధి గదా? వానికి హాని యేమియు చేయరాదని తన సహోదరులతో 

చెపెప్ను. అందుకతని సహోదరులు సమమ్తించిరి. 

ఆదికాండము 37:28 => మిదాయ్నీయులైన వరత్కులు ఆ మీదుగా వెళుల్చుండగా, వారు ఆ 

గుంటలోనుండి యోసేపును పైకి తీసి ఆ ఇషామ్యేలీయులకు ఇరువది తులముల వెండికి అతనిని 

అమిమ్వేసిరి. వారు యోసేపును ఐగుపుత్నకు తీసికొనిపోయిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 1:7 => అపుప్డు అదోనీబెజెకుతమ కాళుల్చేతుల బొటట్నవేర్ళుల్ కోయబడిన 

డెబబ్దిమంది రాజులు నా భోజనపు బలల్కిర్ంద ముకక్లు ఏరుకొనుచుండిరి. నేను చేసినటే ల్ దేవుడు నాకు 

పర్తిఫలమిచెచ్ననెను. వారు యెరూషలేమునకు అతని తోడుకొనిరాగా అతడు అకక్డ చనిపోయెను. 

సామెతలు 21:13 => దరిదుర్ల మొఱ ఱ్ వినక చెవి మూసికొనువాడు తాను మొఱ ఱ్ పెటుట్నపుప్డు 

అంగీకరింపబడడు. 

సామెతలు 24:11 => చావునకై పటట్బడినవారిని నీవు తపిప్ంచుము నాశమునందు పడుటకు 

జోగుచునన్ వారిని నీవు రకిష్ంపవా? 

సామెతలు 24:12 => ఈ సంగతి మాకు తెలియదని నీవనుకొనినయెడల హృదయములను 

శోధించువాడు నీ మాటను గర్హించును గదా. నినున్ కనిపెటుట్వాడు దాని నెరుగును గదా నరులకు 

వారి వారి పనులనుబటిట్ ఆయన పర్తికారము చేయును గదా.  

సామెతలు 28:17 => పార్ణము తీసి దోషము కటుట్కొనినవాడు గోతికి పరుగెతుత్చునాన్డు ఎవరును 

అటిట్వానిని ఆపకూడదు. 

యిరిమ్యా 2:17 => నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ మారగ్ములో నడిపించుచుండగా నీవు ఆయనను 

విసరిజ్ంచుటవలన నీకు నీవే యీ బాధ కలుగజేసికొంటివి గదా. 

యిరిమ్యా 2:19 => నీ దేవుడైన యెహోవాను విసరిజ్ంచుటయు, నీకు నాయెడల భయభకుత్లు 

లేకుండుటయు, బాధకును శర్మకును కారణమగునని నీవు తెలిసికొని గర్హించునటుల్ నీ చెడుతనము 
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నినున్ శికిష్ంచును, నీవు చేసిన దోర్హము నినున్ గదిద్ంచునని పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు 

యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

యిరిమ్యా 4:18 => నీ పర్వరత్నయు నీ కిర్యలును వీటిని నీమీదికి రపిప్ంచెను. నీ చెడుతనమే దీనికి 

కారణము, ఇది చేదుగానునన్ది గదా, నీ హృదయము నంటుచునన్ది గదా? 

యిరిమ్యా 34:17 => కాబటిట్ యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఒకొక్కక్డు తన 

సహోదరులకును తన పొరుగువారికిని విడుదల పర్కటింపవలెనని నేను చెపిప్న మాట మీరు 

వినకపోతిరే; ఆలోచించుడి, విడుదల కావలెనని నేనే చాటించుచునాన్ను, అది ఖడగ్ కాష్మసంకటముల 

పాలగుటకైన విడుదలయే; భూరాజయ్ములనిన్టిలోను ఇటు అటు చెదరగొటుట్టకు మిముమ్ 

నపప్గించుచునాన్ను. 

మతత్యి 7:2 => మీరు తీరుచ్ తీరుప్ చొపుప్ననే మిముమ్నుగూరిచ్యు తీరుప్ తీరచ్బడును, మీరు 

కొలుచు కొలత చొపుప్ననే మీకును కొలువబడును. 

1 యోహాను 1:9 => మన పాపములను మనము ఒపుప్కొనినయెడల, ఆయన నమమ్దగినవాడును 

నీతిమంతుడును గనుక ఆయన మన పాపములను క్షమించి సమసత్ దురీన్తినుండి మనలను 

పవితుర్లనుగా చేయును. 

యాకోబు 2:13 => కనికరము చూపనివాడు కనికరములేని తీరుప్ పొందును; కనికరము తీరుప్ను 

మించి అతిశయపడును. 

సామెతలు 1:27 => భయము మీమీదికి తుపానువలె వచుచ్నపుప్డు సుడిగాలి వచుచ్నటుల్ మీకు 

అపాయము కలుగునపుప్డు మీకు కషట్మును దుఃఖమును పార్పిత్ంచునపుప్డు నేను అపహాసయ్ము 

చేసెదను. 

సామెతలు 1:28 => అపుప్డు వారు ననున్గూరిచ్ మొఱ ఱ్పెటెట్దరు గాని నేను పర్తుయ్తత్రమియయ్కుందును 

ననున్ శర్దధ్గా వెదకెదరు గాని వారికి నేను కనబడకుందును.  

ఆదికాండము 27:42 => రిబాక్ తన పెదద్కుమారుడైన ఏశావు మాటలనుగూరిచ్ వినినపుప్డు ఆమె 

తన చినన్ కుమారుడైన యాకోబును పిలువనంపి అతనితో ఇటల్నెను ఇదిగో నీ అనన్యైన ఏశావు నినున్ 

చంపెదనని చెపిప్ నినున్గూరిచ్ తనున్తాను ఓదారుచ్కొనుచునాన్డు. 
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ఆదికాండము 37:27 => ఈ ఇషామ్యేలీయులకు వానిని అమిమ్ వేయుదము రండి; వాడు మన 

సహోదరుడు మన రకత్ సంబంధి గదా? వానికి హాని యేమియు చేయరాదని తన సహోదరులతో 

చెపెప్ను. అందుకతని సహోదరులు సమమ్తించిరి. 

ఆదికాండము 43:18 => ఆ మనుషుయ్లు యోసేపు ఇంటికి రపిప్ంపబడినందున వారు భయపడి 

మొదట మన గోనెలలో తిరిగిపెటట్బడిన రూకల నిమితత్ము అతడు మన మీదికి అకసామ్తుత్గా వచిచ్ 

మీదపడి మనలను దాసులుగా చెరపటిట్ మన గాడిదలను తీసికొనుటకు లోపలికి తెపిప్ంచెననుకొనిరి. 

ఆదికాండము 44:8 => ఇదిగో మా గోనెల మూతులలో మాకు దొరికిన రూకలను కనాను 

దేశములోనుండి తిరిగి తీసికొనివచిచ్తివిు; నీ పర్భువు ఇంటిలోనుండి మేము వెండినైనను 

బంగారమునైనను ఎటుల్ దొంగిలుదుము? 

ఆదికాండము 44:16 => యూదా యిటల్నెను ఏలిన వారితో ఏమి చెపప్గలము? ఏమందుము? 

మేము నిరోద్షులమని యెటుల్ కనుపరచగలము? దేవుడే నీ దాసుల నేరము కనుగొనెను. ఇదిగో 

మేమును ఎవనియొదద్ ఆ గినెన్ దొరికెనో వాడును ఏలిన వారికి దాసులమగుదుమనెను. 

ఆదికాండము 45:24 => అపుప్డతడు తన సహోదరులను సాగనంపి వారు బయలుదేరుచుండగా 

మారగ్మందు కలహపడకుడని వారితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 49:23 => విలుకాండుర్ అతని వేధించిరి వారు బాణములను వేసి అతని హింసించిరి. 

ఆదికాండము 50:17 => నీ తండిర్ తాను చావకమునుపు ఆజాఞ్పించినదేమనగా మీరు యోసేపుతో నీ 

సహోదరులు నీకు కీడు చేసిరి గనుక దయచేసి వారి అపరాధమును వారి పాపమును క్షమించుమని 

అతనితో చెపుప్డనెను 

యెహోషువ 7:20 => ఆకాను యెహోషువతో ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాకు విరోధముగా 

నేను పాపము చేసినది నిజము. 

2 దినవృతాత్ంతములు 21:13 => ఇశార్యేలు రాజుల మారగ్మందు నడచి అహాబు సంతతివారు 

చేసిన వయ్భిచారముల చొపుప్న యూదాను యెరూషలేము కాపురసుథ్లను వయ్భిచరింపజేసి, నీకంటె 

యోగుయ్లైన నీ తండిర్ సంతతివారగు నీ సహోదరులను నీవు చంపియునాన్వు. 
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యోబు 7:11 => కావున నేను నా నోరు మూసికొనను నా ఆతమ్ వేదనకొలది నేను మాటలాడెదను నా 

మనోవేదననుబటిట్ మూలుగ్చుండెదను. 

కీరత్నలు 109:16 => ఏలయనగా కృప చూపవలెననన్ మాట మరచి శర్మనొందినవానిని దరిదుర్ని 

నలిగిన హృదయము గలవానిని చంపవలెనని వాడు అతని తరిమెను. 

సామెతలు 14:10 => ఎవని దుఃఖము వాని హృదయమునకే తెలియును ఒకని సంతోషములో 

అనుయ్డు పాలివాడు కానేరడు. 

ఆమోసు 6:6 => పాతర్లలో దార్కాష్రసము పోసి పానము చేయుచు పరిమళతైలము 

పూసికొనుచుందురు గాని యోసేపు సంతతివారికి కలిగిన ఉపదర్వమును గురించి చింతపడరు. 

మతత్యి 5:23 => కావున నీవు బలిపీఠమునొదద్ అరప్ణము నరిప్ంచుచుండగా నీమీద నీ 

సహోదరునికి విరోధమేమైనను కలదని అకక్డ నీకు జాఞ్పకము వచిచ్నయెడల 

లూకా 23:51 => అతడు సజజ్నుడును నీతిమంతుడునై యుండి వారి ఆలోచనకును వారు చేసిన 

పనికిని సమమ్తింపక దేవుని రాజయ్ముకొరకు కనిపెటుట్చుండినవాడు. 

యోహాను 8:9 => వారామాట విని, పెదద్వారు మొదలుకొని చినన్వారివరకు ఒకనివెంట ఒకడు 

బయటికి వెళి ల్రి; యేసు ఒకక్డే మిగిలెను; ఆ సతరీ మధయ్ను నిలువబడియుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:4 => ఆ దీవ్పవాసులు ఆ జంతువతని చేతిని వేర్లాడుట చూచినపుప్డు 

నిశచ్యముగా ఈ మనుషుయ్డు నరహంతకుడు; ఇతడు సముదర్మునుండి తపిప్ంచుకొనినను 

నాయ్యమాతనిని బర్దుకనియయ్దని తమలో తాము చెపుప్కొనిరి. 

రోమీయులకు 2:15 => అటిట్వారి మనసాస్కిష్ కూడ సాక్షయ్మిచుచ్చుండగను, వారి తలంపులు ఒక 

దానిమీద ఒకటి తపుప్ మోపుచు లేక తపుప్లేదని చెపుప్చుండగను, ధరమ్శాసత్రసారము తమ 

హృదయములయందు వార్యబడినటుట్ చూపుచునాన్రు 

వచనము 22 

మరియు రూబేను ఈ చినన్వానియెడల పాపము చేయకుడని నేను మీతో చెపప్లేదా? అయినను మీరు 

వినరైతిరి గనుక అతని రకాత్పరాధము మనమీద మోపబడుచునన్దని వారి కుతత్ర మిచెచ్ను. 

Page  of 2928 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

ఆదికాండము 37:21 => రూబేను ఆ మాట విని మనము వానిని చంపరాదని చెపిప్ వారిచేతులలో 

పడకుండ అతని విడిపించెను. 

ఆదికాండము 37:22 => ఎటల్నగా రూబేను అతని తండిర్కి అతనినపప్గించుటకై వారిచేతులలో 

పడకుండ అతని విడిపింపదలచి రకత్ము చిందింపకుడి; అతనికి హాని ఏమియు చేయక అడవిలోనునన్ 

యీ గుంటలో అతని పడదోర్యుడని వారితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 37:29 => రూబేను ఆ గుంటకు తిరిగివచిచ్నపుప్డు యోసేపు గుంటలో లేకపోగా 

అతడు తన బటట్లు చింపుకొని 

ఆదికాండము 37:30 => తన సహోదరులయొదద్కు తిరిగివెళి ల్ చినన్వాడు లేడే; అయోయ్ నేనెకక్డికి 

పోదుననగా 

లూకా 23:41 => మనకైతే యిది నాయ్యమే; మనము చేసినవాటికి తగిన ఫలము పొందుచునాన్ము 

గాని యీయన ఏ తపిప్దమును చేయలేదని చెపిప్ 

రోమీయులకు 2:15 => అటిట్వారి మనసాస్కిష్ కూడ సాక్షయ్మిచుచ్చుండగను, వారి తలంపులు ఒక 

దానిమీద ఒకటి తపుప్ మోపుచు లేక తపుప్లేదని చెపుప్చుండగను, ధరమ్శాసత్రసారము తమ 

హృదయములయందు వార్యబడినటుట్ చూపుచునాన్రు 

ఆదికాండము 4:10 => అపుప్డాయన నీవు చేసినపని యేమిటి? నీ తముమ్ని రకత్ము యొకక్ సవ్రము 

నేలలోనుండి నాకు మొరపెటుట్చునన్ది. 

ఆదికాండము 9:5 => మరియు మీకు పార్ణమైన మీ రకత్మునుగూరిచ్ విచారణ చేయుదును; 

దానిగూరిచ్ పర్తి జంతువును నరులను విచారణ చేయుదును; పర్తి నరుని పార్ణమునుగూరిచ్ వాని 

సహోదరుని విచారణ చేయుదును. 

ఆదికాండము 9:6 => నరుని రకత్మును చిందించువాని రకత్ము నరునివలననే చిందింపబడును; 

ఏలయనగా దేవుడు తన సవ్రూపమందు నరుని చేసెను. 

1 రాజులు 2:32 => నేరు కుమారుడును ఇశార్యేలు వారి సమూహాధిపతియునైన అబేన్రును, 

యెతెరు కుమారుడును యూదావారి సేనాధిపతియునైన అమాశాయును అను తనకంటె నీతిపరులును 
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యోగుయ్లునగు ఈ ఇదద్రు మనుషుయ్లమీద పడి యోవాబు నా తండిర్యైన దావీదు ఎరుగకుండ కతిత్చేత 

వారిని చంపివేసెను గనుక అతడు ధారపోసిన రకత్ము యెహోవా అతని తలమీదికే రపిప్ంచును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:22 => ఈ పర్కారము రాజైన యోవాషు జెకరాయ్ తండిర్యైన 

యెహోయాదా తనకు చేసిన ఉప కారమును మరచినవాడై అతని కుమారుని చంపించెను; అతడు 

చనిపోవునపుప్డు యెహోవా దీని దృషిట్ంచి దీనిని విచారణలోనికి తెచుచ్నుగాక యనెను. 

కీరత్నలు 9:12 => ఆయన రకాత్పరాధమునుగూరిచ్ విచారణ చేయునపుప్డు బాధపరచబడువారిని 

జాఞ్పకము చేసికొనును వారి మొఱ ఱ్ను ఆయన మరువడు. 

యెహెజేక్లు 3:18 => అవశయ్ముగా నీవు మరణమవుదువని నేను దురామ్రుగ్నిగూరిచ్ ఆజఞ్ ఇయయ్గా 

నీవు అతనిని హెచచ్రిక చేయకయు, అతడు జీవించునటుల్ తన దురామ్రగ్తను విడిచిపెటట్వలెనని వానిని 

హెచచ్రిక చేయకయు నుండినయెడల ఆ దురామ్రుగ్డు తాను చేసిన దోషమునుబటిట్ మరణమవును గాని 

అతని రకత్మునకు నినున్ ఉతత్రవాదిగా ఎంచుదును. 

లూకా 11:50 => వారు కొందరిని చంపుదురు, కొందరిని హింసింతురు. 

లూకా 11:51 => కాబటిట్ లోకము పుటిట్నది మొదలుకొని, అనగా హేబెలు రకత్ము మొదలుకొని 

బలిపీఠమునకును మందిరమునకును మధయ్ను నశించిన జెకరాయ్ రకత్మువరకు చిందింపబడిన 

పర్వకత్లందరి రకత్ము నిమితత్ము ఈ తరమువారు విచారింపబడుదురు; నిశచ్యముగా ఈ 

తరమువారు ఆ రకత్ము నిమితత్ము విచారింపబడుదురని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:4 => ఆ దీవ్పవాసులు ఆ జంతువతని చేతిని వేర్లాడుట చూచినపుప్డు 

నిశచ్యముగా ఈ మనుషుయ్డు నరహంతకుడు; ఇతడు సముదర్మునుండి తపిప్ంచుకొనినను 

నాయ్యమాతనిని బర్దుకనియయ్దని తమలో తాము చెపుప్కొనిరి. 

పర్కటన 13:10 => ఎవడైనను చెరపటట్వలెనని యునన్యెడల వాడు చెరలోనికి పోవును, ఎవడైనను 

ఖడగ్ముచేత చంపినయెడల వాడు ఖడగ్ముచేత చంపబడవలెను; ఈ విషయములో పరిశుదుధ్ల ఓరుప్ను 

విశావ్సమును కనబడును. 
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పర్కటన 16:9 => కాగా మనుషుయ్లు తీవర్మైన వేడిమితో కాలిపోయి, యీ తెగుళల్మీద 

అధికారముగల దేవుని నామమును దూషించిరి గాని, ఆయనను మహిమపరచునటుల్ వారు 

మారుమనసుస్ పొందినవారు కారు. 

ఆదికాండము 27:42 => రిబాక్ తన పెదద్కుమారుడైన ఏశావు మాటలనుగూరిచ్ వినినపుప్డు ఆమె 

తన చినన్ కుమారుడైన యాకోబును పిలువనంపి అతనితో ఇటల్నెను ఇదిగో నీ అనన్యైన ఏశావు నినున్ 

చంపెదనని చెపిప్ నినున్గూరిచ్ తనున్తాను ఓదారుచ్కొనుచునాన్డు. 

ఆదికాండము 29:32 => లేయా గరభ్వతియై కుమారుని కని, యెహోవా నా శర్మను 

చూచియునాన్డు గనుక నా పెనిమిటి ననున్ పేర్మించును గదా అనుకొని అతనికి రూబేను అను పేరు 

పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 44:16 => యూదా యిటల్నెను ఏలిన వారితో ఏమి చెపప్గలము? ఏమందుము? 

మేము నిరోద్షులమని యెటుల్ కనుపరచగలము? దేవుడే నీ దాసుల నేరము కనుగొనెను. ఇదిగో 

మేమును ఎవనియొదద్ ఆ గినెన్ దొరికెనో వాడును ఏలిన వారికి దాసులమగుదుమనెను. 

ఆదికాండము 45:24 => అపుప్డతడు తన సహోదరులను సాగనంపి వారు బయలుదేరుచుండగా 

మారగ్మందు కలహపడకుడని వారితో చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 19:4 => యోనాతాను తన తండిర్యైన సౌలుతో దావీదునుగూరిచ్ దయగా 

మాటలాడి నీ సేవకుడైన దావీదు నీ విషయములో ఏ తపిప్దమును చేసినవాడు కాక బహు మేలుచేసెను 

గనుక, రాజా నీవు అతని విషయములో ఏ పాపము చేయకుందువు గాక. 

1 రాజులు 17:18 => ఆమె ఏలీయాతో దైవజనుడా, నాయొదద్కు నీవు రానిమితత్మేమి? నా 

పాపమును నాకు జాఞ్పకముచేసి నా కుమారుని చంపుటకై నాయొదద్కు వచిచ్తివా అని మనవిచేయగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 21:13 => ఇశార్యేలు రాజుల మారగ్మందు నడచి అహాబు సంతతివారు 

చేసిన వయ్భిచారముల చొపుప్న యూదాను యెరూషలేము కాపురసుథ్లను వయ్భిచరింపజేసి, నీకంటె 

యోగుయ్లైన నీ తండిర్ సంతతివారగు నీ సహోదరులను నీవు చంపియునాన్వు. 

కీరత్నలు 10:13 => దుషుట్లు దేవుని తృణీకరించుట యేల? నీవు విచారణ చేయవని వారు తమ 

హృదయములలో అనుకొనుట యేల?  
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కీరత్నలు 51:14 => దేవా, నా రక్షణకరత్యగు దేవా రకాత్పరాధమునుండి ననున్ విడిపింపుము 

అపుప్డు నా నాలుక నీ నీతినిగూరిచ్ ఉతాస్హగానము చేయును. 

యిరిమ్యా 26:15 => అయితే మీకు చెవులార ఈ మాటలనిన్టిని చెపుప్టకు నిజముగా యెహోవా 

మీయొదద్కు ననున్ పంపియునాన్డు గనుక, మీరు ననున్ చంపినయెడల మీరు మీమీదికిని ఈ 

పటట్ణముమీదికిని దాని నివాసులమీదికిని నిరపరాధి రకత్దోషము తెపిప్ంచుదురని నిసస్ందేహముగా 

తెలిసికొనుడి. 

యెహెజేక్లు 33:6 => అయితే కావలివాడు ఖడగ్ము వచుచ్ట చూచియు, బాకా ఊదనందుచేత 

జనులు అజాగర్తత్గా ఉండుటయు, ఖడగ్ము వచిచ్ వారిలో ఒకని పార్ణము తీయుటయు 

తటసిథ్ంచినయెడల వాడు తన దోషమునుబటిట్ పటట్బడినను, నేను కావలివానియొదద్ వాని 

పార్ణమునుగూరిచ్ విచారణ చేయుదును.  

ఆమోసు 6:6 => పాతర్లలో దార్కాష్రసము పోసి పానము చేయుచు పరిమళతైలము 

పూసికొనుచుందురు గాని యోసేపు సంతతివారికి కలిగిన ఉపదర్వమును గురించి చింతపడరు. 

మతత్యి 5:23 => కావున నీవు బలిపీఠమునొదద్ అరప్ణము నరిప్ంచుచుండగా నీమీద నీ 

సహోదరునికి విరోధమేమైనను కలదని అకక్డ నీకు జాఞ్పకము వచిచ్నయెడల 

మతత్యి 27:4 => నేను నిరపరాధ రకత్మును అపప్గించి పాపము చేసితినని చెపెప్ను. వారు దానితో 

మాకేమి? నీవే చూచుకొనుమని చెపప్గా 

లూకా 23:51 => అతడు సజజ్నుడును నీతిమంతుడునై యుండి వారి ఆలోచనకును వారు చేసిన 

పనికిని సమమ్తింపక దేవుని రాజయ్ముకొరకు కనిపెటుట్చుండినవాడు. 

యోహాను 8:9 => వారామాట విని, పెదద్వారు మొదలుకొని చినన్వారివరకు ఒకనివెంట ఒకడు 

బయటికి వెళి ల్రి; యేసు ఒకక్డే మిగిలెను; ఆ సతరీ మధయ్ను నిలువబడియుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:21 => వారు బహు కాలము భోజనములేక యునన్ందున పౌలు వారి 

మధయ్ను నిలిచి అయయ్లారా, మీరు నా మాటవిని కేర్తునుండి బయలుదేరకయే యుండవలసినది. 

అపుప్డీ హానియు నషట్మును కలుగకపోవును. 
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1 కొరిందీయులకు 8:12 => ఈలాగు సహోదరులకు విరోధముగా పాపము చేయుటవలనను, వారి 

బలహీనమైన మనసాస్కిష్ని నొపిప్ంచుటవలనను, మీరు కీర్సుత్నకు విరోధముగా పాపము 

చేయువారగుచునాన్రు. 

వచనము 23 

అయితే దివ్భాషి వారి మధయ్ నుండెను గనుక తన మాట యోసేపు గర్హించెనని వారు తెలిసికొనలేదు. 

ఆదికాండము 42:24 => అతడు వారియొదద్నుండి అవతలకుపోయి యేడిచ్, మరల వారియొదద్కు 

వచిచ్ వారితో మాటలాడి, వారిలో షిమోయ్నును పటుట్కొని వారి కనున్ల ఎదుట అతని బంధించెను. 

ఆదికాండము 43:19 => వారు యోసేపు గృహనిరావ్హకునియొదద్కు వచిచ్ యింటి దావ్రమున 

అతనితో మాటలాడి 

ఆదికాండము 39:1 => యాసేపును ఐగుపుత్నకు తీసికొని వచిచ్నపుప్డు ఫరో యొకక్ ఉదోయ్గసుథ్డును 

రాజసంరక్షక సేనాధిపతియునైన పోతీఫరను నొక ఐగుపీత్యుడు, అకక్డికి అతని తీసికొని వచిచ్న 

ఇషామ్యేలీయులయొదద్ నతని కొనెను. 

ఆదికాండము 49:1 => యాకోబు తన కుమారులను పిలిపించి యిటల్నెను. మీరు కూడి రండి, 

అంతయ్ దినములలో మీకు సంభవింపబోవు సంగతులను మీకు తెలియచేసెదను. 

యోహాను 16:13 => అయితే ఆయన, అనగా సతయ్సవ్రూపియైన ఆతమ్ వచిచ్నపుప్డు మిముమ్ను 

సరవ్సతయ్ములోనికి నడిపించును; ఆయన తనంతట తానే యేమియు బోధింపక, వేటిని వినునో వాటిని 

బోధించి సంభవింపబోవు సంగతులను మీకు తెలియజేయును 

యోహాను 16:14 => ఆయన నా వాటిలోనివి తీసికొని మీకు తెలియజేయును గనుక ననున్ 

మహిమపరచును. 

2 కొరిందీయులకు 5:20 => కావున దేవుడు మాదావ్రా వేడుకొనినటుట్ మేము కీర్సుత్కు 

రాయబారులమై దేవునితో సమాధానపడుడని కీర్సుత్ పక్షముగా మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ము. 

ఆదికాండము 11:7 => గనుక మనము దిగిపోయి వారిలో ఒకని మాట ఒకనికి తెలియకుండ అకక్డ 

వారి భాషను తారుమారు చేయుదము రండని అనుకొనెను. 
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ఆదికాండము 45:12 => ఇదిగో మీతో మాటలాడుచునన్ది నా నోరే అని మీ కనున్లును నా 

తముమ్డైన బెనాయ్మీను కనున్లును చూచుచునన్వి. 

కీరత్నలు 114:1 => ఐగుపుత్లోనుండి ఇశార్యేలు అనయ్భాషగల జనులలోనుండి యాకోబు 

బయలువెళి ల్నపుప్డు 

హగగ్యి 2:17 => తెగులుతోను కాటుకతోను వడగండల్తోను మీ కషాట్రిజ్తమంతటిని నేను నాశనము 

చేసియునాన్ను; అయినను మీలో ఒకడును తిరిగి నాయొదద్కు రాలేదు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

1 కొరిందీయులకు 14:2 => ఎందుకనగా భాషతో మాటలాడువాడు మనుషుయ్లతో కాదు దేవునితో 

మాటలాడుచునాన్డు; మనుషుయ్డెవడును గర్హింపడు గాని వాడు ఆతమ్వలన మరమ్ములను 

పలుకుచునాన్డు. 

వచనము 24 

అతడు వారియొదద్నుండి అవతలకుపోయి యేడిచ్, మరల వారియొదద్కు వచిచ్ వారితో మాటలాడి, 

వారిలో షిమోయ్నును పటుట్కొని వారి కనున్ల ఎదుట అతని బంధించెను. 

ఆదికాండము 43:30 => అపుప్డు తన తముమ్నిమీద యోసేపునకు పేర్మ పొరుల్కొని వచెచ్ను గనుక 

అతడు తవ్రపడి యేడుచ్టకు చోటు వెదకి లోపలి గదిలోనికి వెళి ల్ అకక్డ ఏడెచ్ను. 

యెషయా 63:9 => వారి యావదాబ్ధలో ఆయన బాధనొందెను ఆయన సనిన్ధి దూత వారిని 

రకిష్ంచెను పేర్మచేతను తాలిమిచేతను వారిని విమోచించెను పూరవ్దినములనిన్టను ఆయన వారిని 

ఎతిత్కొనుచు మోసికొనుచు వచెచ్ను.  

లూకా 19:41 => ఆయన పటట్ణమునకు సమీపించినపుప్డు దానిని చూచి దాని విషయమై యేడిచ్ 

రోమీయులకు 12:15 => సంతోషించు వారితో సంతోషించుడి; 

1 కొరిందీయులకు 12:26 => కాగా ఒక అవయవము శర్మపడునపుప్డు అవయవములనిన్యు 

దానితోకూడ శర్మపడును; ఒక అవయవము ఘనత పొందునపుప్డు అవయవములనిన్యు 

దానితోకూడ సంతోషించును. 
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హెబీర్యులకు 4:15 => మన పర్ధానయాజకుడు మన బలహీనతలయందు మనతో సహానుభవము 

లేనివాడు కాడు గాని, సమసత్ విషయములలోను మనవలెనే శోధింపబడినను, ఆయన పాపము 

లేనివాడుగా ఉండెను. 

ఆదికాండము 34:25 => మూడవ దినమున వారు బాధపడుచుండగా యాకోబు కుమారులలో 

నిదద్రు, అనగా దీనా సహోదరులైన షిమోయ్నును లేవియు, తమ కతుత్లుచేతపటుట్కొని యెవరికి 

తెలియకుండ ఆ ఊరిమీద పడి పర్తి పురుషుని చంపిరి. 

ఆదికాండము 49:5 => షిమోయ్ను లేవి అనువారు సహోదరులు వారి ఖడగ్ములు బలాతాక్రపు 

ఆయుధములు.  

ఆదికాండము 49:6 => నా పార్ణమా, వారి ఆలోచనలో చేరవదుద్ నా ఘనమా, వారి సంఘముతో 

కలిసికొనవదుద్ వారు, కోపమువచిచ్ మనుషుయ్లను చంపిరి తమ సేవ్చఛ్చేత ఎదుద్ల గుదికాలి 

నరములను తెగగొటిట్రి. 

ఆదికాండము 49:7 => వారి కోపము వేండర్మైనది వారి ఉగర్తయు కఠినమైనది అవి శపింపబడును 

యాకోబులో వారిని విభజించెదను ఇశార్యేలులో వారిని చెదరగొటెట్దను.  

యూదా 1:22 => సందేహపడువారిమీద కనికరము చూపుడి. 

యూదా 1:23 => అగిన్లోనుండి లాగినటుట్ కొందరిని రకిష్ంచుడి, శరీర సంబంధమైన వారి అపవితర్ 

పర్వరత్నకు ఏ మాతర్ము నొపుప్కొనక దానిని అసహియ్ంచుకొనుచు భయముతో కొందరిని కరుణించుడి.  

ఆదికాండము 29:33 => ఆమె మరల గరభ్వతియై కుమారుని కని నేను దేవ్షింపబడితిననన్ సంగతి 

యెహోవా వినాన్డు గనుక ఇతని కూడ నాకు దయచేసెననుకొని అతనికి షిమోయ్ను అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 42:23 => అయితే దివ్భాషి వారి మధయ్ నుండెను గనుక తన మాట యోసేపు 

గర్హించెనని వారు తెలిసికొనలేదు. 

ఆదికాండము 43:23 => అందుకతడు మీకు కేష్మమగును గాక భయపడకుడి; మీ పితరుల దేవుడైన 

మీ దేవుడు మీకు మీ గోనెలలో ధనమిచెచ్ను. మీ రూకలు నాకు ముటిట్నవని చెపిప్ షిమోయ్నును 

వారియొదద్కు తీసికొని వచెచ్ను 
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సంఖాయ్కాండము 1:22 => మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి పెదద్ల సంఖయ్ను 

తెలియచెపప్గా 

యోహాను 11:6 => అతడు రోగియై యునాన్డని యేసు వినినపుప్డు తానునన్చోటనే యింక రెండు 

దినములు నిలిచెను. 

వచనము 25 

మరియు యోసేపు వారి గోనెలను ధానయ్ముతో నింపుటకును, ఎవరి రూకలు వారి గోనెలో తిరిగి 

ఉంచుటకును, పర్యాణము కొరకు భోజనపదారథ్ములు వారికిచుచ్టకును ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. అతడు 

వారియెడల నిటుల్ జరిగించెను. 

ఆదికాండము 44:1 => యోసేపు ఆ మనుషుయ్ల గోనెలు పటిట్నంత ఆహార పదారథ్ములతో వాటిని 

నింపి ఎవరి రూకలు వారి గోనెమూతిలో పెటుట్మనియు, 

ఆదికాండము 44:2 => కనిషు ఠ్ని గోనె మూతిలో తన వెండి గినెన్ను అతని ధానయ్పు రూకలను 

పెటుట్మనియు, తన గృహనిరావ్హకునికి ఆజాఞ్పింపగా యోసేపు చెపిప్న మాట చొపుప్న అతడు చేసెను. 

యెషయా 55:1 => దపిప్గొనినవారలారా, నీళల్యొదద్కు రండి రూకలు లేనివారలారా, మీరు వచిచ్ 

కొని భోజనము చేయుడి. రండి, రూకలు లేకపోయినను ఏమియు నియయ్కయే దార్కాష్రసమును పాలను 

కొనుడి.  

ఆదికాండము 45:21 => ఇశార్యేలు కుమారులు ఆలాగుననే చేసిరి. యోసేపు ఫరోమాట చొపప్న 

వారికి బండల్ను ఇపిప్ంచెను; మారగ్మునకు ఆహారము ఇపిప్ంచెను. 

మతత్యి 6:33 => కాబటిట్ మీరు ఆయన రాజయ్మును నీతిని మొదట వెదకుడి; అపుప్డవనిన్యు 

మీకనుగర్హింపబడును. 

మతత్యి 5:44 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా, మీరు పరలోకమందునన్ మీ తండిర్కి కుమారులై 

యుండునటుల్ మీ శతుర్వులను పేర్మించుడి. మిముమ్ను హింసించు వారికొరకు పార్రథ్న చేయుడి. 

రోమీయులకు 12:17 => కీడుకు పర్తికీడెవనికిని చేయవదుద్; మనుషుయ్లందరి దృషిట్కి 

యోగయ్మైనవాటినిగూరిచ్ ఆలోచన కలిగియుండుడి. 
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రోమీయులకు 12:18 => శకయ్మైతే మీచేతనైనంతమటుట్కు సమసత్ మనుషుయ్లతో సమాధానముగా 

ఉండుడి. 

రోమీయులకు 12:19 => పిర్యులారా, మీకు మీరే పగతీరుచ్కొనక, దేవుని ఉగర్తకు చోటియుయ్డి 

పగతీరుచ్ట నా పని, నేనే పర్తిఫలము నితుత్ను అని పర్భువు చెపుప్చునాన్డని వార్యబడియునన్ది. 

రోమీయులకు 12:20 => కాబటిట్, నీ శతుర్వు ఆకలిగొనియుంటే అతనికి భోజనము పెటుట్ము, 

దపిప్గొనియుంటే దాహమిముమ్; ఆలాగు చేయుటవలన అతని తలమీద నిపుప్లు కుపప్గా పోయుదువు. 

రోమీయులకు 12:21 => కీడువలన జయింపబడక, మేలుచేత కీడును జయించుము. 

1 పేతురు 3:9 => ఆశీరావ్దమునకు వారసులవుటకు మీరు పిలువబడితిరి గనుక కీడుకు 

పర్తికీడైనను దూషణకు పర్తి దూషణయైనను చేయక దీవించుడి. 

ఆదికాండము 43:12 => రెటిట్ంపు రూకలు మీరు తీసికొనుడి, మీ గోనెల మూతిలో ఉంచబడి 

తిరిగివచిచ్న రూకలు కూడచేత పటుట్కొనిపోయి మరల ఇచిచ్వేయుడి; ఒకవేళ అది పొరబాటై 

యుండును; 

ఆదికాండము 45:17 => అపుప్డు ఫరో యోసేపుతో ఇటల్నెను నీవు నీ సహోదరులను చూచి 

మీరీలాగు చేయుడి, మీ పశువులమీద బరువులు కటిట్ కనాను దేశమునకు వెళి ల్ 

వచనము 26 

వారు తాము కొనిన ధానయ్మును తమ గాడిదలమీద ఎకిక్ంచుకొని అకక్డనుండి వెళి ల్పోయిరి. 

ఆదికాండము 42:19 => మీరు యథారథ్వంతులైతిరా మీ సహోదరులలో ఒకడు ఈ చెరసాలలో 

బంధింపబడవలెను; మీరు వెళి ల్ మీ కుటుంబముల కరవు తీరుటకు ధానయ్ము తీసికొని పోవుడి. 

ఆదికాండము 42:20 => మీ తముమ్ని నాయొదద్కు తీసికొనిరండి; అటుల్ మీ మాటలు సతయ్మైనటుట్ 

కనబడును గనుక మీరు చావరని చెపెప్ను. వారటుల్ చేసిరి. 

ఆదికాండము 45:17 => అపుప్డు ఫరో యోసేపుతో ఇటల్నెను నీవు నీ సహోదరులను చూచి 

మీరీలాగు చేయుడి, మీ పశువులమీద బరువులు కటిట్ కనాను దేశమునకు వెళి ల్ 

యోబు 39:11 => దాని బలము గొపప్దని దాని నముమ్దువా? దానికి నీ పని అపప్గించెదవా? 
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వచనము 27 

అయితే వారు దిగినచోట ఒకడు తన గాడిదకు మేతపెటుట్టకై తన గోనె విపిప్నపుప్డు అతని రూకలు 

కనబడెను, అవి అతని గోనె మూతిలో ఉండెను. 

ఆదికాండము 43:21 => అయితే మేము దిగినచోటికి వచిచ్ మా గోనెలను విపిప్నపుప్డు, ఇదిగో 

మామా రూకల తూనికెకు సరిగా ఎవరి రూకలు వారి గోనె మూతిలోనుండెను. అవిచేతపటుట్కొని 

వచిచ్తివిు. 

ఆదికాండము 44:11 => అపుప్డు వారు తవ్రపడి పర్తివాడు తన గోనెను కిర్ందికి దించి దానిని 

విపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 4:24 => అతడు పోవు మారగ్మున సతర్ములో యెహోవా అతనిని ఎదురొక్ని అతని 

చంపచూడగా 

లూకా 2:7 => తన తొలిచూలు కుమారుని కని, పొతిత్గుడ డ్లతో చుటిట్, సతర్ములో వారికి సథ్లము 

లేనందున ఆయనను పశువుల తొటిట్లో పరుండబెటెట్ను. 

లూకా 10:34 => అతనిని చూచి, అతనిమీద జాలిపడి, దగగ్రకుపోయి, నూనెయు దార్కాష్రసమును 

పోసి అతని గాయములను కటిట్, తన వాహనముమీద ఎకిక్ంచి యొక పూటకూళల్వాని యింటికి 

తీసికొనిపోయి అతని పరామరిశ్ంచెను 

ఆదికాండము 29:32 => లేయా గరభ్వతియై కుమారుని కని, యెహోవా నా శర్మను 

చూచియునాన్డు గనుక నా పెనిమిటి ననున్ పేర్మించును గదా అనుకొని అతనికి రూబేను అను పేరు 

పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 42:35 => వారు తమ గోనెలను కుమమ్రించినపుప్డు ఎవరి రూకల మూట వారి 

గోనెలో ఉండెను. వారును వారి తండిర్యు ఆ రూకల మూటలు చూచి భయపడిరి. 

ఆదికాండము 43:20 => అయాయ్ ఒక మనవి; మొదట మేము ఆహారము కొనుటకే వచిచ్తివిు. 
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ఆదికాండము 44:8 => ఇదిగో మా గోనెల మూతులలో మాకు దొరికిన రూకలను కనాను 

దేశములోనుండి తిరిగి తీసికొనివచిచ్తివిు; నీ పర్భువు ఇంటిలోనుండి మేము వెండినైనను 

బంగారమునైనను ఎటుల్ దొంగిలుదుము? 

హగగ్యి 2:17 => తెగులుతోను కాటుకతోను వడగండల్తోను మీ కషాట్రిజ్తమంతటిని నేను నాశనము 

చేసియునాన్ను; అయినను మీలో ఒకడును తిరిగి నాయొదద్కు రాలేదు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

వచనము 28 

అపుప్డతడు నా రూకలు తిరిగి యిచిచ్వేసినారు. ఇదిగో ఇవి నా గోనెలోనే ఉనన్వని తన సహోదరులతో 

చెపెప్ను. అంతట వారు గుండె చెదిరిపోయినవారై జడిసి ఇదేమిటి? దేవుడు మనకిటుల్ చేసెనని ఒకనితో 

ఒకడు చెపుప్కొనిరి 

ఆదికాండము 42:36 => అపుప్డు వారి తండిర్యైన యాకోబు వారిని చూచి మీరు ననున్ 

పుతర్హీనునిగా చేయుచునాన్రు; యోసేపు లేడు; షిమోయ్ను లేడు; మీరు బెనాయ్మీనును కూడ 

తీసికొనపోవుదురు; ఇవనిన్యు నాకు పర్తికూలముగా ఉనన్వని వారితో చెపెప్ను 

ఆదికాండము 27:33 => ఇసాస్కు మికుక్టముగా గడగడ వణకుచు అటల్యితే వేటాడిన భోజయ్మును 

నాయొదద్కు తెచిచ్నవారెవరు? నీవు రాక మునుపు నేను వాటనిన్టిలో తిని అతనిని నిజముగా 

దీవించితిని, అతడు దీవింపబడినవాడే యనెను. 

లేవీయకాండము 26:36 => మీలో మిగిలినవారు తమ శతుర్వుల దేశములలో ఉండగా వారి 

హృదయములలో అధైరయ్ము పుటిట్ంచెదను; కొటుట్కొనిపోవుచునన్ ఆకు చపుప్డు వారిని తరుమును, 

ఖడగ్ము ఎదుటనుండి పారిపోవునటుల్ వారు ఆ చపుప్డు విని పారిపోయెదరు; తరుమువాడు లేకయే 

పడెదరు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:65 => ఆ జనములలో నీకు నెమమ్ది కలుగదు; నీ అరకాలికి విశార్ంతి 

కలుగదు. అకక్డ యెహోవా హృదయకంపమును నేతర్కీష్ణతయు మనోవేదనయు నీకు కలుగజేయును. 
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1 రాజులు 10:5 => అతని బలల్మీదనునన్ భోజనదర్వయ్ములను, అతని సేవకులు కూరుచ్ండు 

పీఠములను అతని ఉపచారులు కనిపెటుట్టను, వారి వసత్రములను, అతనికి గినెన్ నందించువారిని, 

యెహోవా మందిరమందు అతడు అరిప్ంచు దహనబలులను చూచి విసమ్యమొందినదై 

కీరత్నలు 61:2 => నా పార్ణము తలల్డిలల్గా భూదిగంతములనుండి నీకు మొఱ ఱ్పెటుట్చునాన్ను నేను 

ఎకక్లేనంత యెతత్యిన కొండపైకి ననున్ ఎకిక్ంచుము. 

పరమగీతము 5:6 => నా పిర్యునికి నేను తలుపు తీయునంతలో అతడు వెళి ల్పోయెను అతని మాట 

వినుటతోనే నా పార్ణము సొమమ్సిలెల్ను నేనతని వెదకినను అతడు కనబడకపోయెను నేను పిలిచినను 

అతడు పలుకలేదు.  

లూకా 21:26 => ఆకాశమందలి శకుత్లు కదిలింపబడును గనుక లోకముమీదికి రాబోవుచునన్ 

వాటి విషయమై భయము కలిగి, మనుషుయ్లు ఎదురుచూచుచు ధైరయ్ముచెడి కూలుదురు. 

యెషయా 45:7 => నేను వెలుగును సృజించువాడను అంధకారమును కలుగజేయువాడను 

సమాధానకరత్ను కీడును కలుగజేయువాడను నేనే యెహోవా అను నేనే వీటిననిన్టిని 

కలుగజేయువాడను.  

విలాపవాకయ్ములు 2:17 => యెహోవా తాను యోచించిన కారయ్ము ముగించియునాన్డు 

పూరవ్దినములలో తాను విధించినది ఆయన నెరవేరిచ్యునాన్డు శేషములేకుండ నినున్ 

పాడుచేసియునాన్డు నినున్బటిట్ శతుర్వులు సంతోషించునటుల్ చేసియునాన్డు నీ పగవారి శృంగమును 

హెచిచ్ంచియునాన్డు.  

విలాపవాకయ్ములు 3:37 => పర్భువు సెలవులేనిది మాటయిచిచ్ నెరవేరచ్గలవాడెవడు? 

ఆమోసు 3:6 => పటట్ణమందు బాకానాదము వినబడగా జనులకు భయము పుటట్కుండునా? 

యెహోవా చేయనిది పటట్ణములో ఉపదర్వము కలుగునా? 

ఆదికాండము 42:35 => వారు తమ గోనెలను కుమమ్రించినపుప్డు ఎవరి రూకల మూట వారి 

గోనెలో ఉండెను. వారును వారి తండిర్యు ఆ రూకల మూటలు చూచి భయపడిరి. 
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ఆదికాండము 43:18 => ఆ మనుషుయ్లు యోసేపు ఇంటికి రపిప్ంపబడినందున వారు భయపడి 

మొదట మన గోనెలలో తిరిగిపెటట్బడిన రూకల నిమితత్ము అతడు మన మీదికి అకసామ్తుత్గా వచిచ్ 

మీదపడి మనలను దాసులుగా చెరపటిట్ మన గాడిదలను తీసికొనుటకు లోపలికి తెపిప్ంచెననుకొనిరి. 

కీరత్నలు 40:12 => లెకక్లేని అపాయములు ననున్ చుటుట్కొనియునన్వి నా దోషములు ననున్ తరిమి 

పటుట్కొనగా నేను తలయెతిత్ చూడలేకపోతిని లెకక్కు అవి నా తలవెండుర్కలను మించియునన్వి నా 

హృదయము అధైరయ్పడియునన్ది.  

వచనము 29 

వారు కనాను దేశమందునన్ తమ తండిర్యైన యాకోబు నొదద్కు వచిచ్ తమకు సంభవించినది 

యావతుత్ను అతనికి తెలియచేసిరి. 

ఆదికాండము 44:24 => కాబటిట్ నా తండిర్యైన తమ దాసునియొదద్కు మేము వెళి ల్ యేలినవారి 

మాటలను అతనికి తెలియచేసితివిు. 

వచనము 30 

ఎటల్నగా ఆ దేశమునకు పర్భువైనవాడు మాతో కఠినముగా మాటలాడి, మేము ఆ దేశమును వేగుచూడ 

వచిచ్నవారమని అనుకొనెను. 

ఆదికాండము 42:7 => యోసేపు తన సహోదరులను చూచి వారిని గురుతుపటిట్ వారికి అనుయ్నివలె 

కనబడి వారితో కఠినముగా మాటలాడి మీరెకక్డనుండి వచిచ్తిరని అడిగెను. అందుకు వారు 

ఆహారము కొనుటకు కనాను దేశమునుండి వచిచ్తిమనిరి. 

ఆదికాండము 42:8 => యోసేపు తన సహోదరులను గురుతుపటెట్ను గాని వారతని గురుతు 

పటట్లేదు. 

ఆదికాండము 42:9 => యోసేపు వారినిగూరిచ్ తాను కనిన కలలు జాఞ్పకము చేసికొని మీరు 

వేగులవారు ఈ దేశము గుటుట్ తెలిసికొన వచిచ్తిరని వారితోననగా 
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ఆదికాండము 42:10 => వారు లేదు పర్భువా, నీ దాసులమైన మేము ఆహారము కొనుటకే 

వచిచ్తివిు; 

ఆదికాండము 42:11 => మేమందరము ఒకక్ మనుషుయ్ని కుమారులము; మేము యథారథ్వంతులమే 

గాని నీ దాసులమైన మేము వేగులవారము కామని అతనితో చెపిప్రి. 

ఆదికాండము 42:12 => అయితే అతడు లేదు, ఈ దేశము గుటుట్ తెలిసి కొనుటకై వచిచ్తిరని 

వారితో అనెను. 

ఆదికాండము 42:13 => అందుకు వారు నీ దాసులమైన మేము పండెర్ండుమంది సహోదరులము, 

కనాను దేశములో నునన్ ఒకక్ మనుషుయ్ని కుమారులము; ఇదిగో కనిషు ఠ్డు నేడు మా తండిర్యొదద్ 

ఉనాన్డు; ఒకడు లెడు అని ఉతత్రమిచిచ్రి 

ఆదికాండము 42:14 => అయితే యోసేపు మీరు వేగులవారని నేను మీతో చెపిప్నమాట నిజమే.  

ఆదికాండము 42:15 => దీనివలన మీ నిజము తెలియబడును; ఫరో జీవముతోడు, మీ తముమ్డు 

ఇకక్డికి వచిచ్తేనే గాని మీరికక్డనుండి వెళల్కూడదు. 

ఆదికాండము 42:16 => మీ తముమ్ని తీసికొని వచుచ్టకు మీలో ఒకని పంపుడి; అయితే మీరు 

బంధింపబడియుందురు. అటుల్ మీలో సతయ్మునన్దో లేదో మీ మాటలు శోధింపబడును; లేనియెడల 

ఫరో జీవముతోడు, మీరు వేగుల వారని చెపిప్ 

ఆదికాండము 42:17 => వారిని మూడు దినములు చెరసాలలో వేయించెను. 

ఆదికాండము 42:18 => మూడవ దినమున యోసేపు వారిని చూచి నేను దేవునికి భయపడువాడను; 

మీరు బర్దుకునటుల్ దీని చేయుడి. 

ఆదికాండము 42:19 => మీరు యథారథ్వంతులైతిరా మీ సహోదరులలో ఒకడు ఈ చెరసాలలో 

బంధింపబడవలెను; మీరు వెళి ల్ మీ కుటుంబముల కరవు తీరుటకు ధానయ్ము తీసికొని పోవుడి. 

ఆదికాండము 42:20 => మీ తముమ్ని నాయొదద్కు తీసికొనిరండి; అటుల్ మీ మాటలు సతయ్మైనటుట్ 

కనబడును గనుక మీరు చావరని చెపెప్ను. వారటుల్ చేసిరి. 

ఆదికాండము 41:43 => తన రెండవ రథముమీద అతని నెకిక్ంచెను. అపుప్డు వందనము చేయుడని 

అతని ముందర జనులు కేకలువేసిరి. అటుల్ ఐగుపుత్ దేశమంతటిమీద అతని నియమించెను. 
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ఆదికాండము 42:9 => యోసేపు వారినిగూరిచ్ తాను కనిన కలలు జాఞ్పకము చేసికొని మీరు 

వేగులవారు ఈ దేశము గుటుట్ తెలిసికొన వచిచ్తిరని వారితోననగా 

ఆదికాండము 42:15 => దీనివలన మీ నిజము తెలియబడును; ఫరో జీవముతోడు, మీ తముమ్డు 

ఇకక్డికి వచిచ్తేనే గాని మీరికక్డనుండి వెళల్కూడదు. 

1 సమూయేలు 20:10 => దావీదు నీ తండిర్ ననున్గూరిచ్ నీతో కఠినముగా మాటలాడినయెడల దాని 

నాకు తెలియజేయువారెవరని యోనాతాను నడిగెను. 

1 రాజులు 12:13 => అపుప్డు రాజు పెదద్లు చెపిప్న ఆలోచనను నిరల్క్షయ్పెటిట్ యౌవనులు చెపిప్న 

ఆలోచనచొపుప్న వారికి కఠినముగా పర్తుయ్తత్రమిచిచ్ యిటుల్ ఆజాఞ్పించెను 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:13 => రాజైన రెహబాము పెదద్ల ఆలోచనను తోర్సివేసి, యౌవనసుథ్లు 

చెపిప్న పర్కారము వారితో మాటలాడి 

సామెతలు 18:23 => దరిదుర్డు బతిమాలి మనవి చేసికొనును ధనవంతుడు దురుసుగా 

పర్తుయ్తత్రమిచుచ్ను. 

వచనము 31 

అపుప్డు మేము యథారథ్ వంతులము, వేగులవారము కాము. 

ఆదికాండము 42:11 => మేమందరము ఒకక్ మనుషుయ్ని కుమారులము; మేము యథారథ్వంతులమే 

గాని నీ దాసులమైన మేము వేగులవారము కామని అతనితో చెపిప్రి. 

ఆదికాండము 37:35 => అతని కుమారులందరును అతని కుమారెత్లందరును అతనిని ఓదారుచ్టకు 

యతన్ము చేసిరి; అయితే అతడు ఓదారుప్ పొందనొలల్క నేను అంగలారుచ్చు మృతుల లోకమునకు నా 

కుమారునియొదద్కు వెళేల్దనని చెపిప్ అతని తండిర్ అతని కోసము ఏడెచ్ను 

ఆదికాండము 42:9 => యోసేపు వారినిగూరిచ్ తాను కనిన కలలు జాఞ్పకము చేసికొని మీరు 

వేగులవారు ఈ దేశము గుటుట్ తెలిసికొన వచిచ్తిరని వారితోననగా 
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యెహోషువ 2:3 => అతడు నీయొదద్కు వచిచ్ నీ యింట చేరిన ఆ మనుషుయ్లను వెలుపలికి 

తీసికొనిరముమ్; వారు ఈ దేశమంతటిని వేగు చూచుటకై వచిచ్రని చెపుప్టకు రాహాబు నొదద్కు 

మనుషుయ్లను పంపగా 

వచనము 32 

పండెర్ండుమంది సహోదరులము, ఒకక్తండిర్ కుమారులము, ఒకడు లేడు, మా తముమ్డు నేడు కనాను 

దేశమందు మా తండిర్యొదద్ ఉనాన్డని అతనితో చెపిప్తివిు. 

ఆదికాండము 42:13 => అందుకు వారు నీ దాసులమైన మేము పండెర్ండుమంది సహోదరులము, 

కనాను దేశములో నునన్ ఒకక్ మనుషుయ్ని కుమారులము; ఇదిగో కనిషు ఠ్డు నేడు మా తండిర్యొదద్ 

ఉనాన్డు; ఒకడు లెడు అని ఉతత్రమిచిచ్రి 

ఆదికాండము 37:30 => తన సహోదరులయొదద్కు తిరిగివెళి ల్ చినన్వాడు లేడే; అయోయ్ నేనెకక్డికి 

పోదుననగా 

కీరత్నలు 68:27 => కనిషు ఠ్డగు బెనాయ్మీను అను, వారి యేలిక అచచ్ట నునాన్డు. యూదా 

అధిపతుల పరివారమచచ్ట నునన్ది జెబూలూను అధిపతులును నఫాత్లి అధిపతులును ఉనాన్రు.  

వచనము 33 

అందుకు ఆ దేశపు పర్భువు మముమ్ను చూచి మీరు యథారథ్వంతులని దీనివలన నేను తెలిసికొందును. 

మీ సహోదరులలో ఒకనిని నాయొదద్ విడిచిపెటిట్ మీ కుటుంబములకు కరవు తీరునటుల్ ధానయ్ము 

తీసికొనిపోయి 

ఆదికాండము 42:15 => దీనివలన మీ నిజము తెలియబడును; ఫరో జీవముతోడు, మీ తముమ్డు 

ఇకక్డికి వచిచ్తేనే గాని మీరికక్డనుండి వెళల్కూడదు. 

ఆదికాండము 42:19 => మీరు యథారథ్వంతులైతిరా మీ సహోదరులలో ఒకడు ఈ చెరసాలలో 

బంధింపబడవలెను; మీరు వెళి ల్ మీ కుటుంబముల కరవు తీరుటకు ధానయ్ము తీసికొని పోవుడి. 
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ఆదికాండము 42:20 => మీ తముమ్ని నాయొదద్కు తీసికొనిరండి; అటుల్ మీ మాటలు సతయ్మైనటుట్ 

కనబడును గనుక మీరు చావరని చెపెప్ను. వారటుల్ చేసిరి. 

ఆదికాండము 41:43 => తన రెండవ రథముమీద అతని నెకిక్ంచెను. అపుప్డు వందనము చేయుడని 

అతని ముందర జనులు కేకలువేసిరి. అటుల్ ఐగుపుత్ దేశమంతటిమీద అతని నియమించెను. 

ఆదికాండము 42:11 => మేమందరము ఒకక్ మనుషుయ్ని కుమారులము; మేము యథారథ్వంతులమే 

గాని నీ దాసులమైన మేము వేగులవారము కామని అతనితో చెపిప్రి. 

ఆదికాండము 43:3 => యూదా అతని చూచి ఆ మనుషుయ్డు మీ తముమ్డు మీతో ఉంటేనే గాని 

మీరు నా ముఖము చూడకూడదని మాతో గటిట్గా చెపెప్ను. 

వచనము 34 

నాయొదద్కు ఆ చినన్వాని తోడుకొనిరండి. అపుప్డు మీరు యథారథ్వంతులే గాని వేగులవారు కారని 

నేను తెలిసికొని మీ సహోదరుని మీకపప్గించెదను; అపుప్డు మీరు ఈ దేశమందు వాయ్పారము 

చేసికొనవచుచ్నని చెపెప్ననిరి. 

ఆదికాండము 34:10 => ఈ దేశము మీ యెదుట ఉనన్ది; ఇందులో మీరు నివసించి వాయ్పారము 

చేసి ఆసిత్ సంపాదించుకొనుడని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 34:21 => ఈ మనుషుయ్లు మనతో సమాధానముగా నునాన్రు గనుక వారిని ఈ 

దేశమందు ఉండనిచిచ్ యిందులో వాయ్పారము చేయనియుయ్డి; ఈ భూమి వారికిని చాలినంత 

విశాలమైయునన్ది గదా, మనము వారి పిలల్లను పెండిల్ చేసికొని మన పిలల్లను వారికి ఇతత్ము 

1 రాజులు 10:15 => ఇదియు గాక గంధవరగ్ములు మొదలైనవి వరత్కుల యొదద్నుండియు అరబి 

రాజుల యొదద్నుండియు దేశాధికారుల యొదద్నుండియు అతనికి చాలా వచుచ్చుండెను. 

యెహెజేక్లు 17:4 => అది దాని లేతకొమమ్ల చిగుళల్ను తుర్ంచి వరత్కదేశమునకు కొనిపోయి 

వరత్కులునన్ యొక పురమందు దానిని నాటెను. 

ఆదికాండము 42:9 => యోసేపు వారినిగూరిచ్ తాను కనిన కలలు జాఞ్పకము చేసికొని మీరు 

వేగులవారు ఈ దేశము గుటుట్ తెలిసికొన వచిచ్తిరని వారితోననగా 
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ఆదికాండము 42:11 => మేమందరము ఒకక్ మనుషుయ్ని కుమారులము; మేము యథారథ్వంతులమే 

గాని నీ దాసులమైన మేము వేగులవారము కామని అతనితో చెపిప్రి. 

ఆదికాండము 42:15 => దీనివలన మీ నిజము తెలియబడును; ఫరో జీవముతోడు, మీ తముమ్డు 

ఇకక్డికి వచిచ్తేనే గాని మీరికక్డనుండి వెళల్కూడదు. 

ఆదికాండము 42:20 => మీ తముమ్ని నాయొదద్కు తీసికొనిరండి; అటుల్ మీ మాటలు సతయ్మైనటుట్ 

కనబడును గనుక మీరు చావరని చెపెప్ను. వారటుల్ చేసిరి. 

ఆదికాండము 43:3 => యూదా అతని చూచి ఆ మనుషుయ్డు మీ తముమ్డు మీతో ఉంటేనే గాని 

మీరు నా ముఖము చూడకూడదని మాతో గటిట్గా చెపెప్ను. 

వచనము 35 

వారు తమ గోనెలను కుమమ్రించినపుప్డు ఎవరి రూకల మూట వారి గోనెలో ఉండెను. వారును వారి 

తండిర్యు ఆ రూకల మూటలు చూచి భయపడిరి. 

ఆదికాండము 42:27 => అయితే వారు దిగినచోట ఒకడు తన గాడిదకు మేతపెటుట్టకై తన గోనె 

విపిప్నపుప్డు అతని రూకలు కనబడెను, అవి అతని గోనె మూతిలో ఉండెను. 

ఆదికాండము 42:28 => అపుప్డతడు నా రూకలు తిరిగి యిచిచ్వేసినారు. ఇదిగో ఇవి నా గోనెలోనే 

ఉనన్వని తన సహోదరులతో చెపెప్ను. అంతట వారు గుండె చెదిరిపోయినవారై జడిసి ఇదేమిటి? 

దేవుడు మనకిటుల్ చేసెనని ఒకనితో ఒకడు చెపుప్కొనిరి 

ఆదికాండము 43:21 => అయితే మేము దిగినచోటికి వచిచ్ మా గోనెలను విపిప్నపుప్డు, ఇదిగో 

మామా రూకల తూనికెకు సరిగా ఎవరి రూకలు వారి గోనె మూతిలోనుండెను. అవిచేతపటుట్కొని 

వచిచ్తివిు. 

ఆదికాండము 37:30 => తన సహోదరులయొదద్కు తిరిగివెళి ల్ చినన్వాడు లేడే; అయోయ్ నేనెకక్డికి 

పోదుననగా 
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ఆదికాండము 43:12 => రెటిట్ంపు రూకలు మీరు తీసికొనుడి, మీ గోనెల మూతిలో ఉంచబడి 

తిరిగివచిచ్న రూకలు కూడచేత పటుట్కొనిపోయి మరల ఇచిచ్వేయుడి; ఒకవేళ అది పొరబాటై 

యుండును; 

ఆదికాండము 43:18 => ఆ మనుషుయ్లు యోసేపు ఇంటికి రపిప్ంపబడినందున వారు భయపడి 

మొదట మన గోనెలలో తిరిగిపెటట్బడిన రూకల నిమితత్ము అతడు మన మీదికి అకసామ్తుత్గా వచిచ్ 

మీదపడి మనలను దాసులుగా చెరపటిట్ మన గాడిదలను తీసికొనుటకు లోపలికి తెపిప్ంచెననుకొనిరి. 

ఆదికాండము 43:20 => అయాయ్ ఒక మనవి; మొదట మేము ఆహారము కొనుటకే వచిచ్తివిు. 

ఆదికాండము 44:8 => ఇదిగో మా గోనెల మూతులలో మాకు దొరికిన రూకలను కనాను 

దేశములోనుండి తిరిగి తీసికొనివచిచ్తివిు; నీ పర్భువు ఇంటిలోనుండి మేము వెండినైనను 

బంగారమునైనను ఎటుల్ దొంగిలుదుము? 

వచనము 36 

అపుప్డు వారి తండిర్యైన యాకోబు వారిని చూచి మీరు ననున్ పుతర్హీనునిగా చేయుచునాన్రు; 

యోసేపు లేడు; షిమోయ్ను లేడు; మీరు బెనాయ్మీనును కూడ తీసికొనపోవుదురు; ఇవనిన్యు నాకు 

పర్తికూలముగా ఉనన్వని వారితో చెపెప్ను 

ఆదికాండము 37:20 => వీని చంపి యికక్డనునన్ ఒక గుంటలో పారవేసి, దుషట్మృగము వీని 

తినివేసెనని చెపుప్దము, అపుప్డు వీని కలలేమగునో చూతము రండని ఒకనితో ఒకడు 

మాటలాడుకొనిరి. 

ఆదికాండము 37:21 => రూబేను ఆ మాట విని మనము వానిని చంపరాదని చెపిప్ వారిచేతులలో 

పడకుండ అతని విడిపించెను. 

ఆదికాండము 37:22 => ఎటల్నగా రూబేను అతని తండిర్కి అతనినపప్గించుటకై వారిచేతులలో 

పడకుండ అతని విడిపింపదలచి రకత్ము చిందింపకుడి; అతనికి హాని ఏమియు చేయక అడవిలోనునన్ 

యీ గుంటలో అతని పడదోర్యుడని వారితో చెపెప్ను. 
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ఆదికాండము 37:23 => యోసేపు తన సహోదరులయొదద్కు వచిచ్నపుప్డు వారు యోసేపు అంగీని 

అతడు తొడుగుకొనియుండిన ఆ విచితర్మైన నిలువుటంగీని తీసివేసి, 

ఆదికాండము 37:24 => అతని పటుట్కొని ఆ గుంటలో పడదోర్సిరి. ఆ గుంట వటిట్ది అందులో నీళుల్ 

లేవు.  

ఆదికాండము 37:25 => వారు భోజనముచేయ కూరుచ్ండి, కనున్లెతిత్ చూడగా ఐగుపుత్నకు తీసికొని 

పోవుటకు గుగిగ్లము మసత్కియు బోళమును మోయుచునన్ ఒంటెలతో ఇషామ్యేలీయులైన మారగ్సుథ్లు 

గిలాదునుండి వచుచ్చుండిరి. 

ఆదికాండము 37:26 => అపుప్డు యూదా మనము మన సహోదరుని చంపి వాని మరణమును 

దాచి పెటిట్నందువలన ఏమి పర్యోజనము? 

ఆదికాండము 37:27 => ఈ ఇషామ్యేలీయులకు వానిని అమిమ్ వేయుదము రండి; వాడు మన 

సహోదరుడు మన రకత్ సంబంధి గదా? వానికి హాని యేమియు చేయరాదని తన సహోదరులతో 

చెపెప్ను. అందుకతని సహోదరులు సమమ్తించిరి. 

ఆదికాండము 37:28 => మిదాయ్నీయులైన వరత్కులు ఆ మీదుగా వెళుల్చుండగా, వారు ఆ 

గుంటలోనుండి యోసేపును పైకి తీసి ఆ ఇషామ్యేలీయులకు ఇరువది తులముల వెండికి అతనిని 

అమిమ్వేసిరి. వారు యోసేపును ఐగుపుత్నకు తీసికొనిపోయిరి. 

ఆదికాండము 37:29 => రూబేను ఆ గుంటకు తిరిగివచిచ్నపుప్డు యోసేపు గుంటలో లేకపోగా 

అతడు తన బటట్లు చింపుకొని 

ఆదికాండము 37:30 => తన సహోదరులయొదద్కు తిరిగివెళి ల్ చినన్వాడు లేడే; అయోయ్ నేనెకక్డికి 

పోదుననగా 

ఆదికాండము 37:31 => వారు యోసేపు అంగీని తీసికొని, ఒకమేకపిలల్ను చంపి, దాని రకత్ములో ఆ 

అంగీముంచి  

ఆదికాండము 37:32 => ఆ విచితర్మైన నిలువుటంగీని పంపగా వారు తండిర్యొదద్కు దానిని తెచిచ్ 

ఇది మాకు దొరికెను, ఇది నీ కుమారుని అంగీ అవునో కాదో గురుతుపటుట్మని చెపిప్రి 
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ఆదికాండము 37:33 => అతడు దానిని గురుతుపటిట్ ఈ అంగీ నా కుమారునిదే; దుషట్మృగము 

వానిని తినివేసెను; యోసేపు నిశచ్యముగా చీలచ్బడెననెను. 

ఆదికాండము 37:34 => యాకోబు తన బటట్లు చింపుకొని తన నడుమున గోనెపటట్ కటుట్కొని అనేక 

దినములు తన కుమారుని నిమితత్ము అంగలారుచ్చుండగా 

ఆదికాండము 37:35 => అతని కుమారులందరును అతని కుమారెత్లందరును అతనిని ఓదారుచ్టకు 

యతన్ము చేసిరి; అయితే అతడు ఓదారుప్ పొందనొలల్క నేను అంగలారుచ్చు మృతుల లోకమునకు నా 

కుమారునియొదద్కు వెళేల్దనని చెపిప్ అతని తండిర్ అతని కోసము ఏడెచ్ను 

ఆదికాండము 43:14 => ఆ మనుషుయ్డు మీ యితర సహోదరుని బెనాయ్మీనును మీ కపప్గించునటుల్ 

సరవ్శకుత్డైన దేవుడు ఆ మనుషుయ్ని యెదుట మిముమ్ను కరుణించును గాక. నేను పుతర్హీనుడనై 

యుండవలసినయెడల పుతర్హీనుడనగుదునని వారితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 45:28 => అపుప్డు ఇశార్యేలు ఇంతే చాలును, నా కుమారుడైన యోసేపు ఇంక 

బర్దికియునాన్డు, నేను చావకమునుపు వెళి ల్ అతని చూచెదనని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 47:12 => మరియు యోసేపు తన తండిర్ని తన సహోదరులను తన తండిర్ 

కుటుంబపువారినందరిని వారివారి పిలల్ల లెకక్చొపుప్న వారికి ఆహారమిచిచ్ సంరకిష్ంచెను. 

1 సమూయేలు 27:1 => తరువాత దావీదు నేను ఇకక్డ నిలుచుట మంచిది కాదు, ఏదో ఒక 

దినమున నేను సౌలుచేత నాశనమగుదును; నేను ఫిలిషీత్యుల దేశములోనికి తపిప్ంచుకొని 

పోవుదును, అపుప్డు సౌలు ఇశార్యేలీయుల సరిహదుద్లలో ననున్ వెదకుట మానుకొనును గనుక నేను 

అతని చేతిలోనుండి తపిప్ంచుకొందునని అనుకొని 

యోబు 7:7 => నా జీవము వటిట్ ఊపిరియే అని జాఞ్పకము చేసికొనుము. నా కనున్ ఇకను మేలు 

చూడదు. 

కీరత్నలు 34:19 => నీతిమంతునికి కలుగు ఆపదలు అనేకములు వాటి అనిన్టిలోనుండి యెహోవా 

వానిని విడిపించును. 

పర్సంగి 7:8 => కారాయ్రంభముకంటె కారాయ్ంతము మేలు; అహంకారము గలవానికంటె శాంతము 

గలవాడు శేర్షు ఠ్డు 
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యెషయా 27:9 => కావున యాకోబు దోషమునకు ఈలాగున పార్యశిచ్తత్ము చేయబడును 

ఇదంతయు అతని పాపపరిహారమునకు కలుగు ఫలము. ఛినాన్భినన్ములుగా చేయబడు సునన్పు 

రాళల్వలె అతడు బలిపీఠపు రాళల్నిన్టిని కొటుట్నపుప్డు దేవతాసత్ంభము సూరయ్దేవతా పర్తిమలు ఇకను 

మరల లేవవు.  

యెషయా 38:10 => నా దినముల మధాయ్హన్కాలమందు నేను పాతాళదావ్రమున పోవలసివచెచ్ను. 

నా ఆయుశేశ్షము పోగొటుట్కొనియునాన్ను. 

యెషయా 41:10 => నీవు నా దాసుడవనియు నేను నినున్ ఉపేకిష్ంపక యేరప్రచుకొంటిననియు నేను 

నీతో చెపిప్యునాన్ను నీకు తోడైయునాన్ను భయపడకుము నేను నీ దేవుడనైయునాన్ను 

దిగులుపడకుము నేను నినున్ బలపరతును నీకు సహాయము చేయువాడను నేనే నీతియను నా 

దకిష్ణహసత్ముతో నినున్ ఆదుకొందును. 

యెషయా 41:13 => నీ దేవుడనైన యెహోవానగు నేను భయపడకుము నేను నీకు సహాయము 

చేసెదనని చెపుప్చు నీ కుడిచేతిని పటుట్కొనుచునాన్ను.  

యెషయా 41:14 => పురుగువంటి యాకోబూ, సవ్లప్జనమగు ఇశార్యేలూ, భయపడకుడి నేను 

నీకు సహాయము చేయుచునాన్ను అని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు నీ విమోచకుడు ఇశార్యేలు 

పరిశుదధ్ దేవుడే. 

మతత్యి 14:31 => వెంటనే యేసు చెయియ్చాపి అతని పటుట్కొని అలప్విశావ్సీ, యెందుకు 

సందేహపడితివని అతనితో చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 8:28 => దేవుని పేర్మించువారికి, అనగా ఆయన సంకలప్ముచొపుప్న 

పిలువబడినవారికి, మేలుకలుగుటకై సమసత్మును సమకూడి జరుగుచునన్వని యెరుగుదుము. 

రోమీయులకు 8:31 => ఇటుల్ండగా ఏమందుము? దేవుడు మనపక్షముననుండగా మనకు 

విరోధియెవడు? 

1 కొరిందీయులకు 10:13 => సాధారణముగా మనుషుయ్లకు కలుగు శోధనతపప్ మరి ఏదియు 

మీకు సంభవింపలేదు. దేవుడు నమమ్దగినవాడు; మీరు సహింపగలిగినంతకంటె ఎకుక్వగా ఆయన 
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మిముమ్ను శోధింపబడనియయ్డు. అంతేకాదు, సహింపగలుగుటకు ఆయన శోధనతోకూడ 

తపిప్ంచుకొను మారగ్మును కలుగజేయును.  

2 కొరిందీయులకు 4:17 => మేము దృశయ్మైనవాటిని చూడక అదృశయ్మైనవాటినే నిదానించి 

చూచుచునాన్ము గనుక క్షణమాతర్ముండు మా చులకని శర్మ మాకొరకు అంతకంతకు ఎకుక్వగా 

నితయ్మైన మహిమ భారమును కలుగజేయుచునన్ది.  

యాకోబు 5:7 => సహోదరులారా, పర్భువు రాకడ వరకు ఓపిక కలిగి యుండుడి; చూడుడి; 

వయ్వసాయకుడు తొలకరి వరష్మును కడవరి వరష్మును సమకూడు వరకు విలువైన భూఫలము 

నిమితత్ము ఓపికతో కాచుకొనుచు దానికొరకు కనిపెటుట్ను గదా 

యాకోబు 5:8 => పర్భువు రాక సమీపించుచునన్ది గనుక మీరును ఓపిక కలిగియుండుడి, మీ 

హృదయములను సిథ్రపరచుకొనుడి. 

యాకోబు 5:9 => సహోదరులారా, మీరు తీరుప్ పొందకుండు నిమితత్ము ఒకనిమీదనొకడు 

సణగకుడి; ఇదిగో నాయ్యాధిపతి వాకిట నిలిచియునాన్డు. 

యాకోబు 5:10 => నా సహోదరులారా, పర్భువు నామమున బోధించిన పర్వకత్లను, 

శర్మానుభవమునకును ఓపికకును మాదిరిగా పెటుట్కొనుడి. 

యాకోబు 5:11 => సహించిన వారిని ధనుయ్లనుకొనుచునాన్ము గదా? మీరు యోబు యొకక్ 

సహనమునుగూరిచ్ వింటిరి. ఆయన ఎంతో జాలియు కనికరమును గలవాడని మీరు తెలిసికొని 

యునాన్రు. 

ఆదికాండము 5:24 => హనోకు దేవునితో నడిచిన తరువాత దేవుడతని తీసికొనిపోయెను గనుక 

అతడు లేకపోయెను. 

ఆదికాండము 42:13 => అందుకు వారు నీ దాసులమైన మేము పండెర్ండుమంది సహోదరులము, 

కనాను దేశములో నునన్ ఒకక్ మనుషుయ్ని కుమారులము; ఇదిగో కనిషు ఠ్డు నేడు మా తండిర్యొదద్ 

ఉనాన్డు; ఒకడు లెడు అని ఉతత్రమిచిచ్రి 
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ఆదికాండము 42:28 => అపుప్డతడు నా రూకలు తిరిగి యిచిచ్వేసినారు. ఇదిగో ఇవి నా గోనెలోనే 

ఉనన్వని తన సహోదరులతో చెపెప్ను. అంతట వారు గుండె చెదిరిపోయినవారై జడిసి ఇదేమిటి? 

దేవుడు మనకిటుల్ చేసెనని ఒకనితో ఒకడు చెపుప్కొనిరి 

ఆదికాండము 43:23 => అందుకతడు మీకు కేష్మమగును గాక భయపడకుడి; మీ పితరుల దేవుడైన 

మీ దేవుడు మీకు మీ గోనెలలో ధనమిచెచ్ను. మీ రూకలు నాకు ముటిట్నవని చెపిప్ షిమోయ్నును 

వారియొదద్కు తీసికొని వచెచ్ను 

ఆదికాండము 44:12 => అతడు పెదద్వాడు మొదలుకొని చినన్ వానివరకు వారిని సోదా చూడగా ఆ 

గినెన్ బెనాయ్మీను గోనెలో దొరికెను. 

ఆదికాండము 44:20 => అందుకు మేము మాకు ముసలివాడైన తండిర్యు అతని ముసలితనమున 

పుటిట్న యొక చినన్వాడును ఉనాన్రు; వాని సహోదరుడు చనిపోయెను, వాని తలిల్కి వాడొకక్డే 

మిగిలియునాన్డు, వాని తండిర్ వానిని పేర్మించుచునాన్డని చెపిప్తిమి 

ఆదికాండము 44:28 => వారిలో ఒకడు నాయొదద్నుండి వెళి ల్పోయెను. అతడు నిశచ్యముగా 

దుషట్మృగములచేత చీలచ్బడెననుకొంటిని, అపప్టినుండి అతడు నాకు కనబడలేదు. 

ఆదికాండము 44:29 => మీరు నా యెదుటనుండి ఇతని తీసికొనిపోయిన తరువాత ఇతనికి హాని 

సంభవించినయెడల నెరసిన వెండుర్కలుగల ననున్ మృతుల లోకములోనికి దుఃఖముతో దిగిపోవునటుల్ 

చేయుదురని మాతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 45:26 => యోసేపు ఇంక బర్దికియుండి ఐగుపుత్ దేశమంతటిని ఏలుచునాన్డని 

అతనికి తెలియచేసిరి. అయితే అతడు వారి మాట నమమ్లేదు గనుక అతడు నిశేచ్షుట్డాయెను. 

ఆదికాండము 48:11 => ఇశార్యేలు యోసేపుతో నీ ముఖము చూచెదనని నేను అనుకొనలేదు గాని 

నీ సంతానమును దేవుడు నాకు కనుపరచియునాన్డనగా 

నాయ్యాధిపతులు 11:35 => కాబటిట్ అతడు ఆమెను చూచి, తన బటట్లను చింపుకొని అయోయ్ నా 

కుమారీ, నీవు ననున్ బహుగా కుర్ంగచేసితివి, నీవు ననున్ తలల్డింపచేయువారిలో ఒకతెవైయునాన్వు; 

నేను యెహోవాకు మాట యిచిచ్యునాన్ను గనుక వెనుక తీయలేననగా 
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యోబు 1:19 => గొపప్ సుడిగాలి అరణయ్మారగ్ముగా వచిచ్ ఆ యింటి నాలుగు మూలలను కొటట్గా 

అది యౌవనుల మీద పడినందున వారు చనిపోయిరి; దానిని నీకు తెలియజేయుటకు నేనొకక్డనే 

తపిప్ంచుకొని వచిచ్యునాన్ననెను. 

కీరత్నలు 39:13 => నేను వెళి ల్పోయి లేకపోకమునుపు నేను తెపప్రిలుల్నటుల్ ననున్ కోపముతో 

చూడకుము. 

సామెతలు 23:5 => నీవు దానిమీద దృషిట్ నిలిపినతోడనే అది లేకపోవును నిశచ్యముగా అది 

రెకక్లు ధరించి యెగిరిపోవును. పకిష్రాజు ఆకాశమునకు ఎగిరిపోవునటుల్ అది ఎగిరి పోవును. 

యిరిమ్యా 31:15 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఆలకించుడి, రామాలో అంగలారుప్ను 

మహా రోదనధవ్నియు వినబడుచునన్వి; రాహేలు తన పిలల్లనుగూరిచ్ యేడుచ్చునన్ది; ఆమె పిలల్లు 

లేకపోయినందున ఆమె వారినిగూరిచ్ ఓదారుప్ పొందనొలల్కునన్ది. 

యిరిమ్యా 45:3 => కట కటా, నాకు శర్మ, యెహోవా నాకు పుటిట్ంచిన నొపిప్కి తోడు ఆయన నాకు 

దుఃఖమును కలుగజేయుచునాన్డు, మూలుగుచేత అలసియునాన్ను, నాకు నెమమ్ది దొరకదాయెను అని 

నీవనుకొనుచునాన్వు. 

విలాపవాకయ్ములు 5:7 => మా తండుర్లు పాపముచేసి గతించిపోయిరి మేము వారి దోషశిక్షను 

అనుభవించుచునాన్ము. 

మతత్యి 2:18 => రాహేలు తన పిలల్ల విషయమై యేడుచ్చు వారు లేనందున ఓదారుప్ పొందనొలల్క 

యుండెను అని పర్వకత్యైన యిరీమ్యా దావ్రా చెపప్బడిన వాకయ్ము నెరవేరెను. 

వచనము 37 

అందుకు రూబేను నేనతని నీయొదద్కు తీసికొని రానియెడల నా యిదద్రు కుమారులను నీవు 

చంపవచుచ్ను; అతని నాచేతికపప్గించుము, అతని మరల నీయొదద్కు తీసికొని వచిచ్ అపప్గించెదనని 

తన తండిర్తో చెపెప్ను 
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ఆదికాండము 43:9 => నేను అతనిగూరిచ్ పూటపడుదును, నీవు అతనిగూరిచ్ ననున్ అడుగవలెను; 

నేను అతని తిరిగి నీయొదద్కు తీసికొనివచిచ్ నీయెదుట నిలువబెటట్నియెడల ఆ నింద నా మీద 

ఎలల్పుప్డును ఉండును. 

ఆదికాండము 44:32 => తమ దాసుడనైన నేను ఈ చినన్ వానినిగూరిచ్ నా తండిర్కి పూటపడి 

నీయొదద్కు నేనతని తీసికొని రానియెడల నా తండిర్ దృషిట్యందు ఆ నింద నా మీద ఎలల్పుప్డు 

ఉండునని చెపిప్తిని. 

ఆదికాండము 44:33 => కాబటిట్ తమ దాసుడనైన ననున్ ఈ చినన్వానికి పర్తిగా ఏలినవారికి 

దాసునిగా నుండనిచిచ్ యీ చినన్వాని తన సహోదరులతో వెళల్నిముమ్. 

ఆదికాండము 44:34 => ఈ చినన్వాడు నాతోకూడ లేనియెడల నా తండిర్యొదద్కు నేనెటుల్ 

వెళల్గలను? వెళి ల్నయెడల నా తండిర్కి వచుచ్ అపాయము చూడవలసి వచుచ్నని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 46:9 => యాకోబు జేయ్షఠ్ కుమారుడు రూబేను. రూబేను కుమారులైన హనోకు పలుల్ 

హెసోర్ను కరీమ్. 

మీకా 6:7 => వేలకొలది పొటే ట్ళుల్ను వేలాది నదులంత విసాత్రమైన తైలమును ఆయనకు సంతోషము 

కలుగజేయునా? నా అతికర్మమునకై నా జేయ్షఠ్పుతుర్ని నేనితుత్నా? నా పాపపరిహారమునకై నా 

గరభ్ఫలమును నేనితుత్నా? 

ఆదికాండము 19:8 => ఇదిగో పురుషుని కూడని యిదద్రు కుమారెత్లు నాకునాన్రు. సెలవైతే వారిని 

మీయొదద్కు వెలుపలికి తీసికొని వచెచ్దను, వారిని మీ మనసుస్ వచిచ్నటుల్ చేయుడి. 

వచనము 38 

అయితే అతడు నా కుమారుని మీతో వెళల్నియయ్ను; ఇతని అనన్ చనిపోయెను, ఇతడు మాతర్మే 

మిగిలియునాన్డు. మీరు పోవు మారగ్మున ఇతనికి హాని సంభవించినయెడల నెరసిన వెండుర్కలు గల 

ననున్ మృతుల లోకములోనికి దుఃఖముతో దిగిపోవునటుల్ చేయుదురని చెపెప్ను 
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ఆదికాండము 42:13 => అందుకు వారు నీ దాసులమైన మేము పండెర్ండుమంది సహోదరులము, 

కనాను దేశములో నునన్ ఒకక్ మనుషుయ్ని కుమారులము; ఇదిగో కనిషు ఠ్డు నేడు మా తండిర్యొదద్ 

ఉనాన్డు; ఒకడు లెడు అని ఉతత్రమిచిచ్రి 

ఆదికాండము 30:22 => దేవుడు రాహేలును జాఞ్పకము చేసికొని ఆమె మనవి విని ఆమె గరభ్ము 

తెరిచెను. 

ఆదికాండము 30:23 => అపుప్డామె గరభ్వతియై కుమారుని కనిదేవుడు నా నింద 

తొలగించెననుకొనెను. 

ఆదికాండము 30:24 => మరియు ఆమె--యెహోవా మరియొక కుమారుని నాకు దయచేయును గాక 

అనుకొని అతనికి యోసేపు అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 35:16 => ఎఫార్తాకు వెళుల్ మారగ్ములో మరికొంత దూరము ఉనన్పుప్డు రాహేలు 

పర్సవించుచు పర్సవవేదనతో పర్యాసపడెను. 

ఆదికాండము 35:17 => ఆమె పర్సవమువలన పర్యాసపడుచునన్పుప్డు మంతర్సాని ఆమెతో 

భయపడకుము; ఇదియు నీకు కుమారుడగునని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 35:18 => ఆమె మృతిబొందెను; పార్ణము పోవుచుండగా ఆమె అతని పేరు బెనోని 

అనెను; అతని తండిర్ అతనికి బెనాయ్మీను అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 37:33 => అతడు దానిని గురుతుపటిట్ ఈ అంగీ నా కుమారునిదే; దుషట్మృగము 

వానిని తినివేసెను; యోసేపు నిశచ్యముగా చీలచ్బడెననెను. 

ఆదికాండము 37:35 => అతని కుమారులందరును అతని కుమారెత్లందరును అతనిని ఓదారుచ్టకు 

యతన్ము చేసిరి; అయితే అతడు ఓదారుప్ పొందనొలల్క నేను అంగలారుచ్చు మృతుల లోకమునకు నా 

కుమారునియొదద్కు వెళేల్దనని చెపిప్ అతని తండిర్ అతని కోసము ఏడెచ్ను 

ఆదికాండము 44:20 => అందుకు మేము మాకు ముసలివాడైన తండిర్యు అతని ముసలితనమున 

పుటిట్న యొక చినన్వాడును ఉనాన్రు; వాని సహోదరుడు చనిపోయెను, వాని తలిల్కి వాడొకక్డే 

మిగిలియునాన్డు, వాని తండిర్ వానిని పేర్మించుచునాన్డని చెపిప్తిమి 
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ఆదికాండము 44:27 => అందుకు తమ దాసుడైన నా తండిర్ నాభారయ్ నాకిదద్రిని కనెనని 

మీరెరుగుదురు. 

ఆదికాండము 44:28 => వారిలో ఒకడు నాయొదద్నుండి వెళి ల్పోయెను. అతడు నిశచ్యముగా 

దుషట్మృగములచేత చీలచ్బడెననుకొంటిని, అపప్టినుండి అతడు నాకు కనబడలేదు. 

ఆదికాండము 44:29 => మీరు నా యెదుటనుండి ఇతని తీసికొనిపోయిన తరువాత ఇతనికి హాని 

సంభవించినయెడల నెరసిన వెండుర్కలుగల ననున్ మృతుల లోకములోనికి దుఃఖముతో దిగిపోవునటుల్ 

చేయుదురని మాతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 44:30 => కావున తమ దాసుడైన నా తండిర్యొదద్కు నేను వెళి ల్నపుప్డు ఈ చినన్వాడు 

మాయొదద్ లేనియెడల 

ఆదికాండము 44:31 => అతని పార్ణము ఇతని పార్ణముతో పెనవేసికొనియునన్ది గనుక ఈ 

చినన్వాడు మాయొదద్ లేకపోవుట అతడు చూడగానే చనిపోవును. అటుల్ తమ దాసులమైన మేము 

నెరసిన వెండుర్కలు గల తమ దాసుడైన మాతండిర్ని మృతుల లోకములోనికి దుఃఖముతో 

దిగిపోవునటుల్ చేయుదుము 

ఆదికాండము 44:32 => తమ దాసుడనైన నేను ఈ చినన్ వానినిగూరిచ్ నా తండిర్కి పూటపడి 

నీయొదద్కు నేనతని తీసికొని రానియెడల నా తండిర్ దృషిట్యందు ఆ నింద నా మీద ఎలల్పుప్డు 

ఉండునని చెపిప్తిని. 

ఆదికాండము 44:33 => కాబటిట్ తమ దాసుడనైన ననున్ ఈ చినన్వానికి పర్తిగా ఏలినవారికి 

దాసునిగా నుండనిచిచ్ యీ చినన్వాని తన సహోదరులతో వెళల్నిముమ్. 

ఆదికాండము 44:34 => ఈ చినన్వాడు నాతోకూడ లేనియెడల నా తండిర్యొదద్కు నేనెటుల్ 

వెళల్గలను? వెళి ల్నయెడల నా తండిర్కి వచుచ్ అపాయము చూడవలసి వచుచ్నని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 42:4 => అయినను ఇతనికి హాని సంభవించునేమో అని యాకోబు యోసేపు 

తముమ్డగు బెనాయ్మీనును అతని అనన్లతో పంపినవాడు కాడు. 
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ఆదికాండము 44:29 => మీరు నా యెదుటనుండి ఇతని తీసికొనిపోయిన తరువాత ఇతనికి హాని 

సంభవించినయెడల నెరసిన వెండుర్కలుగల ననున్ మృతుల లోకములోనికి దుఃఖముతో దిగిపోవునటుల్ 

చేయుదురని మాతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 37:35 => అతని కుమారులందరును అతని కుమారెత్లందరును అతనిని ఓదారుచ్టకు 

యతన్ము చేసిరి; అయితే అతడు ఓదారుప్ పొందనొలల్క నేను అంగలారుచ్చు మృతుల లోకమునకు నా 

కుమారునియొదద్కు వెళేల్దనని చెపిప్ అతని తండిర్ అతని కోసము ఏడెచ్ను 

ఆదికాండము 44:29 => మీరు నా యెదుటనుండి ఇతని తీసికొనిపోయిన తరువాత ఇతనికి హాని 

సంభవించినయెడల నెరసిన వెండుర్కలుగల ననున్ మృతుల లోకములోనికి దుఃఖముతో దిగిపోవునటుల్ 

చేయుదురని మాతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 44:31 => అతని పార్ణము ఇతని పార్ణముతో పెనవేసికొనియునన్ది గనుక ఈ 

చినన్వాడు మాయొదద్ లేకపోవుట అతడు చూడగానే చనిపోవును. అటుల్ తమ దాసులమైన మేము 

నెరసిన వెండుర్కలు గల తమ దాసుడైన మాతండిర్ని మృతుల లోకములోనికి దుఃఖముతో 

దిగిపోవునటుల్ చేయుదుము 

1 రాజులు 2:6 => నీకు తోచినటుల్ అతనికి చేయవచుచ్ను గాని అతని నెరసిన తలవెండుర్కలను 

సమాధికి నెమమ్దిగా దిగనియయ్వదుద్. 

కీరత్నలు 71:18 => దేవా, వచుచ్ తరమునకు నీ బాహుబలమునుగూరిచ్యు పుటట్బోవువారికందరికి 

నీ శౌరయ్మునుగూరిచ్యు నేను తెలియజెపుప్నటుల్ తలనెరసి వృదుధ్నైయుండువరకు ననున్ విడువకుము. 

కీరత్నలు 90:10 => మా ఆయుషాక్లము డెబబ్ది సంవతస్రములు అధికబలమునన్యెడల ఎనుబది 

సంవతస్రములగును అయినను వాటి వైభవము ఆయాసమే దుఃఖమే అది తవ్రగా గతించును మేము 

ఎగిరిపోవుదుము.  

పర్సంగి 1:14 => సూరుయ్నికిర్ంద జరుగుచునన్ కిర్యలననిన్టిని నేను చూచితిని; అవి అనిన్యు 

వయ్రథ్ములే, అవి యొకడు గాలికై పర్యాసపడినటుట్నన్వి. 

పర్సంగి 2:26 => ఏలయనగా దైవదృషిట్కి మంచివాడుగా నుండువానికి దేవుడు జాఞ్నమును తెలివిని 

ఆనందమును అనుగర్హించును; అయితే దైవదృషిట్కి ఇషుట్డగు వానికిచుచ్టకై పర్యాసపడి పోగుచేయు 
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పనిని ఆయన పాపాతుమ్నికి నిరణ్యించును . ఇదియు వయ్రథ్ముగాను ఒకడు గాలికై 

పర్యాసపడినటుట్గాను ఉనన్ది. 

యెషయా 38:10 => నా దినముల మధాయ్హన్కాలమందు నేను పాతాళదావ్రమున పోవలసివచెచ్ను. 

నా ఆయుశేశ్షము పోగొటుట్కొనియునాన్ను. 

యెషయా 46:4 => ముదిమి వచుచ్వరకు నినున్ ఎతిత్కొనువాడను నేనే తల వెండుర్కలు నెరయువరకు 

నినున్ ఎతిత్కొనువాడను నేనే నేనే చేసియునాన్ను చంకపెటుట్కొనువాడను నేనే నినున్ ఎతిత్కొనుచు 

రకిష్ంచువాడను నేనే.  

ఆదికాండము 35:18 => ఆమె మృతిబొందెను; పార్ణము పోవుచుండగా ఆమె అతని పేరు బెనోని 

అనెను; అతని తండిర్ అతనికి బెనాయ్మీను అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 43:5 => నీవు వానిని పంపనొలల్నియెడల మేము వెళల్ము; ఆ మనుషుయ్డుమీ తముమ్డు 

మీతో లేనియెడల మీరు నా ముఖము చూడకూడదని మాతో చెపెప్ననెను. 

ఆదికాండము 43:8 => యూదా తన తండిర్యైన ఇశార్యేలును చూచి ఆ చినన్ వానిని నాతో కూడ 

పంపుము, మేము లేచి వెళుల్దుము, అపుప్డు మేమే కాదు నీవును మా పిలల్లును చావక బర్దుకుదుము; 

ఆదికాండము 43:13 => మీ తముమ్ని తీసికొని లేచి ఆ మనుషుయ్నియొదద్కు తిరిగి వెళుల్డి. 

ఆదికాండము 44:22 => అందుకు మేము ఆ చినన్వాడు తన తండిర్ని విడువలేడు. వాడు తన 

తండిర్ని విడిచినయెడల వాని తండిర్ చనిపోవునని యేలినవారితో చెపిప్తివిు. 

ఆదికాండము 44:28 => వారిలో ఒకడు నాయొదద్నుండి వెళి ల్పోయెను. అతడు నిశచ్యముగా 

దుషట్మృగములచేత చీలచ్బడెననుకొంటిని, అపప్టినుండి అతడు నాకు కనబడలేదు. 

ఆదికాండము 45:26 => యోసేపు ఇంక బర్దికియుండి ఐగుపుత్ దేశమంతటిని ఏలుచునాన్డని 

అతనికి తెలియచేసిరి. అయితే అతడు వారి మాట నమమ్లేదు గనుక అతడు నిశేచ్షుట్డాయెను. 

1 సమూయేలు 15:26 => అందుకు సమూయేలు నీతోకూడ నేను తిరిగిరాను; నీవు యెహోవా 

ఆజఞ్ను విసరిజ్ంచితివి గనుక ఇశార్యేలీయులమీద రాజుగా ఉండకుండ యెహోవా నినున్ విసరిజ్ంచెనని 

చెపిప్ 
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1 రాజులు 2:9 => వానిని నిరోద్షిగా ఎంచవదుద్; నీవు సుబుదిధ్గలవాడవు గనుక వానినేమి 

చేయవలెనో అది నీకు తెలియును; వాని నెరసిన తలవెండుర్కలు రకత్ముతో సమాధికి దిగజేయుము. 

యోబు 41:32 => అది తాను నడచిన తోర్వను తన వెనుక పర్కాశింపజేయును చూచినవారికి 

సముదర్ము నెరసిన వెండుర్కలుగా తోచును. 

పర్సంగి 12:5 => ఎతుత్ చోటులకు భయపడుదురు. మారగ్ములయందు భయంకరమైనవి కనబడును, 

బాదము వృక్షము పువువ్లు పూయును, మిడుత బరువుగా ఉండును, బుడ డ్బుడుసరకాయ పగులును, 

ఏలయనగా ఒకడు తన నితయ్మైన ఉనికిపటుట్నకు పోవుచునాన్డు. వాని నిమితత్ము పర్లాపించువారు 

వీధులలో తిరుగుదురు. 

యోహాను 13:8 => పేతురు నీవెనన్డును నా పాదములు కడుగరాదని ఆయనతో అనెను. అందుకు 

యేసు నేను నినున్ కడుగనియెడల నాతో నీకు పాలు లేదనెను. 
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వచనము 1 

ఆ దేశమందు కరవు భారముగా ఉండెను గనుక 

ఆదికాండము 18:13 => అంతట యెహోవా అబార్హాముతో వృదుధ్రాలనైన నేను నిశచ్యముగా 

పర్సవించెదనా అని శారా నవవ్నేల? 

ఆదికాండము 41:54 => యోసేపు చెపిప్న పర్కారము ఏడు కరవు సంవతస్రములు ఆరంభమాయెను 

గాని ఐగుపుత్ దేశమందంతటను ఆహారముండెను. 

ఆదికాండము 41:55 => ఐగుపుత్ దేశమందంతటను కరవు వచిచ్నపుప్డు ఆ దేశసుథ్లు ఆహారము 

కోసము ఫరోతో మొరపెటుట్కొనిరి, అపుప్డు ఫరో మీరు యోసేపు నొదద్కు వెళి ల్ అతడు మీతో చెపుప్నటుల్ 

చేయుడని ఐగుపీత్యులందరితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 41:56 => కరవు ఆ దేశమందంతటను ఉండెను గనుక యోసేపు కొటల్నిన్యు 

విపిప్ంచి ఐగుపీత్యులకు ధానయ్మమమ్కము చేసెను. ఐగుపుత్ దేశమందు ఆ కరవు భారముగా ఉండెను; 

ఆదికాండము 41:57 => మరియు ఆ కరవు పర్తి దేశమందు భారమైనందున సమసత్ దేశసుథ్లు 

యోసేపు నొదద్ ధానయ్ము కొనుటకు ఐగుపుత్నకు వచిచ్రి. 

ఆదికాండము 42:5 => కరవు కనాను దేశములో ఉండెను గనుక ధానయ్ము కొనవచిచ్న వారితో 

కూడ ఇశార్యేలు కుమారులును వచిచ్రి. 

పర్సంగి 9:1 => నీతిమంతులును జాఞ్నులును వారి కిర్యలును దేవుని వశమను సంగతిని, సేన్హము 

చేయుటయైనను దేవ్షించుటయైనను మనుషుయ్ల వశమున లేదను సంగతిని, అదియంతయు 

వారివలన కాదను సంగతిని పూరిత్గా పరిశీలన చేయుటకై నా మనసుస్ నిలిపి నిదానింప 

బూనుకొంటిని. 

పర్సంగి 9:2 => సంభవించునవి అనిన్యు అందరికిని ఏకరీతిగానే సంభవించును; 

నీతిమంతులకును దుషుట్లకును, మంచివారికిని పవితుర్లకును అపవితుర్లకును బలులరిప్ంచువారికిని 

బలులనరిప్ంపని వారికిని గతియొకక్టే; మంచివారికేలాగుననో పాపాతుమ్లకును ఆలాగుననే 

తటసిథ్ంచును; ఒటుట్పెటుట్కొను వారికేలాగుననో ఒటుట్కు భయపడువారికిని ఆలాగుననే జరుగును. 
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విలాపవాకయ్ములు 5:10 => మహా కాష్మమువలన మా చరమ్ము పొయియ్వలె నలుపెకెక్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:11 => తరువాత ఐగుపుత్ దేశమంతటికిని కనాను దేశమంతటికిని 

కరవును బహు శర్మయువచెచ్ను గనుక మన పితరులకు ఆహారము లేకపోయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:12 => ఐగుపుత్లో ధానయ్ము కలదని యాకోబు విని, మన పితరులను 

అకక్డికి మొదటిసారి పంపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:13 => వారు రెండవసారి వచిచ్నపుప్డు యోసేపు తన అనన్దముమ్లకు 

తనున్ తెలియజేసికొనెను; అపుప్డు యోసేపు యొకక్ వంశము ఫరోకు తెలియవచెచ్ను. 

ఆదికాండము 12:10 => అపుప్డు ఆ దేశములో కరవు వచెచ్ను. ఆ దేశములో కరవు భారముగా 

నునన్ందున అబార్ము ఐగుపుత్ దేశములో నివసించుటకు అకక్డికి వెళె ల్ను. 

ఆదికాండము 42:19 => మీరు యథారథ్వంతులైతిరా మీ సహోదరులలో ఒకడు ఈ చెరసాలలో 

బంధింపబడవలెను; మీరు వెళి ల్ మీ కుటుంబముల కరవు తీరుటకు ధానయ్ము తీసికొని పోవుడి. 

ఆదికాండము 47:4 => మరియు వారు కనాను దేశమందు కరవు భారముగా ఉనన్ందున నీ 

దాసులకు కలిగియునన్ మందలకు మేత లేదు గనుక ఈ దేశములో కొంత కాలముండుటకు 

వచిచ్తివిు. కాబటిట్ గోషెను దేశములో నీ దాసులు నివసింప సెలవిమమ్ని ఫరోతో అనగా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 26:5 => నీవు నా తండిర్ నశించుచునన్ అరామీ దేశసుథ్డు; అతడు 

ఐగుపుత్నకు వెళె ల్ను. కొదిద్మందితో అకక్డికి పోయి పరవాసియై, గొపప్దియు బలమైనదియు 

విసాత్రమైనదియునగు జనమాయెను. 

రూతు 1:1 => నాయ్యాధిపతులు ఏలిన దినములయందు దేశములో కరవు కలుగగా యూదా 

బేతెల్హేమునుండి ఒక మనుషుయ్డు తన భారయ్ను తన యిదద్రు కుమారులను వెంట బెటుట్కొని 

మోయాబు దేశమున కాపురముండుటకు వెళెళ్ను. 

2 సమూయేలు 21:1 => దావీదు కాలమున మూడు సంవతస్రములు విడువకుండ కరవు కలుగగా 

దావీదు యెహోవాతో మనవిచేసెను. అందుకు యెహోవా ఈలాగున సెలవిచెచ్ను సౌలు 

గిబియోనీయులను హతముచేసెను గనుక అతనినిబటిట్యు , నరహంతకులగు అతని 

యింటివారినిబటిట్యు శిక్షగా ఈ కరవు కలిగెను. 
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వచనము 2 

వారు ఐగుపుత్నుండి తెచిచ్న ధానయ్ము తినివేసిన తరువాత వారి తండిర్ మీరు మరల వెళి ల్ మనకొరకు 

కొంచెము ఆహారము కొనుడని వారితో అనగా 

ఆదికాండము 43:4 => కాబటిట్ నీవు మా తముమ్ని మాతో కూడ పంపినయెడల మేము వెళి ల్ నీకొరకు 

ఆహారము కొందుము.  

ఆదికాండము 43:20 => అయాయ్ ఒక మనవి; మొదట మేము ఆహారము కొనుటకే వచిచ్తివిు. 

ఆదికాండము 42:1 => ధానయ్ము ఐగుపుత్లో నునన్దని యాకోబు తెలిసికొనినపుప్డు మీరేల ఒకరి 

ముఖము ఒకరు చూచుచునాన్రని తన కుమారులతో అనెను. 

ఆదికాండము 42:2 => మరియు అతడు చూడుడి, ఐగుపుత్లో ధానయ్మునన్దని వింటిని, మనము 

చావక బర్దుకునటుల్ మీరు అకక్డికి వెళి ల్ మనకొరకు అకక్డనుండి ధానయ్ము కొనుకొక్ని రండని చెపప్గా 

సామెతలు 15:16 => నెమమ్దిలేకుండ విసాత్రమైన ధనముండుటకంటె యెహోవాయందలి 

భయభకుత్లతో కూడ కొంచెము కలిగియుండుట మేలు. 

సామెతలు 16:18 => నాశనమునకు ముందు గరవ్ము నడచును. పడిపోవుటకు ముందు 

అహంకారమైన మనసుస్ నడచును 

సామెతలు 31:16 => ఆమె పొలమును చూచి దానిని తీసికొనును తాము కూడబెటిట్న దర్వయ్ము పెటిట్ 

దార్క్షతోట యొకటి నాటించును. 

1 తిమోతి 5:8 => ఎవడైనను సవ్కీయులను, విశేషముగా తన యింటివారిని, సంరకిష్ంపక 

పోయినయెడల వాడు విశావ్సతాయ్గము చేసినవాడై అవిశావ్సికనన్ చెడ డ్వాడై యుండును. 

1 తిమోతి 6:6 => సంతుషిట్ సహితమైన దైవభకిత్ గొపప్ లాభసాధనమైయునన్ది. 

1 తిమోతి 6:7 => మనమీలోకములోనికి ఏమియు తేలేదు, దీనిలోనుండి ఏమియు తీసికొని 

పోలేము.  

1 తిమోతి 6:8 => కాగా అనన్వసత్రములు గలవారమై యుండి వాటితో తృపిత్పొంది యుందము. 
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ఆదికాండము 42:19 => మీరు యథారథ్వంతులైతిరా మీ సహోదరులలో ఒకడు ఈ చెరసాలలో 

బంధింపబడవలెను; మీరు వెళి ల్ మీ కుటుంబముల కరవు తీరుటకు ధానయ్ము తీసికొని పోవుడి. 

ఆదికాండము 44:1 => యోసేపు ఆ మనుషుయ్ల గోనెలు పటిట్నంత ఆహార పదారథ్ములతో వాటిని 

నింపి ఎవరి రూకలు వారి గోనెమూతిలో పెటుట్మనియు, 

ఆదికాండము 44:25 => మా తండిర్మీరు తిరిగివెళి ల్ మనకొరకు కొంచెము అహారము కొనుకొక్ని 

రండని చెపిప్నపుప్డు 

దివ్తీయోపదేశకాండము 26:5 => నీవు నా తండిర్ నశించుచునన్ అరామీ దేశసుథ్డు; అతడు 

ఐగుపుత్నకు వెళె ల్ను. కొదిద్మందితో అకక్డికి పోయి పరవాసియై, గొపప్దియు బలమైనదియు 

విసాత్రమైనదియునగు జనమాయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:12 => ఐగుపుత్లో ధానయ్ము కలదని యాకోబు విని, మన పితరులను 

అకక్డికి మొదటిసారి పంపెను. 

వచనము 3 

యూదా అతని చూచి ఆ మనుషుయ్డు మీ తముమ్డు మీతో ఉంటేనే గాని మీరు నా ముఖము 

చూడకూడదని మాతో గటిట్గా చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 42:15 => దీనివలన మీ నిజము తెలియబడును; ఫరో జీవముతోడు, మీ తముమ్డు 

ఇకక్డికి వచిచ్తేనే గాని మీరికక్డనుండి వెళల్కూడదు. 

ఆదికాండము 42:16 => మీ తముమ్ని తీసికొని వచుచ్టకు మీలో ఒకని పంపుడి; అయితే మీరు 

బంధింపబడియుందురు. అటుల్ మీలో సతయ్మునన్దో లేదో మీ మాటలు శోధింపబడును; లేనియెడల 

ఫరో జీవముతోడు, మీరు వేగుల వారని చెపిప్ 

ఆదికాండము 42:17 => వారిని మూడు దినములు చెరసాలలో వేయించెను. 

ఆదికాండము 42:18 => మూడవ దినమున యోసేపు వారిని చూచి నేను దేవునికి భయపడువాడను; 

మీరు బర్దుకునటుల్ దీని చేయుడి. 
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ఆదికాండము 42:19 => మీరు యథారథ్వంతులైతిరా మీ సహోదరులలో ఒకడు ఈ చెరసాలలో 

బంధింపబడవలెను; మీరు వెళి ల్ మీ కుటుంబముల కరవు తీరుటకు ధానయ్ము తీసికొని పోవుడి. 

ఆదికాండము 42:20 => మీ తముమ్ని నాయొదద్కు తీసికొనిరండి; అటుల్ మీ మాటలు సతయ్మైనటుట్ 

కనబడును గనుక మీరు చావరని చెపెప్ను. వారటుల్ చేసిరి. 

ఆదికాండము 42:33 => అందుకు ఆ దేశపు పర్భువు మముమ్ను చూచి మీరు యథారథ్వంతులని 

దీనివలన నేను తెలిసికొందును. మీ సహోదరులలో ఒకనిని నాయొదద్ విడిచిపెటిట్ మీ కుటుంబములకు 

కరవు తీరునటుల్ ధానయ్ము తీసికొనిపోయి 

ఆదికాండము 42:34 => నాయొదద్కు ఆ చినన్వాని తోడుకొనిరండి. అపుప్డు మీరు యథారథ్వంతులే 

గాని వేగులవారు కారని నేను తెలిసికొని మీ సహోదరుని మీకపప్గించెదను; అపుప్డు మీరు ఈ 

దేశమందు వాయ్పారము చేసికొనవచుచ్నని చెపెప్ననిరి. 

ఆదికాండము 44:23 => అందుకు తమరు మీ తముమ్డు మీతో రానియెడల మీరు మరల నా 

ముఖము చూడకూడదని తమ దాసులతో చెపిప్తిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:34 => ఐగుపుత్లోనునన్ నా పర్జల దురవసథ్ను నేను నిదానించి చూచితిని; 

వారి మూలుగు వింటిని; వారిని విడిపించుటకు దిగివచిచ్ యునాన్ను; రముమ్, నేనిపుప్డు నినున్ 

ఐగుపుత్నకు పంపుదునని అతనితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 43:5 => నీవు వానిని పంపనొలల్నియెడల మేము వెళల్ము; ఆ మనుషుయ్డుమీ తముమ్డు 

మీతో లేనియెడల మీరు నా ముఖము చూడకూడదని మాతో చెపెప్ననెను. 

2 సమూయేలు 3:13 => అయితే నీవు ఒకపని చేయవలెను; దరశ్నమునకు వచుచ్నపుప్డు సౌలు 

కుమారెత్యగు మీకాలును నాయొదద్కు తోడుకొని రావలెను; లేదా నీకు దరశ్నము దొరకదనెను. 

2 సమూయేలు 14:24 => అయితే రాజు అతడు నా దరశ్నము చేయక తన ఇంటికి పోవలెనని 

ఉతత్రవు చేయగా అబా ష్లోము రాజదరశ్నము చేయక తన ఇంటికి పోయెను.  

2 సమూయేలు 14:28 => అబా ష్లోము రెండు నిండు సంవతస్రములు యెరూషలేములోనుండియు 

రాజదరశ్నము చేయక యుండగా 
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2 సమూయేలు 14:32 => అబా ష్లోము యోవాబుతో ఇటల్నెను గెషూరునుండి నేను వచిచ్న 

ఫలమేమి? నేనచచ్టనే యుండుట మేలని నీదావ్రా రాజుతో చెపుప్కొనుటకై రాజునొదద్కు నినున్ 

పంపవలెనని నేను నినున్ పిలిచితిని; రాజదరశ్నము నేను చేయవలెను; నాయందు దోషము 

కనబడినయెడల రాజు నాకు మరణశిక్ష విధింపవచుచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:25 => ఇదిగో దేవుని రాజయ్మునుగూరిచ్ పర్కటించుచు నేను మీ మధయ్ను 

సంచరించుచుంటిని; మీలో ఎవరును ఇకమీదట నా ముఖము చూడరని నాకిపుప్డు తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:38 => పౌలు మెడమీద పడి అతనిని ముదుద్పెటుట్కొని, వారు ఓడవరకు 

అతనిని సాగనంపిరి. 

ఆదికాండము 33:10 => అపుప్డు యాకోబు అటుల్ కాదు; నీ కటాక్షము నామీద నునన్యెడల 

చితత్గించి నాచేత ఈ కానుక పుచుచ్కొనుము, దేవుని ముఖము చూచినటుల్ నీ ముఖము చూచితిని; నీ 

కటాక్షము నామీద వచిచ్నది గదా 

ఆదికాండము 43:7 => వారు ఆ మనుషుయ్డు మీ తండిర్ యింక సజీవుడై యునాన్డా? మీకు 

సహోదరుడు ఉనాన్డా అని మముమ్నుగూరిచ్యు మా బంధువులనుగూరిచ్యు ఖండితముగా 

అడిగినపుప్డు మేము ఆ పర్శన్లకు తగినటుట్ అతనికి వాసత్వము తెలియచెపిప్తివిు మీ సహోదరుని 

తీసికొనిరండని అతడు చెపుప్నని మాకెటుల్ తెలియుననిరి. 

ఆదికాండము 43:20 => అయాయ్ ఒక మనవి; మొదట మేము ఆహారము కొనుటకే వచిచ్తివిు. 

1 కొరిందీయులకు 15:31 => సహోదరులారా, మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునందు మిముమ్నుగూరిచ్ 

నాకు కలిగియునన్ అతిశయముతోడు నేను దినదినమును చనిపోవుచునాన్ను అని చెపుప్దును. 

వచనము 4 

కాబటిట్ నీవు మా తముమ్ని మాతో కూడ పంపినయెడల మేము వెళి ల్ నీకొరకు ఆహారము కొందుము.  

ఆదికాండము 42:2 => మరియు అతడు చూడుడి, ఐగుపుత్లో ధానయ్మునన్దని వింటిని, మనము 

చావక బర్దుకునటుల్ మీరు అకక్డికి వెళి ల్ మనకొరకు అకక్డనుండి ధానయ్ము కొనుకొక్ని రండని చెపప్గా 
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ఆదికాండము 43:2 => వారు ఐగుపుత్నుండి తెచిచ్న ధానయ్ము తినివేసిన తరువాత వారి తండిర్ మీరు 

మరల వెళి ల్ మనకొరకు కొంచెము ఆహారము కొనుడని వారితో అనగా 

ఆదికాండము 44:26 => మేము అకక్డికి వెళల్లేము; మా తముమ్డు మాతో కూడ ఉండినయెడల 

వెళుల్దుము; మా తముమ్డు మాతో నుంటేనే గాని ఆ మనుషుయ్ని ముఖము చూడలేమని చెపిప్తివిు. 

వచనము 5 

నీవు వానిని పంపనొలల్నియెడల మేము వెళల్ము; ఆ మనుషుయ్డుమీ తముమ్డు మీతో లేనియెడల మీరు 

నా ముఖము చూడకూడదని మాతో చెపెప్ననెను. 

ఆదికాండము 42:38 => అయితే అతడు నా కుమారుని మీతో వెళల్నియయ్ను; ఇతని అనన్ 

చనిపోయెను, ఇతడు మాతర్మే మిగిలియునాన్డు. మీరు పోవు మారగ్మున ఇతనికి హాని 

సంభవించినయెడల నెరసిన వెండుర్కలు గల ననున్ మృతుల లోకములోనికి దుఃఖముతో దిగిపోవునటుల్ 

చేయుదురని చెపెప్ను 

ఆదికాండము 44:26 => మేము అకక్డికి వెళల్లేము; మా తముమ్డు మాతో కూడ ఉండినయెడల 

వెళుల్దుము; మా తముమ్డు మాతో నుంటేనే గాని ఆ మనుషుయ్ని ముఖము చూడలేమని చెపిప్తివిు. 

నిరగ్మకాండము 20:12 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీకనుగర్హించు దేశములో నీవు 

దీరాఘ్యుషమ్ంతుడవగునటుల్ నీ తండిర్ని నీ తలిల్ని సనామ్నించుము. 

ఆదికాండము 42:20 => మీ తముమ్ని నాయొదద్కు తీసికొనిరండి; అటుల్ మీ మాటలు సతయ్మైనటుట్ 

కనబడును గనుక మీరు చావరని చెపెప్ను. వారటుల్ చేసిరి. 

ఆదికాండము 43:3 => యూదా అతని చూచి ఆ మనుషుయ్డు మీ తముమ్డు మీతో ఉంటేనే గాని 

మీరు నా ముఖము చూడకూడదని మాతో గటిట్గా చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 44:23 => అందుకు తమరు మీ తముమ్డు మీతో రానియెడల మీరు మరల నా 

ముఖము చూడకూడదని తమ దాసులతో చెపిప్తిరి. 

ఆదికాండము 44:25 => మా తండిర్మీరు తిరిగివెళి ల్ మనకొరకు కొంచెము అహారము కొనుకొక్ని 

రండని చెపిప్నపుప్డు 
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వచనము 6 

అందుకు ఇశార్యేలు మీకు ఇంకొక సహోదరుడు కలడని మీరు ఆ మనుషుయ్నితో చెపిప్ నాకు ఇంత 

శర్మ కలుగజేయనేల అనగా 

నిరగ్మకాండము 14:11 => అంతట వారు మోషేతో ఐగుపుత్లో సమాధులు లేవని యీ 

యరణయ్ములో చచుచ్టకు మముమ్ను రపిప్ంచితివా? మముమ్ను ఐగుపుత్లోనుండి బయటికి రపిప్ంచి 

మముమ్ను ఇటుల్ చేయనేల? 

వచనము 7 

వారు ఆ మనుషుయ్డు మీ తండిర్ యింక సజీవుడై యునాన్డా? మీకు సహోదరుడు ఉనాన్డా అని 

మముమ్నుగూరిచ్యు మా బంధువులనుగూరిచ్యు ఖండితముగా అడిగినపుప్డు మేము ఆ పర్శన్లకు 

తగినటుట్ అతనికి వాసత్వము తెలియచెపిప్తివిు మీ సహోదరుని తీసికొనిరండని అతడు చెపుప్నని 

మాకెటుల్ తెలియుననిరి. 

ఆదికాండము 43:3 => యూదా అతని చూచి ఆ మనుషుయ్డు మీ తముమ్డు మీతో ఉంటేనే గాని 

మీరు నా ముఖము చూడకూడదని మాతో గటిట్గా చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 43:3 => యూదా అతని చూచి ఆ మనుషుయ్డు మీ తముమ్డు మీతో ఉంటేనే గాని 

మీరు నా ముఖము చూడకూడదని మాతో గటిట్గా చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 42:13 => అందుకు వారు నీ దాసులమైన మేము పండెర్ండుమంది సహోదరులము, 

కనాను దేశములో నునన్ ఒకక్ మనుషుయ్ని కుమారులము; ఇదిగో కనిషు ఠ్డు నేడు మా తండిర్యొదద్ 

ఉనాన్డు; ఒకడు లెడు అని ఉతత్రమిచిచ్రి 

ఆదికాండము 43:20 => అయాయ్ ఒక మనవి; మొదట మేము ఆహారము కొనుటకే వచిచ్తివిు. 

ఆదికాండము 44:19 => ఏలినవాడు మీకు తండిర్యైనను సహోదరుడైనను ఉనాన్డా అని తమ 

దాసులనడిగెను. 
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ఆదికాండము 44:20 => అందుకు మేము మాకు ముసలివాడైన తండిర్యు అతని ముసలితనమున 

పుటిట్న యొక చినన్వాడును ఉనాన్రు; వాని సహోదరుడు చనిపోయెను, వాని తలిల్కి వాడొకక్డే 

మిగిలియునాన్డు, వాని తండిర్ వానిని పేర్మించుచునాన్డని చెపిప్తిమి 

వచనము 8 

యూదా తన తండిర్యైన ఇశార్యేలును చూచి ఆ చినన్ వానిని నాతో కూడ పంపుము, మేము లేచి 

వెళుల్దుము, అపుప్డు మేమే కాదు నీవును మా పిలల్లును చావక బర్దుకుదుము; 

ఆదికాండము 42:38 => అయితే అతడు నా కుమారుని మీతో వెళల్నియయ్ను; ఇతని అనన్ 

చనిపోయెను, ఇతడు మాతర్మే మిగిలియునాన్డు. మీరు పోవు మారగ్మున ఇతనికి హాని 

సంభవించినయెడల నెరసిన వెండుర్కలు గల ననున్ మృతుల లోకములోనికి దుఃఖముతో దిగిపోవునటుల్ 

చేయుదురని చెపెప్ను 

ఆదికాండము 44:26 => మేము అకక్డికి వెళల్లేము; మా తముమ్డు మాతో కూడ ఉండినయెడల 

వెళుల్దుము; మా తముమ్డు మాతో నుంటేనే గాని ఆ మనుషుయ్ని ముఖము చూడలేమని చెపిప్తివిు. 

నిరగ్మకాండము 20:12 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీకనుగర్హించు దేశములో నీవు 

దీరాఘ్యుషమ్ంతుడవగునటుల్ నీ తండిర్ని నీ తలిల్ని సనామ్నించుము. 

ఆదికాండము 42:2 => మరియు అతడు చూడుడి, ఐగుపుత్లో ధానయ్మునన్దని వింటిని, మనము 

చావక బర్దుకునటుల్ మీరు అకక్డికి వెళి ల్ మనకొరకు అకక్డనుండి ధానయ్ము కొనుకొక్ని రండని చెపప్గా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:6 => రూబేను బర్దికి చావకయుండునుగాక అతనివారు 

లెకిక్ంపలేనంతమంది అగుదురు. 

2 రాజులు 7:4 => పటట్ణములోనికి పోవుదమనుకొంటిమా పటట్ణమందు కాష్మమునన్ందున అచచ్ట 

చచిచ్పోదుము; ఇచచ్ట ఊరక కూరుచ్నన్ను ఇచచ్టను చచిచ్పోదుము; పదండి, సిరియనుల 

దండుపేటలోనికి, పోవుదము రండి, వారు మనలను బర్దుకనిచిచ్న బర్దుకుదుము, మనలను చంపిన 

చతుత్ము అని చెపుప్కొని 
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2 రాజులు 7:13 => అపుప్డు అతని సేవకులలో ఒకడు ఈలాగు మనవి చేసెను ఇంతకుముందు 

ఇశార్యేలువారలలో బహుమంది మనుషుయ్లు లయమైపోయిరి గదా ఇక అయిదుగురు 

లయమైపోవుట అబుబ్రమా? నీకు అనుకూలమైనయెడల పటట్ణమందు మిగిలియునన్ రౌతులలొ 

అయిదుగురిని తీసికొనిపోనిముమ్; మనము వారిని పంపి చూచెదమని చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 118:17 => నేను చావను సజీవుడనై యెహోవా కిర్యలు వివరించెదను. 

ఆదికాండము 45:19 => నీకు ఆజఞ్యైనది గదా? దీని చేయుడి, మీ పిలల్లకొరకును మీ 

భారయ్లకొరకును ఐగుపుత్లోనుండి బండల్ను తీసికొనిపోయి మీ తండిర్ని వెంటబెటుట్కొని రండి. 

ఆదికాండము 50:8 => యోసేపు యింటివారందరును అతని సహోదరులును అతని తండిర్ 

ఇంటివారును వెళి ల్రి. వారు తమ పిలల్లను తమ గొఱ ఱ్ల మందలను తమ పశువులను మాతర్ము గోషెను 

దేశములో విడిచిపెటిట్రి. 

ఆదికాండము 50:21 => కాబటిట్ భయపడకుడి, నేను మిముమ్ను మీ పిలల్లను పోషించెదనని చెపిప్ 

వారిని ఆదరించి వారితో పీర్తిగా మాటలాడెను. 

సంఖాయ్కాండము 14:31 => అయితే వారు కొలల్పోవుదురని మీరు చెపిప్న మీ పిలల్లను నేను ఆ 

దేశములోపలికి రపిప్ంచెదను; మీరు తృణీకరించిన దేశమును వారు సవ్తంతిర్ంచుకొనెదరు; 

ఎజార్ 8:21 => అపుప్డు దేవుని సనిన్ధిని మముమ్ను మేము దుఃఖపరచుకొని, మాకును మా 

చినన్వారికిని మా ఆసిత్కిని శుభపర్యాణము కలుగునటుల్గా ఆయనను వేడుకొనుటకు అహవా నది 

దగగ్ర ఉపవాసముండుడని పర్కటించితిని. 

ఆదికాండము 29:35 => ఆమె మరల గరభ్వతియై కుమారుని కని ఈసారి యెహోవాను 

సుత్తించెదననుకొని యూదా అను పేరు పెటెట్ను. అపుప్డామెకు కానుపు ఉడిగెను. 

ఆదికాండము 44:16 => యూదా యిటల్నెను ఏలిన వారితో ఏమి చెపప్గలము? ఏమందుము? 

మేము నిరోద్షులమని యెటుల్ కనుపరచగలము? దేవుడే నీ దాసుల నేరము కనుగొనెను. ఇదిగో 

మేమును ఎవనియొదద్ ఆ గినెన్ దొరికెనో వాడును ఏలిన వారికి దాసులమగుదుమనెను. 
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ఆదికాండము 44:20 => అందుకు మేము మాకు ముసలివాడైన తండిర్యు అతని ముసలితనమున 

పుటిట్న యొక చినన్వాడును ఉనాన్రు; వాని సహోదరుడు చనిపోయెను, వాని తలిల్కి వాడొకక్డే 

మిగిలియునాన్డు, వాని తండిర్ వానిని పేర్మించుచునాన్డని చెపిప్తిమి 

ఆదికాండము 44:32 => తమ దాసుడనైన నేను ఈ చినన్ వానినిగూరిచ్ నా తండిర్కి పూటపడి 

నీయొదద్కు నేనతని తీసికొని రానియెడల నా తండిర్ దృషిట్యందు ఆ నింద నా మీద ఎలల్పుప్డు 

ఉండునని చెపిప్తిని. 

ఆదికాండము 46:28 => అతడు గోషెనుకు తోర్వ చూపుటకు యోసేపు నొదద్కు తనకు ముందుగా 

యూదాను పంపెను. వారు గోషెను దేశమునకు రాగా 

నెహెమాయ్ 5:2 => ఏదనగా కొందరు మేమును మా కుమారులును మా కుమారెత్లును అనేకులము. 

అందుచేత మేము తిని బర్దుకుటకు ధానయ్ము మీయొదద్ తీసికొందుమనిరి. 

వచనము 9 

నేను అతనిగూరిచ్ పూటపడుదును, నీవు అతనిగూరిచ్ ననున్ అడుగవలెను; నేను అతని తిరిగి నీయొదద్కు 

తీసికొనివచిచ్ నీయెదుట నిలువబెటట్నియెడల ఆ నింద నా మీద ఎలల్పుప్డును ఉండును. 

ఆదికాండము 42:37 => అందుకు రూబేను నేనతని నీయొదద్కు తీసికొని రానియెడల నా యిదద్రు 

కుమారులను నీవు చంపవచుచ్ను; అతని నాచేతికపప్గించుము, అతని మరల నీయొదద్కు తీసికొని 

వచిచ్ అపప్గించెదనని తన తండిర్తో చెపెప్ను 

ఆదికాండము 44:32 => తమ దాసుడనైన నేను ఈ చినన్ వానినిగూరిచ్ నా తండిర్కి పూటపడి 

నీయొదద్కు నేనతని తీసికొని రానియెడల నా తండిర్ దృషిట్యందు ఆ నింద నా మీద ఎలల్పుప్డు 

ఉండునని చెపిప్తిని. 

ఆదికాండము 44:33 => కాబటిట్ తమ దాసుడనైన ననున్ ఈ చినన్వానికి పర్తిగా ఏలినవారికి 

దాసునిగా నుండనిచిచ్ యీ చినన్వాని తన సహోదరులతో వెళల్నిముమ్. 

1 రాజులు 1:21 => ఇదిగాక నా యేలినవాడవైన రాజవగు నీవు నీ పితరులతోకూడ నిదర్పొందిన 

తరువాత నేనును నా కుమారుడైన సొలొమోనును అపరాధులముగా ఎంచబడుదుము. 
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యోబు 17:3 => ఏరాప్టు చేయుము దయచేసి నా నిమితత్ము నీ అంతట నీవే పూటపడుము మరి 

యెవడు నా నిమితత్ము పూటపడును? 

కీరత్నలు 119:122 => మేలుకొరకు నీ సేవకునికి పూటపడుము గరివ్షు ఠ్లు ననున్ బాధింపక 

యుందురు గాక. 

ఫిలేమోనుకు 1:18 => అతడు నీకు ఏ నషట్మైనను కలుగజేసినయెడలను, నీకు ఏమైన 

ఋణమునన్యెడలను, అది నా లెకక్లో చేరుచ్ము; 

ఫిలేమోనుకు 1:19 => పౌలను నేను నా సవ్హసత్ముతో ఈ మాట వార్యుచునాన్ను అది నేనే తీరుత్ను. 

అయినను నీ ఆతమ్ విషయములో నీవే నాకు ఋణపడియునాన్వని నేను చెపప్నేల?  

హెబీర్యులకు 7:22 => ఆయన పశాచ్తాత్పపడడు అని యీయనతో చెపిప్నవానివలన పర్మాణ 

పూరవ్కముగా యాజకుడాయెను. 

ఆదికాండము 9:5 => మరియు మీకు పార్ణమైన మీ రకత్మునుగూరిచ్ విచారణ చేయుదును; 

దానిగూరిచ్ పర్తి జంతువును నరులను విచారణ చేయుదును; పర్తి నరుని పార్ణమునుగూరిచ్ వాని 

సహోదరుని విచారణ చేయుదును. 

ఆదికాండము 31:39 => దుషట్మృగములచేత చీలచ్బడిన దానిని నీయొదద్కు తేక ఆ నషట్ము నేనే 

పెటుట్కొంటిని. పగటియందు దొంగిలింపబడిన దానినేమి రాతిర్యందు దొంగిలింపబడిన దానినేమి 

నాయొదద్ పుచుచ్కొంటివి; నేను ఈలాగుంటిని. 

యెహెజేక్లు 3:18 => అవశయ్ముగా నీవు మరణమవుదువని నేను దురామ్రుగ్నిగూరిచ్ ఆజఞ్ ఇయయ్గా 

నీవు అతనిని హెచచ్రిక చేయకయు, అతడు జీవించునటుల్ తన దురామ్రగ్తను విడిచిపెటట్వలెనని వానిని 

హెచచ్రిక చేయకయు నుండినయెడల ఆ దురామ్రుగ్డు తాను చేసిన దోషమునుబటిట్ మరణమవును గాని 

అతని రకత్మునకు నినున్ ఉతత్రవాదిగా ఎంచుదును. 

యెహెజేక్లు 3:20 => మరియు నీతిగలవాడు తన నీతిని విడిచి దురీన్తిని అనుసరించినందున నేను 

అతని ముందర అభయ్ంతరము పెటట్గా అతడు మరణమగును నీవు అతనిని హెచచ్రిక చేయనియెడల 

పూరవ్ము తాను చేసిన నీతి జాఞ్పకమునకు రాకుండ అతడు తన దోషమునుబటిట్ మరణమవును, 

అయితే అతని పార్ణవిషయములో నినున్ ఉతత్రవాదిగా ఎంచుదును. 
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యెహెజేక్లు 33:6 => అయితే కావలివాడు ఖడగ్ము వచుచ్ట చూచియు, బాకా ఊదనందుచేత 

జనులు అజాగర్తత్గా ఉండుటయు, ఖడగ్ము వచిచ్ వారిలో ఒకని పార్ణము తీయుటయు 

తటసిథ్ంచినయెడల వాడు తన దోషమునుబటిట్ పటట్బడినను, నేను కావలివానియొదద్ వాని 

పార్ణమునుగూరిచ్ విచారణ చేయుదును.  

యెహెజేక్లు 33:8 => దురామ్రుగ్డా, నీవు నిశచ్యముగా మరణము నొందుదువు అని దురామ్రుగ్నికి 

నేను సెలవియయ్గా, అతడు తన దురామ్రగ్తను విడిచి జాగర్తత్పడునటుల్ నీవు ఆ దురామ్రుగ్నికి నా మాట 

తెలియజేయనియెడల ఆ దురామ్రుగ్డు తన దోషమునుబటిట్ మరణము నొందును గాని అతని 

పార్ణమునుగూరిచ్ నినున్ విచారణ చేయుదును. 

లూకా 11:50 => వారు కొందరిని చంపుదురు, కొందరిని హింసింతురు. 

ఆదికాండము 27:13 => అయినను అతని తలిల్ నా కుమారుడా, ఆ శాపము నా మీదికి వచుచ్ను 

గాక. నీవు నా మాటమాతర్ము విని, పోయి వాటిని నాయొదద్కు తీసికొని రమమ్ని చెపప్గా 

ఆదికాండము 29:35 => ఆమె మరల గరభ్వతియై కుమారుని కని ఈసారి యెహోవాను 

సుత్తించెదననుకొని యూదా అను పేరు పెటెట్ను. అపుప్డామెకు కానుపు ఉడిగెను. 

ఆదికాండము 44:16 => యూదా యిటల్నెను ఏలిన వారితో ఏమి చెపప్గలము? ఏమందుము? 

మేము నిరోద్షులమని యెటుల్ కనుపరచగలము? దేవుడే నీ దాసుల నేరము కనుగొనెను. ఇదిగో 

మేమును ఎవనియొదద్ ఆ గినెన్ దొరికెనో వాడును ఏలిన వారికి దాసులమగుదుమనెను. 

సామెతలు 6:1 => నా కుమారుడా, నీ చెలికాని కొరకు పూటపడినయెడల పరుని చేతిలో నీవు నీ 

చేయి వేసినయెడల 

వచనము 10 

మాకు తడవు కాక పోయినయెడల ఈపాటికి రెండవ మారు తిరిగివచిచ్ యుందుమని చెపప్గా 

ఆదికాండము 19:16 => అతడు తడవు చేసెను. అపుప్డు అతని మీద యెహోవా కనికరపడుటవలన 

ఆ మనుషుయ్లు అతనిచేతిని అతని భారయ్చేతిని అతని యిదద్రు కుమారెత్లచేతులను పటుట్కొని వెలుపలికి 

తీసికొని వచిచ్ ఆ ఊరి బయటనుంచిరి 
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వచనము 11 

వారి తండిర్యైన ఇశార్యేలు వారితొ అటల్యిన మీరీలాగు చేయుడి; ఈ దేశమందు పర్సిదధ్ములైనవి, 

అనగా కొంచెము మసత్కి కొంచెము తేనె సుగంధ దర్వయ్ములు బోళము పిసాత్చకాయలు బాదము 

కాయలు మీ గోనెలలో వేసికొని ఆ మనుషుయ్నికి కానుకగా తీసికొనిపోవుడి. 

ఆదికాండము 43:14 => ఆ మనుషుయ్డు మీ యితర సహోదరుని బెనాయ్మీనును మీ కపప్గించునటుల్ 

సరవ్శకుత్డైన దేవుడు ఆ మనుషుయ్ని యెదుట మిముమ్ను కరుణించును గాక. నేను పుతర్హీనుడనై 

యుండవలసినయెడల పుతర్హీనుడనగుదునని వారితో చెపెప్ను. 

ఎసేత్రు 4:16 => నీవు పోయి షూషనునందు కనబడిన యూదులనందరిని సమాజమందిరమునకు 

సమకూరిచ్, నా నిమితత్ము ఉపవాసముండి మూడు దినములు అనన్పానములు చేయకుండుడి; నేనును 

నా పని కతెత్లును కూడ ఉపవాసముందుము; పర్వేశించుట నాయ్య వయ్తిరికత్ముగా నునన్ను నేను 

రాజునొదద్కు పర్వేశించుదును; నేను నశించిన నశించెదను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:14 => అతడు ఒపుప్కొననందున మేము పర్భువు చితత్ము జరుగునుగాక 

అని ఊరకుంటిమి. 

ఆదికాండము 32:13 => అతడు అకక్డ ఆ రాతిర్ గడిపి తాను సంపాదించిన దానిలో తన అనన్యైన 

ఏశావు కొరకు ఒక కానుకను 

ఆదికాండము 32:14 => అనగా రెండువందల మేకలను ఇరువది మేకపోతులను రెండువందల 

గొఱ ఱ్లను ఇరువది పొటే ట్ళల్ను 

ఆదికాండము 32:15 => ముపప్ది పాడి ఒంటెలను వాటి పిలల్లను నలుబది ఆవులను పది 

ఆబోతులను ఇరువది ఆడుగాడిదలను పది గాడిద పిలల్లను తీసికొని మందమందను వేరు వేరుగా 

ఆదికాండము 32:16 => తన దాసులచేతి కపప్గించి మీరు మంద మందకు నడుమ ఎడముంచి 

నాకంటె ముందుగా సాగిపొండని తన దాసులతో చెపెప్ను. 
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ఆదికాండము 32:17 => మరియు వారిలో మొదటివానితో నా సహోదరుడైన ఏశావు నినున్ 

ఎదురొక్ని నీవెవరివాడవు? ఎకక్డికి వెళుల్చునాన్వు? నీ ముందరనునన్వి యెవరివని నినున్ 

అడిగినయెడల 

ఆదికాండము 32:18 => నీవు ఇవి నీ సేవకుడైన యాకోబువి, ఇది నా పర్భువైన ఏశావు కొరకు 

పంపబడిన కానుక; అదిగో అతడు మా వెనుక వచుచ్చునాన్డని చెపుప్మని ఆజాఞ్పించెను. 

ఆదికాండము 32:19 => అటల్తడు నేను ముందుగా పంపుచునన్ కానుకవలన అతని 

సమాధానపరచిన తరువాత నేను అతని ముఖము చూచెదను; అపుప్డతడు ఒకవేళ ననున్ 

కటాకిష్ంచుననుకొని మీరు ఏశావును చూచినపుప్డు ఆ చొపుప్న అతనితో చెపప్వలెననియు 

ఆదికాండము 32:20 => మీరు ఇదిగో నీ సేవకుడైన యాకోబు మా వెనుక వచుచ్చునాన్డని 

చెపప్వలెననియు రెండవవానికిని మూడవవానికిని మందల వెంబడి వెళి ల్న వారికందరికిని 

ఆజాఞ్పించెను. 

ఆదికాండము 32:21 => అతడు కానుకను తనకు ముందుగా పంపించి తాను గుంపులో ఆ రాతిర్ 

నిలిచెను. 

ఆదికాండము 33:10 => అపుప్డు యాకోబు అటుల్ కాదు; నీ కటాక్షము నామీద నునన్యెడల 

చితత్గించి నాచేత ఈ కానుక పుచుచ్కొనుము, దేవుని ముఖము చూచినటుల్ నీ ముఖము చూచితిని; నీ 

కటాక్షము నామీద వచిచ్నది గదా 

ఆదికాండము 37:25 => వారు భోజనముచేయ కూరుచ్ండి, కనున్లెతిత్ చూడగా ఐగుపుత్నకు తీసికొని 

పోవుటకు గుగిగ్లము మసత్కియు బోళమును మోయుచునన్ ఒంటెలతో ఇషామ్యేలీయులైన మారగ్సుథ్లు 

గిలాదునుండి వచుచ్చుండిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:14 => సూరుయ్నివలన కలుగు ఫలములోని శేర్షఠ్పదారథ్ములవలన 

చందుర్డు పుటిట్ంచు శేర్షఠ్పదారథ్ములవలన 

1 సమూయేలు 9:7 => అందుకు సౌలు మనము వెళుల్నెడల ఆ మనిషికి ఏమి తీసికొని పోవుదుము? 

మన సామగిర్లోనుండు భోజనపదారథ్ములు సరిపోయినవి; ఆ దైవజనునికి బహుమానము 
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తీసికొనిపోవుటకు మనకేమియు లేదు అని తన పనివానితో చెపిప్ మనయొదద్ ఏమి యునన్దని 

అడుగగా 

1 సమూయేలు 25:27 => అయితే నేను నా యేలినవాడవగు నీయొదద్కు తెచిచ్న యీ కానుకను నా 

యేలినవాడవగు నినున్ వెంబడించు పనివారికి ఇపిప్ంచి 

1 రాజులు 4:21 => నది (యూఫర్టీసు) మొదలుకొని ఐగుపుత్ సరిహదుద్వరకు ఈ మధయ్నునన్ 

రాజయ్ములనిన్టిమీదను ఫిలిషీత్యుల దేశమంతటిమీదను సొలొమోను పర్భుతవ్ము చేసెను. ఆ జనులు 

పనున్ చెలిల్ంచుచు సొలొమోను బర్దికిన దినములనిన్యు అతనికి సేవచేయుచు వచిచ్రి. 

1 రాజులు 10:25 => ఏరాప్టైన పర్తి మనిషి వెండి వసుత్వులు గాని, బంగారపు వసుత్వులు గాని, 

వసత్రములు గాని, యుదాధ్యుధములు గాని, గంధవరగ్ములు గాని, గుఱ ఱ్ములు గాని, కంచరగాడిదలు 

గాని, తన తన వంతుచొపుప్న కటన్ములను ఏటేట తీసికొని వచుచ్చుండెను. 

1 రాజులు 15:19 => నీ తండిర్కిని నా తండిర్కిని సంధి కలిగియునన్టుల్ నీకును నాకును సంధి 

కలిగియుండవలెను గనుక వెండి బంగారములను నీకు కానుకగా పంపించుచునాన్ను; నీవు వచిచ్ 

ఇశార్యేలు రాజైన బయెషా నాయొదద్నుండి తిరిగిపోవునటుల్ నీకును అతనికిని కలిగిన నిబంధనను 

తపిప్ంపవలెను. 

2 రాజులు 8:8 => హజాయేలును పిలిచి నీవు ఒక కానుకను చేతపటుట్కొని దైవజనుడైన అతనిని 

ఎదురొక్నబోయి ఈ రోగము పోయి నేను బాగుపడుదునా లేదా అని అతనిదావ్రా యెహోవా యొదద్ 

విచారణ చేయుమని ఆజఞ్ ఇచిచ్ పంపెను. 

2 రాజులు 16:8 => నేను నీ దాసుడను నీ కుమారుడనైయునాన్ను గనుక నీవు వచిచ్, నామీదికి 

లేచిన సిరియారాజు చేతిలోనుండియు ఇశార్యేలురాజు చేతిలోనుండియు ననున్ రకిష్ంపవలెనని 

అషూష్రు రాజైన తిగల్తిప్లేసెరునొదద్కు దూతలనంపగా 

2 రాజులు 20:12 => ఆ కాలమందు బబులోను రాజును బలదాను కుమారుడునైన బెరోదకబ్లదాను 

హిజిక్యా రోగియైయుండిన సంగతి విని, పతిర్కలను కానుకను అతనియొదద్కు పంపగా 

కీరత్నలు 68:29 => యెరూషలేములోని నీ ఆలయమునుబటిట్ రాజులు నీయొదద్కు కానుకలు 

తెచెచ్దరు. 
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కీరత్నలు 72:10 => తరీష్షు రాజులు దీవ్పముల రాజులు కపప్ము చెలిల్ంచెదరు షేబ రాజులును సెబా 

రాజులును కానుకలు తీసికొనివచెచ్దరు.  

కీరత్నలు 76:11 => మీ దేవుడైన యెహోవాకు మొర్కుక్కొని మీ మొర్కుక్బడులను చెలిల్ంచుడి ఆయన 

చుటుట్నునన్వారందరు భయంకరుడగు ఆయనకు కానుకలు తెచిచ్ అరిప్ంపవలెను. 

సామెతలు 17:18 => తన పొరుగువానికి జామీను ఉండి పూటపడువాడు తెలివిమాలినవాడు. 

సామెతలు 18:16 => ఒకడు ఇచుచ్ కానుక వానికి వీలు కలుగజేయును అది గొపప్వారియెదుటికి 

వానిని రపిప్ంచును 

సామెతలు 19:6 => అనేకులు గొపప్వారి కటాక్షము వెదకుదురు దాతకు అందరు సేన్హితులే. 

సామెతలు 21:14 => చాటున ఇచిచ్న బహుమానము కోపమును చలాల్రుచ్ను ఒడిలోనుంచబడిన 

కానుక మహా కోర్ధమును శాంతిపరచును. 

యెహెజేక్లు 27:17 => మరియు యూదావారును ఇశార్యేలు దేశసుథ్లును నీలో వరత్కవాయ్పారము 

చేయుచు, మినీన్తు గోధుమలును మిఠాయిలును తేనెయు తైలమును గుగిగ్లమును ఇచిచ్ నీ సరకులు 

కొనుకొక్ందురు. 

ఆదికాండము 37:25 => వారు భోజనముచేయ కూరుచ్ండి, కనున్లెతిత్ చూడగా ఐగుపుత్నకు తీసికొని 

పోవుటకు గుగిగ్లము మసత్కియు బోళమును మోయుచునన్ ఒంటెలతో ఇషామ్యేలీయులైన మారగ్సుథ్లు 

గిలాదునుండి వచుచ్చుండిరి. 

యిరిమ్యా 8:22 => గిలాదులో గుగిగ్లము ఏమియు లేదా? అకక్డ ఏ వైదుయ్డును లేడా? నా జనులకు 

సవ్సథ్త ఎందుకు కలుగకపోవుచునన్ది? 

యెహెజేక్లు 27:15 => దదానువారును నీతో వరత్క వాయ్పారము చేయుదురు, చాల దీవ్పముల 

వరత్కములు నీ వశముననునన్వి; వరత్కులు దంతమును కోవిదారు మార్నును ఇచిచ్ నీ సరకులు 

కొనుకొక్ందురు.  

ఆదికాండము 37:25 => వారు భోజనముచేయ కూరుచ్ండి, కనున్లెతిత్ చూడగా ఐగుపుత్నకు తీసికొని 

పోవుటకు గుగిగ్లము మసత్కియు బోళమును మోయుచునన్ ఒంటెలతో ఇషామ్యేలీయులైన మారగ్సుథ్లు 

గిలాదునుండి వచుచ్చుండిరి. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 31:5 => ఆ యాజఞ్ వెలల్డియగుట తోడనే ఇశార్యేలీయులు పర్థమఫలములైన 

ధానయ్ దార్కాష్రసములను నూనెను తేనెను ససయ్ఫలములను విసాత్రముగా తీసికొనివచిచ్రి. సమసత్మైన 

వాటిలోనుండియు పదియవ వంతులను విసాత్రముగా తీసికొనివచిచ్రి. 

లేవీయకాండము 20:24 => నేను మీతో చెపిప్న మాట యిదే మీరు వారి భూమిని సావ్సథ్య్ముగా 

పొందుదురు; అది, అనగా పాలు తేనెలు పర్వహించు ఆ దేశము, మీకు సావ్సథ్య్ముగా ఉండునటుల్ దాని 

మీకిచెచ్దను. జనములలోనుండి మిముమ్ను వేరుపరచిన మీ దేవుడనైన యెహోవాను నేనే. 

1 రాజులు 10:15 => ఇదియు గాక గంధవరగ్ములు మొదలైనవి వరత్కుల యొదద్నుండియు అరబి 

రాజుల యొదద్నుండియు దేశాధికారుల యొదద్నుండియు అతనికి చాలా వచుచ్చుండెను. 

పరమగీతము 4:10 => సహోదరీ, పార్ణేశవ్రీ, నీ పేర్మ ఎంత మధురము! దార్కాష్రసముకనన్ నీ పేర్మ 

ఎంత సంతోషకరము నీవు పూసికొను పరిమళ తైలముల వాసన సకల గంధవరగ్ములకనన్ 

సంతోషకరము. 

పరమగీతము 4:14 => జటామాంసియు కుంకుమయు నిమమ్గడిడ్యు లవంగపటట్యు వివిధమైన 

పరిమళతైల వృక్షములు గోపరసమును అగరు వృక్షములు నానావిధ శేర్షఠ్ పరిమళదర్వయ్ములు. 

పరమగీతము 4:15 => నా సహోదరీ , నా పార్ణేశవ్రీ , నీవు ఉదాయ్నజలాశయము 

పర్వాహజలకూపము లెబానోను పరవ్తపర్వాహము. 

పరమగీతము 4:16 => ఉతత్ర వాయువూ, ఏతెంచుము దకిష్ణ వాయువూ, వేంచేయుము నా 

ఉదాయ్నవనముమీద విసరుడి దాని పరిమళములు వాయ్పింపజేయుడి నా పిర్యుడు తన 

ఉదాయ్నవనమునకు వేంచేయును గాక తనకిషట్మైన ఫలములనతడు భుజించునుగాక. 

పరమగీతము 5:1 => నా సహోదరీ, పార్ణేశవ్రీ, నా ఉదాయ్నవనమునకు నేను ఏతెంచితిని నా 

జటామాంసిని నా గంధవరగ్ములను కూరుచ్కొనుచునాన్ను తేనెయు తేనెపటుట్ను భుజించుచునాన్ను 

కీష్రసహిత దార్కాష్రసము పానము చేయుచునాన్ను. నా సఖులారా, భుజించుడి లెసస్గా పానము 

చేయుడి సేన్హితులారా, పానము చేయుడి.  

పరమగీతము 8:14 => నా పిర్యుడా, తవ్రపడుము లఘువైన యిఱిఱ్వలె ఉండుము గంధవరగ్వృక్ష 

పరవ్తములమీద గంతులువేయు లేడిపిలల్వలె ఉండుము. 
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ఆదికాండము 32:20 => మీరు ఇదిగో నీ సేవకుడైన యాకోబు మా వెనుక వచుచ్చునాన్డని 

చెపప్వలెననియు రెండవవానికిని మూడవవానికిని మందల వెంబడి వెళి ల్న వారికందరికిని 

ఆజాఞ్పించెను. 

ఆదికాండము 43:25 => అకక్డ తాము భోజనము చేయవలెనని వినిరి గనుక మధాయ్హన్మందు 

యోసేపు వచుచ్ వేళకు తమ కానుకను సిదధ్ముచేసిరి. 

ఆదికాండము 45:23 => అతడు తన తండిర్ నిమితత్ము ఐగుపుత్లో నునన్ మంచి వసుత్వులను 

మోయుచునన్ పది గాడిదలను, మారగ్మునకు తన తండిర్ నిమితత్ము ఆహారమును, ఇతర ధానయ్మును 

తిను బండములను మోయుచునన్ పది ఆడు గాడిదలను పంపెను 

సంఖాయ్కాండము 18:30 => మరియు నీవు వారితో మీరు దానిలోనుండి పర్శసత్ భాగమును 

అరిప్ంచిన తరువాత మిగిలినది కళల్పు వచుచ్బడివలెను దార్క్షతొటిట్ వచుచ్బడివలెను లేవీయులదని 

యెంచవలెను. 

1 సమూయేలు 15:26 => అందుకు సమూయేలు నీతోకూడ నేను తిరిగిరాను; నీవు యెహోవా 

ఆజఞ్ను విసరిజ్ంచితివి గనుక ఇశార్యేలీయులమీద రాజుగా ఉండకుండ యెహోవా నినున్ విసరిజ్ంచెనని 

చెపిప్ 

1 సమూయేలు 16:20 => అపుప్డు యెషష్యి ఒక గారద్భముమీద రొటెట్లను దార్కాష్రసపు తితిత్ని ఒక 

మేకపిలల్ను వేయించి తన కుమారుడైన దావీదుచేత సౌలునొదద్కు పంపెను. 

1 సమూయేలు 25:18 => అందుకు అబీగయీలు నాబాలుతో ఏమియు చెపప్క తవ్రపడి 

రెండువందల రొటెట్లను, రెండు దార్కాష్రసపు తితుత్లను, వండిన అయిదు గొఱ ఱ్ల మాంసమును, 

అయిదు మానికల వేచిన ధానయ్మును, నూరు దార్క్షగెలలను, రెండువందల అంజూరపు అడలను 

గారద్భములమీద వేయించి 

1 రాజులు 10:10 => మరియు ఆమె రాజునకు రెండువందల నలువది మణుగుల బంగార మును, 

బహు విసాత్రమైన గంధవరగ్మును, రతన్ములను ఇచెచ్ను. షేబదేశపు రాణి రాజైన సొలొమోనునకు 

ఇచిచ్న గంధ వరగ్ములంత విసాత్రము మరి ఎనన్డైనను రాలేదు. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 9:9 => ఆమె రాజునకు రెండువందల నలుబది మణుగుల బంగారమును 

విసాత్రమైన గంధవరగ్ములను రతన్ములను ఇచెచ్ను; షేబ దేశపు రాణి రాజైన సొలొమోనున కిచిచ్న 

గంధవరగ్ములతో సాటియైన దేదియులేదు. 

సామెతలు 17:8 => లంచము దృషిట్కి మాణికయ్మువలె నుండును అటిట్వాడు ఏమి చేసినను దానిలో 

యుకిత్గా పర్వరిత్ంచును. 

పరమగీతము 1:13 => నా పిర్యుడు నా రొముమ్ననుండు గోపరసమంత సువాసనగలవాడు 

యిరిమ్యా 46:11 => ఐగుపుత్ కుమారీ, కనయ్కా, గిలాదునకు వెళి ల్ గుగిగ్లము తెచుచ్కొనుము 

విసాత్రమైన ఔషధములు తెచుచ్కొనుట వయ్రథ్మే నీకు చికితస్ కలుగదు 

మతత్యి 2:11 => తలిల్యైన మరియను ఆ శిశువును చూచి, సాగిలపడి, ఆయనను పూజించి, తమ 

పెటెట్లు విపిప్, బంగారమును సాంబార్ణిని బోళమును కానుకలుగా ఆయనకు సమరిప్ంచిరి. 

వచనము 12 

రెటిట్ంపు రూకలు మీరు తీసికొనుడి, మీ గోనెల మూతిలో ఉంచబడి తిరిగివచిచ్న రూకలు కూడచేత 

పటుట్కొనిపోయి మరల ఇచిచ్వేయుడి; ఒకవేళ అది పొరబాటై యుండును; 

రోమీయులకు 12:17 => కీడుకు పర్తికీడెవనికిని చేయవదుద్; మనుషుయ్లందరి దృషిట్కి 

యోగయ్మైనవాటినిగూరిచ్ ఆలోచన కలిగియుండుడి. 

రోమీయులకు 13:8 => ఒకనినొకడు పేర్మించుట విషయములో తపప్ మరేమియు ఎవనికిని అచిచ్ 

యుండవదుద్. పొరుగువానిని పేర్మించువాడే ధరమ్శాసత్రము నెరవేరిచ్నవాడు. 

2 కొరిందీయులకు 8:21 => ఏలయనగా పర్భువు దృషిట్యందు మాతర్మే గాక మనుషుయ్ల 

దృషిట్యందును యోగయ్మైన వాటినిగూరిచ్ శర్దధ్గా ఆలోచించుకొనుచునాన్ము.  

ఫిలిపీప్యులకు 4:8 => మెటుట్కు సహోదరులారా, యే యోగయ్తయైనను మెపైప్నను ఉండినయెడల, 

ఏవి సతయ్మైనవో, ఏవి మానయ్మైనవో, ఏవి నాయ్యమైనవో, ఏవి పవితర్మైనవో, ఏవి రమయ్మైనవో, ఏవి 

ఖాయ్తిగలవో, వాటిమీద ధాయ్నముంచుకొనుడి. 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 4:6 => ఈ విషయమందెవడును అతికర్మించి తన సహోదరునికి మోసము 

చేయకుండవలెను; ఎందుకనగా మేము పూరవ్ము మీతో చెపిప్ సాక్షయ్మిచిచ్న పర్కారము పర్భువు 

వీటనిన్టి విషయమై పర్తిదండన చేయువాడు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:21 => సమసత్మును పరీకిష్ంచి మేలైనదానిని చేపటుట్డి. 

హెబీర్యులకు 13:8 => యేసుకీర్సుత్ నినన్, నేడు, ఒకక్టే రీతిగా ఉనాన్డు; అవును 

యుగయుగములకును ఒకక్టే రీతిగా ఉండును. 

ఆదికాండము 42:25 => మరియు యోసేపు వారి గోనెలను ధానయ్ముతో నింపుటకును, ఎవరి 

రూకలు వారి గోనెలో తిరిగి ఉంచుటకును, పర్యాణము కొరకు భోజనపదారథ్ములు వారికిచుచ్టకును 

ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. అతడు వారియెడల నిటుల్ జరిగించెను. 

ఆదికాండము 42:35 => వారు తమ గోనెలను కుమమ్రించినపుప్డు ఎవరి రూకల మూట వారి 

గోనెలో ఉండెను. వారును వారి తండిర్యు ఆ రూకల మూటలు చూచి భయపడిరి. 

ఆదికాండము 43:21 => అయితే మేము దిగినచోటికి వచిచ్ మా గోనెలను విపిప్నపుప్డు, ఇదిగో 

మామా రూకల తూనికెకు సరిగా ఎవరి రూకలు వారి గోనె మూతిలోనుండెను. అవిచేతపటుట్కొని 

వచిచ్తివిు. 

ఆదికాండము 44:8 => ఇదిగో మా గోనెల మూతులలో మాకు దొరికిన రూకలను కనాను 

దేశములోనుండి తిరిగి తీసికొనివచిచ్తివిు; నీ పర్భువు ఇంటిలోనుండి మేము వెండినైనను 

బంగారమునైనను ఎటుల్ దొంగిలుదుము? 

దివ్తీయోపదేశకాండము 26:5 => నీవు నా తండిర్ నశించుచునన్ అరామీ దేశసుథ్డు; అతడు 

ఐగుపుత్నకు వెళె ల్ను. కొదిద్మందితో అకక్డికి పోయి పరవాసియై, గొపప్దియు బలమైనదియు 

విసాత్రమైనదియునగు జనమాయెను. 

యెహోషువ 9:11 => అపుప్డు మా పెదద్లును మా దేశ నివాసులందరును మాతో మీరు పర్యాణము 

కొరకు ఆహారము చేతపటుట్కొని వారిని ఎదురొక్నబోయి వారితో మేము మీ దాసులము గనుక మాతో 

నిబంధన చేయుడి అని చెపుప్డి అనిరి. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 28:7 => పరాకర్మశాలియైన ఎఫార్యిమీయుడగు జిఖీర్ రాజసంతతివాడైన 

మయశేయాను సభా ముఖుయ్డైన అజీర్కామును పర్ధాన మంతిర్యైన ఎలొక్నానును హతము చేసెను. 

వచనము 13 

మీ తముమ్ని తీసికొని లేచి ఆ మనుషుయ్నియొదద్కు తిరిగి వెళుల్డి. 

ఆదికాండము 42:38 => అయితే అతడు నా కుమారుని మీతో వెళల్నియయ్ను; ఇతని అనన్ 

చనిపోయెను, ఇతడు మాతర్మే మిగిలియునాన్డు. మీరు పోవు మారగ్మున ఇతనికి హాని 

సంభవించినయెడల నెరసిన వెండుర్కలు గల ననున్ మృతుల లోకములోనికి దుఃఖముతో దిగిపోవునటుల్ 

చేయుదురని చెపెప్ను 

వచనము 14 

ఆ మనుషుయ్డు మీ యితర సహోదరుని బెనాయ్మీనును మీ కపప్గించునటుల్ సరవ్శకుత్డైన దేవుడు ఆ 

మనుషుయ్ని యెదుట మిముమ్ను కరుణించును గాక. నేను పుతర్హీనుడనై యుండవలసినయెడల 

పుతర్హీనుడనగుదునని వారితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 43:11 => వారి తండిర్యైన ఇశార్యేలు వారితొ అటల్యిన మీరీలాగు చేయుడి; ఈ 

దేశమందు పర్సిదధ్ములైనవి, అనగా కొంచెము మసత్కి కొంచెము తేనె సుగంధ దర్వయ్ములు బోళము 

పిసాత్చకాయలు బాదము కాయలు మీ గోనెలలో వేసికొని ఆ మనుషుయ్నికి కానుకగా తీసికొనిపోవుడి. 

ఆదికాండము 17:1 => అబార్ము తొంబదితొమిమ్ది యేండల్ వాడైనపుప్డు యెహోవా అతనికి 

పర్తయ్క్షమై నేను సరవ్శకిత్గల దేవుడను; నా సనిన్ధిలో నడుచుచు నిందారహితుడవై యుండుము. 

ఆదికాండము 22:14 => అబార్హాము ఆ చోటికి యెహోవా యీరే అను పేరు పెటెట్ను. అందుచేత 

యెహోవా పరవ్తము మీద చూచుకొనును అని నేటివరకు చెపప్బడును. 

ఆదికాండము 32:11 => నా సహోదరుడైన ఏశావుచేతినుండి దయచేసి ననున్ తపిప్ంచుము; అతడు 

వచిచ్ పిలల్లతో తలిల్ని, ననున్ చంపునేమో అని అతనికి భయపడుచునాన్ను. 
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ఆదికాండము 32:12 => నీవు నేను నీకు తోడై నిశచ్యముగా మేలు చేయుచు, విసాత్రమగుటవలన 

లెకిక్ంపలేని సముదర్పు ఇసుకవలె నీ సంతానము విసత్రింపజేయుదునని సెలవిచిచ్తివే అనెను. 

ఆదికాండము 32:13 => అతడు అకక్డ ఆ రాతిర్ గడిపి తాను సంపాదించిన దానిలో తన అనన్యైన 

ఏశావు కొరకు ఒక కానుకను 

ఆదికాండము 32:14 => అనగా రెండువందల మేకలను ఇరువది మేకపోతులను రెండువందల 

గొఱ ఱ్లను ఇరువది పొటే ట్ళల్ను 

ఆదికాండము 32:15 => ముపప్ది పాడి ఒంటెలను వాటి పిలల్లను నలుబది ఆవులను పది 

ఆబోతులను ఇరువది ఆడుగాడిదలను పది గాడిద పిలల్లను తీసికొని మందమందను వేరు వేరుగా 

ఆదికాండము 32:16 => తన దాసులచేతి కపప్గించి మీరు మంద మందకు నడుమ ఎడముంచి 

నాకంటె ముందుగా సాగిపొండని తన దాసులతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 32:17 => మరియు వారిలో మొదటివానితో నా సహోదరుడైన ఏశావు నినున్ 

ఎదురొక్ని నీవెవరివాడవు? ఎకక్డికి వెళుల్చునాన్వు? నీ ముందరనునన్వి యెవరివని నినున్ 

అడిగినయెడల 

ఆదికాండము 32:18 => నీవు ఇవి నీ సేవకుడైన యాకోబువి, ఇది నా పర్భువైన ఏశావు కొరకు 

పంపబడిన కానుక; అదిగో అతడు మా వెనుక వచుచ్చునాన్డని చెపుప్మని ఆజాఞ్పించెను. 

ఆదికాండము 32:19 => అటల్తడు నేను ముందుగా పంపుచునన్ కానుకవలన అతని 

సమాధానపరచిన తరువాత నేను అతని ముఖము చూచెదను; అపుప్డతడు ఒకవేళ ననున్ 

కటాకిష్ంచుననుకొని మీరు ఏశావును చూచినపుప్డు ఆ చొపుప్న అతనితో చెపప్వలెననియు 

ఆదికాండము 32:20 => మీరు ఇదిగో నీ సేవకుడైన యాకోబు మా వెనుక వచుచ్చునాన్డని 

చెపప్వలెననియు రెండవవానికిని మూడవవానికిని మందల వెంబడి వెళి ల్న వారికందరికిని 

ఆజాఞ్పించెను. 

ఆదికాండము 32:21 => అతడు కానుకను తనకు ముందుగా పంపించి తాను గుంపులో ఆ రాతిర్ 

నిలిచెను. 
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ఆదికాండము 32:22 => ఆ రాతిర్ అతడు లేచి తన యిదద్రు భారయ్లను తన యిదద్రు దాసీలను తన 

పదకొండుమంది పిలల్లను తీసికొని యబోబ్కు రేవు దాటిపోయెను. 

ఆదికాండము 32:23 => యాకోబు వారిని తీసికొని ఆ యేరు దాటించి తనకు కలిగినదంతయు 

పంపివేసెను. 

ఆదికాండము 32:24 => యాకోబు ఒకక్డు మిగిలిపోయెను; ఒక నరుడు తెలల్వారు వరకు అతనితో 

పెనుగులాడెను. 

ఆదికాండము 32:25 => తాను అతని గెలువకుండుట చూచి తొడగూటిమీద అతనిని కొటెట్ను. 

అపుప్డతడు ఆయనతో పెనుగులాడుటవలన యాకోబు తొడగూడు వసిలెను. 

ఆదికాండము 32:26 => ఆయన తెలల్వారుచునన్ది గనుక ననున్ పోనిమమ్నగా అతడు నీవు ననున్ 

ఆశీరవ్దించితేనే గాని నినున్ పోనియయ్ననెను. 

ఆదికాండము 32:27 => ఆయన నీ పేరేమని యడుగగా అతడు యాకోబు అని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 32:28 => అపుప్డు ఆయన నీవు దేవునితోను మనుషుయ్లతోను పోరాడి గెలిచితివి 

గనుక ఇకమీదట నీ పేరు ఇశార్యేలే గాని యాకోబు అనబడదని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 39:21 => అయితే యెహోవా యోసేపునకు తోడైయుండి, అతనియందు కనికరపడి 

అతనిమీద ఆ చెరసాల యొకక్ అధిపతికి కటాక్షము కలుగునటుల్ చేసెను. 

ఎజార్ 7:27 => యెరూషలేములో నుండు యెహోవా మందిరమును అలంకరించుటకు రాజునకు 

బుదిధ్ పుటిట్ంచినందునను, రాజును అతని మంతుర్లును రాజు యొకక్ మహాధిపతులును నాకు దయ 

అనుగర్హింపజేసినందునను, మన పితరుల దేవుడైన యెహోవాకు సోత్తర్ము కలుగును గాక. 

నెహెమాయ్ 1:11 => యెహోవా చెవి యొగిగ్ నీ దాసుడనైన నా మొఱ ఱ్ను, నీ నామమును భయభకుత్లతో 

ఘనపరచుటయందు ఆనందించు నీ దాసుల మొఱ ఱ్ను ఆలకించి, ఈ దినమందు నీ దాసుని ఆలోచన 

సఫలపరచి , ఈ మనుషుయ్డు నాయందు దయచూపునటుల్ అనుగర్హించుమని నినున్ 

బతిమాలుకొనుచునాన్ను, అని పార్రిథ్ంచితిని. నేను రాజునకు గినెన్ అందించువాడనై యుంటిని. 

ఎసేత్రు 4:16 => నీవు పోయి షూషనునందు కనబడిన యూదులనందరిని సమాజమందిరమునకు 

సమకూరిచ్, నా నిమితత్ము ఉపవాసముండి మూడు దినములు అనన్పానములు చేయకుండుడి; నేనును 
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నా పని కతెత్లును కూడ ఉపవాసముందుము; పర్వేశించుట నాయ్య వయ్తిరికత్ముగా నునన్ను నేను 

రాజునొదద్కు పర్వేశించుదును; నేను నశించిన నశించెదను. 

కీరత్నలు 37:5 => నీ మారగ్మును యెహోవాకు అపప్గింపుము నీవు ఆయనను నముమ్కొనుము 

ఆయన నీ కారయ్ము నెరవేరుచ్ను. 

కీరత్నలు 37:6 => ఆయన వెలుగునువలె నీ నీతిని మధాయ్హన్మునువలె నీ నిరోద్షతవ్మును 

వెలల్డిపరచును. 

కీరత్నలు 37:7 => యెహోవా యెదుట మౌనముగానుండి ఆయనకొరకు కనిపెటుట్కొనుము. తన 

మారగ్మున వరిథ్లుల్వాని చూచి వయ్సనపడకుము దురాలోచనలు నెరవేరుచ్కొనువాని చూచి 

వయ్సనపడకుము. 

కీరత్నలు 85:7 => యెహోవా, నీ కృప మాకు కనుపరచుము నీ రక్షణ మాకు దయచేయుము. 

కీరత్నలు 100:5 => యెహోవా దయాళుడు ఆయన కృప నితయ్ముండును ఆయన సతయ్ము 

తరతరములుండును.  

కీరత్నలు 119:41 => (వావ ) యెహోవా, నీ కనికరములు నాయొదద్కు రానిముమ్ నీ మాటచొపుప్న నీ 

రక్షణ రానిముమ్. 

సామెతలు 1:1 => దావీదు కుమారుడును ఇశార్యేలు రాజునైన సొలొమోను సామెతలు. 

సామెతలు 16:7 => ఒకని పర్వరత్న యెహోవాకు పీర్తికరమగునపుప్డు ఆయన వాని శతుర్వులను 

సహా వానికి మితుర్లుగా చేయును. 

సామెతలు 21:1 => యెహోవా చేతిలో రాజు హృదయము నీటి కాలువలవలె నునన్ది. ఆయన తన 

చితత్వృతిత్ చొపుప్న దాని తిర్పుప్ను. 

యెషయా 49:13 => శర్మనొందిన తన జనులయందు జాలిపడి యెహోవా తన జనులను 

ఓదారిచ్యునాన్డు ఆకాశమా, ఉతాస్హధవ్ని చేయుము భూమీ, సంతోషించుము పరవ్తములారా, 

ఆనందధవ్ని చేయుడి.  

లూకా 1:50 => ఆయనకు భయపడు వారిమీద ఆయన కనికరము తరతరములకుండును.  
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:10 => దయను జాఞ్నమును ఐగుపుత్ రాజైన ఫరోయెదుట అతనికి 

అనుగర్హించినందున ఫరో ఐగుపుత్నకును తన యింటికంతటికిని అతనిని అధిపతిగా నియమించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:14 => అతడు ఒపుప్కొననందున మేము పర్భువు చితత్ము జరుగునుగాక 

అని ఊరకుంటిమి. 

1 తిమోతి 1:2 => విశావ్సమునుబటిట్ నా నిజమైన కుమారుడగు తిమోతికి శుభమని చెపిప్ 

వార్యునది. తండిర్యైన దేవునినుండియు మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునుండియు కృపయు కనికరమును 

సమాధానమును నీకు కలుగును గాక. 

1 తిమోతి 1:16 => అయినను నితయ్జీవము నిమితత్ము తనను విశవ్సింపబోవువారికి నేను మాదిరిగా 

ఉండులాగున యేసుకీర్సుత్ తన పూరణ్మైన దీరఘ్శాంతమును ఆ పర్ధాన పాపినైన నాయందు 

కనుపరచునటుల్ నేను కనికరింపబడితిని.  

తీతుకు 1:4 => తండిర్యైన దేవునినుండియు మన రక్షకుడైన కీర్సుత్యేసునుండియు కృపయు 

కనికరమును సమాధానమును నీకు కలుగును గాక. 

2 యోహాను 1:3 => సతయ్పేర్మలు మనయందుండగా తండిర్యైన దేవునియొదద్నుండియు, 

తండిర్యొకక్ కుమారుడగు యేసుకీర్సుత్నొదద్నుండియు కృపయు కనికరమును సమాధానమును మనకు 

తోడగును.  

ఎసేత్రు 4:16 => నీవు పోయి షూషనునందు కనబడిన యూదులనందరిని సమాజమందిరమునకు 

సమకూరిచ్, నా నిమితత్ము ఉపవాసముండి మూడు దినములు అనన్పానములు చేయకుండుడి; నేనును 

నా పని కతెత్లును కూడ ఉపవాసముందుము; పర్వేశించుట నాయ్య వయ్తిరికత్ముగా నునన్ను నేను 

రాజునొదద్కు పర్వేశించుదును; నేను నశించిన నశించెదను. 

ఆదికాండము 24:12 => నా యజమానుడగు అబార్హాము దేవుడవైన యెహోవా, నేను వచిచ్న 

కారయ్మును తవ్రలో సఫలముచేసి నా యజమానుడగు అబార్హాము మీద అనుగర్హము చూపుము. 

ఆదికాండము 28:3 => సరవ్శకిత్గల దేవుడు నినున్ ఆశీరవ్దించి నీవు అనేక జనములగునటుల్ నీకు 

సంతానాభివృదిధ్ కలుగజేసి నినున్ విసత్రింపజేసి నీవు పరవాసివైన దేశమును, అనగా దేవుడు 

అబార్హామునకిచిచ్న దేశమును నీవు సావ్సథ్య్ముగా చేసికొనునటుల్ 
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ఆదికాండము 35:11 => మరియు దేవుడు నేను సరవ్శకిత్గల దేవుడను; నీవు ఫలించి అభివృదిధ్ 

పొందుము. జనమును జనముల సమూహమును నీవలన కలుగును; రాజులును నీ గరభ్వాసమున 

పుటెట్దరు. 

ఆదికాండము 35:18 => ఆమె మృతిబొందెను; పార్ణము పోవుచుండగా ఆమె అతని పేరు బెనోని 

అనెను; అతని తండిర్ అతనికి బెనాయ్మీను అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 42:4 => అయినను ఇతనికి హాని సంభవించునేమో అని యాకోబు యోసేపు 

తముమ్డగు బెనాయ్మీనును అతని అనన్లతో పంపినవాడు కాడు. 

ఆదికాండము 42:36 => అపుప్డు వారి తండిర్యైన యాకోబు వారిని చూచి మీరు ననున్ 

పుతర్హీనునిగా చేయుచునాన్రు; యోసేపు లేడు; షిమోయ్ను లేడు; మీరు బెనాయ్మీనును కూడ 

తీసికొనపోవుదురు; ఇవనిన్యు నాకు పర్తికూలముగా ఉనన్వని వారితో చెపెప్ను 

ఆదికాండము 43:23 => అందుకతడు మీకు కేష్మమగును గాక భయపడకుడి; మీ పితరుల దేవుడైన 

మీ దేవుడు మీకు మీ గోనెలలో ధనమిచెచ్ను. మీ రూకలు నాకు ముటిట్నవని చెపిప్ షిమోయ్నును 

వారియొదద్కు తీసికొని వచెచ్ను 

ఆదికాండము 44:12 => అతడు పెదద్వాడు మొదలుకొని చినన్ వానివరకు వారిని సోదా చూడగా ఆ 

గినెన్ బెనాయ్మీను గోనెలో దొరికెను. 

ఆదికాండము 44:29 => మీరు నా యెదుటనుండి ఇతని తీసికొనిపోయిన తరువాత ఇతనికి హాని 

సంభవించినయెడల నెరసిన వెండుర్కలుగల ననున్ మృతుల లోకములోనికి దుఃఖముతో దిగిపోవునటుల్ 

చేయుదురని మాతో చెపెప్ను. 

రూతు 1:20 => ఆమె సరవ్శకుత్డు నాకు చాలా దుఃఖము కలుగజేసెను గనుక ననున్ నయోమి అనక 

మారా అనుడి. 

రూతు 2:13 => అందుకు ఆమె నా యేలిన వాడా, నేను నీ పనికతెత్లలో ఒకదానను కాకపోయినను, 

నీవు ననాన్దరించి నీ దాసురాలినగు నాయందు పేర్మగలిగి మాటలాడితివి గనుక నాయెడల నీకు 

కటాక్షము కలుగనిమమ్ని చెపెప్ను. 
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ఎజార్ 6:6 => కావున రాజైన దరాయ్వేషు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నది యవతల అధికారియైన తతెత్నై 

అను నీవును, షెతరోబ్జన్యి అను నీవును నది యవతల మీతోకూడ నునన్ అపరెస్కాయులును 

యూదుల జోలికి పోక 

ఎజార్ 7:28 => నా దేవుడైన యెహోవా హసత్ము నాకు తోడుగా ఉనన్ందున నేను బలపరచబడి, 

నాతోకూడ వచుచ్టకు ఇశార్యేలీయుల పర్ధానులను సమకూరిచ్తిని. 

సామెతలు 29:26 => అనేకులు ఏలువాని దయ కోరుచుందురు మనుషుయ్లను తీరుప్ తీరుచ్ట 

యెహోవా వశము. 

పర్సంగి 2:20 => కావున సూరుయ్ని కిర్ంద నేను పడిన పర్యాసమంతటి విషయమై నేను ఆశ 

విడిచినవాడనైతిని. 

పర్కటన 1:8 => అలాఫ్యు ఓమెగయు నేనే. వరత్మాన భూత భవిషయ్తాక్లములలో ఉండువాడను 

నేనే అని సరావ్ధికారియు దేవుడునగు పర్భువు సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

వచనము 15 

ఆ మనుషుయ్లు ఆ కానుకను తీసికొని,చేతులలో రెటిట్ంపు రూకలను తమవెంట బెనాయ్మీనును తీసికొని 

లేచి ఐగుపుత్నకు వెళి ల్ యోసేపు యెదుట నిలిచిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:7 => పరాకర్మశాలియైన ఎఫార్యిమీయుడగు జిఖీర్ రాజసంతతివాడైన 

మయశేయాను సభా ముఖుయ్డైన అజీర్కామును పర్ధాన మంతిర్యైన ఎలొక్నానును హతము చేసెను. 

సామెతలు 19:6 => అనేకులు గొపప్వారి కటాక్షము వెదకుదురు దాతకు అందరు సేన్హితులే. 

వచనము 16 

యోసేపు వారితో నునన్ బెనాయ్మీనును చూచి తన గృహనిరావ్హకునితో ఈ మనుషుయ్లను ఇంటికి 

తీసికొనిపోయి ఒక వేటను కోసి వంట సిదధ్ము చేయించుము; మధాయ్హన్మందు ఈ మనుషుయ్లు నాతో 

భోజనము చేయుదురని చెపెప్ను. 
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ఆదికాండము 43:19 => వారు యోసేపు గృహనిరావ్హకునియొదద్కు వచిచ్ యింటి దావ్రమున 

అతనితో మాటలాడి 

ఆదికాండము 15:2 => అందుకు అబార్ము పర్భువైన యెహోవా నాకేమి యిచిచ్ననేమి? నేను 

సంతానము లేనివాడనై పోవుచునాన్నే; దమసుక్ ఎలీయెజెరే నాయింటి ఆసిత్కరత్యగును గదా 

ఆదికాండము 24:2 => అపుప్డు అబార్హాము తనకు కలిగిన సమసత్మును ఏలుచుండిన తన యింటి 

పెదద్దాసునితో నీ చెయియ్ నా తొడకిర్ంద పెటుట్ము; 

ఆదికాండము 24:3 => నేను ఎవరిమధయ్ కాపురమునాన్నో ఆ కనానీయుల కుమారెత్లలో ఒక దానిని 

నా కుమారునికి పెండిల్చేయక 

ఆదికాండము 24:4 => నా సవ్దేశమందునన్ నా బంధువులయొదద్కు వెళి ల్ ఇసాస్కను నా కుమారునికి 

భారయ్ను తెచుచ్నటుల్ ఆకాశముయొకక్ దేవుడును భూమియొకక్ దేవుడునైన యెహోవా తోడని నీచేత 

పర్మాణము చేయించెదననెను. 

ఆదికాండము 24:5 => ఆ దాసుడు ఈ దేశమునకు నా వెంట వచుచ్టకు ఒకవేళ ఆ సతరీ 

ఇషట్పడనియెడల నీవు బయలుదేరి వచిచ్న ఆ దేశమునకు నేను నీ కుమారుని తీసికొని పోవలెనా అని 

అడుగగా 

ఆదికాండము 24:6 => అబార్హాము అకక్డికి నా కుమారుని తీసికొని పోకూడదు సుమీ. 

ఆదికాండము 24:7 => నా తండిర్ యింటనుండియు నేను పుటిట్న దేశమునుండియు ననున్ తెచిచ్ 

నాతో మాటలాడి నీ సంతానమునకు ఈ దేశమునిచెచ్దనని పర్మాణము చేసి నాతో చెపిప్న పరలోకపు 

దేవుడగు యెహోవా తన దూతను నీకు ముందుగా పంపును; అకక్డనుండి నీవు నా కుమారునికి 

భారయ్ను తీసికొనివచెచ్దవు. 

ఆదికాండము 24:8 => అయితే నీ వెంట వచుచ్టకు ఆ సతరీ ఇషట్పడనియెడల ఈ పర్మాణము నుండి 

విడుదల పొందెదవు గాని నీవు నా కుమారుని అకక్డికి తీసికొని పోకూడదని అతనితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 24:9 => ఆ దాసుడు తన యజమానుడగు అబార్హాము తొడకిర్ంద తన చెయియ్ పెటిట్ 

యీ సంగతి విషయమై పర్మాణము చేసెను. 
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ఆదికాండము 24:10 => అతడు తన యజమానుని ఒంటెలలో పది ఒంటెలను తన యజమానుని 

ఆసిత్లో శేర్షట్మైన నానా విధములగు వసుత్వులను తీసికొనిపోయెను. అతడు లేచి అరామన్హరాయిము 

లోనునన్ నాహోరు పటట్ణము చేరి 

ఆదికాండము 39:4 => యోసేపు మీద అతనికి కటాక్షము కలిగెను గనుక అతనియొదద్ పరిచరయ్ 

చేయువాడాయెను. మరియు అతడు తన యింటిమీద విచారణకరత్గా అతని నియమించి తనకు 

కలిగినదంతయు అతనిచేతికపప్గించెను. 

ఆదికాండము 39:5 => అతడు తన యింటిమీదను తనకు కలిగినదంతటిమీదను అతని విచారణ 

కరత్గా నియమించిన కాలము మొదలుకొని యెహోవా యోసేపు నిమితత్ము ఆ ఐగుపీత్యుని యింటిని 

ఆశీరవ్దించెను. యెహోవా ఆశీరావ్దము ఇంటిలోనేమి పొలములోనేమి అతనికి కలిగిన సమసత్ము 

మీదను ఉండెను 

ఆదికాండము 44:1 => యోసేపు ఆ మనుషుయ్ల గోనెలు పటిట్నంత ఆహార పదారథ్ములతో వాటిని 

నింపి ఎవరి రూకలు వారి గోనెమూతిలో పెటుట్మనియు, 

ఆదికాండము 21:8 => ఆ పిలల్వాడు పెరిగి పాలు విడిచెను. ఇసాస్కు పాలు విడిచిన దినమందు 

అబార్హాము గొపప్ విందు చేసెను. 

ఆదికాండము 26:30 => అతడు వారికి విందుచేయగా వారు అనన్పానములు పుచుచ్ కొనిరి. 

ఆదికాండము 31:54 => యాకోబు ఆ కొండమీద బలియరిప్ంచి భోజనము చేయుటకు తన 

బంధువులను పిలువగా వారు భోజనముచేసి కొండమీద ఆ రాతిర్ వెళల్బుచిచ్రి. 

1 సమూయేలు 25:11 => నేను సంపాదించుకొనిన అనన్పానములను, నా గొఱ ఱ్లబొచుచ్ 

కతిత్రించువారికొరకు నేను వధించిన పశుమాంసమును తీసి, నేను బొతిత్గా ఎరుగనివారి కితుత్నా? అని 

దావీదు దాసులతో చెపప్గా 

ఆదికాండము 31:54 => యాకోబు ఆ కొండమీద బలియరిప్ంచి భోజనము చేయుటకు తన 

బంధువులను పిలువగా వారు భోజనముచేసి కొండమీద ఆ రాతిర్ వెళల్బుచిచ్రి. 
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1 సమూయేలు 25:11 => నేను సంపాదించుకొనిన అనన్పానములను, నా గొఱ ఱ్లబొచుచ్ 

కతిత్రించువారికొరకు నేను వధించిన పశుమాంసమును తీసి, నేను బొతిత్గా ఎరుగనివారి కితుత్నా? అని 

దావీదు దాసులతో చెపప్గా 

సామెతలు 9:2 => పశువులను వధించి దార్కాష్రసమును కలిపియునన్ది భోజనపదారథ్ములను 

సిదధ్పరచియునన్ది 

ఆదికాండము 43:25 => అకక్డ తాము భోజనము చేయవలెనని వినిరి గనుక మధాయ్హన్మందు 

యోసేపు వచుచ్ వేళకు తమ కానుకను సిదధ్ముచేసిరి. 

ఆదికాండము 43:32 => అతనికిని వారికిని అతనితో భోజనము చేయుచునన్ ఐగుపీత్యులకును వేరు 

వేరుగా వడిడ్ంచిరి. ఐగుపీత్యులు హెబీర్యులతో కలిసి భోజనము చేయరు; అది ఐగుపీత్యులకు 

హేయము. 

ఆదికాండము 44:14 => అపుప్డు యూదాయును అతని సహోదరులును యోసేపు ఇంటికి వచిచ్రి. 

అతడింక అకక్డనే ఉండెను గనుక వారు అతని యెదుట నేలను సాగిలపడిరి. 

ఆదికాండము 44:32 => తమ దాసుడనైన నేను ఈ చినన్ వానినిగూరిచ్ నా తండిర్కి పూటపడి 

నీయొదద్కు నేనతని తీసికొని రానియెడల నా తండిర్ దృషిట్యందు ఆ నింద నా మీద ఎలల్పుప్డు 

ఉండునని చెపిప్తిని. 

లూకా 17:8 => అంతేకాక నేను భోజనము చేయుటకు ఏమైనను సిదధ్పరచి, నడుము కటుట్కొని నేను 

అనన్పానములు పుచుచ్కొనువరకు నాకు పరిచారము చేయుము; అటుతరువాత నీవు అనన్పానములు 

పుచుచ్కొనవచుచ్నని వానితో చెపుప్ను గాని 

వచనము 17 

యోసేపు చెపిప్నటుల్ అతడు చేసి ఆ మనుషుయ్లను యోసేపు ఇంటికి తీసికొనిపోయెను. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 18 
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ఆ మనుషుయ్లు యోసేపు ఇంటికి రపిప్ంపబడినందున వారు భయపడి మొదట మన గోనెలలో 

తిరిగిపెటట్బడిన రూకల నిమితత్ము అతడు మన మీదికి అకసామ్తుత్గా వచిచ్ మీదపడి మనలను 

దాసులుగా చెరపటిట్ మన గాడిదలను తీసికొనుటకు లోపలికి తెపిప్ంచెననుకొనిరి. 

ఆదికాండము 42:21 => అపుప్డు వారు నిశచ్యముగా మన సహోదరునియెడల మనము చేసిన 

అపరాధమునకు శిక్ష పొందుచునాన్ము. అతడు మనలను బతిమాలుకొనినపుప్డు మనము అతని వేదన 

చూచియు వినకపోతిమి; అందువలన ఈ వేదన మనకు వచెచ్నని ఒకనితో ఒకడు మాటలాడుకొనిరి 

ఆదికాండము 42:28 => అపుప్డతడు నా రూకలు తిరిగి యిచిచ్వేసినారు. ఇదిగో ఇవి నా గోనెలోనే 

ఉనన్వని తన సహోదరులతో చెపెప్ను. అంతట వారు గుండె చెదిరిపోయినవారై జడిసి ఇదేమిటి? 

దేవుడు మనకిటుల్ చేసెనని ఒకనితో ఒకడు చెపుప్కొనిరి 

ఆదికాండము 42:35 => వారు తమ గోనెలను కుమమ్రించినపుప్డు ఎవరి రూకల మూట వారి 

గోనెలో ఉండెను. వారును వారి తండిర్యు ఆ రూకల మూటలు చూచి భయపడిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 13:22 => ఆయన యెహోవా దూత అని మానోహ తెలిసికొని మనము దేవుని 

చూచితివిు గనుక మనము నిశచ్యముగా చనిపోదుమని తన భారయ్తో అనగా 

యోబు 15:21 => భీకరమైన ధవ్నులు వాని చెవులలో బడును, కేష్మకాలమున పాడుచేయువారు 

వానిమీదికి వచెచ్దరు. 

కీరత్నలు 53:5 => భయకారణము లేనిచోట వారు భయాకార్ంతులైరి. ననున్ ముటట్డివేయువారి 

యెముకలను దేవుడు చెదరగొటిట్యునాన్డు దేవుడు వారిని ఉపేకిష్ంచెను గనుక నీవు వారిని 

సిగుగ్పరచితివి.  

కీరత్నలు 73:16 => అయినను దీనిని తెలిసికొనవలెనని ఆలోచించినపుప్డు 

యెషయా 7:2 => అపుప్డు సిరియనులు ఎఫార్యిమీయులను తోడుచేసికొనిరని దావీదు వంశసుథ్లకు 

తెలుపబడగా, గాలికి అడవిచెటుల్ కదలినటుల్ వారి హృదయమును వారి జనుల హృదయమును 

కదిలెను. 
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మతత్యి 14:26 => ఆయన సముదర్ముమీద నడుచుట శిషుయ్లు చూచి తొందరపడి, భూతమని 

చెపుప్కొని భయముచేత కేకలువేసిరి. 

మతత్యి 14:27 => వెంటనే యేసు ధైరయ్ము తెచుచ్కొనుడి; నేనే, భయపడకుడని వారితో చెపప్గా 

మారుక్ 6:16 => అయితే హేరోదు విని నేను తల గొటిట్ంచిన యోహానే; అతడు మృతులలోనుండి 

లేచియునాన్డని చెపెప్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 22:14 => ఆమె చెడ డ్దని పర్చురపరచి ఈ సతరీని నేను పరిగర్హించి యీమె 

దగగ్రకు వచిచ్నపుప్డు ఈమెయందు కనాయ్తవ్ము నాకు కనబడలేదని చెపిప్నయెడల 

దివ్తీయోపదేశకాండము 22:17 => ఇదిగో ఇతడీమెనొలల్క నీ కుమారెత్యందు కనాయ్తవ్ము నాకు 

కనబడలేదనియు అవమానకిర్యలు చేసినదనియు ఆమెమీద నింద మోపెను; అయితే నా కుమారెత్ 

కనాయ్తవ్మునకు గురుతులివే అని పెదద్లతో చెపిప్ పటట్ణపు పెదద్లయెదుట ఆ బటట్ను పరచవలెను. 

నాయ్యాధిపతులు 14:4 => అయితే ఫిలిషీత్యులకేమైన చేయుటకై యెహోవాచేత అతడు రేపబడెననన్ 

మాట అతని తలిదండుర్లు తెలిసికొనలేదు. ఆ కాలమున ఫిలిషీత్యులు ఇశార్యేలీయులను 

ఏలుచుండిరి. 

యోబు 30:14 => గొపప్ గండిగుండ జలపర్వాహము వచుచ్నటుల్ వారు వచెచ్దరు ఆ వినాశములో 

వారు కొటుట్కొనిపోవుదురు. 

రోమీయులకు 7:8 => అయితే పాపము ఆజఞ్ను హేతువు చేసికొని సకలవిధమైన దురాశలను 

నాయందు పుటిట్ంచెను. ధరమ్శాసత్రము లేనపుప్డు పాపము మృతము. 

ఆదికాండము 44:9 => నీ దాసులలో ఎవరియొదద్ అది దొరుకునో వాడు చచుచ్ను గాక; మరియు 

మేము మా పర్భువునకు దాసులముగా నుందుమని అతనితో అనిరి. 

2 సమూయేలు 9:7 => అందుకు దావీదు నీవు భయపడవదుద్, నీ తండిర్యైన యోనాతాను 

నిమితత్ము నిజముగా నేను నీకు ఉపకారము చూపి, నీ పితరుడైన సౌలు భూమి అంతయు నీకు మరల 

ఇపిప్ంతును; మరియు నీవు సదాకాలము నా బలల్యొదద్నే భోజనము చేయుదువని సెలవియయ్గా 

దానియేలు 6:4 => అందుకా పర్ధానులును అధిపతులును రాజయ్పాలన విషయములో 

దానియేలుమీద ఏదైన ఒక నింద మోపవలెనని యుండి తగిన హేతువు కనిపెటుట్చుండిరి గాని 
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దానియేలు నమమ్కసుథ్డై యే నేరమైనను ఏ తపప్యినను చేయువాడు కాడు గనుక దానియేలులో 

తపప్యినను లోపమైనను కనుగొనలేకపోయిరి.  

వచనము 19 

వారు యోసేపు గృహనిరావ్హకునియొదద్కు వచిచ్ యింటి దావ్రమున అతనితో మాటలాడి 

ఆదికాండము 15:2 => అందుకు అబార్ము పర్భువైన యెహోవా నాకేమి యిచిచ్ననేమి? నేను 

సంతానము లేనివాడనై పోవుచునాన్నే; దమసుక్ ఎలీయెజెరే నాయింటి ఆసిత్కరత్యగును గదా 

ఆదికాండము 42:20 => మీ తముమ్ని నాయొదద్కు తీసికొనిరండి; అటుల్ మీ మాటలు సతయ్మైనటుట్ 

కనబడును గనుక మీరు చావరని చెపెప్ను. వారటుల్ చేసిరి. 

ఆదికాండము 42:23 => అయితే దివ్భాషి వారి మధయ్ నుండెను గనుక తన మాట యోసేపు 

గర్హించెనని వారు తెలిసికొనలేదు. 

ఆదికాండము 43:16 => యోసేపు వారితో నునన్ బెనాయ్మీనును చూచి తన గృహనిరావ్హకునితో ఈ 

మనుషుయ్లను ఇంటికి తీసికొనిపోయి ఒక వేటను కోసి వంట సిదధ్ము చేయించుము; మధాయ్హన్మందు 

ఈ మనుషుయ్లు నాతో భోజనము చేయుదురని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 44:1 => యోసేపు ఆ మనుషుయ్ల గోనెలు పటిట్నంత ఆహార పదారథ్ములతో వాటిని 

నింపి ఎవరి రూకలు వారి గోనెమూతిలో పెటుట్మనియు, 

మతత్యి 20:8 => సాయంకాలమైనపుప్డు ఆ దార్క్షతోట యజమానుడు తన గృహనిరావ్హకుని 

చూచి పనివారిని పిలిచి, చివర వచిచ్నవారు మొదలుకొని మొదట వచిచ్నవారివరకు వారికి కూలి 

ఇమమ్ని చెపెప్ను. 

లూకా 16:1 => మరియు ఆయన తన శిషుయ్లతో ఇటల్నెను ఒక ధనవంతునియొదద్ ఒక 

గృహనిరావ్హకుడుండెను. వాడతని ఆసిత్ని పాడుచేయుచునాన్డని అతనియొదద్ వాని మీద నేరము 

మోపబడగా 

వచనము 20 

అయాయ్ ఒక మనవి; మొదట మేము ఆహారము కొనుటకే వచిచ్తివిు. 

Page  of 2994 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

ఆదికాండము 43:3 => యూదా అతని చూచి ఆ మనుషుయ్డు మీ తముమ్డు మీతో ఉంటేనే గాని 

మీరు నా ముఖము చూడకూడదని మాతో గటిట్గా చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 43:7 => వారు ఆ మనుషుయ్డు మీ తండిర్ యింక సజీవుడై యునాన్డా? మీకు 

సహోదరుడు ఉనాన్డా అని మముమ్నుగూరిచ్యు మా బంధువులనుగూరిచ్యు ఖండితముగా 

అడిగినపుప్డు మేము ఆ పర్శన్లకు తగినటుట్ అతనికి వాసత్వము తెలియచెపిప్తివిు మీ సహోదరుని 

తీసికొనిరండని అతడు చెపుప్నని మాకెటుల్ తెలియుననిరి. 

ఆదికాండము 42:3 => యోసేపు పదిమంది అనన్లు ఐగుపుత్లో ధానయ్ము కొనబోయిరి. 

ఆదికాండము 42:10 => వారు లేదు పర్భువా, నీ దాసులమైన మేము ఆహారము కొనుటకే 

వచిచ్తివిు; 

ఆదికాండము 42:27 => అయితే వారు దిగినచోట ఒకడు తన గాడిదకు మేతపెటుట్టకై తన గోనె 

విపిప్నపుప్డు అతని రూకలు కనబడెను, అవి అతని గోనె మూతిలో ఉండెను. 

ఆదికాండము 42:35 => వారు తమ గోనెలను కుమమ్రించినపుప్డు ఎవరి రూకల మూట వారి 

గోనెలో ఉండెను. వారును వారి తండిర్యు ఆ రూకల మూటలు చూచి భయపడిరి. 

ఆదికాండము 43:2 => వారు ఐగుపుత్నుండి తెచిచ్న ధానయ్ము తినివేసిన తరువాత వారి తండిర్ మీరు 

మరల వెళి ల్ మనకొరకు కొంచెము ఆహారము కొనుడని వారితో అనగా 

1 రాజులు 3:17 => వారిలో ఒకతె యిటుల్ మనవి చేసెను నా యేలినవాడా చితత్గించుము, నేనును 

ఈ సతరీయును ఒక యింటిలో నివసించుచునాన్ము; దానితో కూడ ఇంటిలో ఉండి నేనొక పిలల్ను 

కంటిని. 

వచనము 21 

అయితే మేము దిగినచోటికి వచిచ్ మా గోనెలను విపిప్నపుప్డు, ఇదిగో మామా రూకల తూనికెకు సరిగా 

ఎవరి రూకలు వారి గోనె మూతిలోనుండెను. అవిచేతపటుట్కొని వచిచ్తివిు. 
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ఆదికాండము 42:27 => అయితే వారు దిగినచోట ఒకడు తన గాడిదకు మేతపెటుట్టకై తన గోనె 

విపిప్నపుప్డు అతని రూకలు కనబడెను, అవి అతని గోనె మూతిలో ఉండెను. 

ఆదికాండము 42:28 => అపుప్డతడు నా రూకలు తిరిగి యిచిచ్వేసినారు. ఇదిగో ఇవి నా గోనెలోనే 

ఉనన్వని తన సహోదరులతో చెపెప్ను. అంతట వారు గుండె చెదిరిపోయినవారై జడిసి ఇదేమిటి? 

దేవుడు మనకిటుల్ చేసెనని ఒకనితో ఒకడు చెపుప్కొనిరి 

ఆదికాండము 42:29 => వారు కనాను దేశమందునన్ తమ తండిర్యైన యాకోబు నొదద్కు వచిచ్ 

తమకు సంభవించినది యావతుత్ను అతనికి తెలియచేసిరి. 

ఆదికాండము 42:30 => ఎటల్నగా ఆ దేశమునకు పర్భువైనవాడు మాతో కఠినముగా మాటలాడి, 

మేము ఆ దేశమును వేగుచూడ వచిచ్నవారమని అనుకొనెను. 

ఆదికాండము 42:31 => అపుప్డు మేము యథారథ్ వంతులము, వేగులవారము కాము. 

ఆదికాండము 42:32 => పండెర్ండుమంది సహోదరులము, ఒకక్తండిర్ కుమారులము, ఒకడు లేడు, 

మా తముమ్డు నేడు కనాను దేశమందు మా తండిర్యొదద్ ఉనాన్డని అతనితో చెపిప్తివిు. 

ఆదికాండము 42:33 => అందుకు ఆ దేశపు పర్భువు మముమ్ను చూచి మీరు యథారథ్వంతులని 

దీనివలన నేను తెలిసికొందును. మీ సహోదరులలో ఒకనిని నాయొదద్ విడిచిపెటిట్ మీ కుటుంబములకు 

కరవు తీరునటుల్ ధానయ్ము తీసికొనిపోయి 

ఆదికాండము 42:34 => నాయొదద్కు ఆ చినన్వాని తోడుకొనిరండి. అపుప్డు మీరు యథారథ్వంతులే 

గాని వేగులవారు కారని నేను తెలిసికొని మీ సహోదరుని మీకపప్గించెదను; అపుప్డు మీరు ఈ 

దేశమందు వాయ్పారము చేసికొనవచుచ్నని చెపెప్ననిరి. 

ఆదికాండము 42:35 => వారు తమ గోనెలను కుమమ్రించినపుప్డు ఎవరి రూకల మూట వారి 

గోనెలో ఉండెను. వారును వారి తండిర్యు ఆ రూకల మూటలు చూచి భయపడిరి. 

ఆదికాండము 43:12 => రెటిట్ంపు రూకలు మీరు తీసికొనుడి, మీ గోనెల మూతిలో ఉంచబడి 

తిరిగివచిచ్న రూకలు కూడచేత పటుట్కొనిపోయి మరల ఇచిచ్వేయుడి; ఒకవేళ అది పొరబాటై 

యుండును; 

Page  of 2996 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

రోమీయులకు 12:17 => కీడుకు పర్తికీడెవనికిని చేయవదుద్; మనుషుయ్లందరి దృషిట్కి 

యోగయ్మైనవాటినిగూరిచ్ ఆలోచన కలిగియుండుడి. 

రోమీయులకు 13:8 => ఒకనినొకడు పేర్మించుట విషయములో తపప్ మరేమియు ఎవనికిని అచిచ్ 

యుండవదుద్. పొరుగువానిని పేర్మించువాడే ధరమ్శాసత్రము నెరవేరిచ్నవాడు. 

హెబీర్యులకు 13:5 => ధనాపేక్ష లేనివారై మీకు కలిగినవాటితో తృపిత్పొంది యుండుడి. నినున్ 

ఏమాతర్మును విడువను, నినున్ ఎనన్డును ఎడబాయను అని ఆయనయే చెపెప్ను గదా. 

హెబీర్యులకు 13:18 => మా నిమితత్ము పార్రథ్న చేయుడి; మేమనిన్ విషయములలోను 

యోగయ్ముగా పర్వరిత్ంపగోరుచు మంచి మనసాస్కిష్ కలిగియునాన్మని నముమ్కొనుచునాన్ను. 

1 పేతురు 2:12 => అనయ్జనులు మిముమ్ను ఏ విషయములో దురామ్రుగ్లని దూషింతురో, ఆ 

విషయములో వారు మీ సత కిర్యలను చూచి, వాటినిబటిట్ దరశ్న దినమున దేవుని మహిమపరచునటుల్, 

వారి మధయ్ను మంచి పర్వరత్న గలవారై యుండవలెనని మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ను 

1 పేతురు 3:16 => అపుప్డు మీరు దేనివిషయమై దురామ్రుగ్లని దూషింపబడుదురో దాని విషయమై 

కీర్సుత్నందునన్ మీ సత పర్వరత్న మీద అపనింద వేయువారు సిగుగ్పడుదురు. 

ఆదికాండము 23:16 => అబార్హాము ఎఫోర్ను మాట వినెను. కాబటిట్ హేతు కుమారులకు 

వినబడునటుల్ ఎఫోర్ను చెపిప్న వెల అనగా వరత్కులలో చెలుల్ నాలుగువందల తులముల వెండి 

అబార్హాము తూచి అతని కిచెచ్ను. 

ఆదికాండము 42:35 => వారు తమ గోనెలను కుమమ్రించినపుప్డు ఎవరి రూకల మూట వారి 

గోనెలో ఉండెను. వారును వారి తండిర్యు ఆ రూకల మూటలు చూచి భయపడిరి. 

ఆదికాండము 44:8 => ఇదిగో మా గోనెల మూతులలో మాకు దొరికిన రూకలను కనాను 

దేశములోనుండి తిరిగి తీసికొనివచిచ్తివిు; నీ పర్భువు ఇంటిలోనుండి మేము వెండినైనను 

బంగారమునైనను ఎటుల్ దొంగిలుదుము? 

లూకా 2:7 => తన తొలిచూలు కుమారుని కని, పొతిత్గుడ డ్లతో చుటిట్, సతర్ములో వారికి సథ్లము 

లేనందున ఆయనను పశువుల తొటిట్లో పరుండబెటెట్ను. 
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వచనము 22 

ఆహారము కొనుటకు మరి రూకలను తీసికొని వచిచ్తివిు; మా రూకలను మా గోనెలలో నెవరు వేసిరో 

మాకు తెలియదని చెపిప్రి. 

ఆదికాండము 44:8 => ఇదిగో మా గోనెల మూతులలో మాకు దొరికిన రూకలను కనాను 

దేశములోనుండి తిరిగి తీసికొనివచిచ్తివిు; నీ పర్భువు ఇంటిలోనుండి మేము వెండినైనను 

బంగారమునైనను ఎటుల్ దొంగిలుదుము? 

వచనము 23 

అందుకతడు మీకు కేష్మమగును గాక భయపడకుడి; మీ పితరుల దేవుడైన మీ దేవుడు మీకు మీ 

గోనెలలో ధనమిచెచ్ను. మీ రూకలు నాకు ముటిట్నవని చెపిప్ షిమోయ్నును వారియొదద్కు తీసికొని 

వచెచ్ను 

నాయ్యాధిపతులు 6:23 => అపుప్డు యెహోవా నీకు సమాధానము, భయపడకుము, నీవు చావవని 

అతనితో సెలవిచెచ్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 19:20 => ఆ ముసలివాడు నీకు కేష్మమగును గాక, నీకేవైన తకుక్వైనయెడల 

వాటిభారము నామీద ఉంచుము. 

1 సమూయేలు 25:6 => ఆ భాగయ్వంతునితో నీకును నీ యింటికిని నీకు కలిగిన అంతటికిని 

కేష్మమవును గాక అని పలికి యీ వరత్మానము తెలియజెపప్వలెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:18 => అపుప్డు ముపప్దిమందికి అధిపతియైన అమాశై ఆతమ్వశుడై 

దావీదూ, మేము నీవారము; యెషష్యి కుమారుడా, మేము నీ పక్షమున ఉనాన్ము; నీకు సమాధానము 

కలుగునుగాక, సమాధానము కలుగునుగాక, నీ సహకారులకును సమాధానము కలుగునుగాక,నీ 

దేవుడే నీకు సహాయము చేయునని పలుకగా దావీదు వారిని చేరుచ్కొని వారిని తన దండునకు 

అధిపతులుగా చేసెను. 
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ఎజార్ 4:17 => అపుప్డు రాజు మంతిర్యగు రెహూమునకును లేఖకుడగు షివుష్యికిని షోమోర్నులో 

నివసించువారి పక్షముగానునన్ మిగిలిన వారికిని నది యవతలనుండు తకిక్నవారికిని మీకు 

కేష్మసంపార్పిత్యగును గాక అని యీ మొదలగు మాటలు వార్యించి సెలవిచిచ్నదేమనగా 

లూకా 10:5 => తోర్వలో ఎవనినైనను కుశలపర్శన్లడుగవదుద్; మీరు ఏ యింటనైనను 

పర్వేశించునపుప్డు ఈ యింటికి సమాధానమగు గాక అని మొదట చెపుప్డి. 

లూకా 24:36 => వారు ఈలాగు మాటలాడుచుండగా ఆయన వారి మధయ్ను నిలిచి--మీకు 

సమాధానమవుగాకని వారితో అనెను. 

యో హా ను 1 4 : 2 7 = > శాం తి మీ క ను గర్ హిం చి వె ళుల్ చు నాన్ ను ; నా శాం తి నే 

మీకనుగర్హించుచునాన్ను; లోకమిచుచ్నటుట్గా నేను మీకనుగర్హించుటలేదు; మీ హృదయమును 

కలవరపడనియయ్కుడి, వెరవనియయ్కుడి. 

యోహాను 20:19 => ఆదివారము సాయంకాలమున శిషుయ్లు యూదులకు భయపడి, తాము 

కూడియునన్ యింటి తలుపులు మూసికొనియుండగా యేసు వచిచ్ మధయ్ను నిలిచి మీకు సమాధానము 

కలుగునుగాక అని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 20:21 => అపుప్డు యేసు మరల మీకు సమాధానము కలుగును గాక, తండిర్ ననున్ 

పంపిన పర్కారము నేనును మిముమ్ను పంపుచునాన్నని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 20:26 => ఎనిమిది దినములైన తరువాత ఆయన శిషుయ్లు మరల లోపల ఉనన్పుప్డు 

తోమా వారితో కూడ ఉండెను. తలుపులు మూయబడియుండగా యేసు వచిచ్ మధయ్ను నిలిచి మీకు 

సమాధానము కలుగును గాక అనెను. 

ఆదికాండము 43:14 => ఆ మనుషుయ్డు మీ యితర సహోదరుని బెనాయ్మీనును మీ కపప్గించునటుల్ 

సరవ్శకుత్డైన దేవుడు ఆ మనుషుయ్ని యెదుట మిముమ్ను కరుణించును గాక. నేను పుతర్హీనుడనై 

యుండవలసినయెడల పుతర్హీనుడనగుదునని వారితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 42:24 => అతడు వారియొదద్నుండి అవతలకుపోయి యేడిచ్, మరల వారియొదద్కు 

వచిచ్ వారితో మాటలాడి, వారిలో షిమోయ్నును పటుట్కొని వారి కనున్ల ఎదుట అతని బంధించెను. 
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ఆదికాండము 42:36 => అపుప్డు వారి తండిర్యైన యాకోబు వారిని చూచి మీరు ననున్ 

పుతర్హీనునిగా చేయుచునాన్రు; యోసేపు లేడు; షిమోయ్ను లేడు; మీరు బెనాయ్మీనును కూడ 

తీసికొనపోవుదురు; ఇవనిన్యు నాకు పర్తికూలముగా ఉనన్వని వారితో చెపెప్ను 

ఆదికాండము 49:25 => కిర్ంద దాగియునన్ అగాధజలముల దీవెనలతోను సత్నముల దీవెనలతోను 

గరభ్ముల దీవెనలతోను నినున్ దీవించు సరవ్శకుత్ని దీవెనవలనను అతని బాహుబలము 

దిటట్పరచబడును  

1 సమూయేలు 25:5 => తన పని వారిలో పదిమందిని పిలిచి వారితో ఇటల్నెను మీరు కరెమ్లునకు 

నాబాలు నొదద్కు పోయి, నా పేరు చెపిప్ కుశల పర్శన్లడిగి 

2 సమూయేలు 9:7 => అందుకు దావీదు నీవు భయపడవదుద్, నీ తండిర్యైన యోనాతాను 

నిమితత్ము నిజముగా నేను నీకు ఉపకారము చూపి, నీ పితరుడైన సౌలు భూమి అంతయు నీకు మరల 

ఇపిప్ంతును; మరియు నీవు సదాకాలము నా బలల్యొదద్నే భోజనము చేయుదువని సెలవియయ్గా 

ఎఫెసీయులకు 6:23 => తండిర్యైన దేవునినుండియు పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుండియు 

సమాధానమును విశావ్సముతో కూడిన పేర్మయును సహోదరులకు కలుగును గాక. 

3 యోహాను 1:14 => శీఘర్ముగా నినున్ చూడ నిరీకిష్ంచుచునాన్ను; అపుప్డు ముఖాముఖిగా 

మాటలాడుకొనెదము. నీకు సమాధానము కలుగును గాక. మన సేన్హితులు నీకు వందనములు 

చెపుప్చునాన్రు. నీయొదద్నునన్ సేన్హితులకు పేరు పేరు వరుసను వందనములు చెపుప్ము. 

వచనము 24 

ఆ మనుషుయ్డు వారిని యోసేపు ఇంటికి తీసికొని వచిచ్ వారికి నీళి ల్యయ్గా వారు కాళుల్ కడుగుకొనిరి. 

మరియు అతడు వారి గాడిదలకు మేత వేయించెను. 

ఆదికాండము 18:4 => నేను కొంచెము నీళుల్ తెపిప్ంచెదను; దయచేసి కాళుల్ కడుగుకొని ఈ 

చెటుట్కిర్ంద అలసట తీరుచ్కొనుడి. 
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ఆదికాండము 19:2 => నా పర్భువులారా, దయచేసి మీ దాసుని యింటికి వచిచ్ రాతిర్ వెళల్బుచిచ్ కాళుల్ 

కడుగుకొనుడి, మీరు పెందలకడ లేచి మీ తోర్వను వెళళ్వచుచ్ననెను. అందుకు వారు ఆలాగు కాదు, 

నడివీధిలో రాతిర్ వెళల్బుచెచ్దమని చెపిప్రి 

ఆదికాండము 24:32 => ఆ మనుషుయ్డు ఇంటికి వచిచ్నపుప్డు లాబాను ఒంటెల గంతలు విపిప్ 

ఒంటెలకు గడిడ్యు మేతయు కాళుల్ కడుగుకొనుటకు అతనికిని అతనితో కూడ నునన్వారికిని నీళుల్ ఇచిచ్ 

లూకా 7:44 => ఆ సతరీ వైపు తిరిగి, సీమోనుతో ఇటల్నెను ఈ సతరీని చూచుచునాన్నే, నేను నీ 

యింటిలోనికి రాగా నీవు నా పాదములకు నీళి ల్యయ్లేదు గాని, యీమె తన కనీన్ళల్తో నా పాదములను 

తడిపి తన తలవెండుర్కలతో తుడిచెను. 

యోహాను 13:4 => భోజనపంకిత్లోనుండి లేచి తన పైవసత్రము అవతల పెటిట్వేసి, యొక తువాలు 

తీసికొని నడుమునకు కటుట్కొనెను. 

యోహాను 13:5 => అంతట పళె ల్ములో నీళుల్పోసి శిషుయ్ల పాదములు కడుగుటకును, తాను 

కటుట్కొనియునన్ తువాలుతో తుడుచుటకును మొదలుపెటెట్ను.  

యోహాను 13:6 => ఇటుల్ చేయుచు ఆయన సీమోను పేతురునొదద్కు వచిచ్నపుప్డు అతడు పర్భువా, 

నీవు నా పాదములు కడుగుదువా? అని ఆయనతో అనెను. 

యోహాను 13:7 => అందుకు యేసు నేను చేయుచునన్ది ఇపుప్డు నీకు తెలియదుగాని యికమీదట 

తెలిసికొందువని అతనితో చెపప్గా 

యోహాను 13:8 => పేతురు నీవెనన్డును నా పాదములు కడుగరాదని ఆయనతో అనెను. అందుకు 

యేసు నేను నినున్ కడుగనియెడల నాతో నీకు పాలు లేదనెను. 

యోహాను 13:9 => సీమోను పేతురు పర్భువా, నా పాదములు మాతర్మేగాక నాచేతులు నా తలకూడ 

కడుగుమని ఆయనతో చెపెప్ను. 

యోహాను 13:10 => యేసు అతని చూచి సాన్నము చేసినవాడు పాదములు తపప్ మరేమియు 

కడుగుకొననకక్రలేదు, అతడు కేవలము పవితుర్డయెయ్ను. మీరును పవితుర్లు కాని మీలో అందరు 

పవితుర్లు కారనెను. 
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యోహాను 13:11 => తనున్ అపప్గించువానిని ఎరిగెను గనుక మీలో అందరు పవితుర్లు కారని 

ఆయన చెపెప్ను. 

యోహాను 13:12 => వారి పాదములు కడిగి తన పైవసత్రము వేసికొనిన తరువాత, ఆయన మరల 

కూరుచ్ండి నేను మీకు చేసిన పని మీకు తెలిసినదా? 

యోహాను 13:13 => బోధకుడనియు పర్భువనియు మీరు ననున్ పిలుచుచునాన్రు; నేను బోధకుడను 

పర్భువును గనుక మీరిటుల్ పిలుచుట నాయ్యమే. 

యోహాను 13:14 => కాబటిట్ పర్భువును బోధకుడనైన నేను మీ పాదములు కడిగినయెడల మీరును 

ఒకరి పాదములను ఒకరు కడుగవలసినదే. 

యోహాను 13:15 => నేను మీకు చేసిన పర్కారము మీరును చేయవలెనని మీకు మాదిరిగా ఈలాగు 

చేసితిని. 

యోహాను 13:16 => దాసుడు తన యజమానునికంటె గొపప్వాడు కాడు, పంపబడినవాడు తనున్ 

పంపినవానికంటె గొపప్వాడు కాడని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 13:17 => ఈ సంగతులు మీరు ఎరుగుదురు గనుక వీటిని చేసినయెడల మీరు 

ధనుయ్లగుదురు. 

నాయ్యాధిపతులు 19:20 => ఆ ముసలివాడు నీకు కేష్మమగును గాక, నీకేవైన తకుక్వైనయెడల 

వాటిభారము నామీద ఉంచుము. 

నాయ్యాధిపతులు 19:21 => మెటుట్కు వీధిలో రాతిర్ గడపకూడదని చెపిప్, తన యింట అతని 

చేరుచ్కొని వారి గాడిదలకొరకు మేత సిదధ్పరచెను. అపుప్డు వారు కాళుల్ కడుగుకొని అనన్పానములు 

పుచుచ్కొనిరి. 

