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వచనము 1 

యెహోవా మోషేను పిలిచి పర్తయ్క్షపు గుడారములోనుండి అతనికీలాగు సెలవిచెచ్ను. 

నిరగ్మకాండము 19:3 => మోషే దేవుని యొదద్కు ఎకిక్ పోవగా యెహోవా ఆ పరవ్తమునుండి అతని 

పిలిచి నీవు యాకోబు కుటుంబికులతో ముచచ్టించి ఇశార్యేలీయులకు తెలుపవలసినదేమనగా 

నిరగ్మకాండము 24:1 => మరియు ఆయన మోషేతో ఇటల్నెను నీవును, అహరోనును, నాదాబును, 

అబీహును, ఇశార్యేలీయుల పెదద్లలో డెబబ్దిమందియు యెహోవా యొదద్కు ఎకిక్వచిచ్ దూరమున 

సాగిలపడుడి. 

నిరగ్మకాండము 24:2 => మోషే మాతర్ము యెహోవాను సమీపింపవలెను, వారు సమీపింపకూడదు, 

పర్జలు అతనితో ఎకిక్ రాకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 24:12 => అపుప్డు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను నీవు కొండయెకిక్ నాయొదద్కు 

వచిచ్ అచచ్టనుండుము; నీవు వారికి బోధించునటుల్ నేను వార్సిన ఆజఞ్లను, ధరమ్శాసత్రమును, 

రాతిపలకలను నీకిచెచ్దననగా 

నిరగ్మకాండము 29:42 => ఇది యెహోవా సనిన్ధిని సాక్షయ్పు గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్ మీ 

తరతరములకు నితయ్ముగా అరిప్ంచు దహనబలి. నీతో మాటలాడుటకు నేను అకక్డికి వచిచ్ మిముమ్ను 

కలిసికొందును. 

యోహాను 1:17 => ధరమ్శాసత్రము మోషేదావ్రా అను గర్హింపబడెను; కృపయు సతయ్మును 

యేసుకీర్సుత్దావ్రా కలిగెను. 

నిరగ్మకాండము 25:22 => అకక్డ నేను నినున్ కలిసికొని కరుణాపీఠము మీదనుండియు, 

శాసనములుగల మందసము మీదనుండు రెండు కెరూబుల మధయ్నుండియు, నేను ఇశార్యేలీయుల 

నిమితత్ము మీకాజాఞ్పించు సమసత్మును నీకు తెలియచెపెప్దను 

నిరగ్మకాండము 33:7 => అంతట మోషే గుడారమును తీసి పాళెము వెలుపలికి వెళిల్ పాళెమునకు 

దూరముగా దాని వేసి, దానికి పర్తయ్క్షపు గుడారమను పేరు పెటెట్ను. యెహోవాను వెదకిన పర్తివాడును 

పాళెమునకు వెలుపలనునన్ ఆ పర్తయ్క్షపు గుడారమునకు వెళుల్చు వచెచ్ను 
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నిరగ్మకాండము 39:32 => పర్తయ్క్షపు గుడారపు మందిరము యొకక్ పని యావతుత్ను సంపూరిత్ 

చేయబడెను. యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించిన పర్కారముగానే ఇశార్యేలీయులు చేసిరి. 

నిరగ్మకాండము 40:34 => అపుప్డు మేఘము పర్తయ్క్షపు గుడారమును కమమ్గా యెహోవా తేజసుస్ 

మందిరమును నింపెను. 

నిరగ్మకాండము 40:35 => ఆ మేఘము మందిరముమీద నిలుచుటచేత మందిరము యెహోవా 

తేజసుస్తో నిండెను గనుక మోషే పర్తయ్క్షపు గుడారములోనికి వెళల్లేకుండెను. 

ఆదికాండము 8:20 => అపుప్డు నోవహు యెహోవాకు బలిపీఠము కటిట్, పవితర్ పశువులనిన్టిలోను 

పవితర్ పకుష్లనిన్టిలోను కొనిన్ తీసికొని ఆ పీఠముమీద దహనబలి అరిప్ంచెను. 

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 20:24 => మంటి బలిపీఠమును నాకొరకు చేసి, దానిమీద నీ దహన బలులను 

సమాధాన బలులను నీ గొఱఱ్లను నీ యెదుద్లను అరిప్ంపవలెను. నేను నా నామమును 

జాఞ్పకారథ్ముగానుంచు పర్తి సథ్లములోను నీయొదద్కు వచిచ్ నినున్ ఆశీరవ్దించెదను. 

నిరగ్మకాండము 24:5 => ఇశార్యేలీయులలో యౌవనసుథ్లను పంపగా వారు దహన బలులనరిప్ంచి 

యెహోవాకు సమాధాన బలులగా కోడెలను వధించిరి. 

లేవీయకాండము 4:35 => మరియు సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్ను తీసినటుల్ దీని 

కొర్వవ్ంతయు తీయవలెను. యాజకుడు యెహోవాకు అరిప్ంచు హోమముల రీతిగా బలిపీఠముమీద 

వాటిని ధూపము వేయవలెను. అతడు చేసిన పాపము విషయమై యాజకుడు అతని నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ కలుగును. 

లేవీయకాండము 6:9 => నీవు అహరోనుతోను అతని కుమారులతోను ఇటల్నుము ఇది దహనబలిని 

గూరిచ్న విధి. దహనబలి దర్వయ్ము ఉదయమువరకు రాతిర్ అంతయు బలిపీఠముమీద 

దహించుచుండును; బలిపీఠముమీది అగిన్ దానిని దహించుచుండును. 
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లేవీయకాండము 7:37 => ఇది దహనబలిని గూరిచ్యు అపరాధపరిహారారథ్పు నైవేదయ్మును 

గూరిచ్యు పాపపరిహారారథ్బలిని గూరిచ్యు అపరాధపరిహారారథ్బలిని గూరిచ్యు పర్తిషిఠ్తారప్ణమును 

గూరిచ్యు సమాధానబలిని గూరిచ్యు చేయబడిన విధి. 

లేవీయకాండము 7:38 => ఇశార్యేలీయులు యెహోవాకు అరప్ణములను తీసికొనిరావలెనని 

సీనాయి అరణయ్ములో ఆయన ఆజాఞ్పించిన దినమున యెహోవా సీనాయి కొండమీద మోషేకు 

ఆలాగుననే ఆజాఞ్పించెను. 

లేవీయకాండము 9:12 => అపుప్డతడు దహనబలి పశువును వధించెను. అహరోను కుమారులు 

అతనికి దాని రకత్మునపప్గింపగా అతడు బలిపీఠముచుటుట్ దానిని పోర్కిష్ంచెను. 

సంఖాయ్కాండము 1:1 => వారు ఐగుపుత్ దేశమునుండి బయలువెళిల్న రెండవ సంవతస్రము రెండవ 

నెల మొదటి తేదిని, సీనాయి అరణయ్మందలి పర్తయ్క్షపు గుడారములో యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను 

సంఖాయ్కాండము 7:15 => దహనబలిగా ఒక చినన్ కోడెను ఒక పొటేట్లును ఏడాది గొఱఱ్పిలల్ను 

సంఖాయ్కాండము 7:89 => మోషే యెహోవాతో మాటలాడుటకు పర్తయ్క్షపు గుడారములోనికి 

వెళిల్నపుప్డు సాక్షయ్పు మందసము మీదనునన్ కరుణాపీఠము మీదనుండి, అనగా రెండు కెరూబుల 

నడమనుండి తనతో మాటలాడిన యెహోవా సవ్రము అతడు వినెను, అతడు ఆయనతో మాటలాడెను. 

సంఖాయ్కాండము 15:3 => యెహోవాకు ఇంపైన సువాసన కలుగునటుల్గా గోవులలోని దానినేకాని, 

గొఱఱ్మేకలలోని దానినేకాని, దహనబలిగానైనను, బలిగానైనను తెచిచ్, మొర్కుక్బడి చెలిల్ంచుటకనియో, 

సేవ్చాఛ్రప్ణగాననియో, నియామక కాలమందు అరిప్ంచునదియనియో, దేనినైనను మీరు 

అరిప్ంపగోరినయెడల 

సంఖాయ్కాండము 23:3 => మరియు బిలాము బాలాకుతో బలిపీఠముమీది నీ దహనబలియొదద్ 

నిలిచియుండుము, నేను వెళెల్దను; ఒకవేళ యెహోవా ననున్ ఎదురొక్నునేమో; ఆయన నాకు 

కనుపరచునది నీకు తెలియచేసెదనని చెపిప్ మెటట్యెకెక్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:6 => చెకక్ని రాళల్తో నీ దేవుడైన యెహోవాకు బలిపీఠమును కటిట్ 

దానిమీద నీ దేవుడైన యెహోవాకు దహనబలుల నరిప్ంపవలెను. 
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2 రాజులు 16:13 => దహన బలిని నైవేదయ్మును అరిప్ంచి పానారప్ణము చేసి, తాను అరిప్ంచిన 

సమాధానబలి పశువుల రకత్మును దానిమీద పోర్కిష్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:3 => సొలొమోను సహసార్ధిపతులకును శతాధిపతులకును 

నాయ్యాధిపతులకును ఇశార్యేలీయుల పితరుల యిండల్కు పెదద్లైనవారికందరికిని, అనగా 

ఇశార్యేలీయులకందరికిని ఆజఞ్ ఇయయ్గా సమాజకులందరును 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:31 => అంతట హిజిక్యా మీరిపుప్డు యెహోవాకు మిముమ్ను 

పర్తిషిఠ్ంచుకొంటిరి; దగగ్రకు వచిచ్ యెహోవా మందిరములోనికి బలిదర్వయ్ములను కృతజఞ్తారప్ణలను 

తీసికొనిరండని ఆజఞ్ ఇయయ్గా సమాజపువారు బలిదర్వయ్ములను కృతజఞ్తారప్ణలను తీసికొనివచిచ్రి, 

దహనబలుల నరిప్ంచుటకు ఎవరికి ఇషట్ముపుటెట్నో వారు దహనబలి దర్వయ్ములను తీసికొనివచిచ్రి. 

ఎజార్ 8:35 => మరియు చెరలోనికి కొనిపోబడిన వారికి పుటిట్ చెరనుండి విడుదలనొంది తిరిగి 

వచిచ్నవారు ఇశార్యేలీయుల దేవునికి దహనబలులు అరిప్ంచిరి. ఇశార్యేలీయులందరికొరకు 

పండెర్ండు ఎడల్ను తొంబదియారు పొటేట్ళల్ను డెబబ్దియేడు గొఱఱ్పిలల్లను, పాపపరిహారారథ్బలిగా 

పండెర్ండు మేకపోతులను తెచిచ్ అనిన్టిని దహనబలిగా యెహోవాకు అరిప్ంచిరి. 

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. 

యెహెజేక్లు 43:6 => మందిరములోనుండి యొకడు నాతో మాటలాడినటుట్ నాకు శబద్ము 

వినబడెను. అపుప్డు నాయొదద్ నిలిచినవాడు నాతో ఇటల్నెను. 

మలాకీ 4:4 => హోరేబు కొండమీద ఇశార్యేలీయులందరి కొరకై నేను నా సేవకుడైన మోషేకు 

ఆజాఞ్పించిన ధరమ్శాసత్రమును దాని కటట్డలను విధులను జాఞ్పకము చేసికొనుడి. 

హెబీర్యులకు 10:6 => పూరణ్హోమములును పాపపరిహారారథ్బలులును నీకిషఠ్మైనవి కావు. 
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వచనము 2 

నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము మీలో ఎవరైనను యెహోవాకు బలి అరిప్ంచునపుప్డు, గోవుల 

మందలోనుండిగాని గొఱఱ్ల మందలోనుండిగాని మేకల మందలోనుండిగాని దానిని తీసికొనిరావలెను. 

లే వీ య కాం డ ము 2 2 : 1 8 = > నీ వు అ హ రో ను తో ను అ త ని కు మా రు ల తో ను 

ఇశార్యేలీయులందరితోను ఇటుల్ చెపుప్ము ఇశార్యేలీయుల యింటివారిలోనేగాని ఇశార్యేలీయులలో 

నివసించు పరదేశులలోనేగాని యెవడు యెహోవాకు దహనబలిగా సేవ్చాఛ్రప్ణములనైనను 

మొర్కుక్బళల్నైనను అరిప్ంచునో 

లేవీయకాండము 22:19 => వాడు అంగీకరింపబడినటుల్ , గోవులలోనుండి యైనను 

గొఱఱ్మేకలలోనుండి యైనను దోషములేని మగదానిని అరిప్ంపవలెను. 

ఆదికాండము 4:3 => కొంతకాలమైన తరువాత కయీను పొలముపంటలో కొంత యెహోవాకు 

అరప్ణగా తెచెచ్ను. 

ఆదికాండము 4:5 => కయీనును అతని యరప్ణను ఆయన లక్షయ్పెటట్లేదు. కాబటిట్ కయీనుకు 

మికిక్లి కోపము వచిచ్ అతడు తన ముఖము చినన్బుచుచ్కొనగా  

1 దినవృతాత్ంతములు 16:29 => యెహోవా నామమునకు తగిన మహిమను ఆయనకు చెలిల్ంచుడి 

నైవేదయ్ములుచేత పుచుచ్కొని ఆయన సనిన్ధిని చేరుడి పరిశుదాధ్లంకారములగు ఆభరణములను 

ధరించుకొని ఆయన యెదుట సాగిలపడుడి. 

రోమీయులకు 12:1 => కాబటిట్ సహోదరులారా, పరిశుదధ్మును దేవునికి అనుకూలమునైన 

సజీవయాగముగా మీ శరీరములను ఆయనకు సమరిప్ంచుకొనుడని దేవుని వాతస్లయ్మునుబటిట్ 

మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ను. ఇటిట్ సేవ మీకు యుకత్మైనది. 

రోమీయులకు 12:6 => మనకనుగర్హింపబడిన కృప చొపుప్న వెవేవ్రు కృపావరములు 

కలిగినవారమై యునాన్ము గనుక, 
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ఎఫెసీయులకు 5:2 => కీర్సుత్ మిముమ్ను పేర్మించి, పరిమళ వాసనగా ఉండుటకు మనకొరకు 

తనున్తాను దేవునికి అరప్ణముగాను బలిగాను అపప్గించుకొనెను; ఆలాగుననే మీరును పేర్మగలిగి 

నడుచుకొనుడి. 

నిరగ్మకాండము 12:3 => మీరు ఇశార్యేలీయుల సరవ్ సమాజముతో ఈ నెల దశమినాడు వారు 

తమ తమ కుటుంబముల లెకక్చొపుప్న ఒకొక్కక్డు గొఱఱ్పిలల్నైనను, మేకపిలల్నైనను, అనగా పర్తి 

యింటికిని ఒక గొఱఱ్పిలల్నైనను ఒక మేకపిలల్నైనను తీసికొనవలెను. 

లేవీయకాండము 1:10 => దహనబలిగా అతడు అరిప్ంచునది గొఱఱ్లయొకక్గాని మేకలయొకక్గాని 

మందలోనిదైనయెడల అతడు నిరోద్షమైన మగదాని తీసికొని వచిచ్ 

లేవీయకాండము 3:6 => యెహోవాకు సమాధానబలిగా ఒకడు అరిప్ంచునది గొఱఱ్ 

మేకలలోనిదైనయెడల అది మగదేగాని ఆడుదేగాని నిరోద్షమైనదాని తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 3:12 => అతడు అరిప్ంచునది మేకయైనయెడల యెహోవా సనిన్ధికి దానిని 

తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 7:38 => ఇశార్యేలీయులు యెహోవాకు అరప్ణములను తీసికొనిరావలెనని 

సీనాయి అరణయ్ములో ఆయన ఆజాఞ్పించిన దినమున యెహోవా సీనాయి కొండమీద మోషేకు 

ఆలాగుననే ఆజాఞ్పించెను. 

లేవీయకాండము 17:8 => మరియు నీవు వారితో ఇటల్నుము ఇశార్యేలీయుల కుటుంబములలోగాని 

మీలో నివసించు పరదేశులలోగాని ఒకడు దహనబలినైనను వేరొక యే బలినైనను 

సంఖాయ్కాండము 15:3 => యెహోవాకు ఇంపైన సువాసన కలుగునటుల్గా గోవులలోని దానినేకాని, 

గొఱఱ్మేకలలోని దానినేకాని, దహనబలిగానైనను, బలిగానైనను తెచిచ్, మొర్కుక్బడి చెలిల్ంచుటకనియో, 

సేవ్చాఛ్రప్ణగాననియో, నియామక కాలమందు అరిప్ంచునదియనియో, దేనినైనను మీరు 

అరిప్ంపగోరినయెడల 

హెబీర్యులకు 9:19 => ధరమ్శాసత్రపర్కారము మోషే పర్తి యాజఞ్ను పర్జలతో చెపిప్న తరువాత, 

ఆయన నీళల్తోను, రకత్వరణ్ముగల గొఱఱ్బొచుచ్తోను, హిసోస్పుతోను, కోడెల యొకక్యు మేకల 

యొకక్యు రకత్మును తీసికొని 
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వచనము 3 

అతడు దహనబలి రూపముగా అరిప్ంచునది గోవులలోనిదైనయెడల నిరోద్షమైన మగదానిని 

తీసికొనిరావలెను. తాను యెహోవా సనిన్ధిని అంగీకరింపబడునటుల్ పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ 

దావ్రమునకు దానిని తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 6:9 => నీవు అహరోనుతోను అతని కుమారులతోను ఇటల్నుము ఇది దహనబలిని 

గూరిచ్న విధి. దహనబలి దర్వయ్ము ఉదయమువరకు రాతిర్ అంతయు బలిపీఠముమీద 

దహించుచుండును; బలిపీఠముమీది అగిన్ దానిని దహించుచుండును. 

లేవీయకాండము 6:10 => యాజకుడు తన సనన్నార నిలువుటంగీని తొడుగుకొని తన మానమునకు 

తన నారలాగును తొడుగుకొని బలిపీఠముమీద అగిన్ దహించు దహనబలి దర్వయ్పు బూడిదెను ఎతిత్ 

బలిపీఠమునొదద్ దానిని పోసి 

లేవీయకాండము 6:11 => తన వసత్రములను తీసి వేరు వసత్రములను ధరించుకొని పాళెము 

వెలుపలనునన్ పవితర్సథ్లమునకు ఆ బూడిదెను తీసికొనిపోవలెను. 

లేవీయకాండము 6:12 => బలిపీఠముమీద అగిన్ మండుచుండవలెను, అది ఆరిపోకూడదు. పర్తి 

ఉదయమున యాజకుడు దానిమీద కటెట్లువేసి, దానిమీద దహనబలి దర్వయ్మును ఉంచి, 

సమాధానబలియగు పశువు కొర్వువ్ను దహింపవలెను. 

లేవీయకాండము 6:13 => బలిపీఠముమీద అగిన్ నితయ్ము మండుచుండవలెను, అది ఆరిపోకూడదు. 

లేవీయకాండము 8:18 => తరువాత అతడు దహనబలిగా ఒక పొటేట్లును తీసికొనివచెచ్ను. 

అహరోనును అతని కుమారులును ఆ పొటేట్లు తలమీద తమచేతులుంచిరి. 

లేవీయకాండము 8:21 => అతడు దాని ఆంతర్ములను కాళల్ను నీళల్తో కడిగి, ఆ పొటేట్లంతయు 

బలిపీఠముమీద దహించెను. యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ అది యింపైన సువాసనగల 

దహనబలి ఆయెను. అది యెహోవాకు హోమము. 

ఆదికాండము 8:20 => అపుప్డు నోవహు యెహోవాకు బలిపీఠము కటిట్, పవితర్ పశువులనిన్టిలోను 

పవితర్ పకుష్లనిన్టిలోను కొనిన్ తీసికొని ఆ పీఠముమీద దహనబలి అరిప్ంచెను. 
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ఆదికాండము 22:2 => అపుప్డాయన నీకు ఒకక్డైయునన్ నీ కుమారుని, అనగా నీవు పేర్మించు 

ఇసాస్కును తీసికొని మోరీయా దేశమునకు వెళిల్ అకక్డ నేను నీతో చెపప్బోవు పరవ్తములలో 

ఒకదానిమీద దహనబలిగా అతని నరిప్ంచుమని చెపెప్ను 

ఆదికాండము 22:8 => అబార్హాము నాకుమారుడా, దేవుడే దహనబలికి గొఱఱ్పిలల్ను చూచుకొనునని 

చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 22:13 => అపుప్డు అబార్హాము కనున్లెతిత్ చూడగా పొదలో కొముమ్లు 

తగులుకొనియునన్ ఒక పొటేట్లు వెనుకతటుట్న కనబడెను. అబార్హాము వెళిల్ ఆ పొటేట్లును పటుట్కొని తన 

కుమారునికి మారుగా పెటిట్ దహనబలిగా అరిప్ంచెను 

నిరగ్మకాండము 24:5 => ఇశార్యేలీయులలో యౌవనసుథ్లను పంపగా వారు దహన బలులనరిప్ంచి 

యెహోవాకు సమాధాన బలులగా కోడెలను వధించిరి. 

నిరగ్మకాండము 29:18 => బలిపీఠముమీద ఆ పొటేట్లంతయు దహింపవలెను; అది యెహోవాకు 

దహనబలి, యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమము. 

నిరగ్మకాండము 29:42 => ఇది యెహోవా సనిన్ధిని సాక్షయ్పు గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్ మీ 

తరతరములకు నితయ్ముగా అరిప్ంచు దహనబలి. నీతో మాటలాడుటకు నేను అకక్డికి వచిచ్ మిముమ్ను 

కలిసికొందును. 

నిరగ్మకాండము 32:6 => మరునాడు వారు ఉదయమున లేచి దహన బలులను సమాధాన 

బలులనరిప్ంచిరి. అపుప్డు జనులు తినుటకును తార్గుటకును కూరుచ్ండి ఆడుటకు లేచిరి. 

నిరగ్మకాండము 38:1 => మరియు అతడు తుమమ్కఱఱ్తో దహనబలిపీఠమును చేసెను. దాని పొడుగు 

అయిదు మూరలు దాని వెడలుప్ అయిదు మూరలు, అది చచౌచ్కమైనది. దాని యెతుత్ మూడు మూరలు 

దాని నాలుగు మూలలను కొముమ్లను చేసెను. 

సంఖాయ్కాండము 23:3 => మరియు బిలాము బాలాకుతో బలిపీఠముమీది నీ దహనబలియొదద్ 

నిలిచియుండుము, నేను వెళెల్దను; ఒకవేళ యెహోవా ననున్ ఎదురొక్నునేమో; ఆయన నాకు 

కనుపరచునది నీకు తెలియచేసెదనని చెపిప్ మెటట్యెకెక్ను. 
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సంఖాయ్కాండము 23:10 => యాకోబు రేణువులను ఎవరు లెకిక్ంచెదరు? ఇశార్యేలు 

నాలగ్వపాలును ఎవరు లెకక్పెటట్గలరు? నీతిమంతుల మరణమువంటి మరణము నాకు లభించును 

గాక. నా అంతయ్దశ వారి అంతమువంటిదగును గాక అనెను. 

సంఖాయ్కాండము 23:11 => అంతట బాలాకు బిలాముతో నీవు నాకేమి చేసితివి? నా శతుర్వులను 

శపించుటకు నినున్ రపిప్ంచితిని; అయితే నీవు వారిని పూరిత్గా దీవించితివనెను. 

సంఖాయ్కాండము 23:19 => దేవుడు అబదధ్మాడుటకు ఆయన మానవుడు కాడు పశాచ్తాత్పపడుటకు 

ఆయన నరపుతుర్డు కాడు ఆయన చెపిప్ చేయకుండునా? ఆయన మాట యిచిచ్ సాథ్పింపకుండునా? 

సంఖాయ్కాండము 23:23 => నిజముగా యాకోబులో మంతర్ము లేదు ఇశార్యేలులో శకునము లేదు 

ఆ యా కాలములందు దేవుని కారయ్ములు యాకోబు వంశసుథ్లగు ఇశార్యేలీయులకు 

తెలియచెపప్బడును.  

సంఖాయ్కాండము 23:24 => ఇదిగో ఆ జనము ఆడు సింహమువలె లేచును అది సింహమువలె నికిక్ 

నిలుచును అది వేటను తిని చంపబడిన వాటి రకత్ము తార్గువరకు పండుకొనదు. 

సంఖాయ్కాండము 23:27 => బాలాకు నీవు దయచేసి రముమ్; నేను వేరొకచోటికి నినున్ తోడుకొని 

పోయెదను; అకక్డనుండి నా నిమితత్ము నీవు వారిని శపించుట దేవుని దృషిట్కి అనుకూలమగునేమో 

అని బిలాముతో చెపెప్ను. 

సంఖాయ్కాండము 23:30 => బిలాము చెపిప్నటుల్ బాలాకు చేసి పర్తి బలిపీఠముమీద ఒక కోడెను ఒక 

పొటేట్లును అరిప్ంచెను. 

సంఖాయ్కాండము 29:8 => పార్యశిచ్తత్ము కలుగుటకై పాపపరిహారారథ్బలియు నితయ్మైన 

దహనబలియు దాని నైవేదయ్మును వాటి వాటి పానారప్ణములునుగాక, మీరు ఒక కోడెదూడను ఒక 

పొటేట్లును ఏడాదివైన యేడు గొఱఱ్పిలల్లను యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల దహనబలిగా 

అరిప్ంపవలెను. అవి మీకునన్ వాటిలో నిరోద్షమైనవై యుండవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 29:9 => నూనెతో కలుపబడిన పిండిని నైవేదయ్ముగాను పర్తి కోడెతో తూములో 

మూడు పదియవవంతులను ఒక పొటేట్లుతో రెండు పదియవవంతులను 

సంఖాయ్కాండము 29:10 => ఆ యేడు గొఱఱ్పిలల్లలో ఒకొక్కక్ పిలల్తో ఒకొక్కక్ పదియవవంతును 
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సంఖాయ్కాండము 29:11 => పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను అరిప్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 29:13 => నితయ్మైన దహనబలియు దాని నైవేదయ్మును దాని పానారప్ణమును 

గాక, యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల దహనబలిగా పదమూడు కోడెదూడలను రెండు పొటేట్ళల్ను 

ఏడాదివైన పదునాలుగు గొఱఱ్పిలల్లను అరిప్ంపవలెను. అవి నిరోద్షమైనవై యుండవలెను. 

యెషయా 1:11 => యెహోవా సెలవిచిచ్న మాట ఇదే విసాత్రమైన మీ బలులు నాకేల? 

దహనబలులగు పాటేట్ళుల్ను బాగుగా మేపిన దూడల కొర్వువ్ను నాకు వెకక్సమాయెను కోడెల 

రకత్మందైనను గొఱఱ్పిలల్ల రకత్మందైనను మేకపోతుల రకత్మందైనను నాకిషట్ములేదు. 

హెబీర్యులకు 10:8 => బలులు అరప్ణలు పూరణ్హోమములు పాపపరిహారారథ్బలులును నీవు 

కోరలేదనియు, అవి నీకిషఠ్మైనవి కావనియు పైని చెపిప్న తరువాత 

హెబీర్యులకు 10:9 => ఆయన నీ చితత్ము నెరవేరుచ్టకు ఇదిగో నేను వచిచ్యునాన్నని 

చెపుప్చునాన్డు. ఇవనిన్యు ధరమ్శాసత్రము చొపుప్న అరిప్ంపబడుచునన్వి. ఆ రెండవ దానిని 

సిథ్రపరచుటకు మొదటి దానిని కొటిట్వేయుచునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 10:10 => యేసుకీర్సుత్ యొకక్ శరీరము ఒకక్సారియే అరిప్ంపబడుటచేత ఆ 

చితత్మునుబటిట్ మనము పరిశుదధ్పరచబడి యునాన్ము. 

లేవీయకాండము 3:1 => అతడు అరిప్ంచునది సమాధానబలియైనయెడల అతడు గోవులలోనిది 

తీసికొనివచిచ్నయెడల అది మగదేగాని ఆడుదేగాని యెహోవా సనిన్ధికి నిరోద్షమైన దానిని 

తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 4:23 => అతడు ఏ పాపము చేసి పాపియాయెనో అది తనకు తెలియబడినయెడల, 

అతడు నిరోద్షమైన మగ మేకపిలల్ను అరప్ణముగా తీసికొనివచిచ్ 

లేవీయకాండము 22:19 => వాడు అంగీకరింపబడినటుల్ , గోవులలోనుండి యైనను 

గొఱఱ్మేకలలోనుండి యైనను దోషములేని మగదానిని అరిప్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 22:20 => దేనికి కళంకముండునో దానిని అరిప్ంపకూడదు; అది మీ పక్షముగా 

అంగీకరింపబడదు. 
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లేవీయకాండము 22:21 => ఒకడు మొర్కుక్బడిని చెలిల్ంచుటకేగాని సేవ్చాఛ్రప్ణము 

అరిప్ంచుటకేగాని సమాధానబలి రూపముగా గోవునైనను గొఱఱ్నైనను మేకనైనను యెహోవాకు 

తెచిచ్నపుప్డు అది అంగీకరింపబడునటుల్ దోషములేనిదై యుండవలెను; దానిలో కళంకమేదియు 

నుండకూడదు. 

లేవీయకాండము 22:22 => గుర్డిడ్దేమి కుంటిదేమి కొరతగలదేమి గడ డ్గలదేమి గజిజ్రోగము గలదేమి 

చిరుగుడు గలదేమి అటిట్వాటిని యెహోవాకు అరిప్ంపకూడదు; వాటిలో దేనిని బలిపీఠముమీద 

యెహోవాకు హోమము చేయకూడదు. 

లేవీయకాండము 22:23 => కురూపియైన కోడెనైనను గొఱఱ్ మేకల మందలోని దానినైనను 

సేవ్చాఛ్రప్ణముగా అరిప్ంపవచుచ్ను గాని అది మొర్కుక్బడిగా అంగీకరింపబడదు. 

లేవీయకాండము 22:24 => వితుత్లు నులిపినదానినేగాని విరిగినదానినేగాని చితికినదానినేగాని 

కోయబడినదానినేగాని యెహోవాకు అరిప్ంపకూడదు; మీ దేశములో అటిట్కారయ్ము చేయకూడదు; 

నిరగ్మకాండము 12:5 => ఆ గొఱఱ్పిలల్ను భుజించుటకు పర్తివాని భోజనము పరిమితినిబటిట్ వారిని 

లెకిక్ంపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:21 => దానిలో లోపము, అనగా దానికి కుంటితనమైనను 

గుర్డిడ్తనమైనను మరి ఏ లోపమైనను ఉండినయెడల నీ దేవుడైన యెహోవాకు దాని అరిప్ంపకూడదు. 

జెకరాయ్ 13:7 => ఖడగ్మా, నా గొఱఱ్ల కాపరి మీదను నా సహకారి మీదను పడుము; ఇదే 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా వాకుక్ గొఱఱ్లు చెదరిపోవునటుల్ కాపరిని హతము చేయుము, 

చినన్వారిమీద నేను నా హసత్మునుంచుదును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

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. 

లూకా 1:35 => దూత పరిశుదాధ్తమ్ నీమీదికి వచుచ్ను; సరోవ్నన్తుని శకిత్ నినున్ కముమ్కొనును గనుక 

పుటట్బోవు శిశువు పరిశుదు ధ్డై దేవుని కుమారుడనబడును. 
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యోహాను 1:36 => అతడు నడుచుచునన్ యేసువైపు చూచి ఇదిగో దేవుని గొఱఱ్పిలల్ అని చెపెప్ను.  

ఎఫెసీయులకు 5:27 => నిరోద్షమైనదిగాను మహిమగల సంఘముగాను ఆయన తనయెదుట దానిని 

నిలువబెటుట్కొనవలెనని, వాకయ్ముతో ఉదకసాన్నముచేత దానిని పవితర్పరచి, పరిశుదధ్పరచుటకై 

దానికొరకు తనున్ తాను అపప్గించుకొనెను. 

హెబీర్యులకు 7:26 => పవితుర్డును, నిరోద్షియు, నిషక్లమ్షుడును, పాపులలో చేరక పర్తేయ్కముగా 

ఉనన్వాడును. ఆకాశమండలముకంటె మికిక్లి హెచచ్యినవాడునైన యిటిట్ పర్ధానయాజకుడు మనకు 

సరిపోయినవాడు. 

హెబీర్యులకు 9:14 => నితుయ్డగు ఆతమ్దావ్రా తనున్తాను దేవునికి నిరోద్షినిగా అరిప్ంచుకొనిన 

కీర్సుత్యొకక్ రకత్ము, నిరీ జ్వకిర్యలను విడిచి జీవముగల దేవుని సేవించుటకు మీ మనసాస్కిష్ని ఎంతో 

యెకుక్వగా శుది ధ్చేయును. 

1 పేతురు 1:18 => పితృపారంపరయ్మైన మీ వయ్రథ్పర్వరత్నను విడిచిపెటుట్నటుల్గా వెండి 

బంగారములవంటి క్షయ వసుత్వులచేత మీరు విమోచింపబడలేదు గాని 

1 పేతురు 1:19 => అమూలయ్మైన రకత్ముచేత, అనగా నిరోద్షమును నిషక్ళంకమునగు 

గొఱఱ్పిలల్వంటి కీర్సుత్ రకత్ముచేత, విమోచింపబడితిరని మీరెరుగుదురు గదా 

లేవీయకాండము 7:16 => అతడు అరిప్ంచుబలి మొర్కుక్బడియేగాని సేవ్చాఛ్రప్ణయేగాని 

అయినయెడల అతడు దానినరిప్ంచునాడే తినవలెను. 

లేవీయకాండము 22:19 => వాడు అంగీకరింపబడినటుల్ , గోవులలోనుండి యైనను 

గొఱఱ్మేకలలోనుండి యైనను దోషములేని మగదానిని అరిప్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 22:21 => ఒకడు మొర్కుక్బడిని చెలిల్ంచుటకేగాని సేవ్చాఛ్రప్ణము 

అరిప్ంచుటకేగాని సమాధానబలి రూపముగా గోవునైనను గొఱఱ్నైనను మేకనైనను యెహోవాకు 

తెచిచ్నపుప్డు అది అంగీకరింపబడునటుల్ దోషములేనిదై యుండవలెను; దానిలో కళంకమేదియు 

నుండకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 35:5 => మీరు మీలోనుండి యెహోవాకు అరప్ణము పోగుచేయుడి. ఎటల్నగా 

బుది ధ్పుటిట్న పర్తివాడు యెహోవా సేవ నిమితత్ము బంగారు, వెండి, ఇతత్డి, 
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నిరగ్మకాండము 35:21 => తరువాత ఎవని హృదయము వాని రేపెనో, ఎవని మనసుస్ వాని 

పేర్రేపించెనో వారందరు వచిచ్, పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ పనికొరకును దాని సమసత్ సేవకొరకును 

పర్తిషిఠ్త వసత్రములకొరకును యెహోవాకు అరప్ణను తెచిచ్రి. 

నిరగ్మకాండము 35:29 => మోషే చేయవలెనని యెహోవా ఆజాఞ్పించిన పనులనిన్టికొరకు 

ఇశార్యేలీయులలో పురుషులేమి సతరీలేమి తెచుచ్టకు ఎవరి హృదయములు వారిని పేర్రేపించునో 

వారందరు మనఃపూరవ్కముగా యెహోవాకు అరప్ణములను తెచిచ్రి. 

నిరగ్మకాండము 36:3 => ఆ పని చేయుటకై వారు పరిశుదధ్సథ్లముయొకక్ సేవకొరకు 

ఇశార్యేలీయులు తెచిచ్న అరప్ణములనిన్టిని మోషే యొదద్నుండి తీసికొనిరి. అయినను 

ఇశార్యేలీయులు ఇంక పర్తి ఉదయమున మనఃపూరవ్కముగా అరప్ణములను అతని యొదద్కు 

తెచుచ్చుండిరి. 

కీరత్నలు 40:8 => నా దేవా, నీ చితత్ము నెరవేరుచ్ట నాకు సంతోషము నీ ధరమ్శాసత్రము నా 

ఆంతరయ్ములోనునన్ది. 

కీరత్నలు 110:3 => యుదధ్సనాన్హ దినమున నీ పర్జలు ఇషట్పూరవ్కముగా వచెచ్దరు. నీ 

యౌవనసుథ్లలో శేర్షు ఠ్లు పరిశుదాధ్లంకృతులై మంచువలె అరుణోదయ గరభ్ములోనుండి నీయొదద్కు 

వచెచ్దరు  

2 కొరిందీయులకు 8:12 => మొదట ఒకడు సిదధ్మైన మనసుస్ కలిగియుంటే శకిత్కి మించి కాదు 

గాని కలిమి కొలదియే యిచిచ్నది పీర్తికరమవును. 

2 కొరిందీయులకు 9:7 => సణుగుకొనకయు బలవంతముగా కాకయు పర్తివాడును తన 

హృదయములో నిశచ్యించుకొనిన పర్కారము ఇయయ్వలెను; దేవుడు ఉతాస్హముగా ఇచుచ్వానిని 

పేర్మించును. 

లేవీయకాండము 16:7 => ఆ రెండు మేకపిలల్లను తీసికొనివచిచ్, పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ 

దావ్రమునొదద్ యెహోవా సనిన్ధిని వాటిని ఉంచవలెను. 
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లేవీయకాండము 17:4 => పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్కు దానిని ముందు తేక 

పాళెములో వధించినను పాళెమునకు వెలుపల వధించినను ఆ మనుషుయ్డు తన పర్జలలోనుండి 

కొటిట్వేయబడును; 

నిరగ్మకాండము 29:4 => మరియు నీవు అహరోనును అతని కుమారులను పర్తయ్క్షపు 

గుడారముయొకక్ దావ్రము దగగ్రకు తీసికొనివచిచ్ నీళల్తో వారికి సాన్నము చేయించి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:5 => మీ దేవుడైన యెహోవా మీ సమసత్ గోతర్ములలో తన నామమును 

సాథ్పించుకొనుటకు నివాససాథ్నముగా ఏరప్రచుకొను సథ్లమును వెదకి అకక్డికే యాతర్లు 

చేయుచుండవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:6 => అకక్డికే మీరు మీ దహనబలులను, మీ బలులను, మీ 

దశమభాగములను, పర్తిషిట్తములుగా మీరు చేయు నైవేదయ్ములను, మీ మొర్కుక్బడి అరప్ణములను, 

మీ సేవ్చాఛ్రప్ణములను, పశువులలోను గొఱఱ్మేకలలోను తొలిచూలు వాటిని తీసికొనిరావలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:13 => నీవు చూచిన పర్తి సథ్లమున నీ దహనబలులను 

అరిప్ంపకూడదు సుమీ. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:14 => యెహోవా నీ గోతర్ములలో ఒకదానియందు ఏరప్రచుకొను 

సథ్లముననే నీ దహనబలులను అరిప్ంచి నేను మీకాజాఞ్పించుచునన్ సమసత్మును అకక్డనే 

జరిగింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:27 => నీ దహనబలులను వాటి రకత్మాంసములను నీ దేవుడైన 

యెహోవా బలిపీఠముమీద అరిప్ంపవలెను. నీ బలుల రకత్మును నీ దేవుడైన యెహోవా బలిపీఠముమీద 

పోయవలెను; వాటి మాంసము నీవు తినవలెను. 

యెహెజేక్లు 20:40 => నిజముగా ఇశార్యేలీయుల ఉనన్తమైన కొండయగు నా పరిశుదధ్ 

పరవ్తమందు దేశములోనునన్ ఇశార్యేలీయులందరును నాకు సేవ చేయుదురు; ఇదే పర్భువైన 

యెహోవా వాకుక్. అచచ్టనే నేను వారిని అంగీకరించెదను. అచచ్టనే మీ పర్తిషిఠ్తమైన యరప్ణలను, 

మీ పర్థమ ఫలదానములను, పర్తిషిఠ్తములగు మీ కానుకలననిన్టిని నేనంగీకరించెదను.  

యోహాను 10:7 => కాబటిట్ యేసు మరల వారితో ఇటల్నెను  
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యోహాను 10:9 => నేనే దావ్రమును; నా దావ్రా ఎవడైన లోపల పర్వేశించినయెడల వాడు 

రకిష్ంపబడినవాడై, లోపలికి పోవుచు బయటికి వచుచ్చు మేత మేయుచునుండును. 

ఎఫెసీయులకు 2:18 => ఆయన దావ్రానే మనము ఉభయులము ఒకక్ ఆతమ్యందు తండిర్ సనిన్ధికి 

చేరగలిగి యునాన్ము. 

ఆదికాండము 15:9 => ఆయన మూడేండల్ పెయయ్ను మూడేండల్ మేకను మూడేండల్ పొటేట్లును ఒక 

తెలల్ గువవ్ను ఒక పావురపు పిలల్ను నాయొదద్కు తెమమ్ని అతనితో చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 29:11 => పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్ యెహోవా సనిన్ధిని ఆ కోడెను 

వధింపవలెను.  

లేవీయకాండము 1:10 => దహనబలిగా అతడు అరిప్ంచునది గొఱఱ్లయొకక్గాని మేకలయొకక్గాని 

మందలోనిదైనయెడల అతడు నిరోద్షమైన మగదాని తీసికొని వచిచ్ 

లేవీయకాండము 4:4 => అతడు పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునకు యెహోవా సనిన్ధిని ఆ 

కోడెను తీసికొనివచిచ్ కోడె తలమీద చెయియ్ ఉంచి యెహోవా సనిన్ధిని కోడెను వధింపవలెను 

లేవీయకాండము 6:25 => నీవు అహరోనుకును అతని సంతతివారికిని ఈలాగు ఆజాఞ్పించుము 

పాపపరిహారారథ్బలిని గూరిచ్న విధి యేదనగా, నీవు దహనబలి రూపమైన పశువులను వధించు చోట 

పాపపరిహారారథ్బలి పశువులను యెహోవా సనిన్ధిని వధింపవలెను; అది అతిపరిశుదధ్ము. 

లేవీయకాండము 7:2 => దహనబలి పశువులను వధించుచోట అపరాధపరిహారారథ్బలి రూపమైన 

పశువులను వధింపవలెను. బలిపీఠము చుటుట్ దాని రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 9:16 => అపుప్డతడు దహనబలి పశువును తీసికొని విధిచొపుప్న దానినరిప్ంచెను. 

లేవీయకాండము 16:3 => అతడు పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక కోడెదూడను దహనబలిగా ఒక 

పొటేట్లును తీసికొని, వీటితో పరిశుదధ్సథ్లములోనికి రావలెను. 

లేవీయకాండము 17:8 => మరియు నీవు వారితో ఇటల్నుము ఇశార్యేలీయుల కుటుంబములలోగాని 

మీలో నివసించు పరదేశులలోగాని ఒకడు దహనబలినైనను వేరొక యే బలినైనను 

లేవీయకాండము 19:5 => మీరు యెహోవాకు సమాధానబలి అరిప్ంచునపుప్డు అది 

అంగీకరింపబడునటుల్గా అరిప్ంపవలెను. 
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సంఖాయ్కాండము 5:16 => అపుప్డు యాజకుడు ఆమెను దగగ్రకు తీసికొనివచిచ్ యెహోవా సనిన్ధిని 

ఆమెను నిలువబెటట్వలెను. 

సంఖాయ్కాండము 8:8 => తమ బటట్లు ఉదుకుకొని పవితర్పరచుకొనిన తరువాత వారు ఒక కోడెను 

దాని నైవేదయ్మును, అనగా తైలముతో కలిసిన గోధమపిండిని తేవలెను. నీవు పాపపరిహారారథ్బలిగా 

మరియొక కోడెను తీసికొనిరావలెను. 

సంఖాయ్కాండము 15:3 => యెహోవాకు ఇంపైన సువాసన కలుగునటుల్గా గోవులలోని దానినేకాని, 

గొఱఱ్మేకలలోని దానినేకాని, దహనబలిగానైనను, బలిగానైనను తెచిచ్, మొర్కుక్బడి చెలిల్ంచుటకనియో, 

సేవ్చాఛ్రప్ణగాననియో, నియామక కాలమందు అరిప్ంచునదియనియో, దేనినైనను మీరు 

అరిప్ంపగోరినయెడల 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:2 => దహనబలులను సమాధాన బలులను దావీదు అరిప్ంచి చాలించిన 

తరువాత అతడు యెహోవా నామమున జనులను దీవించి 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:31 => అంతట హిజిక్యా మీరిపుప్డు యెహోవాకు మిముమ్ను 

పర్తిషిఠ్ంచుకొంటిరి; దగగ్రకు వచిచ్ యెహోవా మందిరములోనికి బలిదర్వయ్ములను కృతజఞ్తారప్ణలను 

తీసికొనిరండని ఆజఞ్ ఇయయ్గా సమాజపువారు బలిదర్వయ్ములను కృతజఞ్తారప్ణలను తీసికొనివచిచ్రి, 

దహనబలుల నరిప్ంచుటకు ఎవరికి ఇషట్ముపుటెట్నో వారు దహనబలి దర్వయ్ములను తీసికొనివచిచ్రి. 

ఎజార్ 3:5 => తరువాత నితయ్మైన దహనబలిని, అమావాసయ్లకును యెహోవా యొకక్ నియామకమైన 

పండుగలకును పర్తిషిఠ్తమైన దహనబలులను, ఒకొక్కక్డు తెచిచ్న సేవ్చాఛ్రప్ణలను అరిప్ంచుచు 

వచిచ్రి. 

ఎజార్ 6:9 => మరియు ఆకాశమందలి దేవునికి దహనబలులు అరిప్ంచుటకై కోడెలే గాని గొఱఱ్పొటేట్ళేల్ 

గాని గొఱఱ్ పిలల్లేగాని గోధుమలే గాని ఉపేప్ గాని దార్కాష్రసమే గాని నూనెయే గాని, యెరూషలేములో 

నునన్ యాజకులు ఆకాశమందలి దేవునికి సువాసనయైన అరప్ణలను అరిప్ంచి, రాజును అతని 

కుమారులును జీవించునటుల్ పార్రథ్నచేయు నిమితత్మై వారు చెపిప్నదానినిబటిట్ పర్తిదినమును 

తపప్కుండ 
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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.  

యెహెజేక్లు 40:39 => మరియు గుమమ్పు మంటపములో ఇరుపర్కక్ల రెండేసి బలల్లుంచబడెను; 

వీటిమీద దహనబలి పశువులును పాప పరిహారారథ్ బలిపశువులును అపరాధపరిహారారథ్ 

బలిపశువులును వధింపబడును. 

యెహెజేక్లు 46:12 => యెహోవాకు సేవ్చాఛ్రప్ణమైన దహనబలినైనను సేవ్చాఛ్రప్ణమైన 

సమాధానబలినైనను అధిపతి యరిప్ంచునపుప్డు తూరుప్తటుట్ గుమమ్ము తీయవలెను ; 

విశార్ంతిదినమున అరిప్ంచునటుల్ దహనబలిని సమాధానబలిని అరిప్ంచి వెళిల్పోవలెను; అతడు 

వెళిల్పోయిన తరువాత గుమమ్ము మూయబడవలెను. 

మీకా 6:6 => ఏమి తీసికొనివచిచ్ నేను యెహోవాను దరిశ్ంతును? ఏమి తీసికొనివచిచ్ 

మహోనన్తుడైన దేవుని సనిన్ధిని నమసాక్రముచేతును? దహనబలులను ఏడాది దూడలను అరిప్ంచి 

దరిశ్ంతునా? 

హెబీర్యులకు 9:19 => ధరమ్శాసత్రపర్కారము మోషే పర్తి యాజఞ్ను పర్జలతో చెపిప్న తరువాత, 

ఆయన నీళల్తోను, రకత్వరణ్ముగల గొఱఱ్బొచుచ్తోను, హిసోస్పుతోను, కోడెల యొకక్యు మేకల 

యొకక్యు రకత్మును తీసికొని 

వచనము 4 

అతడు దహనబలిగా అరిప్ంచు పశువు తలమీద తన చెయియ్నుంచవలెను; అతని నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము కలుగునటుల్ అది అతని పక్షముగా అంగీకరింపబడును. 

లేవీయకాండము 3:2 => తాను అరిప్ంచుదాని తలమీద తన చెయియ్ ఉంచి పర్తయ్క్షపు గుడారము 

యొకక్ దావ్రమున దానిని వధింపవలెను. యాజకులగు అహరోను కుమారులు బలిపీఠముచుటుట్ దాని 

రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 
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లేవీయకాండము 3:8 => తాను అరిప్ంచుదాని తలమీద అతడు తన చెయియ్ ఉంచి పర్తయ్క్షపు 

గుడారము నెదుట దానిని వధింపవలెను. అహరోను కుమారులు బలిపీఠము చుటుట్ దాని రకత్మును 

పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 3:13 => తాను దాని తలమీద చెయియ్ ఉంచి పర్తయ్క్షపు గుడారము నెదుట దానిని 

వధింపవలెను. అహరోను కుమారులు బలిపీఠముచుటుట్ దాని రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 4:4 => అతడు పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునకు యెహోవా సనిన్ధిని ఆ 

కోడెను తీసికొనివచిచ్ కోడె తలమీద చెయియ్ ఉంచి యెహోవా సనిన్ధిని కోడెను వధింపవలెను 

లేవీయకాండము 4:15 => సమాజము యొకక్ పెదద్లు యెహోవా సనిన్ధిని ఆ కోడెమీద తమ 

చేతులుంచిన తరువాత యెహోవా సనిన్ధిని ఆ కోడెదూడను వధింపవలెను. 

లేవీయకాండము 4:24 => ఆ మేకపిలల్ తలమీద చెయియ్ ఉంచి, దహనబలి పశువును వధించు చోట 

యెహోవా సనిన్ధిని దానిని వధింపవలెను. 

లేవీయకాండము 4:29 => పాపపరిహారారథ్ బలిపశువుయొకక్ తలమీద తన చెయియ్ ఉంచి, 

దహనబలి పశువులను వధించు సథ్లమున దానిని వధింపవలెను. 

లేవీయకాండము 8 :14 => ఇటుల్ యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించెను . అపుప్డతడు 

పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక కోడెను తీసికొనివచెచ్ను. అహరోనును అతని కుమారులును 

పాపపరిహారారథ్బలి రూపమైన ఆ కోడె తలమీద తమ చేతులుంచిరి. 

లేవీయకాండము 8:22 => అతడు రెండవ పొటేట్లును, అనగా ఈ పర్తిషిఠ్తమైన పొటేట్లును 

తీసికొనిరాగా అహరోనును అతని కుమారులును ఆ పొటేట్లు తలమీద తమ చేతులుంచిరి. 

లేవీయకాండము 16:21 => అపుప్డు అహరోను సజీవమైన ఆ మేక తలమీద తన రెండు చేతులు 

ఉంచి, ఇశార్యేలీయుల పాపములనిన్యు, అనగా వారి దోషములనిన్యు వారి అతికర్మములనిన్యు 

దానిమీద ఒపుప్కొని, ఆ మేక తలమీద వాటిని మోపి, తగిన మనుషుయ్నిచేత అరణయ్ములోనికి దాని 

పంపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:10 => మరియు నీవు పర్తయ్క్షపు గుడారము నెదుటికి ఆ కోడెను తెపిప్ంపవలెను 

అహరోనును అతని కుమారులును కోడె తలమీద తమచేతులనుంచగా 
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నిరగ్మకాండము 29:15 => నీవు ఆ పొటేట్ళల్లో ఒకదాని తీసికొనవలెను. అహరోనును అతని 

కుమారులును ఆ పొటేట్లు తలమీద తమ చేతులుంచగా  

నిరగ్మకాండము 29:19 => మరియు నీవు రెండవ పొటేట్లును తీసికొనవలెను. అహరోనును అతని 

కుమారులును ఆ పొటేట్లు తలమీద తమచేతులుంచగా 

సంఖాయ్కాండము 8:12 => లేవీయులు ఆ కోడెల తలలమీద తమ చేతులుంచిన తరువాత నీవు 

లేవీయుల నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయునటుల్ యెహోవాకు వాటిలో ఒకదానిని 

పాపపరిహారారథ్బలిగాను రెండవ దానిని దహనబలిగాను అరిప్ంచి 

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 గొఱఱ్లవలె తోర్వ తపిప్పోతివిు మనలో పర్తివాడును 

తనకిషట్మైన తోర్వకు తొలిగెను యెహోవా మన యందరి దోషమును అతనిమీద మోపెను.  

2 కొరిందీయులకు 5:20 => కావున దేవుడు మాదావ్రా వేడుకొనినటుట్ మేము కీర్సుత్కు 

రాయబారులమై దేవునితో సమాధానపడుడని కీర్సుత్ పక్షముగా మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 5:21 => ఎందుకనగా మనమాయనయందు దేవుని నీతి అగునటుల్ పాపమెరుగని 

ఆయనను మనకోసము పాపముగా చేసెను. 

లేవీయకాండము 22:21 => ఒకడు మొర్కుక్బడిని చెలిల్ంచుటకేగాని సేవ్చాఛ్రప్ణము 

అరిప్ంచుటకేగాని సమాధానబలి రూపముగా గోవునైనను గొఱఱ్నైనను మేకనైనను యెహోవాకు 

తెచిచ్నపుప్డు అది అంగీకరింపబడునటుల్ దోషములేనిదై యుండవలెను; దానిలో కళంకమేదియు 

నుండకూడదు. 
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లేవీయకాండము 22:27 => దూడయేగాని, గొఱఱ్పిలల్యేగాని, మేకపిలల్యేగాని, పుటిట్నపుప్డు అది 

యేడు దినములు దాని తలిల్తో నుండవలెను. ఎనిమిదవనాడు మొదలుకొని అది యెహోవాకు 

హోమముగా అంగీకరింప తగును. 

యెషయా 56:7 => నా పార్రథ్న మందిరములో వారిని ఆనందింపజేసెదను నా బలిపీఠముమీద 

వారరిప్ంచు దహనబలులును బలులును నాకు అంగీకారములగును నా మందిరము సమసత్జనులకు 

పార్రథ్నమందిరమనబడును.  

రోమీయులకు 12:1 => కాబటిట్ సహోదరులారా, పరిశుదధ్మును దేవునికి అనుకూలమునైన 

సజీవయాగముగా మీ శరీరములను ఆయనకు సమరిప్ంచుకొనుడని దేవుని వాతస్లయ్మునుబటిట్ 

మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ను. ఇటిట్ సేవ మీకు యుకత్మైనది. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:18 => నాకు సమసత్మును సమృది ధ్గా కలిగియునన్ది. మీరు పంపిన వసుత్వులు 

ఎపఫొర్దితువలన పుచుచ్కొని యేమియు తకుక్వలేక యునాన్ను; అవి మనోహరమైన సువాసనయు, 

దేవునికి పీర్తికరమును ఇషట్మునైన యాగమునై యునన్వి. 

లేవీయకాండము 4:20 => అతడు పాపపరిహారారథ్బలియగు కోడెను చేసినటుల్ దీనిని చేయవలెను; 

అటేల్ దీని చేయవలెను. యాజకుడు వారి నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా వారికి క్షమాపణ 

కలుగును. 

లేవీయకాండము 4:26 => సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్వలె దీని కొర్వవ్ంతయు 

బలిపీఠముమీద దహింపవలెను. అటుల్ యాజకుడు అతని పాప విషయములో అతని నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ కలుగును. 

లేవీయకాండము 4:31 => మరియు సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్ను తీసినటేల్ దీని 

కొర్వవ్ంతటిని తీయవలెను. యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగా యాజకుడు బలిపీఠముమీద దానిని 

దహింపవలెను. అటుల్ యాజకుడు అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ 

కలుగును. 

లేవీయకాండము 4:35 => మరియు సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్ను తీసినటుల్ దీని 

కొర్వవ్ంతయు తీయవలెను. యాజకుడు యెహోవాకు అరిప్ంచు హోమముల రీతిగా బలిపీఠముమీద 
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వాటిని ధూపము వేయవలెను. అతడు చేసిన పాపము విషయమై యాజకుడు అతని నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ కలుగును. 

లేవీయకాండము 5:6 => తాను చేసిన పాప విషయమై యెహోవా సనిన్ధికి మందలోనుండి ఆడు 

గొఱఱ్పిలల్నేగాని ఆడు మేకపిలల్నే గాని పాపపరిహారారథ్బలిగా అరిప్ంపవలెను. అతనికి పాప క్షమాపణ 

కలుగునటుల్ యాజకుడు అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయును. 

లేవీయకాండము 6:7 => ఆ యాజకుడు యెహోవా సనిన్ధిని అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము 

చేయగా అతడు అపరాధియగునటుల్ తాను చేసిన వాటనిన్టిలో పర్తిదాని విషయమై అతనికి క్షమాపణ 

కలుగును. 

లేవీయకాండము 9:7 => మరియు మోషే అహరోనుతో ఇటల్నెను నీవు బలిపీఠమునొదద్కు వెళిల్ 

పాపపరిహారారథ్బలిని దహనబలిని అరిప్ంచి నీ నిమితత్మును పర్జల నిమితత్మును పార్యశిచ్తత్ముచేసి 

పర్జల కొరకు అరప్ణము చేసి, యెహోవా ఆజాఞ్పించినటుల్ వారి నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుము. 

లేవీయకాండము 16:24 => పరిశుదధ్ సథ్లములో దేహమును నీళల్తో కడుగుకొని బటట్లు తిరిగి 

ధరించుకొని బయటికి వచిచ్ తనకొరకు దహనబలిని పర్జలకొరకు దహనబలిని అరిప్ంచి, తన 

నిమితత్మును పర్జల నిమితత్మును పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను 

సంఖాయ్కాండము 15:25 => యాజకుడు ఇశార్యేలీయుల సరవ్సమాజము నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను; తెలియకయే దాని చేసెను గనుక క్షమింపబడును. వారు పొరబాటున 

చేసిన పాపములనుబటిట్ తమ అరప్ణమును, అనగా యెహోవాకు చెందవలసిన హోమమును 

పాపపరిహారారథ్బలిని యెహోవా సనిన్ధికి తీసికొనిరావలెను. 

సంఖాయ్కాండము 15:28 => పొరబాటున యెహోవా సనిన్ధిని దాని చేసెను గనుక తెలియకయే 

పాపము చేసిన వాని నిమితత్ము యాజకుడు పార్యశిచ్తత్ము చేయును; వాని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము 

చేయుటవలన వాడు క్షమాపణ నొందును. 

సంఖాయ్కాండము 25:13 => అది నితయ్మైన యాజక నిబంధనగా అతనికిని అతని 

సంతానమునకును కలిగియుండును; ఏలయనగా అతడు తన దేవుని విషయమందు ఆసకిత్గలవాడై 

ఇశార్యేలీయుల నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేసెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 29:23 => పాపపరిహారారథ్ బలికై రాజు ఎదుటికిని సమాజము ఎదుటికిని 

మేకపోతులను తీసికొనిరాగా, వారు తమచేతులను వాటిమీద ఉంచిన తరువాత యాజకులు వాటిని 

వధించి 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:24 => ఇశార్యేలీయులందరికొరకు దహనబలియు పాపపరిహారారథ్ 

బలియు అరిప్ంపవలెనని రాజు ఆజాఞ్పించియుండెను గనుక, ఇశార్యేలీయులందరి నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకై బలిపీఠముమీద వాటి రకత్మును పోసి, పాపపరిహారారథ్బలి అరిప్ంచిరి. 

దానియేలు 9:24 => తిరుగుబాటును మానుప్టకును, పాపమును నివారణ చేయుటకును, దోషము 

నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకును, యుగాంతము వరకుండునటిట్ నీతిని బయలు పరచుటకును, 

దరశ్నమును పర్వచనమును ముదిర్ంచుటకును, అతి పరిశుదధ్సథ్లమును అభిషేకించుటకును, నీ 

జనమునకును పరిశుదధ్ పటట్ణమునకును డెబబ్ది వారములు విధింపబడెను. 

రోమీయులకు 3:25 => పూరవ్ము చేయబడిన పాపములను దేవుడు తన ఓరిమివలన 

ఉపేకిష్ంచినందున, ఆయన తన నీతిని కనువరచవలెనని 

రోమీయులకు 5:11 => అంతేకాదు; మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్దావ్రా మనము దేవునియందు 

అతిశయపడుచునాన్ము; ఆయన దావ్రానే మనము ఇపుప్డు సమాధానసిథ్తి పొందియునాన్ము. 

హెబీర్యులకు 10:4 => ఏలయనగా ఎడల్ యొకక్యు మేకల యొకక్యు రకత్ము పాపములను 

తీసివేయుట అసాధయ్ము. 

1 యోహాను 2:2 => ఆయనే మన పాపములకు శాంతికరమైయునాన్డు; మన పాపములకు 

మాతర్మే కాదు. సరవ్లోకమునకును శాంతికరమైయునాన్డు. 

నిరగ్మకాండము 28:38 => తమ పరిశుదధ్మైన అరప్ణలనిన్టిలో ఇశార్యేలీయులు పర్తిషిఠ్ంచు 

పరిశుదధ్మైనవాటికి తగులు దోషములను అహరోను భరించునటుల్ అది అహరోను నొసట ఉండవలెను; 

వారు యెహోవా సనిన్ధిని అంగీకరింపబడునటుల్ అది నితయ్మును అతని నొసట ఉండవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:11 => పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్ యెహోవా సనిన్ధిని ఆ కోడెను 

వధింపవలెను.  
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లేవీయకాండము 5:18 => కావున నీవు ఏరప్రచిన వెలచొపుప్న మందలోనుండి నిరోద్షమైన 

పొటేట్లును అపరాధపరిహారారథ్బలిగా అతడు యాజకునియొదద్కు తీసికొనిరావలెను. అతడు 

తెలియకయే పొరబాటున చేసిన తపుప్నుగూరిచ్ యాజకుడు అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా 

అతనికి క్షమాపణ కలుగును. 

లేవీయకాండము 8:18 => తరువాత అతడు దహనబలిగా ఒక పొటేట్లును తీసికొనివచెచ్ను. 

అహరోనును అతని కుమారులును ఆ పొటేట్లు తలమీద తమచేతులుంచిరి. 

లేవీయకాండము 9:8 => కాబటిట్ అహరోను బలిపీఠము దగగ్రకు వెళిల్ తనకొరకు 

పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక దూడను వధించెను.  

లేవీయకాండము 12:7 => అతడు యెహోవా సనిన్ధిని దానినరిప్ంచి ఆమె నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము 

చేయగా ఆమె రకత్సార్వ విషయమై ఆమె పవితర్పరచబడును. ఇది మగపిలల్నుగాని ఆడుపిలల్నుగాని 

కనిన సతరీనిగూరిచ్న విధి. 

సంఖాయ్కాండము 8:10 => నీవు యెహోవా సనిన్ధికి లేవీయులను తోడుకొనివచిచ్న తరువాత 

ఇశార్యేలీయులు తమచేతులను ఆ లేవీయులమీద ఉంచవలెను. 

2 సమూయేలు 21:3 => రాజగు దావీదు గిబియోనీయులను పిలువనంపి నేను మీకేమి 

చేయగోరుదురు? యెహోవా సావ్సథ్య్మును మీరు దీవించునటుల్ దోష నివృతిత్కై దేనిచేత నేను 

పార్యశిచ్తత్ము చేయుదునని వారిని అడుగగా 

యెహెజేక్లు 45:15 => మరియు ఇశార్యేలీయుల నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకై 

నైవేదయ్మునకును దహనబలికిని సమాధాన బలికిని మంచి మేపుతగిలిన గొఱఱ్లలో మందకు 

రెండువందలలో ఒకదానిని తేవలెను. 

వచనము 5 

అతడు యెహోవా సనిన్ధిని ఆ కోడెదూడను వధించిన తరువాత యాజకులైన అహరోను కుమారులు 

దాని రకత్మును తెచిచ్ పర్తయ్క్షపు గుడారము ఎదుటనునన్ బలిపీఠముచుటుట్ ఆ రకత్మును 

పోర్కిష్ంపవలెను. 

Page  of 27 1885



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"య$ండ'

లేవీయకాండము 1:11 => బలిపీఠపు ఉతత్రదికుక్న యెహోవా సనిన్ధిని దానిని వధింపవలెను. 

యాజకులగు అహరోను కుమారులు బలిపీఠముచుటుట్ దాని రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 3:2 => తాను అరిప్ంచుదాని తలమీద తన చెయియ్ ఉంచి పర్తయ్క్షపు గుడారము 

యొకక్ దావ్రమున దానిని వధింపవలెను. యాజకులగు అహరోను కుమారులు బలిపీఠముచుటుట్ దాని 

రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 3:8 => తాను అరిప్ంచుదాని తలమీద అతడు తన చెయియ్ ఉంచి పర్తయ్క్షపు 

గుడారము నెదుట దానిని వధింపవలెను. అహరోను కుమారులు బలిపీఠము చుటుట్ దాని రకత్మును 

పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 3:13 => తాను దాని తలమీద చెయియ్ ఉంచి పర్తయ్క్షపు గుడారము నెదుట దానిని 

వధింపవలెను. అహరోను కుమారులు బలిపీఠముచుటుట్ దాని రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 16:15 => అపుప్డతడు పర్జలరిప్ంచు పాపపరిహారారధ్బలియగు మేకను వధించి 

అడ డ్తెర లోపలికి దాని రకత్ము తెచిచ్ ఆ కోడె రకత్ముతో చేసినటుల్ దీని రకత్ముతోను చేసి, కరుణాపీఠము 

మీదను కరుణాపీఠము ఎదుటను దాని పోర్కిష్ంపవలెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:22 => పరిచారకులు ఆ కోడెలను వధించినపుప్డు యాజకులు వాటి 

రకత్మును తీసికొని బలిపీఠముమీద పోర్కిష్ంచిరి. ఆ పర్కారము వారు పొటేల్ళల్ను వధించినపుప్డు 

యాజకులు ఆ రకత్మును బలిపీఠముమీద పోర్కిష్ంచిరి. వారు గొఱఱ్పిలల్లను వధించినపుప్డు ఆ 

రకత్మును బలిపీఠముమీద పోర్కిష్ంచిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:23 => పాపపరిహారారథ్ బలికై రాజు ఎదుటికిని సమాజము ఎదుటికిని 

మేకపోతులను తీసికొనిరాగా, వారు తమచేతులను వాటిమీద ఉంచిన తరువాత యాజకులు వాటిని 

వధించి 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:24 => ఇశార్యేలీయులందరికొరకు దహనబలియు పాపపరిహారారథ్ 

బలియు అరిప్ంపవలెనని రాజు ఆజాఞ్పించియుండెను గనుక, ఇశార్యేలీయులందరి నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకై బలిపీఠముమీద వాటి రకత్మును పోసి, పాపపరిహారారథ్బలి అరిప్ంచిరి. 
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మీకా 6:6 => ఏమి తీసికొనివచిచ్ నేను యెహోవాను దరిశ్ంతును? ఏమి తీసికొనివచిచ్ 

మహోనన్తుడైన దేవుని సనిన్ధిని నమసాక్రముచేతును? దహనబలులను ఏడాది దూడలను అరిప్ంచి 

దరిశ్ంతునా? 

లేవీయకాండము 1:11 => బలిపీఠపు ఉతత్రదికుక్న యెహోవా సనిన్ధిని దానిని వధింపవలెను. 

యాజకులగు అహరోను కుమారులు బలిపీఠముచుటుట్ దాని రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 1:15 => యాజకుడు బలిపీఠము దగగ్రకు దాని తీసికొనివచిచ్ దాని తలను తుర్ంచి 

బలిపీఠముమీద దాని దహింపవలెను, దాని రకత్మును బలిపీఠము పర్కక్ను పిండవలెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:11 => లేవీయులు పసాక్పశువులను వధించి రకత్మును 

యాజకులకియయ్గా వారు దాని పోర్కిష్ంచిరి. లేవీయులు పశువులను ఒలువగా 

హెబీర్యులకు 10:11 => మరియు పర్తి యాజకుడు దినదినము సేవచేయుచు, పాపములను 

ఎనన్టికిని తీసివేయలేని ఆ బలులనే మాటిమాటికి అరిప్ంచుచు ఉండును. 

లేవీయకాండము 1:11 => బలిపీఠపు ఉతత్రదికుక్న యెహోవా సనిన్ధిని దానిని వధింపవలెను. 

యాజకులగు అహరోను కుమారులు బలిపీఠముచుటుట్ దాని రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 3:2 => తాను అరిప్ంచుదాని తలమీద తన చెయియ్ ఉంచి పర్తయ్క్షపు గుడారము 

యొకక్ దావ్రమున దానిని వధింపవలెను. యాజకులగు అహరోను కుమారులు బలిపీఠముచుటుట్ దాని 

రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 3:8 => తాను అరిప్ంచుదాని తలమీద అతడు తన చెయియ్ ఉంచి పర్తయ్క్షపు 

గుడారము నెదుట దానిని వధింపవలెను. అహరోను కుమారులు బలిపీఠము చుటుట్ దాని రకత్మును 

పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 3:13 => తాను దాని తలమీద చెయియ్ ఉంచి పర్తయ్క్షపు గుడారము నెదుట దానిని 

వధింపవలెను. అహరోను కుమారులు బలిపీఠముచుటుట్ దాని రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 24:6 => అపుప్డు మోషే వాటి రకత్ములో సగము తీసికొని పళెల్ములలో పోసి ఆ 

రకత్ములో సగము బలిపీఠముమీద పోర్కిష్ంచెను. 
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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. 

నిరగ్మకాండము 29:16 => నీవు ఆ పొటేట్లును వధించి దాని రకత్ము తీసి బలిపీఠముచుటుట్ దాని 

పోర్కిష్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 18:17 => అయితే ఆవుయొకక్ తొలిచూలిని గొఱఱ్యొకక్ తొలిచూలిని మేకయొకక్ 

తొలిచూలిని విడిపింపకూడదు; అవి పర్తిషిఠ్తమైనవి; వాటి రకత్మును నీవు బలిపీఠముమీద పోర్కిష్ంచి 

యెహోవాకు ఇంపైన సువాసన కలుగునటుల్ వాటి కొర్వువ్ను దహింపవలెను గాని వాటి మాంసము 

నీదగును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:11 => లేవీయులు పసాక్పశువులను వధించి రకత్మును 

యాజకులకియయ్గా వారు దాని పోర్కిష్ంచిరి. లేవీయులు పశువులను ఒలువగా 

యెషయా 52:15 => ఆలాగే అతడు అనేక జనములను చిలకరించును రాజులు అతని చూచి నోరు 

మూసికొనెదరు తమకు తెలియజేయబడని సంగతులు వారు చూచెదరు తాము విననిదానిని 

గర్హింతురు. 

యెహెజేక్లు 36:25 => మీ అపవితర్త యావతుత్ పోవునటుల్ నేను మీ మీద శుదధ్జలము చలుల్దును, 

మీ విగర్హములవలన మీకు కలిగిన అపవితర్త అంతయు తీసివేసెదను. 

హెబీర్యులకు 12:24 => కొర్తత్ నిబంధనకు మధయ్వరిత్యైన యేసునొదద్కును హేబెలుకంటె మరి 

శేర్షఠ్ముగ పలుకు పోర్క్షణ రకత్మునకును మీరు వచిచ్యునాన్రు. 

1 పేతురు 1:2 => ఆతమ్వలని పరిశుదధ్త పొందినవారై విధేయులగుటకును, యేసుకీర్సుత్ రకత్మువలన 

పోర్కిష్ంపబడుటకును ఏరప్రచబడినవారికి, అనగా పొంతు, గలతీయ, కపప్దొకియ, ఆసియ, బితునియ 

అను దేశములయందు చెదరిన వారిలో చేరిన యాతిర్కులకు శుభమని చెపిప్ వార్యునది. మీకు 

కృపయు సమాధానమును విసత్రిలుల్ను గాక. 
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నిరగ్మకాండము 29:11 => పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్ యెహోవా సనిన్ధిని ఆ కోడెను 

వధింపవలెను.  

లేవీయకాండము 4:24 => ఆ మేకపిలల్ తలమీద చెయియ్ ఉంచి, దహనబలి పశువును వధించు చోట 

యెహోవా సనిన్ధిని దానిని వధింపవలెను. 

లేవీయకాండము 5:9 => అతడు పాపపరిహారారథ్బలి పశురకత్ములో కొంచెము బలిపీఠము పర్కక్ను 

పోర్కిష్ంపవలెను. దాని రకత్శేషమును బలిపీఠము అడుగున పిండవలెను. అది పాపపరిహారారథ్బలి. 

లేవీయకాండము 6:25 => నీవు అహరోనుకును అతని సంతతివారికిని ఈలాగు ఆజాఞ్పించుము 

పాపపరిహారారథ్బలిని గూరిచ్న విధి యేదనగా, నీవు దహనబలి రూపమైన పశువులను వధించు చోట 

పాపపరిహారారథ్బలి పశువులను యెహోవా సనిన్ధిని వధింపవలెను; అది అతిపరిశుదధ్ము. 

లేవీయకాండము 7:2 => దహనబలి పశువులను వధించుచోట అపరాధపరిహారారథ్బలి రూపమైన 

పశువులను వధింపవలెను. బలిపీఠము చుటుట్ దాని రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 8:15 => దాని వధించిన తరువాత మోషే దాని రకత్మును తీసి బలిపీఠపు 

కొముమ్లచుటుట్ వేర్లితో దాని చమిరి బలిపీఠము విషయమై పాపపరిహారము చేసి దాని నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకై బలిపీఠము అడుగున రకత్మును పోసి దాని పర్తిషిఠ్ంచెను. 

లేవీయకాండము 9:8 => కాబటిట్ అహరోను బలిపీఠము దగగ్రకు వెళిల్ తనకొరకు 

పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక దూడను వధించెను.  

లేవీయకాండము 14:13 => అతడు పాపపరిహారారథ్బలి పశువును దహనబలి పశువును వధించు 

పరిశుదధ్సథ్ లములో ఆ గొఱఱ్ పి లల్ను వధింపవలెను . పాపపరిహారారథ్మైన దానివలె 

అపరాధపరిహారారథ్మైనదియు యాజకునిదగును; అది అతిపరిశుదధ్ము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:27 => నీ దహనబలులను వాటి రకత్మాంసములను నీ దేవుడైన 

యెహోవా బలిపీఠముమీద అరిప్ంపవలెను. నీ బలుల రకత్మును నీ దేవుడైన యెహోవా బలిపీఠముమీద 

పోయవలెను; వాటి మాంసము నీవు తినవలెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:49 => అయితే అహరోనును అతని సంతతివారును దహన 

బలిపీఠముమీదను ధూపపీఠముమీదను ధూపమువేయుచు, అతిపరిశుదధ్సథ్లపు పనినంతటిని 
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జరుపుచుండవలెననియు, దేవుని సేవకుడైన మోషే ఆజాఞ్పించిన అంతటిచొపుప్న ఇశార్యేలీయుల 

నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుచుండవలెననియు వారికి నిరణ్యమాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:16 => దైవజనుడైన మోషే నియమించిన ధరమ్శాసత్రములోని విధినిబటిట్ 

వారు తమ సథ్లమందు నిలువబడగా, యాజకులు లేవీయుల చేతిలోనుండి రకత్మును తీసికొని దానిని 

పోర్కిష్ంచిరి. 

యెహెజేక్లు 43:18 => మరియు అతడు నాతో ఇటల్నెను నరపుతుర్డా, పర్భువైన యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగాఈ బలిపీఠము కటట్బడిన పిమమ్ట దానిమీద రకత్ము చలిల్, దహనబలులు 

అరిప్ంచుటకై విధులనుబటిట్ ఈలాగున జరిగింపవలెను. 

వచనము 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. 

ఆదికాండము 3:21 => దేవుడైన యెహోవా ఆదామునకును అతని భారయ్కును చరమ్పు చొకాక్యిలను 

చేయించి వారికి తొడిగించెను. 

లేవీయకాండము 1:12 => దాని అవయవములను దాని తలను కొర్వువ్ను విడదీసిన తరువాత 

యాజకుడు బలిపీఠము మీదనునన్ అగిన్మీది కటెట్లపైని చకక్గా పేరచ్వలెను. 

లేవీయకాండము 2:6 => అది నైవేదయ్ము గనుక నీవు దాని ముకక్లుగా తుర్ంచి వాటిమీద నూనె 

పోయవలెను. 

లేవీయకాండము 3:12 => అతడు అరిప్ంచునది మేకయైనయెడల యెహోవా సనిన్ధికి దానిని 

తీసికొనిరావలెను. 
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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 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:11 => లేవీయులు పసాక్పశువులను వధించి రకత్మును 

యాజకులకియయ్గా వారు దాని పోర్కిష్ంచిరి. లేవీయులు పశువులను ఒలువగా 

యెహెజేక్లు 40:43 => చుటుట్గోడకు అడుగడుగు పొడుగుగల మేకులు నాటబడియుండెను; అరప్ణ 

సంబంధమైన మాంసము బలల్లమీద ఉంచుదురు. 

వచనము 7 

యాజకుడైన అహరోను కుమారులు బలిపీఠము మీద అగిన్యుంచి ఆ అగిన్మీద కటెట్లను చకక్గా 

పేరచ్వలెను. 

లేవీయకాండము 6:12 => బలిపీఠముమీద అగిన్ మండుచుండవలెను, అది ఆరిపోకూడదు. పర్తి 

ఉదయమున యాజకుడు దానిమీద కటెట్లువేసి, దానిమీద దహనబలి దర్వయ్మును ఉంచి, 

సమాధానబలియగు పశువు కొర్వువ్ను దహింపవలెను. 

లేవీయకాండము 6:13 => బలిపీఠముమీద అగిన్ నితయ్ము మండుచుండవలెను, అది ఆరిపోకూడదు. 

లేవీయకాండము 9:24 => యెహోవా సనిన్ధినుండి అగిన్ బయలువెళిల్ బలిపీఠము మీదనునన్ 

దహనబలి దర్వయ్మును కొర్వువ్ను కాలిచ్వేసెను; పర్జలందరు దానిని చూచి ఉతాస్హధవ్ని చేసి 

సాగిలపడిరి. 

లేవీయకాండము 10:1 => అహరోను కుమారులైన నాదాబు అబీహులు తమ తమ ధూపారుత్లను 

తీసికొని వాటిలో నిపుప్లుంచి వాటిమీద ధూపదర్వయ్ము వేసి, యెహోవా తమకాజాఞ్పింపని వేరొక 

అగిన్ని ఆయన సనిన్ధికి తేగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:26 => పిమమ్ట దావీదు యెహోవాకు అచచ్ట ఒక బలిపీఠమును కటిట్ంచి. 

దహనబలులను సమాధాన బలులను అరిప్ంచి యెహోవాకు మొఱఱ్పెటట్గా 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, 

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. 

ఆదికాండము 22:9 => ఆలాగు వారిదద్రు కూడి వెళిల్ దేవుడు అతనితో చెపిప్నచోటికి వచిచ్నపుప్డు 

అబార్హాము అకక్డ బలిపీఠమును కటిట్ కటెట్లు చకక్గా పేరిచ్ తన కుమారుడగు ఇసాస్కును బంధించి ఆ 

పీఠముపైనునన్ కటెట్లమీద ఉంచెను. 

నెహెమాయ్ 13:31 => మరియు కావలసి వచిచ్నపుప్డెలల్ కటెట్ల అరప్ణను పర్థమ ఫలములను తీసికొని 

వచుచ్నటుల్గా నేను నియమించితిని. నా దేవా, మేలుకై ననున్ జాఞ్పకముంచుకొనుము. 

లేవీయకాండము 1:11 => బలిపీఠపు ఉతత్రదికుక్న యెహోవా సనిన్ధిని దానిని వధింపవలెను. 

యాజకులగు అహరోను కుమారులు బలిపీఠముచుటుట్ దాని రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:49 => అయితే అహరోనును అతని సంతతివారును దహన 

బలిపీఠముమీదను ధూపపీఠముమీదను ధూపమువేయుచు, అతిపరిశుదధ్సథ్లపు పనినంతటిని 

జరుపుచుండవలెననియు, దేవుని సేవకుడైన మోషే ఆజాఞ్పించిన అంతటిచొపుప్న ఇశార్యేలీయుల 

నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుచుండవలెననియు వారికి నిరణ్యమాయెను. 

వచనము 8 

అపుప్డు యాజకులైన అహరోను కుమారులు ఆ అవయవములను తలను కొర్వువ్ను బలిపీఠము 

మీదనునన్ అగిన్మీది కటెట్లపైని చకక్గా పేరచ్వలెను. దాని ఆంతర్ములను కాళల్ను నీళల్తో కడుగవలెను. 

లేవీయకాండము 8:18 => తరువాత అతడు దహనబలిగా ఒక పొటేట్లును తీసికొనివచెచ్ను. 

అహరోనును అతని కుమారులును ఆ పొటేట్లు తలమీద తమచేతులుంచిరి. 
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లేవీయకాండము 8:19 => అపుప్డు మోషే దానిని వధించి బలిపీఠముచుటుట్ దాని రకత్మును 

పోర్కిష్ంచెను. 

లేవీయకాండము 8:20 => అతడు ఆ పొటేట్లుయొకక్ అవయవములను విడతీసి దాని తలను 

అవయవములను కొర్వువ్ను దహించెను. 

లేవీయకాండము 8:21 => అతడు దాని ఆంతర్ములను కాళల్ను నీళల్తో కడిగి, ఆ పొటేట్లంతయు 

బలిపీఠముమీద దహించెను. యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ అది యింపైన సువాసనగల 

దహనబలి ఆయెను. అది యెహోవాకు హోమము. 

లేవీయకాండము 9:13 => మరియు వారు దహనబలి పశువుయొకక్ తలను అవయవములను 

అతనికి అపప్గింపగా అతడు బలిపీఠముమీద వాటిని దహించెను. 

లేవీయకాండము 9:14 => అతడు దాని ఆంతర్ములను కాళల్ను కడిగి బలిపీఠముమీదనునన్ 

దహనబలి దర్వయ్ముపైని దహించెను. 

నిరగ్మకాండము 29:17 => అంతట నీవు ఆ పొటేట్లును దాని అవయవములను దేనికి అది విడదీసి 

దాని ఆంతర్ములను దాని కాళల్ను కడిగి దాని అవయవములతోను తలతోను చేరిచ్ 

నిరగ్మకాండము 29:18 => బలిపీఠముమీద ఆ పొటేట్లంతయు దహింపవలెను; అది యెహోవాకు 

దహనబలి, యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమము. 

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 18:33 => కటెట్లను కర్మముగా పేరిచ్ యెదుద్ను తునకలుగా కోసి ఆ కటెట్లమీద ఉంచి, 

జనులు చూచుచుండగా మీరు నాలుగు తొటల్నిండ నీళుల్ నింపి దహనబలి పశుమాంసముమీదను 

కటెట్లమీదను పోయుడని చెపెప్ను 

యెహెజేక్లు 40:43 => చుటుట్గోడకు అడుగడుగు పొడుగుగల మేకులు నాటబడియుండెను; అరప్ణ 

సంబంధమైన మాంసము బలల్లమీద ఉంచుదురు. 
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వచనము 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 8:21 => అతడు దాని ఆంతర్ములను కాళల్ను నీళల్తో కడిగి, ఆ పొటేట్లంతయు 

బలిపీఠముమీద దహించెను. యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ అది యింపైన సువాసనగల 

దహనబలి ఆయెను. అది యెహోవాకు హోమము. 

లేవీయకాండము 9:14 => అతడు దాని ఆంతర్ములను కాళల్ను కడిగి బలిపీఠముమీదనునన్ 

దహనబలి దర్వయ్ముపైని దహించెను. 

కీరత్నలు 51:6 => నీవు అంతరంగములో సతయ్ము కోరుచునాన్వు ఆంతరయ్మున నాకు జాఞ్నము 

తెలియజేయుదువు. 

యిరిమ్యా 4:14 => యెరూషలేమా, నీవు రకిష్ంపబడునటుల్ నీ హృదయములోనుండి చెడుతనము 

కడిగివేసికొనుము, ఎనాన్ళల్వరకు నీ దుషాట్భిపార్యములు నీకు కలిగియుండును? 

మతత్యి 23:25 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసు త్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు గినెన్యు పళెల్మును 

వెలుపట శుది ధ్చేయుదురు గాని అవి లోపల దోపుతోను అజితేందిర్యతవ్ముతోను నిండియునన్వి. 

మతత్యి 23:26 => గుర్డిడ్ పరిసయుయ్డా, గినెన్యు పళెల్మును వెలుపల శుది ధ్యగునటుట్గా ముందు 

వాటిలోపల శుది ధ్చేయుము. 

మతత్యి 23:27 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసు త్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు సునన్ముకొటిట్న 

సమాధులను పోలియునాన్రు. అవి వెలుపల శృంగారముగా అగపడును గాని లోపల చచిచ్నవారి 

యెముకలతోను సమసత్ కలమ్షముతోను నిండియునన్వి 
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మతత్యి 23:28 => ఆలాగే మీరు వెలుపల మనుషుయ్లకు నీతిమంతులుగా నగపడుచునాన్రు గాని, 

లోపల వేషధారణతోను అకర్మముతోను నిండియునాన్రు. 

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 3:11 => యాజకుడు బలిపీఠముమీద దానిని దహింపవలెను. అది యెహోవాకు 

హోమ రూపమైన ఆహారము. 

కీరత్నలు 66:15 => పొటేట్ళల్ను ధూపమును కొర్వివ్న గొఱఱ్లను తీసికొని నీకు దహనబలులు 

అరిప్ంచెదను. ఎదుద్లను పోతుమేకలను అరిప్ంచెదను.(సెలా). 

జెకరాయ్ 13:7 => ఖడగ్మా, నా గొఱఱ్ల కాపరి మీదను నా సహకారి మీదను పడుము; ఇదే 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా వాకుక్ గొఱఱ్లు చెదరిపోవునటుల్ కాపరిని హతము చేయుము, 

చినన్వారిమీద నేను నా హసత్మునుంచుదును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

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 

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. 
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యెహెజేక్లు 20:41 => జనములలోనుండి నేను మిముమ్ను రపిప్ంచునపుప్డును, మిముమ్ను 

చెదరగొటిట్న ఆ యా దేశములలోనుండి మిముమ్ను సమకూరుచ్నపుప్డును, పరిమళధూపముగా 

మిముమ్ను అంగీకరించెదను, అనయ్జనులయెదుటను మీ మధయ్ను ననున్ నేను పరిశుదధ్పరచుకొందును. 

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 సమృది ధ్గా కలిగియునన్ది. మీరు పంపిన వసుత్వులు 

ఎపఫొర్దితువలన పుచుచ్కొని యేమియు తకుక్వలేక యునాన్ను; అవి మనోహరమైన సువాసనయు, 

దేవునికి పీర్తికరమును ఇషట్మునైన యాగమునై యునన్వి. 

నిరగ్మకాండము 29:13 => మరియు ఆంతర్ములను కపుప్కొను కొర్వవ్ంతటిని కాలేజముమీది వపను 

రెండు మూతర్గర్ంథులను వాటిమీది కొర్వువ్ను నీవు తీసి బలిపీఠముమీద దహింపవలెను.  

నిరగ్మకాండము 29:17 => అంతట నీవు ఆ పొటేట్లును దాని అవయవములను దేనికి అది విడదీసి 

దాని ఆంతర్ములను దాని కాళల్ను కడిగి దాని అవయవములతోను తలతోను చేరిచ్ 

నిరగ్మకాండము 29:25 => తరువాత నీవు వారి చేతులలోనుండి వాటిని తీసికొని యెహోవా సనిన్ధిని 

ఇంపైన సువాసన కలుగునటుల్ దహనబలిగా వాటిని బలిపీఠముమీద దహింపవలెను. అది యెహోవాకు 

హోమము. 

లేవీయకాండము 3:5 => అహరోను కుమారులు బలిపీఠముమీద, అనగా అగిన్మీది కటెట్లపైనునన్ 

దహనబలి దర్వయ్ముపైని దానిని దహింపవలెను. అది యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమము. 

లేవీయకాండము 4:31 => మరియు సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్ను తీసినటేల్ దీని 

కొర్వవ్ంతటిని తీయవలెను. యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగా యాజకుడు బలిపీఠముమీద దానిని 

దహింపవలెను. అటుల్ యాజకుడు అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ 

కలుగును. 
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లేవీయకాండము 5:12 => అతడు యాజకునియొదద్కు దానిని తెచిచ్న తరువాత యాజకుడు 

జాఞ్పకారథ్ముగా దానిలో పిడికెడు తీసి యెహోవాకు అరిప్ంచు హోమదర్వయ్ముల రీతిగా బలిపీఠముమీద 

దానిని దహింపవలెను. అది పాపపరిహారారథ్బలి. 

లేవీయకాండము 6:10 => యాజకుడు తన సనన్నార నిలువుటంగీని తొడుగుకొని తన మానమునకు 

తన నారలాగును తొడుగుకొని బలిపీఠముమీద అగిన్ దహించు దహనబలి దర్వయ్పు బూడిదెను ఎతిత్ 

బలిపీఠమునొదద్ దానిని పోసి 

లేవీయకాండము 7:5 => యాజకుడు యెహోవాకు హోమముగా బలిపీఠముమీద వాటిని 

దహింపవలెను; అది అపరాధపరిహారారథ్బలి; యాజకులలో పర్తి మగవాడు దానిని తినవలెను; 

లేవీయకాండము 22:22 => గుర్డిడ్దేమి కుంటిదేమి కొరతగలదేమి గడ డ్గలదేమి గజిజ్రోగము గలదేమి 

చిరుగుడు గలదేమి అటిట్వాటిని యెహోవాకు అరిప్ంపకూడదు; వాటిలో దేనిని బలిపీఠముమీద 

యెహోవాకు హోమము చేయకూడదు. 

సంఖాయ్కాండము 15:3 => యెహోవాకు ఇంపైన సువాసన కలుగునటుల్గా గోవులలోని దానినేకాని, 

గొఱఱ్మేకలలోని 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. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:27 => నీ దహనబలులను వాటి రకత్మాంసములను నీ దేవుడైన 

యెహోవా బలిపీఠముమీద అరిప్ంపవలెను. నీ బలుల రకత్మును నీ దేవుడైన యెహోవా బలిపీఠముమీద 

పోయవలెను; వాటి మాంసము నీవు తినవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:10 => వారు యాకోబునకు నీ విధులను ఇశార్యేలునకు నీ 

ధరమ్శాసత్రమును నేరుప్దురు నీ సనిన్ధిని ధూపమును నీ బలిపీఠముమీద సరావ్ంగబలిని అరిప్ంచుదురు  

Page  of 39 1885



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"య$ండ'

2 దినవృతాత్ంతములు 4:6 => మరియు దహనబలులుగా అరిప్ంచువాటిని కడుగుటకై కుడి తటుట్కు 

అయిదును ఎడమ తటుట్కు అయిదును పది సాన్నపు గంగాళములను చేయించెను; సముదర్మువంటి 

తొటిట్యందు యాజకులు మాతర్ము సాన్నము చేయుదురు. 

ఎజార్ 6:10 => వారికి కావలసినదంతయు ఇయయ్వలెను. 

యెహెజేక్లు 40:38 => గుమమ్ముల సత్ంభములయొదద్ వాకిలిగల గదియుండెను; అకక్డ దహనబలి 

పశువుల మాంసము కడుగుదురు. 

వచనము 10 

దహనబలిగా అతడు అరిప్ంచునది గొఱఱ్లయొకక్గాని మేకలయొకక్గాని మందలోనిదైనయెడల అతడు 

నిరోద్షమైన మగదాని తీసికొని వచిచ్ 

లేవీయకాండము 1:2 => నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము మీలో ఎవరైనను యెహోవాకు బలి 

అరిప్ంచునపుప్డు, గోవుల మందలోనుండిగాని గొఱఱ్ల మందలోనుండిగాని మేకల మందలోనుండిగాని 

దానిని తీసికొనిరావలెను. 

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. 

యెషయా 53:6 => మనమందరము గొఱఱ్లవలె 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 గొఱఱ్పిలల్యు బొచుచ్ కతిత్రించువానియెదుట గొఱఱ్యు మౌనముగా నుండునటుల్ అతడు నోరు 

తెరువలేదు.  

యోహాను 1:29 => మరువాడు యోహాను యేసు తనయొదద్కు రాగా చూచి ఇదిగో లోకపాపమును 

మోసికొనిపోవు దేవుని గొఱఱ్పిలల్. 
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లేవీయకాండము 1:3 => అతడు దహనబలి రూపముగా అరిప్ంచునది గోవులలోనిదైనయెడల 

నిరోద్షమైన మగదానిని తీసికొనిరావలెను. తాను యెహోవా సనిన్ధిని అంగీకరింపబడునటుల్ పర్తయ్క్షపు 

గుడారముయొకక్ దావ్రమునకు దానిని తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 4:23 => అతడు ఏ పాపము చేసి పాపియాయెనో అది తనకు తెలియబడినయెడల, 

అతడు నిరోద్షమైన మగ మేకపిలల్ను అరప్ణముగా తీసికొనివచిచ్ 

లేవీయకాండము 22:19 => వాడు అంగీకరింపబడినటుల్ , గోవులలోనుండి యైనను 

గొఱఱ్మేకలలోనుండి యైనను దోషములేని మగదానిని అరిప్ంపవలెను. 

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 15:9 => ఆయన మూడేండల్ పెయయ్ను మూడేండల్ మేకను మూడేండల్ పొటేట్లును ఒక 

తెలల్ గువవ్ను ఒక పావురపు పిలల్ను నాయొదద్కు తెమమ్ని అతనితో చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 12:5 => ఆ గొఱఱ్పిలల్ను భుజించుటకు పర్తివాని భోజనము పరిమితినిబటిట్ వారిని 

లెకిక్ంపవలెను. 

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 3:6 => యెహోవాకు సమాధానబలిగా ఒకడు అరిప్ంచునది గొఱఱ్ 

మేకలలోనిదైనయెడల అది మగదేగాని ఆడుదేగాని నిరోద్షమైనదాని తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 3:12 => అతడు అరిప్ంచునది మేకయైనయెడల యెహోవా సనిన్ధికి దానిని 

తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 12:6 => కుమారునికొరకే గాని కుమారెత్కొరకే గాని ఆమె శుది ధ్దినములు 

సంపూరిత్యైన తరువాత ఆమె దహనబలిగా ఒక యేడాది గొఱఱ్పిలల్ను, పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక 
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పావురపు పిలల్నైనను తెలల్ గువవ్నైనను పర్తయ్క్షపు గుడారము యొకక్ దావ్రమునకు యాజకునియొదద్కు 

తీసికొనిరావలెను.  

లేవీయకాండము 14:10 => ఎనిమిదవనాడు వాడు నిరోద్షమైన రెండు మగ గొఱఱ్పిలల్లను 

నిరోద్షమైన యేడాది ఆడు గొఱఱ్పిలల్ను నైవేదయ్మునకై నూనె కలిసిన మూడు పదియవ వంతుల 

గోధుమపిండిని ఒక అరధ్సేరు నూనెను తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 16:3 => అతడు పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక కోడెదూడను దహనబలిగా ఒక 

పొటేట్లును తీసికొని, వీటితో పరిశుదధ్సథ్లములోనికి రావలెను. 

లే వీ య కాం డ ము 2 2 : 1 8 = > నీ వు అ హ రో ను తో ను అ త ని కు మా రు ల తో ను 

ఇశార్యేలీయులందరితోను ఇటుల్ చెపుప్ము ఇశార్యేలీయుల యింటివారిలోనేగాని ఇశార్యేలీయులలో 

నివసించు పరదేశులలోనేగాని యెవడు యెహోవాకు దహనబలిగా సేవ్చాఛ్రప్ణములనైనను 

మొర్కుక్బళల్నైనను అరిప్ంచునో 

లేవీయకాండము 23:12 => మీరు ఆ పనను అరిప్ంచు దినమున నిరోద్షమైన యేడాది పొటేట్లును 

యెహోవాకు దహనబలిగా అరిప్ంపవలెను 

సంఖాయ్కాండము 6:14 => అపుప్డతడు దహనబలిగాను నిరోద్షమైన యేడాది మగ గొఱఱ్పిలల్ను, 

పాపపరిహారారథ్బలిగాను నిరోద్షమైన యేడాది ఆడు గొఱఱ్పిలల్ను, సమాధానబలిగాను నిరోద్షమైన యొక 

పొటేట్లును,  

1 సమూయేలు 10:3 => తరువాత నీవు అకక్డనుండి వెళిల్ తాబోరు మైదానమునకు రాగానే అకక్డ 

బేతేలునకు దేవుని యొదద్కు పోవు ముగుగ్రు మనుషుయ్లు నీకు ఎదురుపడుదురు; ఒకడు మూడు 

మేకపిలల్లను, ఒకడు మూడు రొటెట్లను, ఇంకొకడు దార్కాష్రసపు తితిత్ని మోయుచు వతుత్రు. 

ఎజార్ 6:9 => మరియు ఆకాశమందలి దేవునికి దహనబలులు అరిప్ంచుటకై కోడెలే గాని గొఱఱ్పొటేట్ళేల్ 

గాని గొఱఱ్ పిలల్లేగాని గోధుమలే గాని ఉపేప్ గాని దార్కాష్రసమే గాని నూనెయే గాని, యెరూషలేములో 

నునన్ యాజకులు ఆకాశమందలి దేవునికి సువాసనయైన అరప్ణలను అరిప్ంచి, రాజును అతని 

కుమారులును జీవించునటుల్ పార్రథ్నచేయు నిమితత్మై వారు చెపిప్నదానినిబటిట్ పర్తిదినమును 

తపప్కుండ 
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హెబీర్యులకు 9:19 => ధరమ్శాసత్రపర్కారము మోషే పర్తి యాజఞ్ను పర్జలతో చెపిప్న తరువాత, 

ఆయన నీళల్తోను, రకత్వరణ్ముగల గొఱఱ్బొచుచ్తోను, హిసోస్పుతోను, కోడెల యొకక్యు మేకల 

యొకక్యు రకత్మును తీసికొని 

వచనము 11 

బలిపీఠపు ఉతత్రదికుక్న యెహోవా సనిన్ధిని దానిని వధింపవలెను. యాజకులగు అహరోను 

కుమారులు బలిపీఠముచుటుట్ దాని రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 1:5 => అతడు యెహోవా సనిన్ధిని ఆ కోడెదూడను వధించిన తరువాత 

యాజకులైన అహరోను కుమారులు దాని రకత్మును తెచిచ్ పర్తయ్క్షపు గుడారము ఎదుటనునన్ 

బలిపీఠముచుటుట్ ఆ రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 40:22 => మరియు యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ అతడు పర్తయ్క్షపు 

గుడారములో మందిరము యొకక్ ఉతత్రదికుక్న, అడ డ్తెరకు వెలుపల బలల్ను ఉంచి 

యెహెజేక్లు 8:5 => నరపుతుర్డా, ఉతత్రపువైపు తేరి చూడుమని యెహోవా నాకు సెలవియయ్గా నేను 

ఉతత్రపువైపు తేరి చూచితిని; ఉతత్రపువైపున బలిపీఠపు గుమమ్ము లోపల రోషము పుటిట్ంచు ఈ 

విగర్హము కనబడెను. 

లేవీయకాండము 6:25 => నీవు అహరోనుకును అతని సంతతివారికిని ఈలాగు ఆజాఞ్పించుము 

పాపపరిహారారథ్బలిని గూరిచ్న విధి యేదనగా, నీవు దహనబలి రూపమైన పశువులను వధించు చోట 

పాపపరిహారారథ్బలి పశువులను యెహోవా సనిన్ధిని వధింపవలెను; అది అతిపరిశుదధ్ము. 

లేవీయకాండము 7:2 => దహనబలి పశువులను వధించుచోట అపరాధపరిహారారథ్బలి రూపమైన 

పశువులను వధింపవలెను. బలిపీఠము చుటుట్ దాని రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 1:7 => యాజకుడైన అహరోను కుమారులు బలిపీఠము మీద అగిన్యుంచి ఆ 

అగిన్మీద కటెట్లను చకక్గా పేరచ్వలెను. 
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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. 

లేవీయకాండము 9:12 => అపుప్డతడు దహనబలి పశువును వధించెను. అహరోను కుమారులు 

అతనికి దాని రకత్మునపప్గింపగా అతడు బలిపీఠముచుటుట్ దానిని పోర్కిష్ంచెను. 

లేవీయకాండము 9:13 => మరియు వారు దహనబలి పశువుయొకక్ తలను అవయవములను 

అతనికి అపప్గింపగా అతడు బలిపీఠముమీద వాటిని దహించెను. 

లేవీయకాండము 9:14 => అతడు దాని ఆంతర్ములను కాళల్ను కడిగి బలిపీఠముమీదనునన్ 

దహనబలి దర్వయ్ముపైని దహించెను. 

నిరగ్మకాండము 24:6 => అపుప్డు మోషే వాటి రకత్ములో సగము తీసికొని పళెల్ములలో పోసి ఆ 

రకత్ములో సగము బలిపీఠముమీద పోర్కిష్ంచెను. 

లేవీయకాండము 2:4 => నీవు పొయియ్లో కాలిచ్న నైవేదయ్ము చేయునపుప్డు అది నూనె కలిసినదియు, 

పొంగనిదియునైన గోధుమపిండి అపప్డములే గాని నూనె రాచినదియు పొంగనిదియునైన పూరీలేగాని 

కావలెను. 

లేవీయకాండము 3:2 => తాను అరిప్ంచుదాని తలమీద తన చెయియ్ ఉంచి పర్తయ్క్షపు గుడారము 

యొకక్ దావ్రమున దానిని వధింపవలెను. యాజకులగు అహరోను కుమారులు బలిపీఠముచుటుట్ దాని 

రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 3:8 => తాను అరిప్ంచుదాని తలమీద అతడు తన చెయియ్ ఉంచి పర్తయ్క్షపు 

గుడారము నెదుట దానిని వధింపవలెను. అహరోను కుమారులు బలిపీఠము చుటుట్ దాని రకత్మును 

పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 4:24 => ఆ మేకపిలల్ తలమీద చెయియ్ ఉంచి, దహనబలి పశువును వధించు చోట 

యెహోవా సనిన్ధిని దానిని వధింపవలెను. 
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లేవీయకాండము 8:15 => దాని వధించిన తరువాత మోషే దాని రకత్మును తీసి బలిపీఠపు 

కొముమ్లచుటుట్ వేర్లితో దాని చమిరి బలిపీఠము విషయమై పాపపరిహారము చేసి దాని నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకై బలిపీఠము అడుగున రకత్మును పోసి దాని పర్తిషిఠ్ంచెను. 

లేవీయకాండము 14:13 => అతడు పాపపరిహారారథ్బలి పశువును దహనబలి పశువును వధించు 

పరిశుదధ్సథ్ లములో ఆ గొఱఱ్ పి లల్ను వధింపవలెను . పాపపరిహారారథ్మైన దానివలె 

అపరాధపరిహారారథ్మైనదియు యాజకునిదగును; అది అతిపరిశుదధ్ము. 

వచనము 12 

దాని అవయవములను దాని తలను కొర్వువ్ను విడదీసిన తరువాత యాజకుడు బలిపీఠము మీదనునన్ 

అగిన్మీది కటెట్లపైని చకక్గా పేరచ్వలెను. 

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. 

వచనము 13 

దాని ఆంతర్ములను కాళల్ను నీళల్తో కడుగవలెను. అపుప్డు యాజకుడు దానినంతయు తెచిచ్ 

బలిపీఠముమీద దానిని దహింపవలెను. అది దహనబలి, అనగా యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల 

హోమము. 

లేవీయకాండము 1:9 => అది యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల దహనబలియగునటుల్ యాజకుడు 

దానినంతయు బలిపీఠముమీద దహింపవలెను. 
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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 

నిరగ్మకాండము 29:17 => అంతట నీవు ఆ పొటేట్లును దాని అవయవములను దేనికి అది విడదీసి 

దాని ఆంతర్ములను దాని కాళల్ను కడిగి దాని అవయవములతోను తలతోను చేరిచ్ 

నిరగ్మకాండము 29:25 => తరువాత నీవు వారి చేతులలోనుండి వాటిని తీసికొని యెహోవా సనిన్ధిని 

ఇంపైన సువాసన కలుగునటుల్ దహనబలిగా వాటిని బలిపీఠముమీద దహింపవలెను. అది యెహోవాకు 

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 4:31 => మరియు సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్ను తీసినటేల్ దీని 

కొర్వవ్ంతటిని తీయవలెను. యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగా యాజకుడు బలిపీఠముమీద దానిని 

దహింపవలెను. అటుల్ యాజకుడు అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ 

కలుగును. 

లేవీయకాండము 5:12 => అతడు యాజకునియొదద్కు దానిని తెచిచ్న తరువాత యాజకుడు 

జాఞ్పకారథ్ముగా దానిలో పిడికెడు తీసి యెహోవాకు అరిప్ంచు హోమదర్వయ్ముల రీతిగా బలిపీఠముమీద 

దానిని దహింపవలెను. అది పాపపరిహారారథ్బలి. 

లేవీయకాండము 6:10 => యాజకుడు తన సనన్నార నిలువుటంగీని తొడుగుకొని తన మానమునకు 

తన నారలాగును తొడుగుకొని బలిపీఠముమీద అగిన్ దహించు దహనబలి దర్వయ్పు బూడిదెను ఎతిత్ 

బలిపీఠమునొదద్ దానిని పోసి 

లేవీయకాండము 7:5 => యాజకుడు యెహోవాకు హోమముగా బలిపీఠముమీద వాటిని 

దహింపవలెను; అది అపరాధపరిహారారథ్బలి; యాజకులలో పర్తి మగవాడు దానిని తినవలెను; 
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లేవీయకాండము 22:22 => గుర్డిడ్దేమి కుంటిదేమి కొరతగలదేమి గడ డ్గలదేమి గజిజ్రోగము గలదేమి 

చిరుగుడు గలదేమి అటిట్వాటిని యెహోవాకు అరిప్ంపకూడదు; వాటిలో దేనిని బలిపీఠముమీద 

యెహోవాకు హోమము చేయకూడదు. 

సంఖాయ్కాండము 15:3 => యెహోవాకు ఇంపైన సువాసన కలుగునటుల్గా గోవులలోని దానినేకాని, 

గొఱఱ్మేకలలోని 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. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:27 => నీ దహనబలులను వాటి రకత్మాంసములను నీ దేవుడైన 

యెహోవా బలిపీఠముమీద అరిప్ంపవలెను. నీ బలుల రకత్మును నీ దేవుడైన యెహోవా బలిపీఠముమీద 

పోయవలెను; వాటి మాంసము నీవు తినవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:10 => వారు యాకోబునకు నీ విధులను ఇశార్యేలునకు నీ 

ధరమ్శాసత్రమును నేరుప్దురు నీ సనిన్ధిని ధూపమును నీ బలిపీఠముమీద సరావ్ంగబలిని అరిప్ంచుదురు  

2 దినవృతాత్ంతములు 4:6 => మరియు దహనబలులుగా అరిప్ంచువాటిని కడుగుటకై కుడి తటుట్కు 

అయిదును ఎడమ తటుట్కు అయిదును పది సాన్నపు గంగాళములను చేయించెను; సముదర్మువంటి 

తొటిట్యందు యాజకులు మాతర్ము సాన్నము చేయుదురు. 

ఎజార్ 6:10 => వారికి కావలసినదంతయు ఇయయ్వలెను. 

యెహెజేక్లు 20:41 => జనములలోనుండి నేను మిముమ్ను రపిప్ంచునపుప్డును, మిముమ్ను 

చెదరగొటిట్న ఆ యా దేశములలోనుండి మిముమ్ను సమకూరుచ్నపుప్డును, పరిమళధూపముగా 

మిముమ్ను అంగీకరించెదను, అనయ్జనులయెదుటను మీ మధయ్ను ననున్ నేను పరిశుదధ్పరచుకొందును. 
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ఎఫెసీయులకు 5:2 => కీర్సుత్ మిముమ్ను పేర్మించి, పరిమళ వాసనగా ఉండుటకు మనకొరకు 

తనున్తాను దేవునికి అరప్ణముగాను బలిగాను అపప్గించుకొనెను; ఆలాగుననే మీరును పేర్మగలిగి 

నడుచుకొనుడి. 

వచనము 14 

అతడు యెహోవాకు దహనబలిగా అరిప్ంచునది పకిష్జాతిలోనిదైనయెడల తెలల్ గువవ్లలోనుండి గాని 

పావురపు పిలల్లలోనుండి గాని తేవలెను. 

లేవీయకాండము 5:7 => అతడు గొఱఱ్పిలల్ను తేజాలనియెడల, అతడు పాపియగునటుల్ తాను చేసిన 

అపరాధ విషయమై రెండు తెలల్ గువవ్లనేగాని రెండు పావురపు పిలల్లనేగాని పాపపరిహారారథ్బలిగా 

ఒకదానిని దహనబలిగా ఒకదానిని యెహోవా సనిన్ధికి తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 12:8 => ఆమె గొఱఱ్పిలల్ను తేజాలనియెడల ఆమె రెండు తెలల్ గువవ్లనైనను రెండు 

పావురపు పిలల్లనైనను దహనబలిగా ఒకదానిని, పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక దానిని తీసికొనిరావలెను. 

యాజకుడు ఆమె నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా ఆమెకు పవితర్త కలుగును.  

మతత్యి 11:29 => నేను సాతివ్కుడను దీనమనసుస్ గలవాడను గనుక మీమీద నా కాడి ఎతిత్కొని 

నాయొదద్ నేరుచ్కొనుడి; అపుప్డు మీ పార్ణములకు విశార్ంతి దొరకును. 

లూకా 2:24 => పర్భువు ధరమ్శాసత్రమందు చెపప్బడినటుట్ గువవ్ల జతనైనను రెండు పావురపు 

పిలల్లనైనను బలిగా సమరిప్ంచుటకును, వారు ఆయనను యెరూషలేమునకు తీసికొనిపోయిరి. 

2 కొరిందీయులకు 8:12 => మొదట ఒకడు సిదధ్మైన మనసుస్ కలిగియుంటే శకిత్కి మించి కాదు 

గాని కలిమి కొలదియే యిచిచ్నది పీర్తికరమవును. 

హెబీర్యులకు 7:26 => పవితుర్డును, నిరోద్షియు, నిషక్లమ్షుడును, పాపులలో చేరక పర్తేయ్కముగా 

ఉనన్వాడును. ఆకాశమండలముకంటె మికిక్లి హెచచ్యినవాడునైన యిటిట్ పర్ధానయాజకుడు మనకు 

సరిపోయినవాడు. 

ఆదికాండము 15:9 => ఆయన మూడేండల్ పెయయ్ను మూడేండల్ మేకను మూడేండల్ పొటేట్లును ఒక 

తెలల్ గువవ్ను ఒక పావురపు పిలల్ను నాయొదద్కు తెమమ్ని అతనితో చెపెప్ను. 
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లేవీయకాండము 5:10 => విధిచొపుప్న రెండవదానిని దహనబలిగా అరిప్ంపవలెను. అతడు చేసిన 

పాపము విషయమై యాజకుడు అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ 

కలుగును. 

లేవీయకాండము 14:4 => యాజకుడు పవితర్త పొందగోరు వానికొరకు సజీవమైన రెండు పవితర్ 

పకుష్లను దేవదారు కఱఱ్ను రకత్వరణ్ముగల నూలును హిసోస్పును తెమమ్ని ఆజాఞ్పింపవలెను. 

లేవీయకాండము 14:21 => వాడు బీదవాడై పైచెపిప్నదంతయు తేజాలనియెడల తన నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము కలుగుటకై వాడు అలాల్డించుటకు అపరాధపరిహారారథ్బలిగా ఒక గొఱఱ్పిలల్ను 

నైవేదయ్ముగా తూములో పదియవవంతు నూనెతో కలిసిన గోధుమపిండిని ఒక అరధ్సేరు నూనెను 

లేవీయకాండము 15:14 => ఎనిమిదవనాడు రెండు తెలల్ గువవ్లనైనను రెండు పావురపు 

పిలల్లనైనను తీసికొని పర్తయ్క్షపు గుడారము యొకక్ దావ్రమునొదద్కు వచిచ్ యెహోవా సనిన్ధిని వాటిని 

యాజకుని కపప్గింపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 6:10 => ఎనిమిదవ దినమున అతడు రెండు తెలల్గువవ్లనైనను రెండు పావురపు 

పిలల్లనైనను పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్నునన్ యాజకుని యొదద్కు తేవలెను.  

మతత్యి 21:12 => యేసు దేవాలయములో పర్వేశించి కర్యవికర్యములు చేయువారినందరిని 

వెళల్గొటిట్, రూకలు మారుచ్వారి బలల్లను గువవ్లముమ్వారి పీఠములను పడదోర్సి 

వచనము 15 

యాజకుడు బలిపీఠము దగగ్రకు దాని తీసికొనివచిచ్ దాని తలను తుర్ంచి బలిపీఠముమీద దాని 

దహింపవలెను, దాని రకత్మును బలిపీఠము పర్కక్ను పిండవలెను. 

లేవీయకాండము 5:8 => అతడు యాజకునియొదద్కు వాటిని తెచిచ్న తరువాత అతడు 

పాపపరిహారారథ్మైనదానిని మొదట నరిప్ంచి, దాని మెడనుండి దాని తలను నులమవలెను గాని దాని 

నూడదీయకూడదు. 

కీరత్నలు 22:1 => నా దేవా నా దేవా, నీవు ననేన్ల విడనాడితివి? ననున్ రకిష్ంపక నా ఆరత్ధవ్ని వినక 

నీవేల దూరముగా నునాన్వు? 
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కీరత్నలు 22:21 => సింహపు నోటనుండి ననున్ రకిష్ంపుము గురుపోతుల కొముమ్లలోనుండి ననున్ 

రకిష్ంచి నాకుతత్రమిచిచ్యునాన్వు 

కీరత్నలు 69:1 => దేవా, జలములు నా పార్ణముమీద పొరుల్చునన్వి ననున్ రకిష్ంపుము. 

కీరత్నలు 69:2 => నిలుకయియయ్ని అగాధమైన దొంగ ఊబిలో నేను దిగిపోవుచునాన్ను అగాధ 

జలములలో నేను దిగబడియునాన్ను వరదలు ననున్ ముంచివేయుచునన్వి.  

కీరత్నలు 69:3 => నేను మొఱఱ్పెటుట్టచేత అలసియునాన్ను నా గొంతుక యెండిపోయెను నా 

దేవునికొరకు కనిపెటుట్టచేత నా కనున్లు కీష్ణించిపోయెను. 

కీరత్నలు 69:4 => నిరిన్మితత్ముగా నామీద పగపటుట్వారు నా తలవెండుర్కలకంటె విసాత్రముగా 

ఉనాన్రు అబదధ్మునుబటిట్ నాకు శతుర్వులై ననున్ సంహరింపగోరువారు అనేకులు నేను 

దోచుకొననిదానిని నేను ఇచుచ్కొనవలసి వచెచ్ను. 

కీరత్నలు 69:5 => దేవా, నా బుది ధ్హీనత నీకు తెలిసేయునన్ది నా అపరాధములు నీకు మరుగైనవి 

కావు. 

కీరత్నలు 69:6 => పర్భువా, సైనయ్ములకధిపతివగు యెహోవా, నీకొరకు కనిపెటుట్కొనువారికి 

నావలన సిగుగ్ కలుగనియయ్కుము ఇశార్యేలు దేవా, నినున్ వెదకువారిని నావలన అవమానము 

నొందనియయ్కుము.  

కీరత్నలు 69:7 => నీ నిమితత్ము నేను నిందనొందినవాడనైతిని నీ నిమితత్ము సిగుగ్ నా ముఖమును 

కపెప్ను. 

కీరత్నలు 69:8 => నా సహోదరులకు నేను అనుయ్డనైతిని నా తలిల్ కుమారులకు పరుడనైతిని. 

కీరత్నలు 69:9 => నీ యింటినిగూరిచ్న ఆసకిత్ ననున్ భకిష్ంచియునన్ది నినున్ నిందించినవారి నిందలు 

నామీద పడియునన్వి. 

కీరత్నలు 69:10 => ఉపవాసముండి నేను కనీన్రు విడువగా అది నాకు నిందాసప్దమాయెను. 

కీరత్నలు 69:11 => నేను గోనెపటట్ వసత్రముగా కటుట్కొనినపుప్డు వారికి హాసాయ్సప్దుడనైతిని. 

కీరత్నలు 69:12 => గుమమ్ములలో కూరుచ్ండువారు ననున్గూరిచ్ మాటలాడుకొందురు 

తార్గుబోతులు ననున్గూరిచ్ పాటలు పాడుదురు. 
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కీరత్నలు 69:13 => యెహోవా, అనుకూల సమయమున నేను నినున్ పార్రిథ్ంచుచునాన్ను. దేవా, నీ 

కృపాబాహుళయ్మునుబటిట్ నీ రక్షణ సతయ్మునుబటిట్ నాకుతత్రమిముమ్.  

కీరత్నలు 69:14 => నేను దిగిపోకుండ ఊబిలోనుండి ననున్ తపిప్ంచుము నా పగవారిచేతిలోనుండి 

అగాధజలములలోనుండి ననున్ తపిప్ంచుము.  

కీరత్నలు 69:15 => నీటివరదలు ననున్ ముంచనియయ్కుము అగాధసముదర్ము ననున్ 

మింగనియయ్కుము గుంట ననున్ మింగనియయ్కుము.  

కీరత్నలు 69:16 => యెహోవా, నీ కృప ఉతత్మతవ్మునుబటిట్ నాకు ఉతత్రమిముమ్ నీ 

వాతస్లయ్బాహుళయ్తనుబటిట్ నాతటుట్ తిరుగుము.  

కీరత్నలు 69:17 => నీ సేవకునికి విముఖుడవై యుండకుము నేను ఇబబ్ందిలోనునాన్ను తవ్రగా 

నాకు ఉతత్రమిముమ్. 

కీరత్నలు 69:18 => నాయొదద్కు సమీపించి ననున్ విమోచింపుము. నా శతుర్వులను చూచి ననున్ 

విడిపింపుము. 

కీరత్నలు 69:19 => నిందయు సిగుగ్ను అవమానమును నాకు కలిగెనని నీకు తెలిసియునన్ది. నా 

విరోధులందరు నీకు కనబడుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 69:20 => నిందకు నా హృదయము బదద్లాయెను నేను బహుగా కృశించియునాన్ను 

కరుణించువారికొరకు కనిపెటుట్కొంటినిగాని యెవరును లేకపోయిరి. ఓదారుచ్వారికొరకు 

కనిపెటుట్కొంటినిగాని యెవరును కానరారైరి. 

కీరత్నలు 69:21 => వారు చేదును నాకు ఆహారముగా పెటిట్రి నాకు దపిప్యైనపుప్డు చిరకను 

తార్గనిచిచ్రి. 

యెషయా 53:4 => నిశచ్యముగా అతడు మన రోగములను భరించెను మన వయ్సనములను 

వహించెను అయినను మొతత్ బడినవానిగాను దేవునివలన బాధింపబడినవానిగాను 

శర్మనొందినవానిగాను మనమతనిని ఎంచితివిు.  
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యెషయా 53:5 => మన యతికర్మకిర్యలనుబటిట్ అతడు గాయపరచబడెను మన దోషములనుబటిట్ 

నలుగగొటట్బడెను మన సమాధానారథ్మైన శిక్ష అతనిమీద పడెను అతడు పొందిన దెబబ్లచేత మనకు 

సవ్సథ్త కలుగుచునన్ది.  

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 26:1 => యేసు ఈ మాటలనిన్యు చెపిప్ చాలించిన తరువాత జరిగినదేమనగా ఆయన తన 

శిషుయ్లను చూచి 

మతత్యి 27:66 => వారు వెళిల్ కావలివారిని కూడ ఉంచుకొని, రాతికి ముదర్వేసి సమాధిని భదర్ము 

చేసిరి. 

1 యోహాను 2:27 => అయితే ఆయనవలన మీరు పొందిన అభిషేకము మీలో నిలుచుచునన్ది 

గనుక ఎవడును మీకు బోధింపనకక్రలేదు; ఆయన ఇచిచ్న అభిషేకము సతయ్మే గాని అబదధ్ము కాదు; 

అది అనిన్టినిగూరిచ్ మీకు భోదించుచునన్ పర్కారముగాను, ఆయన మీకు భోదించిన పర్కారముగాను, 

ఆయనలో మీరు నిలుచుచునాన్రు (నిలిచియుండుడి). 

నిరగ్మకాండము 29:13 => మరియు ఆంతర్ములను కపుప్కొను కొర్వవ్ంతటిని కాలేజముమీది వపను 

రెండు మూతర్గర్ంథులను వాటిమీది కొర్వువ్ను నీవు తీసి బలిపీఠముమీద దహింపవలెను.  

లేవీయకాండము 1:5 => అతడు యెహోవా సనిన్ధిని ఆ కోడెదూడను వధించిన తరువాత 

యాజకులైన అహరోను కుమారులు దాని రకత్మును తెచిచ్ పర్తయ్క్షపు గుడారము ఎదుటనునన్ 

బలిపీఠముచుటుట్ ఆ రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 5:7 => అతడు గొఱఱ్పిలల్ను తేజాలనియెడల, అతడు పాపియగునటుల్ తాను చేసిన 

అపరాధ విషయమై రెండు తెలల్ గువవ్లనేగాని రెండు పావురపు పిలల్లనేగాని పాపపరిహారారథ్బలిగా 

ఒకదానిని దహనబలిగా ఒకదానిని యెహోవా సనిన్ధికి తీసికొనిరావలెను. 

వచనము 16 
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మరియు దాని మలముతో దాని పొటట్ను ఊడదీసి బలిపీఠము తూరుప్దికుక్న బూడిదెను వేయుచోట 

దానిని పారవేయవలెను. 

లూకా 1:35 => దూత పరిశుదాధ్తమ్ నీమీదికి వచుచ్ను; సరోవ్నన్తుని శకిత్ నినున్ కముమ్కొనును గనుక 

పుటట్బోవు శిశువు పరిశుదు ధ్డై దేవుని కుమారుడనబడును. 

1 పేతురు 1:2 => ఆతమ్వలని పరిశుదధ్త పొందినవారై విధేయులగుటకును, యేసుకీర్సుత్ రకత్మువలన 

పోర్కిష్ంపబడుటకును ఏరప్రచబడినవారికి, అనగా పొంతు, గలతీయ, కపప్దొకియ, ఆసియ, బితునియ 

అను దేశములయందు చెదరిన వారిలో చేరిన యాతిర్కులకు శుభమని చెపిప్ వార్యునది. మీకు 

కృపయు సమాధానమును విసత్రిలుల్ను గాక. 

లేవీయకాండము 4:12 => పాళెము వెలుపల, బూడిదెను పారపోయు పవితర్ సథ్లమునకు 

తీసికొనిపోయి అగిన్లో కటెట్లమీద కాలిచ్వేయవలెను. బూడిదె పారపోయు చోట దానిని 

కాలిచ్వేయవలెను. 

లేవీయకాండము 6:10 => యాజకుడు తన సనన్నార నిలువుటంగీని తొడుగుకొని తన మానమునకు 

తన నారలాగును తొడుగుకొని బలిపీఠముమీద అగిన్ దహించు దహనబలి దర్వయ్పు బూడిదెను ఎతిత్ 

బలిపీఠమునొదద్ దానిని పోసి 

లేవీయకాండము 6:11 => తన వసత్రములను తీసి వేరు వసత్రములను ధరించుకొని పాళెము 

వెలుపలనునన్ పవితర్సథ్లమునకు ఆ బూడిదెను తీసికొనిపోవలెను. 

లేవీయకాండము 16:27 => పరిశుదధ్సథ్లములో పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకు వేటి రకత్ము దాని 

లోపలికి తేబడెనో పాపపరిహారారథ్బలియగు ఆ కోడెను ఆ మేకను ఒకడు పాళెము వెలుపలికి 

తీసికొనిపోవలెను. వాటి చరమ్ములను వాటి మాంసమును వాటి మలమును అగిన్తో కాలిచ్వేయవలెను. 

హెబీర్యులకు 13:11 => వేటి రకత్ము పాపపరిహారారథ్ముగ పరిశుదధ్సథ్లములోనికి 

పర్ధానయాజకునిచేత తేబడునో, ఆ జంతువుల కళేబరములు శిబిరమునకు వెలుపట దహింపబడును. 

హెబీర్యులకు 13:12 => కావున యేసు కూడ తన సవ్రకత్ముచేత పర్జలను పరిశుదధ్పరచుటకై గవిని 

వెలుపట శర్మపొందెను. 
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హెబీర్యులకు 13:13 => కాబటిట్ మనమాయన నిందను భరించుచు శిబిరము వెలుపలికి 

ఆయనయొదద్కు వెళుల్దము. 

హెబీర్యులకు 13:14 => నిలువరమైన పటట్ణము మనకికక్డ లేదు గాని, ఉండబోవుచునన్దాని 

కోసము ఎదురుచూచుచునాన్ము. 

జెఫనాయ్ 3:1 => ముషక్రమైనదియు భర్షట్మైనదియు అనాయ్యము చేయునదియునగు పటట్ణమునకు 

శర్మ. 

వచనము 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 15:10 => అతడు అవనిన్యు తీసికొని వాటిని నడుమకు ఖండించి దేని ఖండమును 

దాని ఖండమునకు ఎదురుగా నుంచెను; పకుష్లను అతడు ఖండింపలేదు 

కీరత్నలు 16:10 => ఎందుకనగా నీవు నా ఆతమ్ను పాతాళములో విడచిపెటట్వు నీ పరిశుదు ధ్ని 

కుళుల్పటట్నియయ్వు 

మతత్యి 27:50 => యేసు మరల బిగగ్రగా కేకవేసి పార్ణము విడిచెను. 

యోహాను 19:30 => యేసు ఆ చిరక పుచుచ్కొని సమాపత్మైనదని చెపిప్ తలవంచి ఆతమ్ను 

అపప్గించెను. 

రోమీయులకు 4:25 => ఆయన మన అపరాధముల నిమితత్ము అపప్గింపబడి, మనము 

నీతిమంతులముగా తీరచ్బడుటకై లేపబడెను. 

1 పేతురు 1:19 => అమూలయ్మైన రకత్ముచేత, అనగా నిరోద్షమును నిషక్ళంకమునగు 

గొఱఱ్పిలల్వంటి 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, 
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కడవరి కాలములయందు ఆయన పర్తయ్క్షపరచబడెను. కాగా మీ విశావ్సమును నిరీక్షణయు 

దేవునియందు ఉంచబడియునన్వి. 

1 పేతురు 1:21 => మీరు క్షయ బీజమునుండి కాక, శాశవ్తమగు జీవముగల దేవుని 

వాకయ్మూలముగా అక్షయ బీజమునుండి పుటిట్ంపబడినవారు గనుక నిషక్పటమైన సహోదర పేర్మ 

కలుగునటుల్,  

1 పేతురు 3:18 => ఏలయనగా మనలను దేవునియొదద్కు తెచుచ్టకు, అనీతిమంతుల కొరకు 

నీతిమంతుడైన కీర్సుత్ శరీర విషయములో చంపబడియు,  

లేవీయకాండము 1:9 => అది యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల దహనబలియగునటుల్ యాజకుడు 

దానినంతయు బలిపీఠముమీద దహింపవలెను. 

లేవీయకాండము 1:10 => దహనబలిగా అతడు అరిప్ంచునది గొఱఱ్లయొకక్గాని మేకలయొకక్గాని 

మందలోనిదైనయెడల అతడు నిరోద్షమైన మగదాని తీసికొని వచిచ్ 

లేవీయకాండము 1:13 => దాని ఆంతర్ములను కాళల్ను నీళల్తో కడుగవలెను. అపుప్డు యాజకుడు 

దానినంతయు తెచిచ్ బలిపీఠముమీద దానిని దహింపవలెను. అది దహనబలి, అనగా యెహోవాకు 

ఇంపైన సువాసనగల హోమము. 

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 

హెబీర్యులకు 10:6 => పూరణ్హోమములును పాపపరిహారారథ్బలులును నీకిషఠ్మైనవి కావు. 

హెబీర్యులకు 10:7 => అపుప్డు నేను గర్ంథపుచుటట్లో ననున్గూరిచ్ వార్యబడిన పర్కారము, దేవా, 

నీ చితత్ము నెరవేరుచ్టకు ఇదిగో నేను వచిచ్యునాన్నంటిని. 

హెబీర్యులకు 10:8 => బలులు అరప్ణలు పూరణ్హోమములు పాపపరిహారారథ్బలులును నీవు 

కోరలేదనియు, అవి నీకిషఠ్మైనవి కావనియు పైని చెపిప్న తరువాత 
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హెబీర్యులకు 10:9 => ఆయన నీ చితత్ము నెరవేరుచ్టకు ఇదిగో నేను వచిచ్యునాన్నని 

చెపుప్చునాన్డు. ఇవనిన్యు ధరమ్శాసత్రము చొపుప్న అరిప్ంపబడుచునన్వి. ఆ రెండవ దానిని 

సిథ్రపరచుటకు మొదటి దానిని కొటిట్వేయుచునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 10:10 => యేసుకీర్సుత్ యొకక్ శరీరము ఒకక్సారియే అరిప్ంపబడుటచేత ఆ 

చితత్మునుబటిట్ మనము పరిశుదధ్పరచబడి యునాన్ము. 

హెబీర్యులకు 10:11 => మరియు పర్తి యాజకుడు దినదినము సేవచేయుచు, పాపములను 

ఎనన్టికిని తీసివేయలేని ఆ బలులనే మాటిమాటికి అరిప్ంచుచు ఉండును. 

హెబీర్యులకు 10:12 => ఈయనయైతే పాపముల నిమితత్మై సదాకాలము నిలుచు ఒకక్ బలిని 

అరిప్ంచి, 

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. 

నిరగ్మకాండము 29:18 => బలిపీఠముమీద ఆ పొటేట్లంతయు దహింపవలెను; అది యెహోవాకు 

దహనబలి, యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమము. 

లేవీయకాండము 4:31 => మరియు సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్ను తీసినటేల్ దీని 

కొర్వవ్ంతటిని తీయవలెను. యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగా యాజకుడు బలిపీఠముమీద దానిని 

దహింపవలెను. అటుల్ యాజకుడు అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ 

కలుగును. 

లేవీయకాండము 5:12 => అతడు యాజకునియొదద్కు దానిని తెచిచ్న తరువాత యాజకుడు 

జాఞ్పకారథ్ముగా దానిలో పిడికెడు తీసి యెహోవాకు అరిప్ంచు హోమదర్వయ్ముల రీతిగా బలిపీఠముమీద 

దానిని దహింపవలెను. అది పాపపరిహారారథ్బలి. 
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లేవీయకాండము 6:10 => యాజకుడు తన సనన్నార నిలువుటంగీని తొడుగుకొని తన మానమునకు 

తన నారలాగును తొడుగుకొని బలిపీఠముమీద అగిన్ దహించు దహనబలి దర్వయ్పు బూడిదెను ఎతిత్ 

బలిపీఠమునొదద్ దానిని పోసి 

లేవీయకాండము 8:21 => అతడు దాని ఆంతర్ములను కాళల్ను నీళల్తో కడిగి, ఆ పొటేట్లంతయు 

బలిపీఠముమీద దహించెను. యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ అది యింపైన సువాసనగల 

దహనబలి ఆయెను. అది యెహోవాకు హోమము. 

సంఖాయ్కాండము 15:3 => యెహోవాకు ఇంపైన సువాసన కలుగునటుల్గా గోవులలోని దానినేకాని, 

గొఱఱ్మేకలలోని 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. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:10 => వారు యాకోబునకు నీ విధులను ఇశార్యేలునకు నీ 

ధరమ్శాసత్రమును నేరుప్దురు నీ సనిన్ధిని ధూపమును నీ బలిపీఠముమీద సరావ్ంగబలిని అరిప్ంచుదురు  

యెహెజేక్లు 20:41 => జనములలోనుండి నేను మిముమ్ను రపిప్ంచునపుప్డును, మిముమ్ను 

చెదరగొటిట్న ఆ యా దేశములలోనుండి మిముమ్ను సమకూరుచ్నపుప్డును, పరిమళధూపముగా 

మిముమ్ను అంగీకరించెదను, అనయ్జనులయెదుటను మీ మధయ్ను ననున్ నేను పరిశుదధ్పరచుకొందును. 

ఎఫెసీయులకు 5:2 => కీర్సుత్ మిముమ్ను పేర్మించి, పరిమళ వాసనగా ఉండుటకు మనకొరకు 

తనున్తాను దేవునికి అరప్ణముగాను బలిగాను అపప్గించుకొనెను; ఆలాగుననే మీరును పేర్మగలిగి 

నడుచుకొనుడి. 
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వచనము 1 

ఒకడు యెహోవాకు నైవేదయ్ము చేయునపుప్డు అతడు అరిప్ంచునది గోధుమపిండిదై యుండవలెను. 

అతడు దానిమీద నూనెపోసి సాంబార్ణి వేసి 

లేవీయకాండము 6:14 => నైవేదయ్మునుగూరిచ్న విధి యేదనగా, అహరోను కుమారులు యెహోవా 

సనిన్ధిని బలిపీఠము నెదుట దానిని నరిప్ంచవలెను. 

లేవీయకాండము 6:15 => అతడు నైవేదయ్ తైలమునుండియు దాని గోధుమపిండినుండియు చేరెడు 

పిండిని నూనెను, దాని సాంబార్ణి యావతుత్ను దానిలోనుండి తీసి జాఞ్పక సూచనగాను వాటిని 

బలిపీఠముమీద యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగాను దహింపవలెను. 

లేవీయకాండము 6:16 => దానిలో మిగిలినదానిని అహరోనును అతని సంతతివారును తినవలెను. 

అది పులియనిదిగా పరిశుదధ్సథ్లములో తినవలెను. వారు పర్తయ్క్షపు గుడారము యొకక్ ఆవరణములో 

దానిని తినవలెను; 

లేవీయకాండము 6:17 => దాని పులియబెటిట్ కాలచ్వలదు; నా హోమ దర్వయ్ములలో వారికి పాలుగా 

దాని నిచిచ్యునాన్ను. పాపపరిహారారథ్బలివలెను అపరాధపరిహారారథ్బలివలెను అది అతిపరిశుదధ్ము. 

లేవీయకాండము 6:18 => అహరోను సంతతిలో పర్తివాడును దానిని తినవలెను. ఇది యెహోవా 

హోమముల విషయములో మీ తరతరములకు నితయ్మైన కటట్డ. వాటికి తగిలిన పర్తి వసుత్వు 

పరిశుదధ్మగును. 

లేవీయకాండము 6:20 => అహరోనుకు అభిషేకముచేసిన దినమున, అతడును అతని 

సంతతివారును అరిప్ంపవలసిన అరప్ణమేదనగా, ఉదయమున సగము సాయంకాలమున సగము 

నితయ్మైన నైవేదయ్ముగా తూమెడు గోధుమపిండిలో పదియవవంతు. 

లేవీయకాండము 6:21 => పెనముమీద నూనెతో దానిని కాలచ్వలెను; దానిని కాలిచ్న తరువాత 

దానిని తేవలెను. కాలిచ్న నైవేదయ్ భాగములను యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగా అరిప్ంపవలెను. 
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లేవీయకాండము 6:22 => అతని సంతతివారిలో అతనికి మారుగా అభిషేకము పొందిన యాజకుడు 

ఆలాగుననే అరిప్ంపవలెను. అది యెహోవా నియమించిన నితయ్మైన కటట్డ, అదంతయు 

దహింపవలెను. 

లేవీయకాండము 6:23 => యాజకుడు చేయు పర్తి నైవేదయ్ము నిశేశ్షముగా పేర్లచ్బడవలెను; దాని 

తినవలదు. 

లేవీయకాండము 9:17 => అపుప్డతడు నైవేదయ్మును తెచిచ్ దానిలోనుండి చేరెడు తీసి 

పార్తఃకాలమందు చేసిన దహనబలి గాక బలిపీఠముమీద తీసినదానిని దహించెను. 

సంఖాయ్కాండము 15:4 => యెహోవాకు ఆ అరప్ణము నరిప్ంచువాడు ముపాప్వు నూనెతో 

కలుపబడిన రెండు పళల్ పిండిని నైవేదయ్ముగా తేవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 15:5 => ఒకొక్కక్ గొఱఱ్పిలల్తో కూడ దహనబలిమీదనేమి బలిమీదనేమి పోయుటకై 

ముపాప్వు దార్కాష్రసమును పానారప్ణముగా సిదధ్పరచవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 15:6 => పొటేట్లుతో కూడ పడి నూనెతో కలుపబడిన నాలుగు పళల్ పిండిని 

నైవేదయ్ముగా సిదధ్పరచవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 15:7 => పడి దార్కాష్రసమును పానారప్ణముగా తేవలెను; అది యెహోవాకు 

ఇంపైన సువాసన. 

సంఖాయ్కాండము 15:8 => మొర్కుక్బడిని చెలిల్ంచుటకైనను యెహోవాకు సమాధానబలి 

నరిప్ంచుటకైనను నీవు దహనబలిగానైనను బలిగానైనను కోడెదూడను సిదధ్పరచినయెడల 

సంఖాయ్కాండము 15:9 => ఆ కోడెతో కూడ పడినన్ర నూనె కలుపబడిన ఆరు పళల్ గోధుమ పిండిని 

నైవేదయ్ముగా అరిప్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 15:10 => మరియు యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమముగా 

సంఖాయ్కాండము 15:11 => పడినన్ర దార్కాష్రసమును పానీయారప్ణముగా తేవలెను; ఒకొక్కక్ 

కోడెతో కూడను ఒకొక్కక్ పొటేట్లుతో కూడను, గొఱఱ్లలోనిదైనను మేకలలోనిదైనను ఒకొక్కక్ పిలల్తో 

కూడను, ఆలాగు చేయవలెను. 
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సంఖాయ్కాండము 15:12 => మీరు సిదధ్పరచువాటి లెకక్నుబటిట్ వాటి లెకక్లో పర్తిదానికిని అటుల్ 

చేయవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 15:13 => దేశములో పుటిట్నవారందరు యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల 

హోమారప్ణమును తెచుచ్నపుప్డు ఆలాగుననే చేయవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 15:14 => మీయొదద్ నివసించు పరదేశిగాని మీ తర తరములలో మీ మధయ్నునన్ 

వాడెవడుగాని యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమము అరిప్ంపగోరినపుప్డు మీరు చేయునటేల్ 

అతడును చేయవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 15:15 => సంఘమునకు, అనగా మీకును మీలో నివసించు పరదేశికిని ఒకక్టే 

కటట్డ; అది మీ తర తరములకుండు నితయ్మైన కటట్డ; యెహోవా సనిన్ధిని మీరునన్టేల్ పరదేశియు 

ఉండును. 

సంఖాయ్కాండము 15:16 => మీకును మీయొదద్ నివసించు పరదేశికిని ఒకక్టే యేరాప్టు, ఒకక్టే 

నాయ్యవిధి యుండవలెను.  

సంఖాయ్కాండము 15:17 => యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు ఇశార్యేలీయులతో 

ఇటల్నుము 

సంఖాయ్కాండము 15:18 => నేను మిముమ్ను కొనిపోవుచునన్ దేశములో మీరు పర్వేశించిన తరువాత 

సంఖాయ్కాండము 15:19 => మీరు ఆ దేశపు ఆహారమును తినునపుప్డు పర్తిషాఠ్రప్ణమును 

యెహోవాకు అరిప్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 15:20 => మీరు మీ మొదటి పిండిముదద్ రొటెట్ను పర్తిషాఠ్రప్ణముగా 

అరిప్ంపవలెను; కళల్పు అరప్ణమువలె దాని అరిప్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 15:21 => మీ తర తరములకు మీ మొదటి పిండిముదద్లోనుండి పర్తిషాఠ్రప్ణమును 

యెహోవాకు అరిప్ంపవలెను. 

యెషయా 66:20 => ఇశార్యేలీయులు పవితర్మైన పాతర్లో నైవేదయ్మును యెహోవా 

మందిరములోనికి తెచుచ్నటుల్గా గుఱఱ్ములమీదను రథములమీదను డోలీలమీదను 

కంచరగాడిదలమీదను ఒంటెలమీదను ఎకిక్ంచి సరవ్జనములలోనుండి నాకు పర్తిషిఠ్త పరవ్తమగు 
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యెరూషలేమునకు మీ సవ్దేశీయులను యెహోవాకు నైవేదయ్ముగా వారు తీసికొనివచెచ్దరని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

యోహాను 6:35 => అందుకు యేసు వారితో ఇటల్నెను జీవాహారము నేనే; నాయొదద్కు వచుచ్వాడు 

ఏమాతర్మును ఆకలిగొనడు, 

నిరగ్మకాండము 29:2 => ఒక కోడెదూడను కళంకములేని రెండు పొటేట్ళల్ను పొంగని రొటెట్ను 

పొంగనివై నూనెతో కలిసిన భక్షయ్ములను పొంగనివై నూనె పూసిన పలచని అపప్డములను 

తీసికొనుము. 

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 7:19 => అతడు పరిశుదధ్మైన తులపు పరిమాణమునుబటిట్ నూట ముపప్ది 

తులముల యెతుత్గల వెండి గినెన్ను డెబబ్ది తులముల యెతుత్గల వెండి పోర్క్షణపాతర్ను నైవేదయ్ముగా ఆ 

రెంటినిండ నూనెతో కలిసిన గోధుమ పిండిని  

యోవేలు 1:9 => నైవేదయ్మును పానారప్ణమును యెహోవా మందిరములోనికి రాకుండ 

నిలిచిపోయెను. యెహోవాకు పరిచరయ్చేయు యాజకులు అంగలారుచ్చునాన్రు. 

యోవేలు 2:14 => ఒకవేళ ఆయన మనసుస్ తిర్పుప్కొని పశాచ్తాత్పపడి మీ దేవుడైన యెహోవాకు 

తగిన నైవేదయ్మును పానారప్ణమును మీకు దీవెనగా అనుగర్హించును; అనుగర్హింపడని యెవడు 

చెపప్గలడు? 

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. 
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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 2:15 => అది నైవేదయ్ రూపమైనది, నీవు దానిమీద నూనెపోసి దాని పైని సాంబార్ణి 

వేయవలెను. 

లేవీయకాండము 2:16 => అందులో జాఞ్పకారథ్మైన భాగమును, అనగా విసిరిన ధానయ్ములో 

కొంతయు, నూనెలో కొంతయు, దాని సాంబార్ణి అంతయు యాజకుడు దహింపవలెను. అది 

యెహోవాకు హోమము. 

లేవీయకాండము 7:10 => అది నూనె కలిసినదేగాని పొడిదేగాని మీ నైవేదయ్ములనిన్టిని అహరోను 

సంతతివారు సమముగా పంచుకొనవలెను. 

లేవీయకాండము 7:11 => ఒకడు యెహోవాకు అరిప్ంపవలసిన సమాధానబలిని గూరిచ్న విధి 

యేదనగా 

లేవీయకాండము 7:12 => వాడు కృతజఞ్తారప్ణముగా దానినరిప్ంచునపుప్డు తన కృతజఞ్తారప్ణ 

రూపమైన బలిగాక నూనెతో కలిసినవియు పొంగనివియునైన పిండి వంటలను, నూనె పూసినవియు 

పొంగనివియునైన పలచని అపప్డములను, నూనె కలిపి కాలిచ్న గోధుమపిండి వంటలను 

అరిప్ంపవలెను. 

1 యోహాను 2:20 => అయితే మీరు పరిశుదు ధ్నివలన అభిషేకము పొందినవారు గనుక 

సమసత్మును ఎరుగుదురు. 

1 యోహాను 2:27 => అయితే ఆయనవలన మీరు పొందిన అభిషేకము మీలో నిలుచుచునన్ది 

గనుక ఎవడును మీకు బోధింపనకక్రలేదు; ఆయన ఇచిచ్న అభిషేకము సతయ్మే గాని అబదధ్ము కాదు; 
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అది అనిన్టినిగూరిచ్ మీకు భోదించుచునన్ పర్కారముగాను, ఆయన మీకు భోదించిన పర్కారముగాను, 

ఆయనలో మీరు నిలుచుచునాన్రు (నిలిచియుండుడి). 

యూదా 1:20 => పిర్యులారా, మీరు విశవ్సించు అతిపరిశుదద్మైన దానిమీద మిముమ్ను మీరు 

కటుట్కొనుచు, పరిశుదాధ్తమ్లో పార్రథ్న చేయుచు, 

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. 

లూకా 1:9 => యాజక మరాయ్ద చొపుప్న పర్భువు ఆలయములోనికి వెళిల్ ధూపము వేయుటకు 

అతనికి వంతు వచెచ్ను. 

లూకా 1:10 => ధూప సమయమందు పర్జల సమూహమంతయు వెలుపల పార్రథ్న చేయుచుండగా 

పర్కటన 8:3 => మరియు సువరణ్ ధూపారిత్చేత పటుట్కొనియునన్ వేరొక దూత వచిచ్ బలిపీఠము 

ఎదుట నిలువగా సింహాసనము ఎదుట ఉనన్ సువరణ్ బలిపీఠము పైన పరిశుదు ధ్లందరి పార్రథ్నలతో 

కలుపుటకై అతనికి బహు ధూపదర్వయ్ములు ఇయయ్బడెను. 

ఆదికాండము 4:3 => కొంతకాలమైన తరువాత కయీను పొలముపంటలో కొంత యెహోవాకు 

అరప్ణగా తెచెచ్ను. 

నిరగ్మకాండము 30:34 => మరియు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను నీవు పరిమళ దర్వయ్ములను, 

అనగా జటామాంసి గోపి చందనము గంధపుచెకక్ అను ఈ పరిమళ దర్వయ్ములను సవ్చఛ్మైన 

సాంబార్ణిని సమభాగములుగా తీసికొని 

లేవీయకాండము 2:7 => నీవు అరిప్ంచునది కుండలో వండిన నైవేదయ్మైనయెడల నూనె కలిసిన 

గోధుమపిండితో దానిని చేయవలెను. 

లేవీయకాండము 5:11 => రెండు తెలల్ గువవ్లైనను రెండు పావురపు పిలల్లైనను తనకు 

దొరకనియెడల పాపము చేసినవాడు తూమెడు గోధుమపిండిలో పదియవవంతును పాపపరిహారారథ్బలి 
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రూపముగా తేవలెను. అది పాపపరిహారారథ్బలి గనుక దానిమీద నూనె పోయవలదు. సాంబార్ణి 

దానిమీద ఉంచవలదు. 

లేవీయకాండము 7:37 => ఇది దహనబలిని గూరిచ్యు అపరాధపరిహారారథ్పు నైవేదయ్మును 

గూరిచ్యు పాపపరిహారారథ్బలిని గూరిచ్యు అపరాధపరిహారారథ్బలిని గూరిచ్యు పర్తిషిఠ్తారప్ణమును 

గూరిచ్యు సమాధానబలిని గూరిచ్యు చేయబడిన విధి. 

లేవీయకాండము 9:4 => సమాధానబలిగా కోడెను పొటేట్లును నూనె కలిపిన నైవేదయ్మును 

తీసికొనిరండి; నేడు యెహోవా మీకు కనబడును అని చెపుప్ము. 

లేవీయకాండము 10:12 => అపుప్డు మోషే అహరోనుతోను మిగిలిన అతని కుమారులైన 

ఎలియాజరు ఈతామారులతోను ఇటల్నెను మీరు యెహోవా హోమ దర్వయ్ములలో మిగిలిన 

నైవేదయ్మును తీసికొని అది పొంగకుండ బలిపీఠము దగగ్ర తినుడి; అది అతిపరిశుదధ్ము. యెహోవా 

హోమ దర్వయ్ములోనుండి అది నీకును నీ కుమారులకును నియమింపబడిన వంతు. 

లేవీయకాండము 14:10 => ఎనిమిదవనాడు వాడు నిరోద్షమైన రెండు మగ గొఱఱ్పిలల్లను 

నిరోద్షమైన యేడాది ఆడు గొఱఱ్పిలల్ను నైవేదయ్మునకై నూనె కలిసిన మూడు పదియవ వంతుల 

గోధుమపిండిని ఒక అరధ్సేరు నూనెను తీసికొనిరావలెను. 

సంఖాయ్కాండము 8:8 => తమ బటట్లు ఉదుకుకొని పవితర్పరచుకొనిన తరువాత వారు ఒక కోడెను 

దాని నైవేదయ్మును, అనగా తైలముతో కలిసిన గోధమపిండిని తేవలెను. నీవు పాపపరిహారారథ్బలిగా 

మరియొక కోడెను తీసికొనిరావలెను. 

సంఖాయ్కాండము 28:5 => దంచితీసిన మూడు పళల్లోనిది పావు నూనెతో కలుపబడిన తూమెడు 

పిండిలో పదియవవంతు నైవేదయ్ము చేయవలెను. 

నాయ్యాధిపతులు 9:9 => మముమ్ను ఏలుమని ఒలీవచెటుట్ నడుగగా ఒలీవచెటుట్ దేవునిని 

మానవులను దేనివలన నరులు సనామ్నించుదురో ఆ నా తైలము నియయ్కమాని చెటల్మీద 

రాజునైయుండి యిటు అటు ఊగుటకు నేను వచెచ్దనా? అని వాటితో అనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:11 => వారు ఉదయాసత్మయములయందు యెహోవాకు దహనబలులు 

అరిప్ంచుచు, సుగంధదర్వయ్ములతో ధూపము వేయుచు, పవితర్మైన బలల్మీద సనిన్ధిరొటెట్లు ఉంచుచు, 
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బంగారు దీపసత్ంభమును పర్మిదెలను పర్తి సాయంతర్ము ముటిట్ంచుచు వచుచ్చునాన్రు; మేము మా 

దేవుడైన యెహోవా యేరప్రచిన విధినిబటిట్ సమసత్ము జరిగించుచునాన్ము గాని మీరు ఆయనను 

విసరిజ్ంచిన వారైతిరి. 

ఎజార్ 6:9 => మరియు ఆకాశమందలి దేవునికి దహనబలులు అరిప్ంచుటకై కోడెలే గాని గొఱఱ్పొటేట్ళేల్ 

గాని గొఱఱ్ పిలల్లేగాని గోధుమలే గాని ఉపేప్ గాని దార్కాష్రసమే గాని నూనెయే గాని, యెరూషలేములో 

నునన్ యాజకులు ఆకాశమందలి దేవునికి సువాసనయైన అరప్ణలను అరిప్ంచి, రాజును అతని 

కుమారులును జీవించునటుల్ పార్రథ్నచేయు నిమితత్మై వారు చెపిప్నదానినిబటిట్ పర్తిదినమును 

తపప్కుండ 

మతత్యి 2:11 => తలిల్యైన మరియను ఆ శిశువును చూచి, సాగిలపడి, ఆయనను పూజించి, తమ 

పెటెట్లు విపిప్, బంగారమును సాంబార్ణిని బోళమును కానుకలుగా ఆయనకు సమరిప్ంచిరి. 

వచనము 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 2:9 => అపుప్డు యాజకుడు ఆ నైవేదయ్ములో ఒక భాగమును జాఞ్పకారథ్ముగా తీసి 

బలిపీఠముమీద యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమముగా దాని దహింపవలెను. 

లేవీయకాండము 5:12 => అతడు యాజకునియొదద్కు దానిని తెచిచ్న తరువాత యాజకుడు 

జాఞ్పకారథ్ముగా దానిలో పిడికెడు తీసి యెహోవాకు అరిప్ంచు హోమదర్వయ్ముల రీతిగా బలిపీఠముమీద 

దానిని దహింపవలెను. అది పాపపరిహారారథ్బలి. 

లేవీయకాండము 6:15 => అతడు నైవేదయ్ తైలమునుండియు దాని గోధుమపిండినుండియు చేరెడు 

పిండిని నూనెను, దాని సాంబార్ణి యావతుత్ను దానిలోనుండి తీసి జాఞ్పక సూచనగాను వాటిని 

బలిపీఠముమీద యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగాను దహింపవలెను. 
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లేవీయకాండము 24:7 => ఒకొక్కక్ దొంతిమీద సవ్చఛ్మైన సాంబార్ణి ఉంచవలెను. అది యెహోవా 

యెదుట మీ ఆహారమునకు జాఞ్పకారథ్మైన హోమముగా ఉండును. 

నిరగ్మకాండము 30:16 => నీవు ఇశార్యేలీయుల యొదద్నుండి పార్యశిచ్తాత్రథ్మైన వెండి తీసికొని 

పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ సేవ నిమితత్ము దాని నియమింపవలెను. మీకు పార్యశిచ్తత్ము 

కలుగునటుల్ అది యెహోవా సనిన్ధిని ఇశార్యేలీయులకు జాఞ్పకారథ్ముగా నుండును. 

సంఖాయ్కాండము 5:18 => తరువాత యాజకుడు యెహోవా సనిన్ధిని ఆ సతరీని నిలువబెటిట్, ఆ సతరీ 

తలముసుకును తీసి, రోష విషయమైన నైవేదయ్మును, అనగా ఆ జాఞ్పకారథ్మైన నైవేదయ్మును ఆమె 

చేతులలో ఉంచవలెను. శాపము పొందించు చేదునీళుల్ యాజకుని చేతిలో ఉండవలెను.  

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. 

యెషయా 66:3 => ఎదుద్ను వధించువాడు నరుని చంపువానివంటివాడే గొఱఱ్పిలల్ను బలిగా 

అరిప్ంచువాడు కుకక్ మెడను విరుచువానివంటివాడే నైవేదయ్ము చేయువాడు పందిరకత్ము 

అరిప్ంచువాని వంటివాడే ధూపము వేయువాడు బొమమ్ను సుత్తించువానివంటివాడే. వారు 

తమకిషట్మైనటుల్గా తోర్వలను ఏరప్రచుకొనిరి వారి యసహయ్మైన పనులు తమకే యిషట్ముగాఉనన్వి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:4 => అతడు దూత వైపు తేరిచూచి భయపడి పర్భువా, యేమని 

అడిగెను. అందుకు దూత నీ పార్రథ్నలును నీ ధరమ్కారయ్ములును దేవుని సనిన్ధికి జాఞ్పకారథ్ముగా 

చేరినవి. 

నిరగ్మకాండము 29:25 => తరువాత నీవు వారి చేతులలోనుండి వాటిని తీసికొని యెహోవా సనిన్ధిని 

ఇంపైన సువాసన కలుగునటుల్ దహనబలిగా వాటిని బలిపీఠముమీద దహింపవలెను. అది యెహోవాకు 

హోమము. 
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లేవీయకాండము 2:7 => నీవు అరిప్ంచునది కుండలో వండిన నైవేదయ్మైనయెడల నూనె కలిసిన 

గోధుమపిండితో దానిని చేయవలెను. 

లేవీయకాండము 2:16 => అందులో జాఞ్పకారథ్మైన భాగమును, అనగా విసిరిన ధానయ్ములో 

కొంతయు, నూనెలో కొంతయు, దాని సాంబార్ణి అంతయు యాజకుడు దహింపవలెను. అది 

యెహోవాకు హోమము. 

లేవీయకాండము 5:11 => రెండు తెలల్ గువవ్లైనను రెండు పావురపు పిలల్లైనను తనకు 

దొరకనియెడల పాపము చేసినవాడు తూమెడు గోధుమపిండిలో పదియవవంతును పాపపరిహారారథ్బలి 

రూపముగా తేవలెను. అది పాపపరిహారారథ్బలి గనుక దానిమీద నూనె పోయవలదు. సాంబార్ణి 

దానిమీద ఉంచవలదు. 

లేవీయకాండము 6:14 => నైవేదయ్మునుగూరిచ్న విధి యేదనగా, అహరోను కుమారులు యెహోవా 

సనిన్ధిని బలిపీఠము నెదుట దానిని నరిప్ంచవలెను. 

లేవీయకాండము 7:5 => యాజకుడు యెహోవాకు హోమముగా బలిపీఠముమీద వాటిని 

దహింపవలెను; అది అపరాధపరిహారారథ్బలి; యాజకులలో పర్తి మగవాడు దానిని తినవలెను; 

లేవీయకాండము 9:17 => అపుప్డతడు నైవేదయ్మును తెచిచ్ దానిలోనుండి చేరెడు తీసి 

పార్తఃకాలమందు చేసిన దహనబలి గాక బలిపీఠముమీద తీసినదానిని దహించెను. 

సంఖాయ్కాండము 5:26 => తరువాత యాజకుడు దానికి జాఞ్పకారథ్మైనదిగా ఆ నైవేదయ్ములోనుండి 

పిడికెడు తీసి బలిపీఠముమీద దాని దహించి 

సంఖాయ్కాండము 18:9 => అగిన్లో దహింపబడని అతిపరిశుదధ్మైన వాటిలో నీకు 

రావలసినవేవనగా, వారి నైవేదయ్ములనిన్టిలోను, వారి పాపపరిహారారథ్ బలులనిన్టిలోను, వారి 

అపరాధపరిహారారథ్ బలులనిన్టిలోను వారు నాకు తిరిగిచెలిల్ంచు అరప్ణములనిన్యు నీకును నీ 

కుమారులకును అతిపరిశుదధ్మైనవగును, అతిపరిశుదధ్సథ్లములో మీరు వాటిని తినవలెను. 

నెహెమాయ్ 2:20 => అందుకు నేను ఆకాశమందు నివాసియైన దేవుడు తానే మా యతన్మును 

సఫలము చేయును గనుక ఆయన దాసులమైన మేము కటుట్టకు పూనుకొనుచునాన్ము, 
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యెరూషలేమునందు మీకు భాగమైనను సవ్తంతర్మైనను జాఞ్పకసూచనయైనను లేదని 

పర్తుయ్తత్రమిచిచ్తిని. 

మతత్యి 2:11 => తలిల్యైన మరియను ఆ శిశువును చూచి, సాగిలపడి, ఆయనను పూజించి, తమ 

పెటెట్లు విపిప్, బంగారమును సాంబార్ణిని బోళమును కానుకలుగా ఆయనకు సమరిప్ంచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:31 => కొరేన్లీ, నీ పార్రథ్న వినబడెను; నీ ధరమ్కారయ్ములు దేవుని 

సముఖమందు జాఞ్పకముంచబడియునన్వి గనుక నీవు యొపేప్కు వరత్మానము పంపి 

హెబీర్యులకు 5:7 => శరీరధారియై యునన్ దినములలో మహా రోదనముతోను కనీన్ళల్తోను, తనున్ 

మరణమునుండి రకిష్ంపగలవానికి పార్రథ్నలను యాచనలను సమరిప్ంచి , భయభకుత్లు 

కలిగియునన్ందున ఆయన అంగీకరింపబడెను. 

వచనము 3 

ఆ నైవేదయ్ శేషము అహరోనుకును అతని కుమారులకును ఉండును. యెహోవాకు అరిప్ంచు 

హోమములలో అది అతిపరిశుదధ్ము. 

లేవీయకాండము 6:16 => దానిలో మిగిలినదానిని అహరోనును అతని సంతతివారును తినవలెను. 

అది పులియనిదిగా పరిశుదధ్సథ్లములో తినవలెను. వారు పర్తయ్క్షపు గుడారము యొకక్ ఆవరణములో 

దానిని తినవలెను; 

లేవీయకాండము 6:17 => దాని పులియబెటిట్ కాలచ్వలదు; నా హోమ దర్వయ్ములలో వారికి పాలుగా 

దాని నిచిచ్యునాన్ను. పాపపరిహారారథ్బలివలెను అపరాధపరిహారారథ్బలివలెను అది అతిపరిశుదధ్ము. 

లేవీయకాండము 6:26 => పాపపరిహారారథ్బలిగా దానినరిప్ంచిన యాజకుడు దానిని తినవలెను; 

పరిశుదధ్సథ్లమందు, అనగా పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ ఆవరణములో దానిని తినవలెను. 

లేవీయకాండము 7:9 => పొయియ్మీద వండిన పర్తి నైవేదయ్మును, కుండలోనేగాని పెనముమీదనేగాని 

కాలిచ్నది యావతుత్ను, దానిని అరిప్ంచిన యాజకునిది, అది అతనిదగును. 

లేవీయకాండము 10:12 => అపుప్డు మోషే అహరోనుతోను మిగిలిన అతని కుమారులైన 

ఎలియాజరు ఈతామారులతోను ఇటల్నెను మీరు యెహోవా హోమ దర్వయ్ములలో మిగిలిన 
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నైవేదయ్మును తీసికొని అది పొంగకుండ బలిపీఠము దగగ్ర తినుడి; అది అతిపరిశుదధ్ము. యెహోవా 

హోమ దర్వయ్ములోనుండి అది నీకును నీ కుమారులకును నియమింపబడిన వంతు. 

లేవీయకాండము 10:13 => కావున మీరు పరిశుదధ్సథ్లములో దానిని తినవలెను; నేను అటిట్ ఆజఞ్ను 

పొందితిని. 

లేవీయకాండము 21:22 => అతిపరిశుదధ్మైనవేగాని, పరిశుదధ్మైనవేగాని, తన దేవునికి అరిప్ంపబడు 

ఏ ఆహారవసుత్వులనైనను అతడు తినవచుచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 18:9 => అగిన్లో దహింపబడని అతిపరిశుదధ్మైన వాటిలో నీకు 

రావలసినవేవనగా, వారి నైవేదయ్ములనిన్టిలోను, వారి పాపపరిహారారథ్ బలులనిన్టిలోను, వారి 

అపరాధపరిహారారథ్ బలులనిన్టిలోను వారు నాకు తిరిగిచెలిల్ంచు అరప్ణములనిన్యు నీకును నీ 

కుమారులకును అతిపరిశుదధ్మైనవగును, అతిపరిశుదధ్సథ్లములో మీరు వాటిని తినవలెను. 

1 సమూయేలు 2:28 => అతడు నా ముందర ఏఫోదును ధరించి నా బలిపీఠముమీద అరప్ణమును 

ధూపమును అరిప్ంచుటకై నాకు యాజకుడగునటుల్ ఇశార్యేలు గోతర్ములలోనుండి నేనతని 

ఏరప్రచుకొంటిని . ఇశార్యేలీయులు అరిప్ంచిన హోమ వసుత్వులనిన్టిని నీ పితరుని 

యింటివారికిచిచ్తిని. 

లేవీయకాండము 6:17 => దాని పులియబెటిట్ కాలచ్వలదు; నా హోమ దర్వయ్ములలో వారికి పాలుగా 

దాని నిచిచ్యునాన్ను. పాపపరిహారారథ్బలివలెను అపరాధపరిహారారథ్బలివలెను అది అతిపరిశుదధ్ము. 

లేవీయకాండము 10:12 => అపుప్డు మోషే అహరోనుతోను మిగిలిన అతని కుమారులైన 

ఎలియాజరు ఈతామారులతోను ఇటల్నెను మీరు యెహోవా హోమ దర్వయ్ములలో మిగిలిన 

నైవేదయ్మును తీసికొని అది పొంగకుండ బలిపీఠము దగగ్ర తినుడి; అది అతిపరిశుదధ్ము. యెహోవా 

హోమ దర్వయ్ములోనుండి అది నీకును నీ కుమారులకును నియమింపబడిన వంతు. 

లేవీయకాండము 21:22 => అతిపరిశుదధ్మైనవేగాని, పరిశుదధ్మైనవేగాని, తన దేవునికి అరిప్ంపబడు 

ఏ ఆహారవసుత్వులనైనను అతడు తినవచుచ్ను. 
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నిరగ్మకాండము 29:37 => ఏడు దినములు నీవు బలిపీఠము నిమితత్ము పార్శిచ్తత్ము చేసి దాని 

పరిశుదధ్పరచవలెను. ఆ బలిపీఠము అతిపరిశుదధ్ముగా ఉండును. ఆ బలిపీఠమునకు తగులునది 

అంతయు పర్తిషిఠ్తమగును. 

సంఖాయ్కాండము 18:9 => అగిన్లో దహింపబడని అతిపరిశుదధ్మైన వాటిలో నీకు 

రావలసినవేవనగా, వారి నైవేదయ్ములనిన్టిలోను, వారి పాపపరిహారారథ్ బలులనిన్టిలోను, వారి 

అపరాధపరిహారారథ్ బలులనిన్టిలోను వారు నాకు తిరిగిచెలిల్ంచు అరప్ణములనిన్యు నీకును నీ 

కుమారులకును అతిపరిశుదధ్మైనవగును, అతిపరిశుదధ్సథ్లములో మీరు వాటిని తినవలెను. 

నిరగ్మకాండము 30:37 => నీవు చేయవలసిన ఆ ధూపదర్వయ్మును దాని మేళనము చొపుప్న మీ 

నిమితత్ము మీరు చేసికొనకూడదు. అది యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తమైనదిగా ఎంచవలెను. 

లేవీయకాండము 2:10 => ఆ నైవేదయ్ శేషము అహరోనుకును అతని కుమారులకును జెందును. 

యెహోవాకు అరిప్ంచు హోమములలో అది అతిపరిశుదధ్ము. 

లేవీయకాండము 5:13 => పై చెపిప్నవాటిలో దేని విషయమైనను పాపము చేసిన వాని నిమితత్ము 

యాజకుడు పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ కలుగును. దాని శేషము నైవేదయ్శేషమువలె 

యాజకునిదగును. 

లేవీయకాండము 7:6 => అది అతిపరిశుదధ్ము, పరిశుదధ్సథ్లములో దానిని తినవలెను. 

లేవీయకాండము 14:13 => అతడు పాపపరిహారారథ్బలి పశువును దహనబలి పశువును వధించు 

పరిశుదధ్సథ్ లములో ఆ గొఱఱ్ పి లల్ను వధింపవలెను . పాపపరిహారారథ్మైన దానివలె 

అపరాధపరిహారారథ్మైనదియు యాజకునిదగును; అది అతిపరిశుదధ్ము. 

లేవీయకాండము 22:4 => అహరోను సంతానములో ఒకనికి కుషఠ్యినను సార్వమైనను 

కలిగినయెడల అటిట్వాడు పవితర్త పొందువరకు పర్తిషిఠ్తమైనవాటిలో దేనిని తినకూడదు. శవమువలని 

అపవితర్తగల దేనినైనను ముటుట్వాడును సఖ్లితవీరుయ్డును, 

ఎజార్ 2:63 => మరియు పారసీకుల అధికారి ఊరీమును తుమీమ్ముును ధరించుకొనగల యొక 

యాజకుడు ఏరప్డువరకు మీరు పర్తిషిఠ్తమైన వసుత్వులను భుజింపకూడదని వారి కాజాఞ్పించెను. 
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నెహెమాయ్ 7:65 => కాగా అధికారి ఊరీము తుమీమ్ము అనువాటిని ధరించుకొని ఒక యాజకుడు 

ఏరప్డువరకు అతి పరిశుదధ్వసుత్వులను మీరు తినకూడదని వారితో చెపెప్ను. 

యెహెజేక్లు 42:13 => అపుప్డాయన నాతో ఇటల్నెను విడిచోటునకు ఎదురుగానునన్ ఉతత్రపు 

గదులును దకిష్ణపు గదులును పర్తిషిఠ్తములైనవి, వాటిలోనే యెహోవా సనిన్ధికి వచుచ్ యాజకులు 

అతిపరిశుదధ్ వసుత్వులను భుజించెదరు, అకక్డ వారు అతిపరిశుదధ్ వసుత్వులను, అనగా నైవేదయ్మును 

పాపపరిహారారథ్ బలిపశుమాంసమును అపరాధపరిహారారథ్ బలిపశుమాంసమును ఉంచెదరు, ఆ 

సథ్లము అతిపరిశుదధ్ము. 

యెహెజేక్లు 44:29 => నైవేదయ్ములును పాపపరిహారారథ్ బలిమాంసమును అపరాధ పరిహారారథ్ 

బలిమాంసమును వారికి ఆహారమవును , ఇశార్యేలీయులచేత దేవునికి పర్తిషిట్తములగు 

వసుత్వులనిన్యు వారివి. 

వచనము 4 

నీవు పొయియ్లో కాలిచ్న నైవేదయ్ము చేయునపుప్డు అది నూనె కలిసినదియు, పొంగనిదియునైన 

గోధుమపిండి అపప్డములే గాని నూనె రాచినదియు పొంగనిదియునైన పూరీలేగాని కావలెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:28 => వీరు అహరోను సంతతివారి చేతికిర్ంద పని చూచుటకును, వారి 

వశముననునన్ యెహోవా మందిర సేవకొరకై సాలలలోను గదులలోను ఉంచబడిన సకలమైన పర్తిషిఠ్త 

వసుత్వులను శుది ధ్చేయుటకును, దేవుని మందిర సేవకొరకైన పనిని విచారించుటకును, 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:29 => సనిన్ధి రొటెట్ను నైవేదయ్మునకు తగిన సనన్పు పిండిని పులుసులేని 

భోజయ్ములను పెనములో కాలుచ్దానిని పేలుచ్దానిని నానావిధమైన పరిమాణములు గలవాటిని 

కొలతగలవాటిని విచారించుటకును, 

కీరత్నలు 22:14 => నేను నీళల్వలె పారబోయబడి యునాన్ను నా యెముకలనిన్యు సాథ్నము 

తపిప్యునన్వి నా హృదయము నా అంతరంగమందు మైనమువలె కరగియునన్ది. 

యెహెజేక్లు 46 :20 => పర్తిషిఠ్తములగు వసుత్వులను బయటి ఆవరణములోనికి 

కొనివచిచ్యాజకులు జనులను పర్తిషిఠ్ంచుటకై వారు అపరాధపరిహారారథ్ బలిపశుమాంసమును 
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పాపపరిహారారథ్ బలిపశుమాంసమును వండుచు నైవేదయ్ములను కాలుచ్చుండు సథ్లమిదియేయని 

నాతోచెపిప్ 

మతత్యి 26:38 => అపుప్డు యేసు మరణమగునంతగా నా పార్ణము బహు దుఃఖములో 

మునిగియునన్ది; మీరు ఇకక్డ నిలిచి, నాతోకూడ మెలకువగా నుండుడని వారితో చెపిప్ 

యోహాను 12:27 => ఇపుప్డు నా పార్ణము కలవరపడుచునన్ది; నే నేమందును?తండీర్, యీ 

గడియ తటసిథ్ంపకుండ ననున్ తపిప్ంచుము; అయినను ఇందుకోసరమే నేను ఈ గడియకు వచిచ్తిని; 

లేవీయకాండము 1:11 => బలిపీఠపు ఉతత్రదికుక్న యెహోవా సనిన్ధిని దానిని వధింపవలెను. 

యాజకులగు అహరోను కుమారులు బలిపీఠముచుటుట్ దాని రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 6:17 => దాని పులియబెటిట్ కాలచ్వలదు; నా హోమ దర్వయ్ములలో వారికి పాలుగా 

దాని నిచిచ్యునాన్ను. పాపపరిహారారథ్బలివలెను అపరాధపరిహారారథ్బలివలెను అది అతిపరిశుదధ్ము. 

లేవీయకాండము 7:12 => వాడు కృతజఞ్తారప్ణముగా దానినరిప్ంచునపుప్డు తన కృతజఞ్తారప్ణ 

రూపమైన బలిగాక నూనెతో కలిసినవియు పొంగనివియునైన పిండి వంటలను, నూనె పూసినవియు 

పొంగనివియునైన పలచని అపప్డములను, నూనె కలిపి కాలిచ్న గోధుమపిండి వంటలను 

అరిప్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 10:12 => అపుప్డు మోషే అహరోనుతోను మిగిలిన అతని కుమారులైన 

ఎలియాజరు ఈతామారులతోను ఇటల్నెను మీరు యెహోవా హోమ దర్వయ్ములలో మిగిలిన 

నైవేదయ్మును తీసికొని అది పొంగకుండ బలిపీఠము దగగ్ర తినుడి; అది అతిపరిశుదధ్ము. యెహోవా 

హోమ దర్వయ్ములోనుండి అది నీకును నీ కుమారులకును నియమింపబడిన వంతు. 

నిరగ్మకాండము 12:8 => ఆ రాతిర్యే వారు అగిన్చేత కాలచ్బడిన ఆ మాంసమును పొంగని 

రొటెట్లను తినవలెను. చేదుకూరలతో దాని తినవలెను 

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. 
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హెబీర్యులకు 7:26 => పవితుర్డును, నిరోద్షియు, నిషక్లమ్షుడును, పాపులలో చేరక పర్తేయ్కముగా 

ఉనన్వాడును. ఆకాశమండలముకంటె మికిక్లి హెచచ్యినవాడునైన యిటిట్ పర్ధానయాజకుడు మనకు 

సరిపోయినవాడు. 

1 పేతురు 2:1 => పర్భువు దయాళుడని మీరు రుచి చూచియునన్యెడల 

1 పేతురు 2:22 => ఆయన పాపము చేయలేదు; ఆయన నోటను ఏ కపటమును కనబడలేదు. 

నిరగ్మకాండము 16:31 => ఇశార్యేలీయులు దానికి మనాన్ అను పేరు పెటిట్రి. అది తెలల్ని కొతిమెర 

గింజవలె నుండెను. దాని రుచి తేనెతో కలిపిన అపూపములవలె నుండెను. 

నిరగ్మకాండము 29:2 => ఒక కోడెదూడను కళంకములేని రెండు పొటేట్ళల్ను పొంగని రొటెట్ను 

పొంగనివై నూనెతో కలిసిన భక్షయ్ములను పొంగనివై నూనె పూసిన పలచని అపప్డములను 

తీసికొనుము. 

యెషయా 42:1 => ఇదిగో నేను ఆదుకొను నా సేవకుడు నేను ఏరప్రచుకొనినవాడు నా 

పార్ణమునకు పిర్యుడు అతనియందు నా ఆతమ్ను ఉంచియునాన్ను అతడు అనయ్జనులకు నాయ్యము 

కనుపరచును.  

యెషయా 44:3 => నేను దపిప్గలవానిమీద నీళల్ను ఎండిన భూమిమీద పర్వాహజలములను 

కుమమ్రించెదను నీ సంతతిమీద నా ఆతమ్ను కుమమ్రించెదను నీకు పుటిట్నవారిని నేనాశీరవ్దించెదను.  

యెషయా 44:4 => నీటికాలువలయొదద్ నాటబడిన నిరవంజిచెటుల్ గడిడ్లో ఎదుగునటుల్ వారు 

ఎదుగుదురు. 

యెషయా 44:5 => ఒకడునేను యెహోవావాడననును, మరియొకడు యాకోబు పేరు చెపుప్కొనును, 

మరియొకడు యెహోవా వాడనని తనచేతితో వార్సి ఇశార్యేలను మారుపేరు పెటుట్కొనును. 

యెషయా 61:1 => పర్భువగు యెహోవా ఆతమ్ నా మీదికి వచిచ్యునన్ది దీనులకు సువరత్మానము 

పర్కటించుటకు యెహోవా ననున్ అభిషేకించెను నలిగిన హృదయముగలవారిని దృఢపరచుటకును 

చెరలోనునన్వారికి విడుదలను బంధింపబడినవారికి విముకిత్ని పర్కటించుటకును  

యోహాను 3:34 => ఏలయనగా దేవుడు తాను పంపినవానికి కొలత లేకుండ ఆతమ్ననుగర్హించును 

గనుక ఆయన దేవుని మాటలే పలుకును. 
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లేవీయకాండము 2:1 => ఒకడు యెహోవాకు నైవేదయ్ము చేయునపుప్డు అతడు అరిప్ంచునది 

గోధుమపిండిదై యుండవలెను. అతడు దానిమీద నూనెపోసి సాంబార్ణి వేసి 

లేవీయకాండము 2:16 => అందులో జాఞ్పకారథ్మైన భాగమును, అనగా విసిరిన ధానయ్ములో 

కొంతయు, నూనెలో కొంతయు, దాని సాంబార్ణి అంతయు యాజకుడు దహింపవలెను. అది 

యెహోవాకు హోమము. 

లేవీయకాండము 5:11 => రెండు తెలల్ గువవ్లైనను రెండు పావురపు పిలల్లైనను తనకు 

దొరకనియెడల పాపము చేసినవాడు తూమెడు గోధుమపిండిలో పదియవవంతును పాపపరిహారారథ్బలి 

రూపముగా తేవలెను. అది పాపపరిహారారథ్బలి గనుక దానిమీద నూనె పోయవలదు. సాంబార్ణి 

దానిమీద ఉంచవలదు. 

లేవీయకాండము 7:9 => పొయియ్మీద వండిన పర్తి నైవేదయ్మును, కుండలోనేగాని పెనముమీదనేగాని 

కాలిచ్నది యావతుత్ను, దానిని అరిప్ంచిన యాజకునిది, అది అతనిదగును. 

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.  

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 

వచనము 5 

నీ అరప్ణము పెనముమీద కాలిచ్న నైవేదయ్మైనయెడల అది నూనె కలిసినదియు పొంగనిదియునైన 

గోధుమపిండిదై యుండవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:2 => ఒక కోడెదూడను కళంకములేని రెండు పొటేట్ళల్ను పొంగని రొటెట్ను 

పొంగనివై నూనెతో కలిసిన భక్షయ్ములను పొంగనివై నూనె పూసిన పలచని అపప్డములను 

తీసికొనుము. 
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లేవీయకాండము 5:11 => రెండు తెలల్ గువవ్లైనను రెండు పావురపు పిలల్లైనను తనకు 

దొరకనియెడల పాపము చేసినవాడు తూమెడు గోధుమపిండిలో పదియవవంతును పాపపరిహారారథ్బలి 

రూపముగా తేవలెను. అది పాపపరిహారారథ్బలి గనుక దానిమీద నూనె పోయవలదు. సాంబార్ణి 

దానిమీద ఉంచవలదు. 

లేవీయకాండము 6:21 => పెనముమీద నూనెతో దానిని కాలచ్వలెను; దానిని కాలిచ్న తరువాత 

దానిని తేవలెను. కాలిచ్న నైవేదయ్ భాగములను యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగా అరిప్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 7:9 => పొయియ్మీద వండిన పర్తి నైవేదయ్మును, కుండలోనేగాని పెనముమీదనేగాని 

కాలిచ్నది యావతుత్ను, దానిని అరిప్ంచిన యాజకునిది, అది అతనిదగును. 

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 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:31 => లేవీయులలో కోరహు సంతతివాడైన షలూల్మునకు పెదద్ 

కుమారుడైన మతిత్తాయ్ పిండివంటలమీద నుంచబడెను. 

యెహెజేక్లు 4:3 => మరియు ఇనుపరేకొకటి తెచిచ్, నీకును పటట్ణమునకును మధయ్ ఇనుపగోడగా 

దానిని నిలువబెటిట్, నీ ముఖదృషిట్ని పటట్ణముమీద ఉంచుకొనుము; పటట్ణము ముటట్డివేయబడినటుల్గా 

ఉండును, నీవు దానిని ముటట్డివేయువాడవుగా ఉందువు; అది ఇశార్యేలీయులకు సూచనగా 

ఉండును. 

వచనము 6 

అది నైవేదయ్ము గనుక నీవు దాని ముకక్లుగా తుర్ంచి వాటిమీద నూనె పోయవలెను. 

లేవీయకాండము 1:6 => అపుప్డతడు దహనబలి రూపమైన ఆ పశుచరమ్మును ఒలిచి, దాని 

అవయవములను విడదీసిన తరువాత 

కీరత్నలు 22:1 => నా దేవా నా దేవా, నీవు ననేన్ల విడనాడితివి? ననున్ రకిష్ంపక నా ఆరత్ధవ్ని వినక 

నీవేల దూరముగా నునాన్వు? 
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కీరత్నలు 22:2 => నా దేవా, పగలు నేను మొఱఱ్పెటుట్చునాన్ను రాతిర్వేళను నేను మౌనముగా 

నుండుటలేదు అయినను నీవు నా కుతత్రమియయ్కునాన్వు. 

కీరత్నలు 22:3 => నీవు ఇశార్యేలు చేయు సోత్తర్ములమీద ఆసీనుడవై యునాన్వు. 

కీరత్నలు 22:4 => మా పితరులు నీయందు నమిమ్కయుంచిరి వారు నీయందు నమిమ్కయుంచగా నీవు 

వారిని రకిష్ంచితివి. 

కీరత్నలు 22:5 => వారు నీకు మొఱఱ్పెటిట్ విడుదలనొందిరి నీయందు నమిమ్కయుంచి 

సిగుగ్పడకపోయిరి. 

కీరత్నలు 22:6 => నేను నరుడను కాను నేను పురుగును నరులచేత నిందింపబడినవాడను పర్జలచేత 

తృణీకరింపబడిన వాడను. 

కీరత్నలు 22:7 => ననున్ చూచువారందరు పెదవులు విరిచి తల ఆడించుచు ననున్ 

అపహసించుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 22:8 => యెహోవామీద నీ భారము మోపుము ఆయన వానిని విడిపించునేమో వాడు 

ఆయనకు ఇషు ట్డు గదా ఆయన వానిని తపిప్ంచునేమో అందురు. 

కీరత్నలు 22:9 => గరభ్మునుండి ననున్ తీసినవాడవు నీవే గదా నేను నా తలిల్యొదద్ సత్నయ్పానము 

చేయుచుండగా నీవే గదా నాకు నమిమ్క పుటిట్ంచితివి. 

కీరత్నలు 22:10 => గరభ్వాసినైనది మొదలుకొని నాకు ఆధారము నీవే నా తలిల్ ననున్ కనన్ది 

మొదలుకొని నా దేవుడవు నీవే. 

కీరత్నలు 22:11 => శర్మ వచిచ్యునన్ది, సహాయము చేయువాడెవడును లేడు నాకు దూరముగా 

నుండకుము. 

కీరత్నలు 22:12 => వృషభములు అనేకములు ననున్ చుటుట్కొని యునన్వి బాషానుదేశపు బలమైన 

వృషభములు ననున్ ఆవరించియునన్వి. 

కీరత్నలు 22:13 => చీలుచ్చును గరిజ్ంచుచునుండు సింహమువలె వారు నోళుల్ తెరచుచునాన్రు 

కీరత్నలు 22:14 => నేను నీళల్వలె పారబోయబడి యునాన్ను నా యెముకలనిన్యు సాథ్నము 

తపిప్యునన్వి నా హృదయము నా అంతరంగమందు మైనమువలె కరగియునన్ది. 
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కీరత్నలు 22:15 => నా బలము యెండిపోయి చిలల్పెంకువలె ఆయెను నా నాలుక నా దౌడను 

అంటుకొనియునన్ది నీవు ననున్ పేర్తల భూమిలో పడవేసియునాన్వు. 

కీరత్నలు 22:16 => కుకక్లు ననున్ చుటుట్కొనియునన్వి దురామ్రుగ్లు గుంపుకూడి ననున్ 

ఆవరించియునాన్రు వారు నా చేతులను నా పాదములను పొడిచియునాన్రు. 

కీరత్నలు 22:17 => నా యెముకలనిన్యు నేను లెకిక్ంపగలను వారు నిదానించుచు ననున్ తేరి 

చూచుచునాన్రు 

కీరత్నలు 22:18 => నా వసత్రములు వారు పంచుకొనుచునాన్రు నా అంగీకొరకు చీటుల్ 

వేయుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 22:19 => యెహోవా, దూరముగా నుండకుము నా బలమా, తవ్రపడి నాకు సహాయము 

చేయుము. 

కీరత్నలు 22:20 => ఖడగ్మునుండి నా పార్ణమును కుకక్ల బలమునుండి నా పార్ణమును 

తపిప్ంపుము. 

కీరత్నలు 22:21 => సింహపు నోటనుండి ననున్ రకిష్ంపుము గురుపోతుల కొముమ్లలోనుండి ననున్ 

రకిష్ంచి నాకుతత్రమిచిచ్యునాన్వు 

మారుక్ 14:1 => రెండు దినములైన పిమమ్ట పసాక్పండుగ, అనగా పులియని రొటెట్లపండుగ 

వచెచ్ను. అపుప్డు పర్ధానయాజకులును శాసు త్ర్లును మాయోపాయముచేత ఆయననేలాగు పటుట్కొని 

చంపుదుమా యని ఆలోచించుకొనుచుండిరి గాని 

మారుక్ 15:47 => మగద్లేనే మరియయు యోసే తలిల్యైన మరియయు ఆయన యుంచబడిన చోటు 

చూచిరి. 

యోహాను 18:1 => యేసు ఈ మాటలు చెపిప్ తన శిషుయ్లతోకూడ కెదోర్ను వాగు దాటిపోయెను. 

అకక్డ ఒక తోట యుండెను, దానిలోనికి ఆయన తన శిషుయ్లతోకూడ వెళెల్ను. 

యోహాను 19:42 => ఆ సమాధి సమీపములో ఉండెను గనుక ఆ దినము యూదులు సిదధ్పరచు 

దినమైనందున వారు అందులో యేసును పెటిట్రి. 
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వచనము 7 

నీవు అరిప్ంచునది కుండలో వండిన నైవేదయ్మైనయెడల నూనె కలిసిన గోధుమపిండితో దానిని 

చేయవలెను. 

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. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:31 => లేవీయులలో కోరహు సంతతివాడైన షలూల్మునకు పెదద్ 

కుమారుడైన మతిత్తాయ్ పిండివంటలమీద నుంచబడెను. 

వచనము 8 

వాటితో చేయబడిన నైవేదయ్మును యెహోవా యొదద్కు తేవలెను. యాజకుని యొదద్కు దానిని తెచిచ్న 

తరువాత అతడు బలిపీఠము దగగ్రకు దానిని తేవలెను 

యోవేలు 1:13 => యాజకులారా, గోనెపటట్ కటుట్కొని అంగలారుచ్డి. బలిపీఠమునొదద్ పరిచరయ్ 

చేయువారలారా, రోదనము చేయుడి. నా దేవుని పరిచారకులారా, గోనెపటట్ వేసికొని రాతిర్ అంతయు 

గడపుడి. నైవేదయ్మును పానారప్ణమును మీ దేవుని మందిరమునకు రాకుండ నిలిచిపోయెను.  

వచనము 9 

అపుప్డు యాజకుడు ఆ నైవేదయ్ములో ఒక భాగమును జాఞ్పకారథ్ముగా తీసి బలిపీఠముమీద 

యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమముగా దాని దహింపవలెను. 
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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 6:15 => అతడు నైవేదయ్ తైలమునుండియు దాని గోధుమపిండినుండియు చేరెడు 

పిండిని నూనెను, దాని సాంబార్ణి యావతుత్ను దానిలోనుండి తీసి జాఞ్పక సూచనగాను వాటిని 

బలిపీఠముమీద యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగాను దహింపవలెను. 

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. 

నిరగ్మకాండము 29:18 => బలిపీఠముమీద ఆ పొటేట్లంతయు దహింపవలెను; అది యెహోవాకు 

దహనబలి, యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమము. 

కీరత్నలు 22:13 => చీలుచ్చును గరిజ్ంచుచునుండు సింహమువలె వారు నోళుల్ తెరచుచునాన్రు 

కీరత్నలు 22:14 => నేను నీళల్వలె పారబోయబడి యునాన్ను నా యెముకలనిన్యు సాథ్నము 

తపిప్యునన్వి నా హృదయము నా అంతరంగమందు మైనమువలె కరగియునన్ది. 

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.  

జెకరాయ్ 13:7 => ఖడగ్మా, నా గొఱఱ్ల కాపరి మీదను నా సహకారి మీదను పడుము; ఇదే 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా వాకుక్ గొఱఱ్లు చెదరిపోవునటుల్ కాపరిని హతము చేయుము, 

చినన్వారిమీద నేను నా హసత్మునుంచుదును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

జెకరాయ్ 13:9 => ఆ మూడవ భాగమును నేను అగిన్లోనుండి వెండిని తీసి శుదధ్పరచినటుల్ 

శుదధ్పరతును. బంగారమును శోధించినటుల్ వారిని శోధింతును; వారు నా నామమునుబటిట్ 
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మొఱఱ్పెటట్గా నేను వారి మొఱఱ్ను ఆలకింతును. వీరు నా జనులని నేను చెపుప్దును, యెహోవా మా 

దేవుడని వారు చెపుప్దురు. 

రోమీయులకు 12:1 => కాబటిట్ సహోదరులారా, పరిశుదధ్మును దేవునికి అనుకూలమునైన 

సజీవయాగముగా మీ శరీరములను ఆయనకు సమరిప్ంచుకొనుడని దేవుని వాతస్లయ్మునుబటిట్ 

మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ను. ఇటిట్ సేవ మీకు యుకత్మైనది. 

రోమీయులకు 15:16 => ఇది హేతువు చేసికొని మీకు జాఞ్పకము చేయవలెనని యుండి యెకుక్వ 

ధైరయ్ము కలిగి సంకేష్పముగా మీకు వార్యుచునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 5:2 => కీర్సుత్ మిముమ్ను పేర్మించి, పరిమళ వాసనగా ఉండుటకు మనకొరకు 

తనున్తాను దేవునికి అరప్ణముగాను బలిగాను అపప్గించుకొనెను; ఆలాగుననే మీరును పేర్మగలిగి 

నడుచుకొనుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:17 => మరియు మీ విశావ్సయాగములోను దాని సంబంధమైన సేవలోను నేను 

పానారప్ణముగా పోయబడినను, నేనానందించి మీ యందరితోకూడ సంతోషింతును. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:18 => నాకు సమసత్మును సమృది ధ్గా కలిగియునన్ది. మీరు పంపిన వసుత్వులు 

ఎపఫొర్దితువలన పుచుచ్కొని యేమియు తకుక్వలేక యునాన్ను; అవి మనోహరమైన సువాసనయు, 

దేవునికి పీర్తికరమును ఇషట్మునైన యాగమునై యునన్వి. 

నిరగ్మకాండము 29:25 => తరువాత నీవు వారి చేతులలోనుండి వాటిని తీసికొని యెహోవా సనిన్ధిని 

ఇంపైన సువాసన కలుగునటుల్ దహనబలిగా వాటిని బలిపీఠముమీద దహింపవలెను. అది యెహోవాకు 

హోమము. 

లేవీయకాండము 2:16 => అందులో జాఞ్పకారథ్మైన భాగమును, అనగా విసిరిన ధానయ్ములో 

కొంతయు, నూనెలో కొంతయు, దాని సాంబార్ణి అంతయు యాజకుడు దహింపవలెను. అది 

యెహోవాకు హోమము. 

లేవీయకాండము 5:12 => అతడు యాజకునియొదద్కు దానిని తెచిచ్న తరువాత యాజకుడు 

జాఞ్పకారథ్ముగా దానిలో పిడికెడు తీసి యెహోవాకు అరిప్ంచు హోమదర్వయ్ముల రీతిగా బలిపీఠముమీద 

దానిని దహింపవలెను. అది పాపపరిహారారథ్బలి. 
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లేవీయకాండము 7:5 => యాజకుడు యెహోవాకు హోమముగా బలిపీఠముమీద వాటిని 

దహింపవలెను; అది అపరాధపరిహారారథ్బలి; యాజకులలో పర్తి మగవాడు దానిని తినవలెను; 

లేవీయకాండము 8:21 => అతడు దాని ఆంతర్ములను కాళల్ను నీళల్తో కడిగి, ఆ పొటేట్లంతయు 

బలిపీఠముమీద దహించెను. యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ అది యింపైన సువాసనగల 

దహనబలి ఆయెను. అది యెహోవాకు హోమము. 

సంఖాయ్కాండము 5:26 => తరువాత యాజకుడు దానికి జాఞ్పకారథ్మైనదిగా ఆ నైవేదయ్ములోనుండి 

పిడికెడు తీసి బలిపీఠముమీద దాని దహించి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:31 => కొరేన్లీ, నీ పార్రథ్న వినబడెను; నీ ధరమ్కారయ్ములు దేవుని 

సముఖమందు జాఞ్పకముంచబడియునన్వి గనుక నీవు యొపేప్కు వరత్మానము పంపి 

వచనము 10 

ఆ నైవేదయ్ శేషము అహరోనుకును అతని కుమారులకును జెందును. యెహోవాకు అరిప్ంచు 

హోమములలో అది అతిపరిశుదధ్ము. 

లేవీయకాండము 2:3 => ఆ నైవేదయ్ శేషము అహరోనుకును అతని కుమారులకును ఉండును. 

యెహోవాకు అరిప్ంచు హోమములలో అది అతిపరిశుదధ్ము. 

లేవీయకాండము 5:13 => పై చెపిప్నవాటిలో దేని విషయమైనను పాపము చేసిన వాని నిమితత్ము 

యాజకుడు పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ కలుగును. దాని శేషము నైవేదయ్శేషమువలె 

యాజకునిదగును. 

లేవీయకాండము 6:16 => దానిలో మిగిలినదానిని అహరోనును అతని సంతతివారును తినవలెను. 

అది పులియనిదిగా పరిశుదధ్సథ్లములో తినవలెను. వారు పర్తయ్క్షపు గుడారము యొకక్ ఆవరణములో 

దానిని తినవలెను; 

లేవీయకాండము 6:23 => యాజకుడు చేయు పర్తి నైవేదయ్ము నిశేశ్షముగా పేర్లచ్బడవలెను; దాని 

తినవలదు. 
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లేవీయకాండము 7:9 => పొయియ్మీద వండిన పర్తి నైవేదయ్మును, కుండలోనేగాని పెనముమీదనేగాని 

కాలిచ్నది యావతుత్ను, దానిని అరిప్ంచిన యాజకునిది, అది అతనిదగును. 

లేవీయకాండము 21:22 => అతిపరిశుదధ్మైనవేగాని, పరిశుదధ్మైనవేగాని, తన దేవునికి అరిప్ంపబడు 

ఏ ఆహారవసుత్వులనైనను అతడు తినవచుచ్ను. 

లేవీయకాండము 22:4 => అహరోను సంతానములో ఒకనికి కుషఠ్యినను సార్వమైనను 

కలిగినయెడల అటిట్వాడు పవితర్త పొందువరకు పర్తిషిఠ్తమైనవాటిలో దేనిని తినకూడదు. శవమువలని 

అపవితర్తగల దేనినైనను ముటుట్వాడును సఖ్లితవీరుయ్డును, 

1 సమూయేలు 2:28 => అతడు నా ముందర ఏఫోదును ధరించి నా బలిపీఠముమీద అరప్ణమును 

ధూపమును అరిప్ంచుటకై నాకు యాజకుడగునటుల్ ఇశార్యేలు గోతర్ములలోనుండి నేనతని 

ఏరప్రచుకొంటిని . ఇశార్యేలీయులు అరిప్ంచిన హోమ వసుత్వులనిన్టిని నీ పితరుని 

యింటివారికిచిచ్తిని. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:14 => తూరుప్తటుట్ దావ్రమునొదద్ పాలకుడును ఇమాన్ కుమారుడునగు 

లేవీయుడైన కోరే యెహోవా కానుకలను అతిపరిశుదధ్మైనవాటిని పంచిపెటుట్టకు దేవునికి 

అరిప్ంపబడిన సేవ్చాఛ్రప్ణలమీద నియమింపబడెను. 

ఎజార్ 2:63 => మరియు పారసీకుల అధికారి ఊరీమును తుమీమ్ముును ధరించుకొనగల యొక 

యాజకుడు ఏరప్డువరకు మీరు పర్తిషిఠ్తమైన వసుత్వులను భుజింపకూడదని వారి కాజాఞ్పించెను. 

నెహెమాయ్ 7:65 => కాగా అధికారి ఊరీము తుమీమ్ము అనువాటిని ధరించుకొని ఒక యాజకుడు 

ఏరప్డువరకు అతి పరిశుదధ్వసుత్వులను మీరు తినకూడదని వారితో చెపెప్ను. 

యెహెజేక్లు 42:13 => అపుప్డాయన నాతో ఇటల్నెను విడిచోటునకు ఎదురుగానునన్ ఉతత్రపు 

గదులును దకిష్ణపు గదులును పర్తిషిఠ్తములైనవి, వాటిలోనే యెహోవా సనిన్ధికి వచుచ్ యాజకులు 

అతిపరిశుదధ్ వసుత్వులను భుజించెదరు, అకక్డ వారు అతిపరిశుదధ్ వసుత్వులను, అనగా నైవేదయ్మును 

పాపపరిహారారథ్ బలిపశుమాంసమును అపరాధపరిహారారథ్ బలిపశుమాంసమును ఉంచెదరు, ఆ 

సథ్లము అతిపరిశుదధ్ము. 
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యెహెజేక్లు 44:29 => నైవేదయ్ములును పాపపరిహారారథ్ బలిమాంసమును అపరాధ పరిహారారథ్ 

బలిమాంసమును వారికి ఆహారమవును , ఇశార్యేలీయులచేత దేవునికి పర్తిషిట్తములగు 

వసుత్వులనిన్యు వారివి. 

వచనము 11 

మీరు యెహోవాకు చేయు నైవేదయ్మేదియు పులిసి పొంగినదానితో చేయకూడదు. ఏలయనగా 

పులిసినదైనను తేనెయైనను యెహోవాకు హోమముగా దహింపవలదు. 

లేవీయకాండము 6:17 => దాని పులియబెటిట్ కాలచ్వలదు; నా హోమ దర్వయ్ములలో వారికి పాలుగా 

దాని నిచిచ్యునాన్ను. పాపపరిహారారథ్బలివలెను అపరాధపరిహారారథ్బలివలెను అది అతిపరిశుదధ్ము. 

నిరగ్మకాండము 12:19 => ఏడు దినములు మీ యిండల్లో పొంగినదేదియును ఉండకూడదు, 

పులిసినదానిని తినువాడు అనుయ్డేగాని దేశములో పుటిట్నవాడేగాని ఇశార్యేలీయుల సమాజములో 

నుండక కొటిట్వేయబడును. 

నిరగ్మకాండము 12:20 => మీరు పులిసినదేదియు తినక మీ నివాసములనిన్టిలోను పులియని 

వాటినే తినవలెనని చెపుప్మనెను. 

మతత్యి 16:6 => అపుప్డు యేసు చూచుకొనుడి, పరిసయుయ్లు సదూద్కయుయ్లు అను వారి పులిసిన 

పిండినిగూరిచ్ జాగర్తత్పడుడని వారితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 16:11 => నేను రొటెట్లనుగూరిచ్ మీతో చెపప్లేదని మీరెందుకు గర్హింపరు? పరిసయుయ్లు 

సదూద్కయుయ్లు అనువారి పులిసిన పిండినిగూరిచ్యే జాగర్తత్పడుడని చెపెప్ను. 

మతత్యి 16:12 => అపుప్డు రొటెట్ల పులిసిన పిండినిగూరిచ్ కాదుగాని పరిసయుయ్లు సదూద్కయుయ్లు 

అనువారి బోధనుగూరిచ్యే జాగర్తత్పడవలెనని ఆయన తమతో చెపెప్నని వారు గర్హించిరి. 

మారుక్ 8:15 => ఆయన చూచుకొనుడి; పరిసయుయ్ల పులిసిన పిండినిగూరిచ్యు హేరోదు పులిసిన 

పిండినిగూరిచ్యు జాగర్తత్పడుడని వారిని హెచచ్రింపగా 
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లూకా 12:1 => అంతలో ఒకనినొకడు తొర్కుక్కొనునటుల్ వేలకొలది జనులు కూడినపుప్డు ఆయన 

తన శిషుయ్లతో మొదట ఇటల్ని చెపప్సాగెను పరిసయుయ్ల వేషధారణ అను పులిసిన పిండినిగూరిచ్ 

జాగర్తత్పడుడి 

1 కొరిందీయులకు 5:6 => మీరు అతిశయపడుట మంచిదికాదు. పులిసిన పిండి కొంచెమైనను 

ముదద్ంతయు పులియజేయునని మీరెరుగరా? 

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. 

గలతీయులకు 5:9 => పులిసిన పిండి కొంచెమైనను ముదద్ అంతయు పులియచేయును. 

సామెతలు 24:13 => నా కుమారుడా, తేనె తార్గుము అది రుచిగలది గదా తేనెపటుట్ తినుము అది నీ 

నాలుకకు తీపియే గదా. 

సామెతలు 25:16 => తేనె కనుగొంటివా? తగినంతమటుట్కే తార్గుము అధికముగా తార్గినయెడల 

కకిక్వేయుదువేమో 

సామెతలు 25:27 => తేనె నధికముగా తార్గుట మంచిది కాదు. దురల్భమైన సంగతి పరిశీలన 

చేయుట ఘనతకు కారణము. 

లూకా 21:34 => మీ హృదయములు ఒకవేళ తిండివలనను మతుత్వలనను ఐహిక 

విచారములవలనను మందముగా ఉనన్ందున ఆ దినము అకసామ్తుత్గా మీ మీదికి ఉరివచిచ్నటుట్ 

రాకుండ మీ విషయమై మీరు జాగర్తత్గా ఉండుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:22 => శిషుయ్ల మనసుస్లను దృఢపరచి విశావ్సమందు నిలుకడగా 

ఉండవలెననియు, అనేక శర్మలను అనుభవించి మనము దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశింపవలెననియు 

వారిని హెచచ్రించిరి. 
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1 పేతురు 4:2 => శరీర విషయములో శర్మపడినవాడు శరీరమందు జీవించు మిగిలినకాలము 

ఇకమీదట మనుజాశలను అనుసరించి నడుచుకొనక, దేవుని ఇషాట్నుసారముగానే నడుచుకొనునటుల్ 

పాపముతో జోలి యిక నేమియులేక యుండును. 

నిరగ్మకాండము 23:18 => నా బలుల రకత్మును పులిసిన దర్వయ్ముతో అరిప్ంపకూడదు. నా 

పండుగలో నరిప్ంచిన కొర్వువ్ ఉదయము వరకు నిలువ యుండకూడదు. 

మలాకీ 1:7 => నా బలిపీఠముమీద అపవితర్మైన భోజనమును మీరు అరిప్ంచుచు, ఏమిచేసి నినున్ 

అపవితర్పరచితిమని మీరందురు. యెహోవా భోజనపు బలల్ను నీచపరచినందుచేతనే గదా 

వచనము 12 

పర్థమఫలముగా యెహోవాకు వాటిని అరిప్ంపవచుచ్ను గాని బలిపీఠముమీద ఇంపైన సువాసనగా 

వాటి నరిప్ంపవలదు. 

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 23:17 => ఆలాగున మమేర్ యెదుటనునన్ మకేప్లా యందలి ఎఫోర్ను పొలము, 

అనగా ఆ పొలమును దానియందలి గుహయు దాని పొలిమేర అంతటిలోనునన్ ఆ పొలము 

చెటల్నిన్యు, 

నిరగ్మకాండము 22:29 => నీ మొదటి ససయ్దర్వయ్ములను అరిప్ంప తడవు చేయకూడదు. నీ 

కుమారులలో జేయ్షు ఠ్ని నాకు అరిప్ంపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 23:10 => ఆరు సంవతస్రములు నీ భూమిని వితిత్ దాని పంట కూరుచ్కొనవలెను. 
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నిరగ్మకాండము 23:11 => ఏడవ సంవతస్రమున దానిని బీడు విడువవలెను. అపుప్డు నీ పర్జలలోని 

బీదలు తినిన తరువాత మిగిలినది అడవి మృగములు తినవచుచ్ను. నీ దార్క్షతోట విషయములోను నీ 

ఒలీవతోట విషయములోను ఆలాగుననే చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 23:19 => నీ భూమి పర్థమ ఫలములో మొదటివాటిని దేవుడైన యెహోవా 

మందిరమునకు తేవలెను. మేకపిలల్ను దాని తలిల్పాలతో ఉడకబెటట్కూడదు. 

సంఖాయ్కాండము 15:20 => మీరు మీ మొదటి పిండిముదద్ రొటెట్ను పర్తిషాఠ్రప్ణముగా 

అరిప్ంపవలెను; కళల్పు అరప్ణమువలె దాని అరిప్ంపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 26:10 => కాబటిట్ యెహోవా, నీవే నాకిచిచ్న భూమియొకక్ పర్థమ 

ఫలములను నేను తెచిచ్యునాన్నని నీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని చెపిప్ 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:5 => ఆ యాజఞ్ వెలల్డియగుట తోడనే ఇశార్యేలీయులు పర్థమఫలములైన 

ధానయ్ దార్కాష్రసములను నూనెను తేనెను ససయ్ఫలములను విసాత్రముగా తీసికొనివచిచ్రి. సమసత్మైన 

వాటిలోనుండియు పదియవ వంతులను విసాత్రముగా తీసికొనివచిచ్రి. 

1 కొరిందీయులకు 15:20 => ఇపుప్డైతే నిదిర్ంచినవారిలో పర్థమ ఫలముగా కీర్సుత్ మృతులలోనుండి 

లేపబడియునాన్డు. 

పర్కటన 14:4 => వీరు సతరీ సాంగతయ్మున అపవితుర్లు కానివారును, సతరీ సాంగతయ్ము ఎరుగని 

వారునైయుండి, గొఱఱ్పిలల్ ఎకక్డికి పోవునో అకక్డికెలల్ ఆయనను వెంబడింతురు; వీరు దేవుని కొరకును 

గొఱఱ్పిలల్ కొరకును పర్థమ ఫలముగా ఉండుటకై మనుషుయ్లలోనుండి కొనబడినవారు. 

లేవీయకాండము 2:16 => అందులో జాఞ్పకారథ్మైన భాగమును, అనగా విసిరిన ధానయ్ములో 

కొంతయు, నూనెలో కొంతయు, దాని సాంబార్ణి అంతయు యాజకుడు దహింపవలెను. అది 

యెహోవాకు హోమము. 

లేవీయకాండము 23:10 => నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము నేను మీకిచుచ్చునన్ దేశమునకు 

మీరు వచిచ్ దాని పంటను కోయునపుప్డు మీ మొదటి పంటలో ఒక పనను యాజకునియొదద్కు 

తేవలెను. 
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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 వెళిల్  

వచనము 13 

నీవు అరిప్ంచు పర్తి నైవేదయ్మునకు ఉపుప్ చేరచ్వలెను. నీ దేవుని నిబంధన యొకక్ ఉపుప్ నీ 

నైవేదయ్ముమీద ఉండవలెను, నీ అరప్ణములనిన్టితోను ఉపుప్ అరిప్ంపవలెను. 

ఎజార్ 7:22 => వెయియ్ తూముల గోధుమలు రెండువందల మణుగుల వెండి మూడువందల తూముల 

దార్కాష్రసము మూడువందల తూముల నూనె లెకక్లేకుండ ఉపుప్ను ఇయయ్వలెను. 

యెహెజేక్లు 43:24 => యెహోవా సనిన్ధికి వాటిని తేగా యాజకులు వాటిమీద ఉపుప్చలిల్ 

దహనబలిగా యెహోవాకు అరిప్ంపవలెను. 

మతత్యి 5:13 => మీరు లోకమునకు ఉపప్యి యునాన్రు. ఉపుప్ నిసాస్రమైతే అది దేనివలన 

సారము పొందును? అది బయట పారవేయబడి మనుషుయ్లచేత తొర్కక్బడుటకే గాని మరి దేనికిని 

పనికిరాదు. 

మారుక్ 9:49 => పర్తివానికి ఉపుప్సారము అగిన్వలన కలుగును. 

మారుక్ 9:50 => ఉపుప్ మంచిదేగాని ఉపుప్ నిసాస్రమైనయెడల దేనివలన మీరు దానికి సారము 

కలుగుజేతురు? మీలో మీరు ఉపుప్సారము గలవారైయుండి యొకరితో ఒకరు సమాధానముగా 

ఉండుడని చెపెప్ను. 

కొలొసస్యులకు 4:6 => పర్తి మనుషుయ్నికి ఏలాగు పర్తుయ్తత్రమియయ్వలెనో అది మీరు 

తెలిసికొనుటకై మీ సంభాషణ ఉపుప్ వేసినటుట్ ఎలల్పుప్డు రుచిగలదిగాను కృపాసహితముగాను 

ఉండనియుయ్డి. 

సంఖాయ్కాండము 18:19 => ఇశార్యేలీయులు యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంచు పరిశుదధ్మైన 

పర్తిషాఠ్రప్ణములనిన్టిని నేను నీకును నీ కుమారులకును నీ కుమారెత్లకును నితయ్మైన కటట్డనుబటిట్ 

యిచిచ్తిని. అది నీకును నీతోపాటు నీ సంతతికిని యెహోవా సనిన్ధిని నితయ్మును సిథ్రమైన నిబంధన. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 13:5 => ఇశార్యేలు రాజయ్మును ఎలల్పుప్డును ఏలునటుల్గా ఇశార్యేలీయుల 

దేవుడైన యెహోవా దావీదుతోను అతని సంతతివారితోను భంగము కాజాలని1 నిబంధన చేసి దానిని 

వారికిచెచ్నని మీరు తెలిసికొందురు గదా. 

యెహెజేక్లు 43:24 => యెహోవా సనిన్ధికి వాటిని తేగా యాజకులు వాటిమీద ఉపుప్చలిల్ 

దహనబలిగా యెహోవాకు అరిప్ంపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 30:35 => వాటితో ధూపదర్వయ్మును చేయవలెను; అది సుగంధదర్వయ్మేళకుని 

పనిచొపుప్న కలపబడి, ఉపుప్ గలదియు సవ్చఛ్మైనదియు పరిశుదధ్మైనదియునైన సుగంధ 

ధూపసంభారము.  

2 రాజులు 2:21 => అతడు ఆ నీటి ఊటయొదద్కు పోయి అందులో ఉపుప్వేసి, యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా ఈ నీటిని నేను బాగుచేసియునాన్ను గనుక ఇక దీనివలన మరణము 

కలుగకపోవును. భూమియు నిసాస్రముగా ఉండదు అనెను. 

ఎజార్ 6:9 => మరియు ఆకాశమందలి దేవునికి దహనబలులు అరిప్ంచుటకై కోడెలే గాని గొఱఱ్పొటేట్ళేల్ 

గాని గొఱఱ్ పిలల్లేగాని గోధుమలే గాని ఉపేప్ గాని దార్కాష్రసమే గాని నూనెయే గాని, యెరూషలేములో 

నునన్ యాజకులు ఆకాశమందలి దేవునికి సువాసనయైన అరప్ణలను అరిప్ంచి, రాజును అతని 

కుమారులును జీవించునటుల్ పార్రథ్నచేయు నిమితత్మై వారు చెపిప్నదానినిబటిట్ పర్తిదినమును 

తపప్కుండ 

యోబు 6:6 => ఉపుప్లేక యెవరైన రుచిలేనిదాని తిందురా? గుర్డుడ్లోని తెలుపులో రుచికలదా? 

లూకా 14:34 => ఉపుప్ మంచిదేగాని ఉపుప్ నిసాస్రమైతే దేనివలన దానికి సారము కలుగును? 

వచనము 14 

నీవు యెహోవాకు పర్థమఫలముల నైవేదయ్మును చేయునపుప్డు సారమైన భూమిలో పుటిట్న పచచ్ని 

వెనున్లలోని ఊచ బియయ్మును వేయించి విసిరి నీ పర్థమఫలముల నైవేదయ్ముగా అరిప్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 22:29 => మీరు కృతజఞ్తాబలియగు పశువును వధించినపుప్డు అది మీకొరకు 

అంగీకరింపబడునటుల్గా దానిని అరిప్ంపవలెను. 
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లేవీయకాండము 23:10 => నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము నేను మీకిచుచ్చునన్ దేశమునకు 

మీరు వచిచ్ దాని పంటను కోయునపుప్డు మీ మొదటి పంటలో ఒక పనను యాజకునియొదద్కు 

తేవలెను. 

లేవీయకాండము 23:14 => మీరు మీ దేవునికి అరప్ణము తెచుచ్వరకు ఆ దినమెలల్ మీరు రొటెట్యేమి 

పేలాలేమి పచచ్ని వెనున్లేమి తినకూడదు. ఇది మీ తర తరములకు మీ నివాససథ్లములనిన్టిలో 

నితయ్మైన కటట్డ. 

లేవీయకాండము 23:15 => మీరు విశార్ంతిదినమునకు మరునాడు మొదలుకొని, అనగా 

అలాల్డించు పనను మీరు తెచిచ్న దినము మొదలుకొని యేడు వారములు లెకిక్ంపవలెను; లెకక్కు 

తకుక్వకాకుండ ఏడు వారములు ఉండవలెను. 

లేవీయకాండము 23:16 => ఏడవ విశార్ంతిదినపు మరుదినమువరకు మీరు ఏబది దినములు 

లెకిక్ంచి యెహోవాకు కొర్తత్ఫలముతో నైవేదయ్ము అరిప్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 23:17 => మీరు మీ నివాసములలోనుండి తూములో రెండేసి పదియవ వంతుల 

పిండిగల రెండు రొటెట్లను అలాల్డించు అరప్ణముగా తేవలెను. వాటిని గోధుమపిండితో చేసి 

పులియబెటిట్ కాలచ్వలెను. అవి యెహోవాకు పర్థమ ఫలముల అరప్ణము. 

లేవీయకాండము 23:20 => యాజకుడు పర్థమ ఫలముల రొటెట్లతో వాటిని ఆ రెండు పొటేట్ళల్ను 

యెహోవా సనిన్ధిని అలాల్డింపవలెను. అవి యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంపబడినవై యాజకునివగును. 

ఆదికాండము 4:3 => కొంతకాలమైన తరువాత కయీను పొలముపంటలో కొంత యెహోవాకు 

అరప్ణగా తెచెచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 28:2 => నీవు ఇశార్యేలీయులకు ఈలాగు ఆజాఞ్పించుము నాకు సువాసన 

కలుగుటకై మీరు హోమ రూపములుగా నాకు అరిప్ంచు ఆహారమును నియామక కాలమున 

నాయొదద్కు తెచుచ్టకు జాగర్తత్పడవలెను. 

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 వెళిల్  
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సామెతలు 3:9 => నీ రాబడి అంతటిలో పర్థమఫలమును నీ ఆసిత్లో భాగమును ఇచిచ్ యెహోవాను 

ఘనపరచుము. 

సామెతలు 3:10 => అపుప్డు నీ కొటల్లో ధానయ్ము సమృది ధ్గా నుండును నీ గానుగులలోనుండి కొర్తత్ 

దార్కాష్రసము పైకి పొరలి పారును. 

యెషయా 53:2 => లేతమొకక్వలెను ఎండిన భూమిలో మొలిచిన మొకక్వలెను అతడు 

ఆయనయెదుట పెరిగెను. అతనికి సురూపమైనను సొగసైనను లేదు మనమతని చూచి, 

అపేకిష్ంచునటుల్గా అతనియందు సురూపము లేదు.  

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 53:5 => మన యతికర్మకిర్యలనుబటిట్ అతడు గాయపరచబడెను మన దోషములనుబటిట్ 

నలుగగొటట్బడెను మన సమాధానారథ్మైన శిక్ష అతనిమీద పడెను అతడు పొందిన దెబబ్లచేత మనకు 

సవ్సథ్త కలుగుచునన్ది.  

యెషయా 53:6 => మనమందరము గొఱఱ్లవలె 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 గొఱఱ్పిలల్యు బొచుచ్ కతిత్రించువానియెదుట గొఱఱ్యు మౌనముగా నుండునటుల్ అతడు నోరు 

తెరువలేదు.  
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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.  

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. 

1 కొరిందీయులకు 15:20 => ఇపుప్డైతే నిదిర్ంచినవారిలో పర్థమ ఫలముగా కీర్సుత్ మృతులలోనుండి 

లేపబడియునాన్డు. 

పర్కటన 14:4 => వీరు సతరీ సాంగతయ్మున అపవితుర్లు కానివారును, సతరీ సాంగతయ్ము ఎరుగని 

వారునైయుండి, గొఱఱ్పిలల్ ఎకక్డికి పోవునో అకక్డికెలల్ ఆయనను వెంబడింతురు; వీరు దేవుని కొరకును 

గొఱఱ్పిలల్ కొరకును పర్థమ ఫలముగా ఉండుటకై మనుషుయ్లలోనుండి కొనబడినవారు. 

2 రాజులు 4:42 => మరియు ఒకడు బయలా ష్లిషానుండి మొదటిపంట బాపతు యవలపిండితో 

చేయబడిన యిరువది రొటెట్లను, కొర్తత్ గోధుమ వెనున్లను కొనిన్ పండల్ను తీసికొనివచిచ్ దైవజనుడైన 

అతనికి కానుకగా ఇయయ్గా అతడు జనులు భోజనము చేయుటకు దాని వడిడ్ంచుమనెను. 

లేవీయకాండము 23:13 => దాని నైవేదయ్ము నూనెతో కలిసిన రెండు పదియవ వంతుల 

గోధుమపిండి. అది యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమము. దాని పానారప్ణము ముపాప్వు 

దార్కాష్రసము. 
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సంఖాయ్కాండము 15:20 => మీరు మీ మొదటి పిండిముదద్ రొటెట్ను పర్తిషాఠ్రప్ణముగా 

అరిప్ంపవలెను; కళల్పు అరప్ణమువలె దాని అరిప్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 18:12 => వారు యెహోవాకు అరిప్ంచు వారి పర్థమ ఫలములను, అనగా 

నూనెలో పర్శసత్మైనదంతయు, దార్కాష్రస ధానయ్ములలో పర్శసత్మైనదంతయు నీకిచిచ్తిని. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:2 => హోరేబునుండి శేయీరు మనెన్పు మారగ్ముగా కాదేషు 

బరేన్యవరకు పదకొండు దినముల పర్యాణము. 

వచనము 15 

అది నైవేదయ్ రూపమైనది, నీవు దానిమీద నూనెపోసి దాని పైని సాంబార్ణి వేయవలెను. 

లేవీయకాండము 2:1 => ఒకడు యెహోవాకు నైవేదయ్ము చేయునపుప్డు అతడు అరిప్ంచునది 

గోధుమపిండిదై యుండవలెను. అతడు దానిమీద నూనెపోసి సాంబార్ణి వేసి 

నిరగ్మకాండము 29:2 => ఒక కోడెదూడను కళంకములేని రెండు పొటేట్ళల్ను పొంగని రొటెట్ను 

పొంగనివై నూనెతో కలిసిన భక్షయ్ములను పొంగనివై నూనె పూసిన పలచని అపప్డములను 

తీసికొనుము. 

నిరగ్మకాండము 30:34 => మరియు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను నీవు పరిమళ దర్వయ్ములను, 

అనగా జటామాంసి గోపి చందనము గంధపుచెకక్ అను ఈ పరిమళ దర్వయ్ములను సవ్చఛ్మైన 

సాంబార్ణిని సమభాగములుగా తీసికొని 

లేవీయకాండము 5:11 => రెండు తెలల్ గువవ్లైనను రెండు పావురపు పిలల్లైనను తనకు 

దొరకనియెడల పాపము చేసినవాడు తూమెడు గోధుమపిండిలో పదియవవంతును పాపపరిహారారథ్బలి 

రూపముగా తేవలెను. అది పాపపరిహారారథ్బలి గనుక దానిమీద నూనె పోయవలదు. సాంబార్ణి 

దానిమీద ఉంచవలదు. 

సంఖాయ్కాండము 15:4 => యెహోవాకు ఆ అరప్ణము నరిప్ంచువాడు ముపాప్వు నూనెతో 

కలుపబడిన రెండు పళల్ పిండిని నైవేదయ్ముగా తేవలెను. 

వచనము 16 

Page  of 93 1885



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"య$ండ'

అందులో జాఞ్పకారథ్మైన భాగమును, అనగా విసిరిన ధానయ్ములో కొంతయు, నూనెలో కొంతయు, 

దాని సాంబార్ణి అంతయు యాజకుడు దహింపవలెను. అది యెహోవాకు హోమము. 

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 2:4 => 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 2:9 => అపుప్డు యాజకుడు ఆ నైవేదయ్ములో ఒక భాగమును జాఞ్పకారథ్ముగా తీసి 

బలిపీఠముమీద యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమముగా దాని దహింపవలెను. 

లేవీయకాండము 2:12 => పర్థమఫలముగా యెహోవాకు వాటిని అరిప్ంపవచుచ్ను గాని 

బలిపీఠముమీద ఇంపైన సువాసనగా వాటి నరిప్ంపవలదు. 

కీరత్నలు 141:2 => నా పార్రథ్న ధూపమువలెను నేను చేతులెతుత్ట సాయంకాల నైవేదయ్మువలెను నీ 

దృషిట్కి అంగీకారములగును గాక. 
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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. 

యెషయా 11:4 => కంటిచూపునుబటిట్ అతడు తీరుప్తీరచ్డు తాను వినుదానినిబటిట్ విమరశ్చేయడు 

నీతినిబటిట్ బీదలకు తీరుప్తీరుచ్ను భూనివాసులలో దీనులైనవారికి యథారథ్ముగా విమరశ్చేయును తన 

వాగద్ండముచేత లోకమును కొటుట్ను తన పెదవుల ఊపిరిచేత దుషు ట్లను చంపును  

యెషయా 61:1 => పర్భువగు యెహోవా ఆతమ్ నా మీదికి వచిచ్యునన్ది దీనులకు సువరత్మానము 

పర్కటించుటకు యెహోవా ననున్ అభిషేకించెను నలిగిన హృదయముగలవారిని దృఢపరచుటకును 

చెరలోనునన్వారికి విడుదలను బంధింపబడినవారికి విముకిత్ని పర్కటించుటకును  

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. 

హెబీర్యులకు 5:7 => శరీరధారియై యునన్ దినములలో మహా రోదనముతోను కనీన్ళల్తోను, తనున్ 

మరణమునుండి రకిష్ంపగలవానికి పార్రథ్నలను యాచనలను సమరిప్ంచి , భయభకుత్లు 

కలిగియునన్ందున ఆయన అంగీకరింపబడెను. 

నిరగ్మకాండము 29:25 => తరువాత నీవు వారి చేతులలోనుండి వాటిని తీసికొని యెహోవా సనిన్ధిని 

ఇంపైన సువాసన కలుగునటుల్ దహనబలిగా వాటిని బలిపీఠముమీద దహింపవలెను. అది యెహోవాకు 

హోమము. 

లేవీయకాండము 5:11 => రెండు తెలల్ గువవ్లైనను రెండు పావురపు పిలల్లైనను తనకు 

దొరకనియెడల పాపము చేసినవాడు తూమెడు గోధుమపిండిలో పదియవవంతును పాపపరిహారారథ్బలి 

రూపముగా తేవలెను. అది పాపపరిహారారథ్బలి గనుక దానిమీద నూనె పోయవలదు. సాంబార్ణి 

దానిమీద ఉంచవలదు. 
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లేవీయకాండము 5:12 => అతడు యాజకునియొదద్కు దానిని తెచిచ్న తరువాత యాజకుడు 

జాఞ్పకారథ్ముగా దానిలో పిడికెడు తీసి యెహోవాకు అరిప్ంచు హోమదర్వయ్ముల రీతిగా బలిపీఠముమీద 

దానిని దహింపవలెను. అది పాపపరిహారారథ్బలి. 

లేవీయకాండము 7:5 => యాజకుడు యెహోవాకు హోమముగా బలిపీఠముమీద వాటిని 

దహింపవలెను; అది అపరాధపరిహారారథ్బలి; యాజకులలో పర్తి మగవాడు దానిని తినవలెను; 
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లేవీయకాండము 

అధాయ్యము 3	
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వచనము 1 

అతడు అరిప్ంచునది సమాధానబలియైనయెడల అతడు గోవులలోనిది తీసికొనివచిచ్నయెడల అది 

మగదేగాని ఆడుదేగాని యెహోవా సనిన్ధికి నిరోద్షమైన దానిని తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 7:11 => ఒకడు యెహోవాకు అరిప్ంపవలసిన సమాధానబలిని గూరిచ్న విధి 

యేదనగా 

లేవీయకాండము 7:12 => వాడు కృతజఞ్తారప్ణముగా దానినరిప్ంచునపుప్డు తన కృతజఞ్తారప్ణ 

రూపమైన బలిగాక నూనెతో కలిసినవియు పొంగనివియునైన పిండి వంటలను, నూనె పూసినవియు 

పొంగనివియునైన పలచని అపప్డములను, నూనె కలిపి కాలిచ్న గోధుమపిండి వంటలను 

అరిప్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 7:13 => ఆ పిండివంటలే కాక సమాధానబలి రూపమైన కృతజఞ్తాబలి దర్వయ్ములో 

పులిసిన రొటెట్ను అరప్ణముగా అరిప్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 7:14 => మరియు ఆ అరప్ణములలో పర్తిదానిలోనుండి ఒకదాని యెహోవాకు 

పర్తిషాఠ్రప్ణముగా అరిప్ంపవలెను. అది సమాధానబలి పశురకత్మును పోర్కిష్ంచిన యాజకునిది, అది 

అతనిదగును. 

లేవీయకాండము 7:15 => సమాధానబలిగా తాను అరిప్ంచు కృతజఞ్తాబలి పశువును అరిప్ంచు 

దినమే దాని మాంసమును తినవలెను; దానిలోనిది ఏదియు మరునాటికి ఉంచుకొనకూడదు. 

లేవీయకాండము 7:16 => అతడు అరిప్ంచుబలి మొర్కుక్బడియేగాని సేవ్చాఛ్రప్ణయేగాని 

అయినయెడల అతడు దానినరిప్ంచునాడే తినవలెను. 

లేవీయకాండము 7:17 => మిగిలినది మరునాడు తినవచుచ్ను; మూడవనాడు ఆ బలిపశువు 

మాంసములో మిగిలినదానిని అగిన్తో కాలిచ్వేయవలెను. 

లేవీయకాండము 7:18 => ఒకడు తన సమాధానబలి పశువుమాంసములో కొంచెమైనను 

మూడవనాడు తినినయెడల అది అంగీకరింపబడదు; అది అరిప్ంచినవానికి సమాధానబలిగా 

ఎంచబడదు; అది హేయము; దాని తినువాడు తన దోషశిక్షను భరించును. 
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లేవీయకాండము 7:19 => అపవితర్మైన దేనికైనను తగిలిన మాంసమును తినకూడదు; అగిన్తో 

దానిని కాలిచ్వేయవలెను; మాంసము విషయమైతే పవితుర్లందరు మాంసమును తినవచుచ్ను గాని 

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 7:29 => నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము ఎవడు యెహోవాకు సమాధానబలి 

దర్వయ్ములను తెచుచ్నో వాడు ఆ దర్వయ్ములలోనుండి తాను అరిప్ంచునది యెహోవా సనిన్ధికి తేవలెను. 

లేవీయకాండము 7:30 => అతడు తన చేతులలోనే యెహోవాకు హోమ దర్వయ్ములను, అనగా 

బోరమీది కొర్వువ్ను తేవలెను. యెహోవా సనిన్ధిని అలాల్డింపబడు అరప్ణముగా దానిని అలాల్డించుటకు 

బోరతో దానిని తేవలెను. 

లేవీయకాండము 7:31 => యాజకుడు బలిపీఠముమీద ఆ కొర్వువ్ను దహింపవలెను గాని, బోర 

అహరోనుకును అతని సంతతివారికిని చెందును. 

లేవీయకాండము 7:32 => సమాధానబలి పశువులలోనుండి పర్తిషాఠ్రప్ణముగా యాజకునికి 

కుడిజబబ్ నియయ్వలెను. 

లేవీయకాండము 7:33 => అహరోను సంతతివారిలో ఎవడు సమాధానబలియగు పశువు రకత్మును 

కొర్వువ్ను అరిప్ంచునో కుడిజబబ్ వానిదగును. 

లేవీయకాండము 7:34 => ఏలయనగా ఇశార్యేలీయుల యొదద్నుండి, అనగా వారి సమాధానబలి 

దర్వయ్ములలోనుండి అలాల్డించిన బోరను పర్తిషిఠ్తమైన జబబ్ను తీసికొని, నితయ్మైన కటట్డచొపుప్న 

యాజకుడైన అహరోనుకును అతని సంతతివారికిని ఇచిచ్యునాన్ను. 

లేవీయకాండము 22:19 => వాడు అంగీకరింపబడినటుల్ , గోవులలోనుండి యైనను 

గొఱఱ్మేకలలోనుండి యైనను దోషములేని మగదానిని అరిప్ంపవలెను. 
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లేవీయకాండము 22:20 => దేనికి కళంకముండునో దానిని అరిప్ంపకూడదు; అది మీ పక్షముగా 

అంగీకరింపబడదు. 

లేవీయకాండము 22:21 => ఒకడు మొర్కుక్బడిని చెలిల్ంచుటకేగాని సేవ్చాఛ్రప్ణము 

అరిప్ంచుటకేగాని సమాధానబలి రూపముగా గోవునైనను గొఱఱ్నైనను మేకనైనను యెహోవాకు 

తెచిచ్నపుప్డు అది అంగీకరింపబడునటుల్ దోషములేనిదై యుండవలెను; దానిలో కళంకమేదియు 

నుండకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 20:24 => మంటి బలిపీఠమును నాకొరకు చేసి, దానిమీద నీ దహన బలులను 

సమాధాన బలులను నీ గొఱఱ్లను నీ యెదుద్లను అరిప్ంపవలెను. నేను నా నామమును 

జాఞ్పకారథ్ముగానుంచు పర్తి సథ్లములోను నీయొదద్కు వచిచ్ నినున్ ఆశీరవ్దించెదను. 

నిరగ్మకాండము 24:5 => ఇశార్యేలీయులలో యౌవనసుథ్లను పంపగా వారు దహన బలులనరిప్ంచి 

యెహోవాకు సమాధాన బలులగా కోడెలను వధించిరి. 

నిరగ్మకాండము 29:28 => అది పర్తిషాట్రప్ణ గనుక నితయ్మైన కటట్డచొపుప్న అది 

ఇశార్యేలీయులనుండి అహరోనుకును అతని కుమారులకునగును. అది ఇశార్యేలీయులు అరిప్ంచు 

సమాధానబలులలోనుండి తాము చేసిన పర్తిషాట్రప్ణ, అనగా వారు యెహోవాకు చేసిన పర్తిషాట్రప్ణగా 

నుండును 

సంఖాయ్కాండము 6:14 => అపుప్డతడు దహనబలిగాను నిరోద్షమైన యేడాది మగ గొఱఱ్పిలల్ను, 

పాపపరిహారారథ్బలిగాను నిరోద్షమైన యేడాది ఆడు గొఱఱ్పిలల్ను, సమాధానబలిగాను నిరోద్షమైన యొక 

పొటేట్లును,  

సంఖాయ్కాండము 7:17 => సమాధానబలిగా రెండు కోడెలను అయిదు పొటేట్ళల్ను అయిదు 

మేకపోతులను ఏడాదివి అయిదు గొఱఱ్పిలల్లను తన అరప్ణముగా తెచెచ్ను. ఇది అమీమ్నాదాబు 

కుమారుడైన నయసోస్ను అరప్ణము. 

నాయ్యాధిపతులు 20:26 => వీరందరు కతిత్ దూయువారు. అపుప్డు ఇశార్యేలీయులందరును 

జనులందరును పోయి, బేతేలును పర్వేశించి యేడుచ్చు సాయంకాలమువరకు అకక్డ యెహోవా 
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సనిన్ధిని కూరుచ్ండుచు ఉపవాసముండి దహనబలులను సమాధానబలులను యెహోవా సనిన్ధిని 

అరిప్ంచిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 21:4 => మరునాడు జనులు వేకువనే లేచి అకక్డ బలిపీఠమును కటిట్ 

దహనబలులను సమాధానబలులను అరిప్ంచిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:26 => పిమమ్ట దావీదు యెహోవాకు అచచ్ట ఒక బలిపీఠమును కటిట్ంచి. 

దహనబలులను సమాధాన బలులను అరిప్ంచి యెహోవాకు మొఱఱ్పెటట్గా ఆయన ఆకాశములోనుండి 

దహనబలిపీఠము మీదికి అగిన్వలన అతనికి పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

సామెతలు 7:14 => సమాధానబలులను నేను అరిప్ంపవలసియుంటిని నేడు నా మొర్కుక్బళుల్ 

చెలిల్ంచియునాన్ను 

యెహెజేక్లు 45:15 => మరియు ఇశార్యేలీయుల నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకై 

నైవేదయ్మునకును దహనబలికిని సమాధాన బలికిని మంచి మేపుతగిలిన గొఱఱ్లలో మందకు 

రెండువందలలో ఒకదానిని తేవలెను. 

ఆమోసు 5:22 => నాకు దహనబలులను నైవేదయ్ములను మీరరిప్ంచినను నేను వాటిని 

అంగీకరింపను; సమాధాన బలులుగా మీరరిప్ంచు కొర్వివ్న పశువులను నేను చూడను. 

రోమీయులకు 5:1 => కాబటిట్ విశావ్సమూలమున మనము నీతిమంతులముగా తీరచ్బడి, మన 

పర్భువైన యేసుకీర్సుత్దావ్రా దేవునితో సమాధానము కలిగియుందము 

రోమీయులకు 5:2 => మరియు ఆయనదావ్రా మనము విశావ్సమువలన ఈ కృపయందు 

పర్వేశముగల వారమై, అందులో నిలిచియుండి, దేవుని మహిమనుగూరిచ్న నిరీక్షణనుబటిట్ 

అతిశయపడుచునాన్ము. 

కొలొసస్యులకు 1:20 => ఆయన సిలువ రకత్ముచేత సంధిచేసి, ఆయనదావ్రా సమసత్మును, అవి 

భూలోకమందునన్వైనను పరలోకమందునన్వైనను, వాటిననిన్టిని ఆయన దావ్రా తనతో 

సమాధానపరచుకొనవలెననియు తండిర్ అభీషట్మాయెను. 
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1 యోహాను 1:3 => మాతో కూడ మీకును సహవాసము కలుగునటుల్ మేము చూచినదానిని 

వినినదానిని మీకును తెలియజేయుచునాన్ము. మన సహవాసమైతే తండిర్తో కూడను ఆయన 

కుమారుడైన యేసుకీర్సుత్తో కూడను ఉనన్ది. 

లేవీయకాండము 1:3 => అతడు దహనబలి రూపముగా అరిప్ంచునది గోవులలోనిదైనయెడల 

నిరోద్షమైన మగదానిని తీసికొనిరావలెను. తాను యెహోవా సనిన్ధిని అంగీకరింపబడునటుల్ పర్తయ్క్షపు 

గుడారముయొకక్ దావ్రమునకు దానిని తీసికొనిరావలెను. 

సంఖాయ్కాండము 6:14 => అపుప్డతడు దహనబలిగాను నిరోద్షమైన యేడాది మగ గొఱఱ్పిలల్ను, 

పాపపరిహారారథ్బలిగాను నిరోద్షమైన యేడాది ఆడు గొఱఱ్పిలల్ను, సమాధానబలిగాను నిరోద్షమైన యొక 

పొటేట్లును,  

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. 

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. 

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. 

ఆదికాండము 15:9 => ఆయన మూడేండల్ పెయయ్ను మూడేండల్ మేకను మూడేండల్ పొటేట్లును ఒక 

తెలల్ గువవ్ను ఒక పావురపు పిలల్ను నాయొదద్కు తెమమ్ని అతనితో చెపెప్ను. 
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లేవీయకాండము 3:6 => యెహోవాకు సమాధానబలిగా ఒకడు అరిప్ంచునది గొఱఱ్ 

మేకలలోనిదైనయెడల అది మగదేగాని ఆడుదేగాని నిరోద్షమైనదాని తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 3:7 => అతడరిప్ంచు అరప్ణము గొఱఱ్పిలల్యైనయెడల యెహోవా సనిన్ధికి దానిని 

తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 3:12 => అతడు అరిప్ంచునది మేకయైనయెడల యెహోవా సనిన్ధికి దానిని 

తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 3:13 => తాను దాని తలమీద చెయియ్ ఉంచి పర్తయ్క్షపు గుడారము నెదుట దానిని 

వధింపవలెను. అహరోను కుమారులు బలిపీఠముచుటుట్ దాని రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 7:37 => ఇది దహనబలిని గూరిచ్యు అపరాధపరిహారారథ్పు నైవేదయ్మును 

గూరిచ్యు పాపపరిహారారథ్బలిని గూరిచ్యు అపరాధపరిహారారథ్బలిని గూరిచ్యు పర్తిషిఠ్తారప్ణమును 

గూరిచ్యు సమాధానబలిని గూరిచ్యు చేయబడిన విధి. 

లేవీయకాండము 9:4 => సమాధానబలిగా కోడెను పొటేట్లును నూనె కలిపిన నైవేదయ్మును 

తీసికొనిరండి; నేడు యెహోవా మీకు కనబడును అని చెపుప్ము. 

లేవీయకాండము 9:18 => మరియు మోషే పర్జలు అరిప్ంచు సమాధానబలి రూపమైన కోడెదూడను 

పొటేట్లును వధించెను. అహరోను కుమారులు దాని రకత్మును అతనికి అపప్గింపగా అతడు బలిపీఠము 

చుటుట్ దానిని పోర్కిష్ంచెను. 

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. 

లేవీయకాండము 19:5 => మీరు యెహోవాకు సమాధానబలి అరిప్ంచునపుప్డు అది 

అంగీకరింపబడునటుల్గా అరిప్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 22:21 => ఒకడు మొర్కుక్బడిని చెలిల్ంచుటకేగాని సేవ్చాఛ్రప్ణము 

అరిప్ంచుటకేగాని సమాధానబలి రూపముగా గోవునైనను గొఱఱ్నైనను మేకనైనను యెహోవాకు 
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తెచిచ్నపుప్డు అది అంగీకరింపబడునటుల్ దోషములేనిదై యుండవలెను; దానిలో కళంకమేదియు 

నుండకూడదు. 

లేవీయకాండము 23:19 => అపుప్డు మీరు మేకలలో ఒక పోతును పాపపరిహారారథ్బలిగా అరిప్ంచి 

రెండు ఏడాది గొఱఱ్పిలల్లను సమాధానబలిగా అరిప్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 15:8 => మొర్కుక్బడిని చెలిల్ంచుటకైనను యెహోవాకు సమాధానబలి 

నరిప్ంచుటకైనను నీవు దహనబలిగానైనను బలిగానైనను కోడెదూడను సిదధ్పరచినయెడల 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:7 => మరియు నీవు సమాధానబలుల నరిప్ంచి అకక్డ భోజనము చేసి 

నీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని సంతోషింపవలెను. 

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 రాజులు 8:63 => ఇరువది రెండువేల యెడల్ను, లక్ష యిరువదివేల గొఱఱ్లను సొలొమోను 

సమాధానబలులగా యెహోవాకు అరిప్ంచెను. ఈ పర్కారము రాజును ఇశార్యేలీయులందరును 

యెహోవా మందిరమును పర్తిషఠ్ చేసిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:16 => ఇదియుగాక అతడు యెహోవా బలిపీఠమును బాగుచేసి, దానిమీద 

సమాధాన బలులను కృతజఞ్తారప్ణలను అరిప్ంచుచు ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాను 

సేవించుడని యూదా వారికి ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

వచనము 2 

తాను అరిప్ంచుదాని తలమీద తన చెయియ్ ఉంచి పర్తయ్క్షపు గుడారము యొకక్ దావ్రమున దానిని 

వధింపవలెను. యాజకులగు అహరోను కుమారులు బలిపీఠముచుటుట్ దాని రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 1:4 => అతడు దహనబలిగా అరిప్ంచు పశువు తలమీద తన చెయియ్నుంచవలెను; 

అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము కలుగునటుల్ అది అతని పక్షముగా అంగీకరింపబడును. 
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లేవీయకాండము 1:5 => అతడు యెహోవా సనిన్ధిని ఆ కోడెదూడను వధించిన తరువాత 

యాజకులైన అహరోను కుమారులు దాని రకత్మును తెచిచ్ పర్తయ్క్షపు గుడారము ఎదుటనునన్ 

బలిపీఠముచుటుట్ ఆ రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 8:22 => అతడు రెండవ పొటేట్లును, అనగా ఈ పర్తిషిఠ్తమైన పొటేట్లును 

తీసికొనిరాగా అహరోనును అతని కుమారులును ఆ పొటేట్లు తలమీద తమ చేతులుంచిరి. 

లేవీయకాండము 16:21 => అపుప్డు అహరోను సజీవమైన ఆ మేక తలమీద తన రెండు చేతులు 

ఉంచి, ఇశార్యేలీయుల పాపములనిన్యు, అనగా వారి దోషములనిన్యు వారి అతికర్మములనిన్యు 

దానిమీద ఒపుప్కొని, ఆ మేక తలమీద వాటిని మోపి, తగిన మనుషుయ్నిచేత అరణయ్ములోనికి దాని 

పంపవలెను. 

లేవీయకాండము 16:22 => ఆ మేక వారి దోషములనిన్టిని ఎడారి దేశమునకు భరించి పోవును. 

అతడు అరణయ్ములో ఆ మేకను విడిచిపెటట్వలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:10 => మరియు నీవు పర్తయ్క్షపు గుడారము నెదుటికి ఆ కోడెను తెపిప్ంపవలెను 

అహరోనును అతని కుమారులును కోడె తలమీద తమచేతులనుంచగా 

యెషయా 53:6 => మనమందరము గొఱఱ్లవలె తోర్వ తపిప్పోతివిు మనలో పర్తివాడును 

తనకిషట్మైన తోర్వకు తొలిగెను యెహోవా మన యందరి దోషమును అతనిమీద మోపెను.  

2 కొరిందీయులకు 5:21 => ఎందుకనగా మనమాయనయందు దేవుని నీతి అగునటుల్ పాపమెరుగని 

ఆయనను మనకోసము పాపముగా చేసెను. 

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 అబది ధ్కునిగా 

చేయువారమగుదుము; మరియు ఆయన వాకయ్ము మనలో ఉండదు. 

లేవీయకాండము 1:11 => బలిపీఠపు ఉతత్రదికుక్న యెహోవా సనిన్ధిని దానిని వధింపవలెను. 

యాజకులగు అహరోను కుమారులు బలిపీఠముచుటుట్ దాని రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 
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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. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:36 => మీరు సిలువ వేసిన యీ యేసునే దేవుడు పర్భువుగాను కీర్సుత్గాను 

నియమించెను. ఇది ఇశార్యేలు వంశమంతయు రూఢిగా తెలిసికొనవలెనని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:37 => వారు ఈ మాట విని హృదయములో నొచుచ్కొని సహోదరులారా, 

మేమేమి చేతుమని పేతురును కడమ అపొసత్లులను అడుగగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:38 => పేతురు మీరు మారుమనసుస్ పొంది, పాపక్షమాపణ నిమితత్ము 

పర్తివాడు యేసుకీర్సుత్ నామమున బాపిత్సమ్ము పొందుడి; అపుప్డు మీరు పరిశుదాధ్తమ్ అను వరము 

పొందుదురు. 

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 మళిల్ంచుటవలన మిముమ్ నాశీరవ్దించుటకు ఆయనను మొదట మీయొదద్కు 

పంపెనని చెపెప్ను. 

అ పో సత్ లు ల కా రయ్ ము లు 4 : 1 0 = > మీ రం ద రు ను ఇ శార్ యే లు పర్ జ లం ద రు ను 

తెలిసికొనవలసినదేమనగా, మీరు సిలువ వేసినటిట్యు, మృతులలోనుండి దేవుడు లేపినటిట్యు 

నజరేయుడైన యేసుకీర్సుత్ నామముననే వీడు సవ్సథ్తపొంది మీ యెదుట నిలుచుచునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:11 => ఇలుల్ కటుట్వారైన మీరు తృణీకరించిన రాయి ఆయనే; ఆ రాయి 

మూలకు తలరాయి ఆయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:12 => మరి ఎవనివలనను రక్షణ కలుగదు; ఈ నామముననే మనము 

రక్షణ పొందవలెను గాని, ఆకాశము కిర్ంద మనుషుయ్లలో ఇయయ్బడిన మరి ఏ నామమున రక్షణ 

పొందలేము అనెను. 
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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. 

నిరగ్మకాండము 24:6 => అపుప్డు మోషే వాటి రకత్ములో సగము తీసికొని పళెల్ములలో పోసి ఆ 

రకత్ములో సగము బలిపీఠముమీద పోర్కిష్ంచెను. 

లేవీయకాండము 3:8 => తాను అరిప్ంచుదాని తలమీద అతడు తన చెయియ్ ఉంచి పర్తయ్క్షపు 

గుడారము నెదుట దానిని వధింపవలెను. అహరోను కుమారులు బలిపీఠము చుటుట్ దాని రకత్మును 

పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 3:13 => తాను దాని తలమీద చెయియ్ ఉంచి పర్తయ్క్షపు గుడారము నెదుట దానిని 

వధింపవలెను. అహరోను కుమారులు బలిపీఠముచుటుట్ దాని రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 4:24 => ఆ మేకపిలల్ తలమీద చెయియ్ ఉంచి, దహనబలి పశువును వధించు చోట 

యెహోవా సనిన్ధిని దానిని వధింపవలెను. 

లేవీయకాండము 7:2 => దహనబలి పశువులను వధించుచోట అపరాధపరిహారారథ్బలి రూపమైన 

పశువులను వధింపవలెను. బలిపీఠము చుటుట్ దాని రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 8:15 => దాని వధించిన తరువాత మోషే దాని రకత్మును తీసి బలిపీఠపు 

కొముమ్లచుటుట్ వేర్లితో దాని చమిరి బలిపీఠము విషయమై పాపపరిహారము చేసి దాని నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకై బలిపీఠము అడుగున రకత్మును పోసి దాని పర్తిషిఠ్ంచెను. 
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లేవీయకాండము 17:6 => యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగలుగునటుల్ యాజకుడు పర్తయ్క్షపు 

గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్నునన్ యెహోవా బలిపీఠముమీద వాటి రకత్మును పోర్కిష్ంచి వాటి 

కొర్వువ్ను దహింపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 18:17 => అయితే ఆవుయొకక్ తొలిచూలిని గొఱఱ్యొకక్ తొలిచూలిని మేకయొకక్ 

తొలిచూలిని విడిపింపకూడదు; అవి పర్తిషిఠ్తమైనవి; వాటి రకత్మును నీవు బలిపీఠముమీద పోర్కిష్ంచి 

యెహోవాకు ఇంపైన సువాసన కలుగునటుల్ వాటి కొర్వువ్ను దహింపవలెను గాని వాటి మాంసము 

నీదగును. 

వచనము 3 

అతడు ఆ సమాధాన బలిపశువు యొకక్ ఆంతర్ముల లోపలి కొర్వువ్ను ఆంతర్ములమీది కొర్వవ్ంతటిని 

రెండు మూతర్గర్ంధులను వాటిమీదను 

లేవీయకాండము 3:16 => యాజకుడు బలిపీఠముమీద వాటిని దహింపవలెను. కొర్వవ్ంతయు 

యెహోవాదే; అది సువాసనగల హోమ రూపమైన ఆహారము. మీరు కొర్వువ్నైనను రకత్మునైనను 

తినకూడదు. 

లేవీయకాండము 4:8 => మరియు అతడు పాపపరిహారారథ్బలి రూపమైన ఆ కోడె కొర్వువ్ అంతయు 

దానినుండి తీయవలెను. ఆంతర్ములలోని కొర్వువ్ను ఆంతర్ములమీది కొర్వవ్ంతటిని 

లేవీయకాండము 4:9 => మూతర్గర్ంథులను వాటిమీది డొకక్లపైనునన్ కొర్వువ్ను మూతర్గర్ంథుల 

పైనునన్ కాలేజముమీది వపను 

లేవీయకాండము 7:3 => దానిలోనుండి దాని కొర్వవ్ంతటిని, అనగా దాని కొర్వివ్న తోకను దాని 

ఆంతర్ములలోని కొర్వువ్ను 

లేవీయకాండము 7:4 => రెండు మూతర్గర్ంథులను డొకక్లపైనునన్ కొర్వువ్ను మూతర్గర్ంథులమీది 

కొర్వువ్ను కాలేజముమీది వపను తీసి దానినంతయు అరిప్ంపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:13 => మరియు ఆంతర్ములను కపుప్కొను కొర్వవ్ంతటిని కాలేజముమీది వపను 

రెండు మూతర్గర్ంథులను వాటిమీది కొర్వువ్ను నీవు తీసి బలిపీఠముమీద దహింపవలెను.  
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నిరగ్మకాండము 29:22 => మరియు అది పర్తిషిఠ్తమైన పొటేట్లు గనుక దాని కొర్వువ్ను కొర్వివ్న 

తోకను ఆంతర్ములను కపుప్ కొర్వువ్ను కాలేజముమీది వపను రెండు మూతర్గర్ంథులను వాటిమీది 

కొర్వువ్ను కుడి జబబ్ను 

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. 

కీరత్నలు 119:70 => వారి హృదయము కొర్వువ్వలె మందముగా ఉనన్ది నేను నీ ధరమ్శాసత్రమునుబటిట్ 

ఆనందించుచునాన్ను. 

సామెతలు 23:26 => నా కుమారుడా, నీ హృదయమును నాకిముమ్ నా మారగ్ములు నీ కనున్లకు 

ఇంపుగా నుండనిముమ్, 

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. 

యెహెజేక్లు 36:26 => నూతన హృదయము మీకిచెచ్దను, నూతన సవ్భావము మీకు 

కలుగజేసెదను, రాతిగుండె మీలోనుండి తీసివేసి మాంసపు గుండెను మీకిచెచ్దను. 

మతత్యి 13:16 => అయితే మీ కనున్లు చూచుచునన్వి గనుక అవి ధనయ్ములైనవి, మీ చెవులు 

వినుచునన్వి గనుక అవి ధనయ్ములైనవి. 

మతత్యి 15:8 => ఈ పర్జలు తమ పెదవులతో ననున్ ఘనపరచుదురు గాని వారి హృదయము నాకు 

దూరముగా ఉనన్ది;  

రోమీయులకు 5:5 => ఎందుకనగా ఈ నిరీక్షణ మనలను సిగుగ్పరచదు. మనకు అనుగర్హింపబడిన 

పరిశుదాధ్తమ్దావ్రా దేవుని పేర్మ మన హృదయములలో కుమమ్రింపబడియునన్ది. 

రోమీయులకు 6:6 => ఏమనగా మనమికను పాపమునకు దాసులము కాకుండుటకు పాపశరీరము 

నిరరథ్కమగునటుల్, మన పార్చీన సవ్భావము ఆయనతోకూడ సిలువ వేయబడెనని యెరుగుదుము. 
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నిరగ్మకాండము 29:25 => తరువాత నీవు వారి చేతులలోనుండి వాటిని తీసికొని యెహోవా సనిన్ధిని 

ఇంపైన సువాసన కలుగునటుల్ దహనబలిగా వాటిని బలిపీఠముమీద దహింపవలెను. అది యెహోవాకు 

హోమము. 

లేవీయకాండము 3:9 => ఆ సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్ను ముడిడ్పూస మొదలుకొని కొర్వివ్న 

తోక అంతటిని ఆంతర్ములలోని కొర్వువ్ను ఆంతర్ములమీది కొర్వువ్ అంతటిని 

లేవీయకాండము 3:14 => తాను దానిలో అరిప్ంచు ఆంతర్ములను కపుప్ కొర్వువ్ను ఆంతర్ములమీది 

కొర్వువ్ అంతటిని 

లేవీయకాండము 4:31 => మరియు సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్ను తీసినటేల్ దీని 

కొర్వవ్ంతటిని తీయవలెను. యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగా యాజకుడు బలిపీఠముమీద దానిని 

దహింపవలెను. అటుల్ యాజకుడు అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ 

కలుగును. 

లేవీయకాండము 6:12 => బలిపీఠముమీద అగిన్ మండుచుండవలెను, అది ఆరిపోకూడదు. పర్తి 

ఉదయమున యాజకుడు దానిమీద కటెట్లువేసి, దానిమీద దహనబలి దర్వయ్మును ఉంచి, 

సమాధానబలియగు పశువు కొర్వువ్ను దహింపవలెను. 

లేవీయకాండము 7:30 => అతడు తన చేతులలోనే యెహోవాకు హోమ దర్వయ్ములను, అనగా 

బోరమీది కొర్వువ్ను తేవలెను. యెహోవా సనిన్ధిని అలాల్డింపబడు అరప్ణముగా దానిని అలాల్డించుటకు 

బోరతో దానిని తేవలెను. 

లేవీయకాండము 8:16 => మోషే ఆంతర్ములమీది కొర్వవ్ంతటిని కాలేజముమీది వపను రెండు 

మూతర్గర్ంథులను వాటి కొర్వువ్ను తీసి బలిపీఠముమీద దహించెను. 

లేవీయకాండము 8:25 => తరువాత అతడు దాని కొర్వువ్ను కొర్వివ్న తోకను ఆంతర్ములమీది 

కొర్వవ్ంతటిని కాలేజముమీది వపను రెండు మూతర్గర్ంథులను వాటి కొర్వువ్ను కుడిజబబ్ను తీసి 

లేవీయకాండము 9:10 => దాని కొర్వువ్ను మూతర్గర్ంథులను కాలేజముమీది వపను బలిపీఠముమీద 

దహించెను. అటుల్ యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించెను. 
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లేవీయకాండము 22:22 => గుర్డిడ్దేమి కుంటిదేమి కొరతగలదేమి గడ డ్గలదేమి గజిజ్రోగము గలదేమి 

చిరుగుడు గలదేమి అటిట్వాటిని యెహోవాకు అరిప్ంపకూడదు; వాటిలో దేనిని బలిపీఠముమీద 

యెహోవాకు హోమము చేయకూడదు. 

1 సమూయేలు 2:15 => ఇదియు గాక వారు కొర్వువ్ను దహింపకమునుపు యాజకుని పనివాడు 

వచిచ్ బలిపశువును వధించువానితోయాజకునికి వండించుటకై మాంసమిముమ్, ఉడకబెటిట్న మాంసము 

అతడు నీయొదద్ తీసికొనడు, పచిచ్ మాంసమే కావలెను అని చెపుప్చువచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:12 => మోషే గర్ంథములో వార్యబడిన పర్కారము జనుల కుటుంబముల 

విభాగము చొపుప్న యెహోవాకు అరప్ణగా ఇచుచ్టకు దహనబలి పశుమాంసమును యాజకులు 

తీసికొనిరి. 

కీరత్నలు 37:20 => భకిత్హీనులు నశించిపోవుదురు యెహోవా విరోధులు మేతభూముల సొగసును 

పోలియుందురు అది కనబడకపోవునటుల్ వారు పొగవలె కనబడకపోవుదురు. 

1 కొరిందీయులకు 10:18 => శరీరపర్కారమైన ఇశార్యేలును చూడుడి. బలి అరిప్ంచినవాటిని 

తినువారు బలిపీఠముతో పాలివారుకారా? 

వచనము 4 

డొకక్లమీదనునన్ కొర్వువ్ను కాలేజముమీదను మూతర్గర్ంథుల మీదనునన్ వపను యెహోవాకు 

హోమముగా అరిప్ంవలెను. 

లేవీయకాండము 3:10 => రెండు మూతర్గర్ంథులను వాటిమీది డొకక్లపైనునన్ కొర్వువ్ను 

మూతర్గర్ంథులమీది కాలేజముయొకక్ వపను తీసి యెహోవాకు హోమము చేయవలెను. 

లేవీయకాండము 3:15 => రెండు మూతర్గర్ంథులను వాటిమీది డొకక్లపైనునన్ కొర్వువ్ను రెండు 

మూతర్గర్ంథులపైనునన్ కాలేజముయొకక్ వపను యెహోవాకు హోమముగా అరిప్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 4:9 => మూతర్గర్ంథులను వాటిమీది డొకక్లపైనునన్ కొర్వువ్ను మూతర్గర్ంథుల 

పైనునన్ కాలేజముమీది వపను 
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లేవీయకాండము 7:4 => రెండు మూతర్గర్ంథులను డొకక్లపైనునన్ కొర్వువ్ను మూతర్గర్ంథులమీది 

కొర్వువ్ను కాలేజముమీది వపను తీసి దానినంతయు అరిప్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 8:16 => మోషే ఆంతర్ములమీది కొర్వవ్ంతటిని కాలేజముమీది వపను రెండు 

మూతర్గర్ంథులను వాటి కొర్వువ్ను తీసి బలిపీఠముమీద దహించెను. 

లేవీయకాండము 8:25 => తరువాత అతడు దాని కొర్వువ్ను కొర్వివ్న తోకను ఆంతర్ములమీది 

కొర్వవ్ంతటిని కాలేజముమీది వపను రెండు మూతర్గర్ంథులను వాటి కొర్వువ్ను కుడిజబబ్ను తీసి 

లేవీయకాండము 9:10 => దాని కొర్వువ్ను మూతర్గర్ంథులను కాలేజముమీది వపను బలిపీఠముమీద 

దహించెను. అటుల్ యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించెను. 

లేవీయకాండము 9:19 => మరియు వారు ఆ దూడ కొర్వువ్ను మేకకొర్వువ్ను కొర్వివ్న తోకను 

ఆంతర్ములను కపుప్ కొర్వువ్ను మూతర్గర్ంథులను కాలేజముమీది వపను అపప్గించిరి. 

నిరగ్మకాండము 29:13 => మరియు ఆంతర్ములను కపుప్కొను కొర్వవ్ంతటిని కాలేజముమీది వపను 

రెండు మూతర్గర్ంథులను వాటిమీది కొర్వువ్ను నీవు తీసి బలిపీఠముమీద దహింపవలెను.  

నిరగ్మకాండము 29:22 => మరియు అది పర్తిషిఠ్తమైన పొటేట్లు గనుక దాని కొర్వువ్ను కొర్వివ్న 

తోకను ఆంతర్ములను కపుప్ కొర్వువ్ను కాలేజముమీది వపను రెండు మూతర్గర్ంథులను వాటిమీది 

కొర్వువ్ను కుడి జబబ్ను 

లేవీయకాండము 3:9 => ఆ సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్ను ముడిడ్పూస మొదలుకొని కొర్వివ్న 

తోక అంతటిని ఆంతర్ములలోని కొర్వువ్ను ఆంతర్ములమీది కొర్వువ్ అంతటిని 

లేవీయకాండము 5:12 => అతడు యాజకునియొదద్కు దానిని తెచిచ్న తరువాత యాజకుడు 

జాఞ్పకారథ్ముగా దానిలో పిడికెడు తీసి యెహోవాకు అరిప్ంచు హోమదర్వయ్ముల రీతిగా బలిపీఠముమీద 

దానిని దహింపవలెను. అది పాపపరిహారారథ్బలి. 

లేవీయకాండము 7:30 => అతడు తన చేతులలోనే యెహోవాకు హోమ దర్వయ్ములను, అనగా 

బోరమీది కొర్వువ్ను తేవలెను. యెహోవా సనిన్ధిని అలాల్డింపబడు అరప్ణముగా దానిని అలాల్డించుటకు 

బోరతో దానిని తేవలెను. 
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1 సమూయేలు 1:4 => ఎలాక్నా తాను బలయ్రప్ణ చేసిననాడు తన భారయ్యగు పెనినాన్కును దాని 

కుమారులకును కుమారెత్లకును పాళుల్ ఇచుచ్చు వచెచ్ను గాని 

వచనము 5 

అహరోను కుమారులు బలిపీఠముమీద, అనగా అగిన్మీది కటెట్లపైనునన్ దహనబలి దర్వయ్ముపైని 

దానిని దహింపవలెను. అది యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమము. 

లేవీయకాండము 1:9 => అది యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల దహనబలియగునటుల్ యాజకుడు 

దానినంతయు బలిపీఠముమీద దహింపవలెను. 

లేవీయకాండము 4:31 => మరియు సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్ను తీసినటేల్ దీని 

కొర్వవ్ంతటిని తీయవలెను. యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగా యాజకుడు బలిపీఠముమీద దానిని 

దహింపవలెను. అటుల్ యాజకుడు అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ 

కలుగును. 

లేవీయకాండము 4:35 => మరియు సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్ను తీసినటుల్ దీని 

కొర్వవ్ంతయు తీయవలెను. యాజకుడు యెహోవాకు అరిప్ంచు హోమముల రీతిగా బలిపీఠముమీద 

వాటిని ధూపము వేయవలెను. అతడు చేసిన పాపము విషయమై యాజకుడు అతని నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ కలుగును. 

లేవీయకాండము 6:12 => బలిపీఠముమీద అగిన్ మండుచుండవలెను, అది ఆరిపోకూడదు. పర్తి 

ఉదయమున యాజకుడు దానిమీద కటెట్లువేసి, దానిమీద దహనబలి దర్వయ్మును ఉంచి, 

సమాధానబలియగు పశువు కొర్వువ్ను దహింపవలెను. 

లేవీయకాండము 9:9 => అహరోను కుమారులు దాని రకత్మును అతనియొదద్కు తేగా అతడు ఆ 

రకత్ములో తన వేర్లు ముంచి బలిపీఠపు కొముమ్లమీద దాని చమిరి బలిపీఠము అడుగున ఆ రకత్మును 

పోసెను. 

లేవీయకాండము 9:10 => దాని కొర్వువ్ను మూతర్గర్ంథులను కాలేజముమీది వపను బలిపీఠముమీద 

దహించెను. అటుల్ యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించెను. 
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నిరగ్మకాండము 29:13 => మరియు ఆంతర్ములను కపుప్కొను కొర్వవ్ంతటిని కాలేజముమీది వపను 

రెండు మూతర్గర్ంథులను వాటిమీది కొర్వువ్ను నీవు తీసి బలిపీఠముమీద దహింపవలెను.  

1 సమూయేలు 2:15 => ఇదియు గాక వారు కొర్వువ్ను దహింపకమునుపు యాజకుని పనివాడు 

వచిచ్ బలిపశువును వధించువానితోయాజకునికి వండించుటకై మాంసమిముమ్, ఉడకబెటిట్న మాంసము 

అతడు నీయొదద్ తీసికొనడు, పచిచ్ మాంసమే కావలెను అని చెపుప్చువచెచ్ను. 

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. 

1 రాజులు 8:64 => ఆ దినమున యెహోవా సముఖమందునన్ యితత్డి బలిపీఠముఆ దహనబలులను 

నైవేదయ్ములను సమాధానబలి పశువుల కొర్వువ్ను అరిప్ంచుటకు బహు చినన్దై చాలకపోయెను గనుక 

రాజు యెహోవా మందిరము ముందరనునన్ ఆవరణము మధయ్నుండు సథ్లమును పర్తిషిఠ్ంచి అచచ్ట 

దహన బలులను నైవేదయ్ములను సమాధానబలి పశువుల కొర్వువ్ను అరిప్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:14 => తరువాత లేవీయులు తమకొరకును యాజకులకొరకును 

సిదధ్ముచేసిరి. అహరోను సంతతివారగు యాజకులు దహనబలి పశుమాంసమును కొర్వువ్ను 

రాతిర్వరకు అరిప్ంపవలసివచెచ్ను గనుక లేవీయులు తమ కొరకును అహరోను సంతతివారగు 

యాజకులకొరకును సిదధ్పరచిరి. 

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. 

యెహెజేక్లు 44:15 => ఇశార్యేలీయులు ననున్ విసరిజ్ంపగా నా పరిశుదధ్సథ్ల సంరక్షణను కనిపెటుట్ 

సాదోకు సంతతివారగు లేవీయులైన యాజకులు పరిచరయ్ చేయుటకై నా సనిన్ధికి వచిచ్ వారే నా 

సనిన్ధిని నిలిచి, కొర్వువ్ను రకత్మును నాకు అరిప్ంచుదురు; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 
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లేవీయకాండము 6:12 => బలిపీఠముమీద అగిన్ మండుచుండవలెను, అది ఆరిపోకూడదు. పర్తి 

ఉదయమున యాజకుడు దానిమీద కటెట్లువేసి, దానిమీద దహనబలి దర్వయ్మును ఉంచి, 

సమాధానబలియగు పశువు కొర్వువ్ను దహింపవలెను. 

1 పేతురు 2:5 => యేసుకీర్సుత్ దావ్రా దేవునికి అనుకూలములగు ఆతమ్ సంబంధమైన 

బలులనరిప్ంచుటకు పరిశుదధ్ యాజకులుగా ఉండునటుల్, మీరును సజీవమైన రాళల్వలెనుండి ఆతమ్ 

సంబంధమైన మందిరముగా కటట్బడుచునాన్రు. 

నిరగ్మకాండము 29:25 => తరువాత నీవు వారి చేతులలోనుండి వాటిని తీసికొని యెహోవా సనిన్ధిని 

ఇంపైన సువాసన కలుగునటుల్ దహనబలిగా వాటిని బలిపీఠముమీద దహింపవలెను. అది యెహోవాకు 

హోమము. 

లేవీయకాండము 3:11 => యాజకుడు బలిపీఠముమీద దానిని దహింపవలెను. అది యెహోవాకు 

హోమ రూపమైన ఆహారము. 

లేవీయకాండము 4:26 => సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్వలె దీని కొర్వవ్ంతయు 

బలిపీఠముమీద దహింపవలెను. అటుల్ యాజకుడు అతని పాప విషయములో అతని నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ కలుగును. 

లేవీయకాండము 7:31 => యాజకుడు బలిపీఠముమీద ఆ కొర్వువ్ను దహింపవలెను గాని, బోర 

అహరోనుకును అతని సంతతివారికిని చెందును. 

లేవీయకాండము 9:19 => మరియు వారు ఆ దూడ కొర్వువ్ను మేకకొర్వువ్ను కొర్వివ్న తోకను 

ఆంతర్ములను కపుప్ కొర్వువ్ను మూతర్గర్ంథులను కాలేజముమీది వపను అపప్గించిరి. 

లేవీయకాండము 17:6 => యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగలుగునటుల్ యాజకుడు పర్తయ్క్షపు 

గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్నునన్ యెహోవా బలిపీఠముమీద వాటి రకత్మును పోర్కిష్ంచి వాటి 

కొర్వువ్ను దహింపవలెను. 

లేవీయకాండము 22:22 => గుర్డిడ్దేమి కుంటిదేమి కొరతగలదేమి గడ డ్గలదేమి గజిజ్రోగము గలదేమి 

చిరుగుడు గలదేమి అటిట్వాటిని యెహోవాకు అరిప్ంపకూడదు; వాటిలో దేనిని బలిపీఠముమీద 

యెహోవాకు హోమము చేయకూడదు. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 35:12 => మోషే గర్ంథములో వార్యబడిన పర్కారము జనుల కుటుంబముల 

విభాగము చొపుప్న యెహోవాకు అరప్ణగా ఇచుచ్టకు దహనబలి పశుమాంసమును యాజకులు 

తీసికొనిరి. 

వచనము 6 

యెహోవాకు సమాధానబలిగా ఒకడు అరిప్ంచునది గొఱఱ్ మేకలలోనిదైనయెడల అది మగదేగాని 

ఆడుదేగాని నిరోద్షమైనదాని తీసికొనిరావలెను. 

గలతీయులకు 4:4 => అయితే కాలము పరిపూరణ్మైనపుప్డు దేవుడు తన కుమారుని పంపెను;ఆయన 

సతరీయందు పుటిట్,  

ఎఫెసీయులకు 1:10 => ఈ సంకలప్మునుబటిట్ ఆయన పరలోకములో ఉనన్వేగాని, భూమిమీద 

ఉనన్వేగాని, సమసత్మును కీర్సుత్నందు ఏకముగా సమకూరచ్వలెనని తనలోతాను నిరణ్యించుకొనెను. 

ఎఫెసీయులకు 2:13 => అయినను మునుపు దూరసుథ్లైన మీరు ఇపుప్డు కీర్సుత్యేసునందు కీర్సుత్ 

రకత్మువలన సమీపసుథ్లై యునాన్రు. 

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 2:15 => ఇటుల్ సంధిచేయుచు, ఈ యిదద్రిని తనయందు ఒకక్ నూతన పురుషునిగా 

సృషిట్ంచి, 

ఎఫెసీయులకు 2:16 => తన సిలువవలన ఆ దేవ్షమును సంహరించి, దాని దావ్రా వీరిదద్రిని 

ఏకశరీరముగా చేసి, దేవునితో సమాధానపరచవలెనని యీలాగు చేసెను గనుక ఆయనయే మనకు 

సమాధానకారకుడైయునాన్డు. 

ఎఫెసీయులకు 2:17 => మరియు ఆయన వచిచ్ దూరసుథ్లైన మీకును సమీపసుథ్లైన వారికిని 

సమాధాన సువారత్ను పర్కటించెను. 
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ఎఫెసీయులకు 2:18 => ఆయన దావ్రానే మనము ఉభయులము ఒకక్ ఆతమ్యందు తండిర్ సనిన్ధికి 

చేరగలిగి యునాన్ము. 

ఎఫెసీయులకు 2:19 => కాబటిట్ మీరికమీదట పరజనులును పరదేశులునై యుండక, పరిశుదు ధ్లతో 

ఏక పటట్ణసుథ్లును దేవుని యింటివారునై యునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 2:20 => కీర్సుత్యేసే ముఖయ్మైన మూలరాయియై యుండగా అపొసత్లులును 

పర్వకత్లును వేసిన పునాదిమీద మీరు కటట్బడియునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 2:21 => పర్తి కటట్డమును ఆయనలో చకక్గా అమరచ్బడి, పర్భువునందు 

పరిశుదధ్మైన దేవాలయమగుటకు వృది ధ్ పొందుచునన్ది. 

ఎఫెసీయులకు 2:22 => ఆయనలో మీరు కూడ ఆతమ్ మూలముగా దేవునికి నివాససథ్లమై 

యుండుటకు కటట్బడుచునాన్రు. 

లేవీయకాండము 3:1 => అతడు అరిప్ంచునది సమాధానబలియైనయెడల అతడు గోవులలోనిది 

తీసికొనివచిచ్నయెడల అది మగదేగాని ఆడుదేగాని యెహోవా సనిన్ధికి నిరోద్షమైన దానిని 

తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 1:2 => నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము మీలో ఎవరైనను యెహోవాకు బలి 

అరిప్ంచునపుప్డు, గోవుల మందలోనుండిగాని గొఱఱ్ల మందలోనుండిగాని మేకల మందలోనుండిగాని 

దానిని తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 1:10 => దహనబలిగా అతడు అరిప్ంచునది గొఱఱ్లయొకక్గాని మేకలయొకక్గాని 

మందలోనిదైనయెడల అతడు నిరోద్షమైన మగదాని తీసికొని వచిచ్ 

యెషయా 60:7 => నీ కొరకు కేదారు గొఱఱ్మందలనిన్యు కూడుకొనును? నెబాయోతు పొటేల్ళుల్ నీ 

పరిచరయ్కు ఉపయోగములగును అవి నా బలిపీఠముమీద అంగీకారములగును నా 

శృంగారమందిరమును నేను శృంగారించెదను.  

గలతీయులకు 3:28 => ఇందులో యూదుడని గీర్సుదేశసుథ్డని లేదు, దాసుడని సవ్తంతుర్డని లేదు, 

పురుషుడని సతరీ అని లేదు; యేసుకీర్సుత్నందు మీరందరును ఏకముగా ఉనాన్రు. 
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లేవీయకాండము 3:1 => అతడు అరిప్ంచునది సమాధానబలియైనయెడల అతడు గోవులలోనిది 

తీసికొనివచిచ్నయెడల అది మగదేగాని ఆడుదేగాని యెహోవా సనిన్ధికి నిరోద్షమైన దానిని 

తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 3:2 => తాను అరిప్ంచుదాని తలమీద తన చెయియ్ ఉంచి పర్తయ్క్షపు గుడారము 

యొకక్ దావ్రమున దానిని వధింపవలెను. యాజకులగు అహరోను కుమారులు బలిపీఠముచుటుట్ దాని 

రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 3:3 => అతడు ఆ సమాధాన బలిపశువు యొకక్ ఆంతర్ముల లోపలి కొర్వువ్ను 

ఆంతర్ములమీది కొర్వవ్ంతటిని రెండు మూతర్గర్ంధులను వాటిమీదను 

లేవీయకాండము 3:4 => డొకక్లమీదనునన్ కొర్వువ్ను కాలేజముమీదను మూతర్గర్ంథుల మీదనునన్ 

వపను యెహోవాకు హోమముగా అరిప్ంవలెను. 

లేవీయకాండము 3:5 => అహరోను కుమారులు బలిపీఠముమీద, అనగా అగిన్మీది కటెట్లపైనునన్ 

దహనబలి దర్వయ్ముపైని దానిని దహింపవలెను. అది యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమము. 

లేవీయకాండము 3:6 => యెహోవాకు సమాధానబలిగా ఒకడు అరిప్ంచునది గొఱఱ్ 

మేకలలోనిదైనయెడల అది మగదేగాని ఆడుదేగాని నిరోద్షమైనదాని తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 3:7 => అతడరిప్ంచు అరప్ణము గొఱఱ్పిలల్యైనయెడల యెహోవా సనిన్ధికి దానిని 

తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 3:8 => తాను అరిప్ంచుదాని తలమీద అతడు తన చెయియ్ ఉంచి పర్తయ్క్షపు 

గుడారము నెదుట దానిని వధింపవలెను. అహరోను కుమారులు బలిపీఠము చుటుట్ దాని రకత్మును 

పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 3:9 => ఆ సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్ను ముడిడ్పూస మొదలుకొని కొర్వివ్న 

తోక అంతటిని ఆంతర్ములలోని కొర్వువ్ను ఆంతర్ములమీది కొర్వువ్ అంతటిని 

లేవీయకాండము 3:10 => రెండు మూతర్గర్ంథులను వాటిమీది డొకక్లపైనునన్ కొర్వువ్ను 

మూతర్గర్ంథులమీది కాలేజముయొకక్ వపను తీసి యెహోవాకు హోమము చేయవలెను. 
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లేవీయకాండము 3:11 => యాజకుడు బలిపీఠముమీద దానిని దహింపవలెను. అది యెహోవాకు 

హోమ రూపమైన ఆహారము. 

లేవీయకాండము 3:12 => అతడు అరిప్ంచునది మేకయైనయెడల యెహోవా సనిన్ధికి దానిని 

తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 3:13 => తాను దాని తలమీద చెయియ్ ఉంచి పర్తయ్క్షపు గుడారము నెదుట దానిని 

వధింపవలెను. అహరోను కుమారులు బలిపీఠముచుటుట్ దాని రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 3:14 => తాను దానిలో అరిప్ంచు ఆంతర్ములను కపుప్ కొర్వువ్ను ఆంతర్ములమీది 

కొర్వువ్ అంతటిని 

లేవీయకాండము 3:15 => రెండు మూతర్గర్ంథులను వాటిమీది డొకక్లపైనునన్ కొర్వువ్ను రెండు 

మూతర్గర్ంథులపైనునన్ కాలేజముయొకక్ వపను యెహోవాకు హోమముగా అరిప్ంపవలెను. 

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. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:27 => ఏవి జరుగవలెనని నీ హసత్మును నీ సంకలప్మును ముందు 

నిరణ్యించెనో, 

రోమీయులకు 12:1 => కాబటిట్ సహోదరులారా, పరిశుదధ్మును దేవునికి అనుకూలమునైన 

సజీవయాగముగా మీ శరీరములను ఆయనకు సమరిప్ంచుకొనుడని దేవుని వాతస్లయ్మునుబటిట్ 

మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ను. ఇటిట్ సేవ మీకు యుకత్మైనది. 

రోమీయులకు 12:2 => మీరు ఈ లోక మరాయ్దను అనుసరింపక, ఉతత్మమును, అనుకూలమును, 

సంపూరణ్మునైయునన్ దేవుని చితత్మేదో పరీకిష్ంచి తెలిసికొనునటుల్ మీ మనసుస్ మారి 

నూతనమగుటవలన రూపాంతరము పొందుడి.  

తీతుకు 2:11 => ఏలయనగా సమసత్ మనుషుయ్లకు రక్షణ కరమైన దేవుని కృప పర్తయ్క్షమై 
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తీతుకు 2:12 => మనము భకిత్హీనతను, ఇహలోక సంబంధమైన దురాశలను విసరిజ్ంచి, 

శుభపర్దమైన నిరీక్షణ నిమితత్ము, 

ఆదికాండము 15:9 => ఆయన మూడేండల్ పెయయ్ను మూడేండల్ మేకను మూడేండల్ పొటేట్లును ఒక 

తెలల్ గువవ్ను ఒక పావురపు పిలల్ను నాయొదద్కు తెమమ్ని అతనితో చెపెప్ను. 

లేవీయకాండము 4:32 => ఎవడైనను పాపపరిహారారథ్బలిగా అరిప్ంచుటకు గొఱఱ్ను తీసికొని 

వచిచ్నయెడల నిరోద్షమైనదాని తీసికొనివచిచ్ 

లేవీయకాండము 22:21 => ఒకడు మొర్కుక్బడిని చెలిల్ంచుటకేగాని సేవ్చాఛ్రప్ణము 

అరిప్ంచుటకేగాని సమాధానబలి రూపముగా గోవునైనను గొఱఱ్నైనను మేకనైనను యెహోవాకు 

తెచిచ్నపుప్డు అది అంగీకరింపబడునటుల్ దోషములేనిదై యుండవలెను; దానిలో కళంకమేదియు 

నుండకూడదు. 

సంఖాయ్కాండము 6:14 => అపుప్డతడు దహనబలిగాను నిరోద్షమైన యేడాది మగ గొఱఱ్పిలల్ను, 

పాపపరిహారారథ్బలిగాను నిరోద్షమైన యేడాది ఆడు గొఱఱ్పిలల్ను, సమాధానబలిగాను నిరోద్షమైన యొక 

పొటేట్లును,  

1 సమూయేలు 10:3 => తరువాత నీవు అకక్డనుండి వెళిల్ తాబోరు మైదానమునకు రాగానే అకక్డ 

బేతేలునకు దేవుని యొదద్కు పోవు ముగుగ్రు మనుషుయ్లు నీకు ఎదురుపడుదురు; ఒకడు మూడు 

మేకపిలల్లను, ఒకడు మూడు రొటెట్లను, ఇంకొకడు దార్కాష్రసపు తితిత్ని మోయుచు వతుత్రు. 

హెబీర్యులకు 9:19 => ధరమ్శాసత్రపర్కారము మోషే పర్తి యాజఞ్ను పర్జలతో చెపిప్న తరువాత, 

ఆయన నీళల్తోను, రకత్వరణ్ముగల గొఱఱ్బొచుచ్తోను, హిసోస్పుతోను, కోడెల యొకక్యు మేకల 

యొకక్యు రకత్మును తీసికొని 

వచనము 7 

అతడరిప్ంచు అరప్ణము గొఱఱ్పిలల్యైనయెడల యెహోవా సనిన్ధికి దానిని తీసికొనిరావలెను. 
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లేవీయకాండము 3:1 => అతడు అరిప్ంచునది సమాధానబలియైనయెడల అతడు గోవులలోనిది 

తీసికొనివచిచ్నయెడల అది మగదేగాని ఆడుదేగాని యెహోవా సనిన్ధికి నిరోద్షమైన దానిని 

తీసికొనిరావలెను. 

1 రాజులు 8:62 => అంతట రాజును, అతనితో కూడ ఇశార్యేలీయులందరును యెహోవా 

సముఖమందు బలులు అరిప్ంచుచుండగా 

ఎఫెసీయులకు 5:2 => కీర్సుత్ మిముమ్ను పేర్మించి, పరిమళ వాసనగా ఉండుటకు మనకొరకు 

తనున్తాను దేవునికి అరప్ణముగాను బలిగాను అపప్గించుకొనెను; ఆలాగుననే మీరును పేర్మగలిగి 

నడుచుకొనుడి. 

ఎఫెసీయులకు 5:12 => ఏలయనగా అటిట్ కిర్యలు చేయువారు రహసయ్మందు జరిగించు 

పనులనుగూరిచ్ మాటలాడుటయైనను అవమానకరమైయునన్ది. 

హెబీర్యులకు 9:14 => నితుయ్డగు ఆతమ్దావ్రా తనున్తాను దేవునికి నిరోద్షినిగా అరిప్ంచుకొనిన 

కీర్సుత్యొకక్ రకత్ము, నిరీ జ్వకిర్యలను విడిచి జీవముగల దేవుని సేవించుటకు మీ మనసాస్కిష్ని ఎంతో 

యెకుక్వగా శుది ధ్చేయును. 

లేవీయకాండము 3:12 => అతడు అరిప్ంచునది మేకయైనయెడల యెహోవా సనిన్ధికి దానిని 

తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 4:32 => ఎవడైనను పాపపరిహారారథ్బలిగా అరిప్ంచుటకు గొఱఱ్ను తీసికొని 

వచిచ్నయెడల నిరోద్షమైనదాని తీసికొనివచిచ్ 

వచనము 8 

తాను అరిప్ంచుదాని తలమీద అతడు తన చెయియ్ ఉంచి పర్తయ్క్షపు గుడారము నెదుట దానిని 

వధింపవలెను. అహరోను కుమారులు బలిపీఠము చుటుట్ దాని రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 3:2 => తాను అరిప్ంచుదాని తలమీద తన చెయియ్ ఉంచి పర్తయ్క్షపు గుడారము 

యొకక్ దావ్రమున దానిని వధింపవలెను. యాజకులగు అహరోను కుమారులు బలిపీఠముచుటుట్ దాని 

రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 
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లేవీయకాండము 3:3 => అతడు ఆ సమాధాన బలిపశువు యొకక్ ఆంతర్ముల లోపలి కొర్వువ్ను 

ఆంతర్ములమీది కొర్వవ్ంతటిని రెండు మూతర్గర్ంధులను వాటిమీదను 

లేవీయకాండము 3:4 => డొకక్లమీదనునన్ కొర్వువ్ను కాలేజముమీదను మూతర్గర్ంథుల మీదనునన్ 

వపను యెహోవాకు హోమముగా అరిప్ంవలెను. 

లేవీయకాండము 3:5 => అహరోను కుమారులు బలిపీఠముమీద, అనగా అగిన్మీది కటెట్లపైనునన్ 

దహనబలి దర్వయ్ముపైని దానిని దహింపవలెను. అది యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమము. 

లేవీయకాండము 3:13 => తాను దాని తలమీద చెయియ్ ఉంచి పర్తయ్క్షపు గుడారము నెదుట దానిని 

వధింపవలెను. అహరోను కుమారులు బలిపీఠముచుటుట్ దాని రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 4:4 => అతడు పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునకు యెహోవా సనిన్ధిని ఆ 

కోడెను తీసికొనివచిచ్ కోడె తలమీద చెయియ్ ఉంచి యెహోవా సనిన్ధిని కోడెను వధింపవలెను 

లేవీయకాండము 4:15 => సమాజము యొకక్ పెదద్లు యెహోవా సనిన్ధిని ఆ కోడెమీద తమ 

చేతులుంచిన తరువాత యెహోవా సనిన్ధిని ఆ కోడెదూడను వధింపవలెను. 

లేవీయకాండము 4:24 => ఆ మేకపిలల్ తలమీద చెయియ్ ఉంచి, దహనబలి పశువును వధించు చోట 

యెహోవా సనిన్ధిని దానిని వధింపవలెను. 

యెషయా 53:6 => మనమందరము గొఱఱ్లవలె తోర్వ తపిప్పోతివిు మనలో పర్తివాడును 

తనకిషట్మైన తోర్వకు తొలిగెను యెహోవా మన యందరి దోషమును అతనిమీద మోపెను.  

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  
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2 కొరిందీయులకు 5:21 => ఎందుకనగా మనమాయనయందు దేవుని నీతి అగునటుల్ పాపమెరుగని 

ఆయనను మనకోసము పాపముగా చేసెను. 

1 పేతురు 2:24 => మనము పాపముల విషయమై చనిపోయి, నీతివిషయమై జీవించునటుల్, ఆయన 

తానే తన శరీరమందు మన పాపములను మార్నుమీద మోసికొనెను. ఆయన పొందిన గాయములచేత 

మీరు సవ్సథ్త నొందితిరి. 

ఎఫెసీయులకు 2:18 => ఆయన దావ్రానే మనము ఉభయులము ఒకక్ ఆతమ్యందు తండిర్ సనిన్ధికి 

చేరగలిగి యునాన్ము. 

ఎఫెసీయులకు 3:12 => ఆయన యందలి విశావ్సముచేత ధైరయ్మును నిరభ్యమైన పర్వేశమును 

ఆయననుబటిట్ మనకు కలిగియునన్వి. 

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 

విషయములో సంపూరణ్ నిశచ్యత కలిగి, యథారథ్మైన హృదయముతో మనము దేవుని 

సనిన్ధానమునకు చేరుదము. 

లేవీయకాండము 1:5 => అతడు యెహోవా సనిన్ధిని ఆ కోడెదూడను వధించిన తరువాత 

యాజకులైన అహరోను కుమారులు దాని రకత్మును తెచిచ్ పర్తయ్క్షపు గుడారము ఎదుటనునన్ 

బలిపీఠముచుటుట్ ఆ రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 1:11 => బలిపీఠపు ఉతత్రదికుక్న యెహోవా సనిన్ధిని దానిని వధింపవలెను. 

యాజకులగు అహరోను కుమారులు బలిపీఠముచుటుట్ దాని రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 
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మతత్యి 3:17 => మరియు ఇదిగో ఈయనే నా పిర్య కుమారుడు, ఈయనయందు 

నేనానందించుచునాన్నని యొక శబద్ము ఆకాశమునుండి వచెచ్ను. 

2 కొరిందీయులకు 5:19 => అదేమనగా, దేవుడు వారి అపరాధములను వారిమీద మోపక, 

కీర్సుత్నందు లోకమును తనతో సమాధానపరచుకొనుచు, ఆ సమాధాన వాకయ్మును మాకు 

అపప్గించెను. 

నిరగ్మకాండము 24:6 => అపుప్డు మోషే వాటి రకత్ములో సగము తీసికొని పళెల్ములలో పోసి ఆ 

రకత్ములో సగము బలిపీఠముమీద పోర్కిష్ంచెను. 

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. 

లేవీయకాండము 1:4 => అతడు దహనబలిగా అరిప్ంచు పశువు తలమీద తన చెయియ్నుంచవలెను; 

అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము కలుగునటుల్ అది అతని పక్షముగా అంగీకరింపబడును. 

లేవీయకాండము 7:2 => దహనబలి పశువులను వధించుచోట అపరాధపరిహారారథ్బలి రూపమైన 

పశువులను వధింపవలెను. బలిపీఠము చుటుట్ దాని రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 8:15 => దాని వధించిన తరువాత మోషే దాని రకత్మును తీసి బలిపీఠపు 

కొముమ్లచుటుట్ వేర్లితో దాని చమిరి బలిపీఠము విషయమై పాపపరిహారము చేసి దాని నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకై బలిపీఠము అడుగున రకత్మును పోసి దాని పర్తిషిఠ్ంచెను. 

లేవీయకాండము 17:6 => యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగలుగునటుల్ యాజకుడు పర్తయ్క్షపు 

గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్నునన్ యెహోవా బలిపీఠముమీద వాటి రకత్మును పోర్కిష్ంచి వాటి 

కొర్వువ్ను దహింపవలెను. 

వచనము 9 
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ఆ సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్ను ముడిడ్పూస మొదలుకొని కొర్వివ్న తోక అంతటిని 

ఆంతర్ములలోని కొర్వువ్ను ఆంతర్ములమీది కొర్వువ్ అంతటిని 

లేవీయకాండము 3:3 => అతడు ఆ సమాధాన బలిపశువు యొకక్ ఆంతర్ముల లోపలి కొర్వువ్ను 

ఆంతర్ములమీది కొర్వవ్ంతటిని రెండు మూతర్గర్ంధులను వాటిమీదను 

లేవీయకాండము 3:4 => డొకక్లమీదనునన్ కొర్వువ్ను కాలేజముమీదను మూతర్గర్ంథుల మీదనునన్ 

వపను యెహోవాకు హోమముగా అరిప్ంవలెను. 

సామెతలు 23:26 => నా కుమారుడా, నీ హృదయమును నాకిముమ్ నా మారగ్ములు నీ కనున్లకు 

ఇంపుగా నుండనిముమ్, 

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.  

లేవీయకాండము 7:3 => దానిలోనుండి దాని కొర్వవ్ంతటిని, అనగా దాని కొర్వివ్న తోకను దాని 

ఆంతర్ములలోని కొర్వువ్ను 

లేవీయకాండము 8:25 => తరువాత అతడు దాని కొర్వువ్ను కొర్వివ్న తోకను ఆంతర్ములమీది 

కొర్వవ్ంతటిని కాలేజముమీది వపను రెండు మూతర్గర్ంథులను వాటి కొర్వువ్ను కుడిజబబ్ను తీసి 

లేవీయకాండము 9:19 => మరియు వారు ఆ దూడ కొర్వువ్ను మేకకొర్వువ్ను కొర్వివ్న తోకను 

ఆంతర్ములను కపుప్ కొర్వువ్ను మూతర్గర్ంథులను కాలేజముమీది వపను అపప్గించిరి. 

నిరగ్మకాండము 29:22 => మరియు అది పర్తిషిఠ్తమైన పొటేట్లు గనుక దాని కొర్వువ్ను కొర్వివ్న 

తోకను ఆంతర్ములను కపుప్ కొర్వువ్ను కాలేజముమీది వపను రెండు మూతర్గర్ంథులను వాటిమీది 

కొర్వువ్ను కుడి జబబ్ను 

నిరగ్మకాండము 29:13 => మరియు ఆంతర్ములను కపుప్కొను కొర్వవ్ంతటిని కాలేజముమీది వపను 

రెండు మూతర్గర్ంథులను వాటిమీది కొర్వువ్ను నీవు తీసి బలిపీఠముమీద దహింపవలెను.  
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నిరగ్మకాండము 29:25 => తరువాత నీవు వారి చేతులలోనుండి వాటిని తీసికొని యెహోవా సనిన్ధిని 

ఇంపైన సువాసన కలుగునటుల్ దహనబలిగా వాటిని బలిపీఠముమీద దహింపవలెను. అది యెహోవాకు 

హోమము. 

లేవీయకాండము 3:14 => తాను దానిలో అరిప్ంచు ఆంతర్ములను కపుప్ కొర్వువ్ను ఆంతర్ములమీది 

కొర్వువ్ అంతటిని 

లేవీయకాండము 3:16 => యాజకుడు బలిపీఠముమీద వాటిని దహింపవలెను. కొర్వవ్ంతయు 

యెహోవాదే; అది సువాసనగల హోమ రూపమైన ఆహారము. మీరు కొర్వువ్నైనను రకత్మునైనను 

తినకూడదు. 

లేవీయకాండము 4:8 => మరియు అతడు పాపపరిహారారథ్బలి రూపమైన ఆ కోడె కొర్వువ్ అంతయు 

దానినుండి తీయవలెను. ఆంతర్ములలోని కొర్వువ్ను ఆంతర్ములమీది కొర్వవ్ంతటిని 

లేవీయకాండము 4:31 => మరియు సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్ను తీసినటేల్ దీని 

కొర్వవ్ంతటిని తీయవలెను. యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగా యాజకుడు బలిపీఠముమీద దానిని 

దహింపవలెను. అటుల్ యాజకుడు అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ 

కలుగును. 

లేవీయకాండము 6:12 => బలిపీఠముమీద అగిన్ మండుచుండవలెను, అది ఆరిపోకూడదు. పర్తి 

ఉదయమున యాజకుడు దానిమీద కటెట్లువేసి, దానిమీద దహనబలి దర్వయ్మును ఉంచి, 

సమాధానబలియగు పశువు కొర్వువ్ను దహింపవలెను. 

లేవీయకాండము 7:30 => అతడు తన చేతులలోనే యెహోవాకు హోమ దర్వయ్ములను, అనగా 

బోరమీది కొర్వువ్ను తేవలెను. యెహోవా సనిన్ధిని అలాల్డింపబడు అరప్ణముగా దానిని అలాల్డించుటకు 

బోరతో దానిని తేవలెను. 

లేవీయకాండము 9:10 => దాని కొర్వువ్ను మూతర్గర్ంథులను కాలేజముమీది వపను బలిపీఠముమీద 

దహించెను. అటుల్ యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 35:12 => మోషే గర్ంథములో వార్యబడిన పర్కారము జనుల కుటుంబముల 

విభాగము చొపుప్న యెహోవాకు అరప్ణగా ఇచుచ్టకు దహనబలి పశుమాంసమును యాజకులు 

తీసికొనిరి. 

వచనము 10 

రెండు మూతర్గర్ంథులను వాటిమీది డొకక్లపైనునన్ కొర్వువ్ను మూతర్గర్ంథులమీది కాలేజముయొకక్ 

వపను తీసి యెహోవాకు హోమము చేయవలెను. 

లేవీయకాండము 3:4 => డొకక్లమీదనునన్ కొర్వువ్ను కాలేజముమీదను మూతర్గర్ంథుల మీదనునన్ 

వపను యెహోవాకు హోమముగా అరిప్ంవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:13 => మరియు ఆంతర్ములను కపుప్కొను కొర్వవ్ంతటిని కాలేజముమీది వపను 

రెండు మూతర్గర్ంథులను వాటిమీది కొర్వువ్ను నీవు తీసి బలిపీఠముమీద దహింపవలెను.  

వచనము 11 

యాజకుడు బలిపీఠముమీద దానిని దహింపవలెను. అది యెహోవాకు హోమ రూపమైన ఆహారము. 

లేవీయకాండము 3:5 => అహరోను కుమారులు బలిపీఠముమీద, అనగా అగిన్మీది కటెట్లపైనునన్ 

దహనబలి దర్వయ్ముపైని దానిని దహింపవలెను. అది యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమము. 

కీరత్నలు 22:14 => నేను నీళల్వలె పారబోయబడి యునాన్ను నా యెముకలనిన్యు సాథ్నము 

తపిప్యునన్వి నా హృదయము నా అంతరంగమందు మైనమువలె కరగియునన్ది. 

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.  
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యెషయా 53:6 => మనమందరము గొఱఱ్లవలె 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 గొఱఱ్పిలల్యు బొచుచ్ కతిత్రించువానియెదుట గొఱఱ్యు 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.  

రోమీయులకు 8:32 => తన సొంతకుమారుని అనుగర్హించుటకు వెనుకతీయక మన అందరికొరకు 

ఆయనను అపప్గించినవాడు ఆయనతో పాటు సమసత్మును మనకెందుకు అనుగర్హింపడు? 

లేవీయకాండము 3:16 => యాజకుడు బలిపీఠముమీద వాటిని దహింపవలెను. కొర్వవ్ంతయు 

యెహోవాదే; అది సువాసనగల హోమ రూపమైన ఆహారము. మీరు కొర్వువ్నైనను రకత్మునైనను 

తినకూడదు. 

లేవీయకాండము 21:6 => వారు తమ దేవునికి పర్తిషిఠ్తమైనవారుగా ఉండవలెను. కావున వారు 

తమ దేవుని నామమును అపవితర్పరచరాదు. ఏలయనగా వారు తమ దేవునికి అహారమును, అనగా 

యెహోవాకు హోమదర్వయ్ములను అరిప్ంచువారు; కావున వారు పరిశుదు ధ్లై యుండవలెను. 
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లేవీయకాండము 21:8 => అతడు నీ దేవునికి ఆహారమును అరిప్ంచువాడు గనుక నీవు అతని 

పరిశుదధ్పరచవలెను. మిముమ్ను పరిశుదధ్పరచు యెహోవా అను నేను పరిశుదు ధ్డను గనుక అతడు మీ 

దృషిట్కి పరిశుదు ధ్డు కావలెను. 

లేవీయకాండము 21:17 => నీవు అహరోనుతో ఇటల్నుము నీ సంతతివారిలో ఒకనికి 

కళంకమేదైనను కలిగినయెడల అతడు తన దేవునికి ఆహారము అరిప్ంచుటకు సమీపింపకూడదు. 

లేవీయకాండము 21:21 => యాజకుడైన అహరోను సంతానములో కళంకముగల యే 

మనుషుయ్డును యెహోవాకు హోమదర్వయ్ములను అరిప్ంచుటకు సమీపింపకూడదు. అతడు కళంకము 

గలవాడు; అటిట్వాడు తన దేవునికి ఆహారము అరిప్ంచుటకు సమీపింపకూడదు. 

లేవీయకాండము 21:22 => అతిపరిశుదధ్మైనవేగాని, పరిశుదధ్మైనవేగాని, తన దేవునికి అరిప్ంపబడు 

ఏ ఆహారవసుత్వులనైనను అతడు తినవచుచ్ను. 

లేవీయకాండము 22:25 => పరదేశి చేతినుండి అటిట్వాటిలో దేనిని తీసికొని మీ దేవునికి 

ఆహారముగా అరిప్ంపకూడదు; అవి లోపము గలవి, వాటికి కళంకములుండును, అవి మీ పక్షముగా 

అంగీకరింపబడవని చెపుప్ము. 

సంఖాయ్కాండము 28:2 => నీవు ఇశార్యేలీయులకు ఈలాగు ఆజాఞ్పించుము నాకు సువాసన 

కలుగుటకై మీరు హోమ రూపములుగా నాకు అరిప్ంచు ఆహారమును నియామక కాలమున 

నాయొదద్కు తెచుచ్టకు జాగర్తత్పడవలెను. 

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. 

మలాకీ 1:7 => నా బలిపీఠముమీద అపవితర్మైన భోజనమును మీరు అరిప్ంచుచు, ఏమిచేసి నినున్ 

అపవితర్పరచితిమని మీరందురు. యెహోవా భోజనపు బలల్ను నీచపరచినందుచేతనే గదా 

మలాకీ 1:12 => అయితేయెహోవా భోజనపు బలల్ అపవితర్మనియు, దానిమీద ఉంచియునన్ 

భోజనము నీచమనియు మీరు చెపుప్చు దానిని దూషింతురు 
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1 కొరిందీయులకు 10:21 => మీరు పర్భువు పాతర్లోనిది దయయ్ముల పాతర్లోనిది కూడ 

తార్గనేరరు; పర్భువు బలల్మీద ఉనన్దానిలోను దయయ్ముల బలల్మీద ఉనన్దానిలోను కూడ పాలు 

పొందనేరరు. 

పర్కటన 3:20 => ఇదిగో నేను తలుపునొదద్ నిలుచుండి తటుట్చునాన్ను. ఎవడైనను నా సవ్రము విని 

తలుపుతీసినయెడల, నేను అతనియొదద్కు వచిచ్ అతనితో నేనును, నాతోకూడ అతడును భోజనము 

చేయుదుము. 

నిరగ్మకాండము 29:25 => తరువాత నీవు వారి చేతులలోనుండి వాటిని తీసికొని యెహోవా సనిన్ధిని 

ఇంపైన సువాసన కలుగునటుల్ దహనబలిగా వాటిని బలిపీఠముమీద దహింపవలెను. అది యెహోవాకు 

హోమము. 

లేవీయకాండము 1:9 => అది యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల దహనబలియగునటుల్ యాజకుడు 

దానినంతయు బలిపీఠముమీద దహింపవలెను. 

లేవీయకాండము 5:12 => అతడు యాజకునియొదద్కు దానిని తెచిచ్న తరువాత యాజకుడు 

జాఞ్పకారథ్ముగా దానిలో పిడికెడు తీసి యెహోవాకు అరిప్ంచు హోమదర్వయ్ముల రీతిగా బలిపీఠముమీద 

దానిని దహింపవలెను. అది పాపపరిహారారథ్బలి. 

లేవీయకాండము 7:31 => యాజకుడు బలిపీఠముమీద ఆ కొర్వువ్ను దహింపవలెను గాని, బోర 

అహరోనుకును అతని సంతతివారికిని చెందును. 

లేవీయకాండము 17:6 => యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగలుగునటుల్ యాజకుడు పర్తయ్క్షపు 

గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్నునన్ యెహోవా బలిపీఠముమీద వాటి రకత్మును పోర్కిష్ంచి వాటి 

కొర్వువ్ను దహింపవలెను. 

యెషయా 9:5 => యుదధ్పు సందడిచేయు యోధులందరి జోళుల్ను రకత్ములో పొరలింపబడిన 

వసత్రములును అగిన్లో వేయబడి దహింపబడును.  

1 కొరిందీయులకు 10:18 => శరీరపర్కారమైన ఇశార్యేలును చూడుడి. బలి అరిప్ంచినవాటిని 

తినువారు బలిపీఠముతో పాలివారుకారా? 
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వచనము 12 

అతడు అరిప్ంచునది మేకయైనయెడల యెహోవా సనిన్ధికి దానిని తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 3:1 => అతడు అరిప్ంచునది సమాధానబలియైనయెడల అతడు గోవులలోనిది 

తీసికొనివచిచ్నయెడల అది మగదేగాని ఆడుదేగాని యెహోవా సనిన్ధికి నిరోద్షమైన దానిని 

తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 3:7 => అతడరిప్ంచు అరప్ణము గొఱఱ్పిలల్యైనయెడల యెహోవా సనిన్ధికి దానిని 

తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 3:8 => తాను అరిప్ంచుదాని తలమీద అతడు తన చెయియ్ ఉంచి పర్తయ్క్షపు 

గుడారము నెదుట దానిని వధింపవలెను. అహరోను కుమారులు బలిపీఠము చుటుట్ దాని రకత్మును 

పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 3:9 => ఆ సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్ను ముడిడ్పూస మొదలుకొని కొర్వివ్న 

తోక అంతటిని ఆంతర్ములలోని కొర్వువ్ను ఆంతర్ములమీది కొర్వువ్ అంతటిని 

లేవీయకాండము 3:10 => రెండు మూతర్గర్ంథులను వాటిమీది డొకక్లపైనునన్ కొర్వువ్ను 

మూతర్గర్ంథులమీది కాలేజముయొకక్ వపను తీసి యెహోవాకు హోమము చేయవలెను. 

లేవీయకాండము 3:11 => యాజకుడు బలిపీఠముమీద దానిని దహింపవలెను. అది యెహోవాకు 

హోమ రూపమైన ఆహారము. 

లేవీయకాండము 3:12 => అతడు అరిప్ంచునది మేకయైనయెడల యెహోవా సనిన్ధికి దానిని 

తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 3:13 => తాను దాని తలమీద చెయియ్ ఉంచి పర్తయ్క్షపు గుడారము నెదుట దానిని 

వధింపవలెను. అహరోను కుమారులు బలిపీఠముచుటుట్ దాని రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 3:14 => తాను దానిలో అరిప్ంచు ఆంతర్ములను కపుప్ కొర్వువ్ను ఆంతర్ములమీది 

కొర్వువ్ అంతటిని 
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లేవీయకాండము 3:15 => రెండు మూతర్గర్ంథులను వాటిమీది డొకక్లపైనునన్ కొర్వువ్ను రెండు 

మూతర్గర్ంథులపైనునన్ కాలేజముయొకక్ వపను యెహోవాకు హోమముగా అరిప్ంపవలెను. 

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. 

లేవీయకాండము 1:2 => నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము మీలో ఎవరైనను యెహోవాకు బలి 

అరిప్ంచునపుప్డు, గోవుల మందలోనుండిగాని గొఱఱ్ల మందలోనుండిగాని మేకల మందలోనుండిగాని 

దానిని తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 1:6 => అపుప్డతడు దహనబలి రూపమైన ఆ పశుచరమ్మును ఒలిచి, దాని 

అవయవములను విడదీసిన తరువాత 

లేవీయకాండము 1:10 => దహనబలిగా అతడు అరిప్ంచునది గొఱఱ్లయొకక్గాని మేకలయొకక్గాని 

మందలోనిదైనయెడల అతడు నిరోద్షమైన మగదాని తీసికొని వచిచ్ 

లేవీయకాండము 9:3 => మరియు నీవు ఇశార్యేలీయులతో మీరు యెహోవా సనిన్ధిని 

బలినరిప్ంచునటుల్ పాపపరిహారారథ్బలిగా నిరోద్షమైన మేకపిలల్ను, దహనబలిగా నిరోద్షమైన యేడాది 

దూడను గొఱఱ్పిలల్ను 

లేవీయకాండము 9:15 => అతడు పర్జల అరప్ణమును తీసికొని వచిచ్ పర్జలు అరిప్ంచు 

పాపపరిహారారథ్బలియగు మేకను తీసికొని వధించి మొదటిదానివలె దీనిని పాపపరిహారారథ్బలిగా 

అరిప్ంచెను. 

లేవీయకాండము 10:16 => అపుప్డు మోషే పాపపరిహారారథ్బలియగు మేకను కనుగొనవలెనని 

జాగర్తత్గా వెదకినపుప్డు అది కాలిపోయియుండెను. అతడు అహరోను కుమారులలో మిగిలిన 

ఎలియాజరు ఈతామారను వారిమీద ఆగర్హపడి 

లేవీయకాండము 22:19 => వాడు అంగీకరింపబడినటుల్ , గోవులలోనుండి యైనను 

గొఱఱ్మేకలలోనుండి యైనను దోషములేని మగదానిని అరిప్ంపవలెను. 
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లేవీయకాండము 22:20 => దేనికి కళంకముండునో దానిని అరిప్ంపకూడదు; అది మీ పక్షముగా 

అంగీకరింపబడదు. 

లేవీయకాండము 22:21 => ఒకడు మొర్కుక్బడిని చెలిల్ంచుటకేగాని సేవ్చాఛ్రప్ణము 

అరిప్ంచుటకేగాని సమాధానబలి రూపముగా గోవునైనను గొఱఱ్నైనను మేకనైనను యెహోవాకు 

తెచిచ్నపుప్డు అది అంగీకరింపబడునటుల్ దోషములేనిదై యుండవలెను; దానిలో కళంకమేదియు 

నుండకూడదు. 

లేవీయకాండము 22:22 => గుర్డిడ్దేమి కుంటిదేమి కొరతగలదేమి గడ డ్గలదేమి గజిజ్రోగము గలదేమి 

చిరుగుడు గలదేమి అటిట్వాటిని యెహోవాకు అరిప్ంపకూడదు; వాటిలో దేనిని బలిపీఠముమీద 

యెహోవాకు హోమము చేయకూడదు. 

లేవీయకాండము 22:23 => కురూపియైన కోడెనైనను గొఱఱ్ మేకల మందలోని దానినైనను 

సేవ్చాఛ్రప్ణముగా అరిప్ంపవచుచ్ను గాని అది మొర్కుక్బడిగా అంగీకరింపబడదు. 

లేవీయకాండము 22:24 => వితుత్లు నులిపినదానినేగాని విరిగినదానినేగాని చితికినదానినేగాని 

కోయబడినదానినేగాని యెహోవాకు అరిప్ంపకూడదు; మీ దేశములో అటిట్కారయ్ము చేయకూడదు; 

లేవీయకాండము 22:25 => పరదేశి చేతినుండి అటిట్వాటిలో దేనిని తీసికొని మీ దేవునికి 

ఆహారముగా అరిప్ంపకూడదు; అవి లోపము గలవి, వాటికి కళంకములుండును, అవి మీ పక్షముగా 

అంగీకరింపబడవని చెపుప్ము. 

లేవీయకాండము 22:26 => మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

లేవీయకాండము 22:27 => దూడయేగాని, గొఱఱ్పిలల్యేగాని, మేకపిలల్యేగాని, పుటిట్నపుప్డు అది 

యేడు దినములు దాని తలిల్తో నుండవలెను. ఎనిమిదవనాడు మొదలుకొని అది యెహోవాకు 

హోమముగా అంగీకరింప తగును. 

యెషయా 53:2 => లేతమొకక్వలెను ఎండిన భూమిలో మొలిచిన మొకక్వలెను అతడు 

ఆయనయెదుట పెరిగెను. అతనికి సురూపమైనను సొగసైనను లేదు మనమతని చూచి, 

అపేకిష్ంచునటుల్గా అతనియందు సురూపము లేదు.  
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యెషయా 53:6 => మనమందరము గొఱఱ్లవలె తోర్వ తపిప్పోతివిు మనలో పర్తివాడును 

తనకిషట్మైన తోర్వకు తొలిగెను యెహోవా మన యందరి దోషమును అతనిమీద మోపెను.  

మతత్యి 25:32 => అపుప్డు సమసత్ జనములు ఆయనయెదుట పోగుచేయబడుదురు; గొలల్వాడు 

మేకలలోనుండి గొఱఱ్లను వేరుపరచునటుల్ ఆయన వారిని వేరుపరచి 

మతత్యి 25:33 => తన కుడివైపున గొఱఱ్లను ఎడమవైపున మేకలను నిలువబెటుట్ను. 

రోమీయులకు 8:3 => శరీరముననుసరింపక ఆతమ్ననుసరించియే నడుచుకొను మనయందు 

ధరమ్శాసత్ర సంబంధమైన నీతివిధి నెరవేరచ్బడవలెనని పాపపరిహారము నిమితత్ము  

2 కొరిందీయులకు 5:21 => ఎందుకనగా మనమాయనయందు దేవుని నీతి అగునటుల్ పాపమెరుగని 

ఆయనను మనకోసము పాపముగా చేసెను. 

1 సమూయేలు 10:3 => తరువాత నీవు అకక్డనుండి వెళిల్ తాబోరు మైదానమునకు రాగానే అకక్డ 

బేతేలునకు దేవుని యొదద్కు పోవు ముగుగ్రు మనుషుయ్లు నీకు ఎదురుపడుదురు; ఒకడు మూడు 

మేకపిలల్లను, ఒకడు మూడు రొటెట్లను, ఇంకొకడు దార్కాష్రసపు తితిత్ని మోయుచు వతుత్రు. 

వచనము 13 

తాను దాని తలమీద చెయియ్ ఉంచి పర్తయ్క్షపు గుడారము నెదుట దానిని వధింపవలెను. అహరోను 

కుమారులు బలిపీఠముచుటుట్ దాని రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 3:1 => అతడు అరిప్ంచునది సమాధానబలియైనయెడల అతడు గోవులలోనిది 

తీసికొనివచిచ్నయెడల అది మగదేగాని ఆడుదేగాని యెహోవా సనిన్ధికి నిరోద్షమైన దానిని 

తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 3:2 => తాను అరిప్ంచుదాని తలమీద తన చెయియ్ ఉంచి పర్తయ్క్షపు గుడారము 

యొకక్ దావ్రమున దానిని వధింపవలెను. యాజకులగు అహరోను కుమారులు బలిపీఠముచుటుట్ దాని 

రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 3:3 => అతడు ఆ సమాధాన బలిపశువు యొకక్ ఆంతర్ముల లోపలి కొర్వువ్ను 

ఆంతర్ములమీది కొర్వవ్ంతటిని రెండు మూతర్గర్ంధులను వాటిమీదను 
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లేవీయకాండము 3:4 => డొకక్లమీదనునన్ కొర్వువ్ను కాలేజముమీదను మూతర్గర్ంథుల మీదనునన్ 

వపను యెహోవాకు హోమముగా అరిప్ంవలెను. 

లేవీయకాండము 3:5 => అహరోను కుమారులు బలిపీఠముమీద, అనగా అగిన్మీది కటెట్లపైనునన్ 

దహనబలి దర్వయ్ముపైని దానిని దహింపవలెను. అది యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమము. 

లేవీయకాండము 3:8 => తాను అరిప్ంచుదాని తలమీద అతడు తన చెయియ్ ఉంచి పర్తయ్క్షపు 

గుడారము నెదుట దానిని వధింపవలెను. అహరోను కుమారులు బలిపీఠము చుటుట్ దాని రకత్మును 

పోర్కిష్ంపవలెను. 

యెషయా 53:6 => మనమందరము గొఱఱ్లవలె తోర్వ తపిప్పోతివిు మనలో పర్తివాడును 

తనకిషట్మైన తోర్వకు తొలిగెను యెహోవా మన యందరి దోషమును అతనిమీద మోపెను.  

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  

2 కొరిందీయులకు 5:21 => ఎందుకనగా మనమాయనయందు దేవుని నీతి అగునటుల్ పాపమెరుగని 

ఆయనను మనకోసము పాపముగా చేసెను. 

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 3:18 => ఏలయనగా మనలను దేవునియొదద్కు తెచుచ్టకు, అనీతిమంతుల కొరకు 

నీతిమంతుడైన కీర్సుత్ శరీర విషయములో చంపబడియు,  
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లేవీయకాండము 3:2 => తాను అరిప్ంచుదాని తలమీద తన చెయియ్ ఉంచి పర్తయ్క్షపు గుడారము 

యొకక్ దావ్రమున దానిని వధింపవలెను. యాజకులగు అహరోను కుమారులు బలిపీఠముచుటుట్ దాని 

రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 3:8 => తాను అరిప్ంచుదాని తలమీద అతడు తన చెయియ్ ఉంచి పర్తయ్క్షపు 

గుడారము నెదుట దానిని వధింపవలెను. అహరోను కుమారులు బలిపీఠము చుటుట్ దాని రకత్మును 

పోర్కిష్ంపవలెను. 

యెషయా 52:15 => ఆలాగే అతడు అనేక జనములను చిలకరించును రాజులు అతని చూచి నోరు 

మూసికొనెదరు తమకు తెలియజేయబడని సంగతులు వారు చూచెదరు తాము విననిదానిని 

గర్హింతురు. 

రోమీయులకు 5:6 => ఏలయనగా మనమింక బలహీనులమైయుండగా, కీర్సుత్ యుకత్కాలమున 

భకిత్హీనులకొరకు చనిపోయెను. 

రోమీయులకు 5:7 => నీతిమంతునికొరకు సహితము ఒకడు చనిపోవుట అరుదు; మంచివానికొరకు 

ఎవడైన ఒకవేళ చనిపోవ తెగింపవచుచ్ను. 

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 5:11 => అంతేకాదు; మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్దావ్రా మనము దేవునియందు 

అతిశయపడుచునాన్ము; ఆయన దావ్రానే మనము ఇపుప్డు సమాధానసిథ్తి పొందియునాన్ము. 
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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. 

హెబీర్యులకు 12:24 => కొర్తత్ నిబంధనకు మధయ్వరిత్యైన యేసునొదద్కును హేబెలుకంటె మరి 

శేర్షఠ్ముగ పలుకు పోర్క్షణ రకత్మునకును మీరు వచిచ్యునాన్రు. 

1 పేతురు 1:2 => ఆతమ్వలని పరిశుదధ్త పొందినవారై విధేయులగుటకును, యేసుకీర్సుత్ రకత్మువలన 

పోర్కిష్ంపబడుటకును ఏరప్రచబడినవారికి, అనగా పొంతు, గలతీయ, కపప్దొకియ, ఆసియ, బితునియ 
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అను దేశములయందు చెదరిన వారిలో చేరిన యాతిర్కులకు శుభమని చెపిప్ వార్యునది. మీకు 

కృపయు సమాధానమును విసత్రిలుల్ను గాక. 

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 4:24 => ఆ మేకపిలల్ తలమీద చెయియ్ ఉంచి, దహనబలి పశువును వధించు చోట 

యెహోవా సనిన్ధిని దానిని వధింపవలెను. 

లేవీయకాండము 17:6 => యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగలుగునటుల్ యాజకుడు పర్తయ్క్షపు 

గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్నునన్ యెహోవా బలిపీఠముమీద వాటి రకత్మును పోర్కిష్ంచి వాటి 

కొర్వువ్ను దహింపవలెను. 

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. 

వచనము 14 

తాను దానిలో అరిప్ంచు ఆంతర్ములను కపుప్ కొర్వువ్ను ఆంతర్ములమీది కొర్వువ్ అంతటిని 

లేవీయకాండము 3:3 => అతడు ఆ సమాధాన బలిపశువు యొకక్ ఆంతర్ముల లోపలి కొర్వువ్ను 

ఆంతర్ములమీది కొర్వవ్ంతటిని రెండు మూతర్గర్ంధులను వాటిమీదను 

లేవీయకాండము 3:4 => డొకక్లమీదనునన్ కొర్వువ్ను కాలేజముమీదను మూతర్గర్ంథుల మీదనునన్ 

వపను యెహోవాకు హోమముగా అరిప్ంవలెను. 
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లేవీయకాండము 3:5 => అహరోను కుమారులు బలిపీఠముమీద, అనగా అగిన్మీది కటెట్లపైనునన్ 

దహనబలి దర్వయ్ముపైని దానిని దహింపవలెను. అది యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమము. 

లేవీయకాండము 3:9 => ఆ సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్ను ముడిడ్పూస మొదలుకొని కొర్వివ్న 

తోక అంతటిని ఆంతర్ములలోని కొర్వువ్ను ఆంతర్ములమీది కొర్వువ్ అంతటిని 

లేవీయకాండము 3:10 => రెండు మూతర్గర్ంథులను వాటిమీది డొకక్లపైనునన్ కొర్వువ్ను 

మూతర్గర్ంథులమీది కాలేజముయొకక్ వపను తీసి యెహోవాకు హోమము చేయవలెను. 

లేవీయకాండము 3:11 => యాజకుడు బలిపీఠముమీద దానిని దహింపవలెను. అది యెహోవాకు 

హోమ రూపమైన ఆహారము. 

కీరత్నలు 22:14 => నేను నీళల్వలె పారబోయబడి యునాన్ను నా యెముకలనిన్యు సాథ్నము 

తపిప్యునన్వి నా హృదయము నా అంతరంగమందు మైనమువలె కరగియునన్ది. 

కీరత్నలు 22:15 => నా బలము యెండిపోయి చిలల్పెంకువలె ఆయెను నా నాలుక నా దౌడను 

అంటుకొనియునన్ది నీవు ననున్ పేర్తల భూమిలో పడవేసియునాన్వు. 

సామెతలు 23:26 => నా కుమారుడా, నీ హృదయమును నాకిముమ్ నా మారగ్ములు నీ కనున్లకు 

ఇంపుగా నుండనిముమ్, 

యిరిమ్యా 20:18 => కషట్మును దుఃఖమును చూచుటకై నా దినములు అవమానముతో 

గతించిపోవునటుల్ నేనేల గరభ్ములోనుండి వెడలితిని? 

మతత్యి 22:37 => అందుకాయన నీ పూరణ్హృదయముతోను నీ పూరాణ్తమ్తోను నీ 

పూరణ్మనసుస్తోను నీ దేవుడైన పర్భువును పేర్మింపవలెననునదియే. 

మతత్యి 26:38 => అపుప్డు యేసు మరణమగునంతగా నా పార్ణము బహు దుఃఖములో 

మునిగియునన్ది; మీరు ఇకక్డ నిలిచి, నాతోకూడ మెలకువగా నుండుడని వారితో చెపిప్ 

రోమీయులకు 12:1 => కాబటిట్ సహోదరులారా, పరిశుదధ్మును దేవునికి అనుకూలమునైన 

సజీవయాగముగా మీ శరీరములను ఆయనకు సమరిప్ంచుకొనుడని దేవుని వాతస్లయ్మునుబటిట్ 

మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ను. ఇటిట్ సేవ మీకు యుకత్మైనది. 
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రోమీయులకు 12:2 => మీరు ఈ లోక మరాయ్దను అనుసరింపక, ఉతత్మమును, అనుకూలమును, 

సంపూరణ్మునైయునన్ దేవుని చితత్మేదో పరీకిష్ంచి తెలిసికొనునటుల్ మీ మనసుస్ మారి 

నూతనమగుటవలన రూపాంతరము పొందుడి.  

నిరగ్మకాండము 29:13 => మరియు ఆంతర్ములను కపుప్కొను కొర్వవ్ంతటిని కాలేజముమీది వపను 

రెండు మూతర్గర్ంథులను వాటిమీది కొర్వువ్ను నీవు తీసి బలిపీఠముమీద దహింపవలెను.  

నిరగ్మకాండము 29:25 => తరువాత నీవు వారి చేతులలోనుండి వాటిని తీసికొని యెహోవా సనిన్ధిని 

ఇంపైన సువాసన కలుగునటుల్ దహనబలిగా వాటిని బలిపీఠముమీద దహింపవలెను. అది యెహోవాకు 

హోమము. 

లేవీయకాండము 3:16 => యాజకుడు బలిపీఠముమీద వాటిని దహింపవలెను. కొర్వవ్ంతయు 

యెహోవాదే; అది సువాసనగల హోమ రూపమైన ఆహారము. మీరు కొర్వువ్నైనను రకత్మునైనను 

తినకూడదు. 

లేవీయకాండము 4:8 => మరియు అతడు పాపపరిహారారథ్బలి రూపమైన ఆ కోడె కొర్వువ్ అంతయు 

దానినుండి తీయవలెను. ఆంతర్ములలోని కొర్వువ్ను ఆంతర్ములమీది కొర్వవ్ంతటిని 

లేవీయకాండము 4:31 => మరియు సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్ను తీసినటేల్ దీని 

కొర్వవ్ంతటిని తీయవలెను. యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగా యాజకుడు బలిపీఠముమీద దానిని 

దహింపవలెను. అటుల్ యాజకుడు అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ 

కలుగును. 

లేవీయకాండము 6:12 => బలిపీఠముమీద అగిన్ మండుచుండవలెను, అది ఆరిపోకూడదు. పర్తి 

ఉదయమున యాజకుడు దానిమీద కటెట్లువేసి, దానిమీద దహనబలి దర్వయ్మును ఉంచి, 

సమాధానబలియగు పశువు కొర్వువ్ను దహింపవలెను. 

లేవీయకాండము 7:30 => అతడు తన చేతులలోనే యెహోవాకు హోమ దర్వయ్ములను, అనగా 

బోరమీది కొర్వువ్ను తేవలెను. యెహోవా సనిన్ధిని అలాల్డింపబడు అరప్ణముగా దానిని అలాల్డించుటకు 

బోరతో దానిని తేవలెను. 
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లేవీయకాండము 9:20 => బోరలమీద కొర్వువ్ను ఉంచిరి. అతడు బలిపీఠముమీద ఆ కొర్వువ్ను 

దహించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:12 => మోషే గర్ంథములో వార్యబడిన పర్కారము జనుల కుటుంబముల 

విభాగము చొపుప్న యెహోవాకు అరప్ణగా ఇచుచ్టకు దహనబలి పశుమాంసమును యాజకులు 

తీసికొనిరి. 

వచనము 15 

రెండు మూతర్గర్ంథులను వాటిమీది డొకక్లపైనునన్ కొర్వువ్ను రెండు మూతర్గర్ంథులపైనునన్ 

కాలేజముయొకక్ వపను యెహోవాకు హోమముగా అరిప్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 3:4 => డొకక్లమీదనునన్ కొర్వువ్ను కాలేజముమీదను మూతర్గర్ంథుల మీదనునన్ 

వపను యెహోవాకు హోమముగా అరిప్ంవలెను. 

లేవీయకాండము 3:16 => యాజకుడు బలిపీఠముమీద వాటిని దహింపవలెను. కొర్వవ్ంతయు 

యెహోవాదే; అది సువాసనగల హోమ రూపమైన ఆహారము. మీరు కొర్వువ్నైనను రకత్మునైనను 

తినకూడదు. 

లేవీయకాండము 7:3 => దానిలోనుండి దాని కొర్వవ్ంతటిని, అనగా దాని కొర్వివ్న తోకను దాని 

ఆంతర్ములలోని కొర్వువ్ను 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:35 => సమాధాన బలి పశువుల కొర్వువ్ను దహనబలి పశువులును 

దహనబలులకు ఏరప్డిన పానారప్ణలును సమృది ధ్గా ఉండెను. ఈలాగున యెహోవా మందిర సేవ 

కర్మముగా జరిగెను. 

వచనము 16 

యాజకుడు బలిపీఠముమీద వాటిని దహింపవలెను. కొర్వవ్ంతయు యెహోవాదే; అది సువాసనగల 

హోమ రూపమైన ఆహారము. మీరు కొర్వువ్నైనను రకత్మునైనను తినకూడదు. 
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లేవీయకాండము 3:11 => యాజకుడు బలిపీఠముమీద దానిని దహింపవలెను. అది యెహోవాకు 

హోమ రూపమైన ఆహారము. 

లేవీయకాండము 3:3 => అతడు ఆ సమాధాన బలిపశువు యొకక్ ఆంతర్ముల లోపలి కొర్వువ్ను 

ఆంతర్ములమీది కొర్వవ్ంతటిని రెండు మూతర్గర్ంధులను వాటిమీదను 

లేవీయకాండము 3:4 => డొకక్లమీదనునన్ కొర్వువ్ను కాలేజముమీదను మూతర్గర్ంథుల మీదనునన్ 

వపను యెహోవాకు హోమముగా అరిప్ంవలెను. 

లేవీయకాండము 3:5 => అహరోను కుమారులు బలిపీఠముమీద, అనగా అగిన్మీది కటెట్లపైనునన్ 

దహనబలి దర్వయ్ముపైని దానిని దహింపవలెను. అది యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమము. 

లేవీయకాండము 3:9 => ఆ సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్ను ముడిడ్పూస మొదలుకొని కొర్వివ్న 

తోక అంతటిని ఆంతర్ములలోని కొర్వువ్ను ఆంతర్ములమీది కొర్వువ్ అంతటిని 

లేవీయకాండము 3:10 => రెండు మూతర్గర్ంథులను వాటిమీది డొకక్లపైనునన్ కొర్వువ్ను 

మూతర్గర్ంథులమీది కాలేజముయొకక్ వపను తీసి యెహోవాకు హోమము చేయవలెను. 

లేవీయకాండము 3:11 => యాజకుడు బలిపీఠముమీద దానిని దహింపవలెను. అది యెహోవాకు 

హోమ రూపమైన ఆహారము. 

లేవీయకాండము 3:14 => తాను దానిలో అరిప్ంచు ఆంతర్ములను కపుప్ కొర్వువ్ను ఆంతర్ములమీది 

కొర్వువ్ అంతటిని 

లేవీయకాండము 3:15 => రెండు మూతర్గర్ంథులను వాటిమీది డొకక్లపైనునన్ కొర్వువ్ను రెండు 

మూతర్గర్ంథులపైనునన్ కాలేజముయొకక్ వపను యెహోవాకు హోమముగా అరిప్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 4:8 => మరియు అతడు పాపపరిహారారథ్బలి రూపమైన ఆ కోడె కొర్వువ్ అంతయు 

దానినుండి తీయవలెను. ఆంతర్ములలోని కొర్వువ్ను ఆంతర్ములమీది కొర్వవ్ంతటిని 

లేవీయకాండము 4:9 => మూతర్గర్ంథులను వాటిమీది డొకక్లపైనునన్ కొర్వువ్ను మూతర్గర్ంథుల 

పైనునన్ కాలేజముమీది వపను 

లేవీయకాండము 4:10 => సమాధానబలియగు ఎదుద్నుండి తీసినటుల్ దీనినుండి తీయవలెను. 

యాజకుడు దహనబలిపీఠముమీద వాటిని ధూపము వేయవలెను. 
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లేవీయకాండము 4:11 => ఆ కోడెయొకక్ శేషమంతయు, అనగా దాని చరమ్ము దాని 

మాంసమంతయు, దాని తల దాని కాళుల్ దాని ఆంతర్ములు దాని పేడ 

లేవీయకాండము 4:12 => పాళెము వెలుపల, బూడిదెను పారపోయు పవితర్ సథ్లమునకు 

తీసికొనిపోయి అగిన్లో కటెట్లమీద కాలిచ్వేయవలెను. బూడిదె పారపోయు చోట దానిని 

కాలిచ్వేయవలెను. 

లేవీయకాండము 4:13 => ఇశార్యేలీయుల సమాజమంతయు పొరబాటున ఏ తపిప్దముచేసి, 

యెహోవా ఆజఞ్లనిన్టిలో దేనినైనను మీరి చేయరానిపని చేసి అపరాధులైనయెడల 

లేవీయకాండము 4:14 => వారు ఆ యాజఞ్కు విరోధముగా చేసిన ఆ పాపము తమకు 

తెలియబడునపుప్డు, సంఘము పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక కోడెదూడను అరిప్ంచి పర్తయ్క్షపు 

గుడారముయొకక్ దావ్రమునకు దానిని తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 4:15 => సమాజము యొకక్ పెదద్లు యెహోవా సనిన్ధిని ఆ కోడెమీద తమ 

చేతులుంచిన తరువాత యెహోవా సనిన్ధిని ఆ కోడెదూడను వధింపవలెను. 

లేవీయకాండము 4:16 => అభిషికుత్డైన యాజకుడు ఆ కోడెయొకక్ రకత్ములో కొంచెము పర్తయ్క్షపు 

గుడారములోనికి తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 4:17 => ఆ యాజకుడు ఆ రకత్ములో తన వేర్లు ముంచి అడ డ్తెరవైపున యెహోవా 

సనిన్ధిని ఏడు మారులు దాని పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 4:18 => మరియు అతడు దాని రకత్ములో కొంచెము పర్తయ్క్షపు గుడారములో 

యెహోవా సనిన్ధినునన్ బలిపీఠపు కొముమ్లమీద చమిరి పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ 

దావ్రమునొదద్నునన్ దహనబలిపీఠము అడుగున ఆ రకత్శేషమంతయు పోయవలెను. 

లేవీయకాండము 4:19 => మరియు అతడు దాని కొర్వువ్ అంతయు తీసి బలిపీఠముమీద 

దహింపవలెను. 

లేవీయకాండము 4:26 => సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్వలె దీని కొర్వవ్ంతయు 

బలిపీఠముమీద దహింపవలెను. అటుల్ యాజకుడు అతని పాప విషయములో అతని నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ కలుగును. 
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లేవీయకాండము 4:31 => మరియు సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్ను తీసినటేల్ దీని 

కొర్వవ్ంతటిని తీయవలెను. యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగా యాజకుడు బలిపీఠముమీద దానిని 

దహింపవలెను. అటుల్ యాజకుడు అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ 

కలుగును. 

లేవీయకాండము 7:23 => నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము ఎదుద్దేగాని గొఱఱ్దేగాని మేకదేగాని 

దేని కొర్వువ్ను మీరు తినకూడదు. 

లేవీయకాండము 7:24 => చచిచ్నదాని కొర్వువ్ను చీలిచ్నదాని కొర్వువ్ను ఏ పనికైనను 

వినియోగపరచవచుచ్ను గాని దాని నేమాతర్మును తినకూడదు. 

లేవీయకాండము 7:25 => ఏలయనగా మనుషుయ్లు యెహోవాకు హోమముగా అరిప్ంచు 

జంతువులలో దేని కొర్వువ్నైనను తినినవాడు తన పర్జలలోనుండి కొటిట్వేయబడును. 

లేవీయకాండము 8:25 => తరువాత అతడు దాని కొర్వువ్ను కొర్వివ్న తోకను ఆంతర్ములమీది 

కొర్వవ్ంతటిని కాలేజముమీది వపను రెండు మూతర్గర్ంథులను వాటి కొర్వువ్ను కుడిజబబ్ను తీసి 

లేవీయకాండము 9:24 => యెహోవా సనిన్ధినుండి అగిన్ బయలువెళిల్ బలిపీఠము మీదనునన్ 

దహనబలి దర్వయ్మును కొర్వువ్ను కాలిచ్వేసెను; పర్జలందరు దానిని చూచి ఉతాస్హధవ్ని చేసి 

సాగిలపడిరి. 

లేవీయకాండము 17:6 => యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగలుగునటుల్ యాజకుడు పర్తయ్క్షపు 

గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్నునన్ యెహోవా బలిపీఠముమీద వాటి రకత్మును పోర్కిష్ంచి వాటి 

కొర్వువ్ను దహింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:13 => మరియు ఆంతర్ములను కపుప్కొను కొర్వవ్ంతటిని కాలేజముమీది వపను 

రెండు మూతర్గర్ంథులను వాటిమీది కొర్వువ్ను నీవు తీసి బలిపీఠముమీద దహింపవలెను.  

నిరగ్మకాండము 29:22 => మరియు అది పర్తిషిఠ్తమైన పొటేట్లు గనుక దాని కొర్వువ్ను కొర్వివ్న 

తోకను ఆంతర్ములను కపుప్ కొర్వువ్ను కాలేజముమీది వపను రెండు మూతర్గర్ంథులను వాటిమీది 

కొర్వువ్ను కుడి జబబ్ను 

Page  of 144 1885



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"య$ండ'

1 సమూయేలు 2:15 => ఇదియు గాక వారు కొర్వువ్ను దహింపకమునుపు యాజకుని పనివాడు 

వచిచ్ బలిపశువును వధించువానితోయాజకునికి వండించుటకై మాంసమిముమ్, ఉడకబెటిట్న మాంసము 

అతడు నీయొదద్ తీసికొనడు, పచిచ్ మాంసమే కావలెను అని చెపుప్చువచెచ్ను. 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:7 => మరియు తాను చేయించిన యితత్డి బలిపీఠము దహన బలులకును 

నైవేదయ్ములకును కొర్వువ్కును చాలనందున యెహోవా మందిరము ముంగిటనునన్ నడిమి 

ఆవరణమును సొలొమోను పర్తిషిఠ్ంచి, అకక్డ దహనబలులను సమాధాన బలిపశువుల కొర్వువ్ను 

అరిప్ంచెను. 

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 22:37 => అందుకాయన నీ పూరణ్హృదయముతోను నీ పూరాణ్తమ్తోను నీ 

పూరణ్మనసుస్తోను నీ దేవుడైన పర్భువును పేర్మింపవలెననునదియే. 

ఆదికాండము 4:4 => హేబెలు కూడ తన మందలో తొలుచూలున పుటిట్న వాటిలో కొర్వివ్న వాటిని 

కొనిన్ తెచెచ్ను. యెహోవా హేబెలును అతని యరప్ణను లక్షయ్పెటెట్ను; 

నిరగ్మకాండము 29:25 => తరువాత నీవు వారి చేతులలోనుండి వాటిని తీసికొని యెహోవా సనిన్ధిని 

ఇంపైన సువాసన కలుగునటుల్ దహనబలిగా వాటిని బలిపీఠముమీద దహింపవలెను. అది యెహోవాకు 

హోమము. 

లేవీయకాండము 3:17 => అది మీ తరతరములకు మీ నివాససథ్లములనిన్టిలోను నితయ్మైన కటట్డ. 

లేవీయకాండము 7:3 => దానిలోనుండి దాని కొర్వవ్ంతటిని, అనగా దాని కొర్వివ్న తోకను దాని 

ఆంతర్ములలోని కొర్వువ్ను 
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లేవీయకాండము 7:5 => యాజకుడు యెహోవాకు హోమముగా బలిపీఠముమీద వాటిని 

దహింపవలెను; అది అపరాధపరిహారారథ్బలి; యాజకులలో పర్తి మగవాడు దానిని తినవలెను; 

లేవీయకాండము 7:31 => యాజకుడు బలిపీఠముమీద ఆ కొర్వువ్ను దహింపవలెను గాని, బోర 

అహరోనుకును అతని సంతతివారికిని చెందును. 

లేవీయకాండము 9:19 => మరియు వారు ఆ దూడ కొర్వువ్ను మేకకొర్వువ్ను కొర్వివ్న తోకను 

ఆంతర్ములను కపుప్ కొర్వువ్ను మూతర్గర్ంథులను కాలేజముమీది వపను అపప్గించిరి. 

లేవీయకాండము 21:17 => నీవు అహరోనుతో ఇటల్నుము నీ సంతతివారిలో ఒకనికి 

కళంకమేదైనను కలిగినయెడల అతడు తన దేవునికి ఆహారము అరిప్ంచుటకు సమీపింపకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:23 => అయితే రకత్మును తిననే తినకూడదు. భదర్ము సుమీ. 

ఏలయనగా రకత్ము పార్ణము; మాంసముతో పార్ణాధారమైనదాని తినకూడదు; 

2 రాజులు 16:13 => దహన బలిని నైవేదయ్మును అరిప్ంచి పానారప్ణము చేసి, తాను అరిప్ంచిన 

సమాధానబలి పశువుల రకత్మును దానిమీద పోర్కిష్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:35 => సమాధాన బలి పశువుల కొర్వువ్ను దహనబలి పశువులును 

దహనబలులకు ఏరప్డిన పానారప్ణలును సమృది ధ్గా ఉండెను. ఈలాగున యెహోవా మందిర సేవ 

కర్మముగా జరిగెను. 

కీరత్నలు 37:20 => భకిత్హీనులు నశించిపోవుదురు యెహోవా విరోధులు మేతభూముల సొగసును 

పోలియుందురు అది కనబడకపోవునటుల్ వారు పొగవలె కనబడకపోవుదురు. 

యెషయా 9:5 => యుదధ్పు సందడిచేయు యోధులందరి జోళుల్ను రకత్ములో పొరలింపబడిన 

వసత్రములును అగిన్లో వేయబడి దహింపబడును.  

యెషయా 43:24 => నా నిమితత్ము సువాసనగల లవంగపు చెకక్ను నీవు రూకలిచిచ్ కొనలేదు నీ 

బలిపశువుల కొర్వువ్చేత ననున్ తృపిత్పరచలేదు సరే గదా. నీ పాపములచేత నీవు ననున్ విసికించితివి నీ 

దోషములచేత ననున్ ఆయాసపెటిట్తివి.  

యెహెజేక్లు 44:7 => ఆహారమును కొర్వువ్ను రకత్మును మీరు నా కరిప్ంచునపుప్డు నా పరిశుదధ్ 

సథ్లములో ఉండి దాని నపవితర్పరచునటుల్ హృదయమందును, శరీరమందును సునన్తిలేని అనుయ్లను 
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దానిలోనికి మీరు తోడుకొనిరాగా వారు మీ హేయ కిర్యలనిన్టిని ఆధారముచేసికొని నా నిబంధనను 

భంగపరచిరి. 

యెహెజేక్లు 44:15 => ఇశార్యేలీయులు ననున్ విసరిజ్ంపగా నా పరిశుదధ్సథ్ల సంరక్షణను కనిపెటుట్ 

సాదోకు సంతతివారగు లేవీయులైన యాజకులు పరిచరయ్ చేయుటకై నా సనిన్ధికి వచిచ్ వారే నా 

సనిన్ధిని నిలిచి, కొర్వువ్ను రకత్మును నాకు అరిప్ంచుదురు; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

ఎఫెసీయులకు 5:2 => కీర్సుత్ మిముమ్ను పేర్మించి, పరిమళ వాసనగా ఉండుటకు మనకొరకు 

తనున్తాను దేవునికి అరప్ణముగాను బలిగాను అపప్గించుకొనెను; ఆలాగుననే మీరును పేర్మగలిగి 

నడుచుకొనుడి. 

వచనము 17 

అది మీ తరతరములకు మీ నివాససథ్లములనిన్టిలోను నితయ్మైన కటట్డ. 

లేవీయకాండము 6:18 => అహరోను సంతతిలో పర్తివాడును దానిని తినవలెను. ఇది యెహోవా 

హోమముల విషయములో మీ తరతరములకు నితయ్మైన కటట్డ. వాటికి తగిలిన పర్తి వసుత్వు 

పరిశుదధ్మగును. 

లేవీయకాండము 7:36 => వీటిని ఇశార్యేలీయులు వారికియయ్వలెనని యెహోవా వారిని 

అభిషేకించిన దినమున వారి తరతరములకు నితయ్మైన కటట్డగా నియమించెను. 

లేవీయకాండము 16:34 => సంవతస్రమునకు ఒకసారి ఇశార్యేలీయుల సమసత్ పాపములనుబటిట్ 

వారి నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకు ఇది మీకు నితయ్మైన కటట్డ. యెహోవా మోషేకు 

ఆజాఞ్పించినటుల్ అతడు చేసెను. 

లేవీయకాండము 17:7 => వారు వయ్భిచారులై అనుసరించుచు వచిచ్న దయయ్ముల పేరట 

వధించినటుల్ ఇకమీదట తమ బలిపశువులను వధింపరాదు. ఇది వారి తర తరములకు వారికి 

నితయ్మైన కటట్డ. 
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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 19:21 => వారికి నితయ్మైన కటట్డ ఏదనగా, పాపపరిహారజలమును 

పోర్కిష్ంచువాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొనవలెను ; పాపపరిహారజలమును ముటుట్వాడు 

సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును; అపవితుర్డు ముటుట్నది యావతుత్ను అపవితర్ము. 

లేవీయకాండము 3:16 => యాజకుడు బలిపీఠముమీద వాటిని దహింపవలెను. కొర్వవ్ంతయు 

యెహోవాదే; అది సువాసనగల హోమ రూపమైన ఆహారము. మీరు కొర్వువ్నైనను రకత్మునైనను 

తినకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:14 => ఆవు మజిజ్గను గొఱఱ్మేకల పచిచ్పాలను గొఱఱ్పిలల్ల కొర్వువ్ను 

బాషాను పొటేట్ళల్ను మేకలను గోధుమల మెరికెల సారమును నీకిచెచ్ను. నీవు తార్గిన మదయ్ము 

దార్క్షలరసము.  

నెహెమాయ్ 8:10 => మరియు అతడు వారితో నిటల్నెను పదండి, కొర్వివ్న మాంసము భకిష్ంచుడి, 

మధురమైనదాని పానము చేయుడి, ఇదివరకు తమకొరకు ఏమియు సిదధ్ము చేసికొననివారికి 

వంతులు పంపించుడి. ఏలయనగా ఈ దినము మన పర్భువునకు పర్తిషిఠ్తమాయెను, మీరు 

దుఃఖపడకుడి, యెహోవా యందు ఆనందించుటవలన మీరు బలమొందుదురు. 

లేవీయకాండము 7:23 => నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము ఎదుద్దేగాని గొఱఱ్దేగాని మేకదేగాని 

దేని కొర్వువ్ను మీరు తినకూడదు. 

లేవీయకాండము 7:25 => ఏలయనగా మనుషుయ్లు యెహోవాకు హోమముగా అరిప్ంచు 

జంతువులలో దేని కొర్వువ్నైనను తినినవాడు తన పర్జలలోనుండి కొటిట్వేయబడును. 

లేవీయకాండము 7:26 => మరియు పకిష్దేగాని జంతువుదేగాని యే రకత్మును మీ 

నివాసములనిన్టిలో తినకూడదు. 

లేవీయకాండము 7:27 => ఎవడు రకత్ము తినునో వాడు తన పర్జలలోనుండి కొటిట్వేయబడును.  
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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. 

ఆదికాండము 9:4 => అయినను మాంసమును దాని రకత్ముతో మీరు తినకూడదు; రకత్మే దాని 

పార్ణము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:16 => మీరు రకత్ము మాతర్ము తినక దానిని నీళల్వలె నేలమీద 

పారబోయవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:23 => అయితే రకత్మును తిననే తినకూడదు. భదర్ము సుమీ. 

ఏలయనగా రకత్ము పార్ణము; మాంసముతో పార్ణాధారమైనదాని తినకూడదు; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:23 => వాటి రకత్మును మాతర్ము నీవు తినకూడదు. నీళల్వలె 

భూమిమీద దాని పార బోయవలెను 

1 సమూయేలు 14:32 => జనులు దోపుడుమీద ఎగబడి, గొఱఱ్లను ఎడల్ను పెయయ్లను తీసికొని 

నేలమీద వాటిని వధించి రకత్ముతోనే భకిష్ంచినందున 
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1 సమూయేలు 14:33 => జనులు రకత్ముతోనే తిని యెహోవా దృషిట్కి పాపము చేయుచునాన్రని 

కొందరు సౌలునకు తెలియజేయగా అతడు మీరు విశావ్సఘాతకులైతిరి; పెదద్ రాయి యొకటి నేడు నా 

దగగ్రకు దొరిల్ంచి తెండని చెపిప్ 

1 సమూయేలు 14:34 => మీరు అకక్డకక్డికి జనుల మధయ్కు పోయి, అందరు తమ యెదుద్లను 

తమ గొఱఱ్లను 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. 

యెహెజేక్లు 33:25 => కాబటిట్ వారికీమాట పర్కటన చేయుము పర్భువగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా రకత్ము ఓడిచ్వేయక మాంసము భుజించు మీరు, మీ విగర్హములవైపు 

దృషిట్యుంచు మీరు, నరహతయ్చేయు మీరు, ఈ దేశమును సవ్తంతిర్ంచుకొందురా? 

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. 

యెహెజేక్లు 44:15 => ఇశార్యేలీయులు ననున్ విసరిజ్ంపగా నా పరిశుదధ్సథ్ల సంరక్షణను కనిపెటుట్ 

సాదోకు సంతతివారగు లేవీయులైన యాజకులు పరిచరయ్ చేయుటకై నా సనిన్ధికి వచిచ్ వారే నా 

సనిన్ధిని నిలిచి, కొర్వువ్ను రకత్మును నాకు అరిప్ంచుదురు; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

మతత్యి 16:24 => అపుప్డు యేసు తన శిషుయ్లను చూచి ఎవడైనను ననున్ వెంబడింపగోరినయెడల, 

తనున్తాను ఉపేకిష్ంచుకొని, తన సిలువనెతిత్కొని ననున్ వెంబడింపవలెను. 

మతత్యి 26:28 => ఇది నా రకత్ము, అనగా పాపక్షమాపణ నిమితత్ము అనేకుల కొరకు 

చిందింపబడుచునన్ నిబంధన రకత్ము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:20 => విగర్హ సంబంధమైన అపవితర్తను, జారతవ్మును, గొంతుపిసికి 

చంపినదానిని, రకత్మును, విసరిజ్ంచుటకు వారికి పతిర్క వార్సి పంపవలెనని నా అభిపార్యము. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:21 => ఏలయనగా, సమాజమందిరములలో పర్తి విశార్ంతిదినమున 

మోషే లేఖనములు చదువుటవలన మునుపటి తరములనుండి అతని నియమమును పర్కటించువారు 

పర్తి పటట్ణములో ఉనాన్రని చెపెప్ను. 

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. 

ఎఫెసీయులకు 1:7 => దేవుని కృపామహదైశవ్రయ్మునుబటిట్ ఆ పిర్యునియందు ఆయన రకత్మువలన 

మనకు విమోచనము, అనగా మన అపరాధములకు క్షమాపణ మనకు కలిగియునన్ది. 

ఎఫెసీయులకు 5:26 => అది కళంకమైనను ముడతయైనను అటిట్ది మరి ఏదైనను లేక, 

పరిశుదధ్మైనదిగాను,  

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

పుచుచ్కొనినయెడల ఏదియు నిషేధింపతగినది కాదు; 

ఆదికాండము 4:4 => హేబెలు కూడ తన మందలో తొలుచూలున పుటిట్న వాటిలో కొర్వివ్న వాటిని 

కొనిన్ తెచెచ్ను. యెహోవా హేబెలును అతని యరప్ణను లక్షయ్పెటెట్ను; 

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. 

లేవీయకాండము 7:26 => మరియు పకిష్దేగాని జంతువుదేగాని యే రకత్మును మీ 

నివాసములనిన్టిలో తినకూడదు. 

లేవీయకాండము 7:34 => ఏలయనగా ఇశార్యేలీయుల యొదద్నుండి, అనగా వారి సమాధానబలి 

దర్వయ్ములలోనుండి అలాల్డించిన బోరను పర్తిషిఠ్తమైన జబబ్ను తీసికొని, నితయ్మైన కటట్డచొపుప్న 

యాజకుడైన అహరోనుకును అతని సంతతివారికిని ఇచిచ్యునాన్ను. 
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లేవీయకాండము 10:9 => మీరు చావకుండునటుల్ నీవును నీ కుమారులును దార్కాష్రసమునే గాని 

మదయ్మునే గాని తార్గకూడదు. 

లేవీయకాండము 19:26 => రకత్ము కూడినదేదియు తినకూడదు, శకునములు చూడకూడదు, 

మంతర్ యోగములు చేయకూడదు, 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:31 => అంతట హిజిక్యా మీరిపుప్డు యెహోవాకు మిముమ్ను 

పర్తిషిఠ్ంచుకొంటిరి; దగగ్రకు వచిచ్ యెహోవా మందిరములోనికి బలిదర్వయ్ములను కృతజఞ్తారప్ణలను 

తీసికొనిరండని ఆజఞ్ ఇయయ్గా సమాజపువారు బలిదర్వయ్ములను కృతజఞ్తారప్ణలను తీసికొనివచిచ్రి, 

దహనబలుల నరిప్ంచుటకు ఎవరికి ఇషట్ముపుటెట్నో వారు దహనబలి దర్వయ్ములను తీసికొనివచిచ్రి. 
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వచనము 1 

మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

లేవీయకాండము 4:13 => ఇశార్యేలీయుల సమాజమంతయు పొరబాటున ఏ తపిప్దముచేసి, 

యెహోవా ఆజఞ్లనిన్టిలో దేనినైనను మీరి చేయరానిపని చేసి అపరాధులైనయెడల 

లేవీయకాండము 7:37 => ఇది దహనబలిని గూరిచ్యు అపరాధపరిహారారథ్పు నైవేదయ్మును 

గూరిచ్యు పాపపరిహారారథ్బలిని గూరిచ్యు అపరాధపరిహారారథ్బలిని గూరిచ్యు పర్తిషిఠ్తారప్ణమును 

గూరిచ్యు సమాధానబలిని గూరిచ్యు చేయబడిన విధి. 

వచనము 2 

నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము యెహోవా ఆజఞ్లనిన్టిలో దేని విషయమైనను ఎవరైన పొరబాటున 

చేయరాని కారయ్ములు చేసి పాపియైనయెడల, ఎటల్నగా 

లేవీయకాండము 5:15 => ఒకడు యెహోవాకు పరిశుదధ్మైన వాటి విషయములో పొరబాటున 

పాపము చేసినయెడల తాను చేసిన అపరాధమునకు నీవు ఏరప్రచు వెల చొపుప్న పరిశుదధ్మైన 

తులముల విలువగల నిరోద్షమైన పొటేట్లును మందలోనుండి అపరాధపరిహారారథ్బలిగా 

యెహోవాయొదద్కు వాడు తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 5:17 => చేయకూడదని యెహోవా ఆజాఞ్పించినవాటిలో దేనినైనను చేసి ఒకడు 

పాపియైనయెడల అది పొరబాటున జరిగినను అతడు అపరాధియై తన దోషమునకు శిక్ష భరించును. 

సంఖాయ్కాండము 15:22 => యెహోవా మోషేతో చెపిప్న యీ ఆజఞ్లనిన్టిలో, అనగా 

సంఖాయ్కాండము 15:23 => యెహోవా ఆజాఞ్పించిన దినము మొదలుకొని అటుపైని మీ 

తరతరములకు యెహోవా మోషే దావ్రా మీకు ఆజాఞ్పించినవాటిలో పొరబాటున దేనినైనను మీరు 

చేయకపోయినపుప్డు, అది సమాజమునకు తెలియబడనియెడల 
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సంఖాయ్కాండము 15:24 => సరవ్సమాజము యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగా నుండుటకై 

దహనబలిగా ఒక కోడెదూడను, విధిచొపుప్న దాని నైవేదయ్మును దాని పానీయారప్ణమును 

పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను సిదధ్పరచవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 15:25 => యాజకుడు ఇశార్యేలీయుల సరవ్సమాజము నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను; తెలియకయే దాని చేసెను గనుక క్షమింపబడును. వారు పొరబాటున 

చేసిన పాపములనుబటిట్ తమ అరప్ణమును, అనగా యెహోవాకు చెందవలసిన హోమమును 

పాపపరిహారారథ్బలిని యెహోవా సనిన్ధికి తీసికొనిరావలెను. 

సంఖాయ్కాండము 15:26 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయుల సరవ్సమాజమేమి, వారి మధయ్ను నివసించు 

పరదేశియేమి క్షమాపణ నొందును; ఏలయనగా పర్జలందరు తెలియకయే దాని చేయుట తటసిథ్ంచెను. 

సంఖాయ్కాండము 15:27 => ఒకడు పొరబాటున పాపము చేసినయెడల వాడు పాపపరిహారారథ్బలిగా 

ఏడాది ఆడు మేకపిలల్ను తీసికొనిరావలెను. 

సంఖాయ్కాండము 15:28 => పొరబాటున యెహోవా సనిన్ధిని దాని చేసెను గనుక తెలియకయే 

పాపము చేసిన వాని నిమితత్ము యాజకుడు పార్యశిచ్తత్ము చేయును; వాని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము 

చేయుటవలన వాడు క్షమాపణ నొందును. 

సంఖాయ్కాండము 15:29 => ఇశార్యేలీయులలో పుటిట్నవాడేగాని వారి మధయ్ను నివసించు 

పరదేశియేగాని పొరబాటున ఎవడైనను పాపము చేసినయెడల వానికిని మీకును విధి ఒకక్టే 

ఉండవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 19:4 => పారిపోయి బర్దుకగల నరహంతకుని గూరిచ్న పదధ్తి యేదనగా, 

ఒకడు అంతకుముందు తన పొరుగువానియందు పగపటట్క 

1 సమూయేలు 14:27 => అయితే యోనాతాను తన తండిర్ జనులచేత చేయించిన పర్మాణము 

వినలేదు. గనుక తన చేతికఱఱ్ చాపి దాని కొనను తేనె పటుట్లో ముంచి తన చెయియ్ నోటిలో పెటుట్కొనగా 

అతని కనున్లు పర్కాశించెను. 

కీరత్నలు 19:12 => తన పొరపాటులు కనుగొనగలవాడెవడు? నేను రహసయ్ముగా చేసిన తపుప్లు 

క్షమించి ననున్ నిరోద్షినిగా తీరుచ్ము. 
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1 తిమోతి 1:13 => ననున్ బలపరచిన మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసుకు కృతజుఞ్డనై యునాన్ను. 

తెలియక అవిశావ్సమువలన చేసితిని గనుక కనికరింపబడితిని. 

హెబీర్యులకు 5:2 => తానుకూడ బలహీనతచేత ఆవరింపబడి యునన్ందున అతడు ఏమియు 

తెలియనివారియెడలను తోర్వతపిప్న వారియెడలను తాలిమి చూపగలవాడైయునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 9:7 => సంవతస్రమునకు ఒకక్సారి మాతర్మే పర్ధానయాజకుడొకక్డే 

రకత్ముచేతపటుట్కొని రెండవ గుడారములోనికి పర్వేశించును. ఆ రకత్ము తనకొరకును పర్జల 

అజాఞ్నకృతముల కొరకును అతడరిప్ంచును. 

లేవీయకాండము 4:27 => మీ దేశసుథ్లలో ఎవడైనను పొరబాటున పాపము చేసి చేయరాని పనుల 

విషయములో యెహోవా ఆజఞ్లలో దేనినైనను మీరి అపరాధియైనయెడల 

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 

యాకోబు 3:10 => ఒకక్నోటనుండియే ఆశీరవ్చనమును శాపవచనమును బయలువెళుల్ను; నా 

సహోదరులారా, యీలాగుండకూడదు. 

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. 

లేవీయకాండము 4:13 => ఇశార్యేలీయుల సమాజమంతయు పొరబాటున ఏ తపిప్దముచేసి, 

యెహోవా ఆజఞ్లనిన్టిలో దేనినైనను మీరి చేయరానిపని చేసి అపరాధులైనయెడల 

లేవీయకాండము 4:22 => అధికారి పొరబాటున పాపము చేసి తన దేవుడైన యెహోవా 

ఆజఞ్లనిన్టిలో దేనినైనను మీరి చేయరాని పనులు చేసి అపరాధియైనయెడల 

లేవీయకాండము 6:25 => నీవు అహరోనుకును అతని సంతతివారికిని ఈలాగు ఆజాఞ్పించుము 

పాపపరిహారారథ్బలిని గూరిచ్న విధి యేదనగా, నీవు దహనబలి రూపమైన పశువులను వధించు చోట 

పాపపరిహారారథ్బలి పశువులను యెహోవా సనిన్ధిని వధింపవలెను; అది అతిపరిశుదధ్ము. 
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సంఖాయ్కాండము 6:14 => అపుప్డతడు దహనబలిగాను నిరోద్షమైన యేడాది మగ గొఱఱ్పిలల్ను, 

పాపపరిహారారథ్బలిగాను నిరోద్షమైన యేడాది ఆడు గొఱఱ్పిలల్ను, సమాధానబలిగాను నిరోద్షమైన యొక 

పొటేట్లును,  

యెహెజేక్లు 40:39 => మరియు గుమమ్పు మంటపములో ఇరుపర్కక్ల రెండేసి బలల్లుంచబడెను; 

వీటిమీద దహనబలి పశువులును పాప పరిహారారథ్ బలిపశువులును అపరాధపరిహారారథ్ 

బలిపశువులును వధింపబడును. 

హెబీర్యులకు 10:26 => మనము సతయ్మునుగూరిచ్ అనుభవజాఞ్నము పొందిన తరువాత 

బుది ధ్పూరవ్కముగా పాపము చేసినయెడల పాపములకు బలి యికను ఉండదు గాని 

యాకోబు 2:11 => వయ్భిచరింపవదద్ని చెపిప్నవాడు నరహతయ్ చేయవదద్నియు చెపెప్ను గనుక నీవు 

వయ్భిచరింపక పోయినను నరహతయ్ చేసినయెడల ధరమ్శాసత్ర విషయములో నపరాధివైతివి. 

వచనము 3 

పర్జలు అపరాధులగునటుల్ అభిషికుత్డైన యాజకుడు పాపము చేసినయెడల, తాను చేసిన పాపమునకై 

నిరోద్షమైన కోడెదూడను యెహోవాకు పాపపరిహారారథ్బలిగా అరిప్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 8:12 => మరియు అతడు అభిషేకతైలములో కొంచెము అహరోను తలమీద పోసి 

అతని పర్తిషిఠ్ంచుటకై అతనిని అభిషేకించెను. 

లేవీయకాండము 21:10 => పర్ధానయాజకుడగుటకై తన సహోదరులలో ఎవరి తలమీద 

అభిషేకతైలము పోయబడునో, యాజక వసత్రములు వేసికొనుటకు ఎవరు పర్తిషిఠ్ంపబడునో అతడు తన 

తలకపుప్ను తీయరాదు; తన బటట్లను చింపుకొనరాదు; 

లేవీయకాండము 21:11 => అతడు శవము దగగ్రకు పోరాదు; తన తండిర్ శవము వలననేగాని తన 

తలిల్ శవము వలననేగాని తనున్ అపవితర్పరచుకొనరాదు. 

లేవీయకాండము 21:12 => దేవుని అభిషేకతైలము అనెడు కిరీటముగా అతనిమీద ఉండును గనుక 

అతడు పరిశుదధ్మందిరమును విడిచి వెళల్రాదు ; తన దేవుని పరిశుదధ్మందిరమును 

అపవితర్పరచరాదు; నేను యెహోవాను 
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నిరగ్మకాండము 29:7 => అభిషేకతైలమును తీసికొని అతని తలమీద పోసి అతని నభిషేకింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:21 => మరియు నీవు బలిపీఠము మీదనునన్ రకత్ములోను అభిషేకతైలములోను 

కొంచెము తీసి అహరోనుమీదను, అతని వసత్రములమీదను, అతనితోనునన్ అతని కుమారులమీదను, 

అతని కుమారుల వసత్రములమీదను పోర్కిష్ంపవలెను. అపుప్డు అతడును అతని వసత్రములును 

అతనితోనునన్ అతని కుమారులును అతని కుమారుల వసత్రములును పర్తిషిఠ్తములగును. 

లేవీయకాండము 4:14 => వారు ఆ యాజఞ్కు విరోధముగా చేసిన ఆ పాపము తమకు 

తెలియబడునపుప్డు, సంఘము పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక కోడెదూడను అరిప్ంచి పర్తయ్క్షపు 

గుడారముయొకక్ దావ్రమునకు దానిని తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 9:2 => అహరోనుతో ఇటల్నెను నీవు పాపపరిహారారథ్బలిగా నిరోద్షమైన యొక 

కోడెదూడను, దహనబలిగా నిరోద్షమైన యొక పొటేట్లును యెహోవా సనిన్ధికి తీసికొనిరముమ్. 

లేవీయకాండము 16:6 => అహరోను తన కొరకు పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక కోడెను అరిప్ంచి తన 

నిమితత్మును తన యింటివారి నిమితత్మును పార్యశిచ్తత్ము చేసి 

లేవీయకాండము 16:11 => అపుప్డు అహరోను పాపపరిహారారథ్బలియగు ఆ కోడెను తీసికొనివచిచ్ 

తన నిమితత్మును తన యింటివారి నిమితత్మును పార్యశిచ్తత్ము చేసికొనవలెను. తరువాత అతడు 

తనకొరకు తానరిప్ంచు పాపపరిహారారథ్బలియగు కోడెను వధించి 

యెహెజేక్లు 43:19 => పర్భువగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా పరిచరయ్చేయుటకై నా 

సనిన్ధికివచుచ్ సాదోకు సంతానపు లేవీయులగు యాజకులకు పాపపరిహారారథ్బలి అరిప్ం చుటకై 

కోడెను ఇయయ్వలెను. 

లేవీయకాండము 5:6 => తాను చేసిన పాప విషయమై యెహోవా సనిన్ధికి మందలోనుండి ఆడు 

గొఱఱ్పిలల్నేగాని ఆడు మేకపిలల్నే గాని పాపపరిహారారథ్బలిగా అరిప్ంపవలెను. అతనికి పాప క్షమాపణ 

కలుగునటుల్ యాజకుడు అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయును. 

నిరగ్మకాండము 29:14 => ఆ కోడె మాంసమును దాని చరమ్మును దాని పేడను పాళెమునకు 

వెలుపల అగిన్తో కాలచ్వలెను, అది పాపపరిహారారథ్మైన బలి. 
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నిరగ్మకాండము 30:10 => మరియు అహరోను సంవతస్రమునకొకసారి పార్యశిచ్తాత్రథ్మైన 

పాపపరిహారారథ్బలి రకత్మువలన దాని కొముమ్ల నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. మీ 

తరతరములకు సంవతస్రమునకు ఒకసారి అతడు దాని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. అది 

యెహోవాకు అతి పరిశుదధ్మైనది. 

సంఖాయ్కాండము 8:8 => తమ బటట్లు ఉదుకుకొని పవితర్పరచుకొనిన తరువాత వారు ఒక కోడెను 

దాని నైవేదయ్మును, అనగా తైలముతో కలిసిన గోధమపిండిని తేవలెను. నీవు పాపపరిహారారథ్బలిగా 

మరియొక కోడెను తీసికొనిరావలెను. 

ఎజార్ 8:35 => మరియు చెరలోనికి కొనిపోబడిన వారికి పుటిట్ చెరనుండి విడుదలనొంది తిరిగి 

వచిచ్నవారు ఇశార్యేలీయుల దేవునికి దహనబలులు అరిప్ంచిరి. ఇశార్యేలీయులందరికొరకు 

పండెర్ండు ఎడల్ను తొంబదియారు పొటేట్ళల్ను డెబబ్దియేడు గొఱఱ్పిలల్లను, పాపపరిహారారథ్బలిగా 

పండెర్ండు మేకపోతులను తెచిచ్ అనిన్టిని దహనబలిగా యెహోవాకు అరిప్ంచిరి. 

రోమీయులకు 8:3 => శరీరముననుసరింపక ఆతమ్ననుసరించియే నడుచుకొను మనయందు 

ధరమ్శాసత్ర సంబంధమైన నీతివిధి నెరవేరచ్బడవలెనని పాపపరిహారము నిమితత్ము  

2 కొరిందీయులకు 5:21 => ఎందుకనగా మనమాయనయందు దేవుని నీతి అగునటుల్ పాపమెరుగని 

ఆయనను మనకోసము పాపముగా చేసెను. 

హెబీర్యులకు 5:3 => ఆ హేతువుచేత పర్జల కొరకేలాగో ఆలాగే తనకొరకును పాపముల నిమితత్ము 

అరప్ణము చేయవలసినవాడైయునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 7:27 => ధరమ్శాసత్రము బలహీనతగల మనుషుయ్లను యాజకులనుగా నియమించును 

గాని ధరమ్శాసత్రమునకు తరువాత వచిచ్న పర్మాణపూరవ్కమైన వాకయ్ము నిరంతరమును సంపూరణ్సిది ధ్ 

పొందిన కుమారుని నియమించెను గనుక, 

హెబీర్యులకు 7:28 => ఈయన ఆ పర్ధానయాజకులవలె మొదట తన సొంత పాపములకొరకు 

తరువాత పర్జల పాపములకొరకును దినదినము బలులను అరిప్ంపవలసిన అవసరము గలవాడు 

కాడు; తనున్ తాను అరిప్ంచుకొనన్పుప్డు ఒకక్సారే యీ పనిచేసి ముగించెను. 
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లేవీయకాండము 4:20 => అతడు పాపపరిహారారథ్బలియగు కోడెను చేసినటుల్ దీనిని చేయవలెను; 

అటేల్ దీని చేయవలెను. యాజకుడు వారి నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా వారికి క్షమాపణ 

కలుగును. 

లేవీయకాండము 4:24 => ఆ మేకపిలల్ తలమీద చెయియ్ ఉంచి, దహనబలి పశువును వధించు చోట 

యెహోవా సనిన్ధిని దానిని వధింపవలెను. 

లేవీయకాండము 6:22 => అతని సంతతివారిలో అతనికి మారుగా అభిషేకము పొందిన యాజకుడు 

ఆలాగుననే అరిప్ంపవలెను. అది యెహోవా నియమించిన నితయ్మైన కటట్డ, అదంతయు 

దహింపవలెను. 

లేవీయకాండము 6:25 => నీవు అహరోనుకును అతని సంతతివారికిని ఈలాగు ఆజాఞ్పించుము 

పాపపరిహారారథ్బలిని గూరిచ్న విధి యేదనగా, నీవు దహనబలి రూపమైన పశువులను వధించు చోట 

పాపపరిహారారథ్బలి పశువులను యెహోవా సనిన్ధిని వధింపవలెను; అది అతిపరిశుదధ్ము. 

లేవీయకాండము 6:30 => మరియు పాపపరిహారారథ్బలిగా తేబడిన యే పశువు రకత్ములో 

కొంచెమైనను అతిపరిశుదధ్సథ్లములో పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకై పర్తయ్క్షపు గుడారములోనికి తేబడునో 

ఆ బలిపశువును తినవలదు, దానిని అగిన్లో కాలిచ్వేయవలెను. 

లేవీయకాండము 8 :14 => ఇటుల్ యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించెను . అపుప్డతడు 

పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక కోడెను తీసికొనివచెచ్ను. అహరోనును అతని కుమారులును 

పాపపరిహారారథ్బలి రూపమైన ఆ కోడె తలమీద తమ చేతులుంచిరి. 

లేవీయకాండము 9:7 => మరియు మోషే అహరోనుతో ఇటల్నెను నీవు బలిపీఠమునొదద్కు వెళిల్ 

పాపపరిహారారథ్బలిని దహనబలిని అరిప్ంచి నీ నిమితత్మును పర్జల నిమితత్మును పార్యశిచ్తత్ముచేసి 

పర్జల కొరకు అరప్ణము చేసి, యెహోవా ఆజాఞ్పించినటుల్ వారి నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుము. 

లేవీయకాండము 16:3 => అతడు పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక కోడెదూడను దహనబలిగా ఒక 

పొటేట్లును తీసికొని, వీటితో పరిశుదధ్సథ్లములోనికి రావలెను. 
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లేవీయకాండము 16:32 => ఎవరు తన తండిర్కి మారుగా యాజకుడగుటకై అభిషేకముపొంది తనున్ 

పర్తిషిఠ్ంచుకొనునో ఆ యాజకుడు పార్యశిచ్తత్ము చేసికొని నారవసత్రములైన పర్తిషిఠ్త వసత్రములను 

ధరించుకొనవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 6:14 => అపుప్డతడు దహనబలిగాను నిరోద్షమైన యేడాది మగ గొఱఱ్పిలల్ను, 

పాపపరిహారారథ్బలిగాను నిరోద్షమైన యేడాది ఆడు గొఱఱ్పిలల్ను, సమాధానబలిగాను నిరోద్షమైన యొక 

పొటేట్లును,  

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.  

2 దినవృతాత్ంతములు 29:21 => రాజయ్ము కొరకును పరిశుదధ్ సథ్లముకొరకును యూదావారి 

కొరకును పాపపరిహారారథ్బలి చేయుటకై యేడు కోడెలను ఏడు పొటేట్ళల్ను ఏడు గొఱఱ్పిలల్లను ఏడు 

మేకపోతులను వారు తెచిచ్యుంచిరి గనుక అతడు యెహోవా బలిపీఠముమీద వాటిని అరిప్ంచుడని 

అహరోను సంతతివారగు యాజకులకు ఆజాఞ్పించెను. 

ఎజార్ 6:17 => దేవుని మందిరమును పర్తిషిఠ్ంచినపుప్డు నూరు ఎడల్ను రెండు వందల పొటేట్ళల్ను 

నాలుగువందల గొఱఱ్పిలల్లను ఇశార్యేలీయులకందరికిని పాపపరిహారారథ్ బలిగా ఇశార్యేలీయుల 

గోతర్ముల లెకక్చొపుప్న పండెర్ండు మేకపోతులను అరిప్ంచిరి. 

నెహెమాయ్ 7:64 => వీరి వంశావళులనుబటిట్ యెంచబడినవారిలో వారి పదుద్ పుసత్కమును వెదకగా 

అది కనబడకపోయెను; కాగా వారు అపవితుర్లుగా ఎంచబడి యాజకులలో ఉండకుండ 

వేరుపరచబడిరి. 

యెహెజేక్లు 40:39 => మరియు గుమమ్పు మంటపములో ఇరుపర్కక్ల రెండేసి బలల్లుంచబడెను; 

వీటిమీద దహనబలి పశువులును పాప పరిహారారథ్ బలిపశువులును అపరాధపరిహారారథ్ 

బలిపశువులును వధింపబడును. 
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యెహెజేక్లు 44:27 => పరిశుదధ్సథ్లములో పరిచరయ్ చేయుటకై లోపటి ఆవరణములోని 

పరిశుదధ్సథ్లమునకు వచిచ్నవాడు అతడు తనకొరకు పాపపరిహారారథ్బలి అరిప్ంపవలెను; ఇదే పర్భువైన 

యెహోవా వాకుక్. 

మతత్యి 27:32 => వారు వెళుల్చుండగా కురేనీయుడైన సీమోనను ఒకడు కనబడగా ఆయన సిలువ 

మోయుటకు అతనిని బలవంతము చేసిరి. 

వచనము 4 

అతడు పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునకు యెహోవా సనిన్ధిని ఆ కోడెను తీసికొనివచిచ్ కోడె 

తలమీద చెయియ్ ఉంచి యెహోవా సనిన్ధిని కోడెను వధింపవలెను 

లేవీయకాండము 1:3 => అతడు దహనబలి రూపముగా అరిప్ంచునది గోవులలోనిదైనయెడల 

నిరోద్షమైన మగదానిని తీసికొనిరావలెను. తాను యెహోవా సనిన్ధిని అంగీకరింపబడునటుల్ పర్తయ్క్షపు 

గుడారముయొకక్ దావ్రమునకు దానిని తీసికొనిరావలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:10 => మరియు నీవు పర్తయ్క్షపు గుడారము నెదుటికి ఆ కోడెను తెపిప్ంపవలెను 

అహరోనును అతని కుమారులును కోడె తలమీద తమచేతులనుంచగా 

నిరగ్మకాండము 29:11 => పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్ యెహోవా సనిన్ధిని ఆ కోడెను 

వధింపవలెను.  

లేవీయకాండము 1:4 => అతడు దహనబలిగా అరిప్ంచు పశువు తలమీద తన చెయియ్నుంచవలెను; 

అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము కలుగునటుల్ అది అతని పక్షముగా అంగీకరింపబడును. 

లేవీయకాండము 16:21 => అపుప్డు అహరోను సజీవమైన ఆ మేక తలమీద తన రెండు చేతులు 

ఉంచి, ఇశార్యేలీయుల పాపములనిన్యు, అనగా వారి దోషములనిన్యు వారి అతికర్మములనిన్యు 

దానిమీద ఒపుప్కొని, ఆ మేక తలమీద వాటిని మోపి, తగిన మనుషుయ్నిచేత అరణయ్ములోనికి దాని 

పంపవలెను. 

యెషయా 53:6 => మనమందరము గొఱఱ్లవలె తోర్వ తపిప్పోతివిు మనలో పర్తివాడును 

తనకిషట్మైన తోర్వకు తొలిగెను యెహోవా మన యందరి దోషమును అతనిమీద మోపెను.  
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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. 

1 పేతురు 3:18 => ఏలయనగా మనలను దేవునియొదద్కు తెచుచ్టకు, అనీతిమంతుల కొరకు 

నీతిమంతుడైన కీర్సుత్ శరీర విషయములో చంపబడియు,  

లేవీయకాండము 3:8 => తాను అరిప్ంచుదాని తలమీద అతడు తన చెయియ్ ఉంచి పర్తయ్క్షపు 

గుడారము నెదుట దానిని వధింపవలెను. అహరోను కుమారులు బలిపీఠము చుటుట్ దాని రకత్మును 

పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 4:15 => సమాజము యొకక్ పెదద్లు యెహోవా సనిన్ధిని ఆ కోడెమీద తమ 

చేతులుంచిన తరువాత యెహోవా సనిన్ధిని ఆ కోడెదూడను వధింపవలెను. 

లేవీయకాండము 4:24 => ఆ మేకపిలల్ తలమీద చెయియ్ ఉంచి, దహనబలి పశువును వధించు చోట 

యెహోవా సనిన్ధిని దానిని వధింపవలెను. 

లేవీయకాండము 4:29 => పాపపరిహారారథ్ బలిపశువుయొకక్ తలమీద తన చెయియ్ ఉంచి, 

దహనబలి పశువులను వధించు సథ్లమున దానిని వధింపవలెను. 

లేవీయకాండము 4:33 => పాపపరిహారారథ్బలియగు ఆ పశువు తలమీద చెయియ్ ఉంచి దహనబలి 

పశువులను వధించు చోటను పాపపరిహారారథ్బలియగు దానిని వధింపవలెను. 

లేవీయకాండము 8 :14 => ఇటుల్ యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించెను . అపుప్డతడు 

పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక కోడెను తీసికొనివచెచ్ను. అహరోనును అతని కుమారులును 

పాపపరిహారారథ్బలి రూపమైన ఆ కోడె తలమీద తమ చేతులుంచిరి. 

లేవీయకాండము 9:8 => కాబటిట్ అహరోను బలిపీఠము దగగ్రకు వెళిల్ తనకొరకు 

పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక దూడను వధించెను.  
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లేవీయకాండము 14:13 => అతడు పాపపరిహారారథ్బలి పశువును దహనబలి పశువును వధించు 

పరిశుదధ్సథ్ లములో ఆ గొఱఱ్ పి లల్ను వధింపవలెను . పాపపరిహారారథ్మైన దానివలె 

అపరాధపరిహారారథ్మైనదియు యాజకునిదగును; అది అతిపరిశుదధ్ము. 

లేవీయకాండము 16:7 => ఆ రెండు మేకపిలల్లను తీసికొనివచిచ్, పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ 

దావ్రమునొదద్ యెహోవా సనిన్ధిని వాటిని ఉంచవలెను. 

హెబీర్యులకు 5:7 => శరీరధారియై యునన్ దినములలో మహా రోదనముతోను కనీన్ళల్తోను, తనున్ 

మరణమునుండి రకిష్ంపగలవానికి పార్రథ్నలను యాచనలను సమరిప్ంచి , భయభకుత్లు 

కలిగియునన్ందున ఆయన అంగీకరింపబడెను. 

వచనము 5 

అభిషికుత్డైన యాజకుడు ఆ కోడెదూడ రకత్ములో కొంచెము తీసి పర్తయ్క్షపు గుడారమునకు దానిని 

తేవలెను. 

లేవీయకాండము 4:16 => అభిషికుత్డైన యాజకుడు ఆ కోడెయొకక్ రకత్ములో కొంచెము పర్తయ్క్షపు 

గుడారములోనికి తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 4:17 => ఆ యాజకుడు ఆ రకత్ములో తన వేర్లు ముంచి అడ డ్తెరవైపున యెహోవా 

సనిన్ధిని ఏడు మారులు దాని పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 16:14 => అపుప్డతడు ఆ కోడె రకత్ములో కొంచెము తీసికొని తూరుప్పర్కక్ను 

కరుణాపీఠముమీద తన వేర్లితో పోర్కిష్ంచి, కరుణాపీఠము ఎదుట తన వేర్లితో ఆ రకత్ములో కొంచెము 

ఏడుమారులు పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 16:19 => యేడుమారులు తన వేర్లితో ఆ రకత్ములో కొంచెము దానిమీద పోర్కిష్ంచి 

దాని పవితర్పరచి ఇశార్యేలీయుల అపవితర్తను పోగొటిట్ దానిని పరిశుదధ్పరచవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 19:4 => యాజకుడైన ఎలియాజరు దాని రకత్ములోనిది కొంచెము వేర్లితో తీసి 

పర్తయ్క్షపు గుడారము ఎదుట ఆ రకత్ములో కొంచెము ఏడుమారులు పోర్కిష్ంపవలెను; 
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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 

లేవీయకాండము 16:32 => ఎవరు తన తండిర్కి మారుగా యాజకుడగుటకై అభిషేకముపొంది తనున్ 

పర్తిషిఠ్ంచుకొనునో ఆ యాజకుడు పార్యశిచ్తత్ము చేసికొని నారవసత్రములైన పర్తిషిఠ్త వసత్రములను 

ధరించుకొనవలెను. 

హెబీర్యులకు 13:11 => వేటి రకత్ము పాపపరిహారారథ్ముగ పరిశుదధ్సథ్లములోనికి 

పర్ధానయాజకునిచేత తేబడునో, ఆ జంతువుల కళేబరములు శిబిరమునకు వెలుపట దహింపబడును. 

వచనము 6 

ఆ యాజకుడు ఆ రకత్ములో తన వేర్లు ముంచి పరిశుదధ్ మందిరము యొకక్ అడ డ్తెర యెదుట ఆ 

రకత్ములో కొంచెము ఏడు మారులు యెహోవా సనిన్ధిని పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 4:17 => ఆ యాజకుడు ఆ రకత్ములో తన వేర్లు ముంచి అడ డ్తెరవైపున యెహోవా 

సనిన్ధిని ఏడు మారులు దాని పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 4:25 => ఇది పాపపరిహారారథ్బలి. యాజకుడు పాపపరిహారారథ్బలి పశురకత్ములో 

కొంచెము తన వేర్లితో తీసి, దహనబలిపీఠము కొముమ్లమీద చమిరి, దాని రకత్శేషమును 

దహనబలిపీఠము అడుగున పోయవలెను. 

లేవీయకాండము 4:30 => యాజకుడు దాని రకత్ములో కొంచెము వేర్లితో తీసి దహనబలిపీఠపు 

కొముమ్లమీద చమిరి, దాని రకత్శేషమును ఆ పీఠము అడుగున పోయవలెను. 

లేవీయకాండము 4:34 => యాజకుడు పాపపరిహారారథ్బలియగు పశువు రకత్ములో కొంచెము తన 

వేర్లితో తీసి దహనబలిపీఠపు కొముమ్లమీద చమిరి, ఆ పీఠము అడుగున ఆ రకత్శేషమంతయు 

పోయవలెను. 
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లేవీయకాండము 8:15 => దాని వధించిన తరువాత మోషే దాని రకత్మును తీసి బలిపీఠపు 

కొముమ్లచుటుట్ వేర్లితో దాని చమిరి బలిపీఠము విషయమై పాపపరిహారము చేసి దాని నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకై బలిపీఠము అడుగున రకత్మును పోసి దాని పర్తిషిఠ్ంచెను. 

లేవీయకాండము 9:9 => అహరోను కుమారులు దాని రకత్మును అతనియొదద్కు తేగా అతడు ఆ 

రకత్ములో తన వేర్లు ముంచి బలిపీఠపు కొముమ్లమీద దాని చమిరి బలిపీఠము అడుగున ఆ రకత్మును 

పోసెను. 

లేవీయకాండము 16:14 => అపుప్డతడు ఆ కోడె రకత్ములో కొంచెము తీసికొని తూరుప్పర్కక్ను 

కరుణాపీఠముమీద తన వేర్లితో పోర్కిష్ంచి, కరుణాపీఠము ఎదుట తన వేర్లితో ఆ రకత్ములో కొంచెము 

ఏడుమారులు పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 16:19 => యేడుమారులు తన వేర్లితో ఆ రకత్ములో కొంచెము దానిమీద పోర్కిష్ంచి 

దాని పవితర్పరచి ఇశార్యేలీయుల అపవితర్తను పోగొటిట్ దానిని పరిశుదధ్పరచవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 19:4 => యాజకుడైన ఎలియాజరు దాని రకత్ములోనిది కొంచెము వేర్లితో తీసి 

పర్తయ్క్షపు గుడారము ఎదుట ఆ రకత్ములో కొంచెము ఏడుమారులు పోర్కిష్ంపవలెను; 

లేవీయకాండము 14:16 => అపుప్డు యాజకుడు తన యెడమ అరచేతిలోనునన్ నూనెలో తన 

కుడిచేతి వేర్లు ముంచి యెహోవా సనిన్ధిని ఏడుమారులు తన వేర్లితో ఆ నూనెలో కొంచెము 

పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 14:18 => అపుప్డు యాజకుడు తన అరచేతిలోనునన్ కొదువనూనెను పవితర్త 

పొందగోరువాని తలమీద చమరవలెను. అటుల్ యాజకుడు యెహోవా సనిన్ధి వాని నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. 

లేవీయకాండము 14:27 => తన యెడమచేతిలోనునన్ ఆ నూనెలో కొంచెము తన కుడివేర్లితో 

యెహోవా సనిన్ధిని ఏడు మారులు పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 25:8 => మరియు ఏడు విశార్ంతి సంవతస్రములను, అనగా ఏడేసి యేండుల్గల 

సంవతస్రములను లెకిక్ంపవలెను. ఆ యేడు విశార్ంతి సంవతస్రముల కాలము నలుబది తొమిమ్ది 

సంవతస్రములగును. 
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లేవీయకాండము 26:18 => ఇవనిన్యు సంభవించినను మీరింక నా మాటలు విననియెడల నేను మీ 

పాపములనుబటిట్ మరి ఏడంతలుగా మిముమ్ను దండించెదను. 

లేవీయకాండము 26:24 => నేనుకూడ మీకు విరోధముగా నడిచెదను; మీ పాపములనుబటిట్ ఇక 

ఏడంతలుగా మిముమ్ను దండించెదను. 

లేవీయకాండము 26:28 => నేను కోపపడి మీకు విరోధముగా నడిచెదను. నేనే మీ పాపములనుబటిట్ 

యేడంతలుగా మిముమ్ను దండించెదను. 

యెహోషువ 6:4 => ఆలాగు ఆరు దినములు చేయుచు రావలెను. ఏడుగురు యాజకులు 

పొటేట్లుకొముమ్ బూరలను పటుట్కొని ముందుగా నడువవలెను. ఏడవ దినమున మీరు ఏడు మారులు 

పటట్ణము చుటుట్ తిరుగుచుండగా ఆ యాజకులు బూరల నూదవలెను. 

యెహోషువ 6:8 => యెహోషువ పర్జల కాజాఞ్పించిన తరువాత ఏడుగురు యాజకులు 

పొటేట్లుకొముమ్ బూరలను ఏడు యెహోవా సనిన్ధిని పటుట్కొని సాగుచు, ఆ బూరలను ఊదుచుండగా 

యెహోవా నిబంధన మందసమును వారివెంట నడిచెను. 

నిరగ్మకాండము 24:6 => అపుప్డు మోషే వాటి రకత్ములో సగము తీసికొని పళెల్ములలో పోసి ఆ 

రకత్ములో సగము బలిపీఠముమీద పోర్కిష్ంచెను. 

నిరగ్మకాండము 25:8 => నేను వారిలో నివసించునటుల్ వారు నాకు పరిశుదధ్సథ్లమును 

నిరిమ్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 14:7 => కుషు ఠ్ విషయములో పవితర్త పొందగోరువానిమీద ఏడుమారులు 

పోర్కిష్ంచి వాడు పవితుర్డని నిరణ్యించి సజీవమైన పకిష్ ఎగిరిపోవునటుల్ దానిని వదిలివేయవలెను. 

వచనము 7 

అపుప్డు యాజకుడు పర్తయ్క్షపు గుడారములో యెహోవా సనిన్ధినునన్ సుగంధ దర్వయ్ముల ధూపవేదిక 

కొముమ్లమీద ఆ రకత్ములో కొంచెము చమిరి పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్నునన్ 

దహనబలిపీఠము అడుగున ఆ కోడె యొకక్ రకత్శేషమంతయు పోయవలెను. 
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లేవీయకాండము 8:15 => దాని వధించిన తరువాత మోషే దాని రకత్మును తీసి బలిపీఠపు 

కొముమ్లచుటుట్ వేర్లితో దాని చమిరి బలిపీఠము విషయమై పాపపరిహారము చేసి దాని నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకై బలిపీఠము అడుగున రకత్మును పోసి దాని పర్తిషిఠ్ంచెను. 

లేవీయకాండము 9:9 => అహరోను కుమారులు దాని రకత్మును అతనియొదద్కు తేగా అతడు ఆ 

రకత్ములో తన వేర్లు ముంచి బలిపీఠపు కొముమ్లమీద దాని చమిరి బలిపీఠము అడుగున ఆ రకత్మును 

పోసెను. 

లేవీయకాండము 16:18 => మరియు అతడు యెహోవా సనిన్ధినునన్ బలిపీఠమునొదద్కు పోయి 

దానికి పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. అతడు ఆ కోడె రకత్ములో కొంచెమును ఆ మేక రకత్ములో 

కొంచెమును తీసికొని బలిపీఠపు కొముమ్లమీద చమిరి 

నిరగ్మకాండము 30:1 => మరియు ధూపము వేయుటకు నీవు ఒక వేదికను చేయవలెను 

తుమమ్కఱఱ్తో దాని చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 30:2 => దాని పొడుగు ఒక మూర దాని వెడలుప్ ఒక మూర. అది చచౌచ్కముగా 

నుండవలెను. దాని యెతుత్ రెండు మూరలు దాని కొముమ్లు దానితో ఏకాండమై యుండవలెను.  

నిరగ్మకాండము 30:3 => దాని పైభాగమునకును దాని నాలుగు పర్కక్లకును దాని కొముమ్లకును 

మేలిమి బంగారు రేకులు పొదిగించి దానికి చుటుట్ బంగారు జవను చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 30:4 => దాని జవకు దిగువను దానికి రెండు బంగారు ఉంగరములు చేయవలెను; 

దాని రెండు పర్కక్లయందలి దాని రెండు మూలలమీద వాటిని ఉంచవలెను. 

నిరగ్మకాండము 30:5 => అవి దాని మోయు మోతకఱఱ్లకు సథ్లములు. ఆ మోతకఱఱ్లను 

తుమమ్కఱఱ్తో చేసి వాటికి బంగారు రేకు పొదిగింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 30:6 => సాక్షయ్పుమందసము నొదద్నుండు అడ డ్తెర యెదుట, అనగా 

శాసనములమీది కరుణాపీఠము నెదుట నీవు దానిని ఉంచవలెను; అకక్డ నేను నినున్ కలిసికొందును. 

నిరగ్మకాండము 30:7 => అహరోను పర్తిదినము పొర్దుద్న దానిమీద పరిమళదర్వయ్ముల ధూపము 

వేయవలెను. అతడు పర్దీపములను చకక్పరచునపుప్డు దానిమీద ఆ ధూపము వేయవలెను. 
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నిరగ్మకాండము 30:8 => మరియు సాయంకాలమందు అహరోను పర్దీపములను వెలిగించునపుప్డు 

దానిమీద ధూపము వేయవలెను. అది మీ తరతరములకు యెహోవా సనిన్ధిని నితయ్మైన ధూపము. 

నిరగ్మకాండము 30:9 => మీరు దానిమీద అనయ్ధూపమునైనను దహనబలి సంబంధమైన 

దర్వయ్మునైనను నైవేదయ్మునైనను అరిప్ంపకూడదు; పానీయమునైనను దానిమీద పోయకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 30:10 => మరియు అహరోను సంవతస్రమునకొకసారి పార్యశిచ్తాత్రథ్మైన 

పాపపరిహారారథ్బలి రకత్మువలన దాని కొముమ్ల నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. మీ 

తరతరములకు సంవతస్రమునకు ఒకసారి అతడు దాని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. అది 

యెహోవాకు అతి పరిశుదధ్మైనది. 

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

బలిపశువును తార్ళల్తో బలిపీఠపు కొముమ్లకు కటుట్డి. 

హెబీర్యులకు 9:21 => అదేవిధముగా గుడారము మీదను సేవాపాతర్లనిన్టి మీదను ఆ రకత్మును 

పోర్కిష్ంచెను.  

హెబీర్యులకు 9:22 => మరియు ధరమ్శాసత్ర పర్కారము సమసత్ వసుత్వులును రకత్ముచేత 

శుది ధ్చేయబడుననియు, రకత్ము చిందింపకుండ పాపక్షమాపణ కలుగదనియు సామానయ్ముగా 

చెపప్వచుచ్ను. 

హెబీర్యులకు 9:23 => పరలోకమందునన్ వాటిని పోలిన వసుత్వులు ఇటిట్ బలులవలన 

శుది ధ్చేయబడవలసి యుండెను గాని పరలోక సంబంధమైనవి వీటికంటె శేర్షఠ్మైన బలులవలన 

శుది ధ్చేయబడవలసి యుండెను. 

హెబీర్యులకు 9:24 => అందువలన నిజమైన పరిశుదధ్సథ్లమును పోలి హసత్కృతమైన 

పరిశుదధ్సథ్లములలో కీర్సుత్ పర్వేశింపలేదు గాని, యిపుప్డు మనకొరకు దేవుని సముఖమందు 

కనబడుటకు పరలొకమందే పర్వేశించెను 

హెబీర్యులకు 9:25 => అంతేకాదు, పర్ధానయాజకుడు పర్తి సంవతస్రము తనది కాని రకత్ము 

తీసికొని పరిశుదధ్సథ్లములోనికి పర్వేశించినటుల్, ఆయన అనేక పరాయ్యములు తనున్తాను 

అరిప్ంచుకొనుటకు పర్వేశింపలేదు 
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లేవీయకాండము 4:18 => మరియు అతడు దాని రకత్ములో కొంచెము పర్తయ్క్షపు గుడారములో 

యెహోవా సనిన్ధినునన్ బలిపీఠపు కొముమ్లమీద చమిరి పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ 

దావ్రమునొదద్నునన్ దహనబలిపీఠము అడుగున ఆ రకత్శేషమంతయు పోయవలెను. 

లేవీయకాండము 4:34 => యాజకుడు పాపపరిహారారథ్బలియగు పశువు రకత్ములో కొంచెము తన 

వేర్లితో తీసి దహనబలిపీఠపు కొముమ్లమీద చమిరి, ఆ పీఠము అడుగున ఆ రకత్శేషమంతయు 

పోయవలెను. 

లేవీయకాండము 5:9 => అతడు పాపపరిహారారథ్బలి పశురకత్ములో కొంచెము బలిపీఠము పర్కక్ను 

పోర్కిష్ంపవలెను. దాని రకత్శేషమును బలిపీఠము అడుగున పిండవలెను. అది పాపపరిహారారథ్బలి. 

లేవీయకాండము 8:15 => దాని వధించిన తరువాత మోషే దాని రకత్మును తీసి బలిపీఠపు 

కొముమ్లచుటుట్ వేర్లితో దాని చమిరి బలిపీఠము విషయమై పాపపరిహారము చేసి దాని నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకై బలిపీఠము అడుగున రకత్మును పోసి దాని పర్తిషిఠ్ంచెను. 

ఎఫెసీయులకు 2:13 => అయినను మునుపు దూరసుథ్లైన మీరు ఇపుప్డు కీర్సుత్యేసునందు కీర్సుత్ 

రకత్మువలన సమీపసుథ్లై యునాన్రు. 

నిరగ్మకాండము 27:2 => దాని నాలుగు మూలలను దానికి కొముమ్లను చేయవలెను; దాని 

కొముమ్లు దానితో ఏకాండముగా ఉండవలెను; దానికి ఇతత్డి రేకు పొదిగింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:12 => ఆ కోడె రకత్ములో కొంచెము తీసికొని నీ వేర్లితో బలిపీఠపు 

కొముమ్లమీద చమిరి ఆ రకత్శేషమంతయు బలిపీఠపు టడుగున పోయవలెను. 

లేవీయకాండము 4:17 => ఆ యాజకుడు ఆ రకత్ములో తన వేర్లు ముంచి అడ డ్తెరవైపున యెహోవా 

సనిన్ధిని ఏడు మారులు దాని పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 4:25 => ఇది పాపపరిహారారథ్బలి. యాజకుడు పాపపరిహారారథ్బలి పశురకత్ములో 

కొంచెము తన వేర్లితో తీసి, దహనబలిపీఠము కొముమ్లమీద చమిరి, దాని రకత్శేషమును 

దహనబలిపీఠము అడుగున పోయవలెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:22 => పరిచారకులు ఆ కోడెలను వధించినపుప్డు యాజకులు వాటి 

రకత్మును తీసికొని బలిపీఠముమీద పోర్కిష్ంచిరి. ఆ పర్కారము వారు పొటేల్ళల్ను వధించినపుప్డు 
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యాజకులు ఆ రకత్మును బలిపీఠముమీద పోర్కిష్ంచిరి. వారు గొఱఱ్పిలల్లను వధించినపుప్డు ఆ 

రకత్మును బలిపీఠముమీద పోర్కిష్ంచిరి. 

జెకరాయ్ 9:15 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వారిని కాపాడును గనుక వారు భకిష్ంచుచు, 

వడిసెల రాళల్ను అణగదొర్కుక్చు తార్గుచు, దార్కాష్రసము తార్గువారి వలె బొబబ్లిడుచు, బలిపశురకత్ 

పాతర్లును బలిపీఠపు మూలలును నిండునటుల్ రకత్ముతో నిండియుందురు. 

పర్కటన 6:9 => ఆయన అయిదవ ముదర్ను విపిప్నపుప్డు, దేవుని వాకయ్ము నిమితత్మును, తాము 

ఇచిచ్న సాక్షయ్ము నిమితత్మును వధింపబడినవారి ఆతమ్లను బలిపీఠము కిర్ంద చూచితిని. 

వచనము 8 

మరియు అతడు పాపపరిహారారథ్బలి రూపమైన ఆ కోడె కొర్వువ్ అంతయు దానినుండి తీయవలెను. 

ఆంతర్ములలోని కొర్వువ్ను ఆంతర్ములమీది కొర్వవ్ంతటిని 

లేవీయకాండము 4:19 => మరియు అతడు దాని కొర్వువ్ అంతయు తీసి బలిపీఠముమీద 

దహింపవలెను. 

లేవీయకాండము 4:26 => సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్వలె దీని కొర్వవ్ంతయు 

బలిపీఠముమీద దహింపవలెను. అటుల్ యాజకుడు అతని పాప విషయములో అతని నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ కలుగును. 

లేవీయకాండము 4:31 => మరియు సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్ను తీసినటేల్ దీని 

కొర్వవ్ంతటిని తీయవలెను. యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగా యాజకుడు బలిపీఠముమీద దానిని 

దహింపవలెను. అటుల్ యాజకుడు అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ 

కలుగును. 

లేవీయకాండము 4:35 => మరియు సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్ను తీసినటుల్ దీని 

కొర్వవ్ంతయు తీయవలెను. యాజకుడు యెహోవాకు అరిప్ంచు హోమముల రీతిగా బలిపీఠముమీద 

వాటిని ధూపము వేయవలెను. అతడు చేసిన పాపము విషయమై యాజకుడు అతని నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ కలుగును. 
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లేవీయకాండము 3:3 => అతడు ఆ సమాధాన బలిపశువు యొకక్ ఆంతర్ముల లోపలి కొర్వువ్ను 

ఆంతర్ములమీది కొర్వవ్ంతటిని రెండు మూతర్గర్ంధులను వాటిమీదను 

లేవీయకాండము 3:4 => డొకక్లమీదనునన్ కొర్వువ్ను కాలేజముమీదను మూతర్గర్ంథుల మీదనునన్ 

వపను యెహోవాకు హోమముగా అరిప్ంవలెను. 

లేవీయకాండము 3:5 => అహరోను కుమారులు బలిపీఠముమీద, అనగా అగిన్మీది కటెట్లపైనునన్ 

దహనబలి దర్వయ్ముపైని దానిని దహింపవలెను. అది యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమము. 

లేవీయకాండము 3:9 => ఆ సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్ను ముడిడ్పూస మొదలుకొని కొర్వివ్న 

తోక అంతటిని ఆంతర్ములలోని కొర్వువ్ను ఆంతర్ములమీది కొర్వువ్ అంతటిని 

లేవీయకాండము 3:10 => రెండు మూతర్గర్ంథులను వాటిమీది డొకక్లపైనునన్ కొర్వువ్ను 

మూతర్గర్ంథులమీది కాలేజముయొకక్ వపను తీసి యెహోవాకు హోమము చేయవలెను. 

లేవీయకాండము 3:11 => యాజకుడు బలిపీఠముమీద దానిని దహింపవలెను. అది యెహోవాకు 

హోమ రూపమైన ఆహారము. 

లేవీయకాండము 3:14 => తాను దానిలో అరిప్ంచు ఆంతర్ములను కపుప్ కొర్వువ్ను ఆంతర్ములమీది 

కొర్వువ్ అంతటిని 

లేవీయకాండము 3:15 => రెండు మూతర్గర్ంథులను వాటిమీది డొకక్లపైనునన్ కొర్వువ్ను రెండు 

మూతర్గర్ంథులపైనునన్ కాలేజముయొకక్ వపను యెహోవాకు హోమముగా అరిప్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 3:16 => యాజకుడు బలిపీఠముమీద వాటిని దహింపవలెను. కొర్వవ్ంతయు 

యెహోవాదే; అది సువాసనగల హోమ రూపమైన ఆహారము. మీరు కొర్వువ్నైనను రకత్మునైనను 

తినకూడదు. 

లేవీయకాండము 7:3 => దానిలోనుండి దాని కొర్వవ్ంతటిని, అనగా దాని కొర్వివ్న తోకను దాని 

ఆంతర్ములలోని కొర్వువ్ను 

లేవీయకాండము 7:4 => రెండు మూతర్గర్ంథులను డొకక్లపైనునన్ కొర్వువ్ను మూతర్గర్ంథులమీది 

కొర్వువ్ను కాలేజముమీది వపను తీసి దానినంతయు అరిప్ంపవలెను. 
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లేవీయకాండము 7:5 => యాజకుడు యెహోవాకు హోమముగా బలిపీఠముమీద వాటిని 

దహింపవలెను; అది అపరాధపరిహారారథ్బలి; యాజకులలో పర్తి మగవాడు దానిని తినవలెను; 

లేవీయకాండము 16:25 => పాపపరిహారారథ్బలి పశువుయొకక్ కొర్వువ్ను బలిపీఠముమీద 

దహింపవలెను 

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.  

యోహాను 12:27 => ఇపుప్డు నా పార్ణము కలవరపడుచునన్ది; నే నేమందును?తండీర్, యీ 

గడియ తటసిథ్ంపకుండ ననున్ తపిప్ంచుము; అయినను ఇందుకోసరమే నేను ఈ గడియకు వచిచ్తిని; 

నిరగ్మకాండము 29:13 => మరియు ఆంతర్ములను కపుప్కొను కొర్వవ్ంతటిని కాలేజముమీది వపను 

రెండు మూతర్గర్ంథులను వాటిమీది కొర్వువ్ను నీవు తీసి బలిపీఠముమీద దహింపవలెను.  

లేవీయకాండము 3:16 => యాజకుడు బలిపీఠముమీద వాటిని దహింపవలెను. కొర్వవ్ంతయు 

యెహోవాదే; అది సువాసనగల హోమ రూపమైన ఆహారము. మీరు కొర్వువ్నైనను రకత్మునైనను 

తినకూడదు. 

లేవీయకాండము 7:23 => నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము ఎదుద్దేగాని గొఱఱ్దేగాని మేకదేగాని 

దేని కొర్వువ్ను మీరు తినకూడదు. 

లేవీయకాండము 8:16 => మోషే ఆంతర్ములమీది కొర్వవ్ంతటిని కాలేజముమీది వపను రెండు 

మూతర్గర్ంథులను వాటి కొర్వువ్ను తీసి బలిపీఠముమీద దహించెను. 

లేవీయకాండము 9:10 => దాని కొర్వువ్ను మూతర్గర్ంథులను కాలేజముమీది వపను బలిపీఠముమీద 

దహించెను. అటుల్ యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించెను. 

వచనము 9 

మూతర్గర్ంథులను వాటిమీది డొకక్లపైనునన్ కొర్వువ్ను మూతర్గర్ంథుల పైనునన్ కాలేజముమీది వపను 
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నిరగ్మకాండము 29:13 => మరియు ఆంతర్ములను కపుప్కొను కొర్వవ్ంతటిని కాలేజముమీది వపను 

రెండు మూతర్గర్ంథులను వాటిమీది కొర్వువ్ను నీవు తీసి బలిపీఠముమీద దహింపవలెను.  

లేవీయకాండము 3:3 => అతడు ఆ సమాధాన బలిపశువు యొకక్ ఆంతర్ముల లోపలి కొర్వువ్ను 

ఆంతర్ములమీది కొర్వవ్ంతటిని రెండు మూతర్గర్ంధులను వాటిమీదను 

లేవీయకాండము 3:4 => డొకక్లమీదనునన్ కొర్వువ్ను కాలేజముమీదను మూతర్గర్ంథుల మీదనునన్ 

వపను యెహోవాకు హోమముగా అరిప్ంవలెను. 

లేవీయకాండము 8:16 => మోషే ఆంతర్ములమీది కొర్వవ్ంతటిని కాలేజముమీది వపను రెండు 

మూతర్గర్ంథులను వాటి కొర్వువ్ను తీసి బలిపీఠముమీద దహించెను. 

వచనము 10 

సమాధానబలియగు ఎదుద్నుండి తీసినటుల్ దీనినుండి తీయవలెను. యాజకుడు దహనబలిపీఠముమీద 

వాటిని ధూపము వేయవలెను. 

లేవీయకాండము 23:19 => అపుప్డు మీరు మేకలలో ఒక పోతును పాపపరిహారారథ్బలిగా అరిప్ంచి 

రెండు ఏడాది గొఱఱ్పిలల్లను సమాధానబలిగా అరిప్ంపవలెను. 

కీరత్నలు 32:1 => తన అతికర్మములకు పరిహారమునొందినవాడు తన పాపమునకు పార్యశిచ్తత్ము 

నొందినవాడు ధనుయ్డు.  

1 తిమోతి 2:5 => దేవుడొకక్డే, దేవునికిని నరులకును మధయ్వరిత్యు ఒకక్డే; ఆయన కీర్సుత్యేసను 

నరుడు. 

1 తిమోతి 2:6 => ఈయన అందరికొరకు విమోచన కర్యధనముగా తనున్తానే సమరిప్ంచుకొనెను. 

దీనినిగూరిచ్న సాక్షయ్ము యుకత్ కాలములయందు ఇయయ్బడును. 

వచనము 11 

ఆ కోడెయొకక్ శేషమంతయు, అనగా దాని చరమ్ము దాని మాంసమంతయు, దాని తల దాని కాళుల్ 

దాని ఆంతర్ములు దాని పేడ 
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లేవీయకాండము 4:21 => ఆ కోడెను పాళెము వెలుపలికి మోసికొనిపోయి ఆ మొదటి కోడెను 

కాలిచ్నటుల్ కాలచ్వలెను. ఇది సంఘమునకు పాపపరిహారారథ్బలి. 

లేవీయకాండము 6:30 => మరియు పాపపరిహారారథ్బలిగా తేబడిన యే పశువు రకత్ములో 

కొంచెమైనను అతిపరిశుదధ్సథ్లములో పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకై పర్తయ్క్షపు గుడారములోనికి తేబడునో 

ఆ బలిపశువును తినవలదు, దానిని అగిన్లో కాలిచ్వేయవలెను. 

లేవీయకాండము 8 :14 => ఇటుల్ యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించెను . అపుప్డతడు 

పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక కోడెను తీసికొనివచెచ్ను. అహరోనును అతని కుమారులును 

పాపపరిహారారథ్బలి రూపమైన ఆ కోడె తలమీద తమ చేతులుంచిరి. 

లేవీయకాండము 8:15 => దాని వధించిన తరువాత మోషే దాని రకత్మును తీసి బలిపీఠపు 

కొముమ్లచుటుట్ వేర్లితో దాని చమిరి బలిపీఠము విషయమై పాపపరిహారము చేసి దాని నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకై బలిపీఠము అడుగున రకత్మును పోసి దాని పర్తిషిఠ్ంచెను. 

లేవీయకాండము 8:16 => మోషే ఆంతర్ములమీది కొర్వవ్ంతటిని కాలేజముమీది వపను రెండు 

మూతర్గర్ంథులను వాటి కొర్వువ్ను తీసి బలిపీఠముమీద దహించెను. 

లేవీయకాండము 8:17 => మరియు యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ ఆ కోడెను దాని చరమ్మును 

దాని మాంసమును దాని పేడను పాళెమునకు అవతల అగిన్చేత కాలిచ్వేసెను. 

లేవీయకాండము 9:8 => కాబటిట్ అహరోను బలిపీఠము దగగ్రకు వెళిల్ తనకొరకు 

పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక దూడను వధించెను.  

లేవీయకాండము 9:9 => అహరోను కుమారులు దాని రకత్మును అతనియొదద్కు తేగా అతడు ఆ 

రకత్ములో తన వేర్లు ముంచి బలిపీఠపు కొముమ్లమీద దాని చమిరి బలిపీఠము అడుగున ఆ రకత్మును 

పోసెను. 

లేవీయకాండము 9:10 => దాని కొర్వువ్ను మూతర్గర్ంథులను కాలేజముమీది వపను బలిపీఠముమీద 

దహించెను. అటుల్ యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించెను. 

లేవీయకాండము 9:11 => దాని మాంసమును చరమ్మును పాళెము వెలుపల అగిన్తో కాలిచ్వేసెను. 
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లేవీయకాండము 16:27 => పరిశుదధ్సథ్లములో పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకు వేటి రకత్ము దాని 

లోపలికి తేబడెనో పాపపరిహారారథ్బలియగు ఆ కోడెను ఆ మేకను ఒకడు పాళెము వెలుపలికి 

తీసికొనిపోవలెను. వాటి చరమ్ములను వాటి మాంసమును వాటి మలమును అగిన్తో కాలిచ్వేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:14 => ఆ కోడె మాంసమును దాని చరమ్మును దాని పేడను పాళెమునకు 

వెలుపల అగిన్తో కాలచ్వలెను, అది పాపపరిహారారథ్మైన బలి. 

సంఖాయ్కాండము 19:5 => అతని కనున్ల ఎదుట ఒకడు ఆ పెయయ్ను, దహింపవలెను. దాని 

చరమ్మును మాంసమును రకత్మును పేడయును దహింపవలెను. 

కీరత్నలు 103:12 => పడమటికి తూరుప్ ఎంత దూరమో ఆయన మన అతికర్మములను మనకు 

అంత దూరపరచియునాన్డు.  

హెబీర్యులకు 13:11 => వేటి రకత్ము పాపపరిహారారథ్ముగ పరిశుదధ్సథ్లములోనికి 

పర్ధానయాజకునిచేత తేబడునో, ఆ జంతువుల కళేబరములు శిబిరమునకు వెలుపట దహింపబడును. 

హెబీర్యులకు 13:12 => కావున యేసు కూడ తన సవ్రకత్ముచేత పర్జలను పరిశుదధ్పరచుటకై గవిని 

వెలుపట శర్మపొందెను. 

హెబీర్యులకు 13:13 => కాబటిట్ మనమాయన నిందను భరించుచు శిబిరము వెలుపలికి 

ఆయనయొదద్కు వెళుల్దము. 

లేవీయకాండము 7:8 => ఒకడు తెచిచ్న దహనబలిని ఏ యాజకుడు అరిప్ంచునో ఆ యాజకుడు 

అరిప్ంచిన దహనబలి పశువు చరమ్ము అతనిది; అది అతనిదగును. 

లేవీయకాండము 8:17 => మరియు యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ ఆ కోడెను దాని చరమ్మును 

దాని మాంసమును దాని పేడను పాళెమునకు అవతల అగిన్చేత కాలిచ్వేసెను. 

లేవీయకాండము 9:11 => దాని మాంసమును చరమ్మును పాళెము వెలుపల అగిన్తో కాలిచ్వేసెను. 

వచనము 12 

పాళెము వెలుపల, బూడిదెను పారపోయు పవితర్ సథ్లమునకు తీసికొనిపోయి అగిన్లో కటెట్లమీద 

కాలిచ్వేయవలెను. బూడిదె పారపోయు చోట దానిని కాలిచ్వేయవలెను. 
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లేవీయకాండము 13:46 => ఆ పొడ వానికి కలిగిన దినములనిన్యు వాడు అపవితుర్డై యుండును; 

వాడు అపవితుర్డు గనుక పర్తేయ్కముగానే నివసింపవలెను; వాని నివాసము పాళెమునకు వెలుపల 

ఉండవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 5:3 => నేను నివసించుచుండు వారి పాళెమును వారు అపవితర్పరచకుండునటుల్ 

మగవానినేమి ఆడుదానినేమి అందరిని పంపివేయవలెను; వారిని ఆ పాళెము వెలుపలికి 

వెళల్గొటట్వలెను. 

సంఖాయ్కాండము 15:35 => తరువాత యెహోవా ఆ మనుషుయ్డు మరణశిక్ష నొందవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 19:3 => మీరు యాజకుడైన ఎలియాజరుకు దానిని అపప్గింపవలెను. ఒకడు 

పాళెము వెలుపలికి దాని తోలుకొనిపోయి అతని యెదుట దానిని వధింపవలెను. 

లేవీయకాండము 6:10 => యాజకుడు తన సనన్నార నిలువుటంగీని తొడుగుకొని తన మానమునకు 

తన నారలాగును తొడుగుకొని బలిపీఠముమీద అగిన్ దహించు దహనబలి దర్వయ్పు బూడిదెను ఎతిత్ 

బలిపీఠమునొదద్ దానిని పోసి 

లేవీయకాండము 6:11 => తన వసత్రములను తీసి వేరు వసత్రములను ధరించుకొని పాళెము 

వెలుపలనునన్ పవితర్సథ్లమునకు ఆ బూడిదెను తీసికొనిపోవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:14 => ఆ కోడె మాంసమును దాని చరమ్మును దాని పేడను పాళెమునకు 

వెలుపల అగిన్తో కాలచ్వలెను, అది పాపపరిహారారథ్మైన బలి. 

సంఖాయ్కాండము 19:5 => అతని కనున్ల ఎదుట ఒకడు ఆ పెయయ్ను, దహింపవలెను. దాని 

చరమ్మును మాంసమును రకత్మును పేడయును దహింపవలెను. 

హెబీర్యులకు 13:11 => వేటి రకత్ము పాపపరిహారారథ్ముగ పరిశుదధ్సథ్లములోనికి 

పర్ధానయాజకునిచేత తేబడునో, ఆ జంతువుల కళేబరములు శిబిరమునకు వెలుపట దహింపబడును. 

లేవీయకాండము 1:16 => మరియు దాని మలముతో దాని పొటట్ను ఊడదీసి బలిపీఠము 

తూరుప్దికుక్న బూడిదెను వేయుచోట దానిని పారవేయవలెను. 

లేవీయకాండము 4:21 => ఆ కోడెను పాళెము వెలుపలికి మోసికొనిపోయి ఆ మొదటి కోడెను 

కాలిచ్నటుల్ కాలచ్వలెను. ఇది సంఘమునకు పాపపరిహారారథ్బలి. 
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లేవీయకాండము 8:17 => మరియు యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ ఆ కోడెను దాని చరమ్మును 

దాని మాంసమును దాని పేడను పాళెమునకు అవతల అగిన్చేత కాలిచ్వేసెను. 

లేవీయకాండము 9:11 => దాని మాంసమును చరమ్మును పాళెము వెలుపల అగిన్తో కాలిచ్వేసెను. 

లేవీయకాండము 16:27 => పరిశుదధ్సథ్లములో పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకు వేటి రకత్ము దాని 

లోపలికి తేబడెనో పాపపరిహారారథ్బలియగు ఆ కోడెను ఆ మేకను ఒకడు పాళెము వెలుపలికి 

తీసికొనిపోవలెను. వాటి చరమ్ములను వాటి మాంసమును వాటి మలమును అగిన్తో కాలిచ్వేయవలెను. 

యెహెజేక్లు 43:21 => తరువాత పాపపరిహారారథ్ బలియగు ఎదుద్ను తీసి పరిశుదధ్ సథ్లము అవతల 

మందిరమునకు చేరిన నిరణ్య సథ్లములో దానిని దహనము చేయవలెను. 

మతత్యి 27:32 => వారు వెళుల్చుండగా కురేనీయుడైన సీమోనను ఒకడు కనబడగా ఆయన సిలువ 

మోయుటకు అతనిని బలవంతము చేసిరి. 

వచనము 13 

ఇశార్యేలీయుల సమాజమంతయు పొరబాటున ఏ తపిప్దముచేసి, యెహోవా ఆజఞ్లనిన్టిలో దేనినైనను 

మీరి చేయరానిపని చేసి అపరాధులైనయెడల 

1 సమూయేలు 14:32 => జనులు దోపుడుమీద ఎగబడి, గొఱఱ్లను ఎడల్ను పెయయ్లను తీసికొని 

నేలమీద వాటిని వధించి రకత్ముతోనే భకిష్ంచినందున 

లేవీయకాండము 4:1 => మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

లేవీయకాండము 4:2 => నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము యెహోవా ఆజఞ్లనిన్టిలో దేని 

విషయమైనను ఎవరైన పొరబాటున చేయరాని కారయ్ములు చేసి పాపియైనయెడల, ఎటల్నగా 

లేవీయకాండము 5:2 => మరియు నొకడు ఏ అపవితర్ వసుత్వునైనను ముటిట్నయెడల, అది అపవితర్ 

మృగ కళేబరమేగాని అపవితర్ పశు కళేబరమేగాని అపవితర్మైన పార్కెడు జంతువు కళేబరమేగాని అది 

అపవితర్మని తనకు తెలియకపోయినను అతడు అపవితుర్డై అపరాధియగును. 
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లేవీయకాండము 5:3 => మనుషుయ్లకు తగులు అపవితర్తలలో ఏదైనను ఒకనికి తెలియకుండ 

అంటినయెడల, అనగా ఒకనికి అపవితర్త కలిగినయెడల ఆ సంగతి తెలిసిన తరువాత వాడు 

అపరాధియగును. 

లేవీయకాండము 5:4 => మరియు కీడైనను మేలైనను, మనుషుయ్లు వయ్రథ్ముగా ఒటుట్పెటుట్కొని 

చేసెదమని పలుకు మాటలలో మరి దేనినైనను యోచింపక చేసెదనని యొకడు పెదవులతో వయ్రథ్ముగా 

ఒటుట్పెటుట్కొనినయెడల, అది తెలిసిన తరువాత వాడు అపరాధియగును. 

లేవీయకాండము 5:5 => కాబటిట్ అతడు వాటిలో ఏవిషయమందైనను అపరాధియగునపుప్డు ఆ 

విషయమందే తాను చేసిన పాపమును ఒపుప్కొని 

లేవీయకాండము 5:17 => చేయకూడదని యెహోవా ఆజాఞ్పించినవాటిలో దేనినైనను చేసి ఒకడు 

పాపియైనయెడల అది పొరబాటున జరిగినను అతడు అపరాధియై తన దోషమునకు శిక్ష భరించును. 

సంఖాయ్కాండము 15:24 => సరవ్సమాజము యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగా నుండుటకై 

దహనబలిగా ఒక కోడెదూడను, విధిచొపుప్న దాని నైవేదయ్మును దాని పానీయారప్ణమును 

పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను సిదధ్పరచవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 15:25 => యాజకుడు ఇశార్యేలీయుల సరవ్సమాజము నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను; తెలియకయే దాని చేసెను గనుక క్షమింపబడును. వారు పొరబాటున 

చేసిన పాపములనుబటిట్ తమ అరప్ణమును, అనగా యెహోవాకు చెందవలసిన హోమమును 

పాపపరిహారారథ్బలిని యెహోవా సనిన్ధికి తీసికొనిరావలెను. 

సంఖాయ్కాండము 15:26 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయుల సరవ్సమాజమేమి, వారి మధయ్ను నివసించు 

పరదేశియేమి క్షమాపణ నొందును; ఏలయనగా పర్జలందరు తెలియకయే దాని చేయుట తటసిథ్ంచెను. 

సంఖాయ్కాండము 15:27 => ఒకడు పొరబాటున పాపము చేసినయెడల వాడు పాపపరిహారారథ్బలిగా 

ఏడాది ఆడు మేకపిలల్ను తీసికొనిరావలెను. 

సంఖాయ్కాండము 15:28 => పొరబాటున యెహోవా సనిన్ధిని దాని చేసెను గనుక తెలియకయే 

పాపము చేసిన వాని నిమితత్ము యాజకుడు పార్యశిచ్తత్ము చేయును; వాని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము 

చేయుటవలన వాడు క్షమాపణ నొందును. 
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సంఖాయ్కాండము 15:29 => ఇశార్యేలీయులలో పుటిట్నవాడేగాని వారి మధయ్ను నివసించు 

పరదేశియేగాని పొరబాటున ఎవడైనను పాపము చేసినయెడల వానికిని మీకును విధి ఒకక్టే 

ఉండవలెను. 

యెహోషువ 7:11 => ఇశార్యేలీయులు పాపము చేసియునాన్రు. నేను వారితో చేసిన నిబంధనను 

వారు మీరియునాన్రు. శపితమైన దాని కొంత తీసికొని, దొంగిలి బొంకి తమ సామానులో దాని 

ఉంచుకొనియునాన్రు. 

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. 

యెహోషువ 7:25 => అపుప్డు యెహోషువ నీవేల మముమ్ను బాధ పరిచితివి? నేడు యెహోవా నినున్ 

బాధపరచుననగా ఇశార్యేలీయులందరు వానిని రాళల్తో చావగొటిట్రి; 

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. 

1 తిమోతి 1:13 => ననున్ బలపరచిన మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసుకు కృతజుఞ్డనై యునాన్ను. 

తెలియక అవిశావ్సమువలన చేసితిని గనుక కనికరింపబడితిని. 

హెబీర్యులకు 10:26 => మనము సతయ్మునుగూరిచ్ అనుభవజాఞ్నము పొందిన తరువాత 

బుది ధ్పూరవ్కముగా పాపము చేసినయెడల పాపములకు బలి యికను ఉండదు గాని 

హెబీర్యులకు 10:27 => నాయ్యపు తీరుప్నకు భయముతో ఎదురుచూచుటయు, విరోధులను 

దహింపబోవు తీక్షణమైన అగిన్యు నికను ఉండును. 

హెబీర్యులకు 10:28 => ఎవడైనను మోషే ధరమ్శాసత్రమును నిరాకరించినయెడల ఇదద్రు ముగుగ్రు 

సాకుష్ల మాటమీద, కనికరింపకుండ వాని చంపించుదురు. 
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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? 

లేవీయకాండము 5:2 => మరియు నొకడు ఏ అపవితర్ వసుత్వునైనను ముటిట్నయెడల, అది అపవితర్ 

మృగ కళేబరమేగాని అపవితర్ పశు కళేబరమేగాని అపవితర్మైన పార్కెడు జంతువు కళేబరమేగాని అది 

అపవితర్మని తనకు తెలియకపోయినను అతడు అపవితుర్డై అపరాధియగును. 

లేవీయకాండము 5:3 => మనుషుయ్లకు తగులు అపవితర్తలలో ఏదైనను ఒకనికి తెలియకుండ 

అంటినయెడల, అనగా ఒకనికి అపవితర్త కలిగినయెడల ఆ సంగతి తెలిసిన తరువాత వాడు 

అపరాధియగును. 

లేవీయకాండము 5:4 => మరియు కీడైనను మేలైనను, మనుషుయ్లు వయ్రథ్ముగా ఒటుట్పెటుట్కొని 

చేసెదమని పలుకు మాటలలో మరి దేనినైనను యోచింపక చేసెదనని యొకడు పెదవులతో వయ్రథ్ముగా 

ఒటుట్పెటుట్కొనినయెడల, అది తెలిసిన తరువాత వాడు అపరాధియగును. 

లేవీయకాండము 5:5 => కాబటిట్ అతడు వాటిలో ఏవిషయమందైనను అపరాధియగునపుప్డు ఆ 

విషయమందే తాను చేసిన పాపమును ఒపుప్కొని 

లేవీయకాండము 5:17 => చేయకూడదని యెహోవా ఆజాఞ్పించినవాటిలో దేనినైనను చేసి ఒకడు 

పాపియైనయెడల అది పొరబాటున జరిగినను అతడు అపరాధియై తన దోషమునకు శిక్ష భరించును. 

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. 

ఎజార్ 10:19 => వీరు తమ భారయ్లను పరితయ్జించెదమని మాట యిచిచ్రి. మరియు వారు 

అపరాధులై యునన్ందున అపరాధ విషయములో మందలో ఒక పొటేట్లును చెలిల్ంచిరి. 

హోషేయ 5:15 => వారు మనసుస్ తిర్పుప్కొని ననున్ వెదకువరకు నేను తిరిగి నా సథ్లమునకు 

పోవుదును; తమకు దురవసథ్ సంభవింపగా వారు ననున్ బహు శీఘర్ముగా వెదకుదురు. 
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1 కొరిందీయులకు 11:27 => కాబటిట్ యెవడు అయోగయ్ముగా పర్భువుయొకక్ రొటెట్ను తినునో, లేక 

ఆయన పాతర్లోనిది తార్గునో, వాడు పర్భువుయొకక్ శరీరమును గూరిచ్యు రకత్మును గూరిచ్యు 

అపరాధియగును. 

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. 

లేవీయకాండము 4:22 => అధికారి పొరబాటున పాపము చేసి తన దేవుడైన యెహోవా 

ఆజఞ్లనిన్టిలో దేనినైనను మీరి చేయరాని పనులు చేసి అపరాధియైనయెడల 

లేవీయకాండము 4:27 => మీ దేశసుథ్లలో ఎవడైనను పొరబాటున పాపము చేసి చేయరాని పనుల 

విషయములో యెహోవా ఆజఞ్లలో దేనినైనను మీరి అపరాధియైనయెడల 

సంఖాయ్కాండము 15:22 => యెహోవా మోషేతో చెపిప్న యీ ఆజఞ్లనిన్టిలో, అనగా 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:24 => ఇశార్యేలీయులందరికొరకు దహనబలియు పాపపరిహారారథ్ 

బలియు అరిప్ంపవలెనని రాజు ఆజాఞ్పించియుండెను గనుక, ఇశార్యేలీయులందరి నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకై బలిపీఠముమీద వాటి రకత్మును పోసి, పాపపరిహారారథ్బలి అరిప్ంచిరి. 

ఎజార్ 6:17 => దేవుని మందిరమును పర్తిషిఠ్ంచినపుప్డు నూరు ఎడల్ను రెండు వందల పొటేట్ళల్ను 

నాలుగువందల గొఱఱ్పిలల్లను ఇశార్యేలీయులకందరికిని పాపపరిహారారథ్ బలిగా ఇశార్యేలీయుల 

గోతర్ముల లెకక్చొపుప్న పండెర్ండు మేకపోతులను అరిప్ంచిరి. 
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యెహెజేక్లు 40:39 => మరియు గుమమ్పు మంటపములో ఇరుపర్కక్ల రెండేసి బలల్లుంచబడెను; 

వీటిమీద దహనబలి పశువులును పాప పరిహారారథ్ బలిపశువులును అపరాధపరిహారారథ్ 

బలిపశువులును వధింపబడును. 

హెబీర్యులకు 7:27 => ధరమ్శాసత్రము బలహీనతగల మనుషుయ్లను యాజకులనుగా నియమించును 

గాని ధరమ్శాసత్రమునకు తరువాత వచిచ్న పర్మాణపూరవ్కమైన వాకయ్ము నిరంతరమును సంపూరణ్సిది ధ్ 

పొందిన కుమారుని నియమించెను గనుక, 

యాకోబు 2:11 => వయ్భిచరింపవదద్ని చెపిప్నవాడు నరహతయ్ చేయవదద్నియు చెపెప్ను గనుక నీవు 

వయ్భిచరింపక పోయినను నరహతయ్ చేసినయెడల ధరమ్శాసత్ర విషయములో నపరాధివైతివి. 

వచనము 14 

వారు ఆ యాజఞ్కు విరోధముగా చేసిన ఆ పాపము తమకు తెలియబడునపుప్డు, సంఘము 

పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక కోడెదూడను అరిప్ంచి పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునకు దానిని 

తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 4:3 => పర్జలు అపరాధులగునటుల్ అభిషికుత్డైన యాజకుడు పాపము 

చేసినయెడల, తాను చేసిన పాపమునకై నిరోద్షమైన కోడెదూడను యెహోవాకు పాపపరిహారారథ్బలిగా 

అరిప్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 4:23 => అతడు ఏ పాపము చేసి పాపియాయెనో అది తనకు తెలియబడినయెడల, 

అతడు నిరోద్షమైన మగ మేకపిలల్ను అరప్ణముగా తీసికొనివచిచ్ 

లేవీయకాండము 16:5 => మరియు అతడు ఇశార్యేలీయుల సమాజము నొదద్నుండి 

పాపపరిహారారథ్బలిగా రెండు మేక పిలల్లను దహనబలిగా ఒక పొటేట్లును తీసికొనిరావలెను. 

సంఖాయ్కాండము 8:8 => తమ బటట్లు ఉదుకుకొని పవితర్పరచుకొనిన తరువాత వారు ఒక కోడెను 

దాని నైవేదయ్మును, అనగా తైలముతో కలిసిన గోధమపిండిని తేవలెను. నీవు పాపపరిహారారథ్బలిగా 

మరియొక కోడెను తీసికొనిరావలెను. 

సంఖాయ్కాండము 15:22 => యెహోవా మోషేతో చెపిప్న యీ ఆజఞ్లనిన్టిలో, అనగా 
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సంఖాయ్కాండము 15:24 => సరవ్సమాజము యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగా నుండుటకై 

దహనబలిగా ఒక కోడెదూడను, విధిచొపుప్న దాని నైవేదయ్మును దాని పానీయారప్ణమును 

పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను సిదధ్పరచవలెను. 

ఎజార్ 6:17 => దేవుని మందిరమును పర్తిషిఠ్ంచినపుప్డు నూరు ఎడల్ను రెండు వందల పొటేట్ళల్ను 

నాలుగువందల గొఱఱ్పిలల్లను ఇశార్యేలీయులకందరికిని పాపపరిహారారథ్ బలిగా ఇశార్యేలీయుల 

గోతర్ముల లెకక్చొపుప్న పండెర్ండు మేకపోతులను అరిప్ంచిరి. 

యెహెజేక్లు 45:22 => ఆ దినమున అధిపతి తనకును దేశమునకు చేరిన జనులందరికిని 

పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక యెదుద్ను అరిప్ంపవలెను. 

వచనము 15 

సమాజము యొకక్ పెదద్లు యెహోవా సనిన్ధిని ఆ కోడెమీద తమ చేతులుంచిన తరువాత యెహోవా 

సనిన్ధిని ఆ కోడెదూడను వధింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 24:1 => మరియు ఆయన మోషేతో ఇటల్నెను నీవును, అహరోనును, నాదాబును, 

అబీహును, ఇశార్యేలీయుల పెదద్లలో డెబబ్దిమందియు యెహోవా యొదద్కు ఎకిక్వచిచ్ దూరమున 

సాగిలపడుడి. 

నిరగ్మకాండము 24:9 => తరువాత మోషే అహరోను నాదాబు అబీహు ఇశార్యేలీయుల పెదద్లలో 

డెబబ్దిమందియు ఎకిక్పోయి 

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. 

సంఖాయ్కాండము 11:25 => యెహోవా మేఘములో దిగి అతనితో మాటలాడి అతనిమీద వచిచ్న 

ఆతమ్లో పాలు ఆ డెబబ్దిమంది పెదద్లమీద ఉంచెను; కావున ఆ ఆతమ్ వారిమీద నిలిచినపుప్డు వారు 

పర్వచించిరి గాని మరల పర్వచింపలేదు. 
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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. 

లేవీయకాండము 4:4 => అతడు పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునకు యెహోవా సనిన్ధిని ఆ 

కోడెను తీసికొనివచిచ్ కోడె తలమీద చెయియ్ ఉంచి యెహోవా సనిన్ధిని కోడెను వధింపవలెను 

లేవీయకాండము 1:4 => అతడు దహనబలిగా అరిప్ంచు పశువు తలమీద తన చెయియ్నుంచవలెను; 

అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము కలుగునటుల్ అది అతని పక్షముగా అంగీకరింపబడును. 

లేవీయకాండము 16:21 => అపుప్డు అహరోను సజీవమైన ఆ మేక తలమీద తన రెండు చేతులు 

ఉంచి, ఇశార్యేలీయుల పాపములనిన్యు, అనగా వారి దోషములనిన్యు వారి అతికర్మములనిన్యు 
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దానిమీద ఒపుప్కొని, ఆ మేక తలమీద వాటిని మోపి, తగిన మనుషుయ్నిచేత అరణయ్ములోనికి దాని 

పంపవలెను. 

లేవీయకాండము 3:8 => తాను అరిప్ంచుదాని తలమీద అతడు తన చెయియ్ ఉంచి పర్తయ్క్షపు 

గుడారము నెదుట దానిని వధింపవలెను. అహరోను కుమారులు బలిపీఠము చుటుట్ దాని రకత్మును 

పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 4:24 => ఆ మేకపిలల్ తలమీద చెయియ్ ఉంచి, దహనబలి పశువును వధించు చోట 

యెహోవా సనిన్ధిని దానిని వధింపవలెను. 

లేవీయకాండము 4:29 => పాపపరిహారారథ్ బలిపశువుయొకక్ తలమీద తన చెయియ్ ఉంచి, 

దహనబలి పశువులను వధించు సథ్లమున దానిని వధింపవలెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:23 => పాపపరిహారారథ్ బలికై రాజు ఎదుటికిని సమాజము ఎదుటికిని 

మేకపోతులను తీసికొనిరాగా, వారు తమచేతులను వాటిమీద ఉంచిన తరువాత యాజకులు వాటిని 

వధించి 

వచనము 16 

అభిషికుత్డైన యాజకుడు ఆ కోడెయొకక్ రకత్ములో కొంచెము పర్తయ్క్షపు గుడారములోనికి 

తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 4:5 => అభిషికుత్డైన యాజకుడు ఆ కోడెదూడ రకత్ములో కొంచెము తీసి పర్తయ్క్షపు 

గుడారమునకు దానిని తేవలెను. 