వచనము 25 

అకక్డ తాము భోజనము చేయవలెనని వినిరి గనుక మధాయ్హన్మందు యోసేపు వచుచ్ వేళకు తమ 

కానుకను సిదధ్ముచేసిరి. 
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ఆదికాండము 43:11 => వారి తండిర్యైన ఇశార్యేలు వారితొ అటల్యిన మీరీలాగు చేయుడి; ఈ 

దేశమందు పర్సిదధ్ములైనవి, అనగా కొంచెము మసత్కి కొంచెము తేనె సుగంధ దర్వయ్ములు బోళము 

పిసాత్చకాయలు బాదము కాయలు మీ గోనెలలో వేసికొని ఆ మనుషుయ్నికి కానుకగా తీసికొనిపోవుడి. 

ఆదికాండము 43:16 => యోసేపు వారితో నునన్ బెనాయ్మీనును చూచి తన గృహనిరావ్హకునితో ఈ 

మనుషుయ్లను ఇంటికి తీసికొనిపోయి ఒక వేటను కోసి వంట సిదధ్ము చేయించుము; మధాయ్హన్మందు 

ఈ మనుషుయ్లు నాతో భోజనము చేయుదురని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 43:31 => అపుప్డు అతడు ముఖము కడుగుకొని వెలుపలికి వచిచ్ తనున్తాను 

అణచుకొని, భోజనము వడిడ్ంచుడని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 44:14 => అపుప్డు యూదాయును అతని సహోదరులును యోసేపు ఇంటికి వచిచ్రి. 

అతడింక అకక్డనే ఉండెను గనుక వారు అతని యెదుట నేలను సాగిలపడిరి. 

నిరగ్మకాండము 2:20 => అతడు తన కుమారెత్లతొ అతడెకక్డ? ఆ మనుషుయ్ని ఏల విడిచి వచిచ్తిరి? 

భోజనమునకు అతని పిలుచుకొని రండనెను. 

నిరగ్మకాండము 18:12 => మరియు మోషే మామయైన యితోర్ ఒక దహనబలిని బలులను 

దేవునికరిప్ంపగా అహరోనును ఇశార్యేలీయుల పెదద్లందరును మోషే మామతో దేవుని సనిన్ధిని 

భోజనము చేయవచిచ్రి. 

వచనము 26 

యోసేపు ఇంటికి వచిచ్నపుప్డు వారు తమచేతులలోనునన్ కానుకను ఇంటిలోనికి తెచిచ్ అతనికిచిచ్, 

అతనికి నేలను సాగిలపడిరి. 

ఆదికాండము 43:28 => నీ దాసుడైన మా తండిర్ ఇంక బర్దికియునాన్డు కేష్మముగానునాన్డని చెపిప్ 

వంగి సాగిలపడిరి. 

ఆదికాండము 27:29 => జనములు నీకు దాసులగుదురు జనములు నీకు సాగిలపడుదురు నీ 

బంధుజనులకు నీవు ఏలికవై యుండుము నీ తలిల్ పుతుర్లు నీకు సాగిలపడుదురు నినున్ శపించువారు 

శపింపబడుదురు నినున్ దీవించువారు దీవింపబడుదురు గాక 

Page  of 3003 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

ఆదికాండము 37:7 => అదేమనగా మనము చేనిలో పనలు కటుట్చుంటిమి; నా పన లేచి 

నిలుచుండగా మీ పనలు నా పనను చుటుట్కొని నా పనకు సాషాట్ంగపడెనని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 37:8 => అందుకతని సహోదరులు నీవు నిశచ్యముగా మముమ్నేలెదవా? మామీద 

నీవు అధికారివగుదువా అని అతనితో చెపిప్, అతని కలలనుబటిట్యు అతని మాటలనుబటిట్యు 

అతనిమీద మరింత పగపటట్రి 

ఆదికాండము 37:9 => అతడింకొక కల కని తన సహోదరులకు తెలియచేసి ఇదిగో నేను మరియొక 

కలకంటిని; అందులో సూరయ్చందుర్లును పదకొండు నక్షతర్ములును నాకు సాషాట్ంగపడెనని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 37:10 => అతడు తన తండిర్తోను తన సహోదరులతోను అది తెలియచెపిప్నపుప్డు 

అతని తండిర్ అతనితో నీవు కనిన యీ కల యేమిటి? నేను నీ తలిల్యు నీ సహోదరులును 

నిశచ్యముగా వచిచ్ నీకు సాషాట్ంగపడుదుమా అని అతని గదిద్ంచెను 

ఆదికాండము 37:19 => వారు ఇదిగో ఈ కలలు కనువాడు వచుచ్చునాన్డు; 

ఆదికాండము 37:20 => వీని చంపి యికక్డనునన్ ఒక గుంటలో పారవేసి, దుషట్మృగము వీని 

తినివేసెనని చెపుప్దము, అపుప్డు వీని కలలేమగునో చూతము రండని ఒకనితో ఒకడు 

మాటలాడుకొనిరి. 

ఆదికాండము 42:6 => అపుప్డు యోసేపు ఆ దేశమంతటిమీద అధికారియై యుండెను. అతడే ఆ 

దేశ పర్జలందరికిని ధానయ్మమమ్కము చేయువాడు గనుక యోసేపు సహోదరులు వచిచ్ ముఖములు 

నేలను మోపి అతనికి వందనము చేసిరి  

కీరత్నలు 72:9 => అరణయ్వాసులు అతనికి లోబడుదురు. అతని శతుర్వులు మనున్ నాకెదరు. 

రోమీయులకు 14:11 => నా తోడు, పర్తి మోకాలును నా యెదుట వంగును, పర్తి నాలుకయు 

దేవుని సుత్తించును అని పర్భువు చెపుప్చునాన్డు 

ఫిలిపీప్యులకు 2:10 => భూమి కిర్ంద ఉనన్వారిలో గాని, పర్తివాని మోకాలును యేసునామమున 

వంగునటుల్ను, 
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ఫిలిపీప్యులకు 2:11 => పర్తివాని నాలుకయు తండిర్యైన దేవుని మహిమారథ్మై యేసుకీర్సుత్ 

పర్భువని ఒపుప్కొనునటుల్ను, దేవుడు ఆయనను అధికముగా హెచిచ్ంచి, పర్తి నామమునకు పై 

నామమును ఆయనకు అనుగర్హించెను. 

ఆదికాండము 18:2 => అతడు కనున్లెతిత్ చూచినపుప్డు ముగుగ్రు మనుషుయ్లు అతని యెదుట 

నిలువబడి యుండిరి. అతడు వారిని చూచి గుడారపు వాకిటనుండి వారిని ఎదురొక్నుటకు పరుగెతిత్, 

నేలమటుట్కు వంగి 

ఆదికాండము 32:13 => అతడు అకక్డ ఆ రాతిర్ గడిపి తాను సంపాదించిన దానిలో తన అనన్యైన 

ఏశావు కొరకు ఒక కానుకను 

ఆదికాండము 33:3 => తాను వారిముందర వెళుల్చు తన సహోదరుని సమీపించువరకు ఏడుమారుల్ 

నేలను సాగిలపడెను. 

యెషయా 49:23 => రాజులు నినున్ పోషించు తండుర్లుగాను వారి రాణులు నీకు పాలిచుచ్ 

దాదులుగాను ఉండెదరు వారు భూమిమీద సాగిలపడి నీకు నమసాక్రము చేసెదరు నీ పాదముల 

ధూళి నాకెదరు. అపుప్డు నేను యెహోవాననియు నాకొరకు కనిపెటుట్కొనువారు అవమానము 

నొందరనియు నీవు తెలిసికొందువు.  

వచనము 27 

అపుప్డు మీరు చెపిప్న ముసలివాడైన మీ తండిర్ కేష్మముగా ఉనాన్డా? అతడు ఇంక బర్తికియునాన్డా? 

అని వారి కేష్మసమాచారము అడిగినందుకు వారు 

ఆదికాండము 37:14 => అపుప్డతడు నీవు వెళిళ్ నీ సహోదరుల కేష్మమును మంద కేష్మమును 

తెలిసికొని నాకు వరత్మానము తెమమ్ని అతినితో చెపిప్ హెబోర్ను లోయలోనుండి అతని పంపెను. 

అతడు షెకెమునకు వచెచ్ను 

ఆదికాండము 41:16 => యోసేపు నావలన కాదు, దేవుడే ఫరోకు కేష్మకరమైన ఉతత్రమిచుచ్నని 

ఫరోతో చెపెప్ను. 
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నిరగ్మకాండము 18:7 => మోషే తన మామను ఎదురొక్న పోయి వందనము చేసి అతని ముదుద్ 

పెటుట్కొనెను. వారు ఒకరి కేష్మము ఒకరు తెలిసికొని గుడారములోనికి వచిచ్రి. 

నాయ్యాధిపతులు 18:15 => వారు ఆతటుట్ తిరిగి లేవీయుడైన ఆ యౌవనుడునన్ మీకా యింటికి 

వచిచ్ అతని కుశలపర్శన్లడిగిరి. 

1 సమూయేలు 17:22 => దావీదు తాను తెచిచ్న వసుత్వులను సామగిర్ని కనిపెటుట్వాని వశము చేసి, 

పరుగెతిత్పోయి సైనయ్ములో చొచిచ్ కుశల పర్శన్లు తన సహోదరులనడిగెను. 

1 సమూయేలు 25:5 => తన పని వారిలో పదిమందిని పిలిచి వారితో ఇటల్నెను మీరు కరెమ్లునకు 

నాబాలు నొదద్కు పోయి, నా పేరు చెపిప్ కుశల పర్శన్లడిగి 

1 దినవృతాత్ంతములు 18:10 => హదరెజెరునకును తోహూకును విరోధము కలిగియుండెను గనుక 

రాజైన దావీదు హదరెజెరుతో యుదధ్ముచేసి అతని నోడించినందుకై దావీదుయొకక్ కేష్మము 

తెలిసికొనుటకును, అతనితో శుభవచనములు పలుకుటకును, బంగారముతోను వెండితోను 

ఇతత్డితోను చేయబడిన సకల విధములైన పాతర్లనిచిచ్, తోహూ తన కుమారుడైన హదోరమును 

అతనియొదద్కు పంపెను. 

ఆదికాండము 42:11 => మేమందరము ఒకక్ మనుషుయ్ని కుమారులము; మేము యథారథ్వంతులమే 

గాని నీ దాసులమైన మేము వేగులవారము కామని అతనితో చెపిప్రి. 

ఆదికాండము 42:13 => అందుకు వారు నీ దాసులమైన మేము పండెర్ండుమంది సహోదరులము, 

కనాను దేశములో నునన్ ఒకక్ మనుషుయ్ని కుమారులము; ఇదిగో కనిషు ఠ్డు నేడు మా తండిర్యొదద్ 

ఉనాన్డు; ఒకడు లెడు అని ఉతత్రమిచిచ్రి 

ఆదికాండము 29:6 => మరియు అతడు అతడు కేష్మముగా ఉనాన్డా అని అడుగగా వారు 

కేష్మముగానే ఉనాన్డు; ఇదిగో అతని కుమారెత్యైన రాహేలు గొఱ ఱ్లవెంట వచుచ్చునన్దని చెపిప్రి. 

2 సమూయేలు 8:10 => హదదె జెరునకును తోయికిని యుదధ్ములు జరుగుచుండెను గనుక దావీదు 

హదదెజెరుతో యుదధ్ము చేసి అతనిని ఓడించియుండుట తోయి విని, తన కుమారుడగు యోరాము 

చేతికి వెండి బంగారు ఇతత్డి వసుత్వులను కానుకలుగా అపప్గించి కుశల పర్శన్లడిగి దావీదుతోకూడ 

సంతోషించుటకై అతనిని దావీదు నొదద్కు పంపెను. 
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వచనము 28 

నీ దాసుడైన మా తండిర్ ఇంక బర్దికియునాన్డు కేష్మముగానునాన్డని చెపిప్ వంగి సాగిలపడిరి. 

ఆదికాండము 43:26 => యోసేపు ఇంటికి వచిచ్నపుప్డు వారు తమచేతులలోనునన్ కానుకను 

ఇంటిలోనికి తెచిచ్ అతనికిచిచ్, అతనికి నేలను సాగిలపడిరి. 

ఆదికాండము 37:7 => అదేమనగా మనము చేనిలో పనలు కటుట్చుంటిమి; నా పన లేచి 

నిలుచుండగా మీ పనలు నా పనను చుటుట్కొని నా పనకు సాషాట్ంగపడెనని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 37:9 => అతడింకొక కల కని తన సహోదరులకు తెలియచేసి ఇదిగో నేను మరియొక 

కలకంటిని; అందులో సూరయ్చందుర్లును పదకొండు నక్షతర్ములును నాకు సాషాట్ంగపడెనని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 37:10 => అతడు తన తండిర్తోను తన సహోదరులతోను అది తెలియచెపిప్నపుప్డు 

అతని తండిర్ అతనితో నీవు కనిన యీ కల యేమిటి? నేను నీ తలిల్యు నీ సహోదరులును 

నిశచ్యముగా వచిచ్ నీకు సాషాట్ంగపడుదుమా అని అతని గదిద్ంచెను 

నిరగ్మకాండము 18:7 => మోషే తన మామను ఎదురొక్న పోయి వందనము చేసి అతని ముదుద్ 

పెటుట్కొనెను. వారు ఒకరి కేష్మము ఒకరు తెలిసికొని గుడారములోనికి వచిచ్రి. 

2 సమూయేలు 1:2 => మూడవ దినమున బటట్లు చింపుకొని తలమీద బుగిగ్పోసికొనిన యొకడు 

సౌలునొదద్నునన్ దండులోనుండి వచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 14:4 => కాగా తెకోవ ఊరి సతరీ రాజునొదద్కువచిచ్ సాగిలపడి సమసాక్రము చేసి 

రాజా రకిష్ంచుమనగా 

1 రాజులు 1:16 => బతెష్బ వచిచ్ రాజు ఎదుట సాగిలపడి నమసాక్రము చేయగా రాజు నీ కోరిక 

ఏమని అడిగినందుకు ఆమె యీలాగు మనవి చేసెను 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:17 => యెహోయాదా చనిపోయిన తరువాత యూదా అధిపతులు వచిచ్ 

రాజునకు నమసక్రింపగా రాజు వారి మాటకు సమమ్తించెను. 
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ఆదికాండము 18:2 => అతడు కనున్లెతిత్ చూచినపుప్డు ముగుగ్రు మనుషుయ్లు అతని యెదుట 

నిలువబడి యుండిరి. అతడు వారిని చూచి గుడారపు వాకిటనుండి వారిని ఎదురొక్నుటకు పరుగెతిత్, 

నేలమటుట్కు వంగి 

1 సమూయేలు 20:41 => వాడు వెళి ల్పోయిన వెంటనే దావీదు దకిష్ణపు దికుక్నుండి బయటికి వచిచ్ 

మూడు మారులు సాషాట్ంగ నమసాక్రము చేసిన తరవాత వారు ఒకరినొకరు ముదుద్పెటుట్కొనుచు 

ఏడుచ్చుండిరి. ఈలాగుండగా దావీదు మరింత బిగగ్రగా ఏడెచ్ను. 

సామెతలు 14:19 => చెడ డ్వారు మంచివారి యెదుటను భకిత్హీనులు నీతిమంతుల తలుపునొదద్ను 

వంగుదురు. 

మారుక్ 15:19 => మరియు రెలుల్తో ఆయన తలమీద కొటిట్, ఆయనమీద ఉమిమ్వేసి, మోకాళూ ల్ని 

ఆయనకు నమసాక్రము చేసిరి. 

వచనము 29 

అపుప్డతడు కనున్లెతిత్ తన తలిల్ కుమారుడును తన తముమ్డైన బెనాయ్మీనును చూచి మీరు నాతో చెపిప్న 

మీ తముమ్డు ఇతడేనా? అని అడిగి నా కుమారుడా, దేవుడు నినున్ కరుణించును గాక 

ఆదికాండము 30:22 => దేవుడు రాహేలును జాఞ్పకము చేసికొని ఆమె మనవి విని ఆమె గరభ్ము 

తెరిచెను. 

ఆదికాండము 30:23 => అపుప్డామె గరభ్వతియై కుమారుని కనిదేవుడు నా నింద 

తొలగించెననుకొనెను. 

ఆదికాండము 30:24 => మరియు ఆమె--యెహోవా మరియొక కుమారుని నాకు దయచేయును గాక 

అనుకొని అతనికి యోసేపు అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 35:17 => ఆమె పర్సవమువలన పర్యాసపడుచునన్పుప్డు మంతర్సాని ఆమెతో 

భయపడకుము; ఇదియు నీకు కుమారుడగునని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 35:18 => ఆమె మృతిబొందెను; పార్ణము పోవుచుండగా ఆమె అతని పేరు బెనోని 

అనెను; అతని తండిర్ అతనికి బెనాయ్మీను అను పేరు పెటెట్ను. 
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ఆదికాండము 42:11 => మేమందరము ఒకక్ మనుషుయ్ని కుమారులము; మేము యథారథ్వంతులమే 

గాని నీ దాసులమైన మేము వేగులవారము కామని అతనితో చెపిప్రి. 

ఆదికాండము 42:13 => అందుకు వారు నీ దాసులమైన మేము పండెర్ండుమంది సహోదరులము, 

కనాను దేశములో నునన్ ఒకక్ మనుషుయ్ని కుమారులము; ఇదిగో కనిషు ఠ్డు నేడు మా తండిర్యొదద్ 

ఉనాన్డు; ఒకడు లెడు అని ఉతత్రమిచిచ్రి 

ఆదికాండము 45:8 => కాబటిట్ దేవుడే గాని మీరు ననిన్కక్డికి పంపలేదు. ఆయన ననున్ ఫరోకు 

తండిర్గాను అతని యింటివారికందరికి పర్భువుగాను ఐగుపుత్ దేశమంతటిమీద ఏలికగాను 

నియమించెను. 

యెహోషువ 7:19 => అపుప్డు యెహోషువ ఆకానుతో నా కుమారుడా ఇశార్యేలు దేవుడైన 

యెహోవాకు మహిమను చెలిల్ంచి, ఆయన యెదుట ఒపుప్కొని, నీవు చేసినదానిని మరుగుచేయక నాకు 

తెలుపుమని నినున్ వేడుకొనుచునాన్నని చెపప్గా 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:11 => నా కుమారులారా, తనకు పరిచారకులైయుండి ధూపము 

వేయుచుండుటకును, తన సనిన్ధిని నిలుచుటకును, తనకు పరిచరయ్ చేయుటకును యెహోవా 

మిముమ్ను ఏరప్రచుకొనెను గనుక మీరు అశర్దధ్చేయకుడి. 

కీరత్నలు 133:1 => సహోదరులు ఐకయ్త కలిగి నివసించుట ఎంత మేలు! ఎంత మనోహరము! 

కీరత్నలు 133:2 => అది తలమీద పోయబడి అహరోను గడ డ్ముమీదుగా కారి అతని అంగీల 

అంచువరకు దిగజారిన పరిమళ తైలమువలె నుండును 

మతత్యి 9:2 => ఇదిగో జనులు పక్షవాయువుతో మంచముపటిట్యునన్ యొకని ఆయనయొదద్కు 

తీసికొనివచిచ్రి. యేసు వారి విశావ్సము చూచి కుమారుడా ధైరయ్ముగా ఉండుము, నీ పాపములు 

క్షమింపబడియునన్వని పక్షవాయువు గల వానితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 9:22 => యేసు వెనుకకు తిరిగి ఆమెను చూచి కుమారీ, ధైరయ్ముగా ఉండుము, నీ 

విశావ్సము నినున్ బాగుపరచెనని చెపప్గా ఆ గడియనుండి ఆ సతరీ బాగుపడెను. 
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మారుక్ 10:24 => ఆయన మాటలకు శిషుయ్లు విసమ్యమొందిరి. అందుకు యేసు తిరిగి వారితో 

ఇటల్నెను పిలల్లారా, తమ ఆసిత్యందు నమిమ్కయుంచువారు దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశించుట ఎంతో 

దురల్భము; 

1 తిమోతి 1:2 => విశావ్సమునుబటిట్ నా నిజమైన కుమారుడగు తిమోతికి శుభమని చెపిప్ 

వార్యునది. తండిర్యైన దేవునినుండియు మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునుండియు కృపయు కనికరమును 

సమాధానమును నీకు కలుగును గాక. 

హెబీర్యులకు 13:1 => సహోదరపేర్మ నిలువరముగా ఉండనీయుడి  

సంఖాయ్కాండము 6:25 => యెహోవా నీకు తన సనిన్ధిని పర్కాశింపజేసి నినున్ కరుణించును గాక; 

కీరత్నలు 111:4 => ఆయన తన ఆశచ్రయ్కారయ్ములకు జాఞ్పకారథ్ సూచనను నియమించియునాన్డు. 

యెహోవా దయాదాకిష్ణయ్పూరుణ్డు  

కీరత్నలు 112:4 => యథారథ్వంతులకు చీకటిలో వెలుగుపుటుట్ను వారు కటాక్షమును వాతస్లయ్తయు 

నీతియు గలవారు. 

యెషయా 30:19 => సీయోనులో యెరూషలేములోనే యొక జనము కాపురముండును. జనమా, 

నీవిక నేమాతర్ము కనీన్ళుల్ విడువవు ఆయన నీ మొఱ ఱ్విని నిశచ్యముగా నినున్ కరుణించును ఆయన నీ 

మాట వినగానే నీకు ఉతత్రమిచుచ్ను.  

యెషయా 33:2 => యెహోవా, నీకొరకు కనిపెటుట్చునాన్ము మాయందు కరుణించుము 

ఉదయకాలమున వారికి బాహువుగాను ఆపతాక్లమున మాకు రక్షణాధారముగాను ఉండుము. 

మలాకీ 1:9 => దేవుడు మనకు కటాక్షము చూపునటుల్ ఆయనను శాంతిపరచుడి; మీచేతనే గదా అది 

జరిగెను. ఆయన మిముమ్నుబటిట్ యెవరినైన అంగీకరించునా? అని సైనయ్ములకు అధిపతియగు 

యెహోవా అడుగుచునాన్డు. 

ఆదికాండము 42:4 => అయినను ఇతనికి హాని సంభవించునేమో అని యాకోబు యోసేపు 

తముమ్డగు బెనాయ్మీనును అతని అనన్లతో పంపినవాడు కాడు. 

ఆదికాండము 44:19 => ఏలినవాడు మీకు తండిర్యైనను సహోదరుడైనను ఉనాన్డా అని తమ 

దాసులనడిగెను. 
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ఆదికాండము 44:21 => అపుప్డు తమరు నేనతని చూచుటకు అతని నాయొదద్కు తీసికొనిరండని 

తమ దాసులతో చెపిప్తిరి. 

1 సమూయేలు 3:6 => యెహోవా మరల సమూయేలును పిలువగా సమూయేలు లేచి ఏలీ యొదద్కు 

పోయి చితత్ము నీవు ననున్ పిలిచితివి గనుక వచిచ్తిననెను. అయితే అతడు నా కుమారుడా, నేను నినున్ 

పిలువలేదు, పోయి పండుకొమమ్నెను. 

యోహాను 11:6 => అతడు రోగియై యునాన్డని యేసు వినినపుప్డు తానునన్చోటనే యింక రెండు 

దినములు నిలిచెను. 

వచనము 30 

అపుప్డు తన తముమ్నిమీద యోసేపునకు పేర్మ పొరుల్కొని వచెచ్ను గనుక అతడు తవ్రపడి యేడుచ్టకు 

చోటు వెదకి లోపలి గదిలోనికి వెళి ల్ అకక్డ ఏడెచ్ను. 

1 రాజులు 3:26 => అంతట బర్దికియునన్ బిడ డ్యొకక్ తలిల్ తన బిడ డ్ విషయమై పేగులు 

తరుగుకొనిపోయినదై, రాజునొదద్ నా యేలినవాడా, బిడ డ్ను ఎంతమాతర్ము చంపక దానికే 

యిపిప్ంచుమని మనవిచేయగా, ఆ రెండవ సతరీ అది నాదైనను దానిదైనను కాకుండ చెరిసగము 

చేయుమనెను. 

యిరిమ్యా 31:20 => ఎఫార్యిము నా కిషట్మైన కుమారుడా? నాకు ముదుద్బిడా డ్? నేనతనికి 

విరోధముగ మాటలాడునపుప్డెలల్ అతని జాఞ్పకము ననున్ విడువకునన్ది, అతనిగూరిచ్ నా కడుపులో 

చాలా వేదనగా నునన్ది, తపప్క నేనతని కరుణింతును; ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

హోషేయ 11:8 => ఎఫార్యిమూ, నేనెటుల్ నినున్ విడిచిపెటుట్దును? ఇశార్యేలూ, నేను నినున్ ఎటుల్ 

విసరిజ్ంతును? అదామ్నువలె నినున్ నేను ఎటుల్చేతును? సెబోయీమునకు చేసినటుల్ నీకు ఎటుల్చేతును? 

నా మనసుస్ మారినది, సహింపలేకుండ నా యంతరంగము మండుచునన్ది. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:8 => కీర్సుత్యేసు యొకక్ దయారసమునుబటిట్, మీ అందరిమీద నేనెంత అపేక్ష 

కలిగియునాన్నో దేవుడే నాకు సాకిష్. 
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ఫిలిపీప్యులకు 2:1 => కావున కీర్సుత్నందు ఏ హెచచ్రికయైనను, పేర్మవలన ఆదరణయైనను, 

ఆతమ్యందు ఏ సహవాసమైనను, ఏ దయారసమైనను, వాతస్లయ్మైనను ఉనన్యెడల 

కొలొసస్యులకు 3:12 => కాగా , దేవునిచేత ఏరప్రచబడినవారును పరిశుదుధ్లును 

పిర్యులునైనవారికి తగినటుల్, మీరు జాలిగల మనసుస్ను, దయాళుతవ్మును, వినయమును, 

సాతివ్కమును, దీరఘ్శాంతమును ధరించుకొనుడి. 

1 యోహాను 3:17 => ఈ లోకపు జీవనోపాధి గలవాడైయుండి, తన సహోదరునికి లేమి కలుగుట 

చూచియు, అతనియెడల ఎంతమాతర్మును కనికరము చూపనివానియందు దేవుని పేర్మ యేలాగు 

నిలుచును? 

ఆదికాండము 42:24 => అతడు వారియొదద్నుండి అవతలకుపోయి యేడిచ్, మరల వారియొదద్కు 

వచిచ్ వారితో మాటలాడి, వారిలో షిమోయ్నును పటుట్కొని వారి కనున్ల ఎదుట అతని బంధించెను. 

యోహాను 11:33 => ఆమె ఏడుచ్టయు, ఆమెతో కూడ వచిచ్న యూదులు ఏడుచ్టయు యేసు చూచి 

కలవరపడి ఆతమ్లో మూలుగుచు అతనినెకక్డ నుంచితిరని అడుగగా, 

యోహాను 11:34 => వారు పర్భువా, వచిచ్ చూడుమని ఆయనతో చెపిప్రి. 

యోహాను 11:35 => యేసు కనీన్ళుల్ విడిచెను. 

యోహాను 11:36 => కాబటిట్ యూదులు అతనిని ఏలాగు పేర్మించెనో చూడుడని చెపుప్కొనిరి. 

యోహాను 11:37 => వారిలో కొందరు ఆ గుర్డిడ్వాని కనున్లు తెరచిన యీయన, యితనిని 

చావకుండ చేయలేడా అని చెపిప్రి. 

యోహాను 11:38 => యేసు మరల తనలో మూలుగుచు సమాధియొదద్కు వచెచ్ను. అది యొక 

గుహ, దానిమీద ఒక రాయి పెటిట్యుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:19 => యూదుల కుటర్లవలన నాకు శోధనలు సంభవించినను, కనీన్ళుల్ 

విడుచుచు పూరణ్మైన వినయభావముతో నేనేలాగున పర్భువును సేవించుచుంటినో మీకే తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:31 => కావున నేను మూడు సంవతస్రములు రాతిర్ంబగళుల్ కనీన్ళుల్ 

విడుచుచు పర్తి మనుషుయ్నికి మానక బుదిధ్ చెపిప్తినని మీరు జాఞ్పకము చేసికొని మెలకువగా ఉండుడి. 

Page  of 3012 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:37 => అపుప్డు వారందరు చాల ఏడిచ్రి. మీరు ఇకమీదట నా ముఖము 

చూడరని అతడు చెపిప్న మాటకు విశేషముగా దుఃఖించుచు 

2 తిమోతి 1:4 => నీయందునన్ నిషక్పటమైన విశావ్సమును జాఞ్పకము చేసికొని, నా 

పితురాచారపర్కారము నిరమ్లమైన మనసాస్కిష్తో నేను సేవించుచునన్ దేవునియెడల కృతజు ఞ్డనై 

యునాన్ను.  

ఆదికాండము 29:11 => మరియు యాకోబు తాను ఆమె తండిర్ బంధువుడనియు,  

ఆదికాండము 33:4 => అపుప్డు ఏశావు అతనిని ఎదురొక్న పరుగెతిత్ అతనిని కౌగలించుకొని అతని 

మెడమీద పడి ముదుద్పెటుట్కొనెను; వారిదద్రు కనీన్రు విడిచిరి. 

ఆదికాండము 45:1 => అపుప్డు యోసేపు తనయొదద్ నిలిచినవారందరి యెదుట తనున్ తాను 

అణచుకొనజాలక నాయొదద్నుండి పర్తి మనుషుయ్ని వెలుపలికి పంపి వేయుడని బిగగ్రగా చెపెప్ను. 

యోసేపు తన సహోదరులకు తనున్తాను తెలియచేసికొనినపుప్డుఎవరును అతనియెదద్ 

నిలిచియుండలేదు 

ఎసేత్రు 5:10 => అయితే హామాను కోపము అణచుకొని తన యింటికిపోయి తనసేన్హితులను తన 

భారయ్యైన జెరెషును పిలిపించి 

పరమగీతము 5:4 => తలుపుసందులో నా పిర్యుడు చెయియ్యుంచగా నా అంతరంగము 

అతనియెడల జాలిగొనెను. 

యోహాను 11:35 => యేసు కనీన్ళుల్ విడిచెను. 

2 కొరిందీయులకు 7:15 => మరియు మీరు భయముతోను వణకుతోను తనున్ చేరుచ్కొంటిరని 

అతడు మీయందరి విధేయతను జాఞ్పకము చేసికొనుచుండగా, అతని అంతఃకరణము మరియెకుక్వగా 

మీయెడల ఉనన్ది. 

వచనము 31 

అపుప్డు అతడు ముఖము కడుగుకొని వెలుపలికి వచిచ్ తనున్తాను అణచుకొని, భోజనము వడిడ్ంచుడని 

చెపెప్ను. 
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ఆదికాండము 45:1 => అపుప్డు యోసేపు తనయొదద్ నిలిచినవారందరి యెదుట తనున్ తాను 

అణచుకొనజాలక నాయొదద్నుండి పర్తి మనుషుయ్ని వెలుపలికి పంపి వేయుడని బిగగ్రగా చెపెప్ను. 

యోసేపు తన సహోదరులకు తనున్తాను తెలియచేసికొనినపుప్డుఎవరును అతనియెదద్ 

నిలిచియుండలేదు 

యెషయా 42:14 => చిరకాలమునుండి నేను మౌనముగా ఉంటిని ఊరకొని ననున్ అణచుకొంటిని 

పర్సవవేదన పడు సతరీవలె విడువకుండ నేను బలవంతముగా ఊపిరితీయుచు ఒగరుచ్చు 

రోజుచునునాన్ను.  

యిరిమ్యా 31:16 => యెహోవా ఈ ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్డు ఏడువక ఊరకొనుము, కనీన్ళుల్ విడుచుట 

మానుము; నీ కిర్య సఫలమై, జనులు శతుర్వుని దేశములోనుండి తిరిగివచెచ్దరు; ఇదే యెహోవా 

వాకుక్. 

1 పేతురు 3:10 => జీవమును పేర్మించి మంచి దినములు చూడగోరు వాడు చెడ డ్దాని పలుకకుండ 

తన నాలుకను, కపటపు మాటలు చెపప్కుండ తన పెదవులను కాచుకొనవలెను. 

ఆదికాండము 43:25 => అకక్డ తాము భోజనము చేయవలెనని వినిరి గనుక మధాయ్హన్మందు 

యోసేపు వచుచ్ వేళకు తమ కానుకను సిదధ్ముచేసిరి. 

ఎసేత్రు 5:10 => అయితే హామాను కోపము అణచుకొని తన యింటికిపోయి తనసేన్హితులను తన 

భారయ్యైన జెరెషును పిలిపించి 

యోహాను 11:33 => ఆమె ఏడుచ్టయు, ఆమెతో కూడ వచిచ్న యూదులు ఏడుచ్టయు యేసు చూచి 

కలవరపడి ఆతమ్లో మూలుగుచు అతనినెకక్డ నుంచితిరని అడుగగా, 

వచనము 32 

అతనికిని వారికిని అతనితో భోజనము చేయుచునన్ ఐగుపీత్యులకును వేరు వేరుగా వడిడ్ంచిరి. 

ఐగుపీత్యులు హెబీర్యులతో కలిసి భోజనము చేయరు; అది ఐగుపీత్యులకు హేయము. 
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ఆదికాండము 43:16 => యోసేపు వారితో నునన్ బెనాయ్మీనును చూచి తన గృహనిరావ్హకునితో ఈ 

మనుషుయ్లను ఇంటికి తీసికొనిపోయి ఒక వేటను కోసి వంట సిదధ్ము చేయించుము; మధాయ్హన్మందు 

ఈ మనుషుయ్లు నాతో భోజనము చేయుదురని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 31:54 => యాకోబు ఆ కొండమీద బలియరిప్ంచి భోజనము చేయుటకు తన 

బంధువులను పిలువగా వారు భోజనముచేసి కొండమీద ఆ రాతిర్ వెళల్బుచిచ్రి. 

ఆదికాండము 43:16 => యోసేపు వారితో నునన్ బెనాయ్మీనును చూచి తన గృహనిరావ్హకునితో ఈ 

మనుషుయ్లను ఇంటికి తీసికొనిపోయి ఒక వేటను కోసి వంట సిదధ్ము చేయించుము; మధాయ్హన్మందు 

ఈ మనుషుయ్లు నాతో భోజనము చేయుదురని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 46:34 => మీరు గోషెను దేశమందు కాపురముండునటుల్ మా చినన్తనమునుండి 

ఇదివరకు నీ దాసులమైన మేమును మా పూరివ్కులును పశువులు గలవారమై యునాన్మని 

ఉతత్రమియుయ్డని చెపెప్ను.  

నిరగ్మకాండము 8:26 => మోషే అటుల్ చేయతగదు; మా దేవుడైన యెహోవాకు మేము 

అరిప్ంచవలసిన బలి ఐగుపీత్యులకు హేయము. ఇదిగో మేము ఐగుపీత్యులకు హేయమైన బలిని వారి 

కనున్లయెదుట అరిప్ంచినయెడల వారు మముమ్ రాళల్తో కొటిట్ చంపుదురు గదా. 

ఆదికాండము 14:13 => తపిప్ంచుకొనిన యొకడు వచిచ్ హెబీర్యుడైన అబార్మునకు ఆ సంగతి 

తెలిపెను. అపుప్డతడు ఎషోక్లు సహోదరుడును ఆనేరు సహోదరుడునైన మమేర్ అను అమోరీయుని 

ఏలోను వనములో కాపురముండెను. వీరు అబార్ముతో నిబంధన చేసికొనినవారు. 

ఆదికాండము 29:8 => వారు మందలనిన్యు పోగుకాక మునుపు అది మావలన కాదు, తరువాత 

బావిమీదనుండి రాయి పొరిల్ంచుదురు; అపుప్డే మేము గొఱ ఱ్లకు నీళుల్ పెటుట్దుమనిరి. 

ఆదికాండము 39:6 => అతడు తనకు కలిగినదంతయు యోసేపుచేతికపప్గించి, తాను ఆహారము 

తినుట తపప్ తనకేమి ఉనన్దో ఏమి లేదో విచారించినవాడు కాడు. యోసేపు రూపవంతుడును 

సుందరుడునై యుండెను 

ఆదికాండము 44:2 => కనిషు ఠ్ని గోనె మూతిలో తన వెండి గినెన్ను అతని ధానయ్పు రూకలను 

పెటుట్మనియు, తన గృహనిరావ్హకునికి ఆజాఞ్పింపగా యోసేపు చెపిప్న మాట చొపుప్న అతడు చేసెను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 33:16 => సంపూరణ్ముగా ఫలించు భూమికి కలిగిన శేర్షఠ్పదారథ్ములవలన 

యెహోవా అతని భూమిని దీవించును పొదలోనుండినవాని కటాక్షము యోసేపు తలమీదికి వచుచ్ను 

తన సహోదరులలో పర్ఖాయ్తినొందినవాని నడినెతిత్మీదికి అది వచుచ్ను.  

1 సమూయేలు 9:22 => అయితే సమూయేలు సౌలును అతని పనివానిని భోజనపు సాలలోనికి 

తోడుకొనిపోయి, పిలువబడిన దాదాపు ముపప్దిమందిలో పర్ధానసథ్లమందు వారిని కూరుచ్ండబెటిట్ 

సామెతలు 23:1 => నీవు ఏలికతో భోజనము చేయ కూరుచ్ండినయెడల నీవెవరి సమక్షమున 

నునాన్వో బాగుగా యోచించుము. 

వచనము 33 

జేయ్షు ఠ్డు మొదలుకొని కనిషు ఠ్ని వరకు వారు అతని యెదుట తమ తమ యీడు చొపుప్న కూరుచ్ండిరి 

గనుక ఆ మనుషుయ్లు ఒకనివైపు ఒకడు చూచి ఆశచ్రయ్ పడిరి. 

ఆదికాండము 44:12 => అతడు పెదద్వాడు మొదలుకొని చినన్ వానివరకు వారిని సోదా చూడగా ఆ 

గినెన్ బెనాయ్మీను గోనెలో దొరికెను. 

ఆదికాండము 48:18 => నా తండీర్ అటుల్ కాదు; ఇతడే పెదద్వాడు, నీ కుడిచెయియ్ యితని తలమీద 

పెటుట్మని చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 28:10 => ఒక రతన్ముమీద వారి పేళల్లో ఆరును, రెండవ రతన్ముమీద తకిక్న 

ఆరుగురి పేళల్ను చెకిక్ంపవలెను. 

వచనము 34 

మరియు అతడు తన యెదుటనుండి వారికి వంతులెతిత్ పంపెను. బెనాయ్మీను వంతు వారందరి 

వంతులకంటె అయిదంతలు గొపప్ది. వారు విందు ఆరగించి అతనితో కలిసి సంతుషిట్గా తార్గిరి. 

2 సమూయేలు 11:8 => తరువాత దావీదు ఇంటికిపోయి శర్మ తీరుచ్కొనుమని ఊరియాకు 

సెలవియయ్గా, ఊరియా రాజనగరిలోనుండి బయలువెళె ల్ను. 

Page  of 3016 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

ఆదికాండము 45:22 => అతడు వారికి రెండేసి దుసుత్ల బటట్లు ఇచెచ్ను; బెనాయ్మీనుకు 

మూడువందల తులముల వెండియును ఐదు దుసుత్ల బటట్లు ఇచెచ్ను, 

1 సమూయేలు 1:5 => హనాన్ తనకు పిర్యముగా నునన్ందున ఆమెకు రెండుపాళుల్ ఇచుచ్చు 

వచెచ్ను. యెహోవా ఆమెకు సంతులేకుండచేసెను. 

1 సమూయేలు 9:22 => అయితే సమూయేలు సౌలును అతని పనివానిని భోజనపు సాలలోనికి 

తోడుకొనిపోయి, పిలువబడిన దాదాపు ముపప్దిమందిలో పర్ధానసథ్లమందు వారిని కూరుచ్ండబెటిట్ 

1 సమూయేలు 9:23 => పచనకరత్తో నేను నీ దగగ్రనుంచుమని చెపిప్ నీచేతికి ఇచిచ్న భాగమును 

తీసికొని రమమ్నగా 

1 సమూయేలు 9:24 => పచనకరత్ జబబ్ను దాని మీదనునన్ దానిని తీసికొనివచిచ్ సౌలు ఎదుట 

ఉంచగా సమూయేలు సౌలుతో ఇటల్నెను చూడుము , మనము కలిసికొను కాలమునకై 

దాచియుంచబడిన దానిని నీకు పెటిట్యునాన్డు, జనులను పిలిచితినని నేను పచనకరత్తో చెపిప్నపుప్డు 

ఇది నీకొరకుంచవలసినదని చెపిప్తిని. ఆ దినమున సౌలు సమూయేలుతో కూడ భోజనము చేసెను, 

సామెతలు 31:6 => పార్ణము పోవుచునన్వానికి మదయ్ము నియుయ్డి మనోవాయ్కులము గలవారికి 

దార్కాష్రసము నియుయ్డి. 

పర్సంగి 9:7 => నీవు పోయి సంతోషముగా నీ అనన్ము తినుము, ఉలాల్సపు మనసుస్తో నీ 

దార్కాష్రసము తార్గుము; ఇదివరకే దేవుడు నీ కిర్యలను అంగీకరించెను. 

పర్సంగి 10:19 => నవువ్లాటలు పుటిట్ంచుటకై వారు విందు చేయుదురు, దార్కాష్రసపానము వారి 

పార్ణమునకు సంతోషకరము; దర్వయ్ము అనిన్టికి అకక్రకు వచుచ్ను. 

పరమగీతము 5:1 => నా సహోదరీ, పార్ణేశవ్రీ, నా ఉదాయ్నవనమునకు నేను ఏతెంచితిని నా 

జటామాంసిని నా గంధవరగ్ములను కూరుచ్కొనుచునాన్ను తేనెయు తేనెపటుట్ను భుజించుచునాన్ను 

కీష్రసహిత దార్కాష్రసము పానము చేయుచునాన్ను. నా సఖులారా, భుజించుడి లెసస్గా పానము 

చేయుడి సేన్హితులారా, పానము చేయుడి.  

హబకూక్కు 1 :6 => ఆలకించుడి , తమవికాని ఉనికిపటుట్లను ఆకర్మించవలెనని 

భూదిగంతములవరకు సంచరించు ఉదేర్కముగల కూర్రులగు కలీద్యులను నేను రేపుచునాన్ను. 
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మతత్యి 11:19 => మనుషయ్కుమారుడు తినుచును తార్గుచును వచెచ్ను గనుక ఇదిగో వీడు 

తిండిబోతును మదయ్పానియు సుంకరులకును పాపులకును సేన్హితుడునని వారనుచునాన్రు. 

అయినను జాఞ్నము జాఞ్నమని దాని కిర్యలనుబటిట్ తీరుప్పొందుననెను. 

యోహాను 2:10 => పర్తివాడును మొదట మంచి దార్కాష్రసమును పోసి, జనులు మతుత్గా ఉనన్పుప్డు 

జబుబ్రసము పోయును; నీవైతే ఇదివరకును మంచి దార్కాష్రసము ఉంచుకొని యునాన్వని అతనితో 

చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 33:4 => అపుప్డు ఏశావు అతనిని ఎదురొక్న పరుగెతిత్ అతనిని కౌగలించుకొని అతని 

మెడమీద పడి ముదుద్పెటుట్కొనెను; వారిదద్రు కనీన్రు విడిచిరి. 

రూతు 3:7 => బోయజు మనసుస్న సంతోషించునటుల్ అనన్పానములు పుచుచ్కొని లోపలికి పోయి 

ధానయ్పు కుపప్యొదద్ పండుకొనినపుప్డు ఆమె మెలల్గా పోయి అతని కాళల్మీదనునన్ బటట్ తీసి 

పండుకొనెను. 

1 సమూయేలు 9:23 => పచనకరత్తో నేను నీ దగగ్రనుంచుమని చెపిప్ నీచేతికి ఇచిచ్న భాగమును 

తీసికొని రమమ్నగా 

ఎసేత్రు 1:10 => ఏడవ దినమందు రాజు దార్కాష్రసము తార్గి సంతోషముగా నునన్పుప్డు, 

కూడివచిచ్న జనమునకును, అధిపతులకును రాణియైన వషిత్యొకక్ సౌందరయ్మును కనుపరచవలెనని 

రాజ కిరీటము ధరించుకొనిన ఆమెను తన సనిన్ధికి పిలుచుకొని వచుచ్నటుల్ 

కీరత్నలు 11:6 => దుషుట్లమీద ఆయన ఉరులు కురిపించును అగిన్గంధకములును వడగాలియు 

వారికి పానీయభాగమగును. 

జెకరాయ్ 10:7 => ఎఫార్యిమువారు బలాఢుయ్లవంటి వారగుదురు, దార్కాష్రస పానము చేయువారు 

సంతోషించునటుల్ వారు మనసుస్న ఆనందింతురు, వారి బిడ డ్లు దాని చూచి ఆనందపడుదురు, 

యెహోవానుబటిట్ వారు హృదయపూరవ్కముగా ఉలల్సించుదురు. 
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ఆదికాండము 

అధాయ్యము 44	
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వచనము 1 

యోసేపు ఆ మనుషుయ్ల గోనెలు పటిట్నంత ఆహార పదారథ్ములతో వాటిని నింపి ఎవరి రూకలు వారి 

గోనెమూతిలో పెటుట్మనియు, 

ఆదికాండము 24:2 => అపుప్డు అబార్హాము తనకు కలిగిన సమసత్మును ఏలుచుండిన తన యింటి 

పెదద్దాసునితో నీ చెయియ్ నా తొడకిర్ంద పెటుట్ము; 

ఆదికాండము 43:16 => యోసేపు వారితో నునన్ బెనాయ్మీనును చూచి తన గృహనిరావ్హకునితో ఈ 

మనుషుయ్లను ఇంటికి తీసికొనిపోయి ఒక వేటను కోసి వంట సిదధ్ము చేయించుము; మధాయ్హన్మందు 

ఈ మనుషుయ్లు నాతో భోజనము చేయుదురని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 43:19 => వారు యోసేపు గృహనిరావ్హకునియొదద్కు వచిచ్ యింటి దావ్రమున 

అతనితో మాటలాడి 

ఆదికాండము 42:25 => మరియు యోసేపు వారి గోనెలను ధానయ్ముతో నింపుటకును, ఎవరి 

రూకలు వారి గోనెలో తిరిగి ఉంచుటకును, పర్యాణము కొరకు భోజనపదారథ్ములు వారికిచుచ్టకును 

ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. అతడు వారియెడల నిటుల్ జరిగించెను. 

ఆదికాండము 43:2 => వారు ఐగుపుత్నుండి తెచిచ్న ధానయ్ము తినివేసిన తరువాత వారి తండిర్ మీరు 

మరల వెళి ల్ మనకొరకు కొంచెము ఆహారము కొనుడని వారితో అనగా 

యెషయా 3:1 => ఆలకించుడి పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా పోషణమును 

పోషణాధారమును అనోన్దకముల ఆధారమంతయు పోషణమంతయు 

ఆదికాండము 15:2 => అందుకు అబార్ము పర్భువైన యెహోవా నాకేమి యిచిచ్ననేమి? నేను 

సంతానము లేనివాడనై పోవుచునాన్నే; దమసుక్ ఎలీయెజెరే నాయింటి ఆసిత్కరత్యగును గదా 

ఆదికాండము 45:17 => అపుప్డు ఫరో యోసేపుతో ఇటల్నెను నీవు నీ సహోదరులను చూచి 

మీరీలాగు చేయుడి, మీ పశువులమీద బరువులు కటిట్ కనాను దేశమునకు వెళి ల్ 

యోహాను 11:6 => అతడు రోగియై యునాన్డని యేసు వినినపుప్డు తానునన్చోటనే యింక రెండు 

దినములు నిలిచెను. 
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రోమీయులకు 3:7 => దేవునికి మహిమకలుగునటుల్ నా అసతయ్మువలన దేవుని సతయ్ము 

పర్బలినయెడల నేనికను పాపినైనటుట్ తీరుప్ పొందనేల? 

వచనము 2 

కనిషు ఠ్ని గోనె మూతిలో తన వెండి గినెన్ను అతని ధానయ్పు రూకలను పెటుట్మనియు, తన 

గృహనిరావ్హకునికి ఆజాఞ్పింపగా యోసేపు చెపిప్న మాట చొపుప్న అతడు చేసెను. 

ఆదికాండము 42:15 => దీనివలన మీ నిజము తెలియబడును; ఫరో జీవముతోడు, మీ తముమ్డు 

ఇకక్డికి వచిచ్తేనే గాని మీరికక్డనుండి వెళల్కూడదు. 

ఆదికాండము 42:16 => మీ తముమ్ని తీసికొని వచుచ్టకు మీలో ఒకని పంపుడి; అయితే మీరు 

బంధింపబడియుందురు. అటుల్ మీలో సతయ్మునన్దో లేదో మీ మాటలు శోధింపబడును; లేనియెడల 

ఫరో జీవముతోడు, మీరు వేగుల వారని చెపిప్ 

ఆదికాండము 42:20 => మీ తముమ్ని నాయొదద్కు తీసికొనిరండి; అటుల్ మీ మాటలు సతయ్మైనటుట్ 

కనబడును గనుక మీరు చావరని చెపెప్ను. వారటుల్ చేసిరి. 

ఆదికాండము 43:32 => అతనికిని వారికిని అతనితో భోజనము చేయుచునన్ ఐగుపీత్యులకును వేరు 

వేరుగా వడిడ్ంచిరి. ఐగుపీత్యులు హెబీర్యులతో కలిసి భోజనము చేయరు; అది ఐగుపీత్యులకు 

హేయము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:2 => మరియు నీవు ఆయన ఆజఞ్లను గైకొందువో లేదో నినున్ శోధించి నీ 

హృదయములోనునన్ది తెలుసుకొనుటకు నినున్ అణచు నిమితత్మును అరణయ్ములో ఈ నలువది 

సంవతస్రములు నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ నడిపించిన మారగ్మంతటిని జాఞ్పకము చేసికొనుము.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:16 => తుదకు నీకు మేలు చేయవలెనని నినున్ అణుచుటకును 

శోధించుటకును నీ పితరులు ఎరుగని మనాన్తో అరణయ్మున నినున్ పోషించెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:3 => అతడు నీతో చెపిప్న సూచక కిర్యగాని మహతాక్రయ్ముగాని 

సంభవించినను ఆ పర్వకత్ మాటలను కలలు కనువాని మాటలను వినకూడదు. ఏలయనగా మీరు మీ 
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దేవుడైన యెహోవాను మీ పూరణ్హృదయముతోను మీ పూరాణ్తమ్తోను పేర్మించుచునాన్రో లేదో 

తెలిసికొనుటకు మీ దేవుడైన యెహోవా మిముమ్ను పరీకిష్ంచుచునాన్డు. 

మతత్యి 10:16 => ఇదిగో తోడేళల్ మధయ్కు గొఱ ఱ్లను పంపినటుట్ నేను మిముమ్ను పంపుచునాన్ను 

గనుక పాములవలె వివేకులును పావురములవలె నిషక్పటులునై యుండుడి. 

2 కొరిందీయులకు 8:8 => ఆజాఞ్పూరవ్కముగా మీతో చెపుప్టలేదు; ఇతరుల జాగర్తత్ను మీకు 

చూపుటచేత మీ పేర్మ యెంత యథారథ్మైనదో పరీకిష్ంపవలెనని చెపుప్చునాన్ను. 

ఆదికాండము 42:25 => మరియు యోసేపు వారి గోనెలను ధానయ్ముతో నింపుటకును, ఎవరి 

రూకలు వారి గోనెలో తిరిగి ఉంచుటకును, పర్యాణము కొరకు భోజనపదారథ్ములు వారికిచుచ్టకును 

ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. అతడు వారియెడల నిటుల్ జరిగించెను. 

ఆదికాండము 45:17 => అపుప్డు ఫరో యోసేపుతో ఇటల్నెను నీవు నీ సహోదరులను చూచి 

మీరీలాగు చేయుడి, మీ పశువులమీద బరువులు కటిట్ కనాను దేశమునకు వెళి ల్ 

వచనము 3 

తెలల్వారినపుప్డు ఆ మనుషుయ్లు తమ గాడిదలతో కూడ పంపివేయబడిరి. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 4 

వారు ఆ పటట్ణమునుండి బయలుదేరి యెంతో దూరము వెళల్క మునుపు, యోసేపు తన 

గృహనిరావ్హకుని చూచి నీవు లేచి ఆ మనుషుయ్ల వెంటబడి వెళి ల్ వారిని కలిసికొని మీరు మేలుకు కీడు 

చేయనేల? 

దివ్తీయోపదేశకాండము 2:16 => సైనికులైన వారందరు పర్జలలోనుండి లయమైపోయిన తరువాత 

యెహోవా నాకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 24:17 => దావీదుతో ఇటల్నెను యెహోవా ననున్ నీచేతి కపప్గింపగా ననున్ చంపక 

విడిచినందుకు 
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2 దినవృతాత్ంతములు 20:11 => మేము సవ్తంతిర్ంచుకొనవలెనని నీవు మా కిచిచ్న నీ 

సావ్సథ్య్ములోనుండి మముమ్ను తోలివేయుటకై వారు బయలుదేరి వచిచ్ మాకెటిట్ పర్తుయ్పకారము 

చేయుచునాన్రో దృషిట్ంచుము. 

కీరత్నలు 35:12 => మేలునకు పర్తిగా నాకు కీడు చేయుచునాన్రు నేను దికుక్లేనివాడనైతిని. 

కీరత్నలు 109:5 => నేను చేసిన మేలునకు పర్తిగా కీడు చేయుచునాన్రు. నేను చూపిన పేర్మకు 

పర్తిగా నామీద దేవ్షముంచుచునాన్రు.  

సామెతలు 17:13 => మేలుకు పర్తిగా కీడు చేయువాని యింటనుండి కీడు తొలగిపోదు. 

యోహాను 10:32 => యేసు తండిర్యొదద్నుండి అనేకమైన మంచి కిర్యలను మీకు చూపితిని; 

వాటిలో ఏ కిర్య నిమితత్ము ననున్ రాళల్తో కొటుట్దురని వారినడిగెను. 

ఆదికాండము 44:15 => అపుప్డు యోసేపు మీరు చేసిన యీ పని యేమిటి? నావంటి మనుషుయ్డు 

శకునము చూచి తెలిసికొనునని మీకు తెలియదా అని వారితో అనగా 

నిరగ్మకాండము 32:1 => మాషే కొండ దిగకుండ తడవుచేయుట పర్జలు చూచినపుప్డు ఆ పర్జలు 

అహరోనునొదద్కు కూడి వచిచ్ లెముమ్, మా ముందర నడుచుటకు ఒక దేవతను మాకొరకు చేయుము. 

ఐగుపుత్లోనుండి మముమ్ను రపిప్ంచిన ఆ మోషే అనువాడు ఏమాయెనో మాకు తెలియదని అతనితో 

చెపిప్రి. 

నాయ్యాధిపతులు 4:14 => దెబోరాలెముమ్, యెహోవా సీసెరాను నీచేతికి అపప్గించిన దినము ఇదే, 

యెహోవా నీకు ముందుగా బయలుదేరునుగదా అని బారాకుతో చెపిప్నపుప్డు, బారాకు ఆ 

పదివేలమంది మనుషుయ్లను వెంటబెటుట్కొని తాబోరు కొండమీదినుండి దిగి వచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 9:26 => మరునాడు తెలల్వారునపుప్డు సమూయేలు మిదె ద్మీదనునన్ సౌలును పిలిచి 

నేను నినున్ సాగనంపుటకై లెముమ్ అని చెపప్గా సౌలు లేచెను. తరువాత వారిదద్రు బయలుదేరి 

1 సమూయేలు 25:21 => అంతకుమునుపు దావీదు నాబాలునకు కలిగిన దాని అంతటిలో ఏదియు 

పోకుండ ఈ అరణయ్ములో అతని ఆసిత్ అంతయు నేను వయ్రథ్ముగా కాయుచు వచిచ్తిని; 

ఉపకారమునకు నాకు అపకారము చేసియునాన్డే  
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కీరత్నలు 7:4 => నాచేత పాపము జరిగినయెడల నాతో సమాధానముగా నుండినవానికి నేను 

కీడుచేసినయెడల 

యోహాను 13:25 => అతడు యేసు రొముమ్న ఆనుకొనుచు పర్భువా, వాడెవడని ఆయనను అడిగెను. 

వచనము 5 

దేనితో నా పర్భువు పానము చేయునో దేనివలన అతడు శకునములు చూచునో అది యిదే కదా? మీరు 

దీని చేయుటవలన కాని పని చేసితిరని వారితో చెపుప్మనెను. 

ఆదికాండము 44:15 => అపుప్డు యోసేపు మీరు చేసిన యీ పని యేమిటి? నావంటి మనుషుయ్డు 

శకునము చూచి తెలిసికొనునని మీకు తెలియదా అని వారితో అనగా 

ఆదికాండము 30:27 => అందుకు లాబాను అతనితో నీ కటాక్షము నా మీదనునన్యెడల నా మాట 

వినుము; నినున్బటిట్ యెహోవా ననున్ ఆశీరవ్దించెనని శకునము చూచి తెలిసికొంటినని చెపెప్ను. 

లేవీయకాండము 19:26 => రకత్ము కూడినదేదియు తినకూడదు, శకునములు చూడకూడదు, 

మంతర్ యోగములు చేయకూడదు, 

1 రాజులు 20:33 => అపుప్డు ఆ మనుషుయ్లు సంగతి గర్హించి అతని మనసుస్ ఏలాగుననునన్దో 

అది నిశచ్యముగా గురెత్రిగి ఆ మాటనుబటిట్ బెనహ్దదు నీకు సహోదరుడే అని చెపప్గా అతడు మీరు వెళి ల్ 

అతనిని తోడుకొని రండనెను. బెనహ్దదు తనయొదద్కు రాగా అతడు తన రథముమీద అతని 

ఎకిక్ంచుకొనెను. 

2 రాజులు 21:6 => అతడు తన కుమారుని అగిన్గుండము దాటించి, జోయ్తిషమును శకునములను 

వాడుకచేసి, యకిష్ణిగాండర్తోను సోదెగాండర్తోను సాంగతయ్ము చేసెను. ఈ పర్కారము అతడు 

యెహోవా దృషిట్కి బహుగా చెడుతనము జరిగించుచు ఆయనకు కోపము పుటిట్ంచెను 

ఆదికాండము 23:6 => మా శమ్శానభూములలో అతి శేర్షట్మైనదానియందు మృతిబొందిన నీ 

భారయ్ను పాతిపెటుట్ము; నీవు మృతిబొందిన నీ భారయ్ను పాతిపెటుట్నటుల్ మాలో తన శమ్శానభూమి 

ఇయయ్నొలల్నివాడు ఎవడును లేడని అబార్హాము కుతత్రమిచిచ్రి. 
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2 రాజులు 16:15 => అపుప్డు రాజైన ఆహాజు యాజకుడైన ఊరియాకు ఆజాఞ్పించినదేమనగా ఈ 

పెదద్ బలిపీఠముమీద ఉదయము అరిప్ంచు దహనబలులను, సాయంతర్మున అరిప్ంచు నైవేదయ్ములను 

రాజు చేయు దహనబలి నైవేదయ్ములను దేశపు జనులందరు అరిప్ంచు దహనబలి నైవేదయ్ములను 

పానారప్ణలను దహించి, యే దహనబలి జరిగినను, ఏ బలిజరిగినను వాటి పశువుల రకత్మును 

దానిమీదనే పోర్కిష్ంపవలెను. అయితే ఈ యితత్డి బలిపీఠము దేవునియొదద్ నేను విచారణ 

చేయుటకుంచవలెను. 

సామెతలు 16:10 => దేవోకిత్ పలుకుట రాజు వశము నాయ్యము విధించుటయందు అతని మాట 

నాయ్యము తపప్దు. 

వచనము 6 

అతడు వారిని కలిసికొని ఆ మాటలు వారితో చెపిప్నపుప్డు 

2 కొరిందీయులకు 7:11 => మీరు దేవుని చితత్ పర్కారము పొందిన యీ దుఃఖము ఎటిట్ జాగర్తను 

ఎటిట్ దోషనివారణకైన పర్తివాదమును ఎటిట్ ఆగర్హమును ఎటిట్ భయమును ఎటిట్ అభిలాషను ఎటిట్ 

ఆసకిత్ని ఎటిట్ పర్తిదండనను మీలో పుటిట్ంచెనో చూడుడి. ఆ కారయ్మునుగూరిచ్ సమసత్ 

విషయములలోను మీరు నిరోద్షులై యునాన్రని ఋజువుపరచుకొంటిరి. 

వచనము 7 

వారు మా పర్భువు ఇటుల్ మాటలాడనేల? ఇటిట్ పని చేయుట నీ దాసులకు దూరమవును గాక. 

ఆదికాండము 34:25 => మూడవ దినమున వారు బాధపడుచుండగా యాకోబు కుమారులలో 

నిదద్రు, అనగా దీనా సహోదరులైన షిమోయ్నును లేవియు, తమ కతుత్లుచేతపటుట్కొని యెవరికి 

తెలియకుండ ఆ ఊరిమీద పడి పర్తి పురుషుని చంపిరి. 

ఆదికాండము 34:26 => వారు హమోరును అతని కుమారుడైన షెకెమును కతిత్వాత చంపి షెకెము 

ఇంటనుండి దీనాను తీసికొని వెళి ల్పోయిరి 
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ఆదికాండము 34:27 => తమ సహోదరిని చెరిపినందున యాకోబు కుమారులు చంపబడినవారు 

ఉనన్చోటికి వచిచ్ ఆ ఊరు దోచుకొని 

ఆదికాండము 34:28 => వారి గొఱ ఱ్లను పశువులను గాడిదలను ఊరిలోనిదేమి పొలములోనిదేమి 

ఆదికాండము 34:29 => వారి ధనము యావతుత్ను తీసికొని, వారి పిలల్లనందరిని వారి సతరీలను 

చెరపటిట్, యిండల్లో నునన్దంతయు దోచుకొనిరి. 

ఆదికాండము 34:30 => అపుప్డు యాకోబు షిమోయ్నును లేవీని చూచి మీరు ననున్ బాధపెటిట్ యీ 

దేశ నివాసులైన కనానీయులలోను పెరిజీజ్యులలోను అసహుయ్నిగా చేసితిరి; నా జనసంఖయ్ కొంచెమే; 

వారు నామీదికి గుంపుగా వచిచ్ ననున్ చంపెదరు. నేనును నా యింటివారును నాశనమగుదుమని 

చెపెప్ను 

ఆదికాండము 34:31 => అందుకు వారు వేశయ్యెడల జరిగించినటుల్ మా సహోదరియెడల పర్వరిత్ంప 

వచుచ్నా అనిరి. 

ఆదికాండము 35:22 => ఇశార్యేలు ఆ దేశములో నివసించుచునన్పుప్డు రూబేను వెళి ల్ తన తండిర్ 

ఉపపతిన్యైన బిలాహ్తో శయనించెను; ఆ సంగతి ఇశార్యేలునకు వినబడెను. 

ఆదికాండము 37:18 => అతడు దగగ్రకు రాకమునుపు వారు దూరమునుండి అతని చూచి అతని 

చంపుటకు దురాలోచన చేసిరి. 

ఆదికాండము 37:19 => వారు ఇదిగో ఈ కలలు కనువాడు వచుచ్చునాన్డు; 

ఆదికాండము 37:20 => వీని చంపి యికక్డనునన్ ఒక గుంటలో పారవేసి, దుషట్మృగము వీని 

తినివేసెనని చెపుప్దము, అపుప్డు వీని కలలేమగునో చూతము రండని ఒకనితో ఒకడు 

మాటలాడుకొనిరి. 

ఆదికాండము 37:21 => రూబేను ఆ మాట విని మనము వానిని చంపరాదని చెపిప్ వారిచేతులలో 

పడకుండ అతని విడిపించెను. 

ఆదికాండము 37:22 => ఎటల్నగా రూబేను అతని తండిర్కి అతనినపప్గించుటకై వారిచేతులలో 

పడకుండ అతని విడిపింపదలచి రకత్ము చిందింపకుడి; అతనికి హాని ఏమియు చేయక అడవిలోనునన్ 

యీ గుంటలో అతని పడదోర్యుడని వారితో చెపెప్ను. 
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ఆదికాండము 37:23 => యోసేపు తన సహోదరులయొదద్కు వచిచ్నపుప్డు వారు యోసేపు అంగీని 

అతడు తొడుగుకొనియుండిన ఆ విచితర్మైన నిలువుటంగీని తీసివేసి, 

ఆదికాండము 37:24 => అతని పటుట్కొని ఆ గుంటలో పడదోర్సిరి. ఆ గుంట వటిట్ది అందులో నీళుల్ 

లేవు.  

ఆదికాండము 37:25 => వారు భోజనముచేయ కూరుచ్ండి, కనున్లెతిత్ చూడగా ఐగుపుత్నకు తీసికొని 

పోవుటకు గుగిగ్లము మసత్కియు బోళమును మోయుచునన్ ఒంటెలతో ఇషామ్యేలీయులైన మారగ్సుథ్లు 

గిలాదునుండి వచుచ్చుండిరి. 

ఆదికాండము 37:26 => అపుప్డు యూదా మనము మన సహోదరుని చంపి వాని మరణమును 

దాచి పెటిట్నందువలన ఏమి పర్యోజనము? 

ఆదికాండము 37:27 => ఈ ఇషామ్యేలీయులకు వానిని అమిమ్ వేయుదము రండి; వాడు మన 

సహోదరుడు మన రకత్ సంబంధి గదా? వానికి హాని యేమియు చేయరాదని తన సహోదరులతో 

చెపెప్ను. అందుకతని సహోదరులు సమమ్తించిరి. 

ఆదికాండము 37:28 => మిదాయ్నీయులైన వరత్కులు ఆ మీదుగా వెళుల్చుండగా, వారు ఆ 

గుంటలోనుండి యోసేపును పైకి తీసి ఆ ఇషామ్యేలీయులకు ఇరువది తులముల వెండికి అతనిని 

అమిమ్వేసిరి. వారు యోసేపును ఐగుపుత్నకు తీసికొనిపోయిరి. 

ఆదికాండము 37:29 => రూబేను ఆ గుంటకు తిరిగివచిచ్నపుప్డు యోసేపు గుంటలో లేకపోగా 

అతడు తన బటట్లు చింపుకొని 

ఆదికాండము 37:30 => తన సహోదరులయొదద్కు తిరిగివెళి ల్ చినన్వాడు లేడే; అయోయ్ నేనెకక్డికి 

పోదుననగా 

ఆదికాండము 37:31 => వారు యోసేపు అంగీని తీసికొని, ఒకమేకపిలల్ను చంపి, దాని రకత్ములో ఆ 

అంగీముంచి  

ఆదికాండము 37:32 => ఆ విచితర్మైన నిలువుటంగీని పంపగా వారు తండిర్యొదద్కు దానిని తెచిచ్ 

ఇది మాకు దొరికెను, ఇది నీ కుమారుని అంగీ అవునో కాదో గురుతుపటుట్మని చెపిప్రి 
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ఆదికాండము 38:16 => ఆ మారగ్మున ఆమె దగగ్రకు బోయి, ఆమె తన కోడలని తెలియక నీతో 

పోయెదను రమమ్ని చెపెప్ను. అందుకామె నీవు నాతో వచిచ్నయెడల నాకేమి యిచెచ్దవని అడిగెను. 

ఆదికాండము 38:17 => అందుకతడు నేను మందలోనుండి మేకపిలల్ను పంపెదనని చెపిప్నపుప్డు 

ఆమె అది పంపువరకు ఏమైన కుదువ పెటిట్నయెడల సరే అని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 38:18 => అతడు నేను నీయొదద్ ఏమి కుదువ పెటట్వలెనని అడిగినపుప్డు ఆమె నీ 

ముదర్యు దాని దారమును నీచేతికఱ ఱ్యునని చెపెప్ను. అతడు వాటిని ఆమెకిచిచ్ ఆమెతో పోయెను; 

ఆమె అతనివలన గరభ్వతియాయెను 

యెహోషువ 22:22 => దేవుళల్లో యెహోవా దేవుడు, దేవుళల్లో యెహోవాయే దేవుడు; సంగతి 

ఆయనకు తెలియును, ఇశార్యేలీయులు తెలిసికొందురు, దోర్హము చేతనైనను యెహోవామీద 

తిరుగుబాటు చేతనైనను మేము ఈ పని చేసినయెడల నేడు మముమ్ బర్దుకనియయ్కుడి. 

యెహోషువ 22:23 => యెహోవాను అనుసరింపక తొలగిపోయి, దహనబలినైనను నైవేదయ్మునైనను 

దానిమీద అరిప్ంచుటకే గాని సమాధాన బలులను దానిమీద అరిప్ంచుటకే గాని మేము ఈ 

బలిపీఠమును కటిట్నయెడల యెహోవా తానే విమరశ్ చేయునుగాక. వేరొక హేతువుచేతనే ఈ 

బలిపీఠమును కటిట్తివిు. 

యెహోషువ 22:24 => ఏమనగా రాబోవు కాలమున మీ సంతానపువారు మా సంతానపువారితో 

ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాతో మీకేమి సంబంధము? 

యెహోషువ 22:25 => రూబేనీయులారా గాదీయులారా, మీకును మాకును మధయ్ యెహోవా 

యొరాద్నును సరిహదుద్గా నియమించెను గదా యెహోవాయందు మీకు పాలేదియు లేదని చెపుప్టవలన 

మీ సంతానపువారు మా సంతానపువారిని యెహోవా విషయములో భయభకుత్లులేని వారగునటుల్ 

చేయుదురేమో అని భయపడి ఆ హేతువు చేతనే దీని చేసితివిు. 

యెహోషువ 22:26 => కాబటిట్ మేము మనము బలిపీఠమును కటుట్టకు సిదధ్పరచుదము రండని 

చెపుప్కొంటిమి; అది దహనబలుల నరిప్ంచుటకైనను బలి నరిప్ంచుటకైనను కాదు. 

యెహోషువ 22:27 => మన దహనబలుల విషయములోను బలుల విషయములోను 

సమాధానబలుల విషయములోను మనము యెహోవా సనిన్ధిని ఆయన సేవచేయవలయు ననుటకు 
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యెహోవాయందు మీకు పాలు ఏదియు లేదను మాట మీ సంతతివారు మా సంతతివారికి 

చెపప్జాలకుండునటుల్ అది మాకును మీకును మన తరువాత మన మన తరములవారికిని మధయ్ 

సాకిష్యైయుండును. 

యెహోషువ 22:28 => అందుకు మేము ఇకమీదట వారు మాతోనే గాని మా తరముల వారితోనే 

గాని అటుల్ చెపిప్నయెడల మేము మన పితరులు చేసిన బలిపీఠపు ఆకారమును చూడుడి; యిది 

దహనబలి నరిప్ంచుటకు కాదు బలినరిప్ంచుటకు కాదుగాని, మాకును మీకును మధయ్ సాకిష్యై 

యుండుటకే యని చెపుప్దమని అనుకొంటిమి. 

యెహోషువ 22:29 => ఆయన మందిరము నెదుటనునన్ మన దేవుడైన యెహోవా బలిపీఠము తపప్ 

దహన బలులకైనను నైవేదయ్ములకైనను బలులకైనను వేరొక బలిపీఠమును కటుట్నటుల్ నేడు 

యెహోవాను అనుసరింపక తొలగిపోయినయెడల నేమి యెహోవామీద దోర్హము చేసినయెడల నేమి 

మేము శాపగర్సుత్లమగుదుము గాక. 

2 సమూయేలు 20:20 => యోవాబు నిరూమ్లము చేయను, లయపరచను, ఆలాగున చేయనే 

చేయను, సంగతి అది కానే కాదు. 

2 రాజులు 8:13 => అందుకు హజాయేలు కుకక్వంటివాడనగు నీ దాసుడనైన నేను ఇంత కారయ్ము 

చేయుటకు ఎంతటివాడను అని అతనితో అనగా, ఎలీషా నీవు సిరియామీద రాజవగుదువని యెహోవా 

నాకు బయలుపరచి యునాన్డనెను. 

సామెతలు 22:1 => గొపప్ ఐశవ్రయ్ముకంటె మంచి పేరును వెండి బంగారములకంటె దయయు 

కోరదగినవి. 

పర్సంగి 7:1 => సుగంధతైలముకంటె మంచి పేరు మేలు; ఒకని జనమ్దినముకంటె మరణదినమే 

మేలు. 

హెబీర్యులకు 13:18 => మా నిమితత్ము పార్రథ్న చేయుడి; మేమనిన్ విషయములలోను 

యోగయ్ముగా పర్వరిత్ంపగోరుచు మంచి మనసాస్కిష్ కలిగియునాన్మని నముమ్కొనుచునాన్ను. 
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ఆదికాండము 44:8 => ఇదిగో మా గోనెల మూతులలో మాకు దొరికిన రూకలను కనాను 

దేశములోనుండి తిరిగి తీసికొనివచిచ్తివిు; నీ పర్భువు ఇంటిలోనుండి మేము వెండినైనను 

బంగారమునైనను ఎటుల్ దొంగిలుదుము? 

యెహోషువ 22:29 => ఆయన మందిరము నెదుటనునన్ మన దేవుడైన యెహోవా బలిపీఠము తపప్ 

దహన బలులకైనను నైవేదయ్ములకైనను బలులకైనను వేరొక బలిపీఠమును కటుట్నటుల్ నేడు 

యెహోవాను అనుసరింపక తొలగిపోయినయెడల నేమి యెహోవామీద దోర్హము చేసినయెడల నేమి 

మేము శాపగర్సుత్లమగుదుము గాక. 

1 సమూయేలు 20:2 => యోనాతాను ఆ మాట నీవెనన్టికిని అనుకొనవదుద్, నీవు చావవు; నాకు 

తెలియజేయకుండ నా తండిర్ చినన్కారయ్మే గాని పెదద్కారయ్మేగాని చేయడు; నా తండిర్ ఇదెందుకు నాకు 

మరుగుచేయుననగా 

1 రాజులు 21:3 => అందుకు నాబోతు నా పితార్రిజ్తమును నీకిచుచ్టకు నాకు ఎంతమాతర్మును 

వలల్పడదని చెపప్గా 

2 కొరిందీయులకు 7:11 => మీరు దేవుని చితత్ పర్కారము పొందిన యీ దుఃఖము ఎటిట్ జాగర్తను 

ఎటిట్ దోషనివారణకైన పర్తివాదమును ఎటిట్ ఆగర్హమును ఎటిట్ భయమును ఎటిట్ అభిలాషను ఎటిట్ 

ఆసకిత్ని ఎటిట్ పర్తిదండనను మీలో పుటిట్ంచెనో చూడుడి. ఆ కారయ్మునుగూరిచ్ సమసత్ 

విషయములలోను మీరు నిరోద్షులై యునాన్రని ఋజువుపరచుకొంటిరి. 

వచనము 8 

ఇదిగో మా గోనెల మూతులలో మాకు దొరికిన రూకలను కనాను దేశములోనుండి తిరిగి 

తీసికొనివచిచ్తివిు; నీ పర్భువు ఇంటిలోనుండి మేము వెండినైనను బంగారమునైనను ఎటుల్ 

దొంగిలుదుము? 

ఆదికాండము 42:21 => అపుప్డు వారు నిశచ్యముగా మన సహోదరునియెడల మనము చేసిన 

అపరాధమునకు శిక్ష పొందుచునాన్ము. అతడు మనలను బతిమాలుకొనినపుప్డు మనము అతని వేదన 

చూచియు వినకపోతిమి; అందువలన ఈ వేదన మనకు వచెచ్నని ఒకనితో ఒకడు మాటలాడుకొనిరి 
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ఆదికాండము 42:27 => అయితే వారు దిగినచోట ఒకడు తన గాడిదకు మేతపెటుట్టకై తన గోనె 

విపిప్నపుప్డు అతని రూకలు కనబడెను, అవి అతని గోనె మూతిలో ఉండెను. 

ఆదికాండము 42:35 => వారు తమ గోనెలను కుమమ్రించినపుప్డు ఎవరి రూకల మూట వారి 

గోనెలో ఉండెను. వారును వారి తండిర్యు ఆ రూకల మూటలు చూచి భయపడిరి. 

ఆదికాండము 43:12 => రెటిట్ంపు రూకలు మీరు తీసికొనుడి, మీ గోనెల మూతిలో ఉంచబడి 

తిరిగివచిచ్న రూకలు కూడచేత పటుట్కొనిపోయి మరల ఇచిచ్వేయుడి; ఒకవేళ అది పొరబాటై 

యుండును; 

ఆదికాండము 43:21 => అయితే మేము దిగినచోటికి వచిచ్ మా గోనెలను విపిప్నపుప్డు, ఇదిగో 

మామా రూకల తూనికెకు సరిగా ఎవరి రూకలు వారి గోనె మూతిలోనుండెను. అవిచేతపటుట్కొని 

వచిచ్తివిు. 

ఆదికాండము 43:22 => ఆహారము కొనుటకు మరి రూకలను తీసికొని వచిచ్తివిు; మా రూకలను 

మా గోనెలలో నెవరు వేసిరో మాకు తెలియదని చెపిప్రి. 

ఆదికాండము 44:7 => వారు మా పర్భువు ఇటుల్ మాటలాడనేల? ఇటిట్ పని చేయుట నీ దాసులకు 

దూరమవును గాక. 

నిరగ్మకాండము 20:15 => దొంగిలకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:19 => దొంగిలకూడదు. 

మతత్యి 19:18 => యేసు నరహతయ్ చేయవదుద్, వయ్భిచరింపవదుద్, దొంగిలవదుద్, అబదధ్ సాక్షయ్ము 

పలుకవదుద్, తలిదండుర్లను సనామ్నింపుము, 

రోమీయులకు 13:9 => ఏలాగనగా వయ్భిచరింపవదుద్, నరహతయ్ చేయవదుద్, దొంగిలవదుద్, 

ఆశింపవదుద్, అనునవియు, మరి ఏ ఆజఞ్యైన ఉనన్యెడల అదియు నినున్వలె నీ పొరుగువాని 

పేర్మింపవలెనను వాకయ్ములో సంకేష్పముగా ఇమిడియునన్వి. 

యాకోబు 2:10 => ఎవడైనను ధరమ్శాసత్రమంతయు గైకొనియు, ఒక ఆజఞ్ విషయములో 

తపిప్పోయినయెడల, ఆజఞ్లనిన్టి విషయములో అపరాధియగును; 
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యాకోబు 2:11 => వయ్భిచరింపవదద్ని చెపిప్నవాడు నరహతయ్ చేయవదద్నియు చెపెప్ను గనుక నీవు 

వయ్భిచరింపక పోయినను నరహతయ్ చేసినయెడల ధరమ్శాసత్ర విషయములో నపరాధివైతివి. 

ఆదికాండము 23:6 => మా శమ్శానభూములలో అతి శేర్షట్మైనదానియందు మృతిబొందిన నీ 

భారయ్ను పాతిపెటుట్ము; నీవు మృతిబొందిన నీ భారయ్ను పాతిపెటుట్నటుల్ మాలో తన శమ్శానభూమి 

ఇయయ్నొలల్నివాడు ఎవడును లేడని అబార్హాము కుతత్రమిచిచ్రి. 

వచనము 9 

నీ దాసులలో ఎవరియొదద్ అది దొరుకునో వాడు చచుచ్ను గాక; మరియు మేము మా పర్భువునకు 

దాసులముగా నుందుమని అతనితో అనిరి. 

ఆదికాండము 31:32 => ఎవరియొదద్ నీ దేవతలు కనబడునో వారు బర్దుకకూడదు. నీవు 

నాయొదద్నునన్ వాటిని మన బంధువుల యెదుట వెదకి నీ దానిని తీసికొనుమని లాబానుతో చెపెప్ను. 

రాహేలు వాటిని దొంగిలెనని యాకోబునకు తెలియలేదు.  

యోబు 31:38 => నా భూమి నామీద మొఱ ఱ్పెటిట్నయెడలను దాని చాళుల్ ఏకమై యేడిచ్నయెడల 

యోబు 31:39 => కర్యధనము ఇయయ్క దాని ననుభవించినయెడలను దాని యజమానులకు 

పార్ణహాని కలుగజేసినయెడలను 

యోబు 31:40 => గోధుమలకు పర్తిగా ముళుల్ను యవలకు పర్తిగా కలుపును మొలచును గాక. 

యోబు వాకయ్ములు ఇంతటితో సమాపత్ములాయెను.  

కీరత్నలు 7:3 => యెహోవా నా దేవా, నేను ఈ కారయ్ము చేసినయెడల 

కీరత్నలు 7:4 => నాచేత పాపము జరిగినయెడల నాతో సమాధానముగా నుండినవానికి నేను 

కీడుచేసినయెడల 

కీరత్నలు 7:5 => శతుర్వు ననున్ తరిమి పటుట్కొననిముమ్ నా పార్ణమును నేలకు అణగదొర్కక్నిముమ్ నా 

అతిశయాసప్దమును మంటిపాలు చేయనిముమ్. నిరిన్మితత్ముగా ననున్ బాధించినవారిని నేను 

సంరకిష్ంచితిని గదా.(సెలా.) 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:11 => నేను నాయ్యము తపిప్ మరణమునకు తగినదేదైనను 

చేసినయెడల మరణమునకు వెనుకతీయను; వీరు నామీద మోపుచునన్ నేరములలో ఏదియు 

నిజముకానియెడల ననున్ వారికి అపప్గించుటకు ఎవరితరము కాదు; కైసరు ఎదుటనే 

చెపుప్కొందుననెను. 

ఆదికాండము 43:18 => ఆ మనుషుయ్లు యోసేపు ఇంటికి రపిప్ంపబడినందున వారు భయపడి 

మొదట మన గోనెలలో తిరిగిపెటట్బడిన రూకల నిమితత్ము అతడు మన మీదికి అకసామ్తుత్గా వచిచ్ 

మీదపడి మనలను దాసులుగా చెరపటిట్ మన గాడిదలను తీసికొనుటకు లోపలికి తెపిప్ంచెననుకొనిరి. 

ఆదికాండము 42:10 => వారు లేదు పర్భువా, నీ దాసులమైన మేము ఆహారము కొనుటకే 

వచిచ్తివిు; 

ఆదికాండము 44:16 => యూదా యిటల్నెను ఏలిన వారితో ఏమి చెపప్గలము? ఏమందుము? 

మేము నిరోద్షులమని యెటుల్ కనుపరచగలము? దేవుడే నీ దాసుల నేరము కనుగొనెను. ఇదిగో 

మేమును ఎవనియొదద్ ఆ గినెన్ దొరికెనో వాడును ఏలిన వారికి దాసులమగుదుమనెను. 

వచనము 10 

అందుకతడు మంచిది, మీరు చెపిప్నటే ట్ కానీయుడి; ఎవరియొదద్ అది దొరుకునో అతడే నాకు 

దాసుడగును, అయితే మీరు నిరోద్షులగుదురని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 44:17 => అందుకతడు అటుల్ చేయుట నాకు దూరమవును గాక; ఎవనిచేతిలో ఆ 

గినెన్ దొరికెనో వాడే నాకు దాసుడుగా నుండును; మీరు మీ తండిర్యొదద్కు సమాధానముగా వెళుల్డని 

చెపప్గా 

ఆదికాండము 44:33 => కాబటిట్ తమ దాసుడనైన ననున్ ఈ చినన్వానికి పర్తిగా ఏలినవారికి 

దాసునిగా నుండనిచిచ్ యీ చినన్వాని తన సహోదరులతో వెళల్నిముమ్. 

నిరగ్మకాండము 22:3 => సూరుయ్డు ఉదయించిన తరువాత వాని కొటిట్నయెడల వానికి 

రకాత్పరాధముండును; వాడు సరిగా సొముమ్ మరల చెలిల్ంపవలెను. వానికేమియు లేకపోయినయెడల 

వాడు దొంగతనము చేసినందున అమమ్బడవలెను. 
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మతత్యి 18:24 => అతడు లెకక్ చూచుకొన మొదలుపెటిట్నపుప్డు, అతనికి పదివేల తలాంతులు 

అచిచ్యునన్ యొకడు అతనియొదద్కు తేబడెను. 

మతత్యి 18:25 => అపుప్ తీరుచ్టకు వానియొదద్ ఏమియు లేనందున, వాని యజమానుడు వానిని, 

వాని భారయ్ను, పిలల్లను వానికి కలిగినది యావతుత్ను అమిమ్, అపుప్ తీరచ్వలెనని ఆజాఞ్పించెను. 

వచనము 11 

అపుప్డు వారు తవ్రపడి పర్తివాడు తన గోనెను కిర్ందికి దించి దానిని విపెప్ను. 

ఆదికాండము 42:27 => అయితే వారు దిగినచోట ఒకడు తన గాడిదకు మేతపెటుట్టకై తన గోనె 

విపిప్నపుప్డు అతని రూకలు కనబడెను, అవి అతని గోనె మూతిలో ఉండెను. 

వచనము 12 

అతడు పెదద్వాడు మొదలుకొని చినన్ వానివరకు వారిని సోదా చూడగా ఆ గినెన్ బెనాయ్మీను గోనెలో 

దొరికెను. 

ఆదికాండము 43:33 => జేయ్షు ఠ్డు మొదలుకొని కనిషు ఠ్ని వరకు వారు అతని యెదుట తమ తమ 

యీడు చొపుప్న కూరుచ్ండిరి గనుక ఆ మనుషుయ్లు ఒకనివైపు ఒకడు చూచి ఆశచ్రయ్ పడిరి. 

ఆదికాండము 44:26 => మేము అకక్డికి వెళల్లేము; మా తముమ్డు మాతో కూడ ఉండినయెడల 

వెళుల్దుము; మా తముమ్డు మాతో నుంటేనే గాని ఆ మనుషుయ్ని ముఖము చూడలేమని చెపిప్తివిు. 

ఆదికాండము 44:27 => అందుకు తమ దాసుడైన నా తండిర్ నాభారయ్ నాకిదద్రిని కనెనని 

మీరెరుగుదురు. 

ఆదికాండము 44:28 => వారిలో ఒకడు నాయొదద్నుండి వెళి ల్పోయెను. అతడు నిశచ్యముగా 

దుషట్మృగములచేత చీలచ్బడెననుకొంటిని, అపప్టినుండి అతడు నాకు కనబడలేదు. 

ఆదికాండము 44:29 => మీరు నా యెదుటనుండి ఇతని తీసికొనిపోయిన తరువాత ఇతనికి హాని 

సంభవించినయెడల నెరసిన వెండుర్కలుగల ననున్ మృతుల లోకములోనికి దుఃఖముతో దిగిపోవునటుల్ 

చేయుదురని మాతో చెపెప్ను. 
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ఆదికాండము 44:30 => కావున తమ దాసుడైన నా తండిర్యొదద్కు నేను వెళి ల్నపుప్డు ఈ చినన్వాడు 

మాయొదద్ లేనియెడల 

ఆదికాండము 44:31 => అతని పార్ణము ఇతని పార్ణముతో పెనవేసికొనియునన్ది గనుక ఈ 

చినన్వాడు మాయొదద్ లేకపోవుట అతడు చూడగానే చనిపోవును. అటుల్ తమ దాసులమైన మేము 

నెరసిన వెండుర్కలు గల తమ దాసుడైన మాతండిర్ని మృతుల లోకములోనికి దుఃఖముతో 

దిగిపోవునటుల్ చేయుదుము 

ఆదికాండము 44:32 => తమ దాసుడనైన నేను ఈ చినన్ వానినిగూరిచ్ నా తండిర్కి పూటపడి 

నీయొదద్కు నేనతని తీసికొని రానియెడల నా తండిర్ దృషిట్యందు ఆ నింద నా మీద ఎలల్పుప్డు 

ఉండునని చెపిప్తిని. 

ఆదికాండము 42:36 => అపుప్డు వారి తండిర్యైన యాకోబు వారిని చూచి మీరు ననున్ 

పుతర్హీనునిగా చేయుచునాన్రు; యోసేపు లేడు; షిమోయ్ను లేడు; మీరు బెనాయ్మీనును కూడ 

తీసికొనపోవుదురు; ఇవనిన్యు నాకు పర్తికూలముగా ఉనన్వని వారితో చెపెప్ను 

ఆదికాండము 42:37 => అందుకు రూబేను నేనతని నీయొదద్కు తీసికొని రానియెడల నా యిదద్రు 

కుమారులను నీవు చంపవచుచ్ను; అతని నాచేతికపప్గించుము, అతని మరల నీయొదద్కు తీసికొని 

వచిచ్ అపప్గించెదనని తన తండిర్తో చెపెప్ను 

ఆదికాండము 42:38 => అయితే అతడు నా కుమారుని మీతో వెళల్నియయ్ను; ఇతని అనన్ 

చనిపోయెను, ఇతడు మాతర్మే మిగిలియునాన్డు. మీరు పోవు మారగ్మున ఇతనికి హాని 

సంభవించినయెడల నెరసిన వెండుర్కలు గల ననున్ మృతుల లోకములోనికి దుఃఖముతో దిగిపోవునటుల్ 

చేయుదురని చెపెప్ను 

ఆదికాండము 43:14 => ఆ మనుషుయ్డు మీ యితర సహోదరుని బెనాయ్మీనును మీ కపప్గించునటుల్ 

సరవ్శకుత్డైన దేవుడు ఆ మనుషుయ్ని యెదుట మిముమ్ను కరుణించును గాక. నేను పుతర్హీనుడనై 

యుండవలసినయెడల పుతర్హీనుడనగుదునని వారితో చెపెప్ను. 

వచనము 13 
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కావున వారు తమ బటట్లు చింపుకొని పర్తివాడు తన గాడిదమీద గోనెలు ఎకిక్ంచుకొని తిరిగి 

పటట్ణమునకు వచిచ్రి. 

ఆదికాండము 37:29 => రూబేను ఆ గుంటకు తిరిగివచిచ్నపుప్డు యోసేపు గుంటలో లేకపోగా 

అతడు తన బటట్లు చింపుకొని 

ఆదికాండము 37:30 => తన సహోదరులయొదద్కు తిరిగివెళి ల్ చినన్వాడు లేడే; అయోయ్ నేనెకక్డికి 

పోదుననగా 

ఆదికాండము 37:31 => వారు యోసేపు అంగీని తీసికొని, ఒకమేకపిలల్ను చంపి, దాని రకత్ములో ఆ 

అంగీముంచి  

ఆదికాండము 37:32 => ఆ విచితర్మైన నిలువుటంగీని పంపగా వారు తండిర్యొదద్కు దానిని తెచిచ్ 

ఇది మాకు దొరికెను, ఇది నీ కుమారుని అంగీ అవునో కాదో గురుతుపటుట్మని చెపిప్రి 

ఆదికాండము 37:33 => అతడు దానిని గురుతుపటిట్ ఈ అంగీ నా కుమారునిదే; దుషట్మృగము 

వానిని తినివేసెను; యోసేపు నిశచ్యముగా చీలచ్బడెననెను. 

ఆదికాండము 37:34 => యాకోబు తన బటట్లు చింపుకొని తన నడుమున గోనెపటట్ కటుట్కొని అనేక 

దినములు తన కుమారుని నిమితత్ము అంగలారుచ్చుండగా 

సంఖాయ్కాండము 14:6 => అపుప్డు దేశమును సంచరించి చూచినవారిలో నుండిన నూను 

కుమారుడగు యెహోషువయు యెఫునెన్ కుమారుడగు కాలేబును బటట్లు చింపుకొని 

2 సమూయేలు 1:2 => మూడవ దినమున బటట్లు చింపుకొని తలమీద బుగిగ్పోసికొనిన యొకడు 

సౌలునొదద్నునన్ దండులోనుండి వచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 1:11 => దావీదు ఆ వారత్ విని తన వసత్రములు చింపుకొనెను. అతనియొదద్నునన్ 

వారందరును ఆలాగున చేసి 

2 సమూయేలు 13:19 => అపుప్డు తామారు నెతిత్మీద బుగిగ్పోసికొని తాను కటుట్కొనిన వివిధ 

వరణ్ములుగల చీరను చింపి నెతిత్మీద చెయియ్పెటుట్కొని యేడుచ్చు పోగా 

వచనము 14 
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అపుప్డు యూదాయును అతని సహోదరులును యోసేపు ఇంటికి వచిచ్రి. అతడింక అకక్డనే ఉండెను 

గనుక వారు అతని యెదుట నేలను సాగిలపడిరి. 

ఆదికాండము 43:16 => యోసేపు వారితో నునన్ బెనాయ్మీనును చూచి తన గృహనిరావ్హకునితో ఈ 

మనుషుయ్లను ఇంటికి తీసికొనిపోయి ఒక వేటను కోసి వంట సిదధ్ము చేయించుము; మధాయ్హన్మందు 

ఈ మనుషుయ్లు నాతో భోజనము చేయుదురని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 43:25 => అకక్డ తాము భోజనము చేయవలెనని వినిరి గనుక మధాయ్హన్మందు 

యోసేపు వచుచ్ వేళకు తమ కానుకను సిదధ్ముచేసిరి. 

ఆదికాండము 37:7 => అదేమనగా మనము చేనిలో పనలు కటుట్చుంటిమి; నా పన లేచి 

నిలుచుండగా మీ పనలు నా పనను చుటుట్కొని నా పనకు సాషాట్ంగపడెనని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 37:8 => అందుకతని సహోదరులు నీవు నిశచ్యముగా మముమ్నేలెదవా? మామీద 

నీవు అధికారివగుదువా అని అతనితో చెపిప్, అతని కలలనుబటిట్యు అతని మాటలనుబటిట్యు 

అతనిమీద మరింత పగపటట్రి 

ఆదికాండము 37:9 => అతడింకొక కల కని తన సహోదరులకు తెలియచేసి ఇదిగో నేను మరియొక 

కలకంటిని; అందులో సూరయ్చందుర్లును పదకొండు నక్షతర్ములును నాకు సాషాట్ంగపడెనని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 50:18 => మరియు అతని సహోదరులు పోయి అతని యెదుట సాగిలపడి ఇదిగో 

మేము నీకు దాసులమని చెపప్గా 

ఫిలిపీప్యులకు 2:10 => భూమి కిర్ంద ఉనన్వారిలో గాని, పర్తివాని మోకాలును యేసునామమున 

వంగునటుల్ను, 

ఫిలిపీప్యులకు 2:11 => పర్తివాని నాలుకయు తండిర్యైన దేవుని మహిమారథ్మై యేసుకీర్సుత్ 

పర్భువని ఒపుప్కొనునటుల్ను, దేవుడు ఆయనను అధికముగా హెచిచ్ంచి, పర్తి నామమునకు పై 

నామమును ఆయనకు అనుగర్హించెను. 
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ఆదికాండము 18:2 => అతడు కనున్లెతిత్ చూచినపుప్డు ముగుగ్రు మనుషుయ్లు అతని యెదుట 

నిలువబడి యుండిరి. అతడు వారిని చూచి గుడారపు వాకిటనుండి వారిని ఎదురొక్నుటకు పరుగెతిత్, 

నేలమటుట్కు వంగి 

ఆదికాండము 37:9 => అతడింకొక కల కని తన సహోదరులకు తెలియచేసి ఇదిగో నేను మరియొక 

కలకంటిని; అందులో సూరయ్చందుర్లును పదకొండు నక్షతర్ములును నాకు సాషాట్ంగపడెనని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 42:6 => అపుప్డు యోసేపు ఆ దేశమంతటిమీద అధికారియై యుండెను. అతడే ఆ 

దేశ పర్జలందరికిని ధానయ్మమమ్కము చేయువాడు గనుక యోసేపు సహోదరులు వచిచ్ ముఖములు 

నేలను మోపి అతనికి వందనము చేసిరి  

1 కొరిందీయులకు 14:25 => అపుప్డతని హృదయ రహసయ్ములు బయలుపడును. ఇందువలన 

దేవుడు నిజముగా మీలో ఉనాన్డని పర్చురము చేయుచు అతడు సాగిలపడి దేవునికి నమసాక్రము 

చేయును. 

వచనము 15 

అపుప్డు యోసేపు మీరు చేసిన యీ పని యేమిటి? నావంటి మనుషుయ్డు శకునము చూచి 

తెలిసికొనునని మీకు తెలియదా అని వారితో అనగా 

ఆదికాండము 44:4 => వారు ఆ పటట్ణమునుండి బయలుదేరి యెంతో దూరము వెళల్క మునుపు, 

యోసేపు తన గృహనిరావ్హకుని చూచి నీవు లేచి ఆ మనుషుయ్ల వెంటబడి వెళి ల్ వారిని కలిసికొని మీరు 

మేలుకు కీడు చేయనేల? 

ఆదికాండము 44:5 => దేనితో నా పర్భువు పానము చేయునో దేనివలన అతడు శకునములు 

చూచునో అది యిదే కదా? మీరు దీని చేయుటవలన కాని పని చేసితిరని వారితో చెపుప్మనెను. 

ఆదికాండము 3:13 => అపుప్డు దేవుడైన యెహోవా సతరీతో నీవు చేసినది యేమిటని అడుగగా సతరీ 

సరప్ము ననున్ మోసపుచిచ్నందున తింటిననెను. 

ఆదికాండము 4:10 => అపుప్డాయన నీవు చేసినపని యేమిటి? నీ తముమ్ని రకత్ము యొకక్ సవ్రము 

నేలలోనుండి నాకు మొరపెటుట్చునన్ది. 
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ఆదికాండము 21:26 => నీవును నాతో చెపప్లేదు; నేను నేడే గాని యీ సంగతి వినలేదని చెపప్గా. 

ఆదికాండము 39:8 => అయితే అతడు ఒపప్క నా యజమానుడు తనకు కలిగినదంతయు 

నాచేతికపప్గించెను గదా, నా వశమున తన యింటిలో ఏమి ఉనన్దో అతడెరుగడు; ఈ యింటిలో 

నాకంటె పైవాడు ఎవడును లేడు. 

నిరగ్మకాండము 32:1 => మాషే కొండ దిగకుండ తడవుచేయుట పర్జలు చూచినపుప్డు ఆ పర్జలు 

అహరోనునొదద్కు కూడి వచిచ్ లెముమ్, మా ముందర నడుచుటకు ఒక దేవతను మాకొరకు చేయుము. 

ఐగుపుత్లోనుండి మముమ్ను రపిప్ంచిన ఆ మోషే అనువాడు ఏమాయెనో మాకు తెలియదని అతనితో 

చెపిప్రి. 

ఆదికాండము 44:5 => దేనితో నా పర్భువు పానము చేయునో దేనివలన అతడు శకునములు 

చూచునో అది యిదే కదా? మీరు దీని చేయుటవలన కాని పని చేసితిరని వారితో చెపుప్మనెను. 

ఆదికాండము 12:18 => అపుప్డు ఫరో అబార్మును పిలిపించి నీవు నాకు చేసినది యేమిటి? ఈమె 

నీ భారయ్ అని నాకెందుకు తెలుపలేదు? 

సామెతలు 16:10 => దేవోకిత్ పలుకుట రాజు వశము నాయ్యము విధించుటయందు అతని మాట 

నాయ్యము తపప్దు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:17 => సహోదరులారా, మీరును మీ అధికారులును తెలియక చేసితిరని 

నాకు తెలియును. 

రోమీయులకు 11:2 => తాను ముందెరిగిన తన పర్జలను దేవుడు విసరిజ్ంపలేదు. ఏలీయాను 

గూరిచ్న భాగములో లేఖనము చెపుప్నది మీరెరుగరా? 

వచనము 16 

యూదా యిటల్నెను ఏలిన వారితో ఏమి చెపప్గలము? ఏమందుము? మేము నిరోద్షులమని యెటుల్ 

కనుపరచగలము? దేవుడే నీ దాసుల నేరము కనుగొనెను. ఇదిగో మేమును ఎవనియొదద్ ఆ గినెన్ 

దొరికెనో వాడును ఏలిన వారికి దాసులమగుదుమనెను. 
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ఆదికాండము 44:32 => తమ దాసుడనైన నేను ఈ చినన్ వానినిగూరిచ్ నా తండిర్కి పూటపడి 

నీయొదద్కు నేనతని తీసికొని రానియెడల నా తండిర్ దృషిట్యందు ఆ నింద నా మీద ఎలల్పుప్డు 

ఉండునని చెపిప్తిని. 

ఆదికాండము 43:8 => యూదా తన తండిర్యైన ఇశార్యేలును చూచి ఆ చినన్ వానిని నాతో కూడ 

పంపుము, మేము లేచి వెళుల్దుము, అపుప్డు మేమే కాదు నీవును మా పిలల్లును చావక బర్దుకుదుము; 

ఆదికాండము 43:9 => నేను అతనిగూరిచ్ పూటపడుదును, నీవు అతనిగూరిచ్ ననున్ అడుగవలెను; 

నేను అతని తిరిగి నీయొదద్కు తీసికొనివచిచ్ నీయెదుట నిలువబెటట్నియెడల ఆ నింద నా మీద 

ఎలల్పుప్డును ఉండును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 25:1 => మనుషుయ్లకు వివాదము కలిగి నాయ్యసభకు వచుచ్నపుప్డు 

నాయ్యాధిపతులు విమరిశ్ంచి నీతిమంతుని నీతిమంతుడనియు దోషిని దోషియనియు తీరుప్ 

తీరచ్వలెను. 

ఎజార్ 9:10 => మా దేవా, యింత కృపనొందిన తరువాత మేమేమి చెపప్గలము? నిజముగా 

పర్వకత్లైన నీ దాసులదావ్రా నీవిచిచ్న ఆజఞ్లను మేము అనుసరింపకపోతివిు గదా. 

ఎజార్ 9:15 => యెహోవా ఇశార్యేలీయుల దేవా, నీవు నీతిమంతుడవై యునాన్వు, అందువలననే 

నేటిదినమున ఉనన్టుల్గా మేము శేషించి నిలుచుచునాన్ము. చితత్గించుము; మేము నీ సనిన్ధిని 

అపరాధులము గనుక నీ సనిన్ధిని నిలుచుటకు అరుహ్లము కామని పార్రథ్న చేసితిని. 

యోబు 40:4 => చితత్గించుము, నేను నీచుడను, నేను, నీకు ఏమని పర్తుయ్తత్రమిచెచ్దను? నా 

నోటిమీద నాచేతిని ఉంచుకొందును.  

సామెతలు 17:15 => నీతిమంతులు దోషులని తీరుప్ తీరుచ్వాడు వీరిదద్రును యెహోవాకు 

హేయులు. 

యెషయా 5:3 => కావున యెరూషలేము నివాసులారా, యూదావారలారా, నా దార్క్షతోట విషయము 

నాకు నాయ్యము తీరచ్వలెనని మిముమ్ వేడుకొనుచునాన్ను. 

దానియేలు 9:7 => పర్భువా, నీవే నీతిమంతుడవు; మేమైతే సిగుగ్చేత ముఖవికారమొందినవారము; 

మేము నీమీద తిరుగుబాటు చేసితివిు; దానినిబటిట్ నీవు సకల దేశములకు మముమ్ను తరిమితివి, 
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యెరూషలేములోను యూదయ దేశములోను నివసించుచు సవ్దేశవాసులుగా ఉనన్టిట్యు, పరదేశ 

వాసులుగా ఉనన్టిట్యు ఇశార్యేలీయులందరికిని మాకును ఈ దినమున సిగేగ్ తగియునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:37 => వారు ఈ మాట విని హృదయములో నొచుచ్కొని సహోదరులారా, 

మేమేమి చేతుమని పేతురును కడమ అపొసత్లులను అడుగగా 

ఆదికాండము 37:18 => అతడు దగగ్రకు రాకమునుపు వారు దూరమునుండి అతని చూచి అతని 

చంపుటకు దురాలోచన చేసిరి. 

ఆదికాండము 37:19 => వారు ఇదిగో ఈ కలలు కనువాడు వచుచ్చునాన్డు; 

ఆదికాండము 37:20 => వీని చంపి యికక్డనునన్ ఒక గుంటలో పారవేసి, దుషట్మృగము వీని 

తినివేసెనని చెపుప్దము, అపుప్డు వీని కలలేమగునో చూతము రండని ఒకనితో ఒకడు 

మాటలాడుకొనిరి. 

ఆదికాండము 37:21 => రూబేను ఆ మాట విని మనము వానిని చంపరాదని చెపిప్ వారిచేతులలో 

పడకుండ అతని విడిపించెను. 

ఆదికాండము 37:22 => ఎటల్నగా రూబేను అతని తండిర్కి అతనినపప్గించుటకై వారిచేతులలో 

పడకుండ అతని విడిపింపదలచి రకత్ము చిందింపకుడి; అతనికి హాని ఏమియు చేయక అడవిలోనునన్ 

యీ గుంటలో అతని పడదోర్యుడని వారితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 37:23 => యోసేపు తన సహోదరులయొదద్కు వచిచ్నపుప్డు వారు యోసేపు అంగీని 

అతడు తొడుగుకొనియుండిన ఆ విచితర్మైన నిలువుటంగీని తీసివేసి, 

ఆదికాండము 37:24 => అతని పటుట్కొని ఆ గుంటలో పడదోర్సిరి. ఆ గుంట వటిట్ది అందులో నీళుల్ 

లేవు.  

ఆదికాండము 37:25 => వారు భోజనముచేయ కూరుచ్ండి, కనున్లెతిత్ చూడగా ఐగుపుత్నకు తీసికొని 

పోవుటకు గుగిగ్లము మసత్కియు బోళమును మోయుచునన్ ఒంటెలతో ఇషామ్యేలీయులైన మారగ్సుథ్లు 

గిలాదునుండి వచుచ్చుండిరి. 

ఆదికాండము 37:26 => అపుప్డు యూదా మనము మన సహోదరుని చంపి వాని మరణమును 

దాచి పెటిట్నందువలన ఏమి పర్యోజనము? 
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ఆదికాండము 37:27 => ఈ ఇషామ్యేలీయులకు వానిని అమిమ్ వేయుదము రండి; వాడు మన 

సహోదరుడు మన రకత్ సంబంధి గదా? వానికి హాని యేమియు చేయరాదని తన సహోదరులతో 

చెపెప్ను. అందుకతని సహోదరులు సమమ్తించిరి. 

ఆదికాండము 37:28 => మిదాయ్నీయులైన వరత్కులు ఆ మీదుగా వెళుల్చుండగా, వారు ఆ 

గుంటలోనుండి యోసేపును పైకి తీసి ఆ ఇషామ్యేలీయులకు ఇరువది తులముల వెండికి అతనిని 

అమిమ్వేసిరి. వారు యోసేపును ఐగుపుత్నకు తీసికొనిపోయిరి. 

ఆదికాండము 42:21 => అపుప్డు వారు నిశచ్యముగా మన సహోదరునియెడల మనము చేసిన 

అపరాధమునకు శిక్ష పొందుచునాన్ము. అతడు మనలను బతిమాలుకొనినపుప్డు మనము అతని వేదన 

చూచియు వినకపోతిమి; అందువలన ఈ వేదన మనకు వచెచ్నని ఒకనితో ఒకడు మాటలాడుకొనిరి 

ఆదికాండము 42:22 => మరియు రూబేను ఈ చినన్వానియెడల పాపము చేయకుడని నేను మీతో 

చెపప్లేదా? అయినను మీరు వినరైతిరి గనుక అతని రకాత్పరాధము మనమీద మోపబడుచునన్దని వారి 

కుతత్ర మిచెచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 32:23 => మీరు అటుల్ చేయనియెడల యెహోవా దృషిట్కి పాపము 

చేసినవారగుదురు గనుక మీ పాపము మిముమ్ను పటుట్కొనును అని తెలిసికొనుడి. 

యెహోషువ 7:1 => శపితమైన దాని విషయములో ఇశార్యేలీయులు తిరుగుబాటు చేసిరి. ఎటల్నగా 

యూదా గోతర్ములో జెరహు మునిమనుమడును జబిద్ మనుమడును కరీమ్ కుమారుడునైన ఆకాను 

శపితము చేయబడినదానిలో కొంత తీసికొనెను గనుక యెహోవా ఇశార్యేలీయులమీద కోపించెను. 

యెహోషువ 7:18 => అతడును అతని యింటి పురుషుల వరుసను దగగ్రకు రపిప్ంపబడినపుప్డు 

యూదా గోతర్ములోని జెరహు మునిమనుమడును జబిద్ మనుమడును కరీమ్ కుమారుడునైన ఆకాను 

పటుట్బడెను. 

నాయ్యాధిపతులు 1:7 => అపుప్డు అదోనీబెజెకుతమ కాళుల్చేతుల బొటట్నవేర్ళుల్ కోయబడిన 

డెబబ్దిమంది రాజులు నా భోజనపు బలల్కిర్ంద ముకక్లు ఏరుకొనుచుండిరి. నేను చేసినటే ల్ దేవుడు నాకు 

పర్తిఫలమిచెచ్ననెను. వారు యెరూషలేమునకు అతని తోడుకొనిరాగా అతడు అకక్డ చనిపోయెను. 
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సామెతలు 28:17 => పార్ణము తీసి దోషము కటుట్కొనినవాడు గోతికి పరుగెతుత్చునాన్డు ఎవరును 

అటిట్వానిని ఆపకూడదు. 

మతత్యి 7:2 => మీరు తీరుచ్ తీరుప్ చొపుప్ననే మిముమ్నుగూరిచ్యు తీరుప్ తీరచ్బడును, మీరు 

కొలుచు కొలత చొపుప్ననే మీకును కొలువబడును. 

లూకా 12:2 => మరుగైనదేదియు బయలుపరచబడకపోదు; రహసయ్మైనదేదియు తెలియబడకపోదు. 

ఆదికాండము 43:9 => నేను అతనిగూరిచ్ పూటపడుదును, నీవు అతనిగూరిచ్ ననున్ అడుగవలెను; 

నేను అతని తిరిగి నీయొదద్కు తీసికొనివచిచ్ నీయెదుట నిలువబెటట్నియెడల ఆ నింద నా మీద 

ఎలల్పుప్డును ఉండును. 

యెషయా 27:9 => కావున యాకోబు దోషమునకు ఈలాగున పార్యశిచ్తత్ము చేయబడును 

ఇదంతయు అతని పాపపరిహారమునకు కలుగు ఫలము. ఛినాన్భినన్ములుగా చేయబడు సునన్పు 

రాళల్వలె అతడు బలిపీఠపు రాళల్నిన్టిని కొటుట్నపుప్డు దేవతాసత్ంభము సూరయ్దేవతా పర్తిమలు ఇకను 

మరల లేవవు.  

దానియేలు 9:7 => పర్భువా, నీవే నీతిమంతుడవు; మేమైతే సిగుగ్చేత ముఖవికారమొందినవారము; 

మేము నీమీద తిరుగుబాటు చేసితివిు; దానినిబటిట్ నీవు సకల దేశములకు మముమ్ను తరిమితివి, 

యెరూషలేములోను యూదయ దేశములోను నివసించుచు సవ్దేశవాసులుగా ఉనన్టిట్యు, పరదేశ 

వాసులుగా ఉనన్టిట్యు ఇశార్యేలీయులందరికిని మాకును ఈ దినమున సిగేగ్ తగియునన్ది. 

ఆదికాండము 44:9 => నీ దాసులలో ఎవరియొదద్ అది దొరుకునో వాడు చచుచ్ను గాక; మరియు 

మేము మా పర్భువునకు దాసులముగా నుందుమని అతనితో అనిరి. 

ఆదికాండము 37:7 => అదేమనగా మనము చేనిలో పనలు కటుట్చుంటిమి; నా పన లేచి 

నిలుచుండగా మీ పనలు నా పనను చుటుట్కొని నా పనకు సాషాట్ంగపడెనని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 37:9 => అతడింకొక కల కని తన సహోదరులకు తెలియచేసి ఇదిగో నేను మరియొక 

కలకంటిని; అందులో సూరయ్చందుర్లును పదకొండు నక్షతర్ములును నాకు సాషాట్ంగపడెనని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 46:28 => అతడు గోషెనుకు తోర్వ చూపుటకు యోసేపు నొదద్కు తనకు ముందుగా 

యూదాను పంపెను. వారు గోషెను దేశమునకు రాగా 
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1 రాజులు 18:7 => ఓబదాయ్ మారగ్మున పోవుచుండగా ఏలీయా అతనిని ఎదురొక్నెను. ఓబదాయ్ 

యితని నెరిగి నమసాక్రము చేసి నా యేలినవాడవైన ఏలీయావు నీవే గదా యని అడుగగా 

1 రాజులు 18:21 => ఏలీయా జనులందరి దగగ్రకు వచిచ్ యెనాన్ళల్ మటుట్కు మీరు రెండు తలంపుల 

మధయ్ తడబడుచుందురు? యెహోవా దేవుడైతే ఆయనను అనుస రించుడి, బయలు దేవుడైతే వాని 

ననుసరించుడని పర్కటన చేయగా, జనులు అతనికి పర్తుయ్తత్రముగా ఒక మాటైనను పలుకక పోయిరి. 

కీరత్నలు 51:15 => పర్భువా, నా నోరు నీ సుత్తిని పర్చురపరచునటుల్ నా పెదవులను తెరువుము. 

మారుక్ 14:40 => ఆయన తిరిగివచిచ్ చూడగా, వారు నిదిర్ంచుచుండిరి; ఏలయనగా వారి కనున్లు 

భారముగా ఉండెను, ఆయనకేమి ఉతత్రమియయ్వలెనో వారికి తోచలేదు. 

వచనము 17 

అందుకతడు అటుల్ చేయుట నాకు దూరమవును గాక; ఎవనిచేతిలో ఆ గినెన్ దొరికెనో వాడే నాకు 

దాసుడుగా నుండును; మీరు మీ తండిర్యొదద్కు సమాధానముగా వెళుల్డని చెపప్గా 

ఆదికాండము 18:25 => ఆ చొపుప్న చేసి దుషుట్లతో కూడ నీతిమంతులను చంపుట నీకు 

దూరమవును గాక. నీతిమంతుని దుషుట్నితో సమముగా ఎంచుట నీకు దూరమవు గాక. 

సరవ్లోకమునకు తీరుప్ తీరుచ్వాడు నాయ్యము చేయడా అని చెపిప్నపుప్డు 

ఆదికాండము 42:18 => మూడవ దినమున యోసేపు వారిని చూచి నేను దేవునికి భయపడువాడను; 

మీరు బర్దుకునటుల్ దీని చేయుడి. 

2 సమూయేలు 23:3 => ఇశార్యేలీయుల దేవుడు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఇశార్యేలీయులకు 

ఆశర్యదురగ్మగువాడు నాదావ్రా మాటలాడుచునాన్డు. మనుషుయ్లను ఏలు నొకడు పుటుట్ను అతడు 

నీతిమంతుడై దేవునియందు భయభకుత్లు గలిగి యేలును. 

కీరత్నలు 75:2 => నేను యుకత్కాలమును కనిపెటుట్చునాన్ను నేనే నాయ్యమునుబటిట్ తీరుప్ 

తీరుచ్చునాన్ను. 

సామెతలు 17:15 => నీతిమంతులు దోషులని తీరుప్ తీరుచ్వాడు వీరిదద్రును యెహోవాకు 

హేయులు. 
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ఆదికాండము 44:10 => అందుకతడు మంచిది, మీరు చెపిప్నటే ట్ కానీయుడి; ఎవరియొదద్ అది 

దొరుకునో అతడే నాకు దాసుడగును, అయితే మీరు నిరోద్షులగుదురని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 26:29 => మేము నినున్ ముటట్క నీకు మేలే తపప్ మరేమియు చేయక నినున్ 

సమాధానముగా పంపి వేసితివిు గనుక నీవును మాకు కీడుచేయకుండునటుల్ నీతో నిబంధన 

చేసికొందుమనియు అనుకొంటిమి; ఇపుప్డు నీవు యెహోవా ఆశీరావ్దము పొందినవాడవనిరి. 

ఆదికాండము 37:32 => ఆ విచితర్మైన నిలువుటంగీని పంపగా వారు తండిర్యొదద్కు దానిని తెచిచ్ 

ఇది మాకు దొరికెను, ఇది నీ కుమారుని అంగీ అవునో కాదో గురుతుపటుట్మని చెపిప్రి 

ఆదికాండము 37:33 => అతడు దానిని గురుతుపటిట్ ఈ అంగీ నా కుమారునిదే; దుషట్మృగము 

వానిని తినివేసెను; యోసేపు నిశచ్యముగా చీలచ్బడెననెను. 

ఆదికాండము 44:30 => కావున తమ దాసుడైన నా తండిర్యొదద్కు నేను వెళి ల్నపుప్డు ఈ చినన్వాడు 

మాయొదద్ లేనియెడల 

యెహోషువ 22:29 => ఆయన మందిరము నెదుటనునన్ మన దేవుడైన యెహోవా బలిపీఠము తపప్ 

దహన బలులకైనను నైవేదయ్ములకైనను బలులకైనను వేరొక బలిపీఠమును కటుట్నటుల్ నేడు 

యెహోవాను అనుసరింపక తొలగిపోయినయెడల నేమి యెహోవామీద దోర్హము చేసినయెడల నేమి 

మేము శాపగర్సుత్లమగుదుము గాక. 

2 సమూయేలు 23:17 => పార్ణమునకు తెగించి పోయి తెచిచ్నవారి చేతి నీళుల్ తార్గుదునా? అని 

చెపిప్ తార్గనొలల్కుండెను. ఆ ముగుగ్రు బలాఢుయ్లు ఈ కారయ్ములు చేసిరి. 

1 రాజులు 21:3 => అందుకు నాబోతు నా పితార్రిజ్తమును నీకిచుచ్టకు నాకు ఎంతమాతర్మును 

వలల్పడదని చెపప్గా 

1 కొరిందీయులకు 6:15 => మీ దేహములు కీర్సుత్నకు అవయవములైయునన్వని మీరెరుగరా? నేను 

కీర్సుత్యొకక్ అవయవములను తీసికొని వేశయ్యొకక్ అవయవములుగా చేయుదునా? 

అదెంతమాతర్మును తగదు. 

వచనము 18 
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యూదా అతని సమీపించి ఏలినవాడా ఒక మనవి; ఒక మాట యేలిన వారితో తమ దాసుని 

చెపుప్కొననిముమ్; తమ కోపము తమ దాసునిమీద రవులుకొననీయకుము; తమరు ఫరో అంతవారు 

గదా 

ఆదికాండము 18:30 => అతడు పర్భువు కోపపడనియెడల నేను మాటలాడెదను; ఒకవేళ అకక్డ 

ముపప్దిమందియే కనబడుదురేమో అనినపుప్డు ఆయన అకక్డ ముపప్దిమంది నాకు కనబడినయెడల 

నాశనముచేయక యుందునని చెపప్గా 

ఆదికాండము 18:32 => అతడు పర్భువు కోపపడనియెడల నే నింకొకమారే మాటలాడెదను; ఒకవేళ 

అకక్డ పదిమంది కనబడుదురేమో అనినపుప్డు ఆయన ఆ పదిమందినిబటిట్ నాశనము 

చేయకయుందుననెను. 

2 సమూయేలు 14:12 => అపుప్డు ఆ సతరీనా యేలినవాడవగు నీతో ఇంకొక మాటచెపుప్కొనుట నీ 

దాసినగు నాకు దయచేసి సెలవిమమ్ని మనవిచేయగా రాజు చెపుప్మనెను. 

యోబు 33:31 => యోబూ, చెవిని బెటుట్ము నా మాట ఆలకింపుము మౌనముగా నుండుము నేను 

మాటలాడెదను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:29 => సహోదరులారా, మూలపురుషుడగు దావీదునుగూరిచ్ మీతో నేను 

ధారాళముగ మాటలాడవచుచ్ను. అతడు చనిపోయి సమాధిచేయబడెను; 

నిరగ్మకాండము 32:22 => అహరోను నా యేలినవాడా, నీ కోపము మండనియయ్కుము. ఈ పర్జలు 

దురామ్రుగ్లను మాట నీవెరుగుదువు. 

ఎసేత్రు 1:12 => రాణియైన వషిత్ నపుంసకులచేత ఇయయ్బడిన రాజాజఞ్ పర్కారము వచుచ్టకు 

ఒపప్కపోగా రాజు మిగుల కోపగించెను, అతని కోపము రగులుకొనెను. 

కీరత్నలు 79:5 => యెహోవా, ఎంతవరకు కోపపడుదువు? ఎలల్పుప్డును కోపపడుదువా? నీ రోషము 

అగిన్వలె ఎలల్పుప్డును మండునా?  
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ఆదికాండము 41:40 => నీవు నా యింటికి అధికారివై యుండవలెను, నా పర్జలందరు నీకు 

విధేయులై యుందురు; సింహాసన విషయములో మాతర్మే నేను నీకంటె పైవాడనై యుందునని 

యోసేపుతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 41:44 => మరియు ఫరో యోసేపుతో ఫరోను నేనే; అయినను నీ సెలవు లేక ఐగుపుత్ 

దేశమందంతటను ఏ మనుషుయ్డును తనచేతినైనను కాలినైనను ఎతత్కూడదని చెపెప్ను.  

సామెతలు 19:12 => రాజు కోపము సింహగరజ్న వంటిది అతని కటాక్షము గడిడ్మీద కురియు 

మంచువంటిది. 

దానియేలు 3:15 => బాకాను పిలల్ంగోర్విని పెదద్వీణను వీణను సుంఫోనీయను విపంచికను 

సకలవిధములగు వాదయ్ధవ్నులను మీరు విను సమయములో సాగిలపడి, నేను చేయించిన పర్తిమకు 

నమసక్రించుటకు సిదధ్ముగా ఉండిన యెడల సరే మీరు నమసక్రింపని యెడల తక్షణమే మండుచునన్ 

వేడిమిగల అగిన్గుండములో మీరు వేయబడుదురు; నాచేతిలో నుండి మిముమ్ను విడిపింపగల 

దేవుడెకక్డ నునాన్డు? 

దానియేలు 3:19 => అందుకు నెబుకదెన్జరు అతాయ్గర్హము నొందినందున షదర్కు, మేషాకు, 

అబేదెన్గోయను వారి విషయములో ఆయన ముఖము వికారమాయెను గనుక గుండము ఎపప్టికనన్ 

ఏడంతలు వేడిమిగా చేయుమని యాజఞ్ ఇచెచ్ను. 

దానియేలు 3:20 => మరియు తన సైనయ్ములో నుండు బలిషు ఠ్లలో కొందరిని పిలువ నంపించి 

షదర్కును, మేషాకును, అబేదెన్గోను బంధించి వేడిమి గలిగి మండుచునన్ ఆ గుండములో వేయుడని 

ఆజఞ్ ఇయయ్గా 

దానియేలు 3:21 => వారు వారి అంగీలను నిలువుటంగీలను పైవసత్రములను తకిక్న వసత్రములను 

తియయ్కయే, యునన్పాటున ముగుగ్రిని వేడిమి గలిగి మండుచునన్ ఆ గుండము నడుమ పడవేసిరి. 

దానియేలు 3:22 => రాజాజఞ్ తీవర్మైనందునను గుండము మికిక్లి వేడిమిగలదైనందునను షదర్కు, 

మేషాకు, అబేదెన్గోలను విసిరివేసిన ఆ మనుషుయ్లు అగిన్జావ్లలచేత కాలచ్బడి చనిపోయిరి. 

దానియేలు 3:23 => షదర్కు, మేషాకు, అబేదెన్గోయను ఆ ముగగ్రు మనుషుయ్లు బంధింపబడినవారై 

వేడిమి గలిగి మండుచునన్ ఆ గుండములో పడగా 
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దానియేలు 5:19 => దేవుడు అతనికిటిట్ మహరద్శ ఇచిచ్నందున తానెవరిని చంపగోరెనో వారిని 

చంపెను; ఎవరిని రకిష్ంపగోరెనో వారిని రకిష్ంచెను, ఎవరిని హెచిచ్ంపగోరెనో వారిని హెచిచ్ంచెను; 

ఎవరిని పడవేయగోరెనో వారిని పడవేసెను. కాబటిట్ సకల రాషట్రములును జనులును ఆ యా భాషలు 

మాటలాడు వారును అతనికి భయపడుచు అతని యెదుట వణకుచు నుండిరి. 

యోహాను 5:22 => తండిర్ యెవనికిని తీరుప్ తీరచ్డు గాని 

ఆదికాండము 29:35 => ఆమె మరల గరభ్వతియై కుమారుని కని ఈసారి యెహోవాను 

సుత్తించెదననుకొని యూదా అను పేరు పెటెట్ను. అపుప్డామెకు కానుపు ఉడిగెను. 

ఆదికాండము 37:6 => అతడు వారిని చూచి నేను కనిన యీ కలను మీరు దయచేసి వినుడి. 

ఆదికాండము 49:8 => యూదా, నీ సహోదరులు నినున్ సుత్తించెదరు నీ చెయియ్ నీ శతుర్వుల 

మెడమీద ఉండును నీ తండిర్ కుమారులు నీ యెదుట సాగిలపడుదురు.  

1 సమూయేలు 25:24 => నా యేలినవాడా, యీ దోషము నాదని యెంచుము; నీ దాసురాలనైన 

ననున్ మాటలాడనిముమ్, నీ దాసురాలనైన నేను చెపుప్ మాటలను ఆలకించుము; 

1 సమూయేలు 26:19 => రాజా నా యేలినవాడా, నీ దాసుని మాటలు వినుము. నామీద 

పడవలెనని యెహోవా నినున్ పేర్రేపించిన యెడల నైవేదయ్ము చేసి ఆయనను శాంతిపరచవచుచ్ను. 

అయితే నరులెవరైనను నినున్ పేర్రేపించినయెడల వారు యెహోవా దృషిట్కి శాపగర్సుత్లగుదురు. వారు 

నీవు దేశమును విడిచి అనయ్దేవతలను పూజించుమని నాతో చెపిప్, యెహోవా సావ్సథ్య్మునకు 

హతుత్కొనకుండ ననున్ వెలివేయుచునాన్రు. 

పర్సంగి 3:7 => చింపుటకు కుటుట్టకు; మౌనముగా నుండుటకు మాటలాడుటకు; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:10 => దయను జాఞ్నమును ఐగుపుత్ రాజైన ఫరోయెదుట అతనికి 

అనుగర్హించినందున ఫరో ఐగుపుత్నకును తన యింటికంతటికిని అతనిని అధిపతిగా నియమించెను. 

వచనము 19 

ఏలినవాడు మీకు తండిర్యైనను సహోదరుడైనను ఉనాన్డా అని తమ దాసులనడిగెను. 
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ఆదికాండము 42:7 => యోసేపు తన సహోదరులను చూచి వారిని గురుతుపటిట్ వారికి అనుయ్నివలె 

కనబడి వారితో కఠినముగా మాటలాడి మీరెకక్డనుండి వచిచ్తిరని అడిగెను. అందుకు వారు 

ఆహారము కొనుటకు కనాను దేశమునుండి వచిచ్తిమనిరి. 

ఆదికాండము 42:8 => యోసేపు తన సహోదరులను గురుతుపటెట్ను గాని వారతని గురుతు 

పటట్లేదు. 

ఆదికాండము 42:9 => యోసేపు వారినిగూరిచ్ తాను కనిన కలలు జాఞ్పకము చేసికొని మీరు 

వేగులవారు ఈ దేశము గుటుట్ తెలిసికొన వచిచ్తిరని వారితోననగా 

ఆదికాండము 42:10 => వారు లేదు పర్భువా, నీ దాసులమైన మేము ఆహారము కొనుటకే 

వచిచ్తివిు; 

ఆదికాండము 43:7 => వారు ఆ మనుషుయ్డు మీ తండిర్ యింక సజీవుడై యునాన్డా? మీకు 

సహోదరుడు ఉనాన్డా అని మముమ్నుగూరిచ్యు మా బంధువులనుగూరిచ్యు ఖండితముగా 

అడిగినపుప్డు మేము ఆ పర్శన్లకు తగినటుట్ అతనికి వాసత్వము తెలియచెపిప్తివిు మీ సహోదరుని 

తీసికొనిరండని అతడు చెపుప్నని మాకెటుల్ తెలియుననిరి. 

ఆదికాండము 43:29 => అపుప్డతడు కనున్లెతిత్ తన తలిల్ కుమారుడును తన తముమ్డైన 

బెనాయ్మీనును చూచి మీరు నాతో చెపిప్న మీ తముమ్డు ఇతడేనా? అని అడిగి నా కుమారుడా, దేవుడు 

నినున్ కరుణించును గాక 

ఆదికాండము 37:7 => అదేమనగా మనము చేనిలో పనలు కటుట్చుంటిమి; నా పన లేచి 

నిలుచుండగా మీ పనలు నా పనను చుటుట్కొని నా పనకు సాషాట్ంగపడెనని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 37:9 => అతడింకొక కల కని తన సహోదరులకు తెలియచేసి ఇదిగో నేను మరియొక 

కలకంటిని; అందులో సూరయ్చందుర్లును పదకొండు నక్షతర్ములును నాకు సాషాట్ంగపడెనని చెపెప్ను. 

వచనము 20 
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అందుకు మేము మాకు ముసలివాడైన తండిర్యు అతని ముసలితనమున పుటిట్న యొక చినన్వాడును 

ఉనాన్రు; వాని సహోదరుడు చనిపోయెను, వాని తలిల్కి వాడొకక్డే మిగిలియునాన్డు, వాని తండిర్ 

వానిని పేర్మించుచునాన్డని చెపిప్తిమి 

ఆదికాండము 49:8 => యూదా, నీ సహోదరులు నినున్ సుత్తించెదరు నీ చెయియ్ నీ శతుర్వుల 

మెడమీద ఉండును నీ తండిర్ కుమారులు నీ యెదుట సాగిలపడుదురు.  

ఆదికాండము 35:18 => ఆమె మృతిబొందెను; పార్ణము పోవుచుండగా ఆమె అతని పేరు బెనోని 

అనెను; అతని తండిర్ అతనికి బెనాయ్మీను అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 37:3 => మరియు యోసేపు ఇశార్యేలు వృదాధ్పయ్మందు పుటిట్న కుమారుడు గనుక 

తన కుమారులందరికంటె ఎకుక్వగా అతని పేర్మించి అతనికొరకు విచితర్మైన నిలువుటంగీ 

కుటిట్ంచెను. 

ఆదికాండము 37:19 => వారు ఇదిగో ఈ కలలు కనువాడు వచుచ్చునాన్డు; 

ఆదికాండము 43:7 => వారు ఆ మనుషుయ్డు మీ తండిర్ యింక సజీవుడై యునాన్డా? మీకు 

సహోదరుడు ఉనాన్డా అని మముమ్నుగూరిచ్యు మా బంధువులనుగూరిచ్యు ఖండితముగా 

అడిగినపుప్డు మేము ఆ పర్శన్లకు తగినటుట్ అతనికి వాసత్వము తెలియచెపిప్తివిు మీ సహోదరుని 

తీసికొనిరండని అతడు చెపుప్నని మాకెటుల్ తెలియుననిరి. 

ఆదికాండము 43:8 => యూదా తన తండిర్యైన ఇశార్యేలును చూచి ఆ చినన్ వానిని నాతో కూడ 

పంపుము, మేము లేచి వెళుల్దుము, అపుప్డు మేమే కాదు నీవును మా పిలల్లును చావక బర్దుకుదుము; 

ఆదికాండము 46:21 => బెనాయ్మీను కుమారులైన బెల బేకెరు అషేబ్లు గెరా నయమాను ఏహీరోషు 

ముపీప్ము హుపీప్ము ఆరుద్. 

ఆదికాండము 37:33 => అతడు దానిని గురుతుపటిట్ ఈ అంగీ నా కుమారునిదే; దుషట్మృగము 

వానిని తినివేసెను; యోసేపు నిశచ్యముగా చీలచ్బడెననెను. 

ఆదికాండము 37:34 => యాకోబు తన బటట్లు చింపుకొని తన నడుమున గోనెపటట్ కటుట్కొని అనేక 

దినములు తన కుమారుని నిమితత్ము అంగలారుచ్చుండగా 
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ఆదికాండము 37:35 => అతని కుమారులందరును అతని కుమారెత్లందరును అతనిని ఓదారుచ్టకు 

యతన్ము చేసిరి; అయితే అతడు ఓదారుప్ పొందనొలల్క నేను అంగలారుచ్చు మృతుల లోకమునకు నా 

కుమారునియొదద్కు వెళేల్దనని చెపిప్ అతని తండిర్ అతని కోసము ఏడెచ్ను 

ఆదికాండము 42:36 => అపుప్డు వారి తండిర్యైన యాకోబు వారిని చూచి మీరు ననున్ 

పుతర్హీనునిగా చేయుచునాన్రు; యోసేపు లేడు; షిమోయ్ను లేడు; మీరు బెనాయ్మీనును కూడ 

తీసికొనపోవుదురు; ఇవనిన్యు నాకు పర్తికూలముగా ఉనన్వని వారితో చెపెప్ను 

ఆదికాండము 42:38 => అయితే అతడు నా కుమారుని మీతో వెళల్నియయ్ను; ఇతని అనన్ 

చనిపోయెను, ఇతడు మాతర్మే మిగిలియునాన్డు. మీరు పోవు మారగ్మున ఇతనికి హాని 

సంభవించినయెడల నెరసిన వెండుర్కలు గల ననున్ మృతుల లోకములోనికి దుఃఖముతో దిగిపోవునటుల్ 

చేయుదురని చెపెప్ను 

ఆదికాండము 44:27 => అందుకు తమ దాసుడైన నా తండిర్ నాభారయ్ నాకిదద్రిని కనెనని 

మీరెరుగుదురు. 

ఆదికాండము 44:28 => వారిలో ఒకడు నాయొదద్నుండి వెళి ల్పోయెను. అతడు నిశచ్యముగా 

దుషట్మృగములచేత చీలచ్బడెననుకొంటిని, అపప్టినుండి అతడు నాకు కనబడలేదు. 

ఆదికాండము 44:29 => మీరు నా యెదుటనుండి ఇతని తీసికొనిపోయిన తరువాత ఇతనికి హాని 

సంభవించినయెడల నెరసిన వెండుర్కలుగల ననున్ మృతుల లోకములోనికి దుఃఖముతో దిగిపోవునటుల్ 

చేయుదురని మాతో చెపెప్ను. 

లూకా 7:12 => ఆయన ఆ ఊరి గవినియొదద్కు వచిచ్నపుప్డు, చనిపోయిన యొకడు వెలుపలికి 

మోసికొని పోబడుచుండెను; అతని తలిల్కి అతడొకక్డే కుమారుడు, ఆమె విధవరాలు; ఆ ఊరి జనులు 

అనేకులు ఆమెతో కూడ ఉండిరి. 

ఆదికాండము 29:30 => యాకోబు రాహేలును కూడెను, మరియు అతడు లేయాకంటె రాహేలును 

బహుగా పేర్మించి అతనికి మరియేడేండుల్ కొలువు చేసెను. 

ఆదికాండము 37:32 => ఆ విచితర్మైన నిలువుటంగీని పంపగా వారు తండిర్యొదద్కు దానిని తెచిచ్ 

ఇది మాకు దొరికెను, ఇది నీ కుమారుని అంగీ అవునో కాదో గురుతుపటుట్మని చెపిప్రి 
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ఆదికాండము 42:4 => అయినను ఇతనికి హాని సంభవించునేమో అని యాకోబు యోసేపు 

తముమ్డగు బెనాయ్మీనును అతని అనన్లతో పంపినవాడు కాడు. 

ఆదికాండము 42:13 => అందుకు వారు నీ దాసులమైన మేము పండెర్ండుమంది సహోదరులము, 

కనాను దేశములో నునన్ ఒకక్ మనుషుయ్ని కుమారులము; ఇదిగో కనిషు ఠ్డు నేడు మా తండిర్యొదద్ 

ఉనాన్డు; ఒకడు లెడు అని ఉతత్రమిచిచ్రి 

ఆదికాండము 42:15 => దీనివలన మీ నిజము తెలియబడును; ఫరో జీవముతోడు, మీ తముమ్డు 

ఇకక్డికి వచిచ్తేనే గాని మీరికక్డనుండి వెళల్కూడదు. 

సంఖాయ్కాండము 1:36 => బెనాయ్మీను పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ 

పితరుల కుటుంబములలో ఇరువది యేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి 

సంఖయ్ను తెలియచెపప్గా 

1 రాజులు 18:7 => ఓబదాయ్ మారగ్మున పోవుచుండగా ఏలీయా అతనిని ఎదురొక్నెను. ఓబదాయ్ 

యితని నెరిగి నమసాక్రము చేసి నా యేలినవాడవైన ఏలీయావు నీవే గదా యని అడుగగా 

మారుక్ 12:6 => ఇంకను అతనికి పిర్య కుమారుడు ఒకడుండెను గనుక వారు తన కుమారుని 

సనామ్నించెదరనుకొని తుదకు వారియొదద్కు అతనిని పంపెను. 

లూకా 8:42 => అపుప్డు పండెర్ండేండల్నుండి రకత్సార్వరోగముగల యొక సతరీ (కొనిన్ పార్చీన 

పర్తులలో సతరీ యుండెను. ఆమె తన జీవనోపాధి యంతయు వైదుయ్లకు వయ్యము చేసి, అని 

కూరచ్బడినది) యెవనిచేతను సవ్సథ్త నొందనిదై ఆయన వెనుకకు వచిచ్ 

లూకా 9:38 => ఇదిగో ఆ జనసమూహములో ఒకడు బోధకుడా, నా కుమారుని కటాకిష్ంచుమని 

నినున్ వేడుకొనుచునాన్ను. వాడు నాకొకక్డే కుమారుడు. 

వచనము 21 

అపుప్డు తమరు నేనతని చూచుటకు అతని నాయొదద్కు తీసికొనిరండని తమ దాసులతో చెపిప్తిరి. 

ఆదికాండము 42:15 => దీనివలన మీ నిజము తెలియబడును; ఫరో జీవముతోడు, మీ తముమ్డు 

ఇకక్డికి వచిచ్తేనే గాని మీరికక్డనుండి వెళల్కూడదు. 
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ఆదికాండము 42:20 => మీ తముమ్ని నాయొదద్కు తీసికొనిరండి; అటుల్ మీ మాటలు సతయ్మైనటుట్ 

కనబడును గనుక మీరు చావరని చెపెప్ను. వారటుల్ చేసిరి. 

ఆదికాండము 43:29 => అపుప్డతడు కనున్లెతిత్ తన తలిల్ కుమారుడును తన తముమ్డైన 

బెనాయ్మీనును చూచి మీరు నాతో చెపిప్న మీ తముమ్డు ఇతడేనా? అని అడిగి నా కుమారుడా, దేవుడు 

నినున్ కరుణించును గాక 

యిరిమ్యా 24:6 => వారికి మేలు కలుగునటుల్ నేను వారిమీద దృషిట్యుంచుచు, ఈ దేశమునకు 

వారిని మరల తీసికొనివచిచ్, పడగొటట్క వారిని కటెట్దను, పెలల్గింపక వారిని నాటెదను. 

యిరిమ్యా 40:4 => ఆలకించుము, ఈ దినమున నేను నీచేతుల సంకెళల్ను తీసి నినున్ 

విడిపించుచునాన్ను, నాతోకూడ బబులోనునకు వచుచ్ట మంచిదని నీకు తోచినయెడల రముమ్, నేను 

నినున్ భదర్ముగా కాపాడెదను; అయితే బబులోనునకు నాతోకూడ వచుచ్ట మంచిదికాదని నీకు 

తోచినయెడల రావదుద్, దేశమంతట నీకేమియు అడ డ్ములేదు, ఎకక్డికి వెళుల్ట నీ దృషిట్కి అనుకూలమో, 

యెకక్డికి వెళుల్ట మంచిదని నీకు తోచునో అకక్డికి వెళుల్ము. 

ఆమోసు 9:4 => తమ శతుర్వులచేత వారు చెరపటట్బడినను అచచ్ట నేను ఖడగ్మున కాజఞ్ ఇతుత్ను, 

అది వారిని హతము చేయును; మేలుచేయుటకు కాదు కీడుచేయుటకే నాదృషిట్ వారిమీద నిలుపుదును. 

వచనము 22 

అందుకు మేము ఆ చినన్వాడు తన తండిర్ని విడువలేడు. వాడు తన తండిర్ని విడిచినయెడల వాని 

తండిర్ చనిపోవునని యేలినవారితో చెపిప్తివిు. 

ఆదికాండము 44:30 => కావున తమ దాసుడైన నా తండిర్యొదద్కు నేను వెళి ల్నపుప్డు ఈ చినన్వాడు 

మాయొదద్ లేనియెడల 

ఆదికాండము 42:38 => అయితే అతడు నా కుమారుని మీతో వెళల్నియయ్ను; ఇతని అనన్ 

చనిపోయెను, ఇతడు మాతర్మే మిగిలియునాన్డు. మీరు పోవు మారగ్మున ఇతనికి హాని 

సంభవించినయెడల నెరసిన వెండుర్కలు గల ననున్ మృతుల లోకములోనికి దుఃఖముతో దిగిపోవునటుల్ 

చేయుదురని చెపెప్ను 
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వచనము 23 

అందుకు తమరు మీ తముమ్డు మీతో రానియెడల మీరు మరల నా ముఖము చూడకూడదని తమ 

దాసులతో చెపిప్తిరి. 

ఆదికాండము 42:15 => దీనివలన మీ నిజము తెలియబడును; ఫరో జీవముతోడు, మీ తముమ్డు 

ఇకక్డికి వచిచ్తేనే గాని మీరికక్డనుండి వెళల్కూడదు. 

ఆదికాండము 42:16 => మీ తముమ్ని తీసికొని వచుచ్టకు మీలో ఒకని పంపుడి; అయితే మీరు 

బంధింపబడియుందురు. అటుల్ మీలో సతయ్మునన్దో లేదో మీ మాటలు శోధింపబడును; లేనియెడల 

ఫరో జీవముతోడు, మీరు వేగుల వారని చెపిప్ 

ఆదికాండము 42:17 => వారిని మూడు దినములు చెరసాలలో వేయించెను. 

ఆదికాండము 42:18 => మూడవ దినమున యోసేపు వారిని చూచి నేను దేవునికి భయపడువాడను; 

మీరు బర్దుకునటుల్ దీని చేయుడి. 

ఆదికాండము 42:19 => మీరు యథారథ్వంతులైతిరా మీ సహోదరులలో ఒకడు ఈ చెరసాలలో 

బంధింపబడవలెను; మీరు వెళి ల్ మీ కుటుంబముల కరవు తీరుటకు ధానయ్ము తీసికొని పోవుడి. 

ఆదికాండము 42:20 => మీ తముమ్ని నాయొదద్కు తీసికొనిరండి; అటుల్ మీ మాటలు సతయ్మైనటుట్ 

కనబడును గనుక మీరు చావరని చెపెప్ను. వారటుల్ చేసిరి. 

ఆదికాండము 43:3 => యూదా అతని చూచి ఆ మనుషుయ్డు మీ తముమ్డు మీతో ఉంటేనే గాని 

మీరు నా ముఖము చూడకూడదని మాతో గటిట్గా చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 43:5 => నీవు వానిని పంపనొలల్నియెడల మేము వెళల్ము; ఆ మనుషుయ్డుమీ తముమ్డు 

మీతో లేనియెడల మీరు నా ముఖము చూడకూడదని మాతో చెపెప్ననెను. 

ఆదికాండము 42:20 => మీ తముమ్ని నాయొదద్కు తీసికొనిరండి; అటుల్ మీ మాటలు సతయ్మైనటుట్ 

కనబడును గనుక మీరు చావరని చెపెప్ను. వారటుల్ చేసిరి. 

2 సమూయేలు 3:13 => అయితే నీవు ఒకపని చేయవలెను; దరశ్నమునకు వచుచ్నపుప్డు సౌలు 

కుమారెత్యగు మీకాలును నాయొదద్కు తోడుకొని రావలెను; లేదా నీకు దరశ్నము దొరకదనెను. 
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వచనము 24 

కాబటిట్ నా తండిర్యైన తమ దాసునియొదద్కు మేము వెళి ల్ యేలినవారి మాటలను అతనికి 

తెలియచేసితివిు. 

ఆదికాండము 42:29 => వారు కనాను దేశమందునన్ తమ తండిర్యైన యాకోబు నొదద్కు వచిచ్ 

తమకు సంభవించినది యావతుత్ను అతనికి తెలియచేసిరి. 

ఆదికాండము 42:30 => ఎటల్నగా ఆ దేశమునకు పర్భువైనవాడు మాతో కఠినముగా మాటలాడి, 

మేము ఆ దేశమును వేగుచూడ వచిచ్నవారమని అనుకొనెను. 

ఆదికాండము 42:31 => అపుప్డు మేము యథారథ్ వంతులము, వేగులవారము కాము. 

ఆదికాండము 42:32 => పండెర్ండుమంది సహోదరులము, ఒకక్తండిర్ కుమారులము, ఒకడు లేడు, 

మా తముమ్డు నేడు కనాను దేశమందు మా తండిర్యొదద్ ఉనాన్డని అతనితో చెపిప్తివిు. 

ఆదికాండము 42:33 => అందుకు ఆ దేశపు పర్భువు మముమ్ను చూచి మీరు యథారథ్వంతులని 

దీనివలన నేను తెలిసికొందును. మీ సహోదరులలో ఒకనిని నాయొదద్ విడిచిపెటిట్ మీ కుటుంబములకు 

కరవు తీరునటుల్ ధానయ్ము తీసికొనిపోయి 

ఆదికాండము 42:34 => నాయొదద్కు ఆ చినన్వాని తోడుకొనిరండి. అపుప్డు మీరు యథారథ్వంతులే 

గాని వేగులవారు కారని నేను తెలిసికొని మీ సహోదరుని మీకపప్గించెదను; అపుప్డు మీరు ఈ 

దేశమందు వాయ్పారము చేసికొనవచుచ్నని చెపెప్ననిరి. 

వచనము 25 

మా తండిర్మీరు తిరిగివెళి ల్ మనకొరకు కొంచెము అహారము కొనుకొక్ని రండని చెపిప్నపుప్డు 

ఆదికాండము 43:2 => వారు ఐగుపుత్నుండి తెచిచ్న ధానయ్ము తినివేసిన తరువాత వారి తండిర్ మీరు 

మరల వెళి ల్ మనకొరకు కొంచెము ఆహారము కొనుడని వారితో అనగా 

ఆదికాండము 43:5 => నీవు వానిని పంపనొలల్నియెడల మేము వెళల్ము; ఆ మనుషుయ్డుమీ తముమ్డు 

మీతో లేనియెడల మీరు నా ముఖము చూడకూడదని మాతో చెపెప్ననెను. 
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వచనము 26 

మేము అకక్డికి వెళల్లేము; మా తముమ్డు మాతో కూడ ఉండినయెడల వెళుల్దుము; మా తముమ్డు 

మాతో నుంటేనే గాని ఆ మనుషుయ్ని ముఖము చూడలేమని చెపిప్తివిు. 

ఆదికాండము 43:4 => కాబటిట్ నీవు మా తముమ్ని మాతో కూడ పంపినయెడల మేము వెళి ల్ నీకొరకు 

ఆహారము కొందుము.  

ఆదికాండము 43:5 => నీవు వానిని పంపనొలల్నియెడల మేము వెళల్ము; ఆ మనుషుయ్డుమీ తముమ్డు 

మీతో లేనియెడల మీరు నా ముఖము చూడకూడదని మాతో చెపెప్ననెను. 

లూకా 11:7 => అతడు లోపలనే యుండి ననున్ తొందరపెటట్వదుద్; తలుపు వేసియునన్ది, నా 

చినన్పిలల్లు నాతోకూడ పండుకొనియునాన్రు, నేను లేచి ఇయయ్లేనని చెపుప్నా? 

ఆదికాండము 43:8 => యూదా తన తండిర్యైన ఇశార్యేలును చూచి ఆ చినన్ వానిని నాతో కూడ 

పంపుము, మేము లేచి వెళుల్దుము, అపుప్డు మేమే కాదు నీవును మా పిలల్లును చావక బర్దుకుదుము; 

ఆదికాండము 44:12 => అతడు పెదద్వాడు మొదలుకొని చినన్ వానివరకు వారిని సోదా చూడగా ఆ 

గినెన్ బెనాయ్మీను గోనెలో దొరికెను. 

2 సమూయేలు 3:13 => అయితే నీవు ఒకపని చేయవలెను; దరశ్నమునకు వచుచ్నపుప్డు సౌలు 

కుమారెత్యగు మీకాలును నాయొదద్కు తోడుకొని రావలెను; లేదా నీకు దరశ్నము దొరకదనెను. 

వచనము 27 

అందుకు తమ దాసుడైన నా తండిర్ నాభారయ్ నాకిదద్రిని కనెనని మీరెరుగుదురు. 

ఆదికాండము 29:18 => యాకోబు రాహేలును పేర్మించి నీ చినన్ కుమారెత్యైన రాహేలు కోసము 

నీకు ఏడు సంవతస్రములు కొలువు చేసెదననెను. 

ఆదికాండము 29:19 => అందుకు లాబాను ఆమెను అనుయ్ని కిచుచ్టకంటె నీకిచుచ్ట మేలు; 

నాయొదద్ ఉండుమని చెపప్గా 
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ఆదికాండము 29:20 => యాకోబు రాహేలు కోసము ఏడు సంవతస్రములు కొలువు చేసెను. 

అయినను అతడు ఆమెను పేర్మించుటవలన అవి అతనికి కొదిద్ దినములుగా తోచెను. 

ఆదికాండము 29:21 => తరువాత యాకోబు నా దినములు సంపూరణ్మైనవి గనుక నేను నా 

భారయ్యొదద్కు పోవునటుల్ ఆమెను నాకిమమ్ని లాబాను నడుగగా 

ఆదికాండము 29:28 => యాకోబు అలాగు చేసి ఆమె వారము సంపూరిత్యైన తరువాత అతడు తన 

కుమారెత్యైన రాహేలును అతనికి భారయ్గా ఇచెచ్ను. 

ఆదికాండము 30:22 => దేవుడు రాహేలును జాఞ్పకము చేసికొని ఆమె మనవి విని ఆమె గరభ్ము 

తెరిచెను. 

ఆదికాండము 30:23 => అపుప్డామె గరభ్వతియై కుమారుని కనిదేవుడు నా నింద 

తొలగించెననుకొనెను. 

ఆదికాండము 30:24 => మరియు ఆమె--యెహోవా మరియొక కుమారుని నాకు దయచేయును గాక 

అనుకొని అతనికి యోసేపు అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 30:25 => రాహేలు యోసేపును కనిన తరువాత యాకోబు లాబానుతో ననున్ 

పంపివేయుము; నా చోటికిని నా దేశమునకును వెళె ల్దను. 

ఆదికాండము 35:16 => ఎఫార్తాకు వెళుల్ మారగ్ములో మరికొంత దూరము ఉనన్పుప్డు రాహేలు 

పర్సవించుచు పర్సవవేదనతో పర్యాసపడెను. 

ఆదికాండము 35:17 => ఆమె పర్సవమువలన పర్యాసపడుచునన్పుప్డు మంతర్సాని ఆమెతో 

భయపడకుము; ఇదియు నీకు కుమారుడగునని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 35:18 => ఆమె మృతిబొందెను; పార్ణము పోవుచుండగా ఆమె అతని పేరు బెనోని 

అనెను; అతని తండిర్ అతనికి బెనాయ్మీను అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 46:19 => యాకోబు భారయ్యైన రాహేలు కుమారులైన యోసేపు బెనాయ్మీను. 

ఆదికాండము 29:30 => యాకోబు రాహేలును కూడెను, మరియు అతడు లేయాకంటె రాహేలును 

బహుగా పేర్మించి అతనికి మరియేడేండుల్ కొలువు చేసెను. 
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ఆదికాండము 35:18 => ఆమె మృతిబొందెను; పార్ణము పోవుచుండగా ఆమె అతని పేరు బెనోని 

అనెను; అతని తండిర్ అతనికి బెనాయ్మీను అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 42:4 => అయినను ఇతనికి హాని సంభవించునేమో అని యాకోబు యోసేపు 

తముమ్డగు బెనాయ్మీనును అతని అనన్లతో పంపినవాడు కాడు. 

ఆదికాండము 42:38 => అయితే అతడు నా కుమారుని మీతో వెళల్నియయ్ను; ఇతని అనన్ 

చనిపోయెను, ఇతడు మాతర్మే మిగిలియునాన్డు. మీరు పోవు మారగ్మున ఇతనికి హాని 

సంభవించినయెడల నెరసిన వెండుర్కలు గల ననున్ మృతుల లోకములోనికి దుఃఖముతో దిగిపోవునటుల్ 

చేయుదురని చెపెప్ను 

ఆదికాండము 44:20 => అందుకు మేము మాకు ముసలివాడైన తండిర్యు అతని ముసలితనమున 

పుటిట్న యొక చినన్వాడును ఉనాన్రు; వాని సహోదరుడు చనిపోయెను, వాని తలిల్కి వాడొకక్డే 

మిగిలియునాన్డు, వాని తండిర్ వానిని పేర్మించుచునాన్డని చెపిప్తిమి 

వచనము 28 

వారిలో ఒకడు నాయొదద్నుండి వెళి ల్పోయెను. అతడు నిశచ్యముగా దుషట్మృగములచేత 

చీలచ్బడెననుకొంటిని, అపప్టినుండి అతడు నాకు కనబడలేదు. 

ఆదికాండము 37:13 => అపుప్డు ఇశార్యేలు యోసేపును చూచి నీ సహోదరులు షెకెములో మంద 

మేపుచునాన్రు. నినున్ వారియొదద్కు పంపెదను రమమ్నన్పుప్డు అతడు మంచిదని అతనితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 37:14 => అపుప్డతడు నీవు వెళిళ్ నీ సహోదరుల కేష్మమును మంద కేష్మమును 

తెలిసికొని నాకు వరత్మానము తెమమ్ని అతినితో చెపిప్ హెబోర్ను లోయలోనుండి అతని పంపెను. 

అతడు షెకెమునకు వచెచ్ను 

ఆదికాండము 37:33 => అతడు దానిని గురుతుపటిట్ ఈ అంగీ నా కుమారునిదే; దుషట్మృగము 

వానిని తినివేసెను; యోసేపు నిశచ్యముగా చీలచ్బడెననెను. 
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ఆదికాండము 42:36 => అపుప్డు వారి తండిర్యైన యాకోబు వారిని చూచి మీరు ననున్ 

పుతర్హీనునిగా చేయుచునాన్రు; యోసేపు లేడు; షిమోయ్ను లేడు; మీరు బెనాయ్మీనును కూడ 

తీసికొనపోవుదురు; ఇవనిన్యు నాకు పర్తికూలముగా ఉనన్వని వారితో చెపెప్ను 

ఆదికాండము 42:38 => అయితే అతడు నా కుమారుని మీతో వెళల్నియయ్ను; ఇతని అనన్ 

చనిపోయెను, ఇతడు మాతర్మే మిగిలియునాన్డు. మీరు పోవు మారగ్మున ఇతనికి హాని 

సంభవించినయెడల నెరసిన వెండుర్కలు గల ననున్ మృతుల లోకములోనికి దుఃఖముతో దిగిపోవునటుల్ 

చేయుదురని చెపెప్ను 

ఆదికాండము 42:13 => అందుకు వారు నీ దాసులమైన మేము పండెర్ండుమంది సహోదరులము, 

కనాను దేశములో నునన్ ఒకక్ మనుషుయ్ని కుమారులము; ఇదిగో కనిషు ఠ్డు నేడు మా తండిర్యొదద్ 

ఉనాన్డు; ఒకడు లెడు అని ఉతత్రమిచిచ్రి 

ఆదికాండము 45:26 => యోసేపు ఇంక బర్దికియుండి ఐగుపుత్ దేశమంతటిని ఏలుచునాన్డని 

అతనికి తెలియచేసిరి. అయితే అతడు వారి మాట నమమ్లేదు గనుక అతడు నిశేచ్షుట్డాయెను. 

వచనము 29 

మీరు నా యెదుటనుండి ఇతని తీసికొనిపోయిన తరువాత ఇతనికి హాని సంభవించినయెడల నెరసిన 

వెండుర్కలుగల ననున్ మృతుల లోకములోనికి దుఃఖముతో దిగిపోవునటుల్ చేయుదురని మాతో 

చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 42:36 => అపుప్డు వారి తండిర్యైన యాకోబు వారిని చూచి మీరు ననున్ 

పుతర్హీనునిగా చేయుచునాన్రు; యోసేపు లేడు; షిమోయ్ను లేడు; మీరు బెనాయ్మీనును కూడ 

తీసికొనపోవుదురు; ఇవనిన్యు నాకు పర్తికూలముగా ఉనన్వని వారితో చెపెప్ను 

ఆదికాండము 42:38 => అయితే అతడు నా కుమారుని మీతో వెళల్నియయ్ను; ఇతని అనన్ 

చనిపోయెను, ఇతడు మాతర్మే మిగిలియునాన్డు. మీరు పోవు మారగ్మున ఇతనికి హాని 

సంభవించినయెడల నెరసిన వెండుర్కలు గల ననున్ మృతుల లోకములోనికి దుఃఖముతో దిగిపోవునటుల్ 

చేయుదురని చెపెప్ను 
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ఆదికాండము 43:14 => ఆ మనుషుయ్డు మీ యితర సహోదరుని బెనాయ్మీనును మీ కపప్గించునటుల్ 

సరవ్శకుత్డైన దేవుడు ఆ మనుషుయ్ని యెదుట మిముమ్ను కరుణించును గాక. నేను పుతర్హీనుడనై 

యుండవలసినయెడల పుతర్హీనుడనగుదునని వారితో చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 88:3 => నేను ఆపదలతో నిండియునాన్ను నా పార్ణము పాతాళమునకు 

సమీపించియునన్ది. 

కీరత్నలు 88:4 => సమాధిలోనికి దిగువారిలో నేనొకనిగా ఎంచబడితిని. నేను తార్ణలేనివానివలె 

అయితిని. 

ఆదికాండము 44:31 => అతని పార్ణము ఇతని పార్ణముతో పెనవేసికొనియునన్ది గనుక ఈ 

చినన్వాడు మాయొదద్ లేకపోవుట అతడు చూడగానే చనిపోవును. అటుల్ తమ దాసులమైన మేము 

నెరసిన వెండుర్కలు గల తమ దాసుడైన మాతండిర్ని మృతుల లోకములోనికి దుఃఖముతో 

దిగిపోవునటుల్ చేయుదుము 

ఆదికాండము 42:38 => అయితే అతడు నా కుమారుని మీతో వెళల్నియయ్ను; ఇతని అనన్ 

చనిపోయెను, ఇతడు మాతర్మే మిగిలియునాన్డు. మీరు పోవు మారగ్మున ఇతనికి హాని 

సంభవించినయెడల నెరసిన వెండుర్కలు గల ననున్ మృతుల లోకములోనికి దుఃఖముతో దిగిపోవునటుల్ 

చేయుదురని చెపెప్ను 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:17 => కావున నా కోపము ఆ దినమున వారిమీద రగులుకొనును. 

నేను వారిని విడిచి వారికి విరోధినగుదును, వారు కీష్ణించిపోవుదురు. విసాత్రమైన కీడులు ఆపదలు 

వారికి పార్పిత్ంచును. ఆ దినమున వారు, మన దేవుడు మన మధయ్ నుండకపోయినందున గదా యీ 

కీడులు మనకు పార్పిత్ంచెననుకొందురు. 

కీరత్నలు 88:4 => సమాధిలోనికి దిగువారిలో నేనొకనిగా ఎంచబడితిని. నేను తార్ణలేనివానివలె 

అయితిని. 

ఆదికాండము 37:35 => అతని కుమారులందరును అతని కుమారెత్లందరును అతనిని ఓదారుచ్టకు 

యతన్ము చేసిరి; అయితే అతడు ఓదారుప్ పొందనొలల్క నేను అంగలారుచ్చు మృతుల లోకమునకు నా 

కుమారునియొదద్కు వెళేల్దనని చెపిప్ అతని తండిర్ అతని కోసము ఏడెచ్ను 
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పర్సంగి 12:5 => ఎతుత్ చోటులకు భయపడుదురు. మారగ్ములయందు భయంకరమైనవి కనబడును, 

బాదము వృక్షము పువువ్లు పూయును, మిడుత బరువుగా ఉండును, బుడ డ్బుడుసరకాయ పగులును, 

ఏలయనగా ఒకడు తన నితయ్మైన ఉనికిపటుట్నకు పోవుచునాన్డు. వాని నిమితత్ము పర్లాపించువారు 

వీధులలో తిరుగుదురు. 

వచనము 30 

కావున తమ దాసుడైన నా తండిర్యొదద్కు నేను వెళి ల్నపుప్డు ఈ చినన్వాడు మాయొదద్ లేనియెడల 

ఆదికాండము 44:17 => అందుకతడు అటుల్ చేయుట నాకు దూరమవును గాక; ఎవనిచేతిలో ఆ 

గినెన్ దొరికెనో వాడే నాకు దాసుడుగా నుండును; మీరు మీ తండిర్యొదద్కు సమాధానముగా వెళుల్డని 

చెపప్గా 

ఆదికాండము 44:31 => అతని పార్ణము ఇతని పార్ణముతో పెనవేసికొనియునన్ది గనుక ఈ 

చినన్వాడు మాయొదద్ లేకపోవుట అతడు చూడగానే చనిపోవును. అటుల్ తమ దాసులమైన మేము 

నెరసిన వెండుర్కలు గల తమ దాసుడైన మాతండిర్ని మృతుల లోకములోనికి దుఃఖముతో 

దిగిపోవునటుల్ చేయుదుము 

ఆదికాండము 44:34 => ఈ చినన్వాడు నాతోకూడ లేనియెడల నా తండిర్యొదద్కు నేనెటుల్ 

వెళల్గలను? వెళి ల్నయెడల నా తండిర్కి వచుచ్ అపాయము చూడవలసి వచుచ్నని చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 18:1 => దావీదు సౌలుతో మాటలాడుట చాలించినపుప్డు యోనాతాను 

హృదయము దావీదు హృదయముతో కలిసిపోయెను; యోనాతాను దావీదును తనకు పార్ణ 

సేన్హితునిగా భావించుకొని అతని పేర్మించెను. 

1 సమూయేలు 25:29 => నినున్ హింసించుటకైనను నీ పార్ణము తీయుటకైనను ఎవడైన 

ఉదేద్శించినయెడల, నా యేలినవాడవగు నీ పార్ణము నీ దేవుడైన యెహోవా యొదద్నునన్ 

జీవపుమూటలో కటట్బడును; ఒకడు వడిసెలతో రాయి విసరినటుల్ ఆయన నీ శతుర్వుల పార్ణములను 

విసరివేయును. 
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2 సమూయేలు 18:33 => అపుప్డు రాజు బహు కలతపడి గుమమ్మునకు పైగా నునన్ గదికి 

ఎకిక్పోయి యేడుచ్చు, సంచరించుచు నా కుమారుడా అబా ష్లోమా, నా కుమారుడా అబా ష్లోమా, అని 

కేకలు వేయుచు, అయోయ్ నా కుమారుడా, నీకు బదులుగా నేను చనిపోయినయెడల ఎంత 

బాగుండును; నా కుమారుడా అబా ష్లోమా నా కుమారుడా, అని యేడుచ్చు వచెచ్ను. 

ఆదికాండము 44:22 => అందుకు మేము ఆ చినన్వాడు తన తండిర్ని విడువలేడు. వాడు తన 

తండిర్ని విడిచినయెడల వాని తండిర్ చనిపోవునని యేలినవారితో చెపిప్తివిు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:6 => తిరగటినైనను తిరగటిమీద దిమమ్నైనను తాకటుట్ పటట్కూడదు. 

అది ఒకని జీవనాధారమును తాకటుట్ పటిట్నటే ల్. 

1 సమూయేలు 23:15 => తన పార్ణము తీయుటకై సౌలు బయలుదేరెనని తెలిసికొని దావీదు జీఫు 

అరణయ్ములో ఒక వనమున దిగెను. 

విలాపవాకయ్ములు 4:20 => మాకు నాసికారంధర్ముల ఊపిరివంటివాడు యెహోవాచేత అభిషేకము 

నొందినవాడు వారు తర్వివ్న గుంటలలో పటట్బడెను. 

వచనము 31 

అతని పార్ణము ఇతని పార్ణముతో పెనవేసికొనియునన్ది గనుక ఈ చినన్వాడు మాయొదద్ లేకపోవుట 

అతడు చూడగానే చనిపోవును. అటుల్ తమ దాసులమైన మేము నెరసిన వెండుర్కలు గల తమ దాసుడైన 

మాతండిర్ని మృతుల లోకములోనికి దుఃఖముతో దిగిపోవునటుల్ చేయుదుము 

1 సమూయేలు 4:17 => అందుకు అతడు ఇశార్యేలీయులు ఫిలిషీత్యుల ముందర నిలువలేక 

పారిపోయిరి; జనులలో అనేకులు హతులైరి; హొఫీన్ ఫీనెహాసు అను నీ యిదద్రు కుమారులు 

మృతులైరి; మరియు దేవుని మందసము పటట్బడెను అని చెపెప్ను 

1 సమూయేలు 4:18 => దేవుని మందసమను మాట అతడు పలుకగానే ఏలీ దావ్రము దగగ్రనునన్ 

పీఠము మీదనుండి వెనుకకు పడి మెడవిరిగి చనిపోయెను; ఏలయనగా అతడు వృదుధ్డై బహు 

సూథ్లదేహియై యుండెను. అతడు నలువది సంవతస్రములు ఇశార్యేలీయులకు నాయ్యము తీరెచ్ను. 
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2 కొరిందీయులకు 7:10 => దైవచితాత్నుసారమైన దుఃఖము రక్షణారథ్మైన మారుమనసుస్ను 

కలుగజేయును; ఈ మారుమనసుస్ దుఃఖమును పుటిట్ంచదు. అయితే లోకసంబంధమైన దుఃఖము 

మరణమును కలుగజేయును. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:13 => సహోదరులారా, నిరీక్షణ లేని యితరులవలె మీరు దుఃఖపడకుండు 

నిమితత్ము, నిదిర్ంచుచునన్ వారినిగూరిచ్ మీకు తెలియకుండుట మాకిషట్ములేదు. 

ఆదికాండము 44:29 => మీరు నా యెదుటనుండి ఇతని తీసికొనిపోయిన తరువాత ఇతనికి హాని 

సంభవించినయెడల నెరసిన వెండుర్కలుగల ననున్ మృతుల లోకములోనికి దుఃఖముతో దిగిపోవునటుల్ 

చేయుదురని మాతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 37:26 => అపుప్డు యూదా మనము మన సహోదరుని చంపి వాని మరణమును 

దాచి పెటిట్నందువలన ఏమి పర్యోజనము? 

ఆదికాండము 37:27 => ఈ ఇషామ్యేలీయులకు వానిని అమిమ్ వేయుదము రండి; వాడు మన 

సహోదరుడు మన రకత్ సంబంధి గదా? వానికి హాని యేమియు చేయరాదని తన సహోదరులతో 

చెపెప్ను. అందుకతని సహోదరులు సమమ్తించిరి. 

ఆదికాండము 37:35 => అతని కుమారులందరును అతని కుమారెత్లందరును అతనిని ఓదారుచ్టకు 

యతన్ము చేసిరి; అయితే అతడు ఓదారుప్ పొందనొలల్క నేను అంగలారుచ్చు మృతుల లోకమునకు నా 

కుమారునియొదద్కు వెళేల్దనని చెపిప్ అతని తండిర్ అతని కోసము ఏడెచ్ను 

1 సమూయేలు 22:22 => దావీదు ఆ దినమున ఎదోమీయుడైన దోయేగు అకక్డనునన్ందున వాడు 

సౌలునకు నిశచ్యముగా సంగతి తెలుపునని నేననుకొంటిని; నీ తండిర్ యింటివారికందరికిని 

మరణము రపిప్ంచుటకు నేను కారకుడనైతిని గదా. 

ఆదికాండము 44:29 => మీరు నా యెదుటనుండి ఇతని తీసికొనిపోయిన తరువాత ఇతనికి హాని 

సంభవించినయెడల నెరసిన వెండుర్కలుగల ననున్ మృతుల లోకములోనికి దుఃఖముతో దిగిపోవునటుల్ 

చేయుదురని మాతో చెపెప్ను. 
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ఆదికాండము 37:35 => అతని కుమారులందరును అతని కుమారెత్లందరును అతనిని ఓదారుచ్టకు 

యతన్ము చేసిరి; అయితే అతడు ఓదారుప్ పొందనొలల్క నేను అంగలారుచ్చు మృతుల లోకమునకు నా 

కుమారునియొదద్కు వెళేల్దనని చెపిప్ అతని తండిర్ అతని కోసము ఏడెచ్ను 

ఆదికాండము 42:38 => అయితే అతడు నా కుమారుని మీతో వెళల్నియయ్ను; ఇతని అనన్ 

చనిపోయెను, ఇతడు మాతర్మే మిగిలియునాన్డు. మీరు పోవు మారగ్మున ఇతనికి హాని 

సంభవించినయెడల నెరసిన వెండుర్కలు గల ననున్ మృతుల లోకములోనికి దుఃఖముతో దిగిపోవునటుల్ 

చేయుదురని చెపెప్ను 

ఆదికాండము 44:30 => కావున తమ దాసుడైన నా తండిర్యొదద్కు నేను వెళి ల్నపుప్డు ఈ చినన్వాడు 

మాయొదద్ లేనియెడల 

1 రాజులు 2:9 => వానిని నిరోద్షిగా ఎంచవదుద్; నీవు సుబుదిధ్గలవాడవు గనుక వానినేమి 

చేయవలెనో అది నీకు తెలియును; వాని నెరసిన తలవెండుర్కలు రకత్ముతో సమాధికి దిగజేయుము. 

పర్సంగి 12:5 => ఎతుత్ చోటులకు భయపడుదురు. మారగ్ములయందు భయంకరమైనవి కనబడును, 

బాదము వృక్షము పువువ్లు పూయును, మిడుత బరువుగా ఉండును, బుడ డ్బుడుసరకాయ పగులును, 

ఏలయనగా ఒకడు తన నితయ్మైన ఉనికిపటుట్నకు పోవుచునాన్డు. వాని నిమితత్ము పర్లాపించువారు 

వీధులలో తిరుగుదురు. 

వచనము 32 

తమ దాసుడనైన నేను ఈ చినన్ వానినిగూరిచ్ నా తండిర్కి పూటపడి నీయొదద్కు నేనతని తీసికొని 

రానియెడల నా తండిర్ దృషిట్యందు ఆ నింద నా మీద ఎలల్పుప్డు ఉండునని చెపిప్తిని. 

ఆదికాండము 43:8 => యూదా తన తండిర్యైన ఇశార్యేలును చూచి ఆ చినన్ వానిని నాతో కూడ 

పంపుము, మేము లేచి వెళుల్దుము, అపుప్డు మేమే కాదు నీవును మా పిలల్లును చావక బర్దుకుదుము; 

ఆదికాండము 43:9 => నేను అతనిగూరిచ్ పూటపడుదును, నీవు అతనిగూరిచ్ ననున్ అడుగవలెను; 

నేను అతని తిరిగి నీయొదద్కు తీసికొనివచిచ్ నీయెదుట నిలువబెటట్నియెడల ఆ నింద నా మీద 

ఎలల్పుప్డును ఉండును. 
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ఆదికాండము 43:16 => యోసేపు వారితో నునన్ బెనాయ్మీనును చూచి తన గృహనిరావ్హకునితో ఈ 

మనుషుయ్లను ఇంటికి తీసికొనిపోయి ఒక వేటను కోసి వంట సిదధ్ము చేయించుము; మధాయ్హన్మందు 

ఈ మనుషుయ్లు నాతో భోజనము చేయుదురని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 42:37 => అందుకు రూబేను నేనతని నీయొదద్కు తీసికొని రానియెడల నా యిదద్రు 

కుమారులను నీవు చంపవచుచ్ను; అతని నాచేతికపప్గించుము, అతని మరల నీయొదద్కు తీసికొని 

వచిచ్ అపప్గించెదనని తన తండిర్తో చెపెప్ను 

ఆదికాండము 44:16 => యూదా యిటల్నెను ఏలిన వారితో ఏమి చెపప్గలము? ఏమందుము? 

మేము నిరోద్షులమని యెటుల్ కనుపరచగలము? దేవుడే నీ దాసుల నేరము కనుగొనెను. ఇదిగో 

మేమును ఎవనియొదద్ ఆ గినెన్ దొరికెనో వాడును ఏలిన వారికి దాసులమగుదుమనెను. 

యోబు 17:3 => ఏరాప్టు చేయుము దయచేసి నా నిమితత్ము నీ అంతట నీవే పూటపడుము మరి 

యెవడు నా నిమితత్ము పూటపడును? 

సామెతలు 6:1 => నా కుమారుడా, నీ చెలికాని కొరకు పూటపడినయెడల పరుని చేతిలో నీవు నీ 

చేయి వేసినయెడల 

హెబీర్యులకు 7:22 => ఆయన పశాచ్తాత్పపడడు అని యీయనతో చెపిప్నవానివలన పర్మాణ 

పూరవ్కముగా యాజకుడాయెను. 

వచనము 33 

కాబటిట్ తమ దాసుడనైన ననున్ ఈ చినన్వానికి పర్తిగా ఏలినవారికి దాసునిగా నుండనిచిచ్ యీ 

చినన్వాని తన సహోదరులతో వెళల్నిముమ్. 

నిరగ్మకాండము 32:32 => అయోయ్ నీవు వారి పాపమును ఒకవేళ పరిహరించితివా, లేనియెడల 

నీవు వార్సిన నీ గర్ంథములో నుండి నా పేరు తుడిచివేయుమని బర్తిమాలుకొనుచునాన్ననెను. 

రోమీయులకు 5:7 => నీతిమంతునికొరకు సహితము ఒకడు చనిపోవుట అరుదు; మంచివానికొరకు 

ఎవడైన ఒకవేళ చనిపోవ తెగింపవచుచ్ను. 
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రోమీయులకు 5:8 => అయితే దేవుడు మనయెడల తన పేర్మను వెలల్డిపరచుచునాన్డు; ఎటల్నగా 

మనమింకను పాపులమైయుండగానే కీర్సుత్ మనకొరకు చనిపోయెను. 

రోమీయులకు 5:9 => కాబటిట్ ఆయన రకత్ము వలన ఇపుప్డు నీతిమంతులముగా తీరచ్బడి, మరింత 

నిశచ్యముగా ఆయనదావ్రా ఉగర్తనుండి రకిష్ంపబడుదుము. 

రోమీయులకు 5:10 => ఏలయనగా శతుర్వులమైయుండగా, ఆయన కుమారుని మరణముదావ్రా 

మనము దేవునితో సమాధానపరచబడినయెడల సమాధానపరచబడినవారమై, ఆయన జీవించుటచేత 

మరి నిశచ్యముగా రకిష్ంపబడుదుము. 

రోమీయులకు 9:3 => పరిశుదాధ్తమ్యందు నా మనసాస్కిష్ నాతోకూడ సాక్షయ్మిచుచ్చునన్ది. 

సాధయ్మైనయెడల, దేహసంబంధులైన నా సహోదరుల కొరకు నేను కీర్సుత్నుండి వేరై శాపగర్సుత్డనై 

యుండగోరుదును. 

హెబీర్యులకు 7:22 => ఆయన పశాచ్తాత్పపడడు అని యీయనతో చెపిప్నవానివలన పర్మాణ 

పూరవ్కముగా యాజకుడాయెను. 

1 యోహాను 3:16 => ఆయన మన నిమితత్ము తన పార్ణము పెటెట్ను గనుక దీనివలన పేర్మ 

యెటిట్దని తెలిసికొనుచునాన్ము. మనము కూడ సహోదరుల నిమితత్ము మన పార్ణములను పెటట్ 

బదుధ్లమై యునాన్ము. 

ఆదికాండము 43:9 => నేను అతనిగూరిచ్ పూటపడుదును, నీవు అతనిగూరిచ్ ననున్ అడుగవలెను; 

నేను అతని తిరిగి నీయొదద్కు తీసికొనివచిచ్ నీయెదుట నిలువబెటట్నియెడల ఆ నింద నా మీద 

ఎలల్పుప్డును ఉండును. 

ఆదికాండము 44:10 => అందుకతడు మంచిది, మీరు చెపిప్నటే ట్ కానీయుడి; ఎవరియొదద్ అది 

దొరుకునో అతడే నాకు దాసుడగును, అయితే మీరు నిరోద్షులగుదురని చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 25:24 => నా యేలినవాడా, యీ దోషము నాదని యెంచుము; నీ దాసురాలనైన 

ననున్ మాటలాడనిముమ్, నీ దాసురాలనైన నేను చెపుప్ మాటలను ఆలకించుము; 
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2 సమూయేలు 24:17 => దావీదు జనులను నాశనము చేసిన దూతను కనుగొని యెహోవాను 

ఈలాగు పార్రిథ్ంచెను చితత్గించుము; పాపము చేసినవాడను నేనే; దురామ్రగ్ముగా పర్వరిత్ంచినవాడను 

నేనే; గొఱ ఱ్లవంటి వీరేమి చేసిరి? ననున్ను నా తండిర్ యింటివారిని శికిష్ంచుము. 

1 రాజులు 18:7 => ఓబదాయ్ మారగ్మున పోవుచుండగా ఏలీయా అతనిని ఎదురొక్నెను. ఓబదాయ్ 

యితని నెరిగి నమసాక్రము చేసి నా యేలినవాడవైన ఏలీయావు నీవే గదా యని అడుగగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:17 => దావీదు జనులను ఎంచుమని ఆజఞ్ ఇచిచ్నవాడను నేనే గదా? 

పాపము చేసి చెడుతనము జరిగించినవాడను నేనే గదా? గొఱ ఱ్లవంటివారగు వీరేమి చేసిరి? నా 

దేవుడవైన యెహోవా, బాధపెటుట్ నీ చెయియ్ నీ జనులమీద నుండకుండ నామీదను నా తండిర్ 

యింటివారిమీదను ఉండనిమమ్ని దేవునితో మనవి చేసెను. 

సామెతలు 6:1 => నా కుమారుడా, నీ చెలికాని కొరకు పూటపడినయెడల పరుని చేతిలో నీవు నీ 

చేయి వేసినయెడల 

వచనము 34 

ఈ చినన్వాడు నాతోకూడ లేనియెడల నా తండిర్యొదద్కు నేనెటుల్ వెళల్గలను? వెళి ల్నయెడల నా తండిర్కి 

వచుచ్ అపాయము చూడవలసి వచుచ్నని చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 2:33 => నా బలిపీఠము నొదద్ నెవడు ఉండకుండ నేనందరిని నశింపజేయక 

విడుచువాడను గనుక అది నీ కనున్లు కీష్ణించుటకును నీవు దుఃఖముచేత క్షయమగుటకును 

సాధనమగును; నీ సంతానపు వారందరు వయఃకాలమందు మరణమవుదురు. 

1 సమూయేలు 2:34 => నీ యిదద్రు కుమారులైన హొఫీన్కిని ఫీనెహాసునకును సంభవించునని నేను 

చెపిప్నదానికి నీకు సూచనగా నుండును.ఒకక్ నాటియందే వారిదద్రు మరణమవుదురు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:28 => నేను నీ పితరులయొదద్ నినున్ చేరుచ్దును; నెమమ్దిగలవాడవై నీవు 

నీ సమాధిలోనికి చేరచ్బడుదువు; ఈ సథ్లముమీదికిని దాని కాపురసుథ్లమీదికిని నేను రపిప్ంచు 

అపాయము నీవు కనున్లార చూడవు. 
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ఎసేత్రు 8:6 => నా జనులమీదికి రాబోవు కీడును, నా వంశము యొకక్ నాశనమును చూచి నేను 

ఏలాగు సహింపగలనని మనవిచేయగా 

యిరిమ్యా 52:10 => బబులోను రాజు సిదిక్యా కుమారులను అతని కనున్లయెదుట చంపించెను; 

మరియు అతడు రిబాల్లో యూదా అధిపతులనందరిని చంపించెను. బబులోను రాజు సిదిక్యా 

కనున్లు ఊడదీయించి 

యిరిమ్యా 52:11 => రెండు సంకెళల్తో అతని బంధించి, బబులోనునకు అతని తీసికొనిపోయి, 

మరణమగువరకు చెరసాలలో అతని పెటిట్ంచెను.  

నిరగ్మకాండము 18:8 => తరువాత మోషే యెహోవా ఇశార్యేలీయుల కొరకు ఫరోకును 

ఐగుపీత్యులకును చేసినదంతయు, తోర్వలో తమకు వచిచ్న కషట్ము యావతుత్ను, యెహోవా తముమ్ను 

విడిపించిన సంగతియు తన మామతో వివరించి చెపెప్ను. 

యోబు 31:29 => ననున్ దేవ్షించినవానికి కలిగిన నాశనమునుబటిట్ నేను సంతోషించినయెడలను 

అతనికి కీడు కలుగుట చూచి నేను ఉలల్సించినయెడలను 

కీరత్నలు 116:3 => మరణబంధములు ననున్ చుటుట్కొనియుండెను పాతాళపు వేదనలు ననున్ 

పటుట్కొనియుండెను శర్మయు దుఃఖమును నాకు కలిగెను.  

కీరత్నలు 119:143 => శర్మయు వేదనయు ననున్ పటిట్యునన్వి అయినను నీ ఆజఞ్లు నాకు 

సంతోషము కలుగజేయుచునన్వి 

ఆదికాండము 21:16 => యీ పిలల్వాని చావు నేను చూడలేనని అనుకొని, వింటివేత దూరము వెళి ల్ 

అతనికెదురుగా కూరుచ్ండెను. ఆమె యెదురుగా కూరుచ్ండి యెలుగెతిత్ యేడెచ్ను. 

ఆదికాండము 44:30 => కావున తమ దాసుడైన నా తండిర్యొదద్కు నేను వెళి ల్నపుప్డు ఈ చినన్వాడు 

మాయొదద్ లేనియెడల 

1 సమూయేలు 25:24 => నా యేలినవాడా, యీ దోషము నాదని యెంచుము; నీ దాసురాలనైన 

ననున్ మాటలాడనిముమ్, నీ దాసురాలనైన నేను చెపుప్ మాటలను ఆలకించుము; 

2 రాజులు 25:7 => సిదిక్యా చూచుచుండగా వారు అతని కుమారులను చంపించి సిదిక్యా 

కనున్లు ఊడదీయించి యితత్డి సంకెళల్తో అతని బంధించి బబులోను పటట్ణమునకు తీసికొనిపోయిరి. 
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పర్సంగి 3:7 => చింపుటకు కుటుట్టకు; మౌనముగా నుండుటకు మాటలాడుటకు; 

యిరిమ్యా 39:6 => బబులోను రాజు రిబాల్ పటట్ణములో సిదిక్యా కుమారులను అతని 

కనున్లయెదుట చంపించెను, మరియు బబులోను రాజు యూదా పర్ధానులందరిని చంపించెను. 

విలాపవాకయ్ములు 3:51 => నా పటట్ణపు కుమారెత్లనందరిని చూచుచు నేను దుఃఖాకార్ంతుడనైతిని. 
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ఆదికాండము 

అధాయ్యము 45	

తెలుగు రిఫరెనస్ బైబిలు 
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వచనము 1 

అపుప్డు యోసేపు తనయొదద్ నిలిచినవారందరి యెదుట తనున్ తాను అణచుకొనజాలక 

నాయొదద్నుండి పర్తి మనుషుయ్ని వెలుపలికి పంపి వేయుడని బిగగ్రగా చెపెప్ను. యోసేపు తన 

సహోదరులకు తనున్తాను తెలియచేసికొనినపుప్డుఎవరును అతనియెదద్ నిలిచియుండలేదు 

ఆదికాండము 43:30 => అపుప్డు తన తముమ్నిమీద యోసేపునకు పేర్మ పొరుల్కొని వచెచ్ను గనుక 

అతడు తవ్రపడి యేడుచ్టకు చోటు వెదకి లోపలి గదిలోనికి వెళి ల్ అకక్డ ఏడెచ్ను. 

ఆదికాండము 43:31 => అపుప్డు అతడు ముఖము కడుగుకొని వెలుపలికి వచిచ్ తనున్తాను 

అణచుకొని, భోజనము వడిడ్ంచుడని చెపెప్ను. 

యెషయా 42:14 => చిరకాలమునుండి నేను మౌనముగా ఉంటిని ఊరకొని ననున్ అణచుకొంటిని 

పర్సవవేదన పడు సతరీవలె విడువకుండ నేను బలవంతముగా ఊపిరితీయుచు ఒగరుచ్చు 

రోజుచునునాన్ను.  

యిరిమ్యా 20:9 => ఆయన పేరు నేనెతత్ను, ఆయన నామమునుబటిట్ పర్కటింపను, అని 

నేననుకొంటినా? అది నా హృద యములో అగిన్వలె మండుచు నా యెముకలలోనే 

మూయబడియునన్టుల్నన్ది; నేను ఓరిచ్ యోరిచ్ విసికియునాన్ను, చెపప్క మానలేదు. 

2 సమూయేలు 1:20 => ఫిలిషీత్యుల కుమారెత్లు సంతోషింపకుండునటుల్ సునన్తిలేనివారి 

కుమారెత్లు జయమని చెపప్కుండునటుల్ ఈ సమాచారము గాతులో తెలియజేయకుడి అషెక్లోను 

వీధులలో పర్కటన చేయకుడి. 

మతత్యి 18:15 => మరియు నీ సహోదరుడు నీయెడల తపిప్దము చేసినయెడల నీవు పోయి, నీవును 

అతడును ఒంటరిగా నునన్పుప్డు అతనిని గదిద్ంచుము; అతడు నీ మాట వినినయెడల నీ సహోదరుని 

సంపాదించుకొంటివి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:41 => పర్జలకందరికి కాక దేవునిచేత ముందుగా ఏరప్రచబడిన 

సాకుష్లకే, అనగా ఆయన మృతులలోనుండి లేచిన తరువాత ఆయనతో కూడ అనన్పానములు 

పుచుచ్కొనిన మాకే, ఆయన పర్తయ్క్షముగా కనబడునటుల్ అనుగర్హించెను. 
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1 కొరిందీయులకు 13:5 => అమరాయ్దగా నడువదు; సవ్పర్యోజనమును విచారించుకొనదు; 

తవ్రగా కోపపడదు; అపకారమును మనసుస్లో ఉంచుకొనదు. 

నాయ్యాధిపతులు 3:19 => గిలాగ్లు దగగ్రనునన్ పెసీలీమునొదద్నుండి తిరిగివచిచ్ రాజా, రహసయ్మైన 

మాట ఒకటి నేను నీతో చెపప్వలెననగా అతడు తనయొదద్ నిలిచినవారందరు వెలుపలికి పోవువరకు 

ఊరకొమమ్ని చెపెప్ను. 

2 సమూయేలు 13:9 => అతడు పండుకొనియుండగా ఆమె పిండితీసికొని కలిపి అతని యెదుట 

అపప్ములు చేసి వాటిని కాలిచ్ బొరుసు పటుట్కొని అతనికి వడిడ్ంపగా అతడు నాకు వదద్ని చెపిప్ 

ఉనన్వారందరు నాయొదద్ నుండి అవతలకు పొండనెను. 

ఎసేత్రు 5:10 => అయితే హామాను కోపము అణచుకొని తన యింటికిపోయి తనసేన్హితులను తన 

భారయ్యైన జెరెషును పిలిపించి 

యిరిమ్యా 31:16 => యెహోవా ఈ ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్డు ఏడువక ఊరకొనుము, కనీన్ళుల్ విడుచుట 

మానుము; నీ కిర్య సఫలమై, జనులు శతుర్వుని దేశములోనుండి తిరిగివచెచ్దరు; ఇదే యెహోవా 

వాకుక్. 

యోహాను 11:6 => అతడు రోగియై యునాన్డని యేసు వినినపుప్డు తానునన్చోటనే యింక రెండు 

దినములు నిలిచెను. 

యోహాను 11:33 => ఆమె ఏడుచ్టయు, ఆమెతో కూడ వచిచ్న యూదులు ఏడుచ్టయు యేసు చూచి 

కలవరపడి ఆతమ్లో మూలుగుచు అతనినెకక్డ నుంచితిరని అడుగగా, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:13 => వారు రెండవసారి వచిచ్నపుప్డు యోసేపు తన అనన్దముమ్లకు 

తనున్ తెలియజేసికొనెను; అపుప్డు యోసేపు యొకక్ వంశము ఫరోకు తెలియవచెచ్ను. 

వచనము 2 

అతడు ఎలుగెతిత్ యేడవ్గా ఐగుపీత్యులును ఫరో యింటివారును వినిరి. 

సంఖాయ్కాండము 14:1 => అపుప్డు ఆ సరవ్సమాజము ఎలుగెతిత్ కేకలు వేసెను; పర్జలు ఆ రాతిర్ 

యెలుగెతిత్ యేడిచ్రి. 
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రూతు 1:9 => మీలో ఒకొక్కక్తె పెండిల్ చేసికొని తన యింట నెమమ్ది నొందునటుల్ యెహోవా 

దయచేయును గాక అని వారితో చెపిప్ వారిని ముదుద్ పెటుట్కొనెను. 

2 రాజులు 20:3 => యెహోవా, యథారథ్ హృదయుడనై, సతయ్ముతో నీ సనిన్ధిని నేనెటుల్ 

నడుచుకొంటినో, నీ దృషిట్కి అనుకూలముగా సమసత్మును నేనెటుల్ జరిగించితినో కృపతో జాఞ్పకము 

చేసికొనుమని హిజిక్యా కనీన్ళుల్ విడుచుచు యెహోవాను పార్రిథ్ంచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:37 => అపుప్డు వారందరు చాల ఏడిచ్రి. మీరు ఇకమీదట నా ముఖము 

చూడరని అతడు చెపిప్న మాటకు విశేషముగా దుఃఖించుచు 

ఆదికాండము 29:11 => మరియు యాకోబు తాను ఆమె తండిర్ బంధువుడనియు,  

ఆదికాండము 33:4 => అపుప్డు ఏశావు అతనిని ఎదురొక్న పరుగెతిత్ అతనిని కౌగలించుకొని అతని 

మెడమీద పడి ముదుద్పెటుట్కొనెను; వారిదద్రు కనీన్రు విడిచిరి. 

ఆదికాండము 45:15 => అతడు తన సహోదరులందరిని ముదుద్ పెటుట్కొని వారిమీద పడి యేడిచ్న 

తరువాత అతని సహోదరులు అతనితో మాటలాడిరి. 

2 రాజులు 8:11 => హజాయేలు ముఖము చినన్బోవునంతవరకు ఆ దైవజనుడు అతని తేరి 

చూచుచు కనీన్ళుల్ రాలెచ్ను. 

వచనము 3 

అపుప్డు యోసేపు నేను యోసేపును; నా తండిర్ యింక బర్దికియునాన్డా అని అడిగినపుప్డు అతని 

సహోదరులు అతని సముఖమందు తొందరపడి అతనికి ఉతత్రము ఇయయ్లేక పోయిరి. 

మతత్యి 14:27 => వెంటనే యేసు ధైరయ్ము తెచుచ్కొనుడి; నేనే, భయపడకుడని వారితో చెపప్గా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:13 => వారు రెండవసారి వచిచ్నపుప్డు యోసేపు తన అనన్దముమ్లకు 

తనున్ తెలియజేసికొనెను; అపుప్డు యోసేపు యొకక్ వంశము ఫరోకు తెలియవచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:5 => పర్భువా, నీవెవడవని అతడడుగగా ఆయన నేను నీవు 

హింసించుచునన్ యేసును; 
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యోబు 4:5 => అయితే ఇపుప్డు శర్మ నీకు కలుగగా నీవు దుఃఖాకార్ంతుడవైతివి అది నీకు తగులగా 

నీవు కలవరపడుచునాన్వు. 

యోబు 23:15 => కావున ఆయన సనిన్ధిని నేను కలవరపడుచునాన్ను నేను ఆలోచించునపుప్డెలల్ 

ఆయనకు భయపడుచునాన్ను. 

జెకరాయ్ 12:10 => దావీదు సంతతివారి మీదను యెరూషలేము నివాసులమీదను కరుణనొందించు 

ఆతమ్ను విజాఞ్పనచేయు ఆతమ్ను నేను కుమమ్రింపగా వారు తాము పొడిచిన నామీద దృషిట్యుంచి, 

యొకడు తన యేక కుమారుని విషయమై దుఃఖించునటుల్,తన జేయ్షఠ్పుతుర్ని విషయమై యొకడు 

పర్లాపించునటుల్ అతని విషయమై దుఃఖించుచు పర్లాపింతురు. 

మతత్యి 14:26 => ఆయన సముదర్ముమీద నడుచుట శిషుయ్లు చూచి తొందరపడి, భూతమని 

చెపుప్కొని భయముచేత కేకలువేసిరి. 

మారుక్ 6:50 => అందరు ఆయనను చూచి తొందరపడగా, వెంటనే ఆయన వారిని పలుకరించి 

ధైరయ్ము తెచుచ్కొనుడి, నేనే, భయపడకుడని చెపెప్ను. 

లూకా 5:8 => సీమోను పేతురు అది చూచి, యేసు మోకాళల్ యెదుట సాగిలపడి పర్భువా, ననున్ 

విడిచిపొముమ్, నేను పాపాతుమ్డనని చెపెప్ను. 

లూకా 24:37 => అయితే వారు దిగులుపడి భయాకార్ంతులై, భూతము తమకు కనబడెనని 

తలంచిరి. 

లూకా 24:38 => అపుప్డాయన మీరెందుకు కలవరపడుచునాన్రు? మీ హృదయములలో 

సందేహములు పుటట్నేల? 

పర్కటన 1:7 => ఇదిగో ఆయన మేఘారూఢుడై వచుచ్చునాన్డు; పర్తి నేతర్ము ఆయనను చూచును, 

ఆయనను పొడిచినవారును చూచెదరు; భూజనులందరు ఆయనను చూచి రొముమ్ కొటుట్కొందురు; 

అవును ఆమేన . 

ఆదికాండము 50:18 => మరియు అతని సహోదరులు పోయి అతని యెదుట సాగిలపడి ఇదిగో 

మేము నీకు దాసులమని చెపప్గా 
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నిరగ్మకాండము 4:18 => అటుతరువాత మోషే బయలుదేరి తన మామయైన యితోర్ యొదద్కు తిరిగి 

వెళి ల్ సెలవైనయెడల నేను ఐగుపుత్లోనునన్ నా బంధువుల యొదద్కు మరల పోయి వారింక సజీవులై 

యునాన్రేమో చూచెదనని అతనితో చెపప్గా ఇతోర్ - కేష్మముగా వెళుల్మని మోషేతో అనెను 

నిరగ్మకాండము 34:31 => మోషే వారిని పిలిచినపుప్డు అహరోనును సమాజ పర్ధానులందరును 

అతని యొదద్కు తిరిగివచిచ్రి, మోషే వారితో మాటలాడెను. 

వచనము 4 

అంతట యోసేపు నా దగగ్రకు రండని తన సహోదరులతో చెపిప్నపుప్డు వారు అతని దగగ్రకు వచిచ్రి. 

అపుప్డతడు ఐగుపుత్నకు వెళుల్నటుల్ మీరు అమిమ్వేసిన మీ సహోదరుడైన యోసేపును నేనే 

ఆదికాండము 37:28 => మిదాయ్నీయులైన వరత్కులు ఆ మీదుగా వెళుల్చుండగా, వారు ఆ 

గుంటలోనుండి యోసేపును పైకి తీసి ఆ ఇషామ్యేలీయులకు ఇరువది తులముల వెండికి అతనిని 

అమిమ్వేసిరి. వారు యోసేపును ఐగుపుత్నకు తీసికొనిపోయిరి. 

ఆదికాండము 50:18 => మరియు అతని సహోదరులు పోయి అతని యెదుట సాగిలపడి ఇదిగో 

మేము నీకు దాసులమని చెపప్గా 

మతత్యి 14:27 => వెంటనే యేసు ధైరయ్ము తెచుచ్కొనుడి; నేనే, భయపడకుడని వారితో చెపప్గా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:5 => పర్భువా, నీవెవడవని అతడడుగగా ఆయన నేను నీవు 

హింసించుచునన్ యేసును; 

ఆదికాండము 39:1 => యాసేపును ఐగుపుత్నకు తీసికొని వచిచ్నపుప్డు ఫరో యొకక్ ఉదోయ్గసుథ్డును 

రాజసంరక్షక సేనాధిపతియునైన పోతీఫరను నొక ఐగుపీత్యుడు, అకక్డికి అతని తీసికొని వచిచ్న 

ఇషామ్యేలీయులయొదద్ నతని కొనెను. 

ఆదికాండము 50:17 => నీ తండిర్ తాను చావకమునుపు ఆజాఞ్పించినదేమనగా మీరు యోసేపుతో నీ 

సహోదరులు నీకు కీడు చేసిరి గనుక దయచేసి వారి అపరాధమును వారి పాపమును క్షమించుమని 

అతనితో చెపుప్డనెను 
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నాయ్యాధిపతులు 11:7 => అందుకు యెఫాత్ మీరు నాయందు పగపటిట్ నా తండిర్ యింటనుండి 

ననున్ తోలివేసితిరే. ఇపుప్డు మీకు కలిగిన శర్మలో మీరు నాయొదద్కు రానేల? అని గిలాదు పెదద్లతో 

చెపెప్ను. 

ఎసేత్రు 4:14 => నీవు ఈ సమయమందు ఏమియు మాటలాడక మౌనముగానునన్యెడల 

యూదులకు సహాయమును విడుదలయు మరియొక దికుక్నుండి వచుచ్ను గాని, నీవును నీ తండిర్ 

యింటివారును నశించుదురు. నీవు ఈ సమయమునుబటిట్యే రాజయ్మునకు వచిచ్తివేమో 

ఆలోచించుకొనుమని చెపుప్మనెను. 

కీరత్నలు 105:17 => వారికంటె ముందుగా ఆయన యొకని పంపెను. యోసేపు దాసుడుగా 

అమమ్బడెను. 

సామెతలు 19:21 => నరుని హృదయములో ఆలోచనలు అనేకములుగా పుటుట్ను యెహోవా యొకక్ 

తీరామ్నమే సిథ్రము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:9 => ఆ గోతర్కరత్లు మతస్రపడి, యోసేపును ఐగుపుత్లోనికి పోవుటకు 

అమిమ్వేసిరిగాని, దేవుడతనికి తోడైయుండి అతని శర్మలనిన్టిలోనుండి తపిప్ంచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:17 => అననీయ వెళి ల్ ఆ యింట పర్వేశించి, అతనిమీద చేతులుంచి 

సౌలా, సహోదరుడా నీవు వచిచ్న మారగ్ములో నీకు కనబడిన పర్భువైన యేసు, నీవు దృషిట్పొంది, 

పరిశుదాధ్తమ్తో నింపబడునటుల్ ననున్ పంపియునాన్డని చెపెప్ను 

వచనము 5 

అయినను నేనికక్డికి వచుచ్నటుల్ మీరు ననున్ అమిమ్వేసినందుకు దుఃఖపడకుడి; అది మీకు సంతాపము 

పుటిట్ంపనియయ్కుడి; పార్ణరక్షణ కొరకు దేవుడు మీకు ముందుగా ననున్ పంపించెను 

యెషయా 40:1 => మీ దేవుడు సెలవిచిచ్న మాట ఏదనగా, 

యెషయా 40:2 => నా జనులను ఓదారుచ్డి ఓదారుచ్డి యెరూషలేముతో పేర్మగా మాటలాడుడి 

ఆమె యుదధ్కాలము సమాపత్మయెయ్ను ఆమె దోషరుణము తీరచ్బడెను యెహోవా చేతివలన ఆమె తన 

సమసత్ పాపముల నిమితత్ము రెండింతలు పొందెనను సమాచారము ఆమెకు పర్కటించుడి.  
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లూకా 23:34 => యేసు తండీర్, వీరేమి చేయుచునాన్రో వీరెరుగరు గనుక వీరిని క్షమించుమని 

చెపెప్ను. వారు ఆయన వసత్రములు పంచుకొనుటకై చీటుల్వేసిరి. 

2 కొరిందీయులకు 2:7 => గనుక మీరిక వానిని శికిష్ంపక క్షమించి ఆదరించుట మంచిది. 

లేనియెడల ఒకవేళ వాడు అతయ్ధికమైన దుఃఖములో మునిగిపోవును. 

2 కొరిందీయులకు 2 : 1 1 = > నేనేమైనను క్షమించియుంటే సాతాను మనలను 

మోసపరచకుండునటుల్, మీ నిమితత్ము, కీర్సుత్ సముఖమునందు క్షమించియునాన్ను; సాతాను 

తంతర్ములను మనము ఎరుగనివారము కాము. 

ఆదికాండము 45:7 => పార్ణముతో కాపాడుటకును దేవుడు మీకు ముందుగా ననున్ పంపించెను. 

ఆదికాండము 45:8 => కాబటిట్ దేవుడే గాని మీరు ననిన్కక్డికి పంపలేదు. ఆయన ననున్ ఫరోకు 

తండిర్గాను అతని యింటివారికందరికి పర్భువుగాను ఐగుపుత్ దేశమంతటిమీద ఏలికగాను 

నియమించెను. 

ఆదికాండము 47:25 => వారు నీవు మముమ్ బర్దికించితివి, ఏలినవారి కటాక్షము మామీద 

నుండనిముమ్; ఫరోకు దాసులమగుదుమని చెపిప్రి. 

ఆదికాండము 50:20 => మీరు నాకు కీడు చేయనుదేద్శించితిరి గాని నేటిదినమున జరుగుచునన్టుల్, 

అనగా బహు పర్జలను బర్దికించునటుల్గా అది మేలుకే దేవుడు ఉదేద్శించెను. 

1 సమూయేలు 1:19 => తరువాత వారు ఉదయమందు వేగిరమే లేచి యెహోవాకు మొర్కిక్ తిరిగి 

రామాలోని తమ యింటికి వచిచ్రి. అంతట ఎలాక్నా తన భారయ్యగు హనాన్ను కూడెను, యెహోవా 

ఆమెను జాఞ్పకము చేసికొనెను 

2 సమూయేలు 12:12 => పగటియందు వాడు వారితో శయనించును. నీవు ఈ కారయ్ము 

రహసయ్ముగా చేసితివిగాని ఇశార్యేలీయులందరు చూచుచుండగా పగటియందే నేను చెపిప్నదానిని 

చేయింతును అనెను. 

2 సమూయేలు 16:10 => అందుకు రాజుసెరూయా కుమారులారా, మీకును నాకును ఏమి 

పొందు? వానిని శపింపనియుయ్డు, దావీదును శపింపుమని యెహోవా వానికి సెలవియయ్గా నీవు 

ఈలాగున నెందుకు చేయుచునాన్వని ఆకేష్పణ చేయగలవాడెవడని చెపిప్ 
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2 సమూయేలు 16:11 => అబీషైతోను తన సేవకులందరితోను పలికినదేమనగానా కడుపున బుటిట్న 

నా కుమారుడే నా పార్ణము తీయ చూచుచుండగా ఈ బెనాయ్మీనీయుడు ఈ పర్కారము చేయుట ఏమి 

ఆశచ్రయ్ము? వానిజోలి మానుడి, యెహోవా వానికి సెలవిచిచ్యునాన్డు గనుక వానిని 

శపింపనియుయ్డి. 

2 సమూయేలు 16:12 => యెహోవా నా శర్మను లక్షయ్పెటుట్నేమో, వాడు పలికిన శాపమునకు 

బదులుగా యెహోవా నాకు మేలు చేయునేమో. 

2 సమూయేలు 17:14 => అబా ష్లోమును ఇశార్యేలువారందరును ఈ మాట విని అరీక్యుడగు 

హూషై చెపిప్న ఆలోచన అహీతోపెలు చెపిప్నదానికంటె యుకత్మని యొపుప్కొనిరి; ఏలయనగా 

యెహోవా అబా ష్లోముమీదికి ఉపదర్వమును రపిప్ంపగలందులకై అహీతోపెలు చెపిప్న యుకిత్గల 

ఆలోచనను వయ్రథ్ముచేయ నిశచ్యించియుండెను. 

యోబు 1:21 => నేను నా తలిల్గరభ్ములోనుండి దిగంబరినై వచిచ్తిని, దిగంబరినై అకక్డికి 

తిరిగివెళె ల్దను; యెహోవా ఇచెచ్ను యెహోవా తీసికొనిపోయెను, యెహోవా నామమునకు సుత్తి 

కలుగునుగాక. 

కీరత్నలు 105:16 => దేశముమీదికి ఆయన కరవు రపిప్ంచెను జీవనాధారమైన ధానయ్మంతయు 

కొటిట్వేసెను. 

కీరత్నలు 105:17 => వారికంటె ముందుగా ఆయన యొకని పంపెను. యోసేపు దాసుడుగా 

అమమ్బడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:23 => దేవుడు నిశచ్యించిన సంకలప్మును ఆయన భవిషయ్ద  జాఞ్నమును 

అనుసరించి అపప్గింపబడిన యీయనను మీరు దుషుట్లచేత సిలువ వేయించి చంపితిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:24 => మరణము ఆయనను బంధించి యుంచుట అసాధయ్ము గనుక 

దేవుడు మరణ వేదనలు తొలగించి ఆయనను లేపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:24 => వారు విని, యేక మనసుస్తో దేవునికిటుల్ బిగగ్రగా మొఱపెటిట్రి. 

నాథా, నీవు ఆకాశమును భూమిని సముదర్మును వాటిలోని సమసత్మును కలుగజేసినవాడవు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:25 => అనయ్జనులు ఏల అలల్రి చేసిరి? పర్జలెందుకు వయ్రథ్మైన 

ఆలోచనలు పెటుట్కొనిరి?  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:26 => పర్భువు మీదను ఆయన కీర్సుత్ మీదను భూరాజులు లేచిరి, 

అధికారులును ఏకముగా కూడుకొనిరి అని నీవు పరిశుదాధ్తమ్దావ్రా మా తండిర్యు నీ సేవకుడునైన 

దావీదు నోట పలికించితివి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:27 => ఏవి జరుగవలెనని నీ హసత్మును నీ సంకలప్మును ముందు 

నిరణ్యించెనో, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:28 => వాటిననిన్టిని చేయుటకై నీవు అభిషేకించిన నీ పరిశుదధ్ సేవకుడైన 

యేసునకు విరోధముగా హేరోదును పొంతిపిలాతును అనయ్జనులతోను ఇశార్యేలు పర్జలతోను ఈ 

పటట్ణమందు నిజముగా కూడుకొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:9 => ఆ గోతర్కరత్లు మతస్రపడి, యోసేపును ఐగుపుత్లోనికి పోవుటకు 

అమిమ్వేసిరిగాని, దేవుడతనికి తోడైయుండి అతని శర్మలనిన్టిలోనుండి తపిప్ంచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:10 => దయను జాఞ్నమును ఐగుపుత్ రాజైన ఫరోయెదుట అతనికి 

అనుగర్హించినందున ఫరో ఐగుపుత్నకును తన యింటికంతటికిని అతనిని అధిపతిగా నియమించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:11 => తరువాత ఐగుపుత్ దేశమంతటికిని కనాను దేశమంతటికిని 

కరవును బహు శర్మయువచెచ్ను గనుక మన పితరులకు ఆహారము లేకపోయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:12 => ఐగుపుత్లో ధానయ్ము కలదని యాకోబు విని, మన పితరులను 

అకక్డికి మొదటిసారి పంపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:13 => వారు రెండవసారి వచిచ్నపుప్డు యోసేపు తన అనన్దముమ్లకు 

తనున్ తెలియజేసికొనెను; అపుప్డు యోసేపు యొకక్ వంశము ఫరోకు తెలియవచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:14 => యోసేపు తన తండిర్యైన యాకోబును తన సవ్జనులందరిని 

పిలువనంపెను; వారు డెబబ్దియయిదుగురు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:15 => యాకోబు ఐగుపుత్నకు వెళె ల్ను; అకక్డ అతడును మన పితరులును 

చనిపోయి అకక్డ నుండి షెకెమునకు తేబడి, 
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ఆదికాండము 37:28 => మిదాయ్నీయులైన వరత్కులు ఆ మీదుగా వెళుల్చుండగా, వారు ఆ 

గుంటలోనుండి యోసేపును పైకి తీసి ఆ ఇషామ్యేలీయులకు ఇరువది తులముల వెండికి అతనిని 

అమిమ్వేసిరి. వారు యోసేపును ఐగుపుత్నకు తీసికొనిపోయిరి. 

ఆదికాండము 49:24 => యాకోబు కొలుచు పరాకర్మశాలియైన వాని హసత్బలమువలన అతని విలుల్ 

బలమైనదగును. ఇశార్యేలునకు బండయు మేపెడివాడును ఆయనే. నీకు సహాయము చేయు నీ తండిర్ 

దేవునివలనను పైనుండి మింటి దీవెనలతోను  

ఆదికాండము 50:17 => నీ తండిర్ తాను చావకమునుపు ఆజాఞ్పించినదేమనగా మీరు యోసేపుతో నీ 

సహోదరులు నీకు కీడు చేసిరి గనుక దయచేసి వారి అపరాధమును వారి పాపమును క్షమించుమని 

అతనితో చెపుప్డనెను 

ఆదికాండము 50:19 => యోసేపు భయపడకుడి, నేను దేవుని సాథ్నమందునాన్నా? 

నాయ్యాధిపతులు 11:7 => అందుకు యెఫాత్ మీరు నాయందు పగపటిట్ నా తండిర్ యింటనుండి 

ననున్ తోలివేసితిరే. ఇపుప్డు మీకు కలిగిన శర్మలో మీరు నాయొదద్కు రానేల? అని గిలాదు పెదద్లతో 

చెపెప్ను. 

2 సమూయేలు 24:1 => ఇంకొకమారు యెహోవా కోపము ఇశార్యేలీయులమీద రగులుకొనగా 

ఆయన దావీదును వారి మీదికి పేర్రేపణ చేసి నీవు పోయి ఇశార్యేలువారిని యూదావారిని 

లెకిక్ంచుమని అతనికి ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

సామెతలు 28:2 => దేశసుథ్ల దోషమువలన దాని అధికారులు అనేకులగుదురు బుదిధ్జాఞ్నములు 

గలవారిచేత దాని అధికారము సిథ్రపరచబడును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:11 => తరువాత ఐగుపుత్ దేశమంతటికిని కనాను దేశమంతటికిని 

కరవును బహు శర్మయువచెచ్ను గనుక మన పితరులకు ఆహారము లేకపోయెను. 

ఫిలేమోనుకు 1:15 => అతడికమీదట దాసుడుగా ఉండక దాసునికంటె ఎకుక్వవాడుగాను, పిర్య 

సహోదరుడు 

వచనము 6 
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రెండు సంవతస్రములనుండి కరవు దేశములో నునన్ది. సేదయ్మైనను కోతయైనను లేని 

సంవతస్రములు ఇంక అయిదు వచుచ్ను. మిముమ్ను ఆశచ్రయ్ముగ రకిష్ంచి దేశములో మిముమ్ను 

శేషముగా నిలుపుటకును 

ఆదికాండము 41:29 => ఇదిగో ఐగుపుత్ దేశమందంతటను బహు సమృదిధ్గా పంటపండు ఏడు 

సంవతస్రములు వచుచ్చునన్వి. 

ఆదికాండము 41:30 => మరియు కరవు గల యేడు సంవతస్రములు వాటి తరువాత వచుచ్ను; 

అపుప్డు ఐగుపుత్ దేశమందు ఆ పంట సమృదిధ్ యావతుత్ను మరువబడును, ఆ కరవు దేశమును 

పాడుచేయును. 

ఆదికాండము 41:31 => దాని తరువాత కలుగు కరవుచేత దేశమందు ఆ పంట సమృదిధ్ 

తెలియబడకపోవును; ఆ కరవు మికిక్లి భారముగా నుండును. 

ఆదికాండము 41:54 => యోసేపు చెపిప్న పర్కారము ఏడు కరవు సంవతస్రములు ఆరంభమాయెను 

గాని ఐగుపుత్ దేశమందంతటను ఆహారముండెను. 

ఆదికాండము 41:56 => కరవు ఆ దేశమందంతటను ఉండెను గనుక యోసేపు కొటల్నిన్యు 

విపిప్ంచి ఐగుపీత్యులకు ధానయ్మమమ్కము చేసెను. ఐగుపుత్ దేశమందు ఆ కరవు భారముగా ఉండెను; 

ఆదికాండము 47:18 => ఆ సంవతస్రము గతించిన తరువాత రెండవ సంవతస్రమున వారు 

అతనియొదద్కు వచిచ్ ఇది మా యేలినవారికి మరుగుచేయము; దర్వయ్ము వయ్యమైపోయెను, పశువుల 

మందలును ఏలినవారి వశమాయెను, ఇపుప్డు మా దేహములును మా పొలములును తపప్ మరి 

ఏమియు ఏలినవారి సముఖమున మిగిలియుండలేదు. 

ఆదికాండము 47:23 => యోసేపు ఇదిగో నేడు మిముమ్ను మీ భూములను ఫరోకొరకు 

కొనియునాన్ను. ఇదిగో మీకు వితత్నములు; పొలములలో వితుత్డి. 

నిరగ్మకాండము 34:21 => ఆరు దినములు నీవు పనిచేసి యేడవ దినమున విశర్మింపవలెను. 

దునున్ కాలమందైనను కోయు కాలమందైనను ఆ దినమున విశర్మింపవలెను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 21:4 => దునన్బడకయు వితత్బడకయునునన్ యేటి లోయలోనికి ఆ 

పెయయ్ను తోలుకొనిపోయి అకక్డ, అనగా ఆ లోయలో ఆ పెయయ్మెడను విరుగతియయ్వలెను. 

1 సమూయేలు 8:12 => మరియు అతడు వారిని తన సైనయ్ములో సహసార్ధిపతులుగాను 

పంచదశాధిపతులుగాను నియమించును; తన భూములను దునున్టకును వాటి పంటను 

కోయుటకును తన యుదాధ్యుధములను తన రథముల సామానులను చేయుటకును వారిని 

ఏరప్రచుకొనును. 

యెషయా 30:24 => భూమి సేదయ్ముచేయు ఎడుల్ను లేత గాడిదలును చేటతోను జలెల్డతోను చెరిగి 

జలిల్ంచి ఉపుప్తో కలిసిన మేత తినును.  

ఆదికాండము 8:22 => భూమి నిలిచియునన్ంతవరకు వెదకాలమును కోతకాలమును 

శీతోషణ్ములును వేసవి శీతకాలములును రాతిర్ంబగళుల్ను ఉండక మానవని తన హృదయములో 

అనుకొనెను. 

ఆదికాండము 41:35 => రాబోవు ఈ మంచి సంవతస్రములలో దొరుకు ఆహారమంతయు 

సమకూరిచ్ ఆ ధానయ్ము ఫరోచేతికపప్గించి ఆ యా పటట్ణములలో ఆహారమునకై భదర్ము చేయవలెను. 