లేవీయకాండము 4:6 => ఆ యాజకుడు ఆ రకత్ములో తన వేర్లు ముంచి పరిశుదధ్ మందిరము 

యొకక్ అడ డ్తెర యెదుట ఆ రకత్ములో కొంచెము ఏడు మారులు యెహోవా సనిన్ధిని పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 4:7 => అపుప్డు యాజకుడు పర్తయ్క్షపు గుడారములో యెహోవా సనిన్ధినునన్ 

సుగంధ దర్వయ్ముల ధూపవేదిక కొముమ్లమీద ఆ రకత్ములో కొంచెము చమిరి పర్తయ్క్షపు 

గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్నునన్ దహనబలిపీఠము అడుగున ఆ కోడె యొకక్ రకత్శేషమంతయు 

పోయవలెను. 
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లేవీయకాండము 4:8 => మరియు అతడు పాపపరిహారారథ్బలి రూపమైన ఆ కోడె కొర్వువ్ అంతయు 

దానినుండి తీయవలెను. ఆంతర్ములలోని కొర్వువ్ను ఆంతర్ములమీది కొర్వవ్ంతటిని 

లేవీయకాండము 4:9 => మూతర్గర్ంథులను వాటిమీది డొకక్లపైనునన్ కొర్వువ్ను మూతర్గర్ంథుల 

పైనునన్ కాలేజముమీది వపను 

లేవీయకాండము 4:10 => సమాధానబలియగు ఎదుద్నుండి తీసినటుల్ దీనినుండి తీయవలెను. 

యాజకుడు దహనబలిపీఠముమీద వాటిని ధూపము వేయవలెను. 

లేవీయకాండము 4:11 => ఆ కోడెయొకక్ శేషమంతయు, అనగా దాని చరమ్ము దాని 

మాంసమంతయు, దాని తల దాని కాళుల్ దాని ఆంతర్ములు దాని పేడ 

లేవీయకాండము 4:12 => పాళెము వెలుపల, బూడిదెను పారపోయు పవితర్ సథ్లమునకు 

తీసికొనిపోయి అగిన్లో కటెట్లమీద కాలిచ్వేయవలెను. బూడిదె పారపోయు చోట దానిని 

కాలిచ్వేయవలెను. 

హెబీర్యులకు 9:12 => మేకల యొకక్యు కోడెల యొకక్యు రకత్ముతో కాక, తన సవ్రకత్ముతో 

ఒకక్సారే పరిశుదధ్సథ్లములో పర్వేశించెను. 

హెబీర్యులకు 9:13 => ఏలయనగా మేకల యొకక్యు, ఎడల్ యొకక్యు రకత్మును, మైలపడిన 

వారిమీద ఆవుదూడ బూడిదె చలుల్టయు, శరీరశుది ధ్ కలుగునటుల్ వారిని పరిశుదధ్పరచినయెడల, 

హెబీర్యులకు 9:14 => నితుయ్డగు ఆతమ్దావ్రా తనున్తాను దేవునికి నిరోద్షినిగా అరిప్ంచుకొనిన 

కీర్సుత్యొకక్ రకత్ము, నిరీ జ్వకిర్యలను విడిచి జీవముగల దేవుని సేవించుటకు మీ మనసాస్కిష్ని ఎంతో 

యెకుక్వగా శుది ధ్చేయును. 

లేవీయకాండము 9:7 => మరియు మోషే అహరోనుతో ఇటల్నెను నీవు బలిపీఠమునొదద్కు వెళిల్ 

పాపపరిహారారథ్బలిని దహనబలిని అరిప్ంచి నీ నిమితత్మును పర్జల నిమితత్మును పార్యశిచ్తత్ముచేసి 

పర్జల కొరకు అరప్ణము చేసి, యెహోవా ఆజాఞ్పించినటుల్ వారి నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుము. 

లేవీయకాండము 16:32 => ఎవరు తన తండిర్కి మారుగా యాజకుడగుటకై అభిషేకముపొంది తనున్ 

పర్తిషిఠ్ంచుకొనునో ఆ యాజకుడు పార్యశిచ్తత్ము చేసికొని నారవసత్రములైన పర్తిషిఠ్త వసత్రములను 

ధరించుకొనవలెను. 
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హెబీర్యులకు 13:11 => వేటి రకత్ము పాపపరిహారారథ్ముగ పరిశుదధ్సథ్లములోనికి 

పర్ధానయాజకునిచేత తేబడునో, ఆ జంతువుల కళేబరములు శిబిరమునకు వెలుపట దహింపబడును. 

వచనము 17 

ఆ యాజకుడు ఆ రకత్ములో తన వేర్లు ముంచి అడ డ్తెరవైపున యెహోవా సనిన్ధిని ఏడు మారులు దాని 

పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 4:6 => ఆ యాజకుడు ఆ రకత్ములో తన వేర్లు ముంచి పరిశుదధ్ మందిరము 

యొకక్ అడ డ్తెర యెదుట ఆ రకత్ములో కొంచెము ఏడు మారులు యెహోవా సనిన్ధిని పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 4:7 => అపుప్డు యాజకుడు పర్తయ్క్షపు గుడారములో యెహోవా సనిన్ధినునన్ 

సుగంధ దర్వయ్ముల ధూపవేదిక కొముమ్లమీద ఆ రకత్ములో కొంచెము చమిరి పర్తయ్క్షపు 

గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్నునన్ దహనబలిపీఠము అడుగున ఆ కోడె యొకక్ రకత్శేషమంతయు 

పోయవలెను. 

లేవీయకాండము 4:5 => అభిషికుత్డైన యాజకుడు ఆ కోడెదూడ రకత్ములో కొంచెము తీసి పర్తయ్క్షపు 

గుడారమునకు దానిని తేవలెను. 

లేవీయకాండము 8:15 => దాని వధించిన తరువాత మోషే దాని రకత్మును తీసి బలిపీఠపు 

కొముమ్లచుటుట్ వేర్లితో దాని చమిరి బలిపీఠము విషయమై పాపపరిహారము చేసి దాని నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకై బలిపీఠము అడుగున రకత్మును పోసి దాని పర్తిషిఠ్ంచెను. 

లేవీయకాండము 9:9 => అహరోను కుమారులు దాని రకత్మును అతనియొదద్కు తేగా అతడు ఆ 

రకత్ములో తన వేర్లు ముంచి బలిపీఠపు కొముమ్లమీద దాని చమిరి బలిపీఠము అడుగున ఆ రకత్మును 

పోసెను. 

లేవీయకాండము 14:7 => కుషు ఠ్ విషయములో పవితర్త పొందగోరువానిమీద ఏడుమారులు 

పోర్కిష్ంచి వాడు పవితుర్డని నిరణ్యించి సజీవమైన పకిష్ ఎగిరిపోవునటుల్ దానిని వదిలివేయవలెను. 
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లేవీయకాండము 14:16 => అపుప్డు యాజకుడు తన యెడమ అరచేతిలోనునన్ నూనెలో తన 

కుడిచేతి వేర్లు ముంచి యెహోవా సనిన్ధిని ఏడుమారులు తన వేర్లితో ఆ నూనెలో కొంచెము 

పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 16:14 => అపుప్డతడు ఆ కోడె రకత్ములో కొంచెము తీసికొని తూరుప్పర్కక్ను 

కరుణాపీఠముమీద తన వేర్లితో పోర్కిష్ంచి, కరుణాపీఠము ఎదుట తన వేర్లితో ఆ రకత్ములో కొంచెము 

ఏడుమారులు పోర్కిష్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 19:4 => యాజకుడైన ఎలియాజరు దాని రకత్ములోనిది కొంచెము వేర్లితో తీసి 

పర్తయ్క్షపు గుడారము ఎదుట ఆ రకత్ములో కొంచెము ఏడుమారులు పోర్కిష్ంపవలెను; 

యిరిమ్యా 17:1 => వారి కుమారులు తాము కటిట్న బలిపీఠములను, పర్తి పచచ్ని చెటుట్కిర్ందనునన్ 

దేవతాసథ్ంభములను జాఞ్పకము చేసికొనుచుండగా 

వచనము 18 

మరియు అతడు దాని రకత్ములో కొంచెము పర్తయ్క్షపు గుడారములో యెహోవా సనిన్ధినునన్ బలిపీఠపు 

కొముమ్లమీద చమిరి పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్నునన్ దహనబలిపీఠము అడుగున ఆ 

రకత్శేషమంతయు పోయవలెను. 

లేవీయకాండము 4:7 => అపుప్డు యాజకుడు పర్తయ్క్షపు గుడారములో యెహోవా సనిన్ధినునన్ 

సుగంధ దర్వయ్ముల ధూపవేదిక కొముమ్లమీద ఆ రకత్ములో కొంచెము చమిరి పర్తయ్క్షపు 

గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్నునన్ దహనబలిపీఠము అడుగున ఆ కోడె యొకక్ రకత్శేషమంతయు 

పోయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 27:2 => దాని నాలుగు మూలలను దానికి కొముమ్లను చేయవలెను; దాని 

కొముమ్లు దానితో ఏకాండముగా ఉండవలెను; దానికి ఇతత్డి రేకు పొదిగింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:12 => ఆ కోడె రకత్ములో కొంచెము తీసికొని నీ వేర్లితో బలిపీఠపు 

కొముమ్లమీద చమిరి ఆ రకత్శేషమంతయు బలిపీఠపు టడుగున పోయవలెను. 
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నిరగ్మకాండము 30:1 => మరియు ధూపము వేయుటకు నీవు ఒక వేదికను చేయవలెను 

తుమమ్కఱఱ్తో దాని చేయవలెను. 

లేవీయకాండము 4:25 => ఇది పాపపరిహారారథ్బలి. యాజకుడు పాపపరిహారారథ్బలి పశురకత్ములో 

కొంచెము తన వేర్లితో తీసి, దహనబలిపీఠము కొముమ్లమీద చమిరి, దాని రకత్శేషమును 

దహనబలిపీఠము అడుగున పోయవలెను. 

లేవీయకాండము 5:9 => అతడు పాపపరిహారారథ్బలి పశురకత్ములో కొంచెము బలిపీఠము పర్కక్ను 

పోర్కిష్ంపవలెను. దాని రకత్శేషమును బలిపీఠము అడుగున పిండవలెను. అది పాపపరిహారారథ్బలి. 

లేవీయకాండము 8:15 => దాని వధించిన తరువాత మోషే దాని రకత్మును తీసి బలిపీఠపు 

కొముమ్లచుటుట్ వేర్లితో దాని చమిరి బలిపీఠము విషయమై పాపపరిహారము చేసి దాని నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకై బలిపీఠము అడుగున రకత్మును పోసి దాని పర్తిషిఠ్ంచెను. 

లేవీయకాండము 9:9 => అహరోను కుమారులు దాని రకత్మును అతనియొదద్కు తేగా అతడు ఆ 

రకత్ములో తన వేర్లు ముంచి బలిపీఠపు కొముమ్లమీద దాని చమిరి బలిపీఠము అడుగున ఆ రకత్మును 

పోసెను. 

లేవీయకాండము 16:18 => మరియు అతడు యెహోవా సనిన్ధినునన్ బలిపీఠమునొదద్కు పోయి 

దానికి పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. అతడు ఆ కోడె రకత్ములో కొంచెమును ఆ మేక రకత్ములో 

కొంచెమును తీసికొని బలిపీఠపు కొముమ్లమీద చమిరి 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:22 => పరిచారకులు ఆ కోడెలను వధించినపుప్డు యాజకులు వాటి 

రకత్మును తీసికొని బలిపీఠముమీద పోర్కిష్ంచిరి. ఆ పర్కారము వారు పొటేల్ళల్ను వధించినపుప్డు 

యాజకులు ఆ రకత్మును బలిపీఠముమీద పోర్కిష్ంచిరి. వారు గొఱఱ్పిలల్లను వధించినపుప్డు ఆ 

రకత్మును బలిపీఠముమీద పోర్కిష్ంచిరి. 

యిరిమ్యా 17:1 => వారి కుమారులు తాము కటిట్న బలిపీఠములను, పర్తి పచచ్ని చెటుట్కిర్ందనునన్ 

దేవతాసథ్ంభములను జాఞ్పకము చేసికొనుచుండగా 
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జెకరాయ్ 9:15 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వారిని కాపాడును గనుక వారు భకిష్ంచుచు, 

వడిసెల రాళల్ను అణగదొర్కుక్చు తార్గుచు, దార్కాష్రసము తార్గువారి వలె బొబబ్లిడుచు, బలిపశురకత్ 

పాతర్లును బలిపీఠపు మూలలును నిండునటుల్ రకత్ముతో నిండియుందురు. 

వచనము 19 

మరియు అతడు దాని కొర్వువ్ అంతయు తీసి బలిపీఠముమీద దహింపవలెను. 

లేవీయకాండము 4:8 => మరియు అతడు పాపపరిహారారథ్బలి రూపమైన ఆ కోడె కొర్వువ్ అంతయు 

దానినుండి తీయవలెను. ఆంతర్ములలోని కొర్వువ్ను ఆంతర్ములమీది కొర్వవ్ంతటిని 

లేవీయకాండము 4:9 => మూతర్గర్ంథులను వాటిమీది డొకక్లపైనునన్ కొర్వువ్ను మూతర్గర్ంథుల 

పైనునన్ కాలేజముమీది వపను 

లేవీయకాండము 4:10 => సమాధానబలియగు ఎదుద్నుండి తీసినటుల్ దీనినుండి తీయవలెను. 

యాజకుడు దహనబలిపీఠముమీద వాటిని ధూపము వేయవలెను. 

లేవీయకాండము 4:26 => సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్వలె దీని కొర్వవ్ంతయు 

బలిపీఠముమీద దహింపవలెను. అటుల్ యాజకుడు అతని పాప విషయములో అతని నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ కలుగును. 

లేవీయకాండము 4:31 => మరియు సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్ను తీసినటేల్ దీని 

కొర్వవ్ంతటిని తీయవలెను. యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగా యాజకుడు బలిపీఠముమీద దానిని 

దహింపవలెను. అటుల్ యాజకుడు అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ 

కలుగును. 

లేవీయకాండము 4:35 => మరియు సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్ను తీసినటుల్ దీని 

కొర్వవ్ంతయు తీయవలెను. యాజకుడు యెహోవాకు అరిప్ంచు హోమముల రీతిగా బలిపీఠముమీద 

వాటిని ధూపము వేయవలెను. అతడు చేసిన పాపము విషయమై యాజకుడు అతని నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ కలుగును. 
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లేవీయకాండము 5:6 => తాను చేసిన పాప విషయమై యెహోవా సనిన్ధికి మందలోనుండి ఆడు 

గొఱఱ్పిలల్నేగాని ఆడు మేకపిలల్నే గాని పాపపరిహారారథ్బలిగా అరిప్ంపవలెను. అతనికి పాప క్షమాపణ 

కలుగునటుల్ యాజకుడు అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయును. 

లేవీయకాండము 6:7 => ఆ యాజకుడు యెహోవా సనిన్ధిని అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము 

చేయగా అతడు అపరాధియగునటుల్ తాను చేసిన వాటనిన్టిలో పర్తిదాని విషయమై అతనికి క్షమాపణ 

కలుగును. 

లేవీయకాండము 12:8 => ఆమె గొఱఱ్పిలల్ను తేజాలనియెడల ఆమె రెండు తెలల్ గువవ్లనైనను రెండు 

పావురపు పిలల్లనైనను దహనబలిగా ఒకదానిని, పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక దానిని తీసికొనిరావలెను. 

యాజకుడు ఆమె నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా ఆమెకు పవితర్త కలుగును.  

లేవీయకాండము 14:18 => అపుప్డు యాజకుడు తన అరచేతిలోనునన్ కొదువనూనెను పవితర్త 

పొందగోరువాని తలమీద చమరవలెను. అటుల్ యాజకుడు యెహోవా సనిన్ధి వాని నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 15:25 => యాజకుడు ఇశార్యేలీయుల సరవ్సమాజము నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను; తెలియకయే దాని చేసెను గనుక క్షమింపబడును. వారు పొరబాటున 

చేసిన పాపములనుబటిట్ తమ అరప్ణమును, అనగా యెహోవాకు చెందవలసిన హోమమును 

పాపపరిహారారథ్బలిని యెహోవా సనిన్ధికి తీసికొనిరావలెను. 

కీరత్నలు 22:14 => నేను నీళల్వలె పారబోయబడి యునాన్ను నా యెముకలనిన్యు సాథ్నము 

తపిప్యునన్వి నా హృదయము నా అంతరంగమందు మైనమువలె కరగియునన్ది. 

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 

Page  of 192 1885



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"య$ండ'

హెబీర్యులకు 9:14 => నితుయ్డగు ఆతమ్దావ్రా తనున్తాను దేవునికి నిరోద్షినిగా అరిప్ంచుకొనిన 

కీర్సుత్యొకక్ రకత్ము, నిరీ జ్వకిర్యలను విడిచి జీవముగల దేవుని సేవించుటకు మీ మనసాస్కిష్ని ఎంతో 

యెకుక్వగా శుది ధ్చేయును. 

లేవీయకాండము 16:25 => పాపపరిహారారథ్బలి పశువుయొకక్ కొర్వువ్ను బలిపీఠముమీద 

దహింపవలెను 

వచనము 20 

అతడు పాపపరిహారారథ్బలియగు కోడెను చేసినటుల్ దీనిని చేయవలెను; అటేల్ దీని చేయవలెను. 

యాజకుడు వారి నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా వారికి క్షమాపణ కలుగును. 

లేవీయకాండము 4:3 => పర్జలు అపరాధులగునటుల్ అభిషికుత్డైన యాజకుడు పాపము 

చేసినయెడల, తాను చేసిన పాపమునకై నిరోద్షమైన కోడెదూడను యెహోవాకు పాపపరిహారారథ్బలిగా 

అరిప్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 4:26 => సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్వలె దీని కొర్వవ్ంతయు 

బలిపీఠముమీద దహింపవలెను. అటుల్ యాజకుడు అతని పాప విషయములో అతని నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ కలుగును. 

లేవీయకాండము 1:4 => అతడు దహనబలిగా అరిప్ంచు పశువు తలమీద తన చెయియ్నుంచవలెను; 

అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము కలుగునటుల్ అది అతని పక్షముగా అంగీకరింపబడును. 

లేవీయకాండము 5:6 => తాను చేసిన పాప విషయమై యెహోవా సనిన్ధికి మందలోనుండి ఆడు 

గొఱఱ్పిలల్నేగాని ఆడు మేకపిలల్నే గాని పాపపరిహారారథ్బలిగా అరిప్ంపవలెను. అతనికి పాప క్షమాపణ 

కలుగునటుల్ యాజకుడు అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయును. 

లేవీయకాండము 6:7 => ఆ యాజకుడు యెహోవా సనిన్ధిని అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము 

చేయగా అతడు అపరాధియగునటుల్ తాను చేసిన వాటనిన్టిలో పర్తిదాని విషయమై అతనికి క్షమాపణ 

కలుగును. 
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లేవీయకాండము 12:8 => ఆమె గొఱఱ్పిలల్ను తేజాలనియెడల ఆమె రెండు తెలల్ గువవ్లనైనను రెండు 

పావురపు పిలల్లనైనను దహనబలిగా ఒకదానిని, పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక దానిని తీసికొనిరావలెను. 

యాజకుడు ఆమె నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా ఆమెకు పవితర్త కలుగును.  

లేవీయకాండము 14:18 => అపుప్డు యాజకుడు తన అరచేతిలోనునన్ కొదువనూనెను పవితర్త 

పొందగోరువాని తలమీద చమరవలెను. అటుల్ యాజకుడు యెహోవా సనిన్ధి వాని నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 32:30 => మరునాడు మోషే పర్జలతో మీరు గొపప్ పాపము చేసితిరి గనుక 

యెహోవా యొదద్కు కొండయెకిక్ వెళెల్దను; ఒకవేళ మీ పాపమునకు పార్యశిచ్తత్ము చేయగలనేమో 

అనెను. 

సంఖాయ్కాండము 15:25 => యాజకుడు ఇశార్యేలీయుల సరవ్సమాజము నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను; తెలియకయే దాని చేసెను గనుక క్షమింపబడును. వారు పొరబాటున 

చేసిన పాపములనుబటిట్ తమ అరప్ణమును, అనగా యెహోవాకు చెందవలసిన హోమమును 

పాపపరిహారారథ్బలిని యెహోవా సనిన్ధికి తీసికొనిరావలెను. 

దానియేలు 9:24 => తిరుగుబాటును మానుప్టకును, పాపమును నివారణ చేయుటకును, దోషము 

నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకును, యుగాంతము వరకుండునటిట్ నీతిని బయలు పరచుటకును, 

దరశ్నమును పర్వచనమును ముదిర్ంచుటకును, అతి పరిశుదధ్సథ్లమును అభిషేకించుటకును, నీ 

జనమునకును పరిశుదధ్ పటట్ణమునకును డెబబ్ది వారములు విధింపబడెను. 

రోమీయులకు 5:11 => అంతేకాదు; మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్దావ్రా మనము దేవునియందు 

అతిశయపడుచునాన్ము; ఆయన దావ్రానే మనము ఇపుప్డు సమాధానసిథ్తి పొందియునాన్ము. 

గలతీయులకు 3:13 => ఆతమ్నుగూరిచ్న వాగాద్నము విశావ్సమువలన మనకు లభించునటుల్, 

అబార్హాము పొందిన ఆశీరవ్చనము కీర్సుత్యేసుదావ్రా అనయ్జనులకు కలుగుటకై, కీర్సుత్ మనకోసము 

శాపమై మనలను ధరమ్శాసత్రము యొకక్ శాపమునుండి విమోచించెను;  

హెబీర్యులకు 1:3 => ఆయన దేవుని మహిమ యొకక్ తేజసుస్ను, ఆయన తతవ్ము యొకక్ 

మూరిత్మంతమునై యుండి, తన మహతుత్గల మాటచేత సమసత్మును నిరవ్హించుచు, పాపముల 
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విషయములో శుదీధ్కరణము తానే చేసి, దేవదూతలకంటె ఎంత శేర్షఠ్మైన నామము పొందెనో 

వారికంటె అంత శేర్షు ఠ్డై, ఉనన్త లోక 

హెబీర్యులకు 2:17 => కావున పర్జల పాపములకు పరిహారము కలుగజేయుటకై, దేవుని 

సంబంధమైన కారయ్ములలో కనికరమును నమమ్కమునుగల పర్ధానయాజకుడగు నిమితత్ము, 

అనిన్విషయములలో ఆయన తన సహోదరుల వంటివాడు కావలసివచెచ్ను. 

హెబీర్యులకు 9:14 => నితుయ్డగు ఆతమ్దావ్రా తనున్తాను దేవునికి నిరోద్షినిగా అరిప్ంచుకొనిన 

కీర్సుత్యొకక్ రకత్ము, నిరీ జ్వకిర్యలను విడిచి జీవముగల దేవుని సేవించుటకు మీ మనసాస్కిష్ని ఎంతో 

యెకుక్వగా శుది ధ్చేయును. 

హెబీర్యులకు 10:10 => యేసుకీర్సుత్ యొకక్ శరీరము ఒకక్సారియే అరిప్ంపబడుటచేత ఆ 

చితత్మునుబటిట్ మనము పరిశుదధ్పరచబడి యునాన్ము. 

హెబీర్యులకు 10:11 => మరియు పర్తి యాజకుడు దినదినము సేవచేయుచు, పాపములను 

ఎనన్టికిని తీసివేయలేని ఆ బలులనే మాటిమాటికి అరిప్ంచుచు ఉండును. 

హెబీర్యులకు 10:12 => ఈయనయైతే పాపముల నిమితత్మై సదాకాలము నిలుచు ఒకక్ బలిని 

అరిప్ంచి, 

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 

1 యోహాను 2:2 => ఆయనే మన పాపములకు శాంతికరమైయునాన్డు; మన పాపములకు 

మాతర్మే కాదు. సరవ్లోకమునకును శాంతికరమైయునాన్డు. 

పర్కటన 1:5 => నమమ్కమైన సాకిష్యు, మృతులలోనుండి ఆదిసంభూతుడుగా లేచిన వాడును, 

భూపతులకు అధిపతియునైన యేసుకీర్సుత్నుండియు, కృపాసమాధానములు మీకు కలుగునుగాక. 

లేవీయకాండము 4:35 => మరియు సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్ను తీసినటుల్ దీని 

కొర్వవ్ంతయు తీయవలెను. యాజకుడు యెహోవాకు అరిప్ంచు హోమముల రీతిగా బలిపీఠముమీద 
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వాటిని ధూపము వేయవలెను. అతడు చేసిన పాపము విషయమై యాజకుడు అతని నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ కలుగును. 

లేవీయకాండము 5:10 => విధిచొపుప్న రెండవదానిని దహనబలిగా అరిప్ంపవలెను. అతడు చేసిన 

పాపము విషయమై యాజకుడు అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ 

కలుగును. 

లేవీయకాండము 5:13 => పై చెపిప్నవాటిలో దేని విషయమైనను పాపము చేసిన వాని నిమితత్ము 

యాజకుడు పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ కలుగును. దాని శేషము నైవేదయ్శేషమువలె 

యాజకునిదగును. 

లేవీయకాండము 5:18 => కావున నీవు ఏరప్రచిన వెలచొపుప్న మందలోనుండి నిరోద్షమైన 

పొటేట్లును అపరాధపరిహారారథ్బలిగా అతడు యాజకునియొదద్కు తీసికొనిరావలెను. అతడు 

తెలియకయే పొరబాటున చేసిన తపుప్నుగూరిచ్ యాజకుడు అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా 

అతనికి క్షమాపణ కలుగును. 

లేవీయకాండము 9:7 => మరియు మోషే అహరోనుతో ఇటల్నెను నీవు బలిపీఠమునొదద్కు వెళిల్ 

పాపపరిహారారథ్బలిని దహనబలిని అరిప్ంచి నీ నిమితత్మును పర్జల నిమితత్మును పార్యశిచ్తత్ముచేసి 

పర్జల కొరకు అరప్ణము చేసి, యెహోవా ఆజాఞ్పించినటుల్ వారి నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుము. 

లేవీయకాండము 12:7 => అతడు యెహోవా సనిన్ధిని దానినరిప్ంచి ఆమె నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము 

చేయగా ఆమె రకత్సార్వ విషయమై ఆమె పవితర్పరచబడును. ఇది మగపిలల్నుగాని ఆడుపిలల్నుగాని 

కనిన సతరీనిగూరిచ్న విధి. 

లేవీయకాండము 15:15 => యాజకుడు వాటిలో ఒకదానిని పాపపరిహారారథ్బలిగాను ఒకదానిని 

దహనబలిగాను అరిప్ంపవలెను. అటుల్ యాజకుడు వాని సార్వము విషయములో యెహోవా సనిన్ధిని 

వాని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. 

లేవీయకాండము 19 :22 => అపుప్డు యాజకుడు అతడు చేసిన పాపమునుబటిట్ 

పాపపరిహారారథ్బలియగు పొటేట్లువలన యెహోవా సనిన్ధిని అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము 

చేయవలెను. దీనివలన అతడు చేసిన పాపము విషయమై అతనికి క్షమాపణ కలుగును. 
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సంఖాయ్కాండము 8:12 => లేవీయులు ఆ కోడెల తలలమీద తమ చేతులుంచిన తరువాత నీవు 

లేవీయుల నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయునటుల్ యెహోవాకు వాటిలో ఒకదానిని 

పాపపరిహారారథ్బలిగాను రెండవ దానిని దహనబలిగాను అరిప్ంచి 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:49 => అయితే అహరోనును అతని సంతతివారును దహన 

బలిపీఠముమీదను ధూపపీఠముమీదను ధూపమువేయుచు, అతిపరిశుదధ్సథ్లపు పనినంతటిని 

జరుపుచుండవలెననియు, దేవుని సేవకుడైన మోషే ఆజాఞ్పించిన అంతటిచొపుప్న ఇశార్యేలీయుల 

నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుచుండవలెననియు వారికి నిరణ్యమాయెను. 

హెబీర్యులకు 9:22 => మరియు ధరమ్శాసత్ర పర్కారము సమసత్ వసుత్వులును రకత్ముచేత 

శుది ధ్చేయబడుననియు, రకత్ము చిందింపకుండ పాపక్షమాపణ కలుగదనియు సామానయ్ముగా 

చెపప్వచుచ్ను. 

వచనము 21 

ఆ కోడెను పాళెము వెలుపలికి మోసికొనిపోయి ఆ మొదటి కోడెను కాలిచ్నటుల్ కాలచ్వలెను. ఇది 

సంఘమునకు పాపపరిహారారథ్బలి. 

లేవీయకాండము 4:11 => ఆ కోడెయొకక్ శేషమంతయు, అనగా దాని చరమ్ము దాని 

మాంసమంతయు, దాని తల దాని కాళుల్ దాని ఆంతర్ములు దాని పేడ 

లేవీయకాండము 4:12 => పాళెము వెలుపల, బూడిదెను పారపోయు పవితర్ సథ్లమునకు 

తీసికొనిపోయి అగిన్లో కటెట్లమీద కాలిచ్వేయవలెను. బూడిదె పారపోయు చోట దానిని 

కాలిచ్వేయవలెను. 

లేవీయకాండము 16:15 => అపుప్డతడు పర్జలరిప్ంచు పాపపరిహారారధ్బలియగు మేకను వధించి 

అడ డ్తెర లోపలికి దాని రకత్ము తెచిచ్ ఆ కోడె రకత్ముతో చేసినటుల్ దీని రకత్ముతోను చేసి, కరుణాపీఠము 

మీదను కరుణాపీఠము ఎదుటను దాని పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 16:21 => అపుప్డు అహరోను సజీవమైన ఆ మేక తలమీద తన రెండు చేతులు 

ఉంచి, ఇశార్యేలీయుల పాపములనిన్యు, అనగా వారి దోషములనిన్యు వారి అతికర్మములనిన్యు 
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దానిమీద ఒపుప్కొని, ఆ మేక తలమీద వాటిని మోపి, తగిన మనుషుయ్నిచేత అరణయ్ములోనికి దాని 

పంపవలెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:21 => రాజయ్ము కొరకును పరిశుదధ్ సథ్లముకొరకును యూదావారి 

కొరకును పాపపరిహారారథ్బలి చేయుటకై యేడు కోడెలను ఏడు పొటేట్ళల్ను ఏడు గొఱఱ్పిలల్లను ఏడు 

మేకపోతులను వారు తెచిచ్యుంచిరి గనుక అతడు యెహోవా బలిపీఠముమీద వాటిని అరిప్ంచుడని 

అహరోను సంతతివారగు యాజకులకు ఆజాఞ్పించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:22 => పరిచారకులు ఆ కోడెలను వధించినపుప్డు యాజకులు వాటి 

రకత్మును తీసికొని బలిపీఠముమీద పోర్కిష్ంచిరి. ఆ పర్కారము వారు పొటేల్ళల్ను వధించినపుప్డు 

యాజకులు ఆ రకత్మును బలిపీఠముమీద పోర్కిష్ంచిరి. వారు గొఱఱ్పిలల్లను వధించినపుప్డు ఆ 

రకత్మును బలిపీఠముమీద పోర్కిష్ంచిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:23 => పాపపరిహారారథ్ బలికై రాజు ఎదుటికిని సమాజము ఎదుటికిని 

మేకపోతులను తీసికొనిరాగా, వారు తమచేతులను వాటిమీద ఉంచిన తరువాత యాజకులు వాటిని 

వధించి 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:24 => ఇశార్యేలీయులందరికొరకు దహనబలియు పాపపరిహారారథ్ 

బలియు అరిప్ంపవలెనని రాజు ఆజాఞ్పించియుండెను గనుక, ఇశార్యేలీయులందరి నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకై బలిపీఠముమీద వాటి రకత్మును పోసి, పాపపరిహారారథ్బలి అరిప్ంచిరి. 

ఎజార్ 8:35 => మరియు చెరలోనికి కొనిపోబడిన వారికి పుటిట్ చెరనుండి విడుదలనొంది తిరిగి 

వచిచ్నవారు ఇశార్యేలీయుల దేవునికి దహనబలులు అరిప్ంచిరి. ఇశార్యేలీయులందరికొరకు 

పండెర్ండు ఎడల్ను తొంబదియారు పొటేట్ళల్ను డెబబ్దియేడు గొఱఱ్పిలల్లను, పాపపరిహారారథ్బలిగా 

పండెర్ండు మేకపోతులను తెచిచ్ అనిన్టిని దహనబలిగా యెహోవాకు అరిప్ంచిరి. 

మతత్యి 20:28 => ఆలాగే మనుషయ్కుమారుడు పరిచారము చేయించుకొనుటకు రాలేదు గాని 

పరిచారము చేయుటకును అనేకులకు పర్తిగా విమోచన కర్యధనముగా తన పార్ణము నిచుచ్టకును 

వచెచ్నని చెపెప్ను. 
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2 కొరిందీయులకు 5:21 => ఎందుకనగా మనమాయనయందు దేవుని నీతి అగునటుల్ పాపమెరుగని 

ఆయనను మనకోసము పాపముగా చేసెను. 

1 తిమోతి 2:5 => దేవుడొకక్డే, దేవునికిని నరులకును మధయ్వరిత్యు ఒకక్డే; ఆయన కీర్సుత్యేసను 

నరుడు. 

1 తిమోతి 2:6 => ఈయన అందరికొరకు విమోచన కర్యధనముగా తనున్తానే సమరిప్ంచుకొనెను. 

దీనినిగూరిచ్న సాక్షయ్ము యుకత్ కాలములయందు ఇయయ్బడును. 

నిరగ్మకాండము 29:14 => ఆ కోడె మాంసమును దాని చరమ్మును దాని పేడను పాళెమునకు 

వెలుపల అగిన్తో కాలచ్వలెను, అది పాపపరిహారారథ్మైన బలి. 

లేవీయకాండము 4:24 => ఆ మేకపిలల్ తలమీద చెయియ్ ఉంచి, దహనబలి పశువును వధించు చోట 

యెహోవా సనిన్ధిని దానిని వధింపవలెను. 

లేవీయకాండము 6:11 => తన వసత్రములను తీసి వేరు వసత్రములను ధరించుకొని పాళెము 

వెలుపలనునన్ పవితర్సథ్లమునకు ఆ బూడిదెను తీసికొనిపోవలెను. 

లేవీయకాండము 6:25 => నీవు అహరోనుకును అతని సంతతివారికిని ఈలాగు ఆజాఞ్పించుము 

పాపపరిహారారథ్బలిని గూరిచ్న విధి యేదనగా, నీవు దహనబలి రూపమైన పశువులను వధించు చోట 

పాపపరిహారారథ్బలి పశువులను యెహోవా సనిన్ధిని వధింపవలెను; అది అతిపరిశుదధ్ము. 

లేవీయకాండము 8:17 => మరియు యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ ఆ కోడెను దాని చరమ్మును 

దాని మాంసమును దాని పేడను పాళెమునకు అవతల అగిన్చేత కాలిచ్వేసెను. 

లేవీయకాండము 9:11 => దాని మాంసమును చరమ్మును పాళెము వెలుపల అగిన్తో కాలిచ్వేసెను. 

లేవీయకాండము 16:27 => పరిశుదధ్సథ్లములో పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకు వేటి రకత్ము దాని 

లోపలికి తేబడెనో పాపపరిహారారథ్బలియగు ఆ కోడెను ఆ మేకను ఒకడు పాళెము వెలుపలికి 

తీసికొనిపోవలెను. వాటి చరమ్ములను వాటి మాంసమును వాటి మలమును అగిన్తో కాలిచ్వేయవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 19:3 => మీరు యాజకుడైన ఎలియాజరుకు దానిని అపప్గింపవలెను. ఒకడు 

పాళెము వెలుపలికి దాని తోలుకొనిపోయి అతని యెదుట దానిని వధింపవలెను. 
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సంఖాయ్కాండము 19:5 => అతని కనున్ల ఎదుట ఒకడు ఆ పెయయ్ను, దహింపవలెను. దాని 

చరమ్మును మాంసమును రకత్మును పేడయును దహింపవలెను. 

మతత్యి 27:32 => వారు వెళుల్చుండగా కురేనీయుడైన సీమోనను ఒకడు కనబడగా ఆయన సిలువ 

మోయుటకు అతనిని బలవంతము చేసిరి. 

వచనము 22 

అధికారి పొరబాటున పాపము చేసి తన దేవుడైన యెహోవా ఆజఞ్లనిన్టిలో దేనినైనను మీరి చేయరాని 

పనులు చేసి అపరాధియైనయెడల 

సంఖాయ్కాండము 1:4 => మరియు పర్తి గోతర్ములో ఒకడు, అనగా తన పితరుల కుటుంబములో 

ముఖుయ్డు, మీతో కూడ ఉండవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 1:16 => వీరు సమాజములో పేరు పొందినవారు. వీరు తమ తమ పితరుల 

గోతర్ములలో పర్ధానులు ఇశార్యేలీయుల కుటుంబములకు పెదద్లును. 

సంఖాయ్కాండము 7:2 => దాని ఉపకరణములనిన్టిని బలిపీఠమును దాని పాతర్లనిన్టిని చేయించి, 

అభిషేకించి వాటిని పర్తిషిఠ్ంచిన దినమున తమ తమ పితరుల కుటుంబములలో పర్ధానులును గోతర్ 

ముఖుయ్లును లెకిక్ంపబడిన వారిమీద అధిపతులునైన ఇశార్యేలీయులలోని పర్ధానులు అరప్ణములను 

తెచిచ్రి.  

లేవీయకాండము 4:26 => సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్వలె దీని కొర్వవ్ంతయు 

బలిపీఠముమీద దహింపవలెను. అటుల్ యాజకుడు అతని పాప విషయములో అతని నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ కలుగును. 

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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సంఖాయ్కాండము 16:2 => ఇశార్యేలీయులలో పేరుపొందిన సభికులును సమాజపర్ధానులునైన 

రెండువందల యేబదిమందితో మోషేకు ఎదురుగాలేచి 

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. 

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. 

2 సమూయేలు 21:3 => రాజగు దావీదు గిబియోనీయులను పిలువనంపి నేను మీకేమి 

చేయగోరుదురు? యెహోవా సావ్సథ్య్మును మీరు దీవించునటుల్ దోష నివృతిత్కై దేనిచేత నేను 

పార్యశిచ్తత్ము చేయుదునని వారిని అడుగగా 

2 సమూయేలు 24:10 => జనసంఖయ్ చూచినందుకై దావీదు మనసుస్ కొటుట్కొనగా అతడు నేను 

చేసిన పనివలన గొపప్ పాపము కటుట్కొంటిని, నేను ఎంతో అవివేకినై దాని చేసితిని; యెహోవా, 

కరుణయుంచి నీ దాసుడనైన నా దోషమును పరిహరింపుమని యెహోవాతో మనవిచేయగా 

2 సమూయేలు 24:11 => ఉదయమున దావీదు లేచినపుప్డు దావీదునకు దీరఘ్దరిశ్యగు గాదునకు 

యెహోవా వాకుక్ పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను 

2 సమూయేలు 24:12 => నీవు పోయి దావీదుతో ఇటల్నుము యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

మూడు విషయములను నీ యెదుట పెటుట్చునాన్ను; వాటిలో ఒక దానిని నీవు కోరుకొనినయెడల నేనది 

నీమీదికి రపిప్ంచెదను. 

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 
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మూడు దినములు తెగులు రేగుటకు ఒపుప్కొందువా? యోచనచేసి ననున్ పంపినవానికి 

నేనియయ్వలసిన యుతత్ము నిశచ్యించి తెలియజెపుప్మనెను. 

2 సమూయేలు 24:14 => అందుకు దావీదు నా కేమియు తోచకునన్ది, గొపప్ చికుక్లలో ఉనాన్ను, 

యెహోవా బహు వాతస్లయ్తగలవాడు గనుక మనుషుయ్ని చేతిలో పడకుండ యెహోవా చేతిలోనే 

పడుదుము గాక అని గాదుతో అనెను. 

2 సమూయేలు 24:15 => అందుకు యెహోవా ఇశార్యేలీయులమీదికి తెగులు రపిప్ంచగా ఆ 

దినము ఉదయము మొదలుకొని సమాజకూటపు వేళ వరకు అది జరుగుచుండెను; అందుచేత 

దానునుండి బెయేరె ష్బావరకు డెబబ్ది వేలమంది మృతినొందిరి. 

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 

2 సమూయేలు 24:17 => దావీదు జనులను నాశనము చేసిన దూతను కనుగొని యెహోవాను 

ఈలాగు పార్రిథ్ంచెను చితత్గించుము; పాపము చేసినవాడను నేనే; దురామ్రగ్ముగా పర్వరిత్ంచినవాడను 

నేనే; గొఱఱ్లవంటి వీరేమి చేసిరి? ననున్ను నా తండిర్ యింటివారిని శికిష్ంచుము. 

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 5:17 => చేయకూడదని యెహోవా ఆజాఞ్పించినవాటిలో దేనినైనను చేసి ఒకడు 

పాపియైనయెడల అది పొరబాటున జరిగినను అతడు అపరాధియై తన దోషమునకు శిక్ష భరించును. 

సంఖాయ్కాండము 15:22 => యెహోవా మోషేతో చెపిప్న యీ ఆజఞ్లనిన్టిలో, అనగా 

సంఖాయ్కాండము 18:9 => అగిన్లో దహింపబడని అతిపరిశుదధ్మైన వాటిలో నీకు 

రావలసినవేవనగా, వారి నైవేదయ్ములనిన్టిలోను, వారి పాపపరిహారారథ్ బలులనిన్టిలోను, వారి 
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అపరాధపరిహారారథ్ బలులనిన్టిలోను వారు నాకు తిరిగిచెలిల్ంచు అరప్ణములనిన్యు నీకును నీ 

కుమారులకును అతిపరిశుదధ్మైనవగును, అతిపరిశుదధ్సథ్లములో మీరు వాటిని తినవలెను. 

ఎజార్ 6:17 => దేవుని మందిరమును పర్తిషిఠ్ంచినపుప్డు నూరు ఎడల్ను రెండు వందల పొటేట్ళల్ను 

నాలుగువందల గొఱఱ్పిలల్లను ఇశార్యేలీయులకందరికిని పాపపరిహారారథ్ బలిగా ఇశార్యేలీయుల 

గోతర్ముల లెకక్చొపుప్న పండెర్ండు మేకపోతులను అరిప్ంచిరి. 

యాకోబు 2:11 => వయ్భిచరింపవదద్ని చెపిప్నవాడు నరహతయ్ చేయవదద్నియు చెపెప్ను గనుక నీవు 

వయ్భిచరింపక పోయినను నరహతయ్ చేసినయెడల ధరమ్శాసత్ర విషయములో నపరాధివైతివి. 

వచనము 23 

అతడు ఏ పాపము చేసి పాపియాయెనో అది తనకు తెలియబడినయెడల, అతడు నిరోద్షమైన మగ 

మేకపిలల్ను అరప్ణముగా తీసికొనివచిచ్ 

లేవీయకాండము 4:14 => వారు ఆ యాజఞ్కు విరోధముగా చేసిన ఆ పాపము తమకు 

తెలియబడునపుప్డు, సంఘము పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక కోడెదూడను అరిప్ంచి పర్తయ్క్షపు 

గుడారముయొకక్ దావ్రమునకు దానిని తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 5:4 => మరియు కీడైనను మేలైనను, మనుషుయ్లు వయ్రథ్ముగా ఒటుట్పెటుట్కొని 

చేసెదమని పలుకు మాటలలో మరి దేనినైనను యోచింపక చేసెదనని యొకడు పెదవులతో వయ్రథ్ముగా 

ఒటుట్పెటుట్కొనినయెడల, అది తెలిసిన తరువాత వాడు అపరాధియగును. 

2 రాజులు 22:10 => యాజకుడైన హిలీక్యా నాకు ఒక గర్ంథము అపప్గించెనని రాజుతో చెపిప్ ఆ 

గర్ంథమును రాజు సముఖమందు చదివెను. 

2 రాజులు 22:11 => రాజు ధరమ్శాసత్రము గల ఆ గర్ంథపు మాటలు వినినపుప్డు తన బటట్లు 

చింపుకొనెను. 

2 రాజులు 22:12 => తరువాత రాజు యాజకుడైన హిలీక్యాను, షాఫాను కుమారుడైన 

అహీకామును, మీకాయా కుమారుడైన అకోబ్రును, షాఫాను అను శాసిత్ని, అశాయా అను 

రాజసేవకులలో ఒకనిని పిలిచి ఆజాఞ్పించినదేమనగా 

Page  of 203 1885



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"య$ండ'

2 రాజులు 22:13 => మీరు పోయి దొరికిన యీ గర్ంథపు మాటలనుగూరిచ్ నా విషయములోను 

జనుల విషయములోను యూదావారందరి విషయములోను యెహోవాయొదద్ విచారణ చేయుడి; మన 

పితరులు తమ విషయములో వార్యబడియునన్ దానంతటి పర్కారము చేయక యీ గర్ంథపు మాటలను 

విననివారైరి గనుక యెహోవా కోపాగిన్ మనమీద ఇంత అధికముగా మండుచునన్ది. 

లేవీయకాండము 9:3 => మరియు నీవు ఇశార్యేలీయులతో మీరు యెహోవా సనిన్ధిని 

బలినరిప్ంచునటుల్ పాపపరిహారారథ్బలిగా నిరోద్షమైన మేకపిలల్ను, దహనబలిగా నిరోద్షమైన యేడాది 

దూడను గొఱఱ్పిలల్ను 

లేవీయకాండము 23:19 => అపుప్డు మీరు మేకలలో ఒక పోతును పాపపరిహారారథ్బలిగా అరిప్ంచి 

రెండు ఏడాది గొఱఱ్పిలల్లను సమాధానబలిగా అరిప్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 7:16 => అపరాధపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను 

సంఖాయ్కాండము 7:22 => ఏడాది గొఱఱ్పిలల్ను పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను 

సంఖాయ్కాండము 7:28 => సమాధానబలిగా రెండు కోడెలను అయిదు పొటేట్ళల్ను 

సంఖాయ్కాండము 7:34 => సమాధానబలిగా రెండు కోడెలను అయిదు పొటేట్ళల్ను అయిదు 

మేకపోతులను ఏడాదివి అయిదు గొఱఱ్పిలల్లను తన అరప్ణముగా తెచెచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 15:24 => సరవ్సమాజము యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగా నుండుటకై 

దహనబలిగా ఒక కోడెదూడను, విధిచొపుప్న దాని నైవేదయ్మును దాని పానీయారప్ణమును 

పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను సిదధ్పరచవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 28:15 => నితయ్మైన దహనబలియు దాని పానారప్ణమును గాక యొక మేకపిలల్ను 

పాపపరిహారారథ్బలిగా యెహోవాకు అరిప్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 28:30 => మీ నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయబడుటకై యొక మేకపిలల్ను 

అరిప్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 29:5 => వాటి నైవేదయ్ము నూనెతో కలుపబడిన గోధుమపిండి పర్తి కోడెదూడతో 

తూములో మూడు పదియవవంతులను, పొటేట్లుకు రెండు పదియవవంతులను, 

సంఖాయ్కాండము 29:11 => పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను అరిప్ంపవలెను. 
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సంఖాయ్కాండము 29:16 => ఒక మేకపిలల్ను అరిప్ంవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 29:19 => పానారప్ణములను పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను 

అరిప్ంపవలెను. 

రోమీయులకు 8:3 => శరీరముననుసరింపక ఆతమ్ననుసరించియే నడుచుకొను మనయందు 

ధరమ్శాసత్ర సంబంధమైన నీతివిధి నెరవేరచ్బడవలెనని పాపపరిహారము నిమితత్ము  

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 గొఱఱ్లయొకక్గాని మేకలయొకక్గాని 

మందలోనిదైనయెడల అతడు నిరోద్షమైన మగదాని తీసికొని వచిచ్ 

లేవీయకాండము 4:28 => తాను చేసినది పాపమని యొకవేళ తనకు తెలియబడినయెడల, తాను 

చేసిన పాపము విషయమై నిరోద్షమైన ఆడు మేకపిలల్ను అరప్ణముగా తీసికొనివచిచ్ 

ఎజార్ 6:17 => దేవుని మందిరమును పర్తిషిఠ్ంచినపుప్డు నూరు ఎడల్ను రెండు వందల పొటేట్ళల్ను 

నాలుగువందల గొఱఱ్పిలల్లను ఇశార్యేలీయులకందరికిని పాపపరిహారారథ్ బలిగా ఇశార్యేలీయుల 

గోతర్ముల లెకక్చొపుప్న పండెర్ండు మేకపోతులను అరిప్ంచిరి. 

వచనము 24 

ఆ మేకపిలల్ తలమీద చెయియ్ ఉంచి, దహనబలి పశువును వధించు చోట యెహోవా సనిన్ధిని దానిని 

వధింపవలెను. 

లేవీయకాండము 4:4 => అతడు పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునకు యెహోవా సనిన్ధిని ఆ 

కోడెను తీసికొనివచిచ్ కోడె తలమీద చెయియ్ ఉంచి యెహోవా సనిన్ధిని కోడెను వధింపవలెను 

లేవీయకాండము 4:5 => అభిషికుత్డైన యాజకుడు ఆ కోడెదూడ రకత్ములో కొంచెము తీసి పర్తయ్క్షపు 

గుడారమునకు దానిని తేవలెను. 
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లేవీయకాండము 4:6 => ఆ యాజకుడు ఆ రకత్ములో తన వేర్లు ముంచి పరిశుదధ్ మందిరము 

యొకక్ అడ డ్తెర యెదుట ఆ రకత్ములో కొంచెము ఏడు మారులు యెహోవా సనిన్ధిని పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 4:7 => అపుప్డు యాజకుడు పర్తయ్క్షపు గుడారములో యెహోవా సనిన్ధినునన్ 

సుగంధ దర్వయ్ముల ధూపవేదిక కొముమ్లమీద ఆ రకత్ములో కొంచెము చమిరి పర్తయ్క్షపు 

గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్నునన్ దహనబలిపీఠము అడుగున ఆ కోడె యొకక్ రకత్శేషమంతయు 

పోయవలెను. 

లేవీయకాండము 4:8 => మరియు అతడు పాపపరిహారారథ్బలి రూపమైన ఆ కోడె కొర్వువ్ అంతయు 

దానినుండి తీయవలెను. ఆంతర్ములలోని కొర్వువ్ను ఆంతర్ములమీది కొర్వవ్ంతటిని 

లేవీయకాండము 4:9 => మూతర్గర్ంథులను వాటిమీది డొకక్లపైనునన్ కొర్వువ్ను మూతర్గర్ంథుల 

పైనునన్ కాలేజముమీది వపను 

లేవీయకాండము 4:10 => సమాధానబలియగు ఎదుద్నుండి తీసినటుల్ దీనినుండి తీయవలెను. 

యాజకుడు దహనబలిపీఠముమీద వాటిని ధూపము వేయవలెను. 

లేవీయకాండము 4:11 => ఆ కోడెయొకక్ శేషమంతయు, అనగా దాని చరమ్ము దాని 

మాంసమంతయు, దాని తల దాని కాళుల్ దాని ఆంతర్ములు దాని పేడ 

లేవీయకాండము 4:12 => పాళెము వెలుపల, బూడిదెను పారపోయు పవితర్ సథ్లమునకు 

తీసికొనిపోయి అగిన్లో కటెట్లమీద కాలిచ్వేయవలెను. బూడిదె పారపోయు చోట దానిని 

కాలిచ్వేయవలెను. 

లేవీయకాండము 4:13 => ఇశార్యేలీయుల సమాజమంతయు పొరబాటున ఏ తపిప్దముచేసి, 

యెహోవా ఆజఞ్లనిన్టిలో దేనినైనను మీరి చేయరానిపని చేసి అపరాధులైనయెడల 

లేవీయకాండము 4:14 => వారు ఆ యాజఞ్కు విరోధముగా చేసిన ఆ పాపము తమకు 

తెలియబడునపుప్డు, సంఘము పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక కోడెదూడను అరిప్ంచి పర్తయ్క్షపు 

గుడారముయొకక్ దావ్రమునకు దానిని తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 4:15 => సమాజము యొకక్ పెదద్లు యెహోవా సనిన్ధిని ఆ కోడెమీద తమ 

చేతులుంచిన తరువాత యెహోవా సనిన్ధిని ఆ కోడెదూడను వధింపవలెను. 
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లేవీయకాండము 4:16 => అభిషికుత్డైన యాజకుడు ఆ కోడెయొకక్ రకత్ములో కొంచెము పర్తయ్క్షపు 

గుడారములోనికి తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 4:17 => ఆ యాజకుడు ఆ రకత్ములో తన వేర్లు ముంచి అడ డ్తెరవైపున యెహోవా 

సనిన్ధిని ఏడు మారులు దాని పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 4:18 => మరియు అతడు దాని రకత్ములో కొంచెము పర్తయ్క్షపు గుడారములో 

యెహోవా సనిన్ధినునన్ బలిపీఠపు కొముమ్లమీద చమిరి పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ 

దావ్రమునొదద్నునన్ దహనబలిపీఠము అడుగున ఆ రకత్శేషమంతయు పోయవలెను. 

లేవీయకాండము 4:19 => మరియు అతడు దాని కొర్వువ్ అంతయు తీసి బలిపీఠముమీద 

దహింపవలెను. 

లేవీయకాండము 4:20 => అతడు పాపపరిహారారథ్బలియగు కోడెను చేసినటుల్ దీనిని చేయవలెను; 

అటేల్ దీని చేయవలెను. యాజకుడు వారి నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా వారికి క్షమాపణ 

కలుగును. 

లేవీయకాండము 4:21 => ఆ కోడెను పాళెము వెలుపలికి మోసికొనిపోయి ఆ మొదటి కోడెను 

కాలిచ్నటుల్ కాలచ్వలెను. ఇది సంఘమునకు పాపపరిహారారథ్బలి. 

లేవీయకాండము 4:22 => అధికారి పొరబాటున పాపము చేసి తన దేవుడైన యెహోవా 

ఆజఞ్లనిన్టిలో దేనినైనను మీరి చేయరాని పనులు చేసి అపరాధియైనయెడల 

లేవీయకాండము 4:23 => అతడు ఏ పాపము చేసి పాపియాయెనో అది తనకు తెలియబడినయెడల, 

అతడు నిరోద్షమైన మగ మేకపిలల్ను అరప్ణముగా తీసికొనివచిచ్ 

లేవీయకాండము 4:24 => ఆ మేకపిలల్ తలమీద చెయియ్ ఉంచి, దహనబలి పశువును వధించు చోట 

యెహోవా సనిన్ధిని దానిని వధింపవలెను. 

లేవీయకాండము 4:25 => ఇది పాపపరిహారారథ్బలి. యాజకుడు పాపపరిహారారథ్బలి పశురకత్ములో 

కొంచెము తన వేర్లితో తీసి, దహనబలిపీఠము కొముమ్లమీద చమిరి, దాని రకత్శేషమును 

దహనబలిపీఠము అడుగున పోయవలెను. 
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లేవీయకాండము 4:26 => సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్వలె దీని కొర్వవ్ంతయు 

బలిపీఠముమీద దహింపవలెను. అటుల్ యాజకుడు అతని పాప విషయములో అతని నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ కలుగును. 

లేవీయకాండము 4:27 => మీ దేశసుథ్లలో ఎవడైనను పొరబాటున పాపము చేసి చేయరాని పనుల 

విషయములో యెహోవా ఆజఞ్లలో దేనినైనను మీరి అపరాధియైనయెడల 

లేవీయకాండము 4:28 => తాను చేసినది పాపమని యొకవేళ తనకు తెలియబడినయెడల, తాను 

చేసిన పాపము విషయమై నిరోద్షమైన ఆడు మేకపిలల్ను అరప్ణముగా తీసికొనివచిచ్ 

లేవీయకాండము 4:29 => పాపపరిహారారథ్ బలిపశువుయొకక్ తలమీద తన చెయియ్ ఉంచి, 

దహనబలి పశువులను వధించు సథ్లమున దానిని వధింపవలెను. 

లేవీయకాండము 4:30 => యాజకుడు దాని రకత్ములో కొంచెము వేర్లితో తీసి దహనబలిపీఠపు 

కొముమ్లమీద చమిరి, దాని రకత్శేషమును ఆ పీఠము అడుగున పోయవలెను. 

లేవీయకాండము 4:31 => మరియు సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్ను తీసినటేల్ దీని 

కొర్వవ్ంతటిని తీయవలెను. యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగా యాజకుడు బలిపీఠముమీద దానిని 

దహింపవలెను. అటుల్ యాజకుడు అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ 

కలుగును. 

లేవీయకాండము 4:32 => ఎవడైనను పాపపరిహారారథ్బలిగా అరిప్ంచుటకు గొఱఱ్ను తీసికొని 

వచిచ్నయెడల నిరోద్షమైనదాని తీసికొనివచిచ్ 

లేవీయకాండము 4:33 => పాపపరిహారారథ్బలియగు ఆ పశువు తలమీద చెయియ్ ఉంచి దహనబలి 

పశువులను వధించు చోటను పాపపరిహారారథ్బలియగు దానిని వధింపవలెను. 

లేవీయకాండము 4:34 => యాజకుడు పాపపరిహారారథ్బలియగు పశువు రకత్ములో కొంచెము తన 

వేర్లితో తీసి దహనబలిపీఠపు కొముమ్లమీద చమిరి, ఆ పీఠము అడుగున ఆ రకత్శేషమంతయు 

పోయవలెను. 

లేవీయకాండము 4:35 => మరియు సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్ను తీసినటుల్ దీని 

కొర్వవ్ంతయు తీయవలెను. యాజకుడు యెహోవాకు అరిప్ంచు హోమముల రీతిగా బలిపీఠముమీద 
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వాటిని ధూపము వేయవలెను. అతడు చేసిన పాపము విషయమై యాజకుడు అతని నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ కలుగును. 

యెషయా 53:6 => మనమందరము గొఱఱ్లవలె తోర్వ తపిప్పోతివిు మనలో పర్తివాడును 

తనకిషట్మైన తోర్వకు తొలిగెను యెహోవా మన యందరి దోషమును అతనిమీద మోపెను.  

లేవీయకాండము 1:5 => అతడు యెహోవా సనిన్ధిని ఆ కోడెదూడను వధించిన తరువాత 

యాజకులైన అహరోను కుమారులు దాని రకత్మును తెచిచ్ పర్తయ్క్షపు గుడారము ఎదుటనునన్ 

బలిపీఠముచుటుట్ ఆ రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 1:11 => బలిపీఠపు ఉతత్రదికుక్న యెహోవా సనిన్ధిని దానిని వధింపవలెను. 

యాజకులగు అహరోను కుమారులు బలిపీఠముచుటుట్ దాని రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 3:2 => తాను అరిప్ంచుదాని తలమీద తన చెయియ్ ఉంచి పర్తయ్క్షపు గుడారము 

యొకక్ దావ్రమున దానిని వధింపవలెను. యాజకులగు అహరోను కుమారులు బలిపీఠముచుటుట్ దాని 

రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 3:8 => తాను అరిప్ంచుదాని తలమీద అతడు తన చెయియ్ ఉంచి పర్తయ్క్షపు 

గుడారము నెదుట దానిని వధింపవలెను. అహరోను కుమారులు బలిపీఠము చుటుట్ దాని రకత్మును 

పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 3:13 => తాను దాని తలమీద చెయియ్ ఉంచి పర్తయ్క్షపు గుడారము నెదుట దానిని 

వధింపవలెను. అహరోను కుమారులు బలిపీఠముచుటుట్ దాని రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 4:4 => అతడు పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునకు యెహోవా సనిన్ధిని ఆ 

కోడెను తీసికొనివచిచ్ కోడె తలమీద చెయియ్ ఉంచి యెహోవా సనిన్ధిని కోడెను వధింపవలెను 

లేవీయకాండము 4:15 => సమాజము యొకక్ పెదద్లు యెహోవా సనిన్ధిని ఆ కోడెమీద తమ 

చేతులుంచిన తరువాత యెహోవా సనిన్ధిని ఆ కోడెదూడను వధింపవలెను. 

లేవీయకాండము 4:29 => పాపపరిహారారథ్ బలిపశువుయొకక్ తలమీద తన చెయియ్ ఉంచి, 

దహనబలి పశువులను వధించు సథ్లమున దానిని వధింపవలెను. 
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లేవీయకాండము 4:33 => పాపపరిహారారథ్బలియగు ఆ పశువు తలమీద చెయియ్ ఉంచి దహనబలి 

పశువులను వధించు చోటను పాపపరిహారారథ్బలియగు దానిని వధింపవలెను. 

లేవీయకాండము 6:25 => నీవు అహరోనుకును అతని సంతతివారికిని ఈలాగు ఆజాఞ్పించుము 

పాపపరిహారారథ్బలిని గూరిచ్న విధి యేదనగా, నీవు దహనబలి రూపమైన పశువులను వధించు చోట 

పాపపరిహారారథ్బలి పశువులను యెహోవా సనిన్ధిని వధింపవలెను; అది అతిపరిశుదధ్ము. 

లేవీయకాండము 7:2 => దహనబలి పశువులను వధించుచోట అపరాధపరిహారారథ్బలి రూపమైన 

పశువులను వధింపవలెను. బలిపీఠము చుటుట్ దాని రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 16:15 => అపుప్డతడు పర్జలరిప్ంచు పాపపరిహారారధ్బలియగు మేకను వధించి 

అడ డ్తెర లోపలికి దాని రకత్ము తెచిచ్ ఆ కోడె రకత్ముతో చేసినటుల్ దీని రకత్ముతోను చేసి, కరుణాపీఠము 

మీదను కరుణాపీఠము ఎదుటను దాని పోర్కిష్ంపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:38 => నీవు బలిపీఠముమీద నితయ్మును అరిప్ంపవలసినదేమనగా, ఏడాదివి 

రెండు గొఱఱ్పిలల్లను పర్తిదినము ఉదయమందు ఒక గొఱఱ్పిలల్ను 

లేవీయకాండము 4:3 => పర్జలు అపరాధులగునటుల్ అభిషికుత్డైన యాజకుడు పాపము 

చేసినయెడల, తాను చేసిన పాపమునకై నిరోద్షమైన కోడెదూడను యెహోవాకు పాపపరిహారారథ్బలిగా 

అరిప్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 4:21 => ఆ కోడెను పాళెము వెలుపలికి మోసికొనిపోయి ఆ మొదటి కోడెను 

కాలిచ్నటుల్ కాలచ్వలెను. ఇది సంఘమునకు పాపపరిహారారథ్బలి. 

లేవీయకాండము 4:31 => మరియు సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్ను తీసినటేల్ దీని 

కొర్వవ్ంతటిని తీయవలెను. యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగా యాజకుడు బలిపీఠముమీద దానిని 

దహింపవలెను. అటుల్ యాజకుడు అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ 

కలుగును. 

లేవీయకాండము 4:35 => మరియు సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్ను తీసినటుల్ దీని 

కొర్వవ్ంతయు తీయవలెను. యాజకుడు యెహోవాకు అరిప్ంచు హోమముల రీతిగా బలిపీఠముమీద 
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వాటిని ధూపము వేయవలెను. అతడు చేసిన పాపము విషయమై యాజకుడు అతని నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ కలుగును. 

లేవీయకాండము 1:4 => అతడు దహనబలిగా అరిప్ంచు పశువు తలమీద తన చెయియ్నుంచవలెను; 

అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము కలుగునటుల్ అది అతని పక్షముగా అంగీకరింపబడును. 

లేవీయకాండము 14:13 => అతడు పాపపరిహారారథ్బలి పశువును దహనబలి పశువును వధించు 

పరిశుదధ్సథ్ లములో ఆ గొఱఱ్ పి లల్ను వధింపవలెను . పాపపరిహారారథ్మైన దానివలె 

అపరాధపరిహారారథ్మైనదియు యాజకునిదగును; అది అతిపరిశుదధ్ము. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:23 => పాపపరిహారారథ్ బలికై రాజు ఎదుటికిని సమాజము ఎదుటికిని 

మేకపోతులను తీసికొనిరాగా, వారు తమచేతులను వాటిమీద ఉంచిన తరువాత యాజకులు వాటిని 

వధించి 

వచనము 25 

ఇది పాపపరిహారారథ్బలి. యాజకుడు పాపపరిహారారథ్బలి పశురకత్ములో కొంచెము తన వేర్లితో తీసి, 

దహనబలిపీఠము కొముమ్లమీద చమిరి, దాని రకత్శేషమును దహనబలిపీఠము అడుగున పోయవలెను. 

లేవీయకాండము 4:7 => అపుప్డు యాజకుడు పర్తయ్క్షపు గుడారములో యెహోవా సనిన్ధినునన్ 

సుగంధ దర్వయ్ముల ధూపవేదిక కొముమ్లమీద ఆ రకత్ములో కొంచెము చమిరి పర్తయ్క్షపు 

గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్నునన్ దహనబలిపీఠము అడుగున ఆ కోడె యొకక్ రకత్శేషమంతయు 

పోయవలెను. 

లేవీయకాండము 4:18 => మరియు అతడు దాని రకత్ములో కొంచెము పర్తయ్క్షపు గుడారములో 

యెహోవా సనిన్ధినునన్ బలిపీఠపు కొముమ్లమీద చమిరి పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ 

దావ్రమునొదద్నునన్ దహనబలిపీఠము అడుగున ఆ రకత్శేషమంతయు పోయవలెను. 

లేవీయకాండము 4:30 => యాజకుడు దాని రకత్ములో కొంచెము వేర్లితో తీసి దహనబలిపీఠపు 

కొముమ్లమీద చమిరి, దాని రకత్శేషమును ఆ పీఠము అడుగున పోయవలెను. 
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లేవీయకాండము 4:34 => యాజకుడు పాపపరిహారారథ్బలియగు పశువు రకత్ములో కొంచెము తన 

వేర్లితో తీసి దహనబలిపీఠపు కొముమ్లమీద చమిరి, ఆ పీఠము అడుగున ఆ రకత్శేషమంతయు 

పోయవలెను. 

లేవీయకాండము 8:10 => మరియు మోషే అభిషేకతైలమును తీసికొని మందిరమును దానిలోనునన్ 

సమసత్మును అభిషేకించి వాటిని పర్తిషిఠ్ంచెను. 

లేవీయకాండము 8:15 => దాని వధించిన తరువాత మోషే దాని రకత్మును తీసి బలిపీఠపు 

కొముమ్లచుటుట్ వేర్లితో దాని చమిరి బలిపీఠము విషయమై పాపపరిహారము చేసి దాని నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకై బలిపీఠము అడుగున రకత్మును పోసి దాని పర్తిషిఠ్ంచెను. 

లేవీయకాండము 9:9 => అహరోను కుమారులు దాని రకత్మును అతనియొదద్కు తేగా అతడు ఆ 

రకత్ములో తన వేర్లు ముంచి బలిపీఠపు కొముమ్లమీద దాని చమిరి బలిపీఠము అడుగున ఆ రకత్మును 

పోసెను. 

లేవీయకాండము 16:18 => మరియు అతడు యెహోవా సనిన్ధినునన్ బలిపీఠమునొదద్కు పోయి 

దానికి పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. అతడు ఆ కోడె రకత్ములో కొంచెమును ఆ మేక రకత్ములో 

కొంచెమును తీసికొని బలిపీఠపు కొముమ్లమీద చమిరి 

యెషయా 40:21 => మీకు తెలియదా? మీరు వినలేదా? మొదటినుండి ఎవరును మీతో చెపప్లేదా? 

భూమిని సాథ్పించుటనుబటిట్ మీరుదాని గర్హింపలేదా?  

రోమీయులకు 3:24 => కాబటిట్ నముమ్వారు ఆయన కృపచేతనే, కీర్సుత్యేసునందలి విమోచనము 

దావ్రా ఉచితముగా నీతిమంతులని తీరచ్బడుచునాన్రు. 

రోమీయులకు 3:25 => పూరవ్ము చేయబడిన పాపములను దేవుడు తన ఓరిమివలన 

ఉపేకిష్ంచినందున, ఆయన తన నీతిని కనువరచవలెనని 

రోమీయులకు 3:26 => కీర్సుత్యేసు రకత్మునందలి విశావ్సముదావ్రా ఆయనను కరుణాధారముగా 

బయలుపరచెను. దేవుడిపప్టి కాలమందు తన నీతిని కనబరచు నిమితత్ము, తాను నీతిమంతుడును 

యేసునందు విశావ్సము గలవానిని నీతిమంతునిగా తీరుచ్వాడునై యుండుటకు ఆయన ఆలాగు 

చేసెను. 
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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 10:4 => విశవ్సించు పర్తివానికి నీతి కలుగుటకై కీర్సుత్ ధరమ్శాసత్రమునకు 

సమాపిత్యైయునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 2:10 => ఎవని నిమితత్ము సమసత్మును ఉనన్వో, యెవనివలన సమసత్మును 

కలుగుచునన్వో, ఆయన అనేకులైన కుమారులను మహిమకు తెచుచ్చుండగా వారి రక్షణకరత్ను 

శర్మలదావ్రా సంపూరు ణ్నిగా చేయుట ఆయనకు తగును. 

హెబీర్యులకు 9:22 => మరియు ధరమ్శాసత్ర పర్కారము సమసత్ వసుత్వులును రకత్ముచేత 

శుది ధ్చేయబడుననియు, రకత్ము చిందింపకుండ పాపక్షమాపణ కలుగదనియు సామానయ్ముగా 

చెపప్వచుచ్ను. 

నిరగ్మకాండము 27:2 => దాని నాలుగు మూలలను దానికి కొముమ్లను చేయవలెను; దాని 

కొముమ్లు దానితో ఏకాండముగా ఉండవలెను; దానికి ఇతత్డి రేకు పొదిగింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:12 => ఆ కోడె రకత్ములో కొంచెము తీసికొని నీ వేర్లితో బలిపీఠపు 

కొముమ్లమీద చమిరి ఆ రకత్శేషమంతయు బలిపీఠపు టడుగున పోయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:14 => ఆ కోడె మాంసమును దాని చరమ్మును దాని పేడను పాళెమునకు 

వెలుపల అగిన్తో కాలచ్వలెను, అది పాపపరిహారారథ్మైన బలి. 

లేవీయకాండము 4:6 => ఆ యాజకుడు ఆ రకత్ములో తన వేర్లు ముంచి పరిశుదధ్ మందిరము 

యొకక్ అడ డ్తెర యెదుట ఆ రకత్ములో కొంచెము ఏడు మారులు యెహోవా సనిన్ధిని పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 5:9 => అతడు పాపపరిహారారథ్బలి పశురకత్ములో కొంచెము బలిపీఠము పర్కక్ను 

పోర్కిష్ంపవలెను. దాని రకత్శేషమును బలిపీఠము అడుగున పిండవలెను. అది పాపపరిహారారథ్బలి. 

సంఖాయ్కాండము 7:16 => అపరాధపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను 
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యిరిమ్యా 17:1 => వారి కుమారులు తాము కటిట్న బలిపీఠములను, పర్తి పచచ్ని చెటుట్కిర్ందనునన్ 

దేవతాసథ్ంభములను జాఞ్పకము చేసికొనుచుండగా 

యెహెజేక్లు 43:20 => వారు దాని తీసికొని పాపపరిహారారథ్బలిగా నరిప్ంచి, బలిపీఠమునకు 

పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకై దాని రకత్ములో కొంచెము తీసి దాని నాలుగు కొముమ్లమీదను చూరుయొకక్ 

నాలుగు మూలలమీదను చుటుట్నునన్ అంచుమీదను చమరవలెను. 

జెకరాయ్ 9:15 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వారిని కాపాడును గనుక వారు భకిష్ంచుచు, 

వడిసెల రాళల్ను అణగదొర్కుక్చు తార్గుచు, దార్కాష్రసము తార్గువారి వలె బొబబ్లిడుచు, బలిపశురకత్ 

పాతర్లును బలిపీఠపు మూలలును నిండునటుల్ రకత్ముతో నిండియుందురు. 

వచనము 26 

సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్వలె దీని కొర్వవ్ంతయు బలిపీఠముమీద దహింపవలెను. అటుల్ 

యాజకుడు అతని పాప విషయములో అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ 

కలుగును. 

లేవీయకాండము 4:8 => మరియు అతడు పాపపరిహారారథ్బలి రూపమైన ఆ కోడె కొర్వువ్ అంతయు 

దానినుండి తీయవలెను. ఆంతర్ములలోని కొర్వువ్ను ఆంతర్ములమీది కొర్వవ్ంతటిని 

లేవీయకాండము 4:9 => మూతర్గర్ంథులను వాటిమీది డొకక్లపైనునన్ కొర్వువ్ను మూతర్గర్ంథుల 

పైనునన్ కాలేజముమీది వపను 

లేవీయకాండము 4:10 => సమాధానబలియగు ఎదుద్నుండి తీసినటుల్ దీనినుండి తీయవలెను. 

యాజకుడు దహనబలిపీఠముమీద వాటిని ధూపము వేయవలెను. 

లేవీయకాండము 4:35 => మరియు సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్ను తీసినటుల్ దీని 

కొర్వవ్ంతయు తీయవలెను. యాజకుడు యెహోవాకు అరిప్ంచు హోమముల రీతిగా బలిపీఠముమీద 

వాటిని ధూపము వేయవలెను. అతడు చేసిన పాపము విషయమై యాజకుడు అతని నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ కలుగును. 
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లేవీయకాండము 3:5 => అహరోను కుమారులు బలిపీఠముమీద, అనగా అగిన్మీది కటెట్లపైనునన్ 

దహనబలి దర్వయ్ముపైని దానిని దహింపవలెను. అది యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమము. 

లేవీయకాండము 6:20 => అహరోనుకు అభిషేకముచేసిన దినమున, అతడును అతని 

సంతతివారును అరిప్ంపవలసిన అరప్ణమేదనగా, ఉదయమున సగము సాయంకాలమున సగము 

నితయ్మైన నైవేదయ్ముగా తూమెడు గోధుమపిండిలో పదియవవంతు. 

లేవీయకాండము 6:21 => పెనముమీద నూనెతో దానిని కాలచ్వలెను; దానిని కాలిచ్న తరువాత 

దానిని తేవలెను. కాలిచ్న నైవేదయ్ భాగములను యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగా అరిప్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 6:22 => అతని సంతతివారిలో అతనికి మారుగా అభిషేకము పొందిన యాజకుడు 

ఆలాగుననే అరిప్ంపవలెను. అది యెహోవా నియమించిన నితయ్మైన కటట్డ, అదంతయు 

దహింపవలెను. 

లేవీయకాండము 6:23 => యాజకుడు చేయు పర్తి నైవేదయ్ము నిశేశ్షముగా పేర్లచ్బడవలెను; దాని 

తినవలదు. 

లేవీయకాండము 6:24 => మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

లేవీయకాండము 6:25 => నీవు అహరోనుకును అతని సంతతివారికిని ఈలాగు ఆజాఞ్పించుము 

పాపపరిహారారథ్బలిని గూరిచ్న విధి యేదనగా, నీవు దహనబలి రూపమైన పశువులను వధించు చోట 

పాపపరిహారారథ్బలి పశువులను యెహోవా సనిన్ధిని వధింపవలెను; అది అతిపరిశుదధ్ము. 

లేవీయకాండము 6:26 => పాపపరిహారారథ్బలిగా దానినరిప్ంచిన యాజకుడు దానిని తినవలెను; 

పరిశుదధ్సథ్లమందు, అనగా పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ ఆవరణములో దానిని తినవలెను. 

లేవీయకాండము 6:27 => దాని మాంసమునకు తగులు పర్తి వసుత్వు పర్తిషిఠ్తమగును. దాని 

రకత్ములోనిది కొంచెమైనను వసత్రముమీద పోర్కిష్ంచినయెడల అది దేనిమీద పోర్కిష్ంపబడెనో దానిని 

పరిశుదధ్సథ్లములో ఉదుకవలెను. 

లేవీయకాండము 6:28 => దాని వండిన మంటికుండను పగులగొటట్వలెను; దానిని ఇతత్డిపాతర్లో 

వండినయెడల దాని తోమి నీళల్తో కడుగవలెను. 

లేవీయకాండము 6:29 => యాజకులలో పర్తి మగవాడు దానిని తినవలెను; అది అతిపరిశుదధ్ము. 
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లేవీయకాండము 6:30 => మరియు పాపపరిహారారథ్బలిగా తేబడిన యే పశువు రకత్ములో 

కొంచెమైనను అతిపరిశుదధ్సథ్లములో పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకై పర్తయ్క్షపు గుడారములోనికి తేబడునో 

ఆ బలిపశువును తినవలదు, దానిని అగిన్లో కాలిచ్వేయవలెను. 

లేవీయకాండము 4:20 => అతడు పాపపరిహారారథ్బలియగు కోడెను చేసినటుల్ దీనిని చేయవలెను; 

అటేల్ దీని చేయవలెను. యాజకుడు వారి నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా వారికి క్షమాపణ 

కలుగును. 

సంఖాయ్కాండము 15:28 => పొరబాటున యెహోవా సనిన్ధిని దాని చేసెను గనుక తెలియకయే 

పాపము చేసిన వాని నిమితత్ము యాజకుడు పార్యశిచ్తత్ము చేయును; వాని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము 

చేయుటవలన వాడు క్షమాపణ నొందును. 

నిరగ్మకాండము 29:13 => మరియు ఆంతర్ములను కపుప్కొను కొర్వవ్ంతటిని కాలేజముమీది వపను 

రెండు మూతర్గర్ంథులను వాటిమీది కొర్వువ్ను నీవు తీసి బలిపీఠముమీద దహింపవలెను.  

లేవీయకాండము 1:4 => అతడు దహనబలిగా అరిప్ంచు పశువు తలమీద తన చెయియ్నుంచవలెను; 

అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము కలుగునటుల్ అది అతని పక్షముగా అంగీకరింపబడును. 

లేవీయకాండము 3:16 => యాజకుడు బలిపీఠముమీద వాటిని దహింపవలెను. కొర్వవ్ంతయు 

యెహోవాదే; అది సువాసనగల హోమ రూపమైన ఆహారము. మీరు కొర్వువ్నైనను రకత్మునైనను 

తినకూడదు. 

లేవీయకాండము 4:19 => మరియు అతడు దాని కొర్వువ్ అంతయు తీసి బలిపీఠముమీద 

దహింపవలెను. 

లేవీయకాండము 4:22 => అధికారి పొరబాటున పాపము చేసి తన దేవుడైన యెహోవా 

ఆజఞ్లనిన్టిలో దేనినైనను మీరి చేయరాని పనులు చేసి అపరాధియైనయెడల 

లేవీయకాండము 4:31 => మరియు సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్ను తీసినటేల్ దీని 

కొర్వవ్ంతటిని తీయవలెను. యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగా యాజకుడు బలిపీఠముమీద దానిని 

దహింపవలెను. అటుల్ యాజకుడు అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ 

కలుగును. 
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లేవీయకాండము 5:10 => విధిచొపుప్న రెండవదానిని దహనబలిగా అరిప్ంపవలెను. అతడు చేసిన 

పాపము విషయమై యాజకుడు అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ 

కలుగును. 

లేవీయకాండము 5:13 => పై చెపిప్నవాటిలో దేని విషయమైనను పాపము చేసిన వాని నిమితత్ము 

యాజకుడు పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ కలుగును. దాని శేషము నైవేదయ్శేషమువలె 

యాజకునిదగును. 

లేవీయకాండము 5:16 => పరిశుదధ్మైన దాని విషయములో తాను చేసిన పాపమువలని 

నషట్మునిచుచ్కొని దానితో అయిదవవంతు యాజకునికియయ్వలెను. ఆ యాజకుడు అపరాధపరిహారారథ్ 

బలియగు పొటేట్లువలన అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ కలుగును. 

లేవీయకాండము 6:7 => ఆ యాజకుడు యెహోవా సనిన్ధిని అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము 

చేయగా అతడు అపరాధియగునటుల్ తాను చేసిన వాటనిన్టిలో పర్తిదాని విషయమై అతనికి క్షమాపణ 

కలుగును. 

లేవీయకాండము 12:7 => అతడు యెహోవా సనిన్ధిని దానినరిప్ంచి ఆమె నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము 

చేయగా ఆమె రకత్సార్వ విషయమై ఆమె పవితర్పరచబడును. ఇది మగపిలల్నుగాని ఆడుపిలల్నుగాని 

కనిన సతరీనిగూరిచ్న విధి. 

లేవీయకాండము 12:8 => ఆమె గొఱఱ్పిలల్ను తేజాలనియెడల ఆమె రెండు తెలల్ గువవ్లనైనను రెండు 

పావురపు పిలల్లనైనను దహనబలిగా ఒకదానిని, పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక దానిని తీసికొనిరావలెను. 

యాజకుడు ఆమె నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా ఆమెకు పవితర్త కలుగును.  

లేవీయకాండము 14:18 => అపుప్డు యాజకుడు తన అరచేతిలోనునన్ కొదువనూనెను పవితర్త 

పొందగోరువాని తలమీద చమరవలెను. అటుల్ యాజకుడు యెహోవా సనిన్ధి వాని నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. 

లేవీయకాండము 15:15 => యాజకుడు వాటిలో ఒకదానిని పాపపరిహారారథ్బలిగాను ఒకదానిని 

దహనబలిగాను అరిప్ంపవలెను. అటుల్ యాజకుడు వాని సార్వము విషయములో యెహోవా సనిన్ధిని 

వాని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. 
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లేవీయకాండము 19 :22 => అపుప్డు యాజకుడు అతడు చేసిన పాపమునుబటిట్ 

పాపపరిహారారథ్బలియగు పొటేట్లువలన యెహోవా సనిన్ధిని అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము 

చేయవలెను. దీనివలన అతడు చేసిన పాపము విషయమై అతనికి క్షమాపణ కలుగును. 

సంఖాయ్కాండము 15:25 => యాజకుడు ఇశార్యేలీయుల సరవ్సమాజము నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను; తెలియకయే దాని చేసెను గనుక క్షమింపబడును. వారు పొరబాటున 

చేసిన పాపములనుబటిట్ తమ అరప్ణమును, అనగా యెహోవాకు చెందవలసిన హోమమును 

పాపపరిహారారథ్బలిని యెహోవా సనిన్ధికి తీసికొనిరావలెను. 

హెబీర్యులకు 9:22 => మరియు ధరమ్శాసత్ర పర్కారము సమసత్ వసుత్వులును రకత్ముచేత 

శుది ధ్చేయబడుననియు, రకత్ము చిందింపకుండ పాపక్షమాపణ కలుగదనియు సామానయ్ముగా 

చెపప్వచుచ్ను. 

వచనము 27 

మీ దేశసుథ్లలో ఎవడైనను పొరబాటున పాపము చేసి చేయరాని పనుల విషయములో యెహోవా 

ఆజఞ్లలో దేనినైనను మీరి అపరాధియైనయెడల 

లేవీయకాండము 4:2 => నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము యెహోవా ఆజఞ్లనిన్టిలో దేని 

విషయమైనను ఎవరైన పొరబాటున చేయరాని కారయ్ములు చేసి పాపియైనయెడల, ఎటల్నగా 

సంఖాయ్కాండము 15:27 => ఒకడు పొరబాటున పాపము చేసినయెడల వాడు పాపపరిహారారథ్బలిగా 

ఏడాది ఆడు మేకపిలల్ను తీసికొనిరావలెను. 

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 

నిరగ్మకాండము 12:49 => దేశసుథ్నికిని మీలో నివసించు పరదేశికిని దీనిగూరిచ్ ఒకటే విధి 

యుండవలెననెను. 
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సంఖాయ్కాండము 5:6 => పురుషుడుగాని సతరీగాని యెహోవామీద తిరుగబడి మనుషుయ్లు చేయు 

పాపములలో దేనినైనను చేసి అపరాధులగునపుప్డు 

సంఖాయ్కాండము 15:16 => మీకును మీయొదద్ నివసించు పరదేశికిని ఒకక్టే యేరాప్టు, ఒకక్టే 

నాయ్యవిధి యుండవలెను.  

సంఖాయ్కాండము 15:29 => ఇశార్యేలీయులలో పుటిట్నవాడేగాని వారి మధయ్ను నివసించు 

పరదేశియేగాని పొరబాటున ఎవడైనను పాపము చేసినయెడల వానికిని మీకును విధి ఒకక్టే 

ఉండవలెను. 

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. 

లేవీయకాండము 5:17 => చేయకూడదని యెహోవా ఆజాఞ్పించినవాటిలో దేనినైనను చేసి ఒకడు 

పాపియైనయెడల అది పొరబాటున జరిగినను అతడు అపరాధియై తన దోషమునకు శిక్ష భరించును. 

లేవీయకాండము 9:15 => అతడు పర్జల అరప్ణమును తీసికొని వచిచ్ పర్జలు అరిప్ంచు 

పాపపరిహారారథ్బలియగు మేకను తీసికొని వధించి మొదటిదానివలె దీనిని పాపపరిహారారథ్బలిగా 

అరిప్ంచెను. 

సంఖాయ్కాండము 6:14 => అపుప్డతడు దహనబలిగాను నిరోద్షమైన యేడాది మగ గొఱఱ్పిలల్ను, 

పాపపరిహారారథ్బలిగాను నిరోద్షమైన యేడాది ఆడు గొఱఱ్పిలల్ను, సమాధానబలిగాను నిరోద్షమైన యొక 

పొటేట్లును,  

సంఖాయ్కాండము 15:22 => యెహోవా మోషేతో చెపిప్న యీ ఆజఞ్లనిన్టిలో, అనగా 

సంఖాయ్కాండము 18:9 => అగిన్లో దహింపబడని అతిపరిశుదధ్మైన వాటిలో నీకు 

రావలసినవేవనగా, వారి నైవేదయ్ములనిన్టిలోను, వారి పాపపరిహారారథ్ బలులనిన్టిలోను, వారి 

అపరాధపరిహారారథ్ బలులనిన్టిలోను వారు నాకు తిరిగిచెలిల్ంచు అరప్ణములనిన్యు నీకును నీ 

కుమారులకును అతిపరిశుదధ్మైనవగును, అతిపరిశుదధ్సథ్లములో మీరు వాటిని తినవలెను. 
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యెహెజేక్లు 45:20 => తెలియక తపిప్పోయినవారిని విడిపించునటుల్గా మందిరమునకు 

పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకై నెల యేడవ దినమందు ఆలాగు చేయవలెను. 

వచనము 28 

తాను చేసినది పాపమని యొకవేళ తనకు తెలియబడినయెడల, తాను చేసిన పాపము విషయమై 

నిరోద్షమైన ఆడు మేకపిలల్ను అరప్ణముగా తీసికొనివచిచ్ 

లేవీయకాండము 4:23 => అతడు ఏ పాపము చేసి పాపియాయెనో అది తనకు తెలియబడినయెడల, 

అతడు నిరోద్షమైన మగ మేకపిలల్ను అరప్ణముగా తీసికొనివచిచ్ 

లేవీయకాండము 4:32 => ఎవడైనను పాపపరిహారారథ్బలిగా అరిప్ంచుటకు గొఱఱ్ను తీసికొని 

వచిచ్నయెడల నిరోద్షమైనదాని తీసికొనివచిచ్ 

లేవీయకాండము 5:6 => తాను చేసిన పాప విషయమై యెహోవా సనిన్ధికి మందలోనుండి ఆడు 

గొఱఱ్పిలల్నేగాని ఆడు మేకపిలల్నే గాని పాపపరిహారారథ్బలిగా అరిప్ంపవలెను. అతనికి పాప క్షమాపణ 

కలుగునటుల్ యాజకుడు అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయును. 

ఆదికాండము 3:15 => మరియు నీకును సతరీకిని నీ సంతానమునకును ఆమె సంతానమునకును 

వైరము కలుగజేసెదను. అది నినున్ తలమీద కొటుట్ను; నీవు దానిని మడిమెమీద కొటుట్దువని చెపెప్ను. 

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. 

రోమీయులకు 8:3 => శరీరముననుసరింపక ఆతమ్ననుసరించియే నడుచుకొను మనయందు 

ధరమ్శాసత్ర సంబంధమైన నీతివిధి నెరవేరచ్బడవలెనని పాపపరిహారము నిమితత్ము  

గలతీయులకు 4:4 => అయితే కాలము పరిపూరణ్మైనపుప్డు దేవుడు తన కుమారుని పంపెను;ఆయన 

సతరీయందు పుటిట్,  
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గలతీయులకు 4:5 => మనము దతత్పుతుర్లము కావలెనని ధరమ్శాసత్రమునకు లోబడియునన్వారిని 

విమోచించుటకై ధరమ్శాసత్రమునకు లోబడినవాడాయెను. 

లేవీయకాండము 4:23 => అతడు ఏ పాపము చేసి పాపియాయెనో అది తనకు తెలియబడినయెడల, 

అతడు నిరోద్షమైన మగ మేకపిలల్ను అరప్ణముగా తీసికొనివచిచ్ 

గలతీయులకు 3:28 => ఇందులో యూదుడని గీర్సుదేశసుథ్డని లేదు, దాసుడని సవ్తంతుర్డని లేదు, 

పురుషుడని సతరీ అని లేదు; యేసుకీర్సుత్నందు మీరందరును ఏకముగా ఉనాన్రు. 

సంఖాయ్కాండము 15:27 => ఒకడు పొరబాటున పాపము చేసినయెడల వాడు పాపపరిహారారథ్బలిగా 

ఏడాది ఆడు మేకపిలల్ను తీసికొనిరావలెను. 

ఎజార్ 6:17 => దేవుని మందిరమును పర్తిషిఠ్ంచినపుప్డు నూరు ఎడల్ను రెండు వందల పొటేట్ళల్ను 

నాలుగువందల గొఱఱ్పిలల్లను ఇశార్యేలీయులకందరికిని పాపపరిహారారథ్ బలిగా ఇశార్యేలీయుల 

గోతర్ముల లెకక్చొపుప్న పండెర్ండు మేకపోతులను అరిప్ంచిరి. 

వచనము 29 

పాపపరిహారారథ్ బలిపశువుయొకక్ తలమీద తన చెయియ్ ఉంచి, దహనబలి పశువులను వధించు 

సథ్లమున దానిని వధింపవలెను. 

లేవీయకాండము 4:4 => అతడు పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునకు యెహోవా సనిన్ధిని ఆ 

కోడెను తీసికొనివచిచ్ కోడె తలమీద చెయియ్ ఉంచి యెహోవా సనిన్ధిని కోడెను వధింపవలెను 

లేవీయకాండము 4:15 => సమాజము యొకక్ పెదద్లు యెహోవా సనిన్ధిని ఆ కోడెమీద తమ 

చేతులుంచిన తరువాత యెహోవా సనిన్ధిని ఆ కోడెదూడను వధింపవలెను. 

లేవీయకాండము 4:24 => ఆ మేకపిలల్ తలమీద చెయియ్ ఉంచి, దహనబలి పశువును వధించు చోట 

యెహోవా సనిన్ధిని దానిని వధింపవలెను. 

లేవీయకాండము 4:33 => పాపపరిహారారథ్బలియగు ఆ పశువు తలమీద చెయియ్ ఉంచి దహనబలి 

పశువులను వధించు చోటను పాపపరిహారారథ్బలియగు దానిని వధింపవలెను. 
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హెబీర్యులకు 10:4 => ఏలయనగా ఎడల్ యొకక్యు మేకల యొకక్యు రకత్ము పాపములను 

తీసివేయుట అసాధయ్ము. 

హెబీర్యులకు 10:5 => కాబటిట్ ఆయన ఈ లోకమందు పర్వేశించునపుప్డు ఈలాగు చెపుప్చునాన్డు. 

బలియు అరప్ణయు నీవు కోరలేదు గాని నాకొక శరీరమును అమరిచ్తివి. 

హెబీర్యులకు 10:6 => పూరణ్హోమములును పాపపరిహారారథ్బలులును నీకిషఠ్మైనవి కావు. 

హెబీర్యులకు 10:7 => అపుప్డు నేను గర్ంథపుచుటట్లో ననున్గూరిచ్ వార్యబడిన పర్కారము, దేవా, 

నీ చితత్ము నెరవేరుచ్టకు ఇదిగో నేను వచిచ్యునాన్నంటిని. 

హెబీర్యులకు 10:8 => బలులు అరప్ణలు పూరణ్హోమములు పాపపరిహారారథ్బలులును నీవు 

కోరలేదనియు, అవి నీకిషఠ్మైనవి కావనియు పైని చెపిప్న తరువాత 

హెబీర్యులకు 10:9 => ఆయన నీ చితత్ము నెరవేరుచ్టకు ఇదిగో నేను వచిచ్యునాన్నని 

చెపుప్చునాన్డు. ఇవనిన్యు ధరమ్శాసత్రము చొపుప్న అరిప్ంపబడుచునన్వి. ఆ రెండవ దానిని 

సిథ్రపరచుటకు మొదటి దానిని కొటిట్వేయుచునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 10:10 => యేసుకీర్సుత్ యొకక్ శరీరము ఒకక్సారియే అరిప్ంపబడుటచేత ఆ 

చితత్మునుబటిట్ మనము పరిశుదధ్పరచబడి యునాన్ము. 

హెబీర్యులకు 10:11 => మరియు పర్తి యాజకుడు దినదినము సేవచేయుచు, పాపములను 

ఎనన్టికిని తీసివేయలేని ఆ బలులనే మాటిమాటికి అరిప్ంచుచు ఉండును. 

హెబీర్యులకు 10:12 => ఈయనయైతే పాపముల నిమితత్మై సదాకాలము నిలుచు ఒకక్ బలిని 

అరిప్ంచి, 

హెబీర్యులకు 10:13 => అపప్టినుండి తన శతుర్వులు తన పాదములకు పాదపీఠముగా 

చేయబడువరకు కనిపెటుట్చు దేవుని కుడిపారశ్య్మున ఆసీనుడాయెను. 

హెబీర్యులకు 10:14 => ఒకక్ అరప్ణచేత ఈయన పరిశుదధ్పరచబడు వారిని సదాకాలమునకు 

సంపూరు ణ్లనుగా చేసియునాన్డు. 

నిరగ్మకాండము 29:14 => ఆ కోడె మాంసమును దాని చరమ్మును దాని పేడను పాళెమునకు 

వెలుపల అగిన్తో కాలచ్వలెను, అది పాపపరిహారారథ్మైన బలి. 
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లేవీయకాండము 1:4 => అతడు దహనబలిగా అరిప్ంచు పశువు తలమీద తన చెయియ్నుంచవలెను; 

అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము కలుగునటుల్ అది అతని పక్షముగా అంగీకరింపబడును. 

లేవీయకాండము 6:25 => నీవు అహరోనుకును అతని సంతతివారికిని ఈలాగు ఆజాఞ్పించుము 

పాపపరిహారారథ్బలిని గూరిచ్న విధి యేదనగా, నీవు దహనబలి రూపమైన పశువులను వధించు చోట 

పాపపరిహారారథ్బలి పశువులను యెహోవా సనిన్ధిని వధింపవలెను; అది అతిపరిశుదధ్ము. 

లేవీయకాండము 7:2 => దహనబలి పశువులను వధించుచోట అపరాధపరిహారారథ్బలి రూపమైన 

పశువులను వధింపవలెను. బలిపీఠము చుటుట్ దాని రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 9:8 => కాబటిట్ అహరోను బలిపీఠము దగగ్రకు వెళిల్ తనకొరకు 

పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక దూడను వధించెను.  

వచనము 30 

యాజకుడు దాని రకత్ములో కొంచెము వేర్లితో తీసి దహనబలిపీఠపు కొముమ్లమీద చమిరి, దాని 

రకత్శేషమును ఆ పీఠము అడుగున పోయవలెను. 

లేవీయకాండము 4:25 => ఇది పాపపరిహారారథ్బలి. యాజకుడు పాపపరిహారారథ్బలి పశురకత్ములో 

కొంచెము తన వేర్లితో తీసి, దహనబలిపీఠము కొముమ్లమీద చమిరి, దాని రకత్శేషమును 

దహనబలిపీఠము అడుగున పోయవలెను. 

లేవీయకాండము 4:34 => యాజకుడు పాపపరిహారారథ్బలియగు పశువు రకత్ములో కొంచెము తన 

వేర్లితో తీసి దహనబలిపీఠపు కొముమ్లమీద చమిరి, ఆ పీఠము అడుగున ఆ రకత్శేషమంతయు 

పోయవలెను. 

యెషయా 42:21 => యెహోవా తన నీతినిబటిట్ సంతోషము గలవాడై ఉపదేశకర్మమొకటి ఘనపరచి 

గొపప్చేసెను. 

రోమీయులకు 8:3 => శరీరముననుసరింపక ఆతమ్ననుసరించియే నడుచుకొను మనయందు 

ధరమ్శాసత్ర సంబంధమైన నీతివిధి నెరవేరచ్బడవలెనని పాపపరిహారము నిమితత్ము  
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రోమీయులకు 8:4 => దేవుడు తన సొంత కుమారుని పాపశరీరాకారముతో పంపి, ఆయన 

శరీరమందు పాపమునకు శిక్ష విధించెను. 

రోమీయులకు 10:4 => విశవ్సించు పర్తివానికి నీతి కలుగుటకై కీర్సుత్ ధరమ్శాసత్రమునకు 

సమాపిత్యైయునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 2:10 => ఎవని నిమితత్ము సమసత్మును ఉనన్వో, యెవనివలన సమసత్మును 

కలుగుచునన్వో, ఆయన అనేకులైన కుమారులను మహిమకు తెచుచ్చుండగా వారి రక్షణకరత్ను 

శర్మలదావ్రా సంపూరు ణ్నిగా చేయుట ఆయనకు తగును. 

నిరగ్మకాండము 29:12 => ఆ కోడె రకత్ములో కొంచెము తీసికొని నీ వేర్లితో బలిపీఠపు 

కొముమ్లమీద చమిరి ఆ రకత్శేషమంతయు బలిపీఠపు టడుగున పోయవలెను. 

లేవీయకాండము 4:6 => ఆ యాజకుడు ఆ రకత్ములో తన వేర్లు ముంచి పరిశుదధ్ మందిరము 

యొకక్ అడ డ్తెర యెదుట ఆ రకత్ములో కొంచెము ఏడు మారులు యెహోవా సనిన్ధిని పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 4:35 => మరియు సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్ను తీసినటుల్ దీని 

కొర్వవ్ంతయు తీయవలెను. యాజకుడు యెహోవాకు అరిప్ంచు హోమముల రీతిగా బలిపీఠముమీద 

వాటిని ధూపము వేయవలెను. అతడు చేసిన పాపము విషయమై యాజకుడు అతని నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ కలుగును. 

లేవీయకాండము 5:9 => అతడు పాపపరిహారారథ్బలి పశురకత్ములో కొంచెము బలిపీఠము పర్కక్ను 

పోర్కిష్ంపవలెను. దాని రకత్శేషమును బలిపీఠము అడుగున పిండవలెను. అది పాపపరిహారారథ్బలి. 

లేవీయకాండము 8:15 => దాని వధించిన తరువాత మోషే దాని రకత్మును తీసి బలిపీఠపు 

కొముమ్లచుటుట్ వేర్లితో దాని చమిరి బలిపీఠము విషయమై పాపపరిహారము చేసి దాని నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకై బలిపీఠము అడుగున రకత్మును పోసి దాని పర్తిషిఠ్ంచెను. 

లేవీయకాండము 9:9 => అహరోను కుమారులు దాని రకత్మును అతనియొదద్కు తేగా అతడు ఆ 

రకత్ములో తన వేర్లు ముంచి బలిపీఠపు కొముమ్లమీద దాని చమిరి బలిపీఠము అడుగున ఆ రకత్మును 

పోసెను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 12:27 => నీ దహనబలులను వాటి రకత్మాంసములను నీ దేవుడైన 

యెహోవా బలిపీఠముమీద అరిప్ంపవలెను. నీ బలుల రకత్మును నీ దేవుడైన యెహోవా బలిపీఠముమీద 

పోయవలెను; వాటి మాంసము నీవు తినవలెను. 

యెహెజేక్లు 43:20 => వారు దాని తీసికొని పాపపరిహారారథ్బలిగా నరిప్ంచి, బలిపీఠమునకు 

పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకై దాని రకత్ములో కొంచెము తీసి దాని నాలుగు కొముమ్లమీదను చూరుయొకక్ 

నాలుగు మూలలమీదను చుటుట్నునన్ అంచుమీదను చమరవలెను. 

వచనము 31 

మరియు సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్ను తీసినటేల్ దీని కొర్వవ్ంతటిని తీయవలెను. యెహోవాకు 

ఇంపైన సువాసనగా యాజకుడు బలిపీఠముమీద దానిని దహింపవలెను. అటుల్ యాజకుడు అతని 

నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ కలుగును. 

లేవీయకాండము 4:8 => మరియు అతడు పాపపరిహారారథ్బలి రూపమైన ఆ కోడె కొర్వువ్ అంతయు 

దానినుండి తీయవలెను. ఆంతర్ములలోని కొర్వువ్ను ఆంతర్ములమీది కొర్వవ్ంతటిని 

లేవీయకాండము 4:9 => మూతర్గర్ంథులను వాటిమీది డొకక్లపైనునన్ కొర్వువ్ను మూతర్గర్ంథుల 

పైనునన్ కాలేజముమీది వపను 

లేవీయకాండము 4:10 => సమాధానబలియగు ఎదుద్నుండి తీసినటుల్ దీనినుండి తీయవలెను. 

యాజకుడు దహనబలిపీఠముమీద వాటిని ధూపము వేయవలెను. 

లేవీయకాండము 4:19 => మరియు అతడు దాని కొర్వువ్ అంతయు తీసి బలిపీఠముమీద 

దహింపవలెను. 

లేవీయకాండము 4:26 => సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్వలె దీని కొర్వవ్ంతయు 

బలిపీఠముమీద దహింపవలెను. అటుల్ యాజకుడు అతని పాప విషయములో అతని నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ కలుగును. 

లేవీయకాండము 4:35 => మరియు సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్ను తీసినటుల్ దీని 

కొర్వవ్ంతయు తీయవలెను. యాజకుడు యెహోవాకు అరిప్ంచు హోమముల రీతిగా బలిపీఠముమీద 
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వాటిని ధూపము వేయవలెను. అతడు చేసిన పాపము విషయమై యాజకుడు అతని నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ కలుగును. 

లేవీయకాండము 3:3 => అతడు ఆ సమాధాన బలిపశువు యొకక్ ఆంతర్ముల లోపలి కొర్వువ్ను 

ఆంతర్ములమీది కొర్వవ్ంతటిని రెండు మూతర్గర్ంధులను వాటిమీదను 

లేవీయకాండము 3:4 => డొకక్లమీదనునన్ కొర్వువ్ను కాలేజముమీదను మూతర్గర్ంథుల మీదనునన్ 

వపను యెహోవాకు హోమముగా అరిప్ంవలెను. 

లేవీయకాండము 3:5 => అహరోను కుమారులు బలిపీఠముమీద, అనగా అగిన్మీది కటెట్లపైనునన్ 

దహనబలి దర్వయ్ముపైని దానిని దహింపవలెను. అది యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమము. 

లేవీయకాండము 3:9 => ఆ సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్ను ముడిడ్పూస మొదలుకొని కొర్వివ్న 

తోక అంతటిని ఆంతర్ములలోని కొర్వువ్ను ఆంతర్ములమీది కొర్వువ్ అంతటిని 

లేవీయకాండము 3:10 => రెండు మూతర్గర్ంథులను వాటిమీది డొకక్లపైనునన్ కొర్వువ్ను 

మూతర్గర్ంథులమీది కాలేజముయొకక్ వపను తీసి యెహోవాకు హోమము చేయవలెను. 

లేవీయకాండము 3:11 => యాజకుడు బలిపీఠముమీద దానిని దహింపవలెను. అది యెహోవాకు 

హోమ రూపమైన ఆహారము. 

లేవీయకాండము 3:14 => తాను దానిలో అరిప్ంచు ఆంతర్ములను కపుప్ కొర్వువ్ను ఆంతర్ములమీది 

కొర్వువ్ అంతటిని 

లేవీయకాండము 3:15 => రెండు మూతర్గర్ంథులను వాటిమీది డొకక్లపైనునన్ కొర్వువ్ను రెండు 

మూతర్గర్ంథులపైనునన్ కాలేజముయొకక్ వపను యెహోవాకు హోమముగా అరిప్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 3:16 => యాజకుడు బలిపీఠముమీద వాటిని దహింపవలెను. కొర్వవ్ంతయు 

యెహోవాదే; అది సువాసనగల హోమ రూపమైన ఆహారము. మీరు కొర్వువ్నైనను రకత్మునైనను 

తినకూడదు. 

లేవీయకాండము 1:9 => అది యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల దహనబలియగునటుల్ యాజకుడు 

దానినంతయు బలిపీఠముమీద దహింపవలెను. 
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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 3:3 => అతడు ఆ సమాధాన బలిపశువు యొకక్ ఆంతర్ముల లోపలి కొర్వువ్ను 

ఆంతర్ములమీది కొర్వవ్ంతటిని రెండు మూతర్గర్ంధులను వాటిమీదను 

లేవీయకాండము 3:5 => అహరోను కుమారులు బలిపీఠముమీద, అనగా అగిన్మీది కటెట్లపైనునన్ 

దహనబలి దర్వయ్ముపైని దానిని దహింపవలెను. అది యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమము. 

లేవీయకాండము 8:21 => అతడు దాని ఆంతర్ములను కాళల్ను నీళల్తో కడిగి, ఆ పొటేట్లంతయు 

బలిపీఠముమీద దహించెను. యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ అది యింపైన సువాసనగల 

దహనబలి ఆయెను. అది యెహోవాకు హోమము. 

నిరగ్మకాండము 29:18 => బలిపీఠముమీద ఆ పొటేట్లంతయు దహింపవలెను; అది యెహోవాకు 

దహనబలి, యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమము. 

ఎజార్ 6:10 => వారికి కావలసినదంతయు ఇయయ్వలెను. 

యోబు 42:8 => కాబటిట్ యేడు ఎడల్ను ఏడు పొటేట్ళల్ను 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 40:6 => బలులనైనను నైవేదయ్ములనైనను నీవు కోరుటలేదు. నీవు నాకు చెవులు 

నిరిమ్ంచియునాన్వు. దహన బలులనైనను పాపపరిహారారథ్ బలులనైనను నీవు తెమమ్నలేదు.  
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కీరత్నలు 40:7 => అపుప్డు పుసత్కపుచుటట్లో ననున్గూరిచ్ వార్యబడిన పర్కారము నేను 

వచిచ్యునాన్ను. 

కీరత్నలు 51:16 => నీవు బలిని కోరువాడవు కావు కోరినయెడల నేను అరిప్ంచుదును దహనబలి 

నీకిషట్మైనది కాదు. 

కీరత్నలు 51:17 => విరిగిన మనసేస్ దేవునికిషట్మైన బలులు దేవా, విరిగి నలిగిన హృదయమును 

నీవు అలక్షయ్ము చేయవు. 

కీరత్నలు 69:30 => కీరత్నలతో నేను దేవుని నామమును సుత్తించెదను కృతజఞ్తాసుత్తులతో 

నేనాయనను ఘనపరచెదను  

కీరత్నలు 69:31 => ఎదుద్కంటెను, కొముమ్లును డెకక్లునుగల కోడెకంటెను అది యెహోవాకు 

పీర్తికరము  

యెషయా 42:21 => యెహోవా తన నీతినిబటిట్ సంతోషము గలవాడై ఉపదేశకర్మమొకటి ఘనపరచి 

గొపప్చేసెను. 

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 3:17 => మరియు ఇదిగో ఈయనే నా పిర్య కుమారుడు, ఈయనయందు 

నేనానందించుచునాన్నని యొక శబద్ము ఆకాశమునుండి వచెచ్ను. 

ఎఫెసీయులకు 5:2 => కీర్సుత్ మిముమ్ను పేర్మించి, పరిమళ వాసనగా ఉండుటకు మనకొరకు 

తనున్తాను దేవునికి అరప్ణముగాను బలిగాను అపప్గించుకొనెను; ఆలాగుననే మీరును పేర్మగలిగి 

నడుచుకొనుడి. 

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 
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హెబీర్యులకు 9:12 => మేకల యొకక్యు కోడెల యొకక్యు రకత్ముతో కాక, తన సవ్రకత్ముతో 

ఒకక్సారే పరిశుదధ్సథ్లములో పర్వేశించెను. 

హెబీర్యులకు 9:14 => నితుయ్డగు ఆతమ్దావ్రా తనున్తాను దేవునికి నిరోద్షినిగా అరిప్ంచుకొనిన 

కీర్సుత్యొకక్ రకత్ము, నిరీ జ్వకిర్యలను విడిచి జీవముగల దేవుని సేవించుటకు మీ మనసాస్కిష్ని ఎంతో 

యెకుక్వగా శుది ధ్చేయును. 

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. 

హెబీర్యులకు 10:12 => ఈయనయైతే పాపముల నిమితత్మై సదాకాలము నిలుచు ఒకక్ బలిని 

అరిప్ంచి, 

హెబీర్యులకు 10:14 => ఒకక్ అరప్ణచేత ఈయన పరిశుదధ్పరచబడు వారిని సదాకాలమునకు 

సంపూరు ణ్లనుగా చేసియునాన్డు. 

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 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 

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. 

పర్కటన 5:9 => ఆ పెదద్లు నీవు ఆ గర్ంథమును తీసికొని దాని ముదర్లను విపుప్టకు యోగుయ్డవు, 

నీవు వధింపబడినవాడవై నీ రకత్మిచిచ్, పర్తి వంశములోను, ఆ యా భాషలు మాటలాడు వారిలోను, 

పర్తి పర్జలోను, పర్తి జనములోను, దేవుని కొరకు మనుషుయ్లను కొని, 

లేవీయకాండము 4:26 => సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్వలె దీని కొర్వవ్ంతయు 

బలిపీఠముమీద దహింపవలెను. అటుల్ యాజకుడు అతని పాప విషయములో అతని నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ కలుగును. 

లేవీయకాండము 4:35 => మరియు సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్ను తీసినటుల్ దీని 

కొర్వవ్ంతయు తీయవలెను. యాజకుడు యెహోవాకు అరిప్ంచు హోమముల రీతిగా బలిపీఠముమీద 

వాటిని ధూపము వేయవలెను. అతడు చేసిన పాపము విషయమై యాజకుడు అతని నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ కలుగును. 

నిరగ్మకాండము 29:13 => మరియు ఆంతర్ములను కపుప్కొను కొర్వవ్ంతటిని కాలేజముమీది వపను 

రెండు మూతర్గర్ంథులను వాటిమీది కొర్వువ్ను నీవు తీసి బలిపీఠముమీద దహింపవలెను.  

లేవీయకాండము 1:4 => అతడు దహనబలిగా అరిప్ంచు పశువు తలమీద తన చెయియ్నుంచవలెను; 

అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము కలుగునటుల్ అది అతని పక్షముగా అంగీకరింపబడును. 

లేవీయకాండము 3:16 => యాజకుడు బలిపీఠముమీద వాటిని దహింపవలెను. కొర్వవ్ంతయు 

యెహోవాదే; అది సువాసనగల హోమ రూపమైన ఆహారము. మీరు కొర్వువ్నైనను రకత్మునైనను 

తినకూడదు. 

లేవీయకాండము 4:24 => ఆ మేకపిలల్ తలమీద చెయియ్ ఉంచి, దహనబలి పశువును వధించు చోట 

యెహోవా సనిన్ధిని దానిని వధింపవలెను. 

లేవీయకాండము 5:10 => విధిచొపుప్న రెండవదానిని దహనబలిగా అరిప్ంపవలెను. అతడు చేసిన 

పాపము విషయమై యాజకుడు అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ 

కలుగును. 
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లేవీయకాండము 5:13 => పై చెపిప్నవాటిలో దేని విషయమైనను పాపము చేసిన వాని నిమితత్ము 

యాజకుడు పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ కలుగును. దాని శేషము నైవేదయ్శేషమువలె 

యాజకునిదగును. 

లేవీయకాండము 6:7 => ఆ యాజకుడు యెహోవా సనిన్ధిని అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము 

చేయగా అతడు అపరాధియగునటుల్ తాను చేసిన వాటనిన్టిలో పర్తిదాని విషయమై అతనికి క్షమాపణ 

కలుగును. 

లేవీయకాండము 12:7 => అతడు యెహోవా సనిన్ధిని దానినరిప్ంచి ఆమె నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము 

చేయగా ఆమె రకత్సార్వ విషయమై ఆమె పవితర్పరచబడును. ఇది మగపిలల్నుగాని ఆడుపిలల్నుగాని 

కనిన సతరీనిగూరిచ్న విధి. 

లేవీయకాండము 14:18 => అపుప్డు యాజకుడు తన అరచేతిలోనునన్ కొదువనూనెను పవితర్త 

పొందగోరువాని తలమీద చమరవలెను. అటుల్ యాజకుడు యెహోవా సనిన్ధి వాని నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. 

లేవీయకాండము 15:15 => యాజకుడు వాటిలో ఒకదానిని పాపపరిహారారథ్బలిగాను ఒకదానిని 

దహనబలిగాను అరిప్ంపవలెను. అటుల్ యాజకుడు వాని సార్వము విషయములో యెహోవా సనిన్ధిని 

వాని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. 

లేవీయకాండము 17:6 => యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగలుగునటుల్ యాజకుడు పర్తయ్క్షపు 

గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్నునన్ యెహోవా బలిపీఠముమీద వాటి రకత్మును పోర్కిష్ంచి వాటి 

కొర్వువ్ను దహింపవలెను. 

యెషయా 43:24 => నా నిమితత్ము సువాసనగల లవంగపు చెకక్ను నీవు రూకలిచిచ్ కొనలేదు నీ 

బలిపశువుల కొర్వువ్చేత ననున్ తృపిత్పరచలేదు సరే గదా. నీ పాపములచేత నీవు ననున్ విసికించితివి నీ 

దోషములచేత ననున్ ఆయాసపెటిట్తివి.  

వచనము 32 
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ఎవడైనను పాపపరిహారారథ్బలిగా అరిప్ంచుటకు గొఱఱ్ను తీసికొని వచిచ్నయెడల నిరోద్షమైనదాని 

తీసికొనివచిచ్ 

లేవీయకాండము 4:28 => తాను చేసినది పాపమని యొకవేళ తనకు తెలియబడినయెడల, తాను 

చేసిన పాపము విషయమై నిరోద్షమైన ఆడు మేకపిలల్ను అరప్ణముగా తీసికొనివచిచ్ 

లేవీయకాండము 3:6 => యెహోవాకు సమాధానబలిగా ఒకడు అరిప్ంచునది గొఱఱ్ 

మేకలలోనిదైనయెడల అది మగదేగాని ఆడుదేగాని నిరోద్షమైనదాని తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 3:7 => అతడరిప్ంచు అరప్ణము గొఱఱ్పిలల్యైనయెడల యెహోవా సనిన్ధికి దానిని 

తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 5:6 => తాను చేసిన పాప విషయమై యెహోవా సనిన్ధికి మందలోనుండి ఆడు 

గొఱఱ్పిలల్నేగాని ఆడు మేకపిలల్నే గాని పాపపరిహారారథ్బలిగా అరిప్ంపవలెను. అతనికి పాప క్షమాపణ 

కలుగునటుల్ యాజకుడు అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయును. 

నిరగ్మకాండము 12:3 => మీరు ఇశార్యేలీయుల సరవ్ సమాజముతో ఈ నెల దశమినాడు వారు 

తమ తమ కుటుంబముల లెకక్చొపుప్న ఒకొక్కక్డు గొఱఱ్పిలల్నైనను, మేకపిలల్నైనను, అనగా పర్తి 

యింటికిని ఒక గొఱఱ్పిలల్నైనను ఒక మేకపిలల్నైనను తీసికొనవలెను. 

నిరగ్మకాండము 12:5 => ఆ గొఱఱ్పిలల్ను భుజించుటకు పర్తివాని భోజనము పరిమితినిబటిట్ వారిని 

లెకిక్ంపవలెను. 

యెషయా 53:7 => అతడు దౌరజ్నయ్ము నొందెను బాధింపబడినను అతడు నోరు తెరవలేదు వధకు 

తేబడు గొఱఱ్పిలల్యు బొచుచ్ కతిత్రించువానియెదుట గొఱఱ్యు మౌనముగా నుండునటుల్ అతడు నోరు 

తెరువలేదు.  

లూకా 1:35 => దూత పరిశుదాధ్తమ్ నీమీదికి వచుచ్ను; సరోవ్నన్తుని శకిత్ నినున్ కముమ్కొనును గనుక 

పుటట్బోవు శిశువు పరిశుదు ధ్డై దేవుని కుమారుడనబడును. 

యోహాను 1:29 => మరువాడు యోహాను యేసు తనయొదద్కు రాగా చూచి ఇదిగో లోకపాపమును 

మోసికొనిపోవు దేవుని గొఱఱ్పిలల్. 
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యోహాను 1:36 => అతడు నడుచుచునన్ యేసువైపు చూచి ఇదిగో దేవుని గొఱఱ్పిలల్ అని చెపెప్ను.  

హెబీర్యులకు 7:26 => పవితుర్డును, నిరోద్షియు, నిషక్లమ్షుడును, పాపులలో చేరక పర్తేయ్కముగా 

ఉనన్వాడును. ఆకాశమండలముకంటె మికిక్లి హెచచ్యినవాడునైన యిటిట్ పర్ధానయాజకుడు మనకు 

సరిపోయినవాడు. 

1 పేతురు 1:18 => పితృపారంపరయ్మైన మీ వయ్రథ్పర్వరత్నను విడిచిపెటుట్నటుల్గా వెండి 

బంగారములవంటి క్షయ వసుత్వులచేత మీరు విమోచింపబడలేదు గాని 

1 పేతురు 1:19 => అమూలయ్మైన రకత్ముచేత, అనగా నిరోద్షమును నిషక్ళంకమునగు 

గొఱఱ్పిలల్వంటి 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. 

1 పేతురు 2:22 => ఆయన పాపము చేయలేదు; ఆయన నోటను ఏ కపటమును కనబడలేదు. 

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 3:18 => ఏలయనగా మనలను దేవునియొదద్కు తెచుచ్టకు, అనీతిమంతుల కొరకు 

నీతిమంతుడైన కీర్సుత్ శరీర విషయములో చంపబడియు,  

పర్కటన 5:6 => మరియు సింహాసనమునకును ఆ నాలుగు జీవులకును పెదద్లకును మధయ్ను, 

వధింపబడినటుల్ండిన గొఱఱ్పిలల్ నిలిచియుండుట చూచితిని. ఆ గొఱఱ్పిలల్కు ఏడు కొముమ్లును ఏడు 

కనున్లు నుండెను. ఆ కనున్లు భూమియందంతటికి పంపబడిన దేవుని యేడు ఆతమ్లు. 

పర్కటన 5:8 => ఆయన దానిని తీసికొనినపుప్డు ఆ నాలుగు జీవులును, వీణలను, ధూప 

దర్వయ్ములతో నిండిన సువరణ్ పాతర్లను పటుట్కొనియునన్ ఆ యిరువది నలుగురు పెదద్లును, ఆ 

గొఱఱ్పిలల్ యెదుట సాగిలపడిరి. ఈ పాతర్లు పరిశుదు ధ్ల పార్రథ్నలు. 

Page  of 233 1885



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"య$ండ'

పర్కటన 5:9 => ఆ పెదద్లు నీవు ఆ గర్ంథమును తీసికొని దాని ముదర్లను విపుప్టకు యోగుయ్డవు, 

నీవు వధింపబడినవాడవై నీ రకత్మిచిచ్, పర్తి వంశములోను, ఆ యా భాషలు మాటలాడు వారిలోను, 

పర్తి పర్జలోను, పర్తి జనములోను, దేవుని కొరకు మనుషుయ్లను కొని, 

లేవీయకాండము 4:28 => తాను చేసినది పాపమని యొకవేళ తనకు తెలియబడినయెడల, తాను 

చేసిన పాపము విషయమై నిరోద్షమైన ఆడు మేకపిలల్ను అరప్ణముగా తీసికొనివచిచ్ 

ఎఫెసీయులకు 5:27 => నిరోద్షమైనదిగాను మహిమగల సంఘముగాను ఆయన తనయెదుట దానిని 

నిలువబెటుట్కొనవలెనని, వాకయ్ముతో ఉదకసాన్నముచేత దానిని పవితర్పరచి, పరిశుదధ్పరచుటకై 

దానికొరకు తనున్ తాను అపప్గించుకొనెను. 

హెబీర్యులకు 9:14 => నితుయ్డగు ఆతమ్దావ్రా తనున్తాను దేవునికి నిరోద్షినిగా అరిప్ంచుకొనిన 

కీర్సుత్యొకక్ రకత్ము, నిరీ జ్వకిర్యలను విడిచి జీవముగల దేవుని సేవించుటకు మీ మనసాస్కిష్ని ఎంతో 

యెకుక్వగా శుది ధ్చేయును. 

1 పేతురు 2:22 => ఆయన పాపము చేయలేదు; ఆయన నోటను ఏ కపటమును కనబడలేదు. 

1 పేతురు 3:18 => ఏలయనగా మనలను దేవునియొదద్కు తెచుచ్టకు, అనీతిమంతుల కొరకు 

నీతిమంతుడైన కీర్సుత్ శరీర విషయములో చంపబడియు,  

నిరగ్మకాండము 29:14 => ఆ కోడె మాంసమును దాని చరమ్మును దాని పేడను పాళెమునకు 

వెలుపల అగిన్తో కాలచ్వలెను, అది పాపపరిహారారథ్మైన బలి. 

లేవీయకాండము 14:10 => ఎనిమిదవనాడు వాడు నిరోద్షమైన రెండు మగ గొఱఱ్పిలల్లను 

నిరోద్షమైన యేడాది ఆడు గొఱఱ్పిలల్ను నైవేదయ్మునకై నూనె కలిసిన మూడు పదియవ వంతుల 

గోధుమపిండిని ఒక అరధ్సేరు నూనెను తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 22:19 => వాడు అంగీకరింపబడినటుల్ , గోవులలోనుండి యైనను 

గొఱఱ్మేకలలోనుండి యైనను దోషములేని మగదానిని అరిప్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 6:14 => అపుప్డతడు దహనబలిగాను నిరోద్షమైన యేడాది మగ గొఱఱ్పిలల్ను, 

పాపపరిహారారథ్బలిగాను నిరోద్షమైన యేడాది ఆడు గొఱఱ్పిలల్ను, సమాధానబలిగాను నిరోద్షమైన యొక 

పొటేట్లును,  
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వచనము 33 

పాపపరిహారారథ్బలియగు ఆ పశువు తలమీద చెయియ్ ఉంచి దహనబలి పశువులను వధించు చోటను 

పాపపరిహారారథ్బలియగు దానిని వధింపవలెను. 

లేవీయకాండము 4:4 => అతడు పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునకు యెహోవా సనిన్ధిని ఆ 

కోడెను తీసికొనివచిచ్ కోడె తలమీద చెయియ్ ఉంచి యెహోవా సనిన్ధిని కోడెను వధింపవలెను 

లేవీయకాండము 4:29 => పాపపరిహారారథ్ బలిపశువుయొకక్ తలమీద తన చెయియ్ ఉంచి, 

దహనబలి పశువులను వధించు సథ్లమున దానిని వధింపవలెను. 

లేవీయకాండము 4:30 => యాజకుడు దాని రకత్ములో కొంచెము వేర్లితో తీసి దహనబలిపీఠపు 

కొముమ్లమీద చమిరి, దాని రకత్శేషమును ఆ పీఠము అడుగున పోయవలెను. 

లేవీయకాండము 4:31 => మరియు సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్ను తీసినటేల్ దీని 

కొర్వవ్ంతటిని తీయవలెను. యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగా యాజకుడు బలిపీఠముమీద దానిని 

దహింపవలెను. అటుల్ యాజకుడు అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ 

కలుగును. 

లేవీయకాండము 4:24 => ఆ మేకపిలల్ తలమీద చెయియ్ ఉంచి, దహనబలి పశువును వధించు చోట 

యెహోవా సనిన్ధిని దానిని వధింపవలెను. 

లేవీయకాండము 6:25 => నీవు అహరోనుకును అతని సంతతివారికిని ఈలాగు ఆజాఞ్పించుము 

పాపపరిహారారథ్బలిని గూరిచ్న విధి యేదనగా, నీవు దహనబలి రూపమైన పశువులను వధించు చోట 

పాపపరిహారారథ్బలి పశువులను యెహోవా సనిన్ధిని వధింపవలెను; అది అతిపరిశుదధ్ము. 

లేవీయకాండము 7:2 => దహనబలి పశువులను వధించుచోట అపరాధపరిహారారథ్బలి రూపమైన 

పశువులను వధింపవలెను. బలిపీఠము చుటుట్ దాని రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 

వచనము 34 

యాజకుడు పాపపరిహారారథ్బలియగు పశువు రకత్ములో కొంచెము తన వేర్లితో తీసి దహనబలిపీఠపు 

కొముమ్లమీద చమిరి, ఆ పీఠము అడుగున ఆ రకత్శేషమంతయు పోయవలెను. 
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లేవీయకాండము 4:25 => ఇది పాపపరిహారారథ్బలి. యాజకుడు పాపపరిహారారథ్బలి పశురకత్ములో 

కొంచెము తన వేర్లితో తీసి, దహనబలిపీఠము కొముమ్లమీద చమిరి, దాని రకత్శేషమును 

దహనబలిపీఠము అడుగున పోయవలెను. 

లేవీయకాండము 4:30 => యాజకుడు దాని రకత్ములో కొంచెము వేర్లితో తీసి దహనబలిపీఠపు 

కొముమ్లమీద చమిరి, దాని రకత్శేషమును ఆ పీఠము అడుగున పోయవలెను. 

యెషయా 42:21 => యెహోవా తన నీతినిబటిట్ సంతోషము గలవాడై ఉపదేశకర్మమొకటి ఘనపరచి 

గొపప్చేసెను. 

యోహాను 17:19 => వారును సతయ్మందు పర్తిషఠ్ చేయబడునటుల్ వారికొరకై ననున్ పర్తిషఠ్ 

చేసికొనుచునాన్ను. 

రోమీయులకు 8:1 => కాబటిట్ యిపుప్డు కీర్సుత్యేసునందునన్వారికి ఏ శికాష్విధియు లేదు. 

రోమీయులకు 8:3 => శరీరముననుసరింపక ఆతమ్ననుసరించియే నడుచుకొను మనయందు 

ధరమ్శాసత్ర సంబంధమైన నీతివిధి నెరవేరచ్బడవలెనని పాపపరిహారము నిమితత్ము  

రోమీయులకు 10:4 => విశవ్సించు పర్తివానికి నీతి కలుగుటకై కీర్సుత్ ధరమ్శాసత్రమునకు 

సమాపిత్యైయునాన్డు. 

2 కొరిందీయులకు 5:21 => ఎందుకనగా మనమాయనయందు దేవుని నీతి అగునటుల్ పాపమెరుగని 

ఆయనను మనకోసము పాపముగా చేసెను. 

హెబీర్యులకు 2:10 => ఎవని నిమితత్ము సమసత్మును ఉనన్వో, యెవనివలన సమసత్మును 

కలుగుచునన్వో, ఆయన అనేకులైన కుమారులను మహిమకు తెచుచ్చుండగా వారి రక్షణకరత్ను 

శర్మలదావ్రా సంపూరు ణ్నిగా చేయుట ఆయనకు తగును. 

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? 

Page  of 236 1885



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"య$ండ'

1 పేతురు 1:18 => పితృపారంపరయ్మైన మీ వయ్రథ్పర్వరత్నను విడిచిపెటుట్నటుల్గా వెండి 

బంగారములవంటి క్షయ వసుత్వులచేత మీరు విమోచింపబడలేదు గాని 

1 పేతురు 1:19 => అమూలయ్మైన రకత్ముచేత, అనగా నిరోద్షమును నిషక్ళంకమునగు 

గొఱఱ్పిలల్వంటి 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. 

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 3:18 => ఏలయనగా మనలను దేవునియొదద్కు తెచుచ్టకు, అనీతిమంతుల కొరకు 

నీతిమంతుడైన కీర్సుత్ శరీర విషయములో చంపబడియు,  

నిరగ్మకాండము 29:12 => ఆ కోడె రకత్ములో కొంచెము తీసికొని నీ వేర్లితో బలిపీఠపు 

కొముమ్లమీద చమిరి ఆ రకత్శేషమంతయు బలిపీఠపు టడుగున పోయవలెను. 

లేవీయకాండము 4:6 => ఆ యాజకుడు ఆ రకత్ములో తన వేర్లు ముంచి పరిశుదధ్ మందిరము 

యొకక్ అడ డ్తెర యెదుట ఆ రకత్ములో కొంచెము ఏడు మారులు యెహోవా సనిన్ధిని పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 4:7 => అపుప్డు యాజకుడు పర్తయ్క్షపు గుడారములో యెహోవా సనిన్ధినునన్ 

సుగంధ దర్వయ్ముల ధూపవేదిక కొముమ్లమీద ఆ రకత్ములో కొంచెము చమిరి పర్తయ్క్షపు 

గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్నునన్ దహనబలిపీఠము అడుగున ఆ కోడె యొకక్ రకత్శేషమంతయు 

పోయవలెను. 

లేవీయకాండము 5:9 => అతడు పాపపరిహారారథ్బలి పశురకత్ములో కొంచెము బలిపీఠము పర్కక్ను 

పోర్కిష్ంపవలెను. దాని రకత్శేషమును బలిపీఠము అడుగున పిండవలెను. అది పాపపరిహారారథ్బలి. 
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లేవీయకాండము 6:25 => నీవు అహరోనుకును అతని సంతతివారికిని ఈలాగు ఆజాఞ్పించుము 

పాపపరిహారారథ్బలిని గూరిచ్న విధి యేదనగా, నీవు దహనబలి రూపమైన పశువులను వధించు చోట 

పాపపరిహారారథ్బలి పశువులను యెహోవా సనిన్ధిని వధింపవలెను; అది అతిపరిశుదధ్ము. 

లేవీయకాండము 9:10 => దాని కొర్వువ్ను మూతర్గర్ంథులను కాలేజముమీది వపను బలిపీఠముమీద 

దహించెను. అటుల్ యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:22 => పరిచారకులు ఆ కోడెలను వధించినపుప్డు యాజకులు వాటి 

రకత్మును తీసికొని బలిపీఠముమీద పోర్కిష్ంచిరి. ఆ పర్కారము వారు పొటేల్ళల్ను వధించినపుప్డు 

యాజకులు ఆ రకత్మును బలిపీఠముమీద పోర్కిష్ంచిరి. వారు గొఱఱ్పిలల్లను వధించినపుప్డు ఆ 

రకత్మును బలిపీఠముమీద పోర్కిష్ంచిరి. 

యెహెజేక్లు 43:20 => వారు దాని తీసికొని పాపపరిహారారథ్బలిగా నరిప్ంచి, బలిపీఠమునకు 

పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకై దాని రకత్ములో కొంచెము తీసి దాని నాలుగు కొముమ్లమీదను చూరుయొకక్ 

నాలుగు మూలలమీదను చుటుట్నునన్ అంచుమీదను చమరవలెను. 

వచనము 35 

మరియు సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్ను తీసినటుల్ దీని కొర్వవ్ంతయు తీయవలెను. యాజకుడు 

యెహోవాకు అరిప్ంచు హోమముల రీతిగా బలిపీఠముమీద వాటిని ధూపము వేయవలెను. అతడు 

చేసిన పాపము విషయమై యాజకుడు అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ 

కలుగును. 

లేవీయకాండము 4:31 => మరియు సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్ను తీసినటేల్ దీని 

కొర్వవ్ంతటిని తీయవలెను. యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగా యాజకుడు బలిపీఠముమీద దానిని 

దహింపవలెను. అటుల్ యాజకుడు అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ 

కలుగును. 

లేవీయకాండము 1:1 => యెహోవా మోషేను పిలిచి పర్తయ్క్షపు గుడారములోనుండి అతనికీలాగు 

సెలవిచెచ్ను. 

Page  of 238 1885



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"య$ండ'

లేవీయకాండము 6:19 => మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

లేవీయకాండము 4:20 => అతడు పాపపరిహారారథ్బలియగు కోడెను చేసినటుల్ దీనిని చేయవలెను; 

అటేల్ దీని చేయవలెను. యాజకుడు వారి నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా వారికి క్షమాపణ 

కలుగును. 

లేవీయకాండము 4:26 => సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్వలె దీని కొర్వవ్ంతయు 

బలిపీఠముమీద దహింపవలెను. అటుల్ యాజకుడు అతని పాప విషయములో అతని నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ కలుగును. 

లేవీయకాండము 4:30 => యాజకుడు దాని రకత్ములో కొంచెము వేర్లితో తీసి దహనబలిపీఠపు 

కొముమ్లమీద చమిరి, దాని రకత్శేషమును ఆ పీఠము అడుగున పోయవలెను. 

లేవీయకాండము 4:31 => మరియు సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్ను తీసినటేల్ దీని 

కొర్వవ్ంతటిని తీయవలెను. యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగా యాజకుడు బలిపీఠముమీద దానిని 

దహింపవలెను. అటుల్ యాజకుడు అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ 

కలుగును. 

లేవీయకాండము 1:4 => అతడు దహనబలిగా అరిప్ంచు పశువు తలమీద తన చెయియ్నుంచవలెను; 

అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము కలుగునటుల్ అది అతని పక్షముగా అంగీకరింపబడును. 

లేవీయకాండము 5:6 => తాను చేసిన పాప విషయమై యెహోవా సనిన్ధికి మందలోనుండి ఆడు 

గొఱఱ్పిలల్నేగాని ఆడు మేకపిలల్నే గాని పాపపరిహారారథ్బలిగా అరిప్ంపవలెను. అతనికి పాప క్షమాపణ 

కలుగునటుల్ యాజకుడు అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయును. 

లేవీయకాండము 5:10 => విధిచొపుప్న రెండవదానిని దహనబలిగా అరిప్ంపవలెను. అతడు చేసిన 

పాపము విషయమై యాజకుడు అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ 

కలుగును. 

లేవీయకాండము 5:13 => పై చెపిప్నవాటిలో దేని విషయమైనను పాపము చేసిన వాని నిమితత్ము 

యాజకుడు పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ కలుగును. దాని శేషము నైవేదయ్శేషమువలె 

యాజకునిదగును. 
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లేవీయకాండము 6:7 => ఆ యాజకుడు యెహోవా సనిన్ధిని అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము 

చేయగా అతడు అపరాధియగునటుల్ తాను చేసిన వాటనిన్టిలో పర్తిదాని విషయమై అతనికి క్షమాపణ 

కలుగును. 

లేవీయకాండము 9:7 => మరియు మోషే అహరోనుతో ఇటల్నెను నీవు బలిపీఠమునొదద్కు వెళిల్ 

పాపపరిహారారథ్బలిని దహనబలిని అరిప్ంచి నీ నిమితత్మును పర్జల నిమితత్మును పార్యశిచ్తత్ముచేసి 

పర్జల కొరకు అరప్ణము చేసి, యెహోవా ఆజాఞ్పించినటుల్ వారి నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుము. 

లేవీయకాండము 12:8 => ఆమె గొఱఱ్పిలల్ను తేజాలనియెడల ఆమె రెండు తెలల్ గువవ్లనైనను రెండు 

పావురపు పిలల్లనైనను దహనబలిగా ఒకదానిని, పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక దానిని తీసికొనిరావలెను. 

యాజకుడు ఆమె నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా ఆమెకు పవితర్త కలుగును.  

లేవీయకాండము 14:18 => అపుప్డు యాజకుడు తన అరచేతిలోనునన్ కొదువనూనెను పవితర్త 

పొందగోరువాని తలమీద చమరవలెను. అటుల్ యాజకుడు యెహోవా సనిన్ధి వాని నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. 

లేవీయకాండము 14:53 => అపుప్డు సజీవమైన పకిష్ని ఊరివెలుపల నెగర విడువవలెను. అటుల్ 

అతడు ఆ యింటికి పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అది పవితర్మగును. 

లేవీయకాండము 16:1 => అహరోను ఇదద్రు కుమారులు యెహోవా సనిన్ధికి సమీపించి చనిపోయిన 

తరువాత యెహోవా మోషేతో మాటలాడి ఇటల్నెను 

లేవీయకాండము 16:2 => నేను కరుణాపీఠము మీద మేఘములో కనబడుదును గనుక నీ 

సహోదరుడైన అహరోను చావకయుండునటుల్ అతడు మందసముమీది కరుణాపీఠము ఎదుటనునన్ 

అడ డ్తెరలోపలికి ఎలల్పుప్డును రాకూడదని అతనితో చెపుప్ము. 

లేవీయకాండము 16:3 => అతడు పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక కోడెదూడను దహనబలిగా ఒక 

పొటేట్లును తీసికొని, వీటితో పరిశుదధ్సథ్లములోనికి రావలెను. 

లేవీయకాండము 16:4 => అతడు పర్తిషిఠ్తమైన చొకాక్యి తొడుగుకొని తన మానమునకు సనన్నార 

లాగులు తొడుగుకొని, సనన్నార దటిట్ కటుట్కొని సనన్నార పాగా పెటుట్కొనవలెను. అవి పర్తిషఠ్ 

వసత్రములు గనుక అతడు నీళల్తో దేహము కడుగుకొని వాటిని వేసికొనవలెను. 
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లేవీయకాండము 16:5 => మరియు అతడు ఇశార్యేలీయుల సమాజము నొదద్నుండి 

పాపపరిహారారథ్బలిగా రెండు మేక పిలల్లను దహనబలిగా ఒక పొటేట్లును తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 16:6 => అహరోను తన కొరకు పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక కోడెను అరిప్ంచి తన 

నిమితత్మును తన యింటివారి నిమితత్మును పార్యశిచ్తత్ము చేసి 

లేవీయకాండము 16:7 => ఆ రెండు మేకపిలల్లను తీసికొనివచిచ్, పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ 

దావ్రమునొదద్ యెహోవా సనిన్ధిని వాటిని ఉంచవలెను. 

లేవీయకాండము 16:8 => అపుప్డు అహరోను యెహోవా పేరట ఒక చీటిని, విడిచిపెటేట్ మేక పేరట 

ఒక చీటిని ఆ రెండు మేకలమీద రెండు చీటల్ను వేయవలెను. 

లేవీయకాండము 16:9 => ఏ మేకమీద యెహోవా పేరట చీటి పడునో, ఆ మేకను అహరోను 

తీసికొనివచిచ్ పాపపరిహారారథ్బలిగా అరిప్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 16:10 => ఏ మేకమీద విడిచిపెటుట్ట అనే చీటి పడునో దానివలన పార్యశిచ్తత్ము 

కలుగునటుల్, దానిని అరణయ్ములో విడిచిపెటుట్టకై యెహోవా సనిన్ధిని దానిని పార్ణముతోనే 

ఉంచవలెను. 

లేవీయకాండము 16:11 => అపుప్డు అహరోను పాపపరిహారారథ్బలియగు ఆ కోడెను తీసికొనివచిచ్ 

తన నిమితత్మును తన యింటివారి నిమితత్మును పార్యశిచ్తత్ము చేసికొనవలెను. తరువాత అతడు 

తనకొరకు తానరిప్ంచు పాపపరిహారారథ్బలియగు కోడెను వధించి 

లేవీయకాండము 16:12 => యెహోవా సనిన్ధినునన్ ధూపపీఠము మీదనుండి ధూపారెత్డు నిపుప్లను, 

తన పిడికెళల్తో పరిమళధూప చూరణ్మును తీసికొని అడ డ్తెరలోపలికి వాటిని తెచిచ్ తాను 

చావకుండునటుల్ 

లేవీయకాండము 16:13 => ఆ ధూపము మేఘమువలె శాసనముల మీదనునన్ కరుణాపీఠమును 

కముమ్టకు, యెహోవా సనిన్ధిని ఆ అగిన్మీద ఆ ధూపదర్వయ్మును వేయవలెను. 

లేవీయకాండము 16:14 => అపుప్డతడు ఆ కోడె రకత్ములో కొంచెము తీసికొని తూరుప్పర్కక్ను 

కరుణాపీఠముమీద తన వేర్లితో పోర్కిష్ంచి, కరుణాపీఠము ఎదుట తన వేర్లితో ఆ రకత్ములో కొంచెము 

ఏడుమారులు పోర్కిష్ంపవలెను. 
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లేవీయకాండము 16:15 => అపుప్డతడు పర్జలరిప్ంచు పాపపరిహారారధ్బలియగు మేకను వధించి 

అడ డ్తెర లోపలికి దాని రకత్ము తెచిచ్ ఆ కోడె రకత్ముతో చేసినటుల్ దీని రకత్ముతోను చేసి, కరుణాపీఠము 

మీదను కరుణాపీఠము ఎదుటను దాని పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 16:16 => అటుల్ అతడు ఇశార్యేలీయుల సమసత్ పాపములనుబటిట్యు, అనగా 

వారి అపవితర్తనుబటిట్యు, వారి అతికర్మములనుబటిట్యు పరిశుదధ్ సథ్లమునకు పార్యశిచ్తత్ము 

చేయవలెను. పర్తయ్క్షపు గుడారము వారిమధయ్ ఉండుటవలన వారి అపవితర్తనుబటిట్ అది 

అపవితర్మగుచుండును గనుక అతడు దానికి పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. 

లేవీయకాండము 16:17 => పరిశుదధ్సథ్లములో పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకు అతడు లోపలికి 

పోవునపుప్డు అతడు తన నిమితత్మును తన యింటివారి నిమితత్మును ఇశార్యేలీయుల సమసత్ 

సమాజము నిమితత్మును పార్యశిచ్తత్ముచేసి బయటికి వచుచ్వరకు ఏ మనుషుయ్డును పర్తయ్క్షపు 

గుడారములో ఉండరాదు. 

లేవీయకాండము 16:18 => మరియు అతడు యెహోవా సనిన్ధినునన్ బలిపీఠమునొదద్కు పోయి 

దానికి పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. అతడు ఆ కోడె రకత్ములో కొంచెమును ఆ మేక రకత్ములో 

కొంచెమును తీసికొని బలిపీఠపు కొముమ్లమీద చమిరి 

లేవీయకాండము 16:19 => యేడుమారులు తన వేర్లితో ఆ రకత్ములో కొంచెము దానిమీద పోర్కిష్ంచి 

దాని పవితర్పరచి ఇశార్యేలీయుల అపవితర్తను పోగొటిట్ దానిని పరిశుదధ్పరచవలెను. 

లేవీయకాండము 16:20 => అతడు పరిశుదధ్సథ్లమునకును పర్తయ్క్షపు గుడారమునకును 

బలిపీఠమునకును పార్యశిచ్తత్ము చేసి చాలించిన తరువాత ఆ సజీవమైన మేకను దగగ్రకు 

తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 16:21 => అపుప్డు అహరోను సజీవమైన ఆ మేక తలమీద తన రెండు చేతులు 

ఉంచి, ఇశార్యేలీయుల పాపములనిన్యు, అనగా వారి దోషములనిన్యు వారి అతికర్మములనిన్యు 

దానిమీద ఒపుప్కొని, ఆ మేక తలమీద వాటిని మోపి, తగిన మనుషుయ్నిచేత అరణయ్ములోనికి దాని 

పంపవలెను. 
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లేవీయకాండము 16:22 => ఆ మేక వారి దోషములనిన్టిని ఎడారి దేశమునకు భరించి పోవును. 

అతడు అరణయ్ములో ఆ మేకను విడిచిపెటట్వలెను. 

లేవీయకాండము 16:23 => అపుప్డు అహరోను పర్తయ్క్షపు గుడారములోనికి వచిచ్, తాను 

పరిశుదధ్సథ్లములోనికి వెళిల్నపుప్డు తాను వేసికొనిన నారబటట్లను తీసి అకక్డ వాటిని ఉంచి 

లేవీయకాండము 16:24 => పరిశుదధ్ సథ్లములో దేహమును నీళల్తో కడుగుకొని బటట్లు తిరిగి 

ధరించుకొని బయటికి వచిచ్ తనకొరకు దహనబలిని పర్జలకొరకు దహనబలిని అరిప్ంచి, తన 

నిమితత్మును పర్జల నిమితత్మును పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను 

లేవీయకాండము 16:25 => పాపపరిహారారథ్బలి పశువుయొకక్ కొర్వువ్ను బలిపీఠముమీద 

దహింపవలెను 

లేవీయకాండము 16:26 => విడిచిపెటేట్ మేకను వదలినవాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో 

దేహము కడుగుకొని తరువాత పాళెములోనికి రావలెను. 

లేవీయకాండము 16:27 => పరిశుదధ్సథ్లములో పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకు వేటి రకత్ము దాని 

లోపలికి తేబడెనో పాపపరిహారారథ్బలియగు ఆ కోడెను ఆ మేకను ఒకడు పాళెము వెలుపలికి 

తీసికొనిపోవలెను. వాటి చరమ్ములను వాటి మాంసమును వాటి మలమును అగిన్తో కాలిచ్వేయవలెను. 

లేవీయకాండము 16:28 => వాటిని కాలిచ్వేసినవాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో దేహము 

కడుగుకొని తరువాత పాళెములోనికి రావలెను. 

లేవీయకాండము 16:29 => ఇది మీకు నితయ్మైన కటట్డ. సవ్దేశులుగాని మీ మధయ్నుండు 

పరదేశులుగాని మీరందరు ఏడవనెల పదియవనాడు ఏ పనియైనను చేయక మిముమ్ను మీరు 

దుఃఖపరచుకొనవలెను. 

లేవీయకాండము 16:30 => ఏలయనగా మీరు యెహోవా సనిన్ధిని మీ సమసత్ పాపములనుండి 

పవితుర్లగునటుల్ ఆ దినమున మిముమ్ పవితర్పరచునటుల్ మీ నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయబడెను. 

లేవీయకాండము 16:31 => అది మీకు మహా విశార్ంతిదినము . మిముమ్ను మీరు 

దుఃఖపరచుకొనవలెను; ఇది నితయ్మైన కటట్డ. 
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లేవీయకాండము 16:32 => ఎవరు తన తండిర్కి మారుగా యాజకుడగుటకై అభిషేకముపొంది తనున్ 

పర్తిషిఠ్ంచుకొనునో ఆ యాజకుడు పార్యశిచ్తత్ము చేసికొని నారవసత్రములైన పర్తిషిఠ్త వసత్రములను 

ధరించుకొనవలెను. 

లేవీయకాండము 16:33 => మరియు అతడు అతిపరిశుదధ్ముగానునన్ మందిరమునకును పర్తయ్క్షపు 

గుడారమునకును బలిపీఠమునకును పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. మరియు అతడు యాజకుల 

నిమితత్మును సమాజము నిమితత్మును పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. 

లేవీయకాండము 16:34 => సంవతస్రమునకు ఒకసారి ఇశార్యేలీయుల సమసత్ పాపములనుబటిట్ 

వారి నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకు ఇది మీకు నితయ్మైన కటట్డ. యెహోవా మోషేకు 

ఆజాఞ్పించినటుల్ అతడు చేసెను. 

సంఖాయ్కాండము 15:25 => యాజకుడు ఇశార్యేలీయుల సరవ్సమాజము నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను; తెలియకయే దాని చేసెను గనుక క్షమింపబడును. వారు పొరబాటున 

చేసిన పాపములనుబటిట్ తమ అరప్ణమును, అనగా యెహోవాకు చెందవలసిన హోమమును 

పాపపరిహారారథ్బలిని యెహోవా సనిన్ధికి తీసికొనిరావలెను. 

రోమీయులకు 3:24 => కాబటిట్ నముమ్వారు ఆయన కృపచేతనే, కీర్సుత్యేసునందలి విమోచనము 

దావ్రా ఉచితముగా నీతిమంతులని తీరచ్బడుచునాన్రు. 

రోమీయులకు 3:25 => పూరవ్ము చేయబడిన పాపములను దేవుడు తన ఓరిమివలన 

ఉపేకిష్ంచినందున, ఆయన తన నీతిని కనువరచవలెనని 

రోమీయులకు 3:26 => కీర్సుత్యేసు రకత్మునందలి విశావ్సముదావ్రా ఆయనను కరుణాధారముగా 

బయలుపరచెను. దేవుడిపప్టి కాలమందు తన నీతిని కనబరచు నిమితత్ము, తాను నీతిమంతుడును 

యేసునందు విశావ్సము గలవానిని నీతిమంతునిగా తీరుచ్వాడునై యుండుటకు ఆయన ఆలాగు 

చేసెను. 

రోమీయులకు 4:25 => ఆయన మన అపరాధముల నిమితత్ము అపప్గింపబడి, మనము 

నీతిమంతులముగా తీరచ్బడుటకై లేపబడెను. 
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రోమీయులకు 5:6 => ఏలయనగా మనమింక బలహీనులమైయుండగా, కీర్సుత్ యుకత్కాలమున 

భకిత్హీనులకొరకు చనిపోయెను. 

రోమీయులకు 5:7 => నీతిమంతునికొరకు సహితము ఒకడు చనిపోవుట అరుదు; మంచివానికొరకు 

ఎవడైన ఒకవేళ చనిపోవ తెగింపవచుచ్ను. 

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 5:11 => అంతేకాదు; మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్దావ్రా మనము దేవునియందు 

అతిశయపడుచునాన్ము; ఆయన దావ్రానే మనము ఇపుప్డు సమాధానసిథ్తి పొందియునాన్ము. 

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. 
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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. 

రోమీయులకు 8:1 => కాబటిట్ యిపుప్డు కీర్సుత్యేసునందునన్వారికి ఏ శికాష్విధియు లేదు. 

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 10:4 => విశవ్సించు పర్తివానికి నీతి కలుగుటకై కీర్సుత్ ధరమ్శాసత్రమునకు 

సమాపిత్యైయునాన్డు. 

2 కొరిందీయులకు 5:21 => ఎందుకనగా మనమాయనయందు దేవుని నీతి అగునటుల్ పాపమెరుగని 

ఆయనను మనకోసము పాపముగా చేసెను. 

ఎఫెసీయులకు 1:6 => మనము తన యెదుట పరిశుదు ధ్లమును నిరోద్షులమునై యుండవలెనని 

జగతుత్ పునాది వేయబడక మునుపే, పేర్మచేత ఆయన కీర్సుత్లో మనలను ఏరప్రచుకొనెను. 

ఎఫెసీయులకు 1:7 => దేవుని కృపామహదైశవ్రయ్మునుబటిట్ ఆ పిర్యునియందు ఆయన రకత్మువలన 

మనకు విమోచనము, అనగా మన అపరాధములకు క్షమాపణ మనకు కలిగియునన్ది. 
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ఎఫెసీయులకు 5:2 => కీర్సుత్ మిముమ్ను పేర్మించి, పరిమళ వాసనగా ఉండుటకు మనకొరకు 

తనున్తాను దేవునికి అరప్ణముగాను బలిగాను అపప్గించుకొనెను; ఆలాగుననే మీరును పేర్మగలిగి 

నడుచుకొనుడి. 

కొలొసస్యులకు 1:14 => ఆ కుమారునియందు మనకు విమోచనము, అనగా పాపక్షమాపణ 

కలుగుచునన్ది. 

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 4:14 => ఆకాశమండలము గుండ వెళిల్న దేవుని కుమారుడైన యేసు అను గొపప్ 

పర్ధానయాజకుడు మనకు ఉనాన్డు గనుక మనము ఒపుప్కొనినదానిని గటిట్గా చేపటుట్దము. 

హెబీర్యులకు 7:26 => పవితుర్డును, నిరోద్షియు, నిషక్లమ్షుడును, పాపులలో చేరక పర్తేయ్కముగా 

ఉనన్వాడును. ఆకాశమండలముకంటె మికిక్లి హెచచ్యినవాడునైన యిటిట్ పర్ధానయాజకుడు మనకు 

సరిపోయినవాడు. 

హెబీర్యులకు 9:14 => నితుయ్డగు ఆతమ్దావ్రా తనున్తాను దేవునికి నిరోద్షినిగా అరిప్ంచుకొనిన 

కీర్సుత్యొకక్ రకత్ము, నిరీ జ్వకిర్యలను విడిచి జీవముగల దేవుని సేవించుటకు మీ మనసాస్కిష్ని ఎంతో 

యెకుక్వగా శుది ధ్చేయును. 

1 పేతురు 1:18 => పితృపారంపరయ్మైన మీ వయ్రథ్పర్వరత్నను విడిచిపెటుట్నటుల్గా వెండి 

బంగారములవంటి క్షయ వసుత్వులచేత మీరు విమోచింపబడలేదు గాని 

1 పేతురు 1:19 => అమూలయ్మైన రకత్ముచేత, అనగా నిరోద్షమును నిషక్ళంకమునగు 

గొఱఱ్పిలల్వంటి కీర్సుత్ రకత్ముచేత, విమోచింపబడితిరని మీరెరుగుదురు గదా 

1 పేతురు 2:22 => ఆయన పాపము చేయలేదు; ఆయన నోటను ఏ కపటమును కనబడలేదు. 
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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. 

1 పేతురు 3:18 => ఏలయనగా మనలను దేవునియొదద్కు తెచుచ్టకు, అనీతిమంతుల కొరకు 

నీతిమంతుడైన కీర్సుత్ శరీర విషయములో చంపబడియు,  

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 

1 యోహాను 2:2 => ఆయనే మన పాపములకు శాంతికరమైయునాన్డు; మన పాపములకు 

మాతర్మే కాదు. సరవ్లోకమునకును శాంతికరమైయునాన్డు. 

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. 

పర్కటన 1:5 => నమమ్కమైన సాకిష్యు, మృతులలోనుండి ఆదిసంభూతుడుగా లేచిన వాడును, 

భూపతులకు అధిపతియునైన యేసుకీర్సుత్నుండియు, కృపాసమాధానములు మీకు కలుగునుగాక. 

పర్కటన 1:6 => మనలను పేర్మించుచు తన రకత్మువలన మన పాపములనుండి మనలను 

విడిపించినవానికి మహిమయు పర్భావమును యుగయుగములు కలుగునుగాక, ఆమేన . ఆయన 

మనలను తన తండిర్యగు దేవునికి ఒక రాజయ్ముగాను యాజకులనుగాను జేసెను. 

నిరగ్మకాండము 29:13 => మరియు ఆంతర్ములను కపుప్కొను కొర్వవ్ంతటిని కాలేజముమీది వపను 

రెండు మూతర్గర్ంథులను వాటిమీది కొర్వువ్ను నీవు తీసి బలిపీఠముమీద దహింపవలెను.  

లేవీయకాండము 3:5 => అహరోను కుమారులు బలిపీఠముమీద, అనగా అగిన్మీది కటెట్లపైనునన్ 

దహనబలి దర్వయ్ముపైని దానిని దహింపవలెను. అది యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమము. 
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లేవీయకాండము 4:8 => మరియు అతడు పాపపరిహారారథ్బలి రూపమైన ఆ కోడె కొర్వువ్ అంతయు 

దానినుండి తీయవలెను. ఆంతర్ములలోని కొర్వువ్ను ఆంతర్ములమీది కొర్వవ్ంతటిని 

లేవీయకాండము 4:19 => మరియు అతడు దాని కొర్వువ్ అంతయు తీసి బలిపీఠముమీద 

దహింపవలెను. 

లేవీయకాండము 4:24 => ఆ మేకపిలల్ తలమీద చెయియ్ ఉంచి, దహనబలి పశువును వధించు చోట 

యెహోవా సనిన్ధిని దానిని వధింపవలెను. 

లేవీయకాండము 5:12 => అతడు యాజకునియొదద్కు దానిని తెచిచ్న తరువాత యాజకుడు 

జాఞ్పకారథ్ముగా దానిలో పిడికెడు తీసి యెహోవాకు అరిప్ంచు హోమదర్వయ్ముల రీతిగా బలిపీఠముమీద 

దానిని దహింపవలెను. అది పాపపరిహారారథ్బలి. 

లేవీయకాండము 9:10 => దాని కొర్వువ్ను మూతర్గర్ంథులను కాలేజముమీది వపను బలిపీఠముమీద 

దహించెను. అటుల్ యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించెను. 

లేవీయకాండము 12:7 => అతడు యెహోవా సనిన్ధిని దానినరిప్ంచి ఆమె నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము 

చేయగా ఆమె రకత్సార్వ విషయమై ఆమె పవితర్పరచబడును. ఇది మగపిలల్నుగాని ఆడుపిలల్నుగాని 

కనిన సతరీనిగూరిచ్న విధి. 

లేవీయకాండము 15:15 => యాజకుడు వాటిలో ఒకదానిని పాపపరిహారారథ్బలిగాను ఒకదానిని 

దహనబలిగాను అరిప్ంపవలెను. అటుల్ యాజకుడు వాని సార్వము విషయములో యెహోవా సనిన్ధిని 

వాని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 8:12 => లేవీయులు ఆ కోడెల తలలమీద తమ చేతులుంచిన తరువాత నీవు 

లేవీయుల నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయునటుల్ యెహోవాకు వాటిలో ఒకదానిని 

పాపపరిహారారథ్బలిగాను రెండవ దానిని దహనబలిగాను అరిప్ంచి 

సంఖాయ్కాండము 15:28 => పొరబాటున యెహోవా సనిన్ధిని దాని చేసెను గనుక తెలియకయే 

పాపము చేసిన వాని నిమితత్ము యాజకుడు పార్యశిచ్తత్ము చేయును; వాని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము 

చేయుటవలన వాడు క్షమాపణ నొందును. 
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హెబీర్యులకు 9:22 => మరియు ధరమ్శాసత్ర పర్కారము సమసత్ వసుత్వులును రకత్ముచేత 

శుది ధ్చేయబడుననియు, రకత్ము చిందింపకుండ పాపక్షమాపణ కలుగదనియు సామానయ్ముగా 

చెపప్వచుచ్ను. 
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వచనము 1 

ఒకడు ఒటుట్పెటుట్కొనినవాడై తాను చూచినదానిగూరిచ్గాని తనకు తెలిసినదానిగూరిచ్గాని 

సాకిష్యైయుండి దాని తెలియచేయక పాపము చేసినయెడల అతడు తన దోషశిక్షను భరించును. 

లేవీయకాండము 5:15 => ఒకడు యెహోవాకు పరిశుదధ్మైన వాటి విషయములో పొరబాటున 

పాపము చేసినయెడల తాను చేసిన అపరాధమునకు నీవు ఏరప్రచు వెల చొపుప్న పరిశుదధ్మైన 

తులముల విలువగల నిరోద్షమైన పొటేట్లును మందలోనుండి అపరాధపరిహారారథ్బలిగా 

యెహోవాయొదద్కు వాడు తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 5:17 => చేయకూడదని యెహోవా ఆజాఞ్పించినవాటిలో దేనినైనను చేసి ఒకడు 

పాపియైనయెడల అది పొరబాటున జరిగినను అతడు అపరాధియై తన దోషమునకు శిక్ష భరించును. 

లేవీయకాండము 4:2 => నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము యెహోవా ఆజఞ్లనిన్టిలో దేని 

విషయమైనను ఎవరైన పొరబాటున చేయరాని కారయ్ములు చేసి పాపియైనయెడల, ఎటల్నగా 

యెహెజేక్లు 18:4 => మనుషుయ్లందరు నా వశములో ఉనాన్రు, తండుర్లేమి కుమారులేమి 

అందరును నా వశములో ఉనాన్రు; పాపము చేయువాడెవడో వాడే మరణము నొందును. 

యెహెజేక్లు 18:20 => పాపము చేయువాడే మరణమునొందును; తండిర్యొకక్ దోషశిక్షను 

కుమారుడు మోయుటలేదని కుమారుని దోషశిక్షను తండిర్ మోయడు, నీతిపరుని నీతి ఆ నీతిపరునికే 

చెందును, దుషు ట్ని దుషట్తవ్ము ఆ దుషు ట్నికే చెందును. 

నిరగ్మకాండము 22:11 => వాడు తన పొరుగువాని సొముమ్ను తీసికొనలేదనుటకు యెహోవా 

పర్మాణము వారిదద్రిమధయ్ నుండవలెను. సొతుత్దారుడు ఆ పర్మాణమును అంగీకరింపవలెను; ఆ 

నషట్మును అచుచ్కొననకక్రలేదు. 

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.  
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1 రాజులు 8:31 => ఎవడైనను తన పొరుగువానికి అనాయ్యము చేయగా అతనిచేత పర్మాణము 

చేయించుటకు అతనిమీద ఒటుట్ పెటట్బడినయెడల, అతడు ఈ మందిరమందునన్ నీ బలిపీఠము ఎదుట 

ఆ ఒటుట్ పెటుట్నపుప్డు 

1 రాజులు 22:16 => అందుకు రాజు నీచేత పర్మాణము చేయించి యెహోవా నామమునుబటిట్ 

నిజమైన మాటలే నీవు నాతో పలుకవలసినదని నేనెనిన్ మారులు నీతో చెపిప్తిని అని రాజు 

సెలవియయ్గా 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:15 => అపుప్డు రాజు యెహోవా నామమునుబటిట్ అబదధ్ముకాక సతయ్మే 

పలుకుమని నేను ఎనిన్ మారులు నీచేత ఒటుట్ పెటిట్ంచుకొందునని అతనితో అనగా 

సామెతలు 29:24 => దొంగతో పాలుకూడువాడు తనకుతానే పగవాడు అటిట్వాడు ఒటుట్ పెటిట్నను 

సంగతి చెపప్డు. 

సామెతలు 30:9 => ఎకుక్వైనయెడల నేను కడుపు నిండినవాడనై నినున్ విసరిజ్ంచి యెహోవా 

యెవడని అందునేమో లేక బీదనై దొంగిలి నా దేవుని నామమును దూషింతునేమో.  

మతత్యి 26:63 => అందుకు పర్ధానయాజకుడు ఆయనను చూచి నీవు దేవుని కుమారుడవైన 

కీర్సుత్వైతే ఆ మాట మాతో చెపుప్మని జీవముగల దేవుని తోడని నీకు ఆనబెటుట్చునాన్ననెను. అందుకు 

యేసు నీవనన్టేట్. 

లేవీయకాండము 5:17 => చేయకూడదని యెహోవా ఆజాఞ్పించినవాటిలో దేనినైనను చేసి ఒకడు 

పాపియైనయెడల అది పొరబాటున జరిగినను అతడు అపరాధియై తన దోషమునకు శిక్ష భరించును. 

లేవీయకాండము 7:18 => ఒకడు తన సమాధానబలి పశువుమాంసములో కొంచెమైనను 

మూడవనాడు తినినయెడల అది అంగీకరింపబడదు; అది అరిప్ంచినవానికి సమాధానబలిగా 

ఎంచబడదు; అది హేయము; దాని తినువాడు తన దోషశిక్షను భరించును. 

లేవీయకాండము 17:16 => అయితే వాడు వాటిని ఉదుకుకొనకయు తన దేహమును 

కడుగుకొనకయు ఉండినయెడల వాడు తన దోషశిక్షను భరించును. 

లేవీయకాండము 19:8 => దానిని తినువాడు తన దోషశిక్షను భరించును. వాడు యెహోవాకు 

పరిశుదధ్మైన దానిని అపవితర్పరచెను. వాడు పర్జలలోనుండి కొటిట్వేయబడును. 
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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. 

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. 

కీరత్నలు 38:4 => నా దోషములు నా తలమీదుగా పొరిల్పోయినవి నేను మోయలేని బరువువలె అవి 

నామీద మోపబడియునన్వి. 

యెషయా 53:11 => అతడు తనకు కలిగిన వేదనను చూచి తృపిత్నొందును. నీతిమంతుడైన నా 

సేవకుడు జనుల దోషములను భరించి తనకునన్ అనుభవజాఞ్నముచేత అనేకులను నిరోద్షులుగా 

చేయును.  

1 పేతురు 2:24 => మనము పాపముల విషయమై చనిపోయి, నీతివిషయమై జీవించునటుల్, ఆయన 

తానే తన శరీరమందు మన పాపములను మార్నుమీద మోసికొనెను. ఆయన పొందిన గాయములచేత 

మీరు సవ్సథ్త నొందితిరి. 

నిరగ్మకాండము 28:43 => వారు పర్తయ్క్షపు గుడారములోనికి పర్వేశించునపుప్డైనను, 

పరిశుదధ్సథ్లములో సేవచేయుటకు బలిపీఠమును సమీపించునపుప్డైనను, వారు దోషులై చావక 

యుండునటుల్ అది అహరోనుమీదను అతని కుమారులమీదను ఉండవలెను. ఇది అతనికిని అతని 

తరువాత అతని సంతతికిని నితయ్మైన కటట్డ. 

లేవీయకాండము 6:20 => అహరోనుకు అభిషేకముచేసిన దినమున, అతడును అతని 

సంతతివారును అరిప్ంపవలసిన అరప్ణమేదనగా, ఉదయమున సగము సాయంకాలమున సగము 

నితయ్మైన నైవేదయ్ముగా తూమెడు గోధుమపిండిలో పదియవవంతు. 
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లేవీయకాండము 7:37 => ఇది దహనబలిని గూరిచ్యు అపరాధపరిహారారథ్పు నైవేదయ్మును 

గూరిచ్యు పాపపరిహారారథ్బలిని గూరిచ్యు అపరాధపరిహారారథ్బలిని గూరిచ్యు పర్తిషిఠ్తారప్ణమును 

గూరిచ్యు సమాధానబలిని గూరిచ్యు చేయబడిన విధి. 

లేవీయకాండము 14:19 => అపుప్డు యాజకుడు పాపపరిహారారథ్బలి అరిప్ంచి అపవితర్త 

పోగొటుట్కొని పవితర్త పొందగోరువాని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేసిన తరువాత వాడు దహనబలి 

పశువును వధింపవలెను. 

లేవీయకాండము 19:21 => అతడు అపరాధపరిహారారధ్బలిని, అనగా అపరాధపరిహారారథ్బలియగు 

పొటేట్లును పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునకు యెహోవా సనిన్ధికి తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 24:15 => మరియు నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము తన దేవుని శపించువాడు 

తన పాపశిక్షను భరింపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 5:6 => పురుషుడుగాని సతరీగాని యెహోవామీద తిరుగబడి మనుషుయ్లు చేయు 

పాపములలో దేనినైనను చేసి అపరాధులగునపుప్డు 

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. 

సంఖాయ్కాండము 18:9 => అగిన్లో దహింపబడని అతిపరిశుదధ్మైన వాటిలో నీకు 

రావలసినవేవనగా, వారి నైవేదయ్ములనిన్టిలోను, వారి పాపపరిహారారథ్ బలులనిన్టిలోను, వారి 

అపరాధపరిహారారథ్ బలులనిన్టిలోను వారు నాకు తిరిగిచెలిల్ంచు అరప్ణములనిన్యు నీకును నీ 

కుమారులకును అతిపరిశుదధ్మైనవగును, అతిపరిశుదధ్సథ్లములో మీరు వాటిని తినవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 30:15 => అతడు వినిన తరువాత వాటిని బొతిత్గా రదుద్చేసినయెడల, తానే ఆమె 

దోషశిక్షను భరించును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:22 => ఎవడైనను తన పొరుగువానియెడల తపుప్చేసినపుప్డు అతనిచేత 

పర్మాణము చేయించుటకై అతనిమీద ఒటుట్ పెటట్బడి ఆ ఒటుట్ ఈ మందిరమందుండు నీ బలిపీఠము 

ఎదుటికి వచిచ్నపుప్డు 
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వచనము 2 

మరియు నొకడు ఏ అపవితర్ వసుత్వునైనను ముటిట్నయెడల, అది అపవితర్ మృగ కళేబరమేగాని 

అపవితర్ పశు కళేబరమేగాని అపవితర్మైన పార్కెడు జంతువు కళేబరమేగాని అది అపవితర్మని తనకు 

తెలియకపోయినను అతడు అపవితుర్డై అపరాధియగును. 

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 11:24 => వాటివలన మీరు అపవితుర్లగుదురు వాటి కళేబరములను ముటిట్న 

పర్తివాడు సాయంకాలము వరకు అపవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 11:28 => వాటి కళేబరమును మోసిన పర్తివాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని 

సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డగును; అవి మీకు అపవితర్మైనవి. 

లేవీయకాండము 11:31 => పార్కువాటిలో ఇవి మీకు అపవితర్ములు; ఇవి చచిచ్న తరువాత వీటిని 

ముటిట్న పర్తివాడు సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 11:39 => మీరు తినదగిన జంతువులలో ఏదైనను చచిచ్నయెడల దాని 

కళేబరమును ముటుట్వాడు సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డగును. 

సంఖాయ్కాండము 19:11 => ఏ నరశవమునైనను ముటిట్నవాడు ఏడు దినములు అపవితుర్డై 

యుండును. 

సంఖాయ్కాండము 19:12 => అతడు మూడవ దినమున ఆ జలముతో పాపశుది ధ్ చేసికొని యేడవ 

దినమున పవితుర్డగును. అయితే వాడు మూడవ దినమున పాపశుది ధ్ చేసికొననియెడల ఏడవ 

దినమున పవితుర్డు కాడు. 

సంఖాయ్కాండము 19:13 => నరశవమును ముటిట్నవాడు అటుల్ పాపశుది ధ్ చేసికొననియెడల వాడు 

యెహోవా మందిరమును అపవితర్పరచువాడగును. ఆ మనుషుయ్డు ఇశార్యేలీయులలోనుండి 
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కొటిట్వేయబడును. పాపపరిహార జలము వానిమీద పోర్కిష్ంపబడలేదు గనుక వాడు అపవితుర్డు, వాని 

అపవితర్త యింక వానికుండును. 

సంఖాయ్కాండము 19:14 => ఒకడు ఒక గుడారములో చచిచ్నయెడల దానిగూరిచ్న విధి యిది. ఆ 

గుడారములో పర్వేశించు పర్తివాడును ఆ గుడారములో నునన్ది యావతుత్ను ఏడు దినములు 

అపవితర్ముగా నుండును. 

సంఖాయ్కాండము 19:15 => మూతవేయబడక తెరచియునన్ పర్తి పాతర్యు అపవితర్మగును. 

సంఖాయ్కాండము 19:16 => బయట పొలములో ఖడగ్ముతో నరకబడినవానినైనను, శవమునైనను 

మనుషుయ్ని యెముకనైనను సమాధినైనను ముటుట్వాడు ఏడు దినములు అపవితుర్డై యుండును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:8 => మరియు పంది రెండు డెకక్లు గలదైనను నెమరువేయదు గనుక 

అది మీకు హేయము, వాటి మాంసము తినకూడదు, వాటి కళేబరములను ముటట్కూడదు. 

యెషయా 52:11 => పోవుడి పోవుడి అచచ్టనుండి వెళుల్డి అపవితర్మైన దేనిని ముటట్కుడి 

దానియొదద్నుండి తొలగిపోవుడి యెహోవా సేవోపకరణములను మోయువారలారా, మిముమ్ను మీరు 

పవితర్పరచుకొనుడి  

హగగ్యి 2:13 => శవమును ముటుట్టవలన ఒకడు అంటుపడి అటిట్వాటిలో దేనినైనను 

ముటిట్నయెడల తాను ముటిట్నది అపవితర్మగునా యని హగగ్యి మరలనడుగగా యాజకులు అది 

అపవితర్మగుననిరి. 

2 కొరిందీయులకు 6:17 => కావున మీరు వారి మధయ్నుండి బయలువెడలి పర్తేయ్కముగా ఉండుడి; 

అపవితర్మైన దానిని ముటట్కుడని పర్భువు చెపుప్చునాన్డు. 

లేవీయకాండము 5:4 => మరియు కీడైనను మేలైనను, మనుషుయ్లు వయ్రథ్ముగా ఒటుట్పెటుట్కొని 

చేసెదమని పలుకు మాటలలో మరి దేనినైనను యోచింపక చేసెదనని యొకడు పెదవులతో వయ్రథ్ముగా 

ఒటుట్పెటుట్కొనినయెడల, అది తెలిసిన తరువాత వాడు అపరాధియగును. 

లేవీయకాండము 5:17 => చేయకూడదని యెహోవా ఆజాఞ్పించినవాటిలో దేనినైనను చేసి ఒకడు 

పాపియైనయెడల అది పొరబాటున జరిగినను అతడు అపరాధియై తన దోషమునకు శిక్ష భరించును. 
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కీరత్నలు 19:12 => తన పొరపాటులు కనుగొనగలవాడెవడు? నేను రహసయ్ముగా చేసిన తపుప్లు 

క్షమించి ననున్ నిరోద్షినిగా తీరుచ్ము. 

లూకా 11:44 => అయోయ్, మీరు కనబడని సమాధులవలె ఉనాన్రు; వాటిమీద నడుచు మనుషుయ్లు 

(అవి సమాధులని) యెరుగరనెను. 

లేవీయకాండము 5:17 => చేయకూడదని యెహోవా ఆజాఞ్పించినవాటిలో దేనినైనను చేసి ఒకడు 

పాపియైనయెడల అది పొరబాటున జరిగినను అతడు అపరాధియై తన దోషమునకు శిక్ష భరించును. 

లేవీయకాండము 4:13 => ఇశార్యేలీయుల సమాజమంతయు పొరబాటున ఏ తపిప్దముచేసి, 

యెహోవా ఆజఞ్లనిన్టిలో దేనినైనను మీరి చేయరానిపని చేసి అపరాధులైనయెడల 

లేవీయకాండము 5:15 => ఒకడు యెహోవాకు పరిశుదధ్మైన వాటి విషయములో పొరబాటున 

పాపము చేసినయెడల తాను చేసిన అపరాధమునకు నీవు ఏరప్రచు వెల చొపుప్న పరిశుదధ్మైన 

తులముల విలువగల నిరోద్షమైన పొటేట్లును మందలోనుండి అపరాధపరిహారారథ్బలిగా 

యెహోవాయొదద్కు వాడు తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 11:8 => వాటి మాంసమును మీరు తినకూడదు; వాటి కళేబరములను 

ముటట్కూడదు; అవి మీకు అపవితర్ములు. 

లేవీయకాండము 14:12 => అపుప్డు యాజకుడు ఒక మగ గొఱఱ్పిలల్ను అరధ్సేరు నూనెను తీసికొని 

అపరాధపరిహారారథ్బలిగా వాటిని దగగ్రకు తెచిచ్ అలాల్డింపబడు అరప్ణముగా యెహోవా సనిన్ధిని 

వాటిని అలాల్డింపవలెను. 

వచనము 3 

మనుషుయ్లకు తగులు అపవితర్తలలో ఏదైనను ఒకనికి తెలియకుండ అంటినయెడల, అనగా ఒకనికి 

అపవితర్త కలిగినయెడల ఆ సంగతి తెలిసిన తరువాత వాడు అపరాధియగును. 

లేవీయకాండము 12:1 => మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 
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లేవీయకాండము 13 :59 => అపుప్డు అది పవితర్మగును . బొచుచ్బటట్యందేగాని 

నారబటట్యందేగాని పడుగునందేగాని పేకయందేగాని తోలువసుత్వులయందేగాని యుండు 

కుషు ఠ్పొడనుగూరిచ్ అది పవితర్మని అపవితర్మని నీవు నిరణ్యింపవలసిన విధి యిదే. 

లేవీయకాండము 15:1 => మరియు యెహోవా మోషే అహరోనులకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

లేవీయకాండము 15:2 => మీరు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుడి ఒకని దేహమందు సార్వమునన్యెడల 

ఆ సార్వమువలన వాడు అపవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 15:3 => వాని సార్వము కారినను కారకపోయినను ఆ దేహసిథ్తినిబటిట్ వాడు 

అపవితుర్డగును. ఆ సార్వముగలవాడు పండుకొను పర్తి పరుపు అపవితర్ము; 

లేవీయకాండము 15:4 => వాడు కూరుచ్ండు పర్తి వసుత్వు అపవితర్ము. 

లేవీయకాండము 15:5 => వాని పరుపును ముటుట్వాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో 

సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

లేవీయకాండము 15:6 => అటిట్వాడు దేనిమీద కూరుచ్ండునో దాని మీద కూరుచ్ండువాడు తన 

బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

లేవీయకాండము 15:7 => సార్వము గలవాని దేహమును ముటుట్వాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని 

నీళల్తో సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

లేవీయకాండము 15:8 => సార్వము గలవాడు పవితుర్నిమీద ఉమిమ్వేసినయెడల వాడు తన బటట్లు 

ఉదుకుకొని నీళల్తో సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

లేవీయకాండము 15:9 => సార్వము గలవాడు కూరుచ్ండు పర్తి పలల్ము అపవితర్ము. 

లేవీయకాండము 15:10 => వాని కిర్ందనుండిన యే వసుత్వునైనను ముటుట్ పర్తివాడు 

సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. వాటిని మోయువాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో 

సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

లేవీయకాండము 15:11 => సార్వము గలవాడు నీళల్తో చేతులు కడుగుకొనకయే ఎవని ముటుట్నో 

వాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 
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లేవీయకాండము 15:12 => సార్వము గలవాడు ముటుట్కొనిన మంటిపాతర్ను పగలగొటట్వలెను, పర్తి 

చెకక్ పాతర్ను నీళల్తో కడుగవలెను. 

లేవీయకాండము 15:13 => సార్వము గలవాడు తన సార్వమునుండి పవితర్త పొందునపుప్డు, తన 

పవితర్త విషయమై యేడు దినములు లెకిక్ంచుకొని తన బటట్లు ఉదుకుకొని పారు నీటితో ఒడలును 

కడుగుకొని పవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 15:14 => ఎనిమిదవనాడు రెండు తెలల్ గువవ్లనైనను రెండు పావురపు 

పిలల్లనైనను తీసికొని పర్తయ్క్షపు గుడారము యొకక్ దావ్రమునొదద్కు వచిచ్ యెహోవా సనిన్ధిని వాటిని 

యాజకుని కపప్గింపవలెను. 

లేవీయకాండము 15:15 => యాజకుడు వాటిలో ఒకదానిని పాపపరిహారారథ్బలిగాను ఒకదానిని 

దహనబలిగాను అరిప్ంపవలెను. అటుల్ యాజకుడు వాని సార్వము విషయములో యెహోవా సనిన్ధిని 

వాని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. 

లేవీయకాండము 15:16 => ఒకనికి వీరయ్సఖ్లనమైనయెడల వాడు సరావ్ంగసాన్నము చేసికొని 

సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

లేవీయకాండము 15:17 => ఏ బటట్మీదను ఏ తోలుమీదను వీరయ్సఖ్లనమగునో ఆ బటట్యు ఆ 

తోలును నీళల్తో ఉదుకబడి సాయంకాలమువరకు అపవితర్మై యుండును. 

లేవీయకాండము 15:18 => వీరయ్సఖ్లనమగునటుల్ సతరీ పురుషులు శయనించినయెడల వారిదద్రు 

నీళల్తో సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్లై యుందురు.  

లేవీయకాండము 15:19 => సతరీ దేహమందుండు సార్వము రకత్సార్వమైనయెడల ఆమె యేడు 

దినములు కడగా ఉండవలెను. ఆమెను ముటుట్వారందరు సాయంకాలమువరకు అపవితుర్లగుదురు. 

లేవీయకాండము 15:20 => ఆమె కడగా ఉనన్పుప్డు ఆమె దేనిమీద పండుకొనునో అది 

అపవితర్మగును; ఆమె దేనిమీద కూరుచ్ండునో అది అపవితర్మగును. 

లేవీయకాండము 15:21 => ఆమె పడకను ముటుట్ పర్తివాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో 

సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 
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లేవీయకాండము 15:22 => ఆమె దేనిమీద కూరుచ్ండునో దాని ముటుట్ పర్తివాడు తన బటట్లు 

ఉదుకుకొని నీళల్తో సాన్నము చేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

లేవీయకాండము 15:23 => అది ఆమె పరుపుమీదనైనను ఆమె కూరుచ్ండిన దానిమీదనైనను 

ఉండినయెడల దానిని ముటుట్వాడు సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

లేవీయకాండము 15:24 => ఒకడు ఆమెతో శయనించుచుండగా ఆమె రజసుస్ వానికి 

తగిలినయెడల, వాడు ఏడు దినములు అపవితుర్డగును; వాడు పండుకొను పర్తి మంచము 

అపవితర్ము. 

లేవీయకాండము 15:25 => ఒక సతరీ కడగా ఉండు కాలమునకు ముందుగా ఆమె రకత్సార్వము ఇంక 

అనేకదినములు సర్వించినను ఆమె కడగానుండు కాలమైన తరువాత సర్వించినను, ఆమె అపవితర్త 

ఆమె కడగానుండు దినములలో వలెనే ఆ సార్వదినములనిన్యు ఉండును, ఆమె అపవితుర్రాలు. 

లేవీయకాండము 15:26 => ఆమె సార్వదినములనిన్యు ఆమె పండుకొను పర్తి మంచము ఆమె 

కడగానునన్పప్టి మంచమువలె ఉండవలెను. ఆమె దేనిమీద కూరుచ్ండునో అది ఆమె కడగా ఉనన్పప్టి 

అపవితర్తవలె అపవితర్మగును. 

లేవీయకాండము 15:27 => వాటిని ముటుట్ పర్తివాడు అపవితుర్డు. వాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని 

నీళల్తో సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును.  

లేవీయకాండము 15:28 => ఆమె ఆ సార్వము కుదిరి పవితుర్రాలైనయెడల ఆమె యేడుదినములు 

లెకిక్ంచుకొని అవి తీరిన తరువాత పవితుర్రాలగును. 

లేవీయకాండము 15:29 => ఎనిమిదవనాడు ఆమె రెండు తెలల్ గువవ్లనైనను రెండు పావురపు 

పిలల్లనైనను పర్తయ్క్షపు గుడారము యొకక్ దావ్రమునకు యాజకునియొదద్కు తేవలెను. 

లేవీయకాండము 15:30 => యాజకుడు ఒకదానిని పాపపరిహారారథ్బలిగాను ఒకదానిని 

దహనబలిగాను అరిప్ంపవలెను. అటుల్ యాజకుడు ఆమె సార్వవిషయమై యెహోవా సనిన్ధిని ఆమె 

నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. 
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లేవీయకాండము 15:31 => ఇశార్యేలీయులు తమ మధయ్నుండు నా నివాస సథ్లమును 

అపవితర్పరచునపుప్డు వారు తమ అపవితర్తవలన చావకుండునటుల్ వారికి అపవితర్త కలుగకుండ 

మీరు వారిని కాపాడవలెను. 

లేవీయకాండము 15:32 => సార్వము గలవాని గూరిచ్యు, వీరయ్సఖ్లనమువలని అపవితర్త గలవాని 

గూరిచ్యు, కడగానునన్ బలహీనురాలిని గూరిచ్యు, సార్వముగల సతరీ పురుషులను గూరిచ్యు, 

అపవితుర్రాలితో శయనించువాని గూరిచ్యు విధింపబడినది ఇదే. 

లేవీయకాండము 15:33 =>  సార్వముగల సతరీ పురుషులను గూరిచ్యు, అపవితుర్రాలితో శయనించు 

వాని గూరిచ్యు విధింపబడినది ఇదే.   

లేవీయకాండము 22:4 => అహరోను సంతానములో ఒకనికి కుషఠ్యినను సార్వమైనను 

కలిగినయెడల అటిట్వాడు పవితర్త పొందువరకు పర్తిషిఠ్తమైనవాటిలో దేనిని తినకూడదు. శవమువలని 

అపవితర్తగల దేనినైనను ముటుట్వాడును సఖ్లితవీరుయ్డును, 

లేవీయకాండము 22:5 => అపవితర్మైన పురుగునేమి యేదో ఒక అపవితర్తవలన అపవితుర్డైన 

మనుషుయ్నినేమి ముటుట్వాడును, అటిట్ అపవితర్త తగిలినవాడును సాయంకాలమువరకు 

అపవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 22:6 => అతడు నీళల్తో తన దేహమును కడుగుకొనువరకు పర్తిషిఠ్తమైనవాటిని 

తినకూడదు. 

సంఖాయ్కాండము 19:11 => ఏ నరశవమునైనను ముటిట్నవాడు ఏడు దినములు అపవితుర్డై 

యుండును. 

సంఖాయ్కాండము 19:12 => అతడు మూడవ దినమున ఆ జలముతో పాపశుది ధ్ చేసికొని యేడవ 

దినమున పవితుర్డగును. అయితే వాడు మూడవ దినమున పాపశుది ధ్ చేసికొననియెడల ఏడవ 

దినమున పవితుర్డు కాడు. 

సంఖాయ్కాండము 19:13 => నరశవమును ముటిట్నవాడు అటుల్ పాపశుది ధ్ చేసికొననియెడల వాడు 

యెహోవా మందిరమును అపవితర్పరచువాడగును. ఆ మనుషుయ్డు ఇశార్యేలీయులలోనుండి 
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కొటిట్వేయబడును. పాపపరిహార జలము వానిమీద పోర్కిష్ంపబడలేదు గనుక వాడు అపవితుర్డు, వాని 

అపవితర్త యింక వానికుండును. 

సంఖాయ్కాండము 19:14 => ఒకడు ఒక గుడారములో చచిచ్నయెడల దానిగూరిచ్న విధి యిది. ఆ 

గుడారములో పర్వేశించు పర్తివాడును ఆ గుడారములో నునన్ది యావతుత్ను ఏడు దినములు 

అపవితర్ముగా నుండును. 

సంఖాయ్కాండము 19:15 => మూతవేయబడక తెరచియునన్ పర్తి పాతర్యు అపవితర్మగును. 

సంఖాయ్కాండము 19:16 => బయట పొలములో ఖడగ్ముతో నరకబడినవానినైనను, శవమునైనను 

మనుషుయ్ని యెముకనైనను సమాధినైనను ముటుట్వాడు ఏడు దినములు అపవితుర్డై యుండును. 

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 7:21 => ఎవడు మనుషుయ్ల అపవితర్తనే గాని అపవితర్మైన జంతువునే గాని యే 

అపవితర్మైన వసుత్వునే గాని తాకి యెహోవాకు అరిప్ంచు సమాధానబలి పశువు మాంసమును తినునో 

వాడు పర్జలలోనుండి కొటిట్వేయబడును. 

లేవీయకాండము 14:12 => అపుప్డు యాజకుడు ఒక మగ గొఱఱ్పిలల్ను అరధ్సేరు నూనెను తీసికొని 

అపరాధపరిహారారథ్బలిగా వాటిని దగగ్రకు తెచిచ్ అలాల్డింపబడు అరప్ణముగా యెహోవా సనిన్ధిని 

వాటిని అలాల్డింపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 19:13 => నరశవమును ముటిట్నవాడు అటుల్ పాపశుది ధ్ చేసికొననియెడల వాడు 

యెహోవా మందిరమును అపవితర్పరచువాడగును. ఆ మనుషుయ్డు ఇశార్యేలీయులలోనుండి 

కొటిట్వేయబడును. పాపపరిహార జలము వానిమీద పోర్కిష్ంపబడలేదు గనుక వాడు అపవితుర్డు, వాని 

అపవితర్త యింక వానికుండును. 
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యెషయా 52:11 => పోవుడి పోవుడి అచచ్టనుండి వెళుల్డి అపవితర్మైన దేనిని ముటట్కుడి 

దానియొదద్నుండి తొలగిపోవుడి యెహోవా సేవోపకరణములను మోయువారలారా, మిముమ్ను మీరు 

పవితర్పరచుకొనుడి  

వచనము 4 

మరియు కీడైనను మేలైనను, మనుషుయ్లు వయ్రథ్ముగా ఒటుట్పెటుట్కొని చేసెదమని పలుకు మాటలలో 

మరి దేనినైనను యోచింపక చేసెదనని యొకడు పెదవులతో వయ్రథ్ముగా ఒటుట్పెటుట్కొనినయెడల, అది 

తెలిసిన తరువాత వాడు అపరాధియగును. 

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. 
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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. 

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 
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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. 

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 గొఱఱ్మేకల 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 
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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. 

లేవీయకాండము 27:31 => ఒకడు తాను చెలిల్ంపవలసిన దశమభాగములలో దేనినైనను 

విడిపింపగోరినయెడల దానిలో అయిదవ వంతును దానితో కలుపవలెను. 

లేవీయకాండము 27:32 => గోవులలోనేగాని గొఱఱ్ 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. 

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. 

యెహోషువ 9:15 => యెహోషువ ఆ వచిచ్నవారితో సమాధానపడి వారిని బర్దుకనిచుచ్టకు వారితో 

నిబంధన చేసెను. మరియు సమాజపర్ధానులు వారితో పర్మాణము చేసిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 9:19 => నేడు మీరు యెరుబబ్యలు ఎడలను అతని యింటివారియెడలను 

సతయ్ముగాను యథారథ్ముగాను పర్వరిత్ంచినయెడల, అబీమెలెకునందు సంతోషించుడి అతడు 

మీయందు సంతోషించునుగాక. 
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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. 

నాయ్యాధిపతులు 21:7 => మిగిలియునన్వారికి భారయ్లు దొరుకునటుల్ మనము మన కుమారెత్లను 

వారికి పెండిల్ చేయమని యెహోవా తోడని పర్మాణము చేసితివిుగదా; వారి విషయములో ఏమి 

చేయగలము? అని చెపుప్కొనిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 21:18 => ఇశార్యేలీయులలో ఎవడైనను తన కుమారెత్ను బెనాయ్మీనీయునికి 

ఇచిచ్నయెడల వాడు నిరూమ్లము చేయబడునని పర్మాణము చేసియునాన్ము గనుక మనము మన 

కుమారెత్లను వారికి పెండిల్ చేయకూడదని చెపుప్కొనుచుండిరి. 

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 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 చేతికఱఱ్ చాపి దాని కొనను తేనె పటుట్లో ముంచి తన చెయియ్ నోటిలో పెటుట్కొనగా 

అతని కనున్లు పర్కాశించెను. 

Page  of 268 1885



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"య$ండ'

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 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 వెళిల్పోయిరి. 

1 సమూయేలు 25:22 => అని అనుకొని అతనికునన్ వారిలో ఒక మగపిలల్వానినైనను 

తెలల్వారునపప్టికి నేనుండనియయ్ను; లేదా దేవుడు మరి గొపప్ అపాయము దావీదు శతుర్వులకు కలుగ 

జేయునుగాక అని పర్మాణము చేసియుండెను. 

2 సమూయేలు 21:7 => తానును సౌలు కుమారుడగు యోనాతానును యెహోవా నామమునుబటిట్ 

పర్మాణము చేసియునన్ హేతువుచేత రాజు సౌలు కుమారుడగు యోనాతానునకు పుటిట్న 

మెఫీబోషెతును అపప్గింపక 

2 రాజులు 6:31 => తరువాత రాజు షాపాతు కుమారుడైన ఎలీషాయొకక్ తల యీ దినమున 

అతనిపైన నిలిచియునన్యెడల దేవుడు నాకు గొపప్ అపాయము కలుగజేయునుగాక అనెను. 

కీరత్నలు 132:2 => అతడు యెహోవాతో పర్మాణపూరవ్కముగా మాట యిచిచ్ 

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. 
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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 

బుది ధ్హీనుడగును. 

పర్సంగి 5:4 => నీవు దేవునికి మొర్కుక్బడి చేసికొనినయెడల దానిని చెలిల్ంచుటకు ఆలసయ్ము 

చేయకుము; బుది ధ్హీనులయందు 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? 

యెహెజేక్లు 17:18 => తన పర్మాణము నిరల్క్షయ్పెటిట్ తాను చేసిన నిబంధనను భంగము చేసెను, 

తన చెయియ్ యిచిచ్యు ఇటిట్ కారయ్ములను అతడు చేసెనే, అతడు ఎంతమాతర్మును తపిప్ంచుకొనడు. 

యెహెజేక్లు 17:19 => ఇందుకు పర్భువైన యెహోవా ఈలాగున సెలవిచుచ్చునాన్డు అతడు 

నిరల్క్షయ్పెటిట్న పర్మాణము నేను చేయించినది గదా, అతడు రదుద్పరచిన నిబంధన నేను చేసినదే గదా, 

నా జీవముతోడు ఆ దోషశిక్ష అతని తలమీదనే మోపుదును,  

మతత్యి 14:7 => గనుక ఆమె ఏమి అడిగినను ఇచెచ్దనని అతడు పర్మాణపూరవ్కముగా వాగాద్నము 

చేసెను. 

మతత్యి 14:9 => రాజు దుఃఖపడినను తాను చేసిన పర్మాణము నిమితత్మును, తనతో కూడ 

భోజనమునకు కూరుచ్నన్వారి నిమితత్మును ఇయయ్నాజాఞ్పించి 

మారుక్ 6:23 => మరియు నీవు నా రాజయ్ములో సగముమటుట్కు ఏమి అడిగినను నీకిచెచ్దనని 

అతడు ఆమెతో ఒటుట్పెటుట్కొనెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:12 => ఈ కుటర్లో చేరినవారు నలుబదిమంది కంటె ఎకుక్వ. 
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లేవీయకాండము 4:23 => అతడు ఏ పాపము చేసి పాపియాయెనో అది తనకు తెలియబడినయెడల, 

అతడు నిరోద్షమైన మగ మేకపిలల్ను అరప్ణముగా తీసికొనివచిచ్ 

లేవీయకాండము 5:2 => మరియు నొకడు ఏ అపవితర్ వసుత్వునైనను ముటిట్నయెడల, అది అపవితర్ 

మృగ కళేబరమేగాని అపవితర్ పశు కళేబరమేగాని అపవితర్మైన పార్కెడు జంతువు కళేబరమేగాని అది 

అపవితర్మని తనకు తెలియకపోయినను అతడు అపవితుర్డై అపరాధియగును. 

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. 

సంఖాయ్కాండము 30:2 => ఇది యెహోవా ఆజాఞ్పించిన సంగతి. ఒకడు యెహోవాకు 

మొర్కుక్కొనినయెడల, లేక తాను బదు ధ్డగుటకు పర్మాణము చేసినయెడల, అతడు తన మాటతపప్క 

తననోటనుండి వచిచ్నదంతయు నెరవేరచ్వలెను. 

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? 

వచనము 5 

కాబటిట్ అతడు వాటిలో ఏవిషయమందైనను అపరాధియగునపుప్డు ఆ విషయమందే తాను చేసిన 

పాపమును ఒపుప్కొని 

లేవీయకాండము 16:21 => అపుప్డు అహరోను సజీవమైన ఆ మేక తలమీద తన రెండు చేతులు 

ఉంచి, ఇశార్యేలీయుల పాపములనిన్యు, అనగా వారి దోషములనిన్యు వారి అతికర్మములనిన్యు 

దానిమీద ఒపుప్కొని, ఆ మేక తలమీద వాటిని మోపి, తగిన మనుషుయ్నిచేత అరణయ్ములోనికి దాని 

పంపవలెను. 
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లేవీయకాండము 26:40 => వారు నాకు విరోధముగా చేసిన తిరుగుబాటును తమ దోషమును తమ 

తండుర్ల దోషమును ఒపుప్కొని, తాము నాకు విరోధముగా నడిచితిమనియు 

సంఖాయ్కాండము 5:7 => వారు తాము చేసిన పాపమును ఒపుప్కొనవలెను. మరియు వారు తమ 

అపరాధమువలని నషట్మును సరిగానిచుచ్కొని దానిలో అయిదవవంతు దానితో కలిపి యెవనికి 

విరోధముగా ఆ అపరాధము చేసిరో వానికిచుచ్కొనవలెను. 

యెహోషువ 7:19 => అపుప్డు యెహోషువ ఆకానుతో నా కుమారుడా ఇశార్యేలు దేవుడైన 

యెహోవాకు మహిమను చెలిల్ంచి, ఆయన యెదుట ఒపుప్కొని, నీవు చేసినదానిని మరుగుచేయక నాకు 

తెలుపుమని నినున్ వేడుకొనుచునాన్నని చెపప్గా 

ఎజార్ 10:11 => కాబటిట్ యిపుప్డు మీ పితరుల యొకక్ దేవుడైన యెహోవా యెదుట మీ పాపమును 

ఒపుప్కొని, ఆయన చితాత్నుసారముగా నడుచుకొనుటకు సిదధ్పడి, దేశపు జనులను అనయ్సతరీలను 

విసరిజ్ంచి మిముమ్ను మీరు పర్తేయ్కపరచుకొని యుండుడి. 

ఎజార్ 10:12 => అందుకు సమాజకులందరు ఎలుగెతిత్ అతనితో ఇటల్నిరి నీవు చెపిప్నటుల్గానే మేము 

చేయవలసియునన్ది. 

యోబు 33:27 => అపుప్డు వాడు మనుషుయ్లయెదుట సంతోషించుచు ఇటల్ని పలుకును 

యథారథ్మైనదానిని వయ్తాయ్సపరచి నేను పాపము చేసితిని అయినను దానికి తగిన పర్తికారము నాకు 

చేయబడలేదు 

కీరత్నలు 32:5 => నా దోషమును కపుప్కొనక నీ యెదుట నాపాపము ఒపుప్కొంటిని యెహోవా 

సనిన్ ధి ని నా అతికర్మములు ఒపుప్కొందుననుకొంటిని . నీవు నా పాపదోషమును 

పరిహరించియునాన్వు. (సెలా.)  

సామెతలు 28:13 => అతికర్మములను దాచిపెటుట్వాడు వరిధ్లల్డు వాటిని ఒపుప్కొని విడిచిపెటుట్వాడు 

కనికరము పొందును. 

యిరిమ్యా 3:13 => నీ దేవుడైన యెహోవామీద తిరుగుబాటుచేయుచు, నా మాటను అంగీకరింపక 

పర్తి పచచ్ని చెటుట్కిర్ంద అనుయ్లతో కలిసికొనుటకు నీవు ఇటు అటు పోయిన నీ దోషము 

ఒపుప్కొనుము; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 
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దానియేలు 9:4 => నేను నా దేవుడైన యెహోవా యెదుట పార్రథ్న చేసి యొపుప్కొనన్దేమనగా 

పర్భువా, మాహాతమ్య్ము గలిగిన భీకరుడవగు దేవా, నీ ఆజఞ్లను అనుసరించి నడుచువారియెడల నీ 

నిబంధనను నీ కృపను జాఞ్పకము చేయువాడా, 

రోమీయులకు 10:10 => ఏలయనగా నీతి కలుగునటుల్ మనుషుయ్డు హృదయములో విశవ్సించును, 

రక్షణ కలుగునటుల్ నోటితో ఒపుప్కొనును. 

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 అబది ధ్కునిగా 

చేయువారమగుదుము; మరియు ఆయన వాకయ్ము మనలో ఉండదు. 

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? 

వచనము 6 

తాను చేసిన పాప విషయమై యెహోవా సనిన్ధికి మందలోనుండి ఆడు గొఱఱ్పిలల్నేగాని ఆడు మేకపిలల్నే 

గాని పాపపరిహారారథ్బలిగా అరిప్ంపవలెను. అతనికి పాప క్షమాపణ కలుగునటుల్ యాజకుడు అతని 

నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయును. 

లేవీయకాండము 4:28 => తాను చేసినది పాపమని యొకవేళ తనకు తెలియబడినయెడల, తాను 

చేసిన పాపము విషయమై నిరోద్షమైన ఆడు మేకపిలల్ను అరప్ణముగా తీసికొనివచిచ్ 

లేవీయకాండము 4:32 => ఎవడైనను పాపపరిహారారథ్బలిగా అరిప్ంచుటకు గొఱఱ్ను తీసికొని 

వచిచ్నయెడల నిరోద్షమైనదాని తీసికొనివచిచ్ 
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లేవీయకాండము 6:6 => అతడు యెహోవాకు తన అపరాధ విషయములో నీవు ఏరప్రచు వెలకు 

మందలోనుండి నిరోద్షమైన పొటేట్లును యాజకునియొదద్కు తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 7:1 => అపరాధపరిహారారథ్బలి అతిపరిశుదధ్ము. దానిగూరిచ్న విధి యేదనగా 

లేవీయకాండము 7:2 => దహనబలి పశువులను వధించుచోట అపరాధపరిహారారథ్బలి రూపమైన 

పశువులను వధింపవలెను. బలిపీఠము చుటుట్ దాని రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 7:3 => దానిలోనుండి దాని కొర్వవ్ంతటిని, అనగా దాని కొర్వివ్న తోకను దాని 

ఆంతర్ములలోని కొర్వువ్ను 

లేవీయకాండము 7:4 => రెండు మూతర్గర్ంథులను డొకక్లపైనునన్ కొర్వువ్ను మూతర్గర్ంథులమీది 

కొర్వువ్ను కాలేజముమీది వపను తీసి దానినంతయు అరిప్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 7:5 => యాజకుడు యెహోవాకు హోమముగా బలిపీఠముమీద వాటిని 

దహింపవలెను; అది అపరాధపరిహారారథ్బలి; యాజకులలో పర్తి మగవాడు దానిని తినవలెను; 

లేవీయకాండము 7:6 => అది అతిపరిశుదధ్ము, పరిశుదధ్సథ్లములో దానిని తినవలెను. 

లేవీయకాండము 7:7 => పాపపరిహారారథ్బలిని గూరిచ్గాని అపరాధపరిహారారథ్బలిని గూరిచ్గాని విధి 

యొకక్టే. ఆ బలిదర్వయ్ము దానివలన పార్యశిచ్తత్ము చేయు యాజకునిదగును. 

లేవీయకాండము 14:12 => అపుప్డు యాజకుడు ఒక మగ గొఱఱ్పిలల్ను అరధ్సేరు నూనెను తీసికొని 

అపరాధపరిహారారథ్బలిగా వాటిని దగగ్రకు తెచిచ్ అలాల్డింపబడు అరప్ణముగా యెహోవా సనిన్ధిని 

వాటిని అలాల్డింపవలెను. 

లేవీయకాండము 14:13 => అతడు పాపపరిహారారథ్బలి పశువును దహనబలి పశువును వధించు 

పరిశుదధ్సథ్ లములో ఆ గొఱఱ్ పి లల్ను వధింపవలెను . పాపపరిహారారథ్మైన దానివలె 

అపరాధపరిహారారథ్మైనదియు యాజకునిదగును; అది అతిపరిశుదధ్ము. 

లేవీయకాండము 19:21 => అతడు అపరాధపరిహారారధ్బలిని, అనగా అపరాధపరిహారారథ్బలియగు 

పొటేట్లును పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునకు యెహోవా సనిన్ధికి తీసికొనిరావలెను. 
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లేవీయకాండము 19 :22 => అపుప్డు యాజకుడు అతడు చేసిన పాపమునుబటిట్ 

పాపపరిహారారథ్బలియగు పొటేట్లువలన యెహోవా సనిన్ధిని అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము 

చేయవలెను. దీనివలన అతడు చేసిన పాపము విషయమై అతనికి క్షమాపణ కలుగును. 

సంఖాయ్కాండము 6:12 => మరియు తాను పర్తేయ్కముగా ఉండు దినములను మరల యెహోవాకు 

తనున్ పర్తేయ్కించుకొని అపరాధపరిహారారథ్బలిగా ఏడాది గొఱఱ్పిలల్ను తీసికొనిరావలెను; తన వర్త 

సంబంధమైన తలవెండుర్కలు అపవితర్పరపబడెను గనుక మునుపటి దినములు వయ్రథ్మైనవి.  

యెహెజేక్లు 40:39 => మరియు గుమమ్పు మంటపములో ఇరుపర్కక్ల రెండేసి బలల్లుంచబడెను; 

వీటిమీద దహనబలి పశువులును పాప పరిహారారథ్ బలిపశువులును అపరాధపరిహారారథ్ 

బలిపశువులును వధింపబడును. 

యెహెజేక్లు 42:13 => అపుప్డాయన నాతో ఇటల్నెను విడిచోటునకు ఎదురుగానునన్ ఉతత్రపు 

గదులును దకిష్ణపు గదులును పర్తిషిఠ్తములైనవి, వాటిలోనే యెహోవా సనిన్ధికి వచుచ్ యాజకులు 

అతిపరిశుదధ్ వసుత్వులను భుజించెదరు, అకక్డ వారు అతిపరిశుదధ్ వసుత్వులను, అనగా నైవేదయ్మును 

పాపపరిహారారథ్ బలిపశుమాంసమును అపరాధపరిహారారథ్ బలిపశుమాంసమును ఉంచెదరు, ఆ 

సథ్లము అతిపరిశుదధ్ము. 

లేవీయకాండము 4:28 => తాను చేసినది పాపమని యొకవేళ తనకు తెలియబడినయెడల, తాను 

చేసిన పాపము విషయమై నిరోద్షమైన ఆడు మేకపిలల్ను అరప్ణముగా తీసికొనివచిచ్ 

లేవీయకాండము 4:32 => ఎవడైనను పాపపరిహారారథ్బలిగా అరిప్ంచుటకు గొఱఱ్ను తీసికొని 

వచిచ్నయెడల నిరోద్షమైనదాని తీసికొనివచిచ్ 

లేవీయకాండము 4:20 => అతడు పాపపరిహారారథ్బలియగు కోడెను చేసినటుల్ దీనిని చేయవలెను; 

అటేల్ దీని చేయవలెను. యాజకుడు వారి నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా వారికి క్షమాపణ 

కలుగును. 

నిరగ్మకాండము 12:3 => మీరు ఇశార్యేలీయుల సరవ్ సమాజముతో ఈ నెల దశమినాడు వారు 

తమ తమ కుటుంబముల లెకక్చొపుప్న ఒకొక్కక్డు గొఱఱ్పిలల్నైనను, మేకపిలల్నైనను, అనగా పర్తి 

యింటికిని ఒక గొఱఱ్పిలల్నైనను ఒక మేకపిలల్నైనను తీసికొనవలెను. 
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నిరగ్మకాండము 29:14 => ఆ కోడె మాంసమును దాని చరమ్మును దాని పేడను పాళెమునకు 

వెలుపల అగిన్తో కాలచ్వలెను, అది పాపపరిహారారథ్మైన బలి. 

లేవీయకాండము 1:4 => అతడు దహనబలిగా అరిప్ంచు పశువు తలమీద తన చెయియ్నుంచవలెను; 

అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము కలుగునటుల్ అది అతని పక్షముగా అంగీకరింపబడును. 

లేవీయకాండము 4:19 => మరియు అతడు దాని కొర్వువ్ అంతయు తీసి బలిపీఠముమీద 

దహింపవలెను. 

లేవీయకాండము 4:35 => మరియు సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్ను తీసినటుల్ దీని 

కొర్వవ్ంతయు తీయవలెను. యాజకుడు యెహోవాకు అరిప్ంచు హోమముల రీతిగా బలిపీఠముమీద 

వాటిని ధూపము వేయవలెను. అతడు చేసిన పాపము విషయమై యాజకుడు అతని నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ కలుగును. 

లేవీయకాండము 5:10 => విధిచొపుప్న రెండవదానిని దహనబలిగా అరిప్ంపవలెను. అతడు చేసిన 

పాపము విషయమై యాజకుడు అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ 

కలుగును. 

లేవీయకాండము 5:11 => రెండు తెలల్ గువవ్లైనను రెండు పావురపు పిలల్లైనను తనకు 

దొరకనియెడల పాపము చేసినవాడు తూమెడు గోధుమపిండిలో పదియవవంతును పాపపరిహారారథ్బలి 

రూపముగా తేవలెను. అది పాపపరిహారారథ్బలి గనుక దానిమీద నూనె పోయవలదు. సాంబార్ణి 

దానిమీద ఉంచవలదు. 

లేవీయకాండము 5:13 => పై చెపిప్నవాటిలో దేని విషయమైనను పాపము చేసిన వాని నిమితత్ము 

యాజకుడు పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ కలుగును. దాని శేషము నైవేదయ్శేషమువలె 

యాజకునిదగును. 

లేవీయకాండము 5:16 => పరిశుదధ్మైన దాని విషయములో తాను చేసిన పాపమువలని 

నషట్మునిచుచ్కొని దానితో అయిదవవంతు యాజకునికియయ్వలెను. ఆ యాజకుడు అపరాధపరిహారారథ్ 

బలియగు పొటేట్లువలన అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ కలుగును. 
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లేవీయకాండము 12:6 => కుమారునికొరకే గాని కుమారెత్కొరకే గాని ఆమె శుది ధ్దినములు 

సంపూరిత్యైన తరువాత ఆమె దహనబలిగా ఒక యేడాది గొఱఱ్పిలల్ను, పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక 

పావురపు పిలల్నైనను తెలల్ గువవ్నైనను పర్తయ్క్షపు గుడారము యొకక్ దావ్రమునకు యాజకునియొదద్కు 

తీసికొనిరావలెను.  

లేవీయకాండము 14:19 => అపుప్డు యాజకుడు పాపపరిహారారథ్బలి అరిప్ంచి అపవితర్త 

పోగొటుట్కొని పవితర్త పొందగోరువాని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేసిన తరువాత వాడు దహనబలి 

పశువును వధింపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 18:9 => అగిన్లో దహింపబడని అతిపరిశుదధ్మైన వాటిలో నీకు 

రావలసినవేవనగా, వారి నైవేదయ్ములనిన్టిలోను, వారి పాపపరిహారారథ్ బలులనిన్టిలోను, వారి 

అపరాధపరిహారారథ్ బలులనిన్టిలోను వారు నాకు తిరిగిచెలిల్ంచు అరప్ణములనిన్యు నీకును నీ 

కుమారులకును అతిపరిశుదధ్మైనవగును, అతిపరిశుదధ్సథ్లములో మీరు వాటిని తినవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 19:13 => నరశవమును ముటిట్నవాడు అటుల్ పాపశుది ధ్ చేసికొననియెడల వాడు 

యెహోవా మందిరమును అపవితర్పరచువాడగును. ఆ మనుషుయ్డు ఇశార్యేలీయులలోనుండి 

కొటిట్వేయబడును. పాపపరిహార జలము వానిమీద పోర్కిష్ంపబడలేదు గనుక వాడు అపవితుర్డు, వాని 

అపవితర్త యింక వానికుండును. 

1 సమూయేలు 6:3 => వారు ఇశార్యేలీయుల దేవుని మందసమును పంపివేయ నుదేద్శించినయెడల 

ఊరకయే పంపక, యే విధముచేతనైనను ఆయనకు అపరాధారథ్మైన అరప్ణము చెలిల్ంచి పంపవలెను. 

అపుప్డు మీరు సవ్సథ్తనొంది ఆయన హసత్ము మీ మీదనుండి యెందుకు తియయ్బడక యుండెనో మీరు 

తెలిసికొందురనిరి. 

వచనము 7 

అతడు గొఱఱ్పిలల్ను తేజాలనియెడల, అతడు పాపియగునటుల్ తాను చేసిన అపరాధ విషయమై రెండు 

తెలల్ గువవ్లనేగాని రెండు పావురపు పిలల్లనేగాని పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒకదానిని దహనబలిగా 

ఒకదానిని యెహోవా సనిన్ధికి తీసికొనిరావలెను. 
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లేవీయకాండము 5:11 => రెండు తెలల్ గువవ్లైనను రెండు పావురపు పిలల్లైనను తనకు 

దొరకనియెడల పాపము చేసినవాడు తూమెడు గోధుమపిండిలో పదియవవంతును పాపపరిహారారథ్బలి 

రూపముగా తేవలెను. అది పాపపరిహారారథ్బలి గనుక దానిమీద నూనె పోయవలదు. సాంబార్ణి 

దానిమీద ఉంచవలదు. 

లేవీయకాండము 12:8 => ఆమె గొఱఱ్పిలల్ను తేజాలనియెడల ఆమె రెండు తెలల్ గువవ్లనైనను రెండు 

పావురపు పిలల్లనైనను దహనబలిగా ఒకదానిని, పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక దానిని తీసికొనిరావలెను. 

యాజకుడు ఆమె నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా ఆమెకు పవితర్త కలుగును.  

లేవీయకాండము 14:21 => వాడు బీదవాడై పైచెపిప్నదంతయు తేజాలనియెడల తన నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము కలుగుటకై వాడు అలాల్డించుటకు అపరాధపరిహారారథ్బలిగా ఒక గొఱఱ్పిలల్ను 

నైవేదయ్ముగా తూములో పదియవవంతు నూనెతో కలిసిన గోధుమపిండిని ఒక అరధ్సేరు నూనెను 

2 కొరిందీయులకు 8:12 => మొదట ఒకడు సిదధ్మైన మనసుస్ కలిగియుంటే శకిత్కి మించి కాదు 

గాని కలిమి కొలదియే యిచిచ్నది పీర్తికరమవును. 

యాకోబు 2:5 => నా పిర్య సహోదరులారా, ఆలకించుడి; ఈ లోక విషయములో దరిదుర్లైనవారిని 

విశావ్సమందు భాగయ్వంతులుగాను, తనున్ పేర్మించువారికి తాను వాగాద్నము చేసిన రాజయ్మునకు 

వారసులుగాను ఉండుటకు దేవుడేరప్రచుకొనలేదా? 

యాకోబు 2:6 => అయితే మీరు దరిదుర్లను అవమానపరచుదురు. ధనవంతులు మీమీద 

కఠినముగా అధికారము చూపుదురు; మిముమ్ను నాయ్యసభలకు ఈడుచ్చునన్వారు వీరే గదా? 

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. 

మతత్యి 3:16 => యేసు బాపిత్సమ్ము పొందిన వెంటనే నీళల్లోనుండి ఒడుడ్నకు వచెచ్ను; ఇదిగో 

ఆకాశము తెరవబడెను, దేవుని ఆతమ్ పావురమువలె దిగి తనమీదికి వచుచ్ట చూచెను. 

Page  of 278 1885



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"య$ండ'

మతత్యి 10:16 => ఇదిగో తోడేళల్ మధయ్కు గొఱఱ్లను పంపినటుట్ నేను మిముమ్ను పంపుచునాన్ను 

గనుక పాములవలె వివేకులును పావురములవలె నిషక్పటులునై యుండుడి. 

లూకా 2:24 => పర్భువు ధరమ్శాసత్రమందు చెపప్బడినటుట్ గువవ్ల జతనైనను రెండు పావురపు 

పిలల్లనైనను బలిగా సమరిప్ంచుటకును, వారు ఆయనను యెరూషలేమునకు తీసికొనిపోయిరి. 

లేవీయకాండము 5:8 => అతడు యాజకునియొదద్కు వాటిని తెచిచ్న తరువాత అతడు 

పాపపరిహారారథ్మైనదానిని మొదట నరిప్ంచి, దాని మెడనుండి దాని తలను నులమవలెను గాని దాని 

నూడదీయకూడదు. 

లేవీయకాండము 5:9 => అతడు పాపపరిహారారథ్బలి పశురకత్ములో కొంచెము బలిపీఠము పర్కక్ను 

పోర్కిష్ంపవలెను. దాని రకత్శేషమును బలిపీఠము అడుగున పిండవలెను. అది పాపపరిహారారథ్బలి. 

లేవీయకాండము 9:3 => మరియు నీవు ఇశార్యేలీయులతో మీరు యెహోవా సనిన్ధిని 

బలినరిప్ంచునటుల్ పాపపరిహారారథ్బలిగా నిరోద్షమైన మేకపిలల్ను, దహనబలిగా నిరోద్షమైన యేడాది 

దూడను గొఱఱ్పిలల్ను 

లేవీయకాండము 14:22 => వారికి దొరకగల రెండు తెలల్ గువవ్లనేగాని రెండు పావురపు 

పిలల్లనేగాని, అనగా పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒకదానిని దహనబలిగా ఒక దానిని తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 14:31 => తన నైవేదయ్ముగాక వాటిలో తనకు దొరకగల పాపపరిహారారథ్బలిగా 

ఒక దానిని దహనబలిగా ఒకదానిని అరిప్ంపవలెను. అటుల్ యాజకుడు పవితర్త పొందగోరువాని 

నిమితత్ము యెహోవా సనిన్ధిని పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. 

లేవీయకాండము 15:14 => ఎనిమిదవనాడు రెండు తెలల్ గువవ్లనైనను రెండు పావురపు 

పిలల్లనైనను తీసికొని పర్తయ్క్షపు గుడారము యొకక్ దావ్రమునొదద్కు వచిచ్ యెహోవా సనిన్ధిని వాటిని 

యాజకుని కపప్గింపవలెను. 

లేవీయకాండము 15:15 => యాజకుడు వాటిలో ఒకదానిని పాపపరిహారారథ్బలిగాను ఒకదానిని 

దహనబలిగాను అరిప్ంపవలెను. అటుల్ యాజకుడు వాని సార్వము విషయములో యెహోవా సనిన్ధిని 

వాని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. 
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లేవీయకాండము 15:30 => యాజకుడు ఒకదానిని పాపపరిహారారథ్బలిగాను ఒకదానిని 

దహనబలిగాను అరిప్ంపవలెను. అటుల్ యాజకుడు ఆమె సార్వవిషయమై యెహోవా సనిన్ధిని ఆమె 

నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. 

లేవీయకాండము 16:5 => మరియు అతడు ఇశార్యేలీయుల సమాజము నొదద్నుండి 

పాపపరిహారారథ్బలిగా రెండు మేక పిలల్లను దహనబలిగా ఒక పొటేట్లును తీసికొనిరావలెను. 

హెబీర్యులకు 10:6 => పూరణ్హోమములును పాపపరిహారారథ్బలులును నీకిషఠ్మైనవి కావు. 

హెబీర్యులకు 10:7 => అపుప్డు నేను గర్ంథపుచుటట్లో ననున్గూరిచ్ వార్యబడిన పర్కారము, దేవా, 

నీ చితత్ము నెరవేరుచ్టకు ఇదిగో నేను వచిచ్యునాన్నంటిని. 

హెబీర్యులకు 10:8 => బలులు అరప్ణలు పూరణ్హోమములు పాపపరిహారారథ్బలులును నీవు 

కోరలేదనియు, అవి నీకిషఠ్మైనవి కావనియు పైని చెపిప్న తరువాత 

హెబీర్యులకు 10:9 => ఆయన నీ చితత్ము నెరవేరుచ్టకు ఇదిగో నేను వచిచ్యునాన్నని 

చెపుప్చునాన్డు. ఇవనిన్యు ధరమ్శాసత్రము చొపుప్న అరిప్ంపబడుచునన్వి. ఆ రెండవ దానిని 

సిథ్రపరచుటకు మొదటి దానిని కొటిట్వేయుచునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 10:10 => యేసుకీర్సుత్ యొకక్ శరీరము ఒకక్సారియే అరిప్ంపబడుటచేత ఆ 

చితత్మునుబటిట్ మనము పరిశుదధ్పరచబడి యునాన్ము. 

లేవీయకాండము 14:4 => యాజకుడు పవితర్త పొందగోరు వానికొరకు సజీవమైన రెండు పవితర్ 

పకుష్లను దేవదారు కఱఱ్ను రకత్వరణ్ముగల నూలును హిసోస్పును తెమమ్ని ఆజాఞ్పింపవలెను. 

లేవీయకాండము 14:12 => అపుప్డు యాజకుడు ఒక మగ గొఱఱ్పిలల్ను అరధ్సేరు నూనెను తీసికొని 

అపరాధపరిహారారథ్బలిగా వాటిని దగగ్రకు తెచిచ్ అలాల్డింపబడు అరప్ణముగా యెహోవా సనిన్ధిని 

వాటిని అలాల్డింపవలెను. 

లేవీయకాండము 25:26 => అయితే ఒకడు సమీప బంధువుడు లేకయే దాని విడిపించుకొనుటకు 

కావలసిన సొముమ్ సంపాదించినయెడల 
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లేవీయకాండము 27:8 => ఒకడు నీవు నిరణ్యించిన వెలను చెలిల్ంపలేనంత బీదవాడైనయెడల అతడు 

యాజకుని యెదుట నిలువవలెను; అపుప్డు యాజకుడు అతని వెలను నిరణ్యించును. మొర్కుక్కొనిన 

వాని కలిమిచొపుప్న వానికి వెలను నిరణ్యింపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 6:10 => ఎనిమిదవ దినమున అతడు రెండు తెలల్గువవ్లనైనను రెండు పావురపు 

పిలల్లనైనను పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్నునన్ యాజకుని యొదద్కు తేవలెను.  

సంఖాయ్కాండము 8:12 => లేవీయులు ఆ కోడెల తలలమీద తమ చేతులుంచిన తరువాత నీవు 

లేవీయుల నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయునటుల్ యెహోవాకు వాటిలో ఒకదానిని 

పాపపరిహారారథ్బలిగాను రెండవ దానిని దహనబలిగాను అరిప్ంచి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:10 => నీ దేవుడైన యెహోవాకు వారముల పండుగ ఆచరించుటకై 

నీచేతనైనంత సేవ్చాఛ్రప్ణమును సిదధ్పరచవలెను. నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ ఆశీరవ్దించినకొలది 

దానినియయ్వలెను. 

మతత్యి 21:12 => యేసు దేవాలయములో పర్వేశించి కర్యవికర్యములు చేయువారినందరిని 

వెళల్గొటిట్, రూకలు మారుచ్వారి బలల్లను గువవ్లముమ్వారి పీఠములను పడదోర్సి 

వచనము 8 

అతడు యాజకునియొదద్కు వాటిని తెచిచ్న తరువాత అతడు పాపపరిహారారథ్మైనదానిని మొదట 

నరిప్ంచి, దాని మెడనుండి దాని తలను నులమవలెను గాని దాని నూడదీయకూడదు. 

లేవీయకాండము 1:15 => యాజకుడు బలిపీఠము దగగ్రకు దాని తీసికొనివచిచ్ దాని తలను తుర్ంచి 

బలిపీఠముమీద దాని దహింపవలెను, దాని రకత్మును బలిపీఠము పర్కక్ను పిండవలెను. 

రోమీయులకు 4:25 => ఆయన మన అపరాధముల నిమితత్ము అపప్గింపబడి, మనము 

నీతిమంతులముగా తీరచ్బడుటకై లేపబడెను. 

1 పేతురు 3:18 => ఏలయనగా మనలను దేవునియొదద్కు తెచుచ్టకు, అనీతిమంతుల కొరకు 

నీతిమంతుడైన కీర్సుత్ శరీర విషయములో చంపబడియు,  
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నిరగ్మకాండము 29:14 => ఆ కోడె మాంసమును దాని చరమ్మును దాని పేడను పాళెమునకు 

వెలుపల అగిన్తో కాలచ్వలెను, అది పాపపరిహారారథ్మైన బలి. 

లేవీయకాండము 5:7 => అతడు గొఱఱ్పిలల్ను తేజాలనియెడల, అతడు పాపియగునటుల్ తాను చేసిన 

అపరాధ విషయమై రెండు తెలల్ గువవ్లనేగాని రెండు పావురపు పిలల్లనేగాని పాపపరిహారారథ్బలిగా 

ఒకదానిని దహనబలిగా ఒకదానిని యెహోవా సనిన్ధికి తీసికొనిరావలెను. 

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 18:20 => మరియు యెహోవా అహరోనుతో ఇటల్నెను వారి దేశములో నీకు 

సావ్సథ్య్ము కలుగదు; వారి మధయ్ను నీకు పాలు ఉండదు; ఇశార్యేలీయుల మధయ్ను నీ పాలు నీ 

సావ్సథ్య్ము నేనే. 

వచనము 9 

అతడు పాపపరిహారారథ్బలి పశురకత్ములో కొంచెము బలిపీఠము పర్కక్ను పోర్కిష్ంపవలెను. దాని 

రకత్శేషమును బలిపీఠము అడుగున పిండవలెను. అది పాపపరిహారారథ్బలి. 

లేవీయకాండము 1:5 => అతడు యెహోవా సనిన్ధిని ఆ కోడెదూడను వధించిన తరువాత 

యాజకులైన అహరోను కుమారులు దాని రకత్మును తెచిచ్ పర్తయ్క్షపు గుడారము ఎదుటనునన్ 

బలిపీఠముచుటుట్ ఆ రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 4:25 => ఇది పాపపరిహారారథ్బలి. యాజకుడు పాపపరిహారారథ్బలి పశురకత్ములో 

కొంచెము తన వేర్లితో తీసి, దహనబలిపీఠము కొముమ్లమీద చమిరి, దాని రకత్శేషమును 

దహనబలిపీఠము అడుగున పోయవలెను. 

లేవీయకాండము 4:30 => యాజకుడు దాని రకత్ములో కొంచెము వేర్లితో తీసి దహనబలిపీఠపు 

కొముమ్లమీద చమిరి, దాని రకత్శేషమును ఆ పీఠము అడుగున పోయవలెను. 
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లేవీయకాండము 4:34 => యాజకుడు పాపపరిహారారథ్బలియగు పశువు రకత్ములో కొంచెము తన 

వేర్లితో తీసి దహనబలిపీఠపు కొముమ్లమీద చమిరి, ఆ పీఠము అడుగున ఆ రకత్శేషమంతయు 

పోయవలెను. 

లేవీయకాండము 7:2 => దహనబలి పశువులను వధించుచోట అపరాధపరిహారారథ్బలి రూపమైన 

పశువులను వధింపవలెను. బలిపీఠము చుటుట్ దాని రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 12:22 => మరియు హిసోస్పు కుంచె తీసికొని పళెల్ములో నునన్ రకత్ములో దాని 

ముంచి, దావ్రబంధపు పైకమిమ్కిని రెండు నిలువుకముమ్లకును పళెల్ములోని రకత్మును తాకింపవలెను. 

తరువాత మీలో నెవరును ఉదయమువరకు తన యింటి దావ్రమునుండి బయలువెళల్కూడదు. 

నిరగ్మకాండము 12:23 => యెహోవా ఐగుపీత్యులను హతము చేయుటకు దేశ సంచారము 

చేయుచు, దావ్రబంధపు పైకమిమ్మీదను రెండు నిలువుకముమ్లమీదను ఉనన్ రకత్మును చూచి 

యెహోవా ఆ తలుపును దాటిపోవును; మిముమ్ హతము చేయుటకు మీ యిండల్లోనికి సంహారకుని 

చొరనియయ్డు. 

యెషయా 42:21 => యెహోవా తన నీతినిబటిట్ సంతోషము గలవాడై ఉపదేశకర్మమొకటి ఘనపరచి 

గొపప్చేసెను. 

హెబీర్యులకు 2:10 => ఎవని నిమితత్ము సమసత్మును ఉనన్వో, యెవనివలన సమసత్మును 

కలుగుచునన్వో, ఆయన అనేకులైన కుమారులను మహిమకు తెచుచ్చుండగా వారి రక్షణకరత్ను 

శర్మలదావ్రా సంపూరు ణ్నిగా చేయుట ఆయనకు తగును. 

హెబీర్యులకు 12:24 => కొర్తత్ నిబంధనకు మధయ్వరిత్యైన యేసునొదద్కును హేబెలుకంటె మరి 

శేర్షఠ్ముగ పలుకు పోర్క్షణ రకత్మునకును మీరు వచిచ్యునాన్రు. 

లేవీయకాండము 4:7 => అపుప్డు యాజకుడు పర్తయ్క్షపు గుడారములో యెహోవా సనిన్ధినునన్ 

సుగంధ దర్వయ్ముల ధూపవేదిక కొముమ్లమీద ఆ రకత్ములో కొంచెము చమిరి పర్తయ్క్షపు 

గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్నునన్ దహనబలిపీఠము అడుగున ఆ కోడె యొకక్ రకత్శేషమంతయు 

పోయవలెను. 
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లేవీయకాండము 4:18 => మరియు అతడు దాని రకత్ములో కొంచెము పర్తయ్క్షపు గుడారములో 

యెహోవా సనిన్ధినునన్ బలిపీఠపు కొముమ్లమీద చమిరి పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ 

దావ్రమునొదద్నునన్ దహనబలిపీఠము అడుగున ఆ రకత్శేషమంతయు పోయవలెను. 

లేవీయకాండము 4:25 => ఇది పాపపరిహారారథ్బలి. యాజకుడు పాపపరిహారారథ్బలి పశురకత్ములో 

కొంచెము తన వేర్లితో తీసి, దహనబలిపీఠము కొముమ్లమీద చమిరి, దాని రకత్శేషమును 

దహనబలిపీఠము అడుగున పోయవలెను. 

లేవీయకాండము 4:30 => యాజకుడు దాని రకత్ములో కొంచెము వేర్లితో తీసి దహనబలిపీఠపు 

కొముమ్లమీద చమిరి, దాని రకత్శేషమును ఆ పీఠము అడుగున పోయవలెను. 

లేవీయకాండము 4:34 => యాజకుడు పాపపరిహారారథ్బలియగు పశువు రకత్ములో కొంచెము తన 

వేర్లితో తీసి దహనబలిపీఠపు కొముమ్లమీద చమిరి, ఆ పీఠము అడుగున ఆ రకత్శేషమంతయు 

పోయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:12 => ఆ కోడె రకత్ములో కొంచెము తీసికొని నీ వేర్లితో బలిపీఠపు 

కొముమ్లమీద చమిరి ఆ రకత్శేషమంతయు బలిపీఠపు టడుగున పోయవలెను. 

లేవీయకాండము 5:7 => అతడు గొఱఱ్పిలల్ను తేజాలనియెడల, అతడు పాపియగునటుల్ తాను చేసిన 

అపరాధ విషయమై రెండు తెలల్ గువవ్లనేగాని రెండు పావురపు పిలల్లనేగాని పాపపరిహారారథ్బలిగా 

ఒకదానిని దహనబలిగా ఒకదానిని యెహోవా సనిన్ధికి తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 5:11 => రెండు తెలల్ గువవ్లైనను రెండు పావురపు పిలల్లైనను తనకు 

దొరకనియెడల పాపము చేసినవాడు తూమెడు గోధుమపిండిలో పదియవవంతును పాపపరిహారారథ్బలి 

రూపముగా తేవలెను. అది పాపపరిహారారథ్బలి గనుక దానిమీద నూనె పోయవలదు. సాంబార్ణి 

దానిమీద ఉంచవలదు. 

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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వచనము 10 

విధిచొపుప్న రెండవదానిని దహనబలిగా అరిప్ంపవలెను. అతడు చేసిన పాపము విషయమై యాజకుడు 

అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ కలుగును. 

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. 

ఎఫెసీయులకు 5:2 => కీర్సుత్ మిముమ్ను పేర్మించి, పరిమళ వాసనగా ఉండుటకు మనకొరకు 

తనున్తాను దేవునికి అరప్ణముగాను బలిగాను అపప్గించుకొనెను; ఆలాగుననే మీరును పేర్మగలిగి 

నడుచుకొనుడి. 

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. 
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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 5:6 => తాను చేసిన పాప విషయమై యెహోవా సనిన్ధికి మందలోనుండి ఆడు 

గొఱఱ్పిలల్నేగాని ఆడు మేకపిలల్నే గాని పాపపరిహారారథ్బలిగా అరిప్ంపవలెను. అతనికి పాప క్షమాపణ 

కలుగునటుల్ యాజకుడు అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయును. 

లేవీయకాండము 5:13 => పై చెపిప్నవాటిలో దేని విషయమైనను పాపము చేసిన వాని నిమితత్ము 

యాజకుడు పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ కలుగును. దాని శేషము నైవేదయ్శేషమువలె 

యాజకునిదగును. 

లేవీయకాండము 5:16 => పరిశుదధ్మైన దాని విషయములో తాను చేసిన పాపమువలని 

నషట్మునిచుచ్కొని దానితో అయిదవవంతు యాజకునికియయ్వలెను. ఆ యాజకుడు అపరాధపరిహారారథ్ 

బలియగు పొటేట్లువలన అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ కలుగును. 

లేవీయకాండము 4:20 => అతడు పాపపరిహారారథ్బలియగు కోడెను చేసినటుల్ దీనిని చేయవలెను; 

అటేల్ దీని చేయవలెను. యాజకుడు వారి నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా వారికి క్షమాపణ 

కలుగును. 

లేవీయకాండము 4:26 => సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్వలె దీని కొర్వవ్ంతయు 

బలిపీఠముమీద దహింపవలెను. అటుల్ యాజకుడు అతని పాప విషయములో అతని నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ కలుగును. 

లేవీయకాండము 4:31 => మరియు సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్ను తీసినటేల్ దీని 

కొర్వవ్ంతటిని తీయవలెను. యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగా యాజకుడు బలిపీఠముమీద దానిని 

దహింపవలెను. అటుల్ యాజకుడు అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ 

కలుగును. 

లేవీయకాండము 4:35 => మరియు సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్ను తీసినటుల్ దీని 

కొర్వవ్ంతయు తీయవలెను. యాజకుడు యెహోవాకు అరిప్ంచు హోమముల రీతిగా బలిపీఠముమీద 
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వాటిని ధూపము వేయవలెను. అతడు చేసిన పాపము విషయమై యాజకుడు అతని నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ కలుగును. 

రోమీయులకు 5:11 => అంతేకాదు; మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్దావ్రా మనము దేవునియందు 

అతిశయపడుచునాన్ము; ఆయన దావ్రానే మనము ఇపుప్డు సమాధానసిథ్తి పొందియునాన్ము. 

1 యోహాను 2:2 => ఆయనే మన పాపములకు శాంతికరమైయునాన్డు; మన పాపములకు 

మాతర్మే కాదు. సరవ్లోకమునకును శాంతికరమైయునాన్డు. 

యాకోబు 5:15 => విశావ్ససహితమైన పార్రథ్న ఆ రోగిని సవ్సథ్పరచును, పర్భువు అతని లేపును; 

అతడు పాపములు చేసినవాడైతే పాపక్షమాపణ నొందును.  

లేవీయకాండము 6:7 => ఆ యాజకుడు యెహోవా సనిన్ధిని అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము 

చేయగా అతడు అపరాధియగునటుల్ తాను చేసిన వాటనిన్టిలో పర్తిదాని విషయమై అతనికి క్షమాపణ 

కలుగును. 

సంఖాయ్కాండము 8:12 => లేవీయులు ఆ కోడెల తలలమీద తమ చేతులుంచిన తరువాత నీవు 

లేవీయుల నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయునటుల్ యెహోవాకు వాటిలో ఒకదానిని 

పాపపరిహారారథ్బలిగాను రెండవ దానిని దహనబలిగాను అరిప్ంచి 

హెబీర్యులకు 9:22 => మరియు ధరమ్శాసత్ర పర్కారము సమసత్ వసుత్వులును రకత్ముచేత 

శుది ధ్చేయబడుననియు, రకత్ము చిందింపకుండ పాపక్షమాపణ కలుగదనియు సామానయ్ముగా 

చెపప్వచుచ్ను. 

వచనము 11 

రెండు తెలల్ గువవ్లైనను రెండు పావురపు పిలల్లైనను తనకు దొరకనియెడల పాపము చేసినవాడు 

తూమెడు గోధుమపిండిలో పదియవవంతును పాపపరిహారారథ్బలి రూపముగా తేవలెను. అది 

పాపపరిహారారథ్బలి గనుక దానిమీద నూనె పోయవలదు. సాంబార్ణి దానిమీద ఉంచవలదు. 
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లేవీయకాండము 5:7 => అతడు గొఱఱ్పిలల్ను తేజాలనియెడల, అతడు పాపియగునటుల్ తాను చేసిన 

అపరాధ విషయమై రెండు తెలల్ గువవ్లనేగాని రెండు పావురపు పిలల్లనేగాని పాపపరిహారారథ్బలిగా 

ఒకదానిని దహనబలిగా ఒకదానిని యెహోవా సనిన్ధికి తీసికొనిరావలెను. 

నిరగ్మకాండము 16:18 => వారు ఓమెరుతో కొలిచినపుప్డు హెచుచ్గా కూరుచ్కొనినవానికి 

ఎకుక్వగా మిగులలేదు తకుక్వగా కూరుచ్కొనినవానికి తకుక్వకాలేదు. వారు తమ తమ యింటివారి 

భోజనమునకు సరిగా కూరుచ్కొనియుండిరి. 

నిరగ్మకాండము 16:36 => ఓమెరు అనగా ఏపాలో దశమ భాగము. 

లేవీయకాండము 2:1 => ఒకడు యెహోవాకు నైవేదయ్ము చేయునపుప్డు అతడు అరిప్ంచునది 

గోధుమపిండిదై యుండవలెను. అతడు దానిమీద నూనెపోసి సాంబార్ణి వేసి 

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 7:19 => 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 

సంఖాయ్కాండము 7:21 => దహనబలిగా ఒక చినన్ కోడెను ఒక పొటేట్లును 

సంఖాయ్కాండము 7:22 => ఏడాది గొఱఱ్పిలల్ను పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను 

సంఖాయ్కాండము 7:23 => సమాధానబలిగా రెండు కోడెలను అయిదు పొటేట్ళల్ను అయిదు 

మేకపోతులను ఏడాదివి అయిదు గొఱఱ్పిలల్లను తన అరప్ణముగా తెచెచ్ను. ఇది సూయారు 

కుమారుడైన నెతనేలు అరప్ణము. 

సంఖాయ్కాండము 7:24 => మూడవ దినమున అరప్ణమును తెచిచ్నవాడు హేలోను కుమారుడును 

జెబూలూను కుమారులకు పర్ధానుడునైన ఏలీయాబు . అతడు పరిశుదధ్మైన తులపు 
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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 పొటేట్లును 

సంఖాయ్కాండము 7:27 => ఏడాది గొఱఱ్పిలల్ను పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను 

సంఖాయ్కాండము 7:28 => సమాధానబలిగా రెండు కోడెలను అయిదు పొటేట్ళల్ను 

సంఖాయ్కాండము 7:29 => అయిదు మేకపోతులను ఏడాదివి అయిదు గొఱఱ్పిలల్లను 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 పొటేట్లును 

సంఖాయ్కాండము 7:33 => ఏడాది గొఱఱ్పిలల్ను, పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను 

సంఖాయ్కాండము 7:34 => సమాధానబలిగా రెండు కోడెలను అయిదు పొటేట్ళల్ను అయిదు 

మేకపోతులను ఏడాదివి అయిదు గొఱఱ్పిలల్లను తన అరప్ణముగా తెచెచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 7:35 => ఇది షెదేయూరు కుమారుడైన ఏలీసూరు అరప్ణము. 

సంఖాయ్కాండము 7:36 => అయిదవ దినమున అరప్ణమును తెచిచ్నవాడు సూరీషదాయి 

కుమారుడును షిమోయ్నీయులకు పర్ధానుడునైన షెలుమీయేలు. 
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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 పొటేట్లును ఏడాది గొఱఱ్పిలల్ను 

సంఖాయ్కాండము 7:40 => పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను 

సంఖాయ్కాండము 7:41 => సమాధానబలిగా రెండు కోడెలను అయిదు పొటేట్ళల్ను అయిదు 

మేకపోతులను ఏడాదివి అయిదు గొఱఱ్పిలల్లను 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 పొటేట్లును ఏడాది గొఱఱ్పిలల్ను 

సంఖాయ్కాండము 7:46 => పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను సమాధానబలిగా రెండు కోడెలను 

అయిదు పొటేట్ళల్ను అయిదు మేకపోతులను ఏడాదివి అయిదు గొఱఱ్పిలల్లను తన అరప్ణముగా తెచెచ్ను.  

సంఖాయ్కాండము 7:47 => ఇది దెయూవేలు కుమారుడైన ఎలీయాసాపా అరప్ణము. 

సంఖాయ్కాండము 7:48 => ఏడవ దినమున అరప్ణమును తెచిచ్నవాడు అమీహూదు కుమారుడును 

ఎఫార్యిమీయులకు పర్ధానుడునైన ఎలీషామా. 
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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 పొటేట్లును, ఏడాది గొఱఱ్పిలల్ను 

పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను 

సంఖాయ్కాండము 7:52 => సమాధానబలిగా రెండు కోడెలను అయిదు పొటేట్ళల్ను 

సంఖాయ్కాండము 7:53 => అయిదు మేకపోతులను ఏడాదివి అయిదు గొఱఱ్పిలల్లను 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 పొటేట్లును ఏడాది గొఱఱ్పిలల్ను 

సంఖాయ్కాండము 7:57 => అపరాధపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను సమాధానబలిగా రెండు 

కోడెలను 

సంఖాయ్కాండము 7:58 => అయిదు పొటేట్ళల్ను అయిదు మేకపోతులను ఏడాదివి అయిదు 

గొఱఱ్పిలల్లను తన అరప్ణముగా తెచెచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 7:59 => ఇది పెదాసూరు కుమారుడైన గమలీయేలు అరప్ణము. 

సంఖాయ్కాండము 7:60 => తొమిమ్దవ దినమున అరప్ణమును తెచిచ్నవాడు గిదోయ్నీ కుమారుడును 

బెనాయ్మీనులకు పర్ధానుడునైన అబీదాను. 
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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 పొటేట్లును ఏడాది గొఱఱ్పిలల్ను 

సంఖాయ్కాండము 7:64 => పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను 

సంఖాయ్కాండము 7:65 => సమాధానబలిగా రెండు కోడెలను అయిదు పొటేట్ళల్ను అయిదు 

మేకపోతులను ఏడాదివి అయిదు గొఱఱ్పిలల్లను 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 పొటేట్లును ఏడాది గొఱఱ్పిలల్ను 

పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను  

సంఖాయ్కాండము 7:70 => సమాధానబలిగా రెండు కోడెలను అయిదు పొటేట్ళల్ను 

సంఖాయ్కాండము 7:71 => అయిదు మేకపోతులను ఏడాదివి అయిదు గొఱఱ్పిలల్లను తన 

అరప్ణముగా తెచెచ్ను. ఇది ఆమీషదాయి కుమారుడైన అహీయెజెరు అరప్ణము. 

సంఖాయ్కాండము 7:72 => పదకొండవ దినమున అరప్ణమును తెచిచ్నవాడు ఒకార్ను కుమారుడును 

ఆషేరీయులకు పర్ధానుడునైన పగీయేలు. 
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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 పొటేట్లును 

సంఖాయ్కాండము 7:76 => ఏడాది గొఱఱ్పిలల్ను పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను 

సంఖాయ్కాండము 7:77 => సమాధానబలిగా రెండు కోడెలను అయిదు పొటేట్ళల్ను అయిదు 

మేకపోతులను ఏడాదివి అయిదు గొఱఱ్పిలల్లను 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 గొఱఱ్పిలల్ను పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక 

మేకపిలల్ను సమాధానబలిగా రెండు కోడెలను 

సంఖాయ్కాండము 7:82 => అయిదు పొటేట్ళల్ను అయిదు మేకపోతులను ఏడాదివి అయిదు 

గొఱఱ్పిలల్లను తన అరప్ణముగా తెచెచ్ను. ఇది ఏనాను కుమారుడైన అహీర అరప్ణము. 

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. 
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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, పొటేట్ళుల్ పండెర్ండు, ఏడాదివైన గొఱఱ్పిలల్లు పండెర్ండు, 

వాటి నైవేదయ్ములును పాపపరిహారారథ్మైన మగ మేకపిలల్లు పండెర్ండు, 

సంఖాయ్కాండము 7:87 => సమాధానబలి పశువులనిన్యు ఇరువది నాలుగు కోడెలు, 

సంఖాయ్కాండము 7:88 => పొటేట్ళుల్ అరువది, మేకపోతులు అరువది, ఏడాదివైన గొఱఱ్పిలల్లు 

అరువది. 

సంఖాయ్కాండము 7:89 => మోషే యెహోవాతో మాటలాడుటకు పర్తయ్క్షపు గుడారములోనికి 

వెళిల్నపుప్డు సాక్షయ్పు మందసము మీదనునన్ కరుణాపీఠము మీదనుండి, అనగా రెండు కెరూబుల 

నడమనుండి తనతో మాటలాడిన యెహోవా సవ్రము అతడు వినెను, అతడు ఆయనతో మాటలాడెను. 

సంఖాయ్కాండము 15:4 => యెహోవాకు ఆ అరప్ణము నరిప్ంచువాడు ముపాప్వు నూనెతో 

కలుపబడిన రెండు పళల్ పిండిని నైవేదయ్ముగా తేవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 15:5 => ఒకొక్కక్ గొఱఱ్పిలల్తో కూడ దహనబలిమీదనేమి బలిమీదనేమి పోయుటకై 

ముపాప్వు దార్కాష్రసమును పానారప్ణముగా సిదధ్పరచవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 15:6 => పొటేట్లుతో కూడ పడి నూనెతో కలుపబడిన నాలుగు పళల్ పిండిని 

నైవేదయ్ముగా సిదధ్పరచవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 15:7 => పడి దార్కాష్రసమును పానారప్ణముగా తేవలెను; అది యెహోవాకు 

ఇంపైన సువాసన. 

సంఖాయ్కాండము 15:8 => మొర్కుక్బడిని చెలిల్ంచుటకైనను యెహోవాకు సమాధానబలి 

నరిప్ంచుటకైనను నీవు దహనబలిగానైనను బలిగానైనను కోడెదూడను సిదధ్పరచినయెడల 
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సంఖాయ్కాండము 15:9 => ఆ కోడెతో కూడ పడినన్ర నూనె కలుపబడిన ఆరు పళల్ గోధుమ పిండిని 

నైవేదయ్ముగా అరిప్ంపవలెను. 

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 2:4 => 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 2:15 => అది నైవేదయ్ రూపమైనది, నీవు దానిమీద నూనెపోసి దాని పైని సాంబార్ణి 

వేయవలెను. 

లేవీయకాండము 2:16 => అందులో జాఞ్పకారథ్మైన భాగమును, అనగా విసిరిన ధానయ్ములో 

కొంతయు, నూనెలో కొంతయు, దాని సాంబార్ణి అంతయు యాజకుడు దహింపవలెను. అది 

యెహోవాకు హోమము. 

సంఖాయ్కాండము 5:15 => ఆ పురుషుడు యాజకునియొదద్కు తన భారయ్ను తీసికొనివచిచ్, ఆమె 

విషయము తూమెడు యవలపిండిలో పదియవ వంతును తేవలెను. వాడు దానిమీద తైలము 

పోయకూడదు దానిమీద సాంబార్ణి వేయకూడదు; ఏలయవగా అది రోషవిషయమైన నైవేదయ్ము, 

అనగా దోషమును జాఞ్పకము చేయుటకై జాఞ్పకారథ్మైన నైవేదయ్ము.  

కీరత్నలు 22:1 => నా దేవా నా దేవా, నీవు ననేన్ల విడనాడితివి? ననున్ రకిష్ంపక నా ఆరత్ధవ్ని వినక 

నీవేల దూరముగా నునాన్వు? 
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కీరత్నలు 22:2 => నా దేవా, పగలు నేను మొఱఱ్పెటుట్చునాన్ను రాతిర్వేళను నేను మౌనముగా 

నుండుటలేదు అయినను నీవు నా కుతత్రమియయ్కునాన్వు. 

కీరత్నలు 22:3 => నీవు ఇశార్యేలు చేయు సోత్తర్ములమీద ఆసీనుడవై యునాన్వు. 

కీరత్నలు 22:4 => మా పితరులు నీయందు నమిమ్కయుంచిరి వారు నీయందు నమిమ్కయుంచగా నీవు 

వారిని రకిష్ంచితివి. 

కీరత్నలు 22:5 => వారు నీకు మొఱఱ్పెటిట్ విడుదలనొందిరి నీయందు నమిమ్కయుంచి 

సిగుగ్పడకపోయిరి. 

కీరత్నలు 22:6 => నేను నరుడను కాను నేను పురుగును నరులచేత నిందింపబడినవాడను పర్జలచేత 

తృణీకరింపబడిన వాడను. 

కీరత్నలు 22:7 => ననున్ చూచువారందరు పెదవులు విరిచి తల ఆడించుచు ననున్ 

అపహసించుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 22:8 => యెహోవామీద నీ భారము మోపుము ఆయన వానిని విడిపించునేమో వాడు 

ఆయనకు ఇషు ట్డు గదా ఆయన వానిని తపిప్ంచునేమో అందురు. 

కీరత్నలు 22:9 => గరభ్మునుండి ననున్ తీసినవాడవు నీవే గదా నేను నా తలిల్యొదద్ సత్నయ్పానము 

చేయుచుండగా నీవే గదా నాకు నమిమ్క పుటిట్ంచితివి. 

కీరత్నలు 22:10 => గరభ్వాసినైనది మొదలుకొని నాకు ఆధారము నీవే నా తలిల్ ననున్ కనన్ది 

మొదలుకొని నా దేవుడవు నీవే. 

కీరత్నలు 22:11 => శర్మ వచిచ్యునన్ది, సహాయము చేయువాడెవడును లేడు నాకు దూరముగా 

నుండకుము. 

కీరత్నలు 22:12 => వృషభములు అనేకములు ననున్ చుటుట్కొని యునన్వి బాషానుదేశపు బలమైన 

వృషభములు ననున్ ఆవరించియునన్వి. 

కీరత్నలు 22:13 => చీలుచ్చును గరిజ్ంచుచునుండు సింహమువలె వారు నోళుల్ తెరచుచునాన్రు 

కీరత్నలు 22:14 => నేను నీళల్వలె పారబోయబడి యునాన్ను నా యెముకలనిన్యు సాథ్నము 

తపిప్యునన్వి నా హృదయము నా అంతరంగమందు మైనమువలె కరగియునన్ది. 
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కీరత్నలు 22:15 => నా బలము యెండిపోయి చిలల్పెంకువలె ఆయెను నా నాలుక నా దౌడను 

అంటుకొనియునన్ది నీవు ననున్ పేర్తల భూమిలో పడవేసియునాన్వు. 

కీరత్నలు 22:16 => కుకక్లు ననున్ చుటుట్కొనియునన్వి దురామ్రుగ్లు గుంపుకూడి ననున్ 

ఆవరించియునాన్రు వారు నా చేతులను నా పాదములను పొడిచియునాన్రు. 

కీరత్నలు 22:17 => నా యెముకలనిన్యు నేను లెకిక్ంపగలను వారు నిదానించుచు ననున్ తేరి 

చూచుచునాన్రు 

కీరత్నలు 22:18 => నా వసత్రములు వారు పంచుకొనుచునాన్రు నా అంగీకొరకు చీటుల్ 

వేయుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 22:19 => యెహోవా, దూరముగా నుండకుము నా బలమా, తవ్రపడి నాకు సహాయము 

చేయుము. 

కీరత్నలు 22:20 => ఖడగ్మునుండి నా పార్ణమును కుకక్ల బలమునుండి నా పార్ణమును 

తపిప్ంపుము. 

కీరత్నలు 22:21 => సింహపు నోటనుండి ననున్ రకిష్ంపుము గురుపోతుల కొముమ్లలోనుండి ననున్ 

రకిష్ంచి నాకుతత్రమిచిచ్యునాన్వు 

కీరత్నలు 69:1 => దేవా, జలములు నా పార్ణముమీద పొరుల్చునన్వి ననున్ రకిష్ంపుము. 

కీరత్నలు 69:2 => నిలుకయియయ్ని అగాధమైన దొంగ ఊబిలో నేను దిగిపోవుచునాన్ను అగాధ 

జలములలో నేను దిగబడియునాన్ను వరదలు ననున్ ముంచివేయుచునన్వి.  

కీరత్నలు 69:3 => నేను మొఱఱ్పెటుట్టచేత అలసియునాన్ను నా గొంతుక యెండిపోయెను నా 

దేవునికొరకు కనిపెటుట్టచేత నా కనున్లు కీష్ణించిపోయెను. 

కీరత్నలు 69:4 => నిరిన్మితత్ముగా నామీద పగపటుట్వారు నా తలవెండుర్కలకంటె విసాత్రముగా 

ఉనాన్రు అబదధ్మునుబటిట్ నాకు శతుర్వులై ననున్ సంహరింపగోరువారు అనేకులు నేను 

దోచుకొననిదానిని నేను ఇచుచ్కొనవలసి వచెచ్ను. 

కీరత్నలు 69:5 => దేవా, నా బుది ధ్హీనత నీకు తెలిసేయునన్ది నా అపరాధములు నీకు మరుగైనవి 

కావు. 
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కీరత్నలు 69:6 => పర్భువా, సైనయ్ములకధిపతివగు యెహోవా, నీకొరకు కనిపెటుట్కొనువారికి 

నావలన సిగుగ్ కలుగనియయ్కుము ఇశార్యేలు దేవా, నినున్ వెదకువారిని నావలన అవమానము 

నొందనియయ్కుము.  

కీరత్నలు 69:7 => నీ నిమితత్ము నేను నిందనొందినవాడనైతిని నీ నిమితత్ము సిగుగ్ నా ముఖమును 

కపెప్ను. 

కీరత్నలు 69:8 => నా సహోదరులకు నేను అనుయ్డనైతిని నా తలిల్ కుమారులకు పరుడనైతిని. 

కీరత్నలు 69:9 => నీ యింటినిగూరిచ్న ఆసకిత్ ననున్ భకిష్ంచియునన్ది నినున్ నిందించినవారి నిందలు 

నామీద పడియునన్వి. 

కీరత్నలు 69:10 => ఉపవాసముండి నేను కనీన్రు విడువగా అది నాకు నిందాసప్దమాయెను. 

కీరత్నలు 69:11 => నేను గోనెపటట్ వసత్రముగా కటుట్కొనినపుప్డు వారికి హాసాయ్సప్దుడనైతిని. 

కీరత్నలు 69:12 => గుమమ్ములలో కూరుచ్ండువారు ననున్గూరిచ్ మాటలాడుకొందురు 

తార్గుబోతులు ననున్గూరిచ్ పాటలు పాడుదురు. 

కీరత్నలు 69:13 => యెహోవా, అనుకూల సమయమున నేను నినున్ పార్రిథ్ంచుచునాన్ను. దేవా, నీ 

కృపాబాహుళయ్మునుబటిట్ నీ రక్షణ సతయ్మునుబటిట్ నాకుతత్రమిముమ్.  

కీరత్నలు 69:14 => నేను దిగిపోకుండ ఊబిలోనుండి ననున్ తపిప్ంచుము నా పగవారిచేతిలోనుండి 

అగాధజలములలోనుండి ననున్ తపిప్ంచుము.  

కీరత్నలు 69:15 => నీటివరదలు ననున్ ముంచనియయ్కుము అగాధసముదర్ము ననున్ 

మింగనియయ్కుము గుంట ననున్ మింగనియయ్కుము.  

కీరత్నలు 69:16 => యెహోవా, నీ కృప ఉతత్మతవ్మునుబటిట్ నాకు ఉతత్రమిముమ్ నీ 

వాతస్లయ్బాహుళయ్తనుబటిట్ నాతటుట్ తిరుగుము.  

కీరత్నలు 69:17 => నీ సేవకునికి విముఖుడవై యుండకుము నేను ఇబబ్ందిలోనునాన్ను తవ్రగా 

నాకు ఉతత్రమిముమ్. 

కీరత్నలు 69:18 => నాయొదద్కు సమీపించి ననున్ విమోచింపుము. నా శతుర్వులను చూచి ననున్ 

విడిపింపుము. 
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కీరత్నలు 69:19 => నిందయు సిగుగ్ను అవమానమును నాకు కలిగెనని నీకు తెలిసియునన్ది. నా 

విరోధులందరు నీకు కనబడుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 69:20 => నిందకు నా హృదయము బదద్లాయెను నేను బహుగా కృశించియునాన్ను 

కరుణించువారికొరకు కనిపెటుట్కొంటినిగాని యెవరును లేకపోయిరి. ఓదారుచ్వారికొరకు 

కనిపెటుట్కొంటినిగాని యెవరును కానరారైరి. 

కీరత్నలు 69:21 => వారు చేదును నాకు ఆహారముగా పెటిట్రి నాకు దపిప్యైనపుప్డు చిరకను 

తార్గనిచిచ్రి. 

యెషయా 53:2 => లేతమొకక్వలెను ఎండిన భూమిలో మొలిచిన మొకక్వలెను అతడు 

ఆయనయెదుట పెరిగెను. అతనికి సురూపమైనను సొగసైనను లేదు మనమతని చూచి, 

అపేకిష్ంచునటుల్గా అతనియందు సురూపము లేదు.  

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 53:5 => మన యతికర్మకిర్యలనుబటిట్ అతడు గాయపరచబడెను మన దోషములనుబటిట్ 

నలుగగొటట్బడెను మన సమాధానారథ్మైన శిక్ష అతనిమీద పడెను అతడు పొందిన దెబబ్లచేత మనకు 

సవ్సథ్త కలుగుచునన్ది.  

యెషయా 53:6 => మనమందరము గొఱఱ్లవలె 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 గొఱఱ్పిలల్యు బొచుచ్ కతిత్రించువానియెదుట గొఱఱ్యు 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.  

లేవీయకాండము 5:6 => తాను చేసిన పాప విషయమై యెహోవా సనిన్ధికి మందలోనుండి ఆడు 

గొఱఱ్పిలల్నేగాని ఆడు మేకపిలల్నే గాని పాపపరిహారారథ్బలిగా అరిప్ంపవలెను. అతనికి పాప క్షమాపణ 

కలుగునటుల్ యాజకుడు అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయును. 

లేవీయకాండము 5:9 => అతడు పాపపరిహారారథ్బలి పశురకత్ములో కొంచెము బలిపీఠము పర్కక్ను 

పోర్కిష్ంపవలెను. దాని రకత్శేషమును బలిపీఠము అడుగున పిండవలెను. అది పాపపరిహారారథ్బలి. 

లేవీయకాండము 5:12 => అతడు యాజకునియొదద్కు దానిని తెచిచ్న తరువాత యాజకుడు 

జాఞ్పకారథ్ముగా దానిలో పిడికెడు తీసి యెహోవాకు అరిప్ంచు హోమదర్వయ్ముల రీతిగా బలిపీఠముమీద 

దానిని దహింపవలెను. అది పాపపరిహారారథ్బలి. 

2 కొరిందీయులకు 5:21 => ఎందుకనగా మనమాయనయందు దేవుని నీతి అగునటుల్ పాపమెరుగని 

ఆయనను మనకోసము పాపముగా చేసెను. 
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నిరగ్మకాండము 30:34 => మరియు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను నీవు పరిమళ దర్వయ్ములను, 

అనగా జటామాంసి గోపి చందనము గంధపుచెకక్ అను ఈ పరిమళ దర్వయ్ములను సవ్చఛ్మైన 

సాంబార్ణిని సమభాగములుగా తీసికొని 

మతత్యి 21:12 => యేసు దేవాలయములో పర్వేశించి కర్యవికర్యములు చేయువారినందరిని 

వెళల్గొటిట్, రూకలు మారుచ్వారి బలల్లను గువవ్లముమ్వారి పీఠములను పడదోర్సి 

వచనము 12 

అతడు యాజకునియొదద్కు దానిని తెచిచ్న తరువాత యాజకుడు జాఞ్పకారథ్ముగా దానిలో పిడికెడు తీసి 

యెహోవాకు అరిప్ంచు హోమదర్వయ్ముల రీతిగా బలిపీఠముమీద దానిని దహింపవలెను. అది 

పాపపరిహారారథ్బలి. 

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 2:9 => అపుప్డు యాజకుడు ఆ నైవేదయ్ములో ఒక భాగమును జాఞ్పకారథ్ముగా తీసి 

బలిపీఠముమీద యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమముగా దాని దహింపవలెను. 

లేవీయకాండము 2:16 => అందులో జాఞ్పకారథ్మైన భాగమును, అనగా విసిరిన ధానయ్ములో 

కొంతయు, నూనెలో కొంతయు, దాని సాంబార్ణి అంతయు యాజకుడు దహింపవలెను. అది 

యెహోవాకు హోమము. 

లేవీయకాండము 6:15 => అతడు నైవేదయ్ తైలమునుండియు దాని గోధుమపిండినుండియు చేరెడు 

పిండిని నూనెను, దాని సాంబార్ణి యావతుత్ను దానిలోనుండి తీసి జాఞ్పక సూచనగాను వాటిని 

బలిపీఠముమీద యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగాను దహింపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 5:26 => తరువాత యాజకుడు దానికి జాఞ్పకారథ్మైనదిగా ఆ నైవేదయ్ములోనుండి 

పిడికెడు తీసి బలిపీఠముమీద దాని దహించి 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:4 => అతడు దూత వైపు తేరిచూచి భయపడి పర్భువా, యేమని 

అడిగెను. అందుకు దూత నీ పార్రథ్నలును నీ ధరమ్కారయ్ములును దేవుని సనిన్ధికి జాఞ్పకారథ్ముగా 

చేరినవి. 

ఎఫెసీయులకు 5:2 => కీర్సుత్ మిముమ్ను పేర్మించి, పరిమళ వాసనగా ఉండుటకు మనకొరకు 

తనున్తాను దేవునికి అరప్ణముగాను బలిగాను అపప్గించుకొనెను; ఆలాగుననే మీరును పేర్మగలిగి 

నడుచుకొనుడి. 

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 2:9 => అపుప్డు యాజకుడు ఆ నైవేదయ్ములో ఒక భాగమును జాఞ్పకారథ్ముగా తీసి 

బలిపీఠముమీద యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమముగా దాని దహింపవలెను. 

లేవీయకాండము 3:4 => డొకక్లమీదనునన్ కొర్వువ్ను కాలేజముమీదను మూతర్గర్ంథుల మీదనునన్ 

వపను యెహోవాకు హోమముగా అరిప్ంవలెను. 

లేవీయకాండము 3:11 => యాజకుడు బలిపీఠముమీద దానిని దహింపవలెను. అది యెహోవాకు 

హోమ రూపమైన ఆహారము. 

లేవీయకాండము 4:35 => మరియు సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్ను తీసినటుల్ దీని 

కొర్వవ్ంతయు తీయవలెను. యాజకుడు యెహోవాకు అరిప్ంచు హోమముల రీతిగా బలిపీఠముమీద 

వాటిని ధూపము వేయవలెను. అతడు చేసిన పాపము విషయమై యాజకుడు అతని నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ కలుగును. 
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లేవీయకాండము 5:11 => రెండు తెలల్ గువవ్లైనను రెండు పావురపు పిలల్లైనను తనకు 

దొరకనియెడల పాపము చేసినవాడు తూమెడు గోధుమపిండిలో పదియవవంతును పాపపరిహారారథ్బలి 

రూపముగా తేవలెను. అది పాపపరిహారారథ్బలి గనుక దానిమీద నూనె పోయవలదు. సాంబార్ణి 

దానిమీద ఉంచవలదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:31 => కొరేన్లీ, నీ పార్రథ్న వినబడెను; నీ ధరమ్కారయ్ములు దేవుని 

సముఖమందు జాఞ్పకముంచబడియునన్వి గనుక నీవు యొపేప్కు వరత్మానము పంపి 

హెబీర్యులకు 9:22 => మరియు ధరమ్శాసత్ర పర్కారము సమసత్ వసుత్వులును రకత్ముచేత 

శుది ధ్చేయబడుననియు, రకత్ము చిందింపకుండ పాపక్షమాపణ కలుగదనియు సామానయ్ముగా 

చెపప్వచుచ్ను. 

వచనము 13 

పై చెపిప్నవాటిలో దేని విషయమైనను పాపము చేసిన వాని నిమితత్ము యాజకుడు పార్యశిచ్తత్ము 

చేయగా అతనికి క్షమాపణ కలుగును. దాని శేషము నైవేదయ్శేషమువలె యాజకునిదగును. 

లేవీయకాండము 5:6 => తాను చేసిన పాప విషయమై యెహోవా సనిన్ధికి మందలోనుండి ఆడు 

గొఱఱ్పిలల్నేగాని ఆడు మేకపిలల్నే గాని పాపపరిహారారథ్బలిగా అరిప్ంపవలెను. అతనికి పాప క్షమాపణ 

కలుగునటుల్ యాజకుడు అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయును. 

లేవీయకాండము 4:20 => అతడు పాపపరిహారారథ్బలియగు కోడెను చేసినటుల్ దీనిని చేయవలెను; 

అటేల్ దీని చేయవలెను. యాజకుడు వారి నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా వారికి క్షమాపణ 

కలుగును. 

లేవీయకాండము 4:26 => సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్వలె దీని కొర్వవ్ంతయు 

బలిపీఠముమీద దహింపవలెను. అటుల్ యాజకుడు అతని పాప విషయములో అతని నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ కలుగును. 

లేవీయకాండము 4:31 => మరియు సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్ను తీసినటేల్ దీని 

కొర్వవ్ంతటిని తీయవలెను. యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగా యాజకుడు బలిపీఠముమీద దానిని 
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దహింపవలెను. అటుల్ యాజకుడు అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ 

కలుగును. 

లేవీయకాండము 2:3 => ఆ నైవేదయ్ శేషము అహరోనుకును అతని కుమారులకును ఉండును. 

యెహోవాకు అరిప్ంచు హోమములలో అది అతిపరిశుదధ్ము. 

లేవీయకాండము 2:10 => ఆ నైవేదయ్ శేషము అహరోనుకును అతని కుమారులకును జెందును. 

యెహోవాకు అరిప్ంచు హోమములలో అది అతిపరిశుదధ్ము. 

లేవీయకాండము 7:6 => అది అతిపరిశుదధ్ము, పరిశుదధ్సథ్లములో దానిని తినవలెను. 

1 సమూయేలు 2:28 => అతడు నా ముందర ఏఫోదును ధరించి నా బలిపీఠముమీద అరప్ణమును 

ధూపమును అరిప్ంచుటకై నాకు యాజకుడగునటుల్ ఇశార్యేలు గోతర్ములలోనుండి నేనతని 

ఏరప్రచుకొంటిని . ఇశార్యేలీయులు అరిప్ంచిన హోమ వసుత్వులనిన్టిని నీ పితరుని 

యింటివారికిచిచ్తిని. 

హోషేయ 4:8 => నా జనుల పాపములను ఆహారముగ చేసికొందురు గనుక జనులు మరి 

యధికముగా పాపము చేయవలెనని వారు కోరుదురు. 

1 కొరిందీయులకు 9:13 => ఆలయకృతయ్ములు జరిగించువారు ఆలయమువలన జీవనము 

చేయుచునాన్రనియు, బలిపీఠమునొదద్ కనిపెటుట్కొని యుండువారు బలిపీఠముతో పాలివారై 

యునాన్రనియు మీరెరుగరా? 

లేవీయకాండము 4:35 => మరియు సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్ను తీసినటుల్ దీని 

కొర్వవ్ంతయు తీయవలెను. యాజకుడు యెహోవాకు అరిప్ంచు హోమముల రీతిగా బలిపీఠముమీద 

వాటిని ధూపము వేయవలెను. అతడు చేసిన పాపము విషయమై యాజకుడు అతని నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ కలుగును. 

లేవీయకాండము 5:10 => విధిచొపుప్న రెండవదానిని దహనబలిగా అరిప్ంపవలెను. అతడు చేసిన 

పాపము విషయమై యాజకుడు అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ 

కలుగును. 
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లేవీయకాండము 5:16 => పరిశుదధ్మైన దాని విషయములో తాను చేసిన పాపమువలని 

నషట్మునిచుచ్కొని దానితో అయిదవవంతు యాజకునికియయ్వలెను. ఆ యాజకుడు అపరాధపరిహారారథ్ 

బలియగు పొటేట్లువలన అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ కలుగును. 

లేవీయకాండము 6:7 => ఆ యాజకుడు యెహోవా సనిన్ధిని అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము 

చేయగా అతడు అపరాధియగునటుల్ తాను చేసిన వాటనిన్టిలో పర్తిదాని విషయమై అతనికి క్షమాపణ 

కలుగును. 

లేవీయకాండము 6:16 => దానిలో మిగిలినదానిని అహరోనును అతని సంతతివారును తినవలెను. 

అది పులియనిదిగా పరిశుదధ్సథ్లములో తినవలెను. వారు పర్తయ్క్షపు గుడారము యొకక్ ఆవరణములో 

దానిని తినవలెను; 

లేవీయకాండము 7:9 => పొయియ్మీద వండిన పర్తి నైవేదయ్మును, కుండలోనేగాని పెనముమీదనేగాని 

కాలిచ్నది యావతుత్ను, దానిని అరిప్ంచిన యాజకునిది, అది అతనిదగును. 

లేవీయకాండము 7:31 => యాజకుడు బలిపీఠముమీద ఆ కొర్వువ్ను దహింపవలెను గాని, బోర 

అహరోనుకును అతని సంతతివారికిని చెందును. 

సంఖాయ్కాండము 15:22 => యెహోవా మోషేతో చెపిప్న యీ ఆజఞ్లనిన్టిలో, అనగా 

వచనము 14 

మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 15 

ఒకడు యెహోవాకు పరిశుదధ్మైన వాటి విషయములో పొరబాటున పాపము చేసినయెడల తాను చేసిన 

అపరాధమునకు నీవు ఏరప్రచు వెల చొపుప్న పరిశుదధ్మైన తులముల విలువగల నిరోద్షమైన 

పొటేట్లును మందలోనుండి అపరాధపరిహారారథ్బలిగా యెహోవాయొదద్కు వాడు తీసికొనిరావలెను. 
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లేవీయకాండము 5:1 => ఒకడు ఒటుట్పెటుట్కొనినవాడై తాను చూచినదానిగూరిచ్గాని తనకు 

తెలిసినదానిగూరిచ్గాని సాకిష్యైయుండి దాని తెలియచేయక పాపము చేసినయెడల అతడు తన 

దోషశిక్షను భరించును. 

లేవీయకాండము 5:2 => మరియు నొకడు ఏ అపవితర్ వసుత్వునైనను ముటిట్నయెడల, అది అపవితర్ 

మృగ కళేబరమేగాని అపవితర్ పశు కళేబరమేగాని అపవితర్మైన పార్కెడు జంతువు కళేబరమేగాని అది 

అపవితర్మని తనకు తెలియకపోయినను అతడు అపవితుర్డై అపరాధియగును. 

లేవీయకాండము 4:2 => నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము యెహోవా ఆజఞ్లనిన్టిలో దేని 

విషయమైనను ఎవరైన పొరబాటున చేయరాని కారయ్ములు చేసి పాపియైనయెడల, ఎటల్నగా 

లేవీయకాండము 5:16 => పరిశుదధ్మైన దాని విషయములో తాను చేసిన పాపమువలని 

నషట్మునిచుచ్కొని దానితో అయిదవవంతు యాజకునికియయ్వలెను. ఆ యాజకుడు అపరాధపరిహారారథ్ 

బలియగు పొటేట్లువలన అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ కలుగును. 

లేవీయకాండము 7:1 => అపరాధపరిహారారథ్బలి అతిపరిశుదధ్ము. దానిగూరిచ్న విధి యేదనగా 

లేవీయకాండము 7:6 => అది అతిపరిశుదధ్ము, పరిశుదధ్సథ్లములో దానిని తినవలెను. 

లేవీయకాండము 10:17 => మీరు పరిశుదధ్సథ్లములో ఆ పాపపరిహారారథ్బలి పశువును ఏల 

తినలేదు? అది అతిపరిశుదధ్ము గదా. సమాజము యొకక్ దోషశిక్షను భరించి యెహోవా సనిన్ధిని వారి 

నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకై ఆయన దానిని మీకిచెచ్ను గదా. 

లేవీయకాండము 10:18 => ఇదిగో దాని రకత్మును పరిశుదధ్సథ్లములోనికి తేవలెను గదా. నేను 

ఆజాఞ్పించినటుల్ నిశచ్యముగా పరిశుదధ్సథ్లములో దానిని తినవలెనని చెపెప్ను. 

లేవీయకాండము 22:1 => మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

లేవీయకాండము 22:2 => ఇశార్యేలీయులు నాకు పర్తిషిఠ్ంచువాటివలన అహరోనును అతని 

కుమారులును నా పరిశుదధ్నామమును అపవితర్పరచకుండునటుల్ వారు ఆ పరిశుదధ్మైనవాటిని 

పర్తిషిఠ్తములుగా ఎంచవలెనని వారితో చెపుప్ము; నేను యెహోవాను. 
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లేవీయకాండము 22:3 => నీవు వారితో ఇటల్నుము మీ తర తరములకు మీ సమసత్ సంతానములలో 

ఒకడు అపవితర్త గలవాడై, ఇశార్యేలీయులు యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంచువాటిని సమీపించినయెడల 

అటిట్వాడు నా సనిన్ధిని ఉండకుండ కొటిట్వేయబడును; నేను యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 22:4 => అహరోను సంతానములో ఒకనికి కుషఠ్యినను సార్వమైనను 

కలిగినయెడల అటిట్వాడు పవితర్త పొందువరకు పర్తిషిఠ్తమైనవాటిలో దేనిని తినకూడదు. శవమువలని 

అపవితర్తగల దేనినైనను ముటుట్వాడును సఖ్లితవీరుయ్డును, 

లేవీయకాండము 22:5 => అపవితర్మైన పురుగునేమి యేదో ఒక అపవితర్తవలన అపవితుర్డైన 

మనుషుయ్నినేమి ముటుట్వాడును, అటిట్ అపవితర్త తగిలినవాడును సాయంకాలమువరకు 

అపవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 22:6 => అతడు నీళల్తో తన దేహమును కడుగుకొనువరకు పర్తిషిఠ్తమైనవాటిని 

తినకూడదు. 

లేవీయకాండము 22:7 => సూరుయ్డు అసత్మించినపుప్డు అతడు పవితుర్డగును; తరువాత అతడు 

పర్తిషిఠ్తమైనవాటిని తినవచుచ్ను, అవి వానికి ఆహారమే గదా. 

లేవీయకాండము 22:8 => అతడు కళేబరమునైనను చీలచ్బడినదానినైనను తిని దానివలన 

అపవితర్పరచుకొనకూడదు; నేను యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 22:9 => కాబటిట్ నేను విధించిన విధిని అపవితర్పరచి, దాని పాపభారమును 

మోసికొని దానివలన చావకుండునటుల్ ఈ విధిని ఆచరించవలెను; నేను వారిని పరిశుదధ్పరచు 

యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 22:10 => అనుయ్డు పర్తిషిఠ్తమైనదానిని తినకూడదు, యాజకునియింట నివసించు 

అనుయ్డేగాని జీతగాడేగాని పర్తిషిఠ్తమైనదానిని తినకూడదు, 

లేవీయకాండము 22:11 => అయితే యాజకుడు కర్యధనమిచిచ్ కొనినవాడును అతని యింట 

పుటిట్నవాడును అతడు తిను ఆహారమును తినవచుచ్ను. 

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. 

లేవీయకాండము 22:14 => ఒకడు పొరబాటున పర్తిషిఠ్తమైనదానిని తినినయెడల వాడు ఆ 

పర్తిషిఠ్తమైనదానిలో అయిదవవంతు కలిపి దానితో యాజకునికియయ్వలెను. 

లేవీయకాండము 22:15 => ఇశార్యేలీయులు పర్తిషిఠ్తమైనవాటిని తినుటవలన అపరాధమును 

భరింపకుండునటుల్ తాము యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంచు పరిశుదధ్ దర్వయ్ములను అపవితర్పరచకూడదు. 

లేవీయకాండము 22:16 => నేను వాటిని పరిశుదధ్పరచు యెహోవానని చెపుప్ము. 

లేవీయకాండము 24:5 => నీవు గోధుమలపిండిని తీసికొని దానితో పండెర్ండు భక్షయ్ములను 

వండవలెను. ఒకొక్కక్ భక్షయ్మున సేరు సేరు పిండి యుండవలెను. 

లేవీయకాండము 24:6 => యెహోవా సనిన్ధిని నిరమ్లమైన బలల్మీద ఆరేసి భక్షయ్ములు గల రెండు 

దొంతులుగా వాటిని ఉంచవలెను. 

లేవీయకాండము 24:7 => ఒకొక్కక్ దొంతిమీద సవ్చఛ్మైన సాంబార్ణి ఉంచవలెను. అది యెహోవా 

యెదుట మీ ఆహారమునకు జాఞ్పకారథ్మైన హోమముగా ఉండును. 

లేవీయకాండము 24:8 => యాజకుడు పర్తి విశార్ంతిదినమున నితయ్ నిబంధననుబటిట్ 

ఇశార్యేలీయులయొదద్ దాని తీసికొని నితయ్ము యెహోవా సనిన్ధిని చకక్పరచవలెను. 

లేవీయకాండము 24:9 => అది అహరోనుకును అతని సంతతివారికి ఉండవలెను. వారు 

పరిశుదధ్సథ్లములో దాని తినవలెను. నితయ్మైన కటట్డచొపుప్న యెహోవాకు చేయు హోమములలో అది 

అతిపరిశుదధ్ము. 

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 గొఱఱ్మేకల 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 గొఱఱ్ 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. 

సంఖాయ్కాండము 18:9 => అగిన్లో దహింపబడని అతిపరిశుదధ్మైన వాటిలో నీకు 

రావలసినవేవనగా, వారి నైవేదయ్ములనిన్టిలోను, వారి పాపపరిహారారథ్ బలులనిన్టిలోను, వారి 

అపరాధపరిహారారథ్ బలులనిన్టిలోను వారు నాకు తిరిగిచెలిల్ంచు అరప్ణములనిన్యు నీకును నీ 

కుమారులకును అతిపరిశుదధ్మైనవగును, అతిపరిశుదధ్సథ్లములో మీరు వాటిని తినవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 18:10 => పర్తి మగవాడును దానిని తినవలెను; అది నీకు పరిశుదధ్ముగా 

ఉండును. 

సంఖాయ్కాండము 18:11 => మరియు వారి దానములలో పర్తిషిఠ్ంపబడినదియు, ఇశార్యేలీయులు 

అలాల్డించు అరప్ణములనిన్యు నీవగును. నీకును నీ కుమారులకును నీ కుమారెత్లకును నితయ్మైన 

కటట్డవలన వాటినిచిచ్తిని; నీ యింటిలోని పవితుర్లందరును వాటిని తినవచుచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 18:12 => వారు యెహోవాకు అరిప్ంచు వారి పర్థమ ఫలములను, అనగా 

నూనెలో పర్శసత్మైనదంతయు, దార్కాష్రస ధానయ్ములలో పర్శసత్మైనదంతయు నీకిచిచ్తిని. 

సంఖాయ్కాండము 18:13 => వారు తమ దేశపు పంటలనిన్టిలో యెహోవాకు తెచుచ్ పర్థమ 

ఫలములు నీవియగును; నీ యింటిలోని పవితుర్లందరు వాటిని తినవచుచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 18:14 => ఇశార్యేలీయులలో మీదు కటట్బడిన పర్తి వసుత్వు నీదగును. 

సంఖాయ్కాండము 18:15 => మనుషుయ్లలోనిదేమి జంతువులలోనిదేమి, వారు యెహోవాకు అరిప్ంచు 

సమసత్ పార్ణులలోని పర్తి తొలిచూలు నీదగును. అయితే మనుషుయ్ని తొలిచూలి పిలల్ను వెలయిచిచ్ 

విడిపింపవలెను. 
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సంఖాయ్కాండము 18:16 => అపవితర్ జంతువుల తొలిచూలి పిలల్ను వెలయిచిచ్ విడిపింపవలెను. 

విడిపింపవలసిన వాటిని పుటిట్న నెలనాటికి నీవు ఏరప్రచిన వెలచొపుప్న, పరిశుదధ్మందిరముయొకక్ 

తులపు పరిమాణమునుబటిట్ అయిదు తులముల వెండియిచిచ్ వాటిని విడిపింపవలెను. తులము 

ఇరువది చినన్ములు. 

సంఖాయ్కాండము 18:17 => అయితే ఆవుయొకక్ తొలిచూలిని గొఱఱ్యొకక్ తొలిచూలిని మేకయొకక్ 

తొలిచూలిని విడిపింపకూడదు; అవి పర్తిషిఠ్తమైనవి; వాటి రకత్మును నీవు బలిపీఠముమీద పోర్కిష్ంచి 

యెహోవాకు ఇంపైన సువాసన కలుగునటుల్ వాటి కొర్వువ్ను దహింపవలెను గాని వాటి మాంసము 

నీదగును. 

సంఖాయ్కాండము 18:18 => అలాల్ండిపబడు బోరయు కుడిజబబ్యు నీదైనటుల్ అదియు నీదగును. 

సంఖాయ్కాండము 18:19 => ఇశార్యేలీయులు యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంచు పరిశుదధ్మైన 

పర్తిషాఠ్రప్ణములనిన్టిని నేను నీకును నీ కుమారులకును నీ కుమారెత్లకును నితయ్మైన కటట్డనుబటిట్ 

యిచిచ్తిని. అది నీకును నీతోపాటు నీ సంతతికిని యెహోవా సనిన్ధిని నితయ్మును సిథ్రమైన నిబంధన. 

సంఖాయ్కాండము 18:20 => మరియు యెహోవా అహరోనుతో ఇటల్నెను వారి దేశములో నీకు 

సావ్సథ్య్ము కలుగదు; వారి మధయ్ను నీకు పాలు ఉండదు; ఇశార్యేలీయుల మధయ్ను నీ పాలు నీ 

సావ్సథ్య్ము నేనే. 

సంఖాయ్కాండము 18:21 => ఇదిగో లేవీయులు చేయు సేవకు, అనగా పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ 

సేవకు నేను ఇశార్యేలీయులయొకక్ దశమభాగములనిన్టిని వారికి సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్తిని. 

సంఖాయ్కాండము 18:22 => ఇశార్యేలీయులు పాపము తగిలి చావకుండునటుల్ వారు ఇకమీదట 

పర్తయ్క్షపు గుడారమునకు రాకూడదు. 

సంఖాయ్కాండము 18:23 => అయితే లేవీయులు పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ సేవ చేసి, వారి 

సేవలోని దోషములకు తామే ఉతత్రవాదులై యుందురు. ఇశార్యేలీయుల మధయ్ను వారికి 

సావ్సథ్య్మేమియు ఉండదు. ఇది మీ తర తరములకు నితయ్మైన కటట్డ. 
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సంఖాయ్కాండము 18:24 => అయితే ఇశార్యేలీయులు యెహోవాకు పర్తిషాఠ్రప్ణముగా అరిప్ంచు 

దశమభాగములను నేను లేవీయులకు సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్తిని. అందుచేతను వారు ఇశార్యేలీయుల 

మధయ్ను సావ్సథ్య్ము సంపాదింపకూడదని వారితో చెపిప్తిని. 

సంఖాయ్కాండము 18:25 => మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

సంఖాయ్కాండము 18:26 => నీవు లేవీయులతో ఇటల్నుము నేను ఇశార్యేలీయులచేత మీకు 

సావ్సథ్య్ముగా ఇపిప్ంచిన దశమభాగమును మీరు వారియొదద్ పుచుచ్కొనునపుప్డు మీరు దానిలో, అనగా 

ఆ దశమభాగములో దశమభాగమును యెహోవాకు పర్తిషాఠ్రప్ణముగా చెలిల్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 18:27 => మీకు వచుచ్ పర్తిషాఠ్రప్ణము కళల్పు పంటవలెను దార్క్షలతొటిట్ 

ఫలమువలెను ఎంచవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 18 :28 => అటుల్ మీరు ఇశార్యేలీయులయొదద్ పుచుచ్కొను మీ 

దశమభాగములనిన్టిలోనుండి మీరు పర్తిషాఠ్రప్ణమును యెహోవాకు చెలిల్ంపవలెను. దానిలోనుండి 

మీరు యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంచు అరప్ణమును యాజకుడైన అహరోనుకు ఇయయ్వలెను.  

సంఖాయ్కాండము 18:29 => మీకియయ్బడు వాటనిన్టిలో పర్శసత్మైన దానిలోనుండి యెహోవాకు 

పర్తిషిఠ్ంచు పర్తి అరప్ణమును, అనగా దాని పర్తిషిఠ్త భాగమును దానిలోనుండి పర్తిషిఠ్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 18:30 => మరియు నీవు వారితో మీరు దానిలోనుండి పర్శసత్ భాగమును 

అరిప్ంచిన తరువాత మిగిలినది కళల్పు వచుచ్బడివలెను దార్క్షతొటిట్ వచుచ్బడివలెను లేవీయులదని 

యెంచవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 18:31 => మీరును మీ కుటుంబికులును ఏ సథ్లమందైనను దానిని తినవచుచ్ను; 

ఏలయనగా పర్తయ్క్షపు గుడారములో మీరు చేయు సేవకు అది మీకు జీతము. 

సంఖాయ్కాండము 18:32 => మీరు దానిలోనుండి పర్శసత్ భాగమును అరిప్ంచిన తరువాత దానినిబటిట్ 

పాపశిక్షను భరింపకుందురు; మీరు చావకుండునటుల్ ఇశార్యేలీయుల పర్తిషిఠ్తమైనవాటిని 

అపవితర్పరచకూడదని చెపుప్ము. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 12:5 => మీ దేవుడైన యెహోవా మీ సమసత్ గోతర్ములలో తన నామమును 

సాథ్పించుకొనుటకు నివాససాథ్నముగా ఏరప్రచుకొను సథ్లమును వెదకి అకక్డికే యాతర్లు 

చేయుచుండవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:6 => అకక్డికే మీరు మీ దహనబలులను, మీ బలులను, మీ 

దశమభాగములను, పర్తిషిట్తములుగా మీరు చేయు నైవేదయ్ములను, మీ మొర్కుక్బడి అరప్ణములను, 

మీ సేవ్చాఛ్రప్ణములను, పశువులలోను గొఱఱ్మేకలలోను తొలిచూలు వాటిని తీసికొనిరావలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:7 => మీరును మీ దేవుడైన యెహోవా మిముమ్నాశీరవ్దించి మీకు 

కలుగజేసిన మీ కుటుంబములును మీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని భోజనముచేసి 

మీచేతిపనులనిన్టియందు సంతోషింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:8 => నేడు మనమికక్డ చేయుచునన్టుల్ మీలో పర్తి మనుషుయ్డు తన 

కంటికి యుకత్మైన దంతయు చేయకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:9 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచుచ్చునన్ విశార్ంతిని సావ్సథ్య్మును 

మీరు ఇదివరకు పొందలేదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:10 => మీరు యొరాద్ను దాటి మీ దేవుడైన యెహోవా మీకు 

సావ్సథ్య్ముగా ఇచుచ్చునన్ దేశమున నివాసులైన తరువాత ఆయన మీ చుటుట్నుండు శతుర్వులందరు 

లేకుండ మీకు విశార్ంతి కలుగజేసినందున మీరు నెమమ్ది పొందునపుప్డు 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:11 => నేను మికాజాఞ్పించు సమసత్మును, అనగా మీ దహనబలులను 

మీ బలులను మీ దశమభాగములను పర్తిషిఠ్తములుగా మీరు చేయు నైవేదయ్ములను మీరు యెహోవాకు 

మొర్కుక్కొను మీ శేర్షఠ్మైన మొర్కుక్బళల్ను మీ దేవుడైన యెహోవా తన నామమునకు నివాససాథ్నముగా 

ఏరప్రచుకొను సథ్లమునకే మీరు తీసికొనిరావలెను.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:12 => మీరు, మీ కుమారులు, మీ కుమారెత్లు, మీ దాసులు, మీ 

పనికతెత్లు, మీలో పాలైనను సావ్సథ్య్మైనను పొందక మీ యిండల్లో ఉండు లేవీయులు మీ దేవుడైన 

యెహోవా సనిన్ధిని సంతోషింపవలెను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 12:26 => నీకు నియమింపబడిన పర్తిషిట్తములను మొర్కుక్బళల్ను 

మాతర్ము యెహోవా ఏరప్రచుకొను సథ్లమునకు నీవు తీసికొనిపోవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:19 => నీ గోవులలోనేమి నీ గొఱఱ్మేకలలోనేమి తొలిచూలు పర్తి 

మగదానిని నీ దేవుడైన యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంపవలెను. నీ కోడెలలో తొలిచూలు దానితో 

పనిచేయకూడదు. నీ గొఱఱ్మేకలలో తొలిచూలుదాని బొచుచ్ కతిత్రింపకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:20 => యెహోవా యేరప్రచుకొను సథ్లమున నీవును నీ యింటివారును 

నీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని పర్తి సంవతస్రము దానిని తినవలెను.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 26:1 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు సావ్సథ్య్ముగా ఇచుచ్చునన్ దేశమునకు 

నీవు వచిచ్ దాని సావ్ధీనపరచుకొని దానిలో నివసించుచునన్పుప్డు 

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 వెళిల్  

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 26:5 => నీవు నా తండిర్ నశించుచునన్ అరామీ దేశసుథ్డు; అతడు 

ఐగుపుత్నకు వెళెల్ను. కొదిద్మందితో అకక్డికి పోయి పరవాసియై, గొపప్దియు బలమైనదియు 

విసాత్రమైనదియునగు జనమాయెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 26:6 => ఐగుపీత్యులు మనలను హింసపెటిట్ మనలను బాధపరచి 

మనమీద కఠినదాసయ్ము మోపగా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 26:7 => మనము మన పితరుల దేవుడైన యెహోవాకు మొఱఱ్పెటిట్నపుప్డు 

యెహోవా మన మొఱఱ్ను విని మన బాధను పర్యాసమును మనకు కలిగిన హింసను చూచెను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 26:8 => అపుప్డు యెహోవా బాహుబలమువలనను చాపిన చేతివలనను 

మహా భయమువలనను సూచక కిర్యలవలనను మహతాక్రయ్ములవలనను ఐగుపుత్లోనుండి మనలను 

రపిప్ంచి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 26:9 => యీ సథ్లమునకు మనలను చేరిచ్, పాలు తేనెలు పర్వహించు 

దేశమైయునన్ యీ దేశమును మనకిచెచ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 26:10 => కాబటిట్ యెహోవా, నీవే నాకిచిచ్న భూమియొకక్ పర్థమ 

ఫలములను నేను తెచిచ్యునాన్నని నీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని చెపిప్ 

దివ్తీయోపదేశకాండము 26:11 => నీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని దానిపెటిట్, నీ దేవుడైన యెహోవా 

సనిన్ధిని నమసాక్రముచేసి, నీకును నీ యింటివారికిని నీ దేవుడైన యెహోవా దయచేసిన మేలంతటి 

విషయము నీవును లేవీయులును నీ దేశములో ఉనన్ పరదేశులును సంతోషింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 26:12 => పదియవ భాగమిచుచ్ సంవతస్రమున, అనగా మూడవ 

సంవతస్రమున నీ వచుచ్బడిలో పదియవ వంతును చెలిల్ంచి, అది లేవీయులకును పరదేశులకును 

తండిర్లేనివారికిని విధవరాండర్కును ఇయయ్వలెను. వారు నీ గార్మములలో తిని తృపిత్పొందిన తరువాత 

దివ్తీయోపదేశకాండము 26:13 => నీవు నీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని నీవు నాకాజాఞ్పించిన నీ 

ఆజఞ్లనిన్టి చొపుప్న నా యింటనుండి పర్తిషిట్తమైనదానిని తీసివేసి, లేవీయులకును పరదేశులకును 

తండిర్లేనివారికిని విధవరాండర్కును నేనిచిచ్యునాన్ను. నీ ఆజఞ్లలో దేనిని నేను మీరలేదు, దేనిని 

మరచిపోలేదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 26:14 => నేను దుఃఖములోనుండగా దానిలో కొంచెమైనను తినలేదు, 

అపవితుర్డనైయుండగా దానిలో దేనిని తీసివేయలేదు, చనిపోయినవారి విషయమై దానిలో ఏదియు 

నేనియయ్లేదు, నా దేవుడైన యెహోవా మాట విని నీవు నాకాజాఞ్పించినటుల్ సమసత్ము జరిపియునాన్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 26:15 => నీ పరిశుదాధ్లయమగు ఆకాశములోనుండి చూచి, నీ జనులైన 

ఇశార్యేలీయులను పాలు తేనెలు పర్వహించు దేశము అని నీవు మా పితరులతో పర్మాణము చేసినటుల్ 

మాకిచిచ్యునన్ దేశమును ఆశీరవ్దింపుమని చెపప్వలెను.  
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లేవీయకాండము 5:18 => కావున నీవు ఏరప్రచిన వెలచొపుప్న మందలోనుండి నిరోద్షమైన 

పొటేట్లును అపరాధపరిహారారథ్బలిగా అతడు యాజకునియొదద్కు తీసికొనిరావలెను. అతడు 

తెలియకయే పొరబాటున చేసిన తపుప్నుగూరిచ్ యాజకుడు అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా 

అతనికి క్షమాపణ కలుగును. 

లేవీయకాండము 6:6 => అతడు యెహోవాకు తన అపరాధ విషయములో నీవు ఏరప్రచు వెలకు 

మందలోనుండి నిరోద్షమైన పొటేట్లును యాజకునియొదద్కు తీసికొనిరావలెను. 

ఎజార్ 10:19 => వీరు తమ భారయ్లను పరితయ్జించెదమని మాట యిచిచ్రి. మరియు వారు 

అపరాధులై యునన్ందున అపరాధ విషయములో మందలో ఒక పొటేట్లును చెలిల్ంచిరి. 

లేవీయకాండము 26:2 => నేను నియమించిన విశార్ంతిదినములను మీరు ఆచరింపవలెను, నా 

పరిశుదధ్మందిరమును సనామ్నింపవలెను, నేను యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 26:3 => మీరు నా కటట్డలనుబటిట్ నడుచుకొని నా ఆజఞ్లను ఆచరించి వాటిని 

అనుసరించి పర్వరిత్ంచినయెడల 

లేవీయకాండము 26:4 => మీ వరష్కాలములలో మీకు వరష్మిచెచ్దను, మీ భూమి పంటలనిచుచ్ను, 

మీ పొలములచెటుల్ ఫలించును, 

లేవీయకాండము 26:5 => మీ దార్క్షపండల్ కాలమువరకు మీ నూరుప్ సాగుచుండును, మీరు తృపిత్గా 

భుజించి మీ దేశములో నిరభ్యముగా నివసించెదరు. 

లేవీయకాండము 26:6 => ఆ దేశములో నేను మీకు కేష్మము కలుగజేసెదను. మీరు 

పండుకొనునపుప్డు ఎవడును మిముమ్ను భయపెటట్డు, ఆ దేశములో దుషట్మృగములు లేకుండ 

చేసెదను, మీ దేశములోనికి ఖడగ్మురాదు; 

లేవీయకాండము 26:7 => మీరు మీ శతుర్వులను తరిమెదరు; వారు మీ యెదుట ఖడగ్ముచేత 

పడెదరు. 

లేవీయకాండము 26:8 => మీలో అయిదుగురు నూరుమందిని తరుముదురు; నూరుమంది 

పదివేలమందిని తరుముదురు, మీ శతుర్వులు మీయెదుట ఖడగ్ముచేత కూలుదురు. 
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లేవీయకాండము 26:12 => నేను మీ మధయ్ నడిచెదను మీకు దేవుడనైయుందును; మీరు నాకు 

పర్జలైయుందురు. 

లేవీయకాండము 26:13 => మీరు ఐగుపీత్యులకు దాసులు కాకుండ వారి దేశములోనుండి 

మిముమ్ను రపిప్ంచితిని; నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. నేను మీ కాడి పలుపులను తెంపి మిముమ్ను 

నిలువుగా నడవచేసితిని. 

లేవీయకాండము 26:17 => నేను మీకు పగవాడనవుదును; మీ శతుర్వుల యెదుట మీరు 

చంపబడెదరు; మీ విరోధులు మిముమ్ను ఏలెదరు; మిముమ్ను ఎవరును తరుమకపోయినను మీరు 

పారిపోయెదరు. 

లేవీయకాండము 26:18 => ఇవనిన్యు సంభవించినను మీరింక నా మాటలు విననియెడల నేను మీ 

పాపములనుబటిట్ మరి ఏడంతలుగా మిముమ్ను దండించెదను. 

లేవీయకాండము 26:23 => శిక్షల మూలముగా మీరు నాయెదుట గుణపడక నాకు విరోధముగా 

నడిచినయెడల 

లేవీయకాండము 26:24 => నేనుకూడ మీకు విరోధముగా నడిచెదను; మీ పాపములనుబటిట్ ఇక 

ఏడంతలుగా మిముమ్ను దండించెదను. 

లేవీయకాండము 26:25 => మీమీదికి ఖడగ్మును రపిప్ంచెదను; అది నా నిబంధన విషయమై 

పర్తిదండన చేయును; మీరు మీ పటట్ణములలో కూడియుండగా మీ మధయ్కు తెగులును రపిప్ంచెదను; 

మీరు శతుర్వులచేతికి అపప్గింపబడెదరు. 

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. 

లేవీయకాండము 26:27 => నేను ఈలాగు చేసిన తరువాత మీరు నా మాట వినక నాకు 

విరోధముగా నడిచినయెడల 

లేవీయకాండము 27:25 => నీ వెలలనిన్యు పరిశుదధ్ సథ్లముయొకక్ వెలచొపుప్న నిరణ్యింపవలెను. 

ఒక తులము ఇరువది చినన్ములు. 
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నిరగ్మకాండము 30:13 => వారు ఇయయ్వలసినది ఏమనగా, లెకిక్ంపబడినవారిలో చేరు 

పర్తివాడును పరిశుదధ్సథ్లముయొకక్ తులమునుబటిట్ అరతులము ఇయయ్వలెను. ఆ తులము యిరువది 

చినన్ములు. ఆ అరతులము యెహోవాకు పర్తిషాఠ్రప్ణ. 

నిరగ్మకాండము 29:1 => వారు నాకు యాజకులగునటుల్ వారిని పర్తిషిఠ్ంచుటకు నీవు వారికి 

చేయవలసిన కారయ్మేదనగా 

నిరగ్మకాండము 38:24 => పరిశుదధ్సథ్ల విషయమైన పని అంతటిలోను పనికొరకు 

వయ్యపరచబడిన బంగారమంతయు, అనగా పర్తిషిఠ్ంపబడిన బంగారు పరిశుదధ్సథ్లపు తులముచొపుప్న 

నూట పదహారు మణుగుల ఐదువందల ముపప్ది తులములు. 

లేవీయకాండము 5:17 => చేయకూడదని యెహోవా ఆజాఞ్పించినవాటిలో దేనినైనను చేసి ఒకడు 

పాపియైనయెడల అది పొరబాటున జరిగినను అతడు అపరాధియై తన దోషమునకు శిక్ష భరించును. 

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 

లేవీయకాండము 6:7 => ఆ యాజకుడు యెహోవా సనిన్ధిని అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము 

చేయగా అతడు అపరాధియగునటుల్ తాను చేసిన వాటనిన్టిలో పర్తిదాని విషయమై అతనికి క్షమాపణ 

కలుగును. 

లేవీయకాండము 22:14 => ఒకడు పొరబాటున పర్తిషిఠ్తమైనదానిని తినినయెడల వాడు ఆ 

పర్తిషిఠ్తమైనదానిలో అయిదవవంతు కలిపి దానితో యాజకునికియయ్వలెను. 

లేవీయకాండము 27:3 => నీవు నిరణ్యింపవలసిన వెల యేదనగా, ఇరువది ఏండుల్ మొదలుకొని 

అరువది ఏండల్ వయసుస్ వరకు మగవానికి పరిశుదధ్సథ్లముయొకక్ తులమువంటి యేబది తులముల 

వెండి నిరణ్యింపవలెను. 
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సంఖాయ్కాండము 5:7 => వారు తాము చేసిన పాపమును ఒపుప్కొనవలెను. మరియు వారు తమ 

అపరాధమువలని నషట్మును సరిగానిచుచ్కొని దానిలో అయిదవవంతు దానితో కలిపి యెవనికి 

విరోధముగా ఆ అపరాధము చేసిరో వానికిచుచ్కొనవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 15:22 => యెహోవా మోషేతో చెపిప్న యీ ఆజఞ్లనిన్టిలో, అనగా 

యెహోషువ 7:11 => ఇశార్యేలీయులు పాపము చేసియునాన్రు. నేను వారితో చేసిన నిబంధనను 

వారు మీరియునాన్రు. శపితమైన దాని కొంత తీసికొని, దొంగిలి బొంకి తమ సామానులో దాని 

ఉంచుకొనియునాన్రు. 

1 సమూయేలు 6:3 => వారు ఇశార్యేలీయుల దేవుని మందసమును పంపివేయ నుదేద్శించినయెడల 

ఊరకయే పంపక, యే విధముచేతనైనను ఆయనకు అపరాధారథ్మైన అరప్ణము చెలిల్ంచి పంపవలెను. 

అపుప్డు మీరు సవ్సథ్తనొంది ఆయన హసత్ము మీ మీదనుండి యెందుకు తియయ్బడక యుండెనో మీరు 

తెలిసికొందురనిరి. 

2 రాజులు 12:4 => యోవాషు యాజకులను పిలిపించి యెహోవా మందిరములోనికి తేబడు 

పర్తిషిఠ్త వసుత్వుల విలువను అనగా జనసంఖయ్ దాఖలా చేయబడిన జనులు తెచిచ్న దర్వయ్మును 

వంతుచొపుప్న పర్తి మనిషికి నిరణ్యమైన దర్వయ్మును, సేవ్చఛ్చేత నెవరైనను యెహోవా 

మందిరములోనికి తెచిచ్న దర్వయ్మును, 

2 రాజులు 12:16 => అపరాధ పరిహారారథ్ బలులవలనను పాప పరిహారారథ్ బలులవలనను దొరికిన 

సొముమ్ యెహోవా మందిరములోనికి తేబడలేదు, అది యాజకులదాయెను. 

సామెతలు 20:25 => వివేచింపక పర్తిషిఠ్తమని చెపుప్టయు మొర్కుక్కొనిన తరువాత దానిగూరిచ్ 

విచారించుటయు ఒకనికి ఉరియగును. 

మలాకీ 3:8 => మానవుడు దేవునియొదద్ దొంగిలునా? అయితే మీరు నాయొదద్ దొంగిలితిరి; దేని 

విషయములో మేము నీయొదద్ దొంగిలితిమని మీరందురు. పదియవ భాగమును పర్తిషిఠ్తారప్ణలను 

ఇయయ్క దొంగిలితిరి. 

వచనము 16 
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పరిశుదధ్మైన దాని విషయములో తాను చేసిన పాపమువలని నషట్మునిచుచ్కొని దానితో 

అయిదవవంతు యాజకునికియయ్వలెను. ఆ యాజకుడు అపరాధపరిహారారథ్ బలియగు పొటేట్లువలన 

అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ కలుగును. 

లేవీయకాండము 22:14 => ఒకడు పొరబాటున పర్తిషిఠ్తమైనదానిని తినినయెడల వాడు ఆ 

పర్తిషిఠ్తమైనదానిలో అయిదవవంతు కలిపి దానితో యాజకునికియయ్వలెను. 

నిరగ్మకాండము 22:1 => ఒకడు ఎదుద్నైనను గొఱఱ్నైనను దొంగిలించి దాని అమిమ్నను చంపినను ఆ 

యెదుద్కు పర్తిగా అయిదు ఎదుద్లను ఆ గొఱఱ్కు పర్తిగా నాలుగు గొఱఱ్లను ఇయయ్వలెను. 

నిరగ్మకాండము 22:3 => సూరుయ్డు ఉదయించిన తరువాత వాని కొటిట్నయెడల వానికి 

రకాత్పరాధముండును; వాడు సరిగా సొముమ్ మరల చెలిల్ంపవలెను. వానికేమియు లేకపోయినయెడల 

వాడు దొంగతనము చేసినందున అమమ్బడవలెను. 

నిరగ్మకాండము 22:4 => వాడు దొంగిలినది ఎదద్యినను గాడిదయైనను గొఱఱ్యైనను సరే అది 

పార్ణముతో వానియొదద్ దొరికినయెడల రెండంతలు చెలిల్ంపవలెను. 

కీరత్నలు 69:4 => నిరిన్మితత్ముగా నామీద పగపటుట్వారు నా తలవెండుర్కలకంటె విసాత్రముగా 

ఉనాన్రు అబదధ్మునుబటిట్ నాకు శతుర్వులై ననున్ సంహరింపగోరువారు అనేకులు నేను 

దోచుకొననిదానిని నేను ఇచుచ్కొనవలసి వచెచ్ను. 

లూకా 19:8 => జకక్యయ్ నిలువబడి ఇదిగో పర్భువా, నా ఆసిత్లో సగము బీదలకిచుచ్చునాన్ను; 

నేనెవనియొదద్నైనను అనాయ్యముగా దేనినైనను తీసికొనినయెడల అతనికి నాలుగంతలు మరల 

చెలిల్ంతునని పర్భువుతో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:20 => మొదట దమసుక్లోనివారికిని, యెరూషలేములోను యూదయ 

దేశమంతటను, తరువాత అనయ్జనులకును, వారు మారుమనసుస్ పొంది దేవునితటుట్ తిరిగి 

మారుమనసుస్నకు తగిన కిర్యలు చేయవలెనని పర్కటించుచుంటిని. 

లేవీయకాండము 6:4 => అతడు పాపముచేసి అపరాధియగును గనుక అతడు తాను దోచుకొనిన 

సొముమ్ను గూరిచ్గాని బలాతాక్రముచేతను అపహరించినదాని గూరిచ్గాని తనకు అపప్గింపబడినదాని 
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గూరిచ్గాని, పోయి తనకు దొరికినదాని గూరిచ్గాని, దేనిగూరిచ్యైతే తాను అబదధ్పర్మాణము చేసెనో 

దానినంతయు మరల ఇచుచ్కొనవలెను. 

లేవీయకాండము 6:5 => ఆ మూలధనము నిచుచ్కొని, దానితో దానిలో అయిదవ వంతును తాను 

అపరాధపరిహారారథ్బలి అరిప్ంచు దినమున సొతుత్దారునికి ఇచుచ్కొనవలెను. 

లేవీయకాండము 27:13 => అయితే ఒకడు అటిట్దానిని విడిపింపగోరినయెడల నీవు నిరణ్యించిన 

వెలలో అయిదవవంతు వానితో కలుపవలెను. 

లేవీయకాండము 27:15 => తన యిలుల్ పర్తిషిఠ్ంచిన వాడు దాని విడిపింపగోరినయెడల అతడు నీవు 

నిరణ్యించిన వెలలో అయిదవవంతు దానితో కలుపవలెను; అపుప్డు ఆ యిలుల్ అతనిదగును. 

లేవీయకాండము 27:27 => అది అపవితర్ జంతువైనయెడల వాడు నీవు నిరణ్యించు వెలలో 

అయిదవ వంతు దానితో కలిపి దాని విడిపింపవచుచ్ను. దాని విడిపింపనియెడల నీవు నిరణ్యించిన 

వెలకు దాని అమమ్వలెను. 

లేవీయకాండము 27:31 => ఒకడు తాను చెలిల్ంపవలసిన దశమభాగములలో దేనినైనను 

విడిపింపగోరినయెడల దానిలో అయిదవ వంతును దానితో కలుపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 5:7 => వారు తాము చేసిన పాపమును ఒపుప్కొనవలెను. మరియు వారు తమ 

అపరాధమువలని నషట్మును సరిగానిచుచ్కొని దానిలో అయిదవవంతు దానితో కలిపి యెవనికి 

విరోధముగా ఆ అపరాధము చేసిరో వానికిచుచ్కొనవలెను. 

లేవీయకాండము 5:6 => తాను చేసిన పాప విషయమై యెహోవా సనిన్ధికి మందలోనుండి ఆడు 

గొఱఱ్పిలల్నేగాని ఆడు మేకపిలల్నే గాని పాపపరిహారారథ్బలిగా అరిప్ంపవలెను. అతనికి పాప క్షమాపణ 

కలుగునటుల్ యాజకుడు అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయును. 

లేవీయకాండము 5:10 => విధిచొపుప్న రెండవదానిని దహనబలిగా అరిప్ంపవలెను. అతడు చేసిన 

పాపము విషయమై యాజకుడు అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ 

కలుగును. 
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లేవీయకాండము 5:13 => పై చెపిప్నవాటిలో దేని విషయమైనను పాపము చేసిన వాని నిమితత్ము 

యాజకుడు పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ కలుగును. దాని శేషము నైవేదయ్శేషమువలె 

యాజకునిదగును. 

లేవీయకాండము 4:26 => సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్వలె దీని కొర్వవ్ంతయు 

బలిపీఠముమీద దహింపవలెను. అటుల్ యాజకుడు అతని పాప విషయములో అతని నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ కలుగును. 

హెబీర్యులకు 9:13 => ఏలయనగా మేకల యొకక్యు, ఎడల్ యొకక్యు రకత్మును, మైలపడిన 

వారిమీద ఆవుదూడ బూడిదె చలుల్టయు, శరీరశుది ధ్ కలుగునటుల్ వారిని పరిశుదధ్పరచినయెడల, 

హెబీర్యులకు 9:14 => నితుయ్డగు ఆతమ్దావ్రా తనున్తాను దేవునికి నిరోద్షినిగా అరిప్ంచుకొనిన 

కీర్సుత్యొకక్ రకత్ము, నిరీ జ్వకిర్యలను విడిచి జీవముగల దేవుని సేవించుటకు మీ మనసాస్కిష్ని ఎంతో 

యెకుక్వగా శుది ధ్చేయును. 

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. 

నిరగ్మకాండము 29:1 => వారు నాకు యాజకులగునటుల్ వారిని పర్తిషిఠ్ంచుటకు నీవు వారికి 

చేయవలసిన కారయ్మేదనగా 

లేవీయకాండము 5:15 => ఒకడు యెహోవాకు పరిశుదధ్మైన వాటి విషయములో పొరబాటున 

పాపము చేసినయెడల తాను చేసిన అపరాధమునకు నీవు ఏరప్రచు వెల చొపుప్న పరిశుదధ్మైన 

తులముల విలువగల నిరోద్షమైన పొటేట్లును మందలోనుండి అపరాధపరిహారారథ్బలిగా 

యెహోవాయొదద్కు వాడు తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 5:18 => కావున నీవు ఏరప్రచిన వెలచొపుప్న మందలోనుండి నిరోద్షమైన 

పొటేట్లును అపరాధపరిహారారథ్బలిగా అతడు యాజకునియొదద్కు తీసికొనిరావలెను. అతడు 
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తెలియకయే పొరబాటున చేసిన తపుప్నుగూరిచ్ యాజకుడు అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా 

అతనికి క్షమాపణ కలుగును. 

లేవీయకాండము 6:7 => ఆ యాజకుడు యెహోవా సనిన్ధిని అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము 

చేయగా అతడు అపరాధియగునటుల్ తాను చేసిన వాటనిన్టిలో పర్తిదాని విషయమై అతనికి క్షమాపణ 

కలుగును. 

లేవీయకాండము 14:18 => అపుప్డు యాజకుడు తన అరచేతిలోనునన్ కొదువనూనెను పవితర్త 

పొందగోరువాని తలమీద చమరవలెను. అటుల్ యాజకుడు యెహోవా సనిన్ధి వాని నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. 

2 రాజులు 12:4 => యోవాషు యాజకులను పిలిపించి యెహోవా మందిరములోనికి తేబడు 

పర్తిషిఠ్త వసుత్వుల విలువను అనగా జనసంఖయ్ దాఖలా చేయబడిన జనులు తెచిచ్న దర్వయ్మును 

వంతుచొపుప్న పర్తి మనిషికి నిరణ్యమైన దర్వయ్మును, సేవ్చఛ్చేత నెవరైనను యెహోవా 

మందిరములోనికి తెచిచ్న దర్వయ్మును, 

ఎజార్ 10:19 => వీరు తమ భారయ్లను పరితయ్జించెదమని మాట యిచిచ్రి. మరియు వారు 

అపరాధులై యునన్ందున అపరాధ విషయములో మందలో ఒక పొటేట్లును చెలిల్ంచిరి. 

మలాకీ 3:8 => మానవుడు దేవునియొదద్ దొంగిలునా? అయితే మీరు నాయొదద్ దొంగిలితిరి; దేని 

విషయములో మేము నీయొదద్ దొంగిలితిమని మీరందురు. పదియవ భాగమును పర్తిషిఠ్తారప్ణలను 

ఇయయ్క దొంగిలితిరి. 

వచనము 17 

చేయకూడదని యెహోవా ఆజాఞ్పించినవాటిలో దేనినైనను చేసి ఒకడు పాపియైనయెడల అది 

పొరబాటున జరిగినను అతడు అపరాధియై తన దోషమునకు శిక్ష భరించును. 

లేవీయకాండము 5:1 => ఒకడు ఒటుట్పెటుట్కొనినవాడై తాను చూచినదానిగూరిచ్గాని తనకు 

తెలిసినదానిగూరిచ్గాని సాకిష్యైయుండి దాని తెలియచేయక పాపము చేసినయెడల అతడు తన 

దోషశిక్షను భరించును. 
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లేవీయకాండము 4:2 => నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము యెహోవా ఆజఞ్లనిన్టిలో దేని 

విషయమైనను ఎవరైన పొరబాటున చేయరాని కారయ్ములు చేసి పాపియైనయెడల, ఎటల్నగా 

లేవీయకాండము 4:3 => పర్జలు అపరాధులగునటుల్ అభిషికుత్డైన యాజకుడు పాపము 

చేసినయెడల, తాను చేసిన పాపమునకై నిరోద్షమైన కోడెదూడను యెహోవాకు పాపపరిహారారథ్బలిగా 

అరిప్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 4:4 => అతడు పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునకు యెహోవా సనిన్ధిని ఆ 

కోడెను తీసికొనివచిచ్ కోడె తలమీద చెయియ్ ఉంచి యెహోవా సనిన్ధిని కోడెను వధింపవలెను 

లేవీయకాండము 4:13 => ఇశార్యేలీయుల సమాజమంతయు పొరబాటున ఏ తపిప్దముచేసి, 

యెహోవా ఆజఞ్లనిన్టిలో దేనినైనను మీరి చేయరానిపని చేసి అపరాధులైనయెడల 

లేవీయకాండము 4:22 => అధికారి పొరబాటున పాపము చేసి తన దేవుడైన యెహోవా 

ఆజఞ్లనిన్టిలో దేనినైనను మీరి చేయరాని పనులు చేసి అపరాధియైనయెడల 

లేవీయకాండము 4:27 => మీ దేశసుథ్లలో ఎవడైనను పొరబాటున పాపము చేసి చేయరాని పనుల 

విషయములో యెహోవా ఆజఞ్లలో దేనినైనను మీరి అపరాధియైనయెడల 

లేవీయకాండము 5:15 => ఒకడు యెహోవాకు పరిశుదధ్మైన వాటి విషయములో పొరబాటున 

పాపము చేసినయెడల తాను చేసిన అపరాధమునకు నీవు ఏరప్రచు వెల చొపుప్న పరిశుదధ్మైన 

తులముల విలువగల నిరోద్షమైన పొటేట్లును మందలోనుండి అపరాధపరిహారారథ్బలిగా 

యెహోవాయొదద్కు వాడు తీసికొనిరావలెను. 

కీరత్నలు 19:12 => తన పొరపాటులు కనుగొనగలవాడెవడు? నేను రహసయ్ముగా చేసిన తపుప్లు 

క్షమించి ననున్ నిరోద్షినిగా తీరుచ్ము. 

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 

రోమీయులకు 14:23 => అనుమానించువాడు తినినయెడల విశావ్సము లేకుండ తినును, గనుక 

దోషియని తీరుప్నొందును. విశావ్సమూలము కానిది ఏదో అది పాపము. 
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లేవీయకాండము 5:1 => ఒకడు ఒటుట్పెటుట్కొనినవాడై తాను చూచినదానిగూరిచ్గాని తనకు 

తెలిసినదానిగూరిచ్గాని సాకిష్యైయుండి దాని తెలియచేయక పాపము చేసినయెడల అతడు తన 

దోషశిక్షను భరించును. 

లేవీయకాండము 5:2 => మరియు నొకడు ఏ అపవితర్ వసుత్వునైనను ముటిట్నయెడల, అది అపవితర్ 

మృగ కళేబరమేగాని అపవితర్ పశు కళేబరమేగాని అపవితర్మైన పార్కెడు జంతువు కళేబరమేగాని అది 

అపవితర్మని తనకు తెలియకపోయినను అతడు అపవితుర్డై అపరాధియగును. 

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 

నిరగ్మకాండము 28:43 => వారు పర్తయ్క్షపు గుడారములోనికి పర్వేశించునపుప్డైనను, 

పరిశుదధ్సథ్లములో సేవచేయుటకు బలిపీఠమును సమీపించునపుప్డైనను, వారు దోషులై చావక 

యుండునటుల్ అది అహరోనుమీదను అతని కుమారులమీదను ఉండవలెను. ఇది అతనికిని అతని 

తరువాత అతని సంతతికిని నితయ్మైన కటట్డ. 

లేవీయకాండము 7:18 => ఒకడు తన సమాధానబలి పశువుమాంసములో కొంచెమైనను 

మూడవనాడు తినినయెడల అది అంగీకరింపబడదు; అది అరిప్ంచినవానికి సమాధానబలిగా 

ఎంచబడదు; అది హేయము; దాని తినువాడు తన దోషశిక్షను భరించును. 

సంఖాయ్కాండము 5:6 => పురుషుడుగాని సతరీగాని యెహోవామీద తిరుగబడి మనుషుయ్లు చేయు 

పాపములలో దేనినైనను చేసి అపరాధులగునపుప్డు 

సంఖాయ్కాండము 19:13 => నరశవమును ముటిట్నవాడు అటుల్ పాపశుది ధ్ చేసికొననియెడల వాడు 

యెహోవా మందిరమును అపవితర్పరచువాడగును. ఆ మనుషుయ్డు ఇశార్యేలీయులలోనుండి 
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కొటిట్వేయబడును. పాపపరిహార జలము వానిమీద పోర్కిష్ంపబడలేదు గనుక వాడు అపవితుర్డు, వాని 

అపవితర్త యింక వానికుండును. 

యెహెజేక్లు 18:20 => పాపము చేయువాడే మరణమునొందును; తండిర్యొకక్ దోషశిక్షను 

కుమారుడు మోయుటలేదని కుమారుని దోషశిక్షను తండిర్ మోయడు, నీతిపరుని నీతి ఆ నీతిపరునికే 

చెందును, దుషు ట్ని దుషట్తవ్ము ఆ దుషు ట్నికే చెందును. 

వచనము 18 

కావున నీవు ఏరప్రచిన వెలచొపుప్న మందలోనుండి నిరోద్షమైన పొటేట్లును అపరాధపరిహారారథ్బలిగా 

అతడు యాజకునియొదద్కు తీసికొనిరావలెను. అతడు తెలియకయే పొరబాటున చేసిన తపుప్నుగూరిచ్ 

యాజకుడు అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ కలుగును. 

లేవీయకాండము 5:15 => ఒకడు యెహోవాకు పరిశుదధ్మైన వాటి విషయములో పొరబాటున 

పాపము చేసినయెడల తాను చేసిన అపరాధమునకు నీవు ఏరప్రచు వెల చొపుప్న పరిశుదధ్మైన 

తులముల విలువగల నిరోద్షమైన పొటేట్లును మందలోనుండి అపరాధపరిహారారథ్బలిగా 

యెహోవాయొదద్కు వాడు తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 5:16 => పరిశుదధ్మైన దాని విషయములో తాను చేసిన పాపమువలని 

నషట్మునిచుచ్కొని దానితో అయిదవవంతు యాజకునికియయ్వలెను. ఆ యాజకుడు అపరాధపరిహారారథ్ 

బలియగు పొటేట్లువలన అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ కలుగును. 

లేవీయకాండము 6:6 => అతడు యెహోవాకు తన అపరాధ విషయములో నీవు ఏరప్రచు వెలకు 

మందలోనుండి నిరోద్షమైన పొటేట్లును యాజకునియొదద్కు తీసికొనిరావలెను. 

1 తిమోతి 2:5 => దేవుడొకక్డే, దేవునికిని నరులకును మధయ్వరిత్యు ఒకక్డే; ఆయన కీర్సుత్యేసను 

నరుడు. 

1 తిమోతి 2:6 => ఈయన అందరికొరకు విమోచన కర్యధనముగా తనున్తానే సమరిప్ంచుకొనెను. 

దీనినిగూరిచ్న సాక్షయ్ము యుకత్ కాలములయందు ఇయయ్బడును. 
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లేవీయకాండము 5:16 => పరిశుదధ్మైన దాని విషయములో తాను చేసిన పాపమువలని 

నషట్మునిచుచ్కొని దానితో అయిదవవంతు యాజకునికియయ్వలెను. ఆ యాజకుడు అపరాధపరిహారారథ్ 

బలియగు పొటేట్లువలన అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ కలుగును. 

లేవీయకాండము 1:4 => అతడు దహనబలిగా అరిప్ంచు పశువు తలమీద తన చెయియ్నుంచవలెను; 

అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము కలుగునటుల్ అది అతని పక్షముగా అంగీకరింపబడును. 

లేవీయకాండము 4:20 => అతడు పాపపరిహారారథ్బలియగు కోడెను చేసినటుల్ దీనిని చేయవలెను; 

అటేల్ దీని చేయవలెను. యాజకుడు వారి నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా వారికి క్షమాపణ 

కలుగును. 

లేవీయకాండము 6:7 => ఆ యాజకుడు యెహోవా సనిన్ధిని అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము 

చేయగా అతడు అపరాధియగునటుల్ తాను చేసిన వాటనిన్టిలో పర్తిదాని విషయమై అతనికి క్షమాపణ 

కలుగును. 

లేవీయకాండము 14:12 => అపుప్డు యాజకుడు ఒక మగ గొఱఱ్పిలల్ను అరధ్సేరు నూనెను తీసికొని 

అపరాధపరిహారారథ్బలిగా వాటిని దగగ్రకు తెచిచ్ అలాల్డింపబడు అరప్ణముగా యెహోవా సనిన్ధిని 

వాటిని అలాల్డింపవలెను. 

హెబీర్యులకు 9:7 => సంవతస్రమునకు ఒకక్సారి మాతర్మే పర్ధానయాజకుడొకక్డే 

రకత్ముచేతపటుట్కొని రెండవ గుడారములోనికి పర్వేశించును. ఆ రకత్ము తనకొరకును పర్జల 

అజాఞ్నకృతముల కొరకును అతడరిప్ంచును. 

హెబీర్యులకు 9:22 => మరియు ధరమ్శాసత్ర పర్కారము సమసత్ వసుత్వులును రకత్ముచేత 

శుది ధ్చేయబడుననియు, రకత్ము చిందింపకుండ పాపక్షమాపణ కలుగదనియు సామానయ్ముగా 

చెపప్వచుచ్ను. 

వచనము 19 

అది అపరాధపరిహారారథ్బలి. అతడు యెహోవాకు విరోధముగా అపరాధము చేసినది వాసత్వము. 
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ఎజార్ 10:2 => ఏలాము కుమారులలో నొకడగు యెహీయేలు కుమారుడైన షెకనాయ్ ఎజార్తో ఇటల్నెను 

మేము దేశమందుండు అనయ్జనములలోని సతరీలను పెండిల్చేసికొని మా దేవుని దృషిట్కి పాపము చేసితివిు; 

అయితే ఈ విషయములో ఇశార్యేలీయులు తమ నడవడి దిదుద్కొందురను నిరీక్షణ కదుద్. 

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.  

మలాకీ 3:8 => మానవుడు దేవునియొదద్ దొంగిలునా? అయితే మీరు నాయొదద్ దొంగిలితిరి; దేని 

విషయములో మేము నీయొదద్ దొంగిలితిమని మీరందురు. పదియవ భాగమును పర్తిషిఠ్తారప్ణలను 

ఇయయ్క దొంగిలితిరి. 

2 కొరిందీయులకు 5:19 => అదేమనగా, దేవుడు వారి అపరాధములను వారిమీద మోపక, 

కీర్సుత్నందు లోకమును తనతో సమాధానపరచుకొనుచు, ఆ సమాధాన వాకయ్మును మాకు 

అపప్గించెను. 

2 కొరిందీయులకు 5:20 => కావున దేవుడు మాదావ్రా వేడుకొనినటుట్ మేము కీర్సుత్కు 

రాయబారులమై దేవునితో సమాధానపడుడని కీర్సుత్ పక్షముగా మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 5:21 => ఎందుకనగా మనమాయనయందు దేవుని నీతి అగునటుల్ పాపమెరుగని 

ఆయనను మనకోసము పాపముగా చేసెను. 

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 

లేవీయకాండము 14:12 => అపుప్డు యాజకుడు ఒక మగ గొఱఱ్పిలల్ను అరధ్సేరు నూనెను తీసికొని 

అపరాధపరిహారారథ్బలిగా వాటిని దగగ్రకు తెచిచ్ అలాల్డింపబడు అరప్ణముగా యెహోవా సనిన్ధిని 

వాటిని అలాల్డింపవలెను. 
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యెహోషువ 22:15 => వారు గిలాదుదేశములోనునన్ రూబేనీయుల యొదద్కును గాదీయుల 

యొదద్కును మనషే ష్ అరధ్గోతర్పువారి యొదద్కును పోయి వారితో ఇటల్నిరి 
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వచనము 1 

మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

నిరగ్మకాండము 20:15 => దొంగిలకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 22:1 => ఒకడు ఎదుద్నైనను గొఱఱ్నైనను దొంగిలించి దాని అమిమ్నను చంపినను ఆ 

యెదుద్కు పర్తిగా అయిదు ఎదుద్లను ఆ గొఱఱ్కు పర్తిగా నాలుగు గొఱఱ్లను ఇయయ్వలెను. 

లేవీయకాండము 7:33 => అహరోను సంతతివారిలో ఎవడు సమాధానబలియగు పశువు రకత్మును 

కొర్వువ్ను అరిప్ంచునో కుడిజబబ్ వానిదగును. 

లూకా 19:8 => జకక్యయ్ నిలువబడి ఇదిగో పర్భువా, నా ఆసిత్లో సగము బీదలకిచుచ్చునాన్ను; 

నేనెవనియొదద్నైనను అనాయ్యముగా దేనినైనను తీసికొనినయెడల అతనికి నాలుగంతలు మరల 

చెలిల్ంతునని పర్భువుతో చెపెప్ను. 

వచనము 2 

ఒకడు యెహోవాకు విరోధముగా దోర్హముచేసి పాపియైనయెడల, అనగా తనకు అపప్గింపబడినదాని 

గూరిచ్యేగాని తాకటుట్ ఉంచినదాని గూరిచ్యేగాని, దోచుకొనినదాని గూరిచ్యేగాని, తన 

పొరుగువానితో బొంకిన యెడలనేమి, తన పొరుగువాని బలాతక్రించిన యెడలనేమి 

లేవీయకాండము 5:15 => ఒకడు యెహోవాకు పరిశుదధ్మైన వాటి విషయములో పొరబాటున 

పాపము చేసినయెడల తాను చేసిన అపరాధమునకు నీవు ఏరప్రచు వెల చొపుప్న పరిశుదధ్మైన 

తులముల విలువగల నిరోద్షమైన పొటేట్లును మందలోనుండి అపరాధపరిహారారథ్బలిగా 

యెహోవాయొదద్కు వాడు తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 5:19 => అది అపరాధపరిహారారథ్బలి. అతడు యెహోవాకు విరోధముగా 

అపరాధము చేసినది వాసత్వము. 

సంఖాయ్కాండము 5:6 => పురుషుడుగాని సతరీగాని యెహోవామీద తిరుగబడి మనుషుయ్లు చేయు 

పాపములలో దేనినైనను చేసి అపరాధులగునపుప్డు 
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సంఖాయ్కాండము 5:7 => వారు తాము చేసిన పాపమును ఒపుప్కొనవలెను. మరియు వారు తమ 

అపరాధమువలని నషట్మును సరిగానిచుచ్కొని దానిలో అయిదవవంతు దానితో కలిపి యెవనికి 

విరోధముగా ఆ అపరాధము చేసిరో వానికిచుచ్కొనవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 5:8 => ఆ అపరాధ నషట్మును తీసికొనుటకు ఆ మనుషుయ్నికి రకత్సంబంధి 

లేనియెడల యెహోవాకు చెలిల్ంపవలసిన అపరాధ నషట్మును యాజకుడు వాని నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకై అరిప్ంచిన పార్యశిచ్తాత్రథ్మైన పొటేట్లును యాజకునివగును. 

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.  

లేవీయకాండము 19:11 => నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. మీరు దొంగిలింపకూడదు, 

బొంకకూడదు, ఒకనితో ఒకడు అబదధ్మాడకూడదు; 

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. 

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 అబది ధ్కుడును 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 

ఎఫెసీయులకు 4:25 => మనము ఒకరికొకరము అవయవములై యునాన్ము గనుక మీరు 

అబదధ్మాడుట మాని పర్తివాడును తన పొరుగువానితో సతయ్మే మాటలాడవలెను. 
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కొలొసస్యులకు 3:9 => ఒకనితో ఒకడు అబదధ్మాడకుడి; ఏలయనగా పార్చీన సవ్భావమును దాని 

కిర్యలతో కూడ  

పర్కటన 22:15 => కుకక్లును మాంతిర్కులును వయ్భిచారులును నరహంతకులును 

విగర్హారాధకులును అబదధ్మును పేర్మించి జరిగించు పర్తివాడును వెలుపటనుందురు. 

నిరగ్మకాండము 22:7 => ఒకడు సొమమ్యినను సామానైనను జాగర్తత్పెటుట్టకు తన పొరుగువానికి 

అపప్గించినపుప్డు అది ఆ మనుషుయ్ని యింట నుండి దొంగిలింపబడి ఆ దొంగ దొరికినయెడల వాడు 

దానికి రెండంతలు అచుచ్కొనవలెను; 

నిరగ్మకాండము 22:8 => ఆ దొంగ దొరకనియెడల ఆ యింటి యజమానుడు తన పొరుగువాని 

పదారథ్ములను తీసికొనెనో లేదో పరిషాక్రమగుటకై దేవుని యొదద్కు రావలెను. 

నిరగ్మకాండము 22:9 => పర్తి విధమైన దోర్హమునుగూరిచ్, అనగా ఎదుద్నుగూరిచ్ గాడిదనుగూరిచ్ 

గొఱఱ్నుగూరిచ్ బటట్నుగూరిచ్ పోయినదాని నొకడు చూచి యిది నాదని చెపిప్న దానిగూరిచ్ ఆ యిదద్రి 

వాయ్జెయ్ము దేవుని యొదద్కు తేబడవలెను. దేవుడు ఎవనిమీద నేరము సాథ్పించునో వాడు తన 

పొరుగువానికి రెండంతలు అచుచ్కొనవలెను.  

నిరగ్మకాండము 22:10 => ఒకడు గాడిదనైనను ఎదుద్నైనను గొఱఱ్నైనను మరి ఏ జంతువునైనను 

కాపాడుటకు తన పొరుగువానికి అపప్గించినమీదట, అది చచిచ్నను హాని పొందినను, ఎవడును 

చూడకుండగా తోలుకొని పోబడినను, 

యెషయా 21:2 => కఠినమైనవాటిని చూపుచునన్ దరశ్నము నాకు అనుగర్హింపబడియునన్ది. 

మోసముచేయువారు మోసము చేయుదురు దోచుకొనువారు దోచుకొందురు ఏలామూ , 

బయలుదేరుము మాదాయ్, ముటట్డివేయుము వారి నిటూ ట్రప్ంతయు మానిప్ంచుచునాన్ను.  

యెషయా 24:16 => నీతిమంతునికి సోత్తర్మని భూదిగంతమునుండి సంగీతములు మనకు 

వినబడెను. అపుప్డు నేను అయోయ్ నాకు శర్మ నేను చెడిపోతిని చెడిపోతిని. మోసము చేయువారు 

మోసము చేయుదురు మోసము చేయువారు బహుగా మోసము చేయుదురు.  

Page  of 334 1885



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"య$ండ'

యెషయా 33:1 => దోచుకొనబడకపోయినను దోచుకొనుచుండు నీకు శర్మ నినెన్వరు 

వంచింపకపోయినను వంచించుచుండు నీకు శర్మ నీవు దోచుకొనుట మానిన తరువాత నీవు 

దోచుకొనబడెదవు నీవు వంచించుట ముగించిన తరువాత జనులు నినున్ వంచించెదరు.  

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? 

సామెతలు 24:28 => నిరిన్మితత్ముగా నీ పొరుగువానిమీద సాక్షయ్ము పలుకకుము నీ పెదవులతో 

మోసపు మాటలు చెపప్వచుచ్నా? 

సామెతలు 26:19 => తన పొరుగువాని మోసపుచిచ్ నేను నవువ్లాటకు చేసితినని పలుకువానితో 

సమానుడు. 

యెషయా 59:13 => తిరుగుబాటు చేయుటయు యెహోవాను విసరిజ్ంచుటయు మా దేవుని 

వెంబడింపక వెనుకదీయుటయు బాధకరమైన మాటలు విధికి వయ్తిరికత్మైన మాటలు వచించుటయు 

హృదయమున యోచించుకొని అసతయ్పుమాటలు పలుకుటయు ఇవియే మావలన జరుగుచునన్వి.  

యెషయా 59:14 => నాయ్యమునకు ఆటంకము కలుగుచునన్ది నీతి దూరమున నిలుచుచునన్ది 

సతయ్ము సంతవీధిలో పడియునన్ది ధరమ్ము లోపల పర్వేశింపనేరదు. 

యెషయా 59:15 => సతయ్ము లేకపోయెను చెడుతనము విసరిజ్ంచువాడు దోచబడుచునాన్డు 

నాయ్యము జరుగకపోవుట యెహోవా చూచెను అది ఆయన దృషిట్కి పర్తికూలమైయుండెను.  

యిరిమ్యా 9:5 => సతయ్ము పలుకక పర్తివాడును తన పొరుగువానిని వంచించును, 

అబదధ్ములాడుట తమ నాలుకలకు అభాయ్సము చేసియునాన్రు, ఎదుటివాని తపుప్లు పటట్వలెనని 

పర్యాసపడుదురు. 

ఆమోసు 8:5 => తూము చినన్దిగాను రూపాయి యెకుక్వదిగాను చేసి, దొంగతార్సు చేసి, మనము 

ధానయ్మును అముమ్నటుల్ అమావాసయ్ యెపుప్డైపోవునో, మనము గోధుమలను అమమ్కము చేయునటుల్ 

విశార్ంతిదినము ఎపుప్డు గతించిపోవునో యని చెపుప్కొనువారలారా, 
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మీకా 6:10 => అనాయ్యము చేయువారి యిండల్లో అనాయ్యముచేత సంపాదించిన సొతుత్లును, 

చినన్దిగా చేయబడిన హేయమైన కొలయు ఉనన్వి గదా. 

మీకా 6:11 => తపుప్ తార్సును తపుప్ రాళుల్గల సంచియు ఉంచుకొని నేను పవితుర్డను అగుదునా? 

మీకా 6:12 => వారిలోని ఐశవ్రయ్వంతులు ఎడతెగక బలాతాక్రము చేయుదురు, పటట్ణసుథ్లు 

అబదధ్మాడుదురు, వారి నోటిలోని నాలుక కపటముగా మాటలాడును. 

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 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. 

యెహెజేక్లు 33:15 => కుదువసొముమ్ను మరల అపప్గించుచు, తాను దొంగిలినదానిని మరల 

ఇచిచ్వేసి పాపము జరిగింపకయుండి, జీవాధారములగు కటట్డలను అనుసరించినయెడల అతడు 

మరణమునొందక అవశయ్ముగా బర్దుకును. 

మతత్యి 5:23 => కావున నీవు బలిపీఠమునొదద్ అరప్ణము నరిప్ంచుచుండగా నీమీద నీ 

సహోదరునికి విరోధమేమైనను కలదని అకక్డ నీకు జాఞ్పకము వచిచ్నయెడల 

మతత్యి 18:15 => మరియు నీ సహోదరుడు నీయెడల తపిప్దము చేసినయెడల నీవు పోయి, నీవును 

అతడును ఒంటరిగా నునన్పుప్డు అతనిని గదిద్ంచుము; అతడు నీ మాట వినినయెడల నీ సహోదరుని 

సంపాదించుకొంటివి. 

వచనము 3 

పోయినది తనకు దొరికినపుప్డు దానిగూరిచ్ బొంకిన యెడలనేమి, మనుషుయ్లు వేటిని చేసి 

పాపులగుదురో వాటనిన్టిలో దేని విషయమైనను అబదధ్పర్మాణము చేసినయెడలనేమి, 
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నిరగ్మకాండము 23:4 => నీ శతుర్వుని యెదద్యినను గాడిదయైనను తపిప్పోవుచుండగా అది నీకు 

కనబడినయెడల అగతయ్ముగా దాని తోలుకొనివచిచ్ వాని కపప్గింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 22:1 => నీ సహోదరుని యెదుద్గాని గొఱఱ్గాని తోర్వ తపిప్పోవుట 

చూచినయెడల నీవు వాటిని చూడనటుల్ కనున్లు మూసికొనక అగతయ్ముగా వాటిని నీ 

సహోదరునియొదద్కు మళిల్ంపవలెను.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 22:2 => నీ సహోదరుడు నీ దగగ్ర లేకపోయినయెడలను, నీవు అతని 

నెరుగకపోయినయెడలను దానిని నీ యింటికి తోలుకొని పోవలెను. నీ సహోదరుడు దాని వెదకుచు 

వచుచ్వరకు అది నీయొదద్ నుండవలెను, అపుప్డు అతనికి దాని మరల అపప్గింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 22:3 => అతని గాడిదనుగూరిచ్యు వసత్రమునుగూరిచ్యు నీవు ఆలాగుననే 

చేయవలెను. నీ సహోదరుడు పోగొటుట్కొనినది ఏదైనను నీకు దొరకినయెడల అతడు పోగొటుట్కొనిన 

దానినిగూరిచ్ ఆలాగుననే చేయవలెను; నీవు దానిని చూచి చూడనటుట్గా ఉండకూడదు. 

లేవీయకాండము 19:12 => నా నామమునుబటిట్ అబదధ్పర్మాణము చేయకూడదు; నీ దేవుని 

నామమును అపవితర్పరచకూడదు; నేను యెహోవాను. 

నిరగ్మకాండము 22:9 => పర్తి విధమైన దోర్హమునుగూరిచ్, అనగా ఎదుద్నుగూరిచ్ గాడిదనుగూరిచ్ 

గొఱఱ్నుగూరిచ్ బటట్నుగూరిచ్ పోయినదాని నొకడు చూచి యిది నాదని చెపిప్న దానిగూరిచ్ ఆ యిదద్రి 

వాయ్జెయ్ము దేవుని యొదద్కు తేబడవలెను. దేవుడు ఎవనిమీద నేరము సాథ్పించునో వాడు తన 

పొరుగువానికి రెండంతలు అచుచ్కొనవలెను.  

నిరగ్మకాండము 22:10 => ఒకడు గాడిదనైనను ఎదుద్నైనను గొఱఱ్నైనను మరి ఏ జంతువునైనను 

కాపాడుటకు తన పొరుగువానికి అపప్గించినమీదట, అది చచిచ్నను హాని పొందినను, ఎవడును 

చూడకుండగా తోలుకొని పోబడినను, 

నిరగ్మకాండము 22:11 => వాడు తన పొరుగువాని సొముమ్ను తీసికొనలేదనుటకు యెహోవా 

పర్మాణము వారిదద్రిమధయ్ నుండవలెను. సొతుత్దారుడు ఆ పర్మాణమును అంగీకరింపవలెను; ఆ 

నషట్మును అచుచ్కొననకక్రలేదు. 
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సామెతలు 30:9 => ఎకుక్వైనయెడల నేను కడుపు నిండినవాడనై నినున్ విసరిజ్ంచి యెహోవా 

యెవడని అందునేమో లేక బీదనై దొంగిలి నా దేవుని నామమును దూషింతునేమో.  

యిరిమ్యా 5:2 => యెహోవా జీవముతోడు అను మాట పలికినను వారు మోసమునకై పర్మాణము 

చేయుదురు. 

యిరిమ్యా 7:9 => ఇదేమి? మీరు జారచోర కిర్యలను నరహతయ్ను చేయుచు 

జెకరాయ్ 5 : 4 = > ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్ నేనే దాని 

బయలుదేరజేయుచునాన్ను; అది దొంగల యిండల్లోను, నా నామమునుబటిట్ అబదధ్పర్మాణము 

చేయువారి యిండల్లోను పర్వేశించి వారి యిండల్లో ఉండి వాటిని వాటి దూలములను రాళల్ను 

నాశనము చేయును. 

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. 

నిరగ్మకాండము 22:11 => వాడు తన పొరుగువాని సొముమ్ను తీసికొనలేదనుటకు యెహోవా 

పర్మాణము వారిదద్రిమధయ్ నుండవలెను. సొతుత్దారుడు ఆ పర్మాణమును అంగీకరింపవలెను; ఆ 

నషట్మును అచుచ్కొననకక్రలేదు. 

సంఖాయ్కాండము 5:6 => పురుషుడుగాని సతరీగాని యెహోవామీద తిరుగబడి మనుషుయ్లు చేయు 

పాపములలో దేనినైనను చేసి అపరాధులగునపుప్డు 

వచనము 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. 
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లేవీయకాండము 4:13 => ఇశార్యేలీయుల సమాజమంతయు పొరబాటున ఏ తపిప్దముచేసి, 

యెహోవా ఆజఞ్లనిన్టిలో దేనినైనను మీరి చేయరానిపని చేసి అపరాధులైనయెడల 

లేవీయకాండము 4:14 => వారు ఆ యాజఞ్కు విరోధముగా చేసిన ఆ పాపము తమకు 

తెలియబడునపుప్డు, సంఘము పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక కోడెదూడను అరిప్ంచి పర్తయ్క్షపు 

గుడారముయొకక్ దావ్రమునకు దానిని తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 4:15 => సమాజము యొకక్ పెదద్లు యెహోవా సనిన్ధిని ఆ కోడెమీద తమ 

చేతులుంచిన తరువాత యెహోవా సనిన్ధిని ఆ కోడెదూడను వధింపవలెను. 

లేవీయకాండము 5:3 => మనుషుయ్లకు తగులు అపవితర్తలలో ఏదైనను ఒకనికి తెలియకుండ 

అంటినయెడల, అనగా ఒకనికి అపవితర్త కలిగినయెడల ఆ సంగతి తెలిసిన తరువాత వాడు 

అపరాధియగును. 

లేవీయకాండము 5:4 => మరియు కీడైనను మేలైనను, మనుషుయ్లు వయ్రథ్ముగా ఒటుట్పెటుట్కొని 

చేసెదమని పలుకు మాటలలో మరి దేనినైనను యోచింపక చేసెదనని యొకడు పెదవులతో వయ్రథ్ముగా 

ఒటుట్పెటుట్కొనినయెడల, అది తెలిసిన తరువాత వాడు అపరాధియగును. 

ఆదికాండము 21:25 => అబీమెలెకు దాసులు బలాతాక్రముగా తీసికొనిన నీళల్బావి విషయమై 

అబార్హాము అబీమెలెకును ఆకేష్పింపగా అబీమెలెకుఈ పని యెవరు చేసిరో నేనెరుగను;  

యోబు 20:19 => వారు బీదలను ముంచి విడిచిపెటిట్నవారు వారు బలాతాక్రముచేత ఒక యింటిని 

ఆకర్మించుకొనినను దానిని కటిట్ పూరిత్చేయరు. 

యోబు 24:2 => సరిహదుద్ రాళల్ను తీసివేయువారు కలరు వారు అకర్మముచేసి మందలను 

ఆకర్మించుకొని వాటిని మేపుదురు. 

యెషయా 59:6 => వారి పటుట్బటట్ నేయుటకు పనికిరాదు వారు నేసినది ధరించుకొనుటకు ఎవనికిని 

వినియోగింపదు వారి కిర్యలు పాపకిర్యలే వారు బలాతాక్రము చేయువారే.  

యెహెజేక్లు 18:7 => ఎవనినైనను భాదపెటట్కయు, ఋణసుథ్నికి అతని తాకటుట్ను చెలిల్ంచి 

బలాతాక్రముచేత ఎవనికైనను నషట్ము కలుగజేయకయు నుండువాడై, ఆకలి గలవానికి ఆహారమిచిచ్ 

దిగంబరికి బటట్యిచిచ్ 
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యెహెజేక్లు 18:12 => దీనులను దరిదుర్లను భాదపెటిట్ బలాతాక్రముచేత నషట్ము 

కలుగజేయుటయు, తాకటుట్ చెలిల్ంపకపోవుటయు, విగర్హముల తటుట్ చూచి హేయకృతయ్ములు 

జరిగించుటయు,  

యెహెజేక్లు 18:18 => అతని తండిర్ కూర్రుడై పరులను బాధపెటిట్ బలాతాక్రముచేత తన 

సహోదరులను నషట్పరచి తన జనులలో తగనికిర్యలు చేసెను గనుక అతడే తన దోషమునుబటిట్ 

మరణమునొందును. 

ఆమోసు 3:10 => వారు నీతి కిర్యలు చేయ తెలియక తమ నగరులలో బలాతాక్రముచేతను 

దోపుడుచేతను సొముమ్ సమకూరుచ్కొందురు. 

మీకా 2:2 => వారు భూములు ఆశించి పటుట్కొందురు, ఇండుల్ ఆశించి ఆకర్మించుకొందురు, ఒక 

మనిషిని వాని కుటుంబమును ఇంటివానిని వాని సావ్సథ్య్మును అనాయ్యముగా ఆకర్మింతురు. 

జెఫనాయ్ 1:9 => మరియు ఇండల్ గడపలు దాటివచిచ్ యజమానుని యింటిని మోసముతోను 

బలాతాక్రముతోను నింపువారిని ఆ దినమందు నేను శికిష్ంతును. 

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. 

లేవీయకాండము 5:16 => పరిశుదధ్మైన దాని విషయములో తాను చేసిన పాపమువలని 

నషట్మునిచుచ్కొని దానితో అయిదవవంతు యాజకునికియయ్వలెను. ఆ యాజకుడు అపరాధపరిహారారథ్ 

బలియగు పొటేట్లువలన అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ కలుగును. 

లేవీయకాండము 27:13 => అయితే ఒకడు అటిట్దానిని విడిపింపగోరినయెడల నీవు నిరణ్యించిన 

వెలలో అయిదవవంతు వానితో కలుపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 5:7 => వారు తాము చేసిన పాపమును ఒపుప్కొనవలెను. మరియు వారు తమ 

అపరాధమువలని నషట్మును సరిగానిచుచ్కొని దానిలో అయిదవవంతు దానితో కలిపి యెవనికి 

విరోధముగా ఆ అపరాధము చేసిరో వానికిచుచ్కొనవలెను. 
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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. 

ఎజార్ 10:19 => వీరు తమ భారయ్లను పరితయ్జించెదమని మాట యిచిచ్రి. మరియు వారు 

అపరాధులై యునన్ందున అపరాధ విషయములో మందలో ఒక పొటేట్లును చెలిల్ంచిరి. 

నెహెమాయ్ 5:11 => ఈ దినములోనే వారియొదద్ మీరు అపహరించిన భూములను దార్క్షతోటలను 

ఒలీవతోటలను వారి యిండల్ను వారికి అపుప్గా ఇచిచ్న సొముమ్లోను ధానయ్ములోను దార్కాష్రసములోను 

నూనెలోను నూరవభాగమును వారికి మరల అపప్గించుడని నేను మిముమ్ను బతిమాలుచునాన్ను 

అంటిని. 

వచనము 5 

ఆ మూలధనము నిచుచ్కొని, దానితో దానిలో అయిదవ వంతును తాను అపరాధపరిహారారథ్బలి 

అరిప్ంచు దినమున సొతుత్దారునికి ఇచుచ్కొనవలెను. 

లేవీయకాండము 5:16 => పరిశుదధ్మైన దాని విషయములో తాను చేసిన పాపమువలని 

నషట్మునిచుచ్కొని దానితో అయిదవవంతు యాజకునికియయ్వలెను. ఆ యాజకుడు అపరాధపరిహారారథ్ 

బలియగు పొటేట్లువలన అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ కలుగును. 

నిరగ్మకాండము 22:1 => ఒకడు ఎదుద్నైనను గొఱఱ్నైనను దొంగిలించి దాని అమిమ్నను చంపినను ఆ 

యెదుద్కు పర్తిగా అయిదు ఎదుద్లను ఆ గొఱఱ్కు పర్తిగా నాలుగు గొఱఱ్లను ఇయయ్వలెను. 

నిరగ్మకాండము 22:4 => వాడు దొంగిలినది ఎదద్యినను గాడిదయైనను గొఱఱ్యైనను సరే అది 

పార్ణముతో వానియొదద్ దొరికినయెడల రెండంతలు చెలిల్ంపవలెను. 
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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; 

నిరగ్మకాండము 22:9 => పర్తి విధమైన దోర్హమునుగూరిచ్, అనగా ఎదుద్నుగూరిచ్ గాడిదనుగూరిచ్ 

గొఱఱ్నుగూరిచ్ బటట్నుగూరిచ్ పోయినదాని నొకడు చూచి యిది నాదని చెపిప్న దానిగూరిచ్ ఆ యిదద్రి 

వాయ్జెయ్ము దేవుని యొదద్కు తేబడవలెను. దేవుడు ఎవనిమీద నేరము సాథ్పించునో వాడు తన 

పొరుగువానికి రెండంతలు అచుచ్కొనవలెను.  

సంఖాయ్కాండము 5:7 => వారు తాము చేసిన పాపమును ఒపుప్కొనవలెను. మరియు వారు తమ 

అపరాధమువలని నషట్మును సరిగానిచుచ్కొని దానిలో అయిదవవంతు దానితో కలిపి యెవనికి 

విరోధముగా ఆ అపరాధము చేసిరో వానికిచుచ్కొనవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 5:8 => ఆ అపరాధ నషట్మును తీసికొనుటకు ఆ మనుషుయ్నికి రకత్సంబంధి 

లేనియెడల యెహోవాకు చెలిల్ంపవలసిన అపరాధ నషట్మును యాజకుడు వాని నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకై అరిప్ంచిన పార్యశిచ్తాత్రథ్మైన పొటేట్లును యాజకునివగును. 

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. 

2 సమూయేలు 12:6 => వాడు కనికరము లేక యీ కారయ్ము చేసెను గనుక ఆ గొఱఱ్పిలల్కు పర్తిగా 

నాలుగు గొఱఱ్పిలల్ల నియయ్వలెనని నాతానుతో అనెను.  

సామెతలు 6:30 => దొంగ ఆకలిగొని పార్ణరక్షణ కొరకు దొంగిలినయెడల యెవరును వాని 

తిరసక్రింపరు గదా. 

సామెతలు 6:31 => వాడు దొరికినయెడల ఏడంతలు చెలిల్ంపవలెను తన యింటి ఆసిత్ అంతయు 

అపప్గింపవలెను. 
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యెషయా 58:6 => దురామ్రుగ్లు కటిట్న కటల్ను విపుప్టయు కాడిమాను మోకులు తీయుటయు 

బాధింపబడినవారిని విడిపించుటయు పర్తి కాడిని విరుగగొటుట్టయు నే నేరప్రచుకొనిన ఉపవాసము 

గదా?  

యెషయా 58:9 => అపుప్డు నీవు పిలువగా యెహోవా ఉతత్రమిచుచ్ను నీవు మొఱఱ్పెటట్గా ఆయన 

నేనునాన్ననును. ఇతరులను బాధించుటయు వేర్లుపెటిట్ చూపి తిరసక్రించుటయు చెడ డ్దానినిబటిట్ 

మాటలాడుటయు నీవు మాని  

లూకా 19:8 => జకక్యయ్ నిలువబడి ఇదిగో పర్భువా, నా ఆసిత్లో సగము బీదలకిచుచ్చునాన్ను; 

నేనెవనియొదద్నైనను అనాయ్యముగా దేనినైనను తీసికొనినయెడల అతనికి నాలుగంతలు మరల 

చెలిల్ంతునని పర్భువుతో చెపెప్ను. 

మతత్యి 5:23 => కావున నీవు బలిపీఠమునొదద్ అరప్ణము నరిప్ంచుచుండగా నీమీద నీ 

సహోదరునికి విరోధమేమైనను కలదని అకక్డ నీకు జాఞ్పకము వచిచ్నయెడల 

మతత్యి 5:24 => అకక్డ బలిపీఠము నెదుటనే నీ యరప్ణము విడిచిపెటిట్, మొదట వెళిల్ నీ 

సహోదరునితో సమాధానపడుము; అటు తరువాత వచిచ్ నీ యరప్ణము నరిప్ంపుము. 

లేవీయకాండము 27:13 => అయితే ఒకడు అటిట్దానిని విడిపింపగోరినయెడల నీవు నిరణ్యించిన 

వెలలో అయిదవవంతు వానితో కలుపవలెను. 

నెహెమాయ్ 5:11 => ఈ దినములోనే వారియొదద్ మీరు అపహరించిన భూములను దార్క్షతోటలను 

ఒలీవతోటలను వారి యిండల్ను వారికి అపుప్గా ఇచిచ్న సొముమ్లోను ధానయ్ములోను దార్కాష్రసములోను 

నూనెలోను నూరవభాగమును వారికి మరల అపప్గించుడని నేను మిముమ్ను బతిమాలుచునాన్ను 

అంటిని. 

వచనము 6 

అతడు యెహోవాకు తన అపరాధ విషయములో నీవు ఏరప్రచు వెలకు మందలోనుండి నిరోద్షమైన 

పొటేట్లును యాజకునియొదద్కు తీసికొనిరావలెను. 
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లేవీయకాండము 5:15 => ఒకడు యెహోవాకు పరిశుదధ్మైన వాటి విషయములో పొరబాటున 

పాపము చేసినయెడల తాను చేసిన అపరాధమునకు నీవు ఏరప్రచు వెల చొపుప్న పరిశుదధ్మైన 

తులముల విలువగల నిరోద్షమైన పొటేట్లును మందలోనుండి అపరాధపరిహారారథ్బలిగా 

యెహోవాయొదద్కు వాడు తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 5:18 => కావున నీవు ఏరప్రచిన వెలచొపుప్న మందలోనుండి నిరోద్షమైన 

పొటేట్లును అపరాధపరిహారారథ్బలిగా అతడు యాజకునియొదద్కు తీసికొనిరావలెను. అతడు 

తెలియకయే పొరబాటున చేసిన తపుప్నుగూరిచ్ యాజకుడు అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా 

అతనికి క్షమాపణ కలుగును. 

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.  

నిరగ్మకాండము 29:1 => వారు నాకు యాజకులగునటుల్ వారిని పర్తిషిఠ్ంచుటకు నీవు వారికి 

చేయవలసిన కారయ్మేదనగా 

లేవీయకాండము 5:6 => తాను చేసిన పాప విషయమై యెహోవా సనిన్ధికి మందలోనుండి ఆడు 

గొఱఱ్పిలల్నేగాని ఆడు మేకపిలల్నే గాని పాపపరిహారారథ్బలిగా అరిప్ంపవలెను. అతనికి పాప క్షమాపణ 

కలుగునటుల్ యాజకుడు అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయును. 

లేవీయకాండము 14:12 => అపుప్డు యాజకుడు ఒక మగ గొఱఱ్పిలల్ను అరధ్సేరు నూనెను తీసికొని 

అపరాధపరిహారారథ్బలిగా వాటిని దగగ్రకు తెచిచ్ అలాల్డింపబడు అరప్ణముగా యెహోవా సనిన్ధిని 

వాటిని అలాల్డింపవలెను. 

Page  of 344 1885



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"య$ండ'

లేవీయకాండము 27:3 => నీవు నిరణ్యింపవలసిన వెల యేదనగా, ఇరువది ఏండుల్ మొదలుకొని 

అరువది ఏండల్ వయసుస్ వరకు మగవానికి పరిశుదధ్సథ్లముయొకక్ తులమువంటి యేబది తులముల 

వెండి నిరణ్యింపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 5:8 => ఆ అపరాధ నషట్మును తీసికొనుటకు ఆ మనుషుయ్నికి రకత్సంబంధి 

లేనియెడల యెహోవాకు చెలిల్ంపవలసిన అపరాధ నషట్మును యాజకుడు వాని నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకై అరిప్ంచిన పార్యశిచ్తాత్రథ్మైన పొటేట్లును యాజకునివగును. 

1 సమూయేలు 6:3 => వారు ఇశార్యేలీయుల దేవుని మందసమును పంపివేయ నుదేద్శించినయెడల 

ఊరకయే పంపక, యే విధముచేతనైనను ఆయనకు అపరాధారథ్మైన అరప్ణము చెలిల్ంచి పంపవలెను. 

అపుప్డు మీరు సవ్సథ్తనొంది ఆయన హసత్ము మీ మీదనుండి యెందుకు తియయ్బడక యుండెనో మీరు 

తెలిసికొందురనిరి. 

ఎజార్ 10:19 => వీరు తమ భారయ్లను పరితయ్జించెదమని మాట యిచిచ్రి. మరియు వారు 

అపరాధులై యునన్ందున అపరాధ విషయములో మందలో ఒక పొటేట్లును చెలిల్ంచిరి. 

యెహెజేక్లు 40:39 => మరియు గుమమ్పు మంటపములో ఇరుపర్కక్ల రెండేసి బలల్లుంచబడెను; 

వీటిమీద దహనబలి పశువులును పాప పరిహారారథ్ బలిపశువులును అపరాధపరిహారారథ్ 

బలిపశువులును వధింపబడును. 

వచనము 7 

ఆ యాజకుడు యెహోవా సనిన్ధిని అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతడు 

అపరాధియగునటుల్ తాను చేసిన వాటనిన్టిలో పర్తిదాని విషయమై అతనికి క్షమాపణ కలుగును. 

లేవీయకాండము 4:20 => అతడు పాపపరిహారారథ్బలియగు కోడెను చేసినటుల్ దీనిని చేయవలెను; 

అటేల్ దీని చేయవలెను. యాజకుడు వారి నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా వారికి క్షమాపణ 

కలుగును. 
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లేవీయకాండము 4:26 => సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్వలె దీని కొర్వవ్ంతయు 

బలిపీఠముమీద దహింపవలెను. అటుల్ యాజకుడు అతని పాప విషయములో అతని నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ కలుగును. 

లేవీయకాండము 4:31 => మరియు సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్ను తీసినటేల్ దీని 

కొర్వవ్ంతటిని తీయవలెను. యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగా యాజకుడు బలిపీఠముమీద దానిని 

దహింపవలెను. అటుల్ యాజకుడు అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ 

కలుగును. 

లేవీయకాండము 5:10 => విధిచొపుప్న రెండవదానిని దహనబలిగా అరిప్ంపవలెను. అతడు చేసిన 

పాపము విషయమై యాజకుడు అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ 

కలుగును. 

లేవీయకాండము 5:13 => పై చెపిప్నవాటిలో దేని విషయమైనను పాపము చేసిన వాని నిమితత్ము 

యాజకుడు పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ కలుగును. దాని శేషము నైవేదయ్శేషమువలె 

యాజకునిదగును. 

లేవీయకాండము 5:15 => ఒకడు యెహోవాకు పరిశుదధ్మైన వాటి విషయములో పొరబాటున 

పాపము చేసినయెడల తాను చేసిన అపరాధమునకు నీవు ఏరప్రచు వెల చొపుప్న పరిశుదధ్మైన 

తులముల విలువగల నిరోద్షమైన పొటేట్లును మందలోనుండి అపరాధపరిహారారథ్బలిగా 

యెహోవాయొదద్కు వాడు తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 5:16 => పరిశుదధ్మైన దాని విషయములో తాను చేసిన పాపమువలని 

నషట్మునిచుచ్కొని దానితో అయిదవవంతు యాజకునికియయ్వలెను. ఆ యాజకుడు అపరాధపరిహారారథ్ 

బలియగు పొటేట్లువలన అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ కలుగును. 

లేవీయకాండము 5:18 => కావున నీవు ఏరప్రచిన వెలచొపుప్న మందలోనుండి నిరోద్షమైన 

పొటేట్లును అపరాధపరిహారారథ్బలిగా అతడు యాజకునియొదద్కు తీసికొనిరావలెను. అతడు 

తెలియకయే పొరబాటున చేసిన తపుప్నుగూరిచ్ యాజకుడు అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా 

అతనికి క్షమాపణ కలుగును. 
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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. 

యెహెజేక్లు 18:21 => అయితే దుషు ట్డు తాను చేసిన పాపములనిన్టిని విడిచి, నా కటట్డలనిన్టిని 

అనుసరించి నీతిని అనుసరించి నాయ్యము జరిగించినయెడల అతడు మరణమునొందడు, 

అవశయ్ముగా అతడు బర్దుకును. 

యెహెజేక్లు 18:22 => అతడు చేసిన అపరాధములలో ఒకటియు జాఞ్పకములోనికి రాదు, అతని 

నీతినిబటిట్ అతడు బర్దుకును. 

యెహెజేక్లు 18:23 => దుషు ట్లు మరణము నొందుటచేత నా కేమాతర్మైన సంతోషము కలుగునా? 

వారు తమ పర్వరత్నను దిదుద్కొని బర్దుకుటయే నాకు సంతోషము; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 18:26 => నీతిపరుడు తన నీతిని విడిచి పాపము చేసినయెడల అతడు దానినిబటిట్ 

మరణమునొందును; తాను పాపము చేయుటనుబటిట్యేగదా అతడు మరణమునొందును? 

యెహెజేక్లు 18:27 => మరియు దుషు ట్డు తాను చేయుచు వచిచ్న దుషట్తవ్మునుండి మరలి నీతి 

నాయ్యములను జరిగించినయెడల తన పార్ణము రకిష్ంచుకొనును. 

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. 

యెహెజేక్లు 33:19 => మరియు దురామ్రుగ్డు తన దురామ్రగ్తను విడిచి నీతినాయ్యములను 

అనుసరించినయెడల వాటినిబటిట్ అతడు బర్దుకును. 
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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. 

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 

1 యోహాను 1:9 => మన పాపములను మనము ఒపుప్కొనినయెడల, ఆయన నమమ్దగినవాడును 

నీతిమంతుడును గనుక ఆయన మన పాపములను క్షమించి సమసత్ దురీన్తినుండి మనలను 

పవితుర్లనుగా చేయును. 

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. 

యెషయా 1:18 => యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు రండి మన వివాదము తీరుచ్కొందము 

మీ పాపములు రకత్మువలె ఎఱఱ్నివైనను అవి హిమమువలె తెలల్బడును కెంపువలె ఎఱఱ్నివైనను అవి 

గొఱఱ్బొచుచ్వలె తెలల్నివగును. 

మతత్యి 12:31 => కాబటిట్ నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా మనుషుయ్లుచేయు పర్తి పాపమును 

దూషణయు వారికి క్షమింపబడును గాని ఆతమ్ విషయమైన దూషణకు పాపక్షమాపణ లేదు. 

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. 
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1 కొరిందీయులకు 6:11 => మీలో కొందరు అటిట్వారైయుంటిరి గాని, పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ 

నామమునను మన దేవుని ఆతమ్యందును మీరు కడుగబడి, పరిశుదధ్పరచబడినవారై నీతిమంతులుగా 

తీరచ్బడితిరి. 

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. 

లేవీయకాండము 1:4 => అతడు దహనబలిగా అరిప్ంచు పశువు తలమీద తన చెయియ్నుంచవలెను; 

అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము కలుగునటుల్ అది అతని పక్షముగా అంగీకరింపబడును. 

లేవీయకాండము 4:19 => మరియు అతడు దాని కొర్వువ్ అంతయు తీసి బలిపీఠముమీద 

దహింపవలెను. 

లేవీయకాండము 4:35 => మరియు సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్ను తీసినటుల్ దీని 

కొర్వవ్ంతయు తీయవలెను. యాజకుడు యెహోవాకు అరిప్ంచు హోమముల రీతిగా బలిపీఠముమీద 

వాటిని ధూపము వేయవలెను. అతడు చేసిన పాపము విషయమై యాజకుడు అతని నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ కలుగును. 

లేవీయకాండము 7:1 => అపరాధపరిహారారథ్బలి అతిపరిశుదధ్ము. దానిగూరిచ్న విధి యేదనగా 

లేవీయకాండము 7:37 => ఇది దహనబలిని గూరిచ్యు అపరాధపరిహారారథ్పు నైవేదయ్మును 

గూరిచ్యు పాపపరిహారారథ్బలిని గూరిచ్యు అపరాధపరిహారారథ్బలిని గూరిచ్యు పర్తిషిఠ్తారప్ణమును 

గూరిచ్యు సమాధానబలిని గూరిచ్యు చేయబడిన విధి. 

లేవీయకాండము 14:12 => అపుప్డు యాజకుడు ఒక మగ గొఱఱ్పిలల్ను అరధ్సేరు నూనెను తీసికొని 

అపరాధపరిహారారథ్బలిగా వాటిని దగగ్రకు తెచిచ్ అలాల్డింపబడు అరప్ణముగా యెహోవా సనిన్ధిని 

వాటిని అలాల్డింపవలెను. 

లేవీయకాండము 19:21 => అతడు అపరాధపరిహారారధ్బలిని, అనగా అపరాధపరిహారారథ్బలియగు 

పొటేట్లును పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునకు యెహోవా సనిన్ధికి తీసికొనిరావలెను. 
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సంఖాయ్కాండము 5:8 => ఆ అపరాధ నషట్మును తీసికొనుటకు ఆ మనుషుయ్నికి రకత్సంబంధి 

లేనియెడల యెహోవాకు చెలిల్ంపవలసిన అపరాధ నషట్మును యాజకుడు వాని నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకై అరిప్ంచిన పార్యశిచ్తాత్రథ్మైన పొటేట్లును యాజకునివగును. 

హెబీర్యులకు 9:22 => మరియు ధరమ్శాసత్ర పర్కారము సమసత్ వసుత్వులును రకత్ముచేత 

శుది ధ్చేయబడుననియు, రకత్ము చిందింపకుండ పాపక్షమాపణ కలుగదనియు సామానయ్ముగా 

చెపప్వచుచ్ను. 

హెబీర్యులకు 10:6 => పూరణ్హోమములును పాపపరిహారారథ్బలులును నీకిషఠ్మైనవి కావు. 

వచనము 8 

మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 9 

నీవు అహరోనుతోను అతని కుమారులతోను ఇటల్నుము ఇది దహనబలిని గూరిచ్న విధి. దహనబలి 

దర్వయ్ము ఉదయమువరకు రాతిర్ అంతయు బలిపీఠముమీద దహించుచుండును; బలిపీఠముమీది అగిన్ 

దానిని దహించుచుండును. 

లేవీయకాండము 1:1 => యెహోవా మోషేను పిలిచి పర్తయ్క్షపు గుడారములోనుండి అతనికీలాగు 

సెలవిచెచ్ను. 

లేవీయకాండము 1:2 => నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము మీలో ఎవరైనను యెహోవాకు బలి 

అరిప్ంచునపుప్డు, గోవుల మందలోనుండిగాని గొఱఱ్ల 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. 
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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. 

లేవీయకాండము 1:10 => దహనబలిగా అతడు అరిప్ంచునది గొఱఱ్లయొకక్గాని 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. 
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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. 

నిరగ్మకాండము 29:38 => నీవు బలిపీఠముమీద నితయ్మును అరిప్ంపవలసినదేమనగా, ఏడాదివి 

రెండు గొఱఱ్పిలల్లను పర్తిదినము ఉదయమందు ఒక గొఱఱ్పిలల్ను 

నిరగ్మకాండము 29:39 => సాయంకాలమందు ఒక గొఱఱ్పిలల్ను అరిప్ంపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:40 => దంచి తీసిన ముపాప్వు నూనెతో కలిపిన పదియవవంతు పిండిని 

పానీయారప్ణముగా ముపాప్వు దార్కాష్రసమును మొదటి గొఱఱ్పిలల్తో అరిప్ంపవలెను . 

సాయంకాలమందు రెండవ గొఱఱ్పిలల్ను అరిప్ంపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:41 => అది యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమమగునటుల్ 

ఉదయకాలమందలి అరప్ణమును దాని పానీయారప్ణమును అరిప్ంచినటుట్ దీని నరిప్ంపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:42 => ఇది యెహోవా సనిన్ధిని సాక్షయ్పు గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్ మీ 

తరతరములకు నితయ్ముగా అరిప్ంచు దహనబలి. నీతో మాటలాడుటకు నేను అకక్డికి వచిచ్ మిముమ్ను 

కలిసికొందును. 

సంఖాయ్కాండము 28:3 => మరియు నీవు వారికీలాగు ఆజాఞ్పించుము మీరు యెహోవాకు నితయ్మైన 

దహనబలి రూపముగా పర్తి దినము నిరోద్షమైన యేడాదివగు రెండు మగ గొఱఱ్పిలల్లను 

అరిప్ంపవలెను. 
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లేవీయకాండము 6:12 => బలిపీఠముమీద అగిన్ మండుచుండవలెను, అది ఆరిపోకూడదు. పర్తి 

ఉదయమున యాజకుడు దానిమీద కటెట్లువేసి, దానిమీద దహనబలి దర్వయ్మును ఉంచి, 

సమాధానబలియగు పశువు కొర్వువ్ను దహింపవలెను. 

లేవీయకాండము 6:13 => బలిపీఠముమీద అగిన్ నితయ్ము మండుచుండవలెను, అది ఆరిపోకూడదు. 

లేవీయకాండము 1:3 => అతడు దహనబలి రూపముగా అరిప్ంచునది గోవులలోనిదైనయెడల 

నిరోద్షమైన మగదానిని తీసికొనిరావలెను. తాను యెహోవా సనిన్ధిని అంగీకరింపబడునటుల్ పర్తయ్క్షపు 

గుడారముయొకక్ దావ్రమునకు దానిని తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 7:37 => ఇది దహనబలిని గూరిచ్యు అపరాధపరిహారారథ్పు నైవేదయ్మును 

గూరిచ్యు పాపపరిహారారథ్బలిని గూరిచ్యు అపరాధపరిహారారథ్బలిని గూరిచ్యు పర్తిషిఠ్తారప్ణమును 

గూరిచ్యు సమాధానబలిని గూరిచ్యు చేయబడిన విధి. 

లేవీయకాండము 14:54 => పర్తివిధమైన కుషు ఠ్పొడను గూరిచ్యు, బొబబ్ను గూరిచ్యు 

సంఖాయ్కాండము 28:6 => అది యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమముగా సీనాయి కొండమీద 

నియమింపబడిన నితయ్మైన దహనబలి. 

సంఖాయ్కాండము 29:6 => ఏడు గొఱఱ్పిలల్లలో ఒకొక్కక్ పిలల్తో ఒకొక్కక్ పదియవవంతును మీ 

నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయబడుటకై పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను అరిప్ంపవలెను. 

వచనము 10 

యాజకుడు తన సనన్నార నిలువుటంగీని తొడుగుకొని తన మానమునకు తన నారలాగును 

తొడుగుకొని బలిపీఠముమీద అగిన్ దహించు దహనబలి దర్వయ్పు బూడిదెను ఎతిత్ బలిపీఠమునొదద్ 

దానిని పోసి 

లేవీయకాండము 16:4 => అతడు పర్తిషిఠ్తమైన చొకాక్యి తొడుగుకొని తన మానమునకు సనన్నార 

లాగులు తొడుగుకొని, సనన్నార దటిట్ కటుట్కొని సనన్నార పాగా పెటుట్కొనవలెను. అవి పర్తిషఠ్ 

వసత్రములు గనుక అతడు నీళల్తో దేహము కడుగుకొని వాటిని వేసికొనవలెను. 
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నిరగ్మకాండము 28:39 => మరియు సనన్నారతో చొకాక్యిని బుటాట్పనిగా చేయవలెను. 

సనన్నారతో పాగాను నేయవలెను; దటిట్ని బుటాట్పనిగా చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 28:40 => అహరోను కుమారులకు నీవు చొకాక్యిలను కుటట్వలెను; వారికి 

దటీ ట్లను చేయవలెను; వారికి అలంకారమును ఘనతయు కలుగునటుల్ కుళాల్యిలను వారికి 

చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 28:41 => నీవు నీ సహోదరుడైన అహరోనుకును అతని కుమారులకును వాటిని 

తొడిగింపవలెను; వారు నాకు యాజకులగునటుల్ వారికి అభిషేకముచేసి వారిని పర్తిషిఠ్ంచి వారిని 

పరిశుదధ్పరచవలెను. 

నిరగ్మకాండము 28:42 => మరియు వారి మానమును కపుప్కొనుటకు నీవు వారికి నారలాగులను 

కుటట్వలెను. 

నిరగ్మకాండము 28:43 => వారు పర్తయ్క్షపు గుడారములోనికి పర్వేశించునపుప్డైనను, 

పరిశుదధ్సథ్లములో సేవచేయుటకు బలిపీఠమును సమీపించునపుప్డైనను, వారు దోషులై చావక 

యుండునటుల్ అది అహరోనుమీదను అతని కుమారులమీదను ఉండవలెను. ఇది అతనికిని అతని 

తరువాత అతని సంతతికిని నితయ్మైన కటట్డ. 

నిరగ్మకాండము 39:27 => మరియు యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ వారు అహరోనుకును 

అతని కుమారులకును నేత పనియైన సనన్నార చొకాక్యిలను సనన్నార పాగాను అందమైన  

నిరగ్మకాండము 39:28 => సనన్నార కుళాల్యిలను పేనిన సనన్నార లాగులను 

నిరగ్మకాండము 39:29 => నీల ధూమర్ రకత్వరణ్ములు గల పేనిన సనన్నారతో బుటాపనియైన 

నడికటుట్ను చేసిరి. 

యెహెజేక్లు 44:17 => వారు లోపటి ఆవరణపు గుమమ్ములలోనికి వచుచ్నపుప్డు జనుపనారబటట్లు 

ధరించుకొనవలెను. లోపటి ఆవరణపు గుమమ్ములదావ్రా వారు మందిరమున పర్వేశించి 

పరిచరయ్చేయునపుప్డెలల్ బొచుచ్చేత చేసిన బటట్లు వారు ధరింపకూడదు. 

యెహెజేక్లు 44:18 => అవిసెనార పాగాలు ధరించుకొని నడుములకు జనుపనారబటట్ 

కటుట్కొనవలెను, చెమట పుటిట్ంచునదేదైనను వారు ధరింపకూడదు. 
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పర్కటన 7:13 => పెదద్లలో ఒకడు తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొనియునన్ వీరెవరు? ఎకక్డనుండి 

వచిచ్రని ననున్ అడిగెను.  

పర్కటన 19:8 => మరియు ఆమె ధరించుకొనుటకు పర్కాశములును నిరమ్లములు నైన సనన్పు 

నారబటట్లు ఆమెకియయ్బడెను; అవి పరిశుదు ధ్ల నీతికిర్యలు. 

పర్కటన 19:14 => పరలోకమందునన్ సేనలు శుభర్మైన తెలల్ని నారబటట్లు ధరించుకొని తెలల్ని 

గుఱఱ్ము లెకిక్ ఆయనను వెంబడించుచుండిరి. 

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. 

సంఖాయ్కాండము 16:21 => క్షణములో నేను వారిని కాలిచ్వేయుదునని మోషే అహరోనులతో 

చెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 16:35 => మరియు యెహోవా యొదద్నుండి అగిన్ బయలుదేరి ధూపారప్ణమును 

తెచిచ్న ఆ రెండువందల ఏబదిమందిని కాలిచ్వేసెను. 

కీరత్నలు 20:3 => ఆయన నీ నైవేదయ్ములనిన్టిని జాఞ్పకము చేసికొనును గాక నీ దహనబలులను 

అంగీకరించును గాక. 

కీరత్నలు 37:20 => భకిత్హీనులు నశించిపోవుదురు యెహోవా విరోధులు మేతభూముల సొగసును 

పోలియుందురు అది కనబడకపోవునటుల్ వారు పొగవలె కనబడకపోవుదురు. 

లేవీయకాండము 1:16 => మరియు దాని మలముతో దాని పొటట్ను ఊడదీసి బలిపీఠము 

తూరుప్దికుక్న బూడిదెను వేయుచోట దానిని పారవేయవలెను. 
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నిరగ్మకాండము 28:42 => మరియు వారి మానమును కపుప్కొనుటకు నీవు వారికి నారలాగులను 

కుటట్వలెను. 

లేవీయకాండము 4:12 => పాళెము వెలుపల, బూడిదెను పారపోయు పవితర్ సథ్లమునకు 

తీసికొనిపోయి అగిన్లో కటెట్లమీద కాలిచ్వేయవలెను. బూడిదె పారపోయు చోట దానిని 

కాలిచ్వేయవలెను. 

యెహెజేక్లు 44:19 => బయటి ఆవరణములోనికి జనులయొదద్కు వారు వెళుల్నపుప్డు తమ పర్తిషిఠ్త 

వసత్రములను తీయకపోవుటచేత జనులను పర్తిషిఠ్ంపకుండునటుల్, తమ పరిచరయ్ సంబంధమైన 

వసత్రములను తీసి పర్తిషిఠ్తములగు గదులలో వాటిని ఉంచి, వేరు బటట్లు ధరింపవలెను, 

వచనము 11 

తన వసత్రములను తీసి వేరు వసత్రములను ధరించుకొని పాళెము వెలుపలనునన్ పవితర్సథ్లమునకు ఆ 

బూడిదెను తీసికొనిపోవలెను. 

లేవీయకాండము 16:23 => అపుప్డు అహరోను పర్తయ్క్షపు గుడారములోనికి వచిచ్, తాను 

పరిశుదధ్సథ్లములోనికి వెళిల్నపుప్డు తాను వేసికొనిన నారబటట్లను తీసి అకక్డ వాటిని ఉంచి 

లేవీయకాండము 16:24 => పరిశుదధ్ సథ్లములో దేహమును నీళల్తో కడుగుకొని బటట్లు తిరిగి 

ధరించుకొని బయటికి వచిచ్ తనకొరకు దహనబలిని పర్జలకొరకు దహనబలిని అరిప్ంచి, తన 

నిమితత్మును పర్జల నిమితత్మును పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను 

యెహెజేక్లు 44:19 => బయటి ఆవరణములోనికి జనులయొదద్కు వారు వెళుల్నపుప్డు తమ పర్తిషిఠ్త 

వసత్రములను తీయకపోవుటచేత జనులను పర్తిషిఠ్ంపకుండునటుల్, తమ పరిచరయ్ సంబంధమైన 

వసత్రములను తీసి పర్తిషిఠ్తములగు గదులలో వాటిని ఉంచి, వేరు బటట్లు ధరింపవలెను, 

లేవీయకాండము 4:12 => పాళెము వెలుపల, బూడిదెను పారపోయు పవితర్ సథ్లమునకు 

తీసికొనిపోయి అగిన్లో కటెట్లమీద కాలిచ్వేయవలెను. బూడిదె పారపోయు చోట దానిని 

కాలిచ్వేయవలెను. 
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లేవీయకాండము 4:21 => ఆ కోడెను పాళెము వెలుపలికి మోసికొనిపోయి ఆ మొదటి కోడెను 

కాలిచ్నటుల్ కాలచ్వలెను. ఇది సంఘమునకు పాపపరిహారారథ్బలి. 

లేవీయకాండము 14:40 => యాజకుని సెలవుచొపుప్న ఆ పొడగల రాళల్ను ఊడదీసి 

ఊరివెలుపలనునన్ అపవితర్సథ్లమున పారవేయవలెను. 

లేవీయకాండము 14:41 => అపుప్డతడు ఆ యింటిలోపలను చుటుట్ గోడలను గీయింపవలెను. వారు 

గీసిన పెలల్లను ఊరివెలుపలనునన్ అపవితర్సథ్లమున పారబోసి 

లేవీయకాండము 16:27 => పరిశుదధ్సథ్లములో పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకు వేటి రకత్ము దాని 

లోపలికి తేబడెనో పాపపరిహారారథ్బలియగు ఆ కోడెను ఆ మేకను ఒకడు పాళెము వెలుపలికి 

తీసికొనిపోవలెను. వాటి చరమ్ములను వాటి మాంసమును వాటి మలమును అగిన్తో కాలిచ్వేయవలెను. 

హెబీర్యులకు 13:11 => వేటి రకత్ము పాపపరిహారారథ్ముగ పరిశుదధ్సథ్లములోనికి 

పర్ధానయాజకునిచేత తేబడునో, ఆ జంతువుల కళేబరములు శిబిరమునకు వెలుపట దహింపబడును. 

హెబీర్యులకు 13:12 => కావున యేసు కూడ తన సవ్రకత్ముచేత పర్జలను పరిశుదధ్పరచుటకై గవిని 

వెలుపట శర్మపొందెను. 

హెబీర్యులకు 13:13 => కాబటిట్ మనమాయన నిందను భరించుచు శిబిరము వెలుపలికి 

ఆయనయొదద్కు వెళుల్దము. 

లేవీయకాండము 1:16 => మరియు దాని మలముతో దాని పొటట్ను ఊడదీసి బలిపీఠము 

తూరుప్దికుక్న బూడిదెను వేయుచోట దానిని పారవేయవలెను. 

వచనము 12 

బలిపీఠముమీద అగిన్ మండుచుండవలెను, అది ఆరిపోకూడదు. పర్తి ఉదయమున యాజకుడు 

దానిమీద కటెట్లువేసి, దానిమీద దహనబలి దర్వయ్మును ఉంచి, సమాధానబలియగు పశువు కొర్వువ్ను 

దహింపవలెను. 
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లేవీయకాండము 9:24 => యెహోవా సనిన్ధినుండి అగిన్ బయలువెళిల్ బలిపీఠము మీదనునన్ 

దహనబలి దర్వయ్మును కొర్వువ్ను కాలిచ్వేసెను; పర్జలందరు దానిని చూచి ఉతాస్హధవ్ని చేసి 

సాగిలపడిరి. 

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 మోతకఱఱ్లను తగిలింపవలెను. 

మారుక్ 9:48 => నరకమున వారి పురుగు చావదు; అగిన్ ఆరదు. 

మారుక్ 9:49 => పర్తివానికి ఉపుప్సారము అగిన్వలన కలుగును. 

హెబీర్యులకు 10:27 => నాయ్యపు తీరుప్నకు భయముతో ఎదురుచూచుటయు, విరోధులను 

దహింపబోవు తీక్షణమైన అగిన్యు నికను ఉండును. 

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. 

లేవీయకాండము 3:3 => అతడు ఆ సమాధాన బలిపశువు యొకక్ ఆంతర్ముల లోపలి కొర్వువ్ను 

ఆంతర్ములమీది కొర్వవ్ంతటిని రెండు మూతర్గర్ంధులను వాటిమీదను 

లేవీయకాండము 3:4 => డొకక్లమీదనునన్ కొర్వువ్ను కాలేజముమీదను మూతర్గర్ంథుల మీదనునన్ 

వపను యెహోవాకు హోమముగా అరిప్ంవలెను. 

లేవీయకాండము 3:5 => అహరోను కుమారులు బలిపీఠముమీద, అనగా అగిన్మీది కటెట్లపైనునన్ 

దహనబలి దర్వయ్ముపైని దానిని దహింపవలెను. అది యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమము. 
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లేవీయకాండము 3:9 => ఆ సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్ను ముడిడ్పూస మొదలుకొని కొర్వివ్న 

తోక అంతటిని ఆంతర్ములలోని కొర్వువ్ను ఆంతర్ములమీది కొర్వువ్ అంతటిని 

లేవీయకాండము 3:10 => రెండు మూతర్గర్ంథులను వాటిమీది డొకక్లపైనునన్ కొర్వువ్ను 

మూతర్గర్ంథులమీది కాలేజముయొకక్ వపను తీసి యెహోవాకు హోమము చేయవలెను. 

లేవీయకాండము 3:11 => యాజకుడు బలిపీఠముమీద దానిని దహింపవలెను. అది యెహోవాకు 

హోమ రూపమైన ఆహారము. 

లేవీయకాండము 3:14 => తాను దానిలో అరిప్ంచు ఆంతర్ములను కపుప్ కొర్వువ్ను ఆంతర్ములమీది 

కొర్వువ్ అంతటిని 

లేవీయకాండము 3:15 => రెండు మూతర్గర్ంథులను వాటిమీది డొకక్లపైనునన్ కొర్వువ్ను రెండు 

మూతర్గర్ంథులపైనునన్ కాలేజముయొకక్ వపను యెహోవాకు హోమముగా అరిప్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 3:16 => యాజకుడు బలిపీఠముమీద వాటిని దహింపవలెను. కొర్వవ్ంతయు 

యెహోవాదే; అది సువాసనగల హోమ రూపమైన ఆహారము. మీరు కొర్వువ్నైనను రకత్మునైనను 

తినకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 29:38 => నీవు బలిపీఠముమీద నితయ్మును అరిప్ంపవలసినదేమనగా, ఏడాదివి 

రెండు గొఱఱ్పిలల్లను పర్తిదినము ఉదయమందు ఒక గొఱఱ్పిలల్ను 

నిరగ్మకాండము 29:39 => సాయంకాలమందు ఒక గొఱఱ్పిలల్ను అరిప్ంపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:40 => దంచి తీసిన ముపాప్వు నూనెతో కలిపిన పదియవవంతు పిండిని 

పానీయారప్ణముగా ముపాప్వు దార్కాష్రసమును మొదటి గొఱఱ్పిలల్తో అరిప్ంపవలెను . 

సాయంకాలమందు రెండవ గొఱఱ్పిలల్ను అరిప్ంపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:41 => అది యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమమగునటుల్ 

ఉదయకాలమందలి అరప్ణమును దాని పానీయారప్ణమును అరిప్ంచినటుట్ దీని నరిప్ంపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:42 => ఇది యెహోవా సనిన్ధిని సాక్షయ్పు గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్ మీ 

తరతరములకు నితయ్ముగా అరిప్ంచు దహనబలి. నీతో మాటలాడుటకు నేను అకక్డికి వచిచ్ మిముమ్ను 

కలిసికొందును. 
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నెహెమాయ్ 13:31 => మరియు కావలసి వచిచ్నపుప్డెలల్ కటెట్ల అరప్ణను పర్థమ ఫలములను తీసికొని 

వచుచ్నటుల్గా నేను నియమించితిని. నా దేవా, మేలుకై ననున్ జాఞ్పకముంచుకొనుము. 

నిరగ్మకాండము 29:13 => మరియు ఆంతర్ములను కపుప్కొను కొర్వవ్ంతటిని కాలేజముమీది వపను 

రెండు మూతర్గర్ంథులను వాటిమీది కొర్వువ్ను నీవు తీసి బలిపీఠముమీద దహింపవలెను.  

లేవీయకాండము 3:5 => అహరోను కుమారులు బలిపీఠముమీద, అనగా అగిన్మీది కటెట్లపైనునన్ 

దహనబలి దర్వయ్ముపైని దానిని దహింపవలెను. అది యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమము. 

లేవీయకాండము 6:9 => నీవు అహరోనుతోను అతని కుమారులతోను ఇటల్నుము ఇది దహనబలిని 

గూరిచ్న విధి. దహనబలి దర్వయ్ము ఉదయమువరకు రాతిర్ అంతయు బలిపీఠముమీద 

దహించుచుండును; బలిపీఠముమీది అగిన్ దానిని దహించుచుండును. 

నెహెమాయ్ 10:34 => మరియు మా పితరుల యింటి మరాయ్ద పర్కారము పర్తి సంవతస్రమును 

నిరణ్యించుకొనిన కాలములలో ధరమ్శాసత్ర గర్ంథమందు వార్సియునన్టుట్ మా దేవుడైన యెహోవా 

బలిపీఠము మీద దహింపజేయుటకు యాజకులలోను లేవీయులలోను జనులలోను కటెట్ల 

అరప్ణమును మా దేవుని మందిరములోనికి ఎవరు తేవలెనో వారును చీటుల్ వేసికొని 

నిరణ్యించుకొంటిమి. 

యెహెజేక్లు 40:46 => ఉతత్రపుతటుట్ చూచు గది బలిపీఠమునకు కావలివారగు యాజకులది. వీరు 

లేవీయులలో సాదోకు సంతతివారై సేవచేయుటకై యెహోవా సనిన్ధికి వచుచ్వారు. 

వచనము 13 

బలిపీఠముమీద అగిన్ నితయ్ము మండుచుండవలెను, అది ఆరిపోకూడదు. 

లేవీయకాండము 1:7 => యాజకుడైన అహరోను కుమారులు బలిపీఠము మీద అగిన్యుంచి ఆ 

అగిన్మీద కటెట్లను చకక్గా పేరచ్వలెను. 

లేవీయకాండము 6:9 => నీవు అహరోనుతోను అతని కుమారులతోను ఇటల్నుము ఇది దహనబలిని 

గూరిచ్న విధి. దహనబలి దర్వయ్ము ఉదయమువరకు రాతిర్ అంతయు బలిపీఠముమీద 

దహించుచుండును; బలిపీఠముమీది అగిన్ దానిని దహించుచుండును. 
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లేవీయకాండము 9:24 => యెహోవా సనిన్ధినుండి అగిన్ బయలువెళిల్ బలిపీఠము మీదనునన్ 

దహనబలి దర్వయ్మును కొర్వువ్ను కాలిచ్వేసెను; పర్జలందరు దానిని చూచి ఉతాస్హధవ్ని చేసి 

సాగిలపడిరి. 

సంఖాయ్కాండము 4:13 => వారు బలిపీఠపు బూడిద యెతిత్ దానిమీద ధూమర్వరణ్ముగల బటట్ను పరచి 

నెహెమాయ్ 10:34 => మరియు మా పితరుల యింటి మరాయ్ద పర్కారము పర్తి సంవతస్రమును 

నిరణ్యించుకొనిన కాలములలో ధరమ్శాసత్ర గర్ంథమందు వార్సియునన్టుట్ మా దేవుడైన యెహోవా 

బలిపీఠము మీద దహింపజేయుటకు యాజకులలోను లేవీయులలోను జనులలోను కటెట్ల 

అరప్ణమును మా దేవుని మందిరములోనికి ఎవరు తేవలెనో వారును చీటుల్ వేసికొని 

నిరణ్యించుకొంటిమి. 

యెషయా 31:9 => వారి పడుచువారు దాసులగుదురు భీతిచేత వారి ఆశర్యదురగ్ము సమసిపోవును 

వారి అధిపతులు ధవ్జమును చూచి భీతినొంది వెనుక దీయుదురని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

సీయోనులో ఆయన అగిన్యు యెరూషలేములో ఆయన కొలిమియు ఉనన్వి.  

యెహెజేక్లు 40:46 => ఉతత్రపుతటుట్ చూచు గది బలిపీఠమునకు కావలివారగు యాజకులది. వీరు 

లేవీయులలో సాదోకు సంతతివారై సేవచేయుటకై యెహోవా సనిన్ధికి వచుచ్వారు. 

వచనము 14 

నైవేదయ్మునుగూరిచ్న విధి యేదనగా, అహరోను కుమారులు యెహోవా సనిన్ధిని బలిపీఠము నెదుట 

దానిని నరిప్ంచవలెను. 

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. 
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సంఖాయ్కాండము 15:4 => యెహోవాకు ఆ అరప్ణము నరిప్ంచువాడు ముపాప్వు నూనెతో 

కలుపబడిన రెండు పళల్ పిండిని నైవేదయ్ముగా తేవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 15:6 => పొటేట్లుతో కూడ పడి నూనెతో కలుపబడిన నాలుగు పళల్ పిండిని 

నైవేదయ్ముగా సిదధ్పరచవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 15:9 => ఆ కోడెతో కూడ పడినన్ర నూనె కలుపబడిన ఆరు పళల్ గోధుమ పిండిని 

నైవేదయ్ముగా అరిప్ంపవలెను. 

యోహాను 6:32 => కాబటిట్ యేసు పరలోకమునుండి వచుచ్ ఆహారము మోషే మీకియయ్లేదు, నా 

తండిర్యే పరలోకమునుండి వచుచ్ నిజమైన ఆహారము మీకనుగర్హించుచునాన్డు. 

లేవీయకాండము 7:37 => ఇది దహనబలిని గూరిచ్యు అపరాధపరిహారారథ్పు నైవేదయ్మును 

గూరిచ్యు పాపపరిహారారథ్బలిని గూరిచ్యు అపరాధపరిహారారథ్బలిని గూరిచ్యు పర్తిషిఠ్తారప్ణమును 

గూరిచ్యు సమాధానబలిని గూరిచ్యు చేయబడిన విధి. 

లేవీయకాండము 9:4 => సమాధానబలిగా కోడెను పొటేట్లును నూనె కలిపిన నైవేదయ్మును 

తీసికొనిరండి; నేడు యెహోవా మీకు కనబడును అని చెపుప్ము. 

లేవీయకాండము 14:54 => పర్తివిధమైన కుషు ఠ్పొడను గూరిచ్యు, బొబబ్ను గూరిచ్యు 

యెహెజేక్లు 42:13 => అపుప్డాయన నాతో ఇటల్నెను విడిచోటునకు ఎదురుగానునన్ ఉతత్రపు 

గదులును దకిష్ణపు గదులును పర్తిషిఠ్తములైనవి, వాటిలోనే యెహోవా సనిన్ధికి వచుచ్ యాజకులు 

అతిపరిశుదధ్ వసుత్వులను భుజించెదరు, అకక్డ వారు అతిపరిశుదధ్ వసుత్వులను, అనగా నైవేదయ్మును 

పాపపరిహారారథ్ బలిపశుమాంసమును అపరాధపరిహారారథ్ బలిపశుమాంసమును ఉంచెదరు, ఆ 

సథ్లము అతిపరిశుదధ్ము. 

యెహెజేక్లు 44:29 => నైవేదయ్ములును పాపపరిహారారథ్ బలిమాంసమును అపరాధ పరిహారారథ్ 

బలిమాంసమును వారికి ఆహారమవును , ఇశార్యేలీయులచేత దేవునికి పర్తిషిట్తములగు 

వసుత్వులనిన్యు వారివి. 

వచనము 15 
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అతడు నైవేదయ్ తైలమునుండియు దాని గోధుమపిండినుండియు చేరెడు పిండిని నూనెను, దాని 

సాంబార్ణి యావతుత్ను దానిలోనుండి తీసి జాఞ్పక సూచనగాను వాటిని బలిపీఠముమీద యెహోవాకు 

ఇంపైన సువాసనగాను దహింపవలెను. 

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 2:9 => అపుప్డు యాజకుడు ఆ నైవేదయ్ములో ఒక భాగమును జాఞ్పకారథ్ముగా తీసి 

బలిపీఠముమీద యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమముగా దాని దహింపవలెను. 

లేవీయకాండము 5:12 => అతడు యాజకునియొదద్కు దానిని తెచిచ్న తరువాత యాజకుడు 

జాఞ్పకారథ్ముగా దానిలో పిడికెడు తీసి యెహోవాకు అరిప్ంచు హోమదర్వయ్ముల రీతిగా బలిపీఠముమీద 

దానిని దహింపవలెను. అది పాపపరిహారారథ్బలి. 

లేవీయకాండము 10:12 => అపుప్డు మోషే అహరోనుతోను మిగిలిన అతని కుమారులైన 

ఎలియాజరు ఈతామారులతోను ఇటల్నెను మీరు యెహోవా హోమ దర్వయ్ములలో మిగిలిన 

నైవేదయ్మును తీసికొని అది పొంగకుండ బలిపీఠము దగగ్ర తినుడి; అది అతిపరిశుదధ్ము. యెహోవా 

హోమ దర్వయ్ములోనుండి అది నీకును నీ కుమారులకును నియమింపబడిన వంతు. 

సంఖాయ్కాండము 5:26 => తరువాత యాజకుడు దానికి జాఞ్పకారథ్మైనదిగా ఆ నైవేదయ్ములోనుండి 

పిడికెడు తీసి బలిపీఠముమీద దాని దహించి 

మతత్యి 2:11 => తలిల్యైన మరియను ఆ శిశువును చూచి, సాగిలపడి, ఆయనను పూజించి, తమ 

పెటెట్లు విపిప్, బంగారమును సాంబార్ణిని బోళమును కానుకలుగా ఆయనకు సమరిప్ంచిరి. 

వచనము 16 

దానిలో మిగిలినదానిని అహరోనును అతని సంతతివారును తినవలెను. అది పులియనిదిగా 

పరిశుదధ్సథ్లములో తినవలెను. వారు పర్తయ్క్షపు గుడారము యొకక్ ఆవరణములో దానిని తినవలెను; 
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లేవీయకాండము 2:3 => ఆ నైవేదయ్ శేషము అహరోనుకును అతని కుమారులకును ఉండును. 

యెహోవాకు అరిప్ంచు హోమములలో అది అతిపరిశుదధ్ము. 

లేవీయకాండము 2:10 => ఆ నైవేదయ్ శేషము అహరోనుకును అతని కుమారులకును జెందును. 

యెహోవాకు అరిప్ంచు హోమములలో అది అతిపరిశుదధ్ము. 

లేవీయకాండము 5:13 => పై చెపిప్నవాటిలో దేని విషయమైనను పాపము చేసిన వాని నిమితత్ము 

యాజకుడు పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ కలుగును. దాని శేషము నైవేదయ్శేషమువలె 

యాజకునిదగును. 

యెహెజేక్లు 44:29 => నైవేదయ్ములును పాపపరిహారారథ్ బలిమాంసమును అపరాధ పరిహారారథ్ 

బలిమాంసమును వారికి ఆహారమవును , ఇశార్యేలీయులచేత దేవునికి పర్తిషిట్తములగు 

వసుత్వులనిన్యు వారివి. 

1 కొరిందీయులకు 9:13 => ఆలయకృతయ్ములు జరిగించువారు ఆలయమువలన జీవనము 

చేయుచునాన్రనియు, బలిపీఠమునొదద్ కనిపెటుట్కొని యుండువారు బలిపీఠముతో పాలివారై 

యునాన్రనియు మీరెరుగరా? 

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. 

నిరగ్మకాండము 12:8 => ఆ రాతిర్యే వారు అగిన్చేత కాలచ్బడిన ఆ మాంసమును పొంగని 

రొటెట్లను తినవలెను. చేదుకూరలతో దాని తినవలెను 

1 కొరిందీయులకు 5:8 => గనుక పాతదైన పులిపిండితోనైనను దురామ్రగ్తయు దుషట్తవ్మునను 

పులిపిండితోనైనను కాకుండ, నిషాక్పటయ్మును సతయ్మునను పులియని రొటెట్తో పండుగ ఆచరింతము. 
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లేవీయకాండము 6:26 => పాపపరిహారారథ్బలిగా దానినరిప్ంచిన యాజకుడు దానిని తినవలెను; 

పరిశుదధ్సథ్లమందు, అనగా పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ ఆవరణములో దానిని తినవలెను. 

లేవీయకాండము 10:12 => అపుప్డు మోషే అహరోనుతోను మిగిలిన అతని కుమారులైన 

ఎలియాజరు ఈతామారులతోను ఇటల్నెను మీరు యెహోవా హోమ దర్వయ్ములలో మిగిలిన 

నైవేదయ్మును తీసికొని అది పొంగకుండ బలిపీఠము దగగ్ర తినుడి; అది అతిపరిశుదధ్ము. యెహోవా 

హోమ దర్వయ్ములోనుండి అది నీకును నీ కుమారులకును నియమింపబడిన వంతు. 

లేవీయకాండము 10:13 => కావున మీరు పరిశుదధ్సథ్లములో దానిని తినవలెను; నేను అటిట్ ఆజఞ్ను 

పొందితిని. 

సంఖాయ్కాండము 18:9 => అగిన్లో దహింపబడని అతిపరిశుదధ్మైన వాటిలో నీకు 

రావలసినవేవనగా, వారి నైవేదయ్ములనిన్టిలోను, వారి పాపపరిహారారథ్ బలులనిన్టిలోను, వారి 

అపరాధపరిహారారథ్ బలులనిన్టిలోను వారు నాకు తిరిగిచెలిల్ంచు అరప్ణములనిన్యు నీకును నీ 

కుమారులకును అతిపరిశుదధ్మైనవగును, అతిపరిశుదధ్సథ్లములో మీరు వాటిని తినవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 18:10 => పర్తి మగవాడును దానిని తినవలెను; అది నీకు పరిశుదధ్ముగా 

ఉండును. 

లేవీయకాండము 6:23 => యాజకుడు చేయు పర్తి నైవేదయ్ము నిశేశ్షముగా పేర్లచ్బడవలెను; దాని 

తినవలదు. 

లేవీయకాండము 7:6 => అది అతిపరిశుదధ్ము, పరిశుదధ్సథ్లములో దానిని తినవలెను. 

లేవీయకాండము 7:9 => పొయియ్మీద వండిన పర్తి నైవేదయ్మును, కుండలోనేగాని పెనముమీదనేగాని 

కాలిచ్నది యావతుత్ను, దానిని అరిప్ంచిన యాజకునిది, అది అతనిదగును. 

లేవీయకాండము 7:12 => వాడు కృతజఞ్తారప్ణముగా దానినరిప్ంచునపుప్డు తన కృతజఞ్తారప్ణ 

రూపమైన బలిగాక నూనెతో కలిసినవియు పొంగనివియునైన పిండి వంటలను, నూనె పూసినవియు 

పొంగనివియునైన పలచని అపప్డములను, నూనె కలిపి కాలిచ్న గోధుమపిండి వంటలను 

అరిప్ంపవలెను. 
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లేవీయకాండము 7:31 => యాజకుడు బలిపీఠముమీద ఆ కొర్వువ్ను దహింపవలెను గాని, బోర 

అహరోనుకును అతని సంతతివారికిని చెందును. 

లేవీయకాండము 21:22 => అతిపరిశుదధ్మైనవేగాని, పరిశుదధ్మైనవేగాని, తన దేవునికి అరిప్ంపబడు 

ఏ ఆహారవసుత్వులనైనను అతడు తినవచుచ్ను. 

లేవీయకాండము 24:9 => అది అహరోనుకును అతని సంతతివారికి ఉండవలెను. వారు 

పరిశుదధ్సథ్లములో దాని తినవలెను. నితయ్మైన కటట్డచొపుప్న యెహోవాకు చేయు హోమములలో అది 

అతిపరిశుదధ్ము. 

సంఖాయ్కాండము 18:8 => మరియు యెహోవా అహరోనుతో ఇటల్నెను ఇదిగో ఇశార్యేలీయులు 

పర్తిషిఠ్ంచువాటనిన్టిలో నా పర్తిషాఠ్రప్ణములను కాపాడు పని నీకిచిచ్యునాన్ను; అభిషేకమునుబటిట్ 

నితయ్మైన కటట్డవలన నీకును నీ కుమారులకును నేనిచిచ్యునాన్ను. 

సంఖాయ్కాండము 18:20 => మరియు యెహోవా అహరోనుతో ఇటల్నెను వారి దేశములో నీకు 

సావ్సథ్య్ము కలుగదు; వారి మధయ్ను నీకు పాలు ఉండదు; ఇశార్యేలీయుల మధయ్ను నీ పాలు నీ 

సావ్సథ్య్ము నేనే. 

1 సమూయేలు 2:28 => అతడు నా ముందర ఏఫోదును ధరించి నా బలిపీఠముమీద అరప్ణమును 

ధూపమును అరిప్ంచుటకై నాకు యాజకుడగునటుల్ ఇశార్యేలు గోతర్ములలోనుండి నేనతని 

ఏరప్రచుకొంటిని . ఇశార్యేలీయులు అరిప్ంచిన హోమ వసుత్వులనిన్టిని నీ పితరుని 

యింటివారికిచిచ్తిని. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:14 => తూరుప్తటుట్ దావ్రమునొదద్ పాలకుడును ఇమాన్ కుమారుడునగు 

లేవీయుడైన కోరే యెహోవా కానుకలను అతిపరిశుదధ్మైనవాటిని పంచిపెటుట్టకు దేవునికి 

అరిప్ంపబడిన సేవ్చాఛ్రప్ణలమీద నియమింపబడెను. 

యెహెజేక్లు 40:14 => అరువదేసి మూరలు ఎడముగా ఒకొక్కక్ సత్ంభము నిలువబెటట్బడెను. 

గుమమ్ము చుటుట్నునన్ ఆవరణము సత్ంభములవరకు వాయ్పించెను. 

వచనము 17 
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దాని పులియబెటిట్ కాలచ్వలదు; నా హోమ దర్వయ్ములలో వారికి పాలుగా దాని నిచిచ్యునాన్ను. 

పాపపరిహారారథ్బలివలెను అపరాధపరిహారారథ్బలివలెను అది అతిపరిశుదధ్ము. 

లేవీయకాండము 2:11 => మీరు యెహోవాకు చేయు నైవేదయ్మేదియు పులిసి పొంగినదానితో 

చేయకూడదు. ఏలయనగా పులిసినదైనను తేనెయైనను యెహోవాకు హోమముగా దహింపవలదు. 

1 పేతురు 2:22 => ఆయన పాపము చేయలేదు; ఆయన నోటను ఏ కపటమును కనబడలేదు. 

సంఖాయ్కాండము 18:9 => అగిన్లో దహింపబడని అతిపరిశుదధ్మైన వాటిలో నీకు 

రావలసినవేవనగా, వారి నైవేదయ్ములనిన్టిలోను, వారి పాపపరిహారారథ్ బలులనిన్టిలోను, వారి 

అపరాధపరిహారారథ్ బలులనిన్టిలోను వారు నాకు తిరిగిచెలిల్ంచు అరప్ణములనిన్యు నీకును నీ 

కుమారులకును అతిపరిశుదధ్మైనవగును, అతిపరిశుదధ్సథ్లములో మీరు వాటిని తినవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 18:10 => పర్తి మగవాడును దానిని తినవలెను; అది నీకు పరిశుదధ్ముగా 

ఉండును. 

లేవీయకాండము 6:25 => నీవు అహరోనుకును అతని సంతతివారికిని ఈలాగు ఆజాఞ్పించుము 

పాపపరిహారారథ్బలిని గూరిచ్న విధి యేదనగా, నీవు దహనబలి రూపమైన పశువులను వధించు చోట 

పాపపరిహారారథ్బలి పశువులను యెహోవా సనిన్ధిని వధింపవలెను; అది అతిపరిశుదధ్ము. 

లేవీయకాండము 2:3 => ఆ నైవేదయ్ శేషము అహరోనుకును అతని కుమారులకును ఉండును. 

యెహోవాకు అరిప్ంచు హోమములలో అది అతిపరిశుదధ్ము. 

లేవీయకాండము 7:1 => అపరాధపరిహారారథ్బలి అతిపరిశుదధ్ము. దానిగూరిచ్న విధి యేదనగా 

లేవీయకాండము 7:6 => అది అతిపరిశుదధ్ము, పరిశుదధ్సథ్లములో దానిని తినవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:33 => వారిని పర్తిషఠ్ చేయుటకును వారిని పరిశుదధ్పరచుటకును వేటివలన 

పార్యశిచ్తత్ము చేయబడెనో వాటిని వారు తినవలెను; అవి పరిశుదధ్మైనవి గనుక అనుయ్డు వాటిని 

తినకూడదు. 

Page  of 367 1885



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"య$ండ'

నిరగ్మకాండము 29:34 => పర్తిషిఠ్తమైన మాంసములోనేమి ఆ రొటెట్లలో నేమి కొంచెమైనను 

ఉదయమువరకు మిగిలియుండినయెడల మిగిలినది అగిన్చేత దహింపవలెను; అది పర్తిషిఠ్తమైనది 

గనుక దాని తినవలదు. 

నిరగ్మకాండము 29:37 => ఏడు దినములు నీవు బలిపీఠము నిమితత్ము పార్శిచ్తత్ము చేసి దాని 

పరిశుదధ్పరచవలెను. ఆ బలిపీఠము అతిపరిశుదధ్ముగా ఉండును. ఆ బలిపీఠమునకు తగులునది 

అంతయు పర్తిషిఠ్తమగును. 

లేవీయకాండము 2:4 => నీవు పొయియ్లో కాలిచ్న నైవేదయ్ము చేయునపుప్డు అది నూనె కలిసినదియు, 

పొంగనిదియునైన గోధుమపిండి అపప్డములే గాని నూనె రాచినదియు పొంగనిదియునైన పూరీలేగాని 

కావలెను. 

లేవీయకాండము 6:23 => యాజకుడు చేయు పర్తి నైవేదయ్ము నిశేశ్షముగా పేర్లచ్బడవలెను; దాని 

తినవలదు. 

లేవీయకాండము 21:22 => అతిపరిశుదధ్మైనవేగాని, పరిశుదధ్మైనవేగాని, తన దేవునికి అరిప్ంపబడు 

ఏ ఆహారవసుత్వులనైనను అతడు తినవచుచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 5:9 => ఇశార్యేలీయులు యాజకునికి తెచుచ్ పర్తిషిఠ్తమైన వాటనిన్టిలో 

పర్తిషిఠ్ంపబడిన పర్తి వసుత్వు యాజకునివగును. ఎవడైనను పర్తిషిఠ్ంచినవి అతనివగును. 

సంఖాయ్కాండము 18:20 => మరియు యెహోవా అహరోనుతో ఇటల్నెను వారి దేశములో నీకు 

సావ్సథ్య్ము కలుగదు; వారి మధయ్ను నీకు పాలు ఉండదు; ఇశార్యేలీయుల మధయ్ను నీ పాలు నీ 

సావ్సథ్య్ము నేనే. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:14 => తూరుప్తటుట్ దావ్రమునొదద్ పాలకుడును ఇమాన్ కుమారుడునగు 

లేవీయుడైన కోరే యెహోవా కానుకలను అతిపరిశుదధ్మైనవాటిని పంచిపెటుట్టకు దేవునికి 

అరిప్ంపబడిన సేవ్చాఛ్రప్ణలమీద నియమింపబడెను. 

ఎజార్ 2:63 => మరియు పారసీకుల అధికారి ఊరీమును తుమీమ్ముును ధరించుకొనగల యొక 

యాజకుడు ఏరప్డువరకు మీరు పర్తిషిఠ్తమైన వసుత్వులను భుజింపకూడదని వారి కాజాఞ్పించెను. 
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నెహెమాయ్ 7:65 => కాగా అధికారి ఊరీము తుమీమ్ము అనువాటిని ధరించుకొని ఒక యాజకుడు 

ఏరప్డువరకు అతి పరిశుదధ్వసుత్వులను మీరు తినకూడదని వారితో చెపెప్ను. 

యెహెజేక్లు 42:13 => అపుప్డాయన నాతో ఇటల్నెను విడిచోటునకు ఎదురుగానునన్ ఉతత్రపు 

గదులును దకిష్ణపు గదులును పర్తిషిఠ్తములైనవి, వాటిలోనే యెహోవా సనిన్ధికి వచుచ్ యాజకులు 

అతిపరిశుదధ్ వసుత్వులను భుజించెదరు, అకక్డ వారు అతిపరిశుదధ్ వసుత్వులను, అనగా నైవేదయ్మును 

పాపపరిహారారథ్ బలిపశుమాంసమును అపరాధపరిహారారథ్ బలిపశుమాంసమును ఉంచెదరు, ఆ 

సథ్లము అతిపరిశుదధ్ము. 

వచనము 18 

అహరోను సంతతిలో పర్తివాడును దానిని తినవలెను. ఇది యెహోవా హోమముల విషయములో మీ 

తరతరములకు నితయ్మైన కటట్డ. వాటికి తగిలిన పర్తి వసుత్వు పరిశుదధ్మగును. 

లేవీయకాండము 6:29 => యాజకులలో పర్తి మగవాడు దానిని తినవలెను; అది అతిపరిశుదధ్ము. 

లేవీయకాండము 21:21 => యాజకుడైన అహరోను సంతానములో కళంకముగల యే 

మనుషుయ్డును యెహోవాకు హోమదర్వయ్ములను అరిప్ంచుటకు సమీపింపకూడదు. అతడు కళంకము 

గలవాడు; అటిట్వాడు తన దేవునికి ఆహారము అరిప్ంచుటకు సమీపింపకూడదు. 

లేవీయకాండము 21:22 => అతిపరిశుదధ్మైనవేగాని, పరిశుదధ్మైనవేగాని, తన దేవునికి అరిప్ంపబడు 

ఏ ఆహారవసుత్వులనైనను అతడు తినవచుచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 18:10 => పర్తి మగవాడును దానిని తినవలెను; అది నీకు పరిశుదధ్ముగా 

ఉండును. 

లేవీయకాండము 3:17 => అది మీ తరతరములకు మీ నివాససథ్లములనిన్టిలోను నితయ్మైన కటట్డ. 

లేవీయకాండము 22:3 => నీవు వారితో ఇటల్నుము మీ తర తరములకు మీ సమసత్ సంతానములలో 

ఒకడు అపవితర్త గలవాడై, ఇశార్యేలీయులు యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంచువాటిని సమీపించినయెడల 

అటిట్వాడు నా సనిన్ధిని ఉండకుండ కొటిట్వేయబడును; నేను యెహోవాను. 
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లేవీయకాండము 22:4 => అహరోను సంతానములో ఒకనికి కుషఠ్యినను సార్వమైనను 

కలిగినయెడల అటిట్వాడు పవితర్త పొందువరకు పర్తిషిఠ్తమైనవాటిలో దేనిని తినకూడదు. శవమువలని 

అపవితర్తగల దేనినైనను ముటుట్వాడును సఖ్లితవీరుయ్డును, 

లేవీయకాండము 22:5 => అపవితర్మైన పురుగునేమి యేదో ఒక అపవితర్తవలన అపవితుర్డైన 

మనుషుయ్నినేమి ముటుట్వాడును, అటిట్ అపవితర్త తగిలినవాడును సాయంకాలమువరకు 

అపవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 22:6 => అతడు నీళల్తో తన దేహమును కడుగుకొనువరకు పర్తిషిఠ్తమైనవాటిని 

తినకూడదు. 

లేవీయకాండము 22:7 => సూరుయ్డు అసత్మించినపుప్డు అతడు పవితుర్డగును; తరువాత అతడు 

పర్తిషిఠ్తమైనవాటిని తినవచుచ్ను, అవి వానికి ఆహారమే గదా. 

నిరగ్మకాండము 29:37 => ఏడు దినములు నీవు బలిపీఠము నిమితత్ము పార్శిచ్తత్ము చేసి దాని 

పరిశుదధ్పరచవలెను. ఆ బలిపీఠము అతిపరిశుదధ్ముగా ఉండును. ఆ బలిపీఠమునకు తగులునది 

అంతయు పర్తిషిఠ్తమగును. 

హగగ్యి 2:12 => ఒకడు పర్తిషిట్తమైన మాంసమును తన వసత్రపుచెంగున కటుట్కొని, తన చెంగుతో 

రొటెట్ నైనను వంటకమునైనను దార్కాష్రసమునైనను తైలమునైనను మరి ఏవిధమగు 

భోజనపదారథ్మునైనను ముటిట్నయెడల, ఆ ముటిట్నది పర్తిషిఠ్తమగునా? యని యాజకులనడుగగా 

వారు కాదనిరి 

హగగ్యి 2:13 => శవమును ముటుట్టవలన ఒకడు అంటుపడి అటిట్వాటిలో దేనినైనను 

ముటిట్నయెడల తాను ముటిట్నది అపవితర్మగునా యని హగగ్యి మరలనడుగగా యాజకులు అది 

అపవితర్మగుననిరి. 

హగగ్యి 2:14 => అపుప్డు హగగ్యి వారి కీలాగు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను ఈ పర్జలును ఈ జనులును నా 

దృషిట్కి ఆలాగుననే యునాన్రు; వారు చేయు కిర్యలనిన్యు వారచచ్ట అరిప్ంచునవి యనిన్యు నా 

దృషిట్కి అపవితర్ములు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 
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జెకరాయ్ 14:20 => ఆ దినమున గుఱఱ్ముల యొకక్ కళెల్ములమీద యెహోవాకు పర్తిషిట్తము అను 

మాట వార్యబడును; యెహోవా మందిరములోనునన్ పాతర్లు బలిపీఠము ఎదుటనునన్ పళెల్ములవలె 

పర్తిషిఠ్తములుగా ఎంచబడును. 

జెకరాయ్ 14:21 => యెరూషలేమునందును యూదా దేశమందును ఉనన్ పాతర్లనిన్యు సైనయ్ములకు 

అధిపతియగు యెహోవాకు పర్తిషిట్తములగును; బలిపశువులను వధించువారందరును వాటిలో 

కావలసినవాటిని తీసికొని వాటిలో వండుకొందురు. ఆ దినమున కనానీయుడు ఇకను సైనయ్ములకు 

అధిపతియగు యెహోవా మందిరములో ఉండడు. 

1 పేతురు 1:16 => మిముమ్ను పిలిచిన వాడు పరిశుదు ధ్డైయునన్ పర్కారము మీరును సమసత్ 

పర్వరత్నయందు పరిశుదు ధ్లైయుండుడి. 

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 

నిరగ్మకాండము 30:29 => అవి అతిపరిశుదధ్మైనవిగా ఉండునటుల్ వాటిని పర్తిషిఠ్ంపవలెను. వాటిని 

తగులు పర్తి వసుత్వు పర్తిషిఠ్తమగును. 

లేవీయకాండము 6:27 => దాని మాంసమునకు తగులు పర్తి వసుత్వు పర్తిషిఠ్తమగును. దాని 

రకత్ములోనిది కొంచెమైనను వసత్రముమీద పోర్కిష్ంచినయెడల అది దేనిమీద పోర్కిష్ంపబడెనో దానిని 

పరిశుదధ్సథ్లములో ఉదుకవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 5:9 => ఇశార్యేలీయులు యాజకునికి తెచుచ్ పర్తిషిఠ్తమైన వాటనిన్టిలో 

పర్తిషిఠ్ంపబడిన పర్తి వసుత్వు యాజకునివగును. ఎవడైనను పర్తిషిఠ్ంచినవి అతనివగును. 

సంఖాయ్కాండము 18:8 => మరియు యెహోవా అహరోనుతో ఇటల్నెను ఇదిగో ఇశార్యేలీయులు 

పర్తిషిఠ్ంచువాటనిన్టిలో నా పర్తిషాఠ్రప్ణములను కాపాడు పని నీకిచిచ్యునాన్ను; అభిషేకమునుబటిట్ 

నితయ్మైన కటట్డవలన నీకును నీ కుమారులకును నేనిచిచ్యునాన్ను. 

వచనము 19 
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మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

లేవీయకాండము 4:35 => మరియు సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్ను తీసినటుల్ దీని 

కొర్వవ్ంతయు తీయవలెను. యాజకుడు యెహోవాకు అరిప్ంచు హోమముల రీతిగా బలిపీఠముమీద 

వాటిని ధూపము వేయవలెను. అతడు చేసిన పాపము విషయమై యాజకుడు అతని నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ కలుగును. 

సంఖాయ్కాండము 18:27 => మీకు వచుచ్ పర్తిషాఠ్రప్ణము కళల్పు పంటవలెను దార్క్షలతొటిట్ 

ఫలమువలెను ఎంచవలెను. 

వచనము 20 

అహరోనుకు అభిషేకముచేసిన దినమున, అతడును అతని సంతతివారును అరిప్ంపవలసిన 

అరప్ణమేదనగా, ఉదయమున సగము సాయంకాలమున సగము నితయ్మైన నైవేదయ్ముగా తూమెడు 

గోధుమపిండిలో పదియవవంతు. 

నిరగ్మకాండము 29:2 => ఒక కోడెదూడను కళంకములేని రెండు పొటేట్ళల్ను పొంగని రొటెట్ను 

పొంగనివై నూనెతో కలిసిన భక్షయ్ములను పొంగనివై నూనె పూసిన పలచని అపప్డములను 

తీసికొనుము. 

సంఖాయ్కాండము 18:26 => నీవు లేవీయులతో ఇటల్నుము నేను ఇశార్యేలీయులచేత మీకు 

సావ్సథ్య్ముగా ఇపిప్ంచిన దశమభాగమును మీరు వారియొదద్ పుచుచ్కొనునపుప్డు మీరు దానిలో, అనగా 

ఆ దశమభాగములో దశమభాగమును యెహోవాకు పర్తిషాఠ్రప్ణముగా చెలిల్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 18:27 => మీకు వచుచ్ పర్తిషాఠ్రప్ణము కళల్పు పంటవలెను దార్క్షలతొటిట్ 

ఫలమువలెను ఎంచవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 18 :28 => అటుల్ మీరు ఇశార్యేలీయులయొదద్ పుచుచ్కొను మీ 

దశమభాగములనిన్టిలోనుండి మీరు పర్తిషాఠ్రప్ణమును యెహోవాకు చెలిల్ంపవలెను. దానిలోనుండి 

మీరు యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంచు అరప్ణమును యాజకుడైన అహరోనుకు ఇయయ్వలెను.  
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సంఖాయ్కాండము 18:29 => మీకియయ్బడు వాటనిన్టిలో పర్శసత్మైన దానిలోనుండి యెహోవాకు 

పర్తిషిఠ్ంచు పర్తి అరప్ణమును, అనగా దాని పర్తిషిఠ్త భాగమును దానిలోనుండి పర్తిషిఠ్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 18:30 => మరియు నీవు వారితో మీరు దానిలోనుండి పర్శసత్ భాగమును 

అరిప్ంచిన తరువాత మిగిలినది కళల్పు వచుచ్బడివలెను దార్క్షతొటిట్ వచుచ్బడివలెను లేవీయులదని 

యెంచవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 18:31 => మీరును మీ కుటుంబికులును ఏ సథ్లమందైనను దానిని తినవచుచ్ను; 

ఏలయనగా పర్తయ్క్షపు గుడారములో మీరు చేయు సేవకు అది మీకు జీతము. 

సంఖాయ్కాండము 18:32 => మీరు దానిలోనుండి పర్శసత్ భాగమును అరిప్ంచిన తరువాత దానినిబటిట్ 

పాపశిక్షను భరింపకుందురు; మీరు చావకుండునటుల్ ఇశార్యేలీయుల పర్తిషిఠ్తమైనవాటిని 

అపవితర్పరచకూడదని చెపుప్ము. 

హెబీర్యులకు 5:1 => పర్తి పర్ధానయాజకుడును మనుషుయ్లలోనుండి యేరప్రచబడినవాడై, 

పాపములకొరకు అరప్ణలను బలులను అరిప్ంచుటకు దేవుని విషయమైన కారయ్ములు జరిగించుటకై 

మనుషుయ్ల నిమితత్ము నియమింపబడును. 

హెబీర్యులకు 7:27 => ధరమ్శాసత్రము బలహీనతగల మనుషుయ్లను యాజకులనుగా నియమించును 

గాని ధరమ్శాసత్రమునకు తరువాత వచిచ్న పర్మాణపూరవ్కమైన వాకయ్ము నిరంతరమును సంపూరణ్సిది ధ్ 

పొందిన కుమారుని నియమించెను గనుక, 

హెబీర్యులకు 8:3 => పర్తి పర్ధానయాజకుడు అరప్ణలను బలులను అరిప్ంచుటకు 

నియమింపబడును. అందుచేత అరిప్ంచుటకు ఈయనకు ఏమైన ఉండుట అవశయ్ము. 

హెబీర్యులకు 8:4 => ధరమ్శాసత్రపర్కారము అరప్ణలు అరిప్ంచువారునాన్రు గనుక ఈయన 

భూమిమీద ఉనన్యెడల యాజకుడై యుండడు. 

లేవీయకాండము 6:22 => అతని సంతతివారిలో అతనికి మారుగా అభిషేకము పొందిన యాజకుడు 

ఆలాగుననే అరిప్ంపవలెను. అది యెహోవా నియమించిన నితయ్మైన కటట్డ, అదంతయు 

దహింపవలెను. 
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లేవీయకాండము 5:1 => ఒకడు ఒటుట్పెటుట్కొనినవాడై తాను చూచినదానిగూరిచ్గాని తనకు 

తెలిసినదానిగూరిచ్గాని సాకిష్యైయుండి దాని తెలియచేయక పాపము చేసినయెడల అతడు తన 

దోషశిక్షను భరించును. 

నిరగ్మకాండము 16:36 => ఓమెరు అనగా ఏపాలో దశమ భాగము. 

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. 

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 
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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. 

లేవీయకాండము 2:12 => పర్థమఫలముగా యెహోవాకు వాటిని అరిప్ంపవచుచ్ను గాని 

బలిపీఠముమీద ఇంపైన సువాసనగా వాటి నరిప్ంపవలదు. 

లేవీయకాండము 2:13 => నీవు అరిప్ంచు పర్తి నైవేదయ్మునకు ఉపుప్ చేరచ్వలెను. నీ దేవుని నిబంధన 

యొకక్ ఉపుప్ నీ నైవేదయ్ముమీద ఉండవలెను, నీ అరప్ణములనిన్టితోను ఉపుప్ అరిప్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 2:14 => నీవు యెహోవాకు పర్థమఫలముల నైవేదయ్మును చేయునపుప్డు సారమైన 

భూమిలో పుటిట్న పచచ్ని వెనున్లలోని ఊచ బియయ్మును వేయించి విసిరి నీ పర్థమఫలముల 

నైవేదయ్ముగా అరిప్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 2:15 => అది నైవేదయ్ రూపమైనది, నీవు దానిమీద నూనెపోసి దాని పైని సాంబార్ణి 

వేయవలెను. 

లేవీయకాండము 2:16 => అందులో జాఞ్పకారథ్మైన భాగమును, అనగా విసిరిన ధానయ్ములో 

కొంతయు, నూనెలో కొంతయు, దాని సాంబార్ణి అంతయు యాజకుడు దహింపవలెను. అది 

యెహోవాకు హోమము. 

నిరగ్మకాండము 29:35 => నేను నీకాజాఞ్పించిన వాటనిన్టినిబటిట్ నీవు అటుల్ అహరోనుకును అతని 

కుమారులకును చేయవలెను. ఏడు దినములు వారిని పర్తిషఠ్పరచవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:36 => పార్యశిచ్తత్ము నిమితత్ము నీవు పర్తిదినమున ఒక కోడెను 

పాపపరిహారారథ్బలిగా అరిప్ంపవలెను. బలిపీఠము నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుటవలన దానికి 

పాపపరిహారారథ్బలినరిప్ంచి దాని పర్తిషిఠ్ంచుటకు దానికి అభిషేకము చేయవలెను. 
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నిరగ్మకాండము 29:37 => ఏడు దినములు నీవు బలిపీఠము నిమితత్ము పార్శిచ్తత్ము చేసి దాని 

పరిశుదధ్పరచవలెను. ఆ బలిపీఠము అతిపరిశుదధ్ముగా ఉండును. ఆ బలిపీఠమునకు తగులునది 

అంతయు పర్తిషిఠ్తమగును. 

నిరగ్మకాండము 29:38 => నీవు బలిపీఠముమీద నితయ్మును అరిప్ంపవలసినదేమనగా, ఏడాదివి 

రెండు గొఱఱ్పిలల్లను పర్తిదినము ఉదయమందు ఒక గొఱఱ్పిలల్ను 

నిరగ్మకాండము 29:39 => సాయంకాలమందు ఒక గొఱఱ్పిలల్ను అరిప్ంపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:40 => దంచి తీసిన ముపాప్వు నూనెతో కలిపిన పదియవవంతు పిండిని 

పానీయారప్ణముగా ముపాప్వు దార్కాష్రసమును మొదటి గొఱఱ్పిలల్తో అరిప్ంపవలెను . 

సాయంకాలమందు రెండవ గొఱఱ్పిలల్ను అరిప్ంపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:41 => అది యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమమగునటుల్ 

ఉదయకాలమందలి అరప్ణమును దాని పానీయారప్ణమును అరిప్ంచినటుట్ దీని నరిప్ంపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:42 => ఇది యెహోవా సనిన్ధిని సాక్షయ్పు గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్ మీ 

తరతరములకు నితయ్ముగా అరిప్ంచు దహనబలి. నీతో మాటలాడుటకు నేను అకక్డికి వచిచ్ మిముమ్ను 

కలిసికొందును. 

సంఖాయ్కాండము 28:3 => మరియు నీవు వారికీలాగు ఆజాఞ్పించుము మీరు యెహోవాకు నితయ్మైన 

దహనబలి రూపముగా పర్తి దినము నిరోద్షమైన యేడాదివగు రెండు మగ గొఱఱ్పిలల్లను 

అరిప్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 28:10 => నితయ్మైన దహనబలియు దాని పానారప్ణమును గాక యిది పర్తి 

విశార్ంతిదినమున చేయవలసిన దహనబలి. 

లేవీయకాండము 4:26 => సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్వలె దీని కొర్వవ్ంతయు 

బలిపీఠముమీద దహింపవలెను. అటుల్ యాజకుడు అతని పాప విషయములో అతని నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ కలుగును. 
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లేవీయకాండము 7:37 => ఇది దహనబలిని గూరిచ్యు అపరాధపరిహారారథ్పు నైవేదయ్మును 

గూరిచ్యు పాపపరిహారారథ్బలిని గూరిచ్యు అపరాధపరిహారారథ్బలిని గూరిచ్యు పర్తిషిఠ్తారప్ణమును 

గూరిచ్యు సమాధానబలిని గూరిచ్యు చేయబడిన విధి. 

సంఖాయ్కాండము 18:8 => మరియు యెహోవా అహరోనుతో ఇటల్నెను ఇదిగో ఇశార్యేలీయులు 

పర్తిషిఠ్ంచువాటనిన్టిలో నా పర్తిషాఠ్రప్ణములను కాపాడు పని నీకిచిచ్యునాన్ను; అభిషేకమునుబటిట్ 

నితయ్మైన కటట్డవలన నీకును నీ కుమారులకును నేనిచిచ్యునాన్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:29 => సనిన్ధి రొటెట్ను నైవేదయ్మునకు తగిన సనన్పు పిండిని పులుసులేని 

భోజయ్ములను పెనములో కాలుచ్దానిని పేలుచ్దానిని నానావిధమైన పరిమాణములు గలవాటిని 

కొలతగలవాటిని విచారించుటకును, 

వచనము 21 

పెనముమీద నూనెతో దానిని కాలచ్వలెను; దానిని కాలిచ్న తరువాత దానిని తేవలెను. కాలిచ్న నైవేదయ్ 

భాగములను యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగా అరిప్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 2:5 => నీ అరప్ణము పెనముమీద కాలిచ్న నైవేదయ్మైనయెడల అది నూనె 

కలిసినదియు పొంగనిదియునైన గోధుమపిండిదై యుండవలెను. 

లేవీయకాండము 7:9 => పొయియ్మీద వండిన పర్తి నైవేదయ్మును, కుండలోనేగాని పెనముమీదనేగాని 

కాలిచ్నది యావతుత్ను, దానిని అరిప్ంచిన యాజకునిది, అది అతనిదగును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:31 => లేవీయులలో కోరహు సంతతివాడైన షలూల్మునకు పెదద్ 

కుమారుడైన మతిత్తాయ్ పిండివంటలమీద నుంచబడెను. 

వచనము 22 

అతని సంతతివారిలో అతనికి మారుగా అభిషేకము పొందిన యాజకుడు ఆలాగుననే అరిప్ంపవలెను. 

అది యెహోవా నియమించిన నితయ్మైన కటట్డ, అదంతయు దహింపవలెను. 
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లేవీయకాండము 4:3 => పర్జలు అపరాధులగునటుల్ అభిషికుత్డైన యాజకుడు పాపము 

చేసినయెడల, తాను చేసిన పాపమునకై నిరోద్షమైన కోడెదూడను యెహోవాకు పాపపరిహారారథ్బలిగా 

అరిప్ంపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 10:6 => ఇశార్యేలీయులు యహకానీయులదైన బెయేరోతునుండి 

బయలుదేరి మోసేరుకు వచిచ్నపుప్డు అకక్డ అహరోను చనిపోయి పాతిపెటట్బడెను. అతని 

కుమారుడైన ఎలియాజరు అతనికి పర్తిగా యాజకుడాయెను. 