ఆదికాండము 47:25 => వారు నీవు మముమ్ బర్దికించితివి, ఏలినవారి కటాక్షము మామీద 

నుండనిముమ్; ఫరోకు దాసులమగుదుమని చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:11 => తరువాత ఐగుపుత్ దేశమంతటికిని కనాను దేశమంతటికిని 

కరవును బహు శర్మయువచెచ్ను గనుక మన పితరులకు ఆహారము లేకపోయెను. 

వచనము 7 

పార్ణముతో కాపాడుటకును దేవుడు మీకు ముందుగా ననున్ పంపించెను. 

నాయ్యాధిపతులు 15:18 => అపుప్డతడు మికిక్లి దపిప్గొనినందున యెహోవాకు మొఱ ఱ్పెటిట్ నీవు నీ 

సేవకుని చేతివలన ఈ గొపప్ రక్షణను దయచేసిన తరువాత నేనిపుప్డు దపిప్చేతను చచిచ్, సునన్తి 

పొందనివారి చేతిలోనికి పడవలెనా? అని వేడుకొనగా 
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1 దినవృతాత్ంతములు 11:14 => వీరు ఆ చేనిలో నిలిచి దాని కాపాడి ఫిలిషీత్యులను 

హతముచేయగా యెహోవా జనులకు గొపప్ రక్షణ కలుగజేసెను. 

కీరత్నలు 18:50 => నీవు నియమించిన రాజునకు గొపప్ రక్షణ కలుగ జేయువాడవు అభిషేకించిన 

దావీదునకును అతని సంతానమునకును నితయ్ము కనికరము చూపువాడవు 

కీరత్నలు 44:4 => దేవా, నీవే నా రాజవు యాకోబునకు పూరణ్రక్షణ కలుగ నాజాఞ్పించుము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:35 => అధికారినిగాను తీరప్రినిగాను నినున్ నియమించినవాడెవడని 

వారు నిరాకరించిన యీ మోషేను అతనికి పొదలో కనబడిన దేవదూత దావ్రా దేవుడు అధికారినిగాను 

విమోచకునిగాను నియమించి పంపెను 

ఆదికాండము 41:35 => రాబోవు ఈ మంచి సంవతస్రములలో దొరుకు ఆహారమంతయు 

సమకూరిచ్ ఆ ధానయ్ము ఫరోచేతికపప్గించి ఆ యా పటట్ణములలో ఆహారమునకై భదర్ము చేయవలెను. 

ఆదికాండము 45:5 => అయినను నేనికక్డికి వచుచ్నటుల్ మీరు ననున్ అమిమ్వేసినందుకు 

దుఃఖపడకుడి; అది మీకు సంతాపము పుటిట్ంపనియయ్కుడి; పార్ణరక్షణ కొరకు దేవుడు మీకు 

ముందుగా ననున్ పంపించెను 

ఆదికాండము 49:24 => యాకోబు కొలుచు పరాకర్మశాలియైన వాని హసత్బలమువలన అతని విలుల్ 

బలమైనదగును. ఇశార్యేలునకు బండయు మేపెడివాడును ఆయనే. నీకు సహాయము చేయు నీ తండిర్ 

దేవునివలనను పైనుండి మింటి దీవెనలతోను  

దివ్తీయోపదేశకాండము 26:5 => నీవు నా తండిర్ నశించుచునన్ అరామీ దేశసుథ్డు; అతడు 

ఐగుపుత్నకు వెళె ల్ను. కొదిద్మందితో అకక్డికి పోయి పరవాసియై, గొపప్దియు బలమైనదియు 

విసాత్రమైనదియునగు జనమాయెను. 

యోబు 5:20 => కాష్మకాలమున మరణమునుండియు యుదధ్మున ఖడగ్బలమునుండియు ఆయన 

నినున్ తపిప్ంచును. 

కీరత్నలు 105:17 => వారికంటె ముందుగా ఆయన యొకని పంపెను. యోసేపు దాసుడుగా 

అమమ్బడెను. 
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యోహాను 19:11 => అందుకు యేసు పైనుండి నీకు ఇయయ్బడియుంటేనే తపప్ నామీద నీకు ఏ 

అధికారమును ఉండదు; అందుచేత ననున్ నీకు అపప్గించిన వానికి ఎకుక్వ పాపము కలదనెను. 

వచనము 8 

కాబటిట్ దేవుడే గాని మీరు ననిన్కక్డికి పంపలేదు. ఆయన ననున్ ఫరోకు తండిర్గాను అతని 

యింటివారికందరికి పర్భువుగాను ఐగుపుత్ దేశమంతటిమీద ఏలికగాను నియమించెను. 

ఆదికాండము 45:5 => అయినను నేనికక్డికి వచుచ్నటుల్ మీరు ననున్ అమిమ్వేసినందుకు 

దుఃఖపడకుడి; అది మీకు సంతాపము పుటిట్ంపనియయ్కుడి; పార్ణరక్షణ కొరకు దేవుడు మీకు 

ముందుగా ననున్ పంపించెను 

యోహాను 15:16 => మీరు ననున్ ఏరప్రచుకొనలేదు; మీరు నా పేరట తండిర్ని ఏమి అడుగుదురో 

అది ఆయన మీకనుగర్హించునటుల్ మీరు వెళి ల్ ఫలించుటకును, మీ ఫలము నిలిచియుండుటకును నేను 

మిముమ్ను ఏరప్రచుకొని నియమించితిని. 

యోహాను 19:11 => అందుకు యేసు పైనుండి నీకు ఇయయ్బడియుంటేనే తపప్ నామీద నీకు ఏ 

అధికారమును ఉండదు; అందుచేత ననున్ నీకు అపప్గించిన వానికి ఎకుక్వ పాపము కలదనెను. 

రోమీయులకు 9:16 => కాగా పొందగోరువానివలననైనను, పర్యాసపడువానివలననైనను కాదు 

గాని, కరుణించు దేవునివలననే అగును. 

ఆదికాండము 41:39 => మరియు ఫరో దేవుడు ఇదంతయు నీకు తెలియపరచెను గనుక నీవలె 

వివేకజాఞ్నములు గలవారెవరును లేరు. 

ఆదికాండము 41:40 => నీవు నా యింటికి అధికారివై యుండవలెను, నా పర్జలందరు నీకు 

విధేయులై యుందురు; సింహాసన విషయములో మాతర్మే నేను నీకంటె పైవాడనై యుందునని 

యోసేపుతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 41:41 => మరియు ఫరోచూడుము, ఐగుపుత్ దేశమంతటి మీద నినున్ 

నియమించియునాన్నని యోసేపుతో చెపెప్ను. 
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ఆదికాండము 41:42 => మరియు ఫరో తనచేతినునన్ తన ఉంగరము తీసి యోసేపుచేతిని పెటిట్, 

సనన్పు నారబటట్లు అతనికి తొడిగించి, అతని మెడకు బంగారు గొలుసు వేసి 

ఆదికాండము 41:43 => తన రెండవ రథముమీద అతని నెకిక్ంచెను. అపుప్డు వందనము చేయుడని 

అతని ముందర జనులు కేకలువేసిరి. అటుల్ ఐగుపుత్ దేశమంతటిమీద అతని నియమించెను. 

ఆదికాండము 41:44 => మరియు ఫరో యోసేపుతో ఫరోను నేనే; అయినను నీ సెలవు లేక ఐగుపుత్ 

దేశమందంతటను ఏ మనుషుయ్డును తనచేతినైనను కాలినైనను ఎతత్కూడదని చెపెప్ను.  

ఆదికాండము 41:45 => మరియు ఫరో యోసేపునకు జపన్తప్నేహు అను పేరు పెటిట్, అతనికి ఓను 

యొకక్ యాజకుడైన పోతీఫెర కుమారెత్యగు ఆసెనతు నిచిచ్ పెండిల్చేసెను. 

ఆదికాండము 41:46 => యోసేపు బయలుదేరి ఐగుపుత్ దేశమందంతట సంచరించెను. యోసేపు 

ఐగుపుత్ రాజైన ఫరో యెదుట నిలిచినపుప్డు ముపప్ది సంవతస్రములవాడై యుండెను. అపుప్డు 

యోసేపు ఫరో యెదుటనుండి వెళి ల్ ఐగుపుత్ దేశమందంతట సంచారము చేసెను. 

ఆదికాండము 41:47 => సమృదిధ్గా పంటపండిన యేడు సంవతస్రములలో భూమి బహు విరివిగా 

పండెను. 

ఆదికాండము 41:48 => ఐగుపుత్ దేశమందునన్ యేడు సంవతస్రముల ఆహారమంతయు అతడు 

సమకూరిచ్, ఆ యా పటట్ణములలో దాని నిలువచేసెను. ఏ పటట్ణము చుటుట్నుండు పొలముయొకక్ 

ధానయ్ము ఆ పటట్ణమందే నిలువచేసెను. 

నాయ్యాధిపతులు 17:10 => మీకా నాయొదద్ నివసించి నాకు తండిర్విగాను యాజకుడవుగాను 

ఉండుము; నేను సంవతస్రమునకు నీకు పది వెండిరూకలును ఒక దుసుత్ బటట్లును ఆహారమును 

ఇచెచ్దనని చెపప్గా ఆ లేవీయుడు ఒపుప్కొని 

యోబు 29:16 => దరిదుర్లకు తండిర్గా ఉంటిని ఎరుగనివారి వాయ్జెయ్మును నేను శర్దధ్గా 

విచారించితిని. 

కీరత్నలు 105:21 => ఇషట్పర్కారము అతడు తన అధిపతుల నేలుటకును తన పెదద్లకు బుదిధ్ 

చెపుప్టకును 
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కీరత్నలు 105:22 => తన యింటికి యజమానునిగాను తన యావదాసిత్మీద అధికారిగాను అతని 

నియమించెను. 

ఆదికాండము 36:43 => మగీద్యేలు నాయకుడు ఈరాము నాయకుడు. వీరు తమతమ సావ్సథ్య్మైన 

దేశమందు తమతమ నివాససథ్లముల పర్కారము ఎదోము నాయకులు. ఏశావు ఎదోమీయులకు 

మూలపురుషుడు. 

ఆదికాండము 41:40 => నీవు నా యింటికి అధికారివై యుండవలెను, నా పర్జలందరు నీకు 

విధేయులై యుందురు; సింహాసన విషయములో మాతర్మే నేను నీకంటె పైవాడనై యుందునని 

యోసేపుతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 41:43 => తన రెండవ రథముమీద అతని నెకిక్ంచెను. అపుప్డు వందనము చేయుడని 

అతని ముందర జనులు కేకలువేసిరి. అటుల్ ఐగుపుత్ దేశమంతటిమీద అతని నియమించెను. 

ఆదికాండము 42:6 => అపుప్డు యోసేపు ఆ దేశమంతటిమీద అధికారియై యుండెను. అతడే ఆ 

దేశ పర్జలందరికిని ధానయ్మమమ్కము చేయువాడు గనుక యోసేపు సహోదరులు వచిచ్ ముఖములు 

నేలను మోపి అతనికి వందనము చేసిరి  

ఆదికాండము 43:29 => అపుప్డతడు కనున్లెతిత్ తన తలిల్ కుమారుడును తన తముమ్డైన 

బెనాయ్మీనును చూచి మీరు నాతో చెపిప్న మీ తముమ్డు ఇతడేనా? అని అడిగి నా కుమారుడా, దేవుడు 

నినున్ కరుణించును గాక 

ఆదికాండము 45:26 => యోసేపు ఇంక బర్దికియుండి ఐగుపుత్ దేశమంతటిని ఏలుచునాన్డని 

అతనికి తెలియచేసిరి. అయితే అతడు వారి మాట నమమ్లేదు గనుక అతడు నిశేచ్షుట్డాయెను. 

ఆదికాండము 50:17 => నీ తండిర్ తాను చావకమునుపు ఆజాఞ్పించినదేమనగా మీరు యోసేపుతో నీ 

సహోదరులు నీకు కీడు చేసిరి గనుక దయచేసి వారి అపరాధమును వారి పాపమును క్షమించుమని 

అతనితో చెపుప్డనెను 

కీరత్నలు 105:17 => వారికంటె ముందుగా ఆయన యొకని పంపెను. యోసేపు దాసుడుగా 

అమమ్బడెను. 
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సామెతలు 11:11 => యథారథ్వంతుల దీవెనవలన పటట్ణమునకు కీరిత్ కలుగును భకిత్హీనుల 

మాటలు దానిని బోరల్దోర్యును. 

యెషయా 22:21 => అతనికి నీ చొకాక్యిని తొడిగించి నీ నడికటుట్చేత ఆతని బలపరచి నీ 

అధికారమును అతనికిచెచ్దను; అతడు యెరూషలేము నివాసులకును యూదా వంశసుథ్లకును 

తండిర్యగును.  

యోహాను 19:27 => తరువాత శిషుయ్ని చూచి యిదిగో నీ తలిల్ అని చెపెప్ను. ఆ గడియనుండి ఆ 

శిషుయ్డు ఆమెను తన యింట చేరుచ్కొనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:10 => దయను జాఞ్నమును ఐగుపుత్ రాజైన ఫరోయెదుట అతనికి 

అనుగర్హించినందున ఫరో ఐగుపుత్నకును తన యింటికంతటికిని అతనిని అధిపతిగా నియమించెను. 

వచనము 9 

మీరు తవ్రగా నా తండిర్యొదద్కు వెళి ల్ అతనితో నీ కుమారుడైన యోసేపు దేవుడు ననున్ ఐగుపుత్ 

దేశమంతటికి పర్భువుగా నియమించెను, నాయొదద్కు రముమ్, అకక్డ ఉండవదుద్; 

ఆదికాండము 45:26 => యోసేపు ఇంక బర్దికియుండి ఐగుపుత్ దేశమంతటిని ఏలుచునాన్డని 

అతనికి తెలియచేసిరి. అయితే అతడు వారి మాట నమమ్లేదు గనుక అతడు నిశేచ్షుట్డాయెను. 

ఆదికాండము 45:27 => అపుప్డు వారు యోసేపు తమతో చెపిప్న మాటలనిన్టిని అతనితో చెపిప్రి. 

అతడు తనున్ ఎకిక్ంచుకొని పోవుటకు యోసేపు పంపినబండుల్ చూచినపుప్డు వారి తండిర్యైన 

యాకోబు పార్ణము తెపప్రిలెల్ను 

ఆదికాండము 45:28 => అపుప్డు ఇశార్యేలు ఇంతే చాలును, నా కుమారుడైన యోసేపు ఇంక 

బర్దికియునాన్డు, నేను చావకమునుపు వెళి ల్ అతని చూచెదనని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 45:13 => ఐగుపుత్లో నాకు కలిగిన సమసత్ ఘనతను, మీరు చూచినది యావతుత్ నా 

తండిర్కి తెలియచేసి తవ్రగా నా తండిర్ని ఇకక్డికి తీసికొనిరండని తన సహోదరులతో చెపిప్ 

ఆదికాండము 45:19 => నీకు ఆజఞ్యైనది గదా? దీని చేయుడి, మీ పిలల్లకొరకును మీ 

భారయ్లకొరకును ఐగుపుత్లోనుండి బండల్ను తీసికొనిపోయి మీ తండిర్ని వెంటబెటుట్కొని రండి. 
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ఆదికాండము 45:20 => ఐగుపుత్ దేశమంతటిలోనునన్ మంచి వసుత్వులు మీవే అగును గనుక మీ 

సామగిర్ని లక్షయ్పెటట్కుడని చెపుప్మనగా 

ఆదికాండము 24:56 => అపుప్డతడు యెహోవా నా పర్యాణమును సఫలము చేసెను గనుక నాకు 

తడవుకానీయక ననున్ పంపించుడి, నా యజమానునియొదద్కు వెళె ల్దనని చెపిప్నపుప్డు 

ఆదికాండము 37:9 => అతడింకొక కల కని తన సహోదరులకు తెలియచేసి ఇదిగో నేను మరియొక 

కలకంటిని; అందులో సూరయ్చందుర్లును పదకొండు నక్షతర్ములును నాకు సాషాట్ంగపడెనని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 41:40 => నీవు నా యింటికి అధికారివై యుండవలెను, నా పర్జలందరు నీకు 

విధేయులై యుందురు; సింహాసన విషయములో మాతర్మే నేను నీకంటె పైవాడనై యుందునని 

యోసేపుతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 42:2 => మరియు అతడు చూడుడి, ఐగుపుత్లో ధానయ్మునన్దని వింటిని, మనము 

చావక బర్దుకునటుల్ మీరు అకక్డికి వెళి ల్ మనకొరకు అకక్డనుండి ధానయ్ము కొనుకొక్ని రండని చెపప్గా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:16 => సంపూరణ్ముగా ఫలించు భూమికి కలిగిన శేర్షఠ్పదారథ్ములవలన 

యెహోవా అతని భూమిని దీవించును పొదలోనుండినవాని కటాక్షము యోసేపు తలమీదికి వచుచ్ను 

తన సహోదరులలో పర్ఖాయ్తినొందినవాని నడినెతిత్మీదికి అది వచుచ్ను.  

కీరత్నలు 105:23 => ఇశార్యేలు ఐగుపుత్లోనికి వచెచ్ను యాకోబు హాము దేశమందు పరదేశిగా 

నుండెను. 

యెషయా 22:23 => దిటట్మైనచోట మేకు కొటిట్నటుట్ నేను అతని సిథ్రపరచెదను అతడు తన పితరుల 

కుటుంబమునకు మానయ్తగల సింహాసనముగా నుండును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:10 => దయను జాఞ్నమును ఐగుపుత్ రాజైన ఫరోయెదుట అతనికి 

అనుగర్హించినందున ఫరో ఐగుపుత్నకును తన యింటికంతటికిని అతనిని అధిపతిగా నియమించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:14 => యోసేపు తన తండిర్యైన యాకోబును తన సవ్జనులందరిని 

పిలువనంపెను; వారు డెబబ్దియయిదుగురు 

వచనము 10 

Page  of 3088 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

నీవు గోషెను దేశమందు నివసించెదవు, అపుప్డు నీవును నీ పిలల్లును నీ పిలల్ల పిలల్లును నీ గొఱ ఱ్ల 

మందలును నీ పశువులును నీకు కలిగినది యావతుత్ను నాకు సమీపముగా నుండును. 

ఆదికాండము 46:29 => యోసేపు తన రథమును సిదధ్ము చేయించి తన తండిర్యైన ఇశార్యేలును 

ఎదురొక్నుటకు గోషెనుకు వెళి ల్ అతనికి కనబడెను. అపుప్డతడు అతని మెడమీద పడి అతని మెడ 

పటుట్కొని యెంతో ఏడెచ్ను. 

ఆదికాండము 46:34 => మీరు గోషెను దేశమందు కాపురముండునటుల్ మా చినన్తనమునుండి 

ఇదివరకు నీ దాసులమైన మేమును మా పూరివ్కులును పశువులు గలవారమై యునాన్మని 

ఉతత్రమియుయ్డని చెపెప్ను.  

ఆదికాండము 47:1 => యోసేపు వెళి ల్ ఫరోను చూచి నా తండిర్యు నా సహోదరులును వారి గొఱ ఱ్ల 

మందలతోను వారి పశువులతోను వారికి కలిగినదంతటితోను కనాను దేశము నుండి వచిచ్ గోషెనులో 

నునాన్రని తెలియచేసి 

ఆదికాండము 47:2 => తన సహోదరులందరిలో అయిదుగురిని వెంటబెటుట్కొని పోయి వారిని ఫరో 

సమక్షమందు ఉంచెను. 

ఆదికాండము 47:3 => ఫరో అతని సహోదరులను చూచి మీ వృతిత్ యేమిటని అడిగినపుప్డు వారునీ 

దాసులమైన మేమును మా పూరివ్కులును గొఱ ఱ్ల కాపరులమని ఫరోతో చెపిప్రి. 

ఆదికాండము 47:4 => మరియు వారు కనాను దేశమందు కరవు భారముగా ఉనన్ందున నీ 

దాసులకు కలిగియునన్ మందలకు మేత లేదు గనుక ఈ దేశములో కొంత కాలముండుటకు 

వచిచ్తివిు. కాబటిట్ గోషెను దేశములో నీ దాసులు నివసింప సెలవిమమ్ని ఫరోతో అనగా 

ఆదికాండము 47:5 => ఫరో యోసేపును చూచి నీ తండిర్యు నీ సహోదరులును నీయొదద్కు 

వచిచ్యునాన్రు. 

ఆదికాండము 47:6 => ఐగుపుత్ దేశము నీ యెదుట ఉనన్ది, ఈ దేశములోని మంచి పర్దేశమందు నీ 

తండిర్ని నీ సహోదరులను నివసింప చేయుము, గోషెను దేశములో వారు నివసింపవచుచ్ను, వారిలో 
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ఎవరైన పర్జఞ్గలవారని నీకు తోచినయెడల నా మందలమీద వారిని అధిపతులగా నియమించుమని 

చెపెప్ను 

నిరగ్మకాండము 8:22 => మరియు భూలోకములో నేనే యెహోవాను అని నీవు తెలిసికొనునటుల్, ఆ 

దినమున నేను నా పర్జలు నివసించుచునన్ గోషెను దేశమును వినాయించెదను, అకక్డ ఈగల 

గుంపులుండవు. 

నిరగ్మకాండము 9:26 => అయితే ఇశార్యేలీయులునన్ గోషెను దేశములో మాతర్ము వడగండుల్ 

పడలేదు. 

యోహాను 14:2 => నా తండిర్ యింట అనేక నివాసములు కలవు, లేనియెడల మీతో చెపుప్దును; 

మీకు సథ్లము సిదధ్పరచ వెళుల్చునాన్ను. 

యోహాను 14:3 => నేను వెళి ల్ మీకు సథ్లము సిదధ్పరచినయెడల నేనుండు సథ్లములో మీరును 

ఉండులాగున మరల వచిచ్ నాయొదద్ నుండుటకు మిముమ్ను తీసికొనిపోవుదును. 

యోహాను 17:24 => తండీర్, నేనెకక్డ ఉందునో అకక్డ నీవు నాకు అనుగర్హించినవారును 

నాతోకూడ ఉండవలెననియు, నీవు నాకు అనుగర్హించిన నా మహిమను వారు చూడవలెననియు 

కోరుచునాన్ను. జగతుత్ పునాది వేయబడకమునుపే నీవు ననున్ పేర్మించితివి. 

ఆదికాండము 46:28 => అతడు గోషెనుకు తోర్వ చూపుటకు యోసేపు నొదద్కు తనకు ముందుగా 

యూదాను పంపెను. వారు గోషెను దేశమునకు రాగా 

ఆదికాండము 46:32 => ఆ మనుషుయ్లు పశువులు గలవారు, వారు గొఱ ఱ్ల కాపరులు. వారు తమ 

గొఱ ఱ్లను పశువులను తమకు కలిగినదంతయు తీసికొనివచిచ్రని అతనితో చెపెప్దను. 

ఆదికాండము 50:21 => కాబటిట్ భయపడకుడి, నేను మిముమ్ను మీ పిలల్లను పోషించెదనని చెపిప్ 

వారిని ఆదరించి వారితో పీర్తిగా మాటలాడెను. 

1 తిమోతి 5:4 => అయితే ఏ విధవరాలికైనను పిలల్లు గాని మనుమలు గాని యుండినయెడల, వీరు 

మొదట తమ యింటివారియెడల భకిత్ కనుపరచుటకును, తమ తలిదండుర్లకు పర్తుయ్పకారము 

చేయుటకును నేరుచ్కొనవలెను; ఇది దేవుని దృషిట్కనుకూలమైయునన్ది. 
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వచనము 11 

ఇకను అయిదు కరవు సంవతస్రములు వచుచ్ను గనుక నీకును నీ యింటివారికిని నీకు 

కలిగినదంతటికిని పేదరికము రాకుండ అకక్డ నినున్ పోషించెదననాన్డని చెపుప్డి. 

ఆదికాండము 47:6 => ఐగుపుత్ దేశము నీ యెదుట ఉనన్ది, ఈ దేశములోని మంచి పర్దేశమందు నీ 

తండిర్ని నీ సహోదరులను నివసింప చేయుము, గోషెను దేశములో వారు నివసింపవచుచ్ను, వారిలో 

ఎవరైన పర్జఞ్గలవారని నీకు తోచినయెడల నా మందలమీద వారిని అధిపతులగా నియమించుమని 

చెపెప్ను 

ఆదికాండము 47:12 => మరియు యోసేపు తన తండిర్ని తన సహోదరులను తన తండిర్ 

కుటుంబపువారినందరిని వారివారి పిలల్ల లెకక్చొపుప్న వారికి ఆహారమిచిచ్ సంరకిష్ంచెను. 

మతత్యి 15:5 => మీరైతే ఒకడు తన తండిర్నైనను తలిల్నైనను చూచి నావలన నీకేది 

పర్యోజనమగునో అది దేవారిప్తమని చెపిప్నయెడల అతడు తన తండిర్నైనను తలిల్నైనను 

ఘనపరచనకక్రలేదని చెపుప్చునాన్రు. 

మతత్యి 15:6 => మీరు మీ పారంపరాయ్చారము నిమితత్మై దేవుని వాకయ్మును నిరరథ్కము 

చేయుచునాన్రు. 

మారుక్ 7:9 => మరియు ఆయన మీరు మీ పారంపరాయ్చారమును గైకొనుటకు దేవుని ఆజఞ్ను 

బొతిత్గా నిరాకరించుదురు. 

మారుక్ 7:10 => నీ తలిదండుర్లను ఘనపరచవలెననియు, తండిర్నైనను తలిల్నైనను దూషించువానికి 

మరణశిక్ష విధింపవలెననియు మోషే చెపెప్ను గదా. 

మారుక్ 7:11 => అయినను మీరు ఒకడు తన తండిర్నైనను తలిల్నైనను చూచి నావలన నీకు 

పర్యోజనమగునది ఏదో అది కొరాబ్ను, అనగా దేవారిప్తమని చెపిప్నయెడల,  

మారుక్ 7:12 => తన తండిర్కైనను తలిల్కైనను వానిని ఏమియు చేయనియయ్క 
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1 తిమోతి 5:4 => అయితే ఏ విధవరాలికైనను పిలల్లు గాని మనుమలు గాని యుండినయెడల, వీరు 

మొదట తమ యింటివారియెడల భకిత్ కనుపరచుటకును, తమ తలిదండుర్లకు పర్తుయ్పకారము 

చేయుటకును నేరుచ్కొనవలెను; ఇది దేవుని దృషిట్కనుకూలమైయునన్ది. 

ఆదికాండము 41:54 => యోసేపు చెపిప్న పర్కారము ఏడు కరవు సంవతస్రములు ఆరంభమాయెను 

గాని ఐగుపుత్ దేశమందంతటను ఆహారముండెను. 

ఆదికాండము 49:24 => యాకోబు కొలుచు పరాకర్మశాలియైన వాని హసత్బలమువలన అతని విలుల్ 

బలమైనదగును. ఇశార్యేలునకు బండయు మేపెడివాడును ఆయనే. నీకు సహాయము చేయు నీ తండిర్ 

దేవునివలనను పైనుండి మింటి దీవెనలతోను  

ఆదికాండము 50:21 => కాబటిట్ భయపడకుడి, నేను మిముమ్ను మీ పిలల్లను పోషించెదనని చెపిప్ 

వారిని ఆదరించి వారితో పీర్తిగా మాటలాడెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 26:5 => నీవు నా తండిర్ నశించుచునన్ అరామీ దేశసుథ్డు; అతడు 

ఐగుపుత్నకు వెళె ల్ను. కొదిద్మందితో అకక్డికి పోయి పరవాసియై, గొపప్దియు బలమైనదియు 

విసాత్రమైనదియునగు జనమాయెను. 

రూతు 4:15 => నినున్ పేర్మించి యేడుగురు కుమారులకంటె నీకెకుక్వగా నునన్ నీ కోడలు ఇతని 

కనెను; ఇతడు నీ పార్ణము నోదారిచ్ ముసలితనమున నీకు పోషకుడగునని నయోమితో చెపిప్రి. 

కీరత్నలు 107:39 => వారు బాధవలనను ఇబబ్ందివలనను దుఃఖమువలనను తగిగ్పోయినపుప్డు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:11 => తరువాత ఐగుపుత్ దేశమంతటికిని కనాను దేశమంతటికిని 

కరవును బహు శర్మయువచెచ్ను గనుక మన పితరులకు ఆహారము లేకపోయెను. 

వచనము 12 

ఇదిగో మీతో మాటలాడుచునన్ది నా నోరే అని మీ కనున్లును నా తముమ్డైన బెనాయ్మీను కనున్లును 

చూచుచునన్వి. 

ఆదికాండము 42:23 => అయితే దివ్భాషి వారి మధయ్ నుండెను గనుక తన మాట యోసేపు 

గర్హించెనని వారు తెలిసికొనలేదు. 
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లూకా 24:39 => నేనే ఆయనను అనుటకు నా చేతులను నా పాదములను చూడుడి; ననున్ పటిట్ 

చూడుడి, నాకునన్టుట్గా మీరు చూచుచునన్ యెముకలును మాంసమును భూతమునకుండవని చెపిప్ 

యోహాను 20:27 => తరువాత తోమాను చూచి నీ వేర్లు ఇటు చాచి నాచేతులు చూడుము; నీ చెయియ్ 

చాచి నా పర్కక్లో ఉంచి, అవిశావ్సివి కాక విశావ్సివై యుండుమనెను. 

ఆదికాండము 42:23 => అయితే దివ్భాషి వారి మధయ్ నుండెను గనుక తన మాట యోసేపు 

గర్హించెనని వారు తెలిసికొనలేదు. 

యోహాను 20:16 => యేసు ఆమెను చూచి మరియా అని పిలిచెను. ఆమె ఆయనవైపు తిరిగి 

ఆయనను హెబీర్ భాషతో రబూబ్నీ అని పిలిచెను. ఆ మాటకు బోధకుడని అరథ్ము. 

వచనము 13 

ఐగుపుత్లో నాకు కలిగిన సమసత్ ఘనతను, మీరు చూచినది యావతుత్ నా తండిర్కి తెలియచేసి తవ్రగా 

నా తండిర్ని ఇకక్డికి తీసికొనిరండని తన సహోదరులతో చెపిప్ 

యోహాను 17:24 => తండీర్, నేనెకక్డ ఉందునో అకక్డ నీవు నాకు అనుగర్హించినవారును 

నాతోకూడ ఉండవలెననియు, నీవు నాకు అనుగర్హించిన నా మహిమను వారు చూడవలెననియు 

కోరుచునాన్ను. జగతుత్ పునాది వేయబడకమునుపే నీవు ననున్ పేర్మించితివి. 

1 పేతురు 1:10 => మీకు కలుగు ఆ కృపనుగూరిచ్ పర్వచించిన పర్వకత్లు ఈ రక్షణనుగూరిచ్ 

పరిశీలించుచు, తమయందునన్ కీర్సుత్ ఆతమ్ కీర్సుత్ విషయమైన శర్మలనుగూరిచ్యు,  

1 పేతురు 1:11 => వాటి తరువాత కలుగబోవు మహిమలనుగూరిచ్యు ముందుగా 

సాక్షయ్మిచుచ్నపుడు, ఆ ఆతమ్, యే కాలమును ఎటిట్ కాలమును సూచించుచు వచెచ్నో దానిని విచారించి 

పరిశోధించిరి. 

1 పేతురు 1:12 => పరలోకమునుండి పంపబడిన పరిశుదాధ్తమ్వలన మీకు సువారత్ పర్కటించిన 

వారిదావ్రా మీకిపుప్డు తెలుపబడిన యీ సంగతుల విషయమై, తమ కొరకు కాదు గాని మీకొరకే 

తాము పరిచరయ్ చేసిరను సంగతి వారికి బయలుపరచబడెను; దేవదూతలు ఈ కారయ్ములను 

తొంగిచూడగోరుచునాన్రు. 
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పర్కటన 21:23 => ఆ పటట్ణములో పర్కాశించుటకై సూరుయ్డైనను చందుర్డైనను దానికకక్రలేదు; 

దేవుని మహిమయే దానిలో పర్కాశించుచునన్ది. గొఱ ఱ్పిలల్యే దానికి దీపము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:14 => యోసేపు తన తండిర్యైన యాకోబును తన సవ్జనులందరిని 

పిలువనంపెను; వారు డెబబ్దియయిదుగురు 

ఆదికాండము 31:1 => లాబాను కుమారులు మన తండిర్కి కలిగినది యావతుత్ను యాకోబు 

తీసికొని, మన తండిర్కి కలిగిన దానివలన ఈ యావదాసిత్ సంపాదించెనని చెపుప్కొనిన మాటలు 

యాకోబు వినెను. 

ఆదికాండము 45:9 => మీరు తవ్రగా నా తండిర్యొదద్కు వెళి ల్ అతనితో నీ కుమారుడైన యోసేపు 

దేవుడు ననున్ ఐగుపుత్ దేశమంతటికి పర్భువుగా నియమించెను, నాయొదద్కు రముమ్, అకక్డ ఉండవదుద్; 

యోబు 29:20 => నాకు ఎడతెగని ఘనత కలుగును నాచేతిలో నా విలుల్ ఎపప్టికిని బలముగా 

నుండును. 

వచనము 14 

తన తముమ్ డైన బెనాయ్మీను మెడమీద పడి యేడెచ్ను; బెనాయ్మీను అతని మెడమీదపడి యేడెచ్ను. 

ఆదికాండము 29:11 => మరియు యాకోబు తాను ఆమె తండిర్ బంధువుడనియు,  

ఆదికాండము 33:4 => అపుప్డు ఏశావు అతనిని ఎదురొక్న పరుగెతిత్ అతనిని కౌగలించుకొని అతని 

మెడమీద పడి ముదుద్పెటుట్కొనెను; వారిదద్రు కనీన్రు విడిచిరి. 

ఆదికాండము 46:29 => యోసేపు తన రథమును సిదధ్ము చేయించి తన తండిర్యైన ఇశార్యేలును 

ఎదురొక్నుటకు గోషెనుకు వెళి ల్ అతనికి కనబడెను. అపుప్డతడు అతని మెడమీద పడి అతని మెడ 

పటుట్కొని యెంతో ఏడెచ్ను. 

రోమీయులకు 1:31 => మాట తపుప్వారును అనురాగ రహితులును, నిరద్యులునైరి. 

లూకా 15:20 => వాడింక దూరముగా ఉనన్పుప్డు తండిర్ వానిని చూచి కనికరపడి, పరుగెతిత్ వాని 

మెడమీదపడి ముదుద్పెటుట్కొనెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:37 => అపుప్డు వారందరు చాల ఏడిచ్రి. మీరు ఇకమీదట నా ముఖము 

చూడరని అతడు చెపిప్న మాటకు విశేషముగా దుఃఖించుచు 

వచనము 15 

అతడు తన సహోదరులందరిని ముదుద్ పెటుట్కొని వారిమీద పడి యేడిచ్న తరువాత అతని సహోదరులు 

అతనితో మాటలాడిరి. 

ఆదికాండము 45:2 => అతడు ఎలుగెతిత్ యేడవ్గా ఐగుపీత్యులును ఫరో యింటివారును వినిరి. 

ఆదికాండము 29:11 => మరియు యాకోబు తాను ఆమె తండిర్ బంధువుడనియు,  

ఆదికాండము 29:13 => లాబాను తన సహోదరి కుమారుడైన యాకోబు సమాచారము వినినపుప్డు 

అతనిని ఎదురొక్నుటకు పరుగెతిత్కొని వచిచ్ అతని కౌగలించి ముదుద్పెటుట్కొని తన యింటికి తోడుకొని 

పోయెను. అతడు ఈ సంగతులనిన్యు లాబానుతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 33:4 => అపుప్డు ఏశావు అతనిని ఎదురొక్న పరుగెతిత్ అతనిని కౌగలించుకొని అతని 

మెడమీద పడి ముదుద్పెటుట్కొనెను; వారిదద్రు కనీన్రు విడిచిరి. 

నిరగ్మకాండము 4:27 => మరియు యెహోవా మోషేను ఎదురొక్నుటకు అరణయ్ములోనికి వెళుల్మని 

అహరోనుతో చెపప్గా అతడు వెళి ల్ దేవుని పరవ్తమందు అతని కలిసికొని అతని ముదుద్పెటుట్కొనెను. 

రూతు 1:9 => మీలో ఒకొక్కక్తె పెండిల్ చేసికొని తన యింట నెమమ్ది నొందునటుల్ యెహోవా 

దయచేయును గాక అని వారితో చెపిప్ వారిని ముదుద్ పెటుట్కొనెను. 

రూతు 1:14 => వారు ఎలుగెతిత్ యేడవ్గా ఓరాప్ తన అతత్ను ముదుద్ పెటుట్కొనెను, రూతు ఆమెను 

హతుత్కొనెను. ఇటుల్ండగా 

1 సమూయేలు 10:1 => అపుప్డు సమూయేలు తైలపు బుడిడ్ పటుట్కొని సౌలు తలమీద తైలముపోసి 

అతని ముదుద్పెటుట్కొని యెహోవా నినున్ అభిషేకించి తన సావ్సథ్య్ముమీద అధిపతిగా 

నియమించియునాన్డు అని చెపిప్ యీలాగు సెలవిచెచ్ను 
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1 సమూయేలు 20:41 => వాడు వెళి ల్పోయిన వెంటనే దావీదు దకిష్ణపు దికుక్నుండి బయటికి వచిచ్ 

మూడు మారులు సాషాట్ంగ నమసాక్రము చేసిన తరవాత వారు ఒకరినొకరు ముదుద్పెటుట్కొనుచు 

ఏడుచ్చుండిరి. ఈలాగుండగా దావీదు మరింత బిగగ్రగా ఏడెచ్ను. 

2 సమూయేలు 14:33 => అంతట యోవాబు రాజునొదద్కు వచిచ్ ఆ సమాచారము తెలుపగా, రాజు 

అబా ష్లోమును పిలువనంపించెను. అతడు రాజునొదద్కు వచిచ్ రాజసనిన్ధిని సాషాట్ంగ నమసాక్రము 

చేయగా రాజు అబా ష్లోమును ముదుద్పెటుట్కొనెను. 

లూకా 15:20 => వాడింక దూరముగా ఉనన్పుప్డు తండిర్ వానిని చూచి కనికరపడి, పరుగెతిత్ వాని 

మెడమీదపడి ముదుద్పెటుట్కొనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:37 => అపుప్డు వారందరు చాల ఏడిచ్రి. మీరు ఇకమీదట నా ముఖము 

చూడరని అతడు చెపిప్న మాటకు విశేషముగా దుఃఖించుచు 

కీరత్ నలు 7 7 : 4 = > నీవు నా కనున్లు మూతపడనీయవు . నేను కలవరపడుచు 

మాటలాడలేకయునాన్ను. 

ఆదికాండము 48:10 => ఇశార్యేలు కనున్లు వృదాధ్పయ్మువలన మందముగా ఉండెను గనుక 

అతడు చూడలేకపోయెను. యోసేపు వారిని అతని దగగ్రకు తీసికొనివచిచ్నపుప్డు అతడు వారిని ముదుద్ 

పెటుట్కొని కౌగిలించుకొనెను. 

నిరగ్మకాండము 18:7 => మోషే తన మామను ఎదురొక్న పోయి వందనము చేసి అతని ముదుద్ 

పెటుట్కొనెను. వారు ఒకరి కేష్మము ఒకరు తెలిసికొని గుడారములోనికి వచిచ్రి. 

నిరగ్మకాండము 34:31 => మోషే వారిని పిలిచినపుప్డు అహరోనును సమాజ పర్ధానులందరును 

అతని యొదద్కు తిరిగివచిచ్రి, మోషే వారితో మాటలాడెను. 

2 సమూయేలు 19:39 => జనులందరును రాజును నది యవతలకు రాగా రాజు బరిజ్లల్యిని 

ముదుద్పెటుట్కొని దీవించెను; తరువాత బరిజ్లల్యి తన సథ్లమునకు వెళి ల్పోయెను. 

పరమగీతము 1:2 => నోటిముదుద్లతో అతడు ననున్ ముదుద్ పెటుట్కొనునుగాక నీ పేర్మ 

దార్కాష్రసముకనన్ మధురము. 
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వచనము 16 

యోసేపు యొకక్ సహోదరులు వచిచ్న వరత్మానము ఫరో యింటిలో వినబడెను. అది ఫరోకును అతని 

సేవకులకును ఇషట్ముగా నుండెను. 

ఆదికాండము 16:6 => అందుకు అబార్ము ఇదిగో నీ దాసి నీచేతిలో ఉనన్ది; నీ మనసుస్ వచిచ్నటుల్ 

దాని చేయుమని శారయితో చెపెప్ను. శారయి దాని శర్మ పెటిట్నందున ఆమెయొదద్నుండి అది 

పారిపోగా 

ఆదికాండము 20:15 => అపుప్డు అబీమెలెకు ఇదిగో నా దేశము నీ యెదుట నునన్ది. నీకిషట్మైన 

సథ్లమందు కాపురముండుమనెను. 

ఆదికాండము 34:18 => వారి మాటలు హమోరుకును హమోరు కుమారుడైన షెకెముకును 

ఇషట్ముగా నుండెను. 

ఆదికాండము 41:33 => కాబటిట్ ఫరో వివేక జాఞ్నములుగల ఒక మనుషుయ్ని చూచుకొని ఐగుపుత్ 

దేశముమీద అతని నియమింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:33 => రాతిర్ అగిన్లోను పగలు మేఘములోను మీకు ముందర నడిచిన 

మీ దేవుడైన యెహోవాయందు మీరు విశావ్సముంచలేదు. 

2 సమూయేలు 3:36 => జనులందరు ఆ సంగతి గర్హించినపుప్డు సంతోషించిరి; రాజు 

చేయునదంతయు జనులందరి దృషిట్కి అనుకూలమైనటుల్ అదియు వారి దృషిట్కి అనుకూలమాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:4 => ఈ సంగతి రాజుకును సమాజపువారికందరికిని 

అనుకూలమాయెను. 

ఎసేత్రు 1:21 => ఈ సంగతి రాజునకును అధిపతులకును అనుకూలముగా ఉండెను గనుక అతడు 

మెమూకాను మాట పర్కారము చేసెను. 

ఎసేత్రు 2:4 => రాజు ఆ కనయ్కలలో దేనియందు ఇషట్పడునో ఆమె వషిత్కి బదులుగా రాణియగును. 

ఈ మాట రాజునకు అనుకూలమాయెను గనుక అతడు ఆలాగు జరిగించెను. 
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ఎసేత్రు 5:14 => అతని భారయ్యైన జెరెషును అతని సేన్హితులందరును ఏబది మూరల ఎతుత్గల 

యొక ఉరికొయయ్ చేయించుము; దాని మీద మొరెద్కై ఉరితీయింపబడునటుల్ రేపు నీవు రాజుతో మనవి 

చేయుము; తరువాత నీవు సంతోషముగా రాజుతో కూడ విందునకు పోదువు అని అతనితో చెపిప్రి. ఈ 

సంగతి హామానునకు యుకత్ముగా కనబడినందున అతడు ఉరికొయయ్ యొకటి సిదధ్ము చేయించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:5 => ఈ మాట జనసమూహమంతటికి ఇషట్మైనందున వారు, 

విశావ్సముతోను పరిశుదాధ్తమ్తోను నిండుకొనినవాడైన సెత్ఫను, ఫిలిపుప్, పొర్కొరు, నీకానోరు, తీమోను, 

పరెమ్నాసు, యూదుల మతపర్విషుట్డును అంతియొకయవాడును అగు నీకొలాసు అను వారిని 

ఏరప్రచుకొని 

ఆదికాండము 46:31 => యోసేపు తన సహోదరులను తన తండిర్ కుటుంబపు వారిని చూచి నేను 

వెళి ల్ యిది ఫరోకు తెలియచేసి, కనానుదేశములో ఉండిన నా సహోదరులును నా తండిర్ కుటుంబపు 

వారును నాయొదద్కు వచిచ్రి; 

ఆదికాండము 47:1 => యోసేపు వెళి ల్ ఫరోను చూచి నా తండిర్యు నా సహోదరులును వారి గొఱ ఱ్ల 

మందలతోను వారి పశువులతోను వారికి కలిగినదంతటితోను కనాను దేశము నుండి వచిచ్ గోషెనులో 

నునాన్రని తెలియచేసి 

వచనము 17 

అపుప్డు ఫరో యోసేపుతో ఇటల్నెను నీవు నీ సహోదరులను చూచి మీరీలాగు చేయుడి, మీ 

పశువులమీద బరువులు కటిట్ కనాను దేశమునకు వెళి ల్ 

ఆదికాండము 42:25 => మరియు యోసేపు వారి గోనెలను ధానయ్ముతో నింపుటకును, ఎవరి 

రూకలు వారి గోనెలో తిరిగి ఉంచుటకును, పర్యాణము కొరకు భోజనపదారథ్ములు వారికిచుచ్టకును 

ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. అతడు వారియెడల నిటుల్ జరిగించెను. 

ఆదికాండము 42:26 => వారు తాము కొనిన ధానయ్మును తమ గాడిదలమీద ఎకిక్ంచుకొని 

అకక్డనుండి వెళి ల్పోయిరి. 
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ఆదికాండము 44:1 => యోసేపు ఆ మనుషుయ్ల గోనెలు పటిట్నంత ఆహార పదారథ్ములతో వాటిని 

నింపి ఎవరి రూకలు వారి గోనెమూతిలో పెటుట్మనియు, 

ఆదికాండము 44:2 => కనిషు ఠ్ని గోనె మూతిలో తన వెండి గినెన్ను అతని ధానయ్పు రూకలను 

పెటుట్మనియు, తన గృహనిరావ్హకునికి ఆజాఞ్పింపగా యోసేపు చెపిప్న మాట చొపుప్న అతడు చేసెను. 

ఆదికాండము 45:23 => అతడు తన తండిర్ నిమితత్ము ఐగుపుత్లో నునన్ మంచి వసుత్వులను 

మోయుచునన్ పది గాడిదలను, మారగ్మునకు తన తండిర్ నిమితత్ము ఆహారమును, ఇతర ధానయ్మును 

తిను బండములను మోయుచునన్ పది ఆడు గాడిదలను పంపెను 

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:7 => ఎదోమీయులు నీ సహోదరులు గనుక వారిని దేవ్షింపకూడదు. 

ఐగుపుత్ దేశములో నీవు పరదేశివైయుంటివి గనుక ఐగుపీత్యులను దేవ్షింపకూడదు. 

వచనము 18 

మీ తండిర్ని మీ యింటివారిని వెంటబెటుట్కొని నాయొదద్కు రండి; ఐగుపుత్ దేశమందలి మంచి 

వసుత్వులను మీకెచెచ్దను, ఈ దేశముయొకక్ సారమును మీరు అనుభవించెదరు. 

ఆదికాండము 27:28 => ఆకాశపుమంచును భూసారమును విసాత్రమైన ధానయ్మును 

దార్కాష్రసమును దేవుడు నీ కనుగర్హించు గాక  

ఆదికాండము 47:6 => ఐగుపుత్ దేశము నీ యెదుట ఉనన్ది, ఈ దేశములోని మంచి పర్దేశమందు నీ 

తండిర్ని నీ సహోదరులను నివసింప చేయుము, గోషెను దేశములో వారు నివసింపవచుచ్ను, వారిలో 

ఎవరైన పర్జఞ్గలవారని నీకు తోచినయెడల నా మందలమీద వారిని అధిపతులగా నియమించుమని 

చెపెప్ను 

సంఖాయ్కాండము 18:12 => వారు యెహోవాకు అరిప్ంచు వారి పర్థమ ఫలములను, అనగా 

నూనెలో పర్శసత్మైనదంతయు, దార్కాష్రస ధానయ్ములలో పర్శసత్మైనదంతయు నీకిచిచ్తిని. 

సంఖాయ్కాండము 18:29 => మీకియయ్బడు వాటనిన్టిలో పర్శసత్మైన దానిలోనుండి యెహోవాకు 

పర్తిషిఠ్ంచు పర్తి అరప్ణమును, అనగా దాని పర్తిషిఠ్త భాగమును దానిలోనుండి పర్తిషిఠ్ంపవలెను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 32:14 => ఆవు మజిజ్గను గొఱ ఱ్మేకల పచిచ్పాలను గొఱ ఱ్పిలల్ల కొర్వువ్ను 

బాషాను పొటే ట్ళల్ను మేకలను గోధుమల మెరికెల సారమును నీకిచెచ్ను. నీవు తార్గిన మదయ్ము 

దార్క్షలరసము.  

కీరత్నలు 81:16 => అతిశేర్షఠ్మైన గోధుమల ననుగర్హించి నేను వారిని పోషించుదును కొండతేనెతో 

నినున్ తృపిత్పరచుదును. 

కీరత్నలు 147:14 => నీ సరిహదుద్లలో సమాధానము కలుగజేయువాడు ఆయనే మంచి 

గోధుమలతో నినున్ తృపిత్పరచువాడు ఆయనే 

యెషయా 28:1 => తార్గుబోతులగు ఎఫార్యిమీయుల అతిశయ కిరీటమునకు శర్మ 

వాడిపోవుచునన్ పుషప్మువంటి వారి సుందర భూషణమునకు శర్మ దార్కాష్రసమువలన 

కూలిపోయినవారి ఫలవంతమైన లోయ తలమీదనునన్ కిరీటమునకు శర్మ.  

యెషయా 28:4 => ఫలవంతమైన లోయ తలమీదనునన్ వాడిపోవు పుషప్మువంటిదాని 

సుందరభూషణము వసంతకాలము రాకమునపు పండిన మొదటి అంజూరపు పండువలె అగును దాని 

కనుగొనువాడు దాని చూడగానే అది వానిచేతిలో పడినవెంటనే అది మింగివేయబడును.  

ఆదికాండము 45:20 => ఐగుపుత్ దేశమంతటిలోనునన్ మంచి వసుత్వులు మీవే అగును గనుక మీ 

సామగిర్ని లక్షయ్పెటట్కుడని చెపుప్మనగా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:7 => ఎదోమీయులు నీ సహోదరులు గనుక వారిని దేవ్షింపకూడదు. 

ఐగుపుత్ దేశములో నీవు పరదేశివైయుంటివి గనుక ఐగుపీత్యులను దేవ్షింపకూడదు. 

వచనము 19 

నీకు ఆజఞ్యైనది గదా? దీని చేయుడి, మీ పిలల్లకొరకును మీ భారయ్లకొరకును ఐగుపుత్లోనుండి 

బండల్ను తీసికొనిపోయి మీ తండిర్ని వెంటబెటుట్కొని రండి. 

యెషయా 49:1 => దీవ్పములారా, నా మాట వినుడి, దూరముననునన్ జనములారా, ఆలకించుడి, 

నేను గరభ్మున పుటట్గానే యెహోవా ననున్ పిలిచెను తలిల్ ననున్ ఒడిలో పెటుట్కొనినది మొదలుకొని 

ఆయన నా నామము జాఞ్పకము చేసికొనెను.  
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యెషయా 49:23 => రాజులు నినున్ పోషించు తండుర్లుగాను వారి రాణులు నీకు పాలిచుచ్ 

దాదులుగాను ఉండెదరు వారు భూమిమీద సాగిలపడి నీకు నమసాక్రము చేసెదరు నీ పాదముల 

ధూళి నాకెదరు. అపుప్డు నేను యెహోవాననియు నాకొరకు కనిపెటుట్కొనువారు అవమానము 

నొందరనియు నీవు తెలిసికొందువు.  

ఆదికాండము 45:27 => అపుప్డు వారు యోసేపు తమతో చెపిప్న మాటలనిన్టిని అతనితో చెపిప్రి. 

అతడు తనున్ ఎకిక్ంచుకొని పోవుటకు యోసేపు పంపినబండుల్ చూచినపుప్డు వారి తండిర్యైన 

యాకోబు పార్ణము తెపప్రిలెల్ను 

ఆదికాండము 46:5 => యాకోబు లేచి బెయేరె ష్బా నుండి వెళె ల్ను. ఫరో అతని నెకిక్ంచి తీసికొని 

వచుచ్టకు పంపిన బండల్మీద ఇశార్యేలు కుమారులు తమ తండిర్యైన యాకోబును తమ పిలల్లను 

తమ భారయ్లను ఎకిక్ంచిరి. 

ఆదికాండము 31:17 => యాకోబు లేచి తన కుమారులను తన భారయ్లను ఒంటెలమీద నెకిక్ంచి 

ఆదికాండము 31:18 => కనాను దేశమునకు తన తండిర్యైన ఇసాస్కు నొదద్కు వెళుల్టకు తన 

పశువులనిన్టిని, తాను సంపాదించిన సంపద యావతుత్ను, పదద్నరాములో తాను సంపాదించిన ఆసిత్ 

యావతుత్ను తీసికొనిపోయెను. 

ఆదికాండము 43:8 => యూదా తన తండిర్యైన ఇశార్యేలును చూచి ఆ చినన్ వానిని నాతో కూడ 

పంపుము, మేము లేచి వెళుల్దుము, అపుప్డు మేమే కాదు నీవును మా పిలల్లును చావక బర్దుకుదుము; 

ఆదికాండము 45:9 => మీరు తవ్రగా నా తండిర్యొదద్కు వెళి ల్ అతనితో నీ కుమారుడైన యోసేపు 

దేవుడు ననున్ ఐగుపుత్ దేశమంతటికి పర్భువుగా నియమించెను, నాయొదద్కు రముమ్, అకక్డ ఉండవదుద్; 

ఆదికాండము 45:21 => ఇశార్యేలు కుమారులు ఆలాగుననే చేసిరి. యోసేపు ఫరోమాట చొపప్న 

వారికి బండల్ను ఇపిప్ంచెను; మారగ్మునకు ఆహారము ఇపిప్ంచెను. 

ఆదికాండము 46:29 => యోసేపు తన రథమును సిదధ్ము చేయించి తన తండిర్యైన ఇశార్యేలును 

ఎదురొక్నుటకు గోషెనుకు వెళి ల్ అతనికి కనబడెను. అపుప్డతడు అతని మెడమీద పడి అతని మెడ 

పటుట్కొని యెంతో ఏడెచ్ను. 
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వచనము 20 

ఐగుపుత్ దేశమంతటిలోనునన్ మంచి వసుత్వులు మీవే అగును గనుక మీ సామగిర్ని లక్షయ్పెటట్కుడని 

చెపుప్మనగా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:16 => మరియు నీ దేవుడైన యెహోవా నీ కపప్గించుచునన్ సమసత్ 

పర్జలను నీవు బొతిత్గా నాశనము చేయుదువు. నీవు వారిని కటాకిష్ంపకూడదు, వారి దేవతలను 

పూజింపకూడదు, ఏలయనగా అది నీకు ఉరియగును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 19:13 => వాని కటాకిష్ంపకూడదు; నీకు మేలు కలుగునటుల్ 

ఇశార్యేలీయుల మధయ్నుండి నిరోద్షి పార్ణవిషయమైన దోషమును పరిహరింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 19:21 => నీవు ఎవనిని కటాకిష్ంపకూడదు, పార్ణమునకు పార్ణము 

కంటికి కనున్ పంటికి పలుల్ చేతికి చెయియ్ కాలికి కాలు మీకు విధి. 

యెషయా 13:18 => వారి విండుల్ యౌవనసుథ్లను నలుగగొటుట్ను గరభ్ఫలమందు వారు జాలిపడరు 

పిలల్లను చూచి కరుణింపరు. 

యెహెజేక్లు 7:4 => నీయెడల కటాక్షముంచకయు కనికరము చూపకయు నుందును, నేను 

యెహోవానై యునాన్నని నీవెరుగునటుల్ నీ పర్వరత్న ఫలము నీవు అనుభవింపజేసెదను, నీ హేయ 

కృతయ్ములు నీమధయ్నే యుండనితుత్ను. 

యెహెజేక్లు 7:9 => యెహోవానగు నేనే నినున్ మొతుత్వాడనై యునాన్నని నీవెరుగునటుల్ నీయెడల 

కటాక్షముంచకయు కనికరము చూపకయు నుందును, నీ పర్వరత్న ఫలము నీవనుభవింపజేసెదను, నీ 

హేయకృతయ్ములు నీ మధయ్నుండనితుత్ను. 

యెహెజేక్లు 9:5 => నేను వినుచుండగా వారికీలాగు సెలవిచెచ్ను మీరు పటట్ణములో వాని 

వెంటపోయి నా పరిశుదధ్ సథ్లము దగగ్ర మొదలుపెటిట్, కటాక్షమైనను కనికరమైనను లేకుండ అందరిని 

హతము చేయుడి. 

యెహెజేక్లు 20:17 => అయినను వారు నశించిపోకుండునటుల్ వారియందు కనికరించి, 

అరణయ్ములో నేను వారిని నిరూమ్లము చేయకపోతిని. 
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నిరగ్మకాండము 22:7 => ఒకడు సొమమ్యినను సామానైనను జాగర్తత్పెటుట్టకు తన పొరుగువానికి 

అపప్గించినపుప్డు అది ఆ మనుషుయ్ని యింట నుండి దొంగిలింపబడి ఆ దొంగ దొరికినయెడల వాడు 

దానికి రెండంతలు అచుచ్కొనవలెను; 

యెహోషువ 7:11 => ఇశార్యేలీయులు పాపము చేసియునాన్రు. నేను వారితో చేసిన నిబంధనను 

వారు మీరియునాన్రు. శపితమైన దాని కొంత తీసికొని, దొంగిలి బొంకి తమ సామానులో దాని 

ఉంచుకొనియునాన్రు. 

1 సమూయేలు 10:22 => కావున వారు ఇకక్డికి ఇంకొక మనుషుయ్డు రావలసియునన్దా అని 

యెహోవా యొదద్ విచారణచేయగా యెహోవా ఇదిగో అతడు సామానులో దాగియునాన్డని 

సెలవిచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 25:13 => అంతట దావీదు వారితో మీరందరు మీ కతుత్లను ధరించుకొనుడనగా 

వారు కతుత్లు ధరించుకొనిరి, దావీదు కూడను కతిత్ ఒకటి ధరించెను. దావీదు వెనుక దాదాపు నాలుగు 

వందలమంది బయలుదేరగా రెండువందల మంది సామాను దగగ్ర నిలిచిరి. 

1 సమూయేలు 30:24 => మీరు చెపిప్నది యెవరు ఒపుప్కొందురు? యుదధ్మునకు పోయినవాని 

భాగమెంతో సామానునొదద్ నిలిచిన వాని భాగము అంతే అని వాడుక మాట; అందరు సమముగానే 

పాలు పంచుకొందురు గదా 

యెహెజేక్లు 12:3 => నరపుతుర్డా, దేశాంతరము పోవువానికి తగిన సామగిర్ని మూటకటుట్కొని, 

పగటివేళ వారు చూచుచుండగా నీవు పర్యాణమై, నీవునన్ సథ్లమును విడిచి వారు చూచుచుండగా 

మరియొక సథ్లమునకు పొముమ్; వారు తిరుగుబాటు చేయువారు, అయినను దీని చూచి 

విచారించుకొందురేమో 

యెహెజేక్లు 12:4 => దేశాంతరము పోవువాడు తన సామగిర్ని తీసికొనునటుల్ వారు చూచుచుండగా 

నీ సామగిర్ని పగటియందు బయటికి తీసికొనివచిచ్ వారు చూచుచుండగా అసత్మానమున పర్యాణమై 

పరదేశమునకు పోవువానివలె నీవు బయలుదేరవలెను 

మతత్యి 24:17 => మిదె ద్మీద ఉండువాడు తన యింటిలోనుండి ఏదైనను తీసికొనిపోవుటకు 

దిగకూడదు; 
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లూకా 17:31 => ఆ దినమున మిదె ద్మీద ఉండువాడు ఇంటఉండు తన సామగిర్ని తీసికొనిపోవుటకు 

దిగకూడదు; ఆలాగే పొలములో ఉండువాడును తిరిగి రాకూడదు. 

ఆదికాండము 45:18 => మీ తండిర్ని మీ యింటివారిని వెంటబెటుట్కొని నాయొదద్కు రండి; ఐగుపుత్ 

దేశమందలి మంచి వసుత్వులను మీకెచెచ్దను, ఈ దేశముయొకక్ సారమును మీరు అనుభవించెదరు. 

ఆదికాండము 20:15 => అపుప్డు అబీమెలెకు ఇదిగో నా దేశము నీ యెదుట నునన్ది. నీకిషట్మైన 

సథ్లమందు కాపురముండుమనెను. 

ఎజార్ 9:12 => కాబటిట్ మీరు మీ కుమారెత్లను వారి కుమారుల కియయ్కుడి. వారి కుమారెత్లను మీ 

కుమారుల కొరకు పుచుచ్కొనకుడి. మరియు వారికి కేష్మభాగయ్ములు కలుగవలెనని మీరు ఎనన్టికిని 

కోరకుండినయెడల,మీరు బలముగానుండి, ఆ దేశముయొకక్ సుఖమును అనుభవించి, మీ పిలల్లకు 

నితయ్ సావ్సథ్య్ముగా దాని నపప్గించెదరని చెపిప్రి. 

యెషయా 1:19 => మీరు సమమ్తించి నా మాట వినినయెడల మీరు భూమి యొకక్ 

మంచిపదారథ్ములను అనుభవింతురు. 

ఆదికాండము 45:9 => మీరు తవ్రగా నా తండిర్యొదద్కు వెళి ల్ అతనితో నీ కుమారుడైన యోసేపు 

దేవుడు ననున్ ఐగుపుత్ దేశమంతటికి పర్భువుగా నియమించెను, నాయొదద్కు రముమ్, అకక్డ ఉండవదుద్; 

మారుక్ 10:29 => అందుకు యేసు ఇటల్నెను నా నిమితత్మును సువారత్ నిమితత్మును ఇంటినైనను 

అనన్దముమ్లనైనను అకక్చెలెల్ండర్నైనను తలిదండుర్లనైనను పిలల్లనైనను భూములనైనను విడిచినవాడు 

వచనము 21 

ఇశార్యేలు కుమారులు ఆలాగుననే చేసిరి. యోసేపు ఫరోమాట చొపప్న వారికి బండల్ను ఇపిప్ంచెను; 

మారగ్మునకు ఆహారము ఇపిప్ంచెను. 

ఆదికాండము 45:19 => నీకు ఆజఞ్యైనది గదా? దీని చేయుడి, మీ పిలల్లకొరకును మీ 

భారయ్లకొరకును ఐగుపుత్లోనుండి బండల్ను తీసికొనిపోయి మీ తండిర్ని వెంటబెటుట్కొని రండి. 
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ఆదికాండము 45:27 => అపుప్డు వారు యోసేపు తమతో చెపిప్న మాటలనిన్టిని అతనితో చెపిప్రి. 

అతడు తనున్ ఎకిక్ంచుకొని పోవుటకు యోసేపు పంపినబండుల్ చూచినపుప్డు వారి తండిర్యైన 

యాకోబు పార్ణము తెపప్రిలెల్ను 

ఆదికాండము 46:5 => యాకోబు లేచి బెయేరె ష్బా నుండి వెళె ల్ను. ఫరో అతని నెకిక్ంచి తీసికొని 

వచుచ్టకు పంపిన బండల్మీద ఇశార్యేలు కుమారులు తమ తండిర్యైన యాకోబును తమ పిలల్లను 

తమ భారయ్లను ఎకిక్ంచిరి. 

సంఖాయ్కాండము 7:3 => వారు ఇదద్రిదద్రికి ఒకొక్క బండి చొపుప్నను, పర్తివానికి ఒకొక్క యెదుద్ 

చొపుప్నను, ఆరు గూడుబండల్ను పండెర్ండు ఎదుద్లను యెహోవా సనిన్ధికి తీసికొనివచిచ్రి. వారు 

మందిరము ఎదుటికి వాటిని తీసికొనివచిచ్రి. 

సంఖాయ్కాండము 7:4 => అపుప్డు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు వారియొదద్ ఈ 

వసుత్వులను తీసికొనుము;  

సంఖాయ్కాండము 7:5 => అవి పర్తయ్క్షపు గుడారము యొకక్ సేవకై యుండును; నీవు వాటిని 

లేవీయులలో పర్తివానికిని వాని వాని సేవ చొపుప్న ఇయయ్వలెను. 

సంఖాయ్కాండము 7:6 => మోషే ఆ బండల్ను ఆ యెదుద్లను తీసికొని లేవీయులకిచెచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 7:7 => అతడు రెండు బండల్ను నాలుగు ఎదుద్లను వారి వారి సేవచొపుప్న 

గెరో ష్నీయులకిచెచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 7:8 => అతడు నాలుగు బండల్ను ఎనిమిది యెదుద్లను యాజకుడగు అహరోను 

కుమారుడైన ఈతామారు చేతికిర్ంద సేవచేయు మెరారీయులకు వారి వారి సేవచొపుప్న ఇచెచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 7:9 => కహాతీయులకియయ్లేదు; ఏలయనగా పరిశుదధ్సథ్లపు సేవ వారిది; తమ 

భుజములమీద మోయుటయే వారి పని గనుక వారికి వాహనములను నియమింపలేదు. 

యెహెజేక్లు 23:24 => ఆయుధములు పటుట్కొని చకర్ములుగల రథములతోను గొపప్ సైనయ్ముతోను 

వారు నీమీదికి వచిచ్, కేడెములను డాళల్ను పటుట్కొని శిరసాత్ర్ణములు ధరించుకొని వారు నీమీదికి వచిచ్ 

నినున్ చుటుట్కొందురు, వారు తమ మరాయ్దచొపుప్న నినున్ శికిష్ంచునటుల్ నేను నినున్గూరిచ్న తీరుప్ 

వారికపప్గింతును. 

Page  of 3105 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

ఆదికాండము 45:19 => నీకు ఆజఞ్యైనది గదా? దీని చేయుడి, మీ పిలల్లకొరకును మీ 

భారయ్లకొరకును ఐగుపుత్లోనుండి బండల్ను తీసికొనిపోయి మీ తండిర్ని వెంటబెటుట్కొని రండి. 

నిరగ్మకాండము 17:1 => తరువాత ఇశార్యేలీయుల సరవ్సమాజము యెహోవా మాటచొపుప్న తమ 

పర్యాణములలో సీను అరణయ్మునుండి పర్యాణమైపోయి రెఫీదీములో దిగిరి. పర్జలు తమకు తార్గ 

నీళుల్ లేనందున 

సంఖాయ్కాండము 3:16 => కాబటిట్ మోషే యెహోవా తనకు ఆజాఞ్పించినటుల్ ఆయన మాటచొపుప్న 

వారిని లెకిక్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 8:13 => మోషే యిచిచ్న ఆజఞ్నుబటిట్ విశార్ంతిదినములయందును, 

అమావాసయ్లయందును, నియామక కాలములయందును, సంవతస్రమునకు ముమామ్రు జరుగు 

పండుగలయందును, అనగా పులియని రొటెట్ల పండుగయందును వారముల పండుగయందును 

పరణ్శాలల పండుగయందును యెహోవాకు దహనబలులు అరిప్ంచుచు వచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:16 => ఈ పర్కారము రాజైన యోషీయా యిచిచ్న ఆజఞ్నుబటిట్ వారు 

పసాక్పండుగ ఆచరించి, యెహోవా బలిపీఠముమీద దహనబలులను అరిప్ంచుటచేత ఆ దినమున 

ఏమియు లోపములేకుండ యెహోవా సేవ జరిగెను. 

పర్సంగి 8:2 => నీవు దేవునికి ఒటుట్పెటుట్కొంటివని జాఞ్పకము చేసికొని రాజుల కటట్డకు లోబడుమని 

నేను చెపుప్చునాన్ను. 

విలాపవాకయ్ములు 1:18 => యెహోవా నాయ్యసుథ్డు నేను ఆయన ఆజఞ్కు తిరుగుబాటు చేసితిని 

సకల జనములారా, చితత్గించి ఆలకించుడి నా శర్మ చూడుడి నా కనయ్కలును నా యౌవనులును 

చెరలోనికి పోయియునాన్రు 

ఆదికాండము 42:25 => మరియు యోసేపు వారి గోనెలను ధానయ్ముతో నింపుటకును, ఎవరి 

రూకలు వారి గోనెలో తిరిగి ఉంచుటకును, పర్యాణము కొరకు భోజనపదారథ్ములు వారికిచుచ్టకును 

ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. అతడు వారియెడల నిటుల్ జరిగించెను. 
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ఆదికాండము 46:29 => యోసేపు తన రథమును సిదధ్ము చేయించి తన తండిర్యైన ఇశార్యేలును 

ఎదురొక్నుటకు గోషెనుకు వెళి ల్ అతనికి కనబడెను. అపుప్డతడు అతని మెడమీద పడి అతని మెడ 

పటుట్కొని యెంతో ఏడెచ్ను. 

వచనము 22 

అతడు వారికి రెండేసి దుసుత్ల బటట్లు ఇచెచ్ను; బెనాయ్మీనుకు మూడువందల తులముల వెండియును 

ఐదు దుసుత్ల బటట్లు ఇచెచ్ను, 

నాయ్యాధిపతులు 14:12 => అపుప్డు సమోస్ను మీకిషట్మైనయెడల నేను మీ యెదుట ఒక విపుప్డు 

కథను వేసెదను; మీరు ఈ విందు జరుగు ఏడు దినములలోగా దాని భావమును నాకు తెలిపినయెడల 

నేను ముపప్ది సనన్పు నారబటట్లను ముపప్ది దుసుత్లను మీకిచెచ్దను. 

నాయ్యాధిపతులు 14:19 => యెహోవా ఆతమ్ అతనిమీదికి మరల రాగా అతడు అషెక్లోనుకు పోయి 

వారిలో ముపప్దిమందిని చంపి వారి సొముమ్ను దోచుకొని తన విపుప్డు కథ భావమును చెపిప్నవారికి 

బటట్లనిచెచ్ను. 

2 రాజులు 5:5 => సిరియా రాజు నేను ఇశార్యేలు రాజునకు దూతచేత పతిర్క పంపించెదనని ఆజఞ్ 

ఇచెచ్ను గనుక అతడు ఇరువది మణుగుల వెండియు లక్ష యిరువది వేల రూపాయిల బంగారును పది 

దుసుత్ల బటట్లను తీసికొనిపోయి ఇశార్యేలు రాజునకు పతిర్కను అపప్గించెను. 

2 రాజులు 5:22 => నా యజమానుడు నాచేత వరత్మానము పంపి పర్వకత్ల శిషుయ్లలో ఇదద్రు 

యౌవనులు ఎఫార్యిము మనయ్మునుండి నాయొదద్కు ఇపుప్డే వచిచ్రిగనుక నీవు వారికొరకు రెండు 

మణుగుల వెండియు రెండు దుసుత్ల బటట్లును దయచేయుమని సెలవిచుచ్చునాన్డనెను. 

2 రాజులు 5:23 => అందుకు నయమాను నీకు అనుకూలమైతే రెటిట్ంపు వెండి తీసికొనుమని 

బతిమాలి, రెండు సంచులలో నాలుగు మణుగుల వెండి కటిట్ రెండు దుసుత్ల బటట్లనిచిచ్, తన 

పనివారిలో ఇదద్రిమీద వాటిని వేయగా వారు గేహజీ ముందర వాటిని మోసికొనిపోయిరి. 
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పర్కటన 6:11 => తెలల్ని వసత్రము వారిలో పర్తివానికియయ్బడెను; మరియు--వారివలెనే 

చంపబడబోవువారి సహదాసుల యొకక్యు సహోదరుల యొకక్యు లెకక్ పూరిత్యగువరకు ఇంక 

కొంచెము కాలము విశర్మింపవలెనని వారితో చెపప్బడెను. 

ఆదికాండము 43:34 => మరియు అతడు తన యెదుటనుండి వారికి వంతులెతిత్ పంపెను. 

బెనాయ్మీను వంతు వారందరి వంతులకంటె అయిదంతలు గొపప్ది. వారు విందు ఆరగించి అతనితో 

కలిసి సంతుషిట్గా తార్గిరి. 

1 సమూయేలు 1:5 => హనాన్ తనకు పిర్యముగా నునన్ందున ఆమెకు రెండుపాళుల్ ఇచుచ్చు 

వచెచ్ను. యెహోవా ఆమెకు సంతులేకుండచేసెను. 

సామెతలు 31:21 => తన యింటివారికి చలి తగులునని భయపడదు ఆమె యింటివారందరు 

రకత్వరణ్ వసత్రములు ధరించినవారు. 

వచనము 23 

అతడు తన తండిర్ నిమితత్ము ఐగుపుత్లో నునన్ మంచి వసుత్వులను మోయుచునన్ పది గాడిదలను, 

మారగ్మునకు తన తండిర్ నిమితత్ము ఆహారమును, ఇతర ధానయ్మును తిను బండములను 

మోయుచునన్ పది ఆడు గాడిదలను పంపెను 

ఆదికాండము 45:17 => అపుప్డు ఫరో యోసేపుతో ఇటల్నెను నీవు నీ సహోదరులను చూచి 

మీరీలాగు చేయుడి, మీ పశువులమీద బరువులు కటిట్ కనాను దేశమునకు వెళి ల్ 

ఆదికాండము 24:10 => అతడు తన యజమానుని ఒంటెలలో పది ఒంటెలను తన యజమానుని 

ఆసిత్లో శేర్షట్మైన నానా విధములగు వసుత్వులను తీసికొనిపోయెను. అతడు లేచి అరామన్హరాయిము 

లోనునన్ నాహోరు పటట్ణము చేరి 

ఆదికాండము 43:11 => వారి తండిర్యైన ఇశార్యేలు వారితొ అటల్యిన మీరీలాగు చేయుడి; ఈ 

దేశమందు పర్సిదధ్ములైనవి, అనగా కొంచెము మసత్కి కొంచెము తేనె సుగంధ దర్వయ్ములు బోళము 

పిసాత్చకాయలు బాదము కాయలు మీ గోనెలలో వేసికొని ఆ మనుషుయ్నికి కానుకగా తీసికొనిపోవుడి. 
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నిరగ్మకాండము 16:3 => ఇశార్యేలీయులు మేము మాంసము వండుకొను కుండలయొదద్ 

కూరుచ్ండి తృపిత్గా ఆహారము తినునపుప్డు యెహోవా చేతివలన ఏల చావకపోతివిు? ఈ 

సరవ్సమాజమును ఆకలిచేత చంపుటకు ఈ అరణయ్ములోనికి మముమ్ను అకక్డనుండి తోడుకొని 

వచిచ్తిరని వారితో ననగా 

ఆదికాండము 42:19 => మీరు యథారథ్వంతులైతిరా మీ సహోదరులలో ఒకడు ఈ చెరసాలలో 

బంధింపబడవలెను; మీరు వెళి ల్ మీ కుటుంబముల కరవు తీరుటకు ధానయ్ము తీసికొని పోవుడి. 

వచనము 24 

అపుప్డతడు తన సహోదరులను సాగనంపి వారు బయలుదేరుచుండగా మారగ్మందు కలహపడకుడని 

వారితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 37:22 => ఎటల్నగా రూబేను అతని తండిర్కి అతనినపప్గించుటకై వారిచేతులలో 

పడకుండ అతని విడిపింపదలచి రకత్ము చిందింపకుడి; అతనికి హాని ఏమియు చేయక అడవిలోనునన్ 

యీ గుంటలో అతని పడదోర్యుడని వారితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 42:21 => అపుప్డు వారు నిశచ్యముగా మన సహోదరునియెడల మనము చేసిన 

అపరాధమునకు శిక్ష పొందుచునాన్ము. అతడు మనలను బతిమాలుకొనినపుప్డు మనము అతని వేదన 

చూచియు వినకపోతిమి; అందువలన ఈ వేదన మనకు వచెచ్నని ఒకనితో ఒకడు మాటలాడుకొనిరి 

ఆదికాండము 42:22 => మరియు రూబేను ఈ చినన్వానియెడల పాపము చేయకుడని నేను మీతో 

చెపప్లేదా? అయినను మీరు వినరైతిరి గనుక అతని రకాత్పరాధము మనమీద మోపబడుచునన్దని వారి 

కుతత్ర మిచెచ్ను. 

కీరత్నలు 133:1 => సహోదరులు ఐకయ్త కలిగి నివసించుట ఎంత మేలు! ఎంత మనోహరము! 

కీరత్నలు 133:2 => అది తలమీద పోయబడి అహరోను గడ డ్ముమీదుగా కారి అతని అంగీల 

అంచువరకు దిగజారిన పరిమళ తైలమువలె నుండును 

కీరత్నలు 133:3 => సీయోను కొండలమీదికి దిగివచుచ్ హెరోమ్ను మంచువలె నుండును. 

ఆశీరావ్దమును శాశవ్త జీవమును అచచ్ట నుండవలెనని యెహోవా సెలవిచిచ్యునాన్డు. 
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యోహాను 13:34 => మీరు ఒకరినొకరు పేర్మింపవలెనని మీకు కొర్తత్ ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్ను; నేను 

మిముమ్ను పేర్మించినటే ట్ మీరును ఒకరినొకరు పేర్మింపవలెను. 

యోహాను 13:35 => మీరు ఒకనియెడల ఒకడు పేర్మగలవారైనయెడల దీనిబటిట్ మీరు నా శిషుయ్లని 

అందరును తెలిసికొందురనెను. 

ఎఫెసీయులకు 4:31 => సమసత్మైన దేవ్షము, కోపము, కోర్ధము, అలల్రి, దూషణ, సకలమైన 

దుషట్తవ్ము మీరు విసరిజ్ంచుడి. 

ఎఫెసీయులకు 4:32 => ఒకనియెడల ఒకడు దయగలిగి కరుణాహృదయులై కీర్సుత్నందు దేవుడు 

మిముమ్ను క్షమించిన పర్కారము మీరును ఒకరినొకరు క్షమించుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:2 => మీరు ఏకమనసుక్లగునటుల్గా ఏకపేర్మకలిగి, యేక భావము గలవారుగా 

ఉండి, ఒకక్దానియందే మనసుస్ంచుచు నా సంతోషమును సంపూరణ్ము చేయుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:3 => కక్షచేతనైనను వృథాతిశయముచేతనైనను ఏమియు చేయక, వినయమైన 

మనసుస్ గలవారై యొకనినొకడు తనకంటె యోగుయ్డని యెంచుచు 

ఫిలిపీప్యులకు 2:4 => మీలో పర్తివాడును తన సొంతకారయ్ములను మాతర్మేగాక యితరుల 

కారయ్ములను కూడ చూడవలెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:5 => కీర్సుత్యేసునకు కలిగిన యీ మనసుస్ మీరును కలిగియుండుడి. 

కొలొసస్యులకు 3:12 => కాగా , దేవునిచేత ఏరప్రచబడినవారును పరిశుదుధ్లును 

పిర్యులునైనవారికి తగినటుల్, మీరు జాలిగల మనసుస్ను, దయాళుతవ్మును, వినయమును, 

సాతివ్కమును, దీరఘ్శాంతమును ధరించుకొనుడి. 

కొలొసస్యులకు 3:13 => ఎవడైనను తనకు హాని చేసెనని యొకడనుకొనినయెడల ఒకనినొకడు 

సహించుచు ఒకనినొకడు క్షమించుడి, పర్భువు మిముమ్ను క్షమించినలాగున మీరును క్షమించుడి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:13 => వారి పనినిబటిట్ వారిని పేర్మతో మికిక్లి ఘనముగా ఎంచవలెనని 

వేడుకొనుచునాన్ము; మరియు ఒకనితో నొకడు సమాధానముగా ఉండుడి. 

ఆదికాండము 13:8 => కాబటిట్ అబార్ము మనము బంధువులము గనుక నాకు నీకును, నా పశువుల 

కాపరులకు నీ పశువుల కాపరులకును కలహముండకూడదు. 
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ఆదికాండము 24:54 => అతడును అతనితోకూడ నునన్ మనుషుయ్లును అనన్పానములు పుచుచ్కొని 

అకక్డ ఆ రాతిర్యంతయు నుండిరి. ఉదయమున వారు లేచినపుప్డు అతడు నా యజమానునియొదద్కు 

ననున్ పంపించుడని చెపప్గా 

1 రాజులు 11:21 => అంతట దావీదు తన పితరులతోకూడ నిదర్పొందిన సంగతిని, 

సైనాయ్ధిపతియైన యోవాబు మరణమైన సంగతిని ఐగుపుత్ దేశమందు హదదు విని నేను నా 

సవ్దేశమునకు వెళుల్టకు సెలవిమమ్ని ఫరోతో మనవిచేయగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:26 => మరునాడు ఇదద్రు పోటాల్డుచుండగా అతడు వారిని చూచి 

అయయ్లారా, మీరు సహోదరులు; మీరెందుకు ఒకనికొకడు అనాయ్యము చేసికొనుచునాన్రని చెపిప్ 

వారిని సమాధానపరచ జూచెను. 

1 కొరిందీయులకు 6:6 => అయితే సహోదరుడు సహోదరునిమీద వాయ్జెయ్మాడుచునాన్డు, మరి 

అవిశావ్సుల యెదుటనే వాయ్జెయ్మాడుచునాన్డు. 

2 కొరిందీయులకు 13:11 => తుదకు సహోదరులారా, సంతోషించుడి, సంపూరుణ్లైయుండుడి, 

ఆదరణ కలిగియుండుడి, ఏకమనసుస్ గలవారైయుండుడి సమాధానముగా ఉండుడి; పేర్మ 

సమాధానములకు కరత్యగు దేవుడు మీకు తోడైయుండును.  

ఫిలిపీప్యులకు 4:2 => పర్భువునందు ఏకమనసుస్ గలవారై యుండుడని యువొదియను, 

సుంటుకేను బతిమాలుకొనుచునాన్ను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:15 => ఎవడును కీడునకు పర్తికీడు ఎవనికైనను చేయకుండ 

చూచుకొనుడి;మీరు ఒకనియెడల ఒకడును మనుషుయ్లందరియెడలను ఎలల్పుప్డు మేలైనదానిని 

అనుసరించి నడుచుకొనుడి. 

వచనము 25 

వారు ఐగుపుత్నుండి బయలుదేరి కనాను దేశమునకు తన తండిర్యైన యాకోబు నొదద్కు వచిచ్ 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 26 
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యోసేపు ఇంక బర్దికియుండి ఐగుపుత్ దేశమంతటిని ఏలుచునాన్డని అతనికి తెలియచేసిరి. అయితే 

అతడు వారి మాట నమమ్లేదు గనుక అతడు నిశేచ్షుట్డాయెను. 

లూకా 24:34 => పర్భువు నిజముగా లేచి సీమోనునకు కనబడెనని చెపుప్కొనుచుండిరి. వారిది విని 

ఆదికాండము 45:8 => కాబటిట్ దేవుడే గాని మీరు ననిన్కక్డికి పంపలేదు. ఆయన ననున్ ఫరోకు 

తండిర్గాను అతని యింటివారికందరికి పర్భువుగాను ఐగుపుత్ దేశమంతటిమీద ఏలికగాను 

నియమించెను. 

ఆదికాండము 45:9 => మీరు తవ్రగా నా తండిర్యొదద్కు వెళి ల్ అతనితో నీ కుమారుడైన యోసేపు 

దేవుడు ననున్ ఐగుపుత్ దేశమంతటికి పర్భువుగా నియమించెను, నాయొదద్కు రముమ్, అకక్డ ఉండవదుద్; 

కీరత్నలు 105:21 => ఇషట్పర్కారము అతడు తన అధిపతుల నేలుటకును తన పెదద్లకు బుదిధ్ 

చెపుప్టకును 

ఆదికాండము 37:35 => అతని కుమారులందరును అతని కుమారెత్లందరును అతనిని ఓదారుచ్టకు 

యతన్ము చేసిరి; అయితే అతడు ఓదారుప్ పొందనొలల్క నేను అంగలారుచ్చు మృతుల లోకమునకు నా 

కుమారునియొదద్కు వెళేల్దనని చెపిప్ అతని తండిర్ అతని కోసము ఏడెచ్ను 

ఆదికాండము 42:36 => అపుప్డు వారి తండిర్యైన యాకోబు వారిని చూచి మీరు ననున్ 

పుతర్హీనునిగా చేయుచునాన్రు; యోసేపు లేడు; షిమోయ్ను లేడు; మీరు బెనాయ్మీనును కూడ 

తీసికొనపోవుదురు; ఇవనిన్యు నాకు పర్తికూలముగా ఉనన్వని వారితో చెపెప్ను 

ఆదికాండము 42:38 => అయితే అతడు నా కుమారుని మీతో వెళల్నియయ్ను; ఇతని అనన్ 

చనిపోయెను, ఇతడు మాతర్మే మిగిలియునాన్డు. మీరు పోవు మారగ్మున ఇతనికి హాని 

సంభవించినయెడల నెరసిన వెండుర్కలు గల ననున్ మృతుల లోకములోనికి దుఃఖముతో దిగిపోవునటుల్ 

చేయుదురని చెపెప్ను 

ఆదికాండము 44:28 => వారిలో ఒకడు నాయొదద్నుండి వెళి ల్పోయెను. అతడు నిశచ్యముగా 

దుషట్మృగములచేత చీలచ్బడెననుకొంటిని, అపప్టినుండి అతడు నాకు కనబడలేదు. 
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యోనా 2:7 => కూపములోనుండి నా పార్ణము నాలో మూరిఛ్లల్గా నేను యెహోవాను జాఞ్పకము 

చేసికొంటిని; నీ పరిశుదాధ్లయములోనికి నీయొదద్కు నా మనవి వచెచ్ను.  

యోబు 9:16 => నేను మొఱ ఱ్పెటిట్నపుప్డు ఆయన నాకుతత్రమిచిచ్నను ఆయన నా మాట 

ఆలకించెనని నేను నమమ్జాలను.  

యోబు 29:24 => వారు ఆశారహితులై యుండగా వారిని దయగా చూచి చిరునవువ్ నవివ్తిని నా 

ముఖపర్కాశము లేకుండ వారేమియు చేయరైరి. 

కీరత్నలు 126:1 => సీయోనుకు తిరిగివచిచ్నవారిని యెహోవా చెరలోనుండి రపిప్ంచినపుప్డు 

లూకా 24:11 => అయితే వారి మాటలు వీరి దృషిట్కి వెఱిఱ్మాటలుగా కనబడెను గనుక వీరు వారి 

మాటలు నమమ్లేదు. 

లూకా 24:41 => అయితే వారు సంతోషముచేత ఇంకను నమమ్క ఆశచ్రయ్పడుచుండగా ఆయన 

ఇకక్డ మీయొదద్ ఏమైన ఆహారము కలదా అని వారినడిగెను. 

ఆదికాండము 41:40 => నీవు నా యింటికి అధికారివై యుండవలెను, నా పర్జలందరు నీకు 

విధేయులై యుందురు; సింహాసన విషయములో మాతర్మే నేను నీకంటె పైవాడనై యుందునని 

యోసేపుతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 41:43 => తన రెండవ రథముమీద అతని నెకిక్ంచెను. అపుప్డు వందనము చేయుడని 

అతని ముందర జనులు కేకలువేసిరి. అటుల్ ఐగుపుత్ దేశమంతటిమీద అతని నియమించెను. 

ఆదికాండము 42:6 => అపుప్డు యోసేపు ఆ దేశమంతటిమీద అధికారియై యుండెను. అతడే ఆ 

దేశ పర్జలందరికిని ధానయ్మమమ్కము చేయువాడు గనుక యోసేపు సహోదరులు వచిచ్ ముఖములు 

నేలను మోపి అతనికి వందనము చేసిరి  

ఆదికాండము 42:13 => అందుకు వారు నీ దాసులమైన మేము పండెర్ండుమంది సహోదరులము, 

కనాను దేశములో నునన్ ఒకక్ మనుషుయ్ని కుమారులము; ఇదిగో కనిషు ఠ్డు నేడు మా తండిర్యొదద్ 

ఉనాన్డు; ఒకడు లెడు అని ఉతత్రమిచిచ్రి 

ఆదికాండము 48:11 => ఇశార్యేలు యోసేపుతో నీ ముఖము చూచెదనని నేను అనుకొనలేదు గాని 

నీ సంతానమును దేవుడు నాకు కనుపరచియునాన్డనగా 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:41 => అతడామెకు చెయియ్ యిచిచ్ లేవనెతిత్, పరిశుదుధ్లను విధవరాండర్ను 

పిలిచి ఆమెను సజీవురాలనుగా వారికి అపప్గించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:9 => అతడు వెలుపలికి వచిచ్ దూత వెంబడి వెళి ల్, దూతవలన జరిగినది 

నిజముగా జరిగెనని గర్హింపక, తనకు దరశ్నము కలిగెనని తలంచెను. 

వచనము 27 

అపుప్డు వారు యోసేపు తమతో చెపిప్న మాటలనిన్టిని అతనితో చెపిప్రి. అతడు తనున్ ఎకిక్ంచుకొని 

పోవుటకు యోసేపు పంపినబండుల్ చూచినపుప్డు వారి తండిర్యైన యాకోబు పార్ణము తెపప్రిలెల్ను 

నాయ్యాధిపతులు 15:19 => దేవుడు లేహీలోనునన్ ఒక గోతిని చీలెచ్ను, దానినుండి నీళుల్ 

బయలుదేరెను. అతడు తార్గిన తరువాత పార్ణము తెపప్రిలిల్ బర్దికెను. కాబటిట్ దానిపేరు నేటివరకు 

ఏనహ్కోక్రె అనబడెను; అది లేహీలో నునన్ది. 

1 సమూయేలు 30:12 => వాడు భోజనము చేసిన తరువాత వాని పార్ణము తెపప్రిలల్గా  

కీరత్నలు 85:6 => నీ పర్జలు నీయందు సంతోషించునటుల్ నీవు మరల మముమ్ను బర్దికింపవా?  

యెషయా 57:15 => మహా ఘనుడును మహోనన్తుడును పరిశుదుధ్డును నితయ్నివాసియునైనవాడు 

ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను మహోనన్తమైన పరిశుదధ్సథ్లములో నివసించువాడను అయినను 

వి న య ము గ ల వా రి పార్ ణ ము ను ఉ జీజ్ విం ప జే యు ట కు ను న లి గి న వా రి పార్ ణ ము ను 

ఉజీజ్వింపజేయుటకును వినయము గలవారియొదద్ను దీనమనసుస్ గలవారియొదద్ను 

నివసించుచునాన్ను. 

హోషేయ 6:2 => రెండు దినములైన తరువాత ఆయన మనలను బర్దికించును, మనము ఆయన 

సముఖమందు బర్దుకునటుల్ మూడవ దినమున ఆయన మనలను సిథ్రపరచును. 

ఆదికాండము 45:19 => నీకు ఆజఞ్యైనది గదా? దీని చేయుడి, మీ పిలల్లకొరకును మీ 

భారయ్లకొరకును ఐగుపుత్లోనుండి బండల్ను తీసికొనిపోయి మీ తండిర్ని వెంటబెటుట్కొని రండి. 

ఆదికాండము 45:21 => ఇశార్యేలు కుమారులు ఆలాగుననే చేసిరి. యోసేపు ఫరోమాట చొపప్న 

వారికి బండల్ను ఇపిప్ంచెను; మారగ్మునకు ఆహారము ఇపిప్ంచెను. 
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ఆదికాండము 46:5 => యాకోబు లేచి బెయేరె ష్బా నుండి వెళె ల్ను. ఫరో అతని నెకిక్ంచి తీసికొని 

వచుచ్టకు పంపిన బండల్మీద ఇశార్యేలు కుమారులు తమ తండిర్యైన యాకోబును తమ పిలల్లను 

తమ భారయ్లను ఎకిక్ంచిరి. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:28 => కాబటిట్ మీరు అతనిని చూచి మరల సంతోషించు నిమితత్మును నా కునన్ 

దుఃఖము తగుగ్ నిమితత్మును అతనిని మరి శీఘర్ముగా పంపితిని. 

వచనము 28 

అపుప్డు ఇశార్యేలు ఇంతే చాలును, నా కుమారుడైన యోసేపు ఇంక బర్దికియునాన్డు, నేను 

చావకమునుపు వెళి ల్ అతని చూచెదనని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 46:30 => అపుప్డు ఇశార్యేలు యోసేపుతో నీవింక బర్దికియునాన్వు; నీ ముఖము 

చూచితిని గనుక నేనికను చనిపోవుదునని చెపెప్ను. 

లూకా 2:28 => అతడు తన చేతులలో ఆయనను ఎతిత్కొని దేవుని సుత్తించుచు ఇటల్నెను  

లూకా 2:29 => నాథా, యిపుప్డు నీ మాటచొపుప్న సమాధానముతో నీ దాసుని పోనిచుచ్చునాన్వు;  

లూకా 2:30 => అనయ్జనులకు నినున్ బయలుపరచుటకు వెలుగుగాను నీ పర్జలైన ఇశార్యేలుకు 

మహిమగాను  

యోహాను 16:21 => సతరీ పర్సవించునపుప్డు ఆమె గడియ వచెచ్ను గనుక ఆమె వేదనపడును; అయితే 

శిశువు పుటట్గానే లోకమందు నరుడొకడు పుటెట్నను సంతోషముచేత ఆమె ఆ వేదన మరి జాఞ్పకము 

చేసికొనదు. 

యోహాను 16:22 => అటువలె మీరును ఇపుప్డు దుఃఖపడుచునాన్రు గాని మిముమ్ను మరల 

చూచెదను, అపుప్డు మీ హృదయము సంతోషించును, మీ సంతోషమును ఎవడును మీయొదద్నుండి 

తీసివేయడు. 

ఆదికాండము 37:35 => అతని కుమారులందరును అతని కుమారెత్లందరును అతనిని ఓదారుచ్టకు 

యతన్ము చేసిరి; అయితే అతడు ఓదారుప్ పొందనొలల్క నేను అంగలారుచ్చు మృతుల లోకమునకు నా 

కుమారునియొదద్కు వెళేల్దనని చెపిప్ అతని తండిర్ అతని కోసము ఏడెచ్ను 
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ఆదికాండము 42:36 => అపుప్డు వారి తండిర్యైన యాకోబు వారిని చూచి మీరు ననున్ 

పుతర్హీనునిగా చేయుచునాన్రు; యోసేపు లేడు; షిమోయ్ను లేడు; మీరు బెనాయ్మీనును కూడ 

తీసికొనపోవుదురు; ఇవనిన్యు నాకు పర్తికూలముగా ఉనన్వని వారితో చెపెప్ను 

ఆదికాండము 46:19 => యాకోబు భారయ్యైన రాహేలు కుమారులైన యోసేపు బెనాయ్మీను. 

కీరత్నలు 30:11 => నా పార్ణము మౌనముగా నుండక నినున్ కీరిత్ంచునటుల్ నా అంగలారుప్ను నీవు 

నాటయ్ముగా మారిచ్యునాన్వు. 

లూకా 15:24 => ఈ నా కుమారుడు చనిపోయి మరల బర్దికెను, తపిప్పోయి దొరకెనని చెపెప్ను; 

అంతట వారు సంతోషపడసాగిరి. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:28 => కాబటిట్ మీరు అతనిని చూచి మరల సంతోషించు నిమితత్మును నా కునన్ 

దుఃఖము తగుగ్ నిమితత్మును అతనిని మరి శీఘర్ముగా పంపితిని. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:17 => సహోదరులారా, మేము శరీరమునుబటిట్ కొదిద్ కాలము మిముమ్ను 

ఎడబాసియునన్ను, మనసుస్నుబటిట్ మీదగగ్ర ఉండి, మిగుల అపేక్షతో మీ ముఖము చూడవలెనని మరి 

యెకుక్వగా పర్యతన్ము చేసితివిు. 

Page  of 3116 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

 

ఆదికాండము 

అధాయ్యము 46	
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వచనము 1 

అపుప్డు ఇశార్యేలు తనకు కలిగినదంతయు తీసికొని పర్యాణమై బెయేరె ష్బాకు వచిచ్ తన తండిర్యైన 

ఇసాస్కు దేవునికి బలులనరిప్ంచెను. 

ఆదికాండము 21:14 => కాబటిట్ తెలల్వారినపుప్డు అబార్హాము లేచి ఆహారమును నీళల్ తితిత్ని తీసికొని 

ఆ పిలల్వానితోకూడ హాగరునకు అపప్గించి ఆమె భుజము మీద వాటిని పెటిట్ ఆమెను పంపివేసెను. 

ఆమె వెళి ల్ బెయేరె ష్బా అరణయ్ములో ఇటు అటు తిరుగుచుండెను.  

ఆదికాండము 21:31 => అకక్డ వారిదద్రు అటుల్ పర్మాణము చేసికొనినందున ఆ చోటు బెయేరె ష్బా 

అనబడెను. 

ఆదికాండము 21:33 => అబార్హాము బెయేరె ష్బాలో ఒక పిచుల వృక్షము నాటి అకక్డ నితయ్దేవుడైన 

యెహోవా పేరట పార్రథ్న చేసెను. 

ఆదికాండము 26:22 => అతడు అకక్డనుండి వెళి ల్ మరియొక బావి తర్వివ్ంచెను. దాని విషయమై 

వారు జగడమాడలేదు గనుక అతడు ఇపుప్డు యెహోవా మనకు ఎడము కలుగజేసియునాన్డు గనుక 

యీ దేశమందు అభివృదిధ్ పొందుదుమనుకొని దానికి రహెబోతు అను పేరు పెటెట్ను 

ఆదికాండము 26:23 => అకక్డనుండి అతడు బెయేరె ష్బాకు వెళె ల్ను. 

ఆదికాండము 28:10 => యాకోబు బెయేరె ష్బానుండి బయలుదేరి హారాను వైపు వెళుల్చు 

1 సమూయేలు 3:20 => కాబటిట్ సమూయేలు యెహోవాకు పర్వకత్గా సిథ్రపడెనని దాను మొదలుకొని 

బెయేరె ష్బా వరకు ఇశార్యేలీయులందరు తెలిసికొనిరి 

ఆదికాండము 4:4 => హేబెలు కూడ తన మందలో తొలుచూలున పుటిట్న వాటిలో కొర్వివ్న వాటిని 

కొనిన్ తెచెచ్ను. యెహోవా హేబెలును అతని యరప్ణను లక్షయ్పెటెట్ను; 

ఆదికాండము 8:20 => అపుప్డు నోవహు యెహోవాకు బలిపీఠము కటిట్, పవితర్ పశువులనిన్టిలోను 

పవితర్ పకుష్లనిన్టిలోను కొనిన్ తీసికొని ఆ పీఠముమీద దహనబలి అరిప్ంచెను. 
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ఆదికాండము 12:8 => అకక్డ నుండి అతడు బయలుదేరి బేతేలుకు తూరుప్ననునన్ కొండకు చేరి 

పడమటనునన్ బేతేలునకును తూరుప్ననునన్ హాయికిని మధయ్ను గుడారము వేసి అకక్డ యెహోవాకు 

బలిపీఠమును కటిట్ యెహోవా నామమున పార్రధ్న చేసెను 

ఆదికాండము 22:13 => అపుప్డు అబార్హాము కనున్లెతిత్ చూడగా పొదలో కొముమ్లు 

తగులుకొనియునన్ ఒక పొటే ట్లు వెనుకతటుట్న కనబడెను. అబార్హాము వెళి ల్ ఆ పొటే ట్లును పటుట్కొని తన 

కుమారునికి మారుగా పెటిట్ దహనబలిగా అరిప్ంచెను 

ఆదికాండము 33:20 => అకక్డ ఒక బలిపీఠము కటిట్ంచి దానికి ఏల  ఎలోహేయి ఇశార్యేలు అను 

పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 35:3 => మనము లేచి బేతేలునకు వెళుల్దము; నాశర్మ దినమున నాకుతత్రమిచిచ్ నేను 

వెళి ల్న మారగ్మున నాకు తోడైయుండిన దేవునికి బలిపీఠమును అకక్డ కటెట్దనని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 35:7 => అతడు తన సహోదరుని యెదుటనుండి పారిపోయినపుప్డు దేవుడకక్డ 

అతనికి పర్తయ్క్షమాయెను గనుక అకక్డ బలిపీఠమును కటిట్ ఆ చోటికి ఏల  బేతేలను పేరుపెటిట్రి. 

యోబు 1:5 => వారి వారి విందు దినములు పూరిత్కాగా యోబు, తన కుమారులు పాపముచేసి తమ 

హృదయములలో దేవుని దూషించిరేమో అని వారిని పిలువనంపించి వారిని పవితర్పరచి, 

అరుణోదయమున లేచి వారిలో ఒకొక్కని నిమితత్మై దహనబలి నరిప్ంచుచు వచెచ్ను. యోబు నితయ్ము 

ఆలాగున చేయుచుండెను.  

యోబు 42:8 => కాబటిట్ యేడు ఎడల్ను ఏడు పొటే ట్ళల్ను మీరు తీసికొని, నా సేవకుడైన యోబునొదద్కు 

పోయి మీ నిమితత్ము దహనబలి అరిప్ంపవలెను. అపుప్డు నా సేవకుడైన యోబు మీ నిమితత్ము పార్రథ్న 

చేయును. మీ అవివేకమునుబటిట్ మిముమ్ను శికిష్ంపక యుండునటుల్ నేను అతనిని మాతర్ము 

అంగీకరించెదను; ఏలయనగా నా సేవకుడైన యోబు పలికినటుల్ మీరు ననున్గూరిచ్ యుకత్మైనది 

పలుకలేదు. 

ఆదికాండము 21:33 => అబార్హాము బెయేరె ష్బాలో ఒక పిచుల వృక్షము నాటి అకక్డ నితయ్దేవుడైన 

యెహోవా పేరట పార్రథ్న చేసెను. 

ఆదికాండము 26:23 => అకక్డనుండి అతడు బెయేరె ష్బాకు వెళె ల్ను. 
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ఆదికాండము 26:25 => అకక్డ అతడొక బలిపీఠము కటిట్ంచి యెహోవా నామమున పార్రథ్నచేసి 

అకక్డ తన గుడారము వేసెను. అపుప్డు ఇసాస్కు దాసులు అకక్డ బావి తర్వివ్రి. 

ఆదికాండము 28:13 => మరియు యెహోవా దానికి పైగా నిలిచి నేను నీ తండిర్యైన అబార్హాము 

దేవుడను ఇసాస్కు దేవుడైన యెహోవాను; నీవు పండుకొనియునన్ యీ భూమిని నీకును నీ 

సంతానమునకును ఇచెచ్దను.  

ఆదికాండము 31:42 => నా తండిర్ దేవుడు, అబార్హాము దేవుడు, ఇసాస్కు భయపడిన దేవుడు నాకు 

తోడైయుండనియెడల నిశచ్యముగా నీవు ననున్ వటిట్చేతులతోనే పంపివేసి యుందువు. దేవుడు నా 

పర్యాసమును నాచేతుల కషట్మును చూచి, పోయిన రాతిర్ నినున్ గదిద్ంచెనని లాబానుతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 31:53 => అబార్హాము దేవుడు నాహోరు దేవుడు వారి తండిర్ దేవుడు మనమధయ్ 

నాయ్యము తీరుచ్నని చెపెప్ను. అపుప్డు యాకోబు తన తండిర్యైన ఇసాస్కు భయపడిన దేవుని తోడని 

పర్మాణము చేసెను 

ఆదికాండము 15:14 => వారు నాలుగువందల యేండుల్ వీరిని శర్మ పెటుట్దురు; వీరు ఎవరికి 

దాసులవుదురో ఆ జనమునకు నేనే తీరుప్ తీరుచ్దును. తరువాత వారు మికిక్లి ఆసిత్తో బయలుదేరి 

వచెచ్దరు. 

ఆదికాండము 17:21 => అయితే వచుచ్ సంవతస్రము ఈ కాలమందు శారా నీకు కనబోవు 

ఇసాస్కుతో నా నిబంధనను సిథ్రపరచెదనని చెపెప్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 26:5 => నీవు నా తండిర్ నశించుచునన్ అరామీ దేశసుథ్డు; అతడు 

ఐగుపుత్నకు వెళె ల్ను. కొదిద్మందితో అకక్డికి పోయి పరవాసియై, గొపప్దియు బలమైనదియు 

విసాత్రమైనదియునగు జనమాయెను. 

యెహోషువ 24:4 => ఇసాస్కునకు నేను యాకోబు ఏశావుల నిచిచ్తిని. శేయీరు మనయ్ములను 

సావ్ధీనపరచుకొనునటుల్ వాటిని ఏశావు కిచిచ్తిని. యాకోబును అతని కుమారులును ఐగుపుత్లోనికి 

దిగిపోయిరి. 

ఆమోసు 7:9 => ఇసాస్కు సంతతివారు ఏరప్రచిన ఉనన్తసథ్లములు పాడైపోవును, ఇశార్యేలీయుల 

పర్తిషిఠ్తసథ్లములు నాశమగును. నేను ఖడగ్ముచేత పటుట్కొని యరొబాము ఇంటివారిమీద పడుదును. 
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వచనము 2 

అపుప్డు రాతిర్ దరశ్నములయందు దేవుడు యాకోబూ యాకోబూ అని ఇశార్యేలును పిలిచెను. 

అందుకతడు చితత్ము పర్భువా అనెను. 

ఆదికాండము 15:1 => ఇవి జరిగిన తరువాత యెహోవా వాకయ్ము అబార్మునకు దరశ్నమందు వచిచ్ 

అబార్మా, భయపడకుము; నేను నీకు కేడెము, నీ బహుమానము అతయ్ధికమగునని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 15:13 => ఆయన నీ సంతతివారు తమది కాని పరదేశమందు నివసించి ఆ దేశపు 

వారికి దాసులుగా నుందురు. 

ఆదికాండము 22:11 => యెహోవా దూత పరలోకమునుండి అబార్హామా అబార్హామా అని అతని 

పిలిచెను; అందుకతడు చితత్ము పర్భువా అనెను. 

సంఖాయ్కాండము 12:6 => వారిదద్రు రాగా ఆయన నా మాటలు వినుడి; మీలో పర్వకత్ 

యుండినయెడల యెహోవానగు నేను దరశ్నమిచిచ్ అతడు ననున్ తెలిసికొనునటుల్ కలలో అతనితో 

మాటలాడుదును. నా సేవకుడైన మోషే అటిట్వాడుకాడు.  

సంఖాయ్కాండము 24:4 => అతడు పరవశుడై కనున్లు తెరచినవాడై సరవ్శకుత్ని దరశ్నము పొందెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:5 => దేవుని పర్తయ్క్షత విషయమందు తెలివికలిగిన జెకరాయ్ దినములలో 

అతడు దేవుని ఆశర్యించెను, అతడు యెహోవాను ఆశర్యించినంత కాలము దేవుడు అతని 

వరిధ్లల్జేసెను. 

యోబు 4:13 => గాఢనిదర్ మనుషుయ్లకు వచుచ్ సమయమున రాతిర్ కలలవలన పుటుట్ తలంపులలో 

అది కలిగెను. 

యోబు 33:14 => దేవుడు ఒకక్మారే పలుకును రెండు మారులు పలుకును అయితే మనుషుయ్లు 

అది కనిపెటట్రు  

యోబు 33:15 => మంచముమీద కునుకు సమయమున గాఢనిదర్ పటుట్నపుప్డు కలలో రాతిర్ కలుగు 

సవ్పన్ములలో 
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దానియేలు 2:19 => అంతట రాతిర్యందు దరశ్నముచేత ఆ మరమ్ము దానియేలునకు 

బయలుపరచబడెను గనుక దానియేలు పరలోకమందునన్ దేవుని సుత్తించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:10 => దమసుక్లో అననీయ అను ఒక శిషుయ్డుండెను. పర్భువు 

దరశ్నమందు అననీయా, అని అతనిని పిలువగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:3 => పగలు ఇంచుమించు మూడుగంటలవేళ దేవుని దూత 

అతనియొదద్కు వచిచ్ కొరేన్లీ, అని పిలుచుట దరశ్నమందు తేటగా అతనికి కనబడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:9 => అపుప్డు మాసిదోనియ దేశసుథ్డొకడు నిలిచి నీవు మాసిదోనియకు 

వచిచ్ మాకు సహాయము చేయుమని తనను వేడుకొనుచునన్టుట్ రాతిర్వేళ పౌలునకు దరశ్నము కలిగెను. 

ఆదికాండము 22:1 => ఆ సంగతులు జరిగిన తరువాత దేవుడు అబార్హామును పరిశోధించెను. 

ఎటల్నగా ఆయన అబార్హామా, అని పిలువగా అతడు చితత్ము పర్భువా అనెను. 

నిరగ్మకాండము 3:3 => అపుప్డు మోషే ఆ పొద యేల కాలిపోలేదో నేను ఆ తటుట్ వెళి ల్ యీ 

గొపప్వింత చూచెదననుకొనెను. 

నిరగ్మకాండము 3:4 => దానిని చూచుటకు అతడు ఆ తటుట్ వచుచ్ట యెహోవా చూచెను. దేవుడు ఆ 

పొద నడుమనుండి మోషే మోషే అని అతనిని పిలిచెను. అందుకతడు చితత్ము పర్భువా అనెను. 

1 సమూయేలు 3:4 => యెహోవా సమూయేలును పిలిచెను. అతడు చితత్మండి నేనునాన్నని చెపిప్ 

1 సమూయేలు 3:10 => తరువాత యెహోవా పర్తయ్క్షమై నిలిచి ఆ రీతిగా సమూయేలూ 

సమూయేలూ, అని పిలువగా సమూయేలు నీ దాసుడు ఆలకించుచునాన్డు ఆజఞ్ యిమమ్నెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:4 => అపుప్డతడు నేలమీద పడి సౌలా, సౌలా, నీవేల ననున్ 

హింసించుచునాన్వని తనతో ఒక సవ్రము పలుకుట వినెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:13 => అపుప్డు పేతురూ, నీవు లేచి చంపుకొని తినుమని ఒక 

శబద్మతనికి వినబడెను. 

ఆదికాండము 31:3 => అపుప్డు యెహోవా నీ పితరుల దేశమునకు నీ బంధువులయొదద్కు తిరిగి 

వెళుల్ము; నేను నీకు తోడైయుండెదనని యాకోబుతో చెపప్గా 
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ఆదికాండము 35:9 => యాకోబు పదద్నరామునుండి వచుచ్చుండగా దేవుడు తిరిగి అతనికి 

పర్తయ్క్షమై అతని నాశీరవ్దించెను. 

నిరగ్మకాండము 2:24 => కాగా దేవుడు వారి మూలుగును విని, అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులతో 

తాను చేసిన నిబంధనను జాఞ్పకము చేసికొనెను. 

సంఖాయ్కాండము 26:38 => బెనాయ్మీను పుతుర్ల వంశములలో బెలీయులు బెల వంశసుథ్లు; 

అషేబ్లీయులు అషేబ్ల వంశసుథ్లు; 

నాయ్యాధిపతులు 7:9 => ఆ రాతిర్ యెహోవా అతనితో ఇటల్నెను నీవు లేచి దండుమీదికి పొముమ్, 

నీచేతికి దాని నపప్గించెదను. 

1 సమూయేలు 28:6 => యెహోవా యొదద్ విచారణ చేయగా యెహోవా సవ్పన్ము దావ్రానైనను 

ఊరీము దావ్రానైనను పర్వకత్ల దావ్రానైనను ఏమియు సెలవియయ్కుండెను. 

కీరత్నలు 105:23 => ఇశార్యేలు ఐగుపుత్లోనికి వచెచ్ను యాకోబు హాము దేశమందు పరదేశిగా 

నుండెను. 

యెహెజేక్లు 1:1 => ముపప్దియవ సంవతస్రము నాలుగవ నెల అయిదవ దినమున నేను కెబారు 

నదీపర్దేశమున చెరలోని వారిమధయ్ కాపురముంటిని; ఆ కాలమున ఆకాశము తెరవబడగా 

దేవునిగూరిచ్న దరశ్నములు నాకు కలిగెను. 

దానియేలు 7:1 => బబులోను రాజగు బెల ష్సస్రు యొకక్ పరిపాలనలో మొదటి సంవతస్రమున 

దానియేలునకు దరశ్నములు కలిగెను; అతడు తన పడకమీద పరుండి యొక కల కని ఆ కల సంగతిని 

సంకేష్పముగా వివరించి వార్సెను. 

హెబీర్యులకు 1:1 => పూరవ్కాలమందు నానాసమయములలోను నానా విధములుగాను పర్వకత్ల 

దావ్రా మన పితరులతో మాటలాడిన దేవుడు 

వచనము 3 

ఆయన నేనే దేవుడను, నీ తండిర్ దేవుడను, ఐగుపుత్నకు వెళుల్టకు భయపడకుము, అకక్డ నినున్ గొపప్ 

జనముగా చేసెదను. 
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ఆదికాండము 28:13 => మరియు యెహోవా దానికి పైగా నిలిచి నేను నీ తండిర్యైన అబార్హాము 

దేవుడను ఇసాస్కు దేవుడైన యెహోవాను; నీవు పండుకొనియునన్ యీ భూమిని నీకును నీ 

సంతానమునకును ఇచెచ్దను.  

ఆదికాండము 15:1 => ఇవి జరిగిన తరువాత యెహోవా వాకయ్ము అబార్మునకు దరశ్నమందు వచిచ్ 

అబార్మా, భయపడకుము; నేను నీకు కేడెము, నీ బహుమానము అతయ్ధికమగునని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 15:13 => ఆయన నీ సంతతివారు తమది కాని పరదేశమందు నివసించి ఆ దేశపు 

వారికి దాసులుగా నుందురు. 

ఆదికాండము 26:2 => అకక్డ యెహోవా అతనికి పర్తయ్క్షమై నీవు ఐగుపుత్లోనికి వెళల్క నేను నీతో 

చెపుప్ దేశమందు నివసించుము. 

ఆదికాండము 26:3 => ఈ దేశమందు పరవాసివై యుండుము. నేను నీకు తోడైయుండి నినున్ 

ఆశీరవ్దించెదను; 

యెషయా 41:10 => నీవు నా దాసుడవనియు నేను నినున్ ఉపేకిష్ంపక యేరప్రచుకొంటిననియు నేను 

నీతో చెపిప్యునాన్ను నీకు తోడైయునాన్ను భయపడకుము నేను నీ దేవుడనైయునాన్ను 

దిగులుపడకుము నేను నినున్ బలపరతును నీకు సహాయము చేయువాడను నేనే నీతియను నా 

దకిష్ణహసత్ముతో నినున్ ఆదుకొందును. 

యెషయా 43:1 => అయితే యాకోబూ, నినున్ సృజించినవాడగు యెహోవా ఇశార్యేలూ, నినున్ 

నిరిమ్ంచినవాడు ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను నినున్ విమోచించియునాన్ను భయపడకుము, 

పేరుపెటిట్ నినున్ పిలిచియునాన్ను నీవు నా సొతుత్.  

యెషయా 43:2 => నీవు జలములలో బడి దాటునపుప్డు నేను నీకు తోడైయుందును నదులలో బడి 

వెళుల్నపుప్డు అవి నీమీద పొరిల్పారవు. నీవు అగిన్మధయ్ను నడచునపుప్డు కాలిపోవు, జావ్లలు నినున్ 

కాలచ్వు  

యిరిమ్యా 40:9 => అపుప్డు షాఫాను కుమారుడైన అహీకాము కుమారుడగు గెదలాయ్ 

పర్మాణముచేసి వారితోను వారి పటాలపువారితోను ఈలాగు చెపెప్ను మీరు కలీద్యులను సేవించుటకు 

భయపడకుడి, దేశములో కాపురముండి బబులోనురాజును సేవించినయెడల మీకు మేలు కలుగును. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:24 => నీవు కైసరు ఎదుట నిలువవలసియునన్ది; ఇదిగో నీతోకూడ 

ఓడలో పర్యాణమైపోవుచునన్ వారందరిని దేవుడు నీకు అనుగర్హించి యునాన్డని నాతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 12:2 => నినున్ గొపప్ జనముగా చేసి నినున్ ఆశీరవ్దించి నీ నామమును గొపప్ 

చేయుదును, నీవు ఆశీరావ్దముగా నుందువు. 

ఆదికాండము 13:15 => ఎందుకనగా నీవు చూచుచునన్ యీ దేశమంతటిని నీకును నీ 

సంతానమునకును సదాకాలము ఇచెచ్దను. 

ఆదికాండము 13:16 => మరియు నీ సంతానమును భూమిమీద నుండు రేణువులవలె విసత్రింప 

చేసెదను; ఎటల్నగా ఒకడు భూమిమీద నుండు రేణువులను లెకిక్ంప గలిగినయెడల నీ సంతానమును 

కూడ లెకిక్ంపవచుచ్ను. 

ఆదికాండము 18:18 => అబార్హాము నిశచ్యముగా బలముగల గొపప్ జనమగును. అతని 

మూలముగా భూమిలోని సమసత్ జనములును ఆశీరవ్దింపబడును. 

ఆదికాండము 22:17 => నేను నినున్ ఆశీరవ్దించి ఆకాశ నక్షతర్ములవలెను సముదర్తీరమందలి 

యిసుకవలెను నీ సంతానమును నిశచ్యముగా విసత్రింపచేసెదను; నీ సంతతివారు తమ శతుర్వుల 

గవిని సావ్ధీనపరచుకొందురు. 

ఆదికాండము 28:14 => నీ సంతానము భూమిమీద లెకక్కు ఇసుక రేణువులవలెనగును; నీవు 

పడమటితటుట్ను తూరుప్తటుట్ను ఉతత్రపుతటుట్ను దకిష్ణపుతటుట్ను వాయ్పించెదవు, భూమియొకక్ 

వంశములనిన్యు నీ మూలముగాను నీ సంతానము మూలముగాను ఆశీరవ్దింపబడును. 

ఆదికాండము 35:11 => మరియు దేవుడు నేను సరవ్శకిత్గల దేవుడను; నీవు ఫలించి అభివృదిధ్ 

పొందుము. జనమును జనముల సమూహమును నీవలన కలుగును; రాజులును నీ గరభ్వాసమున 

పుటెట్దరు. 

ఆదికాండము 47:27 => ఇశార్యేలీయులు ఐగుపుత్ దేశమందలి గోషెను పర్దేశములో నివసించిరి. 

అందులో వారు ఆసిత్ సంపాదించుకొని సంతానాభివృదిధ్ పొంది మిగుల విసత్రించిరి. 

నిరగ్మకాండము 1:7 => ఇశార్యేలీయులు బహు సంతానము గలవారై అభివృదిధ్పొంది విసత్రించి 

అతయ్ధికముగా పర్బలిరి; వారునన్ పర్దేశము వారితో నిండియుండెను. 
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నిరగ్మకాండము 1:8 => అపుప్డు యోసేపును ఎరుగని కొర్తత్రాజు ఐగుపుత్ను ఏలనారంభించెను. 

నిరగ్మకాండము 1:9 => అతడు తన జనులతో ఇటల్నెను ఇదిగో ఇశార్యేలు సంతతియైన యీ 

జనము మనకంటె విసాత్రముగాను బలిషఠ్ముగాను ఉనన్ది. 

నిరగ్మకాండము 1:10 => వారు విసత్రింపకుండునటుల్ మనము వారియెడల యుకిత్గా జరిగించుదము 

రండి; లేనియెడల యుదధ్ము కలుగునపుప్డు కూడ మన శతుర్వులతో చేరి మనకు విరోధముగా 

యుదధ్ముచేసి యీ దేశములోనుండి, వెళి ల్పోదురేమో అనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:10 => మీ దేవుడైన యెహోవా మిముమ్ విసత్రింపజేసెను గనుక నేడు మీరు 

ఆకాశనక్షతర్ములవలె విసత్రించియునాన్రు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 10:22 => నీ పితరులు డెబబ్దిమందియై ఐగుపుత్నకు వెళి ల్రి. ఇపుప్డు నీ 

దేవుడైన యెహోవా ఆకాశనక్షతర్ములవలె నినున్ విసత్రింపజేసియునాన్డు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 26:5 => నీవు నా తండిర్ నశించుచునన్ అరామీ దేశసుథ్డు; అతడు 

ఐగుపుత్నకు వెళె ల్ను. కొదిద్మందితో అకక్డికి పోయి పరవాసియై, గొపప్దియు బలమైనదియు 

విసాత్రమైనదియునగు జనమాయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:17 => అయితే దేవుడు అబార్హామునకు అనుగర్హించిన వాగాద్నకాలము 

సమీపించినకొలది పర్జలు ఐగుపుత్లో విసాత్రముగా వృదిధ్పొందిరి. తుదకు యోసేపును ఎరుగని వేరొక 

రాజు ఐగుపుత్ను ఏలనారంభించెను 

ఆదికాండము 12:10 => అపుప్డు ఆ దేశములో కరవు వచెచ్ను. ఆ దేశములో కరవు భారముగా 

నునన్ందున అబార్ము ఐగుపుత్ దేశములో నివసించుటకు అకక్డికి వెళె ల్ను. 

ఆదికాండము 21:17 => దేవుడు ఆ చినన్వాని మొరను వినెను. అపుప్డు దేవుని దూత 

ఆకాశమునుండి హాగరును పిలిచి హాగరూ నీకేమివచిచ్నది? భయపడకుము; ఆ చినన్వాడునన్ చోట 

దేవుడు వాని సవ్రము వినియునాన్డు; 

ఆదికాండము 31:3 => అపుప్డు యెహోవా నీ పితరుల దేశమునకు నీ బంధువులయొదద్కు తిరిగి 

వెళుల్ము; నేను నీకు తోడైయుండెదనని యాకోబుతో చెపప్గా 
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ఆదికాండము 32:12 => నీవు నేను నీకు తోడై నిశచ్యముగా మేలు చేయుచు, విసాత్రమగుటవలన 

లెకిక్ంపలేని సముదర్పు ఇసుకవలె నీ సంతానము విసత్రింపజేయుదునని సెలవిచిచ్తివే అనెను. 

ఆదికాండము 35:9 => యాకోబు పదద్నరామునుండి వచుచ్చుండగా దేవుడు తిరిగి అతనికి 

పర్తయ్క్షమై అతని నాశీరవ్దించెను. 

ఆదికాండము 48:4 => ఇదిగో నీకు సంతానాభివృదిధ్ పొందించి నినున్ విసత్రింపచేసి నీవు జనముల 

సమూహమగునటుల్ చేసి, నీ తరువాత నీ సంతానమునకు ఈ దేశమును నితయ్సావ్సథ్య్ముగా ఇచెచ్దనని 

సెలవిచెచ్ను 

నిరగ్మకాండము 12:37 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయులు రామసేసునుండి సుకోక్తుకు 

పర్యాణమైపోయిరి వారు పిలల్లు గాక కాలబ్లము ఆరులక్షల వీరులు. 

సంఖాయ్కాండము 1:46 => లెకిక్ంపబడి ఆరులక్షల మూడువేల ఐదువందల ఏబదిమంది యైరి. 

నాయ్యాధిపతులు 7:9 => ఆ రాతిర్ యెహోవా అతనితో ఇటల్నెను నీవు లేచి దండుమీదికి పొముమ్, 

నీచేతికి దాని నపప్గించెదను. 

1 రాజులు 18:36 => అసత్మయ నైవేదయ్ము అరిప్ంచు సమయమున పర్వకత్యగు ఏలీయా దగగ్రకు 

వచిచ్ యీలాగు పార్రథ్న చేసెను యెహోవా, అబార్హాము ఇసాస్కు ఇశార్యేలుల దేవా, ఇశార్యేలీయుల 

మధయ్ నీవు దేవుడవై యునాన్వనియు, నేను నీ సేవకుడనై యునాన్ననియు, ఈ కారయ్ములనిన్యు నీ 

సెలవుచేత చేసితిననియు ఈ దినమున కనుపరచుము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:20 => వారు జనమునుండి జనమునకును రాజయ్మునుండి 

రాజయ్మునకును తిరుగులాడుచుండగా 

కీరత్నలు 105:24 => ఆయన తన పర్జలకు బహు సంతానవృదిధ్ కలుగజేసెను వారి విరోధులకంటె 

వారికి అధికబలము దయచేసెను. 

యెషయా 44:8 => మీరు వెరవకుడి భయపడకుడి పూరవ్కాలమునుండి నేను నీకు ఆ సంగతి 

వినిపించి తెలియజేయలేదా? మీరే నాకు సాకుష్లు, నేను తపప్ వేరొక దేవుడునాన్డా? నేను తపప్ 

ఆశర్యదురగ్మేదియు లేదు, ఉనన్టుట్ నేనెరుగను. 
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మతత్యి 1:20 => అతడు ఈ సంగతులనుగూరిచ్ ఆలోచించుకొనుచుండగా, ఇదిగో పర్భువు దూత 

సవ్పన్మందు అతనికి పర్తయ్క్షమై దావీదు కుమారుడవైన యోసేపూ, నీ భారయ్యైన మరియను 

చేరుచ్కొనుటకు భయపడకుము, ఆమె గరభ్ము ధరించునది పరిశుదాద్తమ్వలన కలిగినది; ఆమె యొక 

కుమారుని కనును; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:15 => యాకోబు ఐగుపుత్నకు వెళె ల్ను; అకక్డ అతడును మన పితరులును 

చనిపోయి అకక్డ నుండి షెకెమునకు తేబడి, 

వచనము 4 

నేను ఐగుపుత్నకు నీతోగూడ వచెచ్దను, అంతేకాదు నేను నిశచ్యముగా నినున్ తిరిగి తీసికొని 

వచెచ్దను, యోసేపు నీ కనున్లమీద తన చెయియ్ యుంచునని సెలవియయ్గా 

ఆదికాండము 28:15 => ఇదిగో నేను నీకు తోడైయుండి, నీవు వెళుల్ పర్తి సథ్లమందు నినున్ 

కాపాడుచు ఈ దేశమునకు నినున్ మరల రపిప్ంచెదను; నేను నీతో చెపిప్నది నెరవేరుచ్వరకు నినున్ 

విడువనని చెపప్గా 

ఆదికాండము 48:21 => మరియు ఇశార్యేలు ఇదిగో నేను చనిపోవుచునాన్ను, అయినను దేవుడు 

మీకు తోడైయుండి మీ పితరుల దేశమునకు మిముమ్ను మరల తీసికొనిపోవును. 

యెషయా 43:1 => అయితే యాకోబూ, నినున్ సృజించినవాడగు యెహోవా ఇశార్యేలూ, నినున్ 

నిరిమ్ంచినవాడు ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను నినున్ విమోచించియునాన్ను భయపడకుము, 

పేరుపెటిట్ నినున్ పిలిచియునాన్ను నీవు నా సొతుత్.  

యెషయా 43:2 => నీవు జలములలో బడి దాటునపుప్డు నేను నీకు తోడైయుందును నదులలో బడి 

వెళుల్నపుప్డు అవి నీమీద పొరిల్పారవు. నీవు అగిన్మధయ్ను నడచునపుప్డు కాలిపోవు, జావ్లలు నినున్ 

కాలచ్వు  

ఆదికాండము 15:14 => వారు నాలుగువందల యేండుల్ వీరిని శర్మ పెటుట్దురు; వీరు ఎవరికి 

దాసులవుదురో ఆ జనమునకు నేనే తీరుప్ తీరుచ్దును. తరువాత వారు మికిక్లి ఆసిత్తో బయలుదేరి 

వచెచ్దరు. 
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ఆదికాండము 15:15 => నీవు కేష్మముగా నీ పితరులయొదద్కు పోయెదవు; మంచి వృదాధ్పయ్మందు 

పాతిపెటట్బడుదువు. 

ఆదికాండము 15:16 => అమోరీయుల అకర్మము ఇంకను సంపూరణ్ము కాలేదు గనుక నీ నాలుగవ 

తరమువారు ఇకక్డికి మరల వచెచ్దరని నిశచ్యముగా తెలిసికొనుమని అబార్ముతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 50:5 => నా తండిర్ నాచేత పర్మాణము చేయించి ఇదిగో నేను చనిపోవుచునాన్ను, 

కనానులో నా నిమితత్ము సమాధి తర్వివ్ంచితిని గదా, అందులోనే ననున్ పాతిపెటట్వలెనని చెపెప్ను. 

కాబటిట్ సెలవైతే నేనకక్డికి వెళి ల్ నా తండిర్ని పాతిపెటిట్ మరల వచెచ్దనని చెపుప్డనెను. 

ఆదికాండము 50:13 => అతని కుమారులు కనాను దేశమునకు అతని శవమును తీసికొనిపోయి 

మకేప్లా పొలమందునన్ గుహలో పాతిపెటిట్రి. దానిని ఆ పొలమును అబార్హాము తనకు శమ్శా 

నముకొరకు సావ్సథ్య్ముగానుండు నిమితత్ము మమేర్ యెదుట హితీత్యుడైన ఎఫోర్ను యెదద్ కొనెను 

ఆదికాండము 50:24 => యోసేపు తన సహోదరులను చూచి నేను చనిపోవుచునాన్ను; దేవుడు 

నిశచ్యముగా మిముమ్ను చూడవచిచ్, యీ దేశములోనుండి తాను అబార్హాము ఇసాస్కు 

యాకోబులతో పర్మాణము చేసి యిచిచ్న దేశమునకు మిముమ్ను తీసికొనిపోవునని చెపెప్ను 

ఆదికాండము 50:25 => మరియు యోసేపు దేవుడు నిశచ్యముగా మిముమ్ను చూడవచుచ్ను; 

అపుప్డు మీరు నా యెముకలను ఇకక్డనుండి తీసికొని పోవలెనని చెపిప్ ఇశార్యేలు కుమారులచేత 

పర్మాణము చేయించుకొనెను. 

నిరగ్మకాండము 3:8 => కాబటిట్ ఐగుపీత్యుల చేతిలోనుండి వారిని విడిపించుటకును, ఆ 

దేశములోనుండి విశాలమైన మంచి దేశమునకు, అనగా కనానీయులకు హితీత్యులకు 

అమోరీయులకు పెరిజీజ్యులకు హివీవ్యులకు యెబూసీయులకు నివాససాథ్నమై, పాలు తేనెలు 

పర్వహించు దేశమునకు వారిని నడిపించుటకును దిగివచిచ్యునాన్ను. 

ఆదికాండము 50:1 => యోసేపు తన తండిర్ ముఖముమీద పడి అతనిగూరిచ్ యేడిచ్ అతని 

ముదుద్పెటుట్కొనెను. 

ఆదికాండము 12:10 => అపుప్డు ఆ దేశములో కరవు వచెచ్ను. ఆ దేశములో కరవు భారముగా 

నునన్ందున అబార్ము ఐగుపుత్ దేశములో నివసించుటకు అకక్డికి వెళె ల్ను. 
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ఆదికాండము 32:12 => నీవు నేను నీకు తోడై నిశచ్యముగా మేలు చేయుచు, విసాత్రమగుటవలన 

లెకిక్ంపలేని సముదర్పు ఇసుకవలె నీ సంతానము విసత్రింపజేయుదునని సెలవిచిచ్తివే అనెను. 

నిరగ్మకాండము 3:17 => ఐగుపుత్ బాధలోనుండి పాలు తేనెలు పర్వహించు దేశమునకు, అనగా 

కనానీయులు హితీత్యులు అమోరీయులు పెరిజీజ్యులు హివీవ్యులు యెబూసీయులునన్ దేశమునకు 

మిముమ్ రపిప్ంచెదనని సెలవిచిచ్తినని వారితో చెపుప్ము. 

సంఖాయ్కాండము 1:46 => లెకిక్ంపబడి ఆరులక్షల మూడువేల ఐదువందల ఏబదిమంది యైరి. 

వచనము 5 

యాకోబు లేచి బెయేరె ష్బా నుండి వెళె ల్ను. ఫరో అతని నెకిక్ంచి తీసికొని వచుచ్టకు పంపిన బండల్మీద 

ఇశార్యేలు కుమారులు తమ తండిర్యైన యాకోబును తమ పిలల్లను తమ భారయ్లను ఎకిక్ంచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:15 => యాకోబు ఐగుపుత్నకు వెళె ల్ను; అకక్డ అతడును మన పితరులును 

చనిపోయి అకక్డ నుండి షెకెమునకు తేబడి, 

ఆదికాండము 31:17 => యాకోబు లేచి తన కుమారులను తన భారయ్లను ఒంటెలమీద నెకిక్ంచి 

ఆదికాండము 31:18 => కనాను దేశమునకు తన తండిర్యైన ఇసాస్కు నొదద్కు వెళుల్టకు తన 

పశువులనిన్టిని, తాను సంపాదించిన సంపద యావతుత్ను, పదద్నరాములో తాను సంపాదించిన ఆసిత్ 

యావతుత్ను తీసికొనిపోయెను. 

ఆదికాండము 45:19 => నీకు ఆజఞ్యైనది గదా? దీని చేయుడి, మీ పిలల్లకొరకును మీ 

భారయ్లకొరకును ఐగుపుత్లోనుండి బండల్ను తీసికొనిపోయి మీ తండిర్ని వెంటబెటుట్కొని రండి. 

ఆదికాండము 45:21 => ఇశార్యేలు కుమారులు ఆలాగుననే చేసిరి. యోసేపు ఫరోమాట చొపప్న 

వారికి బండల్ను ఇపిప్ంచెను; మారగ్మునకు ఆహారము ఇపిప్ంచెను. 

ఆదికాండము 45:27 => అపుప్డు వారు యోసేపు తమతో చెపిప్న మాటలనిన్టిని అతనితో చెపిప్రి. 

అతడు తనున్ ఎకిక్ంచుకొని పోవుటకు యోసేపు పంపినబండుల్ చూచినపుప్డు వారి తండిర్యైన 

యాకోబు పార్ణము తెపప్రిలెల్ను 
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నిరగ్మకాండము 10:24 => ఫరో మోషేను పిలిపించి మీరు వెళి ల్ యెహోవాను సేవించుడి. మీ 

మందలు మీ పశువులు మాతర్మే ఇకక్డ ఉండవలెను, మీ బిడ డ్లు మీతో వెళల్వచుచ్ననగా 

నిరగ్మకాండము 10:26 => మా పశువులును మాతోకూడ రావలెను. ఒక డెకక్యైనను 

విడువబడదు, మా దేవుడైన యెహోవాను సేవించుటకు వాటిలోనుండి తీసికొనవలెను. మేము దేనితో 

యెహోవాను సేవింపవలెనో అకక్డ చేరకమునుపు మాకు తెలియదనెను. 

ఆదికాండము 12:5 => అబార్ము తన భారయ్యయిన శారయిని తన సహోదరుని కుమారుడయిన 

లోతును, హారానులో తానును వారును ఆరిజ్ంచిన యావదాసిత్ని వారు సంపాదించిన సమసత్మైన 

వారిని తీసికొని కనానను దేశమునకు వచిచ్రి 

1 సమూయేలు 12:8 => యాకోబు ఐగుపుత్నకు వచిచ్న పిమమ్ట మీ పితరులు యెహోవాకు 

మొఱ ఱ్పెటట్గా ఆయన మోషే అహరోనులను పంపినందున వారు మీ పితరులను ఐగుపుత్లోనుండి 

తోడుకొని వచిచ్ యీ సథ్లమందు నివసింపజేసిరి. 

వచనము 6 

వారు, అనగా యాకోబును అతని యావతుత్ సంతానమును, తమ పశువులను తాము కనానులో 

సంపాదించిన సంపద యావతుత్ను తీసికొని ఐగుపుత్నకు వచిచ్రి.  

ఆదికాండము 15:13 => ఆయన నీ సంతతివారు తమది కాని పరదేశమందు నివసించి ఆ దేశపు 

వారికి దాసులుగా నుందురు. 

సంఖాయ్కాండము 20:15 => మా పితరులు ఐగుపుత్నకు వెళి ల్రి; మేము చాలా దినములు ఐగుపుత్లో 

నివసించితివిు; ఐగుపీత్యులు మముమ్ను మా పితరులను శర్మపెటిట్రి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 10:22 => నీ పితరులు డెబబ్దిమందియై ఐగుపుత్నకు వెళి ల్రి. ఇపుప్డు నీ 

దేవుడైన యెహోవా ఆకాశనక్షతర్ములవలె నినున్ విసత్రింపజేసియునాన్డు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 26:5 => నీవు నా తండిర్ నశించుచునన్ అరామీ దేశసుథ్డు; అతడు 

ఐగుపుత్నకు వెళె ల్ను. కొదిద్మందితో అకక్డికి పోయి పరవాసియై, గొపప్దియు బలమైనదియు 

విసాత్రమైనదియునగు జనమాయెను. 
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యెహోషువ 24:4 => ఇసాస్కునకు నేను యాకోబు ఏశావుల నిచిచ్తిని. శేయీరు మనయ్ములను 

సావ్ధీనపరచుకొనునటుల్ వాటిని ఏశావు కిచిచ్తిని. యాకోబును అతని కుమారులును ఐగుపుత్లోనికి 

దిగిపోయిరి. 

1 సమూయేలు 12:8 => యాకోబు ఐగుపుత్నకు వచిచ్న పిమమ్ట మీ పితరులు యెహోవాకు 

మొఱ ఱ్పెటట్గా ఆయన మోషే అహరోనులను పంపినందున వారు మీ పితరులను ఐగుపుత్లోనుండి 

తోడుకొని వచిచ్ యీ సథ్లమందు నివసింపజేసిరి. 

కీరత్నలు 105:23 => ఇశార్యేలు ఐగుపుత్లోనికి వచెచ్ను యాకోబు హాము దేశమందు పరదేశిగా 

నుండెను. 

యెషయా 52:4 => దేవుడైన యెహోవా అనుకొనుచునన్దేమనగా తాతాక్ల నివాసము చేయుటకై 

పూరవ్కాలమున నా జనులు ఐగుపుత్నకు పోయిరి. మరియు అషూష్రు నిరిన్మితత్ముగా వారిని 

బాధపరచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:15 => యాకోబు ఐగుపుత్నకు వెళె ల్ను; అకక్డ అతడును మన పితరులును 

చనిపోయి అకక్డ నుండి షెకెమునకు తేబడి, 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:20 => వారు జనమునుండి జనమునకును రాజయ్మునుండి 

రాజయ్మునకును తిరుగులాడుచుండగా 

వచనము 7 

అతడు తన కుమారులను తన కుమారుల కుమారులను తన కుమారెత్లను తన కుమారుల 

కుమారెత్లను తన యావతుత్ సంతానమును ఐగుపుత్నకు తనతోకూడ తీసికొనివచెచ్ను. 

ఆదికాండము 34:7 => యాకోబు కుమారులు ఆ సంగతి విని పొలములోనుండి వచిచ్రి. అతడు 

యాకోబు కుమారెత్తో శయనించి ఇశార్యేలు జనములో అవమానకరమైన కారయ్ము చేసెను; అది 

చేయరాని పని గనుక ఆ మనుషుయ్లు సంతాపము పొందిరి, వారికి మిగుల కోపము వచెచ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:7 => ఎదోమీయులు నీ సహోదరులు గనుక వారిని దేవ్షింపకూడదు. 

ఐగుపుత్ దేశములో నీవు పరదేశివైయుంటివి గనుక ఐగుపీత్యులను దేవ్షింపకూడదు. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 1:41 => అనా కుమారులలో ఒకనికి దిషోను అని పేరు. దిషోను కుమారులు 

హమార్ను ఎషాబ్ను ఇతార్ను కెరాను. 

వచనము 8 

యాకోబును అతని కుమారులును ఐగుపుత్నకు వచిచ్రి. ఇశార్యేలు కుమారుల పేళుల్ ఇవే; 

ఆదికాండము 29:1 => యాకోబు బయలుదేరి తూరుప్ జనుల దేశమునకు వెళె ల్ను. 

ఆదికాండము 30:43 => ఆ పర్కారము ఆ మనుషుయ్డు అతయ్ధికముగా అభివృదిధ్పొంది విసాత్రమైన 

మందలు దాసీలు దాసులు ఒంటెలు గాడిదలు గలవాడాయెను. 

ఆదికాండము 35:23 => యాకోబు కుమారులు పండెర్ండుగురు, యాకోబు జేయ్షఠ్కుమారుడగు 

రూబేను, షిమోయ్ను, లేవి, యూదా, ఇశాశ్ఖారు, జెబూలూను; వీరు లేయా కుమారులు. 

ఆదికాండము 49:1 => యాకోబు తన కుమారులను పిలిపించి యిటల్నెను. మీరు కూడి రండి, 

అంతయ్ దినములలో మీకు సంభవింపబోవు సంగతులను మీకు తెలియచేసెదను. 

ఆదికాండము 49:2 => యాకోబు కుమారులారా, కూడివచిచ్ ఆలకించుడి మీ తండిర్యైన 

ఇశార్యేలు మాట వినుడి. 

ఆదికాండము 49:3 => రూబేనూ, నీవు నా పెదద్ కుమారుడవు నా శకిత్యు నా బలముయొకక్ పర్థమ 

ఫలమును ఔనన్తాయ్తిశయమును బలాతిశయమును నీవే. 

ఆదికాండము 49:4 => నీళల్వలె చంచలుడవై నీవు అతిశయము పొందవు నీ తండిర్ మంచముమీది 

కెకిక్తివి దానిని అపవితర్ము చేసితివి అతడు నా మంచముమీది కెకెక్ను.  

ఆదికాండము 49:5 => షిమోయ్ను లేవి అనువారు సహోదరులు వారి ఖడగ్ములు బలాతాక్రపు 

ఆయుధములు.  

ఆదికాండము 49:6 => నా పార్ణమా, వారి ఆలోచనలో చేరవదుద్ నా ఘనమా, వారి సంఘముతో 

కలిసికొనవదుద్ వారు, కోపమువచిచ్ మనుషుయ్లను చంపిరి తమ సేవ్చఛ్చేత ఎదుద్ల గుదికాలి 

నరములను తెగగొటిట్రి. 

Page  of 3133 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

ఆదికాండము 49:7 => వారి కోపము వేండర్మైనది వారి ఉగర్తయు కఠినమైనది అవి శపింపబడును 

యాకోబులో వారిని విభజించెదను ఇశార్యేలులో వారిని చెదరగొటెట్దను.  

ఆదికాండము 49:8 => యూదా, నీ సహోదరులు నినున్ సుత్తించెదరు నీ చెయియ్ నీ శతుర్వుల 

మెడమీద ఉండును నీ తండిర్ కుమారులు నీ యెదుట సాగిలపడుదురు.  

ఆదికాండము 49:9 => యూదా కొదమ సింహము నా కుమారుడా, నీవు పటిట్నదాని తిని వచిచ్తివి 

సింహమువలెను గరిజ్ంచు ఆడు సింహమువలెను అతడు కాళుల్ ముడుచుకొని పండుకొనెను అతని 

లేపువాడెవడు? 

ఆదికాండము 49:10 => షిలోహు వచుచ్వరకు యూదాయొదద్నుండి దండము తొలగదు అతని కాళల్ 

మధయ్నుండి రాజదండము తొలగదు పర్జలు అతనికి విధేయులై యుందురు.  

ఆదికాండము 49:11 => దార్కాష్వలిల్కి తన గాడిదను ఉతత్మ దార్కాష్వలిల్కి తన గాడిదపిలల్ను కటిట్ 

దార్కాష్రసములో తన బటట్లను దార్క్షల రకత్ములో తన వసత్రమును ఉదుకును. 

ఆదికాండము 49:12 => అతని కనున్లు దార్కాష్రసముచేత ఎఱ ఱ్గాను అతని పళుల్ పాలచేత తెలల్గాను 

ఉండును. 

ఆదికాండము 49:13 => జెబూలూను సముదర్పు రేవున నివసించును అతడు ఓడలకు రేవుగా 

ఉండును అతని పొలిమేర సీదోనువరకు నుండును. 

ఆదికాండము 49:14 => ఇశాశ్ఖారు రెండు దొడల్ మధయ్ను పండుకొనియునన్ బలమైన గారద్భము. 

ఆదికాండము 49:15 => అతడు విశార్ంతి మంచిదగుటయు ఆ భూమి రమయ్మైనదగుటయు 

చూచెను గనుక అతడు మోయుటకు భుజము వంచుకొని వెటిట్చేయు దాసుడగును. 

ఆదికాండము 49:16 => దాను ఇశార్యేలు గోతిర్కులవలె తన పర్జలకు నాయ్యము తీరుచ్ను. 

ఆదికాండము 49:17 => దాను తోర్వలో సరప్ముగాను దారిలో కటల్పాముగాను ఉండును. అది 

గుఱ ఱ్పు మడిమెలు కరచును అందువలన ఎకుక్వాడు వెనుకకు పడును. 

ఆదికాండము 49:18 => యెహోవా, నీ రక్షణ కొరకు కనిపెటిట్యునాన్ను. 

ఆదికాండము 49:19 => బంటుల గుంపు గాదును కొటుట్ను అతడు మడిమెను కొటుట్ను. 
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ఆదికాండము 49:20 => ఆషేరు నొదద్ శేర్షఠ్మైన ఆహారము కలదు రాజులకు తగిన మధుర 

పదారథ్ములను అతడిచుచ్ను. 

ఆదికాండము 49:21 => నఫాత్లి విడువబడిన లేడి అతడు ఇంపైన మాటలు పలుకును. 

ఆదికాండము 49:22 => యోసేపు ఫలించెడి కొమమ్ ఊటయొదద్ ఫలించెడి కొమమ్దాని రెమమ్లు 

గోడమీదికి ఎకిక్ వాయ్పించును. 

ఆదికాండము 49:23 => విలుకాండుర్ అతని వేధించిరి వారు బాణములను వేసి అతని హింసించిరి. 

ఆదికాండము 49:24 => యాకోబు కొలుచు పరాకర్మశాలియైన వాని హసత్బలమువలన అతని విలుల్ 

బలమైనదగును. ఇశార్యేలునకు బండయు మేపెడివాడును ఆయనే. నీకు సహాయము చేయు నీ తండిర్ 

దేవునివలనను పైనుండి మింటి దీవెనలతోను  

ఆదికాండము 49:25 => కిర్ంద దాగియునన్ అగాధజలముల దీవెనలతోను సత్నముల దీవెనలతోను 

గరభ్ముల దీవెనలతోను నినున్ దీవించు సరవ్శకుత్ని దీవెనవలనను అతని బాహుబలము 

దిటట్పరచబడును  

ఆదికాండము 49:26 => నీ తండిర్ దీవెనలు నా పూరివ్కుల దీవెనలపైని చిరకాల పరవ్తములకంటె 

హెచుచ్గ పర్బలమగును. అవి యోసేపు తలమీదను తన సహోదరులనుండి వేరుపరచబడిన వాని 

నడినెతిత్మీదను ఉండును.  

ఆదికాండము 49:27 => బెనాయ్మీను చీలుచ్నటిట్ తోడేలు అతడు ఉదయమందు ఎరను తిని 

అసత్మయమందు దోపుడుసొముమ్ పంచుకొనును. 

ఆదికాండము 49:28 => ఇవి అనిన్యు ఇశార్యేలు పండెర్ండు గోతర్ములు. వారి తండిర్ వారిని 

దీవించుచు వారితో చెపిప్నది యిదే. ఎవరి దీవెన చొపుప్న వారిని దీవించెను. 

ఆదికాండము 49:29 => తరువాత అతడు వారి కాజాఞ్పించుచు ఇటల్నెను నేను నా సవ్జనులయొదద్కు 

చేరచ్బడుచునాన్ను. 

ఆదికాండము 49:30 => హితీత్యుడైన ఎఫోర్ను భూమియందునన్ గుహలో నా తండుర్లయొదద్ ననున్ 

పాతిపెటుట్డి. ఆ గుహ కనాను దేశమందలి మమేర్ యెదుటనునన్ మకేప్లా పొలములో ఉనన్ది. 
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అబార్హాము దానిని ఆ పొలమును హితీత్యుడగు ఎఫోర్నుయొదద్ శమ్శానభూమి కొరకు సావ్సథ్య్ముగా 

కొనెను. 

ఆదికాండము 49:31 => అకక్డనే వారు అబార్హామును అతని భారయ్యైన శారాను పాతిపెటిట్రి; 

అకక్డనే ఇసాస్కును అతని భారయ్యైన రిబాక్ను పాతి పెటిట్రి; అకక్డనే నేను లేయాను పాతిపెటిట్తిని. 

ఆదికాండము 49:32 => ఆ పొలమును అందులోనునన్ గుహయు హేతుకుమారులయొదద్ 

కొనబడినదనెను. 

ఆదికాండము 49:33 => యాకోబు తన కుమారుల కాజాఞ్పించుట చాలించి మంచముమీద తన 

కాళుల్ ముడుచుకొని పార్ణము విడిచి తన సవ్జనులయొదద్కు చేరచ్బడెను. 

నిరగ్మకాండము 1:1 => ఐగుపుత్లోనికి యాకోబుతో వచిచ్న ఇశార్యేలీయుల పేరులు ఏవనగా, 

రూబేను షిమోయ్ను లేవి యూదా ఇశాశ్ఖారు జెబూలూను బెనాయ్మీను. 

నిరగ్మకాండము 1:2 => దాను నఫాత్లి గాదు ఆషేరు. 

నిరగ్మకాండము 1:3 => వీరిలో పర్తివాడును తన తన కుటుంబముతో వచెచ్ను. 

నిరగ్మకాండము 1:4 => యాకోబు గరభ్మున పుటిట్నవారందరు డెబబ్దిమంది.  

నిరగ్మకాండము 1:5 => అపప్టికి యోసేపు ఐగుపుత్లో ఉండెను. 

నిరగ్మకాండము 6:14 => వారి పితరుల కుటుంబముల మూలపురుషులు ఎవరనగా, ఇశార్యేలు 

జేయ్షఠ్ కుమారుడైన రూబేను కుమారులు హనోకు పలుల్ హెసోర్ను కరీమ్; వీరు రూబేను కుటుంబములు. 

నిరగ్మకాండము 6:15 => షిమోయ్ను కుమారులు యెమూయేలు యామీను ఓహదు యాకీను సోహరు 

కనాను సతరీకి కుమారుడైన షావూలు; వీరు షిమోయ్ను కుటుంబములు. 

నిరగ్మకాండము 6:16 => లేవి కుమారుల పేరులు వారి వారి వంశావళుల చొపుప్న ఏవేవనగా, 

గెరో ష్ను కహాతు మెరారి. లేవి నూట ముపప్ది యేడేండుల్ బర్దికెను. 

నిరగ్మకాండము 6:17 => గెరో ష్ను కుమారులు వారి వారి వంశావళుల చొపుప్న లిబీన్ షిమీ. 

నిరగ్మకాండము 6:18 => కహాతు కుమారులు అమార్ము ఇసాహ్రు హెబోర్ను ఉజీజ్యేలు. కహాతు 

నూట ముపప్ది మూడేండుల్ బర్దికెను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 2:1 => ఇశార్యేలు కుమారులు; రూబేను షిమోయ్ను లేవి యూదా ఇశాశ్ఖారు 

జెబూలూను 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:2 => దాను యోసేపు బెనాయ్మీను నఫాత్లి గాదు ఆషేరు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:3 => యూదా కుమారులు ఏరు ఓనాను షేలా. ఈ ముగుగ్రు 

కనానీయురాలైన షూయ కుమారెత్యందు అతనికి పుటిట్రి. యూదాకు జేయ్షఠ్కుమారుడైన ఏరు యెహోవా 

దృషిట్కి చెడ డ్వాడైనందున ఆయన వానిని చంపెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:4 => మరియు అతని కోడలైన తామారు అతనికి పెరెసును జెరహును 

కనెను. యూదా కుమారులందరును అయిదుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:5 => పెరెసు కుమారులు హెసోర్ను హామూలు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:6 => జెరహు కుమారులు అయిదుగురు, జిమీ ఏతాను హేమాను కలోక్లు 

దార. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:7 => కరీమ్ కుమారులలో ఒకనికి ఆకాను అని పేరు; ఇతడు శాపగర్సత్మైన 

దానిలో కొంత అపహరించి ఇశార్యేలీయులను శర్మపెటెట్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:8 => ఏతాను కుమారులలో అజరాయ్ అను ఒకడుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:9 => హెసోర్నునకు పుటిట్న కుమారులు యెరహెమ్యేలు రాము కెలూబై. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:10 => రాము అమీమ్నాదాబును కనెను, అమీమ్నాదాబు యూదావారికి 

పెదద్యైన నయసోస్నును కనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:11 => నయసోస్ను శలామ్ను కనెను, శలామ్ బోయజును కనెను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:12 => బోయజు ఓబేదును కనెను, ఓబేదు యెషష్యిని కనెను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:13 => యెషష్యి తన జేయ్షఠ్ కుమారుడైన ఏలీయాబును రెండవవాడైన 

అబీనాదాబును మూడవవాడైన షమామ్ను 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:14 => నాలుగవవాడైన నెతనేలును, అయిదవవాడైన రదద్యిని 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:15 => ఆరవవాడైన ఓజెమును ఏడవ వాడైన దావీదును కనెను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 2:16 => సెరూయా అబీగయీలు వీరి అకక్చెలెల్ండుర్. సెరూయా కుమారులు 

ముగుగ్రు, అబీషై యోవాబు అశాహేలు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:17 => అబీగయీలు అమాశాను కనెను; ఇషామ్యేలీయుడైన యెతెరు 

అమాశాకు తండిర్. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:18 => హెసోర్ను కుమారుడైన కాలేబు అజూబా అను తన భారయ్యందును 

యెరీయోతునందును పిలల్లను కనెను. అజూబా కుమారులు ఎవరనగా యేషెరు షోబాబు అరోద్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:19 => అజూబా చనిపోయిన తరువాత కాలేబు ఎఫార్తాను వివాహము 

చేసికొనగా అది అతనికి హూరును కనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:20 => హూరు ఊరిని కనెను, ఊరి బెసలేలును కనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:21 => తరువాత హెసోర్ను గిలాదు తండిర్యైన మాకీరు కుమారెత్ను 

కూడెను; తాను అరువది సంవతస్రముల వయసుస్గలవాడైనపుప్డు దానిని వివాహము చేసికొనగా అది 

అతనికి సెగూబును కనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:22 => సెగూబు యాయీరును కనెను, ఇతనికి గిలాదు దేశమందు 

ఇరువదిమూడు పటట్ణములుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:23 => మరియు గెషూరువారును సిరియనులును యాయీరు 

పటట్ణములను కెనాతును దాని ఉపపటట్ణములను అరువది పటట్ణములను వారియొదద్నుండి 

తీసికొనిరి. వీరందరును గిలాదు తండిర్యైన మాకీరునకు కుమాళుల్. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:24 => కాలేబుదైన ఎఫార్తాలో హెసోర్ను చనిపోయిన తరువాత హెసోర్ను 

భారయ్యైన అబీయా అతనికి తెకోవకు తండిర్యైన అషూష్రును కనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:25 => హెసోర్ను జేయ్షఠ్ కుమారుడైన యెరహెమ్యేలు కుమారులు ఎవరనగా 

జేయ్షు ఠ్డగు రాము బూనా ఓరెను ఓజెము అహీయా. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:26 => అటారా అను ఇంకొక భారయ్ యెరహెమ్యేలునకు ఉండెను, ఇది 

ఓనామునకు తలిల్. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 2:27 => యెరహెమ్యేలునకు జేయ్షఠ్ కుమారుడగు రాము కుమారులు 

మయజు యామీను ఏకెరు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:28 => ఓనాము కుమారులు షమమ్యి యాదా, షమమ్యి కుమారులు 

నాదాబు అబీషూరు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:29 => అబీషూరు భారయ్పేరు అబీహయిలు, అది అతనికి అహాబ్నును, 

మొలీదును కనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:30 => నాదాబు కుమారులు సెలెదు అపప్యీము. సెలెదు 

సంతానములేకుండ చనిపోయెను 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:31 => అపప్యీము కుమారులలో ఇషీ అను ఒకడుండెను, ఇషీ 

కుమారులలో షేషాను అను ఒకడుండెను, షేషాను కుమారులలో అహల్యి అను ఒకడుండెను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:32 => షమమ్యి సహోదరుడైన యాదా కుమారులు యెతెరు యోనాతాను; 

యెతెరు సంతానములేకుండ చనిపోయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:33 => యోనాతాను కుమారులు పేలెతు జాజా; వీరు యెరహెమ్యేలునకు 

పుటిట్నవారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:34 => షేషానునకు కుమారెత్లే గాని కుమారులు లేకపోయిరి; ఈ 

షేషానునకు యరాహ్ అను ఒక దాసుడుండెను, వాడు ఐగుపీత్యుడు  

1 దినవృతాత్ంతములు 2:35 => షేషాను తన కుమారెత్ను తన దాసుడైన యరాహ్కు ఇయయ్గా అది 

అతనికి అతత్యిని కనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:36 => అతత్యి నాతానును కనెను, నాతాను జాబాదును కనెను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:37 => జాబాదు ఎపాల్లును కనెను, ఎపాల్లు ఓబేదును కనెను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:38 => ఓబేదు యెహూను కనెను, యెహూ అజరాయ్ను కనెను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:39 => అజరాయ్ హేలెసుస్ను కనెను, హేలెసుస్ ఎలాశాను కనెను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:40 => ఎలాశా సిసామ్యీని కనెను, సిసామ్యీ షలూల్మును కనెను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:41 => షలూల్ము యెకమాయ్ను కనెను, యెకమాయ్ ఎలీషామాను కనెను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 2:42 => యెరహెమ్యేలు సహోదరుడైన కాలేబు కుమారులెవరనగా జీపు 

తండిర్యైన మేషా, యితడు అతనికి జేయ్షు ఠ్డు. అబీ హెబోర్ను మేషాకు కుమారుడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:43 => హెబోర్ను కుమారులు కోరహు తపూప్య రేకెము షెమ. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:44 => షెమ యోరెక్యాము తండిర్యైన రహమును కనెను, రేకెము 

షమమ్యిని కనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:45 => షమమ్యి కుమారుడు మాయోను, ఈ మాయోను బేతూస్రునకు 

తండిర్. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:46 => కాలేబు ఉపపతిన్యైన ఏయిఫా హారానను మోజాను గాజేజును 

కనెను, హారాను గాజేజును కనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:47 => యెహద్యి కుమారులు రెగెము యోతాము గేషాను పెలెటు ఏయిఫా 

షయపు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:48 => కాలేబు ఉపపతిన్యైన మయకా షెబెరును తిరహ్నాను కనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:49 => మరియు అది మదమ్నాన్కు తండిర్యైన షయపును మకేబ్నాకును 

గిబాయ్కు తండిర్యైన షెవానును కనెను. కాలేబు కుమారెత్కు అకాస్ అని పేరు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:50 => ఎఫార్తాకు జేయ్షు ఠ్డుగా పుటిట్న హూరు కుమారుడైన కాలేబు 

కుమారులు ఎవరనగా కిరయ్తాయ్రీము తండిర్యైన శోబాలును, 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:51 => బేతెల్హేము తండిర్యైన శలామ్యును, బేతాగ్దేరు తండిర్యైన 

హారేపును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:52 => కిరయ్తాయ్రీము తండిర్యైన శోబాలు కుమారులెవరనగా హారోయే 

హజీహమీమ్ను హోతు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:53 => కిరయ్తాయ్రీము కుమారులెవరనగా ఇతీర్యులును పూతీయులును 

షుమామ్తీయులును మిషార్యీయులును; వీరివలన సొరాతీయులును ఎషాత్యులీయులును కలిగిరి. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 2:54 => శలామ్ కుమారులెవరనగా బేతెల్హేమును నెటోపాతీయులును 

యోవాబు ఇంటి సంబంధమైన అతారోతీయులును మానహతీయులలో ఒక భాగముగానునన్ 

జారీయులును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:55 => యబేబ్జులో కాపురమునన్ లేఖికుల వంశములైన తిరాతీయులును 

షిమాయ్తీయులును శూకోతీయులును; వీరు రేకాబు ఇంటివారికి తండిర్యైన హమాతువలన పుటిట్న 

కేనీయుల సంబంధులు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 8:1 => బనాయ్మీను కనిన కుమారులలో బెల అనువాడు జేయ్షు ఠ్డు, 

రెండవవాడు అషేబ్లు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 8:2 => మూడవవాడు అహరహు, నాలగ్వవాడు నోహా, అయిదవవాడు రాపా. 

1 దినవృతాత్ంతములు 8:3 => బెలకు పుటిట్న కుమారులు అదాద్రు గెరా అబీహూదు 

1 దినవృతాత్ంతములు 8:4 => అబీషూవ నయమాను అహోయహు 

1 దినవృతాత్ంతములు 8:5 => గెరా షెపూపాను హూరాము 

1 దినవృతాత్ంతములు 8:6 => ఏహూదు కనిన కుమారులు ఉజా జ్ అహీ హూదు, వారు గెబ 

కాపురసుథ్లకు ఇంటిపెదద్లుగా నుండిరి; 

1 దినవృతాత్ంతములు 8:7 => నయమాను అహీయా గెరా అనువారు వారిని మనహతునకు 

చెరతీసికొనిపోయిరి, గెరా వారిని అచచ్టికి చెరతీసికొనిపోయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 8:8 => వారిని పంపివేసిన తరువాత షహరయీము మోయాబు దేశమందు 

హుషీము బయరా అను తన భారయ్లయందు కనిన పిలల్లుగాక 

1 దినవృతాత్ంతములు 8:9 => తన భారయ్యైన హోదెషునందు యోబాబును జిబాయ్ను మేషాను 

మలాక్మును 

1 దినవృతాత్ంతములు 8:10 => యెపూజును షాకాయ్ను మిరామ్ను కనెను, వీరు అతని కుమారులు; 

వారు తమ పితరుల యిండల్కు పెదద్లుగా ఉండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 8:11 => హుషీము అను దానియందు అతడు అహీటూబును ఎలప్యలును 

కనెను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 8:12 => ఎలప్యలు కుమారులు ఏబెరు మిషాము షెమెదు, షెమెదు ఓనోను 

లోదును దాని గార్మములను కటిట్ంచెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 8:13 => బెరీయాయును షెమయును అయాయ్లోను కాపురసుథ్లయొకక్ 

పితరులలో పెదద్లు; వీరు గాతీయులను పారదోలిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 8:14 => అహోయ్షాషకు యెరేమోతు  

1 దినవృతాత్ంతములు 8:15 => జెబదాయ్ అరాదు ఏదెరు 

1 దినవృతాత్ంతములు 8:16 => మిఖాయేలు ఇషాప్ యోహా అనువారు బెరీయా కుమారులు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 8:17 => జెబదాయ్ మెషులాల్ము హిజికి హెబెరు 

1 దినవృతాత్ంతములు 8:18 => ఇషెమ్రై ఇజీల్యా యోబాబు అనువారు ఎలప్యలునకు కుమారులు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 8:19 => యాకీము జిఖీర్ జిబిద్ 

1 దినవృతాత్ంతములు 8:20 => ఎలీయేనై జిలెల్తై ఎలీయేలు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 8:21 => అదాయా బెరాయా షిమార్తు అనువారు షిమీకి కుమారులు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 8:22 => ఇషాప్ను ఏబెరు ఎలీయేలు  

1 దినవృతాత్ంతములు 8:23 => అబోద్ను జిఖీర్ హానాను  

1 దినవృతాత్ంతములు 8:24 => హననాయ్ ఏలాము అంతోతీయా  

1 దినవృతాత్ంతములు 8:25 => ఇపెదయా పెనూయేలు అనువారు షాషకు కుమారులు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 8:26 => షంషెరై షెహరాయ్ అతలాయ్  

1 దినవృతాత్ంతములు 8:27 => యహరెషాయ్ ఏలీయాయ్ జిఖీర్ అను వారు యెరోహాము కుమారులు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 8:28 => వీరు తమ తమ తరములనిన్టిలో పితరుల యిండల్కు పెదద్లును, 

పర్ముఖులునైయుండి యెరూషలేమునందు కాపురముండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 8:29 => గిబియోనునకు తండిర్యైనవాడు గిబియోనులో కాపురముండెను. 

ఇతని భారయ్పేరు మయకా; 

1 దినవృతాత్ంతములు 8:30 => ఇతని పెదద్ కుమారుడు అబోద్ను, మిగిలినవారు సూరు కీషు బయలు 

నాదాబు 
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1 దినవృతాత్ంతములు 8:31 => గెదోరు అహోయ్ జెకెరు అనువారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 8:32 => మికో ల్తు షిమాయ్ను కనెను. వీరును తమ సహోదరులతో కూడ వారికి 

ఎదురుగానునన్ యిండల్లోనే యెరూషలేమునందు కాపురముండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 8:33 => నేరు కీషును కనెను, కీషు సౌలును కనెను, సౌలు యోనాతానును 

మలీక్షూవను అబీనాదాబును ఎషబ్యలును కనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 8:34 => యోనాతాను కుమారుడు మెరీబబ్యలు, మెరీబబ్యలు మీకాను 

కనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 8:35 => మీకా కుమారులు పీతోను మెలెకు తరేయ ఆహాజు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 8:36 => ఆహాజు యెహోయాదాను కనెను, యెహోయాద ఆలెమెతును 

అజామ్వెతును జిమీని కనెను, జిమీ మోజాను కనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 8:37 => మోజా బినాయ్ను కనెను, బినాయ్కు రాపా కుమారుడు, రాపాకు 

ఎలాశా కుమారుడు, ఎలాశాకు ఆజేలు కుమారుడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 8:38 => ఆజేలు కుమారులు ఆరుగురు; వారి పేళుల్ అజీర్కాము బోకెరు 

ఇషామ్యేలు షెయరాయ్ ఓబదాయ్ హానాను వీరందరును ఆజేలు కుమారులు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 8:39 => అతని సహోదరుడైన ఏషెకు కుమారులు ముగుగ్రు; ఊలాము 

జేయ్షు ఠ్డు, యెహూషు రెండవవాడు, ఎలీపేలెటు మూడవవాడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 8:40 => ఊలాము కుమారులు విలువిదయ్యందు పర్వీణులైన 

పరాకర్మశాలులు; వీరికి నూట యేబదిమంది కుమారులును కుమారుల కుమారులును కలిగిరి; 

వీరందరును బెనాయ్మీనీయులు. 

ఆదికాండము 29:32 => లేయా గరభ్వతియై కుమారుని కని, యెహోవా నా శర్మను 

చూచియునాన్డు గనుక నా పెనిమిటి ననున్ పేర్మించును గదా అనుకొని అతనికి రూబేను అను పేరు 

పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 35:22 => ఇశార్యేలు ఆ దేశములో నివసించుచునన్పుప్డు రూబేను వెళి ల్ తన తండిర్ 

ఉపపతిన్యైన బిలాహ్తో శయనించెను; ఆ సంగతి ఇశార్యేలునకు వినబడెను. 
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ఆదికాండము 35:23 => యాకోబు కుమారులు పండెర్ండుగురు, యాకోబు జేయ్షఠ్కుమారుడగు 

రూబేను, షిమోయ్ను, లేవి, యూదా, ఇశాశ్ఖారు, జెబూలూను; వీరు లేయా కుమారులు. 

ఆదికాండము 49:3 => రూబేనూ, నీవు నా పెదద్ కుమారుడవు నా శకిత్యు నా బలముయొకక్ పర్థమ 

ఫలమును ఔనన్తాయ్తిశయమును బలాతిశయమును నీవే. 

ఆదికాండము 49:4 => నీళల్వలె చంచలుడవై నీవు అతిశయము పొందవు నీ తండిర్ మంచముమీది 

కెకిక్తివి దానిని అపవితర్ము చేసితివి అతడు నా మంచముమీది కెకెక్ను.  

నిరగ్మకాండము 6:14 => వారి పితరుల కుటుంబముల మూలపురుషులు ఎవరనగా, ఇశార్యేలు 

జేయ్షఠ్ కుమారుడైన రూబేను కుమారులు హనోకు పలుల్ హెసోర్ను కరీమ్; వీరు రూబేను కుటుంబములు. 

సంఖాయ్కాండము 1:5 => మీతో కూడ ఉండవలసినవారి పేళుల్ ఏవేవనగా రూబేను గోతర్ములో 

షెదేయూరు కుమారుడైన ఏలీసూరు; 

సంఖాయ్కాండము 1:20 => ఇశార్యేలు పర్థమ కుమారుడైన రూబేను పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ 

వంశములలో తమ తమ పితరుల కుటుంబములలో ఇరువది యేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము 

కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి సంఖయ్ను తెలియచెపప్గా రూబేను గోతర్ములో లెకిక్ంపబడిన వారు 

నలుబది యారువేల ఐదు వందలమంది యైరి. 

సంఖాయ్కాండము 1:21 => షిమోయ్ను పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ 

పితరుల కుటుంబములలో ఇరువది యేండుల్ 

సంఖాయ్కాండము 2:10 => రూబేను పాళెపు ధవ్జము వారి సేనలచొపుప్న దకిష్ణదికుక్న ఉండవలెను. 

షెదేయూరు కుమారుడైన ఏలీసూరు రూబేను కుమారులకు పర్ధానుడు. 

సంఖాయ్కాండము 2:11 => అతని సేన, అనగా అతనివారిలో లెకిక్ంపబడినవారు నలుబది 

యారువేల ఐదువందలమంది. 

సంఖాయ్కాండము 2:12 => అతని సమీపమున షిమోయ్ను గోతిర్కులు దిగవలెను. సూరీషదాద్యి 

కుమారుడైన షెలుమీయేలు షిమోయ్ను కుమారులకు పర్ధానుడు. 

సంఖాయ్కాండము 2:13 => అతని సేన, అనగా అతనివారిలో లెకిక్ంపబడినవారు ఏబది తొమిమ్దివేల 

మూడువందలమంది. 
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సంఖాయ్కాండము 26:5 => ఇశార్యేలు తొలిచూలు రూబేను. రూబేను పుతుర్లలో హనోకీయులు 

హనోకు వంశసుథ్లు; 

సంఖాయ్కాండము 26:6 => పలుల్వీయులు పలుల్ వంశసుథ్లు; హెసోర్నీయులు హెసోర్ను వంశసుథ్లు; 

కరీమ్యులు కరీమ్ వంశసుథ్లు; 

సంఖాయ్కాండము 26:7 => వీరు రూబేనీయుల వంశసుథ్లు, వారిలో లెకిక్ంపబడినవారు నలుబది 

మూడువేల ఏడువందల ముపప్దిమంది. 

సంఖాయ్కాండము 26:8 => పలుల్ కుమారుడు ఏలీయాబు. ఏలీయాబు కుమారులు నెమూయేలు 

దాతాను అబీరాము. 

సంఖాయ్కాండము 26:9 => కోరహు తన సమూహములో పేరుపొందినవాడు; అతని సమాజము 

యెహోవాకు విరోధముగా వాదించినపుప్డు సమాజములో మోషే అహరోనులకు విరోధముగా 

వాదించిన దాతాను అబీరాములు వీరు. 

సంఖాయ్కాండము 26:10 => ఆ సమూహపువారు మృతిబొందినపుప్డు అగిన్ రెండువందల 

ఏబదిమందిని భకిష్ంచినందునను, భూమి తన నోరుతెరచి వారిని కోరహును మింగివేసినందునను, 

వారు దృషాట్ంతములైరి. 

సంఖాయ్కాండము 26:11 => అయితే కోరహు కుమారులు చావలేదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:6 => రూబేను బర్దికి చావకయుండునుగాక అతనివారు 

లెకిక్ంపలేనంతమంది అగుదురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:1 => ఇశార్యేలు కుమారులు; రూబేను షిమోయ్ను లేవి యూదా ఇశాశ్ఖారు 

జెబూలూను 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:2 => దాను యోసేపు బెనాయ్మీను నఫాత్లి గాదు ఆషేరు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:3 => యూదా కుమారులు ఏరు ఓనాను షేలా. ఈ ముగుగ్రు 

కనానీయురాలైన షూయ కుమారెత్యందు అతనికి పుటిట్రి. యూదాకు జేయ్షఠ్కుమారుడైన ఏరు యెహోవా 

దృషిట్కి చెడ డ్వాడైనందున ఆయన వానిని చంపెను. 

Page  of 3145 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

1 దినవృతాత్ంతములు 2:4 => మరియు అతని కోడలైన తామారు అతనికి పెరెసును జెరహును 

కనెను. యూదా కుమారులందరును అయిదుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:5 => పెరెసు కుమారులు హెసోర్ను హామూలు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:6 => జెరహు కుమారులు అయిదుగురు, జిమీ ఏతాను హేమాను కలోక్లు 

దార. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:7 => కరీమ్ కుమారులలో ఒకనికి ఆకాను అని పేరు; ఇతడు శాపగర్సత్మైన 

దానిలో కొంత అపహరించి ఇశార్యేలీయులను శర్మపెటెట్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:8 => ఏతాను కుమారులలో అజరాయ్ అను ఒకడుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:9 => హెసోర్నునకు పుటిట్న కుమారులు యెరహెమ్యేలు రాము కెలూబై. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:10 => రాము అమీమ్నాదాబును కనెను, అమీమ్నాదాబు యూదావారికి 

పెదద్యైన నయసోస్నును కనెను. 

ఆదికాండము 42:13 => అందుకు వారు నీ దాసులమైన మేము పండెర్ండుమంది సహోదరులము, 

కనాను దేశములో నునన్ ఒకక్ మనుషుయ్ని కుమారులము; ఇదిగో కనిషు ఠ్డు నేడు మా తండిర్యొదద్ 

ఉనాన్డు; ఒకడు లెడు అని ఉతత్రమిచిచ్రి 

రూతు 4:11 => అందుకు పురదావ్రముననుండిన పర్జలందరును పెదద్లును మేము సాకుష్లము, 

యెహోవా నీ యింటికి వచిచ్న ఆ సతరీని ఇశార్యేలీయుల వంశమును వరిధ్లల్జేసిన రాహేలును పోలిన 

దానిగాను లేయాను పోలిన దానిగాను చేయును గాక; 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:1 => ఇశార్యేలునకు తొలిచూలి కుమారుడైన రూబేను కుమారుల 

వివరము. ఇతడు జేయ్షు ఠ్డై యుండెను గాని తన తండిర్ పరుపును తాను అంటుపరచినందున అతని 

జనమ్సావ్తంతర్య్ము ఇశార్యేలు కుమారుడైన యోసేపు కుమారులకియయ్బడెను; అయితే వంశావళిలో 

యోసేపు జేయ్షు ఠ్డుగా దాఖలు చేయబడలేదు. 

మతత్యి 1:2 => అబార్హాము ఇసాస్కును కనెను, ఇసాస్కు యాకోబును కనెను, యాకోబు యూదాను 

అతని అనన్దముమ్లను కనెను; 
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వచనము 9 

యాకోబు జేయ్షఠ్ కుమారుడు రూబేను. రూబేను కుమారులైన హనోకు పలుల్ హెసోర్ను కరీమ్. 

ఆదికాండము 29:32 => లేయా గరభ్వతియై కుమారుని కని, యెహోవా నా శర్మను 

చూచియునాన్డు గనుక నా పెనిమిటి ననున్ పేర్మించును గదా అనుకొని అతనికి రూబేను అను పేరు 

పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 42:37 => అందుకు రూబేను నేనతని నీయొదద్కు తీసికొని రానియెడల నా యిదద్రు 

కుమారులను నీవు చంపవచుచ్ను; అతని నాచేతికపప్గించుము, అతని మరల నీయొదద్కు తీసికొని 

వచిచ్ అపప్గించెదనని తన తండిర్తో చెపెప్ను 

నిరగ్మకాండము 6:14 => వారి పితరుల కుటుంబముల మూలపురుషులు ఎవరనగా, ఇశార్యేలు 

జేయ్షఠ్ కుమారుడైన రూబేను కుమారులు హనోకు పలుల్ హెసోర్ను కరీమ్; వీరు రూబేను కుటుంబములు. 

సంఖాయ్కాండము 1:20 => ఇశార్యేలు పర్థమ కుమారుడైన రూబేను పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ 

వంశములలో తమ తమ పితరుల కుటుంబములలో ఇరువది యేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము 

కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి సంఖయ్ను తెలియచెపప్గా రూబేను గోతర్ములో లెకిక్ంపబడిన వారు 

నలుబది యారువేల ఐదు వందలమంది యైరి. 

సంఖాయ్కాండము 26:5 => ఇశార్యేలు తొలిచూలు రూబేను. రూబేను పుతుర్లలో హనోకీయులు 

హనోకు వంశసుథ్లు; 

సంఖాయ్కాండము 26:7 => వీరు రూబేనీయుల వంశసుథ్లు, వారిలో లెకిక్ంపబడినవారు నలుబది 

మూడువేల ఏడువందల ముపప్దిమంది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:3 => ఇశార్యేలునకు జేయ్షు ఠ్డుగా పుటిట్న రూబేను కుమారులెవరనగా 

హనోకు పలుల్ హెసోర్ను కరీమ్. 

వచనము 10 

షిమోయ్ను కుమారులైన యెమూయేలు యామీను ఓహదు యాకీను సోహరు కనానీయు రాలి 

కుమారుడైన షావూలు. 
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ఆదికాండము 29:33 => ఆమె మరల గరభ్వతియై కుమారుని కని నేను దేవ్షింపబడితిననన్ సంగతి 

యెహోవా వినాన్డు గనుక ఇతని కూడ నాకు దయచేసెననుకొని అతనికి షిమోయ్ను అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 34:25 => మూడవ దినమున వారు బాధపడుచుండగా యాకోబు కుమారులలో 

నిదద్రు, అనగా దీనా సహోదరులైన షిమోయ్నును లేవియు, తమ కతుత్లుచేతపటుట్కొని యెవరికి 

తెలియకుండ ఆ ఊరిమీద పడి పర్తి పురుషుని చంపిరి. 

ఆదికాండము 34:30 => అపుప్డు యాకోబు షిమోయ్నును లేవీని చూచి మీరు ననున్ బాధపెటిట్ యీ 

దేశ నివాసులైన కనానీయులలోను పెరిజీజ్యులలోను అసహుయ్నిగా చేసితిరి; నా జనసంఖయ్ కొంచెమే; 

వారు నామీదికి గుంపుగా వచిచ్ ననున్ చంపెదరు. నేనును నా యింటివారును నాశనమగుదుమని 

చెపెప్ను 

ఆదికాండము 49:5 => షిమోయ్ను లేవి అనువారు సహోదరులు వారి ఖడగ్ములు బలాతాక్రపు 

ఆయుధములు.  

ఆదికాండము 49:6 => నా పార్ణమా, వారి ఆలోచనలో చేరవదుద్ నా ఘనమా, వారి సంఘముతో 

కలిసికొనవదుద్ వారు, కోపమువచిచ్ మనుషుయ్లను చంపిరి తమ సేవ్చఛ్చేత ఎదుద్ల గుదికాలి 

నరములను తెగగొటిట్రి. 

ఆదికాండము 49:7 => వారి కోపము వేండర్మైనది వారి ఉగర్తయు కఠినమైనది అవి శపింపబడును 

యాకోబులో వారిని విభజించెదను ఇశార్యేలులో వారిని చెదరగొటెట్దను.  

నిరగ్మకాండము 6:15 => షిమోయ్ను కుమారులు యెమూయేలు యామీను ఓహదు యాకీను సోహరు 

కనాను సతరీకి కుమారుడైన షావూలు; వీరు షిమోయ్ను కుటుంబములు. 

సంఖాయ్కాండము 1:6 => షిమోయ్ను గోతర్ములో సూరీషదాద్యి కుమారుడైన షెలుమీయేలు 

సంఖాయ్కాండము 1:22 => మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి పెదద్ల సంఖయ్ను 

తెలియచెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 1:23 => షిమోయ్ను గోతర్ములో లెకిక్ంపబడినవారు ఏబది తొమిమ్దివేల మూడు 

వందలమంది యైరి. 
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సంఖాయ్కాండము 2:12 => అతని సమీపమున షిమోయ్ను గోతిర్కులు దిగవలెను. సూరీషదాద్యి 

కుమారుడైన షెలుమీయేలు షిమోయ్ను కుమారులకు పర్ధానుడు. 

సంఖాయ్కాండము 2:13 => అతని సేన, అనగా అతనివారిలో లెకిక్ంపబడినవారు ఏబది తొమిమ్దివేల 

మూడువందలమంది. 

సంఖాయ్కాండము 26:12 => షిమోయ్ను పుతుర్ల వంశములలో నెమూయేలీయులు నెమూయేలు 

వంశసుథ్లు; యామీనీయులు యామీను వంశసుథ్లు; యాకీనీయులు యాకీను వంశసుథ్లు; 

సంఖాయ్కాండము 26:13 => జెరహీయులు జెరహు వంశసుథ్లు; షావూలీయులు షావూలు 

వంశసుథ్లు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:1 => ఇశార్యేలు కుమారులు; రూబేను షిమోయ్ను లేవి యూదా ఇశాశ్ఖారు 

జెబూలూను 

1 దినవృతాత్ంతములు 4:24 => షిమోయ్ను కుమారులు నెమూయేలు యామీను యారీబు జెరహు 

షావూలు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 4:25 => షావూలునకు షలూల్ము కుమారుడు, షలూల్మునకు మిబాశ్ము 

కుమారుడు, మిబాశ్మునకు మిషామ్ కుమారుడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 4:26 => మిషామ్ కుమారులలో ఒకడు హమూమ్యేలు; హమూమ్యేలునకు 

జకూక్రు కుమారుడు, జకూక్రునకు షిమీ కుమారుడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 4:27 => షిమీకి పదునారుగురు కుమారులును ఆరుగురు కుమారెత్లును 

కలిగిరి; అయితే అతని సహోదరులకు ఎంతోమంది కుమారులు కలుగలేదు; యూదావారు 

వృదిధ్యైనటుల్ వారి వంశములనిన్యు వృదిధ్కాలేదు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 4:28 => వారు బెయేరె ష్బాలోను మోలాదాలోను హజరు ష్వలులోను 

1 దినవృతాత్ంతములు 4:29 => బిలాహ్లోను ఎజెములోను తోలాదులోను బెతూయేలులోను 

1 దినవృతాత్ంతములు 4:30 => హోరామ్లోను సికల్గులోను బేతమ్రాక్బోతులోను హాజరూస్సాలోను 

బేతీబ్రీలోను షరాయిములోను కాపురముండిరి.  

1 దినవృతాత్ంతములు 4:31 => దావీదు ఏలుబడివరకు వారు ఆ పటట్ణములలో కాపురముండిరి. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 4:32 => ఏతాము అయీను రిమోమ్ను తోకెను ఆషాను అనువారి ఊళుల్ 

అయిదు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 4:33 => బయలువరకు ఆ పటట్ణముల పొలములు వారి వశమున ఉండెను; 

ఇవి వారి నివాససథ్లములు, వంశావళి పటీ ట్లు వారికుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 4:34 => వారు మెషోబాబు యమేల్కు అమజాయ్ కుమారుడైన యోషా, 

1 దినవృతాత్ంతములు 4:35 => యోవేలు అశీయేలు కుమారుడైన శెరాయాకు పుటిట్న యోషిబాయ్ 

కుమారుడైన యెహూ. 

1 దినవృతాత్ంతములు 4:36 => ఎలోయ్యేనై యహకోబా యెషోహాయా అశాయా అదీయేలు 

యెశీమీయేలు బెనాయా; 

1 దినవృతాత్ంతములు 4:37 => షెమయాకు పుటిట్న షిమీ కుమారుడైన యెదాయాకు పుటిట్న అలోల్ను 

కుమారుడైన షిపి కుమారుడైన జీజా అనువారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 4:38 => పేళల్ వరుసను వార్యబడిన వీరు తమ తమ వంశములలో 

పెదద్లైయుండిరి; వీరి పితరుల యిండుల్ బహుగా వరిధ్లెల్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 4:39 => వీరు తమ మందలకొరకు మేత వెదకుటకై గెదోరునకు 

తూరుప్ననునన్ పలల్పు సథ్లమునకు పోయి 

1 దినవృతాత్ంతములు 4:40 => మంచి బలకరమైన మేతయు నెమమ్దియు సుఖమునుగల 

విశాలదేశమును కనుగొనిరి; పూరవ్మందు హాముయొకక్ వంశపువారు అకక్డ కాపురముండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 4:41 => పేళల్ వరుసను వార్యబడియుండు వీరు యూదా రాజైన హిజిక్యా 

దినములలో అచచ్టికి వచిచ్ అచచ్ట కనబడినవారి గుడారములను నివాససథ్లములను పడగొటిట్ వారిని 

హతముచేసి, అచచ్ట తమ గొఱ ఱ్లకు తగిన మేత కలిగియుండుటచేత నేటివరకు వారి సాథ్నములను 

ఆకర్మించుకొనియునాన్రు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 4:42 => షిమోయ్ను కుమారులైన వీరిలో ఐదువందలమంది తమ పైని ఇషీ 

కుమారులైన పెలటాయ్ను నెయరాయ్ను రెఫాయాను ఉజీజ్యేలును అధిపతులగా నిరణ్యించుకొని శేయీరు 

మనెన్మునకు పోయి 
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1 దినవృతాత్ంతములు 4:43 => అమాలేకీయులలో తపిప్ంచుకొనిన శేషమును హతముచేసి 

నేటివరకు అచచ్ట కాపురమునాన్రు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 4:24 => షిమోయ్ను కుమారులు నెమూయేలు యామీను యారీబు జెరహు 

షావూలు. 

ఆదికాండము 28:1 => ఇసాస్కు యాకోబును పిలిపించి నీవు కనాను కుమారెత్లలో ఎవతెను 

వివాహము చేసికొనకూడదు. 

వచనము 11 

లేవి కుమారులైన గెరో ష్ను కహాతు మెరారి 

ఆదికాండము 29:34 => ఆమె మరల గరభ్వతియై కుమారుని కని తుదకు ఈసారి నా పెనిమిటి 

నాతో హతుత్కొని యుండును; అతనికి ముగుగ్రు కుమారులను కంటిననుకొనెను. అందుచేత అతనికి 

లేవి అను పేరు పెటెట్ను 

ఆదికాండము 49:5 => షిమోయ్ను లేవి అనువారు సహోదరులు వారి ఖడగ్ములు బలాతాక్రపు 

ఆయుధములు.  

ఆదికాండము 49:6 => నా పార్ణమా, వారి ఆలోచనలో చేరవదుద్ నా ఘనమా, వారి సంఘముతో 

కలిసికొనవదుద్ వారు, కోపమువచిచ్ మనుషుయ్లను చంపిరి తమ సేవ్చఛ్చేత ఎదుద్ల గుదికాలి 

నరములను తెగగొటిట్రి. 

ఆదికాండము 49:7 => వారి కోపము వేండర్మైనది వారి ఉగర్తయు కఠినమైనది అవి శపింపబడును 

యాకోబులో వారిని విభజించెదను ఇశార్యేలులో వారిని చెదరగొటెట్దను.  

నిరగ్మకాండము 6:16 => లేవి కుమారుల పేరులు వారి వారి వంశావళుల చొపుప్న ఏవేవనగా, 

గెరో ష్ను కహాతు మెరారి. లేవి నూట ముపప్ది యేడేండుల్ బర్దికెను. 

సంఖాయ్కాండము 3:17 => లేవి కుమారుల పేళుల్ గెరో ష్ను కహాతు మెరారి అనునవి. 

సంఖాయ్కాండము 3:18 => గెరో ష్ను కుమారుల వంశకరత్ల పేళుల్ లిబీన్ షిమీ అనునవి. 
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సంఖాయ్కాండము 3:19 => కహాతు కుమారుల వంశకరత్ల పేళుల్ అమార్ము ఇసాహ్రు హెబోర్ను 

ఉజీజ్యేలు అనునవి. 

సంఖాయ్కాండము 3:20 => మెరారి కుమారుల వంశకరత్ల పేళుల్ మాహలి మూషి. వారి వారి పితరుల 

కుటుంబముల చొపుప్న ఇవి లేవీయుల వంశములు. 

సంఖాయ్కాండము 3:21 => లిబీన్యులు షిమీయులు గెరో ష్ను వంశసుథ్లు గెరో ష్నీయుల వంశపువారు 

వీరే. 

సంఖాయ్కాండము 3:22 => వారిలో లెకిక్ంపబడినవారు అనగా ఒక నెల మొదలుకొని పై 

పార్యముగల మగవారందరిలో లెకిక్ంపబడినవారు ఏడువేల ఐదువందలమంది. 

సంఖాయ్కాండము 4:1 => యెహోవా మోషే అహరోనులకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

సంఖాయ్కాండము 4:2 => నీవు లేవీయులలో కహాతీయులను వారి వారి వంశముల చొపుప్నను వారి 

వారి పితరుల కుటుంబముల చొపుప్నను 

సంఖాయ్కాండము 4:3 => ముపప్ది యేండుల్ మొదలుకొని, యేబది యేండల్వరకు పార్యము కలిగి, 

పర్తయ్క్షపు గుడారములో పనిచేయుటకు సేనగా చేరగలవారందరి సంఖయ్ను వార్యించుము. 

సంఖాయ్కాండము 4:4 => అతిపరిశుదధ్మైన దాని విషయములో పర్తయ్క్షపు గుడారమునందు 

కహాతీయులు చేయవలసిన సేవ యేదనగా 

సంఖాయ్కాండము 4:5 => దండు పర్యాణమైనపుప్డు అహరోనును అతని కుమారులును లోపలికి 

వచిచ్ అడ డ్తెరను దించి దానితో సాక్షయ్పు మందసమును కపిప్ 

సంఖాయ్కాండము 4:6 => దానిమీద సముదర్వతస్ల చరమ్మయమైన కపుప్నువేసి దానిమీద అంతయు 

నీలవరణ్ముగల బటట్ను పరచి దాని మోతకఱ ఱ్లను దూరచ్వలెను. 

సంఖాయ్కాండము 4:7 => సనిన్ధిబలల్మీద నీలిబటట్ను పరచి దానిమీద గినెన్లను ధూపారుత్లను 

పాతర్లను తరప్ణ పాతర్లను ఉంచవలెను. నితయ్ముగా ఉంచవలసిన రొటెట్లును దానిమీద ఉండవలెను. 

అపుప్డు వారు వాటిమీద ఎఱ ఱ్బటట్ పరచి  

సంఖాయ్కాండము 4:8 => దానిమీద సముదర్వతస్ల చరమ్పు కపుప్వేసి దాని మోతకఱ ఱ్లను 

దూరచ్వలెను. 
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సంఖాయ్కాండము 4:9 => మరియు వారు నీలిబటట్ను తీసికొని దీపవృక్షమును దాని పర్దీపములను 

దాని కతెత్రను దాని కతెత్రచిపప్లను దాని సేవలో వారు ఉపయోగపరచు సమసత్ తైలపాతర్లను కపిప్ 

సంఖాయ్కాండము 4:10 => దానిని దాని ఉపకరణములనిన్టిని సముదర్వతస్ల చరమ్మయమైన 

కపుప్లో పెటిట్ దండెమీద ఉంచవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 4:11 => మరియు బంగారుమయమైన బలిపీఠముమీద నీలిబటట్ను పరచి 

సముదర్వతస్ల చరమ్ముతో దానిని కపిప్ దాని మోతకఱ ఱ్లను దూరచ్వలెను. 

సంఖాయ్కాండము 4:12 => మరియు తాము పరిశుదధ్సథ్లములో సేవచేయు ఆ ఉపకరణములనిన్టిని 

వారు తీసికొని నీలిబటట్లో ఉంచి సముదర్వతస్ల చరమ్ముతో కపిప్ వాటిని దండెమీద పెటట్వలెను. 

సంఖాయ్కాండము 4:13 => వారు బలిపీఠపు బూడిద యెతిత్ దానిమీద ధూమర్వరణ్ముగల బటట్ను పరచి 

సంఖాయ్కాండము 4:14 => దానిమీద తమ సేవోపకరణములనిన్టిని, అనగా ధూపారిత్ 

ముండుల్గరిటెలు గినెన్లునైన బలిపీఠపు ఉపకరణములనిన్టిని దానిమీద పెటిట్, సముదర్వతస్ల 

చరమ్మయమైన కపుప్ను దానిమీద పరచి, దాని మోతకఱ ఱ్లను తగిలింపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 4:15 => దండు పర్యాణమైనపుప్డు అహరోనును అతని కుమారులును 

పరిశుదధ్సథ్లమును పరిశుదధ్సథ్లముయొకక్ ఉపకరణములనిన్టిని కపుప్ట ముగించిన తరువాత 

కహాతీయులు దాని మోయ రావలెను. అయితే వారు చావకయుండునటుల్ పరిశుదధ్మైనదానిని 

ముటట్కూడదు. ఇవి పర్తయ్క్షపు గుడారములో కహాతీయుల భారము. 

సంఖాయ్కాండము 4:16 => యాజకుడగు అహరోను కుమారుడైన ఎలియాజరు పైవిచారణలోనికి 

వచుచ్నవి ఏవనగా దీపతైలము పరిమళ ధూపదర్వయ్ములు నితయ్ నైవేదయ్ము అభిషేకతైలము. 

మందిరమంతటి పైవిచారణ పరిశుదధ్సథ్లములోనేమి, దాని ఉపకరణములలోనేమి, దానిలోనునన్ 

అంతటి పైవిచారణలోనికి అతని భారము. 

సంఖాయ్కాండము 4:17 => మరియు యెహోవా మోషే అహరోనులకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

సంఖాయ్కాండము 4:18 => మీరు కహాతీయుల గోతర్ కుటుంబములను లేవీయులలోనుండి 

పర్తేయ్కింపకుడి. 
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సంఖాయ్కాండము 4:19 => వారు అతిపరిశుదధ్మైన దానికి సమీపించినపుప్డు వారు చావక 

బర్దికియుండునటుల్ మీరు వారినిగూరిచ్ చేయవలసినదేదనగా అహరోనును అతని కుమారులును 

లోపలికి వచిచ్ పర్తి వానికి వాని వాని పనియు వాని వాని బరువును నియమింపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 4:20 => వారు చావకయుండునటుల్ పరిశుదధ్సథ్లమును రెపప్పాటు సేపైనను 

చూచుటకు లోపలికి రాకూడదు.  

సంఖాయ్కాండము 4:21 => మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

సంఖాయ్కాండము 4:22 => గెరో ష్నీయులను వారి వారి పితరుల కుటుంబముల చొపుప్నను వారి వారి 

వంశముల చొపుప్నను లెకిక్ంచి సంఖయ్ను వార్యించుము. 

సంఖాయ్కాండము 4:23 => ముపప్ది యేండుల్ మొదలుకొని యేబది యేండల్వరకు వయసుస్ కలిగి 

పర్తయ్క్షపు గుడారములో సేవచేయుటకు సేనలో పనిచేయ చేరువారందరిని లెకిక్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 4:24 => పనిచేయుటయు మోతలు మోయుటయు గెరో ష్నీయుల సేవ; 

సంఖాయ్కాండము 4:25 => వారు మందిరముయొకక్ తెరలను పర్తయ్క్షపు గుడారమును దాని కపుప్ను 

దాని పైనునన్ సముదర్వతస్ల చరమ్మయమైన పైకపుప్ను పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రపు తెరను 

పార్కార తెరలను 

సంఖాయ్కాండము 4:26 => మందిరముచుటుట్ను బలిపీఠముచుటుట్ను ఉండు పార్కారపు గవిని 

దావ్రపు తెరలను వాటి తార్ళల్ను వాటి సేవా సంబంధమైన ఉపకరణములనిన్టిని వాటికొరకు 

చేయబడినది యావతుత్ను మోయుచు పనిచేయుచు రావలెను. 

సంఖాయ్కాండము 4:27 => గెరో ష్నీయుల పని అంతయు, అనగా తాము మోయువాటిననిన్టిని చేయు 

పనియంతటిని అహరోను యొకక్యు అతని కుమారుల యొకక్యు నోటిమాటచొపుప్న జరుగవలెను. 

వారు జరుపువాటిననిన్టిని జాగర్తత్గా చూచుకొనవలెనని వారికి ఆజాఞ్పింపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 4:28 => పర్తయ్క్షపు గుడారములో గెరో ష్నీయులయొకక్ పని యిది; వారు 

పనిచేయుచు యాజకుడగు అహరోను కుమారుడైన ఈతామారు చేతికిర్ంద నుండవలెను.  

సంఖాయ్కాండము 4:29 => మెరారీయులను వారి వారి వంశముల చొపుప్నను వారి వారి పితరుల 

కుటుంబముల చొపుప్నను లెకిక్ంపవలెను. 
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సంఖాయ్కాండము 4:30 => ముపప్ది యేండుల్ మొదలుకొని యేబది యేండల్వరకు వయసుస్ కలిగి 

పర్తయ్క్షపు గుడారములో పనిచేయుటకు సేనగా చేరువారందరిని లెకిక్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 4:31 => పర్తయ్క్షపు గుడారములో వారు చేయు పని అంతటి విషయములో వారు, 

మందిరపు పలకలను దాని అడ డ్కఱ ఱ్లను దాని సత్ంభములను 

సంఖాయ్కాండము 4:32 => దాని దిమమ్లను దాని చుటుట్నునన్ పార్కార సత్ంభములను వాటి దిమమ్లను 

వాటి మేకులను వాటి తార్ళల్ను వాటి ఉపకరణములనిన్టిని వాటి సంబంధమైన పనియంతటికి 

కావలసినవనిన్టిని వారు మోసి కాపాడవలసిన బరువులను పేరల్ వరుసను లెకిక్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 4:33 => మెరారీయుల వంశములు పర్తయ్క్షపు గుడారములో యాజకుడగు 

అహరోను కుమారుడైన ఈతామారు చేతికిర్ంద చేయవలసిన సేవ యిది; అంతే వారు చేయవలసిన 

సేవ అని చెపెప్ను. 

సంఖాయ్కాండము 4:34 => అపుప్డు మోషే అహరోనులు సమాజపర్ధానులను కహాతీయులను, 

అనగా వారి వారి వంశముల చొపుప్నను వారి వారి పితరుల కుటుంబముల చొపుప్నను ముపప్ది 

యేండుల్ మొదలుకొని 

సంఖాయ్కాండము 4:35 => యేబది యేండల్వరకు పార్యము కలిగి పర్తయ్క్షపు గుడారములో 

సేవచేయుటకు సేనగా చేరువారందరిని లెకిక్ంచిరి. 

సంఖాయ్కాండము 4:36 => వారి వారి వంశములచొపుప్న వారిలో లెకిక్ంపబడిన వారు రెండువేల 

ఏడువందల ఏబదిమంది. 

సంఖాయ్కాండము 4:37 => పర్తయ్క్షపు గుడారములో సేవచేయ తగినవారని కహాతీయుల 

వంశములలో లెకిక్ంపబడినవారు వీరే; యెహోవా మోషేచేత పలికించిన మాటచొపుప్న మోషే 

అహరోనులు వారిని లెకిక్ంచిరి. 

సంఖాయ్కాండము 4:38 => గెరో ష్నీయులలో వారివారి వంశముల చొపుప్నను వారి వారి పితరుల 

కుటుంబముల చొపుప్నను లెకిక్ంపబడిన వారు, అనగా ముపప్ది యేండుల్ మొదలుకొని 

సంఖాయ్కాండము 4:39 => యేబది యేండల్వరకు పార్యము కలిగి పర్తయ్క్షపు గుడారములో 

సేవచేయుటకై సేనగా చేరువారందరు తమ తమ వంశముల చొపుప్నను 
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సంఖాయ్కాండము 4:40 => తమ తమ పితరుల కుటుంబముల చొపుప్నను వారిలో లెకిక్ంపబడిన 

వారు రెండువేల ఆరువందల ముపప్దిమంది. 

సంఖాయ్కాండము 4:41 => పర్తయ్క్షపు గుడారములో సేవ చేయతగినవారని గెరో ష్నీయులలో 

లెకిక్ంపబడినవారు వీరే; యెహోవా నోటిమాటనుబటిట్ మోషే అహరోనులు వారిని లెకిక్ంచిరి. 

సంఖాయ్కాండము 4:42 => మెరారీయుల వంశములలో తమ తమ వంశముల చొపుప్నను తమ తమ 

పితరుల కుటుంబముల చొపుప్నను లెకిక్ంపబడినవారు 

సంఖాయ్కాండము 4:43 => అనగా ముపప్ది యేండుల్ మొదలుకొని యేబది యేండల్వరకు పార్యము 

కలిగి పర్తయ్క్షపు గుడారములో సేవ చేయుటకు సేనగా చేరువారు 

సంఖాయ్కాండము 4:44 => అనగా తమ తమ వంశములచొపుప్న వారిలో లెకిక్ంపబడినవారు 

మూడువేల రెండువందలమంది. 

సంఖాయ్కాండము 4:45 => మెరారీయుల వంశములలో లెకిక్ంపడినవారు వీరే; యెహోవా మోషేచేత 

పలికించిన మాటనుబటిట్ మోషే అహరోనులు వారిని లెకిక్ంచిరి. 

సంఖాయ్కాండము 4:46 => మోషే అహరోనులు ఇశార్యేలీయుల పర్ధానులును లెకిక్ంచిన 

లేవీయులలొ 

సంఖాయ్కాండము 4:47 => ముపప్ది యేండుల్ మొదలుకొని యేబది యేండల్వరకు పార్యము కలిగి 

తమ తమ వంశముల చొపుప్నను తమ తమ పితరుల కుటుంబముల చొపుప్నను లెకిక్ంపబడినవారు 

సంఖాయ్కాండము 4:48 => అనగా పర్తయ్క్షపు గుడారములో సేవయు మోతయు జరిగించు నిమితత్మై 

చేరువారందరు, అనగా వారిలో లెకిక్ంపబడినవారు ఎనిమిదివేల ఐదువందల ఎనుబదిమంది. 

సంఖాయ్కాండము 4:49 => యెహోవా నోటి మాటచొపుప్న మోషేచేత వారు లెకిక్ంపబడిరి; 

పర్తివాడును తన తన సేవనుబటిట్యు తన తన మోతనుబటిట్యు యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ 

వారు అతని వలన లెకిక్ంపబడిరి. 

సంఖాయ్కాండము 8:1 => యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు అహరోనుతో 

సంఖాయ్కాండము 8:2 => నీవు దీపములను వెలిగించునపుప్డు ఆ యేడు దీపముల వెలుగు 

దీపవృక్షమునకు ముందు పడునటుల్ వాటిని వెలిగింపవలెనని చెపుప్మనెను. అహరోను ఆలాగు చేసెను. 
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సంఖాయ్కాండము 8:3 => యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ అతడు దీపవృక్షమునకు ఎదురుగా 

దాని దీపములను వెలిగించెను. 

సంఖాయ్కాండము 8:4 => ఆ దీపవృక్షము బంగారు నకిషిపని గలది; అది దాని సత్ంభము 

మొదలుకొని పుషప్ములవరకు నకిషిపని గలది; యెహోవా కనుపరచిన మాదిరినిబటిట్ మోషే ఆ 

దీపవృక్షమును చేయించెను. 

సంఖాయ్కాండము 8:5 => మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు 

ఇశార్యేలీయులలోనుండి 

సంఖాయ్కాండము 8:6 => లేవీయులను పర్తేయ్కించి వారిని పవితర్పరచుము. 

సంఖాయ్కాండము 8:7 => వారిని పవితర్పరచుటకు నీవు వారికి చేయవలసినదేమనగా, వారిమీద 

పాపపరిహారారథ్ జలమును పోర్కిష్ంపుము; అపుప్డు వారు మంగలికతిత్తో తమ శరీరమంతయు 

గొరిగించుకొని 

సంఖాయ్కాండము 8:8 => తమ బటట్లు ఉదుకుకొని పవితర్పరచుకొనిన తరువాత వారు ఒక కోడెను 

దాని నైవేదయ్మును, అనగా తైలముతో కలిసిన గోధమపిండిని తేవలెను. నీవు పాపపరిహారారథ్బలిగా 

మరియొక కోడెను తీసికొనిరావలెను. 

సంఖాయ్కాండము 8:9 => అపుప్డు నీవు పర్తయ్క్షపు గుడారము ఎదుటికి లేవీయులను తోడుకొనివచిచ్ 

ఇశార్యేలీయుల సరవ్సమాజమును పోగుచేయవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 8:10 => నీవు యెహోవా సనిన్ధికి లేవీయులను తోడుకొనివచిచ్న తరువాత 

ఇశార్యేలీయులు తమచేతులను ఆ లేవీయులమీద ఉంచవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 8:11 => లేవీయులు యెహోవా సేవచేయువారవుటకు అహరోనును 

ఇశార్యేలీయులును పర్తిషాఠ్రప్ణముగా వారిని యెహోవా సనిన్ధిని పర్తిషిఠ్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 8:12 => లేవీయులు ఆ కోడెల తలలమీద తమ చేతులుంచిన తరువాత నీవు 

లేవీయుల నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయునటుల్ యెహోవాకు వాటిలో ఒకదానిని 

పాపపరిహారారథ్బలిగాను రెండవ దానిని దహనబలిగాను అరిప్ంచి 
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సంఖాయ్కాండము 8:13 => అహరోను ఎదుటను అతని కుమారుల యెదుటను లేవీయులను 

నిలువబెటిట్ యెహోవాకు పర్తిషాఠ్రప్ణముగా వారిని అరిప్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 8:14 => అటుల్ నీవు ఇశార్యేలీయులలోనుండి లేవీయులను వేరుపరచవలెను; 

లేవీయులు నావారైయుందురు. 

సంఖాయ్కాండము 8:15 => తరువాత నీవు వారిని పవితర్పరచి పర్తిషాఠ్రప్ణముగా వారిని 

అరిప్ంచినపుప్డు లేవీయులు పర్తయ్క్షపు గుడారములో సేవచేయుటకై లోపలికి వెళల్వచుచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 8:16 => ఇశార్యేలీయులలో వారు నా వశము చేయబడినవారు; తొలిచూలియైన 

పర్తివానికిని, అనగా ఇశార్యేలీయులలో పర్థమ సంతానమంతటికిని పర్తిగా వారిని నేను 

తీసికొనియునాన్ను. 

సంఖాయ్కాండము 8:17 => ఏలయనగా మనుషుయ్లలోను పశువులలోను ఇశార్యేలీయులలో 

తొలిచూలియైనది యావతుత్ను నాది; ఐగుపుత్ దేశములో తొలిచూలియైన పర్తివానిని నేను 

సంహరించిననాడు వారిని నాకొరకు పర్తిషిఠ్ంచుకొంటిని. 

సంఖాయ్కాండము 8:18 => ఇశార్యేలీయులలో తొలిచూలియైన పర్తివానికి మారుగా లేవీయులను 

తీసికొనియునాన్ను. 

సంఖాయ్కాండము 8:19 => మరియు పర్తయ్క్షపు గుడారములో ఇశార్యేలీయుల నిమితత్ము 

సేవచేయుటకును ఇశార్యేలీయుల నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకును, ఇశార్యేలీయులలో 

లేవీయులను అహరోనుకును అతని కుమారులకును ఇచిచ్ అపప్గించియునాన్ను. అందువలన 

ఇశార్యేలీయులు పరిశుదధ్మందిరమునకు సమీపించునపుప్డు ఏ తెగులైనను ఇశార్యేలీయులకు 

సంభవింపకపోవును అని చెపెప్ను. 

సంఖాయ్కాండము 8:20 => అపుప్డు మోషే అహరోనులును ఇశార్యేలీయుల సరవ్సమాజము 

యెహోవా లేవీయులనుగూరిచ్ మోషేకు ఆజాఞ్పించిన సమసత్మునుబటిట్ లేవీయులయెడల చేసిరి; 

ఇశార్యేలీయులు వారికి అటే ల్ చేసిరి. 
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సంఖాయ్కాండము 8:21 => లేవీయులు తముమ్ను పవితర్పరచుకొని తమ బటట్లు ఉదుకుకొనిన 

తరువాత అహరోను యెహోవా సనిన్ధిని పర్తిషాఠ్రప్ణముగా వారిని అరిప్ంచెను. వారిని 

పవితర్పరచుటకు అహరోను వారి నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేసెను. 

సంఖాయ్కాండము 8:22 => తరువాత లేవీయులు అహరోను ఎదుటను అతని కుమారుల యెదుటను 

పర్తయ్క్షపు గుడారములో సేవచేయుటకు లోపలికి వెళి ల్రి. యెహోవా లేవీయులనుగూరిచ్ మోషేకు 

ఆజాఞ్పించినటుల్ అతడు వారియెడల చేసెను. 

సంఖాయ్కాండము 8:23 => మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను ఇది లేవీయులను 

గూరిచ్న విధి. 

సంఖాయ్కాండము 8:24 => ఇరువదియైదేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యముగల పర్తివాడును పర్తయ్క్షపు 

గుడారముయొకక్ సేవలో పనిచేయుటకు రావలెను. 

సంఖాయ్కాండము 8:25 => అయితే ఏబది ఏండల్ వయసుస్ పొందిన పిమమ్ట వారు ఆ పని మాని 

ఊరకుండవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 8:26 => వారు కాపాడవలసినవాటిని కాపాడుటకు పర్తయ్క్షపు గుడారములో తమ 

గోతర్పువారితో కూడ పరిచరయ్ చేయవలెనుగాని పనిచేయవలదు. లేవీయులు కాపాడవలసిన 

వాటివిషయము నీవు వారికి ఆలాగు నియమింపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 26:57 => వారివారి వంశములలో లెకిక్ంపబడిన లేవీయులు వీరు. గెరో ష్నీయులు 

గెరో ష్ను వంశసుథ్లు; కహాతీయులు కహాతు వంశసుథ్లు; మెరారీయులు మెరారి వంశసుథ్లు. 

సంఖాయ్కాండము 26:58 => లేవీయుల వంశములు ఏవనగా, లిబీన్యుల వంశము హెబోర్నీయుల 

వంశము మహలీయుల వంశము మూషీయుల వంశము కోరహీయుల వంశము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:8 => లేవినిగూరిచ్ యిటల్నెను నీ తుమీమ్ము నీ ఊరీము నీ భకుత్నికి 

కలవు మసాస్లో నీవు అతని పరిశోధించితివి మెరీబా నీళల్యొదద్ అతనితో వివాదపడితివి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:9 => అతడు నేను వానినెరుగనని తన తండిర్నిగూరిచ్యు తన 

తలిల్నిగూరిచ్యు అనెను తన సహోదరులను లక్షయ్పెటట్లేదు తన కుమారులను కుమారులని యెంచలేదు 

వారు నీ వాకయ్మునుబటిట్ నీ నిబంధనను గైకొనిరి.  
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దివ్తీయోపదేశకాండము 33:10 => వారు యాకోబునకు నీ విధులను ఇశార్యేలునకు నీ 

ధరమ్శాసత్రమును నేరుప్దురు నీ సనిన్ధిని ధూపమును నీ బలిపీఠముమీద సరావ్ంగబలిని అరిప్ంచుదురు  

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:11 => యెహోవా, అతని బలమును అంగీకరించుము అతడు చేయు 

కారయ్మును అంగీకరించుమీ అతని విరోధులును అతని దేవ్షించువారును లేవకుండునటుల్ వారి 

నడుములను విరుగగొటుట్ము.  

1 దినవృతాత్ంతములు 2:1 => ఇశార్యేలు కుమారులు; రూబేను షిమోయ్ను లేవి యూదా ఇశాశ్ఖారు 

జెబూలూను 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:11 => నయసోస్ను శలామ్ను కనెను, శలామ్ బోయజును కనెను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:16 => సెరూయా అబీగయీలు వీరి అకక్చెలెల్ండుర్. సెరూయా కుమారులు 

ముగుగ్రు, అబీషై యోవాబు అశాహేలు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:1 => లేవి కుమారులు గెరో ష్ను కహాతు మెరారి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:2 => కహాతు కుమారులు అమార్ము ఇసాహ్రు హెబోర్ను ఉజీజ్యేలు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:3 => అమార్ము కుమారులు అహరోను మోషే, కుమారెత్ మిరాయ్ము. 

అహరోను కుమారులు నాదాబు అబీహు ఎలియాజరు ఈతామారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:1 => మరియు దేవుడైన యెహోవా నివాససథ్లము ఇదే యని 

ఇశార్యేలీయులరిప్ంచు దహనబలులకు పీఠము ఇదేయని దావీదు సెలవిచెచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:32 => పరాకర్మశాలులగు వాని సహోదరులు రెండువేల 

ఏడువందలమంది యింటిపెదద్లుగా కనబడిరి, దావీదు రాజు దేవుని సంబంధమైన కారయ్ముల 

విషయములోను రాజకారయ్ముల విషయములోను రూబేనీయుల మీదను గాదీయులమీదను మనషే ష్ 

అరధ్గోతర్పు వారిమీదను వారిని నియమించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:16 => లేవి కుమారులు గెరో ష్ను కహాతు మెరారి. 

నిరగ్మకాండము 6:17 => గెరో ష్ను కుమారులు వారి వారి వంశావళుల చొపుప్న లిబీన్ షిమీ. 
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యెహోషువ 21:5 => కహాతీయులలో మిగిలిన వంశకుల పక్షముగా ఎఫార్యిము 

గోతిర్కులనుండియు, దాను గోతిర్కులనుండియు, మనషే ష్ అరధ్గోతర్పువారినుండియు వంతుచీటల్వలన 

వచిచ్నవి పది పటట్ణములు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:38 => కోరహు ఇసాహ్రునకు పుటెట్ను, ఇసాహ్రు కహాతునకు పుటెట్ను, కహాతు 

లేవికి పుటెట్ను, లేవి ఇశార్యేలునకు పుటెట్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:43 => షిమీ యహతు కుమారుడు, యహతు గెరో ష్ను కుమారుడు, గెరో ష్ను 

లేవి కుమారుడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:47 => షమెరు మహలి కుమారుడు, మహలి మూషి కుమారుడు, మూషి 

మెరారి కుమారుడు, మెరారి లేవి కుమారుడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:63 => మెరారీయులకు వారి వంశములచొపుప్న రూబేను 

గోతర్సాథ్నములోనుండియు, గాదు గోతర్సాథ్నములోనుండియు, జెబూలూను గోతర్సాథ్నములోనుండియు 

చీటిచేత పండెర్ండు పటట్ణములు ఇయయ్బడెను. 

వచనము 12 

యూదా కుమారులైన ఏరు ఓనాను షేలా పెరెసు జెరహు. ఆ ఏరును ఓనానును కనాను దేశములో 

చనిపోయిరి. పెరెసు కుమారులైన హెసోర్ను హామూలు. 

ఆదికాండము 29:35 => ఆమె మరల గరభ్వతియై కుమారుని కని ఈసారి యెహోవాను 

సుత్తించెదననుకొని యూదా అను పేరు పెటెట్ను. అపుప్డామెకు కానుపు ఉడిగెను. 

ఆదికాండము 38:1 => ఆ కాలమందు యూదా తన సహోదరులను విడిచి హీరా అను ఒక 

అదులాల్మీయునియొదద్ ఉండుటకు వెళె ల్ను. 

ఆదికాండము 38:2 => అకక్డ షూయ అను ఒక కనానీయుని కుమారెత్ను యూదా చూచి ఆమెను 

తీసికొని ఆమెతో పోయెను. 

ఆదికాండము 38:3 => ఆమె గరభ్వతియై కుమారుని కనగా అతడు వానికి ఏరు అను పేరు పెటెట్ను. 
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ఆదికాండము 38:7 => యూదా జేయ్షఠ్కుమారుడైన ఏరు యెహోవా దృషిట్కి చెడ డ్వాడు గనుక 

యెహోవా అతని చంపెను. 