హెబీర్యులకు 7:23 => మరియు ఆ యాజకులు మరణము పొందుటచేత ఎలల్పుప్డును ఉండ 

సాధయ్ము కానందున, అనేకులైరి గాని 

లేవీయకాండము 8:21 => అతడు దాని ఆంతర్ములను కాళల్ను నీళల్తో కడిగి, ఆ పొటేట్లంతయు 

బలిపీఠముమీద దహించెను. యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ అది యింపైన సువాసనగల 

దహనబలి ఆయెను. అది యెహోవాకు హోమము. 

నిరగ్మకాండము 29:22 => మరియు అది పర్తిషిఠ్తమైన పొటేట్లు గనుక దాని కొర్వువ్ను కొర్వివ్న 

తోకను ఆంతర్ములను కపుప్ కొర్వువ్ను కాలేజముమీది వపను రెండు మూతర్గర్ంథులను వాటిమీది 

కొర్వువ్ను కుడి జబబ్ను 

నిరగ్మకాండము 29:23 => ఒక గుండర్ని రొటెట్ను నూనెతో వండిన యొక భక్షయ్మును యెహోవా 

యెదుటనునన్ పొంగనివాటిలో పలచని ఒక అపప్డమును నీవు తీసికొని 

నిరగ్మకాండము 29:24 => అహరోను చేతులలోను అతని కుమారుల చేతులలోను వాటిననిన్టిని 

ఉంచి, అలాల్డింపబడు నైవేదయ్ముగా యెహోవా సనిన్ధిని వాటిని అలాల్డింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:25 => తరువాత నీవు వారి చేతులలోనుండి వాటిని తీసికొని యెహోవా సనిన్ధిని 

ఇంపైన సువాసన కలుగునటుల్ దహనబలిగా వాటిని బలిపీఠముమీద దహింపవలెను. అది యెహోవాకు 

హోమము. 

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.  
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లేవీయకాండము 6:20 => అహరోనుకు అభిషేకముచేసిన దినమున, అతడును అతని 

సంతతివారును అరిప్ంపవలసిన అరప్ణమేదనగా, ఉదయమున సగము సాయంకాలమున సగము 

నితయ్మైన నైవేదయ్ముగా తూమెడు గోధుమపిండిలో పదియవవంతు. 

లేవీయకాండము 7:17 => మిగిలినది మరునాడు తినవచుచ్ను; మూడవనాడు ఆ బలిపశువు 

మాంసములో మిగిలినదానిని అగిన్తో కాలిచ్వేయవలెను. 

వచనము 23 

యాజకుడు చేయు పర్తి నైవేదయ్ము నిశేశ్షముగా పేర్లచ్బడవలెను; దాని తినవలదు. 

లేవీయకాండము 6:16 => దానిలో మిగిలినదానిని అహరోనును అతని సంతతివారును తినవలెను. 

అది పులియనిదిగా పరిశుదధ్సథ్లములో తినవలెను. వారు పర్తయ్క్షపు గుడారము యొకక్ ఆవరణములో 

దానిని తినవలెను; 

లేవీయకాండము 6:17 => దాని పులియబెటిట్ కాలచ్వలదు; నా హోమ దర్వయ్ములలో వారికి పాలుగా 

దాని నిచిచ్యునాన్ను. పాపపరిహారారథ్బలివలెను అపరాధపరిహారారథ్బలివలెను అది అతిపరిశుదధ్ము. 

లేవీయకాండము 2:10 => ఆ నైవేదయ్ శేషము అహరోనుకును అతని కుమారులకును జెందును. 

యెహోవాకు అరిప్ంచు హోమములలో అది అతిపరిశుదధ్ము. 

లేవీయకాండము 7:17 => మిగిలినది మరునాడు తినవచుచ్ను; మూడవనాడు ఆ బలిపశువు 

మాంసములో మిగిలినదానిని అగిన్తో కాలిచ్వేయవలెను. 

వచనము 24 

మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

లేవీయకాండము 7:37 => ఇది దహనబలిని గూరిచ్యు అపరాధపరిహారారథ్పు నైవేదయ్మును 

గూరిచ్యు పాపపరిహారారథ్బలిని గూరిచ్యు అపరాధపరిహారారథ్బలిని గూరిచ్యు పర్తిషిఠ్తారప్ణమును 

గూరిచ్యు సమాధానబలిని గూరిచ్యు చేయబడిన విధి. 

వచనము 25 
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నీవు అహరోనుకును అతని సంతతివారికిని ఈలాగు ఆజాఞ్పించుము పాపపరిహారారథ్బలిని గూరిచ్న 

విధి యేదనగా, నీవు దహనబలి రూపమైన పశువులను వధించు చోట పాపపరిహారారథ్బలి పశువులను 

యెహోవా సనిన్ధిని వధింపవలెను; అది అతిపరిశుదధ్ము. 

లేవీయకాండము 4:2 => నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము యెహోవా ఆజఞ్లనిన్టిలో దేని 

విషయమైనను ఎవరైన పొరబాటున చేయరాని కారయ్ములు చేసి పాపియైనయెడల, ఎటల్నగా 

లేవీయకాండము 4:3 => పర్జలు అపరాధులగునటుల్ అభిషికుత్డైన యాజకుడు పాపము 

చేసినయెడల, తాను చేసిన పాపమునకై నిరోద్షమైన కోడెదూడను యెహోవాకు పాపపరిహారారథ్బలిగా 

అరిప్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 4:4 => అతడు పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునకు యెహోవా సనిన్ధిని ఆ 

కోడెను తీసికొనివచిచ్ కోడె తలమీద చెయియ్ ఉంచి యెహోవా సనిన్ధిని కోడెను వధింపవలెను 

లేవీయకాండము 4:5 => అభిషికుత్డైన యాజకుడు ఆ కోడెదూడ రకత్ములో కొంచెము తీసి పర్తయ్క్షపు 

గుడారమునకు దానిని తేవలెను. 

లేవీయకాండము 4:6 => ఆ యాజకుడు ఆ రకత్ములో తన వేర్లు ముంచి పరిశుదధ్ మందిరము 

యొకక్ అడ డ్తెర యెదుట ఆ రకత్ములో కొంచెము ఏడు మారులు యెహోవా సనిన్ధిని పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 4:7 => అపుప్డు యాజకుడు పర్తయ్క్షపు గుడారములో యెహోవా సనిన్ధినునన్ 

సుగంధ దర్వయ్ముల ధూపవేదిక కొముమ్లమీద ఆ రకత్ములో కొంచెము చమిరి పర్తయ్క్షపు 

గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్నునన్ దహనబలిపీఠము అడుగున ఆ కోడె యొకక్ రకత్శేషమంతయు 

పోయవలెను. 

లేవీయకాండము 4:8 => మరియు అతడు పాపపరిహారారథ్బలి రూపమైన ఆ కోడె కొర్వువ్ అంతయు 

దానినుండి తీయవలెను. ఆంతర్ములలోని కొర్వువ్ను ఆంతర్ములమీది కొర్వవ్ంతటిని 

లేవీయకాండము 4:9 => మూతర్గర్ంథులను వాటిమీది డొకక్లపైనునన్ కొర్వువ్ను మూతర్గర్ంథుల 

పైనునన్ కాలేజముమీది వపను 
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లేవీయకాండము 4:10 => సమాధానబలియగు ఎదుద్నుండి తీసినటుల్ దీనినుండి తీయవలెను. 

యాజకుడు దహనబలిపీఠముమీద వాటిని ధూపము వేయవలెను. 

లేవీయకాండము 4:11 => ఆ కోడెయొకక్ శేషమంతయు, అనగా దాని చరమ్ము దాని 

మాంసమంతయు, దాని తల దాని కాళుల్ దాని ఆంతర్ములు దాని పేడ 

లేవీయకాండము 4:12 => పాళెము వెలుపల, బూడిదెను పారపోయు పవితర్ సథ్లమునకు 

తీసికొనిపోయి అగిన్లో కటెట్లమీద కాలిచ్వేయవలెను. బూడిదె పారపోయు చోట దానిని 

కాలిచ్వేయవలెను. 

లేవీయకాండము 4:13 => ఇశార్యేలీయుల సమాజమంతయు పొరబాటున ఏ తపిప్దముచేసి, 

యెహోవా ఆజఞ్లనిన్టిలో దేనినైనను మీరి చేయరానిపని చేసి అపరాధులైనయెడల 

లేవీయకాండము 4:14 => వారు ఆ యాజఞ్కు విరోధముగా చేసిన ఆ పాపము తమకు 

తెలియబడునపుప్డు, సంఘము పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక కోడెదూడను అరిప్ంచి పర్తయ్క్షపు 

గుడారముయొకక్ దావ్రమునకు దానిని తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 4:15 => సమాజము యొకక్ పెదద్లు యెహోవా సనిన్ధిని ఆ కోడెమీద తమ 

చేతులుంచిన తరువాత యెహోవా సనిన్ధిని ఆ కోడెదూడను వధింపవలెను. 

లేవీయకాండము 4:16 => అభిషికుత్డైన యాజకుడు ఆ కోడెయొకక్ రకత్ములో కొంచెము పర్తయ్క్షపు 

గుడారములోనికి తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 4:17 => ఆ యాజకుడు ఆ రకత్ములో తన వేర్లు ముంచి అడ డ్తెరవైపున యెహోవా 

సనిన్ధిని ఏడు మారులు దాని పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 4:18 => మరియు అతడు దాని రకత్ములో కొంచెము పర్తయ్క్షపు గుడారములో 

యెహోవా సనిన్ధినునన్ బలిపీఠపు కొముమ్లమీద చమిరి పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ 

దావ్రమునొదద్నునన్ దహనబలిపీఠము అడుగున ఆ రకత్శేషమంతయు పోయవలెను. 

లేవీయకాండము 4:19 => మరియు అతడు దాని కొర్వువ్ అంతయు తీసి బలిపీఠముమీద 

దహింపవలెను. 
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లేవీయకాండము 4:20 => అతడు పాపపరిహారారథ్బలియగు కోడెను చేసినటుల్ దీనిని చేయవలెను; 

అటేల్ దీని చేయవలెను. యాజకుడు వారి నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా వారికి క్షమాపణ 

కలుగును. 

లేవీయకాండము 4:21 => ఆ కోడెను పాళెము వెలుపలికి మోసికొనిపోయి ఆ మొదటి కోడెను 

కాలిచ్నటుల్ కాలచ్వలెను. ఇది సంఘమునకు పాపపరిహారారథ్బలి. 

లేవీయకాండము 4:24 => ఆ మేకపిలల్ తలమీద చెయియ్ ఉంచి, దహనబలి పశువును వధించు చోట 

యెహోవా సనిన్ధిని దానిని వధింపవలెను. 

లేవీయకాండము 4:33 => పాపపరిహారారథ్బలియగు ఆ పశువు తలమీద చెయియ్ ఉంచి దహనబలి 

పశువులను వధించు చోటను పాపపరిహారారథ్బలియగు దానిని వధింపవలెను. 

లేవీయకాండము 4:34 => యాజకుడు పాపపరిహారారథ్బలియగు పశువు రకత్ములో కొంచెము తన 

వేర్లితో తీసి దహనబలిపీఠపు కొముమ్లమీద చమిరి, ఆ పీఠము అడుగున ఆ రకత్శేషమంతయు 

పోయవలెను. 

లేవీయకాండము 1:3 => అతడు దహనబలి రూపముగా అరిప్ంచునది గోవులలోనిదైనయెడల 

నిరోద్షమైన మగదానిని తీసికొనిరావలెను. తాను యెహోవా సనిన్ధిని అంగీకరింపబడునటుల్ పర్తయ్క్షపు 

గుడారముయొకక్ దావ్రమునకు దానిని తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 1:5 => అతడు యెహోవా సనిన్ధిని ఆ కోడెదూడను వధించిన తరువాత 

యాజకులైన అహరోను కుమారులు దాని రకత్మును తెచిచ్ పర్తయ్క్షపు గుడారము ఎదుటనునన్ 

బలిపీఠముచుటుట్ ఆ రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 1:11 => బలిపీఠపు ఉతత్రదికుక్న యెహోవా సనిన్ధిని దానిని వధింపవలెను. 

యాజకులగు అహరోను కుమారులు బలిపీఠముచుటుట్ దాని రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 4:24 => ఆ మేకపిలల్ తలమీద చెయియ్ ఉంచి, దహనబలి పశువును వధించు చోట 

యెహోవా సనిన్ధిని దానిని వధింపవలెను. 

లేవీయకాండము 4:29 => పాపపరిహారారథ్ బలిపశువుయొకక్ తలమీద తన చెయియ్ ఉంచి, 

దహనబలి పశువులను వధించు సథ్లమున దానిని వధింపవలెను. 
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లేవీయకాండము 4:33 => పాపపరిహారారథ్బలియగు ఆ పశువు తలమీద చెయియ్ ఉంచి దహనబలి 

పశువులను వధించు చోటను పాపపరిహారారథ్బలియగు దానిని వధింపవలెను. 

లేవీయకాండము 6:17 => దాని పులియబెటిట్ కాలచ్వలదు; నా హోమ దర్వయ్ములలో వారికి పాలుగా 

దాని నిచిచ్యునాన్ను. పాపపరిహారారథ్బలివలెను అపరాధపరిహారారథ్బలివలెను అది అతిపరిశుదధ్ము. 

లేవీయకాండము 21:22 => అతిపరిశుదధ్మైనవేగాని, పరిశుదధ్మైనవేగాని, తన దేవునికి అరిప్ంపబడు 

ఏ ఆహారవసుత్వులనైనను అతడు తినవచుచ్ను. 

నిరగ్మకాండము 29:14 => ఆ కోడె మాంసమును దాని చరమ్మును దాని పేడను పాళెమునకు 

వెలుపల అగిన్తో కాలచ్వలెను, అది పాపపరిహారారథ్మైన బలి. 

లేవీయకాండము 6:29 => యాజకులలో పర్తి మగవాడు దానిని తినవలెను; అది అతిపరిశుదధ్ము. 

లేవీయకాండము 7:1 => అపరాధపరిహారారథ్బలి అతిపరిశుదధ్ము. దానిగూరిచ్న విధి యేదనగా 

లేవీయకాండము 7:2 => దహనబలి పశువులను వధించుచోట అపరాధపరిహారారథ్బలి రూపమైన 

పశువులను వధింపవలెను. బలిపీఠము చుటుట్ దాని రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 7:7 => పాపపరిహారారథ్బలిని గూరిచ్గాని అపరాధపరిహారారథ్బలిని గూరిచ్గాని విధి 

యొకక్టే. ఆ బలిదర్వయ్ము దానివలన పార్యశిచ్తత్ము చేయు యాజకునిదగును. 

లేవీయకాండము 14:54 => పర్తివిధమైన కుషు ఠ్పొడను గూరిచ్యు, బొబబ్ను గూరిచ్యు 

లేవీయకాండము 22:4 => అహరోను సంతానములో ఒకనికి కుషఠ్యినను సార్వమైనను 

కలిగినయెడల అటిట్వాడు పవితర్త పొందువరకు పర్తిషిఠ్తమైనవాటిలో దేనిని తినకూడదు. శవమువలని 

అపవితర్తగల దేనినైనను ముటుట్వాడును సఖ్లితవీరుయ్డును, 

సంఖాయ్కాండము 18:9 => అగిన్లో దహింపబడని అతిపరిశుదధ్మైన వాటిలో నీకు 

రావలసినవేవనగా, వారి నైవేదయ్ములనిన్టిలోను, వారి పాపపరిహారారథ్ బలులనిన్టిలోను, వారి 

అపరాధపరిహారారథ్ బలులనిన్టిలోను వారు నాకు తిరిగిచెలిల్ంచు అరప్ణములనిన్యు నీకును నీ 

కుమారులకును అతిపరిశుదధ్మైనవగును, అతిపరిశుదధ్సథ్లములో మీరు వాటిని తినవలెను. 
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సంఖాయ్కాండము 18:20 => మరియు యెహోవా అహరోనుతో ఇటల్నెను వారి దేశములో నీకు 

సావ్సథ్య్ము కలుగదు; వారి మధయ్ను నీకు పాలు ఉండదు; ఇశార్యేలీయుల మధయ్ను నీ పాలు నీ 

సావ్సథ్య్ము నేనే. 

యెహెజేక్లు 42:13 => అపుప్డాయన నాతో ఇటల్నెను విడిచోటునకు ఎదురుగానునన్ ఉతత్రపు 

గదులును దకిష్ణపు గదులును పర్తిషిఠ్తములైనవి, వాటిలోనే యెహోవా సనిన్ధికి వచుచ్ యాజకులు 

అతిపరిశుదధ్ వసుత్వులను భుజించెదరు, అకక్డ వారు అతిపరిశుదధ్ వసుత్వులను, అనగా నైవేదయ్మును 

పాపపరిహారారథ్ బలిపశుమాంసమును అపరాధపరిహారారథ్ బలిపశుమాంసమును ఉంచెదరు, ఆ 

సథ్లము అతిపరిశుదధ్ము. 

వచనము 26 

పాపపరిహారారథ్బలిగా దానినరిప్ంచిన యాజకుడు దానిని తినవలెను; పరిశుదధ్సథ్లమందు, అనగా 

పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ ఆవరణములో దానిని తినవలెను. 

లేవీయకాండము 10:17 => మీరు పరిశుదధ్సథ్లములో ఆ పాపపరిహారారథ్బలి పశువును ఏల 

తినలేదు? అది అతిపరిశుదధ్ము గదా. సమాజము యొకక్ దోషశిక్షను భరించి యెహోవా సనిన్ధిని వారి 

నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకై ఆయన దానిని మీకిచెచ్ను గదా. 

లేవీయకాండము 10:18 => ఇదిగో దాని రకత్మును పరిశుదధ్సథ్లములోనికి తేవలెను గదా. నేను 

ఆజాఞ్పించినటుల్ నిశచ్యముగా పరిశుదధ్సథ్లములో దానిని తినవలెనని చెపెప్ను. 

సంఖాయ్కాండము 18:9 => అగిన్లో దహింపబడని అతిపరిశుదధ్మైన వాటిలో నీకు 

రావలసినవేవనగా, వారి నైవేదయ్ములనిన్టిలోను, వారి పాపపరిహారారథ్ బలులనిన్టిలోను, వారి 

అపరాధపరిహారారథ్ బలులనిన్టిలోను వారు నాకు తిరిగిచెలిల్ంచు అరప్ణములనిన్యు నీకును నీ 

కుమారులకును అతిపరిశుదధ్మైనవగును, అతిపరిశుదధ్సథ్లములో మీరు వాటిని తినవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 18:10 => పర్తి మగవాడును దానిని తినవలెను; అది నీకు పరిశుదధ్ముగా 

ఉండును. 
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యెహెజేక్లు 44:28 => వారికి సావ్సథ్య్మేదనగా నేనే వారికి సావ్సథ్య్ము, ఇశార్యేలీయులలో వారి 

కెంతమాతర్మును సావ్సథ్య్ము ఇయయ్కూడదు, నేనే వారికి సావ్సథ్య్ము. 

యెహెజేక్లు 44:29 => నైవేదయ్ములును పాపపరిహారారథ్ బలిమాంసమును అపరాధ పరిహారారథ్ 

బలిమాంసమును వారికి ఆహారమవును , ఇశార్యేలీయులచేత దేవునికి పర్తిషిట్తములగు 

వసుత్వులనిన్యు వారివి. 

యెహెజేక్లు 46 :20 => పర్తిషిఠ్తములగు వసుత్వులను బయటి ఆవరణములోనికి 

కొనివచిచ్యాజకులు జనులను పర్తిషిఠ్ంచుటకై వారు అపరాధపరిహారారథ్ బలిపశుమాంసమును 

పాపపరిహారారథ్ బలిపశుమాంసమును వండుచు నైవేదయ్ములను కాలుచ్చుండు సథ్లమిదియేయని 

నాతోచెపిప్ 

హోషేయ 4:8 => నా జనుల పాపములను ఆహారముగ చేసికొందురు గనుక జనులు మరి 

యధికముగా పాపము చేయవలెనని వారు కోరుదురు. 

లేవీయకాండము 6:16 => దానిలో మిగిలినదానిని అహరోనును అతని సంతతివారును తినవలెను. 

అది పులియనిదిగా పరిశుదధ్సథ్లములో తినవలెను. వారు పర్తయ్క్షపు గుడారము యొకక్ ఆవరణములో 

దానిని తినవలెను; 

నిరగ్మకాండము 27:9 => మరియు నీవు మందిరమునకు ఆవరణము ఏరప్రచవలెను. కుడివైపున, 

అనగా దకిష్ణదికుక్న ఆవరణముగా నూరు మూరల పొడుగుగలదై పేనిన సనన్నార యవనికలు ఒక 

పర్కక్కు ఉండవలెను. 

నిరగ్మకాండము 27:10 => దాని యిరువది సత్ంభములును వాటి యిరువది దిమమ్లును ఇతత్డివి; ఆ 

సత్ంభముల వంకులును వాటి పెండెబదద్లును వెండివి. 

నిరగ్మకాండము 27:11 => అటేల్ పొడుగులో ఉతత్రదికుక్న నూరు మూరల పొడుగు గల 

యవనికలుండవలెను. దాని యిరువది సత్ంభములును వాటి యిరువది దిమమ్లును ఇతత్డివి. ఆ 

సత్ంభముల వంకులును వాటి పెండెబదుద్లును వెండివి 

నిరగ్మకాండము 27:12 => పడమటిదికుక్న ఆవరణపు వెడలుప్ కొరకు ఏబది మూరల 

యవనికలుండవలెను; వాటి సత్ంభములు పది వాటి దిమమ్లు పది. 
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నిరగ్మకాండము 27:13 => తూరుప్వైపున, అనగా ఉదయదికుక్న ఆవరణపు వెడలుప్ ఏబది 

మూరలు. 

నిరగ్మకాండము 27:14 => ఒక పర్కక్ను పదునైదు మూరల యవనికలుండవలెను; వాటి 

సత్ంభములు మూడు వాటి దిమమ్లు మూడు. 

నిరగ్మకాండము 27:15 => రెండవ పర్కక్ను పరునైదుమూరల యవనికలుండవలెను; వాటి 

సత్ంభములు మూడు వాటి దిమమ్లును మూడు. 

నిరగ్మకాండము 27:16 => ఆవరణపు దావ్రమునకు నీల ధూమర్ రకత్వరణ్ములుగల యిరువది 

మూరల తెర యుండవలెను. అవి పేనిన సనన్నారతో చితర్కారుని పనిగా ఉండవలెను; వాటి 

సత్ంభములు నాలుగు వాటి దిమమ్లు నాలుగు. 

నిరగ్మకాండము 27:17 => ఆవరణము చుటుట్నన్ సత్ంభములనిన్యు వెండి పెండెబదద్లు కలవి; వాటి 

వంకులు వెండివి వాటి దిమమ్లు ఇతత్డివి. 

నిరగ్మకాండము 27:18 => ఆవరణపు పొడుగు నూరు మూరలు; దాని వెడలుప్ ఏబది మూరలు దాని 

యెతుత్ అయిదు మూరలు; అవి పేనిన సనన్నారవి వాటి దిమమ్లు ఇతత్డివి. 

నిరగ్మకాండము 38:9 => మరియు అతడు ఆవరణము చేసెను. కుడివైపున, అనగా దకిష్ణదికుక్న 

నూరు మూరల పొడుగు గలవియు పేనిన సనన్నారవియునైన తెరలుండెను. 

నిరగ్మకాండము 38:10 => వాటి సత్ంభములు ఇరువది వాటి ఇతత్డి దిమమ్లు ఇరువది. ఆ 

సత్ంభముల వంకులును వాటి పెండెబదద్లును వెండివి. 

నిరగ్మకాండము 38:11 => ఉతత్రదికుక్ననునన్ తెరలు నూరు మూరలవి; వాటి సత్ంభములు 

ఇరువది, వాటి యితత్డి దిమమ్లు ఇరువది, ఆ సత్ంభముల వంకులును వాటి పెండెబదద్లును వెండివి. 

నిరగ్మకాండము 38:12 => పడమటిదికుక్న తెరలు ఏబది మూరలవి; వాటి సత్ంభములు పది, వాటి 

దిమమ్లు పది, ఆ సత్ంభముల వంకులును వాటి పెండెబదద్లును వెండివి. 

నిరగ్మకాండము 38:13 => తూరుప్వైపున, అనగా ఉదయపు దికుక్న ఏబది మూరలు; 

నిరగ్మకాండము 38:14 => దావ్రముయొకక్ ఒక పర్కక్ను తెరలు పదునైదు మూరలవి; వాటి 

సత్ంభములు మూడు వాటి దిమమ్లు మూడు. 
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నిరగ్మకాండము 38:15 => అటుల్ రెండవ పర్కక్ను, అనగా ఇరు పర్కక్లను ఆవరణ దావ్రమునకు 

పదునైదు మూరల తెరలు ఉండెను; వాటి సత్ంభములు మూడు వాటి దిమమ్లు మూడు. 

నిరగ్మకాండము 38:16 => ఆవరణము చుటుట్నునన్ దాని తెరలనిన్యు పేనిన సనన్నారవి. 

నిరగ్మకాండము 38:17 => సత్ంభముల దిమమ్లు రాగివి, సత్ంభముల వంకులును వాటి 

పెండెబదద్లును వెండివి. వాటి బోదెలకు వెండి రేకులు పొదిగింపబడెను. ఆవరణపు సత్ంభములనిన్యు 

వెండి బదద్లతో కూరప్బడెను. 

నిరగ్మకాండము 38:18 => ఆవరణ దావ్రపు తెర నీల ధూమర్ రకత్వరణ్ములు గలదియు పేనిన 

సనన్నారతో చేయబడినదియునైన బుటాపనిది. దాని పొడుగు ఇరువది మూరలు; దాని యెతుత్, అనగా 

వెడలుప్ ఆవరణ తెరలతో సరిగా, అయిదు మూరలు. 

నిరగ్మకాండము 38:19 => వాటి సత్ంభములు నాలుగు, వాటి ఇతత్డి దిమమ్లు నాలుగు. వాటి 

వంకులు వెండివి. 

నిరగ్మకాండము 40:33 => మరియు అతడు మందిరమునకును బలిపీఠమునకును చుటుట్ 

ఆవరణమును ఏరప్రచి ఆవరణదావ్రపు తెరను వేసెను. ఆలాగున మోషే పని సంపూరిత్ చేసెను. 

యెహెజేక్లు 42:13 => అపుప్డాయన నాతో ఇటల్నెను విడిచోటునకు ఎదురుగానునన్ ఉతత్రపు 

గదులును దకిష్ణపు గదులును పర్తిషిఠ్తములైనవి, వాటిలోనే యెహోవా సనిన్ధికి వచుచ్ యాజకులు 

అతిపరిశుదధ్ వసుత్వులను భుజించెదరు, అకక్డ వారు అతిపరిశుదధ్ వసుత్వులను, అనగా నైవేదయ్మును 

పాపపరిహారారథ్ బలిపశుమాంసమును అపరాధపరిహారారథ్ బలిపశుమాంసమును ఉంచెదరు, ఆ 

సథ్లము అతిపరిశుదధ్ము. 

లేవీయకాండము 2:3 => ఆ నైవేదయ్ శేషము అహరోనుకును అతని కుమారులకును ఉండును. 

యెహోవాకు అరిప్ంచు హోమములలో అది అతిపరిశుదధ్ము. 

లేవీయకాండము 7:7 => పాపపరిహారారథ్బలిని గూరిచ్గాని అపరాధపరిహారారథ్బలిని గూరిచ్గాని విధి 

యొకక్టే. ఆ బలిదర్వయ్ము దానివలన పార్యశిచ్తత్ము చేయు యాజకునిదగును. 
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లేవీయకాండము 7:14 => మరియు ఆ అరప్ణములలో పర్తిదానిలోనుండి ఒకదాని యెహోవాకు 

పర్తిషాఠ్రప్ణముగా అరిప్ంపవలెను. అది సమాధానబలి పశురకత్మును పోర్కిష్ంచిన యాజకునిది, అది 

అతనిదగును. 

లేవీయకాండము 7:31 => యాజకుడు బలిపీఠముమీద ఆ కొర్వువ్ను దహింపవలెను గాని, బోర 

అహరోనుకును అతని సంతతివారికిని చెందును. 

లేవీయకాండము 10:16 => అపుప్డు మోషే పాపపరిహారారథ్బలియగు మేకను కనుగొనవలెనని 

జాగర్తత్గా వెదకినపుప్డు అది కాలిపోయియుండెను. అతడు అహరోను కుమారులలో మిగిలిన 

ఎలియాజరు ఈతామారను వారిమీద ఆగర్హపడి 

సంఖాయ్కాండము 5:9 => ఇశార్యేలీయులు యాజకునికి తెచుచ్ పర్తిషిఠ్తమైన వాటనిన్టిలో 

పర్తిషిఠ్ంపబడిన పర్తి వసుత్వు యాజకునివగును. ఎవడైనను పర్తిషిఠ్ంచినవి అతనివగును. 

సంఖాయ్కాండము 18:8 => మరియు యెహోవా అహరోనుతో ఇటల్నెను ఇదిగో ఇశార్యేలీయులు 

పర్తిషిఠ్ంచువాటనిన్టిలో నా పర్తిషాఠ్రప్ణములను కాపాడు పని నీకిచిచ్యునాన్ను; అభిషేకమునుబటిట్ 

నితయ్మైన కటట్డవలన నీకును నీ కుమారులకును నేనిచిచ్యునాన్ను. 

సంఖాయ్కాండము 18:20 => మరియు యెహోవా అహరోనుతో ఇటల్నెను వారి దేశములో నీకు 

సావ్సథ్య్ము కలుగదు; వారి మధయ్ను నీకు పాలు ఉండదు; ఇశార్యేలీయుల మధయ్ను నీ పాలు నీ 

సావ్సథ్య్ము నేనే. 

1 కొరిందీయులకు 9:13 => ఆలయకృతయ్ములు జరిగించువారు ఆలయమువలన జీవనము 

చేయుచునాన్రనియు, బలిపీఠమునొదద్ కనిపెటుట్కొని యుండువారు బలిపీఠముతో పాలివారై 

యునాన్రనియు మీరెరుగరా? 

వచనము 27 

దాని మాంసమునకు తగులు పర్తి వసుత్వు పర్తిషిఠ్తమగును. దాని రకత్ములోనిది కొంచెమైనను 

వసత్రముమీద పోర్కిష్ంచినయెడల అది దేనిమీద పోర్కిష్ంపబడెనో దానిని పరిశుదధ్సథ్లములో ఉదుకవలెను. 
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లేవీయకాండము 6:18 => అహరోను సంతతిలో పర్తివాడును దానిని తినవలెను. ఇది యెహోవా 

హోమముల విషయములో మీ తరతరములకు నితయ్మైన కటట్డ. వాటికి తగిలిన పర్తి వసుత్వు 

పరిశుదధ్మగును. 

నిరగ్మకాండము 29:37 => ఏడు దినములు నీవు బలిపీఠము నిమితత్ము పార్శిచ్తత్ము చేసి దాని 

పరిశుదధ్పరచవలెను. ఆ బలిపీఠము అతిపరిశుదధ్ముగా ఉండును. ఆ బలిపీఠమునకు తగులునది 

అంతయు పర్తిషిఠ్తమగును. 

నిరగ్మకాండము 30:29 => అవి అతిపరిశుదధ్మైనవిగా ఉండునటుల్ వాటిని పర్తిషిఠ్ంపవలెను. వాటిని 

తగులు పర్తి వసుత్వు పర్తిషిఠ్తమగును. 

హగగ్యి 2:12 => ఒకడు పర్తిషిట్తమైన మాంసమును తన వసత్రపుచెంగున కటుట్కొని, తన చెంగుతో 

రొటెట్ నైనను వంటకమునైనను దార్కాష్రసమునైనను తైలమునైనను మరి ఏవిధమగు 

భోజనపదారథ్మునైనను ముటిట్నయెడల, ఆ ముటిట్నది పర్తిషిఠ్తమగునా? యని యాజకులనడుగగా 

వారు కాదనిరి 

మతత్యి 9:21 => నేను ఆయన పైవసత్రము మాతర్ము ముటిట్తే బాగుపడుదునని తనలో తాను 

అనుకొని, ఆయన వెనుకకు వచిచ్ ఆయన వసత్రపుచెంగు ముటెట్ను. 

మతత్యి 14:36 => వీరిని నీ వసత్రపుచెంగు మాతర్ము ముటట్నిమమ్ని ఆయనను వేడుకొనిరి; 

ముటిట్నవారందరును సవ్సథ్తనొందిరి. 

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. 

2 కొరిందీయులకు 7:1 => పిర్యులారా, మనకు ఈ వాగాద్నములు ఉనన్వి గనుక దేవుని భయముతో 

పరిశుదధ్తను సంపూరిత్ చేసికొనుచు, శరీరమునకును ఆతమ్కును కలిగిన సమసత్ కలమ్షమునుండి 

మనలను పవితుర్లనుగా చేసికొందము. 
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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. 

యెహెజేక్లు 44:19 => బయటి ఆవరణములోనికి జనులయొదద్కు వారు వెళుల్నపుప్డు తమ పర్తిషిఠ్త 

వసత్రములను తీయకపోవుటచేత జనులను పర్తిషిఠ్ంపకుండునటుల్, తమ పరిచరయ్ సంబంధమైన 

వసత్రములను తీసి పర్తిషిఠ్తములగు గదులలో వాటిని ఉంచి, వేరు బటట్లు ధరింపవలెను, 

వచనము 28 

దాని వండిన మంటికుండను పగులగొటట్వలెను; దానిని ఇతత్డిపాతర్లో వండినయెడల దాని తోమి 

నీళల్తో కడుగవలెను. 

లేవీయకాండము 11:33 => వీటిలో ఏదైనను మంటిపాతర్లో పడినయెడల దానిలోనిదంతయు 

అపవితర్మగును; మీరు దానిని పగులగొటట్వలెను. 

లేవీయకాండము 15:12 => సార్వము గలవాడు ముటుట్కొనిన మంటిపాతర్ను పగలగొటట్వలెను, పర్తి 

చెకక్ పాతర్ను నీళల్తో కడుగవలెను. 

హెబీర్యులకు 9:9 => ఆ గుడారము పర్సుత్తకాలమునకు ఉపమానముగా ఉనన్ది. ఈ 

ఉపమానారథ్మునుబటిట్ మనసాస్కిష్ విషయములో ఆరాధకునికి సంపూరణ్సిది ధ్ కలుగజేయలేని 

అరప్ణలును బలులును అరిప్ంపబడుచునన్వి. 

హెబీర్యులకు 9:10 => ఇవి దిదుద్బాటు జరుగుకాలము వచుచ్వరకు విధింపబడి , 

అనన్పానములతోను నానావిధములైన పర్కాష్ళనములతోను సంబంధించిన శరీరాచారములు 

మాతర్మైయునన్వి. 

లేవీయకాండము 8:31 => అపుప్డు మోషే అహరోనుతోను అతని కుమారులతోను ఇటల్నెను 

పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్ ఆ మాంసమును వండి, అహరోనును అతని కుమారులును 
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తినవలెనని నేను ఆజాఞ్పించినటుల్ అకక్డనే దానిని, పర్తిషిఠ్త దర్వయ్ములు గల గంపలోని భక్షయ్ములను 

తినవలెను. 

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 11:35 => వాటి కళేబరములలో కొంచెము దేనిమీదపడునో అది అపవితర్మగును. 

అది పొయియ్యైనను కుంపటియైనను దానిని పగులగొటట్వలెను. అవి అపవితర్ములు, అవి మీకు 

అపవితర్ములుగా ఉండవలెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:13 => వారు ఎడల్నుకూడ ఆ పర్కారముగానే చేసిరి. వారు విధిపర్కారము 

పసాక్పశు మాంసమును నిపుప్మీద కాలిచ్రిగాని యితరమైన పర్తిషాఠ్రప్ణలను కుండలలోను 

బొరుసులలోను పెనములలోను ఉడికించి జనులకందరికి తవ్రగా వడిడ్ంచిరి. 

జెకరాయ్ 14:20 => ఆ దినమున గుఱఱ్ముల యొకక్ కళెల్ములమీద యెహోవాకు పర్తిషిట్తము అను 

మాట వార్యబడును; యెహోవా మందిరములోనునన్ పాతర్లు బలిపీఠము ఎదుటనునన్ పళెల్ములవలె 

పర్తిషిఠ్తములుగా ఎంచబడును. 

వచనము 29 

యాజకులలో పర్తి మగవాడు దానిని తినవలెను; అది అతిపరిశుదధ్ము. 

లేవీయకాండము 6:18 => అహరోను సంతతిలో పర్తివాడును దానిని తినవలెను. ఇది యెహోవా 

హోమముల విషయములో మీ తరతరములకు నితయ్మైన కటట్డ. వాటికి తగిలిన పర్తి వసుత్వు 

పరిశుదధ్మగును. 

సంఖాయ్కాండము 18:10 => పర్తి మగవాడును దానిని తినవలెను; అది నీకు పరిశుదధ్ముగా 

ఉండును. 
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లేవీయకాండము 6:25 => నీవు అహరోనుకును అతని సంతతివారికిని ఈలాగు ఆజాఞ్పించుము 

పాపపరిహారారథ్బలిని గూరిచ్న విధి యేదనగా, నీవు దహనబలి రూపమైన పశువులను వధించు చోట 

పాపపరిహారారథ్బలి పశువులను యెహోవా సనిన్ధిని వధింపవలెను; అది అతిపరిశుదధ్ము. 

లేవీయకాండము 7:6 => అది అతిపరిశుదధ్ము, పరిశుదధ్సథ్లములో దానిని తినవలెను. 

లేవీయకాండము 10:17 => మీరు పరిశుదధ్సథ్లములో ఆ పాపపరిహారారథ్బలి పశువును ఏల 

తినలేదు? అది అతిపరిశుదధ్ము గదా. సమాజము యొకక్ దోషశిక్షను భరించి యెహోవా సనిన్ధిని వారి 

నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకై ఆయన దానిని మీకిచెచ్ను గదా. 

లేవీయకాండము 21:22 => అతిపరిశుదధ్మైనవేగాని, పరిశుదధ్మైనవేగాని, తన దేవునికి అరిప్ంపబడు 

ఏ ఆహారవసుత్వులనైనను అతడు తినవచుచ్ను. 

ఎజార్ 2:63 => మరియు పారసీకుల అధికారి ఊరీమును తుమీమ్ముును ధరించుకొనగల యొక 

యాజకుడు ఏరప్డువరకు మీరు పర్తిషిఠ్తమైన వసుత్వులను భుజింపకూడదని వారి కాజాఞ్పించెను. 

యెహెజేక్లు 42:13 => అపుప్డాయన నాతో ఇటల్నెను విడిచోటునకు ఎదురుగానునన్ ఉతత్రపు 

గదులును దకిష్ణపు గదులును పర్తిషిఠ్తములైనవి, వాటిలోనే యెహోవా సనిన్ధికి వచుచ్ యాజకులు 

అతిపరిశుదధ్ వసుత్వులను భుజించెదరు, అకక్డ వారు అతిపరిశుదధ్ వసుత్వులను, అనగా నైవేదయ్మును 

పాపపరిహారారథ్ బలిపశుమాంసమును అపరాధపరిహారారథ్ బలిపశుమాంసమును ఉంచెదరు, ఆ 

సథ్లము అతిపరిశుదధ్ము. 

యెహెజేక్లు 44:29 => నైవేదయ్ములును పాపపరిహారారథ్ బలిమాంసమును అపరాధ పరిహారారథ్ 

బలిమాంసమును వారికి ఆహారమవును , ఇశార్యేలీయులచేత దేవునికి పర్తిషిట్తములగు 

వసుత్వులనిన్యు వారివి. 

హగగ్యి 2:12 => ఒకడు పర్తిషిట్తమైన మాంసమును తన వసత్రపుచెంగున కటుట్కొని, తన చెంగుతో 

రొటెట్ నైనను వంటకమునైనను దార్కాష్రసమునైనను తైలమునైనను మరి ఏవిధమగు 

భోజనపదారథ్మునైనను ముటిట్నయెడల, ఆ ముటిట్నది పర్తిషిఠ్తమగునా? యని యాజకులనడుగగా 

వారు కాదనిరి 

Page  of 392 1885



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"య$ండ'

వచనము 30 

మరియు పాపపరిహారారథ్బలిగా తేబడిన యే పశువు రకత్ములో కొంచెమైనను అతిపరిశుదధ్సథ్లములో 

పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకై పర్తయ్క్షపు గుడారములోనికి తేబడునో ఆ బలిపశువును తినవలదు, దానిని 

అగిన్లో కాలిచ్వేయవలెను. 

లేవీయకాండము 4:3 => పర్జలు అపరాధులగునటుల్ అభిషికుత్డైన యాజకుడు పాపము 

చేసినయెడల, తాను చేసిన పాపమునకై నిరోద్షమైన కోడెదూడను యెహోవాకు పాపపరిహారారథ్బలిగా 

అరిప్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 4:4 => అతడు పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునకు యెహోవా సనిన్ధిని ఆ 

కోడెను తీసికొనివచిచ్ కోడె తలమీద చెయియ్ ఉంచి యెహోవా సనిన్ధిని కోడెను వధింపవలెను 

లేవీయకాండము 4:5 => అభిషికుత్డైన యాజకుడు ఆ కోడెదూడ రకత్ములో కొంచెము తీసి పర్తయ్క్షపు 

గుడారమునకు దానిని తేవలెను. 

లేవీయకాండము 4:6 => ఆ యాజకుడు ఆ రకత్ములో తన వేర్లు ముంచి పరిశుదధ్ మందిరము 

యొకక్ అడ డ్తెర యెదుట ఆ రకత్ములో కొంచెము ఏడు మారులు యెహోవా సనిన్ధిని పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 4:7 => అపుప్డు యాజకుడు పర్తయ్క్షపు గుడారములో యెహోవా సనిన్ధినునన్ 

సుగంధ దర్వయ్ముల ధూపవేదిక కొముమ్లమీద ఆ రకత్ములో కొంచెము చమిరి పర్తయ్క్షపు 

గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్నునన్ దహనబలిపీఠము అడుగున ఆ కోడె యొకక్ రకత్శేషమంతయు 

పోయవలెను. 

లేవీయకాండము 4:8 => మరియు అతడు పాపపరిహారారథ్బలి రూపమైన ఆ కోడె కొర్వువ్ అంతయు 

దానినుండి తీయవలెను. ఆంతర్ములలోని కొర్వువ్ను ఆంతర్ములమీది కొర్వవ్ంతటిని 

లేవీయకాండము 4:9 => మూతర్గర్ంథులను వాటిమీది డొకక్లపైనునన్ కొర్వువ్ను మూతర్గర్ంథుల 

పైనునన్ కాలేజముమీది వపను 

లేవీయకాండము 4:10 => సమాధానబలియగు ఎదుద్నుండి తీసినటుల్ దీనినుండి తీయవలెను. 

యాజకుడు దహనబలిపీఠముమీద వాటిని ధూపము వేయవలెను. 
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లేవీయకాండము 4:11 => ఆ కోడెయొకక్ శేషమంతయు, అనగా దాని చరమ్ము దాని 

మాంసమంతయు, దాని తల దాని కాళుల్ దాని ఆంతర్ములు దాని పేడ 

లేవీయకాండము 4:12 => పాళెము వెలుపల, బూడిదెను పారపోయు పవితర్ సథ్లమునకు 

తీసికొనిపోయి అగిన్లో కటెట్లమీద కాలిచ్వేయవలెను. బూడిదె పారపోయు చోట దానిని 

కాలిచ్వేయవలెను. 

లేవీయకాండము 4:13 => ఇశార్యేలీయుల సమాజమంతయు పొరబాటున ఏ తపిప్దముచేసి, 

యెహోవా ఆజఞ్లనిన్టిలో దేనినైనను మీరి చేయరానిపని చేసి అపరాధులైనయెడల 

లేవీయకాండము 4:14 => వారు ఆ యాజఞ్కు విరోధముగా చేసిన ఆ పాపము తమకు 

తెలియబడునపుప్డు, సంఘము పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక కోడెదూడను అరిప్ంచి పర్తయ్క్షపు 

గుడారముయొకక్ దావ్రమునకు దానిని తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 4:15 => సమాజము యొకక్ పెదద్లు యెహోవా సనిన్ధిని ఆ కోడెమీద తమ 

చేతులుంచిన తరువాత యెహోవా సనిన్ధిని ఆ కోడెదూడను వధింపవలెను. 

లేవీయకాండము 4:16 => అభిషికుత్డైన యాజకుడు ఆ కోడెయొకక్ రకత్ములో కొంచెము పర్తయ్క్షపు 

గుడారములోనికి తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 4:17 => ఆ యాజకుడు ఆ రకత్ములో తన వేర్లు ముంచి అడ డ్తెరవైపున యెహోవా 

సనిన్ధిని ఏడు మారులు దాని పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 4:18 => మరియు అతడు దాని రకత్ములో కొంచెము పర్తయ్క్షపు గుడారములో 

యెహోవా సనిన్ధినునన్ బలిపీఠపు కొముమ్లమీద చమిరి పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ 

దావ్రమునొదద్నునన్ దహనబలిపీఠము అడుగున ఆ రకత్శేషమంతయు పోయవలెను. 

లేవీయకాండము 4:19 => మరియు అతడు దాని కొర్వువ్ అంతయు తీసి బలిపీఠముమీద 

దహింపవలెను. 

లేవీయకాండము 4:20 => అతడు పాపపరిహారారథ్బలియగు కోడెను చేసినటుల్ దీనిని చేయవలెను; 

అటేల్ దీని చేయవలెను. యాజకుడు వారి నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా వారికి క్షమాపణ 

కలుగును. 
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లేవీయకాండము 4:21 => ఆ కోడెను పాళెము వెలుపలికి మోసికొనిపోయి ఆ మొదటి కోడెను 

కాలిచ్నటుల్ కాలచ్వలెను. ఇది సంఘమునకు పాపపరిహారారథ్బలి. 

లేవీయకాండము 10:18 => ఇదిగో దాని రకత్మును పరిశుదధ్సథ్లములోనికి తేవలెను గదా. నేను 

ఆజాఞ్పించినటుల్ నిశచ్యముగా పరిశుదధ్సథ్లములో దానిని తినవలెనని చెపెప్ను. 

లేవీయకాండము 16:27 => పరిశుదధ్సథ్లములో పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకు వేటి రకత్ము దాని 

లోపలికి తేబడెనో పాపపరిహారారథ్బలియగు ఆ కోడెను ఆ మేకను ఒకడు పాళెము వెలుపలికి 

తీసికొనిపోవలెను. వాటి చరమ్ములను వాటి మాంసమును వాటి మలమును అగిన్తో కాలిచ్వేయవలెను. 

లేవీయకాండము 16:28 => వాటిని కాలిచ్వేసినవాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో దేహము 

కడుగుకొని తరువాత పాళెములోనికి రావలెను. 

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 9:12 => మేకల యొకక్యు కోడెల యొకక్యు రకత్ముతో కాక, తన సవ్రకత్ముతో 

ఒకక్సారే పరిశుదధ్సథ్లములో పర్వేశించెను. 

హెబీర్యులకు 13:11 => వేటి రకత్ము పాపపరిహారారథ్ముగ పరిశుదధ్సథ్లములోనికి 

పర్ధానయాజకునిచేత తేబడునో, ఆ జంతువుల కళేబరములు శిబిరమునకు వెలుపట దహింపబడును. 

లేవీయకాండము 4:11 => ఆ కోడెయొకక్ శేషమంతయు, అనగా దాని చరమ్ము దాని 

మాంసమంతయు, దాని తల దాని కాళుల్ దాని ఆంతర్ములు దాని పేడ 

లేవీయకాండము 8:15 => దాని వధించిన తరువాత మోషే దాని రకత్మును తీసి బలిపీఠపు 

కొముమ్లచుటుట్ వేర్లితో దాని చమిరి బలిపీఠము విషయమై పాపపరిహారము చేసి దాని నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకై బలిపీఠము అడుగున రకత్మును పోసి దాని పర్తిషిఠ్ంచెను. 

లేవీయకాండము 8:17 => మరియు యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ ఆ కోడెను దాని చరమ్మును 

దాని మాంసమును దాని పేడను పాళెమునకు అవతల అగిన్చేత కాలిచ్వేసెను. 
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లేవీయకాండము 10:16 => అపుప్డు మోషే పాపపరిహారారథ్బలియగు మేకను కనుగొనవలెనని 

జాగర్తత్గా వెదకినపుప్డు అది కాలిపోయియుండెను. అతడు అహరోను కుమారులలో మిగిలిన 

ఎలియాజరు ఈతామారను వారిమీద ఆగర్హపడి 

లేవీయకాండము 16:20 => అతడు పరిశుదధ్సథ్లమునకును పర్తయ్క్షపు గుడారమునకును 

బలిపీఠమునకును పార్యశిచ్తత్ము చేసి చాలించిన తరువాత ఆ సజీవమైన మేకను దగగ్రకు 

తీసికొనిరావలెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:24 => ఇశార్యేలీయులందరికొరకు దహనబలియు పాపపరిహారారథ్ 

బలియు అరిప్ంపవలెనని రాజు ఆజాఞ్పించియుండెను గనుక, ఇశార్యేలీయులందరి నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకై బలిపీఠముమీద వాటి రకత్మును పోసి, పాపపరిహారారథ్బలి అరిప్ంచిరి. 

యెహెజేక్లు 45:15 => మరియు ఇశార్యేలీయుల నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకై 

నైవేదయ్మునకును దహనబలికిని సమాధాన బలికిని మంచి మేపుతగిలిన గొఱఱ్లలో మందకు 

రెండువందలలో ఒకదానిని తేవలెను. 

రోమీయులకు 5:10 => ఏలయనగా శతుర్వులమైయుండగా, ఆయన కుమారుని మరణముదావ్రా 

మనము దేవునితో సమాధానపరచబడినయెడల సమాధానపరచబడినవారమై, ఆయన జీవించుటచేత 

మరి నిశచ్యముగా రకిష్ంపబడుదుము. 

2 కొరిందీయులకు 5:18 => సమసత్మును దేవునివలననైనవి; ఆయన మనలను కీర్సుత్దావ్రా తనతో 

సమాధానపరచుకొని, ఆ సమాధానపరచు పరిచరయ్ను మాకు అనుగర్హించెను. 

కొలొసస్యులకు 1:20 => ఆయన సిలువ రకత్ముచేత సంధిచేసి, ఆయనదావ్రా సమసత్మును, అవి 

భూలోకమందునన్వైనను పరలోకమందునన్వైనను, వాటిననిన్టిని ఆయన దావ్రా తనతో 

సమాధానపరచుకొనవలెననియు తండిర్ అభీషట్మాయెను. 

హెబీర్యులకు 2:17 => కావున పర్జల పాపములకు పరిహారము కలుగజేయుటకై, దేవుని 

సంబంధమైన కారయ్ములలో కనికరమును నమమ్కమునుగల పర్ధానయాజకుడగు నిమితత్ము, 

అనిన్విషయములలో ఆయన తన సహోదరుల వంటివాడు కావలసివచెచ్ను. 
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వచనము 1 

అపరాధపరిహారారథ్బలి అతిపరిశుదధ్ము. దానిగూరిచ్న విధి యేదనగా 

లేవీయకాండము 5:1 => ఒకడు ఒటుట్పెటుట్కొనినవాడై తాను చూచినదానిగూరిచ్గాని తనకు 

తెలిసినదానిగూరిచ్గాని సాకిష్యైయుండి దాని తెలియచేయక పాపము చేసినయెడల అతడు తన 

దోషశిక్షను భరించును. 

లేవీయకాండము 6:7 => ఆ యాజకుడు యెహోవా సనిన్ధిని అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము 

చేయగా అతడు అపరాధియగునటుల్ తాను చేసిన వాటనిన్టిలో పర్తిదాని విషయమై అతనికి క్షమాపణ 

కలుగును. 

లేవీయకాండము 14:12 => అపుప్డు యాజకుడు ఒక మగ గొఱఱ్పిలల్ను అరధ్సేరు నూనెను తీసికొని 

అపరాధపరిహారారథ్బలిగా వాటిని దగగ్రకు తెచిచ్ అలాల్డింపబడు అరప్ణముగా యెహోవా సనిన్ధిని 

వాటిని అలాల్డింపవలెను. 

లేవీయకాండము 14:13 => అతడు పాపపరిహారారథ్బలి పశువును దహనబలి పశువును వధించు 

పరిశుదధ్సథ్ లములో ఆ గొఱఱ్ పి లల్ను వధింపవలెను . పాపపరిహారారథ్మైన దానివలె 

అపరాధపరిహారారథ్మైనదియు యాజకునిదగును; అది అతిపరిశుదధ్ము. 

లేవీయకాండము 19:21 => అతడు అపరాధపరిహారారధ్బలిని, అనగా అపరాధపరిహారారథ్బలియగు 

పొటేట్లును పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునకు యెహోవా సనిన్ధికి తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 19 :22 => అపుప్డు యాజకుడు అతడు చేసిన పాపమునుబటిట్ 

పాపపరిహారారథ్బలియగు పొటేట్లువలన యెహోవా సనిన్ధిని అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము 

చేయవలెను. దీనివలన అతడు చేసిన పాపము విషయమై అతనికి క్షమాపణ కలుగును. 

సంఖాయ్కాండము 6:12 => మరియు తాను పర్తేయ్కముగా ఉండు దినములను మరల యెహోవాకు 

తనున్ పర్తేయ్కించుకొని అపరాధపరిహారారథ్బలిగా ఏడాది గొఱఱ్పిలల్ను తీసికొనిరావలెను; తన వర్త 

సంబంధమైన తలవెండుర్కలు అపవితర్పరపబడెను గనుక మునుపటి దినములు వయ్రథ్మైనవి.  
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యెహెజేక్లు 40:39 => మరియు గుమమ్పు మంటపములో ఇరుపర్కక్ల రెండేసి బలల్లుంచబడెను; 

వీటిమీద దహనబలి పశువులును పాప పరిహారారథ్ బలిపశువులును అపరాధపరిహారారథ్ 

బలిపశువులును వధింపబడును. 

యెహెజేక్లు 44:29 => నైవేదయ్ములును పాపపరిహారారథ్ బలిమాంసమును అపరాధ పరిహారారథ్ 

బలిమాంసమును వారికి ఆహారమవును , ఇశార్యేలీయులచేత దేవునికి పర్తిషిట్తములగు 

వసుత్వులనిన్యు వారివి. 

యెహెజేక్లు 46 :20 => పర్తిషిఠ్తములగు వసుత్వులను బయటి ఆవరణములోనికి 

కొనివచిచ్యాజకులు జనులను పర్తిషిఠ్ంచుటకై వారు అపరాధపరిహారారథ్ బలిపశుమాంసమును 

పాపపరిహారారథ్ బలిపశుమాంసమును వండుచు నైవేదయ్ములను కాలుచ్చుండు సథ్లమిదియేయని 

నాతోచెపిప్ 

లేవీయకాండము 6:17 => దాని పులియబెటిట్ కాలచ్వలదు; నా హోమ దర్వయ్ములలో వారికి పాలుగా 

దాని నిచిచ్యునాన్ను. పాపపరిహారారథ్బలివలెను అపరాధపరిహారారథ్బలివలెను అది అతిపరిశుదధ్ము. 

లేవీయకాండము 6:25 => నీవు అహరోనుకును అతని సంతతివారికిని ఈలాగు ఆజాఞ్పించుము 

పాపపరిహారారథ్బలిని గూరిచ్న విధి యేదనగా, నీవు దహనబలి రూపమైన పశువులను వధించు చోట 

పాపపరిహారారథ్బలి పశువులను యెహోవా సనిన్ధిని వధింపవలెను; అది అతిపరిశుదధ్ము. 

లేవీయకాండము 21:22 => అతిపరిశుదధ్మైనవేగాని, పరిశుదధ్మైనవేగాని, తన దేవునికి అరిప్ంపబడు 

ఏ ఆహారవసుత్వులనైనను అతడు తినవచుచ్ను. 

లేవీయకాండము 5:6 => తాను చేసిన పాప విషయమై యెహోవా సనిన్ధికి మందలోనుండి ఆడు 

గొఱఱ్పిలల్నేగాని ఆడు మేకపిలల్నే గాని పాపపరిహారారథ్బలిగా అరిప్ంపవలెను. అతనికి పాప క్షమాపణ 

కలుగునటుల్ యాజకుడు అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయును. 

లేవీయకాండము 5:15 => ఒకడు యెహోవాకు పరిశుదధ్మైన వాటి విషయములో పొరబాటున 

పాపము చేసినయెడల తాను చేసిన అపరాధమునకు నీవు ఏరప్రచు వెల చొపుప్న పరిశుదధ్మైన 

తులముల విలువగల నిరోద్షమైన పొటేట్లును మందలోనుండి అపరాధపరిహారారథ్బలిగా 

యెహోవాయొదద్కు వాడు తీసికొనిరావలెను. 
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లేవీయకాండము 7:37 => ఇది దహనబలిని గూరిచ్యు అపరాధపరిహారారథ్పు నైవేదయ్మును 

గూరిచ్యు పాపపరిహారారథ్బలిని గూరిచ్యు అపరాధపరిహారారథ్బలిని గూరిచ్యు పర్తిషిఠ్తారప్ణమును 

గూరిచ్యు సమాధానబలిని గూరిచ్యు చేయబడిన విధి. 

లేవీయకాండము 14:54 => పర్తివిధమైన కుషు ఠ్పొడను గూరిచ్యు, బొబబ్ను గూరిచ్యు 

సంఖాయ్కాండము 18:9 => అగిన్లో దహింపబడని అతిపరిశుదధ్మైన వాటిలో నీకు 

రావలసినవేవనగా, వారి నైవేదయ్ములనిన్టిలోను, వారి పాపపరిహారారథ్ బలులనిన్టిలోను, వారి 

అపరాధపరిహారారథ్ బలులనిన్టిలోను వారు నాకు తిరిగిచెలిల్ంచు అరప్ణములనిన్యు నీకును నీ 

కుమారులకును అతిపరిశుదధ్మైనవగును, అతిపరిశుదధ్సథ్లములో మీరు వాటిని తినవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 18:20 => మరియు యెహోవా అహరోనుతో ఇటల్నెను వారి దేశములో నీకు 

సావ్సథ్య్ము కలుగదు; వారి మధయ్ను నీకు పాలు ఉండదు; ఇశార్యేలీయుల మధయ్ను నీ పాలు నీ 

సావ్సథ్య్ము నేనే. 

1 సమూయేలు 6:3 => వారు ఇశార్యేలీయుల దేవుని మందసమును పంపివేయ నుదేద్శించినయెడల 

ఊరకయే పంపక, యే విధముచేతనైనను ఆయనకు అపరాధారథ్మైన అరప్ణము చెలిల్ంచి పంపవలెను. 

అపుప్డు మీరు సవ్సథ్తనొంది ఆయన హసత్ము మీ మీదనుండి యెందుకు తియయ్బడక యుండెనో మీరు 

తెలిసికొందురనిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:14 => తూరుప్తటుట్ దావ్రమునొదద్ పాలకుడును ఇమాన్ కుమారుడునగు 

లేవీయుడైన కోరే యెహోవా కానుకలను అతిపరిశుదధ్మైనవాటిని పంచిపెటుట్టకు దేవునికి 

అరిప్ంపబడిన సేవ్చాఛ్రప్ణలమీద నియమింపబడెను. 

యెహెజేక్లు 42:13 => అపుప్డాయన నాతో ఇటల్నెను విడిచోటునకు ఎదురుగానునన్ ఉతత్రపు 

గదులును దకిష్ణపు గదులును పర్తిషిఠ్తములైనవి, వాటిలోనే యెహోవా సనిన్ధికి వచుచ్ యాజకులు 

అతిపరిశుదధ్ వసుత్వులను భుజించెదరు, అకక్డ వారు అతిపరిశుదధ్ వసుత్వులను, అనగా నైవేదయ్మును 

పాపపరిహారారథ్ బలిపశుమాంసమును అపరాధపరిహారారథ్ బలిపశుమాంసమును ఉంచెదరు, ఆ 

సథ్లము అతిపరిశుదధ్ము. 
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వచనము 2 

దహనబలి పశువులను వధించుచోట అపరాధపరిహారారథ్బలి రూపమైన పశువులను వధింపవలెను. 

బలిపీఠము చుటుట్ దాని రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 1:3 => అతడు దహనబలి రూపముగా అరిప్ంచునది గోవులలోనిదైనయెడల 

నిరోద్షమైన మగదానిని తీసికొనిరావలెను. తాను యెహోవా సనిన్ధిని అంగీకరింపబడునటుల్ పర్తయ్క్షపు 

గుడారముయొకక్ దావ్రమునకు దానిని తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 1:5 => అతడు యెహోవా సనిన్ధిని ఆ కోడెదూడను వధించిన తరువాత 

యాజకులైన అహరోను కుమారులు దాని రకత్మును తెచిచ్ పర్తయ్క్షపు గుడారము ఎదుటనునన్ 

బలిపీఠముచుటుట్ ఆ రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 1:11 => బలిపీఠపు ఉతత్రదికుక్న యెహోవా సనిన్ధిని దానిని వధింపవలెను. 

యాజకులగు అహరోను కుమారులు బలిపీఠముచుటుట్ దాని రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 4:24 => ఆ మేకపిలల్ తలమీద చెయియ్ ఉంచి, దహనబలి పశువును వధించు చోట 

యెహోవా సనిన్ధిని దానిని వధింపవలెను. 

లేవీయకాండము 4:29 => పాపపరిహారారథ్ బలిపశువుయొకక్ తలమీద తన చెయియ్ ఉంచి, 

దహనబలి పశువులను వధించు సథ్లమున దానిని వధింపవలెను. 

లేవీయకాండము 4:33 => పాపపరిహారారథ్బలియగు ఆ పశువు తలమీద చెయియ్ ఉంచి దహనబలి 

పశువులను వధించు చోటను పాపపరిహారారథ్బలియగు దానిని వధింపవలెను. 

లేవీయకాండము 6:25 => నీవు అహరోనుకును అతని సంతతివారికిని ఈలాగు ఆజాఞ్పించుము 

పాపపరిహారారథ్బలిని గూరిచ్న విధి యేదనగా, నీవు దహనబలి రూపమైన పశువులను వధించు చోట 

పాపపరిహారారథ్బలి పశువులను యెహోవా సనిన్ధిని వధింపవలెను; అది అతిపరిశుదధ్ము. 

సంఖాయ్కాండము 6:12 => మరియు తాను పర్తేయ్కముగా ఉండు దినములను మరల యెహోవాకు 

తనున్ పర్తేయ్కించుకొని అపరాధపరిహారారథ్బలిగా ఏడాది గొఱఱ్పిలల్ను తీసికొనిరావలెను; తన వర్త 

సంబంధమైన తలవెండుర్కలు అపవితర్పరపబడెను గనుక మునుపటి దినములు వయ్రథ్మైనవి.  
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యెహెజేక్లు 40:39 => మరియు గుమమ్పు మంటపములో ఇరుపర్కక్ల రెండేసి బలల్లుంచబడెను; 

వీటిమీద దహనబలి పశువులును పాప పరిహారారథ్ బలిపశువులును అపరాధపరిహారారథ్ 

బలిపశువులును వధింపబడును. 

లేవీయకాండము 1:5 => అతడు యెహోవా సనిన్ధిని ఆ కోడెదూడను వధించిన తరువాత 

యాజకులైన అహరోను కుమారులు దాని రకత్మును తెచిచ్ పర్తయ్క్షపు గుడారము ఎదుటనునన్ 

బలిపీఠముచుటుట్ ఆ రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 3:2 => తాను అరిప్ంచుదాని తలమీద తన చెయియ్ ఉంచి పర్తయ్క్షపు గుడారము 

యొకక్ దావ్రమున దానిని వధింపవలెను. యాజకులగు అహరోను కుమారులు బలిపీఠముచుటుట్ దాని 

రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 3:8 => తాను అరిప్ంచుదాని తలమీద అతడు తన చెయియ్ ఉంచి పర్తయ్క్షపు 

గుడారము నెదుట దానిని వధింపవలెను. అహరోను కుమారులు బలిపీఠము చుటుట్ దాని రకత్మును 

పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 5:9 => అతడు పాపపరిహారారథ్బలి పశురకత్ములో కొంచెము బలిపీఠము పర్కక్ను 

పోర్కిష్ంపవలెను. దాని రకత్శేషమును బలిపీఠము అడుగున పిండవలెను. అది పాపపరిహారారథ్బలి. 

యెషయా 52:15 => ఆలాగే అతడు అనేక జనములను చిలకరించును రాజులు అతని చూచి నోరు 

మూసికొనెదరు తమకు తెలియజేయబడని సంగతులు వారు చూచెదరు తాము విననిదానిని 

గర్హింతురు. 

యెహెజేక్లు 36:25 => మీ అపవితర్త యావతుత్ పోవునటుల్ నేను మీ మీద శుదధ్జలము చలుల్దును, 

మీ విగర్హములవలన మీకు కలిగిన అపవితర్త అంతయు తీసివేసెదను. 

హెబీర్యులకు 9:19 => ధరమ్శాసత్రపర్కారము మోషే పర్తి యాజఞ్ను పర్జలతో చెపిప్న తరువాత, 

ఆయన నీళల్తోను, రకత్వరణ్ముగల గొఱఱ్బొచుచ్తోను, హిసోస్పుతోను, కోడెల యొకక్యు మేకల 

యొకక్యు రకత్మును తీసికొని 

హెబీర్యులకు 9:20 => దేవుడు మీకొరకు విధించిన నిబంధన రకత్మిదే అని చెపుప్చు, గర్ంథము 

మీదను పర్జలందరి మీదను పోర్కిష్ంచెను. 
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హెబీర్యులకు 9:21 => అదేవిధముగా గుడారము మీదను సేవాపాతర్లనిన్టి మీదను ఆ రకత్మును 

పోర్కిష్ంచెను.  

హెబీర్యులకు 9:22 => మరియు ధరమ్శాసత్ర పర్కారము సమసత్ వసుత్వులును రకత్ముచేత 

శుది ధ్చేయబడుననియు, రకత్ము చిందింపకుండ పాపక్షమాపణ కలుగదనియు సామానయ్ముగా 

చెపప్వచుచ్ను. 

హెబీర్యులకు 11:28 => తొలిచూలు పిలల్లను నాశనము చేయువాడు ఇశార్యేలీయులను 

ముటట్కుండు నిమితత్ము అతడు విశావ్సమునుబటిట్ పసాక్ను, రకత్పోర్క్షణ ఆచారమును ఆచరించెను. 

హెబీర్యులకు 12:24 => కొర్తత్ నిబంధనకు మధయ్వరిత్యైన యేసునొదద్కును హేబెలుకంటె మరి 

శేర్షఠ్ముగ పలుకు పోర్క్షణ రకత్మునకును మీరు వచిచ్యునాన్రు. 

1 పేతురు 1:2 => ఆతమ్వలని పరిశుదధ్త పొందినవారై విధేయులగుటకును, యేసుకీర్సుత్ రకత్మువలన 

పోర్కిష్ంపబడుటకును ఏరప్రచబడినవారికి, అనగా పొంతు, గలతీయ, కపప్దొకియ, ఆసియ, బితునియ 

అను దేశములయందు చెదరిన వారిలో చేరిన యాతిర్కులకు శుభమని చెపిప్ వార్యునది. మీకు 

కృపయు సమాధానమును విసత్రిలుల్ను గాక. 

వచనము 3 

దానిలోనుండి దాని కొర్వవ్ంతటిని, అనగా దాని కొర్వివ్న తోకను దాని ఆంతర్ములలోని కొర్వువ్ను 

లేవీయకాండము 3:3 => అతడు ఆ సమాధాన బలిపశువు యొకక్ ఆంతర్ముల లోపలి కొర్వువ్ను 

ఆంతర్ములమీది కొర్వవ్ంతటిని రెండు మూతర్గర్ంధులను వాటిమీదను 

లేవీయకాండము 3:4 => డొకక్లమీదనునన్ కొర్వువ్ను కాలేజముమీదను మూతర్గర్ంథుల మీదనునన్ 

వపను యెహోవాకు హోమముగా అరిప్ంవలెను. 

లేవీయకాండము 3:5 => అహరోను కుమారులు బలిపీఠముమీద, అనగా అగిన్మీది కటెట్లపైనునన్ 

దహనబలి దర్వయ్ముపైని దానిని దహింపవలెను. అది యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమము. 

లేవీయకాండము 3:9 => ఆ సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్ను ముడిడ్పూస మొదలుకొని కొర్వివ్న 

తోక అంతటిని ఆంతర్ములలోని కొర్వువ్ను ఆంతర్ములమీది కొర్వువ్ అంతటిని 
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లేవీయకాండము 3:10 => రెండు మూతర్గర్ంథులను వాటిమీది డొకక్లపైనునన్ కొర్వువ్ను 

మూతర్గర్ంథులమీది కాలేజముయొకక్ వపను తీసి యెహోవాకు హోమము చేయవలెను. 

లేవీయకాండము 3:11 => యాజకుడు బలిపీఠముమీద దానిని దహింపవలెను. అది యెహోవాకు 

హోమ రూపమైన ఆహారము. 

లేవీయకాండము 3:15 => రెండు మూతర్గర్ంథులను వాటిమీది డొకక్లపైనునన్ కొర్వువ్ను రెండు 

మూతర్గర్ంథులపైనునన్ కాలేజముయొకక్ వపను యెహోవాకు హోమముగా అరిప్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 3:16 => యాజకుడు బలిపీఠముమీద వాటిని దహింపవలెను. కొర్వవ్ంతయు 

యెహోవాదే; అది సువాసనగల హోమ రూపమైన ఆహారము. మీరు కొర్వువ్నైనను రకత్మునైనను 

తినకూడదు. 

లేవీయకాండము 4:8 => మరియు అతడు పాపపరిహారారథ్బలి రూపమైన ఆ కోడె కొర్వువ్ అంతయు 

దానినుండి తీయవలెను. ఆంతర్ములలోని కొర్వువ్ను ఆంతర్ములమీది కొర్వవ్ంతటిని 

లేవీయకాండము 4:9 => మూతర్గర్ంథులను వాటిమీది డొకక్లపైనునన్ కొర్వువ్ను మూతర్గర్ంథుల 

పైనునన్ కాలేజముమీది వపను 

లేవీయకాండము 4:10 => సమాధానబలియగు ఎదుద్నుండి తీసినటుల్ దీనినుండి తీయవలెను. 

యాజకుడు దహనబలిపీఠముమీద వాటిని ధూపము వేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:13 => మరియు ఆంతర్ములను కపుప్కొను కొర్వవ్ంతటిని కాలేజముమీది వపను 

రెండు మూతర్గర్ంథులను వాటిమీది కొర్వువ్ను నీవు తీసి బలిపీఠముమీద దహింపవలెను.  

కీరత్నలు 51:6 => నీవు అంతరంగములో సతయ్ము కోరుచునాన్వు ఆంతరయ్మున నాకు జాఞ్నము 

తెలియజేయుదువు. 

కీరత్నలు 51:17 => విరిగిన మనసేస్ దేవునికిషట్మైన బలులు దేవా, విరిగి నలిగిన హృదయమును 

నీవు అలక్షయ్ము చేయవు. 

నిరగ్మకాండము 29:22 => మరియు అది పర్తిషిఠ్తమైన పొటేట్లు గనుక దాని కొర్వువ్ను కొర్వివ్న 

తోకను ఆంతర్ములను కపుప్ కొర్వువ్ను కాలేజముమీది వపను రెండు మూతర్గర్ంథులను వాటిమీది 

కొర్వువ్ను కుడి జబబ్ను 
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లేవీయకాండము 7:33 => అహరోను సంతతివారిలో ఎవడు సమాధానబలియగు పశువు రకత్మును 

కొర్వువ్ను అరిప్ంచునో కుడిజబబ్ వానిదగును. 

వచనము 4 

రెండు మూతర్గర్ంథులను డొకక్లపైనునన్ కొర్వువ్ను మూతర్గర్ంథులమీది కొర్వువ్ను కాలేజముమీది 

వపను తీసి దానినంతయు అరిప్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 3:3 => అతడు ఆ సమాధాన బలిపశువు యొకక్ ఆంతర్ముల లోపలి కొర్వువ్ను 

ఆంతర్ములమీది కొర్వవ్ంతటిని రెండు మూతర్గర్ంధులను వాటిమీదను 

లేవీయకాండము 3:4 => డొకక్లమీదనునన్ కొర్వువ్ను కాలేజముమీదను మూతర్గర్ంథుల మీదనునన్ 

వపను యెహోవాకు హోమముగా అరిప్ంవలెను. 

లేవీయకాండము 7:23 => నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము ఎదుద్దేగాని గొఱఱ్దేగాని మేకదేగాని 

దేని కొర్వువ్ను మీరు తినకూడదు. 

వచనము 5 

యాజకుడు యెహోవాకు హోమముగా బలిపీఠముమీద వాటిని దహింపవలెను; అది 

అపరాధపరిహారారథ్బలి; యాజకులలో పర్తి మగవాడు దానిని తినవలెను; 

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 2:2 => యాజకులగు అహరోను కుమారులయొదద్కు దానిని తేవలెను. 

అందులోనుండి యాజకుడు తన చేరతో చేరెడు నూనెయు చేరెడు గోధుమపిండియు దాని సాంబార్ణి 
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అంతయు తీసికొని యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమముగా బలిపీఠముమీద అందులో ఒక 

భాగమును జాఞ్పకారథ్ముగా దహింపవలెను. 

లేవీయకాండము 2:9 => అపుప్డు యాజకుడు ఆ నైవేదయ్ములో ఒక భాగమును జాఞ్పకారథ్ముగా తీసి 

బలిపీఠముమీద యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమముగా దాని దహింపవలెను. 

లేవీయకాండము 2:16 => అందులో జాఞ్పకారథ్మైన భాగమును, అనగా విసిరిన ధానయ్ములో 

కొంతయు, నూనెలో కొంతయు, దాని సాంబార్ణి అంతయు యాజకుడు దహింపవలెను. అది 

యెహోవాకు హోమము. 

లేవీయకాండము 3:16 => యాజకుడు బలిపీఠముమీద వాటిని దహింపవలెను. కొర్వవ్ంతయు 

యెహోవాదే; అది సువాసనగల హోమ రూపమైన ఆహారము. మీరు కొర్వువ్నైనను రకత్మునైనను 

తినకూడదు. 

గలతీయులకు 2:20 => నేను కీర్సుత్తో కూడ సిలువ వేయబడియునాన్ను; ఇకను జీవించువాడను 

నేను కాను, కీర్సేత్ నాయందు జీవించుచునాన్డు. నేనిపుప్డు శరీరమందు జీవించుచునన్ జీవితము ననున్ 

పేర్మించి, నా కొరకు తనున్తాను అపప్గించుకొనిన దేవుని కుమారుని యందలి విశావ్సమువలన 

జీవించుచునాన్ను. 

గలతీయులకు 5:24 => కీర్సుత్యేసు సంబంధులు శరీరమును దాని యిచఛ్లతోను దురాశలతోను 

సిలువవేసి యునాన్రు. 

1 పేతురు 4:1 => కీర్సుత్ శరీరమందు శర్మపడెను గనుక మీరును అటిట్ మనసుస్ను ఆయుధముగా 

ధరించుకొనుడి. 

1 పేతురు 4:2 => శరీర విషయములో శర్మపడినవాడు శరీరమందు జీవించు మిగిలినకాలము 

ఇకమీదట మనుజాశలను అనుసరించి నడుచుకొనక, దేవుని ఇషాట్నుసారముగానే నడుచుకొనునటుల్ 

పాపముతో జోలి యిక నేమియులేక యుండును. 

నిరగ్మకాండము 29:25 => తరువాత నీవు వారి చేతులలోనుండి వాటిని తీసికొని యెహోవా సనిన్ధిని 

ఇంపైన సువాసన కలుగునటుల్ దహనబలిగా వాటిని బలిపీఠముమీద దహింపవలెను. అది యెహోవాకు 

హోమము. 
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వచనము 6 

అది అతిపరిశుదధ్ము, పరిశుదధ్సథ్లములో దానిని తినవలెను. 

లేవీయకాండము 6:16 => దానిలో మిగిలినదానిని అహరోనును అతని సంతతివారును తినవలెను. 

అది పులియనిదిగా పరిశుదధ్సథ్లములో తినవలెను. వారు పర్తయ్క్షపు గుడారము యొకక్ ఆవరణములో 

దానిని తినవలెను; 

లేవీయకాండము 6:17 => దాని పులియబెటిట్ కాలచ్వలదు; నా హోమ దర్వయ్ములలో వారికి పాలుగా 

దాని నిచిచ్యునాన్ను. పాపపరిహారారథ్బలివలెను అపరాధపరిహారారథ్బలివలెను అది అతిపరిశుదధ్ము. 

లేవీయకాండము 6:18 => అహరోను సంతతిలో పర్తివాడును దానిని తినవలెను. ఇది యెహోవా 

హోమముల విషయములో మీ తరతరములకు నితయ్మైన కటట్డ. వాటికి తగిలిన పర్తి వసుత్వు 

పరిశుదధ్మగును. 

లేవీయకాండము 6:29 => యాజకులలో పర్తి మగవాడు దానిని తినవలెను; అది అతిపరిశుదధ్ము. 

సంఖాయ్కాండము 18:9 => అగిన్లో దహింపబడని అతిపరిశుదధ్మైన వాటిలో నీకు 

రావలసినవేవనగా, వారి నైవేదయ్ములనిన్టిలోను, వారి పాపపరిహారారథ్ బలులనిన్టిలోను, వారి 

అపరాధపరిహారారథ్ బలులనిన్టిలోను వారు నాకు తిరిగిచెలిల్ంచు అరప్ణములనిన్యు నీకును నీ 

కుమారులకును అతిపరిశుదధ్మైనవగును, అతిపరిశుదధ్సథ్లములో మీరు వాటిని తినవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 18:10 => పర్తి మగవాడును దానిని తినవలెను; అది నీకు పరిశుదధ్ముగా 

ఉండును. 

లేవీయకాండము 2:3 => ఆ నైవేదయ్ శేషము అహరోనుకును అతని కుమారులకును ఉండును. 

యెహోవాకు అరిప్ంచు హోమములలో అది అతిపరిశుదధ్ము. 

లేవీయకాండము 5:13 => పై చెపిప్నవాటిలో దేని విషయమైనను పాపము చేసిన వాని నిమితత్ము 

యాజకుడు పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ కలుగును. దాని శేషము నైవేదయ్శేషమువలె 

యాజకునిదగును. 
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లేవీయకాండము 5:15 => ఒకడు యెహోవాకు పరిశుదధ్మైన వాటి విషయములో పొరబాటున 

పాపము చేసినయెడల తాను చేసిన అపరాధమునకు నీవు ఏరప్రచు వెల చొపుప్న పరిశుదధ్మైన 

తులముల విలువగల నిరోద్షమైన పొటేట్లును మందలోనుండి అపరాధపరిహారారథ్బలిగా 

యెహోవాయొదద్కు వాడు తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 6:17 => దాని పులియబెటిట్ కాలచ్వలదు; నా హోమ దర్వయ్ములలో వారికి పాలుగా 

దాని నిచిచ్యునాన్ను. పాపపరిహారారథ్బలివలెను అపరాధపరిహారారథ్బలివలెను అది అతిపరిశుదధ్ము. 

లేవీయకాండము 10:17 => మీరు పరిశుదధ్సథ్లములో ఆ పాపపరిహారారథ్బలి పశువును ఏల 

తినలేదు? అది అతిపరిశుదధ్ము గదా. సమాజము యొకక్ దోషశిక్షను భరించి యెహోవా సనిన్ధిని వారి 

నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకై ఆయన దానిని మీకిచెచ్ను గదా. 

లేవీయకాండము 14:13 => అతడు పాపపరిహారారథ్బలి పశువును దహనబలి పశువును వధించు 

పరిశుదధ్సథ్ లములో ఆ గొఱఱ్ పి లల్ను వధింపవలెను . పాపపరిహారారథ్మైన దానివలె 

అపరాధపరిహారారథ్మైనదియు యాజకునిదగును; అది అతిపరిశుదధ్ము. 

సంఖాయ్కాండము 5:9 => ఇశార్యేలీయులు యాజకునికి తెచుచ్ పర్తిషిఠ్తమైన వాటనిన్టిలో 

పర్తిషిఠ్ంపబడిన పర్తి వసుత్వు యాజకునివగును. ఎవడైనను పర్తిషిఠ్ంచినవి అతనివగును. 

సంఖాయ్కాండము 18:8 => మరియు యెహోవా అహరోనుతో ఇటల్నెను ఇదిగో ఇశార్యేలీయులు 

పర్తిషిఠ్ంచువాటనిన్టిలో నా పర్తిషాఠ్రప్ణములను కాపాడు పని నీకిచిచ్యునాన్ను; అభిషేకమునుబటిట్ 

నితయ్మైన కటట్డవలన నీకును నీ కుమారులకును నేనిచిచ్యునాన్ను. 

సంఖాయ్కాండము 18:20 => మరియు యెహోవా అహరోనుతో ఇటల్నెను వారి దేశములో నీకు 

సావ్సథ్య్ము కలుగదు; వారి మధయ్ను నీకు పాలు ఉండదు; ఇశార్యేలీయుల మధయ్ను నీ పాలు నీ 

సావ్సథ్య్ము నేనే. 

యెహెజేక్లు 42:13 => అపుప్డాయన నాతో ఇటల్నెను విడిచోటునకు ఎదురుగానునన్ ఉతత్రపు 

గదులును దకిష్ణపు గదులును పర్తిషిఠ్తములైనవి, వాటిలోనే యెహోవా సనిన్ధికి వచుచ్ యాజకులు 

అతిపరిశుదధ్ వసుత్వులను భుజించెదరు, అకక్డ వారు అతిపరిశుదధ్ వసుత్వులను, అనగా నైవేదయ్మును 
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పాపపరిహారారథ్ బలిపశుమాంసమును అపరాధపరిహారారథ్ బలిపశుమాంసమును ఉంచెదరు, ఆ 

సథ్లము అతిపరిశుదధ్ము. 

యెహెజేక్లు 44:29 => నైవేదయ్ములును పాపపరిహారారథ్ బలిమాంసమును అపరాధ పరిహారారథ్ 

బలిమాంసమును వారికి ఆహారమవును , ఇశార్యేలీయులచేత దేవునికి పర్తిషిట్తములగు 

వసుత్వులనిన్యు వారివి. 

హోషేయ 4:8 => నా జనుల పాపములను ఆహారముగ చేసికొందురు గనుక జనులు మరి 

యధికముగా పాపము చేయవలెనని వారు కోరుదురు. 

హగగ్యి 2:12 => ఒకడు పర్తిషిట్తమైన మాంసమును తన వసత్రపుచెంగున కటుట్కొని, తన చెంగుతో 

రొటెట్ నైనను వంటకమునైనను దార్కాష్రసమునైనను తైలమునైనను మరి ఏవిధమగు 

భోజనపదారథ్మునైనను ముటిట్నయెడల, ఆ ముటిట్నది పర్తిషిఠ్తమగునా? యని యాజకులనడుగగా 

వారు కాదనిరి 

1 కొరిందీయులకు 9:13 => ఆలయకృతయ్ములు జరిగించువారు ఆలయమువలన జీవనము 

చేయుచునాన్రనియు, బలిపీఠమునొదద్ కనిపెటుట్కొని యుండువారు బలిపీఠముతో పాలివారై 

యునాన్రనియు మీరెరుగరా? 

వచనము 7 

పాపపరిహారారథ్బలిని గూరిచ్గాని అపరాధపరిహారారథ్బలిని గూరిచ్గాని విధి యొకక్టే. ఆ బలిదర్వయ్ము 

దానివలన పార్యశిచ్తత్ము చేయు యాజకునిదగును. 

లేవీయకాండము 6:25 => నీవు అహరోనుకును అతని సంతతివారికిని ఈలాగు ఆజాఞ్పించుము 

పాపపరిహారారథ్బలిని గూరిచ్న విధి యేదనగా, నీవు దహనబలి రూపమైన పశువులను వధించు చోట 

పాపపరిహారారథ్బలి పశువులను యెహోవా సనిన్ధిని వధింపవలెను; అది అతిపరిశుదధ్ము. 

లేవీయకాండము 6:26 => పాపపరిహారారథ్బలిగా దానినరిప్ంచిన యాజకుడు దానిని తినవలెను; 

పరిశుదధ్సథ్లమందు, అనగా పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ ఆవరణములో దానిని తినవలెను. 
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లేవీయకాండము 14:13 => అతడు పాపపరిహారారథ్బలి పశువును దహనబలి పశువును వధించు 

పరిశుదధ్సథ్ లములో ఆ గొఱఱ్ పి లల్ను వధింపవలెను . పాపపరిహారారథ్మైన దానివలె 

అపరాధపరిహారారథ్మైనదియు యాజకునిదగును; అది అతిపరిశుదధ్ము. 

లేవీయకాండము 10:17 => మీరు పరిశుదధ్సథ్లములో ఆ పాపపరిహారారథ్బలి పశువును ఏల 

తినలేదు? అది అతిపరిశుదధ్ము గదా. సమాజము యొకక్ దోషశిక్షను భరించి యెహోవా సనిన్ధిని వారి 

నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకై ఆయన దానిని మీకిచెచ్ను గదా. 

సంఖాయ్కాండము 5:7 => వారు తాము చేసిన పాపమును ఒపుప్కొనవలెను. మరియు వారు తమ 

అపరాధమువలని నషట్మును సరిగానిచుచ్కొని దానిలో అయిదవవంతు దానితో కలిపి యెవనికి 

విరోధముగా ఆ అపరాధము చేసిరో వానికిచుచ్కొనవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 5:8 => ఆ అపరాధ నషట్మును తీసికొనుటకు ఆ మనుషుయ్నికి రకత్సంబంధి 

లేనియెడల యెహోవాకు చెలిల్ంపవలసిన అపరాధ నషట్మును యాజకుడు వాని నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకై అరిప్ంచిన పార్యశిచ్తాత్రథ్మైన పొటేట్లును యాజకునివగును. 

సంఖాయ్కాండము 18:9 => అగిన్లో దహింపబడని అతిపరిశుదధ్మైన వాటిలో నీకు 

రావలసినవేవనగా, వారి నైవేదయ్ములనిన్టిలోను, వారి పాపపరిహారారథ్ బలులనిన్టిలోను, వారి 

అపరాధపరిహారారథ్ బలులనిన్టిలోను వారు నాకు తిరిగిచెలిల్ంచు అరప్ణములనిన్యు నీకును నీ 

కుమారులకును అతిపరిశుదధ్మైనవగును, అతిపరిశుదధ్సథ్లములో మీరు వాటిని తినవలెను. 

1 సమూయేలు 2:28 => అతడు నా ముందర ఏఫోదును ధరించి నా బలిపీఠముమీద అరప్ణమును 

ధూపమును అరిప్ంచుటకై నాకు యాజకుడగునటుల్ ఇశార్యేలు గోతర్ములలోనుండి నేనతని 

ఏరప్రచుకొంటిని . ఇశార్యేలీయులు అరిప్ంచిన హోమ వసుత్వులనిన్టిని నీ పితరుని 

యింటివారికిచిచ్తిని. 

2 రాజులు 12:16 => అపరాధ పరిహారారథ్ బలులవలనను పాప పరిహారారథ్ బలులవలనను దొరికిన 

సొముమ్ యెహోవా మందిరములోనికి తేబడలేదు, అది యాజకులదాయెను. 

హోషేయ 4:8 => నా జనుల పాపములను ఆహారముగ చేసికొందురు గనుక జనులు మరి 

యధికముగా పాపము చేయవలెనని వారు కోరుదురు. 

Page  of 410 1885



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"య$ండ'

వచనము 8 

ఒకడు తెచిచ్న దహనబలిని ఏ యాజకుడు అరిప్ంచునో ఆ యాజకుడు అరిప్ంచిన దహనబలి పశువు 

చరమ్ము అతనిది; అది అతనిదగును. 

లేవీయకాండము 15:17 => ఏ బటట్మీదను ఏ తోలుమీదను వీరయ్సఖ్లనమగునో ఆ బటట్యు ఆ 

తోలును నీళల్తో ఉదుకబడి సాయంకాలమువరకు అపవితర్మై యుండును. 

లేవీయకాండము 1:6 => అపుప్డతడు దహనబలి రూపమైన ఆ పశుచరమ్మును ఒలిచి, దాని 

అవయవములను విడదీసిన తరువాత 

లేవీయకాండము 4:11 => ఆ కోడెయొకక్ శేషమంతయు, అనగా దాని చరమ్ము దాని 

మాంసమంతయు, దాని తల దాని కాళుల్ దాని ఆంతర్ములు దాని పేడ 

ఆదికాండము 3:21 => దేవుడైన యెహోవా ఆదామునకును అతని భారయ్కును చరమ్పు చొకాక్యిలను 

చేయించి వారికి తొడిగించెను. 

నిరగ్మకాండము 29:14 => ఆ కోడె మాంసమును దాని చరమ్మును దాని పేడను పాళెమునకు 

వెలుపల అగిన్తో కాలచ్వలెను, అది పాపపరిహారారథ్మైన బలి. 

సంఖాయ్కాండము 19:5 => అతని కనున్ల ఎదుట ఒకడు ఆ పెయయ్ను, దహింపవలెను. దాని 

చరమ్మును మాంసమును రకత్మును పేడయును దహింపవలెను. 

రోమీయులకు 13:14 => మెటుట్కు పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ను ధరించుకొనినవారై, శరీరేచఛ్లను 

నెరవేరుచ్కొనుటకు శరీరము విషయమై ఆలోచన చేసికొనకుడి. 

సంఖాయ్కాండము 18:20 => మరియు యెహోవా అహరోనుతో ఇటల్నెను వారి దేశములో నీకు 

సావ్సథ్య్ము కలుగదు; వారి మధయ్ను నీకు పాలు ఉండదు; ఇశార్యేలీయుల మధయ్ను నీ పాలు నీ 

సావ్సథ్య్ము నేనే. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:8 => అమమ్బడిన తన పితార్రిజ్తమువలన తనకు వచిచ్నదిగాక అతడు 

ఇతరులవలె వంతు అనుభవింపవలెను. 
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1 సమూయేలు 2:28 => అతడు నా ముందర ఏఫోదును ధరించి నా బలిపీఠముమీద అరప్ణమును 

ధూపమును అరిప్ంచుటకై నాకు యాజకుడగునటుల్ ఇశార్యేలు గోతర్ములలోనుండి నేనతని 

ఏరప్రచుకొంటిని . ఇశార్యేలీయులు అరిప్ంచిన హోమ వసుత్వులనిన్టిని నీ పితరుని 

యింటివారికిచిచ్తిని. 

వచనము 9 

పొయియ్మీద వండిన పర్తి నైవేదయ్మును, కుండలోనేగాని పెనముమీదనేగాని కాలిచ్నది యావతుత్ను, 

దానిని అరిప్ంచిన యాజకునిది, అది అతనిదగును. 

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. 

సంఖాయ్కాండము 18:9 => అగిన్లో దహింపబడని అతిపరిశుదధ్మైన వాటిలో నీకు 

రావలసినవేవనగా, వారి నైవేదయ్ములనిన్టిలోను, వారి పాపపరిహారారథ్ బలులనిన్టిలోను, వారి 

అపరాధపరిహారారథ్ బలులనిన్టిలోను వారు నాకు తిరిగిచెలిల్ంచు అరప్ణములనిన్యు నీకును నీ 

కుమారులకును అతిపరిశుదధ్మైనవగును, అతిపరిశుదధ్సథ్లములో మీరు వాటిని తినవలెను. 

యెహెజేక్లు 44:29 => నైవేదయ్ములును పాపపరిహారారథ్ బలిమాంసమును అపరాధ పరిహారారథ్ 

బలిమాంసమును వారికి ఆహారమవును , ఇశార్యేలీయులచేత దేవునికి పర్తిషిట్తములగు 

వసుత్వులనిన్యు వారివి. 
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లేవీయకాండము 2:5 => నీ అరప్ణము పెనముమీద కాలిచ్న నైవేదయ్మైనయెడల అది నూనె 

కలిసినదియు పొంగనిదియునైన గోధుమపిండిదై యుండవలెను. 

లేవీయకాండము 2:3 => ఆ నైవేదయ్ శేషము అహరోనుకును అతని కుమారులకును ఉండును. 

యెహోవాకు అరిప్ంచు హోమములలో అది అతిపరిశుదధ్ము. 

లేవీయకాండము 2:10 => ఆ నైవేదయ్ శేషము అహరోనుకును అతని కుమారులకును జెందును. 

యెహోవాకు అరిప్ంచు హోమములలో అది అతిపరిశుదధ్ము. 

లేవీయకాండము 5:13 => పై చెపిప్నవాటిలో దేని విషయమైనను పాపము చేసిన వాని నిమితత్ము 

యాజకుడు పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ కలుగును. దాని శేషము నైవేదయ్శేషమువలె 

యాజకునిదగును. 

లేవీయకాండము 6:16 => దానిలో మిగిలినదానిని అహరోనును అతని సంతతివారును తినవలెను. 

అది పులియనిదిగా పరిశుదధ్సథ్లములో తినవలెను. వారు పర్తయ్క్షపు గుడారము యొకక్ ఆవరణములో 

దానిని తినవలెను; 

లేవీయకాండము 6:17 => దాని పులియబెటిట్ కాలచ్వలదు; నా హోమ దర్వయ్ములలో వారికి పాలుగా 

దాని నిచిచ్యునాన్ను. పాపపరిహారారథ్బలివలెను అపరాధపరిహారారథ్బలివలెను అది అతిపరిశుదధ్ము. 

లేవీయకాండము 6:18 => అహరోను సంతతిలో పర్తివాడును దానిని తినవలెను. ఇది యెహోవా 

హోమముల విషయములో మీ తరతరములకు నితయ్మైన కటట్డ. వాటికి తగిలిన పర్తి వసుత్వు 

పరిశుదధ్మగును. 

1 కొరిందీయులకు 9:7 => ఎవడైనను తన సొంత ఖరుచ్ పెటుట్కొని దండులో కొలువుచేయునా? 

దార్క్షతోట వేసి దాని ఫలము తిననివాడెవడు? మందను కాచి మందపాలు తార్గనివాడెవడు? 

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. 

Page  of 413 1885



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"య$ండ'

లేవీయకాండము 6:21 => పెనముమీద నూనెతో దానిని కాలచ్వలెను; దానిని కాలిచ్న తరువాత 

దానిని తేవలెను. కాలిచ్న నైవేదయ్ భాగములను యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగా అరిప్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 10:12 => అపుప్డు మోషే అహరోనుతోను మిగిలిన అతని కుమారులైన 

ఎలియాజరు ఈతామారులతోను ఇటల్నెను మీరు యెహోవా హోమ దర్వయ్ములలో మిగిలిన 

నైవేదయ్మును తీసికొని అది పొంగకుండ బలిపీఠము దగగ్ర తినుడి; అది అతిపరిశుదధ్ము. యెహోవా 

హోమ దర్వయ్ములోనుండి అది నీకును నీ కుమారులకును నియమింపబడిన వంతు. 

సంఖాయ్కాండము 15:4 => యెహోవాకు ఆ అరప్ణము నరిప్ంచువాడు ముపాప్వు నూనెతో 

కలుపబడిన రెండు పళల్ పిండిని నైవేదయ్ముగా తేవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:8 => అమమ్బడిన తన పితార్రిజ్తమువలన తనకు వచిచ్నదిగాక అతడు 

ఇతరులవలె వంతు అనుభవింపవలెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:29 => సనిన్ధి రొటెట్ను నైవేదయ్మునకు తగిన సనన్పు పిండిని పులుసులేని 

భోజయ్ములను పెనములో కాలుచ్దానిని పేలుచ్దానిని నానావిధమైన పరిమాణములు గలవాటిని 

కొలతగలవాటిని విచారించుటకును, 

వచనము 10 

అది నూనె కలిసినదేగాని పొడిదేగాని మీ నైవేదయ్ములనిన్టిని అహరోను సంతతివారు సమముగా 

పంచుకొనవలెను. 

నిరగ్మకాండము 16:18 => వారు ఓమెరుతో కొలిచినపుప్డు హెచుచ్గా కూరుచ్కొనినవానికి 

ఎకుక్వగా మిగులలేదు తకుక్వగా కూరుచ్కొనినవానికి తకుక్వకాలేదు. వారు తమ తమ యింటివారి 

భోజనమునకు సరిగా కూరుచ్కొనియుండిరి. 

2 కొరిందీయులకు 8:14 => హెచుచ్గా కూరుచ్కొనినవానికి ఎకుక్వ మిగులలేదనియు తకుక్వగా 

కూరుచ్కొనినవానికి తకుక్వ కాలేదనియు వార్యబడిన పర్కారము అందరికి సమానముగా ఉండు 

నిమితత్ము,  
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నిరగ్మకాండము 29:2 => ఒక కోడెదూడను కళంకములేని రెండు పొటేట్ళల్ను పొంగని రొటెట్ను 

పొంగనివై నూనెతో కలిసిన భక్షయ్ములను పొంగనివై నూనె పూసిన పలచని అపప్డములను 

తీసికొనుము. 

లేవీయకాండము 2:1 => ఒకడు యెహోవాకు నైవేదయ్ము చేయునపుప్డు అతడు అరిప్ంచునది 

గోధుమపిండిదై యుండవలెను. అతడు దానిమీద నూనెపోసి సాంబార్ణి వేసి 

సంఖాయ్కాండము 15:4 => యెహోవాకు ఆ అరప్ణము నరిప్ంచువాడు ముపాప్వు నూనెతో 

కలుపబడిన రెండు పళల్ పిండిని నైవేదయ్ముగా తేవలెను. 

వచనము 11 

ఒకడు యెహోవాకు అరిప్ంపవలసిన సమాధానబలిని గూరిచ్న విధి యేదనగా 

లేవీయకాండము 3:1 => అతడు అరిప్ంచునది సమాధానబలియైనయెడల అతడు గోవులలోనిది 

తీసికొనివచిచ్నయెడల అది మగదేగాని ఆడుదేగాని యెహోవా సనిన్ధికి నిరోద్షమైన దానిని 

తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 3:2 => తాను అరిప్ంచుదాని తలమీద తన చెయియ్ ఉంచి పర్తయ్క్షపు గుడారము 

యొకక్ దావ్రమున దానిని వధింపవలెను. యాజకులగు అహరోను కుమారులు బలిపీఠముచుటుట్ దాని 

రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 3:3 => అతడు ఆ సమాధాన బలిపశువు యొకక్ ఆంతర్ముల లోపలి కొర్వువ్ను 

ఆంతర్ములమీది కొర్వవ్ంతటిని రెండు మూతర్గర్ంధులను వాటిమీదను 

లేవీయకాండము 3:4 => డొకక్లమీదనునన్ కొర్వువ్ను కాలేజముమీదను మూతర్గర్ంథుల మీదనునన్ 

వపను యెహోవాకు హోమముగా అరిప్ంవలెను. 

లేవీయకాండము 3:5 => అహరోను కుమారులు బలిపీఠముమీద, అనగా అగిన్మీది కటెట్లపైనునన్ 

దహనబలి దర్వయ్ముపైని దానిని దహింపవలెను. అది యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమము. 

లేవీయకాండము 3:6 => యెహోవాకు సమాధానబలిగా ఒకడు అరిప్ంచునది గొఱఱ్ 

మేకలలోనిదైనయెడల అది మగదేగాని ఆడుదేగాని నిరోద్షమైనదాని తీసికొనిరావలెను. 
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లేవీయకాండము 3:7 => అతడరిప్ంచు అరప్ణము గొఱఱ్పిలల్యైనయెడల యెహోవా సనిన్ధికి దానిని 

తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 3:8 => తాను అరిప్ంచుదాని తలమీద అతడు తన చెయియ్ ఉంచి పర్తయ్క్షపు 

గుడారము నెదుట దానిని వధింపవలెను. అహరోను కుమారులు బలిపీఠము చుటుట్ దాని రకత్మును 

పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 3:9 => ఆ సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్ను ముడిడ్పూస మొదలుకొని కొర్వివ్న 

తోక అంతటిని ఆంతర్ములలోని కొర్వువ్ను ఆంతర్ములమీది కొర్వువ్ అంతటిని 

లేవీయకాండము 3:10 => రెండు మూతర్గర్ంథులను వాటిమీది డొకక్లపైనునన్ కొర్వువ్ను 

మూతర్గర్ంథులమీది కాలేజముయొకక్ వపను తీసి యెహోవాకు హోమము చేయవలెను. 

లేవీయకాండము 3:11 => యాజకుడు బలిపీఠముమీద దానిని దహింపవలెను. అది యెహోవాకు 

హోమ రూపమైన ఆహారము. 

లేవీయకాండము 3:12 => అతడు అరిప్ంచునది మేకయైనయెడల యెహోవా సనిన్ధికి దానిని 

తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 3:13 => తాను దాని తలమీద చెయియ్ ఉంచి పర్తయ్క్షపు గుడారము నెదుట దానిని 

వధింపవలెను. అహరోను కుమారులు బలిపీఠముచుటుట్ దాని రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 3:14 => తాను దానిలో అరిప్ంచు ఆంతర్ములను కపుప్ కొర్వువ్ను ఆంతర్ములమీది 

కొర్వువ్ అంతటిని 

లేవీయకాండము 3:15 => రెండు మూతర్గర్ంథులను వాటిమీది డొకక్లపైనునన్ కొర్వువ్ను రెండు 

మూతర్గర్ంథులపైనునన్ కాలేజముయొకక్ వపను యెహోవాకు హోమముగా అరిప్ంపవలెను. 

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. 
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లే వీ య కాం డ ము 2 2 : 1 8 = > నీ వు అ హ రో ను తో ను అ త ని కు మా రు ల తో ను 

ఇశార్యేలీయులందరితోను ఇటుల్ చెపుప్ము ఇశార్యేలీయుల యింటివారిలోనేగాని ఇశార్యేలీయులలో 

నివసించు పరదేశులలోనేగాని యెవడు యెహోవాకు దహనబలిగా సేవ్చాఛ్రప్ణములనైనను 

మొర్కుక్బళల్నైనను అరిప్ంచునో 

లేవీయకాండము 22:19 => వాడు అంగీకరింపబడినటుల్ , గోవులలోనుండి యైనను 

గొఱఱ్మేకలలోనుండి యైనను దోషములేని మగదానిని అరిప్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 22:20 => దేనికి కళంకముండునో దానిని అరిప్ంపకూడదు; అది మీ పక్షముగా 

అంగీకరింపబడదు. 

లేవీయకాండము 22:21 => ఒకడు మొర్కుక్బడిని చెలిల్ంచుటకేగాని సేవ్చాఛ్రప్ణము 

అరిప్ంచుటకేగాని సమాధానబలి రూపముగా గోవునైనను గొఱఱ్నైనను మేకనైనను యెహోవాకు 

తెచిచ్నపుప్డు అది అంగీకరింపబడునటుల్ దోషములేనిదై యుండవలెను; దానిలో కళంకమేదియు 

నుండకూడదు. 

యెహెజేక్లు 45:15 => మరియు ఇశార్యేలీయుల నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకై 

నైవేదయ్మునకును దహనబలికిని సమాధాన బలికిని మంచి మేపుతగిలిన గొఱఱ్లలో మందకు 

రెండువందలలో ఒకదానిని తేవలెను. 

నిరగ్మకాండము 18:12 => మరియు మోషే మామయైన యితోర్ ఒక దహనబలిని బలులను 

దేవునికరిప్ంపగా అహరోనును ఇశార్యేలీయుల పెదద్లందరును మోషే మామతో దేవుని సనిన్ధిని 

భోజనము చేయవచిచ్రి. 

నిరగ్మకాండము 24:5 => ఇశార్యేలీయులలో యౌవనసుథ్లను పంపగా వారు దహన బలులనరిప్ంచి 

యెహోవాకు సమాధాన బలులగా కోడెలను వధించిరి. 

నిరగ్మకాండము 29:28 => అది పర్తిషాట్రప్ణ గనుక నితయ్మైన కటట్డచొపుప్న అది 

ఇశార్యేలీయులనుండి అహరోనుకును అతని కుమారులకునగును. అది ఇశార్యేలీయులు అరిప్ంచు 

సమాధానబలులలోనుండి తాము చేసిన పర్తిషాట్రప్ణ, అనగా వారు యెహోవాకు చేసిన పర్తిషాట్రప్ణగా 

నుండును 
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లేవీయకాండము 7:37 => ఇది దహనబలిని గూరిచ్యు అపరాధపరిహారారథ్పు నైవేదయ్మును 

గూరిచ్యు పాపపరిహారారథ్బలిని గూరిచ్యు అపరాధపరిహారారథ్బలిని గూరిచ్యు పర్తిషిఠ్తారప్ణమును 

గూరిచ్యు సమాధానబలిని గూరిచ్యు చేయబడిన విధి. 

లేవీయకాండము 9:18 => మరియు మోషే పర్జలు అరిప్ంచు సమాధానబలి రూపమైన కోడెదూడను 

పొటేట్లును వధించెను. అహరోను కుమారులు దాని రకత్మును అతనికి అపప్గింపగా అతడు బలిపీఠము 

చుటుట్ దానిని పోర్కిష్ంచెను. 

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. 

లేవీయకాండము 19:6 => మీరు బలినరిప్ంచునాడైనను మరునాడైనను దాని తినవలెను. 

మూడవనాటివరకు మిగిలియునన్ దానిని అగిన్తో కాలిచ్వేయవలెను. 

లేవీయకాండము 22:21 => ఒకడు మొర్కుక్బడిని చెలిల్ంచుటకేగాని సేవ్చాఛ్రప్ణము 

అరిప్ంచుటకేగాని సమాధానబలి రూపముగా గోవునైనను గొఱఱ్నైనను మేకనైనను యెహోవాకు 

తెచిచ్నపుప్డు అది అంగీకరింపబడునటుల్ దోషములేనిదై యుండవలెను; దానిలో కళంకమేదియు 

నుండకూడదు. 

లేవీయకాండము 23:19 => అపుప్డు మీరు మేకలలో ఒక పోతును పాపపరిహారారథ్బలిగా అరిప్ంచి 

రెండు ఏడాది గొఱఱ్పిలల్లను సమాధానబలిగా అరిప్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 5:29 => రోషము విషయమైన విధి యిదే. ఏ సతరీయైనను తన భరత్ అధీనములో 

నునన్పుప్డు తోర్వతపిప్ అపవితర్పడినయెడలనేమి,  

సంఖాయ్కాండము 7:23 => సమాధానబలిగా రెండు కోడెలను అయిదు పొటేట్ళల్ను అయిదు 

మేకపోతులను ఏడాదివి అయిదు గొఱఱ్పిలల్లను తన అరప్ణముగా తెచెచ్ను. ఇది సూయారు 

కుమారుడైన నెతనేలు అరప్ణము. 
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సంఖాయ్కాండము 15:8 => మొర్కుక్బడిని చెలిల్ంచుటకైనను యెహోవాకు సమాధానబలి 

నరిప్ంచుటకైనను నీవు దహనబలిగానైనను బలిగానైనను కోడెదూడను సిదధ్పరచినయెడల 

సంఖాయ్కాండము 29:39 => మీ మొర్కుక్బళల్ను మీ సేవ్చాఛ్రప్ణములను మీ దహనబలులను మీ 

నైవేదయ్ములను మీ పానారప్ణములను మీ సమాధానబలులను గాక వీటిని నియామక కాలములందు 

యెహోవాకు అరిప్ంవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:7 => మరియు నీవు సమాధానబలుల నరిప్ంచి అకక్డ భోజనము చేసి 

నీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని సంతోషింపవలెను. 

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. 

కీరత్నలు 22:26 => దీనులు భోజనముచేసి తృపిత్పొందెదరు యెహోవాను వెదకువారు ఆయనను 

సుత్తించెదరు మీ హృదయములు తెపప్రిలిల్ నితయ్ము బర్దుకును. 

1 కొరిందీయులకు 10:18 => శరీరపర్కారమైన ఇశార్యేలును చూడుడి. బలి అరిప్ంచినవాటిని 

తినువారు బలిపీఠముతో పాలివారుకారా? 

వచనము 12 

వాడు కృతజఞ్తారప్ణముగా దానినరిప్ంచునపుప్డు తన కృతజఞ్తారప్ణ రూపమైన బలిగాక నూనెతో 

కలిసినవియు పొంగనివియునైన పిండి వంటలను, నూనె పూసినవియు పొంగనివియునైన పలచని 

అపప్డములను, నూనె కలిపి కాలిచ్న గోధుమపిండి వంటలను అరిప్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 22:29 => మీరు కృతజఞ్తాబలియగు పశువును వధించినపుప్డు అది మీకొరకు 

అంగీకరింపబడునటుల్గా దానిని అరిప్ంపవలెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:31 => అంతట హిజిక్యా మీరిపుప్డు యెహోవాకు మిముమ్ను 

పర్తిషిఠ్ంచుకొంటిరి; దగగ్రకు వచిచ్ యెహోవా మందిరములోనికి బలిదర్వయ్ములను కృతజఞ్తారప్ణలను 
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తీసికొనిరండని ఆజఞ్ ఇయయ్గా సమాజపువారు బలిదర్వయ్ములను కృతజఞ్తారప్ణలను తీసికొనివచిచ్రి, 

దహనబలుల నరిప్ంచుటకు ఎవరికి ఇషట్ముపుటెట్నో వారు దహనబలి దర్వయ్ములను తీసికొనివచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:16 => ఇదియుగాక అతడు యెహోవా బలిపీఠమును బాగుచేసి, దానిమీద 

సమాధాన బలులను కృతజఞ్తారప్ణలను అరిప్ంచుచు ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాను 

సేవించుడని యూదా వారికి ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

నెహెమాయ్ 12:43 => మరియు దేవుడు తమకు మహానందము కలుగజేసెనని ఆ దినమున వారు 

గొపప్ బలులను అరిప్ంచి సంతోషించిరి. వారి భారయ్లు పిలల్లుకూడ సంతోషించిరి. అందువలన 

యెరూషలేములో పుటిట్న ఆనందధవ్ని బహు దూరమునకు వినబడెను. 

కీరత్నలు 50:13 => వృషభముల మాంసము నేను తిందునా? పొటేట్ళల్ రకత్ము తార్గుదునా? 

కీరత్నలు 50:14 => దేవునికి సుత్తి యాగము చేయుము మహోనన్తునికి నీ మొర్కుక్బడులు 

చెలిల్ంచుము. 

కీరత్నలు 50:23 => సుత్తియాగము అరిప్ంచువాడు ననున్ మహిమపరచుచునాన్డు నేను వానికి దేవుని 

రక్షణ కనుపరచునటుల్ వాడు మారగ్ము సిదధ్పరచుకొనెను.  

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 107:8 => ఆయన కృపనుబటిట్యు నరులకు ఆయన చేయు ఆశచ్రయ్కారయ్ములనుబటిట్యు 

వారు యెహోవాకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుదురు గాక 

కీరత్నలు 107:21 => ఆయన కృపనుబటిట్యు నరులకు ఆయన చేయు ఆశచ్రయ్కారయ్ములనుబటిట్యు 

వారు యెహోవాకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుదురు గాక. 

కీరత్నలు 107:22 => వారు కృతజఞ్తారప్ణలు చెలిల్ంచుదురుగాక ఉతాస్హధవ్నితో ఆయన 

కారయ్ములను పర్కటించుదురుగాక.  
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కీరత్నలు 116:17 => నేను నీకు కృతజఞ్తారప్ణ నరిప్ంచెదను, యెహోవా నామమున పార్రథ్న 

చేసెదను 

యిరిమ్యా 33:11 => సంతోష సవ్రమును ఆనంద శబద్మును పెండిల్ కుమారుని సవ్రమును 

పెండిల్కుమారెత్ సవ్రమును యెహోవా మంచివాడు , ఆయన కృప నిరంతరముండును , 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాను సుత్తించుడి అని పలుకువారి సవ్రమును మరల వినబడును; 

యెహోవా మందిరములోనికి సుత్తి యాగములను తీసికొని వచుచ్వారి సవ్రమును మరల వినబడును; 

మునుపటివలె ఉండుటకై చెరలోనునన్ యీ దేశసుథ్లను నేను రపిప్ంచుచునాన్నని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు 

హోషేయ 14:2 => మాటలు సిదధ్పరచుకొని యెహోవాయొదద్కు తిరుగుడి; మీరు ఆయనతో 

చెపప్వలసినదేమనగా మా పాపములనిన్టిని పరిహరింపుము; ఎడల్కు బదులుగా నీకు మా పెదవుల 

నరిప్ంచుచునాన్ము; నీవంగీకరింపదగినవి అవే మాకునన్వి. 

లూకా 17:16 => గొపప్ శబద్ముతో దేవుని మహిమపరచుచు, తిరిగివచిచ్ ఆయనకు 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచు, ఆయన పాదములయొదద్ సాగిలపడెను; వాడు సమరయుడు. 

లూకా 17:18 => ఈ అనుయ్డు తపప్ దేవుని మహిమపరచుటకు తిరిగి వచిచ్నవాడెవడును 

అగపడలేదా అని చెపిప్ 

రోమీయులకు 1:21 => మరియు వారు దేవుని నెరిగియు ఆయనను దేవునిగా మహిమపరచలేదు, 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంపనులేదు గాని తమ వాదములయందు వయ్రుథ్లైరి. 

2 కొరిందీయులకు 9:11 => ఇటిట్, ఔదారయ్మువలన మాదావ్రా దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంపబడును. 

2 కొరిందీయులకు 9:12 => ఏలయనగా ఈ సేవనుగూరిచ్న పరిచరయ్ పరిశుదు ధ్ల అకక్రలకు 

సహాయము కలుగజేయుట మాతర్ము కాకుండ, అనేకులు దేవునికి చెలిల్ంచు కృతజఞ్తాసుత్తుల 

మూలముగా విసత్రించుచునన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 9:13 => ఏలాగనగా కీర్సుత్ సువారత్ను అంగీకరింతుమని ఒపుప్కొనుటయందు 

మీరు విధేయులైనందుచేతను, వారి విషయమును అందరి విషయమును ఇంత ఔదారయ్ముగా ధరమ్ము 
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చేసినందుచేతను, ఈ పరిచరయ్ మూలముగా మీ యోగయ్త కనబడినందున వారు దేవుని 

మహిమపరచుచునాన్రు. 

2 కొరిందీయులకు 9:14 => మరియు మీయెడల దేవుడు కనుపరచిన అతయ్ధికమైన కృపను చూచి, 

వారు మీ నిమితత్మై పార్రథ్న చేయుచు, మిముమ్ను చూడవలెనని ఎకుక్వ కోరికగలవారై యునాన్రు. 

2 కొరిందీయులకు 9:15 => చెపప్ శకయ్ము కాని ఆయన వరమునుగూరిచ్ దేవునికి సోత్తర్ము. 

ఎఫెసీయులకు 5:20 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ పేరట సమసత్మునుగూరిచ్ తండిర్యైన దేవునికి 

ఎలల్పుప్డును కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచు, 

హెబీర్యులకు 13:15 => కాబటిట్ ఆయన దావ్రా మనము దేవునికి ఎలల్పుప్డును సుత్తియాగము 

చేయుదము, అనగా ఆయన నామమును ఒపుప్కొనుచు, జిహావ్ఫలము అరిప్ంచుదము. 

1 పేతురు 2:5 => యేసుకీర్సుత్ దావ్రా దేవునికి అనుకూలములగు ఆతమ్ సంబంధమైన 

బలులనరిప్ంచుటకు పరిశుదధ్ యాజకులుగా ఉండునటుల్, మీరును సజీవమైన రాళల్వలెనుండి ఆతమ్ 

సంబంధమైన మందిరముగా కటట్బడుచునాన్రు. 

లేవీయకాండము 2:4 => నీవు పొయియ్లో కాలిచ్న నైవేదయ్ము చేయునపుప్డు అది నూనె కలిసినదియు, 

పొంగనిదియునైన గోధుమపిండి అపప్డములే గాని నూనె రాచినదియు పొంగనిదియునైన పూరీలేగాని 

కావలెను. 

లేవీయకాండము 6:16 => దానిలో మిగిలినదానిని అహరోనును అతని సంతతివారును తినవలెను. 

అది పులియనిదిగా పరిశుదధ్సథ్లములో తినవలెను. వారు పర్తయ్క్షపు గుడారము యొకక్ ఆవరణములో 

దానిని తినవలెను; 

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.  

నిరగ్మకాండము 23:18 => నా బలుల రకత్మును పులిసిన దర్వయ్ముతో అరిప్ంపకూడదు. నా 

పండుగలో నరిప్ంచిన కొర్వువ్ ఉదయము వరకు నిలువ యుండకూడదు. 
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నిరగ్మకాండము 29:2 => ఒక కోడెదూడను కళంకములేని రెండు పొటేట్ళల్ను పొంగని రొటెట్ను 

పొంగనివై నూనెతో కలిసిన భక్షయ్ములను పొంగనివై నూనె పూసిన పలచని అపప్డములను 

తీసికొనుము. 

సంఖాయ్కాండము 18:20 => మరియు యెహోవా అహరోనుతో ఇటల్నెను వారి దేశములో నీకు 

సావ్సథ్య్ము కలుగదు; వారి మధయ్ను నీకు పాలు ఉండదు; ఇశార్యేలీయుల మధయ్ను నీ పాలు నీ 

సావ్సథ్య్ము నేనే. 

ఆమోసు 4:5 => పులిసిన పిండితో సోత్తార్రప్ణ అరిప్ంచుడి, సేవ్చాచ్రప్ణనుగూరిచ్ చాటించి పర్కటన 

చేయుడి; ఇశార్యేలీయులారా, యీలాగున చేయుట మీకిషట్మైయునన్ది; ఇదే పర్భువైన యెహోవా 

వాకుక్.  

ఆమోసు 5:22 => నాకు దహనబలులను నైవేదయ్ములను మీరరిప్ంచినను నేను వాటిని 

అంగీకరింపను; సమాధాన బలులుగా మీరరిప్ంచు కొర్వివ్న పశువులను నేను చూడను. 

యోహాను 5:14 => అటుతరువాత యేసు దేవాలయములో వానిని చూచి ఇదిగో సవ్సథ్త నొందితివి; 

మరియెకుక్వ కీడు నీకు కలుగకుండునటుల్ ఇకను పాపము చేయకుమని చెపప్గా  

వచనము 13 

ఆ పిండివంటలే కాక సమాధానబలి రూపమైన కృతజఞ్తాబలి దర్వయ్ములో పులిసిన రొటెట్ను 

అరప్ణముగా అరిప్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 23:17 => మీరు మీ నివాసములలోనుండి తూములో రెండేసి పదియవ వంతుల 

పిండిగల రెండు రొటెట్లను అలాల్డించు అరప్ణముగా తేవలెను. వాటిని గోధుమపిండితో చేసి 

పులియబెటిట్ కాలచ్వలెను. అవి యెహోవాకు పర్థమ ఫలముల అరప్ణము. 

ఆమోసు 4:5 => పులిసిన పిండితో సోత్తార్రప్ణ అరిప్ంచుడి, సేవ్చాచ్రప్ణనుగూరిచ్ చాటించి పర్కటన 

చేయుడి; ఇశార్యేలీయులారా, యీలాగున చేయుట మీకిషట్మైయునన్ది; ఇదే పర్భువైన యెహోవా 

వాకుక్.  
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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. 

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

పుచుచ్కొనినయెడల ఏదియు నిషేధింపతగినది కాదు; 

1 సమూయేలు 10:3 => తరువాత నీవు అకక్డనుండి వెళిల్ తాబోరు మైదానమునకు రాగానే అకక్డ 

బేతేలునకు దేవుని యొదద్కు పోవు ముగుగ్రు మనుషుయ్లు నీకు ఎదురుపడుదురు; ఒకడు మూడు 

మేకపిలల్లను, ఒకడు మూడు రొటెట్లను, ఇంకొకడు దార్కాష్రసపు తితిత్ని మోయుచు వతుత్రు. 

యిరిమ్యా 33:11 => సంతోష సవ్రమును ఆనంద శబద్మును పెండిల్ కుమారుని సవ్రమును 

పెండిల్కుమారెత్ సవ్రమును యెహోవా మంచివాడు , ఆయన కృప నిరంతరముండును , 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాను సుత్తించుడి అని పలుకువారి సవ్రమును మరల వినబడును; 

యెహోవా మందిరములోనికి సుత్తి యాగములను తీసికొని వచుచ్వారి సవ్రమును మరల వినబడును; 

మునుపటివలె ఉండుటకై చెరలోనునన్ యీ దేశసుథ్లను నేను రపిప్ంచుచునాన్నని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు 

వచనము 14 

మరియు ఆ అరప్ణములలో పర్తిదానిలోనుండి ఒకదాని యెహోవాకు పర్తిషాఠ్రప్ణముగా 

అరిప్ంపవలెను. అది సమాధానబలి పశురకత్మును పోర్కిష్ంచిన యాజకునిది, అది అతనిదగును. 

నిరగ్మకాండము 29:27 => పర్తిషిఠ్తమైన ఆ పొటేట్లులో అనగా అహరోనుదియు అతని 

కుమారులదియునైన దానిలో అలాల్డింపబడిన బోరను పర్తిషిఠ్తమైన జబబ్ను పర్తిషిఠ్ంపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:28 => అది పర్తిషాట్రప్ణ గనుక నితయ్మైన కటట్డచొపుప్న అది 

ఇశార్యేలీయులనుండి అహరోనుకును అతని కుమారులకునగును. అది ఇశార్యేలీయులు అరిప్ంచు 

సమాధానబలులలోనుండి తాము చేసిన పర్తిషాట్రప్ణ, అనగా వారు యెహోవాకు చేసిన పర్తిషాట్రప్ణగా 

నుండును 
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సంఖాయ్కాండము 15:19 => మీరు ఆ దేశపు ఆహారమును తినునపుప్డు పర్తిషాఠ్రప్ణమును 

యెహోవాకు అరిప్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 15:20 => మీరు మీ మొదటి పిండిముదద్ రొటెట్ను పర్తిషాఠ్రప్ణముగా 

అరిప్ంపవలెను; కళల్పు అరప్ణమువలె దాని అరిప్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 15:21 => మీ తర తరములకు మీ మొదటి పిండిముదద్లోనుండి పర్తిషాఠ్రప్ణమును 

యెహోవాకు అరిప్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 18:24 => అయితే ఇశార్యేలీయులు యెహోవాకు పర్తిషాఠ్రప్ణముగా అరిప్ంచు 

దశమభాగములను నేను లేవీయులకు సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్తిని. అందుచేతను వారు ఇశార్యేలీయుల 

మధయ్ను సావ్సథ్య్ము సంపాదింపకూడదని వారితో చెపిప్తిని. 

సంఖాయ్కాండము 18:25 => మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

సంఖాయ్కాండము 18:26 => నీవు లేవీయులతో ఇటల్నుము నేను ఇశార్యేలీయులచేత మీకు 

సావ్సథ్య్ముగా ఇపిప్ంచిన దశమభాగమును మీరు వారియొదద్ పుచుచ్కొనునపుప్డు మీరు దానిలో, అనగా 

ఆ దశమభాగములో దశమభాగమును యెహోవాకు పర్తిషాఠ్రప్ణముగా చెలిల్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 18:27 => మీకు వచుచ్ పర్తిషాఠ్రప్ణము కళల్పు పంటవలెను దార్క్షలతొటిట్ 

ఫలమువలెను ఎంచవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 18 :28 => అటుల్ మీరు ఇశార్యేలీయులయొదద్ పుచుచ్కొను మీ 

దశమభాగములనిన్టిలోనుండి మీరు పర్తిషాఠ్రప్ణమును యెహోవాకు చెలిల్ంపవలెను. దానిలోనుండి 

మీరు యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంచు అరప్ణమును యాజకుడైన అహరోనుకు ఇయయ్వలెను.  

సంఖాయ్కాండము 31:29 => యెహోవాకు పర్తిషాఠ్రప్ణముగా యాజకుడైన ఎలియాజరుకు 

ఇయయ్వలెను. 

సంఖాయ్కాండము 31:41 => యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ మోషే పనున్ను, అనగా 

యెహోవాకు చెలల్వలసిన పర్తిషాఠ్రప్ణమును యాజకుడైన ఎలియాజరునకిచెచ్ను. 

లేవీయకాండము 6:26 => పాపపరిహారారథ్బలిగా దానినరిప్ంచిన యాజకుడు దానిని తినవలెను; 

పరిశుదధ్సథ్లమందు, అనగా పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ ఆవరణములో దానిని తినవలెను. 
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సంఖాయ్కాండము 18:8 => మరియు యెహోవా అహరోనుతో ఇటల్నెను ఇదిగో ఇశార్యేలీయులు 

పర్తిషిఠ్ంచువాటనిన్టిలో నా పర్తిషాఠ్రప్ణములను కాపాడు పని నీకిచిచ్యునాన్ను; అభిషేకమునుబటిట్ 

నితయ్మైన కటట్డవలన నీకును నీ కుమారులకును నేనిచిచ్యునాన్ను. 

సంఖాయ్కాండము 18:9 => అగిన్లో దహింపబడని అతిపరిశుదధ్మైన వాటిలో నీకు 

రావలసినవేవనగా, వారి నైవేదయ్ములనిన్టిలోను, వారి పాపపరిహారారథ్ బలులనిన్టిలోను, వారి 

అపరాధపరిహారారథ్ బలులనిన్టిలోను వారు నాకు తిరిగిచెలిల్ంచు అరప్ణములనిన్యు నీకును నీ 

కుమారులకును అతిపరిశుదధ్మైనవగును, అతిపరిశుదధ్సథ్లములో మీరు వాటిని తినవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 18:10 => పర్తి మగవాడును దానిని తినవలెను; అది నీకు పరిశుదధ్ముగా 

ఉండును. 

సంఖాయ్కాండము 18:11 => మరియు వారి దానములలో పర్తిషిఠ్ంపబడినదియు, ఇశార్యేలీయులు 

అలాల్డించు అరప్ణములనిన్యు నీవగును. నీకును నీ కుమారులకును నీ కుమారెత్లకును నితయ్మైన 

కటట్డవలన వాటినిచిచ్తిని; నీ యింటిలోని పవితుర్లందరును వాటిని తినవచుచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 18:19 => ఇశార్యేలీయులు యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంచు పరిశుదధ్మైన 

పర్తిషాఠ్రప్ణములనిన్టిని నేను నీకును నీ కుమారులకును నీ కుమారెత్లకును నితయ్మైన కటట్డనుబటిట్ 

యిచిచ్తిని. అది నీకును నీతోపాటు నీ సంతతికిని యెహోవా సనిన్ధిని నితయ్మును సిథ్రమైన నిబంధన. 

సంఖాయ్కాండము 18:26 => నీవు లేవీయులతో ఇటల్నుము నేను ఇశార్యేలీయులచేత మీకు 

సావ్సథ్య్ముగా ఇపిప్ంచిన దశమభాగమును మీరు వారియొదద్ పుచుచ్కొనునపుప్డు మీరు దానిలో, అనగా 

ఆ దశమభాగములో దశమభాగమును యెహోవాకు పర్తిషాఠ్రప్ణముగా చెలిల్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 18:27 => మీకు వచుచ్ పర్తిషాఠ్రప్ణము కళల్పు పంటవలెను దార్క్షలతొటిట్ 

ఫలమువలెను ఎంచవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 18 :28 => అటుల్ మీరు ఇశార్యేలీయులయొదద్ పుచుచ్కొను మీ 

దశమభాగములనిన్టిలోనుండి మీరు పర్తిషాఠ్రప్ణమును యెహోవాకు చెలిల్ంపవలెను. దానిలోనుండి 

మీరు యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంచు అరప్ణమును యాజకుడైన అహరోనుకు ఇయయ్వలెను.  
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సంఖాయ్కాండము 18:29 => మీకియయ్బడు వాటనిన్టిలో పర్శసత్మైన దానిలోనుండి యెహోవాకు 

పర్తిషిఠ్ంచు పర్తి అరప్ణమును, అనగా దాని పర్తిషిఠ్త భాగమును దానిలోనుండి పర్తిషిఠ్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 18:30 => మరియు నీవు వారితో మీరు దానిలోనుండి పర్శసత్ భాగమును 

అరిప్ంచిన తరువాత మిగిలినది కళల్పు వచుచ్బడివలెను దార్క్షతొటిట్ వచుచ్బడివలెను లేవీయులదని 

యెంచవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 18:31 => మీరును మీ కుటుంబికులును ఏ సథ్లమందైనను దానిని తినవచుచ్ను; 

ఏలయనగా పర్తయ్క్షపు గుడారములో మీరు చేయు సేవకు అది మీకు జీతము. 

సంఖాయ్కాండము 18:32 => మీరు దానిలోనుండి పర్శసత్ భాగమును అరిప్ంచిన తరువాత దానినిబటిట్ 

పాపశిక్షను భరింపకుందురు; మీరు చావకుండునటుల్ ఇశార్యేలీయుల పర్తిషిఠ్తమైనవాటిని 

అపవితర్పరచకూడదని చెపుప్ము. 

సంఖాయ్కాండము 18:11 => మరియు వారి దానములలో పర్తిషిఠ్ంపబడినదియు, ఇశార్యేలీయులు 

అలాల్డించు అరప్ణములనిన్యు నీవగును. నీకును నీ కుమారులకును నీ కుమారెత్లకును నితయ్మైన 

కటట్డవలన వాటినిచిచ్తిని; నీ యింటిలోని పవితుర్లందరును వాటిని తినవచుచ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:8 => అమమ్బడిన తన పితార్రిజ్తమువలన తనకు వచిచ్నదిగాక అతడు 

ఇతరులవలె వంతు అనుభవింపవలెను. 

వచనము 15 

సమాధానబలిగా తాను అరిప్ంచు కృతజఞ్తాబలి పశువును అరిప్ంచు దినమే దాని మాంసమును 

తినవలెను; దానిలోనిది ఏదియు మరునాటికి ఉంచుకొనకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 12:10 => దానిలో ఉడికి ఉడకనిదైనను నీళల్తో వండబడినదైనను తిననే 

తినకూడదు; ఉదయకాలమువరకు దానిలోనిదేదియు మిగిలింపకూడదు. ఉదయకాలమువరకు 

దానిలో మిగిలినది అగిన్తో కాలిచ్ వేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 23:18 => నా బలుల రకత్మును పులిసిన దర్వయ్ముతో అరిప్ంపకూడదు. నా 

పండుగలో నరిప్ంచిన కొర్వువ్ ఉదయము వరకు నిలువ యుండకూడదు. 
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నిరగ్మకాండము 34:25 => నీవు పులిసినదానితో నా బలిరకత్మును అరిప్ంపకూడదు; పసాక్ 

పండుగలోని బలిసంబంధమైన మాంసమును ఉదయకాలమువరకు ఉంచకూడదు. 

లేవీయకాండము 8:31 => అపుప్డు మోషే అహరోనుతోను అతని కుమారులతోను ఇటల్నెను 

పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్ ఆ మాంసమును వండి, అహరోనును అతని కుమారులును 

తినవలెనని నేను ఆజాఞ్పించినటుల్ అకక్డనే దానిని, పర్తిషిఠ్త దర్వయ్ములు గల గంపలోని భక్షయ్ములను 

తినవలెను. 

లేవీయకాండము 22:30 => ఆనాడే దాని తినివేయవలెను; మరునాటివరకు దానిలో కొంచెమైనను 

మిగిలింపకూడదు; నేను యెహోవాను. 

1 సమూయేలు 1:4 => ఎలాక్నా తాను బలయ్రప్ణ చేసిననాడు తన భారయ్యగు పెనినాన్కును దాని 

కుమారులకును కుమారెత్లకును పాళుల్ ఇచుచ్చు వచెచ్ను గాని 

సామెతలు 7:14 => సమాధానబలులను నేను అరిప్ంపవలసియుంటిని నేడు నా మొర్కుక్బళుల్ 

చెలిల్ంచియునాన్ను 

వచనము 16 

అతడు అరిప్ంచుబలి మొర్కుక్బడియేగాని సేవ్చాఛ్రప్ణయేగాని అయినయెడల అతడు దానినరిప్ంచునాడే 

తినవలెను. 

లే వీ య కాం డ ము 2 2 : 1 8 = > నీ వు అ హ రో ను తో ను అ త ని కు మా రు ల తో ను 

ఇశార్యేలీయులందరితోను ఇటుల్ చెపుప్ము ఇశార్యేలీయుల యింటివారిలోనేగాని ఇశార్యేలీయులలో 

నివసించు పరదేశులలోనేగాని యెవడు యెహోవాకు దహనబలిగా సేవ్చాఛ్రప్ణములనైనను 

మొర్కుక్బళల్నైనను అరిప్ంచునో 

లేవీయకాండము 22:19 => వాడు అంగీకరింపబడినటుల్ , గోవులలోనుండి యైనను 

గొఱఱ్మేకలలోనుండి యైనను దోషములేని మగదానిని అరిప్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 22:20 => దేనికి కళంకముండునో దానిని అరిప్ంపకూడదు; అది మీ పక్షముగా 

అంగీకరింపబడదు. 
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లేవీయకాండము 22:21 => ఒకడు మొర్కుక్బడిని చెలిల్ంచుటకేగాని సేవ్చాఛ్రప్ణము 

అరిప్ంచుటకేగాని సమాధానబలి రూపముగా గోవునైనను గొఱఱ్నైనను మేకనైనను యెహోవాకు 

తెచిచ్నపుప్డు అది అంగీకరింపబడునటుల్ దోషములేనిదై యుండవలెను; దానిలో కళంకమేదియు 

నుండకూడదు. 

లేవీయకాండము 23:38 => ఏ అరప్ణ దినమున ఆ అరప్ణమును తీసికొనిరావలెను. 

సంఖాయ్కాండము 15:3 => యెహోవాకు ఇంపైన సువాసన కలుగునటుల్గా గోవులలోని దానినేకాని, 

గొఱఱ్మేకలలోని దానినేకాని, దహనబలిగానైనను, బలిగానైనను తెచిచ్, మొర్కుక్బడి చెలిల్ంచుటకనియో, 

సేవ్చాఛ్రప్ణగాననియో, నియామక కాలమందు అరిప్ంచునదియనియో, దేనినైనను మీరు 

అరిప్ంపగోరినయెడల 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:6 => అకక్డికే మీరు మీ దహనబలులను, మీ బలులను, మీ 

దశమభాగములను, పర్తిషిట్తములుగా మీరు చేయు నైవేదయ్ములను, మీ మొర్కుక్బడి అరప్ణములను, 

మీ సేవ్చాఛ్రప్ణములను, పశువులలోను గొఱఱ్మేకలలోను తొలిచూలు వాటిని తీసికొనిరావలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:11 => నేను మికాజాఞ్పించు సమసత్మును, అనగా మీ దహనబలులను 

మీ బలులను మీ దశమభాగములను పర్తిషిఠ్తములుగా మీరు చేయు నైవేదయ్ములను మీరు యెహోవాకు 

మొర్కుక్కొను మీ శేర్షఠ్మైన మొర్కుక్బళల్ను మీ దేవుడైన యెహోవా తన నామమునకు నివాససాథ్నముగా 

ఏరప్రచుకొను సథ్లమునకే మీరు తీసికొనిరావలెను.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:17 => నీ ధానయ్ములోనేమి నీ దార్కాష్రసములోనేమి నీ నూనెలోనేమి 

దశమభాగమును, నీ గోవులలోనిదేమి నీ గొఱఱ్మేకల మందలోనిదేమి తొలిచూలు పిలల్లను నీవు 

మొర్కుక్కొను మొర్కుక్బళల్లో దేనిని నీ సేవ్చాచ్రప్ణమును పర్తిషాఠ్రప్ణమును నీ యింట తినక 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:26 => నీకు నియమింపబడిన పర్తిషిట్తములను మొర్కుక్బళల్ను 

మాతర్ము యెహోవా ఏరప్రచుకొను సథ్లమునకు నీవు తీసికొనిపోవలెను. 

కీరత్నలు 66:13 => దహనబలులను తీసికొని నేను నీ మందిరములోనికి వచెచ్దను. 

కీరత్నలు 116:14 => యెహోవాకు నా మొర్కుక్బళుల్ చెలిల్ంచెదను. ఆయన పర్జలందరి యెదుటనే 

చెలిల్ంచెదను 
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కీరత్నలు 116:18 => ఆయన పర్జలందరియెదుటను యెహోవా మందిరపు ఆవరణములలోను 

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.  

లేవీయకాండము 22:23 => కురూపియైన కోడెనైనను గొఱఱ్ మేకల మందలోని దానినైనను 

సేవ్చాఛ్రప్ణముగా అరిప్ంపవచుచ్ను గాని అది మొర్కుక్బడిగా అంగీకరింపబడదు. 

లేవీయకాండము 22:29 => మీరు కృతజఞ్తాబలియగు పశువును వధించినపుప్డు అది మీకొరకు 

అంగీకరింపబడునటుల్గా దానిని అరిప్ంపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:6 => అకక్డికే మీరు మీ దహనబలులను, మీ బలులను, మీ 

దశమభాగములను, పర్తిషిట్తములుగా మీరు చేయు నైవేదయ్ములను, మీ మొర్కుక్బడి అరప్ణములను, 

మీ సేవ్చాఛ్రప్ణములను, పశువులలోను గొఱఱ్మేకలలోను తొలిచూలు వాటిని తీసికొనిరావలెను. 

యెహెజేక్లు 46:12 => యెహోవాకు సేవ్చాఛ్రప్ణమైన దహనబలినైనను సేవ్చాఛ్రప్ణమైన 

సమాధానబలినైనను అధిపతి యరిప్ంచునపుప్డు తూరుప్తటుట్ గుమమ్ము తీయవలెను ; 

విశార్ంతిదినమున అరిప్ంచునటుల్ దహనబలిని సమాధానబలిని అరిప్ంచి వెళిల్పోవలెను; అతడు 

వెళిల్పోయిన తరువాత గుమమ్ము మూయబడవలెను. 

లేవీయకాండము 19:5 => మీరు యెహోవాకు సమాధానబలి అరిప్ంచునపుప్డు అది 

అంగీకరింపబడునటుల్గా అరిప్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 19:6 => మీరు బలినరిప్ంచునాడైనను మరునాడైనను దాని తినవలెను. 

మూడవనాటివరకు మిగిలియునన్ దానిని అగిన్తో కాలిచ్వేయవలెను. 

లేవీయకాండము 19:7 => మూడవనాడు దానిలో కొంచెమైనను తినినయెడల అది హేయమగును; 

అది అంగీకరింపబడదు. 

లేవీయకాండము 19:8 => దానిని తినువాడు తన దోషశిక్షను భరించును. వాడు యెహోవాకు 

పరిశుదధ్మైన దానిని అపవితర్పరచెను. వాడు పర్జలలోనుండి కొటిట్వేయబడును. 

Page  of 430 1885



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"య$ండ'

లేవీయకాండము 1:3 => అతడు దహనబలి రూపముగా అరిప్ంచునది గోవులలోనిదైనయెడల 

నిరోద్షమైన మగదానిని తీసికొనిరావలెను. తాను యెహోవా సనిన్ధిని అంగీకరింపబడునటుల్ పర్తయ్క్షపు 

గుడారముయొకక్ దావ్రమునకు దానిని తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 27:2 => నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము ఒకడు విశేషమైన మొర్కుక్బడి 

చేసినయెడల నీవు నిరణ్యించిన వెలచొపుప్న వారు యెహోవాకు దాని చెలిల్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 29:39 => మీ మొర్కుక్బళల్ను మీ సేవ్చాఛ్రప్ణములను మీ దహనబలులను మీ 

నైవేదయ్ములను మీ పానారప్ణములను మీ సమాధానబలులను గాక వీటిని నియామక కాలములందు 

యెహోవాకు అరిప్ంవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:18 => పడుపుసొముమ్నేగాని కుకక్ విలువనేగాని మొర్కుక్బడిగా నీ 

దేవుడైన యెహోవా యింటికి తేకూడదు. ఏలయనగా ఆ రెండును నీ దేవుడైన యెహోవాకు 

హేయములు. 

ఎజార్ 2:63 => మరియు పారసీకుల అధికారి ఊరీమును తుమీమ్ముును ధరించుకొనగల యొక 

యాజకుడు ఏరప్డువరకు మీరు పర్తిషిఠ్తమైన వసుత్వులను భుజింపకూడదని వారి కాజాఞ్పించెను. 

వచనము 17 

మిగిలినది మరునాడు తినవచుచ్ను; మూడవనాడు ఆ బలిపశువు మాంసములో మిగిలినదానిని 

అగిన్తో కాలిచ్వేయవలెను. 

లేవీయకాండము 19:7 => మూడవనాడు దానిలో కొంచెమైనను తినినయెడల అది హేయమగును; 

అది అంగీకరింపబడదు. 

ఆదికాండము 22:4 => మూడవనాడు అబార్హాము కనున్లెతిత్ దూరమునుండి ఆ చోటు చూచి 

నిరగ్మకాండము 19:11 => మూడవనాటికి సిదధ్ముగా నుండవలెను; మూడవనాడు యెహోవా 

పర్జలందరి కనున్ల ఎదుట సీనాయి పరవ్తముమీదికి దిగివచుచ్ను. 

హోషేయ 6:2 => రెండు దినములైన తరువాత ఆయన మనలను బర్దికించును, మనము ఆయన 

సముఖమందు బర్దుకునటుల్ మూడవ దినమున ఆయన మనలను సిథ్రపరచును. 
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1 కొరిందీయులకు 15:4 => లేఖనముల పర్కారము మూడవ దినమున లేపబడెను. 

లేవీయకాండము 6:22 => అతని సంతతివారిలో అతనికి మారుగా అభిషేకము పొందిన యాజకుడు 

ఆలాగుననే అరిప్ంపవలెను. అది యెహోవా నియమించిన నితయ్మైన కటట్డ, అదంతయు 

దహింపవలెను. 

లేవీయకాండము 6:23 => యాజకుడు చేయు పర్తి నైవేదయ్ము నిశేశ్షముగా పేర్లచ్బడవలెను; దాని 

తినవలదు. 

లేవీయకాండము 10:16 => అపుప్డు మోషే పాపపరిహారారథ్బలియగు మేకను కనుగొనవలెనని 

జాగర్తత్గా వెదకినపుప్డు అది కాలిపోయియుండెను. అతడు అహరోను కుమారులలో మిగిలిన 

ఎలియాజరు ఈతామారను వారిమీద ఆగర్హపడి 

నిరగ్మకాండము 12:10 => దానిలో ఉడికి ఉడకనిదైనను నీళల్తో వండబడినదైనను తిననే 

తినకూడదు; ఉదయకాలమువరకు దానిలోనిదేదియు మిగిలింపకూడదు. ఉదయకాలమువరకు 

దానిలో మిగిలినది అగిన్తో కాలిచ్ వేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:14 => ఆ కోడె మాంసమును దాని చరమ్మును దాని పేడను పాళెమునకు 

వెలుపల అగిన్తో కాలచ్వలెను, అది పాపపరిహారారథ్మైన బలి. 

లేవీయకాండము 8:32 => ఆ మాంసములోను భక్షయ్ములోను మిగిలినది అగిన్చేత కాలిచ్వేయవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 19:12 => అతడు మూడవ దినమున ఆ జలముతో పాపశుది ధ్ చేసికొని యేడవ 

దినమున పవితుర్డగును. అయితే వాడు మూడవ దినమున పాపశుది ధ్ చేసికొననియెడల ఏడవ 

దినమున పవితుర్డు కాడు. 

వచనము 18 

ఒకడు తన సమాధానబలి పశువుమాంసములో కొంచెమైనను మూడవనాడు తినినయెడల అది 

అంగీకరింపబడదు; అది అరిప్ంచినవానికి సమాధానబలిగా ఎంచబడదు; అది హేయము; దాని 

తినువాడు తన దోషశిక్షను భరించును. 
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లేవీయకాండము 10:19 => అందుకు అహరోను మోషేతో ఇదిగో నేడు పాపపరిహారారథ్బలి 

పశువును దహనబలి దర్వయ్మును యెహోవా సనిన్ధికి వారు తేగా ఇటిట్ ఆపదలు నాకు సంభవించెను. 

నేను పాపపరిహారారథ్మైనబలి దర్వయ్మును నేడు తినినయెడల అది యెహోవా దృషిట్కి మంచిదగునా 

అనెను. 

లేవీయకాండము 19:7 => మూడవనాడు దానిలో కొంచెమైనను తినినయెడల అది హేయమగును; 

అది అంగీకరింపబడదు. 

లేవీయకాండము 19:8 => దానిని తినువాడు తన దోషశిక్షను భరించును. వాడు యెహోవాకు 

పరిశుదధ్మైన దానిని అపవితర్పరచెను. వాడు పర్జలలోనుండి కొటిట్వేయబడును. 

లేవీయకాండము 22:23 => కురూపియైన కోడెనైనను గొఱఱ్ మేకల మందలోని దానినైనను 

సేవ్చాఛ్రప్ణముగా అరిప్ంపవచుచ్ను గాని అది మొర్కుక్బడిగా అంగీకరింపబడదు. 

లేవీయకాండము 22:25 => పరదేశి చేతినుండి అటిట్వాటిలో దేనిని తీసికొని మీ దేవునికి 

ఆహారముగా అరిప్ంపకూడదు; అవి లోపము గలవి, వాటికి కళంకములుండును, అవి మీ పక్షముగా 

అంగీకరింపబడవని చెపుప్ము. 

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. 

యిరిమ్యా 14:12 => వారు ఉపవాసమునన్పుప్డు నేను వారి మొఱఱ్ను వినను; వారు 

దహనబలియైనను నైవేదయ్మైనను అరిప్ంచునపుప్డు నేను వాటిని అంగీకరింపను; ఖడగ్మువలనను 

కాష్మమువలనను తెగులువలనను వారిని నాశము చేసెదను 

హోషేయ 8:13 => నా కరిప్ంపబడిన పశువులను వధించి వాటిని భుజించుదురు; అటిట్ 

బలులయందు యెహోవాకు ఇషట్ము లేదు, తవ్రలో ఆయన వారి దోషమును జాఞ్పకమునకు తెచుచ్కొని 

వారి పాపములనుబటిట్ వారిని శికిష్ంచును; వారు మరల ఐగుపుత్నకు వెళల్వలసి వచెచ్ను. 

ఆమోసు 5:22 => నాకు దహనబలులను నైవేదయ్ములను మీరరిప్ంచినను నేను వాటిని 

అంగీకరింపను; సమాధాన బలులుగా మీరరిప్ంచు కొర్వివ్న పశువులను నేను చూడను. 
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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. 

సంఖాయ్కాండము 18:27 => మీకు వచుచ్ పర్తిషాఠ్రప్ణము కళల్పు పంటవలెను దార్క్షలతొటిట్ 

ఫలమువలెను ఎంచవలెను. 

రోమీయులకు 4:11 => మరియు సునన్తి లేనివారైనను, నమిమ్నవారికందరికి అతడు 

తండిర్యగుటవలన వారికి నీతి ఆరోపించుటకై, అతడు సునన్తి పొందకమునుపు, తనకు కలిగిన 

విశావ్సమువలననైన నీతికి ముదర్గా, సునన్తి అను గురుతు పొందెను. 

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 11:41 => నేలమీద పార్కు జీవరాసులనిన్యు హేయములు, వాటిని తినకూడదు. 

యెషయా 1:11 => యెహోవా సెలవిచిచ్న మాట ఇదే విసాత్రమైన మీ బలులు నాకేల? 

దహనబలులగు పాటేట్ళుల్ను బాగుగా మేపిన దూడల కొర్వువ్ను నాకు వెకక్సమాయెను కోడెల 

రకత్మందైనను గొఱఱ్పిలల్ల రకత్మందైనను మేకపోతుల రకత్మందైనను నాకిషట్ములేదు. 

యెషయా 1:12 => నా సనిన్ధిని కనబడవలెనని మీరు వచుచ్చునాన్రే నా ఆవరణములను 

తొర్కుక్టకు మిముమ్ను రమమ్నన్వాడెవడు?  

Page  of 434 1885



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"య$ండ'

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. 

యెషయా 65:4 => వారు సమాధులలో కూరుచ్ండుచు రహసయ్సథ్లములలో పర్వేశించుచు 

పందిమాంసము తినుచుందురు అసహయ్పాకములు వారి పాతర్లలో ఉనన్వి  

యెషయా 66:3 => ఎదుద్ను వధించువాడు నరుని చంపువానివంటివాడే గొఱఱ్పిలల్ను బలిగా 

అరిప్ంచువాడు కుకక్ మెడను విరుచువానివంటివాడే నైవేదయ్ము చేయువాడు పందిరకత్ము 

అరిప్ంచువాని వంటివాడే ధూపము వేయువాడు బొమమ్ను సుత్తించువానివంటివాడే. వారు 

తమకిషట్మైనటుల్గా తోర్వలను ఏరప్రచుకొనిరి వారి యసహయ్మైన పనులు తమకే యిషట్ముగాఉనన్వి. 

లూకా 16:15 => ఆయన మీరు మనుషుయ్లయెదుట నీతిమంతులని అనిపించుకొనువారు గాని 

దేవుడు మీ హృదయములను ఎరుగును. మనుషుయ్లలో ఘనముగా ఎంచబడునది దేవుని దృషిట్కి 

అసహయ్ము. 

లేవీయకాండము 5:17 => చేయకూడదని యెహోవా ఆజాఞ్పించినవాటిలో దేనినైనను చేసి ఒకడు 

పాపియైనయెడల అది పొరబాటున జరిగినను అతడు అపరాధియై తన దోషమునకు శిక్ష భరించును. 

లేవీయకాండము 10:17 => మీరు పరిశుదధ్సథ్లములో ఆ పాపపరిహారారథ్బలి పశువును ఏల 

తినలేదు? అది అతిపరిశుదధ్ము గదా. సమాజము యొకక్ దోషశిక్షను భరించి యెహోవా సనిన్ధిని వారి 

నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకై ఆయన దానిని మీకిచెచ్ను గదా. 

లేవీయకాండము 17:16 => అయితే వాడు వాటిని ఉదుకుకొనకయు తన దేహమును 

కడుగుకొనకయు ఉండినయెడల వాడు తన దోషశిక్షను భరించును. 

లేవీయకాండము 19:7 => మూడవనాడు దానిలో కొంచెమైనను తినినయెడల అది హేయమగును; 

అది అంగీకరింపబడదు. 
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లేవీయకాండము 19:8 => దానిని తినువాడు తన దోషశిక్షను భరించును. వాడు యెహోవాకు 

పరిశుదధ్మైన దానిని అపవితర్పరచెను. వాడు పర్జలలోనుండి కొటిట్వేయబడును. 

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. 

లేవీయకాండము 20:19 => నీ తలిల్ సహోదరి మానాచాఛ్దనమునేగాని నీ తండిర్ సహోదరి 

మానాచాఛ్దనమునేగాని తీయకూడదు; తీసినవాడు తన రకత్సంబంధియొకక్ మానాచాఛ్దనమును 

తీసెను; వారు తమ దోషశిక్షను భరించెదరు. 

లేవీయకాండము 22:16 => నేను వాటిని పరిశుదధ్పరచు యెహోవానని చెపుప్ము. 

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  

యెహెజేక్లు 18:20 => పాపము చేయువాడే మరణమునొందును; తండిర్యొకక్ దోషశిక్షను 

కుమారుడు మోయుటలేదని కుమారుని దోషశిక్షను తండిర్ మోయడు, నీతిపరుని నీతి ఆ నీతిపరునికే 

చెందును, దుషు ట్ని దుషట్తవ్ము ఆ దుషు ట్నికే చెందును. 

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. 

నిరగ్మకాండము 29:34 => పర్తిషిఠ్తమైన మాంసములోనేమి ఆ రొటెట్లలో నేమి కొంచెమైనను 

ఉదయమువరకు మిగిలియుండినయెడల మిగిలినది అగిన్చేత దహింపవలెను; అది పర్తిషిఠ్తమైనది 

గనుక దాని తినవలదు. 

లేవీయకాండము 17:4 => పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్కు దానిని ముందు తేక 

పాళెములో వధించినను పాళెమునకు వెలుపల వధించినను ఆ మనుషుయ్డు తన పర్జలలోనుండి 

కొటిట్వేయబడును; 

కీరత్నలు 38:4 => నా దోషములు నా తలమీదుగా పొరిల్పోయినవి నేను మోయలేని బరువువలె అవి 

నామీద మోపబడియునన్వి. 

వచనము 19 

అపవితర్మైన దేనికైనను తగిలిన మాంసమును తినకూడదు; అగిన్తో దానిని కాలిచ్వేయవలెను; 

మాంసము విషయమైతే పవితుర్లందరు మాంసమును తినవచుచ్ను గాని 

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. 

సంఖాయ్కాండము 19:11 => ఏ నరశవమునైనను ముటిట్నవాడు ఏడు దినములు అపవితుర్డై 

యుండును. 

సంఖాయ్కాండము 19:12 => అతడు మూడవ దినమున ఆ జలముతో పాపశుది ధ్ చేసికొని యేడవ 

దినమున పవితుర్డగును. అయితే వాడు మూడవ దినమున పాపశుది ధ్ చేసికొననియెడల ఏడవ 

దినమున పవితుర్డు కాడు. 

సంఖాయ్కాండము 19:13 => నరశవమును ముటిట్నవాడు అటుల్ పాపశుది ధ్ చేసికొననియెడల వాడు 

యెహోవా మందిరమును అపవితర్పరచువాడగును. ఆ మనుషుయ్డు ఇశార్యేలీయులలోనుండి 

కొటిట్వేయబడును. పాపపరిహార జలము వానిమీద పోర్కిష్ంపబడలేదు గనుక వాడు అపవితుర్డు, వాని 

అపవితర్త యింక వానికుండును. 

సంఖాయ్కాండము 19:14 => ఒకడు ఒక గుడారములో చచిచ్నయెడల దానిగూరిచ్న విధి యిది. ఆ 

గుడారములో పర్వేశించు పర్తివాడును ఆ గుడారములో నునన్ది యావతుత్ను ఏడు దినములు 

అపవితర్ముగా నుండును. 

సంఖాయ్కాండము 19:15 => మూతవేయబడక తెరచియునన్ పర్తి పాతర్యు అపవితర్మగును. 

సంఖాయ్కాండము 19:16 => బయట పొలములో ఖడగ్ముతో నరకబడినవానినైనను, శవమునైనను 

మనుషుయ్ని యెముకనైనను సమాధినైనను ముటుట్వాడు ఏడు దినములు అపవితుర్డై యుండును. 

లూకా 11:41 => కాగా మీకు కలిగినవి ధరమ్ము చేయుడి, అపుప్డు మీ కనిన్యు శుది ధ్గా ఉండును.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:15 => దేవుడు పవితర్ము చేసినవాటిని నీవు నిషిదధ్మైన వాటినిగా 

ఎంచవదద్ని మరల రెండవమారు ఆ శబద్ము అతనికి వినబడెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:16 => ఈలాగు ముమామ్రు జరిగెను. వెంటనే ఆ పాతర్ ఆకాశమున 

కెతత్బడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:28 => అపుప్డతడు అనయ్జాతివానితో సహవాసము చేయుటయైనను, 

అటిట్వానిని ముటుట్కొనుటయైనను యూదునికి ధరమ్ము కాదని మీకు తెలియును. అయితే ఏ 

మనుషుయ్డును నిషేధింపదగినవాడనియైనను అపవితుర్డనియైనను చెపప్కూడదు అని దేవుడు నాకు 

చూపించియునాన్డు 

రోమీయులకు 14:14 => సహజముగా ఏదియు నిషిదధ్ము కాదని నేను పర్భువైన యేసునందు ఎరిగి 

రూఢిగా నముమ్చునాన్ను. అయితే ఏదైనను నిషిదధ్మని యెంచుకొనువానికి అది నిషిదధ్మే. 

రోమీయులకు 14:20 => భోజనము నిమితత్ము దేవుని పనిని పాడుచేయకుడి; సమసత్ పదారథ్ములు 

పవితర్ములే గాని అనుమానముతో తినువానికి అది దోషము. 

2 కొరిందీయులకు 6:17 => కావున మీరు వారి మధయ్నుండి బయలువెడలి పర్తేయ్కముగా ఉండుడి; 

అపవితర్మైన దానిని ముటట్కుడని పర్భువు చెపుప్చునాన్డు. 

తీతుకు 1:15 => పవితుర్లకు అనిన్యు పవితర్ములే గాని అపవితుర్లకును అవిశావ్సులకును ఏదియు 

పవితర్మైనది కాదు; వారి మనసుస్ను వారి మనసాస్కిష్యు అపవితర్పరచబడి యునన్వి. 

నిరగ్మకాండము 29:34 => పర్తిషిఠ్తమైన మాంసములోనేమి ఆ రొటెట్లలో నేమి కొంచెమైనను 

ఉదయమువరకు మిగిలియుండినయెడల మిగిలినది అగిన్చేత దహింపవలెను; అది పర్తిషిఠ్తమైనది 

గనుక దాని తినవలదు. 

సంఖాయ్కాండము 19:22 => దాని ముటుట్ మనుషుయ్లందరు సాయంకాలమువరకు అపవితుర్లై 

యుందురు. 

నెహెమాయ్ 7:65 => కాగా అధికారి ఊరీము తుమీమ్ము అనువాటిని ధరించుకొని ఒక యాజకుడు 

ఏరప్డువరకు అతి పరిశుదధ్వసుత్వులను మీరు తినకూడదని వారితో చెపెప్ను. 

వచనము 20 
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ఒకడు తనకు అపవితర్త కలిగియుండగా యెహోవాకు అరిప్ంచు సమాధానబలి పశువుమాంసములో 

కొంచెమైనను తినినయెడల వాడు పర్జలలోనుండి కొటిట్వేయబడును. 

లేవీయకాండము 15:2 => మీరు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుడి ఒకని దేహమందు సార్వమునన్యెడల 

ఆ సార్వమువలన వాడు అపవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 15:3 => వాని సార్వము కారినను కారకపోయినను ఆ దేహసిథ్తినిబటిట్ వాడు 

అపవితుర్డగును. ఆ సార్వముగలవాడు పండుకొను పర్తి పరుపు అపవితర్ము; 

లేవీయకాండము 15:4 => వాడు కూరుచ్ండు పర్తి వసుత్వు అపవితర్ము. 

లేవీయకాండము 15:5 => వాని పరుపును ముటుట్వాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో 

సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

లేవీయకాండము 15:6 => అటిట్వాడు దేనిమీద కూరుచ్ండునో దాని మీద కూరుచ్ండువాడు తన 

బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

లేవీయకాండము 15:7 => సార్వము గలవాని దేహమును ముటుట్వాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని 

నీళల్తో సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

లేవీయకాండము 15:8 => సార్వము గలవాడు పవితుర్నిమీద ఉమిమ్వేసినయెడల వాడు తన బటట్లు 

ఉదుకుకొని నీళల్తో సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

లేవీయకాండము 15:9 => సార్వము గలవాడు కూరుచ్ండు పర్తి పలల్ము అపవితర్ము. 

లేవీయకాండము 15:10 => వాని కిర్ందనుండిన యే వసుత్వునైనను ముటుట్ పర్తివాడు 

సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. వాటిని మోయువాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో 

సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

లేవీయకాండము 15:11 => సార్వము గలవాడు నీళల్తో చేతులు కడుగుకొనకయే ఎవని ముటుట్నో 

వాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

లేవీయకాండము 15:12 => సార్వము గలవాడు ముటుట్కొనిన మంటిపాతర్ను పగలగొటట్వలెను, పర్తి 

చెకక్ పాతర్ను నీళల్తో కడుగవలెను. 
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లేవీయకాండము 15:13 => సార్వము గలవాడు తన సార్వమునుండి పవితర్త పొందునపుప్డు, తన 

పవితర్త విషయమై యేడు దినములు లెకిక్ంచుకొని తన బటట్లు ఉదుకుకొని పారు నీటితో ఒడలును 

కడుగుకొని పవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 15:14 => ఎనిమిదవనాడు రెండు తెలల్ గువవ్లనైనను రెండు పావురపు 

పిలల్లనైనను తీసికొని పర్తయ్క్షపు గుడారము యొకక్ దావ్రమునొదద్కు వచిచ్ యెహోవా సనిన్ధిని వాటిని 

యాజకుని కపప్గింపవలెను. 

లేవీయకాండము 15:15 => యాజకుడు వాటిలో ఒకదానిని పాపపరిహారారథ్బలిగాను ఒకదానిని 

దహనబలిగాను అరిప్ంపవలెను. అటుల్ యాజకుడు వాని సార్వము విషయములో యెహోవా సనిన్ధిని 

వాని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. 

లేవీయకాండము 15:16 => ఒకనికి వీరయ్సఖ్లనమైనయెడల వాడు సరావ్ంగసాన్నము చేసికొని 

సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

లేవీయకాండము 15:17 => ఏ బటట్మీదను ఏ తోలుమీదను వీరయ్సఖ్లనమగునో ఆ బటట్యు ఆ 

తోలును నీళల్తో ఉదుకబడి సాయంకాలమువరకు అపవితర్మై యుండును. 

లేవీయకాండము 15:18 => వీరయ్సఖ్లనమగునటుల్ సతరీ పురుషులు శయనించినయెడల వారిదద్రు 

నీళల్తో సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్లై యుందురు.  

లేవీయకాండము 15:19 => సతరీ దేహమందుండు సార్వము రకత్సార్వమైనయెడల ఆమె యేడు 

దినములు కడగా ఉండవలెను. ఆమెను ముటుట్వారందరు సాయంకాలమువరకు అపవితుర్లగుదురు. 

లేవీయకాండము 15:20 => ఆమె కడగా ఉనన్పుప్డు ఆమె దేనిమీద పండుకొనునో అది 

అపవితర్మగును; ఆమె దేనిమీద కూరుచ్ండునో అది అపవితర్మగును. 

లేవీయకాండము 15:21 => ఆమె పడకను ముటుట్ పర్తివాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో 

సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

లేవీయకాండము 15:22 => ఆమె దేనిమీద కూరుచ్ండునో దాని ముటుట్ పర్తివాడు తన బటట్లు 

ఉదుకుకొని నీళల్తో సాన్నము చేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 
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లేవీయకాండము 15:23 => అది ఆమె పరుపుమీదనైనను ఆమె కూరుచ్ండిన దానిమీదనైనను 

ఉండినయెడల దానిని ముటుట్వాడు సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

లేవీయకాండము 15:24 => ఒకడు ఆమెతో శయనించుచుండగా ఆమె రజసుస్ వానికి 

తగిలినయెడల, వాడు ఏడు దినములు అపవితుర్డగును; వాడు పండుకొను పర్తి మంచము 

అపవితర్ము. 

లేవీయకాండము 15:25 => ఒక సతరీ కడగా ఉండు కాలమునకు ముందుగా ఆమె రకత్సార్వము ఇంక 

అనేకదినములు సర్వించినను ఆమె కడగానుండు కాలమైన తరువాత సర్వించినను, ఆమె అపవితర్త 

ఆమె కడగానుండు దినములలో వలెనే ఆ సార్వదినములనిన్యు ఉండును, ఆమె అపవితుర్రాలు. 

లేవీయకాండము 15:26 => ఆమె సార్వదినములనిన్యు ఆమె పండుకొను పర్తి మంచము ఆమె 

కడగానునన్పప్టి మంచమువలె ఉండవలెను. ఆమె దేనిమీద కూరుచ్ండునో అది ఆమె కడగా ఉనన్పప్టి 

అపవితర్తవలె అపవితర్మగును. 

లేవీయకాండము 15:27 => వాటిని ముటుట్ పర్తివాడు అపవితుర్డు. వాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని 

నీళల్తో సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును.  

లేవీయకాండము 15:28 => ఆమె ఆ సార్వము కుదిరి పవితుర్రాలైనయెడల ఆమె యేడుదినములు 

లెకిక్ంచుకొని అవి తీరిన తరువాత పవితుర్రాలగును. 

లేవీయకాండము 15:29 => ఎనిమిదవనాడు ఆమె రెండు తెలల్ గువవ్లనైనను రెండు పావురపు 

పిలల్లనైనను పర్తయ్క్షపు గుడారము యొకక్ దావ్రమునకు యాజకునియొదద్కు తేవలెను. 

లేవీయకాండము 15:30 => యాజకుడు ఒకదానిని పాపపరిహారారథ్బలిగాను ఒకదానిని 

దహనబలిగాను అరిప్ంపవలెను. అటుల్ యాజకుడు ఆమె సార్వవిషయమై యెహోవా సనిన్ధిని ఆమె 

నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. 

లేవీయకాండము 15:31 => ఇశార్యేలీయులు తమ మధయ్నుండు నా నివాస సథ్లమును 

అపవితర్పరచునపుప్డు వారు తమ అపవితర్తవలన చావకుండునటుల్ వారికి అపవితర్త కలుగకుండ 

మీరు వారిని కాపాడవలెను. 
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లేవీయకాండము 15:32 => సార్వము గలవాని గూరిచ్యు, వీరయ్సఖ్లనమువలని అపవితర్త గలవాని 

గూరిచ్యు, కడగానునన్ బలహీనురాలిని గూరిచ్యు, సార్వముగల సతరీ పురుషులను గూరిచ్యు, 

అపవితుర్రాలితో శయనించువాని గూరిచ్యు విధింపబడినది ఇదే. 

లేవీయకాండము 15:33 =>  సార్వముగల సతరీ పురుషులను గూరిచ్యు, అపవితుర్రాలితో శయనించు 

వాని గూరిచ్యు విధింపబడినది ఇదే.   

1 కొరిందీయులకు 11:28 => కాబటిట్ పర్తి మనుషుయ్డు తనున్తాను పరీకిష్ంచుకొనవలెను; ఆలాగు 

చేసి ఆ రొటెట్ను తిని, ఆ పాతర్లోనిది తార్గవలెను. 

ఆదికాండము 17:14 => సునన్తి పొందని మగవాడు, అనగా ఎవని గోపాయ్ంగచరమ్మున సునన్తి 

చేయబడదో అటిట్వాడు తన జనులలోనుండి కొటిట్వేయబడును. వాడు నా నిబంధనను మీరియునాన్డని 

అబార్హాముతో చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 30:33 => దానివంటిది కలుపువాడును అనుయ్నిమీద దానిని పోయువాడును తన 

పర్జలలోనుండి కొటిట్వేయబడవలెనని చెపుప్ము. 

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 7:27 => ఎవడు రకత్ము తినునో వాడు తన పర్జలలోనుండి కొటిట్వేయబడును.  

లేవీయకాండము 22:3 => నీవు వారితో ఇటల్నుము మీ తర తరములకు మీ సమసత్ సంతానములలో 

ఒకడు అపవితర్త గలవాడై, ఇశార్యేలీయులు యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంచువాటిని సమీపించినయెడల 

అటిట్వాడు నా సనిన్ధిని ఉండకుండ కొటిట్వేయబడును; నేను యెహోవాను. 

సంఖాయ్కాండము 19:13 => నరశవమును ముటిట్నవాడు అటుల్ పాపశుది ధ్ చేసికొననియెడల వాడు 

యెహోవా మందిరమును అపవితర్పరచువాడగును. ఆ మనుషుయ్డు ఇశార్యేలీయులలోనుండి 

కొటిట్వేయబడును. పాపపరిహార జలము వానిమీద పోర్కిష్ంపబడలేదు గనుక వాడు అపవితుర్డు, వాని 

అపవితర్త యింక వానికుండును. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 26:14 => నేను దుఃఖములోనుండగా దానిలో కొంచెమైనను తినలేదు, 

అపవితుర్డనైయుండగా దానిలో దేనిని తీసివేయలేదు, చనిపోయినవారి విషయమై దానిలో ఏదియు 

నేనియయ్లేదు, నా దేవుడైన యెహోవా మాట విని నీవు నాకాజాఞ్పించినటుల్ సమసత్ము జరిపియునాన్ను. 

నెహెమాయ్ 7:65 => కాగా అధికారి ఊరీము తుమీమ్ము అనువాటిని ధరించుకొని ఒక యాజకుడు 

ఏరప్డువరకు అతి పరిశుదధ్వసుత్వులను మీరు తినకూడదని వారితో చెపెప్ను. 

వచనము 21 

ఎవడు మనుషుయ్ల అపవితర్తనే గాని అపవితర్మైన జంతువునే గాని యే అపవితర్మైన వసుత్వునే గాని 

తాకి యెహోవాకు అరిప్ంచు సమాధానబలి పశువు మాంసమును తినునో వాడు పర్జలలోనుండి 

కొటిట్వేయబడును. 

లేవీయకాండము 5:2 => మరియు నొకడు ఏ అపవితర్ వసుత్వునైనను ముటిట్నయెడల, అది అపవితర్ 

మృగ కళేబరమేగాని అపవితర్ పశు కళేబరమేగాని అపవితర్మైన పార్కెడు జంతువు కళేబరమేగాని అది 

అపవితర్మని తనకు తెలియకపోయినను అతడు అపవితుర్డై అపరాధియగును. 

లేవీయకాండము 5:3 => మనుషుయ్లకు తగులు అపవితర్తలలో ఏదైనను ఒకనికి తెలియకుండ 

అంటినయెడల, అనగా ఒకనికి అపవితర్త కలిగినయెడల ఆ సంగతి తెలిసిన తరువాత వాడు 

అపరాధియగును. 

లేవీయకాండము 12:1 => మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

లేవీయకాండము 13 :59 => అపుప్డు అది పవితర్మగును . బొచుచ్బటట్యందేగాని 

నారబటట్యందేగాని పడుగునందేగాని పేకయందేగాని తోలువసుత్వులయందేగాని యుండు 

కుషు ఠ్పొడనుగూరిచ్ అది పవితర్మని అపవితర్మని నీవు నిరణ్యింపవలసిన విధి యిదే. 

లేవీయకాండము 15:1 => మరియు యెహోవా మోషే అహరోనులకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

లేవీయకాండము 15:2 => మీరు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుడి ఒకని దేహమందు సార్వమునన్యెడల 

ఆ సార్వమువలన వాడు అపవితుర్డగును. 
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లేవీయకాండము 15:3 => వాని సార్వము కారినను కారకపోయినను ఆ దేహసిథ్తినిబటిట్ వాడు 

అపవితుర్డగును. ఆ సార్వముగలవాడు పండుకొను పర్తి పరుపు అపవితర్ము; 

లేవీయకాండము 15:4 => వాడు కూరుచ్ండు పర్తి వసుత్వు అపవితర్ము. 

లేవీయకాండము 15:5 => వాని పరుపును ముటుట్వాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో 

సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

లేవీయకాండము 15:6 => అటిట్వాడు దేనిమీద కూరుచ్ండునో దాని మీద కూరుచ్ండువాడు తన 

బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

లేవీయకాండము 15:7 => సార్వము గలవాని దేహమును ముటుట్వాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని 

నీళల్తో సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

లేవీయకాండము 15:8 => సార్వము గలవాడు పవితుర్నిమీద ఉమిమ్వేసినయెడల వాడు తన బటట్లు 

ఉదుకుకొని నీళల్తో సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

లేవీయకాండము 15:9 => సార్వము గలవాడు కూరుచ్ండు పర్తి పలల్ము అపవితర్ము. 

లేవీయకాండము 15:10 => వాని కిర్ందనుండిన యే వసుత్వునైనను ముటుట్ పర్తివాడు 

సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. వాటిని మోయువాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో 

సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

లేవీయకాండము 15:11 => సార్వము గలవాడు నీళల్తో చేతులు కడుగుకొనకయే ఎవని ముటుట్నో 

వాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

లేవీయకాండము 15:12 => సార్వము గలవాడు ముటుట్కొనిన మంటిపాతర్ను పగలగొటట్వలెను, పర్తి 

చెకక్ పాతర్ను నీళల్తో కడుగవలెను. 

లేవీయకాండము 15:13 => సార్వము గలవాడు తన సార్వమునుండి పవితర్త పొందునపుప్డు, తన 

పవితర్త విషయమై యేడు దినములు లెకిక్ంచుకొని తన బటట్లు ఉదుకుకొని పారు నీటితో ఒడలును 

కడుగుకొని పవితుర్డగును. 
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లేవీయకాండము 15:14 => ఎనిమిదవనాడు రెండు తెలల్ గువవ్లనైనను రెండు పావురపు 

పిలల్లనైనను తీసికొని పర్తయ్క్షపు గుడారము యొకక్ దావ్రమునొదద్కు వచిచ్ యెహోవా సనిన్ధిని వాటిని 

యాజకుని కపప్గింపవలెను. 

లేవీయకాండము 15:15 => యాజకుడు వాటిలో ఒకదానిని పాపపరిహారారథ్బలిగాను ఒకదానిని 

దహనబలిగాను అరిప్ంపవలెను. అటుల్ యాజకుడు వాని సార్వము విషయములో యెహోవా సనిన్ధిని 

వాని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. 

లేవీయకాండము 15:16 => ఒకనికి వీరయ్సఖ్లనమైనయెడల వాడు సరావ్ంగసాన్నము చేసికొని 

సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

లేవీయకాండము 15:17 => ఏ బటట్మీదను ఏ తోలుమీదను వీరయ్సఖ్లనమగునో ఆ బటట్యు ఆ 

తోలును నీళల్తో ఉదుకబడి సాయంకాలమువరకు అపవితర్మై యుండును. 

లేవీయకాండము 15:18 => వీరయ్సఖ్లనమగునటుల్ సతరీ పురుషులు శయనించినయెడల వారిదద్రు 

నీళల్తో సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్లై యుందురు.  

లేవీయకాండము 15:19 => సతరీ దేహమందుండు సార్వము రకత్సార్వమైనయెడల ఆమె యేడు 

దినములు కడగా ఉండవలెను. ఆమెను ముటుట్వారందరు సాయంకాలమువరకు అపవితుర్లగుదురు. 

లేవీయకాండము 15:20 => ఆమె కడగా ఉనన్పుప్డు ఆమె దేనిమీద పండుకొనునో అది 

అపవితర్మగును; ఆమె దేనిమీద కూరుచ్ండునో అది అపవితర్మగును. 

లేవీయకాండము 15:21 => ఆమె పడకను ముటుట్ పర్తివాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో 

సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

లేవీయకాండము 15:22 => ఆమె దేనిమీద కూరుచ్ండునో దాని ముటుట్ పర్తివాడు తన బటట్లు 

ఉదుకుకొని నీళల్తో సాన్నము చేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

లేవీయకాండము 15:23 => అది ఆమె పరుపుమీదనైనను ఆమె కూరుచ్ండిన దానిమీదనైనను 

ఉండినయెడల దానిని ముటుట్వాడు సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 
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లేవీయకాండము 15:24 => ఒకడు ఆమెతో శయనించుచుండగా ఆమె రజసుస్ వానికి 

తగిలినయెడల, వాడు ఏడు దినములు అపవితుర్డగును; వాడు పండుకొను పర్తి మంచము 

అపవితర్ము. 

లేవీయకాండము 15:25 => ఒక సతరీ కడగా ఉండు కాలమునకు ముందుగా ఆమె రకత్సార్వము ఇంక 

అనేకదినములు సర్వించినను ఆమె కడగానుండు కాలమైన తరువాత సర్వించినను, ఆమె అపవితర్త 

ఆమె కడగానుండు దినములలో వలెనే ఆ సార్వదినములనిన్యు ఉండును, ఆమె అపవితుర్రాలు. 

లేవీయకాండము 15:26 => ఆమె సార్వదినములనిన్యు ఆమె పండుకొను పర్తి మంచము ఆమె 

కడగానునన్పప్టి మంచమువలె ఉండవలెను. ఆమె దేనిమీద కూరుచ్ండునో అది ఆమె కడగా ఉనన్పప్టి 

అపవితర్తవలె అపవితర్మగును. 

లేవీయకాండము 15:27 => వాటిని ముటుట్ పర్తివాడు అపవితుర్డు. వాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని 

నీళల్తో సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును.  

లేవీయకాండము 15:28 => ఆమె ఆ సార్వము కుదిరి పవితుర్రాలైనయెడల ఆమె యేడుదినములు 

లెకిక్ంచుకొని అవి తీరిన తరువాత పవితుర్రాలగును. 

లేవీయకాండము 15:29 => ఎనిమిదవనాడు ఆమె రెండు తెలల్ గువవ్లనైనను రెండు పావురపు 

పిలల్లనైనను పర్తయ్క్షపు గుడారము యొకక్ దావ్రమునకు యాజకునియొదద్కు తేవలెను. 

లేవీయకాండము 15:30 => యాజకుడు ఒకదానిని పాపపరిహారారథ్బలిగాను ఒకదానిని 

దహనబలిగాను అరిప్ంపవలెను. అటుల్ యాజకుడు ఆమె సార్వవిషయమై యెహోవా సనిన్ధిని ఆమె 

నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. 

లేవీయకాండము 15:31 => ఇశార్యేలీయులు తమ మధయ్నుండు నా నివాస సథ్లమును 

అపవితర్పరచునపుప్డు వారు తమ అపవితర్తవలన చావకుండునటుల్ వారికి అపవితర్త కలుగకుండ 

మీరు వారిని కాపాడవలెను. 

లేవీయకాండము 15:32 => సార్వము గలవాని గూరిచ్యు, వీరయ్సఖ్లనమువలని అపవితర్త గలవాని 

గూరిచ్యు, కడగానునన్ బలహీనురాలిని గూరిచ్యు, సార్వముగల సతరీ పురుషులను గూరిచ్యు, 

అపవితుర్రాలితో శయనించువాని గూరిచ్యు విధింపబడినది ఇదే. 
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లేవీయకాండము 15:33 =>  సార్వముగల సతరీ పురుషులను గూరిచ్యు, అపవితుర్రాలితో శయనించు 

వాని గూరిచ్యు విధింపబడినది ఇదే.   

లేవీయకాండము 22:4 => అహరోను సంతానములో ఒకనికి కుషఠ్యినను సార్వమైనను 

కలిగినయెడల అటిట్వాడు పవితర్త పొందువరకు పర్తిషిఠ్తమైనవాటిలో దేనిని తినకూడదు. శవమువలని 

అపవితర్తగల దేనినైనను ముటుట్వాడును సఖ్లితవీరుయ్డును, 

సంఖాయ్కాండము 19:11 => ఏ నరశవమునైనను ముటిట్నవాడు ఏడు దినములు అపవితుర్డై 

యుండును. 

సంఖాయ్కాండము 19:12 => అతడు మూడవ దినమున ఆ జలముతో పాపశుది ధ్ చేసికొని యేడవ 

దినమున పవితుర్డగును. అయితే వాడు మూడవ దినమున పాపశుది ధ్ చేసికొననియెడల ఏడవ 

దినమున పవితుర్డు కాడు. 

సంఖాయ్కాండము 19:13 => నరశవమును ముటిట్నవాడు అటుల్ పాపశుది ధ్ చేసికొననియెడల వాడు 

యెహోవా మందిరమును అపవితర్పరచువాడగును. ఆ మనుషుయ్డు ఇశార్యేలీయులలోనుండి 

కొటిట్వేయబడును. పాపపరిహార జలము వానిమీద పోర్కిష్ంపబడలేదు గనుక వాడు అపవితుర్డు, వాని 

అపవితర్త యింక వానికుండును. 

సంఖాయ్కాండము 19:14 => ఒకడు ఒక గుడారములో చచిచ్నయెడల దానిగూరిచ్న విధి యిది. ఆ 

గుడారములో పర్వేశించు పర్తివాడును ఆ గుడారములో నునన్ది యావతుత్ను ఏడు దినములు 

అపవితర్ముగా నుండును. 

సంఖాయ్కాండము 19:15 => మూతవేయబడక తెరచియునన్ పర్తి పాతర్యు అపవితర్మగును. 

సంఖాయ్కాండము 19:16 => బయట పొలములో ఖడగ్ముతో నరకబడినవానినైనను, శవమునైనను 

మనుషుయ్ని యెముకనైనను సమాధినైనను ముటుట్వాడు ఏడు దినములు అపవితుర్డై యుండును. 

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. 

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 14:10 => రెకక్లు పొలుసులు లేనిదానిని మీరు తినకూడదు అది మీకు 

హేయము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:12 => మీరు తినరానివి ఏవనగా పకిష్రాజు, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:13 => పెదద్ బోరువ, కౌర్ంచుపకిష్,  

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:14 => పిలిల్గదద్, గదద్, తెలల్గదద్, 
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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. 

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 11:20 => రెకక్లుకలిగి నాలుగుకాళల్తో చరించు చరములనిన్యు మీకు 

హేయములు. 

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. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:3 => నీవు హేయమైనదేదియు తినకూడదు. మీరు తినదగిన 

జంతువులు ఏవేవనగా 
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యెహెజేక్లు 4:14 => అందుకు అయోయ్, పర్భువా, యెహోవా, నేనెనన్డును అపవితర్త 

నొందినవాడను కానే, బాలయ్మునుండి నేటివరకును చచిచ్నదానినైనను మృగములు చీలిచ్నదానినైనను 

నేను తినినవాడను కానే, నిషిదధ్మైన మాంసము నా నోట ఎనన్డును పడలేదే అని నేననగా 

లేవీయకాండము 7:20 => ఒకడు తనకు అపవితర్త కలిగియుండగా యెహోవాకు అరిప్ంచు 

సమాధానబలి పశువుమాంసములో కొంచెమైనను తినినయెడల 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 17:10 => మరియు ఇశార్యేలీయుల కుటుంబములలోనేమి, మీలో నివసించు 

పరదేశులలోనేమి, ఒకడు దేని రకత్ మును తినినను రకత్ము తినువానికి నేను విముఖుడనై 

జనులలోనుండి వాని కొటిట్వేయుదును. 

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 18:29 => ఎవరు అటిట్ హేయ కిర్యలలో దేనినైనను చేయుదురో వారు 

పర్జలలొనుండి కొటిట్వేయబడుదురు. 

ఆదికాండము 17:14 => సునన్తి పొందని మగవాడు, అనగా ఎవని గోపాయ్ంగచరమ్మున సునన్తి 

చేయబడదో అటిట్వాడు తన జనులలోనుండి కొటిట్వేయబడును. వాడు నా నిబంధనను మీరియునాన్డని 

అబార్హాముతో 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. 
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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 30:34 => మరియు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను నీవు పరిమళ దర్వయ్ములను, 

అనగా జటామాంసి గోపి చందనము గంధపుచెకక్ అను ఈ పరిమళ దర్వయ్ములను సవ్చఛ్మైన 

సాంబార్ణిని సమభాగములుగా తీసికొని 

నిరగ్మకాండము 30:35 => వాటితో ధూపదర్వయ్మును చేయవలెను; అది సుగంధదర్వయ్మేళకుని 

పనిచొపుప్న కలపబడి, ఉపుప్ గలదియు సవ్చఛ్మైనదియు పరిశుదధ్మైనదియునైన సుగంధ 

ధూపసంభారము.  

నిరగ్మకాండము 30:36 => దానిలో కొంచెము పొడిచేసి నేను నినున్ కలిసికొను పర్తయ్క్షపు 

గుడారములోని సాక్షయ్పు మందసము నెదుట దాని నుంచవలెను. అది మీకు అతిపరిశుదధ్ముగా 

ఉండవలెను. 

నిరగ్మకాండము 30:37 => నీవు చేయవలసిన ఆ ధూపదర్వయ్మును దాని మేళనము చొపుప్న మీ 

నిమితత్ము మీరు చేసికొనకూడదు. అది యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తమైనదిగా ఎంచవలెను. 

నిరగ్మకాండము 30:38 => దాని వాసన చూచుటకు దానివంటిది చేయువాడు తన పర్జలలోనుండి 

కొటిట్వేయబడును. 

లేవీయకాండము 22:3 => నీవు వారితో ఇటల్నుము మీ తర తరములకు మీ సమసత్ సంతానములలో 

ఒకడు అపవితర్త గలవాడై, ఇశార్యేలీయులు యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంచువాటిని సమీపించినయెడల 

అటిట్వాడు నా సనిన్ధిని ఉండకుండ కొటిట్వేయబడును; నేను యెహోవాను. 

1 సమూయేలు 20:26 => అయినను అతనికి ఏదో ఒకటి సంభవించినందున అతడు అపవితుర్డై 

యుండునేమో, అతడు అపవితుర్డై యుండుట యవశయ్మని సౌలు అనుకొని ఆ దినమున ఏమియు 

అనలేదు. 
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వచనము 22 

మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 23 

నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము ఎదుద్దేగాని గొఱఱ్దేగాని మేకదేగాని దేని కొర్వువ్ను మీరు 

తినకూడదు. 

లేవీయకాండము 7:4 => రెండు మూతర్గర్ంథులను డొకక్లపైనునన్ కొర్వువ్ను మూతర్గర్ంథులమీది 

కొర్వువ్ను కాలేజముమీది వపను తీసి దానినంతయు అరిప్ంపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:12 => యెహోవా మాతర్ము వాని నడిపించెను అనుయ్లయొకక్ దేవుళల్లో 

ఏ దేవుడును ఆయనతోకూడ ఉండలేదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:13 => భూమియొకక్ ఉనన్తసథ్లములమీద వాని నెకిక్ంచెను పొలముల 

పంట వానికి తినిపించెను కొండబండనుండి తేనెను చెకుముకి రాతిబండనుండి నూనెను అతనికి 

జుఱి ఱ్ంచెను.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:14 => ఆవు మజిజ్గను గొఱఱ్మేకల పచిచ్పాలను గొఱఱ్పిలల్ల కొర్వువ్ను 

బాషాను పొటేట్ళల్ను మేకలను గోధుమల మెరికెల సారమును నీకిచెచ్ను. నీవు తార్గిన మదయ్ము 

దార్క్షలరసము.  

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. 

లేవీయకాండము 4:8 => మరియు అతడు పాపపరిహారారథ్బలి రూపమైన ఆ కోడె కొర్వువ్ అంతయు 

దానినుండి తీయవలెను. ఆంతర్ములలోని కొర్వువ్ను ఆంతర్ములమీది కొర్వవ్ంతటిని 
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లేవీయకాండము 4:9 => మూతర్గర్ంథులను వాటిమీది డొకక్లపైనునన్ కొర్వువ్ను మూతర్గర్ంథుల 

పైనునన్ కాలేజముమీది వపను 

లేవీయకాండము 4:10 => సమాధానబలియగు ఎదుద్నుండి తీసినటుల్ దీనినుండి తీయవలెను. 

యాజకుడు దహనబలిపీఠముమీద వాటిని ధూపము వేయవలెను. 

లేవీయకాండము 17:6 => యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగలుగునటుల్ యాజకుడు పర్తయ్క్షపు 

గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్నునన్ యెహోవా బలిపీఠముమీద వాటి రకత్మును పోర్కిష్ంచి వాటి 

కొర్వువ్ను దహింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:38 => నిజముగా తన పర్జలకు తీరుప్చేయును. ఆయనవారి 

నైవేదయ్ముల కొర్వువ్ను తిని వారి పానీయారప్ణమైన దార్కాష్రసమును తార్గిన వారి దేవతలేమైరి? వారు 

ఆశర్యించిన దురగ్ములే లేచి మీకు సహాయము చేయవచుచ్ను వారు మీకు శరణము కానియుయ్డి అని 

చెపుప్ను. 

1 సమూయేలు 2:15 => ఇదియు గాక వారు కొర్వువ్ను దహింపకమునుపు యాజకుని పనివాడు 

వచిచ్ బలిపశువును వధించువానితోయాజకునికి వండించుటకై మాంసమిముమ్, ఉడకబెటిట్న మాంసము 

అతడు నీయొదద్ తీసికొనడు, పచిచ్ మాంసమే కావలెను అని చెపుప్చువచెచ్ను. 

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. 

1 సమూయేలు 2:17 => అందువలన జనులు యెహోవాకు నైవేదయ్ము చేయుటయందు 

అసహయ్పడుటకు ఆ యౌవనులు కారణమైరి, గనుక వారి పాపము యెహోవా సనిన్ధిని బహు 

గొపప్దాయెను. 

1 సమూయేలు 2:29 => నా నివాస సథ్లమునకు నేను నిరణ్యించిన బలి నైవేదయ్ములను మీరేల 

తృణీకరించుచునాన్రు? మిముమ్ను కొర్వవ్బెటుట్కొనుటకై నా జనులగు ఇశార్యేలీయులు చేయు 

నైవేదయ్ములలో శేర్షఠ్భాగములను పటుట్కొనుచు, నాకంటె నీ కుమారులను నీవు గొపప్ చేయుచునాన్వు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:27 => ఈ పర్జలు కనున్లార చూచి చెవులార విని మనసాస్ర గర్హించి 

నా వైపు తిరిగి నావలన సవ్సథ్త పొందకుండునటుల్ వారి హృదయము కొర్వివ్యునన్ది. వారు చెవులతో 

మందముగా విని కనున్లు మూసికొనియునాన్రు అని పరిశుదాధ్తమ్ యెషయా పర్వకత్దావ్రా మీ 

పితరులతో చెపిప్న మాట సరియే. 

రోమీయులకు 8:13 => మీరు శరీరానుసారముగా పర్వరిత్ంచినయెడల చావవలసినవారైయుందురు 

గాని ఆతమ్చేత శారీరకిర్యలను చంపినయెడల జీవించెదరు. 

రోమీయులకు 13:13 => అలల్రితోకూడిన ఆటపాటలైనను మతత్యినను లేకయు , 

కామవిలాసములైనను పోకిరి చేషట్లైనను లేకయు, కలహమైనను మతస్రమైనను లేకయు, 

పగటియందు నడుచుకొనన్టుట్ మరాయ్దగా నడుచుకొందము 

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. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:20 => విగర్హ సంబంధమైన అపవితర్తను, జారతవ్మును, గొంతుపిసికి 

చంపినదానిని, రకత్మును, విసరిజ్ంచుటకు వారికి పతిర్క వార్సి పంపవలెనని నా అభిపార్యము. 

వచనము 24 

చచిచ్నదాని కొర్వువ్ను చీలిచ్నదాని కొర్వువ్ను ఏ పనికైనను వినియోగపరచవచుచ్ను గాని దాని 

నేమాతర్మును తినకూడదు. 

లేవీయకాండము 17:15 => మరియు కళేబరమునైనను చీలచ్బడినదానినైనను తిను పర్తివాడు 

దేశమందు పుటిట్నవాడేమి పరదేశియేమి వాడు తన బటట్లను ఉదుకుకొని నీళల్తో దేహమును 

కడుగుకొని సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డగును. తరువాత పవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 22:8 => అతడు కళేబరమునైనను చీలచ్బడినదానినైనను తిని దానివలన 

అపవితర్పరచుకొనకూడదు; నేను యెహోవాను. 
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నిరగ్మకాండము 22:31 => మీరు నాకు పర్తిషిఠ్ంపబడినవారు గనుక పొలములో చీలచ్బడిన 

మాంసమును తినక కుకక్లకు దాని పారవేయవలెను. 

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. 

యెహెజేక్లు 4:14 => అందుకు అయోయ్, పర్భువా, యెహోవా, నేనెనన్డును అపవితర్త 

నొందినవాడను కానే, బాలయ్మునుండి నేటివరకును చచిచ్నదానినైనను మృగములు చీలిచ్నదానినైనను 

నేను తినినవాడను కానే, నిషిదధ్మైన మాంసము నా నోట ఎనన్డును పడలేదే అని నేననగా 

యెహెజేక్లు 44:31 => పకుష్లలోను పశువులలోను తనకుతాను చచిచ్నదానినిగాని చీలచ్బడినదానిని 

గాని యాజకులు భుజింపకూడదు. 

లేవీయకాండము 9:21 => బోరలను కుడిజబబ్ను యెహోవా సనిన్ధిలో అలాల్డించు అరప్ణముగా 

అహరోను అలాల్డించెను అటుల్ యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించెను. 

వచనము 25 

ఏలయనగా మనుషుయ్లు యెహోవాకు హోమముగా అరిప్ంచు జంతువులలో దేని కొర్వువ్నైనను 

తినినవాడు తన 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. 

ఆదికాండము 17:14 => సునన్తి పొందని మగవాడు, అనగా ఎవని గోపాయ్ంగచరమ్మున సునన్తి 

చేయబడదో అటిట్వాడు తన జనులలోనుండి కొటిట్వేయబడును. వాడు నా నిబంధనను మీరియునాన్డని 

అబార్హాముతో చెపెప్ను. 

Page  of 458 1885



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"య$ండ'

నిరగ్మకాండము 29:25 => తరువాత నీవు వారి చేతులలోనుండి వాటిని తీసికొని యెహోవా సనిన్ధిని 

ఇంపైన సువాసన కలుగునటుల్ దహనబలిగా వాటిని బలిపీఠముమీద దహింపవలెను. అది యెహోవాకు 

హోమము. 

లేవీయకాండము 3:17 => అది మీ తరతరములకు మీ నివాససథ్లములనిన్టిలోను నితయ్మైన కటట్డ. 

లేవీయకాండము 7:27 => ఎవడు రకత్ము తినునో వాడు తన పర్జలలోనుండి కొటిట్వేయబడును.  

వచనము 26 

మరియు పకిష్దేగాని జంతువుదేగాని యే రకత్మును మీ నివాసములనిన్టిలో తినకూడదు. 

లేవీయకాండము 3:17 => అది మీ తరతరములకు మీ నివాససథ్లములనిన్టిలోను నితయ్మైన కటట్డ. 

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

పార్ణము. 

1 సమూయేలు 14:33 => జనులు రకత్ముతోనే తిని యెహోవా దృషిట్కి పాపము చేయుచునాన్రని 

కొందరు సౌలునకు తెలియజేయగా అతడు మీరు విశావ్సఘాతకులైతిరి; పెదద్ రాయి యొకటి నేడు నా 

దగగ్రకు దొరిల్ంచి తెండని చెపిప్ 

1 సమూయేలు 14:34 => మీరు అకక్డకక్డికి జనుల మధయ్కు పోయి, అందరు తమ యెదుద్లను 

తమ గొఱఱ్లను 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. 

యెహెజేక్లు 33:25 => కాబటిట్ వారికీమాట పర్కటన చేయుము పర్భువగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా రకత్ము ఓడిచ్వేయక మాంసము భుజించు మీరు, మీ విగర్హములవైపు 

దృషిట్యుంచు మీరు, నరహతయ్చేయు మీరు, ఈ దేశమును సవ్తంతిర్ంచుకొందురా? 

యోహాను 6:53 => కావున యేసు ఇటల్నెను మీరు మనుషయ్కుమారుని శరీరము తిని ఆయన రకత్ము 

తార్గితేనే కాని, మీలో మీరు జీవముగలవారు కారు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:20 => విగర్హ సంబంధమైన అపవితర్తను, జారతవ్మును, గొంతుపిసికి 

చంపినదానిని, రకత్మును, విసరిజ్ంచుటకు వారికి పతిర్క వార్సి పంపవలెనని నా అభిపార్యము. 

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. 

ఎఫెసీయులకు 1:7 => దేవుని కృపామహదైశవ్రయ్మునుబటిట్ ఆ పిర్యునియందు ఆయన రకత్మువలన 

మనకు విమోచనము, అనగా మన అపరాధములకు క్షమాపణ మనకు కలిగియునన్ది. 

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

పుచుచ్కొనినయెడల ఏదియు నిషేధింపతగినది కాదు; 
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లేవీయకాండము 9:21 => బోరలను కుడిజబబ్ను యెహోవా సనిన్ధిలో అలాల్డించు అరప్ణముగా 

అహరోను అలాల్డించెను అటుల్ యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించెను. 

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 19:26 => రకత్ము కూడినదేదియు తినకూడదు, శకునములు చూడకూడదు, 

మంతర్ యోగములు చేయకూడదు, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:16 => మీరు రకత్ము మాతర్ము తినక దానిని నీళల్వలె నేలమీద 

పారబోయవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:23 => వాటి రకత్మును మాతర్ము నీవు తినకూడదు. నీళల్వలె 

భూమిమీద దాని పార బోయవలెను 

1 సమూయేలు 14:32 => జనులు దోపుడుమీద ఎగబడి, గొఱఱ్లను ఎడల్ను పెయయ్లను తీసికొని 

నేలమీద వాటిని వధించి రకత్ముతోనే భకిష్ంచినందున 

వచనము 27 

ఎవడు రకత్ము తినునో వాడు 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. 
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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 17:14 => సునన్తి పొందని మగవాడు, అనగా ఎవని గోపాయ్ంగచరమ్మున సునన్తి 

చేయబడదో అటిట్వాడు తన జనులలోనుండి కొటిట్వేయబడును. వాడు నా నిబంధనను మీరియునాన్డని 

అబార్హాముతో చెపెప్ను. 

లేవీయకాండము 17:10 => మరియు ఇశార్యేలీయుల కుటుంబములలోనేమి, మీలో నివసించు 

పరదేశులలోనేమి, ఒకడు దేని రకత్ మును తినినను రకత్ము తినువానికి నేను విముఖుడనై 

జనులలోనుండి వాని కొటిట్వేయుదును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:16 => మీరు రకత్ము మాతర్ము తినక దానిని నీళల్వలె నేలమీద 

పారబోయవలెను. 

1 సమూయేలు 14:32 => జనులు దోపుడుమీద ఎగబడి, గొఱఱ్లను ఎడల్ను పెయయ్లను తీసికొని 

నేలమీద వాటిని వధించి రకత్ముతోనే భకిష్ంచినందున 

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 28 

మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 29 

నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము ఎవడు యెహోవాకు సమాధానబలి దర్వయ్ములను తెచుచ్నో వాడు 

ఆ దర్వయ్ములలోనుండి తాను అరిప్ంచునది యెహోవా సనిన్ధికి తేవలెను. 
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లేవీయకాండము 3:1 => అతడు అరిప్ంచునది సమాధానబలియైనయెడల అతడు గోవులలోనిది 

తీసికొనివచిచ్నయెడల అది మగదేగాని ఆడుదేగాని యెహోవా సనిన్ధికి నిరోద్షమైన దానిని 

తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 3:2 => తాను అరిప్ంచుదాని తలమీద తన చెయియ్ ఉంచి పర్తయ్క్షపు గుడారము 

యొకక్ దావ్రమున దానిని వధింపవలెను. యాజకులగు అహరోను కుమారులు బలిపీఠముచుటుట్ దాని 

రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 3:3 => అతడు ఆ సమాధాన బలిపశువు యొకక్ ఆంతర్ముల లోపలి కొర్వువ్ను 

ఆంతర్ములమీది కొర్వవ్ంతటిని రెండు మూతర్గర్ంధులను వాటిమీదను 

లేవీయకాండము 3:4 => డొకక్లమీదనునన్ కొర్వువ్ను కాలేజముమీదను మూతర్గర్ంథుల మీదనునన్ 

వపను యెహోవాకు హోమముగా అరిప్ంవలెను. 

లేవీయకాండము 3:5 => అహరోను కుమారులు బలిపీఠముమీద, అనగా అగిన్మీది కటెట్లపైనునన్ 

దహనబలి దర్వయ్ముపైని దానిని దహింపవలెను. అది యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమము. 

లేవీయకాండము 3:6 => యెహోవాకు సమాధానబలిగా ఒకడు అరిప్ంచునది గొఱఱ్ 

మేకలలోనిదైనయెడల అది మగదేగాని ఆడుదేగాని నిరోద్షమైనదాని తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 3:7 => అతడరిప్ంచు అరప్ణము గొఱఱ్పిలల్యైనయెడల యెహోవా సనిన్ధికి దానిని 

తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 3:8 => తాను అరిప్ంచుదాని తలమీద అతడు తన చెయియ్ ఉంచి పర్తయ్క్షపు 

గుడారము నెదుట దానిని వధింపవలెను. అహరోను కుమారులు బలిపీఠము చుటుట్ దాని రకత్మును 

పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 3:9 => ఆ సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్ను ముడిడ్పూస మొదలుకొని కొర్వివ్న 

తోక అంతటిని ఆంతర్ములలోని కొర్వువ్ను ఆంతర్ములమీది కొర్వువ్ అంతటిని 

లేవీయకాండము 3:10 => రెండు మూతర్గర్ంథులను వాటిమీది డొకక్లపైనునన్ కొర్వువ్ను 

మూతర్గర్ంథులమీది కాలేజముయొకక్ వపను తీసి యెహోవాకు హోమము చేయవలెను. 
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లేవీయకాండము 3:11 => యాజకుడు బలిపీఠముమీద దానిని దహింపవలెను. అది యెహోవాకు 

హోమ రూపమైన ఆహారము. 

లేవీయకాండము 3:12 => అతడు అరిప్ంచునది మేకయైనయెడల యెహోవా సనిన్ధికి దానిని 

తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 3:13 => తాను దాని తలమీద చెయియ్ ఉంచి పర్తయ్క్షపు గుడారము నెదుట దానిని 

వధింపవలెను. అహరోను కుమారులు బలిపీఠముచుటుట్ దాని రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 3:14 => తాను దానిలో అరిప్ంచు ఆంతర్ములను కపుప్ కొర్వువ్ను ఆంతర్ములమీది 

కొర్వువ్ అంతటిని 

లేవీయకాండము 3:15 => రెండు మూతర్గర్ంథులను వాటిమీది డొకక్లపైనునన్ కొర్వువ్ను రెండు 

మూతర్గర్ంథులపైనునన్ కాలేజముయొకక్ వపను యెహోవాకు హోమముగా అరిప్ంపవలెను. 

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. 

కొలొసస్యులకు 1:20 => ఆయన సిలువ రకత్ముచేత సంధిచేసి, ఆయనదావ్రా సమసత్మును, అవి 

భూలోకమందునన్వైనను పరలోకమందునన్వైనను, వాటిననిన్టిని ఆయన దావ్రా తనతో 

సమాధానపరచుకొనవలెననియు తండిర్ అభీషట్మాయెను. 

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 

నిరగ్మకాండము 29:25 => తరువాత నీవు వారి చేతులలోనుండి వాటిని తీసికొని యెహోవా సనిన్ధిని 

ఇంపైన సువాసన కలుగునటుల్ దహనబలిగా వాటిని బలిపీఠముమీద దహింపవలెను. అది యెహోవాకు 

హోమము. 
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లేవీయకాండము 9:20 => బోరలమీద కొర్వువ్ను ఉంచిరి. అతడు బలిపీఠముమీద ఆ కొర్వువ్ను 

దహించెను. 

లేవీయకాండము 10:14 => మరియు అలాల్డించు బోరను పర్తిషిఠ్తమైన జబబ్ను మీరు, అనగా 

నీవును నీతోపాటు నీ కుమారులును నీ కుమారెత్లును పవితర్సథ్లములో తినవలెను. ఏలయనగా అవి 

ఇశార్యేలీయులు అరిప్ంచు సమాధానబలులలోనుండి నీకును నీ కుమారులకును నియమింపబడిన 

వంతులు. 

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 23:20 => యాజకుడు పర్థమ ఫలముల రొటెట్లతో వాటిని ఆ రెండు పొటేట్ళల్ను 

యెహోవా సనిన్ధిని అలాల్డింపవలెను. అవి యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంపబడినవై యాజకునివగును. 

వచనము 30 

అతడు తన చేతులలోనే యెహోవాకు హోమ దర్వయ్ములను, అనగా బోరమీది కొర్వువ్ను తేవలెను. 

యెహోవా సనిన్ధిని అలాల్డింపబడు అరప్ణముగా దానిని అలాల్డించుటకు బోరతో దానిని తేవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:24 => అహరోను చేతులలోను అతని కుమారుల చేతులలోను వాటిననిన్టిని 

ఉంచి, అలాల్డింపబడు నైవేదయ్ముగా యెహోవా సనిన్ధిని వాటిని అలాల్డింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:25 => తరువాత నీవు వారి చేతులలోనుండి వాటిని తీసికొని యెహోవా సనిన్ధిని 

ఇంపైన సువాసన కలుగునటుల్ దహనబలిగా వాటిని బలిపీఠముమీద దహింపవలెను. అది యెహోవాకు 

హోమము. 

నిరగ్మకాండము 29:26 => మరియు అహరోనుకు పర్తిషిఠ్తమైన పొటేట్లునుండి బోరను తీసి 

అలాల్డింపబడు అరప్ణముగా యెహోవా సనిన్ధిని దానిని అలాల్డింపవలెను; అది నీ వంతగును. 

Page  of 465 1885



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"య$ండ'

నిరగ్మకాండము 29:27 => పర్తిషిఠ్తమైన ఆ పొటేట్లులో అనగా అహరోనుదియు అతని 

కుమారులదియునైన దానిలో అలాల్డింపబడిన బోరను పర్తిషిఠ్తమైన జబబ్ను పర్తిషిఠ్ంపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:28 => అది పర్తిషాట్రప్ణ గనుక నితయ్మైన కటట్డచొపుప్న అది 

ఇశార్యేలీయులనుండి అహరోనుకును అతని కుమారులకునగును. అది ఇశార్యేలీయులు అరిప్ంచు 

సమాధానబలులలోనుండి తాము చేసిన పర్తిషాట్రప్ణ, అనగా వారు యెహోవాకు చేసిన పర్తిషాట్రప్ణగా 

నుండును 

సంఖాయ్కాండము 6:20 => తరువాత యాజకుడు యెహోవా సనిన్ధిని అలాల్డింపబడు అరప్ణముగా 

వాటిని అలాల్డింపవలెను. అలాల్డింపబడు బోరతోను పర్తిషిఠ్తమైన జబబ్తోను అది యాజకునికి 

పర్తిషిఠ్తమగును; తరువాత ఆ నాజీరు దార్కాష్రసము తార్గవచుచ్ను.  

లేవీయకాండము 3:3 => అతడు ఆ సమాధాన బలిపశువు యొకక్ ఆంతర్ముల లోపలి కొర్వువ్ను 

ఆంతర్ములమీది కొర్వవ్ంతటిని రెండు మూతర్గర్ంధులను వాటిమీదను 

లేవీయకాండము 3:4 => డొకక్లమీదనునన్ కొర్వువ్ను కాలేజముమీదను మూతర్గర్ంథుల మీదనునన్ 

వపను యెహోవాకు హోమముగా అరిప్ంవలెను. 

లేవీయకాండము 3:9 => ఆ సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్ను ముడిడ్పూస మొదలుకొని కొర్వివ్న 

తోక అంతటిని ఆంతర్ములలోని కొర్వువ్ను ఆంతర్ములమీది కొర్వువ్ అంతటిని 

లేవీయకాండము 3:14 => తాను దానిలో అరిప్ంచు ఆంతర్ములను కపుప్ కొర్వువ్ను ఆంతర్ములమీది 

కొర్వువ్ అంతటిని 

కీరత్నలు 110:3 => యుదధ్సనాన్హ దినమున నీ పర్జలు ఇషట్పూరవ్కముగా వచెచ్దరు. నీ 

యౌవనసుథ్లలో శేర్షు ఠ్లు పరిశుదాధ్లంకృతులై మంచువలె అరుణోదయ గరభ్ములోనుండి నీయొదద్కు 

వచెచ్దరు  

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. 
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2 కొరిందీయులకు 8:12 => మొదట ఒకడు సిదధ్మైన మనసుస్ కలిగియుంటే శకిత్కి మించి కాదు 

గాని కలిమి కొలదియే యిచిచ్నది పీర్తికరమవును. 

లేవీయకాండము 8:27 => అహరోను చేతులమీదను అతని కుమారుల చేతులమీదను వాటనిన్టిని 

ఉంచి, అలాల్డింపబడు అరప్ణముగా యెహోవా సనిన్ధిని వాటిని అలాల్డించెను. 

లేవీయకాండము 9:21 => బోరలను కుడిజబబ్ను యెహోవా సనిన్ధిలో అలాల్డించు అరప్ణముగా 

అహరోను అలాల్డించెను అటుల్ యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించెను. 

లేవీయకాండము 7:34 => ఏలయనగా ఇశార్యేలీయుల యొదద్నుండి, అనగా వారి సమాధానబలి 

దర్వయ్ములలోనుండి అలాల్డించిన బోరను పర్తిషిఠ్తమైన జబబ్ను తీసికొని, నితయ్మైన కటట్డచొపుప్న 

యాజకుడైన అహరోనుకును అతని సంతతివారికిని ఇచిచ్యునాన్ను. 

లేవీయకాండము 8:29 => అది యెహోవాకు హోమము. మరియు మోషే దాని బోరను తీసి 

అలాల్డింపబడు అరప్ణముగా యెహోవా సనిన్ధిని దానిని అలాల్డించెను. పర్తిషాఠ్రప్ణ రూపమైన 

పొటేట్లులో అది మోషే వంతు. అటుల్ యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించెను. 

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 23:20 => యాజకుడు పర్థమ ఫలముల రొటెట్లతో వాటిని ఆ రెండు పొటేట్ళల్ను 

యెహోవా సనిన్ధిని అలాల్డింపవలెను. అవి యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంపబడినవై యాజకునివగును. 

సంఖాయ్కాండము 6:19 => మరియు యాజకుడు ఆ పొటేట్లుయొకక్ వండిన జబబ్ను ఆ 

గంపలోనుండి పొంగని యొక భక్షయ్మును పొంగని యొక పూరీని తీసికొని నాజీరు తన వర్త 

సంబంధమైన వెండుర్కలు గొరికించుకొనిన పిమమ్ట అతనిచేతుల మీద వాటినుంచవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 8:11 => లేవీయులు యెహోవా సేవచేయువారవుటకు అహరోనును 

ఇశార్యేలీయులును పర్తిషాఠ్రప్ణముగా వారిని యెహోవా సనిన్ధిని పర్తిషిఠ్ంపవలెను. 
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సంఖాయ్కాండము 18:11 => మరియు వారి దానములలో పర్తిషిఠ్ంపబడినదియు, ఇశార్యేలీయులు 

అలాల్డించు అరప్ణములనిన్యు నీవగును. నీకును నీ కుమారులకును నీ కుమారెత్లకును నితయ్మైన 

కటట్డవలన వాటినిచిచ్తిని; నీ యింటిలోని పవితుర్లందరును వాటిని తినవచుచ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:3 => యాజకులు పొందవలసినదేదనగా, కుడిజబబ్ను రెండు 

దవడలను పొటట్ను యాజకునికియయ్వలెను. 

వచనము 31 

యాజకుడు బలిపీఠముమీద ఆ కొర్వువ్ను దహింపవలెను గాని, బోర అహరోనుకును అతని 

సంతతివారికిని చెందును. 

లేవీయకాండము 3:5 => అహరోను కుమారులు బలిపీఠముమీద, అనగా అగిన్మీది కటెట్లపైనునన్ 

దహనబలి దర్వయ్ముపైని దానిని దహింపవలెను. అది యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమము. 

లేవీయకాండము 3:11 => యాజకుడు బలిపీఠముమీద దానిని దహింపవలెను. అది యెహోవాకు 

హోమ రూపమైన ఆహారము. 

లేవీయకాండము 3:16 => యాజకుడు బలిపీఠముమీద వాటిని దహింపవలెను. కొర్వవ్ంతయు 

యెహోవాదే; అది సువాసనగల హోమ రూపమైన ఆహారము. మీరు కొర్వువ్నైనను రకత్మునైనను 

తినకూడదు. 

లేవీయకాండము 7:34 => ఏలయనగా ఇశార్యేలీయుల యొదద్నుండి, అనగా వారి సమాధానబలి 

దర్వయ్ములలోనుండి అలాల్డించిన బోరను పర్తిషిఠ్తమైన జబబ్ను తీసికొని, నితయ్మైన కటట్డచొపుప్న 

యాజకుడైన అహరోనుకును అతని సంతతివారికిని ఇచిచ్యునాన్ను. 

లేవీయకాండము 5:13 => పై చెపిప్నవాటిలో దేని విషయమైనను పాపము చేసిన వాని నిమితత్ము 

యాజకుడు పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ కలుగును. దాని శేషము నైవేదయ్శేషమువలె 

యాజకునిదగును. 
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లేవీయకాండము 6:16 => దానిలో మిగిలినదానిని అహరోనును అతని సంతతివారును తినవలెను. 

అది పులియనిదిగా పరిశుదధ్సథ్లములో తినవలెను. వారు పర్తయ్క్షపు గుడారము యొకక్ ఆవరణములో 

దానిని తినవలెను; 

లేవీయకాండము 6:26 => పాపపరిహారారథ్బలిగా దానినరిప్ంచిన యాజకుడు దానిని తినవలెను; 

పరిశుదధ్సథ్లమందు, అనగా పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ ఆవరణములో దానిని తినవలెను. 

లేవీయకాండము 8:29 => అది యెహోవాకు హోమము. మరియు మోషే దాని బోరను తీసి 

అలాల్డింపబడు అరప్ణముగా యెహోవా సనిన్ధిని దానిని అలాల్డించెను. పర్తిషాఠ్రప్ణ రూపమైన 

పొటేట్లులో అది మోషే వంతు. అటుల్ యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించెను. 

సంఖాయ్కాండము 18:18 => అలాల్ండిపబడు బోరయు కుడిజబబ్యు నీదైనటుల్ అదియు నీదగును. 

నిరగ్మకాండము 29:13 => మరియు ఆంతర్ములను కపుప్కొను కొర్వవ్ంతటిని కాలేజముమీది వపను 

రెండు మూతర్గర్ంథులను వాటిమీది కొర్వువ్ను నీవు తీసి బలిపీఠముమీద దహింపవలెను.  

నిరగ్మకాండము 29:27 => పర్తిషిఠ్తమైన ఆ పొటేట్లులో అనగా అహరోనుదియు అతని 

కుమారులదియునైన దానిలో అలాల్డింపబడిన బోరను పర్తిషిఠ్తమైన జబబ్ను పర్తిషిఠ్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 8:27 => అహరోను చేతులమీదను అతని కుమారుల చేతులమీదను వాటనిన్టిని 

ఉంచి, అలాల్డింపబడు అరప్ణముగా యెహోవా సనిన్ధిని వాటిని అలాల్డించెను. 

లేవీయకాండము 23:20 => యాజకుడు పర్థమ ఫలముల రొటెట్లతో వాటిని ఆ రెండు పొటేట్ళల్ను 

యెహోవా సనిన్ధిని అలాల్డింపవలెను. అవి యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంపబడినవై యాజకునివగును. 

సంఖాయ్కాండము 6:20 => తరువాత యాజకుడు యెహోవా సనిన్ధిని అలాల్డింపబడు అరప్ణముగా 

వాటిని అలాల్డింపవలెను. అలాల్డింపబడు బోరతోను పర్తిషిఠ్తమైన జబబ్తోను అది యాజకునికి 

పర్తిషిఠ్తమగును; తరువాత ఆ నాజీరు దార్కాష్రసము తార్గవచుచ్ను.  

సంఖాయ్కాండము 18:20 => మరియు యెహోవా అహరోనుతో ఇటల్నెను వారి దేశములో నీకు 

సావ్సథ్య్ము కలుగదు; వారి మధయ్ను నీకు పాలు ఉండదు; ఇశార్యేలీయుల మధయ్ను నీ పాలు నీ 

సావ్సథ్య్ము నేనే. 
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వచనము 32 

సమాధానబలి పశువులలోనుండి పర్తిషాఠ్రప్ణముగా యాజకునికి కుడిజబబ్ నియయ్వలెను. 

లేవీయకాండము 7:34 => ఏలయనగా ఇశార్యేలీయుల యొదద్నుండి, అనగా వారి సమాధానబలి 

దర్వయ్ములలోనుండి అలాల్డించిన బోరను పర్తిషిఠ్తమైన జబబ్ను తీసికొని, నితయ్మైన కటట్డచొపుప్న 

యాజకుడైన అహరోనుకును అతని సంతతివారికిని ఇచిచ్యునాన్ను. 