ఆదికాండము 38:10 => అతడు చేసినది యెహోవా దృషిట్కి చెడ డ్ది గనుక ఆయన అతనికూడ 

చంపెను. 

ఆదికాండము 38:24 => రమారమి మూడు నెలలైన తరువాత నీ కోడలగు తామారు జారతవ్ము 

చేసెను; అంతేకాక ఆమె జారతవ్మువలన గరభ్వతియైనదని యూదాకు తెలుపబడెను. అపుప్డు 

యూదా ఆమెను బయటికి తీసికొనిరండి, ఆమెను కాలిచ్వేయవలెనని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 38:25 => ఆమెను బయటికి తీసికొని వచిచ్నపుప్డు ఆమె తన మామయొదద్కు ఆ 

వసుత్వులను పంపి ఇవి యెవరివో ఆ మనుషుయ్నివలన నేను గరభ్వతినైతిని. ఈ ముదర్ యీ దారము ఈ 

కఱ ఱ్ యెవరివో దయచేసి గురుతు పటుట్మని చెపిప్ంచెను. 

ఆదికాండము 38:26 => యూదా వాటిని గురుతు పటిట్ నేను నా కుమారుడైన షేలాను ఆమెకు 

ఇయయ్లేదు గనుక ఆమె నాకంటె నీతిమంతురాలని చెపిప్ మరి యెపుప్డును ఆమెను కూడలేదు. 

ఆదికాండము 38:27 => ఆమె పర్సవకాలమందు కవల వారు ఆమె గరభ్మందుండిరి. 

ఆదికాండము 38:28 => ఆమె పర్సవించుచునన్పుప్డు ఒకడు తన చెయియ్ బయటికి చాచెను గనుక 

మంతర్సాని ఎఱ ఱ్నూలు తీసి వానిచేతికి కటిట్ ఇతడు మొదట బయటికి వచెచ్నని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 38:29 => అతడు తన చెయియ్ వెనుకకు తీసినపుప్డు అతని సహోదరుడు బయటికి 

వచెచ్ను. అపుప్డామె నీవేల భేదించుకొని వచిచ్తివనెను. అందుచేత అతనికి పెరెసు అను పేరు 

పెటట్బడెను. 

ఆదికాండము 38:30 => తరువాత తనచేతిని తొగరు గల అతని సహోదరుడు బయటికి వచెచ్ను. 

అతనికి జెరహు అను పేరు పెటట్బడెను. 

ఆదికాండము 49:8 => యూదా, నీ సహోదరులు నినున్ సుత్తించెదరు నీ చెయియ్ నీ శతుర్వుల 

మెడమీద ఉండును నీ తండిర్ కుమారులు నీ యెదుట సాగిలపడుదురు.  
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ఆదికాండము 49:9 => యూదా కొదమ సింహము నా కుమారుడా, నీవు పటిట్నదాని తిని వచిచ్తివి 

సింహమువలెను గరిజ్ంచు ఆడు సింహమువలెను అతడు కాళుల్ ముడుచుకొని పండుకొనెను అతని 

లేపువాడెవడు? 

ఆదికాండము 49:10 => షిలోహు వచుచ్వరకు యూదాయొదద్నుండి దండము తొలగదు అతని కాళల్ 

మధయ్నుండి రాజదండము తొలగదు పర్జలు అతనికి విధేయులై యుందురు.  

ఆదికాండము 49:11 => దార్కాష్వలిల్కి తన గాడిదను ఉతత్మ దార్కాష్వలిల్కి తన గాడిదపిలల్ను కటిట్ 

దార్కాష్రసములో తన బటట్లను దార్క్షల రకత్ములో తన వసత్రమును ఉదుకును. 

ఆదికాండము 49:12 => అతని కనున్లు దార్కాష్రసముచేత ఎఱ ఱ్గాను అతని పళుల్ పాలచేత తెలల్గాను 

ఉండును. 

సంఖాయ్కాండము 1:7 => యూదా గోతర్ములో అమీమ్నాదాబు కుమారుడైన నయసోస్ను 

సంఖాయ్కాండము 1:26 => యూదా పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ 

పితరుల కుటుంబములలో ఇరువది యేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి 

సంఖయ్ను తెలియచెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 1:27 => యూదా గోతర్ములో లెకిక్ంపబడినవారు డెబబ్ది నాలుగువేల ఆరు 

వందలమంది యైరి. 

సంఖాయ్కాండము 26:19 => యూదా కుమారులు ఏరు ఓనాను; ఏరును ఓనానును కనాను 

దేశములో మృతిబొందిరి. 

సంఖాయ్కాండము 26:20 => యూదావారి వంశములలో షేలాహీయులు షేలా వంశసుథ్లు; 

పెరెసీయులు పెరెసు వంశసుథ్లు జెరహీయులు జెరహు వంశసుథ్లు; 

సంఖాయ్కాండము 26:21 => పెరెసీయులలో హెసోర్నీయులు హెసోర్ను వంశసుథ్లు హామూలీయులు 

హామూలు వంశసుథ్లు 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:7 => యూదానుగూరిచ్ అతడిటల్నెను యెహోవా, యూదా మనవి విని, 

అతని పర్జలయొదద్కు అతనిని చేరుచ్ము. యూదా బాహుబలము అతనికి చాలునటుల్చేసి అతని 

శతుర్వులకు విరోధముగా నీవతనికి సహాయుడవై యుందువు.  
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నాయ్యాధిపతులు 1:2 => యెహోవా ఆ దేశమును యూదావంశసుథ్ల కిచిచ్యునాన్ను, వారు 

పోవలెనని సెలవిచెచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:1 => ఇశార్యేలు కుమారులు; రూబేను షిమోయ్ను లేవి యూదా ఇశాశ్ఖారు 

జెబూలూను 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:3 => యూదా కుమారులు ఏరు ఓనాను షేలా. ఈ ముగుగ్రు 

కనానీయురాలైన షూయ కుమారెత్యందు అతనికి పుటిట్రి. యూదాకు జేయ్షఠ్కుమారుడైన ఏరు యెహోవా 

దృషిట్కి చెడ డ్వాడైనందున ఆయన వానిని చంపెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:4 => మరియు అతని కోడలైన తామారు అతనికి పెరెసును జెరహును 

కనెను. యూదా కుమారులందరును అయిదుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:5 => పెరెసు కుమారులు హెసోర్ను హామూలు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:1 => దావీదునకు హెబోర్నులో పుటిట్న కుమారులెవరనగా 

యెజెర్యేలీయురాలైన అహీనోయమునకు పుటిట్న అమోన్ను జేయ్షు ఠ్డు ; కరెమ్లీయురాలైన 

అబీగయీలునకు పుటిట్న దానియేలు రెండవవాడు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:2 => గెషూరు రాజైన తలమ్యి కుమారెత్యైన మయకాకు పుటిట్న అబా ష్లోము 

మూడవవాడు, హగీగ్తు కుమారుడైన అదోనీయా నాలగ్వవాడు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:3 => అబీటలు కనిన షెఫటయ్ అయిదవవాడు, అతని భారయ్యైన ఎగాల్ కనిన 

ఇతెర్యాము ఆరవవాడు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:4 => ఈ ఆరుగురు హెబోర్నులో అతనికి పుటిట్రి, అచచ్ట అతడు ఏడు 

సంవతస్రముల ఆరునెలలు ఏలెను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:5 => యెరూషలేములో ముపప్దిమూడు సంవతస్రములు ఏలెను. 

యెరూషలేములో అతనికి పుటిట్న వారెవరనగా అమీమ్యేలు కుమారెత్యైన బతెష్బవలన కలిగిన షిమాయ్ 

షోబాబు నాతాను సొలొమోను అను నలుగురు 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:6 => ఇభారు ఎలీషామా ఎలీపేలెటు నోగహు నెపెగు యాఫీయ ఎలీషామా  

1 దినవృతాత్ంతములు 3:7 => ఎలాయ్దా ఎలీపేలెటు అను తొమమ్ండుర్ కుమారులు. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 3:8 => ఉపపతున్ల వలన కలిగినవారు గాక వీరందరు దావీదునకు 

జననమైరి; తామారు వీరికి సహోదరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:9 => సొలొమోనునకు రెహబాము కుమారుడు, అతని కుమారుడు 

అబీయా. 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:10 => అబీయాకు ఆసా కుమారుడు, ఆసాకు యెహోషాపాతు కుమారుడు 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:11 => యెహోషాపాతునకు యెహోరాము కుమారుడు, యెహోరామునకు 

అహజాయ్ కుమారుడు, అహజాయ్కు యోవాషు కుమారుడు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:12 => యోవాషునకు అమజాయ్ కుమారుడు అమజాయ్కు అజరాయ్ 

కుమారుడు, అజరాయ్కు యోతాము కుమారుడు 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:13 => యోతామునకు ఆహాజు కుమారుడు, ఆహాజునకు హిజిక్యా 

కుమారుడు, హిజిక్యాకు మనషే ష్ కుమారుడు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:14 => మనషే ష్కు ఆమోను కుమారుడు, ఆమోనునకు యోషీయా 

కుమారుడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:15 => యోషీయా కుమారులెవరనగా జేయ్షు ఠ్డు యోహానాను, రెండవవాడు 

యెహోయాకీము, మూడవవాడు సిదిక్యా, నాలగ్వవాడు షలూల్ము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:16 => యెహోయాకీము కుమారులలో యెకొనాయ్ అను ఒకడుండెను, అతని 

కుమారుడు సిదిక్యా. 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:17 => యకొనాయ్ కుమారులు అసీస్రు షయలీత్యేలు 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:18 => మలీక్రాము పెదాయా షెనజజ్రు యెకమాయ్ హోషామా నెదబాయ్. 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:19 => పెదాయా కుమారులు జెరుబాబ్బెలు షిమీ; జెరుబాబ్బెలు కుమారులు 

మెషులాల్ము హననాయ్; షెలోమీతు వారికి సహోదరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:20 => హషుబా ఓహెలు బెరెకాయ్ హసదాయ్ యూషబెసెహ్దు అను మరి 

యయిదుగురుండిరి. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 3:21 => హననాయ్ కుమారులు పెలటాయ్ యెషయా, రెఫాయా కుమారులును 

అరాన్ను కుమారులును ఓబదాయ్ కుమారులును షెకనాయ్ కుమారులును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:22 => షెకనాయ్ కుమారులలో షెమయా అను ఒకడుండెను; షెమయా 

కుమారులు ఆరుగురు. హటూ ట్షు ఇగాలు బారియహు నెయరాయ్ షాపాతు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:23 => నెయరాయ్ కుమారులు ముగుగ్రు. ఎలోయ్యేనై హిజిక్యా అజీర్కాము; 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:24 => ఎలోయ్యేనై కుమారులు ఏడుగురు; హోదవాయ్ ఎలాయ్షీబు పెలాయా 

అకూక్బు యోహానాను దెలాయాయ్ అనాని. 

1 దినవృతాత్ంతములు 4:1 => యూదా కుమారులెవరనగా పెరెసు హెషోర్ను కరీమ్ హూరు శోబాలు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 4:21 => యూదా కుమారుడైన షేలహు కుమారులెవరనగా లేకాకు 

పర్ధానియైన ఏరు మారేషాకు పర్ధానియైన లదాద్యు; సనన్పు వసత్రములు నేయు అషేబ్య యింటి 

వంశకులకును 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:2 => యూదా తన సహోదరులకంటె హెచిచ్నవాడాయెను, అతనినుండి 

పర్ముఖుడు బయలువెడలెను, అయినను జనమ్సావ్తంతర్య్ము యోసేపుదాయెను. 

కీరత్నలు 78:68 => యూదా గోతర్మును తాను పేర్మించిన సీయోను పరవ్తమును ఆయన 

కోరుకొనెను. 

మతత్యి 1:1 => అబార్హాము కుమారుడగు దావీదు కుమారుడైన యేసుకీర్సుత్ వంశావళి. 

మతత్యి 1:2 => అబార్హాము ఇసాస్కును కనెను, ఇసాస్కు యాకోబును కనెను, యాకోబు యూదాను 

అతని అనన్దముమ్లను కనెను; 

మతత్యి 1:3 => యూదా తామారునందు పెరెసును, జెరహును కనెను; 

హెబీర్యులకు 7:14 => మన పర్భువు యూదా సంతానమందు జనిమ్ంచెననుట సప్షట్మే; ఆ 

గోతర్విషయములో యాజకులనుగూరిచ్ మోషే యేమియు చెపప్లేదు. 

పర్కటన 5:5 => ఆ పెదద్లలో ఒకడు ఏడువకుము; ఇదిగో దావీదుకు చిగురైన యూదా గోతర్పు 

సింహము ఏడు ముదర్లను తీసి ఆ గర్ంథమును విపుప్టకై జయము పొందెనని నాతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 38:3 => ఆమె గరభ్వతియై కుమారుని కనగా అతడు వానికి ఏరు అను పేరు పెటెట్ను. 
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ఆదికాండము 38:4 => ఆమె మరల గరభ్వతియై కుమారుని కని వానికి ఓనాను అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 38:5 => ఆమె మరల గరభ్వతియై కుమారుని కని వానికి షేలా అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆమె వీని కనినపుప్డు అతడు కజీబులో నుండెను. 

ఆదికాండము 38:29 => అతడు తన చెయియ్ వెనుకకు తీసినపుప్డు అతని సహోదరుడు బయటికి 

వచెచ్ను. అపుప్డామె నీవేల భేదించుకొని వచిచ్తివనెను. అందుచేత అతనికి పెరెసు అను పేరు 

పెటట్బడెను. 

సంఖాయ్కాండము 26:20 => యూదావారి వంశములలో షేలాహీయులు షేలా వంశసుథ్లు; 

పెరెసీయులు పెరెసు వంశసుథ్లు జెరహీయులు జెరహు వంశసుథ్లు; 

రూతు 4:12 => ఎఫార్తాలో నీవు కేష్మాభివృదిధ్ కలిగినవాడవై బేతెల్హేములో నీవు ఖాయ్తి నొందుదువు 

గాక; యెహోవా యీ యౌవనురాలివలన నీకు దయచేయు సంతానమును నీ కుటుంబమును తామారు 

యూదాకు కనిన పెరెసు కుటుంబమువలె నుండును గాక అనిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:5 => పెరెసు కుమారులు హెసోర్ను హామూలు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:4 => యూదా కుమారుడైన పెరెసు సంతతివాడగు బానీ కుమారుడైన 

ఇమీకి పుటిట్న ఒమీ కుమారుడగు అమీహూదునకు జననమైన ఊతైయు. 

మతత్యి 1:3 => యూదా తామారునందు పెరెసును, జెరహును కనెను; 

లూకా 3:33 => నయసోస్ను అమీమ్నాదాబుకు, అమీమ్నాదాబు అరాముకు, అరాము ఎసోర్ముకు, 

ఎసోర్ము పెరెసుకు, పెరెసు యూదాకు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:14 => యోసేపు తన తండిర్యైన యాకోబును తన సవ్జనులందరిని 

పిలువనంపెను; వారు డెబబ్దియయిదుగురు 

వచనము 13 

ఇశాశ్ఖారు కుమారులైన తోలా పువావ్ యోబు షిమోర్ను. 
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ఆదికాండము 30:14 => గోధుమల కోతకాలములో రూబేను వెళి ల్ పొలములో పుతర్దాత వృక్షపు 

పండుల్ చూచి తన తలిల్యైన లేయాకు తెచిచ్ యిచెచ్ను. అపుప్డు రాహేలు నీ కుమారుని పుతర్దాత 

వృక్షపు పండల్లో కొనిన్ నాకు దయచేయుమని లేయాతో అనగా 

ఆదికాండము 30:15 => ఆమెనా భరత్ను తీసికొంటివే అది చాలదా? ఇపుప్డు నా కుమారుని 

పుతర్దాత వృక్షపు పండల్ను తీసికొందువా అని చెపెప్ను. అందుకు రాహేలు కాబటిట్ నీ కుమారుని 

పుతర్దాత వృక్షపు పండల్ నిమితత్ము అతడు ఈ రాతిర్ నీతో శయనించునని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 30:16 => సాయంకాలమందు యాకోబు పొలమునుండి వచుచ్నపుప్డు లేయా 

అతనిని ఎదురొక్నబోయి నీవు నాయొదద్కు రావలెను, నా కుమారుని పుతర్దాత వృక్షపు పండల్తో నినున్ 

కొంటినని చెపెప్ను. కాబటిట్ అతడు ఆ రాతిర్ ఆమెతో శయనించెను. 

ఆదికాండము 30:17 => దేవుడు లేయా మనవి వినెను గనుక ఆమె గరభ్వతియై యాకోబునకు 

అయిదవ కుమారుని కనెను. 

ఆదికాండము 30:18 => లేయా నేను నా పెనిమిటికి నా దాసి నిచిచ్నందున దేవుడు నాకు 

పర్తిఫలము దయచేసెననుకొని అతనికి ఇశాశ్ఖారు అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 35:23 => యాకోబు కుమారులు పండెర్ండుగురు, యాకోబు జేయ్షఠ్కుమారుడగు 

రూబేను, షిమోయ్ను, లేవి, యూదా, ఇశాశ్ఖారు, జెబూలూను; వీరు లేయా కుమారులు. 

ఆదికాండము 49:14 => ఇశాశ్ఖారు రెండు దొడల్ మధయ్ను పండుకొనియునన్ బలమైన గారద్భము. 

ఆదికాండము 49:15 => అతడు విశార్ంతి మంచిదగుటయు ఆ భూమి రమయ్మైనదగుటయు 

చూచెను గనుక అతడు మోయుటకు భుజము వంచుకొని వెటిట్చేయు దాసుడగును. 

సంఖాయ్కాండము 1:8 => ఇశాశ్ఖారు గోతర్ములో సూయారు కుమారుడైన నెతనేలు 

సంఖాయ్కాండము 1:28 => ఇశాశ్ఖారు పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ 

పితరుల కుటుంబములలో ఇరువది యేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి 

సంఖయ్ను తెలియచెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 1:29 => ఇశాశ్ఖారు గోతర్ములో లెకిక్ంపబడినవారు ఏబది నాలుగువేల నాలుగు 

వందలమంది యైరి. 
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సంఖాయ్కాండము 1:30 => జెబూలూను పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ 

పితరుల కుటుంబములలో ఇరువదియేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి 

సంఖయ్ను తెలియచెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 26:23 => ఇశాశ్ఖారు పుతుర్ల వంశసుథ్లలో తోలా హీయులు తోలావంశసుథ్లు; 

పువీవ్యులు పువావ్ వంశసుథ్లు; యాషూబీయులు యాషూబు వంశసుథ్లు; షిమోర్నీయులు షిమోర్ను 

వంశసుథ్లు; వీరు ఇశాశ్ఖారీయుల వంశసుథ్లు. 

సంఖాయ్కాండము 26:24 => వార్యబడినవారి సంఖయ్చొపుప్న వీరు అరువది నాలుగువేల 

మూడువందలమంది. 

సంఖాయ్కాండము 26:25 => జెబూలూను పుతుర్ల వంశసుథ్లలో సెరెదీయులు సెరెదు వంశసుథ్లు; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:18 => జబూలూనునుగూరిచ్ యిటల్నెను జెబూలూనూ, నీవు 

బయలువెళుల్ సథ్లమందు సంతోషించుము ఇశాశ్ఖారూ, నీ గుడారములయందు సంతోషించుము.  

1 దినవృతాత్ంతములు 2:1 => ఇశార్యేలు కుమారులు; రూబేను షిమోయ్ను లేవి యూదా ఇశాశ్ఖారు 

జెబూలూను 

1 దినవృతాత్ంతములు 7:1 => ఇశాశ్ఖారు కుమారులు నలుగురు. వారు తోలా పువావ్ యాషూబు 

షిమోర్ను అనువారు 

1 దినవృతాత్ంతములు 7:2 => తోలా కుమారులు ఉజీజ్ రెఫాయా యెరీయేలు యహమ్యి యిబాశ్ము 

షెమూయేలు; తోలాకు పుటిట్న వీరు తమ పితరుల యిండల్కు పెదద్లు; వీరు తమ తరములలో 

పరాకర్మశాలులై యుండిరి; దావీదు దినములలో వీరి సంఖయ్యిరువది రెండువేల ఆరువందలు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 7:3 => ఉజీజ్ కుమారులలో ఒకడు ఇజర్హయా. ఇజర్హయా కుమారులు 

మిఖాయేలు ఓబదాయ్ యోవేలు ఇషీష్యా; వీరు అయిదుగురు పెదద్లైయుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 7:4 => వారికి బహుమంది భారయ్లును పిలల్లును కలిగియుండుటచేత వారి 

పితరుల యిండల్ లెకక్ను వారి వంశములలో సేనకు చేరినవారు ముపప్ది ఆరువేలమంది యుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 7:5 => మరియు ఇశాశ్ఖారు వంశములనిన్టిలో వారి సహోదరులైన 

పరాకర్మశాలులందరు తమ వంశావళుల చొపుప్న ఎనుబది యేడువేలమంది యుండిరి. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 12:32 => ఇశాశ్ఖారీయులలో సమయోచిత జాఞ్నము కలిగి ఇశార్యేలీయులు 

చేయతగినదేదో దాని నెరిగియునన్ అధిపతులు రెండువందలు; వీరి గోతర్పు వారందరును వీరి 

యాజఞ్కు బదుధ్లైయుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 7:1 => ఇశాశ్ఖారు కుమారులు నలుగురు. వారు తోలా పువావ్ యాషూబు 

షిమోర్ను అనువారు 

ఆదికాండము 30:18 => లేయా నేను నా పెనిమిటికి నా దాసి నిచిచ్నందున దేవుడు నాకు 

పర్తిఫలము దయచేసెననుకొని అతనికి ఇశాశ్ఖారు అను పేరు పెటెట్ను. 

సంఖాయ్కాండము 26:24 => వార్యబడినవారి సంఖయ్చొపుప్న వీరు అరువది నాలుగువేల 

మూడువందలమంది. 

వచనము 14 

జెబూలూను కుమారులైన సెరెదు ఏలోను యహలేలు. 

ఆదికాండము 30:19 => లేయా మరల గరభ్వతియై యాకోబునకు ఆరవ కుమారుని కనెను. 

ఆదికాండము 30:20 => అపుప్డు లేయా దేవుడు మంచి బహుమతి నాకు దయచేసెను; నా 

పెనిమిటికి ఆరుగురు కుమారులను కనియునాన్ను గనుక అతడికను నాతో కాపురము చేయుననుకొని 

అతనికి జెబూలూను అను పేరు పెటెట్ను 

ఆదికాండము 49:13 => జెబూలూను సముదర్పు రేవున నివసించును అతడు ఓడలకు రేవుగా 

ఉండును అతని పొలిమేర సీదోనువరకు నుండును. 

సంఖాయ్కాండము 1:9 => జెబూలూను గోతర్ములో హేలోను కుమారుడైన ఏలీయాబు 

సంఖాయ్కాండము 1:30 => జెబూలూను పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ 

పితరుల కుటుంబములలో ఇరువదియేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి 

సంఖయ్ను తెలియచెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 1:31 => జెబూలూను గోతర్ములో లెకిక్ంపబడినవారు ఏబది యేడువేల నాలుగు 

వందలమంది యైరి. 
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సంఖాయ్కాండము 26:26 => ఏలోనీయులు ఏలోను వంశసుథ్లు; యహలేలీయులు యహలేలు 

వంశసుథ్లు; 

సంఖాయ్కాండము 26:27 => వార్యబడినవారి సంఖయ్చొపుప్న వీరు అరువదివేల ఐదువందలమంది. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:18 => జబూలూనునుగూరిచ్ యిటల్నెను జెబూలూనూ, నీవు 

బయలువెళుల్ సథ్లమందు సంతోషించుము ఇశాశ్ఖారూ, నీ గుడారములయందు సంతోషించుము.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:19 => వారు జనములను కొండకు పిలిచిరి అకక్డ నీతిబలుల 

నరిప్ంతురు వారు సముదర్ముల సమృదిధ్ని ఇసుకలో దాచబడిన రహసయ్ దర్వయ్ములను పీలుచ్దురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:1 => ఇశార్యేలు కుమారులు; రూబేను షిమోయ్ను లేవి యూదా ఇశాశ్ఖారు 

జెబూలూను 

వచనము 15 

వీరు లేయా కుమారులు. ఆమె పదద్నరాములో యాకోబు వారిని అతని కుమారెత్యైన దీనాను కనెను. 

అతని కుమారులును అతని కుమారెత్లును అందరును ముపప్ది ముగుగ్రు. 

ఆదికాండము 29:32 => లేయా గరభ్వతియై కుమారుని కని, యెహోవా నా శర్మను 

చూచియునాన్డు గనుక నా పెనిమిటి ననున్ పేర్మించును గదా అనుకొని అతనికి రూబేను అను పేరు 

పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 29:33 => ఆమె మరల గరభ్వతియై కుమారుని కని నేను దేవ్షింపబడితిననన్ సంగతి 

యెహోవా వినాన్డు గనుక ఇతని కూడ నాకు దయచేసెననుకొని అతనికి షిమోయ్ను అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 29:34 => ఆమె మరల గరభ్వతియై కుమారుని కని తుదకు ఈసారి నా పెనిమిటి 

నాతో హతుత్కొని యుండును; అతనికి ముగుగ్రు కుమారులను కంటిననుకొనెను. అందుచేత అతనికి 

లేవి అను పేరు పెటెట్ను 

ఆదికాండము 29:35 => ఆమె మరల గరభ్వతియై కుమారుని కని ఈసారి యెహోవాను 

సుత్తించెదననుకొని యూదా అను పేరు పెటెట్ను. అపుప్డామెకు కానుపు ఉడిగెను. 
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ఆదికాండము 30:17 => దేవుడు లేయా మనవి వినెను గనుక ఆమె గరభ్వతియై యాకోబునకు 

అయిదవ కుమారుని కనెను. 

ఆదికాండము 30:18 => లేయా నేను నా పెనిమిటికి నా దాసి నిచిచ్నందున దేవుడు నాకు 

పర్తిఫలము దయచేసెననుకొని అతనికి ఇశాశ్ఖారు అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 30:19 => లేయా మరల గరభ్వతియై యాకోబునకు ఆరవ కుమారుని కనెను. 

ఆదికాండము 30:20 => అపుప్డు లేయా దేవుడు మంచి బహుమతి నాకు దయచేసెను; నా 

పెనిమిటికి ఆరుగురు కుమారులను కనియునాన్ను గనుక అతడికను నాతో కాపురము చేయుననుకొని 

అతనికి జెబూలూను అను పేరు పెటెట్ను 

ఆదికాండము 30:21 => ఆ తరువాత ఆమె కొమారెత్ను కని ఆమెకు దీనా అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 35:23 => యాకోబు కుమారులు పండెర్ండుగురు, యాకోబు జేయ్షఠ్కుమారుడగు 

రూబేను, షిమోయ్ను, లేవి, యూదా, ఇశాశ్ఖారు, జెబూలూను; వీరు లేయా కుమారులు. 

ఆదికాండము 49:3 => రూబేనూ, నీవు నా పెదద్ కుమారుడవు నా శకిత్యు నా బలముయొకక్ పర్థమ 

ఫలమును ఔనన్తాయ్తిశయమును బలాతిశయమును నీవే. 

ఆదికాండము 49:4 => నీళల్వలె చంచలుడవై నీవు అతిశయము పొందవు నీ తండిర్ మంచముమీది 

కెకిక్తివి దానిని అపవితర్ము చేసితివి అతడు నా మంచముమీది కెకెక్ను.  

ఆదికాండము 49:5 => షిమోయ్ను లేవి అనువారు సహోదరులు వారి ఖడగ్ములు బలాతాక్రపు 

ఆయుధములు.  

ఆదికాండము 49:6 => నా పార్ణమా, వారి ఆలోచనలో చేరవదుద్ నా ఘనమా, వారి సంఘముతో 

కలిసికొనవదుద్ వారు, కోపమువచిచ్ మనుషుయ్లను చంపిరి తమ సేవ్చఛ్చేత ఎదుద్ల గుదికాలి 

నరములను తెగగొటిట్రి. 

ఆదికాండము 49:7 => వారి కోపము వేండర్మైనది వారి ఉగర్తయు కఠినమైనది అవి శపింపబడును 

యాకోబులో వారిని విభజించెదను ఇశార్యేలులో వారిని చెదరగొటెట్దను.  

ఆదికాండము 49:8 => యూదా, నీ సహోదరులు నినున్ సుత్తించెదరు నీ చెయియ్ నీ శతుర్వుల 

మెడమీద ఉండును నీ తండిర్ కుమారులు నీ యెదుట సాగిలపడుదురు.  
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ఆదికాండము 49:9 => యూదా కొదమ సింహము నా కుమారుడా, నీవు పటిట్నదాని తిని వచిచ్తివి 

సింహమువలెను గరిజ్ంచు ఆడు సింహమువలెను అతడు కాళుల్ ముడుచుకొని పండుకొనెను అతని 

లేపువాడెవడు? 

ఆదికాండము 49:10 => షిలోహు వచుచ్వరకు యూదాయొదద్నుండి దండము తొలగదు అతని కాళల్ 

మధయ్నుండి రాజదండము తొలగదు పర్జలు అతనికి విధేయులై యుందురు.  

ఆదికాండము 49:11 => దార్కాష్వలిల్కి తన గాడిదను ఉతత్మ దార్కాష్వలిల్కి తన గాడిదపిలల్ను కటిట్ 

దార్కాష్రసములో తన బటట్లను దార్క్షల రకత్ములో తన వసత్రమును ఉదుకును. 

ఆదికాండము 49:12 => అతని కనున్లు దార్కాష్రసముచేత ఎఱ ఱ్గాను అతని పళుల్ పాలచేత తెలల్గాను 

ఉండును. 

ఆదికాండము 49:13 => జెబూలూను సముదర్పు రేవున నివసించును అతడు ఓడలకు రేవుగా 

ఉండును అతని పొలిమేర సీదోనువరకు నుండును. 

ఆదికాండము 49:14 => ఇశాశ్ఖారు రెండు దొడల్ మధయ్ను పండుకొనియునన్ బలమైన గారద్భము. 

ఆదికాండము 49:15 => అతడు విశార్ంతి మంచిదగుటయు ఆ భూమి రమయ్మైనదగుటయు 

చూచెను గనుక అతడు మోయుటకు భుజము వంచుకొని వెటిట్చేయు దాసుడగును. 

నిరగ్మకాండము 1:2 => దాను నఫాత్లి గాదు ఆషేరు. 

నిరగ్మకాండము 1:3 => వీరిలో పర్తివాడును తన తన కుటుంబముతో వచెచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 1:1 => వారు ఐగుపుత్ దేశమునుండి బయలువెళి ల్న రెండవ సంవతస్రము రెండవ 

నెల మొదటి తేదిని, సీనాయి అరణయ్మందలి పర్తయ్క్షపు గుడారములో యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను 

సంఖాయ్కాండము 1:2 => ఇశార్యేలీయుల వంశముల చొపుప్న వారి వారి పితరుల 

కుటుంబములనుబటిట్ వారి వారి పెదద్లచొపుప్న మగవారినందరిని లెకిక్ంచి సరవ్సమాజసంఖయ్ను 

వార్యించుము. 

సంఖాయ్కాండము 1:3 => ఇశార్యేలీయులలో సైనయ్ముగా వెళుల్వారిని, అనగా ఇరువది యేండుల్ 

మొదలుకొని పైపార్యముగల వారిని, తమ తమ సేనలనుబటిట్ నీవును అహరోనును లెకిక్ంపవలెను. 
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సంఖాయ్కాండము 1:4 => మరియు పర్తి గోతర్ములో ఒకడు, అనగా తన పితరుల కుటుంబములో 

ముఖుయ్డు, మీతో కూడ ఉండవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 1:5 => మీతో కూడ ఉండవలసినవారి పేళుల్ ఏవేవనగా రూబేను గోతర్ములో 

షెదేయూరు కుమారుడైన ఏలీసూరు; 

సంఖాయ్కాండము 1:6 => షిమోయ్ను గోతర్ములో సూరీషదాద్యి కుమారుడైన షెలుమీయేలు 

సంఖాయ్కాండము 1:7 => యూదా గోతర్ములో అమీమ్నాదాబు కుమారుడైన నయసోస్ను 

సంఖాయ్కాండము 1:8 => ఇశాశ్ఖారు గోతర్ములో సూయారు కుమారుడైన నెతనేలు 

సంఖాయ్కాండము 1:9 => జెబూలూను గోతర్ములో హేలోను కుమారుడైన ఏలీయాబు 

సంఖాయ్కాండము 1:10 => యోసేపు సంతానమందు, అనగా ఎఫార్యిము గోతర్ములో అమీహూదు 

కుమారుడైన ఎలీషామాయు; మనషే ష్ గోతర్ములో పెదాసూరు కుమారుడైన గమలీయేలు 

సంఖాయ్కాండము 1:11 => బెనాయ్మీను గోతర్ములో గిదోయ్నీ కుమారుడైన అబీదాను 

సంఖాయ్కాండము 1:12 => దాను గోతర్ములో ఆమీషదాద్యి కుమారుడైన అహీయెజెరు 

సంఖాయ్కాండము 1:13 => ఆషేరు గోతర్ములో ఒకార్ను కుమారుడైన పగీయేలు 

సంఖాయ్కాండము 1:14 => గాదు గోతర్ములో దెయూవేలు కుమారుడైన ఎలాసాపు 

సంఖాయ్కాండము 1:15 => నఫాత్లి గోతర్ములో ఏనాను కుమారుడైన అహీర అనునవి. 

సంఖాయ్కాండము 1:16 => వీరు సమాజములో పేరు పొందినవారు. వీరు తమ తమ పితరుల 

గోతర్ములలో పర్ధానులు ఇశార్యేలీయుల కుటుంబములకు పెదద్లును. 

సంఖాయ్కాండము 1:17 => పేళల్చేత వివరింపబడిన ఆ మనుషుయ్లను మోషే అహరోనులు 

పిలుచుకొని రెండవ నెల మొదటి తేదిని సరవ్ సమాజమును కూరెచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 1:18 => ఇరువది ఏండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము గలవారు తమ తమ 

వంశావళులనుబటిట్ తమ తమ వంశములను తమ తమ పితరుల కుటుంబములను తమ తమ పెదద్ల 

సంఖయ్ను తెలియచెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 1:19 => యెహోవా అతనికి ఆజాఞ్పించినటుల్ సీనాయి అరణయ్ములో మోషే వారిని 

లెకిక్ంచెను. 
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సంఖాయ్కాండము 1:20 => ఇశార్యేలు పర్థమ కుమారుడైన రూబేను పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ 

వంశములలో తమ తమ పితరుల కుటుంబములలో ఇరువది యేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము 

కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి సంఖయ్ను తెలియచెపప్గా రూబేను గోతర్ములో లెకిక్ంపబడిన వారు 

నలుబది యారువేల ఐదు వందలమంది యైరి. 

సంఖాయ్కాండము 1:21 => షిమోయ్ను పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ 

పితరుల కుటుంబములలో ఇరువది యేండుల్ 

సంఖాయ్కాండము 1:22 => మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి పెదద్ల సంఖయ్ను 

తెలియచెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 1:23 => షిమోయ్ను గోతర్ములో లెకిక్ంపబడినవారు ఏబది తొమిమ్దివేల మూడు 

వందలమంది యైరి. 

సంఖాయ్కాండము 1:24 => గాదు పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ పితరుల 

కుటుంబములలో ఇరువది యేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి సంఖయ్ను 

తెలియచెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 1:25 => గాదు గోతర్ములో లెకిక్ంపబడినవారు నలుబది యయిదువేల 

ఆరువందల ఏబదిమంది యైరి. 

సంఖాయ్కాండము 1:26 => యూదా పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ 

పితరుల కుటుంబములలో ఇరువది యేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి 

సంఖయ్ను తెలియచెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 1:27 => యూదా గోతర్ములో లెకిక్ంపబడినవారు డెబబ్ది నాలుగువేల ఆరు 

వందలమంది యైరి. 

సంఖాయ్కాండము 1:28 => ఇశాశ్ఖారు పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ 

పితరుల కుటుంబములలో ఇరువది యేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి 

సంఖయ్ను తెలియచెపప్గా 

Page  of 3175 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

సంఖాయ్కాండము 1:29 => ఇశాశ్ఖారు గోతర్ములో లెకిక్ంపబడినవారు ఏబది నాలుగువేల నాలుగు 

వందలమంది యైరి. 

సంఖాయ్కాండము 1:30 => జెబూలూను పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ 

పితరుల కుటుంబములలో ఇరువదియేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి 

సంఖయ్ను తెలియచెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 1:31 => జెబూలూను గోతర్ములో లెకిక్ంపబడినవారు ఏబది యేడువేల నాలుగు 

వందలమంది యైరి. 

సంఖాయ్కాండము 1:32 => యోసేపు పుతుర్ల వంశావళి, అనగా ఎఫార్యిము పుతుర్ల వంశావళి. 

తమ తమ వంశములలో తమ తమ పితరుల కుటుంబములలో ఇరువది యేండుల్ మొదలుకొని పై 

పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి సంఖయ్ను తెలియచెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 1:33 => యోసేపు గోతర్ములో లెకిక్ంపబడినవారు నలుబదివేల ఐదు 

వందలమంది యైరి. 

సంఖాయ్కాండము 1:34 => మనషే ష్ పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ పితరుల 

కుటుంబములలో ఇరువది యేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి సంఖయ్ను 

తెలియచెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 1:35 => మనషే ష్ గోతర్ములో లెకిక్ంపబడినవారు ముపప్ది రెండువేల రెండు 

వందలమంది యైరి. 

సంఖాయ్కాండము 1:36 => బెనాయ్మీను పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ 

పితరుల కుటుంబములలో ఇరువది యేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి 

సంఖయ్ను తెలియచెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 1:37 => బెనాయ్మీను గోతర్ములో లెకిక్ంపబడినవారు ముపప్ది యైదువేల నాలుగు 

వందలమంది యైరి. 
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సంఖాయ్కాండము 1:38 => దాను పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ పితరుల 

కుటుంబములలో ఇరువది యేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి సంఖయ్ను 

తెలియచెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 1:39 => దాను గోతర్ములో లెకిక్ంపబడినవారు అరువది రెండువేల ఏడు 

వందలమంది యైరి. 

సంఖాయ్కాండము 1:40 => ఆషేరు పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ పితరుల 

కుటుంబములలో ఇరువదియేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి సంఖయ్ను 

తెలియచెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 1:41 => ఆషేరు గోతర్ములో లెకిక్ంపబడినవారు నలువది యొకవేయి ఐదు 

వందలమంది యైరి. 

సంఖాయ్కాండము 1:42 => నఫాత్లి పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ పితరుల 

కుటుంబములలో ఇరువది యేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి సంఖయ్ను 

తెలియచెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 1:43 => నఫాత్లి గోతర్ములో లెకిక్ంపబడినవారు ఏబది మూడువేల నాలుగు 

వందలమంది యైరి. 

సంఖాయ్కాండము 1:44 => వీరు లెకిక్ంపబడినవారు, అనగా మోషేయు అహరోనును తమ తమ 

పితరుల కుటుంబములనుబటిట్ ఒకొక్కక్డుగా ఏరప్డిన పర్ధానులును లెకిక్ంచినవారు. 

సంఖాయ్కాండము 1:45 => అటుల్ ఇశార్యేలీయులలో తమ తమ పితరుల కుటుంబముల చొపుప్న 

లెకిక్ంపబడిన వారందరు, అనగా ఇరువది యేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి సేనగా 

బయలువెళి ల్న ఇశార్యేలీయులందరు 

సంఖాయ్కాండము 1:46 => లెకిక్ంపబడి ఆరులక్షల మూడువేల ఐదువందల ఏబదిమంది యైరి. 

సంఖాయ్కాండము 1:47 => అయితే లేవీయులు తమ పితరుల గోతర్ముచొపుప్న వారితో పాటు 

లెకిక్ంపబడలేదు. 
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సంఖాయ్కాండము 1:48 => ఏలయనగా యెహోవా మోషేతో ఈలాగు సెలవిచిచ్యుండెను నీవు లేవీ 

గోతర్మును లెకిక్ంపకూడదు. 

సంఖాయ్కాండము 1:49 => ఇశార్యేలీయుల మొతత్మునకు వారి మొతత్మును చేరచ్కూడదు. 

సంఖాయ్కాండము 1:50 => నీవు సాక్షయ్పు గుడారము మీదను దాని ఉపకరణములనిన్టిమీదను 

దానిలో చేరిన వాటనిన్టిమీదను లేవీయులను నియమింపుము. వారే మందిరమును దాని 

ఉపకరణములనిన్టిని మోయవలెను. వారు మందిరపు సేవ చేయుచు దానిచుటుట్ దిగవలసినవారై 

యుందురు. 

సంఖాయ్కాండము 1:51 => మందిరము సాగబోవునపుప్డు లేవీయులే దాని విపప్వలెను, మందిరము 

దిగునపుప్డు లేవీయులే దాని వేయవలెను. అనుయ్డు సమీపించినయెడల వాడు మరణశిక్ష నొందును. 

సంఖాయ్కాండము 1:52 => ఇశార్యేలీయులు తమ తమ సేనల చొపుప్న పర్తివాడును తన తన 

పాళెములో తన తన ధవ్జమునొదద్ దిగవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 1:53 => ఇశార్యేలీయుల సమాజముమీద కోపము రాకుండునటుల్ లేవీయులు 

సాక్షయ్పు గుడారము చుటుట్ దిగవలెను; వారు సాక్షయ్పు గుడారమును కాపాడవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 1:54 => యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినవాటనిన్టిని తపప్కుండ ఇశార్యేలీయులు 

చేసిరి. 

సంఖాయ్కాండము 10:1 => యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు రెండు వెండి బూరలు 

చేయించుకొనుము; 

సంఖాయ్కాండము 10:2 => నకిషిపనిగా వాటిని చేయింపవలెను. అవి సమాజమును పిలుచుటకును 

సేనలను తరిల్ంచుటకును నీకుండవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 10:3 => ఊదువారు వాటిని ఊదునపుప్డు సమాజము పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ 

దావ్రమునెదుట నీయొదద్కు కూడిరావలెను. 

సంఖాయ్కాండము 10:4 => వారు ఒకటే ఊదినయెడల ఇశార్యేలీయుల సమూహములకు 

ముఖుయ్లైన పర్ధానులు నీయొదద్కు కూడిరావలెను. 
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సంఖాయ్కాండము 10:5 => మీరు ఆరాభ్టముగా ఊదునపుప్డు తూరుప్దికుక్న దిగియునన్ సైనయ్ములు 

సాగవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 10:6 => మీరు రెండవమారు ఆరాభ్టముగా ఊదునపుప్డు దకిష్ణదికుక్న దిగిన 

సైనయ్ములు సాగవలెను. వారు పర్యాణమైపోవునపుప్డు ఆరాభ్టముగా ఊదవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 10:7 => సమాజమును కూరుచ్నపుప్డు ఊదవలెను గాని ఆరాభ్టము చేయవలదు. 

సంఖాయ్కాండము 10:8 => అహరోను కుమారులైన యాజకులు ఆ బూరలు ఊదవలెను; నితయ్మైన 

కటట్డనుబటిట్ అవి మీ వంశముల పరంపరగా మీకు ఉండును. 

సంఖాయ్కాండము 10:9 => మిముమ్ను బాధించు శతుర్వులకు విరోధముగా మీ దేశములో 

యుదధ్మునకు వెళుల్నపుప్డు ఆ బూరలు ఆరాభ్టముగా ఊదవలెను అపుప్డు మీ దేవుడైన యెహోవా 

సనిన్ధిని మీరు జాఞ్పకమునకు వచిచ్ మీ శతుర్వులనుండి రకిష్ంపబడుదురు. 

సంఖాయ్కాండము 10:10 => మరియు ఉతస్వ దినమందును నియామక కాలములయందును నెలల 

ఆరంభములయందును మీరు దహనబలులనుగాని సమాధానబలులనుగాని అరిప్ంచునపుప్డు ఆ 

బూరలు ఊదవలెను అపుప్డు అవి మీ దేవుని సనిన్ధిని మీకు జాఞ్పకారథ్ముగా ఉండును మీ దేవుడైన 

యెహోవాను నేనే. 

సంఖాయ్కాండము 10:11 => రెండవ సంవతస్రము రెండవ నెల యిరువదియవ తేదిని మేఘము 

సాక్షయ్పు మందిరముమీదనుండి పైకెతత్బడెను గనుక ఇశార్యేలీయులు సీనాయి అరణయ్ములోనుండి 

పర్యాణములు చేయసాగిరి. 

సంఖాయ్కాండము 10:12 => తరువాత ఆ మేఘము పారాను అరణయ్ములో నిలిచెను. 

సంఖాయ్కాండము 10:13 => యెహోవా మోషేచేత పలికించిన మాటనుబటిట్ వారు మొదట 

పర్యాణము చేసిరి. 

సంఖాయ్కాండము 10:14 => యూదీయుల పాళెపు ధవ్జము వారి సేనలచొపుప్న ముందర సాగెను; 

అమీమ్నాదాబు కుమారుడైన నయసోస్ను ఆ సైనయ్మునకు అధిపతి. 

సంఖాయ్కాండము 10:15 => ఇశాశ్ఖారీయుల గోతర్సైనయ్మునకు సూయారు కుమారుడైన నెతనేలు 

అధిపతి. 
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సంఖాయ్కాండము 10:16 => జెబూలూనీయుల గోతర్సైనయ్మునకు హేలోను కుమారుడైన ఏలీయాబు 

అధిపతి. 

సంఖాయ్కాండము 10:17 => మందిరము విపప్బడినపుప్డు గెరో ష్నీయులును మెరారీయులును 

మందిరమును మోయుచు సాగిరి. 

సంఖాయ్కాండము 10:18 => రూబేనీయుల పాళెము ధవ్జము వారి సేనలచొపుప్న సాగెను. ఆ 

సైనయ్మునకు షెదేయూరు కుమారుడైన ఏలీసూరు అధిపతి. 

సంఖాయ్కాండము 10:19 => షిమోయ్నీయుల గోతర్సైనయ్మునకు సూరీషదాయి కుమారుడైన 

షెలుమీయేలు అధిపతి. 

సంఖాయ్కాండము 10:20 => గాదీయుల గోతర్సైనయ్మునకు దెయువేలు కుమారుడైన ఎలీయాసాపు 

అధిపతి. 

సంఖాయ్కాండము 10:21 => కహాతీయులు పరిశుదధ్మైనవాటిని మోయుచు సాగిరి; అందరు 

వచుచ్లోగా వారు మందిరమును నిలువబెటిట్రి. 

సంఖాయ్కాండము 10:22 => ఎఫార్యీమీయుల పాళెపు ధవ్జము వారి సేనలచొపుప్న సాగెను; ఆ 

సైనయ్మునకు అమీహూదు కుమారుడైన ఎలీషామా అధిపతి. 

సంఖాయ్కాండము 10:23 => పెదాసూరు కుమారుడైన గమలీయేలు మనషీష్యుల గోతర్సైనయ్మునకు 

అధిపతి. 

సంఖాయ్కాండము 10:24 => గిదోయ్నీ కుమారుడైన అబీదాను బెనాయ్మీనుల గోతర్సైనయ్మునకు 

అధిపతి. 

సంఖాయ్కాండము 10:25 => దానీయుల పాళెపు ధవ్జము సాగెను; అది పాళెములనిన్టిలో 

వెనుకనుండెను; అమీషదాయి కుమారుడైన అహీయెజరు ఆ సైనయ్మునకు అధిపతి 

సంఖాయ్కాండము 10:26 => ఒకార్ను కుమారుడైన పగీయేలు ఆషేరీయుల గోతర్సైనయ్మునకు 

అధిపతి. 

సంఖాయ్కాండము 10:27 => ఏనాను కుమారుడైన అహీర నఫాత్లీయుల గోతర్సైనయ్మునకు అధిపతి. 
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సంఖాయ్కాండము 10:28 => ఇశార్యేలీయులు పర్యాణము చేయునపుప్డు తమ తమ సైనయ్ముల 

చొపుప్ననే పర్యాణమైసాగిరి. 

సంఖాయ్కాండము 10:29 => మోషే మామయగు మిదాయ్నీయుడైన రెవూయేలు కుమారుడగు 

హోబాబుతో మోషే యెహోవా మాకిచెచ్దనని చెపిప్న సథ్లమునకు మేము పర్యాణమై పోవుచునాన్ము; 

మాతోకూడ రముమ్; మేము మీకు మేలు చేసెదము; యెహోవా ఇశార్యేలీయులకు తాను చేయబోవు 

మేలునుగూరిచ్ వాగాద్నము చేసెననగా 

సంఖాయ్కాండము 10:30 => అందుకతడు నేను రాను, నా దేశమునకును నా వంశసుథ్లయొదద్కును 

వెళుల్దుననెను. 

సంఖాయ్కాండము 10:31 => అందుకు మోషే నీవు దయచేసి మముమ్ను విడువకుము; ఎటల్నగా ఈ 

అరణయ్మందు మేము దిగవలసిన సథ్లములు నీకు తెలిసియునన్వి; నీవు మాకు కనున్లవలె ఉందువు. 

సంఖాయ్కాండము 10:32 => మరియు నీవు మాతోకూడ వచిచ్నయెడల యెహోవా మాకు ఏ 

మేలుచేయునో ఆ మేలునుబటిట్ మేము నీకు మేలు చేయుదుమనెను. 

సంఖాయ్కాండము 10:33 => వారు యెహోవా కొండనుండి మూడు దినముల పర్యాణముచేసిరి; 

వారికి విశార్ంతిసథ్లము చూచుటకు ఆ మూడు దినముల పర్యాణములో యెహోవా నిబంధన 

మందసము వారికి ముందుగా సాగెను. 

సంఖాయ్కాండము 10:34 => వారు తాము దిగిన సథ్లమునుండి సాగినపుప్డు యెహోవా మేఘము 

పగటివేళ వారిమీద ఉండెను. 

సంఖాయ్కాండము 10:35 => ఆ మందసము సాగినపుప్డు మోషే యెహోవా లెముమ్; నీ శతుర్వులు 

చెదరిపోవుదురు గాక, నినున్ దేవ్షించువారు నీ యెదుటనుండి పారిపోవుదురు గాక యనెను. 

సంఖాయ్కాండము 10:36 => అది నిలిచినపుప్డు అతడు యెహోవా, ఇశార్యేలు వేవేల మధయ్కు 

మరల రమమ్నెను. 

సంఖాయ్కాండము 26:1 => ఆ తెగులు పోయిన తరావ్త యెహోవా మోషేకును యాజకుడగు 

అహరోను కుమారుడైన ఎలియాజరుకును ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 
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సంఖాయ్కాండము 26:2 => మీరు ఇశార్యేలీయుల సరవ్సమాజములోను ఇరువది ఏండుల్ 

మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి ఇశార్యేలీయులలో సేనగా బయలువెళుల్వారందరి సంఖయ్ను వారి 

వారి పితరుల కుటుంబములనుబటిట్ వార్యించుడి. 

సంఖాయ్కాండము 26:3 => కాబటిట్ యిరువది ఏండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము గలవారిని 

లెకిక్ంపుడని యెహోవా మోషేకును ఐగుపుత్ దేశమునుండి వచిచ్న ఇశార్యేలీయులకును 

ఆజాఞ్పించినటుల్ మోషేయు యాజకుడగు ఎలియాజరును ఇశార్యేలీయులు 

సంఖాయ్కాండము 26:4 => మోయాబు మైదానములలో యెరికోయొదద్నునన్ యొరాద్ను దగగ్రనుండగా 

జనసంఖయ్ను చేయుడని వారితో చెపిప్రి. 

సంఖాయ్కాండము 26:5 => ఇశార్యేలు తొలిచూలు రూబేను. రూబేను పుతుర్లలో హనోకీయులు 

హనోకు వంశసుథ్లు; 

సంఖాయ్కాండము 26:6 => పలుల్వీయులు పలుల్ వంశసుథ్లు; హెసోర్నీయులు హెసోర్ను వంశసుథ్లు; 

కరీమ్యులు కరీమ్ వంశసుథ్లు; 

సంఖాయ్కాండము 26:7 => వీరు రూబేనీయుల వంశసుథ్లు, వారిలో లెకిక్ంపబడినవారు నలుబది 

మూడువేల ఏడువందల ముపప్దిమంది. 

సంఖాయ్కాండము 26:8 => పలుల్ కుమారుడు ఏలీయాబు. ఏలీయాబు కుమారులు నెమూయేలు 

దాతాను అబీరాము. 

సంఖాయ్కాండము 26:9 => కోరహు తన సమూహములో పేరుపొందినవాడు; అతని సమాజము 

యెహోవాకు విరోధముగా వాదించినపుప్డు సమాజములో మోషే అహరోనులకు విరోధముగా 

వాదించిన దాతాను అబీరాములు వీరు. 

సంఖాయ్కాండము 26:10 => ఆ సమూహపువారు మృతిబొందినపుప్డు అగిన్ రెండువందల 

ఏబదిమందిని భకిష్ంచినందునను, భూమి తన నోరుతెరచి వారిని కోరహును మింగివేసినందునను, 

వారు దృషాట్ంతములైరి. 

సంఖాయ్కాండము 26:11 => అయితే కోరహు కుమారులు చావలేదు. 
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సంఖాయ్కాండము 26:12 => షిమోయ్ను పుతుర్ల వంశములలో నెమూయేలీయులు నెమూయేలు 

వంశసుథ్లు; యామీనీయులు యామీను వంశసుథ్లు; యాకీనీయులు యాకీను వంశసుథ్లు; 

సంఖాయ్కాండము 26:13 => జెరహీయులు జెరహు వంశసుథ్లు; షావూలీయులు షావూలు 

వంశసుథ్లు. 

సంఖాయ్కాండము 26:14 => ఇవి షిమోయ్నీయుల వంశములు. వారు ఇరువది రెండువేల 

రెండువందలమంది. 

సంఖాయ్కాండము 26:15 => గాదు పుతుర్ల వంశములలో సెపోనీయులు సెపోను వంశసుథ్లు; 

హగీగ్యులు హగీగ్ వంశసుథ్లు; షూనీయులు షూనీ వంశసుథ్లు, 

సంఖాయ్కాండము 26:16 => ఓజనీయులు ఓజని వంశసుథ్లు; ఏరీయులు ఏరీ వంశసుథ్లు; 

సంఖాయ్కాండము 26:17 => ఆరోదీయులు ఆరోదు వంశసుథ్లు; అరేలీయులు అరేలీ వంశసుథ్లు. 

సంఖాయ్కాండము 26:18 => వీరు గాదీయుల వంశసుథ్లు; వార్యబడినవారి సంఖయ్చొపుప్న వీరు 

నలుబదివేల ఐదువందలమంది. 

సంఖాయ్కాండము 26:19 => యూదా కుమారులు ఏరు ఓనాను; ఏరును ఓనానును కనాను 

దేశములో మృతిబొందిరి. 

సంఖాయ్కాండము 26:20 => యూదావారి వంశములలో షేలాహీయులు షేలా వంశసుథ్లు; 

పెరెసీయులు పెరెసు వంశసుథ్లు జెరహీయులు జెరహు వంశసుథ్లు; 

సంఖాయ్కాండము 26:21 => పెరెసీయులలో హెసోర్నీయులు హెసోర్ను వంశసుథ్లు హామూలీయులు 

హామూలు వంశసుథ్లు 

సంఖాయ్కాండము 26:22 => వీరు యూదీయుల వంశసుథ్లు; వార్యబడినవారి సంఖయ్చొపుప్న వీరు 

డెబబ్దియారువేల ఐదువందలమంది. 

సంఖాయ్కాండము 26:23 => ఇశాశ్ఖారు పుతుర్ల వంశసుథ్లలో తోలా హీయులు తోలావంశసుథ్లు; 

పువీవ్యులు పువావ్ వంశసుథ్లు; యాషూబీయులు యాషూబు వంశసుథ్లు; షిమోర్నీయులు షిమోర్ను 

వంశసుథ్లు; వీరు ఇశాశ్ఖారీయుల వంశసుథ్లు. 
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సంఖాయ్కాండము 26:24 => వార్యబడినవారి సంఖయ్చొపుప్న వీరు అరువది నాలుగువేల 

మూడువందలమంది. 

సంఖాయ్కాండము 26:25 => జెబూలూను పుతుర్ల వంశసుథ్లలో సెరెదీయులు సెరెదు వంశసుథ్లు; 

సంఖాయ్కాండము 26:26 => ఏలోనీయులు ఏలోను వంశసుథ్లు; యహలేలీయులు యహలేలు 

వంశసుథ్లు; 

సంఖాయ్కాండము 26:27 => వార్యబడినవారి సంఖయ్చొపుప్న వీరు అరువదివేల ఐదువందలమంది. 

సంఖాయ్కాండము 26:28 => యోసేపు పుతుర్ల వంశసుథ్లు అతని కుమారులు మనషే ష్ ఎఫార్యిము. 

సంఖాయ్కాండము 26:29 => మనషే ష్ కుమారులలో మాకీరీయులు మాకీరు వంశసుథ్లు; మాకీరు 

గిలాదును కనెను; గిలాదీయులు గిలాదు వంశసుథ్లు; వీరు గిలాదు పుతుర్లు. 

సంఖాయ్కాండము 26:30 => ఈజరీయులు ఈజరు వంశసుథ్లు; హెలకీయులు హెలకు వంశసుథ్లు;  

సంఖాయ్కాండము 26:31 => అశీర్యేలీయులు అశీర్యేలు వంశసుథ్లు; షెకెమీయులు షెకెము 

వంశసుథ్లు; 

సంఖాయ్కాండము 26:32 => షెమీదాయీయులు షెమీదా వంశసుథ్లు; హెపెరీయులు హెపెరు 

వంశసుథ్లు. 

సంఖాయ్కాండము 26:33 => హెపెరు కుమారుడైన సెలోపెహాదుకు కుమారెత్లేగాని కుమారులు 

పుటట్లేదు. సెలోపెహాదు కుమారెత్ల పేరులు మహలా నోయా హొగాల్ మిలాక్ తిరాస్. 

సంఖాయ్కాండము 26:34 => వీరు మనషీష్యుల వంశసుథ్లు; వార్యబడినవారి సంఖయ్చొపుప్న వీరు 

ఏబది రెండువేల ఏడువందలమంది. 

సంఖాయ్కాండము 26:35 => ఎఫార్యిము పుతుర్ల వంశములు ఇవి; షూతలహీయులు షూతలహు 

వంశసుథ్లు; బేకరీయులు బేకరు వంశసుథ్లు; తహనీయులు తహను వంశసుథ్లు, 

సంఖాయ్కాండము 26:36 => వీరు షూతలహు కుమారులు; ఏరానీయులు ఏరాను వంశసుథ్లు. 

సంఖాయ్కాండము 26:37 => వీరు ఎఫార్యిమీయుల వంశసుథ్లు. వార్యబడినవారి సంఖయ్చొపుప్న 

వీరు ముపప్ది రెండువేల ఐదువందలమంది; వీరు యోసేపు పుతుర్ల వంశసుథ్లు. 
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సంఖాయ్కాండము 26:38 => బెనాయ్మీను పుతుర్ల వంశములలో బెలీయులు బెల వంశసుథ్లు; 

అషేబ్లీయులు అషేబ్ల వంశసుథ్లు; 

సంఖాయ్కాండము 26:39 => అహీరామీయులు అహీరాము వంశసుథ్లు; 

సంఖాయ్కాండము 26:40 => షూపామీయులు షూపాము వంశసుథ్లు; బెల కుమారులు ఆరుద్ 

నయమాను; ఆరీ ద్యులు ఆరుద్ వంశసుథ్లు; నయమానీయులు నయమాను వంశసుథ్లు. 

సంఖాయ్కాండము 26:41 => వీరు బెనాయ్మీనీయుల వంశసుథ్లు; వారిలో వార్యబడిన లెకక్చొపుప్న 

నలుబది యయిదువేల ఆరువందలమంది. 

సంఖాయ్కాండము 26:42 => దాను పుతుర్ల వంశములలో షూషామీయులు షూషాము వంశసుథ్లు; 

సంఖాయ్కాండము 26:43 => వీరు తమ వంశములలో దానీయుల వంశసుథ్లు. వార్యబడినవారి 

సంఖయ్చొపుప్న వీరు అరువది నాలుగువేల నాలుగువందలమంది. 

సంఖాయ్కాండము 26:44 => ఆషేరు పుతుర్ల వంశములలో యిమీన్యులు యిమాన్ వంశసుథ్లు, 

ఇషీవ్యులు ఇషీవ్ వంశసుథ్లు; బెరీయులు బెరీయా వంశసుథ్లు; 

సంఖాయ్కాండము 26:45 => బెరీయానీయులలో హెబెరీయులు హెబెరు వంశసుథ్లు ; 

మలీక్యేలీయులు మలీక్యేలు వంశసుథ్లు; 

సంఖాయ్కాండము 26:46 => ఆషేరు కుమారెత్ పేరు శెరహు. 

సంఖాయ్కాండము 26:47 => వార్యబడినవారి సంఖయ్చొపుప్న వీరు ఆషేరీయుల వంశసుథ్లు; వీరు 

ఏబది మూడువేల నాలుగువందలమంది. 

సంఖాయ్కాండము 26:48 => నఫాత్లీ పుతుర్ల వంశములలో యహసయేలీయులు యహసయేలు 

వంశసుథ్లు; గూనీయులు గూనీ వంశసుథ్లు; 

సంఖాయ్కాండము 26:49 => యేసెరీయులు యేసెరు వంశసుథ్లు; షిలేల్మీయులు షిలేల్ము వంశసుథ్లు. 

సంఖాయ్కాండము 26:50 => వీరు నఫాత్లీయుల వంశసుథ్లు; వార్యబడినవారి సంఖయ్చొపుప్న వీరు 

నలుబది యయిదువేల నాలుగువందలమంది 

సంఖాయ్కాండము 26:51 => ఇశార్యేలీయులలో లెకిక్ంపబడిన వీరు ఆరులక్షల వెయియ్నిన్ 

ఏడువందల ముపప్దిమంది. 
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సంఖాయ్కాండము 26:52 => యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను వీరి పేళల్ లెకక్చొపుప్న ఆ 

దేశమును వీరికి సావ్సథ్య్ముగా పంచిపెటట్వలెను. 

సంఖాయ్కాండము 26:53 => ఎకుక్వమందికి ఎకుక్వ సావ్సథ్య్ము ఇయయ్వలెను; 

సంఖాయ్కాండము 26:54 => తకుక్వమందికి తకుక్వ సావ్సథ్య్ము ఇయయ్వలెను. దాని దాని 

జనసంఖయ్నుబటిట్ ఆ యా గోతర్ములకు సావ్సథ్య్ము ఇయయ్వలెను. 

సంఖాయ్కాండము 26:55 => చీటుల్వేసి ఆ భూమిని పంచిపెటట్వలెను. వారు తమ తమ పితరుల 

గోతర్ముల జనసంఖయ్చొపుప్న సావ్సథ్య్మును పొందవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 26:56 => ఎకుక్వమందికేమి తకుక్వమందికేమి చీటుల్వేసి యెవరి సావ్సథ్య్మును 

వారికి పంచిపెటట్వలెను. 

సంఖాయ్కాండము 26:57 => వారివారి వంశములలో లెకిక్ంపబడిన లేవీయులు వీరు. గెరో ష్నీయులు 

గెరో ష్ను వంశసుథ్లు; కహాతీయులు కహాతు వంశసుథ్లు; మెరారీయులు మెరారి వంశసుథ్లు. 

సంఖాయ్కాండము 26:58 => లేవీయుల వంశములు ఏవనగా, లిబీన్యుల వంశము హెబోర్నీయుల 

వంశము మహలీయుల వంశము మూషీయుల వంశము కోరహీయుల వంశము. 

సంఖాయ్కాండము 26:59 => కహాతు అమార్మును కనెను; అమార్ము భారయ్పేరు యోకెబెదు. ఆమె 

లేవీ కుమారెత్; ఐగుపుత్లో ఆమె లేవీకి పుటెట్ను. ఆమె అమార్మువలన అహరోనును మోషేను వీరి 

సహోదరియగు మిరాయ్మును కనెను. 

సంఖాయ్కాండము 26:60 => అహరోనువలన నాదాబు అబీహు ఎలియాజరు ఈతామారు పుటిట్రి. 

సంఖాయ్కాండము 26:61 => నాదాబు అబీహులు యెహోవా సనిన్ధికి అనాయ్గిన్ తెచిచ్నపుప్డు 

చనిపోయిరి. 

సంఖాయ్కాండము 26:62 => వారిలో నెల మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి లెకిక్ంపబడినవారందరు 

ఇరువది మూడువేలమంది . వారు ఇశార్యేలీయులలో లెకిక్ంపబడినవారు కారుగనుక 

ఇశార్యేలీయులలో వారికి సావ్సథ్య్మియయ్బడలేదు. 
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సంఖాయ్కాండము 26:63 => యెరికో పార్ంతములయందలి యొరాద్నునొదద్నునన్ మోయాబు 

మైదానములలో మోషేయు యాజకుడగు ఎలియాజరును ఇశార్యేలీయుల జనసంఖయ్ చేసినపుప్డు 

లెకిక్ంపబడినవారు వీరు. 

సంఖాయ్కాండము 26:64 => మోషే అహరోనులు సీనాయి అరణయ్ములో ఇశార్యేలీయుల సంఖయ్ను 

చేసినపుప్డు లెకిక్ంపబడినవారిలో ఒకక్డైనను వీరిలో ఉండలేదు. 

సంఖాయ్కాండము 26:65 => ఏలయనగా వారు నిశచ్యముగా అరణయ్ములో చనిపోవుదురని 

యెహోవా వారినిగూరిచ్ సెలవిచెచ్ను. యెపునెన్ కుమారుడైన కాలేబును నూను కుమారుడైన 

యెహోషువయు తపప్ వారిలో ఒకక్డైనను మిగిలియుండలేదు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:1 => ఇశార్యేలు కుమారులు; రూబేను షిమోయ్ను లేవి యూదా ఇశాశ్ఖారు 

జెబూలూను 

ఆదికాండము 25:20 => ఇసాస్కు పదద్నరాములో నివసించు సిరియావాడైన బెతూయేలు 

కుమారెత్యును సిరియావాడైన లాబాను సహోదరియునైన రిబాక్ను పెండిల్ చేసికొనన్పుప్డు నలుబది 

సంవతస్రములవాడు. 

ఆదికాండము 30:21 => ఆ తరువాత ఆమె కొమారెత్ను కని ఆమెకు దీనా అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 34:1 => లేయా యాకోబునకు కనిన కుమారెత్యైన దీనా ఆ దేశపు కుమారెత్లను 

చూడవెళె ల్ను. 

ఆదికాండము 34:2 => ఆ దేశము నేలిన హివీవ్యుడైన హమోరు కుమారుడగు షెకెము ఆమెను 

చూచి ఆమెను పటుట్కొని ఆమెతో శయనించి ఆమెను అవమానపరచెను. 

ఆదికాండము 34:3 => అతని మనసుస్ యాకోబు కుమారెత్యైన దీనామీదనే ఉండెను; అతడు ఆ 

చినన్దాని పేర్మించి ఆమెతో పీర్తిగా మాటలాడి 

ఆదికాండము 34:4 => ఈ చినన్దాని నాకు పెండిల్చేయుమని తన తండిర్యైన హమోరును అడిగెను. 

ఆదికాండము 34:5 => తన కుమారెత్ను అతడు చెరిపెనని యాకోబు విని, తన కుమారులు 

పశువులతో పొలములలో నుండినందున వారు వచుచ్వరకు ఊరకుండెను. 
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ఆదికాండము 34:6 => షెకెము తండిర్యగు హమోరు యాకోబుతో మాటలాడుటకు అతనియొదద్కు 

వచెచ్ను. 

ఆదికాండము 34:7 => యాకోబు కుమారులు ఆ సంగతి విని పొలములోనుండి వచిచ్రి. అతడు 

యాకోబు కుమారెత్తో శయనించి ఇశార్యేలు జనములో అవమానకరమైన కారయ్ము చేసెను; అది 

చేయరాని పని గనుక ఆ మనుషుయ్లు సంతాపము పొందిరి, వారికి మిగుల కోపము వచెచ్ను. 

ఆదికాండము 34:8 => అపుప్డు హమోరు వారితో షెకెము అను నా కుమారుని మనసుస్ మీ 

కుమారెత్మీదనే ఉనన్ది; దయచేసి ఆమెను అతనికిచిచ్ పెండిల్చేయుడి. 

ఆదికాండము 34:9 => మీ పిలల్లను మాకిచిచ్ మా పిలల్లను మీరు పుచుచ్కొని మాతో వియయ్మంది 

మామధయ్ నివసించుడి. 

ఆదికాండము 34:10 => ఈ దేశము మీ యెదుట ఉనన్ది; ఇందులో మీరు నివసించి వాయ్పారము 

చేసి ఆసిత్ సంపాదించుకొనుడని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 34:11 => మరియు షెకెము మీ కటాక్షము నామీద రానీయుడి; మీరేమి అడుగుదురో 

అది యిచెచ్దను. 

ఆదికాండము 34:12 => ఓలియు కటన్మును ఎంతైనను అడుగుడి; మీరు అడిగినంత యిచెచ్దను; 

మీరు ఆ చినన్దాని నాకు ఇయుయ్డని ఆమె తండిర్తోను ఆమె సహోదరులతోను చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 34:13 => అయితే తమ సహోదరియైన దీనాను అతడు చెరిపినందున యాకోబు 

కుమారులు షెకెముతోను అతని తండిర్యైన హమోరుతోను కపటముగా ఉతత్రమిచిచ్ అనినదేమనగా 

ఆదికాండము 34:14 => మేము ఈ కారయ్ము చేయలేము, సునన్తి చేయించుకొనని వానికి మా 

సహోదరిని ఇయయ్లేము, అది మాకు అవమానమగును. 

ఆదికాండము 34:15 => మీలో పర్తి పురుషుడు సునన్తి పొంది మావలె నుండినయెడల సరి; 

ఆదికాండము 34:16 => ఆ పక్షమందు మీ మాట కొపుప్కొని, మా పిలల్లను మీకిచిచ్ మీ పిలల్లను 

మేము పుచుచ్కొని, మీమధయ్ నివసించెదము, అపుప్డు మనము ఏకజనమగుదుము. 

ఆదికాండము 34:17 => మీరు మా మాట విని సునన్తి పొందనియెడల మా పిలల్ను 

తీసికొనిపోవుదుమని చెపప్గా 
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ఆదికాండము 34:18 => వారి మాటలు హమోరుకును హమోరు కుమారుడైన షెకెముకును 

ఇషట్ముగా నుండెను. 

ఆదికాండము 34:19 => ఆ చినన్వాడు యాకోబు కుమారెత్ యందు పీర్తిగలవాడు గనుక అతడు ఆ 

కారయ్ము చేయుటకు తడవు చేయలేదు. అతడు తన తండిర్ యింటి వారందరిలో ఘనుడు 

ఆదికాండము 34:20 => హమోరును అతని కుమారుడైన షెకెమును తమ ఊరి గవినియొదద్కు వచిచ్ 

తమ ఊరి జనులతో మాటలాడుచు 

ఆదికాండము 34:21 => ఈ మనుషుయ్లు మనతో సమాధానముగా నునాన్రు గనుక వారిని ఈ 

దేశమందు ఉండనిచిచ్ యిందులో వాయ్పారము చేయనియుయ్డి; ఈ భూమి వారికిని చాలినంత 

విశాలమైయునన్ది గదా, మనము వారి పిలల్లను పెండిల్ చేసికొని మన పిలల్లను వారికి ఇతత్ము 

ఆదికాండము 34:22 => అయితే ఒకటి, ఆ మనుషుయ్లు సునన్తి పొందునటుల్ మనలో పర్తి 

పురుషుడు సునన్తి పొందినయెడలనే మన మాటకు వారు ఒపుప్కొని మనలో నివసించి యేక 

జనముగా నుందురు. 

ఆదికాండము 34:23 => వారి మందలు వారి ఆసిత్ వారి పశువులనిన్యు మనవగును గదా; 

ఎటల్యినను మనము వారి మాటకు ఒపుప్కొందము, అపుప్డు వారు మనలో నివసించెదరనగా 

ఆదికాండము 34:24 => హమోరును అతని కుమారుడగు షెకెమును చెపిప్న మాట అతని ఊరి 

గవినిదావ్రా వెళుల్వారందరు వినిరి. అపుప్డతని ఊరి గవినిదావ్రా వెళుల్ వారిలో పర్తి పురుషుడు సునన్తి 

పొందెను. 

ఆదికాండము 34:25 => మూడవ దినమున వారు బాధపడుచుండగా యాకోబు కుమారులలో 

నిదద్రు, అనగా దీనా సహోదరులైన షిమోయ్నును లేవియు, తమ కతుత్లుచేతపటుట్కొని యెవరికి 

తెలియకుండ ఆ ఊరిమీద పడి పర్తి పురుషుని చంపిరి. 

ఆదికాండము 34:26 => వారు హమోరును అతని కుమారుడైన షెకెమును కతిత్వాత చంపి షెకెము 

ఇంటనుండి దీనాను తీసికొని వెళి ల్పోయిరి 

ఆదికాండము 34:27 => తమ సహోదరిని చెరిపినందున యాకోబు కుమారులు చంపబడినవారు 

ఉనన్చోటికి వచిచ్ ఆ ఊరు దోచుకొని 
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ఆదికాండము 34:28 => వారి గొఱ ఱ్లను పశువులను గాడిదలను ఊరిలోనిదేమి పొలములోనిదేమి 

ఆదికాండము 34:29 => వారి ధనము యావతుత్ను తీసికొని, వారి పిలల్లనందరిని వారి సతరీలను 

చెరపటిట్, యిండల్లో నునన్దంతయు దోచుకొనిరి. 

ఆదికాండము 34:30 => అపుప్డు యాకోబు షిమోయ్నును లేవీని చూచి మీరు ననున్ బాధపెటిట్ యీ 

దేశ నివాసులైన కనానీయులలోను పెరిజీజ్యులలోను అసహుయ్నిగా చేసితిరి; నా జనసంఖయ్ కొంచెమే; 

వారు నామీదికి గుంపుగా వచిచ్ ననున్ చంపెదరు. నేనును నా యింటివారును నాశనమగుదుమని 

చెపెప్ను 

ఆదికాండము 34:31 => అందుకు వారు వేశయ్యెడల జరిగించినటుల్ మా సహోదరియెడల పర్వరిత్ంప 

వచుచ్నా అనిరి. 

ఆదికాండము 28:2 => నీవు లేచి పదద్నరాములోనునన్ నీ తలిల్కి తండిర్యైన బెతూయేలు ఇంటికి వెళి ల్ 

అకక్డ నీ తలిల్ సహోదరుడగు లాబాను కుమారెత్లలో ఒకదానిని వివాహము చేసికొనుమని యతనికి 

ఆజాఞ్పించి 

ఆదికాండము 29:16 => లాబాను కిదద్రు కుమారెత్లుండిరి. వారిలో పెదద్దాని పేరు లేయా; చినన్దాని 

పేరు రాహేలు. 

ఆదికాండము 33:18 => అటుల్ యాకోబు పదద్నరాములో నుండి వచిచ్న తరువాత కనాను 

దేశములోనునన్ షెకెమను ఊరికి సురకిష్తముగా వచిచ్ ఆ ఊరిముందర తన గుడారములు వేసెను. 

ఆదికాండము 46:27 => ఐగుపుత్లో అతనికి పుటిట్న యోసేపు కుమారులిదద్రు; ఐగుపుత్నకు వచిచ్న 

యాకోబు కుటుంబపు వారందరు డెబబ్ది మంది. 

2 సమూయేలు 13:20 => ఆమె అనన్యగు అబా ష్లోము ఆమెను చూచి నీ అనన్యగు అమోన్ను 

నినున్ కూడినాడు గదా? నా చెలీల్ నీవు ఊరకుండుము; అతడు నీ అనేన్ గదా, యిందునుగూరిచ్ 

చింతపడవదద్నెను. కావున తామారు చెరుపబడినదై తన అనన్యగు అబా ష్లోము ఇంటనుండెను. 

వచనము 16 

గాదు కుమారులైన సిపోయ్ను హగీగ్ షూనీ ఎసోబ్ను ఏరీ ఆరోదీ అరేలీ. 

Page  of 3190 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

ఆదికాండము 30:11 => లేయా ఇది అదృషట్మేగదా అనుకొని అతనికి గాదు అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 35:26 => లేయా దాసియైన జిలాప్ కుమారులు గాదు, ఆషేరు వీరు పదద్నరాములో 

యాకోబునకు పుటిట్న కుమారులు. 

ఆదికాండము 49:19 => బంటుల గుంపు గాదును కొటుట్ను అతడు మడిమెను కొటుట్ను. 

సంఖాయ్కాండము 1:11 => బెనాయ్మీను గోతర్ములో గిదోయ్నీ కుమారుడైన అబీదాను 

సంఖాయ్కాండము 1:24 => గాదు పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ పితరుల 

కుటుంబములలో ఇరువది యేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి సంఖయ్ను 

తెలియచెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 1:25 => గాదు గోతర్ములో లెకిక్ంపబడినవారు నలుబది యయిదువేల 

ఆరువందల ఏబదిమంది యైరి. 

సంఖాయ్కాండము 26:15 => గాదు పుతుర్ల వంశములలో సెపోనీయులు సెపోను వంశసుథ్లు; 

హగీగ్యులు హగీగ్ వంశసుథ్లు; షూనీయులు షూనీ వంశసుథ్లు, 

సంఖాయ్కాండము 26:16 => ఓజనీయులు ఓజని వంశసుథ్లు; ఏరీయులు ఏరీ వంశసుథ్లు; 

సంఖాయ్కాండము 26:17 => ఆరోదీయులు ఆరోదు వంశసుథ్లు; అరేలీయులు అరేలీ వంశసుథ్లు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:20 => గాదునుగూరిచ్ యిటల్నెను గాదును విశాలపరచువాడు 

సుత్తింపబడును అతడు ఆడు సింహమువలె పొంచియుండును బాహువును నడినెతిత్ని చీలిచ్వేయును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:21 => అతడు తనకొరకు మొదటిభాగము చూచుకొనెను అకక్డ 

నాయకుని భాగము కాపాడబడెను. అతడు జనములోని ముఖుయ్లతో కూడ వచెచ్ను యెహోవా తీరిచ్న 

నాయ్యమును జరిపెను ఇశార్యేలీయులయొదద్ యెహోవా విధులను ఆచరించెను.  

1 దినవృతాత్ంతములు 2:2 => దాను యోసేపు బెనాయ్మీను నఫాత్లి గాదు ఆషేరు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:11 => గాదు వంశసుథ్లు వారికెదురుగా బాషాను దేశమందు సలాక్వరకు 

కాపురముండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:12 => వారిలో యోవేలు తెగవారు ముఖుయ్లు, రెండవ తెగవారు 

షాపామువారు. షాపామువారును యహనైవారును షాపాతువారును బాషానులో ఉండిరి. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 5:13 => వారి పితరుల యింటివారైన వారి సహోదరులు ఏడుగురు, 

మిఖాయేలు మెషులాల్ము షేబయోరై యకాను జీయ ఏబెరు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:14 => వీరు హూరీ అనువానికి పుటిట్న అబీహాయిలు కుమారులు. ఈ 

హూరీ యరోయకు యారోయ గిలాదునకు గిలాదు మిఖాయేలునకు మిఖాయేలు యెషీషైకి యెషీషై 

యహదోకు యహదో బూజునకు పుటిట్రి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:15 => గూనీ కుమారుడైన అబీద్యేలునకు పుటిట్న అహీ వారి పితరుల 

యిండల్వారికి పెదద్. 

1 దినవృతాత్ంతములు 5 : 1 6 = > వారు బాషానులోనునన్ గిలాదునందును దాని 

గార్మములయందును షారోనునకు చేరికైన ఉపగార్మముల యందును దాని పార్ంతములవరకు 

కాపురముండిరి. 

సంఖాయ్కాండము 26:15 => గాదు పుతుర్ల వంశములలో సెపోనీయులు సెపోను వంశసుథ్లు; 

హగీగ్యులు హగీగ్ వంశసుథ్లు; షూనీయులు షూనీ వంశసుథ్లు, 

సంఖాయ్కాండము 26:16 => ఓజనీయులు ఓజని వంశసుథ్లు; ఏరీయులు ఏరీ వంశసుథ్లు; 

సంఖాయ్కాండము 26:17 => ఆరోదీయులు ఆరోదు వంశసుథ్లు; అరేలీయులు అరేలీ వంశసుథ్లు. 

సంఖాయ్కాండము 26:16 => ఓజనీయులు ఓజని వంశసుథ్లు; ఏరీయులు ఏరీ వంశసుథ్లు; 

సంఖాయ్కాండము 26:17 => ఆరోదీయులు ఆరోదు వంశసుథ్లు; అరేలీయులు అరేలీ వంశసుథ్లు. 

వచనము 17 

ఆషేరు కుమారులైన ఇమాన్ ఇషావ్ ఇషీవ్ బెరీయా; వారి సహోదరియైన శెరహు. ఆ బెరీయా 

కుమారులైన హెబెరు మలీక్యేలు. 

ఆదికాండము 30:13 => లేయా నేను భాగయ్వంతురాలను సతరీలు ననున్ భాగయ్వతి అందురు గదా అని 

అతనికి ఆషేరు అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 35:26 => లేయా దాసియైన జిలాప్ కుమారులు గాదు, ఆషేరు వీరు పదద్నరాములో 

యాకోబునకు పుటిట్న కుమారులు. 
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ఆదికాండము 49:20 => ఆషేరు నొదద్ శేర్షఠ్మైన ఆహారము కలదు రాజులకు తగిన మధుర 

పదారథ్ములను అతడిచుచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 1:13 => ఆషేరు గోతర్ములో ఒకార్ను కుమారుడైన పగీయేలు 

సంఖాయ్కాండము 1:40 => ఆషేరు పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ పితరుల 

కుటుంబములలో ఇరువదియేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి సంఖయ్ను 

తెలియచెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 1:41 => ఆషేరు గోతర్ములో లెకిక్ంపబడినవారు నలువది యొకవేయి ఐదు 

వందలమంది యైరి. 

సంఖాయ్కాండము 26:44 => ఆషేరు పుతుర్ల వంశములలో యిమీన్యులు యిమాన్ వంశసుథ్లు, 

ఇషీవ్యులు ఇషీవ్ వంశసుథ్లు; బెరీయులు బెరీయా వంశసుథ్లు; 

సంఖాయ్కాండము 26:45 => బెరీయానీయులలో హెబెరీయులు హెబెరు వంశసుథ్లు ; 

మలీక్యేలీయులు మలీక్యేలు వంశసుథ్లు; 

సంఖాయ్కాండము 26:46 => ఆషేరు కుమారెత్ పేరు శెరహు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:24 => ఆషేరునుగూరిచ్ యిటల్నెను ఆషేరు తన సహోదరులకంటె 

ఎకుక్వగా ఆశీరవ్దింపబడును. అతడు తన సహోదరులకంటె కటాక్షము నొందును తన పాదములను 

తైలములో ముంచుకొనును.  

1 దినవృతాత్ంతములు 2:2 => దాను యోసేపు బెనాయ్మీను నఫాత్లి గాదు ఆషేరు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 7:30 => ఆషేరీయులు ఇమాన్ ఇషావ్ ఇషీవ్ బెరీయా. శెరహు వీరికి సహోదరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 7:31 => బెరీయా కుమారులు హెబెరు మలీక్యేలు, మలీక్యేలు 

బిరాజ్యీతునకు తండిర్. 

1 దినవృతాత్ంతములు 7:32 => హెబెరు యపేల్టును షోమేరును హోతామును వీరి సహోదరియైన 

షూయాను కనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 7:33 => యపేల్టు కుమారులెవరనగా పాసకు బింహాలు అషావ్తు, వీరు 

యపేల్టునకు కుమారులు. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 7:34 => షోమేరు కుమారులు అహీ రోగా యెహుబాబ్ అరాము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 7:35 => వాని సహోదరుడైన హేలెము కుమారులు జోపహు ఇమాన్ షెలెషు 

ఆమాలు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 7:36 => జోపహు కుమారులు సూయ హరెన్పెరు షూయాలు బేరీ ఇమార్ 

1 దినవృతాత్ంతములు 7:37 => బేసెరు హోదు షమామ్ షిలా ష్ ఇతార్ను బెయేర. 

1 దినవృతాత్ంతములు 7:38 => ఎతెరు కుమారులు యెఫునెన్ పిసాప్ అరా. 

1 దినవృతాత్ంతములు 7:39 => ఉలాల్ కుమారులు ఆరహు హనిన్యేలు రిజెయా. 

1 దినవృతాత్ంతములు 7:40 => ఆషేరు సంతతివారైన వీరందరును తమ పితరుల యిండల్కు 

పెదద్లును పర్ఖాయ్తినొందిన పరాకర్మశాలులును అధిపతులలో ముఖుయ్లునైయుండిరి . ఆ 

వంశపువారిలో యుదధ్మునకు పోతగినవారి లెకక్ యిరువది యారువేలు. 

నిరగ్మకాండము 1:4 => యాకోబు గరభ్మున పుటిట్నవారందరు డెబబ్దిమంది.  

సంఖాయ్కాండము 26:46 => ఆషేరు కుమారెత్ పేరు శెరహు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 4:18 => అతని భారయ్యైన యెహూదీయా గెదోరునకు పర్ధానియైన 

యెరెదును శోకోకు పర్ధానియైన హెబెరును జానోహకు పర్ధానియైన యెకూతీయేలును కనెను. మెరెదు 

వివాహము చేసికొనిన ఫరో కుమారెత్యైన బితాయ్కు పుటిట్న కుమారులు వీరే. 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:13 => వారి పితరుల యింటివారైన వారి సహోదరులు ఏడుగురు, 

మిఖాయేలు మెషులాల్ము షేబయోరై యకాను జీయ ఏబెరు. 

వచనము 18 

లాబాను తన కుమారెత్యైన లేయాకిచిచ్న జిలాప్ కుమారులు వీరే. ఆమె యీ పదునారు మందిని 

యాకోబునకు కనెను. 

ఆదికాండము 29:24 => మరియు లాబాను తన దాసియైన జిలాప్ను తన కుమారెత్యైన లేయాకు 

దాసిగా ఇచెచ్ను. 
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ఆదికాండము 30:9 => లేయా తనకు కానుపు ఉడుగుట చూచి తన దాసియైన జిలాప్ను తీసికొని 

యాకోబునకు ఆమెను భారయ్గా ఇచెచ్ను. 

ఆదికాండము 30:10 => లేయా దాసియైన జిలాప్ యాకోబునకు కుమారుని కనగా 

ఆదికాండము 30:11 => లేయా ఇది అదృషట్మేగదా అనుకొని అతనికి గాదు అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 30:12 => లేయా దాసియైన జిలాప్ యాకోబునకు రెండవ కుమారుని కనగా 

ఆదికాండము 30:13 => లేయా నేను భాగయ్వంతురాలను సతరీలు ననున్ భాగయ్వతి అందురు గదా అని 

అతనికి ఆషేరు అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 35:26 => లేయా దాసియైన జిలాప్ కుమారులు గాదు, ఆషేరు వీరు పదద్నరాములో 

యాకోబునకు పుటిట్న కుమారులు. 

నిరగ్మకాండము 1:4 => యాకోబు గరభ్మున పుటిట్నవారందరు డెబబ్దిమంది.  

ఆదికాండము 46:27 => ఐగుపుత్లో అతనికి పుటిట్న యోసేపు కుమారులిదద్రు; ఐగుపుత్నకు వచిచ్న 

యాకోబు కుటుంబపు వారందరు డెబబ్ది మంది. 

వచనము 19 

యాకోబు భారయ్యైన రాహేలు కుమారులైన యోసేపు బెనాయ్మీను. 

ఆదికాండము 29:18 => యాకోబు రాహేలును పేర్మించి నీ చినన్ కుమారెత్యైన రాహేలు కోసము 

నీకు ఏడు సంవతస్రములు కొలువు చేసెదననెను. 

ఆదికాండము 30:24 => మరియు ఆమె--యెహోవా మరియొక కుమారుని నాకు దయచేయును గాక 

అనుకొని అతనికి యోసేపు అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 35:16 => ఎఫార్తాకు వెళుల్ మారగ్ములో మరికొంత దూరము ఉనన్పుప్డు రాహేలు 

పర్సవించుచు పర్సవవేదనతో పర్యాసపడెను. 

ఆదికాండము 35:17 => ఆమె పర్సవమువలన పర్యాసపడుచునన్పుప్డు మంతర్సాని ఆమెతో 

భయపడకుము; ఇదియు నీకు కుమారుడగునని చెపెప్ను. 
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ఆదికాండము 35:18 => ఆమె మృతిబొందెను; పార్ణము పోవుచుండగా ఆమె అతని పేరు బెనోని 

అనెను; అతని తండిర్ అతనికి బెనాయ్మీను అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 35:24 => రాహేలు కుమారులు యోసేపు, బెనాయ్మీను. 

ఆదికాండము 44:27 => అందుకు తమ దాసుడైన నా తండిర్ నాభారయ్ నాకిదద్రిని కనెనని 

మీరెరుగుదురు. 

నిరగ్మకాండము 1:3 => వీరిలో పర్తివాడును తన తన కుటుంబముతో వచెచ్ను. 

నిరగ్మకాండము 1:5 => అపప్టికి యోసేపు ఐగుపుత్లో ఉండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:2 => దాను యోసేపు బెనాయ్మీను నఫాత్లి గాదు ఆషేరు. 

ఆదికాండము 37:1 => యాకోబు తన తండిర్ పరదేశవాసిగ ఉండిన కనాను దేశములో నివసించెను. 

ఆదికాండము 37:2 => యాకోబు వంశావళి యిది. యోసేపు పదునేడేండల్వాడై తన సహోదరులతో 

కూడ మందను మేపుచుండెను. అతడు చినన్వాడై తన తండిర్ భారయ్లైన బిలాహ్ కుమారులయొదద్ను జిలాప్ 

కుమారులయొదద్ను ఉండెను. అపుప్డు యోసేపు వారి చెడుతనమునుగూరిచ్న సమాచారము వారి 

తండిర్యొదద్కు తెచుచ్చుండువాడు. 

ఆదికాండము 37:3 => మరియు యోసేపు ఇశార్యేలు వృదాధ్పయ్మందు పుటిట్న కుమారుడు గనుక 

తన కుమారులందరికంటె ఎకుక్వగా అతని పేర్మించి అతనికొరకు విచితర్మైన నిలువుటంగీ 

కుటిట్ంచెను. 

ఆదికాండము 37:4 => అతని సహోదరులు తమ తండిర్ అతనిని తమ అందరికంటె ఎకుక్వగా 

పేర్మించుట చూచినపుప్డు వారు అతని మీద పగపటిట్, అతనిని కేష్మసమాచారమైనను అడుగలేక 

పోయిరి. 

ఆదికాండము 37:5 => యోసేపు ఒక కల కని తన సహోదరులతో అది తెలియచెపప్గా వారు 

అతనిమీద మరి పగపటిట్రి. 

ఆదికాండము 37:6 => అతడు వారిని చూచి నేను కనిన యీ కలను మీరు దయచేసి వినుడి. 

ఆదికాండము 37:7 => అదేమనగా మనము చేనిలో పనలు కటుట్చుంటిమి; నా పన లేచి 

నిలుచుండగా మీ పనలు నా పనను చుటుట్కొని నా పనకు సాషాట్ంగపడెనని చెపెప్ను. 
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ఆదికాండము 37:8 => అందుకతని సహోదరులు నీవు నిశచ్యముగా మముమ్నేలెదవా? మామీద 

నీవు అధికారివగుదువా అని అతనితో చెపిప్, అతని కలలనుబటిట్యు అతని మాటలనుబటిట్యు 

అతనిమీద మరింత పగపటట్రి 

ఆదికాండము 37:9 => అతడింకొక కల కని తన సహోదరులకు తెలియచేసి ఇదిగో నేను మరియొక 

కలకంటిని; అందులో సూరయ్చందుర్లును పదకొండు నక్షతర్ములును నాకు సాషాట్ంగపడెనని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 37:10 => అతడు తన తండిర్తోను తన సహోదరులతోను అది తెలియచెపిప్నపుప్డు 

అతని తండిర్ అతనితో నీవు కనిన యీ కల యేమిటి? నేను నీ తలిల్యు నీ సహోదరులును 

నిశచ్యముగా వచిచ్ నీకు సాషాట్ంగపడుదుమా అని అతని గదిద్ంచెను 

ఆదికాండము 37:11 => అతని సహోదరులు అతనియందు అసూయపడిరి. అయితే అతని తండిర్ ఆ 

మాట జాఞ్పకముంచుకొనెను. 

ఆదికాండము 37:12 => అతని సహోదరులు షెకెములో తమ తండిర్ మందను మేపుటకు వెళి ల్రి. 

ఆదికాండము 37:13 => అపుప్డు ఇశార్యేలు యోసేపును చూచి నీ సహోదరులు షెకెములో మంద 

మేపుచునాన్రు. నినున్ వారియొదద్కు పంపెదను రమమ్నన్పుప్డు అతడు మంచిదని అతనితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 37:14 => అపుప్డతడు నీవు వెళిళ్ నీ సహోదరుల కేష్మమును మంద కేష్మమును 

తెలిసికొని నాకు వరత్మానము తెమమ్ని అతినితో చెపిప్ హెబోర్ను లోయలోనుండి అతని పంపెను. 

అతడు షెకెమునకు వచెచ్ను 

ఆదికాండము 37:15 => అతడు పొలములో ఇటు అటు తిరుగుచుండగా ఒక మనుషుయ్డు అతనిని 

చూచి నీవేమి వెదకుచునాన్వని అతని నడిగెను. 

ఆదికాండము 37:16 => అందుకతడు నేను నా సహోదరులను వెదుకుచునాన్ను, వారు ఎకక్డ 

మందను మేపుచునాన్రో అది దయచేసి నాకు తెలుపుమని అడిగెను. 

ఆదికాండము 37:17 => అందుకు ఆ మనుషుయ్డు ఇకక్డనుండి వారు సాగి వెళి ల్రి. వారు దోతానుకు 

వెళుల్దము రండని చెపుప్కొనుట వింటినని చెపెప్ను. అపుప్డు యోసేపు తన సహోదరుల కోసము వెళి ల్ 

దోతానులో వారిని కనుగొనెను 
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ఆదికాండము 37:18 => అతడు దగగ్రకు రాకమునుపు వారు దూరమునుండి అతని చూచి అతని 

చంపుటకు దురాలోచన చేసిరి. 

ఆదికాండము 37:19 => వారు ఇదిగో ఈ కలలు కనువాడు వచుచ్చునాన్డు; 

ఆదికాండము 37:20 => వీని చంపి యికక్డనునన్ ఒక గుంటలో పారవేసి, దుషట్మృగము వీని 

తినివేసెనని చెపుప్దము, అపుప్డు వీని కలలేమగునో చూతము రండని ఒకనితో ఒకడు 

మాటలాడుకొనిరి. 

ఆదికాండము 37:21 => రూబేను ఆ మాట విని మనము వానిని చంపరాదని చెపిప్ వారిచేతులలో 

పడకుండ అతని విడిపించెను. 

ఆదికాండము 37:22 => ఎటల్నగా రూబేను అతని తండిర్కి అతనినపప్గించుటకై వారిచేతులలో 

పడకుండ అతని విడిపింపదలచి రకత్ము చిందింపకుడి; అతనికి హాని ఏమియు చేయక అడవిలోనునన్ 

యీ గుంటలో అతని పడదోర్యుడని వారితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 37:23 => యోసేపు తన సహోదరులయొదద్కు వచిచ్నపుప్డు వారు యోసేపు అంగీని 

అతడు తొడుగుకొనియుండిన ఆ విచితర్మైన నిలువుటంగీని తీసివేసి, 

ఆదికాండము 37:24 => అతని పటుట్కొని ఆ గుంటలో పడదోర్సిరి. ఆ గుంట వటిట్ది అందులో నీళుల్ 

లేవు.  

ఆదికాండము 37:25 => వారు భోజనముచేయ కూరుచ్ండి, కనున్లెతిత్ చూడగా ఐగుపుత్నకు తీసికొని 

పోవుటకు గుగిగ్లము మసత్కియు బోళమును మోయుచునన్ ఒంటెలతో ఇషామ్యేలీయులైన మారగ్సుథ్లు 

గిలాదునుండి వచుచ్చుండిరి. 

ఆదికాండము 37:26 => అపుప్డు యూదా మనము మన సహోదరుని చంపి వాని మరణమును 

దాచి పెటిట్నందువలన ఏమి పర్యోజనము? 

ఆదికాండము 37:27 => ఈ ఇషామ్యేలీయులకు వానిని అమిమ్ వేయుదము రండి; వాడు మన 

సహోదరుడు మన రకత్ సంబంధి గదా? వానికి హాని యేమియు చేయరాదని తన సహోదరులతో 

చెపెప్ను. అందుకతని సహోదరులు సమమ్తించిరి. 
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ఆదికాండము 37:28 => మిదాయ్నీయులైన వరత్కులు ఆ మీదుగా వెళుల్చుండగా, వారు ఆ 

గుంటలోనుండి యోసేపును పైకి తీసి ఆ ఇషామ్యేలీయులకు ఇరువది తులముల వెండికి అతనిని 

అమిమ్వేసిరి. వారు యోసేపును ఐగుపుత్నకు తీసికొనిపోయిరి. 

ఆదికాండము 37:29 => రూబేను ఆ గుంటకు తిరిగివచిచ్నపుప్డు యోసేపు గుంటలో లేకపోగా 

అతడు తన బటట్లు చింపుకొని 

ఆదికాండము 37:30 => తన సహోదరులయొదద్కు తిరిగివెళి ల్ చినన్వాడు లేడే; అయోయ్ నేనెకక్డికి 

పోదుననగా 

ఆదికాండము 37:31 => వారు యోసేపు అంగీని తీసికొని, ఒకమేకపిలల్ను చంపి, దాని రకత్ములో ఆ 

అంగీముంచి  

ఆదికాండము 37:32 => ఆ విచితర్మైన నిలువుటంగీని పంపగా వారు తండిర్యొదద్కు దానిని తెచిచ్ 

ఇది మాకు దొరికెను, ఇది నీ కుమారుని అంగీ అవునో కాదో గురుతుపటుట్మని చెపిప్రి 

ఆదికాండము 37:33 => అతడు దానిని గురుతుపటిట్ ఈ అంగీ నా కుమారునిదే; దుషట్మృగము 

వానిని తినివేసెను; యోసేపు నిశచ్యముగా చీలచ్బడెననెను. 

ఆదికాండము 37:34 => యాకోబు తన బటట్లు చింపుకొని తన నడుమున గోనెపటట్ కటుట్కొని అనేక 

దినములు తన కుమారుని నిమితత్ము అంగలారుచ్చుండగా 

ఆదికాండము 37:35 => అతని కుమారులందరును అతని కుమారెత్లందరును అతనిని ఓదారుచ్టకు 

యతన్ము చేసిరి; అయితే అతడు ఓదారుప్ పొందనొలల్క నేను అంగలారుచ్చు మృతుల లోకమునకు నా 

కుమారునియొదద్కు వెళేల్దనని చెపిప్ అతని తండిర్ అతని కోసము ఏడెచ్ను 

ఆదికాండము 37:36 => మిదాయ్నీయులు ఐగుపుత్నకు అతని తీసికొనిపోయి, ఫరోయొకక్ 

ఉదోయ్గసుథ్డును రాజ సంరక్షక సేనాధిపతియునైన పోతీఫరునకు అతనిని అమిమ్ వేసిరి. 

ఆదికాండము 39:1 => యాసేపును ఐగుపుత్నకు తీసికొని వచిచ్నపుప్డు ఫరో యొకక్ ఉదోయ్గసుథ్డును 

రాజసంరక్షక సేనాధిపతియునైన పోతీఫరను నొక ఐగుపీత్యుడు, అకక్డికి అతని తీసికొని వచిచ్న 

ఇషామ్యేలీయులయొదద్ నతని కొనెను. 
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ఆదికాండము 39:2 => యెహోవా యోసేపునకు తోడైయుండెను గనుక అతడు వరిధ్లుల్చు తన 

యజమానుడగు ఆ ఐగుపీత్యుని యింట నుండెను. 

ఆదికాండము 39:3 => యెహోవా అతనికి తోడైయుండెననియు, అతడు చేసినదంతయు 

అతనిచేతిలో యెహోవా సఫలము చేసెననియు అతని యజమానుడు చూచినపుప్డు 

ఆదికాండము 39:4 => యోసేపు మీద అతనికి కటాక్షము కలిగెను గనుక అతనియొదద్ పరిచరయ్ 

చేయువాడాయెను. మరియు అతడు తన యింటిమీద విచారణకరత్గా అతని నియమించి తనకు 

కలిగినదంతయు అతనిచేతికపప్గించెను. 

ఆదికాండము 39:5 => అతడు తన యింటిమీదను తనకు కలిగినదంతటిమీదను అతని విచారణ 

కరత్గా నియమించిన కాలము మొదలుకొని యెహోవా యోసేపు నిమితత్ము ఆ ఐగుపీత్యుని యింటిని 

ఆశీరవ్దించెను. యెహోవా ఆశీరావ్దము ఇంటిలోనేమి పొలములోనేమి అతనికి కలిగిన సమసత్ము 

మీదను ఉండెను 

ఆదికాండము 39:6 => అతడు తనకు కలిగినదంతయు యోసేపుచేతికపప్గించి, తాను ఆహారము 

తినుట తపప్ తనకేమి ఉనన్దో ఏమి లేదో విచారించినవాడు కాడు. యోసేపు రూపవంతుడును 

సుందరుడునై యుండెను 

ఆదికాండము 39:7 => అటుతరువాత అతని యజమానుని భారయ్ యోసేపుమీద కనున్వేసి తనతో 

శయనించుమని చెపెప్ను 

ఆదికాండము 39:8 => అయితే అతడు ఒపప్క నా యజమానుడు తనకు కలిగినదంతయు 

నాచేతికపప్గించెను గదా, నా వశమున తన యింటిలో ఏమి ఉనన్దో అతడెరుగడు; ఈ యింటిలో 

నాకంటె పైవాడు ఎవడును లేడు. 

ఆదికాండము 39:9 => నీవు అతని భారయ్వైనందున నినున్ తపప్ మరి దేనిని నా కపప్గింపక 

యుండలేదు. కాబటిట్ నేనెటుల్ ఇంత ఘోరమైన దుషాక్రయ్ము చేసి దేవునికి విరోధముగా పాపము కటుట్ 

కొందునని తన యజమానుని భారయ్తో అనెను. 

ఆదికాండము 39:10 => దినదినము ఆమె యోసేపుతో మాటలాడుచుండెను గాని అతడు ఆమెతో 

శయనించుటకైనను ఆమెతో నుండుటకైనను ఆమె మాట వినన్వాడు కాడు. 
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ఆదికాండము 39:11 => అటుల్ండగా ఒకనాడు అతడు తన పనిమీద ఇంటి లోపలికి వెళి ల్నపుప్డు 

ఇంటి మనుషుయ్లలో ఎవరును అకక్డ లేరు. 

ఆదికాండము 39:12 => అపుప్డామె ఆతని వసత్రము పటుట్కొని తనతో శయనింపుమని చెపప్గా 

అతడు తన వసత్రమును ఆమెచేతిలో విడిచిపెటిట్ తపిప్ంచుకొని బయటికి పారిపోయెను. 

ఆదికాండము 39:13 => అతడు తన వసత్రమును ఆమెచేతిలో విడిచి తపిప్ంచుకొనిపోవుట ఆమె 

చూచినపుప్డు 

ఆదికాండము 39:14 => తన యింటి మనుషుయ్లను పిలిచి చూడుడి, అతడు మనలను ఎగతాళి 

చేయుటకు ఒక హెబీర్యుని మనయొదద్కు తెచిచ్యునాన్డు. నాతో శయనింపవలెనని వీడు నాయొదద్కు 

రాగా నేను పెదద్ కేకవేసితిని. 

ఆదికాండము 39:15 => నేను బిగగ్రగా కేకవేయుట వాడు విని నా దగగ్ర తన వసత్రమును విడిచిపెటిట్ 

తపిప్ంచుకొని బయటికి పారిపోయెనని వారితో చెపిప్ 

ఆదికాండము 39:16 => అతని యజమానుడు ఇంటికి వచుచ్వరకు అతని వసత్రము తనదగగ్ర 

ఉంచుకొనెను. 

ఆదికాండము 39:17 => అపుప్డామె తన భరత్తో ఈ మాటల చొపుప్న చెపెప్ను నీవు మనయొదద్కు 

తెచిచ్న ఆ హెబీర్దాసుడు ననున్ ఎగతాళి చేయుటకు నాయొదద్కు వచెచ్ను. 

ఆదికాండము 39:18 => నేను బిగగ్రగా కేకవేసినపుప్డు వాడు తన వసత్రము నా దగగ్ర విడిచిపెటిట్ 

తపిప్ంచుకొని బయటికి పారిపోయెననెను 

ఆదికాండము 39:19 => కాబటిట్ అతని యజమానుడు ఇటుల్ నీ దాసుడు ననున్ చేసెనని తన భారయ్ 

తనతో చెపిప్న మాటలు వినన్పుప్డు కోపముతో మండిపడి 

ఆదికాండము 39:20 => అతనిని పటుట్కొని రాజు ఖైదీలు బంధింపబడు చెరసాలలో వేయించెను. 

అతడకక్డ చెరసాలలో ఉండెను. 

ఆదికాండము 39:21 => అయితే యెహోవా యోసేపునకు తోడైయుండి, అతనియందు కనికరపడి 

అతనిమీద ఆ చెరసాల యొకక్ అధిపతికి కటాక్షము కలుగునటుల్ చేసెను. 
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ఆదికాండము 39:22 => చెరసాల అధిపతి ఆ చెరసాలలోనునన్ ఖైదీలనందరిని 

యోసేపుచేతికపప్గించెను. వారకక్డ ఏమి చేసిరో అదంతయు అతడే చేయించువాడు. 

ఆదికాండము 39:23 => యెహోవా అతనికి తోడైయుండెను గనుక ఆ చెరసాల అధిపతి అతనిచేతికి 

అపప్గింపబడిన దేనిగూరిచ్యు విచారణ చేయక యుండెను. అతడు చేయునది యావతుత్ యెహోవా 

సఫలమగునటుల్ చేసెను. 

ఆదికాండము 40:1 => అటుపిమమ్ట ఐగుపుత్ రాజుయొకక్ పానదాయకుడును భక్షయ్కారుడును తమ 

పర్భువైన ఐగుపుత్ రాజు ఎడల తపుప్చేసిరి 

ఆదికాండము 45:28 => అపుప్డు ఇశార్యేలు ఇంతే చాలును, నా కుమారుడైన యోసేపు ఇంక 

బర్దికియునాన్డు, నేను చావకమునుపు వెళి ల్ అతని చూచెదనని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 47:1 => యోసేపు వెళి ల్ ఫరోను చూచి నా తండిర్యు నా సహోదరులును వారి గొఱ ఱ్ల 

మందలతోను వారి పశువులతోను వారికి కలిగినదంతటితోను కనాను దేశము నుండి వచిచ్ గోషెనులో 

నునాన్రని తెలియచేసి 

ఆదికాండము 47:2 => తన సహోదరులందరిలో అయిదుగురిని వెంటబెటుట్కొని పోయి వారిని ఫరో 

సమక్షమందు ఉంచెను. 

ఆదికాండము 47:3 => ఫరో అతని సహోదరులను చూచి మీ వృతిత్ యేమిటని అడిగినపుప్డు వారునీ 

దాసులమైన మేమును మా పూరివ్కులును గొఱ ఱ్ల కాపరులమని ఫరోతో చెపిప్రి. 

ఆదికాండము 47:4 => మరియు వారు కనాను దేశమందు కరవు భారముగా ఉనన్ందున నీ 

దాసులకు కలిగియునన్ మందలకు మేత లేదు గనుక ఈ దేశములో కొంత కాలముండుటకు 

వచిచ్తివిు. కాబటిట్ గోషెను దేశములో నీ దాసులు నివసింప సెలవిమమ్ని ఫరోతో అనగా 

ఆదికాండము 47:5 => ఫరో యోసేపును చూచి నీ తండిర్యు నీ సహోదరులును నీయొదద్కు 

వచిచ్యునాన్రు. 

ఆదికాండము 47:6 => ఐగుపుత్ దేశము నీ యెదుట ఉనన్ది, ఈ దేశములోని మంచి పర్దేశమందు నీ 

తండిర్ని నీ సహోదరులను నివసింప చేయుము, గోషెను దేశములో వారు నివసింపవచుచ్ను, వారిలో 

Page  of 3202 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

ఎవరైన పర్జఞ్గలవారని నీకు తోచినయెడల నా మందలమీద వారిని అధిపతులగా నియమించుమని 

చెపెప్ను 

ఆదికాండము 47:7 => మరియు యోసేపు తన తండిర్యైన యాకోబును లోపలికి తీసికొని వచిచ్ 

ఫరో సమక్షమందు అతని నుంచగా యాకోబు ఫరోను దీవించెను. 

ఆదికాండము 47:8 => ఫరో నీవు జీవించిన సంవతస్రములెనిన్ అని యాకోబు నడిగినందుకు 

ఆదికాండము 47:9 => యాకోబు నేను యాతర్చేసిన సంవతస్రములు నూట ముపప్ది, నేను 

జీవించిన సంవతస్రములు కొంచెము గాను దుఃఖసహితమైనవిగా ఉనన్వి. అవి నా పితరులు 

యాతర్చేసిన దినములలో వారు జీవించిన సంవతస్రములనిన్ కాలేదని ఫరోతో చెపిప్ 

ఆదికాండము 47:10 => ఫరోను దీవించి ఫరో యెదుటనుండి వెళి ల్పోయెను. 

ఆదికాండము 47:11 => ఫరో ఆజాఞ్పించినటుల్ యోసేపు తన తండిర్ని తన సహోదరులను ఐగుపుత్ 

దేశములో నివసింపచేసి, ఆ దేశములో రామెసేసను మంచి పర్దేశములో వారికి సావ్సథ్య్ము నిచెచ్ను. 

ఆదికాండము 47:12 => మరియు యోసేపు తన తండిర్ని తన సహోదరులను తన తండిర్ 

కుటుంబపువారినందరిని వారివారి పిలల్ల లెకక్చొపుప్న వారికి ఆహారమిచిచ్ సంరకిష్ంచెను. 

ఆదికాండము 47:13 => కరవు మికిక్లి భారమైనందున ఆ దేశమందంతటను ఆహారము 

లేకపోయెను. కరవువలన ఐగుపుత్ దేశమును కనాను దేశమును కీష్ణించెను. 

ఆదికాండము 47:14 => వచిచ్నవారికి ధానయ్మముమ్టవలన ఐగుపుత్ దేశములోను కనాను 

దేశములోను దొరికిన దర్వయ్మంత యోసేపు సమకూరెచ్ను. ఆ దర్వయ్మంతటిని యోసేపు ఫరో 

నగరులోనికి తెపిప్ంచెను. 

ఆదికాండము 47:15 => ఐగుపుత్ దేశమందును కనాను దేశమందును దర్వయ్ము వయ్యమైన 

తరువాత ఐగుపీత్యులందరు యోసేపు నొదద్కు వచిచ్ మాకు ఆహారము ఇపిప్ంచుము, నీ సముఖమందు 

మేమేల చావవలెను? దర్వయ్ము వయ్యమైనది గదా అనిరి. 

ఆదికాండము 47:16 => అందుకు యోసేపు మీ పశువులను ఇయుయ్డి ; దర్వయ్ము 

వయ్యమైపోయినయెడల మీ పశువులకు పర్తిగా నేను మీకు ధానయ్మిచెచ్దనని చెపెప్ను, కాబటిట్ వారు 
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తమ పశువులను యోసేపునొదద్కు తీసికొని వచిచ్రి. యోసేపు గుఱ ఱ్ములను గొఱ ఱ్ల మందలను 

పశువుల మందలను గాడిదలను తీసికొని వారికి ఆహారమిచెచ్ను 

ఆదికాండము 47:17 => ఆ సంవతస్రమందు వారి మందలనిన్టికి పర్తిగా అతడు వారికి 

ఆహారమిచిచ్ సంరకిష్ంచెను. 

ఆదికాండము 47:18 => ఆ సంవతస్రము గతించిన తరువాత రెండవ సంవతస్రమున వారు 

అతనియొదద్కు వచిచ్ ఇది మా యేలినవారికి మరుగుచేయము; దర్వయ్ము వయ్యమైపోయెను, పశువుల 

మందలును ఏలినవారి వశమాయెను, ఇపుప్డు మా దేహములును మా పొలములును తపప్ మరి 

ఏమియు ఏలినవారి సముఖమున మిగిలియుండలేదు. 

ఆదికాండము 47:19 => నీ కనున్ల యెదుట మా పొలములును మేమును నశింపనేల? ఆహారమిచిచ్ 

మముమ్ను మా పొలములను కొనుము; మా పొలములతో మేము ఫరోకు దాసులమగుదుము; మేము 

చావక బర్దుకునటుల్ను పొలములు పాడైపోకుండునటుల్ను మాకు వితత్నములిమమ్ని అడిగిరి. 

ఆదికాండము 47:20 => అటుల్ యోసేపు ఐగుపుత్ భూములనిన్టిని ఫరోకొరకు కొనెను. కరవు వారికి 

భారమైనందున ఐగుపీత్యులందరు తమ తమ పొలములను అమిమ్వేసిరి గనుక, భూమి ఫరోది 

ఆయెను. 

ఆదికాండము 47:21 => అతడు ఐగుపుత్ పొలిమేరలయొకక్ యీ చివరనుండి ఆ చివర వరకును 

జనులను ఊళల్లోనికి రపిప్ంచెను. 

ఆదికాండము 47:22 => యాజకుల భూమి మాతర్మే అతడు కొనలేదు, యాజకులకు ఫరో 

బతెత్ములు నియమించెను. ఫరో ఇచిచ్న బతెత్ములవలన వారికి భోజనము జరిగెను గనుక వారు తమ 

భూములను అమమ్లేదు. 

ఆదికాండము 47:23 => యోసేపు ఇదిగో నేడు మిముమ్ను మీ భూములను ఫరోకొరకు 

కొనియునాన్ను. ఇదిగో మీకు వితత్నములు; పొలములలో వితుత్డి. 

ఆదికాండము 47:24 => పంటలో అయిదవ భాగము మీరు ఫరోకు ఇయయ్వలెను. నాలుగు 

భాగములు పొలములలో వితుత్టకును మీకును మీ కుటుంబపువారికిని ఆహారమునకును మీ పిలల్లకు 

ఆహారమునకును మీవై యుండునని పర్జలతో చెపప్గా 
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ఆదికాండము 47:25 => వారు నీవు మముమ్ బర్దికించితివి, ఏలినవారి కటాక్షము మామీద 

నుండనిముమ్; ఫరోకు దాసులమగుదుమని చెపిప్రి. 

ఆదికాండము 47:26 => అపుప్డు అయిదవ భాగము ఫరోదని నేటివరకు యోసేపు ఐగుపుత్ 

భూములనుగూరిచ్ కటట్డ నియమించెను, యాజకుల భూములు మాతర్మే వినాయింపబడెను. అవి 

ఫరోవి కావు. 

ఆదికాండము 47:27 => ఇశార్యేలీయులు ఐగుపుత్ దేశమందలి గోషెను పర్దేశములో నివసించిరి. 

అందులో వారు ఆసిత్ సంపాదించుకొని సంతానాభివృదిధ్ పొంది మిగుల విసత్రించిరి. 

ఆదికాండము 47:28 => యాకోబు ఐగుపుత్ దేశములో పదునేడు సంవతస్రములు బర్దికెను. 

యాకోబు దినములు, అనగా అతడు జీవించిన సంవతస్రములు నూట నలుబదియేడు. 

ఆదికాండము 47:29 => ఇశార్యేలు చావవలసిన దినములు సమీపించినపుప్డు అతడు తన 

కుమారుడైన యోసేపును పిలిపించి నాయెడల నీకు కటాక్షమునన్యెడల దయచేసి నీ చెయియ్ 

నాతొడకిర్ంద ఉంచి నాయెడల దయను నమమ్కమును కనుపరచుము; ఎటల్నగా ననున్ ఐగుపుత్లో 

పాతిపెటట్కుము. 

ఆదికాండము 47:30 => నా పితరులతో కూడ నేను పండుకొనునటుల్ ఐగుపుత్లోనుండి ననున్ 

తీసికొనిపోయి వారి సమాధిలో ననున్ పాతిపెటుట్మని అతనితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 47:31 => అందుకతడు నేను నీ మాట చొపుప్న చేసెదననెను. మరియు అతడు నాతో 

పర్మాణము చేయుమనన్పుప్డు యోసేపు అతనితో పర్మాణము చేసెను. అపుప్డు ఇశార్యేలు తన 

మంచపు తలాపిమీద వంగి దేవునికి నమసాక్రము చేసెను 

ఆదికాండము 49:22 => యోసేపు ఫలించెడి కొమమ్ ఊటయొదద్ ఫలించెడి కొమమ్దాని రెమమ్లు 

గోడమీదికి ఎకిక్ వాయ్పించును. 

ఆదికాండము 49:23 => విలుకాండుర్ అతని వేధించిరి వారు బాణములను వేసి అతని హింసించిరి. 

ఆదికాండము 49:24 => యాకోబు కొలుచు పరాకర్మశాలియైన వాని హసత్బలమువలన అతని విలుల్ 

బలమైనదగును. ఇశార్యేలునకు బండయు మేపెడివాడును ఆయనే. నీకు సహాయము చేయు నీ తండిర్ 

దేవునివలనను పైనుండి మింటి దీవెనలతోను  
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ఆదికాండము 49:25 => కిర్ంద దాగియునన్ అగాధజలముల దీవెనలతోను సత్నముల దీవెనలతోను 

గరభ్ముల దీవెనలతోను నినున్ దీవించు సరవ్శకుత్ని దీవెనవలనను అతని బాహుబలము 

దిటట్పరచబడును  

ఆదికాండము 49:26 => నీ తండిర్ దీవెనలు నా పూరివ్కుల దీవెనలపైని చిరకాల పరవ్తములకంటె 

హెచుచ్గ పర్బలమగును. అవి యోసేపు తలమీదను తన సహోదరులనుండి వేరుపరచబడిన వాని 

నడినెతిత్మీదను ఉండును.  

ఆదికాండము 49:27 => బెనాయ్మీను చీలుచ్నటిట్ తోడేలు అతడు ఉదయమందు ఎరను తిని 

అసత్మయమందు దోపుడుసొముమ్ పంచుకొనును. 

ఆదికాండము 50:1 => యోసేపు తన తండిర్ ముఖముమీద పడి అతనిగూరిచ్ యేడిచ్ అతని 

ముదుద్పెటుట్కొనెను. 

ఆదికాండము 50:2 => తరువాత యోసేపు సుగంధ దర్వయ్ములతో తన తండిర్ శవమును 

సిదధ్పరచవలెనని తన దాసులైన వైదుయ్లకు ఆజాఞ్పించెను గనుక ఆ వైదుయ్లు ఇశార్యేలును సుగంధ 

దర్వయ్ములతో సిదధ్పరచిరి. 

ఆదికాండము 50:3 => సుగంధ దర్వయ్ములతో సిదధ్పరచబడువారి కొరకు దినములు 

సంపూరణ్మగునటుల్ అతనికొరకు నలుబది దినములు సంపూరణ్మాయెను. అతనిగూరిచ్ ఐగుపీత్యులు 

డెబబ్ది దినములు అంగలారిచ్రి. 

ఆదికాండము 50:4 => అతనిగూరిచ్న అంగలారుప్ దినములు గడచిన తరువాత యోసేపు ఫరో 

యింటి వారితో మాటలాడి మీ కటాక్షము నామీద నునన్యెడల మీరు అనుగర్హించి నా మనవి ఫరో 

చెవిని వేసి 

ఆదికాండము 50:5 => నా తండిర్ నాచేత పర్మాణము చేయించి ఇదిగో నేను చనిపోవుచునాన్ను, 

కనానులో నా నిమితత్ము సమాధి తర్వివ్ంచితిని గదా, అందులోనే ననున్ పాతిపెటట్వలెనని చెపెప్ను. 

కాబటిట్ సెలవైతే నేనకక్డికి వెళి ల్ నా తండిర్ని పాతిపెటిట్ మరల వచెచ్దనని చెపుప్డనెను. 

ఆదికాండము 50:6 => అందుకు ఫరో అతడు నీచేత చేయించిన పర్మాణము చొపుప్న వెళి ల్ నీ 

తండిర్ని పాతిపెటుట్మని సెలవిచెచ్ను. 
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ఆదికాండము 50:7 => కాబటిట్ యోసేపు తన తండిర్ని పాతిపెటుట్టకు పోయెను; అతనితో ఫరో 

యింటి పెదద్లైన అతని సేవకులందరును ఐగుపుత్ దేశపు పెదద్లందరును 

ఆదికాండము 50:8 => యోసేపు యింటివారందరును అతని సహోదరులును అతని తండిర్ 

ఇంటివారును వెళి ల్రి. వారు తమ పిలల్లను తమ గొఱ ఱ్ల మందలను తమ పశువులను మాతర్ము గోషెను 

దేశములో విడిచిపెటిట్రి. 

ఆదికాండము 50:9 => మరియు రథములును రౌతులును అతనితో వెళి ల్నందున ఆ సమూహము 

బహు విసాత్రమాయెను. 

ఆదికాండము 50:10 => యెరాద్నునకు అవతలనునన్ ఆఠదు కళల్మునొదద్కు చేరి అకక్డ బహు 

ఘోరముగా అంగలారిచ్రి. అతడు తన తండిర్నిగూరిచ్ యేడు దినములు దుఃఖము సలిపెను. 

ఆదికాండము 50:11 => ఆ దేశమందు నివసించిన కనానీయులు ఆఠదు కళల్ము నొదద్ ఆ దుఃఖము 

సలుపుట చూచి ఐగుపీత్యులకు ఇది మికక్టమైన దుఃఖమని చెపుప్కొనిరి గనుక దానికి ఆబేల  

మిసార్యిము అను పేరు పెటట్బడెను, అది యొరాద్నునకు అవతల నునన్ది. 

ఆదికాండము 50:12 => అతని కుమారులు తన విషయమై అతడు వారి కాజాఞ్పించినటుల్ చేసిరి. 

ఆదికాండము 50:13 => అతని కుమారులు కనాను దేశమునకు అతని శవమును తీసికొనిపోయి 

మకేప్లా పొలమందునన్ గుహలో పాతిపెటిట్రి. దానిని ఆ పొలమును అబార్హాము తనకు శమ్శా 

నముకొరకు సావ్సథ్య్ముగానుండు నిమితత్ము మమేర్ యెదుట హితీత్యుడైన ఎఫోర్ను యెదద్ కొనెను 

ఆదికాండము 50:14 => యోసేపు తన తండిర్ని పాతిపెటిట్న తరువాత అతడును అతని 

సహోదరులును అతని తండిర్ని పాతిపెటట్ వెళి ల్న వారందరును తిరిగి ఐగుపుత్నకు వచిచ్రి.  

సంఖాయ్కాండము 1:36 => బెనాయ్మీను పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ 

పితరుల కుటుంబములలో ఇరువది యేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి 

సంఖయ్ను తెలియచెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 1:37 => బెనాయ్మీను గోతర్ములో లెకిక్ంపబడినవారు ముపప్ది యైదువేల నాలుగు 

వందలమంది యైరి. 
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సంఖాయ్కాండము 26:38 => బెనాయ్మీను పుతుర్ల వంశములలో బెలీయులు బెల వంశసుథ్లు; 

అషేబ్లీయులు అషేబ్ల వంశసుథ్లు; 

సంఖాయ్కాండము 26:39 => అహీరామీయులు అహీరాము వంశసుథ్లు; 

సంఖాయ్కాండము 26:40 => షూపామీయులు షూపాము వంశసుథ్లు; బెల కుమారులు ఆరుద్ 

నయమాను; ఆరీ ద్యులు ఆరుద్ వంశసుథ్లు; నయమానీయులు నయమాను వంశసుథ్లు. 

సంఖాయ్కాండము 26:41 => వీరు బెనాయ్మీనీయుల వంశసుథ్లు; వారిలో వార్యబడిన లెకక్చొపుప్న 

నలుబది యయిదువేల ఆరువందలమంది. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:12 => బనాయ్మీనునుగూరిచ్ యిటల్నెను బెనాయ్మీను యెహోవాకు 

పిర్యుడు ఆయనయొదద్ అతడు సురకిష్తముగా నివసించును దినమెలల్ ఆయన అతనికి ఆశర్యమగును 

ఆయన భుజములమధయ్ అతడు నివసించును  

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:13 => యోసేపునుగూరిచ్ యిటల్నెను ఆకాశ పరమారథ్ములవలన 

మంచువలన కిర్ంద కుర్ంగియునన్ అగాధ జలములవలన 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:14 => సూరుయ్నివలన కలుగు ఫలములోని శేర్షఠ్పదారథ్ములవలన 

చందుర్డు పుటిట్ంచు శేర్షఠ్పదారథ్ములవలన 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:15 => పురాతన పరవ్తముల శేర్షఠ్పదారథ్ములవలన నితయ్పరవ్తముల 

శేర్షఠ్పదారథ్ములవలన 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:16 => సంపూరణ్ముగా ఫలించు భూమికి కలిగిన శేర్షఠ్పదారథ్ములవలన 

యెహోవా అతని భూమిని దీవించును పొదలోనుండినవాని కటాక్షము యోసేపు తలమీదికి వచుచ్ను 

తన సహోదరులలో పర్ఖాయ్తినొందినవాని నడినెతిత్మీదికి అది వచుచ్ను.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:17 => అతని వృషభమునకు మొదట పుటిట్నదానికి ఘనత కలదు. 

అతని కొముమ్లు గురుపోతు కొముమ్లు వాటివలన అతడు భూమయ్ంతములవరకు జనులను 

తోర్సివేయును ఎఫార్యిముయొకక్ పదివేలును మనషే ష్యొకక్ వేలును ఆలాగున నుందురు.  

ఆదికాండము 29:17 => లేయా జబుబ్ కండుల్ గలది; రాహేలు రూపవతియు సుందరియునై 

యుండెను. 
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వచనము 20 

యోసేపునకు మనషే ష్ ఎఫార్యిములు పుటిట్రి. వారిని ఐగుపుత్దేశమందు ఓనుకు యాజకుడగు పోతీఫెర 

కుమారెత్యైన ఆసెనతు అతనికి కనెను. 

ఆదికాండము 41:50 => కరవు సంవతస్రములు రాకమునుపు యోసేపు కిదద్రు కుమారులు పుటిట్రి. 

ఓను యొకక్ యాజకుడైన పోతీఫెర కుమారెత్యగు ఆసెనతు అతనికి వారిని కనెను. 

ఆదికాండము 41:51 => అపుప్డు యోసేపు దేవుడు నా సమసత్ బాధను నా తండిర్యింటి 

వారినందరిని నేను మరచిపోవునటుల్ చేసెనని చెపిప్ తన జేయ్షఠ్కుమారునికి మనషే ష్ అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 41:52 => తరువాత అతడు నాకు బాధ కలిగిన దేశమందు దేవుడు ననున్ 

అభివృదిధ్పొందించెనని చెపిప్, రెండవవానికి ఎఫార్యిము అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 48:4 => ఇదిగో నీకు సంతానాభివృదిధ్ పొందించి నినున్ విసత్రింపచేసి నీవు జనముల 

సమూహమగునటుల్ చేసి, నీ తరువాత నీ సంతానమునకు ఈ దేశమును నితయ్సావ్సథ్య్ముగా ఇచెచ్దనని 

సెలవిచెచ్ను 

ఆదికాండము 48:5 => ఇదిగో నేను ఐగుపుత్నకు నీయొదద్కు రాకమునుపు ఐగుపుత్ దేశములో నీకు 

పుటిట్న నీ యిదద్రు కుమారులు నా బిడ డ్లే; రూబేను షిమోయ్నులవలె ఎఫార్యిము మనషే ష్ నా బిడ డ్లై 

యుందురు. 

ఆదికాండము 48:13 => తరువాత యోసేపు ఇశార్యేలు ఎడమచేతి తటుట్న తన కుడిచేత 

ఎఫార్యిమును, ఇశార్యేలు కుడిచేతి తటుట్న తన యెడమచేత మనషే ష్ను పటుట్కొని వారినిదద్రిని అతని 

దగగ్రకు తీసికొనివచెచ్ను. 

ఆదికాండము 48:14 => మనషే ష్ పెదద్వాడైనందున ఇశార్యేలు తనచేతులను యుకిత్గా చాచి 

చినన్వాడైన ఎఫార్యిము తల మీద తన కుడిచేతిని మనషే ష్ తలమీద తన యెడమచేతిని ఉంచెను. 

ఆదికాండము 48:20 => ఆ దినమందు అతడు వారిని దీవించి ఎఫార్యిము వలెను మనషే ష్ వలెను 

దేవుడు నినున్ చేయును గాకని ఇశార్యేలీయులు నీ పేరు చెపిప్ దీవించెదరనెను. ఆలాగు అతడు 

మనషే ష్కంటె ఎఫార్యిమును ముందుగా ఉంచెను. 
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సంఖాయ్కాండము 1:32 => యోసేపు పుతుర్ల వంశావళి, అనగా ఎఫార్యిము పుతుర్ల వంశావళి. 

తమ తమ వంశములలో తమ తమ పితరుల కుటుంబములలో ఇరువది యేండుల్ మొదలుకొని పై 

పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి సంఖయ్ను తెలియచెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 1:33 => యోసేపు గోతర్ములో లెకిక్ంపబడినవారు నలుబదివేల ఐదు 

వందలమంది యైరి. 

సంఖాయ్కాండము 1:34 => మనషే ష్ పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ పితరుల 

కుటుంబములలో ఇరువది యేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి సంఖయ్ను 

తెలియచెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 1:35 => మనషే ష్ గోతర్ములో లెకిక్ంపబడినవారు ముపప్ది రెండువేల రెండు 

వందలమంది యైరి. 

సంఖాయ్కాండము 26:28 => యోసేపు పుతుర్ల వంశసుథ్లు అతని కుమారులు మనషే ష్ ఎఫార్యిము. 

సంఖాయ్కాండము 26:29 => మనషే ష్ కుమారులలో మాకీరీయులు మాకీరు వంశసుథ్లు; మాకీరు 

గిలాదును కనెను; గిలాదీయులు గిలాదు వంశసుథ్లు; వీరు గిలాదు పుతుర్లు. 

సంఖాయ్కాండము 26:30 => ఈజరీయులు ఈజరు వంశసుథ్లు; హెలకీయులు హెలకు వంశసుథ్లు;  

సంఖాయ్కాండము 26:31 => అశీర్యేలీయులు అశీర్యేలు వంశసుథ్లు; షెకెమీయులు షెకెము 

వంశసుథ్లు; 

సంఖాయ్కాండము 26:32 => షెమీదాయీయులు షెమీదా వంశసుథ్లు; హెపెరీయులు హెపెరు 

వంశసుథ్లు. 

సంఖాయ్కాండము 26:33 => హెపెరు కుమారుడైన సెలోపెహాదుకు కుమారెత్లేగాని కుమారులు 

పుటట్లేదు. సెలోపెహాదు కుమారెత్ల పేరులు మహలా నోయా హొగాల్ మిలాక్ తిరాస్. 

సంఖాయ్కాండము 26:34 => వీరు మనషీష్యుల వంశసుథ్లు; వార్యబడినవారి సంఖయ్చొపుప్న వీరు 

ఏబది రెండువేల ఏడువందలమంది. 

సంఖాయ్కాండము 26:35 => ఎఫార్యిము పుతుర్ల వంశములు ఇవి; షూతలహీయులు షూతలహు 

వంశసుథ్లు; బేకరీయులు బేకరు వంశసుథ్లు; తహనీయులు తహను వంశసుథ్లు, 
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సంఖాయ్కాండము 26:36 => వీరు షూతలహు కుమారులు; ఏరానీయులు ఏరాను వంశసుథ్లు. 

సంఖాయ్కాండము 26:37 => వీరు ఎఫార్యిమీయుల వంశసుథ్లు. వార్యబడినవారి సంఖయ్చొపుప్న 

వీరు ముపప్ది రెండువేల ఐదువందలమంది; వీరు యోసేపు పుతుర్ల వంశసుథ్లు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:13 => యోసేపునుగూరిచ్ యిటల్నెను ఆకాశ పరమారథ్ములవలన 

మంచువలన కిర్ంద కుర్ంగియునన్ అగాధ జలములవలన 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:14 => సూరుయ్నివలన కలుగు ఫలములోని శేర్షఠ్పదారథ్ములవలన 

చందుర్డు పుటిట్ంచు శేర్షఠ్పదారథ్ములవలన 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:15 => పురాతన పరవ్తముల శేర్షఠ్పదారథ్ములవలన నితయ్పరవ్తముల 

శేర్షఠ్పదారథ్ములవలన 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:16 => సంపూరణ్ముగా ఫలించు భూమికి కలిగిన శేర్షఠ్పదారథ్ములవలన 

యెహోవా అతని భూమిని దీవించును పొదలోనుండినవాని కటాక్షము యోసేపు తలమీదికి వచుచ్ను 

తన సహోదరులలో పర్ఖాయ్తినొందినవాని నడినెతిత్మీదికి అది వచుచ్ను.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:17 => అతని వృషభమునకు మొదట పుటిట్నదానికి ఘనత కలదు. 

అతని కొముమ్లు గురుపోతు కొముమ్లు వాటివలన అతడు భూమయ్ంతములవరకు జనులను 

తోర్సివేయును ఎఫార్యిముయొకక్ పదివేలును మనషే ష్యొకక్ వేలును ఆలాగున నుందురు.  

1 దినవృతాత్ంతములు 5:23 => మనషే ష్ అరధ్గోతర్మువారును ఆ దేశమందు కాపురముండి 

వరిధ్లుల్చు, బాషాను మొదలుకొని బయలెహ్రోమ్నువరకును శెనీరువరకును హెరోమ్ను పరవ్తమువరకును 

వాయ్పించిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:24 => వారి పితరుల యిండల్కు పెదద్లైనవారెవరనగా ఏఫెరు ఇషీ ఎలీయేలు 

అజీర్యేలు యిరీమ్యా హోదవాయ్ యహదీయేలు; వీరు కీరిత్పొందిన పరాకర్మశాలులై తమ పితరుల 

యిండల్కు పెదద్లైరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:25 => అయితే వారు తమ పితరుల దేవునిమీద తిరుగుబాటుచేసి, దేవుడు 

తమ ముందర నాశనముచేసిన జనసమూహముల దేవతలతో వయ్భిచరించిరి. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 5:26 => కాబటిట్ ఇశార్యేలీయుల దేవుడు అషూష్రు రాజైన పూలు మనసుస్ను 

అషూష్రు రాజైన తిగల్తిప్లేసెరు మనసుస్ను రేపగా అతడు రూబేనీయులను గాదీయులను మనషే ష్ 

అరధ్గోతర్మువారిని చెరపటిట్ నేటికిని కనబడుచునన్టుల్గా హాలహునకును హాబోరునకును హారాకును 

గోజాను నదీపార్ంతములకును వారిని కొనిపోయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 7:14 => మనషే ష్ కుమారులలో అశీర్యేలను ఒకడుండెను. సిరియా 

దేశసుథ్రాలైన ఉపపతిన్ అతని కనెను, అది గిలాదునకు పెదద్యైన మాకీరును కూడ కనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 7:15 => మాకీరు, హుపీప్ము, షుపీప్ముల సోదరిని పెండిల్యాడెను. దాని 

సహోదరి పేరు మయకా, రెండవవానికి సెలోపెహాదని పేరు, ఈ సెలోపెహాదుకు కుమారెత్లు మాతర్ము 

పుటిట్రి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 7:16 => మాకీరు భారయ్యైన మయకా ఒక కుమారుని కని అతనికి పెరెషు 

అను పేరు పెటెట్ను, ఇతని సహోదరుని పేరు పెరెషు, అతని కుమారులు ఊలాము రాకెము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 7:17 => ఊలాము కుమారులలో బెదాను అను ఒకడుండెను; వీరు మనషే ష్ 

కుమారుడైన మాకీరునకు పుటిట్న గిలాదు కుమారులు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 7:18 => మాకీరునకు సహోదరియైన హమోమ్లెకెతు ఇషోదును 

అబీయెజెరును మహలాను కనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 7:19 => షెమీదా కుమారులు అహెయాను షెకెము లికీ అనీయాము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 7:20 => ఎఫార్యిము కుమారులలో షూతలహు అను ఒకడుండెను; అతనికి 

బెరెదు కుమారుడు, బెరెదునకు తాహతు కుమారుడు, తాహతునకు ఎలాదా కుమారుడు, ఎలాదాకు 

తాహతు కుమారుడు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 7:21 => తాహతునకు జాబాదు కుమారుడు. వీనికి షూతలహు ఏజెరు 

ఎలాయ్దు అనువారు పుటిట్రి; వారు తమ దేశములో పుటిట్న గాతీయుల పశువులను పటుట్కొనిపోవుటకు 

దిగిరాగా ఆ గాతీయులు వారిని చంపిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 7:22 => వారి తండిర్యైన ఎఫార్యిము అనేకదినములు దుఃఖించుచుండగా 

అతని సహోదరులు వచిచ్ అతని పరామరిశ్ంచిరి. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 7:23 => తరువాత అతడు తన భారయ్ను కూడగా అది గరభ్ము ధరించి యొక 

కుమారుని కనెను; తన యింటికి కీడు కలిగినందున ఎఫార్యిము అతనికి బెరీయా అను పేరు పెటెట్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 7:24 => అతని కుమారెత్యైన షెయెరా ఉతత్రపు బేత  హోరోనును దకిష్ణపు 

బేత  హోరోనును ఉజెజ్న  షెయెరాను కటిట్ంచెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 7:25 => వాని కుమారులు రెపహు రెషెపు; రెపహు కుమారుడు తెలహు, 

తెలహు కుమారుడు తహను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 7:26 => తహను కుమారుడు లదాద్ను, లదాద్ను కుమారుడు అమీహూదు, 

అమీహూదు కుమారుడు ఎలీషామా, 

1 దినవృతాత్ంతములు 7:27 => ఎలీషామా కుమారుడు నూను, నూను కుమారుడు యెహోషువ. 

1 దినవృతాత్ంతములు 7:28 => వారికి సావ్సథ్య్ములైన నివాససథ్లములు బేతేలు దాని గార్మములు 

తూరుప్ననునన్ నహరాను పడమటనునన్ గెజెరు దాని గార్మములు, షెకెము దాని గార్మములు, గాజా 

దాని గార్మములును ఉనన్ంతవరకు వాయ్పించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 7:29 => మరియు మనషీష్యుల పర్కక్నునన్ బేతెష్యాను దాని గార్మములు, 

తానాకు దాని గార్మములు, మెగిదోద్ దాని గార్మములు, దోరు దాని గార్మములు వారికుండెను, ఈ 

సథ్లములలో ఇశార్యేలు కుమారుడైన యోసేపు సంతతివారు కాపురముండిరి. 

ఆదికాండము 41:45 => మరియు ఫరో యోసేపునకు జపన్తప్నేహు అను పేరు పెటిట్, అతనికి ఓను 

యొకక్ యాజకుడైన పోతీఫెర కుమారెత్యగు ఆసెనతు నిచిచ్ పెండిల్చేసెను. 

ఆదికాండము 41:50 => కరవు సంవతస్రములు రాకమునుపు యోసేపు కిదద్రు కుమారులు పుటిట్రి. 

ఓను యొకక్ యాజకుడైన పోతీఫెర కుమారెత్యగు ఆసెనతు అతనికి వారిని కనెను. 

ఆదికాండము 46:27 => ఐగుపుత్లో అతనికి పుటిట్న యోసేపు కుమారులిదద్రు; ఐగుపుత్నకు వచిచ్న 

యాకోబు కుటుంబపు వారందరు డెబబ్ది మంది. 

సంఖాయ్కాండము 1:34 => మనషే ష్ పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ పితరుల 

కుటుంబములలో ఇరువది యేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి సంఖయ్ను 

తెలియచెపప్గా 
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యెహోషువ 17:1 => మనషే ష్ యోసేపు పెదద్కుమారుడు గనుక అతని గోతర్మునకు, అనగా మనషే ష్ 

పెదద్ కుమారుడును గిలాదు దేశాధిపతియునైన మాకీరునకు చీటల్వలన వంతువచెచ్ను. అతడు 

యుదధ్వీరుడైనందున అతనికి గిలాదును బాషానును వచెచ్ను. 

వచనము 21 

బెనాయ్మీను కుమారులైన బెల బేకెరు అషేబ్లు గెరా నయమాను ఏహీరోషు ముపీప్ము హుపీప్ము ఆరుద్. 

ఆదికాండము 49:27 => బెనాయ్మీను చీలుచ్నటిట్ తోడేలు అతడు ఉదయమందు ఎరను తిని 

అసత్మయమందు దోపుడుసొముమ్ పంచుకొనును. 

సంఖాయ్కాండము 1:11 => బెనాయ్మీను గోతర్ములో గిదోయ్నీ కుమారుడైన అబీదాను 

సంఖాయ్కాండము 1:36 => బెనాయ్మీను పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ 

పితరుల కుటుంబములలో ఇరువది యేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి 

సంఖయ్ను తెలియచెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 1:37 => బెనాయ్మీను గోతర్ములో లెకిక్ంపబడినవారు ముపప్ది యైదువేల నాలుగు 

వందలమంది యైరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:12 => బనాయ్మీనునుగూరిచ్ యిటల్నెను బెనాయ్మీను యెహోవాకు 

పిర్యుడు ఆయనయొదద్ అతడు సురకిష్తముగా నివసించును దినమెలల్ ఆయన అతనికి ఆశర్యమగును 

ఆయన భుజములమధయ్ అతడు నివసించును  

1 దినవృతాత్ంతములు 7:6 => బెనాయ్మీను కుమారులు ముగుగ్రు; బెల బేకరు యెదీయవేలు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 7:7 => బెల కుమారులు అయిదుగురు; ఎసోబ్ను ఉజీజ్ ఉజీజ్యేలు యెరీమోతు 

ఈరీ. వీరు తమ పితరుల యిండల్కు పెదద్లు, పరాకర్మశాలులు; వీరి వంశములో చేరినవారు ఇరువది 

రెండువేల ముపప్ది నలుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 7:8 => బేకరు కుమారులు జెమీరా యోవాషు ఎలీయెజెరు ఎలోయ్యేనై ఒమీ 

యెరీమోతు అబీయా అనాతోతు ఆలెమెతు; వీరందరును బేకరు కుమారులు. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 7:9 => వీరు తమ పితరుల యిండల్కు పెదద్లు, పరాకర్మశాలులు, 

వీరందరును ఇరువదివేల రెండువందలు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 7:10 => యెదీయవేలు కుమారులలో ఒకడు బిలాహ్ను. బిలాహ్ను కుమారులు 

యూషు బెనాయ్మీను ఏహూదు కెనయనా జేతాను తరీష్షు అహీషహరు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 7:11 => యెదీయవేలు కుమారులైన వీరందరును తమ పితరుల యిండల్కు 

పెదద్లు; వీరిలో యుదధ్మునకు పోతగిన పరాకర్మశాలులు పదునైదువేల రెండు వందలమంది 

యుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 7:12 => షుపీప్ము హుపీప్ము ఈరు కుమారులు, అహేరు కుమారులలో 

హుషీము అను ఒకడుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 8:1 => బనాయ్మీను కనిన కుమారులలో బెల అనువాడు జేయ్షు ఠ్డు, 

రెండవవాడు అషేబ్లు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 8:2 => మూడవవాడు అహరహు, నాలగ్వవాడు నోహా, అయిదవవాడు రాపా. 

1 దినవృతాత్ంతములు 8:3 => బెలకు పుటిట్న కుమారులు అదాద్రు గెరా అబీహూదు 

1 దినవృతాత్ంతములు 8:4 => అబీషూవ నయమాను అహోయహు 

1 దినవృతాత్ంతములు 8:5 => గెరా షెపూపాను హూరాము 

1 దినవృతాత్ంతములు 8:6 => ఏహూదు కనిన కుమారులు ఉజా జ్ అహీ హూదు, వారు గెబ 

కాపురసుథ్లకు ఇంటిపెదద్లుగా నుండిరి; 

1 దినవృతాత్ంతములు 8:7 => నయమాను అహీయా గెరా అనువారు వారిని మనహతునకు 

చెరతీసికొనిపోయిరి, గెరా వారిని అచచ్టికి చెరతీసికొనిపోయెను. 

సంఖాయ్కాండము 26:38 => బెనాయ్మీను పుతుర్ల వంశములలో బెలీయులు బెల వంశసుథ్లు; 

అషేబ్లీయులు అషేబ్ల వంశసుథ్లు; 

సంఖాయ్కాండము 26:39 => అహీరామీయులు అహీరాము వంశసుథ్లు; 

1 దినవృతాత్ంతములు 7:12 => షుపీప్ము హుపీప్ము ఈరు కుమారులు, అహేరు కుమారులలో 

హుషీము అను ఒకడుండెను. 

Page  of 3215 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

సంఖాయ్కాండము 26:39 => అహీరామీయులు అహీరాము వంశసుథ్లు; 

ఆదికాండము 44:20 => అందుకు మేము మాకు ముసలివాడైన తండిర్యు అతని ముసలితనమున 

పుటిట్న యొక చినన్వాడును ఉనాన్రు; వాని సహోదరుడు చనిపోయెను, వాని తలిల్కి వాడొకక్డే 

మిగిలియునాన్డు, వాని తండిర్ వానిని పేర్మించుచునాన్డని చెపిప్తిమి 

సంఖాయ్కాండము 26:41 => వీరు బెనాయ్మీనీయుల వంశసుథ్లు; వారిలో వార్యబడిన లెకక్చొపుప్న 

నలుబది యయిదువేల ఆరువందలమంది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 8:3 => బెలకు పుటిట్న కుమారులు అదాద్రు గెరా అబీహూదు 

1 దినవృతాత్ంతములు 8:6 => ఏహూదు కనిన కుమారులు ఉజా జ్ అహీ హూదు, వారు గెబ 

కాపురసుథ్లకు ఇంటిపెదద్లుగా నుండిరి; 

వచనము 22 

యాకోబునకు రాహేలు కనిన కుమారులగు వీరందరు పదునలుగురు. 

ఆదికాండము 46:27 => ఐగుపుత్లో అతనికి పుటిట్న యోసేపు కుమారులిదద్రు; ఐగుపుత్నకు వచిచ్న 

యాకోబు కుటుంబపు వారందరు డెబబ్ది మంది. 

వచనము 23 

దాను కుమారుడైన హుషీము. 

ఆదికాండము 30:6 => అపుప్డు రాహేలు దేవుడు నాకు తీరుప్తీరెచ్ను; ఆయన నా మొరను విని 

నాకు కుమారుని దయచేసెననుకొని అతనికి దాను అని పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 35:25 => రాహేలు దాసియైన బిలాహ్ కుమారులు దాను, నఫాత్లి. 

ఆదికాండము 49:16 => దాను ఇశార్యేలు గోతిర్కులవలె తన పర్జలకు నాయ్యము తీరుచ్ను. 

ఆదికాండము 49:17 => దాను తోర్వలో సరప్ముగాను దారిలో కటల్పాముగాను ఉండును. అది 

గుఱ ఱ్పు మడిమెలు కరచును అందువలన ఎకుక్వాడు వెనుకకు పడును. 

సంఖాయ్కాండము 1:12 => దాను గోతర్ములో ఆమీషదాద్యి కుమారుడైన అహీయెజెరు 
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సంఖాయ్కాండము 1:38 => దాను పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ పితరుల 

కుటుంబములలో ఇరువది యేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి సంఖయ్ను 

తెలియచెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 1:39 => దాను గోతర్ములో లెకిక్ంపబడినవారు అరువది రెండువేల ఏడు 

వందలమంది యైరి. 

సంఖాయ్కాండము 10:25 => దానీయుల పాళెపు ధవ్జము సాగెను; అది పాళెములనిన్టిలో 

వెనుకనుండెను; అమీషదాయి కుమారుడైన అహీయెజరు ఆ సైనయ్మునకు అధిపతి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:22 => దానునుగూరిచ్ యిటల్నెను దాను సింహపుపిలల్ అది 

బాషానునుండి దుమికి దాటును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:2 => దాను యోసేపు బెనాయ్మీను నఫాత్లి గాదు ఆషేరు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 7:12 => షుపీప్ము హుపీప్ము ఈరు కుమారులు, అహేరు కుమారులలో 

హుషీము అను ఒకడుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:35 => దానీయులలో యుదధ్ సనన్దుధ్లైన వారు ఇరువది యెనిమిదివేల 

ఆరు వందల మంది. 

సంఖాయ్కాండము 26:42 => దాను పుతుర్ల వంశములలో షూషామీయులు షూషాము వంశసుథ్లు; 

సంఖాయ్కాండము 26:43 => వీరు తమ వంశములలో దానీయుల వంశసుథ్లు. వార్యబడినవారి 

సంఖయ్చొపుప్న వీరు అరువది నాలుగువేల నాలుగువందలమంది. 

వచనము 24 

నఫాత్లి కుమారులైన యహనేలు గూనీ యేసెరు షిలేల్ము. 

ఆదికాండము 30:7 => రాహేలు దాసియైన బిలాహ్ తిరిగి గరభ్వతియై యాకోబుకు రెండవ కుమారుని 

కనెను. 

ఆదికాండము 30:8 => అపుప్డు రాహేలు దేవుని కృప విషయమై నా అకక్తో పోరాడి 

గెలిచితిననుకొని అతనికి నఫాత్లి అను పేరు పెటెట్ను. 
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ఆదికాండము 35:25 => రాహేలు దాసియైన బిలాహ్ కుమారులు దాను, నఫాత్లి. 

ఆదికాండము 49:21 => నఫాత్లి విడువబడిన లేడి అతడు ఇంపైన మాటలు పలుకును. 

సంఖాయ్కాండము 1:15 => నఫాత్లి గోతర్ములో ఏనాను కుమారుడైన అహీర అనునవి. 

సంఖాయ్కాండము 1:42 => నఫాత్లి పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ పితరుల 

కుటుంబములలో ఇరువది యేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి సంఖయ్ను 

తెలియచెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 1:43 => నఫాత్లి గోతర్ములో లెకిక్ంపబడినవారు ఏబది మూడువేల నాలుగు 

వందలమంది యైరి. 

సంఖాయ్కాండము 26:48 => నఫాత్లీ పుతుర్ల వంశములలో యహసయేలీయులు యహసయేలు 

వంశసుథ్లు; గూనీయులు గూనీ వంశసుథ్లు; 

సంఖాయ్కాండము 26:49 => యేసెరీయులు యేసెరు వంశసుథ్లు; షిలేల్మీయులు షిలేల్ము వంశసుథ్లు. 

సంఖాయ్కాండము 26:50 => వీరు నఫాత్లీయుల వంశసుథ్లు; వార్యబడినవారి సంఖయ్చొపుప్న వీరు 

నలుబది యయిదువేల నాలుగువందలమంది 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:23 => నఫాత్లినిగూరిచ్ యిటల్నెను కటాక్షముచేత తృపిత్పొందిన నఫాత్లి, 

యెహోవా దీవెనచేత నింపబడిన నఫాత్లి, పశిచ్మ దకిష్ణ దికుక్లను సావ్ధీనపరచుకొనుము.  

2 రాజులు 15:29 => ఇశార్యేలు రాజైన పెకహు దినములలో అషూష్రు రాజైన తిగల్తిప్లేసెరు వచిచ్ 

ఈయోను పటట్ణమును, ఆబేలేబ్తమ్యకా పటట్ణమును, యానోయహు పటట్ణమును, కెదెషు 

పటట్ణమును, హాసోరు పటట్ణమును, గిలాదు దేశమును, గలిలయ దేశమును, నఫాత్లీ 

దేశమంతయును పటుట్కొని అచచ్టనునన్వారిని అషూష్రు దేశమునకు చెరగా తీసికొనిపోయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:2 => దాను యోసేపు బెనాయ్మీను నఫాత్లి గాదు ఆషేరు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:34 => నఫాత్లీయులలో వెయియ్మంది అధిపతులు, వారితోకూడ డాలును 

ఈటెను పటుట్కొనిన వారు ముపప్ది యేడువేలమంది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 7:13 => నఫాత్లీయులు బిలాహ్కుపుటిట్న యహసయేలు గూనీ యేసెరు షిలేల్ము. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 5:15 => గూనీ కుమారుడైన అబీద్యేలునకు పుటిట్న అహీ వారి పితరుల 

యిండల్వారికి పెదద్. 

వచనము 25 

లాబాను తన కుమారెత్యైన రాహేలునకు ఇచిచ్న బిలాహ్ కుమారులు వీరే. ఆమె వారిని యాకోబునకు 

కనెను. వారందరు ఏడుగురు. 

ఆదికాండము 29:29 => మరియు లాబాను తన దాసియగు బిలాహ్ను తన కుమారెత్యైన రాహేలుకు 

దాసిగా ఇచెచ్ను.  

ఆదికాండము 30:3 => అందుకామె నా దాసియైన బిలాహ్ ఉనన్ది గదా; ఆమెతో పొముమ్; ఆమె నా 

కొరకు పిలల్లను కనును; ఆలాగున ఆమెవలన నాకును పిలల్లు కలుగుదురని చెపిప్ 

ఆదికాండము 30:4 => తన దాసియైన బిలాహ్ను అతనికి భారయ్గా ఇచెచ్ను. యాకోబు ఆమెతో పోగా 

ఆదికాండము 30:5 => బిలాహ్ గరభ్వతియై యాకోబునకు కుమారుని కనెను. 

ఆదికాండము 30:6 => అపుప్డు రాహేలు దేవుడు నాకు తీరుప్తీరెచ్ను; ఆయన నా మొరను విని 

నాకు కుమారుని దయచేసెననుకొని అతనికి దాను అని పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 30:7 => రాహేలు దాసియైన బిలాహ్ తిరిగి గరభ్వతియై యాకోబుకు రెండవ కుమారుని 

కనెను. 

ఆదికాండము 30:8 => అపుప్డు రాహేలు దేవుని కృప విషయమై నా అకక్తో పోరాడి 

గెలిచితిననుకొని అతనికి నఫాత్లి అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 35:22 => ఇశార్యేలు ఆ దేశములో నివసించుచునన్పుప్డు రూబేను వెళి ల్ తన తండిర్ 

ఉపపతిన్యైన బిలాహ్తో శయనించెను; ఆ సంగతి ఇశార్యేలునకు వినబడెను. 

ఆదికాండము 35:25 => రాహేలు దాసియైన బిలాహ్ కుమారులు దాను, నఫాత్లి. 

నిరగ్మకాండము 1:2 => దాను నఫాత్లి గాదు ఆషేరు. 

ఆదికాండము 46:27 => ఐగుపుత్లో అతనికి పుటిట్న యోసేపు కుమారులిదద్రు; ఐగుపుత్నకు వచిచ్న 

యాకోబు కుటుంబపు వారందరు డెబబ్ది మంది. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 7:13 => నఫాత్లీయులు బిలాహ్కుపుటిట్న యహసయేలు గూనీ యేసెరు షిలేల్ము. 

వచనము 26 

యాకోబు కోడండర్ను వినాయించి అతని గరభ్వాసమున పుటిట్ యాకోబుతో ఐగుపుత్నకు వచిచ్న 

వారందరు అరువది ఆరుగురు. 

ఆదికాండము 35:11 => మరియు దేవుడు నేను సరవ్శకిత్గల దేవుడను; నీవు ఫలించి అభివృదిధ్ 

పొందుము. జనమును జనముల సమూహమును నీవలన కలుగును; రాజులును నీ గరభ్వాసమున 

పుటెట్దరు. 

నిరగ్మకాండము 1:5 => అపప్టికి యోసేపు ఐగుపుత్లో ఉండెను. 

నాయ్యాధిపతులు 8:30 => గిదోయ్నుకు అనేక భారయ్లునన్ందున కడుపున కనిన డెబబ్దిమంది 

కుమారులు అతనికుండిరి. 

ఆదికాండము 46:27 => ఐగుపుత్లో అతనికి పుటిట్న యోసేపు కుమారులిదద్రు; ఐగుపుత్నకు వచిచ్న 

యాకోబు కుటుంబపు వారందరు డెబబ్ది మంది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:14 => యోసేపు తన తండిర్యైన యాకోబును తన సవ్జనులందరిని 

పిలువనంపెను; వారు డెబబ్దియయిదుగురు 

హెబీర్యులకు 7:5 => మరియు లేవి కుమాళల్లోనుండి యాజకతవ్ము పొందువారు, తమ 

సహోదరులు అబార్హాము గరభ్వాసమునుండి పుటిట్నను, ధరమ్శాసత్రము చొపుప్న వారియొదద్, అనగా 

పర్జలయొదద్ పదియవ వంతును పుచుచ్కొనుటకు ఆజఞ్ను పొందియునాన్రు గాని 

హెబీర్యులకు 7:10 => ఏలాగనగా మెలీక్సెదెకు అతని పితరుని కలిసికొనినపుప్డు లేవి తన పితరుని 

గరభ్ములో ఉండెను. 

వచనము 27 

ఐగుపుత్లో అతనికి పుటిట్న యోసేపు కుమారులిదద్రు; ఐగుపుత్నకు వచిచ్న యాకోబు కుటుంబపు 

వారందరు డెబబ్ది మంది. 
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ఆదికాండము 46:26 => యాకోబు కోడండర్ను వినాయించి అతని గరభ్వాసమున పుటిట్ యాకోబుతో 

ఐగుపుత్నకు వచిచ్న వారందరు అరువది ఆరుగురు. 

ఆదికాండము 46:15 => వీరు లేయా కుమారులు. ఆమె పదద్నరాములో యాకోబు వారిని అతని 

కుమారెత్యైన దీనాను కనెను. అతని కుమారులును అతని కుమారెత్లును అందరును ముపప్ది 

ముగుగ్రు. 

ఆదికాండము 46:18 => లాబాను తన కుమారెత్యైన లేయాకిచిచ్న జిలాప్ కుమారులు వీరే. ఆమె 

యీ పదునారు మందిని యాకోబునకు కనెను. 

ఆదికాండము 46:22 => యాకోబునకు రాహేలు కనిన కుమారులగు వీరందరు పదునలుగురు. 

ఆదికాండము 46:25 => లాబాను తన కుమారెత్యైన రాహేలునకు ఇచిచ్న బిలాహ్ కుమారులు వీరే. 

ఆమె వారిని యాకోబునకు కనెను. వారందరు ఏడుగురు. 

ఆదికాండము 46:20 => యోసేపునకు మనషే ష్ ఎఫార్యిములు పుటిట్రి. వారిని ఐగుపుత్దేశమందు 

ఓనుకు యాజకుడగు పోతీఫెర కుమారెత్యైన ఆసెనతు అతనికి కనెను. 

ఆదికాండము 46:15 => వీరు లేయా కుమారులు. ఆమె పదద్నరాములో యాకోబు వారిని అతని 

కుమారెత్యైన దీనాను కనెను. అతని కుమారులును అతని కుమారెత్లును అందరును ముపప్ది 

ముగుగ్రు. 

ఆదికాండము 46:18 => లాబాను తన కుమారెత్యైన లేయాకిచిచ్న జిలాప్ కుమారులు వీరే. ఆమె 

యీ పదునారు మందిని యాకోబునకు కనెను. 

ఆదికాండము 46:22 => యాకోబునకు రాహేలు కనిన కుమారులగు వీరందరు పదునలుగురు. 

ఆదికాండము 46:25 => లాబాను తన కుమారెత్యైన రాహేలునకు ఇచిచ్న బిలాహ్ కుమారులు వీరే. 

ఆమె వారిని యాకోబునకు కనెను. వారందరు ఏడుగురు. 

నిరగ్మకాండము 1:5 => అపప్టికి యోసేపు ఐగుపుత్లో ఉండెను. 

నిరగ్మకాండము 24:1 => మరియు ఆయన మోషేతో ఇటల్నెను నీవును, అహరోనును, నాదాబును, 

అబీహును, ఇశార్యేలీయుల పెదద్లలో డెబబ్దిమందియు యెహోవా యొదద్కు ఎకిక్వచిచ్ దూరమున 

సాగిలపడుడి. 

Page  of 3221 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

దివ్తీయోపదేశకాండము 10:22 => నీ పితరులు డెబబ్దిమందియై ఐగుపుత్నకు వెళి ల్రి. ఇపుప్డు నీ 

దేవుడైన యెహోవా ఆకాశనక్షతర్ములవలె నినున్ విసత్రింపజేసియునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:14 => యోసేపు తన తండిర్యైన యాకోబును తన సవ్జనులందరిని 

పిలువనంపెను; వారు డెబబ్దియయిదుగురు 

ఆదికాండము 49:22 => యోసేపు ఫలించెడి కొమమ్ ఊటయొదద్ ఫలించెడి కొమమ్దాని రెమమ్లు 

గోడమీదికి ఎకిక్ వాయ్పించును. 

సంఖాయ్కాండము 1:40 => ఆషేరు పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ పితరుల 

కుటుంబములలో ఇరువదియేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి సంఖయ్ను 

తెలియచెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 11:16 => అపుప్డు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను జనులకు పెదద్లనియు 

అధిపతులనియు నీవెరిగిన ఇశార్యేలీయుల పెదద్లలోనుండి డెబబ్దిమంది మనుషుయ్లను నాయొదద్కు 

పోగుచేసి పర్తయ్క్షపు గుడారమునకు వారిని తోడుకొనిరముమ్. అకక్డ వారు నీతోకూడ నిలువబడవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 26:5 => నీవు నా తండిర్ నశించుచునన్ అరామీ దేశసుథ్డు; అతడు 

ఐగుపుత్నకు వెళె ల్ను. కొదిద్మందితో అకక్డికి పోయి పరవాసియై, గొపప్దియు బలమైనదియు 

విసాత్రమైనదియునగు జనమాయెను. 

వచనము 28 

అతడు గోషెనుకు తోర్వ చూపుటకు యోసేపు నొదద్కు తనకు ముందుగా యూదాను పంపెను. వారు 

గోషెను దేశమునకు రాగా 

ఆదికాండము 43:8 => యూదా తన తండిర్యైన ఇశార్యేలును చూచి ఆ చినన్ వానిని నాతో కూడ 

పంపుము, మేము లేచి వెళుల్దుము, అపుప్డు మేమే కాదు నీవును మా పిలల్లును చావక బర్దుకుదుము; 

ఆదికాండము 44:16 => యూదా యిటల్నెను ఏలిన వారితో ఏమి చెపప్గలము? ఏమందుము? 

మేము నిరోద్షులమని యెటుల్ కనుపరచగలము? దేవుడే నీ దాసుల నేరము కనుగొనెను. ఇదిగో 

మేమును ఎవనియొదద్ ఆ గినెన్ దొరికెనో వాడును ఏలిన వారికి దాసులమగుదుమనెను. 
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ఆదికాండము 44:17 => అందుకతడు అటుల్ చేయుట నాకు దూరమవును గాక; ఎవనిచేతిలో ఆ 

గినెన్ దొరికెనో వాడే నాకు దాసుడుగా నుండును; మీరు మీ తండిర్యొదద్కు సమాధానముగా వెళుల్డని 

చెపప్గా 

ఆదికాండము 44:18 => యూదా అతని సమీపించి ఏలినవాడా ఒక మనవి; ఒక మాట యేలిన 

వారితో తమ దాసుని చెపుప్కొననిముమ్; తమ కోపము తమ దాసునిమీద రవులుకొననీయకుము; 

తమరు ఫరో అంతవారు గదా 

ఆదికాండము 44:19 => ఏలినవాడు మీకు తండిర్యైనను సహోదరుడైనను ఉనాన్డా అని తమ 

దాసులనడిగెను. 

ఆదికాండము 44:20 => అందుకు మేము మాకు ముసలివాడైన తండిర్యు అతని ముసలితనమున 

పుటిట్న యొక చినన్వాడును ఉనాన్రు; వాని సహోదరుడు చనిపోయెను, వాని తలిల్కి వాడొకక్డే 

మిగిలియునాన్డు, వాని తండిర్ వానిని పేర్మించుచునాన్డని చెపిప్తిమి 

ఆదికాండము 44:21 => అపుప్డు తమరు నేనతని చూచుటకు అతని నాయొదద్కు తీసికొనిరండని 

తమ దాసులతో చెపిప్తిరి. 

ఆదికాండము 44:22 => అందుకు మేము ఆ చినన్వాడు తన తండిర్ని విడువలేడు. వాడు తన 

తండిర్ని విడిచినయెడల వాని తండిర్ చనిపోవునని యేలినవారితో చెపిప్తివిు. 

ఆదికాండము 44:23 => అందుకు తమరు మీ తముమ్డు మీతో రానియెడల మీరు మరల నా 

ముఖము చూడకూడదని తమ దాసులతో చెపిప్తిరి. 

ఆదికాండము 44:24 => కాబటిట్ నా తండిర్యైన తమ దాసునియొదద్కు మేము వెళి ల్ యేలినవారి 

మాటలను అతనికి తెలియచేసితివిు. 

ఆదికాండము 44:25 => మా తండిర్మీరు తిరిగివెళి ల్ మనకొరకు కొంచెము అహారము కొనుకొక్ని 

రండని చెపిప్నపుప్డు 

ఆదికాండము 44:26 => మేము అకక్డికి వెళల్లేము; మా తముమ్డు మాతో కూడ ఉండినయెడల 

వెళుల్దుము; మా తముమ్డు మాతో నుంటేనే గాని ఆ మనుషుయ్ని ముఖము చూడలేమని చెపిప్తివిు. 
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ఆదికాండము 44:27 => అందుకు తమ దాసుడైన నా తండిర్ నాభారయ్ నాకిదద్రిని కనెనని 

మీరెరుగుదురు. 

ఆదికాండము 44:28 => వారిలో ఒకడు నాయొదద్నుండి వెళి ల్పోయెను. అతడు నిశచ్యముగా 

దుషట్మృగములచేత చీలచ్బడెననుకొంటిని, అపప్టినుండి అతడు నాకు కనబడలేదు. 

ఆదికాండము 44:29 => మీరు నా యెదుటనుండి ఇతని తీసికొనిపోయిన తరువాత ఇతనికి హాని 

సంభవించినయెడల నెరసిన వెండుర్కలుగల ననున్ మృతుల లోకములోనికి దుఃఖముతో దిగిపోవునటుల్ 

చేయుదురని మాతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 44:30 => కావున తమ దాసుడైన నా తండిర్యొదద్కు నేను వెళి ల్నపుప్డు ఈ చినన్వాడు 

మాయొదద్ లేనియెడల 

ఆదికాండము 44:31 => అతని పార్ణము ఇతని పార్ణముతో పెనవేసికొనియునన్ది గనుక ఈ 

చినన్వాడు మాయొదద్ లేకపోవుట అతడు చూడగానే చనిపోవును. అటుల్ తమ దాసులమైన మేము 

నెరసిన వెండుర్కలు గల తమ దాసుడైన మాతండిర్ని మృతుల లోకములోనికి దుఃఖముతో 

దిగిపోవునటుల్ చేయుదుము 

ఆదికాండము 44:32 => తమ దాసుడనైన నేను ఈ చినన్ వానినిగూరిచ్ నా తండిర్కి పూటపడి 

నీయొదద్కు నేనతని తీసికొని రానియెడల నా తండిర్ దృషిట్యందు ఆ నింద నా మీద ఎలల్పుప్డు 

ఉండునని చెపిప్తిని. 

ఆదికాండము 44:33 => కాబటిట్ తమ దాసుడనైన ననున్ ఈ చినన్వానికి పర్తిగా ఏలినవారికి 

దాసునిగా నుండనిచిచ్ యీ చినన్వాని తన సహోదరులతో వెళల్నిముమ్. 

ఆదికాండము 44:34 => ఈ చినన్వాడు నాతోకూడ లేనియెడల నా తండిర్యొదద్కు నేనెటుల్ 

వెళల్గలను? వెళి ల్నయెడల నా తండిర్కి వచుచ్ అపాయము చూడవలసి వచుచ్నని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 49:8 => యూదా, నీ సహోదరులు నినున్ సుత్తించెదరు నీ చెయియ్ నీ శతుర్వుల 

మెడమీద ఉండును నీ తండిర్ కుమారులు నీ యెదుట సాగిలపడుదురు.  

ఆదికాండము 31:21 => అతడు తనకు కలిగినదంతయు తీసికొని పారిపోయెను. అతడు లేచి నది 

దాటి గిలాదను కొండతటుట్ అభిముఖుడై వెళె ల్ను. 
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ఆదికాండము 46:34 => మీరు గోషెను దేశమందు కాపురముండునటుల్ మా చినన్తనమునుండి 

ఇదివరకు నీ దాసులమైన మేమును మా పూరివ్కులును పశువులు గలవారమై యునాన్మని 

ఉతత్రమియుయ్డని చెపెప్ను.  

ఆదికాండము 45:10 => నీవు గోషెను దేశమందు నివసించెదవు, అపుప్డు నీవును నీ పిలల్లును నీ 

పిలల్ల పిలల్లును నీ గొఱ ఱ్ల మందలును నీ పశువులును నీకు కలిగినది యావతుత్ను నాకు సమీపముగా 

నుండును. 

ఆదికాండము 47:1 => యోసేపు వెళి ల్ ఫరోను చూచి నా తండిర్యు నా సహోదరులును వారి గొఱ ఱ్ల 

మందలతోను వారి పశువులతోను వారికి కలిగినదంతటితోను కనాను దేశము నుండి వచిచ్ గోషెనులో 

నునాన్రని తెలియచేసి 

వచనము 29 

యోసేపు తన రథమును సిదధ్ము చేయించి తన తండిర్యైన ఇశార్యేలును ఎదురొక్నుటకు గోషెనుకు 

వెళి ల్ అతనికి కనబడెను. అపుప్డతడు అతని మెడమీద పడి అతని మెడ పటుట్కొని యెంతో ఏడెచ్ను. 

ఆదికాండము 41:43 => తన రెండవ రథముమీద అతని నెకిక్ంచెను. అపుప్డు వందనము చేయుడని 

అతని ముందర జనులు కేకలువేసిరి. అటుల్ ఐగుపుత్ దేశమంతటిమీద అతని నియమించెను. 

ఆదికాండము 45:19 => నీకు ఆజఞ్యైనది గదా? దీని చేయుడి, మీ పిలల్లకొరకును మీ 

భారయ్లకొరకును ఐగుపుత్లోనుండి బండల్ను తీసికొనిపోయి మీ తండిర్ని వెంటబెటుట్కొని రండి. 

ఆదికాండము 45:21 => ఇశార్యేలు కుమారులు ఆలాగుననే చేసిరి. యోసేపు ఫరోమాట చొపప్న 

వారికి బండల్ను ఇపిప్ంచెను; మారగ్మునకు ఆహారము ఇపిప్ంచెను. 

ఆదికాండము 33:4 => అపుప్డు ఏశావు అతనిని ఎదురొక్న పరుగెతిత్ అతనిని కౌగలించుకొని అతని 

మెడమీద పడి ముదుద్పెటుట్కొనెను; వారిదద్రు కనీన్రు విడిచిరి. 

ఆదికాండము 45:14 => తన తముమ్ డైన బెనాయ్మీను మెడమీద పడి యేడెచ్ను; బెనాయ్మీను అతని 

మెడమీదపడి యేడెచ్ను. 
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లూకా 15:20 => వాడింక దూరముగా ఉనన్పుప్డు తండిర్ వానిని చూచి కనికరపడి, పరుగెతిత్ వాని 

మెడమీదపడి ముదుద్పెటుట్కొనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:37 => అపుప్డు వారందరు చాల ఏడిచ్రి. మీరు ఇకమీదట నా ముఖము 

చూడరని అతడు చెపిప్న మాటకు విశేషముగా దుఃఖించుచు 

ఆదికాండము 37:9 => అతడింకొక కల కని తన సహోదరులకు తెలియచేసి ఇదిగో నేను మరియొక 

కలకంటిని; అందులో సూరయ్చందుర్లును పదకొండు నక్షతర్ములును నాకు సాషాట్ంగపడెనని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 45:10 => నీవు గోషెను దేశమందు నివసించెదవు, అపుప్డు నీవును నీ పిలల్లును నీ 

పిలల్ల పిలల్లును నీ గొఱ ఱ్ల మందలును నీ పశువులును నీకు కలిగినది యావతుత్ను నాకు సమీపముగా 

నుండును. 

ఆదికాండము 50:9 => మరియు రథములును రౌతులును అతనితో వెళి ల్నందున ఆ సమూహము 

బహు విసాత్రమాయెను. 

నిరగ్మకాండము 18:7 => మోషే తన మామను ఎదురొక్న పోయి వందనము చేసి అతని ముదుద్ 

పెటుట్కొనెను. వారు ఒకరి కేష్మము ఒకరు తెలిసికొని గుడారములోనికి వచిచ్రి. 

సంఖాయ్కాండము 22:36 => బిలాము వచెచ్నని బాలాకు విని, ఆ పొలిమేరల చివరనునన్ అరోన్ను 

తీరమునందలి మోయాబు పటట్ణమువరకు అతనిని ఎదురొక్న బయలువెళల్గా 

ఫిలిపీప్యులకు 2:28 => కాబటిట్ మీరు అతనిని చూచి మరల సంతోషించు నిమితత్మును నా కునన్ 

దుఃఖము తగుగ్ నిమితత్మును అతనిని మరి శీఘర్ముగా పంపితిని. 

వచనము 30 

అపుప్డు ఇశార్యేలు యోసేపుతో నీవింక బర్దికియునాన్వు; నీ ముఖము చూచితిని గనుక నేనికను 

చనిపోవుదునని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 45:28 => అపుప్డు ఇశార్యేలు ఇంతే చాలును, నా కుమారుడైన యోసేపు ఇంక 

బర్దికియునాన్డు, నేను చావకమునుపు వెళి ల్ అతని చూచెదనని చెపెప్ను. 

లూకా 2:29 => నాథా, యిపుప్డు నీ మాటచొపుప్న సమాధానముతో నీ దాసుని పోనిచుచ్చునాన్వు;  
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లూకా 2:30 => అనయ్జనులకు నినున్ బయలుపరచుటకు వెలుగుగాను నీ పర్జలైన ఇశార్యేలుకు 

మహిమగాను  

సామెతలు 13:12 => కోరిక సఫలము కాకుండుటచేత హృదయము నొచుచ్ను సిదిధ్ంచిన 

మనోవాంఛ జీవవృక్షము. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:28 => కాబటిట్ మీరు అతనిని చూచి మరల సంతోషించు నిమితత్మును నా కునన్ 

దుఃఖము తగుగ్ నిమితత్మును అతనిని మరి శీఘర్ముగా పంపితిని. 

వచనము 31 

యోసేపు తన సహోదరులను తన తండిర్ కుటుంబపు వారిని చూచి నేను వెళి ల్ యిది ఫరోకు తెలియచేసి, 

కనానుదేశములో ఉండిన నా సహోదరులును నా తండిర్ కుటుంబపు వారును నాయొదద్కు వచిచ్రి; 

ఆదికాండము 45:16 => యోసేపు యొకక్ సహోదరులు వచిచ్న వరత్మానము ఫరో యింటిలో 

వినబడెను. అది ఫరోకును అతని సేవకులకును ఇషట్ముగా నుండెను. 

ఆదికాండము 45:17 => అపుప్డు ఫరో యోసేపుతో ఇటల్నెను నీవు నీ సహోదరులను చూచి 

మీరీలాగు చేయుడి, మీ పశువులమీద బరువులు కటిట్ కనాను దేశమునకు వెళి ల్ 

ఆదికాండము 45:18 => మీ తండిర్ని మీ యింటివారిని వెంటబెటుట్కొని నాయొదద్కు రండి; ఐగుపుత్ 

దేశమందలి మంచి వసుత్వులను మీకెచెచ్దను, ఈ దేశముయొకక్ సారమును మీరు అనుభవించెదరు. 

ఆదికాండము 45:19 => నీకు ఆజఞ్యైనది గదా? దీని చేయుడి, మీ పిలల్లకొరకును మీ 

భారయ్లకొరకును ఐగుపుత్లోనుండి బండల్ను తీసికొనిపోయి మీ తండిర్ని వెంటబెటుట్కొని రండి. 

ఆదికాండము 45:20 => ఐగుపుత్ దేశమంతటిలోనునన్ మంచి వసుత్వులు మీవే అగును గనుక మీ 

సామగిర్ని లక్షయ్పెటట్కుడని చెపుప్మనగా 

ఆదికాండము 47:1 => యోసేపు వెళి ల్ ఫరోను చూచి నా తండిర్యు నా సహోదరులును వారి గొఱ ఱ్ల 

మందలతోను వారి పశువులతోను వారికి కలిగినదంతటితోను కనాను దేశము నుండి వచిచ్ గోషెనులో 

నునాన్రని తెలియచేసి 
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ఆదికాండము 47:2 => తన సహోదరులందరిలో అయిదుగురిని వెంటబెటుట్కొని పోయి వారిని ఫరో 

సమక్షమందు ఉంచెను. 

ఆదికాండము 47:3 => ఫరో అతని సహోదరులను చూచి మీ వృతిత్ యేమిటని అడిగినపుప్డు వారునీ 

దాసులమైన మేమును మా పూరివ్కులును గొఱ ఱ్ల కాపరులమని ఫరోతో చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:3 => వారు వృతిత్కి డేరాలు కుటుట్వారు. పౌలు అదే వృతిత్గలవాడు 

గనుక వారితో కాపురముండెను; వారు కలిసి పనిచేయుచుండిరి. 

హెబీర్యులకు 2:11 => పరిశుదధ్పరచువారికిని పరిశుదధ్పరచబడువారికిని అందరికి ఒకక్టే 

మూలము. ఈ హేతువుచేతను వారిని సహోదరులని పిలుచుటకు ఆయన సిగుగ్పడక 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:13 => వారు రెండవసారి వచిచ్నపుప్డు యోసేపు తన అనన్దముమ్లకు 

తనున్ తెలియజేసికొనెను; అపుప్డు యోసేపు యొకక్ వంశము ఫరోకు తెలియవచెచ్ను. 

వచనము 32 

ఆ మనుషుయ్లు పశువులు గలవారు, వారు గొఱ ఱ్ల కాపరులు. వారు తమ గొఱ ఱ్లను పశువులను 

తమకు కలిగినదంతయు తీసికొనివచిచ్రని అతనితో చెపెప్దను. 

ఆదికాండము 4:2 => తరువాత ఆమె అతని తముమ్డగు హేబెలును కనెను. హేబెలు గొఱ ఱ్ల కాపరి; 

కయీను భూమిని సేదయ్పరచువాడు.  

ఆదికాండము 31:18 => కనాను దేశమునకు తన తండిర్యైన ఇసాస్కు నొదద్కు వెళుల్టకు తన 

పశువులనిన్టిని, తాను సంపాదించిన సంపద యావతుత్ను, పదద్నరాములో తాను సంపాదించిన ఆసిత్ 

యావతుత్ను తీసికొనిపోయెను. 

ఆదికాండము 37:2 => యాకోబు వంశావళి యిది. యోసేపు పదునేడేండల్వాడై తన సహోదరులతో 

కూడ మందను మేపుచుండెను. అతడు చినన్వాడై తన తండిర్ భారయ్లైన బిలాహ్ కుమారులయొదద్ను జిలాప్ 

కుమారులయొదద్ను ఉండెను. అపుప్డు యోసేపు వారి చెడుతనమునుగూరిచ్న సమాచారము వారి 

తండిర్యొదద్కు తెచుచ్చుండువాడు. 
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ఆదికాండము 47:3 => ఫరో అతని సహోదరులను చూచి మీ వృతిత్ యేమిటని అడిగినపుప్డు వారునీ 

దాసులమైన మేమును మా పూరివ్కులును గొఱ ఱ్ల కాపరులమని ఫరోతో చెపిప్రి. 

నిరగ్మకాండము 3:1 => మోషే మిదాయ్ను యాజకుడైన యితోర్ అను తన మామ మందను మేపుచు, 

ఆ మందను అరణయ్ము అవతలకు తోలుకొని దేవుని పరవ్తమైన హోరేబుకు వచెచ్ను.  

1 సమూయేలు 16:11 => నీ కుమారులందరు ఇకక్డనునాన్రా అని యెషష్యిని అడుగగా అతడు 

ఇంకను కడసారి వాడునాన్డు. అయితే వాడు గొఱ ఱ్లను కాయుచునాన్డని చెపెప్ను. అందుకు 

సమూయేలు నీవు వాని పిలువనంపించుము, అతడికక్డికి వచుచ్వరకు మనము కూరుచ్ందమని 

యెషష్యితో చెపప్గా 

1 సమూయేలు 17:15 => దావీదు బేతెల్హేములో తన తండిర్ గొఱ ఱ్లను మేపుచు సౌలునొదద్కు 

తిరిగిపోవుచు వచుచ్చు నుండెను. 

కీరత్నలు 78:70 => తన దాసుడైన దావీదును కోరుకొని గొఱ ఱ్ల దొడల్లోనుండి అతని పిలిపించెను. 

కీరత్నలు 78:71 => పాడిగొఱ ఱ్లను వెంబడించుట మానిప్ంచి తన పర్జలైన యాకోబును, తన 

సావ్సథ్య్మైన ఇశార్యేలును మేపుటకై ఆయన అతనిని రపిప్ంచెను.  

కీరత్నలు 78:72 => అతడు యథారథ్హృదయుడై వారిని పాలించెను కారయ్ములయందు నేరప్రియై 

వారిని నడిపించెను. 

యెషయా 40:11 => గొఱ ఱ్లకాపరివలె ఆయన తన మందను మేపును తన బాహువుతో 

గొఱ ఱ్పిలల్లను కూరిచ్ రొముమ్న ఆనించుకొని మోయును పాలిచుచ్వాటిని ఆయన మెలల్గా నడిపించును.  

జెకరాయ్ 13:5 => వాడు నేను పర్వకత్ను కాను, బాలయ్ముననే ననున్ కొనిన యొకనియొదద్ సేదయ్పు పని 

చేయువాడనై యునాన్ననును. 

ఆదికాండము 46:34 => మీరు గోషెను దేశమందు కాపురముండునటుల్ మా చినన్తనమునుండి 

ఇదివరకు నీ దాసులమైన మేమును మా పూరివ్కులును పశువులు గలవారమై యునాన్మని 

ఉతత్రమియుయ్డని చెపెప్ను.  

ఆదికాండము 9:20 => నోవహు వయ్వసాయము చేయనారంభించి, దార్క్షతోట వేసెను. 
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1 రాజులు 9:27 => సొలొమోను సేవకులతో కూడ హీరాము సముదర్ పర్యాణము చేయనెరిగిన 

ఓడవారైన తన దాసులను ఓడలమీద పంపెను. 

1 రాజులు 18:5 => అహాబు దేశములోని ఉదకధారలనిన్టిని నదులనిన్టిని చూడబోయి, 

పశువులనిన్టిని పోగొటుట్కొనకుండ గుఱ ఱ్ములను కంచరగాడిదలను పార్ణములతో కాపాడుటకై మనకు 

గడిడ్ దొరుకునేమో తెలిసికొనుమని ఓబదాయ్కు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

1 రాజులు 18:6 => కాబటిట్ వారు దేశమంతట సంచరింపవలెనని చెరియొక పాలు తీసికొని, 

అహాబు ఒంటరిగా ఒక వైపునకును ఓబదాయ్ ఒంటరిగా నింకొక వైపునకును వెళి ల్రి. 

ఆదికాండము 45:10 => నీవు గోషెను దేశమందు నివసించెదవు, అపుప్డు నీవును నీ పిలల్లును నీ 

పిలల్ల పిలల్లును నీ గొఱ ఱ్ల మందలును నీ పశువులును నీకు కలిగినది యావతుత్ను నాకు సమీపముగా 

నుండును. 

ఆదికాండము 46:33 => గొఱ ఱ్ల కాపరియైన పర్తివాడు ఐగుపీత్యులకు హేయుడు గనుక ఫరో 

మిముమ్ను పిలిపించి మీ వృతిత్ యేమిటని అడిగినయెడల 

వచనము 33 

గొఱ ఱ్ల కాపరియైన పర్తివాడు ఐగుపీత్యులకు హేయుడు గనుక ఫరో మిముమ్ను పిలిపించి మీ వృతిత్ 

యేమిటని అడిగినయెడల 

ఆదికాండము 46:32 => ఆ మనుషుయ్లు పశువులు గలవారు, వారు గొఱ ఱ్ల కాపరులు. వారు తమ 

గొఱ ఱ్లను పశువులను తమకు కలిగినదంతయు తీసికొనివచిచ్రని అతనితో చెపెప్దను. 

ఆదికాండము 47:2 => తన సహోదరులందరిలో అయిదుగురిని వెంటబెటుట్కొని పోయి వారిని ఫరో 

సమక్షమందు ఉంచెను. 

ఆదికాండము 47:3 => ఫరో అతని సహోదరులను చూచి మీ వృతిత్ యేమిటని అడిగినపుప్డు వారునీ 

దాసులమైన మేమును మా పూరివ్కులును గొఱ ఱ్ల కాపరులమని ఫరోతో చెపిప్రి. 
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ఆదికాండము 47:4 => మరియు వారు కనాను దేశమందు కరవు భారముగా ఉనన్ందున నీ 

దాసులకు కలిగియునన్ మందలకు మేత లేదు గనుక ఈ దేశములో కొంత కాలముండుటకు 

వచిచ్తివిు. కాబటిట్ గోషెను దేశములో నీ దాసులు నివసింప సెలవిమమ్ని ఫరోతో అనగా 

యోనా 1:8 => కాబటిట్ వారు అతని చూచి యెవరినిబటిట్ ఈ కీడు మాకు సంభవించెనో, నీ 

వాయ్పారమేమిటో, నీ వెకక్డనుండి వచిచ్తివో, నీ దేశమేదో, నీ జనమేదో, యీ సంగతి యంతయు 

మాకు తెలియజేయుమనగా  

ఆదికాండము 47:3 => ఫరో అతని సహోదరులను చూచి మీ వృతిత్ యేమిటని అడిగినపుప్డు వారునీ 

దాసులమైన మేమును మా పూరివ్కులును గొఱ ఱ్ల కాపరులమని ఫరోతో చెపిప్రి. 

వచనము 34 

మీరు గోషెను దేశమందు కాపురముండునటుల్ మా చినన్తనమునుండి ఇదివరకు నీ దాసులమైన 

మేమును మా పూరివ్కులును పశువులు గలవారమై యునాన్మని ఉతత్రమియుయ్డని చెపెప్ను.  

ఆదికాండము 46:32 => ఆ మనుషుయ్లు పశువులు గలవారు, వారు గొఱ ఱ్ల కాపరులు. వారు తమ 

గొఱ ఱ్లను పశువులను తమకు కలిగినదంతయు తీసికొనివచిచ్రని అతనితో చెపెప్దను. 

ఆదికాండము 30:35 => ఆ దినమున లాబాను చారయైనను మచచ్యైనను గల మేకపోతులను, 

పొడలైనను మచచ్లైనను గల పెంటి మేకలనిన్టిని కొంచెము తెలుపుగల పర్తిదానిని గొఱ ఱ్పిలల్లలో 

నలల్వాటిననిన్టిని వేరుచేసి తన కుమారులచేతి కపప్గించి 

ఆదికాండము 34:5 => తన కుమారెత్ను అతడు చెరిపెనని యాకోబు విని, తన కుమారులు 

పశువులతో పొలములలో నుండినందున వారు వచుచ్వరకు ఊరకుండెను. 

ఆదికాండము 37:12 => అతని సహోదరులు షెకెములో తమ తండిర్ మందను మేపుటకు వెళి ల్రి. 

ఆదికాండము 43:32 => అతనికిని వారికిని అతనితో భోజనము చేయుచునన్ ఐగుపీత్యులకును వేరు 

వేరుగా వడిడ్ంచిరి. ఐగుపీత్యులు హెబీర్యులతో కలిసి భోజనము చేయరు; అది ఐగుపీత్యులకు 

హేయము. 
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నిరగ్మకాండము 8:26 => మోషే అటుల్ చేయతగదు; మా దేవుడైన యెహోవాకు మేము 

అరిప్ంచవలసిన బలి ఐగుపీత్యులకు హేయము. ఇదిగో మేము ఐగుపీత్యులకు హేయమైన బలిని వారి 

కనున్లయెదుట అరిప్ంచినయెడల వారు మముమ్ రాళల్తో కొటిట్ చంపుదురు గదా. 

ఆదికాండము 25:27 => ఆ చినన్వారు ఎదిగినపుప్డు ఏశావు వేటాడుటయందు నేరప్రియై 

అరణయ్వాసిగా నుండెను; యాకోబు సాధువై గుడారములలో నివసించుచుండెను. 

ఆదికాండము 45:10 => నీవు గోషెను దేశమందు నివసించెదవు, అపుప్డు నీవును నీ పిలల్లును నీ 

పిలల్ల పిలల్లును నీ గొఱ ఱ్ల మందలును నీ పశువులును నీకు కలిగినది యావతుత్ను నాకు సమీపముగా 

నుండును. 

ఆదికాండము 46:28 => అతడు గోషెనుకు తోర్వ చూపుటకు యోసేపు నొదద్కు తనకు ముందుగా 

యూదాను పంపెను. వారు గోషెను దేశమునకు రాగా 

ఆదికాండము 47:1 => యోసేపు వెళి ల్ ఫరోను చూచి నా తండిర్యు నా సహోదరులును వారి గొఱ ఱ్ల 

మందలతోను వారి పశువులతోను వారికి కలిగినదంతటితోను కనాను దేశము నుండి వచిచ్ గోషెనులో 

నునాన్రని తెలియచేసి 

ఆదికాండము 47:3 => ఫరో అతని సహోదరులను చూచి మీ వృతిత్ యేమిటని అడిగినపుప్డు వారునీ 

దాసులమైన మేమును మా పూరివ్కులును గొఱ ఱ్ల కాపరులమని ఫరోతో చెపిప్రి. 

ఆదికాండము 47:4 => మరియు వారు కనాను దేశమందు కరవు భారముగా ఉనన్ందున నీ 

దాసులకు కలిగియునన్ మందలకు మేత లేదు గనుక ఈ దేశములో కొంత కాలముండుటకు 

వచిచ్తివిు. కాబటిట్ గోషెను దేశములో నీ దాసులు నివసింప సెలవిమమ్ని ఫరోతో అనగా 

1 సమూయేలు 13:4 => సౌలు ఫిలిషీత్యుల దండును హతము చేసినందున ఇశార్యేలీయులు 

ఫిలిషీత్యులకు హేయులైరని ఇశార్యేలీయులకు వినబడగా జనులు గిలాగ్లులో సౌలు నొదద్కు 

కూడివచిచ్రి. 

1 సమూయేలు 27:5 => అంతట దావీదు రాజపురమందు నీయొదద్ నీ దాసుడనైన నేను కాపురము 

చేయనేల? నీ దృషిట్కి నేను అనుగర్హము పొందినవాడనైతే బయటి పటట్ణములలో ఒకదానియందు 

నేను కాపురముండుటకు ఒక సథ్లము ఇపిప్ంచుమని ఆకీషును అడుగగా 
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ఆదికాండము 

అధాయ్యము 47	
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వచనము 1 

యోసేపు వెళి ల్ ఫరోను చూచి నా తండిర్యు నా సహోదరులును వారి గొఱ ఱ్ల మందలతోను వారి 

పశువులతోను వారికి కలిగినదంతటితోను కనాను దేశము నుండి వచిచ్ గోషెనులో నునాన్రని 

తెలియచేసి 

ఆదికాండము 45:16 => యోసేపు యొకక్ సహోదరులు వచిచ్న వరత్మానము ఫరో యింటిలో 

వినబడెను. అది ఫరోకును అతని సేవకులకును ఇషట్ముగా నుండెను. 

ఆదికాండము 46:31 => యోసేపు తన సహోదరులను తన తండిర్ కుటుంబపు వారిని చూచి నేను 

వెళి ల్ యిది ఫరోకు తెలియచేసి, కనానుదేశములో ఉండిన నా సహోదరులును నా తండిర్ కుటుంబపు 

వారును నాయొదద్కు వచిచ్రి; 

హెబీర్యులకు 2:11 => పరిశుదధ్పరచువారికిని పరిశుదధ్పరచబడువారికిని అందరికి ఒకక్టే 

మూలము. ఈ హేతువుచేతను వారిని సహోదరులని పిలుచుటకు ఆయన సిగుగ్పడక 

ఆదికాండము 45:10 => నీవు గోషెను దేశమందు నివసించెదవు, అపుప్డు నీవును నీ పిలల్లును నీ 

పిలల్ల పిలల్లును నీ గొఱ ఱ్ల మందలును నీ పశువులును నీకు కలిగినది యావతుత్ను నాకు సమీపముగా 

నుండును. 

ఆదికాండము 46:28 => అతడు గోషెనుకు తోర్వ చూపుటకు యోసేపు నొదద్కు తనకు ముందుగా 

యూదాను పంపెను. వారు గోషెను దేశమునకు రాగా 

ఆదికాండము 46:34 => మీరు గోషెను దేశమందు కాపురముండునటుల్ మా చినన్తనమునుండి 

ఇదివరకు నీ దాసులమైన మేమును మా పూరివ్కులును పశువులు గలవారమై యునాన్మని 

ఉతత్రమియుయ్డని చెపెప్ను.  

నిరగ్మకాండము 8:22 => మరియు భూలోకములో నేనే యెహోవాను అని నీవు తెలిసికొనునటుల్, ఆ 

దినమున నేను నా పర్జలు నివసించుచునన్ గోషెను దేశమును వినాయించెదను, అకక్డ ఈగల 

గుంపులుండవు. 
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నిరగ్మకాండము 9:26 => అయితే ఇశార్యేలీయులునన్ గోషెను దేశములో మాతర్ము వడగండుల్ 

పడలేదు. 

ఆదికాండము 47:12 => మరియు యోసేపు తన తండిర్ని తన సహోదరులను తన తండిర్ 

కుటుంబపువారినందరిని వారివారి పిలల్ల లెకక్చొపుప్న వారికి ఆహారమిచిచ్ సంరకిష్ంచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:13 => వారు రెండవసారి వచిచ్నపుప్డు యోసేపు తన అనన్దముమ్లకు 

తనున్ తెలియజేసికొనెను; అపుప్డు యోసేపు యొకక్ వంశము ఫరోకు తెలియవచెచ్ను. 

వచనము 2 

తన సహోదరులందరిలో అయిదుగురిని వెంటబెటుట్కొని పోయి వారిని ఫరో సమక్షమందు ఉంచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:13 => వారు రెండవసారి వచిచ్నపుప్డు యోసేపు తన అనన్దముమ్లకు 

తనున్ తెలియజేసికొనెను; అపుప్డు యోసేపు యొకక్ వంశము ఫరోకు తెలియవచెచ్ను. 

2 కొరిందీయులకు 4:14 => కాగా విశవ్సించితిని గనుక మాటలాడితిని అని వార్యబడిన పర్కారము 

అటిట్ విశావ్సముతో కూడిన ఆతమ్గలవారమై, 

కొలొసస్యులకు 1:28 => పర్తి మనుషుయ్ని కీర్సుత్నందు సంపూరుణ్నిగా చేసి ఆయన యెదుట 

నిలువబెటట్వలెనని, సమసత్విధములైన జాఞ్నముతో మేము పర్తి మనుషుయ్నికి బుదిధ్చెపుప్చు, పర్తి 

మనుషుయ్నికి బోధించుచు, ఆయనను పర్కటించుచునాన్ము. 

యూదా 1:24 => తొటిర్లల్కుండ మిముమ్ను కాపాడుటకును, తన మహిమ యెదుట ఆనందముతో 

మిముమ్ను నిరోద్షులనుగా నిలువబెటుట్టకును, శకిత్గల మన రక్షకుడైన అదివ్తీయ దేవునికి, 

ఆదికాండము 46:33 => గొఱ ఱ్ల కాపరియైన పర్తివాడు ఐగుపీత్యులకు హేయుడు గనుక ఫరో 

మిముమ్ను పిలిపించి మీ వృతిత్ యేమిటని అడిగినయెడల 

వచనము 3 

ఫరో అతని సహోదరులను చూచి మీ వృతిత్ యేమిటని అడిగినపుప్డు వారునీ దాసులమైన మేమును 

మా పూరివ్కులును గొఱ ఱ్ల కాపరులమని ఫరోతో చెపిప్రి. 
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ఆదికాండము 46:33 => గొఱ ఱ్ల కాపరియైన పర్తివాడు ఐగుపీత్యులకు హేయుడు గనుక ఫరో 

మిముమ్ను పిలిపించి మీ వృతిత్ యేమిటని అడిగినయెడల 

ఆదికాండము 46:34 => మీరు గోషెను దేశమందు కాపురముండునటుల్ మా చినన్తనమునుండి 

ఇదివరకు నీ దాసులమైన మేమును మా పూరివ్కులును పశువులు గలవారమై యునాన్మని 

ఉతత్రమియుయ్డని చెపెప్ను.  

ఆమోసు 7:14 => అందుకు ఆమోసు అమజాయ్తో ఇటల్నెను నేను పర్వకత్నైనను కాను, పర్వకత్ యొకక్ 

శిషుయ్డనైనను కాను, కాని పసుల కాపరినై మేడిపండుల్ ఏరుకొనువాడను. 

ఆమోసు 7:15 => నా మందలను నేను కాచుకొనుచుండగా యెహోవా ననున్ పిలిచి నీవుపోయి నా 

జనులగు ఇశార్యేలువారికి పర్వచనము చెపుప్మని నాతో సెలవిచెచ్ను. 

యోనా 1:8 => కాబటిట్ వారు అతని చూచి యెవరినిబటిట్ ఈ కీడు మాకు సంభవించెనో, నీ 

వాయ్పారమేమిటో, నీ వెకక్డనుండి వచిచ్తివో, నీ దేశమేదో, నీ జనమేదో, యీ సంగతి యంతయు 

మాకు తెలియజేయుమనగా  

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:10 => మరియు మేము మీయొదద్ ఉనన్పుప్డు--ఎవడైనను పనిచేయ 

నొలల్నియెడల వాడు భోజనము చేయకూడదని మీకు ఆజాఞ్పించితివిు గదా. 

ఆదికాండము 4:2 => తరువాత ఆమె అతని తముమ్డగు హేబెలును కనెను. హేబెలు గొఱ ఱ్ల కాపరి; 

కయీను భూమిని సేదయ్పరచువాడు.  

ఆదికాండము 46:32 => ఆ మనుషుయ్లు పశువులు గలవారు, వారు గొఱ ఱ్ల కాపరులు. వారు తమ 

గొఱ ఱ్లను పశువులను తమకు కలిగినదంతయు తీసికొనివచిచ్రని అతనితో చెపెప్దను. 

వచనము 4 

మరియు వారు కనాను దేశమందు కరవు భారముగా ఉనన్ందున నీ దాసులకు కలిగియునన్ మందలకు 

మేత లేదు గనుక ఈ దేశములో కొంత కాలముండుటకు వచిచ్తివిు. కాబటిట్ గోషెను దేశములో నీ 

దాసులు నివసింప సెలవిమమ్ని ఫరోతో అనగా 
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ఆదికాండము 12:10 => అపుప్డు ఆ దేశములో కరవు వచెచ్ను. ఆ దేశములో కరవు భారముగా 

నునన్ందున అబార్ము ఐగుపుత్ దేశములో నివసించుటకు అకక్డికి వెళె ల్ను. 

ఆదికాండము 15:13 => ఆయన నీ సంతతివారు తమది కాని పరదేశమందు నివసించి ఆ దేశపు 

వారికి దాసులుగా నుందురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 26:5 => నీవు నా తండిర్ నశించుచునన్ అరామీ దేశసుథ్డు; అతడు 

ఐగుపుత్నకు వెళె ల్ను. కొదిద్మందితో అకక్డికి పోయి పరవాసియై, గొపప్దియు బలమైనదియు 

విసాత్రమైనదియునగు జనమాయెను. 

కీరత్నలు 105:23 => ఇశార్యేలు ఐగుపుత్లోనికి వచెచ్ను యాకోబు హాము దేశమందు పరదేశిగా 

నుండెను. 

యెషయా 52:4 => దేవుడైన యెహోవా అనుకొనుచునన్దేమనగా తాతాక్ల నివాసము చేయుటకై 

పూరవ్కాలమున నా జనులు ఐగుపుత్నకు పోయిరి. మరియు అషూష్రు నిరిన్మితత్ముగా వారిని 

బాధపరచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:6 => అయితే దేవుడు అతని సంతానము అనయ్దేశమందు 

పరవాసులగుదురనియు, ఆ దేశసుథ్లు ననూన్రు సంవతస్రముల మటుట్కు వారిని దాసయ్మునకు 

లోపరుచుకొని బాధపెటుట్దురనియు చెపెప్ను 

ఆదికాండము 43:1 => ఆ దేశమందు కరవు భారముగా ఉండెను గనుక 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:11 => తరువాత ఐగుపుత్ దేశమంతటికిని కనాను దేశమంతటికిని 

కరవును బహు శర్మయువచెచ్ను గనుక మన పితరులకు ఆహారము లేకపోయెను. 

ఆదికాండము 46:34 => మీరు గోషెను దేశమందు కాపురముండునటుల్ మా చినన్తనమునుండి 

ఇదివరకు నీ దాసులమైన మేమును మా పూరివ్కులును పశువులు గలవారమై యునాన్మని 

ఉతత్రమియుయ్డని చెపెప్ను.  

ఆదికాండము 47:6 => ఐగుపుత్ దేశము నీ యెదుట ఉనన్ది, ఈ దేశములోని మంచి పర్దేశమందు నీ 

తండిర్ని నీ సహోదరులను నివసింప చేయుము, గోషెను దేశములో వారు నివసింపవచుచ్ను, వారిలో 

Page  of 3237 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

ఎవరైన పర్జఞ్గలవారని నీకు తోచినయెడల నా మందలమీద వారిని అధిపతులగా నియమించుమని 

చెపెప్ను 

సంఖాయ్కాండము 32:1 => రూబేనీయులకును గాదీయులకును అతి విసాత్రమైన మందలుండెను 

గనుక యాజెరు పర్దేశమును గిలాదు పర్దేశమును మందలకు తగిన సథ్లమని తెలిసికొని 

2 రాజులు 8:1 => ఒకనాడు ఎలీషా తాను బర్దికించిన బిడ డ్కు తలిల్యైన ఆమెను పిలిచి యెహోవా 

కాష్మకాలము రపిప్ంపబోవుచునాన్డు; ఏడు సంవతస్రములు దేశములో కాష్మము కలుగునని చెపిప్ 

నీవు లేచి, నీవును నీ యింటివారును ఎచచ్టనుండుట అనుకూలమో అచచ్టికి పోవుడనగా 

వచనము 5 

ఫరో యోసేపును చూచి నీ తండిర్యు నీ సహోదరులును నీయొదద్కు వచిచ్యునాన్రు. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 6 

ఐగుపుత్ దేశము నీ యెదుట ఉనన్ది, ఈ దేశములోని మంచి పర్దేశమందు నీ తండిర్ని నీ సహోదరులను 

నివసింప చేయుము, గోషెను దేశములో వారు నివసింపవచుచ్ను, వారిలో ఎవరైన పర్జఞ్గలవారని నీకు 

తోచినయెడల నా మందలమీద వారిని అధిపతులగా నియమించుమని చెపెప్ను 

ఆదికాండము 47:11 => ఫరో ఆజాఞ్పించినటుల్ యోసేపు తన తండిర్ని తన సహోదరులను ఐగుపుత్ 

దేశములో నివసింపచేసి, ఆ దేశములో రామెసేసను మంచి పర్దేశములో వారికి సావ్సథ్య్ము నిచెచ్ను. 

ఆదికాండము 13:9 => ఈ దేశమంతయు నీ యెదుట నునన్దిగదా, దయచేసి ననున్ విడిచి వేరుగా 

నుండుము. నీవు ఎడమతటుట్నకు వెళి ల్నయెడల నేను కుడితటుట్కును, నీవు కుడితటుట్నకు వెళి ల్నయెడల 

నేను యెడమతటుట్నకును వెళుల్దునని లోతుతో చెపప్గా 

ఆదికాండము 20:15 => అపుప్డు అబీమెలెకు ఇదిగో నా దేశము నీ యెదుట నునన్ది. నీకిషట్మైన 

సథ్లమందు కాపురముండుమనెను. 

ఆదికాండము 34:10 => ఈ దేశము మీ యెదుట ఉనన్ది; ఇందులో మీరు నివసించి వాయ్పారము 

చేసి ఆసిత్ సంపాదించుకొనుడని చెపెప్ను. 
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ఆదికాండము 45:18 => మీ తండిర్ని మీ యింటివారిని వెంటబెటుట్కొని నాయొదద్కు రండి; ఐగుపుత్ 

దేశమందలి మంచి వసుత్వులను మీకెచెచ్దను, ఈ దేశముయొకక్ సారమును మీరు అనుభవించెదరు. 

ఆదికాండము 45:19 => నీకు ఆజఞ్యైనది గదా? దీని చేయుడి, మీ పిలల్లకొరకును మీ 

భారయ్లకొరకును ఐగుపుత్లోనుండి బండల్ను తీసికొనిపోయి మీ తండిర్ని వెంటబెటుట్కొని రండి. 

ఆదికాండము 45:20 => ఐగుపుత్ దేశమంతటిలోనునన్ మంచి వసుత్వులు మీవే అగును గనుక మీ 

సామగిర్ని లక్షయ్పెటట్కుడని చెపుప్మనగా 

సామెతలు 21:1 => యెహోవా చేతిలో రాజు హృదయము నీటి కాలువలవలె నునన్ది. ఆయన తన 

చితత్వృతిత్ చొపుప్న దాని తిర్పుప్ను. 

యోహాను 17:2 => నీ కుమారుడు నినున్ మహిమపరచునటుల్ నీ కుమారుని మహిమపరచుము. నీవు 

నీ కుమారునికిచిచ్న వారికందరికిని ఆయన నితయ్జీవము అనుగర్హించునటుల్ సరవ్శరీరులమీదను 

ఆయనకు అధికారమిచిచ్తివి. 

ఆదికాండము 47:4 => మరియు వారు కనాను దేశమందు కరవు భారముగా ఉనన్ందున నీ 

దాసులకు కలిగియునన్ మందలకు మేత లేదు గనుక ఈ దేశములో కొంత కాలముండుటకు 

వచిచ్తివిు. కాబటిట్ గోషెను దేశములో నీ దాసులు నివసింప సెలవిమమ్ని ఫరోతో అనగా 

ఆదికాండము 47:11 => ఫరో ఆజాఞ్పించినటుల్ యోసేపు తన తండిర్ని తన సహోదరులను ఐగుపుత్ 

దేశములో నివసింపచేసి, ఆ దేశములో రామెసేసను మంచి పర్దేశములో వారికి సావ్సథ్య్ము నిచెచ్ను. 

నిరగ్మకాండము 18:21 => మరియు నీవు పర్జలందరిలో సామరథ్య్ము దైవభకిత్ సతాయ్సకిత్ కలిగి, 

లంచగొండులుకాని మనుషుయ్లను ఏరప్రచుకొని, వేయిమందికి ఒకనిగాను, నూరుమందికి 

ఒకనిగాను, ఏబదిమందికి ఒకనిగాను, పదిమందికి ఒకనిగాను, వారిమీద నాయ్యాధిపతులను 

నియమింపవలెను. 

1 సమూయేలు 21:7 => ఆ దినమున సౌలుయొకక్ సేవకులలో ఒకడు అకక్డ యెహోవా సనిన్ధిని 

ఉండెను; అతని పేరు దోయేగు, అతడు ఎదోమీయుడు. అతడు సౌలు పసులకాపరులకు పెదద్ 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:29 => షారోనులో మేయు పశువులమీద షారోనీయుడైన షిటర్యియు, 

లోయలలోని పశువులమీద అదల్యి కుమారుడైన షాపాతును నియమింపబడిరి. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 27:30 => ఒంటెలమీద ఇషామ్యేలీయుడైన ఓబీలును, గాడిదలమీద 

మేరోనోతీయుడైన యెహెదాయ్హును నియమింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:31 => గొఱ ఱ్లమీద హగీర్యుడైన యాజీజు నియమింపబడెను. వీరందరు 

దావీదు రాజుకునన్ ఆసిత్మీద నియమింపబడిన యధిపతులు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:10 => అదియుగాక షెఫేలా పర్దేశములోను మైదాన పర్దేశములోను 

అతనికి విసాత్రమైన పశువులుండగా అతడు అరణయ్ములో దురగ్ములు కటిట్ంచి అనేకమైన బావులు 

తర్వివ్ంచెను. వయ్వసాయమందు అతడు అపేక్షగలవాడు గనుక పరవ్తములలోను కరెమ్లులోను అతనికి 

వయ్వసాయకులును దార్క్షతోట పనివారును కలిగియుండిరి. 

సామెతలు 22:29 => తన పనిలో నిపుణత గలవానిని చూచితివా? అలుప్లైనవారి యెదుట కాదు 

వాడు రాజుల యెదుటనే నిలుచును. 

ఆదికాండము 47:16 => అందుకు యోసేపు మీ పశువులను ఇయుయ్డి ; దర్వయ్ము 

వయ్యమైపోయినయెడల మీ పశువులకు పర్తిగా నేను మీకు ధానయ్మిచెచ్దనని చెపెప్ను, కాబటిట్ వారు 

తమ పశువులను యోసేపునొదద్కు తీసికొని వచిచ్రి. యోసేపు గుఱ ఱ్ములను గొఱ ఱ్ల మందలను 

పశువుల మందలను గాడిదలను తీసికొని వారికి ఆహారమిచెచ్ను 

నిరగ్మకాండము 9:3 => ఇదిగో యెహోవా బాహుబలము పొలములోనునన్ నీ పశువులమీదికిని నీ 

గుఱ ఱ్ములమీదికిని గాడిదలమీదికిని ఒంటెలమీదికిని ఎదుద్లమీదికిని గొఱ ఱ్లమీదికిని వచుచ్ను, మికిక్లి 

బాధకరమైన తెగులు కలుగును. 

నిరగ్మకాండము 9:4 => అయితే యెహోవా ఇశార్యేలీయుల పశువులను ఐగుపుత్ పశువులను 

వేరుపరచును; ఇశార్యేలీయులకునన్ వాటనిన్టిలో ఒకక్టైనను చావదని హెబీర్యుల దేవుడగు 

యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డని అతనితో చెపుప్మనెను 

నిరగ్మకాండము 9:5 => మరియు యెహోవా కాలము నిరణ్యించి రేపు యెహోవా ఈ దేశములో ఆ 

కారయ్ము జరిగించుననెను. 

నిరగ్మకాండము 9:6 => మరునాడు యెహోవా ఆ కారయ్ము చేయగా ఐగుపీత్యుల పశువులనిన్యు 

చచెచ్ను గాని ఇశార్యేలీయుల పశువులలో ఒకటియు చావలేదు. 
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నిరగ్మకాండము 9:10 => కాబటిట్ వారు ఆవపుబుగిగ్ తీసికొనివచిచ్ ఫరో యెదుట నిలిచిరి. మోషే 

ఆకాశమువైపు దాని చలల్గానే అది మనుషుయ్లకును జంతువులకును పొకుక్లు పొకుక్ దదుద్రులాయెను. 

నిరగ్మకాండము 9:21 => అయితే యెహోవా మాట లక్షయ్పెటట్నివాడు తన పనివారిని తన పశువులను 

పొలములో ఉండనిచెచ్ను. 

ఆదికాండము 45:11 => ఇకను అయిదు కరవు సంవతస్రములు వచుచ్ను గనుక నీకును నీ 

యింటివారికిని నీకు కలిగినదంతటికిని పేదరికము రాకుండ అకక్డ నినున్ పోషించెదననాన్డని 

చెపుప్డి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:7 => ఎదోమీయులు నీ సహోదరులు గనుక వారిని దేవ్షింపకూడదు. 

ఐగుపుత్ దేశములో నీవు పరదేశివైయుంటివి గనుక ఐగుపీత్యులను దేవ్షింపకూడదు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:30 => ఒంటెలమీద ఇషామ్యేలీయుడైన ఓబీలును, గాడిదలమీద 

మేరోనోతీయుడైన యెహెదాయ్హును నియమింపబడిరి. 

కీరత్నలు 105:23 => ఇశార్యేలు ఐగుపుత్లోనికి వచెచ్ను యాకోబు హాము దేశమందు పరదేశిగా 

నుండెను. 

వచనము 7 

మరియు యోసేపు తన తండిర్యైన యాకోబును లోపలికి తీసికొని వచిచ్ ఫరో సమక్షమందు అతని 

నుంచగా యాకోబు ఫరోను దీవించెను. 

ఆదికాండము 47:10 => ఫరోను దీవించి ఫరో యెదుటనుండి వెళి ల్పోయెను. 

ఆదికాండము 35:27 => అబార్హామును ఇసాస్కును పరదేశులైయుండిన మమేర్లో కిరయ్తరాబ్కు తన 

తండిర్యైన ఇసాస్కు నొదద్కు యాకోబు వచెచ్ను. అదే హెబోర్ను. 

నిరగ్మకాండము 12:32 => మీరు చెపిప్నటుల్ మీ మందలను మీ పశువులను తీసికొనిపోవుడి; ననున్ 

దీవించుడని చెపెప్ను. 

సంఖాయ్కాండము 6:23 => మీరు ఇశార్యేలీయులను ఈలాగు దీవింపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 6:24 => యెహోవా నినున్ ఆశీరవ్దించి నినున్ కాపాడును గాక; 
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యెహోషువ 14:13 => యెఫునెన్ కుమారుడైన కాలేబు ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాను నిండు 

మనసుస్తో అనుసరించువాడు గనుక యెహోషువ అతని దీవించి అతనికి హెబోర్నును సావ్సథ్య్ముగా 

ఇచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 2:20 => యెహోవా సనిన్ధిని మనవి చేసికొనగా నీకు దొరకిన యీ సంతానమునకు 

పర్తిగా యెహోవా నీకు సంతానము నిచుచ్నుగాక అని ఏలీ ఎలాక్నాను అతని భారయ్ను దీవించిన 

తరువాత వారు ఇంటికి వెళి ల్రి. 