లేవీయకాండము 8:25 => తరువాత అతడు దాని కొర్వువ్ను కొర్వివ్న తోకను ఆంతర్ములమీది 

కొర్వవ్ంతటిని కాలేజముమీది వపను రెండు మూతర్గర్ంథులను వాటి కొర్వువ్ను కుడిజబబ్ను తీసి 

లేవీయకాండము 8:26 => యెహోవా సనిన్ధిని గంపెడు పులియని భక్షయ్ములలోనుండి పులియని 

యొక పిండివంటను నూనె గలదై పొడిచిన యొక భక్షయ్మును ఒక పలచని అపప్డమును తీసి, ఆ 

కొర్వువ్మీదను ఆ కుడిజబబ్మీదను వాటిని ఉంచి 

లేవీయకాండము 9:21 => బోరలను కుడిజబబ్ను యెహోవా సనిన్ధిలో అలాల్డించు అరప్ణముగా 

అహరోను అలాల్డించెను అటుల్ యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించెను. 

లేవీయకాండము 10:14 => మరియు అలాల్డించు బోరను పర్తిషిఠ్తమైన జబబ్ను మీరు, అనగా 

నీవును నీతోపాటు నీ కుమారులును నీ కుమారెత్లును పవితర్సథ్లములో తినవలెను. ఏలయనగా అవి 

ఇశార్యేలీయులు అరిప్ంచు సమాధానబలులలోనుండి నీకును నీ కుమారులకును నియమింపబడిన 

వంతులు. 

సంఖాయ్కాండము 6:20 => తరువాత యాజకుడు యెహోవా సనిన్ధిని అలాల్డింపబడు అరప్ణముగా 

వాటిని అలాల్డింపవలెను. అలాల్డింపబడు బోరతోను పర్తిషిఠ్తమైన జబబ్తోను అది యాజకునికి 

పర్తిషిఠ్తమగును; తరువాత ఆ నాజీరు దార్కాష్రసము తార్గవచుచ్ను.  

సంఖాయ్కాండము 18:18 => అలాల్ండిపబడు బోరయు కుడిజబబ్యు నీదైనటుల్ అదియు నీదగును. 

సంఖాయ్కాండము 18:19 => ఇశార్యేలీయులు యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంచు పరిశుదధ్మైన 

పర్తిషాఠ్రప్ణములనిన్టిని నేను నీకును నీ కుమారులకును నీ కుమారెత్లకును నితయ్మైన కటట్డనుబటిట్ 

యిచిచ్తిని. అది నీకును నీతోపాటు నీ సంతతికిని యెహోవా సనిన్ధిని నితయ్మును సిథ్రమైన నిబంధన. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 18:3 => యాజకులు పొందవలసినదేదనగా, కుడిజబబ్ను రెండు 

దవడలను పొటట్ను యాజకునికియయ్వలెను. 

1 కొరిందీయులకు 9:13 => ఆలయకృతయ్ములు జరిగించువారు ఆలయమువలన జీవనము 

చేయుచునాన్రనియు, బలిపీఠమునొదద్ కనిపెటుట్కొని యుండువారు బలిపీఠముతో పాలివారై 

యునాన్రనియు మీరెరుగరా? 

1 కొరిందీయులకు 9:14 => ఆలాగున సువారత్ పర్చురించువారు సువారత్వలన జీవింపవలెనని 

పర్భువు నియమించియునాన్డు. 

నిరగ్మకాండము 29:22 => మరియు అది పర్తిషిఠ్తమైన పొటేట్లు గనుక దాని కొర్వువ్ను కొర్వివ్న 

తోకను ఆంతర్ములను కపుప్ కొర్వువ్ను కాలేజముమీది వపను రెండు మూతర్గర్ంథులను వాటిమీది 

కొర్వువ్ను కుడి జబబ్ను 

నిరగ్మకాండము 29:28 => అది పర్తిషాట్రప్ణ గనుక నితయ్మైన కటట్డచొపుప్న అది 

ఇశార్యేలీయులనుండి అహరోనుకును అతని కుమారులకునగును. అది ఇశార్యేలీయులు అరిప్ంచు 

సమాధానబలులలోనుండి తాము చేసిన పర్తిషాట్రప్ణ, అనగా వారు యెహోవాకు చేసిన పర్తిషాట్రప్ణగా 

నుండును 

సంఖాయ్కాండము 18:8 => మరియు యెహోవా అహరోనుతో ఇటల్నెను ఇదిగో ఇశార్యేలీయులు 

పర్తిషిఠ్ంచువాటనిన్టిలో నా పర్తిషాఠ్రప్ణములను కాపాడు పని నీకిచిచ్యునాన్ను; అభిషేకమునుబటిట్ 

నితయ్మైన కటట్డవలన నీకును నీ కుమారులకును నేనిచిచ్యునాన్ను. 

1 సమూయేలు 2:28 => అతడు నా ముందర ఏఫోదును ధరించి నా బలిపీఠముమీద అరప్ణమును 

ధూపమును అరిప్ంచుటకై నాకు యాజకుడగునటుల్ ఇశార్యేలు గోతర్ములలోనుండి నేనతని 

ఏరప్రచుకొంటిని . ఇశార్యేలీయులు అరిప్ంచిన హోమ వసుత్వులనిన్టిని నీ పితరుని 

యింటివారికిచిచ్తిని. 

1 సమూయేలు 9:24 => పచనకరత్ జబబ్ను దాని మీదనునన్ దానిని తీసికొనివచిచ్ సౌలు ఎదుట 

ఉంచగా సమూయేలు సౌలుతో ఇటల్నెను చూడుము , మనము కలిసికొను కాలమునకై 
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దాచియుంచబడిన దానిని నీకు పెటిట్యునాన్డు, జనులను పిలిచితినని నేను పచనకరత్తో చెపిప్నపుప్డు 

ఇది నీకొరకుంచవలసినదని చెపిప్తిని. ఆ దినమున సౌలు సమూయేలుతో కూడ భోజనము చేసెను, 

వచనము 33 

అహరోను సంతతివారిలో ఎవడు సమాధానబలియగు పశువు రకత్మును కొర్వువ్ను అరిప్ంచునో 

కుడిజబబ్ వానిదగును. 

లేవీయకాండము 7:3 => దానిలోనుండి దాని కొర్వవ్ంతటిని, అనగా దాని కొర్వివ్న తోకను దాని 

ఆంతర్ములలోని కొర్వువ్ను 

లేవీయకాండము 6:1 => మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

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 

లేవీయకాండము 6:3 => పోయినది తనకు దొరికినపుప్డు దానిగూరిచ్ బొంకిన యెడలనేమి, 

మనుషుయ్లు వేటిని చేసి పాపులగుదురో వాటనిన్టిలో దేని విషయమైనను అబదధ్పర్మాణము 

చేసినయెడలనేమి, 

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 6:5 => ఆ మూలధనము నిచుచ్కొని, దానితో దానిలో అయిదవ వంతును తాను 

అపరాధపరిహారారథ్బలి అరిప్ంచు దినమున సొతుత్దారునికి ఇచుచ్కొనవలెను. 

లేవీయకాండము 6:6 => అతడు యెహోవాకు తన అపరాధ విషయములో నీవు ఏరప్రచు వెలకు 

మందలోనుండి నిరోద్షమైన పొటేట్లును యాజకునియొదద్కు తీసికొనిరావలెను. 
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లేవీయకాండము 6:7 => ఆ యాజకుడు యెహోవా సనిన్ధిని అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము 

చేయగా అతడు అపరాధియగునటుల్ తాను చేసిన వాటనిన్టిలో పర్తిదాని విషయమై అతనికి క్షమాపణ 

కలుగును. 

లేవీయకాండము 6:8 => మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

లేవీయకాండము 6:9 => నీవు అహరోనుతోను అతని కుమారులతోను ఇటల్నుము ఇది దహనబలిని 

గూరిచ్న విధి. దహనబలి దర్వయ్ము ఉదయమువరకు రాతిర్ అంతయు బలిపీఠముమీద 

దహించుచుండును; బలిపీఠముమీది అగిన్ దానిని దహించుచుండును. 

లేవీయకాండము 6:10 => యాజకుడు తన సనన్నార నిలువుటంగీని తొడుగుకొని తన మానమునకు 

తన నారలాగును తొడుగుకొని బలిపీఠముమీద అగిన్ దహించు దహనబలి దర్వయ్పు బూడిదెను ఎతిత్ 

బలిపీఠమునొదద్ దానిని పోసి 

లేవీయకాండము 6:11 => తన వసత్రములను తీసి వేరు వసత్రములను ధరించుకొని పాళెము 

వెలుపలనునన్ పవితర్సథ్లమునకు ఆ బూడిదెను తీసికొనిపోవలెను. 

లేవీయకాండము 6:12 => బలిపీఠముమీద అగిన్ మండుచుండవలెను, అది ఆరిపోకూడదు. పర్తి 

ఉదయమున యాజకుడు దానిమీద కటెట్లువేసి, దానిమీద దహనబలి దర్వయ్మును ఉంచి, 

సమాధానబలియగు పశువు కొర్వువ్ను దహింపవలెను. 

లేవీయకాండము 6:13 => బలిపీఠముమీద అగిన్ నితయ్ము మండుచుండవలెను, అది ఆరిపోకూడదు. 

లేవీయకాండము 6:14 => నైవేదయ్మునుగూరిచ్న విధి యేదనగా, అహరోను కుమారులు యెహోవా 

సనిన్ధిని బలిపీఠము నెదుట దానిని నరిప్ంచవలెను. 

లేవీయకాండము 6:15 => అతడు నైవేదయ్ తైలమునుండియు దాని గోధుమపిండినుండియు చేరెడు 

పిండిని నూనెను, దాని సాంబార్ణి యావతుత్ను దానిలోనుండి తీసి జాఞ్పక సూచనగాను వాటిని 

బలిపీఠముమీద యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగాను దహింపవలెను. 

లేవీయకాండము 6:16 => దానిలో మిగిలినదానిని అహరోనును అతని సంతతివారును తినవలెను. 

అది పులియనిదిగా పరిశుదధ్సథ్లములో తినవలెను. వారు పర్తయ్క్షపు గుడారము యొకక్ ఆవరణములో 

దానిని తినవలెను; 
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లేవీయకాండము 6:17 => దాని పులియబెటిట్ కాలచ్వలదు; నా హోమ దర్వయ్ములలో వారికి పాలుగా 

దాని నిచిచ్యునాన్ను. పాపపరిహారారథ్బలివలెను అపరాధపరిహారారథ్బలివలెను అది అతిపరిశుదధ్ము. 

లేవీయకాండము 6:18 => అహరోను సంతతిలో పర్తివాడును దానిని తినవలెను. ఇది యెహోవా 

హోమముల విషయములో మీ తరతరములకు నితయ్మైన కటట్డ. వాటికి తగిలిన పర్తి వసుత్వు 

పరిశుదధ్మగును. 

లేవీయకాండము 6:19 => మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

లేవీయకాండము 6:20 => అహరోనుకు అభిషేకముచేసిన దినమున, అతడును అతని 

సంతతివారును అరిప్ంపవలసిన అరప్ణమేదనగా, ఉదయమున సగము సాయంకాలమున సగము 

నితయ్మైన నైవేదయ్ముగా తూమెడు గోధుమపిండిలో పదియవవంతు. 

లేవీయకాండము 6:21 => పెనముమీద నూనెతో దానిని కాలచ్వలెను; దానిని కాలిచ్న తరువాత 

దానిని తేవలెను. కాలిచ్న నైవేదయ్ భాగములను యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగా అరిప్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 6:22 => అతని సంతతివారిలో అతనికి మారుగా అభిషేకము పొందిన యాజకుడు 

ఆలాగుననే అరిప్ంపవలెను. అది యెహోవా నియమించిన నితయ్మైన కటట్డ, అదంతయు 

దహింపవలెను. 

లేవీయకాండము 6:23 => యాజకుడు చేయు పర్తి నైవేదయ్ము నిశేశ్షముగా పేర్లచ్బడవలెను; దాని 

తినవలదు. 

లేవీయకాండము 6:24 => మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

లేవీయకాండము 6:25 => నీవు అహరోనుకును అతని సంతతివారికిని ఈలాగు ఆజాఞ్పించుము 

పాపపరిహారారథ్బలిని గూరిచ్న విధి యేదనగా, నీవు దహనబలి రూపమైన పశువులను వధించు చోట 

పాపపరిహారారథ్బలి పశువులను యెహోవా సనిన్ధిని వధింపవలెను; అది అతిపరిశుదధ్ము. 

లేవీయకాండము 6:26 => పాపపరిహారారథ్బలిగా దానినరిప్ంచిన యాజకుడు దానిని తినవలెను; 

పరిశుదధ్సథ్లమందు, అనగా పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ ఆవరణములో దానిని తినవలెను. 
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లేవీయకాండము 6:27 => దాని మాంసమునకు తగులు పర్తి వసుత్వు పర్తిషిఠ్తమగును. దాని 

రకత్ములోనిది కొంచెమైనను వసత్రముమీద పోర్కిష్ంచినయెడల అది దేనిమీద పోర్కిష్ంపబడెనో దానిని 

పరిశుదధ్సథ్లములో ఉదుకవలెను. 

లేవీయకాండము 6:28 => దాని వండిన మంటికుండను పగులగొటట్వలెను; దానిని ఇతత్డిపాతర్లో 

వండినయెడల దాని తోమి నీళల్తో కడుగవలెను. 

లేవీయకాండము 6:29 => యాజకులలో పర్తి మగవాడు దానిని తినవలెను; అది అతిపరిశుదధ్ము. 

లేవీయకాండము 6:30 => మరియు పాపపరిహారారథ్బలిగా తేబడిన యే పశువు రకత్ములో 

కొంచెమైనను అతిపరిశుదధ్సథ్లములో పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకై పర్తయ్క్షపు గుడారములోనికి తేబడునో 

ఆ బలిపశువును తినవలదు, దానిని అగిన్లో కాలిచ్వేయవలెను. 

లేవీయకాండము 26:1 => మీరు విగర్హములను చేసికొనకూడదు. చెకిక్న పర్తిమనుగాని 

బొమమ్నుగాని నిలువపెటట్కూడదు. మీరు సాగిలపడుటకు ఏదొక రూపముగా చెకక్బడిన రాతిని మీ 

దేశములో నిలుపకూడదు. నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 26:2 => నేను నియమించిన విశార్ంతిదినములను మీరు ఆచరింపవలెను, నా 

పరిశుదధ్మందిరమును సనామ్నింపవలెను, నేను యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 26:3 => మీరు నా కటట్డలనుబటిట్ నడుచుకొని నా ఆజఞ్లను ఆచరించి వాటిని 

అనుసరించి పర్వరిత్ంచినయెడల 

లేవీయకాండము 26:4 => మీ వరష్కాలములలో మీకు వరష్మిచెచ్దను, మీ భూమి పంటలనిచుచ్ను, 

మీ పొలములచెటుల్ ఫలించును, 

లేవీయకాండము 26:5 => మీ దార్క్షపండల్ కాలమువరకు మీ నూరుప్ సాగుచుండును, మీరు తృపిత్గా 

భుజించి మీ దేశములో నిరభ్యముగా నివసించెదరు. 

లేవీయకాండము 26:6 => ఆ దేశములో నేను మీకు కేష్మము కలుగజేసెదను. మీరు 

పండుకొనునపుప్డు ఎవడును మిముమ్ను భయపెటట్డు, ఆ దేశములో దుషట్మృగములు లేకుండ 

చేసెదను, మీ దేశములోనికి ఖడగ్మురాదు; 
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లేవీయకాండము 26:7 => మీరు మీ శతుర్వులను తరిమెదరు; వారు మీ యెదుట ఖడగ్ముచేత 

పడెదరు. 

లేవీయకాండము 26:8 => మీలో అయిదుగురు నూరుమందిని తరుముదురు; నూరుమంది 

పదివేలమందిని తరుముదురు, మీ శతుర్వులు మీయెదుట ఖడగ్ముచేత కూలుదురు. 

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

విసత్రింపచేసి మీతో నేను చేసిన నిబంధనను సాథ్పించెదను. 

లేవీయకాండము 26:10 => మీరు చాలాకాలము నిలువైయునన్ పాతగిలిన ధానయ్మును తినెదరు; 

కొర్తత్ది వచిచ్నను పాతది మిగిలియుండును. 

లేవీయకాండము 26:11 => నా మందిరమును మీ మధయ్ ఉంచెదను; మీ యందు నా మనసుస్ 

అసహయ్పడదు. 

లేవీయకాండము 26:12 => నేను మీ మధయ్ నడిచెదను మీకు దేవుడనైయుందును; మీరు నాకు 

పర్జలైయుందురు. 

లేవీయకాండము 26:13 => మీరు ఐగుపీత్యులకు దాసులు కాకుండ వారి దేశములోనుండి 

మిముమ్ను రపిప్ంచితిని; నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. నేను మీ కాడి పలుపులను తెంపి మిముమ్ను 

నిలువుగా నడవచేసితిని. 

లేవీయకాండము 26:14 => మీరు నా మాట వినక నా ఆజఞ్లనిన్టిని అనుసరింపక 

లేవీయకాండము 26:15 => నా కటట్డలను నిరాకరించినయెడలను, నా ఆజఞ్లనిన్టిని అనుసరింపక 

నా నిబంధనను మీరునటుల్ మీరు నా తీరుప్ల విషయమై అసహియ్ంచుకొనినయెడలను, 

లేవీయకాండము 26:16 => నేను మీకు చేయునదేమనగా, మీ కనున్లను కీష్ణింపచేయునటిట్యు 

పార్ణమును ఆయాసపరచునటిట్యు తాప జవ్రమును క్షయ రోగమును మీ మీదికి రపిప్ంచెదను. మీరు 

వితిత్న వితత్నములు మీకు వయ్రథ్ములగును, మీ శతుర్వులు వాటిపంటను తినెదరు; 

లేవీయకాండము 26:17 => నేను మీకు పగవాడనవుదును; మీ శతుర్వుల యెదుట మీరు 

చంపబడెదరు; మీ విరోధులు మిముమ్ను ఏలెదరు; మిముమ్ను ఎవరును తరుమకపోయినను మీరు 

పారిపోయెదరు. 
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లేవీయకాండము 26:18 => ఇవనిన్యు సంభవించినను మీరింక నా మాటలు విననియెడల నేను మీ 

పాపములనుబటిట్ మరి ఏడంతలుగా మిముమ్ను దండించెదను. 

లేవీయకాండము 26:19 => మీ బల గరవ్మును భంగపరచి, ఆకాశము ఇనుమువలెను భూమి 

ఇతత్డివలెను ఉండచేసెదను. 

లేవీయకాండము 26:20 => మీ బలము ఉడిగిపోవును; మీ భూమి ఫలింపకుండును; మీ 

దేశవృక్షములు ఫలమియయ్కుండును. 

లేవీయకాండము 26:21 => మీరు నా మాట విననొలల్క నాకు విరోధముగా నడిచినయెడల నేను మీ 

పాపములనుబటిట్ మరి ఏడంతలుగా మిముమ్ను బాధించెదను. 

లేవీయకాండము 26:22 => మీ మధయ్కు అడవిమృగములను రపిప్ంచెదను; అవి మిముమ్ను 

సంతానరహితులగా చేసి మీ పశువులను హరించి మిముమ్ను కొదిద్మందిగా చేయును. మీ మారగ్ములు 

పాడైపోవును. 

లేవీయకాండము 26:23 => శిక్షల మూలముగా మీరు నాయెదుట గుణపడక నాకు విరోధముగా 

నడిచినయెడల 

లేవీయకాండము 26:24 => నేనుకూడ మీకు విరోధముగా నడిచెదను; మీ పాపములనుబటిట్ ఇక 

ఏడంతలుగా మిముమ్ను దండించెదను. 

లేవీయకాండము 26:25 => మీమీదికి ఖడగ్మును రపిప్ంచెదను; అది నా నిబంధన విషయమై 

పర్తిదండన చేయును; మీరు మీ పటట్ణములలో కూడియుండగా మీ మధయ్కు తెగులును రపిప్ంచెదను; 

మీరు శతుర్వులచేతికి అపప్గింపబడెదరు. 

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. 

లేవీయకాండము 26:27 => నేను ఈలాగు చేసిన తరువాత మీరు నా మాట వినక నాకు 

విరోధముగా నడిచినయెడల 
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లేవీయకాండము 26:28 => నేను కోపపడి మీకు విరోధముగా నడిచెదను. నేనే మీ పాపములనుబటిట్ 

యేడంతలుగా మిముమ్ను దండించెదను. 

లేవీయకాండము 26:29 => మీరు మీ కుమారుల మాంసమును తినెదరు, మీ కుమారెత్ల 

మాంసమును తినెదరు. 

లేవీయకాండము 26:30 => నేను మీ యునన్తసథ్లములను పాడుచేసెదను; మీ విగర్హములను 

పడగొటెట్దను; మీ బొమమ్ల పీనుగులమీద మీ పీనుగులను పడవేయించెదను. 

లేవీయకాండము 26:31 => నా మనసుస్ మీయందు అసహయ్పడును, నేను మీ పటట్ణములను 

పాడుచేసెదను; మీ పరిశుదధ్సథ్లములను పాడుచేసెదను; మీ సువాసనగల వాటి సువాసనను 

ఆఘార్ణింపను. 

లేవీయకాండము 26:32 => నేనే మీ దేశమును పాడుచేసిన తరువాత దానిలో కాపురముండు మీ 

శతుర్వులు దాని చూచి ఆశచ్రయ్పడెదరు. 

లేవీయకాండము 26:33 => జనములలోనికి మిముమ్ను చెదరగొటిట్ మీవెంట కతిత్ దూసెదను, మీ 

దేశము పాడైపోవును, మీ పటట్ములు పాడుపడును. 

లేవీయకాండము 26:34 => మీరు మీ శతుర్వుల దేశములో ఉండగా మీ దేశము పాడైయునన్ 

దినములనిన్యు అది తన విశార్ంతికాలములను అనుభవించును. 

లేవీయకాండము 26:35 => అది పాడైయుండు దినములనిన్యు అది విశర్మించును. మీరు దానిలో 

నివసించినపుప్డు అది విశార్ంతికాలములో పొందకపోయిన విశార్ంతిని అది పాడైయుండు దినములలో 

అనుభవించును. 

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. 

లేవీయకాండము 26:37 => తరుమువాడు లేకయే వారు ఖడగ్మును చూచినటుట్గా ఒకనిమీదనొకడు 

పడెదరు; మీ శతుర్వులయెదుట మీరు నిలువలేకపోయెదరు. 
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లేవీయకాండము 26:38 => మీరు జనముగానుండక నశించెదరు. మీ శతుర్వుల దేశము మిముమ్ను 

తినివేయును. 

లేవీయకాండము 26:39 => మీలో మిగిలినవారు మీ శతుర్వుల దేశములలో తమ దోషములనుబటిట్ 

కీష్ణించిపోయెదరు. మరియు వారు తమమీదికి వచిచ్న తమ తండుర్ల దోషములనుబటిట్ 

కీష్ణించిపోయెదరు. 

లేవీయకాండము 26:40 => వారు నాకు విరోధముగా చేసిన తిరుగుబాటును తమ దోషమును తమ 

తండుర్ల దోషమును ఒపుప్కొని, తాము నాకు విరోధముగా నడిచితిమనియు 

లేవీయకాండము 26:41 => నేను తమకు విరోధముగా నడిచితిననియు, తమ శతుర్వుల 

దేశములోనికి తముమ్ను రపిప్ంచితిననియు, ఒపుప్కొనినయెడల, అనగా లోబడని తమ హృదయములు 

లొంగి తాము చేసిన దోషమునకు పర్తిదండనను అనుభవించితిమని ఒపుప్కొనినయెడల, 

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. 

లేవీయకాండము 26:46 => యెహోవా మోషే దావ్రా సీనాయి కొండమీద తనకును 

ఇశార్యేలీయులకును మధయ్ నియమించిన కటట్డలును తీరుప్లును ఆజఞ్లును ఇవే. 
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నిరగ్మకాండము 29:22 => మరియు అది పర్తిషిఠ్తమైన పొటేట్లు గనుక దాని కొర్వువ్ను కొర్వివ్న 

తోకను ఆంతర్ములను కపుప్ కొర్వువ్ను కాలేజముమీది వపను రెండు మూతర్గర్ంథులను వాటిమీది 

కొర్వువ్ను కుడి జబబ్ను 

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, 

వచనము 34 

ఏలయనగా ఇశార్యేలీయుల యొదద్నుండి, అనగా వారి సమాధానబలి దర్వయ్ములలోనుండి 

అలాల్డించిన బోరను పర్తిషిఠ్తమైన జబబ్ను తీసికొని, నితయ్మైన కటట్డచొపుప్న యాజకుడైన 

అహరోనుకును అతని సంతతివారికిని ఇచిచ్యునాన్ను. 

లేవీయకాండము 7:30 => అతడు తన చేతులలోనే యెహోవాకు హోమ దర్వయ్ములను, అనగా 

బోరమీది కొర్వువ్ను తేవలెను. యెహోవా సనిన్ధిని అలాల్డింపబడు అరప్ణముగా దానిని అలాల్డించుటకు 

బోరతో దానిని తేవలెను. 

లేవీయకాండము 7:31 => యాజకుడు బలిపీఠముమీద ఆ కొర్వువ్ను దహింపవలెను గాని, బోర 

అహరోనుకును అతని సంతతివారికిని చెందును. 

లేవీయకాండము 7:32 => సమాధానబలి పశువులలోనుండి పర్తిషాఠ్రప్ణముగా యాజకునికి 

కుడిజబబ్ నియయ్వలెను. 

లేవీయకాండము 10:14 => మరియు అలాల్డించు బోరను పర్తిషిఠ్తమైన జబబ్ను మీరు, అనగా 

నీవును నీతోపాటు నీ కుమారులును నీ కుమారెత్లును పవితర్సథ్లములో తినవలెను. ఏలయనగా అవి 

ఇశార్యేలీయులు అరిప్ంచు సమాధానబలులలోనుండి నీకును నీ కుమారులకును నియమింపబడిన 

వంతులు. 
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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. 

నిరగ్మకాండము 29:28 => అది పర్తిషాట్రప్ణ గనుక నితయ్మైన కటట్డచొపుప్న అది 

ఇశార్యేలీయులనుండి అహరోనుకును అతని కుమారులకునగును. అది ఇశార్యేలీయులు అరిప్ంచు 

సమాధానబలులలోనుండి తాము చేసిన పర్తిషాట్రప్ణ, అనగా వారు యెహోవాకు చేసిన పర్తిషాట్రప్ణగా 

నుండును 

సంఖాయ్కాండము 18:18 => అలాల్ండిపబడు బోరయు కుడిజబబ్యు నీదైనటుల్ అదియు నీదగును. 

సంఖాయ్కాండము 18:19 => ఇశార్యేలీయులు యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంచు పరిశుదధ్మైన 

పర్తిషాఠ్రప్ణములనిన్టిని నేను నీకును నీ కుమారులకును నీ కుమారెత్లకును నితయ్మైన కటట్డనుబటిట్ 

యిచిచ్తిని. అది నీకును నీతోపాటు నీ సంతతికిని యెహోవా సనిన్ధిని నితయ్మును సిథ్రమైన నిబంధన. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:3 => యాజకులు పొందవలసినదేదనగా, కుడిజబబ్ను రెండు 

దవడలను పొటట్ను యాజకునికియయ్వలెను. 

లేవీయకాండము 3:17 => అది మీ తరతరములకు మీ నివాససథ్లములనిన్టిలోను నితయ్మైన కటట్డ. 

నిరగ్మకాండము 29:9 => అహరోనుకును అతని కుమారులకును దటిట్ని కటిట్ వారికి కుళాల్యిలను 

వేయింపవలెను; నితయ్మైన కటట్డనుబటిట్ యాజకతవ్ము వారికగును. అహరోనును అతని కుమారులను 

ఆలాగున పర్తిషిట్ంపవలెను 

లేవీయకాండము 7:31 => యాజకుడు బలిపీఠముమీద ఆ కొర్వువ్ను దహింపవలెను గాని, బోర 

అహరోనుకును అతని సంతతివారికిని చెందును. 

లేవీయకాండము 7:32 => సమాధానబలి పశువులలోనుండి పర్తిషాఠ్రప్ణముగా యాజకునికి 

కుడిజబబ్ నియయ్వలెను. 
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సంఖాయ్కాండము 6:20 => తరువాత యాజకుడు యెహోవా సనిన్ధిని అలాల్డింపబడు అరప్ణముగా 

వాటిని అలాల్డింపవలెను. అలాల్డింపబడు బోరతోను పర్తిషిఠ్తమైన జబబ్తోను అది యాజకునికి 

పర్తిషిఠ్తమగును; తరువాత ఆ నాజీరు దార్కాష్రసము తార్గవచుచ్ను.  

1 సమూయేలు 2:14 => బొరుసులో గాని తపేలలోగాని గూనలోగాని కుండలోగాని అది 

గుచిచ్నపుడు ఆ కొంకిచేత బయటకు వచిచ్నదంతయు యాజకుడు తనకొరకు తీసికొనును. షిలోహుకు 

వచుచ్ ఇశార్యేలీయులందరికిని వీరు ఈలాగున చేయుచువచిచ్రి. 

1 సమూయేలు 2:28 => అతడు నా ముందర ఏఫోదును ధరించి నా బలిపీఠముమీద అరప్ణమును 

ధూపమును అరిప్ంచుటకై నాకు యాజకుడగునటుల్ ఇశార్యేలు గోతర్ములలోనుండి నేనతని 

ఏరప్రచుకొంటిని . ఇశార్యేలీయులు అరిప్ంచిన హోమ వసుత్వులనిన్టిని నీ పితరుని 

యింటివారికిచిచ్తిని. 

వచనము 35 

వారు తనకు యాజకులగునటుల్ యెహోవా వారిని చేరదీసిన దినమందు యెహోవాకు అరిప్ంచు హోమ 

దర్వయ్ములలోనుండినది అభిషేకమునుబటిట్ అహరోనుకును అభిషేకమునుబటిట్యే అతని 

సంతతివారికిని కలిగెను. 

లేవీయకాండము 8:10 => మరియు మోషే అభిషేకతైలమును తీసికొని మందిరమును దానిలోనునన్ 

సమసత్మును అభిషేకించి వాటిని పర్తిషిఠ్ంచెను. 

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. 

లేవీయకాండము 8:30 => మరియు మోషే అభిషేకతైలములో కొంతయు బలిపీఠముమీది రకత్ములో 

కొంతయు తీసి, అహరోనుమీదను అతని వసత్రములమీదను అతని కుమారులమీదను అతని కుమారుల 
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వసత్రములమీదను దానిని పోర్కిష్ంచి, అహరోనును అతని వసత్రములను అతని కుమారులను అతని 

కుమారుల వసత్రములను పర్తిషిఠ్ంచెను. 

నిరగ్మకాండము 29:7 => అభిషేకతైలమును తీసికొని అతని తలమీద పోసి అతని నభిషేకింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:21 => మరియు నీవు బలిపీఠము మీదనునన్ రకత్ములోను అభిషేకతైలములోను 

కొంచెము తీసి అహరోనుమీదను, అతని వసత్రములమీదను, అతనితోనునన్ అతని కుమారులమీదను, 

అతని కుమారుల వసత్రములమీదను పోర్కిష్ంపవలెను. అపుప్డు అతడును అతని వసత్రములును 

అతనితోనునన్ అతని కుమారులును అతని కుమారుల వసత్రములును పర్తిషిఠ్తములగును. 

నిరగ్మకాండము 40:13 => అహరోను నాకు యాజకుడగునటుల్ అతనికి పర్తిషిఠ్త వసత్రములను 

ధరింపచేసి అతనికి అభిషేకము చేసి అతని పర్తిషిఠ్ంపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 40:14 => మరియు నీవు అతని కుమారులను తోడుకొనివచిచ్ వారికి చొకాక్యిలను 

తొడిగించి 

నిరగ్మకాండము 40:15 => వారు నాకు యాజకులగుటకై నీవు వారి తండిర్కి అభిషేకము చేసినటుల్ 

వారికిని అభిషేకము చేయుము. వారి అభిషేకము తరతరములకు వారికి నితయ్మైన యాజకతవ్ 

సూచనగా ఉండుననెను. 

యెషయా 10:27 => ఆ దినమున నీ భుజముమీదనుండి అతని బరువు తీసివేయబడును. నీ 

మెడమీదనుండి అతని కాడి కొటిట్వేయబడును నీవు బలిసినందున ఆ కాడి విరుగగొటట్బడును. 

యెషయా 61:1 => పర్భువగు యెహోవా ఆతమ్ నా మీదికి వచిచ్యునన్ది దీనులకు సువరత్మానము 

పర్కటించుటకు యెహోవా ననున్ అభిషేకించెను నలిగిన హృదయముగలవారిని దృఢపరచుటకును 

చెరలోనునన్వారికి విడుదలను బంధింపబడినవారికి విముకిత్ని పర్కటించుటకును  

యోహాను 3:34 => ఏలయనగా దేవుడు తాను పంపినవానికి కొలత లేకుండ ఆతమ్ననుగర్హించును 

గనుక ఆయన దేవుని మాటలే పలుకును. 

2 కొరిందీయులకు 1:21 => మీతో కూడ కీర్సుత్నందు నిలిచియుండునటుల్గా మముమ్ను సిథ్రపరచి 

అభిషేకించినవాడు దేవుడే. 
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1 యోహాను 2:20 => అయితే మీరు పరిశుదు ధ్నివలన అభిషేకము పొందినవారు గనుక 

సమసత్మును ఎరుగుదురు. 

1 యోహాను 2:27 => అయితే ఆయనవలన మీరు పొందిన అభిషేకము మీలో నిలుచుచునన్ది 

గనుక ఎవడును మీకు బోధింపనకక్రలేదు; ఆయన ఇచిచ్న అభిషేకము సతయ్మే గాని అబదధ్ము కాదు; 

అది అనిన్టినిగూరిచ్ మీకు భోదించుచునన్ పర్కారముగాను, ఆయన మీకు భోదించిన పర్కారముగాను, 

ఆయనలో మీరు నిలుచుచునాన్రు (నిలిచియుండుడి). 

నిరగ్మకాండము 28:1 => మరియు నాకు యాజకతవ్ము చేయుటకై నీ సహోదరుడైన అహరోనును 

అతని కుమారులను, అనగా అహరోనును, అహరోను కుమారులైన నాదాబును, అబీహును, 

ఎలియాజరును ఈతామారును ఇశార్యేలీయులలోనుండి నీయొదద్కు పిలిపింపుము. 

నిరగ్మకాండము 29:1 => వారు నాకు యాజకులగునటుల్ వారిని పర్తిషిఠ్ంచుటకు నీవు వారికి 

చేయవలసిన కారయ్మేదనగా 

సంఖాయ్కాండము 18:7 => కాబటిట్ నీవును నీ కుమారులును బలిపీఠపు పనులనిన్టి విషయములోను 

అడ డ్తెర లోపలిదాని విషయములోను యాజకతవ్ము జరుపుచు సేవచేయవలెను. దయచేతనే మీ 

యాజకతవ్పు సేవ నేను మీకిచిచ్యునాన్ను; అనుయ్డు సమీపించినయెడల మరణశిక్ష నొందును. 

సంఖాయ్కాండము 18:8 => మరియు యెహోవా అహరోనుతో ఇటల్నెను ఇదిగో ఇశార్యేలీయులు 

పర్తిషిఠ్ంచువాటనిన్టిలో నా పర్తిషాఠ్రప్ణములను కాపాడు పని నీకిచిచ్యునాన్ను; అభిషేకమునుబటిట్ 

నితయ్మైన కటట్డవలన నీకును నీ కుమారులకును నేనిచిచ్యునాన్ను. 

సంఖాయ్కాండము 18:9 => అగిన్లో దహింపబడని అతిపరిశుదధ్మైన వాటిలో నీకు 

రావలసినవేవనగా, వారి నైవేదయ్ములనిన్టిలోను, వారి పాపపరిహారారథ్ బలులనిన్టిలోను, వారి 

అపరాధపరిహారారథ్ బలులనిన్టిలోను వారు నాకు తిరిగిచెలిల్ంచు అరప్ణములనిన్యు నీకును నీ 

కుమారులకును అతిపరిశుదధ్మైనవగును, అతిపరిశుదధ్సథ్లములో మీరు వాటిని తినవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 18:10 => పర్తి మగవాడును దానిని తినవలెను; అది నీకు పరిశుదధ్ముగా 

ఉండును. 
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సంఖాయ్కాండము 18:11 => మరియు వారి దానములలో పర్తిషిఠ్ంపబడినదియు, ఇశార్యేలీయులు 

అలాల్డించు అరప్ణములనిన్యు నీవగును. నీకును నీ కుమారులకును నీ కుమారెత్లకును నితయ్మైన 

కటట్డవలన వాటినిచిచ్తిని; నీ యింటిలోని పవితుర్లందరును వాటిని తినవచుచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 18:12 => వారు యెహోవాకు అరిప్ంచు వారి పర్థమ ఫలములను, అనగా 

నూనెలో పర్శసత్మైనదంతయు, దార్కాష్రస ధానయ్ములలో పర్శసత్మైనదంతయు నీకిచిచ్తిని. 

సంఖాయ్కాండము 18:13 => వారు తమ దేశపు పంటలనిన్టిలో యెహోవాకు తెచుచ్ పర్థమ 

ఫలములు నీవియగును; నీ యింటిలోని పవితుర్లందరు వాటిని తినవచుచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 18:14 => ఇశార్యేలీయులలో మీదు కటట్బడిన పర్తి వసుత్వు నీదగును. 

సంఖాయ్కాండము 18:15 => మనుషుయ్లలోనిదేమి జంతువులలోనిదేమి, వారు యెహోవాకు అరిప్ంచు 

సమసత్ పార్ణులలోని పర్తి తొలిచూలు నీదగును. అయితే మనుషుయ్ని తొలిచూలి పిలల్ను వెలయిచిచ్ 

విడిపింపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 18:16 => అపవితర్ జంతువుల తొలిచూలి పిలల్ను వెలయిచిచ్ విడిపింపవలెను. 

విడిపింపవలసిన వాటిని పుటిట్న నెలనాటికి నీవు ఏరప్రచిన వెలచొపుప్న, పరిశుదధ్మందిరముయొకక్ 

తులపు పరిమాణమునుబటిట్ అయిదు తులముల వెండియిచిచ్ వాటిని విడిపింపవలెను. తులము 

ఇరువది చినన్ములు. 

సంఖాయ్కాండము 18:17 => అయితే ఆవుయొకక్ తొలిచూలిని గొఱఱ్యొకక్ తొలిచూలిని మేకయొకక్ 

తొలిచూలిని విడిపింపకూడదు; అవి పర్తిషిఠ్తమైనవి; వాటి రకత్మును నీవు బలిపీఠముమీద పోర్కిష్ంచి 

యెహోవాకు ఇంపైన సువాసన కలుగునటుల్ వాటి కొర్వువ్ను దహింపవలెను గాని వాటి మాంసము 

నీదగును. 

సంఖాయ్కాండము 18:18 => అలాల్ండిపబడు బోరయు కుడిజబబ్యు నీదైనటుల్ అదియు నీదగును. 

సంఖాయ్కాండము 18:19 => ఇశార్యేలీయులు యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంచు పరిశుదధ్మైన 

పర్తిషాఠ్రప్ణములనిన్టిని నేను నీకును నీ కుమారులకును నీ కుమారెత్లకును నితయ్మైన కటట్డనుబటిట్ 

యిచిచ్తిని. అది నీకును నీతోపాటు నీ సంతతికిని యెహోవా సనిన్ధిని నితయ్మును సిథ్రమైన నిబంధన. 
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సంఖాయ్కాండము 18:8 => మరియు యెహోవా అహరోనుతో ఇటల్నెను ఇదిగో ఇశార్యేలీయులు 

పర్తిషిఠ్ంచువాటనిన్టిలో నా పర్తిషాఠ్రప్ణములను కాపాడు పని నీకిచిచ్యునాన్ను; అభిషేకమునుబటిట్ 

నితయ్మైన కటట్డవలన నీకును నీ కుమారులకును నేనిచిచ్యునాన్ను. 

1 సమూయేలు 2:28 => అతడు నా ముందర ఏఫోదును ధరించి నా బలిపీఠముమీద అరప్ణమును 

ధూపమును అరిప్ంచుటకై నాకు యాజకుడగునటుల్ ఇశార్యేలు గోతర్ములలోనుండి నేనతని 

ఏరప్రచుకొంటిని . ఇశార్యేలీయులు అరిప్ంచిన హోమ వసుత్వులనిన్టిని నీ పితరుని 

యింటివారికిచిచ్తిని. 

వచనము 36 

వీటిని ఇశార్యేలీయులు వారికియయ్వలెనని యెహోవా వారిని అభిషేకించిన దినమున వారి 

తరతరములకు నితయ్మైన కటట్డగా నియమించెను. 

లేవీయకాండము 8:12 => మరియు అతడు అభిషేకతైలములో కొంచెము అహరోను తలమీద పోసి 

అతని పర్తిషిఠ్ంచుటకై అతనిని అభిషేకించెను. 

లేవీయకాండము 8:30 => మరియు మోషే అభిషేకతైలములో కొంతయు బలిపీఠముమీది రకత్ములో 

కొంతయు తీసి, అహరోనుమీదను అతని వసత్రములమీదను అతని కుమారులమీదను అతని కుమారుల 

వసత్రములమీదను దానిని పోర్కిష్ంచి, అహరోనును అతని వసత్రములను అతని కుమారులను అతని 

కుమారుల వసత్రములను పర్తిషిఠ్ంచెను. 

నిరగ్మకాండము 40:13 => అహరోను నాకు యాజకుడగునటుల్ అతనికి పర్తిషిఠ్త వసత్రములను 

ధరింపచేసి అతనికి అభిషేకము చేసి అతని పర్తిషిఠ్ంపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 40:15 => వారు నాకు యాజకులగుటకై నీవు వారి తండిర్కి అభిషేకము చేసినటుల్ 

వారికిని అభిషేకము చేయుము. వారి అభిషేకము తరతరములకు వారికి నితయ్మైన యాజకతవ్ 

సూచనగా ఉండుననెను. 

లేవీయకాండము 3:17 => అది మీ తరతరములకు మీ నివాససథ్లములనిన్టిలోను నితయ్మైన కటట్డ. 

వచనము 37 
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ఇది దహనబలిని గూరిచ్యు అపరాధపరిహారారథ్పు నైవేదయ్మును గూరిచ్యు పాపపరిహారారథ్బలిని 

గూరిచ్యు అపరాధపరిహారారథ్బలిని గూరిచ్యు పర్తిషిఠ్తారప్ణమును గూరిచ్యు సమాధానబలిని 

గూరిచ్యు చేయబడిన విధి. 

లేవీయకాండము 1:1 => యెహోవా మోషేను పిలిచి పర్తయ్క్షపు గుడారములోనుండి అతనికీలాగు 

సెలవిచెచ్ను. 

లేవీయకాండము 1:2 => నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము మీలో ఎవరైనను యెహోవాకు బలి 

అరిప్ంచునపుప్డు, గోవుల మందలోనుండిగాని గొఱఱ్ల 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. 
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లేవీయకాండము 1:9 => అది యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల దహనబలియగునటుల్ యాజకుడు 

దానినంతయు బలిపీఠముమీద దహింపవలెను. 

లేవీయకాండము 1:10 => దహనబలిగా అతడు అరిప్ంచునది గొఱఱ్లయొకక్గాని 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. 

లేవీయకాండము 6:9 => నీవు అహరోనుతోను అతని కుమారులతోను ఇటల్నుము ఇది దహనబలిని 

గూరిచ్న విధి. దహనబలి దర్వయ్ము ఉదయమువరకు రాతిర్ అంతయు బలిపీఠముమీద 

దహించుచుండును; బలిపీఠముమీది అగిన్ దానిని దహించుచుండును. 
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లేవీయకాండము 6:10 => యాజకుడు తన సనన్నార నిలువుటంగీని తొడుగుకొని తన మానమునకు 

తన నారలాగును తొడుగుకొని బలిపీఠముమీద అగిన్ దహించు దహనబలి దర్వయ్పు బూడిదెను ఎతిత్ 

బలిపీఠమునొదద్ దానిని పోసి 

లేవీయకాండము 6:11 => తన వసత్రములను తీసి వేరు వసత్రములను ధరించుకొని పాళెము 

వెలుపలనునన్ పవితర్సథ్లమునకు ఆ బూడిదెను తీసికొనిపోవలెను. 

లేవీయకాండము 6:12 => బలిపీఠముమీద అగిన్ మండుచుండవలెను, అది ఆరిపోకూడదు. పర్తి 

ఉదయమున యాజకుడు దానిమీద కటెట్లువేసి, దానిమీద దహనబలి దర్వయ్మును ఉంచి, 

సమాధానబలియగు పశువు కొర్వువ్ను దహింపవలెను. 

లేవీయకాండము 6:13 => బలిపీఠముమీద అగిన్ నితయ్ము మండుచుండవలెను, అది ఆరిపోకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 29:38 => నీవు బలిపీఠముమీద నితయ్మును అరిప్ంపవలసినదేమనగా, ఏడాదివి 

రెండు గొఱఱ్పిలల్లను పర్తిదినము ఉదయమందు ఒక గొఱఱ్పిలల్ను 

నిరగ్మకాండము 29:39 => సాయంకాలమందు ఒక గొఱఱ్పిలల్ను అరిప్ంపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:40 => దంచి తీసిన ముపాప్వు నూనెతో కలిపిన పదియవవంతు పిండిని 

పానీయారప్ణముగా ముపాప్వు దార్కాష్రసమును మొదటి గొఱఱ్పిలల్తో అరిప్ంపవలెను . 

సాయంకాలమందు రెండవ గొఱఱ్పిలల్ను అరిప్ంపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:41 => అది యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమమగునటుల్ 

ఉదయకాలమందలి అరప్ణమును దాని పానీయారప్ణమును అరిప్ంచినటుట్ దీని నరిప్ంపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:42 => ఇది యెహోవా సనిన్ధిని సాక్షయ్పు గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్ మీ 

తరతరములకు నితయ్ముగా అరిప్ంచు దహనబలి. నీతో మాటలాడుటకు నేను అకక్డికి వచిచ్ మిముమ్ను 

కలిసికొందును. 

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 
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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. 

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. 

లేవీయకాండము 2:12 => పర్థమఫలముగా యెహోవాకు వాటిని అరిప్ంపవచుచ్ను గాని 

బలిపీఠముమీద ఇంపైన సువాసనగా వాటి నరిప్ంపవలదు. 
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లేవీయకాండము 2:13 => నీవు అరిప్ంచు పర్తి నైవేదయ్మునకు ఉపుప్ చేరచ్వలెను. నీ దేవుని నిబంధన 

యొకక్ ఉపుప్ నీ నైవేదయ్ముమీద ఉండవలెను, నీ అరప్ణములనిన్టితోను ఉపుప్ అరిప్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 2:14 => నీవు యెహోవాకు పర్థమఫలముల నైవేదయ్మును చేయునపుప్డు సారమైన 

భూమిలో పుటిట్న పచచ్ని వెనున్లలోని ఊచ బియయ్మును వేయించి విసిరి నీ పర్థమఫలముల 

నైవేదయ్ముగా అరిప్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 2:15 => అది నైవేదయ్ రూపమైనది, నీవు దానిమీద నూనెపోసి దాని పైని సాంబార్ణి 

వేయవలెను. 

లేవీయకాండము 2:16 => అందులో జాఞ్పకారథ్మైన భాగమును, అనగా విసిరిన ధానయ్ములో 

కొంతయు, నూనెలో కొంతయు, దాని సాంబార్ణి అంతయు యాజకుడు దహింపవలెను. అది 

యెహోవాకు హోమము. 

లేవీయకాండము 6:14 => నైవేదయ్మునుగూరిచ్న విధి యేదనగా, అహరోను కుమారులు యెహోవా 

సనిన్ధిని బలిపీఠము నెదుట దానిని నరిప్ంచవలెను. 

లేవీయకాండము 6:15 => అతడు నైవేదయ్ తైలమునుండియు దాని గోధుమపిండినుండియు చేరెడు 

పిండిని నూనెను, దాని సాంబార్ణి యావతుత్ను దానిలోనుండి తీసి జాఞ్పక సూచనగాను వాటిని 

బలిపీఠముమీద యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగాను దహింపవలెను. 

లేవీయకాండము 6:16 => దానిలో మిగిలినదానిని అహరోనును అతని సంతతివారును తినవలెను. 

అది పులియనిదిగా పరిశుదధ్సథ్లములో తినవలెను. వారు పర్తయ్క్షపు గుడారము యొకక్ ఆవరణములో 

దానిని తినవలెను; 

లేవీయకాండము 6:17 => దాని పులియబెటిట్ కాలచ్వలదు; నా హోమ దర్వయ్ములలో వారికి పాలుగా 

దాని నిచిచ్యునాన్ను. పాపపరిహారారథ్బలివలెను అపరాధపరిహారారథ్బలివలెను అది అతిపరిశుదధ్ము. 

లేవీయకాండము 6:18 => అహరోను సంతతిలో పర్తివాడును దానిని తినవలెను. ఇది యెహోవా 

హోమముల విషయములో మీ తరతరములకు నితయ్మైన కటట్డ. వాటికి తగిలిన పర్తి వసుత్వు 

పరిశుదధ్మగును. 

లేవీయకాండము 4:1 => మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 
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లేవీయకాండము 4:2 => నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము యెహోవా ఆజఞ్లనిన్టిలో దేని 

విషయమైనను ఎవరైన పొరబాటున చేయరాని కారయ్ములు చేసి పాపియైనయెడల, ఎటల్నగా 

లేవీయకాండము 4:3 => పర్జలు అపరాధులగునటుల్ అభిషికుత్డైన యాజకుడు పాపము 

చేసినయెడల, తాను చేసిన పాపమునకై నిరోద్షమైన కోడెదూడను యెహోవాకు పాపపరిహారారథ్బలిగా 

అరిప్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 4:4 => అతడు పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునకు యెహోవా సనిన్ధిని ఆ 

కోడెను తీసికొనివచిచ్ కోడె తలమీద చెయియ్ ఉంచి యెహోవా సనిన్ధిని కోడెను వధింపవలెను 

లేవీయకాండము 4:5 => అభిషికుత్డైన యాజకుడు ఆ కోడెదూడ రకత్ములో కొంచెము తీసి పర్తయ్క్షపు 

గుడారమునకు దానిని తేవలెను. 

లేవీయకాండము 4:6 => ఆ యాజకుడు ఆ రకత్ములో తన వేర్లు ముంచి పరిశుదధ్ మందిరము 

యొకక్ అడ డ్తెర యెదుట ఆ రకత్ములో కొంచెము ఏడు మారులు యెహోవా సనిన్ధిని పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 4:7 => అపుప్డు యాజకుడు పర్తయ్క్షపు గుడారములో యెహోవా సనిన్ధినునన్ 

సుగంధ దర్వయ్ముల ధూపవేదిక కొముమ్లమీద ఆ రకత్ములో కొంచెము చమిరి పర్తయ్క్షపు 

గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్నునన్ దహనబలిపీఠము అడుగున ఆ కోడె యొకక్ రకత్శేషమంతయు 

పోయవలెను. 

లేవీయకాండము 4:8 => మరియు అతడు పాపపరిహారారథ్బలి రూపమైన ఆ కోడె కొర్వువ్ అంతయు 

దానినుండి తీయవలెను. ఆంతర్ములలోని కొర్వువ్ను ఆంతర్ములమీది కొర్వవ్ంతటిని 

లేవీయకాండము 4:9 => మూతర్గర్ంథులను వాటిమీది డొకక్లపైనునన్ కొర్వువ్ను మూతర్గర్ంథుల 

పైనునన్ కాలేజముమీది వపను 

లేవీయకాండము 4:10 => సమాధానబలియగు ఎదుద్నుండి తీసినటుల్ దీనినుండి తీయవలెను. 

యాజకుడు దహనబలిపీఠముమీద వాటిని ధూపము వేయవలెను. 

లేవీయకాండము 4:11 => ఆ కోడెయొకక్ శేషమంతయు, అనగా దాని చరమ్ము దాని 

మాంసమంతయు, దాని తల దాని కాళుల్ దాని ఆంతర్ములు దాని పేడ 
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లేవీయకాండము 4:12 => పాళెము వెలుపల, బూడిదెను పారపోయు పవితర్ సథ్లమునకు 

తీసికొనిపోయి అగిన్లో కటెట్లమీద కాలిచ్వేయవలెను. బూడిదె పారపోయు చోట దానిని 

కాలిచ్వేయవలెను. 

లేవీయకాండము 4:13 => ఇశార్యేలీయుల సమాజమంతయు పొరబాటున ఏ తపిప్దముచేసి, 

యెహోవా ఆజఞ్లనిన్టిలో దేనినైనను మీరి చేయరానిపని చేసి అపరాధులైనయెడల 

లేవీయకాండము 4:14 => వారు ఆ యాజఞ్కు విరోధముగా చేసిన ఆ పాపము తమకు 

తెలియబడునపుప్డు, సంఘము పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక కోడెదూడను అరిప్ంచి పర్తయ్క్షపు 

గుడారముయొకక్ దావ్రమునకు దానిని తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 4:15 => సమాజము యొకక్ పెదద్లు యెహోవా సనిన్ధిని ఆ కోడెమీద తమ 

చేతులుంచిన తరువాత యెహోవా సనిన్ధిని ఆ కోడెదూడను వధింపవలెను. 

లేవీయకాండము 4:16 => అభిషికుత్డైన యాజకుడు ఆ కోడెయొకక్ రకత్ములో కొంచెము పర్తయ్క్షపు 

గుడారములోనికి తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 4:17 => ఆ యాజకుడు ఆ రకత్ములో తన వేర్లు ముంచి అడ డ్తెరవైపున యెహోవా 

సనిన్ధిని ఏడు మారులు దాని పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 4:18 => మరియు అతడు దాని రకత్ములో కొంచెము పర్తయ్క్షపు గుడారములో 

యెహోవా సనిన్ధినునన్ బలిపీఠపు కొముమ్లమీద చమిరి పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ 

దావ్రమునొదద్నునన్ దహనబలిపీఠము అడుగున ఆ రకత్శేషమంతయు పోయవలెను. 

లేవీయకాండము 4:19 => మరియు అతడు దాని కొర్వువ్ అంతయు తీసి బలిపీఠముమీద 

దహింపవలెను. 

లేవీయకాండము 4:20 => అతడు పాపపరిహారారథ్బలియగు కోడెను చేసినటుల్ దీనిని చేయవలెను; 

అటేల్ దీని చేయవలెను. యాజకుడు వారి నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా వారికి క్షమాపణ 

కలుగును. 

లేవీయకాండము 4:21 => ఆ కోడెను పాళెము వెలుపలికి మోసికొనిపోయి ఆ మొదటి కోడెను 

కాలిచ్నటుల్ కాలచ్వలెను. ఇది సంఘమునకు పాపపరిహారారథ్బలి. 
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లేవీయకాండము 4:22 => అధికారి పొరబాటున పాపము చేసి తన దేవుడైన యెహోవా 

ఆజఞ్లనిన్టిలో దేనినైనను మీరి చేయరాని పనులు చేసి అపరాధియైనయెడల 

లేవీయకాండము 4:23 => అతడు ఏ పాపము చేసి పాపియాయెనో అది తనకు తెలియబడినయెడల, 

అతడు నిరోద్షమైన మగ మేకపిలల్ను అరప్ణముగా తీసికొనివచిచ్ 

లేవీయకాండము 4:24 => ఆ మేకపిలల్ తలమీద చెయియ్ ఉంచి, దహనబలి పశువును వధించు చోట 

యెహోవా సనిన్ధిని దానిని వధింపవలెను. 

లేవీయకాండము 4:25 => ఇది పాపపరిహారారథ్బలి. యాజకుడు పాపపరిహారారథ్బలి పశురకత్ములో 

కొంచెము తన వేర్లితో తీసి, దహనబలిపీఠము కొముమ్లమీద చమిరి, దాని రకత్శేషమును 

దహనబలిపీఠము అడుగున పోయవలెను. 

లేవీయకాండము 4:26 => సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్వలె దీని కొర్వవ్ంతయు 

బలిపీఠముమీద దహింపవలెను. అటుల్ యాజకుడు అతని పాప విషయములో అతని నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ కలుగును. 

లేవీయకాండము 4:27 => మీ దేశసుథ్లలో ఎవడైనను పొరబాటున పాపము చేసి చేయరాని పనుల 

విషయములో యెహోవా ఆజఞ్లలో దేనినైనను మీరి అపరాధియైనయెడల 

లేవీయకాండము 4:28 => తాను చేసినది పాపమని యొకవేళ తనకు తెలియబడినయెడల, తాను 

చేసిన పాపము విషయమై నిరోద్షమైన ఆడు మేకపిలల్ను అరప్ణముగా తీసికొనివచిచ్ 

లేవీయకాండము 4:29 => పాపపరిహారారథ్ బలిపశువుయొకక్ తలమీద తన చెయియ్ ఉంచి, 

దహనబలి పశువులను వధించు సథ్లమున దానిని వధింపవలెను. 

లేవీయకాండము 4:30 => యాజకుడు దాని రకత్ములో కొంచెము వేర్లితో తీసి దహనబలిపీఠపు 

కొముమ్లమీద చమిరి, దాని రకత్శేషమును ఆ పీఠము అడుగున పోయవలెను. 

లేవీయకాండము 4:31 => మరియు సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్ను తీసినటేల్ దీని 

కొర్వవ్ంతటిని తీయవలెను. యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగా యాజకుడు బలిపీఠముమీద దానిని 

దహింపవలెను. అటుల్ యాజకుడు అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ 

కలుగును. 
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లేవీయకాండము 4:32 => ఎవడైనను పాపపరిహారారథ్బలిగా అరిప్ంచుటకు గొఱఱ్ను తీసికొని 

వచిచ్నయెడల నిరోద్షమైనదాని తీసికొనివచిచ్ 

లేవీయకాండము 4:33 => పాపపరిహారారథ్బలియగు ఆ పశువు తలమీద చెయియ్ ఉంచి దహనబలి 

పశువులను వధించు చోటను పాపపరిహారారథ్బలియగు దానిని వధింపవలెను. 

లేవీయకాండము 4:34 => యాజకుడు పాపపరిహారారథ్బలియగు పశువు రకత్ములో కొంచెము తన 

వేర్లితో తీసి దహనబలిపీఠపు కొముమ్లమీద చమిరి, ఆ పీఠము అడుగున ఆ రకత్శేషమంతయు 

పోయవలెను. 

లేవీయకాండము 4:35 => మరియు సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్ను తీసినటుల్ దీని 

కొర్వవ్ంతయు తీయవలెను. యాజకుడు యెహోవాకు అరిప్ంచు హోమముల రీతిగా బలిపీఠముమీద 

వాటిని ధూపము వేయవలెను. అతడు చేసిన పాపము విషయమై యాజకుడు అతని నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ కలుగును. 

లేవీయకాండము 6:24 => మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

లేవీయకాండము 6:25 => నీవు అహరోనుకును అతని సంతతివారికిని ఈలాగు ఆజాఞ్పించుము 

పాపపరిహారారథ్బలిని గూరిచ్న విధి యేదనగా, నీవు దహనబలి రూపమైన పశువులను వధించు చోట 

పాపపరిహారారథ్బలి పశువులను యెహోవా సనిన్ధిని వధింపవలెను; అది అతిపరిశుదధ్ము. 

లేవీయకాండము 6:26 => పాపపరిహారారథ్బలిగా దానినరిప్ంచిన యాజకుడు దానిని తినవలెను; 

పరిశుదధ్సథ్లమందు, అనగా పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ ఆవరణములో దానిని తినవలెను. 

లేవీయకాండము 6:27 => దాని మాంసమునకు తగులు పర్తి వసుత్వు పర్తిషిఠ్తమగును. దాని 

రకత్ములోనిది కొంచెమైనను వసత్రముమీద పోర్కిష్ంచినయెడల అది దేనిమీద పోర్కిష్ంపబడెనో దానిని 

పరిశుదధ్సథ్లములో ఉదుకవలెను. 

లేవీయకాండము 6:28 => దాని వండిన మంటికుండను పగులగొటట్వలెను; దానిని ఇతత్డిపాతర్లో 

వండినయెడల దాని తోమి నీళల్తో కడుగవలెను. 

లేవీయకాండము 6:29 => యాజకులలో పర్తి మగవాడు దానిని తినవలెను; అది అతిపరిశుదధ్ము. 
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లేవీయకాండము 6:30 => మరియు పాపపరిహారారథ్బలిగా తేబడిన యే పశువు రకత్ములో 

కొంచెమైనను అతిపరిశుదధ్సథ్లములో పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకై పర్తయ్క్షపు గుడారములోనికి తేబడునో 

ఆ బలిపశువును తినవలదు, దానిని అగిన్లో కాలిచ్వేయవలెను. 

లేవీయకాండము 7:1 => అపరాధపరిహారారథ్బలి అతిపరిశుదధ్ము. దానిగూరిచ్న విధి యేదనగా 

లేవీయకాండము 7:2 => దహనబలి పశువులను వధించుచోట అపరాధపరిహారారథ్బలి రూపమైన 

పశువులను వధింపవలెను. బలిపీఠము చుటుట్ దాని రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 7:3 => దానిలోనుండి దాని కొర్వవ్ంతటిని, అనగా దాని కొర్వివ్న తోకను దాని 

ఆంతర్ములలోని కొర్వువ్ను 

లేవీయకాండము 7:4 => రెండు మూతర్గర్ంథులను డొకక్లపైనునన్ కొర్వువ్ను మూతర్గర్ంథులమీది 

కొర్వువ్ను కాలేజముమీది వపను తీసి దానినంతయు అరిప్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 7:5 => యాజకుడు యెహోవాకు హోమముగా బలిపీఠముమీద వాటిని 

దహింపవలెను; అది అపరాధపరిహారారథ్బలి; యాజకులలో పర్తి మగవాడు దానిని తినవలెను; 

లేవీయకాండము 7:6 => అది అతిపరిశుదధ్ము, పరిశుదధ్సథ్లములో దానిని తినవలెను. 

లేవీయకాండము 7:7 => పాపపరిహారారథ్బలిని గూరిచ్గాని అపరాధపరిహారారథ్బలిని గూరిచ్గాని విధి 

యొకక్టే. ఆ బలిదర్వయ్ము దానివలన పార్యశిచ్తత్ము చేయు యాజకునిదగును. 

లేవీయకాండము 5:1 => ఒకడు ఒటుట్పెటుట్కొనినవాడై తాను చూచినదానిగూరిచ్గాని తనకు 

తెలిసినదానిగూరిచ్గాని సాకిష్యైయుండి దాని తెలియచేయక పాపము చేసినయెడల అతడు తన 

దోషశిక్షను భరించును. 

లేవీయకాండము 6:7 => ఆ యాజకుడు యెహోవా సనిన్ధిని అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము 

చేయగా అతడు అపరాధియగునటుల్ తాను చేసిన వాటనిన్టిలో పర్తిదాని విషయమై అతనికి క్షమాపణ 

కలుగును. 

లేవీయకాండము 6:20 => అహరోనుకు అభిషేకముచేసిన దినమున, అతడును అతని 

సంతతివారును అరిప్ంపవలసిన అరప్ణమేదనగా, ఉదయమున సగము సాయంకాలమున సగము 

నితయ్మైన నైవేదయ్ముగా తూమెడు గోధుమపిండిలో పదియవవంతు. 
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లేవీయకాండము 6:21 => పెనముమీద నూనెతో దానిని కాలచ్వలెను; దానిని కాలిచ్న తరువాత 

దానిని తేవలెను. కాలిచ్న నైవేదయ్ భాగములను యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగా అరిప్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 6:22 => అతని సంతతివారిలో అతనికి మారుగా అభిషేకము పొందిన యాజకుడు 

ఆలాగుననే అరిప్ంపవలెను. అది యెహోవా నియమించిన నితయ్మైన కటట్డ, అదంతయు 

దహింపవలెను. 

లేవీయకాండము 6:23 => యాజకుడు చేయు పర్తి నైవేదయ్ము నిశేశ్షముగా పేర్లచ్బడవలెను; దాని 

తినవలదు. 

నిరగ్మకాండము 29:1 => వారు నాకు యాజకులగునటుల్ వారిని పర్తిషిఠ్ంచుటకు నీవు వారికి 

చేయవలసిన కారయ్మేదనగా 

లేవీయకాండము 7:11 => ఒకడు యెహోవాకు అరిప్ంపవలసిన సమాధానబలిని గూరిచ్న విధి 

యేదనగా 

లేవీయకాండము 7:12 => వాడు కృతజఞ్తారప్ణముగా దానినరిప్ంచునపుప్డు తన కృతజఞ్తారప్ణ 

రూపమైన బలిగాక నూనెతో కలిసినవియు పొంగనివియునైన పిండి వంటలను, నూనె పూసినవియు 

పొంగనివియునైన పలచని అపప్డములను, నూనె కలిపి కాలిచ్న గోధుమపిండి వంటలను 

అరిప్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 7:13 => ఆ పిండివంటలే కాక సమాధానబలి రూపమైన కృతజఞ్తాబలి దర్వయ్ములో 

పులిసిన రొటెట్ను అరప్ణముగా అరిప్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 7:14 => మరియు ఆ అరప్ణములలో పర్తిదానిలోనుండి ఒకదాని యెహోవాకు 

పర్తిషాఠ్రప్ణముగా అరిప్ంపవలెను. అది సమాధానబలి పశురకత్మును పోర్కిష్ంచిన యాజకునిది, అది 

అతనిదగును. 

లేవీయకాండము 7:15 => సమాధానబలిగా తాను అరిప్ంచు కృతజఞ్తాబలి పశువును అరిప్ంచు 

దినమే దాని మాంసమును తినవలెను; దానిలోనిది ఏదియు మరునాటికి ఉంచుకొనకూడదు. 

లేవీయకాండము 7:16 => అతడు అరిప్ంచుబలి మొర్కుక్బడియేగాని సేవ్చాఛ్రప్ణయేగాని 

అయినయెడల అతడు దానినరిప్ంచునాడే తినవలెను. 
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లేవీయకాండము 7:17 => మిగిలినది మరునాడు తినవచుచ్ను; మూడవనాడు ఆ బలిపశువు 

మాంసములో మిగిలినదానిని అగిన్తో కాలిచ్వేయవలెను. 

లేవీయకాండము 7:18 => ఒకడు తన సమాధానబలి పశువుమాంసములో కొంచెమైనను 

మూడవనాడు తినినయెడల అది అంగీకరింపబడదు; అది అరిప్ంచినవానికి సమాధానబలిగా 

ఎంచబడదు; అది హేయము; దాని తినువాడు తన దోషశిక్షను భరించును. 

లేవీయకాండము 7:19 => అపవితర్మైన దేనికైనను తగిలిన మాంసమును తినకూడదు; అగిన్తో 

దానిని కాలిచ్వేయవలెను; మాంసము విషయమైతే పవితుర్లందరు మాంసమును తినవచుచ్ను గాని 

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 3:1 => అతడు అరిప్ంచునది సమాధానబలియైనయెడల అతడు గోవులలోనిది 

తీసికొనివచిచ్నయెడల అది మగదేగాని ఆడుదేగాని యెహోవా సనిన్ధికి నిరోద్షమైన దానిని 

తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 3:2 => తాను అరిప్ంచుదాని తలమీద తన చెయియ్ ఉంచి పర్తయ్క్షపు గుడారము 

యొకక్ దావ్రమున దానిని వధింపవలెను. యాజకులగు అహరోను కుమారులు బలిపీఠముచుటుట్ దాని 

రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 3:3 => అతడు ఆ సమాధాన బలిపశువు యొకక్ ఆంతర్ముల లోపలి కొర్వువ్ను 

ఆంతర్ములమీది కొర్వవ్ంతటిని రెండు మూతర్గర్ంధులను వాటిమీదను 

లేవీయకాండము 3:4 => డొకక్లమీదనునన్ కొర్వువ్ను కాలేజముమీదను మూతర్గర్ంథుల మీదనునన్ 

వపను యెహోవాకు హోమముగా అరిప్ంవలెను. 
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లేవీయకాండము 3:5 => అహరోను కుమారులు బలిపీఠముమీద, అనగా అగిన్మీది కటెట్లపైనునన్ 

దహనబలి దర్వయ్ముపైని దానిని దహింపవలెను. అది యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమము. 

లేవీయకాండము 3:6 => యెహోవాకు సమాధానబలిగా ఒకడు అరిప్ంచునది గొఱఱ్ 

మేకలలోనిదైనయెడల అది మగదేగాని ఆడుదేగాని నిరోద్షమైనదాని తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 3:7 => అతడరిప్ంచు అరప్ణము గొఱఱ్పిలల్యైనయెడల యెహోవా సనిన్ధికి దానిని 

తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 3:8 => తాను అరిప్ంచుదాని తలమీద అతడు తన చెయియ్ ఉంచి పర్తయ్క్షపు 

గుడారము నెదుట దానిని వధింపవలెను. అహరోను కుమారులు బలిపీఠము చుటుట్ దాని రకత్మును 

పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 3:9 => ఆ సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్ను ముడిడ్పూస మొదలుకొని కొర్వివ్న 

తోక అంతటిని ఆంతర్ములలోని కొర్వువ్ను ఆంతర్ములమీది కొర్వువ్ అంతటిని 

లేవీయకాండము 3:10 => రెండు మూతర్గర్ంథులను వాటిమీది డొకక్లపైనునన్ కొర్వువ్ను 

మూతర్గర్ంథులమీది కాలేజముయొకక్ వపను తీసి యెహోవాకు హోమము చేయవలెను. 

లేవీయకాండము 3:11 => యాజకుడు బలిపీఠముమీద దానిని దహింపవలెను. అది యెహోవాకు 

హోమ రూపమైన ఆహారము. 

లేవీయకాండము 3:12 => అతడు అరిప్ంచునది మేకయైనయెడల యెహోవా సనిన్ధికి దానిని 

తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 3:13 => తాను దాని తలమీద చెయియ్ ఉంచి పర్తయ్క్షపు గుడారము నెదుట దానిని 

వధింపవలెను. అహరోను కుమారులు బలిపీఠముచుటుట్ దాని రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 3:14 => తాను దానిలో అరిప్ంచు ఆంతర్ములను కపుప్ కొర్వువ్ను ఆంతర్ములమీది 

కొర్వువ్ అంతటిని 

లేవీయకాండము 3:15 => రెండు మూతర్గర్ంథులను వాటిమీది డొకక్లపైనునన్ కొర్వువ్ను రెండు 

మూతర్గర్ంథులపైనునన్ కాలేజముయొకక్ వపను యెహోవాకు హోమముగా అరిప్ంపవలెను. 

Page  of 499 1885



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"య$ండ'

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. 

నిరగ్మకాండము 29:27 => పర్తిషిఠ్తమైన ఆ పొటేట్లులో అనగా అహరోనుదియు అతని 

కుమారులదియునైన దానిలో అలాల్డింపబడిన బోరను పర్తిషిఠ్తమైన జబబ్ను పర్తిషిఠ్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 8:22 => అతడు రెండవ పొటేట్లును, అనగా ఈ పర్తిషిఠ్తమైన పొటేట్లును 

తీసికొనిరాగా అహరోనును అతని కుమారులును ఆ పొటేట్లు తలమీద తమ చేతులుంచిరి. 

లేవీయకాండము 11:46 => అపవితర్మైన దానికిని పవితర్మైన దానికిని తినదగిన జంతువులకును 

తినదగని జంతువులకును భేదము చేయునటుల్ 

లేవీయకాండము 14:54 => పర్తివిధమైన కుషు ఠ్పొడను గూరిచ్యు, బొబబ్ను గూరిచ్యు 

సంఖాయ్కాండము 15:9 => ఆ కోడెతో కూడ పడినన్ర నూనె కలుపబడిన ఆరు పళల్ గోధుమ పిండిని 

నైవేదయ్ముగా అరిప్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 36:13 => యెరికోయొదద్ యొరాద్నుకు సమీపమైన మోయాబు మైదానములలో 

యెహోవా మోషేచేత ఇశార్యేలీయులకు ఆజాఞ్పించిన విధులును ఆజఞ్లును ఇవే. 

వచనము 38 

ఇశార్యేలీయులు యెహోవాకు అరప్ణములను తీసికొనిరావలెనని సీనాయి అరణయ్ములో ఆయన 

ఆజాఞ్పించిన దినమున యెహోవా సీనాయి కొండమీద మోషేకు ఆలాగుననే ఆజాఞ్పించెను. 

లేవీయకాండము 1:1 => యెహోవా మోషేను పిలిచి పర్తయ్క్షపు గుడారములోనుండి అతనికీలాగు 

సెలవిచెచ్ను. 

లేవీయకాండము 1:2 => నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము మీలో ఎవరైనను యెహోవాకు బలి 

అరిప్ంచునపుప్డు, గోవుల మందలోనుండిగాని గొఱఱ్ల మందలోనుండిగాని మేకల మందలోనుండిగాని 

దానిని తీసికొనిరావలెను. 
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సంఖాయ్కాండము 36:13 => యెరికోయొదద్ యొరాద్నుకు సమీపమైన మోయాబు మైదానములలో 

యెహోవా మోషేచేత ఇశార్యేలీయులకు ఆజాఞ్పించిన విధులును ఆజఞ్లును ఇవే. 

ఎజార్ 8:35 => మరియు చెరలోనికి కొనిపోబడిన వారికి పుటిట్ చెరనుండి విడుదలనొంది తిరిగి 

వచిచ్నవారు ఇశార్యేలీయుల దేవునికి దహనబలులు అరిప్ంచిరి. ఇశార్యేలీయులందరికొరకు 

పండెర్ండు ఎడల్ను తొంబదియారు పొటేట్ళల్ను డెబబ్దియేడు గొఱఱ్పిలల్లను, పాపపరిహారారథ్బలిగా 

పండెర్ండు మేకపోతులను తెచిచ్ అనిన్టిని దహనబలిగా యెహోవాకు అరిప్ంచిరి. 

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. 

మలాకీ 4:4 => హోరేబు కొండమీద ఇశార్యేలీయులందరి కొరకై నేను నా సేవకుడైన మోషేకు 

ఆజాఞ్పించిన ధరమ్శాసత్రమును దాని కటట్డలను విధులను జాఞ్పకము చేసికొనుడి. 
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లేవీయకాండము 

అధాయ్యము 8	

తెలుగు రిఫరెనస్ బైబిలు 
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వచనము 1 

మరియు యెహోవా 

నిరగ్మకాండము 28:41 => నీవు నీ సహోదరుడైన అహరోనుకును అతని కుమారులకును వాటిని 

తొడిగింపవలెను; వారు నాకు యాజకులగునటుల్ వారికి అభిషేకముచేసి వారిని పర్తిషిఠ్ంచి వారిని 

పరిశుదధ్పరచవలెను. 

నిరగ్మకాండము 39:32 => పర్తయ్క్షపు గుడారపు మందిరము యొకక్ పని యావతుత్ను సంపూరిత్ 

చేయబడెను. యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించిన పర్కారముగానే ఇశార్యేలీయులు చేసిరి. 

నిరగ్మకాండము 40:12 => మరియు నీవు అహరోనును అతని కుమారులను పర్తయ్క్షపు గుడారము 

యొకక్ దావ్రమునొదద్కు తోడుకొనివచిచ్ వారిని నీళల్తో సాన్నము చేయించి 

సంఖాయ్కాండము 3:3 => ఇవి అభిషేకమునొంది యాజకులైన అహరోను కుమారుల పేరులు; వారు 

యాజకులగునటుల్ అతడు వారిని పర్తిషిఠ్ంచెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:49 => అయితే అహరోనును అతని సంతతివారును దహన 

బలిపీఠముమీదను ధూపపీఠముమీదను ధూపమువేయుచు, అతిపరిశుదధ్సథ్లపు పనినంతటిని 

జరుపుచుండవలెననియు, దేవుని సేవకుడైన మోషే ఆజాఞ్పించిన అంతటిచొపుప్న ఇశార్యేలీయుల 

నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుచుండవలెననియు వారికి నిరణ్యమాయెను. 

వచనము 2 

నీవు అహరోనును అతని కుమారులను వారి వసత్రములను అభిషేకతైలమును పాపపరిహారారథ్బలి 

రూపమైన కోడెను రెండు పొటేట్ళల్ను గంపెడు పొంగని భక్షయ్ములను తీసికొని 

నిరగ్మకాండము 29:1 => వారు నాకు యాజకులగునటుల్ వారిని పర్తిషిఠ్ంచుటకు నీవు వారికి 

చేయవలసిన కారయ్మేదనగా 
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నిరగ్మకాండము 29:2 => ఒక కోడెదూడను కళంకములేని రెండు పొటేట్ళల్ను పొంగని రొటెట్ను 

పొంగనివై నూనెతో కలిసిన భక్షయ్ములను పొంగనివై నూనె పూసిన పలచని అపప్డములను 

తీసికొనుము. 

నిరగ్మకాండము 29:3 => గోధుమపిండితో వాటిని చేసి ఒక గంపలో వాటిని పెటిట్, ఆ గంపను ఆ 

కోడెను ఆ రెండు పొటేట్ళల్ను తీసికొని రావలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:4 => మరియు నీవు అహరోనును అతని కుమారులను పర్తయ్క్షపు 

గుడారముయొకక్ దావ్రము దగగ్రకు తీసికొనివచిచ్ నీళల్తో వారికి సాన్నము చేయించి 

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. 

నిరగ్మకాండము 28:40 => అహరోను కుమారులకు నీవు చొకాక్యిలను కుటట్వలెను; వారికి 

దటీ ట్లను చేయవలెను; వారికి అలంకారమును ఘనతయు కలుగునటుల్ కుళాల్యిలను వారికి 

చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 28:41 => నీవు నీ సహోదరుడైన అహరోనుకును అతని కుమారులకును వాటిని 

తొడిగింపవలెను; వారు నాకు యాజకులగునటుల్ వారికి అభిషేకముచేసి వారిని పర్తిషిఠ్ంచి వారిని 

పరిశుదధ్పరచవలెను. 

నిరగ్మకాండము 28:42 => మరియు వారి మానమును కపుప్కొనుటకు నీవు వారికి నారలాగులను 

కుటట్వలెను. 

నిరగ్మకాండము 28:43 => వారు పర్తయ్క్షపు గుడారములోనికి పర్వేశించునపుప్డైనను, 

పరిశుదధ్సథ్లములో సేవచేయుటకు బలిపీఠమును సమీపించునపుప్డైనను, వారు దోషులై చావక 
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యుండునటుల్ అది అహరోనుమీదను అతని కుమారులమీదను ఉండవలెను. ఇది అతనికిని అతని 

తరువాత అతని సంతతికిని నితయ్మైన కటట్డ. 

నిరగ్మకాండము 39:1 => యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుట్ పరిశుదధ్సథ్లములో అహరోను చేయు 

సేవ నిమితత్ము నీల ధూమర్ రకత్వరణ్ములుగల సేవా వసత్రములను అనగా పర్తిషిఠ్త వసత్రములను కుటిట్రి.  

నిరగ్మకాండము 39:2 => మరియు అతడు బంగారుతోను నీల ధూమర్ రకత్ వరణ్ములుగల 

నూలుతోను పేనిన సనన్నారతోను ఏఫోదును చేసెను. 

నిరగ్మకాండము 39:3 => నీల ధూమర్ రకత్వరణ్ములు గల నూలుతోను సనన్నారతోను చితర్కారుని 

పనిగా నేయుటకు బంగారును రేకులుగా కొటిట్ అది తీగెలుగా కతిత్రించిరి. 

నిరగ్మకాండము 39:4 => దానికి కూరుచ్ భుజఖండములను చేసిరి, దాని రెండు అంచులయందు 

అవి కూరప్బడెను. 

నిరగ్మకాండము 39:5 => దానిమీదనునన్ దాని విచితర్మైన దటిట్ యేకాండమై దానితో సమమైన 

పనిగలిగి బంగారుతోను నీల ధూమర్ రకత్వరణ్ములుగల పేనిన సనన్నారతోను చేయబడెను; అటుల్ 

యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించెను. 

నిరగ్మకాండము 39:6 => మరియు బంగారు జవలలో పొదిగిన లేతపచచ్లను సిదధ్పరచిరి. ముదర్లు 

చెకక్బడునటుల్ ఇశార్యేలీయుల పేళుల్ వాటిమీద చెకక్బడెను. 

నిరగ్మకాండము 39:7 => అవి ఇశార్యేలీయులకు జాఞ్పకారథ్మైన రతన్ములగునటుల్ ఏఫోదు 

భుజములమీద వాటిని ఉంచెను. అటుల్ యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించెను. 

నిరగ్మకాండము 39:8 => మరియు అతడు ఏఫోదు పనివలె బంగారుతోను నీల ధూమర్ 

రకత్వరణ్ములుగల పంకుత్లతోను సనన్నారతోను చితర్కారుని పనిగా పతకమును చేసెను. 

నిరగ్మకాండము 39:9 => అది చచౌచ్కముగా నుండెను. ఆ పతకమును మడతగా చేసిరి. అది 

మడవబడినదై జేనెడు పొడుగు జేనెడు వెడలుప్ గలది.  

నిరగ్మకాండము 39:10 => వారు దానిలో నాలుగు పంకుత్ల రతన్ములను పొదిగిరి. మాణికయ్ 

గోమేధిక మరకతములు గల పంకిత్ మొదటిది; 

నిరగ్మకాండము 39:11 => పదమ్రాగ నీల సూరయ్కాంత మణులు గల పంకిత్ రెండవది; 
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నిరగ్మకాండము 39:12 => గారుతమ్తకము యషుమ్రాయి ఇందర్నీలమును గల పంకిత్ మూడవది; 

నిరగ్మకాండము 39:13 => రకత్వరణ్పురాయి సులిమానిరాయి సూరయ్కాంతమును గల పంకిత్ 

నాలుగవది; వాటివాటి పంకుత్లలో అవి బంగారు జవలలో పొదిగింపబడెను. 

నిరగ్మకాండము 39:14 => ఆ రతన్ములు ఇశార్యేలీయుల పేళల్చొపుప్న, పండెర్ండు ముదర్లవలె 

చెకక్బడిన వారి పేళల్చొపుప్న, పండెర్ండు గోతర్ముల పేళుళ్ ఒకొక్కక్దానిమీద ఒకొక్కక్ పేరు 

చెకక్బడెను.  

నిరగ్మకాండము 39:15 => మరియు వారు ఆ పతకమునకు మేలిమి బంగారుతో అలిల్కపనియైన 

గొలుసులు చేసిరి. 

నిరగ్మకాండము 39:16 => వారు రెండు బంగారు జవలు రెండు బంగారు ఉంగరములును చేసి ఆ 

రెండు ఉంగరములును పతకపు రెండు కొనలను ఉంచి  

నిరగ్మకాండము 39:17 => అలల్బడిన ఆ రెండు బంగారు గొలుసులను పతకపు కొనలనునన్ రెండు 

ఉంగరములలో వేసి 

నిరగ్మకాండము 39:18 => అలల్బడిన ఆ రెండు గొలుసుల కొనలను ఆ రెండు జవలకు తగిలించి 

ఏఫోదు భుజఖండములమీద దాని యెదుట ఉంచిరి. 

నిరగ్మకాండము 39:19 => మరియు వారు రెండు బంగారు ఉంగరములను చేసి ఏఫోదు 

నెదుటనునన్ పతకపు లోపలి అంచున దాని రెండు కొనలకు వాటిని వేసిరి. 

నిరగ్మకాండము 39:20 => మరియు రెండు బంగారు ఉంగరములను చేసి ఏఫోదు విచితర్మైన 

నడికటుట్నకు పైగా దాని రెండవ కూరుప్నొదద్నునన్ దాని యెదుటి పర్కక్ను, ఏఫోదు రెండు 

భుజఖండములకు దిగువను వాటిని వేసిరి. 

నిరగ్మకాండము 39:21 => ఆ పతకము ఏఫోదు విచితర్మైన దటిట్కి పైగా నుండునటుల్ను అది 

ఏఫోదునుండి విడిపోకుండునటుల్ను ఆ పతకమును దాని ఉంగరములకును ఏఫోదు ఉంగరములకును 

నీలిసూతర్ముతో కటిట్రి. అటుల్ యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించెను. 

నిరగ్మకాండము 39:22 => మరియు అతడు ఏఫోదు చొకాక్యి కేవలము నీలి నూలుతో అలిల్కపనిగా 

చేసెను. ఆ చొకాక్యి మధయ్నునన్ రంధర్ము కవచ రంధర్మువలె ఉండెను. 
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నిరగ్మకాండము 39:23 => అది చినుగకుండునటుల్ దాని రంధర్మునకు చుటుట్ ఒక గోటు ఉండెను. 

నిరగ్మకాండము 39:24 => మరియు వారు చొకాక్యి అంచులమీద నీల ధూమర్ రకత్వరణ్ములుగల 

పేనిన నూలుతో దానిమమ్ పండల్ను చేసిరి. 

నిరగ్మకాండము 39:25 => మరియు వారు మేలిమి బంగారుతో గంటలను చేసి ఆ దానిమమ్పండల్ 

మధయ్ను, అనగా ఆ చొకాక్యి అంచులమీద చుటుట్నునన్ దానిమమ్పండల్ మధయ్ను ఆ గంటలను పెటిట్రి. 

నిరగ్మకాండము 39:26 => యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ సేవ చేయుటకు ఒకొక్కక్ గంటను 

ఒకొక్కక్ దానిమమ్పండును ఆ చొకాక్యి అంచులమీద చుటుట్ ఉంచిరి. 

నిరగ్మకాండము 39:27 => మరియు యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ వారు అహరోనుకును 

అతని కుమారులకును నేత పనియైన సనన్నార చొకాక్యిలను సనన్నార పాగాను అందమైన  

నిరగ్మకాండము 39:28 => సనన్నార కుళాల్యిలను పేనిన సనన్నార లాగులను 

నిరగ్మకాండము 39:29 => నీల ధూమర్ రకత్వరణ్ములు గల పేనిన సనన్నారతో బుటాపనియైన 

నడికటుట్ను చేసిరి. 

నిరగ్మకాండము 39:30 => మరియు యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ వారు మేలిమి బంగారుతో 

పరిశుదధ్కిరీట భూషణము చేసి చెకిక్న ముదర్వలె దానిమీద యెహోవా పరిశుదు ధ్డు అను వార్త వార్సిరి. 

నిరగ్మకాండము 39:31 => యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ పాగాకు మీదుగా కటుట్నటుల్ దానికి 

నీలి సూతర్మును కటిట్రి. 

నిరగ్మకాండము 39:41 => యాజక సేవారథ్మైన వసత్రములను, అనగా యాజకుడైన అహరోనుకు 

పరిశుదధ్ వసత్రములను అతని కుమారులకు వసత్రములను మోషే యొదద్కు తీసికొనివచిచ్రి. 

నిరగ్మకాండము 30:23 => పరిశుదధ్సథ్ల సంబంధమైన తులముచొపుప్న, అచచ్మైన గోపరసము 

ఐదువందల తులములును సుగంధము గల లవంగిపటట్ సగము, అనగా రెండువందల ఏబది 

తులముల యెతుత్ను 

నిరగ్మకాండము 30:24 => నిమమ్గడిడ్ నూనె రెండువందల ఏబది తులముల యెతుత్ను, లవంగిపటట్ 

ఐదువందల తులములును ఒలీవ నూనె సంభారమును మూడు పళుల్ను తీసికొని 
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నిరగ్మకాండము 30:25 => వాటిని పర్తిషాఠ్భిషేక తైలము, అనగా సుగంధదర్వయ్మేళకుని పనియైన 

పరిమళ సంభారముగా చేయవలెను. అది పర్తిషాఠ్భిషేక తైలమగును.  

నిరగ్మకాండము 30:26 => ఆ తైలముతో నీవు సాక్షయ్పు గుడారమును సాక్షయ్పు మందసమును 

నిరగ్మకాండము 30:27 => బలల్ను దాని ఉపకరణములనిన్టిని దీపవృక్షమును దాని 

ఉపకరణములను ధూపవేదికను 

నిరగ్మకాండము 30:28 => దహనబలిపీఠమును దాని ఉపకరణములనిన్టిని గంగాళమును దాని 

పీటను అభిషేకించి 

నిరగ్మకాండము 30:29 => అవి అతిపరిశుదధ్మైనవిగా ఉండునటుల్ వాటిని పర్తిషిఠ్ంపవలెను. వాటిని 

తగులు పర్తి వసుత్వు పర్తిషిఠ్తమగును. 

నిరగ్మకాండము 30:30 => మరియు అహరోనును అతని కుమారులును నాకు యాజకులై 

యుండునటుల్ నీవు వారిని అభిషేకించి పర్తిషిఠ్ంపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 30:31 => మరియు నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇది మీ తరతరములకు నాకు 

పర్తిషాఠ్భిషేక తైలమై యుండవలెను; 

నిరగ్మకాండము 30:32 => దానిని నర శరీరముమీద పోయకూడదు; దాని మేళనము చొపుప్న 

దానివంటి దేనినైనను చేయకూడదు. అది పర్తిషిఠ్తమైనది, అది మీకు పర్తిషిఠ్తమైనదిగా నుండవలెను. 

నిరగ్మకాండము 30:33 => దానివంటిది కలుపువాడును అనుయ్నిమీద దానిని పోయువాడును తన 

పర్జలలోనుండి కొటిట్వేయబడవలెనని చెపుప్ము. 

నిరగ్మకాండము 30:34 => మరియు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను నీవు పరిమళ దర్వయ్ములను, 

అనగా జటామాంసి గోపి చందనము గంధపుచెకక్ అను ఈ పరిమళ దర్వయ్ములను సవ్చఛ్మైన 

సాంబార్ణిని సమభాగములుగా తీసికొని 

నిరగ్మకాండము 30:35 => వాటితో ధూపదర్వయ్మును చేయవలెను; అది సుగంధదర్వయ్మేళకుని 

పనిచొపుప్న కలపబడి, ఉపుప్ గలదియు సవ్చఛ్మైనదియు పరిశుదధ్మైనదియునైన సుగంధ 

ధూపసంభారము.  
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నిరగ్మకాండము 30:36 => దానిలో కొంచెము పొడిచేసి నేను నినున్ కలిసికొను పర్తయ్క్షపు 

గుడారములోని సాక్షయ్పు మందసము నెదుట దాని నుంచవలెను. అది మీకు అతిపరిశుదధ్ముగా 

ఉండవలెను. 

నిరగ్మకాండము 30:37 => నీవు చేయవలసిన ఆ ధూపదర్వయ్మును దాని మేళనము చొపుప్న మీ 

నిమితత్ము మీరు చేసికొనకూడదు. అది యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తమైనదిగా ఎంచవలెను. 

నిరగ్మకాండము 40:12 => మరియు నీవు అహరోనును అతని కుమారులను పర్తయ్క్షపు గుడారము 

యొకక్ దావ్రమునొదద్కు తోడుకొనివచిచ్ వారిని నీళల్తో సాన్నము చేయించి 

నిరగ్మకాండము 40:13 => అహరోను నాకు యాజకుడగునటుల్ అతనికి పర్తిషిఠ్త వసత్రములను 

ధరింపచేసి అతనికి అభిషేకము చేసి అతని పర్తిషిఠ్ంపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 40:14 => మరియు నీవు అతని కుమారులను తోడుకొనివచిచ్ వారికి చొకాక్యిలను 

తొడిగించి 

నిరగ్మకాండము 40:15 => వారు నాకు యాజకులగుటకై నీవు వారి తండిర్కి అభిషేకము చేసినటుల్ 

వారికిని అభిషేకము చేయుము. వారి అభిషేకము తరతరములకు వారికి నితయ్మైన యాజకతవ్ 

సూచనగా ఉండుననెను. 

నిరగ్మకాండము 29:1 => వారు నాకు యాజకులగునటుల్ వారిని పర్తిషిఠ్ంచుటకు నీవు వారికి 

చేయవలసిన కారయ్మేదనగా 

నిరగ్మకాండము 29:2 => ఒక కోడెదూడను కళంకములేని రెండు పొటేట్ళల్ను పొంగని రొటెట్ను 

పొంగనివై నూనెతో కలిసిన భక్షయ్ములను పొంగనివై నూనె పూసిన పలచని అపప్డములను 

తీసికొనుము. 

హెబీర్యులకు 7:27 => ధరమ్శాసత్రము బలహీనతగల మనుషుయ్లను యాజకులనుగా నియమించును 

గాని ధరమ్శాసత్రమునకు తరువాత వచిచ్న పర్మాణపూరవ్కమైన వాకయ్ము నిరంతరమును సంపూరణ్సిది ధ్ 

పొందిన కుమారుని నియమించెను గనుక, 
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నిరగ్మకాండము 28:1 => మరియు నాకు యాజకతవ్ము చేయుటకై నీ సహోదరుడైన అహరోనును 

అతని కుమారులను, అనగా అహరోనును, అహరోను కుమారులైన నాదాబును, అబీహును, 

ఎలియాజరును ఈతామారును ఇశార్యేలీయులలోనుండి నీయొదద్కు పిలిపింపుము. 

నిరగ్మకాండము 29:3 => గోధుమపిండితో వాటిని చేసి ఒక గంపలో వాటిని పెటిట్, ఆ గంపను ఆ 

కోడెను ఆ రెండు పొటేట్ళల్ను తీసికొని రావలెను. 

లేవీయకాండము 8 :14 => ఇటుల్ యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించెను . అపుప్డతడు 

పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక కోడెను తీసికొనివచెచ్ను. అహరోనును అతని కుమారులును 

పాపపరిహారారథ్బలి రూపమైన ఆ కోడె తలమీద తమ చేతులుంచిరి. 

లేవీయకాండము 8:22 => అతడు రెండవ పొటేట్లును, అనగా ఈ పర్తిషిఠ్తమైన పొటేట్లును 

తీసికొనిరాగా అహరోనును అతని కుమారులును ఆ పొటేట్లు తలమీద తమ చేతులుంచిరి. 

లేవీయకాండము 16:5 => మరియు అతడు ఇశార్యేలీయుల సమాజము నొదద్నుండి 

పాపపరిహారారథ్బలిగా రెండు మేక పిలల్లను దహనబలిగా ఒక పొటేట్లును తీసికొనిరావలెను. 

సంఖాయ్కాండము 3:3 => ఇవి అభిషేకమునొంది యాజకులైన అహరోను కుమారుల పేరులు; వారు 

యాజకులగునటుల్ అతడు వారిని పర్తిషిఠ్ంచెను. 

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.  

సంఖాయ్కాండము 8:8 => తమ బటట్లు ఉదుకుకొని పవితర్పరచుకొనిన తరువాత వారు ఒక కోడెను 

దాని నైవేదయ్మును, అనగా తైలముతో కలిసిన గోధమపిండిని తేవలెను. నీవు పాపపరిహారారథ్బలిగా 

మరియొక కోడెను తీసికొనిరావలెను. 

సంఖాయ్కాండము 16:5 => తనవాడు ఎవడో పరిశుదు ధ్డు ఎవడో రేపు యెహోవా తెలియజేసి వానిని 

తన సనిన్ధికి రానిచుచ్ను. ఆయన తాను ఏరప్రచుకొనినవానిని తనయొదద్కు చేరుచ్కొనును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:9 => మీరు అహరోను సంతతివారైన యెహోవా యాజకులను, 

లేవీయులను తోర్సివేసి , అనయ్దేశముల జనులు చేయునటుల్ మీకొరకు యాజకులను 
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నియమించుకొంటిరి గదా? ఒక కోడెతోను ఏడు గొఱఱ్ పొటేట్ళల్తోను తనున్ పర్తిషిఠ్ంచుటకైవచుచ్ 

పర్తివాడు, దైవములు కాని వాటికి యాజకుడగుచునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 5:1 => పర్తి పర్ధానయాజకుడును మనుషుయ్లలోనుండి యేరప్రచబడినవాడై, 

పాపములకొరకు అరప్ణలను బలులను అరిప్ంచుటకు దేవుని విషయమైన కారయ్ములు జరిగించుటకై 

మనుషుయ్ల నిమితత్ము నియమింపబడును. 

హెబీర్యులకు 5:4 => మరియు ఎవడును ఈ ఘనత తనకుతానే వహించుకొనడు గాని, అహరోను 

పిలువబడినటుట్గా దేవునిచేత పిలువబడినవాడై యీ ఘనత పొందును. 

హెబీర్యులకు 9:12 => మేకల యొకక్యు కోడెల యొకక్యు రకత్ముతో కాక, తన సవ్రకత్ముతో 

ఒకక్సారే పరిశుదధ్సథ్లములో పర్వేశించెను. 

వచనము 3 

పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్కు సరవ్సమాజమును సమకూరుచ్మనగా 

సంఖాయ్కాండము 20:8 => నీవు నీ కఱఱ్ను 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. 

సంఖాయ్కాండము 21:16 => అకక్డనుండి వారు బెయేరుకు వెళిల్రి. యెహోవా జనులను 

పోగుచేయుము, నేను వారికి నీళల్నిచెచ్దనని మోషేతో చెపిప్న బావి అది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 13:5 => కాగా దేవుని మందసమును కిరయ్తాయ్రీమునుండి తీసికొనివచుచ్టకు 

దావీదు ఐగుపుత్యొకక్ షీహోరునది మొదలుకొని హమాతునకు పోవు మారగ్మువరకు నుండు 

ఇశార్యేలీయులనందరిని సమకూరెచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:3 => అంతట దావీదు తాను యెహోవా మందసమునకు సిదధ్పరచిన 

సథ్లమునకు దాని తీసికొనివచుచ్టకై ఇశార్యేలీయులనందరిని యెరూషలేమునకు సమాజముగా 

కూరెచ్ను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 5:2 => తరువాత యెహోవా నిబంధన మందసమును సీయోను అను దావీదు 

పురమునుండి తీసికొనివచుచ్టకై సొలొమోను ఇశార్యేలీయుల పెదద్లను ఇశార్యేలీయుల 

వంశములకు అధికారులగు గోతర్ముల పెదద్లనందరిని యెరూషలేమునందు సమకూరెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 5:6 => లేవీయులును యాజకులును మందసమును సమాజపు గుడారమును 

గుడారమందుండు పర్తిషిఠ్తములగు ఉపకరణములనిన్టిని తీసికొనివచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:2 => సేవకు చాలినంతమంది యాజకులు తముమ్ను తాము 

పర్తిషిఠ్ంచుకొనకుండుటచేతను , జనులు యెరూషలేములో కూడుకొనకుండుటచేతను , 

మొదటినెలయందు పసాక్పండుగ జరుగకపోగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:13 => కావున రెండవ నెలయందు పులియని రొటెట్లపండుగ 

ఆచరించుటకై అతివిసాత్రమైన సమాజముగా బహు జనులు యెరూషలేములో కూడిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:25 => అపుప్డు యాజకులును లేవీయులును యూదావారిలోనుండియు 

ఇశార్యేలువారిలోనుండియు వచిచ్న సమాజపువారందరును, ఇశార్యేలు దేశములోనుండి వచిచ్ 

యూదాలో కాపురమునన్ అనుయ్లును సంతోషించిరి. 

నెహెమాయ్ 8:1 => ఏడవ నెల రాగా ఇశార్యేలీయులు తమ పటట్ణములలో నివాసులై యుండిరి. 

అపుప్డు జనులందరును ఏక మనసుక్లై, నీటి గుమమ్ము ఎదుటనునన్ మైదానమునకు వచిచ్ యెహోవా 

ఇశార్యేలీయులకు ఆజాఞ్పించిన మోషే ధరమ్శాసత్రగర్ంథమును తెమమ్ని ఎజార్ అను శాసిత్తో చెపప్గా 

కీరత్నలు 22:25 => మహా సమాజములో నినున్గూరిచ్ నేను కీరత్న పాడెదను ఆయనయందు 

భయభకుత్లు గలవారియెదుట నా మొర్కుక్బడులు చెలిల్ంచెదను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:1 => పెంతెకొసత్ను పండుగదినము వచిచ్నపుప్డు అందరు ఒకచోట 

కూడియుండిరి. 

నిరగ్మకాండము 29:4 => మరియు నీవు అహరోనును అతని కుమారులను పర్తయ్క్షపు 

గుడారముయొకక్ దావ్రము దగగ్రకు తీసికొనివచిచ్ నీళల్తో వారికి సాన్నము చేయించి 

లేవీయకాండము 14:11 => పవితర్పరచు యాజకుడు పవితర్త పొందగోరు మనుషుయ్ని వాటితో 

పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమున యెహోవా సనిన్ధికి తీసికొనిరావలెను. 
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లేవీయకాండము 24:9 => అది అహరోనుకును అతని సంతతివారికి ఉండవలెను. వారు 

పరిశుదధ్సథ్లములో దాని తినవలెను. నితయ్మైన కటట్డచొపుప్న యెహోవాకు చేయు హోమములలో అది 

అతిపరిశుదధ్ము. 

సంఖాయ్కాండము 8:9 => అపుప్డు నీవు పర్తయ్క్షపు గుడారము ఎదుటికి లేవీయులను తోడుకొనివచిచ్ 

ఇశార్యేలీయుల సరవ్సమాజమును పోగుచేయవలెను. 

వచనము 4 

యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ అతడు చేసెను. సమాజము పర్తయ్క్షపు గుడారము యొకక్ 

దావ్రమునొదద్కు కూడిరాగా 

లేవీయకాండము 8:9 => అతని తలమీద పాగాను పెటిట్, ఆ పాగామీదను అతని నొసట 

పరిశుదధ్కిరీటముగా బంగారు రేకును కటెట్ను. ఇటుల్ యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించెను. 

లేవీయకాండము 8:13 => అపుప్డతడు అహరోను కుమారులను దగగ్రకు తీసికొనివచిచ్ వారికి 

చొకాక్యిలను తొడిగి వారికి దటీ ట్లను కటిట్ వారికి కుళాల్యిలను పెటెట్ను. 

లేవీయకాండము 8:17 => మరియు యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ ఆ కోడెను దాని చరమ్మును 

దాని మాంసమును దాని పేడను పాళెమునకు అవతల అగిన్చేత కాలిచ్వేసెను. 

లేవీయకాండము 8:29 => అది యెహోవాకు హోమము. మరియు మోషే దాని బోరను తీసి 

అలాల్డింపబడు అరప్ణముగా యెహోవా సనిన్ధిని దానిని అలాల్డించెను. పర్తిషాఠ్రప్ణ రూపమైన 

పొటేట్లులో అది మోషే వంతు. అటుల్ యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించెను. 

లేవీయకాండము 8:35 => మీరు చావకుండునటుల్ మీరు పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్ 

ఏడు దినములవరకు రేయింబగళుల్ండి, యెహోవా విధించిన విధిని ఆచరింపవలెను; నాకు అటిట్ ఆజఞ్ 

కలిగెను. 

నిరగ్మకాండము 39:1 => యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుట్ పరిశుదధ్సథ్లములో అహరోను చేయు 

సేవ నిమితత్ము నీల ధూమర్ రకత్వరణ్ములుగల సేవా వసత్రములను అనగా పర్తిషిఠ్త వసత్రములను కుటిట్రి.  
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నిరగ్మకాండము 39:5 => దానిమీదనునన్ దాని విచితర్మైన దటిట్ యేకాండమై దానితో సమమైన 

పనిగలిగి బంగారుతోను నీల ధూమర్ రకత్వరణ్ములుగల పేనిన సనన్నారతోను చేయబడెను; అటుల్ 

యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించెను. 

నిరగ్మకాండము 39:7 => అవి ఇశార్యేలీయులకు జాఞ్పకారథ్మైన రతన్ములగునటుల్ ఏఫోదు 

భుజములమీద వాటిని ఉంచెను. అటుల్ యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించెను. 

నిరగ్మకాండము 39:21 => ఆ పతకము ఏఫోదు విచితర్మైన దటిట్కి పైగా నుండునటుల్ను అది 

ఏఫోదునుండి విడిపోకుండునటుల్ను ఆ పతకమును దాని ఉంగరములకును ఏఫోదు ఉంగరములకును 

నీలిసూతర్ముతో కటిట్రి. అటుల్ యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించెను. 

నిరగ్మకాండము 39:26 => యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ సేవ చేయుటకు ఒకొక్కక్ గంటను 

ఒకొక్కక్ దానిమమ్పండును ఆ చొకాక్యి అంచులమీద చుటుట్ ఉంచిరి. 

నిరగ్మకాండము 39:29 => నీల ధూమర్ రకత్వరణ్ములు గల పేనిన సనన్నారతో బుటాపనియైన 

నడికటుట్ను చేసిరి. 

నిరగ్మకాండము 39:31 => యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ పాగాకు మీదుగా కటుట్నటుల్ దానికి 

నీలి సూతర్మును కటిట్రి. 

నిరగ్మకాండము 39:32 => పర్తయ్క్షపు గుడారపు మందిరము యొకక్ పని యావతుత్ను సంపూరిత్ 

చేయబడెను. యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించిన పర్కారముగానే ఇశార్యేలీయులు చేసిరి. 

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. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:32 => నేను మీ కాజాఞ్పించుచునన్ పర్తి మాటను అనుసరించి 

చేయవలెను. దానిలో నీవు ఏమియు కలుపకూడదు దానిలోనుండి ఏమియు తీసివేయకూడదు. 
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మతత్యి 28:20 => నేను మీకు ఏ యే సంగతులను ఆజాఞ్పించితినో వాటిననిన్టిని గైకొనవలెనని 

వారికి బోధించుడి. ఇదిగో నేను యుగసమాపిత్ వరకు సదాకాలము మీతో కూడ ఉనాన్నని వారితో 

చెపెప్ను.  

1 కొరిందీయులకు 11:23 => నేను మీకు అపప్గించినదానిని పర్భువు వలన పొందితిని. పర్భువైన 

యేసు తాను అపప్గింపబడిన రాతిర్ యొకరొటెట్ను ఎతిత్కొని కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి 

1 కొరిందీయులకు 15:3 => నాకియయ్బడిన ఉపదేశమును మొదట మీకు అపప్గించితిని. 

అదేమనగా, లేఖనముల పర్కారము కీర్సుత్ మన పాపముల నిమితత్ము మృతిపొందెను, సమాధి 

చేయబడెను, 

నిరగ్మకాండము 29:35 => నేను నీకాజాఞ్పించిన వాటనిన్టినిబటిట్ నీవు అటుల్ అహరోనుకును అతని 

కుమారులకును చేయవలెను. ఏడు దినములు వారిని పర్తిషఠ్పరచవలెను. 

వచనము 5 

మోషే సమాజముతో చేయవలెనని యెహోవా ఆజాఞ్పించిన కారయ్ము ఇదే అనెను. 

నిరగ్మకాండము 29:4 => మరియు నీవు అహరోనును అతని కుమారులను పర్తయ్క్షపు 

గుడారముయొకక్ దావ్రము దగగ్రకు తీసికొనివచిచ్ నీళల్తో వారికి సాన్నము చేయించి 

నిరగ్మకాండము 29:5 => ఆ వసత్రములను తీసికొని చొకాక్యిని ఏఫోదు నిలువుటంగిని ఏఫోదును 

పతకమును అహరోనుకు ధరింపచేసి, ఏఫోదు విచితర్మైన నడికటుట్ను అతనికి కటిట్ 

నిరగ్మకాండము 29:6 => అతని తలమీద పాగాను పెటిట్ ఆ పాగామీద పరిశుదధ్ కిరీటముంచి 

నిరగ్మకాండము 29:7 => అభిషేకతైలమును తీసికొని అతని తలమీద పోసి అతని నభిషేకింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:8 => మరియు నీవు అతని కుమారులను సమీపింపచేసి వారికి చొకాక్యిలను 

తొడిగింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:9 => అహరోనుకును అతని కుమారులకును దటిట్ని కటిట్ వారికి కుళాల్యిలను 

వేయింపవలెను; నితయ్మైన కటట్డనుబటిట్ యాజకతవ్ము వారికగును. అహరోనును అతని కుమారులను 

ఆలాగున పర్తిషిట్ంపవలెను 
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నిరగ్మకాండము 29:10 => మరియు నీవు పర్తయ్క్షపు గుడారము నెదుటికి ఆ కోడెను తెపిప్ంపవలెను 

అహరోనును అతని కుమారులును కోడె తలమీద తమచేతులనుంచగా 

నిరగ్మకాండము 29:11 => పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్ యెహోవా సనిన్ధిని ఆ కోడెను 

వధింపవలెను.  

నిరగ్మకాండము 29:12 => ఆ కోడె రకత్ములో కొంచెము తీసికొని నీ వేర్లితో బలిపీఠపు 

కొముమ్లమీద చమిరి ఆ రకత్శేషమంతయు బలిపీఠపు టడుగున పోయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:13 => మరియు ఆంతర్ములను కపుప్కొను కొర్వవ్ంతటిని కాలేజముమీది వపను 

రెండు మూతర్గర్ంథులను వాటిమీది కొర్వువ్ను నీవు తీసి బలిపీఠముమీద దహింపవలెను.  

నిరగ్మకాండము 29:14 => ఆ కోడె మాంసమును దాని చరమ్మును దాని పేడను పాళెమునకు 

వెలుపల అగిన్తో కాలచ్వలెను, అది పాపపరిహారారథ్మైన బలి. 

నిరగ్మకాండము 29:15 => నీవు ఆ పొటేట్ళల్లో ఒకదాని తీసికొనవలెను. అహరోనును అతని 

కుమారులును ఆ పొటేట్లు తలమీద తమ చేతులుంచగా  

నిరగ్మకాండము 29:16 => నీవు ఆ పొటేట్లును వధించి దాని రకత్ము తీసి బలిపీఠముచుటుట్ దాని 

పోర్కిష్ంపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:17 => అంతట నీవు ఆ పొటేట్లును దాని అవయవములను దేనికి అది విడదీసి 

దాని ఆంతర్ములను దాని కాళల్ను కడిగి దాని అవయవములతోను తలతోను చేరిచ్ 

నిరగ్మకాండము 29:18 => బలిపీఠముమీద ఆ పొటేట్లంతయు దహింపవలెను; అది యెహోవాకు 

దహనబలి, యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమము. 

నిరగ్మకాండము 29:19 => మరియు నీవు రెండవ పొటేట్లును తీసికొనవలెను. అహరోనును అతని 

కుమారులును ఆ పొటేట్లు తలమీద తమచేతులుంచగా 

నిరగ్మకాండము 29:20 => ఆ పొటేట్లును వధించి దాని రకత్ములో కొంచెము తీసి, ఆహరోను 

కుడిచెవి కొనమీదను అతని కుమారుల కుడి చెవుల కొనమీదను, వారి కుడిచేతి బొటట్న వేర్ళల్మీదను, 

వారి కుడికాలి బొటట్నవేర్ళల్మీదను చమిరి బలిపీఠముమీద చుటుట్ ఆ రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 
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నిరగ్మకాండము 29:21 => మరియు నీవు బలిపీఠము మీదనునన్ రకత్ములోను అభిషేకతైలములోను 

కొంచెము తీసి అహరోనుమీదను, అతని వసత్రములమీదను, అతనితోనునన్ అతని కుమారులమీదను, 

అతని కుమారుల వసత్రములమీదను పోర్కిష్ంపవలెను. అపుప్డు అతడును అతని వసత్రములును 

అతనితోనునన్ అతని కుమారులును అతని కుమారుల వసత్రములును పర్తిషిఠ్తములగును. 

నిరగ్మకాండము 29:22 => మరియు అది పర్తిషిఠ్తమైన పొటేట్లు గనుక దాని కొర్వువ్ను కొర్వివ్న 

తోకను ఆంతర్ములను కపుప్ కొర్వువ్ను కాలేజముమీది వపను రెండు మూతర్గర్ంథులను వాటిమీది 

కొర్వువ్ను కుడి జబబ్ను 

నిరగ్మకాండము 29:23 => ఒక గుండర్ని రొటెట్ను నూనెతో వండిన యొక భక్షయ్మును యెహోవా 

యెదుటనునన్ పొంగనివాటిలో పలచని ఒక అపప్డమును నీవు తీసికొని 

నిరగ్మకాండము 29:24 => అహరోను చేతులలోను అతని కుమారుల చేతులలోను వాటిననిన్టిని 

ఉంచి, అలాల్డింపబడు నైవేదయ్ముగా యెహోవా సనిన్ధిని వాటిని అలాల్డింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:25 => తరువాత నీవు వారి చేతులలోనుండి వాటిని తీసికొని యెహోవా సనిన్ధిని 

ఇంపైన సువాసన కలుగునటుల్ దహనబలిగా వాటిని బలిపీఠముమీద దహింపవలెను. అది యెహోవాకు 

హోమము. 

నిరగ్మకాండము 29:26 => మరియు అహరోనుకు పర్తిషిఠ్తమైన పొటేట్లునుండి బోరను తీసి 

అలాల్డింపబడు అరప్ణముగా యెహోవా సనిన్ధిని దానిని అలాల్డింపవలెను; అది నీ వంతగును. 

నిరగ్మకాండము 29:27 => పర్తిషిఠ్తమైన ఆ పొటేట్లులో అనగా అహరోనుదియు అతని 

కుమారులదియునైన దానిలో అలాల్డింపబడిన బోరను పర్తిషిఠ్తమైన జబబ్ను పర్తిషిఠ్ంపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:28 => అది పర్తిషాట్రప్ణ గనుక నితయ్మైన కటట్డచొపుప్న అది 

ఇశార్యేలీయులనుండి అహరోనుకును అతని కుమారులకునగును. అది ఇశార్యేలీయులు అరిప్ంచు 

సమాధానబలులలోనుండి తాము చేసిన పర్తిషాట్రప్ణ, అనగా వారు యెహోవాకు చేసిన పర్తిషాట్రప్ణగా 

నుండును 
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నిరగ్మకాండము 29:29 => మరియు అహరోను పర్తిషిఠ్త వసత్రములును అతని తరువాత అతని 

కుమారులవగును ; వారు అభిషేకము పొందుటకును పర్తిషిఠ్ంపబడుటకును వాటిని 

ధరించుకొనవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:30 => అతని కుమారులలో నెవడు అతనికి పర్తిగా యాజకుడగునో అతడు 

పరిశుదధ్సథ్లములో సేవ చేయుటకు పర్తయ్క్షపు గుడారములోనికి వెళుల్నపుప్డు ఏడు దినములు వాటిని 

వేసికొనవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:31 => మరియు నీవు పర్తిషిఠ్తమైన పొటేట్లును తీసికొని పరిశుదధ్సథ్లములో దాని 

మాంసమును వండవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:32 => అహరోనును అతని కుమారులును పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ 

దావ్రము దగగ్ర ఆ పొటేట్లు మాంసమును గంపలోని రొటెట్లను తినవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:33 => వారిని పర్తిషఠ్ చేయుటకును వారిని పరిశుదధ్పరచుటకును వేటివలన 

పార్యశిచ్తత్ము చేయబడెనో వాటిని వారు తినవలెను; అవి పరిశుదధ్మైనవి గనుక అనుయ్డు వాటిని 

తినకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 29:34 => పర్తిషిఠ్తమైన మాంసములోనేమి ఆ రొటెట్లలో నేమి కొంచెమైనను 

ఉదయమువరకు మిగిలియుండినయెడల మిగిలినది అగిన్చేత దహింపవలెను; అది పర్తిషిఠ్తమైనది 

గనుక దాని తినవలదు. 

నిరగ్మకాండము 29:35 => నేను నీకాజాఞ్పించిన వాటనిన్టినిబటిట్ నీవు అటుల్ అహరోనుకును అతని 

కుమారులకును చేయవలెను. ఏడు దినములు వారిని పర్తిషఠ్పరచవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:36 => పార్యశిచ్తత్ము నిమితత్ము నీవు పర్తిదినమున ఒక కోడెను 

పాపపరిహారారథ్బలిగా అరిప్ంపవలెను. బలిపీఠము నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుటవలన దానికి 

పాపపరిహారారథ్బలినరిప్ంచి దాని పర్తిషిఠ్ంచుటకు దానికి అభిషేకము చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:37 => ఏడు దినములు నీవు బలిపీఠము నిమితత్ము పార్శిచ్తత్ము చేసి దాని 

పరిశుదధ్పరచవలెను. ఆ బలిపీఠము అతిపరిశుదధ్ముగా ఉండును. ఆ బలిపీఠమునకు తగులునది 

అంతయు పర్తిషిఠ్తమగును. 
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వచనము 6 

అపుప్డు మోషే అహరోనును అతని కుమారులను దగగ్రకు తీసికొనివచిచ్ నీళల్తో వారికి సాన్నము 

చేయించెను. 

నిరగ్మకాండము 29:4 => మరియు నీవు అహరోనును అతని కుమారులను పర్తయ్క్షపు 

గుడారముయొకక్ దావ్రము దగగ్రకు తీసికొనివచిచ్ నీళల్తో వారికి సాన్నము చేయించి 

నిరగ్మకాండము 40:12 => మరియు నీవు అహరోనును అతని కుమారులను పర్తయ్క్షపు గుడారము 

యొకక్ దావ్రమునొదద్కు తోడుకొనివచిచ్ వారిని నీళల్తో సాన్నము చేయించి 

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. 

యెషయా 1:16 => మిముమ్ను కడుగుకొనుడి శుది ధ్చేసికొనుడి. మీ దుషిర్క్యలు నాకు కనబడకుండ 

వాటిని తొలగింపుడి. 

యెహెజేక్లు 36:25 => మీ అపవితర్త యావతుత్ పోవునటుల్ నేను మీ మీద శుదధ్జలము చలుల్దును, 

మీ విగర్హములవలన మీకు కలిగిన అపవితర్త అంతయు తీసివేసెదను. 

జెకరాయ్ 13:1 => ఆ దినమున పాపమును అపవితర్తను పరిహరించుటకై దావీదు సంతతివారి 

కొరకును, యెరూషలేము నివాసుల కొరకును ఊట యొకటి తియయ్బడును. 

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. 
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యోహాను 13:10 => యేసు అతని చూచి సాన్నము చేసినవాడు పాదములు తపప్ మరేమియు 

కడుగుకొననకక్రలేదు, అతడు కేవలము పవితుర్డయెయ్ను. మీరును పవితుర్లు కాని మీలో అందరు 

పవితుర్లు కారనెను. 

1 కొరిందీయులకు 6:11 => మీలో కొందరు అటిట్వారైయుంటిరి గాని, పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ 

నామమునను మన దేవుని ఆతమ్యందును మీరు కడుగబడి, పరిశుదధ్పరచబడినవారై నీతిమంతులుగా 

తీరచ్బడితిరి. 

ఎఫెసీయులకు 5:26 => అది కళంకమైనను ముడతయైనను అటిట్ది మరి ఏదైనను లేక, 

పరిశుదధ్మైనదిగాను,  

హెబీర్యులకు 9:10 => ఇవి దిదుద్బాటు జరుగుకాలము వచుచ్వరకు విధింపబడి , 

అనన్పానములతోను నానావిధములైన పర్కాష్ళనములతోను సంబంధించిన శరీరాచారములు 

మాతర్మైయునన్వి. 

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. 

పర్కటన 1:5 => నమమ్కమైన సాకిష్యు, మృతులలోనుండి ఆదిసంభూతుడుగా లేచిన వాడును, 

భూపతులకు అధిపతియునైన యేసుకీర్సుత్నుండియు, కృపాసమాధానములు మీకు కలుగునుగాక. 

పర్కటన 1:6 => మనలను పేర్మించుచు తన రకత్మువలన మన పాపములనుండి మనలను 

విడిపించినవానికి మహిమయు పర్భావమును యుగయుగములు కలుగునుగాక, ఆమేన . ఆయన 

మనలను తన తండిర్యగు దేవునికి ఒక రాజయ్ముగాను యాజకులనుగాను జేసెను. 

పర్కటన 7:14 => అందుకు నేను అయాయ్, నీకే తెలియుననగా అతడు ఈలాగు నాతో చెపెప్ను వీరు 

మహా శర్మలనుండి వచిచ్నవారు; గొఱఱ్పిలల్ రకత్ములో తమ వసత్రములను ఉదుకుకొని వాటిని తెలుపు 

చేసికొనిరి. 
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లేవీయకాండము 14:8 => అపుప్డు పవితర్త పొందగోరువాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని తన 

రోమమంతటిని కౌష్రము చేసికొని నీళల్తో సాన్నముచేసి పవితుర్డగును. తరువాత వాడు పాళెములోనికి 

వచిచ్ తన గుడారము వెలుపల ఏడు దినములు నివసింపవలెను. 

లేవీయకాండము 16:4 => అతడు పర్తిషిఠ్తమైన చొకాక్యి తొడుగుకొని తన మానమునకు సనన్నార 

లాగులు తొడుగుకొని, సనన్నార దటిట్ కటుట్కొని సనన్నార పాగా పెటుట్కొనవలెను. అవి పర్తిషఠ్ 

వసత్రములు గనుక అతడు నీళల్తో దేహము కడుగుకొని వాటిని వేసికొనవలెను. 

లేవీయకాండము 16:24 => పరిశుదధ్ సథ్లములో దేహమును నీళల్తో కడుగుకొని బటట్లు తిరిగి 

ధరించుకొని బయటికి వచిచ్ తనకొరకు దహనబలిని పర్జలకొరకు దహనబలిని అరిప్ంచి, తన 

నిమితత్మును పర్జల నిమితత్మును పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను 

సంఖాయ్కాండము 8:7 => వారిని పవితర్పరచుటకు నీవు వారికి చేయవలసినదేమనగా, వారిమీద 

పాపపరిహారారథ్ జలమును పోర్కిష్ంపుము; అపుప్డు వారు మంగలికతిత్తో తమ శరీరమంతయు 

గొరిగించుకొని 

జెకరాయ్ 3:5 => అతని తలమీద తెలల్ని పాగా పెటిట్ంచుడని నేను మనవిచేయగా వారు అతని తలమీద 

తెలల్ని పాగాపెటిట్ వసత్రములతో అతనిని అలంకరించిరి; యెహోవా దూత దగగ్ర నిలుచుండెను. 

వచనము 7 

తరువాత అతడు అతనికి చొకాక్యిని తొడిగి అతనికి దటీ ట్ని కటిట్ నిలువుటంగీని, ఏఫోదునువేసి 

ఏఫోదుయొకక్ విచితర్మైన నడికటుట్ను అతనికి కటిట్ దానివలన అతనికి ఏఫోదును బిగించి, అతనికి 

పతకమువేసి 

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. 

నిరగ్మకాండము 29:5 => ఆ వసత్రములను తీసికొని చొకాక్యిని ఏఫోదు నిలువుటంగిని ఏఫోదును 

పతకమును అహరోనుకు ధరింపచేసి, ఏఫోదు విచితర్మైన నడికటుట్ను అతనికి కటిట్ 
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నిరగ్మకాండము 39:1 => యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుట్ పరిశుదధ్సథ్లములో అహరోను చేయు 

సేవ నిమితత్ము నీల ధూమర్ రకత్వరణ్ములుగల సేవా వసత్రములను అనగా పర్తిషిఠ్త వసత్రములను కుటిట్రి.  

నిరగ్మకాండము 39:2 => మరియు అతడు బంగారుతోను నీల ధూమర్ రకత్ వరణ్ములుగల 

నూలుతోను పేనిన సనన్నారతోను ఏఫోదును చేసెను. 

నిరగ్మకాండము 39:3 => నీల ధూమర్ రకత్వరణ్ములు గల నూలుతోను సనన్నారతోను చితర్కారుని 

పనిగా నేయుటకు బంగారును రేకులుగా కొటిట్ అది తీగెలుగా కతిత్రించిరి. 

నిరగ్మకాండము 39:4 => దానికి కూరుచ్ భుజఖండములను చేసిరి, దాని రెండు అంచులయందు 

అవి కూరప్బడెను. 

నిరగ్మకాండము 39:5 => దానిమీదనునన్ దాని విచితర్మైన దటిట్ యేకాండమై దానితో సమమైన 

పనిగలిగి బంగారుతోను నీల ధూమర్ రకత్వరణ్ములుగల పేనిన సనన్నారతోను చేయబడెను; అటుల్ 

యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించెను. 

నిరగ్మకాండము 39:6 => మరియు బంగారు జవలలో పొదిగిన లేతపచచ్లను సిదధ్పరచిరి. ముదర్లు 

చెకక్బడునటుల్ ఇశార్యేలీయుల పేళుల్ వాటిమీద చెకక్బడెను. 

నిరగ్మకాండము 39:7 => అవి ఇశార్యేలీయులకు జాఞ్పకారథ్మైన రతన్ములగునటుల్ ఏఫోదు 

భుజములమీద వాటిని ఉంచెను. అటుల్ యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించెను. 

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  
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రోమీయులకు 3:22 => అది యేసుకీర్సుత్నందలి విశావ్సమూలమైనదై, నముమ్వారందరికి కలుగు 

దేవుని నీతియైయునన్ది. 

రోమీయులకు 13:14 => మెటుట్కు పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ను ధరించుకొనినవారై, శరీరేచఛ్లను 

నెరవేరుచ్కొనుటకు శరీరము విషయమై ఆలోచన చేసికొనకుడి. 

గలతీయులకు 3 : 2 7 = > కీర్సుత్లోనికి బాపిత్ సమ్ము పొందిన మీరందరు కీర్సుత్ను 

ధరించుకొనియునాన్రు. 

2 సమూయేలు 6:4 => దేవుని మందసముగల ఆ బండిని గిబియాలోని అబీనాదాబు ఇంటనుండి 

తీసికొనిరాగా అహోయ్ దాని ముందర నడిచెను 

నిరగ్మకాండము 28:6 => బంగారుతోను నీల ధూమర్ రకత్ వరణ్ములు గల ఏఫోదును పేనిన 

సనన్నారతోను చితర్కారుని పనిగా చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 28:2 => అతనికి అలంకారమును ఘనతయు కలుగునటుల్ నీ సహోదరుడైన 

అహరోనుకు పర్తిషిఠ్త వసత్రములను కుటట్వలెను. 

నిరగ్మకాండము 28:8 => మరియు ఏఫోదు మీదనుండు విచితర్మైన దటిట్ దాని పనిరీతిగా 

ఏకాండమైనదై బంగారుతోను నీలధూమర్ రకత్వరణ్ములు గల నూలుతోను పేనిన సనన్నారతోను 

కుటట్వలెను. 

నిరగ్మకాండము 28:31 => మరియు ఏఫోదు నిలువుటంగీని కేవలము నీలి దారముతో కుటట్వలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:29 => మరియు అహరోను పర్తిషిఠ్త వసత్రములును అతని తరువాత అతని 

కుమారులవగును ; వారు అభిషేకము పొందుటకును పర్తిషిఠ్ంపబడుటకును వాటిని 

ధరించుకొనవలెను. 

నిరగ్మకాండము 31:10 => యాజకసేవ చేయునటుల్ సేవా వసత్రములను యాజకుడైన 

అహరోనుయొకక్ పర్తిషిఠ్త వసత్రములను అతని కుమారుల వసత్రములను 

నిరగ్మకాండము 39:2 => మరియు అతడు బంగారుతోను నీల ధూమర్ రకత్ వరణ్ములుగల 

నూలుతోను పేనిన సనన్నారతోను ఏఫోదును చేసెను. 
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నిరగ్మకాండము 39:5 => దానిమీదనునన్ దాని విచితర్మైన దటిట్ యేకాండమై దానితో సమమైన 

పనిగలిగి బంగారుతోను నీల ధూమర్ రకత్వరణ్ములుగల పేనిన సనన్నారతోను చేయబడెను; అటుల్ 

యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించెను. 

లేవీయకాండము 16:4 => అతడు పర్తిషిఠ్తమైన చొకాక్యి తొడుగుకొని తన మానమునకు సనన్నార 

లాగులు తొడుగుకొని, సనన్నార దటిట్ కటుట్కొని సనన్నార పాగా పెటుట్కొనవలెను. అవి పర్తిషఠ్ 

వసత్రములు గనుక అతడు నీళల్తో దేహము కడుగుకొని వాటిని వేసికొనవలెను. 

లేవీయకాండము 16:24 => పరిశుదధ్ సథ్లములో దేహమును నీళల్తో కడుగుకొని బటట్లు తిరిగి 

ధరించుకొని బయటికి వచిచ్ తనకొరకు దహనబలిని పర్జలకొరకు దహనబలిని అరిప్ంచి, తన 

నిమితత్మును పర్జల నిమితత్మును పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను 

లేవీయకాండము 21:10 => పర్ధానయాజకుడగుటకై తన సహోదరులలో ఎవరి తలమీద 

అభిషేకతైలము పోయబడునో, యాజక వసత్రములు వేసికొనుటకు ఎవరు పర్తిషిఠ్ంపబడునో అతడు తన 

తలకపుప్ను తీయరాదు; తన బటట్లను చింపుకొనరాదు; 

1 సమూయేలు 2:18 => బాలుడైన సమూయేలు నారతో నేయబడిన ఏఫోదు ధరించుకొని 

యెహోవాకు పరిచరయ్ చేయుచుండెను. 

1 సమూయేలు 2:28 => అతడు నా ముందర ఏఫోదును ధరించి నా బలిపీఠముమీద అరప్ణమును 

ధూపమును అరిప్ంచుటకై నాకు యాజకుడగునటుల్ ఇశార్యేలు గోతర్ములలోనుండి నేనతని 

ఏరప్రచుకొంటిని . ఇశార్యేలీయులు అరిప్ంచిన హోమ వసుత్వులనిన్టిని నీ పితరుని 

యింటివారికిచిచ్తిని. 

కీరత్నలు 105:26 => ఆయన తన సేవకుడైన మోషేను తాను ఏరప్రచుకొనిన అహరోనును పంపెను. 

యెహెజేక్లు 42:14 => యాజకులు లోపల పర్వేశించునపుప్డు పరిశుదధ్ సథ్లమును విడిచి బయటి 

ఆవరణములోనికి పోక అకక్డనే తాము పరిచరయ్ చేయు వసత్రములను ఉంచవలెను; అవి 

పర్తిషిఠ్తములైనవి గనుక జనుల సంబంధమైన దేనినైనను వారు ముటుట్నపుప్డు వారు వేరుబటట్లు 

ధరించుకొనవలెను. 

Page  of 524 1885



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"య$ండ'

హోషేయ 3:4 => నిశచ్యముగా ఇశార్యేలీయులు చాల దినములు రాజు లేకయు అధిపతి లేకయు 

బలినరిప్ంపకయు నుందురు. దేవతాసత్ంభమును గాని ఏఫోదును గాని గృహదేవతలను గాని 

యుంచుకొనకుందురు. 

పర్కటన 1:13 => తిరుగగా ఏడు సువరణ్ దీపసత్ంభములను, ఆ దీపసత్ంభముల మధయ్ను మనుషయ్ 

కుమారుని పోలిన యొకనిని చూచితిని. ఆయన తన పాదములమటుట్నకు దిగుచునన్ వసత్రము 

ధరించుకొని రొముమ్నకు బంగారు దటిట్ కటుట్కొనియుండెను. 

వచనము 8 

ఆ పతకములో ఊరీము తుమీమ్మను వాటిని ఉంచి 

నిరగ్మకాండము 28:15 => మరియు చితర్కారుని పనిగా నాయ్యవిధానపతకము చేయవలెను. 

ఏఫోదు పనివలె దాని చేయవలెను; బంగారుతోను నీల ధూమర్ రకత్వరణ్ములు గల నూలుతోను పేనిన 

సనన్నారతోను దాని చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 28:16 => అది మడవబడి చచౌచ్కముగా నుండవలెను; అది జేనెడు పొడుగు జేనెడు 

వెడలుప్గలదై యుండవలెను. 

నిరగ్మకాండము 28:17 => దానిలో నాలుగు పంకుత్ల రతన్ములుండునటుల్ రతన్ముల జవలను 

చేయవలెను. మాణికయ్ గోమేధిక మరకతములు గల పంకిత్ మొదటిది; 

నిరగ్మకాండము 28:18 => పదమ్రాగ నీల సూరయ్కాంతములు గల పంకిత్ రెండవది; 

నిరగ్మకాండము 28:19 => గారుతమ్తము యషుమ్రాయి ఇందర్నీలములు గల పంకిత్ మూడవది; 

నిరగ్మకాండము 28:20 => రకత్వరణ్పురాయి సులిమానిరాయి సూరయ్కాంతములు గల పంకిత్ 

నాలుగవది. వాటిని బంగారు జవలలో పొదగవలెను. 

నిరగ్మకాండము 28:21 => ఆ రతన్ములు ఇశార్యేలీయుల పేరులుగలవై వారి పేరులచొపుప్న 

పండెర్ండుండవలెను. ముదర్మీద చెకిక్నవాటివలె వారిలో పర్తివాని పేరుచొపుప్న పండెర్ండు గోతర్ముల 

పేరులు ఉండవలెను. 
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నిరగ్మకాండము 28:22 => మరియు ఆ పతకము అలిల్కపనిగా పేనిన గొలుసులను మేలిమి 

బంగారుతో చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 28:23 => పతకమునకు రెండు బంగారు ఉంగరములు చేసి 

నిరగ్మకాండము 28:24 => ఆ రెండు ఉంగరములను పతకపు రెండు కొసలయందు తగిలించి, 

పతకపు కొసలనునన్ రెండు ఉంగరములలో అలల్బడిన ఆ రెండు బంగారు గొలుసులను 

తగిలింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 28:25 => అలిల్న ఆ రెండు గొలుసుల కొసలను రెండు రెండు జవలకు తగిలించి 

ఏఫోదు నెదుట దాని భుజములమీద కటట్వలెను. 

నిరగ్మకాండము 28:26 => మరియు నీవు బంగారుతో రెండు ఉంగరములను చేసి ఏఫోదు 

నెదుటనునన్ పతకములోపలి అంచున దాని రెండు కొసలకు వాటిని తగిలింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 28:27 => మరియు నీవు రెండు బంగారు ఉంగరములుచేసి ఏఫోదు విచితర్మైన 

దటిట్ పైగా దాని కూరుప్నొదద్, దాని యెదుటి పర్కక్కు దిగువను, ఏఫోదు రెండు భుజభాగములకు వాటిని 

తగిలింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 28:28 => అపుప్డు పతకము ఏఫోదు విచితర్మైన దటిట్కి పైగా నుండునటుల్ను అది 

ఏఫోదునుండి వదలక యుండునటుల్ను వారు దాని ఉంగరములకు ఏఫోదు ఉంగరములకు నీలి 

సూతర్ముతో పతకము కటట్వలెను 

నిరగ్మకాండము 28:29 => అటుల్ అహరోను పరిశుదధ్సథ్లములోనికి వెళుల్నపుప్డు అతడు తన 

రొముమ్మీద నాయ్యవిధానపతకములోని ఇశార్యేలీయుల పేళల్ను నితయ్ము యెహోవా సనిన్ధిని 

జాఞ్పకారథ్ముగా భరింపవలెను 

నిరగ్మకాండము 39:8 => మరియు అతడు ఏఫోదు పనివలె బంగారుతోను నీల ధూమర్ 

రకత్వరణ్ములుగల పంకుత్లతోను సనన్నారతోను చితర్కారుని పనిగా పతకమును చేసెను. 

నిరగ్మకాండము 39:9 => అది చచౌచ్కముగా నుండెను. ఆ పతకమును మడతగా చేసిరి. అది 

మడవబడినదై జేనెడు పొడుగు జేనెడు వెడలుప్ గలది.  
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నిరగ్మకాండము 39:10 => వారు దానిలో నాలుగు పంకుత్ల రతన్ములను పొదిగిరి. మాణికయ్ 

గోమేధిక మరకతములు గల పంకిత్ మొదటిది; 

నిరగ్మకాండము 39:11 => పదమ్రాగ నీల సూరయ్కాంత మణులు గల పంకిత్ రెండవది; 

నిరగ్మకాండము 39:12 => గారుతమ్తకము యషుమ్రాయి ఇందర్నీలమును గల పంకిత్ మూడవది; 

నిరగ్మకాండము 39:13 => రకత్వరణ్పురాయి సులిమానిరాయి సూరయ్కాంతమును గల పంకిత్ 

నాలుగవది; వాటివాటి పంకుత్లలో అవి బంగారు జవలలో పొదిగింపబడెను. 

నిరగ్మకాండము 39:14 => ఆ రతన్ములు ఇశార్యేలీయుల పేళల్చొపుప్న, పండెర్ండు ముదర్లవలె 

చెకక్బడిన వారి పేళల్చొపుప్న, పండెర్ండు గోతర్ముల పేళుళ్ ఒకొక్కక్దానిమీద ఒకొక్కక్ పేరు 

చెకక్బడెను.  

నిరగ్మకాండము 39:15 => మరియు వారు ఆ పతకమునకు మేలిమి బంగారుతో అలిల్కపనియైన 

గొలుసులు చేసిరి. 

నిరగ్మకాండము 39:16 => వారు రెండు బంగారు జవలు రెండు బంగారు ఉంగరములును చేసి ఆ 

రెండు ఉంగరములును పతకపు రెండు కొనలను ఉంచి  

నిరగ్మకాండము 39:17 => అలల్బడిన ఆ రెండు బంగారు గొలుసులను పతకపు కొనలనునన్ రెండు 

ఉంగరములలో వేసి 

నిరగ్మకాండము 39:18 => అలల్బడిన ఆ రెండు గొలుసుల కొనలను ఆ రెండు జవలకు తగిలించి 

ఏఫోదు భుజఖండములమీద దాని యెదుట ఉంచిరి. 

నిరగ్మకాండము 39:19 => మరియు వారు రెండు బంగారు ఉంగరములను చేసి ఏఫోదు 

నెదుటనునన్ పతకపు లోపలి అంచున దాని రెండు కొనలకు వాటిని వేసిరి. 

నిరగ్మకాండము 39:20 => మరియు రెండు బంగారు ఉంగరములను చేసి ఏఫోదు విచితర్మైన 

నడికటుట్నకు పైగా దాని రెండవ కూరుప్నొదద్నునన్ దాని యెదుటి పర్కక్ను, ఏఫోదు రెండు 

భుజఖండములకు దిగువను వాటిని వేసిరి. 
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నిరగ్మకాండము 39:21 => ఆ పతకము ఏఫోదు విచితర్మైన దటిట్కి పైగా నుండునటుల్ను అది 

ఏఫోదునుండి విడిపోకుండునటుల్ను ఆ పతకమును దాని ఉంగరములకును ఏఫోదు ఉంగరములకును 

నీలిసూతర్ముతో కటిట్రి. అటుల్ యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించెను. 

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.  

యెషయా 59:17 => నీతిని కవచముగా ఆయన ధరించుకొనెను రక్షణను తలమీద శిరసాత్ర్ణముగా 

ధరించుకొనెను 

ఎఫెసీయులకు 6:14 => ఏలాగనగా మీ నడుమునకు సతయ్మను దటిట్ కటుట్కొని నీతియను మైమరువు 

తొడుగుకొని 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:8 => మనము పగటివారమై యునాన్ము గనుక మతుత్లమై యుండక, 

విశావ్సపేర్మలను కవచము, రక్షణనిరీక్షణయను శిరసాత్ర్ణమును ధరించుకొందము. 

నిరగ్మకాండము 28:30 => మరియు నీవు నాయ్యవిధానపతకములో ఊరీము తుమీమ్ము అనువాటిని 

ఉంచవలెను; అహరోను యెహోవా సనిన్ధికి వెళుల్నపుప్డు అవి అతని రొముమ్న ఉండునటుల్ అహరోను 

యెహోవా సనిన్ధిని తన రొముమ్న ఇశార్యేలీయుల నాయ్యవిధానమును నితయ్ము భరించును. 

ఎజార్ 2:63 => మరియు పారసీకుల అధికారి ఊరీమును తుమీమ్ముును ధరించుకొనగల యొక 

యాజకుడు ఏరప్డువరకు మీరు పర్తిషిఠ్తమైన వసుత్వులను భుజింపకూడదని వారి కాజాఞ్పించెను. 

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. 

నిరగ్మకాండము 29:5 => ఆ వసత్రములను తీసికొని చొకాక్యిని ఏఫోదు నిలువుటంగిని ఏఫోదును 

పతకమును అహరోనుకు ధరింపచేసి, ఏఫోదు విచితర్మైన నడికటుట్ను అతనికి కటిట్ 

నిరగ్మకాండము 31:10 => యాజకసేవ చేయునటుల్ సేవా వసత్రములను యాజకుడైన 

అహరోనుయొకక్ పర్తిషిఠ్త వసత్రములను అతని కుమారుల వసత్రములను 
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సంఖాయ్కాండము 27:21 => యాజకుడైన ఎలియాజరు ఎదుట అతడు నిలువగా అతడు యెహోవా 

సనిన్ధిని ఊరీము తీరుప్వలన అతనికొరకు విచారింపవలెను. అతడును అతనితో కూడ 

ఇశార్యేలీయులందరును, అనగా సరవ్సమాజము అతని మాటచొపుప్న తమ సమసత్ కారయ్ములను 

జరుపుచుండవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:8 => లేవినిగూరిచ్ యిటల్నెను నీ తుమీమ్ము నీ ఊరీము నీ భకుత్నికి 

కలవు మసాస్లో నీవు అతని పరిశోధించితివి మెరీబా నీళల్యొదద్ అతనితో వివాదపడితివి. 

1 సమూయేలు 2:28 => అతడు నా ముందర ఏఫోదును ధరించి నా బలిపీఠముమీద అరప్ణమును 

ధూపమును అరిప్ంచుటకై నాకు యాజకుడగునటుల్ ఇశార్యేలు గోతర్ములలోనుండి నేనతని 

ఏరప్రచుకొంటిని . ఇశార్యేలీయులు అరిప్ంచిన హోమ వసుత్వులనిన్టిని నీ పితరుని 

యింటివారికిచిచ్తిని. 

వచనము 9 

అతని తలమీద పాగాను పెటిట్, ఆ పాగామీదను అతని నొసట పరిశుదధ్కిరీటముగా బంగారు రేకును 

కటెట్ను. ఇటుల్ యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించెను. 

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. 

నిరగ్మకాండము 28:36 => మరియు నీవు మేలిమి బంగారు రేకు చేసి ముదర్ చెకుక్నటుల్ దానిమీద 

యెహోవా పరిశుదు ధ్డు అను మాట చెకక్వలెను. 

నిరగ్మకాండము 28:37 => అది పాగామీద ఉండునటుల్ నీలి సూతర్ముతో దాని కటట్వలెను. అది 

పాగా ముందటివైపున ఉండవలెను. 

నిరగ్మకాండము 28:38 => తమ పరిశుదధ్మైన అరప్ణలనిన్టిలో ఇశార్యేలీయులు పర్తిషిఠ్ంచు 

పరిశుదధ్మైనవాటికి తగులు దోషములను అహరోను భరించునటుల్ అది అహరోను నొసట ఉండవలెను; 

వారు యెహోవా సనిన్ధిని అంగీకరింపబడునటుల్ అది నితయ్మును అతని నొసట ఉండవలెను. 
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నిరగ్మకాండము 29:6 => అతని తలమీద పాగాను పెటిట్ ఆ పాగామీద పరిశుదధ్ కిరీటముంచి 

నిరగ్మకాండము 39:28 => సనన్నార కుళాల్యిలను పేనిన సనన్నార లాగులను 

నిరగ్మకాండము 39:29 => నీల ధూమర్ రకత్వరణ్ములు గల పేనిన సనన్నారతో బుటాపనియైన 

నడికటుట్ను చేసిరి. 

నిరగ్మకాండము 39:30 => మరియు యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ వారు మేలిమి బంగారుతో 

పరిశుదధ్కిరీట భూషణము చేసి చెకిక్న ముదర్వలె దానిమీద యెహోవా పరిశుదు ధ్డు అను వార్త వార్సిరి. 

జెకరాయ్ 3:5 => అతని తలమీద తెలల్ని పాగా పెటిట్ంచుడని నేను మనవిచేయగా వారు అతని తలమీద 

తెలల్ని పాగాపెటిట్ వసత్రములతో అతనిని అలంకరించిరి; యెహోవా దూత దగగ్ర నిలుచుండెను. 

జెకరాయ్ 6:11 => వారినడిగి వెండి బంగారములను తీసికొని కిరీటము చేసి పర్ధానయాజకుడును 

యెహోజాదాకు కుమారుడునైన యెహోషువ తలమీద ఉంచి 

జెకరాయ్ 6:12 => అతనితో ఇటల్నుము సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

చిగురు అను ఒకడు కలడు; అతడు తన సథ్లములోనుండి చిగురుచ్ను, అతడు యెహోవా ఆలయము 

కటుట్ను. 

జెకరాయ్ 6:13 => అతడే యెహోవా ఆలయము కటుట్ను; అతడు ఘనత వహించుకొని 

సింహాసనాసీనుడై యేలును,సింహాసనాసీనుడై అతడు యాజకతవ్ము చేయగా ఆ యిదద్రికి 

సమాధానకరమైన యోచనలు కలుగును. 

జెకరాయ్ 6:14 => ఆ కిరీటము యెహోవా ఆలయములో జాఞ్పకారథ్ముగా ఉంచబడి, హేలెమునకును 

టోబీయాకును యెదాయాకును జెఫనాయ్ కుమారుడైన హేనునకును ఉండును. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:9 => అందుచేతను పరలోకమందునన్వారిలో గాని, భూమిమీద ఉనన్వారిలో 

గాని, 

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. 

నిరగ్మకాండము 28:37 => అది పాగామీద ఉండునటుల్ నీలి సూతర్ముతో దాని కటట్వలెను. అది 

పాగా ముందటివైపున ఉండవలెను. 

నిరగ్మకాండము 39:8 => మరియు అతడు ఏఫోదు పనివలె బంగారుతోను నీల ధూమర్ 

రకత్వరణ్ములుగల పంకుత్లతోను సనన్నారతోను చితర్కారుని పనిగా పతకమును చేసెను. 

లేవీయకాండము 8:4 => యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ అతడు చేసెను. సమాజము పర్తయ్క్షపు 

గుడారము యొకక్ దావ్రమునొదద్కు కూడిరాగా 

లేవీయకాండము 21:12 => దేవుని అభిషేకతైలము అనెడు కిరీటముగా అతనిమీద ఉండును గనుక 

అతడు పరిశుదధ్మందిరమును విడిచి వెళల్రాదు ; తన దేవుని పరిశుదధ్మందిరమును 

అపవితర్పరచరాదు; నేను యెహోవాను 

దివ్తీయోపదేశకాండము 10:8 => నేటివరకు జరుగునటుల్ యెహోవా నిబంధన మందసమును 

మోయుటకు, యెహోవా సనిన్ధిని నిలుచుటకును, ఆయనను సేవించి ఆయన నామమునుబటిట్ 

దీవించుటకును, లేవి గోతర్పువారిని ఆ కాలమున యెహోవా ఏరప్రచుకొనెను. 

యెహెజేక్లు 16:11 => మరియు ఆభరణములచేత నినున్ అలంకరించి నీచేతులకు కడియములు 

పెటిట్ నీ మెడకు గొలుసు తగిలించి 

జెకరాయ్ 14:20 => ఆ దినమున గుఱఱ్ముల యొకక్ కళెల్ములమీద యెహోవాకు పర్తిషిట్తము అను 

మాట వార్యబడును; యెహోవా మందిరములోనునన్ పాతర్లు బలిపీఠము ఎదుటనునన్ పళెల్ములవలె 

పర్తిషిఠ్తములుగా ఎంచబడును. 

వచనము 10 

మరియు మోషే అభిషేకతైలమును తీసికొని మందిరమును దానిలోనునన్ సమసత్మును అభిషేకించి 

వాటిని పర్తిషిఠ్ంచెను. 
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నిరగ్మకాండము 30:23 => పరిశుదధ్సథ్ల సంబంధమైన తులముచొపుప్న, అచచ్మైన గోపరసము 

ఐదువందల తులములును సుగంధము గల లవంగిపటట్ సగము, అనగా రెండువందల ఏబది 

తులముల యెతుత్ను 

నిరగ్మకాండము 30:24 => నిమమ్గడిడ్ నూనె రెండువందల ఏబది తులముల యెతుత్ను, లవంగిపటట్ 

ఐదువందల తులములును ఒలీవ నూనె సంభారమును మూడు పళుల్ను తీసికొని 

నిరగ్మకాండము 30:25 => వాటిని పర్తిషాఠ్భిషేక తైలము, అనగా సుగంధదర్వయ్మేళకుని పనియైన 

పరిమళ సంభారముగా చేయవలెను. అది పర్తిషాఠ్భిషేక తైలమగును.  

నిరగ్మకాండము 30:26 => ఆ తైలముతో నీవు సాక్షయ్పు గుడారమును సాక్షయ్పు మందసమును 

నిరగ్మకాండము 30:27 => బలల్ను దాని ఉపకరణములనిన్టిని దీపవృక్షమును దాని 

ఉపకరణములను ధూపవేదికను 

నిరగ్మకాండము 30:28 => దహనబలిపీఠమును దాని ఉపకరణములనిన్టిని గంగాళమును దాని 

పీటను అభిషేకించి 

నిరగ్మకాండము 30:29 => అవి అతిపరిశుదధ్మైనవిగా ఉండునటుల్ వాటిని పర్తిషిఠ్ంపవలెను. వాటిని 

తగులు పర్తి వసుత్వు పర్తిషిఠ్తమగును. 

నిరగ్మకాండము 40:9 => మరియు నీవు అభిషేకతైలమును తీసికొని మందిరమునకును దానిలోని 

సమసత్మునకును అభిషేకము చేసి దానిని దాని ఉపకరణములనిన్టిని పర్తిషిఠ్ంపవలెను, అపుప్డు అది 

పరిశుదధ్మగును. 

నిరగ్మకాండము 40:10 => దహనబలిపీఠమునకు అభిషేకము చేసి ఆ పీఠమును పర్తిషిఠ్ంపవలెను, 

అపుప్డు ఆ పీఠము అతిపరిశుదధ్మగును. 

నిరగ్మకాండము 40:11 => ఆ గంగాళమునకు దాని పీటకు అభిషేకము చేసి దాని పర్తిషిఠ్ంపవలెను. 

ఆదికాండము 28:18 => పరలోకపు గవిని ఇదే అనుకొనెను. తెలల్వారినపుప్డు యాకోబు లేచి తాను 

తలగడగా చేసికొనిన రాయి తీసి దానిని సత్ంభముగా నిలిపి దాని కొనమీద నూనె పోసెను. 

నిరగ్మకాండము 29:7 => అభిషేకతైలమును తీసికొని అతని తలమీద పోసి అతని నభిషేకింపవలెను. 
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నిరగ్మకాండము 29:36 => పార్యశిచ్తత్ము నిమితత్ము నీవు పర్తిదినమున ఒక కోడెను 

పాపపరిహారారథ్బలిగా అరిప్ంపవలెను. బలిపీఠము నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుటవలన దానికి 

పాపపరిహారారథ్బలినరిప్ంచి దాని పర్తిషిఠ్ంచుటకు దానికి అభిషేకము చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 30:26 => ఆ తైలముతో నీవు సాక్షయ్పు గుడారమును సాక్షయ్పు మందసమును 

లేవీయకాండము 4:25 => ఇది పాపపరిహారారథ్బలి. యాజకుడు పాపపరిహారారథ్బలి పశురకత్ములో 

కొంచెము తన వేర్లితో తీసి, దహనబలిపీఠము కొముమ్లమీద చమిరి, దాని రకత్శేషమును 

దహనబలిపీఠము అడుగున పోయవలెను. 

లేవీయకాండము 7:35 => వారు తనకు యాజకులగునటుల్ యెహోవా వారిని చేరదీసిన దినమందు 

యెహోవాకు అరిప్ంచు హోమ దర్వయ్ములలోనుండినది అభిషేకమునుబటిట్ అహరోనుకును 

అభిషేకమునుబటిట్యే అతని సంతతివారికిని కలిగెను. 

సంఖాయ్కాండము 7:1 => మోషే మందిరమును నిలువబెటుట్ట ముగించి దాని అభిషేకించి పర్తిషిఠ్ంచి, 

వచనము 11 

అతడు దానిలో కొంచెము ఏడుమారులు బలిపీఠముమీద పోర్కిష్ంచి, బలిపీఠమును దాని 

ఉపకరణములనిన్టిని గంగాళమును దాని పీటను పర్తిషిఠ్ంచుటకై వాటిని అభిషేకించెను. 

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 4:17 => ఈ కఱఱ్ను చేతపటుట్కొని దానితో ఆ సూచక కిర్యలు చేయవలెనని 

చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 16:14 => పడిన ఆ మంచు ఇగిరిపోయిన తరువాత నూగు మంచువలె సనన్ని 

కణములు అరణయ్పు భూమిమీద కనబడెను. 

నిరగ్మకాండము 16:19 => మరియు మోషే దీనిలో ఏమియు ఉదయమువరకు ఎవరును 

మిగులుచ్కొనకూడదని వారితో చెపెప్ను. 
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యెషయా 52:15 => ఆలాగే అతడు అనేక జనములను చిలకరించును రాజులు అతని చూచి నోరు 

మూసికొనెదరు తమకు తెలియజేయబడని సంగతులు వారు చూచెదరు తాము విననిదానిని 

గర్హింతురు. 

యెహెజేక్లు 36:25 => మీ అపవితర్త యావతుత్ పోవునటుల్ నేను మీ మీద శుదధ్జలము చలుల్దును, 

మీ విగర్హములవలన మీకు కలిగిన అపవితర్త అంతయు తీసివేసెదను. 

తీతుకు 3:6 => మనమాయన కృపవలన నీతిమంతులమని తీరచ్బడి,  

నిరగ్మకాండము 29:36 => పార్యశిచ్తత్ము నిమితత్ము నీవు పర్తిదినమున ఒక కోడెను 

పాపపరిహారారథ్బలిగా అరిప్ంపవలెను. బలిపీఠము నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుటవలన దానికి 

పాపపరిహారారథ్బలినరిప్ంచి దాని పర్తిషిఠ్ంచుటకు దానికి అభిషేకము చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 30:18 => పర్తయ్క్షపు గుడారమునకు బలిపీఠమునకు నడుమ దానిని ఉంచి నీళల్తో 

నింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 40:10 => దహనబలిపీఠమునకు అభిషేకము చేసి ఆ పీఠమును పర్తిషిఠ్ంపవలెను, 

అపుప్డు ఆ పీఠము అతిపరిశుదధ్మగును. 

లేవీయకాండము 14:7 => కుషు ఠ్ విషయములో పవితర్త పొందగోరువానిమీద ఏడుమారులు 

పోర్కిష్ంచి వాడు పవితుర్డని నిరణ్యించి సజీవమైన పకిష్ ఎగిరిపోవునటుల్ దానిని వదిలివేయవలెను. 

లేవీయకాండము 16:14 => అపుప్డతడు ఆ కోడె రకత్ములో కొంచెము తీసికొని తూరుప్పర్కక్ను 

కరుణాపీఠముమీద తన వేర్లితో పోర్కిష్ంచి, కరుణాపీఠము ఎదుట తన వేర్లితో ఆ రకత్ములో కొంచెము 

ఏడుమారులు పోర్కిష్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 7:1 => మోషే మందిరమును నిలువబెటుట్ట ముగించి దాని అభిషేకించి పర్తిషిఠ్ంచి, 

వచనము 12 

మరియు అతడు అభిషేకతైలములో కొంచెము అహరోను తలమీద పోసి అతని పర్తిషిఠ్ంచుటకై అతనిని 

అభిషేకించెను. 
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లేవీయకాండము 4:3 => పర్జలు అపరాధులగునటుల్ అభిషికుత్డైన యాజకుడు పాపము 

చేసినయెడల, తాను చేసిన పాపమునకై నిరోద్షమైన కోడెదూడను యెహోవాకు పాపపరిహారారథ్బలిగా 

అరిప్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 21:10 => పర్ధానయాజకుడగుటకై తన సహోదరులలో ఎవరి తలమీద 

అభిషేకతైలము పోయబడునో, యాజక వసత్రములు వేసికొనుటకు ఎవరు పర్తిషిఠ్ంపబడునో అతడు తన 

తలకపుప్ను తీయరాదు; తన బటట్లను చింపుకొనరాదు; 

లేవీయకాండము 21:11 => అతడు శవము దగగ్రకు పోరాదు; తన తండిర్ శవము వలననేగాని తన 

తలిల్ శవము వలననేగాని తనున్ అపవితర్పరచుకొనరాదు. 

లేవీయకాండము 21:12 => దేవుని అభిషేకతైలము అనెడు కిరీటముగా అతనిమీద ఉండును గనుక 

అతడు పరిశుదధ్మందిరమును విడిచి వెళల్రాదు ; తన దేవుని పరిశుదధ్మందిరమును 

అపవితర్పరచరాదు; నేను యెహోవాను 

నిరగ్మకాండము 28:41 => నీవు నీ సహోదరుడైన అహరోనుకును అతని కుమారులకును వాటిని 

తొడిగింపవలెను; వారు నాకు యాజకులగునటుల్ వారికి అభిషేకముచేసి వారిని పర్తిషిఠ్ంచి వారిని 

పరిశుదధ్పరచవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:7 => అభిషేకతైలమును తీసికొని అతని తలమీద పోసి అతని నభిషేకింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 30:30 => మరియు అహరోనును అతని కుమారులును నాకు యాజకులై 

యుండునటుల్ నీవు వారిని అభిషేకించి పర్తిషిఠ్ంపవలెను. 

కీరత్నలు 133:2 => అది తలమీద పోయబడి అహరోను గడ డ్ముమీదుగా కారి అతని అంగీల 

అంచువరకు దిగజారిన పరిమళ తైలమువలె నుండును 

నిరగ్మకాండము 30:31 => మరియు నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇది మీ తరతరములకు నాకు 

పర్తిషాఠ్భిషేక తైలమై యుండవలెను; 

లేవీయకాండము 7:36 => వీటిని ఇశార్యేలీయులు వారికియయ్వలెనని యెహోవా వారిని 

అభిషేకించిన దినమున వారి తరతరములకు నితయ్మైన కటట్డగా నియమించెను. 
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లేవీయకాండము 10:7 => యెహోవా అభిషేకతైలము మీమీద నునన్ది గనుక మీరు చావకుండునటుల్ 

మీరు పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రములోనుండి బయలు వెళల్కూడదనెను. వారు మోషే చెపిప్న 

మాట చొపుప్న చేసిరి. 

లేవీయకాండము 14:18 => అపుప్డు యాజకుడు తన అరచేతిలోనునన్ కొదువనూనెను పవితర్త 

పొందగోరువాని తలమీద చమరవలెను. అటుల్ యాజకుడు యెహోవా సనిన్ధి వాని నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 3:3 => ఇవి అభిషేకమునొంది యాజకులైన అహరోను కుమారుల పేరులు; వారు 

యాజకులగునటుల్ అతడు వారిని పర్తిషిఠ్ంచెను. 

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.  

2 రాజులు 9:3 => తైలపుగినెన్ తీసికొని అతని తలమీద తైలము పోసి నేను నినున్ ఇశార్యేలుమీద 

పటాట్భిషికుత్నిగా చేసితినని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డని అతనితో చెపిప్, ఆలసయ్ము చేయక 

తలుపుతీసి పారిపొముమ్. 

కీరత్నలు 45:7 => నీవు నీతిని పేర్మించి భకిత్హీనతను దేవ్షించుచునాన్వు కావున దేవుడు నీ దేవుడే 

చెలికాండర్కంటె హెచచ్గునటుల్గా నినున్ ఆనందతైలముతో అభిషేకించియునాన్డు. 

జెకరాయ్ 4:14 => అతడు వీరిదద్రు సరవ్లోకనాధుడగు యెహోవాయొదద్ నిలువబడుచు తైలము 

పోయువారై యునాన్రనెను. 

వచనము 13 

అపుప్డతడు అహరోను కుమారులను దగగ్రకు తీసికొనివచిచ్ వారికి చొకాక్యిలను తొడిగి వారికి 

దటీ ట్లను కటిట్ వారికి కుళాల్యిలను పెటెట్ను. 
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నిరగ్మకాండము 28:40 => అహరోను కుమారులకు నీవు చొకాక్యిలను కుటట్వలెను; వారికి 

దటీ ట్లను చేయవలెను; వారికి అలంకారమును ఘనతయు కలుగునటుల్ కుళాల్యిలను వారికి 

చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 28:41 => నీవు నీ సహోదరుడైన అహరోనుకును అతని కుమారులకును వాటిని 

తొడిగింపవలెను; వారు నాకు యాజకులగునటుల్ వారికి అభిషేకముచేసి వారిని పర్తిషిఠ్ంచి వారిని 

పరిశుదధ్పరచవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:8 => మరియు నీవు అతని కుమారులను సమీపింపచేసి వారికి చొకాక్యిలను 

తొడిగింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:9 => అహరోనుకును అతని కుమారులకును దటిట్ని కటిట్ వారికి కుళాల్యిలను 

వేయింపవలెను; నితయ్మైన కటట్డనుబటిట్ యాజకతవ్ము వారికగును. అహరోనును అతని కుమారులను 

ఆలాగున పర్తిషిట్ంపవలెను 

నిరగ్మకాండము 40:14 => మరియు నీవు అతని కుమారులను తోడుకొనివచిచ్ వారికి చొకాక్యిలను 

తొడిగించి 

నిరగ్మకాండము 40:15 => వారు నాకు యాజకులగుటకై నీవు వారి తండిర్కి అభిషేకము చేసినటుల్ 

వారికిని అభిషేకము చేయుము. వారి అభిషేకము తరతరములకు వారికి నితయ్మైన యాజకతవ్ 

సూచనగా ఉండుననెను. 

కీరత్నలు 132:9 => నీ యాజకులు నీతిని వసత్రమువలె ధరించుకొందురుగాక నీ భకుత్లు 

ఉతాస్హగానము చేయుదురు గాక. 

యెషయా 61:6 => మీరు యెహోవాకు యాజకులనబడుదురు వారు మా దేవుని పరిచారకులని 

మనుషుయ్లు మిముమ్నుగూరిచ్ చెపుప్దురు జనముల ఐశవ్రయ్మును మీరు అనుభవింతురు వారి 

పర్భావమును పొంది అతిశయింతురు  

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  

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 

పర్కటన 1:6 => మనలను పేర్మించుచు తన రకత్మువలన మన పాపములనుండి మనలను 

విడిపించినవానికి మహిమయు పర్భావమును యుగయుగములు కలుగునుగాక, ఆమేన . ఆయన 

మనలను తన తండిర్యగు దేవునికి ఒక రాజయ్ముగాను యాజకులనుగాను జేసెను. 

పర్కటన 5:10 => మా దేవునికి వారిని ఒక రాజయ్ముగాను యాజకులనుగాను చేసితివి; గనుక వారు 

భూలోకమందు ఏలుదురని కొర్తత్పాట పాడుదురు. 

పర్కటన 1:13 => తిరుగగా ఏడు సువరణ్ దీపసత్ంభములను, ఆ దీపసత్ంభముల మధయ్ను మనుషయ్ 

కుమారుని పోలిన యొకనిని చూచితిని. ఆయన తన పాదములమటుట్నకు దిగుచునన్ వసత్రము 

ధరించుకొని రొముమ్నకు బంగారు దటిట్ కటుట్కొనియుండెను. 

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. 

నిరగ్మకాండము 31:10 => యాజకసేవ చేయునటుల్ సేవా వసత్రములను యాజకుడైన 

అహరోనుయొకక్ పర్తిషిఠ్త వసత్రములను అతని కుమారుల వసత్రములను 

నిరగ్మకాండము 39:27 => మరియు యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ వారు అహరోనుకును 

అతని కుమారులకును నేత పనియైన సనన్నార చొకాక్యిలను సనన్నార పాగాను అందమైన  
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లేవీయకాండము 8:4 => యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ అతడు చేసెను. సమాజము పర్తయ్క్షపు 

గుడారము యొకక్ దావ్రమునొదద్కు కూడిరాగా 

యెహెజేక్లు 42:14 => యాజకులు లోపల పర్వేశించునపుప్డు పరిశుదధ్ సథ్లమును విడిచి బయటి 

ఆవరణములోనికి పోక అకక్డనే తాము పరిచరయ్ చేయు వసత్రములను ఉంచవలెను; అవి 

పర్తిషిఠ్తములైనవి గనుక జనుల సంబంధమైన దేనినైనను వారు ముటుట్నపుప్డు వారు వేరుబటట్లు 

ధరించుకొనవలెను. 

వచనము 14 

ఇటుల్ యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించెను. అపుప్డతడు పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక కోడెను 

తీసికొనివచెచ్ను. అహరోనును అతని కుమారులును పాపపరిహారారథ్బలి రూపమైన ఆ కోడె తలమీద 

తమ చేతులుంచిరి. 

లేవీయకాండము 8:2 => నీవు అహరోనును అతని కుమారులను వారి వసత్రములను 

అభిషేకతైలమును పాపపరిహారారథ్బలి రూపమైన కోడెను రెండు పొటేట్ళల్ను గంపెడు పొంగని 

భక్షయ్ములను తీసికొని 

లేవీయకాండము 4:3 => పర్జలు అపరాధులగునటుల్ అభిషికుత్డైన యాజకుడు పాపము 

చేసినయెడల, తాను చేసిన పాపమునకై నిరోద్షమైన కోడెదూడను యెహోవాకు పాపపరిహారారథ్బలిగా 

అరిప్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 4:4 => అతడు పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునకు యెహోవా సనిన్ధిని ఆ 

కోడెను తీసికొనివచిచ్ కోడె తలమీద చెయియ్ ఉంచి యెహోవా సనిన్ధిని కోడెను వధింపవలెను 

లేవీయకాండము 4:5 => అభిషికుత్డైన యాజకుడు ఆ కోడెదూడ రకత్ములో కొంచెము తీసి పర్తయ్క్షపు 

గుడారమునకు దానిని తేవలెను. 

లేవీయకాండము 4:6 => ఆ యాజకుడు ఆ రకత్ములో తన వేర్లు ముంచి పరిశుదధ్ మందిరము 

యొకక్ అడ డ్తెర యెదుట ఆ రకత్ములో కొంచెము ఏడు మారులు యెహోవా సనిన్ధిని పోర్కిష్ంపవలెను. 
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లేవీయకాండము 4:7 => అపుప్డు యాజకుడు పర్తయ్క్షపు గుడారములో యెహోవా సనిన్ధినునన్ 

సుగంధ దర్వయ్ముల ధూపవేదిక కొముమ్లమీద ఆ రకత్ములో కొంచెము చమిరి పర్తయ్క్షపు 

గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్నునన్ దహనబలిపీఠము అడుగున ఆ కోడె యొకక్ రకత్శేషమంతయు 

పోయవలెను. 

లేవీయకాండము 4:8 => మరియు అతడు పాపపరిహారారథ్బలి రూపమైన ఆ కోడె కొర్వువ్ అంతయు 

దానినుండి తీయవలెను. ఆంతర్ములలోని కొర్వువ్ను ఆంతర్ములమీది కొర్వవ్ంతటిని 

లేవీయకాండము 4:9 => మూతర్గర్ంథులను వాటిమీది డొకక్లపైనునన్ కొర్వువ్ను మూతర్గర్ంథుల 

పైనునన్ కాలేజముమీది వపను 

లేవీయకాండము 4:10 => సమాధానబలియగు ఎదుద్నుండి తీసినటుల్ దీనినుండి తీయవలెను. 

యాజకుడు దహనబలిపీఠముమీద వాటిని ధూపము వేయవలెను. 

లేవీయకాండము 4:11 => ఆ కోడెయొకక్ శేషమంతయు, అనగా దాని చరమ్ము దాని 

మాంసమంతయు, దాని తల దాని కాళుల్ దాని ఆంతర్ములు దాని పేడ 

లేవీయకాండము 4:12 => పాళెము వెలుపల, బూడిదెను పారపోయు పవితర్ సథ్లమునకు 

తీసికొనిపోయి అగిన్లో కటెట్లమీద కాలిచ్వేయవలెను. బూడిదె పారపోయు చోట దానిని 

కాలిచ్వేయవలెను. 

లేవీయకాండము 16:6 => అహరోను తన కొరకు పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక కోడెను అరిప్ంచి తన 

నిమితత్మును తన యింటివారి నిమితత్మును పార్యశిచ్తత్ము చేసి 

నిరగ్మకాండము 29:10 => మరియు నీవు పర్తయ్క్షపు గుడారము నెదుటికి ఆ కోడెను తెపిప్ంపవలెను 

అహరోనును అతని కుమారులును కోడె తలమీద తమచేతులనుంచగా 

నిరగ్మకాండము 29:11 => పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్ యెహోవా సనిన్ధిని ఆ కోడెను 

వధింపవలెను.  

నిరగ్మకాండము 29:12 => ఆ కోడె రకత్ములో కొంచెము తీసికొని నీ వేర్లితో బలిపీఠపు 

కొముమ్లమీద చమిరి ఆ రకత్శేషమంతయు బలిపీఠపు టడుగున పోయవలెను. 
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నిరగ్మకాండము 29:13 => మరియు ఆంతర్ములను కపుప్కొను కొర్వవ్ంతటిని కాలేజముమీది వపను 

రెండు మూతర్గర్ంథులను వాటిమీది కొర్వువ్ను నీవు తీసి బలిపీఠముమీద దహింపవలెను.  

నిరగ్మకాండము 29:14 => ఆ కోడె మాంసమును దాని చరమ్మును దాని పేడను పాళెమునకు 

వెలుపల అగిన్తో కాలచ్వలెను, అది పాపపరిహారారథ్మైన బలి. 

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.  

యెహెజేక్లు 43:19 => పర్భువగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా పరిచరయ్చేయుటకై నా 

సనిన్ధికివచుచ్ సాదోకు సంతానపు లేవీయులగు యాజకులకు పాపపరిహారారథ్బలి అరిప్ం చుటకై 

కోడెను ఇయయ్వలెను. 

రోమీయులకు 8:3 => శరీరముననుసరింపక ఆతమ్ననుసరించియే నడుచుకొను మనయందు 

ధరమ్శాసత్ర సంబంధమైన నీతివిధి నెరవేరచ్బడవలెనని పాపపరిహారము నిమితత్ము  

2 కొరిందీయులకు 5:21 => ఎందుకనగా మనమాయనయందు దేవుని నీతి అగునటుల్ పాపమెరుగని 

ఆయనను మనకోసము పాపముగా చేసెను. 

హెబీర్యులకు 7:26 => పవితుర్డును, నిరోద్షియు, నిషక్లమ్షుడును, పాపులలో చేరక పర్తేయ్కముగా 

ఉనన్వాడును. ఆకాశమండలముకంటె మికిక్లి హెచచ్యినవాడునైన యిటిట్ పర్ధానయాజకుడు మనకు 

సరిపోయినవాడు. 

హెబీర్యులకు 7:27 => ధరమ్శాసత్రము బలహీనతగల మనుషుయ్లను యాజకులనుగా నియమించును 

గాని ధరమ్శాసత్రమునకు తరువాత వచిచ్న పర్మాణపూరవ్కమైన వాకయ్ము నిరంతరమును సంపూరణ్సిది ధ్ 

పొందిన కుమారుని నియమించెను గనుక, 

హెబీర్యులకు 7:28 => ఈయన ఆ పర్ధానయాజకులవలె మొదట తన సొంత పాపములకొరకు 

తరువాత పర్జల పాపములకొరకును దినదినము బలులను అరిప్ంపవలసిన అవసరము గలవాడు 

కాడు; తనున్ తాను అరిప్ంచుకొనన్పుప్డు ఒకక్సారే యీ పనిచేసి ముగించెను. 
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1 పేతురు 3:18 => ఏలయనగా మనలను దేవునియొదద్కు తెచుచ్టకు, అనీతిమంతుల కొరకు 

నీతిమంతుడైన కీర్సుత్ శరీర విషయములో చంపబడియు,  

లేవీయకాండము 1:4 => అతడు దహనబలిగా అరిప్ంచు పశువు తలమీద తన చెయియ్నుంచవలెను; 

అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము కలుగునటుల్ అది అతని పక్షముగా అంగీకరింపబడును. 

లేవీయకాండము 4:4 => అతడు పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునకు యెహోవా సనిన్ధిని ఆ 

కోడెను తీసికొనివచిచ్ కోడె తలమీద చెయియ్ ఉంచి యెహోవా సనిన్ధిని కోడెను వధింపవలెను 

లేవీయకాండము 16:21 => అపుప్డు అహరోను సజీవమైన ఆ మేక తలమీద తన రెండు చేతులు 

ఉంచి, ఇశార్యేలీయుల పాపములనిన్యు, అనగా వారి దోషములనిన్యు వారి అతికర్మములనిన్యు 

దానిమీద ఒపుప్కొని, ఆ మేక తలమీద వాటిని మోపి, తగిన మనుషుయ్నిచేత అరణయ్ములోనికి దాని 

పంపవలెను. 

లేవీయకాండము 4:11 => ఆ కోడెయొకక్ శేషమంతయు, అనగా దాని చరమ్ము దాని 

మాంసమంతయు, దాని తల దాని కాళుల్ దాని ఆంతర్ములు దాని పేడ 

లేవీయకాండము 9:2 => అహరోనుతో ఇటల్నెను నీవు పాపపరిహారారథ్బలిగా నిరోద్షమైన యొక 

కోడెదూడను, దహనబలిగా నిరోద్షమైన యొక పొటేట్లును యెహోవా సనిన్ధికి తీసికొనిరముమ్. 

లేవీయకాండము 16:3 => అతడు పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక కోడెదూడను దహనబలిగా ఒక 

పొటేట్లును తీసికొని, వీటితో పరిశుదధ్సథ్లములోనికి రావలెను. 

లేవీయకాండము 16:5 => మరియు అతడు ఇశార్యేలీయుల సమాజము నొదద్నుండి 

పాపపరిహారారథ్బలిగా రెండు మేక పిలల్లను దహనబలిగా ఒక పొటేట్లును తీసికొనిరావలెను. 

సంఖాయ్కాండము 8:12 => లేవీయులు ఆ కోడెల తలలమీద తమ చేతులుంచిన తరువాత నీవు 

లేవీయుల నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయునటుల్ యెహోవాకు వాటిలో ఒకదానిని 

పాపపరిహారారథ్బలిగాను రెండవ దానిని దహనబలిగాను అరిప్ంచి 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:22 => పరిచారకులు ఆ కోడెలను వధించినపుప్డు యాజకులు వాటి 

రకత్మును తీసికొని బలిపీఠముమీద పోర్కిష్ంచిరి. ఆ పర్కారము వారు పొటేల్ళల్ను వధించినపుప్డు 
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యాజకులు ఆ రకత్మును బలిపీఠముమీద పోర్కిష్ంచిరి. వారు గొఱఱ్పిలల్లను వధించినపుప్డు ఆ 

రకత్మును బలిపీఠముమీద పోర్కిష్ంచిరి. 

యెహెజేక్లు 44:27 => పరిశుదధ్సథ్లములో పరిచరయ్ చేయుటకై లోపటి ఆవరణములోని 

పరిశుదధ్సథ్లమునకు వచిచ్నవాడు అతడు తనకొరకు పాపపరిహారారథ్బలి అరిప్ంపవలెను; ఇదే పర్భువైన 

యెహోవా వాకుక్. 

హెబీర్యులకు 5:3 => ఆ హేతువుచేత పర్జల కొరకేలాగో ఆలాగే తనకొరకును పాపముల నిమితత్ము 

అరప్ణము చేయవలసినవాడైయునాన్డు. 

వచనము 15 

దాని వధించిన తరువాత మోషే దాని రకత్మును తీసి బలిపీఠపు కొముమ్లచుటుట్ వేర్లితో దాని చమిరి 

బలిపీఠము విషయమై పాపపరిహారము చేసి దాని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకై బలిపీఠము 

అడుగున రకత్మును పోసి దాని పర్తిషిఠ్ంచెను. 

లేవీయకాండము 1:5 => అతడు యెహోవా సనిన్ధిని ఆ కోడెదూడను వధించిన తరువాత 

యాజకులైన అహరోను కుమారులు దాని రకత్మును తెచిచ్ పర్తయ్క్షపు గుడారము ఎదుటనునన్ 

బలిపీఠముచుటుట్ ఆ రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 1:11 => బలిపీఠపు ఉతత్రదికుక్న యెహోవా సనిన్ధిని దానిని వధింపవలెను. 

యాజకులగు అహరోను కుమారులు బలిపీఠముచుటుట్ దాని రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 3:2 => తాను అరిప్ంచుదాని తలమీద తన చెయియ్ ఉంచి పర్తయ్క్షపు గుడారము 

యొకక్ దావ్రమున దానిని వధింపవలెను. యాజకులగు అహరోను కుమారులు బలిపీఠముచుటుట్ దాని 

రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 3:8 => తాను అరిప్ంచుదాని తలమీద అతడు తన చెయియ్ ఉంచి పర్తయ్క్షపు 

గుడారము నెదుట దానిని వధింపవలెను. అహరోను కుమారులు బలిపీఠము చుటుట్ దాని రకత్మును 

పోర్కిష్ంపవలెను. 
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నిరగ్మకాండము 29:10 => మరియు నీవు పర్తయ్క్షపు గుడారము నెదుటికి ఆ కోడెను తెపిప్ంపవలెను 

అహరోనును అతని కుమారులును కోడె తలమీద తమచేతులనుంచగా 

నిరగ్మకాండము 29:11 => పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్ యెహోవా సనిన్ధిని ఆ కోడెను 

వధింపవలెను.  

లేవీయకాండము 4:7 => అపుప్డు యాజకుడు పర్తయ్క్షపు గుడారములో యెహోవా సనిన్ధినునన్ 

సుగంధ దర్వయ్ముల ధూపవేదిక కొముమ్లమీద ఆ రకత్ములో కొంచెము చమిరి పర్తయ్క్షపు 

గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్నునన్ దహనబలిపీఠము అడుగున ఆ కోడె యొకక్ రకత్శేషమంతయు 

పోయవలెను. 

లేవీయకాండము 4:17 => ఆ యాజకుడు ఆ రకత్ములో తన వేర్లు ముంచి అడ డ్తెరవైపున యెహోవా 

సనిన్ధిని ఏడు మారులు దాని పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 4:18 => మరియు అతడు దాని రకత్ములో కొంచెము పర్తయ్క్షపు గుడారములో 

యెహోవా సనిన్ధినునన్ బలిపీఠపు కొముమ్లమీద చమిరి పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ 

దావ్రమునొదద్నునన్ దహనబలిపీఠము అడుగున ఆ రకత్శేషమంతయు పోయవలెను. 

లేవీయకాండము 4:30 => యాజకుడు దాని రకత్ములో కొంచెము వేర్లితో తీసి దహనబలిపీఠపు 

కొముమ్లమీద చమిరి, దాని రకత్శేషమును ఆ పీఠము అడుగున పోయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:12 => ఆ కోడె రకత్ములో కొంచెము తీసికొని నీ వేర్లితో బలిపీఠపు 

కొముమ్లమీద చమిరి ఆ రకత్శేషమంతయు బలిపీఠపు టడుగున పోయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:36 => పార్యశిచ్తత్ము నిమితత్ము నీవు పర్తిదినమున ఒక కోడెను 

పాపపరిహారారథ్బలిగా అరిప్ంపవలెను. బలిపీఠము నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుటవలన దానికి 

పాపపరిహారారథ్బలినరిప్ంచి దాని పర్తిషిఠ్ంచుటకు దానికి అభిషేకము చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:37 => ఏడు దినములు నీవు బలిపీఠము నిమితత్ము పార్శిచ్తత్ము చేసి దాని 

పరిశుదధ్పరచవలెను. ఆ బలిపీఠము అతిపరిశుదధ్ముగా ఉండును. ఆ బలిపీఠమునకు తగులునది 

అంతయు పర్తిషిఠ్తమగును. 
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యెహెజేక్లు 43:19 => పర్భువగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా పరిచరయ్చేయుటకై నా 

సనిన్ధికివచుచ్ సాదోకు సంతానపు లేవీయులగు యాజకులకు పాపపరిహారారథ్బలి అరిప్ం చుటకై 

కోడెను ఇయయ్వలెను. 

యెహెజేక్లు 43:20 => వారు దాని తీసికొని పాపపరిహారారథ్బలిగా నరిప్ంచి, బలిపీఠమునకు 

పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకై దాని రకత్ములో కొంచెము తీసి దాని నాలుగు కొముమ్లమీదను చూరుయొకక్ 

నాలుగు మూలలమీదను చుటుట్నునన్ అంచుమీదను చమరవలెను. 

యెహెజేక్లు 43:21 => తరువాత పాపపరిహారారథ్ బలియగు ఎదుద్ను తీసి పరిశుదధ్ సథ్లము అవతల 

మందిరమునకు చేరిన నిరణ్య సథ్లములో దానిని దహనము చేయవలెను. 

యెహెజేక్లు 43:22 => రెండవ దినమున పాప పరిహారారథ్బలిగా నిరోద్షమైన యొక మేకపిలల్ను 

అరిప్ంపవలెను ; కోడెచేతను బలిపీఠమునకు పాపపరిహారము చేసినటుల్ మేకపిలల్చేతను 

పాపపరిహారము చేయవలెను. 

యెహెజేక్లు 43:23 => దాని నిమితత్ము పాపపరిహారము చేయుట చాలించిన తరువాత నిరోద్షమైన 

కోడెను నిరోద్షమైన పొటేట్లును అరిప్ంపవలెను. 

యెహెజేక్లు 43:24 => యెహోవా సనిన్ధికి వాటిని తేగా యాజకులు వాటిమీద ఉపుప్చలిల్ 

దహనబలిగా యెహోవాకు అరిప్ంపవలెను. 

యెహెజేక్లు 43:25 => ఏడు దినములు వరుసగా పాపపరిహారారధ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను ఒక 

కోడెను నిరోద్షమైన ఒక పొటేట్లును వారు సిదధ్పరచవలెను. 

యెహెజేక్లు 43:26 => ఏడు దినములు యాజకులు బలిపీఠమునకు పార్యశిచ్తత్ము చేయుచు 

దానిని పవితర్ పరచుచు పర్తిషిఠ్ంచుచు నుండవలెను. 

యెహెజేక్లు 43:27 => ఆ దినములు తీరిన తరువాత ఎనిమిదవ దినము మొదలుకొని యాజకులు 

బ లి పీ ఠ ము మీ ద మీ ద హ న బ లు ల ను మీ స మా ధా న బ లు ల ను అ రిప్ం ప గా నే ను 

మిముమ్నంగీకరించెదను; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

హెబీర్యులకు 9:18 => ఇందుచేత మొదటి నిబంధన కూడ రకత్ము లేకుండ పర్తిషిఠ్ంపబడలేదు. 
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హెబీర్యులకు 9:19 => ధరమ్శాసత్రపర్కారము మోషే పర్తి యాజఞ్ను పర్జలతో చెపిప్న తరువాత, 

ఆయన నీళల్తోను, రకత్వరణ్ముగల గొఱఱ్బొచుచ్తోను, హిసోస్పుతోను, కోడెల యొకక్యు మేకల 

యొకక్యు రకత్మును తీసికొని 

హెబీర్యులకు 9:20 => దేవుడు మీకొరకు విధించిన నిబంధన రకత్మిదే అని చెపుప్చు, గర్ంథము 

మీదను పర్జలందరి మీదను పోర్కిష్ంచెను. 

హెబీర్యులకు 9:21 => అదేవిధముగా గుడారము మీదను సేవాపాతర్లనిన్టి మీదను ఆ రకత్మును 

పోర్కిష్ంచెను.  

హెబీర్యులకు 9:22 => మరియు ధరమ్శాసత్ర పర్కారము సమసత్ వసుత్వులును రకత్ముచేత 

శుది ధ్చేయబడుననియు, రకత్ము చిందింపకుండ పాపక్షమాపణ కలుగదనియు సామానయ్ముగా 

చెపప్వచుచ్ను. 

హెబీర్యులకు 9:23 => పరలోకమందునన్ వాటిని పోలిన వసుత్వులు ఇటిట్ బలులవలన 

శుది ధ్చేయబడవలసి యుండెను గాని పరలోక సంబంధమైనవి వీటికంటె శేర్షఠ్మైన బలులవలన 

శుది ధ్చేయబడవలసి యుండెను. 

లేవీయకాండము 6:30 => మరియు పాపపరిహారారథ్బలిగా తేబడిన యే పశువు రకత్ములో 

కొంచెమైనను అతిపరిశుదధ్సథ్లములో పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకై పర్తయ్క్షపు గుడారములోనికి తేబడునో 

ఆ బలిపశువును తినవలదు, దానిని అగిన్లో కాలిచ్వేయవలెను. 

లేవీయకాండము 16:20 => అతడు పరిశుదధ్సథ్లమునకును పర్తయ్క్షపు గుడారమునకును 

బలిపీఠమునకును పార్యశిచ్తత్ము చేసి చాలించిన తరువాత ఆ సజీవమైన మేకను దగగ్రకు 

తీసికొనిరావలెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:24 => ఇశార్యేలీయులందరికొరకు దహనబలియు పాపపరిహారారథ్ 

బలియు అరిప్ంపవలెనని రాజు ఆజాఞ్పించియుండెను గనుక, ఇశార్యేలీయులందరి నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకై బలిపీఠముమీద వాటి రకత్మును పోసి, పాపపరిహారారథ్బలి అరిప్ంచిరి. 

యెహెజేక్లు 45:20 => తెలియక తపిప్పోయినవారిని విడిపించునటుల్గా మందిరమునకు 

పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకై నెల యేడవ దినమందు ఆలాగు చేయవలెను. 

Page  of 546 1885



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"య$ండ'

దానియేలు 9:24 => తిరుగుబాటును మానుప్టకును, పాపమును నివారణ చేయుటకును, దోషము 

నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకును, యుగాంతము వరకుండునటిట్ నీతిని బయలు పరచుటకును, 

దరశ్నమును పర్వచనమును ముదిర్ంచుటకును, అతి పరిశుదధ్సథ్లమును అభిషేకించుటకును, నీ 

జనమునకును పరిశుదధ్ పటట్ణమునకును డెబబ్ది వారములు విధింపబడెను. 

రోమీయులకు 5:10 => ఏలయనగా శతుర్వులమైయుండగా, ఆయన కుమారుని మరణముదావ్రా 

మనము దేవునితో సమాధానపరచబడినయెడల సమాధానపరచబడినవారమై, ఆయన జీవించుటచేత 

మరి నిశచ్యముగా రకిష్ంపబడుదుము. 

2 కొరిందీయులకు 5:18 => సమసత్మును దేవునివలననైనవి; ఆయన మనలను కీర్సుత్దావ్రా తనతో 

సమాధానపరచుకొని, ఆ సమాధానపరచు పరిచరయ్ను మాకు అనుగర్హించెను. 

2 కొరిందీయులకు 5:19 => అదేమనగా, దేవుడు వారి అపరాధములను వారిమీద మోపక, 

కీర్సుత్నందు లోకమును తనతో సమాధానపరచుకొనుచు, ఆ సమాధాన వాకయ్మును మాకు 

అపప్గించెను. 

2 కొరిందీయులకు 5:20 => కావున దేవుడు మాదావ్రా వేడుకొనినటుట్ మేము కీర్సుత్కు 

రాయబారులమై దేవునితో సమాధానపడుడని కీర్సుత్ పక్షముగా మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 5:21 => ఎందుకనగా మనమాయనయందు దేవుని నీతి అగునటుల్ పాపమెరుగని 

ఆయనను మనకోసము పాపముగా చేసెను. 

ఎఫెసీయులకు 2:16 => తన సిలువవలన ఆ దేవ్షమును సంహరించి, దాని దావ్రా వీరిదద్రిని 

ఏకశరీరముగా చేసి, దేవునితో సమాధానపరచవలెనని యీలాగు చేసెను గనుక ఆయనయే మనకు 

సమాధానకారకుడైయునాన్డు. 

కొలొసస్యులకు 1:21 => మరియు గతకాలమందు దేవునికి దూరసుథ్లును, మీ దుష కిర్యలవలన 

మీ మనసుస్లో విరోధభావము గలవారునై యుండిన మిముమ్ను కూడ 

కొలొసస్యులకు 1:22 => తన సనిన్ధిని పరిశుదు ధ్లుగాను నిరోద్షులుగాను నిరపరాధులుగాను 

నిలువబెటుట్టకు ఆయన మాంసయుకత్మైన దేహమందు మరణమువలన ఇపుప్డు మిముమ్ను 

సమాధానపరచెను. 
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హెబీర్యులకు 2:17 => కావున పర్జల పాపములకు పరిహారము కలుగజేయుటకై, దేవుని 

సంబంధమైన కారయ్ములలో కనికరమును నమమ్కమునుగల పర్ధానయాజకుడగు నిమితత్ము, 

అనిన్విషయములలో ఆయన తన సహోదరుల వంటివాడు కావలసివచెచ్ను. 

నిరగ్మకాండము 29:11 => పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్ యెహోవా సనిన్ధిని ఆ కోడెను 

వధింపవలెను.  

నిరగ్మకాండము 27:2 => దాని నాలుగు మూలలను దానికి కొముమ్లను చేయవలెను; దాని 

కొముమ్లు దానితో ఏకాండముగా ఉండవలెను; దానికి ఇతత్డి రేకు పొదిగింపవలెను. 

లేవీయకాండము 4:6 => ఆ యాజకుడు ఆ రకత్ములో తన వేర్లు ముంచి పరిశుదధ్ మందిరము 

యొకక్ అడ డ్తెర యెదుట ఆ రకత్ములో కొంచెము ఏడు మారులు యెహోవా సనిన్ధిని పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 4:25 => ఇది పాపపరిహారారథ్బలి. యాజకుడు పాపపరిహారారథ్బలి పశురకత్ములో 

కొంచెము తన వేర్లితో తీసి, దహనబలిపీఠము కొముమ్లమీద చమిరి, దాని రకత్శేషమును 

దహనబలిపీఠము అడుగున పోయవలెను. 

లేవీయకాండము 9:9 => అహరోను కుమారులు దాని రకత్మును అతనియొదద్కు తేగా అతడు ఆ 

రకత్ములో తన వేర్లు ముంచి బలిపీఠపు కొముమ్లమీద దాని చమిరి బలిపీఠము అడుగున ఆ రకత్మును 

పోసెను. 

లేవీయకాండము 16:16 => అటుల్ అతడు ఇశార్యేలీయుల సమసత్ పాపములనుబటిట్యు, అనగా 

వారి అపవితర్తనుబటిట్యు, వారి అతికర్మములనుబటిట్యు పరిశుదధ్ సథ్లమునకు పార్యశిచ్తత్ము 

చేయవలెను. పర్తయ్క్షపు గుడారము వారిమధయ్ ఉండుటవలన వారి అపవితర్తనుబటిట్ అది 

అపవితర్మగుచుండును గనుక అతడు దానికి పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. 

లేవీయకాండము 17:11 => రకత్ము దేహమునకు పార్ణము. మీనిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము 

చేయునటుల్ బలిపీఠముమీద పోయుటకై దానిని మీకిచిచ్తిని. రకత్ము దానిలోనునన్ పార్ణమునుబటిట్ 

పార్యశిచ్తత్ము చేయును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:22 => పరిచారకులు ఆ కోడెలను వధించినపుప్డు యాజకులు వాటి 

రకత్మును తీసికొని బలిపీఠముమీద పోర్కిష్ంచిరి. ఆ పర్కారము వారు పొటేల్ళల్ను వధించినపుప్డు 
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యాజకులు ఆ రకత్మును బలిపీఠముమీద పోర్కిష్ంచిరి. వారు గొఱఱ్పిలల్లను వధించినపుప్డు ఆ 

రకత్మును బలిపీఠముమీద పోర్కిష్ంచిరి. 

యెహెజేక్లు 43:20 => వారు దాని తీసికొని పాపపరిహారారథ్బలిగా నరిప్ంచి, బలిపీఠమునకు 

పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకై దాని రకత్ములో కొంచెము తీసి దాని నాలుగు కొముమ్లమీదను చూరుయొకక్ 

నాలుగు మూలలమీదను చుటుట్నునన్ అంచుమీదను చమరవలెను. 

హెబీర్యులకు 9:21 => అదేవిధముగా గుడారము మీదను సేవాపాతర్లనిన్టి మీదను ఆ రకత్మును 

పోర్కిష్ంచెను.  

వచనము 16 

మోషే ఆంతర్ములమీది కొర్వవ్ంతటిని కాలేజముమీది వపను రెండు మూతర్గర్ంథులను వాటి కొర్వువ్ను 

తీసి బలిపీఠముమీద దహించెను. 

లేవీయకాండము 3:3 => అతడు ఆ సమాధాన బలిపశువు యొకక్ ఆంతర్ముల లోపలి కొర్వువ్ను 

ఆంతర్ములమీది కొర్వవ్ంతటిని రెండు మూతర్గర్ంధులను వాటిమీదను 

లేవీయకాండము 3:4 => డొకక్లమీదనునన్ కొర్వువ్ను కాలేజముమీదను మూతర్గర్ంథుల మీదనునన్ 

వపను యెహోవాకు హోమముగా అరిప్ంవలెను. 

లేవీయకాండము 3:5 => అహరోను కుమారులు బలిపీఠముమీద, అనగా అగిన్మీది కటెట్లపైనునన్ 

దహనబలి దర్వయ్ముపైని దానిని దహింపవలెను. అది యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమము. 

లేవీయకాండము 4:8 => మరియు అతడు పాపపరిహారారథ్బలి రూపమైన ఆ కోడె కొర్వువ్ అంతయు 

దానినుండి తీయవలెను. ఆంతర్ములలోని కొర్వువ్ను ఆంతర్ములమీది కొర్వవ్ంతటిని 

లేవీయకాండము 4:9 => మూతర్గర్ంథులను వాటిమీది డొకక్లపైనునన్ కొర్వువ్ను మూతర్గర్ంథుల 

పైనునన్ కాలేజముమీది వపను 

నిరగ్మకాండము 29:13 => మరియు ఆంతర్ములను కపుప్కొను కొర్వవ్ంతటిని కాలేజముమీది వపను 

రెండు మూతర్గర్ంథులను వాటిమీది కొర్వువ్ను నీవు తీసి బలిపీఠముమీద దహింపవలెను.  

Page  of 549 1885



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"య$ండ'

లేవీయకాండము 3:4 => డొకక్లమీదనునన్ కొర్వువ్ను కాలేజముమీదను మూతర్గర్ంథుల మీదనునన్ 

వపను యెహోవాకు హోమముగా అరిప్ంవలెను. 

లేవీయకాండము 9:10 => దాని కొర్వువ్ను మూతర్గర్ంథులను కాలేజముమీది వపను బలిపీఠముమీద 

దహించెను. అటుల్ యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించెను. 

వచనము 17 

మరియు యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ ఆ కోడెను దాని చరమ్మును దాని మాంసమును దాని 

పేడను పాళెమునకు అవతల అగిన్చేత కాలిచ్వేసెను. 

లేవీయకాండము 4:11 => ఆ కోడెయొకక్ శేషమంతయు, అనగా దాని చరమ్ము దాని 

మాంసమంతయు, దాని తల దాని కాళుల్ దాని ఆంతర్ములు దాని పేడ 

లేవీయకాండము 4:12 => పాళెము వెలుపల, బూడిదెను పారపోయు పవితర్ సథ్లమునకు 

తీసికొనిపోయి అగిన్లో కటెట్లమీద కాలిచ్వేయవలెను. బూడిదె పారపోయు చోట దానిని 

కాలిచ్వేయవలెను. 

లేవీయకాండము 4:21 => ఆ కోడెను పాళెము వెలుపలికి మోసికొనిపోయి ఆ మొదటి కోడెను 

కాలిచ్నటుల్ కాలచ్వలెను. ఇది సంఘమునకు పాపపరిహారారథ్బలి. 

లేవీయకాండము 6:30 => మరియు పాపపరిహారారథ్బలిగా తేబడిన యే పశువు రకత్ములో 

కొంచెమైనను అతిపరిశుదధ్సథ్లములో పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకై పర్తయ్క్షపు గుడారములోనికి తేబడునో 

ఆ బలిపశువును తినవలదు, దానిని అగిన్లో కాలిచ్వేయవలెను. 

లేవీయకాండము 16:27 => పరిశుదధ్సథ్లములో పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకు వేటి రకత్ము దాని 

లోపలికి తేబడెనో పాపపరిహారారథ్బలియగు ఆ కోడెను ఆ మేకను ఒకడు పాళెము వెలుపలికి 

తీసికొనిపోవలెను. వాటి చరమ్ములను వాటి మాంసమును వాటి మలమును అగిన్తో కాలిచ్వేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:14 => ఆ కోడె మాంసమును దాని చరమ్మును దాని పేడను పాళెమునకు 

వెలుపల అగిన్తో కాలచ్వలెను, అది పాపపరిహారారథ్మైన బలి. 
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గలతీయులకు 3:13 => ఆతమ్నుగూరిచ్న వాగాద్నము విశావ్సమువలన మనకు లభించునటుల్, 

అబార్హాము పొందిన ఆశీరవ్చనము కీర్సుత్యేసుదావ్రా అనయ్జనులకు కలుగుటకై, కీర్సుత్ మనకోసము 

శాపమై మనలను ధరమ్శాసత్రము యొకక్ శాపమునుండి విమోచించెను;  

హెబీర్యులకు 13:11 => వేటి రకత్ము పాపపరిహారారథ్ముగ పరిశుదధ్సథ్లములోనికి 

పర్ధానయాజకునిచేత తేబడునో, ఆ జంతువుల కళేబరములు శిబిరమునకు వెలుపట దహింపబడును. 

హెబీర్యులకు 13:12 => కావున యేసు కూడ తన సవ్రకత్ముచేత పర్జలను పరిశుదధ్పరచుటకై గవిని 

వెలుపట శర్మపొందెను. 

హెబీర్యులకు 13:13 => కాబటిట్ మనమాయన నిందను భరించుచు శిబిరము వెలుపలికి 

ఆయనయొదద్కు వెళుల్దము. 

లేవీయకాండము 8:4 => యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ అతడు చేసెను. సమాజము పర్తయ్క్షపు 

గుడారము యొకక్ దావ్రమునొదద్కు కూడిరాగా 

లేవీయకాండము 9:10 => దాని కొర్వువ్ను మూతర్గర్ంథులను కాలేజముమీది వపను బలిపీఠముమీద 

దహించెను. అటుల్ యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించెను. 

లేవీయకాండము 9:11 => దాని మాంసమును చరమ్మును పాళెము వెలుపల అగిన్తో కాలిచ్వేసెను. 

యెహెజేక్లు 43:21 => తరువాత పాపపరిహారారథ్ బలియగు ఎదుద్ను తీసి పరిశుదధ్ సథ్లము అవతల 

మందిరమునకు చేరిన నిరణ్య సథ్లములో దానిని దహనము చేయవలెను. 

వచనము 18 

తరువాత అతడు దహనబలిగా ఒక పొటేట్లును తీసికొనివచెచ్ను. అహరోనును అతని కుమారులును ఆ 

పొటేట్లు తలమీద తమచేతులుంచిరి. 

లేవీయకాండము 1:4 => అతడు దహనబలిగా అరిప్ంచు పశువు తలమీద తన చెయియ్నుంచవలెను; 

అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము కలుగునటుల్ అది అతని పక్షముగా అంగీకరింపబడును. 
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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. 

లేవీయకాండము 1:10 => దహనబలిగా అతడు అరిప్ంచునది గొఱఱ్లయొకక్గాని 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. 

నిరగ్మకాండము 29:15 => నీవు ఆ పొటేట్ళల్లో ఒకదాని తీసికొనవలెను. అహరోనును అతని 

కుమారులును ఆ పొటేట్లు తలమీద తమ చేతులుంచగా  
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నిరగ్మకాండము 29:16 => నీవు ఆ పొటేట్లును వధించి దాని రకత్ము తీసి బలిపీఠముచుటుట్ దాని 

పోర్కిష్ంపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:17 => అంతట నీవు ఆ పొటేట్లును దాని అవయవములను దేనికి అది విడదీసి 

దాని ఆంతర్ములను దాని కాళల్ను కడిగి దాని అవయవములతోను తలతోను చేరిచ్ 

నిరగ్మకాండము 29:18 => బలిపీఠముమీద ఆ పొటేట్లంతయు దహింపవలెను; అది యెహోవాకు 

దహనబలి, యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమము. 

నిరగ్మకాండము 29:10 => మరియు నీవు పర్తయ్క్షపు గుడారము నెదుటికి ఆ కోడెను తెపిప్ంపవలెను 

అహరోనును అతని కుమారులును కోడె తలమీద తమచేతులనుంచగా 

లేవీయకాండము 1:3 => అతడు దహనబలి రూపముగా అరిప్ంచునది గోవులలోనిదైనయెడల 

నిరోద్షమైన మగదానిని తీసికొనిరావలెను. తాను యెహోవా సనిన్ధిని అంగీకరింపబడునటుల్ పర్తయ్క్షపు 

గుడారముయొకక్ దావ్రమునకు దానిని తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 1:8 => అపుప్డు యాజకులైన అహరోను కుమారులు ఆ అవయవములను తలను 

కొర్వువ్ను బలిపీఠము మీదనునన్ అగిన్మీది కటెట్లపైని చకక్గా పేరచ్వలెను. దాని ఆంతర్ములను కాళల్ను 

నీళల్తో కడుగవలెను. 

లేవీయకాండము 9:2 => అహరోనుతో ఇటల్నెను నీవు పాపపరిహారారథ్బలిగా నిరోద్షమైన యొక 

కోడెదూడను, దహనబలిగా నిరోద్షమైన యొక పొటేట్లును యెహోవా సనిన్ధికి తీసికొనిరముమ్. 

లేవీయకాండము 9:12 => అపుప్డతడు దహనబలి పశువును వధించెను. అహరోను కుమారులు 

అతనికి దాని రకత్మునపప్గింపగా అతడు బలిపీఠముచుటుట్ దానిని పోర్కిష్ంచెను. 

లేవీయకాండము 9:16 => అపుప్డతడు దహనబలి పశువును తీసికొని విధిచొపుప్న దానినరిప్ంచెను. 

లేవీయకాండము 16:3 => అతడు పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక కోడెదూడను దహనబలిగా ఒక 

పొటేట్లును తీసికొని, వీటితో పరిశుదధ్సథ్లములోనికి రావలెను. 

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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యెహెజేక్లు 43:18 => మరియు అతడు నాతో ఇటల్నెను నరపుతుర్డా, పర్భువైన యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగాఈ బలిపీఠము కటట్బడిన పిమమ్ట దానిమీద రకత్ము చలిల్, దహనబలులు 

అరిప్ంచుటకై విధులనుబటిట్ ఈలాగున జరిగింపవలెను. 

యెహెజేక్లు 43:22 => రెండవ దినమున పాప పరిహారారథ్బలిగా నిరోద్షమైన యొక మేకపిలల్ను 

అరిప్ంపవలెను ; కోడెచేతను బలిపీఠమునకు పాపపరిహారము చేసినటుల్ మేకపిలల్చేతను 

పాపపరిహారము చేయవలెను. 

వచనము 19 

అపుప్డు మోషే దానిని వధించి బలిపీఠముచుటుట్ దాని రకత్మును పోర్కిష్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:22 => పరిచారకులు ఆ కోడెలను వధించినపుప్డు యాజకులు వాటి 

రకత్మును తీసికొని బలిపీఠముమీద పోర్కిష్ంచిరి. ఆ పర్కారము వారు పొటేల్ళల్ను వధించినపుప్డు 

యాజకులు ఆ రకత్మును బలిపీఠముమీద పోర్కిష్ంచిరి. వారు గొఱఱ్పిలల్లను వధించినపుప్డు ఆ 

రకత్మును బలిపీఠముమీద పోర్కిష్ంచిరి. 

హెబీర్యులకు 9:21 => అదేవిధముగా గుడారము మీదను సేవాపాతర్లనిన్టి మీదను ఆ రకత్మును 

పోర్కిష్ంచెను.  

వచనము 20 

అతడు ఆ పొటేట్లుయొకక్ అవయవములను విడతీసి దాని తలను అవయవములను కొర్వువ్ను 

దహించెను. 

యెహెజేక్లు 40:43 => చుటుట్గోడకు అడుగడుగు పొడుగుగల మేకులు నాటబడియుండెను; అరప్ణ 

సంబంధమైన మాంసము బలల్లమీద ఉంచుదురు. 

వచనము 21 
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అతడు దాని ఆంతర్ములను కాళల్ను నీళల్తో కడిగి, ఆ పొటేట్లంతయు బలిపీఠముమీద దహించెను. 

యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ అది యింపైన సువాసనగల దహనబలి ఆయెను. అది యెహోవాకు 

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 2:9 => అపుప్డు యాజకుడు ఆ నైవేదయ్ములో ఒక భాగమును జాఞ్పకారథ్ముగా తీసి 

బలిపీఠముమీద యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమముగా దాని దహింపవలెను. 

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 

నిరగ్మకాండము 29:18 => బలిపీఠముమీద ఆ పొటేట్లంతయు దహింపవలెను; అది యెహోవాకు 

దహనబలి, యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమము. 

ఎఫెసీయులకు 5:2 => కీర్సుత్ మిముమ్ను పేర్మించి, పరిమళ వాసనగా ఉండుటకు మనకొరకు 

తనున్తాను దేవునికి అరప్ణముగాను బలిగాను అపప్గించుకొనెను; ఆలాగుననే మీరును పేర్మగలిగి 

నడుచుకొనుడి. 

నిరగ్మకాండము 29:17 => అంతట నీవు ఆ పొటేట్లును దాని అవయవములను దేనికి అది విడదీసి 

దాని ఆంతర్ములను దాని కాళల్ను కడిగి దాని అవయవములతోను తలతోను చేరిచ్ 

లేవీయకాండము 1:3 => అతడు దహనబలి రూపముగా అరిప్ంచునది గోవులలోనిదైనయెడల 

నిరోద్షమైన మగదానిని తీసికొనిరావలెను. తాను యెహోవా సనిన్ధిని అంగీకరింపబడునటుల్ పర్తయ్క్షపు 

గుడారముయొకక్ దావ్రమునకు దానిని తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 1:9 => అది యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల దహనబలియగునటుల్ యాజకుడు 

దానినంతయు బలిపీఠముమీద దహింపవలెను. 
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లేవీయకాండము 4:31 => మరియు సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్ను తీసినటేల్ దీని 

కొర్వవ్ంతటిని తీయవలెను. యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగా యాజకుడు బలిపీఠముమీద దానిని 

దహింపవలెను. అటుల్ యాజకుడు అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ 

కలుగును. 

లేవీయకాండము 6:22 => అతని సంతతివారిలో అతనికి మారుగా అభిషేకము పొందిన యాజకుడు 

ఆలాగుననే అరిప్ంపవలెను. అది యెహోవా నియమించిన నితయ్మైన కటట్డ, అదంతయు 

దహింపవలెను. 

లేవీయకాండము 9:14 => అతడు దాని ఆంతర్ములను కాళల్ను కడిగి బలిపీఠముమీదనునన్ 

దహనబలి దర్వయ్ముపైని దహించెను. 

యెహెజేక్లు 40:38 => గుమమ్ముల సత్ంభములయొదద్ వాకిలిగల గదియుండెను; అకక్డ దహనబలి 

పశువుల మాంసము కడుగుదురు. 

వచనము 22 

అతడు రెండవ పొటేట్లును, అనగా ఈ పర్తిషిఠ్తమైన పొటేట్లును తీసికొనిరాగా అహరోనును అతని 

కుమారులును ఆ పొటేట్లు తలమీద తమ చేతులుంచిరి. 

లేవీయకాండము 8:2 => నీవు అహరోనును అతని కుమారులను వారి వసత్రములను 

అభిషేకతైలమును పాపపరిహారారథ్బలి రూపమైన కోడెను రెండు పొటేట్ళల్ను గంపెడు పొంగని 

భక్షయ్ములను తీసికొని 

లేవీయకాండము 8:29 => అది యెహోవాకు హోమము. మరియు మోషే దాని బోరను తీసి 

అలాల్డింపబడు అరప్ణముగా యెహోవా సనిన్ధిని దానిని అలాల్డించెను. పర్తిషాఠ్రప్ణ రూపమైన 

పొటేట్లులో అది మోషే వంతు. అటుల్ యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించెను. 

లేవీయకాండము 7:37 => ఇది దహనబలిని గూరిచ్యు అపరాధపరిహారారథ్పు నైవేదయ్మును 

గూరిచ్యు పాపపరిహారారథ్బలిని గూరిచ్యు అపరాధపరిహారారథ్బలిని గూరిచ్యు పర్తిషిఠ్తారప్ణమును 

గూరిచ్యు సమాధానబలిని గూరిచ్యు చేయబడిన విధి. 
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నిరగ్మకాండము 29:19 => మరియు నీవు రెండవ పొటేట్లును తీసికొనవలెను. అహరోనును అతని 

కుమారులును ఆ పొటేట్లు తలమీద తమచేతులుంచగా 

నిరగ్మకాండము 29:20 => ఆ పొటేట్లును వధించి దాని రకత్ములో కొంచెము తీసి, ఆహరోను 

కుడిచెవి కొనమీదను అతని కుమారుల కుడి చెవుల కొనమీదను, వారి కుడిచేతి బొటట్న వేర్ళల్మీదను, 

వారి కుడికాలి బొటట్నవేర్ళల్మీదను చమిరి బలిపీఠముమీద చుటుట్ ఆ రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:21 => మరియు నీవు బలిపీఠము మీదనునన్ రకత్ములోను అభిషేకతైలములోను 

కొంచెము తీసి అహరోనుమీదను, అతని వసత్రములమీదను, అతనితోనునన్ అతని కుమారులమీదను, 

అతని కుమారుల వసత్రములమీదను పోర్కిష్ంపవలెను. అపుప్డు అతడును అతని వసత్రములును 

అతనితోనునన్ అతని కుమారులును అతని కుమారుల వసత్రములును పర్తిషిఠ్తములగును. 

నిరగ్మకాండము 29:22 => మరియు అది పర్తిషిఠ్తమైన పొటేట్లు గనుక దాని కొర్వువ్ను కొర్వివ్న 

తోకను ఆంతర్ములను కపుప్ కొర్వువ్ను కాలేజముమీది వపను రెండు మూతర్గర్ంథులను వాటిమీది 

కొర్వువ్ను కుడి జబబ్ను 

నిరగ్మకాండము 29:23 => ఒక గుండర్ని రొటెట్ను నూనెతో వండిన యొక భక్షయ్మును యెహోవా 

యెదుటనునన్ పొంగనివాటిలో పలచని ఒక అపప్డమును నీవు తీసికొని 

నిరగ్మకాండము 29:24 => అహరోను చేతులలోను అతని కుమారుల చేతులలోను వాటిననిన్టిని 

ఉంచి, అలాల్డింపబడు నైవేదయ్ముగా యెహోవా సనిన్ధిని వాటిని అలాల్డింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:25 => తరువాత నీవు వారి చేతులలోనుండి వాటిని తీసికొని యెహోవా సనిన్ధిని 

ఇంపైన సువాసన కలుగునటుల్ దహనబలిగా వాటిని బలిపీఠముమీద దహింపవలెను. అది యెహోవాకు 

హోమము. 

నిరగ్మకాండము 29:26 => మరియు అహరోనుకు పర్తిషిఠ్తమైన పొటేట్లునుండి బోరను తీసి 

అలాల్డింపబడు అరప్ణముగా యెహోవా సనిన్ధిని దానిని అలాల్డింపవలెను; అది నీ వంతగును. 

నిరగ్మకాండము 29:27 => పర్తిషిఠ్తమైన ఆ పొటేట్లులో అనగా అహరోనుదియు అతని 

కుమారులదియునైన దానిలో అలాల్డింపబడిన బోరను పర్తిషిఠ్తమైన జబబ్ను పర్తిషిఠ్ంపవలెను. 
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నిరగ్మకాండము 29:28 => అది పర్తిషాట్రప్ణ గనుక నితయ్మైన కటట్డచొపుప్న అది 

ఇశార్యేలీయులనుండి అహరోనుకును అతని కుమారులకునగును. అది ఇశార్యేలీయులు అరిప్ంచు 

సమాధానబలులలోనుండి తాము చేసిన పర్తిషాట్రప్ణ, అనగా వారు యెహోవాకు చేసిన పర్తిషాట్రప్ణగా 

నుండును 

నిరగ్మకాండము 29:29 => మరియు అహరోను పర్తిషిఠ్త వసత్రములును అతని తరువాత అతని 

కుమారులవగును ; వారు అభిషేకము పొందుటకును పర్తిషిఠ్ంపబడుటకును వాటిని 

ధరించుకొనవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:30 => అతని కుమారులలో నెవడు అతనికి పర్తిగా యాజకుడగునో అతడు 

పరిశుదధ్సథ్లములో సేవ చేయుటకు పర్తయ్క్షపు గుడారములోనికి వెళుల్నపుప్డు ఏడు దినములు వాటిని 

వేసికొనవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:31 => మరియు నీవు పర్తిషిఠ్తమైన పొటేట్లును తీసికొని పరిశుదధ్సథ్లములో దాని 

మాంసమును వండవలెను. 

యోహాను 17:19 => వారును సతయ్మందు పర్తిషఠ్ చేయబడునటుల్ వారికొరకై ననున్ పర్తిషఠ్ 

చేసికొనుచునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 1:30 => అయితే ఆయన మూలముగా మీరు కీర్సుత్యేసునందునాన్రు.  

2 కొరిందీయులకు 5:21 => ఎందుకనగా మనమాయనయందు దేవుని నీతి అగునటుల్ పాపమెరుగని 

ఆయనను మనకోసము పాపముగా చేసెను. 

ఎఫెసీయులకు 5:25 => పురుషులారా, మీరును మీ భారయ్లను పేర్మించుడి. అటువలె కీర్సుత్కూడ 

సంఘమును పేర్మించి,  

ఎఫెసీయులకు 5:27 => నిరోద్షమైనదిగాను మహిమగల సంఘముగాను ఆయన తనయెదుట దానిని 

నిలువబెటుట్కొనవలెనని, వాకయ్ముతో ఉదకసాన్నముచేత దానిని పవితర్పరచి, పరిశుదధ్పరచుటకై 

దానికొరకు తనున్ తాను అపప్గించుకొనెను. 

పర్కటన 1:5 => నమమ్కమైన సాకిష్యు, మృతులలోనుండి ఆదిసంభూతుడుగా లేచిన వాడును, 

భూపతులకు అధిపతియునైన యేసుకీర్సుత్నుండియు, కృపాసమాధానములు మీకు కలుగునుగాక. 

Page  of 558 1885



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"య$ండ'

పర్కటన 1:6 => మనలను పేర్మించుచు తన రకత్మువలన మన పాపములనుండి మనలను 

విడిపించినవానికి మహిమయు పర్భావమును యుగయుగములు కలుగునుగాక, ఆమేన . ఆయన 

మనలను తన తండిర్యగు దేవునికి ఒక రాజయ్ముగాను యాజకులనుగాను జేసెను. 