2 సమూయేలు 8:10 => హదదె జెరునకును తోయికిని యుదధ్ములు జరుగుచుండెను గనుక దావీదు 

హదదెజెరుతో యుదధ్ము చేసి అతనిని ఓడించియుండుట తోయి విని, తన కుమారుడగు యోరాము 

చేతికి వెండి బంగారు ఇతత్డి వసుత్వులను కానుకలుగా అపప్గించి కుశల పర్శన్లడిగి దావీదుతోకూడ 

సంతోషించుటకై అతనిని దావీదు నొదద్కు పంపెను. 

2 సమూయేలు 19:39 => జనులందరును రాజును నది యవతలకు రాగా రాజు బరిజ్లల్యిని 

ముదుద్పెటుట్కొని దీవించెను; తరువాత బరిజ్లల్యి తన సథ్లమునకు వెళి ల్పోయెను. 

1 రాజులు 1:47 => అందుకై రాజు సేవకులు మన యేలినవాడును రాజునగు దావీదునకు 

కృతజఞ్తలు చెలిల్ంపవచిచ్, నీకు కలిగిన ఖాయ్తి కంటె సొలొమోనునకు ఎకుక్వైన ఖాయ్తి కలుగునటుల్ను, 

నీ రాజయ్ముకంటె అతని రాజయ్ము ఘనముగా ఉండునటుల్ను దేవుడు దయచేయును గాక అని చెపప్గా 

రాజు మంచముమీద సాగిలపడి నమసాక్రము చేసి యిటల్నెను 

2 రాజులు 4:29 => అతడు నీ నడుము బిగించుకొని నా దండమును చేతపటుట్కొని పొముమ్; 

ఎవరైనను నీకు ఎదురుపడినయెడల వారికి నమసక్రింపవదుద్; ఎవరైనను నీకు నమసక్రించినయెడల 

వారికి పర్తి మరాయ్ద చేయవదుద్; అకక్డికి పోయి నా దండమును ఆ బాలుని ముఖముమీద పెటుట్మని 

గేహజీకి ఆజఞ్ ఇచిచ్ పంపెను. 

మతత్యి 26:26 => వారు భోజనము చేయుచుండగా యేసు ఒక రొటెట్ పటుట్కొని, దాని నాశీరవ్దించి, 

విరిచి తన శిషుయ్లకిచిచ్ మీరు తీసికొని తినుడి; ఇది నా శరీరమని చెపెప్ను. 
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లూకా 22:19 => పిమమ్ట ఆయన యొక రొటెట్ పటుట్కొని కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి దాని విరిచి, 

వారికిచిచ్ ఇది మీ కొరకు ఇయయ్బడుచునన్ నా శరీరము; ననున్ జాఞ్పకము చేసికొనుటకు దీనిని 

చేయుడని చెపెప్ను. 

1 పేతురు 2:17 => అందరిని సనామ్నించుడి, సహోదరులను పేర్మించుడి, దేవునికి భయపడుడి, 

రాజును సనామ్నించుడి. 

ఆదికాండము 14:19 => అపుప్డతడు అబార్మును ఆశీరవ్దించి ఆకాశమునకు భూమికిని 

సృషిట్కరత్యును సరోవ్నన్తుడునైన దేవునివలన అబార్ము ఆశీరవ్దింపబడును గాక అనియు, 

యెహోషువ 22:6 => అతడీలాగు చెపిప్న తరువాత వారిని దీవించి వెళల్నంపగా వారు తమ 

నివాసములకు పోయిరి. 

2 రాజులు 10:15 => అచచ్టినుండి అతడు పోయిన తరువాత తనున్ ఎదురొక్న వచిచ్న రేకాబు 

కుమారుడైన యెహోనాదాబును కనుగొని అతనిని కుశలపర్శన్లడిగి నీయెడల నాకునన్టుట్గా నాయెడల 

నీకునన్దా అని అతనినడుగగా యెహోనాదాబు ఉనన్దనెను. ఆలాగైతే నాచేతిలో చెయియ్ వేయుమని 

చెపప్గా అతడు ఇతని చేతిలో చెయియ్ వేసెను. గనుక యెహూ తన రథముమీద అతనిని ఎకిక్ంచుకొని 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:2 => దహనబలులను సమాధాన బలులను దావీదు అరిప్ంచి చాలించిన 

తరువాత అతడు యెహోవా నామమున జనులను దీవించి 

సామెతలు 16:31 => నెరసిన వెండుర్కలు సొగసైన కిరీటము అవి నీతిపర్వరత్న గలవానికి 

కలిగియుండును. 

లూకా 2:34 => సుమెయోను వారిని దీవించి ఇదిగో అనేక హృదయాలోచనలు బయలుపడునటుల్, 

ఇశార్యేలులో అనేకులు పడుటకును తిరిగి లేచుటకును వివాదాసప్దమైన గురుతుగా ఈయన 

నియమింపబడియునాన్డు; 

హెబీర్యులకు 7:7 => తకుక్వవాడు ఎకుక్వ వానిచేత ఆశీరవ్దింపబడునను మాట కేవలము 

నిరాకేష్పమైయునన్ది. 

వచనము 8 
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ఫరో నీవు జీవించిన సంవతస్రములెనిన్ అని యాకోబు నడిగినందుకు 

ఆదికాండము 47:9 => యాకోబు నేను యాతర్చేసిన సంవతస్రములు నూట ముపప్ది, నేను 

జీవించిన సంవతస్రములు కొంచెము గాను దుఃఖసహితమైనవిగా ఉనన్వి. అవి నా పితరులు 

యాతర్చేసిన దినములలో వారు జీవించిన సంవతస్రములనిన్ కాలేదని ఫరోతో చెపిప్ 

ఆదికాండము 25:8 => అబార్హాము నిండు వృదాధ్పయ్మునకు వచిచ్నవాడై మంచి ముసలితనమున 

పార్ణము విడిచి మృతిబొంది తన పితరులయొదద్కు చేరచ్బడెను. 

ఆదికాండము 47:28 => యాకోబు ఐగుపుత్ దేశములో పదునేడు సంవతస్రములు బర్దికెను. 

యాకోబు దినములు, అనగా అతడు జీవించిన సంవతస్రములు నూట నలుబదియేడు. 

వచనము 9 

యాకోబు నేను యాతర్చేసిన సంవతస్రములు నూట ముపప్ది, నేను జీవించిన సంవతస్రములు 

కొంచెము గాను దుఃఖసహితమైనవిగా ఉనన్వి. అవి నా పితరులు యాతర్చేసిన దినములలో వారు 

జీవించిన సంవతస్రములనిన్ కాలేదని ఫరోతో చెపిప్ 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:15 => మా పితరులందరివలెనే మేమును నీ సనిన్ధిని అతిథులమును 

పరదేశులమునై యునాన్ము , మా భూనివాసకాలము నీడయంత అసిథ్రము , సిథ్రముగా 

ఉనన్వాడొకడును లేడు 

కీరత్నలు 39:12 => యెహోవా, నా పార్రథ్న ఆలంకిపుము నా మొఱ ఱ్కు చెవియొగుగ్ము నా కనీన్ళుల్ 

చూచి మౌనముగా నుండకుము నీ దృషిట్కి నేను అతిథివంటివాడను నా పితరులందరివలె నేను 

పరవాసినైయునాన్ను  

కీరత్నలు 119:19 => నేను భూమిమీద పరదేశినైయునాన్ను నీ ఆజఞ్లను నాకు మరుగుచేయకుము. 

కీరత్నలు 119:54 => యాతిర్కుడనైన నేను నా బసలో పాటలు పాడుటకు నీ కటట్డలు 

హేతువులాయెను. 

2 కొరిందీయులకు 5:6 => వెలిచూపు వలన కాక విశావ్సము వలననే నడుచుకొనుచునాన్ము 
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హెబీర్యులకు 11:9 => విశావ్సమునుబటిట్ అతడును, అతనితో ఆ వాగాద్నమునకు సమాన 

వారసులైన ఇసాస్కు యాకోబు అనువారును, గుడారములలో నివసించుచు, అనుయ్ల దేశములో 

ఉనన్టుట్గా వాగద్తత్ దేశములో పరవాసులైరి.  

హెబీర్యులకు 11:10 => ఏలయనగా దేవుడు దేనికి శిలిప్యు నిరామ్ణకుడునై యునాన్డో, పునాదులు 

గల ఆ పటట్ణము కొరకు అబార్హాము ఎదురుచూచుచుండెను. 

హెబీర్యులకు 11:11 => విశావ్సమునుబటిట్ శారాయు వాగాద్నము చేసినవాడు నమమ్దగినవాడని 

యెంచుకొనెను గనుక తాను వయసుస్ గతించినదైనను గరభ్ము ధరించుటకు శకిత్పొందెను. 

హెబీర్యులకు 11:12 => అందుచేత మృతతులుయ్డైన ఆ యొకనినుండి , సంఖయ్కు 

ఆకాశనక్షతర్ములవలెను, సముదర్తీరమందలి లెకిక్ంపశకయ్ముకాని యిసుకవలెను సంతానము 

కలిగెను. 

హెబీర్యులకు 11:13 => వీరందరు ఆ వాగాద్నముల ఫలము అనుభవింపక పోయినను, 

దూరమునుండి చూచి వందనము చేసి, తాము భూమిమీద పరదేశులమును యాతిర్కులమునై 

యునాన్మని ఒపప్కొని, విశావ్సము గలవారై మృతినొందిరి. 

హెబీర్యులకు 11:14 => ఈలాగు చెపుప్వారు తమ సవ్దేశమును వెదకుచునాన్మని 

విశదపరచుచునాన్రు కారా? 

హె బీర్ యు ల కు 1 1 : 1 5 = > వా రు ఏ దే శ ము నుం డి వ చిచ్ రో ఆ దే శ ము ను 

జాఞ్పకమందుంచుకొనన్యెడల మరల వెళుల్టకు వారికి వీలుకలిగి యుండును. 

హెబీర్యులకు 11:16 => అయితే వారు మరి శేర్షఠ్మైన దేశమును, అనగా పరలోకసంబంధమైన 

దేశమును కోరుచునాన్రు. అందుచేత తాను వారి దేవుడనని అనిపించుకొనుటకు దేవుడు వారినిగూరిచ్ 

సిగుగ్పడడు; ఏలయనగా ఆయన వారికొరకు ఒక పటట్ణము సిదద్పరచియునాన్డు 

హెబీర్యులకు 13:14 => నిలువరమైన పటట్ణము మనకికక్డ లేదు గాని, ఉండబోవుచునన్దాని 

కోసము ఎదురుచూచుచునాన్ము. 

1 పేతురు 2:11 => పిర్యులారా, మీరు పరదేశులును యాతిర్కులునై యునాన్రు గనుక ఆతమ్కు 

విరోధముగా పోరాడు శరీరాశలను విసరిజ్ంచి, 
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యోబు 14:1 => సతరీ కనిన నరుడు కొదిద్ దినములవాడై మికిక్లి బాధనొందును. 

కీరత్నలు 39:5 => నా దినముల పరిమాణము నీవు బెతెత్డంతగా చేసియునాన్వు నీ సనిన్ధిని నా 

ఆయుషాక్లము లేనటే ట్ యునన్ది. ఎంత సిథ్రుడైనను పర్తివాడును కేవలము వటిట్ ఊపిరివలె ఉనాన్డు.

(సెలా.)  

కీరత్నలు 89:47 => నా ఆయుషాక్లము ఎంత కొదిద్దో జాఞ్పకము చేసికొనుము ఎంత వయ్రథ్ముగా 

నీవు నరులనందరిని సృజించియునాన్వు? 

కీరత్నలు 89:48 => మరణమును చూడక బర్దుకు నరుడెవడు? పాతాళముయొకక్ వశముకాకుండ 

తనున్తాను తపిప్ంచుకొనగలవాడెవడు?  

కీరత్నలు 90:3 => నీవు మనుషుయ్లను మంటికి మారుచ్చునాన్వు నరులారా, తిరిగిరండని నీవు 

సెలవిచుచ్చునాన్వు. 

కీరత్నలు 90:4 => నీ దృషిట్కి వేయి సంవతస్రములు గతించిన నినన్టివలె నునన్వి రాతిర్యందలి 

యొక జామువలె నునన్వి.  

కీరత్నలు 90:5 => వరదచేత నైనటుట్ నీవు వారిని పారగొటిట్వేయగా వారు నిదిర్ంతురు. పొర్దుద్న వారు 

పచచ్గడిడ్వలె చిగిరింతురు 

కీరత్నలు 90:6 => పొర్దుద్న అది మొలిచి చిగిరించును సాయంకాలమున అది కోయబడి 

వాడబారును. 

కీరత్ నలు 90 :7 => నీ కోపమువలన మేము కీష్ణించుచునాన్ము నీ ఉగర్తనుబటిట్ 

దిగులుపడుచునాన్ము. 

కీరత్నలు 90:8 => మా దోషములను నీవు నీ యెదుట నుంచుకొనియునాన్వు నీ ముఖకాంతిలో మా 

రహసయ్పాపములు కనబడుచునన్వి. 

కీరత్నలు 90:9 => నీ ఉగర్తను భరించుచునే మా దినములనిన్యు గడిపితివిు. నిటూ ట్రుప్లు 

విడిచినటుట్ మా జీవితకాలము జరుపుకొందుము. 
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కీరత్నలు 90:10 => మా ఆయుషాక్లము డెబబ్ది సంవతస్రములు అధికబలమునన్యెడల ఎనుబది 

సంవతస్రములగును అయినను వాటి వైభవము ఆయాసమే దుఃఖమే అది తవ్రగా గతించును మేము 

ఎగిరిపోవుదుము.  

కీరత్నలు 90:11 => నీ ఆగర్హబలము ఎంతో ఎవరికి తెలియును? నీకు చెందవలసిన 

భయముకొలది పుటుట్ నీ కోర్ధము ఎంతో ఎవరికి తెలియును? 

కీరత్నలు 90:12 => మాకు జాఞ్నహృదయము కలుగునటుల్గా చేయుము మా దినములు లెకిక్ంచుటకు 

మాకు నేరుప్ము. 

యాకోబు 4:14 => రేపేమి సంభవించునో మీకు తెలియదు. మీ జీవమేపాటిది? మీరు కొంతసేపు 

కనబడి అంతలో మాయమైపోవు ఆవిరి వంటివారే. 

ఆదికాండము 47:28 => యాకోబు ఐగుపుత్ దేశములో పదునేడు సంవతస్రములు బర్దికెను. 

యాకోబు దినములు, అనగా అతడు జీవించిన సంవతస్రములు నూట నలుబదియేడు. 

ఆదికాండము 5:27 => మెతూషెల దినములనిన్యు తొమిమ్దివందల అరువది తొమిమ్దియేండుల్; 

అపుప్డతడు మృతిబొందెను. 

ఆదికాండము 11:11 => షేము అరప్క్షదును కనిన తరువాత ఐదువందల యేండుల్ బర్దికి 

కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 

ఆదికాండము 11:24 => నాహోరు ఇరువది తొమిమ్ది యేండుల్ బర్దికి తెరహును కనెను. 

ఆదికాండము 11:25 => నాహోరు తెరహును కనిన తరువాత నూటపందొమిమ్ది యేండుల్ బర్దికి 

కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 

ఆదికాండము 25:7 => అబార్హాము బర్దికిన సంవతస్రములు నూట డెబబ్దియైదు. 

ఆదికాండము 25:8 => అబార్హాము నిండు వృదాధ్పయ్మునకు వచిచ్నవాడై మంచి ముసలితనమున 

పార్ణము విడిచి మృతిబొంది తన పితరులయొదద్కు చేరచ్బడెను. 

ఆదికాండము 35:28 => ఇసాస్కు బర్దికిన దినములు నూట ఎనుబది సంవతస్రములు. 

ఆదికాండము 50:26 => యోసేపు నూటపది సంవతస్రములవాడై మృతి పొందెను. వారు సుగంధ 

దర్వయ్ములతో అతని శవమును సిదధ్పరచి ఐగుపుత్ దేశమందు ఒక పెటెట్లో ఉంచిరి. 
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నిరగ్మకాండము 6:4 => మరియు వారు పరవాసము చేసిన దేశమగు కనానుదేశమును 

వారికిచుచ్టకు నా నిబంధనను వారితో సిథ్రపరచితిని. 

నిరగ్మకాండము 7:7 => వారు ఫరోతో మాటలాడినపుప్డు మోషేకు ఎనుబదియేండుల్, అహరోనుకు 

ఎనుబది మూడు ఏండుల్. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 34:7 => మోషే చనిపోయినపుప్డు నూట ఇరువది సంవతస్రముల 

యీడుగలవాడు. అతనికి దృషిట్ మాందయ్ములేదు, అతని సతుత్వు తగగ్లేదు. 

యెహోషువ 24:29 => ఈ సంగతులు జరిగిన తరువాత నూను కుమారుడును యెహోవా 

దాసుడునైన యెహోషువ నూటపది సంవతస్రముల వయసుస్ గలవాడై మృతినొందెను. 

2 సమూయేలు 19:32 => బరిజ్లల్యి యెనుబది సంవతస్రముల వయసుస్కలిగి బహు ముసలివాడై 

యుండెను. అతడు అధిక ఐశవ్రయ్వంతుడు గనుక రాజు మహనయీములో నుండగా అతనికి భోజన 

పదారథ్ములను పంపించుచు వచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 19:33 => యెరూషలేములో నాయొదద్ నినున్ నిలిపి పోషించెదను, నీవు నాతోకూడ 

నది దాటవలెనని రాజు బరిజ్లల్యితో సెలవియయ్గా 

2 సమూయేలు 19:34 => బరిజ్లల్యి రాజవగు నీతోకూడ యెరూషలేమునకు వచుచ్టకు ఇక నేనెనిన్ 

దినములు బర్తుకబోవుదును? 

2 సమూయేలు 19:35 => నేటికి నాకు ఎనుబది యేండాల్యెను. సుఖదుఃఖములకునన్ భేదమును 

నేను గురిత్ంపగలనా? అనన్పానముల రుచి నీ దాసుడనైన నేను తెలిసికొనగలనా? గాయకుల 

యొకక్యు గాయకురాండర్ యొకక్యు సవ్రము నాకు వినబడునా? కావున నీ దాసుడనగు నేను నా 

యేలిన వాడవును రాజవునగు నీకు ఎందుకు భారముగా నుండవలెను? 

యోబు 8:8 => మనము నినన్టివారమే, మనకు ఏమియు తెలియదు భూమిమీద మన దినములు 

నీడవలె నునన్వి. 

యోబు 8:9 => మునుపటి తరమువారి సంగతులు విచారించుము వారి పితరులు పరీకిష్ంచినదానిని 

బాగుగా తెలిసికొనుము. 
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యోబు 42:16 => అటుతరువాత యోబు నూట నలువది సంవతస్రములు బర్దికి, తన 

కుమారులను కుమారుల కుమారులను నాలుగు తరములవరకు చూచెను. పిమమ్ట యోబు కాలము 

నిండిన వృదుధ్డై మృతినొందెను. 

యోబు 42:17 => పిమమ్ట యోబు కాలము నిండిన వృదుధ్డై మృతినొందెను  

ఆదికాండము 23:4 => మీ మధయ్ నేను పరదేశినిగాను పరవాసినిగాను ఉనాన్ను. మృతిబొందిన నా 

భారయ్ నా కనున్లయెదుట ఉండకుండ, ఆమెను పాతిపెటుట్టకు మీతావున నా కొక శమ్శానభూమిని 

సావ్సథ్య్ముగా ఇయుయ్డని అడుగగా 

ఆదికాండము 47:8 => ఫరో నీవు జీవించిన సంవతస్రములెనిన్ అని యాకోబు నడిగినందుకు 

ఆదికాండము 47:29 => ఇశార్యేలు చావవలసిన దినములు సమీపించినపుప్డు అతడు తన 

కుమారుడైన యోసేపును పిలిపించి నాయెడల నీకు కటాక్షమునన్యెడల దయచేసి నీ చెయియ్ 

నాతొడకిర్ంద ఉంచి నాయెడల దయను నమమ్కమును కనుపరచుము; ఎటల్నగా ననున్ ఐగుపుత్లో 

పాతిపెటట్కుము. 

లేవీయకాండము 25:23 => భూమిని శాశవ్త వికర్యము చేయకూడదు. ఆ భూమి నాదే, మీరు 

నాయొదద్ కాపురమునన్ పరదేశులు. 

2 సమూయేలు 19:34 => బరిజ్లల్యి రాజవగు నీతోకూడ యెరూషలేమునకు వచుచ్టకు ఇక నేనెనిన్ 

దినములు బర్తుకబోవుదును? 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:15 => యెహోయాదా దినములు గడచిన వృదుధ్డై చనిపోయెను; అతడు 

చనిపోయినపుప్డు నూట ముపప్ది ఏండల్వాడు. 

కీరత్నలు 90:10 => మా ఆయుషాక్లము డెబబ్ది సంవతస్రములు అధికబలమునన్యెడల ఎనుబది 

సంవతస్రములగును అయినను వాటి వైభవము ఆయాసమే దుఃఖమే అది తవ్రగా గతించును మేము 

ఎగిరిపోవుదుము.  

సామెతలు 15:15 => బాధపడువాని దినములనిన్యు శర్మకరములు సంతోష హృదయునికి 

నితయ్ము విందు కలుగును. 
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పర్సంగి 1:4 => తరము వెంబడి తరము గతించిపోవుచునన్ది; భూమి యొకటే యెలల్పుప్డును 

నిలుచునది. 

పర్సంగి 2:3 => నా మనసుస్ ఇంకను జాఞ్నము అనుసరించుచుండగా ఆకాశము కిర్ంద తాము 

బర్దుకుకాలమంతయు మనుషుయ్లు ఏమి చేసి మేలు అనుభవింతురో చూడవలెనని తలచి, నా 

దేహమును దార్కాష్రసముచేత సంతోషపరచుకొందుననియు, మతిహీనత యొకక్ సంగతి అంతయు 

గర్హింతుననియు నా మనసుస్లో నేను యోచన చేసికొంటిని. 

పర్సంగి 2:23 => వాని దినములనిన్యు శర్మకరములు, వాని పాటుల్ వయ్సనకరములు, 

రాతిర్యందైనను వాని మనసుస్నకు నెమమ్ది దొరకదు; ఇదియు వయ్రథ్మే. 

పర్సంగి 6:3 => ఒకడు నూరుమంది పిలల్లను కని దీరాఘ్యుషమ్ంతుడై చిరకాలము జీవించినను, 

అతడు సుఖానుభవము నెరుగకయు తగిన రీతిని సమాధి చేయబడకయు నుండినయెడల వాని 

గతికంటె పడిపోయిన పిండము యొకక్ గతి మేలని నేననుకొనుచునాన్ను 

పర్సంగి 7:15 => నా వయ్రథ్సంచారముల కాలములో నేను వీటిననిన్టిని చూచితిని; నీతి ననుసరించి 

నశించిన నీతిమంతులు కలరు. దురామ్రుగ్లై యుండియు చిరాయువులైన దుషుట్లును కలరు. 

యిరిమ్యా 28:3 => రెండు సంవతస్రములలోగా బబులోను రాజైన నెబుకదెర్జరు ఈ 

సథ్లములోనుండి బబులోనునకు తీసికొనిపోయిన యెహోవా మందిరపు ఉపకరణములనిన్టిని ఇచచ్టికి 

మరల తెపిప్ంచెదను.  

హెబీర్యులకు 11:13 => వీరందరు ఆ వాగాద్నముల ఫలము అనుభవింపక పోయినను, 

దూరమునుండి చూచి వందనము చేసి, తాము భూమిమీద పరదేశులమును యాతిర్కులమునై 

యునాన్మని ఒపప్కొని, విశావ్సము గలవారై మృతినొందిరి. 

1 పేతురు 1:17 => పక్షపాతము లేకుండ కిర్యలనుబటిట్ పర్తివానిని తీరుప్ తీరుచ్వాడు తండిర్ అని 

మీరాయనకు పార్రథ్న చేయుచునాన్రు గనుక మీరు పరదేశులై యునన్ంతకాలము భయముతో 

గడుపుడి.  

వచనము 10 
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ఫరోను దీవించి ఫరో యెదుటనుండి వెళి ల్పోయెను. 

ఆదికాండము 47:7 => మరియు యోసేపు తన తండిర్యైన యాకోబును లోపలికి తీసికొని వచిచ్ 

ఫరో సమక్షమందు అతని నుంచగా యాకోబు ఫరోను దీవించెను. 

ఆదికాండము 14:19 => అపుప్డతడు అబార్మును ఆశీరవ్దించి ఆకాశమునకు భూమికిని 

సృషిట్కరత్యును సరోవ్నన్తుడునైన దేవునివలన అబార్ము ఆశీరవ్దింపబడును గాక అనియు, 

సంఖాయ్కాండము 6:23 => మీరు ఇశార్యేలీయులను ఈలాగు దీవింపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 6:24 => యెహోవా నినున్ ఆశీరవ్దించి నినున్ కాపాడును గాక; 

సంఖాయ్కాండము 6:25 => యెహోవా నీకు తన సనిన్ధిని పర్కాశింపజేసి నినున్ కరుణించును గాక; 

సంఖాయ్కాండము 6:26 => యెహోవా నీమీద తన సనిన్ధికాంతి ఉదయింపజేసి నీకు సమాధానము 

కలుగజేయును గాక. అటుల్ వారు ఇశార్యేలీయులమీద నా నామమును ఉచచ్రించుటవలన నేను 

వారిని ఆశీరవ్దించెదను.  

సంఖాయ్కాండము 6:27 => అటుల్ వారు ఇశార్యేలీయులమీద నా నామ మును ఉచచ్రించుటవలన 

నేను వారిని ఆశీరవ్దించెదను.   

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:1 => దైవజనుడైన మోషే మృతినొందకమునుపు అతడు 

ఇశార్యేలీయులను దీవించిన విధము ఇది; అతడిటల్నెను యెహోవా సీనాయినుండి వచెచ్ను 

రూతు 2:4 => బోయజు బేతెల్హేమునుండి వచిచ్ యెహోవా మీకు తోడై యుండును గాకని చేను 

కోయువారితో చెపప్గా వారు యెహోవా నినున్ ఆశీరవ్దించును గాకనిరి. 

2 సమూయేలు 8:10 => హదదె జెరునకును తోయికిని యుదధ్ములు జరుగుచుండెను గనుక దావీదు 

హదదెజెరుతో యుదధ్ము చేసి అతనిని ఓడించియుండుట తోయి విని, తన కుమారుడగు యోరాము 

చేతికి వెండి బంగారు ఇతత్డి వసుత్వులను కానుకలుగా అపప్గించి కుశల పర్శన్లడిగి దావీదుతోకూడ 

సంతోషించుటకై అతనిని దావీదు నొదద్కు పంపెను. 

2 సమూయేలు 19:39 => జనులందరును రాజును నది యవతలకు రాగా రాజు బరిజ్లల్యిని 

ముదుద్పెటుట్కొని దీవించెను; తరువాత బరిజ్లల్యి తన సథ్లమునకు వెళి ల్పోయెను. 
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కీరత్నలు 119:46 => సిగుగ్పడక రాజులయెదుట నీ శాసనములనుగూరిచ్ నేను మాటలాడెదను. 

కీరత్నలు 129:8 => దారిన పోవువారు యెహోవా ఆశీరావ్దము నీమీద నుండునుగాక యెహోవా 

నామమున మేము మిముమ్ దీవించుచునాన్ము అని అనకయుందురు. 

హెబీర్యులకు 7:7 => తకుక్వవాడు ఎకుక్వ వానిచేత ఆశీరవ్దింపబడునను మాట కేవలము 

నిరాకేష్పమైయునన్ది. 

యెహోషువ 14:13 => యెఫునెన్ కుమారుడైన కాలేబు ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాను నిండు 

మనసుస్తో అనుసరించువాడు గనుక యెహోషువ అతని దీవించి అతనికి హెబోర్నును సావ్సథ్య్ముగా 

ఇచెచ్ను. 

యెహోషువ 22:6 => అతడీలాగు చెపిప్న తరువాత వారిని దీవించి వెళల్నంపగా వారు తమ 

నివాసములకు పోయిరి. 

2 రాజులు 10:15 => అచచ్టినుండి అతడు పోయిన తరువాత తనున్ ఎదురొక్న వచిచ్న రేకాబు 

కుమారుడైన యెహోనాదాబును కనుగొని అతనిని కుశలపర్శన్లడిగి నీయెడల నాకునన్టుట్గా నాయెడల 

నీకునన్దా అని అతనినడుగగా యెహోనాదాబు ఉనన్దనెను. ఆలాగైతే నాచేతిలో చెయియ్ వేయుమని 

చెపప్గా అతడు ఇతని చేతిలో చెయియ్ వేసెను. గనుక యెహూ తన రథముమీద అతనిని ఎకిక్ంచుకొని 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:2 => దహనబలులను సమాధాన బలులను దావీదు అరిప్ంచి చాలించిన 

తరువాత అతడు యెహోవా నామమున జనులను దీవించి 

లూకా 18:16 => అయితే యేసు వారిని తనయొదద్కు పిలిచి చినన్బిడ డ్లను ఆటంకపరచక వారిని 

నాయొదద్కు రానియుయ్డి, దేవుని రాజయ్ము ఈలాటివారిది. 

వచనము 11 

ఫరో ఆజాఞ్పించినటుల్ యోసేపు తన తండిర్ని తన సహోదరులను ఐగుపుత్ దేశములో నివసింపచేసి, ఆ 

దేశములో రామెసేసను మంచి పర్దేశములో వారికి సావ్సథ్య్ము నిచెచ్ను. 

ఆదికాండము 47:6 => ఐగుపుత్ దేశము నీ యెదుట ఉనన్ది, ఈ దేశములోని మంచి పర్దేశమందు నీ 

తండిర్ని నీ సహోదరులను నివసింప చేయుము, గోషెను దేశములో వారు నివసింపవచుచ్ను, వారిలో 
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ఎవరైన పర్జఞ్గలవారని నీకు తోచినయెడల నా మందలమీద వారిని అధిపతులగా నియమించుమని 

చెపెప్ను 

నిరగ్మకాండము 1:11 => కాబటిట్ వారిమీద పెటిట్న భారములలో వారిని శర్మపెటుట్టకు వెటిట్పనులు 

చేయించు అధికారులను వారిమీద నియమింపగా వారు ఫరోకొరకు ధానాయ్దులను నిలువచేయు 

పీతోము రామెసేసను పటట్ణములను కటిట్రి. 

నిరగ్మకాండము 12:37 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయులు రామసేసునుండి సుకోక్తుకు 

పర్యాణమైపోయిరి వారు పిలల్లు గాక కాలబ్లము ఆరులక్షల వీరులు. 

యోహాను 10:10 => దొంగ దొంగతనమును హతయ్ను నాశనమును చేయుటకు వచుచ్ను గాని 

మరిదేనికిని రాడు; గొఱ ఱ్లకు జీవము కలుగుటకును అది సమృధిధ్గా కలుగుటకును నేను వచిచ్తినని 

మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 10:28 => నేను వాటికి నితయ్జీవము నిచుచ్చునాన్ను గనుక అవి ఎనన్టికిని నశింపవు, 

ఎవడును వాటిని నాచేతిలోనుండి అపహరింపడు. 

యోహాను 14:2 => నా తండిర్ యింట అనేక నివాసములు కలవు, లేనియెడల మీతో చెపుప్దును; 

మీకు సథ్లము సిదధ్పరచ వెళుల్చునాన్ను. 

యోహాను 14:23 => యేసు ఒకడు ననున్ పేర్మించినయెడల వాడు నా మాట గైకొనును, అపుప్డు నా 

తండిర్ వానిని పేర్మించును, మేము వానియొదద్కు వచిచ్ వానియొదద్ నివాసము చేతుము. 

యోహాను 17:2 => నీ కుమారుడు నినున్ మహిమపరచునటుల్ నీ కుమారుని మహిమపరచుము. నీవు 

నీ కుమారునికిచిచ్న వారికందరికిని ఆయన నితయ్జీవము అనుగర్హించునటుల్ సరవ్శరీరులమీదను 

ఆయనకు అధికారమిచిచ్తివి. 

యోహాను 17:24 => తండీర్, నేనెకక్డ ఉందునో అకక్డ నీవు నాకు అనుగర్హించినవారును 

నాతోకూడ ఉండవలెననియు, నీవు నాకు అనుగర్హించిన నా మహిమను వారు చూడవలెననియు 

కోరుచునాన్ను. జగతుత్ పునాది వేయబడకమునుపే నీవు ననున్ పేర్మించితివి. 
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ఆదికాండము 47:26 => అపుప్డు అయిదవ భాగము ఫరోదని నేటివరకు యోసేపు ఐగుపుత్ 

భూములనుగూరిచ్ కటట్డ నియమించెను, యాజకుల భూములు మాతర్మే వినాయింపబడెను. అవి 

ఫరోవి కావు. 

ఆదికాండము 47:27 => ఇశార్యేలీయులు ఐగుపుత్ దేశమందలి గోషెను పర్దేశములో నివసించిరి. 

అందులో వారు ఆసిత్ సంపాదించుకొని సంతానాభివృదిధ్ పొంది మిగుల విసత్రించిరి. 

సంఖాయ్కాండము 33:3 => మొదటి నెల పదునయిదవ దినమున వారు రామెసేసులోనుండి 

పర్యాణమై పసాక్పండుగకు మరునాడు వారిమధయ్ను యెహోవా హతముచేసిన తొలిచూలులనందరిని 

ఐగుపీత్యులు పాతిపెటుట్చుండగా ఇశార్యేలీయులు ఐగుపీత్యులందరి కనున్లయెదుట 

జయోతాస్హముతో బయలుదేరి వచిచ్రి. 

1 సమూయేలు 22:3 => తరువాత దావీదు అకక్డనుండి బయలుదేరి మోయాబులోని మిసేప్కు వచిచ్ 

దేవుడు నాకు ఏమి చేయునది నేను తెలిసికొనువరకు నా తలిదండుర్లు వచిచ్ నీయొదద్ నుండనిమమ్ని 

మోయాబు రాజుతో మనవిచేసి 

యెషయా 22:24 => గినెన్లవంటి పాతర్లను బుడల్వంటి సమసత్మైన చినన్ చెంబులను అనగా అతని 

పితరుల సంతాన సంబంధులగు పిలల్జలల్ లందరిని అతనిమీద వేర్లాడించెదరు. 

వచనము 12 

మరియు యోసేపు తన తండిర్ని తన సహోదరులను తన తండిర్ కుటుంబపువారినందరిని వారివారి 

పిలల్ల లెకక్చొపుప్న వారికి ఆహారమిచిచ్ సంరకిష్ంచెను. 

రూతు 4:15 => నినున్ పేర్మించి యేడుగురు కుమారులకంటె నీకెకుక్వగా నునన్ నీ కోడలు ఇతని 

కనెను; ఇతడు నీ పార్ణము నోదారిచ్ ముసలితనమున నీకు పోషకుడగునని నయోమితో చెపిప్రి. 

నిరగ్మకాండము 20:12 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీకనుగర్హించు దేశములో నీవు 

దీరాఘ్యుషమ్ంతుడవగునటుల్ నీ తండిర్ని నీ తలిల్ని సనామ్నించుము. 

మతత్యి 15:4 => తలిదండుర్లను ఘనపరచుమనియు, తండిర్నైనను తలిల్నైనను దూషించువాడు 

తపప్క మరణము పొందవలెననియు దేవుడు సెలచిచెచ్ను. 
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మతత్యి 15:5 => మీరైతే ఒకడు తన తండిర్నైనను తలిల్నైనను చూచి నావలన నీకేది 

పర్యోజనమగునో అది దేవారిప్తమని చెపిప్నయెడల అతడు తన తండిర్నైనను తలిల్నైనను 

ఘనపరచనకక్రలేదని చెపుప్చునాన్రు. 

మతత్యి 15:6 => మీరు మీ పారంపరాయ్చారము నిమితత్మై దేవుని వాకయ్మును నిరరథ్కము 

చేయుచునాన్రు. 

మారుక్ 7:10 => నీ తలిదండుర్లను ఘనపరచవలెననియు, తండిర్నైనను తలిల్నైనను దూషించువానికి 

మరణశిక్ష విధింపవలెననియు మోషే చెపెప్ను గదా. 

మారుక్ 7:11 => అయినను మీరు ఒకడు తన తండిర్నైనను తలిల్నైనను చూచి నావలన నీకు 

పర్యోజనమగునది ఏదో అది కొరాబ్ను, అనగా దేవారిప్తమని చెపిప్నయెడల,  

మారుక్ 7:12 => తన తండిర్కైనను తలిల్కైనను వానిని ఏమియు చేయనియయ్క 

మారుక్ 7:13 => మీరు నియమించిన మీ పారంపరాయ్చారము వలన దేవుని వాకయ్మును నిరరథ్కము 

చేయుదురు. ఇటువంటివి అనేకములు మీరు చేయుదురని చెపెప్ను. 

1 తిమోతి 4:8 => శరీర సంబంధమైన సాధకము కొంచెము మటుట్కే పర్యోజనకరమవును గాని 

దైవభకిత్ యిపప్టి జీవము విషయములోను రాబోవు జీవము విషయములోను వాగాద్నముతో 

కూడినదైనందున అది అనిన్ విషయములలో పర్యోజనకరమవును. 

1 తిమోతి 5:4 => అయితే ఏ విధవరాలికైనను పిలల్లు గాని మనుమలు గాని యుండినయెడల, వీరు 

మొదట తమ యింటివారియెడల భకిత్ కనుపరచుటకును, తమ తలిదండుర్లకు పర్తుయ్పకారము 

చేయుటకును నేరుచ్కొనవలెను; ఇది దేవుని దృషిట్కనుకూలమైయునన్ది. 

1 తిమోతి 5:8 => ఎవడైనను సవ్కీయులను, విశేషముగా తన యింటివారిని, సంరకిష్ంపక 

పోయినయెడల వాడు విశావ్సతాయ్గము చేసినవాడై అవిశావ్సికనన్ చెడ డ్వాడై యుండును. 

ఆదికాండము 47:1 => యోసేపు వెళి ల్ ఫరోను చూచి నా తండిర్యు నా సహోదరులును వారి గొఱ ఱ్ల 

మందలతోను వారి పశువులతోను వారికి కలిగినదంతటితోను కనాను దేశము నుండి వచిచ్ గోషెనులో 

నునాన్రని తెలియచేసి 
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ఆదికాండము 47:21 => అతడు ఐగుపుత్ పొలిమేరలయొకక్ యీ చివరనుండి ఆ చివర వరకును 

జనులను ఊళల్లోనికి రపిప్ంచెను. 

ఆదికాండము 47:24 => పంటలో అయిదవ భాగము మీరు ఫరోకు ఇయయ్వలెను. నాలుగు 

భాగములు పొలములలో వితుత్టకును మీకును మీ కుటుంబపువారికిని ఆహారమునకును మీ పిలల్లకు 

ఆహారమునకును మీవై యుండునని పర్జలతో చెపప్గా 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:7 => అయితే సత్నయ్మిచుచ్ తలిల్ తన సొంతబిడ డ్లను గారవించునటుల్గా, 

మేము మీ మధయ్ను సాధువులమై యుంటిమి. 

ఆదికాండము 37:9 => అతడింకొక కల కని తన సహోదరులకు తెలియచేసి ఇదిగో నేను మరియొక 

కలకంటిని; అందులో సూరయ్చందుర్లును పదకొండు నక్షతర్ములును నాకు సాషాట్ంగపడెనని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 42:36 => అపుప్డు వారి తండిర్యైన యాకోబు వారిని చూచి మీరు ననున్ 

పుతర్హీనునిగా చేయుచునాన్రు; యోసేపు లేడు; షిమోయ్ను లేడు; మీరు బెనాయ్మీనును కూడ 

తీసికొనపోవుదురు; ఇవనిన్యు నాకు పర్తికూలముగా ఉనన్వని వారితో చెపెప్ను 

ఆదికాండము 45:11 => ఇకను అయిదు కరవు సంవతస్రములు వచుచ్ను గనుక నీకును నీ 

యింటివారికిని నీకు కలిగినదంతటికిని పేదరికము రాకుండ అకక్డ నినున్ పోషించెదననాన్డని 

చెపుప్డి. 

ఆదికాండము 49:24 => యాకోబు కొలుచు పరాకర్మశాలియైన వాని హసత్బలమువలన అతని విలుల్ 

బలమైనదగును. ఇశార్యేలునకు బండయు మేపెడివాడును ఆయనే. నీకు సహాయము చేయు నీ తండిర్ 

దేవునివలనను పైనుండి మింటి దీవెనలతోను  

ఆదికాండము 50:21 => కాబటిట్ భయపడకుడి, నేను మిముమ్ను మీ పిలల్లను పోషించెదనని చెపిప్ 

వారిని ఆదరించి వారితో పీర్తిగా మాటలాడెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:7 => ఎదోమీయులు నీ సహోదరులు గనుక వారిని దేవ్షింపకూడదు. 

ఐగుపుత్ దేశములో నీవు పరదేశివైయుంటివి గనుక ఐగుపీత్యులను దేవ్షింపకూడదు. 

యోహాను 19:27 => తరువాత శిషుయ్ని చూచి యిదిగో నీ తలిల్ అని చెపెప్ను. ఆ గడియనుండి ఆ 

శిషుయ్డు ఆమెను తన యింట చేరుచ్కొనెను. 
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వచనము 13 

కరవు మికిక్లి భారమైనందున ఆ దేశమందంతటను ఆహారము లేకపోయెను. కరవువలన ఐగుపుత్ 

దేశమును కనాను దేశమును కీష్ణించెను. 

ఆదికాండము 41:30 => మరియు కరవు గల యేడు సంవతస్రములు వాటి తరువాత వచుచ్ను; 

అపుప్డు ఐగుపుత్ దేశమందు ఆ పంట సమృదిధ్ యావతుత్ను మరువబడును, ఆ కరవు దేశమును 

పాడుచేయును. 

ఆదికాండము 41:31 => దాని తరువాత కలుగు కరవుచేత దేశమందు ఆ పంట సమృదిధ్ 

తెలియబడకపోవును; ఆ కరవు మికిక్లి భారముగా నుండును. 

1 రాజులు 18:5 => అహాబు దేశములోని ఉదకధారలనిన్టిని నదులనిన్టిని చూడబోయి, 

పశువులనిన్టిని పోగొటుట్కొనకుండ గుఱ ఱ్ములను కంచరగాడిదలను పార్ణములతో కాపాడుటకై మనకు 

గడిడ్ దొరుకునేమో తెలిసికొనుమని ఓబదాయ్కు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

యిరిమ్యా 14:1 => కరవుకాలమున జరిగినదానిగూరిచ్ యిరీమ్యాకు పర్తయ్క్ష మైన యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 14:2 => యూదా దుఃఖించుచునన్ది, దాని గుమమ్ములు అంగలారుచ్చునన్వి, జనులు 

విచారగర్సుత్లై నేలకు వంగుదురు, యెరూషలేము చేయు అంగలారుప్ పైకెకుక్చునన్ది. 

యిరిమ్యా 14:3 => వారిలో పర్ధానులు బీదవారిని నీళల్కు పంపుచునాన్రు, వారు చెరువులయొదద్కు 

రాగా నీళుల్ దొరుకుటలేదు, వటిట్ కుండలు తీసికొని వారు మరల వచుచ్చునాన్రు, సిగుగ్ను అవమానము 

నొందినవారై తమ తలలు కపుప్కొనుచునాన్రు. 

యిరిమ్యా 14:4 => దేశములో వరష్ము కురువక పోయినందున నేల చీలియునన్ది గనుక సేదయ్ము 

చేయువారు సిగుగ్పడి తలలు కపుప్కొనుచునాన్రు. 

యిరిమ్యా 14:5 => లేళుల్ పొలములో ఈని గడిడ్లేనందున పిలల్లను విడిచిపెటుట్చునన్వి. 

యిరిమ్యా 14:6 => అడవి గాడిదలును చెటుల్లేని మెటట్లమీద నిలువబడి నకక్లవలె గాలి 

పీలుచ్చునన్వి, మేత ఏమియు లేనందున వాటి కనున్లు కీష్ణించుచునన్వి. 
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విలాపవాకయ్ములు 2:19 => నీవులేచి రేయి మొదటిజామున మొఱ ఱ్పెటుట్ము నీళుల్ కుమమ్రించునటుల్ 

పర్భువు సనిన్ధిని నీ హృదయమును కుమమ్రించుము నీ పసిపిలల్ల పార్ణముకొరకు నీచేతులను 

ఆయనతటుట్ ఎతుత్ము పర్తి వీధిమొగను అకలిగొని వారు మూరిఛ్లుల్చునాన్రు  

విలాపవాకయ్ములు 2:20 => నీవు ఎవనియెడల ఈ పర్కారము చేసితివో యెహోవా, 

దృషిట్ంచిచూడుము. తమ గరభ్ఫలమును తాము ఎతిత్కొని ఆడించిన పసిపిలల్లను సతరీలు భకిష్ంచుట 

తగునా? యాజకుడును పర్వకత్యు పర్భువుయొకక్ పరిశుదాధ్లయమునందు హతులగుట తగువా?  

విలాపవాకయ్ములు 4:9 => కాష్మహతులు భూఫలములు లేక పొడువబడి కీష్ణించిపోయెదరు 

ఖడగ్హతులు కాష్మహతులకనన్ భాగయ్వంతులు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:11 => తరువాత ఐగుపుత్ దేశమంతటికిని కనాను దేశమంతటికిని 

కరవును బహు శర్మయువచెచ్ను గనుక మన పితరులకు ఆహారము లేకపోయెను. 

యిరిమ్యా 9:12 => ఈ సంగతిని గర్హింపగల జాఞ్ని యెవడు? దానిని వాడు తెలియజేయునటుల్ 

యెహోవా నోటి మాట ఎవనికి వచెచ్ను? ఎవడును సంచరింపకుండ ఆ దేశము ఎడారివలె ఏల 

కాలిపోయి పాడాయెను? 

యోవేలు 1:10 => పొలము పాడైపోయెను భూమి అంగలారుచ్చునన్ది ధానయ్ము నశించెను కొర్తత్ 

దార్కాష్రసము లేకపోయెను తైలవృక్షములు వాడిపోయెను. 

యోవేలు 1:11 => భూమిమీది పైరు చెడిపోయెను గోధుమ కఱ ఱ్లను యవల కఱ ఱ్లను చూచి 

సేదయ్గాండాల్రా, సిగుగ్నొందుడి. దార్క్షతోట కాపరులారా, రోదనము చేయుడి. 

యోవేలు 1:12 => దార్క్షచెటుల్ చెడిపోయెను అంజూరపుచెటుల్ వాడిపోయెను దానిమమ్చెటుల్ను 

ఈతచెటుల్ను జలద్రుచెటుల్ను తోట చెటల్నిన్యు వాడిపోయినవి నరులకు సంతోషమేమియు లేకపోయెను. 

ఆదికాండము 12:10 => అపుప్డు ఆ దేశములో కరవు వచెచ్ను. ఆ దేశములో కరవు భారముగా 

నునన్ందున అబార్ము ఐగుపుత్ దేశములో నివసించుటకు అకక్డికి వెళె ల్ను. 

ఆదికాండము 41:36 => కరవుచేత ఈ దేశము నశించిపోకుండ ఆ ఆహారము ఐగుపుత్ దేశములో 

రాబోవు కరవు సంవతస్రములు ఏడింటికి ఈ దేశమందు సంగర్హముగా నుండునని ఫరోతో చెపెప్ను. 
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ఆదికాండము 41:54 => యోసేపు చెపిప్న పర్కారము ఏడు కరవు సంవతస్రములు ఆరంభమాయెను 

గాని ఐగుపుత్ దేశమందంతటను ఆహారముండెను. 

కీరత్నలు 105:16 => దేశముమీదికి ఆయన కరవు రపిప్ంచెను జీవనాధారమైన ధానయ్మంతయు 

కొటిట్వేసెను. 

వచనము 14 

వచిచ్నవారికి ధానయ్మముమ్టవలన ఐగుపుత్ దేశములోను కనాను దేశములోను దొరికిన దర్వయ్మంత 

యోసేపు సమకూరెచ్ను. ఆ దర్వయ్మంతటిని యోసేపు ఫరో నగరులోనికి తెపిప్ంచెను. 

ఆదికాండము 41:56 => కరవు ఆ దేశమందంతటను ఉండెను గనుక యోసేపు కొటల్నిన్యు 

విపిప్ంచి ఐగుపీత్యులకు ధానయ్మమమ్కము చేసెను. ఐగుపుత్ దేశమందు ఆ కరవు భారముగా ఉండెను; 

లూకా 16:1 => మరియు ఆయన తన శిషుయ్లతో ఇటల్నెను ఒక ధనవంతునియొదద్ ఒక 

గృహనిరావ్హకుడుండెను. వాడతని ఆసిత్ని పాడుచేయుచునాన్డని అతనియొదద్ వాని మీద నేరము 

మోపబడగా 

లూకా 16:2 => అతడు వాని పిలిపించి నినున్గూరిచ్ నేను వినుచునన్ యీ మాట ఏమిటి? నీ 

గృహనిరావ్హకతవ్పు లెకక్ అపప్గించుము; నీవు ఇకమీదట గృహనిరావ్హకుడవై యుండ వలల్కాదని 

వానితో చెపెప్ను. 

లూకా 16:10 => మికిక్లి కొంచెములో నమమ్కముగా ఉండువాడు ఎకుక్వలోను నమమ్కముగా 

ఉండును; మికిక్లి కొంచెములో అనాయ్యముగా ఉండువాడు ఎకుక్వలోను అనాయ్యముగా ఉండును. 

లూకా 16:11 => కాబటిట్ మీరు అనాయ్యపు సిరి విషయములో నమమ్కముగా ఉండనియెడల 

సతయ్మైన ధనమును ఎవరు మీ వశము చేయును? 

లూకా 16:12 => మీరు పరుల సొముమ్ విషయములో నమమ్కముగా ఉండనియెడల మీ సొంతమైనది 

మీకు ఎవడిచుచ్ను? 

1 కొరిందీయులకు 4:2 => మరియు గృహనిరావ్హకులలో పర్తివాడును నమమ్కమైనవాడైయుండుట 

అవశయ్ము. 
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1 పేతురు 4:10 => దేవుని నానావిధమైన కృపవిషయమై మంచి గృహనిరావ్హకులైయుండి, 

యొకొక్కడు కృపావరము పొందిన కొలది యొకనికొకడు ఉపచారము చేయుడి. 

వచనము 15 

ఐగుపుత్ దేశమందును కనాను దేశమందును దర్వయ్ము వయ్యమైన తరువాత ఐగుపీత్యులందరు 

యోసేపు నొదద్కు వచిచ్ మాకు ఆహారము ఇపిప్ంచుము, నీ సముఖమందు మేమేల చావవలెను? 

దర్వయ్ము వయ్యమైనది గదా అనిరి. 

ఆదికాండము 47:18 => ఆ సంవతస్రము గతించిన తరువాత రెండవ సంవతస్రమున వారు 

అతనియొదద్కు వచిచ్ ఇది మా యేలినవారికి మరుగుచేయము; దర్వయ్ము వయ్యమైపోయెను, పశువుల 

మందలును ఏలినవారి వశమాయెను, ఇపుప్డు మా దేహములును మా పొలములును తపప్ మరి 

ఏమియు ఏలినవారి సముఖమున మిగిలియుండలేదు. 

ఆదికాండము 47:19 => నీ కనున్ల యెదుట మా పొలములును మేమును నశింపనేల? ఆహారమిచిచ్ 

మముమ్ను మా పొలములను కొనుము; మా పొలములతో మేము ఫరోకు దాసులమగుదుము; మేము 

చావక బర్దుకునటుల్ను పొలములు పాడైపోకుండునటుల్ను మాకు వితత్నములిమమ్ని అడిగిరి. 

ఆదికాండము 47:24 => పంటలో అయిదవ భాగము మీరు ఫరోకు ఇయయ్వలెను. నాలుగు 

భాగములు పొలములలో వితుత్టకును మీకును మీ కుటుంబపువారికిని ఆహారమునకును మీ పిలల్లకు 

ఆహారమునకును మీవై యుండునని పర్జలతో చెపప్గా 

నాయ్యాధిపతులు 8:5 => అతడు నా వెంటనునన్ జనులు అలసియునాన్రు, ఆహారమునకు రొటెట్లు 

వారికి దయచేయుడి; మేము మిదాయ్ను రాజులైన జెబహును సలుమ్నాన్ను తరుముచునాన్మని 

సుకోక్తువారితో చెపప్గా 

నాయ్యాధిపతులు 8:8 => అకక్డనుండి అతడు పెనూయేలునకు పోయి ఆలాగుననే వారితోను 

చెపప్గా సుకోక్తువారు ఉతత్రమిచిచ్నటుల్ పెనూయేలువారును అతని కుతత్రమిచిచ్రి గనుక అతడు 

1 సమూయేలు 21:3 => నీయొదద్ ఏమియునన్ది? అయిదు రొటెట్లుగాని మరేమియుగాని 

యుండినయెడల అది నాకిమమ్ని యాజకుడైన అహీమెలెకుతో అనగా 
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1 సమూయేలు 25:8 => నీ పనివారిని నీవు అడిగినయెడల వారాలాగు చెపుప్దురు. కాబటిట్ నా 

పనివారికి దయచూపుము. శుభదినమున మేము వచిచ్తివిు గదా; నీ కిషట్ము వచిచ్నటుట్ నీ దాసులకును 

నీ కుమారుడైన దావీదునకును ఇముమ్. 

కీరత్నలు 37:3 => యెహోవాయందు నమిమ్కయుంచి మేలుచేయుము దేశమందు నివసించి సతయ్ము 

ననుసరించుము 

యెషయా 33:16 => పరవ్తములలోని శిలలు అతనికి కోటయగును తపప్క అతనికి ఆహారము 

దొరకును అతని నీళుల్ అతనికి శాశవ్తముగా ఉండును. 

మతత్యి 6:11 => మా అనుదినాహారము నేడు మాకు దయచేయుము. 

నెహెమాయ్ 5:3 => మరికొందరు కాష్మమునన్ందున మా భూములను దార్క్షతోటలను మాయిండల్ను 

కుదువపెటిట్తివిు గనుక మీయొదద్ ధానయ్ము తీసికొందుమనిరి. 

వచనము 16 

అందుకు యోసేపు మీ పశువులను ఇయుయ్డి; దర్వయ్ము వయ్యమైపోయినయెడల మీ పశువులకు పర్తిగా 

నేను మీకు ధానయ్మిచెచ్దనని చెపెప్ను, కాబటిట్ వారు తమ పశువులను యోసేపునొదద్కు తీసికొని 

వచిచ్రి. యోసేపు గుఱ ఱ్ములను గొఱ ఱ్ల మందలను పశువుల మందలను గాడిదలను తీసికొని వారికి 

ఆహారమిచెచ్ను 

దానియేలు 6:5 => అందుకా మనుషుయ్లు అతని దేవుని పదధ్తి విషయమందేగాని మరి ఏ 

విషయమందును అతనిలో లోపము కనుగొనలేమనుకొనిరి. 

దానియేలు 6:6 => కాబటిట్ ఆ పర్ధానులును అధిపతులును రాజు నొదద్కు సందడిగా కూడి వచిచ్ 

ఇటల్నిరి రాజగు దరాయ్వేషూ, చిరంజీవివై యుందువుగాక. 

దానియేలు 6:7 => రాజయ్పు పర్ధానులు సేనాధిపతులు అధిపతులు మంతుర్లు సంసాథ్నాధిపతులు 

అందరును కూడి, రాజొక ఖండితమైన చటట్ము సిథ్రపరచి దానిని శాసనముగా చాటింపజేయునటుల్ 

యోచన చేసిరి. ఎటల్నగా ముపప్ది దినముల వరకు నీయొదద్ తపప్ మరి ఏ దేవునియొదద్నైనను 
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మానవునియొదద్నైనను ఎవడును ఏ మనవియు చేయకూడదు; ఎవడైనను చేసిన యెడల వాడు 

సింహముల గుహలో పడదోర్యబడును. రాజా, యీ పర్కారముగా రాజు శాసనము ఒకటి పుటిట్ంచి  

సామెతలు 12:17 => సతయ్వాద పిర్యుడు నీతిగల మాటలు పలుకును కూటసాకిష్ మోసపు మాటలు 

చెపుప్ను. 

1 కొరిందీయులకు 10:32 => యూదులకైనను, గీర్సు దేశసుథ్లకైనను, దేవుని సంఘమునకైనను 

అభయ్ంతరము కలుగజేయకుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:8 => మెటుట్కు సహోదరులారా, యే యోగయ్తయైనను మెపైప్నను ఉండినయెడల, 

ఏవి సతయ్మైనవో, ఏవి మానయ్మైనవో, ఏవి నాయ్యమైనవో, ఏవి పవితర్మైనవో, ఏవి రమయ్మైనవో, ఏవి 

ఖాయ్తిగలవో, వాటిమీద ధాయ్నముంచుకొనుడి. 

కొలొసస్యులకు 4:5 => సమయము పోనియయ్క సదివ్నియోగము చేసికొనుచు, సంఘమునకు 

వెలుపటి వారియెడల జాఞ్నము కలిగి నడుచుకొనుడి. 

ఆదికాండము 47:6 => ఐగుపుత్ దేశము నీ యెదుట ఉనన్ది, ఈ దేశములోని మంచి పర్దేశమందు నీ 

తండిర్ని నీ సహోదరులను నివసింప చేయుము, గోషెను దేశములో వారు నివసింపవచుచ్ను, వారిలో 

ఎవరైన పర్జఞ్గలవారని నీకు తోచినయెడల నా మందలమీద వారిని అధిపతులగా నియమించుమని 

చెపెప్ను 

వచనము 17 

ఆ సంవతస్రమందు వారి మందలనిన్టికి పర్తిగా అతడు వారికి ఆహారమిచిచ్ సంరకిష్ంచెను. 

నిరగ్మకాండము 9:3 => ఇదిగో యెహోవా బాహుబలము పొలములోనునన్ నీ పశువులమీదికిని నీ 

గుఱ ఱ్ములమీదికిని గాడిదలమీదికిని ఒంటెలమీదికిని ఎదుద్లమీదికిని గొఱ ఱ్లమీదికిని వచుచ్ను, మికిక్లి 

బాధకరమైన తెగులు కలుగును. 

1 రాజులు 10:28 => సొలొమోనునకుండు గుఱ ఱ్ములు ఐగుపుత్లోనుండి తేబడెను; రాజు వరత్కులు 

ఒకొక్కక్ గుంపునకు నియామకమైన ధరనిచిచ్ గుంపులు గుంపులుగ కొని తెపిప్ంచిరి. 
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యోబు 2:4 => అపవాది చరమ్ము కాపాడుకొనుటకై చరమ్మును, తన పార్ణమును కాపాడుకొనుటకై 

తనకు కలిగినది యావతుత్ను నరుడిచుచ్ను గదా. 

యెషయా 31:1 => ఇశార్యేలు పరిశుదధ్ దేవుని లక్షయ్పెటట్కయు యెహోవాయొదద్ విచారింపకయు 

సహాయము నిమితత్ము ఐగుపుత్నకు వెళుల్చు గుఱ ఱ్ములను ఆధారము చేసికొని వారి రథములు 

విసాత్రములనియు రౌతులు బలాఢుయ్లనియు వారిని ఆశర్యించువారికి శర్మ.  

మతత్యి 6:24 => ఎవడును ఇదద్రు యజమానులకు దాసుడుగా నుండనేరడు; అతడు ఒకని దేవ్షించి 

యొకని పేర్మించును; లేదా యొకని పక్షముగానుండి యొకని తృణీకరించును. మీరు దేవునికిని 

సిరికిని దాసులుగా నుండనేరరు. 

వచనము 18 

ఆ సంవతస్రము గతించిన తరువాత రెండవ సంవతస్రమున వారు అతనియొదద్కు వచిచ్ ఇది మా 

యేలినవారికి మరుగుచేయము; దర్వయ్ము వయ్యమైపోయెను, పశువుల మందలును ఏలినవారి 

వశమాయెను, ఇపుప్డు మా దేహములును మా పొలములును తపప్ మరి ఏమియు ఏలినవారి 

సముఖమున మిగిలియుండలేదు. 

2 రాజులు 6:26 => అంతట ఇశార్యేలు రాజు పటట్ణపు పార్కారముమీద సంచారము చేయగా ఒక 

సతరీ రాజును చూచి రాజవైన నా యేలినవాడా, సహాయము చేయుమని కేకలు వేయుట విని 

యిరిమ్యా 38:9 => రాజా, నా యేలినవాడా, ఆ గోతిలో వేయబడిన యిరీమ్యా అను పర్వకత్యెడల 

ఈ మనుషుయ్లు చేసినది యావతుత్ను అనాయ్యము; అతడునన్ చోటను అతడు అకలిచేత చచుచ్ను, 

పటట్ణములోనైనను ఇంకను రొటెట్లేమియు లేవు. 

ఆదికాండము 45:6 => రెండు సంవతస్రములనుండి కరవు దేశములో నునన్ది. సేదయ్మైనను 

కోతయైనను లేని సంవతస్రములు ఇంక అయిదు వచుచ్ను. మిముమ్ను ఆశచ్రయ్ముగ రకిష్ంచి దేశములో 

మిముమ్ను శేషముగా నిలుపుటకును 
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ఆదికాండము 47:15 => ఐగుపుత్ దేశమందును కనాను దేశమందును దర్వయ్ము వయ్యమైన 

తరువాత ఐగుపీత్యులందరు యోసేపు నొదద్కు వచిచ్ మాకు ఆహారము ఇపిప్ంచుము, నీ సముఖమందు 

మేమేల చావవలెను? దర్వయ్ము వయ్యమైనది గదా అనిరి. 

వచనము 19 

నీ కనున్ల యెదుట మా పొలములును మేమును నశింపనేల? ఆహారమిచిచ్ మముమ్ను మా 

పొలములను కొనుము; మా పొలములతో మేము ఫరోకు దాసులమగుదుము; మేము చావక 

బర్దుకునటుల్ను పొలములు పాడైపోకుండునటుల్ను మాకు వితత్నములిమమ్ని అడిగిరి. 

నెహెమాయ్ 5:2 => ఏదనగా కొందరు మేమును మా కుమారులును మా కుమారెత్లును అనేకులము. 

అందుచేత మేము తిని బర్దుకుటకు ధానయ్ము మీయొదద్ తీసికొందుమనిరి. 

నెహెమాయ్ 5:3 => మరికొందరు కాష్మమునన్ందున మా భూములను దార్క్షతోటలను మాయిండల్ను 

కుదువపెటిట్తివిు గనుక మీయొదద్ ధానయ్ము తీసికొందుమనిరి. 

యోబు 2:4 => అపవాది చరమ్ము కాపాడుకొనుటకై చరమ్మును, తన పార్ణమును కాపాడుకొనుటకై 

తనకు కలిగినది యావతుత్ను నరుడిచుచ్ను గదా. 

విలాపవాకయ్ములు 1:11 => దాని కాపురసుథ్లందరు నిటూ ట్రుప్విడుచుచు ఆహారము వెదకుదురు తమ 

పార్ణసంరక్షణకొరకు తమ మనోహరమైన వసుత్వులనిచిచ్ ఆహారము కొందురు. యెహోవా, నేను 

నీచుడనైతిని దృషిట్ంచిచూడుము.  

విలాపవాకయ్ములు 5:6 => పొటట్కూటికై ఐగుపీత్యులకును అషూష్రీయులకును లోబడియునాన్ము. 

విలాపవాకయ్ములు 5:9 => ఎడారిజనుల ఖడగ్భయమువలన పార్ణమునకు తెగించి మా ధానయ్ము 

తెచుచ్కొనుచునాన్ము. 

మతత్యి 16:26 => ఒక మనుషుయ్డు లోకమంతయు సంపాదించుకొని తన పార్ణమును 

పోగొటుట్కొంటే అతనికేమి పర్యోజనము? ఒక మనుషుయ్డు తన పార్ణమునకు పర్తిగా నేమి 

యియయ్గలడు? 
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ఫిలిపీప్యులకు 3:8 => నిశచ్యముగా నా పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుగూరిచ్న అతిశేర్షఠ్మైన జాఞ్నము 

నిమితత్మై సమసత్మును నషట్ముగా ఎంచుకొనుచునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:9 => కీర్సుత్ను సంపాదించుకొని, ధరమ్శాసత్రమూలమైన నా నీతిని గాక, కీర్సుత్నందలి 

విశావ్సమువలననైన నీతి, అనగా విశావ్సమునుబటిట్ దేవుడు అనుగర్హించు నీతిగలవాడనై 

ఆయనయందు అగపడు నిమితత్మును, 

ఆదికాండము 47:23 => యోసేపు ఇదిగో నేడు మిముమ్ను మీ భూములను ఫరోకొరకు 

కొనియునాన్ను. ఇదిగో మీకు వితత్నములు; పొలములలో వితుత్డి. 

ఆదికాండము 47:15 => ఐగుపుత్ దేశమందును కనాను దేశమందును దర్వయ్ము వయ్యమైన 

తరువాత ఐగుపీత్యులందరు యోసేపు నొదద్కు వచిచ్ మాకు ఆహారము ఇపిప్ంచుము, నీ సముఖమందు 

మేమేల చావవలెను? దర్వయ్ము వయ్యమైనది గదా అనిరి. 

ఆదికాండము 47:26 => అపుప్డు అయిదవ భాగము ఫరోదని నేటివరకు యోసేపు ఐగుపుత్ 

భూములనుగూరిచ్ కటట్డ నియమించెను, యాజకుల భూములు మాతర్మే వినాయింపబడెను. అవి 

ఫరోవి కావు. 

కీరత్నలు 105:16 => దేశముమీదికి ఆయన కరవు రపిప్ంచెను జీవనాధారమైన ధానయ్మంతయు 

కొటిట్వేసెను. 

2 కొరిందీయులకు 9:10 => వితుత్వానికి వితత్నమును తినుటకు ఆహారమును దయచేయు దేవుడు 

మీకు వితత్నము దయచేసి విసత్రింపచేసి, మీరు పర్తి విషయములో పూరౌణ్దారయ్భాగయ్ము 

గలవారగునటుల్, మీ నీతిఫలములు వృదిధ్పొందించును. 

వచనము 20 

అటుల్ యోసేపు ఐగుపుత్ భూములనిన్టిని ఫరోకొరకు కొనెను. కరవు వారికి భారమైనందున 

ఐగుపీత్యులందరు తమ తమ పొలములను అమిమ్వేసిరి గనుక, భూమి ఫరోది ఆయెను. 
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ఆదికాండము 47:26 => అపుప్డు అయిదవ భాగము ఫరోదని నేటివరకు యోసేపు ఐగుపుత్ 

భూములనుగూరిచ్ కటట్డ నియమించెను, యాజకుల భూములు మాతర్మే వినాయింపబడెను. అవి 

ఫరోవి కావు. 

వచనము 21 

అతడు ఐగుపుత్ పొలిమేరలయొకక్ యీ చివరనుండి ఆ చివర వరకును జనులను ఊళల్లోనికి 

రపిప్ంచెను. 

ఆదికాండము 41:48 => ఐగుపుత్ దేశమందునన్ యేడు సంవతస్రముల ఆహారమంతయు అతడు 

సమకూరిచ్, ఆ యా పటట్ణములలో దాని నిలువచేసెను. ఏ పటట్ణము చుటుట్నుండు పొలముయొకక్ 

ధానయ్ము ఆ పటట్ణమందే నిలువచేసెను. 

ఆదికాండము 47:12 => మరియు యోసేపు తన తండిర్ని తన సహోదరులను తన తండిర్ 

కుటుంబపువారినందరిని వారివారి పిలల్ల లెకక్చొపుప్న వారికి ఆహారమిచిచ్ సంరకిష్ంచెను. 

వచనము 22 

యాజకుల భూమి మాతర్మే అతడు కొనలేదు, యాజకులకు ఫరో బతెత్ములు నియమించెను. ఫరో 

ఇచిచ్న బతెత్ములవలన వారికి భోజనము జరిగెను గనుక వారు తమ భూములను అమమ్లేదు. 

ఆదికాండము 14:18 => మరియు షాలేము రాజైన మెలీక్సెదెకు రొటెట్ను దార్కాష్రసమును 

తీసికొనివచెచ్ను. అతడు సరోవ్నన్తుడగు దేవునికి యాజకుడు. 

ఆదికాండము 41:45 => మరియు ఫరో యోసేపునకు జపన్తప్నేహు అను పేరు పెటిట్, అతనికి ఓను 

యొకక్ యాజకుడైన పోతీఫెర కుమారెత్యగు ఆసెనతు నిచిచ్ పెండిల్చేసెను. 

ఆదికాండము 41:50 => కరవు సంవతస్రములు రాకమునుపు యోసేపు కిదద్రు కుమారులు పుటిట్రి. 

ఓను యొకక్ యాజకుడైన పోతీఫెర కుమారెత్యగు ఆసెనతు అతనికి వారిని కనెను. 

2 సమూయేలు 8:18 => యెహోయాదా కుమారుడగు బెనాయా కెరేతీయులకును పెలేతీయులకును 

అధిపతి; దావీదు కుమారులు సభా ముఖుయ్లు. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 12:19 => నీవు నీ దేశములోనునన్ నీ దినములనిన్టను లేవీయులను 

విడువకూడదు సుమీ. 

యెహోషువ 21:1 => లేవీయుల పితరుల కుటుంబముల పర్ధానులు కనాను దేశమందలి 

షిలోహులో యాజకుడైన ఎలియాజరు నొదద్కును, నూను కుమారుడైన యెహోషువ యొదద్కును, 

ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములయొకక్ పితరుల కుటుంబముల పర్ధానుల యొదద్కును వచిచ్ 

యెహోషువ 21:2 => మేము నివసించుటకు పురములను మా పశువులకు పొలములను 

ఇయయ్వలెనని యెహోవా మోషేదావ్రా ఆజాఞ్పించెననగా 

యెహోషువ 21:3 => ఇశార్యేలీయులు యెహోవా మాటచొపుప్న తమ సావ్సథ్య్ములలో ఈ 

పటట్ణములను వాటి పొలములను లేవీయులకిచిచ్రి. 

యెహోషువ 21:4 => వంతుచీటి కహాతీయుల వంశముల పక్షముగా వచెచ్ను. లేవీయులలో 

యాజకుడైన అహరోను వంశకుల పక్షముగా యూదా గోతిర్కులనుండియు , షిమోయ్ను 

గోతిర్కులనుండియు, బెనాయ్మీను గోతిర్కులనుండియు చీటల్వలన వచిచ్నవి పదమూడు పటట్ణములు. 

యెహోషువ 21:5 => కహాతీయులలో మిగిలిన వంశకుల పక్షముగా ఎఫార్యిము 

గోతిర్కులనుండియు, దాను గోతిర్కులనుండియు, మనషే ష్ అరధ్గోతర్పువారినుండియు వంతుచీటల్వలన 

వచిచ్నవి పది పటట్ణములు. 

యెహోషువ 21:6 => ఇశాశ్ఖారు గోతిర్కులనుండియు, ఆషేరు గోతిర్కులనుండియు, నఫాత్లి 

గోతిర్కులనుండియు, బాషానులోనునన్ మనషే ష్ అరధ్గోతర్పువారినుండియు చీటల్వలన గెరో ష్నీయులకు 

కలిగినవి పదమూడు పటట్ణములు. 

యెహోషువ 21:7 => రూబేను గోతిర్కులనుండియు, గాదు గోతిర్కులనుండియు, జెబూలూను 

గోతిర్కులనుండియు, వారి వంశములచొపుప్న మెరారీయులకు కలిగినవి పండెర్ండు పటట్ణములు. 

యెహోషువ 21:8 => యెహోవా మోషే దావ్రా ఆజాఞ్పించినటుల్ ఇశార్యేలీయులు వంతు చీటల్వలన 

ఆ పటట్ణములను వాటి పొలములను లేవీయులకిచిచ్రి. 

యెహోషువ 21:9 => వారు యూదా వంశసుథ్ల గోతర్ములోను షిమోయ్నీయుల గోతర్ములోను 

చెపప్బడిన పేరులు గల యీ పటట్ణములను ఇచిచ్రి. 
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యెహోషువ 21:10 => అవి లేవీయులైన కహాతీయుల వంశములలో అహరోను వంశకులకు 

కలిగినవి, ఏలయనగా మొదట చేతికివచిచ్న వంతుచీటి వారిది. 

యెహోషువ 21:11 => యూదా వంశసుథ్ల మనయ్ములో వారికి కిరయ్తరాబ్, అనగా హెబోర్ను నిచిచ్రి. 

ఆ అరాబ్ అనాకు తండిర్ దాని చుటుట్నునన్ పొలమును వారికిచిచ్రి. 

యెహోషువ 21:12 => అయితే ఆ పటట్ణముయొకక్ పొలములను దాని గార్మములను యెఫునెన్ 

కుమారుడైన కాలేబునకు సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్రి. 

యెహోషువ 21:13 => యాజకుడైన అహరోను సంతానపువారికి వారు నరహంతకునికి 

ఆశర్యపటట్ణమైన హెబోర్నును  

యెహోషువ 21:14 => దాని పొలమును లిబాన్ను దాని పొలమును యతీత్రును దాని పొలమును 

ఎషె ట్మోయను దాని పొలమును హోలోనును దాని పొలమును  

యెహోషువ 21:15 => దెబీరును దాని పొలమును ఆయినిని దాని పొలమును యుటట్యును దాని 

పొలమును బేతెష్మెషును దాని పొలమును,  

యెహోషువ 21:16 => అనగా ఆ రెండు గోతర్ములవారినుండి తొమిమ్ది పటట్ణములను ఇచిచ్రి. 

యెహోషువ 21:17 => బెనాయ్మీను గోతర్మునుండి నాలుగు పటట్ణములను అనగా గిబియోనును 

దాని పొలమును గెబను దాని పొలమును 

యెహోషువ 21:18 => అనాతోతును దాని పొలమును అలోమ్నును దాని పొలమును ఇచిచ్రి. 

యెహోషువ 21:19 => యాజకులైన అహరోను వంశకుల పటట్ణములనిన్యు వాటి పొలములు 

పోగా పదమూడు పటట్ణములు. 

యెహోషువ 21:20 => కహాతీయుల వంశపువారైన లేవీయులకు, అనగా కహాతు సంబంధులలో 

మిగిలినవారికి వంతుచీటల్వలన కలిగిన పటట్ణములు ఎఫార్యిము గోతర్మునుండి వారికియయ్బడెను. 

యెహోషువ 21:21 => నాలుగు పటట్ణములను, అనగా ఎఫార్యిమీయుల మనయ్దేశములో 

నరహంతకునికొరకు ఆశర్యపటట్ణమైన షెకెమును దాని పొలమును గెజెరును దాని పొలమును 

యెహోషువ 21:22 => కిబాస్యిమును దాని పొలమును బేత హోరోనును దాని పొలమును 

వారికిచిచ్రి. 
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యెహోషువ 21:23 => దాను గోతిర్కులనుండి నాలుగు పటట్ణములను, అనగా ఎతెత్కేను దాని 

పొలమును గిబెబ్తోనును దాని పొలమును 

యెహోషువ 21:24 => అయాయ్లోనును దాని పొలమును గతిర్మోమ్నును దాని పొలమును 

వారికిచిచ్రి. 

యెహోషువ 21:25 => రెండు పటట్ణములును, అనగా మనషే ష్ అరధ్గోతిర్కులనుండి తానాకును దాని 

పొలమును గతిర్మోమ్నును దాని పొలమును ఇచిచ్రి. 

యెహోషువ 21:26 => వాటి పొలములు గాక కహాతు సంబంధులలో మిగిలినవారికి కలిగిన 

పటట్ణములనిన్యు పది. 

యెహోషువ 21:27 => లేవీయుల వంశములలో గెరో ష్నీయులకు రెండు పటట్ణములను, అనగా 

నరహంతకునికొరకు ఆశర్యపటట్ణమగు బాషానులోని గోలానును దాని పొలమును బెయెషె ట్రాను 

దాని పొలమును ఇచిచ్రి. 

యెహోషువ 21:28 => ఇశాశ్ఖారు గోతిర్కులనుండి నాలుగు పటట్ణములను, అనగా కిషోయ్నును దాని 

పొలమును దాబెరతును దాని పొలమును యరూమ్తును దాని పొలమును 

యెహోషువ 21:29 => ఏనగ్నీన్మును దాని పొలమును ఇచిచ్రి. 

యెహోషువ 21:30 => ఆషేరు గోతిర్కులనుండి నాలుగు పటట్ణములను, అనగా మిషెయలును దాని 

పొలమును అబోద్నును దాని పొలమును 

యెహోషువ 21:31 => హెలక్తును దాని పొలమును రెహోబును దాని పొలమును ఇచిచ్రి. 

యెహోషువ 21 :32 => నఫాత్ లి గోతిర్కులనుండి మూడు పటట్ణములను , అనగా 

నరహంతుకునికొరకు ఆశర్యపటట్ణమగు గలిలయలోని కెదెషును దాని పొలమును హమోమ్తోద్రును 

దాని పొలమును కరాత్నును దాని పొలమును ఇచిచ్రి. 

యెహోషువ 21:33 => వారి వంశములచొపుప్న గెరో ష్నీయుల పటట్ణములనిన్యు వాటి 

పొలములుగాక పదమూడు పటట్ణములు. 

యెహోషువ 21:34 => లేవీయులలో మిగిలిన మెరారీయుల వంశములకు జెబూలూను 

గోతర్ములనుండి నాలుగు పటట్ణములను, అనగా యొకెన్యాము దాని పొలమును 
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యెహోషువ 21:35 => కరాత్ను దాని పొలమును దిమాన్ను దాని పొలమును నహలాలును దాని 

పొలమును ఇచిచ్రి. 

యెహోషువ 21:36 => రూబేను గోతిర్కులనుండి నాలుగు పటట్ణములను, అనగా బేసెరును దాని 

పొలమును యాహసును దాని పొలమును 

యెహోషువ 21:37 => కెదెమోతును దాని పొలమును మేఫాతును దాని పొలమును ఇచిచ్రి. 

యెహోషువ 21 :38 => గాదు గోతిర్కులనుండి నాలుగు పటట్ణములును , అనగా 

నరహంతకునికొరకు ఆశర్యపటట్ణమగు గిలాదులోని రామోతును దాని పొలమును మహనయీమును 

దాని పొలమును 

యెహోషువ 21:39 => హెషోబ్నును దాని పొలమును యాజెరును దాని పొలమును ఇచిచ్రి. 

యెహోషువ 21:40 => వారి వారి వంశములచొపుప్న, అనగా లేవీయుల మిగిలిన 

వంశములచొపుప్న అవనిన్యు మెరారీయులకు కలిగిన పటట్ణములు. వంతుచీటివలన వారికి కలిగిన 

పటట్ణములు పండెర్ండు. 

యెహోషువ 21:41 => ఇశార్యేలీయుల సావ్సథ్య్ములో వాటి పలెల్లుగాక లేవీయుల 

పటట్ణములనిన్యు నలువది యెనిమిది. 

యెహోషువ 21:42 => ఆ పటట్ణములనిన్టికి పొలములుండెను. ఆ పటట్ణములనిన్యు 

అటే ల్యుండెను. 

యెహోషువ 21:43 => యెహోవా పర్మాణము చేసి వారి పితరుల కిచెచ్దనని చెపిప్న దేశమంతయు 

ఆయన ఇశార్యేలీయుల కపప్గించెను. వారు దాని సావ్ధీనపరచుకొని దానిలో నివసించిరి. 

యెహోషువ 21:44 => యెహోవా వారి పితరులతో పర్మాణముచేసిన వాటనిన్టి పర్కారము 

అనిన్దికుక్లయందు వారికి విశార్ంతి కలుగజేసెను. యెహోవా వారి శతుర్వులనందరిని వారిచేతి 

కపప్గించియుండెను గనుక వారిలో నొకడును ఇశార్యేలీయులయెదుట నిలువలేకపోయెను. యెహోవా 

ఇశార్యేలీయులకు సెలవిచిచ్న మాటలనిన్టిలో ఏదియు తపిప్యుండలేదు, అంతయు నెరవేరెను. 

యెహోషువ 21:45 => యెహోవా ఇశార్యేలీయులకు సెలవిచిచ్న మాటలనిన్టిలో ఏదియు 

తపిప్యుండలేదు, అంతయు నెరవేరెను.  
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ఎజార్ 7:24 => మరియు యాజకులును లేవీయులును గాయకులును దావ్రపాలకులును 

నెతీనీయులును , దేవుని మందిరపు సేవకులునైన వారందరినిగూరిచ్ మేము మీకు 

నిరణ్యించినదేమనగా, వారికి శిసుత్ గాని సుంకము గాని పనున్ గాని వేయుట కటట్డపు నాయ్యము 

కాదని తెలిసికొనుడి. 

నెహెమాయ్ 13:10 => మరియు లేవీయులకు రావలసిన పాళుల్ వారికి అందకపోవుటచేత సేవచేయు 

లేవీయులును గాయకులును తమ పొలములకు పారిపోయిరని తెలిసికొని 

మతత్యి 10:10 => పనివాడు తన ఆహారమునకు పాతుర్డు కాడా? 

1 కొరిందీయులకు 9:13 => ఆలయకృతయ్ములు జరిగించువారు ఆలయమువలన జీవనము 

చేయుచునాన్రనియు, బలిపీఠమునొదద్ కనిపెటుట్కొని యుండువారు బలిపీఠముతో పాలివారై 

యునాన్రనియు మీరెరుగరా? 

గలతీయులకు 6:6 => వాకోయ్పదేశము పొందువాడు ఉపదేశించు వానికి మంచి పదారథ్ములనిన్టిలో 

భాగమియయ్వలెను. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:10 => మరియు మేము మీయొదద్ ఉనన్పుప్డు--ఎవడైనను పనిచేయ 

నొలల్నియెడల వాడు భోజనము చేయకూడదని మీకు ఆజాఞ్పించితివిు గదా. 

1 తిమోతి 5:17 => బాగుగా పాలనచేయు పెదద్లను, విశేషముగా వాకయ్మందును ఉపదేశమందును 

పర్యాసపడువారిని, రెటిట్ంపు సనామ్నమునకు పాతుర్లనుగా ఎంచవలెను. 

ఆదికాండము 47:26 => అపుప్డు అయిదవ భాగము ఫరోదని నేటివరకు యోసేపు ఐగుపుత్ 

భూములనుగూరిచ్ కటట్డ నియమించెను, యాజకుల భూములు మాతర్మే వినాయింపబడెను. అవి 

ఫరోవి కావు. 

వచనము 23 

యోసేపు ఇదిగో నేడు మిముమ్ను మీ భూములను ఫరోకొరకు కొనియునాన్ను. ఇదిగో మీకు 

వితత్నములు; పొలములలో వితుత్డి. 
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ఆదికాండము 47:19 => నీ కనున్ల యెదుట మా పొలములును మేమును నశింపనేల? ఆహారమిచిచ్ 

మముమ్ను మా పొలములను కొనుము; మా పొలములతో మేము ఫరోకు దాసులమగుదుము; మేము 

చావక బర్దుకునటుల్ను పొలములు పాడైపోకుండునటుల్ను మాకు వితత్నములిమమ్ని అడిగిరి. 

ఆదికాండము 41:27 => కల ఒకక్టే. వాటి తరువాత, చికిక్పోయి వికారమై పైకివచిచ్న యేడు 

ఆవులును ఏడు సంవతస్రములు; తూరుప్ గాలిచేత చెడిపోయిన యేడు పీలవెనున్లు కరవుగల యేడు 

సంవతస్రములు. 

ఆదికాండము 45:6 => రెండు సంవతస్రములనుండి కరవు దేశములో నునన్ది. సేదయ్మైనను 

కోతయైనను లేని సంవతస్రములు ఇంక అయిదు వచుచ్ను. మిముమ్ను ఆశచ్రయ్ముగ రకిష్ంచి దేశములో 

మిముమ్ను శేషముగా నిలుపుటకును 

కీరత్నలు 41:1 => బీదలను కటాకిష్ంచువాడు ధనుయ్డు ఆపతాక్లమందు యెహోవా వానిని 

తపిప్ంచును. 

కీరత్నలు 107:36 => వారు అచచ్ట నివాసపురము ఏరప్రచుకొనునటుల్ను పొలములో వితత్నములు 

చలిల్ దార్క్షతోటలు నాటి  

కీరత్నలు 107:37 => వాటివలన ససయ్ఫలసమృదిధ్ పొందునటుల్ను ఆయన ఆకలికొనినవారిని అచచ్ట 

కాపురముంచెను 

కీరత్నలు 112:5 => దయాళులును అపిప్చుచ్వారును భాగయ్వంతులు నాయ్యవిమరశ్లో వారి 

వాయ్జెయ్ము గెలుచును 

సామెతలు 11:26 => ధానయ్ము బిగబటుట్వానిని జనులు శపించెదరు దానిని అముమ్వాని తలమీదికి 

దీవెన వచుచ్ను. 

సామెతలు 12:11 => తన భూమిని సేదయ్పరచుకొనువానికి ఆహారము సమృదిధ్గా కలుగును 

వయ్రథ్మైనవాటిని అనుసరించువాడు బుదిధ్లేనివాడు. 

సామెతలు 13:23 => బీదలు సేదయ్పరచు కొర్తత్ భూమి విసాత్రముగా పండును అనాయ్యమువలన 

నశించువారు కలరు. 
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పర్సంగి 11:6 => ఉదయమందు వితత్నమును వితుత్ము, అసత్మయమందును నీ చేయి వెనుక 

తియయ్క వితుత్ము, అది ఫలించునో యిది ఫలించునో లేక రెండును సరిసమానముగా ఎదుగునో 

నీవెరుగవు. 

యెషయా 28:24 => దునున్వాడు వితుత్టకు నితయ్ము తన పొలము దునున్నా? అతడు దుకిక్ పెలల్లు 

నితయ్ము బదద్లగొటుట్నా? 

యెషయా 28:25 => అతడు నేల సదునుచేసిన తరువాత నలల్ జీలకఱ ఱ్ చలుల్ను తెలల్ జీలకఱ ఱ్ చలుల్ను 

గోధుమలు వరుసగా వితుత్ను యవలను తానేరప్రచిన చేనిలో చలుల్ను దాని అంచున మిరప మొలకలు 

వేయును గదా?  

యెషయా 55:10 => వరష్మును హిమమును ఆకాశమునుండి వచిచ్ అకక్డికి ఏలాగు మరలక 

భూమిని తడిపి వితుత్వానికి వితత్నమును భుజించువానికి ఆహారమును కలుగుటకై అది చిగిరిచ్ 

వరిధ్లుల్నటుల్ చేయునో ఆలాగే నా నోటనుండి వచుచ్ వచనమును ఉండును 

మతత్యి 24:45 => యజమానుడు తన యింటివారికి తగినవేళ అనన్ము పెటుట్టకు వారిపైన 

ఉంచిన నమమ్కమైనవాడును బుదిధ్మంతుడునైన దాసుడెవడు? 

2 కొరిందీయులకు 9:10 => వితుత్వానికి వితత్నమును తినుటకు ఆహారమును దయచేయు దేవుడు 

మీకు వితత్నము దయచేసి విసత్రింపచేసి, మీరు పర్తి విషయములో పూరౌణ్దారయ్భాగయ్ము 

గలవారగునటుల్, మీ నీతిఫలములు వృదిధ్పొందించును. 

వచనము 24 

పంటలో అయిదవ భాగము మీరు ఫరోకు ఇయయ్వలెను. నాలుగు భాగములు పొలములలో 

వితుత్టకును మీకును మీ కుటుంబపువారికిని ఆహారమునకును మీ పిలల్లకు ఆహారమునకును మీవై 

యుండునని పర్జలతో చెపప్గా 

ఆదికాండము 47:25 => వారు నీవు మముమ్ బర్దికించితివి, ఏలినవారి కటాక్షము మామీద 

నుండనిముమ్; ఫరోకు దాసులమగుదుమని చెపిప్రి. 
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ఆదికాండము 41:34 => ఫరో అటుల్ చేసి యీ దేశముపైన అధిపతులను నియమించి సమృదిధ్గా 

పంటపండు ఏడు సంవతస్రములలో ఐగుపుత్ దేశమందంతటను అయిదవ భాగము తీసికొనవలెను. 

లేవీయకాండము 27:32 => గోవులలోనేగాని గొఱ ఱ్ మేకలలోనేగాని, కోలకిర్ంద నడుచుననిన్టిలో 

దశమభాగము పర్తిషిఠ్తమగును. 

1 సమూయేలు 8:15 => మీ ధానయ్ములోను దార్క్ష పండల్లోను పదియవ భాగము తీసి తన పరివార 

జనమునకును సేవకులకును ఇచుచ్ను. 

1 సమూయేలు 8:16 => మీ దాసులను మీ పనికతెత్లను మీ పశువులలోను గారద్భములలోను 

శేర్షఠ్మైన వాటిని1 పటుట్కొని తన పనికొరకు ఉంచుకొనును. 

1 సమూయేలు 8:17 => మీ మందలో పదియవభాగము పటుట్కొనును, మీమటుట్కు మీరు అతనికి 

దాసులవుదురు. 

కీరత్నలు 41:1 => బీదలను కటాకిష్ంచువాడు ధనుయ్డు ఆపతాక్లమందు యెహోవా వానిని 

తపిప్ంచును. 

కీరత్నలు 112:5 => దయాళులును అపిప్చుచ్వారును భాగయ్వంతులు నాయ్యవిమరశ్లో వారి 

వాయ్జెయ్ము గెలుచును 

ఆదికాండము 47:12 => మరియు యోసేపు తన తండిర్ని తన సహోదరులను తన తండిర్ 

కుటుంబపువారినందరిని వారివారి పిలల్ల లెకక్చొపుప్న వారికి ఆహారమిచిచ్ సంరకిష్ంచెను. 

ఆదికాండము 47:15 => ఐగుపుత్ దేశమందును కనాను దేశమందును దర్వయ్ము వయ్యమైన 

తరువాత ఐగుపీత్యులందరు యోసేపు నొదద్కు వచిచ్ మాకు ఆహారము ఇపిప్ంచుము, నీ సముఖమందు 

మేమేల చావవలెను? దర్వయ్ము వయ్యమైనది గదా అనిరి. 

2 కొరిందీయులకు 9:10 => వితుత్వానికి వితత్నమును తినుటకు ఆహారమును దయచేయు దేవుడు 

మీకు వితత్నము దయచేసి విసత్రింపచేసి, మీరు పర్తి విషయములో పూరౌణ్దారయ్భాగయ్ము 

గలవారగునటుల్, మీ నీతిఫలములు వృదిధ్పొందించును. 

వచనము 25 
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వారు నీవు మముమ్ బర్దికించితివి, ఏలినవారి కటాక్షము మామీద నుండనిముమ్; ఫరోకు 

దాసులమగుదుమని చెపిప్రి. 

ఆదికాండము 6:19 => మరియు నీతోకూడ వాటిని బర్దికించి యుంచుకొనుటకు సమసత్ జీవులలో, 

అనగా సమసత్ శరీరులయొకక్ పర్తి జాతిలోనివి రెండేసి చొపుప్న నీవు ఓడలోనికి తేవలెను; వాటిలో 

మగదియు ఆడుదియు నుండవలెను. 

ఆదికాండము 41:45 => మరియు ఫరో యోసేపునకు జపన్తప్నేహు అను పేరు పెటిట్, అతనికి ఓను 

యొకక్ యాజకుడైన పోతీఫెర కుమారెత్యగు ఆసెనతు నిచిచ్ పెండిల్చేసెను. 

ఆదికాండము 45:6 => రెండు సంవతస్రములనుండి కరవు దేశములో నునన్ది. సేదయ్మైనను 

కోతయైనను లేని సంవతస్రములు ఇంక అయిదు వచుచ్ను. మిముమ్ను ఆశచ్రయ్ముగ రకిష్ంచి దేశములో 

మిముమ్ను శేషముగా నిలుపుటకును 

ఆదికాండము 45:7 => పార్ణముతో కాపాడుటకును దేవుడు మీకు ముందుగా ననున్ పంపించెను. 

ఆదికాండము 45:8 => కాబటిట్ దేవుడే గాని మీరు ననిన్కక్డికి పంపలేదు. ఆయన ననున్ ఫరోకు 

తండిర్గాను అతని యింటివారికందరికి పర్భువుగాను ఐగుపుత్ దేశమంతటిమీద ఏలికగాను 

నియమించెను. 

ఆదికాండము 50:20 => మీరు నాకు కీడు చేయనుదేద్శించితిరి గాని నేటిదినమున జరుగుచునన్టుల్, 

అనగా బహు పర్జలను బర్దికించునటుల్గా అది మేలుకే దేవుడు ఉదేద్శించెను. 

సామెతలు 11:26 => ధానయ్ము బిగబటుట్వానిని జనులు శపించెదరు దానిని అముమ్వాని తలమీదికి 

దీవెన వచుచ్ను. 

సామెతలు 11:27 => మేలు చేయగోరువాడు ఉపయుకత్మైన కిర్య చేయును కీడుచేయ గోరువానికి 

కీడే మూడును. 

ఆదికాండము 18:3 => పర్భువా, నీ కటాక్షము నామీద నునన్యెడల ఇపుప్డు నీ దాసుని 

దాటిపోవదుద్. 
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ఆదికాండము 33:15 => అపుప్డు ఏశావు నీకిషట్మైనయెడల నాయొదద్నునన్ యీ జనులలో కొందరిని 

నీయొదద్ విడిచిపెటుట్దునని చెపప్గా అతడు అదియేల? నా పర్భువు కటాక్షము నామీద నుండనిమమ్నెను. 

రూతు 2:13 => అందుకు ఆమె నా యేలిన వాడా, నేను నీ పనికతెత్లలో ఒకదానను కాకపోయినను, 

నీవు ననాన్దరించి నీ దాసురాలినగు నాయందు పేర్మగలిగి మాటలాడితివి గనుక నాయెడల నీకు 

కటాక్షము కలుగనిమమ్ని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 30:27 => అందుకు లాబాను అతనితో నీ కటాక్షము నా మీదనునన్యెడల నా మాట 

వినుము; నినున్బటిట్ యెహోవా ననున్ ఆశీరవ్దించెనని శకునము చూచి తెలిసికొంటినని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 32:5 => నాకు పశువులు గాడిదలు మందలు దాసదాసీ జనమును కలరు; నీ 

కటాక్షము నాయందు కలుగునటుల్గా నా పర్భువునకిది తెలియచేయనంపితినని నీ సేవకుడైన యాకోబు 

అనెనని చెపుప్డని వారి కాజాఞ్పించెను. 

ఆదికాండము 45:5 => అయినను నేనికక్డికి వచుచ్నటుల్ మీరు ననున్ అమిమ్వేసినందుకు 

దుఃఖపడకుడి; అది మీకు సంతాపము పుటిట్ంపనియయ్కుడి; పార్ణరక్షణ కొరకు దేవుడు మీకు 

ముందుగా ననున్ పంపించెను 

ఆదికాండము 47:24 => పంటలో అయిదవ భాగము మీరు ఫరోకు ఇయయ్వలెను. నాలుగు 

భాగములు పొలములలో వితుత్టకును మీకును మీ కుటుంబపువారికిని ఆహారమునకును మీ పిలల్లకు 

ఆహారమునకును మీవై యుండునని పర్జలతో చెపప్గా 

వచనము 26 

అపుప్డు అయిదవ భాగము ఫరోదని నేటివరకు యోసేపు ఐగుపుత్ భూములనుగూరిచ్ కటట్డ 

నియమించెను, యాజకుల భూములు మాతర్మే వినాయింపబడెను. అవి ఫరోవి కావు. 

ఆదికాండము 47:22 => యాజకుల భూమి మాతర్మే అతడు కొనలేదు, యాజకులకు ఫరో 

బతెత్ములు నియమించెను. ఫరో ఇచిచ్న బతెత్ములవలన వారికి భోజనము జరిగెను గనుక వారు తమ 

భూములను అమమ్లేదు. 
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ఆదికాండము 47:11 => ఫరో ఆజాఞ్పించినటుల్ యోసేపు తన తండిర్ని తన సహోదరులను ఐగుపుత్ 

దేశములో నివసింపచేసి, ఆ దేశములో రామెసేసను మంచి పర్దేశములో వారికి సావ్సథ్య్ము నిచెచ్ను. 

ఆదికాండము 47:19 => నీ కనున్ల యెదుట మా పొలములును మేమును నశింపనేల? ఆహారమిచిచ్ 

మముమ్ను మా పొలములను కొనుము; మా పొలములతో మేము ఫరోకు దాసులమగుదుము; మేము 

చావక బర్దుకునటుల్ను పొలములు పాడైపోకుండునటుల్ను మాకు వితత్నములిమమ్ని అడిగిరి. 

ఆదికాండము 47:20 => అటుల్ యోసేపు ఐగుపుత్ భూములనిన్టిని ఫరోకొరకు కొనెను. కరవు వారికి 

భారమైనందున ఐగుపీత్యులందరు తమ తమ పొలములను అమిమ్వేసిరి గనుక, భూమి ఫరోది 

ఆయెను. 

ఆదికాండము 47:22 => యాజకుల భూమి మాతర్మే అతడు కొనలేదు, యాజకులకు ఫరో 

బతెత్ములు నియమించెను. ఫరో ఇచిచ్న బతెత్ములవలన వారికి భోజనము జరిగెను గనుక వారు తమ 

భూములను అమమ్లేదు. 

యెహెజేక్లు 7:24 => బలాఢుయ్ల యతిశయము ఆగిపోవునటుల్ను వారి పరిశుదధ్సథ్లములు 

అపవితర్ములగునటుల్ను అనయ్జనులలో దుషుట్లను నేను రపిప్ంచెదను; ఆ దుషుట్లు వారి యిండల్ను 

సవ్తంతిర్ంచుకొందురు. 

ఆదికాండము 47:22 => యాజకుల భూమి మాతర్మే అతడు కొనలేదు, యాజకులకు ఫరో 

బతెత్ములు నియమించెను. ఫరో ఇచిచ్న బతెత్ములవలన వారికి భోజనము జరిగెను గనుక వారు తమ 

భూములను అమమ్లేదు. 

వచనము 27 

ఇశార్యేలీయులు ఐగుపుత్ దేశమందలి గోషెను పర్దేశములో నివసించిరి. అందులో వారు ఆసిత్ 

సంపాదించుకొని సంతానాభివృదిధ్ పొంది మిగుల విసత్రించిరి. 

ఆదికాండము 47:11 => ఫరో ఆజాఞ్పించినటుల్ యోసేపు తన తండిర్ని తన సహోదరులను ఐగుపుత్ 

దేశములో నివసింపచేసి, ఆ దేశములో రామెసేసను మంచి పర్దేశములో వారికి సావ్సథ్య్ము నిచెచ్ను. 
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ఆదికాండము 8:7 => ఒక కాకిని వెలుపలికి పోవిడిచెను. అది బయటికి వెళి ల్ భూమిమీదనుండి నీళుల్ 

ఇంకిపోవు వరకు ఇటు అటు తిరుగుచుండెను. 

ఆదికాండము 8:9 => నీళుల్ భూమి అంతటి మీద నునన్ందున తన అరకాలు నిలుపుటకు దానికి 

సథ్లము దొరకలేదు గనుక ఓడలోనునన్ అతనియొదద్కు తిరిగి వచెచ్ను. అపుప్డతడు చెయియ్ చాపి దాని 

పటుట్కొని ఓడలోనికి తీసికొనెను. 

ఆదికాండము 13:16 => మరియు నీ సంతానమును భూమిమీద నుండు రేణువులవలె విసత్రింప 

చేసెదను; ఎటల్నగా ఒకడు భూమిమీద నుండు రేణువులను లెకిక్ంప గలిగినయెడల నీ సంతానమును 

కూడ లెకిక్ంపవచుచ్ను. 

ఆదికాండము 26:4 => ఏలయనగా నీకును నీ సంతానమునకును ఈ దేశములనిన్యు ఇచిచ్, నీ 

తండిర్యైన అబార్హాముతో నేను చేసిన పర్మాణము నెరవేరిచ్, ఆకాశ నక్షతర్ములవలె నీ సంతానమును 

విసత్రింపచేసి ఈ దేశములనిన్యు నీ సంతానమునకు ఇచెచ్దను. నీ సంతానమువలన సమసత్ 

భూలోకములోని సమసత్ జనులు ఆశీరవ్దింపబడుదురు. 

ఆదికాండము 28:14 => నీ సంతానము భూమిమీద లెకక్కు ఇసుక రేణువులవలెనగును; నీవు 

పడమటితటుట్ను తూరుప్తటుట్ను ఉతత్రపుతటుట్ను దకిష్ణపుతటుట్ను వాయ్పించెదవు, భూమియొకక్ 

వంశములనిన్యు నీ మూలముగాను నీ సంతానము మూలముగాను ఆశీరవ్దింపబడును. 

ఆదికాండము 46:3 => ఆయన నేనే దేవుడను, నీ తండిర్ దేవుడను, ఐగుపుత్నకు వెళుల్టకు 

భయపడకుము, అకక్డ నినున్ గొపప్ జనముగా చేసెదను. 

నిరగ్మకాండము 1:7 => ఇశార్యేలీయులు బహు సంతానము గలవారై అభివృదిధ్పొంది విసత్రించి 

అతయ్ధికముగా పర్బలిరి; వారునన్ పర్దేశము వారితో నిండియుండెను. 

నిరగ్మకాండము 1:12 => అయినను ఐగుపీత్యులు వారిని శర్మపెటిట్నకొలది వారు విసత్రించి 

పర్బలిరి గనుక వారు ఇశార్యేలీయులయెడల అసహయ్పడిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 10:22 => నీ పితరులు డెబబ్దిమందియై ఐగుపుత్నకు వెళి ల్రి. ఇపుప్డు నీ 

దేవుడైన యెహోవా ఆకాశనక్షతర్ములవలె నినున్ విసత్రింపజేసియునాన్డు. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 26:5 => నీవు నా తండిర్ నశించుచునన్ అరామీ దేశసుథ్డు; అతడు 

ఐగుపుత్నకు వెళె ల్ను. కొదిద్మందితో అకక్డికి పోయి పరవాసియై, గొపప్దియు బలమైనదియు 

విసాత్రమైనదియునగు జనమాయెను. 

నెహెమాయ్ 9:23 => వారి సంతతిని ఆకాశపు నక్షతర్ములంత విసాత్రముగా చేసి, పర్వేశించి 

సవ్తంతిర్ంచుకొనునటుల్ వారి పితరులకు నీవు వాగాద్నము చేసిన దేశములోనికి వారిని రపిప్ంపగా 

కీరత్నలు 105:24 => ఆయన తన పర్జలకు బహు సంతానవృదిధ్ కలుగజేసెను వారి విరోధులకంటె 

వారికి అధికబలము దయచేసెను. 

కీరత్నలు 107:38 => మరియు ఆయన వారిని ఆశీరవ్దింపగా వారు అధికముగా సంతానాభివృదిధ్ 

నొందిరి ఆయన వారి పశువులను తగిగ్పోనియయ్లేదు 

జెకరాయ్ 10:8 => నేను వారిని విమోచించియునాన్ను గనుక వారిని ఈల వేసి పిలిచి సమకూరెచ్దను, 

మునుపు విసత్రించినటుల్ వారు విసత్రించుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:17 => అయితే దేవుడు అబార్హామునకు అనుగర్హించిన వాగాద్నకాలము 

సమీపించినకొలది పర్జలు ఐగుపుత్లో విసాత్రముగా వృదిధ్పొందిరి. తుదకు యోసేపును ఎరుగని వేరొక 

రాజు ఐగుపుత్ను ఏలనారంభించెను 

ఆదికాండము 34:10 => ఈ దేశము మీ యెదుట ఉనన్ది; ఇందులో మీరు నివసించి వాయ్పారము 

చేసి ఆసిత్ సంపాదించుకొనుడని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 48:4 => ఇదిగో నీకు సంతానాభివృదిధ్ పొందించి నినున్ విసత్రింపచేసి నీవు జనముల 

సమూహమగునటుల్ చేసి, నీ తరువాత నీ సంతానమునకు ఈ దేశమును నితయ్సావ్సథ్య్ముగా ఇచెచ్దనని 

సెలవిచెచ్ను 

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:7 => ఎదోమీయులు నీ సహోదరులు గనుక వారిని దేవ్షింపకూడదు. 

ఐగుపుత్ దేశములో నీవు పరదేశివైయుంటివి గనుక ఐగుపీత్యులను దేవ్షింపకూడదు. 

వచనము 28 
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యాకోబు ఐగుపుత్ దేశములో పదునేడు సంవతస్రములు బర్దికెను. యాకోబు దినములు, అనగా 

అతడు జీవించిన సంవతస్రములు నూట నలుబదియేడు. 

ఆదికాండము 37:2 => యాకోబు వంశావళి యిది. యోసేపు పదునేడేండల్వాడై తన సహోదరులతో 

కూడ మందను మేపుచుండెను. అతడు చినన్వాడై తన తండిర్ భారయ్లైన బిలాహ్ కుమారులయొదద్ను జిలాప్ 

కుమారులయొదద్ను ఉండెను. అపుప్డు యోసేపు వారి చెడుతనమునుగూరిచ్న సమాచారము వారి 

తండిర్యొదద్కు తెచుచ్చుండువాడు. 

ఆదికాండము 47:8 => ఫరో నీవు జీవించిన సంవతస్రములెనిన్ అని యాకోబు నడిగినందుకు 

ఆదికాండము 47:9 => యాకోబు నేను యాతర్చేసిన సంవతస్రములు నూట ముపప్ది, నేను 

జీవించిన సంవతస్రములు కొంచెము గాను దుఃఖసహితమైనవిగా ఉనన్వి. అవి నా పితరులు 

యాతర్చేసిన దినములలో వారు జీవించిన సంవతస్రములనిన్ కాలేదని ఫరోతో చెపిప్ 

కీరత్నలు 90:10 => మా ఆయుషాక్లము డెబబ్ది సంవతస్రములు అధికబలమునన్యెడల ఎనుబది 

సంవతస్రములగును అయినను వాటి వైభవము ఆయాసమే దుఃఖమే అది తవ్రగా గతించును మేము 

ఎగిరిపోవుదుము.  

కీరత్నలు 90:12 => మాకు జాఞ్నహృదయము కలుగునటుల్గా చేయుము మా దినములు లెకిక్ంచుటకు 

మాకు నేరుప్ము. 

కీరత్నలు 119:84 => నీ సేవకుని దినములు ఎంత కొదిద్వాయెను? ననున్ తరుమువారికి నీవు తీరుప్ 

తీరుచ్ట యెపుప్డు? 

ఆదికాండము 35:28 => ఇసాస్కు బర్దికిన దినములు నూట ఎనుబది సంవతస్రములు. 

ఆదికాండము 50:26 => యోసేపు నూటపది సంవతస్రములవాడై మృతి పొందెను. వారు సుగంధ 

దర్వయ్ములతో అతని శవమును సిదధ్పరచి ఐగుపుత్ దేశమందు ఒక పెటెట్లో ఉంచిరి. 

నిరగ్మకాండము 6:16 => లేవి కుమారుల పేరులు వారి వారి వంశావళుల చొపుప్న ఏవేవనగా, 

గెరో ష్ను కహాతు మెరారి. లేవి నూట ముపప్ది యేడేండుల్ బర్దికెను. 
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2 సమూయేలు 19:32 => బరిజ్లల్యి యెనుబది సంవతస్రముల వయసుస్కలిగి బహు ముసలివాడై 

యుండెను. అతడు అధిక ఐశవ్రయ్వంతుడు గనుక రాజు మహనయీములో నుండగా అతనికి భోజన 

పదారథ్ములను పంపించుచు వచెచ్ను. 

యోబు 42:16 => అటుతరువాత యోబు నూట నలువది సంవతస్రములు బర్దికి, తన 

కుమారులను కుమారుల కుమారులను నాలుగు తరములవరకు చూచెను. పిమమ్ట యోబు కాలము 

నిండిన వృదుధ్డై మృతినొందెను. 

కీరత్నలు 105:23 => ఇశార్యేలు ఐగుపుత్లోనికి వచెచ్ను యాకోబు హాము దేశమందు పరదేశిగా 

నుండెను. 

యిరిమ్యా 28:3 => రెండు సంవతస్రములలోగా బబులోను రాజైన నెబుకదెర్జరు ఈ 

సథ్లములోనుండి బబులోనునకు తీసికొనిపోయిన యెహోవా మందిరపు ఉపకరణములనిన్టిని ఇచచ్టికి 

మరల తెపిప్ంచెదను.  

1 తిమోతి 5:4 => అయితే ఏ విధవరాలికైనను పిలల్లు గాని మనుమలు గాని యుండినయెడల, వీరు 

మొదట తమ యింటివారియెడల భకిత్ కనుపరచుటకును, తమ తలిదండుర్లకు పర్తుయ్పకారము 

చేయుటకును నేరుచ్కొనవలెను; ఇది దేవుని దృషిట్కనుకూలమైయునన్ది. 

వచనము 29 

ఇశార్యేలు చావవలసిన దినములు సమీపించినపుప్డు అతడు తన కుమారుడైన యోసేపును పిలిపించి 

నాయెడల నీకు కటాక్షమునన్యెడల దయచేసి నీ చెయియ్ నాతొడకిర్ంద ఉంచి నాయెడల దయను 

నమమ్కమును కనుపరచుము; ఎటల్నగా ననున్ ఐగుపుత్లో పాతిపెటట్కుము. 

ఆదికాండము 47:9 => యాకోబు నేను యాతర్చేసిన సంవతస్రములు నూట ముపప్ది, నేను 

జీవించిన సంవతస్రములు కొంచెము గాను దుఃఖసహితమైనవిగా ఉనన్వి. అవి నా పితరులు 

యాతర్చేసిన దినములలో వారు జీవించిన సంవతస్రములనిన్ కాలేదని ఫరోతో చెపిప్ 

ఆదికాండము 3:19 => నీవు నేలకు తిరిగి చేరువరకు నీ ముఖపు చెమట కారిచ్ ఆహారము తిందువు; 

ఏలయనగా నేలనుండి నీవు తీయబడితివి; నీవు మనేన్ గనుక తిరిగి మనైన్పోదువని చెపెప్ను. 
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ఆదికాండము 50:24 => యోసేపు తన సహోదరులను చూచి నేను చనిపోవుచునాన్ను; దేవుడు 

నిశచ్యముగా మిముమ్ను చూడవచిచ్, యీ దేశములోనుండి తాను అబార్హాము ఇసాస్కు 

యాకోబులతో పర్మాణము చేసి యిచిచ్న దేశమునకు మిముమ్ను తీసికొనిపోవునని చెపెప్ను 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:14 => మరియు యెహోవా చూడుము; నీ మరణదినములు 

సమీపించెను; నీవు యెహోషువను పిలిచి నేనతనికి ఆజఞ్లిచిచ్నటుల్ పర్తయ్క్షపు గుడారములో నిలువుడని 

మోషేతో సెలవియయ్గా, 

2 సమూయేలు 7:12 => నీ దినములు సంపూరణ్ములగునపుప్డు నీవు నీ పితరులతో కూడ నిదిర్ంచిన 

తరువాత నీ గరభ్ములోనుండి వచిచ్న నీ సంతతిని హెచిచ్ంచి, రాజయ్మును అతనికి సిథ్రపరచెదను. 

2 సమూయేలు 14:14 => మనమందరమును చనిపోదుము గదా, నేలను ఒలికినమీదట మరల 

ఎతత్లేని నీటివలె ఉనాన్ము; దేవుడు పార్ణముతీయక తోలివేయబడినవాడు తనకు దూరసుథ్డు 

కాకయుండుటకు సాధనములు కలిప్ంచుచునాన్డు. 

1 రాజులు 2:1 => దావీదునకు మరణకాలము సమీపింపగా అతడు తన కుమారుడైన 

సొలొమోనునకు ఈలాగు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను 

యోబు 7:1 => భూమిమీద నరుల కాలము యుదధ్కాలము కాదా? వారి దినములు కూలివాని 

దినములవంటివి కావా?  

యోబు 14:14 => మరణమైన తరువాత నరులు బర్తుకుదురా? ఆలాగుండినయెడల నాకు విడుదల 

కలుగువరకు నా యుదధ్దినములనిన్యు నేను కనిపెటిట్యుందును 

యోబు 30:23 => మరణమునకు సరవ్జీవులకు నియమింపబడిన సంకేత సమాజమందిరమునకు 

నీవు ననున్ రపిప్ంచెదవని నాకు తెలియును. 

కీరత్నలు 6:5 => మరణమైనవారికి నినున్గూరిచ్న జాఞ్పకము లేదు పాతాళములో ఎవరు నీకు 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుదురు?  

కీరత్నలు 49:7 => ఎవడును ఏ విధముచేతనైనను తన సహోదరుని విమోచింపలేడు 

కీరత్నలు 49:9 => వారి పార్ణవిమోచన ధనము బహు గొపప్ది అది ఎనన్టికిని తీరక 

అటుల్ండవలసినదే. 
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కీరత్నలు 89:48 => మరణమును చూడక బర్దుకు నరుడెవడు? పాతాళముయొకక్ వశముకాకుండ 

తనున్తాను తపిప్ంచుకొనగలవాడెవడు?  

హెబీర్యులకు 9:27 => మనుషుయ్లొకక్సారే మృతిపొందవలెనని నియమింపబడెను; ఆ తరువాత 

తీరుప్ జరుగును. 

ఆదికాండము 24:2 => అపుప్డు అబార్హాము తనకు కలిగిన సమసత్మును ఏలుచుండిన తన యింటి 

పెదద్దాసునితో నీ చెయియ్ నా తొడకిర్ంద పెటుట్ము; 

ఆదికాండము 24:49 => కాబటిట్ నా యజమానునియెడల మీరు దయను నమమ్కమును 

కనుపరచినయెడల అదియైనను నాకు తెలియచెపుప్డి, లేనియెడల అదియైనను తెలియచెపుప్డి; అపుప్డు 

నేనెటు పోవలెనో అటు పోయెదననగా 

ఆదికాండము 50:24 => యోసేపు తన సహోదరులను చూచి నేను చనిపోవుచునాన్ను; దేవుడు 

నిశచ్యముగా మిముమ్ను చూడవచిచ్, యీ దేశములోనుండి తాను అబార్హాము ఇసాస్కు 

యాకోబులతో పర్మాణము చేసి యిచిచ్న దేశమునకు మిముమ్ను తీసికొనిపోవునని చెపెప్ను 

ఆదికాండము 50:25 => మరియు యోసేపు దేవుడు నిశచ్యముగా మిముమ్ను చూడవచుచ్ను; 

అపుప్డు మీరు నా యెముకలను ఇకక్డనుండి తీసికొని పోవలెనని చెపిప్ ఇశార్యేలు కుమారులచేత 

పర్మాణము చేయించుకొనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:15 => యాకోబు ఐగుపుత్నకు వెళె ల్ను; అకక్డ అతడును మన పితరులును 

చనిపోయి అకక్డ నుండి షెకెమునకు తేబడి, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:16 => షెకెములోని హమోరు కుమారులయొదద్ అబార్హాము వెలయిచిచ్ 

కొనిన సమాధిలో ఉంచబడిరి. 

హెబీర్యులకు 11:22 => యోసేపు తనకు అవసానకాలము సమీపించినపప్డు విశావ్సమునుబటిట్ 

ఇశార్యేలు కుమారుల నిరగ్మనమునుగూరిచ్ పర్శంసించి తన శలయ్ములనుగూరిచ్ వారికి ఆజాఞ్పించెను. 

ఆదికాండము 33:10 => అపుప్డు యాకోబు అటుల్ కాదు; నీ కటాక్షము నామీద నునన్యెడల 

చితత్గించి నాచేత ఈ కానుక పుచుచ్కొనుము, దేవుని ముఖము చూచినటుల్ నీ ముఖము చూచితిని; నీ 

కటాక్షము నామీద వచిచ్నది గదా 
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ఆదికాండము 47:31 => అందుకతడు నేను నీ మాట చొపుప్న చేసెదననెను. మరియు అతడు నాతో 

పర్మాణము చేయుమనన్పుప్డు యోసేపు అతనితో పర్మాణము చేసెను. అపుప్డు ఇశార్యేలు తన 

మంచపు తలాపిమీద వంగి దేవునికి నమసాక్రము చేసెను 

ఆదికాండము 50:5 => నా తండిర్ నాచేత పర్మాణము చేయించి ఇదిగో నేను చనిపోవుచునాన్ను, 

కనానులో నా నిమితత్ము సమాధి తర్వివ్ంచితిని గదా, అందులోనే ననున్ పాతిపెటట్వలెనని చెపెప్ను. 

కాబటిట్ సెలవైతే నేనకక్డికి వెళి ల్ నా తండిర్ని పాతిపెటిట్ మరల వచెచ్దనని చెపుప్డనెను. 

ఆదికాండము 50:12 => అతని కుమారులు తన విషయమై అతడు వారి కాజాఞ్పించినటుల్ చేసిరి. 

1 సమూయేలు 20:8 => నీ దాసుడనైన నాకు ఒక ఉపకారము చేయవలెను; ఏమనగా యెహోవా 

పేరట నీతో నిబంధన చేయుటకై నీవు నీ దాసుడనైన ననున్ రపిప్ంచితివి; నాయందు దోషమేమైన 

ఉండినయెడల నీ తండిర్యొదద్కు ననెన్ందుకు తోడుకొనిపోదువు? నీవే ననున్ చంపుమని 

యోనాతానునొదద్ మనవి చేయగా 

1 సమూయేలు 26:10 => యహోవా జీవముతోడు యెహోవాయే అతని మొతుత్ను, అతడు 

అపాయమువలన చచుచ్ను, లేదా యుదధ్మునకు పోయి నశించును; 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:24 => అధిపతులందరును యోధులందరును రాజైన దావీదు 

కుమారులందరును రాజైన సొలొమోనునకు లోబడిరి. 

పర్సంగి 3:2 => పుటుట్టకు, చచుచ్టకు; నాటుటకు నాటబడినదాని పెరికివేయుటకు, 

వచనము 30 

నా పితరులతో కూడ నేను పండుకొనునటుల్ ఐగుపుత్లోనుండి ననున్ తీసికొనిపోయి వారి సమాధిలో 

ననున్ పాతిపెటుట్మని అతనితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 23:19 => ఆ తరువాత అబార్హాము కనాను దేశములో హెబోర్నను 

మమేర్యెదుటనునన్ మకేప్లా పొలము గుహలో తన భారయ్యైన శారాను పాతిపెటెట్ను. 

ఆదికాండము 25:9 => హితీత్యుడైన సోహరు కుమారుడగు ఎఫోర్ను పొలమందలి మకేప్లా గుహలో 

అతని కుమారులగు ఇసాస్కును ఇషామ్యేలును అతనిని పాతిపెటిట్రి; అది మమేర్ యెదుట నునన్ది. 
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ఆదికాండము 49:29 => తరువాత అతడు వారి కాజాఞ్పించుచు ఇటల్నెను నేను నా సవ్జనులయొదద్కు 

చేరచ్బడుచునాన్ను. 

ఆదికాండము 49:30 => హితీత్యుడైన ఎఫోర్ను భూమియందునన్ గుహలో నా తండుర్లయొదద్ ననున్ 

పాతిపెటుట్డి. ఆ గుహ కనాను దేశమందలి మమేర్ యెదుటనునన్ మకేప్లా పొలములో ఉనన్ది. 

అబార్హాము దానిని ఆ పొలమును హితీత్యుడగు ఎఫోర్నుయొదద్ శమ్శానభూమి కొరకు సావ్సథ్య్ముగా 

కొనెను. 

ఆదికాండము 49:31 => అకక్డనే వారు అబార్హామును అతని భారయ్యైన శారాను పాతిపెటిట్రి; 

అకక్డనే ఇసాస్కును అతని భారయ్యైన రిబాక్ను పాతి పెటిట్రి; అకక్డనే నేను లేయాను పాతిపెటిట్తిని. 

ఆదికాండము 49:32 => ఆ పొలమును అందులోనునన్ గుహయు హేతుకుమారులయొదద్ 

కొనబడినదనెను. 

ఆదికాండము 50:5 => నా తండిర్ నాచేత పర్మాణము చేయించి ఇదిగో నేను చనిపోవుచునాన్ను, 

కనానులో నా నిమితత్ము సమాధి తర్వివ్ంచితిని గదా, అందులోనే ననున్ పాతిపెటట్వలెనని చెపెప్ను. 

కాబటిట్ సెలవైతే నేనకక్డికి వెళి ల్ నా తండిర్ని పాతిపెటిట్ మరల వచెచ్దనని చెపుప్డనెను. 

ఆదికాండము 50:6 => అందుకు ఫరో అతడు నీచేత చేయించిన పర్మాణము చొపుప్న వెళి ల్ నీ 

తండిర్ని పాతిపెటుట్మని సెలవిచెచ్ను. 

ఆదికాండము 50:7 => కాబటిట్ యోసేపు తన తండిర్ని పాతిపెటుట్టకు పోయెను; అతనితో ఫరో 

యింటి పెదద్లైన అతని సేవకులందరును ఐగుపుత్ దేశపు పెదద్లందరును 

ఆదికాండము 50:8 => యోసేపు యింటివారందరును అతని సహోదరులును అతని తండిర్ 

ఇంటివారును వెళి ల్రి. వారు తమ పిలల్లను తమ గొఱ ఱ్ల మందలను తమ పశువులను మాతర్ము గోషెను 

దేశములో విడిచిపెటిట్రి. 

ఆదికాండము 50:9 => మరియు రథములును రౌతులును అతనితో వెళి ల్నందున ఆ సమూహము 

బహు విసాత్రమాయెను. 

ఆదికాండము 50:10 => యెరాద్నునకు అవతలనునన్ ఆఠదు కళల్మునొదద్కు చేరి అకక్డ బహు 

ఘోరముగా అంగలారిచ్రి. అతడు తన తండిర్నిగూరిచ్ యేడు దినములు దుఃఖము సలిపెను. 
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ఆదికాండము 50:11 => ఆ దేశమందు నివసించిన కనానీయులు ఆఠదు కళల్ము నొదద్ ఆ దుఃఖము 

సలుపుట చూచి ఐగుపీత్యులకు ఇది మికక్టమైన దుఃఖమని చెపుప్కొనిరి గనుక దానికి ఆబేల  

మిసార్యిము అను పేరు పెటట్బడెను, అది యొరాద్నునకు అవతల నునన్ది. 

ఆదికాండము 50:12 => అతని కుమారులు తన విషయమై అతడు వారి కాజాఞ్పించినటుల్ చేసిరి. 

ఆదికాండము 50:13 => అతని కుమారులు కనాను దేశమునకు అతని శవమును తీసికొనిపోయి 

మకేప్లా పొలమందునన్ గుహలో పాతిపెటిట్రి. దానిని ఆ పొలమును అబార్హాము తనకు శమ్శా 

నముకొరకు సావ్సథ్య్ముగానుండు నిమితత్ము మమేర్ యెదుట హితీత్యుడైన ఎఫోర్ను యెదద్ కొనెను 

ఆదికాండము 50:14 => యోసేపు తన తండిర్ని పాతిపెటిట్న తరువాత అతడును అతని 

సహోదరులును అతని తండిర్ని పాతిపెటట్ వెళి ల్న వారందరును తిరిగి ఐగుపుత్నకు వచిచ్రి.  

ఆదికాండము 50:25 => మరియు యోసేపు దేవుడు నిశచ్యముగా మిముమ్ను చూడవచుచ్ను; 

అపుప్డు మీరు నా యెముకలను ఇకక్డనుండి తీసికొని పోవలెనని చెపిప్ ఇశార్యేలు కుమారులచేత 

పర్మాణము చేయించుకొనెను. 

2 సమూయేలు 19:37 => నేను నా ఊరి యందుండి మరణమై నా తలిదండుర్ల సమాధియందు 

పాతిపెటట్బడుటకై అచచ్టికి తిరిగిపోవునటుల్ నాకు సెలవిముమ్, చితత్గించుము, నీ దాసుడగు కింహాము 

నా యేలినవాడవును రాజవునగు నీతోకూడ వచుచ్టకు సెలవిముమ్; నీ దృషిట్కి ఏది యనుకూలమో 

దానిని అతనికి చేయుమని మనవిచేయగా 

1 రాజులు 13:22 => ఆయన సెలవిచిచ్న నోటి మాట మీద తిరుగబడి నీవు వెనుకకు వచిచ్, నీవు 

అచచ్ట అనన్ పానములు పుచుచ్కొనవలదని ఆయన సెలవిచిచ్న సథ్లమున భోజనము చేసియునాన్వు 

గనుక, నీ కళేబరము నీ పితరుల సమాధిలోనికి రాకపోవునని యెలుగెతిత్ చెపెప్ను. 

నెహెమాయ్ 2:3 => నేను మిగుల భయపడి రాజు చిరంజీవి యగునుగాక, నా పితరుల 

సమాధులుండు పటట్ణము పాడైపోయి, దాని గుమమ్ములును అగిన్చేత కాలచ్బడి యుండగా నాకు 

దుఃఖముఖము లేకపోవునా అని రాజుతో అంటిని. 
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నెహెమాయ్ 2:5 => రాజుతో నీ సముఖమందు నేను దయపొందినయెడల, నా పితరుల 

సమాధులుండు పటట్ణమును తిరిగి కటుట్నటుల్గా ననున్ యూదా దేశమునకు పంపుడని 

వేడుకొనుచునాన్నని నేను మనవి చేసితిని. 

ఆదికాండము 49:31 => అకక్డనే వారు అబార్హామును అతని భారయ్యైన శారాను పాతిపెటిట్రి; 

అకక్డనే ఇసాస్కును అతని భారయ్యైన రిబాక్ను పాతి పెటిట్రి; అకక్డనే నేను లేయాను పాతిపెటిట్తిని. 

వచనము 31 

అందుకతడు నేను నీ మాట చొపుప్న చేసెదననెను. మరియు అతడు నాతో పర్మాణము 

చేయుమనన్పుప్డు యోసేపు అతనితో పర్మాణము చేసెను. అపుప్డు ఇశార్యేలు తన మంచపు 

తలాపిమీద వంగి దేవునికి నమసాక్రము చేసెను 

ఆదికాండము 24:3 => నేను ఎవరిమధయ్ కాపురమునాన్నో ఆ కనానీయుల కుమారెత్లలో ఒక దానిని 

నా కుమారునికి పెండిల్చేయక 

ఆదికాండము 47:29 => ఇశార్యేలు చావవలసిన దినములు సమీపించినపుప్డు అతడు తన 

కుమారుడైన యోసేపును పిలిపించి నాయెడల నీకు కటాక్షమునన్యెడల దయచేసి నీ చెయియ్ 

నాతొడకిర్ంద ఉంచి నాయెడల దయను నమమ్కమును కనుపరచుము; ఎటల్నగా ననున్ ఐగుపుత్లో 

పాతిపెటట్కుము. 

ఆదికాండము 24:26 => ఆ మనుషుయ్డు తన తలవంచి యెహోవాకు మొర్కిక్  

ఆదికాండము 48:1 => ఈ సంగతులైన తరువాత ఇదిగో నీ తండిర్ కాయిలాగా ఉనాన్డని ఒకడు 

యోసేపుతో చెపెప్ను. అపుప్డతడు మనషే ష్ ఎఫార్యిములు అను తన యిదద్రు కుమారులను 

వెంటబెటుట్కొనిపోగా, 

ఆదికాండము 48:2 => ఇదిగో నీ కుమారుడైన యోసేపు నీయొదద్కు వచుచ్చునాన్డని యాకోబునకు 

తెలుపబడెను. అంతట ఇశార్యేలు బలము తెచుచ్కొని తన మంచముమీద కూరుచ్ండెను. 

1 రాజులు 1:47 => అందుకై రాజు సేవకులు మన యేలినవాడును రాజునగు దావీదునకు 

కృతజఞ్తలు చెలిల్ంపవచిచ్, నీకు కలిగిన ఖాయ్తి కంటె సొలొమోనునకు ఎకుక్వైన ఖాయ్తి కలుగునటుల్ను, 
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నీ రాజయ్ముకంటె అతని రాజయ్ము ఘనముగా ఉండునటుల్ను దేవుడు దయచేయును గాక అని చెపప్గా 

రాజు మంచముమీద సాగిలపడి నమసాక్రము చేసి యిటల్నెను 

హెబీర్యులకు 11:21 => విశావ్సమునుబటిట్ యాకోబు అవసానకాలమందు యోసేపు కుమారులలో 

ఒకొక్కక్ని ఆశీరవ్దించి తనచేతికఱ ఱ్ మొదలుమీద ఆనుకొని దేవునికి నమసాక్రము చేసెను. 
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వచనము 1 

ఈ సంగతులైన తరువాత ఇదిగో నీ తండిర్ కాయిలాగా ఉనాన్డని ఒకడు యోసేపుతో చెపెప్ను. 

అపుప్డతడు మనషే ష్ ఎఫార్యిములు అను తన యిదద్రు కుమారులను వెంటబెటుట్కొనిపోగా, 

యోహాను 11:3 => అతని అకక్ చెలెల్ండుర్ పర్భువా, యిదిగో నీవు పేర్మించువాడు రోగియై 

యునాన్డని ఆయనయొదద్కు వరత్మానము పంపిరి. 

ఆదికాండము 41:50 => కరవు సంవతస్రములు రాకమునుపు యోసేపు కిదద్రు కుమారులు పుటిట్రి. 

ఓను యొకక్ యాజకుడైన పోతీఫెర కుమారెత్యగు ఆసెనతు అతనికి వారిని కనెను. 

ఆదికాండము 41:51 => అపుప్డు యోసేపు దేవుడు నా సమసత్ బాధను నా తండిర్యింటి 

వారినందరిని నేను మరచిపోవునటుల్ చేసెనని చెపిప్ తన జేయ్షఠ్కుమారునికి మనషే ష్ అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 41:52 => తరువాత అతడు నాకు బాధ కలిగిన దేశమందు దేవుడు ననున్ 

అభివృదిధ్పొందించెనని చెపిప్, రెండవవానికి ఎఫార్యిము అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 46:20 => యోసేపునకు మనషే ష్ ఎఫార్యిములు పుటిట్రి. వారిని ఐగుపుత్దేశమందు 

ఓనుకు యాజకుడగు పోతీఫెర కుమారెత్యైన ఆసెనతు అతనికి కనెను. 

ఆదికాండము 50:23 => యోసేపు ఎఫార్యిము యొకక్ మూడవతరము పిలల్లను చూచెను; మరియు 

మనషే ష్ కుమారుడైన మాకీరునకు కుమారులు పుటిట్ యోసేపు ఒడిలో ఉంచబడిరి. 

యోబు 42:16 => అటుతరువాత యోబు నూట నలువది సంవతస్రములు బర్దికి, తన 

కుమారులను కుమారుల కుమారులను నాలుగు తరములవరకు చూచెను. పిమమ్ట యోబు కాలము 

నిండిన వృదుధ్డై మృతినొందెను. 

కీరత్నలు 128:6 => నీ పిలల్ల పిలల్లను నీవు చూచెదవు. ఇశార్యేలుమీద సమాధానముండును గాక. 

ఆదికాండము 30:24 => మరియు ఆమె--యెహోవా మరియొక కుమారుని నాకు దయచేయును గాక 

అనుకొని అతనికి యోసేపు అను పేరు పెటెట్ను. 
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ఆదికాండము 47:31 => అందుకతడు నేను నీ మాట చొపుప్న చేసెదననెను. మరియు అతడు నాతో 

పర్మాణము చేయుమనన్పుప్డు యోసేపు అతనితో పర్మాణము చేసెను. అపుప్డు ఇశార్యేలు తన 

మంచపు తలాపిమీద వంగి దేవునికి నమసాక్రము చేసెను 

ఆదికాండము 49:22 => యోసేపు ఫలించెడి కొమమ్ ఊటయొదద్ ఫలించెడి కొమమ్దాని రెమమ్లు 

గోడమీదికి ఎకిక్ వాయ్పించును. 

సంఖాయ్కాండము 1:32 => యోసేపు పుతుర్ల వంశావళి, అనగా ఎఫార్యిము పుతుర్ల వంశావళి. 

తమ తమ వంశములలో తమ తమ పితరుల కుటుంబములలో ఇరువది యేండుల్ మొదలుకొని పై 

పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి సంఖయ్ను తెలియచెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 1:34 => మనషే ష్ పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ పితరుల 

కుటుంబములలో ఇరువది యేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి సంఖయ్ను 

తెలియచెపప్గా 

2 రాజులు 13:14 => అంతట ఎలీషా మరణకరమైన రోగముచేత పీడితుడైయుండగా ఇశార్యేలు 

రాజైన యెహోయాషు అతనియొదద్కు వచిచ్ అతని చూచి కనీన్రు విడుచుచు నా తండీర్ నా తండీర్, 

ఇశార్యేలువారికి రథమును రౌతులును నీవే అని యేడెచ్ను. 

పర్సంగి 7:2 => విందు జరుగుచునన్ యింటికి పోవుటకంటె పర్లాపించుచునన్వారి యింటికి పోవుట 

మేలు; ఏలయనగా మరణము అందరికిని వచుచ్ను గనుక బర్దుకువారు దానిని మనసుస్న పెటుట్దురు. 

మతత్యి 19:13 => అపుప్డు ఆయన వారిమీద చేతులుంచి పార్రథ్న చేయవలెనని కొందరు 

చినన్పిలల్లను ఆయనయొదద్కు తీసికొనివచిచ్రి. 

యోహాను 11:1 => మరియ, ఆమె సహోదరియైన మారత్, అనువారి గార్మమైన బేతనియలోనునన్ 

లాజరు అను ఒకడు రోగి యాయెను. 

వచనము 2 

ఇదిగో నీ కుమారుడైన యోసేపు నీయొదద్కు వచుచ్చునాన్డని యాకోబునకు తెలుపబడెను. అంతట 

ఇశార్యేలు బలము తెచుచ్కొని తన మంచముమీద కూరుచ్ండెను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 3:28 => యెహోషువకు ఆజఞ్యిచిచ్ అతని ధైరయ్పరచి దృఢపరచుము. 

అతడు ఈ పర్జలను వెంటబెటుట్కొని నదిదాటి నీవు చూడబోవు దేశమును వారిని 

సావ్ధీనపరచుకొనచేయును. 

1 సమూయేలు 23:16 => అపుప్డు సౌలు కుమారుడైన యోనాతాను లేచి, వనములోనునన్ 

దావీదునొదద్కు వచిచ్ నా తండిర్యైన సౌలు నినున్ పటుట్కొనజాలడు, నీవు భయపడవదుద్, 

నెహెమాయ్ 2:18 => ఇదియుగాక నాకు సహాయము చేయు దేవుని కరుణాహసత్మునుగూరిచ్యు, 

రాజు నాకు సెలవిచిచ్న మాటలనిన్యు నేను వారితో చెపిప్తిని. అందుకు వారు మనము కటుట్టకు 

పూనుకొందము రండని చెపిప్ యీ మంచికారయ్ము చేయుటకై బలము తెచుచ్కొనిరి. 

కీరత్నలు 41:3 => రోగశయయ్మీద యెహోవా వానిని ఆదరించును రోగము కలుగగా నీవే వానిని 

సవ్సథ్పరచుదువు. 

సామెతలు 23:15 => నా కుమారుడా, నీ హృదయమునకు జాఞ్నము లభించినయెడల నా 

హృదయముకూడ సంతోషించును. 

ఎఫెసీయులకు 6:10 => తుదకు పర్భువు యొకక్ మహాశకిత్నిబటిట్ ఆయనయందు బలవంతులై 

యుండుడి. 

ఆదికాండము 47:31 => అందుకతడు నేను నీ మాట చొపుప్న చేసెదననెను. మరియు అతడు నాతో 

పర్మాణము చేయుమనన్పుప్డు యోసేపు అతనితో పర్మాణము చేసెను. అపుప్డు ఇశార్యేలు తన 

మంచపు తలాపిమీద వంగి దేవునికి నమసాక్రము చేసెను 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:2 => అపుప్డు రాజైన దావీదు లేచి నిలువబడి ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నా 

సహోదరులారా, నా జనులారా, నా మాట ఆలకించుడి; యెహోవా నిబంధన మందసమునకును మన 

దేవుని పాదపీఠమునకును విశర్మసాథ్నముగా ఉండుటకు ఒక మందిరము కటిట్ంచవలెనని నేను నా 

హృదయమందు నిశచ్యము చేసికొని సమసత్ము సిదధ్పరచితిని. 

వచనము 3 

యోసేపును చూచి కనాను దేశమందలి లూజులో సరవ్శకిత్గల దేవుడు నాకు కనబడి ననున్ ఆశీరవ్దించి 
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ఆదికాండము 17:1 => అబార్ము తొంబదితొమిమ్ది యేండల్ వాడైనపుప్డు యెహోవా అతనికి 

పర్తయ్క్షమై నేను సరవ్శకిత్గల దేవుడను; నా సనిన్ధిలో నడుచుచు నిందారహితుడవై యుండుము. 

ఆదికాండము 28:3 => సరవ్శకిత్గల దేవుడు నినున్ ఆశీరవ్దించి నీవు అనేక జనములగునటుల్ నీకు 

సంతానాభివృదిధ్ కలుగజేసి నినున్ విసత్రింపజేసి నీవు పరవాసివైన దేశమును, అనగా దేవుడు 

అబార్హామునకిచిచ్న దేశమును నీవు సావ్సథ్య్ముగా చేసికొనునటుల్ 

ఆదికాండము 35:11 => మరియు దేవుడు నేను సరవ్శకిత్గల దేవుడను; నీవు ఫలించి అభివృదిధ్ 

పొందుము. జనమును జనముల సమూహమును నీవలన కలుగును; రాజులును నీ గరభ్వాసమున 

పుటెట్దరు. 

నిరగ్మకాండము 6:3 => నేను సరవ్శకిత్గల దేవుడను పేరున అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులకు 

పర్తయ్క్షమైతిని కాని, యెహోవా అను నా నామమున నేను వారికి తెలియబడలేదు. 

పర్కటన 21:11 => దానియందలి వెలుగు ధగధగ మెరయు సూరయ్కాంతమువంటి అమూలయ్ 

రతన్మును పోలియునన్ది. 

ఆదికాండము 28:12 => అపుప్డతడు ఒక కల కనెను. అందులో ఒక నిచెచ్న భూమిమీద 

నిలుపబడియుండెను; దాని కొన ఆకాశమునంటెను; దానిమీద దేవుని దూతలు ఎకుక్చు 

దిగుచునుండిరి. 

ఆదికాండము 28:13 => మరియు యెహోవా దానికి పైగా నిలిచి నేను నీ తండిర్యైన అబార్హాము 

దేవుడను ఇసాస్కు దేవుడైన యెహోవాను; నీవు పండుకొనియునన్ యీ భూమిని నీకును నీ 

సంతానమునకును ఇచెచ్దను.  

ఆదికాండము 28:14 => నీ సంతానము భూమిమీద లెకక్కు ఇసుక రేణువులవలెనగును; నీవు 

పడమటితటుట్ను తూరుప్తటుట్ను ఉతత్రపుతటుట్ను దకిష్ణపుతటుట్ను వాయ్పించెదవు, భూమియొకక్ 

వంశములనిన్యు నీ మూలముగాను నీ సంతానము మూలముగాను ఆశీరవ్దింపబడును. 

ఆదికాండము 28:15 => ఇదిగో నేను నీకు తోడైయుండి, నీవు వెళుల్ పర్తి సథ్లమందు నినున్ 

కాపాడుచు ఈ దేశమునకు నినున్ మరల రపిప్ంచెదను; నేను నీతో చెపిప్నది నెరవేరుచ్వరకు నినున్ 

విడువనని చెపప్గా 
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ఆదికాండము 28:16 => యాకోబు నిదర్ తెలిసి నిశచ్యముగా యెహోవా ఈ సథ్లమందునాన్డు; అది 

నాకు తెలియకపోయెననుకొని 

ఆదికాండము 28:17 => భయపడి ఈ సథ్లము ఎంతో భయంకరము. ఇది దేవుని మందిరమే గాని 

వేరొకటి కాదు; 

ఆదికాండము 28:18 => పరలోకపు గవిని ఇదే అనుకొనెను. తెలల్వారినపుప్డు యాకోబు లేచి తాను 

తలగడగా చేసికొనిన రాయి తీసి దానిని సత్ంభముగా నిలిపి దాని కొనమీద నూనె పోసెను. 

ఆదికాండము 28:19 => మరియు అతడు ఆ సథ్లమునకు బేతేలను పేరు పెటెట్ను. అయితే మొదట ఆ 

ఊరి పేరు లూజు.  

ఆదికాండము 35:6 => యాకోబును అతనితో నునన్ జనులందరును కనానులో లూజుకు, అనగా 

బేతేలునకు వచిచ్రి. 

ఆదికాండము 35:7 => అతడు తన సహోదరుని యెదుటనుండి పారిపోయినపుప్డు దేవుడకక్డ 

అతనికి పర్తయ్క్షమాయెను గనుక అకక్డ బలిపీఠమును కటిట్ ఆ చోటికి ఏల  బేతేలను పేరుపెటిట్రి. 

ఆదికాండము 35:9 => యాకోబు పదద్నరామునుండి వచుచ్చుండగా దేవుడు తిరిగి అతనికి 

పర్తయ్క్షమై అతని నాశీరవ్దించెను. 

ఆదికాండము 35:11 => మరియు దేవుడు నేను సరవ్శకిత్గల దేవుడను; నీవు ఫలించి అభివృదిధ్ 

పొందుము. జనమును జనముల సమూహమును నీవలన కలుగును; రాజులును నీ గరభ్వాసమున 

పుటెట్దరు. 

ఆదికాండము 35:12 => నేను అబార్హామునకును ఇసాస్కునకును ఇచిచ్న దేశము నీకిచెచ్దను; నీ 

తరువాత నీ సంతానమునకు ఈ దేశము నిచెచ్దనని అతనితో చెపెప్ను. 

హోషేయ 12:4 => అతడు దూతతో పోరాడి జయమొందెను, అతడు కనీన్రు విడిచి అతని 

బతిమాలెను బేతేలులో ఆయన అతనికి పర్తయ్క్షమాయెను, అకక్డ ఆయన మనతో మాటలాడెను; 

నాయ్యాధిపతులు 1:23 => పూరవ్ము లూజనబడిన బేతేలును వేగుచూచుటకు యోసేపు ఇంటివారు 

దూతలను పంపగా 
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ఆదికాండము 18:1 => మరియు మమేర్దగగ్రనునన్ సింధూరవనములో అబార్హాము ఎండవేళ 

గుడారపు దావ్రమందు కూరుచ్నియునన్పుప్డు యెహోవా అతనికి కనబడెను. 

ఆదికాండము 28:13 => మరియు యెహోవా దానికి పైగా నిలిచి నేను నీ తండిర్యైన అబార్హాము 

దేవుడను ఇసాస్కు దేవుడైన యెహోవాను; నీవు పండుకొనియునన్ యీ భూమిని నీకును నీ 

సంతానమునకును ఇచెచ్దను.  

ఆదికాండము 28:19 => మరియు అతడు ఆ సథ్లమునకు బేతేలను పేరు పెటెట్ను. అయితే మొదట ఆ 

ఊరి పేరు లూజు.  

నిరగ్మకాండము 3:18 => వారు నీ మాట విందురు గనుక నీవును ఇశార్యేలీయుల పెదద్లును 

ఐగుపుత్ రాజు నొదద్కు వెళి ల్ అతని చూచి హెబీర్యుల దేవుడైన యెహోవా మాకు పర్తయ్క్షమాయెను గనుక 

మేము అరణయ్మునకు మూడుదినముల పర్యాణమంత దూరము పోయి మా దేవుడైన యెహోవాకు 

బలిని సమరిప్ంచుదుము సెలవిమమ్ని అతనితో చెపప్వలెను.  

నిరగ్మకాండము 4:5 => ఆయన దానిచేత వారు తమ పితరుల దేవుడైన యెహోవా, అనగా 

అబార్హాము దేవుడు ఇసాస్కు దేవుడు యాకోబు దేవుడు నీకు పర్తయ్క్షమాయెనని నముమ్దురనెను. 

కీరత్నలు 77:15 => నీ బాహుబలమువలన యాకోబు యోసేపుల సంతతివారగు నీ పర్జలను నీవు 

విమోచించియునాన్వు. 

2 కొరిందీయులకు 6:18 => మరియు నేను మిముమ్ను చేరుచ్కొందును, మీకు తండిర్నైయుందును, 

మీరు నాకు కుమారులును కుమారెత్లునై యుందురని సరవ్శకిత్గల పర్భువు చెపుప్చునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 11:9 => విశావ్సమునుబటిట్ అతడును, అతనితో ఆ వాగాద్నమునకు సమాన 

వారసులైన ఇసాస్కు యాకోబు అనువారును, గుడారములలో నివసించుచు, అనుయ్ల దేశములో 

ఉనన్టుట్గా వాగద్తత్ దేశములో పరవాసులైరి.  

పర్కటన 1:8 => అలాఫ్యు ఓమెగయు నేనే. వరత్మాన భూత భవిషయ్తాక్లములలో ఉండువాడను 

నేనే అని సరావ్ధికారియు దేవుడునగు పర్భువు సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

వచనము 4 
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ఇదిగో నీకు సంతానాభివృదిధ్ పొందించి నినున్ విసత్రింపచేసి నీవు జనముల సమూహమగునటుల్ చేసి, నీ 

తరువాత నీ సంతానమునకు ఈ దేశమును నితయ్సావ్సథ్య్ముగా ఇచెచ్దనని సెలవిచెచ్ను 

ఆదికాండము 12:2 => నినున్ గొపప్ జనముగా చేసి నినున్ ఆశీరవ్దించి నీ నామమును గొపప్ 

చేయుదును, నీవు ఆశీరావ్దముగా నుందువు. 

ఆదికాండము 13:15 => ఎందుకనగా నీవు చూచుచునన్ యీ దేశమంతటిని నీకును నీ 

సంతానమునకును సదాకాలము ఇచెచ్దను. 

ఆదికాండము 13:16 => మరియు నీ సంతానమును భూమిమీద నుండు రేణువులవలె విసత్రింప 

చేసెదను; ఎటల్నగా ఒకడు భూమిమీద నుండు రేణువులను లెకిక్ంప గలిగినయెడల నీ సంతానమును 

కూడ లెకిక్ంపవచుచ్ను. 

ఆదికాండము 22:17 => నేను నినున్ ఆశీరవ్దించి ఆకాశ నక్షతర్ములవలెను సముదర్తీరమందలి 

యిసుకవలెను నీ సంతానమును నిశచ్యముగా విసత్రింపచేసెదను; నీ సంతతివారు తమ శతుర్వుల 

గవిని సావ్ధీనపరచుకొందురు. 

ఆదికాండము 26:4 => ఏలయనగా నీకును నీ సంతానమునకును ఈ దేశములనిన్యు ఇచిచ్, నీ 

తండిర్యైన అబార్హాముతో నేను చేసిన పర్మాణము నెరవేరిచ్, ఆకాశ నక్షతర్ములవలె నీ సంతానమును 

విసత్రింపచేసి ఈ దేశములనిన్యు నీ సంతానమునకు ఇచెచ్దను. నీ సంతానమువలన సమసత్ 

భూలోకములోని సమసత్ జనులు ఆశీరవ్దింపబడుదురు. 

ఆదికాండము 28:3 => సరవ్శకిత్గల దేవుడు నినున్ ఆశీరవ్దించి నీవు అనేక జనములగునటుల్ నీకు 

సంతానాభివృదిధ్ కలుగజేసి నినున్ విసత్రింపజేసి నీవు పరవాసివైన దేశమును, అనగా దేవుడు 

అబార్హామునకిచిచ్న దేశమును నీవు సావ్సథ్య్ముగా చేసికొనునటుల్ 

ఆదికాండము 28:13 => మరియు యెహోవా దానికి పైగా నిలిచి నేను నీ తండిర్యైన అబార్హాము 

దేవుడను ఇసాస్కు దేవుడైన యెహోవాను; నీవు పండుకొనియునన్ యీ భూమిని నీకును నీ 

సంతానమునకును ఇచెచ్దను.  
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ఆదికాండము 28:14 => నీ సంతానము భూమిమీద లెకక్కు ఇసుక రేణువులవలెనగును; నీవు 

పడమటితటుట్ను తూరుప్తటుట్ను ఉతత్రపుతటుట్ను దకిష్ణపుతటుట్ను వాయ్పించెదవు, భూమియొకక్ 

వంశములనిన్యు నీ మూలముగాను నీ సంతానము మూలముగాను ఆశీరవ్దింపబడును. 

ఆదికాండము 28:15 => ఇదిగో నేను నీకు తోడైయుండి, నీవు వెళుల్ పర్తి సథ్లమందు నినున్ 

కాపాడుచు ఈ దేశమునకు నినున్ మరల రపిప్ంచెదను; నేను నీతో చెపిప్నది నెరవేరుచ్వరకు నినున్ 

విడువనని చెపప్గా 

ఆదికాండము 32:12 => నీవు నేను నీకు తోడై నిశచ్యముగా మేలు చేయుచు, విసాత్రమగుటవలన 

లెకిక్ంపలేని సముదర్పు ఇసుకవలె నీ సంతానము విసత్రింపజేయుదునని సెలవిచిచ్తివే అనెను. 

ఆదికాండము 35:11 => మరియు దేవుడు నేను సరవ్శకిత్గల దేవుడను; నీవు ఫలించి అభివృదిధ్ 

పొందుము. జనమును జనముల సమూహమును నీవలన కలుగును; రాజులును నీ గరభ్వాసమున 

పుటెట్దరు. 

ఆదికాండము 46:3 => ఆయన నేనే దేవుడను, నీ తండిర్ దేవుడను, ఐగుపుత్నకు వెళుల్టకు 

భయపడకుము, అకక్డ నినున్ గొపప్ జనముగా చేసెదను. 

ఆదికాండము 47:27 => ఇశార్యేలీయులు ఐగుపుత్ దేశమందలి గోషెను పర్దేశములో నివసించిరి. 

అందులో వారు ఆసిత్ సంపాదించుకొని సంతానాభివృదిధ్ పొంది మిగుల విసత్రించిరి. 

నిరగ్మకాండము 1:7 => ఇశార్యేలీయులు బహు సంతానము గలవారై అభివృదిధ్పొంది విసత్రించి 

అతయ్ధికముగా పర్బలిరి; వారునన్ పర్దేశము వారితో నిండియుండెను. 

నిరగ్మకాండము 1:11 => కాబటిట్ వారిమీద పెటిట్న భారములలో వారిని శర్మపెటుట్టకు వెటిట్పనులు 

చేయించు అధికారులను వారిమీద నియమింపగా వారు ఫరోకొరకు ధానాయ్దులను నిలువచేయు 

పీతోము రామెసేసను పటట్ణములను కటిట్రి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:8 => మహోనన్తుడు జనములకు వారి సావ్సథ్య్ములను 

విభాగించినపుప్డు నరజాతులను పర్తేయ్కించినపుప్డు ఇశార్యేలీయుల లెకక్నుబటిట్ పర్జలకు 

సరిహదుద్లను నియమించెను.  
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ఆమోసు 9:14 => మరియు శర్మనొందుచునన్ నా జనులగు ఇశార్యేలీయులను నేను చెరలోనుండి 

రపిప్ంతును, పాడైన పటట్ణములను మరల కటుట్కొని వారు కాపురముందురు, దార్క్షతోటలు నాటి వాటి 

రసమును తార్గుదురు, వనములు వేసి వాటి పండల్ను తిందురు. 

ఆమోసు 9:15 => వారి దేశమందు నేను వారిని నాటుదును, నేను వారికిచిచ్న దేశములోనుండి 

వారు ఇక పెరికివేయబడరని నీ దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

ఆదికాండము 17:8 => నీకును నీ తరువాత నీ సంతతికిని నీవు పరదేశివైయునన్ దేశమును, అనగా 

కనానను దేశమంతటిని నితయ్సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్ వారికి దేవుడనై యుందునని అతనితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 17:13 => నీ యింట పుటిట్నవాడును నీ వెండితో కొనబడినవాడును, తపప్క సునన్తి 

పొందవలెను. అపుప్డు నా నిబంధన మీ శరీరమందు నితయ్ నిబంధనగా ఉండును. 

ఆదికాండము 35:9 => యాకోబు పదద్నరామునుండి వచుచ్చుండగా దేవుడు తిరిగి అతనికి 

పర్తయ్క్షమై అతని నాశీరవ్దించెను. 

ఆదికాండము 35:12 => నేను అబార్హామునకును ఇసాస్కునకును ఇచిచ్న దేశము నీకిచెచ్దను; నీ 

తరువాత నీ సంతానమునకు ఈ దేశము నిచెచ్దనని అతనితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 46:20 => యోసేపునకు మనషే ష్ ఎఫార్యిములు పుటిట్రి. వారిని ఐగుపుత్దేశమందు 

ఓనుకు యాజకుడగు పోతీఫెర కుమారెత్యైన ఆసెనతు అతనికి కనెను. 

కీరత్నలు 127:3 => కుమారులు యెహోవా అనుగర్హించు సావ్సథ్య్ము గరభ్ఫలము ఆయన యిచుచ్ 

బహుమానమే 

మలాకీ 1:2 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నేను మీయెడల పేర్మ చూపియునాన్ను, అయితే 

మీరు ఏ విషయమందు నీవు మాయెడల పేర్మ చూపితివందురు. ఏశావు యాకోబునకు అనన్ కాడా? 

అయితే నేను యాకోబును పేర్మించితిని; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

హెబీర్యులకు 6:14 => తనతోడు అని పర్మాణము చేసి నిశచ్యముగా నేను నినున్ ఆశీరవ్దింతును 

నిశచ్యముగా నినున్ విసత్రింపజేతును అని చెపెప్ను. 
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హెబీర్యులకు 11:9 => విశావ్సమునుబటిట్ అతడును, అతనితో ఆ వాగాద్నమునకు సమాన 

వారసులైన ఇసాస్కు యాకోబు అనువారును, గుడారములలో నివసించుచు, అనుయ్ల దేశములో 

ఉనన్టుట్గా వాగద్తత్ దేశములో పరవాసులైరి.  

వచనము 5 

ఇదిగో నేను ఐగుపుత్నకు నీయొదద్కు రాకమునుపు ఐగుపుత్ దేశములో నీకు పుటిట్న నీ యిదద్రు 

కుమారులు నా బిడ డ్లే; రూబేను షిమోయ్నులవలె ఎఫార్యిము మనషే ష్ నా బిడ డ్లై యుందురు. 

ఆదికాండము 41:50 => కరవు సంవతస్రములు రాకమునుపు యోసేపు కిదద్రు కుమారులు పుటిట్రి. 

ఓను యొకక్ యాజకుడైన పోతీఫెర కుమారెత్యగు ఆసెనతు అతనికి వారిని కనెను. 

ఆదికాండము 41:51 => అపుప్డు యోసేపు దేవుడు నా సమసత్ బాధను నా తండిర్యింటి 

వారినందరిని నేను మరచిపోవునటుల్ చేసెనని చెపిప్ తన జేయ్షఠ్కుమారునికి మనషే ష్ అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 41:52 => తరువాత అతడు నాకు బాధ కలిగిన దేశమందు దేవుడు ననున్ 

అభివృదిధ్పొందించెనని చెపిప్, రెండవవానికి ఎఫార్యిము అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 46:20 => యోసేపునకు మనషే ష్ ఎఫార్యిములు పుటిట్రి. వారిని ఐగుపుత్దేశమందు 

ఓనుకు యాజకుడగు పోతీఫెర కుమారెత్యైన ఆసెనతు అతనికి కనెను. 

యెహోషువ 13:7 => తొమిమ్ది గోతర్ములకును మనషే ష్ అరధ్ గోతర్మునకును ఈ దేశమును 

సావ్సథ్య్ముగా పంచిపెటుట్ము. యెహోవా సేవకుడైన మోషే వారికిచిచ్నటుల్ 

యెహోషువ 14:4 => యోసేపు వంశకులగు మనషే ష్ ఎఫార్యిములను రెండు గోతర్ములవారు 

నివసించుటకు పటట్ణములును వారి పశువులకును వారి మందలకును పటట్ణముల సమీపభూములను 

మాతర్మేకాక లేవీయులకు ఆ దేశమున ఏ సావ్సథ్య్ము ఇయయ్లేదు. 

యెహోషువ 16:1 => యోసేపు పుతుర్లకు చీటివలన వచిచ్న వంతు యెరికో యెదుట యొరాద్ను 

దరినుండెను, 

యెహోషువ 17:18 => మీకు అధికబలము గలదు, మీకు ఒకక్వంతు చీటియే కాదు; ఆ కొండ 

మీదే, అది అరణయ్ము గనుక మీరు దానిని నరకుడి, అపుప్డు ఆ పర్దేశము మీదగును; కనానీయులకు 
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ఇ ను ప ర థ ము లుం డి న ను వా రు బ ల వం తు లై యుం డి న ను మీ రు వా రి దే శ ము ను 

సావ్ధీనపరచుకొనగలరనెను. 

లేవీయకాండము 20:26 => మీరు నాకు పరిశుదుధ్లై యుండవలెను. యెహోవా అను నేను 

పరిశుదుధ్డను. మీరు నావారైయుండునటుల్ అనయ్జనులలోనుండి మిముమ్ను వేరుపరచితిని. 

సంఖాయ్కాండము 1:10 => యోసేపు సంతానమందు, అనగా ఎఫార్యిము గోతర్ములో అమీహూదు 

కుమారుడైన ఎలీషామాయు; మనషే ష్ గోతర్ములో పెదాసూరు కుమారుడైన గమలీయేలు 

సంఖాయ్కాండము 1:32 => యోసేపు పుతుర్ల వంశావళి, అనగా ఎఫార్యిము పుతుర్ల వంశావళి. 

తమ తమ వంశములలో తమ తమ పితరుల కుటుంబములలో ఇరువది యేండుల్ మొదలుకొని పై 

పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి సంఖయ్ను తెలియచెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 1:33 => యోసేపు గోతర్ములో లెకిక్ంపబడినవారు నలుబదివేల ఐదు 

వందలమంది యైరి. 

సంఖాయ్కాండము 1:34 => మనషే ష్ పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ పితరుల 

కుటుంబములలో ఇరువది యేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి సంఖయ్ను 

తెలియచెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 1:35 => మనషే ష్ గోతర్ములో లెకిక్ంపబడినవారు ముపప్ది రెండువేల రెండు 

వందలమంది యైరి. 

సంఖాయ్కాండము 26:28 => యోసేపు పుతుర్ల వంశసుథ్లు అతని కుమారులు మనషే ష్ ఎఫార్యిము. 

సంఖాయ్కాండము 26:29 => మనషే ష్ కుమారులలో మాకీరీయులు మాకీరు వంశసుథ్లు; మాకీరు 

గిలాదును కనెను; గిలాదీయులు గిలాదు వంశసుథ్లు; వీరు గిలాదు పుతుర్లు. 

సంఖాయ్కాండము 26:30 => ఈజరీయులు ఈజరు వంశసుథ్లు; హెలకీయులు హెలకు వంశసుథ్లు;  

సంఖాయ్కాండము 26:31 => అశీర్యేలీయులు అశీర్యేలు వంశసుథ్లు; షెకెమీయులు షెకెము 

వంశసుథ్లు; 

సంఖాయ్కాండము 26:32 => షెమీదాయీయులు షెమీదా వంశసుథ్లు; హెపెరీయులు హెపెరు 

వంశసుథ్లు. 
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సంఖాయ్కాండము 26:33 => హెపెరు కుమారుడైన సెలోపెహాదుకు కుమారెత్లేగాని కుమారులు 

పుటట్లేదు. సెలోపెహాదు కుమారెత్ల పేరులు మహలా నోయా హొగాల్ మిలాక్ తిరాస్. 

సంఖాయ్కాండము 26:34 => వీరు మనషీష్యుల వంశసుథ్లు; వార్యబడినవారి సంఖయ్చొపుప్న వీరు 

ఏబది రెండువేల ఏడువందలమంది. 

సంఖాయ్కాండము 26:35 => ఎఫార్యిము పుతుర్ల వంశములు ఇవి; షూతలహీయులు షూతలహు 

వంశసుథ్లు; బేకరీయులు బేకరు వంశసుథ్లు; తహనీయులు తహను వంశసుథ్లు, 

సంఖాయ్కాండము 26:36 => వీరు షూతలహు కుమారులు; ఏరానీయులు ఏరాను వంశసుథ్లు. 

సంఖాయ్కాండము 26:37 => వీరు ఎఫార్యిమీయుల వంశసుథ్లు. వార్యబడినవారి సంఖయ్చొపుప్న 

వీరు ముపప్ది రెండువేల ఐదువందలమంది; వీరు యోసేపు పుతుర్ల వంశసుథ్లు. 

యెషయా 43:1 => అయితే యాకోబూ, నినున్ సృజించినవాడగు యెహోవా ఇశార్యేలూ, నినున్ 

నిరిమ్ంచినవాడు ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను నినున్ విమోచించియునాన్ను భయపడకుము, 

పేరుపెటిట్ నినున్ పిలిచియునాన్ను నీవు నా సొతుత్.  

యెహెజేక్లు 16:8 => మరియు నేను నీయొదద్కు వచిచ్ నినున్ చూడగా ఇషట్ము పుటిట్ంచు పార్యము 

నీకు వచిచ్యుండెను గనుక నీకు అవమానము కలుగకుండ నినున్ పెండిల్చేసికొని నీతో 

నిబంధనచేసికొనగా నీవు నా దానవైతివి; ఇదే పర్భువైన యెహోవా వాకుక్. 

మలాకీ 3:17 => నేను నియమింపబోవు దినము రాగా వారు నావారై నా సవ్కీయ సంపాదయ్మై 

యుందురు; తండిర్ తనున్ సేవించు కుమారుని కనికరించునటుట్ నేను వారిని కనికరింతునని 

సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

2 కొరిందీయులకు 6:18 => మరియు నేను మిముమ్ను చేరుచ్కొందును, మీకు తండిర్నైయుందును, 

మీరు నాకు కుమారులును కుమారెత్లునై యుందురని సరవ్శకిత్గల పర్భువు చెపుప్చునాన్డు. 

ఎఫెసీయులకు 1:5 => తన చితత్పర్కారమైన దయాసంకలప్ము చొపుప్న, యేసుకీర్సుత్ దావ్రా తనకు 

కుమారులనుగా సీవ్కరించుటకై, మనలను ముందుగా తనకోసము నిరణ్యించుకొని,  

1 దినవృతాత్ంతములు 5:1 => ఇశార్యేలునకు తొలిచూలి కుమారుడైన రూబేను కుమారుల 

వివరము. ఇతడు జేయ్షు ఠ్డై యుండెను గాని తన తండిర్ పరుపును తాను అంటుపరచినందున అతని 
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జనమ్సావ్తంతర్య్ము ఇశార్యేలు కుమారుడైన యోసేపు కుమారులకియయ్బడెను; అయితే వంశావళిలో 

యోసేపు జేయ్షు ఠ్డుగా దాఖలు చేయబడలేదు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:2 => యూదా తన సహోదరులకంటె హెచిచ్నవాడాయెను, అతనినుండి 

పర్ముఖుడు బయలువెడలెను, అయినను జనమ్సావ్తంతర్య్ము యోసేపుదాయెను. 

పర్కటన 7:6 => ఆషేరు గోతర్ములో పండెర్ండు వేలమంది, నఫాత్లి గోతర్ములో పండెర్ండు 

వేలమంది, మనషే ష్ గోతర్ములో పండెర్ండు వేలమంది, 

పర్కటన 7:7 => షిమోయ్ను గోతర్ములో పండెర్ండు వేలమంది, లేవి గోతర్ములో పండెర్ండు వేలమంది, 

ఇశాశ్ఖారు గోతర్ములో పండెర్ండు వేలమంది, 

ఆదికాండము 41:51 => అపుప్డు యోసేపు దేవుడు నా సమసత్ బాధను నా తండిర్యింటి 

వారినందరిని నేను మరచిపోవునటుల్ చేసెనని చెపిప్ తన జేయ్షఠ్కుమారునికి మనషే ష్ అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 48:16 => అనగా సమసత్మైన కీడులలోనుండి ననున్ తపిప్ంచిన దూత యీ పిలల్లను 

ఆశీరవ్దించును గాక; నా పేరును అబార్హాము ఇసాస్కులను నా పితరుల పేరును వారికి పెటట్బడును 

గాక; భూమియందు వారు బహుగా విసత్రించుదురు గాక అని చెపెప్ను 

ఆదికాండము 49:22 => యోసేపు ఫలించెడి కొమమ్ ఊటయొదద్ ఫలించెడి కొమమ్దాని రెమమ్లు 

గోడమీదికి ఎకిక్ వాయ్పించును. 

నిరగ్మకాండము 2:10 => ఆ బిడ డ్ పెదద్వాడైన తరువాత ఆమె ఫరో కుమారెత్ యొదద్కు అతని 

తీసికొనివచెచ్ను, అతడు ఆమెకు కుమారుడాయెను. ఆమె నీటిలోనుండి ఇతని తీసితినని చెపిప్ అతనికి 

మోషే అను పేరు పెటెట్ను. 

సంఖాయ్కాండము 1:33 => యోసేపు గోతర్ములో లెకిక్ంపబడినవారు నలుబదివేల ఐదు 

వందలమంది యైరి. 

సంఖాయ్కాండము 2:18 => ఎఫార్యిము సేనలచొపుప్న వారి పాళెపు ధవ్జము పడమటిదికుక్న 

ఉండవలెను. అమీహూదు కుమారుడైన ఎలీషామా ఎఫార్యిము కుమారులకు పర్ధానుడు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:13 => యోసేపునుగూరిచ్ యిటల్నెను ఆకాశ పరమారథ్ములవలన 

మంచువలన కిర్ంద కుర్ంగియునన్ అగాధ జలములవలన 
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ఎసేత్రు 2:7 => తన పినతండిర్ కుమారెత్యైన హదసాస్ అను ఎసేత్రు తలితండుర్లు లేనిదై యుండగా 

అతడామెను పెంచుకొనెను. ఆమె అందమైన రూపమును సుందర ముఖమును గలదై యుండెను. ఆమె 

తలిదండుర్లు మరణము పొందిన తరువాత మొరెద్కై ఆమెను తన కుమారెత్గా సీవ్కరించెను. 

యెహెజేక్లు 47:13 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా సరిహదుద్లనుబటిట్ 

ఇశార్యేలీయుల పండెర్ండు గోతర్ముల పర్కారము మీరు సావ్సథ్య్ముగా పంచుకొనవలసిన భూమి 

యిది; యోసేపు సంతతికి రెండు భాగములియయ్వలెను. 

యెహెజేక్లు 48:4 => నఫాత్లి సరిహదుద్ను ఆనుకొని తూరుప్ పడమరలుగా మనషే ష్యులకు 

ఒకభాగము. 

హెబీర్యులకు 11:21 => విశావ్సమునుబటిట్ యాకోబు అవసానకాలమందు యోసేపు కుమారులలో 

ఒకొక్కక్ని ఆశీరవ్దించి తనచేతికఱ ఱ్ మొదలుమీద ఆనుకొని దేవునికి నమసాక్రము చేసెను. 

వచనము 6 

వారి తరువాత నీవు కనిన సంతానము నీదే; వారు తమ సహోదరుల సావ్సథ్య్మునుబటిట్ వారి పేళల్ 

చొపుప్న పిలువబడుదురు. 

యెహోషువ 14:4 => యోసేపు వంశకులగు మనషే ష్ ఎఫార్యిములను రెండు గోతర్ములవారు 

నివసించుటకు పటట్ణములును వారి పశువులకును వారి మందలకును పటట్ణముల సమీపభూములను 

మాతర్మేకాక లేవీయులకు ఆ దేశమున ఏ సావ్సథ్య్ము ఇయయ్లేదు. 

వచనము 7 

పదద్నరాము నుండి నేను వచుచ్చునన్పుప్డు, ఎఫార్తాకు ఇంక కొంత దూరమున నుండగా మారగ్మున 

రాహేలు కనాను దేశములో నా యెదుట మృతి పొందెను. అకక్డ బేతెల్హేమను ఎఫార్తా మారగ్మున 

నేను ఆమెను పాతిపెటిట్తినని యోసేపుతో చెపెప్ను. 
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ఆదికాండము 25:20 => ఇసాస్కు పదద్నరాములో నివసించు సిరియావాడైన బెతూయేలు 

కుమారెత్యును సిరియావాడైన లాబాను సహోదరియునైన రిబాక్ను పెండిల్ చేసికొనన్పుప్డు నలుబది 

సంవతస్రములవాడు. 

ఆదికాండము 35:9 => యాకోబు పదద్నరామునుండి వచుచ్చుండగా దేవుడు తిరిగి అతనికి 

పర్తయ్క్షమై అతని నాశీరవ్దించెను. 

ఆదికాండము 35:16 => ఎఫార్తాకు వెళుల్ మారగ్ములో మరికొంత దూరము ఉనన్పుప్డు రాహేలు 

పర్సవించుచు పర్సవవేదనతో పర్యాసపడెను. 

ఆదికాండము 35:17 => ఆమె పర్సవమువలన పర్యాసపడుచునన్పుప్డు మంతర్సాని ఆమెతో 

భయపడకుము; ఇదియు నీకు కుమారుడగునని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 35:18 => ఆమె మృతిబొందెను; పార్ణము పోవుచుండగా ఆమె అతని పేరు బెనోని 

అనెను; అతని తండిర్ అతనికి బెనాయ్మీను అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 35:19 => అటుల్ రాహేలు మృతిబొంది బేతెల్హేమను ఎఫార్తా మారగ్మున పాతి 

పెటట్బడెను. 

1 సమూయేలు 10:2 => ఈ దినమున నీవు నాయొదద్నుండి పోయిన తరువాత బెనాయ్మీను 

సరిహదుద్లో సెలస్హులోనుండు రాహేలు సమాధి దగగ్ర ఇదద్రు మనుషుయ్లు నీకు కనబడుదురు. వారు 

నీవు వెదకబోయిన గారద్భములు దొరికినవి, నీ తండిర్ తన గారద్భములకొరకు చింతింపక నా 

కుమారుని కనుగొనుటకై నేనేమి చేతునని నీకొరకు విచారపడుచునాన్డని చెపుప్దురు. 

మతత్యి 2:18 => రాహేలు తన పిలల్ల విషయమై యేడుచ్చు వారు లేనందున ఓదారుప్ పొందనొలల్క 

యుండెను అని పర్వకత్యైన యిరీమ్యా దావ్రా చెపప్బడిన వాకయ్ము నెరవేరెను. 

రూతు 1:2 => ఆ మనుషుయ్ని పేరు ఎలీమెలెకు, అతని భారయ్ పేరు నయోమి; అతని యిదద్రు 

కుమారుల పేళుల్ మహోల్ను కిలోయ్ను; వారు యూదా బేతెల్హేము వారైన ఎఫార్తీయులు; వారు 

మోయాబు దేశమునకు వెళి ల్ అకక్డ కాపురముండిరి. 
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1 సమూయేలు 1:1 => ఎఫార్యిము మనయ్మందు రామతయిమోస్ఫీము పటట్ణపువాడు ఒకడుండెను; 

అతని పేరు ఎలాక్నా. అతడు ఎఫార్యీమీయుడైన సూపునకు పుటిట్న తోహు కుమారుడైన ఎలీహునకు 

జననమైన యెరోహాము కుమారుడు, అతనికి ఇదద్రు భారయ్లుండిరి. 

1 సమూయేలు 17:12 => దావీదు యూదా బేతెల్హేమువాడగు ఎఫార్తీయుడైన యెషష్యి అనువాని 

కుమారుడు. యెషష్యికి ఎనమండుగురు కుమాళుల్ండిరి. అతడు సౌలు కాలమందు జనులలో 

ముసలివాడైయుండెను. 

మీకా 5:2 => బేతెల్హేము ఎఫార్తా, యూదావారి కుటుంబములలో నీవు సవ్లప్గార్మమైనను 

నాకొరకు ఇశార్యేలీయులను ఏలబోవువాడు నీలోనుండి వచుచ్ను; పురాతనకాలము మొదలుకొని 

శాశవ్తకాలము ఆయన పర్తయ్క్షమగుచుండెను. 

ఆదికాండము 29:17 => లేయా జబుబ్ కండుల్ గలది; రాహేలు రూపవతియు సుందరియునై 

యుండెను. 

ఆదికాండము 35:19 => అటుల్ రాహేలు మృతిబొంది బేతెల్హేమను ఎఫార్తా మారగ్మున పాతి 

పెటట్బడెను. 

లూకా 2:4 => యోసేపు దావీదు వంశములోను గోతర్ములోను పుటిట్నవాడు గనుక, తనకు భారయ్గా 

పర్ధానము చేయబడి గరభ్వతియై యుండిన మరియతో కూడ ఆ సంఖయ్లో వార్య బడుటకు  

వచనము 8 

ఇశార్యేలు యోసేపు కుమారులను చూచి వీరెవరని అడుగగా 

ఆమోసు 5:6 => యెహోవాను ఆశర్యించుడి; అపుప్డు మీరు బర్దుకుదురు, ఆశర్యింపనియెడల 

బేతేలులో ఎవరును ఆరిప్వేయలేకుండ అగిన్ పడినటుల్ ఆయన యోసేపు సంతతిమీద పడి దాని 

నాశనము చేయును. 

వచనము 9 

యోసేపు వీరు నా కుమారులు, వీరిని ఈ దేశమందు దేవుడు నా కనుగర్హించెనని తన తండిర్తో 

చెపెప్ను. అందుకతడు నేను వారిని దీవించుటకు నా దగగ్రకు వారిని తీసికొని రమమ్నెను. 

Page  of 3305 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

ఆదికాండము 30:2 => యాకోబు కోపము రాహేలుమీద రగులుకొనగా అతడు నేను నీకు 

గరభ్ఫలమును ఇయయ్కపోయిన దేవునికి పర్తిగా నునాన్నా అనెను. 

ఆదికాండము 33:5 => ఏశావు కనున్లెతిత్ ఆ సతరీలను పిలల్లను చూచి వీరు నీకేమి కావలెనని 

అడిగినందుకు అతడు వీరు దేవుడు నీ సేవకునికి దయచేసిన పిలల్లే అని చెపెప్ను. 

రూతు 4:11 => అందుకు పురదావ్రముననుండిన పర్జలందరును పెదద్లును మేము సాకుష్లము, 

యెహోవా నీ యింటికి వచిచ్న ఆ సతరీని ఇశార్యేలీయుల వంశమును వరిధ్లల్జేసిన రాహేలును పోలిన 

దానిగాను లేయాను పోలిన దానిగాను చేయును గాక; 

రూతు 4:12 => ఎఫార్తాలో నీవు కేష్మాభివృదిధ్ కలిగినవాడవై బేతెల్హేములో నీవు ఖాయ్తి నొందుదువు 

గాక; యెహోవా యీ యౌవనురాలివలన నీకు దయచేయు సంతానమును నీ కుటుంబమును తామారు 

యూదాకు కనిన పెరెసు కుటుంబమువలె నుండును గాక అనిరి. 

రూతు 4:13 => కాబటిట్ బోయజు రూతును పెండిల్ చేసికొని ఆమెయొదద్కు పోయినపుప్డు యెహోవా 

ఆమె గరభ్వతి యగునటుల్ అనుగర్హించెను గనుక ఆమె కుమారుని కనెను. 

రూతు 4:14 => అపుప్డు సతరీలుఈ దినమున నీకు బంధువుడు లేకుండ చేయని యెహోవా సుత్తినొందు 

గాక; ఆయన నామము ఇశార్యేలీయులలో పర్కటింపబడును గాక. 

1 సమూయేలు 1:20 => గనుక హనాన్ గరభ్ము ధరించి దినములు నిండినపుప్డు ఒక కుమారుని 

కని నేను యెహోవాకు మొర్కుక్కొని వీనిని అడిగితిననుకొని వానికి సమూయేలను పేరు పెటెట్ను. 

1 సమూయేలు 1:27 => ఈ బిడ డ్ను దయచేయుమని యెహోవాతో నేను చేసిన మనవిని ఆయన 

నాకనుగర్హించెను. 

1 సమూయేలు 2:20 => యెహోవా సనిన్ధిని మనవి చేసికొనగా నీకు దొరకిన యీ సంతానమునకు 

పర్తిగా యెహోవా నీకు సంతానము నిచుచ్నుగాక అని ఏలీ ఎలాక్నాను అతని భారయ్ను దీవించిన 

తరువాత వారు ఇంటికి వెళి ల్రి. 
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1 సమూయేలు 2:21 => యెహోవా హనాన్ను దరిశ్ంపగా ఆమె గరభ్వతియై ముగుగ్రు కుమాళల్ను 

ఇదద్రు కుమారెత్లను కనెను. అయితే బాలుడగు సమూయేలు యెహోవా సనిన్ధిని ఉండి 

యెదుగుచుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:5 => వీరందరును దేవుని వాకుక్విషయములో రాజునకు దీరఘ్దరిశ్యగు 

హేమానుయొకక్ కుమారులు. హేమాను సంతతిని గొపప్చేయుటకై దేవుడు హేమానునకు 

పదునలుగురు కుమారులను ముగుగ్రు కుమారెత్లను అనుగర్హించియుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:4 => దేవుడు ఓబేదెదోమును ఆశీరవ్దించి అతనికి కుమారులను 

దయచేసెను; వారెవరనగా షెమయా జేయ్షు ఠ్డు, యెహోజాబాదు రెండవవాడు, యోవాహు 

మూడవవాడు, శాకారు నాలగ్వవాడు, నెతనేలు అయిదవవాడు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:5 => అమీమ్యేలు ఆరవవాడు, ఇశాశ్ఖారు ఏడవవాడు, పెయులెల్తై 

యెనిమిదవవాడు. 

కీరత్నలు 127:3 => కుమారులు యెహోవా అనుగర్హించు సావ్సథ్య్ము గరభ్ఫలము ఆయన యిచుచ్ 

బహుమానమే 

యెషయా 8:18 => ఇదిగో, నేనును, యెహోవా నా కిచిచ్న పిలల్లును, సీయోను కొండమీద 

నివసించు సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవావలని సూచనలుగాను, మహతాక్రయ్ములుగాను 

ఇశార్యేలీయుల మధయ్ ఉనాన్ము. 

యెషయా 56:3 => యెహోవాను హతుత్కొను అనుయ్డు నిశచ్యముగా యెహోవా తన జనులలోనుండి 

ననున్ వెలివేయునని అనుకొనవదుద్. షండుడు నేను ఎండిన చెటట్ని అనుకొనవదుద్.  

యెషయా 56:4 => నేను నియమించిన విశార్ంతిదినములను ఆచరించుచు నాకిషట్మైనవాటిని 

కోరుకొనుచు నా నిబంధన నాధారము చేసికొనుచునన్ షండులనుగూరిచ్ యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు  

యెషయా 56:5 => నా యింటను నా పార్కారములలోను ఒక భాగమును వారికిచెచ్దను కొడుకులు 

కూతుళుల్ అని యనిపించుకొనుటకంటె శేర్షఠ్మైన పేరు వారికి పెటుట్చునాన్ను కొటిట్వేయబడని నితయ్మైన 

పేరు వారికి పెటుట్చునాన్ను  
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ఆదికాండము 27:4 => నేను చావక మునుపు నినున్ నేను ఆశీరవ్దించునటుల్ నాకిషట్మైన రుచిగల 

భోజయ్ములను సిదధ్పరచి నేను తినుటకై నాయొదద్కు తెమమ్ని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 27:28 => ఆకాశపుమంచును భూసారమును విసాత్రమైన ధానయ్మును 

దార్కాష్రసమును దేవుడు నీ కనుగర్హించు గాక  

ఆదికాండము 27:29 => జనములు నీకు దాసులగుదురు జనములు నీకు సాగిలపడుదురు నీ 

బంధుజనులకు నీవు ఏలికవై యుండుము నీ తలిల్ పుతుర్లు నీకు సాగిలపడుదురు నినున్ శపించువారు 

శపింపబడుదురు నినున్ దీవించువారు దీవింపబడుదురు గాక 

ఆదికాండము 27:34 => ఏశావు తన తండిర్ మాటలు వినినపుప్డు దుఃఖాకార్ంతుడై పెదద్కేక వేసి ఓ 

నా తండీర్, ననున్ను దీవించుమని తన తండిర్తో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 27:35 => అతడు నీ సహోదరుడు కపటోపాయముతో వచిచ్ నీకు రావలసిన దీవెన 

తీసికొనిపోయెను. 

ఆదికాండము 27:36 => ఏశావు యాకోబు అను పేరు అతనికి సరిగానే చెలిల్నది; అతడు ననున్ ఈ 

రెండు మారులు మోసపుచెచ్ను. నా జేయ్షఠ్తవ్ము తీసికొనెను, ఇదిగో ఇపుప్డు వచిచ్ నాకు రావలసిన 

దీవెనను తీసికొనెనని చెపిప్ నాకొరకు మరి యే దీవెనయు మిగిలిచ్యుంచలేదా అని అడిగెను. 

ఆదికాండము 27:37 => అందుకు ఇసాస్కు ఇదిగో అతని నీకు ఏలికనుగా నియమించి అతని 

బంధుజనులందరిని అతనికి దాసులుగా ఇచిచ్తిని; ధానయ్మును దార్కాష్రసమును ఇచిచ్ అతని 

పోషించితిని గనుక నా కుమారుడా, నీకేమి చేయగలననిఏశావుతో పర్తుయ్తత్రమియయ్గా 

ఆదికాండము 27:38 => ఏశావు నా తండీర్, నీయొదద్ ఒక దీవెనయే ఉనన్దా? నా తండీర్, ననున్, 

ననున్ కూడ దీవించుమని తన తండిర్తో చెపిప్ ఏశావు ఎలుగెతిత్ యేడవ్గా అతని తండిర్యైన ఇసాస్కు 

ఆదికాండము 27:39 => నీ నివాసము భూసారము లేకయు పైనుండిపడు ఆకాశపు మంచు లేకయు 

నుండును.  

ఆదికాండము 27:40 => నీవు నీ కతిత్చేత బర్దుకుదువు నీ సహోదరునికి దాసుడవగుదువు నీవు 

తిరుగులాడుచుండగా నీ మెడమీదనుండి అతనికాడి విరిచివేయుదువు అని అతని కుతత్రమిచెచ్ను. 
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ఆదికాండము 28:3 => సరవ్శకిత్గల దేవుడు నినున్ ఆశీరవ్దించి నీవు అనేక జనములగునటుల్ నీకు 

సంతానాభివృదిధ్ కలుగజేసి నినున్ విసత్రింపజేసి నీవు పరవాసివైన దేశమును, అనగా దేవుడు 

అబార్హామునకిచిచ్న దేశమును నీవు సావ్సథ్య్ముగా చేసికొనునటుల్ 

ఆదికాండము 28:4 => ఆయన నీకు, అనగా నీకును నీతో కూడ నీ సంతానమునకును 

అబార్హామునకు అనుగర్హించిన ఆశీరావ్దమును దయచేయును గాక అని అతని దీవించి 

ఆదికాండము 49:28 => ఇవి అనిన్యు ఇశార్యేలు పండెర్ండు గోతర్ములు. వారి తండిర్ వారిని 

దీవించుచు వారితో చెపిప్నది యిదే. ఎవరి దీవెన చొపుప్న వారిని దీవించెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:1 => దైవజనుడైన మోషే మృతినొందకమునుపు అతడు 

ఇశార్యేలీయులను దీవించిన విధము ఇది; అతడిటల్నెను యెహోవా సీనాయినుండి వచెచ్ను 

హెబీర్యులకు 11:21 => విశావ్సమునుబటిట్ యాకోబు అవసానకాలమందు యోసేపు కుమారులలో 

ఒకొక్కక్ని ఆశీరవ్దించి తనచేతికఱ ఱ్ మొదలుమీద ఆనుకొని దేవునికి నమసాక్రము చేసెను. 

ఆదికాండము 14:19 => అపుప్డతడు అబార్మును ఆశీరవ్దించి ఆకాశమునకు భూమికిని 

సృషిట్కరత్యును సరోవ్నన్తుడునైన దేవునివలన అబార్ము ఆశీరవ్దింపబడును గాక అనియు, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:13 => యోసేపునుగూరిచ్ యిటల్నెను ఆకాశ పరమారథ్ములవలన 

మంచువలన కిర్ంద కుర్ంగియునన్ అగాధ జలములవలన 

మతత్యి 19:13 => అపుప్డు ఆయన వారిమీద చేతులుంచి పార్రథ్న చేయవలెనని కొందరు 

చినన్పిలల్లను ఆయనయొదద్కు తీసికొనివచిచ్రి. 

లూకా 24:50 => ఆయన బేతనియ వరకు వారిని తీసికొనిపోయి చేతులెతిత్ వారిని ఆశీరవ్దించెను. 

హెబీర్యులకు 2:13 => మరియు నేనాయనను నముమ్కొనియుందును అనియు ఇదిగో నేనును 

దేవుడు నాకిచిచ్న పిలల్లును అనియు చెపుప్చునాన్డు. 

వచనము 10 
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ఇశార్యేలు కనున్లు వృదాధ్పయ్మువలన మందముగా ఉండెను గనుక అతడు చూడలేకపోయెను. 

యోసేపు వారిని అతని దగగ్రకు తీసికొనివచిచ్నపుప్డు అతడు వారిని ముదుద్ పెటుట్కొని 

కౌగిలించుకొనెను. 

ఆదికాండము 27:1 => ఇసాస్కు వృదుధ్డై అతని కనున్లకు మందదృషిట్ కలిగినపుప్డు అతడు తన పెదద్ 

కుమారుడైన ఏశావుతో నా కుమారుడా, అని అతని పిలువగా అతడు చితత్ము నాయనా అని అతనితో 

ననెను. 

1 సమూయేలు 3:2 => ఆ కాలమందు ఏలీ కనున్లు మందదృషిట్ గలవైనందున అతడు చూడలేక 

తనసథ్లమందు పండుకొనియుండగాను 

1 సమూయేలు 4:15 => ఏలీ తొంబది యెనిమిదేండల్వాడై యుండెను. అతనికి దృషిట్ 

మందగిలినందున అతని కండుల్ కానరాకుండెను. 

యెషయా 6:10 => వారు కనున్లతో చూచి, చెవులతో విని, హృదయముతో గర్హించి, మనసుస్ 

మారుచ్కొని సవ్సథ్త పొందకపోవునటుల్ ఈ జనుల హృదయము కొర్వవ్చేసి వారి చెవులు మందపరచి 

వారి కనున్లు మూయించుమని చెపెప్ను. 

యెషయా 59:1 => రకిష్ంపనేరక యుండునటుల్ యెహోవా హసత్ము కురుచకాలేదు విననేరక 

యుండునటుల్ ఆయన చెవులు మందము కాలేదు మీ దోషములు మీకును మీ దేవునికిని అడ డ్ముగా 

వచెచ్ను 

ఆదికాండము 27:27 => అతడు దగగ్రకు వచిచ్ అతని ముదుద్పెటుట్కొనెను. అపుప్డతడు అతని 

వసత్రములను వాసన చూచి అతని దీవించి యిటల్నెను. ఇదిగో నా కుమారుని సువాసన యెహోవా 

దీవించిన చేని సువాసనవలె నునన్ది 

ఆదికాండము 31:55 => తెలల్వారినపుప్డు లాబాను లేచి తన కుమారులను తన కుమారెత్లను 

ముదుద్పెటుట్కొని వారిని దీవించి బయలుదేరి తన ఊరికి వెళి ల్ పోయెను. 

ఆదికాండము 45:15 => అతడు తన సహోదరులందరిని ముదుద్ పెటుట్కొని వారిమీద పడి యేడిచ్న 

తరువాత అతని సహోదరులు అతనితో మాటలాడిరి. 
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1 రాజులు 19:20 => అతడు ఎడల్ను విడిచి ఏలీయావెంట పరుగెతిత్ నేను పోయి నా తలిదండుర్లను 

ముదుద్పెటుట్కొని తిరిగివచిచ్ నినున్ వెంబడించెదనని చెపిప్ అతనిని సెలవడుగగా అతడు పోయి రముమ్, 

నావలన నీకు నిరబ్ంధము లేదని చెపెప్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 34:7 => మోషే చనిపోయినపుప్డు నూట ఇరువది సంవతస్రముల 

యీడుగలవాడు. అతనికి దృషిట్ మాందయ్ములేదు, అతని సతుత్వు తగగ్లేదు. 

1 రాజులు 14:4 => యరొబాము భారయ్ ఆ పర్కారము లేచి షిలోహునకు పోయి అహీయా యింటికి 

వచెచ్ను. అహీయా వృదాధ్పయ్ముచేత కండుల్ కానరానివాడై యుండెను. 

పర్సంగి 12:2 => తేజసుస్నకును సూరయ్ చందర్ నక్షతర్ములకును చీకటి కమమ్కముందే, వాన వెలిసిన 

తరువాత మేఘములు మరల రాకముందే, నీ బాలయ్దినములందే నీ సృషిట్కరత్ను సమ్రణకు 

తెచుచ్కొనుము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:1 => ఆ యలల్రి అణగిన తరువాత పౌలు శిషుయ్లను తనయొదద్కు 

పిలువనంపించి హెచచ్రించిన మీదట వారియొదద్ సెలవు పుచుచ్కొని మాసిదోనియకు వెళుల్టకు 

బయలుదేరెను. 

వచనము 11 

ఇశార్యేలు యోసేపుతో నీ ముఖము చూచెదనని నేను అనుకొనలేదు గాని నీ సంతానమును దేవుడు 

నాకు కనుపరచియునాన్డనగా 

ఆదికాండము 37:33 => అతడు దానిని గురుతుపటిట్ ఈ అంగీ నా కుమారునిదే; దుషట్మృగము 

వానిని తినివేసెను; యోసేపు నిశచ్యముగా చీలచ్బడెననెను. 

ఆదికాండము 37:35 => అతని కుమారులందరును అతని కుమారెత్లందరును అతనిని ఓదారుచ్టకు 

యతన్ము చేసిరి; అయితే అతడు ఓదారుప్ పొందనొలల్క నేను అంగలారుచ్చు మృతుల లోకమునకు నా 

కుమారునియొదద్కు వెళేల్దనని చెపిప్ అతని తండిర్ అతని కోసము ఏడెచ్ను 
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ఆదికాండము 42:36 => అపుప్డు వారి తండిర్యైన యాకోబు వారిని చూచి మీరు ననున్ 

పుతర్హీనునిగా చేయుచునాన్రు; యోసేపు లేడు; షిమోయ్ను లేడు; మీరు బెనాయ్మీనును కూడ 

తీసికొనపోవుదురు; ఇవనిన్యు నాకు పర్తికూలముగా ఉనన్వని వారితో చెపెప్ను 

ఆదికాండము 45:26 => యోసేపు ఇంక బర్దికియుండి ఐగుపుత్ దేశమంతటిని ఏలుచునాన్డని 

అతనికి తెలియచేసిరి. అయితే అతడు వారి మాట నమమ్లేదు గనుక అతడు నిశేచ్షుట్డాయెను. 

ఎఫెసీయులకు 3 : 2 0 = > మనలో కారయ్సాధకమైన తన శకిత్ చొపుప్న మనము 

అడుగువాటనిన్టికంటెను, ఊహించువాటనిన్టికంటెను అతయ్ధికముగా చేయ శకిత్గల దేవునికి, 

కీరత్నలు 107:41 => అటిట్ దరిదుర్ల బాధను పొగొటిట్ వారిని లేవనెతెత్ను వాని వంశమును మందవలె 

వృదిధ్చేసెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:28 => కాబటిట్ మీరు అతనిని చూచి మరల సంతోషించు నిమితత్మును నా కునన్ 

దుఃఖము తగుగ్ నిమితత్మును అతనిని మరి శీఘర్ముగా పంపితిని. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:17 => సహోదరులారా, మేము శరీరమునుబటిట్ కొదిద్ కాలము మిముమ్ను 

ఎడబాసియునన్ను, మనసుస్నుబటిట్ మీదగగ్ర ఉండి, మిగుల అపేక్షతో మీ ముఖము చూడవలెనని మరి 

యెకుక్వగా పర్యతన్ము చేసితివిు. 

వచనము 12 

యోసేపు అతని మోకాళల్ మధయ్నుండి వారిని తీసికొని అతనికి సాషాట్ంగ నమసాక్రము చేసెను. 

ఆదికాండము 18:2 => అతడు కనున్లెతిత్ చూచినపుప్డు ముగుగ్రు మనుషుయ్లు అతని యెదుట 

నిలువబడి యుండిరి. అతడు వారిని చూచి గుడారపు వాకిటనుండి వారిని ఎదురొక్నుటకు పరుగెతిత్, 

నేలమటుట్కు వంగి 

ఆదికాండము 19:1 => ఆ సాయంకాలమందు ఆ ఇదద్రు దేవదూతలు సొదొమ చేరునపప్టికి లోతు 

సొదొమ గవినియొదద్ కూరుచ్ండియుండెను. లోతు వారిని చూచి వారిని ఎదురొక్నుటకు లేచి సాషాట్ంగ 

నమసాక్రము చేసి 

ఆదికాండము 23:7 => అపుప్డు అబార్హాము లేచి ఆ దేశపు పర్జలైన హేతు కుమారులకు సాగిలపడి  
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ఆదికాండము 33:3 => తాను వారిముందర వెళుల్చు తన సహోదరుని సమీపించువరకు ఏడుమారుల్ 

నేలను సాగిలపడెను. 

ఆదికాండము 42:6 => అపుప్డు యోసేపు ఆ దేశమంతటిమీద అధికారియై యుండెను. అతడే ఆ 

దేశ పర్జలందరికిని ధానయ్మమమ్కము చేయువాడు గనుక యోసేపు సహోదరులు వచిచ్ ముఖములు 

నేలను మోపి అతనికి వందనము చేసిరి  

నిరగ్మకాండము 20:12 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీకనుగర్హించు దేశములో నీవు 

దీరాఘ్యుషమ్ంతుడవగునటుల్ నీ తండిర్ని నీ తలిల్ని సనామ్నించుము. 

నిరగ్మకాండము 34:8 => అందుకు మోషే తవ్రపడి నేలవరకు తలవంచుకొని నమసాక్రము చేసి 

లేవీయకాండము 19:3 => మీలో పర్తివాడు తన తలిల్కి తన తండిర్కి భయపడవలెను. నేను 

నియమించిన విశార్ంతిదినములను ఆచరింపవలెను; నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 19:32 => తల నెరసినవాని యెదుట లేచి ముసలివాని ముఖమును ఘనపరచి నీ 

దేవునికి భయపడవలెను; నేను యెహోవాను. 

1 రాజులు 2:19 => బతెష్బ రాజైన సొలొమోనునొదద్కు అదోనీయా పక్షమున చెపుప్టకు 

వచిచ్నపుప్డు, రాజు లేచి ఆమెకు ఎదురుగా వచిచ్ ఆమెకు నమసాక్రము చేసి సింహాసనము మీద 

ఆసీనుడై తన తలిల్కొరకు ఆసనము ఒకటి వేయింపగా, ఆమె అతని కుడిపారశ్వ్మున కూరుచ్ండెను. 

2 రాజులు 4:37 => అంతట ఆమె లోపలికివచిచ్ అతని కాళల్మీద సాషాట్ంగపడి లేచి తన కుమారుని 

ఎతిత్కొనిపోయెను. 

సామెతలు 31:28 => ఆమె కుమారులు లేచి ఆమెను ధనుయ్రాలందరు చాలమంది కుమారెత్లు 

పతివర్తా ధరమ్ము ననుసరించి 

ఎఫెసీయులకు 6:1 => పిలల్లారా, పర్భువునందు మీ తలిదండుర్లకు విధేయులై యుండుడి; ఇది 

ధరమ్మే. 

వచనము 13 
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తరువాత యోసేపు ఇశార్యేలు ఎడమచేతి తటుట్న తన కుడిచేత ఎఫార్యిమును, ఇశార్యేలు కుడిచేతి 

తటుట్న తన యెడమచేత మనషే ష్ను పటుట్కొని వారినిదద్రిని అతని దగగ్రకు తీసికొనివచెచ్ను. 

ఆదికాండము 41:51 => అపుప్డు యోసేపు దేవుడు నా సమసత్ బాధను నా తండిర్యింటి 

వారినందరిని నేను మరచిపోవునటుల్ చేసెనని చెపిప్ తన జేయ్షఠ్కుమారునికి మనషే ష్ అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 46:20 => యోసేపునకు మనషే ష్ ఎఫార్యిములు పుటిట్రి. వారిని ఐగుపుత్దేశమందు 

ఓనుకు యాజకుడగు పోతీఫెర కుమారెత్యైన ఆసెనతు అతనికి కనెను. 

సంఖాయ్కాండము 26:28 => యోసేపు పుతుర్ల వంశసుథ్లు అతని కుమారులు మనషే ష్ ఎఫార్యిము. 

మతత్యి 25:33 => తన కుడివైపున గొఱ ఱ్లను ఎడమవైపున మేకలను నిలువబెటుట్ను. 

వచనము 14 

మనషే ష్ పెదద్వాడైనందున ఇశార్యేలు తనచేతులను యుకిత్గా చాచి చినన్వాడైన ఎఫార్యిము తల మీద 

తన కుడిచేతిని మనషే ష్ తలమీద తన యెడమచేతిని ఉంచెను. 

నిరగ్మకాండము 15:6 => యెహోవా, నీ దకిష్ణహసత్ము బలమొంది అతిశయించును యెహోవా, నీ 

దకిష్ణహసత్ము శతుర్వుని చితకగొటుట్ను. 

కీరత్నలు 110:1 => పర్భువు నా పర్భువుతో సెలవిచిచ్న వాకుక్ నేను నీ శతుర్వులను నీ పాదములకు 

పీఠముగా చేయువరకు నా కుడి పారశ్వ్మున కూరుచ్ండుము.  

కీరత్నలు 118:16 => యెహోవా దకిష్ణహసత్ము మహోనన్తమాయెను యెహోవా దకిష్ణహసత్ము 

సాహసకారయ్ములను చేయును. 

సంఖాయ్కాండము 8:10 => నీవు యెహోవా సనిన్ధికి లేవీయులను తోడుకొనివచిచ్న తరువాత 

ఇశార్యేలీయులు తమచేతులను ఆ లేవీయులమీద ఉంచవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 8:18 => ఇశార్యేలీయులలో తొలిచూలియైన పర్తివానికి మారుగా లేవీయులను 

తీసికొనియునాన్ను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 34:9 => మోషే తనచేతులను నూను కుమారుడైన యెహోషువమీద 

ఉంచియుండెను గనుక అతడు జాఞ్నాతమ్పూరుణ్డాయెను; కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులు అతనిమాట విని 

యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ చేసిరి. 

మతత్యి 19:13 => అపుప్డు ఆయన వారిమీద చేతులుంచి పార్రథ్న చేయవలెనని కొందరు 

చినన్పిలల్లను ఆయనయొదద్కు తీసికొనివచిచ్రి. 

మతత్యి 19:15 => వారిమీద చేతులుంచి, అకక్డనుంచి లేచిపోయెను. 

మతత్యి 6:5 => మరియు మీరు పార్రథ్న చేయునపుప్డు వేషధారులవలె ఉండవదుద్; మనుషుయ్లకు 

కనబడవలెనని సమాజమందిరములలోను వీధుల మూలలలోను నిలిచి పార్రథ్న చేయుట వారికిషట్ము; 

వారు తమ ఫలము పొందియునాన్రని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 16:18 => మరియు నీవు పేతురువు? ఈ బండమీద నా సంఘమును కటుట్దును, 

పాతాళలోక దావ్రములు దాని యెదుట నిలువనేరవని నేను నీతో చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 4:40 => సూరుయ్డసత్మించుచుండగా నానావిధ రోగములచేత పీడింపబడుచునన్వారు 

ఎవరెవరియొదద్ నుండిరో వారందరు ఆ రోగులను ఆయన యొదద్కు తీసికొనివచిచ్రి; అపుప్డాయన 

వారిలో పర్తివానిమీద చేతులుంచి, వారిని సవ్సథ్పరచెను. 

లూకా 13:13 => ఆమెమీద చేతులుంచగానే ఆమె చకక్గా నిలువబడి దేవుని మహిమపరచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:6 => వారిని అపొసత్లుల యెదుట నిలువబెటిట్రి; వీరు పార్రథ్నచేసి 

వారిమీద చేతులుంచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:17 => అపుప్డు పేతురును యోహానును వారిమీద చేతులుంచగా వారు 

పరిశుదాధ్తమ్ను పొందిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8 :18 => అపొసత్లులు చేతులుంచుటవలన పరిశుదాధ్తమ్ 

అనుగర్హింపబడెనని సీమోను చూచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:19 => వారియెదుట దర్వయ్ము పెటిట్ నేనెవనిమీద చేతులుంచుదునో వాడు 

పరిశుదాధ్తమ్ను పొందునటుల్ ఈ అధికారము నాకియుయ్డని అడిగెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:3 => అంతట వారు ఉపవాసముండి పార్రథ్నచేసి వారిమీద చేతులుంచి 

వారిని పంపిరి. 

1 తిమోతి 4:14 => పెదద్లు హసత్నికేష్పణము చేయగా పర్వచన మూలమున నీకు అనుగర్హింపబడి 

నీలో ఉనన్ వరమును అలక్షయ్ము చేయకుము. 

1 తిమోతి 5:22 => తవ్రపడి యెవనిమీదనైనను హసత్నికేష్పణము చేయకుము. పరుల పాపములలో 

పాలివాడవై యుండకుము. నీవు పవితుర్డవుగా ఉండునటుల్ చూచుకొనుము. 

ఆదికాండము 48:19 => అయినను అతని తండిర్ ఒపప్క అది నాకు తెలియును, నా కుమారుడా అది 

నాకు తెలియును; ఇతడును ఒక జన సమూహమై గొపప్వాడగును గాని యితని తముమ్డు ఇతని కంటె 

గొపప్వాడగును, అతని సంతానము జనముల సమూహమగునని చెపెప్ను 

ఆదికాండము 48:18 => నా తండీర్ అటుల్ కాదు; ఇతడే పెదద్వాడు, నీ కుడిచెయియ్ యితని తలమీద 

పెటుట్మని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 41:51 => అపుప్డు యోసేపు దేవుడు నా సమసత్ బాధను నా తండిర్యింటి 

వారినందరిని నేను మరచిపోవునటుల్ చేసెనని చెపిప్ తన జేయ్షఠ్కుమారునికి మనషే ష్ అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 46:20 => యోసేపునకు మనషే ష్ ఎఫార్యిములు పుటిట్రి. వారిని ఐగుపుత్దేశమందు 

ఓనుకు యాజకుడగు పోతీఫెర కుమారెత్యైన ఆసెనతు అతనికి కనెను. 

ఆదికాండము 48:17 => యోసేపు ఎఫార్యిము తలమీద తన తండిర్ కుడిచెయియ్ పెటుట్ట 

చూచినపుప్డు అది అతనికిషట్ము కాకపోయెను గనుక అతడు మనషే ష్ తలమీద పెటిట్ంచవలెనని తన 

తండిర్ చెయియ్ ఎఫార్యిము తలమీదనుండియెతిత్ 

సంఖాయ్కాండము 2:18 => ఎఫార్యిము సేనలచొపుప్న వారి పాళెపు ధవ్జము పడమటిదికుక్న 

ఉండవలెను. అమీహూదు కుమారుడైన ఎలీషామా ఎఫార్యిము కుమారులకు పర్ధానుడు. 

సంఖాయ్కాండము 26:29 => మనషే ష్ కుమారులలో మాకీరీయులు మాకీరు వంశసుథ్లు; మాకీరు 

గిలాదును కనెను; గిలాదీయులు గిలాదు వంశసుథ్లు; వీరు గిలాదు పుతుర్లు. 

2 సమూయేలు 19:20 => నేను పాపము చేసితినని నాకు తెలిసినది గనుక యోసేపు వారందరితో 

కూడ నా యేలినవాడవును రాజవునగు నినున్ ఎదురొక్నుటకై నేను ముందుగా వచిచ్యునాన్ననెను. 

Page  of 3316 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

యెహెజేక్లు 48:4 => నఫాత్లి సరిహదుద్ను ఆనుకొని తూరుప్ పడమరలుగా మనషే ష్యులకు 

ఒకభాగము. 

మతత్యి 25:33 => తన కుడివైపున గొఱ ఱ్లను ఎడమవైపున మేకలను నిలువబెటుట్ను. 

మారుక్ 10:16 => ఆ బిడ డ్లను ఎతిత్ కౌగిలించుకొని, వారిమీద చేతులుంచి ఆశీరవ్దించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:25 => ఆ పర్వకత్లకును, దేవుడు అబార్హాముతో నీ సంతానమందు 

భూలోక వంశములనిన్యు ఆశీరవ్దింపబడునని చెపిప్ మీ పితరులతో చేసిన నిబంధనకును, మీరు 

వారసులై యునాన్రు. 

వచనము 15 

అతడు యోసేపును దీవించి నా పితరులైన అబార్హాము ఇసాస్కులు ఎవనియెదుట నడుచుచుండిరో ఆ 

దేవుడు, నేను పుటిట్నది మొదలుకొని నేటివరకును ఎవడు ననున్ పోషించెనో ఆ దేవుడు, 

ఆదికాండము 48:16 => అనగా సమసత్మైన కీడులలోనుండి ననున్ తపిప్ంచిన దూత యీ పిలల్లను 

ఆశీరవ్దించును గాక; నా పేరును అబార్హాము ఇసాస్కులను నా పితరుల పేరును వారికి పెటట్బడును 

గాక; భూమియందు వారు బహుగా విసత్రించుదురు గాక అని చెపెప్ను 

ఆదికాండము 27:4 => నేను చావక మునుపు నినున్ నేను ఆశీరవ్దించునటుల్ నాకిషట్మైన రుచిగల 

భోజయ్ములను సిదధ్పరచి నేను తినుటకై నాయొదద్కు తెమమ్ని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 28:3 => సరవ్శకిత్గల దేవుడు నినున్ ఆశీరవ్దించి నీవు అనేక జనములగునటుల్ నీకు 

సంతానాభివృదిధ్ కలుగజేసి నినున్ విసత్రింపజేసి నీవు పరవాసివైన దేశమును, అనగా దేవుడు 

అబార్హామునకిచిచ్న దేశమును నీవు సావ్సథ్య్ముగా చేసికొనునటుల్ 

ఆదికాండము 49:28 => ఇవి అనిన్యు ఇశార్యేలు పండెర్ండు గోతర్ములు. వారి తండిర్ వారిని 

దీవించుచు వారితో చెపిప్నది యిదే. ఎవరి దీవెన చొపుప్న వారిని దీవించెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:1 => దైవజనుడైన మోషే మృతినొందకమునుపు అతడు 

ఇశార్యేలీయులను దీవించిన విధము ఇది; అతడిటల్నెను యెహోవా సీనాయినుండి వచెచ్ను 
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హెబీర్యులకు 11:21 => విశావ్సమునుబటిట్ యాకోబు అవసానకాలమందు యోసేపు కుమారులలో 

ఒకొక్కక్ని ఆశీరవ్దించి తనచేతికఱ ఱ్ మొదలుమీద ఆనుకొని దేవునికి నమసాక్రము చేసెను. 

ఆదికాండము 5:22 => హనోకు మెతూషెలను కనిన తరువాత మూడువందల యేండుల్ దేవునితో 

నడుచుచు కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 

ఆదికాండము 5:23 => హనోకు దినములనిన్యు మూడువందల అరువదియైదేండుల్. 

ఆదికాండము 5:24 => హనోకు దేవునితో నడిచిన తరువాత దేవుడతని తీసికొనిపోయెను గనుక 

అతడు లేకపోయెను. 

ఆదికాండము 6:9 => నోవహు వంశావళి యిదే. నోవహు నీతిపరుడును తన తరములో 

నిందారహితుడునై యుండెను. నోవహు దేవునితో కూడ నడచినవాడు. 

ఆదికాండము 17:1 => అబార్ము తొంబదితొమిమ్ది యేండల్ వాడైనపుప్డు యెహోవా అతనికి 

పర్తయ్క్షమై నేను సరవ్శకిత్గల దేవుడను; నా సనిన్ధిలో నడుచుచు నిందారహితుడవై యుండుము. 

ఆదికాండము 24:20 => తవ్రగా గాడిలో తన కడవ కుమమ్రించి తిరిగి చేదుటకు ఆ బావికి 

పరుగెతుత్కొనిపోయి అతని ఒంటెలనిన్టికి నీళుల్ చేదిపోసెను. 

1 రాజులు 3:6 => సొలొమోను ఈలాగు మనవి చేసెను నీ దాసుడును నా తండిర్యునైన దావీదు నీ 

దృషిట్కి అనుకూలముగా సతయ్మును నీతిని అనుసరించి యథారథ్మైన మనసు గలవాడై పర్వరిత్ంచెను 

గనుక నీవు అతనియెడల పరిపూరణ్ కటాక్షమగుపరచి, యీ దినమున నునన్టుల్గా అతని 

సింహాసనముమీద అతని కుమారుని కూరుచ్ండబెటిట్ అతనియందు మహాకృపను చూపియునాన్వు. 

కీరత్నలు 16:8 => సదాకాలము యెహోవాయందు నా గురి నిలుపుచునాన్ను. ఆయన నా కుడి 

పారశ్వ్మందు ఉనాన్డు గనుక నేను కదలచ్బడను. 

యెషయా 30:21 => మీరు కుడి తటట్యినను ఎడమ తటట్యినను తిరిగినను ఇదే తోర్వ దీనిలో 

నడువుడి అని నీ వెనుకనుండి యొక శబద్ము నీ చెవులకు వినబడును. 

యిరిమ్యా 8:2 => వారు పేర్మించుచు పూజించుచు అనుసరించుచు విచారణచేయుచు 

నమసక్రించుచు వచిచ్న ఆ సూరయ్ చందర్ నక్షతర్ముల యెదుట వాటిని పరచెదరు; అవి కూరచ్బడకయు 

పాతిపెటట్బడకయు భూమిమీద పెంటవలె పడియుండును.  
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లూకా 1:6 => వీరిదద్రు పర్భువు యొకక్ సకలమైన ఆజఞ్ల చొపుప్నను నాయ్యవిధుల చొపుప్నను 

నిరపరాధులుగా నడుచుకొనుచు దేవుని దృషిట్కి నీతిమంతులై యుండిరి. 

1 కొరిందీయులకు 10:31 => కాబటిట్ మీరు భోజనము చేసినను పానము చేసినను మీరేమి చేసినను 

సమసత్మును దేవుని మహిమకొరకు చేయుడి. 

2 కొరిందీయులకు 1:12 => మా అతిశయమేదనగా, లౌకిక జాఞ్నము ననుసరింపక, 

దేవుడనుగర్హించు పరిశుదధ్తతోను నిషాక్పటయ్ముతోను దేవుని కృపనే అనుసరించి లోకములో 

నడుచుకొంటిమనియు, విశేషముగా మీయెడలను నడుచుకొంటిమనియు, మా మనసాస్కిష్ 

సాక్షయ్మిచుచ్టయే 

కొలొసస్యులకు 2:6 => కావున మీరు పర్భువైన కీర్సుత్యేసును అంగీకరించిన విధముగా 

ఆయనయందు వేరుపారినవారై, యింటివలె కటట్బడుచు,  

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:12 => తండిర్ తన బిడ డ్లయెడల నడుచుకొను రీతిగా మీలో పర్తివానియెడల 

మేము నడుచుకొంటిమని మీకు తెలియును. 

ఆదికాండము 28:20 => అపుప్డు యాకోబు నేను తిరిగి నా తండిర్ యింటికి కేష్మముగా వచుచ్నటుల్ 

దేవుడు నాకు తోడైయుండి, నేను వెళుల్చునన్ యీ మారగ్ములో ననున్ కాపాడి, 

ఆదికాండము 28:22 => మరియు సత్ంభముగా నేను నిలిపిన యీ రాయి దేవుని మందిరమగును; 

మరియు నీవు నాకిచుచ్ యావతుత్లో పదియవవంతు నిశచ్యముగా నీకు చెలిల్ంచెదనని మొర్కుక్ 

కొనెను. 

కీరత్నలు 23:1 => యెహోవా నా కాపరి నాకు లేమి కలుగదు. 

కీరత్నలు 37:3 => యెహోవాయందు నమిమ్కయుంచి మేలుచేయుము దేశమందు నివసించి సతయ్ము 

ననుసరించుము 

కీరత్నలు 103:4 => సమాధిలోనుండి నీ పార్ణమును విమోచించుచునాన్డు కరుణాకటాక్షములను 

నీకు కిరీటముగా ఉంచుచునాన్డు 

కీరత్నలు 103:5 => పకిష్రాజు యౌవనమువలె నీ యౌవనము కొర్తత్దగుచుండునటుల్ మేలుతో నీ 

హృదయమును తృపిత్పరచుచునాన్డు  
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పర్సంగి 2:24 => అనన్పానములు పుచుచ్కొనుటకంటెను, తన కషాట్రిజ్తముచేత సుఖపడుటకంటెను 

నరునికి మేలుకరమైనదేదియు లేదు. ఇదియును దేవునివలన కలుగునని నేను తెలిసికొంటిని. 

పర్సంగి 2:25 => ఆయన సెలవులేక భోజనముచేసి సంతోషించుట ఎవరికి సాధయ్ము? 

పర్సంగి 5:12 => కషట్జీవులు కొదిద్గా తినినను ఎకుక్వగా తినినను సుఖనిదర్ నొందుదురు; అయితే 

ఐశవ్రయ్వంతులకు తమ ధనసమృధిథ్చేత నిదర్పటట్దు. 

పర్సంగి 5:18 => మరియు కోరదగినదిగాను చూడ ముచచ్టయైనదిగాను నాకు కనబడినది 

ఏదనగా, దేవుడు తనకు నియమించిన ఆయుషాక్ల దినములనిన్యు ఒకడు అనన్పానములు 

పుచుచ్కొనుచు తన కషాట్రిజ్తమంతటివలన కేష్మముగా బర్దుకుచుండుటయే, ఇదియే వానికి భాగయ్ము. 

పర్సంగి 6:7 => మనుషుయ్ల పర్యాసమంతయు వారి నోటికే గదా; అయినను వారి మనసుస్ 

సంతుషిట్నొందదు. 

యెషయా 33:16 => పరవ్తములలోని శిలలు అతనికి కోటయగును తపప్క అతనికి ఆహారము 

దొరకును అతని నీళుల్ అతనికి శాశవ్తముగా ఉండును. 

మతత్యి 6:25 => అందువలన నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా ఏమి తిందుమో యేమి తార్గుదుమో 

అని మీ పార్ణమునుగూరిచ్యైనను, ఏమి ధరించుకొందుమో అని మీ దేహమునుగూరిచ్యైనను 

చింతింపకుడి;  

మతత్యి 6:26 => ఆకాశపకుష్లను చూడుడి; అవి వితత్వు కోయవు కొటల్లో కూరుచ్కొనవు; అయినను 

మీ పరలోకపు తండిర్ వాటిని పోషించుచునాన్డు; మీరు వాటికంటె బహు శేర్షుట్లు కారా? 

మతత్యి 6:27 => మీలో నెవడు చింతించుటవలన తన యెతుత్ మూరెడెకుక్వ చేసికొనగలడు? 

మతత్యి 6:28 => వసత్రములనుగూరిచ్ మీరు చింతింపనేల? అడవిపువువ్లు ఏలాగునెదుగుచునన్వో 

ఆలోచించుడి. అవి కషట్పడవు, ఒడకవు 

మతత్యి 6:29 => అయినను తన సమసత్ వైభవముతో కూడిన సొలొమోను సహితము వీటిలో 

నొకదానివలెనైనను అలంకరింపబడలేదు. 
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మతత్యి 6 :30 => నేడుండి రేపు పొయిలో వేయబడు అడవి గడిడ్ని దేవుడీలాగు 

అలంకరించినయెడల, అలప్విశావ్సులారా, మీకు మరి నిశచ్యముగా వసత్రములు ధరింపజేయును 

గదా. 

మతత్యి 6:31 => కాబటిట్ ఏమి తిందుమో యేమి తార్గుదుమో యేమి ధరించుకొందుమో అని 

చింతింపకుడి; అనయ్జనులు వీటనిన్టి విషయమై విచారింతురు. 

మతత్యి 6:32 => ఇవనిన్యు మీకు కావలెనని మీ పరలోకపు తండిర్కి తెలియును. 

మతత్యి 6:33 => కాబటిట్ మీరు ఆయన రాజయ్మును నీతిని మొదట వెదకుడి; అపుప్డవనిన్యు 

మీకనుగర్హింపబడును. 

మతత్యి 6:34 => రేపటినిగూరిచ్ చింతింపకుడి; రేపటి దినము దాని సంగతులనుగూరిచ్ 

చింతించును; ఏనాటికీడు ఆనాటికి చాలును. 

1 తిమోతి 6:6 => సంతుషిట్ సహితమైన దైవభకిత్ గొపప్ లాభసాధనమైయునన్ది. 

1 తిమోతి 6:7 => మనమీలోకములోనికి ఏమియు తేలేదు, దీనిలోనుండి ఏమియు తీసికొని 

పోలేము.  

1 తిమోతి 6:8 => కాగా అనన్వసత్రములు గలవారమై యుండి వాటితో తృపిత్పొంది యుందము. 

1 తిమోతి 6:9 => ధనవంతులగుటకు అపేకిష్ంచువారు శోధనలోను, ఉరిలోను, అవివేక 

యుకత్ములును హానికరములునైన అనేక దురాశలలోను పడుదురు. అటిట్వి మనుషుయ్లను నషట్ములోను 

నాశనములోను ముంచివేయును. 

1 తిమోతి 6:10 => ఎందుకనగా ధనాపేక్ష సమసత్మైన కీడులకు మూలము; కొందరు దానిని 

ఆశించి విశావ్సము నుండి తొలగిపోయి నానాబాధలతో తముమ్ను తామే పొడుచుకొనిరి. 

ఆదికాండము 16:10 => మరియు యెహోవా దూత నీ సంతానమును నిశచ్యముగా 

విసత్రింపజేసెదను; అది లెకిక్ంప వీలులేనంతగా విసాత్రమవునని దానితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 17:21 => అయితే వచుచ్ సంవతస్రము ఈ కాలమందు శారా నీకు కనబోవు 

ఇసాస్కుతో నా నిబంధనను సిథ్రపరచెదనని చెపెప్ను. 
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ఆదికాండము 24:40 => అతడు ఎవని సనిన్ధిలో నేను జీవించుచునాన్నో ఆ యెహోవా నీతో కూడ 

తన దూతను పంపి నీ పర్యాణము సఫలము చేయును గనుక నీవు నా వంశసుథ్లలో నా తండిర్ 

యింటనుండి నా కుమారునికి భారయ్ను తీసికొని వచెచ్దవు 

ఆదికాండము 24:60 => వారు రిబాక్తో మా సహోదరీ, నీవు వేలవేలకు తలిల్వగుదువు గాక, నీ 

సంతతివారు తమ పగవారి గవినిని సావ్ధీనపరచుకొందురు గాక అని ఆమెను దీవింపగా 

ఆదికాండము 28:1 => ఇసాస్కు యాకోబును పిలిపించి నీవు కనాను కుమారెత్లలో ఎవతెను 

వివాహము చేసికొనకూడదు. 

ఆదికాండము 31:5 => మీ తండిర్ కటాక్షము నినన్ మొనన్ నామీద ఉండినటుల్ ఇపుప్డు నామీద 

నుండలేదని నాకు కనబడుచునన్ది; అయితే నా తండిర్యొకక్ దేవుడు నాకు తోడైయునాన్డు;  

ఆదికాండము 31:11 => మరియు ఆ సవ్పన్మందు దేవుని దూత యాకోబూ అని ననున్ పిలువగా 

చితత్ము పర్భువా అని చెపిప్తిని. 

సంఖాయ్కాండము 22:22 => అతడు వెళుల్చుండగా దేవుని కోపము రగులుకొనెను; యెహోవా దూత 

అతనికి విరోధియై తోర్వలో నిలిచెను. అతడు తన గాడిదనెకిక్ పోవుచుండగా అతని పనివారు ఇదద్రు 

అతనితోకూడ నుండిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:13 => యోసేపునుగూరిచ్ యిటల్నెను ఆకాశ పరమారథ్ములవలన 

మంచువలన కిర్ంద కుర్ంగియునన్ అగాధ జలములవలన 

రూతు 1:6 => వారికి ఆహారమిచుచ్టకు యెహోవా తన జనులను దరిశ్ంచెనని ఆమె మోయాబు 

దేశములో వినెను గనుక మోయాబు దేశము విడిచి వెళుల్టకై ఆమెయు ఆమె కోడండుర్ను 

పర్యాణమైరి. 

2 రాజులు 25:30 => మరియు అతని బతెత్ము ఏనాటికి ఆనాడు రాజుచేత నిరణ్యింపబడినదై అతడు 

బర్దికిననాన్ళుల్ ఆ చొపుప్న అతని కియయ్బడుచుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:1 => ఇశార్యేలునకు తొలిచూలి కుమారుడైన రూబేను కుమారుల 

వివరము. ఇతడు జేయ్షు ఠ్డై యుండెను గాని తన తండిర్ పరుపును తాను అంటుపరచినందున అతని 

Page  of 3322 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

జనమ్సావ్తంతర్య్ము ఇశార్యేలు కుమారుడైన యోసేపు కుమారులకియయ్బడెను; అయితే వంశావళిలో 

యోసేపు జేయ్షు ఠ్డుగా దాఖలు చేయబడలేదు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:16 => రాజైన దావీదు వచిచ్ యెహోవా సనిన్ధిని కూరుచ్ండి ఈలాగు 

మనవి చేసెను దేవా యెహోవా, నీవు ననున్ ఇంత హెచుచ్లోనికి తెచుచ్టకు నేను ఎంతటివాడను? నా 

యిలుల్ ఏమాతర్పుది? 

కీరత్నలు 20:1 => ఆపతాక్లమందు యెహోవా నీకుతత్రమిచుచ్ను గాక యాకోబు దేవుని నామము 

నినున్ ఉదధ్రించును గాక. 

కీరత్నలు 25:10 => ఆయన చేసిన నిబంధనను ఆయన నియమించిన శాసనములను గైకొనువారి 

విషయములో యెహోవా తోర్వలనిన్యు కృపా సతయ్మయములై యునన్వి  

సామెతలు 30:8 => వయ్రథ్మైనవాటిని ఆబదధ్ములను నాకు దూరముగా నుంచుము పేదరికమునైనను 

ఐశవ్రయ్మునైనను నాకు దయచేయకుము తగినంత ఆహారము నాకు అనుగర్హింపుము. 

హోషేయ 12:4 => అతడు దూతతో పోరాడి జయమొందెను, అతడు కనీన్రు విడిచి అతని 

బతిమాలెను బేతేలులో ఆయన అతనికి పర్తయ్క్షమాయెను, అకక్డ ఆయన మనతో మాటలాడెను; 

జెకరాయ్ 3:6 => అపుప్డు యెహోవా దూత యెహోషువకు ఈలాగు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

జెకరాయ్ 12:8 => ఆ కాలమున యెహోవా యెరూషలేము నివాసులకు సంరక్షకుడుగా నుండును; ఆ 

కాలమున వారిలో శకిత్హీనులు దావీదువంటి వారుగాను, దావీదు సంతతివారు దేవునివంటి 

వారుగాను జనుల దృషిట్కి యెహోవా దూతలవంటి వారుగాను ఉందురు. 

మలాకీ 3:1 => ఇదిగో నాకు ముందుగా మారగ్ము సిదధ్పరచుటకై నేను నా దూతను పంపుచునాన్ను; 

మీరు వెదకుచునన్ పర్భువు, అనగా మీరు కోరు నిబంధన దూత, తన ఆలయమునకు హఠాతుత్గా 

వచుచ్ను; ఇదిగో ఆయన వచుచ్చునాన్డని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

లూకా 22:35 => మరియు ఆయన సంచియు జాలెయు చెపుప్లును లేకుండ నేను మిముమ్ను 

పంపినపుప్డు, మీకు ఏమైనను తకుక్వాయెనా అని వారినడిగినపుప్డు వారు ఏమియు తకుక్వ 

కాలేదనిరి. 
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యోహాను 1:18 => ఎవడును ఎపుప్డైనను దేవుని చూడలేదు; తండిర్ రొముమ్ననునన్ అదివ్తీయ 

కుమారుడే ఆయనను బయలుపరచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:30 => నలువది ఏండల్యిన పిమమ్ట సీనాయి పరవ్తారణయ్మందు ఒక 

పొదలోని అగిన్జావ్లలో ఒక దేవదూత అతనికగపడెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:6 => ఆయన దేవుని సవ్రూపము కలిగినవాడై యుండి, దేవునితో సమానముగా 

ఉండుట విడిచిపెటట్కూడని భాగయ్మని యెంచుకొనలేదు గాని 

ఫిలిపీప్యులకు 4:19 => కాగా దేవుడు తన ఐశవ్రయ్ము చొపుప్న కీర్సుత్యేసునందు మహిమలో మీ 

పర్తి అవసరమును తీరుచ్ను. 

1 తిమోతి 6:8 => కాగా అనన్వసత్రములు గలవారమై యుండి వాటితో తృపిత్పొంది యుందము. 

హెబీర్యులకు 7:7 => తకుక్వవాడు ఎకుక్వ వానిచేత ఆశీరవ్దింపబడునను మాట కేవలము 

నిరాకేష్పమైయునన్ది. 

పర్కటన 8:3 => మరియు సువరణ్ ధూపారిత్చేత పటుట్కొనియునన్ వేరొక దూత వచిచ్ బలిపీఠము 

ఎదుట నిలువగా సింహాసనము ఎదుట ఉనన్ సువరణ్ బలిపీఠము పైన పరిశుదుధ్లందరి పార్రథ్నలతో 

కలుపుటకై అతనికి బహు ధూపదర్వయ్ములు ఇయయ్బడెను. 

వచనము 16 

అనగా సమసత్మైన కీడులలోనుండి ననున్ తపిప్ంచిన దూత యీ పిలల్లను ఆశీరవ్దించును గాక; నా 

పేరును అబార్హాము ఇసాస్కులను నా పితరుల పేరును వారికి పెటట్బడును గాక; భూమియందు వారు 

బహుగా విసత్రించుదురు గాక అని చెపెప్ను 

ఆదికాండము 16:7 => యెహోవా దూత అరణయ్ములో నీటిబుగగ్యొదద్, అనగా షూరు మారగ్ములో 

బుగగ్యొదద్, ఆమెను కనుగొని 

ఆదికాండము 16:8 => శారయి దాసివైన హాగరూ, ఎకక్డనుండి వచిచ్తివి, ఎకక్డికి వెళుళ్చునాన్వని 

అడిగినందుకు అది నా యజమానురాలైన శారయియొదద్నుండి పారిపోవుచునాన్ననెను. 
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ఆదికాండము 16:9 => అపుప్డు యెహోవా దూత నీ యజమానురాలియొదద్కు తిరిగివెళి ల్ 

ఆమెచేతికిర్ంద అణిగియుండుమని దానితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 16:10 => మరియు యెహోవా దూత నీ సంతానమును నిశచ్యముగా 

విసత్రింపజేసెదను; అది లెకిక్ంప వీలులేనంతగా విసాత్రమవునని దానితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 16:11 => మరియు యెహోవా దూత ఇదిగో యెహోవా నీ మొరను వినెను. నీవు 

గరభ్వతివై యునాన్వు; నీవు కుమారుని కని అతనికి ఇషామ్యేలు అను పేరు పెటుట్దువు; 

ఆదికాండము 16:12 => అతడు అడవిగాడిద వంటి మనుషుయ్డు. అతని చెయియ్ అందరికిని 

అందరిచేతులు అతనికిని విరోధముగా ఉండును. అతడు తన సహోదరులందరి యెదుట నివసించునని 

దానితో చెపప్గా 

ఆదికాండము 16:13 => అది చూచుచునన్ దేవుడవు నీవే అను పేరు తనతో మాటలాడిన 

యెహోవాకు పెటెట్ను ఏలయనగా ననున్ చూచిన వాని నేనికక్డ చూచితిని గదా అని అనుకొనెను.  

ఆదికాండము 28:15 => ఇదిగో నేను నీకు తోడైయుండి, నీవు వెళుల్ పర్తి సథ్లమందు నినున్ 

కాపాడుచు ఈ దేశమునకు నినున్ మరల రపిప్ంచెదను; నేను నీతో చెపిప్నది నెరవేరుచ్వరకు నినున్ 

విడువనని చెపప్గా 

ఆదికాండము 31:11 => మరియు ఆ సవ్పన్మందు దేవుని దూత యాకోబూ అని ననున్ పిలువగా 

చితత్ము పర్భువా అని చెపిప్తిని. 

ఆదికాండము 31:12 => అపుప్డు ఆయన నీ కనున్లెతిత్ చూడుము; గొఱ ఱ్లను దాటుచునన్ 

పొటే ట్ళల్నిన్యు చారలైనను పొడలైనను మచచ్లైనను గలవి; ఏలయనగా లాబాను నీకు చేయుచునన్ది 

యావతుత్ను చూచితిని 

ఆదికాండము 31:13 => నీవెకక్డ సత్ంభముమీద నూనె పోసితివో, యెకక్డ నాకు మొర్కుక్బడి 

చేసితివో ఆ బేతేలు దేవుడను నేనే. ఇపుప్డు నీవు లేచి యీ దేశములోనుండి బయలుదేరి నీవు పుటిట్న 

దేశమునకు తిరిగి వెళుల్మని నాతో చెపెప్ననెను. 

నిరగ్మకాండము 3:2 => ఒక పొద నడిమిని అగిన్జావ్లలో యెహోవా దూత అతనికి 

పర్తయ్క్షమాయెను. అతడు చూచినపుప్డు అగిన్వలన ఆ పొద మండుచుండెను. గాని పొద కాలిపోలేదు. 
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నిరగ్మకాండము 3:3 => అపుప్డు మోషే ఆ పొద యేల కాలిపోలేదో నేను ఆ తటుట్ వెళి ల్ యీ 

గొపప్వింత చూచెదననుకొనెను. 

నిరగ్మకాండము 3:4 => దానిని చూచుటకు అతడు ఆ తటుట్ వచుచ్ట యెహోవా చూచెను. దేవుడు ఆ 

పొద నడుమనుండి మోషే మోషే అని అతనిని పిలిచెను. అందుకతడు చితత్ము పర్భువా అనెను. 

నిరగ్మకాండము 3:5 => అందుకాయన దగగ్రకు రావదుద్, నీ పాదముల నుండి నీ చెపుప్లు 

విడువుము, నీవు నిలిచియునన్ సథ్లము పరిశుదధ్ పర్దేశము అనెను. 

నిరగ్మకాండము 3:6 => మరియు ఆయన నేను నీ తండిర్ దేవుడను, అబార్హాము దేవుడను ఇసాస్కు 

దేవుడను యాకోబు దేవుడను అని చెపప్గా మోషే తన ముఖమును కపుప్కొని దేవునివైపు చూడ 

వెరచెను. 

నిరగ్మకాండము 23:20 => ఇదిగో తోర్వలో నినున్ కాపాడి నేను సిదధ్పరచిన చోటుకు నినున్ 

రపిప్ంచుటకు ఒక దూతను నీకు ముందుగా పంపుచునాన్ను. 

నిరగ్మకాండము 23:21 => ఆయన సనిన్ధిని జాగర్తత్గానుండి ఆయన మాట వినవలెను. ఆయన 

కోపము రేపవదుద్; మీ అతికర్మములను ఆయన పరిహరింపడు, నా నామము ఆయనకునన్ది. 

నాయ్యాధిపతులు 2:1 => యెహోవా దూత గిలాగ్లునుండి బయలుదేరి బోకీమునకు వచిచ్ యీలాగు 

సెలవిచెచ్ను నేను మిముమ్ను ఐగుపుత్లోనుండి రపిప్ంచి, మీ పితరులకు పర్మాణముచేసిన దేశమునకు 

మిముమ్ను చేరిచ్ నీతో చేసిన నిబంధన నేనెనన్డును మీరను. 

నాయ్యాధిపతులు 2:2 => మీరు ఈ దేశనివాసులతో నిబంధన చేసికొనకూడదు; వారి 

బలిపీఠములను విరుగగొటట్వలెనని ఆజఞ్ ఇచిచ్తిని గాని మీరు నా మాటను వినలేదు. 

నాయ్యాధిపతులు 2:3 => మీరు చేసినపని యెటిట్ది? కావున నేను మీ యెదుటనుండి ఈ 

దేశనివాసులను వెళల్గొటట్ను, వారు మీ పర్కక్లకు శూలములుగా నుందురు, వారి దేవతలు మీకు 

ఉరిగా నుందురని చెపుప్చునాన్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 2:4 => యెహోవా దూత ఇశార్యేలీయులందరితో ఈ మాటలు చెపప్గా 

నాయ్యాధిపతులు 6:21 => అతడాలాగు చేయగా యెహోవా దూత తనచేత నునన్ కఱ ఱ్ను చాపి దాని 

కొనతో ఆ మాంసమును ఆ పొంగని భక్షయ్ములను ముటిట్నపుప్డు అగిన్ ఆ రాతిలోనుండి వెడలి ఆ 
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మాంస మును పొంగని భక్షయ్ములను కాలిచ్వేసెను, అంతట యెహోవా దూత అతనికి 

అదృశయ్మాయెను. 

నాయ్యాధిపతులు 6:22 => గిదోయ్ను ఆయన యెహోవా దూత అని తెలిసికొని అహహా నా 

యేలినవాడా, యెహోవా, ఇందుకే గదా నేను ముఖాముఖిగా యెహోవా దూతను చూచితిననెను.  

నాయ్యాధిపతులు 6:23 => అపుప్డు యెహోవా నీకు సమాధానము, భయపడకుము, నీవు చావవని 

అతనితో సెలవిచెచ్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 6:24 => అకక్డ గిదోయ్ను యెహోవా నామమున బలిపీఠము కటిట్, దానికి యెహోవా 

సమాధానకరత్యను పేరుపెటెట్ను. నేటివరకు అది అబీయెజీర్యుల ఒఫార్లో ఉనన్ది. 

నాయ్యాధిపతులు 13:21 => ఆ తరువాత యెహోవా దూత మరల మానోహకును అతని భారయ్కును 

ఇక పర్తయ్క్షము కాలేదు. 

నాయ్యాధిపతులు 13:22 => ఆయన యెహోవా దూత అని మానోహ తెలిసికొని మనము దేవుని 

చూచితివిు గనుక మనము నిశచ్యముగా చనిపోదుమని తన భారయ్తో అనగా 

కీరత్నలు 34:7 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవారి చుటుట్ ఆయనదూత కావలియుండి 

వారిని రకిష్ంచును 

కీరత్నలు 34:22 => యెహోవా తన సేవకుల పార్ణమును విమోచించును ఆయన 

శరణుజొచిచ్నవారిలో ఎవరును అపరాధులుగా ఎంచబడరు. 

కీరత్నలు 121:7 => ఏ అపాయమును రాకుండ యెహోవా నినున్ కాపాడును ఆయన నీ పార్ణమును 

కాపాడును 

యెషయా 47:4 => సైనయ్ములకధిపతియు ఇశార్యేలుయొకక్ పరిశుదధ్ దేవుడునగు యెహోవా అని 

మా విమోచకునికి పేరు. 

యెషయా 63:9 => వారి యావదాబ్ధలో ఆయన బాధనొందెను ఆయన సనిన్ధి దూత వారిని 

రకిష్ంచెను పేర్మచేతను తాలిమిచేతను వారిని విమోచించెను పూరవ్దినములనిన్టను ఆయన వారిని 

ఎతిత్కొనుచు మోసికొనుచు వచెచ్ను.  
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హోషేయ 12:4 => అతడు దూతతో పోరాడి జయమొందెను, అతడు కనీన్రు విడిచి అతని 

బతిమాలెను బేతేలులో ఆయన అతనికి పర్తయ్క్షమాయెను, అకక్డ ఆయన మనతో మాటలాడెను; 

హోషేయ 12:5 => యెహోవా అని, సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా అని, ఆయనకు 

జాఞ్పకారథ్నామము. 

మలాకీ 3:1 => ఇదిగో నాకు ముందుగా మారగ్ము సిదధ్పరచుటకై నేను నా దూతను పంపుచునాన్ను; 

మీరు వెదకుచునన్ పర్భువు, అనగా మీరు కోరు నిబంధన దూత, తన ఆలయమునకు హఠాతుత్గా 

వచుచ్ను; ఇదిగో ఆయన వచుచ్చునాన్డని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:30 => నలువది ఏండల్యిన పిమమ్ట సీనాయి పరవ్తారణయ్మందు ఒక 

పొదలోని అగిన్జావ్లలో ఒక దేవదూత అతనికగపడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:31 => మోషే చూచి ఆ దరశ్నమునకు ఆశచ్రయ్పడి దాని నిదానించి 

చూచుటకు దగగ్రకు రాగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:32 => నేను నీ పితరుల దేవుడను, అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబుల 

దేవుడను అని పర్భువు వాకుక్ వినబడెను గనుక మోషే వణకి, నిదానించి చూచుటకు తెగింపలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:33 => అందుకు పర్భువు నీ చెపుప్లు విడువుము; నీవు నిలిచియునన్ చోటు 

పరిశుదధ్ భూమి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:34 => ఐగుపుత్లోనునన్ నా పర్జల దురవసథ్ను నేను నిదానించి చూచితిని; 

వారి మూలుగు వింటిని; వారిని విడిపించుటకు దిగివచిచ్ యునాన్ను; రముమ్, నేనిపుప్డు నినున్ 

ఐగుపుత్నకు పంపుదునని అతనితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:35 => అధికారినిగాను తీరప్రినిగాను నినున్ నియమించినవాడెవడని 

వారు నిరాకరించిన యీ మోషేను అతనికి పొదలో కనబడిన దేవదూత దావ్రా దేవుడు అధికారినిగాను 

విమోచకునిగాను నియమించి పంపెను 

1 కొరిందీయులకు 10:4 => అందరు ఆతమ్ సంబంధమైన ఒకే పానీయమును పానము చేసిరి. 

ఏలయనగా తముమ్ను వెంబడించిన ఆతమ్సంబంధమైన బండలోనిది తార్గిరి; ఆ బండ కీర్సేత్. 
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1 కొరిందీయులకు 10:9 => మనము పర్భువును శోధింపకయుందము; వారిలో కొందరు శోధించి 

సరప్ములవలన నశించిరి. 

కీరత్నలు 34:2 => యెహోవానుబటిట్ నేను అతిశయించుచునాన్ను. దీనులు దానిని విని 

సంతోషించెదరు. 

మతత్యి 6:13 => మముమ్ను శోధనలోకి తేక దుషుట్నినుండి మముమ్ను తపిప్ంచుము. 

యోహాను 17:15 => నీవు లోకములోనుండి వారిని తీసికొనిపొమమ్ని నేను పార్రిథ్ంచుటలేదు గాని 

దుషుట్నినుండి వారిని కాపాడుమని పార్రిథ్ంచుచునాన్ను. 

రోమీయులకు 8:23 => అంతేకాదు, ఆతమ్యొకక్ పర్థమ ఫలములనొందిన మనముకూడ 

దతత్పుతర్తవ్ముకొరకు, అనగా మన దేహముయొకక్ విమోచనము కొరకు కనిపెటుట్చు మనలో మనము 

మూలుగుచునాన్ము 

2 తిమోతి 4:18 => పర్భువు పర్తి దుషాక్రయ్మునుండి ననున్ తపిప్ంచి తన పరలోకరాజయ్మునకు 

చేరునటుల్ ననున్ రకిష్ంచును. యుగయుగములు ఆయనకు మహిమ కలుగును గాక, ఆమేన . 

తీ తు కు 2 : 1 4 = > ఆ య న స మ సత్ మై న దు రీన్ తి నుం డి మ న ల ను వి మో చిం చి , 

సత కిర్యలయందాసకిత్గల పర్జలను తన కోసరము పవితర్పరచుకొని తన సొతుత్గా చేసికొనుటకు 

తనున్తానే మనకొరకు అరిప్ంచుకొనెను. 

ఆదికాండము 48:5 => ఇదిగో నేను ఐగుపుత్నకు నీయొదద్కు రాకమునుపు ఐగుపుత్ దేశములో నీకు 

పుటిట్న నీ యిదద్రు కుమారులు నా బిడ డ్లే; రూబేను షిమోయ్నులవలె ఎఫార్యిము మనషే ష్ నా బిడ డ్లై 

యుందురు. 

ఆదికాండము 32:28 => అపుప్డు ఆయన నీవు దేవునితోను మనుషుయ్లతోను పోరాడి గెలిచితివి 

గనుక ఇకమీదట నీ పేరు ఇశార్యేలే గాని యాకోబు అనబడదని చెపెప్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28 :10 => భూపర్జలందరు యెహోవా నామమున నీవు 

పిలువబడుచుండుట చూచి నీకు భయపడుదురు. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 7:14 => నా పేరు పెటట్బడిన నా జనులు తముమ్తాము తగిగ్ంచుకొని 

పార్రథ్నచేసి ననున్ వెదకి తమ చెడుమారగ్ములను విడిచినయెడల, ఆకాశమునుండి నేను వారి పార్రథ్నను 

విని, వారి పాపమును క్షమించి, వారి దేశమును సవ్సథ్పరచుదును. 

యిరిమ్యా 14:9 => భర్మసియునన్వానివలెను రకిష్ంపలేని శూరునివలెను నీవేల ఉనాన్వు? 

యెహోవా, నీవు మామధయ్ నునాన్వే; మేము నీ పేరుపెటట్బడినవారము; మముమ్ను చెయియ్ విడువకుము.  

ఆమోసు 9:12 => పూరవ్పు రీతిగా దానిని మరల కటుట్దును; ఈలాగు జరిగించు యెహోవా వాకుక్ 

ఇదే. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:17 => పడిపోయిన దావీదు గుడారమును తిరిగి కటెట్దను దాని 

పాడైనవాటిని తిరిగికటిట్ దానిని నిలువబెటెట్దనని అనాదికాలమునుండి ఈ సంగతులను తెలియ  

ఆదికాండము 1:21 => దేవుడు జలములలో వాటి వాటి జాతి పర్కారము జలములు సమృదిధ్గా 

పుటిట్ంచిన మహా మతస్య్ములను, జీవముకలిగి చలించువాటిననిన్టిని, దాని దాని జాతి పర్కారము 

రెకక్లుగల పర్తి పకిష్ని సృజించెను. అది మంచిదని దేవుడు చూచెను. 

ఆదికాండము 1:22 => దేవుడు మీరు ఫలించి అభివృదిధ్పొంది సముదర్ జలములలో నిండి 

యుండుడనియు, పకుష్లు భూమిమీద విసత్రించునుగాకనియు, వాటిని ఆశీరవ్దించెను. 

సంఖాయ్కాండము 1:46 => లెకిక్ంపబడి ఆరులక్షల మూడువేల ఐదువందల ఏబదిమంది యైరి. 

సంఖాయ్కాండము 26:34 => వీరు మనషీష్యుల వంశసుథ్లు; వార్యబడినవారి సంఖయ్చొపుప్న వీరు 

ఏబది రెండువేల ఏడువందలమంది. 

సంఖాయ్కాండము 26:37 => వీరు ఎఫార్యిమీయుల వంశసుథ్లు. వార్యబడినవారి సంఖయ్చొపుప్న 

వీరు ముపప్ది రెండువేల ఐదువందలమంది; వీరు యోసేపు పుతుర్ల వంశసుథ్లు. 

ఆదికాండము 49:22 => యోసేపు ఫలించెడి కొమమ్ ఊటయొదద్ ఫలించెడి కొమమ్దాని రెమమ్లు 

గోడమీదికి ఎకిక్ వాయ్పించును. 

నిరగ్మకాండము 1:7 => ఇశార్యేలీయులు బహు సంతానము గలవారై అభివృదిధ్పొంది విసత్రించి 

అతయ్ధికముగా పర్బలిరి; వారునన్ పర్దేశము వారితో నిండియుండెను. 

సంఖాయ్కాండము 26:28 => యోసేపు పుతుర్ల వంశసుథ్లు అతని కుమారులు మనషే ష్ ఎఫార్యిము. 
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సంఖాయ్కాండము 26:29 => మనషే ష్ కుమారులలో మాకీరీయులు మాకీరు వంశసుథ్లు; మాకీరు 

గిలాదును కనెను; గిలాదీయులు గిలాదు వంశసుథ్లు; వీరు గిలాదు పుతుర్లు. 

సంఖాయ్కాండము 26:30 => ఈజరీయులు ఈజరు వంశసుథ్లు; హెలకీయులు హెలకు వంశసుథ్లు;  

సంఖాయ్కాండము 26:31 => అశీర్యేలీయులు అశీర్యేలు వంశసుథ్లు; షెకెమీయులు షెకెము 

వంశసుథ్లు; 

సంఖాయ్కాండము 26:32 => షెమీదాయీయులు షెమీదా వంశసుథ్లు; హెపెరీయులు హెపెరు 

వంశసుథ్లు. 

సంఖాయ్కాండము 26:33 => హెపెరు కుమారుడైన సెలోపెహాదుకు కుమారెత్లేగాని కుమారులు 

పుటట్లేదు. సెలోపెహాదు కుమారెత్ల పేరులు మహలా నోయా హొగాల్ మిలాక్ తిరాస్. 

సంఖాయ్కాండము 26:34 => వీరు మనషీష్యుల వంశసుథ్లు; వార్యబడినవారి సంఖయ్చొపుప్న వీరు 

ఏబది రెండువేల ఏడువందలమంది. 

సంఖాయ్కాండము 26:35 => ఎఫార్యిము పుతుర్ల వంశములు ఇవి; షూతలహీయులు షూతలహు 

వంశసుథ్లు; బేకరీయులు బేకరు వంశసుథ్లు; తహనీయులు తహను వంశసుథ్లు, 

సంఖాయ్కాండము 26:36 => వీరు షూతలహు కుమారులు; ఏరానీయులు ఏరాను వంశసుథ్లు. 

సంఖాయ్కాండము 26:37 => వీరు ఎఫార్యిమీయుల వంశసుథ్లు. వార్యబడినవారి సంఖయ్చొపుప్న 

వీరు ముపప్ది రెండువేల ఐదువందలమంది; వీరు యోసేపు పుతుర్ల వంశసుథ్లు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:17 => అతని వృషభమునకు మొదట పుటిట్నదానికి ఘనత కలదు. 

అతని కొముమ్లు గురుపోతు కొముమ్లు వాటివలన అతడు భూమయ్ంతములవరకు జనులను 

తోర్సివేయును ఎఫార్యిముయొకక్ పదివేలును మనషే ష్యొకక్ వేలును ఆలాగున నుందురు.  

యెహోషువ 17:17 => అపప్డు యెహోషువ యోసేపు పుతుర్లైన ఎఫార్యిమీయులను 

మనషీష్యులను చూచి మీరు ఒక విసాత్రజనము, 

ఆదికాండము 16:10 => మరియు యెహోవా దూత నీ సంతానమును నిశచ్యముగా 

విసత్రింపజేసెదను; అది లెకిక్ంప వీలులేనంతగా విసాత్రమవునని దానితో చెపెప్ను. 
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ఆదికాండము 24:60 => వారు రిబాక్తో మా సహోదరీ, నీవు వేలవేలకు తలిల్వగుదువు గాక, నీ 

సంతతివారు తమ పగవారి గవినిని సావ్ధీనపరచుకొందురు గాక అని ఆమెను దీవింపగా 

ఆదికాండము 32:24 => యాకోబు ఒకక్డు మిగిలిపోయెను; ఒక నరుడు తెలల్వారు వరకు అతనితో 

పెనుగులాడెను. 

ఆదికాండము 41:52 => తరువాత అతడు నాకు బాధ కలిగిన దేశమందు దేవుడు ననున్ 

అభివృదిధ్పొందించెనని చెపిప్, రెండవవానికి ఎఫార్యిము అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 48:15 => అతడు యోసేపును దీవించి నా పితరులైన అబార్హాము ఇసాస్కులు 

ఎవనియెదుట నడుచుచుండిరో ఆ దేవుడు, నేను పుటిట్నది మొదలుకొని నేటివరకును ఎవడు ననున్ 

పోషించెనో ఆ దేవుడు, 

నిరగ్మకాండము 4:13 => అందుకతడు అయోయ్ పర్భువా, నీవు పంప తలంచినవానినే పంపుమనగా 

నిరగ్మకాండము 32:13 => నీ సేవకులైన అబార్హామును ఇసాస్కును ఇశార్యేలును జాఞ్పకము 

చేసికొనుము. నీవు వారితో ఆకాశనక్షతర్ములవలె మీ సంతానము అభివృదిధ్జేసి నేను చెపిప్న యీ 

సమసత్భూమిని మీ సంతానమునకిచెచ్దననియు, వారు నిరంతరము దానికి హకుక్దారులగుదురనియు 

వారితో నీతోడని పర్మాణముచేసి చెపిప్తివనెను. 

సంఖాయ్కాండము 22:22 => అతడు వెళుల్చుండగా దేవుని కోపము రగులుకొనెను; యెహోవా దూత 

అతనికి విరోధియై తోర్వలో నిలిచెను. అతడు తన గాడిదనెకిక్ పోవుచుండగా అతని పనివారు ఇదద్రు 

అతనితోకూడ నుండిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 6:11 => యెహోవా దూత వచిచ్ అబీయెజీర్యుడైన యోవాషునకు కలిగిన 

ఒఫార్లోని మసత్కివృక్షము కిర్ంద కూరుచ్ండెను. యోవాషు కుమారుడైన గిదోయ్ను మిదాయ్నీయులకు 

మరుగైయుండునటుల్ గానుగ చాటున గోధుమలను దుళల్గొటుట్చుండగా 

1 సమూయేలు 26:24 => చితత్గించుము, ఈ దినమున నీ పార్ణము నా దృషిట్కి ఘనమైనందున 

యెహోవా నా పార్ణమును తన దృషిట్కి ఘనముగా ఎంచి బాధలనిన్టిలోనుండి ననున్ రకిష్ంచునుగాక 

అని చెపెప్ను. 
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2 సమూయేలు 4:9 => దావీదు బెయేరోతీయుడగు రిమోమ్ను కుమారులైన రేకాబుతోను 

బయనాతోను ఇటల్నెను 

1 రాజులు 1:29 => అపుప్డు రాజు పర్మాణ పూరవ్కముగా చెపిప్నదేమనగా సకలమైన 

ఉపదర్వములలోనుండి ననున్ విడిపించిన యెహోవా జీవముతోడు 

2 రాజులు 25:30 => మరియు అతని బతెత్ము ఏనాటికి ఆనాడు రాజుచేత నిరణ్యింపబడినదై అతడు 

బర్దికిననాన్ళుల్ ఆ చొపుప్న అతని కియయ్బడుచుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 4:10 => యబేబ్జు ఇశార్యేలీయుల దేవునిగూరిచ్ మొఱ ఱ్పెటిట్ నీవు ననున్ 

నిశచ్యముగా ఆశీరవ్దించి నా సరిహదుద్ను విశాలపరచి నీ చెయియ్ నాకు తోడుగా ఉండ దయచేసి 

నాకు కీడురాకుండ దానిలోనుండి ననున్ తపిప్ంచుము అని పార్రిథ్ంపగా దేవుడు అతడు మనవిచేసిన 

దానిని అతనికి దయచేసెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:16 => రాజైన దావీదు వచిచ్ యెహోవా సనిన్ధిని కూరుచ్ండి ఈలాగు 

మనవి చేసెను దేవా యెహోవా, నీవు ననున్ ఇంత హెచుచ్లోనికి తెచుచ్టకు నేను ఎంతటివాడను? నా 

యిలుల్ ఏమాతర్పుది? 

కీరత్నలు 20:1 => ఆపతాక్లమందు యెహోవా నీకుతత్రమిచుచ్ను గాక యాకోబు దేవుని నామము 

నినున్ ఉదధ్రించును గాక. 

కీరత్నలు 25:10 => ఆయన చేసిన నిబంధనను ఆయన నియమించిన శాసనములను గైకొనువారి 

విషయములో యెహోవా తోర్వలనిన్యు కృపా సతయ్మయములై యునన్వి  

కీరత్నలు 31:5 => నా ఆతమ్ను నీచేతి కపప్గించుచునాన్ను యెహోవా సతయ్దేవా, ననున్ 

విమోచించువాడవు నీవే.  

కీరత్నలు 34:6 => ఈ దీనుడు మొఱ ఱ్పెటట్గా యెహోవా ఆలకించెను అతని శర్మలనిన్టిలోనుండి 

అతని రకిష్ంచెను. 

కీరత్నలు 54:7 => ఆపదలనిన్టిలోనుండి ఆయన ననున్ విడిపించియునాన్డు నా శతుర్వుల గతిని 

చూచి నా కనున్ సంతోషించుచునన్ది. 
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కీరత్నలు 71:23 => నేను నినున్ కీరిత్ంచునపుప్డు నా పెదవులును నీవు విమోచించిన నా పార్ణమును 

నినున్గూరిచ్ ఉతాస్హధవ్ని చేయును. నాకు కీడు చేయజూచువారు సిగుగ్పడియునాన్రు  

కీరత్నలు 72:14 => కపట బలాతాక్రములనుండి అతడు వారి పార్ణమును విమోచించును. వారి 

పార్ణము అతని దృషిట్కి పిర్యముగా ఉండును. 

కీరత్నలు 103:4 => సమాధిలోనుండి నీ పార్ణమును విమోచించుచునాన్డు కరుణాకటాక్షములను 

నీకు కిరీటముగా ఉంచుచునాన్డు 

సామెతలు 12:13 => పెదవులవలని దోషము అపాయకరమైన ఉరి నీతిమంతుడు ఆపదను 

తపిప్ంచుకొనును. 

సామెతలు 30:8 => వయ్రథ్మైనవాటిని ఆబదధ్ములను నాకు దూరముగా నుంచుము పేదరికమునైనను 

ఐశవ్రయ్మునైనను నాకు దయచేయకుము తగినంత ఆహారము నాకు అనుగర్హింపుము. 

పర్సంగి 5:6 => నీ దేహమును శిక్షకు లోపరచునంత పని నీ నోటివలన జరుగనియయ్కుము; అది 

పొరపాటుచేత జరిగెనని దూత యెదుట చెపప్కుము; నీ మాటలవలన దేవునికి కోపము పుటిట్ంచి నీవేల 

నీ కషట్మును వయ్రథ్పరచుకొనెదవు? 

యెషయా 29:22 => అందుచేతను అబార్హామును విమోచించిన యెహోవా యాకోబు 

కుటుంబమునుగూరిచ్ యీలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఇకమీదట యాకోబు సిగుగ్పడడు ఇకమీదట అతని 

ముఖము తెలల్బారదు.  

యిరిమ్యా 15:21 => దుషుట్ల చేతిలోనుండి నినున్ విడిపించెదను, బలాతాక్రుల చేతిలోనుండి నినున్ 

విమోచించెదను. 

విలాపవాకయ్ములు 3:58 => పర్భువా, నీవు నా పార్ణవిషయమైన వాయ్జెయ్ములను వాదించితివి నా 

జీవమును విమోచించితివి. 

హోషేయ 9:11 => ఎఫార్యిము యొకక్ కీరిత్ పకిష్వలె ఎగిరిపోవును; జననమైనను, గరభ్ముతో 

ఉండుటయైనను, గరభ్ము ధరించుటయైనను వారికుండదు. 
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జెకరాయ్ 3:1 => మరియు యెహోవా దూత యెదుట పర్ధానయాజకుడైన యెహోషువ 

నిలువబడుటయు, సాతాను ఫిరాయ్దియై అతని కుడిపారశ్వ్మున నిలువబడుటయు అతడు నాకు 

కనుపరచెను. 

జెకరాయ్ 3:6 => అపుప్డు యెహోవా దూత యెహోషువకు ఈలాగు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

జెకరాయ్ 12:8 => ఆ కాలమున యెహోవా యెరూషలేము నివాసులకు సంరక్షకుడుగా నుండును; ఆ 

కాలమున వారిలో శకిత్హీనులు దావీదువంటి వారుగాను, దావీదు సంతతివారు దేవునివంటి 

వారుగాను జనుల దృషిట్కి యెహోవా దూతలవంటి వారుగాను ఉందురు. 

లూకా 11:4 => మేము మాకచిచ్యునన్ పర్తివానిని క్షమించుచునాన్ము గనుక మాపాపములను 

క్షమించుము; మముమ్ను శోధనలోనికి తేకుము అని పలుకుడని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 1:18 => ఎవడును ఎపుప్డైనను దేవుని చూడలేదు; తండిర్ రొముమ్ననునన్ అదివ్తీయ 

కుమారుడే ఆయనను బయలుపరచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:10 => దయను జాఞ్నమును ఐగుపుత్ రాజైన ఫరోయెదుట అతనికి 

అనుగర్హించినందున ఫరో ఐగుపుత్నకును తన యింటికంతటికిని అతనిని అధిపతిగా నియమించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:15 => అందుకు వారు నీవు పిచిచ్దానవనిరి; అయితే తాను చెపిప్నదే 

నిజమని ఆమె దృఢముగా చెపిప్నపుప్డు వారు అతని దూత అనిరి. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:6 => ఆయన దేవుని సవ్రూపము కలిగినవాడై యుండి, దేవునితో సమానముగా 

ఉండుట విడిచిపెటట్కూడని భాగయ్మని యెంచుకొనలేదు గాని 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:3 => అయితే పర్భువు నమమ్దగినవాడు; ఆయన మిముమ్ను సిథ్రపరచి 

దుషట్తవ్మునుండి కాపాడును. 

2 తిమోతి 3:11 => అంతియొకయ ఈకొనియ లుసత్ర అను పటట్ణములలో నాకు కలిగినటిట్ 

హింసలను ఉపదర్వములను, తెలిసికొనినవాడవై ననున్ వెంబడించితివి. అటిట్ హింసలను సహించితిని 

గాని, వాటనిన్టిలోనుండి పర్భువు ననున్ తపిప్ంచెను 
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పర్కటన 8:3 => మరియు సువరణ్ ధూపారిత్చేత పటుట్కొనియునన్ వేరొక దూత వచిచ్ బలిపీఠము 

ఎదుట నిలువగా సింహాసనము ఎదుట ఉనన్ సువరణ్ బలిపీఠము పైన పరిశుదుధ్లందరి పార్రథ్నలతో 

కలుపుటకై అతనికి బహు ధూపదర్వయ్ములు ఇయయ్బడెను. 

వచనము 17 

యోసేపు ఎఫార్యిము తలమీద తన తండిర్ కుడిచెయియ్ పెటుట్ట చూచినపుప్డు అది అతనికిషట్ము 

కాకపోయెను గనుక అతడు మనషే ష్ తలమీద పెటిట్ంచవలెనని తన తండిర్ చెయియ్ ఎఫార్యిము 

తలమీదనుండియెతిత్ 

ఆదికాండము 48:14 => మనషే ష్ పెదద్వాడైనందున ఇశార్యేలు తనచేతులను యుకిత్గా చాచి 

చినన్వాడైన ఎఫార్యిము తల మీద తన కుడిచేతిని మనషే ష్ తలమీద తన యెడమచేతిని ఉంచెను. 

ఆదికాండము 28:8 => ఇదిగాక కనాను కుమారెత్లు తన తండిర్యైన ఇసాస్కునకు ఇషుట్రాండుర్ 

కారని ఏశావునకు తెలిసినపుప్డు 

ఆదికాండము 38:10 => అతడు చేసినది యెహోవా దృషిట్కి చెడ డ్ది గనుక ఆయన అతనికూడ 

చంపెను. 

సంఖాయ్కాండము 11:1 => జనులు ఆయాసమునుగూరిచ్ సణుగుచుండగా అది యెహోవాకు 

వినబడెను; యెహోవా దాని వినినపుప్డు ఆయన కోపము రగులుకొనెను; యెహోవా అగిన్ వారిలో 

రగులుకొని ఆ పాళెములో నొకకొనను దహింపసాగెను. 

సంఖాయ్కాండము 22:34 => అందుకు బిలాము నేను పాపము చేసితిని; నీవు నాకు ఎదురుగా 

తోర్వలో నిలుచుట నాకు తెలిసినది కాదు. కాబటిట్ యీ పని నీ దృషిట్కి చెడ డ్దైతే నేను వెనుకకు వెళె ల్దనని 

యెహోవా దూతతో చెపప్గా 

1 సమూయేలు 16:7 => అయితే యెహోవా సమూయేలుతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను అతని రూపమును 

అతని యెతుత్ను లక్షయ్పెటట్కుము, మనుషుయ్లు లక్షయ్పెటుట్వాటిని యెహోవా లక్షయ్పెటట్డు; నేను అతని 

తోర్సివేసియునాన్ను. మనుషుయ్లు పైరూపమును లక్షయ్పెటుట్దురు గాని యెహోవా హృదయమును 

లక్షయ్పెటుట్ను. 
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1 రాజులు 16:25 => ఒమీ యెహోవా దృషిట్కి చెడుతనము జరిగించి, తన పూరివ్కులందరికంటె 

మరి దురామ్రగ్ముగా పర్వరిత్ంచెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:7 => ఈ కారయ్ము దేవుని దృషిట్కి పర్తికూలమగుటచేత ఆయన 

ఇశార్యేలీయులను బాధపెటెట్ను. 

సామెతలు 24:18 => యెహోవా అది చూచి అసహియ్ంచుకొని వానిమీదనుండి తన కోపము 

తిర్పుప్కొనునేమో. 

రోమీయులకు 9:7 => అబార్హాము సంతానమైనంత మాతర్ముచేత అందరును పిలల్లు కారు గాని 

ఇసాస్కువలల్నైనది నీ సంతానము అనబడును, 

రోమీయులకు 9:8 => అనగా శరీరసంబంధులైన పిలల్లు దేవుని పిలల్లు కారు గాని వాగాద్న 

సంబంధులైన పిలల్లు సంతానమని యెంచబడుదురు. 

రోమీయులకు 9:11 => ఏరాప్టును అనుసరించిన దేవుని సంకలప్ము, కిర్యల మూలముగా కాక 

పిలుచువాని మూలముగానే నిలుకడగా ఉండు నిమితత్ము, 

మతత్యి 25:33 => తన కుడివైపున గొఱ ఱ్లను ఎడమవైపున మేకలను నిలువబెటుట్ను. 

వచనము 18 

నా తండీర్ అటుల్ కాదు; ఇతడే పెదద్వాడు, నీ కుడిచెయియ్ యితని తలమీద పెటుట్మని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 19:18 => లోతు పర్భువా ఆలాగు కాదు.  

నిరగ్మకాండము 10:11 => పురుషులైన మీరు మాతర్ము వెళి ల్ యెహోవాను సేవించుడి; మీరు 

కోరినది అదే గదా అని వారితో అనగా ఫరో సముఖమునుండి వారు వెళల్గొటట్బడిరి. 

మతత్యి 25:9 => అందుకు బుదిధ్గల కనయ్కలు మాకును మీకును ఇది చాలదేమో, మీరు 

అముమ్వారియొదద్కు పోయి కొనుకొక్నుడని చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:14 => అయితే పేతురు వదుద్ పర్భువా, నిషిదధ్మైనది అపవితర్మైనది 

ఏదైనను నేనెనన్డును తినలేదని చెపప్గా 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:8 => అందుకు నేను వదుద్ పర్భువా, నిషిదధ్మైనది అపవితర్మైనది 

ఏదియు నా నోట ఎనన్డును పడలేదని చెపప్గా 

ఆదికాండము 27:15 => మరియు తన జేయ్షఠ్ కుమారుడగు ఏశావునకు సొగసైన వసత్రములు ఇంట 

తనయొదద్ నుండెను గనుక 

ఆదికాండము 29:26 => అందుకు లాబాను పెదద్దానికంటె ముందుగా చినన్దానినిచుచ్ట మాదేశ 

మరాయ్దకాదు. 

ఆదికాండము 43:33 => జేయ్షు ఠ్డు మొదలుకొని కనిషు ఠ్ని వరకు వారు అతని యెదుట తమ తమ 

యీడు చొపుప్న కూరుచ్ండిరి గనుక ఆ మనుషుయ్లు ఒకనివైపు ఒకడు చూచి ఆశచ్రయ్ పడిరి. 

ఆదికాండము 49:3 => రూబేనూ, నీవు నా పెదద్ కుమారుడవు నా శకిత్యు నా బలముయొకక్ పర్థమ 

ఫలమును ఔనన్తాయ్తిశయమును బలాతిశయమును నీవే. 

ఆదికాండము 41:51 => అపుప్డు యోసేపు దేవుడు నా సమసత్ బాధను నా తండిర్యింటి 

వారినందరిని నేను మరచిపోవునటుల్ చేసెనని చెపిప్ తన జేయ్షఠ్కుమారునికి మనషే ష్ అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 48:14 => మనషే ష్ పెదద్వాడైనందున ఇశార్యేలు తనచేతులను యుకిత్గా చాచి 

చినన్వాడైన ఎఫార్యిము తల మీద తన కుడిచేతిని మనషే ష్ తలమీద తన యెడమచేతిని ఉంచెను. 

యెహోషువ 17:1 => మనషే ష్ యోసేపు పెదద్కుమారుడు గనుక అతని గోతర్మునకు, అనగా మనషే ష్ 

పెదద్ కుమారుడును గిలాదు దేశాధిపతియునైన మాకీరునకు చీటల్వలన వంతువచెచ్ను. అతడు 

యుదధ్వీరుడైనందున అతనికి గిలాదును బాషానును వచెచ్ను. 

వచనము 19 

అయినను అతని తండిర్ ఒపప్క అది నాకు తెలియును, నా కుమారుడా అది నాకు తెలియును; 

ఇతడును ఒక జన సమూహమై గొపప్వాడగును గాని యితని తముమ్డు ఇతని కంటె గొపప్వాడగును, 

అతని సంతానము జనముల సమూహమగునని చెపెప్ను 

ఆదికాండము 48:14 => మనషే ష్ పెదద్వాడైనందున ఇశార్యేలు తనచేతులను యుకిత్గా చాచి 

చినన్వాడైన ఎఫార్యిము తల మీద తన కుడిచేతిని మనషే ష్ తలమీద తన యెడమచేతిని ఉంచెను. 
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ఆదికాండము 17:20 => ఇషామ్యేలునుగూరిచ్ నీవు చేసిన మనవి నేను వింటిని. ఇదిగో నేనతనిని 

ఆశీరవ్దించి అతనికి సంతానాభివృదిధ్ కలుగజేసి అతయ్ధికముగా అతని విసత్రింపజేసెదను; అతడు 

పండెర్ండు మంది రాజులను కనును; అతనిని గొపప్ జనముగా చేసెదను; 

ఆదికాండము 17:21 => అయితే వచుచ్ సంవతస్రము ఈ కాలమందు శారా నీకు కనబోవు 

ఇసాస్కుతో నా నిబంధనను సిథ్రపరచెదనని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 25:28 => ఇసాస్కు ఏశావు తెచిచ్న వేటమాంసమును తినుచుండెను గనుక అతని 

పేర్మించెను; రిబాక్ యాకోబును పేర్మించెను. 

సంఖాయ్కాండము 1:33 => యోసేపు గోతర్ములో లెకిక్ంపబడినవారు నలుబదివేల ఐదు 

వందలమంది యైరి. 

సంఖాయ్కాండము 1:34 => మనషే ష్ పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ పితరుల 

కుటుంబములలో ఇరువది యేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి సంఖయ్ను 

తెలియచెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 1:35 => మనషే ష్ గోతర్ములో లెకిక్ంపబడినవారు ముపప్ది రెండువేల రెండు 

వందలమంది యైరి. 

సంఖాయ్కాండము 2:19 => అతని సేన, అనగా అతని వారిలో లెకిక్ంపబడినవారు నలుబదివేల 

ఐదువందలమంది. 

సంఖాయ్కాండము 2:20 => అతని సమీపమున మనషే ష్ గోతర్ముండవలెను. పెదాసూరు కుమారుడైన 

గమలీయేలు మనషే ష్ కుమారులలో పర్ధానుడు. 

సంఖాయ్కాండము 2:21 => అతని సేన, అనగా అతనివారిలో లెకిక్ంపబడినవారు ముపప్ది రెండువేల 

రెండువందలమంది. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:17 => అతని వృషభమునకు మొదట పుటిట్నదానికి ఘనత కలదు. 

అతని కొముమ్లు గురుపోతు కొముమ్లు వాటివలన అతడు భూమయ్ంతములవరకు జనులను 

తోర్సివేయును ఎఫార్యిముయొకక్ పదివేలును మనషే ష్యొకక్ వేలును ఆలాగున నుందురు.  
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యెషయా 7:17 => యెహోవా నీ మీదికిని నీ జనము మీదికిని నీ పితరుల కుటుంబపువారి మీదికిని 

శర్మ దినములను, ఎఫార్యిము యూదానుండి తొలగిన దినము మొదలుకొని నేటివరకు రాని 

దినములను రపిప్ంచును; ఆయన అషూష్రు రాజును నీమీదికి రపిప్ంచును. 

యెహెజేక్లు 27:10 => పారసీక దేశపువారును లూదువారును పూతువారును నీ సైనయ్ములలో చేరి 

నీకు సిపాయిలుగా ఉనాన్రు, వారు నీ డాళల్ను శిరసాత్ర్ణములను ధరించువారు, వారిచేత నీకు తేజసుస్ 

కలిగెను. 

పర్కటన 7:6 => ఆషేరు గోతర్ములో పండెర్ండు వేలమంది, నఫాత్లి గోతర్ములో పండెర్ండు 

వేలమంది, మనషే ష్ గోతర్ములో పండెర్ండు వేలమంది, 

పర్కటన 7:8 => జెబూలూను గోతర్ములో పండెర్ండు వేలమంది, యోసేపు గోతర్ములో పండెర్ండు 

వేలమంది, బెనాయ్మీను గోతర్ములో పండెర్ండు వేలమంది ముదిర్ంపబడిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:10 => మీ దేవుడైన యెహోవా మిముమ్ విసత్రింపజేసెను గనుక నేడు మీరు 

ఆకాశనక్షతర్ములవలె విసత్రించియునాన్రు. 

రూతు 4:11 => అందుకు పురదావ్రముననుండిన పర్జలందరును పెదద్లును మేము సాకుష్లము, 

యెహోవా నీ యింటికి వచిచ్న ఆ సతరీని ఇశార్యేలీయుల వంశమును వరిధ్లల్జేసిన రాహేలును పోలిన 

దానిగాను లేయాను పోలిన దానిగాను చేయును గాక; 

రూతు 4:12 => ఎఫార్తాలో నీవు కేష్మాభివృదిధ్ కలిగినవాడవై బేతెల్హేములో నీవు ఖాయ్తి నొందుదువు 

గాక; యెహోవా యీ యౌవనురాలివలన నీకు దయచేయు సంతానమును నీ కుటుంబమును తామారు 

యూదాకు కనిన పెరెసు కుటుంబమువలె నుండును గాక అనిరి. 

ఆదికాండము 49:22 => యోసేపు ఫలించెడి కొమమ్ ఊటయొదద్ ఫలించెడి కొమమ్దాని రెమమ్లు 

గోడమీదికి ఎకిక్ వాయ్పించును. 

ఆదికాండము 50:23 => యోసేపు ఎఫార్యిము యొకక్ మూడవతరము పిలల్లను చూచెను; మరియు 

మనషే ష్ కుమారుడైన మాకీరునకు కుమారులు పుటిట్ యోసేపు ఒడిలో ఉంచబడిరి. 

సంఖాయ్కాండము 1:35 => మనషే ష్ గోతర్ములో లెకిక్ంపబడినవారు ముపప్ది రెండువేల రెండు 

వందలమంది యైరి. 

Page  of 3340 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

సంఖాయ్కాండము 10:22 => ఎఫార్యీమీయుల పాళెపు ధవ్జము వారి సేనలచొపుప్న సాగెను; ఆ 

సైనయ్మునకు అమీహూదు కుమారుడైన ఎలీషామా అధిపతి. 

యెహోషువ 17:14 => అపుప్డు యోసేపు పుతుర్లు యెహోషువతో మా కేల ఒకక్ చీటితో ఒకక్ 

వంతునే సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్తివి? మేము ఒక గొపప్ జనమే గదా? ఇదివరకు యెహోవా మముమ్ను 

దీవించెనని మనవిచేయగా 

1 సమూయేలు 3:2 => ఆ కాలమందు ఏలీ కనున్లు మందదృషిట్ గలవైనందున అతడు చూడలేక 

తనసథ్లమందు పండుకొనియుండగాను 

2 రాజులు 2:5 => యెరికోలో ఉనన్ పర్వకత్ల శిషుయ్లు ఎలీషాయొదద్కు వచిచ్ నేడు యెహోవా 

నీయొదద్నుండి నీ గురువును పరమునకు తీసికొనిపోవునని నీవెరుగుదువా అని ఎలీషాను అడుగగా 

అతడు నేనెరుగుదును మీరు ఊరకుండుడనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:22 => ఆయన ఎవరినైనను వారికి హింస చేయనియయ్లేదు వారి 

నిమితత్ము రాజులను గదిద్ంచెను. 

కీరత్నలు 105:15 => ఆయన ఎవరినైనను వారికి హింస చేయనియయ్లేదు ఆయన వారికొరకు 

రాజులను గదిద్ంచెను. 

యెషయా 44:8 => మీరు వెరవకుడి భయపడకుడి పూరవ్కాలమునుండి నేను నీకు ఆ సంగతి 

వినిపించి తెలియజేయలేదా? మీరే నాకు సాకుష్లు, నేను తపప్ వేరొక దేవుడునాన్డా? నేను తపప్ 

ఆశర్యదురగ్మేదియు లేదు, ఉనన్టుట్ నేనెరుగను. 

హోషేయ 5:3 => ఎఫార్యిమును నేనెరుగుదును; ఇశార్యేలు వారు నాకు మరుగైనవారు కారు. 

ఎఫార్యిమూ, నీవు ఇపుప్డే వయ్భిచరించుచునాన్వు; ఇశార్యేలు వారు అపవితుర్లైరి. 

హోషేయ 13:15 => నిజముగా ఎఫార్యిము తన సహోదరులలో ఫలాభివృదిధ్ నొందును. అయితే 

తూరుప్గాలి వచుచ్ను, యెహోవా పుటిట్ంచు గాలి అరణయ్ములోనుండి లేచును; అది రాగా అతని 

నీటిబుగగ్లు ఎండిపోవును, అతని ఊటలు ఇంకిపోవును, అతని ధననిధులను అతనికి పిర్యమైన 

వసుత్వులనిన్టిని శతుర్వు కొలల్పెటుట్ను. 

లూకా 1:15 => తన తలిల్ గరభ్మున పుటిట్నది మొదలుకొని పరిశుదాధ్తమ్తో నిండుకొనినవాడై,  
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వచనము 20 

ఆ దినమందు అతడు వారిని దీవించి ఎఫార్యిము వలెను మనషే ష్ వలెను దేవుడు నినున్ చేయును గాకని 

ఇశార్యేలీయులు నీ పేరు చెపిప్ దీవించెదరనెను. ఆలాగు అతడు మనషే ష్కంటె ఎఫార్యిమును 

ముందుగా ఉంచెను. 

ఆదికాండము 24:60 => వారు రిబాక్తో మా సహోదరీ, నీవు వేలవేలకు తలిల్వగుదువు గాక, నీ 

సంతతివారు తమ పగవారి గవినిని సావ్ధీనపరచుకొందురు గాక అని ఆమెను దీవింపగా 

ఆదికాండము 28:3 => సరవ్శకిత్గల దేవుడు నినున్ ఆశీరవ్దించి నీవు అనేక జనములగునటుల్ నీకు 

సంతానాభివృదిధ్ కలుగజేసి నినున్ విసత్రింపజేసి నీవు పరవాసివైన దేశమును, అనగా దేవుడు 

అబార్హామునకిచిచ్న దేశమును నీవు సావ్సథ్య్ముగా చేసికొనునటుల్ 

రూతు 4:11 => అందుకు పురదావ్రముననుండిన పర్జలందరును పెదద్లును మేము సాకుష్లము, 

యెహోవా నీ యింటికి వచిచ్న ఆ సతరీని ఇశార్యేలీయుల వంశమును వరిధ్లల్జేసిన రాహేలును పోలిన 

దానిగాను లేయాను పోలిన దానిగాను చేయును గాక; 

రూతు 4:12 => ఎఫార్తాలో నీవు కేష్మాభివృదిధ్ కలిగినవాడవై బేతెల్హేములో నీవు ఖాయ్తి నొందుదువు 

గాక; యెహోవా యీ యౌవనురాలివలన నీకు దయచేయు సంతానమును నీ కుటుంబమును తామారు 

యూదాకు కనిన పెరెసు కుటుంబమువలె నుండును గాక అనిరి. 

సంఖాయ్కాండము 2:18 => ఎఫార్యిము సేనలచొపుప్న వారి పాళెపు ధవ్జము పడమటిదికుక్న 

ఉండవలెను. అమీహూదు కుమారుడైన ఎలీషామా ఎఫార్యిము కుమారులకు పర్ధానుడు. 

సంఖాయ్కాండము 2:19 => అతని సేన, అనగా అతని వారిలో లెకిక్ంపబడినవారు నలుబదివేల 

ఐదువందలమంది. 

సంఖాయ్కాండము 2:20 => అతని సమీపమున మనషే ష్ గోతర్ముండవలెను. పెదాసూరు కుమారుడైన 

గమలీయేలు మనషే ష్ కుమారులలో పర్ధానుడు. 

సంఖాయ్కాండము 2:21 => అతని సేన, అనగా అతనివారిలో లెకిక్ంపబడినవారు ముపప్ది రెండువేల 

రెండువందలమంది. 
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సంఖాయ్కాండము 7:48 => ఏడవ దినమున అరప్ణమును తెచిచ్నవాడు అమీహూదు కుమారుడును 

ఎఫార్యిమీయులకు పర్ధానుడునైన ఎలీషామా. 

సంఖాయ్కాండము 7:54 => ఎనిమిదవ దినమున అరప్ణమును తెచిచ్నవాడు పెదాసూరు 

కుమారుడును మనషీష్యులకు పర్ధానుడునైన గమలీయేలు. 

సంఖాయ్కాండము 10:22 => ఎఫార్యీమీయుల పాళెపు ధవ్జము వారి సేనలచొపుప్న సాగెను; ఆ 

సైనయ్మునకు అమీహూదు కుమారుడైన ఎలీషామా అధిపతి. 

సంఖాయ్కాండము 10:23 => పెదాసూరు కుమారుడైన గమలీయేలు మనషీష్యుల గోతర్సైనయ్మునకు 

అధిపతి. 

సంఖాయ్కాండము 13:8 => ఎఫార్యిము గోతర్మునకు నూను కుమారుడైన హోషేయ; 

సంఖాయ్కాండము 13:11 => యోసేపు గోతర్మునకు, అనగా మనషే ష్ గోతర్మునకు సూసీ కుమారుడైన 

గదీ; 

సంఖాయ్కాండము 13:16 => దేశమును సంచరించి చూచుటకు మోషే పంపిన మనుషుయ్ల పేళుల్ ఇవి. 

మోషే నూను కుమారుడైన హోషేయకు యెహోషువ అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 46:20 => యోసేపునకు మనషే ష్ ఎఫార్యిములు పుటిట్రి. వారిని ఐగుపుత్దేశమందు 

ఓనుకు యాజకుడగు పోతీఫెర కుమారెత్యైన ఆసెనతు అతనికి కనెను. 

ఆదికాండము 49:22 => యోసేపు ఫలించెడి కొమమ్ ఊటయొదద్ ఫలించెడి కొమమ్దాని రెమమ్లు 

గోడమీదికి ఎకిక్ వాయ్పించును. 

సంఖాయ్కాండము 1:35 => మనషే ష్ గోతర్ములో లెకిక్ంపబడినవారు ముపప్ది రెండువేల రెండు 

వందలమంది యైరి. 

సంఖాయ్కాండము 6:23 => మీరు ఇశార్యేలీయులను ఈలాగు దీవింపవలెను. 

2 సమూయేలు 19:20 => నేను పాపము చేసితినని నాకు తెలిసినది గనుక యోసేపు వారందరితో 

కూడ నా యేలినవాడవును రాజవునగు నినున్ ఎదురొక్నుటకై నేను ముందుగా వచిచ్యునాన్ననెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:22 => ఆయన ఎవరినైనను వారికి హింస చేయనియయ్లేదు వారి 

నిమితత్ము రాజులను గదిద్ంచెను. 
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కీరత్నలు 105:15 => ఆయన ఎవరినైనను వారికి హింస చేయనియయ్లేదు ఆయన వారికొరకు 

రాజులను గదిద్ంచెను. 

యిరిమ్యా 29:22 => ఆలకించుడి, వారు ఇశార్యేలీయులలో దురామ్రగ్ము జరిగించుచు, తమ 

పొరుగువారి భారయ్లతో వయ్భిచరించుచు, నేను వారి కాజాఞ్పింపని అబదధ్పు మాటలను నా 

నామమునుబటిట్ పర్కటించుచు వచిచ్రి, నేనే యీ సంగతిని తెలిసికొనినవాడనై సాకిష్గానునాన్ను. కాగా 

బబులోనురాజైన నెబుకదెర్జరుచేతికి వారిని అపప్గించుచునాన్ను, మీరు చూచుచుండగా అతడు వారిని 

హతము చేయును; 

హోషేయ 5:3 => ఎఫార్యిమును నేనెరుగుదును; ఇశార్యేలు వారు నాకు మరుగైనవారు కారు. 

ఎఫార్యిమూ, నీవు ఇపుప్డే వయ్భిచరించుచునాన్వు; ఇశార్యేలు వారు అపవితుర్లైరి. 

వచనము 21 

మరియు ఇశార్యేలు ఇదిగో నేను చనిపోవుచునాన్ను, అయినను దేవుడు మీకు తోడైయుండి మీ 

పితరుల దేశమునకు మిముమ్ను మరల తీసికొనిపోవును. 

ఆదికాండము 50:24 => యోసేపు తన సహోదరులను చూచి నేను చనిపోవుచునాన్ను; దేవుడు 

నిశచ్యముగా మిముమ్ను చూడవచిచ్, యీ దేశములోనుండి తాను అబార్హాము ఇసాస్కు 

యాకోబులతో పర్మాణము చేసి యిచిచ్న దేశమునకు మిముమ్ను తీసికొనిపోవునని చెపెప్ను 

1 రాజులు 2:2 => లోకులందరు పోవలసిన మారగ్మున నేను పోవుచునాన్ను; కాబటిట్ నీవు ధైరయ్ము 

తెచుచ్కొని నిబబ్రము గలిగి 

1 రాజులు 2:3 => నీ దేవుడైన యెహోవా అపప్గించినదానిని కాపాడి,ఆయన మారగ్ముల 

ననుసరించినయెడల నీవు ఏ పని పూనుకొనినను ఎకక్డ తిరిగినను అనిన్టిలో వివేకముగా 

నడుచుకొందువు. మోషే ధరమ్శాసత్రములో వార్యబడియునన్ దేవుని కటట్డలను ఆయన నియమించిన 

ధరమ్మంతటిని ఆయన నాయ్య విధులను శాసనములను గైకొనుము; 

1 రాజులు 2:4 => అపుప్డు నీ పిలల్లు తమ పర్వరత్న విషయములో జాగర్తత్గానుండి నాయెదుట తమ 

పూరణ్హృదయముతోను పూరణ్మనసుస్తోను సతయ్ము ననుసరించి నడుచుకొనినయెడల 
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ఇశార్యేలీయుల రాజయ్ సింహాసనముమీద ఆసీనుడగు ఒకడు నీకు ఉండక మానడని యెహోవా 

ననున్గూరిచ్ పర్మాణము చేసిన మాటను సిథ్రపరచును. 

కీరత్నలు 146:3 => రాజులచేతనైనను నరులచేతనైనను రక్షణ కలుగదు వారిని నముమ్కొనకుడి 

కీరత్నలు 146:4 => వారి పార్ణము వెడలిపోవును వారు మంటిపాలగుదురు. వారి సంకలప్ములు 

నాడే నశించును. 

జెకరాయ్ 1:5 => మీ పితరులేమైరి? పర్వకత్లు నితయ్ము బర్దుకుదురా? 

జెకరాయ్ 1:6 => అయినను నా సేవకులైన పర్వకత్లకు నేను సెలవిచిచ్న మాటలును కటట్డలును మీ 

పితరుల విషయములో నెరవేరలేదా? నెరవేరగా వారు తిరిగి మన పర్వరత్నను బటిట్యు కిర్యలను 

బటిట్యు యెహోవా మనకు చేయదలచిన పర్కారముగా ఆయన అంతయు మనకు చేసియునాన్డని 

చెపుప్కొనిరి. 

లూకా 2:29 => నాథా, యిపుప్డు నీ మాటచొపుప్న సమాధానముతో నీ దాసుని పోనిచుచ్చునాన్వు;  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:36 => దావీదు దేవుని సంకలప్ము చొపుప్న తన తరమువారికి సేవచేసి 

నిదిర్ంచి, 

2 తిమోతి 4:6 => నేనిపుప్డే పానారప్ణముగ పోయబడుచునాన్ను, నేను వెడలిపోవు కాలము 

సమీపమైయునన్ది. 

హెబీర్యులకు 7:3 => అతడు తండిర్ లేనివాడును తలిల్ లేనివాడును వంశావళి లేనివాడును, 

జీవితకాలమునకు ఆది యైనను జీవనమునకు అంతమైనను లేనివాడునై యుండి దేవుని కుమారుని 

పోలియునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 7:8 => మరియు లేవి కర్మము చూడగా చావునకు లోనైనవారు పదియవ వంతులను 

పుచుచ్కొనుచునాన్రు. అయితే ఈ కర్మము చూడగా, జీవించుచునాన్డని సాక్షయ్ము పొందినవాడు 

పుచుచ్కొనుచునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 7:23 => మరియు ఆ యాజకులు మరణము పొందుటచేత ఎలల్పుప్డును ఉండ 

సాధయ్ము కానందున, అనేకులైరి గాని 
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హెబీర్యులకు 7:24 => ఈయన నిరంతరము ఉనన్వాడు గనుక మారుప్లేని యాజకతవ్ము 

కలిగినవాడాయెను. 

హెబీర్యులకు 7:25 => ఈయన తనదావ్రా దేవునియొదద్కు వచుచ్వారి పక్షమున, విజాఞ్పనము 

చేయుటకు నిరంతరము జీవించుచునాన్డు గనుక వారిని సంపూరణ్ముగా రకిష్ంచుటకు 

శకిత్మంతుడైయునాన్డు. 

2 పేతురు 1:14 => నేను ఈ గుడారములో ఉనన్ంతకాలము ఈ సంగతులను జాఞ్పకము చేసి 

మిముమ్ను రేపుట నాయ్యమని యెంచుకొనుచునాన్ను. 

ఆదికాండము 15:14 => వారు నాలుగువందల యేండుల్ వీరిని శర్మ పెటుట్దురు; వీరు ఎవరికి 

దాసులవుదురో ఆ జనమునకు నేనే తీరుప్ తీరుచ్దును. తరువాత వారు మికిక్లి ఆసిత్తో బయలుదేరి 

వచెచ్దరు. 

ఆదికాండము 28:15 => ఇదిగో నేను నీకు తోడైయుండి, నీవు వెళుల్ పర్తి సథ్లమందు నినున్ 

కాపాడుచు ఈ దేశమునకు నినున్ మరల రపిప్ంచెదను; నేను నీతో చెపిప్నది నెరవేరుచ్వరకు నినున్ 

విడువనని చెపప్గా 

ఆదికాండము 46:4 => నేను ఐగుపుత్నకు నీతోగూడ వచెచ్దను, అంతేకాదు నేను నిశచ్యముగా 

నినున్ తిరిగి తీసికొని వచెచ్దను, యోసేపు నీ కనున్లమీద తన చెయియ్ యుంచునని సెలవియయ్గా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:1 => యొరాద్ను ఇవతలనునన్ అరణయ్ములో, అనగా పారానుకును 

తోపెలు, లాబాను, హజేరోతు, దీజాహాబను సథ్లములకును మధయ్ సూపునకు ఎదురుగానునన్ 

ఆరాబాలో మోషే, ఇశార్యేలీయులందరితో చెపిప్న మాటలు ఇవే. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:2 => హోరేబునుండి శేయీరు మనెన్పు మారగ్ముగా కాదేషు 

బరేన్యవరకు పదకొండు దినముల పర్యాణము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:3 => హెషోబ్నులో నివసించిన అమోరీయుల రాజైన సీహోనును 

అషాత్రోతులో నివసించిన బాషాను రాజైన ఓగును ఎదెర్యీలో హతముచేసిన తరువాత 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:4 => నలుబదియవ సంవతస్రములో పదకొండవ నెల మొదటి తేదిని 

మోషే ఇశార్యేలీయులకు బోధించుటకై యెహోవా తనకాజాఞ్పించినదంతయు వారితో చెపెప్ను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 1:5 => యొరాద్ను ఇవతలనునన్ మోయాబు దేశమున మోషే యీ 

ధరమ్శాసత్రమును పర్కటింప మొదలుపెటిట్ ఇటల్నెను 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:6 => మన దేవుడైన యెహోవా హోరేబులో మనకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

ఈ పరవ్తమునొదద్ మీరు నివసించిన కాలము చాలును; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:7 => మీరు తిరిగి పర్యాణమై అమోరీయుల మనెన్మునకును, 

అరాబాలోను, మనెన్ములోను, లోయలోను, దకిష్ణదికుక్న సముదర్తీరములోనునన్ సథ్లములనిన్టికిని, 

కనాను దేశమునకును, లెబానోనుకును, మహానదియైన యూఫర్టీసు వరకును వెళుల్డి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:8 => ఇదిగో ఆ దేశమును మీకు అపప్గించితిని మీరు వెళి ల్ యెహోవా మీ 

పితరులైన అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులకును వారి తరువాత వారి సంతానమునకును ఇచెచ్దనని 

నేను పర్మాణముచేసిన దేశమును సావ్ధీనపరచుకొనుడి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:9 => అపుప్డు నేను ఒంటరిగా మిముమ్ను భరింపలేను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:10 => మీ దేవుడైన యెహోవా మిముమ్ విసత్రింపజేసెను గనుక నేడు మీరు 

ఆకాశనక్షతర్ములవలె విసత్రించియునాన్రు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:11 => మీ పితరుల దేవుడైన యెహోవా మీ జనసంఖయ్ను వెయియ్రెటుల్ 

ఎకుక్వచేసి, తాను మీతో చెపిప్నటుల్ మిముమ్ను ఆశీరవ్దించునుగాక. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:12 => నేనొకక్డనే మీ కషట్మును మీ భారమును మీ వివాదమును ఎటుల్ 

భరింపగలను? 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:13 => జాఞ్నవివేకములు కలిగి, మీ మీ గోతర్ములలో పర్సిదిధ్చెందిన 

మనుషుయ్లను ఏరప్రచుకొనుడి; వారిని మీమీద నియమించెదనని మీతో చెపప్గా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:14 => మీరు నీవు చెపిప్న మాటచొపుప్న చేయుట మంచిదని నాకు 

ఉతత్రమిచిచ్తిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:15 => కాబటిట్ బుదిధ్కలిగి పర్సిదుధ్లైన మీ మీ గోతర్ములలోని ముఖుయ్లను 

పిలిపించుకొని, మీ గోతర్ములకు నాయ్యాధిపతులుగా ఉండుటకై వెయియ్మందికి ఒకడును, 
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నూరుమందికి ఒకడును ఏబదిమందికి ఒకడును, పదిమందికి ఒకడును వారిని, మీమీద నేను 

నియమించితిని. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:16 => అపుప్డు నేను మీ నాయ్యాధిపతులతో మీ సహోదరుల 

వాయ్జెయ్ములను తీరిచ్, పర్తి మనుషుయ్నికిని వాని సహోదరునికిని వానియొదద్నునన్ పరదేశికిని 

నాయ్యమునుబటిట్ మీరు తీరుప్ తీరచ్వలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:17 => తీరుప్ తీరుచ్నపుప్డు అలుప్ల సంగతిగాని ఘనుల సంగతిగాని 

పక్షపాతములేకుండ వినవలెను; నాయ్యపు తీరుప్ దేవునిదే. కాబటిట్ మీరు మనుషుయ్ని ముఖము చూచి 

భయపడవదుద్. మీకు అసాధయ్మైన కఠిన వాయ్జెయ్మును నాయొదద్కు తీసికొనిరావలెను; నేను దానిని 

విచారించెదనని వారికాజాఞ్పించితిని. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:18 => మరియు మీరు చేయవలసిన సమసత్ కారయ్ములనుగూరిచ్ అపుప్డు 

మీకాజాఞ్పించితిని. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:19 => మనము హోరేబునుండి సాగి మన దేవుడైన యెహోవా 

మనకాజాఞ్పించినటుల్ మీరు చూచిన ఆ ఘోరమైన మహారణయ్ములోనుండి వచిచ్, అమోరీయుల మనెన్పు 

మారగ్మున కాదేషు బరేన్యకు చేరితివిు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:20 => అపుప్డు నేను మన దేవుడైన యెహోవా మనకిచుచ్చునన్ 

అమోరీయుల మనెన్మునకు వచిచ్యునాన్ము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:21 => ఇదిగో నీ దేవుడైన యెహోవా యీ దేశమును నీకు అపప్గించెను. 

నీ పితరుల దేవుడైన యెహోవా నీతో సెలవిచిచ్నటుల్ దాని సావ్ధీనపరచుకొనుము, భయపడకుము, 

అధైరయ్పడకుమని నీతో చెపిప్తిని. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:22 => అపుప్డు మీరందరు నాయొదద్కు వచిచ్ మనకంటె ముందుగా 

మనుషుయ్లను పంపుదము; వారు మనకొరకు ఈ దేశమును వేగుజూచి, తిరిగివచిచ్ అందులోనికి 

మనము వెళల్వలసిన తోర్వను గూరిచ్యు, మనము చేరవలసిన పురములను గూరిచ్యు మనకు 

వరత్మానము చెపుప్దురంటిరి. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 1:23 => ఆ మాట మంచిదనుకొని నేను గోతర్మొకక్ంటికి ఒక మనుషుయ్ని 

చొపుప్న పనిన్దద్రు మనుషుయ్లను పిలిపించితిని. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:24 => వారు తిరిగి ఆ మనెన్మునకు పోయి ఎషోక్లు లోయకు వచిచ్ 

దాని వేగుజూచి ఆ దేశఫలములను చేతపటుట్కొని 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:25 => మనయొదద్కు తీసికొనివచిచ్ మన దేవుడైన యెహోవా 

మనకిచుచ్చునన్ దేశము మంచిదని మనకు తెలియజెపిప్రి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:26 => అయితే మీరు వెళల్నొలల్క మీ దేవుడైన యెహోవా సెలవిచిచ్న 

మాటకు తిరుగబడి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:27 => మీ గుడారములలో సణుగుచు యెహోవా మనయందు 

పగపటిట్నందున మనలను సంహరించునటుల్ అమోరీయులచేతికి మనలను అపప్గించుటకు ఐగుపుత్ 

దేశములోనుండి మనలను రపిప్ంచియునాన్డు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:28 => మనమెకక్డికి వెళల్గలము? మన సహోదరులు అకక్డి జనులు 

మనకంటె బలిషు ఠ్లును ఎతత్రులునై యునాన్రు; ఆ పటట్ణములు గొపప్వై ఆకాశమునంటు 

పార్కారములతో నునన్వి; అకక్డ అనాకీయులను చూచితిమని చెపిప్ మా హృదయములను 

కరగజేసిరని మీరు చెపిప్తిరి.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:29 => అపుప్డు నేను మిముమ్నుచూచి దిగులుపడకుడి, వారికి 

భయపడకుడి, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:30 => మీకు ముందర నడుచుచునన్ మీ దేవుడైన యెహోవా మీ 

కనున్లయెదుట 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:31 => ఐగుపుత్లోను అరణయ్ములోను మీకొరకు చేసినటుట్ మీ పక్షముగా 

యుదధ్ముచేయును, మీరు ఈ చోటికి చేరువరకు మీరు వచిచ్న మారగ్మంతటిలోను మనుషుయ్డు తన 

కుమారుని ఎతిత్కొనునటుల్ మీ దేవుడైన యెహోవా మిముమ్ను ఎతిత్కొనివచిచ్న సంగతి మీరెరుగుదురని 

మీతో చెపిప్తిని. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 1:32 => అయితే మీకు తోర్వచూపించి మీ గుడారములను వేయవలసిన 

సథ్లమును మీకు సిదధ్పరచునటుల్ 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:33 => రాతిర్ అగిన్లోను పగలు మేఘములోను మీకు ముందర నడిచిన 

మీ దేవుడైన యెహోవాయందు మీరు విశావ్సముంచలేదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:34 => కాగా యెహోవా మీరు చెపిప్న మాటలువిని 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:35 => బహుగా కోపపడి నేను మీ పితరులకిచెచ్దనని పర్మాణము చేసిన 

యీ మంచిదేశమును ఈ చెడ డ్తరమువారిలో 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:36 => యెఫునెన్ కుమారుడైన కాలేబు తపప్ మరి ఎవడును చూడడు. 

అతడు పూరణ్మనసుస్తో యెహోవాను అనుసరించెను గనుక అతడు దానిని చూచును. అతడు 

అడుగుపెటిట్న దేశమును నేను అతనికిని అతని సంతానమునకును ఇచెచ్దనని పర్మాణముచేసెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:37 => మరియు యెహోవా మిముమ్నుబటిట్ నామీద కోపపడి నీ 

పరిచారకుడగు నూను కుమారుడైన యెహోషువ దానిలో పర్వేశించునుగాని నీవు దానిలో పర్వేశింపవు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:38 => అతడు ఇశార్యేలీయులు దాని సావ్ధీనపరచుకొనచేయును గనుక 

అతని ధైరయ్పరచుము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:39 => ఆ దినమున మంచిచెడ డ్లనెరుగని మీ కుమారులు, అనగా 

అపహరింపబడుదురని మీరు చెపిప్న మీ పిలల్లు దానిలో పర్వేశింతురు; దానిని వారికిచెచ్దను; వారు 

దానిని సావ్ధీనపరచుకొందురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:40 => మీరు తిరిగి ఎఱ ఱ్సముదర్మారగ్ముగా అరణయ్మునకు పర్యాణము 

చేయుడని చెపెప్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:41 => అందుకు మీరు మేము యెహోవాకు విరోధముగా పాపము 

చేసితివిు; మా దేవుడైన యెహోవా మాకాజాఞ్పించిన మాటలనిన్టిననుసరించి మేము పోయి యుదధ్ము 

చేసెదమని నాతో ఉతత్రమిచిచ్, మీరందరు మీ ఆయుధములను కటుట్కొని, ఆలోచింపక ఆ 

మనెన్మునకు పోగా 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 1:42 => యెహోవా నాతో ఇటల్నెను యుదధ్మునకు పోకుడి; నేను మీ 

మధయ్నుండనుగనుక వెళల్కుడి; మీరు వెళి ల్నను మీ శతుర్వులయెదుట హతము చేయబడుదురని వారితో 

చెపుప్ము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:43 => ఆ మాటలు నేను మీతో చెపిప్నపుప్డు మీరు వినక యెహోవా 

మాటకు తిరుగబడి మూరు ఖ్లై ఆ మనెన్మునకు వెళి ల్తిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:44 => అపుప్డు ఆ మనెన్ములో నివసించిన అమోరీయులు మీకెదురుగా 

బయలుదేరి వచిచ్, కందిరీగలవలె మిముమ్ తరిమి హోరామ్వరకు శేయీరులో మిముమ్ హతముచేసిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:45 => తరువాత మీరు తిరిగివచిచ్ యెహోవా సనిన్ధిని యేడవ్గా, 

యెహోవా మీ మొఱను లక్షయ్పెటట్లేదు, మీ మాట వినలేదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:46 => కాగా మీరు కాదేషులో బహు దినములు నివసించితిరి. మీరు 

నివసించిన దినములెనోన్ మీకు తెలిసినవి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:8 => నీ ముందర నడుచువాడు యెహోవా, ఆయన నీకు 

తోడైయుండును, ఆయన నినున్ విడువడు నినున్ ఎడబాయడు. భయపడకుము విసమ్యమొందకుమని 

ఇశార్యేలీయులందరియెదుట అతనితో చెపెప్ను. 

యెహోషువ 1:5 => నీవు బర్దుకు దినములనిన్టను ఏ మనుషుయ్డును నీ యెదుట నిలువలేక 

యుండును; నేను మోషేకు తోడైయుండినటుల్ నీకును తోడైయుందును. 

యెహోషువ 1:9 => నేను నీకాజఞ్ యిచిచ్యునాన్ను గదా, నిబబ్రము గలిగి ధైరయ్ముగా నుండుము, 

దిగులు పడకుము జడియకుము. నీవు నడుచు మారగ్మంతటిలో నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు 

తోడైయుండును. 

యెహోషువ 3:7 => అపుప్డు యెహోవా యెహోషువతో ఇటల్నెను నేను మోషేకు తోడైయుండినటుల్ 

నీకును తోడైయుందునని ఇశార్యేలీయులందరు ఎరుగునటుల్ నేడు వారి కనున్లయెదుట నినున్ 

గొపప్చేయ మొదలుపెటెట్దను. 

యెహోషువ 23:14 => ఇదిగో నేడు నేను సరవ్లోకుల మారగ్మున వెళుల్చునాన్ను. మీ దేవుడైన 

యెహోవా మీ విషయమై సెలవిచిచ్న మంచి మాటలనిన్టిలో ఒకక్టియైనను తపిప్యుండలేదని మీరు 
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అనుభవపూరవ్కముగా ఎరుగుదురు; అవి అనిన్యు మీకు కలిగెను, వాటిలో ఒకక్టియైనను 

తపిప్యుండలేదు. 

యెహోషువ 24:1 => యెహోషువ ఇశార్యేలీయుల గోతర్ముల వారినందరిని షెకెములో పోగుచేసి, 

వారి పెదద్లను వారి పర్ధానులను వారి నాయ్యాధిపతులను వారి నాయకులను పిలిపింపగా వారు వచిచ్ 

దేవుని సనిన్ధిని నిలిచిరి. 

యెహోషువ 24:2 => యెహోషువ జనులందరితో ఇటల్నెను ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా 

చెపుప్నదేమనగా ఆదికాలమునుండి మీ పితరులు, అనగా అబార్హాముకును నాహోరుకును తండిర్యైన 

తెరహు కుటుంబికులు నది (యూఫర్టీసు) అదద్రిని నివసించి యితర దేవతలను పూజించిరి. 

యెహోషువ 24:3 => అయితే నేను నది అదద్రినుండి మీ పితరుడైన అబార్హామును తోడుకొని వచిచ్ 

కనాను దేశమందంతట సంచరింపజేసి, అతనికి సంతానమును విసత్రింపజేసి, అతనికి ఇసాస్కును 

ఇచిచ్తిని. 

యెహోషువ 24:4 => ఇసాస్కునకు నేను యాకోబు ఏశావుల నిచిచ్తిని. శేయీరు మనయ్ములను 

సావ్ధీనపరచుకొనునటుల్ వాటిని ఏశావు కిచిచ్తిని. యాకోబును అతని కుమారులును ఐగుపుత్లోనికి 

దిగిపోయిరి. 

యెహోషువ 24:5 => తరువాత నేను మోషే అహరోనులను పంపి, దాని మధయ్ను నేను చేసిన 

కిర్యలవలన ఐగుపీత్యులను హతముచేసి మిముమ్ను వెలుపలికి రపిప్ంచితిని. 

యెహోషువ 24:6 => నేను ఐగుపుత్లోనుండి మీ తండుర్లను రపిప్ంచినపుప్డు మీరు 

సముదర్మునొదద్కు రాగా ఐగుపీత్యులు రథములతోను రౌతులతోను మీ తండుర్లను 

ఎఱ ఱ్సముదర్మువరకు తరిమిరి. 

యెహోషువ 24:7 => వారు యెహోవాకు మొఱ ఱ్పెటిట్నపుప్డు ఆయన మీకును ఐగుపీత్యులకును 

మధయ్ చీకటి కలిప్ంచి సముదర్మును వారిమీదికి రపిప్ంచి వారిని ముంచివేసెను. ఐగుపుత్ దేశములో 

నేను చేసినదానిని మీరు కనున్లార చూచితిరి. అటుతరువాత మీరు బహు దినములు అరణయ్ములో 

నివసించితిరి. 
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యెహోషువ 24:8 => యొరాద్ను అదద్రిని నివసించిన అమోరీయుల దేశమునకు నేను మిముమ్ను 

రపిప్ంచినపుప్డు వారు మీతో యుదధ్ము చేయగా నేను మీచేతికి వారిని అపప్గించితిని, మీరు వారి 

దేశమును సావ్ధీనపరచుకొంటిరి, వారు మీ యెదుట నిలువకుండ వారిని నశింపజేసితిని. 

యెహోషువ 24:9 => తరువాత మోయాబు రాజును సిపోప్రు కుమారుడునైన బాలాకు లేచి 

ఇశార్యేలీయులతో యుదధ్ముచేసి మిముమ్ శపించుటకు బెయోరు కుమారుడైన బిలామును 

పిలువనంపగా 

యెహోషువ 24:10 => నేను బిలాము మనవి విననొలల్నైతిని గనుక అతడు మిముమ్ను దీవించుచునే 

వచెచ్ను. అతని చేతినుండి నేనే మిముమ్ను విడిపించితిని. 

యెహోషువ 24:11 => మీరు యొరాద్ను దాటి యెరికో దగగ్రకు వచిచ్నపుప్డు యెరికోకు 

యజమానులగు అమోరీయులు పెరిజీజ్యులు కనానీయులు హీతీత్యులు గిరాగ్షీయులు హివీవ్యులు 

యెబూసీయులనువారు మీతో యుదధ్ము చేయగా నేను వారిని మీచేతికపప్గించితిని. 

యెహోషువ 24:12 => మరియు నేను మీకు ముందుగా కందిరీగలను పంపితిని; నీ ఖడగ్ము కాదు నీ 

విలుల్ కాదు గాని అవే అమోరీయుల రాజుల నిదద్రిని తోలివేసెను. మీరు సేదయ్ము చేయని దేశమును 

యెహోషువ 24:13 => మీరు కటట్ని పటట్ణములను మీకిచిచ్యునాన్ను. మీరు వాటిలో 

నివసించుచునాన్రు. మీరు నాటని దార్క్షతోటల పండల్ను ఒలీవతోటల పండల్ను తినుచునాన్రు. 

యెహోషువ 24:14 => కాబటిట్ మీరు యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవారై, ఆయనను 

నిషక్పటముగాను సతయ్ముగాను సేవించుచు, మీ పితరులు నది అదద్రిని ఐగుపుత్లోను సేవించిన 

దేవతలను తొలగదోర్సి యెహోవానే సేవించుడి. 

యెహోషువ 24:15 => యెహోవాను సేవించుట మీ దృషిట్కి కీడని తోచినయెడల మీరు ఎవని 

సేవించెదరో, నది అదద్రిని మీ పితరులు సేవించిన దేవతలను సేవించెదరో, అమోరీయుల దేశమున 

మీరు నివసించుచునాన్రే వారి దేవతలను సేవించెదరో నేడు మీరు కోరుకొనుడి; మీరెవరిని సేవింప 

కోరుకొనినను నేనును నా యింటివారును యెహోవాను సేవించెదము అనెను. 

యెహోషువ 24:16 => అందుకు పర్జలు యెహోవాను విసరిజ్ంచి యితర దేవతలను 

సేవించినయెడల మేము శాపగర్సుత్ల మగుదుము గాక. 
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యెహోషువ 24:17 => ఐగుపుత్దేశమను దాసుల గృహములోనుండి మనలను మన తండుర్లను 

రపిప్ంచి , మన కనున్లయెదుట ఆ గొపప్ సూచకకిర్యలను చేసి , మనము నడిచిన 

మారగ్ములనిన్టిలోను, మనము వెళి ల్న పర్జలందరిమధయ్ను మనలను కాపాడిన యెహోవాయే మన 

దేవుడు. 

యెహోషువ 24:18 => యెహోవా ఆ దేశములో నివసించిన అమోరీయులు మొదలైన పర్జలందరు 

మనయెదుట నిలువకుండ వారిని తోలివేసినవాడు; యెహోవానే సేవించెదము; ఆయనయే మా 

దేవుడని పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి. 

యెహోషువ 24:19 => అందుకు యెహోషువ యెహోవా పరిశుదధ్ దేవుడు, రోషముగల దేవుడు, 

ఆయన మీ అపరాధములను మీ పాపములను పరిహరింపనివాడు, మీరాయనను సేవింపలేరు. 

యెహోషువ 24:20 => మీరు యెహోవాను విసరిజ్ంచి అనయ్దేవతలను సేవించినయెడల ఆయన మీకు 

మేలు చేయువాడైనను మనసుస్ తిర్పుప్కొని మీకు కీడుచేసి మిముమ్ను కీష్ణింపజేయుననగా 

యెహోషువ 24:21 => జనులు అటుల్ కాదు, మేము యెహోవానే సేవించెదమని యెహోషువతో 

చెపిప్రి. 

యెహోషువ 24:22 => అపుప్డు యెహోషువ మీరు యెహోవానే సేవించెదమని ఆయనను 

కోరుకొనన్ందుకు మిముమ్నుగూరిచ్ మీరే సాకుష్లై యునాన్రనగా వారు మేము సాకుష్లమే అనిరి. 

యెహోషువ 24:23 => అందుకతడు ఆలాగైతే మీ మధయ్నునన్ అనయ్దేవతలను తొలగదోర్సి, 

ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాతటుట్ మీ హృదయమును తిర్పుప్కొనుడని చెపెప్ను. 

యెహోషువ 24:24 => అందుకు జనులు మన దేవుడైన యెహోవానే సేవించెదము, ఆయన 

మాటయే విందుమని యెహోషువతో చెపిప్రి. 

యెహోషువ 24:25 => అటుల్ యెహోషువ ఆ దినమున పర్జలతో నిబంధన చేసి వారికి షెకెములో 

కటట్డను విధిని నియమించి 

యెహోషువ 24:26 => దేవుని ధరమ్శాసత్రగర్ంథములో ఆ వాకయ్ములను వార్యించి పెదద్ రాతిని 

తెపిప్ంచి యెహోవా పరిశుదధ్సథ్లములోనునన్ సిందూర వృక్షముకిర్ంద దాని నిలువబెటిట్ 
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యెహోషువ 24:27 => జనులందరితో ఇటల్నెను ఆలోచించుడి, యెహోవా మనతో చెపిప్న 

మాటలనిన్యు ఈ రాతికి వినబడెను గనుక అది మనమీద సాకిష్గా ఉండును. మీరు మీ దేవుని 

విసరిజ్ంచినయెడల అది మీమీద సాకిష్గా ఉండును. 

యెహోషువ 24:28 => అపుప్డు యెహోషువ పర్జలను తమ సావ్సథ్య్ములకు వెళల్నంపెను. 

యెహోషువ 24:29 => ఈ సంగతులు జరిగిన తరువాత నూను కుమారుడును యెహోవా 

దాసుడునైన యెహోషువ నూటపది సంవతస్రముల వయసుస్ గలవాడై మృతినొందెను. 

యెహోషువ 24:30 => అతని సావ్సథ్య్పు సరిహదుద్లోనునన్ తిమన్తెస్రహులో అతడు పాతిపెటట్బడెను. 

అది ఎఫార్యిమీయుల మనయ్ములోని గాయషు కొండకు ఉతత్ర దికుక్న నునన్ది. 

యెహోషువ 24:31 => యెహోషువ దినములనిన్టను యెహోషువ తరువాత ఇంక బర్తికి యెహోవా 

ఇశార్యేలీయులకొరకు చేసిన కిర్యలనిన్టిని ఎరిగిన పెదద్ల దినములనిన్టను ఇశార్యేలీయులు 

యెహోవాను సేవించుచు వచిచ్రి. 

యెహోషువ 24:32 => ఇశార్యేలీయులు ఐగుపుత్లోనుండి తెచిచ్న యోసేపు ఎముకలను షెకెములో, 

అనగా యాకోబు నూరు వరహాలకు షెకెము తండిర్యైన హమోరు కుమారులయొదద్ కొనిన చేని 

భాగములో వారు పాతిపెటిట్రి. అవి యోసేపు పుతుర్లకు ఒక సావ్సథ్య్ముగా ఉండెను. 

యెహోషువ 24:33 => మరియు అహరోను కుమారుడైన ఎలియాజరు మృతినొందినపుప్డు 

ఎఫార్యీమీయుల మనయ్పర్దేశములో అతని కుమారుడైన ఫీనెహాసునకు ఇయయ్బడిన ఫీనెహాసుగిరిలో 

జనులు అతని పాతిపెటిట్రి. 

కీరత్నలు 18:46 => యెహోవా జీవము గలవాడు నా ఆశర్యదురగ్మైనవాడు సోత్తార్రుహ్డు నా 

రక్షణకరత్యయిన దేవుడు బహుగా సుత్తినొందునుగాక. 

ఆదికాండము 12:5 => అబార్ము తన భారయ్యయిన శారయిని తన సహోదరుని కుమారుడయిన 

లోతును, హారానులో తానును వారును ఆరిజ్ంచిన యావదాసిత్ని వారు సంపాదించిన సమసత్మైన 

వారిని తీసికొని కనానను దేశమునకు వచిచ్రి 

ఆదికాండము 26:3 => ఈ దేశమందు పరవాసివై యుండుము. నేను నీకు తోడైయుండి నినున్ 

ఆశీరవ్దించెదను; 
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ఆదికాండము 37:1 => యాకోబు తన తండిర్ పరదేశవాసిగ ఉండిన కనాను దేశములో నివసించెను. 

ఆదికాండము 27:2 => అపుప్డు ఇసాస్కు ఇదిగో నేను వృదుధ్డను, నా మరణదినము నాకు 

తెలియదు. 

ఆదికాండము 50:5 => నా తండిర్ నాచేత పర్మాణము చేయించి ఇదిగో నేను చనిపోవుచునాన్ను, 

కనానులో నా నిమితత్ము సమాధి తర్వివ్ంచితిని గదా, అందులోనే ననున్ పాతిపెటట్వలెనని చెపెప్ను. 

కాబటిట్ సెలవైతే నేనకక్డికి వెళి ల్ నా తండిర్ని పాతిపెటిట్ మరల వచెచ్దనని చెపుప్డనెను. 

ఆదికాండము 50:6 => అందుకు ఫరో అతడు నీచేత చేయించిన పర్మాణము చొపుప్న వెళి ల్ నీ 

తండిర్ని పాతిపెటుట్మని సెలవిచెచ్ను. 

నిరగ్మకాండము 13:19 => మరియు మోషే యోసేపు ఎముకలను తీసికొనివచెచ్ను. అతడు దేవుడు 

నిశచ్యముగా దరశ్నమిచుచ్ను; అపుప్డు మీరు నా ఎముకలను ఇకక్డనుండి తీసికొనిపోవలెనని 

ఇశార్యేలీయులచేత రూఢిగా పర్మాణము చేయించుకొని యుండెను. 

సంఖాయ్కాండము 14:9 => మెటుట్కు మీరు యెహోవామీద తిరుగబడకుడి, ఆ దేశ పర్జలకు 

భయపడకుడి, వారు మనకు ఆహారమగుదురు, వారి నీడ వారిమీదనుండి తొలగిపోయెను. యెహోవా 

మనకు తోడైయునాన్డు, వారికి భయపడకుడనిరి. ఆ సరవ్సమాజము వారిని రాళల్తో కొటిట్ 

చంపవలెననగా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:3 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు ముందుగా దాటిపోయి ఆ 

జనములను నీ యెదుట నుండకుండ నశింపజేయును, నీవు వారి దేశమును సావ్ధీనపరచుకొందువు. 

యెహోవా సెలవిచిచ్యునన్టుల్ యెహోషువ నీ ముందుగా దాటిపోవును. 

2 సమూయేలు 19:37 => నేను నా ఊరి యందుండి మరణమై నా తలిదండుర్ల సమాధియందు 

పాతిపెటట్బడుటకై అచచ్టికి తిరిగిపోవునటుల్ నాకు సెలవిముమ్, చితత్గించుము, నీ దాసుడగు కింహాము 

నా యేలినవాడవును రాజవునగు నీతోకూడ వచుచ్టకు సెలవిముమ్; నీ దృషిట్కి ఏది యనుకూలమో 

దానిని అతనికి చేయుమని మనవిచేయగా 

హెబీర్యులకు 9:17 => ఆ శాసనమును వార్సినవాడు మరణము పొందితేనే అది చెలుల్ను; అది 

వార్సినవాడు జీవించుచుండగా అది ఎపుప్డైనను చెలుల్నా? 
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హెబీర్యులకు 11:13 => వీరందరు ఆ వాగాద్నముల ఫలము అనుభవింపక పోయినను, 

దూరమునుండి చూచి వందనము చేసి, తాము భూమిమీద పరదేశులమును యాతిర్కులమునై 

యునాన్మని ఒపప్కొని, విశావ్సము గలవారై మృతినొందిరి. 

వచనము 22 

నేను నీ సహోదరులకంటె నీకు ఒక భాగము ఎకుక్వగా ఇచిచ్తిని. అది నా కతిత్తోను నా వింటితోను 

అమోరీయులచేతిలోనుండి తీసికొంటినని యోసేపుతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 33:19 => మరియు అతడు తన గుడారములు వేసిన పొలము యొకక్ భాగమును 

షెకెము తండిర్యైన హమోరు కుమారులయొదద్ నూరు వరహాలకు కొని 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:17 => దేవ్షింపబడినదాని కుమారునికి తండిర్ తన ఆసిత్ అంతటిలో 

రెటిట్ంపు భాగమిచిచ్ వానినే జేయ్షు ఠ్నిగా ఎంచవలెను. వీడు వాని బలపార్రంభము గనుక 

జేయ్షఠ్తావ్ధికారము వీనిదే. 

యెహోషువ 24:32 => ఇశార్యేలీయులు ఐగుపుత్లోనుండి తెచిచ్న యోసేపు ఎముకలను షెకెములో, 

అనగా యాకోబు నూరు వరహాలకు షెకెము తండిర్యైన హమోరు కుమారులయొదద్ కొనిన చేని 

భాగములో వారు పాతిపెటిట్రి. అవి యోసేపు పుతుర్లకు ఒక సావ్సథ్య్ముగా ఉండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:2 => యూదా తన సహోదరులకంటె హెచిచ్నవాడాయెను, అతనినుండి 

పర్ముఖుడు బయలువెడలెను, అయినను జనమ్సావ్తంతర్య్ము యోసేపుదాయెను. 

యెహెజేక్లు 47:13 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా సరిహదుద్లనుబటిట్ 

ఇశార్యేలీయుల పండెర్ండు గోతర్ముల పర్కారము మీరు సావ్సథ్య్ముగా పంచుకొనవలసిన భూమి 

యిది; యోసేపు సంతతికి రెండు భాగములియయ్వలెను. 

యోహాను 4:5 => యాకోబు తన కుమారుడైన యోసేపుకిచిచ్న భూమి దగగ్రనునన్ సమరయలోని 

సుఖారను ఒక ఊరికి వచెచ్ను. 

ఆదికాండము 15:16 => అమోరీయుల అకర్మము ఇంకను సంపూరణ్ము కాలేదు గనుక నీ నాలుగవ 

తరమువారు ఇకక్డికి మరల వచెచ్దరని నిశచ్యముగా తెలిసికొనుమని అబార్ముతో చెపెప్ను. 
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ఆదికాండము 34:28 => వారి గొఱ ఱ్లను పశువులను గాడిదలను ఊరిలోనిదేమి పొలములోనిదేమి 

యెహోషువ 17:14 => అపుప్డు యోసేపు పుతుర్లు యెహోషువతో మా కేల ఒకక్ చీటితో ఒకక్ 

వంతునే సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్తివి? మేము ఒక గొపప్ జనమే గదా? ఇదివరకు యెహోవా మముమ్ను 

దీవించెనని మనవిచేయగా 

యెహోషువ 17:15 => యెహోషువ మీరు గొపప్ జనము గనుక ఎఫార్యిమీయులయొకక్ మనయ్ము 

మీకు ఇరుకుగా నునన్యెడల మీరు అడవికిపోయి అకక్డ పెరిజీజ్యుల దేశములోను రెఫాయీయుల 

దేశములోను మీకు మీరే చెటుల్ నరకుకొనుడని వారితో చెపెప్ను. 

యెహోషువ 17:16 => అందుకు యోసేపు పుతుర్లుఆ మనయ్ము మాకు చాలదు; అదియుగాక 

పలల్పుచోటున నివసించు కనానీయుల కందరికి, అనగా బేతెష్యానులోని వారికిని దాని పురములలోని 

వారికిని యెజెర్యేలు లోయలోని వారికిని ఇనుప రథములునన్వనిరి. 

యెహోషువ 17:17 => అపప్డు యెహోషువ యోసేపు పుతుర్లైన ఎఫార్యిమీయులను 

మనషీష్యులను చూచి మీరు ఒక విసాత్రజనము, 

యెహోషువ 17:18 => మీకు అధికబలము గలదు, మీకు ఒకక్వంతు చీటియే కాదు; ఆ కొండ 

మీదే, అది అరణయ్ము గనుక మీరు దానిని నరకుడి, అపుప్డు ఆ పర్దేశము మీదగును; కనానీయులకు 

ఇ ను ప ర థ ము లుం డి న ను వా రు బ ల వం తు లై యుం డి న ను మీ రు వా రి దే శ ము ను 

సావ్ధీనపరచుకొనగలరనెను. 

నాయ్యాధిపతులు 11:23 => కాబటిట్ ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా అమోరీయులను తన 

జనులయెదుట నిలువకుండ తోలివేసిన తరువాత నీవు దానిని సవ్తంతిర్ంచుకొందువా? 

ఆమోసు 2:9 => దేవదారు వృక్షమంత యెతత్యిన వారును సిందూరవృక్షమంత బలముగల 

వారునగు అమోరీయులను వారిముందర నిలువకుండ నేను నాశనము చేసితిని గదా; పైన వారి 

ఫలమును కిర్ంద వారి మూలమును నేను నాశనము చేసితిని గదా, 

యెహోషువ 5:1 => వారు దాటుచుండగా ఇశార్యేలీయుల యెదుటనుండి యెహోవా యొరాద్ను 

నీళల్ను ఎండచేసిన సంగతి యొరాద్నుకు పడమటి దికుక్ననునన్ అమోరీయుల రాజులందరును 
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సముదర్మునొదద్నునన్ కనానీయుల రాజులందరును వినినపుప్డు వారి గుండెలు చెదరిపోయెను. 

ఇశార్యేలీయుల భయముచేత వారికిక ధైరయ్మేమియు లేకపోయెను. 

2 రాజులు 6:22 => అతడు నీవు వీరిని కొటట్వదుద్; నీ కతిత్చేతను నీ వింటిచేతను నీవు చెరపటిట్న 

వారినైనను కొటుట్దువా? వారికి భోజనము పెటిట్ంచి వారు తిని తార్గిన తరువాత వారు తమ 

యజమానునియొదద్కు వెళుల్దురని చెపెప్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:14 => యెబూసీయులు అమోరీయులు గిరాగ్షీయులు 
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ఆదికాండము 

అధాయ్యము 49	
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www.BibleNestam.com 
www.TeluguBibleStudy.com 

Page  of 3360 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

వచనము 1 

యాకోబు తన కుమారులను పిలిపించి యిటల్నెను. మీరు కూడి రండి, అంతయ్ దినములలో మీకు 

సంభవింపబోవు సంగతులను మీకు తెలియచేసెదను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:12 => మీ దేవుడైన యెహోవాకు భయపడి యీ ధరమ్శాసత్ర 

వాకయ్ములనిన్టిని అనుసరించి నడుచుకొనునటుల్ పురుషులేమి సతరీలేమి పిలల్లేమి నీ పురములలోనునన్ 

పరదేశులేమి వాటిని విని నేరుచ్కొనుటకై అందరిని పోగుచేయవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:28 => నేను చనిపోయిన తరువాత మరి నిశచ్యముగా తిరుగుబాటు 

చేయుదురుకదా మీ గోతర్ముల పెదద్లనందరిని మీ నాయకులను నాయొదద్కు పోగుచేయుడి. 

ఆకాశమును భూమిని వారిమీద సాకుష్లుగా పెటిట్ నేను ఈ మాటలను వారి వినికిడిలో చెపెప్దను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:29 => ఏలయనగా నేను మరణమైన తరువాత మీరు బొతిత్గా 

చెడిపోయి నేను మీకాజాఞ్పించిన మారగ్మును తపుప్దురనియు, ఆ దినముల అంతమందు కీడు మీకు 

పార్పత్మగుననియు నేనెరుగుదును. మీరు చేయు కిర్యలవలన యెహోవాకు కోపము పుటిట్ంచునటుల్గా 

ఆయన దృషిట్కి కీడైనదాని చేయుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:1 => దైవజనుడైన మోషే మృతినొందకమునుపు అతడు 

ఇశార్యేలీయులను దీవించిన విధము ఇది; అతడిటల్నెను యెహోవా సీనాయినుండి వచెచ్ను 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:2 => శేయీరులోనుండి వారికి ఉదయించెను ఆయన పారాను 

కొండనుండి పర్కాశించెను వేవేల పరిశుదద్ సమూహముల మధయ్నుండి ఆయన వచెచ్ను ఆయన 

కుడిపారశ్వ్మున అగిన్జావ్లలు మెరియుచుండెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:3 => ఆయన జనములను పేర్మించును ఆయన పరిశుదుధ్లందరు నీ 

వశముననుందురు వారు నీ పాదములయొదద్ సాగిలపడుదురు నీ ఉపదేశమును అంగీకరింతురు.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:4 => మోషే మనకు ధరమ్శాసత్రమును విధించెను అది యాకోబు సమాజ 

సావ్సథ్య్ము. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 33:5 => జనులలో ముఖుయ్లును ఇశార్యేలు గోతర్ములును కూడగా 

అతడు యెషూరూనులో రాజు ఆయెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:6 => రూబేను బర్దికి చావకయుండునుగాక అతనివారు 

లెకిక్ంపలేనంతమంది అగుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:7 => యూదానుగూరిచ్ అతడిటల్నెను యెహోవా, యూదా మనవి విని, 

అతని పర్జలయొదద్కు అతనిని చేరుచ్ము. యూదా బాహుబలము అతనికి చాలునటుల్చేసి అతని 

శతుర్వులకు విరోధముగా నీవతనికి సహాయుడవై యుందువు.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:8 => లేవినిగూరిచ్ యిటల్నెను నీ తుమీమ్ము నీ ఊరీము నీ భకుత్నికి 

కలవు మసాస్లో నీవు అతని పరిశోధించితివి మెరీబా నీళల్యొదద్ అతనితో వివాదపడితివి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:9 => అతడు నేను వానినెరుగనని తన తండిర్నిగూరిచ్యు తన 

తలిల్నిగూరిచ్యు అనెను తన సహోదరులను లక్షయ్పెటట్లేదు తన కుమారులను కుమారులని యెంచలేదు 

వారు నీ వాకయ్మునుబటిట్ నీ నిబంధనను గైకొనిరి.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:10 => వారు యాకోబునకు నీ విధులను ఇశార్యేలునకు నీ 

ధరమ్శాసత్రమును నేరుప్దురు నీ సనిన్ధిని ధూపమును నీ బలిపీఠముమీద సరావ్ంగబలిని అరిప్ంచుదురు  

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:11 => యెహోవా, అతని బలమును అంగీకరించుము అతడు చేయు 

కారయ్మును అంగీకరించుమీ అతని విరోధులును అతని దేవ్షించువారును లేవకుండునటుల్ వారి 

నడుములను విరుగగొటుట్ము.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:12 => బనాయ్మీనునుగూరిచ్ యిటల్నెను బెనాయ్మీను యెహోవాకు 

పిర్యుడు ఆయనయొదద్ అతడు సురకిష్తముగా నివసించును దినమెలల్ ఆయన అతనికి ఆశర్యమగును 

ఆయన భుజములమధయ్ అతడు నివసించును  

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:13 => యోసేపునుగూరిచ్ యిటల్నెను ఆకాశ పరమారథ్ములవలన 

మంచువలన కిర్ంద కుర్ంగియునన్ అగాధ జలములవలన 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:14 => సూరుయ్నివలన కలుగు ఫలములోని శేర్షఠ్పదారథ్ములవలన 

చందుర్డు పుటిట్ంచు శేర్షఠ్పదారథ్ములవలన 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 33:15 => పురాతన పరవ్తముల శేర్షఠ్పదారథ్ములవలన నితయ్పరవ్తముల 

శేర్షఠ్పదారథ్ములవలన 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:16 => సంపూరణ్ముగా ఫలించు భూమికి కలిగిన శేర్షఠ్పదారథ్ములవలన 

యెహోవా అతని భూమిని దీవించును పొదలోనుండినవాని కటాక్షము యోసేపు తలమీదికి వచుచ్ను 

తన సహోదరులలో పర్ఖాయ్తినొందినవాని నడినెతిత్మీదికి అది వచుచ్ను.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:17 => అతని వృషభమునకు మొదట పుటిట్నదానికి ఘనత కలదు. 

అతని కొముమ్లు గురుపోతు కొముమ్లు వాటివలన అతడు భూమయ్ంతములవరకు జనులను 

తోర్సివేయును ఎఫార్యిముయొకక్ పదివేలును మనషే ష్యొకక్ వేలును ఆలాగున నుందురు.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:18 => జబూలూనునుగూరిచ్ యిటల్నెను జెబూలూనూ, నీవు 

బయలువెళుల్ సథ్లమందు సంతోషించుము ఇశాశ్ఖారూ, నీ గుడారములయందు సంతోషించుము.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:19 => వారు జనములను కొండకు పిలిచిరి అకక్డ నీతిబలుల 

నరిప్ంతురు వారు సముదర్ముల సమృదిధ్ని ఇసుకలో దాచబడిన రహసయ్ దర్వయ్ములను పీలుచ్దురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:20 => గాదునుగూరిచ్ యిటల్నెను గాదును విశాలపరచువాడు 

సుత్తింపబడును అతడు ఆడు సింహమువలె పొంచియుండును బాహువును నడినెతిత్ని చీలిచ్వేయును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:21 => అతడు తనకొరకు మొదటిభాగము చూచుకొనెను అకక్డ 

నాయకుని భాగము కాపాడబడెను. అతడు జనములోని ముఖుయ్లతో కూడ వచెచ్ను యెహోవా తీరిచ్న 

నాయ్యమును జరిపెను ఇశార్యేలీయులయొదద్ యెహోవా విధులను ఆచరించెను.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:22 => దానునుగూరిచ్ యిటల్నెను దాను సింహపుపిలల్ అది 

బాషానునుండి దుమికి దాటును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:23 => నఫాత్లినిగూరిచ్ యిటల్నెను కటాక్షముచేత తృపిత్పొందిన నఫాత్లి, 

యెహోవా దీవెనచేత నింపబడిన నఫాత్లి, పశిచ్మ దకిష్ణ దికుక్లను సావ్ధీనపరచుకొనుము.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:24 => ఆషేరునుగూరిచ్ యిటల్నెను ఆషేరు తన సహోదరులకంటె 

ఎకుక్వగా ఆశీరవ్దింపబడును. అతడు తన సహోదరులకంటె కటాక్షము నొందును తన పాదములను 

తైలములో ముంచుకొనును.  
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దివ్తీయోపదేశకాండము 33:25 => నీ కముమ్లు ఇనుపవియు ఇతత్డివియునై యుండును. నీవు 

బర్దుకు దినములలో నీకు విశార్ంతి కలుగును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:26 => యెషూరూనూ, దేవుని పోలినవాడెవడును లేడు ఆయన నీకు 

సహాయము చేయుటకు ఆకాశవాహనుడై వచుచ్ను మహోనన్తుడై మేఘవాహనుడగును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:27 => శాశవ్తుడైన దేవుడు నీకు నివాససథ్లము నితయ్ముగనుండు 

బాహువులు నీ కిర్ందనుండును ఆయన నీ యెదుటనుండి శతుర్వును వెళళ్గొటిట్ నశింపజేయుమనెను.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:28 => ఇశార్యేలు నిరభ్యముగా నివసించును యాకోబు ఊట 

పర్తేయ్కింపబడును అతడు ధానయ్ దార్కాష్రసములు గల దేశములో నుండును అతనిపై ఆకాశము 

మంచును కురిపించును.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:29 => ఇశార్యేలూ, నీ భాగయ్మెంత గొపప్ది యెహోవా రకిష్ంచిన నినున్ 

పోలినవాడెవడు? ఆయన నీకు సహాయకరమైన కేడెము నీకు ఔనన్తయ్మును కలిగించు ఖడగ్ము నీ 

శతుర్వులు నీకు లోబడినటుల్గా వారు వేషము వేయుదురు నీవు వారి ఉనన్తసథ్లములను తొర్కుక్దువు. 

కీరత్నలు 25:14 => యెహోవా మరమ్ము ఆయనయందు భయభకుత్లు గలవారికి తెలిసియునన్ది 

ఆయన తన నిబంధనను వారికి తెలియజేయును.  

కీరత్నలు 105:15 => ఆయన ఎవరినైనను వారికి హింస చేయనియయ్లేదు ఆయన వారికొరకు 

రాజులను గదిద్ంచెను. 

యెషయా 22:14 => సంతోషించి ఉతస్హించుదురు కాగా పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు 

యెహోవా నాకు పర్తయ్కుష్డై నాకు వినబడునటుల్ ఇటల్నుచునాన్డు మీరు మరణము కాకుండ ఈ మీ 

దోషమునకు పార్యశిచ్తత్ము కలుగదని పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా పర్మాణ 

పూరవ్కముగా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

యెషయా 53:1 => మేము తెలియజేసిన సమాచారము ఎవడు నమెమ్ను? యెహోవా బాహువు 

ఎవనికి బయలుపరచబడెను? 
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దానియేలు 2:47 => మరియు రాజు ఈ మరమ్మును బయలుపరచుటకు నీవు సమరుథ్డవైతివే; నీ 

దేవుడు దేవతలకు దేవుడును రాజులకు పర్భువును మరమ్ములు బయలుపరచువాడునై యునాన్డని 

దానియేలునకు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

దానియేలు 10:1 => పారసీకరాజగు కోరెషు పరిపాలన కాలములో మూడవ సంవతస్రమున 

బెలెత్షాజరు అను దానియేలునకు ఒక సంగతి బయలుపరచబడెను; గొపప్ యుదధ్ము జరుగుననన్ ఆ 

సంగతి నిజమే; దానియేలు దాని గర్హించెను; అది దరశ్నమువలన అతనికి తెలిసినదాయెను.  

ఆమోసు 3:7 => తన సేవకులైన పర్వకత్లకు తాను సంకలిప్ంచిన దానిని బయలుపరచకుండ 

పర్భువైన యెహోవా యేమియు చేయడు. 

లూకా 2:26 => అతడు పర్భువు యొకక్ కీర్సుత్ను చూడకమునుపు మరణము పొందడని అతనికి 

పరిశుదాధ్తమ్చేత బయలుపరచబడి యుండెను; ఆతమ్వశుడై అతడు దేవాలయములోనికి వచెచ్ను. 

రోమీయులకు 1:17 => ఎందుకనిన నీతిమంతుడు విశావ్సమూలముగా జీవించునని వార్యబడిన 

పర్కారము విశావ్సమూలముగా అంతకంతకు విశావ్సము కలుగునటుల్ దేవుని నీతి దానియందు 

బయలుపరచబడుచునన్ది.  

రోమీయులకు 1:18 => దురీన్తిచేత సతయ్మును అడ డ్గించు మనుషుయ్లయొకక్ సమసత్ 

భకిత్హీనతమీదను, దరీన్తిమీదను దేవుని కోపము పరలోకమునుండి బయలుపరచబడుచునన్ది. 

హెబీర్యులకు 10:24 => కొందరు మానుకొనుచునన్టుట్గా, సమాజముగా కూడుట మానక, 

ఒకనినొకడు హెచచ్రించుచు, 

హెబీర్యులకు 10:25 => ఆ దినము సమీపించుట మీరు చూచిన కొలది మరి యెకుక్వగా ఆలాగు 

చేయుచు, పేర్మ చూపుటకును సతాక్రయ్ములు చేయుటకును ఒకనినొకడు పురికొలప్వలెనని 

ఆలోచింతము. 

హెబీర్యులకు 13:1 => సహోదరపేర్మ నిలువరముగా ఉండనీయుడి  

పర్కటన 4:1 => ఈ సంగతులు జరిగిన తరువాత నేను చూడగా, అదిగో పరలోకమందు ఒక తలుపు 

తెరువబడియుండెను. మరియు నేను మొదట వినిన సవ్రము బూరధవ్ని వలె నాతో మాటలాడగా 
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వింటిని. ఆ మాటలాడినవాడు ఇకక్డికి ఎకిక్రముమ్; ఇకమీదట జరుగవలసిన వాటిని నీకు 

కనుపరచెదననెను 

సంఖాయ్కాండము 24:14 => చితత్గించుము; నేను నా జనులయొదద్కు వెళుల్చునాన్ను. అయితే కడపటి 

దినములలో ఈ జనులు నీ జనులకేమి చేయుదురో అది నీకు విశదపరచెదను రమమ్ని చెపిప్ 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:30 => ఈ సంగతులనిన్యు నీకు సంభవించిన తరువాత నీకు బాధ 

కలుగునపుప్డు అంతయ్దినములలో నీవు నీ దేవుడైన యెహోవావైపు తిరిగి ఆయన మాట వినినయెడల 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:29 => ఏలయనగా నేను మరణమైన తరువాత మీరు బొతిత్గా 

చెడిపోయి నేను మీకాజాఞ్పించిన మారగ్మును తపుప్దురనియు, ఆ దినముల అంతమందు కీడు మీకు 

పార్పత్మగుననియు నేనెరుగుదును. మీరు చేయు కిర్యలవలన యెహోవాకు కోపము పుటిట్ంచునటుల్గా 

ఆయన దృషిట్కి కీడైనదాని చేయుదురు. 

యెషయా 2:2 => అంతయ్దినములలో పరవ్తములపైన యెహోవా మందిర పరవ్తము పరవ్త 

శిఖరమున సిథ్రపరచబడి కొండల కంటె ఎతుత్గా ఎతత్బడును పర్వాహము వచిచ్నటుల్ సమసత్ 

అనయ్జనులు దానిలోనికి వచెచ్దరు  

యెషయా 39:6 => రాబోవు దినములలో ఏమియు మిగులకుండ నీ యింటనునన్ సమసత్మును, 

నేటివరకు నీ పితరులు సమకూరిచ్ దాచిపెటిట్నది అంతయును బబులోను పటట్ణమునకు 

ఎతిత్కొనిపోవుదురని సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

యిరిమ్యా 23:20 => తన కారయ్మును సఫలపరచువరకును తన హృదయాలోచనలను 

నెరవేరుచ్వరకును యెహోవా కోపము చలాల్రదు; అంతయ్దినములలో ఈ సంగతిని మీరు బాగుగా 

గర్హించుదురు. 

దానియేలు 2:28 => అయితే మరమ్ములను బయలుపరచగల దేవుడొకడు పరలోకమందునాన్డు, 

అంతయ్దినములయందు కలుగబోవుదానిని ఆయన రాజగు నెబుకదెన్జరునకు తెలియజేసెను. తాము 

పడకమీద పరుండగా తమరి మనసుస్లో కలిగిన సవ్పన్దరశ్నములు ఏవనగా 
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దానియేలు 2:29 => రాజా, పర్సుత్తకాలము గడచిన పిమమ్ట ఏమి జరుగునో అనుకొని తాము 

పడకమీద పరుండి మనోచింత గలవారై యుండగా మరమ్ములను బయలుపరచువాడు 

కలుగబోవుదానిని తమరికి తెలియజేసెను. 

దానియేలు 10:14 => ఈ దరశ్నపు సంగతి ఇంక అనేకదినముల వరకు జరుగదు; అయితే 

దినముల అంతమందు నీ జనమునకు సంభవింపబోవు ఈ సంగతిని నీకు తెలియజేయ వచిచ్తినని 

అతడు నాతో చెపెప్ను. 

మీకా 4:1 => అంతయ్దినములలో యెహోవా మందిరపరవ్తము పరవ్తముల శిఖరమున సిథ్రపరచబడి 

కొండలకంటె ఎతుత్గా ఎతత్బడగా పర్వాహము వచిచ్నటుల్ జనులు దానిలోనికి వతుత్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:17 => అంతయ్దినములయందు నేను మనుషుయ్లందరిమీద నా ఆతమ్ను 

కుమమ్రించెదను మీ కుమారులును మీ కుమారెత్లును పర్వచించెదరు మీ యౌవనులకు దరశ్నములు 

కలుగును మీ వృదుధ్లు కలలు కందురు 

1 తిమోతి 4:1 => అయితే కడవరి దినములలో కొందరు అబదిధ్కుల వేషధారణవలన మోసపరచు 

ఆతమ్ల యందును 

2 తిమోతి 3:1 => అంతయ్దినములలో అపాయకరమైన కాలములు వచుచ్నని తెలిసికొనుము. 

హెబీర్యులకు 1:2 => ఈ దినముల అంతమందు కుమారుని దావ్రా మనతో మాటలాడెను. ఆయన 

ఆ కుమారుని సమసత్మునకును వారసునిగా నియమించెను. ఆయన దావ్రా పర్పంచములను 

నిరిమ్ంచెను. 

ఆదికాండము 42:23 => అయితే దివ్భాషి వారి మధయ్ నుండెను గనుక తన మాట యోసేపు 

గర్హించెనని వారు తెలిసికొనలేదు. 

ఆదికాండము 46:8 => యాకోబును అతని కుమారులును ఐగుపుత్నకు వచిచ్రి. ఇశార్యేలు 

కుమారుల పేళుల్ ఇవే; 

ఆదికాండము 49:33 => యాకోబు తన కుమారుల కాజాఞ్పించుట చాలించి మంచముమీద తన 

కాళుల్ ముడుచుకొని పార్ణము విడిచి తన సవ్జనులయొదద్కు చేరచ్బడెను. 
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సంఖాయ్కాండము 1:2 => ఇశార్యేలీయుల వంశముల చొపుప్న వారి వారి పితరుల 

కుటుంబములనుబటిట్ వారి వారి పెదద్లచొపుప్న మగవారినందరిని లెకిక్ంచి సరవ్సమాజసంఖయ్ను 

వార్యించుము. 

సంఖాయ్కాండము 1:5 => మీతో కూడ ఉండవలసినవారి పేళుల్ ఏవేవనగా రూబేను గోతర్ములో 

షెదేయూరు కుమారుడైన ఏలీసూరు; 

2 సమూయేలు 23:1 => దావీదు రచించిన చివరి మాటలు ఇవే; యెషష్యి కుమారుడగు దావీదు 

పలికిన దేవోకిత్ యిదే; యాకోబు దేవునిచేత అభిషికుత్డై మహాధిపతయ్ము నొందినవాడును 

ఇశార్యేలీయుల సోత్తర్ గీతములను మధురగానము చేసిన గాయకుడునగు దావీదు పలికిన దేవోకిత్ 

యిదే. 

యెషయా 44:8 => మీరు వెరవకుడి భయపడకుడి పూరవ్కాలమునుండి నేను నీకు ఆ సంగతి 

వినిపించి తెలియజేయలేదా? మీరే నాకు సాకుష్లు, నేను తపప్ వేరొక దేవుడునాన్డా? నేను తపప్ 

ఆశర్యదురగ్మేదియు లేదు, ఉనన్టుట్ నేనెరుగను. 

యిరిమ్యా 30:24 => తన కారయ్ము ముగించువరకు తన హృదయాలోచనలను నెరవేరుచ్వరకు 

యెహోవా కోపాగిన్ చలాల్రదు, అంతయ్దినములలో మీరీ సంగతిని గర్హింతురు. 

యెహెజేక్లు 38:8 => చాలదినములైన తరువాత నీవు శిక్షనొందుదువు; సంవతస్రముల అంతములో 

నీవు ఖడగ్మునుండి తపిప్ంచుకొని, ఆ యా జనములలో చెదరిపోయి యెడతెగక పాడుగా ఉనన్ 

ఇశార్యేలీయుల పరవ్తములమీద నివసించుటకై మరల సమకూరచ్బడిన జనులయొదద్కును, ఆ యా 

జనులలోనుండి రపిప్ంచబడి నిరభ్యముగా నివసించు జనులందరియొదద్కును నీవు వచెచ్దవు.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:25 => ఆ పర్వకత్లకును, దేవుడు అబార్హాముతో నీ సంతానమందు 

భూలోక వంశములనిన్యు ఆశీరవ్దింపబడునని చెపిప్ మీ పితరులతో చేసిన నిబంధనకును, మీరు 

వారసులై యునాన్రు. 

యాకోబు 5:3 => మీ బంగారమును మీ వెండియు తుపుప్పటిట్నవి; వాటి తుపుప్ మీమీద సాక్షయ్ముగా 

ఉండి అగిన్వలె మీ శరీరములను తినివేయును; అంతయ్దినములయందు ధనము కూరుచ్ కొంటిరి. 
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వచనము 2 

యాకోబు కుమారులారా, కూడివచిచ్ ఆలకించుడి మీ తండిర్యైన ఇశార్యేలు మాట వినుడి. 

కీరత్నలు 34:11 => పిలల్లారా, మీరు వచిచ్ నా మాట వినుడి. యెహోవాయందలి భయభకుత్లు మీకు 

నేరెప్దను. 

సామెతలు 1:8 => నా కుమారుడా, నీ తండిర్ ఉపదేశము ఆలకింపుము నీ తలిల్ చెపుప్ బోధను 

తోర్సివేయకుము. 

సామెతలు 1:9 => అవి నీ తలకు సొగసైన మాలికయు నీ కంఠమునకు హారములునై యుండును 

సామెతలు 4:1 => కుమారులారా, తండిర్ యుపదేశము వినుడి మీరు వివేకము నొందునటుల్ 

ఆలకించుడి 

సామెతలు 4:2 => నేను మీకు సదుపదేశము చేసెదను నా బోధను తోర్సివేయకుడి. 

సామెతలు 4:3 => నా తండిర్కి నేను కుమారుడుగా నుంటిని నా తలిల్ దృషిట్కి నేను సుకుమారుడనైన 

యేక కుమారుడనై యుంటిని. 

సామెతలు 4:4 => ఆయన నాకు బోధించుచు నాతో ఇటల్నెను నీ హృదయము పటుట్దలతో నా 

మాటలను పటుట్కొననిముమ్ నా ఆజఞ్లను గైకొనినయెడల నీవు బర్తుకుదువు. 

సామెతలు 5:1 => నా కుమారుడా, నా జాఞ్నోపదేశము ఆలకింపుము వివేకముగల నా బోధకు చెవి 

యొగుగ్ము 

సామెతలు 6:20 => నా కుమారుడా, నీ తండిర్ ఆజఞ్ను గైకొనుము నీ తలిల్ ఉపదేశమును 

తోర్సివేయకుము. 

సామెతలు 7:1 => నా కుమారుడా, నా మాటలను మనసుస్న నుంచుకొనుము నా ఆజఞ్లను నీయొదద్ 

దాచిపెటుట్కొనుము.  

సామెతలు 7:24 => నా కుమారులారా, చెవియొగుగ్డి నా నోటి మాటల నాలకింపుడి 

సామెతలు 8:32 => కావున పిలల్లారా, నా మాట ఆలకించుడి నా మారగ్ముల ననుసరించువారు 

ధనుయ్లు 
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సామెతలు 23:22 => నినున్ కనిన నీ తండిర్ ఉపదేశము అంగీకరించుము నీ తలిల్ ముదిమియందు 

ఆమెను నిరల్క్షయ్ము చేయకుము. 

సామెతలు 23:26 => నా కుమారుడా, నీ హృదయమును నాకిముమ్ నా మారగ్ములు నీ కనున్లకు 

ఇంపుగా నుండనిముమ్, 

సంఖాయ్కాండము 26:5 => ఇశార్యేలు తొలిచూలు రూబేను. రూబేను పుతుర్లలో హనోకీయులు 

హనోకు వంశసుథ్లు; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:28 => నేను చనిపోయిన తరువాత మరి నిశచ్యముగా తిరుగుబాటు 

చేయుదురుకదా మీ గోతర్ముల పెదద్లనందరిని మీ నాయకులను నాయొదద్కు పోగుచేయుడి. 

ఆకాశమును భూమిని వారిమీద సాకుష్లుగా పెటిట్ నేను ఈ మాటలను వారి వినికిడిలో చెపెప్దను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:1 => ఇశార్యేలు కుమారులు; రూబేను షిమోయ్ను లేవి యూదా ఇశాశ్ఖారు 

జెబూలూను 

పర్సంగి 7:2 => విందు జరుగుచునన్ యింటికి పోవుటకంటె పర్లాపించుచునన్వారి యింటికి పోవుట 

మేలు; ఏలయనగా మరణము అందరికిని వచుచ్ను గనుక బర్దుకువారు దానిని మనసుస్న పెటుట్దురు. 

వచనము 3 

రూబేనూ, నీవు నా పెదద్ కుమారుడవు నా శకిత్యు నా బలముయొకక్ పర్థమ ఫలమును 

ఔనన్తాయ్తిశయమును బలాతిశయమును నీవే. 

ఆదికాండము 29:32 => లేయా గరభ్వతియై కుమారుని కని, యెహోవా నా శర్మను 

చూచియునాన్డు గనుక నా పెనిమిటి ననున్ పేర్మించును గదా అనుకొని అతనికి రూబేను అను పేరు 

పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 46:8 => యాకోబును అతని కుమారులును ఐగుపుత్నకు వచిచ్రి. ఇశార్యేలు 

కుమారుల పేళుల్ ఇవే; 

ఆదికాండము 48:18 => నా తండీర్ అటుల్ కాదు; ఇతడే పెదద్వాడు, నీ కుడిచెయియ్ యితని తలమీద 

పెటుట్మని చెపెప్ను. 
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సంఖాయ్కాండము 1:20 => ఇశార్యేలు పర్థమ కుమారుడైన రూబేను పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ 

వంశములలో తమ తమ పితరుల కుటుంబములలో ఇరువది యేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము 

కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి సంఖయ్ను తెలియచెపప్గా రూబేను గోతర్ములో లెకిక్ంపబడిన వారు 

నలుబది యారువేల ఐదు వందలమంది యైరి. 

సంఖాయ్కాండము 26:5 => ఇశార్యేలు తొలిచూలు రూబేను. రూబేను పుతుర్లలో హనోకీయులు 

హనోకు వంశసుథ్లు; 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:1 => ఇశార్యేలు కుమారులు; రూబేను షిమోయ్ను లేవి యూదా ఇశాశ్ఖారు 

జెబూలూను 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:1 => ఇశార్యేలునకు తొలిచూలి కుమారుడైన రూబేను కుమారుల 

వివరము. ఇతడు జేయ్షు ఠ్డై యుండెను గాని తన తండిర్ పరుపును తాను అంటుపరచినందున అతని 

జనమ్సావ్తంతర్య్ము ఇశార్యేలు కుమారుడైన యోసేపు కుమారులకియయ్బడెను; అయితే వంశావళిలో 

యోసేపు జేయ్షు ఠ్డుగా దాఖలు చేయబడలేదు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:3 => ఇశార్యేలునకు జేయ్షు ఠ్డుగా పుటిట్న రూబేను కుమారులెవరనగా 

హనోకు పలుల్ హెసోర్ను కరీమ్. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:17 => దేవ్షింపబడినదాని కుమారునికి తండిర్ తన ఆసిత్ అంతటిలో 

రెటిట్ంపు భాగమిచిచ్ వానినే జేయ్షు ఠ్నిగా ఎంచవలెను. వీడు వాని బలపార్రంభము గనుక 

జేయ్షఠ్తావ్ధికారము వీనిదే. 

కీరత్నలు 78:51 => ఐగుపుత్లోని జేయ్షు ఠ్లనందరిని హాము గుడారములలోనునన్ బలపార్రంభమైన 

పర్థమసంతానమును ఆయన సంహరించెను. 

కీరత్నలు 105:36 => వారి దేశమందలి సమసత్ జేయ్షు ఠ్లను వారి పర్థమ సంతానమును ఆయన 

హతము చేసెను. 

ఆదికాండము 46:15 => వీరు లేయా కుమారులు. ఆమె పదద్నరాములో యాకోబు వారిని అతని 

కుమారెత్యైన దీనాను కనెను. అతని కుమారులును అతని కుమారెత్లును అందరును ముపప్ది 

ముగుగ్రు. 
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నిరగ్మకాండము 1:1 => ఐగుపుత్లోనికి యాకోబుతో వచిచ్న ఇశార్యేలీయుల పేరులు ఏవనగా, 

రూబేను షిమోయ్ను లేవి యూదా ఇశాశ్ఖారు జెబూలూను బెనాయ్మీను. 

నిరగ్మకాండము 6:14 => వారి పితరుల కుటుంబముల మూలపురుషులు ఎవరనగా, ఇశార్యేలు 

జేయ్షఠ్ కుమారుడైన రూబేను కుమారులు హనోకు పలుల్ హెసోర్ను కరీమ్; వీరు రూబేను కుటుంబములు. 

సంఖాయ్కాండము 2:10 => రూబేను పాళెపు ధవ్జము వారి సేనలచొపుప్న దకిష్ణదికుక్న ఉండవలెను. 

షెదేయూరు కుమారుడైన ఏలీసూరు రూబేను కుమారులకు పర్ధానుడు. 

సంఖాయ్కాండము 16:1 => లేవికి మునిమనుమడును కహాతుకు మనుమడును ఇసాహ్రు 

కుమారుడునగు కోరహు, రూబేనీయులలో ఏలీయాబు కుమారులైన దాతాను అబీరాములును, పేలెతు 

కుమారుడైన ఓనును యోచించుకొని 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:13 => రూబేను గాదు ఆషేరు జెబూలూను దాను నఫాత్లి 

గోతర్ములవారు శాప వచనములను పలుకుటకై ఏబాలు కొండమీద నిలువవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:6 => రూబేను బర్దికి చావకయుండునుగాక అతనివారు 

లెకిక్ంపలేనంతమంది అగుదురు. 

2 సమూయేలు 3:2 => హెబోర్నులో దావీదునకు పుటిట్న కుమారులెవరనగా, అమోన్ను అను అతని 

జేయ్షఠ్పుతుర్డు యెజెర్యేలీయురాలగు అహీనోయమువలన పుటెట్ను. 

2 సమూయేలు 16:21 => అహీతోపెలు నీ తండిర్చేత ఇంటికి కావలియుంచబడిన 

ఉపపతున్లయొదద్కు నీవు పోయినయెడల నీవు నీ తండిర్కి అసహుయ్డవైతివని ఇశార్యేలీయులందరు 

తెలిసికొందురు, అపుప్డు నీ పక్షమున నునన్వారందరు ధైరయ్ము తెచుచ్కొందురని చెపెప్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:42 => యెరహెమ్యేలు సహోదరుడైన కాలేబు కుమారులెవరనగా జీపు 

తండిర్యైన మేషా, యితడు అతనికి జేయ్షు ఠ్డు. అబీ హెబోర్ను మేషాకు కుమారుడు. 

యోబు 18:13 => అది వారి దేహ అవయవములను భకిష్ంచును మరణజేయ్షు ఠ్డు వారి 

అవయవములను భకిష్ంచును. 

యెహెజేక్లు 48:6 => ఎఫార్యిమీయుల సరిహదుద్ను ఆనుకొని తూరుప్ పడమరలుగా 

రూబేనీయులకు ఒక భాగము. 
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వచనము 4 

నీళల్వలె చంచలుడవై నీవు అతిశయము పొందవు నీ తండిర్ మంచముమీది కెకిక్తివి దానిని అపవితర్ము 

చేసితివి అతడు నా మంచముమీది కెకెక్ను.  

యాకోబు 1:6 => అయితే అతడు ఏమాతర్మును సందేహింపక విశావ్సముతో అడుగవలెను; 

సందేహించువాడు గాలిచేత రేపబడి యెగిరిపడు సముదర్ తరంగమును పోలియుండును. 

యాకోబు 1:7 => అటిట్ మనుషుయ్డు దివ్మనసుక్డై, తన సమసత్ మారగ్ములయందు అసిథ్రుడు  

యాకోబు 1:8 => గనుక పర్భువువలన తనకేమైనను దొరుకునని తలంచుకొనరాదు. 

2 పేతురు 2:14 => వయ్భిచారిణిని చూచి ఆశించుచు పాపము మానలేని కనున్లు గలవారును, 

అసిథ్రులైనవారి మనసుస్లను మరులుకొలుప్చు లోభితవ్మందు సాధకము చేయబడిన హృదయము 

గలవారును, శాపగర్సుత్లునైయుండి, 

2 పేతురు 3:16 => వీటినిగూరిచ్ తన పతిర్కలనిన్టిలోను బోధించుచునాన్డు; అయితే వాటిలో 

కొనిన్సంగతులు గర్హించుటకు కషట్మైనవి. వీటిని విదాయ్విహీనులును, అసిథ్రులైనవారును, తకిక్న 

లేఖనములను అపారథ్ము చేసినటుల్, తమ సవ్కీయ నాశనమునకు అపారథ్ము చేయుదురు. 

ఆదికాండము 46:8 => యాకోబును అతని కుమారులును ఐగుపుత్నకు వచిచ్రి. ఇశార్యేలు 

కుమారుల పేళుల్ ఇవే; 

సంఖాయ్కాండము 32:1 => రూబేనీయులకును గాదీయులకును అతి విసాత్రమైన మందలుండెను 

గనుక యాజెరు పర్దేశమును గిలాదు పర్దేశమును మందలకు తగిన సథ్లమని తెలిసికొని 

సంఖాయ్కాండము 32:2 => వారు వచిచ్ మోషేను యాజకుడగు ఎలియాజరును సమాజ పర్ధానులతో 

సంఖాయ్కాండము 32:3 => అతారోతు దీబోను యాజెరు నిమార్ హెషోబ్ను ఏలాలే షెబాము నెబో 

బెయోను అను సథ్లములు, అనగా 

సంఖాయ్కాండము 32:4 => ఇశార్యేలీయుల సమాజము ఎదుట యెహోవా జయించిన దేశము 

మందలకు తగిన పర్దేశము. నీ సేవకులమైన మాకు మందలు కలవు. 

Page  of 3373 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

సంఖాయ్కాండము 32:5 => కాబటిట్ మాయెడల నీకు కటాక్షము కలిగినయెడల, మముమ్ను యొరాద్ను 

అదద్రికి దాటింపక నీ దాసులమైన మాకు ఈ దేశమును సావ్సథ్య్ముగా ఇమమ్నగా 

సంఖాయ్కాండము 32:6 => మోషే గాదీయులతోను రూబేనీయులతోను మీ సహోదరులు 

యుదధ్మునకు పోవుచుండగా మీరు ఇకక్డ కూరుచ్ండవచుచ్నా? 

సంఖాయ్కాండము 32:7 => యెహోవా ఇశార్యేలీయులకిచిచ్న దేశమునకు వారు వెళల్కయుండునటుల్ 

మీరేల వారి హృదయములను అధైరయ్పరచుదురు? 

సంఖాయ్కాండము 32:8 => ఆ దేశమును చూచుటకు కాదేషు బరేన్యలోనుండి మీ తండుర్లను నేను 

పంపినపుప్డు వారును ఆలాగు చేసిరిగదా 

సంఖాయ్కాండము 32:9 => వారు ఎషోక్లు లోయలోనికి వెళి ల్ ఆ దేశమును చూచి ఇశార్యేలీయుల 

హృదయమును అధైరయ్పరచిరి గనుక యెహోవా తమకిచిచ్న దేశమునకు వారు వెళల్కపోయిరి. 

సంఖాయ్కాండము 32:10 => ఆ దినమున యెహోవా కోపము రగులుకొని 

సంఖాయ్కాండము 32:11 => ఇరువది ఏండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి ఐగుపుత్ 

దేశములోనుండి వచిచ్న మనుషుయ్లలో పూరణ్మనసుస్తో యెహోవాను అనుసరించిన కెనెజీయుడగు 

యెఫునెన్ కుమారుడైన కాలేబును నూను కుమారుడైన యెహోషువయు తపప్ 

సంఖాయ్కాండము 32:12 => మరి ఎవడును పూరణ్మనసుస్తో ననున్ అనుసరింపలేదు గనుక నేను 

అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులకు పర్మాణపూరవ్కముగా నిచిచ్న దేశమును వారు తపప్ మరి 

ఎవరును చూడనే చూడరని పర్మాణము చేసెను. 

సంఖాయ్కాండము 32:13 => అపుప్డు యెహోవా కోపము ఇశార్యేలీయులమీద రగులుకొనగా 

యెహోవా దృషిఠ్కి చెడునడత నడిచిన ఆ తరమువారందరు నశించువరకు అరణయ్ములో నలుబది 

ఏండుల్ ఆయన వారిని తిరుగులాడచేసెను. 

సంఖాయ్కాండము 32:14 => ఇపుప్డు ఇశార్యేలీయులయెడల యెహోవాకు కోపము మరి ఎకుక్వగా 

పుటిట్ంచునటుల్గా ఆ పాపుల సంతానమైన మీరు మీ తండుర్లకు పర్తిగా బయలుదేరియునాన్రు. 

సంఖాయ్కాండము 32:15 => మీరు ఆయనను అనుసరింపక వెనుకకు మళి ల్నయెడల ఆయన ఈ 

అరణయ్ములో జనులను ఇంక నిలువచేయును. అటుల్ మీరు ఈ సరవ్జనమును నశింపచేసెదరనెను. 
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సంఖాయ్కాండము 32:16 => అందుకు వారు అతనియొదద్కు వచిచ్ మేము ఇకక్డ మా మందలకొరకు 

దొడల్ను మా పిలల్లకొరకు పురములను కటుట్కొందుము. 

సంఖాయ్కాండము 32:17 => ఇశార్యేలీయులను వారి వారి సథ్లములకు చేరుచ్వరకు మేము 

వారిముందర యుదధ్మునకు సిదధ్పడి సాగుదుము. అయితే మా పిలల్లు ఈ దేశనివాసుల భయముచేత 

పార్కారముగల పురములలో నివసింపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 32:18 => ఇశార్యేలీయులలో పర్తివాడును తన తన సావ్సథ్య్మును పొందువరకు 

మా యిండల్కు తిరిగిరాము. 

సంఖాయ్కాండము 32:19 => తూరుప్దికుక్న యొరాద్ను ఇవతల మాకు సావ్సథ్య్ము దొరికెను గనుక 

యొరాద్ను అవతల దూరముగా వారితో సావ్సథ్య్ము పొందమనిరి. 

సంఖాయ్కాండము 32:20 => అపుప్డు మోషే వారితో మీరు మీ మాటమీద నిలిచి యెహోవా సనిన్ధిని 

యుదధ్మునకు సిదధ్పడి యెహోవా తన యెదుటనుండి తన శతుర్వులను వెళల్గొటుట్వరకు 

సంఖాయ్కాండము 32:21 => యెహోవా సనిన్ధిని మీరందరు యుదధ్సనన్దుధ్లై యొరాద్ను అవతలికి 

వెళి ల్నయెడల 

సంఖాయ్కాండము 32:22 => ఆ దేశము యెహోవా సనిన్ధిని జయింపబడిన తరువాత మీరు 

తిరిగివచిచ్ యెహోవా దృషిట్కిని ఇశార్యేలీయుల దృషిట్కిని నిరోద్షులైయుందురు; అపుప్డు ఈ దేశము 

యెహోవా సనిన్ధిని మీకు సావ్సథ్య్మగును. 

సంఖాయ్కాండము 32:23 => మీరు అటుల్ చేయనియెడల యెహోవా దృషిట్కి పాపము 

చేసినవారగుదురు గనుక మీ పాపము మిముమ్ను పటుట్కొనును అని తెలిసికొనుడి. 

సంఖాయ్కాండము 32:24 => మీరు మీ పిలల్లకొరకు పురములను మీ మందలకొరకు దొడల్ను 

కటుట్కొని మీ నోటనుండి వచిచ్న మాటచొపుప్న చేయుడనెను. 

సంఖాయ్కాండము 32:25 => అందుకు గాదీయులును రూబేనీయులును మోషేతో మా యేలినవాడు 

ఆజాఞ్పించినటుల్ నీ దాసులమైన మేము చేసెదము. 

సంఖాయ్కాండము 32:26 => మా పిలల్లు మా భారయ్లు మా మందలు మా సమసత్ పశువులు అకక్డ 

గిలాదు పురములలో ఉండును. 
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సంఖాయ్కాండము 32:27 => నీ దాసులమైన మేము, అనగా మా సేనలో పర్తి యోధుడును మా 

యేలినవాడు చెపిప్నటుల్ యెహోవా సనిన్ధిని యుదధ్ము చేయుటకు యొరాద్ను అవతలికి వచెచ్దమనిరి. 

సంఖాయ్కాండము 32:28 => కాబటిట్ మోషే వారినిగూరిచ్ యాజకుడైన ఎలియాజరుకును, నూను 

కుమారుడైన యెహోషువకును, ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములలో పితరుల కుటుంబముల పర్ధానులకును 

ఆజాఞ్పించి వారితో ఇటల్నెను 

సంఖాయ్కాండము 32:29 => గాదీయులును రూబేనీయులును అందరు యెహోవా సనిన్ధిని 

యుదధ్మునకు సిదద్పడి మీతోకూడ యొరాద్ను అవతలికి వెళి ల్నయెడల ఆ దేశము మీచేత జయింపబడిన 

తరువాత మీరు గిలాదు దేశమును వారికి సావ్సథ్య్ముగా ఇయయ్వలెను. 

సంఖాయ్కాండము 32:30 => అయితే వారు మీతో కలిసి యోధులై ఆవలికి వెళల్నియెడల వారు 

కనాను దేశమందే మీ మధయ్ను సావ్సథ్య్ములను పొందుదురనగా 

సంఖాయ్కాండము 32:31 => గాదీయులును రూబేనీయులును యెహోవా నీ దాసులమైన మాతో 

చెపిప్నటే ల్ చేసెదము. 

సంఖాయ్కాండము 32:32 => మేము యెహోవా సనిన్ధిని యుదధ్సనన్దుధ్లమై నదిదాటి కనాను 

దేశములోనికి వెళె ల్దము. అపుప్డు యొరాద్ను ఇవతల మేము సావ్సథ్య్మును పొందెదమని ఉతత్రమిచిచ్రి. 

సంఖాయ్కాండము 32:33 => అపుప్డు మోషే వారికి, అనగా గాదీయులకును రూబేనీయులకును 

యోసేపు కుమారుడైన మనషే ష్ అరధ్గోతర్పు వారికిని, అమోరీయుల రాజైన సీహోను రాజయ్మును, 

బాషాను రాజైన ఓగు రాజయ్మును, దాని పార్ంతపురములతో ఆ దేశమును చటుట్నుండు ఆ 

దేశపురములను ఇచెచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 32:34 => గాదీయులు దీబోను అతారోతు అరోయేరు అతోర్తు షోపాను  

సంఖాయ్కాండము 32:35 => యాజెరు యొగెబ్హ బేతిన్మార్ బేతాహ్రాను 

సంఖాయ్కాండము 32:36 => అను పార్కారములుగల పురములను మందల దొడల్ను కటుట్కొనిరి. 

సంఖాయ్కాండము 32:37 => రూబేనీయులు మారుపేరుపొందిన హెషోబ్ను ఏలాలే కిరయ్తాయిము 

నెబో బయలెమ్యోను 
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సంఖాయ్కాండము 32:38 => షిబామ్ అను పురములను కటిట్, తాము కటిట్న ఆ పురములకు వేరు 

పేరులు పెటిట్రి. 

సంఖాయ్కాండము 32:39 => మనషే ష్ కుమారులైన మాకీరీయులు గిలాదుమీదికి పోయి దాని 

పటుట్కొని దానిలోనునన్ అమోరీయులను వెళల్గొటిట్రి. 

సంఖాయ్కాండము 32:40 => మోషే మనషే ష్ కుమారుడైన మాకీరుకు గిలాదునిచెచ్ను 

సంఖాయ్కాండము 32:41 => అతడు అకక్డ నివసించెను. మనషే ష్ కుమారుడైన యాయీరు వెళి ల్ వారి 

పలెల్లను పటుట్కొని వాటికి యాయీరు పలెల్లను పేరు పెటెట్ను. 

సంఖాయ్కాండము 32:42 => నోబహు వెళి ల్ కెనాతును దాని గార్మములను పటుట్కొని దానికి నోబహు 

అని తన పేరు పెటెట్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:6 => రూబేను బర్దికి చావకయుండునుగాక అతనివారు 

లెకిక్ంపలేనంతమంది అగుదురు. 

ఆదికాండము 35:22 => ఇశార్యేలు ఆ దేశములో నివసించుచునన్పుప్డు రూబేను వెళి ల్ తన తండిర్ 

ఉపపతిన్యైన బిలాహ్తో శయనించెను; ఆ సంగతి ఇశార్యేలునకు వినబడెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:21 => నీ పొరుగువాని భారయ్ను ఆశింపకూడదు; నీ పొరుగువాని 

యింటినైనను వాని పొలమునైనను వాని దాసునినైనను వాని దాసినినైనను వాని యెదుద్నైనను వాని 

గాడిదనైనను నీ పొరుగువానిదగు దేనినైనను ఆశింపకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:20 => తన తండిర్ భారయ్తో శయనించువాడు తన తండిర్ కోకను 

విపిప్నవాడు గనుక వాడు శాపగర్సుత్డని చెపప్గా పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:1 => ఇశార్యేలునకు తొలిచూలి కుమారుడైన రూబేను కుమారుల 

వివరము. ఇతడు జేయ్షు ఠ్డై యుండెను గాని తన తండిర్ పరుపును తాను అంటుపరచినందున అతని 

జనమ్సావ్తంతర్య్ము ఇశార్యేలు కుమారుడైన యోసేపు కుమారులకియయ్బడెను; అయితే వంశావళిలో 

యోసేపు జేయ్షు ఠ్డుగా దాఖలు చేయబడలేదు. 

1 కొరిందీయులకు 5:1 => మీలో జారతవ్మునన్దని వదంతి కలదు. మీలో ఒకడు తన తండిర్ 

భారయ్ను ఉంచుకొనాన్డట. అటిట్ జారతవ్ము అనయ్జనులలోనైనను జరుగదు. 
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ఆదికాండము 19:30 => లోతు సోయరులో నివసించుటకు భయపడి, తన యిదద్రు కుమారెత్లతో 

కూడ సోయరునుండి పోయి ఆ పరవ్తమందు నివసించెను. అతడును అతని యిదద్రు కుమారెత్లును 

ఒక గుహలో నివసించిరి. 

ఆదికాండము 29:32 => లేయా గరభ్వతియై కుమారుని కని, యెహోవా నా శర్మను 

చూచియునాన్డు గనుక నా పెనిమిటి ననున్ పేర్మించును గదా అనుకొని అతనికి రూబేను అను పేరు 

పెటెట్ను. 

నిరగ్మకాండము 6:14 => వారి పితరుల కుటుంబముల మూలపురుషులు ఎవరనగా, ఇశార్యేలు 

జేయ్షఠ్ కుమారుడైన రూబేను కుమారులు హనోకు పలుల్ హెసోర్ను కరీమ్; వీరు రూబేను కుటుంబములు. 

లేవీయకాండము 18:8 => నీ తండిర్ భారయ్ మానాచాఛ్దనమును తీయకూడదు; అది నీ తండిర్దే. 

సంఖాయ్కాండము 1:20 => ఇశార్యేలు పర్థమ కుమారుడైన రూబేను పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ 

వంశములలో తమ తమ పితరుల కుటుంబములలో ఇరువది యేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము 

కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి సంఖయ్ను తెలియచెపప్గా రూబేను గోతర్ములో లెకిక్ంపబడిన వారు 

నలుబది యారువేల ఐదు వందలమంది యైరి. 

సంఖాయ్కాండము 2:10 => రూబేను పాళెపు ధవ్జము వారి సేనలచొపుప్న దకిష్ణదికుక్న ఉండవలెను. 

షెదేయూరు కుమారుడైన ఏలీసూరు రూబేను కుమారులకు పర్ధానుడు. 

సంఖాయ్కాండము 16:1 => లేవికి మునిమనుమడును కహాతుకు మనుమడును ఇసాహ్రు 

కుమారుడునగు కోరహు, రూబేనీయులలో ఏలీయాబు కుమారులైన దాతాను అబీరాములును, పేలెతు 

కుమారుడైన ఓనును యోచించుకొని 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:13 => రూబేను గాదు ఆషేరు జెబూలూను దాను నఫాత్లి 

గోతర్ములవారు శాప వచనములను పలుకుటకై ఏబాలు కొండమీద నిలువవలెను. 

2 సమూయేలు 3:2 => హెబోర్నులో దావీదునకు పుటిట్న కుమారులెవరనగా, అమోన్ను అను అతని 

జేయ్షఠ్పుతుర్డు యెజెర్యేలీయురాలగు అహీనోయమువలన పుటెట్ను. 
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2 సమూయేలు 16:21 => అహీతోపెలు నీ తండిర్చేత ఇంటికి కావలియుంచబడిన 

ఉపపతున్లయొదద్కు నీవు పోయినయెడల నీవు నీ తండిర్కి అసహుయ్డవైతివని ఇశార్యేలీయులందరు 

తెలిసికొందురు, అపుప్డు నీ పక్షమున నునన్వారందరు ధైరయ్ము తెచుచ్కొందురని చెపెప్ను. 

2 రాజులు 1:16 => అతడు వచిచ్ రాజును చూచి విచారణ చేయుటకు ఇశార్యేలు వారిమధయ్ 

దేవుడనన్వాడు లేడనుకొని నీవు ఎకోర్ను దేవతయగు బయలె జ్బూబునొదద్ విచారణ చేయుటకై దూతలను 

పంపితివే; నీవెకిక్న మంచముమీదనుండి దిగిరాకుండ నిశచ్యముగా నీవు మరణమవుదువు అని 

చెపెప్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:1 => ఇశార్యేలు కుమారులు; రూబేను షిమోయ్ను లేవి యూదా ఇశాశ్ఖారు 

జెబూలూను 

సామెతలు 6:33 => వాడు దెబబ్లకును అవమానమునకును పాతుర్డగును వానికి కలుగు అపకీరిత్ 

యెనన్టికిని తొలగిపోదు. 

యెహెజేక్లు 22:10 => తమ తండిర్ మానాచాఛ్దనము తీయువారు నీలో నునాన్రు, అశుచియై 

బహిషిట్యైన సతరీని చెరుపువారు నీలో కాపురమునాన్రు. 

యెహెజేక్లు 48:6 => ఎఫార్యిమీయుల సరిహదుద్ను ఆనుకొని తూరుప్ పడమరలుగా 

రూబేనీయులకు ఒక భాగము. 

మీకా 7:6 => కుమారుడు తండిర్ని నిరల్క్షయ్పెటుట్చునాన్డు, కుమారెత్ తలిల్మీదికిని కోడలు అతత్మీదికిని 

లేచెదరు, ఎవరి ఇంటివారు వారికే విరోధులగుదురు. 

మతత్యి 11:7 => వారు వెళి ల్పోవుచుండగా యేసు యోహానునుగూరిచ్ జనసమూహములతో ఈలాగు 

చెపప్సాగెను మీరేమి చూచుటకు అరణయ్ములోనికి వెళి ల్తిరి? గాలికి కదలుచునన్ రెలుల్నా? మరి ఏమి 

చూడ వెళి ల్తిరి? 

లూకా 7:24 => యోహానుదూతలు వెళి ల్ న తరువాత , ఆయన యోహానును గూరిచ్ 

జనసమూహములతో ఈలాగు చెపప్సాగెను మీరేమి చూచుటకు అరణయ్ములోనికి వెళి ల్తిరి? గాలికి 

కదలుచునన్ రెలుల్నా? 
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వచనము 5 

షిమోయ్ను లేవి అనువారు సహోదరులు వారి ఖడగ్ములు బలాతాక్రపు ఆయుధములు.  

ఆదికాండము 29:33 => ఆమె మరల గరభ్వతియై కుమారుని కని నేను దేవ్షింపబడితిననన్ సంగతి 

యెహోవా వినాన్డు గనుక ఇతని కూడ నాకు దయచేసెననుకొని అతనికి షిమోయ్ను అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 29:34 => ఆమె మరల గరభ్వతియై కుమారుని కని తుదకు ఈసారి నా పెనిమిటి 

నాతో హతుత్కొని యుండును; అతనికి ముగుగ్రు కుమారులను కంటిననుకొనెను. అందుచేత అతనికి 

లేవి అను పేరు పెటెట్ను 

ఆదికాండము 34:25 => మూడవ దినమున వారు బాధపడుచుండగా యాకోబు కుమారులలో 

నిదద్రు, అనగా దీనా సహోదరులైన షిమోయ్నును లేవియు, తమ కతుత్లుచేతపటుట్కొని యెవరికి 

తెలియకుండ ఆ ఊరిమీద పడి పర్తి పురుషుని చంపిరి. 

ఆదికాండము 34:26 => వారు హమోరును అతని కుమారుడైన షెకెమును కతిత్వాత చంపి షెకెము 

ఇంటనుండి దీనాను తీసికొని వెళి ల్పోయిరి 

ఆదికాండము 34:27 => తమ సహోదరిని చెరిపినందున యాకోబు కుమారులు చంపబడినవారు 

ఉనన్చోటికి వచిచ్ ఆ ఊరు దోచుకొని 

ఆదికాండము 34:28 => వారి గొఱ ఱ్లను పశువులను గాడిదలను ఊరిలోనిదేమి పొలములోనిదేమి 

ఆదికాండము 34:29 => వారి ధనము యావతుత్ను తీసికొని, వారి పిలల్లనందరిని వారి సతరీలను 

చెరపటిట్, యిండల్లో నునన్దంతయు దోచుకొనిరి. 

ఆదికాండము 34:30 => అపుప్డు యాకోబు షిమోయ్నును లేవీని చూచి మీరు ననున్ బాధపెటిట్ యీ 

దేశ నివాసులైన కనానీయులలోను పెరిజీజ్యులలోను అసహుయ్నిగా చేసితిరి; నా జనసంఖయ్ కొంచెమే; 

వారు నామీదికి గుంపుగా వచిచ్ ననున్ చంపెదరు. నేనును నా యింటివారును నాశనమగుదుమని 

చెపెప్ను 

ఆదికాండము 34:31 => అందుకు వారు వేశయ్యెడల జరిగించినటుల్ మా సహోదరియెడల పర్వరిత్ంప 

వచుచ్నా అనిరి. 
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ఆదికాండము 46:10 => షిమోయ్ను కుమారులైన యెమూయేలు యామీను ఓహదు యాకీను 

సోహరు కనానీయు రాలి కుమారుడైన షావూలు. 

ఆదికాండము 46:11 => లేవి కుమారులైన గెరో ష్ను కహాతు మెరారి 

సామెతలు 18:9 => పనిలో జాగు చేయువాడు నషట్ము చేయువానికి సోదరుడు. 

ఆదికాండము 34:25 => మూడవ దినమున వారు బాధపడుచుండగా యాకోబు కుమారులలో 

నిదద్రు, అనగా దీనా సహోదరులైన షిమోయ్నును లేవియు, తమ కతుత్లుచేతపటుట్కొని యెవరికి 

తెలియకుండ ఆ ఊరిమీద పడి పర్తి పురుషుని చంపిరి. 

ఆదికాండము 34:26 => వారు హమోరును అతని కుమారుడైన షెకెమును కతిత్వాత చంపి షెకెము 

ఇంటనుండి దీనాను తీసికొని వెళి ల్పోయిరి 

ఆదికాండము 34:27 => తమ సహోదరిని చెరిపినందున యాకోబు కుమారులు చంపబడినవారు 

ఉనన్చోటికి వచిచ్ ఆ ఊరు దోచుకొని 

ఆదికాండము 34:28 => వారి గొఱ ఱ్లను పశువులను గాడిదలను ఊరిలోనిదేమి పొలములోనిదేమి 

ఆదికాండము 34:29 => వారి ధనము యావతుత్ను తీసికొని, వారి పిలల్లనందరిని వారి సతరీలను 

చెరపటిట్, యిండల్లో నునన్దంతయు దోచుకొనిరి. 

ఆదికాండము 34:31 => అందుకు వారు వేశయ్యెడల జరిగించినటుల్ మా సహోదరియెడల పర్వరిత్ంప 

వచుచ్నా అనిరి. 

ఆదికాండము 6:13 => దేవుడు నోవహుతో -సమసత్ శరీరుల మూలముగా భూమి బలాతాక్రముతో 

నిండియునన్ది గనుక నా సనిన్ధిని వారి అంతము వచిచ్యునన్ది; ఇదిగో వారిని భూమితోకూడ 

నాశనము చేయుదును. 

ఆదికాండము 34:30 => అపుప్డు యాకోబు షిమోయ్నును లేవీని చూచి మీరు ననున్ బాధపెటిట్ యీ 

దేశ నివాసులైన కనానీయులలోను పెరిజీజ్యులలోను అసహుయ్నిగా చేసితిరి; నా జనసంఖయ్ కొంచెమే; 

వారు నామీదికి గుంపుగా వచిచ్ ననున్ చంపెదరు. నేనును నా యింటివారును నాశనమగుదుమని 

చెపెప్ను 
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ఆదికాండము 42:24 => అతడు వారియొదద్నుండి అవతలకుపోయి యేడిచ్, మరల వారియొదద్కు 

వచిచ్ వారితో మాటలాడి, వారిలో షిమోయ్నును పటుట్కొని వారి కనున్ల ఎదుట అతని బంధించెను. 

సంఖాయ్కాండము 1:22 => మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి పెదద్ల సంఖయ్ను 

తెలియచెపప్గా 

యెహోషువ 19:1 => రెండవ వంతు చీటి షిమోయ్నీయుల పక్షముగా, అనగా వారి 

వంశములచొపుప్న షిమోయ్నీయుల గోతర్ పక్షముగా వచెచ్ను. వారి సావ్సథ్య్ము యూదా వంశసుథ్ల 

సావ్సథ్య్ము మధయ్నుండెను. 

కీరత్నలు 74:20 => లోకములోనునన్ చీకటిగల చోటులు బలాతాక్రుల నివాసములతో 

నిండియునన్వి. కాగా నిబంధనను జాఞ్పకము చేసికొనుము 

యెహెజేక్లు 48:24 => బెనాయ్మీనీయుల సరిహదుద్ను ఆనుకొని తూరుప్ పడమరలుగా 

షిమోయ్నీయులకు ఒకభాగము; 

ఎఫెసీయులకు 5:11 => నిషఫ్లమైన అంధకార కిర్యలలో పాలివారై యుండక వాటిని ఖండించుడి. 

పర్కటన 7:7 => షిమోయ్ను గోతర్ములో పండెర్ండు వేలమంది, లేవి గోతర్ములో పండెర్ండు వేలమంది, 

ఇశాశ్ఖారు గోతర్ములో పండెర్ండు వేలమంది, 

వచనము 6 

నా పార్ణమా, వారి ఆలోచనలో చేరవదుద్ నా ఘనమా, వారి సంఘముతో కలిసికొనవదుద్ వారు, 

కోపమువచిచ్ మనుషుయ్లను చంపిరి తమ సేవ్చఛ్చేత ఎదుద్ల గుదికాలి నరములను తెగగొటిట్రి. 

నాయ్యాధిపతులు 5:21 => కీషోను వాగువెంబడి పురాతనపు వాగైన కీషోను వెంబడి వారు 

కొటుట్కొనిపోయిరి. నా పార్ణమా నీవు బలముపూని సాగుము. 

కీరత్నలు 42:5 => నా పార్ణమా, నీవు ఏల కుర్ంగియునాన్వు? నాలో నీవేల తొందరపడుచునాన్వు? 

దేవునియందు నిరీక్షణ యుంచుము. ఆయనే నా రక్షణకరత్ అనియు నా దేవుడనియు చెపుప్కొనుచు 

ఇంకను నేను ఆయనను సుత్తించెదను.  
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కీరత్నలు 42:11 => నా పార్ణమా, నీవేల కుర్ంగియునాన్వు? నాలో నీవేల తొందరపడుచునాన్వు? 

దేవునియందు నిరీక్షణ యుంచుము, ఆయనే నా రక్షణకరత్ నా దేవుడు ఇంకను నేనాయనను 

సుత్తించెదను.  

కీరత్నలు 43:5 => నా పార్ణమా, నీవేల కుర్ంగియునాన్వు? నాలో నీవేల తొందరపడుచునాన్వు? 

దేవునియందు నిరీక్షణ యుంచుము ఆయన నా రక్షణకరత్ నా దేవుడు ఇంకను నేనాయనను 

సుత్తించెదను.  

కీరత్నలు 103:1 => నా పార్ణమా, యెహోవాను సనున్తించుము. నా అంతరంగముననునన్ 

సమసత్మా, ఆయన పరిశుదధ్ నామమును సనున్తించుము. 

యిరిమ్యా 4:19 => నా కడుపు, నా కడుపు, నా అంతరంగములో నాకెంతో వేదనగానునన్ది; నా 

గుండె నరములు, నా గుండె కొటుట్కొనుచునన్ది, తాళలేను; నా పార్ణమా, బాకానాదము 

వినబడుచునన్ది గదా, యుదధ్ఘోష నీకు వినబడుచునన్ది గదా? 

లూకా 12:19 => నా పార్ణముతో పార్ణమా, అనేక సంవతస్రములకు, విసాత్రమైన ఆసిత్ నీకు 

స మ కూ రచ్ బ డి యు నన్ ది ; సు ఖిం చు ము , తి ను ము , తార్ గు ము , సం తో షిం చు మ ని 

చెపుప్కొందుననుకొనెను. 

ఆదికాండము 34:30 => అపుప్డు యాకోబు షిమోయ్నును లేవీని చూచి మీరు ననున్ బాధపెటిట్ యీ 

దేశ నివాసులైన కనానీయులలోను పెరిజీజ్యులలోను అసహుయ్నిగా చేసితిరి; నా జనసంఖయ్ కొంచెమే; 

వారు నామీదికి గుంపుగా వచిచ్ ననున్ చంపెదరు. నేనును నా యింటివారును నాశనమగుదుమని 

చెపెప్ను 

కీరత్నలు 5:10 => దేవా, వారు నీమీద తిరుగబడియునాన్రు వారిని అపరాధులనుగా తీరుచ్ము. వారు 

తమ ఆలోచనలలో చికుక్బడి కూలుదురుగాక వారు చేసిన అనేక దోషములనుబటిట్ వారిని 

వెలివేయుము. 

కీరత్నలు 26:4 => పనికిమాలినవారితో నేను సాంగతయ్ము చేయను వేషధారులతో పొందుచేయను. 

కీరత్నలు 26:5 => దుషుట్ల సంఘము నాకు అసహయ్ము భకిత్హీనులతో సాంగతయ్ము చేయను 
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కీరత్నలు 28:3 => భకిత్హీనులను, పాపము చేయువారిని నీవు లాగివేయునటుట్ ననున్ 

లాగివేయకుము. వారు దుషాట్లోచన హృదయములో నుంచుకొని తమ పొరుగువారితో 

సమాధానముగా మాటలాడుదురు  

కీరత్నలు 94:20 => కటట్డవలన కీడు కలిప్ంచు దుషుట్ల పరిపాలనతో నీకు పొందుకలుగునా? 

కీరత్నలు 94:21 => దుషుట్లు నీతిమంతుల పార్ణము తీయుటకై వారిమీద పడుదురు దోషులని 

నిరోద్షులకు మరణము విధించుదురు.  

కీరత్నలు 139:19 => దేవా, నీవు భకిత్హీనులను నిశచ్యముగా సంహరించెదవు నరహంతకులారా, 

నాయొదద్నుండి తొలగిపోవుడి. 

సామెతలు 1:11 => మాతోకూడ రముమ్ మనము పార్ణము తీయుటకై పొంచియుందము నిరోద్షియైన 

యొకని పటుట్కొనుటకు దాగియుందము 

సామెతలు 1:15 => నా కుమారుడా, నీవు వారి మారగ్మున పోకుము వారి తోర్వలయందు 

నడువకుండ నీ పాదము వెనుకకు తీసికొనుము. 

సామెతలు 1:16 => కీడు చేయుటకై వారి పాదములు పరుగులెతుత్ను నరహతయ్ చేయుటకై వారు 

తవ్రపడుచుందురు. 

సామెతలు 12:5 => నీతిమంతుల తలంపులు నాయ్యయుకత్ములు భకిత్హీనులు చెపుప్ ఆలోచనలు 

మోసకరములు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:24 => చాటున తన పొరుగువానిని కొటుట్వాడు శాపగర్సుత్ డని చెపప్గా 

పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 

కీరత్నలు 26:9 => పాపులతో నా పార్ణమును చేరచ్కుము నరహంతకులతో నా జీవమును 

చేరచ్కుము. 

కీరత్నలు 64:2 => కీడుచేయువారి కుటర్నుండి దుషట్కిర్యలు చేయువారి అలల్రినుండి ననున్ దాచుము 

యిరిమ్యా 15:17 => సంతోషించు వారి సమూహములో నేను కూరుచ్ండలేదు నేను ఉలల్సింపలేదు. 

కడుపు మంటతో నీవు ననున్ నింపియునాన్వు గనుక, నీ హసత్మునుబటిట్ నేను ఏకాకినై కూరుచ్ంటిని.  
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కీరత్నలు 1:1 => దుషుట్ల ఆలోచనచొపుప్న నడువకపాపుల మారగ్మున నిలువక అపహాసకులు 

కూరుచ్ండు చోటను కూరుచ్ండక 

కీరత్నలు 26:9 => పాపులతో నా పార్ణమును చేరచ్కుము నరహంతకులతో నా జీవమును 

చేరచ్కుము. 

కీరత్నలు 94:20 => కటట్డవలన కీడు కలిప్ంచు దుషుట్ల పరిపాలనతో నీకు పొందుకలుగునా? 

2 కొరిందీయులకు 6:14 => మీరు అవిశావ్సులతో జోడుగా ఉండకుడి. నీతికి దురీ ణ్తితో ఏమి 

సాంగతయ్ము? వెలుగునకు చీకటితో ఏమి పొతుత్? 

కీరత్నలు 16:9 => అందువలన నా హృదయము సంతోషించుచునన్ది నా ఆతమ్ హరిష్ంచుచునన్ది నా 

శరీరముకూడ సురకిష్తముగా నివసించుచునన్ది 

కీరత్నలు 30:12 => నీవు నా గోనెపటట్ విడిపించి, సంతోషవసత్రము ననున్ ధరింపజేసియునాన్వు 

యెహోవా నా దేవా, నితయ్ము నేను నినున్ సుత్తించెదను. 

కీరత్నలు 57:8 => నా పార్ణమా, మేలుకొనుము సవ్రమండలమా సితారా, మేలుకొనుడి నేను 

వేకువనే లేచెదను. 

ఆదికాండము 34:25 => మూడవ దినమున వారు బాధపడుచుండగా యాకోబు కుమారులలో 

నిదద్రు, అనగా దీనా సహోదరులైన షిమోయ్నును లేవియు, తమ కతుత్లుచేతపటుట్కొని యెవరికి 

తెలియకుండ ఆ ఊరిమీద పడి పర్తి పురుషుని చంపిరి. 

ఆదికాండము 34:26 => వారు హమోరును అతని కుమారుడైన షెకెమును కతిత్వాత చంపి షెకెము 

ఇంటనుండి దీనాను తీసికొని వెళి ల్పోయిరి 

ఆదికాండము 34:30 => అపుప్డు యాకోబు షిమోయ్నును లేవీని చూచి మీరు ననున్ బాధపెటిట్ యీ 

దేశ నివాసులైన కనానీయులలోను పెరిజీజ్యులలోను అసహుయ్నిగా చేసితిరి; నా జనసంఖయ్ కొంచెమే; 

వారు నామీదికి గుంపుగా వచిచ్ ననున్ చంపెదరు. నేనును నా యింటివారును నాశనమగుదుమని 

చెపెప్ను 
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ఆదికాండము 4:23 => లెమెకు తన భారయ్లతో ఓ ఆదా ఓ సిలాల్, నా పలుకు వినుడి లెమెకు 

భారయ్లారా, నా మాట ఆలకించుడి ననున్ గాయపరచినందుకై ఒక మనుషుయ్ని చంపితిని ననున్ దెబబ్ 

కొటిట్నందుకై ఒక పడుచువాని చంపితిని  

ఆదికాండము 29:33 => ఆమె మరల గరభ్వతియై కుమారుని కని నేను దేవ్షింపబడితిననన్ సంగతి 

యెహోవా వినాన్డు గనుక ఇతని కూడ నాకు దయచేసెననుకొని అతనికి షిమోయ్ను అను పేరు పెటెట్ను. 

సంఖాయ్కాండము 1:22 => మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి పెదద్ల సంఖయ్ను 

తెలియచెపప్గా 

యోబు 21:16 => వారి కేష్మము వారి చేతిలో లేదు భకిత్హీనుల యోచన నాకు దూరముగా 

నుండును గాక. 

యోహాను 18:18 => అపుప్డు చలివేయుచునన్ందున దాసులును బంటౌర్తులును మంటవేసి చలి 

కాచుకొనుచు నిలుచుండగా పేతురును వారితో నిలువబడి చలి కాచుకొనుచుండెను. 

తీతుకు 1:7 => ఎందుకనగా అధయ్కుష్డు దేవుని గృహనిరావ్హకునివలె నిందారహితుడై 

యుండవలెను. అతడు సేవ్చాఛ్పరుడును, ముకోక్పియు, మదయ్పానియు, కొటుట్వాడును, దురాల్భము 

అపేకిష్ంచువాడును కాక, 

2 పేతురు 2:10 => శిక్షలో ఉంచబడినవారిని తీరుప్దినము వరకు కావలిలో ఉంచుటకును, పర్భువు 

సమరుథ్డు. వీరు తెగువ గలవారును సేవ్చాఛ్పరులునై మహాతుమ్లను దూషింప వెరువకయునాన్రు. 

వచనము 7 

వారి కోపము వేండర్మైనది వారి ఉగర్తయు కఠినమైనది అవి శపింపబడును యాకోబులో వారిని 

విభజించెదను ఇశార్యేలులో వారిని చెదరగొటెట్దను.  

2 సమూయేలు 13:15 => అమోన్ను ఈలాగు చేసిన తరువాత ఆమె యెడల అతయ్ధికమైన దేవ్షము 

పుటిట్ అదివరకు ఆమెను పేర్మించినంతకంటె అతడు మరి యెకుక్వగా ఆమెను దేవ్షించి లేచి పొమమ్ని 

ఆమెతో చెపప్గా 
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2 సమూయేలు 13:22 => అబా ష్లోము తన అనన్యగు అమోన్నుతో మంచిచెడ డ్లేమియు 

మాటలాడక ఊరకుండెను గాని, తన సహోదరియగు తామారును బలవంతము చేసినందుకై 

అతనిమీద పగయుంచెను. 

2 సమూయేలు 13:23 => రెండు సంవతస్రములైన తరువాత ఎఫార్యిమునకు సమీపమందుండు 

బయలాద్సోరులో అబా ష్లోము గొఱ ఱ్ల బొచుచ్ కతిత్రించుకాలము రాగా అబా ష్లోము రాజకుమారుల 

నందరిని విందునకు పిలిచెను. 

2 సమూయేలు 13:24 => అబా ష్లోము రాజునొదద్కు వచిచ్ చితత్గించుము, నీ దాసుడనైన నాకు 

గొఱ ఱ్బొచుచ్ కతిత్రించు కాలము వచెచ్ను; రాజవైన నీవును నీ సేవకులును విందునకు రావలెనని నీ 

దాసుడనైన నేను కోరుచునాన్నని మనవి చేయగా 

2 సమూయేలు 13:25 => రాజు నా కుమారుడా, మముమ్ను పిలువవదుద్; మేము నీకు అధిక 

భారముగా ఉందుము; మేమందరము రాతగదని చెపిప్నను అబా ష్లోము రాజును బలవంతము చేసెను. 

2 సమూయేలు 13:26 => అయితే దావీదు వెళల్నొలల్క అబా ష్లోమును దీవించి పంపగా అబా ష్లోము 

నీవు రాకపోయినయెడల నా అనన్యగు అమోన్ను మాతోకూడ వచుచ్నటుల్ సెలవిమమ్ని రాజుతో మనవి 

చేసెను. అతడు నీయొదద్కు ఎందుకు రావలెనని రాజు అడుగగా 

2 సమూయేలు 13:27 => అబా ష్లోము అతని బతిమాలినందున రాజు అమోన్నును తన 

కుమారులందరును అతనియొదద్కు పోవచుచ్నని సెలవిచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 13:28 => అంతలో అబా ష్లోము తన పనివారిని పిలిచి, అమోన్ను దార్కాష్రసమువలన 

సంతోషియై యుండుట మీరు కనిపెటిట్యుండి అమోన్నును హతము చేయుడని నేను మీతో 

చెపుప్నపుప్డు భయపడక అతని చంపుడి, నేను గదా మీకు ఆజఞ్ ఇచిచ్యునాన్ను, ధైరయ్ము తెచుచ్కొని 

పౌరుషము చూపుడి అని గటిట్గా ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

సామెతలు 26:24 => పగవాడు పెదవులతో మాయలు చేసి అంతరంగములో కపటము 

దాచుకొనును.  

సామెతలు 26:25 => వాడు దయగా మాటలాడినపుప్డు వాని మాట నమమ్కుము వాని 

హృదయములో ఏడు హేయ విషయములు కలవు. 
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సామెతలు 27:3 => రాయి బరువు ఇసుక భారము మూఢుని కోపము ఆ రెంటికంటె బరువు. 

యెహోషువ 19:1 => రెండవ వంతు చీటి షిమోయ్నీయుల పక్షముగా, అనగా వారి 

వంశములచొపుప్న షిమోయ్నీయుల గోతర్ పక్షముగా వచెచ్ను. వారి సావ్సథ్య్ము యూదా వంశసుథ్ల 

సావ్సథ్య్ము మధయ్నుండెను. 

యెహోషువ 19:2 => వారికి కలిగిన సావ్సథ్య్మేదనగా బెయేరె ష్బా షెబ మోలాదా 

యెహోషువ 19:3 => హజరు ష్వలు బాలా ఎజెము ఎలోత్లదు బేతూలు హోరామ్ 

యెహోషువ 19:4 => సికల్గు బేతమ్రాక్బోదు హజరూస్సా 

యెహోషువ 19:5 => బేతెల్బాయోతు షారూ హెను అనునవి,  

యెహోషువ 19:6 => వాటి పలెల్లు పోగా పదమూడు పటట్ణములు. 

యెహోషువ 19:7 => అయీను రిమోమ్ను ఎతెరు ఆషానును అనునవి; వాటి పలెల్లు పోగా నాలుగు 

పటట్ణములు. 

యెహోషువ 19:8 => దకిష్ణమున రామతను బాలతెబ్యేరువరకు ఆ పటట్ణముల చుటుట్నునన్ 

పలెల్లనిన్యు ఇవి షిమోయ్నీయుల గోతర్మునకు వారి వంశములచొపుప్న కలిగిన సావ్సథ్య్ము. 

యెహోషువ 19:9 => షిమోయ్నీయుల సావ్సథ్య్ము యూదా వంశసుథ్ల వంతులోని భాగము; 

ఏలయనగా యూదా వంశసుథ్ల భాగము వారికి ఎకుక్వ గనుక వారి సావ్సథ్య్ము నడుమను 

షిమోయ్నీయులు సావ్సథ్య్ము పొందిరి. 

యెహోషువ 21:1 => లేవీయుల పితరుల కుటుంబముల పర్ధానులు కనాను దేశమందలి 

షిలోహులో యాజకుడైన ఎలియాజరు నొదద్కును, నూను కుమారుడైన యెహోషువ యొదద్కును, 

ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములయొకక్ పితరుల కుటుంబముల పర్ధానుల యొదద్కును వచిచ్ 

యెహోషువ 21:2 => మేము నివసించుటకు పురములను మా పశువులకు పొలములను 

ఇయయ్వలెనని యెహోవా మోషేదావ్రా ఆజాఞ్పించెననగా 

యెహోషువ 21:3 => ఇశార్యేలీయులు యెహోవా మాటచొపుప్న తమ సావ్సథ్య్ములలో ఈ 

పటట్ణములను వాటి పొలములను లేవీయులకిచిచ్రి. 
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యెహోషువ 21:4 => వంతుచీటి కహాతీయుల వంశముల పక్షముగా వచెచ్ను. లేవీయులలో 

యాజకుడైన అహరోను వంశకుల పక్షముగా యూదా గోతిర్కులనుండియు , షిమోయ్ను 

గోతిర్కులనుండియు, బెనాయ్మీను గోతిర్కులనుండియు చీటల్వలన వచిచ్నవి పదమూడు పటట్ణములు. 

యెహోషువ 21:5 => కహాతీయులలో మిగిలిన వంశకుల పక్షముగా ఎఫార్యిము 

గోతిర్కులనుండియు, దాను గోతిర్కులనుండియు, మనషే ష్ అరధ్గోతర్పువారినుండియు వంతుచీటల్వలన 

వచిచ్నవి పది పటట్ణములు. 

యెహోషువ 21:6 => ఇశాశ్ఖారు గోతిర్కులనుండియు, ఆషేరు గోతిర్కులనుండియు, నఫాత్లి 

గోతిర్కులనుండియు, బాషానులోనునన్ మనషే ష్ అరధ్గోతర్పువారినుండియు చీటల్వలన గెరో ష్నీయులకు 

కలిగినవి పదమూడు పటట్ణములు. 

యెహోషువ 21:7 => రూబేను గోతిర్కులనుండియు, గాదు గోతిర్కులనుండియు, జెబూలూను 

గోతిర్కులనుండియు, వారి వంశములచొపుప్న మెరారీయులకు కలిగినవి పండెర్ండు పటట్ణములు. 

యెహోషువ 21:8 => యెహోవా మోషే దావ్రా ఆజాఞ్పించినటుల్ ఇశార్యేలీయులు వంతు చీటల్వలన 

ఆ పటట్ణములను వాటి పొలములను లేవీయులకిచిచ్రి. 

యెహోషువ 21:9 => వారు యూదా వంశసుథ్ల గోతర్ములోను షిమోయ్నీయుల గోతర్ములోను 

చెపప్బడిన పేరులు గల యీ పటట్ణములను ఇచిచ్రి. 

యెహోషువ 21:10 => అవి లేవీయులైన కహాతీయుల వంశములలో అహరోను వంశకులకు 

కలిగినవి, ఏలయనగా మొదట చేతికివచిచ్న వంతుచీటి వారిది. 

యెహోషువ 21:11 => యూదా వంశసుథ్ల మనయ్ములో వారికి కిరయ్తరాబ్, అనగా హెబోర్ను నిచిచ్రి. 

ఆ అరాబ్ అనాకు తండిర్ దాని చుటుట్నునన్ పొలమును వారికిచిచ్రి. 

యెహోషువ 21:12 => అయితే ఆ పటట్ణముయొకక్ పొలములను దాని గార్మములను యెఫునెన్ 

కుమారుడైన కాలేబునకు సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్రి. 

యెహోషువ 21:13 => యాజకుడైన అహరోను సంతానపువారికి వారు నరహంతకునికి 

ఆశర్యపటట్ణమైన హెబోర్నును  
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యెహోషువ 21:14 => దాని పొలమును లిబాన్ను దాని పొలమును యతీత్రును దాని పొలమును 

ఎషె ట్మోయను దాని పొలమును హోలోనును దాని పొలమును  

యెహోషువ 21:15 => దెబీరును దాని పొలమును ఆయినిని దాని పొలమును యుటట్యును దాని 

పొలమును బేతెష్మెషును దాని పొలమును,  

యెహోషువ 21:16 => అనగా ఆ రెండు గోతర్ములవారినుండి తొమిమ్ది పటట్ణములను ఇచిచ్రి. 

యెహోషువ 21:17 => బెనాయ్మీను గోతర్మునుండి నాలుగు పటట్ణములను అనగా గిబియోనును 

దాని పొలమును గెబను దాని పొలమును 

యెహోషువ 21:18 => అనాతోతును దాని పొలమును అలోమ్నును దాని పొలమును ఇచిచ్రి. 

యెహోషువ 21:19 => యాజకులైన అహరోను వంశకుల పటట్ణములనిన్యు వాటి పొలములు 

పోగా పదమూడు పటట్ణములు. 

యెహోషువ 21:20 => కహాతీయుల వంశపువారైన లేవీయులకు, అనగా కహాతు సంబంధులలో 

మిగిలినవారికి వంతుచీటల్వలన కలిగిన పటట్ణములు ఎఫార్యిము గోతర్మునుండి వారికియయ్బడెను. 

యెహోషువ 21:21 => నాలుగు పటట్ణములను, అనగా ఎఫార్యిమీయుల మనయ్దేశములో 

నరహంతకునికొరకు ఆశర్యపటట్ణమైన షెకెమును దాని పొలమును గెజెరును దాని పొలమును 

యెహోషువ 21:22 => కిబాస్యిమును దాని పొలమును బేత హోరోనును దాని పొలమును 

వారికిచిచ్రి. 

యెహోషువ 21:23 => దాను గోతిర్కులనుండి నాలుగు పటట్ణములను, అనగా ఎతెత్కేను దాని 

పొలమును గిబెబ్తోనును దాని పొలమును 

యెహోషువ 21:24 => అయాయ్లోనును దాని పొలమును గతిర్మోమ్నును దాని పొలమును 

వారికిచిచ్రి. 

యెహోషువ 21:25 => రెండు పటట్ణములును, అనగా మనషే ష్ అరధ్గోతిర్కులనుండి తానాకును దాని 

పొలమును గతిర్మోమ్నును దాని పొలమును ఇచిచ్రి. 

యెహోషువ 21:26 => వాటి పొలములు గాక కహాతు సంబంధులలో మిగిలినవారికి కలిగిన 

పటట్ణములనిన్యు పది. 
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యెహోషువ 21:27 => లేవీయుల వంశములలో గెరో ష్నీయులకు రెండు పటట్ణములను, అనగా 

నరహంతకునికొరకు ఆశర్యపటట్ణమగు బాషానులోని గోలానును దాని పొలమును బెయెషె ట్రాను 

దాని పొలమును ఇచిచ్రి. 

యెహోషువ 21:28 => ఇశాశ్ఖారు గోతిర్కులనుండి నాలుగు పటట్ణములను, అనగా కిషోయ్నును దాని 

పొలమును దాబెరతును దాని పొలమును యరూమ్తును దాని పొలమును 

యెహోషువ 21:29 => ఏనగ్నీన్మును దాని పొలమును ఇచిచ్రి. 

యెహోషువ 21:30 => ఆషేరు గోతిర్కులనుండి నాలుగు పటట్ణములను, అనగా మిషెయలును దాని 

పొలమును అబోద్నును దాని పొలమును 

యెహోషువ 21:31 => హెలక్తును దాని పొలమును రెహోబును దాని పొలమును ఇచిచ్రి. 

యెహోషువ 21 :32 => నఫాత్ లి గోతిర్కులనుండి మూడు పటట్ణములను , అనగా 

నరహంతుకునికొరకు ఆశర్యపటట్ణమగు గలిలయలోని కెదెషును దాని పొలమును హమోమ్తోద్రును 

దాని పొలమును కరాత్నును దాని పొలమును ఇచిచ్రి. 

యెహోషువ 21:33 => వారి వంశములచొపుప్న గెరో ష్నీయుల పటట్ణములనిన్యు వాటి 

పొలములుగాక పదమూడు పటట్ణములు. 

యెహోషువ 21:34 => లేవీయులలో మిగిలిన మెరారీయుల వంశములకు జెబూలూను 

గోతర్ములనుండి నాలుగు పటట్ణములను, అనగా యొకెన్యాము దాని పొలమును 

యెహోషువ 21:35 => కరాత్ను దాని పొలమును దిమాన్ను దాని పొలమును నహలాలును దాని 

పొలమును ఇచిచ్రి. 

యెహోషువ 21:36 => రూబేను గోతిర్కులనుండి నాలుగు పటట్ణములను, అనగా బేసెరును దాని 

పొలమును యాహసును దాని పొలమును 

యెహోషువ 21:37 => కెదెమోతును దాని పొలమును మేఫాతును దాని పొలమును ఇచిచ్రి. 

యెహోషువ 21 :38 => గాదు గోతిర్కులనుండి నాలుగు పటట్ణములును , అనగా 

నరహంతకునికొరకు ఆశర్యపటట్ణమగు గిలాదులోని రామోతును దాని పొలమును మహనయీమును 

దాని పొలమును 
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యెహోషువ 21:39 => హెషోబ్నును దాని పొలమును యాజెరును దాని పొలమును ఇచిచ్రి. 

యెహోషువ 21:40 => వారి వారి వంశములచొపుప్న, అనగా లేవీయుల మిగిలిన 

వంశములచొపుప్న అవనిన్యు మెరారీయులకు కలిగిన పటట్ణములు. వంతుచీటివలన వారికి కలిగిన 

పటట్ణములు పండెర్ండు. 

యెహోషువ 21:41 => ఇశార్యేలీయుల సావ్సథ్య్ములో వాటి పలెల్లుగాక లేవీయుల 

పటట్ణములనిన్యు నలువది యెనిమిది. 

యెహోషువ 21:42 => ఆ పటట్ణములనిన్టికి పొలములుండెను. ఆ పటట్ణములనిన్యు 

అటే ల్యుండెను. 

యెహోషువ 21:43 => యెహోవా పర్మాణము చేసి వారి పితరుల కిచెచ్దనని చెపిప్న దేశమంతయు 

ఆయన ఇశార్యేలీయుల కపప్గించెను. వారు దాని సావ్ధీనపరచుకొని దానిలో నివసించిరి. 

యెహోషువ 21:44 => యెహోవా వారి పితరులతో పర్మాణముచేసిన వాటనిన్టి పర్కారము 

అనిన్దికుక్లయందు వారికి విశార్ంతి కలుగజేసెను. యెహోవా వారి శతుర్వులనందరిని వారిచేతి 

కపప్గించియుండెను గనుక వారిలో నొకడును ఇశార్యేలీయులయెదుట నిలువలేకపోయెను. యెహోవా 

ఇశార్యేలీయులకు సెలవిచిచ్న మాటలనిన్టిలో ఏదియు తపిప్యుండలేదు, అంతయు నెరవేరెను. 

యెహోషువ 21:45 => యెహోవా ఇశార్యేలీయులకు సెలవిచిచ్న మాటలనిన్టిలో ఏదియు 

తపిప్యుండలేదు, అంతయు నెరవేరెను.  

1 దినవృతాత్ంతములు 4:24 => షిమోయ్ను కుమారులు నెమూయేలు యామీను యారీబు జెరహు 

షావూలు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 4:25 => షావూలునకు షలూల్ము కుమారుడు, షలూల్మునకు మిబాశ్ము 

కుమారుడు, మిబాశ్మునకు మిషామ్ కుమారుడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 4:26 => మిషామ్ కుమారులలో ఒకడు హమూమ్యేలు; హమూమ్యేలునకు 

జకూక్రు కుమారుడు, జకూక్రునకు షిమీ కుమారుడు. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 4:27 => షిమీకి పదునారుగురు కుమారులును ఆరుగురు కుమారెత్లును 

కలిగిరి; అయితే అతని సహోదరులకు ఎంతోమంది కుమారులు కలుగలేదు; యూదావారు 

వృదిధ్యైనటుల్ వారి వంశములనిన్యు వృదిధ్కాలేదు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 4:28 => వారు బెయేరె ష్బాలోను మోలాదాలోను హజరు ష్వలులోను 

1 దినవృతాత్ంతములు 4:29 => బిలాహ్లోను ఎజెములోను తోలాదులోను బెతూయేలులోను 

1 దినవృతాత్ంతములు 4:30 => హోరామ్లోను సికల్గులోను బేతమ్రాక్బోతులోను హాజరూస్సాలోను 

బేతీబ్రీలోను షరాయిములోను కాపురముండిరి.  

1 దినవృతాత్ంతములు 4:31 => దావీదు ఏలుబడివరకు వారు ఆ పటట్ణములలో కాపురముండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 4:39 => వీరు తమ మందలకొరకు మేత వెదకుటకై గెదోరునకు 

తూరుప్ననునన్ పలల్పు సథ్లమునకు పోయి 

1 దినవృతాత్ంతములు 4:40 => మంచి బలకరమైన మేతయు నెమమ్దియు సుఖమునుగల 

విశాలదేశమును కనుగొనిరి; పూరవ్మందు హాముయొకక్ వంశపువారు అకక్డ కాపురముండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:65 => వారు చీటివేసి యూదావారి గోతర్సాథ్నములోనుండియు, 

షిమోయ్నీయుల గోతర్సాథ్నములోనుండియు, బెనాయ్మీనీయుల గోతర్సాథ్నములోనుండియు పేరు పేరుగా 

చెపప్బడిన ఆ పటట్ణములను ఇచిచ్రి. 

ఆదికాండము 9:25 => కనాను శపింపబడినవాడై తన సహోదరులకు దాసాను దాసుడగును అనెను. 

ఆదికాండము 11:8 => ఆలాగు యెహోవా అకక్డ నుండి భూమియందంతట వారిని చెదరగొటెట్ను 

గనుక వారు ఆ పటట్ణమును కటుట్ట మానిరి. 

ఆదికాండము 31:36 => యాకోబు కోపపడి లాబానుతో వాదించి అతనితో నీవిటుల్ మండిపడి ననున్ 

తరుమనేల? నేను చేసిన దోర్హమేమి? పాపమేమి? 

ఆదికాండము 34:25 => మూడవ దినమున వారు బాధపడుచుండగా యాకోబు కుమారులలో 

నిదద్రు, అనగా దీనా సహోదరులైన షిమోయ్నును లేవియు, తమ కతుత్లుచేతపటుట్కొని యెవరికి 

తెలియకుండ ఆ ఊరిమీద పడి పర్తి పురుషుని చంపిరి. 
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ఆదికాండము 34:31 => అందుకు వారు వేశయ్యెడల జరిగించినటుల్ మా సహోదరియెడల పర్వరిత్ంప 

వచుచ్నా అనిరి. 

సంఖాయ్కాండము 35:8 => మీరు ఇచుచ్ పురములు ఇశార్యేలీయుల సావ్సథ్య్ములోనుండియే 

ఇయయ్వలెను. మీరు ఎకుక్వైనదానిలో ఎకుక్వగాను, తకుక్వైనదానిలో తకుక్వగాను ఇయయ్వలెను. పర్తి 

గోతర్ము తాను పొందు సావ్సథ్య్ముచొపుప్న, తన తన పురములలో కొనిన్టిని లేవీయులకు ఇయయ్వలెను. 

యెహోషువ 21:3 => ఇశార్యేలీయులు యెహోవా మాటచొపుప్న తమ సావ్సథ్య్ములలో ఈ 

పటట్ణములను వాటి పొలములను లేవీయులకిచిచ్రి. 

యెహోషువ 21:41 => ఇశార్యేలీయుల సావ్సథ్య్ములో వాటి పలెల్లుగాక లేవీయుల 

పటట్ణములనిన్యు నలువది యెనిమిది. 

నెహెమాయ్ 11:36 => మరియు లేవీయుల సంబంధమైనవారిలో యూదా వంశసుథ్లలోనివారు 

బెనాయ్మీనీయులమధయ్ భాగములు పొందిరి. 

విలాపవాకయ్ములు 4:16 => యెహోవా సనిన్ధిని వారిని చెదరగొటెట్ను ఆయన ఇకమీదట వారిని 

లక్షయ్పెటట్డు యాజకులయెడల జనులు గౌరవము చూపకపోయిరి పెదద్లమీద దయచూపకపోయిరి.  

మతత్యి 2:16 => ఆ జాఞ్నులు తనున్ అపహసించిరని హేరోదు గర్హించి బహు ఆగర్హము 

తెచుచ్కొని, తాను జాఞ్నులవలన వివరముగా తెలిసికొనిన కాలమునుబటిట్, బేతెల్హేములోను దాని సకల 

పార్ంతములలోను, రెండు సంవతస్రములు మొదలుకొని తకుక్వ వయసుస్ గల మగపిలల్లనందరిని 

వధించెను. 

మతత్యి 14:11 => వాడతని తల పళె ల్ములోపెటిట్ తెచిచ్ ఆ చినన్దానికిచెచ్ను; ఆమె తన తలిల్యొదద్కు 

దాని తీసికొనివచెచ్ను. 

2 తిమోతి 3:3 => అనురాగరహితులు అతిదేవ్షులు అపవాదకులు అజితేందిర్యులు కూర్రులు 

సజజ్నదేవ్షులు 

వచనము 8 

Page  of 3394 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

యూదా, నీ సహోదరులు నినున్ సుత్తించెదరు నీ చెయియ్ నీ శతుర్వుల మెడమీద ఉండును నీ తండిర్ 

కుమారులు నీ యెదుట సాగిలపడుదురు.  

ఆదికాండము 29:35 => ఆమె మరల గరభ్వతియై కుమారుని కని ఈసారి యెహోవాను 

సుత్తించెదననుకొని యూదా అను పేరు పెటెట్ను. అపుప్డామెకు కానుపు ఉడిగెను. 

ఆదికాండము 44:18 => యూదా అతని సమీపించి ఏలినవాడా ఒక మనవి; ఒక మాట యేలిన 

వారితో తమ దాసుని చెపుప్కొననిముమ్; తమ కోపము తమ దాసునిమీద రవులుకొననీయకుము; 

తమరు ఫరో అంతవారు గదా 

ఆదికాండము 44:19 => ఏలినవాడు మీకు తండిర్యైనను సహోదరుడైనను ఉనాన్డా అని తమ 

దాసులనడిగెను. 

ఆదికాండము 44:20 => అందుకు మేము మాకు ముసలివాడైన తండిర్యు అతని ముసలితనమున 

పుటిట్న యొక చినన్వాడును ఉనాన్రు; వాని సహోదరుడు చనిపోయెను, వాని తలిల్కి వాడొకక్డే 

మిగిలియునాన్డు, వాని తండిర్ వానిని పేర్మించుచునాన్డని చెపిప్తిమి 

ఆదికాండము 44:21 => అపుప్డు తమరు నేనతని చూచుటకు అతని నాయొదద్కు తీసికొనిరండని 

తమ దాసులతో చెపిప్తిరి. 

ఆదికాండము 44:22 => అందుకు మేము ఆ చినన్వాడు తన తండిర్ని విడువలేడు. వాడు తన 

తండిర్ని విడిచినయెడల వాని తండిర్ చనిపోవునని యేలినవారితో చెపిప్తివిు. 

ఆదికాండము 44:23 => అందుకు తమరు మీ తముమ్డు మీతో రానియెడల మీరు మరల నా 

ముఖము చూడకూడదని తమ దాసులతో చెపిప్తిరి. 

ఆదికాండము 44:24 => కాబటిట్ నా తండిర్యైన తమ దాసునియొదద్కు మేము వెళి ల్ యేలినవారి 

మాటలను అతనికి తెలియచేసితివిు. 

ఆదికాండము 44:25 => మా తండిర్మీరు తిరిగివెళి ల్ మనకొరకు కొంచెము అహారము కొనుకొక్ని 

రండని చెపిప్నపుప్డు 
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ఆదికాండము 44:26 => మేము అకక్డికి వెళల్లేము; మా తముమ్డు మాతో కూడ ఉండినయెడల 

వెళుల్దుము; మా తముమ్డు మాతో నుంటేనే గాని ఆ మనుషుయ్ని ముఖము చూడలేమని చెపిప్తివిు. 

ఆదికాండము 44:27 => అందుకు తమ దాసుడైన నా తండిర్ నాభారయ్ నాకిదద్రిని కనెనని 

మీరెరుగుదురు. 

ఆదికాండము 44:28 => వారిలో ఒకడు నాయొదద్నుండి వెళి ల్పోయెను. అతడు నిశచ్యముగా 

దుషట్మృగములచేత చీలచ్బడెననుకొంటిని, అపప్టినుండి అతడు నాకు కనబడలేదు. 

ఆదికాండము 44:29 => మీరు నా యెదుటనుండి ఇతని తీసికొనిపోయిన తరువాత ఇతనికి హాని 

సంభవించినయెడల నెరసిన వెండుర్కలుగల ననున్ మృతుల లోకములోనికి దుఃఖముతో దిగిపోవునటుల్ 

చేయుదురని మాతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 44:30 => కావున తమ దాసుడైన నా తండిర్యొదద్కు నేను వెళి ల్నపుప్డు ఈ చినన్వాడు 

మాయొదద్ లేనియెడల 

ఆదికాండము 44:31 => అతని పార్ణము ఇతని పార్ణముతో పెనవేసికొనియునన్ది గనుక ఈ 

చినన్వాడు మాయొదద్ లేకపోవుట అతడు చూడగానే చనిపోవును. అటుల్ తమ దాసులమైన మేము 

నెరసిన వెండుర్కలు గల తమ దాసుడైన మాతండిర్ని మృతుల లోకములోనికి దుఃఖముతో 

దిగిపోవునటుల్ చేయుదుము 

ఆదికాండము 44:32 => తమ దాసుడనైన నేను ఈ చినన్ వానినిగూరిచ్ నా తండిర్కి పూటపడి 

నీయొదద్కు నేనతని తీసికొని రానియెడల నా తండిర్ దృషిట్యందు ఆ నింద నా మీద ఎలల్పుప్డు 

ఉండునని చెపిప్తిని. 

ఆదికాండము 44:33 => కాబటిట్ తమ దాసుడనైన ననున్ ఈ చినన్వానికి పర్తిగా ఏలినవారికి 

దాసునిగా నుండనిచిచ్ యీ చినన్వాని తన సహోదరులతో వెళల్నిముమ్. 

ఆదికాండము 44:34 => ఈ చినన్వాడు నాతోకూడ లేనియెడల నా తండిర్యొదద్కు నేనెటుల్ 

వెళల్గలను? వెళి ల్నయెడల నా తండిర్కి వచుచ్ అపాయము చూడవలసి వచుచ్నని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 46:12 => యూదా కుమారులైన ఏరు ఓనాను షేలా పెరెసు జెరహు. ఆ ఏరును 

ఓనానును కనాను దేశములో చనిపోయిరి. పెరెసు కుమారులైన హెసోర్ను హామూలు. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 33:7 => యూదానుగూరిచ్ అతడిటల్నెను యెహోవా, యూదా మనవి విని, 

అతని పర్జలయొదద్కు అతనిని చేరుచ్ము. యూదా బాహుబలము అతనికి చాలునటుల్చేసి అతని 

శతుర్వులకు విరోధముగా నీవతనికి సహాయుడవై యుందువు.  

1 దినవృతాత్ంతములు 5:2 => యూదా తన సహోదరులకంటె హెచిచ్నవాడాయెను, అతనినుండి 

పర్ముఖుడు బయలువెడలెను, అయినను జనమ్సావ్తంతర్య్ము యోసేపుదాయెను. 

కీరత్నలు 76:1 => యూదాలో దేవుడు పర్సిదుధ్డు ఇశార్యేలులో ఆయన నామము గొపప్ది. 

హెబీర్యులకు 7:14 => మన పర్భువు యూదా సంతానమందు జనిమ్ంచెననుట సప్షట్మే; ఆ 

గోతర్విషయములో యాజకులనుగూరిచ్ మోషే యేమియు చెపప్లేదు. 

సంఖాయ్కాండము 1:27 => యూదా గోతర్ములో లెకిక్ంపబడినవారు డెబబ్ది నాలుగువేల ఆరు 

వందలమంది యైరి. 

సంఖాయ్కాండము 10:14 => యూదీయుల పాళెపు ధవ్జము వారి సేనలచొపుప్న ముందర సాగెను; 

అమీమ్నాదాబు కుమారుడైన నయసోస్ను ఆ సైనయ్మునకు అధిపతి. 

సంఖాయ్కాండము 26:22 => వీరు యూదీయుల వంశసుథ్లు; వార్యబడినవారి సంఖయ్చొపుప్న వీరు 

డెబబ్దియారువేల ఐదువందలమంది. 

నాయ్యాధిపతులు 1:1 => యెహోషువ మృతినొందిన తరువాత ఇశార్యేలీయులు కనానీయులతో 

యుదధ్ము చేయుటకు తమలో నెవరు ముందుగా వారి మీదికి పోవలసినది యెహోవా 

తెలియజేయునటుల్ పార్రథ్న చేయగా 

నాయ్యాధిపతులు 1:2 => యెహోవా ఆ దేశమును యూదావంశసుథ్ల కిచిచ్యునాన్ను, వారు 

పోవలెనని సెలవిచెచ్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 20:18 => వీరు లేచి బేతేలుకు పోయి ఇశార్యేలీయులు బెనాయ్మీనీయులతో 

చేయవలసిన యుదధ్మునకు మాలో ఎవరు ముందుగా వెళల్వలెనని దేవునియొదద్ మనవి చేసినపుప్డు 

యెహోవా యూదా వంశసుథ్లు ముందుగా వెళల్వలెనని సెలవిచెచ్ను. 
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2 సమూయేలు 24:9 => అపుప్డు యోవాబు జనసంఖయ్ వెరసి రాజునకు అపప్గించెను; 

ఇశార్యేలువారిలో కతిత్ దూయగల యెనిమిది లక్షలమంది యోధులుండిరి; యూదా వారిలో అయిదు 

లక్షలమంది యుండిరి. 

1 రాజులు 4:1 => రాజైన సొలొమోను ఇశార్యేలీయులందరిమీద రాజాయెను. 

1 రాజులు 4:2 => అతనియొదద్నునన్ అధిపతులు ఎవరెవరనగా సాదోకు కుమారుడైన అజరాయ్ 

యాజకుడు; 

1 రాజులు 4:3 => షీషా కుమారులైన ఎలీహోరెపును అహీయాయును పర్ధాన మంతుర్లు; 

అహీలూదు కుమారుడైన యెహోషాపాతు లేఖికుడై యుండెను; 

1 రాజులు 4:4 => యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయా సైనాయ్ధిపతి; సాదోకును అబాయ్తారును 

యాజకులు. 

1 రాజులు 4:5 => నాతాను కుమారుడైన అజరాయ్ అధికారులమీద ఉండెను; నాతాను కుమారుడైన 

జాబూదు రాజు సముఖములోని మితుర్డును మంతిర్యునై యుండెను; 

1 రాజులు 4:6 => అహీషారు గృహ నిరావ్హకుడు; అబాద్ కుమారుడైన అదోనీరాము వెటిట్ పని 

విషయములో అధికారి. 

1 రాజులు 4:7 => ఇశార్యేలీయులందరిమీద సొలొమోను పనిన్దద్రు అధికారులను నియమించెను. 

వీరు రాజునకును అతని ఇంటివారికిని ఆహారము సంగర్హము చేయువారు. సంవతస్రమందు ఒకొక్కక్ 

నెలకు వారిలో ఒకొక్కక్డు ఆహారమును సంగర్హము చేయుచుండెను. 

1 రాజులు 4:8 => వారి పేళుల్ ఇవే; ఎఫార్యిము మనయ్మందు హూరు కుమారుడు, 

1 రాజులు 4:9 => మాకసుస్లోను షయలీబ్ములోను బేతెష్మెషులోను ఏలోనెబ్ధానానులోను దెకెరు 

కుమారుడు; 

1 రాజులు 4:10 => అరుబోబ్తులో హెసెదు కుమారుడు; వీనికి శోకో దేశమును హెపెరు 

దేశమంతయు నియమింపబడెను. 

1 రాజులు 4:11 => మరియు అబీనాదాబు కుమారునికి దోరు మనయ్పర్దేశమంతయు 

నియమింపబడెను; సొలొమోను కుమారెత్యైన టాపాతు ఇతని భారయ్. 
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1 రాజులు 4:12 => మరియు అహీలూదు కుమారుడైన బయనాకు తానాకును మెగిదోద్యును 

బేతెష్యాను పర్దేశమంతయును నియమింపబడెను. ఇది యెజెర్యేలు దగగ్రనునన్ సారెతానుండి 

బేతెష్యాను మొదలుకొని ఆబేలేమ్హోలావరకును యొకెన్యాము అవతలి సథ్లమువరకును 

వాయ్పించుచునన్ది. 

1 రాజులు 4:13 => గెబెరు కుమారుడు రామోతిగ్లాదునందు కాపురముండెను; వీనికి 

గిలాదులోనుండిన మనషే ష్కు కుమారుడైన యాయీరు గార్మములును బాషానులోనునన్ అరోగ్బు 

దేశమును నియమింపబడెను; అది పార్కారములును ఇతత్డి అడ డ్ గడలునుగల అరువది గొపప్ 

పటట్ణములుగల పర్దేశము. 

1 రాజులు 4:14 => ఇదోద్ కుమారుడైన అహీనాదాబు మహనయీములో నుండెను. 

1 రాజులు 4:15 => నఫాత్లీము దేశమందు అహిమయసుస్ ఉండెను; వీడు సొలొమోను 

కుమారెత్యైన బాశెమతును వివాహము చేసికొనెను. 

1 రాజులు 4:16 => ఆషేరులోను ఆలోతులోను హూషై కుమారుడైన బయనా యుండెను. 