నిరగ్మకాండము 29:9 => అహరోనుకును అతని కుమారులకును దటిట్ని కటిట్ వారికి కుళాల్యిలను 

వేయింపవలెను; నితయ్మైన కటట్డనుబటిట్ యాజకతవ్ము వారికగును. అహరోనును అతని కుమారులను 

ఆలాగున పర్తిషిట్ంపవలెను 

లేవీయకాండము 1:4 => అతడు దహనబలిగా అరిప్ంచు పశువు తలమీద తన చెయియ్నుంచవలెను; 

అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము కలుగునటుల్ అది అతని పక్షముగా అంగీకరింపబడును. 

లేవీయకాండము 3:2 => తాను అరిప్ంచుదాని తలమీద తన చెయియ్ ఉంచి పర్తయ్క్షపు గుడారము 

యొకక్ దావ్రమున దానిని వధింపవలెను. యాజకులగు అహరోను కుమారులు బలిపీఠముచుటుట్ దాని 

రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 8:28 => అపుప్డు మోషే వారి చేతులమీదనుండి వాటిని తీసి బలిపీఠము 

మీదనునన్ దహనబలి దర్వయ్ముమీద వాటిని దహించెను. అవి యింపైన సువాసనగల పర్తిషాఠ్రప్ణలు. 

వచనము 23 

మోషే దానిని వధించి దాని రకత్ములో కొంచెము తీసి, అహరోను కుడిచెవి కొనమీదను అతని కుడిచేతి 

బొటట్నవేర్లిమీదను అతని కుడికాలి బొటట్నవేర్లి కొనమీదను దాని చమిరెను. 

లేవీయకాండము 14:14 => అపుప్డు యాజకుడు అపరాధపరిహారారథ్మైన దాని రకత్ములో 

కొంచెము తీసి పవితర్త పొందగోరువాని కుడిచెవి కొనమీదను, వాని కుడిచేతి బొటనవేర్లిమీదను, వాని 

కుడికాలి బొటనవేర్లిమీదను, దానిని చమరవలెను. 

లేవీయకాండము 14:17 => యాజకుడు తన అరచేతిలోనునన్ కొదువనూనెలో కొంచెము తీసికొని 

పవితర్త పొందగోరువాని కుడిచెవి కొనమీదను, వాని కుడిచేతి బొటనవేర్లిమీదను, వాని కుడికాలి 

బొటనవేర్లిమీదను ఉనన్ అపరాధపరిహారారథ్బలి పశువుయొకక్ రకత్ముమీద చమరవలెను.  
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లేవీయకాండము 14:28 => మరియు యాజకుడు తన అరచేతిలోనునన్ నూనెలో కొంచెము పవితర్త 

పొందగోరువాని కుడిచెవి కొనమీదను, వాని కుడిచేతి బొటనవేర్లిమీదను, వాని కుడికాలి 

బొటనవేర్లిమీదను ఆ అపరాధపరిహారారథ్బలి పశువుయొకక్ రకత్మునన్ చోటను వేయవలెను.  

నిరగ్మకాండము 29:20 => ఆ పొటేట్లును వధించి దాని రకత్ములో కొంచెము తీసి, ఆహరోను 

కుడిచెవి కొనమీదను అతని కుమారుల కుడి చెవుల కొనమీదను, వారి కుడిచేతి బొటట్న వేర్ళల్మీదను, 

వారి కుడికాలి బొటట్నవేర్ళల్మీదను చమిరి బలిపీఠముమీద చుటుట్ ఆ రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 

రోమీయులకు 6:13 => మరియు మీ అవయవములను దురీన్తి సాధనములుగా పాపమునకు 

అపప్గింపకుడి, అయితే మృతులలోనుండి సజీవులమనుకొని, మిముమ్ను మీరే దేవునికి 

అపప్గించుకొనుడి, మీ అవయవములను నీతిసాధనములుగా దేవునికి అపప్గించుడి. 

రోమీయులకు 6:19 => మీ శరీర బలహీనతనుబటిట్ మనుషయ్రీతిగా మాటలాడుచునాన్ను; ఏమనగా 

అకర్మము చేయుటకై, అపవితర్తకును అకర్మమునకును మీ అవయవములను దాసులుగా ఏలాగు 

అపప్గించితిరో, ఆలాగే పరిశుదధ్త కలుగుటకై యిపుప్డు మీ అవయవములను నీతికి దాసులుగా 

అపప్గించుడి. 

రోమీయులకు 12:1 => కాబటిట్ సహోదరులారా, పరిశుదధ్మును దేవునికి అనుకూలమునైన 

సజీవయాగముగా మీ శరీరములను ఆయనకు సమరిప్ంచుకొనుడని దేవుని వాతస్లయ్మునుబటిట్ 

మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ను. ఇటిట్ సేవ మీకు యుకత్మైనది. 

1 కొరిందీయులకు 1:2 => కొరింథులోనునన్ దేవుని సంఘమునకు, అనగా కీర్సుత్యేసునందు 

పరిశుదధ్పరచబడినవారై పరిశుదు ధ్లుగా ఉండుటకు పిలువబడినవారికిని, వారికిని మనకును 

పర్భువుగా ఉనన్ మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ నామమున పర్తిసథ్లములో పార్రిథ్ంచువారికందరికిని 

శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

1 కొరిందీయులకు 1:30 => అయితే ఆయన మూలముగా మీరు కీర్సుత్యేసునందునాన్రు.  

1 కొరిందీయులకు 6:20 => విలువపెటిట్ కొనబడినవారు గనుక మీ దేహముతో దేవుని 

మహిమపరచుడి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:22 => పర్తి విధమైన కీడునకును దూరముగా ఉండుడి. 
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ఫిలిపీప్యులకు 1:20 => నేను మిగుల అపేకిష్ంచుచు నిరీకిష్ంచుచునన్ పర్కారముగా మీ 

పార్రథ్నవలనను, యేసుకీర్సుత్ యొకక్ ఆతమ్ నాకు సమృది ధ్గా కలుగుటవలనను, ఆ పర్కటన నాకు 

రక్షణారథ్ముగా పరిణమించునని నేనెరుగుదును. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:17 => మరియు మీ విశావ్సయాగములోను దాని సంబంధమైన సేవలోను నేను 

పానారప్ణముగా పోయబడినను, నేనానందించి మీ యందరితోకూడ సంతోషింతును. 

హెబీర్యులకు 2:10 => ఎవని నిమితత్ము సమసత్మును ఉనన్వో, యెవనివలన సమసత్మును 

కలుగుచునన్వో, ఆయన అనేకులైన కుమారులను మహిమకు తెచుచ్చుండగా వారి రక్షణకరత్ను 

శర్మలదావ్రా సంపూరు ణ్నిగా చేయుట ఆయనకు తగును. 

హెబీర్యులకు 5:8 => ఆయన, కుమారుడై యుండియు తాను పొందిన శర్మలవలన విధేయతను 

నేరుచ్కొనెను. 

వచనము 24 

మోషే అహరోను కుమారులను దగగ్రకు తీసికొనివచిచ్, వారి కుడిచెవుల కొనలమీదను వారి కుడిచేతుల 

బొటట్నవేర్లిమీదను వారి కుడికాళల్ బొటట్నవేర్లిమీదను ఆ రకత్ములో కొంచెము చమిరెను. మరియు 

మోషే బలిపీఠముచుటుట్ దాని రకత్మును పోర్కిష్ంచెను  

హెబీర్యులకు 9:22 => మరియు ధరమ్శాసత్ర పర్కారము సమసత్ వసుత్వులును రకత్ముచేత 

శుది ధ్చేయబడుననియు, రకత్ము చిందింపకుండ పాపక్షమాపణ కలుగదనియు సామానయ్ముగా 

చెపప్వచుచ్ను. 

నిరగ్మకాండము 29:20 => ఆ పొటేట్లును వధించి దాని రకత్ములో కొంచెము తీసి, ఆహరోను 

కుడిచెవి కొనమీదను అతని కుమారుల కుడి చెవుల కొనమీదను, వారి కుడిచేతి బొటట్న వేర్ళల్మీదను, 

వారి కుడికాలి బొటట్నవేర్ళల్మీదను చమిరి బలిపీఠముమీద చుటుట్ ఆ రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 14:14 => అపుప్డు యాజకుడు అపరాధపరిహారారథ్మైన దాని రకత్ములో 

కొంచెము తీసి పవితర్త పొందగోరువాని కుడిచెవి కొనమీదను, వాని కుడిచేతి బొటనవేర్లిమీదను, వాని 

కుడికాలి బొటనవేర్లిమీదను, దానిని చమరవలెను. 

Page  of 561 1885



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"య$ండ'

2 దినవృతాత్ంతములు 29:22 => పరిచారకులు ఆ కోడెలను వధించినపుప్డు యాజకులు వాటి 

రకత్మును తీసికొని బలిపీఠముమీద పోర్కిష్ంచిరి. ఆ పర్కారము వారు పొటేల్ళల్ను వధించినపుప్డు 

యాజకులు ఆ రకత్మును బలిపీఠముమీద పోర్కిష్ంచిరి. వారు గొఱఱ్పిలల్లను వధించినపుప్డు ఆ 

రకత్మును బలిపీఠముమీద పోర్కిష్ంచిరి. 

వచనము 25 

తరువాత అతడు దాని కొర్వువ్ను కొర్వివ్న తోకను ఆంతర్ములమీది కొర్వవ్ంతటిని కాలేజముమీది వపను 

రెండు మూతర్గర్ంథులను వాటి కొర్వువ్ను కుడిజబబ్ను తీసి 

లేవీయకాండము 3:3 => అతడు ఆ సమాధాన బలిపశువు యొకక్ ఆంతర్ముల లోపలి కొర్వువ్ను 

ఆంతర్ములమీది కొర్వవ్ంతటిని రెండు మూతర్గర్ంధులను వాటిమీదను 

లేవీయకాండము 3:4 => డొకక్లమీదనునన్ కొర్వువ్ను కాలేజముమీదను మూతర్గర్ంథుల మీదనునన్ 

వపను యెహోవాకు హోమముగా అరిప్ంవలెను. 

లేవీయకాండము 3:5 => అహరోను కుమారులు బలిపీఠముమీద, అనగా అగిన్మీది కటెట్లపైనునన్ 

దహనబలి దర్వయ్ముపైని దానిని దహింపవలెను. అది యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమము. 

లేవీయకాండము 3:9 => ఆ సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్ను ముడిడ్పూస మొదలుకొని కొర్వివ్న 

తోక అంతటిని ఆంతర్ములలోని కొర్వువ్ను ఆంతర్ములమీది కొర్వువ్ అంతటిని 

నిరగ్మకాండము 29:22 => మరియు అది పర్తిషిఠ్తమైన పొటేట్లు గనుక దాని కొర్వువ్ను కొర్వివ్న 

తోకను ఆంతర్ములను కపుప్ కొర్వువ్ను కాలేజముమీది వపను రెండు మూతర్గర్ంథులను వాటిమీది 

కొర్వువ్ను కుడి జబబ్ను 

నిరగ్మకాండము 29:23 => ఒక గుండర్ని రొటెట్ను నూనెతో వండిన యొక భక్షయ్మును యెహోవా 

యెదుటనునన్ పొంగనివాటిలో పలచని ఒక అపప్డమును నీవు తీసికొని 

నిరగ్మకాండము 29:24 => అహరోను చేతులలోను అతని కుమారుల చేతులలోను వాటిననిన్టిని 

ఉంచి, అలాల్డింపబడు నైవేదయ్ముగా యెహోవా సనిన్ధిని వాటిని అలాల్డింపవలెను. 
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నిరగ్మకాండము 29:25 => తరువాత నీవు వారి చేతులలోనుండి వాటిని తీసికొని యెహోవా సనిన్ధిని 

ఇంపైన సువాసన కలుగునటుల్ దహనబలిగా వాటిని బలిపీఠముమీద దహింపవలెను. అది యెహోవాకు 

హోమము. 

సామెతలు 23:26 => నా కుమారుడా, నీ హృదయమును నాకిముమ్ నా మారగ్ములు నీ కనున్లకు 

ఇంపుగా నుండనిముమ్, 

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.  

నిరగ్మకాండము 29:13 => మరియు ఆంతర్ములను కపుప్కొను కొర్వవ్ంతటిని కాలేజముమీది వపను 

రెండు మూతర్గర్ంథులను వాటిమీది కొర్వువ్ను నీవు తీసి బలిపీఠముమీద దహింపవలెను.  

లేవీయకాండము 3:4 => డొకక్లమీదనునన్ కొర్వువ్ను కాలేజముమీదను మూతర్గర్ంథుల మీదనునన్ 

వపను యెహోవాకు హోమముగా అరిప్ంవలెను. 

లేవీయకాండము 3:16 => యాజకుడు బలిపీఠముమీద వాటిని దహింపవలెను. కొర్వవ్ంతయు 

యెహోవాదే; అది సువాసనగల హోమ రూపమైన ఆహారము. మీరు కొర్వువ్నైనను రకత్మునైనను 

తినకూడదు. 

లేవీయకాండము 7:32 => సమాధానబలి పశువులలోనుండి పర్తిషాఠ్రప్ణముగా యాజకునికి 

కుడిజబబ్ నియయ్వలెను. 

వచనము 26 

యెహోవా సనిన్ధిని గంపెడు పులియని భక్షయ్ములలోనుండి పులియని యొక పిండివంటను నూనె 

గలదై పొడిచిన యొక భక్షయ్మును ఒక పలచని అపప్డమును తీసి, ఆ కొర్వువ్మీదను ఆ 

కుడిజబబ్మీదను వాటిని ఉంచి 

నిరగ్మకాండము 29:23 => ఒక గుండర్ని రొటెట్ను నూనెతో వండిన యొక భక్షయ్మును యెహోవా 

యెదుటనునన్ పొంగనివాటిలో పలచని ఒక అపప్డమును నీవు తీసికొని 
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యోహాను 1:14 => ఆ వాకయ్ము శరీరధారియై, కృపాసతయ్సంపూరు ణ్డుగా మనమధయ్ నివసించెను; 

తండిర్వలన కలిగిన అదివ్తీయ కుమారుని మహిమవలె మనము ఆయన మహిమను కనుగొంటిమి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:12 => పర్జలమధయ్ అనేకమైన సూచక కిర్యలును మహతాక్రయ్ములును 

అపొసత్లులచేత చేయబడుచుండెను. మరియు వారందరు ఏకమనసుక్లై సొలొమోను మంటపములో 

ఉండిరి. 

1 తిమోతి 2:5 => దేవుడొకక్డే, దేవునికిని నరులకును మధయ్వరిత్యు ఒకక్డే; ఆయన కీర్సుత్యేసను 

నరుడు. 

నిరగ్మకాండము 29:3 => గోధుమపిండితో వాటిని చేసి ఒక గంపలో వాటిని పెటిట్, ఆ గంపను ఆ 

కోడెను ఆ రెండు పొటేట్ళల్ను తీసికొని రావలెను. 

లేవీయకాండము 7:32 => సమాధానబలి పశువులలోనుండి పర్తిషాఠ్రప్ణముగా యాజకునికి 

కుడిజబబ్ నియయ్వలెను. 

1 సమూయేలు 21:5 => అందుకు దావీదు నిజముగా నేను బయలుదేరి వచిచ్నపప్టినుండి ఈ 

మూడు దినములు సతరీలు మాకు దూరముగానే యునాన్రు; పనివారి బటట్లు పవితర్ములే; ఒకవేళ మేము 

చేయు కారయ్ము అపవితర్మైనయెడల నేమి? రాజాజఞ్నుబటిట్ అది పవితర్ముగా ఎంచతగును అని 

యాజకునితో అనెను. 

వచనము 27 

అహరోను చేతులమీదను అతని కుమారుల చేతులమీదను వాటనిన్టిని ఉంచి, అలాల్డింపబడు 

అరప్ణముగా యెహోవా సనిన్ధిని వాటిని అలాల్డించెను. 

నిరగ్మకాండము 29:24 => అహరోను చేతులలోను అతని కుమారుల చేతులలోను వాటిననిన్టిని 

ఉంచి, అలాల్డింపబడు నైవేదయ్ముగా యెహోవా సనిన్ధిని వాటిని అలాల్డింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:25 => తరువాత నీవు వారి చేతులలోనుండి వాటిని తీసికొని యెహోవా సనిన్ధిని 

ఇంపైన సువాసన కలుగునటుల్ దహనబలిగా వాటిని బలిపీఠముమీద దహింపవలెను. అది యెహోవాకు 

హోమము. 
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నిరగ్మకాండము 29:26 => మరియు అహరోనుకు పర్తిషిఠ్తమైన పొటేట్లునుండి బోరను తీసి 

అలాల్డింపబడు అరప్ణముగా యెహోవా సనిన్ధిని దానిని అలాల్డింపవలెను; అది నీ వంతగును. 

నిరగ్మకాండము 29:27 => పర్తిషిఠ్తమైన ఆ పొటేట్లులో అనగా అహరోనుదియు అతని 

కుమారులదియునైన దానిలో అలాల్డింపబడిన బోరను పర్తిషిఠ్తమైన జబబ్ను పర్తిషిఠ్ంపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:28 => అది పర్తిషాట్రప్ణ గనుక నితయ్మైన కటట్డచొపుప్న అది 

ఇశార్యేలీయులనుండి అహరోనుకును అతని కుమారులకునగును. అది ఇశార్యేలీయులు అరిప్ంచు 

సమాధానబలులలోనుండి తాము చేసిన పర్తిషాట్రప్ణ, అనగా వారు యెహోవాకు చేసిన పర్తిషాట్రప్ణగా 

నుండును 

నిరగ్మకాండము 29:29 => మరియు అహరోను పర్తిషిఠ్త వసత్రములును అతని తరువాత అతని 

కుమారులవగును ; వారు అభిషేకము పొందుటకును పర్తిషిఠ్ంపబడుటకును వాటిని 

ధరించుకొనవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:30 => అతని కుమారులలో నెవడు అతనికి పర్తిగా యాజకుడగునో అతడు 

పరిశుదధ్సథ్లములో సేవ చేయుటకు పర్తయ్క్షపు గుడారములోనికి వెళుల్నపుప్డు ఏడు దినములు వాటిని 

వేసికొనవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:31 => మరియు నీవు పర్తిషిఠ్తమైన పొటేట్లును తీసికొని పరిశుదధ్సథ్లములో దాని 

మాంసమును వండవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:32 => అహరోనును అతని కుమారులును పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ 

దావ్రము దగగ్ర ఆ పొటేట్లు మాంసమును గంపలోని రొటెట్లను తినవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:33 => వారిని పర్తిషఠ్ చేయుటకును వారిని పరిశుదధ్పరచుటకును వేటివలన 

పార్యశిచ్తత్ము చేయబడెనో వాటిని వారు తినవలెను; అవి పరిశుదధ్మైనవి గనుక అనుయ్డు వాటిని 

తినకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 29:34 => పర్తిషిఠ్తమైన మాంసములోనేమి ఆ రొటెట్లలో నేమి కొంచెమైనను 

ఉదయమువరకు మిగిలియుండినయెడల మిగిలినది అగిన్చేత దహింపవలెను; అది పర్తిషిఠ్తమైనది 

గనుక దాని తినవలదు. 
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నిరగ్మకాండము 29:35 => నేను నీకాజాఞ్పించిన వాటనిన్టినిబటిట్ నీవు అటుల్ అహరోనుకును అతని 

కుమారులకును చేయవలెను. ఏడు దినములు వారిని పర్తిషఠ్పరచవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:36 => పార్యశిచ్తత్ము నిమితత్ము నీవు పర్తిదినమున ఒక కోడెను 

పాపపరిహారారథ్బలిగా అరిప్ంపవలెను. బలిపీఠము నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుటవలన దానికి 

పాపపరిహారారథ్బలినరిప్ంచి దాని పర్తిషిఠ్ంచుటకు దానికి అభిషేకము చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:37 => ఏడు దినములు నీవు బలిపీఠము నిమితత్ము పార్శిచ్తత్ము చేసి దాని 

పరిశుదధ్పరచవలెను. ఆ బలిపీఠము అతిపరిశుదధ్ముగా ఉండును. ఆ బలిపీఠమునకు తగులునది 

అంతయు పర్తిషిఠ్తమగును. 

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 9:14 => నితుయ్డగు ఆతమ్దావ్రా తనున్తాను దేవునికి నిరోద్షినిగా అరిప్ంచుకొనిన 

కీర్సుత్యొకక్ రకత్ము, నిరీ జ్వకిర్యలను విడిచి జీవముగల దేవుని సేవించుటకు మీ మనసాస్కిష్ని ఎంతో 

యెకుక్వగా శుది ధ్చేయును. 

లేవీయకాండము 7:30 => అతడు తన చేతులలోనే యెహోవాకు హోమ దర్వయ్ములను, అనగా 

బోరమీది కొర్వువ్ను తేవలెను. యెహోవా సనిన్ధిని అలాల్డింపబడు అరప్ణముగా దానిని అలాల్డించుటకు 

బోరతో దానిని తేవలెను. 

లేవీయకాండము 7:31 => యాజకుడు బలిపీఠముమీద ఆ కొర్వువ్ను దహింపవలెను గాని, బోర 

అహరోనుకును అతని సంతతివారికిని చెందును. 

లేవీయకాండము 14:12 => అపుప్డు యాజకుడు ఒక మగ గొఱఱ్పిలల్ను అరధ్సేరు నూనెను తీసికొని 

అపరాధపరిహారారథ్బలిగా వాటిని దగగ్రకు తెచిచ్ అలాల్డింపబడు అరప్ణముగా యెహోవా సనిన్ధిని 

వాటిని అలాల్డింపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 5:25 => మరియు యాజకుడు ఆ సతరీ చేతినుండి దోషవిషయమైన ఆ నైవేదయ్మును 

తీసికొని యెహోవా సనిన్ధిని ఆ నైవేదయ్మును అలాల్డించి బలిపీఠమునొదద్కు దాని తేవలెను. 
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సంఖాయ్కాండము 6:19 => మరియు యాజకుడు ఆ పొటేట్లుయొకక్ వండిన జబబ్ను ఆ 

గంపలోనుండి పొంగని యొక భక్షయ్మును పొంగని యొక పూరీని తీసికొని నాజీరు తన వర్త 

సంబంధమైన వెండుర్కలు గొరికించుకొనిన పిమమ్ట అతనిచేతుల మీద వాటినుంచవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 8:11 => లేవీయులు యెహోవా సేవచేయువారవుటకు అహరోనును 

ఇశార్యేలీయులును పర్తిషాఠ్రప్ణముగా వారిని యెహోవా సనిన్ధిని పర్తిషిఠ్ంపవలెను. 

వచనము 28 

అపుప్డు మోషే వారి చేతులమీదనుండి వాటిని తీసి బలిపీఠము మీదనునన్ దహనబలి దర్వయ్ముమీద 

వాటిని దహించెను. అవి యింపైన సువాసనగల పర్తిషాఠ్రప్ణలు. 

నిరగ్మకాండము 29:25 => తరువాత నీవు వారి చేతులలోనుండి వాటిని తీసికొని యెహోవా సనిన్ధిని 

ఇంపైన సువాసన కలుగునటుల్ దహనబలిగా వాటిని బలిపీఠముమీద దహింపవలెను. అది యెహోవాకు 

హోమము. 

కీరత్నలు 22:13 => చీలుచ్చును గరిజ్ంచుచునుండు సింహమువలె వారు నోళుల్ తెరచుచునాన్రు 

కీరత్నలు 22:14 => నేను నీళల్వలె పారబోయబడి యునాన్ను నా యెముకలనిన్యు సాథ్నము 

తపిప్యునన్వి నా హృదయము నా అంతరంగమందు మైనమువలె కరగియునన్ది. 

జెకరాయ్ 13:7 => ఖడగ్మా, నా గొఱఱ్ల కాపరి మీదను నా సహకారి మీదను పడుము; ఇదే 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా వాకుక్ గొఱఱ్లు చెదరిపోవునటుల్ కాపరిని హతము చేయుము, 

చినన్వారిమీద నేను నా హసత్మునుంచుదును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

హెబీర్యులకు 10:14 => ఒకక్ అరప్ణచేత ఈయన పరిశుదధ్పరచబడు వారిని సదాకాలమునకు 

సంపూరు ణ్లనుగా చేసియునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 10:15 => ఈ విషయమై పరిశుదాధ్తమ్ కూడ మనకు సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 10:16 => ఏలాగనగా ఆ దినములైన తరువాత నేను వారితో చేయబోవు నిబంధన 

ఇదే నా ధరమ్విధులను వారి హృదయమునందుంచి వారి మనసుస్మీద వాటిని వార్యుదును అని 

చెపిప్న తరువాత  
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హెబీర్యులకు 10:17 => వారి పాపములను వారి అకర్మములను ఇకను ఎనన్టికిని జాఞ్పకము 

చేసికొనను అని పర్భువు చెపుప్చునాన్డు. 

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 

విషయములో సంపూరణ్ నిశచ్యత కలిగి, యథారథ్మైన హృదయముతో మనము దేవుని 

సనిన్ధానమునకు చేరుదము. 

లేవీయకాండము 8:22 => అతడు రెండవ పొటేట్లును, అనగా ఈ పర్తిషిఠ్తమైన పొటేట్లును 

తీసికొనిరాగా అహరోనును అతని కుమారులును ఆ పొటేట్లు తలమీద తమ చేతులుంచిరి. 

నిరగ్మకాండము 29:27 => పర్తిషిఠ్తమైన ఆ పొటేట్లులో అనగా అహరోనుదియు అతని 

కుమారులదియునైన దానిలో అలాల్డింపబడిన బోరను పర్తిషిఠ్తమైన జబబ్ను పర్తిషిఠ్ంపవలెను. 

వచనము 29 

అది యెహోవాకు హోమము. మరియు మోషే దాని బోరను తీసి అలాల్డింపబడు అరప్ణముగా 

యెహోవా సనిన్ధిని దానిని అలాల్డించెను. పర్తిషాఠ్రప్ణ రూపమైన పొటేట్లులో అది మోషే వంతు. అటుల్ 

యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించెను. 
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లేవీయకాండము 7:30 => అతడు తన చేతులలోనే యెహోవాకు హోమ దర్వయ్ములను, అనగా 

బోరమీది కొర్వువ్ను తేవలెను. యెహోవా సనిన్ధిని అలాల్డింపబడు అరప్ణముగా దానిని అలాల్డించుటకు 

బోరతో దానిని తేవలెను. 

లేవీయకాండము 7:31 => యాజకుడు బలిపీఠముమీద ఆ కొర్వువ్ను దహింపవలెను గాని, బోర 

అహరోనుకును అతని సంతతివారికిని చెందును. 

లేవీయకాండము 7:32 => సమాధానబలి పశువులలోనుండి పర్తిషాఠ్రప్ణముగా యాజకునికి 

కుడిజబబ్ నియయ్వలెను. 

లేవీయకాండము 7:33 => అహరోను సంతతివారిలో ఎవడు సమాధానబలియగు పశువు రకత్మును 

కొర్వువ్ను అరిప్ంచునో కుడిజబబ్ వానిదగును. 

లేవీయకాండము 7:34 => ఏలయనగా ఇశార్యేలీయుల యొదద్నుండి, అనగా వారి సమాధానబలి 

దర్వయ్ములలోనుండి అలాల్డించిన బోరను పర్తిషిఠ్తమైన జబబ్ను తీసికొని, నితయ్మైన కటట్డచొపుప్న 

యాజకుడైన అహరోనుకును అతని సంతతివారికిని ఇచిచ్యునాన్ను. 

నిరగ్మకాండము 29:26 => మరియు అహరోనుకు పర్తిషిఠ్తమైన పొటేట్లునుండి బోరను తీసి 

అలాల్డింపబడు అరప్ణముగా యెహోవా సనిన్ధిని దానిని అలాల్డింపవలెను; అది నీ వంతగును. 

నిరగ్మకాండము 29:27 => పర్తిషిఠ్తమైన ఆ పొటేట్లులో అనగా అహరోనుదియు అతని 

కుమారులదియునైన దానిలో అలాల్డింపబడిన బోరను పర్తిషిఠ్తమైన జబబ్ను పర్తిషిఠ్ంపవలెను. 

యెషయా 66:20 => ఇశార్యేలీయులు పవితర్మైన పాతర్లో నైవేదయ్మును యెహోవా 

మందిరములోనికి తెచుచ్నటుల్గా గుఱఱ్ములమీదను రథములమీదను డోలీలమీదను 

కంచరగాడిదలమీదను ఒంటెలమీదను ఎకిక్ంచి సరవ్జనములలోనుండి నాకు పర్తిషిఠ్త పరవ్తమగు 

యెరూషలేమునకు మీ సవ్దేశీయులను యెహోవాకు నైవేదయ్ముగా వారు తీసికొనివచెచ్దరని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

1 కొరిందీయులకు 10:31 => కాబటిట్ మీరు భోజనము చేసినను పానము చేసినను మీరేమి చేసినను 

సమసత్మును దేవుని మహిమకొరకు చేయుడి. 
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1 పేతురు 4:11 => ఒకడు బోధించినయెడల దైవోకుత్లను బోధించునటుట్ బోధింపవలెను; ఒకడు 

ఉపచారము చేసినయెడల దేవుడు అనుగర్హించు సామరథ్య్మునొంది చేయవలెను. ఇందువలన దేవుడు 

అనిన్టిలోను యేసుకీర్సుత్ దావ్రా మహిమపరచబడును. యుగయుగములు మహిమయు పర్భావమును 

ఆయనకుండును గాక. ఆమేన . 

లేవీయకాండము 7:31 => యాజకుడు బలిపీఠముమీద ఆ కొర్వువ్ను దహింపవలెను గాని, బోర 

అహరోనుకును అతని సంతతివారికిని చెందును. 

లేవీయకాండము 8:4 => యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ అతడు చేసెను. సమాజము పర్తయ్క్షపు 

గుడారము యొకక్ దావ్రమునొదద్కు కూడిరాగా 

లేవీయకాండము 8:22 => అతడు రెండవ పొటేట్లును, అనగా ఈ పర్తిషిఠ్తమైన పొటేట్లును 

తీసికొనిరాగా అహరోనును అతని కుమారులును ఆ పొటేట్లు తలమీద తమ చేతులుంచిరి. 

లేవీయకాండము 23:20 => యాజకుడు పర్థమ ఫలముల రొటెట్లతో వాటిని ఆ రెండు పొటేట్ళల్ను 

యెహోవా సనిన్ధిని అలాల్డింపవలెను. అవి యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంపబడినవై యాజకునివగును. 

సంఖాయ్కాండము 8:11 => లేవీయులు యెహోవా సేవచేయువారవుటకు అహరోనును 

ఇశార్యేలీయులును పర్తిషాఠ్రప్ణముగా వారిని యెహోవా సనిన్ధిని పర్తిషిఠ్ంపవలెను. 

వచనము 30 

మరియు మోషే అభిషేకతైలములో కొంతయు బలిపీఠముమీది రకత్ములో కొంతయు తీసి, 

అహరోనుమీదను అతని వసత్రములమీదను అతని కుమారులమీదను అతని కుమారుల 

వసత్రములమీదను దానిని పోర్కిష్ంచి, అహరోనును అతని వసత్రములను అతని కుమారులను అతని 

కుమారుల వసత్రములను పర్తిషిఠ్ంచెను. 

నిరగ్మకాండము 29:21 => మరియు నీవు బలిపీఠము మీదనునన్ రకత్ములోను అభిషేకతైలములోను 

కొంచెము తీసి అహరోనుమీదను, అతని వసత్రములమీదను, అతనితోనునన్ అతని కుమారులమీదను, 

అతని కుమారుల వసత్రములమీదను పోర్కిష్ంపవలెను. అపుప్డు అతడును అతని వసత్రములును 

అతనితోనునన్ అతని కుమారులును అతని కుమారుల వసత్రములును పర్తిషిఠ్తములగును. 
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నిరగ్మకాండము 30:30 => మరియు అహరోనును అతని కుమారులును నాకు యాజకులై 

యుండునటుల్ నీవు వారిని అభిషేకించి పర్తిషిఠ్ంపవలెను. 

యెషయా 61:1 => పర్భువగు యెహోవా ఆతమ్ నా మీదికి వచిచ్యునన్ది దీనులకు సువరత్మానము 

పర్కటించుటకు యెహోవా ననున్ అభిషేకించెను నలిగిన హృదయముగలవారిని దృఢపరచుటకును 

చెరలోనునన్వారికి విడుదలను బంధింపబడినవారికి విముకిత్ని పర్కటించుటకును  

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.  

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. 

గలతీయులకు 5:25 => మనము ఆతమ్ననుసరించి జీవించువారమైతిమా ఆతమ్ను అనుసరించి 

కర్మముగా నడుచుకొందము. 

హెబీర్యులకు 2:11 => పరిశుదధ్పరచువారికిని పరిశుదధ్పరచబడువారికిని అందరికి ఒకక్టే 

మూలము. ఈ హేతువుచేతను వారిని సహోదరులని పిలుచుటకు ఆయన సిగుగ్పడక 

1 పేతురు 1:2 => ఆతమ్వలని పరిశుదధ్త పొందినవారై విధేయులగుటకును, యేసుకీర్సుత్ రకత్మువలన 

పోర్కిష్ంపబడుటకును ఏరప్రచబడినవారికి, అనగా పొంతు, గలతీయ, కపప్దొకియ, ఆసియ, బితునియ 

అను దేశములయందు చెదరిన వారిలో చేరిన యాతిర్కులకు శుభమని చెపిప్ వార్యునది. మీకు 

కృపయు సమాధానమును విసత్రిలుల్ను గాక. 
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1 యోహాను 2:27 => అయితే ఆయనవలన మీరు పొందిన అభిషేకము మీలో నిలుచుచునన్ది 

గనుక ఎవడును మీకు బోధింపనకక్రలేదు; ఆయన ఇచిచ్న అభిషేకము సతయ్మే గాని అబదధ్ము కాదు; 

అది అనిన్టినిగూరిచ్ మీకు భోదించుచునన్ పర్కారముగాను, ఆయన మీకు భోదించిన పర్కారముగాను, 

ఆయనలో మీరు నిలుచుచునాన్రు (నిలిచియుండుడి). 

పర్కటన 7:14 => అందుకు నేను అయాయ్, నీకే తెలియుననగా అతడు ఈలాగు నాతో చెపెప్ను వీరు 

మహా శర్మలనుండి వచిచ్నవారు; గొఱఱ్పిలల్ రకత్ములో తమ వసత్రములను ఉదుకుకొని వాటిని తెలుపు 

చేసికొనిరి. 

లేవీయకాండము 10:3 => అపుప్డు మోషే అహరోనుతో ఇటల్నెను ఇది యెహోవా చెపిప్న మాట 

నాయొదద్నుండు వారియందు నేను ననున్ పరిశుదధ్పరచుకొందును; పర్జలందరియెదుట ననున్ 

మహిమపరచుకొందును; 

సంఖాయ్కాండము 3:3 => ఇవి అభిషేకమునొంది యాజకులైన అహరోను కుమారుల పేరులు; వారు 

యాజకులగునటుల్ అతడు వారిని పర్తిషిఠ్ంచెను. 

నిరగ్మకాండము 24:8 => అపుప్డు మోషే రకత్మును తీసికొని పర్జలమీద పోర్కిష్ంచి ఇదిగో యీ 

సంగతులనిన్టి విషయమై యెహోవా మీతో చేసిన నిబంధన రకత్ము ఇదే అని చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 28:2 => అతనికి అలంకారమును ఘనతయు కలుగునటుల్ నీ సహోదరుడైన 

అహరోనుకు పర్తిషిఠ్త వసత్రములను కుటట్వలెను. 

లేవీయకాండము 7:35 => వారు తనకు యాజకులగునటుల్ యెహోవా వారిని చేరదీసిన దినమందు 

యెహోవాకు అరిప్ంచు హోమ దర్వయ్ములలోనుండినది అభిషేకమునుబటిట్ అహరోనుకును 

అభిషేకమునుబటిట్యే అతని సంతతివారికిని కలిగెను. 

లేవీయకాండము 7:36 => వీటిని ఇశార్యేలీయులు వారికియయ్వలెనని యెహోవా వారిని 

అభిషేకించిన దినమున వారి తరతరములకు నితయ్మైన కటట్డగా నియమించెను. 

లేవీయకాండము 8:35 => మీరు చావకుండునటుల్ మీరు పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్ 

ఏడు దినములవరకు రేయింబగళుల్ండి, యెహోవా విధించిన విధిని ఆచరింపవలెను; నాకు అటిట్ ఆజఞ్ 

కలిగెను. 
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లేవీయకాండము 10:7 => యెహోవా అభిషేకతైలము మీమీద నునన్ది గనుక మీరు చావకుండునటుల్ 

మీరు పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రములోనుండి బయలు వెళల్కూడదనెను. వారు మోషే చెపిప్న 

మాట చొపుప్న చేసిరి. 

లేవీయకాండము 14:17 => యాజకుడు తన అరచేతిలోనునన్ కొదువనూనెలో కొంచెము తీసికొని 

పవితర్త పొందగోరువాని కుడిచెవి కొనమీదను, వాని కుడిచేతి బొటనవేర్లిమీదను, వాని కుడికాలి 

బొటనవేర్లిమీదను ఉనన్ అపరాధపరిహారారథ్బలి పశువుయొకక్ రకత్ముమీద చమరవలెను.  

లేవీయకాండము 21:12 => దేవుని అభిషేకతైలము అనెడు కిరీటముగా అతనిమీద ఉండును గనుక 

అతడు పరిశుదధ్మందిరమును విడిచి వెళల్రాదు ; తన దేవుని పరిశుదధ్మందిరమును 

అపవితర్పరచరాదు; నేను యెహోవాను 

సంఖాయ్కాండము 18:8 => మరియు యెహోవా అహరోనుతో ఇటల్నెను ఇదిగో ఇశార్యేలీయులు 

పర్తిషిఠ్ంచువాటనిన్టిలో నా పర్తిషాఠ్రప్ణములను కాపాడు పని నీకిచిచ్యునాన్ను; అభిషేకమునుబటిట్ 

నితయ్మైన కటట్డవలన నీకును నీ కుమారులకును నేనిచిచ్యునాన్ను. 

వచనము 31 

అపుప్డు మోషే అహరోనుతోను అతని కుమారులతోను ఇటల్నెను పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ 

దావ్రమునొదద్ ఆ మాంసమును వండి, అహరోనును అతని కుమారులును తినవలెనని నేను 

ఆజాఞ్పించినటుల్ అకక్డనే దానిని, పర్తిషిఠ్త దర్వయ్ములు గల గంపలోని భక్షయ్ములను తినవలెను. 

లేవీయకాండము 6:28 => దాని వండిన మంటికుండను పగులగొటట్వలెను; దానిని ఇతత్డిపాతర్లో 

వండినయెడల దాని తోమి నీళల్తో కడుగవలెను. 

లేవీయకాండము 7:15 => సమాధానబలిగా తాను అరిప్ంచు కృతజఞ్తాబలి పశువును అరిప్ంచు 

దినమే దాని మాంసమును తినవలెను; దానిలోనిది ఏదియు మరునాటికి ఉంచుకొనకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 29:31 => మరియు నీవు పర్తిషిఠ్తమైన పొటేట్లును తీసికొని పరిశుదధ్సథ్లములో దాని 

మాంసమును వండవలెను. 
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నిరగ్మకాండము 29:32 => అహరోనును అతని కుమారులును పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ 

దావ్రము దగగ్ర ఆ పొటేట్లు మాంసమును గంపలోని రొటెట్లను తినవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:6 => అకక్డికే మీరు మీ దహనబలులను, మీ బలులను, మీ 

దశమభాగములను, పర్తిషిట్తములుగా మీరు చేయు నైవేదయ్ములను, మీ మొర్కుక్బడి అరప్ణములను, 

మీ సేవ్చాఛ్రప్ణములను, పశువులలోను గొఱఱ్మేకలలోను తొలిచూలు వాటిని తీసికొనిరావలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:7 => మీరును మీ దేవుడైన యెహోవా మిముమ్నాశీరవ్దించి మీకు 

కలుగజేసిన మీ కుటుంబములును మీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని భోజనముచేసి 

మీచేతిపనులనిన్టియందు సంతోషింపవలెను. 

1 సమూయేలు 2:13 => జనులవిషయమై యాజకులు చేయుచు వచిచ్న పని యేమనగా, ఎవడైన 

బలిపశువును వధించిన మీదట మాంసము ఉడుకుచుండగా యాజకుని వారు మూడు ముండుల్గల 

కొంకిని తీసికొనివచిచ్ 

1 సమూయేలు 2:14 => బొరుసులో గాని తపేలలోగాని గూనలోగాని కుండలోగాని అది 

గుచిచ్నపుడు ఆ కొంకిచేత బయటకు వచిచ్నదంతయు యాజకుడు తనకొరకు తీసికొనును. షిలోహుకు 

వచుచ్ ఇశార్యేలీయులందరికిని వీరు ఈలాగున చేయుచువచిచ్రి. 

1 సమూయేలు 2:15 => ఇదియు గాక వారు కొర్వువ్ను దహింపకమునుపు యాజకుని పనివాడు 

వచిచ్ బలిపశువును వధించువానితోయాజకునికి వండించుటకై మాంసమిముమ్, ఉడకబెటిట్న మాంసము 

అతడు నీయొదద్ తీసికొనడు, పచిచ్ మాంసమే కావలెను అని చెపుప్చువచెచ్ను. 

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. 

1 సమూయేలు 2:17 => అందువలన జనులు యెహోవాకు నైవేదయ్ము చేయుటయందు 

అసహయ్పడుటకు ఆ యౌవనులు కారణమైరి, గనుక వారి పాపము యెహోవా సనిన్ధిని బహు 

గొపప్దాయెను. 
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యెహెజేక్లు 46 :20 => పర్తిషిఠ్తములగు వసుత్వులను బయటి ఆవరణములోనికి 

కొనివచిచ్యాజకులు జనులను పర్తిషిఠ్ంచుటకై వారు అపరాధపరిహారారథ్ బలిపశుమాంసమును 

పాపపరిహారారథ్ బలిపశుమాంసమును వండుచు నైవేదయ్ములను కాలుచ్చుండు సథ్లమిదియేయని 

నాతోచెపిప్ 

యెహెజేక్లు 46:21 => అతడు బయటి ఆవరణములోనికి ననున్ తీసికొనివచిచ్ ఆవరణపు నాలుగు 

మూలలను ననున్ తిర్పప్గా, ఆవరణముయొకక్ మూలమూలను మరియొక ఆవరణమునన్టుట్ కనబడెను. 

యెహెజేక్లు 46:22 => ఆవరణపు మూలమూలను ఆవరింపబడిన ఆవరణమొకటి కనబడెను. 

ఒకొక్కక్టి నలువది మూరల నిడివియు ముపప్ది మూరల వెడలుప్ను గలిగి నాలుగును 

ఏకపరిమాణముగా ఉండెను. 

యెహెజేక్లు 46:23 => మరియు ఆ నాలుగింటిలోను చుటుట్ పంకిత్గానునన్ అటకలుండెను, 

చుటుట్నునన్ అటకలకిర్ంద పొయిలుండెను. 

యెహెజేక్లు 46:24 => ఇది వంటచేయువారి సథ్లము, ఇకక్డ మందిరపరిచారకులు జనులు తెచుచ్ 

బలిపశుమాంసమును వండుదురని ఆయన నాతో చెపెప్ను. 

లేవీయకాండము 10:17 => మీరు పరిశుదధ్సథ్లములో ఆ పాపపరిహారారథ్బలి పశువును ఏల 

తినలేదు? అది అతిపరిశుదధ్ము గదా. సమాజము యొకక్ దోషశిక్షను భరించి యెహోవా సనిన్ధిని వారి 

నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకై ఆయన దానిని మీకిచెచ్ను గదా. 

యోహాను 6:33 => పరలోకమునుండి దిగివచిచ్, లోకమునకు జీవమునిచుచ్నది దేవుడనుగర్హించు 

ఆహారమైయునన్దని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్నని వారితో చెపెప్ను.  

యోహాను 6:35 => అందుకు యేసు వారితో ఇటల్నెను జీవాహారము నేనే; నాయొదద్కు వచుచ్వాడు 

ఏమాతర్మును ఆకలిగొనడు, 

యోహాను 6:51 => పరలోకమునుండి దిగివచిచ్న జీవాహారమును నేనే. ఎవడైనను ఈ ఆహారము 

భుజించితే వాడెలల్పుప్డును జీవించును; మరియు నేనిచుచ్ ఆహారము లోకమునకు జీవముకొరకైన నా 

శరీరమే అని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ననెను. 
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యోహాను 6:53 => కావున యేసు ఇటల్నెను మీరు మనుషయ్కుమారుని శరీరము తిని ఆయన రకత్ము 

తార్గితేనే కాని, మీలో మీరు జీవముగలవారు కారు. 

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. 

గలతీయులకు 2:20 => నేను కీర్సుత్తో కూడ సిలువ వేయబడియునాన్ను; ఇకను జీవించువాడను 

నేను కాను, కీర్సేత్ నాయందు జీవించుచునాన్డు. నేనిపుప్డు శరీరమందు జీవించుచునన్ జీవితము ననున్ 

పేర్మించి, నా కొరకు తనున్తాను అపప్గించుకొనిన దేవుని కుమారుని యందలి విశావ్సమువలన 

జీవించుచునాన్ను. 

లేవీయకాండము 24:9 => అది అహరోనుకును అతని సంతతివారికి ఉండవలెను. వారు 

పరిశుదధ్సథ్లములో దాని తినవలెను. నితయ్మైన కటట్డచొపుప్న యెహోవాకు చేయు హోమములలో అది 

అతిపరిశుదధ్ము. 

సంఖాయ్కాండము 6:19 => మరియు యాజకుడు ఆ పొటేట్లుయొకక్ వండిన జబబ్ను ఆ 

గంపలోనుండి పొంగని యొక భక్షయ్మును పొంగని యొక పూరీని తీసికొని నాజీరు తన వర్త 

సంబంధమైన వెండుర్కలు గొరికించుకొనిన పిమమ్ట అతనిచేతుల మీద వాటినుంచవలెను. 

1 రాజులు 7:45 => బిందెలను, చేటలను, గినెన్లను వీటిననిన్టిని రాజైనసొలొమోను ఆజఞ్నుబటిట్ 

హీరాము యెహోవా మందిరమునకు చేసెను. ఈ వసుత్వులనిన్యు మెరుగుపెటిట్న యితత్డివై యుండెను. 

మతత్యి 12:4 => అతడు దేవుని మందిరములో పర్వేశించి, యాజకులే తపప్ తానైనను తనతో కూడ 

ఉనన్వారైనను తినకూడని సముఖపు రొటెట్లు తినెను. 

వచనము 32 

ఆ మాంసములోను భక్షయ్ములోను మిగిలినది అగిన్చేత కాలిచ్వేయవలెను. 
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లేవీయకాండము 7:17 => మిగిలినది మరునాడు తినవచుచ్ను; మూడవనాడు ఆ బలిపశువు 

మాంసములో మిగిలినదానిని అగిన్తో కాలిచ్వేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 12:10 => దానిలో ఉడికి ఉడకనిదైనను నీళల్తో వండబడినదైనను తిననే 

తినకూడదు; ఉదయకాలమువరకు దానిలోనిదేదియు మిగిలింపకూడదు. ఉదయకాలమువరకు 

దానిలో మిగిలినది అగిన్తో కాలిచ్ వేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:34 => పర్తిషిఠ్తమైన మాంసములోనేమి ఆ రొటెట్లలో నేమి కొంచెమైనను 

ఉదయమువరకు మిగిలియుండినయెడల మిగిలినది అగిన్చేత దహింపవలెను; అది పర్తిషిఠ్తమైనది 

గనుక దాని తినవలదు. 

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. 

2 కొరిందీయులకు 6:2 => అనుకూల సమయమందు నీ మొర నాలకించితిని; రక్షణ దినమందు 

నినున్ ఆదుకొంటిని అని ఆయన చెపుప్చునాన్డు గదా! 

హెబీర్యులకు 3:13 => నేడు మీరాయన శబద్మును వినినయెడల, కోపము పుటిట్ంచినపప్టివలె మీ 

హృదయములను కఠినపరచుకొనకుడని ఆయన చెపెప్ను గనుక, 

హెబీర్యులకు 3:14 => పాపమువలన కలుగు భర్మచేత మీలో ఎవడును కఠినపరచబడకుండునటుల్ 

నేడు అనబడు సమయముండగానే, పర్తి దినమును ఒకనికొకడు బుది ధ్ చెపుప్కొనుడి. 

వచనము 33 

మీ పర్తిషఠ్దినములు తీరువరకు ఏడు దినములు పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్నుండి 

బయలువెళల్కూడదు; ఏడు దినములు మోషే మీ విషయములో ఆ పర్తిషఠ్ను చేయుచుండును. 
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లేవీయకాండము 14:8 => అపుప్డు పవితర్త పొందగోరువాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని తన 

రోమమంతటిని కౌష్రము చేసికొని నీళల్తో సాన్నముచేసి పవితుర్డగును. తరువాత వాడు పాళెములోనికి 

వచిచ్ తన గుడారము వెలుపల ఏడు దినములు నివసింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:30 => అతని కుమారులలో నెవడు అతనికి పర్తిగా యాజకుడగునో అతడు 

పరిశుదధ్సథ్లములో సేవ చేయుటకు పర్తయ్క్షపు గుడారములోనికి వెళుల్నపుప్డు ఏడు దినములు వాటిని 

వేసికొనవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:35 => నేను నీకాజాఞ్పించిన వాటనిన్టినిబటిట్ నీవు అటుల్ అహరోనుకును అతని 

కుమారులకును చేయవలెను. ఏడు దినములు వారిని పర్తిషఠ్పరచవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 19:12 => అతడు మూడవ దినమున ఆ జలముతో పాపశుది ధ్ చేసికొని యేడవ 

దినమున పవితుర్డగును. అయితే వాడు మూడవ దినమున పాపశుది ధ్ చేసికొననియెడల ఏడవ 

దినమున పవితుర్డు కాడు. 

యెహెజేక్లు 43:25 => ఏడు దినములు వరుసగా పాపపరిహారారధ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను ఒక 

కోడెను నిరోద్షమైన ఒక పొటేట్లును వారు సిదధ్పరచవలెను. 

యెహెజేక్లు 43:26 => ఏడు దినములు యాజకులు బలిపీఠమునకు పార్యశిచ్తత్ము చేయుచు 

దానిని పవితర్ పరచుచు పర్తిషిఠ్ంచుచు నుండవలెను. 

యెహెజేక్లు 43:27 => ఆ దినములు తీరిన తరువాత ఎనిమిదవ దినము మొదలుకొని యాజకులు 

బ లి పీ ఠ ము మీ ద మీ ద హ న బ లు ల ను మీ స మా ధా న బ లు ల ను అ రిప్ం ప గా నే ను 

మిముమ్నంగీకరించెదను; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

లేవీయకాండము 9:1 => ఎనిమిదవ దినమున మోషే అహరోనును అతని కుమారులను 

ఇశార్యేలీయుల పెదద్లను పిలిపించి 

లేవీయకాండము 15:13 => సార్వము గలవాడు తన సార్వమునుండి పవితర్త పొందునపుప్డు, తన 

పవితర్త విషయమై యేడు దినములు లెకిక్ంచుకొని తన బటట్లు ఉదుకుకొని పారు నీటితో ఒడలును 

కడుగుకొని పవితుర్డగును. 
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యెహెజేక్లు 42:14 => యాజకులు లోపల పర్వేశించునపుప్డు పరిశుదధ్ సథ్లమును విడిచి బయటి 

ఆవరణములోనికి పోక అకక్డనే తాము పరిచరయ్ చేయు వసత్రములను ఉంచవలెను; అవి 

పర్తిషిఠ్తములైనవి గనుక జనుల సంబంధమైన దేనినైనను వారు ముటుట్నపుప్డు వారు వేరుబటట్లు 

ధరించుకొనవలెను. 

వచనము 34 

మీ నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకై అతడు నేడు చేసినటుల్ చేయవలెనని యెహోవా ఆజాఞ్పించెను. 

హెబీర్యులకు 7:16 => మెలీక్సెదెకును పోలినవాడైన వేరొక యాజకుడు వచిచ్యునాన్డు. కావున 

మేము చెపిప్న సంగతి మరింత విశదమైయునన్ది. 

హెబీర్యులకు 7:27 => ధరమ్శాసత్రము బలహీనతగల మనుషుయ్లను యాజకులనుగా నియమించును 

గాని ధరమ్శాసత్రమునకు తరువాత వచిచ్న పర్మాణపూరవ్కమైన వాకయ్ము నిరంతరమును సంపూరణ్సిది ధ్ 

పొందిన కుమారుని నియమించెను గనుక, 

హెబీర్యులకు 10:11 => మరియు పర్తి యాజకుడు దినదినము సేవచేయుచు, పాపములను 

ఎనన్టికిని తీసివేయలేని ఆ బలులనే మాటిమాటికి అరిప్ంచుచు ఉండును. 

హెబీర్యులకు 10:12 => ఈయనయైతే పాపముల నిమితత్మై సదాకాలము నిలుచు ఒకక్ బలిని 

అరిప్ంచి, 

లేవీయకాండము 9:7 => మరియు మోషే అహరోనుతో ఇటల్నెను నీవు బలిపీఠమునొదద్కు వెళిల్ 

పాపపరిహారారథ్బలిని దహనబలిని అరిప్ంచి నీ నిమితత్మును పర్జల నిమితత్మును పార్యశిచ్తత్ముచేసి 

పర్జల కొరకు అరప్ణము చేసి, యెహోవా ఆజాఞ్పించినటుల్ వారి నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుము. 

సంఖాయ్కాండము 8:12 => లేవీయులు ఆ కోడెల తలలమీద తమ చేతులుంచిన తరువాత నీవు 

లేవీయుల నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయునటుల్ యెహోవాకు వాటిలో ఒకదానిని 

పాపపరిహారారథ్బలిగాను రెండవ దానిని దహనబలిగాను అరిప్ంచి 

యెహెజేక్లు 43:26 => ఏడు దినములు యాజకులు బలిపీఠమునకు పార్యశిచ్తత్ము చేయుచు 

దానిని పవితర్ పరచుచు పర్తిషిఠ్ంచుచు నుండవలెను. 
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వచనము 35 

మీరు చావకుండునటుల్ మీరు పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్ ఏడు దినములవరకు 

రేయింబగళుల్ండి, యెహోవా విధించిన విధిని ఆచరింపవలెను; నాకు అటిట్ ఆజఞ్ కలిగెను. 

లేవీయకాండము 14:8 => అపుప్డు పవితర్త పొందగోరువాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని తన 

రోమమంతటిని కౌష్రము చేసికొని నీళల్తో సాన్నముచేసి పవితుర్డగును. తరువాత వాడు పాళెములోనికి 

వచిచ్ తన గుడారము వెలుపల ఏడు దినములు నివసింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:35 => నేను నీకాజాఞ్పించిన వాటనిన్టినిబటిట్ నీవు అటుల్ అహరోనుకును అతని 

కుమారులకును చేయవలెను. ఏడు దినములు వారిని పర్తిషఠ్పరచవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 19:12 => అతడు మూడవ దినమున ఆ జలముతో పాపశుది ధ్ చేసికొని యేడవ 

దినమున పవితుర్డగును. అయితే వాడు మూడవ దినమున పాపశుది ధ్ చేసికొననియెడల ఏడవ 

దినమున పవితుర్డు కాడు. 

యెహెజేక్లు 43:25 => ఏడు దినములు వరుసగా పాపపరిహారారధ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను ఒక 

కోడెను నిరోద్షమైన ఒక పొటేట్లును వారు సిదధ్పరచవలెను. 

2 కొరిందీయులకు 7:1 => పిర్యులారా, మనకు ఈ వాగాద్నములు ఉనన్వి గనుక దేవుని భయముతో 

పరిశుదధ్తను సంపూరిత్ చేసికొనుచు, శరీరమునకును ఆతమ్కును కలిగిన సమసత్ కలమ్షమునుండి 

మనలను పవితుర్లనుగా చేసికొందము. 

కొలొసస్యులకు 2:9 => ఏలయనగా దేవతవ్ము యొకక్ సరవ్పరిపూరణ్త శరీరముగా కీర్సుత్నందు 

నివసించుచునన్ది; 

కొలొసస్యులకు 2:10 => మరియు ఆయనయందు మీరును సంపూరు ణ్లై యునాన్రు; ఆయన సమసత్ 

పర్ధానులకును అధికారులకును శిరసైస్యునాన్డు; 

హెబీర్యులకు 7:28 => ఈయన ఆ పర్ధానయాజకులవలె మొదట తన సొంత పాపములకొరకు 

తరువాత పర్జల పాపములకొరకును దినదినము బలులను అరిప్ంపవలసిన అవసరము గలవాడు 

కాడు; తనున్ తాను అరిప్ంచుకొనన్పుప్డు ఒకక్సారే యీ పనిచేసి ముగించెను. 
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హెబీర్యులకు 9:23 => పరలోకమందునన్ వాటిని పోలిన వసుత్వులు ఇటిట్ బలులవలన 

శుది ధ్చేయబడవలసి యుండెను గాని పరలోక సంబంధమైనవి వీటికంటె శేర్షఠ్మైన బలులవలన 

శుది ధ్చేయబడవలసి యుండెను. 

హెబీర్యులకు 9:24 => అందువలన నిజమైన పరిశుదధ్సథ్లమును పోలి హసత్కృతమైన 

పరిశుదధ్సథ్లములలో కీర్సుత్ పర్వేశింపలేదు గాని, యిపుప్డు మనకొరకు దేవుని సముఖమందు 

కనబడుటకు పరలొకమందే పర్వేశించెను 

లేవీయకాండము 8:30 => మరియు మోషే అభిషేకతైలములో కొంతయు బలిపీఠముమీది రకత్ములో 

కొంతయు తీసి, అహరోనుమీదను అతని వసత్రములమీదను అతని కుమారులమీదను అతని కుమారుల 

వసత్రములమీదను దానిని పోర్కిష్ంచి, అహరోనును అతని వసత్రములను అతని కుమారులను అతని 

కుమారుల వసత్రములను పర్తిషిఠ్ంచెను. 

లేవీయకాండము 10:1 => అహరోను కుమారులైన నాదాబు అబీహులు తమ తమ ధూపారుత్లను 

తీసికొని వాటిలో నిపుప్లుంచి వాటిమీద ధూపదర్వయ్ము వేసి, యెహోవా తమకాజాఞ్పింపని వేరొక 

అగిన్ని ఆయన సనిన్ధికి తేగా 

సంఖాయ్కాండము 3:7 => వారు పర్తయ్క్షపు గుడారము నెదుట మందిరపు సేవ చేయవలెను. తాము 

కాపాడవలసినదానిని, సరవ్సమాజము కాపాడవలసినదానిని, వారు కాపాడవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 9:19 => ఆ మేఘము బహుదినములు మందిరముమీద నిలిచినయెడల 

ఇశార్యేలీయులు యెహోవా విధిననుసరించి పర్యాణము చేయకుండిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 11:1 => కాబటిట్ నీవు నీ దేవుడైన యెహోవాను పేర్మించి ఆయన 

విధించినవాటిని అనుసరించి ఆయన కటట్డలను విధులను ఆజఞ్లను ఎలల్పుప్డు గైకొనవలెను. 

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; 
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1 తిమోతి 1:3 => నేను మాసిదోనియకు వెళుల్చుండగా సతయ్మునకు భినన్మైన బోధ చేయవదద్నియు, 

కలప్నాకథలును మితము లేని వంశావళులును, 

1 తిమోతి 1:4 => విశావ్స సంబంధమైన దేవుని యేరాప్టుతో కాక వివాదములతోనే సంబంధము 

కలిగియునన్వి గనుక, వాటిని లక్షయ్పెటట్వదద్నియు, కొందరికి ఆజాఞ్పించుటకు నీవు ఎఫెసులో 

నిలిచియుండవలెనని నినున్ హెచచ్రించిన పర్కారము ఇపుప్డును హెచచ్రించుచునాన్ను. 

1 తిమోతి 1:18 => నా కుమారుడువైన తిమోతీ, నీవు విశావ్సమును మంచి మనసాస్కిష్యు 

కలిగినవాడవై, నినున్గూరిచ్ ముందుగా చెపప్బడిన పర్వచనముల చొపుప్న ఈ మంచి పోరాటము 

పోరాడవలెనని వాటినిబటిట్ యీ ఆజఞ్ను నీకు అపప్గించుచునాన్ను. 

1 తిమోతి 5:21 => విరోధబుది ధ్తోనైనను పక్షపాతముతోనైనను ఏమియు చేయక, నేను చెపిప్న ఈ 

సంగతులను గైకొనవలెనని దేవుని యెదుటను, కీర్సుత్యేసు ఎదుటను, ఏరప్రచబడిన దేవ దూతల 

యెదుటను నీకు ఆనబెటుట్చునాన్ను. 

1 తిమోతి 6:13 => సమసత్మునకు జీవాధారకుడైన దేవుని యెదుటను, పొంతిపిలాతునొదద్ 

ధైరయ్ముగా ఒపుప్కొని సాక్షయ్మిచిచ్న కీర్సుత్యేసు ఎదుటను, 

1 తిమోతి 6:17 => ఇహమందు ధనవంతులైనవారు గరివ్షు ట్లు కాక, అసిథ్రమైన ధనమునందు 

నమిమ్కయుంచక, సుఖముగా అనుభవించుటకు సమసత్మును మనకు ధారాళముగ దయచేయు 

దేవునియందే నమిమ్కయుంచుడని ఆజాఞ్పించుము. 

1 తిమోతి 6:20 => ఓ తిమోతి, నీకు అపప్గింపబడిన దానిని కాపాడి, అపవితర్మైన వటిట్ 

మాటలకును, జాఞ్నమని అబదధ్ముగా చెపప్బడిన విపరీత వాదములకును దూరముగా ఉండుము. 

2 తిమోతి 4:1 => దేవుని యెదుటను సజీవులకును మృతులకును తీరుప్ తీరుచ్ కీర్సుత్యేసు ఎదుటను, 

ఆయన పర్తయ్క్షత తోడు ఆయన రాజయ్ము తోడు, నేను ఆనబెటిట్ చెపుప్నదేమనగా 

లేవీయకాండము 8:4 => యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ అతడు చేసెను. సమాజము పర్తయ్క్షపు 

గుడారము యొకక్ దావ్రమునొదద్కు కూడిరాగా 
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లేవీయకాండము 10:3 => అపుప్డు మోషే అహరోనుతో ఇటల్నెను ఇది యెహోవా చెపిప్న మాట 

నాయొదద్నుండు వారియందు నేను ననున్ పరిశుదధ్పరచుకొందును; పర్జలందరియెదుట ననున్ 

మహిమపరచుకొందును; 

లేవీయకాండము 16:2 => నేను కరుణాపీఠము మీద మేఘములో కనబడుదును గనుక నీ 

సహోదరుడైన అహరోను చావకయుండునటుల్ అతడు మందసముమీది కరుణాపీఠము ఎదుటనునన్ 

అడ డ్తెరలోపలికి ఎలల్పుప్డును రాకూడదని అతనితో చెపుప్ము. 

కీరత్నలు 134:1 => యెహోవా సేవకులారా, యెహోవా మందిరములో రాతిర్ నిలుచుండువారలారా, 

మీరందరు యెహోవాను సనున్తించుడి. 

యెహెజేక్లు 40:45 => అపుప్డతడు నాతో ఇటల్నెను దకిష్ణపుతటుట్ చూచు గది మందిరమునకు 

కావలివారగు యాజకులది. 

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. 

వచనము 36 

యెహోవా మోషే దావ్రా ఆజాఞ్పించినవనిన్ అహరోనును అతని కుమారులును 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. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:2 => మీ దేవుడైన యెహోవా ఇచిచ్న ఆజఞ్లను మీకాజాఞ్పించుచునాన్ను. 

వాటిని గైకొనుటయందు నేను మీకాజాఞ్పించిన మాటతో దేనిని కలుపకూడదు, దానిలోనుండి దేనిని 

తీసివేయకూడదు. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 12:32 => నేను మీ కాజాఞ్పించుచునన్ పర్తి మాటను అనుసరించి 

చేయవలెను. దానిలో నీవు ఏమియు కలుపకూడదు దానిలోనుండి ఏమియు తీసివేయకూడదు. 

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, పొటేట్ళల్ కొర్వువ్ 

అరిప్ంచుటకంటె మాట వినుటయు శేర్షఠ్ము. 

లేవీయకాండము 26:46 => యెహోవా మోషే దావ్రా సీనాయి కొండమీద తనకును 

ఇశార్యేలీయులకును మధయ్ నియమించిన కటట్డలును తీరుప్లును ఆజఞ్లును ఇవే. 

2 రాజులు 9:36 => వారు తిరిగివచిచ్ అతనితో ఆ సంగతి తెలియజెపప్గా అతడిటల్నెను ఇది 

యెజెబెలని యెవరును గురుత్పటట్లేకుండ యెజెర్యేలు భూభాగమందు కుకక్లు యెజెబెలు 

మాంసమును తినును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:8 => నేను మోషేదావ్రా నియమించిన కటట్డలను విధులను 

ధరమ్శాసత్రమంతటిని అనుసరించి నడచుకొనుటకై వారు జాగర్తత్పడినయెడల, మీ పితరులకు నేను 

ఖాయపరచిన దేశమునుండి ఇశార్యేలీయులను నేను ఇక తొలగింపనని దావీదుతోను అతని 

కుమారుడైన సొలొమోనుతోను దేవుడు సెలవిచిచ్న మాటను లక్షయ్పెటట్క, ఆ మందిరమునందు మనషే ష్ 

తాను చేయించిన చెకుక్డు విగర్హమును నిలిపెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:14 => యెహోవా మందిరములోనికి తేబడిన దర్వయ్మును బయటికి 

తీసికొనివచిచ్నపుప్డు, మోషేదావ్రా యెహోవా దయచేసిన ధరమ్శాసత్రము గల గర్ంథము యాజకుడైన 

హిలీక్యాకు కనబడెను. 

యిరిమ్యా 37:2 => అతడైనను అతని సేవకులైనను దేశపర్జలైనను యెహోవా పర్వకత్యైన 

యిరీమ్యాచేత సెలవిచిచ్న మాటలను లక్షయ్పెటట్లేదు. 
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వచనము 1 

ఎనిమిదవ దినమున మోషే అహరోనును అతని కుమారులను ఇశార్యేలీయుల పెదద్లను పిలిపించి 

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

కనినయెడల ఆమెయేడు దినములు పురిటాలై యుండవలెను. ఆమె తాను ముటుట్దై కడగానుండు 

దినముల లెకక్నుబటిట్ పురిటాలై యుండవలెను. 

లేవీయకాండము 12:3 => ఎనిమిదవ దినమున బిడ డ్కు సునన్తి చేయింపవలెను. 

లేవీయకాండము 14:8 => అపుప్డు పవితర్త పొందగోరువాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని తన 

రోమమంతటిని కౌష్రము చేసికొని నీళల్తో సాన్నముచేసి పవితుర్డగును. తరువాత వాడు పాళెములోనికి 

వచిచ్ తన గుడారము వెలుపల ఏడు దినములు నివసింపవలెను. 

లేవీయకాండము 14:9 => ఏడవనాడు తన రోమమంతటిని తన తలను తన గడ డ్మును తన 

కనుబొమలను కౌష్రము చేసికొనవలెను. తన రోమమంతటిని కౌష్రము చేసికొని బటట్లు ఉదుకుకొని 

యొడలు నీళల్తో కడుగుకొని పవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 14:10 => ఎనిమిదవనాడు వాడు నిరోద్షమైన రెండు మగ గొఱఱ్పిలల్లను 

నిరోద్షమైన యేడాది ఆడు గొఱఱ్పిలల్ను నైవేదయ్మునకై నూనె కలిసిన మూడు పదియవ వంతుల 

గోధుమపిండిని ఒక అరధ్సేరు నూనెను తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 15:13 => సార్వము గలవాడు తన సార్వమునుండి పవితర్త పొందునపుప్డు, తన 

పవితర్త విషయమై యేడు దినములు లెకిక్ంచుకొని తన బటట్లు ఉదుకుకొని పారు నీటితో ఒడలును 

కడుగుకొని పవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 15:14 => ఎనిమిదవనాడు రెండు తెలల్ గువవ్లనైనను రెండు పావురపు 

పిలల్లనైనను తీసికొని పర్తయ్క్షపు గుడారము యొకక్ దావ్రమునొదద్కు వచిచ్ యెహోవా సనిన్ధిని వాటిని 

యాజకుని కపప్గింపవలెను. 
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లేవీయకాండము 22:27 => దూడయేగాని, గొఱఱ్పిలల్యేగాని, మేకపిలల్యేగాని, పుటిట్నపుప్డు అది 

యేడు దినములు దాని తలిల్తో నుండవలెను. ఎనిమిదవనాడు మొదలుకొని అది యెహోవాకు 

హోమముగా అంగీకరింప తగును. 

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.  

లేవీయకాండము 8:33 => మీ పర్తిషఠ్దినములు తీరువరకు ఏడు దినములు పర్తయ్క్షపు 

గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్నుండి బయలువెళల్కూడదు; ఏడు దినములు మోషే మీ విషయములో 

ఆ పర్తిషఠ్ను చేయుచుండును. 

లేవీయకాండము 14:10 => ఎనిమిదవనాడు వాడు నిరోద్షమైన రెండు మగ గొఱఱ్పిలల్లను 

నిరోద్షమైన యేడాది ఆడు గొఱఱ్పిలల్ను నైవేదయ్మునకై నూనె కలిసిన మూడు పదియవ వంతుల 

గోధుమపిండిని ఒక అరధ్సేరు నూనెను తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 14:23 => వాడు పవితర్తపొంది ఎనిమిదవనాడు యెహోవా సనిన్ధికి పర్తయ్క్షపు 

గుడారముయొకక్ దావ్రమునకు యాజకునియొదద్కు వాటిని తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 15:14 => ఎనిమిదవనాడు రెండు తెలల్ గువవ్లనైనను రెండు పావురపు 

పిలల్లనైనను తీసికొని పర్తయ్క్షపు గుడారము యొకక్ దావ్రమునొదద్కు వచిచ్ యెహోవా సనిన్ధిని వాటిని 

యాజకుని కపప్గింపవలెను. 

లేవీయకాండము 15:29 => ఎనిమిదవనాడు ఆమె రెండు తెలల్ గువవ్లనైనను రెండు పావురపు 

పిలల్లనైనను పర్తయ్క్షపు గుడారము యొకక్ దావ్రమునకు యాజకునియొదద్కు తేవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 6:10 => ఎనిమిదవ దినమున అతడు రెండు తెలల్గువవ్లనైనను రెండు పావురపు 

పిలల్లనైనను పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్నునన్ యాజకుని యొదద్కు తేవలెను.  
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యెహెజేక్లు 43:26 => ఏడు దినములు యాజకులు బలిపీఠమునకు పార్యశిచ్తత్ము చేయుచు 

దానిని పవితర్ పరచుచు పర్తిషిఠ్ంచుచు నుండవలెను. 

యెహెజేక్లు 43:27 => ఆ దినములు తీరిన తరువాత ఎనిమిదవ దినము మొదలుకొని యాజకులు 

బ లి పీ ఠ ము మీ ద మీ ద హ న బ లు ల ను మీ స మా ధా న బ లు ల ను అ రిప్ం ప గా నే ను 

మిముమ్నంగీకరించెదను; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

మతత్యి 28:1 => విశార్ంతిదినము గడచిపోయిన తరువాత ఆదివారమున, తెలల్వారుచుండగా 

మగద్లేనే మరియయు వేరొక మరియయు సమాధిని చూడవచిచ్రి. 

నిరగ్మకాండము 29:30 => అతని కుమారులలో నెవడు అతనికి పర్తిగా యాజకుడగునో అతడు 

పరిశుదధ్సథ్లములో సేవ చేయుటకు పర్తయ్క్షపు గుడారములోనికి వెళుల్నపుప్డు ఏడు దినములు వాటిని 

వేసికొనవలెను. 

నిరగ్మకాండము 40:12 => మరియు నీవు అహరోనును అతని కుమారులను పర్తయ్క్షపు గుడారము 

యొకక్ దావ్రమునొదద్కు తోడుకొనివచిచ్ వారిని నీళల్తో సాన్నము చేయించి 

లేవీయకాండము 9:17 => అపుప్డతడు నైవేదయ్మును తెచిచ్ దానిలోనుండి చేరెడు తీసి 

పార్తఃకాలమందు చేసిన దహనబలి గాక బలిపీఠముమీద తీసినదానిని దహించెను. 

సంఖాయ్కాండము 7:1 => మోషే మందిరమును నిలువబెటుట్ట ముగించి దాని అభిషేకించి పర్తిషిఠ్ంచి, 

వచనము 2 

అహరోనుతో ఇటల్నెను నీవు పాపపరిహారారథ్బలిగా నిరోద్షమైన యొక కోడెదూడను, దహనబలిగా 

నిరోద్షమైన యొక పొటేట్లును యెహోవా సనిన్ధికి తీసికొనిరముమ్. 

లేవీయకాండము 9:7 => మరియు మోషే అహరోనుతో ఇటల్నెను నీవు బలిపీఠమునొదద్కు వెళిల్ 

పాపపరిహారారథ్బలిని దహనబలిని అరిప్ంచి నీ నిమితత్మును పర్జల నిమితత్మును పార్యశిచ్తత్ముచేసి 

పర్జల కొరకు అరప్ణము చేసి, యెహోవా ఆజాఞ్పించినటుల్ వారి నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుము. 

లేవీయకాండము 9:8 => కాబటిట్ అహరోను బలిపీఠము దగగ్రకు వెళిల్ తనకొరకు 

పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక దూడను వధించెను.  
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లేవీయకాండము 4:3 => పర్జలు అపరాధులగునటుల్ అభిషికుత్డైన యాజకుడు పాపము 

చేసినయెడల, తాను చేసిన పాపమునకై నిరోద్షమైన కోడెదూడను యెహోవాకు పాపపరిహారారథ్బలిగా 

అరిప్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 8 :14 => ఇటుల్ యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించెను . అపుప్డతడు 

పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక కోడెను తీసికొనివచెచ్ను. అహరోనును అతని కుమారులును 

పాపపరిహారారథ్బలి రూపమైన ఆ కోడె తలమీద తమ చేతులుంచిరి. 

నిరగ్మకాండము 29:1 => వారు నాకు యాజకులగునటుల్ వారిని పర్తిషిఠ్ంచుటకు నీవు వారికి 

చేయవలసిన కారయ్మేదనగా 

2 కొరిందీయులకు 5:21 => ఎందుకనగా మనమాయనయందు దేవుని నీతి అగునటుల్ పాపమెరుగని 

ఆయనను మనకోసము పాపముగా చేసెను. 

హెబీర్యులకు 5:3 => ఆ హేతువుచేత పర్జల కొరకేలాగో ఆలాగే తనకొరకును పాపముల నిమితత్ము 

అరప్ణము చేయవలసినవాడైయునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 7:27 => ధరమ్శాసత్రము బలహీనతగల మనుషుయ్లను యాజకులనుగా నియమించును 

గాని ధరమ్శాసత్రమునకు తరువాత వచిచ్న పర్మాణపూరవ్కమైన వాకయ్ము నిరంతరమును సంపూరణ్సిది ధ్ 

పొందిన కుమారుని నియమించెను గనుక, 

హెబీర్యులకు 10:10 => యేసుకీర్సుత్ యొకక్ శరీరము ఒకక్సారియే అరిప్ంపబడుటచేత ఆ 

చితత్మునుబటిట్ మనము పరిశుదధ్పరచబడి యునాన్ము. 

హెబీర్యులకు 10:11 => మరియు పర్తి యాజకుడు దినదినము సేవచేయుచు, పాపములను 

ఎనన్టికిని తీసివేయలేని ఆ బలులనే మాటిమాటికి అరిప్ంచుచు ఉండును. 

హెబీర్యులకు 10:12 => ఈయనయైతే పాపముల నిమితత్మై సదాకాలము నిలుచు ఒకక్ బలిని 

అరిప్ంచి, 

హెబీర్యులకు 10:13 => అపప్టినుండి తన శతుర్వులు తన పాదములకు పాదపీఠముగా 

చేయబడువరకు కనిపెటుట్చు దేవుని కుడిపారశ్య్మున ఆసీనుడాయెను. 
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హెబీర్యులకు 10:14 => ఒకక్ అరప్ణచేత ఈయన పరిశుదధ్పరచబడు వారిని సదాకాలమునకు 

సంపూరు ణ్లనుగా చేసియునాన్డు. 

లేవీయకాండము 8:18 => తరువాత అతడు దహనబలిగా ఒక పొటేట్లును తీసికొనివచెచ్ను. 

అహరోనును అతని కుమారులును ఆ పొటేట్లు తలమీద తమచేతులుంచిరి. 

ఆదికాండము 15:9 => ఆయన మూడేండల్ పెయయ్ను మూడేండల్ మేకను మూడేండల్ పొటేట్లును ఒక 

తెలల్ గువవ్ను ఒక పావురపు పిలల్ను నాయొదద్కు తెమమ్ని అతనితో చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 29:14 => ఆ కోడె మాంసమును దాని చరమ్మును దాని పేడను పాళెమునకు 

వెలుపల అగిన్తో కాలచ్వలెను, అది పాపపరిహారారథ్మైన బలి. 

లేవీయకాండము 9:3 => మరియు నీవు ఇశార్యేలీయులతో మీరు యెహోవా సనిన్ధిని 

బలినరిప్ంచునటుల్ పాపపరిహారారథ్బలిగా నిరోద్షమైన మేకపిలల్ను, దహనబలిగా నిరోద్షమైన యేడాది 

దూడను గొఱఱ్పిలల్ను 

ఎజార్ 6:9 => మరియు ఆకాశమందలి దేవునికి దహనబలులు అరిప్ంచుటకై కోడెలే గాని గొఱఱ్పొటేట్ళేల్ 

గాని గొఱఱ్ పిలల్లేగాని గోధుమలే గాని ఉపేప్ గాని దార్కాష్రసమే గాని నూనెయే గాని, యెరూషలేములో 

నునన్ యాజకులు ఆకాశమందలి దేవునికి సువాసనయైన అరప్ణలను అరిప్ంచి, రాజును అతని 

కుమారులును జీవించునటుల్ పార్రథ్నచేయు నిమితత్మై వారు చెపిప్నదానినిబటిట్ పర్తిదినమును 

తపప్కుండ 

వచనము 3 

మరియు నీవు ఇశార్యేలీయులతో మీరు యెహోవా సనిన్ధిని బలినరిప్ంచునటుల్ పాపపరిహారారథ్బలిగా 

నిరోద్షమైన మేకపిలల్ను, దహనబలిగా నిరోద్షమైన యేడాది దూడను గొఱఱ్పిలల్ను 

లేవీయకాండము 4:23 => అతడు ఏ పాపము చేసి పాపియాయెనో అది తనకు తెలియబడినయెడల, 

అతడు నిరోద్షమైన మగ మేకపిలల్ను అరప్ణముగా తీసికొనివచిచ్ 

లేవీయకాండము 16:5 => మరియు అతడు ఇశార్యేలీయుల సమాజము నొదద్నుండి 

పాపపరిహారారథ్బలిగా రెండు మేక పిలల్లను దహనబలిగా ఒక పొటేట్లును తీసికొనిరావలెను. 
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లేవీయకాండము 16:15 => అపుప్డతడు పర్జలరిప్ంచు పాపపరిహారారధ్బలియగు మేకను వధించి 

అడ డ్తెర లోపలికి దాని రకత్ము తెచిచ్ ఆ కోడె రకత్ముతో చేసినటుల్ దీని రకత్ముతోను చేసి, కరుణాపీఠము 

మీదను కరుణాపీఠము ఎదుటను దాని పోర్కిష్ంపవలెను. 

ఎజార్ 6:17 => దేవుని మందిరమును పర్తిషిఠ్ంచినపుప్డు నూరు ఎడల్ను రెండు వందల పొటేట్ళల్ను 

నాలుగువందల గొఱఱ్పిలల్లను ఇశార్యేలీయులకందరికిని పాపపరిహారారథ్ బలిగా ఇశార్యేలీయుల 

గోతర్ముల లెకక్చొపుప్న పండెర్ండు మేకపోతులను అరిప్ంచిరి. 

ఎజార్ 10:19 => వీరు తమ భారయ్లను పరితయ్జించెదమని మాట యిచిచ్రి. మరియు వారు 

అపరాధులై యునన్ందున అపరాధ విషయములో మందలో ఒక పొటేట్లును చెలిల్ంచిరి. 

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.  

రోమీయులకు 8:3 => శరీరముననుసరింపక ఆతమ్ననుసరించియే నడుచుకొను మనయందు 

ధరమ్శాసత్ర సంబంధమైన నీతివిధి నెరవేరచ్బడవలెనని పాపపరిహారము నిమితత్ము  

2 కొరిందీయులకు 5:21 => ఎందుకనగా మనమాయనయందు దేవుని నీతి అగునటుల్ పాపమెరుగని 

ఆయనను మనకోసము పాపముగా చేసెను. 

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. 

హెబీర్యులకు 9:26 => అటల్యినయెడల జగతుత్ పునాది వేయబడినది మొదలుకొని ఆయన అనేక 

పరాయ్యములు శర్మపడవలసి వచుచ్ను. అయితే ఆయన యుగముల సమాపిత్యందు తనున్తానే 

బలిగా అరిప్ంచుకొనుటవలన పాపనివారణ చేయుటకై యొకక్సారే పర్తయ్క్షపరచబడెను 

హెబీర్యులకు 9:27 => మనుషుయ్లొకక్సారే మృతిపొందవలెనని నియమింపబడెను; ఆ తరువాత 

తీరుప్ జరుగును. 
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హెబీర్యులకు 9:28 => ఆలాగుననే కీర్సుత్ కూడ అనేకుల పాపములను భరించుటకు ఒకక్సారే 

అరిప్ంపబడి, తనకొరకు కనిపెటుట్కొని యుండువారి రక్షణ నిమితత్ము పాపము లేకుండ రెండవసారి 

పర్తయ్క్షమగును. 

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 3:18 => ఏలయనగా మనలను దేవునియొదద్కు తెచుచ్టకు, అనీతిమంతుల కొరకు 

నీతిమంతుడైన కీర్సుత్ శరీర విషయములో చంపబడియు,  

పర్కటన 5:9 => ఆ పెదద్లు నీవు ఆ గర్ంథమును తీసికొని దాని ముదర్లను విపుప్టకు యోగుయ్డవు, 

నీవు వధింపబడినవాడవై నీ రకత్మిచిచ్, పర్తి వంశములోను, ఆ యా భాషలు మాటలాడు వారిలోను, 

పర్తి పర్జలోను, పర్తి జనములోను, దేవుని కొరకు మనుషుయ్లను కొని, 

లేవీయకాండము 9:2 => అహరోనుతో ఇటల్నెను నీవు పాపపరిహారారథ్బలిగా నిరోద్షమైన యొక 

కోడెదూడను, దహనబలిగా నిరోద్షమైన యొక పొటేట్లును యెహోవా సనిన్ధికి తీసికొనిరముమ్. 

లేవీయకాండము 12:6 => కుమారునికొరకే గాని కుమారెత్కొరకే గాని ఆమె శుది ధ్దినములు 

సంపూరిత్యైన తరువాత ఆమె దహనబలిగా ఒక యేడాది గొఱఱ్పిలల్ను, పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక 

పావురపు పిలల్నైనను తెలల్ గువవ్నైనను పర్తయ్క్షపు గుడారము యొకక్ దావ్రమునకు యాజకునియొదద్కు 

తీసికొనిరావలెను.  

లేవీయకాండము 14:10 => ఎనిమిదవనాడు వాడు నిరోద్షమైన రెండు మగ గొఱఱ్పిలల్లను 

నిరోద్షమైన యేడాది ఆడు గొఱఱ్పిలల్ను నైవేదయ్మునకై నూనె కలిసిన మూడు పదియవ వంతుల 

గోధుమపిండిని ఒక అరధ్సేరు నూనెను తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 23:12 => మీరు ఆ పనను అరిప్ంచు దినమున నిరోద్షమైన యేడాది పొటేట్లును 

యెహోవాకు దహనబలిగా అరిప్ంపవలెను 

నిరగ్మకాండము 12:5 => ఆ గొఱఱ్పిలల్ను భుజించుటకు పర్తివాని భోజనము పరిమితినిబటిట్ వారిని 

లెకిక్ంపవలెను. 
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లేవీయకాండము 3:12 => అతడు అరిప్ంచునది మేకయైనయెడల యెహోవా సనిన్ధికి దానిని 

తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 5:7 => అతడు గొఱఱ్పిలల్ను తేజాలనియెడల, అతడు పాపియగునటుల్ తాను చేసిన 

అపరాధ విషయమై రెండు తెలల్ గువవ్లనేగాని రెండు పావురపు పిలల్లనేగాని పాపపరిహారారథ్బలిగా 

ఒకదానిని దహనబలిగా ఒకదానిని యెహోవా సనిన్ధికి తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 9:15 => అతడు పర్జల అరప్ణమును తీసికొని వచిచ్ పర్జలు అరిప్ంచు 

పాపపరిహారారథ్బలియగు మేకను తీసికొని వధించి మొదటిదానివలె దీనిని పాపపరిహారారథ్బలిగా 

అరిప్ంచెను. 

లేవీయకాండము 10:16 => అపుప్డు మోషే పాపపరిహారారథ్బలియగు మేకను కనుగొనవలెనని 

జాగర్తత్గా వెదకినపుప్డు అది కాలిపోయియుండెను. అతడు అహరోను కుమారులలో మిగిలిన 

ఎలియాజరు ఈతామారను వారిమీద ఆగర్హపడి 

లేవీయకాండము 16:3 => అతడు పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక కోడెదూడను దహనబలిగా ఒక 

పొటేట్లును తీసికొని, వీటితో పరిశుదధ్సథ్లములోనికి రావలెను. 

వచనము 4 

సమాధానబలిగా కోడెను పొటేట్లును నూనె కలిపిన నైవేదయ్మును తీసికొనిరండి; నేడు యెహోవా మీకు 

కనబడును అని చెపుప్ము. 

లేవీయకాండము 3:1 => అతడు అరిప్ంచునది సమాధానబలియైనయెడల అతడు గోవులలోనిది 

తీసికొనివచిచ్నయెడల అది మగదేగాని ఆడుదేగాని యెహోవా సనిన్ధికి నిరోద్షమైన దానిని 

తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 3:2 => తాను అరిప్ంచుదాని తలమీద తన చెయియ్ ఉంచి పర్తయ్క్షపు గుడారము 

యొకక్ దావ్రమున దానిని వధింపవలెను. యాజకులగు అహరోను కుమారులు బలిపీఠముచుటుట్ దాని 

రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 
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లేవీయకాండము 3:3 => అతడు ఆ సమాధాన బలిపశువు యొకక్ ఆంతర్ముల లోపలి కొర్వువ్ను 

ఆంతర్ములమీది కొర్వవ్ంతటిని రెండు మూతర్గర్ంధులను వాటిమీదను 

లేవీయకాండము 3:4 => డొకక్లమీదనునన్ కొర్వువ్ను కాలేజముమీదను మూతర్గర్ంథుల మీదనునన్ 

వపను యెహోవాకు హోమముగా అరిప్ంవలెను. 

లేవీయకాండము 3:5 => అహరోను కుమారులు బలిపీఠముమీద, అనగా అగిన్మీది కటెట్లపైనునన్ 

దహనబలి దర్వయ్ముపైని దానిని దహింపవలెను. అది యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమము. 

లేవీయకాండము 3:6 => యెహోవాకు సమాధానబలిగా ఒకడు అరిప్ంచునది గొఱఱ్ 

మేకలలోనిదైనయెడల అది మగదేగాని ఆడుదేగాని నిరోద్షమైనదాని తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 3:7 => అతడరిప్ంచు అరప్ణము గొఱఱ్పిలల్యైనయెడల యెహోవా సనిన్ధికి దానిని 

తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 3:8 => తాను అరిప్ంచుదాని తలమీద అతడు తన చెయియ్ ఉంచి పర్తయ్క్షపు 

గుడారము నెదుట దానిని వధింపవలెను. అహరోను కుమారులు బలిపీఠము చుటుట్ దాని రకత్మును 

పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 3:9 => ఆ సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్ను ముడిడ్పూస మొదలుకొని కొర్వివ్న 

తోక అంతటిని ఆంతర్ములలోని కొర్వువ్ను ఆంతర్ములమీది కొర్వువ్ అంతటిని 

లేవీయకాండము 3:10 => రెండు మూతర్గర్ంథులను వాటిమీది డొకక్లపైనునన్ కొర్వువ్ను 

మూతర్గర్ంథులమీది కాలేజముయొకక్ వపను తీసి యెహోవాకు హోమము చేయవలెను. 

లేవీయకాండము 3:11 => యాజకుడు బలిపీఠముమీద దానిని దహింపవలెను. అది యెహోవాకు 

హోమ రూపమైన ఆహారము. 

లేవీయకాండము 3:12 => అతడు అరిప్ంచునది మేకయైనయెడల యెహోవా సనిన్ధికి దానిని 

తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 3:13 => తాను దాని తలమీద చెయియ్ ఉంచి పర్తయ్క్షపు గుడారము నెదుట దానిని 

వధింపవలెను. అహరోను కుమారులు బలిపీఠముచుటుట్ దాని రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 
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లేవీయకాండము 3:14 => తాను దానిలో అరిప్ంచు ఆంతర్ములను కపుప్ కొర్వువ్ను ఆంతర్ములమీది 

కొర్వువ్ అంతటిని 

లేవీయకాండము 3:15 => రెండు మూతర్గర్ంథులను వాటిమీది డొకక్లపైనునన్ కొర్వువ్ను రెండు 

మూతర్గర్ంథులపైనునన్ కాలేజముయొకక్ వపను యెహోవాకు హోమముగా అరిప్ంపవలెను. 

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. 

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. 

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. 
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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. 

లేవీయకాండము 2:12 => పర్థమఫలముగా యెహోవాకు వాటిని అరిప్ంపవచుచ్ను గాని 

బలిపీఠముమీద ఇంపైన సువాసనగా వాటి నరిప్ంపవలదు. 

లేవీయకాండము 2:13 => నీవు అరిప్ంచు పర్తి నైవేదయ్మునకు ఉపుప్ చేరచ్వలెను. నీ దేవుని నిబంధన 

యొకక్ ఉపుప్ నీ నైవేదయ్ముమీద ఉండవలెను, నీ అరప్ణములనిన్టితోను ఉపుప్ అరిప్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 2:14 => నీవు యెహోవాకు పర్థమఫలముల నైవేదయ్మును చేయునపుప్డు సారమైన 

భూమిలో పుటిట్న పచచ్ని వెనున్లలోని ఊచ బియయ్మును వేయించి విసిరి నీ పర్థమఫలముల 

నైవేదయ్ముగా అరిప్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 2:15 => అది నైవేదయ్ రూపమైనది, నీవు దానిమీద నూనెపోసి దాని పైని సాంబార్ణి 

వేయవలెను. 

లేవీయకాండము 2:16 => అందులో జాఞ్పకారథ్మైన భాగమును, అనగా విసిరిన ధానయ్ములో 

కొంతయు, నూనెలో కొంతయు, దాని సాంబార్ణి అంతయు యాజకుడు దహింపవలెను. అది 

యెహోవాకు హోమము. 

లేవీయకాండము 6:14 => నైవేదయ్మునుగూరిచ్న విధి యేదనగా, అహరోను కుమారులు యెహోవా 

సనిన్ధిని బలిపీఠము నెదుట దానిని నరిప్ంచవలెను. 
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లేవీయకాండము 6:15 => అతడు నైవేదయ్ తైలమునుండియు దాని గోధుమపిండినుండియు చేరెడు 

పిండిని నూనెను, దాని సాంబార్ణి యావతుత్ను దానిలోనుండి తీసి జాఞ్పక సూచనగాను వాటిని 

బలిపీఠముమీద యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగాను దహింపవలెను. 

లేవీయకాండము 6:16 => దానిలో మిగిలినదానిని అహరోనును అతని సంతతివారును తినవలెను. 

అది పులియనిదిగా పరిశుదధ్సథ్లములో తినవలెను. వారు పర్తయ్క్షపు గుడారము యొకక్ ఆవరణములో 

దానిని తినవలెను; 

లేవీయకాండము 6:17 => దాని పులియబెటిట్ కాలచ్వలదు; నా హోమ దర్వయ్ములలో వారికి పాలుగా 

దాని నిచిచ్యునాన్ను. పాపపరిహారారథ్బలివలెను అపరాధపరిహారారథ్బలివలెను అది అతిపరిశుదధ్ము. 

లేవీయకాండము 6:18 => అహరోను సంతతిలో పర్తివాడును దానిని తినవలెను. ఇది యెహోవా 

హోమముల విషయములో మీ తరతరములకు నితయ్మైన కటట్డ. వాటికి తగిలిన పర్తి వసుత్వు 

పరిశుదధ్మగును. 

లేవీయకాండము 6:19 => మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

లేవీయకాండము 6:20 => అహరోనుకు అభిషేకముచేసిన దినమున, అతడును అతని 

సంతతివారును అరిప్ంపవలసిన అరప్ణమేదనగా, ఉదయమున సగము సాయంకాలమున సగము 

నితయ్మైన నైవేదయ్ముగా తూమెడు గోధుమపిండిలో పదియవవంతు. 

లేవీయకాండము 6:21 => పెనముమీద నూనెతో దానిని కాలచ్వలెను; దానిని కాలిచ్న తరువాత 

దానిని తేవలెను. కాలిచ్న నైవేదయ్ భాగములను యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగా అరిప్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 6:22 => అతని సంతతివారిలో అతనికి మారుగా అభిషేకము పొందిన యాజకుడు 

ఆలాగుననే అరిప్ంపవలెను. అది యెహోవా నియమించిన నితయ్మైన కటట్డ, అదంతయు 

దహింపవలెను. 

లేవీయకాండము 6:23 => యాజకుడు చేయు పర్తి నైవేదయ్ము నిశేశ్షముగా పేర్లచ్బడవలెను; దాని 

తినవలదు. 

సంఖాయ్కాండము 15:3 => యెహోవాకు ఇంపైన సువాసన కలుగునటుల్గా గోవులలోని దానినేకాని, 

గొఱఱ్మేకలలోని దానినేకాని, దహనబలిగానైనను, బలిగానైనను తెచిచ్, మొర్కుక్బడి చెలిల్ంచుటకనియో, 
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సేవ్చాఛ్రప్ణగాననియో, నియామక కాలమందు అరిప్ంచునదియనియో, దేనినైనను మీరు 

అరిప్ంపగోరినయెడల 

సంఖాయ్కాండము 15:4 => యెహోవాకు ఆ అరప్ణము నరిప్ంచువాడు ముపాప్వు నూనెతో 

కలుపబడిన రెండు పళల్ పిండిని నైవేదయ్ముగా తేవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 15:5 => ఒకొక్కక్ గొఱఱ్పిలల్తో కూడ దహనబలిమీదనేమి బలిమీదనేమి పోయుటకై 

ముపాప్వు దార్కాష్రసమును పానారప్ణముగా సిదధ్పరచవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 15:6 => పొటేట్లుతో కూడ పడి నూనెతో కలుపబడిన నాలుగు పళల్ పిండిని 

నైవేదయ్ముగా సిదధ్పరచవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 15:7 => పడి దార్కాష్రసమును పానారప్ణముగా తేవలెను; అది యెహోవాకు 

ఇంపైన సువాసన. 

సంఖాయ్కాండము 15:8 => మొర్కుక్బడిని చెలిల్ంచుటకైనను యెహోవాకు సమాధానబలి 

నరిప్ంచుటకైనను నీవు దహనబలిగానైనను బలిగానైనను కోడెదూడను సిదధ్పరచినయెడల 

సంఖాయ్కాండము 15:9 => ఆ కోడెతో కూడ పడినన్ర నూనె కలుపబడిన ఆరు పళల్ గోధుమ పిండిని 

నైవేదయ్ముగా అరిప్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 9:6 => మోషే మీరు చేయవలెనని యెహోవా ఆజాఞ్పించినది ఇదే; అటుల్ చేయుడి. 

అపుప్డు యెహోవా మహిమ మీకు కనబడుననెను. 

లేవీయకాండము 9:23 => మోషే అహరోనులు పర్తయ్క్షపు గుడారములోనికి పోయి వెలుపలికివచిచ్ 

పర్జలను దీవింపగా యెహోవా మహిమ పర్జలకందరికి కనబడెను. 

నిరగ్మకాండము 16 :10 => అటుల్ అహరోను ఇశార్యేలీయుల సరవ్సమాజముతో 

మాటలాడుచుండగా వారు అరణయ్మువైపు చూచిరి, అపుప్డు యెహోవా మహిమ ఆ మేఘములో వారికి 

కనబడెను. 

నిరగ్మకాండము 19:11 => మూడవనాటికి సిదధ్ముగా నుండవలెను; మూడవనాడు యెహోవా 

పర్జలందరి కనున్ల ఎదుట సీనాయి పరవ్తముమీదికి దిగివచుచ్ను. 
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నిరగ్మకాండము 24:16 => యెహోవా మహిమ సీనాయి కొండమీద నిలిచెను; మేఘము ఆరు 

దినములు దాని కముమ్కొనెను; ఏడవ దినమున ఆయన ఆ మేఘములోనుండి మోషేను పిలిచినపుప్డు 

నిరగ్మకాండము 29:43 => అకక్డికి వచిచ్ ఇశార్యేలీయులను కలిసికొందును; అది నా 

మహిమవలన పరిశుదధ్పరచబడును. 

నిరగ్మకాండము 40:34 => అపుప్డు మేఘము పర్తయ్క్షపు గుడారమును కమమ్గా యెహోవా తేజసుస్ 

మందిరమును నింపెను. 

నిరగ్మకాండము 40:35 => ఆ మేఘము మందిరముమీద నిలుచుటచేత మందిరము యెహోవా 

తేజసుస్తో నిండెను గనుక మోషే పర్తయ్క్షపు గుడారములోనికి వెళల్లేకుండెను. 

సంఖాయ్కాండము 14:10 => పర్తయ్క్షపు గుడారములో యెహోవా మహిమ ఇశార్యేలీయుల కందరికి 

కనబడెను. 

సంఖాయ్కాండము 16:19 => కోరహు పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్కు 

సరవ్సమాజమును వారికి విరోధముగా పోగుచేయగా యెహోవా మహిమ సరవ్సమాజమునకు 

కనబడెను. 

1 రాజులు 8:10 => యాజకులు పరిశుదధ్ సథ్లములోనుండి బయటికి వచిచ్నపుప్డు మేఘము 

యెహోవా మందిరమును నింపెను. 

1 రాజులు 8:11 => కాబటిట్ యెహోవా తేజోమహిమ యెహోవా మందిరములో నిండుకొనగా ఆ 

మేఘమునన్ హేతువుచేత యాజకులు సేవ చేయుటకు నిలువలేకపోయిరి. 

1 రాజులు 8:12 => సొలొమోను దానిని చూచి గాఢాంధకారమందు నివాసము చేయుదునని 

యెహోవా సెలవిచిచ్యునాన్డు. 

యెహెజేక్లు 43:2 => ఇశార్యేలీయుల దేవుని పర్భావము తూరుప్దికుక్న కనబడెను; దానినుండి 

పుటిట్నధవ్ని విసాత్రజలముల ధవ్నివలె వినబడెను, ఆయన పర్కాశముచేత భూమి పర్జవ్రిలెల్ను. 

ఆదికాండము 15:9 => ఆయన మూడేండల్ పెయయ్ను మూడేండల్ మేకను మూడేండల్ పొటేట్లును ఒక 

తెలల్ గువవ్ను ఒక పావురపు పిలల్ను నాయొదద్కు తెమమ్ని అతనితో చెపెప్ను. 
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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.  

వచనము 5 

మోషే ఆజాఞ్పించినవాటిని వారు పర్తయ్క్షపు గుడారము నెదుటికి తీసికొనివచిచ్రి. సమాజమంతయు 

దగగ్రకు వచిచ్ యెహోవా సనిన్ధిని నిలువగా 

నిరగ్మకాండము 19:17 => దేవునిని ఎదురొక్నుటకు మోషే పాళెములోనుండి పర్జలను అవతలకు 

రపిప్ంపగా వారు పరవ్తము దిగువను నిలిచిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:12 => మీ దేవుడైన యెహోవాకు భయపడి యీ ధరమ్శాసత్ర 

వాకయ్ములనిన్టిని అనుసరించి నడుచుకొనునటుల్ పురుషులేమి సతరీలేమి పిలల్లేమి నీ పురములలోనునన్ 

పరదేశులేమి వాటిని విని నేరుచ్కొనుటకై అందరిని పోగుచేయవలెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:3 => అంతట దావీదు తాను యెహోవా మందసమునకు సిదధ్పరచిన 

సథ్లమునకు దాని తీసికొనివచుచ్టకై ఇశార్యేలీయులనందరిని యెరూషలేమునకు సమాజముగా 

కూరెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 5:2 => తరువాత యెహోవా నిబంధన మందసమును సీయోను అను దావీదు 

పురమునుండి తీసికొనివచుచ్టకై సొలొమోను ఇశార్యేలీయుల పెదద్లను ఇశార్యేలీయుల 

వంశములకు అధికారులగు గోతర్ముల పెదద్లనందరిని యెరూషలేమునందు సమకూరెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 5:3 => ఏడవ నెలను పండుగ జరుగుకాలమున ఇశార్యేలీయులందరును 

రాజునొదద్కు వచిచ్రి. 

నెహెమాయ్ 8:1 => ఏడవ నెల రాగా ఇశార్యేలీయులు తమ పటట్ణములలో నివాసులై యుండిరి. 

అపుప్డు జనులందరును ఏక మనసుక్లై, నీటి గుమమ్ము ఎదుటనునన్ మైదానమునకు వచిచ్ యెహోవా 

ఇశార్యేలీయులకు ఆజాఞ్పించిన మోషే ధరమ్శాసత్రగర్ంథమును తెమమ్ని ఎజార్ అను శాసిత్తో చెపప్గా 

వచనము 6 
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మోషే మీరు చేయవలెనని యెహోవా ఆజాఞ్పించినది ఇదే; అటుల్ చేయుడి. అపుప్డు యెహోవా మహిమ 

మీకు కనబడుననెను. 

లేవీయకాండము 9:23 => మోషే అహరోనులు పర్తయ్క్షపు గుడారములోనికి పోయి వెలుపలికివచిచ్ 

పర్జలను దీవింపగా యెహోవా మహిమ పర్జలకందరికి కనబడెను. 

నిరగ్మకాండము 16 :10 => అటుల్ అహరోను ఇశార్యేలీయుల సరవ్సమాజముతో 

మాటలాడుచుండగా వారు అరణయ్మువైపు చూచిరి, అపుప్డు యెహోవా మహిమ ఆ మేఘములో వారికి 

కనబడెను. 

నిరగ్మకాండము 24:16 => యెహోవా మహిమ సీనాయి కొండమీద నిలిచెను; మేఘము ఆరు 

దినములు దాని కముమ్కొనెను; ఏడవ దినమున ఆయన ఆ మేఘములోనుండి మోషేను పిలిచినపుప్డు 

నిరగ్మకాండము 40:34 => అపుప్డు మేఘము పర్తయ్క్షపు గుడారమును కమమ్గా యెహోవా తేజసుస్ 

మందిరమును నింపెను. 

నిరగ్మకాండము 40:35 => ఆ మేఘము మందిరముమీద నిలుచుటచేత మందిరము యెహోవా 

తేజసుస్తో నిండెను గనుక మోషే పర్తయ్క్షపు గుడారములోనికి వెళల్లేకుండెను. 

1 రాజులు 8:10 => యాజకులు పరిశుదధ్ సథ్లములోనుండి బయటికి వచిచ్నపుప్డు మేఘము 

యెహోవా మందిరమును నింపెను. 

1 రాజులు 8:11 => కాబటిట్ యెహోవా తేజోమహిమ యెహోవా మందిరములో నిండుకొనగా ఆ 

మేఘమునన్ హేతువుచేత యాజకులు సేవ చేయుటకు నిలువలేకపోయిరి. 

1 రాజులు 8:12 => సొలొమోను దానిని చూచి గాఢాంధకారమందు నివాసము చేయుదునని 

యెహోవా సెలవిచిచ్యునాన్డు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 5:13 => వారితో కూడ బూరలు ఊదు యాజకులు నూట ఇరువదిమంది 

నిలిచిరి; బూరలు ఊదువారును పాటకులును ఏక సవ్రముతో యెహోవాకు కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంచుచు గానము చేయగా యాజకులు పరిశుదధ్సథ్లములోనుండి బయలువెళిల్, ఆ బూరలతోను 
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తాళములతోను వాదయ్ములతోను కలిసి సవ్రమెతిత్ యెహోవా దయాళుడు, ఆయన కృప 

నిరంతరముండునని సోత్తర్ము చేసిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 5:14 => అపుప్డొక మేఘము యెహోవా మందిరము నిండ నిండెను; 

యెహోవా తేజసుస్తో దేవుని మందిరము నిండుకొనగా సేవ చేయుటకు యాజకులు ఆ 

మేఘమునన్చోట నిలువలేకపోయిరి. 

యెహెజేక్లు 43:2 => ఇశార్యేలీయుల దేవుని పర్భావము తూరుప్దికుక్న కనబడెను; దానినుండి 

పుటిట్నధవ్ని విసాత్రజలముల ధవ్నివలె వినబడెను, ఆయన పర్కాశముచేత భూమి పర్జవ్రిలెల్ను. 

నిరగ్మకాండము 16:7 => యెహోవామీద మీరు సణిగిన సణుగులను ఆయన వినుచునాన్డు; 

ఉదయమున మీరు యెహోవా మహిమను చూచెదరు, మేము ఏపాటివారము? మామీద సణుగనేల 

అనిరి. 

లేవీయకాండము 9:4 => సమాధానబలిగా కోడెను పొటేట్లును నూనె కలిపిన నైవేదయ్మును 

తీసికొనిరండి; నేడు యెహోవా మీకు కనబడును అని చెపుప్ము. 

సంఖాయ్కాండము 16:19 => కోరహు పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్కు 

సరవ్సమాజమును వారికి విరోధముగా పోగుచేయగా యెహోవా మహిమ సరవ్సమాజమునకు 

కనబడెను. 

1 రాజులు 8:11 => కాబటిట్ యెహోవా తేజోమహిమ యెహోవా మందిరములో నిండుకొనగా ఆ 

మేఘమునన్ హేతువుచేత యాజకులు సేవ చేయుటకు నిలువలేకపోయిరి. 

వచనము 7 

మరియు మోషే అహరోనుతో ఇటల్నెను నీవు బలిపీఠమునొదద్కు వెళిల్ పాపపరిహారారథ్బలిని దహనబలిని 

అరిప్ంచి నీ నిమితత్మును పర్జల నిమితత్మును పార్యశిచ్తత్ముచేసి పర్జల కొరకు అరప్ణము చేసి, 

యెహోవా ఆజాఞ్పించినటుల్ వారి నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుము. 

లేవీయకాండము 9:2 => అహరోనుతో ఇటల్నెను నీవు పాపపరిహారారథ్బలిగా నిరోద్షమైన యొక 

కోడెదూడను, దహనబలిగా నిరోద్షమైన యొక పొటేట్లును యెహోవా సనిన్ధికి తీసికొనిరముమ్. 
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లేవీయకాండము 4:3 => పర్జలు అపరాధులగునటుల్ అభిషికుత్డైన యాజకుడు పాపము 

చేసినయెడల, తాను చేసిన పాపమునకై నిరోద్షమైన కోడెదూడను యెహోవాకు పాపపరిహారారథ్బలిగా 

అరిప్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 4:20 => అతడు పాపపరిహారారథ్బలియగు కోడెను చేసినటుల్ దీనిని చేయవలెను; 

అటేల్ దీని చేయవలెను. యాజకుడు వారి నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా వారికి క్షమాపణ 

కలుగును. 

లేవీయకాండము 8:34 => మీ నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకై అతడు నేడు చేసినటుల్ 

చేయవలెనని యెహోవా ఆజాఞ్పించెను. 

1 సమూయేలు 3:14 => కాబటిట్ ఏలీ యింటివారి దోషమునకు బలి చేతనైనను నైవేదయ్ము చేతనైనను 

ఎనన్టికిని పార్యశిచ్తత్ము జేయబడదని నేను పర్మాణపూరవ్కముగా ఆజాఞ్పించితిని. 

హెబీర్యులకు 5:3 => ఆ హేతువుచేత పర్జల కొరకేలాగో ఆలాగే తనకొరకును పాపముల నిమితత్ము 

అరప్ణము చేయవలసినవాడైయునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 7:27 => ధరమ్శాసత్రము బలహీనతగల మనుషుయ్లను యాజకులనుగా నియమించును 

గాని ధరమ్శాసత్రమునకు తరువాత వచిచ్న పర్మాణపూరవ్కమైన వాకయ్ము నిరంతరమును సంపూరణ్సిది ధ్ 

పొందిన కుమారుని నియమించెను గనుక, 

హెబీర్యులకు 7:28 => ఈయన ఆ పర్ధానయాజకులవలె మొదట తన సొంత పాపములకొరకు 

తరువాత పర్జల పాపములకొరకును దినదినము బలులను అరిప్ంపవలసిన అవసరము గలవాడు 

కాడు; తనున్ తాను అరిప్ంచుకొనన్పుప్డు ఒకక్సారే యీ పనిచేసి ముగించెను. 

హెబీర్యులకు 9:7 => సంవతస్రమునకు ఒకక్సారి మాతర్మే పర్ధానయాజకుడొకక్డే 

రకత్ముచేతపటుట్కొని రెండవ గుడారములోనికి పర్వేశించును. ఆ రకత్ము తనకొరకును పర్జల 

అజాఞ్నకృతముల కొరకును అతడరిప్ంచును. 

లేవీయకాండము 4:16 => అభిషికుత్డైన యాజకుడు ఆ కోడెయొకక్ రకత్ములో కొంచెము పర్తయ్క్షపు 

గుడారములోనికి తీసికొనిరావలెను. 
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లేవీయకాండము 4:17 => ఆ యాజకుడు ఆ రకత్ములో తన వేర్లు ముంచి అడ డ్తెరవైపున యెహోవా 

సనిన్ధిని ఏడు మారులు దాని పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 4:18 => మరియు అతడు దాని రకత్ములో కొంచెము పర్తయ్క్షపు గుడారములో 

యెహోవా సనిన్ధినునన్ బలిపీఠపు కొముమ్లమీద చమిరి పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ 

దావ్రమునొదద్నునన్ దహనబలిపీఠము అడుగున ఆ రకత్శేషమంతయు పోయవలెను. 

లేవీయకాండము 4:19 => మరియు అతడు దాని కొర్వువ్ అంతయు తీసి బలిపీఠముమీద 

దహింపవలెను. 

లేవీయకాండము 4:20 => అతడు పాపపరిహారారథ్బలియగు కోడెను చేసినటుల్ దీనిని చేయవలెను; 

అటేల్ దీని చేయవలెను. యాజకుడు వారి నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా వారికి క్షమాపణ 

కలుగును. 

హెబీర్యులకు 5:1 => పర్తి పర్ధానయాజకుడును మనుషుయ్లలోనుండి యేరప్రచబడినవాడై, 

పాపములకొరకు అరప్ణలను బలులను అరిప్ంచుటకు దేవుని విషయమైన కారయ్ములు జరిగించుటకై 

మనుషుయ్ల నిమితత్ము నియమింపబడును. 

లేవీయకాండము 1:4 => అతడు దహనబలిగా అరిప్ంచు పశువు తలమీద తన చెయియ్నుంచవలెను; 

అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము కలుగునటుల్ అది అతని పక్షముగా అంగీకరింపబడును. 

లేవీయకాండము 4:35 => మరియు సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్ను తీసినటుల్ దీని 

కొర్వవ్ంతయు తీయవలెను. యాజకుడు యెహోవాకు అరిప్ంచు హోమముల రీతిగా బలిపీఠముమీద 

వాటిని ధూపము వేయవలెను. అతడు చేసిన పాపము విషయమై యాజకుడు అతని నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ కలుగును. 

లేవీయకాండము 16:6 => అహరోను తన కొరకు పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక కోడెను అరిప్ంచి తన 

నిమితత్మును తన యింటివారి నిమితత్మును పార్యశిచ్తత్ము చేసి 

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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వచనము 8 

కాబటిట్ అహరోను బలిపీఠము దగగ్రకు వెళిల్ తనకొరకు పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక దూడను వధించెను.  

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 4:4 => అతడు పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునకు యెహోవా సనిన్ధిని ఆ 

కోడెను తీసికొనివచిచ్ కోడె తలమీద చెయియ్ ఉంచి యెహోవా సనిన్ధిని కోడెను వధింపవలెను 

లేవీయకాండము 4:29 => పాపపరిహారారథ్ బలిపశువుయొకక్ తలమీద తన చెయియ్ ఉంచి, 

దహనబలి పశువులను వధించు సథ్లమున దానిని వధింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:11 => పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్ యెహోవా సనిన్ధిని ఆ కోడెను 

వధింపవలెను.  

నిరగ్మకాండము 29:30 => అతని కుమారులలో నెవడు అతనికి పర్తిగా యాజకుడగునో అతడు 

పరిశుదధ్సథ్లములో సేవ చేయుటకు పర్తయ్క్షపు గుడారములోనికి వెళుల్నపుప్డు ఏడు దినములు వాటిని 

వేసికొనవలెను. 

లేవీయకాండము 4:11 => ఆ కోడెయొకక్ శేషమంతయు, అనగా దాని చరమ్ము దాని 

మాంసమంతయు, దాని తల దాని కాళుల్ దాని ఆంతర్ములు దాని పేడ 

లేవీయకాండము 9:2 => అహరోనుతో ఇటల్నెను నీవు పాపపరిహారారథ్బలిగా నిరోద్షమైన యొక 

కోడెదూడను, దహనబలిగా నిరోద్షమైన యొక పొటేట్లును యెహోవా సనిన్ధికి తీసికొనిరముమ్. 

లేవీయకాండము 10:19 => అందుకు అహరోను మోషేతో ఇదిగో నేడు పాపపరిహారారథ్బలి 

పశువును దహనబలి దర్వయ్మును యెహోవా సనిన్ధికి వారు తేగా ఇటిట్ ఆపదలు నాకు సంభవించెను. 
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నేను పాపపరిహారారథ్మైనబలి దర్వయ్మును నేడు తినినయెడల అది యెహోవా దృషిట్కి మంచిదగునా 

అనెను. 

లేవీయకాండము 16:5 => మరియు అతడు ఇశార్యేలీయుల సమాజము నొదద్నుండి 

పాపపరిహారారథ్బలిగా రెండు మేక పిలల్లను దహనబలిగా ఒక పొటేట్లును తీసికొనిరావలెను. 

హెబీర్యులకు 9:21 => అదేవిధముగా గుడారము మీదను సేవాపాతర్లనిన్టి మీదను ఆ రకత్మును 

పోర్కిష్ంచెను.  

వచనము 9 

అహరోను కుమారులు దాని రకత్మును అతనియొదద్కు తేగా అతడు ఆ రకత్ములో తన వేర్లు ముంచి 

బలిపీఠపు కొముమ్లమీద దాని చమిరి బలిపీఠము అడుగున ఆ రకత్మును పోసెను. 

లేవీయకాండము 4:6 => ఆ యాజకుడు ఆ రకత్ములో తన వేర్లు ముంచి పరిశుదధ్ మందిరము 

యొకక్ అడ డ్తెర యెదుట ఆ రకత్ములో కొంచెము ఏడు మారులు యెహోవా సనిన్ధిని పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 4:7 => అపుప్డు యాజకుడు పర్తయ్క్షపు గుడారములో యెహోవా సనిన్ధినునన్ 

సుగంధ దర్వయ్ముల ధూపవేదిక కొముమ్లమీద ఆ రకత్ములో కొంచెము చమిరి పర్తయ్క్షపు 

గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్నునన్ దహనబలిపీఠము అడుగున ఆ కోడె యొకక్ రకత్శేషమంతయు 

పోయవలెను. 

లేవీయకాండము 4:17 => ఆ యాజకుడు ఆ రకత్ములో తన వేర్లు ముంచి అడ డ్తెరవైపున యెహోవా 

సనిన్ధిని ఏడు మారులు దాని పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 4:18 => మరియు అతడు దాని రకత్ములో కొంచెము పర్తయ్క్షపు గుడారములో 

యెహోవా సనిన్ధినునన్ బలిపీఠపు కొముమ్లమీద చమిరి పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ 

దావ్రమునొదద్నునన్ దహనబలిపీఠము అడుగున ఆ రకత్శేషమంతయు పోయవలెను. 

లేవీయకాండము 4:25 => ఇది పాపపరిహారారథ్బలి. యాజకుడు పాపపరిహారారథ్బలి పశురకత్ములో 

కొంచెము తన వేర్లితో తీసి, దహనబలిపీఠము కొముమ్లమీద చమిరి, దాని రకత్శేషమును 

దహనబలిపీఠము అడుగున పోయవలెను. 
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లేవీయకాండము 4:30 => యాజకుడు దాని రకత్ములో కొంచెము వేర్లితో తీసి దహనబలిపీఠపు 

కొముమ్లమీద చమిరి, దాని రకత్శేషమును ఆ పీఠము అడుగున పోయవలెను. 

లేవీయకాండము 8:15 => దాని వధించిన తరువాత మోషే దాని రకత్మును తీసి బలిపీఠపు 

కొముమ్లచుటుట్ వేర్లితో దాని చమిరి బలిపీఠము విషయమై పాపపరిహారము చేసి దాని నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకై బలిపీఠము అడుగున రకత్మును పోసి దాని పర్తిషిఠ్ంచెను. 

లేవీయకాండము 16:18 => మరియు అతడు యెహోవా సనిన్ధినునన్ బలిపీఠమునొదద్కు పోయి 

దానికి పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. అతడు ఆ కోడె రకత్ములో కొంచెమును ఆ మేక రకత్ములో 

కొంచెమును తీసికొని బలిపీఠపు కొముమ్లమీద చమిరి 

హెబీర్యులకు 2:10 => ఎవని నిమితత్ము సమసత్మును ఉనన్వో, యెవనివలన సమసత్మును 

కలుగుచునన్వో, ఆయన అనేకులైన కుమారులను మహిమకు తెచుచ్చుండగా వారి రక్షణకరత్ను 

శర్మలదావ్రా సంపూరు ణ్నిగా చేయుట ఆయనకు తగును. 

హెబీర్యులకు 9:22 => మరియు ధరమ్శాసత్ర పర్కారము సమసత్ వసుత్వులును రకత్ముచేత 

శుది ధ్చేయబడుననియు, రకత్ము చిందింపకుండ పాపక్షమాపణ కలుగదనియు సామానయ్ముగా 

చెపప్వచుచ్ను. 

హెబీర్యులకు 9:23 => పరలోకమందునన్ వాటిని పోలిన వసుత్వులు ఇటిట్ బలులవలన 

శుది ధ్చేయబడవలసి యుండెను గాని పరలోక సంబంధమైనవి వీటికంటె శేర్షఠ్మైన బలులవలన 

శుది ధ్చేయబడవలసి యుండెను. 

హెబీర్యులకు 10:4 => ఏలయనగా ఎడల్ యొకక్యు మేకల యొకక్యు రకత్ము పాపములను 

తీసివేయుట అసాధయ్ము. 

హెబీర్యులకు 10:5 => కాబటిట్ ఆయన ఈ లోకమందు పర్వేశించునపుప్డు ఈలాగు చెపుప్చునాన్డు. 

బలియు అరప్ణయు నీవు కోరలేదు గాని నాకొక శరీరమును అమరిచ్తివి. 

హెబీర్యులకు 10:6 => పూరణ్హోమములును పాపపరిహారారథ్బలులును నీకిషఠ్మైనవి కావు. 

హెబీర్యులకు 10:7 => అపుప్డు నేను గర్ంథపుచుటట్లో ననున్గూరిచ్ వార్యబడిన పర్కారము, దేవా, 

నీ చితత్ము నెరవేరుచ్టకు ఇదిగో నేను వచిచ్యునాన్నంటిని. 
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హెబీర్యులకు 10:8 => బలులు అరప్ణలు పూరణ్హోమములు పాపపరిహారారథ్బలులును నీవు 

కోరలేదనియు, అవి నీకిషఠ్మైనవి కావనియు పైని చెపిప్న తరువాత 

హెబీర్యులకు 10:9 => ఆయన నీ చితత్ము నెరవేరుచ్టకు ఇదిగో నేను వచిచ్యునాన్నని 

చెపుప్చునాన్డు. ఇవనిన్యు ధరమ్శాసత్రము చొపుప్న అరిప్ంపబడుచునన్వి. ఆ రెండవ దానిని 

సిథ్రపరచుటకు మొదటి దానిని కొటిట్వేయుచునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 10:10 => యేసుకీర్సుత్ యొకక్ శరీరము ఒకక్సారియే అరిప్ంపబడుటచేత ఆ 

చితత్మునుబటిట్ మనము పరిశుదధ్పరచబడి యునాన్ము. 

హెబీర్యులకు 10:11 => మరియు పర్తి యాజకుడు దినదినము సేవచేయుచు, పాపములను 

ఎనన్టికిని తీసివేయలేని ఆ బలులనే మాటిమాటికి అరిప్ంచుచు ఉండును. 

హెబీర్యులకు 10:12 => ఈయనయైతే పాపముల నిమితత్మై సదాకాలము నిలుచు ఒకక్ బలిని 

అరిప్ంచి, 

హెబీర్యులకు 10:13 => అపప్టినుండి తన శతుర్వులు తన పాదములకు పాదపీఠముగా 

చేయబడువరకు కనిపెటుట్చు దేవుని కుడిపారశ్య్మున ఆసీనుడాయెను. 

హెబీర్యులకు 10:14 => ఒకక్ అరప్ణచేత ఈయన పరిశుదధ్పరచబడు వారిని సదాకాలమునకు 

సంపూరు ణ్లనుగా చేసియునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 10:15 => ఈ విషయమై పరిశుదాధ్తమ్ కూడ మనకు సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 10:16 => ఏలాగనగా ఆ దినములైన తరువాత నేను వారితో చేయబోవు నిబంధన 

ఇదే నా ధరమ్విధులను వారి హృదయమునందుంచి వారి మనసుస్మీద వాటిని వార్యుదును అని 

చెపిప్న తరువాత  

హెబీర్యులకు 10:17 => వారి పాపములను వారి అకర్మములను ఇకను ఎనన్టికిని జాఞ్పకము 

చేసికొనను అని పర్భువు చెపుప్చునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 10:18 => వీటి క్షమాపణ ఎకక్డ కలుగునో అకక్డ పాపపరిహారారథ్బలి యికను 

ఎనన్డును ఉండదు. 
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హెబీర్యులకు 10:19 => సహోదరులారా, యేసు మనకొరకు పర్తిషిఠ్ంచిన మారగ్మున, అనగా 

నూతనమైనదియు, జీవముగలదియు, ఆయన శరీరము అను తెరదావ్రా యేరప్రచబడినదియునైన 

మారగ్మున,  

నిరగ్మకాండము 29:12 => ఆ కోడె రకత్ములో కొంచెము తీసికొని నీ వేర్లితో బలిపీఠపు 

కొముమ్లమీద చమిరి ఆ రకత్శేషమంతయు బలిపీఠపు టడుగున పోయవలెను. 

లేవీయకాండము 3:5 => అహరోను కుమారులు బలిపీఠముమీద, అనగా అగిన్మీది కటెట్లపైనునన్ 

దహనబలి దర్వయ్ముపైని దానిని దహింపవలెను. అది యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమము. 

యెహెజేక్లు 43:15 => దేవుని కొండయను భాగము నాలుగు మూరలు దేవాగిన్ గుండమునుండి 

పైకి నాలుగు కొముమ్లుండెను, 

యెహెజేక్లు 43:20 => వారు దాని తీసికొని పాపపరిహారారథ్బలిగా నరిప్ంచి, బలిపీఠమునకు 

పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకై దాని రకత్ములో కొంచెము తీసి దాని నాలుగు కొముమ్లమీదను చూరుయొకక్ 

నాలుగు మూలలమీదను చుటుట్నునన్ అంచుమీదను చమరవలెను. 

హెబీర్యులకు 9:21 => అదేవిధముగా గుడారము మీదను సేవాపాతర్లనిన్టి మీదను ఆ రకత్మును 

పోర్కిష్ంచెను.  

హెబీర్యులకు 13:11 => వేటి రకత్ము పాపపరిహారారథ్ముగ పరిశుదధ్సథ్లములోనికి 

పర్ధానయాజకునిచేత తేబడునో, ఆ జంతువుల కళేబరములు శిబిరమునకు వెలుపట దహింపబడును. 

వచనము 10 

దాని కొర్వువ్ను మూతర్గర్ంథులను కాలేజముమీది వపను బలిపీఠముమీద దహించెను. అటుల్ యెహోవా 

మోషేకు ఆజాఞ్పించెను. 

లేవీయకాండము 3:3 => అతడు ఆ సమాధాన బలిపశువు యొకక్ ఆంతర్ముల లోపలి కొర్వువ్ను 

ఆంతర్ములమీది కొర్వవ్ంతటిని రెండు మూతర్గర్ంధులను వాటిమీదను 

లేవీయకాండము 3:4 => డొకక్లమీదనునన్ కొర్వువ్ను కాలేజముమీదను మూతర్గర్ంథుల మీదనునన్ 

వపను యెహోవాకు హోమముగా అరిప్ంవలెను. 
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లేవీయకాండము 3:5 => అహరోను కుమారులు బలిపీఠముమీద, అనగా అగిన్మీది కటెట్లపైనునన్ 

దహనబలి దర్వయ్ముపైని దానిని దహింపవలెను. అది యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమము. 

లేవీయకాండము 3:9 => ఆ సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్ను ముడిడ్పూస మొదలుకొని కొర్వివ్న 

తోక అంతటిని ఆంతర్ములలోని కొర్వువ్ను ఆంతర్ములమీది కొర్వువ్ అంతటిని 

లేవీయకాండము 3:10 => రెండు మూతర్గర్ంథులను వాటిమీది డొకక్లపైనునన్ కొర్వువ్ను 

మూతర్గర్ంథులమీది కాలేజముయొకక్ వపను తీసి యెహోవాకు హోమము చేయవలెను. 

లేవీయకాండము 3:11 => యాజకుడు బలిపీఠముమీద దానిని దహింపవలెను. అది యెహోవాకు 

హోమ రూపమైన ఆహారము. 

లేవీయకాండము 4:8 => మరియు అతడు పాపపరిహారారథ్బలి రూపమైన ఆ కోడె కొర్వువ్ అంతయు 

దానినుండి తీయవలెను. ఆంతర్ములలోని కొర్వువ్ను ఆంతర్ములమీది కొర్వవ్ంతటిని 

లేవీయకాండము 4:9 => మూతర్గర్ంథులను వాటిమీది డొకక్లపైనునన్ కొర్వువ్ను మూతర్గర్ంథుల 

పైనునన్ కాలేజముమీది వపను 

లేవీయకాండము 4:10 => సమాధానబలియగు ఎదుద్నుండి తీసినటుల్ దీనినుండి తీయవలెను. 

యాజకుడు దహనబలిపీఠముమీద వాటిని ధూపము వేయవలెను. 

లేవీయకాండము 4:11 => ఆ కోడెయొకక్ శేషమంతయు, అనగా దాని చరమ్ము దాని 

మాంసమంతయు, దాని తల దాని కాళుల్ దాని ఆంతర్ములు దాని పేడ 

లేవీయకాండము 4:12 => పాళెము వెలుపల, బూడిదెను పారపోయు పవితర్ సథ్లమునకు 

తీసికొనిపోయి అగిన్లో కటెట్లమీద కాలిచ్వేయవలెను. బూడిదె పారపోయు చోట దానిని 

కాలిచ్వేయవలెను. 

లేవీయకాండము 4:34 => యాజకుడు పాపపరిహారారథ్బలియగు పశువు రకత్ములో కొంచెము తన 

వేర్లితో తీసి దహనబలిపీఠపు కొముమ్లమీద చమిరి, ఆ పీఠము అడుగున ఆ రకత్శేషమంతయు 

పోయవలెను. 

లేవీయకాండము 4:35 => మరియు సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్ను తీసినటుల్ దీని 

కొర్వవ్ంతయు తీయవలెను. యాజకుడు యెహోవాకు అరిప్ంచు హోమముల రీతిగా బలిపీఠముమీద 
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వాటిని ధూపము వేయవలెను. అతడు చేసిన పాపము విషయమై యాజకుడు అతని నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ కలుగును. 

లేవీయకాండము 8:16 => మోషే ఆంతర్ములమీది కొర్వవ్ంతటిని కాలేజముమీది వపను రెండు 

మూతర్గర్ంథులను వాటి కొర్వువ్ను తీసి బలిపీఠముమీద దహించెను. 

లేవీయకాండము 8:17 => మరియు యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ ఆ కోడెను దాని చరమ్మును 

దాని మాంసమును దాని పేడను పాళెమునకు అవతల అగిన్చేత కాలిచ్వేసెను. 

కీరత్నలు 51:17 => విరిగిన మనసేస్ దేవునికిషట్మైన బలులు దేవా, విరిగి నలిగిన హృదయమును 

నీవు అలక్షయ్ము చేయవు. 

సామెతలు 23:26 => నా కుమారుడా, నీ హృదయమును నాకిముమ్ నా మారగ్ములు నీ కనున్లకు 

ఇంపుగా నుండనిముమ్, 

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 57:15 => మహా ఘనుడును మహోనన్తుడును పరిశుదు ధ్డును 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. 

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

సెలవిచుచ్చునాన్డు. ఎవడు దీనుడై నలిగిన హృదయముగలవాడై నా మాట విని వణకుచుండునో 

వానినే నేను దృషిట్ంచుచునాన్ను.  

లేవీయకాండము 4:8 => మరియు అతడు పాపపరిహారారథ్బలి రూపమైన ఆ కోడె కొర్వువ్ అంతయు 

దానినుండి తీయవలెను. ఆంతర్ములలోని కొర్వువ్ను ఆంతర్ములమీది కొర్వవ్ంతటిని 
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నిరగ్మకాండము 29:13 => మరియు ఆంతర్ములను కపుప్కొను కొర్వవ్ంతటిని కాలేజముమీది వపను 

రెండు మూతర్గర్ంథులను వాటిమీది కొర్వువ్ను నీవు తీసి బలిపీఠముమీద దహింపవలెను.  

లేవీయకాండము 3:4 => డొకక్లమీదనునన్ కొర్వువ్ను కాలేజముమీదను మూతర్గర్ంథుల మీదనునన్ 

వపను యెహోవాకు హోమముగా అరిప్ంవలెను. 

లేవీయకాండము 3:5 => అహరోను కుమారులు బలిపీఠముమీద, అనగా అగిన్మీది కటెట్లపైనునన్ 

దహనబలి దర్వయ్ముపైని దానిని దహింపవలెను. అది యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమము. 

లేవీయకాండము 9:19 => మరియు వారు ఆ దూడ కొర్వువ్ను మేకకొర్వువ్ను కొర్వివ్న తోకను 

ఆంతర్ములను కపుప్ కొర్వువ్ను మూతర్గర్ంథులను కాలేజముమీది వపను అపప్గించిరి. 

వచనము 11 

దాని మాంసమును చరమ్మును పాళెము వెలుపల అగిన్తో కాలిచ్వేసెను. 

లేవీయకాండము 4:11 => ఆ కోడెయొకక్ శేషమంతయు, అనగా దాని చరమ్ము దాని 

మాంసమంతయు, దాని తల దాని కాళుల్ దాని ఆంతర్ములు దాని పేడ 

లేవీయకాండము 4:12 => పాళెము వెలుపల, బూడిదెను పారపోయు పవితర్ సథ్లమునకు 

తీసికొనిపోయి అగిన్లో కటెట్లమీద కాలిచ్వేయవలెను. బూడిదె పారపోయు చోట దానిని 

కాలిచ్వేయవలెను. 

లేవీయకాండము 4:21 => ఆ కోడెను పాళెము వెలుపలికి మోసికొనిపోయి ఆ మొదటి కోడెను 

కాలిచ్నటుల్ కాలచ్వలెను. ఇది సంఘమునకు పాపపరిహారారథ్బలి. 

లేవీయకాండము 8:17 => మరియు యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ ఆ కోడెను దాని చరమ్మును 

దాని మాంసమును దాని పేడను పాళెమునకు అవతల అగిన్చేత కాలిచ్వేసెను. 

లేవీయకాండము 16:27 => పరిశుదధ్సథ్లములో పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకు వేటి రకత్ము దాని 

లోపలికి తేబడెనో పాపపరిహారారథ్బలియగు ఆ కోడెను ఆ మేకను ఒకడు పాళెము వెలుపలికి 

తీసికొనిపోవలెను. వాటి చరమ్ములను వాటి మాంసమును వాటి మలమును అగిన్తో కాలిచ్వేయవలెను. 
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లేవీయకాండము 16:28 => వాటిని కాలిచ్వేసినవాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో దేహము 

కడుగుకొని తరువాత పాళెములోనికి రావలెను. 

హెబీర్యులకు 13:11 => వేటి రకత్ము పాపపరిహారారథ్ముగ పరిశుదధ్సథ్లములోనికి 

పర్ధానయాజకునిచేత తేబడునో, ఆ జంతువుల కళేబరములు శిబిరమునకు వెలుపట దహింపబడును. 

హెబీర్యులకు 13:12 => కావున యేసు కూడ తన సవ్రకత్ముచేత పర్జలను పరిశుదధ్పరచుటకై గవిని 

వెలుపట శర్మపొందెను. 

వచనము 12 

అపుప్డతడు దహనబలి పశువును వధించెను. అహరోను కుమారులు అతనికి దాని రకత్మునపప్గింపగా 

అతడు బలిపీఠముచుటుట్ దానిని పోర్కిష్ంచెను. 

లేవీయకాండము 1:1 => యెహోవా మోషేను పిలిచి పర్తయ్క్షపు గుడారములోనుండి అతనికీలాగు 

సెలవిచెచ్ను. 

లేవీయకాండము 1:2 => నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము మీలో ఎవరైనను యెహోవాకు బలి 

అరిప్ంచునపుప్డు, గోవుల మందలోనుండిగాని గొఱఱ్ల 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. 
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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. 

లేవీయకాండము 1:10 => దహనబలిగా అతడు అరిప్ంచునది గొఱఱ్లయొకక్గాని 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. 
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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 8:18 => తరువాత అతడు దహనబలిగా ఒక పొటేట్లును తీసికొనివచెచ్ను. 

అహరోనును అతని కుమారులును ఆ పొటేట్లు తలమీద తమచేతులుంచిరి. 

లేవీయకాండము 8:19 => అపుప్డు మోషే దానిని వధించి బలిపీఠముచుటుట్ దాని రకత్మును 

పోర్కిష్ంచెను. 

లేవీయకాండము 8:20 => అతడు ఆ పొటేట్లుయొకక్ అవయవములను విడతీసి దాని తలను 

అవయవములను కొర్వువ్ను దహించెను. 

లేవీయకాండము 8:21 => అతడు దాని ఆంతర్ములను కాళల్ను నీళల్తో కడిగి, ఆ పొటేట్లంతయు 

బలిపీఠముమీద దహించెను. యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ అది యింపైన సువాసనగల 

దహనబలి ఆయెను. అది యెహోవాకు హోమము. 

ఎఫెసీయులకు 5:2 => కీర్సుత్ మిముమ్ను పేర్మించి, పరిమళ వాసనగా ఉండుటకు మనకొరకు 

తనున్తాను దేవునికి అరప్ణముగాను బలిగాను అపప్గించుకొనెను; ఆలాగుననే మీరును పేర్మగలిగి 

నడుచుకొనుడి. 

ఎఫెసీయులకు 5:25 => పురుషులారా, మీరును మీ భారయ్లను పేర్మించుడి. అటువలె కీర్సుత్కూడ 

సంఘమును పేర్మించి,  

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. 

నిరగ్మకాండము 29:11 => పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్ యెహోవా సనిన్ధిని ఆ కోడెను 

వధింపవలెను.  
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లేవీయకాండము 1:11 => బలిపీఠపు ఉతత్రదికుక్న యెహోవా సనిన్ధిని దానిని వధింపవలెను. 

యాజకులగు అహరోను కుమారులు బలిపీఠముచుటుట్ దాని రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 9:16 => అపుప్డతడు దహనబలి పశువును తీసికొని విధిచొపుప్న దానినరిప్ంచెను. 

లేవీయకాండము 10:19 => అందుకు అహరోను మోషేతో ఇదిగో నేడు పాపపరిహారారథ్బలి 

పశువును దహనబలి దర్వయ్మును యెహోవా సనిన్ధికి వారు తేగా ఇటిట్ ఆపదలు నాకు సంభవించెను. 

నేను పాపపరిహారారథ్మైనబలి దర్వయ్మును నేడు తినినయెడల అది యెహోవా దృషిట్కి మంచిదగునా 

అనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:10 => వారు యాకోబునకు నీ విధులను ఇశార్యేలునకు నీ 

ధరమ్శాసత్రమును నేరుప్దురు నీ సనిన్ధిని ధూపమును నీ బలిపీఠముమీద సరావ్ంగబలిని అరిప్ంచుదురు  

వచనము 13 

మరియు వారు దహనబలి పశువుయొకక్ తలను అవయవములను అతనికి అపప్గింపగా అతడు 

బలిపీఠముమీద వాటిని దహించెను. 

లేవీయకాండము 1:8 => అపుప్డు యాజకులైన అహరోను కుమారులు ఆ అవయవములను తలను 

కొర్వువ్ను బలిపీఠము మీదనునన్ అగిన్మీది కటెట్లపైని చకక్గా పేరచ్వలెను. దాని ఆంతర్ములను కాళల్ను 

నీళల్తో కడుగవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:10 => వారు యాకోబునకు నీ విధులను ఇశార్యేలునకు నీ 

ధరమ్శాసత్రమును నేరుప్దురు నీ సనిన్ధిని ధూపమును నీ బలిపీఠముమీద సరావ్ంగబలిని అరిప్ంచుదురు  

వచనము 14 

అతడు దాని ఆంతర్ములను కాళల్ను కడిగి బలిపీఠముమీదనునన్ దహనబలి దర్వయ్ముపైని దహించెను. 

లేవీయకాండము 8:21 => అతడు దాని ఆంతర్ములను కాళల్ను నీళల్తో కడిగి, ఆ పొటేట్లంతయు 

బలిపీఠముమీద దహించెను. యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ అది యింపైన సువాసనగల 

దహనబలి ఆయెను. అది యెహోవాకు హోమము. 
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నిరగ్మకాండము 29:17 => అంతట నీవు ఆ పొటేట్లును దాని అవయవములను దేనికి అది విడదీసి 

దాని ఆంతర్ములను దాని కాళల్ను కడిగి దాని అవయవములతోను తలతోను చేరిచ్ 

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. 

వచనము 15 

అతడు పర్జల అరప్ణమును తీసికొని వచిచ్ పర్జలు అరిప్ంచు పాపపరిహారారథ్బలియగు మేకను తీసికొని 

వధించి మొదటిదానివలె దీనిని పాపపరిహారారథ్బలిగా అరిప్ంచెను. 

లేవీయకాండము 9:3 => మరియు నీవు ఇశార్యేలీయులతో మీరు యెహోవా సనిన్ధిని 

బలినరిప్ంచునటుల్ పాపపరిహారారథ్బలిగా నిరోద్షమైన మేకపిలల్ను, దహనబలిగా నిరోద్షమైన యేడాది 

దూడను గొఱఱ్పిలల్ను 

లేవీయకాండము 4:27 => మీ దేశసుథ్లలో ఎవడైనను పొరబాటున పాపము చేసి చేయరాని పనుల 

విషయములో యెహోవా ఆజఞ్లలో దేనినైనను మీరి అపరాధియైనయెడల 

లేవీయకాండము 4:28 => తాను చేసినది పాపమని యొకవేళ తనకు తెలియబడినయెడల, తాను 

చేసిన పాపము విషయమై నిరోద్షమైన ఆడు మేకపిలల్ను అరప్ణముగా తీసికొనివచిచ్ 

లేవీయకాండము 4:29 => పాపపరిహారారథ్ బలిపశువుయొకక్ తలమీద తన చెయియ్ ఉంచి, 

దహనబలి పశువులను వధించు సథ్లమున దానిని వధింపవలెను. 

లేవీయకాండము 4:30 => యాజకుడు దాని రకత్ములో కొంచెము వేర్లితో తీసి దహనబలిపీఠపు 

కొముమ్లమీద చమిరి, దాని రకత్శేషమును ఆ పీఠము అడుగున పోయవలెను. 

లేవీయకాండము 4:31 => మరియు సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్ను తీసినటేల్ దీని 

కొర్వవ్ంతటిని తీయవలెను. యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగా యాజకుడు బలిపీఠముమీద దానిని 
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దహింపవలెను. అటుల్ యాజకుడు అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ 

కలుగును. 

సంఖాయ్కాండము 28:1 => యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

సంఖాయ్కాండము 29:31 => పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను అరిప్ంపవలెను. 

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.  

2 కొరిందీయులకు 5:21 => ఎందుకనగా మనమాయనయందు దేవుని నీతి అగునటుల్ పాపమెరుగని 

ఆయనను మనకోసము పాపముగా చేసెను. 

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. 

హెబీర్యులకు 2:17 => కావున పర్జల పాపములకు పరిహారము కలుగజేయుటకై, దేవుని 

సంబంధమైన కారయ్ములలో కనికరమును నమమ్కమునుగల పర్ధానయాజకుడగు నిమితత్ము, 

అనిన్విషయములలో ఆయన తన సహోదరుల వంటివాడు కావలసివచెచ్ను. 

హెబీర్యులకు 5:3 => ఆ హేతువుచేత పర్జల కొరకేలాగో ఆలాగే తనకొరకును పాపముల నిమితత్ము 

అరప్ణము చేయవలసినవాడైయునాన్డు. 

లేవీయకాండము 3:12 => అతడు అరిప్ంచునది మేకయైనయెడల యెహోవా సనిన్ధికి దానిని 

తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 10:16 => అపుప్డు మోషే పాపపరిహారారథ్బలియగు మేకను కనుగొనవలెనని 

జాగర్తత్గా వెదకినపుప్డు అది కాలిపోయియుండెను. అతడు అహరోను కుమారులలో మిగిలిన 

ఎలియాజరు ఈతామారను వారిమీద ఆగర్హపడి 
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హెబీర్యులకు 5:1 => పర్తి పర్ధానయాజకుడును మనుషుయ్లలోనుండి యేరప్రచబడినవాడై, 

పాపములకొరకు అరప్ణలను బలులను అరిప్ంచుటకు దేవుని విషయమైన కారయ్ములు జరిగించుటకై 

మనుషుయ్ల నిమితత్ము నియమింపబడును. 

హెబీర్యులకు 7:27 => ధరమ్శాసత్రము బలహీనతగల మనుషుయ్లను యాజకులనుగా నియమించును 

గాని ధరమ్శాసత్రమునకు తరువాత వచిచ్న పర్మాణపూరవ్కమైన వాకయ్ము నిరంతరమును సంపూరణ్సిది ధ్ 

పొందిన కుమారుని నియమించెను గనుక, 

హెబీర్యులకు 9:12 => మేకల యొకక్యు కోడెల యొకక్యు రకత్ముతో కాక, తన సవ్రకత్ముతో 

ఒకక్సారే పరిశుదధ్సథ్లములో పర్వేశించెను. 

వచనము 16 

అపుప్డతడు దహనబలి పశువును తీసికొని విధిచొపుప్న దానినరిప్ంచెను. 

లేవీయకాండము 9:12 => అపుప్డతడు దహనబలి పశువును వధించెను. అహరోను కుమారులు 

అతనికి దాని రకత్మునపప్గింపగా అతడు బలిపీఠముచుటుట్ దానిని పోర్కిష్ంచెను. 

లేవీయకాండము 9:13 => మరియు వారు దహనబలి పశువుయొకక్ తలను అవయవములను 

అతనికి అపప్గింపగా అతడు బలిపీఠముమీద వాటిని దహించెను. 

లేవీయకాండము 9:14 => అతడు దాని ఆంతర్ములను కాళల్ను కడిగి బలిపీఠముమీదనునన్ 

దహనబలి దర్వయ్ముపైని దహించెను. 

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. 
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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. 

లేవీయకాండము 1:10 => దహనబలిగా అతడు అరిప్ంచునది గొఱఱ్లయొకక్గాని మేకలయొకక్గాని 

మందలోనిదైనయెడల అతడు నిరోద్షమైన మగదాని తీసికొని వచిచ్ 

లేవీయకాండము 8:18 => తరువాత అతడు దహనబలిగా ఒక పొటేట్లును తీసికొనివచెచ్ను. 

అహరోనును అతని కుమారులును ఆ పొటేట్లు తలమీద తమచేతులుంచిరి. 

లేవీయకాండము 8:19 => అపుప్డు మోషే దానిని వధించి బలిపీఠముచుటుట్ దాని రకత్మును 

పోర్కిష్ంచెను. 

లేవీయకాండము 8:20 => అతడు ఆ పొటేట్లుయొకక్ అవయవములను విడతీసి దాని తలను 

అవయవములను కొర్వువ్ను దహించెను. 

లేవీయకాండము 8:21 => అతడు దాని ఆంతర్ములను కాళల్ను నీళల్తో కడిగి, ఆ పొటేట్లంతయు 

బలిపీఠముమీద దహించెను. యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ అది యింపైన సువాసనగల 

దహనబలి ఆయెను. అది యెహోవాకు హోమము. 
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హెబీర్యులకు 10:1 => ధరమ్శాసత్రము రాబోవుచునన్ మేలుల ఛాయ గలదియే గాని ఆ వసుత్వుల 

నిజసవ్రూపము గలది కాదు గనుక ఆ యాజకులు ఏటేట ఎడతెగకుండ అరిప్ంచు ఒకక్టే విధమైన 

బలులు వాటిని తెచుచ్వారికి ఎనన్డును సంపూరణ్సిది ధ్ కలుగజేయనేరవు. 

హెబీర్యులకు 10:2 => ఆలాగు చేయగలిగినయెడల సేవించువారొకక్సారే శుదధ్పరచబడిన 

తరువాత వారి మనసాస్కిష్కి పాపజఞ్పిత్ ఇకను ఉండదు గనుక వాటిని అరిప్ంచుట మానుదురు గదా. 

హెబీర్యులకు 10:3 => అయితే ఆ బలులు అరిప్ంచుటచేత ఏటేట పాపములు జాఞ్పకమునకు 

వచుచ్చునన్వి 

హెబీర్యులకు 10:4 => ఏలయనగా ఎడల్ యొకక్యు మేకల యొకక్యు రకత్ము పాపములను 

తీసివేయుట అసాధయ్ము. 

హెబీర్యులకు 10:5 => కాబటిట్ ఆయన ఈ లోకమందు పర్వేశించునపుప్డు ఈలాగు చెపుప్చునాన్డు. 

బలియు అరప్ణయు నీవు కోరలేదు గాని నాకొక శరీరమును అమరిచ్తివి. 

హెబీర్యులకు 10:6 => పూరణ్హోమములును పాపపరిహారారథ్బలులును నీకిషఠ్మైనవి కావు. 

హెబీర్యులకు 10:7 => అపుప్డు నేను గర్ంథపుచుటట్లో ననున్గూరిచ్ వార్యబడిన పర్కారము, దేవా, 

నీ చితత్ము నెరవేరుచ్టకు ఇదిగో నేను వచిచ్యునాన్నంటిని. 

హెబీర్యులకు 10:8 => బలులు అరప్ణలు పూరణ్హోమములు పాపపరిహారారథ్బలులును నీవు 

కోరలేదనియు, అవి నీకిషఠ్మైనవి కావనియు పైని చెపిప్న తరువాత 

హెబీర్యులకు 10:9 => ఆయన నీ చితత్ము నెరవేరుచ్టకు ఇదిగో నేను వచిచ్యునాన్నని 

చెపుప్చునాన్డు. ఇవనిన్యు ధరమ్శాసత్రము చొపుప్న అరిప్ంపబడుచునన్వి. ఆ రెండవ దానిని 

సిథ్రపరచుటకు మొదటి దానిని కొటిట్వేయుచునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 10:10 => యేసుకీర్సుత్ యొకక్ శరీరము ఒకక్సారియే అరిప్ంపబడుటచేత ఆ 

చితత్మునుబటిట్ మనము పరిశుదధ్పరచబడి యునాన్ము. 

హెబీర్యులకు 10:11 => మరియు పర్తి యాజకుడు దినదినము సేవచేయుచు, పాపములను 

ఎనన్టికిని తీసివేయలేని ఆ బలులనే మాటిమాటికి అరిప్ంచుచు ఉండును. 
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హెబీర్యులకు 10:12 => ఈయనయైతే పాపముల నిమితత్మై సదాకాలము నిలుచు ఒకక్ బలిని 

అరిప్ంచి, 

హెబీర్యులకు 10:13 => అపప్టినుండి తన శతుర్వులు తన పాదములకు పాదపీఠముగా 

చేయబడువరకు కనిపెటుట్చు దేవుని కుడిపారశ్య్మున ఆసీనుడాయెను. 

హెబీర్యులకు 10:14 => ఒకక్ అరప్ణచేత ఈయన పరిశుదధ్పరచబడు వారిని సదాకాలమునకు 

సంపూరు ణ్లనుగా చేసియునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 10:15 => ఈ విషయమై పరిశుదాధ్తమ్ కూడ మనకు సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 10:16 => ఏలాగనగా ఆ దినములైన తరువాత నేను వారితో చేయబోవు నిబంధన 

ఇదే నా ధరమ్విధులను వారి హృదయమునందుంచి వారి మనసుస్మీద వాటిని వార్యుదును అని 

చెపిప్న తరువాత  

హెబీర్యులకు 10:17 => వారి పాపములను వారి అకర్మములను ఇకను ఎనన్టికిని జాఞ్పకము 

చేసికొనను అని పర్భువు చెపుప్చునాన్డు. 

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 

విషయములో సంపూరణ్ నిశచ్యత కలిగి, యథారథ్మైన హృదయముతో మనము దేవుని 

సనిన్ధానమునకు చేరుదము. 
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వచనము 17 

అపుప్డతడు నైవేదయ్మును తెచిచ్ దానిలోనుండి చేరెడు తీసి పార్తఃకాలమందు చేసిన దహనబలి గాక 

బలిపీఠముమీద తీసినదానిని దహించెను. 

లేవీయకాండము 9:1 => ఎనిమిదవ దినమున మోషే అహరోనును అతని కుమారులను 

ఇశార్యేలీయుల పెదద్లను పిలిపించి 

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. 

నిరగ్మకాండము 29:38 => నీవు బలిపీఠముమీద నితయ్మును అరిప్ంపవలసినదేమనగా, ఏడాదివి 

రెండు గొఱఱ్పిలల్లను పర్తిదినము ఉదయమందు ఒక గొఱఱ్పిలల్ను 

నిరగ్మకాండము 29:41 => అది యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమమగునటుల్ 

ఉదయకాలమందలి అరప్ణమును దాని పానీయారప్ణమును అరిప్ంచినటుట్ దీని నరిప్ంపవలెను. 

యోహాను 6:53 => కావున యేసు ఇటల్నెను మీరు మనుషయ్కుమారుని శరీరము తిని ఆయన రకత్ము 

తార్గితేనే కాని, మీలో మీరు జీవముగలవారు కారు. 

గలతీయులకు 2:20 => నేను కీర్సుత్తో కూడ సిలువ వేయబడియునాన్ను; ఇకను జీవించువాడను 

నేను కాను, కీర్సేత్ నాయందు జీవించుచునాన్డు. నేనిపుప్డు శరీరమందు జీవించుచునన్ జీవితము ననున్ 

పేర్మించి, నా కొరకు తనున్తాను అపప్గించుకొనిన దేవుని కుమారుని యందలి విశావ్సమువలన 

జీవించుచునాన్ను. 

నిరగ్మకాండము 29:38 => నీవు బలిపీఠముమీద నితయ్మును అరిప్ంపవలసినదేమనగా, ఏడాదివి 

రెండు గొఱఱ్పిలల్లను పర్తిదినము ఉదయమందు ఒక గొఱఱ్పిలల్ను 
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నిరగ్మకాండము 29:39 => సాయంకాలమందు ఒక గొఱఱ్పిలల్ను అరిప్ంపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:40 => దంచి తీసిన ముపాప్వు నూనెతో కలిపిన పదియవవంతు పిండిని 

పానీయారప్ణముగా ముపాప్వు దార్కాష్రసమును మొదటి గొఱఱ్పిలల్తో అరిప్ంపవలెను . 

సాయంకాలమందు రెండవ గొఱఱ్పిలల్ను అరిప్ంపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:41 => అది యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమమగునటుల్ 

ఉదయకాలమందలి అరప్ణమును దాని పానీయారప్ణమును అరిప్ంచినటుట్ దీని నరిప్ంపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:42 => ఇది యెహోవా సనిన్ధిని సాక్షయ్పు గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్ మీ 

తరతరములకు నితయ్ముగా అరిప్ంచు దహనబలి. నీతో మాటలాడుటకు నేను అకక్డికి వచిచ్ మిముమ్ను 

కలిసికొందును. 

వచనము 18 

మరియు మోషే పర్జలు అరిప్ంచు సమాధానబలి రూపమైన కోడెదూడను పొటేట్లును వధించెను. 

అహరోను కుమారులు దాని రకత్మును అతనికి అపప్గింపగా అతడు బలిపీఠము చుటుట్ దానిని 

పోర్కిష్ంచెను. 

లేవీయకాండము 3:1 => అతడు అరిప్ంచునది సమాధానబలియైనయెడల అతడు గోవులలోనిది 

తీసికొనివచిచ్నయెడల అది మగదేగాని ఆడుదేగాని యెహోవా సనిన్ధికి నిరోద్షమైన దానిని 

తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 3:2 => తాను అరిప్ంచుదాని తలమీద తన చెయియ్ ఉంచి పర్తయ్క్షపు గుడారము 

యొకక్ దావ్రమున దానిని వధింపవలెను. యాజకులగు అహరోను కుమారులు బలిపీఠముచుటుట్ దాని 

రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 3:3 => అతడు ఆ సమాధాన బలిపశువు యొకక్ ఆంతర్ముల లోపలి కొర్వువ్ను 

ఆంతర్ములమీది కొర్వవ్ంతటిని రెండు మూతర్గర్ంధులను వాటిమీదను 

లేవీయకాండము 3:4 => డొకక్లమీదనునన్ కొర్వువ్ను కాలేజముమీదను మూతర్గర్ంథుల మీదనునన్ 

వపను యెహోవాకు హోమముగా అరిప్ంవలెను. 
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లేవీయకాండము 3:5 => అహరోను కుమారులు బలిపీఠముమీద, అనగా అగిన్మీది కటెట్లపైనునన్ 

దహనబలి దర్వయ్ముపైని దానిని దహింపవలెను. అది యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమము. 

లేవీయకాండము 3:6 => యెహోవాకు సమాధానబలిగా ఒకడు అరిప్ంచునది గొఱఱ్ 

మేకలలోనిదైనయెడల అది మగదేగాని ఆడుదేగాని నిరోద్షమైనదాని తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 3:7 => అతడరిప్ంచు అరప్ణము గొఱఱ్పిలల్యైనయెడల యెహోవా సనిన్ధికి దానిని 

తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 3:8 => తాను అరిప్ంచుదాని తలమీద అతడు తన చెయియ్ ఉంచి పర్తయ్క్షపు 

గుడారము నెదుట దానిని వధింపవలెను. అహరోను కుమారులు బలిపీఠము చుటుట్ దాని రకత్మును 

పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 3:9 => ఆ సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్ను ముడిడ్పూస మొదలుకొని కొర్వివ్న 

తోక అంతటిని ఆంతర్ములలోని కొర్వువ్ను ఆంతర్ములమీది కొర్వువ్ అంతటిని 

లేవీయకాండము 3:10 => రెండు మూతర్గర్ంథులను వాటిమీది డొకక్లపైనునన్ కొర్వువ్ను 

మూతర్గర్ంథులమీది కాలేజముయొకక్ వపను తీసి యెహోవాకు హోమము చేయవలెను. 

లేవీయకాండము 3:11 => యాజకుడు బలిపీఠముమీద దానిని దహింపవలెను. అది యెహోవాకు 

హోమ రూపమైన ఆహారము. 

లేవీయకాండము 3:12 => అతడు అరిప్ంచునది మేకయైనయెడల యెహోవా సనిన్ధికి దానిని 

తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 3:13 => తాను దాని తలమీద చెయియ్ ఉంచి పర్తయ్క్షపు గుడారము నెదుట దానిని 

వధింపవలెను. అహరోను కుమారులు బలిపీఠముచుటుట్ దాని రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 3:14 => తాను దానిలో అరిప్ంచు ఆంతర్ములను కపుప్ కొర్వువ్ను ఆంతర్ములమీది 

కొర్వువ్ అంతటిని 

లేవీయకాండము 3:15 => రెండు మూతర్గర్ంథులను వాటిమీది డొకక్లపైనునన్ కొర్వువ్ను రెండు 

మూతర్గర్ంథులపైనునన్ కాలేజముయొకక్ వపను యెహోవాకు హోమముగా అరిప్ంపవలెను. 
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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. 

లేవీయకాండము 7:11 => ఒకడు యెహోవాకు అరిప్ంపవలసిన సమాధానబలిని గూరిచ్న విధి 

యేదనగా 

లేవీయకాండము 7:12 => వాడు కృతజఞ్తారప్ణముగా దానినరిప్ంచునపుప్డు తన కృతజఞ్తారప్ణ 

రూపమైన బలిగాక నూనెతో కలిసినవియు పొంగనివియునైన పిండి వంటలను, నూనె పూసినవియు 

పొంగనివియునైన పలచని అపప్డములను, నూనె కలిపి కాలిచ్న గోధుమపిండి వంటలను 

అరిప్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 7:13 => ఆ పిండివంటలే కాక సమాధానబలి రూపమైన కృతజఞ్తాబలి దర్వయ్ములో 

పులిసిన రొటెట్ను అరప్ణముగా అరిప్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 7:14 => మరియు ఆ అరప్ణములలో పర్తిదానిలోనుండి ఒకదాని యెహోవాకు 

పర్తిషాఠ్రప్ణముగా అరిప్ంపవలెను. అది సమాధానబలి పశురకత్మును పోర్కిష్ంచిన యాజకునిది, అది 

అతనిదగును. 

లేవీయకాండము 7:15 => సమాధానబలిగా తాను అరిప్ంచు కృతజఞ్తాబలి పశువును అరిప్ంచు 

దినమే దాని మాంసమును తినవలెను; దానిలోనిది ఏదియు మరునాటికి ఉంచుకొనకూడదు. 

లేవీయకాండము 7:16 => అతడు అరిప్ంచుబలి మొర్కుక్బడియేగాని సేవ్చాఛ్రప్ణయేగాని 

అయినయెడల అతడు దానినరిప్ంచునాడే తినవలెను. 

లేవీయకాండము 7:17 => మిగిలినది మరునాడు తినవచుచ్ను; మూడవనాడు ఆ బలిపశువు 

మాంసములో మిగిలినదానిని అగిన్తో కాలిచ్వేయవలెను. 

లేవీయకాండము 7:18 => ఒకడు తన సమాధానబలి పశువుమాంసములో కొంచెమైనను 

మూడవనాడు తినినయెడల అది అంగీకరింపబడదు; అది అరిప్ంచినవానికి సమాధానబలిగా 

ఎంచబడదు; అది హేయము; దాని తినువాడు తన దోషశిక్షను భరించును. 

Page  of 626 1885



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"య$ండ'

రోమీయులకు 5:1 => కాబటిట్ విశావ్సమూలమున మనము నీతిమంతులముగా తీరచ్బడి, మన 

పర్భువైన యేసుకీర్సుత్దావ్రా దేవునితో సమాధానము కలిగియుందము 

రోమీయులకు 5:10 => ఏలయనగా శతుర్వులమైయుండగా, ఆయన కుమారుని మరణముదావ్రా 

మనము దేవునితో సమాధానపరచబడినయెడల సమాధానపరచబడినవారమై, ఆయన జీవించుటచేత 

మరి నిశచ్యముగా రకిష్ంపబడుదుము. 

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 2:15 => ఇటుల్ సంధిచేయుచు, ఈ యిదద్రిని తనయందు ఒకక్ నూతన పురుషునిగా 

సృషిట్ంచి, 

ఎఫెసీయులకు 2:16 => తన సిలువవలన ఆ దేవ్షమును సంహరించి, దాని దావ్రా వీరిదద్రిని 

ఏకశరీరముగా చేసి, దేవునితో సమాధానపరచవలెనని యీలాగు చేసెను గనుక ఆయనయే మనకు 

సమాధానకారకుడైయునాన్డు. 

ఎఫెసీయులకు 2:17 => మరియు ఆయన వచిచ్ దూరసుథ్లైన మీకును సమీపసుథ్లైన వారికిని 

సమాధాన సువారత్ను పర్కటించెను. 

కొలొసస్యులకు 1:20 => ఆయన సిలువ రకత్ముచేత సంధిచేసి, ఆయనదావ్రా సమసత్మును, అవి 

భూలోకమందునన్వైనను పరలోకమందునన్వైనను, వాటిననిన్టిని ఆయన దావ్రా తనతో 

సమాధానపరచుకొనవలెననియు తండిర్ అభీషట్మాయెను. 

హెబీర్యులకు 9:21 => అదేవిధముగా గుడారము మీదను సేవాపాతర్లనిన్టి మీదను ఆ రకత్మును 

పోర్కిష్ంచెను.  

వచనము 19 

మరియు వారు ఆ దూడ కొర్వువ్ను మేకకొర్వువ్ను కొర్వివ్న తోకను ఆంతర్ములను కపుప్ కొర్వువ్ను 

మూతర్గర్ంథులను కాలేజముమీది వపను అపప్గించిరి. 
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లేవీయకాండము 9:10 => దాని కొర్వువ్ను మూతర్గర్ంథులను కాలేజముమీది వపను బలిపీఠముమీద 

దహించెను. అటుల్ యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించెను. 

లేవీయకాండము 3:5 => అహరోను కుమారులు బలిపీఠముమీద, అనగా అగిన్మీది కటెట్లపైనునన్ 

దహనబలి దర్వయ్ముపైని దానిని దహింపవలెను. అది యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమము. 

లేవీయకాండము 3:16 => యాజకుడు బలిపీఠముమీద వాటిని దహింపవలెను. కొర్వవ్ంతయు 

యెహోవాదే; అది సువాసనగల హోమ రూపమైన ఆహారము. మీరు కొర్వువ్నైనను రకత్మునైనను 

తినకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 29:13 => మరియు ఆంతర్ములను కపుప్కొను కొర్వవ్ంతటిని కాలేజముమీది వపను 

రెండు మూతర్గర్ంథులను వాటిమీది కొర్వువ్ను నీవు తీసి బలిపీఠముమీద దహింపవలెను.  

నిరగ్మకాండము 29:22 => మరియు అది పర్తిషిఠ్తమైన పొటేట్లు గనుక దాని కొర్వువ్ను కొర్వివ్న 

తోకను ఆంతర్ములను కపుప్ కొర్వువ్ను కాలేజముమీది వపను రెండు మూతర్గర్ంథులను వాటిమీది 

కొర్వువ్ను కుడి జబబ్ను 

లేవీయకాండము 3:4 => డొకక్లమీదనునన్ కొర్వువ్ను కాలేజముమీదను మూతర్గర్ంథుల మీదనునన్ 

వపను యెహోవాకు హోమముగా అరిప్ంవలెను. 

లేవీయకాండము 3:9 => ఆ సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్ను ముడిడ్పూస మొదలుకొని కొర్వివ్న 

తోక అంతటిని ఆంతర్ములలోని కొర్వువ్ను ఆంతర్ములమీది కొర్వువ్ అంతటిని 

వచనము 20 

బోరలమీద కొర్వువ్ను ఉంచిరి. అతడు బలిపీఠముమీద ఆ కొర్వువ్ను దహించెను. 

లేవీయకాండము 7:29 => నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము ఎవడు యెహోవాకు సమాధానబలి 

దర్వయ్ములను తెచుచ్నో వాడు ఆ దర్వయ్ములలోనుండి తాను అరిప్ంచునది యెహోవా సనిన్ధికి తేవలెను. 

లేవీయకాండము 7:30 => అతడు తన చేతులలోనే యెహోవాకు హోమ దర్వయ్ములను, అనగా 

బోరమీది కొర్వువ్ను తేవలెను. యెహోవా సనిన్ధిని అలాల్డింపబడు అరప్ణముగా దానిని అలాల్డించుటకు 

బోరతో దానిని తేవలెను. 
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లేవీయకాండము 7:31 => యాజకుడు బలిపీఠముమీద ఆ కొర్వువ్ను దహింపవలెను గాని, బోర 

అహరోనుకును అతని సంతతివారికిని చెందును. 

లేవీయకాండము 7:32 => సమాధానబలి పశువులలోనుండి పర్తిషాఠ్రప్ణముగా యాజకునికి 

కుడిజబబ్ నియయ్వలెను. 

లేవీయకాండము 7:33 => అహరోను సంతతివారిలో ఎవడు సమాధానబలియగు పశువు రకత్మును 

కొర్వువ్ను అరిప్ంచునో కుడిజబబ్ వానిదగును. 

లేవీయకాండము 7:34 => ఏలయనగా ఇశార్యేలీయుల యొదద్నుండి, అనగా వారి సమాధానబలి 

దర్వయ్ములలోనుండి అలాల్డించిన బోరను పర్తిషిఠ్తమైన జబబ్ను తీసికొని, నితయ్మైన కటట్డచొపుప్న 

యాజకుడైన అహరోనుకును అతని సంతతివారికిని ఇచిచ్యునాన్ను. 

లేవీయకాండము 3:14 => తాను దానిలో అరిప్ంచు ఆంతర్ములను కపుప్ కొర్వువ్ను ఆంతర్ములమీది 

కొర్వువ్ అంతటిని 

లేవీయకాండము 3:15 => రెండు మూతర్గర్ంథులను వాటిమీది డొకక్లపైనునన్ కొర్వువ్ను రెండు 

మూతర్గర్ంథులపైనునన్ కాలేజముయొకక్ వపను యెహోవాకు హోమముగా అరిప్ంపవలెను. 

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. 

వచనము 21 

బోరలను కుడిజబబ్ను యెహోవా సనిన్ధిలో అలాల్డించు అరప్ణముగా అహరోను అలాల్డించెను అటుల్ 

యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించెను. 

లేవీయకాండము 7:24 => చచిచ్నదాని కొర్వువ్ను చీలిచ్నదాని కొర్వువ్ను ఏ పనికైనను 

వినియోగపరచవచుచ్ను గాని దాని నేమాతర్మును తినకూడదు. 
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లేవీయకాండము 7:26 => మరియు పకిష్దేగాని జంతువుదేగాని యే రకత్మును మీ 

నివాసములనిన్టిలో తినకూడదు. 

లేవీయకాండము 7:30 => అతడు తన చేతులలోనే యెహోవాకు హోమ దర్వయ్ములను, అనగా 

బోరమీది కొర్వువ్ను తేవలెను. యెహోవా సనిన్ధిని అలాల్డింపబడు అరప్ణముగా దానిని అలాల్డించుటకు 

బోరతో దానిని తేవలెను. 

లేవీయకాండము 7:31 => యాజకుడు బలిపీఠముమీద ఆ కొర్వువ్ను దహింపవలెను గాని, బోర 

అహరోనుకును అతని సంతతివారికిని చెందును. 

లేవీయకాండము 7:32 => సమాధానబలి పశువులలోనుండి పర్తిషాఠ్రప్ణముగా యాజకునికి 

కుడిజబబ్ నియయ్వలెను. 

లేవీయకాండము 7:33 => అహరోను సంతతివారిలో ఎవడు సమాధానబలియగు పశువు రకత్మును 

కొర్వువ్ను అరిప్ంచునో కుడిజబబ్ వానిదగును. 

లేవీయకాండము 7:34 => ఏలయనగా ఇశార్యేలీయుల యొదద్నుండి, అనగా వారి సమాధానబలి 

దర్వయ్ములలోనుండి అలాల్డించిన బోరను పర్తిషిఠ్తమైన జబబ్ను తీసికొని, నితయ్మైన కటట్డచొపుప్న 

యాజకుడైన అహరోనుకును అతని సంతతివారికిని ఇచిచ్యునాన్ను. 

నిరగ్మకాండము 29:27 => పర్తిషిఠ్తమైన ఆ పొటేట్లులో అనగా అహరోనుదియు అతని 

కుమారులదియునైన దానిలో అలాల్డింపబడిన బోరను పర్తిషిఠ్తమైన జబబ్ను పర్తిషిఠ్ంపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:28 => అది పర్తిషాట్రప్ణ గనుక నితయ్మైన కటట్డచొపుప్న అది 

ఇశార్యేలీయులనుండి అహరోనుకును అతని కుమారులకునగును. అది ఇశార్యేలీయులు అరిప్ంచు 

సమాధానబలులలోనుండి తాము చేసిన పర్తిషాట్రప్ణ, అనగా వారు యెహోవాకు చేసిన పర్తిషాట్రప్ణగా 

నుండును 

యెషయా 49:3 => ఇశార్యేలూ, నీవు నా సేవకుడవు నీలో ననున్ మహిమపరచుకొనెదను అని 

ఆయన నాతో చెపెప్ను. 

లూకా 2:13 => వెంటనే పరలోక సైనయ్సమూహము ఆ దూతతో కూడ నుండి 
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1 పేతురు 4:11 => ఒకడు బోధించినయెడల దైవోకుత్లను బోధించునటుట్ బోధింపవలెను; ఒకడు 

ఉపచారము చేసినయెడల దేవుడు అనుగర్హించు సామరథ్య్మునొంది చేయవలెను. ఇందువలన దేవుడు 

అనిన్టిలోను యేసుకీర్సుత్ దావ్రా మహిమపరచబడును. యుగయుగములు మహిమయు పర్భావమును 

ఆయనకుండును గాక. ఆమేన . 

నిరగ్మకాండము 29:22 => మరియు అది పర్తిషిఠ్తమైన పొటేట్లు గనుక దాని కొర్వువ్ను కొర్వివ్న 

తోకను ఆంతర్ములను కపుప్ కొర్వువ్ను కాలేజముమీది వపను రెండు మూతర్గర్ంథులను వాటిమీది 

కొర్వువ్ను కుడి జబబ్ను 

నిరగ్మకాండము 29:24 => అహరోను చేతులలోను అతని కుమారుల చేతులలోను వాటిననిన్టిని 

ఉంచి, అలాల్డింపబడు నైవేదయ్ముగా యెహోవా సనిన్ధిని వాటిని అలాల్డింపవలెను. 

లేవీయకాండము 7:32 => సమాధానబలి పశువులలోనుండి పర్తిషాఠ్రప్ణముగా యాజకునికి 

కుడిజబబ్ నియయ్వలెను. 

లేవీయకాండము 10:14 => మరియు అలాల్డించు బోరను పర్తిషిఠ్తమైన జబబ్ను మీరు, అనగా 

నీవును నీతోపాటు నీ కుమారులును నీ కుమారెత్లును పవితర్సథ్లములో తినవలెను. ఏలయనగా అవి 

ఇశార్యేలీయులు అరిప్ంచు సమాధానబలులలోనుండి నీకును నీ కుమారులకును నియమింపబడిన 

వంతులు. 

లేవీయకాండము 23:11 => యెహోవా మిముమ్నంగీకరించునటుల్ అతడు యెహోవా సనిన్ధిని ఆ 

పనను అలాల్డింపవలెను. విశార్ంతిదినమునకు మరుదినమున యాజకుడు దానిని అలాల్డింపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 6:20 => తరువాత యాజకుడు యెహోవా సనిన్ధిని అలాల్డింపబడు అరప్ణముగా 

వాటిని అలాల్డింపవలెను. అలాల్డింపబడు బోరతోను పర్తిషిఠ్తమైన జబబ్తోను అది యాజకునికి 

పర్తిషిఠ్తమగును; తరువాత ఆ నాజీరు దార్కాష్రసము తార్గవచుచ్ను.  

వచనము 22 

అపుప్డు అహరోను పాపపరిహారారథ్బలిని దహనబలిని సమాధానబలిని అరిప్ంచి, పర్జలవైపునకు తన 

చేతులెతిత్ వారిని దీవించిన తరువాత దిగివచెచ్ను. 
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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  

ఆదికాండము 14:22 => అబార్ము నేనే అబార్మును ధనవంతునిగా చేసితినని నీవు చెపప్కుండునటుల్ 

ఒక నూలు పోగైనను చెపుప్ల వారైనను నీవాటిలో ఏదైనను తీసికొన 

కీరత్నలు 28:2 => నేను నీకు మొఱఱ్పెటుట్నపుప్డు నీ పరిశుదాధ్లయము వైపునకు నాచేతుల 

నెతుత్నపుప్డు నా విజాఞ్పన ధవ్ని ఆలకింపుము. 

కీరత్నలు 134:2 => పరిశుదధ్సథ్లమువైపు మీచేతులెతిత్ యెహోవాను సనున్ తించుడి. 

ఆదికాండము 14:18 => మరియు షాలేము రాజైన మెలీక్సెదెకు రొటెట్ను దార్కాష్రసమును 

తీసికొనివచెచ్ను. అతడు సరోవ్నన్తుడగు దేవునికి యాజకుడు. 

ఆదికాండము 14:19 => అపుప్డతడు అబార్మును ఆశీరవ్దించి ఆకాశమునకు భూమికిని 

సృషిట్కరత్యును సరోవ్నన్తుడునైన దేవునివలన అబార్ము ఆశీరవ్దింపబడును గాక అనియు, 

ఆదికాండము 14:20 => నీ శతుర్వులను నీచేతికపప్గించిన సరోవ్నన్తుడగు దేవుడు సుత్తింపబడును 

గాక అనియు చెపెప్ను. అపుప్డతడు అనిన్టిలో ఇతనికి పదియవ వంతు ఇచెచ్ను. 

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.   
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దివ్తీయోపదేశకాండము 10:8 => నేటివరకు జరుగునటుల్ యెహోవా నిబంధన మందసమును 

మోయుటకు, యెహోవా సనిన్ధిని నిలుచుటకును, ఆయనను సేవించి ఆయన నామమునుబటిట్ 

దీవించుటకును, లేవి గోతర్పువారిని ఆ కాలమున యెహోవా ఏరప్రచుకొనెను. 

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. 

1 రాజులు 8:55 => అతడు మహాశబద్ముతో ఇశార్యేలీయుల సమాజమంతటిని దీవించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:13 => అమార్ము కుమారులు అహరోను మోషే; అహరోనును అతని 

కుమారులును నితయ్ము అతి పరిశుదధ్మైన వసుత్వులను పర్తిషిఠ్ంచుటకును, యెహోవా సనిన్ధిని 

ధూపము వేయుటకును, ఆయన సేవ జరిగించుటకును, ఆయన నామమునుబటిట్ జనులను 

దీవించుటకును పర్తేయ్కింపబడిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:3 => రాజు తన ముఖము పర్జలతటుట్ తిర్పుప్కొని ఇశార్యేలీయుల 

సమాజకులందరును నిలుచుచుండగా వారిని దీవించెను. 

కీరత్నలు 72:17 => అతని పేరు నితయ్ము నిలుచును అతని నామము సూరుయ్డునన్ంతకాలము 

చిగురుచ్చుండును అతనినిబటిట్ మనుషుయ్లు దీవింపబడుదురు అనయ్జనులందరును అతడు ధనుయ్డని 

చెపుప్కొందురు. 

మారుక్ 10:16 => ఆ బిడ డ్లను ఎతిత్ కౌగిలించుకొని, వారిమీద చేతులుంచి ఆశీరవ్దించెను. 

లూకా 24:50 => ఆయన బేతనియ వరకు వారిని తీసికొనిపోయి చేతులెతిత్ వారిని ఆశీరవ్దించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:26 => దేవుడు తన సేవకుని పుటిట్ంచి, మీలో పర్తివానిని వాని 

దుషట్తవ్మునుండి మళిల్ంచుటవలన మిముమ్ నాశీరవ్దించుటకు ఆయనను మొదట మీయొదద్కు 

పంపెనని చెపెప్ను. 

2 కొరిందీయులకు 13:14 => పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ కృపయు దేవుని పేర్మయు పరిశుదాధ్తమ్ 

సహవాసమును మీకందరికిని తోడైయుండును గాక. 
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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. 

1 పేతురు 3:9 => ఆశీరావ్దమునకు వారసులవుటకు మీరు పిలువబడితిరి గనుక కీడుకు 

పర్తికీడైనను దూషణకు పర్తి దూషణయైనను చేయక దీవించుడి. 

ఆదికాండము 27:4 => నేను చావక మునుపు నినున్ నేను ఆశీరవ్దించునటుల్ నాకిషట్మైన రుచిగల 

భోజయ్ములను సిదధ్పరచి నేను తినుటకై నాయొదద్కు తెమమ్ని చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 10:25 => మోషే మేము మా దేవుడైన యెహోవాకు అరిప్ంపవలసిన బలుల 

నిమితత్మును హోమారప్ణల నిమితత్మును నీవు మాకు పశువులనియయ్వలెను. 

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

దానిని చేసియుండిరి; ఆలాగుననే చేసియుండిరి గనుక మోషే వారిని దీవించెను. 

2 సమూయేలు 6:18 => దహనబలులను సమాధానబలులను అరిప్ంచుట చాలించిన తరువాత 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా నామమున దావీదు జనులను ఆశీరవ్దించి, 

లూకా 2:34 => సుమెయోను వారిని దీవించి ఇదిగో అనేక హృదయాలోచనలు బయలుపడునటుల్, 

ఇశార్యేలులో అనేకులు పడుటకును తిరిగి లేచుటకును వివాదాసప్దమైన గురుతుగా ఈయన 

నియమింపబడియునాన్డు; 

వచనము 23 

మోషే అహరోనులు పర్తయ్క్షపు గుడారములోనికి పోయి వెలుపలికివచిచ్ పర్జలను దీవింపగా యెహోవా 

మహిమ పర్జలకందరికి కనబడెను. 

లూకా 1:21 => పర్జలు జెకరాయ్ కొరకు కనిపెటుట్చుండి, ఆలయమునందు అతడు ఆలసయ్ము 

చేసినందుకు ఆశచ్రయ్పడిరి. 
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లూకా 1:22 => అతడు వెలుపలికి వచిచ్నపుప్డు వారితో మాటలాడలేకపోయినందున, 

ఆలయమునందు అతనికి దరశ్నము కలిగినదని వారు గర్హించిరి; అపుప్డతడు వారికి సంజఞ్లు 

చేయుచు, మూగవాడై యుండెను 

హెబీర్యులకు 9:24 => అందువలన నిజమైన పరిశుదధ్సథ్లమును పోలి హసత్కృతమైన 

పరిశుదధ్సథ్లములలో కీర్సుత్ పర్వేశింపలేదు గాని, యిపుప్డు మనకొరకు దేవుని సముఖమందు 

కనబడుటకు పరలొకమందే పర్వేశించెను 

హెబీర్యులకు 9:25 => అంతేకాదు, పర్ధానయాజకుడు పర్తి సంవతస్రము తనది కాని రకత్ము 

తీసికొని పరిశుదధ్సథ్లములోనికి పర్వేశించినటుల్, ఆయన అనేక పరాయ్యములు తనున్తాను 

అరిప్ంచుకొనుటకు పర్వేశింపలేదు 

హెబీర్యులకు 9:26 => అటల్యినయెడల జగతుత్ పునాది వేయబడినది మొదలుకొని ఆయన అనేక 

పరాయ్యములు శర్మపడవలసి వచుచ్ను. అయితే ఆయన యుగముల సమాపిత్యందు తనున్తానే 

బలిగా అరిప్ంచుకొనుటవలన పాపనివారణ చేయుటకై యొకక్సారే పర్తయ్క్షపరచబడెను 

హెబీర్యులకు 9:27 => మనుషుయ్లొకక్సారే మృతిపొందవలెనని నియమింపబడెను; ఆ తరువాత 

తీరుప్ జరుగును. 

హెబీర్యులకు 9:28 => ఆలాగుననే కీర్సుత్ కూడ అనేకుల పాపములను భరించుటకు ఒకక్సారే 

అరిప్ంపబడి, తనకొరకు కనిపెటుట్కొని యుండువారి రక్షణ నిమితత్ము పాపము లేకుండ రెండవసారి 

పర్తయ్క్షమగును. 

లేవీయకాండము 9:6 => మోషే మీరు చేయవలెనని యెహోవా ఆజాఞ్పించినది ఇదే; అటుల్ చేయుడి. 

అపుప్డు యెహోవా మహిమ మీకు కనబడుననెను. 

సంఖాయ్కాండము 14:10 => పర్తయ్క్షపు గుడారములో యెహోవా మహిమ ఇశార్యేలీయుల కందరికి 

కనబడెను. 

సంఖాయ్కాండము 16:19 => కోరహు పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్కు 

సరవ్సమాజమును వారికి విరోధముగా పోగుచేయగా యెహోవా మహిమ సరవ్సమాజమునకు 

కనబడెను. 
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సంఖాయ్కాండము 16:42 => సమాజము మోషే అహరోనులకు విరోధముగా కూడెను. వారు 

పర్తయ్క్షపు గుడారమువైపు తిరిగి చూడగా ఆ మేఘము దాని కమెమ్ను; యెహోవా మహిమయు 

కనబడెను. 

ఆదికాండము 17:3 => అబార్ము సాగిలపడియుండగా దేవుడతనితో మాటలాడి ఇదిగో నేను 

నియమించిన నా నిబంధన నీతో చేసియునాన్ను; 

ఆదికాండము 27:4 => నేను చావక మునుపు నినున్ నేను ఆశీరవ్దించునటుల్ నాకిషట్మైన రుచిగల 

భోజయ్ములను సిదధ్పరచి నేను తినుటకై నాయొదద్కు తెమమ్ని చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 24:16 => యెహోవా మహిమ సీనాయి కొండమీద నిలిచెను; మేఘము ఆరు 

దినములు దాని కముమ్కొనెను; ఏడవ దినమున ఆయన ఆ మేఘములోనుండి మోషేను పిలిచినపుప్డు 

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

దానిని చేసియుండిరి; ఆలాగుననే చేసియుండిరి గనుక మోషే వారిని దీవించెను. 

లేవీయకాండము 9:4 => సమాధానబలిగా కోడెను పొటేట్లును నూనె కలిపిన నైవేదయ్మును 

తీసికొనిరండి; నేడు యెహోవా మీకు కనబడును అని చెపుప్ము. 

సంఖాయ్కాండము 6:23 => మీరు ఇశార్యేలీయులను ఈలాగు దీవింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:2 => హోరేబునుండి శేయీరు మనెన్పు మారగ్ముగా కాదేషు 

బరేన్యవరకు పదకొండు దినముల పర్యాణము. 

2 సమూయేలు 6:18 => దహనబలులను సమాధానబలులను అరిప్ంచుట చాలించిన తరువాత 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా నామమున దావీదు జనులను ఆశీరవ్దించి, 

1 రాజులు 8:11 => కాబటిట్ యెహోవా తేజోమహిమ యెహోవా మందిరములో నిండుకొనగా ఆ 

మేఘమునన్ హేతువుచేత యాజకులు సేవ చేయుటకు నిలువలేకపోయిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:13 => అమార్ము కుమారులు అహరోను మోషే; అహరోనును అతని 

కుమారులును నితయ్ము అతి పరిశుదధ్మైన వసుత్వులను పర్తిషిఠ్ంచుటకును, యెహోవా సనిన్ధిని 

ధూపము వేయుటకును, ఆయన సేవ జరిగించుటకును, ఆయన నామమునుబటిట్ జనులను 

దీవించుటకును పర్తేయ్కింపబడిరి. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 7:1 => సొలొమోను తాను చేయు పార్రథ్నను ముగించినపుప్డు అగిన్ 

ఆకాశమునుండి దిగి దహనబలులను ఇతరమైన బలులను దహించెను; యెహోవా తేజసుస్ 

మందిరమునిండ నిండెను, 

యెషయా 60:2 => చూడుము భూమిని చీకటి కముమ్చునన్ది కటికచీకటి జనములను కముమ్చునన్ది 

యెహోవా నీమీద ఉదయించుచునాన్డు ఆయన మహిమ నీమీద కనబడుచునన్ది  

లూకా 2:34 => సుమెయోను వారిని దీవించి ఇదిగో అనేక హృదయాలోచనలు బయలుపడునటుల్, 

ఇశార్యేలులో అనేకులు పడుటకును తిరిగి లేచుటకును వివాదాసప్దమైన గురుతుగా ఈయన 

నియమింపబడియునాన్డు; 

వచనము 24 

యెహోవా సనిన్ధినుండి అగిన్ బయలువెళిల్ బలిపీఠము మీదనునన్ దహనబలి దర్వయ్మును కొర్వువ్ను 

కాలిచ్వేసెను; పర్జలందరు దానిని చూచి ఉతాస్హధవ్ని చేసి సాగిలపడిరి. 

లేవీయకాండము 6:13 => బలిపీఠముమీద అగిన్ నితయ్ము మండుచుండవలెను, అది ఆరిపోకూడదు. 

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 15:17 => 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. 

నాయ్యాధిపతులు 6:21 => అతడాలాగు చేయగా యెహోవా దూత తనచేత నునన్ కఱఱ్ను 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 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 13:23 => అతని భారయ్ యెహోవా మనలను చంపగోరినయెడల ఆయన 

దహనబలిని నైవేదయ్మును మనచేత అంగీకరింపడు, ఈ సంగతులనిన్టిని మనకు చూపింపడు, ఈ 

కాలమున ఇటిట్ సంగతులను మనకు వినిపింపడని అతనితో చెపెప్ను. 

1 రాజులు 18:38 => అతడు ఈలాగున పార్రథ్న చేయుచుండగా యెహోవా అగిన్ దిగి, దహనబలి 

పశువును కటెట్లను రాళల్ను బుగిగ్ని దహించి కందకమందునన్ నీళల్ను ఆరిపోచేసెను. 

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 21:26 => పిమమ్ట దావీదు యెహోవాకు అచచ్ట ఒక బలిపీఠమును కటిట్ంచి. 

దహనబలులను సమాధాన బలులను అరిప్ంచి యెహోవాకు మొఱఱ్పెటట్గా ఆయన ఆకాశములోనుండి 

దహనబలిపీఠము మీదికి అగిన్వలన అతనికి పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:2 => నీవు నితయ్ము కాపురముండుటకై నితయ్నివాససథ్లముగా నేనొక 

ఘనమైన మందిరమును నీకు కటిట్ంచియునాన్ను అని చెపిప్ 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:1 => సొలొమోను తాను చేయు పార్రథ్నను ముగించినపుప్డు అగిన్ 

ఆకాశమునుండి దిగి దహనబలులను ఇతరమైన బలులను దహించెను; యెహోవా తేజసుస్ 

మందిరమునిండ నిండెను, 
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2 దినవృతాత్ంతములు 7:2 => యెహోవా తేజసుస్తో మందిరము నిండినందున యాజకులు 

అందులో పర్వేశింపలేకయుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:3 => అగిన్యు యెహోవా తేజసుస్ను మందిరముమీదికి దిగగా చూచి 

ఇశార్యేలీయులందరును సాషాట్ంగనమసాక్రము చేసి యెహోవా దయాళుడు, ఆయన కృప 

నిరంతరముండునని చెపిప్ ఆయనను ఆరాధించి సుత్తించిరి. 

కీరత్నలు 20:3 => ఆయన నీ నైవేదయ్ములనిన్టిని జాఞ్పకము చేసికొనును గాక నీ దహనబలులను 

అంగీకరించును గాక. 

కీరత్నలు 20:4 => నీ కోరికను సిది ధ్ంపజేసి నీ ఆలోచన యావతుత్ను సఫలపరచును గాక. 

కీరత్నలు 80:1 => ఇశార్యేలునకు కాపరీ, చెవియొగుగ్ము. మందవలె యోసేపును నడిపించువాడా, 

కెరూబులమీద ఆసీనుడవైనవాడా, పర్కాశింపుము. 

ఆదికాండము 17:3 => అబార్ము సాగిలపడియుండగా దేవుడతనితో మాటలాడి ఇదిగో నేను 

నియమించిన నా నిబంధన నీతో చేసియునాన్ను; 

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. 

1 రాజులు 18:39 => అంతట జనులందరును దాని చూచి సాగిలపడి యెహోవాయే దేవుడు, 

యెహోవాయే దేవుడు అని కేకలువేసిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:3 => అగిన్యు యెహోవా తేజసుస్ను మందిరముమీదికి దిగగా చూచి 

ఇశార్యేలీయులందరును సాషాట్ంగనమసాక్రము చేసి యెహోవా దయాళుడు, ఆయన కృప 

నిరంతరముండునని చెపిప్ ఆయనను ఆరాధించి సుత్తించిరి. 

ఎజార్ 3:11 => వీరు వంతు చొపుప్న కూడి యెహోవా దయాళుడు, ఇశార్యేలీయుల విషయమై 

ఆయన కృప నిరంతరము నిలుచునని పాడుచు యెహోవాను సుత్తించిరి. మరియు యెహోవా 
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మందిరము యొకక్ పునాది వేయబడుట చూచి, జనులందరును గొపప్ శబద్ముతో యెహోవాకు 

సోత్తర్ము చేసిరి. 

మతత్యి 26:39 => కొంత దూరము వెళిల్, సాగిలపడి నా తండీర్, సాధయ్మైతే ఈ గినెన్ నాయొదద్నుండి 

తొలగిపోనిముమ్, అయినను నా యిషట్పర్కారము కాదు నీ చితత్పర్కారమే కానిమమ్ని పార్రిథ్ంచెను. 

పర్కటన 4:9 => ఆ సింహాసనమునందు ఆసీనుడై యుండి యుగయుగములు జీవించుచునన్ వానికి 

మహిమయు ఘనతయు కృతజఞ్తాసుత్తులును కలుగునుగాకని ఆ జీవులు కీరిత్ంచుచుండగా 

పర్కటన 5:8 => ఆయన దానిని తీసికొనినపుప్డు ఆ నాలుగు జీవులును, వీణలను, ధూప 

దర్వయ్ములతో నిండిన సువరణ్ పాతర్లను పటుట్కొనియునన్ ఆ యిరువది నలుగురు పెదద్లును, ఆ 

గొఱఱ్పిలల్ యెదుట సాగిలపడిరి. ఈ పాతర్లు పరిశుదు ధ్ల పార్రథ్నలు. 

పర్కటన 7:11 => దేవదూతలందరును సింహాసనము చుటుట్ను పెదద్ల చుటుట్ను ఆ నాలుగు జీవుల 

చుటుట్ను నిలువబడియుండిరి. వారు సింహాసనము ఎదుట సాషాట్ంగపడి ఆమేన ;  

ఆదికాండము 17:17 => అపుప్డు అబార్హాము సాగిలపడి నవివ్ నూరేండల్ వానికి సంతానము 

కలుగునా? తొంబది యేండల్ శారా కనునా? అని మనసుస్లో అనుకొనెను. 

నిరగ్మకాండము 29:18 => బలిపీఠముమీద ఆ పొటేట్లంతయు దహింపవలెను; అది యెహోవాకు 

దహనబలి, యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమము. 

నిరగ్మకాండము 39:32 => పర్తయ్క్షపు గుడారపు మందిరము యొకక్ పని యావతుత్ను సంపూరిత్ 

చేయబడెను. యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించిన పర్కారముగానే ఇశార్యేలీయులు చేసిరి. 

లేవీయకాండము 1:7 => యాజకుడైన అహరోను కుమారులు బలిపీఠము మీద అగిన్యుంచి ఆ 

అగిన్మీద కటెట్లను చకక్గా పేరచ్వలెను. 

లేవీయకాండము 3:16 => యాజకుడు బలిపీఠముమీద వాటిని దహింపవలెను. కొర్వవ్ంతయు 

యెహోవాదే; అది సువాసనగల హోమ రూపమైన ఆహారము. మీరు కొర్వువ్నైనను రకత్మునైనను 

తినకూడదు. 
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లేవీయకాండము 6:12 => బలిపీఠముమీద అగిన్ మండుచుండవలెను, అది ఆరిపోకూడదు. పర్తి 

ఉదయమున యాజకుడు దానిమీద కటెట్లువేసి, దానిమీద దహనబలి దర్వయ్మును ఉంచి, 

సమాధానబలియగు పశువు కొర్వువ్ను దహింపవలెను. 

లేవీయకాండము 10:1 => అహరోను కుమారులైన నాదాబు అబీహులు తమ తమ ధూపారుత్లను 

తీసికొని వాటిలో నిపుప్లుంచి వాటిమీద ధూపదర్వయ్ము వేసి, యెహోవా తమకాజాఞ్పింపని వేరొక 

అగిన్ని ఆయన సనిన్ధికి తేగా 

లేవీయకాండము 10:2 => యెహోవా సనిన్ధినుండి అగిన్ బయలుదేరి వారిని కాలిచ్వేసెను; వారు 

యెహోవా సనిన్ధిని మృతిబొందిరి. 

సంఖాయ్కాండము 3:3 => ఇవి అభిషేకమునొంది యాజకులైన అహరోను కుమారుల పేరులు; వారు 

యాజకులగునటుల్ అతడు వారిని పర్తిషిఠ్ంచెను. 

సంఖాయ్కాండము 16:46 => అపుప్డు మోషే నీవు ధూపారిత్ని తీసికొని బలిపీఠపు నిపుప్లతో నింపి 

ధూపమువేసి వేగముగా సమాజమునొదద్కు వెళిల్ వారినిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుము; కోపము 

యెహోవా సనిన్ధినుండి బయలుదేరెను; తెగులు మొదలుపెటెట్నని అహరోనుతో చెపప్గా 

యెహోషువ 5:14 => అతడు కాదు, యెహోవా సేనాధిపతిగా నేను వచిచ్యునాన్ననెను. యెహోషువ 

నేలమటుట్కు సాగిలపడి నమసాక్రము చేసి నా యేలినవాడు తన దాసునికి సెలవిచుచ్నదేమని అడిగెను. 

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. 

నెహెమాయ్ 8:6 => ఎజార్ మహా దేవుడైన యెహోవాను సుత్తింపగా జనులందరు తమచేతులెతిత్ ఆమేన  

ఆమేన  అని పలుకుచు, నేలకు ముఖములు వంచుకొని యెహోవాకు నమసక్రించిరి. 

యోబు 1:16 => అతడు ఇంక మాటలాడుచుండగా మరియొకడు వచిచ్ దేవుని అగిన్ ఆకాశమునుండి 

పడి గొఱఱ్లను పనివారిని రగులబెటిట్ కాలిచ్వేసెను; దానిని నీకు తెలియజేయుటకు నేనొకక్డనే 

తపిప్ంచుకొని వచిచ్యునాన్ననెను. 
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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. 

మతత్యి 17:6 => శిషుయ్లు ఈ మాట విని బోరల్బడి మికిక్లి భయపడగా 

లూకా 5:12 => ఆయన యొక పటట్ణములో నునన్పుప్డు ఇదిగో కుషఠ్రోగముతో నిండిన యొక 

మనుషుయ్డుండెను. వాడు యేసును చూచి, సాగిలపడి పర్భువా, నీ కిషట్మైతే ననున్ శుదు ధ్నిగా 

చేయగలవని ఆయనను వేడుకొనెను. 

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. 
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లేవీయకాండము 

అధాయ్యము 10	
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వచనము 1 

అహరోను కుమారులైన నాదాబు అబీహులు తమ తమ ధూపారుత్లను తీసికొని వాటిలో నిపుప్లుంచి 

వాటిమీద ధూపదర్వయ్ము వేసి, యెహోవా తమకాజాఞ్పింపని వేరొక అగిన్ని ఆయన సనిన్ధికి తేగా 

లేవీయకాండము 16:1 => అహరోను ఇదద్రు కుమారులు యెహోవా సనిన్ధికి సమీపించి చనిపోయిన 

తరువాత యెహోవా మోషేతో మాటలాడి ఇటల్నెను 

లేవీయకాండము 22:9 => కాబటిట్ నేను విధించిన విధిని అపవితర్పరచి, దాని పాపభారమును 

మోసికొని దానివలన చావకుండునటుల్ ఈ విధిని ఆచరించవలెను; నేను వారిని పరిశుదధ్పరచు 

యెహోవాను. 

నిరగ్మకాండము 6:23 => అహరోను అమీమ్నాదాబు కుమారెత్యు నయసోస్ను సహోదరియునైన 

ఎలీషెబను పెండిల్ చేసికొనెను. ఆమె అతనికి నాదాబును అబీహును ఎలియాజరును ఈతామారును 

కనెను. 

నిరగ్మకాండము 24:1 => మరియు ఆయన మోషేతో ఇటల్నెను నీవును, అహరోనును, నాదాబును, 

అబీహును, ఇశార్యేలీయుల పెదద్లలో డెబబ్దిమందియు యెహోవా యొదద్కు ఎకిక్వచిచ్ దూరమున 

సాగిలపడుడి. 

నిరగ్మకాండము 24:9 => తరువాత మోషే అహరోను నాదాబు అబీహు ఇశార్యేలీయుల పెదద్లలో 

డెబబ్దిమందియు ఎకిక్పోయి 

నిరగ్మకాండము 28:1 => మరియు నాకు యాజకతవ్ము చేయుటకై నీ సహోదరుడైన అహరోనును 

అతని కుమారులను, అనగా అహరోనును, అహరోను కుమారులైన నాదాబును, అబీహును, 

ఎలియాజరును ఈతామారును ఇశార్యేలీయులలోనుండి నీయొదద్కు పిలిపింపుము. 

సంఖాయ్కాండము 3:3 => ఇవి అభిషేకమునొంది యాజకులైన అహరోను కుమారుల పేరులు; వారు 

యాజకులగునటుల్ అతడు వారిని పర్తిషిఠ్ంచెను. 
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సంఖాయ్కాండము 3:4 => నాదాబు అబీహులు సీనాయి అరణయ్మందు యెహోవా సనిన్ధిని అనాయ్గిన్ 

నరిప్ంచినందున వారు యెహోవా సనిన్ధిని చనిపోయిరి. వారికి కుమారులు కలుగలేదు గనుక 

ఎలియాజరు ఈతామారును తమ తండిర్యైన అహరోను ఎదుట యాజకసేవ చేసిరి. 

సంఖాయ్కాండము 26:61 => నాదాబు అబీహులు యెహోవా సనిన్ధికి అనాయ్గిన్ తెచిచ్నపుప్డు 

చనిపోయిరి. 

లేవీయకాండము 16:12 => యెహోవా సనిన్ధినునన్ ధూపపీఠము మీదనుండి ధూపారెత్డు నిపుప్లను, 

తన పిడికెళల్తో పరిమళధూప చూరణ్మును తీసికొని అడ డ్తెరలోపలికి వాటిని తెచిచ్ తాను 

చావకుండునటుల్ 

నిరగ్మకాండము 27:3 => దాని బూడిదె ఎతుత్టకు కుండలను గరిటెలను గినెన్లను ముండల్ను 

అగిన్పాతర్లను చేయవలెను. ఈ ఉపకరణములనిన్యు ఇతత్డితో చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 38:3 => అతడు ఆ బలిపీఠ సంబంధమైన ఉపకరణములనిన్టిని, అనగా దాని 

బిందెలను దాని గరిటెలను దాని గినెన్లను దాని ముండల్ను దాని అగిన్పాతర్లను చేసెను. దాని 

ఉపకరణములనిన్టిని ఇతత్డితో చేసెను 

సంఖాయ్కాండము 16:6 => ఈలాగు చేయుడి; కోరహును అతని సమసత్ సమూహమునైన మీరును 

ధూపారుత్లను తీసికొని వాటిలో అగిన్యుంచి రేపు యెహోవా సనిన్ధిని వాటిమీద ధూపదర్వయ్ము 

వేయుడి. 

సంఖాయ్కాండము 16:7 => అపుప్డు యెహోవా యే మనుషుయ్ని యేరప్రచుకొనునో వాడే పరిశుదు ధ్డు. 

లేవి కుమారులారా, మీతో నాకిక పనిలేదు. 

సంఖాయ్కాండము 16:16 => మరియు మోషే కోరహుతొ నీవును నీ సరవ్సమూహమును, అనగా 

నీవును వారును అహరోనును రేపు యెహోవా సనిన్ధిని నిలువవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 16:17 => మీలో పర్తివాడును తన తన ధూపారిత్ని తీసికొని వాటిమీద 

ధూపదర్వయ్ము వేసి, ఒకొక్కక్డు తన ధూపారిత్ని పటుట్కొని రెండువందల ఏబది ధూపారుత్లను 

యెహోవా సనిన్ధికి తేవలెను, నీవును అహరోనును ఒకొక్కక్డు తన ధూపారిత్ని తేవలెనని చెపెప్ను. 
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సంఖాయ్కాండము 16:46 => అపుప్డు మోషే నీవు ధూపారిత్ని తీసికొని బలిపీఠపు నిపుప్లతో నింపి 

ధూపమువేసి వేగముగా సమాజమునొదద్కు వెళిల్ వారినిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుము; కోపము 

యెహోవా సనిన్ధినుండి బయలుదేరెను; తెగులు మొదలుపెటెట్నని అహరోనుతో చెపప్గా 

హెబీర్యులకు 9:4 => అందులో సువరణ్ ధూపారిత్యు, అంతటను బంగారు రేకులతో తాపబడిన 

నిబంధన మందసమును ఉండెను. ఆ మందసములో మనాన్గల బంగారు పాతర్యు, చిగిరించిన 

అహరోనుచేతికఱఱ్యు, నిబంధన పలకలును ఉండెను 

నిరగ్మకాండము 30:1 => మరియు ధూపము వేయుటకు నీవు ఒక వేదికను చేయవలెను 

తుమమ్కఱఱ్తో దాని చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 30:2 => దాని పొడుగు ఒక మూర దాని వెడలుప్ ఒక మూర. అది చచౌచ్కముగా 

నుండవలెను. దాని యెతుత్ రెండు మూరలు దాని కొముమ్లు దానితో ఏకాండమై యుండవలెను.  

నిరగ్మకాండము 30:3 => దాని పైభాగమునకును దాని నాలుగు పర్కక్లకును దాని కొముమ్లకును 

మేలిమి బంగారు రేకులు పొదిగించి దానికి చుటుట్ బంగారు జవను చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 30:4 => దాని జవకు దిగువను దానికి రెండు బంగారు ఉంగరములు చేయవలెను; 

దాని రెండు పర్కక్లయందలి దాని రెండు మూలలమీద వాటిని ఉంచవలెను. 

నిరగ్మకాండము 30:5 => అవి దాని మోయు మోతకఱఱ్లకు సథ్లములు. ఆ మోతకఱఱ్లను 

తుమమ్కఱఱ్తో చేసి వాటికి బంగారు రేకు పొదిగింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 30:6 => సాక్షయ్పుమందసము నొదద్నుండు అడ డ్తెర యెదుట, అనగా 

శాసనములమీది కరుణాపీఠము నెదుట నీవు దానిని ఉంచవలెను; అకక్డ నేను నినున్ కలిసికొందును. 

నిరగ్మకాండము 30:7 => అహరోను పర్తిదినము పొర్దుద్న దానిమీద పరిమళదర్వయ్ముల ధూపము 

వేయవలెను. అతడు పర్దీపములను చకక్పరచునపుప్డు దానిమీద ఆ ధూపము వేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 30:8 => మరియు సాయంకాలమందు అహరోను పర్దీపములను వెలిగించునపుప్డు 

దానిమీద ధూపము వేయవలెను. అది మీ తరతరములకు యెహోవా సనిన్ధిని నితయ్మైన ధూపము. 

నిరగ్మకాండము 30:9 => మీరు దానిమీద అనయ్ధూపమునైనను దహనబలి సంబంధమైన 

దర్వయ్మునైనను నైవేదయ్మునైనను అరిప్ంపకూడదు; పానీయమునైనను దానిమీద పోయకూడదు. 
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నిరగ్మకాండము 30:34 => మరియు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను నీవు పరిమళ దర్వయ్ములను, 

అనగా జటామాంసి గోపి చందనము గంధపుచెకక్ అను ఈ పరిమళ దర్వయ్ములను సవ్చఛ్మైన 

సాంబార్ణిని సమభాగములుగా తీసికొని 

నిరగ్మకాండము 30:35 => వాటితో ధూపదర్వయ్మును చేయవలెను; అది సుగంధదర్వయ్మేళకుని 

పనిచొపుప్న కలపబడి, ఉపుప్ గలదియు సవ్చఛ్మైనదియు పరిశుదధ్మైనదియునైన సుగంధ 

ధూపసంభారము.  

నిరగ్మకాండము 30:36 => దానిలో కొంచెము పొడిచేసి నేను నినున్ కలిసికొను పర్తయ్క్షపు 

గుడారములోని సాక్షయ్పు మందసము నెదుట దాని నుంచవలెను. అది మీకు అతిపరిశుదధ్ముగా 

ఉండవలెను. 

నిరగ్మకాండము 31:11 => అభిషేకతైలమును పరిశుదధ్ సథ్లముకొరకు పరిమళ ధూపదర్వయ్ములను 

నేను నీకాజాఞ్పించిన పర్కారముగా వారు సమసత్మును చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 37:29 => అతడు పరిశుదధ్మైన అభిషేకతైలమును సవ్చఛ్మైన పరిమళ 

ధూపదర్వయ్మును పరిమళ దర్వయ్ముల మేళకునిచేత చేయించెను. 

నిరగ్మకాండము 40:27 => దానిమీద పరిమళ దర్వయ్ములను ధూపము వేసెను. 

1 రాజులు 13:1 => అంతట దైవజనుడైన యొకడు యెహోవాచేత సెలవునొంది 

యూదాదేశమునుండి బేతేలునకు వచెచ్ను. ధూపము వేయుటకై యరొబాము ఆ బలిపీఠమునొదద్ 

నిలిచియుండగా 

1 రాజులు 13:2 => ఆ దైవజనుడు యెహోవా ఆజఞ్చేత బలిపీఠమునకు ఈ మాట పర్కటన చేసెను 

బలిపీఠమా బలిపీఠమా, యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా దావీదు సంతతిలో యోషీయా అను నొక 

శిశువు పుటుట్ను; నీమీద ధూపము వేసిన ఉనన్త సథ్లముయొకక్ యాజకులను అతడు నీమీద 

అరిప్ంచును; అతడు మనుషయ్ శలయ్ములను నీమీద దహనము చేయును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:16 => అయితే అతడు సిథ్రపడిన తరువాత అతడు మనసుస్న గరివ్ంచి 

చెడిపోయెను. అతడు ధూపపీఠముమీద ధూపము వేయుటకై యెహోవా మందిరములో పర్వేశించి తన 

దేవుడైన యెహోవామీద దోర్హము చేయగా 
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2 దినవృతాత్ంతములు 26:17 => యాజకుడైన ఆజరాయ్యు అతనితోకూడ ధైరయ్వంతులైన యెహోవా 

యాజకులు ఎనుబది మందియు అతని వెంబడి లోపలికిపోయిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:18 => వారు రాజైన ఉజిజ్యాను ఎదిరించి ఉజిజ్యా, యెహోవాకు 

ధూపము వేయుట ధూపము వేయుటకై పర్తిషిఠ్ంపబడిన అహరోను సంతతివారైన యాజకుల 

పనియేగాని నీ పని కాదు; పరిశుదధ్ సథ్లములోనుండి బయటికి పొముమ్, నీవు దోర్హము చేసియునాన్వు, 

దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని ఇది నీకు ఘనత కలుగజేయదని చెపప్గా 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:19 => ఉజిజ్యా ధూపము వేయుటకు ధూపారిత్నిచేత పటుట్కొని రౌదుర్డై, 

యాజకులమీద కోపము చూపెను. యెహోవా మందిరములో ధూప పీఠము పర్కక్నతడు ఉండగా 

యాజకులు చూచుచునేయునన్పుప్డు అతని నొసట కుషఠ్రోగము పుటెట్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:20 => పర్ధానయాజకుడైన అజరాయ్యును యాజకులందరును అతనివైపు 

చూడగా అతడు నొసట కుషఠ్ము గలవాడై యుండెను. గనుక వారు తడవుచేయక అకక్డనుండి అతనిని 

బయటికి వెళల్గొటిట్రి; యెహోవా తనున్ మొతెత్నని యెరిగి బయటికివెళుల్టకు తానును తవ్రపడెను. 

కీరత్నలు 141:2 => నా పార్రథ్న ధూపమువలెను నేను చేతులెతుత్ట సాయంకాల నైవేదయ్మువలెను నీ 

దృషిట్కి అంగీకారములగును గాక. 

యిరిమ్యా 44:8 => మీకు మీరే సమూలనాశనము తెచుచ్కొనునటుల్ను, భూమిమీదనునన్ 

జనములనిన్టిలో మీరు దూషణపాలై తిరసక్రింపబడునటుల్ను, మీరు కాపురముండుటకు పోయిన 

ఐగుపుత్లో అనయ్దేవతలకు ధూపారప్ణము చేయుదురు. మీరేల యీలాగున చేయుచు మీచేతికిర్యలచేత 

నాకు కోపము పుటిట్ంచుచునాన్రు? 

యిరిమ్యా 44:15 => అపుప్డు తమ భారయ్లు అనయ్దేవతలకు ధూపము వేయుదురని యెరిగియునన్ 

పురుషులందరును, అకక్డ నిలిచియునన్ సతరీలును,  

యిరిమ్యా 44:19 => మేము ఆకాశరాణికి ధూపము వేయగాను, ఆమెకు పానారప్ణములు 

అరిప్ంపగాను, మా పురుషుల సెలవులేకుండ ఆమెకు పిండివంటలు చేయుచునాన్మా? ఆమెకు 

పానారప్ణములు పోయుచునాన్మా? అని వారు చెపప్గా 
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యిరిమ్యా 44:20 => యిరీమ్యా ఆ సతరీ పురుషులందరితో, అనగా తనకు అటుల్ పర్తుయ్తత్రమిచిచ్న 

పర్జలందరితో ఇటల్నెను 

యిరిమ్యా 44:21 => యూదాపటట్ణములలోను యెరూషలేము వీధులలోను మీరును మీ 

పితరులును మీ రాజులును మీ యధిపతులును దేశపర్జలును ధూపము వేసిన సంగతి యెహోవా 

జాఞ్పకము చేసికొనలేదా? అదే గదా ఆయన మనసుస్నకు వచెచ్ను.  

లూకా 1:9 => యాజక మరాయ్ద చొపుప్న పర్భువు ఆలయములోనికి వెళిల్ ధూపము వేయుటకు 

అతనికి వంతు వచెచ్ను. 

లూకా 1:10 => ధూప సమయమందు పర్జల సమూహమంతయు వెలుపల పార్రథ్న చేయుచుండగా 

లూకా 1:11 => పర్భువు దూత ధూపవేదిక కుడివైపున నిలిచి అతనికి కనబడగా 

పర్కటన 8:3 => మరియు సువరణ్ ధూపారిత్చేత పటుట్కొనియునన్ వేరొక దూత వచిచ్ బలిపీఠము 

ఎదుట నిలువగా సింహాసనము ఎదుట ఉనన్ సువరణ్ బలిపీఠము పైన పరిశుదు ధ్లందరి పార్రథ్నలతో 

కలుపుటకై అతనికి బహు ధూపదర్వయ్ములు ఇయయ్బడెను. 

పర్కటన 8:4 => అపుప్డా ధూపదర్వయ్ముల పొగ పరిశుదు ధ్ల పార్రథ్నలతో కలిసి దూతచేతిలోనుండి 

పైకి లేచి దేవుని సనిన్ధిని చేరెను. 

పర్కటన 8:5 => ఆ దూత ధూపారిత్ని తీసికొని, బలిపీఠము పైనునన్ నిపుప్లతో దానిని నింపి, 

భూమిమీద పడవేయగా ఉరుములు ధవ్నులు మెరుపులు భూకంపమును కలిగెను. 

లేవీయకాండము 9:24 => యెహోవా సనిన్ధినుండి అగిన్ బయలువెళిల్ బలిపీఠము మీదనునన్ 

దహనబలి దర్వయ్మును కొర్వువ్ను కాలిచ్వేసెను; పర్జలందరు దానిని చూచి ఉతాస్హధవ్ని చేసి 

సాగిలపడిరి. 

లేవీయకాండము 16:12 => యెహోవా సనిన్ధినునన్ ధూపపీఠము మీదనుండి ధూపారెత్డు నిపుప్లను, 

తన పిడికెళల్తో పరిమళధూప చూరణ్మును తీసికొని అడ డ్తెరలోపలికి వాటిని తెచిచ్ తాను 

చావకుండునటుల్ 
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సంఖాయ్కాండము 16:18 => కాబటిట్ వారిలో పర్తివాడును తన ధూపారిత్ని తీసికొని వాటిలో 

అగిన్యుంచి వాటిమీద ధూపదర్వయ్ము వేసినపుప్డు, వారును మోషే అహరోనులును పర్తయ్క్షపు 

గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్ నిలిచిరి. 

సంఖాయ్కాండము 16:46 => అపుప్డు మోషే నీవు ధూపారిత్ని తీసికొని బలిపీఠపు నిపుప్లతో నింపి 

ధూపమువేసి వేగముగా సమాజమునొదద్కు వెళిల్ వారినిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుము; కోపము 

యెహోవా సనిన్ధినుండి బయలుదేరెను; తెగులు మొదలుపెటెట్నని అహరోనుతో చెపప్గా 

నిరగ్మకాండము 30:9 => మీరు దానిమీద అనయ్ధూపమునైనను దహనబలి సంబంధమైన 

దర్వయ్మునైనను నైవేదయ్మునైనను అరిప్ంపకూడదు; పానీయమునైనను దానిమీద పోయకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:2 => మీ దేవుడైన యెహోవా ఇచిచ్న ఆజఞ్లను మీకాజాఞ్పించుచునాన్ను. 

వాటిని గైకొనుటయందు నేను మీకాజాఞ్పించిన మాటతో దేనిని కలుపకూడదు, దానిలోనుండి దేనిని 

తీసివేయకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:32 => నేను మీ కాజాఞ్పించుచునన్ పర్తి మాటను అనుసరించి 

చేయవలెను. దానిలో నీవు ఏమియు కలుపకూడదు దానిలోనుండి ఏమియు తీసివేయకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:3 => అది నీకు తెలుపబడిన తరువాత నీవు విని బాగుగా విచారణ 

చేయవలెను. అది నిజమైనయెడల, అనగా అటిట్ హేయకిర్య ఇశార్యేలీయులలో జరిగియుండుట 

వాసత్వమైనయెడల 

యిరిమ్యా 7:31 => నేనాజాఞ్పించని కిర్యను నాకు తోచని కిర్యను వారు చేసియునాన్రు, అగిన్లో 

తమ కుమారులను తమ కుమారెత్లను దహించుటకు బెన  హినోన్ము లోయలోనునన్ తోఫెతునందు 

బలిపీఠములను కటుట్కొనియునాన్రు. 