1 రాజులు 4:17 => ఇశాశ్ఖారు దేశమందు పరూ యహు కుమారుడైన యెహోషాపాతు ఉండెను. 

1 రాజులు 4:18 => బెనాయ్మీను దేశమందు ఏలా కుమారుడైన షిమీ యుండెను. 

1 రాజులు 4:19 => గిలాదు దేశమందును అమోరీయులకు రాజైన సీహోను దేశమందును బాషాను 

రాజైన ఓగు దేశమందును ఊరి కుమారుడైన గెబెరు ఉండెను; అతడు ఒకక్డే ఆ దేశమందు అధికారి. 

1 రాజులు 4:20 => అయితే యూదావారును ఇశార్యేలు వారును సముదర్పు దరినునన్ యిసుక 

రేణువులంత విసాత్ర సమూహమై తినుచు తార్గుచు సంభర్మపడుచు నుండిరి.  

1 రాజులు 4:21 => నది (యూఫర్టీసు) మొదలుకొని ఐగుపుత్ సరిహదుద్వరకు ఈ మధయ్నునన్ 

రాజయ్ములనిన్టిమీదను ఫిలిషీత్యుల దేశమంతటిమీదను సొలొమోను పర్భుతవ్ము చేసెను. ఆ జనులు 

పనున్ చెలిల్ంచుచు సొలొమోను బర్దికిన దినములనిన్యు అతనికి సేవచేయుచు వచిచ్రి. 

1 రాజులు 4:22 => ఒకొక్కక్ దినమునకు సొలొమోను భోజనపు సామగిర్ యెంతయనగా, 

ఆరువందల తూముల సనన్పు గోధుమపిండియు, వేయినిన్ రెండువందల తూముల ముతకపిండియు, 
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1 రాజులు 4:23 => కొర్వివ్న యెడుల్ పదియు, విడియెడుల్ ఇరువదియు, నూరు గొఱ ఱ్లును, ఇవియు 

గాక ఎఱ ఱ్దుపుప్లు దుపుప్లు జింకలు కొర్వివ్న బాతులును తేబడెను. 

1 రాజులు 4:24 => యూఫర్టీసునది యివతల తిపస్హు మొదలుకొని గాజావరకును నది యివతల 

నునన్ రాజులందరిమీదను అతనికి అధికారముండెను. అతని కాలమున నలుదికుక్ల నెమమ్ది 

కలిగియుండెను. 

1 రాజులు 4:25 => సొలొమోను దినములనిన్టను ఇశార్యేలువారేమి యూదా వారేమి దాను 

మొదలుకొని బెయేరె ష్బా వరకును తమ తమ దార్క్షచెటల్ కిర్ందను అంజూరపుచెటల్ కిర్ందను 

నిరభ్యముగా నివసించుచుండిరి. 

1 రాజులు 4:26 => సొలొమోను రథములకు నలువదివేల గుఱ ఱ్పు శాలలును రౌతులకు పండెర్ండు 

వేల గుఱ ఱ్ములును ఉండెను. 

1 రాజులు 4:27 => మరియు రాజైన సొలొమోనునకును రాజైన సొలొమోను భోజనపు బలల్యొదద్కు 

వచిచ్న వారికందరికిని ఏమియు తకుక్వకాకుండ అధికారులలో ఒకడు తాను నియమింపబడిన 

మాసమునుబటిట్ ఆహారము సంగర్హము చేయుచు వచెచ్ను. 

1 రాజులు 4:28 => మరియు గుఱ ఱ్ములును పాటుపశువులును ఉనన్ ఆ యా సథ్లములకు 

పర్తివాడును తనకు చేయబడిన నిరణ్యము చొపుప్న యవలును గడిడ్ని తెపిప్ంచుచుండెను. 

1 రాజులు 4:29 => దేవుడు జాఞ్నమును బుదిధ్ని వరిణ్ంపశకయ్ము కాని వివేచనగల మనసుస్ను 

సొలొమోనునకు దయచేసెను 

1 రాజులు 4:30 => గనుక సొలొమోనునకు కలిగిన జాఞ్నము తూరుప్దేశసుథ్ల జాఞ్నముకంటెను 

ఐగుపీత్యుల జాఞ్నమంతటి కంటెను అధికమై యుండెను. 

1 రాజులు 4:31 => అతడు సమసత్మైన వారికంటెను, ఎజార్హీయుడైన ఏతానుకంటెను మహోలు 

కుమారులైన హేమాను కలోక్లు దరద్ అను వారికంటెను జాఞ్నవంతుడై యుండెను గనుక అతని కీరిత్ 

చుటుట్నునన్ జనములనిన్టిలో వాయ్పితమాయెను. 

1 రాజులు 4:32 => అతడు మూడువేల సామెతలు చెపెప్ను, వెయియ్నిన్ యయిదు కీరత్నలు 

రచించెను. 
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1 రాజులు 4:33 => మరియు లెబానోనులో ఉండు దేవదారు వృక్షమునే గాని గోడలోనుండి 

మొలుచు హిసోస్పు మొకక్నే గాని చెటల్నిన్టినిగూరిచ్ అతడు వార్సెను; మరియు మృగములు పకుష్లు 

పార్కు జంతువులు జలచరములు అనువాటి ననిన్టినిగూరిచ్యు అతడు వార్సెను. 

1 రాజులు 4:34 => అతని జాఞ్నపు మాటలు తెలిసికొనుటకై అతని జాఞ్నమునుగూరిచ్ వినిన 

భూపతులందరిలోనుండియు, జనులందరిలోనుండియు మనుషుయ్లు సొలొమోను నొదద్కు వచిచ్రి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:1 => దావీదు కీషు కుమారుడైన సౌలునకు భయపడి యింకను 

దాగియుండగా సౌలు బంధువులగు బెనాయ్మీనీయులలో పరాకర్మశాలులు కొందరు దావీదునకు యుదధ్ 

సహాయము చేయుటకై అతనియొదద్కు సికల్గునకు వచిచ్రి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:2 => వీరు విలుకాండర్యి కుడి యెడమ చేతులతో వడిసెలచేత రాళుల్ 

రువువ్టకును వింటిచేత అంబులు విడుచుటకును సమరుథ్లైనవారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:3 => వారెవరనగా గిబియావాడైన షెమాయా కుమారులైన అహీయెజెరు, 

ఇతడు అధిపతి; ఇతని తరువాతివాడగు యోవాషు, అజామ్వెతు కుమారులైన యెజీయేలు, పెలెటు, 

బెరాకా, అనెతోతీయుడైన యెహూ, 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:4 => ముపప్దిమందిలో పరాకర్మశాలియు ముపప్ది మందికి పెదద్యునైన 

ఇషమ్యా అను గిబియోనీయుడు, యిరీమ్యా, యహజీయేలు, యోహానాను, గెదేరాతీయుడైన 

యోజాబాదు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:5 => ఎలూజై, యెరీమోతు, బెయలాయ్, షెమరాయ్, హరీపీయుడైన 

షెఫటయా, 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:6 => కోరహీయులగు ఎలాక్నా, యెషీష్యా, అజరేలు, యోహెజెరు, 

యాషాబాము, 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:7 => గెదోరు ఊరివాడైన యెరోహాము కుమారులగు యోహేలా, జెబదాయ్ 

అనువారును. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 12:8 => మరియు గాదీయులలో పరాకర్మశాలులు కొందరు అరణయ్మందు 

దాగియునన్ దావీదునొదద్ చేరిరి; వీరు డాలును ఈటెను వాడుకచేయగల యుదధ్పర్వీణులు, 

సింహముఖమువంటి ముఖములు గలవారు, కొండలలోనుండు జింకలంత పాదవేగము గలవారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:9 => వారెవరనగా మొదటివాడు ఏజెరు, రెండవవాడు ఓబదాయ్, 

మూడవవాడు ఏలీయాబు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:10 => నాలగ్వవాడు దుషమ్నాన్, అయిదవవాడు యిరీమ్యా, 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:11 => ఆరవవాడు అతత్యి, యేడవవాడు ఎలీయేలు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:12 => ఎనిమిదవవాడు యోహానాను, తొమిమ్దవవాడు ఎలా జ్బాదు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:13 => పదియవవాడు యిరీమ్యా, పదకొండవవాడు మకబ్నన్యి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:14 => గాదీయులగు వీరు సైనయ్మునకు అధిపతులై యుండిరి; వారిలో 

అతయ్లుప్డైనవాడు నూరుమందికి అధిపతి, అతయ్ధికుడైనవాడు వెయియ్మందికి అధిపతి, 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:15 => యొరాద్ను గటుట్లమీదుగా పొరిల్ పారుచుండు మొదటి నెలయందు 

దానిని దాటిపోయి తూరుప్లోయలలోను పడమటిలోయలలోను ఉనన్ వారినందరిని తరిమివేసినవారు 

వీరే. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:16 => మరియు బెనాయ్మీనీయులలో కొందరును యూదావారిలో 

కొందరును దావీదు దాగియునన్ సథ్లమునకు వచిచ్రి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:17 => దావీదు బయలుదేరి వారికి ఎదురుగాపోయి వారితో ఇటల్నెను 

మీరు సమాధానము కలిగి నాకు సహాయము చేయుటకై నాయొదద్కు వచిచ్యునన్యెడల నా 

హృదయము మీతో అతికియుండును; అటుల్గాక నావలన మీకు అపకారమేదియు కలుగలేదని 

యెరిగియుండియు, ననున్ నా శతుర్వులచేతికి అపప్గింపవలెనని మీరు వచిచ్యునన్యెడల మన 

పితరులయొకక్ దేవుడు దీనిని చూచి మిముమ్ను గదిద్ంచును గాక. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:18 => అపుప్డు ముపప్దిమందికి అధిపతియైన అమాశై ఆతమ్వశుడై 

దావీదూ, మేము నీవారము; యెషష్యి కుమారుడా, మేము నీ పక్షమున ఉనాన్ము; నీకు సమాధానము 

కలుగునుగాక, సమాధానము కలుగునుగాక, నీ సహకారులకును సమాధానము కలుగునుగాక,నీ 
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దేవుడే నీకు సహాయము చేయునని పలుకగా దావీదు వారిని చేరుచ్కొని వారిని తన దండునకు 

అధిపతులుగా చేసెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:19 => సౌలుమీద యుదధ్ము చేయబోయిన ఫిలిషీత్యులతో కూడ దావీదు 

వచిచ్నపుప్డు మనషే ష్ సంబంధులలో కొందరును అతని పక్షము చేరిరి; దావీదు ఫిలిషీత్యులకు 

సహాయము చేయకపోయెను, ఏలయనగా అతడు తన యజమానుడైన సౌలు పక్షమునకు మరలి 

తమకు పార్ణహాని చేయునని యెంచి ఫిలిషీత్యుల అధికారులు అతని పంపివేసిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:20 => అంతట అతడు సికల్గునకు తిరిగిపోవుచుండగా మనషే ష్ 

సంబంధులైన అదాన్ యోజాబాదు, యెదీయవేలు, మిఖాయేలు, యోజాబాదు, ఎలీహు, జిలెల్తై అను 

మనషే ష్ గోతర్పువారికి అధిపతులు అతని పక్షము చేరిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:21 => వారందరును పరాకర్మశాలులును సైనాయ్ధిపతులునై యుండిరి; 

ఆ దండును హతముచేయుటకు వారు దావీదునకు సహాయము చేసిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:22 => దావీదు దండు దేవుని సైనయ్మువలె మహాసైనయ్మగునటుల్ 

పర్తిదినమున అతనికి సహాయము చేయువారు అతనియొదద్కు వచుచ్చుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:23 => యెహోవా నోటిమాట పర్కారము సౌలుయొకక్ రాజయ్మును 

దావీదుతటుట్ తిర్పప్వలెననన్ పర్యతన్ముతో యుదధ్మునకై ఆయుధములను ధరించి అతనియొదద్కు 

హెబోర్నునకు వచిచ్న అధిపతుల లెకక్ యెంతయనగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:24 => యూదావారిలో డాలును ఈటెను పటుట్కొని యుదధ్సనన్దుధ్లై 

యునన్వారు ఆరువేల ఎనిమిదివందలమంది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:25 => షిమోయ్నీయులలో యుదధ్మునకు తగిన శూరులు ఏడువేల 

నూరుమంది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:26 => లేవీయులలో అటిట్వారు నాలుగువేల ఆరువందలమంది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:27 => అహరోను సంతతివారికి యెహోయాదా అధిపతి, అతనితోకూడ 

ఉనన్వారు మూడువేల ఏడు వందలమంది. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 12:28 => పరాకర్మశాలియైన సాదోకు అను యౌవనునితో కూడ అతని 

తండిర్ యింటివారైన అధిపతులు ఇరువదియిదద్రు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:29 => సౌలు సంబంధులగు బెనాయ్మీనీయులు మూడువేలమంది; 

అపప్టివరకు వారిలో బహుమంది సౌలు ఇలుల్ గాపాడుచుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:30 => తమ పితరుల యింటివారిలో పేరుపొందిన పరాకర్మశాలులు 

ఎఫార్యిమీయులలో ఇరువదివేల ఎనిమిది వందలమంది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:31 => మనషే ష్ యొకక్ అరధ్గోతర్పు వారిలో దావీదును రాజుగా చేయుటకై 

రావలెనని పేరు పేరుగా నియమింపబడినవారు పదునెనిమిదివేలమంది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:32 => ఇశాశ్ఖారీయులలో సమయోచిత జాఞ్నము కలిగి ఇశార్యేలీయులు 

చేయతగినదేదో దాని నెరిగియునన్ అధిపతులు రెండువందలు; వీరి గోతర్పు వారందరును వీరి 

యాజఞ్కు బదుధ్లైయుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:33 => జెబూలూనీయులలో సకలవిధమైన యుదాధ్యుధములను ధరించి 

యుదధ్మునకు పోదగినవారును యుదధ్పు నేరుప్గలవారును మనసుస్నందు పొరపులేకుండ యుదధ్ము 

చేయగలవారును ఏబదివేలమంది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:34 => నఫాత్లీయులలో వెయియ్మంది అధిపతులు, వారితోకూడ డాలును 

ఈటెను పటుట్కొనిన వారు ముపప్ది యేడువేలమంది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:35 => దానీయులలో యుదధ్ సనన్దుధ్లైన వారు ఇరువది యెనిమిదివేల 

ఆరు వందల మంది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:36 => ఆషేరీయులలో యుదధ్పు నేరుప్గల యుదధ్ సనన్దుధ్లు నలువది 

వేలమంది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:37 => మరియు యొరాద్ను నది అవతలనుండు రూబేనీయులలోను 

గాదీయులలోను మనషే ష్ అరధ్గోతర్పు వారిలోను సకలవిధమైన యుదాధ్యుధములను ధరించు 

యుదధ్శూరులైన యీ యోధులందరు దావీదును ఇశార్యేలుమీద రాజుగా నియమించవలెననన్ కోరిక 

హృదయమందు కలిగినవారై ఆయుధములను ధరించి హెబోర్నునకు వచిచ్రి. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 12:38 => ఇశార్యేలులో కడమ వారందరును ఏక మనసుక్లై దావీదును 

రాజుగా నియమింపవలెనని కోరియుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:39 => వారి సహోదరులు వారికొరకు భోజనపదారథ్ములను సిదధ్ము 

చేసియుండగా వారు దావీదుతోకూడ అచచ్ట మూడు దినములుండి అనన్పానములు పుచుచ్కొనిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:40 => ఇశార్యేలీయులకు సంతోషము కలిగియుండెను గనుక 

ఇశాశ్ఖారు జెబూలూను నఫాత్లి అనువారి పొలిమేరలవరకు వారికి సమీపమైనవారు గాడిదలమీదను 

ఒంటెలమీదను కంచరగాడిదల మీదను ఎదుద్ల మీదను ఆహారవసుత్వులైన పిండివంటకములను 

అంజూరపు అడలను ఎండిన దార్క్షపండల్ గెలలను దార్కాష్రసమును నూనెను గొఱ ఱ్లను పశువులను 

విసాత్రముగా తీసికొనివచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:12 => మరియు వాటిలో డాళల్ను బలెల్ములను ఉంచి ఆ పటట్ణములను 

బహు బలవంతమైన వాటిగా చేసెను. యూదావారును బెనాయ్మీనీయులును అతని పక్షముననుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:13 => ఇశార్యేలువారి మధయ్నుండు యాజకులును లేవీయులును 

తామునన్ పర్దేశముల సరిహదుద్లను దాటి అతనియొదద్కు వచిచ్ చేరిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:14 => యరొబామును అతని కుమారులును యెహోవాకు యాజకసేవ 

జరుగకుండ లేవీయులను తోర్సివేయగా, వారు తమ గార్మములను సావ్సథ్య్ములను విడచి, యూదా 

దేశమునకును యెరూషలేమునకును వచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:15 => యరొబాము బలిపీఠములకును దయయ్ములకును తాను 

చేయించిన దూడలకును యాజకులను ఏరప్రచుకొనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:16 => వారి చరయ్లటుల్ండగా ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములయందంతటను 

ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాను వెదకుటకు మనసుస్ నిలుపుకొనినవారు తమ పితరుల దేవుడైన 

యెహోవాకు బలులనరిప్ంచుటకై యెరూషలేమునకు వచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:17 => దావీదును సొలొమోనును నడచిన మారగ్మందు మూడు 

సంవతస్రములు వారు నడచి, యూదా రాజయ్మును బలపరచి మూడు సంవతస్రములు సొలొమోను 

కుమారుడైన రెహబామునకు సహాయకులైరి. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 14:8 => ఆ కాలమున డాళల్ను ఈటెలను పటుట్కొను మూడు లక్షలమంది 

యూదావారును, కేడెములు ధరించి విలుల్వేయు రెండు లక్షల ఎనుబది వేలమంది బెనాయ్మీనీయులును 

కూడిన సైనయ్ము ఆసాకు ఉండెను; వీరందరును పరాకర్మశాలులై యుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:9 => యూదా వారినందరిని బెనాయ్మీనీయులనందరిని, ఎఫార్యిము 

మనషే ష్ షిమోయ్ను గోతర్సాథ్నములలోనుండి వచిచ్ వారిమధయ్ నివసించు పరదేశులను సమకూరెచ్ను. 

అతని దేవుడైన యెహోవా అతనికి సహాయుడై యుండుట చూచి ఇశార్యేలువారిలోనుండి విసాత్రమైన 

జనులు అతని పక్షము చేరిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:2 => అతడు యూదా దేశములోని పార్కార పురములనిన్టియందును 

సైనయ్ములను ఉంచి, యూదా దేశమందును తన తండిర్యైన ఆసా పటుట్కొనిన ఎఫార్యిము 

పటట్ణములయందును కావలి బలములను ఉంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:14 => వీరి పితరుల వంశములచొపుప్న వీరి సంఖయ్ యెంతనగా, 

యూదాలో సహసార్ధిపతులైన వారికి పర్ధానుడగు అదాన్యొదద్ మూడు లక్షలమంది 

పరాకర్మశాలులుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:15 => రెండవవాడగు యెహోహానాను అను అధిపతియొదద్ రెండు లక్షల 

ఎనుబదివేలమంది యుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:16 => మూడవవాడు జిఖీర్ కుమారుడై యెహోవాకు తనున్తాను 

మనఃపూరవ్ కముగా సమరిప్ంచుకొనిన అమసాయ్ ; అతనియొదద్  రెండు లక్షలమంది 

పరాకర్మశాలులుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:11 => అయినను ఆషేరు మనషే ష్ జెబూలూను దేశముల వారిలోనుండి 

కొందరు కృంగిన మనసుస్తో యెరూషలేమునకు వచిచ్రి. 

కీరత్నలు 18:40 => నా శతుర్వులను వెనుకకు నీవు మళల్చేసితివి ననున్ దేవ్షించువారిని నేను 

నిరూమ్లము చేసితిని 

కీరత్నలు 18:41 => వారు మొఱ ఱ్పెటిట్రి గాని రకిష్ంచువాడు లేకపోయెను యెహోవాకు వారు 

మొఱ ఱ్పెటుట్దురు గాని ఆయనవారి కుతత్రమియయ్కుండును. 
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కీరత్నలు 18:42 => అపుప్డు గాలికి ఎగురు ధూళివలె నేను వారిని పొడిగా కొటిట్తిని వీధుల పెంటను 

ఒకడు పారబోయునటుల్ నేను వారిని పారబోసితిని. 

కీరత్నలు 18:43 => పర్జలు చేయు కలహములలో పడకుండ నీవు ననున్ విడిపించితివి ననున్ 

అనయ్జనులకు అధికారిగా చేసితివి నేను ఎరుగని పర్జలు ననున్ సేవించెదరు 

కీరత్నలు 78:68 => యూదా గోతర్మును తాను పేర్మించిన సీయోను పరవ్తమును ఆయన 

కోరుకొనెను. 

కీరత్నలు 78:69 => తాను అంతరిక్షమును కటిట్నటుల్ తాను భూమిని నితయ్ముగా సాథ్పించినటుల్ 

ఆయన తన పరిశుదధ్ మందిరమును కటిట్ంచెను  

కీరత్నలు 78:70 => తన దాసుడైన దావీదును కోరుకొని గొఱ ఱ్ల దొడల్లోనుండి అతని పిలిపించెను. 

కీరత్నలు 78:71 => పాడిగొఱ ఱ్లను వెంబడించుట మానిప్ంచి తన పర్జలైన యాకోబును, తన 

సావ్సథ్య్మైన ఇశార్యేలును మేపుటకై ఆయన అతనిని రపిప్ంచెను.  

యెషయా 9:7 => ఇది మొదలుకొని మితిలేకుండ దానికి వృదిధ్యు కేష్మమును కలుగునటుల్ 

సరవ్కాలము దావీదు సింహాసనమును రాజయ్మును నియమించును నాయ్యమువలనను నీతివలనను 

రాజయ్మును సిథ్ ర ప రచుటకు అతడు సింహాసనాసీనుడై రాజయ్ ప రిపాలన చేయును . 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఆసకిత్కలిగి దీనిని నెరవేరుచ్ను.  

ఫిలేమోనుకు 1:2 => మన సహోదరియైన అపిఫ్యకును, తోడి యోధుడైన అరిఖ్పుప్నకును, నీ యింట 

ఉనన్ సంఘమునకును శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

ఫిలేమోనుకు 1:10 => నా బంధకములలో నేను కనిన నా కుమారుడగు ఒనేసిము కోసరము నినున్ 

వేడుకొనుచునాన్ను. 

ఫిలేమోనుకు 1:11 => అతడు మునుపు నీకు నిష పర్యోజనమైనవాడే గాని, యిపుప్డు నీకును 

నాకును పర్యోజనకరమైనవాడాయెను. 

హెబీర్యులకు 7:14 => మన పర్భువు యూదా సంతానమందు జనిమ్ంచెననుట సప్షట్మే; ఆ 

గోతర్విషయములో యాజకులనుగూరిచ్ మోషే యేమియు చెపప్లేదు. 
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హెబీర్యులకు 10:13 => అపప్టినుండి తన శతుర్వులు తన పాదములకు పాదపీఠముగా 

చేయబడువరకు కనిపెటుట్చు దేవుని కుడిపారశ్య్మున ఆసీనుడాయెను. 

పర్కటన 5:5 => ఆ పెదద్లలో ఒకడు ఏడువకుము; ఇదిగో దావీదుకు చిగురైన యూదా గోతర్పు 

సింహము ఏడు ముదర్లను తీసి ఆ గర్ంథమును విపుప్టకై జయము పొందెనని నాతో చెపెప్ను. 

పర్కటన 11:15 => ఏడవ దూత బూర ఊదినపుప్డు పరలోకములో గొపప్ శబద్ములు పుటెట్ను. ఆ 

శబద్ములు ఈ లోకరాజయ్ము మన పర్భువు రాజయ్మును ఆయన కీర్సుత్ రాజయ్మునాయెను; ఆయన 

యుగయుగముల వరకు ఏలుననెను. 

యెహోషువ 10:24 => వారు ఆ రాజులను వెలుపలికి రపిప్ంచి యెహోషువ యొదద్కు తీసికొని 

వచిచ్నపుప్డు యెహోషువ ఇశార్యేలీయులనందరిని పిలిపించి, తనతో యుదధ్మునకు వెళి ల్వచిచ్న 

యోధుల అధిపతులతోమీరు దగగ్రకు రండి; ఈ రాజుల మెడలమీద మీ పాదముల నుంచుడని చెపప్గా 

వారు దగగ్రకు వచిచ్ వారి మెడలమీద తమ పాదములనుంచిరి. 

2 సమూయేలు 22:41 => నా శతుర్వులను వెనుకకు మళల్చేయుదువు ననున్ దేవ్షించువారిని నేను 

నిరూమ్లము చేయుదును. 

యెహెజేక్లు 21:29 => శకునగాండుర్ నీకొరకు మాయా దరశ్నములు చూచుచుండగను, వారు 

వయ్రథ్మైనవాటిని మీకు చెపుప్చుండగను, దోషసమాపిత్ కాలమున శిక్షనొంది హతులైన దురామ్రుగ్ల 

మెడల పర్కక్న అది నినున్ పడవేయును. 

ఆదికాండము 27:29 => జనములు నీకు దాసులగుదురు జనములు నీకు సాగిలపడుదురు నీ 

బంధుజనులకు నీవు ఏలికవై యుండుము నీ తలిల్ పుతుర్లు నీకు సాగిలపడుదురు నినున్ శపించువారు 

శపింపబడుదురు నినున్ దీవించువారు దీవింపబడుదురు గాక 

ఆదికాండము 37:7 => అదేమనగా మనము చేనిలో పనలు కటుట్చుంటిమి; నా పన లేచి 

నిలుచుండగా మీ పనలు నా పనను చుటుట్కొని నా పనకు సాషాట్ంగపడెనని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 37:8 => అందుకతని సహోదరులు నీవు నిశచ్యముగా మముమ్నేలెదవా? మామీద 

నీవు అధికారివగుదువా అని అతనితో చెపిప్, అతని కలలనుబటిట్యు అతని మాటలనుబటిట్యు 

అతనిమీద మరింత పగపటట్రి 
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ఆదికాండము 37:9 => అతడింకొక కల కని తన సహోదరులకు తెలియచేసి ఇదిగో నేను మరియొక 

కలకంటిని; అందులో సూరయ్చందుర్లును పదకొండు నక్షతర్ములును నాకు సాషాట్ంగపడెనని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 37:10 => అతడు తన తండిర్తోను తన సహోదరులతోను అది తెలియచెపిప్నపుప్డు 

అతని తండిర్ అతనితో నీవు కనిన యీ కల యేమిటి? నేను నీ తలిల్యు నీ సహోదరులును 

నిశచ్యముగా వచిచ్ నీకు సాషాట్ంగపడుదుమా అని అతని గదిద్ంచెను 

ఆదికాండము 42:6 => అపుప్డు యోసేపు ఆ దేశమంతటిమీద అధికారియై యుండెను. అతడే ఆ 

దేశ పర్జలందరికిని ధానయ్మమమ్కము చేయువాడు గనుక యోసేపు సహోదరులు వచిచ్ ముఖములు 

నేలను మోపి అతనికి వందనము చేసిరి  

2 సమూయేలు 5:3 => మరియు ఇశార్యేలువారి పెదద్లందరు హెబోర్నులో రాజునొదద్కు రాగా 

రాజైన దావీదు హెబోర్నులో యెహోవా సనిన్ధిని వారితో నిబంధన చేసెను గనుక ఇశార్యేలువారిమీద 

రాజగుటకై వారు దావీదునకు పటాట్భిషేకము చేసిరి. 

ఆదికాండము 44:20 => అందుకు మేము మాకు ముసలివాడైన తండిర్యు అతని ముసలితనమున 

పుటిట్న యొక చినన్వాడును ఉనాన్రు; వాని సహోదరుడు చనిపోయెను, వాని తలిల్కి వాడొకక్డే 

మిగిలియునాన్డు, వాని తండిర్ వానిని పేర్మించుచునాన్డని చెపిప్తిమి 

ఆదికాండము 46:28 => అతడు గోషెనుకు తోర్వ చూపుటకు యోసేపు నొదద్కు తనకు ముందుగా 

యూదాను పంపెను. వారు గోషెను దేశమునకు రాగా 

సంఖాయ్కాండము 1:26 => యూదా పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ 

పితరుల కుటుంబములలో ఇరువది యేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి 

సంఖయ్ను తెలియచెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 2:3 => సూరుయ్డు ఉదయించు తూరుప్దికుక్న యూదా పాళెపు ధవ్జము గలవారు 

తమ తమ సేనలచొపుప్న దిగవలెను. అమీమ్నాదాబు కుమారుడైన నయసోస్ను యూదా కుమారులకు 

పర్ధానుడు. 

సంఖాయ్కాండము 7:12 => మొదటి దినమున తన అరప్ణమును తెచిచ్నవాడు అమీమ్నాదాబు 

కుమారుడును యూదా గోతిర్కుడనైన నయసోస్ను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 33:6 => రూబేను బర్దికి చావకయుండునుగాక అతనివారు 

లెకిక్ంపలేనంతమంది అగుదురు. 

యెహోషువ 15:20 => యూదా వంశసుథ్ల గోతర్మునకు వారి వంశముల చొపుప్న కలిగిన 

సావ్సథ్య్మిది. 

1 సమూయేలు 16:1 => అంతట యెహోవా సమూయేలుతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

ఇశార్యేలీయులమీద రాజుగా ఉండకుండ నేను విసరిజ్ంచిన సౌలునుగూరిచ్ నీ వెంతకాలము 

దుఃఖింతువు? నీ కొముమ్ను తైలముతో నింపుము, బేతెల్హేమీయుడైన యెషష్యి యొదద్కు నినున్ 

పంపుచునాన్ను, అతని కుమారులలో ఒకని నేను రాజుగా నియమించుదును. 

2 సమూయేలు 1:18 => అది యాషారు గర్ంథమందు లిఖింపబడియునన్ది. ఎటల్నగా  

2 సమూయేలు 2:4 => అంతట యూదావారు అకక్డికి వచిచ్ యూదావారిమీద రాజుగా దావీదునకు 

పటాట్భిషేకము చేసిరి.  

1 దినవృతాత్ంతములు 12:38 => ఇశార్యేలులో కడమ వారందరును ఏక మనసుక్లై దావీదును 

రాజుగా నియమింపవలెనని కోరియుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:22 => ఆయన ఎవరినైనను వారికి హింస చేయనియయ్లేదు వారి 

నిమితత్ము రాజులను గదిద్ంచెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:3 => పెరెజు సంతతి వారిలో ఒకడు మొదటి నెల సైనాయ్ధిపతులకందరికి 

అధిపతిగా ఉండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:4 => ఇశార్యేలీయులమీద నితయ్ము రాజునైయుండుటకు 

ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా నా తండిర్ యింటివారందరిలోను ననున్ కోరుకొనెను, ఆయన 

యూదాగోతర్మును, యూదాగోతర్పువారిలో పర్ధానమైనదిగా నా తండిర్ యింటిని నా తండిర్ యింటిలో 

ననున్ను ఏరప్రచుకొని నాయందు ఆయన దయచూపి ఇశార్యేలీయులమీద రాజుగా 

నియమించియునాన్డు. 

యోబు 15:26 => మూరు ఖ్డై ఆయనను మారొక్నును తన కేడెముల గుబకలతో ఆయనమీదికి 

పరుగెతుత్ను. 
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కీరత్నలు 105:15 => ఆయన ఎవరినైనను వారికి హింస చేయనియయ్లేదు ఆయన వారికొరకు 

రాజులను గదిద్ంచెను. 

మతత్యి 1:2 => అబార్హాము ఇసాస్కును కనెను, ఇసాస్కు యాకోబును కనెను, యాకోబు యూదాను 

అతని అనన్దముమ్లను కనెను; 

లూకా 3:33 => నయసోస్ను అమీమ్నాదాబుకు, అమీమ్నాదాబు అరాముకు, అరాము ఎసోర్ముకు, 

ఎసోర్ము పెరెసుకు, పెరెసు యూదాకు, 

వచనము 9 

యూదా కొదమ సింహము నా కుమారుడా, నీవు పటిట్నదాని తిని వచిచ్తివి సింహమువలెను గరిజ్ంచు 

ఆడు సింహమువలెను అతడు కాళుల్ ముడుచుకొని పండుకొనెను అతని లేపువాడెవడు? 

హోషేయ 5:4 => తమ కిర్యలచేత అభయ్ంతరపరచబడినవారై వారు తమ దేవునియొదద్కు తిరిగి 

రాలేకపోవుదురు. వారిలో వయ్భిచార మనసుస్ండుటవలన వారు యెహోవాను ఎరుగక యుందురు. 

హోషేయ 5:14 => ఏలయనగా ఎఫార్యిమీయులకు సింహము వంటివాడనుగాను యూదా వారికి 

కొదమసింహము వంటివాడనుగాను నేనుందును. నేనే వారిని పటుట్కొని చీలెచ్దను, నేనే వారిని 

కొనిపోవుదును, విడిపించువాడొకడును లేకపోవును 

1 కొరిందీయులకు 15:24 => అటుతరువాత ఆయన సమసత్మైన ఆధిపతయ్మును, సమసత్మైన 

అధికారమును, బలమును కొటిట్వేసి తన తండిర్యైన దేవునికి రాజయ్ము అపప్గించును; అపుప్డు 

అంతము వచుచ్ను. 

పర్కటన 5:5 => ఆ పెదద్లలో ఒకడు ఏడువకుము; ఇదిగో దావీదుకు చిగురైన యూదా గోతర్పు 

సింహము ఏడు ముదర్లను తీసి ఆ గర్ంథమును విపుప్టకై జయము పొందెనని నాతో చెపెప్ను. 

సంఖాయ్కాండము 23:24 => ఇదిగో ఆ జనము ఆడు సింహమువలె లేచును అది సింహమువలె నికిక్ 

నిలుచును అది వేటను తిని చంపబడిన వాటి రకత్ము తార్గువరకు పండుకొనదు. 

సంఖాయ్కాండము 24:9 => సింహమువలెను ఆడు సింహమువలెను అతడు కుర్ంగి పండుకొనెను 

అతనిని లేపువాడెవడు? నినున్ దీవించువాడు దీవింపబడును నినున్ శపించువాడు శపింపబడును. 
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2 సమూయేలు 17:10 => నీ తండిర్ మహా బలాఢుయ్డనియు, అతని పక్షపువారు ధైరయ్వంతులనియు 

ఇశార్యేలీయులందరును ఎరుగుదురు గనుక సింహపుగుండెవంటి గుండెగలవారు సయితము 

దిగులొందుదురు. 

1 రాజులు 10:20 => ఇరుపర్కక్ల ఆరుమెటల్మీద పండెర్ండు సింహములు నిలిచియుండెను; 

అటువంటిది ఏ రాజయ్మందైనను చేయబడలేదు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:18 => ఆ సింహాసనమునకు దానితో కలిసియునన్ ఆరు బంగారపు 

సోపానములును సింహాసనమునకు కటిట్యునన్ బంగారపు పాదపీఠమును ఉండెను, కూరుచ్ండుచోటికి 

ఇరుపర్కక్ల ఊతలుండెను, ఊతలదగగ్ర రెండు సింహములుండెను; 

యోబు 4:11 => ఎర లేనందున ఆడుసింహము నశించును సింహపు పిలల్లు చెలాల్చెదరగొటట్బడును. 

యోబు 38:40 => సింహపుపిలల్లు తమ తమ గుహలలో పండుకొనునపుప్డు తమ గుహలలో పొంచి 

యుండునపుప్డు నీవు వాటి ఆకలి తీరెచ్దవా?  

యోబు 41:10 => దాని రేపుటకైనను తెగింపగల శూరుడు లేడు. అటుల్ండగా నా యెదుట 

నిలువగలవాడెవడు? 

యెషయా 5:29 => ఆడుసింహము గరిజ్ంచినటుల్ వారు గరిజ్ంచుదురు కొదమసింహము గరిజ్ంచినటుల్ 

గరజ్నచేయుచు వేటను పటుట్కొని అడ డ్మేమియు లేకుండ దానిని ఎతుత్కొనిపోవుదురు 

విడిపింపగలవాడెవడును ఉండడు.  

యెహెజేక్లు 32:2 => నరపుతుర్డా, ఐగుపుత్ రాజైన ఫరోనుగూరిచ్ అంగలారుప్ వచనమెతిత్ అతనికి ఈ 

మాట పర్కటింపుము జనములలో కొదమసింహమువంటి వాడవని నీవు ఎంచబడితివి, జలములలో 

మొసలివంటివాడవై నీ నదులలో రేగుచు నీ కాళల్తో నీళుల్ కలియబెటిట్తివి, వాటి వాగులను బురదగా 

చేసితివి. 

నహూము 2:11 => సింహముల గుహ యేమాయెను? సింహపుపిలల్ల మేతసథ్లమేమాయెను? 

ఎవరును బెదరింపకుండ సింహమును ఆడుసింహమును సింహపు పిలల్లును తిరుగులాడు 

సథ్లమేమాయెను? 
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యోహాను 8:6 => ఆయనమీద నేరము మోపవలెనని ఆయనను శోధించుచు ఈలాగున అడిగిరి. 

అయితే యేసు వంగి, నేలమీద వేర్లితో ఏమో వార్యుచుండెను. 

పర్కటన 4:7 => మొదటి జీవి సింహము వంటిది; రెండవ జీవి దూడ వంటిది;మూడవ జీవి 

మనుషుయ్ని ముఖమువంటి ముఖము గలది; నాలుగవ జీవి యెగురుచునన్ పకిష్రాజు వంటిది. 

వచనము 10 

షిలోహు వచుచ్వరకు యూదాయొదద్నుండి దండము తొలగదు అతని కాళల్ మధయ్నుండి రాజదండము 

తొలగదు పర్జలు అతనికి విధేయులై యుందురు.  

సంఖాయ్కాండము 24:17 => ఆయనను చూచుచునాన్ను గాని పర్సుత్తమున నునన్టుట్ కాదు ఆయనను 

చూచుచునాన్ను గాని సమీపమున నునన్టుట్ కాదు నక్షతర్ము యాకోబులో ఉదయించును రాజదండము 

ఇశార్యేలులోనుండి లేచును అది మోయాబు పార్ంతములను కొటుట్ను కలహవీరులనందరిని 

నాశనము చేయును.  

కీరత్నలు 60:7 => గిలాదు నాది మనషే ష్ నాది ఎఫార్యిము నాకు శిరసాత్ర్ణము యూదా నా 

రాజదండము. 

యిరిమ్యా 30:21 => వారిలో పుటిట్నవాడు వారికి రాజుగా ఉండును, వారి మధయ్ను పుటిట్నవాడొకడు 

వారి నేలును, నా సమీపమునకు వచుచ్టకు ధైరయ్ము తెచుచ్కొనువాడెవడు? నా సనిన్ధికి వచుచ్నటుల్గా 

నేను వానిని చేరదీసెదను; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

హోషేయ 11:12 => ఎఫార్యిమువారు అబదధ్ములతో ననున్ ఆవరించియునాన్రు; ఇశార్యేలువారు 

మోసకిర్యలతో ననున్ ఆవరించియునాన్రు; యూదావారు నిరాటంకముగా దేవునిమీద తిరుగుబాటు 

చేయుదురు, నమమ్కమైన పరిశుదధ్ దేవునిమీద తిరుగబడుదురు. 

యెహెజేక్లు 19:11 => భూపతులకు దండములైనటిట్ గటిట్చువవ్లు దానికి కలిగియుండెను, అది 

మేఘములనంటునంతగా పెరిగెను, విసాత్రమైన దాని కొమమ్లు బహు ఎతుత్గా కనబడెను. 

యెహెజేక్లు 19:14 => దాని పండల్ను దహించుచునన్ది గనుక రాజదండమునకు తగిన గటిట్చువవ్ 

యొకటియు విడువబడలేదు. ఇదియే పర్లాపవాకయ్ము, ఇదియే పర్లాపమునకు కారణమగును. 
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జెకరాయ్ 10:11 => యెహోవా దుఃఖసముదర్మును దాటి సముదర్ తరంగములను అణచివేయును, 

నైలునదియొకక్ లోతైన సథ్లములను ఆయన ఎండజేయును, అషూష్రీయుల అతిశయాసప్దము 

కొటిట్వేయబడును, ఐగుపీత్యులు రాజదండమును పోగొటుట్కొందురు. 

సంఖాయ్కాండము 21:18 => తమ అధికార దండములచేతను కఱ ఱ్లచేతను జనుల అధికారులు దాని 

తర్వివ్రి. 

కీరత్నలు 60:7 => గిలాదు నాది మనషే ష్ నాది ఎఫార్యిము నాకు శిరసాత్ర్ణము యూదా నా 

రాజదండము. 

కీరత్నలు 108:8 => గిలాదు నాది మనషే ష్ నాది ఎఫార్యిము నాకు శిరసాత్ర్ణము యూదా నా 

రాజదండము.  

యెషయా 33:22 => యెహోవా మనకు నాయ్యాధిపతి యెహోవా మన శాసనకరత్ యెహోవా మన 

రాజు ఆయన మనలను రకిష్ంచును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:57 => అతి సుకుమారమును కలిగి మృదుతవ్ముచేతను అతి 

సుకుమారముచేతను నేలమీద తన అరకాలు మోప తెగింపని సతరీ తన కాళల్మధయ్నుండి పడు మావిని 

తాను కనబోవు పిలల్లను తాను రహసయ్ముగా తినవలెనని తన కౌగిటి పెనిమిటియెడలనైనను తన 

కుమారునియెడలనైనను తన కుమారెత్యెడలనైనను కటాక్షము చూపకపోవును. 

యెషయా 9:6 => ఏలయనగా మనకు శిశువు పుటెట్ను మనకు కుమారుడు అనుగర్హింపబడెను 

ఆయన భుజముమీద రాజయ్భారముండును. ఆశచ్రయ్కరుడు ఆలోచనకరత్ బలవంతుడైన దేవుడు 

నితుయ్డగు తండిర్ సమాధానకరత్యగు అధిపతి అని అతనికి పేరు పెటట్బడును.  

యెషయా 11:1 => యెషష్యి మొదుద్నుండి చిగురు పుటుట్ను వాని వేరులనుండి అంకురము ఎదిగి 

ఫలించును 

యెషయా 11:2 => యెహోవా ఆతమ్ జాఞ్నవివేకములకు ఆధారమగు ఆతమ్ ఆలోచన బలములకు 

ఆధారమగు ఆతమ్ తెలివిని యెహోవాయెడల భయభకుత్లను పుటిట్ంచు ఆతమ్ అతనిమీద నిలుచును  

యెషయా 11:3 => యెహోవా భయము అతనికి ఇంపైన సువాసనగా ఉండును. 
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యెషయా 11:4 => కంటిచూపునుబటిట్ అతడు తీరుప్తీరచ్డు తాను వినుదానినిబటిట్ విమరశ్చేయడు 

నీతినిబటిట్ బీదలకు తీరుప్తీరుచ్ను భూనివాసులలో దీనులైనవారికి యథారథ్ముగా విమరశ్చేయును తన 

వాగద్ండముచేత లోకమును కొటుట్ను తన పెదవుల ఊపిరిచేత దుషుట్లను చంపును  

యెషయా 11:5 => అతని నడుమునకు నీతియు అతని తుంటల్కు సతయ్మును నడికటుట్గా ఉండును. 

యెషయా 62:11 => ఆలకించుడి , భూదిగంతములవరకు యెహోవా సమాచారము 

పర్కటింపజేసియునాన్డు ఇదిగో రక్షణ నీయొదద్కు వచుచ్చునన్ది ఇదిగో ఆయన ఇచుచ్ బహుమానము 

ఆయనయొదద్నే యునన్ది ఆయన ఇచుచ్ జీతము ఆయన తీసికొని వచుచ్చునాన్డని సీయోను కుమారెత్కు 

తెలియజేయుడి.  

యిరిమ్యా 23:5 => యెహోవా ఈలాగు ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్డు రాబోవు దినములలో నేను దావీదునకు 

నీతి చిగురును పుటిట్ంచెదను; అతడు రాజై పరిపాలన చేయును, అతడు వివేకముగా నడుచుకొనుచు 

కారయ్ము జరిగించును, భూమిమీద నీతి నాయ్యములను జరిగించును. 

యిరిమ్యా 23:6 => అతని దినములలో యూదా రక్షణనొందును, ఇశార్యేలు నిరభ్యముగా 

నివసించును, యెహోవా మనకు నీతియని అతనికి పేరు పెటుట్దురు. 

యెహెజేక్లు 21:27 => నేను దానిని పడదోర్యుదును పడదోర్యుదును పడదోర్యుదును; దాని 

సావ్సథ్య్కరత్ వచుచ్వరకు అదియు నిలువదు, అపుప్డు నేను దానిని అతనికిచెచ్దను.  

దానియేలు 9:25 => యెరూషలేమును మరల కటిట్ంచవచుచ్నని ఆజఞ్ బయలుదేరిన సమయము 

మొదలుకొని అభిషికుత్డగు అధిపతి వచుచ్వరకు ఏడు వారములు పటుట్నని సప్షట్ముగా గర్హించుము. 

అరువది రెండు వారములు తొందరగల సమయములందు పటట్ణపు రాచవీధులును కందకములును 

మరల కటట్బడును. 

మతత్యి 1:21 => తన పర్జలను వారి పాపములనుండి ఆయనే రకిష్ంచును గనుక ఆయనకు యేసు 

అను పేరు పెటుట్దువనెను. 

మతత్యి 17:5 => అతడు ఇంకను మాటలాడుచుండగా ఇదిగో పర్కాశమానమైన యొక మేఘము 

వారిని కముమ్కొనెను; ఇదిగో ఈయన నా పిర్యకుమారుడు, ఈయనయందు నేనానందించుచునాన్ను, 

ఈయన మాట వినుడని యొక శబద్ము ఆ మేఘములోనుండి పుటెట్ను 
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మతత్యి 21:9 => జనసమూహములలో ఆయనకు ముందు వెళుల్చుండినవారును వెనుక 

వచుచ్చుండినవారును దావీదు కుమారునికి జయము పర్భువు పేరట వచుచ్వాడు సుత్తింపబడునుగాక 

సరోవ్నన్తమైన సథ్లములలో జయము అని కేకలు వేయుచుండిరి. 

లూకా 1:32 => ఆయన గొపప్వాడై సరోవ్నన్తుని కుమారుడనబడును; పర్భువైన దేవుడు ఆయన 

తండిర్యైన దావీదు సింహాసనమును ఆయనకిచుచ్ను. 

లూకా 1:33 => ఆయన యాకోబు వంశసుథ్లను యుగయుగములు ఏలును; ఆయన రాజయ్ము 

అంతములేనిదై యుండునని ఆమెతో చెపెప్ను. 

యోహాను 9:7 => నీవు సిలోయము కోనేటికి వెళి ల్ అందులో కడుగుకొనుమని చెపెప్ను. సిలోయమను 

మాటకు పంపబడిన వాడని అరథ్ము. వాడు వెళి ల్ కడుగుకొని చూపు గలవాడై వచెచ్ను. 

యోహాను 18:31 => పిలాతు మీరతని తీసికొనిపోయి మీ ధరమ్శాసత్రము చొపుప్న అతనికి 

తీరుప్తీరుచ్డనగా 

యోహాను 19:12 => ఈ మాటనుబటిట్ పిలాతు ఆయనను విడుదల చేయుటకు యతన్ము చేసెను 

గాని యూదులు నీవు ఇతని విడుదల చేసితివా కైసరునకు సేన్హితుడవు కావు; తాను రాజునని 

చెపుప్కొను పర్తివాడును కైసరునకు విరోధముగా మాటలాడుచునన్వాడే అని కేకలువేసిరి. 

యోహాను 19:15 => అందుకు వారు ఇతనిని సంహరించుము, సంహరించుము, సిలువ వేయుము 

అని కేకలు వేసిరి. పిలాతు మీ రాజును సిలువ వేయుదునా? అని వారిని అడుగగా పర్ధానయాజకులు 

కైసరు తపప్ మాకు వేరొక రాజు లేడనిరి 

కీరత్నలు 72:8 => సముదర్మునుండి సముదర్మువరకు యూఫర్టీసునది మొదలుకొని 

భూదిగంతములవరకు అతడు రాజయ్ము చేయును. 

కీరత్నలు 72:9 => అరణయ్వాసులు అతనికి లోబడుదురు. అతని శతుర్వులు మనున్ నాకెదరు. 

కీరత్నలు 72:10 => తరీష్షు రాజులు దీవ్పముల రాజులు కపప్ము చెలిల్ంచెదరు షేబ రాజులును సెబా 

రాజులును కానుకలు తీసికొనివచెచ్దరు.  

కీరత్నలు 72:11 => రాజులందరు అతనికి నమసాక్రము చేసెదరు. అనయ్జనులందరు అతని 

సేవించెదరు. 
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యెషయా 2:2 => అంతయ్దినములలో పరవ్తములపైన యెహోవా మందిర పరవ్తము పరవ్త 

శిఖరమున సిథ్రపరచబడి కొండల కంటె ఎతుత్గా ఎతత్బడును పర్వాహము వచిచ్నటుల్ సమసత్ 

అనయ్జనులు దానిలోనికి వచెచ్దరు  

యెషయా 11:10 => ఆ దినమున పర్జలకు ధవ్జముగా నిలుచుచుండు యెషష్యి వేరు చిగురునొదద్ 

జనములు విచారణ చేయును ఆయన విశర్మసథ్లము పర్భావము గలదగును. 

యెషయా 11:12 => జనములను పిలుచుటకు ఆయన యొక ధవ్జము నిలువబెటుట్ను 

భర్షుట్లైపోయిన ఇశార్యేలీయులను పోగుచేయును భూమియొకక్ నాలుగు దిగంతములనుండి 

చెదరిపోయిన యూదావారిని సమకూరుచ్ను.  

యెషయా 11:13 => ఎఫార్యిమునకునన్ మతస్రము పోవును యూదా విరోధులు 

నిరూమ్లమగుదురు ఎఫార్యిము యూదాయందు మతస్రపడడు యూదా ఎఫార్యిమును బాధింపడు 

యెషయా 42:1 => ఇదిగో నేను ఆదుకొను నా సేవకుడు నేను ఏరప్రచుకొనినవాడు నా 

పార్ణమునకు పిర్యుడు అతనియందు నా ఆతమ్ను ఉంచియునాన్ను అతడు అనయ్జనులకు నాయ్యము 

కనుపరచును.  

యెషయా 42:3 => నలిగిన రెలుల్ను అతడు విరువడు మకమకలాడుచునన్ జనుపనార వతిత్ని ఆరప్డు 

అతడు సతయ్ము ననుసరించి నాయ్యము కనుపరచును.  

యెషయా 42:4 => భూలోకమున నాయ్యము సాథ్పించువరకు అతడు మందగిలడు నలుగుడుపడడు 

దీవ్పములు అతని బోధకొరకు కనిపెటుట్ను. 

యెషయా 49:6 => నీవు యాకోబు గోతర్పువారిని ఉదధ్రించునటుల్ను ఇశార్యేలులో 

తపిప్ంపబడినవారిని రపిప్ంచునటుల్ను నా సేవకుడవై యుండుట ఎంతో సవ్లప్విషయము; 

భూదిగంతములవరకు నీవు నేను కలుగజేయు రక్షణకు సాధనమగుటకై అనయ్జనులకు 

వెలుగైయుండునటుల్ నినున్ నియమించియునాన్ను.  

యెషయా 49:7 => ఇశార్యేలు విమోచకుడును పరిశుదధ్ దేవుడునగు యెహోవా మనుషుయ్లచేత 

నిరాకరింపబడినవాడును జనులకు అసహుయ్డును నిరద్యాతుమ్ల సేవకుడునగు వానితో ఈలాగు 
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సెలవిచుచ్చునాన్డు యెహోవా నమమ్కమైనవాడనియు ఇశార్యేలు పరిశుదధ్ దేవుడు నినున్ 

ఏరప్రచుకొనెననియు రాజులు గర్హించి లేచెదరు అధికారులు నీకు నమసాక్రము చేసెదరు. 

యెషయా 49:22 => పర్భువగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను జనములతటుట్ నా 

చెయి యెతుత్చునాన్ను జనములతటుట్ నా ధవ్జము ఎతుత్చునాన్ను వారు నీ కుమారులను 

రొముమ్ననుంచుకొని వచెచ్దరు నీ కుమారెత్లు వారి భుజములమీద మోయబడెదరు  

యెషయా 49:23 => రాజులు నినున్ పోషించు తండుర్లుగాను వారి రాణులు నీకు పాలిచుచ్ 

దాదులుగాను ఉండెదరు వారు భూమిమీద సాగిలపడి నీకు నమసాక్రము చేసెదరు నీ పాదముల 

ధూళి నాకెదరు. అపుప్డు నేను యెహోవాననియు నాకొరకు కనిపెటుట్కొనువారు అవమానము 

నొందరనియు నీవు తెలిసికొందువు.  

యెషయా 55:4 => ఇదిగో జనములకు సాకిష్గా అతని నియమించితిని జనములకు రాజుగాను 

అధిపతిగాను అతని నియమించితిని 

యెషయా 55:5 => నీవెరుగని జనులను నీవు పిలిచెదవు నినెన్రుగని జనులు యెహోవా నినున్ 

మహిమపరచగా చూచి నీ దేవుడైన యెహోవానుబటిట్ ఇశార్యేలు పరిశుదధ్ దేవునిబటిట్ నీయొదద్కు 

పరుగెతిత్ వచెచ్దరు.  

యెషయా 60:1 => నీకు వెలుగు వచిచ్యునన్ది, లెముమ్, తేజరిలుల్ము యెహోవా మహిమ నీమీద 

ఉదయించెను. 

యెషయా 60:3 => జనములు నీ వెలుగునకు వచెచ్దరు రాజులు నీ ఉదయకాంతికి వచెచ్దరు. 

యెషయా 60:4 => కనున్లెతిత్ చుటుట్ చూడుము వీరందరు కూడుకొని నీయొదద్కు వచుచ్చునాన్రు నీ 

కుమారులు దూరమునుండి వచుచ్చునాన్రు నీ కుమారెత్లు చంకనెతత్బడి వచుచ్చునాన్రు. 

యెషయా 60:5 => నీవు చూచి పర్కాశింతువు నీ గుండె కొటుట్కొనుచు ఉపొప్ంగును 

సముదర్వాయ్పారము నీ వైపు తిర్పప్బడును జనముల ఐశవ్రయ్ము నీయొదద్కు వచుచ్ను. 

యెహెజేక్లు 21:27 => నేను దానిని పడదోర్యుదును పడదోర్యుదును పడదోర్యుదును; దాని 

సావ్సథ్య్కరత్ వచుచ్వరకు అదియు నిలువదు, అపుప్డు నేను దానిని అతనికిచెచ్దను.  
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హగగ్యి 2:7 => నేను అనయ్జనులనందరిని కదలింపగా అనయ్జనులందరి యొకక్ యిషట్వసుత్వులు 

తేబడును; నేను ఈ మందిరమును మహిమతో నింపుదును; ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

వాకుక్. 

జెకరాయ్ 2:11 => ఆ దినమున అనయ్జనులనేకులు యెహోవాను హతుత్కొని నాకు జనులగుదురు, నేను 

మీ మధయ్ నివాసముచేతును; అపుప్డు యెహోవా ననున్ మీయొదద్కు పంపియునాన్డని మీరు 

తెలిసికొందురు. 

జెకరాయ్ 8:20 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా జనములును అనేక 

పటట్ణముల నివాసులును ఇంకను వతుత్రు. 

జెకరాయ్ 8:21 => ఒక పటట్ణపువారు మరియొక పటట్ణపువారియొదద్కు వచిచ్ఆలసయ్ము చేయక 

యెహొవాను శాంతిపరచుటకును, సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవాను వెదకుటకును మనము 

పోదము రండి అని చెపప్గా వారు మేమును వతుత్మందురు. 

జెకరాయ్ 8:22 => అనేక జనములును బలముగల జనులును యెరూషలేములో సైనయ్ములకు 

అధిపతియగు యెహోవాను వెదకుటకును, యెహోవాను శాంతిపరచుటకును వతుత్రు. 

జెకరాయ్ 8:23 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఆ దినములలో ఆ 

యా భాషలు మాటలాడు అనయ్జనులలో పదేసిమంది యొక యూదుని చెంగుపటుట్కొని దేవుడు మీకు 

తోడుగా ఉనాన్డను సంగతి మాకు వినబడినది గనుక మేము మీతో కూడ వతుత్మని చెపుప్దురు. 

మతత్యి 25:32 => అపుప్డు సమసత్ జనములు ఆయనయెదుట పోగుచేయబడుదురు; గొలల్వాడు 

మేకలలోనుండి గొఱ ఱ్లను వేరుపరచునటుల్ ఆయన వారిని వేరుపరచి 

లూకా 1:32 => ఆయన గొపప్వాడై సరోవ్నన్తుని కుమారుడనబడును; పర్భువైన దేవుడు ఆయన 

తండిర్యైన దావీదు సింహాసనమును ఆయనకిచుచ్ను. 

లూకా 1:33 => ఆయన యాకోబు వంశసుథ్లను యుగయుగములు ఏలును; ఆయన రాజయ్ము 

అంతములేనిదై యుండునని ఆమెతో చెపెప్ను. 

లూకా 2:30 => అనయ్జనులకు నినున్ బయలుపరచుటకు వెలుగుగాను నీ పర్జలైన ఇశార్యేలుకు 

మహిమగాను  
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లూకా 2:31 => నీవు సకల పర్జలయెదుట సిదధ్పరచిన 

లూకా 2:32 => నీ రక్షణ నేను కనున్లార చూచితిని. 

యోహాను 12:32 => నేను భూమిమీదనుండి పైకెతత్బడినయెడల అందరిని నాయొదద్కు 

ఆకరిష్ంచుకొందునని చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 15:12 => మరియు యెషయా యీలాగు చెపుప్చునాన్డు యెషష్యిలోనుండి వేరు 

చిగురు, అనగా అనయ్జనులనేలుటకు లేచువాడు వచుచ్ను; ఆయనయందు అనయ్జనులు నిరీక్షణ 

యుంచుదురు. 

2 కొరిందీయులకు 5:10 => ఎందుకనగా తాను జరిగించిన కిర్యల చొపుప్న, అవి మంచివైనను 

సరే చెడ డ్వైనను సరే, దేహముతో జరిగించిన వాటి ఫలమును పర్తివాడును పొందునటుల్ 

మనమందరమును కీర్సుత్ నాయ్యపీఠము ఎదుట పర్తయ్క్షము కావలయును. 

హెబీర్యులకు 7:14 => మన పర్భువు యూదా సంతానమందు జనిమ్ంచెననుట సప్షట్మే; ఆ 

గోతర్విషయములో యాజకులనుగూరిచ్ మోషే యేమియు చెపప్లేదు. 

పర్కటన 11:15 => ఏడవ దూత బూర ఊదినపుప్డు పరలోకములో గొపప్ శబద్ములు పుటెట్ను. ఆ 

శబద్ములు ఈ లోకరాజయ్ము మన పర్భువు రాజయ్మును ఆయన కీర్సుత్ రాజయ్మునాయెను; ఆయన 

యుగయుగముల వరకు ఏలుననెను. 

సంఖాయ్కాండము 7:12 => మొదటి దినమున తన అరప్ణమును తెచిచ్నవాడు అమీమ్నాదాబు 

కుమారుడును యూదా గోతిర్కుడనైన నయసోస్ను. 

సంఖాయ్కాండము 17:2 => నీవు ఇశార్యేలీయులతో మాటలాడి వారియొదద్ నొకొక్కక్ పితరుల 

కుటుంబమునకు ఒకొక్కక్ కఱ ఱ్గా, అనగా వారి పర్ధానులందరియొదద్ వారి వారి పితరుల 

కుటుంబముల చొపుప్న పండెర్ండు కఱ ఱ్లను తీసికొని యెవరి కఱ ఱ్మీద వారిపేరు వార్యుము. 

సంఖాయ్కాండము 24:19 => యాకోబు సంతానమున యేలిక పుటుట్ను. అతడు పటట్ణములోని 

శేషమును నశింపజేయును. 

యెహోషువ 19:51 => యాజకుడైన ఎలియాజరును నూను కుమారుడైన యెహోషువయు 

ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములయొకక్ పితరుల కుటుంబములలోని ముఖుయ్లును షిలోహులోనునన్ 
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పర్తయ్క్షపు గుడారము నొదద్ యెహోవా సనిన్ధిని చీటల్వలన పంపకము చేసిన సావ్సథ్య్ములు ఇవి. అపుప్డు 

వారు దేశమును పంచిపెటుట్ట ముగించిరి. 

2 సమూయేలు 7:16 => నీ మటుట్కు నీ సంతానమును నీ రాజయ్మును నితయ్ము సిథ్రమగును, నీ 

సింహాసనము నితయ్ము సిథ్రపరచబడును అనెను. 

2 సమూయేలు 19:40 => యూదా వారందరును ఇశార్యేలువారిలో సగము మందియు రాజును 

తోడుకొనిరాగా రాజు కింహామును వెంటబెటుట్కొని గిలాగ్లునకు వచెచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:43 => ఏ రాజును ఇశార్యేలీయులను ఏలకమునుపు ఎదోము దేశమందు 

ఏలిన రాజులు వీరు; బెయోరు కుమారుడైన బెల అతని పటట్ణము పేరు దినాహ్బా. 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:2 => యూదా తన సహోదరులకంటె హెచిచ్నవాడాయెను, అతనినుండి 

పర్ముఖుడు బయలువెడలెను, అయినను జనమ్సావ్తంతర్య్ము యోసేపుదాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:18 => ఆ సింహాసనమునకు దానితో కలిసియునన్ ఆరు బంగారపు 

సోపానములును సింహాసనమునకు కటిట్యునన్ బంగారపు పాదపీఠమును ఉండెను, కూరుచ్ండుచోటికి 

ఇరుపర్కక్ల ఊతలుండెను, ఊతలదగగ్ర రెండు సింహములుండెను; 

యోబు 27:19 => వారు ధనముగలవారై పండుకొందురు గాని మరల లేవరు కనున్లు తెరవగానే 

లేకపోవుదురు. 

కీరత్నలు 47:9 => జనముల పర్ధానులు అబార్హాముయొకక్ దేవునికి జనులై కూడుకొనియునాన్రు. 

భూనివాసులు ధరించుకొను కేడెములు దేవునివి ఆయన మహోనన్తుడాయెను. 

కీరత్నలు 102:22 => వచుచ్తరము తెలిసికొనునటుల్గా ఇది వార్యబడవలెను సృజింపబడబోవు 

జనము యెహోవాను సుత్తించును 

పరమగీతము 6:13 => షూలమిమ్తీ, రముమ్ రముమ్ మేము నినున్ ఆశతీర చూచుటకై తిరిగి రముమ్, 

తిరిగి రముమ్. షూలమిమ్తీయందు మీకు ముచచ్ట పుటిట్ంచునదేది? అమె మహనయీము నాటకమంత 

వింతయైనదా? 
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యెషయా 28:16 => పర్భువగు యెహోవా ఈలాగున సెలవిచుచ్చునాన్డు సీయోనులో పునాదిగా 

రాతిని వేసినవాడను నేనే అది పరిశోధింపబడిన రాయి అమూలయ్మైన తలరాయి బహు సిథ్రమైన 

పునాదియైన మూలరాయియై యునన్ది విశవ్సించువాడు కలవరపడడు. 

యెషయా 45:24 => యెహోవాయందే నీతి బలములునన్వని జనులు ననున్గూరిచ్ చెపుప్దురు 

ఆయనయొదద్కే మనుషుయ్లు వచెచ్దరు ఆయనమీద కోపపడినవారందరు సిగుగ్పడుదురు  

యెషయా 46:10 => నా ఆలోచన నిలుచుననియు నా చితత్మంతయు నెరవేరుచ్కొనెదననియు, 

చెపుప్కొనుచు ఆదినుండి నేనే కలుగబోవువాటిని తెలియజేయుచునాన్ను. పూరవ్కాలమునుండి నేనే 

యింక జరుగనివాటిని తెలియజేయుచునాన్ను.  

యెషయా 54:3 => కుడివైపునకును ఎడమవైపునకును నీవు వాయ్పించెదవు నీ సంతానము 

అనయ్జనముల దేశమును సావ్ధీనపరచుకొనును పాడైన పటట్ణములను నివాస సథ్లములుగా చేయును. 

యెషయా 56:8 => ఇశార్యేలీయులలో వెలివేయబడినవారిని సమకూరుచ్ పర్భువగు యెహోవా 

వాకుక్ ఇదే నేను సమకూరిచ్న ఇశార్యేలు వారికిపైగా ఇతరులను కూరెచ్దను. 

యిరిమ్యా 33:14 => యెహోవా వాకుక్ ఇదే ఇశార్యేలు వంశసుథ్లనుగూరిచ్యు యూదా 

వంశసుథ్లనుగూరిచ్యు నేను చెపిప్న మంచిమాట నెరవేరుచ్ దినములు వచుచ్చునన్వి. 

యిరిమ్యా 33:26 => భూమాయ్కాశములనుగూరిచ్న విధులను నియమించువాడను నేను 

కానియెడల, అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబుల సంతానమును ఏలుటకు అతని సంతాన సంబంధియైన 

యేలికను ఏరప్రచుకొనక నేను యాకోబు సంతానపువాడగు నా సేవకుడైన దావీదు సంతానమును 

విసరిజ్ంతును. నిశచ్యముగా నేను వారియెడల జాలిపడి చెరలోనుండి వారిని రపిప్ంచెదను. 

యెహెజేక్లు 17:23 => ఇశార్యేలు దేశములోని యెతుత్గల పరవ్తము మీద నేను దానిని నాటగా 

అది శాఖలు విడిచి బహుగా ఫలించు శేర్షఠ్మైన దేవదారు చెటట్గును, సకల జాతుల పకుష్లును దానిలో 

గూళుల్ కటుట్కొనును. 

యెహెజేక్లు 37:22 => వారికమీదట ఎనన్టికిని రెండు జనములుగాను రెండు రాజయ్ములుగాను 

ఉండకుండునటుల్ ఆ దేశములో ఇశార్యేలీయుల పరవ్తములమీద 
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దానియేలు 2:44 => ఆ రాజుల కాలములలో పరలోకమందునన్ దేవుడు ఒక రాజయ్ము సాథ్పించును. 

దానికెనన్టికిని నాశనము కలుగదు, ఆ రాజయ్ము దాని పొందినవారికి గాక మరెవరికిని చెందదు; అది 

ముందు చెపిప్న రాజయ్ములనిన్టిని పగులగొటిట్ నిరూమ్లము చేయును గాని అది యుగములవరకు 

నిలుచును. 

హోషేయ 3:4 => నిశచ్యముగా ఇశార్యేలీయులు చాల దినములు రాజు లేకయు అధిపతి లేకయు 

బలినరిప్ంపకయు నుందురు. దేవతాసత్ంభమును గాని ఏఫోదును గాని గృహదేవతలను గాని 

యుంచుకొనకుందురు. 

హోషేయ 10:3 => రాజు మనకు లేడు, మనము యెహోవాకు భయపడము, రాజు మనకేమి 

చేయును అని వారిపుప్డు చెపుప్దురు. 

మీకా 4:1 => అంతయ్దినములలో యెహోవా మందిరపరవ్తము పరవ్తముల శిఖరమున సిథ్రపరచబడి 

కొండలకంటె ఎతుత్గా ఎతత్బడగా పర్వాహము వచిచ్నటుల్ జనులు దానిలోనికి వతుత్రు. 

మీకా 5:2 => బేతెల్హేము ఎఫార్తా, యూదావారి కుటుంబములలో నీవు సవ్లప్గార్మమైనను 

నాకొరకు ఇశార్యేలీయులను ఏలబోవువాడు నీలోనుండి వచుచ్ను; పురాతనకాలము మొదలుకొని 

శాశవ్తకాలము ఆయన పర్తయ్క్షమగుచుండెను. 

జెకరాయ్ 14:9 => యెహోవా సరవ్లోకమునకు రాజై యుండును, ఆ దినమున యెహోవా ఒకక్డే 

అనియు, ఆయనకు పేరు ఒకక్టే అనియు తెలియబడును. 

మతత్యి 2:1 => రాజైన హేరోదు దినములయందు యూదయ దేశపు బేతెల్హేములో యేసు పుటిట్న 

పిమమ్ట ఇదిగో తూరుప్ దేశపు జాఞ్నులు యెరూషలేమునకు వచిచ్ 

మతత్యి 2:6 => అంతట హేరోదు ఆ జాఞ్నులను రహసయ్ముగా పిలిపించి, 

మతత్యి 8:11 => అనేకులు తూరుప్నుండియు పడమటనుండియు వచిచ్ అబార్హాముతో కూడను, 

ఇసాస్కుతో కూడను, యాకోబుతో కూడను, పరలోకరాజయ్మందు కూరుచ్ందురు గాని 

మతత్యి 11:3 => అని ఆయనను అడుగుటకు తన శిషుయ్లనంపెను. 

మతత్యి 12:30 => నా పక్షమున నుండనివాడు నాకు విరోధి; నాతో కలిసి సమకూరచ్నివాడు 

చెదరగొటుట్వాడు. 
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మతత్యి 13:2 => బహు జనసమూహములు తనయొదద్కు కూడివచిచ్నందున ఆయన దోనెయెకిక్ 

కూరుచ్ండెను. ఆ జనులందరు దరిని నిలిచియుండగా 

మతత్యి 18:20 => ఏలయనగా ఇదద్రు ముగుగ్రు నా నామమున ఎకక్డ కూడియుందురో అకక్డ 

నేను వారి మధయ్న ఉందునని చెపెప్ను. 

మతత్యి 21:5 => ఇదిగో నీ రాజు సాతివ్కుడై, గాడిదను భారవాహకపశువు పిలల్యైన చినన్ గాడిదను 

ఎకిక్ నీయొదద్కు వచుచ్చునాన్డని సీయోను కుమారితో చెపుప్డి అనునది. 

మారుక్ 13:27 => అపుప్డాయన తన దూతలను పంపి, భూమయ్ంతము మొదలుకొని ఆకాశాంతము 

వరకు నలుదికుక్లనుండి తాను ఏరప్రచుకొనినవారిని పోగుచేయించును. 

లూకా 1:70 => తన సేవకుడైన దావీదు వంశమునందు మనకొరకు రక్షణశృంగమును, అనగా  

లూకా 2:11 => దావీదు పటట్ణమందు నేడు రక్షకుడు మీ కొరకు పుటిట్యునాన్డు, ఈయన పర్భువైన 

కీర్సుత్ 

లూకా 3:1 => తిబెరికైసరు ఏలుబడిలో పదునైదవ సంవతస్రమందు యూదయకు పొంతిపిలాతు 

అధిపతిగాను, గలిలయకు హేరోదు చతురాథ్ధిపతిగాను, ఇతూరయ తర్కోనీతి దేశములకు అతని 

తముమ్డైన ఫిలిపుప్ చతురాథ్ధిపతిగాను, అబిలేనే దేశమునకు లుసానియ అధిపతిగాను, 

లూకా 7:19 => అంతట యోహాను తన శిషుయ్లలో ఇదద్రిని పిలిచి రాబోవువాడవు నీవేనా? మేము 

మరియొకని కొరకు కనిపెటట్వలెనా? అని అడుగుటకు వారిని పర్భువు నొదద్కు పంపెను. 

లూకా 24:27 => మోషేయు సమసత్ పర్వకత్లును మొదలుకొని లేఖనములనిన్టిలో తనున్గూరిచ్న 

వచనముల భావము వారికి తెలిపెను. 

లూకా 24:44 => అంతట ఆయన మోషే ధరమ్శాసత్రములోను పర్వకత్ల గర్ంథములలోను, 

కీరత్నలలోను ననున్గూరిచ్ వార్యబడినవనిన్యు నెరవేరవలెనని నేను మీయొదద్ ఉండినపుప్డు మీతో 

చెపిప్న మాటలు నెరవేరినవని వారితో చెపెప్ను 

యోహాను 1:45 => ఫిలిపుప్ నతనయేలును కనుగొని ధరమ్శాసత్రములో మోషేయు పర్వకత్లును 

ఎవరినిగూరిచ్ వార్సిరో ఆయనను కనుగొంటిమి; ఆయన యోసేపు కుమారుడైన నజరేయుడగు యేసు 

అని అతనితో చెపెప్ను. 
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యోహాను 4:22 => మీరు మీకు తెలియనిదానిని ఆరాధించువారు, మేము మాకు తెలిసినదానిని 

ఆరాధించువారము; రక్షణ యూదులలో నుండియే కలుగుచునన్ది. 

యోహాను 4:41 => ఆయన మాటలు వినినందున ఇంకను అనేకులు నమిమ్ ఆ సతరీని చూచి ఇకమీదట 

నీవు చెపిప్న మాటనుబటిట్ కాక 

యోహాను 5:46 => అతడు ననున్గూరిచ్ వార్సెను గనుక మీరు మోషేను నమిమ్నటట్యిన ననున్ను 

నముమ్దురు. 

యోహాను 6:14 => ఆ మనుషుయ్లు యేసు చేసిన సూచక కిర్యను చూచి నిజముగా ఈ లోకమునకు 

రాబోవు పర్వకత్ ఈయనే అని చెపుప్కొనిరి.  

యోహాను 10:16 => ఈ దొడిడ్వి కాని వేరే గొఱ ఱ్లును నాకు కలవు; వాటినికూడ నేను తోడుకొని 

రావలెను, అవి నా సవ్రము వినును, అపుప్డు మంద ఒకక్టియు గొఱ ఱ్ల కాపరి ఒకక్డును అగును. 

యోహాను 11:52 => యేసు ఆ జనము కొరకును, ఆ జనము కొరకు మాతర్మేగాక చెదరిపోయిన 

దేవుని పిలల్లను ఏకముగా సమకూరుచ్టకును, చావనైయునాన్డని పర్వచించెను. 

యోహాను 15:1 => నేను నిజమైన దార్కాష్వలిల్ని, నా తండిర్ వయ్వసాయకుడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:6 => కాబటిట్ వారు కూడి వచిచ్నపుప్డు పర్భువా, యీ కాలమందు 

ఇశార్యేలునకు రాజయ్మును మరల అనుగర్హించెదవా? అని ఆయనను అడుగగా ఆయన 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:4 => వాకయ్ము వినినవారిలో అనేకులు నమిమ్రి. వారిలో పురుషుల సంఖయ్ 

యించుమించు అయిదువేలు ఆయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:11 => ఆకాశము తెరవబడుటయు, నాలుగు చెంగులు పటిట్ దింపబడిన 

పెదద్ దుపప్టివంటి యొకవిధమైన పాతర్ భూమిమీదికి దిగివచుచ్టయు చూచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:1 => అనయ్జనులును దేవుని వాకయ్మంగీకరించిరని అపొసత్లులును 

యూదయ యందంతటనునన్ సహోదరులును వినిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:32 => దేవుడు యేసును లేపి, పితరులకు చేసిన వాగాద్నమును మన 

పిలల్లకు నెరవేరిచ్యునాన్డని మేమును మీకు సువారత్ పర్కటించుచునాన్ము. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:44 => మరుసటి విశార్ంతిదినమున దాదాపుగా ఆ పటట్ణమంతయు 

దేవుని వాకయ్ము వినుటకు కూడివచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:17 => పడిపోయిన దావీదు గుడారమును తిరిగి కటెట్దను దాని 

పాడైనవాటిని తిరిగికటిట్ దానిని నిలువబెటెట్దనని అనాదికాలమునుండి ఈ సంగతులను తెలియ  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:6 => ఇపుప్డైతే దేవుడు మన పితరులకు చేసిన వాగాద్నము విషయమైన 

నిరీక్షణనుగూరిచ్ నేను విమరిశ్ంపబడుటకు నిలిచియునాన్ను. 

రోమీయులకు 4:13 => అతడు లోకమునకు వారసుడగునను వాగాద్నము అబార్హామునకైనను అతని 

సంతానమునకైనను ధరమ్శాసత్రమూలముగా కలుగలేదు గాని విశావ్సమువలననైన నీతిమూలముగానే 

కలిగెను. 

రోమీయులకు 9:5 => పితరులు వీరివారు; శరీరమునుబటిట్ కీర్సుత్ వీరిలో పుటెట్ను. ఈయన 

సరావ్ధికారియైన దేవుడైయుండి నిరంతరము సోత్తార్రుహ్డై యునాన్డు. ఆమేన . 

రోమీయులకు 9:24 => అనయ్జనములలోనుండియు ఆయన పిలిచిన మనయెడల, తన 

మహిమైశవ్రయ్ము కనుపరచవలెననియునన్నేమి? 

2 కొరిందీయులకు 1:20 => దేవుని వాగాద్నములు ఎనిన్యైనను అనిన్యు కీర్సుత్నందు 

అవుననన్టుట్గానే యునన్వి గనుక మనదావ్రా దేవునికి మహిమ కలుగుటకై అవి ఆయన వలన 

నిశచ్యములై యునన్వి. 

గలతీయులకు 3:8 => దేవుడు విశావ్స మూలముగా అనయ్జనులను నీతిమంతులుగా తీరుచ్నని 

లేఖనము ముందుగా చూచి నీయందు అనయ్జనులందరును ఆశీరవ్దింపబడుదురు అని 

అబార్హామునకు సువారత్ను ముందుగా పర్కటించెను.  

గలతీయులకు 3:16 => అబార్హామునకును అతని సంతానమునకును వాగాద్నములు చేయబడెను; 

ఆయన అనేకులనుగూరిచ్ అనన్టుట్ నీ సంతానములకును అని చెపప్క ఒకనిగూరిచ్ అనన్టే ట్ నీ 

సంతానమునకును అనెను; ఆ సంతానము కీర్సుత్ 

గలతీయులకు 4:4 => అయితే కాలము పరిపూరణ్మైనపుప్డు దేవుడు తన కుమారుని పంపెను;ఆయన 

సతరీయందు పుటిట్,  
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ఎఫెసీయులకు 1:10 => ఈ సంకలప్మునుబటిట్ ఆయన పరలోకములో ఉనన్వేగాని, భూమిమీద 

ఉనన్వేగాని, సమసత్మును కీర్సుత్నందు ఏకముగా సమకూరచ్వలెనని తనలోతాను నిరణ్యించుకొనెను. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:1 => సహోదరులారా, పర్భువు దినమిపుప్డే వచిచ్యునన్టుట్గా 

ఆతమ్వలననైనను, మాటవలననైనను, మాయొదద్నుండి వచిచ్నదని చెపిప్న పతిర్కవలననైనను, 

ఎవడైనను చెపిప్నయెడల 

హెబీర్యులకు 9:11 => అయితే కీర్సుత్ రాబోవుచునన్ మేలుల విషయమై పర్ధానయాజకుడుగా వచిచ్, 

తానే నితయ్మైన విమోచన సంపాదించి, హసత్కృతము కానిది, అనగా ఈ సృషిట్ సంబంధము 

కానిదియు, మరి ఘనమైనదియు, పరిపూరణ్మైనదియునైన గుడారము దావ్రా 

హెబీర్యులకు 11:13 => వీరందరు ఆ వాగాద్నముల ఫలము అనుభవింపక పోయినను, 

దూరమునుండి చూచి వందనము చేసి, తాము భూమిమీద పరదేశులమును యాతిర్కులమునై 

యునాన్మని ఒపప్కొని, విశావ్సము గలవారై మృతినొందిరి. 

1 పేతురు 1:10 => మీకు కలుగు ఆ కృపనుగూరిచ్ పర్వచించిన పర్వకత్లు ఈ రక్షణనుగూరిచ్ 

పరిశీలించుచు, తమయందునన్ కీర్సుత్ ఆతమ్ కీర్సుత్ విషయమైన శర్మలనుగూరిచ్యు,  

1 పేతురు 1:11 => వాటి తరువాత కలుగబోవు మహిమలనుగూరిచ్యు ముందుగా 

సాక్షయ్మిచుచ్నపుడు, ఆ ఆతమ్, యే కాలమును ఎటిట్ కాలమును సూచించుచు వచెచ్నో దానిని విచారించి 

పరిశోధించిరి. 

పర్కటన 5:5 => ఆ పెదద్లలో ఒకడు ఏడువకుము; ఇదిగో దావీదుకు చిగురైన యూదా గోతర్పు 

సింహము ఏడు ముదర్లను తీసి ఆ గర్ంథమును విపుప్టకై జయము పొందెనని నాతో చెపెప్ను. 

పర్కటన 7:9 => అటుతరువాత నేను చూడగా, ఇదిగో, పర్తి జనములోనుండియు పర్తి 

వంశములోనుండియు పర్జలలోనుండియు, ఆ యా భాషలు మాటలాడువారిలోనుండియు వచిచ్, 

యెవడును లెకిక్ంపజాలని యొక గొపప్ సమూహము కనబడెను. వారు తెలల్ని వసత్రములు 

ధరించుకొనన్వారై, ఖరూ జ్రపుమటట్లుచేత పటుట్కుని సింహాసనము ఎదుటను గొఱ ఱ్పిలల్ యెదుటను 

నిలువబడి 
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వచనము 11 

దార్కాష్వలిల్కి తన గాడిదను ఉతత్మ దార్కాష్వలిల్కి తన గాడిదపిలల్ను కటిట్ దార్కాష్రసములో తన బటట్లను 

దార్క్షల రకత్ములో తన వసత్రమును ఉదుకును. 

యెషయా 63:1 => రకత్వరణ్ వసత్రములు ధరించి ఎదోమునుండి వచుచ్చునన్ యితడెవడు? 

శోభితవసత్రము ధరించినవాడై గంభీరముగా నడచుచు బొసార్నుండి బలాతిశయముతో వచుచ్చునన్ 

యితడెవడు? నీతినిబటిట్ మాటలాడుచునన్ నేనే రకిష్ంచుటకు బలాఢుయ్డనైన నేనే.  

యెషయా 63:2 => నీ వసత్రము ఎఱ ఱ్గా ఉనన్దేమి? నీ బటట్లు దార్క్షగానుగను తొర్కుక్చుండువాని 

బటట్లవలె ఉనన్వేమి? 

యెషయా 63:3 => ఒంటరిగా దార్క్షగానుగను తొర్కిక్తిని, జనములలో ఎవడును నాతోకూడ 

ఉండలేదు కోపగించుకొని వారిని తొర్కిక్తిని రౌదర్ముచేత వారిని అణగదొర్కిక్తిని వారి రకత్ము నా 

వసత్రములమీద చిందినది, నా బటట్లనిన్యు డాగులే.  

1 రాజులు 4:20 => అయితే యూదావారును ఇశార్యేలు వారును సముదర్పు దరినునన్ యిసుక 

రేణువులంత విసాత్ర సమూహమై తినుచు తార్గుచు సంభర్మపడుచు నుండిరి.  

1 రాజులు 4:25 => సొలొమోను దినములనిన్టను ఇశార్యేలువారేమి యూదా వారేమి దాను 

మొదలుకొని బెయేరె ష్బా వరకును తమ తమ దార్క్షచెటల్ కిర్ందను అంజూరపుచెటల్ కిర్ందను 

నిరభ్యముగా నివసించుచుండిరి. 

2 రాజులు 18:32 => అటుపిమమ్ట మీరు చావక బర్దుకునటుల్గా మేము వచిచ్ మీ దేశమువంటి 

దేశమునకు, అనగా గోధుమలును దార్కాష్రసమును గల దేశమునకును, ఆహారమును దార్క్షచెటుల్ను 

గల దేశమునకును, ఒలీవతైలమును తేనెయునుగల దేశమునకును మిముమ్ను తీసికొనిపోవుదును, 

అచచ్ట మీరు సుఖముగా నుందురు. కావున యెహోవా మిముమ్ను విడిపించునని చెపిప్ హిజిక్యా 

మీకు బోధించు మాటలను వినవదుద్. 
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యోవేలు 3:18 => ఆ దినమందు పరవ్తములలోనుండి కొర్తత్ దార్కాష్రసము పారును, 

కొండలలోనుండి పాలు పర్వహించును. యూదా నదులనిన్టిలో నీళుల్ పారును, నీటి ఊట యెహోవా 

మందిర ములోనుండి ఉబికి పారి షితీత్ము లోయను తడుపును. 

మీకా 4:4 => ఎవరి భయము లేకుండ పర్తివాడును తన దార్క్షచెటుట్కిర్ందను తన అంజూరపు 

చెటుట్కిర్ందను కూరుచ్ండును; సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా మాట యిచిచ్యునాన్డు. 

పర్కటన 7:14 => అందుకు నేను అయాయ్, నీకే తెలియుననగా అతడు ఈలాగు నాతో చెపెప్ను వీరు 

మహా శర్మలనుండి వచిచ్నవారు; గొఱ ఱ్పిలల్ రకత్ములో తమ వసత్రములను ఉదుకుకొని వాటిని తెలుపు 

చేసికొనిరి. 

పర్కటన 19:18 => అతడు గొపప్ శబద్ముతో ఆరభ్టించి రండి, రాజుల మాంసమును 

సహసార్ధిపతుల మాంసమును బలిషు ఠ్ల మాంసమును గుఱ ఱ్ముల మాంసమును వాటిమీద 

కూరుచ్ండువారి మాంసమును, సవ్తంతుర్లదేమి దాసులదేమి కొదిద్వారిదేమి గొపప్వారిదేమి, అందరి 

యొకక్ మాంసమును తినుటకై దేవుని గొపప్ విందునకు కూడి రండని ఆకాశమధయ్మందు ఎగురుచునన్ 

సమసత్ పకుష్లను పిలిచెను 

ఆదికాండము 40:11 => మరియు ఫరో గినెన్ నాచేతిలో ఉండెను; ఆ దార్క్షఫలములు నేను పటుట్కొని 

ఫరో గినెన్లో వాటిని పిండి ఆ గినెన్ ఫరోచేతికిచిచ్తినని తన కలను అతనితో వివరించి చెపెప్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:14 => ఆవు మజిజ్గను గొఱ ఱ్మేకల పచిచ్పాలను గొఱ ఱ్పిలల్ల కొర్వువ్ను 

బాషాను పొటే ట్ళల్ను మేకలను గోధుమల మెరికెల సారమును నీకిచెచ్ను. నీవు తార్గిన మదయ్ము 

దార్క్షలరసము.  

యోబు 29:6 => నేను పెటిట్న అడుగెలల్ నేతిలో పడెను బండనుండి నా నిమితత్ము నూనె 

పర్వాహముగా పారెను. 

యోహాను 15:1 => నేను నిజమైన దార్కాష్వలిల్ని, నా తండిర్ వయ్వసాయకుడు. 

పర్కటన 7:7 => షిమోయ్ను గోతర్ములో పండెర్ండు వేలమంది, లేవి గోతర్ములో పండెర్ండు వేలమంది, 

ఇశాశ్ఖారు గోతర్ములో పండెర్ండు వేలమంది, 
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వచనము 12 

అతని కనున్లు దార్కాష్రసముచేత ఎఱ ఱ్గాను అతని పళుల్ పాలచేత తెలల్గాను ఉండును. 

సామెతలు 23:29 => ఎవరికి శర్మ? ఎవరికి దుఃఖము? ఎవరికి జగడములు? ఎవరికి చింత? 

ఎవరికి హేతువులేని గాయములు?ఎవరికి మంద దృషిట్? 

ఆదికాండము 50:23 => యోసేపు ఎఫార్యిము యొకక్ మూడవతరము పిలల్లను చూచెను; మరియు 

మనషే ష్ కుమారుడైన మాకీరునకు కుమారులు పుటిట్ యోసేపు ఒడిలో ఉంచబడిరి. 

వచనము 13 

జెబూలూను సముదర్పు రేవున నివసించును అతడు ఓడలకు రేవుగా ఉండును అతని పొలిమేర 

సీదోనువరకు నుండును. 

ఆదికాండము 30:20 => అపుప్డు లేయా దేవుడు మంచి బహుమతి నాకు దయచేసెను; నా 

పెనిమిటికి ఆరుగురు కుమారులను కనియునాన్ను గనుక అతడికను నాతో కాపురము చేయుననుకొని 

అతనికి జెబూలూను అను పేరు పెటెట్ను 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:18 => జబూలూనునుగూరిచ్ యిటల్నెను జెబూలూనూ, నీవు 

బయలువెళుల్ సథ్లమందు సంతోషించుము ఇశాశ్ఖారూ, నీ గుడారములయందు సంతోషించుము.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:19 => వారు జనములను కొండకు పిలిచిరి అకక్డ నీతిబలుల 

నరిప్ంతురు వారు సముదర్ముల సమృదిధ్ని ఇసుకలో దాచబడిన రహసయ్ దర్వయ్ములను పీలుచ్దురు. 

యెహోషువ 19:10 => మూడవవంతు చీటి వారి వంశముచొపుప్న జెబూలూనీయుల పక్షముగా 

వచెచ్ను. వారి సావ్సథ్య్పు సరిహదుద్ శారీదువరకు సాగెను. 

యెహోషువ 19:11 => వారి సరిహదుద్ పడమటివైపుగా మరలా వరకును దబాబ్షతు వరకును సాగి 

యొకెన్యామునకు ఎదురుగానునన్ యేటివరకు వాయ్పించి 

యెహోషువ 19:12 => శారీదునుండి సూరోయ్దయ దికుక్న కిసో ల్తాత్బోరు సరిహదుద్వరకు 

దాబెరతునుండి యాఫీయకు ఎకిక్ 
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యెహోషువ 19:13 => అకక్డనుండి తూరుప్ తటుట్ గితత్హెపెరువరకును ఇతాక్ చీను వరకును సాగి 

నేయావరకు వాయ్పించు రిమోమ్నుదనుక పోయెను. 

యెహోషువ 19:14 => దాని సరిహదుద్ హనాన్తోనువరకు ఉతత్రదికుక్న చుటుట్కొని అకక్డనుండి 

యిపాత్యేలు లోయలో నిలిచెను. 

యెహోషువ 19:15 => కటాట్తు నహలాలు షిమోర్ను ఇదలా బేతెల్హేము అను పండెర్ండు 

పటట్ణములును వాటి పలెల్లును. 

యెహోషువ 19:16 => ఆ పటట్ణములును వాటి పలెల్లును వారి వంశములచొపుప్న 

జెబూలూనీయులకు కలిగిన సావ్సథ్య్ము. 

ఆదికాండము 10:15 => కనాను తన పర్థమ కుమారుడగు సీదోనును హేతును యెబూసీయులను 

అమోరీయులను గిరాగ్షీయులను 

ఆదికాండము 46:14 => జెబూలూను కుమారులైన సెరెదు ఏలోను యహలేలు. 

సంఖాయ్కాండము 1:30 => జెబూలూను పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ 

పితరుల కుటుంబములలో ఇరువదియేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి 

సంఖయ్ను తెలియచెపప్గా 

యెహోషువ 11:8 => యెహోవా ఇశార్యేలీయుల చేతికి వారిని అపప్గించెను. వీరు వారిని హతము 

చేసి మహాసీదోను వరకును మిశేర్పొతామ్యిము వరకును తూరుప్వైపున మిసేప్ లోయవరకును వారిని 

తరిమి నిశేశ్షముగా చంపిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 3:3 => ఫిలిషీత్యుల అయిదుగురు సరాద్రుల జనులును, కనానీయులందరును, 

సీదోనీయులును, బయలెహ్రోమ్ను మొదలుకొని హమాతునకు పోవు మారగ్మువరకు లెబానోను కొండలో 

నివసించు హివీవ్యులును,  

కీరత్నలు 25:3 => నీకొరకు కనిపెటుట్వారిలో ఎవడును సిగుగ్నొందడు. హేతువు లేకుండనే దోర్హము 

చేయువారు సిగుగ్ నొందుదురు.  

కీరత్నలు 104:26 => అందులో ఓడలు నడుచుచునన్వి దానిలో ఆటలాడుటకు నీవు నిరిమ్ంచిన 

మకరములునన్వి. 
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యెషయా 23:12 => మరియు ఆయన సీదోను కనయ్కా, చెరపబడినదానా, నీకికను 

సంతోషముండదు నీవు లేచి కితీత్ముకు దాటిపొముమ్ అకక్డనైనను నీకు నెమమ్ది కలుగదు 

యెహెజేక్లు 27:8 => తూరుపటట్ణమా, సీదోను నివాసులును అరవ్దు నివాసులును నీకు ఓడ 

కళాసులుగా ఉనాన్రు, నీ సవ్జనులకు చేరిన పర్జాఞ్వంతులు నీకు ఓడ నాయకులుగా ఉనాన్రు. 

మతత్యి 15:21 => యేసు అకక్డనుండి బయలుదేరి తూరు సీదోనుల పార్ంతములకు వెళల్గా,  

మారుక్ 7:24 => ఆయన అకక్డనుండి లేచి, తూరు సీదోనుల పార్ంతములకు వెళి ల్, యొక ఇంట 

పర్వేశించి , ఆ సంగతి ఎవనికిని తెలియకుండవలెనని కోరెను గాని ఆయన మరుగై 

యుండలేకపోయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:3 => మరునాడు సీదోనుకు వచిచ్తివిు. అపుప్డు యూలి పౌలుమీద 

దయగా ఉండి, అతడు తన సేన్హితులయొదద్కు వెళి ల్ పరామరిక పొందుటకు అతనికి సెలవిచెచ్ను. 

వచనము 14 

ఇశాశ్ఖారు రెండు దొడల్ మధయ్ను పండుకొనియునన్ బలమైన గారద్భము. 

ఆదికాండము 30:18 => లేయా నేను నా పెనిమిటికి నా దాసి నిచిచ్నందున దేవుడు నాకు 

పర్తిఫలము దయచేసెననుకొని అతనికి ఇశాశ్ఖారు అను పేరు పెటెట్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:18 => జబూలూనునుగూరిచ్ యిటల్నెను జెబూలూనూ, నీవు 

బయలువెళుల్ సథ్లమందు సంతోషించుము ఇశాశ్ఖారూ, నీ గుడారములయందు సంతోషించుము.  

యెహోషువ 19:17 => నాలుగవ వంతు చీటి వారి వంశములచొపుప్న ఇశాశ్ఖారీయుల పక్షముగా 

వచెచ్ను. 

యెహోషువ 19:18 => వారి సరిహదుద్ యెజెర్యేలు కెసులోల్తు షూనేము హపరాయిము షీయోను 

అనహరాతు రబీబ్తు కిషోయ్ను  

యెహోషువ 19:19 => అబెసు రెమెతు ఏనగ్నీన్ము 

యెహోషువ 19:20 => ఏన హదాద్ బేతప్సెస్సు అను సథ్లములవరకు 

యెహోషువ 19:21 => సాగి తాబోరు షహచీమా బేతెష్మెషు  
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యెహోషువ 19:22 => అను సథ్లములను దాటి యొరాద్ను వరకు వాయ్పించెను. 

యెహోషువ 19:23 => వాటి పలెల్లు గాక పదుమూడు పటట్ణములు వారికాయెను. అవి వాటి 

పలెల్లతో కూడ వారి వంశముల చొపుప్న ఇశాశ్ఖారీయుల గోతర్మునకు కలిగిన సావ్సథ్య్ము. 

నాయ్యాధిపతులు 5:15 => ఇశాశ్ఖారీయులైన అధిపతులు దెబోరాతో కలిసి వచిచ్రి. 

ఇశాశ్ఖారీయులును బారాకును అతివేగమున లోయలోనికి చొరబడిరి రూబేనీయుల కాలువలయొదద్ 

జనులకు గొపప్ హృదయాలోచనలు కలిగెను.  

నాయ్యాధిపతులు 10:1 => అబీమెలెకునకు తరువాత ఇశాశ్ఖారు గోతిర్కుడైన దోదో మనుమడును 

పువావ్ కుమారుడునైన తోలా నాయ్యాధిపతిగా నియమింపబడెను. అతడు ఎఫార్యిమీయుల 

మనయ్మందలి షామీరులో నివసించినవాడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:32 => ఇశాశ్ఖారీయులలో సమయోచిత జాఞ్నము కలిగి ఇశార్యేలీయులు 

చేయతగినదేదో దాని నెరిగియునన్ అధిపతులు రెండువందలు; వీరి గోతర్పు వారందరును వీరి 

యాజఞ్కు బదుధ్లైయుండిరి. 

ఆదికాండము 46:13 => ఇశాశ్ఖారు కుమారులైన తోలా పువావ్ యోబు షిమోర్ను. 

సంఖాయ్కాండము 1:28 => ఇశాశ్ఖారు పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ 

పితరుల కుటుంబములలో ఇరువది యేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి 

సంఖయ్ను తెలియచెపప్గా 

యోబు 39:5 => అడవిగాడిదను సేవ్చఛ్గా పోనిచిచ్నవాడెవడు? అడవిగాడిద కటల్ను 

విపిప్నవాడెవడు? 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:12 => అటిట్వారు నెమమ్దిగా పని చేయుచు, సొంతముగా 

సంపాదించుకొనిన ఆహారము భుజింపవలెనని మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ పేరట వారిని 

ఆజాఞ్పూరవ్కముగా హెచచ్రించుచునాన్ము. 

1 తిమోతి 2:2 => రాజుల కొరకును అధికారులందరి కొరకును విజాఞ్పనములును పార్రథ్నలును 

యాచనలును కృతజఞ్తాసుత్తులును చేయవలెనని హెచచ్రించుచునాన్ను. 
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వచనము 15 

అతడు విశార్ంతి మంచిదగుటయు ఆ భూమి రమయ్మైనదగుటయు చూచెను గనుక అతడు 

మోయుటకు భుజము వంచుకొని వెటిట్చేయు దాసుడగును. 

యెహోషువ 14:15 => పూరవ్ము హెబోర్ను పేరు కిరయ్తరాబ్. అరాబ్ అనాకీయులలో గొపప్వాడు 

అపుప్డు దేశము యుదధ్ము లేకుండ నెమమ్దిగా ఉండెను. 

నాయ్యాధిపతులు 3:11 => అపుప్డు నలువది సంవతస్రములు దేశము నెమమ్దిపొందెను. అటు 

తరువాత కనజు కుమారుడైన ఒతీన్యేలు మృతినొందెను. 

2 సమూయేలు 7:1 => యెహోవా నలుదికుక్ల అతని శతుర్వులమీద అతనికి విజయమిచిచ్ అతనికి 

నెమమ్ది కలుగజేసిన తరువాత రాజుతన నగరియందు కాపురముండి నాతానను పర్వకత్ను పిలువనంపి 

కీరత్నలు 81:6 => వారి భుజమునుండి నేను బరువును దింపగా వారిచేతులు మోతగంపల నెతత్కుండ 

విడుదలపొందెను. 

యెహెజేక్లు 29:18 => నరపుతుర్డా, తూరు పటట్ణముమీద బబులోనురాజైన నెబుకదెర్జరు తన 

సైనయ్ముచేత బహు ఆయాసకరమైన పని చేయించెను, వారందరి తలలు బోడివాయెను, అందరి 

భుజములు కొటుట్కొనిపోయెను; అయినను తూరు పటట్ణముమీద అతడు చేసిన కషట్మునుబటిట్ 

అతనికైనను, అతని సైనయ్మునకైనను కూలి యెంత మాతర్మును దొరకకపోయెను. 

మతత్యి 23:4 => మోయశకయ్ముకాని భారమైన బరువులు కటిట్ మనుషుయ్ల భుజములమీద వారు 

పెటుట్దురేగాని తమ వేర్లితోనైన వాటిని కదలింపనొలల్రు. 

ఆదికాండము 30:18 => లేయా నేను నా పెనిమిటికి నా దాసి నిచిచ్నందున దేవుడు నాకు 

పర్తిఫలము దయచేసెననుకొని అతనికి ఇశాశ్ఖారు అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 46:13 => ఇశాశ్ఖారు కుమారులైన తోలా పువావ్ యోబు షిమోర్ను. 

సంఖాయ్కాండము 1:28 => ఇశాశ్ఖారు పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ 

పితరుల కుటుంబములలో ఇరువది యేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి 

సంఖయ్ను తెలియచెపప్గా 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 32:24 => వారు కరవుచేత కీష్ణించుదురు మంటచేతను కూర్రమైన 

హతయ్చేతను హరించిపోవుదురు బురదలో పార్కు పాముల విషమును మృగముల కోరలను వారిమీదికి 

రపిప్ంచెదను. 

యిరిమ్యా 40:9 => అపుప్డు షాఫాను కుమారుడైన అహీకాము కుమారుడగు గెదలాయ్ 

పర్మాణముచేసి వారితోను వారి పటాలపువారితోను ఈలాగు చెపెప్ను మీరు కలీద్యులను సేవించుటకు 

భయపడకుడి, దేశములో కాపురముండి బబులోనురాజును సేవించినయెడల మీకు మేలు కలుగును. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:12 => అటిట్వారు నెమమ్దిగా పని చేయుచు, సొంతముగా 

సంపాదించుకొనిన ఆహారము భుజింపవలెనని మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ పేరట వారిని 

ఆజాఞ్పూరవ్కముగా హెచచ్రించుచునాన్ము. 

1 తిమోతి 2:2 => రాజుల కొరకును అధికారులందరి కొరకును విజాఞ్పనములును పార్రథ్నలును 

యాచనలును కృతజఞ్తాసుత్తులును చేయవలెనని హెచచ్రించుచునాన్ను. 

వచనము 16 

దాను ఇశార్యేలు గోతిర్కులవలె తన పర్జలకు నాయ్యము తీరుచ్ను. 

ఆదికాండము 30:6 => అపుప్డు రాహేలు దేవుడు నాకు తీరుప్తీరెచ్ను; ఆయన నా మొరను విని 

నాకు కుమారుని దయచేసెననుకొని అతనికి దాను అని పేరు పెటెట్ను. 

సంఖాయ్కాండము 10:25 => దానీయుల పాళెపు ధవ్జము సాగెను; అది పాళెములనిన్టిలో 

వెనుకనుండెను; అమీషదాయి కుమారుడైన అహీయెజరు ఆ సైనయ్మునకు అధిపతి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:22 => దానునుగూరిచ్ యిటల్నెను దాను సింహపుపిలల్ అది 

బాషానునుండి దుమికి దాటును. 

నాయ్యాధిపతులు 13:2 => ఆ కాలమున దాను వంశసుథ్డును జొరాయ్పటట్ణసుథ్డు నైన మానోహ అను 

నొకడుండెను. అతని భారయ్ గొడార్లై కానుపు లేకయుండెను. 

నాయ్యాధిపతులు 13:24 => తరువాత ఆ సతరీ కుమారుని కని అతనికి సమోస్ను అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆ బాలుడు ఎదిగినపుప్డు యెహోవా అతని నాశీరవ్దించెను. 
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నాయ్యాధిపతులు 13:25 => మరియు యెహోవా ఆతమ్ జొరాయ్కును ఎషాత్యోలుకును మధయ్నునన్ 

మహనెదానులో అతని రేపుటకు మొదలుపెటెట్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 15:20 => అతడు ఫిలిషీత్యుల దినములలో ఇరువదియేండుల్ ఇశార్యేలీయులకు 

నాయ్యాధిపతియై యుండెను. 

నాయ్యాధిపతులు 18:1 => ఆ దినములలో ఇశార్యేలీయులకు రాజు లేడు. మరియు 

ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములలో ఆ దినమువరకు దానీయులు సావ్సథ్య్ము పొందియుండలేదు గనుక ఆ 

కాలమున తాము నివసించుటకు తమకు సావ్సథ్య్ము వెదకుకొనుటకై వారు బయలుదేరియుండిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 18:2 => ఆ దేశసంచారము చేసి దానిని పరిశోధించుటకై దానీయులు తమ 

వంశసుథ్లందరిలోనుండి పరాకర్మవంతులైన అయిదుగురు మనుషుయ్లను జొరాయ్నుండియు 

ఎషాత్యోలునుండియు పంపి మీరు వెళి ల్ దేశమును పరిశోధించుడని వారితోచెపప్గా 

ఆదికాండము 46:23 => దాను కుమారుడైన హుషీము. 

సంఖాయ్కాండము 1:38 => దాను పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ పితరుల 

కుటుంబములలో ఇరువది యేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి సంఖయ్ను 

తెలియచెపప్గా 

వచనము 17 

దాను తోర్వలో సరప్ముగాను దారిలో కటల్పాముగాను ఉండును. అది గుఱ ఱ్పు మడిమెలు కరచును 

అందువలన ఎకుక్వాడు వెనుకకు పడును. 

నాయ్యాధిపతులు 14:1 => సమోస్ను తిమాన్తునకు వెళి ల్ తిమాన్తులో ఫిలిషీత్యుల కుమారెత్లలో 

ఒకతెను చూచెను. 

నాయ్యాధిపతులు 15:20 => అతడు ఫిలిషీత్యుల దినములలో ఇరువదియేండుల్ ఇశార్యేలీయులకు 

నాయ్యాధిపతియై యుండెను. 

నాయ్యాధిపతులు 16:22 => అతడు బందీగృహములో తిరగలి విసరువాడాయెను. అయితే అతడు 

కౌష్రము చేయబడిన తరువాత అతని తలవెండుర్కలు తిరిగి మొలుచుటకు మొదలుపెటెట్ను. 
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నాయ్యాధిపతులు 16:23 => ఫిలిషీత్యుల సరాద్రులు మన దేవత మన శతుర్వైన సమోస్నును 

మనచేతికి అపప్గించియునన్దని చెపుప్కొని, తమ దేవతయైన దాగోనుకు మహాబలి అరిప్ంచుటకును 

పండుగ ఆచరించుటకును కూడుకొనిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 16:24 => జనులు సమోస్నును చూచినపుప్డు మన దేశమును పాడుచేసినవాడును 

మనలో అనేకులను చంపినవాడునైన మన శతుర్వుని మన దేవత మనచేతి కపప్గించియునన్దని 

చెపుప్కొనుచు తమ దేవతను సుత్తించిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 16:25 => వారి హృదయములు సంతోషముతో నిండియుండగా వారు మనము 

పరిహాసము చేయుటకు సమోస్నును పిలిపించుదము రండని సమోస్నును బందీగృహమునుండి 

పిలువనంపిరి. వారు అతని చూచి గుడి సత్ంభముల మధయ్ను అతని నిలువబెటిట్ పరిహాసము చేయగా 

నాయ్యాధిపతులు 16:26 => సమోస్ను తనచేతిని పటుట్కొనిన బంటుతో ఇటల్నెను ఈ గుడికి 

ఆధారముగానునన్ సత్ంభములను ననున్ తడవనిచిచ్ విడువుము, నేను వాటిమీద ఆనుకొందును. 

నాయ్యాధిపతులు 16:27 => ఆ గుడి సతరీ పురుషులతో నిండియుండెను, ఫిలిషీత్యుల సరాద్రులందరు 

అకక్డనుండిరి, వారు సమోస్నును ఎగతాళి చేయగా గుడి కపుప్మీద సతరీ పురుషులు రమారమి మూడు 

వేలమంది చూచుచుండిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 16:28 => అపుప్డు సమోస్ను యెహోవా పర్భువా, దయచేసి ననున్ జాఞ్పకము 

చేసికొనుము, దేవా దయచేసి యీసారి మాతర్మే ననున్ బలపరచుము, నా రెండు కనున్ల నిమితత్ము 

ఫిలిషీత్యులను ఒకక్మారే దండించి పగతీరుచ్కొననిమమ్ని యెహోవాకు మొఱ ఱ్పెటిట్ 

నాయ్యాధిపతులు 16:29 => ఆ గుడికి ఆధారముగానునన్ రెండు మధయ్ సత్ంభములలో ఒకదానిని 

కుడిచేతను ఒకదానిని ఎడమచేతను పటుట్కొని 

నాయ్యాధిపతులు 16:30 => నేనును ఫిలిషీత్యులును చనిపోదుము గాక అని చెపిప్ బలముతో 

వంగినపుప్డు గుడి ఆ సరాద్రుల మీదను దానిలోనునన్ జనులందరి మీదను పడెను. మరణకాలమున 

అతడు చంపినవారి శవముల లెకక్ జీవితకాలమందు అతడు చంపినవారి లెకక్కంటె ఎకుక్వాయెను. 

నాయ్యాధిపతులు 18:22 => వారు మీకా యింటికి దూరమైనపుప్డు, మీకా పొరుగిండల్వారు పోగై 

దానీయులను వెంటాడి కలిసికొని వారిని పిలువగా 
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నాయ్యాధిపతులు 18:23 => వారు తమ ముఖములను తిర్పుప్కొని నీకేమి కావలెను? ఇటుల్ 

గుంపుకూడనేల? అని మీకాను అడిగిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 18:24 => అందుకతడు నేను చేయించిన నా దేవతలను నేను పర్తిషిఠ్ంచిన 

యాజకుని మీరు పటుట్కొని పోవుచునాన్రే, యిక నాయొదద్ ఏమియునన్ది? నీకేమి కావలెననుచునాన్రే, 

అదేమనన్మాట అనగా 

నాయ్యాధిపతులు 18:25 => దానీయులు నీ సవ్రము మాలో నెవనికిని వినబడనీయకుము, వారు 

ఆగర్హపడి నీమీద పడుదురేమో, అపుప్డు నీవు నీ పార్ణమును నీ యింటివారి పార్ణమును 

పోగొటుట్కొందువని అతనితో చెపిప్ 

నాయ్యాధిపతులు 18:26 => తమ తోర్వను వెళి ల్రి. వారు తనకంటె బలవంతులని మీకా 

గర్హించినవాడై తిరిగి తన యింటికి వెళి ల్పోయెను. 

నాయ్యాధిపతులు 18:27 => మీకా చేసికొనినదానిని, అతనియొదద్నునన్ యాజకునిని వారు 

పటుట్కొని, సుఖముగాను నిరభ్యముగాను ఉనన్ లాయిషు వారిమీదికి వచిచ్ కతిత్వాత వారిని 

హతముచేసి అగిన్చేత ఆ పటట్ణమును కాలిచ్వేసిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 18:28 => అది సీదోనుకు దూరమైనందునను, వారికి అనుయ్లతో 

సాంగతయ్మేమియు లేనందునను వారిలో ఎవడును తపిప్ంచుకొనలేదు. అది బేతెర్హోబునకు 

సమీపమైన లోయలోనునన్ది. 

నాయ్యాధిపతులు 18:29 => వారొక పటట్ణమును కటుట్కొని అకక్డ నివసించిరి. ఇశార్యేలుకు 

పుటిట్న తమ తండిర్యైన దానునుబటిట్ ఆ పటట్ణమునకు దాను అను పేరు పెటిట్రి. పూరవ్ము ఆ 

పటట్ణమునకు లాయిషు అను పేరు. 

నాయ్యాధిపతులు 18:30 => దానీయులు చెకక్బడిన ఆ పర్తిమను నిలుపుకొనిరి. మోషే 

మనుమడును గెరో ష్ను కుమారుడునైన యోనాతాననువాడును వాని కుమారులును ఆ దేశము 

చెరపటట్బడువరకు దానీయుల గోతర్మునకు యాజకులై యుండిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 18:31 => దేవుని మందిరము షిలోహులోనునన్ దినములనిన్టను వారు మీకా 

చేయించిన పర్తిమను నిలుపుకొనియుండిరి. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 12:35 => దానీయులలో యుదధ్ సనన్దుధ్లైన వారు ఇరువది యెనిమిదివేల 

ఆరు వందల మంది. 

ఆదికాండము 3:15 => మరియు నీకును సతరీకిని నీ సంతానమునకును ఆమె సంతానమునకును 

వైరము కలుగజేసెదను. అది నినున్ తలమీద కొటుట్ను; నీవు దానిని మడిమెమీద కొటుట్దువని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 30:6 => అపుప్డు రాహేలు దేవుడు నాకు తీరుప్తీరెచ్ను; ఆయన నా మొరను విని 

నాకు కుమారుని దయచేసెననుకొని అతనికి దాను అని పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 46:23 => దాను కుమారుడైన హుషీము. 

సంఖాయ్కాండము 1:38 => దాను పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ పితరుల 

కుటుంబములలో ఇరువది యేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి సంఖయ్ను 

తెలియచెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 10:25 => దానీయుల పాళెపు ధవ్జము సాగెను; అది పాళెములనిన్టిలో 

వెనుకనుండెను; అమీషదాయి కుమారుడైన అహీయెజరు ఆ సైనయ్మునకు అధిపతి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:22 => దానునుగూరిచ్ యిటల్నెను దాను సింహపుపిలల్ అది 

బాషానునుండి దుమికి దాటును. 

కీరత్నలు 49:5 => నాకొరకు పొంచువారి దోషకృతయ్ములు ననున్ చుటుట్కొనినపుప్డు 

ఆపతాక్లములలో నేనేల భయపడవలెను?  

వచనము 18 

యెహోవా, నీ రక్షణ కొరకు కనిపెటిట్యునాన్ను. 

కీరత్నలు 14:7 => సీయోనులోనుండి ఇశార్యేలునకు రక్షణ కలుగునుగాక. యెహోవా చెరలోని తన 

పర్జలను రపిప్ంచునపుప్డు యాకోబు హరిష్ంచును, ఇశార్యేలు సంతోషించును. 

కీరత్నలు 25:6 => యెహోవా, నీ కరుణాతిశయములను జాఞ్పకము చేసికొనుము నీ 

కృపాతిశయములను జాఞ్పకము చేసికొనుము అవి పూరవ్మునుండి యునన్వే గదా.  
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కీరత్నలు 40:1 => యెహోవాకొరకు నేను సహనముతో కనిపెటుట్కొంటిని ఆయన నాకు చెవియొగిగ్ నా 

మొఱ ఱ్ ఆలకించెను. 

కీరత్నలు 62:1 => నా పార్ణము దేవుని నముమ్కొని మౌనముగా ఉనన్ది. ఆయనవలన నాకు రక్షణ 

కలుగును. ఆయనే నా ఆశర్యదురగ్ము ఆయనే నా రక్షణకరత్ 

కీరత్నలు 62:5 => నా పార్ణమా, దేవుని నముమ్కొని మౌనముగా నుండుము ఆయనవలననే నాకు 

నిరీక్షణ కలుగుచునన్ది.  

కీరత్నలు 85:7 => యెహోవా, నీ కృప మాకు కనుపరచుము నీ రక్షణ మాకు దయచేయుము. 

కీరత్నలు 119:41 => (వావ ) యెహోవా, నీ కనికరములు నాయొదద్కు రానిముమ్ నీ మాటచొపుప్న నీ 

రక్షణ రానిముమ్. 

కీరత్నలు 119:166 => యెహోవా, నీ రక్షణకొరకు నేను కనిపెటుట్చునాన్ను నీ ఆజఞ్లను అనుసరించి 

నడుచుకొనుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 119:174 => యెహోవా, నీ రక్షణకొరకు నేను మిగుల ఆశపడుచునాన్ను నీ ధరమ్శాసత్రము 

నాకు సంతోషకరము. 

కీరత్నలు 123:2 => దాసుల కనున్లు తమ యజమానుని చేతితటుట్ను దాసి కనున్లు తన 

యజమానురాలి చేతితటుట్ను చూచునటుల్ మన దేవుడైన యెహోవా మనలను కరుణించువరకు మన 

కనున్లు ఆయనతటుట్ చూచుచునన్వి.  

కీరత్నలు 130:5 => యెహోవా కొరకు నేను కనిపెటుట్కొనుచునాన్ను నా పార్ణము ఆయన కొరకు 

కనిపెటుట్కొనుచునన్ది ఆయన మాటమీద నేను ఆశపెటుట్కొనియునాన్ను. 

యెషయా 8:17 => యాకోబు వంశమునకు తన ముఖమును మరుగుచేసికొను యెహోవాను 

నముమ్కొను నేను ఎదురుచూచుచునాన్ను ఆయన కొరకు నేను కనిపెటుట్చునాన్ను. 

యెషయా 25:9 => ఆ దినమున జనులీలాగు నందురు ఇదిగో మనలను రకిష్ంచునని మనము 

కనిపెటుట్కొని యునన్ మన దేవుడు మనము కనిపెటుట్కొనిన యెహోవా ఈయనే ఆయన రక్షణనుబటిట్ 

సంతోషించి ఉతస్హింతము.  
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యెషయా 36:8 => కావున చితత్గించి అషూష్రు రాజైన నా యేలినవానితో పందెము వేయుము; 

రెండువేల గుఱ ఱ్ములమీద రౌతులను ఎకిక్ంచుటకు నీకు శకిత్ యునన్యెడల నేను వాటిని నీకిచెచ్దను. 

యెషయా 30:18 => కావున మీయందు దయచూపవలెనని యెహోవా ఆలసయ్ము చేయుచునాన్డు 

మిముమ్ను కరుణింపవలెనని ఆయన నిలువబడియునాన్డు యెహోవా నాయ్యముతీరుచ్ దేవుడు ఆయన 

నిమితత్ము కనిపెటుట్కొనువారందరు ధనుయ్లు. 

యెషయా 33:2 => యెహోవా, నీకొరకు కనిపెటుట్చునాన్ము మాయందు కరుణించుము 

ఉదయకాలమున వారికి బాహువుగాను ఆపతాక్లమున మాకు రక్షణాధారముగాను ఉండుము. 

విలాపవాకయ్ములు 3:25 => తనున్ ఆశర్యించువారియెడల యెహోవా దయాళుడు తనున్ 

వెదకువారియెడల ఆయన దయచూపువాడు. 

మీకా 7:7 => అయినను యెహోవా కొరకు నేను ఎదురుచూచెదను, రక్షణకరత్యగు నా దేవునికొరకు 

నేను కనిపెటిట్యుందును, నా దేవుడు నా పార్రథ్న నాలకించును. 

మతత్యి 1:21 => తన పర్జలను వారి పాపములనుండి ఆయనే రకిష్ంచును గనుక ఆయనకు యేసు 

అను పేరు పెటుట్దువనెను. 

మారుక్ 15:43 => గనుక సాయంకాలమైనపుప్డు అరిమతయియ యోసేపు తెగించి, పిలాతునొదద్కు 

వెళి ల్ యేసు దేహము (తనకిమమ్ని) యడిగెను. అతడు ఘనత వహించిన యొక సభుయ్డై, దేవుని 

రాజయ్ముకొరకు ఎదురుచూచువాడు. 

లూకా 1:30 => దూత మరియా, భయపడకుము; దేవుని వలన నీవు కృపపొందితివి. 

లూకా 2:25 => యెరూషలేమునందు సుమెయోనను ఒక మనుషుయ్డుండెను. అతడు 

నీతిమంతుడును భకిత్పరుడునై యుండి, ఇశార్యేలు యొకక్ ఆదరణ కొరకు కనిపెటుట్వాడు; 

పరిశుదాధ్తమ్ అతనిమీద ఉండెను. 

లూకా 2:30 => అనయ్జనులకు నినున్ బయలుపరచుటకు వెలుగుగాను నీ పర్జలైన ఇశార్యేలుకు 

మహిమగాను  

లూకా 23:51 => అతడు సజజ్నుడును నీతిమంతుడునై యుండి వారి ఆలోచనకును వారు చేసిన 

పనికిని సమమ్తింపక దేవుని రాజయ్ముకొరకు కనిపెటుట్చుండినవాడు. 
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రోమీయులకు 8:19 => దేవుని కుమారుల పర్తయ్క్షతకొరకు సృషిట్ మిగుల ఆశతో తేరి చూచుచు 

కనిపెటుట్చునన్ది. 

రోమీయులకు 8:25 => మనము చూడనిదానికొరకు నిరీకిష్ంచినయెడల ఓపికతో దానికొరకు 

కనిపెటుట్దుము. 

గలతీయులకు 5:5 => ఏలయనగా, మనము విశావ్సము గలవారమై నీతి కలుగునను నిరీక్షణ 

సఫలమగునని ఆతమ్దావ్రా ఎదురుచూచుచునాన్ము. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:10 => దేవుడు మృతులలోనుండి లేపిన యేసు, అనగా రాబోవు 

ఉగర్తనుండి మనలను తపిప్ంచుచునన్ ఆయన కుమారుడైన యేసు, పరలోకమునుండి వచుచ్నని 

యెదురు చూచుటకును, మీరేలాగు దేవుని వైపునకు తిరిగితిరో ఆ సంగతి వారే తెలియజేయుచునాన్రు. 

నిరగ్మకాండము 14:13 => అందుకు మోషే భయపడకుడి, యెహోవా మీకు నేడు కలుగజేయు 

రక్షణను మీరు ఊరక నిలుచుండి చూడుడి; మీరు నేడు చూచిన ఐగుపీత్యులను ఇకమీదట మరి 

ఎనన్డును చూడరు. 

నాయ్యాధిపతులు 5:21 => కీషోను వాగువెంబడి పురాతనపు వాగైన కీషోను వెంబడి వారు 

కొటుట్కొనిపోయిరి. నా పార్ణమా నీవు బలముపూని సాగుము. 

కీరత్నలు 27:14 => ధైరయ్ము తెచుచ్కొని నీ హృదయమును నిబబ్రముగా నుంచుకొనుము 

యెహోవాకొరకు కనిపెటుట్కొని యుండుము.  

కీరత్నలు 35:3 => ఈటె దూసి ననున్ తరుమువారిని అడ డ్గింపుము నేనే నీ రక్షణ అని నాతో 

సెలవిముమ్. 

కీరత్నలు 39:7 => పర్భువా, నేను దేనికొరకు కనిపెటుట్కొందును? నినేన్ నేను నముమ్కొనియునాన్ను. 

కీరత్నలు 88:1 => యెహోవా, నాకు రక్షణకరత్వగు దేవా, రాతిర్వేళ నేను నీ సనిన్ధిని మొఱ ఱ్పెటుట్నాడు 

సామెతలు 14:32 => అపాయము రాగా భకిత్హీనుడు నశించును మరణకాలమందు నీతిమంతునికి 

ఆశర్యము కలదు. 
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యెషయా 64:4 => తనకొరకు కనిపెటుట్వాని విషయమై నీవు తపప్ తన కారయ్ము సఫలముచేయు 

మరి ఏ దేవునిని ఎవడు నేకాలమున చూచియుండలేదు అటిట్ దేవుడు కలడనన్ సమాచారము 

మనుషుయ్లకు వినబడలేదు అటిట్ సంగతి వారికి తెలిసియుండలేదు.  

విలాపవాకయ్ములు 3:26 => నరులు ఆశకలిగి యెహోవా అనుగర్హించు రక్షణకొరకు ఓపికతో 

కనిపెటుట్ట మంచిది. 

హోషేయ 12:6 => కాబటిట్ నీవు నీ దేవునితటుట్ తిరుగవలెను; కనికరమును నాయ్యమును 

అనుసరించుచు ఎడతెగక నీ దేవునియందు నమిమ్క నుంచుము. 

లూకా 12:36 => తమ పర్భువు పెండిల్విందునుండి వచిచ్ తటట్గానే అతనికి తలుపు తీయుటకు 

అతడెపుప్డు వచుచ్నో అని అతనికొరకు ఎదురుచూచు మనుషుయ్లవలె ఉండుడి. 

1 కొరిందీయులకు 1:7 => గనుక ఏ కృపావరమునందును లోపము లేక మీరు మన పర్భువైన 

యేసుకీర్సుత్ పర్తయ్క్షత కొరకు ఎదురుచూచుచునాన్రు. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:28 => అటుల్ మీరు బెదరకుండుట వారికి నాశనమును మీకు రక్షణయును 

కలుగుననుటకు సూచనయైయునన్ది. ఇది దేవునివలన కలుగునదే. 

హెబీర్యులకు 11:13 => వీరందరు ఆ వాగాద్నముల ఫలము అనుభవింపక పోయినను, 

దూరమునుండి చూచి వందనము చేసి, తాము భూమిమీద పరదేశులమును యాతిర్కులమునై 

యునాన్మని ఒపప్కొని, విశావ్సము గలవారై మృతినొందిరి. 

యాకోబు 5:8 => పర్భువు రాక సమీపించుచునన్ది గనుక మీరును ఓపిక కలిగియుండుడి, మీ 

హృదయములను సిథ్రపరచుకొనుడి. 

వచనము 19 

బంటుల గుంపు గాదును కొటుట్ను అతడు మడిమెను కొటుట్ను. 

ఆదికాండము 30:11 => లేయా ఇది అదృషట్మేగదా అనుకొని అతనికి గాదు అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 46:16 => గాదు కుమారులైన సిపోయ్ను హగీగ్ షూనీ ఎసోబ్ను ఏరీ ఆరోదీ అరేలీ. 
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సంఖాయ్కాండము 32:1 => రూబేనీయులకును గాదీయులకును అతి విసాత్రమైన మందలుండెను 

గనుక యాజెరు పర్దేశమును గిలాదు పర్దేశమును మందలకు తగిన సథ్లమని తెలిసికొని 

సంఖాయ్కాండము 32:2 => వారు వచిచ్ మోషేను యాజకుడగు ఎలియాజరును సమాజ పర్ధానులతో 

సంఖాయ్కాండము 32:3 => అతారోతు దీబోను యాజెరు నిమార్ హెషోబ్ను ఏలాలే షెబాము నెబో 

బెయోను అను సథ్లములు, అనగా 

సంఖాయ్కాండము 32:4 => ఇశార్యేలీయుల సమాజము ఎదుట యెహోవా జయించిన దేశము 

మందలకు తగిన పర్దేశము. నీ సేవకులమైన మాకు మందలు కలవు. 

సంఖాయ్కాండము 32:5 => కాబటిట్ మాయెడల నీకు కటాక్షము కలిగినయెడల, మముమ్ను యొరాద్ను 

అదద్రికి దాటింపక నీ దాసులమైన మాకు ఈ దేశమును సావ్సథ్య్ముగా ఇమమ్నగా 

సంఖాయ్కాండము 32:6 => మోషే గాదీయులతోను రూబేనీయులతోను మీ సహోదరులు 

యుదధ్మునకు పోవుచుండగా మీరు ఇకక్డ కూరుచ్ండవచుచ్నా? 

సంఖాయ్కాండము 32:7 => యెహోవా ఇశార్యేలీయులకిచిచ్న దేశమునకు వారు వెళల్కయుండునటుల్ 

మీరేల వారి హృదయములను అధైరయ్పరచుదురు? 

సంఖాయ్కాండము 32:8 => ఆ దేశమును చూచుటకు కాదేషు బరేన్యలోనుండి మీ తండుర్లను నేను 

పంపినపుప్డు వారును ఆలాగు చేసిరిగదా 

సంఖాయ్కాండము 32:9 => వారు ఎషోక్లు లోయలోనికి వెళి ల్ ఆ దేశమును చూచి ఇశార్యేలీయుల 

హృదయమును అధైరయ్పరచిరి గనుక యెహోవా తమకిచిచ్న దేశమునకు వారు వెళల్కపోయిరి. 

సంఖాయ్కాండము 32:10 => ఆ దినమున యెహోవా కోపము రగులుకొని 

సంఖాయ్కాండము 32:11 => ఇరువది ఏండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి ఐగుపుత్ 

దేశములోనుండి వచిచ్న మనుషుయ్లలో పూరణ్మనసుస్తో యెహోవాను అనుసరించిన కెనెజీయుడగు 

యెఫునెన్ కుమారుడైన కాలేబును నూను కుమారుడైన యెహోషువయు తపప్ 

సంఖాయ్కాండము 32:12 => మరి ఎవడును పూరణ్మనసుస్తో ననున్ అనుసరింపలేదు గనుక నేను 

అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులకు పర్మాణపూరవ్కముగా నిచిచ్న దేశమును వారు తపప్ మరి 

ఎవరును చూడనే చూడరని పర్మాణము చేసెను. 
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సంఖాయ్కాండము 32:13 => అపుప్డు యెహోవా కోపము ఇశార్యేలీయులమీద రగులుకొనగా 

యెహోవా దృషిఠ్కి చెడునడత నడిచిన ఆ తరమువారందరు నశించువరకు అరణయ్ములో నలుబది 

ఏండుల్ ఆయన వారిని తిరుగులాడచేసెను. 

సంఖాయ్కాండము 32:14 => ఇపుప్డు ఇశార్యేలీయులయెడల యెహోవాకు కోపము మరి ఎకుక్వగా 

పుటిట్ంచునటుల్గా ఆ పాపుల సంతానమైన మీరు మీ తండుర్లకు పర్తిగా బయలుదేరియునాన్రు. 

సంఖాయ్కాండము 32:15 => మీరు ఆయనను అనుసరింపక వెనుకకు మళి ల్నయెడల ఆయన ఈ 

అరణయ్ములో జనులను ఇంక నిలువచేయును. అటుల్ మీరు ఈ సరవ్జనమును నశింపచేసెదరనెను. 

సంఖాయ్కాండము 32:16 => అందుకు వారు అతనియొదద్కు వచిచ్ మేము ఇకక్డ మా మందలకొరకు 

దొడల్ను మా పిలల్లకొరకు పురములను కటుట్కొందుము. 

సంఖాయ్కాండము 32:17 => ఇశార్యేలీయులను వారి వారి సథ్లములకు చేరుచ్వరకు మేము 

వారిముందర యుదధ్మునకు సిదధ్పడి సాగుదుము. అయితే మా పిలల్లు ఈ దేశనివాసుల భయముచేత 

పార్కారముగల పురములలో నివసింపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 32:18 => ఇశార్యేలీయులలో పర్తివాడును తన తన సావ్సథ్య్మును పొందువరకు 

మా యిండల్కు తిరిగిరాము. 

సంఖాయ్కాండము 32:19 => తూరుప్దికుక్న యొరాద్ను ఇవతల మాకు సావ్సథ్య్ము దొరికెను గనుక 

యొరాద్ను అవతల దూరముగా వారితో సావ్సథ్య్ము పొందమనిరి. 

సంఖాయ్కాండము 32:20 => అపుప్డు మోషే వారితో మీరు మీ మాటమీద నిలిచి యెహోవా సనిన్ధిని 

యుదధ్మునకు సిదధ్పడి యెహోవా తన యెదుటనుండి తన శతుర్వులను వెళల్గొటుట్వరకు 

సంఖాయ్కాండము 32:21 => యెహోవా సనిన్ధిని మీరందరు యుదధ్సనన్దుధ్లై యొరాద్ను అవతలికి 

వెళి ల్నయెడల 

సంఖాయ్కాండము 32:22 => ఆ దేశము యెహోవా సనిన్ధిని జయింపబడిన తరువాత మీరు 

తిరిగివచిచ్ యెహోవా దృషిట్కిని ఇశార్యేలీయుల దృషిట్కిని నిరోద్షులైయుందురు; అపుప్డు ఈ దేశము 

యెహోవా సనిన్ధిని మీకు సావ్సథ్య్మగును. 
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సంఖాయ్కాండము 32:23 => మీరు అటుల్ చేయనియెడల యెహోవా దృషిట్కి పాపము 

చేసినవారగుదురు గనుక మీ పాపము మిముమ్ను పటుట్కొనును అని తెలిసికొనుడి. 

సంఖాయ్కాండము 32:24 => మీరు మీ పిలల్లకొరకు పురములను మీ మందలకొరకు దొడల్ను 

కటుట్కొని మీ నోటనుండి వచిచ్న మాటచొపుప్న చేయుడనెను. 

సంఖాయ్కాండము 32:25 => అందుకు గాదీయులును రూబేనీయులును మోషేతో మా యేలినవాడు 

ఆజాఞ్పించినటుల్ నీ దాసులమైన మేము చేసెదము. 

సంఖాయ్కాండము 32:26 => మా పిలల్లు మా భారయ్లు మా మందలు మా సమసత్ పశువులు అకక్డ 

గిలాదు పురములలో ఉండును. 

సంఖాయ్కాండము 32:27 => నీ దాసులమైన మేము, అనగా మా సేనలో పర్తి యోధుడును మా 

యేలినవాడు చెపిప్నటుల్ యెహోవా సనిన్ధిని యుదధ్ము చేయుటకు యొరాద్ను అవతలికి వచెచ్దమనిరి. 

సంఖాయ్కాండము 32:28 => కాబటిట్ మోషే వారినిగూరిచ్ యాజకుడైన ఎలియాజరుకును, నూను 

కుమారుడైన యెహోషువకును, ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములలో పితరుల కుటుంబముల పర్ధానులకును 

ఆజాఞ్పించి వారితో ఇటల్నెను 

సంఖాయ్కాండము 32:29 => గాదీయులును రూబేనీయులును అందరు యెహోవా సనిన్ధిని 

యుదధ్మునకు సిదద్పడి మీతోకూడ యొరాద్ను అవతలికి వెళి ల్నయెడల ఆ దేశము మీచేత జయింపబడిన 

తరువాత మీరు గిలాదు దేశమును వారికి సావ్సథ్య్ముగా ఇయయ్వలెను. 

సంఖాయ్కాండము 32:30 => అయితే వారు మీతో కలిసి యోధులై ఆవలికి వెళల్నియెడల వారు 

కనాను దేశమందే మీ మధయ్ను సావ్సథ్య్ములను పొందుదురనగా 

సంఖాయ్కాండము 32:31 => గాదీయులును రూబేనీయులును యెహోవా నీ దాసులమైన మాతో 

చెపిప్నటే ల్ చేసెదము. 

సంఖాయ్కాండము 32:32 => మేము యెహోవా సనిన్ధిని యుదధ్సనన్దుధ్లమై నదిదాటి కనాను 

దేశములోనికి వెళె ల్దము. అపుప్డు యొరాద్ను ఇవతల మేము సావ్సథ్య్మును పొందెదమని ఉతత్రమిచిచ్రి. 

సంఖాయ్కాండము 32:33 => అపుప్డు మోషే వారికి, అనగా గాదీయులకును రూబేనీయులకును 

యోసేపు కుమారుడైన మనషే ష్ అరధ్గోతర్పు వారికిని, అమోరీయుల రాజైన సీహోను రాజయ్మును, 
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బాషాను రాజైన ఓగు రాజయ్మును, దాని పార్ంతపురములతో ఆ దేశమును చటుట్నుండు ఆ 

దేశపురములను ఇచెచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 32:34 => గాదీయులు దీబోను అతారోతు అరోయేరు అతోర్తు షోపాను  

సంఖాయ్కాండము 32:35 => యాజెరు యొగెబ్హ బేతిన్మార్ బేతాహ్రాను 

సంఖాయ్కాండము 32:36 => అను పార్కారములుగల పురములను మందల దొడల్ను కటుట్కొనిరి. 

సంఖాయ్కాండము 32:37 => రూబేనీయులు మారుపేరుపొందిన హెషోబ్ను ఏలాలే కిరయ్తాయిము 

నెబో బయలెమ్యోను 

సంఖాయ్కాండము 32:38 => షిబామ్ అను పురములను కటిట్, తాము కటిట్న ఆ పురములకు వేరు 

పేరులు పెటిట్రి. 

సంఖాయ్కాండము 32:39 => మనషే ష్ కుమారులైన మాకీరీయులు గిలాదుమీదికి పోయి దాని 

పటుట్కొని దానిలోనునన్ అమోరీయులను వెళల్గొటిట్రి. 

సంఖాయ్కాండము 32:40 => మోషే మనషే ష్ కుమారుడైన మాకీరుకు గిలాదునిచెచ్ను 

సంఖాయ్కాండము 32:41 => అతడు అకక్డ నివసించెను. మనషే ష్ కుమారుడైన యాయీరు వెళి ల్ వారి 

పలెల్లను పటుట్కొని వాటికి యాయీరు పలెల్లను పేరు పెటెట్ను. 

సంఖాయ్కాండము 32:42 => నోబహు వెళి ల్ కెనాతును దాని గార్మములను పటుట్కొని దానికి నోబహు 

అని తన పేరు పెటెట్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:20 => గాదునుగూరిచ్ యిటల్నెను గాదును విశాలపరచువాడు 

సుత్తింపబడును అతడు ఆడు సింహమువలె పొంచియుండును బాహువును నడినెతిత్ని చీలిచ్వేయును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:21 => అతడు తనకొరకు మొదటిభాగము చూచుకొనెను అకక్డ 

నాయకుని భాగము కాపాడబడెను. అతడు జనములోని ముఖుయ్లతో కూడ వచెచ్ను యెహోవా తీరిచ్న 

నాయ్యమును జరిపెను ఇశార్యేలీయులయొదద్ యెహోవా విధులను ఆచరించెను.  

యెహోషువ 13:8 => రూబేనీయులు గాదీయులు తూరుప్దికుక్న యొరాద్ను అవతల మోషే 

వారికిచిచ్న సావ్సథ్య్మును పొందిరి. 
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నాయ్యాధిపతులు 10:1 => అబీమెలెకునకు తరువాత ఇశాశ్ఖారు గోతిర్కుడైన దోదో మనుమడును 

పువావ్ కుమారుడునైన తోలా నాయ్యాధిపతిగా నియమింపబడెను. అతడు ఎఫార్యిమీయుల 

మనయ్మందలి షామీరులో నివసించినవాడు. 

నాయ్యాధిపతులు 11:40 => ఆమె పురుషుని ఎరుగనేలేదు. పర్తి సంవతస్రమున ఇశార్యేలీయుల 

కుమారెత్లు నాలుగు దినములు గిలాదు దేశసుథ్డైన యెఫాత్ కుమారెత్ను పర్సిదిధ్చేయుట కదుద్. 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:18 => మలీక్రాము పెదాయా షెనజజ్రు యెకమాయ్ హోషామా నెదబాయ్. 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:19 => పెదాయా కుమారులు జెరుబాబ్బెలు షిమీ; జెరుబాబ్బెలు కుమారులు 

మెషులాల్ము హననాయ్; షెలోమీతు వారికి సహోదరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:20 => హషుబా ఓహెలు బెరెకాయ్ హసదాయ్ యూషబెసెహ్దు అను మరి 

యయిదుగురుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:21 => హననాయ్ కుమారులు పెలటాయ్ యెషయా, రెఫాయా కుమారులును 

అరాన్ను కుమారులును ఓబదాయ్ కుమారులును షెకనాయ్ కుమారులును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:22 => షెకనాయ్ కుమారులలో షెమయా అను ఒకడుండెను; షెమయా 

కుమారులు ఆరుగురు. హటూ ట్షు ఇగాలు బారియహు నెయరాయ్ షాపాతు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:11 => గాదు వంశసుథ్లు వారికెదురుగా బాషాను దేశమందు సలాక్వరకు 

కాపురముండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:12 => వారిలో యోవేలు తెగవారు ముఖుయ్లు, రెండవ తెగవారు 

షాపామువారు. షాపామువారును యహనైవారును షాపాతువారును బాషానులో ఉండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:13 => వారి పితరుల యింటివారైన వారి సహోదరులు ఏడుగురు, 

మిఖాయేలు మెషులాల్ము షేబయోరై యకాను జీయ ఏబెరు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:14 => వీరు హూరీ అనువానికి పుటిట్న అబీహాయిలు కుమారులు. ఈ 

హూరీ యరోయకు యారోయ గిలాదునకు గిలాదు మిఖాయేలునకు మిఖాయేలు యెషీషైకి యెషీషై 

యహదోకు యహదో బూజునకు పుటిట్రి. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 5:15 => గూనీ కుమారుడైన అబీద్యేలునకు పుటిట్న అహీ వారి పితరుల 

యిండల్వారికి పెదద్. 

1 దినవృతాత్ంతములు 5 : 1 6 = > వారు బాషానులోనునన్ గిలాదునందును దాని 

గార్మములయందును షారోనునకు చేరికైన ఉపగార్మముల యందును దాని పార్ంతములవరకు 

కాపురముండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:17 => వీరందరు యూదా రాజైన యోతాము దినములలోను ఇశార్యేలు 

రాజైన యరోబాము దినములలోను తమ వంశావళుల వరుసను లెకక్లో చేరచ్బడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:18 => రూబేనీయులలోను గాదీయులలోను మనషే ష్ అరధ్గోతర్మువారిలోను 

బలెల్మును ఖడగ్మును ధరించుటకును అంబు వేయుటకును నేరిచ్నవారు, యుదధ్మందు నేరప్రులై 

దండుకు పోతగినవారు నలువది నాలుగువేల ఏడువందల అరువదిమంది యుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:19 => వీరు హగీర్యీలతోను యెతూరువారితోను నాపీషు వారితోను 

నోదాబువారితోను యుదధ్ముచేసిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:20 => యుదధ్మందు వారు దేవునికి మొఱ ఱ్పెటట్గా, ఆయనమీద వారు 

నమిమ్కయుంచినందున ఆయన వారి మొఱ ఱ్ ఆలకించెను 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:21 => గనుక వారిని జయించుటకు వారికి సహాయము కలిగెను. 

హగీర్యీలును వారితో ఉనన్వారందరును వారిచేతికి అపప్గింపబడిరి; వారు ఏబదివేల ఒంటెలను 

పశువులను రెండులక్షల ఏబదివేల గొఱ ఱ్లను రెండువేల గాడిదలను లక్ష జనమును పటుట్కొనిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:22 => యుదధ్మందు దేవుని సహాయము వారికి కలుగుటచేత శతుర్వులు 

అనేకులు పడిపోయిరి; తాము చెరతీసికొని పోబడువరకు రూబేనీయులును గాదీయులును మనషే ష్ 

అరధ్గోతర్మువారును వీరి సాథ్నములయందు కాపురముండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:26 => కాబటిట్ ఇశార్యేలీయుల దేవుడు అషూష్రు రాజైన పూలు మనసుస్ను 

అషూష్రు రాజైన తిగల్తిప్లేసెరు మనసుస్ను రేపగా అతడు రూబేనీయులను గాదీయులను మనషే ష్ 

అరధ్గోతర్మువారిని చెరపటిట్ నేటికిని కనబడుచునన్టుల్గా హాలహునకును హాబోరునకును హారాకును 

గోజాను నదీపార్ంతములకును వారిని కొనిపోయెను. 
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సంఖాయ్కాండము 1:24 => గాదు పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ పితరుల 

కుటుంబములలో ఇరువది యేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి సంఖయ్ను 

తెలియచెపప్గా 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:14 => యేసు మృతిపొంది తిరిగి లేచెనని మనము నమిమ్నయెడల, అదే 

పర్కారము యేసునందు నిదిర్ంచినవారిని దేవుడాయనతో కూడ వెంటబెటుట్కొని వచుచ్ను. 

వచనము 20 

ఆషేరు నొదద్ శేర్షఠ్మైన ఆహారము కలదు రాజులకు తగిన మధుర పదారథ్ములను అతడిచుచ్ను. 

ఆదికాండము 30:13 => లేయా నేను భాగయ్వంతురాలను సతరీలు ననున్ భాగయ్వతి అందురు గదా అని 

అతనికి ఆషేరు అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 46:17 => ఆషేరు కుమారులైన ఇమాన్ ఇషావ్ ఇషీవ్ బెరీయా; వారి సహోదరియైన 

శెరహు. ఆ బెరీయా కుమారులైన హెబెరు మలీక్యేలు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:24 => ఆషేరునుగూరిచ్ యిటల్నెను ఆషేరు తన సహోదరులకంటె 

ఎకుక్వగా ఆశీరవ్దింపబడును. అతడు తన సహోదరులకంటె కటాక్షము నొందును తన పాదములను 

తైలములో ముంచుకొనును.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:25 => నీ కముమ్లు ఇనుపవియు ఇతత్డివియునై యుండును. నీవు 

బర్దుకు దినములలో నీకు విశార్ంతి కలుగును. 

యెహోషువ 19:24 => అయిదవ వంతు చీటి వారి వంశములచొపుప్న ఆషేరీయుల పక్షముగా 

వచెచ్ను. 

యెహోషువ 19:25 => వారి సరిహదుద్ హెలక్ తుహలి బెతెను అకాష్పు 

యెహోషువ 19:26 => అలమేమ్లెకు అమాదు మిషెయలు. పడమట అది కరెమ్లు వరకును 

షీహోరిల్బాన్తు వరకును సాగి 

యెహోషువ 19:27 => తూరుప్దికుక్న బేతాద్గోనువరకు తిరిగి జెబూలూను భాగమును యిపాత్యేలు 

లోయను దాటి బేతేమెకునకును నెయీయేలునకును ఉతత్ర దికుక్న పోవుచు 
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యెహోషువ 19:28 => ఎడమవైపున అది కాబూలు వరకును హెబోర్ను రెహోబు హమోమ్ను కానా 

పెదద్ సీదోనుల వరకును వాయ్పించెను. 

యెహోషువ 19:29 => అకక్డనుండి ఆ సరిహదుద్ రామా వరకును కోటగల సోరను పటట్ణము 

వరకును వాయ్పించి అకక్డనుండి తిరిగి హోసా వరకు సాగి అకక్డనుండి అకీజ్బు సరిహదుద్ను పటిట్ 

సముదర్మువరకు సాగెను. 

యెహోషువ 19:30 => ఉమామ్ ఆఫెకు రెహోబు వాటి పలెల్లతో కూడ అవి యిరువదిరెండు 

పటట్ణములు. 

యెహోషువ 19:31 => వాటి పలెల్లతో కూడ ఆ పటట్ణములు వారి వంశములచొపుప్న ఆషేరీయుల 

గోతర్మునకు కలిగిన సావ్సథ్య్ము. 

ఆదికాండము 27:28 => ఆకాశపుమంచును భూసారమును విసాత్రమైన ధానయ్మును 

దార్కాష్రసమును దేవుడు నీ కనుగర్హించు గాక  

ఆదికాండము 40:17 => మీది గంపలో ఫరో నిమితత్ము సమసత్విధములైన పిండివంటలు ఉండెను. 

పకుష్లు నా తలమీదనునన్ ఆ గంపలోనుండి వాటిని తీసికొని తినుచుండెను.  

సంఖాయ్కాండము 1:40 => ఆషేరు పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ పితరుల 

కుటుంబములలో ఇరువదియేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి సంఖయ్ను 

తెలియచెపప్గా 

యెహోషువ 19:31 => వాటి పలెల్లతో కూడ ఆ పటట్ణములు వారి వంశములచొపుప్న ఆషేరీయుల 

గోతర్మునకు కలిగిన సావ్సథ్య్ము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:2 => దాను యోసేపు బెనాయ్మీను నఫాత్లి గాదు ఆషేరు. 

వచనము 21 

నఫాత్లి విడువబడిన లేడి అతడు ఇంపైన మాటలు పలుకును. 

ఆదికాండము 30:8 => అపుప్డు రాహేలు దేవుని కృప విషయమై నా అకక్తో పోరాడి 

గెలిచితిననుకొని అతనికి నఫాత్లి అను పేరు పెటెట్ను. 
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ఆదికాండము 46:24 => నఫాత్లి కుమారులైన యహనేలు గూనీ యేసెరు షిలేల్ము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:23 => నఫాత్లినిగూరిచ్ యిటల్నెను కటాక్షముచేత తృపిత్పొందిన నఫాత్లి, 

యెహోవా దీవెనచేత నింపబడిన నఫాత్లి, పశిచ్మ దకిష్ణ దికుక్లను సావ్ధీనపరచుకొనుము.  

యెహోషువ 19:32 => ఆరవ వంతు చీటి వారి వంశములచొపుప్న నఫాత్లీయుల పక్షమున వచెచ్ను. 

యెహోషువ 19:33 => వారి సరిహదుద్ హెలెపును జయననీన్ములోని సిందూరవనమును 

అదామియను కనుమను యబెన్యేలును మొదలుకొని లకూక్ము వరకు సాగి 

యెహోషువ 19:34 => అకక్డనుండి పడమరగా అజనోతాత్బోరు వరకు వాయ్పించి అకక్డనుండి 

హుకోక్కువరకు దకిష్ణదికుక్న జెబూలూనును, పడమట ఆషేరును దాటి తూరుప్న యొరాద్ను నొదద్ 

యూదా వరకును వాయ్పించెను. 

యెహోషువ 19:35 => కోటగల పటట్ణములేవనగా జిదీద్ము జేరు హమమ్తు రకక్తు కినెన్రెతు 

యెహోషువ 19:36 => అదామా రామా హాసోరు 

యెహోషువ 19:37 => కెదెషు ఎదెర్యీ ఏన హాసోరు 

యెహోషువ 19:38 => ఇరోను మిగద్లేలు హొరేము బేతనాతు బేతెష్మెషు అనునవి; వాటి పలెల్లు గాక 

పందొమిమ్ది పటట్ణములు. 

యెహోషువ 19:39 => ఆ పటట్ణములును వాటి పలెల్లును వారి వంశములచొపుప్న నఫాత్లీయుల 

గోతర్మునకు కలిగిన సావ్సథ్య్ము. 

నాయ్యాధిపతులు 4:6 => ఆమె నఫాత్లి కెదెషులోనుండి అబీనోయము కుమారుడైన బారాకును 

పిలువనంపించి అతనితో ఇటల్నెను నీవువెళి ల్ నఫాత్లీయులలోను జెబూలూనీయులలోను పదివేలమంది 

మనుషుయ్లను తాబోరు కొండయొదద్కు రపిప్ంచుము; 

నాయ్యాధిపతులు 4:10 => బారాకు జెబూలూనీయులను నఫాత్లీయులను కెదెషునకు 

పిలిపించినపుప్డు పదివేలమంది మనుషుయ్లు అతనివెంట వెళి ల్రి; 

నాయ్యాధిపతులు 5:18 => జెబూలూనీయులు మరణభయము లేక పార్ణము తృణీకరించుకొనిన 

జనము నఫాత్లీయులు భూమి మెటట్లమీద పార్ణము తృణీకరించిరి.  
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కీరత్నలు 18:33 => ఆయన నాకాళుల్ జింక కాళల్వలె చేయుచునాన్డు ఎతత్యిన సథ్లములమీద ననున్ 

నిలుపుచునాన్డు. 

కీరత్నలు 18:34 => నాచేతులకు యుదధ్ముచేయ నేరుప్వాడు ఆయనే నా బాహువులు ఇతత్డి విలుల్ను 

ఎకుక్పెటుట్ను. 

మతత్యి 4:15 => చీకటిలో కూరుచ్ండియునన్ పర్జలును గొపప్ వెలుగు చూచిరి. మరణ 

పర్దేశములోను మరణచాఛ్యలోను కూరుచ్ండియునన్ వారికి వెలుగు ఉదయించెను 

మతత్యి 4:16 => అని పర్వకత్యైన యెషయా దావ్రా పలుకబడినది నెరవేరునటుల్ (ఈలాగు 

జరిగెను.) 

సంఖాయ్కాండము 1:42 => నఫాత్లి పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ పితరుల 

కుటుంబములలో ఇరువది యేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి సంఖయ్ను 

తెలియచెపప్గా 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:7 => వారు నీవు ఈ జనులయెడల దయా దాకిష్ణయ్ములు చూపి వారితో 

మంచి మాటలాడినయెడల వారు ఎపప్టికిని నీకు దాసులగుదురని అతనితో చెపిప్రి. 

వచనము 22 

యోసేపు ఫలించెడి కొమమ్ ఊటయొదద్ ఫలించెడి కొమమ్దాని రెమమ్లు గోడమీదికి ఎకిక్ వాయ్పించును. 

ఆదికాండము 30:22 => దేవుడు రాహేలును జాఞ్పకము చేసికొని ఆమె మనవి విని ఆమె గరభ్ము 

తెరిచెను. 

ఆదికాండము 30:23 => అపుప్డామె గరభ్వతియై కుమారుని కనిదేవుడు నా నింద 

తొలగించెననుకొనెను. 

ఆదికాండము 30:24 => మరియు ఆమె--యెహోవా మరియొక కుమారుని నాకు దయచేయును గాక 

అనుకొని అతనికి యోసేపు అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 41:52 => తరువాత అతడు నాకు బాధ కలిగిన దేశమందు దేవుడు ననున్ 

అభివృదిధ్పొందించెనని చెపిప్, రెండవవానికి ఎఫార్యిము అను పేరు పెటెట్ను. 
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ఆదికాండము 46:27 => ఐగుపుత్లో అతనికి పుటిట్న యోసేపు కుమారులిదద్రు; ఐగుపుత్నకు వచిచ్న 

యాకోబు కుటుంబపు వారందరు డెబబ్ది మంది. 

ఆదికాండము 48:1 => ఈ సంగతులైన తరువాత ఇదిగో నీ తండిర్ కాయిలాగా ఉనాన్డని ఒకడు 

యోసేపుతో చెపెప్ను. అపుప్డతడు మనషే ష్ ఎఫార్యిములు అను తన యిదద్రు కుమారులను 

వెంటబెటుట్కొనిపోగా, 

ఆదికాండము 48:5 => ఇదిగో నేను ఐగుపుత్నకు నీయొదద్కు రాకమునుపు ఐగుపుత్ దేశములో నీకు 

పుటిట్న నీ యిదద్రు కుమారులు నా బిడ డ్లే; రూబేను షిమోయ్నులవలె ఎఫార్యిము మనషే ష్ నా బిడ డ్లై 

యుందురు. 

ఆదికాండము 48:16 => అనగా సమసత్మైన కీడులలోనుండి ననున్ తపిప్ంచిన దూత యీ పిలల్లను 

ఆశీరవ్దించును గాక; నా పేరును అబార్హాము ఇసాస్కులను నా పితరుల పేరును వారికి పెటట్బడును 

గాక; భూమియందు వారు బహుగా విసత్రించుదురు గాక అని చెపెప్ను 

ఆదికాండము 48:19 => అయినను అతని తండిర్ ఒపప్క అది నాకు తెలియును, నా కుమారుడా అది 

నాకు తెలియును; ఇతడును ఒక జన సమూహమై గొపప్వాడగును గాని యితని తముమ్డు ఇతని కంటె 

గొపప్వాడగును, అతని సంతానము జనముల సమూహమగునని చెపెప్ను 

ఆదికాండము 48:20 => ఆ దినమందు అతడు వారిని దీవించి ఎఫార్యిము వలెను మనషే ష్ వలెను 

దేవుడు నినున్ చేయును గాకని ఇశార్యేలీయులు నీ పేరు చెపిప్ దీవించెదరనెను. ఆలాగు అతడు 

మనషే ష్కంటె ఎఫార్యిమును ముందుగా ఉంచెను. 

సంఖాయ్కాండము 32:1 => రూబేనీయులకును గాదీయులకును అతి విసాత్రమైన మందలుండెను 

గనుక యాజెరు పర్దేశమును గిలాదు పర్దేశమును మందలకు తగిన సథ్లమని తెలిసికొని 

సంఖాయ్కాండము 32:2 => వారు వచిచ్ మోషేను యాజకుడగు ఎలియాజరును సమాజ పర్ధానులతో 

సంఖాయ్కాండము 32:3 => అతారోతు దీబోను యాజెరు నిమార్ హెషోబ్ను ఏలాలే షెబాము నెబో 

బెయోను అను సథ్లములు, అనగా 

సంఖాయ్కాండము 32:4 => ఇశార్యేలీయుల సమాజము ఎదుట యెహోవా జయించిన దేశము 

మందలకు తగిన పర్దేశము. నీ సేవకులమైన మాకు మందలు కలవు. 
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సంఖాయ్కాండము 32:5 => కాబటిట్ మాయెడల నీకు కటాక్షము కలిగినయెడల, మముమ్ను యొరాద్ను 

అదద్రికి దాటింపక నీ దాసులమైన మాకు ఈ దేశమును సావ్సథ్య్ముగా ఇమమ్నగా 

సంఖాయ్కాండము 32:6 => మోషే గాదీయులతోను రూబేనీయులతోను మీ సహోదరులు 

యుదధ్మునకు పోవుచుండగా మీరు ఇకక్డ కూరుచ్ండవచుచ్నా? 

సంఖాయ్కాండము 32:7 => యెహోవా ఇశార్యేలీయులకిచిచ్న దేశమునకు వారు వెళల్కయుండునటుల్ 

మీరేల వారి హృదయములను అధైరయ్పరచుదురు? 

సంఖాయ్కాండము 32:8 => ఆ దేశమును చూచుటకు కాదేషు బరేన్యలోనుండి మీ తండుర్లను నేను 

పంపినపుప్డు వారును ఆలాగు చేసిరిగదా 

సంఖాయ్కాండము 32:9 => వారు ఎషోక్లు లోయలోనికి వెళి ల్ ఆ దేశమును చూచి ఇశార్యేలీయుల 

హృదయమును అధైరయ్పరచిరి గనుక యెహోవా తమకిచిచ్న దేశమునకు వారు వెళల్కపోయిరి. 

సంఖాయ్కాండము 32:10 => ఆ దినమున యెహోవా కోపము రగులుకొని 

సంఖాయ్కాండము 32:11 => ఇరువది ఏండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి ఐగుపుత్ 

దేశములోనుండి వచిచ్న మనుషుయ్లలో పూరణ్మనసుస్తో యెహోవాను అనుసరించిన కెనెజీయుడగు 

యెఫునెన్ కుమారుడైన కాలేబును నూను కుమారుడైన యెహోషువయు తపప్ 

సంఖాయ్కాండము 32:12 => మరి ఎవడును పూరణ్మనసుస్తో ననున్ అనుసరింపలేదు గనుక నేను 

అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులకు పర్మాణపూరవ్కముగా నిచిచ్న దేశమును వారు తపప్ మరి 

ఎవరును చూడనే చూడరని పర్మాణము చేసెను. 

సంఖాయ్కాండము 32:13 => అపుప్డు యెహోవా కోపము ఇశార్యేలీయులమీద రగులుకొనగా 

యెహోవా దృషిఠ్కి చెడునడత నడిచిన ఆ తరమువారందరు నశించువరకు అరణయ్ములో నలుబది 

ఏండుల్ ఆయన వారిని తిరుగులాడచేసెను. 

సంఖాయ్కాండము 32:14 => ఇపుప్డు ఇశార్యేలీయులయెడల యెహోవాకు కోపము మరి ఎకుక్వగా 

పుటిట్ంచునటుల్గా ఆ పాపుల సంతానమైన మీరు మీ తండుర్లకు పర్తిగా బయలుదేరియునాన్రు. 

సంఖాయ్కాండము 32:15 => మీరు ఆయనను అనుసరింపక వెనుకకు మళి ల్నయెడల ఆయన ఈ 

అరణయ్ములో జనులను ఇంక నిలువచేయును. అటుల్ మీరు ఈ సరవ్జనమును నశింపచేసెదరనెను. 
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సంఖాయ్కాండము 32:16 => అందుకు వారు అతనియొదద్కు వచిచ్ మేము ఇకక్డ మా మందలకొరకు 

దొడల్ను మా పిలల్లకొరకు పురములను కటుట్కొందుము. 

సంఖాయ్కాండము 32:17 => ఇశార్యేలీయులను వారి వారి సథ్లములకు చేరుచ్వరకు మేము 

వారిముందర యుదధ్మునకు సిదధ్పడి సాగుదుము. అయితే మా పిలల్లు ఈ దేశనివాసుల భయముచేత 

పార్కారముగల పురములలో నివసింపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 32:18 => ఇశార్యేలీయులలో పర్తివాడును తన తన సావ్సథ్య్మును పొందువరకు 

మా యిండల్కు తిరిగిరాము. 

సంఖాయ్కాండము 32:19 => తూరుప్దికుక్న యొరాద్ను ఇవతల మాకు సావ్సథ్య్ము దొరికెను గనుక 

యొరాద్ను అవతల దూరముగా వారితో సావ్సథ్య్ము పొందమనిరి. 

సంఖాయ్కాండము 32:20 => అపుప్డు మోషే వారితో మీరు మీ మాటమీద నిలిచి యెహోవా సనిన్ధిని 

యుదధ్మునకు సిదధ్పడి యెహోవా తన యెదుటనుండి తన శతుర్వులను వెళల్గొటుట్వరకు 

సంఖాయ్కాండము 32:21 => యెహోవా సనిన్ధిని మీరందరు యుదధ్సనన్దుధ్లై యొరాద్ను అవతలికి 

వెళి ల్నయెడల 

సంఖాయ్కాండము 32:22 => ఆ దేశము యెహోవా సనిన్ధిని జయింపబడిన తరువాత మీరు 

తిరిగివచిచ్ యెహోవా దృషిట్కిని ఇశార్యేలీయుల దృషిట్కిని నిరోద్షులైయుందురు; అపుప్డు ఈ దేశము 

యెహోవా సనిన్ధిని మీకు సావ్సథ్య్మగును. 

సంఖాయ్కాండము 32:23 => మీరు అటుల్ చేయనియెడల యెహోవా దృషిట్కి పాపము 

చేసినవారగుదురు గనుక మీ పాపము మిముమ్ను పటుట్కొనును అని తెలిసికొనుడి. 

సంఖాయ్కాండము 32:24 => మీరు మీ పిలల్లకొరకు పురములను మీ మందలకొరకు దొడల్ను 

కటుట్కొని మీ నోటనుండి వచిచ్న మాటచొపుప్న చేయుడనెను. 

సంఖాయ్కాండము 32:25 => అందుకు గాదీయులును రూబేనీయులును మోషేతో మా యేలినవాడు 

ఆజాఞ్పించినటుల్ నీ దాసులమైన మేము చేసెదము. 

సంఖాయ్కాండము 32:26 => మా పిలల్లు మా భారయ్లు మా మందలు మా సమసత్ పశువులు అకక్డ 

గిలాదు పురములలో ఉండును. 
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సంఖాయ్కాండము 32:27 => నీ దాసులమైన మేము, అనగా మా సేనలో పర్తి యోధుడును మా 

యేలినవాడు చెపిప్నటుల్ యెహోవా సనిన్ధిని యుదధ్ము చేయుటకు యొరాద్ను అవతలికి వచెచ్దమనిరి. 

సంఖాయ్కాండము 32:28 => కాబటిట్ మోషే వారినిగూరిచ్ యాజకుడైన ఎలియాజరుకును, నూను 

కుమారుడైన యెహోషువకును, ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములలో పితరుల కుటుంబముల పర్ధానులకును 

ఆజాఞ్పించి వారితో ఇటల్నెను 

సంఖాయ్కాండము 32:29 => గాదీయులును రూబేనీయులును అందరు యెహోవా సనిన్ధిని 

యుదధ్మునకు సిదద్పడి మీతోకూడ యొరాద్ను అవతలికి వెళి ల్నయెడల ఆ దేశము మీచేత జయింపబడిన 

తరువాత మీరు గిలాదు దేశమును వారికి సావ్సథ్య్ముగా ఇయయ్వలెను. 

సంఖాయ్కాండము 32:30 => అయితే వారు మీతో కలిసి యోధులై ఆవలికి వెళల్నియెడల వారు 

కనాను దేశమందే మీ మధయ్ను సావ్సథ్య్ములను పొందుదురనగా 

సంఖాయ్కాండము 32:31 => గాదీయులును రూబేనీయులును యెహోవా నీ దాసులమైన మాతో 

చెపిప్నటే ల్ చేసెదము. 

సంఖాయ్కాండము 32:32 => మేము యెహోవా సనిన్ధిని యుదధ్సనన్దుధ్లమై నదిదాటి కనాను 

దేశములోనికి వెళె ల్దము. అపుప్డు యొరాద్ను ఇవతల మేము సావ్సథ్య్మును పొందెదమని ఉతత్రమిచిచ్రి. 

సంఖాయ్కాండము 32:33 => అపుప్డు మోషే వారికి, అనగా గాదీయులకును రూబేనీయులకును 

యోసేపు కుమారుడైన మనషే ష్ అరధ్గోతర్పు వారికిని, అమోరీయుల రాజైన సీహోను రాజయ్మును, 

బాషాను రాజైన ఓగు రాజయ్మును, దాని పార్ంతపురములతో ఆ దేశమును చటుట్నుండు ఆ 

దేశపురములను ఇచెచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 32:34 => గాదీయులు దీబోను అతారోతు అరోయేరు అతోర్తు షోపాను  

సంఖాయ్కాండము 32:35 => యాజెరు యొగెబ్హ బేతిన్మార్ బేతాహ్రాను 

సంఖాయ్కాండము 32:36 => అను పార్కారములుగల పురములను మందల దొడల్ను కటుట్కొనిరి. 

సంఖాయ్కాండము 32:37 => రూబేనీయులు మారుపేరుపొందిన హెషోబ్ను ఏలాలే కిరయ్తాయిము 

నెబో బయలెమ్యోను 
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సంఖాయ్కాండము 32:38 => షిబామ్ అను పురములను కటిట్, తాము కటిట్న ఆ పురములకు వేరు 

పేరులు పెటిట్రి. 

సంఖాయ్కాండము 32:39 => మనషే ష్ కుమారులైన మాకీరీయులు గిలాదుమీదికి పోయి దాని 

పటుట్కొని దానిలోనునన్ అమోరీయులను వెళల్గొటిట్రి. 

సంఖాయ్కాండము 32:40 => మోషే మనషే ష్ కుమారుడైన మాకీరుకు గిలాదునిచెచ్ను 

సంఖాయ్కాండము 32:41 => అతడు అకక్డ నివసించెను. మనషే ష్ కుమారుడైన యాయీరు వెళి ల్ వారి 

పలెల్లను పటుట్కొని వాటికి యాయీరు పలెల్లను పేరు పెటెట్ను. 

సంఖాయ్కాండము 32:42 => నోబహు వెళి ల్ కెనాతును దాని గార్మములను పటుట్కొని దానికి నోబహు 

అని తన పేరు పెటెట్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:17 => అతని వృషభమునకు మొదట పుటిట్నదానికి ఘనత కలదు. 

అతని కొముమ్లు గురుపోతు కొముమ్లు వాటివలన అతడు భూమయ్ంతములవరకు జనులను 

తోర్సివేయును ఎఫార్యిముయొకక్ పదివేలును మనషే ష్యొకక్ వేలును ఆలాగున నుందురు.  

యెహోషువ 16:1 => యోసేపు పుతుర్లకు చీటివలన వచిచ్న వంతు యెరికో యెదుట యొరాద్ను 

దరినుండెను, 

యెహోషువ 16:2 => తూరుప్ననునన్ ఆ యెరికో యేటివెంబడిగా యెరికోనుండి బేతేలు మనయ్ 

దేశమువరకు అరణయ్ము వాయ్పించును.  

యెహోషువ 16:3 => అది బేతేలు నుండి లూజువరకు పోయి అతారోతు అరీక్యుల సరిహదుద్వరకు 

సాగి కిర్ంది బేత హోరోను వరకును గెజెరు వరకును పడమటివైపుగా యపేల్తీయుల సరిహదుద్వరకు 

వాయ్పించెను. దాని సరిహదుద్ సముదర్మువరకు సాగెను. 

యెహోషువ 16:4 => అకక్డ యోసేపు పుతుర్లైన మనషే ష్ ఎఫార్యిములు సావ్సథ్య్మును పొందిరి. 

యెహోషువ 16:5 => ఎఫార్యిమీయుల సరిహదుద్, అనగా వారి వంశముల చొపుప్న వారికి ఏరప్డిన 

సరిహదుద్ అతారోతు అదాద్రు నుండి మీది బేత హోరోనువరకు తూరుప్గా వాయ్పించెను. 
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యెహోషువ 16:6 => వారి సరిహదుద్ మికెమ్తాతు నొదద్నునన్ సముదర్మువరకు పశిచ్మోతత్రముగా 

వాయ్పించి ఆ సరిహదుద్ తానాతీ ష్లోనువరకు తూరుప్వైపుగా చుటుట్ తిరిగి యానోహావరకు తూరుప్న దాని 

దాటి 

యెహోషువ 16:7 => యానోహానుండి అతారోతు వరకును నారాతా వరకును యెరికోకు తగిలి 

యొరాద్ను నొదద్ తుదముటెట్ను. 

యెహోషువ 16:8 => తపూప్య మొదలుకొని ఆ సరిహదుద్ కానా యేటివరకు పశిచ్మముగా 

వాయ్పించును. అది వారి వంశములచొపుప్న ఎఫార్యిమీయుల గోతర్ సావ్సథ్య్ము. 

యెహోషువ 16:9 => ఎఫార్యిమీయులకు అచచ్టచచ్ట ఇయయ్బడిన పటట్ణములు పోగా ఆ 

పటట్ణములనిన్యు వాటి గార్మములును మనషీష్యుల సావ్సథ్య్ములో నుండెను. 

యెహోషువ 16:10 => అయితే గెజెరులో నివసించిన కనానీయుల దేశమును వారు 

సావ్ధీనపరుచుకొనలేదు. నేటివరకు ఆ కనానీయులు ఎఫార్యిమీయులమధయ్ నివసించుచు పనున్కటుట్ 

దాసులైయునాన్రు. 

యెహోషువ 17:14 => అపుప్డు యోసేపు పుతుర్లు యెహోషువతో మా కేల ఒకక్ చీటితో ఒకక్ 

వంతునే సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్తివి? మేము ఒక గొపప్ జనమే గదా? ఇదివరకు యెహోవా మముమ్ను 

దీవించెనని మనవిచేయగా 

యెహోషువ 17:15 => యెహోషువ మీరు గొపప్ జనము గనుక ఎఫార్యిమీయులయొకక్ మనయ్ము 

మీకు ఇరుకుగా నునన్యెడల మీరు అడవికిపోయి అకక్డ పెరిజీజ్యుల దేశములోను రెఫాయీయుల 

దేశములోను మీకు మీరే చెటుల్ నరకుకొనుడని వారితో చెపెప్ను. 

యెహోషువ 17:16 => అందుకు యోసేపు పుతుర్లుఆ మనయ్ము మాకు చాలదు; అదియుగాక 

పలల్పుచోటున నివసించు కనానీయుల కందరికి, అనగా బేతెష్యానులోని వారికిని దాని పురములలోని 

వారికిని యెజెర్యేలు లోయలోని వారికిని ఇనుప రథములునన్వనిరి. 

యెహోషువ 17:17 => అపప్డు యెహోషువ యోసేపు పుతుర్లైన ఎఫార్యిమీయులను 

మనషీష్యులను చూచి మీరు ఒక విసాత్రజనము, 
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కీరత్నలు 1:1 => దుషుట్ల ఆలోచనచొపుప్న నడువకపాపుల మారగ్మున నిలువక అపహాసకులు 

కూరుచ్ండు చోటను కూరుచ్ండక 

కీరత్నలు 1:2 => యెహోవా ధరమ్శాసత్రమునందు ఆనందించుచు దివారాతర్ము దానిని ధాయ్నించువాడు 

ధనుయ్డు. 

కీరత్నలు 1:3 => అతడు నీటికాలువల యోరను నాటబడినదై ఆకు వాడక తన కాలమందు 

ఫలమిచుచ్ చెటుట్వలె నుండును అతడు చేయునదంతయు సఫలమగును. 

కీరత్నలు 128:1 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగి ఆయన తోర్వలయందు నడుచువారందరు 

ధనుయ్లు. 

కీరత్నలు 128:3 => నీ లోగిట నీ భారయ్ ఫలించు దార్కాష్వలిల్వలె నుండును నీ భోజనపు బలల్చుటుట్ నీ 

పిలల్లు ఒలీవ మొకక్లవలె నుందురు. 

యెహెజేక్లు 19:11 => భూపతులకు దండములైనటిట్ గటిట్చువవ్లు దానికి కలిగియుండెను, అది 

మేఘములనంటునంతగా పెరిగెను, విసాత్రమైన దాని కొమమ్లు బహు ఎతుత్గా కనబడెను. 

ఆదికాండము 30:24 => మరియు ఆమె--యెహోవా మరియొక కుమారుని నాకు దయచేయును గాక 

అనుకొని అతనికి యోసేపు అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 46:19 => యాకోబు భారయ్యైన రాహేలు కుమారులైన యోసేపు బెనాయ్మీను. 

సంఖాయ్కాండము 1:32 => యోసేపు పుతుర్ల వంశావళి, అనగా ఎఫార్యిము పుతుర్ల వంశావళి. 

తమ తమ వంశములలో తమ తమ పితరుల కుటుంబములలో ఇరువది యేండుల్ మొదలుకొని పై 

పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి సంఖయ్ను తెలియచెపప్గా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:13 => యోసేపునుగూరిచ్ యిటల్నెను ఆకాశ పరమారథ్ములవలన 

మంచువలన కిర్ంద కుర్ంగియునన్ అగాధ జలములవలన 

యెషయా 46:10 => నా ఆలోచన నిలుచుననియు నా చితత్మంతయు నెరవేరుచ్కొనెదననియు, 

చెపుప్కొనుచు ఆదినుండి నేనే కలుగబోవువాటిని తెలియజేయుచునాన్ను. పూరవ్కాలమునుండి నేనే 

యింక జరుగనివాటిని తెలియజేయుచునాన్ను.  
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హోషేయ 9:11 => ఎఫార్యిము యొకక్ కీరిత్ పకిష్వలె ఎగిరిపోవును; జననమైనను, గరభ్ముతో 

ఉండుటయైనను, గరభ్ము ధరించుటయైనను వారికుండదు. 

హోషేయ 13:15 => నిజముగా ఎఫార్యిము తన సహోదరులలో ఫలాభివృదిధ్ నొందును. అయితే 

తూరుప్గాలి వచుచ్ను, యెహోవా పుటిట్ంచు గాలి అరణయ్ములోనుండి లేచును; అది రాగా అతని 

నీటిబుగగ్లు ఎండిపోవును, అతని ఊటలు ఇంకిపోవును, అతని ధననిధులను అతనికి పిర్యమైన 

వసుత్వులనిన్టిని శతుర్వు కొలల్పెటుట్ను. 

ఆమోసు 6:6 => పాతర్లలో దార్కాష్రసము పోసి పానము చేయుచు పరిమళతైలము 

పూసికొనుచుందురు గాని యోసేపు సంతతివారికి కలిగిన ఉపదర్వమును గురించి చింతపడరు. 

నహూము 2:2 => దోచుకొనువారు వారిని దోపుడుసొముమ్గా పటుట్కొనినను, వారి దార్కాష్వలుల్లను 

నరికివేసినను, అతిశయాసప్దముగా ఇశార్యేలీయులకు వలె యెహోవా యాకోబు సంతతికి మరల 

అతిశయాసప్దముగా అనుగర్హించును. 

వచనము 23 

విలుకాండుర్ అతని వేధించిరి వారు బాణములను వేసి అతని హింసించిరి. 

ఆదికాండము 37:4 => అతని సహోదరులు తమ తండిర్ అతనిని తమ అందరికంటె ఎకుక్వగా 

పేర్మించుట చూచినపుప్డు వారు అతని మీద పగపటిట్, అతనిని కేష్మసమాచారమైనను అడుగలేక 

పోయిరి. 

ఆదికాండము 37:18 => అతడు దగగ్రకు రాకమునుపు వారు దూరమునుండి అతని చూచి అతని 

చంపుటకు దురాలోచన చేసిరి. 

ఆదికాండము 37:24 => అతని పటుట్కొని ఆ గుంటలో పడదోర్సిరి. ఆ గుంట వటిట్ది అందులో నీళుల్ 

లేవు.  

ఆదికాండము 37:28 => మిదాయ్నీయులైన వరత్కులు ఆ మీదుగా వెళుల్చుండగా, వారు ఆ 

గుంటలోనుండి యోసేపును పైకి తీసి ఆ ఇషామ్యేలీయులకు ఇరువది తులముల వెండికి అతనిని 

అమిమ్వేసిరి. వారు యోసేపును ఐగుపుత్నకు తీసికొనిపోయిరి. 
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ఆదికాండము 39:7 => అటుతరువాత అతని యజమానుని భారయ్ యోసేపుమీద కనున్వేసి తనతో 

శయనించుమని చెపెప్ను 

ఆదికాండము 39:8 => అయితే అతడు ఒపప్క నా యజమానుడు తనకు కలిగినదంతయు 

నాచేతికపప్గించెను గదా, నా వశమున తన యింటిలో ఏమి ఉనన్దో అతడెరుగడు; ఈ యింటిలో 

నాకంటె పైవాడు ఎవడును లేడు. 

ఆదికాండము 39:9 => నీవు అతని భారయ్వైనందున నినున్ తపప్ మరి దేనిని నా కపప్గింపక 

యుండలేదు. కాబటిట్ నేనెటుల్ ఇంత ఘోరమైన దుషాక్రయ్ము చేసి దేవునికి విరోధముగా పాపము కటుట్ 

కొందునని తన యజమానుని భారయ్తో అనెను. 

ఆదికాండము 39:10 => దినదినము ఆమె యోసేపుతో మాటలాడుచుండెను గాని అతడు ఆమెతో 

శయనించుటకైనను ఆమెతో నుండుటకైనను ఆమె మాట వినన్వాడు కాడు. 

ఆదికాండము 39:11 => అటుల్ండగా ఒకనాడు అతడు తన పనిమీద ఇంటి లోపలికి వెళి ల్నపుప్డు 

ఇంటి మనుషుయ్లలో ఎవరును అకక్డ లేరు. 

ఆదికాండము 39:12 => అపుప్డామె ఆతని వసత్రము పటుట్కొని తనతో శయనింపుమని చెపప్గా 

అతడు తన వసత్రమును ఆమెచేతిలో విడిచిపెటిట్ తపిప్ంచుకొని బయటికి పారిపోయెను. 

ఆదికాండము 39:13 => అతడు తన వసత్రమును ఆమెచేతిలో విడిచి తపిప్ంచుకొనిపోవుట ఆమె 

చూచినపుప్డు 

ఆదికాండము 39:14 => తన యింటి మనుషుయ్లను పిలిచి చూడుడి, అతడు మనలను ఎగతాళి 

చేయుటకు ఒక హెబీర్యుని మనయొదద్కు తెచిచ్యునాన్డు. నాతో శయనింపవలెనని వీడు నాయొదద్కు 

రాగా నేను పెదద్ కేకవేసితిని. 

ఆదికాండము 39:15 => నేను బిగగ్రగా కేకవేయుట వాడు విని నా దగగ్ర తన వసత్రమును విడిచిపెటిట్ 

తపిప్ంచుకొని బయటికి పారిపోయెనని వారితో చెపిప్ 

ఆదికాండము 39:16 => అతని యజమానుడు ఇంటికి వచుచ్వరకు అతని వసత్రము తనదగగ్ర 

ఉంచుకొనెను. 
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ఆదికాండము 39:17 => అపుప్డామె తన భరత్తో ఈ మాటల చొపుప్న చెపెప్ను నీవు మనయొదద్కు 

తెచిచ్న ఆ హెబీర్దాసుడు ననున్ ఎగతాళి చేయుటకు నాయొదద్కు వచెచ్ను. 

ఆదికాండము 39:18 => నేను బిగగ్రగా కేకవేసినపుప్డు వాడు తన వసత్రము నా దగగ్ర విడిచిపెటిట్ 

తపిప్ంచుకొని బయటికి పారిపోయెననెను 

ఆదికాండము 39:19 => కాబటిట్ అతని యజమానుడు ఇటుల్ నీ దాసుడు ననున్ చేసెనని తన భారయ్ 

తనతో చెపిప్న మాటలు వినన్పుప్డు కోపముతో మండిపడి 

ఆదికాండము 39:20 => అతనిని పటుట్కొని రాజు ఖైదీలు బంధింపబడు చెరసాలలో వేయించెను. 

అతడకక్డ చెరసాలలో ఉండెను. 

ఆదికాండము 42:21 => అపుప్డు వారు నిశచ్యముగా మన సహోదరునియెడల మనము చేసిన 

అపరాధమునకు శిక్ష పొందుచునాన్ము. అతడు మనలను బతిమాలుకొనినపుప్డు మనము అతని వేదన 

చూచియు వినకపోతిమి; అందువలన ఈ వేదన మనకు వచెచ్నని ఒకనితో ఒకడు మాటలాడుకొనిరి 

కీరత్నలు 64:3 => ఒకడు కతిత్కి పదును పెటుట్నటుల్ వారు తమ నాలుకలకు పదును పెటుట్దురు. 

కీరత్నలు 118:13 => నేను పడునటుల్ నీవు ననున్ గటిట్గా తోసితివి యెహోవా నాకు సహాయము 

చేసెను. 

యోహాను 16:33 => నాయందు మీకు సమాధానము కలుగునటుల్ ఈ మాటలు మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. లోకములో మీకు శర్మ కలుగును; అయినను ధైరయ్ము తెచుచ్కొనుడి, నేను లోకమును 

జయించియునాన్ననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:22 => శిషుయ్ల మనసుస్లను దృఢపరచి విశావ్సమందు నిలుకడగా 

ఉండవలెననియు, అనేక శర్మలను అనుభవించి మనము దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశింపవలెననియు 

వారిని హెచచ్రించిరి. 

ఆదికాండము 21:20 => దేవుడు ఆ చినన్వానికి తోడైయుండెను. అతడు పెరిగి పెదద్వాడై ఆ 

అరణయ్ములో కాపురముండి విలుకాడాయెను. 

ఆదికాండము 37:5 => యోసేపు ఒక కల కని తన సహోదరులతో అది తెలియచెపప్గా వారు 

అతనిమీద మరి పగపటిట్రి. 
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ఆదికాండము 37:19 => వారు ఇదిగో ఈ కలలు కనువాడు వచుచ్చునాన్డు; 

ఆదికాండము 39:21 => అయితే యెహోవా యోసేపునకు తోడైయుండి, అతనియందు కనికరపడి 

అతనిమీద ఆ చెరసాల యొకక్ అధిపతికి కటాక్షము కలుగునటుల్ చేసెను. 

ఆదికాండము 39:23 => యెహోవా అతనికి తోడైయుండెను గనుక ఆ చెరసాల అధిపతి అతనిచేతికి 

అపప్గింపబడిన దేనిగూరిచ్యు విచారణ చేయక యుండెను. అతడు చేయునది యావతుత్ యెహోవా 

సఫలమగునటుల్ చేసెను. 

సంఖాయ్కాండము 21:30 => వాటిమీద గురిపెటిట్ కొటిట్తివిు దీబోనువరకు హెషోబ్ను నశించెను 

నోఫహువరకు దాని పాడుచేసితివిు. అగిన్వలన మేదెబావరకు పాడుచేసితివిు. 

1 సమూయేలు 31:3 => యుదధ్ములో సౌలు ఓడిపోవుచుండగా అతడు అంబులువేయువారి 

కంటబడి వారిచేత బహు గాయములనొందెను. అపుప్డు సౌలు 

1 దినవృతాత్ంతములు 10:3 => యుదధ్ములో సౌలు ఓడిపోవుచుండెను. అతడు అంబులు వేయువారి 

కంటబడి వారిచేత బహు గాయములనొందెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:23 => విలుకాండుర్ రాజైన యోషీయామీద బాణములు వేయగా రాజు 

తన సేవకులను చూచి--నాకు గొపప్ గాయము తగిలెను, ఇకక్డనుండి ననున్ కొనిపోవుడని చెపెప్ను. 

యోబు 16:13 => ఆయన బాణములు ననున్ చుటుట్కొనుచునన్వి కనికరములేక నా తుండల్ను 

పొడిచెను నా పైతయ్రసమును నేలను పారబోసెను. 

సామెతలు 26:18 => తెగులు అముమ్లు కొరవులు విసరు వెఱిఱ్వాడు  

నహూము 2:2 => దోచుకొనువారు వారిని దోపుడుసొముమ్గా పటుట్కొనినను, వారి దార్కాష్వలుల్లను 

నరికివేసినను, అతిశయాసప్దముగా ఇశార్యేలీయులకు వలె యెహోవా యాకోబు సంతతికి మరల 

అతిశయాసప్దముగా అనుగర్హించును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:9 => ఆ గోతర్కరత్లు మతస్రపడి, యోసేపును ఐగుపుత్లోనికి పోవుటకు 

అమిమ్వేసిరిగాని, దేవుడతనికి తోడైయుండి అతని శర్మలనిన్టిలోనుండి తపిప్ంచి 

వచనము 24 
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యాకోబు కొలుచు పరాకర్మశాలియైన వాని హసత్బలమువలన అతని విలుల్ బలమైనదగును. 

ఇశార్యేలునకు బండయు మేపెడివాడును ఆయనే. నీకు సహాయము చేయు నీ తండిర్ దేవునివలనను 

పైనుండి మింటి దీవెనలతోను  

నెహెమాయ్ 6:9 => నేను ఇటువంటి కారయ్ములను మేమెంత మాతర్మును చేయువారము కాము, 

వీటిని నీ మనసుస్లోనుండి నీవు కలిప్ంచుకొంటివని అతనియొదద్కు నేను వరత్మానము పంపితిని. 

దేవా, ఇపుప్డు నాచేతులను బలపరచుము. 

కీరత్నలు 27:14 => ధైరయ్ము తెచుచ్కొని నీ హృదయమును నిబబ్రముగా నుంచుకొనుము 

యెహోవాకొరకు కనిపెటుట్కొని యుండుము.  

కీరత్నలు 28:8 => యెహోవా తన జనులకు ఆశర్యము ఆయన తన అభిషికుత్నికి రక్షణదురగ్ము. 

కీరత్నలు 89:1 => యెహోవాయొకక్ కృపాతిశయమును నితయ్ము నేను కీరిత్ంచెదను తరతరములకు నీ 

విశావ్సయ్తను నా నోటితో తెలియజేసెదను. 

కొలొసస్యులకు 1:11 => ఆయనకు తగినటుట్గా నడుచుకొనవలెననియు, ఆనందముతో కూడిన 

పూరణ్మైన ఓరుప్ను దీరఘ్శాంతమును కనుపరచునటుల్ ఆయన మహిమ శకిత్నిబటిట్ సంపూరణ్ బలముతో 

బలపరచబడవలెననియు, 

2 తిమోతి 4:17 => అయితే నా దావ్రా సువారత్ పూరణ్ముగా పర్కటింపబడు నిమితత్మును, 

అనయ్జనులందరును దాని విను నిమితత్మును, పర్భువు నా పర్కక్ నిలిచి ననున్ బలపరచెను గనుక నేను 

సింహము నోటనుండి తపిప్ంపబడితిని 

యోబు 29:20 => నాకు ఎడతెగని ఘనత కలుగును నాచేతిలో నా విలుల్ ఎపప్టికిని బలముగా 

నుండును. 

కీరత్నలు 18:32 => నాకు బలము ధరింపజేయువాడు ఆయనే ననున్ యథారథ్మారగ్మున 

నడిపించువాడు ఆయనే. 

కీరత్నలు 18:33 => ఆయన నాకాళుల్ జింక కాళల్వలె చేయుచునాన్డు ఎతత్యిన సథ్లములమీద ననున్ 

నిలుపుచునాన్డు. 
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కీరత్నలు 18:34 => నాచేతులకు యుదధ్ముచేయ నేరుప్వాడు ఆయనే నా బాహువులు ఇతత్డి విలుల్ను 

ఎకుక్పెటుట్ను. 

కీరత్నలు 18:35 => నీ రక్షణ కేడెమును నీవు నాకందించుచునాన్వు నీ కుడిచెయియ్ ననున్ ఆదుకొనెను 

నీ సాతివ్కము ననున్ గొపప్చేసెను. 

కీరత్నలు 37:14 => దీనులను దరిదుర్లను పడదోర్యుటకై యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచువారిని చంపుటకై 

భకిత్హీనులు కతిత్ దూసియునాన్రు విలెల్కుక్పెటిట్ యునాన్రు  

కీరత్నలు 37:15 => వారి కతిత్ వారి హృదయములోనే దూరును వారి విండుల్ విరువబడును. 

కీరత్నలు 44:7 => మా శతుర్వులచేతిలోనుండి మముమ్ను రకిష్ంచువాడవు నీవే మముమ్ను 

దేవ్షించువారిని సిగుగ్పరచువాడవు నీవే. 

జెకరాయ్ 10:12 => నేను వారిని యెహోవాయందు బలశాలురగా చేయుదును, ఆయన నామము 

సమ్రించుచు వారు వయ్వహరింతురు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

రోమీయులకు 14:4 => పరుని సేవకునికి తీరుప్ తీరుచ్టకు నీవెవడవు? అతడు 

నిలిచియుండుటయైనను పడియుండుటయైనను అతని సొంత యజమానుని పనియే; అతడు 

నిలుచును, పర్భువు అతనిని నిలువబెటుట్టకు శకిత్ గలవాడు. 

ఆదికాండము 35:10 => అపుప్డు దేవుడు అతనితో నీ పేరు యాకోబు; ఇకమీదట నీ పేరు యాకోబు 

అనబడదు; నీ పేరు ఇశార్యేలు అని చెపిప్ అతనికి ఇశార్యేలు అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 35:11 => మరియు దేవుడు నేను సరవ్శకిత్గల దేవుడను; నీవు ఫలించి అభివృదిధ్ 

పొందుము. జనమును జనముల సమూహమును నీవలన కలుగును; రాజులును నీ గరభ్వాసమున 

పుటెట్దరు. 

నిరగ్మకాండము 3:6 => మరియు ఆయన నేను నీ తండిర్ దేవుడను, అబార్హాము దేవుడను ఇసాస్కు 

దేవుడను యాకోబు దేవుడను అని చెపప్గా మోషే తన ముఖమును కపుప్కొని దేవునివైపు చూడ 

వెరచెను. 

కీరత్నలు 18:1 => యెహోవా నా బలమా, నేను నినున్ పేర్మించుచునాన్ను. 
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కీరత్నలు 18:30 => దేవుడు యథారథ్వంతుడు యెహోవా వాకుక్ నిరమ్లము తన శరణుజొచుచ్ 

వారికందరికి ఆయన కేడెము. 

కీరత్నలు 18:32 => నాకు బలము ధరింపజేయువాడు ఆయనే ననున్ యథారథ్మారగ్మున 

నడిపించువాడు ఆయనే. 

కీరత్నలు 18:34 => నాచేతులకు యుదధ్ముచేయ నేరుప్వాడు ఆయనే నా బాహువులు ఇతత్డి విలుల్ను 

ఎకుక్పెటుట్ను. 

కీరత్నలు 132:2 => అతడు యెహోవాతో పర్మాణపూరవ్కముగా మాట యిచిచ్ 

కీరత్నలు 132:5 => నా వాససాథ్నమైన గుడారములో నేను బర్వేశింపను నేను పరుండు 

మంచముమీది కెకక్ను నా కనున్లకు నిదర్ రానియయ్ను నా కనున్రెపప్లకు కునికిపాటు రానియయ్ననెను. 

యెషయా 29:24 => చంచల బుదిధ్గలవారు వివేకులగుదురు సణుగువారు ఉపదేశమునకు 

లోబడుదురు. 

యెషయా 60:16 => యెహోవానగు నేను నీ రక్షకుడననియు బహు పరాకర్మముగల యాకోబు 

దేవుడనగు నీ విమోచకుడననియు నీకు తెలియబడునటుల్ నీవు జనముల పాలు కుడిచి రాజుల 

చంటిపాలు తార్గెదవు.  

ఆదికాండము 45:5 => అయినను నేనికక్డికి వచుచ్నటుల్ మీరు ననున్ అమిమ్వేసినందుకు 

దుఃఖపడకుడి; అది మీకు సంతాపము పుటిట్ంపనియయ్కుడి; పార్ణరక్షణ కొరకు దేవుడు మీకు 

ముందుగా ననున్ పంపించెను 

ఆదికాండము 45:7 => పార్ణముతో కాపాడుటకును దేవుడు మీకు ముందుగా ననున్ పంపించెను. 

ఆదికాండము 45:11 => ఇకను అయిదు కరవు సంవతస్రములు వచుచ్ను గనుక నీకును నీ 

యింటివారికిని నీకు కలిగినదంతటికిని పేదరికము రాకుండ అకక్డ నినున్ పోషించెదననాన్డని 

చెపుప్డి. 

ఆదికాండము 47:12 => మరియు యోసేపు తన తండిర్ని తన సహోదరులను తన తండిర్ 

కుటుంబపువారినందరిని వారివారి పిలల్ల లెకక్చొపుప్న వారికి ఆహారమిచిచ్ సంరకిష్ంచెను. 
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ఆదికాండము 50:21 => కాబటిట్ భయపడకుడి, నేను మిముమ్ను మీ పిలల్లను పోషించెదనని చెపిప్ 

వారిని ఆదరించి వారితో పీర్తిగా మాటలాడెను. 

సంఖాయ్కాండము 27:16 => అతడు వారి యెదుట వచుచ్చు, పోవుచునుండి, 

సంఖాయ్కాండము 27:17 => వారికి నాయకుడుగా ఉండుటకు సమరుథ్డై యుండవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 27:18 => అందుకు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను నూను కుమారుడైన యెహోషువ 

ఆతమ్ను పొందినవాడు. నీవు అతని తీసికొని అతనిమీద నీ చెయియ్యుంచి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 34:9 => మోషే తనచేతులను నూను కుమారుడైన యెహోషువమీద 

ఉంచియుండెను గనుక అతడు జాఞ్నాతమ్పూరుణ్డాయెను; కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులు అతనిమాట విని 

యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ చేసిరి. 

యెహోషువ 1:1 => యెహోవా సేవకుడైన మోషే మృతినొందిన తరువాత, యెహోవా నూను 

కుమారుడును మోషే పరిచారకుడునైన యెహోషువకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నా సేవకుడైన మోషే 

మృతినొందెను. 

యెహోషువ 1:2 => కాబటిట్ నీవు లేచి, నీవును ఈ జనులందరును ఈ యొరాద్ను నది దాటి నేను 

ఇశార్యేలీయుల కిచుచ్చునన్ దేశమునకు వెళుల్డి. 

యెహోషువ 1:3 => నేను మోషేతో చెపిప్నటుల్ మీరు అడుగుపెటుట్ పర్తి సథ్లమును మీకిచుచ్చునాన్ను. 

యెహోషువ 1:4 => అరణయ్మును ఈ లెబానోను మొదలుకొని మహానదియైన యూఫర్టీసు నది 

వరకును హితీత్యుల దేశమంతయు పడమట మహా సముదర్మువరకును మీకు సరిహదుద్. 

యెహోషువ 1:5 => నీవు బర్దుకు దినములనిన్టను ఏ మనుషుయ్డును నీ యెదుట నిలువలేక 

యుండును; నేను మోషేకు తోడైయుండినటుల్ నీకును తోడైయుందును. 

యెహోషువ 1:6 => నినున్ విడువను నినున్ ఎడబాయను, నిబబ్రము గలిగి ధైరయ్ముగా నుండుము. 

వారికిచెచ్దనని నేను వారి పితరులతో పర్మాణము చేసిన యీ దేశమును నిశచ్యముగా నీవు ఈ 

పర్జల సావ్ధీనము చేసెదవు. 
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యెహోషువ 1:7 => అయితే నీవు నిబబ్రము గలిగి జాగర్తత్పడి బహు ధైరయ్ముగానుండి, నా 

సేవకుడైన మోషే నీకు ఆజాఞ్పించిన ధరమ్శాసత్రమంతటి చొపుప్న చేయవలెను. నీవు నడుచు పర్తి 

మారగ్మున చకక్గా పర్వరిత్ంచునటుల్ నీవు దానినుండి కుడికి గాని యెడమకు గాని తొలగకూడదు. 

యెహోషువ 1:8 => ఈ ధరమ్శాసత్రగర్ంథమును నీవు బోధింపక తపిప్పోకూడదు. దానిలో వార్యబడిన 

వాటనిన్టి పర్కారము చేయుటకు నీవు జాగర్తత్పడునటుల్ దివారాతర్ము దాని ధాయ్నించిన యెడల నీ 

మారగ్మును వరిధ్లల్జేసికొని చకక్గా పర్వరిత్ంచెదవు. 

యెహోషువ 1:9 => నేను నీకాజఞ్ యిచిచ్యునాన్ను గదా, నిబబ్రము గలిగి ధైరయ్ముగా నుండుము, 

దిగులు పడకుము జడియకుము. నీవు నడుచు మారగ్మంతటిలో నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు 

తోడైయుండును. 

యెహోషువ 24:1 => యెహోషువ ఇశార్యేలీయుల గోతర్ముల వారినందరిని షెకెములో పోగుచేసి, 

వారి పెదద్లను వారి పర్ధానులను వారి నాయ్యాధిపతులను వారి నాయకులను పిలిపింపగా వారు వచిచ్ 

దేవుని సనిన్ధిని నిలిచిరి. 

యెహోషువ 24:2 => యెహోషువ జనులందరితో ఇటల్నెను ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా 

చెపుప్నదేమనగా ఆదికాలమునుండి మీ పితరులు, అనగా అబార్హాముకును నాహోరుకును తండిర్యైన 

తెరహు కుటుంబికులు నది (యూఫర్టీసు) అదద్రిని నివసించి యితర దేవతలను పూజించిరి. 

యెహోషువ 24:3 => అయితే నేను నది అదద్రినుండి మీ పితరుడైన అబార్హామును తోడుకొని వచిచ్ 

కనాను దేశమందంతట సంచరింపజేసి, అతనికి సంతానమును విసత్రింపజేసి, అతనికి ఇసాస్కును 

ఇచిచ్తిని. 

యెహోషువ 24:4 => ఇసాస్కునకు నేను యాకోబు ఏశావుల నిచిచ్తిని. శేయీరు మనయ్ములను 

సావ్ధీనపరచుకొనునటుల్ వాటిని ఏశావు కిచిచ్తిని. యాకోబును అతని కుమారులును ఐగుపుత్లోనికి 

దిగిపోయిరి. 

యెహోషువ 24:5 => తరువాత నేను మోషే అహరోనులను పంపి, దాని మధయ్ను నేను చేసిన 

కిర్యలవలన ఐగుపీత్యులను హతముచేసి మిముమ్ను వెలుపలికి రపిప్ంచితిని. 
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యెహోషువ 24:6 => నేను ఐగుపుత్లోనుండి మీ తండుర్లను రపిప్ంచినపుప్డు మీరు 

సముదర్మునొదద్కు రాగా ఐగుపీత్యులు రథములతోను రౌతులతోను మీ తండుర్లను 

ఎఱ ఱ్సముదర్మువరకు తరిమిరి. 

యెహోషువ 24:7 => వారు యెహోవాకు మొఱ ఱ్పెటిట్నపుప్డు ఆయన మీకును ఐగుపీత్యులకును 

మధయ్ చీకటి కలిప్ంచి సముదర్మును వారిమీదికి రపిప్ంచి వారిని ముంచివేసెను. ఐగుపుత్ దేశములో 

నేను చేసినదానిని మీరు కనున్లార చూచితిరి. అటుతరువాత మీరు బహు దినములు అరణయ్ములో 

నివసించితిరి. 

యెహోషువ 24:8 => యొరాద్ను అదద్రిని నివసించిన అమోరీయుల దేశమునకు నేను మిముమ్ను 

రపిప్ంచినపుప్డు వారు మీతో యుదధ్ము చేయగా నేను మీచేతికి వారిని అపప్గించితిని, మీరు వారి 

దేశమును సావ్ధీనపరచుకొంటిరి, వారు మీ యెదుట నిలువకుండ వారిని నశింపజేసితిని. 

యెహోషువ 24:9 => తరువాత మోయాబు రాజును సిపోప్రు కుమారుడునైన బాలాకు లేచి 

ఇశార్యేలీయులతో యుదధ్ముచేసి మిముమ్ శపించుటకు బెయోరు కుమారుడైన బిలామును 

పిలువనంపగా 

యెహోషువ 24:10 => నేను బిలాము మనవి విననొలల్నైతిని గనుక అతడు మిముమ్ను దీవించుచునే 

వచెచ్ను. అతని చేతినుండి నేనే మిముమ్ను విడిపించితిని. 

యెహోషువ 24:11 => మీరు యొరాద్ను దాటి యెరికో దగగ్రకు వచిచ్నపుప్డు యెరికోకు 

యజమానులగు అమోరీయులు పెరిజీజ్యులు కనానీయులు హీతీత్యులు గిరాగ్షీయులు హివీవ్యులు 

యెబూసీయులనువారు మీతో యుదధ్ము చేయగా నేను వారిని మీచేతికపప్గించితిని. 

యెహోషువ 24:12 => మరియు నేను మీకు ముందుగా కందిరీగలను పంపితిని; నీ ఖడగ్ము కాదు నీ 

విలుల్ కాదు గాని అవే అమోరీయుల రాజుల నిదద్రిని తోలివేసెను. మీరు సేదయ్ము చేయని దేశమును 

యెహోషువ 24:13 => మీరు కటట్ని పటట్ణములను మీకిచిచ్యునాన్ను. మీరు వాటిలో 

నివసించుచునాన్రు. మీరు నాటని దార్క్షతోటల పండల్ను ఒలీవతోటల పండల్ను తినుచునాన్రు. 
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యెహోషువ 24:14 => కాబటిట్ మీరు యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవారై, ఆయనను 

నిషక్పటముగాను సతయ్ముగాను సేవించుచు, మీ పితరులు నది అదద్రిని ఐగుపుత్లోను సేవించిన 

దేవతలను తొలగదోర్సి యెహోవానే సేవించుడి. 

యెహోషువ 24:15 => యెహోవాను సేవించుట మీ దృషిట్కి కీడని తోచినయెడల మీరు ఎవని 

సేవించెదరో, నది అదద్రిని మీ పితరులు సేవించిన దేవతలను సేవించెదరో, అమోరీయుల దేశమున 

మీరు నివసించుచునాన్రే వారి దేవతలను సేవించెదరో నేడు మీరు కోరుకొనుడి; మీరెవరిని సేవింప 

కోరుకొనినను నేనును నా యింటివారును యెహోవాను సేవించెదము అనెను. 

యెహోషువ 24:16 => అందుకు పర్జలు యెహోవాను విసరిజ్ంచి యితర దేవతలను 

సేవించినయెడల మేము శాపగర్సుత్ల మగుదుము గాక. 

యెహోషువ 24:17 => ఐగుపుత్దేశమను దాసుల గృహములోనుండి మనలను మన తండుర్లను 

రపిప్ంచి , మన కనున్లయెదుట ఆ గొపప్ సూచకకిర్యలను చేసి , మనము నడిచిన 

మారగ్ములనిన్టిలోను, మనము వెళి ల్న పర్జలందరిమధయ్ను మనలను కాపాడిన యెహోవాయే మన 

దేవుడు. 

యెహోషువ 24:18 => యెహోవా ఆ దేశములో నివసించిన అమోరీయులు మొదలైన పర్జలందరు 

మనయెదుట నిలువకుండ వారిని తోలివేసినవాడు; యెహోవానే సేవించెదము; ఆయనయే మా 

దేవుడని పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి. 

యెహోషువ 24:19 => అందుకు యెహోషువ యెహోవా పరిశుదధ్ దేవుడు, రోషముగల దేవుడు, 

ఆయన మీ అపరాధములను మీ పాపములను పరిహరింపనివాడు, మీరాయనను సేవింపలేరు. 

యెహోషువ 24:20 => మీరు యెహోవాను విసరిజ్ంచి అనయ్దేవతలను సేవించినయెడల ఆయన మీకు 

మేలు చేయువాడైనను మనసుస్ తిర్పుప్కొని మీకు కీడుచేసి మిముమ్ను కీష్ణింపజేయుననగా 

యెహోషువ 24:21 => జనులు అటుల్ కాదు, మేము యెహోవానే సేవించెదమని యెహోషువతో 

చెపిప్రి. 

యెహోషువ 24:22 => అపుప్డు యెహోషువ మీరు యెహోవానే సేవించెదమని ఆయనను 

కోరుకొనన్ందుకు మిముమ్నుగూరిచ్ మీరే సాకుష్లై యునాన్రనగా వారు మేము సాకుష్లమే అనిరి. 
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యెహోషువ 24:23 => అందుకతడు ఆలాగైతే మీ మధయ్నునన్ అనయ్దేవతలను తొలగదోర్సి, 

ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాతటుట్ మీ హృదయమును తిర్పుప్కొనుడని చెపెప్ను. 

యెహోషువ 24:24 => అందుకు జనులు మన దేవుడైన యెహోవానే సేవించెదము, ఆయన 

మాటయే విందుమని యెహోషువతో చెపిప్రి. 

యెహోషువ 24:25 => అటుల్ యెహోషువ ఆ దినమున పర్జలతో నిబంధన చేసి వారికి షెకెములో 

కటట్డను విధిని నియమించి 

యెహోషువ 24:26 => దేవుని ధరమ్శాసత్రగర్ంథములో ఆ వాకయ్ములను వార్యించి పెదద్ రాతిని 

తెపిప్ంచి యెహోవా పరిశుదధ్సథ్లములోనునన్ సిందూర వృక్షముకిర్ంద దాని నిలువబెటిట్ 

యెహోషువ 24:27 => జనులందరితో ఇటల్నెను ఆలోచించుడి, యెహోవా మనతో చెపిప్న 

మాటలనిన్యు ఈ రాతికి వినబడెను గనుక అది మనమీద సాకిష్గా ఉండును. మీరు మీ దేవుని 

విసరిజ్ంచినయెడల అది మీమీద సాకిష్గా ఉండును. 

యెహోషువ 24:28 => అపుప్డు యెహోషువ పర్జలను తమ సావ్సథ్య్ములకు వెళల్నంపెను. 

యెహోషువ 24:29 => ఈ సంగతులు జరిగిన తరువాత నూను కుమారుడును యెహోవా 

దాసుడునైన యెహోషువ నూటపది సంవతస్రముల వయసుస్ గలవాడై మృతినొందెను. 

యెహోషువ 24:30 => అతని సావ్సథ్య్పు సరిహదుద్లోనునన్ తిమన్తెస్రహులో అతడు పాతిపెటట్బడెను. 

అది ఎఫార్యిమీయుల మనయ్ములోని గాయషు కొండకు ఉతత్ర దికుక్న నునన్ది. 

యెహోషువ 24:31 => యెహోషువ దినములనిన్టను యెహోషువ తరువాత ఇంక బర్తికి యెహోవా 

ఇశార్యేలీయులకొరకు చేసిన కిర్యలనిన్టిని ఎరిగిన పెదద్ల దినములనిన్టను ఇశార్యేలీయులు 

యెహోవాను సేవించుచు వచిచ్రి. 

యెహోషువ 24:32 => ఇశార్యేలీయులు ఐగుపుత్లోనుండి తెచిచ్న యోసేపు ఎముకలను షెకెములో, 

అనగా యాకోబు నూరు వరహాలకు షెకెము తండిర్యైన హమోరు కుమారులయొదద్ కొనిన చేని 

భాగములో వారు పాతిపెటిట్రి. అవి యోసేపు పుతుర్లకు ఒక సావ్సథ్య్ముగా ఉండెను. 
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యెహోషువ 24:33 => మరియు అహరోను కుమారుడైన ఎలియాజరు మృతినొందినపుప్డు 

ఎఫార్యీమీయుల మనయ్పర్దేశములో అతని కుమారుడైన ఫీనెహాసునకు ఇయయ్బడిన ఫీనెహాసుగిరిలో 

జనులు అతని పాతిపెటిట్రి. 

కీరత్నలు 80:1 => ఇశార్యేలునకు కాపరీ, చెవియొగుగ్ము. మందవలె యోసేపును నడిపించువాడా, 

కెరూబులమీద ఆసీనుడవైనవాడా, పర్కాశింపుము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:4 => ఆయన ఆశర్యదురగ్ముగా నునాన్డు; ఆయన కారయ్ము 

సంపూరణ్ము ఆయన చరయ్లనిన్యు నాయ్యములు ఆయన నిరోద్షియై నముమ్కొనదగిన దేవుడు. ఆయన 

నీతిపరుడు యథారథ్వంతుడు. 

కీరత్నలు 118:22 => ఇలుల్ కటుట్వారు నిషేధించిన రాయి మూలకు తలరాయి ఆయెను. 

యెషయా 28:16 => పర్భువగు యెహోవా ఈలాగున సెలవిచుచ్చునాన్డు సీయోనులో పునాదిగా 

రాతిని వేసినవాడను నేనే అది పరిశోధింపబడిన రాయి అమూలయ్మైన తలరాయి బహు సిథ్రమైన 

పునాదియైన మూలరాయియై యునన్ది విశవ్సించువాడు కలవరపడడు. 

జెకరాయ్ 3:9 => యెహోషువ యెదుట నేనుంచిన రాతిని తేరి చూడుడి, ఆ రాతికి ఏడు 

నేతర్ములునన్వి, దాని చెకక్డపు పని చేయువాడను నేను. ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

వాకుక్; మరియు ఒక దినములోగానే నేను ఈ దేశము యొకక్ దోషమును పరిహరింతును; 

మతత్యి 21:42 => మరియు యేసు వారిని చూచి ఇలుల్ కటుట్వారు నిషేధించిన రాయి మూలకు 

తలరాయి ఆయెను. ఇది పర్భువువలననే కలిగెను. ఇది మన కనున్లకు ఆశచ్రయ్ము అను మాట మీరు 

లేఖనములలో ఎనన్డును చదువలేదా? 

మారుక్ 12:10 => ఇలుల్ కటుట్వారు నిరాకరించిన రాయి మూలకు తలరాయి ఆయెను 

లూకా 20:17 => ఆయన వారిని చూచి ఆలాగైతే ఇలుల్ కటుట్వారు నిషేధించిన రాయి మూలకు 

తలరాయి ఆయెను అని వార్యబడిన మాట ఏమిటి? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:11 => ఇలుల్ కటుట్వారైన మీరు తృణీకరించిన రాయి ఆయనే; ఆ రాయి 

మూలకు తలరాయి ఆయెను. 

Page  of 3473 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

ఎఫెసీయులకు 2:20 => కీర్సుత్యేసే ముఖయ్మైన మూలరాయియై యుండగా అపొసత్లులును 

పర్వకత్లును వేసిన పునాదిమీద మీరు కటట్బడియునాన్రు. 

1 పేతురు 2:4 => మనుషుయ్లచేత విసరిజ్ంపబడినను, దేవుని దృషిట్కి ఏరప్రచబడినదియు 

అమూలయ్మును సజీవమునైన రాయియగు పర్భువునొదద్కు వచిచ్నవారై, 

1 పేతురు 2:5 => యేసుకీర్సుత్ దావ్రా దేవునికి అనుకూలములగు ఆతమ్ సంబంధమైన 

బలులనరిప్ంచుటకు పరిశుదధ్ యాజకులుగా ఉండునటుల్, మీరును సజీవమైన రాళల్వలెనుండి ఆతమ్ 

సంబంధమైన మందిరముగా కటట్బడుచునాన్రు. 

1 పేతురు 2:6 => ఏలయనగా ఇదిగో నేను ముఖయ్మును ఏరప్రచబడినదియు అమూలయ్మునగు 

మూలరాతిని సీయోనులొ సాథ్పించుచునాన్ను; ఆయనయందు విశావ్సముంచువాడు ఏమాతర్మును 

సిగుగ్పడడు అను మాట లేఖనమందు వార్యబడియునన్ది. 

1 పేతురు 2:7 => విశవ్సించుచునన్ మీకు, ఆయన అమూలయ్మైనవాడు; విశవ్సింపనివారికైతే ఇలుల్ 

కటుట్వారు ఏ రాతిని నిషేధించిరో అదే మూలకు తలరాయి ఆయెను. మరియు అది అడుడ్రాయియు 

అడుడ్బండయు ఆయెను. 

1 పేతురు 2:8 => కటుట్వారు వాకయ్మునకవిధేయులై తొటిర్లుల్చునాన్రు, దానికే వారు 

నియమింపబడిరి. 

ఆదికాండము 21:20 => దేవుడు ఆ చినన్వానికి తోడైయుండెను. అతడు పెరిగి పెదద్వాడై ఆ 

అరణయ్ములో కాపురముండి విలుకాడాయెను. 

ఆదికాండము 39:21 => అయితే యెహోవా యోసేపునకు తోడైయుండి, అతనియందు కనికరపడి 

అతనిమీద ఆ చెరసాల యొకక్ అధిపతికి కటాక్షము కలుగునటుల్ చేసెను. 

ఆదికాండము 39:23 => యెహోవా అతనికి తోడైయుండెను గనుక ఆ చెరసాల అధిపతి అతనిచేతికి 

అపప్గింపబడిన దేనిగూరిచ్యు విచారణ చేయక యుండెను. అతడు చేయునది యావతుత్ యెహోవా 

సఫలమగునటుల్ చేసెను. 

ఆదికాండము 49:33 => యాకోబు తన కుమారుల కాజాఞ్పించుట చాలించి మంచముమీద తన 

కాళుల్ ముడుచుకొని పార్ణము విడిచి తన సవ్జనులయొదద్కు చేరచ్బడెను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 33:27 => శాశవ్తుడైన దేవుడు నీకు నివాససథ్లము నితయ్ముగనుండు 

బాహువులు నీ కిర్ందనుండును ఆయన నీ యెదుటనుండి శతుర్వును వెళళ్గొటిట్ నశింపజేయుమనెను.  

నాయ్యాధిపతులు 1:22 => యోసేపు ఇంటివారు బేతేలుకు వెళి ల్నపుప్డు యెహోవా వారికి 

తోడైయుండెను. 

2 రాజులు 13:16 => నీ చెయియ్ వింటిమీద ఉంచుమని అతడు ఇశార్యేలు రాజుతో చెపప్గా అతడు 

తన చెయియ్ వింటిమీద ఉంచినపుప్డు ఎలీషా తన చేతులను రాజు చేతులమీద వేసి 

1 దినవృతాత్ంతములు 10:3 => యుదధ్ములో సౌలు ఓడిపోవుచుండెను. అతడు అంబులు వేయువారి 

కంటబడి వారిచేత బహు గాయములనొందెను. 

సామెతలు 31:17 => ఆమె నడికటుట్చేత నడుము బలపరచుకొని చేతులతో బలముగా పనిచేయును  

పర్సంగి 12:11 => జాఞ్నులు చెపుప్ మాటలు ములుకోలలవలెను చకక్గా కూరచ్బడి బిగగొటట్బడిన 

మేకులవలెను ఉనన్వి; అవి ఒకక్ కాపరివలన అంగీకరింపబడినటుట్నన్వి. 

యెషయా 40:11 => గొఱ ఱ్లకాపరివలె ఆయన తన మందను మేపును తన బాహువుతో 

గొఱ ఱ్పిలల్లను కూరిచ్ రొముమ్న ఆనించుకొని మోయును పాలిచుచ్వాటిని ఆయన మెలల్గా నడిపించును.  

యెషయా 40:29 => సొమమ్సిలిల్నవారికి బలమిచుచ్వాడు ఆయనే శకిత్హీనులకు బలాభివృదిధ్ 

కలుగజేయువాడు ఆయనే. 

యిరిమ్యా 32:18 => నీవు వేవేలమందికి కృపచూపుచు, తండుర్ల దోషమును వారి తరువాత వారి 

పిలల్ల ఒడిలో వేయువాడవు. 

యిరిమ్యా 51:56 => బబులోనుమీదికి పాడుచేయువాడు వచుచ్చునాన్డు దాని బలాఢుయ్లు 

పటట్బడియునాన్రు వారి విండుల్ విరిగిపోయినవి యెహోవా పర్తికారము చేయు దేవుడు గనుక 

నిశచ్యముగా ఆయన కిర్యకు పర్తికిర్య చేయును.  

జెకరాయ్ 10:4 => వారిలోనుండి మూలరాయి పుటుట్ను, మేకును యుదధ్పువిలుల్ను వారిచేత కలుగును, 

బాధించువాడు వారిలోనుండి బయలుదేరును, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:9 => ఆ గోతర్కరత్లు మతస్రపడి, యోసేపును ఐగుపుత్లోనికి పోవుటకు 

అమిమ్వేసిరిగాని, దేవుడతనికి తోడైయుండి అతని శర్మలనిన్టిలోనుండి తపిప్ంచి 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:22 => అయితే సౌలు మరి ఎకుక్వగా బలపడి ఈయనే కీర్సుత్ అని రుజువు 

పరచుచు దమసుక్లో కాపురమునన్ యూదులను కలవరపరచెను. 

వచనము 25 

కిర్ంద దాగియునన్ అగాధజలముల దీవెనలతోను సత్నముల దీవెనలతోను గరభ్ముల దీవెనలతోను 

నినున్ దీవించు సరవ్శకుత్ని దీవెనవలనను అతని బాహుబలము దిటట్పరచబడును  

ఆదికాండము 28:13 => మరియు యెహోవా దానికి పైగా నిలిచి నేను నీ తండిర్యైన అబార్హాము 

దేవుడను ఇసాస్కు దేవుడైన యెహోవాను; నీవు పండుకొనియునన్ యీ భూమిని నీకును నీ 

సంతానమునకును ఇచెచ్దను.  

ఆదికాండము 28:21 => తినుటకు ఆహారమును ధరించుకొనుటకు వసత్రములను నాకు 

దయచేసినయెడల యెహోవా నాకు దేవుడై యుండును. 

ఆదికాండము 35:3 => మనము లేచి బేతేలునకు వెళుల్దము; నాశర్మ దినమున నాకుతత్రమిచిచ్ నేను 

వెళి ల్న మారగ్మున నాకు తోడైయుండిన దేవునికి బలిపీఠమును అకక్డ కటెట్దనని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 43:23 => అందుకతడు మీకు కేష్మమగును గాక భయపడకుడి; మీ పితరుల దేవుడైన 

మీ దేవుడు మీకు మీ గోనెలలో ధనమిచెచ్ను. మీ రూకలు నాకు ముటిట్నవని చెపిప్ షిమోయ్నును 

వారియొదద్కు తీసికొని వచెచ్ను 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:17 => అయితే మీరు మా సామరథ్య్ము మా బాహుబలము ఇంత 

భాగయ్ము మాకు కలుగజేసెనని అనుకొందురేమో. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:12 => యెహోవా నీ దేశముమీద వరష్ము దాని కాలమందు 

కురిపించుటకును నీవు చేయు కారయ్మంతటిని ఆశీరవ్దించుటకును, ఆకాశమను తన మంచి ధననిధిని 

తెరచును. నీవు అనేక జనములకు అపిప్చెచ్దవు కాని అపుప్చేయవు 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:1 => దైవజనుడైన మోషే మృతినొందకమునుపు అతడు 

ఇశార్యేలీయులను దీవించిన విధము ఇది; అతడిటల్నెను యెహోవా సీనాయినుండి వచెచ్ను 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 33:13 => యోసేపునుగూరిచ్ యిటల్నెను ఆకాశ పరమారథ్ములవలన 

మంచువలన కిర్ంద కుర్ంగియునన్ అగాధ జలములవలన 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:14 => సూరుయ్నివలన కలుగు ఫలములోని శేర్షఠ్పదారథ్ములవలన 

చందుర్డు పుటిట్ంచు శేర్షఠ్పదారథ్ములవలన 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:15 => పురాతన పరవ్తముల శేర్షఠ్పదారథ్ములవలన నితయ్పరవ్తముల 

శేర్షఠ్పదారథ్ములవలన 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:16 => సంపూరణ్ముగా ఫలించు భూమికి కలిగిన శేర్షఠ్పదారథ్ములవలన 

యెహోవా అతని భూమిని దీవించును పొదలోనుండినవాని కటాక్షము యోసేపు తలమీదికి వచుచ్ను 

తన సహోదరులలో పర్ఖాయ్తినొందినవాని నడినెతిత్మీదికి అది వచుచ్ను.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:17 => అతని వృషభమునకు మొదట పుటిట్నదానికి ఘనత కలదు. 

అతని కొముమ్లు గురుపోతు కొముమ్లు వాటివలన అతడు భూమయ్ంతములవరకు జనులను 

తోర్సివేయును ఎఫార్యిముయొకక్ పదివేలును మనషే ష్యొకక్ వేలును ఆలాగున నుందురు.  

ఆదికాండము 17:1 => అబార్ము తొంబదితొమిమ్ది యేండల్ వాడైనపుప్డు యెహోవా అతనికి 

పర్తయ్క్షమై నేను సరవ్శకిత్గల దేవుడను; నా సనిన్ధిలో నడుచుచు నిందారహితుడవై యుండుము. 

ఆదికాండము 35:11 => మరియు దేవుడు నేను సరవ్శకిత్గల దేవుడను; నీవు ఫలించి అభివృదిధ్ 

పొందుము. జనమును జనముల సమూహమును నీవలన కలుగును; రాజులును నీ గరభ్వాసమున 

పుటెట్దరు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:2 => నీవు నీ దేవుడైన యెహోవా మాట వినినయెడల ఈ దీవెనలనిన్యు 

నీమీదికి వచిచ్ నీకు పార్పిత్ంచును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:3 => నీవు పటట్ణములో దీవింపబడుదువు ; పొలములో 

దీవింపబడుదువు; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:4 => నీ గరభ్ఫలము నీ భూఫలము నీ పశువుల మందలు నీ 

దుకిక్టెదుద్లు నీ గొఱ ఱ్మేకల మందలు దీవింపబడును; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:5 => నీ గంపయు పిండి పిసుకు నీ తొటిట్యు దీవింపబడును. 

Page  of 3477 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:6 => నీవు లోపలికి వచుచ్నపుప్డు దీవింపబడుదువు; వెలుపలికి 

వెళుల్నపుప్డు దీవింపబడుదువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:7 => నీమీదపడు నీ శతుర్వులను యెహోవా నీ యెదుట హతమగునటుల్ 

చేయును; వారొక తోర్వను నీమీదికి బయలుదేరివచిచ్ యేడు తోర్వల నీ యెదుటనుండి పారిపోవుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:8 => నీ కొటల్లోను నీవు చేయు పర్యతన్ములనిన్టిలోను నీకు దీవెన 

కలుగునటుల్ యెహోవా ఆజాఞ్పించును. నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచుచ్చునన్ దేశములో ఆయన నినున్ 

ఆశీరవ్దించును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:9 => నీవు నీ దేవుడైన యెహోవా ఆజఞ్లననుసరించి ఆయన 

మారగ్ములలో నడుచుకొనినయెడల యెహోవా నీకు పర్మాణము చేసియునన్టుల్ ఆయన తనకు పర్తిషిట్త 

జనముగా నినున్ సాథ్పించును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28 :10 => భూపర్జలందరు యెహోవా నామమున నీవు 

పిలువబడుచుండుట చూచి నీకు భయపడుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:11 => మరియు యెహోవా నీకిచెచ్దనని నీ పితరులతో 

పర్మాణముచేసిన దేశమున యెహోవా నీ గరభ్ఫల విషయములోను నీ పశువుల విషయములోను నీ 

నేలపంట విషయములోను నీకు సమృదిధ్గా మేలు కలుగజేయును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:12 => యెహోవా నీ దేశముమీద వరష్ము దాని కాలమందు 

కురిపించుటకును నీవు చేయు కారయ్మంతటిని ఆశీరవ్దించుటకును, ఆకాశమను తన మంచి ధననిధిని 

తెరచును. నీవు అనేక జనములకు అపిప్చెచ్దవు కాని అపుప్చేయవు 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:13 => యోసేపునుగూరిచ్ యిటల్నెను ఆకాశ పరమారథ్ములవలన 

మంచువలన కిర్ంద కుర్ంగియునన్ అగాధ జలములవలన 

కీరత్నలు 84:11 => దేవుడైన యెహోవా సూరుయ్డును కేడెమునైయునాన్డు యెహోవా కృపయు 

ఘనతయు అనుగర్హించును యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచువారికి ఆయన యే మేలును చేయక మానడు.  

కీరత్నలు 85:12 => యెహోవా ఉతత్మమైనదాని ననుగర్హించును మన భూమి దాని ఫలమునిచుచ్ను. 
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మతత్యి 6:33 => కాబటిట్ మీరు ఆయన రాజయ్మును నీతిని మొదట వెదకుడి; అపుప్డవనిన్యు 

మీకనుగర్హింపబడును. 

1 కొరిందీయులకు 3:21 => కాబటిట్ యెవడును మనుషుయ్లయందు అతిశయింపకూడదు; 

సమసత్మును మీవి. 

1 కొరిందీయులకు 3:22 => పౌలైనను అపొలోల్యైనను, కేఫాయైనను, లోకమైనను, జీవమైనను, 

మరణమైనను, పర్సుత్తమందునన్వియైనను రాబోవునవియైనను సమసత్మును మీవే. 

ఎఫెసీయులకు 1:3 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్ తండిర్యగు దేవుడు సుత్తింపబడును గాక. 

ఆయన కీర్సుత్నందు పరలోక విషయములలో ఆతమ్సంబంధమైన పర్తి ఆశీరావ్దమును 

మనకనుగర్హించెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:19 => కాగా దేవుడు తన ఐశవ్రయ్ము చొపుప్న కీర్సుత్యేసునందు మహిమలో మీ 

పర్తి అవసరమును తీరుచ్ను. 

1 తిమోతి 4:8 => శరీర సంబంధమైన సాధకము కొంచెము మటుట్కే పర్యోజనకరమవును గాని 

దైవభకిత్ యిపప్టి జీవము విషయములోను రాబోవు జీవము విషయములోను వాగాద్నముతో 

కూడినదైనందున అది అనిన్ విషయములలో పర్యోజనకరమవును. 

ఆదికాండము 1:28 => దేవుడు వారిని ఆశీరవ్దించెను; ఎటల్నగా మీరు ఫలించి అభివృదిధ్పొంది 

విసత్రించి భూమిని నిండించి దానిని లోపరచుకొనుడి; సముదర్పు చేపలను ఆకాశ పకుష్లను 

భూమిమీద పార్కు పర్తి జీవిని ఏలుడని దేవుడు వారితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 22:17 => నేను నినున్ ఆశీరవ్దించి ఆకాశ నక్షతర్ములవలెను సముదర్తీరమందలి 

యిసుకవలెను నీ సంతానమును నిశచ్యముగా విసత్రింపచేసెదను; నీ సంతతివారు తమ శతుర్వుల 

గవిని సావ్ధీనపరచుకొందురు. 

ఆదికాండము 24:1 => అబార్హాము బహు కాలము గడిచిన వృదుధ్డై యుండెను. అనిన్ 

విషయములలోను యెహోవా అబార్హామును ఆశీరవ్దించెను. 
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ఆదికాండము 24:35 => యెహోవా నా యజమానుని బహుగా ఆశీరవ్దించెను గనుక అతడు 

గొపప్వాడాయెను; అతనికి గొఱ ఱ్లను గొడల్ను వెండి బంగారములను దాసదాసీ జనమును ఒంటెలను 

గాడిదలను దయచేసెను. 

ఆదికాండము 50:17 => నీ తండిర్ తాను చావకమునుపు ఆజాఞ్పించినదేమనగా మీరు యోసేపుతో నీ 

సహోదరులు నీకు కీడు చేసిరి గనుక దయచేసి వారి అపరాధమును వారి పాపమును క్షమించుమని 

అతనితో చెపుప్డనెను 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:11 => మీ పితరుల దేవుడైన యెహోవా మీ జనసంఖయ్ను వెయియ్రెటుల్ 

ఎకుక్వచేసి, తాను మీతో చెపిప్నటుల్ మిముమ్ను ఆశీరవ్దించునుగాక. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:4 => నీ గరభ్ఫలము నీ భూఫలము నీ పశువుల మందలు నీ 

దుకిక్టెదుద్లు నీ గొఱ ఱ్మేకల మందలు దీవింపబడును; 

యోబు 1:10 => నీవు అతనికిని అతని యింటివారికిని అతనికి కలిగిన సమసత్మునకును చుటుట్ 

కంచె వేసితివి గదా? నీవు అతని చేతిపనిని దీవించుచుండుటచేత అతని ఆసిత్ దేశములో బహుగా 

విసత్రించియునన్ది. 

పర్కటన 1:8 => అలాఫ్యు ఓమెగయు నేనే. వరత్మాన భూత భవిషయ్తాక్లములలో ఉండువాడను 

నేనే అని సరావ్ధికారియు దేవుడునగు పర్భువు సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

వచనము 26 

నీ తండిర్ దీవెనలు నా పూరివ్కుల దీవెనలపైని చిరకాల పరవ్తములకంటె హెచుచ్గ పర్బలమగును. అవి 

యోసేపు తలమీదను తన సహోదరులనుండి వేరుపరచబడిన వాని నడినెతిత్మీదను ఉండును.  

ఆదికాండము 27:27 => అతడు దగగ్రకు వచిచ్ అతని ముదుద్పెటుట్కొనెను. అపుప్డతడు అతని 

వసత్రములను వాసన చూచి అతని దీవించి యిటల్నెను. ఇదిగో నా కుమారుని సువాసన యెహోవా 

దీవించిన చేని సువాసనవలె నునన్ది 

ఆదికాండము 27:28 => ఆకాశపుమంచును భూసారమును విసాత్రమైన ధానయ్మును 

దార్కాష్రసమును దేవుడు నీ కనుగర్హించు గాక  
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ఆదికాండము 27:29 => జనములు నీకు దాసులగుదురు జనములు నీకు సాగిలపడుదురు నీ 

బంధుజనులకు నీవు ఏలికవై యుండుము నీ తలిల్ పుతుర్లు నీకు సాగిలపడుదురు నినున్ శపించువారు 

శపింపబడుదురు నినున్ దీవించువారు దీవింపబడుదురు గాక 

ఆదికాండము 27:39 => నీ నివాసము భూసారము లేకయు పైనుండిపడు ఆకాశపు మంచు లేకయు 

నుండును.  

ఆదికాండము 27:40 => నీవు నీ కతిత్చేత బర్దుకుదువు నీ సహోదరునికి దాసుడవగుదువు నీవు 

తిరుగులాడుచుండగా నీ మెడమీదనుండి అతనికాడి విరిచివేయుదువు అని అతని కుతత్రమిచెచ్ను. 

ఆదికాండము 28:3 => సరవ్శకిత్గల దేవుడు నినున్ ఆశీరవ్దించి నీవు అనేక జనములగునటుల్ నీకు 

సంతానాభివృదిధ్ కలుగజేసి నినున్ విసత్రింపజేసి నీవు పరవాసివైన దేశమును, అనగా దేవుడు 

అబార్హామునకిచిచ్న దేశమును నీవు సావ్సథ్య్ముగా చేసికొనునటుల్ 

ఆదికాండము 28:4 => ఆయన నీకు, అనగా నీకును నీతో కూడ నీ సంతానమునకును 

అబార్హామునకు అనుగర్హించిన ఆశీరావ్దమును దయచేయును గాక అని అతని దీవించి 

ఎఫెసీయులకు 1:3 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్ తండిర్యగు దేవుడు సుత్తింపబడును గాక. 

ఆయన కీర్సుత్నందు పరలోక విషయములలో ఆతమ్సంబంధమైన పర్తి ఆశీరావ్దమును 

మనకనుగర్హించెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:15 => పురాతన పరవ్తముల శేర్షఠ్పదారథ్ములవలన నితయ్పరవ్తముల 

శేర్షఠ్పదారథ్ములవలన 

కీరత్నలు 89:36 => చందుర్డునన్ంతకాలము అది నిలుచుననియు మింటనుండు సాకిష్ నమమ్కముగా 

ఉనన్టుల్ అది సిథ్రపరచబడుననియు 

యెషయా 54:10 => పరవ్తములు తొలగిపోయినను మెటట్లు తతత్రిలిల్నను నా కృప నినున్ 

విడిచిపోదు సమాధానవిషయమైన నా నిబంధన తొలగిపోదు అని నీయందు జాలిపడు యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు.  
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యెహెజేక్లు 37:25 => మీ పితరులు నివసించునటుల్ నా సేవకుడైన యాకోబునకు నేనిచిచ్న 

దేశములో వారు నివసింతురు, వారి పిలల్లును వారి పిలల్ల పిలల్లును అకక్డ నితయ్ము నివసింతురు, నా 

సేవకుడైన దావీదు ఎలల్కాలము వారికి అధిపతియై యుండును. 

యెహెజేక్లు 37:26 => నేను వారితో సమాధానారథ్మైన నిబంధన చేసెదను, అది నాకును వారికిని 

నితయ్ నిబంధనగా ఉండును, నేను వారిని సిథ్రపరచెదను, వారిని విసత్రింపజేసి వారిమధయ్ నా పరిశుదధ్ 

సథ్లమును నితయ్ము ఉంచెదను. 

యోనా 2:6 => నేను మరెనన్టికిని ఎకిక్రాకుండ భూమి గడియలు వేయబడియునన్వి; పరవ్తముల 

పునాదులలోనికి నేను దిగియునాన్ను, నా దేవా, యెహోవా, నీవు నా పార్ణము కూపములోనుండి పైకి 

రపిప్ంచియునాన్వు.  

హబకూక్కు 3:6 => ఆయన నిలువబడగా భూమి కంపించును ఆయన చూడగా జనులందరు ఇటు 

అటు తొలుగుదురు ఆదికాల పరవ్తములు బదద్లైపోవును పురాతన గిరులు అణగును పూరవ్కాలము 

మొదలుకొని ఆయన ఈలాగు జరిగించువాడు.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:16 => సంపూరణ్ముగా ఫలించు భూమికి కలిగిన శేర్షఠ్పదారథ్ములవలన 

యెహోవా అతని భూమిని దీవించును పొదలోనుండినవాని కటాక్షము యోసేపు తలమీదికి వచుచ్ను 

తన సహోదరులలో పర్ఖాయ్తినొందినవాని నడినెతిత్మీదికి అది వచుచ్ను.  

కీరత్నలు 132:18 => అతని శతుర్వులకు అవమానమును వసత్రముగా ధరింపజేసెదను అతని 

కిరీటము అతనిమీదనే యుండి తేజరిలుల్ను అనెను. 

ఆదికాండము 37:28 => మిదాయ్నీయులైన వరత్కులు ఆ మీదుగా వెళుల్చుండగా, వారు ఆ 

గుంటలోనుండి యోసేపును పైకి తీసి ఆ ఇషామ్యేలీయులకు ఇరువది తులముల వెండికి అతనిని 

అమిమ్వేసిరి. వారు యోసేపును ఐగుపుత్నకు తీసికొనిపోయిరి. 

సంఖాయ్కాండము 6:2 => పురుషుడేగాని సతరీయేగాని యెహోవాకు నాజీరగుటకు ఎవరైనను 

మొర్కుక్కొని తనున్తాను పర్తేయ్కించుకొనినయెడల వాడు దార్కాష్రసమదయ్ములను మానవలెను. 

కీరత్నలు 105:17 => వారికంటె ముందుగా ఆయన యొకని పంపెను. యోసేపు దాసుడుగా 

అమమ్బడెను. 
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కీరత్నలు 105:18 => వారు సంకెళల్చేత అతని కాళుల్ నొపిప్ంచిరి ఇనుము అతని పార్ణమును 

బాధించెను. 

కీరత్నలు 105:19 => అతడు చెపిప్న సంగతి నెరవేరువరకు యెహోవా వాకుక్ అతని 

పరిశోధించుచుండెను. 

కీరత్నలు 105:20 => రాజు వరత్మానము పంపి అతని విడిపించెను. పర్జల నేలినవాడు అతని 

విడుదలచేసెను. 

కీరత్నలు 105:21 => ఇషట్పర్కారము అతడు తన అధిపతుల నేలుటకును తన పెదద్లకు బుదిధ్ 

చెపుప్టకును 

కీరత్నలు 105:22 => తన యింటికి యజమానునిగాను తన యావదాసిత్మీద అధికారిగాను అతని 

నియమించెను. 

యెషయా 66:5 => యెహోవా వాకయ్మునకు భయపడువారలారా, ఆయన మాట వినుడి మిముమ్ను 

దేవ్షించుచు నా నామమునుబటిట్ మిముమ్ను తోర్సివేయు మీ సవ్జనులు మీ సంతోషము మాకు 

కనబడునటుల్ యెహోవా మహిమనొందును గాక అని చెపుప్దురు వారే సిగుగ్నొందుదురు.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:9 => ఆ గోతర్కరత్లు మతస్రపడి, యోసేపును ఐగుపుత్లోనికి పోవుటకు 

అమిమ్వేసిరిగాని, దేవుడతనికి తోడైయుండి అతని శర్మలనిన్టిలోనుండి తపిప్ంచి 

ఆదికాండము 22:17 => నేను నినున్ ఆశీరవ్దించి ఆకాశ నక్షతర్ములవలెను సముదర్తీరమందలి 

యిసుకవలెను నీ సంతానమును నిశచ్యముగా విసత్రింపచేసెదను; నీ సంతతివారు తమ శతుర్వుల 

గవిని సావ్ధీనపరచుకొందురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:2 => యూదా తన సహోదరులకంటె హెచిచ్నవాడాయెను, అతనినుండి 

పర్ముఖుడు బయలువెడలెను, అయినను జనమ్సావ్తంతర్య్ము యోసేపుదాయెను. 

యెహెజేక్లు 47:13 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా సరిహదుద్లనుబటిట్ 

ఇశార్యేలీయుల పండెర్ండు గోతర్ముల పర్కారము మీరు సావ్సథ్య్ముగా పంచుకొనవలసిన భూమి 

యిది; యోసేపు సంతతికి రెండు భాగములియయ్వలెను. 
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వచనము 27 

బెనాయ్మీను చీలుచ్నటిట్ తోడేలు అతడు ఉదయమందు ఎరను తిని అసత్మయమందు దోపుడుసొముమ్ 

పంచుకొనును. 

ఆదికాండము 35:18 => ఆమె మృతిబొందెను; పార్ణము పోవుచుండగా ఆమె అతని పేరు బెనోని 

అనెను; అతని తండిర్ అతనికి బెనాయ్మీను అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 46:21 => బెనాయ్మీను కుమారులైన బెల బేకెరు అషేబ్లు గెరా నయమాను ఏహీరోషు 

ముపీప్ము హుపీప్ము ఆరుద్. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:12 => బనాయ్మీనునుగూరిచ్ యిటల్నెను బెనాయ్మీను యెహోవాకు 

పిర్యుడు ఆయనయొదద్ అతడు సురకిష్తముగా నివసించును దినమెలల్ ఆయన అతనికి ఆశర్యమగును 

ఆయన భుజములమధయ్ అతడు నివసించును  

సంఖాయ్కాండము 23:24 => ఇదిగో ఆ జనము ఆడు సింహమువలె లేచును అది సింహమువలె నికిక్ 

నిలుచును అది వేటను తిని చంపబడిన వాటి రకత్ము తార్గువరకు పండుకొనదు. 

నాయ్యాధిపతులు 3:15 => ఇశార్యేలీయులు యెహోవాకు మొఱ ఱ్పెటట్గా బెనాయ్మీనీయుడైన గెరా 

కుమారుడగు ఏహూదను రక్షకుని వారికొరకు యెహోవా నియమించెను. అతడు ఎడమచేతి పనివాడు. 

అతనిచేతను ఇశార్యేలీయులు మోయాబు రాజైన ఎగోల్నుకు కపప్ము పంపగా 

నాయ్యాధిపతులు 3:16 => ఏహూదు మూరెడు పొడవుగల రెండంచుల కతిత్ని చేయించుకొని, తన 

వసత్రములో తన కుడి తొడమీద 

నాయ్యాధిపతులు 3:17 => దానిని కటుట్కొని, ఆ కపప్ము మోయాబురాజైన ఎగోల్నుకు తెచెచ్ను. ఆ 

ఎగోల్ను బహు సూథ్లకాయుడు. 

నాయ్యాధిపతులు 3:18 => ఏహూదు ఆ కపప్ము తెచిచ్ యిచిచ్న తరువాత కపప్ము మోసిన 

జనులను వెళల్నంపి 
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నాయ్యాధిపతులు 3:19 => గిలాగ్లు దగగ్రనునన్ పెసీలీమునొదద్నుండి తిరిగివచిచ్ రాజా, రహసయ్మైన 

మాట ఒకటి నేను నీతో చెపప్వలెననగా అతడు తనయొదద్ నిలిచినవారందరు వెలుపలికి పోవువరకు 

ఊరకొమమ్ని చెపెప్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 3:20 => ఏహూదు అతని దగగ్రకు వచిచ్నపుప్డు అతడు ఒకక్డే చలల్ని మేడగదిలో 

కూరుచ్ండియుండెను. ఏహూదు నీతో నేను చెపప్వలసిన దేవుని మాట ఒకటి యునన్దని చెపప్గా 

అతడు తన పీఠముమీదనుండి లేచెను. 

నాయ్యాధిపతులు 3:21 => అపుప్డు ఏహూదు తన యెడమచేతిని చాపి తన కుడి తొడమీదనుండి ఆ 

కతిత్ తీసి కడుపుమీద అతని పొడిచెను. 

నాయ్యాధిపతులు 3:22 => పడియును కతిత్వెంబడి దూరగా కొర్వువ్కతిత్పైని కపుప్కొనినందున అతని 

కడుపునుండి కతిత్ని తీయలేకపోయెను, అది వెనుకనుండి బయటికి వచిచ్యుండెను. 

నాయ్యాధిపతులు 3:23 => అపుప్డు ఏహూదు పంచపాళిలోనికి బయలువెళి ల్ తన వెనుకను ఆ 

మేడగది తలుపువేసి గడియ పెటెట్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 3:24 => అతడు బయలువెళి ల్న తరువాత ఆ రాజు దాసులు లోపలికివచిచ్ చూడగా 

ఆ మేడగది తలుపులు గడియలు వేసియుండెను గనుక వారు అతడు చలల్ని గదిలో శంకానివరిత్కి 

పోయియునాన్డనుకొని 

నాయ్యాధిపతులు 3:25 => తాము సిగుగ్వింతలు పడువరకు కనిపెటిట్నను అతడు ఆ గది తలుపులను 

తీయకపోగా వారు తాళపు చెవిని తెచిచ్ తలుపులు తీసి చూచినపుప్డు వారి యజమానుడు చనిపోయి 

నేలను పడియుండెను. 

నాయ్యాధిపతులు 3:26 => వారు తడవు చేయుచుండగా ఏహూదు తపిప్ంచుకొని పెసీలీమును దాటి 

శెయీరాకు పారిపోయెను. 

నాయ్యాధిపతులు 3:27 => అతడు వచిచ్ ఎఫార్యిమీయుల కొండలో బూరను ఊదగా 

ఇశార్యేలీయులు మనయ్పర్దేశమునుండి దిగి అతనియొదద్కు వచిచ్రి. 
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నాయ్యాధిపతులు 3:28 => అతడు వారికి ముందుగా సాగి వారితో నా వెంబడి తవ్రగా రండి; మీ 

శతుర్వులైన మోయాబీయులను యెహోవా మీచేతి కపప్గించుచునాన్డనెను. కాబటిట్ వారు అతని 

వెంబడిని దిగివచిచ్ మోయాబునెదుటి యొరాద్ను రేవులను పటుట్కొని యెవనిని దాటనియయ్లేదు. 

నాయ్యాధిపతులు 3:29 => ఆ కాలమున వారు మోయాబీయులలో బలముగల శూరులైన 

పరాకర్మశాలులను పదివేల మందిని చంపిరి; ఒకడును తపిప్ంచుకొనలేదు. ఆ దినమున 

మోయాబీయులు ఇశార్యేలీయుల చేతికిర్ంద అణపబడగా దేశము ఎనుబది సంవతస్రములు 

నిమమ్ళముగా ఉండెను. 

నాయ్యాధిపతులు 20:21 => బెనాయ్మీనీయులు గిబియాలోనుండి బయటికివచిచ్ ఆ దినమున 

ఇశార్యేలీయులలో ఇరువదిరెండు వేలమందిని నేలగూలిచ్రి. 

నాయ్యాధిపతులు 20:25 => గిబియాలోనుండి బయలుదేరి వచిచ్ ఇశార్యేలీయులలో పదునెనిమిది 

వేలమందిని నేలగూలిచ్ సంహరించిరి. 

1 సమూయేలు 11:4 => దూతలు సౌలు గిబియాకు వచిచ్ జనులకు ఆ వరత్మానము తెలియజెపప్గా 

జనులందరు బిగగ్రగా ఏడిచ్రి. 

1 సమూయేలు 11:5 => సౌలు పొలమునుండి పశువులను తోలుకొని వచుచ్చు జనులు ఏడుచ్టకు 

హేతువేమని అడుగగా వారు యాబేషువారు తెచిచ్న వరత్మానము అతనికి తెలియజేసిరి. 

1 సమూయేలు 11:6 => సౌలు ఆ వరత్మానము వినగానే దేవుని ఆతమ్ అతని మీదికి బలముగా 

వచెచ్ను. అతడు అతాయ్గర్హుడై 

1 సమూయేలు 11:7 => ఒక కాడి ఎడల్ను తీసి తునకలుగా చేసి ఇశార్యేలీయుల దేశములోని 

నలుదికుక్లకు దూతలచేత వాటిని పంపి సౌలుతోను సమూయేలుతోను చేరకుండువాడెవడో వాని 

ఎడల్ను నేను ఈ పర్కారముగా చేయుదునని వరత్మానము చేసెను. అందువలన యెహోవా భయము 

జనులమీదికి వచెచ్ను గనుక యొకడైనను నిలువకుండ వారందరు వచిచ్రి. 

1 సమూయేలు 11:8 => అతడు బెజెకులో వారిని లెకక్పెటట్గా ఇశార్యేలువారు మూడు 

లక్షలమందియు యూదావారు ముపప్దివేల మందియు అయిరి. 
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1 సమూయేలు 11:9 => అపుప్డు రేపు మధాయ్హన్ములోగా మీకు రక్షణ కలుగునని యాబేషిగ్లాదు 

వారితో చెపుప్డని వచిచ్న దూతలతో ఆజఞ్నిచిచ్ వారిని పంపివేసెను. దూతలు పోయి యాబేషువారికి ఆ 

వరత్మానము తెలుపగా వారు సంతోషపడిరి. 

1 సమూయేలు 11:10 => కాబటిట్ యాబేషువారు నాహాషు యొకక్ దూతలతో ఇటల్నిరి రేపు మేము 

బయలుదేరి మముమ్ను అపప్గించుకొందుము, అపుప్డు మీ దృషిట్కి ఏది అనుకూలమో అది మాకు 

చేయవచుచ్ను. 

1 సమూయేలు 11:11 => మరునాడు సౌలు జనులను మూడు సమూహములుగా చేసిన తరువాత 

వారు తెలల్వారు సమయమున దండుమధయ్ను జొచిచ్ మధాయ్హన్ములోగా అమోమ్నీయులను 

హతముచేయగా వారిలో మిగిలినవారు ఇదద్రేసికూడి పోజాలకుండ చెదరిపోయిరి. 

1 సమూయేలు 14:1 => ఆ దినము సౌలు కుమారుడైన యోనాతాను తన తండిర్తో ఏమియు చెపప్క 

తన ఆయుధములను మోయు పడుచువానిని పిలిచి అవతలనునన్ ఫిలిషీత్యుల దండు కావలివారిని 

హతముచేయ పోదము రమమ్నెను. 

1 సమూయేలు 15:35 => సౌలు బర్దికిన దినములనిన్టను సమూయేలు అతని దరిశ్ంప వెళల్లేదు 

గాని సౌలునుగూరిచ్ దుఃఖాకార్ంతుడాయెను. మరియు తాను సౌలును ఇశార్యేలీయులమీద రాజుగా 

నిరణ్యించినందుకు యెహోవా పశాచ్తాత్పము పడెను. 

1 సమూయేలు 17:1 => ఫిలిషీత్యులు తమ సైనయ్ములను యుదధ్మునకు సమకూరిచ్ యూదా 

దేశములోని శోకోలో కూడి ఏఫెసద్మీమ్ము దగగ్ర శోకోకును అజేకాకును మధయ్ను దిగియుండగా 

1 సమూయేలు 17:2 => సౌలును ఇశార్యేలీయులును కూడివచిచ్ ఏలా లోయలో దిగి ఫిలిషీత్యుల 

కెదురుగ యుదధ్పంకుత్లు తీరిచ్రి. 

1 సమూయేలు 17:3 => ఫిలిషీత్యులు ఆ తటుట్ పరవ్తముమీదను ఇశార్యేలీయులు ఈతటుట్ 

పరవ్తముమీదను నిలిచియుండగా ఉభయుల మధయ్ను ఒక లోయయుండెను. 

1 సమూయేలు 17:4 => గాతువాడైన గొలాయ్తు అను శూరుడొకడు ఫిలిషీత్యుల దండులోనుండి 

బయలుదేరుచుండెను. అతడు ఆరుమూళల్ జేనెడు ఎతుత్ మనిషి. 
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1 సమూయేలు 17:5 => అతని తలమీద రాగి శిరసాత్ర్ణముండెను, అతడు యుదధ్కవచము 

ధరించియుండెను, ఆ కవచము అయిదువేల తులముల రాగి యెతుత్గలది. 

1 సమూయేలు 17:6 => మరియు అతని కాళల్కు రాగి కవచమును అతని భుజముల మధయ్ను రాగి 

బలెల్మొకటి యుండెను. 

1 సమూయేలు 17:7 => అతని యీటె కఱ ఱ్ నేతగాని దోనె అంత పెదద్ది; మరియు అతని యీటె కొన 

ఆరువందల తులముల యినుము ఎతుత్గలది. ఒకడు డాలును మోయుచు అతని ముందర 

పోవుచుండెను. 

1 సమూయేలు 17:8 => అతడు నిలిచి ఇశార్యేలీయుల దండువారిని పిలిచి యుదధ్పంకుత్లు 

తీరుచ్టకై మీరెందుకు బయలుదేరి వచిచ్తిరి?నేను ఫిలిషీత్యుడను కానా? మీరు సౌలు దాసులుకారా? 

మీ పక్షముగా ఒకనిని ఏరప్రచుకొని అతని నాయొదద్కు పంపుడి; 

1 సమూయేలు 17:9 => అతడు నాతో పోటాల్డి ననున్ చంపగలిగిన యెడల మేము మీకు 

దాసులమగుదుము; నేనతని జయించి చంపినయెడల మీరు మాకు దాసులై మాకు దాసయ్ము 

చేయుదురు. 

1 సమూయేలు 17:10 => ఈ దినమున నేను ఇశార్యేలీయుల సైనయ్ములను తిరసక్రించుచునాన్ను. 

ఒకని నియమించిన యెడల వాడును నేనును పోటాల్డుదుమని ఆ ఫిలిషీత్యుడు చెపుప్చువచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 17:11 => సౌలును ఇశార్యేలీయులందరును ఆ ఫిలిషీత్యుని మాటలు వినినపుప్డు 

బహు భీతులైరి. 

1 సమూయేలు 17:12 => దావీదు యూదా బేతెల్హేమువాడగు ఎఫార్తీయుడైన యెషష్యి అనువాని 

కుమారుడు. యెషష్యికి ఎనమండుగురు కుమాళుల్ండిరి. అతడు సౌలు కాలమందు జనులలో 

ముసలివాడైయుండెను. 

1 సమూయేలు 17:13 => అయితే యెషష్యి యొకక్ ముగుగ్రు పెదద్కుమారులు యుదధ్మునకు 

సౌలువెంటను పోయి యుండిరి. యుదధ్మునకు పోయిన అతని ముగుగ్రు కుమారుల పేరులు ఏవనగా, 

జేయ్షు ఠ్డు ఏలీయాబు, రెండవవాడు అబీనాదాబు, మూడవవాడు షమామ్, 
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1 సమూయేలు 17:14 => దావీదు కనిషు ఠ్డు; పెదద్వారైన ముగుగ్రు సౌలువెంటను పోయి 

యుండిరిగాని 

1 సమూయేలు 17:15 => దావీదు బేతెల్హేములో తన తండిర్ గొఱ ఱ్లను మేపుచు సౌలునొదద్కు 

తిరిగిపోవుచు వచుచ్చు నుండెను. 

1 సమూయేలు 17:16 => ఆ ఫిలిషీత్యుడు ఉదయమునను సాయంతర్మునను బయలుదేరుచు 

నలువది దినములు తనున్ తాను అగుపరచుకొనుచు వచెచ్ను.  

1 సమూయేలు 17:17 => యెషష్యి తన కుమారుడైన దావీదును పిలిచి నీ సహోదరులకొరకు 

వేయించిన యీ గోధుమలలో ఒక తూమెడును ఈ పది రొటెట్లను తీసికొని దండులో నునన్ నీ 

సహోదరుల దగగ్రకు తవ్రగా పొముమ్. 

1 సమూయేలు 17:18 => మరియు ఈ పది జునున్గడ డ్లు తీసికొనిపోయి వారి సహసార్ధిపతి కిముమ్; 

నీ సహోదరులు కేష్మముగా నునాన్రో లేదో సంగతి తెలిసికొని వారియొదద్నుండి ఆనవాలొకటి 

తీసికొనిరమమ్ని చెపిప్ పంపివేసెను. 

1 సమూయేలు 17:19 => సౌలును వారును ఇశార్యేలీయులందరును ఏలా లోయలో 

ఫిలిషీత్యులతో యుదధ్ము చేయుచుండగా 

1 సమూయేలు 17:20 => దావీదు ఉదయమున లేచి ఒక కాపరికి గొఱ ఱ్లను అపప్గించి ఆ 

వసుత్వులను తీసికొని యెషష్యి తనకిచిచ్న ఆజఞ్ చొపుప్న పర్యాణమైపోయెను; అయితే అతడు 

కందకమునకు వచుచ్నపప్టికి వారును వీరును పంకుత్లుగా తీరి, జయము జయమని అరుచుచు 

యుదధ్మునకు సాగుచుండిరి. 

1 సమూయేలు 17:21 => సైనయ్ము సైనయ్మునకు ఎదురై ఇశార్యేలీయులును ఫిలిషీత్యులును 

యుదధ్సనన్దుధ్లై బయలుదేరుచుండిరి. 

1 సమూయేలు 17:22 => దావీదు తాను తెచిచ్న వసుత్వులను సామగిర్ని కనిపెటుట్వాని వశము చేసి, 

పరుగెతిత్పోయి సైనయ్ములో చొచిచ్ కుశల పర్శన్లు తన సహోదరులనడిగెను. 

1 సమూయేలు 17:23 => అతడు వారితో మాటలాడుచుండగా గాతు ఫిలిషీత్యుడైన గొలాయ్తు అను 

శూరుడు ఫిలిషీత్యుల సైనయ్ములోనుండి వచిచ్ పై చెపిప్న మాటలచొపుప్న పలుకగా దావీదు వినెను. 
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1 సమూయేలు 17:24 => ఇశార్యేలీయులందరు ఆ మనుషుయ్ని చూచి మికిక్లి భయపడి వాని 

యెదుటనుండి పారిపోగా 

1 సమూయేలు 17:25 => ఇశార్యేలీయులలో ఒకడు వచుచ్చునన్ ఆ మనిషిని చూచితిరే; నిజముగా 

ఇశార్యేలీయులను తిరసక్రించుటకై వాడు బయలుదేరుచునాన్డు, వానిని చంపినవానికి రాజు బహుగ 

ఐశవ్రయ్ము కలుగజేసి తన కుమారెత్నిచిచ్ పెండిల్చేసి వాని తండిర్ ఇంటివారిని ఇశార్యేలీయులలో 

సవ్తంతుర్లుగా చేయుననగా 

1 సమూయేలు 17:26 => దావీదు జీవముగల దేవుని సైనయ్ములను తిరసక్రించుటకు ఈ 

సునన్తిలేని ఫిలిషీత్యుడు ఎంతటివాడు? వాని చంపి ఇశార్యేలీయులనుండి యీ నింద 

తొలగించినవానికి బహుమతి యేమని తనయొదద్ నిలిచినవారినడుగగా 

1 సమూయేలు 17:27 => జనులు వాని చంపినవానికి ఇటిల్టుల్ చేయబడునని అతని కుతత్రమిచిచ్రి. 

1 సమూయేలు 17:28 => అతడు వారితో మాటలాడునది అతని పెదద్నన్యగు ఏలీయాబునకు 

వినబడగా ఏలీయాబునకు దావీదు మీద కోపమువచిచ్ అతనితో నీవికక్డికెందుకు వచిచ్తివి? 

అరణయ్ములోని ఆ చినన్ గొఱ ఱ్మందను ఎవరి వశము చేసితివి? నీ గరవ్మును నీ హృదయపు 

చెడుతనమును నేనెరుగుదును; యుదధ్ము చూచుటకే గదా నీవు వచిచ్తివనెను. 

1 సమూయేలు 17:29 => అందుకు దావీదు నేనేమి చేసితిని? మాట మాతర్ము పలికితినని చెపిప్ 

1 సమూయేలు 17:30 => అతని యొదద్నుండి తొలగి, తిరిగి మరియొకని ఆ పర్కారమే యడుగగా 

జనులు వానికి అదే పర్కారము పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి. 

1 సమూయేలు 17:31 => దావీదు చెపిప్న మాటలు నలుగురికిని తెలియగా జనులు ఆ సంగతి 

సౌలుతో తెలియజెపిప్రి గనుక అతడు దావీదును పిలువనంపెను. 

1 సమూయేలు 17:32 => ఈ ఫిలిషీత్యునిబటిట్ యెవరి మనసుస్ను కుర్ంగ నిమితత్ము లేదు. మీ 

దాసుడనైన నేను వానితో పోటాల్డుదునని దావీదు సౌలుతో అనగా 

1 సమూయేలు 17:33 => సౌలు ఈ ఫిలిషీత్యుని ఎదురొక్ని వానితో పోటాల్డుటకు నీకు బలము 

చాలదు; నీవు బాలుడవు, వాడు బాలయ్మునుండి యుదాధ్భాయ్సము చేసినవాడని దావీదుతో అనెను. 
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1 సమూయేలు 17:34 => అందుకు దావీదు సౌలుతో ఇటల్నెను మీ దాసుడనైన నేను నా 

తండిర్యొకక్ గొఱ ఱ్లను కాయుచుండ సింహమును ఎలుగుబంటియును వచిచ్ మందలోనుండి ఒక 

గొఱ ఱ్పిలల్ను ఎతిత్కొని పోవుచుండగ. 

1 సమూయేలు 17:35 => నేను దానిని తరిమి చంపి దాని నోటనుండి ఆ గొఱ ఱ్ను విడిపించితిని; 

అది నా మీదికి రాగా దాని గడ డ్ము పటుట్కొని దానిని కొటిట్ చంపితిని. 

1 సమూయేలు 17:36 => మీ దాసుడనైన నేను ఆ సింహమును ఎలుగుబంటిని చంపితినే, 

జీవముగల దేవుని సైనయ్ములను తిరసక్రించిన యీ సునన్తిలేని ఫిలిషీత్యుడు వాటిలో ఒకదానివలె 

అగుననియు, 

1 సమూయేలు 17:37 => సింహముయొకక్ బలమునుండియు, ఎలుగుబంటి యొకక్ 

బలమునుండియు ననున్ రకిష్ంచిన యెహోవా ఈ ఫిలిషీత్యుని చేతిలోనుండి కూడను ననున్ 

విడిపించుననియు చెపెప్ను. అందుకు సౌలు పొముమ్; యెహోవా నీకు తోడుగా నుండును గాక అని 

దావీదుతో అనెను. 

1 సమూయేలు 17:38 => పిమమ్ట సౌలు తన యుదధ్వసత్రములను దావీదునకు ధరింపజేసి, రాగి 

శిరసాత్ర్ణమొకటి అతనికి కటిట్, యుదధ్కవచము తొడిగించెను. 

1 సమూయేలు 17:39 => ఈ సామగిర్ దావీదునకు వాడుకలేదు గనుక తాను తొడిగిన వాటిపైన 

కతిత్ కటుట్కొని వెళల్కలిగినది లేనిది చూచుకొనిన తరువాత దావీదు ఇవి నాకు వాడుకలేదు, వీటితో నేను 

వెళల్లేనని సౌలుతో చెపిప్ వాటిని తీసివేసి 

1 సమూయేలు 17:40 => తన కఱ ఱ్ చేతపటుట్కొని యేటి లోయలోనుండి అయిదు నునన్ని రాళల్ను 

ఏరుకొని తనయొదద్నునన్ చికక్ములో నుంచుకొని వడిసెల చేత పటుట్కొని ఆ ఫిలిషీత్యుని చేరువకు 

పోయెను. 

1 సమూయేలు 17:41 => డాలు మోయువాడు తనకు ముందు నడువగా ఆ ఫిలిషీత్యుడు 

బయలుదేరి దావీదు దగగ్రకు వచిచ్ 

1 సమూయేలు 17:42 => చుటుట్ పారచూచి దావీదును కనుగొని, అతడు బాలుడై యెఱ ఱ్టివాడును 

రూపసియునై యుండుట చూచి అతని తృణీకరించెను. 
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1 సమూయేలు 17:43 => ఫిలిషీత్యుడు కఱ ఱ్ తీసికొని నీవు నా మీదికి వచుచ్చునాన్వే, నేను 

కుకక్నా? అని దావీదుతో చెపిప్ తన దేవతల పేరట దావీదును శపించెను. 

1 సమూయేలు 17:44 => నా దగగ్రకు రముమ్, నీ మాంసమును ఆకాశ పకుష్లకును భూమృగముల 

కును ఇచిచ్వేతునని ఆ ఫిలిషీత్ యుడు దావీదుతో అనగా 

1 సమూయేలు 17:45 => దావీదు నీవు కతిత్యు ఈటెయు బలెల్మును ధరించుకొని నా మీదికి 

వచుచ్చునాన్వు అయితే నీవు తిరసక్రించిన ఇశార్యేలీయుల సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా పేరట 

నేను నీమీదికి వచుచ్చునాన్ను. 

1 సమూయేలు 17:46 => ఈ దినమున యెహోవా నినున్ నాచేతికి అపప్గించును; నేను నినున్ చంపి 

నీ తల తెగవేతును; ఇశార్యేలీయులలో దేవుడునాన్డని లోక నివాసులందరును తెలిసికొనునటుల్ నేను 

ఈ దినమున ఫిలిషీత్యులయొకక్ కళేబరములను ఆకాశపకుష్లకును భూమృగములకును ఇతుత్ను. 

1 సమూయేలు 17:47 => అపుప్డు యెహోవా కతిత్చేతను ఈటెచేతను రకిష్ంచువాడు కాడని యీ 

దండువారందరు తెలిసికొందురు; యుదధ్ము యెహోవాదే; ఆయన మిముమ్ను మాచేతికి అపప్గించునని 

చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 17:48 => ఆ ఫిలిషీత్యుడు లేచి దావీదును కలియుటకై అతనికి ఎదురుపోగా 

దావీదు వానిని ఎదురొక్నుటకు సైనయ్ముతటుట్ తవ్రగా పరుగెతిత్పోయి 

1 సమూయేలు 17:49 => తన సంచిలో చెయియ్వేసి అందులోనుండి రాయి యొకటి తీసి వడిసెలతో 

విసరి ఆ ఫిలిషీత్యుని నుదుట కొటెట్ను. ఆ రాయి వాని నుదురు చొచిచ్నందున వాడు నేలను 

బోరల్పడెను. 

1 సమూయేలు 17:50 => దావీదు ఫిలిషీత్యునికంటె బలాఢుయ్డై ఖడగ్ము లేకయే వడిసెలతోను 

రాతితోను ఆ ఫిలిషీత్యుని కొటిట్ చంపెను. 

1 సమూయేలు 17:51 => వాడు బోరల్పడగా దావీదు పరుగెతిత్పోయి ఫిలిషీత్యునిమీద నిలుచుండి 

వాని కతిత్ వరదూసి దానితో వాని చంపి వాని తలను తెగవేసెను. ఫిలిషీత్యులు తమ శూరుడు చచుచ్ట 

చూచి పారిపోయిరి. 
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1 సమూయేలు 17:52 => అపుప్డు ఇశార్యేలువారును యూదావారును లేచి జయము జయమని 

అరచుచు లోయవరకును షరాయిము ఎకోర్ను వరకును ఫిలిషీత్యులను తరుమగా ఫిలిషీత్యులు 

హతులై షరాయిము ఎకోర్ను మారగ్మున గాతు ఎకోర్ను అను పటట్ణములవరకు కూలిరి. 

1 సమూయేలు 17:53 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయులు ఫిలిషీత్యులను తరుముట మాని తిరిగివచిచ్ 

వారి డేరాలను దోచుకొనిరి. 

1 సమూయేలు 17:54 => అయితే దావీదు ఆ ఫిలిషీత్యుని ఆయుధములను తన డేరాలో ఉంచుకొని 

అతని తలను తీసికొని యెరూషలేమునకు వచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 17:55 => సౌలు దావీదు ఫిలిషీత్యునికి ఎదురుగా పోవుట చూచినపుప్డు తన 

సైనాయ్ధిపతియైన అబేన్రును పిలిచి అబేన్రూ, ఈ యౌవనుడు ఎవని కుమారుడని అడుగగా అబేన్రు 

రాజా, నీ పార్ణముతోడు నాకు తెలియదనెను. 

1 సమూయేలు 17:56 => అందుకు రాజు ఈ పడుచువాడు ఎవని కుమారుడో అడిగి తెలిసికొమమ్ని 

అతనికి ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 17:57 => దావీదు ఫిలిషీత్యుని చంపి తిరిగి వచిచ్నపుప్డు అబేన్రు అతని 

పిలుచుకొనిపోయి ఫిలిషీత్యుని తల చేతనుండగా అతని సౌలు దగగ్రకు తోడుకొనివచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 17:58 => సౌలు అతనిని చూచి చినన్వాడా, నీవెవని కుమారుడవని అడుగగా 

దావీదు నేను బేతెల్హేమీయుడైన యెషష్యి అను నీ దాసుని కుమారుడనని పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:3 => సౌలయితే ఇంటింట జొచిచ్, పురుషులను సతరీలను ఈడుచ్కొనిపోయి, 

చెరసాలలో వేయించి సంఘమును పాడుచేయుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:1 => సౌలు ఇంకను పర్భువుయొకక్ శిషుయ్లను బెదరించుటయును 

హతయ్చేయుటయును తనకు పార్ణాధారమైనటుట్ పర్ధానయాజకుని యొదద్కు వెళి ల్ 

ఫిలిపీప్యులకు 3:5 => ఎనిమిదవ దినమున సునన్తి పొందితిని, ఇశార్యేలు వంశపువాడనై, 

బెనాయ్మీను గోతర్ములో పుటిట్ హెబీర్యుల సంతానమైన హెబీర్యుడనై, ధరమ్శాసత్ర విషయము 

పరిసయుయ్డనై, 
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యిరిమ్యా 5:6 => వారు తిరుగుబాటుచేసి బహుగా విశావ్సఘాతకులైరి గనుక అరణయ్మునుండి 

వచిచ్న సింహము వారిని చంపును, అడవి తోడేలు వారిని నాశనము చేయును, చిరుతపులి వారి 

పటట్ణములయొదద్ పొంచియుండును, వాటిలోనుండి బయలుదేరు పర్తివాడు చీలచ్బడును. 

యెహెజేక్లు 22:25 => ఉగర్త దినమందు నీకు వరష్ము రాదు, అందులో పర్వకత్లు కుటర్ 

చేయుదురు, గరిజ్ంచుచుండు సింహము వేటను చీలుచ్నటుల్ వారు మనుషుయ్లను భకిష్ంతురు. సొతుత్లను 

దర్వయ్మును వారు పటుట్కొందురు, దానిలో చాలామందిని వారు విధవరాండుర్గా చేయుదురు, 

యెహెజేక్లు 22:27 => దానిలో అధిపతులు లాభము సంపాదించుటకై నరహతయ్ చేయుటలోను 

మనుషుయ్లను నశింపజేయుటలోను వేటను చీలుచ్ తోడేళల్వలె ఉనాన్రు. 

హోషేయ 13:7 => కాబటిట్ నేను వారికి సింహమువంటివాడనైతిని; చిరుతపులి మారగ్మున 

పొంచియునన్టుల్ నేను వారిని పటుట్కొన పొంచియుందును. 

హోషేయ 13:8 => పిలల్లు పోయిన యెలుగుబంటి యొకనిమీద పడునటుట్ నేను వారిమీద పడి వారి 

రొముమ్ను చీలిచ్వేయుదును; ఆడుసింహము ఒకని మింగివేయునటుల్ వారిని మింగివేతును; 

దుషట్మృగములు వారిని చీలిచ్వేయును. 

జెఫనాయ్ 3:3 => దాని మధయ్ దాని అధిపతులు గరజ్నచేయు సింహములు, దాని నాయ్యాధిపతులు 

రాతిర్యందు తిరుగులాడుచు తెలల్వారువరకు ఎరలో ఏమియు మిగులకుండ భకిష్ంచు తోడేళుల్.  

మతత్యి 7:15 => అబదధ్ పర్వకత్లనుగూరిచ్ జాగర్తత్పడుడి. వారు గొఱ ఱ్ల చరమ్ములు వేసికొని 

మీయొదద్కు వతుత్రు కాని లోపల వారు కూర్రమైన తోడేళుల్. 

మతత్యి 10:16 => ఇదిగో తోడేళల్ మధయ్కు గొఱ ఱ్లను పంపినటుట్ నేను మిముమ్ను పంపుచునాన్ను 

గనుక పాములవలె వివేకులును పావురములవలె నిషక్పటులునై యుండుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:29 => నేను వెళి ల్పోయిన తరువాత కూర్రమైన తోడేళుల్ మీలో 

పర్వేశించునని నాకు తెలియును; వారు మందను కనికరింపరు. 

నిరగ్మకాండము 15:9 => తరిమెదను కలిసికొనియెదను దోపుడుసొముమ్ పంచుకొనియెదను 

వాటివలన నా ఆశ తీరుచ్కొనియెదను నా కతిత్ దూసెదను నా చెయియ్ వారిని నాశనము చేయునని 

శతుర్వనుకొనెను. 
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సంఖాయ్కాండము 1:36 => బెనాయ్మీను పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ 

పితరుల కుటుంబములలో ఇరువది యేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి 

సంఖయ్ను తెలియచెపప్గా 

వచనము 28 

ఇవి అనిన్యు ఇశార్యేలు పండెర్ండు గోతర్ములు. వారి తండిర్ వారిని దీవించుచు వారితో చెపిప్నది 

యిదే. ఎవరి దీవెన చొపుప్న వారిని దీవించెను. 

సంఖాయ్కాండము 23:24 => ఇదిగో ఆ జనము ఆడు సింహమువలె లేచును అది సింహమువలె నికిక్ 

నిలుచును అది వేటను తిని చంపబడిన వాటి రకత్ము తార్గువరకు పండుకొనదు. 

ఎసేత్రు 8:7 => రాజైన అహషేవ్రోషు రాణియైన ఎసేత్రునకును యూదుడైన మొరెద్కైకిని ఈలాగు 

సెలవిచెచ్ను హామాను ఇంటిని ఎసేత్రున కిచిచ్యునాన్ను; అతడు యూదులను హతము చేయుటకు 

పర్యతిన్ంచినందున అతడు ఉరికొయయ్మీద ఉరితీయబడెను. 

ఎసేత్రు 8:9 => సీవాను అను మూడవ నెలలో ఇరువది మూడవ దినమందు రాజుయొకక్ 

వార్తగాండుర్ పిలువబడిరి; మొరెద్కై ఆజాఞ్పించిన పర్కారమంతయు యూదులకును, హిందూ దేశము 

మొదలుకొని కూషు దేశమువరకు వాయ్పించియునన్ నూట ఇరువది యేడు సంసాథ్నములలో నునన్ 

అధిపతులకును అధికారులకును, ఆ యా సంసాథ్నములకును దాని దాని వార్తనుబటిట్యు దాని దాని 

భాషనుబటిట్యు తాకీదులు వార్యబడెను. 

ఎసేత్రు 8:11 => రాజైన అహషేవ్రోషు యొకక్ సంసాథ్నములనిన్టిలో ఒకక్ దినమందే, అనగా 

అదారు అను పండెర్ండవ నెల పదమూడవ దినమందే పర్తి పటట్ణమునందుండు యూదులు 

కూడుకొని, తమ పార్ణములు కాపాడుకొనుటకు ఆ యా పర్దేశములలో నుండి తమకు విరోధులగు 

జనుల సైనికులనందరిని, శిశువులను సతరీలను కూడ, సంహరించి హతముచేసి నిరూమ్లపరచి 

ఎసేత్రు 9:1 => రాజు చేసిన తీరామ్నమును చటట్మును నెరవేరు కాలము వచిచ్నపుప్డు అదారు అను 

పండెర్ండవ నెల పదమూడవ దినమున యూదులను జయింపగలుగుదుమని వారి పగవారు 

నిశచ్యించుకొనిన దినముననే యూదులు తమ పగవారిమీద అధికారము నొందినటుల్ అగుపడెను. 
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ఎసేత్రు 10:3 => యూదుడైన మొరెద్కై రాజైన అహషేవ్రోషునకు పర్ధానమంతిర్గా నుండి, 

తనవారందరితో సమాధానముగా మాటలాడుచు, తన జనులయొకక్ కేష్మమును విచారించువాడును 

యూదులలో గొపప్వాడునై తన దేశసుథ్లలో చాలామందికి ఇషుట్డుగా ఉండెను. 

యెహెజేక్లు 39:8 => ఇదిగో అది వచుచ్చునన్ది, కలుగబోవుచునన్ది, నేను తెలియజేసిన 

సమయమున అది జరుగును; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 39:9 => ఇశార్యేలీయుల పటట్ణములలో నివసించువారు బయలుదేరి, కవచములను 

డాళల్ను కేడెములను విండల్ను బాణములను గదలను ఈటెలను తీసికొని పొయియ్లో కాలుచ్దురు, 

వాటివలన ఏడు సంవతస్రములు అగిన్ మండును. 

యెహెజేక్లు 39:10 => వారు పొలములో కటెట్లు ఏరుకొనకయు అడవులలో మార్నులు 

నరుకకయునుండి, ఆయుధములు పొయియ్లో కాలుచ్చుందురు, తముమ్ను దోచుకొనినవారిని తామే 

దోచుకొందురు, తమ సొముమ్ కొలల్పెటిట్నవారి సొముమ్ తామే కొలల్పెటుట్దురు; ఇదే పర్భువగు యెహోవా 

వాకుక్. 

జెకరాయ్ 14:1 => ఇదిగో యెహోవా దినము వచుచ్చునన్ది, అందు మీయొదద్ దోచబడిన సొముమ్ 

పటట్ణములోనే విభాగింపబడును. 

జెకరాయ్ 14:2 => ఏలయనగా యెరూషలేము మీద యుదధ్ము చేయుటకు నేను అనయ్జనులందరిని 

సమకూరచ్బోవుచునాన్ను; పటట్ణము పటట్బడును, ఇండుల్ కొలల్పెటట్బడును, సతరీలు చెరుపబడుదురు, 

పటట్ణములో సగముమంది చెరపటట్బడి పోవుదురు; అయితే శేషించువారు నిరూమ్లము కాకుండ 

పటట్ణములో నిలుతురు. 

జెకరాయ్ 14:3 => అపుప్డు యెహోవా బయలుదేరి తాను యుదధ్కాలమున యుదధ్ము చేయు రీతిగా ఆ 

అనయ్జనులతో యుదధ్ము చేయును. 

జెకరాయ్ 14:4 => ఆ దినమున యెరూషలేము ఎదుట తూరుప్తటుట్న నునన్ ఒలీవ కొండమీద ఆయన 

పాదములుంచగా ఒలీవకొండ తూరుప్ తటుట్నకును పడమటి తటుట్వకును నడిమికి విడిపోయి సగము 

కొండ ఉతత్రపు తటుట్నకును సగముకొండ దకిష్ణపు తటుట్నకును జరుగును గనుక విశాలమైన లోయ 

యొకటి యేరప్డును. 
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జెకరాయ్ 14:5 => కొండలమధయ్ కనబడు లోయ ఆజీలు వరకు సాగగా మీరు ఆ కొండ లోయలోనికి 

పారిపోవుదురు. యూదా రాజైన ఉజిజ్యా దినములలో కలిగిన భూకంపమునకు మీరు భయపడి 

పారిపోయినటుల్ మీరు పారిపోవుదురు, అపుప్డు నీతోకూడ పరిశుదుద్లందరును వచెచ్దరు. నా దేవుడైన 

యెహోవా పర్తయ్క్షమగును. 

జెకరాయ్ 14:6 => యెహోవా, ఆ దినమున పర్కాశమానమగునవి సంకుచితములు కాగా వెలుగు 

లేకపోవును. 

జెకరాయ్ 14:7 => ఆ దినము పర్తేయ్కమైనదిగా ఉండును, అది యెహోవాకు తెలియబడిన దినము 

పగలు కాదు రాతిర్కాదు; అసత్మయకాలమున వెలుతురు కలుగును. 

ఆదికాండము 35:22 => ఇశార్యేలు ఆ దేశములో నివసించుచునన్పుప్డు రూబేను వెళి ల్ తన తండిర్ 

ఉపపతిన్యైన బిలాహ్తో శయనించెను; ఆ సంగతి ఇశార్యేలునకు వినబడెను. 

నిరగ్మకాండము 28:21 => ఆ రతన్ములు ఇశార్యేలీయుల పేరులుగలవై వారి పేరులచొపుప్న 

పండెర్ండుండవలెను. ముదర్మీద చెకిక్నవాటివలె వారిలో పర్తివాని పేరుచొపుప్న పండెర్ండు గోతర్ముల 

పేరులు ఉండవలెను. 

1 రాజులు 18:31 => యహోవా వాకుక్ పర్తయ్క్షమై నీ నామము ఇశార్యేలగునని వాగాద్నము 

నొందిన యాకోబు సంతతి గోతర్ముల లెకక్చొపుప్న పండెర్ండు రాళల్ను తీసికొని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:7 => మన పండెర్ండు గోతర్ములవారు ఎడతెగక దివారాతుర్లు దేవుని 

సేవించుచు ఆ వాగాద్నము పొందుదుమని నిరీకిష్ంచుచునాన్రు. ఓ రాజా, యీ నిరీక్షణ విషయమే 

యూదులు నామీద నేరము మోపియునాన్రు. 

యాకోబు 1:1 => దేవునియొకక్యు పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్యు దాసుడైన యాకోబు 

అనయ్దేశములయందు చెదిరియునన్ పండెర్ండు గోతర్ములవారికి శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

పర్కటన 7:4 => మరియు ముదిర్ంపబడినవారి లెకక్ చెపప్గా వింటిని. ఇశార్యేలీయుల 

గోతర్ములనిన్టిలో ముదిర్ంపబడినవారు లక్ష నలువది నాలుగు వేలమంది. 

ఆదికాండము 14:19 => అపుప్డతడు అబార్మును ఆశీరవ్దించి ఆకాశమునకు భూమికిని 

సృషిట్కరత్యును సరోవ్నన్తుడునైన దేవునివలన అబార్ము ఆశీరవ్దింపబడును గాక అనియు, 
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ఆదికాండము 27:4 => నేను చావక మునుపు నినున్ నేను ఆశీరవ్దించునటుల్ నాకిషట్మైన రుచిగల 

భోజయ్ములను సిదధ్పరచి నేను తినుటకై నాయొదద్కు తెమమ్ని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 27:38 => ఏశావు నా తండీర్, నీయొదద్ ఒక దీవెనయే ఉనన్దా? నా తండీర్, ననున్, 

ననున్ కూడ దీవించుమని తన తండిర్తో చెపిప్ ఏశావు ఎలుగెతిత్ యేడవ్గా అతని తండిర్యైన ఇసాస్కు 

ఆదికాండము 28:1 => ఇసాస్కు యాకోబును పిలిపించి నీవు కనాను కుమారెత్లలో ఎవతెను 

వివాహము చేసికొనకూడదు. 

ఆదికాండము 48:9 => యోసేపు వీరు నా కుమారులు, వీరిని ఈ దేశమందు దేవుడు నా 

కనుగర్హించెనని తన తండిర్తో చెపెప్ను. అందుకతడు నేను వారిని దీవించుటకు నా దగగ్రకు వారిని 

తీసికొని రమమ్నెను. 

ఆదికాండము 48:15 => అతడు యోసేపును దీవించి నా పితరులైన అబార్హాము ఇసాస్కులు 

ఎవనియెదుట నడుచుచుండిరో ఆ దేవుడు, నేను పుటిట్నది మొదలుకొని నేటివరకును ఎవడు ననున్ 

పోషించెనో ఆ దేవుడు, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:1 => దైవజనుడైన మోషే మృతినొందకమునుపు అతడు 

ఇశార్యేలీయులను దీవించిన విధము ఇది; అతడిటల్నెను యెహోవా సీనాయినుండి వచెచ్ను 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:3 => నీవు యూదా రాజును సొలొమోను కుమారుడునగు 

రెహబాముతోను, యూదా యందును బెనాయ్మీనీయుల పర్దేశమందును ఉండు ఇశార్యేలు 

వారందరితోను ఈ మాట పర్కటించుము 

లూకా 24:50 => ఆయన బేతనియ వరకు వారిని తీసికొనిపోయి చేతులెతిత్ వారిని ఆశీరవ్దించెను. 

హెబీర్యులకు 7:7 => తకుక్వవాడు ఎకుక్వ వానిచేత ఆశీరవ్దింపబడునను మాట కేవలము 

నిరాకేష్పమైయునన్ది. 

హెబీర్యులకు 11:13 => వీరందరు ఆ వాగాద్నముల ఫలము అనుభవింపక పోయినను, 

దూరమునుండి చూచి వందనము చేసి, తాము భూమిమీద పరదేశులమును యాతిర్కులమునై 

యునాన్మని ఒపప్కొని, విశావ్సము గలవారై మృతినొందిరి. 
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వచనము 29 

తరువాత అతడు వారి కాజాఞ్పించుచు ఇటల్నెను నేను నా సవ్జనులయొదద్కు చేరచ్బడుచునాన్ను. 

రోమీయులకు 12:6 => మనకనుగర్హింపబడిన కృప చొపుప్న వెవేవ్రు కృపావరములు 

కలిగినవారమై యునాన్ము గనుక, 

రోమీయులకు 12:7 => పర్వచనవరమైతే విశావ్స పరిమాణము చొపుప్న పర్వచింతము; 

పరిచరయ్యైతే పరిచరయ్లోను, 

రోమీయులకు 12:8 => బోధించువాడైతే బోధించుటలోను, హెచచ్రించువాడైతే హెచచ్రించుటలోను 

పనికలిగి యుందము. పంచిపెటుట్వాడు శుదధ్మనసుస్తోను, పైవిచారణ చేయువాడు జాగర్తత్తోను, 

కరుణించువాడు సంతోషముతోను పని జరిగింపవలెను. 

రోమీయులకు 12:9 => మీ పేర్మ నిషక్పటమైనదై యుండవలెను. చెడ డ్దాని నసహియ్ంచుకొని 

మంచిదానిని హతుత్కొనియుండుడి. 

రోమీయులకు 12:10 => సహోదర పేర్మ విషయములో ఒకనియందొకడు అనురాగము గలవారై, 

ఘనత విషయములో ఒకనినొకడు గొపప్గా ఎంచుకొనుడి. 

రోమీయులకు 12:11 => ఆసకిత్ విషయములో మాందుయ్లు కాక, ఆతమ్యందు తీవర్తగలవారై 

పర్భువును సేవించుడి. 

రోమీయులకు 12:12 => నిరీక్షణ గలవారై సంతోషించుచు, శర్మయందు ఓరుప్ గలవారై, 

పార్రథ్నయందు పటుట్దల కలిగియుండుడి. 

రోమీయులకు 12:13 => పరిశుదుధ్ల అవసరములలో పాలుపొందుచు, శర్దధ్గా ఆతిథయ్ము 

ఇచుచ్చుండుడి. 

రోమీయులకు 12:14 => మిముమ్ను హింసించువారిని దీవించుడి; దీవించుడి గాని శపింపవదుద్. 

రోమీయులకు 12:15 => సంతోషించు వారితో సంతోషించుడి; 
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రోమీయులకు 12:16 => ఏడుచ్వారితో ఏడువుడి; ఒకనితోనొకడు మనసుస్ కలిసియుండుడి. 

హెచుచ్వాటియందు మనసుస్ంచక తగుగ్వాటియందు ఆసకుత్లై యుండుడి . మీకు మీరే 

బుదిధ్మంతులమని అనుకొనవదుద్. 

రోమీయులకు 12:17 => కీడుకు పర్తికీడెవనికిని చేయవదుద్; మనుషుయ్లందరి దృషిట్కి 

యోగయ్మైనవాటినిగూరిచ్ ఆలోచన కలిగియుండుడి. 

రోమీయులకు 12:18 => శకయ్మైతే మీచేతనైనంతమటుట్కు సమసత్ మనుషుయ్లతో సమాధానముగా 

ఉండుడి. 

రోమీయులకు 12:19 => పిర్యులారా, మీకు మీరే పగతీరుచ్కొనక, దేవుని ఉగర్తకు చోటియుయ్డి 

పగతీరుచ్ట నా పని, నేనే పర్తిఫలము నితుత్ను అని పర్భువు చెపుప్చునాన్డని వార్యబడియునన్ది. 

రోమీయులకు 12:20 => కాబటిట్, నీ శతుర్వు ఆకలిగొనియుంటే అతనికి భోజనము పెటుట్ము, 

దపిప్గొనియుంటే దాహమిముమ్; ఆలాగు చేయుటవలన అతని తలమీద నిపుప్లు కుపప్గా పోయుదువు. 

రోమీయులకు 12:21 => కీడువలన జయింపబడక, మేలుచేత కీడును జయించుము. 

ఆదికాండము 15:15 => నీవు కేష్మముగా నీ పితరులయొదద్కు పోయెదవు; మంచి వృదాధ్పయ్మందు 

పాతిపెటట్బడుదువు. 

ఆదికాండము 25:8 => అబార్హాము నిండు వృదాధ్పయ్మునకు వచిచ్నవాడై మంచి ముసలితనమున 

పార్ణము విడిచి మృతిబొంది తన పితరులయొదద్కు చేరచ్బడెను. 

ఆదికాండము 25:9 => హితీత్యుడైన సోహరు కుమారుడగు ఎఫోర్ను పొలమందలి మకేప్లా గుహలో 

అతని కుమారులగు ఇసాస్కును ఇషామ్యేలును అతనిని పాతిపెటిట్రి; అది మమేర్ యెదుట నునన్ది. 

ఆదికాండము 25:10 => అబార్హాము హేతు కుమారులయొదద్ కొనిన పొలములోనే అబార్హామును 

అతని భారయ్యైన శారాయును పాతిపెటట్బడిరి. 

ఆదికాండము 25:11 => అబార్హాము మృతిబొందిన తరువాత దేవుడు అతని కుమారుడగు 

ఇసాస్కును ఆశీరవ్దించెను; అపుప్డు ఇసాస్కు బేయేర  లహాయిరోయి దగగ్ర కాపురముండెను. 

ఆదికాండము 25:12 => ఐగుపీత్యురాలును శారా దాసియునైన హాగరు అబార్హామునకు కనిన 

అబార్హాము కుమారుడగు ఇషామ్యేలు వంశావళి యిదే. 
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ఆదికాండము 25:13 => ఇషామ్యేలు జేయ్షఠ్కుమారుడైన నేబాయోతు కేదారు అదబ్యేలు మిబాశ్ము 

ఆదికాండము 25:14 => మిషామ్ దూమానమశాశ్ 

ఆదికాండము 25:15 => హదరు తేమా యెతూరు నాపీషు కెదెమా 

ఆదికాండము 25:16 => ఇవి వారి వారి వంశావళుల పర్కారము వారి వారి పేరుల చొపుప్న 

ఇషామ్యేలు కుమారులయొకక్ పేరులు వారి వారి గార్మములలోను వారి వారి కోటలలోను 

ఇషామ్యేలు కుమారులు వీరే, వారి పేరులు ఇవే, వారివారి జనముల పర్కారము వారు పండెర్ండుగురు 

రాజులు. 

ఆదికాండము 25:17 => ఇషామ్యేలు బర్దికిన సంవతస్రములు నూట ముపప్దియేడు. అపుప్డతడు 

పార్ణము విడిచి మృతిబొంది తన పితరులయొదద్కు చేరచ్బడెను. 

ఆదికాండము 35:29 => ఇసాస్కు కాలము నిండిన వృదుధ్డై పార్ణము విడిచి మృతిబొంది తన 

పితరులయొదద్కు చేరచ్బడెను. అతని కుమారులైన ఏశావు యాకోబులు అతని పాతిపెటిట్రి. 

హెబీర్యులకు 12:23 => పరలోకమందు వార్యబడియునన్ జేయ్షుట్ల సంఘమునకును, వారి 

మహోతస్వమునకును, అందరి నాయ్యాధిపతియైన దేవునియొదద్కును, సంపూరణ్సిదిధ్ పొందిన 

నీతిమంతుల ఆతమ్లయొదద్కును, 

ఆదికాండము 47:30 => నా పితరులతో కూడ నేను పండుకొనునటుల్ ఐగుపుత్లోనుండి ననున్ 

తీసికొనిపోయి వారి సమాధిలో ననున్ పాతిపెటుట్మని అతనితో చెపెప్ను. 

2 సమూయేలు 19:37 => నేను నా ఊరి యందుండి మరణమై నా తలిదండుర్ల సమాధియందు 

పాతిపెటట్బడుటకై అచచ్టికి తిరిగిపోవునటుల్ నాకు సెలవిముమ్, చితత్గించుము, నీ దాసుడగు కింహాము 

నా యేలినవాడవును రాజవునగు నీతోకూడ వచుచ్టకు సెలవిముమ్; నీ దృషిట్కి ఏది యనుకూలమో 

దానిని అతనికి చేయుమని మనవిచేయగా 

ఆదికాండము 50:13 => అతని కుమారులు కనాను దేశమునకు అతని శవమును తీసికొనిపోయి 

మకేప్లా పొలమందునన్ గుహలో పాతిపెటిట్రి. దానిని ఆ పొలమును అబార్హాము తనకు శమ్శా 

నముకొరకు సావ్సథ్య్ముగానుండు నిమితత్ము మమేర్ యెదుట హితీత్యుడైన ఎఫోర్ను యెదద్ కొనెను 
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ఆదికాండము 23:19 => ఆ తరువాత అబార్హాము కనాను దేశములో హెబోర్నను 

మమేర్యెదుటనునన్ మకేప్లా పొలము గుహలో తన భారయ్యైన శారాను పాతిపెటెట్ను. 

ఆదికాండము 25:9 => హితీత్యుడైన సోహరు కుమారుడగు ఎఫోర్ను పొలమందలి మకేప్లా గుహలో 

అతని కుమారులగు ఇసాస్కును ఇషామ్యేలును అతనిని పాతిపెటిట్రి; అది మమేర్ యెదుట నునన్ది. 

ఆదికాండము 49:33 => యాకోబు తన కుమారుల కాజాఞ్పించుట చాలించి మంచముమీద తన 

కాళుల్ ముడుచుకొని పార్ణము విడిచి తన సవ్జనులయొదద్కు చేరచ్బడెను. 

ఆదికాండము 50:5 => నా తండిర్ నాచేత పర్మాణము చేయించి ఇదిగో నేను చనిపోవుచునాన్ను, 

కనానులో నా నిమితత్ము సమాధి తర్వివ్ంచితిని గదా, అందులోనే ననున్ పాతిపెటట్వలెనని చెపెప్ను. 

కాబటిట్ సెలవైతే నేనకక్డికి వెళి ల్ నా తండిర్ని పాతిపెటిట్ మరల వచెచ్దనని చెపుప్డనెను. 

ఆదికాండము 50:12 => అతని కుమారులు తన విషయమై అతడు వారి కాజాఞ్పించినటుల్ చేసిరి. 

సంఖాయ్కాండము 20:24 => అహరోను తన పితరులతో చేరచ్బడును; ఏలయనగా మెరీబా నీళల్యొదద్ 

మీరు నా మాట వినక నామీద తిరుగుబాటు చేసితిరి గనుక నేను ఇశార్యేలీయులకు ఇచిచ్న 

దేశమందు అతడు పర్వేశింపడు. 

యోహాను 11:38 => యేసు మరల తనలో మూలుగుచు సమాధియొదద్కు వచెచ్ను. అది యొక 

గుహ, దానిమీద ఒక రాయి పెటిట్యుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:16 => షెకెములోని హమోరు కుమారులయొదద్ అబార్హాము వెలయిచిచ్ 

కొనిన సమాధిలో ఉంచబడిరి. 

వచనము 30 

హితీత్యుడైన ఎఫోర్ను భూమియందునన్ గుహలో నా తండుర్లయొదద్ ననున్ పాతిపెటుట్డి. ఆ గుహ 

కనాను దేశమందలి మమేర్ యెదుటనునన్ మకేప్లా పొలములో ఉనన్ది. అబార్హాము దానిని ఆ 

పొలమును హితీత్యుడగు ఎఫోర్నుయొదద్ శమ్శానభూమి కొరకు సావ్సథ్య్ముగా కొనెను. 

ఆదికాండము 23:8 => మృతిబొందిన నా భారయ్ను నా యెదుట ఉండకుండ నేను పాతిపెటుట్ట 

మీకిషట్మైతే నా మాట వినుడి. 
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ఆదికాండము 23:3 => తరువాత అబార్హాము మృతిబొందిన తన భారయ్ యెదుటనుండి లేచి హేతు 

కుమారులను చూచి 

ఆదికాండము 23:4 => మీ మధయ్ నేను పరదేశినిగాను పరవాసినిగాను ఉనాన్ను. మృతిబొందిన నా 

భారయ్ నా కనున్లయెదుట ఉండకుండ, ఆమెను పాతిపెటుట్టకు మీతావున నా కొక శమ్శానభూమిని 

సావ్సథ్య్ముగా ఇయుయ్డని అడుగగా 

ఆదికాండము 23:17 => ఆలాగున మమేర్ యెదుటనునన్ మకేప్లా యందలి ఎఫోర్ను పొలము, 

అనగా ఆ పొలమును దానియందలి గుహయు దాని పొలిమేర అంతటిలోనునన్ ఆ పొలము 

చెటల్నిన్యు, 

ఆదికాండము 25:9 => హితీత్యుడైన సోహరు కుమారుడగు ఎఫోర్ను పొలమందలి మకేప్లా గుహలో 

అతని కుమారులగు ఇసాస్కును ఇషామ్యేలును అతనిని పాతిపెటిట్రి; అది మమేర్ యెదుట నునన్ది. 

ఆదికాండము 33:19 => మరియు అతడు తన గుడారములు వేసిన పొలము యొకక్ భాగమును 

షెకెము తండిర్యైన హమోరు కుమారులయొదద్ నూరు వరహాలకు కొని 

ఆదికాండము 50:5 => నా తండిర్ నాచేత పర్మాణము చేయించి ఇదిగో నేను చనిపోవుచునాన్ను, 

కనానులో నా నిమితత్ము సమాధి తర్వివ్ంచితిని గదా, అందులోనే ననున్ పాతిపెటట్వలెనని చెపెప్ను. 

కాబటిట్ సెలవైతే నేనకక్డికి వెళి ల్ నా తండిర్ని పాతిపెటిట్ మరల వచెచ్దనని చెపుప్డనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:13 => కనాను తన జేయ్షఠ్కుమారుడైన సీదోనును హేతును కనెను. 

వచనము 31 

అకక్డనే వారు అబార్హామును అతని భారయ్యైన శారాను పాతిపెటిట్రి; అకక్డనే ఇసాస్కును అతని 

భారయ్యైన రిబాక్ను పాతి పెటిట్రి; అకక్డనే నేను లేయాను పాతిపెటిట్తిని. 

ఆదికాండము 23:3 => తరువాత అబార్హాము మృతిబొందిన తన భారయ్ యెదుటనుండి లేచి హేతు 

కుమారులను చూచి 
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ఆదికాండము 23:16 => అబార్హాము ఎఫోర్ను మాట వినెను. కాబటిట్ హేతు కుమారులకు 

వినబడునటుల్ ఎఫోర్ను చెపిప్న వెల అనగా వరత్కులలో చెలుల్ నాలుగువందల తులముల వెండి 

అబార్హాము తూచి అతని కిచెచ్ను. 

ఆదికాండము 23:17 => ఆలాగున మమేర్ యెదుటనునన్ మకేప్లా యందలి ఎఫోర్ను పొలము, 

అనగా ఆ పొలమును దానియందలి గుహయు దాని పొలిమేర అంతటిలోనునన్ ఆ పొలము 

చెటల్నిన్యు, 

ఆదికాండము 23:18 => అతని ఊరి గవిని పర్వేశించువారందరిలో హేతు కుమారుల యెదుట 

అబార్హామునకు సావ్సథ్య్ముగా సిథ్రపరచబడెను. 

ఆదికాండము 23:19 => ఆ తరువాత అబార్హాము కనాను దేశములో హెబోర్నను 

మమేర్యెదుటనునన్ మకేప్లా పొలము గుహలో తన భారయ్యైన శారాను పాతిపెటెట్ను. 

ఆదికాండము 23:20 => ఆ పొలమును దానిలోనునన్ గుహయు హేతు కుమారులవలన శమ్శానము 

కొరకు అబార్హామునకు సావ్సథ్య్ముగా సిథ్రపరచబడెను. 

ఆదికాండము 25:9 => హితీత్యుడైన సోహరు కుమారుడగు ఎఫోర్ను పొలమందలి మకేప్లా గుహలో 

అతని కుమారులగు ఇసాస్కును ఇషామ్యేలును అతనిని పాతిపెటిట్రి; అది మమేర్ యెదుట నునన్ది. 

ఆదికాండము 35:29 => ఇసాస్కు కాలము నిండిన వృదుధ్డై పార్ణము విడిచి మృతిబొంది తన 

పితరులయొదద్కు చేరచ్బడెను. అతని కుమారులైన ఏశావు యాకోబులు అతని పాతిపెటిట్రి. 

ఆదికాండము 47:30 => నా పితరులతో కూడ నేను పండుకొనునటుల్ ఐగుపుత్లోనుండి ననున్ 

తీసికొనిపోయి వారి సమాధిలో ననున్ పాతిపెటుట్మని అతనితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 50:13 => అతని కుమారులు కనాను దేశమునకు అతని శవమును తీసికొనిపోయి 

మకేప్లా పొలమందునన్ గుహలో పాతిపెటిట్రి. దానిని ఆ పొలమును అబార్హాము తనకు శమ్శా 

నముకొరకు సావ్సథ్య్ముగానుండు నిమితత్ము మమేర్ యెదుట హితీత్యుడైన ఎఫోర్ను యెదద్ కొనెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:16 => షెకెములోని హమోరు కుమారులయొదద్ అబార్హాము వెలయిచిచ్ 

కొనిన సమాధిలో ఉంచబడిరి. 
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ఆదికాండము 15:15 => నీవు కేష్మముగా నీ పితరులయొదద్కు పోయెదవు; మంచి వృదాధ్పయ్మందు 

పాతిపెటట్బడుదువు. 

ఆదికాండము 23:20 => ఆ పొలమును దానిలోనునన్ గుహయు హేతు కుమారులవలన శమ్శానము 

కొరకు అబార్హామునకు సావ్సథ్య్ముగా సిథ్రపరచబడెను. 

ఆదికాండము 25:10 => అబార్హాము హేతు కుమారులయొదద్ కొనిన పొలములోనే అబార్హామును 

అతని భారయ్యైన శారాయును పాతిపెటట్బడిరి. 

ఆదికాండము 29:16 => లాబాను కిదద్రు కుమారెత్లుండిరి. వారిలో పెదద్దాని పేరు లేయా; చినన్దాని 

పేరు రాహేలు. 

వచనము 32 

ఆ పొలమును అందులోనునన్ గుహయు హేతుకుమారులయొదద్ కొనబడినదనెను. 

ఆదికాండము 23:17 => ఆలాగున మమేర్ యెదుటనునన్ మకేప్లా యందలి ఎఫోర్ను పొలము, 

అనగా ఆ పొలమును దానియందలి గుహయు దాని పొలిమేర అంతటిలోనునన్ ఆ పొలము 

చెటల్నిన్యు, 

ఆదికాండము 23:18 => అతని ఊరి గవిని పర్వేశించువారందరిలో హేతు కుమారుల యెదుట 

అబార్హామునకు సావ్సథ్య్ముగా సిథ్రపరచబడెను. 

ఆదికాండము 23:19 => ఆ తరువాత అబార్హాము కనాను దేశములో హెబోర్నను 

మమేర్యెదుటనునన్ మకేప్లా పొలము గుహలో తన భారయ్యైన శారాను పాతిపెటెట్ను. 

ఆదికాండము 23:20 => ఆ పొలమును దానిలోనునన్ గుహయు హేతు కుమారులవలన శమ్శానము 

కొరకు అబార్హామునకు సావ్సథ్య్ముగా సిథ్రపరచబడెను. 

ఆదికాండము 23:20 => ఆ పొలమును దానిలోనునన్ గుహయు హేతు కుమారులవలన శమ్శానము 

కొరకు అబార్హామునకు సావ్సథ్య్ముగా సిథ్రపరచబడెను. 

వచనము 33 
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యాకోబు తన కుమారుల కాజాఞ్పించుట చాలించి మంచముమీద తన కాళుల్ ముడుచుకొని పార్ణము 

విడిచి తన సవ్జనులయొదద్కు చేరచ్బడెను. 

ఆదికాండము 49:1 => యాకోబు తన కుమారులను పిలిపించి యిటల్నెను. మీరు కూడి రండి, 

అంతయ్ దినములలో మీకు సంభవింపబోవు సంగతులను మీకు తెలియచేసెదను. 

ఆదికాండము 49:24 => యాకోబు కొలుచు పరాకర్మశాలియైన వాని హసత్బలమువలన అతని విలుల్ 

బలమైనదగును. ఇశార్యేలునకు బండయు మేపెడివాడును ఆయనే. నీకు సహాయము చేయు నీ తండిర్ 

దేవునివలనను పైనుండి మింటి దీవెనలతోను  

ఆదికాండము 49:25 => కిర్ంద దాగియునన్ అగాధజలముల దీవెనలతోను సత్నముల దీవెనలతోను 

గరభ్ముల దీవెనలతోను నినున్ దీవించు సరవ్శకుత్ని దీవెనవలనను అతని బాహుబలము 

దిటట్పరచబడును  

ఆదికాండము 49:26 => నీ తండిర్ దీవెనలు నా పూరివ్కుల దీవెనలపైని చిరకాల పరవ్తములకంటె 

హెచుచ్గ పర్బలమగును. అవి యోసేపు తలమీదను తన సహోదరులనుండి వేరుపరచబడిన వాని 

నడినెతిత్మీదను ఉండును.  

యెహోషువ 24:27 => జనులందరితో ఇటల్నెను ఆలోచించుడి, యెహోవా మనతో చెపిప్న 

మాటలనిన్యు ఈ రాతికి వినబడెను గనుక అది మనమీద సాకిష్గా ఉండును. మీరు మీ దేవుని 

విసరిజ్ంచినయెడల అది మీమీద సాకిష్గా ఉండును. 

యెహోషువ 24:28 => అపుప్డు యెహోషువ పర్జలను తమ సావ్సథ్య్ములకు వెళల్నంపెను. 

యెహోషువ 24:29 => ఈ సంగతులు జరిగిన తరువాత నూను కుమారుడును యెహోవా 

దాసుడునైన యెహోషువ నూటపది సంవతస్రముల వయసుస్ గలవాడై మృతినొందెను. 

హెబీర్యులకు 11:22 => యోసేపు తనకు అవసానకాలము సమీపించినపప్డు విశావ్సమునుబటిట్ 

ఇశార్యేలు కుమారుల నిరగ్మనమునుగూరిచ్ పర్శంసించి తన శలయ్ములనుగూరిచ్ వారికి ఆజాఞ్పించెను. 

ఆదికాండము 49:29 => తరువాత అతడు వారి కాజాఞ్పించుచు ఇటల్నెను నేను నా సవ్జనులయొదద్కు 

చేరచ్బడుచునాన్ను. 
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ఆదికాండము 15:5 => మరియు ఆయన వెలుపలికి అతని తీసికొనివచిచ్ నీవు ఆకాశమువైపు 

తేరిచూచి నక్షతర్ములను లెకిక్ంచుటకు నీచేతనైతే లెకిక్ంచుమని చెపిప్ నీ సంతానము ఆలాగవునని 

చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 25:8 => అబార్హాము నిండు వృదాధ్పయ్మునకు వచిచ్నవాడై మంచి ముసలితనమున 

పార్ణము విడిచి మృతిబొంది తన పితరులయొదద్కు చేరచ్బడెను. 

ఆదికాండము 25:17 => ఇషామ్యేలు బర్దికిన సంవతస్రములు నూట ముపప్దియేడు. అపుప్డతడు 

పార్ణము విడిచి మృతిబొంది తన పితరులయొదద్కు చేరచ్బడెను. 

ఆదికాండము 35:29 => ఇసాస్కు కాలము నిండిన వృదుధ్డై పార్ణము విడిచి మృతిబొంది తన 

పితరులయొదద్కు చేరచ్బడెను. అతని కుమారులైన ఏశావు యాకోబులు అతని పాతిపెటిట్రి. 

యోబు 5:26 => వాటి కాలమున ధానయ్పుపనలు ఇలుల్ చేరునటుల్ పూరణ్వయసుస్గలవాడవై నీవు 

సమాధికి చేరెదవు. 

యోబు 14:10 => అయితే నరులు మరణమై కదలలేక పడియుందురు. నరులు పార్ణము విడిచిన 

తరువాత వారేమై పోవుదురు? 

యోబు 30:23 => మరణమునకు సరవ్జీవులకు నియమింపబడిన సంకేత సమాజమందిరమునకు 

నీవు ననున్ రపిప్ంచెదవని నాకు తెలియును. 

పర్సంగి 12:7 => మనన్యినది వెనుకటివలెనే మరల భూమికి చేరును, ఆతమ్ దాని దయచేసిన 

దేవునియొదద్కు మరల పోవును. 

యెషయా 57:1 => నీతిమంతులు నశించుట చూచి యెవరును దానిని మనసుస్న పెటట్రు 

భకుత్లైనవారు తీసికొనిపోబడుచునాన్రు కీడు చూడకుండ నీతిమంతులు కొనిపోబడుచునాన్రని 

యెవనికిని తోచదు.  

యెషయా 57:2 => వారు విశార్ంతిలో పర్వేశించుచునాన్రు తమకు సూటిగానునన్ మారగ్మున 

నడచువారు తమ పడకలమీద పరుండి విశర్మించుచునాన్రు. 

లూకా 2:29 => నాథా, యిపుప్డు నీ మాటచొపుప్న సమాధానముతో నీ దాసుని పోనిచుచ్చునాన్వు;  
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హెబీర్యులకు 11:13 => వీరందరు ఆ వాగాద్నముల ఫలము అనుభవింపక పోయినను, 

దూరమునుండి చూచి వందనము చేసి, తాము భూమిమీద పరదేశులమును యాతిర్కులమునై 

యునాన్మని ఒపప్కొని, విశావ్సము గలవారై మృతినొందిరి. 

హెబీర్యులకు 11:14 => ఈలాగు చెపుప్వారు తమ సవ్దేశమును వెదకుచునాన్మని 

విశదపరచుచునాన్రు కారా? 

హె బీర్ యు ల కు 1 1 : 1 5 = > వా రు ఏ దే శ ము నుం డి వ చిచ్ రో ఆ దే శ ము ను 

జాఞ్పకమందుంచుకొనన్యెడల మరల వెళుల్టకు వారికి వీలుకలిగి యుండును. 

హెబీర్యులకు 11:16 => అయితే వారు మరి శేర్షఠ్మైన దేశమును, అనగా పరలోకసంబంధమైన 

దేశమును కోరుచునాన్రు. అందుచేత తాను వారి దేవుడనని అనిపించుకొనుటకు దేవుడు వారినిగూరిచ్ 

సిగుగ్పడడు; ఏలయనగా ఆయన వారికొరకు ఒక పటట్ణము సిదద్పరచియునాన్డు 

హెబీర్యులకు 12:23 => పరలోకమందు వార్యబడియునన్ జేయ్షుట్ల సంఘమునకును, వారి 

మహోతస్వమునకును, అందరి నాయ్యాధిపతియైన దేవునియొదద్కును, సంపూరణ్సిదిధ్ పొందిన 

నీతిమంతుల ఆతమ్లయొదద్కును, 

సంఖాయ్కాండము 20:24 => అహరోను తన పితరులతో చేరచ్బడును; ఏలయనగా మెరీబా నీళల్యొదద్ 

మీరు నా మాట వినక నామీద తిరుగుబాటు చేసితిరి గనుక నేను ఇశార్యేలీయులకు ఇచిచ్న 

దేశమందు అతడు పర్వేశింపడు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:50 => నీ సహోదరుడైన అహరోను హోరు కొండమీద మృతిబొంది తన 

సవ్జనులయొదద్కు చేరినటుల్ నీవు ఎకక్బోవుచునన్ కొండమీద మృతిబొంది నీ సవ్జనులయొదద్కు 

చేరుదువు. 

నాయ్యాధిపతులు 2:10 => ఆ తరమువారందరు తమ పితరులయొదద్కు చేరబ్బడిరి. వారి తరువాత 

యెహోవానైనను ఆయన ఇశార్యేలీయుల కొరకు చేసిన కారయ్ములనైనను ఎరుగని తరమొకటి పుటట్గా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:15 => యాకోబు ఐగుపుత్నకు వెళె ల్ను; అకక్డ అతడును మన పితరులును 

చనిపోయి అకక్డ నుండి షెకెమునకు తేబడి, 
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వచనము 1 

యోసేపు తన తండిర్ ముఖముమీద పడి అతనిగూరిచ్ యేడిచ్ అతని ముదుద్పెటుట్కొనెను. 

ఆదికాండము 46:4 => నేను ఐగుపుత్నకు నీతోగూడ వచెచ్దను, అంతేకాదు నేను నిశచ్యముగా 

నినున్ తిరిగి తీసికొని వచెచ్దను, యోసేపు నీ కనున్లమీద తన చెయియ్ యుంచునని సెలవియయ్గా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:7 => నీవు నీ కుమారులకు వాటిని అభయ్సింపజేసి, నీ యింట 

కూరుచ్ండునపుప్డును తోర్వను నడుచునపుప్డును పండుకొనునపుప్డును లేచునపుప్డును వాటినిగూరిచ్ 

మాటలాడవలెను; సూచనగా వాటిని నీచేతికి కటుట్కొనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:8 => అవి నీ కనున్ల నడుమ బాసికమువలె ఉండవలెను. 

ఎఫెసీయులకు 6:4 => తండుర్లారా, మీ పిలల్లకు కోపము రేపక పర్భువు యొకక్ శిక్షలోను 

బోధలోను వారిని పెంచుడి. 

ఆదికాండము 23:2 => శారా కనాను దేశమందలి హెబోర్నను కిరయ్తరాబ్లో మృతిబొందెను; 

అపుప్డు అబార్హాము శారా నిమితత్ము అంగలారుచ్టకును ఆమెనుగూరిచ్ యేడుచ్టకును వచెచ్ను. 

2 రాజులు 13:14 => అంతట ఎలీషా మరణకరమైన రోగముచేత పీడితుడైయుండగా ఇశార్యేలు 

రాజైన యెహోయాషు అతనియొదద్కు వచిచ్ అతని చూచి కనీన్రు విడుచుచు నా తండీర్ నా తండీర్, 

ఇశార్యేలువారికి రథమును రౌతులును నీవే అని యేడెచ్ను. 

మారుక్ 5:38 => సమాజమందిరపు అధికారి యింటికి వచిచ్, వారు గొలుల్గానుండి చాల యేడుచ్చు, 

పర్లాపించుచు నుండుట చూచి 

మారుక్ 5:39 => లోపలికిపోయి మీరేల గొలుల్చేసి యేడుచ్చునాన్రు? ఈ చినన్ది నిదిర్ంచుచునన్దేగాని 

చనిపోలేదని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 11:35 => యేసు కనీన్ళుల్ విడిచెను. 

యోహాను 11:36 => కాబటిట్ యూదులు అతనిని ఏలాగు పేర్మించెనో చూడుడని చెపుప్కొనిరి. 

యోహాను 11:37 => వారిలో కొందరు ఆ గుర్డిడ్వాని కనున్లు తెరచిన యీయన, యితనిని 

చావకుండ చేయలేడా అని చెపిప్రి. 
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యోహాను 11:38 => యేసు మరల తనలో మూలుగుచు సమాధియొదద్కు వచెచ్ను. అది యొక 

గుహ, దానిమీద ఒక రాయి పెటిట్యుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:2 => భకిత్గల మనుషుయ్లు సెత్ఫనును సమాధిచేసి అతనినిగూరిచ్ బహుగా 

పర్లాపించిరి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:13 => సహోదరులారా, నిరీక్షణ లేని యితరులవలె మీరు దుఃఖపడకుండు 

నిమితత్ము, నిదిర్ంచుచునన్ వారినిగూరిచ్ మీకు తెలియకుండుట మాకిషట్ములేదు. 

ఆదికాండము 46:19 => యాకోబు భారయ్యైన రాహేలు కుమారులైన యోసేపు బెనాయ్మీను. 

వచనము 2 

తరువాత యోసేపు సుగంధ దర్వయ్ములతో తన తండిర్ శవమును సిదధ్పరచవలెనని తన దాసులైన 

వైదుయ్లకు ఆజాఞ్పించెను గనుక ఆ వైదుయ్లు ఇశార్యేలును సుగంధ దర్వయ్ములతో సిదధ్పరచిరి. 

ఆదికాండము 50:26 => యోసేపు నూటపది సంవతస్రములవాడై మృతి పొందెను. వారు సుగంధ 

దర్వయ్ములతో అతని శవమును సిదధ్పరచి ఐగుపుత్ దేశమందు ఒక పెటెట్లో ఉంచిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 16:14 => అతత్రు పనివారిచేత సిదధ్ము చేయబడిన సుగంధ వరగ్ములతోను 

పరిమళదర్వయ్ములతోను నిండిన పడకమీద జనులు అతని ఉంచి, అతని నిమితత్ము బహు విసాత్రమైన 

గంధవరగ్ములను దహించి, దావీదు పటట్ణమందు అతడు తనకొరకై తొలిపించుకొనిన సమాధియందు 

అతని పాతిపెటిట్రి. 

మతత్యి 26:12 => ఈమె యీ అతత్రు నా శరీరముమీద పోసి నా భూసాథ్పన నిమితత్ము దీనిని 

చేసెను. 

మారుక్ 14:8 => ఈమె తన శకిత్కొలది చేసి, నా భూసాథ్పన నిమితత్ము నా శరీరమును ముందుగా 

అభిషేకించెను. 

మారుక్ 16:1 => విశార్ంతిదినము గడచిపోగానే మగద్లేనే మరియయు యాకోబు తలిల్యైన 

మరియయు సలోమేయు వచిచ్, ఆయనకు పూయవలెనని సుగంధదర్వయ్ములు కొనిరి. 
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లూకా 24:1 => ఆదివారమున తెలల్వారుచుండగా (ఆ సతరీలు) తాము సిదధ్పరచిన సుగంధ 

దర్వయ్ములను తీసికొని సమాధియొదద్కు వచిచ్ 

యోహాను 12:7 => కాబటిట్ యేసు ననున్ పాతిపెటుట్ దినమునకు ఆమెను దీని నుంచుకొననియుయ్డి; 

యోహాను 19:39 => మొదట రాతిర్వేళ ఆయనయొదద్కు వచిచ్న నీకొదేముకూడ బోళముతో కలిపిన 

అగరు రమారమి నూట ఏబది సేరల్ యెతుత్ తెచెచ్ను. 

యోహాను 19:40 => అంతట వారు యేసు దేహమును ఎతిత్కొని వచిచ్, యూదులు పాతిపెటుట్ 

మరాయ్ద చొపుప్న ఆ సుగంధదర్వయ్ములు దానికి పూసి నారబటట్లు చుటిట్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 16:12 => ఆసా తన యేలుబడియందు ముపప్ది తొమిమ్దవ సంవతస్రమున 

పాదములలో జబుబ్పుటిట్ తాను బహు బాధపడినను దాని విషయములో అతడు యెహోవాయొదద్ 

విచారణచేయక వైదుయ్లను పటుట్కొనెను. 

నెహెమాయ్ 3:8 => వారిని ఆనుకొని బంగారపు పనివారి సంబంధియైన హరహ్యా కుమారుడైన 

ఉజీజ్యేలు బాగుచేయువాడై యుండెను. అతని ఆనుకొని ఔషధజాఞ్నియగు హననాయ్ పని 

జరుపుచుండెను. యెరూషలేము యొకక్ వెడలుప్ గోడవరకు దాని నుండనిచిచ్రి. 

వచనము 3 

సుగంధ దర్వయ్ములతో సిదధ్పరచబడువారి కొరకు దినములు సంపూరణ్మగునటుల్ అతనికొరకు నలుబది 

దినములు సంపూరణ్మాయెను. అతనిగూరిచ్ ఐగుపీత్యులు డెబబ్ది దినములు అంగలారిచ్రి. 

సంఖాయ్కాండము 20:29 => అహరోను చనిపోయెనని సరవ్సమాజము గర్హించినపుప్డు 

ఇశార్యేలీయుల కుటుంబికులందరును అహరోనుకొరకు ముపప్ది దినములు దుఃఖము సలిపిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:13 => గోళల్ను తీయించుకొని తన చెరబటట్లు తీసివేసి నీ యింట 

నివసించి యొక నెలదినములు తన తండుర్లనుగూరిచ్ పర్లాపన చేయుటకు నీవు ఆమెకు 

సెలవియయ్వలెను. తరువాత నీవు ఆమెయొదద్కు పోయి ఆమెను పెండిల్ చేసికొనవచుచ్ను; ఆమె నీకు 

భారయ్యగును. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 34:8 => ఇశార్యేలీయులు మోయాబు మైదానములలో మోషేనుబటిట్ 

ముపప్ది దినములు దుఃఖము సలుపగా మోషేనుగూరిచ్న దుఃఖము సలిపిన దినములు 

సమాపత్మాయెను. 

ఆదికాండము 27:41 => తన తండిర్ యాకోబుకిచిచ్న దీవెన నిమితత్ము ఏశావు అతనిమీద 

పగపటెట్ను. మరియు ఏశావు నా తండిర్నిగూరిచ్న దుఃఖదినములు సమీపముగా నునన్వి; అపుప్డు నా 

తముమ్డైన యాకోబును చంపెదననుకొనెను. 

ఆదికాండము 50:26 => యోసేపు నూటపది సంవతస్రములవాడై మృతి పొందెను. వారు సుగంధ 

దర్వయ్ములతో అతని శవమును సిదధ్పరచి ఐగుపుత్ దేశమందు ఒక పెటెట్లో ఉంచిరి. 

పర్సంగి 12:5 => ఎతుత్ చోటులకు భయపడుదురు. మారగ్ములయందు భయంకరమైనవి కనబడును, 

బాదము వృక్షము పువువ్లు పూయును, మిడుత బరువుగా ఉండును, బుడ డ్బుడుసరకాయ పగులును, 

ఏలయనగా ఒకడు తన నితయ్మైన ఉనికిపటుట్నకు పోవుచునాన్డు. వాని నిమితత్ము పర్లాపించువారు 

వీధులలో తిరుగుదురు. 

వచనము 4 

అతనిగూరిచ్న అంగలారుప్ దినములు గడచిన తరువాత యోసేపు ఫరో యింటి వారితో మాటలాడి మీ 

కటాక్షము నామీద నునన్యెడల మీరు అనుగర్హించి నా మనవి ఫరో చెవిని వేసి 

ఆదికాండము 50:10 => యెరాద్నునకు అవతలనునన్ ఆఠదు కళల్మునొదద్కు చేరి అకక్డ బహు 

ఘోరముగా అంగలారిచ్రి. అతడు తన తండిర్నిగూరిచ్ యేడు దినములు దుఃఖము సలిపెను. 

ఎసేత్రు 4:2 => రాజు గుమమ్ము ఎదుటికి వచెచ్ను; గోనె కటుట్కొనినవాడు రాజు గుమమ్మున 

పర్వేశింపకూడదనన్ ఆజఞ్ కలదు. 

ఆదికాండము 18:3 => పర్భువా, నీ కటాక్షము నామీద నునన్యెడల ఇపుప్డు నీ దాసుని 

దాటిపోవదుద్. 
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ఆదికాండము 27:41 => తన తండిర్ యాకోబుకిచిచ్న దీవెన నిమితత్ము ఏశావు అతనిమీద 

పగపటెట్ను. మరియు ఏశావు నా తండిర్నిగూరిచ్న దుఃఖదినములు సమీపముగా నునన్వి; అపుప్డు నా 

తముమ్డైన యాకోబును చంపెదననుకొనెను. 

ఆదికాండము 33:10 => అపుప్డు యాకోబు అటుల్ కాదు; నీ కటాక్షము నామీద నునన్యెడల 

చితత్గించి నాచేత ఈ కానుక పుచుచ్కొనుము, దేవుని ముఖము చూచినటుల్ నీ ముఖము చూచితిని; నీ 

కటాక్షము నామీద వచిచ్నది గదా 

వచనము 5 

నా తండిర్ నాచేత పర్మాణము చేయించి ఇదిగో నేను చనిపోవుచునాన్ను, కనానులో నా నిమితత్ము 

సమాధి తర్వివ్ంచితిని గదా, అందులోనే ననున్ పాతిపెటట్వలెనని చెపెప్ను. కాబటిట్ సెలవైతే నేనకక్డికి 

వెళి ల్ నా తండిర్ని పాతిపెటిట్ మరల వచెచ్దనని చెపుప్డనెను. 

ఆదికాండము 47:29 => ఇశార్యేలు చావవలసిన దినములు సమీపించినపుప్డు అతడు తన 

కుమారుడైన యోసేపును పిలిపించి నాయెడల నీకు కటాక్షమునన్యెడల దయచేసి నీ చెయియ్ 

నాతొడకిర్ంద ఉంచి నాయెడల దయను నమమ్కమును కనుపరచుము; ఎటల్నగా ననున్ ఐగుపుత్లో 

పాతిపెటట్కుము. 

ఆదికాండము 47:30 => నా పితరులతో కూడ నేను పండుకొనునటుల్ ఐగుపుత్లోనుండి ననున్ 

తీసికొనిపోయి వారి సమాధిలో ననున్ పాతిపెటుట్మని అతనితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 47:31 => అందుకతడు నేను నీ మాట చొపుప్న చేసెదననెను. మరియు అతడు నాతో 

పర్మాణము చేయుమనన్పుప్డు యోసేపు అతనితో పర్మాణము చేసెను. అపుప్డు ఇశార్యేలు తన 

మంచపు తలాపిమీద వంగి దేవునికి నమసాక్రము చేసెను 

ఆదికాండము 50:24 => యోసేపు తన సహోదరులను చూచి నేను చనిపోవుచునాన్ను; దేవుడు 

నిశచ్యముగా మిముమ్ను చూడవచిచ్, యీ దేశములోనుండి తాను అబార్హాము ఇసాస్కు 

యాకోబులతో పర్మాణము చేసి యిచిచ్న దేశమునకు మిముమ్ను తీసికొనిపోవునని చెపెప్ను 
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ఆదికాండము 48:21 => మరియు ఇశార్యేలు ఇదిగో నేను చనిపోవుచునాన్ను, అయినను దేవుడు 

మీకు తోడైయుండి మీ పితరుల దేశమునకు మిముమ్ను మరల తీసికొనిపోవును. 

ఆదికాండము 49:29 => తరువాత అతడు వారి కాజాఞ్పించుచు ఇటల్నెను నేను నా సవ్జనులయొదద్కు 

చేరచ్బడుచునాన్ను. 

ఆదికాండము 49:30 => హితీత్యుడైన ఎఫోర్ను భూమియందునన్ గుహలో నా తండుర్లయొదద్ ననున్ 

పాతిపెటుట్డి. ఆ గుహ కనాను దేశమందలి మమేర్ యెదుటనునన్ మకేప్లా పొలములో ఉనన్ది. 

అబార్హాము దానిని ఆ పొలమును హితీత్యుడగు ఎఫోర్నుయొదద్ శమ్శానభూమి కొరకు సావ్సథ్య్ముగా 

కొనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:22 => కావున నేను ఈ యొరాద్ను దాటకుండ ఈ దేశముననే 

చనిపోదును; మీరు దాటి ఆ మంచి దేశమును సావ్ధీనపరచుకొనెదరు. 

1 సమూయేలు 14:43 => నీవు చేసినదేదో నాతో చెపుప్మని యోనాతానుతో అనగా యోనాతాను నా 

చేతికఱ ఱ్ కొనతో కొంచెము తేనె పుచుచ్కొనన్ మాట వాసత్వమే; కొంచెము తేనెకై నేను 

మరణమొందవలసి వచిచ్నదని అతనితో అనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 16:14 => అతత్రు పనివారిచేత సిదధ్ము చేయబడిన సుగంధ వరగ్ములతోను 

పరిమళదర్వయ్ములతోను నిండిన పడకమీద జనులు అతని ఉంచి, అతని నిమితత్ము బహు విసాత్రమైన 

గంధవరగ్ములను దహించి, దావీదు పటట్ణమందు అతడు తనకొరకై తొలిపించుకొనిన సమాధియందు 

అతని పాతిపెటిట్రి. 

యెషయా 22:16 => ఇకక్డ నీ కేమి పని? ఇకక్డ నీ కెవరునాన్రు? నీవికక్డ సమాధిని 

తొలిపించుకొననేల? ఎతత్యినసథ్లమున సమాధిని తొలిపించుకొనుచునాన్డు శిలలో తనకు నివాసము 

తొలిపించుకొనుచునాన్డు 

మతత్యి 27:60 => తాను రాతిలో తొలిపించుకొనిన కొర్తత్ సమాధిలో దానిని ఉంచి, సమాధి 

దావ్రమునకు పెదద్రాయి పొరిల్ంచి వెళి ల్పోయెను. 

ఆదికాండము 3:19 => నీవు నేలకు తిరిగి చేరువరకు నీ ముఖపు చెమట కారిచ్ ఆహారము తిందువు; 

ఏలయనగా నేలనుండి నీవు తీయబడితివి; నీవు మనేన్ గనుక తిరిగి మనైన్పోదువని చెపెప్ను. 
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యోబు 30:23 => మరణమునకు సరవ్జీవులకు నియమింపబడిన సంకేత సమాజమందిరమునకు 

నీవు ననున్ రపిప్ంచెదవని నాకు తెలియును. 

కీరత్నలు 79:3 => ఒకడు నీళుల్పోసినటుల్ యెరూషలేముచుటుట్ వారి రకత్ము పారబోసియునాన్రు 

వారిని పాతిపెటుట్వారెవరును లేరు.  

పర్సంగి 6:3 => ఒకడు నూరుమంది పిలల్లను కని దీరాఘ్యుషమ్ంతుడై చిరకాలము జీవించినను, 

అతడు సుఖానుభవము నెరుగకయు తగిన రీతిని సమాధి చేయబడకయు నుండినయెడల వాని 

గతికంటె పడిపోయిన పిండము యొకక్ గతి మేలని నేననుకొనుచునాన్ను 

పర్సంగి 12:5 => ఎతుత్ చోటులకు భయపడుదురు. మారగ్ములయందు భయంకరమైనవి కనబడును, 

బాదము వృక్షము పువువ్లు పూయును, మిడుత బరువుగా ఉండును, బుడ డ్బుడుసరకాయ పగులును, 

ఏలయనగా ఒకడు తన నితయ్మైన ఉనికిపటుట్నకు పోవుచునాన్డు. వాని నిమితత్ము పర్లాపించువారు 

వీధులలో తిరుగుదురు. 

పర్సంగి 12:7 => మనన్యినది వెనుకటివలెనే మరల భూమికి చేరును, ఆతమ్ దాని దయచేసిన 

దేవునియొదద్కు మరల పోవును. 

మతత్యి 8:21 => శిషుయ్లలో మరియొకడు పర్భువా, నేను మొదట వెళిళ్, నా తండిర్ని పాతిపెటుట్టకు 

నాకు సెలవిమమ్ని ఆయనను అడుగగా 

మతత్యి 8:22 => యేసు అతని చూచి ననున్ వెంబడించుము; మృతులు తమ మృతులను 

పాతిపెటుట్కొననిమమ్ని చెపెప్ను. 

లూకా 9:59 => ఆయన మరియొకనితో నా వెంటరమమ్ని చెపెప్ను. అతడు నేను వెళి ల్ మొదట నా 

తండిర్ని పాతిపెటిట్ వచుచ్టకు సెలవిమమ్ని మనవి చేసెను 

లూకా 9:60 => అందుకాయన మృతులు తమ మృతులను పాతిపెటుట్కొననిముమ్; నీవు వెళి ల్ దేవుని 

రాజయ్మును పర్కటించుమని వానితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 23:20 => ఆ పొలమును దానిలోనునన్ గుహయు హేతు కుమారులవలన శమ్శానము 

కొరకు అబార్హామునకు సావ్సథ్య్ముగా సిథ్రపరచబడెను. 
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ఆదికాండము 46:4 => నేను ఐగుపుత్నకు నీతోగూడ వచెచ్దను, అంతేకాదు నేను నిశచ్యముగా 

నినున్ తిరిగి తీసికొని వచెచ్దను, యోసేపు నీ కనున్లమీద తన చెయియ్ యుంచునని సెలవియయ్గా 

ఆదికాండము 47:30 => నా పితరులతో కూడ నేను పండుకొనునటుల్ ఐగుపుత్లోనుండి ననున్ 

తీసికొనిపోయి వారి సమాధిలో ననున్ పాతిపెటుట్మని అతనితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 50:25 => మరియు యోసేపు దేవుడు నిశచ్యముగా మిముమ్ను చూడవచుచ్ను; 

అపుప్డు మీరు నా యెముకలను ఇకక్డనుండి తీసికొని పోవలెనని చెపిప్ ఇశార్యేలు కుమారులచేత 

పర్మాణము చేయించుకొనెను. 

వచనము 6 

అందుకు ఫరో అతడు నీచేత చేయించిన పర్మాణము చొపుప్న వెళి ల్ నీ తండిర్ని పాతిపెటుట్మని 

సెలవిచెచ్ను. 

ఆదికాండము 48:21 => మరియు ఇశార్యేలు ఇదిగో నేను చనిపోవుచునాన్ను, అయినను దేవుడు 

మీకు తోడైయుండి మీ పితరుల దేశమునకు మిముమ్ను మరల తీసికొనిపోవును. 

వచనము 7 

కాబటిట్ యోసేపు తన తండిర్ని పాతిపెటుట్టకు పోయెను; అతనితో ఫరో యింటి పెదద్లైన అతని 

సేవకులందరును ఐగుపుత్ దేశపు పెదద్లందరును 

ఆదికాండము 14:16 => ఆసిత్ యావతుత్ తిరిగితెచిచ్ తన తముమ్డైన లోతును అతని ఆసిత్ని సతరీలను 

పర్జలను తిరిగి తీసికొనివచెచ్ను. 

వచనము 8 

యోసేపు యింటివారందరును అతని సహోదరులును అతని తండిర్ ఇంటివారును వెళి ల్రి. వారు తమ 

పిలల్లను తమ గొఱ ఱ్ల మందలను తమ పశువులను మాతర్ము గోషెను దేశములో విడిచిపెటిట్రి. 
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నిరగ్మకాండము 10:8 => మోషే అహరోనులు ఫరోయొదద్కు మరల రపిప్ంపబడగా అతడు మీరు వెళి ల్ 

మీ దేవుడైన యెహోవాను సేవించుడి; అందుకు ఎవరెవరు వెళుల్దురని వారినడిగెను. 

నిరగ్మకాండము 10:9 => అందుకు మోషే మేము యెహోవాకు పండుగ ఆచరింపవలెను గనుక మా 

కుమారులను మా కుమారెత్లను మా మందలను మా పశువులను వెంటబెటుట్కొని మా పినన్ 

పెదద్లతోకూడ వెళె ల్దమనెను 

నిరగ్మకాండము 10:26 => మా పశువులును మాతోకూడ రావలెను. ఒక డెకక్యైనను 

విడువబడదు, మా దేవుడైన యెహోవాను సేవించుటకు వాటిలోనుండి తీసికొనవలెను. మేము దేనితో 

యెహోవాను సేవింపవలెనో అకక్డ చేరకమునుపు మాకు తెలియదనెను. 

సంఖాయ్కాండము 32:24 => మీరు మీ పిలల్లకొరకు పురములను మీ మందలకొరకు దొడల్ను 

కటుట్కొని మీ నోటనుండి వచిచ్న మాటచొపుప్న చేయుడనెను. 

సంఖాయ్కాండము 32:25 => అందుకు గాదీయులును రూబేనీయులును మోషేతో మా యేలినవాడు 

ఆజాఞ్పించినటుల్ నీ దాసులమైన మేము చేసెదము. 

సంఖాయ్కాండము 32:26 => మా పిలల్లు మా భారయ్లు మా మందలు మా సమసత్ పశువులు అకక్డ 

గిలాదు పురములలో ఉండును. 

సంఖాయ్కాండము 32:27 => నీ దాసులమైన మేము, అనగా మా సేనలో పర్తి యోధుడును మా 

యేలినవాడు చెపిప్నటుల్ యెహోవా సనిన్ధిని యుదధ్ము చేయుటకు యొరాద్ను అవతలికి వచెచ్దమనిరి. 

ఆదికాండము 43:8 => యూదా తన తండిర్యైన ఇశార్యేలును చూచి ఆ చినన్ వానిని నాతో కూడ 

పంపుము, మేము లేచి వెళుల్దుము, అపుప్డు మేమే కాదు నీవును మా పిలల్లును చావక బర్దుకుదుము; 

వచనము 9 

మరియు రథములును రౌతులును అతనితో వెళి ల్నందున ఆ సమూహము బహు విసాత్రమాయెను. 

ఆదికాండము 41:43 => తన రెండవ రథముమీద అతని నెకిక్ంచెను. అపుప్డు వందనము చేయుడని 

అతని ముందర జనులు కేకలువేసిరి. అటుల్ ఐగుపుత్ దేశమంతటిమీద అతని నియమించెను. 
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ఆదికాండము 46:29 => యోసేపు తన రథమును సిదధ్ము చేయించి తన తండిర్యైన ఇశార్యేలును 

ఎదురొక్నుటకు గోషెనుకు వెళి ల్ అతనికి కనబడెను. అపుప్డతడు అతని మెడమీద పడి అతని మెడ 

పటుట్కొని యెంతో ఏడెచ్ను. 

నిరగ్మకాండము 14:7 => మరియు అతడు శేర్షఠ్మైన ఆరు వందల రథములను ఐగుపుత్ 

రథములననిన్టిని వాటిలో పర్తిదానిమీద అధిపతులను తోడుకొనిపోయెను. 

నిరగ్మకాండము 14:17 => ఇదిగో నేను నేనే ఐగుపీత్యుల హృదయములను కఠిన పరుచుదును. 

వారు వీరిని తరుముదురు; నేను ఫరోవలనను అతని సమసత్ సేన వలనను అతని రథముల వలనను 

అతని గుఱ ఱ్పు రౌతుల వలనను నాకు మహిమ తెచుచ్కొందును. 

నిరగ్మకాండము 14:28 => నీళుల్ తిరిగివచిచ్ ఆ రథములను రౌతులను వారి వెనుక 

సముదర్ములోనికి వచిచ్న ఫరోయొకక్ సరవ్సేనను కపిప్వేసెను; వారిలో ఒకక్డైనను మిగిలియుండలేదు. 

2 రాజులు 18:24 => అటల్యితే నా యజమానుని సేవకులలో అతయ్లుప్డైన అధిపతియగు ఒకనిని 

నీవేలాగు ఎదిరింతువు? రథములను రౌతులను పంపునని ఐగుపుత్ రాజును నీవు ఆశర్యించుకొంటివే. 

పరమగీతము 1:9 => నా పిర్యురాలా, ఫరోయొకక్ రథాశవ్ములతో నినున్ పోలెచ్దను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:2 => భకిత్గల మనుషుయ్లు సెత్ఫనును సమాధిచేసి అతనినిగూరిచ్ బహుగా 

పర్లాపించిరి. 

వచనము 10 

యెరాద్నునకు అవతలనునన్ ఆఠదు కళల్మునొదద్కు చేరి అకక్డ బహు ఘోరముగా అంగలారిచ్రి. అతడు 

తన తండిర్నిగూరిచ్ యేడు దినములు దుఃఖము సలిపెను. 

ఆదికాండము 50:11 => ఆ దేశమందు నివసించిన కనానీయులు ఆఠదు కళల్ము నొదద్ ఆ దుఃఖము 

సలుపుట చూచి ఐగుపీత్యులకు ఇది మికక్టమైన దుఃఖమని చెపుప్కొనిరి గనుక దానికి ఆబేల  

మిసార్యిము అను పేరు పెటట్బడెను, అది యొరాద్నునకు అవతల నునన్ది. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 1:1 => యొరాద్ను ఇవతలనునన్ అరణయ్ములో, అనగా పారానుకును 

తోపెలు, లాబాను, హజేరోతు, దీజాహాబను సథ్లములకును మధయ్ సూపునకు ఎదురుగానునన్ 

ఆరాబాలో మోషే, ఇశార్యేలీయులందరితో చెపిప్న మాటలు ఇవే. 

ఆదికాండము 50:4 => అతనిగూరిచ్న అంగలారుప్ దినములు గడచిన తరువాత యోసేపు ఫరో 

యింటి వారితో మాటలాడి మీ కటాక్షము నామీద నునన్యెడల మీరు అనుగర్హించి నా మనవి ఫరో 

చెవిని వేసి 

సంఖాయ్కాండము 19:11 => ఏ నరశవమునైనను ముటిట్నవాడు ఏడు దినములు అపవితుర్డై 

యుండును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 34:8 => ఇశార్యేలీయులు మోయాబు మైదానములలో మోషేనుబటిట్ 

ముపప్ది దినములు దుఃఖము సలుపగా మోషేనుగూరిచ్న దుఃఖము సలిపిన దినములు 

సమాపత్మాయెను. 

1 సమూయేలు 31:13 => వారి శలయ్ములను తీసి యాబేషులోని పిచులవృక్షము కిర్ంద పాతిపెటిట్ 

యేడుదినములు ఉపవాసముండిరి. 

2 సమూయేలు 1:17 => యూదావారికి అభాయ్సము చేయవలెనని దావీదు సౌలును గూరిచ్యు 

అతని కుమారుడైన యోనాతానును గూరిచ్యు ధనురీ గ్తమొకటి చేసి దానినిబటిట్ విలాపము సలిపెను. 

యోబు 2:13 => అతని బాధ అతయ్ధికముగానుండెనని గర్హించి యెవరును అతనితో ఒకక్ 

మాటయైనను పలుకక రేయింబగలు ఏడు దినములు అతనితోకూడ నేలను కూరుచ్ండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:2 => భకిత్గల మనుషుయ్లు సెత్ఫనును సమాధిచేసి అతనినిగూరిచ్ బహుగా 

పర్లాపించిరి. 

ఆదికాండము 23:2 => శారా కనాను దేశమందలి హెబోర్నను కిరయ్తరాబ్లో మృతిబొందెను; 

అపుప్డు అబార్హాము శారా నిమితత్ము అంగలారుచ్టకును ఆమెనుగూరిచ్ యేడుచ్టకును వచెచ్ను. 

ఆదికాండము 27:41 => తన తండిర్ యాకోబుకిచిచ్న దీవెన నిమితత్ము ఏశావు అతనిమీద 

పగపటెట్ను. మరియు ఏశావు నా తండిర్నిగూరిచ్న దుఃఖదినములు సమీపముగా నునన్వి; అపుప్డు నా 

తముమ్డైన యాకోబును చంపెదననుకొనెను. 
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యెహోషువ 15:6 => ఆ సరిహదుద్ బేత  హోగాల్వరకు సాగి బేతరాబా ఉతత్ర దికుక్వరకు వాయ్పించెను. 

అకక్డనుండి ఆ సరిహదుద్ రూబేనీయుడైన బోహను రాతివరకు వాయ్పించెను. 

1 సమూయేలు 1:10 => బహుదుఃఖాకార్ంతురాలై వచిచ్ యెహోవా సనిన్ధిని పార్రథ్నచేయుచు 

బహుగా ఏడుచ్చు 

1 దినవృతాత్ంతములు 10:12 => సౌలు శవమును అతని కుమారుల శవములను తీసికొని 

యాబేషునకువచిచ్ వారి యెముకలను యాబేషునందలి సిందూరవృక్షము కిర్ంద పాతిపెటిట్ 

యేడుదినములు ఉపవాసముండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:33 => హిజిక్యా తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచగా జనులు దావీదు 

సంతతివారి శమ్శానభూమియందు కటట్బడిన పైసాథ్నమునందు అతని పాతిపెటిట్రి. అతడు 

మరణమొందినపుప్డు యూదావారందరును యెరూషలేము కాపురసుథ్లందరును అతనికి 

ఉతత్రకిర్యలను ఘనముగా జరిగించిరి. అతని కుమారుడైన మనషే ష్ అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

యెహెజేక్లు 3:15 => నేను కెబారు నది దగగ్ర తేలాబీబు అను సథ్లమందు కాపురముండు 

చెరపటట్బడినవారియొదద్కు వచిచ్, వారు కూరుచ్నన్ సథ్లమందు కూరుచ్ండి యేమియు చెపప్కయు 

కదలకయు నునన్వాడనై యేడు దినములు వారి మధయ్ నుంటిని. 

వచనము 11 

ఆ దేశమందు నివసించిన కనానీయులు ఆఠదు కళల్ము నొదద్ ఆ దుఃఖము సలుపుట చూచి 

ఐగుపీత్యులకు ఇది మికక్టమైన దుఃఖమని చెపుప్కొనిరి గనుక దానికి ఆబేల  మిసార్యిము అను పేరు 

పెటట్బడెను, అది యొరాద్నునకు అవతల నునన్ది. 

ఆదికాండము 10:15 => కనాను తన పర్థమ కుమారుడగు సీదోనును హేతును యెబూసీయులను 

అమోరీయులను గిరాగ్షీయులను 

ఆదికాండము 10:16 => హివీవ్యులను అరీక్యులను సినీయులను 

ఆదికాండము 10:17 => అరావ్దీయులను సెమారీయులను హమాతీయులను కనెను. 

ఆదికాండము 10:18 => తరువాత కనానీయుల వంశములు వాయ్పించెను. 
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ఆదికాండము 10:19 => కనానీయుల సరిహదుద్ సీదోను నుండి గెరారుకు వెళుల్ మారగ్ములో గాజా 

వరకును, సొదొమ గొమొఱాఱ్ అదామ్ సెబోయిములకు వెళుల్ మారగ్ములో లాషా వరకును ఉనన్ది. 

ఆదికాండము 13:7 => అపుప్డు అబార్ము పశువుల కాపరులకును లోతు పశువుల కాపరులకును 

కలహము పుటెట్ను. ఆ కాలమందు కనానీయులు పెరిజీజ్యులు ఆ దేశములో కాపురముండిరి. 

ఆదికాండము 24:6 => అబార్హాము అకక్డికి నా కుమారుని తీసికొని పోకూడదు సుమీ. 

ఆదికాండము 34:30 => అపుప్డు యాకోబు షిమోయ్నును లేవీని చూచి మీరు ననున్ బాధపెటిట్ యీ 

దేశ నివాసులైన కనానీయులలోను పెరిజీజ్యులలోను అసహుయ్నిగా చేసితిరి; నా జనసంఖయ్ కొంచెమే; 

వారు నామీదికి గుంపుగా వచిచ్ ననున్ చంపెదరు. నేనును నా యింటివారును నాశనమగుదుమని 

చెపెప్ను 

1 సమూయేలు 6:18 => పార్కారముగల పటట్ణములవారేమి పొలములోని గార్మములవారేమి 

ఫిలిషీత్యుల అయిదుగురు సరాద్రుల పటట్ణములనిన్టి లెకక్ చొపుప్న బంగారపు పంది కొకుక్లను 

అరిప్ంచిరి. వారు యెహోవా మందసమును దింపిన పెదద్రాయి దీనికి సాక్షయ్ము. నేటివరకు ఆ రాయి 

బేతెష్మెషు వాడైన యెహోషువ యొకక్ పొలములో నునన్ది. 

ఆదికాండము 50:10 => యెరాద్నునకు అవతలనునన్ ఆఠదు కళల్మునొదద్కు చేరి అకక్డ బహు 

ఘోరముగా అంగలారిచ్రి. అతడు తన తండిర్నిగూరిచ్ యేడు దినములు దుఃఖము సలిపెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 3:25 => నేను అదద్రికివెళి ల్ యొరాద్ను అవతలనునన్ యీ మంచి దేశమును 

మంచి మనెన్మును ఆ లెబానోనును చూచునటుల్ దయచేయుమని నేను యెహోవాను బర్తిమాలుకొనగా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 3:27 => నీవు ఈ యొరాద్నును దాటకూడదు గాని నీవు పిసాగ్కొండయెకిక్ 

కనున్లెతిత్ పడమటివైపును ఉతత్రవైపును దకిష్ణవైపును తూరుప్వైపును తేరి చూడుము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 11:30 => అవి యొరాద్ను అవతల సూరుయ్డు అసత్మించు మారగ్ము వెనుక 

మోరేలోని సింధూరవృక్షములకు దాపున గిలాగ్లునకు ఎదురుగానునన్ అరాబాలో నివసించు 

కనానీయుల దేశమందునన్వి గదా. 
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ఆదికాండము 27:41 => తన తండిర్ యాకోబుకిచిచ్న దీవెన నిమితత్ము ఏశావు అతనిమీద 

పగపటెట్ను. మరియు ఏశావు నా తండిర్నిగూరిచ్న దుఃఖదినములు సమీపముగా నునన్వి; అపుప్డు నా 

తముమ్డైన యాకోబును చంపెదననుకొనెను. 

నిరగ్మకాండము 2:19 => అందుకు వారు ఐగుపీత్యుడొకడు మందకాపరుల చేతిలోనుండి మముమ్ను 

తపిప్ంచి వడిగా నీళుల్ చేది మన మందకు పెటెట్ననగా 

1 సమూయేలు 25:1 => సమూయేలు మృతినొందగా ఇశార్యేలీయులందరు కూడుకొని అతడు 

చనిపోయెనని పర్లాపించుచు, రామాలోనునన్ అతని ఇంటి నివేశనములో అతని సమాధిచేసిన 

తరువాత దావీదు లేచి పారాను అరణయ్మునకు వెళెళ్ను. 

2 సమూయేలు 1:17 => యూదావారికి అభాయ్సము చేయవలెనని దావీదు సౌలును గూరిచ్యు 

అతని కుమారుడైన యోనాతానును గూరిచ్యు ధనురీ గ్తమొకటి చేసి దానినిబటిట్ విలాపము సలిపెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:33 => హిజిక్యా తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచగా జనులు దావీదు 

సంతతివారి శమ్శానభూమియందు కటట్బడిన పైసాథ్నమునందు అతని పాతిపెటిట్రి. అతడు 

మరణమొందినపుప్డు యూదావారందరును యెరూషలేము కాపురసుథ్లందరును అతనికి 

ఉతత్రకిర్యలను ఘనముగా జరిగించిరి. అతని కుమారుడైన మనషే ష్ అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:2 => భకిత్గల మనుషుయ్లు సెత్ఫనును సమాధిచేసి అతనినిగూరిచ్ బహుగా 

పర్లాపించిరి. 

వచనము 12 

అతని కుమారులు తన విషయమై అతడు వారి కాజాఞ్పించినటుల్ చేసిరి. 

ఆదికాండము 47:29 => ఇశార్యేలు చావవలసిన దినములు సమీపించినపుప్డు అతడు తన 

కుమారుడైన యోసేపును పిలిపించి నాయెడల నీకు కటాక్షమునన్యెడల దయచేసి నీ చెయియ్ 

నాతొడకిర్ంద ఉంచి నాయెడల దయను నమమ్కమును కనుపరచుము; ఎటల్నగా ననున్ ఐగుపుత్లో 

పాతిపెటట్కుము. 
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ఆదికాండము 47:30 => నా పితరులతో కూడ నేను పండుకొనునటుల్ ఐగుపుత్లోనుండి ననున్ 

తీసికొనిపోయి వారి సమాధిలో ననున్ పాతిపెటుట్మని అతనితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 47:31 => అందుకతడు నేను నీ మాట చొపుప్న చేసెదననెను. మరియు అతడు నాతో 

పర్మాణము చేయుమనన్పుప్డు యోసేపు అతనితో పర్మాణము చేసెను. అపుప్డు ఇశార్యేలు తన 

మంచపు తలాపిమీద వంగి దేవునికి నమసాక్రము చేసెను 

ఆదికాండము 49:29 => తరువాత అతడు వారి కాజాఞ్పించుచు ఇటల్నెను నేను నా సవ్జనులయొదద్కు 

చేరచ్బడుచునాన్ను. 

ఆదికాండము 49:30 => హితీత్యుడైన ఎఫోర్ను భూమియందునన్ గుహలో నా తండుర్లయొదద్ ననున్ 

పాతిపెటుట్డి. ఆ గుహ కనాను దేశమందలి మమేర్ యెదుటనునన్ మకేప్లా పొలములో ఉనన్ది. 

అబార్హాము దానిని ఆ పొలమును హితీత్యుడగు ఎఫోర్నుయొదద్ శమ్శానభూమి కొరకు సావ్సథ్య్ముగా 

కొనెను. 

ఆదికాండము 49:31 => అకక్డనే వారు అబార్హామును అతని భారయ్యైన శారాను పాతిపెటిట్రి; 

అకక్డనే ఇసాస్కును అతని భారయ్యైన రిబాక్ను పాతి పెటిట్రి; అకక్డనే నేను లేయాను పాతిపెటిట్తిని. 

ఆదికాండము 49:32 => ఆ పొలమును అందులోనునన్ గుహయు హేతుకుమారులయొదద్ 

కొనబడినదనెను. 

నిరగ్మకాండము 20:12 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీకనుగర్హించు దేశములో నీవు 

దీరాఘ్యుషమ్ంతుడవగునటుల్ నీ తండిర్ని నీ తలిల్ని సనామ్నించుము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:16 => షెకెములోని హమోరు కుమారులయొదద్ అబార్హాము వెలయిచిచ్ 

కొనిన సమాధిలో ఉంచబడిరి. 

ఎఫెసీయులకు 6:1 => పిలల్లారా, పర్భువునందు మీ తలిదండుర్లకు విధేయులై యుండుడి; ఇది 

ధరమ్మే. 

వచనము 13 
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అతని కుమారులు కనాను దేశమునకు అతని శవమును తీసికొనిపోయి మకేప్లా పొలమందునన్ 

గుహలో పాతిపెటిట్రి. దానిని ఆ పొలమును అబార్హాము తనకు శమ్శా నముకొరకు సావ్సథ్య్ముగానుండు 

నిమితత్ము మమేర్ యెదుట హితీత్యుడైన ఎఫోర్ను యెదద్ కొనెను 

ఆదికాండము 23:16 => అబార్హాము ఎఫోర్ను మాట వినెను. కాబటిట్ హేతు కుమారులకు 

వినబడునటుల్ ఎఫోర్ను చెపిప్న వెల అనగా వరత్కులలో చెలుల్ నాలుగువందల తులముల వెండి 

అబార్హాము తూచి అతని కిచెచ్ను. 

ఆదికాండము 23:17 => ఆలాగున మమేర్ యెదుటనునన్ మకేప్లా యందలి ఎఫోర్ను పొలము, 

అనగా ఆ పొలమును దానియందలి గుహయు దాని పొలిమేర అంతటిలోనునన్ ఆ పొలము 

చెటల్నిన్యు, 

ఆదికాండము 23:18 => అతని ఊరి గవిని పర్వేశించువారందరిలో హేతు కుమారుల యెదుట 

అబార్హామునకు సావ్సథ్య్ముగా సిథ్రపరచబడెను. 

ఆదికాండము 25:9 => హితీత్యుడైన సోహరు కుమారుడగు ఎఫోర్ను పొలమందలి మకేప్లా గుహలో 

అతని కుమారులగు ఇసాస్కును ఇషామ్యేలును అతనిని పాతిపెటిట్రి; అది మమేర్ యెదుట నునన్ది. 

ఆదికాండము 35:27 => అబార్హామును ఇసాస్కును పరదేశులైయుండిన మమేర్లో కిరయ్తరాబ్కు తన 

తండిర్యైన ఇసాస్కు నొదద్కు యాకోబు వచెచ్ను. అదే హెబోర్ను. 

ఆదికాండము 35:29 => ఇసాస్కు కాలము నిండిన వృదుధ్డై పార్ణము విడిచి మృతిబొంది తన 

పితరులయొదద్కు చేరచ్బడెను. అతని కుమారులైన ఏశావు యాకోబులు అతని పాతిపెటిట్రి. 

ఆదికాండము 49:29 => తరువాత అతడు వారి కాజాఞ్పించుచు ఇటల్నెను నేను నా సవ్జనులయొదద్కు 

చేరచ్బడుచునాన్ను. 

ఆదికాండము 49:30 => హితీత్యుడైన ఎఫోర్ను భూమియందునన్ గుహలో నా తండుర్లయొదద్ ననున్ 

పాతిపెటుట్డి. ఆ గుహ కనాను దేశమందలి మమేర్ యెదుటనునన్ మకేప్లా పొలములో ఉనన్ది. 

అబార్హాము దానిని ఆ పొలమును హితీత్యుడగు ఎఫోర్నుయొదద్ శమ్శానభూమి కొరకు సావ్సథ్య్ముగా 

కొనెను. 
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ఆదికాండము 49:31 => అకక్డనే వారు అబార్హామును అతని భారయ్యైన శారాను పాతిపెటిట్రి; 

అకక్డనే ఇసాస్కును అతని భారయ్యైన రిబాక్ను పాతి పెటిట్రి; అకక్డనే నేను లేయాను పాతిపెటిట్తిని. 

2 రాజులు 21:18 => మనషే ష్ తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచి ఉజా జ్యొకక్ తోటలో తన నగరు దగగ్ర 

సమాధిచేయబడెను; అతని కుమారుడైన ఆమోను అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

ఆదికాండము 15:15 => నీవు కేష్మముగా నీ పితరులయొదద్కు పోయెదవు; మంచి వృదాధ్పయ్మందు 

పాతిపెటట్బడుదువు. 

ఆదికాండము 23:4 => మీ మధయ్ నేను పరదేశినిగాను పరవాసినిగాను ఉనాన్ను. మృతిబొందిన నా 

భారయ్ నా కనున్లయెదుట ఉండకుండ, ఆమెను పాతిపెటుట్టకు మీతావున నా కొక శమ్శానభూమిని 

సావ్సథ్య్ముగా ఇయుయ్డని అడుగగా 

ఆదికాండము 23:17 => ఆలాగున మమేర్ యెదుటనునన్ మకేప్లా యందలి ఎఫోర్ను పొలము, 

అనగా ఆ పొలమును దానియందలి గుహయు దాని పొలిమేర అంతటిలోనునన్ ఆ పొలము 

చెటల్నిన్యు, 

ఆదికాండము 23:19 => ఆ తరువాత అబార్హాము కనాను దేశములో హెబోర్నను 

మమేర్యెదుటనునన్ మకేప్లా పొలము గుహలో తన భారయ్యైన శారాను పాతిపెటెట్ను. 

ఆదికాండము 23:20 => ఆ పొలమును దానిలోనునన్ గుహయు హేతు కుమారులవలన శమ్శానము 

కొరకు అబార్హామునకు సావ్సథ్య్ముగా సిథ్రపరచబడెను. 

ఆదికాండము 46:4 => నేను ఐగుపుత్నకు నీతోగూడ వచెచ్దను, అంతేకాదు నేను నిశచ్యముగా 

నినున్ తిరిగి తీసికొని వచెచ్దను, యోసేపు నీ కనున్లమీద తన చెయియ్ యుంచునని సెలవియయ్గా 

ఆదికాండము 49:31 => అకక్డనే వారు అబార్హామును అతని భారయ్యైన శారాను పాతిపెటిట్రి; 

అకక్డనే ఇసాస్కును అతని భారయ్యైన రిబాక్ను పాతి పెటిట్రి; అకక్డనే నేను లేయాను పాతిపెటిట్తిని. 

2 సమూయేలు 19:37 => నేను నా ఊరి యందుండి మరణమై నా తలిదండుర్ల సమాధియందు 

పాతిపెటట్బడుటకై అచచ్టికి తిరిగిపోవునటుల్ నాకు సెలవిముమ్, చితత్గించుము, నీ దాసుడగు కింహాము 

నా యేలినవాడవును రాజవునగు నీతోకూడ వచుచ్టకు సెలవిముమ్; నీ దృషిట్కి ఏది యనుకూలమో 

దానిని అతనికి చేయుమని మనవిచేయగా 
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వచనము 14 

యోసేపు తన తండిర్ని పాతిపెటిట్న తరువాత అతడును అతని సహోదరులును అతని తండిర్ని పాతిపెటట్ 

వెళి ల్న వారందరును తిరిగి ఐగుపుత్నకు వచిచ్రి.  

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 15 

యోసేపు సహోదరులు తమ తండిర్ మృతిపొందుట చూచి ఒకవేళ యోసేపు మనయందు పగపటిట్ మన 

మతనికి చేసిన కీడంతటి చొపుప్న మనకు నిశచ్యముగా కీడు జరిగించుననుకొని 

ఆదికాండము 27:41 => తన తండిర్ యాకోబుకిచిచ్న దీవెన నిమితత్ము ఏశావు అతనిమీద 

పగపటెట్ను. మరియు ఏశావు నా తండిర్నిగూరిచ్న దుఃఖదినములు సమీపముగా నునన్వి; అపుప్డు నా 

తముమ్డైన యాకోబును చంపెదననుకొనెను. 

ఆదికాండము 27:42 => రిబాక్ తన పెదద్కుమారుడైన ఏశావు మాటలనుగూరిచ్ వినినపుప్డు ఆమె 

తన చినన్ కుమారుడైన యాకోబును పిలువనంపి అతనితో ఇటల్నెను ఇదిగో నీ అనన్యైన ఏశావు నినున్ 

చంపెదనని చెపిప్ నినున్గూరిచ్ తనున్తాను ఓదారుచ్కొనుచునాన్డు. 

ఆదికాండము 42:17 => వారిని మూడు దినములు చెరసాలలో వేయించెను. 

లేవీయకాండము 26:36 => మీలో మిగిలినవారు తమ శతుర్వుల దేశములలో ఉండగా వారి 

హృదయములలో అధైరయ్ము పుటిట్ంచెదను; కొటుట్కొనిపోవుచునన్ ఆకు చపుప్డు వారిని తరుమును, 

ఖడగ్ము ఎదుటనుండి పారిపోవునటుల్ వారు ఆ చపుప్డు విని పారిపోయెదరు; తరుమువాడు లేకయే 

పడెదరు. 

యోబు 15:21 => భీకరమైన ధవ్నులు వాని చెవులలో బడును, కేష్మకాలమున పాడుచేయువారు 

వానిమీదికి వచెచ్దరు. 

యోబు 15:22 => తాను చీకటిలోనుండి తిరిగి వచెచ్దనని వాడు నమమ్డు వాడు ఖడగ్మునకు 

ఏరప్రచబడినవాడు. 

కీరత్నలు 14:5 => ఎందుకనగా దేవుడు నీతిమంతుల సంతానము పక్షమున నునాన్డు 
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కీరత్నలు 53:5 => భయకారణము లేనిచోట వారు భయాకార్ంతులైరి. ననున్ ముటట్డివేయువారి 

యెముకలను దేవుడు చెదరగొటిట్యునాన్డు దేవుడు వారిని ఉపేకిష్ంచెను గనుక నీవు వారిని 

సిగుగ్పరచితివి.  

సామెతలు 28:1 => ఎవడును తరుమకుండనే దుషుట్డు పారిపోవును నీతిమంతులు సింహమువలె 

ధైరయ్ముగా నుందురు. 

రోమీయులకు 2:15 => అటిట్వారి మనసాస్కిష్ కూడ సాక్షయ్మిచుచ్చుండగను, వారి తలంపులు ఒక 

దానిమీద ఒకటి తపుప్ మోపుచు లేక తపుప్లేదని చెపుప్చుండగను, ధరమ్శాసత్రసారము తమ 

హృదయములయందు వార్యబడినటుట్ చూపుచునాన్రు 

ఆదికాండము 37:9 => అతడింకొక కల కని తన సహోదరులకు తెలియచేసి ఇదిగో నేను మరియొక 

కలకంటిని; అందులో సూరయ్చందుర్లును పదకొండు నక్షతర్ములును నాకు సాషాట్ంగపడెనని చెపెప్ను. 

1 రాజులు 17:18 => ఆమె ఏలీయాతో దైవజనుడా, నాయొదద్కు నీవు రానిమితత్మేమి? నా 

పాపమును నాకు జాఞ్పకముచేసి నా కుమారుని చంపుటకై నాయొదద్కు వచిచ్తివా అని మనవిచేయగా 

సామెతలు 19:11 => ఒకని సుబుదిధ్ వానికి దీరఘ్శాంతమునిచుచ్ను తపుప్లు క్షమించుట అటిట్వానికి 

ఘనతనిచుచ్ను. 

పర్సంగి 7:2 => విందు జరుగుచునన్ యింటికి పోవుటకంటె పర్లాపించుచునన్వారి యింటికి పోవుట 

మేలు; ఏలయనగా మరణము అందరికిని వచుచ్ను గనుక బర్దుకువారు దానిని మనసుస్న పెటుట్దురు. 

మతత్యి 5:23 => కావున నీవు బలిపీఠమునొదద్ అరప్ణము నరిప్ంచుచుండగా నీమీద నీ 

సహోదరునికి విరోధమేమైనను కలదని అకక్డ నీకు జాఞ్పకము వచిచ్నయెడల 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:9 => ఆ గోతర్కరత్లు మతస్రపడి, యోసేపును ఐగుపుత్లోనికి పోవుటకు 

అమిమ్వేసిరిగాని, దేవుడతనికి తోడైయుండి అతని శర్మలనిన్టిలోనుండి తపిప్ంచి 

వచనము 16 

యోసేపునకు ఈలాగు వరత్మానమంపిరి 
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సామెతలు 29:25 => భయపడుటవలన మనుషుయ్లకు ఉరి వచుచ్ను యెహోవాయందు నమిమ్క 

యుంచువాడు సురకిష్తముగా నుండును. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:11 => తన రాజయ్మునకును మహిమకును మిముమ్ను పిలుచుచునన్ 

దేవునికి తగినటుట్గా మీరు నడుచుకొనవలెనని మేము మీలో పర్తివానిని హెచచ్రించుచు, ధైరయ్పరచుచు 

సాక్షయ్మిచుచ్చు, 

వచనము 17 

నీ తండిర్ తాను చావకమునుపు ఆజాఞ్పించినదేమనగా మీరు యోసేపుతో నీ సహోదరులు నీకు కీడు 

చేసిరి గనుక దయచేసి వారి అపరాధమును వారి పాపమును క్షమించుమని అతనితో చెపుప్డనెను 

మతత్యి 6:12 => మా ఋణసుథ్లను మేము క్షమించియునన్ పర్కారము మా ఋణములు 

క్షమించుము. 

మతత్యి 6:14 => మనుషుయ్ల అపరాధములను మీరు క్షమించినయెడల, మీ పరలోకపు తండిర్యు 

మీ అపరాధములను క్షమించును 

మతత్యి 6:15 => మీరు మనుషుయ్ల అపరాధములను క్షమింపక పోయినయెడల మీ తండిర్యు మీ 

అపరాధములను క్షమింపడు. 

మతత్యి 18:35 => మీలో పర్తివాడును తన సహోదరుని హృదయపూరవ్కముగా క్షమింపనియెడల 

నా పరలోకపు తండిర్యు ఆ పర్కారమే మీయెడల చేయుననెను. 

లూకా 17:3 => మీ విషయమై మీరే జాగర్తత్గా ఉండుడి. నీ సహోదరుడు తపిప్దము చేసినయెడల 

అతని గదిద్ంచుము; అతడు మారుమనసుస్ పొందినయెడల అతని క్షమించుము. 

లూకా 17:4 => అతడు ఒక దినమున ఏడుమారులు నీయెడల తపిప్దము చేసి యేడు మారులు 

నీవైపుతిరిగి మారుమనసుస్ పొందితిననినయెడల అతని క్షమింపవలెననెను. 

ఎఫెసీయులకు 4:32 => ఒకనియెడల ఒకడు దయగలిగి కరుణాహృదయులై కీర్సుత్నందు దేవుడు 

మిముమ్ను క్షమించిన పర్కారము మీరును ఒకరినొకరు క్షమించుడి. 
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కొలొసస్యులకు 3:12 => కాగా , దేవునిచేత ఏరప్రచబడినవారును పరిశుదుధ్లును 

పిర్యులునైనవారికి తగినటుల్, మీరు జాలిగల మనసుస్ను, దయాళుతవ్మును, వినయమును, 

సాతివ్కమును, దీరఘ్శాంతమును ధరించుకొనుడి. 

కొలొసస్యులకు 3:13 => ఎవడైనను తనకు హాని చేసెనని యొకడనుకొనినయెడల ఒకనినొకడు 

సహించుచు ఒకనినొకడు క్షమించుడి, పర్భువు మిముమ్ను క్షమించినలాగున మీరును క్షమించుడి. 

ఆదికాండము 50:20 => మీరు నాకు కీడు చేయనుదేద్శించితిరి గాని నేటిదినమున జరుగుచునన్టుల్, 

అనగా బహు పర్జలను బర్దికించునటుల్గా అది మేలుకే దేవుడు ఉదేద్శించెను. 

యోబు 33:27 => అపుప్డు వాడు మనుషుయ్లయెదుట సంతోషించుచు ఇటల్ని పలుకును 

యథారథ్మైనదానిని వయ్తాయ్సపరచి నేను పాపము చేసితిని అయినను దానికి తగిన పర్తికారము నాకు 

చేయబడలేదు 

యోబు 33:28 => కూపములోనికి దిగిపోకుండ నా పార్ణమును ఆయన విమోచించియునాన్డు నా 

జీవము వెలుగును చూచుచునన్ది.  

కీరత్నలు 21:11 => వారు నీకు కీడు చేయవలెనని ఉదేద్శించిరి దురుపాయము పనిన్రి కాని దానిని 

కొనసాగింప లేకపోయిరి. 

సామెతలు 28:13 => అతికర్మములను దాచిపెటుట్వాడు వరిధ్లల్డు వాటిని ఒపుప్కొని విడిచిపెటుట్వాడు 

కనికరము పొందును. 

యాకోబు 5:16 => మీ పాపములను ఒకనితోనొకడు ఒపుప్కొనుడి; మీరు సవ్సథ్త పొందునటుల్ 

ఒకనికొరకు ఒకడు పార్రథ్న చేయుడి. నీతిమంతుని విజాఞ్పన మనఃపూరవ్కమైనదై బహు బలము గలదై 

యుండును. 

ఆదికాండము 31:42 => నా తండిర్ దేవుడు, అబార్హాము దేవుడు, ఇసాస్కు భయపడిన దేవుడు నాకు 

తోడైయుండనియెడల నిశచ్యముగా నీవు ననున్ వటిట్చేతులతోనే పంపివేసి యుందువు. దేవుడు నా 

పర్యాసమును నాచేతుల కషట్మును చూచి, పోయిన రాతిర్ నినున్ గదిద్ంచెనని లాబానుతో చెపెప్ను. 
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ఆదికాండము 49:25 => కిర్ంద దాగియునన్ అగాధజలముల దీవెనలతోను సత్నముల దీవెనలతోను 

గరభ్ముల దీవెనలతోను నినున్ దీవించు సరవ్శకుత్ని దీవెనవలనను అతని బాహుబలము 

దిటట్పరచబడును  

మతత్యి 10:42 => మరియు శిషుయ్డని యెవడు ఈ చినన్వారిలో ఒకనికి గినెన్డు చనీన్ళుల్ మాతర్ము 

తార్గనిచుచ్నో వాడు తన ఫలము పోగొటుట్కొనడని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 25:40 => అందుకు రాజు మికిక్లి అలుప్లైన యీ నా సహోదరులలో ఒకనికి మీరు చేసితిరి 

గనుక నాకు చేసితిరని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్నని వారితో అనును. 

మారుక్ 10:41 => తకిక్న పదిమంది శిషుయ్లు ఆ మాట విని, యాకోబు యోహానుల మీద 

కోపపడసాగిరి. 

గలతీయులకు 6:10 => కాబటిట్ మనకు సమయము దొరకిన కొలది అందరియెడలను, విశేషముగా 

విశావ్సగృహమునకు చేరినవారియెడలను మేలు చేయుదము. 

గలతీయులకు 6:16 => ఈ పదధ్తిచొపుప్న నడుచుకొను వారికందరికి, అనగా దేవుని 

ఇశార్యేలునకు సమాధానమును కృపయు కలుగును గాక. 

ఫిలేమోనుకు 1:8 => కావున యుకత్మైనదానినిగూరిచ్ నీ కాజాఞ్పించుటకు కీర్సుత్నందు నాకు బహు 

ధైరయ్ము కలిగియునన్ను,  

ఫిలేమోనుకు 1:9 => వృదుధ్డను ఇపుప్డు కీర్సుత్యేసు ఖైదీనైయునన్ పౌలను నేను పేర్మనుబటిట్ 

వేడుకొనుట మరి మంచిదనుకొని, 

ఫిలేమోనుకు 1:10 => నా బంధకములలో నేను కనిన నా కుమారుడగు ఒనేసిము కోసరము నినున్ 

వేడుకొనుచునాన్ను. 

ఫిలేమోనుకు 1:11 => అతడు మునుపు నీకు నిష పర్యోజనమైనవాడే గాని, యిపుప్డు నీకును 

నాకును పర్యోజనకరమైనవాడాయెను. 

ఫిలేమోనుకు 1:12 => నా పార్ణము వంటివాడైన అతనిని నీయొదద్కు తిరిగి పంపియునాన్ను. 

ఫిలేమోనుకు 1:13 => నేను సువారత్ కొరకు బంధకములో ఉండగా నీకు పర్తిగా అతడు నాకు 

పరిచారముచేయు నిమితత్ము నాయొదద్ అతని నుంచుకొనవలెనని యుంటిని గాని 
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ఫిలేమోనుకు 1:14 => నీ ఉపకారము బలవంతముచేత నైనటుట్ కాక సేవ్చాఛ్పూరవ్కమైనదిగా 

ఉండవలెనని, నీ సమమ్తిలేక యేమియు చేయుటకు నాకిషట్ములేదు. 

ఫిలేమోనుకు 1:15 => అతడికమీదట దాసుడుగా ఉండక దాసునికంటె ఎకుక్వవాడుగాను, పిర్య 

సహోదరుడు 

ఫిలేమోనుకు 1:16 => గాను, విశేషముగా నాకును, శరీరవిషయమును పర్భువు విషయమును మరి 

విశేషముగా నీకును, పిర్య సహోదరుడుగాను, నీయొదద్ ఎలల్పుప్డు ఉండుటకే కాబోలు అతడు 

కొదిద్కాలము నినున్ ఎడబాసి యుండెను. 

ఫిలేమోనుకు 1:17 => కాబటిట్ నీవు ననున్ నీతో పాలివానిగా ఎంచినయెడల ననున్ చేరుచ్కొనన్టుట్ 

అతనిని చేరుచ్కొనుము. 

ఫిలేమోనుకు 1:18 => అతడు నీకు ఏ నషట్మైనను కలుగజేసినయెడలను, నీకు ఏమైన 

ఋణమునన్యెడలను, అది నా లెకక్లో చేరుచ్ము; 

ఫిలేమోనుకు 1:19 => పౌలను నేను నా సవ్హసత్ముతో ఈ మాట వార్యుచునాన్ను అది నేనే తీరుత్ను. 

అయినను నీ ఆతమ్ విషయములో నీవే నాకు ఋణపడియునాన్వని నేను చెపప్నేల?  

ఫిలేమోనుకు 1:20 => అవును సహోదరుడా, పర్భువునందు నీవలన నాకు ఆనందము కలుగనిముమ్, 

కీర్సుత్నందు నా హృదయమునకు విశార్ంతి కలుగజేయుము. 

ఆదికాండము 42:21 => అపుప్డు వారు నిశచ్యముగా మన సహోదరునియెడల మనము చేసిన 

అపరాధమునకు శిక్ష పొందుచునాన్ము. అతడు మనలను బతిమాలుకొనినపుప్డు మనము అతని వేదన 

చూచియు వినకపోతిమి; అందువలన ఈ వేదన మనకు వచెచ్నని ఒకనితో ఒకడు మాటలాడుకొనిరి 

ఆదికాండము 42:22 => మరియు రూబేను ఈ చినన్వానియెడల పాపము చేయకుడని నేను మీతో 

చెపప్లేదా? అయినను మీరు వినరైతిరి గనుక అతని రకాత్పరాధము మనమీద మోపబడుచునన్దని వారి 

కుతత్ర మిచెచ్ను. 

ఆదికాండము 42:23 => అయితే దివ్భాషి వారి మధయ్ నుండెను గనుక తన మాట యోసేపు 

గర్హించెనని వారు తెలిసికొనలేదు. 
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ఆదికాండము 42:24 => అతడు వారియొదద్నుండి అవతలకుపోయి యేడిచ్, మరల వారియొదద్కు 

వచిచ్ వారితో మాటలాడి, వారిలో షిమోయ్నును పటుట్కొని వారి కనున్ల ఎదుట అతని బంధించెను. 

ఆదికాండము 45:4 => అంతట యోసేపు నా దగగ్రకు రండని తన సహోదరులతో చెపిప్నపుప్డు 

వారు అతని దగగ్రకు వచిచ్రి. అపుప్డతడు ఐగుపుత్నకు వెళుల్నటుల్ మీరు అమిమ్వేసిన మీ సహోదరుడైన 

యోసేపును నేనే 

ఆదికాండము 45:5 => అయినను నేనికక్డికి వచుచ్నటుల్ మీరు ననున్ అమిమ్వేసినందుకు 

దుఃఖపడకుడి; అది మీకు సంతాపము పుటిట్ంపనియయ్కుడి; పార్ణరక్షణ కొరకు దేవుడు మీకు 

ముందుగా ననున్ పంపించెను 

ఆదికాండము 45:8 => కాబటిట్ దేవుడే గాని మీరు ననిన్కక్డికి పంపలేదు. ఆయన ననున్ ఫరోకు 

తండిర్గాను అతని యింటివారికందరికి పర్భువుగాను ఐగుపుత్ దేశమంతటిమీద ఏలికగాను 

నియమించెను. 

ఆదికాండము 31:5 => మీ తండిర్ కటాక్షము నినన్ మొనన్ నామీద ఉండినటుల్ ఇపుప్డు నామీద 

నుండలేదని నాకు కనబడుచునన్ది; అయితే నా తండిర్యొకక్ దేవుడు నాకు తోడైయునాన్డు;  

1 రాజులు 17:18 => ఆమె ఏలీయాతో దైవజనుడా, నాయొదద్కు నీవు రానిమితత్మేమి? నా 

పాపమును నాకు జాఞ్పకముచేసి నా కుమారుని చంపుటకై నాయొదద్కు వచిచ్తివా అని మనవిచేయగా 

కీరత్నలు 81:1 => మనకు బలమైయునన్ దేవునికి ఆనందగానము చేయుడి యాకోబు దేవునిబటిట్ 

ఉతాస్హధవ్ని చేయుడి. 

కీరత్నలు 146:5 => ఎవనికి యాకోబు దేవుడు సహాయుడగునో ఎవడు తన దేవుడైన యెహోవామీద 

ఆశపెటుట్కొనునో వాడు ధనుయ్డు 

లూకా 23:34 => యేసు తండీర్, వీరేమి చేయుచునాన్రో వీరెరుగరు గనుక వీరిని క్షమించుమని 

చెపెప్ను. వారు ఆయన వసత్రములు పంచుకొనుటకై చీటుల్వేసిరి. 

రోమీయులకు 6:22 => అయినను ఇపుప్డు పాపమునుండి విమోచింపబడి దేవునికి దాసులైనందున 

పరిశుదధ్త కలుగుటయే మీకు ఫలము; దాని అంతము నితయ్జీవము. 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 2:11 => తన రాజయ్మునకును మహిమకును మిముమ్ను పిలుచుచునన్ 

దేవునికి తగినటుట్గా మీరు నడుచుకొనవలెనని మేము మీలో పర్తివానిని హెచచ్రించుచు, ధైరయ్పరచుచు 

సాక్షయ్మిచుచ్చు, 

వచనము 18 

మరియు అతని సహోదరులు పోయి అతని యెదుట సాగిలపడి ఇదిగో మేము నీకు దాసులమని 

చెపప్గా 

ఆదికాండము 27:29 => జనములు నీకు దాసులగుదురు జనములు నీకు సాగిలపడుదురు నీ 

బంధుజనులకు నీవు ఏలికవై యుండుము నీ తలిల్ పుతుర్లు నీకు సాగిలపడుదురు నినున్ శపించువారు 

శపింపబడుదురు నినున్ దీవించువారు దీవింపబడుదురు గాక 

ఆదికాండము 37:7 => అదేమనగా మనము చేనిలో పనలు కటుట్చుంటిమి; నా పన లేచి 

నిలుచుండగా మీ పనలు నా పనను చుటుట్కొని నా పనకు సాషాట్ంగపడెనని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 37:8 => అందుకతని సహోదరులు నీవు నిశచ్యముగా మముమ్నేలెదవా? మామీద 

నీవు అధికారివగుదువా అని అతనితో చెపిప్, అతని కలలనుబటిట్యు అతని మాటలనుబటిట్యు 

అతనిమీద మరింత పగపటట్రి 

ఆదికాండము 37:9 => అతడింకొక కల కని తన సహోదరులకు తెలియచేసి ఇదిగో నేను మరియొక 

కలకంటిని; అందులో సూరయ్చందుర్లును పదకొండు నక్షతర్ములును నాకు సాషాట్ంగపడెనని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 37:10 => అతడు తన తండిర్తోను తన సహోదరులతోను అది తెలియచెపిప్నపుప్డు 

అతని తండిర్ అతనితో నీవు కనిన యీ కల యేమిటి? నేను నీ తలిల్యు నీ సహోదరులును 

నిశచ్యముగా వచిచ్ నీకు సాషాట్ంగపడుదుమా అని అతని గదిద్ంచెను 

ఆదికాండము 37:11 => అతని సహోదరులు అతనియందు అసూయపడిరి. అయితే అతని తండిర్ ఆ 

మాట జాఞ్పకముంచుకొనెను. 
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ఆదికాండము 42:6 => అపుప్డు యోసేపు ఆ దేశమంతటిమీద అధికారియై యుండెను. అతడే ఆ 

దేశ పర్జలందరికిని ధానయ్మమమ్కము చేయువాడు గనుక యోసేపు సహోదరులు వచిచ్ ముఖములు 

నేలను మోపి అతనికి వందనము చేసిరి  

ఆదికాండము 44:14 => అపుప్డు యూదాయును అతని సహోదరులును యోసేపు ఇంటికి వచిచ్రి. 

అతడింక అకక్డనే ఉండెను గనుక వారు అతని యెదుట నేలను సాగిలపడిరి. 

ఆదికాండము 45:3 => అపుప్డు యోసేపు నేను యోసేపును; నా తండిర్ యింక బర్దికియునాన్డా అని 

అడిగినపుప్డు అతని సహోదరులు అతని సముఖమందు తొందరపడి అతనికి ఉతత్రము ఇయయ్లేక 

పోయిరి. 

ఆదికాండము 45:4 => అంతట యోసేపు నా దగగ్రకు రండని తన సహోదరులతో చెపిప్నపుప్డు 

వారు అతని దగగ్రకు వచిచ్రి. అపుప్డతడు ఐగుపుత్నకు వెళుల్నటుల్ మీరు అమిమ్వేసిన మీ సహోదరుడైన 

యోసేపును నేనే 

2 సమూయేలు 9:7 => అందుకు దావీదు నీవు భయపడవదుద్, నీ తండిర్యైన యోనాతాను 

నిమితత్ము నిజముగా నేను నీకు ఉపకారము చూపి, నీ పితరుడైన సౌలు భూమి అంతయు నీకు మరల 

ఇపిప్ంతును; మరియు నీవు సదాకాలము నా బలల్యొదద్నే భోజనము చేయుదువని సెలవియయ్గా 

1 రాజులు 18:7 => ఓబదాయ్ మారగ్మున పోవుచుండగా ఏలీయా అతనిని ఎదురొక్నెను. ఓబదాయ్ 

యితని నెరిగి నమసాక్రము చేసి నా యేలినవాడవైన ఏలీయావు నీవే గదా యని అడుగగా 

రోమీయులకు 3:7 => దేవునికి మహిమకలుగునటుల్ నా అసతయ్మువలన దేవుని సతయ్ము 

పర్బలినయెడల నేనికను పాపినైనటుట్ తీరుప్ పొందనేల? 

ఎఫెసీయులకు 4:32 => ఒకనియెడల ఒకడు దయగలిగి కరుణాహృదయులై కీర్సుత్నందు దేవుడు 

మిముమ్ను క్షమించిన పర్కారము మీరును ఒకరినొకరు క్షమించుడి. 

వచనము 19 

యోసేపు భయపడకుడి, నేను దేవుని సాథ్నమందునాన్నా? 
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ఆదికాండము 45:5 => అయినను నేనికక్డికి వచుచ్నటుల్ మీరు ననున్ అమిమ్వేసినందుకు 

దుఃఖపడకుడి; అది మీకు సంతాపము పుటిట్ంపనియయ్కుడి; పార్ణరక్షణ కొరకు దేవుడు మీకు 

ముందుగా ననున్ పంపించెను 

మతత్యి 14:27 => వెంటనే యేసు ధైరయ్ము తెచుచ్కొనుడి; నేనే, భయపడకుడని వారితో చెపప్గా 

లూకా 24:37 => అయితే వారు దిగులుపడి భయాకార్ంతులై, భూతము తమకు కనబడెనని 

తలంచిరి. 

లూకా 24:38 => అపుప్డాయన మీరెందుకు కలవరపడుచునాన్రు? మీ హృదయములలో 

సందేహములు పుటట్నేల? 

ఆదికాండము 30:2 => యాకోబు కోపము రాహేలుమీద రగులుకొనగా అతడు నేను నీకు 

గరభ్ఫలమును ఇయయ్కపోయిన దేవునికి పర్తిగా నునాన్నా అనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32 :35 => వారి కాలు జారుకాలమున పగతీరుచ్టయు 

పర్తిఫలమిచుచ్టయు నావే; వారి ఆపదిద్నము సమీపించును వారి గతి తవ్రగా వచుచ్ను. 

2 రాజులు 5:7 => ఇశార్యేలు రాజు ఈ పతిర్కను చదివి వసత్రములు చింపుకొని చంపుటకును 

బర్తికించుటకును నేను దేవుడనా? ఒకనికి కలిగిన కుషఠ్రోగమును మానుప్మని నాయొదద్కు ఇతడు 

పంపుటయేమి? నాతో కలహమునకు కారణము అతడు ఎటుల్ వెదకుచునాన్డో మీరు 

ఆలోచించుడనెను. 

యోబు 34:19 => రాజులయెడల పక్షపాతము చూపనివానితోను బీదలకనన్ ధనముగలవారిని 

ఎకుక్వగా చూడని వానితోను ఆలాగు పలుకుట తగునా? వారందరు ఆయన నిరిమ్ంచినవారు కారా? 

యోబు 34:20 => వారు నిమిషములో చనిపోవుదురు మధయ్రాతిర్ పర్జలు కలోల్లమునొంది 

నాశనమగుదురు బలవంతులు దైవికముగా కొనిపోబడెదరు.  

యోబు 34:21 => ఆయన దృషిట్ నరుల మారగ్ములమీద నుంచబడియునన్ది ఆయన 

వారినడకలనిన్యు కనిపెటిట్ చూచుచునాన్డు. 

యోబు 34:22 => దుష కిర్యలు చేయువారు దాగుకొనుటకు చీకటియైనను మరణాంధకారమైనను 

లేదు. 

Page  of 3536 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

యోబు 34:23 => ఒకడు నాయ్యవిమరశ్లోనికి రాకముందు బహుకాలము అతనిని 

విచారణచేయుట దేవునికి అగతయ్ము లేదు. 

యోబు 34:24 => విచారణ లేకుండనే బలవంతులను ఆయన నిరూమ్లము చేయుచునాన్డు వారి 

సాథ్నమున ఇతరులను నియమించుచునాన్డు. 

యోబు 34:25 => వారి కిర్యలను ఆయన తెలిసికొనుచునాన్డు రాతిర్యందు ఆయన నాశనము 

కలుగజేయగా వారు నలుగగొటట్బడుదురు. 

యోబు 34:26 => దుషుట్లని బహిరంగముగానే ఆయన వారిని శికిష్ంచును. 

యోబు 34:27 => ఏలయనగా వారు ఆయనను అనుసరించుట మానిరి ఆయన ఆజఞ్లలో దేనినైనను 

లక్షయ్పెటట్కపోయిరి. 

యోబు 34:28 => బీదల మొఱ ఱ్ను ఆయనయొదద్కు వచుచ్నటుల్ చేసిరి దీనుల మొఱ ఱ్ను ఆయనకు 

వినబడునటుల్ చేసిరి. 

యోబు 34:29 => ఆయన సమాధానము కలుగజేసినయెడల శిక్ష విధింపగలవాడెవడు? ఆయన 

తన ముఖమును దాచుకొనినయెడల ఆయనను చూడగలవాడెవడు? అది అనేకులను గూరిచ్నదైనను 

ఒకటే, ఒకని గూరిచ్నదైనను ఒకటే 

రోమీయులకు 12:19 => పిర్యులారా, మీకు మీరే పగతీరుచ్కొనక, దేవుని ఉగర్తకు చోటియుయ్డి 

పగతీరుచ్ట నా పని, నేనే పర్తిఫలము నితుత్ను అని పర్భువు చెపుప్చునాన్డని వార్యబడియునన్ది. 

హెబీర్యులకు 10:30 => పగతీరుచ్ట నా పని, నేనే పర్తిఫలమితుత్ననియు మరియు పర్భువు తన 

పర్జలకు తీరుప్ తీరుచ్ను అనియు చెపిప్నవానిని ఎరుగుదుము గదా. 

వచనము 20 

మీరు నాకు కీడు చేయనుదేద్శించితిరి గాని నేటిదినమున జరుగుచునన్టుల్, అనగా బహు పర్జలను 

బర్దికించునటుల్గా అది మేలుకే దేవుడు ఉదేద్శించెను. 
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ఆదికాండము 37:4 => అతని సహోదరులు తమ తండిర్ అతనిని తమ అందరికంటె ఎకుక్వగా 

పేర్మించుట చూచినపుప్డు వారు అతని మీద పగపటిట్, అతనిని కేష్మసమాచారమైనను అడుగలేక 

పోయిరి. 

ఆదికాండము 37:18 => అతడు దగగ్రకు రాకమునుపు వారు దూరమునుండి అతని చూచి అతని 

చంపుటకు దురాలోచన చేసిరి. 

ఆదికాండము 37:19 => వారు ఇదిగో ఈ కలలు కనువాడు వచుచ్చునాన్డు; 

ఆదికాండము 37:20 => వీని చంపి యికక్డనునన్ ఒక గుంటలో పారవేసి, దుషట్మృగము వీని 

తినివేసెనని చెపుప్దము, అపుప్డు వీని కలలేమగునో చూతము రండని ఒకనితో ఒకడు 

మాటలాడుకొనిరి. 

కీరత్నలు 56:5 => దినమెలల్ వారు నా మాటలు అపారథ్ము చేయుదురు నాకు హాని చేయవలెననన్ 

తలంపులే వారికి నితయ్ము పుటుట్చునన్వి.  

ఆదికాండము 45:5 => అయినను నేనికక్డికి వచుచ్నటుల్ మీరు ననున్ అమిమ్వేసినందుకు 

దుఃఖపడకుడి; అది మీకు సంతాపము పుటిట్ంపనియయ్కుడి; పార్ణరక్షణ కొరకు దేవుడు మీకు 

ముందుగా ననున్ పంపించెను 

ఆదికాండము 45:6 => రెండు సంవతస్రములనుండి కరవు దేశములో నునన్ది. సేదయ్మైనను 

కోతయైనను లేని సంవతస్రములు ఇంక అయిదు వచుచ్ను. మిముమ్ను ఆశచ్రయ్ముగ రకిష్ంచి దేశములో 

మిముమ్ను శేషముగా నిలుపుటకును 

ఆదికాండము 45:7 => పార్ణముతో కాపాడుటకును దేవుడు మీకు ముందుగా ననున్ పంపించెను. 

ఆదికాండము 45:8 => కాబటిట్ దేవుడే గాని మీరు ననిన్కక్డికి పంపలేదు. ఆయన ననున్ ఫరోకు 

తండిర్గాను అతని యింటివారికందరికి పర్భువుగాను ఐగుపుత్ దేశమంతటిమీద ఏలికగాను 

నియమించెను. 

కీరత్నలు 76:10 => నరుల ఆగర్హము నినున్ సుత్తించును ఆగర్హ శేషమును నీవు ధరించుకొందువు. 

కీరత్నలు 105:16 => దేశముమీదికి ఆయన కరవు రపిప్ంచెను జీవనాధారమైన ధానయ్మంతయు 

కొటిట్వేసెను. 
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కీరత్నలు 105:17 => వారికంటె ముందుగా ఆయన యొకని పంపెను. యోసేపు దాసుడుగా 

అమమ్బడెను. 

కీరత్నలు 119:71 => నేను నీ కటట్డలను నేరుచ్కొనునటుల్ శర్మనొంది యుండుట నాకు మేలాయెను. 

యెషయా 10:7 => అయితే అతడు ఆలాగనుకొనడు అది అతని ఆలోచనకాదు; నాశనము 

చేయవలెననియు చాల జనములను నిరూమ్లము చేయవలెననియు అతని ఆలోచన. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:23 => దేవుడు నిశచ్యించిన సంకలప్మును ఆయన భవిషయ్ద  జాఞ్నమును 

అనుసరించి అపప్గింపబడిన యీయనను మీరు దుషుట్లచేత సిలువ వేయించి చంపితిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:13 => అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబు అనువారి దేవుడు, అనగా మన 

పితరుల దేవుడు తన సేవకుడైన యేసును మహిమపరచియునాన్డు; మీరాయనను అపప్గించితిరి, 

పిలాతు ఆయనను విడుదల చేయుటకు నిశచ్యించినపుప్డు మీరు అతని యెదుట ఆయనను 

నిరాకరించితిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:14 => మీరు పరిశుదుధ్డును నీతిమంతుడునైన వానిని నిరాకరించి, 

నరహంతకుడైన మనుషుయ్ని మీకు అనుగర్హింపుమని అడిగితిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:15 => మీరు జీవాధిపతిని చంపితిరి గాని దేవుడు ఆయనను 

మృతులలోనుండి లేపెను; అందుకు మేము సాకుష్లము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:26 => దేవుడు తన సేవకుని పుటిట్ంచి, మీలో పర్తివానిని వాని 

దుషట్తవ్మునుండి మళి ల్ంచుటవలన మిముమ్ నాశీరవ్దించుటకు ఆయనను మొదట మీయొదద్కు 

పంపెనని చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 8:28 => దేవుని పేర్మించువారికి, అనగా ఆయన సంకలప్ముచొపుప్న 

పిలువబడినవారికి, మేలుకలుగుటకై సమసత్మును సమకూడి జరుగుచునన్వని యెరుగుదుము. 

ఆదికాండము 41:57 => మరియు ఆ కరవు పర్తి దేశమందు భారమైనందున సమసత్ దేశసుథ్లు 

యోసేపు నొదద్ ధానయ్ము కొనుటకు ఐగుపుత్నకు వచిచ్రి. 

ఆదికాండము 47:25 => వారు నీవు మముమ్ బర్దికించితివి, ఏలినవారి కటాక్షము మామీద 

నుండనిముమ్; ఫరోకు దాసులమగుదుమని చెపిప్రి. 

Page  of 3539 3553



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

ఆదికాండము 50:17 => నీ తండిర్ తాను చావకమునుపు ఆజాఞ్పించినదేమనగా మీరు యోసేపుతో నీ 

సహోదరులు నీకు కీడు చేసిరి గనుక దయచేసి వారి అపరాధమును వారి పాపమును క్షమించుమని 

అతనితో చెపుప్డనెను 

2 సమూయేలు 16:10 => అందుకు రాజుసెరూయా కుమారులారా, మీకును నాకును ఏమి 

పొందు? వానిని శపింపనియుయ్డు, దావీదును శపింపుమని యెహోవా వానికి సెలవియయ్గా నీవు 

ఈలాగున నెందుకు చేయుచునాన్వని ఆకేష్పణ చేయగలవాడెవడని చెపిప్ 

2 సమూయేలు 24:1 => ఇంకొకమారు యెహోవా కోపము ఇశార్యేలీయులమీద రగులుకొనగా 

ఆయన దావీదును వారి మీదికి పేర్రేపణ చేసి నీవు పోయి ఇశార్యేలువారిని యూదావారిని 

లెకిక్ంచుమని అతనికి ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

2 రాజులు 24:3 => మనషే ష్ చేసిన కిర్యలనిన్టినిబటిట్యు, అతడు నిరపరాధులను 

హతముచేయుటనుబటిట్యు, యూదావారు యెహోవా సముఖమునుండి పారదోలబడునటుల్గా ఆయన 

ఆజఞ్వలన ఇది వారిమీదికి వచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:4 => ఈ కారయ్ము నావలన జరుగుచునన్దని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు గనుక, బయలుదేరకుండను మీ సహోదరులతో యుదధ్ము చేయకుండను 

మీరందరును మీ మీ యిండల్కు తిరిగిపోవుడి అని చెపెప్ను. కావున వారు యెహోవా మాటలు విని 

యరొబాముతో యుదధ్ము చేయుట మాని వెళి ల్పోయిరి. 

సామెతలు 19:21 => నరుని హృదయములో ఆలోచనలు అనేకములుగా పుటుట్ను యెహోవా యొకక్ 

తీరామ్నమే సిథ్రము. 

యెషయా 37:26 => నేనే పూరవ్మందే దీని కలుగజేసితిననియు పురాతన కాలమందే దీని 

నిరణ్యించితిననియు నీకు వినబడలేదా? పార్కారములుగల పటట్ణములను నీవు పాడు దిబబ్లుగా 

చేయుట నావలననే సంభవించినది.  

ఆమోసు 3:6 => పటట్ణమందు బాకానాదము వినబడగా జనులకు భయము పుటట్కుండునా? 

యెహోవా చేయనిది పటట్ణములో ఉపదర్వము కలుగునా? 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:28 => వాటిననిన్టిని చేయుటకై నీవు అభిషేకించిన నీ పరిశుదధ్ సేవకుడైన 

యేసునకు విరోధముగా హేరోదును పొంతిపిలాతును అనయ్జనులతోను ఇశార్యేలు పర్జలతోను ఈ 

పటట్ణమందు నిజముగా కూడుకొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:27 => యెరూషలేములో కాపురముండువారును, వారి అధికారులును, 

ఆయననైనను, పర్తి విశార్ంతిదినమున చదవబడుచునన్ పర్వకత్ల వచనములనైనను గర్హింపక, 

ఆయనకు శిక్షవిధించుట చేత ఆ వచనములను నెరవేరిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:1 => మేము ఓడయెకిక్ ఇటలీ వెళల్వలెనని నిరణ్యమైనపుప్డు, వారు 

పౌలును మరికొందరు ఖైదీలను ఔగుసుత్ పటాలములో శతాధిపతియైన యూలి అను వానికి 

అపప్గించిరి. 

రోమీయులకు 9:19 => అటల్యితే ఆయన చితత్మును ఎదిరించినవాడెవడు? ఆయన ఇకను నేరము 

మోపనేల అని నీవు నాతో చెపుప్దువు. 

ఫిలేమోనుకు 1:15 => అతడికమీదట దాసుడుగా ఉండక దాసునికంటె ఎకుక్వవాడుగాను, పిర్య 

సహోదరుడు 

వచనము 21 

కాబటిట్ భయపడకుడి, నేను మిముమ్ను మీ పిలల్లను పోషించెదనని చెపిప్ వారిని ఆదరించి వారితో 

పీర్తిగా మాటలాడెను. 

ఆదికాండము 45:10 => నీవు గోషెను దేశమందు నివసించెదవు, అపుప్డు నీవును నీ పిలల్లును నీ 

పిలల్ల పిలల్లును నీ గొఱ ఱ్ల మందలును నీ పశువులును నీకు కలిగినది యావతుత్ను నాకు సమీపముగా 

నుండును. 

ఆదికాండము 45:11 => ఇకను అయిదు కరవు సంవతస్రములు వచుచ్ను గనుక నీకును నీ 

యింటివారికిని నీకు కలిగినదంతటికిని పేదరికము రాకుండ అకక్డ నినున్ పోషించెదననాన్డని 

చెపుప్డి. 
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ఆదికాండము 47:12 => మరియు యోసేపు తన తండిర్ని తన సహోదరులను తన తండిర్ 

కుటుంబపువారినందరిని వారివారి పిలల్ల లెకక్చొపుప్న వారికి ఆహారమిచిచ్ సంరకిష్ంచెను. 

మతత్యి 5:44 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా, మీరు పరలోకమందునన్ మీ తండిర్కి కుమారులై 

యుండునటుల్ మీ శతుర్వులను పేర్మించుడి. మిముమ్ను హింసించు వారికొరకు పార్రథ్న చేయుడి. 

మతత్యి 6:14 => మనుషుయ్ల అపరాధములను మీరు క్షమించినయెడల, మీ పరలోకపు తండిర్యు 

మీ అపరాధములను క్షమించును 

రోమీయులకు 12:20 => కాబటిట్, నీ శతుర్వు ఆకలిగొనియుంటే అతనికి భోజనము పెటుట్ము, 

దపిప్గొనియుంటే దాహమిముమ్; ఆలాగు చేయుటవలన అతని తలమీద నిపుప్లు కుపప్గా పోయుదువు. 

రోమీయులకు 12:21 => కీడువలన జయింపబడక, మేలుచేత కీడును జయించుము. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:15 => ఎవడును కీడునకు పర్తికీడు ఎవనికైనను చేయకుండ 

చూచుకొనుడి;మీరు ఒకనియెడల ఒకడును మనుషుయ్లందరియెడలను ఎలల్పుప్డు మేలైనదానిని 

అనుసరించి నడుచుకొనుడి. 

1 పేతురు 3:9 => ఆశీరావ్దమునకు వారసులవుటకు మీరు పిలువబడితిరి గనుక కీడుకు 

పర్తికీడైనను దూషణకు పర్తి దూషణయైనను చేయక దీవించుడి. 

ఆదికాండము 34:3 => అతని మనసుస్ యాకోబు కుమారెత్యైన దీనామీదనే ఉండెను; అతడు ఆ 

చినన్దాని పేర్మించి ఆమెతో పీర్తిగా మాటలాడి 

యెషయా 40:2 => నా జనులను ఓదారుచ్డి ఓదారుచ్డి యెరూషలేముతో పేర్మగా మాటలాడుడి 

ఆమె యుదధ్కాలము సమాపత్మయెయ్ను ఆమె దోషరుణము తీరచ్బడెను యెహోవా చేతివలన ఆమె తన 

సమసత్ పాపముల నిమితత్ము రెండింతలు పొందెనను సమాచారము ఆమెకు పర్కటించుడి.  

ఆదికాండము 43:8 => యూదా తన తండిర్యైన ఇశార్యేలును చూచి ఆ చినన్ వానిని నాతో కూడ 

పంపుము, మేము లేచి వెళుల్దుము, అపుప్డు మేమే కాదు నీవును మా పిలల్లును చావక బర్దుకుదుము; 

ఆదికాండము 49:24 => యాకోబు కొలుచు పరాకర్మశాలియైన వాని హసత్బలమువలన అతని విలుల్ 

బలమైనదగును. ఇశార్యేలునకు బండయు మేపెడివాడును ఆయనే. నీకు సహాయము చేయు నీ తండిర్ 

దేవునివలనను పైనుండి మింటి దీవెనలతోను  
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నాయ్యాధిపతులు 19:3 => ఆమెతో పిర్యముగా మాటలాడి ఆమెను తిరిగి తెచుచ్కొనుటకై ఆమె 

పెనిమిటి లేచి తన దాసునిని రెండు గాడిదలను తీసికొని ఆమెయొదద్కు వెళల్గా ఆమె తన తండిర్ యింట 

అతని చేరెచ్ను. ఆ చినన్దాని తండిర్ అతని చూచినపుప్డు అతని కలిసికొని సంతోషించెను. 

వచనము 22 

యోసేపు అతని తండిర్ కుటుంబపువారును ఐగుపుత్లో నివసించిరి, యోసేపు నూటపది 

సంవతస్రములు బర్దికెను. 

ఆదికాండము 50:26 => యోసేపు నూటపది సంవతస్రములవాడై మృతి పొందెను. వారు సుగంధ 

దర్వయ్ములతో అతని శవమును సిదధ్పరచి ఐగుపుత్ దేశమందు ఒక పెటెట్లో ఉంచిరి. 

యెహోషువ 24:29 => ఈ సంగతులు జరిగిన తరువాత నూను కుమారుడును యెహోవా 

దాసుడునైన యెహోషువ నూటపది సంవతస్రముల వయసుస్ గలవాడై మృతినొందెను. 

వచనము 23 

యోసేపు ఎఫార్యిము యొకక్ మూడవతరము పిలల్లను చూచెను; మరియు మనషే ష్ కుమారుడైన 

మాకీరునకు కుమారులు పుటిట్ యోసేపు ఒడిలో ఉంచబడిరి. 

ఆదికాండము 48:19 => అయినను అతని తండిర్ ఒపప్క అది నాకు తెలియును, నా కుమారుడా అది 

నాకు తెలియును; ఇతడును ఒక జన సమూహమై గొపప్వాడగును గాని యితని తముమ్డు ఇతని కంటె 

గొపప్వాడగును, అతని సంతానము జనముల సమూహమగునని చెపెప్ను 

ఆదికాండము 49:12 => అతని కనున్లు దార్కాష్రసముచేత ఎఱ ఱ్గాను అతని పళుల్ పాలచేత తెలల్గాను 

ఉండును. 

సంఖాయ్కాండము 32:33 => అపుప్డు మోషే వారికి, అనగా గాదీయులకును రూబేనీయులకును 

యోసేపు కుమారుడైన మనషే ష్ అరధ్గోతర్పు వారికిని, అమోరీయుల రాజైన సీహోను రాజయ్మును, 

బాషాను రాజైన ఓగు రాజయ్మును, దాని పార్ంతపురములతో ఆ దేశమును చటుట్నుండు ఆ 

దేశపురములను ఇచెచ్ను. 
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సంఖాయ్కాండము 32:39 => మనషే ష్ కుమారులైన మాకీరీయులు గిలాదుమీదికి పోయి దాని 

పటుట్కొని దానిలోనునన్ అమోరీయులను వెళల్గొటిట్రి. 

యెహోషువ 17:1 => మనషే ష్ యోసేపు పెదద్కుమారుడు గనుక అతని గోతర్మునకు, అనగా మనషే ష్ 

పెదద్ కుమారుడును గిలాదు దేశాధిపతియునైన మాకీరునకు చీటల్వలన వంతువచెచ్ను. అతడు 

యుదధ్వీరుడైనందున అతనికి గిలాదును బాషానును వచెచ్ను. 

యోబు 42:16 => అటుతరువాత యోబు నూట నలువది సంవతస్రములు బర్దికి, తన 

కుమారులను కుమారుల కుమారులను నాలుగు తరములవరకు చూచెను. పిమమ్ట యోబు కాలము 

నిండిన వృదుధ్డై మృతినొందెను. 

కీరత్నలు 128:6 => నీ పిలల్ల పిలల్లను నీవు చూచెదవు. ఇశార్యేలుమీద సమాధానముండును గాక. 

ఆదికాండము 30:3 => అందుకామె నా దాసియైన బిలాహ్ ఉనన్ది గదా; ఆమెతో పొముమ్; ఆమె నా 

కొరకు పిలల్లను కనును; ఆలాగున ఆమెవలన నాకును పిలల్లు కలుగుదురని చెపిప్ 

ఆదికాండము 41:52 => తరువాత అతడు నాకు బాధ కలిగిన దేశమందు దేవుడు ననున్ 

అభివృదిధ్పొందించెనని చెపిప్, రెండవవానికి ఎఫార్యిము అను పేరు పెటెట్ను. 

సంఖాయ్కాండము 1:34 => మనషే ష్ పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ పితరుల 

కుటుంబములలో ఇరువది యేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి సంఖయ్ను 

తెలియచెపప్గా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 3:15 => మాకీరీయులకు గిలాదునిచిచ్తిని. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:21 => తరువాత హెసోర్ను గిలాదు తండిర్యైన మాకీరు కుమారెత్ను 

కూడెను; తాను అరువది సంవతస్రముల వయసుస్గలవాడైనపుప్డు దానిని వివాహము చేసికొనగా అది 

అతనికి సెగూబును కనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 7:14 => మనషే ష్ కుమారులలో అశీర్యేలను ఒకడుండెను. సిరియా 

దేశసుథ్రాలైన ఉపపతిన్ అతని కనెను, అది గిలాదునకు పెదద్యైన మాకీరును కూడ కనెను. 

యోబు 3:12 => మోకాళల్మీద ననేన్ల ఉంచుకొనిరి? నేనేల సత్నములను కుడిచితిని? 
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కీరత్నలు 127:5 => వారితో తన అంబులపొది నింపుకొనినవాడు ధనుయ్డు అటిట్వారు సిగుగ్పడక 

గుమమ్ములో తమ విరోధులతో వాదించుదురు. 

సామెతలు 17:6 => కుమారుల కుమారులు వృదుధ్లకు కిరీటము తండుర్లే కుమారులకు 

అలంకారము. 

వచనము 24 

యోసేపు తన సహోదరులను చూచి నేను చనిపోవుచునాన్ను; దేవుడు నిశచ్యముగా మిముమ్ను 

చూడవచిచ్, యీ దేశములోనుండి తాను అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులతో పర్మాణము చేసి 

యిచిచ్న దేశమునకు మిముమ్ను తీసికొనిపోవునని చెపెప్ను 

ఆదికాండము 50:5 => నా తండిర్ నాచేత పర్మాణము చేయించి ఇదిగో నేను చనిపోవుచునాన్ను, 

కనానులో నా నిమితత్ము సమాధి తర్వివ్ంచితిని గదా, అందులోనే ననున్ పాతిపెటట్వలెనని చెపెప్ను. 

కాబటిట్ సెలవైతే నేనకక్డికి వెళి ల్ నా తండిర్ని పాతిపెటిట్ మరల వచెచ్దనని చెపుప్డనెను. 

ఆదికాండము 3:19 => నీవు నేలకు తిరిగి చేరువరకు నీ ముఖపు చెమట కారిచ్ ఆహారము తిందువు; 

ఏలయనగా నేలనుండి నీవు తీయబడితివి; నీవు మనేన్ గనుక తిరిగి మనైన్పోదువని చెపెప్ను. 

యోబు 30:23 => మరణమునకు సరవ్జీవులకు నియమింపబడిన సంకేత సమాజమందిరమునకు 

నీవు ననున్ రపిప్ంచెదవని నాకు తెలియును. 

పర్సంగి 12:5 => ఎతుత్ చోటులకు భయపడుదురు. మారగ్ములయందు భయంకరమైనవి కనబడును, 

బాదము వృక్షము పువువ్లు పూయును, మిడుత బరువుగా ఉండును, బుడ డ్బుడుసరకాయ పగులును, 

ఏలయనగా ఒకడు తన నితయ్మైన ఉనికిపటుట్నకు పోవుచునాన్డు. వాని నిమితత్ము పర్లాపించువారు 

వీధులలో తిరుగుదురు. 

పర్సంగి 12:7 => మనన్యినది వెనుకటివలెనే మరల భూమికి చేరును, ఆతమ్ దాని దయచేసిన 

దేవునియొదద్కు మరల పోవును. 
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రోమీయులకు 5:12 => ఇటుల్ండగా ఒక మనుషుయ్నిదావ్రా పాపమును పాపముదావ్రా మరణమును 

లోకములో ఏలాగు పర్వేశించెనో, ఆలాగుననే మనుషుయ్లందరు పాపము చేసినందున మరణము 

అందరికిని సంపార్పత్మాయెను. 

హెబీర్యులకు 9:27 => మనుషుయ్లొకక్సారే మృతిపొందవలెనని నియమింపబడెను; ఆ తరువాత 

తీరుప్ జరుగును. 

ఆదికాండము 21:1 => యెహోవా తాను చెపిప్న పర్కారము శారాను దరిశ్ంచెను. యెహోవా 

తానిచిచ్న మాటచొపుప్న శారానుగూరిచ్ చేసెను. 

నిరగ్మకాండము 4:31 => మరియు యెహోవా ఇశార్యేలీయులను చూడవచిచ్ తమ బాధను 

కనిపెటెట్నను మాట జనులు విని తలవంచుకొని నమసాక్రము చేసిరి. 

ఆదికాండము 15:14 => వారు నాలుగువందల యేండుల్ వీరిని శర్మ పెటుట్దురు; వీరు ఎవరికి 

దాసులవుదురో ఆ జనమునకు నేనే తీరుప్ తీరుచ్దును. తరువాత వారు మికిక్లి ఆసిత్తో బయలుదేరి 

వచెచ్దరు. 

ఆదికాండము 15:15 => నీవు కేష్మముగా నీ పితరులయొదద్కు పోయెదవు; మంచి వృదాధ్పయ్మందు 

పాతిపెటట్బడుదువు. 

ఆదికాండము 15:16 => అమోరీయుల అకర్మము ఇంకను సంపూరణ్ము కాలేదు గనుక నీ నాలుగవ 

తరమువారు ఇకక్డికి మరల వచెచ్దరని నిశచ్యముగా తెలిసికొనుమని అబార్ముతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 26:3 => ఈ దేశమందు పరవాసివై యుండుము. నేను నీకు తోడైయుండి నినున్ 

ఆశీరవ్దించెదను; 

ఆదికాండము 35:12 => నేను అబార్హామునకును ఇసాస్కునకును ఇచిచ్న దేశము నీకిచెచ్దను; నీ 

తరువాత నీ సంతానమునకు ఈ దేశము నిచెచ్దనని అతనితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 46:4 => నేను ఐగుపుత్నకు నీతోగూడ వచెచ్దను, అంతేకాదు నేను నిశచ్యముగా 

నినున్ తిరిగి తీసికొని వచెచ్దను, యోసేపు నీ కనున్లమీద తన చెయియ్ యుంచునని సెలవియయ్గా 

ఆదికాండము 48:21 => మరియు ఇశార్యేలు ఇదిగో నేను చనిపోవుచునాన్ను, అయినను దేవుడు 

మీకు తోడైయుండి మీ పితరుల దేశమునకు మిముమ్ను మరల తీసికొనిపోవును. 
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నిరగ్మకాండము 3:16 => నీవు వెళి ల్ ఇశార్యేలీయుల పెదద్లను పోగు చేసి మీ పితరుల దేవుడైన 

యెహోవా, అనగా అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబుల దేవుడు, నాకు పర్తయ్క్షమై యిటల్నెను నేను 

మిముమ్ను, ఐగుపుత్లో మీకు సంభవించిన దానిని, నిశచ్యముగా చూచితిని, 

నిరగ్మకాండము 3:17 => ఐగుపుత్ బాధలోనుండి పాలు తేనెలు పర్వహించు దేశమునకు, అనగా 

కనానీయులు హితీత్యులు అమోరీయులు పెరిజీజ్యులు హివీవ్యులు యెబూసీయులునన్ దేశమునకు 

మిముమ్ రపిప్ంచెదనని సెలవిచిచ్తినని వారితో చెపుప్ము. 

ఆదికాండము 12:7 => యెహోవా అబార్మునకు పర్తయ్క్షమయి నీ సంతానమునకు ఈ 

దేశమిచెచ్దనని చెపప్గా అతడు తనకు పర్తయ్క్షమైన యెహోవాకు ఒక బలిపీఠమును కటెట్ను. 

ఆదికాండము 13:15 => ఎందుకనగా నీవు చూచుచునన్ యీ దేశమంతటిని నీకును నీ 

సంతానమునకును సదాకాలము ఇచెచ్దను. 

ఆదికాండము 13:17 => నీవు లేచి యీ దేశము యొకక్ పొడుగున వెడలుప్న దానిలో 

సంచరించుము; అది నీకిచెచ్దనని అబార్ముతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 15:7 => మరియు ఆయన నీవు ఈ దేశమును సవ్తంతిర్ంచుకొనునటుల్ దాని 

నీకిచుచ్టకు కలీద్యుల ఊరను పటట్ణములో నుండి నినున్ ఇవతలకు తీసికొని వచిచ్న యెహోవాను నేనే 

అని చెపిప్నపుప్డు 

ఆదికాండము 15:18 => ఆ దినమందే యెహోవా ఐగుపుత్ నది మొదలుకొని గొపప్ నదియైన 

యూఫర్టీసు నది వరకు ఈ దేశమును, అనగా 

ఆదికాండము 17:8 => నీకును నీ తరువాత నీ సంతతికిని నీవు పరదేశివైయునన్ దేశమును, అనగా 

కనానను దేశమంతటిని నితయ్సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్ వారికి దేవుడనై యుందునని అతనితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 26:3 => ఈ దేశమందు పరవాసివై యుండుము. నేను నీకు తోడైయుండి నినున్ 

ఆశీరవ్దించెదను; 

ఆదికాండము 28:13 => మరియు యెహోవా దానికి పైగా నిలిచి నేను నీ తండిర్యైన అబార్హాము 

దేవుడను ఇసాస్కు దేవుడైన యెహోవాను; నీవు పండుకొనియునన్ యీ భూమిని నీకును నీ 

సంతానమునకును ఇచెచ్దను.  
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ఆదికాండము 35:12 => నేను అబార్హామునకును ఇసాస్కునకును ఇచిచ్న దేశము నీకిచెచ్దను; నీ 

తరువాత నీ సంతానమునకు ఈ దేశము నిచెచ్దనని అతనితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 46:4 => నేను ఐగుపుత్నకు నీతోగూడ వచెచ్దను, అంతేకాదు నేను నిశచ్యముగా 

నినున్ తిరిగి తీసికొని వచెచ్దను, యోసేపు నీ కనున్లమీద తన చెయియ్ యుంచునని సెలవియయ్గా 

నిరగ్మకాండము 33:1 => మరియు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను నీవును నీవు ఐగుపుత్ దేశమునుండి 

తోడుకొనివచిచ్న పర్జలును బయలుదేరి, నేను అబార్హాముతోను ఇసాస్కుతోను యాకోబుతోను 

పర్మాణముచేసి నీ సంతానమునకు దీనినిచెచ్దనని చెపిప్న పాలు తేనెలు పర్వహించు దేశమునకు 

లేచిపొండి. 

సంఖాయ్కాండము 32:11 => ఇరువది ఏండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి ఐగుపుత్ 

దేశములోనుండి వచిచ్న మనుషుయ్లలో పూరణ్మనసుస్తో యెహోవాను అనుసరించిన కెనెజీయుడగు 

యెఫునెన్ కుమారుడైన కాలేబును నూను కుమారుడైన యెహోషువయు తపప్ 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:8 => ఇదిగో ఆ దేశమును మీకు అపప్గించితిని మీరు వెళి ల్ యెహోవా మీ 

పితరులైన అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులకును వారి తరువాత వారి సంతానమునకును ఇచెచ్దనని 

నేను పర్మాణముచేసిన దేశమును సావ్ధీనపరచుకొనుడి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:10 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీ పితరులైన అబార్హాము ఇసాస్కు 

యాకోబులతో చేసిన పర్మాణమునుబటిట్ నినున్ ఆ దేశములో పర్వేశపెటిట్, నీవు కటట్ని గొపప్వగు మంచి 

పురములను 

ఆదికాండము 23:20 => ఆ పొలమును దానిలోనునన్ గుహయు హేతు కుమారులవలన శమ్శానము 

కొరకు అబార్హామునకు సావ్సథ్య్ముగా సిథ్రపరచబడెను. 

ఆదికాండము 25:11 => అబార్హాము మృతిబొందిన తరువాత దేవుడు అతని కుమారుడగు 

ఇసాస్కును ఆశీరవ్దించెను; అపుప్డు ఇసాస్కు బేయేర  లహాయిరోయి దగగ్ర కాపురముండెను. 

ఆదికాండము 31:3 => అపుప్డు యెహోవా నీ పితరుల దేశమునకు నీ బంధువులయొదద్కు తిరిగి 

వెళుల్ము; నేను నీకు తోడైయుండెదనని యాకోబుతో చెపప్గా 
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ఆదికాండము 47:29 => ఇశార్యేలు చావవలసిన దినములు సమీపించినపుప్డు అతడు తన 

కుమారుడైన యోసేపును పిలిపించి నాయెడల నీకు కటాక్షమునన్యెడల దయచేసి నీ చెయియ్ 

నాతొడకిర్ంద ఉంచి నాయెడల దయను నమమ్కమును కనుపరచుము; ఎటల్నగా ననున్ ఐగుపుత్లో 

పాతిపెటట్కుము. 

నిరగ్మకాండము 1:6 => యోసేపును అతని అనన్దముమ్లందరును ఆ తరము వారందరును 

చనిపోయిరి. 

నిరగ్మకాండము 3:8 => కాబటిట్ ఐగుపీత్యుల చేతిలోనుండి వారిని విడిపించుటకును, ఆ 

దేశములోనుండి విశాలమైన మంచి దేశమునకు, అనగా కనానీయులకు హితీత్యులకు 

అమోరీయులకు పెరిజీజ్యులకు హివీవ్యులకు యెబూసీయులకు నివాససాథ్నమై, పాలు తేనెలు 

పర్వహించు దేశమునకు వారిని నడిపించుటకును దిగివచిచ్యునాన్ను. 

నిరగ్మకాండము 13:5 => యెహోవా నీకిచెచ్దనని నీ పితరులతో పర్మాణము చేసినటుల్, 

కనానీయులకు హితీత్యులకు అమోరీయులకు హివీవ్యులకు యెబూసీయులకు నివాస సాథ్నమై 

యుండు, పాలు తేనెలు పర్వహించు దేశమునకు నినున్ రపిప్ంచిన తరువాత నీవు ఈ ఆచారమును ఈ 

నెలలోనే జరుపుకొనవలెను. 

నిరగ్మకాండము 13:19 => మరియు మోషే యోసేపు ఎముకలను తీసికొనివచెచ్ను. అతడు దేవుడు 

నిశచ్యముగా దరశ్నమిచుచ్ను; అపుప్డు మీరు నా ఎముకలను ఇకక్డనుండి తీసికొనిపోవలెనని 

ఇశార్యేలీయులచేత రూఢిగా పర్మాణము చేయించుకొని యుండెను. 

సంఖాయ్కాండము 11:12 => నేనే యీ సరవ్ జనమును గరభ్మున ధరించితినా? నేనే వీరిని కంటినా? 

పాలిచిచ్ పెంచెడు తండిర్ పసిపిలల్ను మోయునటుల్ నేను వీరి తండుర్లకు పర్మాణపూరవ్కముగా ఇచిచ్న 

దేశమునకు వీరిని నీ రొముమ్న ఎతుత్కొనిపొమమ్ని నాతో చెపుప్చునాన్వు.  

యిరిమ్యా 32:22 => మీకిచెచ్దనని వారి పితరులకు పర్మాణముచేసి, పాలు తేనెలు పర్వహించు ఈ 

దేశమును వారికిచిచ్తివి. 
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జెఫనాయ్ 2:7 => తమ దేవుడైన యెహోవా యూదావారిని కటాకిష్ంచి వారిని చెరలోనుండి రపిప్ంచగా 

అచచ్ట వారిలో శేషించిన వారికి ఒక సథ్లముండును; వారు అచచ్ట తమ మందలను మేపుదురు, 

అసత్మయమున వారు అషెక్లోను ఇండల్లో పండుకొందురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:32 => నేను నీ పితరుల దేవుడను, అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబుల 

దేవుడను అని పర్భువు వాకుక్ వినబడెను గనుక మోషే వణకి, నిదానించి చూచుటకు తెగింపలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:32 => ఇపుప్డు దేవునికిని ఆయన కృపా వాకయ్మునకును మిముమ్ను 

అపప్గించుచునాన్ను. ఆయన మీకు కేష్మాభివృదిధ్ కలుగజేయుటకును, పరిశుదధ్పరచబడిన 

వారందరిలో సావ్సథ్య్మనుగర్హించుటకును శకిత్మంతుడు. 

2 తిమోతి 4:6 => నేనిపుప్డే పానారప్ణముగ పోయబడుచునాన్ను, నేను వెడలిపోవు కాలము 

సమీపమైయునన్ది. 

హెబీర్యులకు 2:6 => అయితే ఒకడు ఒక చోట ఈలాగున దృఢముగా సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్డు నీవు 

మనుషుయ్ని జాఞ్పకము చేసికొనుటకు వాడేపాటివాడు? 

హెబీర్యులకు 11:13 => వీరందరు ఆ వాగాద్నముల ఫలము అనుభవింపక పోయినను, 

దూరమునుండి చూచి వందనము చేసి, తాము భూమిమీద పరదేశులమును యాతిర్కులమునై 

యునాన్మని ఒపప్కొని, విశావ్సము గలవారై మృతినొందిరి. 

హెబీర్యులకు 11:22 => యోసేపు తనకు అవసానకాలము సమీపించినపప్డు విశావ్సమునుబటిట్ 

ఇశార్యేలు కుమారుల నిరగ్మనమునుగూరిచ్ పర్శంసించి తన శలయ్ములనుగూరిచ్ వారికి ఆజాఞ్పించెను. 

వచనము 25 

మరియు యోసేపు దేవుడు నిశచ్యముగా మిముమ్ను చూడవచుచ్ను; అపుప్డు మీరు నా యెముకలను 

ఇకక్డనుండి తీసికొని పోవలెనని చెపిప్ ఇశార్యేలు కుమారులచేత పర్మాణము చేయించుకొనెను. 

ఆదికాండము 50:5 => నా తండిర్ నాచేత పర్మాణము చేయించి ఇదిగో నేను చనిపోవుచునాన్ను, 

కనానులో నా నిమితత్ము సమాధి తర్వివ్ంచితిని గదా, అందులోనే ననున్ పాతిపెటట్వలెనని చెపెప్ను. 

కాబటిట్ సెలవైతే నేనకక్డికి వెళి ల్ నా తండిర్ని పాతిపెటిట్ మరల వచెచ్దనని చెపుప్డనెను. 
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ఆదికాండము 47:29 => ఇశార్యేలు చావవలసిన దినములు సమీపించినపుప్డు అతడు తన 

కుమారుడైన యోసేపును పిలిపించి నాయెడల నీకు కటాక్షమునన్యెడల దయచేసి నీ చెయియ్ 

నాతొడకిర్ంద ఉంచి నాయెడల దయను నమమ్కమును కనుపరచుము; ఎటల్నగా ననున్ ఐగుపుత్లో 

పాతిపెటట్కుము. 

ఆదికాండము 47:30 => నా పితరులతో కూడ నేను పండుకొనునటుల్ ఐగుపుత్లోనుండి ననున్ 

తీసికొనిపోయి వారి సమాధిలో ననున్ పాతిపెటుట్మని అతనితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 47:31 => అందుకతడు నేను నీ మాట చొపుప్న చేసెదననెను. మరియు అతడు నాతో 

పర్మాణము చేయుమనన్పుప్డు యోసేపు అతనితో పర్మాణము చేసెను. అపుప్డు ఇశార్యేలు తన 

మంచపు తలాపిమీద వంగి దేవునికి నమసాక్రము చేసెను 

నిరగ్మకాండము 13:19 => మరియు మోషే యోసేపు ఎముకలను తీసికొనివచెచ్ను. అతడు దేవుడు 

నిశచ్యముగా దరశ్నమిచుచ్ను; అపుప్డు మీరు నా ఎముకలను ఇకక్డనుండి తీసికొనిపోవలెనని 

ఇశార్యేలీయులచేత రూఢిగా పర్మాణము చేయించుకొని యుండెను. 

యెహోషువ 24:32 => ఇశార్యేలీయులు ఐగుపుత్లోనుండి తెచిచ్న యోసేపు ఎముకలను షెకెములో, 

అనగా యాకోబు నూరు వరహాలకు షెకెము తండిర్యైన హమోరు కుమారులయొదద్ కొనిన చేని 

భాగములో వారు పాతిపెటిట్రి. అవి యోసేపు పుతుర్లకు ఒక సావ్సథ్య్ముగా ఉండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:16 => షెకెములోని హమోరు కుమారులయొదద్ అబార్హాము వెలయిచిచ్ 

కొనిన సమాధిలో ఉంచబడిరి. 

హెబీర్యులకు 11:22 => యోసేపు తనకు అవసానకాలము సమీపించినపప్డు విశావ్సమునుబటిట్ 

ఇశార్యేలు కుమారుల నిరగ్మనమునుగూరిచ్ పర్శంసించి తన శలయ్ములనుగూరిచ్ వారికి ఆజాఞ్పించెను. 

ఆదికాండము 23:19 => ఆ తరువాత అబార్హాము కనాను దేశములో హెబోర్నను 

మమేర్యెదుటనునన్ మకేప్లా పొలము గుహలో తన భారయ్యైన శారాను పాతిపెటెట్ను. 

ఆదికాండము 23:20 => ఆ పొలమును దానిలోనునన్ గుహయు హేతు కుమారులవలన శమ్శానము 

కొరకు అబార్హామునకు సావ్సథ్య్ముగా సిథ్రపరచబడెను. 
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ఆదికాండము 24:3 => నేను ఎవరిమధయ్ కాపురమునాన్నో ఆ కనానీయుల కుమారెత్లలో ఒక దానిని 

నా కుమారునికి పెండిల్చేయక 

ఆదికాండము 46:4 => నేను ఐగుపుత్నకు నీతోగూడ వచెచ్దను, అంతేకాదు నేను నిశచ్యముగా 

నినున్ తిరిగి తీసికొని వచెచ్దను, యోసేపు నీ కనున్లమీద తన చెయియ్ యుంచునని సెలవియయ్గా 

ఆదికాండము 47:30 => నా పితరులతో కూడ నేను పండుకొనునటుల్ ఐగుపుత్లోనుండి ననున్ 

తీసికొనిపోయి వారి సమాధిలో ననున్ పాతిపెటుట్మని అతనితో చెపెప్ను. 

రూతు 1:6 => వారికి ఆహారమిచుచ్టకు యెహోవా తన జనులను దరిశ్ంచెనని ఆమె మోయాబు 

దేశములో వినెను గనుక మోయాబు దేశము విడిచి వెళుల్టకై ఆమెయు ఆమె కోడండుర్ను 

పర్యాణమైరి. 

2 రాజులు 11:4 => ఏడవ సంవతస్రమందు యెహోయాదా కావలికాయు వారిమీదను రాజదేహ 

సంరక్షకులమీదను ఏరప్డియునన్ శతాధిపతులను పిలువనంపించి, యెహోవా మందిరములోనికి 

వారిని తీసికొనిపోయి, యెహోవా మందిరమందు వారిచేత పర్మాణము చేయించి వారితో 

నిబంధనచేసి, వారికి ఆ రాజు కుమారుని కనుపరచి యీలాగు ఆజాఞ్పించెను 

వచనము 26 

యోసేపు నూటపది సంవతస్రములవాడై మృతి పొందెను. వారు సుగంధ దర్వయ్ములతో అతని 

శవమును సిదధ్పరచి ఐగుపుత్ దేశమందు ఒక పెటెట్లో ఉంచిరి. 

ఆదికాండము 50:22 => యోసేపు అతని తండిర్ కుటుంబపువారును ఐగుపుత్లో నివసించిరి, 

యోసేపు నూటపది సంవతస్రములు బర్దికెను. 

ఆదికాండము 47:9 => యాకోబు నేను యాతర్చేసిన సంవతస్రములు నూట ముపప్ది, నేను 

జీవించిన సంవతస్రములు కొంచెము గాను దుఃఖసహితమైనవిగా ఉనన్వి. అవి నా పితరులు 

యాతర్చేసిన దినములలో వారు జీవించిన సంవతస్రములనిన్ కాలేదని ఫరోతో చెపిప్ 

ఆదికాండము 47:28 => యాకోబు ఐగుపుత్ దేశములో పదునేడు సంవతస్రములు బర్దికెను. 

యాకోబు దినములు, అనగా అతడు జీవించిన సంవతస్రములు నూట నలుబదియేడు. 
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యెహోషువ 24:29 => ఈ సంగతులు జరిగిన తరువాత నూను కుమారుడును యెహోవా 

దాసుడునైన యెహోషువ నూటపది సంవతస్రముల వయసుస్ గలవాడై మృతినొందెను. 

ఆదికాండము 50:2 => తరువాత యోసేపు సుగంధ దర్వయ్ములతో తన తండిర్ శవమును 

సిదధ్పరచవలెనని తన దాసులైన వైదుయ్లకు ఆజాఞ్పించెను గనుక ఆ వైదుయ్లు ఇశార్యేలును సుగంధ 

దర్వయ్ములతో సిదధ్పరచిరి. 

ఆదికాండము 50:3 => సుగంధ దర్వయ్ములతో సిదధ్పరచబడువారి కొరకు దినములు 

సంపూరణ్మగునటుల్ అతనికొరకు నలుబది దినములు సంపూరణ్మాయెను. అతనిగూరిచ్ ఐగుపీత్యులు 

డెబబ్ది దినములు అంగలారిచ్రి. 

ఆదికాండము 35:28 => ఇసాస్కు బర్దికిన దినములు నూట ఎనుబది సంవతస్రములు. 

నిరగ్మకాండము 1:6 => యోసేపును అతని అనన్దముమ్లందరును ఆ తరము వారందరును 

చనిపోయిరి. 

నిరగ్మకాండము 6:16 => లేవి కుమారుల పేరులు వారి వారి వంశావళుల చొపుప్న ఏవేవనగా, 

గెరో ష్ను కహాతు మెరారి. లేవి నూట ముపప్ది యేడేండుల్ బర్దికెను. 

2 సమూయేలు 19:32 => బరిజ్లల్యి యెనుబది సంవతస్రముల వయసుస్కలిగి బహు ముసలివాడై 

యుండెను. అతడు అధిక ఐశవ్రయ్వంతుడు గనుక రాజు మహనయీములో నుండగా అతనికి భోజన 

పదారథ్ములను పంపించుచు వచెచ్ను. 

యోబు 42:16 => అటుతరువాత యోబు నూట నలువది సంవతస్రములు బర్దికి, తన 

కుమారులను కుమారుల కుమారులను నాలుగు తరములవరకు చూచెను. పిమమ్ట యోబు కాలము 

నిండిన వృదుధ్డై మృతినొందెను.
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