యిరిమ్యా 19:5 => నేను విధింపనిదియు సెలవియయ్నిదియు నా మనసుస్నకు తోచనిదియునైన 

ఆచారము నాచరించిరి; తమ కుమారులను దహనబలులుగా కాలుచ్టకై బయలునకు బలిపీఠములను 

కటిట్ంచిరి. 

యిరిమ్యా 32:35 => వారు తమ కుమారులను కుమారెత్లను పర్తిషిట్ంపవలెనని బెన  హినోన్ము 

లోయలోనునన్ బయలునకు బలిపీఠములను కటిట్ంచిరి, ఆలాగు చేయుటకు నేను వారి కాజాఞ్పింపలేదు, 
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యూదావారు పాపములో పడి, యెవరైన నిటిట్ హేయకిర్యలు చేయుదురనన్మాట నా కెనన్డును 

తోచలేదు. 

నిరగ్మకాండము 8:27 => మేము అరణయ్ములోనికి మూడు దినముల పర్యాణమంత దూరముపోయి 

మా దేవుడైన యెహోవా మాకు సెలవిచిచ్నటుల్ ఆయనకు బలినరిప్ంచుదుమనెను. 

నిరగ్మకాండము 19:22 => మరియు యెహోవా వారిమీద పడకుండునటుల్ యెహోవా యొదద్కు చేరు 

యాజకులు తముమ్తామే పరిశుదధ్ పరచుకొనవలెనని మోషేతో చెపప్గా 

నిరగ్మకాండము 30:20 => వారు పర్తయ్క్షపు గుడారములోనికి వెళుల్నపుప్డును సేవచేసి యెహోవాకు 

హోమధూపము నరిప్ంచుటకు బలిపీఠము నొదద్కు వచుచ్నపుప్డును తాము చావక యుండునటుల్ నీళల్తో 

కడుగుకొనవలెను. 

లేవీయకాండము 1:7 => యాజకుడైన అహరోను కుమారులు బలిపీఠము మీద అగిన్యుంచి ఆ 

అగిన్మీద కటెట్లను చకక్గా పేరచ్వలెను. 

లేవీయకాండము 8:35 => మీరు చావకుండునటుల్ మీరు పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్ 

ఏడు దినములవరకు రేయింబగళుల్ండి, యెహోవా విధించిన విధిని ఆచరింపవలెను; నాకు అటిట్ ఆజఞ్ 

కలిగెను. 

సంఖాయ్కాండము 4:18 => మీరు కహాతీయుల గోతర్ కుటుంబములను లేవీయులలోనుండి 

పర్తేయ్కింపకుడి. 

సంఖాయ్కాండము 20:11 => అపుప్డు మోషే తన చెయియ్యెతిత్ రెండుమారులు తన కఱఱ్తో ఆ బండను 

కొటట్గా నీళుల్ సమృది ధ్గా పర్వహించెను; సమాజమును పశువులును తార్గెను. 

1 సమూయేలు 6:19 => బేతెష్మెషువారు యెహోవా మందసమును తెరచి చూడగా దేవుడు వారిని 

హతముచేసి ఆ జనులలో ఏబది వేల డెబబ్దిమందిని మొతెత్ను. యెహోవా గొపప్ దెబబ్తో అనేకులను 

మొతత్గా జనులు దుఃఖాకార్ంతులైరి. 

2 సమూయేలు 6:7 => యెహోవా కోపము ఉజా జ్మీద రగులుకొనెను. అతడు చేసిన తపుప్నుబటిట్ 

దేవుడు ఆ క్షణమందే అతని మొతత్గా అతడు అకక్డనే దేవుని మందసమునొదద్ పడి చనిపోయెను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 6:3 => అమార్ము కుమారులు అహరోను మోషే, కుమారెత్ మిరాయ్ము. 

అహరోను కుమారులు నాదాబు అబీహు ఎలియాజరు ఈతామారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 13:10 => యెహోవా కోపము అతనిమీద రగులుకొనెను, అతడు తన చేయి 

మందసము నొదద్కు చాపగా ఆయన అతని మొతెత్ను గనుక అతడు అకక్డనే దేవుని సనిన్ధిని 

చనిపోయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:13 => అమార్ము కుమారులు అహరోను మోషే; అహరోనును అతని 

కుమారులును నితయ్ము అతి పరిశుదధ్మైన వసుత్వులను పర్తిషిఠ్ంచుటకును, యెహోవా సనిన్ధిని 

ధూపము వేయుటకును, ఆయన సేవ జరిగించుటకును, ఆయన నామమునుబటిట్ జనులను 

దీవించుటకును పర్తేయ్కింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:1 => అహరోను సంతతివారికి కలిగిన వంతులేవనగా, అహరోను 

కుమారులు నాదాబు అబీహు ఎలియాజరు ఈతామారు. 

యోబు 36:14 => కావున వారు యౌవనమందే మృతినొందుదురు వారి బర్దుకు పురుషగాముల 

బర్దుకువంటిదగును. 

కీరత్నలు 119:120 => నీ భయమువలన నా శరీరము వణకుచునన్ది నీ నాయ్యవిధులకు నేను 

భయపడుచునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 22:26 => దాని యాజకులు నా ధరమ్శాసత్రమును నిరాకరించుదురు, నాకు 

పర్తిషిఠ్తములగు వసుత్వులను అపవితర్పరచుదురు, పర్తిషిఠ్తమైనదానికిని సాధారణమైనదానికిని 

భేదమెంచరు, పవితర్మేదో అపవితర్మేదో తెలిసికొనుటకు జనులకు నేరప్రు, నేను విధించిన 

విశార్ంతిదినములను ఆచరింపరు, వారి మధయ్ నేను దూషింపబడుచునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:1 => అననీయ అను ఒక మనుషుయ్డు తన భారయ్యైన సపీప్రాతో ఏకమై 

పొలమమెమ్ను. 

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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హెబీర్యులకు 2:2 => ఎందుకనగా దేవదూతల దావ్రా పలుకబడిన వాకయ్ము సిథ్రపరచబడినందున, 

పర్తి అతికర్మమును అవిధేయతయు నాయ్యమైన పర్తిఫలము పొందియుండగా 

వచనము 2 

యెహోవా సనిన్ధినుండి అగిన్ బయలుదేరి వారిని కాలిచ్వేసెను; వారు యెహోవా సనిన్ధిని 

మృతిబొందిరి. 

లేవీయకాండము 9:24 => యెహోవా సనిన్ధినుండి అగిన్ బయలువెళిల్ బలిపీఠము మీదనునన్ 

దహనబలి దర్వయ్మును కొర్వువ్ను కాలిచ్వేసెను; పర్జలందరు దానిని చూచి ఉతాస్హధవ్ని చేసి 

సాగిలపడిరి. 

లేవీయకాండము 16:1 => అహరోను ఇదద్రు కుమారులు యెహోవా సనిన్ధికి సమీపించి చనిపోయిన 

తరువాత యెహోవా మోషేతో మాటలాడి ఇటల్నెను 

సంఖాయ్కాండము 3:3 => ఇవి అభిషేకమునొంది యాజకులైన అహరోను కుమారుల పేరులు; వారు 

యాజకులగునటుల్ అతడు వారిని పర్తిషిఠ్ంచెను. 

సంఖాయ్కాండము 3:4 => నాదాబు అబీహులు సీనాయి అరణయ్మందు యెహోవా సనిన్ధిని అనాయ్గిన్ 

నరిప్ంచినందున వారు యెహోవా సనిన్ధిని చనిపోయిరి. వారికి కుమారులు కలుగలేదు గనుక 

ఎలియాజరు ఈతామారును తమ తండిర్యైన అహరోను ఎదుట యాజకసేవ చేసిరి. 

సంఖాయ్కాండము 16:35 => మరియు యెహోవా యొదద్నుండి అగిన్ బయలుదేరి ధూపారప్ణమును 

తెచిచ్న ఆ రెండువందల ఏబదిమందిని కాలిచ్వేసెను. 

సంఖాయ్కాండము 26:61 => నాదాబు అబీహులు యెహోవా సనిన్ధికి అనాయ్గిన్ తెచిచ్నపుప్డు 

చనిపోయిరి. 

2 సమూయేలు 6:7 => యెహోవా కోపము ఉజా జ్మీద రగులుకొనెను. అతడు చేసిన తపుప్నుబటిట్ 

దేవుడు ఆ క్షణమందే అతని మొతత్గా అతడు అకక్డనే దేవుని మందసమునొదద్ పడి చనిపోయెను. 
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2 రాజులు 1:10 => అందుకు ఏలీయా నేను దైవజనుడనైతే అగిన్ ఆకాశమునుండి దిగివచిచ్ నినున్ నీ 

యేబదిమందిని దహించును గాక అని యేబదిమందికి అధిపతియైన వానితో చెపప్గా, అగిన్ 

ఆకాశమునుండి దిగి వానిని వాని యేబదిమందిని దహించెను. 

2 రాజులు 1:12 => అందుకు ఏలీయా నేను దైవజనుడనైతే అగిన్ ఆకాశమునుండి దిగివచిచ్ నినున్ నీ 

యేబదిమందిని దహించును గాక అని చెపప్గా, ఆకాశమునుండి దేవుని అగిన్ దిగి వానిని వాని 

యేబదిమందిని దహించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:2 => నాదాబును అబీహుయును సంతతిలేకుండ తమ తండిర్కంటె 

ముందుగా చనిపోయిరి గనుక ఎలియాజరును ఈతామారును యాజకతవ్ము జరుపుచువచిచ్రి. 

సంఖాయ్కాండము 3:3 => ఇవి అభిషేకమునొంది యాజకులైన అహరోను కుమారుల పేరులు; వారు 

యాజకులగునటుల్ అతడు వారిని పర్తిషిఠ్ంచెను. 

సంఖాయ్కాండము 3:4 => నాదాబు అబీహులు సీనాయి అరణయ్మందు యెహోవా సనిన్ధిని అనాయ్గిన్ 

నరిప్ంచినందున వారు యెహోవా సనిన్ధిని చనిపోయిరి. వారికి కుమారులు కలుగలేదు గనుక 

ఎలియాజరు ఈతామారును తమ తండిర్యైన అహరోను ఎదుట యాజకసేవ చేసిరి. 

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. 

సంఖాయ్కాండము 16:49 => కోరహు తిరుగుబాటున చనిపోయినవారు గాక పదునాలుగువేల 

ఏడువందలమంది ఆ తెగులుచేత చచిచ్రి. 

సంఖాయ్కాండము 26:61 => నాదాబు అబీహులు యెహోవా సనిన్ధికి అనాయ్గిన్ తెచిచ్నపుప్డు 

చనిపోయిరి. 

1 సమూయేలు 6:19 => బేతెష్మెషువారు యెహోవా మందసమును తెరచి చూడగా దేవుడు వారిని 

హతముచేసి ఆ జనులలో ఏబది వేల డెబబ్దిమందిని మొతెత్ను. యెహోవా గొపప్ దెబబ్తో అనేకులను 

మొతత్గా జనులు దుఃఖాకార్ంతులైరి. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 13:10 => యెహోవా కోపము అతనిమీద రగులుకొనెను, అతడు తన చేయి 

మందసము నొదద్కు చాపగా ఆయన అతని మొతెత్ను గనుక అతడు అకక్డనే దేవుని సనిన్ధిని 

చనిపోయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:13 => ఇంతకుముందు మీరు ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా 

మందసమును మోయక యుండుటచేతను, మనము మన దేవుడైన యెహోవాయొదద్ విధినిబటిట్ 

విచారణ చేయకుండుటచేతను, ఆయన మనలో నాశనము కలుగజేసెను; కావున ఇపుప్డు మీరును 

మీవారును మిముమ్ను మీరు పర్తిషిఠ్ంచుకొని, నేను ఆ మందసమునకు సిదధ్పరచిన సథ్లమునకు దాని 

తేవలెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:5 => అననీయ యీ మాటలు వినుచునే పడి పార్ణము విడువగా వినిన 

వారికందరికిని మిగుల భయము కలిగెను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:10 => వెంటనే ఆమె అతని పాదములయొదద్ పడి పార్ణము విడిచెను. ఆ 

పడుచువారు, లోపలికి వచిచ్, ఆమె చనిపోయినది చూచి, ఆమెను మోసికొనిపోయి, ఆమె 

పెనిమిటియొదద్ పాతిపెటిట్రి. 

1 కొరిందీయులకు 10:11 => ఈ సంగతులు దృషాట్ంతములుగా వారికి సంభవించి, 

యుగాంతమందునన్ మనకు బుది ధ్ కలుగుటకై వార్యబడెను. 

లేవీయకాండము 9:24 => యెహోవా సనిన్ధినుండి అగిన్ బయలువెళిల్ బలిపీఠము మీదనునన్ 

దహనబలి దర్వయ్మును కొర్వువ్ను కాలిచ్వేసెను; పర్జలందరు దానిని చూచి ఉతాస్హధవ్ని చేసి 

సాగిలపడిరి. 

లేవీయకాండము 10:5 => మోషే చెపిప్నటుల్ వారు సమీపించి చొకాక్యిలను తీయకయే పాళెము 

వెలుపలికి వారిని మోసికొనిపోయిరి. 

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.  
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నిరగ్మకాండము 6:23 => అహరోను అమీమ్నాదాబు కుమారెత్యు నయసోస్ను సహోదరియునైన 

ఎలీషెబను పెండిల్ చేసికొనెను. ఆమె అతనికి నాదాబును అబీహును ఎలియాజరును ఈతామారును 

కనెను. 

నిరగ్మకాండము 24:1 => మరియు ఆయన మోషేతో ఇటల్నెను నీవును, అహరోనును, నాదాబును, 

అబీహును, ఇశార్యేలీయుల పెదద్లలో డెబబ్దిమందియు యెహోవా యొదద్కు ఎకిక్వచిచ్ దూరమున 

సాగిలపడుడి. 

లేవీయకాండము 22:9 => కాబటిట్ నేను విధించిన విధిని అపవితర్పరచి, దాని పాపభారమును 

మోసికొని దానివలన చావకుండునటుల్ ఈ విధిని ఆచరించవలెను; నేను వారిని పరిశుదధ్పరచు 

యెహోవాను. 

సంఖాయ్కాండము 4:18 => మీరు కహాతీయుల గోతర్ కుటుంబములను లేవీయులలోనుండి 

పర్తేయ్కింపకుడి. 

సంఖాయ్కాండము 4:20 => వారు చావకయుండునటుల్ పరిశుదధ్సథ్లమును రెపప్పాటు సేపైనను 

చూచుటకు లోపలికి రాకూడదు.  

సంఖాయ్కాండము 11:1 => జనులు ఆయాసమునుగూరిచ్ సణుగుచుండగా అది యెహోవాకు 

వినబడెను; యెహోవా దాని వినినపుప్డు ఆయన కోపము రగులుకొనెను; యెహోవా అగిన్ వారిలో 

రగులుకొని ఆ పాళెములో నొకకొనను దహింపసాగెను. 

1 రాజులు 13:28 => అతడు పోయి అతని శవము మారగ్మందు పడియుండుటయు, గాడిదయు 

సింహమును శవముదగగ్ర నిలిచి యుండుటయు, సింహము గాడిదను చీలిచ్వేయక శవమును 

తినకయుండుటయు చూచి 

1 రాజులు 18:38 => అతడు ఈలాగున పార్రథ్న చేయుచుండగా యెహోవా అగిన్ దిగి, దహనబలి 

పశువును కటెట్లను రాళల్ను బుగిగ్ని దహించి కందకమందునన్ నీళల్ను ఆరిపోచేసెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:13 => అమార్ము కుమారులు అహరోను మోషే; అహరోనును అతని 

కుమారులును నితయ్ము అతి పరిశుదధ్మైన వసుత్వులను పర్తిషిఠ్ంచుటకును, యెహోవా సనిన్ధిని 
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ధూపము వేయుటకును, ఆయన సేవ జరిగించుటకును, ఆయన నామమునుబటిట్ జనులను 

దీవించుటకును పర్తేయ్కింపబడిరి. 

యోబు 36:14 => కావున వారు యౌవనమందే మృతినొందుదురు వారి బర్దుకు పురుషగాముల 

బర్దుకువంటిదగును. 

యోబు 38:35 => మెరుపులు బయలువెళిల్ చితత్ము ఉనాన్మని నీతో చెపుప్నటుల్ నీవు వాటిని బయటికి 

రపిప్ంపగలవా? 

కీరత్నలు 18:8 => ఆయన నాసికారంధర్ములనుండి పొగ పుటెట్ను ఆయన నోటనుండి అగిన్వచిచ్ 

దహించెను 

కీరత్నలు 29:7 => యెహోవా సవ్రము అగిన్జావ్లలను పర్జవ్లింప జేయుచునన్ది. 

కీరత్నలు 50:3 => మన దేవుడు వేంచేయుచునాన్డు ఆయన మౌనముగా నుండడు. ఆయన ముందర 

అగిన్ మండుచునన్ది ఆయనచుటుట్ పర్చండవాయువు విసరుచునన్ది.  

కీరత్నలు 141:2 => నా పార్రథ్న ధూపమువలెను నేను చేతులెతుత్ట సాయంకాల నైవేదయ్మువలెను నీ 

దృషిట్కి అంగీకారములగును గాక. 

కీరత్నలు 148:8 => అగిన్ వడగండాల్రా, హిమమా, ఆవిరీ, ఆయన ఆజఞ్ను నెరవేరుచ్ తుపానూ, 

యెహెజేక్లు 24:16 => నరపుతుర్డా, నీ కనున్ల కింపైన దానిని నీయొదద్నుండి ఒకక్దెబబ్తో 

తీసివేయబోవుచునాన్ను, నీవు అంగలారచ్వదుద్ ఏడువవదుద్ కనీన్రు విడువవదుద్. 

ఆమోసు 7:4 => మరియు అగిన్చేత దండింపవలెనని అగిన్ రపిప్ంచి పర్భువైన యెహోవా దానిని 

దరశ్నరీతిగా నాకు కనుపరచెను. అదివచిచ్ అగాధమైన మహాజలమును మింగివేసి, సావ్సథ్య్మును 

మింగ మొదలుపెటిట్నపుప్డు  

హెబీర్యులకు 2:2 => ఎందుకనగా దేవదూతల దావ్రా పలుకబడిన వాకయ్ము సిథ్రపరచబడినందున, 

పర్తి అతికర్మమును అవిధేయతయు నాయ్యమైన పర్తిఫలము పొందియుండగా 

పర్కటన 20:9 => వారు భూమియందంతట వాయ్పించి, పరిశుదు ధ్ల శిబిరమును పిర్యమైన 

పటట్ణమును ముటట్డి వేయగా పరలోకములోనుండి అగిన్ దిగివచిచ్ వారిని దహించెను. 
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వచనము 3 

అపుప్డు మోషే అహరోనుతో ఇటల్నెను ఇది యెహోవా చెపిప్న మాట నాయొదద్నుండు వారియందు నేను 

ననున్ పరిశుదధ్పరచుకొందును; పర్జలందరియెదుట ననున్ మహిమపరచుకొందును; 

లేవీయకాండము 8:35 => మీరు చావకుండునటుల్ మీరు పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్ 

ఏడు దినములవరకు రేయింబగళుల్ండి, యెహోవా విధించిన విధిని ఆచరింపవలెను; నాకు అటిట్ ఆజఞ్ 

కలిగెను. 

లేవీయకాండము 21:6 => వారు తమ దేవునికి పర్తిషిఠ్తమైనవారుగా ఉండవలెను. కావున వారు 

తమ దేవుని నామమును అపవితర్పరచరాదు. ఏలయనగా వారు తమ దేవునికి అహారమును, అనగా 

యెహోవాకు హోమదర్వయ్ములను అరిప్ంచువారు; కావున వారు పరిశుదు ధ్లై యుండవలెను. 

లేవీయకాండము 21:8 => అతడు నీ దేవునికి ఆహారమును అరిప్ంచువాడు గనుక నీవు అతని 

పరిశుదధ్పరచవలెను. మిముమ్ను పరిశుదధ్పరచు యెహోవా అను నేను పరిశుదు ధ్డను గనుక అతడు మీ 

దృషిట్కి పరిశుదు ధ్డు కావలెను. 

లేవీయకాండము 21:15 => యెహోవా అను నేను అతని పరిశుదధ్పరచువాడను గనుక అతడు తన 

పర్జలలో తన సంతానమును అపవితర్పరచకూడదని వారితో చెపుప్ము. 

లేవీయకాండము 21:17 => నీవు అహరోనుతో ఇటల్నుము నీ సంతతివారిలో ఒకనికి 

కళంకమేదైనను కలిగినయెడల అతడు తన దేవునికి ఆహారము అరిప్ంచుటకు సమీపింపకూడదు. 

లేవీయకాండము 21:21 => యాజకుడైన అహరోను సంతానములో కళంకముగల యే 

మనుషుయ్డును యెహోవాకు హోమదర్వయ్ములను అరిప్ంచుటకు సమీపింపకూడదు. అతడు కళంకము 

గలవాడు; అటిట్వాడు తన దేవునికి ఆహారము అరిప్ంచుటకు సమీపింపకూడదు. 

లేవీయకాండము 22:9 => కాబటిట్ నేను విధించిన విధిని అపవితర్పరచి, దాని పాపభారమును 

మోసికొని దానివలన చావకుండునటుల్ ఈ విధిని ఆచరించవలెను; నేను వారిని పరిశుదధ్పరచు 

యెహోవాను. 
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నిరగ్మకాండము 14:4 => అయితే నేను ఫరో హృదయమును కఠిన పరచెదను; అతడు వారిని 

తరుమగా; నేను ఫరోవలనను అతని సమసత్ సేన వలనను మహిమ తెచుచ్కొందును; నేను 

యెహోవానని ఐగుపీత్యులందరు తెలిసికొందురనెను. వారు ఆలాగు దిగిరి 

నిరగ్మకాండము 19:22 => మరియు యెహోవా వారిమీద పడకుండునటుల్ యెహోవా యొదద్కు చేరు 

యాజకులు తముమ్తామే పరిశుదధ్ పరచుకొనవలెనని మోషేతో చెపప్గా 

నిరగ్మకాండము 29:43 => అకక్డికి వచిచ్ ఇశార్యేలీయులను కలిసికొందును; అది నా 

మహిమవలన పరిశుదధ్పరచబడును. 

నిరగ్మకాండము 29:44 => నేను సాక్షయ్పు గుడారమును బలిపీఠమును పరిశుదధ్పరచెదను. నాకు 

యాజకులగునటుల్ అహరోనును అతని కుమారులను పరిశుదధ్పరచెదను. 

సంఖాయ్కాండము 20:12 => అపుప్డు యెహోవా మోషే అహరోనులతో మీరు ఇశార్యేలీయుల 

కనున్లయెదుట నా పరిశుదధ్తను సనామ్నించునటుల్ ననున్ నముమ్కొనకపోతిరి గనుక ఈ సమాజమును 

నేను వారికిచిచ్న దేశములోనికి మీరు తోడుకొనిపోరని చెపెప్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:51 => ఏలయనగా మీరు సీను అరణయ్ములో కాదేషు మెరీబా 

నీళల్యొదద్ ఇశార్యేలీయుల మధయ్ను ననున్ పరిశుదధ్పరచక ఇశార్యేలీయుల మధయ్ను నామీద 

తిరుగుబాటు చేసితిరి. 

1 సమూయేలు 6:20 => అపుప్డు బేతెష్మెషువారు పరిశుదధ్ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని ఎవరు 

నిలువగలరు? మనయొదద్నుండి ఆయన ఎవరి యొదద్కు పోవలెనని చెపిప్ 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:12 => లేవీయుల పితరుల సంతతులకు మీరు పెదద్లై యునాన్రు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:13 => ఇంతకుముందు మీరు ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా 

మందసమును మోయక యుండుటచేతను, మనము మన దేవుడైన యెహోవాయొదద్ విధినిబటిట్ 

విచారణ చేయకుండుటచేతను, ఆయన మనలో నాశనము కలుగజేసెను; కావున ఇపుప్డు మీరును 

మీవారును మిముమ్ను మీరు పర్తిషిఠ్ంచుకొని, నేను ఆ మందసమునకు సిదధ్పరచిన సథ్లమునకు దాని 

తేవలెను. 
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కీరత్నలు 89:7 => పరిశుదధ్దూతల సభలో ఆయన మికిక్లి భీకరుడు తన చుటుట్నునన్ వారందరికంటె 

భయంకరుడు. 

కీరత్నలు 119:120 => నీ భయమువలన నా శరీరము వణకుచునన్ది నీ నాయ్యవిధులకు నేను 

భయపడుచునాన్ను. 

యెషయా 52:11 => పోవుడి పోవుడి అచచ్టనుండి వెళుల్డి అపవితర్మైన దేనిని ముటట్కుడి 

దానియొదద్నుండి తొలగిపోవుడి యెహోవా సేవోపకరణములను మోయువారలారా, మిముమ్ను మీరు 

పవితర్పరచుకొనుడి  

యెహెజేక్లు 20:41 => జనములలోనుండి నేను మిముమ్ను రపిప్ంచునపుప్డును, మిముమ్ను 

చెదరగొటిట్న ఆ యా దేశములలోనుండి మిముమ్ను సమకూరుచ్నపుప్డును, పరిమళధూపముగా 

మిముమ్ను అంగీకరించెదను, అనయ్జనులయెదుటను మీ మధయ్ను ననున్ నేను పరిశుదధ్పరచుకొందును. 

యెహెజేక్లు 42:13 => అపుప్డాయన నాతో ఇటల్నెను విడిచోటునకు ఎదురుగానునన్ ఉతత్రపు 

గదులును దకిష్ణపు గదులును పర్తిషిఠ్తములైనవి, వాటిలోనే యెహోవా సనిన్ధికి వచుచ్ యాజకులు 

అతిపరిశుదధ్ వసుత్వులను భుజించెదరు, అకక్డ వారు అతిపరిశుదధ్ వసుత్వులను, అనగా నైవేదయ్మును 

పాపపరిహారారథ్ బలిపశుమాంసమును అపరాధపరిహారారథ్ బలిపశుమాంసమును ఉంచెదరు, ఆ 

సథ్లము అతిపరిశుదధ్ము. 

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. 

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. 
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యెషయా 49:3 => ఇశార్యేలూ, నీవు నా సేవకుడవు నీలో ననున్ మహిమపరచుకొనెదను అని 

ఆయన నాతో చెపెప్ను. 

యెహెజేక్లు 28:22 => సీదోను పటట్ణమా, నేను నీకు విరోధిని, నీ మధయ్ను ఘనతనొందుదును, 

నేను దాని మధయ్ తీరుప్తీరుచ్చు దానినిబటిట్ ననున్ పరిశుదధ్ పరచుకొనగా నేను యెహోవానై యునాన్నని 

వారు తెలిసికొందురు.  

యోహాను 12:28 => తండీర్, నీ నామము మహిమపరచుమని చెపెప్ను. అంతట నేను దానిని 

మహిమపరచితిని, మరల మహిమపరతును అని యొక శబద్ము ఆకాశమునుండి వచెచ్ను. 

యోహాను 13:31 => వాడు వెళిల్న తరువాత యేసు ఇటల్నెను ఇపుప్డు మనుషయ్కుమారుడు 

మహిమపరచబడియునాన్డు; దేవుడును ఆయనయందు మహిమపరచబడియునాన్డు. 

యోహాను 13:32 => దేవుడు ఆయనయందు మహిమపరచబడినయెడల, దేవుడు తనయందు 

ఆయనను మహిమపరచును; వెంటనే ఆయనను మహిమపరచును. 

యోహాను 14:13 => మీరు నా నామమున దేనినడుగుదురో తండిర్ కుమారునియందు 

మహిమపరచబడుటకై దానిని చేతును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:11 => సంఘమంతటికిని, ఈ సంగతులు వినిన వారికందరికిని మిగుల 

భయము కలిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:12 => పర్జలమధయ్ అనేకమైన సూచక కిర్యలును మహతాక్రయ్ములును 

అపొసత్లులచేత చేయబడుచుండెను. మరియు వారందరు ఏకమనసుక్లై సొలొమోను మంటపములో 

ఉండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:13 => కడమవారిలో ఎవడును వారితో కలిసికొనుటకు తెగింపలేదు గాని 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:10 => ఆయన సముఖమునుండియు ఆయన పర్భావమందలి 

మహిమనుండియు పారదోలబడి, నితయ్నాశనమను దండన పొందుదురు. ఏలయనగా మేము 

మీకిచిచ్న సాక్షయ్ము మీరు నమిమ్తిరి. 

1 పేతురు 4:17 => తీరుప్ దేవుని ఇంటియొదద్ ఆరంభమగు కాలము వచిచ్యునన్ది; అది 

మనయొదద్నే ఆరంభమైతే దేవుని సువారత్కు అవిధేయులైన వారి గతి యేమవును? 
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ఆదికాండము 18:25 => ఆ చొపుప్న చేసి దుషు ట్లతో కూడ నీతిమంతులను చంపుట నీకు 

దూరమవును గాక. నీతిమంతుని దుషు ట్నితో సమముగా ఎంచుట నీకు దూరమవు గాక. 

సరవ్లోకమునకు తీరుప్ తీరుచ్వాడు నాయ్యము చేయడా అని చెపిప్నపుప్డు 

1 సమూయేలు 3:18 => సమూయేలు దేనిని మరుగుచేయక సంగతి అంతయు అతనికి 

తెలియజెపెప్ను. ఏలీ విని సెలవిచిచ్నవాడు యెహోవా; తన దృషిఠ్కి అనుకూలమైనదానిని ఆయన 

చేయునుగాక అనెను. 

యోబు 1:20 => అపుప్డు యోబు లేచి తన పై వసత్రమును చింపుకొని తలవెండుర్కలు గొరిగించుకొని 

నేలమీద సాషాట్ంగపడి నమసాక్రము చేసి ఇటల్నెను 

యోబు 1:21 => నేను నా తలిల్గరభ్ములోనుండి దిగంబరినై వచిచ్తిని, దిగంబరినై అకక్డికి 

తిరిగివెళెల్దను; యెహోవా ఇచెచ్ను యెహోవా తీసికొనిపోయెను, యెహోవా నామమునకు సుత్తి 

కలుగునుగాక. 

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. 

కీరత్నలు 39:9 => దాని చేసినది నీవే గనుక నోరు తెరవక నేను మౌనినైతిని. 

కీరత్నలు 46:10 => ఊరకుండుడి నేనే దేవుడనని తెలిసికొనుడి అనయ్జనులలో నేను 

మహోనన్తుడనగుదును భూమిమీద నేను మహోనన్తుడనగుదును  

యెషయా 39:8 => అందుకు హిజిక్యా నీవు తెలియజేసిన యెహోవా ఆజఞ్ చొపుప్న జరుగుట మేలే; 

నా దినములలో సమాధాన సతయ్ములు కలుగునుగాక అని యెషయాతో అనెను. 

మతత్యి 10:37 => తండిర్నైనను తలిల్నైనను నా కంటె ఎకుక్వగా పేర్మించువాడు నాకు 

పాతుర్డుకాడు; కుమారునినైనను కుమారెత్నైనను నాకంటె ఎకుక్వగా పేర్మించువాడు నాకు పాతుర్డు 

కాడు; 

ఆదికాండము 34:5 => తన కుమారెత్ను అతడు చెరిపెనని యాకోబు విని, తన కుమారులు 

పశువులతో పొలములలో నుండినందున వారు వచుచ్వరకు ఊరకుండెను. 
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నిరగ్మకాండము 3:5 => అందుకాయన దగగ్రకు రావదుద్, నీ పాదముల నుండి నీ చెపుప్లు 

విడువుము, నీవు నిలిచియునన్ సథ్లము పరిశుదధ్ పర్దేశము అనెను. 

నిరగ్మకాండము 4:24 => అతడు పోవు మారగ్మున సతర్ములో యెహోవా అతనిని ఎదురొక్ని అతని 

చంపచూడగా 

నిరగ్మకాండము 20:26 => మరియు నా బలిపీఠముమీద నీ దిగంబరతవ్ము కనబడక యుండునటుల్ 

మెటల్మీదుగా దానిని ఎకక్కూడదు. 

నిరగ్మకాండము 28:36 => మరియు నీవు మేలిమి బంగారు రేకు చేసి ముదర్ చెకుక్నటుల్ దానిమీద 

యెహోవా పరిశుదు ధ్డు అను మాట చెకక్వలెను. 

లేవీయకాండము 8:30 => మరియు మోషే అభిషేకతైలములో కొంతయు బలిపీఠముమీది రకత్ములో 

కొంతయు తీసి, అహరోనుమీదను అతని వసత్రములమీదను అతని కుమారులమీదను అతని కుమారుల 

వసత్రములమీదను దానిని పోర్కిష్ంచి, అహరోనును అతని వసత్రములను అతని కుమారులను అతని 

కుమారుల వసత్రములను పర్తిషిఠ్ంచెను. 

లేవీయకాండము 11:44 => నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను; నేను పరిశుదు ధ్డను గనుక మీరు 

పరిశుదు ధ్లైయుండునటుల్ మిముమ్ను మీరు పరిశుదద్పరచుకొనవలెను. నేలమీద పార్కు జీవరాసులలో 

దేనివలనను మిముమ్ను మీరు అపవితర్పరచుకొనకూడదు. 

లేవీయకాండము 19:30 => నేను నియమించిన విశార్ంతిదినములను మీరు ఆచరింపవలెను నా 

పరిశుదధ్సథ్లమును మనిన్ంపవలెను; నేను యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 22:32 => నా పరిశుదధ్నామమును అపవితర్పరచకూడదు , నేను 

ఇశార్యేలీయులలో ననున్ పరిశుదు ధ్నిగా చేసికొందును; 

సంఖాయ్కాండము 16:5 => తనవాడు ఎవడో పరిశుదు ధ్డు ఎవడో రేపు యెహోవా తెలియజేసి వానిని 

తన సనిన్ధికి రానిచుచ్ను. ఆయన తాను ఏరప్రచుకొనినవానిని తనయొదద్కు చేరుచ్కొనును. 

యెహోషువ 3:5 => మరియు యెహోషువ రేపు యెహోవా మీ మధయ్ అదుభ్తకారయ్ములను చేయును 

గనుక మిముమ్ను మీరు పరిశుదధ్పరచుకొనుడని జనులకు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 
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యెహోషువ 24:19 => అందుకు యెహోషువ యెహోవా పరిశుదధ్ దేవుడు, రోషముగల దేవుడు, 

ఆయన మీ అపరాధములను మీ పాపములను పరిహరింపనివాడు, మీరాయనను సేవింపలేరు. 

1 సమూయేలు 4:18 => దేవుని మందసమను మాట అతడు పలుకగానే ఏలీ దావ్రము దగగ్రనునన్ 

పీఠము మీదనుండి వెనుకకు పడి మెడవిరిగి చనిపోయెను; ఏలయనగా అతడు వృదు ధ్డై బహు 

సూథ్లదేహియై యుండెను. అతడు నలువది సంవతస్రములు ఇశార్యేలీయులకు నాయ్యము తీరెచ్ను. 

1 రాజులు 13:21 => అంతట అతడు యూదాదేశములోనుండి వచిచ్న దైవజనుని పిలిచి యెహోవా 

ఈలాగున ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్డు నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు ఆజాఞ్పించినదానిని గైకొనక 

1 రాజులు 13:26 => మారగ్ములోనుండి అతని తోడుకొని వచిచ్న ఆ పర్వకత్ ఆ వరత్మానము 

వినినపుప్డు యెహోవా మాటను ఆలకింపక తిరుగబడిన దైవజనుడు ఇతడే; యెహోవా సింహమునకు 

అతని అపప్గించియునాన్డు; యెహోవా సెలవిచిచ్న పర్కారము అది అతని చీలిచ్ చంపెను అని పలికి 

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. 

2 రాజులు 20:19 => అందుకు హిజిక్యా నీవు తెలియజేసిన యెహోవా ఆజఞ్ చొపుప్న జరుగుట 

మేలే; నా దినములలో సమాధానము సతయ్ము కలిగినయెడల మేలేగదా అని యెషయాతో అనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:14 => అపుప్డు యాజకులును లేవీయులును ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన 

యెహోవా మందసమును తెచుచ్టకై తముమ్ను తాము పర్తిషిఠ్ంచుకొనిరి. 

కీరత్నలు 24:3 => యెహోవా పరవ్తమునకు ఎకక్దగినవాడెవడు? ఆయన పరిశుదధ్ సథ్లములో 

నిలువదగినవాడెవడు? 

కీరత్నలు 93:5 => నీ శాసనములు ఎనన్డును తపిప్పోవు యెహోవా, ఎనన్ టెనన్టికి పరిశుదధ్తయే నీ 

మందిరమునకు అనుకూలము.  

పర్సంగి 5:1 => నీవు దేవుని మందిరమునకు పోవునపుప్డు నీ పర్వరత్న జాగర్తత్గా చూచుకొనుము; 

బుది ధ్హీనులు అరిప్ంచునటుల్గా బలి అరిప్ంచుటకంటె సమీపించి ఆలకించుట శేర్షఠ్ము; వారు 

తెలియకయే దురామ్రగ్పు పనులు చేయుదురు. 
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యెషయా 5:16 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాయే తీరుప్ తీరిచ్ మహిమపరచబడును 

పరిశుదు ధ్డైన దేవుడు నీతినిబటిట్ తనున్ పరిశుదధ్ పరచుకొనును. 

యెషయా 8:13 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాయే పరిశుదు ధ్డనుకొనుడి మీరు 

భయపడవలసినవాడు ఆయనే, ఆయన కోసరమే దిగులు పడవలెను అపుప్డాయన మీకు 

పరిశుదధ్సథ్లముగా నుండును. 

యెషయా 29:23 => అతని సంతానపువారు తమ మధయ్ నేను చేయు కారయ్మును చూచునపుప్డు నా 

నామమును పరిశుదధ్ పరచుదురు యాకోబు పరిశుదధ్ దేవుని పరిశుదధ్ పరచుదురు ఇశార్యేలు దేవునికి 

భయపడుదురు.  

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. 

యెహెజేక్లు 2:8 => వారు తిరుగుబాటు చేయువారు గనుక వారు వినినను వినకపోయినను నేను 

సెలవిచిచ్న మాటను నీవు వారికి తెలియజేయుము. 

యెహెజేక్లు 24:16 => నరపుతుర్డా, నీ కనున్ల కింపైన దానిని నీయొదద్నుండి ఒకక్దెబబ్తో 

తీసివేయబోవుచునాన్ను, నీవు అంగలారచ్వదుద్ ఏడువవదుద్ కనీన్రు విడువవదుద్. 

యెహెజేక్లు 39:27 => వారియందు అనయ్జనులనేకముల యెదుట ననున్ పరిశుదధ్ పరచుకొందును. 

యెహెజేక్లు 40:46 => ఉతత్రపుతటుట్ చూచు గది బలిపీఠమునకు కావలివారగు యాజకులది. వీరు 

లేవీయులలో సాదోకు సంతతివారై సేవచేయుటకై యెహోవా సనిన్ధికి వచుచ్వారు. 

ఆమోసు 8:3 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మందిరములో వారు పాడు పాటలు ఆ 

దినమున పర్లాపములగును , శవములు లెకక్కు ఎకుక్వగును , పర్తిసథ్లమందును అవి 

పారవేయబడును. ఊరకుండుడి. 

యోనా 4:8 => మరియు ఎండకాయగా దేవుడు వేడిమిగల తూరుప్గాలిని రపిప్ంచెను. యోనా తలకు 

ఎండదెబబ్ తగలగా అతడు సొమమ్సిలిల్ బర్దుకుటకంటె చచుచ్ట నాకు మేలనుకొనెను. 
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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. 

మతత్యి 6:9 => కాబటిట్ మీరీలాగు పార్రథ్న చేయుడి, పరలోకమందునన్ మా తండీర్, నీ నామము 

పరిశుదధ్పరచబడు గాక, 

లూకా 11:2 => అందుకాయన మీరు పార్రథ్న చేయునపుప్డు తండీర్ , నీ నామము 

పరిశుదధ్పరచబడునుగాక, నీ రాజయ్ము వచుచ్నుగాక, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:5 => అననీయ యీ మాటలు వినుచునే పడి పార్ణము విడువగా వినిన 

వారికందరికిని మిగుల భయము కలిగెను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:17 => ఈ సంగతి ఎఫెసులో కాపురమునన్ సమసత్మైన యూదులకును 

గీర్సు దేశసుథ్లకును తెలియవచిచ్నపుప్డు వారికందరికి భయము కలిగెను గనుక పర్భువైన యేసు 

నామము ఘనపరచబడెను. 

కొలొసస్యులకు 4:17 => మరియు పర్భువునందు నీకు అపప్గింపబడిన పరిచరయ్ను నెరవేరుచ్టకు 

దానిగూరిచ్ జాగర్తత్పడుమని అరిఖ్పుప్తో చెపుప్డి. 

యాకోబు 3:1 => నా సహోదరులారా, బోధకులమైన మనము మరి కఠినమైన తీరుప్ పొందుదుమని 

తెలిసికొని మీలో అనేకులు బోధకులు కాకుండుడి. 

పర్కటన 20:9 => వారు భూమియందంతట వాయ్పించి, పరిశుదు ధ్ల శిబిరమును పిర్యమైన 

పటట్ణమును ముటట్డి వేయగా పరలోకములోనుండి అగిన్ దిగివచిచ్ వారిని దహించెను. 

వచనము 4 

అహరోను మౌనముగానుండగా మోషే అహరోను పిన తండిర్యైన ఉజీజ్యేలు కుమారులైన 

మీషాయేలును ఎలాస్ఫానును పిలిపించి మీరు సమీపించి పరిశుదధ్సథ్లము నెదుటనుండి పాళెము 

వెలుపలికి మీ సహోదరుల శవములను మోసికొనిపోవుడని వారితో చెపెప్ను. 
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నిరగ్మకాండము 6:18 => కహాతు కుమారులు అమార్ము ఇసాహ్రు హెబోర్ను ఉజీజ్యేలు. కహాతు 

నూట ముపప్ది మూడేండుల్ బర్దికెను. 

నిరగ్మకాండము 6:22 => ఉజీజ్యేలు కుమారులు మిషాయేలు ఎలాస్ఫాను సితీర్. 

సంఖాయ్కాండము 3:19 => కహాతు కుమారుల వంశకరత్ల పేళుల్ అమార్ము ఇసాహ్రు హెబోర్ను 

ఉజీజ్యేలు అనునవి. 

సంఖాయ్కాండము 3:30 => కహాతీయుల వంశముల పితరుల కుటుంబమునకు పర్ధానుడు 

ఉజీజ్యేలు కుమారుడైన ఎలీషాపాను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:2 => కహాతు కుమారులు అమార్ము ఇసాహ్రు హెబోర్ను ఉజీజ్యేలు. 

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. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:6 => అపుప్డు పడుచువారు లేచి వానిని బటట్తో చుటిట్ మోసికొనిపోయి 

పాతిపెటిట్రి. 

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 5:10 => వెంటనే ఆమె అతని పాదములయొదద్ పడి పార్ణము విడిచెను. ఆ 

పడుచువారు, లోపలికి వచిచ్, ఆమె చనిపోయినది చూచి, ఆమెను మోసికొనిపోయి, ఆమె 

పెనిమిటియొదద్ పాతిపెటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:2 => భకిత్గల మనుషుయ్లు సెత్ఫనును సమాధిచేసి అతనినిగూరిచ్ బహుగా 

పర్లాపించిరి. 

నిరగ్మకాండము 25:8 => నేను వారిలో నివసించునటుల్ వారు నాకు పరిశుదధ్సథ్లమును 

నిరిమ్ంపవలెను. 

Page  of 667 1885



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"య$ండ'

2 దినవృతాత్ంతములు 29:13 => ఎలీషాపాను సంతతివారిలో షిమీ యెహీయేలు, ఆసాపు 

కుమారులలో జెకరాయ్ మతత్నాయ్ 

వచనము 5 

మోషే చెపిప్నటుల్ వారు సమీపించి చొకాక్యిలను తీయకయే పాళెము వెలుపలికి వారిని 

మోసికొనిపోయిరి. 

లేవీయకాండము 10:2 => యెహోవా సనిన్ధినుండి అగిన్ బయలుదేరి వారిని కాలిచ్వేసెను; వారు 

యెహోవా సనిన్ధిని మృతిబొందిరి. 

1 రాజులు 13:28 => అతడు పోయి అతని శవము మారగ్మందు పడియుండుటయు, గాడిదయు 

సింహమును శవముదగగ్ర నిలిచి యుండుటయు, సింహము గాడిదను చీలిచ్వేయక శవమును 

తినకయుండుటయు చూచి 

వచనము 6 

అపుప్డు మోషే అహరోనును అతని కుమారులైన ఎలియాజరు ఈతామారును వారితో మీరు 

చావకుండునటుల్ను యెహోవా ఈ సరవ్సమాజముమీద ఆగర్హపడకుండునటుల్ను, మీరు తల 

విరియబోసికొనకూడదు; బటట్లను చింపుకొనకూడదు కాని, యెహోవా వారిని కాలిచ్నందుకు మీ 

సహోదరులైన ఇశార్యేలీయుల యింటివారందరు ఏడవ వచుచ్ను. 

లేవీయకాండము 13:45 => ఆ పొడగల కుషఠ్రోగి వసత్రములను చింపివేయవలెను; వాడు తల 

విరియబోసికొనవలెను; వాడు తన పైపెదవిని కపుప్కొని అపవితుర్డను అపవితుర్డను అని బిగగ్రగా 

పలుకవలెను. 

లేవీయకాండము 21:1 => మరియు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను. 

లేవీయకాండము 21:2 => యాజకులగు అహరోను కుమారులతో ఇటల్నుము మీలో ఎవడును తన 

పర్జలలో శవమును ముటుట్టవలన తనున్ అపవితర్పరచుకొనరాదు. అయితే తనకు సమీప 

రకత్సంబంధులు, అనగా తన తలిల్, తండిర్, కుమారుడు, కుమారెత్, సహోదరుడు, 
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లేవీయకాండము 21:3 => తనకు సమీపముగానునన్ శుదధ్ సహోదరియగు అవివాహిత కనయ్క, అను 

వీరియొకక్ శవమునుముటిట్ తనున్ అపవితర్పరచుకొనవచుచ్ను. 

లేవీయకాండము 21:4 => అతడు తన పర్జలలో యజమానుడు గనుక తనున్ అపవితర్పరచుకొని 

సామానుయ్నిగా చేసికొనరాదు. 

లేవీయకాండము 21:5 => వారు తమ తలలు బోడి చేసికొనరాదు. గడ డ్పు పర్కక్లను కౌష్రము 

చేసికొనరాదు, కతిత్తో దేహమును కోసికొనరాదు. 

లేవీయకాండము 21:6 => వారు తమ దేవునికి పర్తిషిఠ్తమైనవారుగా ఉండవలెను. కావున వారు 

తమ దేవుని నామమును అపవితర్పరచరాదు. ఏలయనగా వారు తమ దేవునికి అహారమును, అనగా 

యెహోవాకు హోమదర్వయ్ములను అరిప్ంచువారు; కావున వారు పరిశుదు ధ్లై యుండవలెను. 

లేవీయకాండము 21:7 => వారు జారసతరీనేగాని భర్షు ట్రాలినేగాని పెండిల్ చేసికొనకూడదు. పెనిమిటి 

విడనాడిన సతరీని పెండిల్ చేసికొనకూడదు. ఏలయనగా యాజకుడు తన దేవునికి పర్తిషిఠ్తుడు. 

లేవీయకాండము 21:8 => అతడు నీ దేవునికి ఆహారమును అరిప్ంచువాడు గనుక నీవు అతని 

పరిశుదధ్పరచవలెను. మిముమ్ను పరిశుదధ్పరచు యెహోవా అను నేను పరిశుదు ధ్డను గనుక అతడు మీ 

దృషిట్కి పరిశుదు ధ్డు కావలెను. 

లేవీయకాండము 21 :9 => మరియు యాజకుని కుమారెత్ జారతవ్మువలన తనున్ 

అపవితర్పరచుకొనినయెడల ఆమె తన తండిర్ని అపవితర్పరచునది. అగిన్తో ఆమెను దహింపవలెను. 

లేవీయకాండము 21:10 => పర్ధానయాజకుడగుటకై తన సహోదరులలో ఎవరి తలమీద 

అభిషేకతైలము పోయబడునో, యాజక వసత్రములు వేసికొనుటకు ఎవరు పర్తిషిఠ్ంపబడునో అతడు తన 

తలకపుప్ను తీయరాదు; తన బటట్లను చింపుకొనరాదు; 

లేవీయకాండము 21:11 => అతడు శవము దగగ్రకు పోరాదు; తన తండిర్ శవము వలననేగాని తన 

తలిల్ శవము వలననేగాని తనున్ అపవితర్పరచుకొనరాదు. 

లేవీయకాండము 21:12 => దేవుని అభిషేకతైలము అనెడు కిరీటముగా అతనిమీద ఉండును గనుక 

అతడు పరిశుదధ్మందిరమును విడిచి వెళల్రాదు ; తన దేవుని పరిశుదధ్మందిరమును 

అపవితర్పరచరాదు; నేను యెహోవాను 
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లేవీయకాండము 21:13 => అతడు కనయ్కను పెండిల్ చేసికొనవలెను. 

లేవీయకాండము 21:14 => విధవరాలినైనను విడనాడబడినదానినైనను భర్షు ట్రాలినైనను, అనగా 

జారసతరీనైనను అటిట్వారిని పెండిల్చేసికొనక తన పర్జలలోని కనయ్కనే పెండిల్ చేసికొనవలెను. 

లేవీయకాండము 21:15 => యెహోవా అను నేను అతని పరిశుదధ్పరచువాడను గనుక అతడు తన 

పర్జలలో తన సంతానమును అపవితర్పరచకూడదని వారితో చెపుప్ము. 

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. 

సంఖాయ్కాండము 5:18 => తరువాత యాజకుడు యెహోవా సనిన్ధిని ఆ సతరీని నిలువబెటిట్, ఆ సతరీ 

తలముసుకును తీసి, రోష విషయమైన నైవేదయ్మును, అనగా ఆ జాఞ్పకారథ్మైన నైవేదయ్మును ఆమె 

చేతులలో ఉంచవలెను. శాపము పొందించు చేదునీళుల్ యాజకుని చేతిలో ఉండవలెను.  

సంఖాయ్కాండము 6:6 => అతడు యెహోవాకు పర్తేయ్కముగానుండు దినములనిన్టిలో ఏ శవమును 

ముటట్వలదు. 

సంఖాయ్కాండము 6:7 => తన దేవునికి మీదు కటట్బడిన తలవెండుర్కలు అతని తలమీద నుండును 

గనుక అతని తండిర్గాని తలిల్గాని సహోదరుడుగాని సహోదరిగాని చనిపోయినను వారినిబటిట్ అతడు 

తనున్ తాను అపవితర్పరచుకొనవలదు.  

సంఖాయ్కాండము 14:6 => అపుప్డు దేశమును సంచరించి చూచినవారిలో నుండిన నూను 

కుమారుడగు యెహోషువయు యెఫునెన్ కుమారుడగు కాలేబును బటట్లు చింపుకొని 

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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యిరిమ్యా 7:29 => తనకు కోపము తెపిప్ంచు తరమువారిని యెహోవా విసరిజ్ంచి 

వెళల్గొటుట్చునాన్డు; సీయోనూ నీ తలవెండుర్కలను కతిత్రించుకొనుము, వాటిని పారవేయుము, 

చెటుల్లేని మెటట్లమీద పర్లాపవాకయ్ మెతుత్ము. 

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 

మీకా 1:16 => సీయోనూ, నీకు పిర్యులగువారు నీయొదద్ నుండకుండ పటట్బడియునాన్రు; నీ తల 

బోడిచేసికొనుము, బోరుచగదద్ వలె నీ బోడితనము కనుపరచుకొనుము. 

సంఖాయ్కాండము 16:22 => వారు సాగిలపడి సమసత్ శరీరాతమ్లకు దేవుడవైన దేవా, యీ యొకక్డు 

పాపము చేసినందున ఈ సమసత్ సమాజముమీద నీవు కోపపడుదువా? అని వేడుకొనిరి. 

సంఖాయ్కాండము 16:41 => మరునాడు ఇశార్యేలీయుల సరవ్సమాజము మోషే అహరోనులకు 

విరోధముగా సణుగుచు మీరు యెహోవా పర్జలను చంపితిరని చెపిప్ 

సంఖాయ్కాండము 16:42 => సమాజము మోషే అహరోనులకు విరోధముగా కూడెను. వారు 

పర్తయ్క్షపు గుడారమువైపు తిరిగి చూడగా ఆ మేఘము దాని కమెమ్ను; యెహోవా మహిమయు 

కనబడెను. 

సంఖాయ్కాండము 16:43 => మోషే అహరోనులు పర్తయ్క్షపు గుడారము ఎదుటికి రాగా 

సంఖాయ్కాండము 16:44 => యెహోవా మీరు ఈ సమాజము మధయ్నుండి తొలగిపోవుడి, 

సంఖాయ్కాండము 16:45 => క్షణములో నేను వారిని నశింపజేయుదునని మోషేకు సెలవియయ్గా 

వారు సాగిలపడిరి. 

సంఖాయ్కాండము 16:46 => అపుప్డు మోషే నీవు ధూపారిత్ని తీసికొని బలిపీఠపు నిపుప్లతో నింపి 

ధూపమువేసి వేగముగా సమాజమునొదద్కు వెళిల్ వారినిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుము; కోపము 

యెహోవా సనిన్ధినుండి బయలుదేరెను; తెగులు మొదలుపెటెట్నని అహరోనుతో చెపప్గా 
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సంఖాయ్కాండము 16:47 => మోషే చెపిప్నటుల్ అహరోను వాటిని తీసికొని సమాజముమధయ్కు 

పరుగెతిత్ పోయినపుప్డు తెగులు జనులలో మొదలుపెటిట్ యుండెను; కాగా అతడు ధూపమువేసి ఆ 

జనుల నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేసెను. 

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 7:11 => ఇశార్యేలీయులు పాపము చేసియునాన్రు. నేను వారితో చేసిన నిబంధనను 

వారు మీరియునాన్రు. శపితమైన దాని కొంత తీసికొని, దొంగిలి బొంకి తమ సామానులో దాని 

ఉంచుకొనియునాన్రు. 

యెహోషువ 22:18 => మీరు ఈ దినమున యెహోవా వెంబడినుండి తొలగిపోవునటుట్ నేడు 

యెహోవా మీద తిరుగబడి దోర్హము చేసెదరేమి? ఆలాగైతె ఆయన ఇకమీదట ఇశార్యేలీయుల 

సరవ్సమాజముమీద కోపపడును గదా? 

యెహోషువ 22:20 => జెరహు కుమారుడైన ఆకాను పర్తిషిఠ్తమైన దాని విషయములో 

తిరుగబడినపుప్డు ఇశార్యేలీయుల సరవ్సమాజము మీదికి కోపము రాలేదా? తన దోషమువలన ఆ 

మనుషుయ్డొకడే మరణమాయెనా? 

2 సమూయేలు 24:1 => ఇంకొకమారు యెహోవా కోపము ఇశార్యేలీయులమీద రగులుకొనగా 

ఆయన దావీదును వారి మీదికి పేర్రేపణ చేసి నీవు పోయి ఇశార్యేలువారిని యూదావారిని 

లెకిక్ంచుమని అతనికి ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 24:15 => అందుకు యెహోవా ఇశార్యేలీయులమీదికి తెగులు రపిప్ంచగా ఆ 

దినము ఉదయము మొదలుకొని సమాజకూటపు వేళ వరకు అది జరుగుచుండెను; అందుచేత 

దానునుండి బెయేరె ష్బావరకు డెబబ్ది వేలమంది మృతినొందిరి. 

2 సమూయేలు 24:16 => అయితే దూత యెరూషలేము పైని హసత్ము చాపి నాశనము 

చేయబోయినపుప్డు, యెహోవా ఆ కీడునుగూరిచ్ సంతాపమొంది అంతే చాలును, నీ చెయియ్ తీయుమని 
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జనులను నాశనముచేయు దూతకు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను.యెహోవా దూత యెబూసీయుడైన అరౌనాయొకక్ 

కళల్ము దగగ్ర ఉండగా 

2 సమూయేలు 24:17 => దావీదు జనులను నాశనము చేసిన దూతను కనుగొని యెహోవాను 

ఈలాగు పార్రిథ్ంచెను చితత్గించుము; పాపము చేసినవాడను నేనే; దురామ్రగ్ముగా పర్వరిత్ంచినవాడను 

నేనే; గొఱఱ్లవంటి వీరేమి చేసిరి? ననున్ను నా తండిర్ యింటివారిని శికిష్ంచుము. 

నిరగ్మకాండము 33:4 => పర్జలు ఆ దురావ్రత్ను విని దుఃఖించిరి; ఎవడును ఆభరణములను 

ధరించుకొనలేదు. 

లేవీయకాండము 21:5 => వారు తమ తలలు బోడి చేసికొనరాదు. గడ డ్పు పర్కక్లను కౌష్రము 

చేసికొనరాదు, కతిత్తో దేహమును కోసికొనరాదు. 

లేవీయకాండము 21:10 => పర్ధానయాజకుడగుటకై తన సహోదరులలో ఎవరి తలమీద 

అభిషేకతైలము పోయబడునో, యాజక వసత్రములు వేసికొనుటకు ఎవరు పర్తిషిఠ్ంపబడునో అతడు తన 

తలకపుప్ను తీయరాదు; తన బటట్లను చింపుకొనరాదు; 

సంఖాయ్కాండము 1:53 => ఇశార్యేలీయుల సమాజముమీద కోపము రాకుండునటుల్ లేవీయులు 

సాక్షయ్పు గుడారము చుటుట్ దిగవలెను; వారు సాక్షయ్పు గుడారమును కాపాడవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 16:46 => అపుప్డు మోషే నీవు ధూపారిత్ని తీసికొని బలిపీఠపు నిపుప్లతో నింపి 

ధూపమువేసి వేగముగా సమాజమునొదద్కు వెళిల్ వారినిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుము; కోపము 

యెహోవా సనిన్ధినుండి బయలుదేరెను; తెగులు మొదలుపెటెట్నని అహరోనుతో చెపప్గా 

ఎజార్ 7:5 => బుకీక్ అబీషూవ కుమారుడు అబీషూవ ఫీనెహాసు కుమారుడు ఫీనెహాసు ఎలియాజరు 

కుమారుడు ఎలియాజరు పర్ధానయాజకుడైన అహరోను కుమారుడు. 

వచనము 7 

యెహోవా అభిషేకతైలము మీమీద నునన్ది గనుక మీరు చావకుండునటుల్ మీరు పర్తయ్క్షపు 

గుడారముయొకక్ దావ్రములోనుండి బయలు వెళల్కూడదనెను. వారు మోషే చెపిప్న మాట చొపుప్న 

చేసిరి. 
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లేవీయకాండము 21:12 => దేవుని అభిషేకతైలము అనెడు కిరీటముగా అతనిమీద ఉండును గనుక 

అతడు పరిశుదధ్మందిరమును విడిచి వెళల్రాదు ; తన దేవుని పరిశుదధ్మందిరమును 

అపవితర్పరచరాదు; నేను యెహోవాను 

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 9:60 => అందుకాయన మృతులు తమ మృతులను పాతిపెటుట్కొననిముమ్; నీవు వెళిల్ దేవుని 

రాజయ్మును పర్కటించుమని వానితో చెపెప్ను. 

లేవీయకాండము 8:12 => మరియు అతడు అభిషేకతైలములో కొంచెము అహరోను తలమీద పోసి 

అతని పర్తిషిఠ్ంచుటకై అతనిని అభిషేకించెను. 

లేవీయకాండము 8:30 => మరియు మోషే అభిషేకతైలములో కొంతయు బలిపీఠముమీది రకత్ములో 

కొంతయు తీసి, అహరోనుమీదను అతని వసత్రములమీదను అతని కుమారులమీదను అతని కుమారుల 

వసత్రములమీదను దానిని పోర్కిష్ంచి, అహరోనును అతని వసత్రములను అతని కుమారులను అతని 

కుమారుల వసత్రములను పర్తిషిఠ్ంచెను. 

నిరగ్మకాండము 28:41 => నీవు నీ సహోదరుడైన అహరోనుకును అతని కుమారులకును వాటిని 

తొడిగింపవలెను; వారు నాకు యాజకులగునటుల్ వారికి అభిషేకముచేసి వారిని పర్తిషిఠ్ంచి వారిని 

పరిశుదధ్పరచవలెను. 

నిరగ్మకాండము 30:30 => మరియు అహరోనును అతని కుమారులును నాకు యాజకులై 

యుండునటుల్ నీవు వారిని అభిషేకించి పర్తిషిఠ్ంపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 40:13 => అహరోను నాకు యాజకుడగునటుల్ అతనికి పర్తిషిఠ్త వసత్రములను 

ధరింపచేసి అతనికి అభిషేకము చేసి అతని పర్తిషిఠ్ంపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 40:14 => మరియు నీవు అతని కుమారులను తోడుకొనివచిచ్ వారికి చొకాక్యిలను 

తొడిగించి 
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నిరగ్మకాండము 40:15 => వారు నాకు యాజకులగుటకై నీవు వారి తండిర్కి అభిషేకము చేసినటుల్ 

వారికిని అభిషేకము చేయుము. వారి అభిషేకము తరతరములకు వారికి నితయ్మైన యాజకతవ్ 

సూచనగా ఉండుననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:38 => అదేదనగా దేవుడు నజరేయుడైన యేసును పరిశుదాధ్తమ్తోను 

శకిత్తోను అభిషేకించెననునదియే. దేవుడాయనకు తోడైయుండెను గనుక ఆయన మేలు చేయుచు, 

అపవాదిచేత (అనగా సాతానుచే) పీడింపబడిన వారినందరిని సవ్సథ్పరచుచు సంచరించుచుండెను 

2 కొరిందీయులకు 1:21 => మీతో కూడ కీర్సుత్నందు నిలిచియుండునటుల్గా మముమ్ను సిథ్రపరచి 

అభిషేకించినవాడు దేవుడే. 

నిరగ్మకాండము 29:7 => అభిషేకతైలమును తీసికొని అతని తలమీద పోసి అతని నభిషేకింపవలెను. 

లేవీయకాండము 21:10 => పర్ధానయాజకుడగుటకై తన సహోదరులలో ఎవరి తలమీద 

అభిషేకతైలము పోయబడునో, యాజక వసత్రములు వేసికొనుటకు ఎవరు పర్తిషిఠ్ంపబడునో అతడు తన 

తలకపుప్ను తీయరాదు; తన బటట్లను చింపుకొనరాదు; 

వచనము 8 

మరియు యెహోవా అహరోనుతో ఇటల్నెను మీరు పర్తయ్క్షపు గుడారములోనికి వచుచ్నపుప్డు 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 9 

మీరు చావకుండునటుల్ నీవును నీ కుమారులును దార్కాష్రసమునే గాని మదయ్మునే గాని తార్గకూడదు. 

సంఖాయ్కాండము 6:3 => దార్కాష్రసపు చిరకనైనను మదయ్పు చిరకనైనను తార్గవలదు; ఏ 

దార్కాష్రసమునైనను తార్గవలదు; పచిచ్విగాని యెండినవిగాని దార్క్షపండల్ను తినవలదు. 

సంఖాయ్కాండము 6:20 => తరువాత యాజకుడు యెహోవా సనిన్ధిని అలాల్డింపబడు అరప్ణముగా 

వాటిని అలాల్డింపవలెను. అలాల్డింపబడు బోరతోను పర్తిషిఠ్తమైన జబబ్తోను అది యాజకునికి 

పర్తిషిఠ్తమగును; తరువాత ఆ నాజీరు దార్కాష్రసము తార్గవచుచ్ను.  
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సామెతలు 31:4 => దార్కాష్రసము తార్గుట రాజులకు తగదు లెమూయేలూ, అది రాజులకు తగదు 

మదయ్పానాసకిత్ అధికారులకు తగదు. 

సామెతలు 31:5 => తార్గినయెడల వారు కటట్డలను మరతురు దీనులకందరికి అనాయ్యము 

చేయుదురు 

యెషయా 28:7 => అయితే వీరును దార్కాష్రసమువలన సొకిక్ సోలుదురు మదయ్మువలన 

తతత్రపడుదురు యాజకులేమి పర్వకత్లేమి అందరును మదయ్మువలన సొకిక్ సోలుదురు దార్కాష్రసము 

వారిని మింగివేయుచునన్ది మదయ్మువలన తతత్రపడుచునాన్రు దరశ్నము కలుగునపుప్డు సోలుదురు 

తీరుప్తీరుచ్ కాలమున తతత్రపడుదురు. 

యిరిమ్యా 35:5 => నేను రేకాబీయుల యెదుట దార్కాష్రసముతో నిండిన పాతర్లను గినెన్లను పెటిట్ 

దార్కాష్రసము తార్గుడని వారితో చెపప్గా 

యిరిమ్యా 35:6 => వారు మా పితరుడగు రేకాబు కుమారుడైన యెహోనాదాబు మీరైనను మీ 

సంతతివారైనను ఎపుప్డును దార్కాష్రసము తార్గకూడదని మాకాజాఞ్పించెను గనుక మేము దార్కాష్రసము 

తార్గము. 

యెహెజేక్లు 44:21 => లోపటి ఆవరణములో చొచుచ్నపుడు ఏ యాజకుడును దార్కాష్రసము 

పానము చేయకూడదు. 

లూకా 1:15 => తన తలిల్ గరభ్మున పుటిట్నది మొదలుకొని పరిశుదాధ్తమ్తో నిండుకొనినవాడై,  

ఎఫెసీయులకు 5:18 => మరియు మదయ్ముతో మతుత్లై యుండకుడి, దానిలో దురావ్య్పారము 

కలదు; అయితే ఆతమ్పూరు ణ్లై యుండుడి. 

1 తిమోతి 3:3 => మదయ్పానియు కొటుట్వాడును కాక, సాతివ్కుడును, జగడమాడనివాడును, 

ధనాపేక్ష లేనివాడునై, 

1 తిమోతి 3:8 => ఆలాగుననే పరిచారకులు మానుయ్లై యుండి, దివ్మనసుక్లును, మిగుల 

మదయ్పానాసకుత్లును, దురాల్భమునపేకిష్ంచువారునై యుండక 

1 తిమోతి 5:23 => ఇకమీదట నీళేల్ తార్గక నీ కడుపు జబుబ్ నిమితత్మును తరచుగా వచుచ్ 

బలహీనతల కోసరమును దార్కాష్రసము కొంచెముగా పుచుచ్కొనుము. 
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తీతుకు 1:7 => ఎందుకనగా అధయ్కుష్డు దేవుని గృహనిరావ్హకునివలె నిందారహితుడై 

యుండవలెను. అతడు సేవ్చాఛ్పరుడును, ముకోక్పియు, మదయ్పానియు, కొటుట్వాడును, దురాల్భము 

అపేకిష్ంచువాడును కాక, 

లేవీయకాండము 3:17 => అది మీ తరతరములకు మీ నివాససథ్లములనిన్టిలోను నితయ్మైన కటట్డ. 

ఆదికాండము 40:11 => మరియు ఫరో గినెన్ నాచేతిలో ఉండెను; ఆ దార్క్షఫలములు నేను పటుట్కొని 

ఫరో గినెన్లో వాటిని పిండి ఆ గినెన్ ఫరోచేతికిచిచ్తినని తన కలను అతనితో వివరించి చెపెప్ను. 

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 10 

మీరు పర్తిషిఠ్ంపబడిన దానినుండి లౌకికమైనదానిని, అపవితర్మైనదానినుండి పవితర్మైనదానిని 

వేరుచేయుటకును, 

లేవీయకాండము 11:47 => జంతువులను గూరిచ్యు, పకుష్లను గూరిచ్యు, జలచరములైన సమసత్ 

జీవులను గూరిచ్యు, నేలమీద పార్కు సమసత్ జీవులను గూరిచ్యు చేసిన విధి యిదే అని చెపుప్మనెను. 

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. 

లేవీయకాండము 20:26 => మీరు నాకు పరిశుదు ధ్లై యుండవలెను. యెహోవా అను నేను 

పరిశుదు ధ్డను. మీరు నావారైయుండునటుల్ అనయ్జనులలోనుండి మిముమ్ను వేరుపరచితిని. 

యిరిమ్యా 15:19 => కాబటిట్ యెహోవా ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు నాతటుట్ తిరిగినయెడల నీవు నా 

సనిన్ధిని నిలుచునటుల్ నేను నినున్ తిరిగి రపిప్ంతును. ఏవి నీచములో యేవి ఘనములో నీవు 
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గురుతుపటిట్నయెడల నీవు నా నోటివలె ఉందువు; వారు నీతటుట్నకు తిరుగవలెను గాని నీవు వారి 

తటుట్నకు తిరుగకూడదు 

యెహెజేక్లు 22:26 => దాని యాజకులు నా ధరమ్శాసత్రమును నిరాకరించుదురు, నాకు 

పర్తిషిఠ్తములగు వసుత్వులను అపవితర్పరచుదురు, పర్తిషిఠ్తమైనదానికిని సాధారణమైనదానికిని 

భేదమెంచరు, పవితర్మేదో అపవితర్మేదో తెలిసికొనుటకు జనులకు నేరప్రు, నేను విధించిన 

విశార్ంతిదినములను ఆచరింపరు, వారి మధయ్ నేను దూషింపబడుచునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 44:23 => పర్తిషిఠ్తమైనదేదో పర్తిషిఠ్తము కానిదేదో పవితర్మైనదేదో అపవితర్మైనదేదో 

కనుగొనుటకు వారు నా జనులకు నేరుప్నటుల్ 

తీతుకు 1:15 => పవితుర్లకు అనిన్యు పవితర్ములే గాని అపవితుర్లకును అవిశావ్సులకును ఏదియు 

పవితర్మైనది కాదు; వారి మనసుస్ను వారి మనసాస్కిష్యు అపవితర్పరచబడి యునన్వి. 

1 పేతురు 1:14 => నేను పరిశుదు ధ్డనై యునాన్ను గనుక మీరును పరిశుదు ధ్లై యుండుడని 

వార్యబడియునన్ది.  

1 పేతురు 1:15 => కాగా మీరు విధేయులగు పిలల్లై, మీ పూరవ్పు అజాఞ్నదశలో మీ కుండిన ఆశల 

ననుసరించి పర్వరిత్ంపక,  

1 పేతురు 1:16 => మిముమ్ను పిలిచిన వాడు పరిశుదు ధ్డైయునన్ పర్కారము మీరును సమసత్ 

పర్వరత్నయందు పరిశుదు ధ్లైయుండుడి. 

ఆదికాండము 7:2 => పవితర్ జంతువులలో పర్తి జాతి పోతులు ఏడును పెంటులు ఏడును, 

పవితర్ములు కాని జంతువులలో పర్తి జాతి పోతును పెంటియు రెండును 

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. 

లేవీయకాండము 14:57 => ఒకడు ఎపుప్డు అపవితుర్డగునో, యెపుప్డు పవితుర్డగునో 

తెలియజేయుటకు ఇది కుషఠ్మును గూరిచ్న విధి. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 23:13 => అమార్ము కుమారులు అహరోను మోషే; అహరోనును అతని 

కుమారులును నితయ్ము అతి పరిశుదధ్మైన వసుత్వులను పర్తిషిఠ్ంచుటకును, యెహోవా సనిన్ధిని 

ధూపము వేయుటకును, ఆయన సేవ జరిగించుటకును, ఆయన నామమునుబటిట్ జనులను 

దీవించుటకును పర్తేయ్కింపబడిరి. 

సామెతలు 31:4 => దార్కాష్రసము తార్గుట రాజులకు తగదు లెమూయేలూ, అది రాజులకు తగదు 

మదయ్పానాసకిత్ అధికారులకు తగదు. 

యెషయా 28:7 => అయితే వీరును దార్కాష్రసమువలన సొకిక్ సోలుదురు మదయ్మువలన 

తతత్రపడుదురు యాజకులేమి పర్వకత్లేమి అందరును మదయ్మువలన సొకిక్ సోలుదురు దార్కాష్రసము 

వారిని మింగివేయుచునన్ది మదయ్మువలన తతత్రపడుచునాన్రు దరశ్నము కలుగునపుప్డు సోలుదురు 

తీరుప్తీరుచ్ కాలమున తతత్రపడుదురు. 

యెహెజేక్లు 42:20 => నాలుగుతటుల్ అతడు కొలిచెను; పర్తిషిఠ్తమైన సథ్లమును పర్తిషిఠ్తము కాని 

సథ్లమునుండి పర్తేయ్కపరుచుటకై దానిచుటుట్ నలుదిశల ఐదువందల బారలుగల చచౌచ్కపు గోడ 

కటట్బడియుండెను. 

హగగ్యి 2:11 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా ఈలాగున ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్డు 

యాజకులయొదద్ ధరమ్శాసత్ర విచారణచేయుము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:8 => అందుకు నేను వదుద్ పర్భువా, నిషిదధ్మైనది అపవితర్మైనది 

ఏదియు నా నోట ఎనన్డును పడలేదని చెపప్గా 

వచనము 11 

యెహోవా మోషేచేత ఇశార్యేలీయులకు ఆజాఞ్పించిన సమసత్ విధులను మీరు వారికి బోధించుటకును 

ఇది మీ తరతరములకు నితయ్మైన కటట్డ. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:8 => కుషఠ్రోగవిషయము యాజకులైన లేవీయులు మీకు బోధించు 

సమసత్మును చేయుటకు బహు జాగర్తత్గా ఉండుడి. నేను వారికాజాఞ్పించినటుల్ చేయుటకు మీరు 

జాగర్తత్గా నుండుడి. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 33:10 => వారు యాకోబునకు నీ విధులను ఇశార్యేలునకు నీ 

ధరమ్శాసత్రమును నేరుప్దురు నీ సనిన్ధిని ధూపమును నీ బలిపీఠముమీద సరావ్ంగబలిని అరిప్ంచుదురు  

2 దినవృతాత్ంతములు 17:9 => వారు యెహోవా ధరమ్శాసత్రగర్ంథమును చేతపుచుచ్కొని 

యూదావారిమధయ్ పర్కటన చేయుచు, యూదా పటట్ణములనిన్టను సంచరించుచు జనులకు 

బోధించిరి. 

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. 

నెహెమాయ్ 8:2 => యాజకుడైన ఎజార్ యేడవ మాసము మొదటి దినమున చదువబడుదాని గర్హింప 

శకిత్గల సతరీ పురుషులు కలిసిన సమాజమంతటి యెదుటను ఆ ధరమ్శాసత్రగర్ంథము తీసికొనివచిచ్ 

నెహెమాయ్ 8:8 => ఇటువలెనే వారు దేవుని గర్ంథమును సప్షట్ముగా చదివి వినిపించి జనులు బాగుగా 

గర్హించునటుల్ దానికి అరథ్ము చెపిప్రి. 

నెహెమాయ్ 9:13 => సీనాయి పరవ్తము మీదికి దిగివచిచ్ ఆకాశమునుండి వారితో మాటలాడి, వారికి 

నీతియుకత్మైన విధులను సతయ్మైన ఆజఞ్లను మేలు కరములైన కటట్డలను ధరమ్ములను నీవు 

దయచేసితివి. 

నెహెమాయ్ 9:14 => వారికి నీ పరిశుదధ్మైన విశార్ంతిదినమును ఆచరింప నాజఞ్ ఇచిచ్ నీ దాసుడైన 

మోషే దావ్రా ఆజఞ్లను కటట్డలను ధరమ్శాసత్రమును వారికి నియమించితివి. 

యిరిమ్యా 2:8 => యెహోవా యెకక్డ ఉనాన్డని యాజకులడుగరు, ధరమ్శాసోత్ర్పదేశకులు 

ననెన్రుగరు, ఏలికలును నామీద తిరుగుబాటు చేయుదురు. పర్వకత్లు బయలుపేరట పర్వచనములు 

చెపుప్దురు నిష పర్యోజనమైనవాటిని అనుసరింతురు 

యిరిమ్యా 18:18 => అపుప్డు జనులు యిరీమ్యా విషయమై యుకిత్గల యోచన చేతము రండి, 

యాజకుడు ధరమ్శాసత్రము వినిపించక మానడు, జాఞ్ని యోచనలేకుండ నుండడు, పర్వకత్ వాకయ్ము 

చెపప్క మానడు, వాని మాటలలో దేనిని వినకుండ మాటలతో వాని కొటుట్దము రండి అని 

చెపుప్కొనుచుండిరి.  
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మలాకీ 2:7 => యాజకులు సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా దూతలు గనుక జనులు 

వారినోట ధరమ్శాసత్రవిధులను నేరుచ్కొందురు, వారు జాఞ్నమునుబటిట్ బోధింపవలెను. 

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 20:27 => దేవుని సంకలప్మంతయు మీకు తెలుపకుండ నేనేమియు 

దాచుకొనలేదు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:2 => కాగా మీరేలాగు నడుచుకొని దేవుని సంతోషపరచవలెనో మావలన 

నేరుచ్కొనిన పర్కారముగా మీరు నడుచుకొనుచునాన్రు. ఈ విషయములో మీరు అంతకంతకు 

అభివృది ధ్ నొందవలెనని మిముమ్ను వేడుకొని పర్భువైన యేసునందు హెచచ్రించుచునాన్ము. 

లేవీయకాండము 23:14 => మీరు మీ దేవునికి అరప్ణము తెచుచ్వరకు ఆ దినమెలల్ మీరు రొటెట్యేమి 

పేలాలేమి పచచ్ని వెనున్లేమి తినకూడదు. ఇది మీ తర తరములకు మీ నివాససథ్లములనిన్టిలో 

నితయ్మైన కటట్డ. 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:3 => నిజమైన దేవుడైనను ఉపదేశముచేయు యాజకులైనను, 

ధరమ్శాసత్రమైనను చాలా దినములు ఇశార్యేలీయులకు లేకుండపోవును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:8 => నేను మోషేదావ్రా నియమించిన కటట్డలను విధులను 

ధరమ్శాసత్రమంతటిని అనుసరించి నడచుకొనుటకై వారు జాగర్తత్పడినయెడల, మీ పితరులకు నేను 

ఖాయపరచిన దేశమునుండి ఇశార్యేలీయులను నేను ఇక తొలగింపనని దావీదుతోను అతని 

కుమారుడైన సొలొమోనుతోను దేవుడు సెలవిచిచ్న మాటను లక్షయ్పెటట్క, ఆ మందిరమునందు మనషే ష్ 

తాను చేయించిన చెకుక్డు విగర్హమును నిలిపెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:14 => యెహోవా మందిరములోనికి తేబడిన దర్వయ్మును బయటికి 

తీసికొనివచిచ్నపుప్డు, మోషేదావ్రా యెహోవా దయచేసిన ధరమ్శాసత్రము గల గర్ంథము యాజకుడైన 

హిలీక్యాకు కనబడెను. 
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నెహెమాయ్ 8:7 => జనులు ఈలాగు నిలువబడుచుండగా యేషూవ బానీ షేరేబాయ్ యామీను అకూక్బు 

షబెబ్తై హోదీయా మయశేయా కెలీటా అజరాయ్ యోజాబాదు హానాను పెలాయాలును లేవీయులును 

ధరమ్శాసత్రముయొకక్ తాతప్రయ్మును తెలియజెపిప్రి. 

యెహెజేక్లు 44:23 => పర్తిషిఠ్తమైనదేదో పర్తిషిఠ్తము కానిదేదో పవితర్మైనదేదో అపవితర్మైనదేదో 

కనుగొనుటకు వారు నా జనులకు నేరుప్నటుల్ 

హగగ్యి 2:11 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా ఈలాగున ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్డు 

యాజకులయొదద్ ధరమ్శాసత్ర విచారణచేయుము. 

వచనము 12 

అపుప్డు మోషే అహరోనుతోను మిగిలిన అతని కుమారులైన ఎలియాజరు ఈతామారులతోను 

ఇటల్నెను మీరు యెహోవా హోమ దర్వయ్ములలో మిగిలిన నైవేదయ్మును తీసికొని అది పొంగకుండ 

బలిపీఠము దగగ్ర తినుడి; అది అతిపరిశుదధ్ము. యెహోవా హోమ దర్వయ్ములోనుండి అది నీకును నీ 

కుమారులకును నియమింపబడిన వంతు. 

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. 

లేవీయకాండము 2:4 => నీవు పొయియ్లో కాలిచ్న నైవేదయ్ము చేయునపుప్డు అది నూనె కలిసినదియు, 

పొంగనిదియునైన గోధుమపిండి అపప్డములే గాని నూనె రాచినదియు పొంగనిదియునైన పూరీలేగాని 

కావలెను. 
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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. 

లేవీయకాండము 2:12 => పర్థమఫలముగా యెహోవాకు వాటిని అరిప్ంపవచుచ్ను గాని 

బలిపీఠముమీద ఇంపైన సువాసనగా వాటి నరిప్ంపవలదు. 

లేవీయకాండము 2:13 => నీవు అరిప్ంచు పర్తి నైవేదయ్మునకు ఉపుప్ చేరచ్వలెను. నీ దేవుని నిబంధన 

యొకక్ ఉపుప్ నీ నైవేదయ్ముమీద ఉండవలెను, నీ అరప్ణములనిన్టితోను ఉపుప్ అరిప్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 2:14 => నీవు యెహోవాకు పర్థమఫలముల నైవేదయ్మును చేయునపుప్డు సారమైన 

భూమిలో పుటిట్న పచచ్ని వెనున్లలోని ఊచ బియయ్మును వేయించి విసిరి నీ పర్థమఫలముల 

నైవేదయ్ముగా అరిప్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 2:15 => అది నైవేదయ్ రూపమైనది, నీవు దానిమీద నూనెపోసి దాని పైని సాంబార్ణి 

వేయవలెను. 
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లేవీయకాండము 2:16 => అందులో జాఞ్పకారథ్మైన భాగమును, అనగా విసిరిన ధానయ్ములో 

కొంతయు, నూనెలో కొంతయు, దాని సాంబార్ణి అంతయు యాజకుడు దహింపవలెను. అది 

యెహోవాకు హోమము. 

లేవీయకాండము 6:15 => అతడు నైవేదయ్ తైలమునుండియు దాని గోధుమపిండినుండియు చేరెడు 

పిండిని నూనెను, దాని సాంబార్ణి యావతుత్ను దానిలోనుండి తీసి జాఞ్పక సూచనగాను వాటిని 

బలిపీఠముమీద యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగాను దహింపవలెను. 

లేవీయకాండము 6:16 => దానిలో మిగిలినదానిని అహరోనును అతని సంతతివారును తినవలెను. 

అది పులియనిదిగా పరిశుదధ్సథ్లములో తినవలెను. వారు పర్తయ్క్షపు గుడారము యొకక్ ఆవరణములో 

దానిని తినవలెను; 

లేవీయకాండము 6:17 => దాని పులియబెటిట్ కాలచ్వలదు; నా హోమ దర్వయ్ములలో వారికి పాలుగా 

దాని నిచిచ్యునాన్ను. పాపపరిహారారథ్బలివలెను అపరాధపరిహారారథ్బలివలెను అది అతిపరిశుదధ్ము. 

లేవీయకాండము 6:18 => అహరోను సంతతిలో పర్తివాడును దానిని తినవలెను. ఇది యెహోవా 

హోమముల విషయములో మీ తరతరములకు నితయ్మైన కటట్డ. వాటికి తగిలిన పర్తి వసుత్వు 

పరిశుదధ్మగును. 

లేవీయకాండము 7:9 => పొయియ్మీద వండిన పర్తి నైవేదయ్మును, కుండలోనేగాని పెనముమీదనేగాని 

కాలిచ్నది యావతుత్ను, దానిని అరిప్ంచిన యాజకునిది, అది అతనిదగును. 

లేవీయకాండము 21:22 => అతిపరిశుదధ్మైనవేగాని, పరిశుదధ్మైనవేగాని, తన దేవునికి అరిప్ంపబడు 

ఏ ఆహారవసుత్వులనైనను అతడు తినవచుచ్ను. 

నిరగ్మకాండము 29:2 => ఒక కోడెదూడను కళంకములేని రెండు పొటేట్ళల్ను పొంగని రొటెట్ను 

పొంగనివై నూనెతో కలిసిన భక్షయ్ములను పొంగనివై నూనె పూసిన పలచని అపప్డములను 

తీసికొనుము. 

సంఖాయ్కాండము 18:9 => అగిన్లో దహింపబడని అతిపరిశుదధ్మైన వాటిలో నీకు 

రావలసినవేవనగా, వారి నైవేదయ్ములనిన్టిలోను, వారి పాపపరిహారారథ్ బలులనిన్టిలోను, వారి 
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అపరాధపరిహారారథ్ బలులనిన్టిలోను వారు నాకు తిరిగిచెలిల్ంచు అరప్ణములనిన్యు నీకును నీ 

కుమారులకును అతిపరిశుదధ్మైనవగును, అతిపరిశుదధ్సథ్లములో మీరు వాటిని తినవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 18:10 => పర్తి మగవాడును దానిని తినవలెను; అది నీకు పరిశుదధ్ముగా 

ఉండును. 

యెహెజేక్లు 44:29 => నైవేదయ్ములును పాపపరిహారారథ్ బలిమాంసమును అపరాధ పరిహారారథ్ 

బలిమాంసమును వారికి ఆహారమవును , ఇశార్యేలీయులచేత దేవునికి పర్తిషిట్తములగు 

వసుత్వులనిన్యు వారివి. 

లేవీయకాండము 21:22 => అతిపరిశుదధ్మైనవేగాని, పరిశుదధ్మైనవేగాని, తన దేవునికి అరిప్ంపబడు 

ఏ ఆహారవసుత్వులనైనను అతడు తినవచుచ్ను. 

నిరగ్మకాండము 28:1 => మరియు నాకు యాజకతవ్ము చేయుటకై నీ సహోదరుడైన అహరోనును 

అతని కుమారులను, అనగా అహరోనును, అహరోను కుమారులైన నాదాబును, అబీహును, 

ఎలియాజరును ఈతామారును ఇశార్యేలీయులలోనుండి నీయొదద్కు పిలిపింపుము. 

నిరగ్మకాండము 29:32 => అహరోనును అతని కుమారులును పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ 

దావ్రము దగగ్ర ఆ పొటేట్లు మాంసమును గంపలోని రొటెట్లను తినవలెను. 

లేవీయకాండము 2:3 => ఆ నైవేదయ్ శేషము అహరోనుకును అతని కుమారులకును ఉండును. 

యెహోవాకు అరిప్ంచు హోమములలో అది అతిపరిశుదధ్ము. 

లేవీయకాండము 2:4 => నీవు పొయియ్లో కాలిచ్న నైవేదయ్ము చేయునపుప్డు అది నూనె కలిసినదియు, 

పొంగనిదియునైన గోధుమపిండి అపప్డములే గాని నూనె రాచినదియు పొంగనిదియునైన పూరీలేగాని 

కావలెను. 

లేవీయకాండము 6:16 => దానిలో మిగిలినదానిని అహరోనును అతని సంతతివారును తినవలెను. 

అది పులియనిదిగా పరిశుదధ్సథ్లములో తినవలెను. వారు పర్తయ్క్షపు గుడారము యొకక్ ఆవరణములో 

దానిని తినవలెను; 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:3 => అమార్ము కుమారులు అహరోను మోషే, కుమారెత్ మిరాయ్ము. 

అహరోను కుమారులు నాదాబు అబీహు ఎలియాజరు ఈతామారు. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 24:2 => నాదాబును అబీహుయును సంతతిలేకుండ తమ తండిర్కంటె 

ముందుగా చనిపోయిరి గనుక ఎలియాజరును ఈతామారును యాజకతవ్ము జరుపుచువచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:14 => తూరుప్తటుట్ దావ్రమునొదద్ పాలకుడును ఇమాన్ కుమారుడునగు 

లేవీయుడైన కోరే యెహోవా కానుకలను అతిపరిశుదధ్మైనవాటిని పంచిపెటుట్టకు దేవునికి 

అరిప్ంపబడిన సేవ్చాఛ్రప్ణలమీద నియమింపబడెను. 

ఎజార్ 7:5 => బుకీక్ అబీషూవ కుమారుడు అబీషూవ ఫీనెహాసు కుమారుడు ఫీనెహాసు ఎలియాజరు 

కుమారుడు ఎలియాజరు పర్ధానయాజకుడైన అహరోను కుమారుడు. 

వచనము 13 

కావున మీరు పరిశుదధ్సథ్లములో దానిని తినవలెను; నేను అటిట్ ఆజఞ్ను పొందితిని. 

సంఖాయ్కాండము 18:10 => పర్తి మగవాడును దానిని తినవలెను; అది నీకు పరిశుదధ్ముగా 

ఉండును. 

లేవీయకాండము 2:3 => ఆ నైవేదయ్ శేషము అహరోనుకును అతని కుమారులకును ఉండును. 

యెహోవాకు అరిప్ంచు హోమములలో అది అతిపరిశుదధ్ము. 

లేవీయకాండము 6:16 => దానిలో మిగిలినదానిని అహరోనును అతని సంతతివారును తినవలెను. 

అది పులియనిదిగా పరిశుదధ్సథ్లములో తినవలెను. వారు పర్తయ్క్షపు గుడారము యొకక్ ఆవరణములో 

దానిని తినవలెను; 

నిరగ్మకాండము 29:25 => తరువాత నీవు వారి చేతులలోనుండి వాటిని తీసికొని యెహోవా సనిన్ధిని 

ఇంపైన సువాసన కలుగునటుల్ దహనబలిగా వాటిని బలిపీఠముమీద దహింపవలెను. అది యెహోవాకు 

హోమము. 

నిరగ్మకాండము 29:33 => వారిని పర్తిషఠ్ చేయుటకును వారిని పరిశుదధ్పరచుటకును వేటివలన 

పార్యశిచ్తత్ము చేయబడెనో వాటిని వారు తినవలెను; అవి పరిశుదధ్మైనవి గనుక అనుయ్డు వాటిని 

తినకూడదు. 
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సంఖాయ్కాండము 5:9 => ఇశార్యేలీయులు యాజకునికి తెచుచ్ పర్తిషిఠ్తమైన వాటనిన్టిలో 

పర్తిషిఠ్ంపబడిన పర్తి వసుత్వు యాజకునివగును. ఎవడైనను పర్తిషిఠ్ంచినవి అతనివగును. 

సంఖాయ్కాండము 15:3 => యెహోవాకు ఇంపైన సువాసన కలుగునటుల్గా గోవులలోని దానినేకాని, 

గొఱఱ్మేకలలోని దానినేకాని, దహనబలిగానైనను, బలిగానైనను తెచిచ్, మొర్కుక్బడి చెలిల్ంచుటకనియో, 

సేవ్చాఛ్రప్ణగాననియో, నియామక కాలమందు అరిప్ంచునదియనియో, దేనినైనను మీరు 

అరిప్ంపగోరినయెడల 

సంఖాయ్కాండము 18:9 => అగిన్లో దహింపబడని అతిపరిశుదధ్మైన వాటిలో నీకు 

రావలసినవేవనగా, వారి నైవేదయ్ములనిన్టిలోను, వారి పాపపరిహారారథ్ బలులనిన్టిలోను, వారి 

అపరాధపరిహారారథ్ బలులనిన్టిలోను వారు నాకు తిరిగిచెలిల్ంచు అరప్ణములనిన్యు నీకును నీ 

కుమారులకును అతిపరిశుదధ్మైనవగును, అతిపరిశుదధ్సథ్లములో మీరు వాటిని తినవలెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:14 => తూరుప్తటుట్ దావ్రమునొదద్ పాలకుడును ఇమాన్ కుమారుడునగు 

లేవీయుడైన కోరే యెహోవా కానుకలను అతిపరిశుదధ్మైనవాటిని పంచిపెటుట్టకు దేవునికి 

అరిప్ంపబడిన సేవ్చాఛ్రప్ణలమీద నియమింపబడెను. 

యెహెజేక్లు 42:13 => అపుప్డాయన నాతో ఇటల్నెను విడిచోటునకు ఎదురుగానునన్ ఉతత్రపు 

గదులును దకిష్ణపు గదులును పర్తిషిఠ్తములైనవి, వాటిలోనే యెహోవా సనిన్ధికి వచుచ్ యాజకులు 

అతిపరిశుదధ్ వసుత్వులను భుజించెదరు, అకక్డ వారు అతిపరిశుదధ్ వసుత్వులను, అనగా నైవేదయ్మును 

పాపపరిహారారథ్ బలిపశుమాంసమును అపరాధపరిహారారథ్ బలిపశుమాంసమును ఉంచెదరు, ఆ 

సథ్లము అతిపరిశుదధ్ము. 

వచనము 14 

మరియు అలాల్డించు బోరను పర్తిషిఠ్తమైన జబబ్ను మీరు, అనగా నీవును నీతోపాటు నీ కుమారులును 

నీ కుమారెత్లును పవితర్సథ్లములో తినవలెను. ఏలయనగా అవి ఇశార్యేలీయులు అరిప్ంచు 

సమాధానబలులలోనుండి నీకును నీ కుమారులకును నియమింపబడిన వంతులు. 
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లేవీయకాండము 7:29 => నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము ఎవడు యెహోవాకు సమాధానబలి 

దర్వయ్ములను తెచుచ్నో వాడు ఆ దర్వయ్ములలోనుండి తాను అరిప్ంచునది యెహోవా సనిన్ధికి తేవలెను. 

లేవీయకాండము 7:30 => అతడు తన చేతులలోనే యెహోవాకు హోమ దర్వయ్ములను, అనగా 

బోరమీది కొర్వువ్ను తేవలెను. యెహోవా సనిన్ధిని అలాల్డింపబడు అరప్ణముగా దానిని అలాల్డించుటకు 

బోరతో దానిని తేవలెను. 

లేవీయకాండము 7:31 => యాజకుడు బలిపీఠముమీద ఆ కొర్వువ్ను దహింపవలెను గాని, బోర 

అహరోనుకును అతని సంతతివారికిని చెందును. 

లేవీయకాండము 7:32 => సమాధానబలి పశువులలోనుండి పర్తిషాఠ్రప్ణముగా యాజకునికి 

కుడిజబబ్ నియయ్వలెను. 

లేవీయకాండము 7:33 => అహరోను సంతతివారిలో ఎవడు సమాధానబలియగు పశువు రకత్మును 

కొర్వువ్ను అరిప్ంచునో కుడిజబబ్ వానిదగును. 

లేవీయకాండము 7:34 => ఏలయనగా ఇశార్యేలీయుల యొదద్నుండి, అనగా వారి సమాధానబలి 

దర్వయ్ములలోనుండి అలాల్డించిన బోరను పర్తిషిఠ్తమైన జబబ్ను తీసికొని, నితయ్మైన కటట్డచొపుప్న 

యాజకుడైన అహరోనుకును అతని సంతతివారికిని ఇచిచ్యునాన్ను. 

లేవీయకాండము 9:21 => బోరలను కుడిజబబ్ను యెహోవా సనిన్ధిలో అలాల్డించు అరప్ణముగా 

అహరోను అలాల్డించెను అటుల్ యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించెను. 

నిరగ్మకాండము 29:24 => అహరోను చేతులలోను అతని కుమారుల చేతులలోను వాటిననిన్టిని 

ఉంచి, అలాల్డింపబడు నైవేదయ్ముగా యెహోవా సనిన్ధిని వాటిని అలాల్డింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:25 => తరువాత నీవు వారి చేతులలోనుండి వాటిని తీసికొని యెహోవా సనిన్ధిని 

ఇంపైన సువాసన కలుగునటుల్ దహనబలిగా వాటిని బలిపీఠముమీద దహింపవలెను. అది యెహోవాకు 

హోమము. 

నిరగ్మకాండము 29:26 => మరియు అహరోనుకు పర్తిషిఠ్తమైన పొటేట్లునుండి బోరను తీసి 

అలాల్డింపబడు అరప్ణముగా యెహోవా సనిన్ధిని దానిని అలాల్డింపవలెను; అది నీ వంతగును. 
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నిరగ్మకాండము 29:27 => పర్తిషిఠ్తమైన ఆ పొటేట్లులో అనగా అహరోనుదియు అతని 

కుమారులదియునైన దానిలో అలాల్డింపబడిన బోరను పర్తిషిఠ్తమైన జబబ్ను పర్తిషిఠ్ంపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:28 => అది పర్తిషాట్రప్ణ గనుక నితయ్మైన కటట్డచొపుప్న అది 

ఇశార్యేలీయులనుండి అహరోనుకును అతని కుమారులకునగును. అది ఇశార్యేలీయులు అరిప్ంచు 

సమాధానబలులలోనుండి తాము చేసిన పర్తిషాట్రప్ణ, అనగా వారు యెహోవాకు చేసిన పర్తిషాట్రప్ణగా 

నుండును 

సంఖాయ్కాండము 18:11 => మరియు వారి దానములలో పర్తిషిఠ్ంపబడినదియు, ఇశార్యేలీయులు 

అలాల్డించు అరప్ణములనిన్యు నీవగును. నీకును నీ కుమారులకును నీ కుమారెత్లకును నితయ్మైన 

కటట్డవలన వాటినిచిచ్తిని; నీ యింటిలోని పవితుర్లందరును వాటిని తినవచుచ్ను. 

యోహాను 4:34 => యేసు వారిని చూచి ననున్ పంపినవాని చితత్ము నెరవేరుచ్టయు, ఆయన పని 

తుదముటిట్ంచుటయు నాకు ఆహారమైయునన్ది. 

నిరగ్మకాండము 29:22 => మరియు అది పర్తిషిఠ్తమైన పొటేట్లు గనుక దాని కొర్వువ్ను కొర్వివ్న 

తోకను ఆంతర్ములను కపుప్ కొర్వువ్ను కాలేజముమీది వపను రెండు మూతర్గర్ంథులను వాటిమీది 

కొర్వువ్ను కుడి జబబ్ను 

నిరగ్మకాండము 29:28 => అది పర్తిషాట్రప్ణ గనుక నితయ్మైన కటట్డచొపుప్న అది 

ఇశార్యేలీయులనుండి అహరోనుకును అతని కుమారులకునగును. అది ఇశార్యేలీయులు అరిప్ంచు 

సమాధానబలులలోనుండి తాము చేసిన పర్తిషాట్రప్ణ, అనగా వారు యెహోవాకు చేసిన పర్తిషాట్రప్ణగా 

నుండును 

లేవీయకాండము 7:32 => సమాధానబలి పశువులలోనుండి పర్తిషాఠ్రప్ణముగా యాజకునికి 

కుడిజబబ్ నియయ్వలెను. 

లేవీయకాండము 7:34 => ఏలయనగా ఇశార్యేలీయుల యొదద్నుండి, అనగా వారి సమాధానబలి 

దర్వయ్ములలోనుండి అలాల్డించిన బోరను పర్తిషిఠ్తమైన జబబ్ను తీసికొని, నితయ్మైన కటట్డచొపుప్న 

యాజకుడైన అహరోనుకును అతని సంతతివారికిని ఇచిచ్యునాన్ను. 
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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. 

లేవీయకాండము 23:11 => యెహోవా మిముమ్నంగీకరించునటుల్ అతడు యెహోవా సనిన్ధిని ఆ 

పనను అలాల్డింపవలెను. విశార్ంతిదినమునకు మరుదినమున యాజకుడు దానిని అలాల్డింపవలెను. 

లేవీయకాండము 23:20 => యాజకుడు పర్థమ ఫలముల రొటెట్లతో వాటిని ఆ రెండు పొటేట్ళల్ను 

యెహోవా సనిన్ధిని అలాల్డింపవలెను. అవి యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంపబడినవై యాజకునివగును. 

సంఖాయ్కాండము 18:8 => మరియు యెహోవా అహరోనుతో ఇటల్నెను ఇదిగో ఇశార్యేలీయులు 

పర్తిషిఠ్ంచువాటనిన్టిలో నా పర్తిషాఠ్రప్ణములను కాపాడు పని నీకిచిచ్యునాన్ను; అభిషేకమునుబటిట్ 

నితయ్మైన కటట్డవలన నీకును నీ కుమారులకును నేనిచిచ్యునాన్ను. 

1 సమూయేలు 2:28 => అతడు నా ముందర ఏఫోదును ధరించి నా బలిపీఠముమీద అరప్ణమును 

ధూపమును అరిప్ంచుటకై నాకు యాజకుడగునటుల్ ఇశార్యేలు గోతర్ములలోనుండి నేనతని 

ఏరప్రచుకొంటిని . ఇశార్యేలీయులు అరిప్ంచిన హోమ వసుత్వులనిన్టిని నీ పితరుని 

యింటివారికిచిచ్తిని. 

యెహెజేక్లు 42:13 => అపుప్డాయన నాతో ఇటల్నెను విడిచోటునకు ఎదురుగానునన్ ఉతత్రపు 

గదులును దకిష్ణపు గదులును పర్తిషిఠ్తములైనవి, వాటిలోనే యెహోవా సనిన్ధికి వచుచ్ యాజకులు 

అతిపరిశుదధ్ వసుత్వులను భుజించెదరు, అకక్డ వారు అతిపరిశుదధ్ వసుత్వులను, అనగా నైవేదయ్మును 

పాపపరిహారారథ్ బలిపశుమాంసమును అపరాధపరిహారారథ్ బలిపశుమాంసమును ఉంచెదరు, ఆ 

సథ్లము అతిపరిశుదధ్ము. 

వచనము 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. 
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లేవీయకాండము 7:29 => నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము ఎవడు యెహోవాకు సమాధానబలి 

దర్వయ్ములను తెచుచ్నో వాడు ఆ దర్వయ్ములలోనుండి తాను అరిప్ంచునది యెహోవా సనిన్ధికి తేవలెను. 

లేవీయకాండము 7:30 => అతడు తన చేతులలోనే యెహోవాకు హోమ దర్వయ్ములను, అనగా 

బోరమీది కొర్వువ్ను తేవలెను. యెహోవా సనిన్ధిని అలాల్డింపబడు అరప్ణముగా దానిని అలాల్డించుటకు 

బోరతో దానిని తేవలెను. 

లేవీయకాండము 7:34 => ఏలయనగా ఇశార్యేలీయుల యొదద్నుండి, అనగా వారి సమాధానబలి 

దర్వయ్ములలోనుండి అలాల్డించిన బోరను పర్తిషిఠ్తమైన జబబ్ను తీసికొని, నితయ్మైన కటట్డచొపుప్న 

యాజకుడైన అహరోనుకును అతని సంతతివారికిని ఇచిచ్యునాన్ను. 

లేవీయకాండము 7:34 => ఏలయనగా ఇశార్యేలీయుల యొదద్నుండి, అనగా వారి సమాధానబలి 

దర్వయ్ములలోనుండి అలాల్డించిన బోరను పర్తిషిఠ్తమైన జబబ్ను తీసికొని, నితయ్మైన కటట్డచొపుప్న 

యాజకుడైన అహరోనుకును అతని సంతతివారికిని ఇచిచ్యునాన్ను. 

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 17:13 => నీ యింట పుటిట్నవాడును నీ వెండితో కొనబడినవాడును, తపప్క సునన్తి 

పొందవలెను. అపుప్డు నా నిబంధన మీ శరీరమందు నితయ్ నిబంధనగా ఉండును. 

ఆదికాండము 17:17 => అపుప్డు అబార్హాము సాగిలపడి నవివ్ నూరేండల్ వానికి సంతానము 

కలుగునా? తొంబది యేండల్ శారా కనునా? అని మనసుస్లో అనుకొనెను. 

1 కొరిందీయులకు 9:13 => ఆలయకృతయ్ములు జరిగించువారు ఆలయమువలన జీవనము 

చేయుచునాన్రనియు, బలిపీఠమునొదద్ కనిపెటుట్కొని యుండువారు బలిపీఠముతో పాలివారై 

యునాన్రనియు మీరెరుగరా? 

1 కొరిందీయులకు 9:14 => ఆలాగున సువారత్ పర్చురించువారు సువారత్వలన జీవింపవలెనని 

పర్భువు నియమించియునాన్డు. 
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నిరగ్మకాండము 29:27 => పర్తిషిఠ్తమైన ఆ పొటేట్లులో అనగా అహరోనుదియు అతని 

కుమారులదియునైన దానిలో అలాల్డింపబడిన బోరను పర్తిషిఠ్తమైన జబబ్ను పర్తిషిఠ్ంపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:28 => అది పర్తిషాట్రప్ణ గనుక నితయ్మైన కటట్డచొపుప్న అది 

ఇశార్యేలీయులనుండి అహరోనుకును అతని కుమారులకునగును. అది ఇశార్యేలీయులు అరిప్ంచు 

సమాధానబలులలోనుండి తాము చేసిన పర్తిషాట్రప్ణ, అనగా వారు యెహోవాకు చేసిన పర్తిషాట్రప్ణగా 

నుండును 

లేవీయకాండము 23:20 => యాజకుడు పర్థమ ఫలముల రొటెట్లతో వాటిని ఆ రెండు పొటేట్ళల్ను 

యెహోవా సనిన్ధిని అలాల్డింపవలెను. అవి యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంపబడినవై యాజకునివగును. 

సంఖాయ్కాండము 6:20 => తరువాత యాజకుడు యెహోవా సనిన్ధిని అలాల్డింపబడు అరప్ణముగా 

వాటిని అలాల్డింపవలెను. అలాల్డింపబడు బోరతోను పర్తిషిఠ్తమైన జబబ్తోను అది యాజకునికి 

పర్తిషిఠ్తమగును; తరువాత ఆ నాజీరు దార్కాష్రసము తార్గవచుచ్ను.  

సంఖాయ్కాండము 18:8 => మరియు యెహోవా అహరోనుతో ఇటల్నెను ఇదిగో ఇశార్యేలీయులు 

పర్తిషిఠ్ంచువాటనిన్టిలో నా పర్తిషాఠ్రప్ణములను కాపాడు పని నీకిచిచ్యునాన్ను; అభిషేకమునుబటిట్ 

నితయ్మైన కటట్డవలన నీకును నీ కుమారులకును నేనిచిచ్యునాన్ను. 

1 సమూయేలు 2:28 => అతడు నా ముందర ఏఫోదును ధరించి నా బలిపీఠముమీద అరప్ణమును 

ధూపమును అరిప్ంచుటకై నాకు యాజకుడగునటుల్ ఇశార్యేలు గోతర్ములలోనుండి నేనతని 

ఏరప్రచుకొంటిని . ఇశార్యేలీయులు అరిప్ంచిన హోమ వసుత్వులనిన్టిని నీ పితరుని 

యింటివారికిచిచ్తిని. 

వచనము 16 

అపుప్డు మోషే పాపపరిహారారథ్బలియగు మేకను కనుగొనవలెనని జాగర్తత్గా వెదకినపుప్డు అది 

కాలిపోయియుండెను. అతడు అహరోను కుమారులలో మిగిలిన ఎలియాజరు ఈతామారను వారిమీద 

ఆగర్హపడి 
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లేవీయకాండము 6:26 => పాపపరిహారారథ్బలిగా దానినరిప్ంచిన యాజకుడు దానిని తినవలెను; 

పరిశుదధ్సథ్లమందు, అనగా పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ ఆవరణములో దానిని తినవలెను. 

లేవీయకాండము 6:30 => మరియు పాపపరిహారారథ్బలిగా తేబడిన యే పశువు రకత్ములో 

కొంచెమైనను అతిపరిశుదధ్సథ్లములో పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకై పర్తయ్క్షపు గుడారములోనికి తేబడునో 

ఆ బలిపశువును తినవలదు, దానిని అగిన్లో కాలిచ్వేయవలెను. 

లేవీయకాండము 9:3 => మరియు నీవు ఇశార్యేలీయులతో మీరు యెహోవా సనిన్ధిని 

బలినరిప్ంచునటుల్ పాపపరిహారారథ్బలిగా నిరోద్షమైన మేకపిలల్ను, దహనబలిగా నిరోద్షమైన యేడాది 

దూడను గొఱఱ్పిలల్ను 

లేవీయకాండము 9:15 => అతడు పర్జల అరప్ణమును తీసికొని వచిచ్ పర్జలు అరిప్ంచు 

పాపపరిహారారథ్బలియగు మేకను తీసికొని వధించి మొదటిదానివలె దీనిని పాపపరిహారారథ్బలిగా 

అరిప్ంచెను. 

నిరగ్మకాండము 32:19 => అతడు పాళెమునకు సమీపింపగా, ఆ దూడను, వారు నాటయ్మాడుటను 

చూచెను. అందుకు మోషే కోపము మండెను; అతడు కొండదిగువను తనచేతులలోనుండి ఆ పలకలను 

పడవేసి వాటిని పగులగొటెట్ను 

నిరగ్మకాండము 32:20 => మరియు అతడు వారు చేసిన ఆ దూడను తీసికొని అగిన్తో కాలిచ్ 

పొడిచేసి నీళల్మీద చలిల్ ఇశార్యేలీయులచేత దాని తార్గించెను. 

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. 

సంఖాయ్కాండము 12:3 => యెహోవా ఆ మాట వినెను. మోషే భూమిమీదనునన్ వారందరిలో 

మికిక్లి సాతివ్కుడు. 
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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. 

మారుక్ 10:14 => యేసు అది చూచి కోపపడి చినన్బిడ డ్లను నాయెదద్కు రానియుయ్డి, వారి 

నాటంకపరచవదుద్; దేవుని రాజయ్ము ఈలాటివారిదే. 

ఎఫెసీయులకు 4:26 => కోపపడుడి గాని పాపము చేయకుడి; సూరుయ్డసత్మించువరకు మీ కోపము 

నిలిచి యుండకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 29:34 => పర్తిషిఠ్తమైన మాంసములోనేమి ఆ రొటెట్లలో నేమి కొంచెమైనను 

ఉదయమువరకు మిగిలియుండినయెడల మిగిలినది అగిన్చేత దహింపవలెను; అది పర్తిషిఠ్తమైనది 

గనుక దాని తినవలదు. 

లేవీయకాండము 3:12 => అతడు అరిప్ంచునది మేకయైనయెడల యెహోవా సనిన్ధికి దానిని 

తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 7:17 => మిగిలినది మరునాడు తినవచుచ్ను; మూడవనాడు ఆ బలిపశువు 

మాంసములో మిగిలినదానిని అగిన్తో కాలిచ్వేయవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 31:14 => అపుప్డు మోషే యుదధ్సేనలోనుండి వచిచ్న సహసార్ధిపతులును 

శతాధిపతులునగు సేనానాయకులమీద కోపపడెను. 

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. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:3 => అమార్ము కుమారులు అహరోను మోషే, కుమారెత్ మిరాయ్ము. 

అహరోను కుమారులు నాదాబు అబీహు ఎలియాజరు ఈతామారు. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 6:50 => అహరోను కుమారులలో ఎలియాజరు అను ఒకడుండెను; వీని 

కుమారుడు ఫీనెహాసు, ఫీనెహాసు కుమారుడు అబీషూవ, 

ఎజార్ 7:5 => బుకీక్ అబీషూవ కుమారుడు అబీషూవ ఫీనెహాసు కుమారుడు ఫీనెహాసు ఎలియాజరు 

కుమారుడు ఎలియాజరు పర్ధానయాజకుడైన అహరోను కుమారుడు. 

వచనము 17 

మీరు పరిశుదధ్సథ్లములో ఆ పాపపరిహారారథ్బలి పశువును ఏల తినలేదు? అది అతిపరిశుదధ్ము గదా. 

సమాజము యొకక్ దోషశిక్షను భరించి యెహోవా సనిన్ధిని వారి నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకై 

ఆయన దానిని మీకిచెచ్ను గదా. 

లేవీయకాండము 6:26 => పాపపరిహారారథ్బలిగా దానినరిప్ంచిన యాజకుడు దానిని తినవలెను; 

పరిశుదధ్సథ్లమందు, అనగా పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ ఆవరణములో దానిని తినవలెను. 

లేవీయకాండము 6:29 => యాజకులలో పర్తి మగవాడు దానిని తినవలెను; అది అతిపరిశుదధ్ము. 

లేవీయకాండము 7:6 => అది అతిపరిశుదధ్ము, పరిశుదధ్సథ్లములో దానిని తినవలెను. 

లేవీయకాండము 7:7 => పాపపరిహారారథ్బలిని గూరిచ్గాని అపరాధపరిహారారథ్బలిని గూరిచ్గాని విధి 

యొకక్టే. ఆ బలిదర్వయ్ము దానివలన పార్యశిచ్తత్ము చేయు యాజకునిదగును. 

లేవీయకాండము 16:22 => ఆ మేక వారి దోషములనిన్టిని ఎడారి దేశమునకు భరించి పోవును. 

అతడు అరణయ్ములో ఆ మేకను విడిచిపెటట్వలెను. 

లేవీయకాండము 22:16 => నేను వాటిని పరిశుదధ్పరచు యెహోవానని చెపుప్ము. 

నిరగ్మకాండము 28:38 => తమ పరిశుదధ్మైన అరప్ణలనిన్టిలో ఇశార్యేలీయులు పర్తిషిఠ్ంచు 

పరిశుదధ్మైనవాటికి తగులు దోషములను అహరోను భరించునటుల్ అది అహరోను నొసట ఉండవలెను; 

వారు యెహోవా సనిన్ధిని అంగీకరింపబడునటుల్ అది నితయ్మును అతని నొసట ఉండవలెను. 

నిరగ్మకాండము 28:43 => వారు పర్తయ్క్షపు గుడారములోనికి పర్వేశించునపుప్డైనను, 

పరిశుదధ్సథ్లములో సేవచేయుటకు బలిపీఠమును సమీపించునపుప్డైనను, వారు దోషులై చావక 
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యుండునటుల్ అది అహరోనుమీదను అతని కుమారులమీదను ఉండవలెను. ఇది అతనికిని అతని 

తరువాత అతని సంతతికిని నితయ్మైన కటట్డ. 

సంఖాయ్కాండము 18:1 => యెహోవా అహరోనుతో ఇటల్నెను నీవును నీ కుమారులును నీ తండిర్ 

కుటుంబమును పరిశుదధ్సథ్లపు సేవలోని దోషములకు ఉతత్రవాదులు; నీవును నీ కుమారులును మీ 

యాజకతవ్పు దోషములకు ఉతత్రవాదులు 

యెషయా 53:6 => మనమందరము గొఱఱ్లవలె 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 గొఱఱ్పిలల్యు బొచుచ్ కతిత్రించువానియెదుట గొఱఱ్యు 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.  
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యెహెజేక్లు 4:4 => మరియు నీ యెడమపర్కక్ను పండుకొనియుండి ఇశార్యేలువారి దోషమును 

దానిమీద మోపవలెను; ఎనిన్ దినములు నీవు ఆ తటుట్ పండుకొందువో అనిన్ దినములు నీవు వారి 

దోషమును భరింతువు.  

యెహెజేక్లు 4:5 => ఇశార్యేలు వారి దోషమును నీవు భరించునటుల్గా వారు దోషము చేసిన 

సంవతస్రముల లెకక్చొపుప్న నీకు మూడువందల తొంబది దినములు నిరణ్యించియునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 4:6 => ఆ దినములు గడచిన తరువాత కుడిపర్కక్ను పండుకొనియుండి నలువది 

దినములు యూదావారి దోషమును భరింపవలెను, సంవతస్రమొకటింటికి ఒక దినము చొపుప్న నేను 

నిరణ్యించియునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 18:19 => అయితే మీరు కుమారుడు తన తండిర్ యొకక్ దోషశిక్షను ఏల 

మోయుటలేదని చెపుప్కొనుచునాన్రు. కుమారుడు నీతినాయ్యముల ననుసరించి నా కటట్డలనిన్టిని 

అనుసరించి గైకొనెను గనుక అతడు అవశయ్ముగా బర్దుకును. 

యెహెజేక్లు 18:20 => పాపము చేయువాడే మరణమునొందును; తండిర్యొకక్ దోషశిక్షను 

కుమారుడు మోయుటలేదని కుమారుని దోషశిక్షను తండిర్ మోయడు, నీతిపరుని నీతి ఆ నీతిపరునికే 

చెందును, దుషు ట్ని దుషట్తవ్ము ఆ దుషు ట్నికే చెందును. 

యోహాను 1:29 => మరువాడు యోహాను యేసు తనయొదద్కు రాగా చూచి ఇదిగో లోకపాపమును 

మోసికొనిపోవు దేవుని గొఱఱ్పిలల్. 

2 కొరిందీయులకు 5:21 => ఎందుకనగా మనమాయనయందు దేవుని నీతి అగునటుల్ పాపమెరుగని 

ఆయనను మనకోసము పాపముగా చేసెను. 

హెబీర్యులకు 9:28 => ఆలాగుననే కీర్సుత్ కూడ అనేకుల పాపములను భరించుటకు ఒకక్సారే 

అరిప్ంపబడి, తనకొరకు కనిపెటుట్కొని యుండువారి రక్షణ నిమితత్ము పాపము లేకుండ రెండవసారి 

పర్తయ్క్షమగును. 

1 పేతురు 2:24 => మనము పాపముల విషయమై చనిపోయి, నీతివిషయమై జీవించునటుల్, ఆయన 

తానే తన శరీరమందు మన పాపములను మార్నుమీద మోసికొనెను. ఆయన పొందిన గాయములచేత 

మీరు సవ్సథ్త నొందితిరి. 
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లేవీయకాండము 5:15 => ఒకడు యెహోవాకు పరిశుదధ్మైన వాటి విషయములో పొరబాటున 

పాపము చేసినయెడల తాను చేసిన అపరాధమునకు నీవు ఏరప్రచు వెల చొపుప్న పరిశుదధ్మైన 

తులముల విలువగల నిరోద్షమైన పొటేట్లును మందలోనుండి అపరాధపరిహారారథ్బలిగా 

యెహోవాయొదద్కు వాడు తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 7:18 => ఒకడు తన సమాధానబలి పశువుమాంసములో కొంచెమైనను 

మూడవనాడు తినినయెడల అది అంగీకరింపబడదు; అది అరిప్ంచినవానికి సమాధానబలిగా 

ఎంచబడదు; అది హేయము; దాని తినువాడు తన దోషశిక్షను భరించును. 

లేవీయకాండము 8:31 => అపుప్డు మోషే అహరోనుతోను అతని కుమారులతోను ఇటల్నెను 

పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్ ఆ మాంసమును వండి, అహరోనును అతని కుమారులును 

తినవలెనని నేను ఆజాఞ్పించినటుల్ అకక్డనే దానిని, పర్తిషిఠ్త దర్వయ్ములు గల గంపలోని భక్షయ్ములను 

తినవలెను. 

లేవీయకాండము 14:13 => అతడు పాపపరిహారారథ్బలి పశువును దహనబలి పశువును వధించు 

పరిశుదధ్సథ్ లములో ఆ గొఱఱ్ పి లల్ను వధింపవలెను . పాపపరిహారారథ్మైన దానివలె 

అపరాధపరిహారారథ్మైనదియు యాజకునిదగును; అది అతిపరిశుదధ్ము. 

లేవీయకాండము 24:9 => అది అహరోనుకును అతని సంతతివారికి ఉండవలెను. వారు 

పరిశుదధ్సథ్లములో దాని తినవలెను. నితయ్మైన కటట్డచొపుప్న యెహోవాకు చేయు హోమములలో అది 

అతిపరిశుదధ్ము. 

సంఖాయ్కాండము 18:9 => అగిన్లో దహింపబడని అతిపరిశుదధ్మైన వాటిలో నీకు 

రావలసినవేవనగా, వారి నైవేదయ్ములనిన్టిలోను, వారి పాపపరిహారారథ్ బలులనిన్టిలోను, వారి 

అపరాధపరిహారారథ్ బలులనిన్టిలోను వారు నాకు తిరిగిచెలిల్ంచు అరప్ణములనిన్యు నీకును నీ 

కుమారులకును అతిపరిశుదధ్మైనవగును, అతిపరిశుదధ్సథ్లములో మీరు వాటిని తినవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 18:10 => పర్తి మగవాడును దానిని తినవలెను; అది నీకు పరిశుదధ్ముగా 

ఉండును. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 23:13 => అమార్ము కుమారులు అహరోను మోషే; అహరోనును అతని 

కుమారులును నితయ్ము అతి పరిశుదధ్మైన వసుత్వులను పర్తిషిఠ్ంచుటకును, యెహోవా సనిన్ధిని 

ధూపము వేయుటకును, ఆయన సేవ జరిగించుటకును, ఆయన నామమునుబటిట్ జనులను 

దీవించుటకును పర్తేయ్కింపబడిరి. 

ఎజార్ 2:63 => మరియు పారసీకుల అధికారి ఊరీమును తుమీమ్ముును ధరించుకొనగల యొక 

యాజకుడు ఏరప్డువరకు మీరు పర్తిషిఠ్తమైన వసుత్వులను భుజింపకూడదని వారి కాజాఞ్పించెను. 

నెహెమాయ్ 7:65 => కాగా అధికారి ఊరీము తుమీమ్ము అనువాటిని ధరించుకొని ఒక యాజకుడు 

ఏరప్డువరకు అతి పరిశుదధ్వసుత్వులను మీరు తినకూడదని వారితో చెపెప్ను. 

యెహెజేక్లు 42:13 => అపుప్డాయన నాతో ఇటల్నెను విడిచోటునకు ఎదురుగానునన్ ఉతత్రపు 

గదులును దకిష్ణపు గదులును పర్తిషిఠ్తములైనవి, వాటిలోనే యెహోవా సనిన్ధికి వచుచ్ యాజకులు 

అతిపరిశుదధ్ వసుత్వులను భుజించెదరు, అకక్డ వారు అతిపరిశుదధ్ వసుత్వులను, అనగా నైవేదయ్మును 

పాపపరిహారారథ్ బలిపశుమాంసమును అపరాధపరిహారారథ్ బలిపశుమాంసమును ఉంచెదరు, ఆ 

సథ్లము అతిపరిశుదధ్ము. 

వచనము 18 

ఇదిగో దాని రకత్మును పరిశుదధ్సథ్లములోనికి తేవలెను గదా. నేను ఆజాఞ్పించినటుల్ నిశచ్యముగా 

పరిశుదధ్సథ్లములో దానిని తినవలెనని చెపెప్ను. 

లేవీయకాండము 6:30 => మరియు పాపపరిహారారథ్బలిగా తేబడిన యే పశువు రకత్ములో 

కొంచెమైనను అతిపరిశుదధ్సథ్లములో పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకై పర్తయ్క్షపు గుడారములోనికి తేబడునో 

ఆ బలిపశువును తినవలదు, దానిని అగిన్లో కాలిచ్వేయవలెను. 

లేవీయకాండము 6:26 => పాపపరిహారారథ్బలిగా దానినరిప్ంచిన యాజకుడు దానిని తినవలెను; 

పరిశుదధ్సథ్లమందు, అనగా పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ ఆవరణములో దానిని తినవలెను. 
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లేవీయకాండము 6:30 => మరియు పాపపరిహారారథ్బలిగా తేబడిన యే పశువు రకత్ములో 

కొంచెమైనను అతిపరిశుదధ్సథ్లములో పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకై పర్తయ్క్షపు గుడారములోనికి తేబడునో 

ఆ బలిపశువును తినవలదు, దానిని అగిన్లో కాలిచ్వేయవలెను. 

లేవీయకాండము 5:15 => ఒకడు యెహోవాకు పరిశుదధ్మైన వాటి విషయములో పొరబాటున 

పాపము చేసినయెడల తాను చేసిన అపరాధమునకు నీవు ఏరప్రచు వెల చొపుప్న పరిశుదధ్మైన 

తులముల విలువగల నిరోద్షమైన పొటేట్లును మందలోనుండి అపరాధపరిహారారథ్బలిగా 

యెహోవాయొదద్కు వాడు తీసికొనిరావలెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:13 => అమార్ము కుమారులు అహరోను మోషే; అహరోనును అతని 

కుమారులును నితయ్ము అతి పరిశుదధ్మైన వసుత్వులను పర్తిషిఠ్ంచుటకును, యెహోవా సనిన్ధిని 

ధూపము వేయుటకును, ఆయన సేవ జరిగించుటకును, ఆయన నామమునుబటిట్ జనులను 

దీవించుటకును పర్తేయ్కింపబడిరి. 

ఎజార్ 2:63 => మరియు పారసీకుల అధికారి ఊరీమును తుమీమ్ముును ధరించుకొనగల యొక 

యాజకుడు ఏరప్డువరకు మీరు పర్తిషిఠ్తమైన వసుత్వులను భుజింపకూడదని వారి కాజాఞ్పించెను. 

నెహెమాయ్ 7:65 => కాగా అధికారి ఊరీము తుమీమ్ము అనువాటిని ధరించుకొని ఒక యాజకుడు 

ఏరప్డువరకు అతి పరిశుదధ్వసుత్వులను మీరు తినకూడదని వారితో చెపెప్ను. 

వచనము 19 

అందుకు అహరోను మోషేతో ఇదిగో నేడు పాపపరిహారారథ్బలి పశువును దహనబలి దర్వయ్మును 

యెహోవా సనిన్ధికి వారు తేగా ఇటిట్ ఆపదలు నాకు సంభవించెను. నేను పాపపరిహారారథ్మైనబలి 

దర్వయ్మును నేడు తినినయెడల అది యెహోవా దృషిట్కి మంచిదగునా అనెను. 

లేవీయకాండము 9:8 => కాబటిట్ అహరోను బలిపీఠము దగగ్రకు వెళిల్ తనకొరకు 

పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక దూడను వధించెను.  

లేవీయకాండము 9:12 => అపుప్డతడు దహనబలి పశువును వధించెను. అహరోను కుమారులు 

అతనికి దాని రకత్మునపప్గింపగా అతడు బలిపీఠముచుటుట్ దానిని పోర్కిష్ంచెను. 
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హెబీర్యులకు 7:27 => ధరమ్శాసత్రము బలహీనతగల మనుషుయ్లను యాజకులనుగా నియమించును 

గాని ధరమ్శాసత్రమునకు తరువాత వచిచ్న పర్మాణపూరవ్కమైన వాకయ్ము నిరంతరమును సంపూరణ్సిది ధ్ 

పొందిన కుమారుని నియమించెను గనుక, 

హెబీర్యులకు 9:8 => దీనినిబటిట్ ఆ మొదటి గుడారమింక నిలుచుచుండగా అతిపరిశుదధ్సథ్లములో 

పర్వేశించు మారగ్ము బయలుపరచబడలేదని పరిశుదాధ్తమ్ తెలియజేయుచునాన్డు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:7 => మీరును మీ దేవుడైన యెహోవా మిముమ్నాశీరవ్దించి మీకు 

కలుగజేసిన మీ కుటుంబములును మీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని భోజనముచేసి 

మీచేతిపనులనిన్టియందు సంతోషింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 26:14 => నేను దుఃఖములోనుండగా దానిలో కొంచెమైనను తినలేదు, 

అపవితుర్డనైయుండగా దానిలో దేనిని తీసివేయలేదు, చనిపోయినవారి విషయమై దానిలో ఏదియు 

నేనియయ్లేదు, నా దేవుడైన యెహోవా మాట విని నీవు నాకాజాఞ్పించినటుల్ సమసత్ము జరిపియునాన్ను. 

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.  

యెషయా 1:11 => యెహోవా సెలవిచిచ్న మాట ఇదే విసాత్రమైన మీ బలులు నాకేల? 

దహనబలులగు పాటేట్ళుల్ను బాగుగా మేపిన దూడల కొర్వువ్ను నాకు వెకక్సమాయెను కోడెల 

రకత్మందైనను గొఱఱ్పిలల్ల రకత్మందైనను మేకపోతుల రకత్మందైనను నాకిషట్ములేదు. 

యెషయా 1:15 => మీరు మీచేతులు చాపునపుప్డు మిముమ్ను చూడక నా కనున్లు కపుప్కొందును 

మీరు బహుగా పార్రథ్నచేసినను నేను వినను మీచేతులు రకత్ముతో నిండియునన్వి. 

యిరిమ్యా 6:20 => షేబనుండి వచుచ్ సాంబార్ణి నాకేల? దూరదేశమునుండి వచుచ్ మధురమైన 

చెరుకు నాకేల? మీ దహనబలులు నాకిషట్మైనవి కావు, మీ బలులయందు నాకు సంతోషము లేదు. 
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యిరిమ్యా 14:12 => వారు ఉపవాసమునన్పుప్డు నేను వారి మొఱఱ్ను వినను; వారు 

దహనబలియైనను నైవేదయ్మైనను అరిప్ంచునపుప్డు నేను వాటిని అంగీకరింపను; ఖడగ్మువలనను 

కాష్మమువలనను తెగులువలనను వారిని నాశము చేసెదను 

హోషేయ 9:4 => యెహోవాకు దార్కాష్రస పానారప్ణమును వారరిప్ంపరు వారరిప్ంచు బలులయందు 

ఆయనకిషట్ము లేదు, వారు ఆహారముగా పుచుచ్కొనునది పర్లాపము చేయువారి ఆహారమువలె 

నగును, దాని భుజించు వారందరు అపవితుర్లగుదురు; తమ ఆహారము తమకే సరిపడును గాని అది 

యెహోవా మందిరములోనికి రాదు. 

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. 

మలాకీ 2:13 => మరియు రెండవసారి మీరాలాగుననే చేయుదురు; యెహోవా బలిపీఠమును మీరు 

ఏడుప్తోను కనీన్ళల్ తోను రోదనముతోను తడుపుదురు. కాబటిట్ ఆయన మీ నైవేదయ్మును 

అంగీకరింపకయు, తనకు అనుకూలము కాని అరప్ణలను మీచేత తీసికొనకయు నునాన్డు. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:4 => ఎలల్పుప్డును పర్భువునందు ఆనందించుడి, మరల చెపుప్దును ఆనందించుడి. 

లేవీయకాండము 7:18 => ఒకడు తన సమాధానబలి పశువుమాంసములో కొంచెమైనను 

మూడవనాడు తినినయెడల అది అంగీకరింపబడదు; అది అరిప్ంచినవానికి సమాధానబలిగా 

ఎంచబడదు; అది హేయము; దాని తినువాడు తన దోషశిక్షను భరించును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:18 => వారు ఈ మాటలు విని మరేమి అడ డ్ము చెపప్క అటల్యితే 

అనయ్జనులకును దేవుడు జీవారథ్మైన మారుమనసుస్ దయచేసియునాన్డని చెపుప్కొనుచు దేవుని 

మహిమపరచిరి. 
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వచనము 20 

మోషే ఆ మాట విని ఒపుప్కొనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:18 => ఎఫార్యిము మనషే ష్ ఇశాశ్ఖారు జెబూలూను దేశములనుండి 

వచిచ్న జనులలో చాలామంది తముమ్ను తాము పర్తిషిఠ్ంచుకొనకయే విధివిరుదధ్ముగా పసాక్ను 

భుజింపగా హిజిక్యా 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:19 => పరిశుదధ్సథ్లముయొకక్ శుదీధ్కరణముచొపుప్న తనున్ 

పవితర్పరచుకొనకయే తన పితరుల దేవుడైన యెహోవాను ఆశర్యింప మనసుస్ నిలుపుకొనిన పర్తి 

వాని నిమితత్ము దయగల యెహోవా పార్యశిచ్తత్ము చేయునుగాక అని పార్రిథ్ంపగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:20 => యెహోవా హిజిక్యా చేసిన పార్రథ్న అంగీకరించి జనులను 

సవ్సథ్పరచెను. 

జెకరాయ్ 7:8 => మరియు యెహోవా వాకుక్ జెకరాయ్కు పర్తయ్క్షమై సెలవిచిచ్నదేమనగా 

జెకరాయ్ 7 :9 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఈలాగు ఆజఞ్ ఇచిచ్యునాన్డు 

సతయ్ముననుసరించి తీరుప్ తీరుచ్డి, ఒకరియందొకరు కరుణావాతస్లయ్ములు కనుపరచుకొనుడి. 

మతత్యి 12:3 => ఆయన వారితో ఇటల్నెను తానును తనతో కూడ నునన్వారును ఆకలిగొని 

యుండగా దావీదు చేసిన దానిగూరిచ్ మీరు చదువలేదా? 

మతత్యి 12:4 => అతడు దేవుని మందిరములో పర్వేశించి, యాజకులే తపప్ తానైనను తనతో కూడ 

ఉనన్వారైనను తినకూడని సముఖపు రొటెట్లు తినెను. 

మతత్యి 12:5 => మరియు యాజకులు విశార్ంతిదినమున దేవాలయములో విశార్ంతిదినమును 

ఉలల్ంఘించియు నిరోద్షులై యునాన్రని మీరు ధరమ్శాసత్రమందు చదువలేదా? 

మతత్యి 12:6 => దేవాలయముకంటె గొపప్వాడికక్డ నునాన్డని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 12:7 => మరియు కనికరమునే కోరుచునాన్ను గాని బలిని నేను కోరను అను వాకయ్భావము 

మీకు తెలిసియుంటే నిరోద్షులను దోషులని తీరుప్ తీరచ్కపోదురు. 
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మతత్యి 12:20 => విజయమొందుటకు నాయ్యవిధిని పర్బలము చేయువరకు ఈయన నలిగిన 

రెలుల్ను విరువడు మకమకలాడుచునన్ అవిసెనారను ఆరప్డు  

1 దినవృతాత్ంతములు 6:49 => అయితే అహరోనును అతని సంతతివారును దహన 

బలిపీఠముమీదను ధూపపీఠముమీదను ధూపమువేయుచు, అతిపరిశుదధ్సథ్లపు పనినంతటిని 

జరుపుచుండవలెననియు, దేవుని సేవకుడైన మోషే ఆజాఞ్పించిన అంతటిచొపుప్న ఇశార్యేలీయుల 

నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుచుండవలెననియు వారికి నిరణ్యమాయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:18 => వారు ఈ మాటలు విని మరేమి అడ డ్ము చెపప్క అటల్యితే 

అనయ్జనులకును దేవుడు జీవారథ్మైన మారుమనసుస్ దయచేసియునాన్డని చెపుప్కొనుచు దేవుని 

మహిమపరచిరి. 
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లేవీయకాండము 

అధాయ్యము 11	

తెలుగు రిఫరెనస్ బైబిలు 
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వచనము 1 

మరియు యెహోవా మోషే అహరోనులకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

ఆదికాండము 7:2 => పవితర్ జంతువులలో పర్తి జాతి పోతులు ఏడును పెంటులు ఏడును, 

పవితర్ములు కాని జంతువులలో పర్తి జాతి పోతును పెంటియు రెండును 

ఆదికాండము 8:20 => అపుప్డు నోవహు యెహోవాకు బలిపీఠము కటిట్, పవితర్ పశువులనిన్టిలోను 

పవితర్ పకుష్లనిన్టిలోను కొనిన్ తీసికొని ఆ పీఠముమీద దహనబలి అరిప్ంచెను. 

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

నిచిచ్నటుల్ వాటిని మీకిచిచ్యునాన్ను. 

లేవీయకాండము 15:1 => మరియు యెహోవా మోషే అహరోనులకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

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. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:14 => అయితే పేతురు వదుద్ పర్భువా, నిషిదధ్మైనది అపవితర్మైనది 

ఏదైనను నేనెనన్డును తినలేదని చెపప్గా 

హెబీర్యులకు 13:9 => నానావిధములైన అనయ్బోధలచేత తిర్పప్బడకుడి. భోజనపదారథ్ములనుబటిట్ 

కాక, కృపను బటిట్యే హృదయము సిథ్రపరచుకొనుట మంచిది; భోజనములనుబటిట్ పర్వరిత్ంచినవారికి 

ఏమియు పర్యోజనము కలుగలేదు. 

వచనము 2 

మీరు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుడి భూమిమీదనునన్ జీవులనిన్టిలోను మీరు ఈ జీవులను మాతర్ము 

తినవచుచ్ను; 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 14:3 => నీవు హేయమైనదేదియు తినకూడదు. మీరు తినదగిన 

జంతువులు ఏవేవనగా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:4 => ఎదుద్, గొఱఱ్పిలల్, మేకపిలల్,  

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:5 => దుపిప్, ఎఱఱ్ చినన్జింక, దుపిప్, కారుమేక, కారుజింక, లేడి, 

కొండగొఱఱ్ 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. 

యెహెజేక్లు 4:14 => అందుకు అయోయ్, పర్భువా, యెహోవా, నేనెనన్డును అపవితర్త 

నొందినవాడను కానే, బాలయ్మునుండి నేటివరకును చచిచ్నదానినైనను మృగములు చీలిచ్నదానినైనను 

నేను తినినవాడను కానే, నిషిదధ్మైన మాంసము నా నోట ఎనన్డును పడలేదే అని నేననగా 

దానియేలు 1:8 => రాజు భుజించు భోజనమును పానముచేయు దార్కాష్రసమును పుచుచ్కొని తనున్ 

అపవితర్పరచుకొనకూడదని దానియేలు ఉదేద్శించి, తాను అపవితుర్డు కాకుండునటుల్ వాటిని 

పుచుచ్కొనకుండ సెలవిమమ్ని నపుంసకుల యధిపతిని వేడుకొనగా 

మతత్యి 15:11 => నోటపడునది మనుషుయ్ని అపవితర్పరచదు గాని నోటనుండి వచుచ్నదియే 

మనుషుయ్ని అపవితర్పరచునని వారితో చెపెప్ను. 

మారుక్ 7:15 => వెలుపలినుండి లోపలికి పోయి మనుషుయ్ని అపవితుర్నిగా చేయగలుగునది ఏదియు 

లేదు గాని,  

మారుక్ 7:16 => లోపలినుండి బయలు వెళుల్నవే మనుషుయ్ని అపవితుర్నిగా చేయుననెను. 
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మారుక్ 7:17 => ఆయన జనసమూహమును విడిచి యింటిలోనికి వచిచ్నపుప్డు, ఆయన శిషుయ్లు 

ఈ ఉపమానమునుగూరిచ్ ఆయన నడుగగా 

మారుక్ 7:18 => ఆయన వారితో ఇటల్నెను మీరును ఇంత అవివేకులై యునాన్రా? వెలుపలినుండి 

మనుషుయ్ని లోపలికి పోవునదేదియు వాని నపవితుర్నిగా చేయజాలదని మీరు గర్హింపకునాన్రా? 

మారుక్ 7:19 => అది వాని హృదయములో పర్వేశింపక కడుపులోనే పర్వేశించి బహిరూబ్మిలో 

విడువబడును; ఇటుల్ అది భోజనపదారథ్ములనిన్టిని పవితర్పరచును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:12 => అందులో భూమియందుండు సకల విధములైన చతుషాప్ద 

జంతువులును, పార్కు పురుగులును, ఆకాశపకుష్లును ఉండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:14 => అయితే పేతురు వదుద్ పర్భువా, నిషిదధ్మైనది అపవితర్మైనది 

ఏదైనను నేనెనన్డును తినలేదని చెపప్గా 

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

బలహీనుడైయుండి, కూరగాయలనే తినుచునాన్డు. 

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 14:15 => నీ సహోదరుడు నీ భోజనమూలముగా దుఃఖంచినయెడల నీవికను పేర్మ 

కలిగి నడుచుకొనువాడవు కావు. ఎవనికొరకు కీర్సుత్ చనిపోయెనో వానిని నీ భోజనముచేత పాడు 

చేయకుము. 

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. 
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1 తిమోతి 4:6 => ఈ సంగతులను సహోదరులకు వివరించినయెడల, నీవు అనుసరించుచు వచిచ్న 

విశావ్స సుబోధ సంబంధమైన వాకయ్ములచేత పెంపారుచు కీర్సుత్యేసునకు మంచి పరిచారకుడవై 

యుందువు. 

హెబీర్యులకు 9:10 => ఇవి దిదుద్బాటు జరుగుకాలము వచుచ్వరకు విధింపబడి , 

అనన్పానములతోను నానావిధములైన పర్కాష్ళనములతోను సంబంధించిన శరీరాచారములు 

మాతర్మైయునన్వి. 

హెబీర్యులకు 13:9 => నానావిధములైన అనయ్బోధలచేత తిర్పప్బడకుడి. భోజనపదారథ్ములనుబటిట్ 

కాక, కృపను బటిట్యే హృదయము సిథ్రపరచుకొనుట మంచిది; భోజనములనుబటిట్ పర్వరిత్ంచినవారికి 

ఏమియు పర్యోజనము కలుగలేదు. 

లేవీయకాండము 11:46 => అపవితర్మైన దానికిని పవితర్మైన దానికిని తినదగిన జంతువులకును 

తినదగని జంతువులకును భేదము చేయునటుల్ 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:4 => ఎదుద్, గొఱఱ్పిలల్, మేకపిలల్,  

యెషయా 66:17 => తోటలోనికి వెళల్వలెనని మధయ్నిలుచునన్ యొకని చూచి తముమ్ 

పర్తిషిఠ్ంచుకొనుచు పవితర్పరచు కొనుచునన్వారై పందిమాంసమును హేయవసుత్వును పందికొకుక్లను 

తినువారును ఒకడును తపప్కుండ నశించెదరు ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

కొలొసస్యులకు 2:16 => కాబటిట్ అనన్పానముల విషయములోనైనను, పండుగ అమావాసయ్ 

విశార్ంతిదినము అనువాటి విషయములోనైనను, మీకు తీరుప్తీరచ్ నెవనికిని అవకాశమియయ్కుడి. 

వచనము 3 

జంతువులలో ఏది డెకక్లుగలదై నెమరువేయునో దాని తినవచుచ్ను గాని 

కీరత్నలు 1:1 => దుషు ట్ల ఆలోచనచొపుప్న నడువకపాపుల మారగ్మున నిలువక అపహాసకులు 

కూరుచ్ండు చోటను కూరుచ్ండక 

సామెతలు 9:6 => ఇక జాఞ్నము లేనివారై యుండక బర్దుకుడి తెలివి కలుగజేయు మారగ్ములో 

చకక్గా నడువుడి. 
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2 కొరిందీయులకు 6:17 => కావున మీరు వారి మధయ్నుండి బయలువెడలి పర్తేయ్కముగా ఉండుడి; 

అపవితర్మైన దానిని ముటట్కుడని పర్భువు చెపుప్చునాన్డు. 

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 16:3 => పసాక్పండుగలో పొంగిన దేనినైనను తినకూడదు. నీవు తవ్రపడి 

ఐగుపుత్ దేశములోనుండి వచిచ్తివి గదా. నీవు ఐగుపుత్ దేశములోనుండి వచిచ్న దినమును నీ 

జీవితములనిన్టిలో జాఞ్పకము చేసికొనునటుల్, బాధను సమ్రణకుతెచుచ్ పొంగని ఆహారమును ఏడు 

దినములు తినవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:4 => నీ పార్ంతములనిన్టిలో ఏడు దినములు పొంగినదేదైనను 

కనబడకూడదు. మరియు నీవు మొదటి తేది సాయంకాలమున వధించినదాని మాంసములో 

కొంచెమైనను ఉదయమువరకు మిగిలియుండకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:5 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచుచ్చునన్ పురములలో దేనియందైనను 

పసాక్ పశువును వధింపకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:6 => నీ దేవుడైన యెహోవా తన నామమును సాథ్పించుటకై 

ఏరప్రచుకొను సథ్లములోనే నీవు ఐగుపుత్లోనుండి బయలుదేరివచిచ్నbవేళను, అనగా సూరుయ్డు 

అసత్మించు సాయంకాలమున పసాక్ పశువును వధించి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:7 => నీ దేవుడైన యెహోవా ఏరప్రచుకొను సథ్లమున దానిని కాలిచ్ 

భుజించి, ఉదయమున తిరిగి నీ గుడారములకు వెళల్వలెను. ఆరు దినములు నీవు పొంగని రొటెట్లు 

తినవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:8 => ఏడవ దినము నీ దేవుడైన యెహోవాకు వర్త దినము, అందులో 

నీవు జీవనోపాధియైన యే పనియు చేయకూడదు. 
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కీరత్నలు 1:2 => యెహోవా ధరమ్శాసత్రమునందు ఆనందించుచు దివారాతర్ము దానిని ధాయ్నించువాడు 

ధనుయ్డు. 

సామెతలు 2:1 => నా కుమారుడా, నీవు నా మాటలనంగీకరించి నా ఆజఞ్లను నీయొదద్ 

దాచుకొనినయెడల 

సామెతలు 2:2 => జాఞ్నమునకు నీ చెవియొగిగ్ హృదయపూరవ్కముగా వివేచన నభయ్సించినయెడల 

సామెతలు 2:10 => జాఞ్నము నీ హృదయమున జొచుచ్ను తెలివి నీకు మనోహరముగా నుండును 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:11 => వీరు థెసస్లొనీకలో ఉనన్ వారికంటె ఘనులైయుండిరి గనుక 

ఆసకిత్తో వాకయ్మును అంగీకరించి, పౌలును సీలయును చెపిప్న సంగతులు ఆలాగునన్వో లేవో అని 

పర్తిదినమును లేఖనములు పరిశోధించుచు వచిచ్రి. 

1 తిమోతి 4:15 => నీ అభివృది ధ్ అందరికి తేటగా కనబడు నిమితత్ము వీటిని మనసక్రించుము, 

వీటియందే సాధకము చేసికొనుము. 

యెహెజేక్లు 1:7 => వాటి కాళుల్ చకక్గా నిలువబడినవి, వాటి అరకాళుల్ పెయయ్కాళల్వలె ఉండెను, 

అవి తళతళలాడు ఇతత్డివలె ఉండెను. 

వచనము 4 

నెమరువేయు వాటిలోను రెండు డెకక్లుగల వాటిలోను వీటిని తినకూడదు, ఒంటె నెమరువేయును 

గాని దానికి రెండు డెకక్లు లేవు గనుక అది మీకు అపవితర్ము. 

ఆదికాండము 7:1 => యెహోవా ఈ తరమువారిలో నీవే నా యెదుట నీతిమంతుడవై యుండుట 

చూచితిని గనుక నీవును నీ యింటివారును ఓడలో పర్వేశించుడి. 

ఆదికాండము 7:2 => పవితర్ జంతువులలో పర్తి జాతి పోతులు ఏడును పెంటులు ఏడును, 

పవితర్ములు కాని జంతువులలో పర్తి జాతి పోతును పెంటియు రెండును 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:1 => మీరు మీ దేవుడైన యెహోవాకు బిడ డ్లు గనుక చనిపోయిన 

వాడెవనినిబటిట్ మిముమ్ను మీరు కోసికొనకూడదు, మీ కనుబొమమ్ల మధయ్ బోడిచేసికొనకూడదు. 
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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, గొఱఱ్పిలల్, మేకపిలల్,  

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:5 => దుపిప్, ఎఱఱ్ చినన్జింక, దుపిప్, కారుమేక, కారుజింక, లేడి, 

కొండగొఱఱ్ 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,  

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:14 => పిలిల్గదద్, గదద్, తెలల్గదద్, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:15 => పర్తి విధమైన కాకి,  
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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. 

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 గొఱఱ్మేకలలోగాని తొలిచూలు వాటిని తినవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:24 => మారగ్ము దీరఘ్ముగా నునన్ందున, అనగా యెహోవా తన 

నామమునకు నివాససాథ్నముగా ఏరప్రచుకొను సథ్లము మికిక్లి దూరముగా నునన్ందున, నీవు వాటిని 

మోయలేనియెడల నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ ఆశీరవ్దించునపుప్డు, వాటిని వెండికి మారిచ్ ఆ వెండిని 

చేతపటుట్కొని, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:25 => నీ దేవుడైన యెహోవా యేరప్రచుకొను సథ్లమునకు వెళిల్ నీవు 

కోరు దేనికైనను 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 14:26 => ఎదుద్లకేమి గొఱఱ్లకేమి దార్కాష్రసమునకేమి మదయ్మునకేమి 

నీవు కోరు దానికి ఆ వెండినిచిచ్, అకక్డ నీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని భోజనముచేసి, నీవును నీ 

యింటివారును నీ యింటనుండు లేవీయులును సంతోషింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:27 => లేవీయులను విడువకూడదు; నీ మధయ్ను వారికి పాలైనను 

సావ్సథ్య్మైనను లేదు. 

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. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:29 => అపుప్డు నీ మధయ్ను పాలైనను సావ్సథ్య్మైనను లేని 

లేవీయులును, నీ యింటనునన్ పరదేశులును, తండిర్లేనివారును, విధవరాండుర్ను వచిచ్ భోజనముచేసి 

తృపిత్పొందుదురు. 

యెషయా 52:11 => పోవుడి పోవుడి అచచ్టనుండి వెళుల్డి అపవితర్మైన దేనిని ముటట్కుడి 

దానియొదద్నుండి తొలగిపోవుడి యెహోవా సేవోపకరణములను మోయువారలారా, మిముమ్ను మీరు 

పవితర్పరచుకొనుడి  

1 కొరిందీయులకు 8:13 => కాబటిట్ భోజనపదారథ్మువలన నా సహోదరునికి అభయ్ంతరము 

కలిగినయెడల, నా సహోదరునికి అభయ్ంతరము కలుగజేయకుండుటకై నేనెనన్టికిని మాంసము 

తినను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:22 => పర్తి విధమైన కీడునకును దూరముగా ఉండుడి. 

1 యోహాను 3:4 => పాపము చేయు పర్తివాడును ఆజఞ్ను అతికర్మించును; ఆజాఞ్తికర్మమే పాపము. 

వచనము 5 

పొటిట్ కుందేలు నెమరువేయును గాని దానికి రెండు డెకక్లు లేవు గనుక అది మీకు అపవితర్ము. 

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

ఆశర్యసాథ్నములు 
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సామెతలు 30:26 => చినన్ కుందేళుల్ బలములేని జీవులు అయినను అవి పేటు సందులలో 

నివాసములు కలిప్ంచుకొనును. 

యోబు 36:14 => కావున వారు యౌవనమందే మృతినొందుదురు వారి బర్దుకు పురుషగాముల 

బర్దుకువంటిదగును. 

మతత్యి 7:26 => మరియు యీ నా మాటలు విని వాటిచొపుప్న చేయని పర్తివాడు ఇసుకమీద తన 

యిలుల్ కటుట్కొనిన బుది ధ్హీనుని పోలియుండును. 

రోమీయులకు 2:18 => ఆయన చితత్మెరిగి, ధరమ్శాసత్రమందు ఉపదేశము పొందినవాడవై 

శేర్షఠ్మైనవాటిని మెచుచ్కొనుచునాన్వు కావా? 

రోమీయులకు 2:19 => జాఞ్నసతయ్సవ్రూపమైన ధరమ్శాసత్రము గలవాడవైయుండి నేను గుర్డిడ్వారికి 

తోర్వచూపువాడను, 

రోమీయులకు 2:20 => చీకటిలో ఉండువారికి వెలుగును, బుది ధ్హీనులకు శిక్షకుడను, బాలురకు 

ఉపాధాయ్యుడనై యునాన్నని నీయంతట నీవే ధైరయ్ము వహించుకొనుచునాన్వు కావా? 

రోమీయులకు 2:21 => ఎదుటివానికి బోధించు నీవు నీకు నీవే బోధించుకొనవా? దొంగిలవదద్ని 

పర్కటించు నీవు దొంగిలెదవా? 

రోమీయులకు 2:22 => వయ్భిచరింపవదద్ని చెపుప్ నీవు వయ్భిచరించెదవా? విగర్హములను 

అసహియ్ంచుకొను నీవు గుళల్ను దోచెదవా? 

రోమీయులకు 2:23 => ధరమ్శాసత్రమందు అతిశయించు నీవు ధరమ్శాసత్రము మీరుటవలన దేవుని 

అవమానపరచెదవా? 

రోమీయులకు 2:24 => వార్యబడిన పర్కారము మిముమ్నుబటిట్యేగదా దేవుని నామము అనయ్జనుల 

మధయ్ను దూషింపబడుచునన్ది? 

ఫిలిపీప్యులకు 3:18 => అనేకులు కీర్సుత్ సిలువకు శతుర్వులుగా నడుచుకొనుచునాన్రు; వీరినిగూరిచ్ 

మీతో అనేక పరాయ్యములు చెపిప్ యిపుప్డును ఏడుచ్చు చెపుప్చునాన్ను. 
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ఫిలిపీప్యులకు 3:19 => నాశనమే వారి అంతము, వారి కడుపే వారి దేవుడు; వారు తాము 

సిగుగ్పడవలసిన సంగతులయందు అతిశయపడుచునాన్రు, భూసంబంధమైన వాటియందే మనసుస్ 

నుంచుచునాన్రు. 

2 తిమోతి 3:5 => పైకి భకిత్గలవారివలె ఉండియు దాని శకిత్ని ఆశర్యించనివారునై యుందురు. 

ఇటిట్వారికి విముఖుడవై యుండుము. 

తీతుకు 1:16 => దేవుని ఎరుగుదుమని వారు చెపుప్కొందురు గాని, అసహుయ్లును అవిధేయులును 

పర్తి సతాక్రయ్ము విషయము భర్షు ట్లునై యుండి, తమ కిర్యలవలన ఆయనను ఎరుగమనన్టుట్నాన్రు. 

వచనము 6 

కుందేలు నెమరువేయును గాని దానికి రెండు డెకక్లు లేవు గనుక అది మీకు అపవితర్ము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:7 => నెమరువేయువాటిలోనిదే కాని రెండు డెకక్లుగలవాటిలోనిదే కాని 

నెమరువేసి ఒంటిడెకక్గల ఒంటె, కుందేలు, పొటిట్ కుందేలు అనువాటిని తినకూడదు. అవి మీకు 

హేయములు. 

వచనము 7 

పంది విడిగానుండు రెండు డెకక్లు గలదిగాని అది నెమరువేయదు గనుక అది మీకు అపవితర్ము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:8 => మరియు పంది రెండు డెకక్లు గలదైనను నెమరువేయదు గనుక 

అది మీకు హేయము, వాటి మాంసము తినకూడదు, వాటి కళేబరములను ముటట్కూడదు. 

యెషయా 65:4 => వారు సమాధులలో కూరుచ్ండుచు రహసయ్సథ్లములలో పర్వేశించుచు 

పందిమాంసము తినుచుందురు అసహయ్పాకములు వారి పాతర్లలో ఉనన్వి  

యెషయా 66:3 => ఎదుద్ను వధించువాడు నరుని చంపువానివంటివాడే గొఱఱ్పిలల్ను బలిగా 

అరిప్ంచువాడు కుకక్ మెడను విరుచువానివంటివాడే నైవేదయ్ము చేయువాడు పందిరకత్ము 

అరిప్ంచువాని వంటివాడే ధూపము వేయువాడు బొమమ్ను సుత్తించువానివంటివాడే. వారు 

తమకిషట్మైనటుల్గా తోర్వలను ఏరప్రచుకొనిరి వారి యసహయ్మైన పనులు తమకే యిషట్ముగాఉనన్వి. 
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యెషయా 66:17 => తోటలోనికి వెళల్వలెనని మధయ్నిలుచునన్ యొకని చూచి తముమ్ 

పర్తిషిఠ్ంచుకొనుచు పవితర్పరచు కొనుచునన్వారై పందిమాంసమును హేయవసుత్వును పందికొకుక్లను 

తినువారును ఒకడును తపప్కుండ నశించెదరు ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

మతత్యి 7:6 => పరిశుదధ్మైనది కుకక్లకు పెటట్కుడి, మీ ముతయ్ములను పందులయెదుట వేయకుడి; 

వేసినయెడల అవి యొకవేళ వాటిని కాళళ్తో తొర్కిక్ మీమీద పడి మిముమ్ను చీలిచ్వేయును. 

లూకా 8:33 => అపుప్డు దయయ్ములు ఆ మనుషుయ్ని విడిచిపోయి పందులలో చొచెచ్ను గనుక, ఆ 

మంద పర్పాతమునుండి సరసుస్లోనికి వడిగా పరుగెతిత్ ఊపిరి తిరుగక చచెచ్ను. 

లూకా 15:15 => వెళిల్ ఆ దేశసుథ్లలో ఒకనిచెంత జేరెను. అతడు పందులను మేపుటకు తన 

పొలములలోనికి వానిని పంపెను. 

2 పేతురు 2:18 => వీరు వయ్రథ్మైన డంబపు మాటలు పలుకుచు, తామే శరీరసంబంధమైన 

దురాశలు గలవారై, తపుప్మారగ్మందు నడుచువారిలోనుండి అపుప్డే తపిప్ంచుకొనినవారిని పోకిరి 

చేషట్లచేత మరలుకొలుప్చునాన్రు. 

2 పేతురు 2:19 => తామే భర్షట్తవ్మునకు దాసులైయుండియు, అటిట్వారికి సావ్తంతర్య్ము ఇతుత్మని 

చెపుప్దురు. ఒకడు దేనివలన జయింపబడునో దానికి దాసుడగును గదా 

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 

మళిల్నటుట్ను అను నిజమైన సామితె చొపుప్న వీరికి సంభవించెను. 

మతత్యి 8:30 => వారికి దూరమున గొపప్ పందుల మంద మేయుచుండగా 

మారుక్ 5:11 => అకక్డ కొండదగగ్ర పందుల పెదద్ మంద మేయుచుండెను. 
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లూకా 8:32 => అకక్డ విసాత్రమైన పందుల మంద కొండమీద మేయుచుండెను గనుక, వాటిలో 

చొచుచ్టకు తమకు సెలవిమమ్ని ఆయనను వేడుకొనగా ఆయన సెలవిచెచ్ను. 

వచనము 8 

వాటి మాంసమును మీరు తినకూడదు; వాటి కళేబరములను ముటట్కూడదు; అవి మీకు 

అపవితర్ములు. 

లేవీయకాండము 5:2 => మరియు నొకడు ఏ అపవితర్ వసుత్వునైనను ముటిట్నయెడల, అది అపవితర్ 

మృగ కళేబరమేగాని అపవితర్ పశు కళేబరమేగాని అపవితర్మైన పార్కెడు జంతువు కళేబరమేగాని అది 

అపవితర్మని తనకు తెలియకపోయినను అతడు అపవితుర్డై అపరాధియగును. 

యెషయా 52:11 => పోవుడి పోవుడి అచచ్టనుండి వెళుల్డి అపవితర్మైన దేనిని ముటట్కుడి 

దానియొదద్నుండి తొలగిపోవుడి యెహోవా సేవోపకరణములను మోయువారలారా, మిముమ్ను మీరు 

పవితర్పరచుకొనుడి  

హోషేయ 9:3 => ఎఫార్యిమీయులు ఐగుపుత్నకు మరలుదురు, అషూష్రు దేశములో వారు 

అపవితర్మైన వాటిని తిందురు, యెహోవా దేశములో వారు నివసింపకూడదు. 

మతత్యి 15:11 => నోటపడునది మనుషుయ్ని అపవితర్పరచదు గాని నోటనుండి వచుచ్నదియే 

మనుషుయ్ని అపవితర్పరచునని వారితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 15:20 => ఇవే మనుషుయ్ని అపవితర్పరచును గాని చేతులు కడుగుకొనక భోజనముచేయుట 

మనుషుయ్ని అపవితర్పరచదని చెపెప్ను. 

మారుక్ 7:2 => ఆయన శిషుయ్లలో కొందరు అపవితర్మైన చేతులతో, అనగా కడుగని చేతులతో 

భోజనము చేయుట చూచిరి. 

మారుక్ 7:15 => వెలుపలినుండి లోపలికి పోయి మనుషుయ్ని అపవితుర్నిగా చేయగలుగునది ఏదియు 

లేదు గాని,  

మారుక్ 7:18 => ఆయన వారితో ఇటల్నెను మీరును ఇంత అవివేకులై యునాన్రా? వెలుపలినుండి 

మనుషుయ్ని లోపలికి పోవునదేదియు వాని నపవితుర్నిగా చేయజాలదని మీరు గర్హింపకునాన్రా? 
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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 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:15 => దేవుడు పవితర్ము చేసినవాటిని నీవు నిషిదధ్మైన వాటినిగా 

ఎంచవదద్ని మరల రెండవమారు ఆ శబద్ము అతనికి వినబడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:28 => అపుప్డతడు అనయ్జాతివానితో సహవాసము చేయుటయైనను, 

అటిట్వానిని ముటుట్కొనుటయైనను యూదునికి ధరమ్ము కాదని మీకు తెలియును. అయితే ఏ 

మనుషుయ్డును నిషేధింపదగినవాడనియైనను అపవితుర్డనియైనను చెపప్కూడదు అని దేవుడు నాకు 

చూపించియునాన్డు 

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. 

రోమీయులకు 14:14 => సహజముగా ఏదియు నిషిదధ్ము కాదని నేను పర్భువైన యేసునందు ఎరిగి 

రూఢిగా నముమ్చునాన్ను. అయితే ఏదైనను నిషిదధ్మని యెంచుకొనువానికి అది నిషిదధ్మే. 

రోమీయులకు 14:15 => నీ సహోదరుడు నీ భోజనమూలముగా దుఃఖంచినయెడల నీవికను పేర్మ 

కలిగి నడుచుకొనువాడవు కావు. ఎవనికొరకు కీర్సుత్ చనిపోయెనో వానిని నీ భోజనముచేత పాడు 

చేయకుము. 
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రోమీయులకు 14:16 => మీకునన్ మేలైనది దూషణపాలు కానియయ్కుడి. 

రోమీయులకు 14:17 => దేవుని రాజయ్ము భోజనమును పానమును కాదుగాని, నీతియు 

సమాధానమును పరిశుదాధ్తమ్యందలి ఆనందమునై యునన్ది. 

రోమీయులకు 14:21 => మాంసము తినుటగాని, దార్కాష్రసము తార్గుటగాని, నీ సహోదరునికడ డ్ము 

కలుగజేయునది మరేదియు గాని, మానివేయుట మంచిది. 

1 కొరిందీయులకు 8:8 => భోజనమునుబటిట్ దేవుని యెదుట మనము మెపుప్పొందము; 

తినకపోయినందున మనకు తకుక్వలేదు, తినినందున మనకు ఎకుక్వలేదు. 

2 కొరిందీయులకు 6:17 => కావున మీరు వారి మధయ్నుండి బయలువెడలి పర్తేయ్కముగా ఉండుడి; 

అపవితర్మైన దానిని ముటట్కుడని పర్భువు చెపుప్చునాన్డు. 

ఎఫెసీయులకు 5:7 => గనుక మీరు అటిట్వారితో పాలివారై యుండకుడి.  

ఎఫెసీయులకు 5:11 => నిషఫ్లమైన అంధకార కిర్యలలో పాలివారై యుండక వాటిని ఖండించుడి. 

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. 

కొలొసస్యులకు 2:23 => అటిట్వి సేవ్చాఛ్రాధన విషయములోను వినయ విషయములోను, దేహశిక్ష 

విషయములోను జాఞ్న రూపకమైనవని యెంచబడుచునన్వేగాని, శరీరేచాఛ్నిగర్హ విషయములో 

ఏమాతర్మును ఎనిన్క చేయదగినవి కావు 

హెబీర్యులకు 9:10 => ఇవి దిదుద్బాటు జరుగుకాలము వచుచ్వరకు విధింపబడి , 

అనన్పానములతోను నానావిధములైన పర్కాష్ళనములతోను సంబంధించిన శరీరాచారములు 

మాతర్మైయునన్వి. 

లేవీయకాండము 11:24 => వాటివలన మీరు అపవితుర్లగుదురు వాటి కళేబరములను ముటిట్న 

పర్తివాడు సాయంకాలము వరకు అపవితుర్డగును. 
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లేవీయకాండము 11:31 => పార్కువాటిలో ఇవి మీకు అపవితర్ములు; ఇవి చచిచ్న తరువాత వీటిని 

ముటిట్న పర్తివాడు సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డగును. 

మారుక్ 5:11 => అకక్డ కొండదగగ్ర పందుల పెదద్ మంద మేయుచుండెను. 

వచనము 9 

జలచరములనిన్టిలో వీటిని తినవచుచ్ను; సముదర్ములోనేమి, నదులలోనేమి, యే నీళల్లోనేమి, వేటికి 

రెకక్లు పొలుసులు ఉండునో వాటిని తినవచుచ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:9 => నీట నివసించువాటనిన్టిలో మీరు వేటిని తినవచుచ్ననగా, 

రెకక్లు పొలుసులుగల వాటిననిన్టిని తినవచుచ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:10 => రెకక్లు పొలుసులు లేనిదానిని మీరు తినకూడదు అది మీకు 

హేయము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:21 => దేవుని యెదుట మారుమనసుస్పొంది మన పర్భువైన 

యేసుకీర్సుత్నందు విశావ్సముంచవలెనని , యూదులకును గీర్సుదేశసుథ్లకును ఏలాగు 

సాక్షయ్మిచుచ్చుంటినో యిదంతయు మీకు తెలియును. 

గలతీయులకు 5:6 => యేసుకీర్సుత్నందుండు వారికి సునన్తి పొందుటయందేమియు లేదు, 

పొందకపోవుటయందేమియు లేదు గాని పేర్మవలన కారయ్సాధ కమగు విశావ్ సమే 

పర్యోజనకరమగును. 

యాకోబు 2:18 => అయితే ఒకడు నీకు విశావ్సమునన్ది, నాకు కిర్యలునన్వి; కిర్యలు లేకుండ నీ 

విశావ్సము నాకు కనుపరచుము, నేను నా కిర్యలచేత నా విశావ్సము నీకు కనుపరతునని చెపుప్ను. 

1 యోహాను 5:2 => మనము దేవుని పేర్మించుచు ఆయన ఆజఞ్లను నెరవేరుచ్వారమైతిమా దేవుని 

పిలల్లను పేర్మించుచునాన్మని దానివలననే యెరుగుదుము. 

1 యోహాను 5:3 => మనమాయన ఆజఞ్లను గైకొనుటయే. దేవుని పేర్మించుట; ఆయన ఆజఞ్లు 

భారమైనవి కావు. 
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1 యోహాను 5:4 => దేవుని మూలముగా పుటిట్నవారందరును లోకమును జయించుదురు; 

లోకమును జయించిన విజయము మన విశావ్సమే 

1 యోహాను 5:5 => యేసు దేవుని కుమారుడని నముమ్వాడు తపప్ లోకమును జయించువాడు మరి 

ఎవడు? 

వచనము 10 

సముదర్ములలోనేమి, నదులలోనేమి, సమసత్ జలచరములలోను సమసత్ జలజంతువులలోను వేటికి 

రెకక్లు పొలుసులు ఉండవో అవనిన్యు మీకు హేయములు; 

లేవీయకాండము 7:18 => ఒకడు తన సమాధానబలి పశువుమాంసములో కొంచెమైనను 

మూడవనాడు తినినయెడల అది అంగీకరింపబడదు; అది అరిప్ంచినవానికి సమాధానబలిగా 

ఎంచబడదు; అది హేయము; దాని తినువాడు తన దోషశిక్షను భరించును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:3 => నీవు హేయమైనదేదియు తినకూడదు. మీరు తినదగిన 

జంతువులు ఏవేవనగా 

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 

సామెతలు 13:20 => జాఞ్నుల సహవాసము చేయువాడు జాఞ్నము గలవాడగును. మూరు ఖ్ల 

సహవాసము చేయువాడు చెడిపోవును. 

సామెతలు 29:27 => దురామ్రుగ్డు నీతిమంతులకు హేయుడు యథారథ్వరత్నుడు భకిత్హీనునికి 

హేయుడు. 

పర్కటన 21:8 => పిరికివారును, అవిశావ్సులును, అసహుయ్లును, నరహంతకులును, 

వయ్భిచారులును, మాంతిర్కులును, విగర్హారాధకులును, అబది ధ్కులందరును అగిన్ గంధకములతో 

మండు గుండములో పాలుపొందుదురు; ఇది రెండవ మరణము. 
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లేవీయకాండము 7:21 => ఎవడు మనుషుయ్ల అపవితర్తనే గాని అపవితర్మైన జంతువునే గాని యే 

అపవితర్మైన వసుత్వునే గాని తాకి యెహోవాకు అరిప్ంచు సమాధానబలి పశువు మాంసమును తినునో 

వాడు పర్జలలోనుండి కొటిట్వేయబడును. 

యెహెజేక్లు 8:10 => నేను లోపలికిపోయి చూచితిని; అపుప్డు పార్కెడి సకల జంతువుల 

ఆకారములును హేయమైన మృగముల ఆకారములును, అనగా ఇశార్యేలీయుల దేవతల 

విగర్హములనిన్యు గోడమీద చుటుట్ను వార్యబడియునన్టుట్ కనబడెను. 

వచనము 11 

అవి మీకు హేయములుగానే ఉండవలెను. వాటి మాంసమును తినకూడదు, వాటి కళేబరములను 

హేయములుగా ఎంచుకొనవలెను. 

లేవీయకాండము 7:18 => ఒకడు తన సమాధానబలి పశువుమాంసములో కొంచెమైనను 

మూడవనాడు తినినయెడల అది అంగీకరింపబడదు; అది అరిప్ంచినవానికి సమాధానబలిగా 

ఎంచబడదు; అది హేయము; దాని తినువాడు తన దోషశిక్షను భరించును. 

వచనము 12 

నీళల్లో దేనికి రెకక్లు పొలుసులు ఉండవో అది మీకు హేయము. 

నిరగ్మకాండము 8:6 => అహరోను ఐగుపుత్ జలములమీద తన చెయియ్ చాపెను; అపుప్డు కపప్లు 

ఎకిక్వచిచ్ ఐగుపుత్ దేశమును కపెప్ను. 

సంఖాయ్కాండము 19:11 => ఏ నరశవమునైనను ముటిట్నవాడు ఏడు దినములు అపవితుర్డై 

యుండును. 

వచనము 13 

పకుష్లలో వీటిని హేయములుగా ఎంచుకొనవలెను. వీటిని తినవదుద్ ఇవి హేయములు; పకిష్రాజు, పెదద్ 

బోరువ, 

Page  of 723 1885



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"య$ండ'

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. 

యోబు 28:7 => ఆ తోర్వ యే కూర్రపకిష్కైనను తెలియదు డేగ కనున్లు దాని చూడలేదు 

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

ఆహారము సిదధ్పరచువాడెవడు?  

యోబు 39:27 => పకిష్రాజు నీ ఆజఞ్కు లోబడి ఆకాశవీధి కెకుక్నా? తన గూడు ఎతత్యినచోటను 

కటుట్కొనునా? 

యోబు 39:28 => అది రాతికొండమీద నివసించును కొండపేటుమీదను ఎవరును ఎకక్జాలని 

యెతుత్ చోటను గూడు కటుట్కొనును.  

యోబు 39:29 => అకక్డనుండియే తన యెరను వెదకును. దాని కనున్లు దానిని దూరమునుండి 

కనిపెటుట్ను. 

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

యుండును.  

Page  of 724 1885



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"య$ండ'

యిరిమ్యా 4:13 => మేఘములు కముమ్నటుల్ ఆయన వచుచ్చునాన్డు, ఆయన రథములు 

సుడిగాలివలె నునన్వి, ఆయన గుఱఱ్ములు గదద్లకంటె వేగము గలవి, అయోయ్, మనము దోపుడు 

సొమమ్యితివిు. 

యిరిమ్యా 4:22 => నా జనులు అవివేకులు వారు ననెన్రుగరు, వారు మూఢులైన పిలల్లు వారికి 

తెలివిలేదు, కీడుచేయుటకు వారికి తెలియునుగాని మేలు చేయుటకు వారికి బుదిద్ చాలదు. 

యిరిమ్యా 48:40 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా పకిష్రాజు ఎగురునటుల్ ఎగిరి అది 

మోయాబుమీద తన రెకక్లను చాపుచునన్ది. 

విలాపవాకయ్ములు 4:19 => మముమ్ను తరుమువారు ఆకాశమున ఎగురు పకిష్రాజులకనన్ 

వడిగలవారు పరవ్తములమీద వారు మముమ్ను తరుముదురు అరణయ్మందు మాకొరకు 

పొంచియుందురు.  

హోషేయ 8:1 => బాకా నీ నోటను ఉంచి ఊదుము, జనులు నా నిబంధన నతికర్మించి నా 

ధరమ్శాసత్రమును మీరియునాన్రు గనుక పకిష్రాజు వార్లినటుట్ శతుర్వు యెహోవా మందిరమునకు 

వచుచ్నని పర్కటింపుము. 

హబకూక్కు 1:8 => వారి గుఱఱ్ములు చిరుతపులులకంటె వేగముగా పరుగులెతుత్ను, రాతిర్యందు 

తిరుగులాడు తోడేళల్ కంటెను అవి చురుకైనవి; వారి రౌతులు దూరమునుండి వచిచ్ తటాలున 

జొరబడుదురు, ఎరను పటుట్కొనుటకై పకిష్రాజు వడిగా వచుచ్నటుల్ వారు పరుగులెతిత్ వతుత్రు.  

మతత్యి 24:28 => పీనుగు ఎకక్డ ఉనన్దో అకక్డ గదద్లు పోగవును. 

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 

రోమీయులకు 1:30 => కొండెగాండుర్ను అపవాదకులును, దేవదేవ్షులును, హింసకులును, 

అహంకారులును, బింకములాడువారును, చెడ డ్వాటిని కలిప్ంచువారును, తలిదండుర్లకవిధేయులును, 

అవివేకులును 
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రోమీయులకు 1:31 => మాట తపుప్వారును అనురాగ రహితులును, నిరద్యులునైరి. 

రోమీయులకు 1:32 => ఇటిట్ కారయ్ములను అభయ్సించువారు మరణమునకు తగినవారు అను దేవుని 

నాయ్యవిధిని వారు బాగుగ ఎరిగియుండియు, వాటిని చేయుచునాన్రు. ఇది మాతర్మే గాక వాటిని 

అభయ్సించువారితో సంతోషముగా సమమ్తించుచునాన్రు. 

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. 

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 

పర్కటన 18:2 => అతడు గొపప్ సవ్రముతో అరభ్టించి యిటల్నెను మహా బబులోను కూలిపోయెను 

కూలిపోయెను. అది దయయ్ములకు నివాస సథ్లమును, పర్తి అపవితార్తమ్కు ఉనికిపటుట్ను, 

అపవితర్మును అసహయ్మునైన పర్తి పకిష్కి ఉనికిపటుట్ను ఆయెను 

వచనము 14 

కౌర్ంచపకిష్, గదద్, తెలల్గదద్, పర్తివిధమైన గదద్, 

లేవీయకాండము 11:28 => వాటి కళేబరమును మోసిన పర్తివాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని 

సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డగును; అవి మీకు అపవితర్మైనవి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:13 => పెదద్ బోరువ, కౌర్ంచుపకిష్,  

వచనము 15 
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పర్తివిధమైన కాకి, నిపుప్కోడి, 

ఆదికాండము 8:7 => ఒక కాకిని వెలుపలికి పోవిడిచెను. అది బయటికి వెళిల్ భూమిమీదనుండి నీళుల్ 

ఇంకిపోవు వరకు ఇటు అటు తిరుగుచుండెను. 

1 రాజులు 17:4 => ఆ వాగు నీరు నీవు తార్గుదువు, అచచ్టికి నీకు ఆహారము తెచుచ్నటుల్ నేను 

కాకోలములకు ఆజాఞ్పించితినని అతనికి తెలియజేయగా 

1 రాజులు 17:6 => అకక్డ కాకోలములు ఉదయమందు రొటెట్ను మాంసమును అసత్మయమందు 

రొటెట్ను మాంసమును అతనియొదద్కు తీసికొని వచుచ్చుండెను; అతడు వాగు నీరు తార్గుచు వచెచ్ను. 

సామెతలు 30:17 => తండిర్ని అపహసించి తలిల్ మాట విననొలల్ని వాని కనున్ లోయకాకులు పీకును 

పకిష్రాజు పిలల్లు దానిని తినును. 

లూకా 12:24 => కాకుల సంగతి విచారించి చూడుడి. అవి వితత్వు, కోయవు, వాటికి గరిసెలేదు, 

కొటుట్లేదు; అయినను దేవుడు వాటిని పోషించుచునాన్డు; మీరు పకుష్లకంటె ఎంతో శేర్షు ఠ్లు. 

వచనము 16 

కపిరిగాడు, కోకిల, 

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, 

కీరత్నలు 102:6 => నేను అడవిలోని గూడబాతును పోలియునాన్ను పాడైన సథ్లములలోని 

పగిడికంటెవలె నునాన్ను. 

యెషయా 13:21 => నకక్లు అకక్డ పండుకొనును గురుపోతులు వారి యిండల్లో ఉండును 

నిపుప్కోళుల్ అకక్డ నివసించును కొండమేకలు అకక్డ గంతులు వేయును  
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యెషయా 13:22 => వారి నగరులలో నకక్లును వారి సుఖవిలాస మందిరములలో 

అడవికుకక్లును మొరలిడును ఆ దేశమునకు కాలము సమీపించియునన్ది దాని దినములు 

సంకుచితములు.  

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.  

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

మనుషుయ్లు వెలుగును పేర్మింపక చీకటినే పేర్మించిరి. 

యోహాను 3:20 => దుషాక్రయ్ము చేయు పర్తివాడు వెలుగును దేవ్షించును, తన కిర్యలు 

దుష కిర్యలుగా కనబడకుండునటుల్ వెలుగునొదద్కు రాడు. 

యోహాను 3:21 => సతయ్వరత్నుడైతే తన కిర్యలు దేవుని మూలముగా చేయబడియునన్వని 

పర్తయ్క్షపరచబడునటుల్ వెలుగునొదద్కు వచుచ్ను. 

ఎఫెసీయులకు 2:2 => మీరు వాటిని చేయుచు, వాయుమండల సంబంధమైన అధిపతిని, అనగా 

అవిధేయులైన వారిని ఇపుప్డు పేర్రేపించు శకిత్కి అధిపతిని అనుసరించి, యీ పర్పంచ ధరమ్ము చొపుప్న 

మునుపు నడుచుకొంటిరి. 
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ఎఫెసీయులకు 2:3 => వారితో కలిసి మనమందరమును శరీరము యొకక్యు మనసుస్ యొకక్యు 

కోరికలను నెరవేరుచ్కొనుచు, మన శరీరాశలను అనుసరించి మునుపు పర్వరిత్ంచుచు, కడమ 

వారివలెనే సవ్భావసిదధ్ముగా దైవోగర్తకు పాతుర్లమై యుంటిమి. 

ఎఫెసీయులకు 4:18 => వారైతే అంధకారమైన మనసుస్ గలవారై, తమ హృదయకాఠినయ్మువలన 

తమలోనునన్ అజాఞ్నముచేత దేవునివలన కలుగు జీవములోనుండి వేరుపరచబడినవారై, తమ 

మనసుస్నకు కలిగిన వయ్రథ్త అనుసరించి నడుచుకొనుచునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 4:19 => వారు సిగుగ్లేనివారై యుండి నానావిధమైన అపవితర్తను అతాయ్శతో 

జరిగించుటకు తముమ్నుతామే కాముకతవ్మునకు అపప్గించుకొనిరి. 

ఎఫెసీయులకు 5:7 => గనుక మీరు అటిట్వారితో పాలివారై యుండకుడి.  

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

వెలుగైయునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 5:9 => వెలుగు ఫలము సమసత్ విధములైన మంచితనము, నీతి, సతయ్మను వాటిలో 

కనబడుచునన్ది. 

ఎఫెసీయులకు 5:10 => గనుక పర్భువుకేది పీర్తికరమైనదో దానిని పరీకిష్ంచుచు, వెలుగు 

సంబంధులవలె నడుచుకొనుడి 

ఎఫెసీయులకు 5:11 => నిషఫ్లమైన అంధకార కిర్యలలో పాలివారై యుండక వాటిని ఖండించుడి. 

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. 

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

మనము రాతిర్వారము కాము, చీకటివారము కాము. 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 5:6 => కావున ఇతరులవలె నిదర్పోక మెలకువగా ఉండి మతుత్లము 

కాకయుందము. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:7 => నిదర్పోవువారు రాతిర్వేళ నిదర్పోవుదురు, మతుత్గా ఉండువారు 

రాతిర్వేళ మతుత్గా ఉందురు. 

పర్కటన 18:2 => అతడు గొపప్ సవ్రముతో అరభ్టించి యిటల్నెను మహా బబులోను కూలిపోయెను 

కూలిపోయెను. అది దయయ్ములకు నివాస సథ్లమును, పర్తి అపవితార్తమ్కు ఉనికిపటుట్ను, 

అపవితర్మును అసహయ్మునైన పర్తి పకిష్కి ఉనికిపటుట్ను ఆయెను 

వచనము 17 

పర్తివిధమైన డేగ, 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 18 

పైగిడికంటె, చెరువుకాకి, గుడల్గూబ, హంస, గూడబాతు, నలల్బోరువ, 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 19 

సంకుబుడి కొంగ, పర్తివిధమైన కొంగ, కుకుడు గువవ్, గబిబ్లము. 

యెషయా 2:20 => ఆ దినమున యెహోవా భూమిని గజగజ వణకింప లేచునపుప్డు ఆయన భీకర 

సనిన్ధినుండియు ఆయన పర్భావ మాహాతమ్య్మునుండియు కొండల గుహలలోను బండబీటలలోను  

యెషయా 66:17 => తోటలోనికి వెళల్వలెనని మధయ్నిలుచునన్ యొకని చూచి తముమ్ 

పర్తిషిఠ్ంచుకొనుచు పవితర్పరచు కొనుచునన్వారై పందిమాంసమును హేయవసుత్వును పందికొకుక్లను 

తినువారును ఒకడును తపప్కుండ నశించెదరు ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

యోబు 39:13 => నిపుప్కోడి సంతోషముచేత రెకక్ల నాడించును. రెకక్లును వెండుర్కలును 

దానికునన్ందున అది వాతస్లయ్ము కలదిగా నునన్దా?  
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కీరత్నలు 104:17 => అచచ్ట పకుష్లు తమ గూళుల్ కటుట్కొనును అచచ్ట సరళవృక్షములపైన 

కొంగలు నివాసము చేయుచునన్వి. 

వచనము 20 

రెకక్లుకలిగి నాలుగుకాళల్తో చరించు చరములనిన్యు మీకు హేయములు. 

లేవీయకాండము 11:23 => నాలుగు కాళుల్గల పురుగులనిన్యు మీకు హేయములు. 

లేవీయకాండము 11:27 => నాలుగు కాళల్తో నడుచు సమసత్ జీవరాసులలో ఏవి అరకాలితో 

నడుచునో అవనిన్యు అపవితర్ములు; వాటి కళేబరములను ముటిట్న పర్తివాడు సాయంకాలమువరకు 

అపవితుర్డగును; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:19 => తెలల్బందు, చెరువుకాకి, చీకుబాతు, సారసపకిష్, పర్తివిధమైన 

సంకుబుడికొంగ, కొంగ, కుకుడుగువవ్, గబిబ్లము అనునవి.  

2 రాజులు 17:28 => కాగా షోమోర్నులోనుండి వారు పటుట్కొని వచిచ్న యాజకులలో ఒకడు వచిచ్ 

బేతేలు ఊరిలో కాపురముండి, యెహోవాయందు భయభకుత్లుగా ఉండతగిన మరాయ్దను వారికి 

బోధించెను గాని 

2 రాజులు 17:29 => కొందరు జనులు తమ సొంత దేవతలను పెటుట్కొని షోమోర్నీయులు 

కటుట్కొనిన ఉనన్తసథ్లముల మందిరములలో వాటిని ఉంచుచువచిచ్రి; మరియు వారు తమ తమ 

పురములలో తమకు దేవతలను కలుగజేసికొనిరి. 

2 రాజులు 17:30 => బబులోనువారు సుకోక్తెబ్నోతు దేవతను, కూతావారు నెరగ్లు దేవతను, 

హమాతువారు అషీమా దేవతను, 

2 రాజులు 17:31 => ఆవీయులు నిబహ్జు దేవతను తరాత్కు దేవతను, ఎవరు వారి దేవతను 

పెటుట్కొనుచుండిరి. సెపరీవ్యులు తమ పిలల్లను ఆదర్మెమ్లెకు అనెమెమ్లెకు అను సెపరవ్యీముయొకక్ 

దేవతలకు అగిన్గుండమందు దహించుచుండిరి. 
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2 రాజులు 17:32 => మరియు జనులు యెహోవాకు భయపడి, ఉనన్త సథ్లముల నిమితత్ము 

సామానుయ్లలో కొందరిని యాజకులను చేసికొనగా వారు జనులపక్షమున ఉనన్తసథ్లములలో 

కటట్బడిన మందిరములయందు బలులు అరిప్ంచుచుండిరి. 

2 రాజులు 17:33 => ఈ పర్కారముగా వారు యెహోవా యందు భయభకుత్లు గలవారైయుండి, 

తాము ఏ జనులలోనుండి పటట్బడిరో ఆ యా జనుల మరాయ్దచొపుప్న తమ దేవతలను 

పూజించుచుండిరి. 

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, 

2 రాజులు 17:35 => మహాధికారము చూపి బాహు బలముచేత ఐగుపుత్ దేశములోనుండి మిముమ్ను 

రపిప్ంచిన యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగి ఆయనకు మాతర్మే నమసాక్రముచేసి బలులు 

అరిప్ంపవలెనని ఇశార్యేలని పేరుపెటట్బడిన యాకోబు సంతతివారికి సెలవిచిచ్న దేవుని సేవింపకయు 

2 రాజులు 17:36 => ఆయన ఆజాఞ్పించిన కటట్డలను గాని విధులను గాని ధరమ్శాసత్రమును గాని 

ధరమ్మందు దేనిని గాని అనుసరింపకయు ఉనాన్రు. 

2 రాజులు 17:37 => మరియు ఇతర దేవతలను పూజింపక మీరు బర్దుకు దినములనిన్యు మోషే 

మీకు వార్సియిచిచ్న కటట్డలను విధులను, అనగా ధరమ్శాసత్రము ధరమ్మంతటిని గైకొనవలెను. 

2 రాజులు 17:38 => నేను మీతో చేసిన నిబంధనను మరువకయు ఇతర దేవతలను పూజింపకయు 

ఉండవలెను. 

2 రాజులు 17:39 => మీ దేవుడైన యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవారై యుండినయెడల 

ఆయన మీ శతుర్వులచేతిలోనుండి మిముమ్ను విడిపించునని ఆయన సెలవిచిచ్నను 

2 రాజులు 17:40 => వారు ఆయన మాటవినక తమ పూరవ్పు మరాయ్దచొపుప్ననే జరిగించుచు 

వచిచ్రి. 
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2 రాజులు 17:41 => ఆ పర్జలు ఆలాగున యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవారైనను తాము 

పెటుట్కొనిన విగర్హములను పూజించుచు వచిచ్రి. మరియు తమ పితరులు చేసినటుల్ వారి 

యింటివారును వారి సంతతివారును నేటివరకు చేయుచునాన్రు. 

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. 

మతత్యి 6:24 => ఎవడును ఇదద్రు యజమానులకు దాసుడుగా నుండనేరడు; అతడు ఒకని దేవ్షించి 

యొకని పేర్మించును; లేదా యొకని పక్షముగానుండి యొకని తృణీకరించును. మీరు దేవునికిని 

సిరికిని దాసులుగా నుండనేరరు. 

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. 

2 తిమోతి 4:10 => దేమా యిహలోకమును సేన్హించి ననున్ విడిచి థెసస్లొనీకకు వెళెల్ను, కేర్సేక్ 

గలతీయకును తీతు దలమ్తియకును వెళిల్రి; 

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. 

1 యోహాను 2:17 => లోకమును దాని ఆశయు గతించిపోవుచునన్వి గాని, దేవుని చితత్మును 

జరిగించువాడు నిరంతరమును నిలుచును. 
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యూదా 1:10 => వీరైతే తాము గర్హింపని విషయములనుగూరిచ్ దూషించువారై , 

వివేకశూనయ్ములగు మృగములవలె వేటిని సావ్భావికముగా ఎరుగుదురో వాటివలన తముమ్నుతాము 

నాశనము చేసికొనుచునాన్రు. 

యూదా 1:19 => అటిట్వారు పర్కృతి సంబంధులును ఆతమ్ లేనివారునై యుండి భేదములు 

కలుగజేయుచునాన్రు. 

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 11:29 => నేలమీద పార్కు జీవరాసులలో మీకు అపవితర్మైనవి ఏవేవనగా, చినన్ 

ముంగిస, చినన్ పందికొకుక్, పర్తి విధమైన బలిల్, 

లేవీయకాండము 11:41 => నేలమీద పార్కు జీవరాసులనిన్యు హేయములు, వాటిని తినకూడదు. 

వచనము 21 

అయితే నాలుగు కాళల్తో చరించుచు నేలగంతులు వేయుటకు కాళల్మీద తొడలుగల పురుగులనిన్ 

తినవచుచ్ను. 

లేవీయకాండము 11:29 => నేలమీద పార్కు జీవరాసులలో మీకు అపవితర్మైనవి ఏవేవనగా, చినన్ 

ముంగిస, చినన్ పందికొకుక్, పర్తి విధమైన బలిల్, 

వచనము 22 

నేతమిడత గాని చినన్మిడత గాని ఆకుమిడత గాని మిడతలలో పర్తి విధమైనది తినవచుచ్ను. 

నిరగ్మకాండము 10:4 => నీవు నా జనులను పోనియయ్నొలల్నియెడల ఇదిగో రేపు నేను మిడతలను నీ 

పార్ంతములలోనికి రపిప్ంచెదను. 
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నిరగ్మకాండము 10:5 => ఎవడును నేలను చూడలేనంతగా అవి దాని కపుప్ను, తపిప్ంచుకొనిన 

శేషమును, అనగా వడగండల్దెబబ్ను తపిప్ంచుకొని మిగిలిన దానిని అవి తినివేయును, పొలములో 

మొలిచిన పర్తి చెటుట్ను తినును. 

యెషయా 35:3 => సడలిన చేతులను బలపరచుడి తొటిర్లుల్ మోకాళల్ను దృఢపరచుడి. 

మతత్యి 3:4 => ఈ యోహాను ఒంటె రోమముల వసత్రమును, మొలచుటుట్ తోలుదటిట్యు 

ధరించుకొనువాడు; మిడతలును అడవి తేనెయు అతనికి ఆహారము. 

మారుక్ 1:6 => యోహాను ఒంటె రోమముల వసత్రమును మొలచుటుట్ తోలు దటిట్యు 

ధరించుకొనువాడు, అడవితేనెను మిడుతలను తినువాడు. 

రోమీయులకు 14:1 => విశావ్సము విషయమై బలహీనుడైనవానిని చేరుచ్కొనుడి, అయినను 

సంశయములను తీరుచ్టకు వాదములను పెటుట్కొనవదుద్ 

రోమీయులకు 15:1 => కాగా బలవంతులమైన మనము, మనలను మనమే సంతోషపరచుకొనక, 

బలహీనుల దౌరబ్లయ్ములను భరించుటకు బదు ధ్లమైయునాన్ము. 

హెబీర్యులకు 5:11 => ఇందునుగూరిచ్ మేము చెపప్వలసినవి అనేక సంగతులునన్వి గాని, మీరు 

వినుటకు మందులైనందున వాటిని విశదపరచుట కషట్ము. 

హెబీర్యులకు 12:12 => కాబటిట్ వడలినచేతులను సడలిన మోకాళల్ను బలపరచుడి.  

హెబీర్యులకు 12:13 => మరియు కుంటికాలు బెణకక బాగుపడు నిమితత్ము మీ పాదములకు 

మారగ్ములను సరళము చేసికొనుడి. 

వచనము 23 

నాలుగు కాళుల్గల పురుగులనిన్యు మీకు హేయములు. 

లేవీయకాండము 11:20 => రెకక్లుకలిగి నాలుగుకాళల్తో చరించు చరములనిన్యు మీకు 

హేయములు. 
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లేవీయకాండము 11:27 => నాలుగు కాళల్తో నడుచు సమసత్ జీవరాసులలో ఏవి అరకాలితో 

నడుచునో అవనిన్యు అపవితర్ములు; వాటి కళేబరములను ముటిట్న పర్తివాడు సాయంకాలమువరకు 

అపవితుర్డగును; 

లేవీయకాండము 11:41 => నేలమీద పార్కు జీవరాసులనిన్యు హేయములు, వాటిని తినకూడదు. 

వచనము 24 

వాటివలన మీరు అపవితుర్లగుదురు వాటి కళేబరములను ముటిట్న పర్తివాడు సాయంకాలము వరకు 

అపవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 11:8 => వాటి మాంసమును మీరు తినకూడదు; వాటి కళేబరములను 

ముటట్కూడదు; అవి మీకు అపవితర్ములు. 

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 11:31 => పార్కువాటిలో ఇవి మీకు అపవితర్ములు; ఇవి చచిచ్న తరువాత వీటిని 

ముటిట్న పర్తివాడు సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డగును. 

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. 
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లేవీయకాండము 17:15 => మరియు కళేబరమునైనను చీలచ్బడినదానినైనను తిను పర్తివాడు 

దేశమందు పుటిట్నవాడేమి పరదేశియేమి వాడు తన బటట్లను ఉదుకుకొని నీళల్తో దేహమును 

కడుగుకొని సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డగును. తరువాత పవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 17:16 => అయితే వాడు వాటిని ఉదుకుకొనకయు తన దేహమును 

కడుగుకొనకయు ఉండినయెడల వాడు తన దోషశిక్షను భరించును. 

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. 

1 కొరిందీయులకు 15:33 => మోసపోకుడి. దుషట్సాంగతయ్ము మంచి నడవడిని చెరుపును. 

2 కొరిందీయులకు 6:17 => కావున మీరు వారి మధయ్నుండి బయలువెడలి పర్తేయ్కముగా ఉండుడి; 

అపవితర్మైన దానిని ముటట్కుడని పర్భువు చెపుప్చునాన్డు. 

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 5:11 => నిషఫ్లమైన అంధకార కిర్యలలో పాలివారై యుండక వాటిని ఖండించుడి. 

కొలొసస్యులకు 2:16 => కాబటిట్ అనన్పానముల విషయములోనైనను, పండుగ అమావాసయ్ 

విశార్ంతిదినము అనువాటి విషయములోనైనను, మీకు తీరుప్తీరచ్ నెవనికిని అవకాశమియయ్కుడి. 

కొలొసస్యులకు 2:17 => ఇవి రాబోవు వాటి ఛాయయేగాని నిజ సవ్రూపము కీర్సుత్లో ఉనన్ది 

Page  of 737 1885



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"య$ండ'

కొలొసస్యులకు 2:20 => మీరు కీర్సుత్తోకూడ లోకము యొకక్ మూలపాఠముల విషయమై 

మృతిపొందినవారైతే లోకములో బర్దుకుచునన్టుట్గా 

హెబీర్యులకు 9:26 => అటల్యినయెడల జగతుత్ పునాది వేయబడినది మొదలుకొని ఆయన అనేక 

పరాయ్యములు శర్మపడవలసి వచుచ్ను. అయితే ఆయన యుగముల సమాపిత్యందు తనున్తానే 

బలిగా అరిప్ంచుకొనుటవలన పాపనివారణ చేయుటకై యొకక్సారే పర్తయ్క్షపరచబడెను 

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 

లేవీయకాండము 5:2 => మరియు నొకడు ఏ అపవితర్ వసుత్వునైనను ముటిట్నయెడల, అది అపవితర్ 

మృగ కళేబరమేగాని అపవితర్ పశు కళేబరమేగాని అపవితర్మైన పార్కెడు జంతువు కళేబరమేగాని అది 

అపవితర్మని తనకు తెలియకపోయినను అతడు అపవితుర్డై అపరాధియగును. 

లేవీయకాండము 7:19 => అపవితర్మైన దేనికైనను తగిలిన మాంసమును తినకూడదు; అగిన్తో 

దానిని కాలిచ్వేయవలెను; మాంసము విషయమైతే పవితుర్లందరు మాంసమును తినవచుచ్ను గాని 

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 11:39 => మీరు తినదగిన జంతువులలో ఏదైనను చచిచ్నయెడల దాని 

కళేబరమును ముటుట్వాడు సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 14:46 => మరియు ఆ యిలుల్ పాడువిడిచిన దినములనిన్యు దానిలో 

పర్వేశించువాడు సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 22:5 => అపవితర్మైన పురుగునేమి యేదో ఒక అపవితర్తవలన అపవితుర్డైన 

మనుషుయ్నినేమి ముటుట్వాడును, అటిట్ అపవితర్త తగిలినవాడును సాయంకాలమువరకు 

అపవితుర్డగును. 
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లేవీయకాండము 22:6 => అతడు నీళల్తో తన దేహమును కడుగుకొనువరకు పర్తిషిఠ్తమైనవాటిని 

తినకూడదు. 

1 సమూయేలు 20:26 => అయినను అతనికి ఏదో ఒకటి సంభవించినందున అతడు అపవితుర్డై 

యుండునేమో, అతడు అపవితుర్డై యుండుట యవశయ్మని సౌలు అనుకొని ఆ దినమున ఏమియు 

అనలేదు. 

వచనము 25 

వాటి కళేబరములలో కొంచెమైనను మోసిన పర్తివాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని సాయంకాలమువరకు 

అపవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 11:28 => వాటి కళేబరమును మోసిన పర్తివాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని 

సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డగును; అవి మీకు అపవితర్మైనవి. 

లేవీయకాండము 11:40 => దాని కళేబరములో ఏదైనను తినువాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని 

సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డగును. దాని కళేబరమును మోయువాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని 

సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 14:8 => అపుప్డు పవితర్త పొందగోరువాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని తన 

రోమమంతటిని కౌష్రము చేసికొని నీళల్తో సాన్నముచేసి పవితుర్డగును. తరువాత వాడు పాళెములోనికి 

వచిచ్ తన గుడారము వెలుపల ఏడు దినములు నివసింపవలెను. 

లేవీయకాండము 15:5 => వాని పరుపును ముటుట్వాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో 

సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

లేవీయకాండము 15:7 => సార్వము గలవాని దేహమును ముటుట్వాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని 

నీళల్తో సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

లేవీయకాండము 15:8 => సార్వము గలవాడు పవితుర్నిమీద ఉమిమ్వేసినయెడల వాడు తన బటట్లు 

ఉదుకుకొని నీళల్తో సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

లేవీయకాండము 15:9 => సార్వము గలవాడు కూరుచ్ండు పర్తి పలల్ము అపవితర్ము. 
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లేవీయకాండము 15:10 => వాని కిర్ందనుండిన యే వసుత్వునైనను ముటుట్ పర్తివాడు 

సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. వాటిని మోయువాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో 

సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

లేవీయకాండము 15:11 => సార్వము గలవాడు నీళల్తో చేతులు కడుగుకొనకయే ఎవని ముటుట్నో 

వాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

లేవీయకాండము 15:13 => సార్వము గలవాడు తన సార్వమునుండి పవితర్త పొందునపుప్డు, తన 

పవితర్త విషయమై యేడు దినములు లెకిక్ంచుకొని తన బటట్లు ఉదుకుకొని పారు నీటితో ఒడలును 

కడుగుకొని పవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 16:28 => వాటిని కాలిచ్వేసినవాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో దేహము 

కడుగుకొని తరువాత పాళెములోనికి రావలెను. 

నిరగ్మకాండము 19:10 => యెహోవా మోషేతో నీవు పర్జలయొదద్కు వెళిల్ నేడును రేపును వారిని 

పరిశుదధ్పరచుము; వారు తమ బటట్లు ఉదుకుకొని 

నిరగ్మకాండము 19:14 => అపుప్డు మోషే పరవ్తము మీదనుండి పర్జల యొదద్కు దిగివచిచ్ 

పర్జలను పరిశుదధ్పరచగా వారు తమ బటట్లను ఉదుకుకొనిరి. 

సంఖాయ్కాండము 19:8 => దాని దహించినవాడు నీళల్తో తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో 

శిరసాస్న్నము చేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

సంఖాయ్కాండము 19:10 => ఆ పెయయ్యొకక్ భసమ్మును పోగుచేసినవాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని 

సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. ఇది ఇశార్యేలీయులకును వారిలో నివసించు 

పరదేశులకును నితయ్మైన కటట్డ. 

సంఖాయ్కాండము 19:19 => మూడవ దినమున ఏడవ దినమున పవితుర్డు అపవితుర్నిమీద దానిని 

పోర్కిష్ంపవలెను. ఏడవ దినమున వాడు పాపశుది ధ్ చేసికొని తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో 

సాన్నముచేసి సాయంకాలమున పవితుర్డగును. 
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సంఖాయ్కాండము 19:21 => వారికి నితయ్మైన కటట్డ ఏదనగా, పాపపరిహారజలమును 

పోర్కిష్ంచువాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొనవలెను ; పాపపరిహారజలమును ముటుట్వాడు 

సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును; అపవితుర్డు ముటుట్నది యావతుత్ను అపవితర్ము. 

సంఖాయ్కాండము 19:22 => దాని ముటుట్ మనుషుయ్లందరు సాయంకాలమువరకు అపవితుర్లై 

యుందురు. 

సంఖాయ్కాండము 31:24 => ఏడవ దినమున మీరు మీ బటట్లు ఉదుకుకొని పవితుర్లైన తరువాత 

పాళెములోనికి రావచుచ్ననెను. 

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. 

జెకరాయ్ 13:1 => ఆ దినమున పాపమును అపవితర్తను పరిహరించుటకై దావీదు సంతతివారి 

కొరకును, యెరూషలేము నివాసుల కొరకును ఊట యొకటి తియయ్బడును. 

యోహాను 13:8 => పేతురు నీవెనన్డును నా పాదములు కడుగరాదని ఆయనతో అనెను. అందుకు 

యేసు నేను నినున్ కడుగనియెడల నాతో నీకు పాలు లేదనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:16 => గనుక నీవు తడవుచేయుట ఎందుకు? లేచి ఆయన 

నామమునుబటిట్ పార్రథ్న చేసి బాపిత్సమ్ము పొంది నీ పాపములను కడిగివేసికొనుమని చెపెప్ను.  

హెబీర్యులకు 9:10 => ఇవి దిదుద్బాటు జరుగుకాలము వచుచ్వరకు విధింపబడి , 

అనన్పానములతోను నానావిధములైన పర్కాష్ళనములతోను సంబంధించిన శరీరాచారములు 

మాతర్మైయునన్వి. 

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. 
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1 పేతురు 3:21 => దానికి సాదృశయ్మైన బాపిత్సమ్ము ఇపుప్డు మిముమ్ను రకిష్ంచుచునన్ది; అదేదనగా 

శరీర మాలినయ్ము తీసివేయుట కాదు గాని యేసుకీర్సుత్ పునరుతాథ్న మూలముగా దేవుని విషయము 

నిరమ్లమైన మనసాస్కిష్నిచుచ్ పర్తుయ్తత్రమే. 

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 

పర్కటన 7:14 => అందుకు నేను అయాయ్, నీకే తెలియుననగా అతడు ఈలాగు నాతో చెపెప్ను వీరు 

మహా శర్మలనుండి వచిచ్నవారు; గొఱఱ్పిలల్ రకత్ములో తమ వసత్రములను ఉదుకుకొని వాటిని తెలుపు 

చేసికొనిరి. 

లేవీయకాండము 11:31 => పార్కువాటిలో ఇవి మీకు అపవితర్ములు; ఇవి చచిచ్న తరువాత వీటిని 

ముటిట్న పర్తివాడు సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 13:6 => ఏడవనాడు యాజకుడు రెండవసారి వాని చూడవలెను. అపుప్డు ఆ పొడ 

చరమ్మందు వాయ్పింపక అదే తీరున ఉండినయెడల యాజకుడు వానిని పవితుర్డని నిరణ్యింపవలెను; 

అది పకేక్, వాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని పవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 14:46 => మరియు ఆ యిలుల్ పాడువిడిచిన దినములనిన్యు దానిలో 

పర్వేశించువాడు సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 17:15 => మరియు కళేబరమునైనను చీలచ్బడినదానినైనను తిను పర్తివాడు 

దేశమందు పుటిట్నవాడేమి పరదేశియేమి వాడు తన బటట్లను ఉదుకుకొని నీళల్తో దేహమును 

కడుగుకొని సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డగును. తరువాత పవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 22:6 => అతడు నీళల్తో తన దేహమును కడుగుకొనువరకు పర్తిషిఠ్తమైనవాటిని 

తినకూడదు. 

సంఖాయ్కాండము 19:7 => అపుప్డు ఆ యాజకుడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో శిరసాస్న్నము 

చేసిన తరువాత పాళెములో పర్వేశించి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 23:11 => అతడు పాళెములో చేరకూడదు; సాయంకాలమున అతడు 

నీళల్తో సాన్నముచేసి సూరుయ్డు అసత్మించిన తరువాత పాళెములో చేరవచుచ్ను. 

వచనము 26 

రెండుడెకక్లు గల జంతువులనిన్టిలో విడిగా చీలిన డెకక్లు లేకయు, నెమరువేయకయు నుండునవి 

మీకు అపవితర్ములు, వాటి కళేబరములను ముటిట్న పర్తివాడు అపవితుర్డగును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:8 => మరియు పంది రెండు డెకక్లు గలదైనను నెమరువేయదు గనుక 

అది మీకు హేయము, వాటి మాంసము తినకూడదు, వాటి కళేబరములను ముటట్కూడదు. 

యెషయా 52:11 => పోవుడి పోవుడి అచచ్టనుండి వెళుల్డి అపవితర్మైన దేనిని ముటట్కుడి 

దానియొదద్నుండి తొలగిపోవుడి యెహోవా సేవోపకరణములను మోయువారలారా, మిముమ్ను మీరు 

పవితర్పరచుకొనుడి  

వచనము 27 

నాలుగు కాళల్తో నడుచు సమసత్ జీవరాసులలో ఏవి అరకాలితో నడుచునో అవనిన్యు అపవితర్ములు; 

వాటి కళేబరములను ముటిట్న పర్తివాడు సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డగును; 

లేవీయకాండము 11:20 => రెకక్లుకలిగి నాలుగుకాళల్తో చరించు చరములనిన్యు మీకు 

హేయములు. 

లేవీయకాండము 11:23 => నాలుగు కాళుల్గల పురుగులనిన్యు మీకు హేయములు. 

లేవీయకాండము 11:24 => వాటివలన మీరు అపవితుర్లగుదురు వాటి కళేబరములను ముటిట్న 

పర్తివాడు సాయంకాలము వరకు అపవితుర్డగును. 

సంఖాయ్కాండము 19:11 => ఏ నరశవమునైనను ముటిట్నవాడు ఏడు దినములు అపవితుర్డై 

యుండును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:8 => మరియు పంది రెండు డెకక్లు గలదైనను నెమరువేయదు గనుక 

అది మీకు హేయము, వాటి మాంసము తినకూడదు, వాటి కళేబరములను ముటట్కూడదు. 
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నాయ్యాధిపతులు 13:4 => కాబటిట్ నీవు జాగర్తత్గా ఉండి, దార్కాష్రసమునేగాని మదయ్మునేగాని 

తార్గకుండుము, అపవితర్మైన దేనినైనను తినకుండుము. 

1 సమూయేలు 20:26 => అయినను అతనికి ఏదో ఒకటి సంభవించినందున అతడు అపవితుర్డై 

యుండునేమో, అతడు అపవితుర్డై యుండుట యవశయ్మని సౌలు అనుకొని ఆ దినమున ఏమియు 

అనలేదు. 

యెషయా 52:11 => పోవుడి పోవుడి అచచ్టనుండి వెళుల్డి అపవితర్మైన దేనిని ముటట్కుడి 

దానియొదద్నుండి తొలగిపోవుడి యెహోవా సేవోపకరణములను మోయువారలారా, మిముమ్ను మీరు 

పవితర్పరచుకొనుడి  

వచనము 28 

వాటి కళేబరమును మోసిన పర్తివాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డగును; 

అవి మీకు అపవితర్మైనవి. 

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 11:14 => కౌర్ంచపకిష్, గదద్, తెలల్గదద్, పర్తివిధమైన గదద్, 

లేవీయకాండము 5:2 => మరియు నొకడు ఏ అపవితర్ వసుత్వునైనను ముటిట్నయెడల, అది అపవితర్ 

మృగ కళేబరమేగాని అపవితర్ పశు కళేబరమేగాని అపవితర్మైన పార్కెడు జంతువు కళేబరమేగాని అది 

అపవితర్మని తనకు తెలియకపోయినను అతడు అపవితుర్డై అపరాధియగును. 

లేవీయకాండము 11:39 => మీరు తినదగిన జంతువులలో ఏదైనను చచిచ్నయెడల దాని 

కళేబరమును ముటుట్వాడు సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డగును. 
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లేవీయకాండము 11:40 => దాని కళేబరములో ఏదైనను తినువాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని 

సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డగును. దాని కళేబరమును మోయువాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని 

సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 13:6 => ఏడవనాడు యాజకుడు రెండవసారి వాని చూడవలెను. అపుప్డు ఆ పొడ 

చరమ్మందు వాయ్పింపక అదే తీరున ఉండినయెడల యాజకుడు వానిని పవితుర్డని నిరణ్యింపవలెను; 

అది పకేక్, వాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని పవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 14:46 => మరియు ఆ యిలుల్ పాడువిడిచిన దినములనిన్యు దానిలో 

పర్వేశించువాడు సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 15:5 => వాని పరుపును ముటుట్వాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో 

సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

వచనము 29 

నేలమీద పార్కు జీవరాసులలో మీకు అపవితర్మైనవి ఏవేవనగా, చినన్ ముంగిస, చినన్ పందికొకుక్, 

పర్తి విధమైన బలిల్, 

లేవీయకాండము 11:20 => రెకక్లుకలిగి నాలుగుకాళల్తో చరించు చరములనిన్యు మీకు 

హేయములు. 

లేవీయకాండము 11:21 => అయితే నాలుగు కాళల్తో చరించుచు నేలగంతులు వేయుటకు కాళల్మీద 

తొడలుగల పురుగులనిన్ తినవచుచ్ను. 

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. 

కీరత్నలు 10:3 => దుషు ట్లు తమ మనోభిలాషనుబటిట్ అతిశయపడుదురు లోభులు యెహోవాను 

తిరసక్రింతురు 
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కీరత్నలు 17:13 => యెహోవా లెముమ్, వానిని ఎదురొక్ని వానిని పడగొటుట్ము దుషు ట్నిచేతిలోనుండి 

నీ ఖడగ్ముచేత ననున్ రకిష్ంపుము 

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. 

హగగ్యి 2:6 => మరియు సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఇక 

కొంతకాలము ఇంకొకమారు ఆకాశమును భూమిని సముదర్మును నేలను నేను కంపింపజేతును. 

లూకా 12:15 => మరియు ఆయన వారితో మీరు ఏవిధమైన లోభమునకు ఎడమియయ్క 

జాగర్తత్పడుడి; ఒకని కలిమి విసత్రించుట వాని జీవమునకు మూలము కాదనెను. 

లూకా 16:14 => ధనాపేక్షగల పరిసయుయ్లు ఈ మాటలనిన్యు విని ఆయనను 

అపహసించుచుండగా 

యోహాను 6:26 => యేసు మీరు సూచనలను చూచుటవలన కాదుగాని రొటెట్లు భుజించి 

తృపిత్పొందుట వలననే ననున్ వెదకుచునాన్రని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 6:66 => అపప్టినుండి ఆయన శిషుయ్లలో అనేకులు వెనుకతీసి, మరి ఎనన్డును 

ఆయనను వెంబడింపలేదు. 

ఎఫెసీయులకు 4:14 => అందువలన మనమికమీదట పసిపిలల్లమై యుండి, మనుషుయ్ల 

మాయోపాయములచేత వంచనతోను , తపుప్మారగ్మునకు లాగు కుయుకిత్తోను , గాలికి 

కొటుట్కొనిపోవునటుల్, కలిప్ంపబడిన పర్తి ఉపదేశమునకు ఇటు అటు కొటుట్కొనిపోవుచు అలలచేత 

ఎగురగొటట్బడినవారమైనటుల్ండక 

ఫిలిపీప్యులకు 3:19 => నాశనమే వారి అంతము, వారి కడుపే వారి దేవుడు; వారు తాము 

సిగుగ్పడవలసిన సంగతులయందు అతిశయపడుచునాన్రు, భూసంబంధమైన వాటియందే మనసుస్ 

నుంచుచునాన్రు. 

కొలొసస్యులకు 3:5 => కావున భూమిమీదనునన్ మీ అవయవములను, అనగా జారతవ్మును, 

అపవితర్తను, కామాతురతను, దురాశను, విగర్హారాధనయైన ధనాపేక్షను6 చంపివేయుడి.  
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2 తిమోతి 3:2 => ఏలాగనగా మనుషుయ్లు సావ్రథ్ పిర్యులు ధనాపేకుష్లు బింకములాడువారు 

అహంకారులు దూషకులు తలిల్దండుర్లకు అవిధేయులు కృతజఞ్త లేనివారు అపవితుర్లు 

2 తిమోతి 3:3 => అనురాగరహితులు అతిదేవ్షులు అపవాదకులు అజితేందిర్యులు కూర్రులు 

సజజ్నదేవ్షులు 

2 తిమోతి 3:4 => దోర్హులు మూరు ఖ్లు గరావ్ంధులు దేవునికంటె సుఖానుభవము నెకుక్వగా 

పేర్మించువారు, 

2 తిమోతి 3:5 => పైకి భకిత్గలవారివలె ఉండియు దాని శకిత్ని ఆశర్యించనివారునై యుందురు. 

ఇటిట్వారికి విముఖుడవై యుండుము. 

హెబీర్యులకు 13:5 => ధనాపేక్ష లేనివారై మీకు కలిగినవాటితో తృపిత్పొంది యుండుడి. నినున్ 

ఏమాతర్మును విడువను, నినున్ ఎనన్డును ఎడబాయను అని ఆయనయే చెపెప్ను గదా. 

యెహెజేక్లు 8:10 => నేను లోపలికిపోయి చూచితిని; అపుప్డు పార్కెడి సకల జంతువుల 

ఆకారములును హేయమైన మృగముల ఆకారములును, అనగా ఇశార్యేలీయుల దేవతల 

విగర్హములనిన్యు గోడమీద చుటుట్ను వార్యబడియునన్టుట్ కనబడెను. 

వచనము 30 

ఊసరవెలిల్, నేల మొసలి, తొండ, సరటము, అడవి యెలుక. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 31 

పార్కువాటిలో ఇవి మీకు అపవితర్ములు; ఇవి చచిచ్న తరువాత వీటిని ముటిట్న పర్తివాడు 

సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 11:8 => వాటి మాంసమును మీరు తినకూడదు; వాటి కళేబరములను 

ముటట్కూడదు; అవి మీకు అపవితర్ములు. 

లేవీయకాండము 11:24 => వాటివలన మీరు అపవితుర్లగుదురు వాటి కళేబరములను ముటిట్న 

పర్తివాడు సాయంకాలము వరకు అపవితుర్డగును. 
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లేవీయకాండము 11:25 => వాటి కళేబరములలో కొంచెమైనను మోసిన పర్తివాడు తన బటట్లు 

ఉదుకుకొని సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 5:2 => మరియు నొకడు ఏ అపవితర్ వసుత్వునైనను ముటిట్నయెడల, అది అపవితర్ 

మృగ కళేబరమేగాని అపవితర్ పశు కళేబరమేగాని అపవితర్మైన పార్కెడు జంతువు కళేబరమేగాని అది 

అపవితర్మని తనకు తెలియకపోయినను అతడు అపవితుర్డై అపరాధియగును. 

లేవీయకాండము 11:39 => మీరు తినదగిన జంతువులలో ఏదైనను చచిచ్నయెడల దాని 

కళేబరమును ముటుట్వాడు సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డగును. 

సంఖాయ్కాండము 19:11 => ఏ నరశవమునైనను ముటిట్నవాడు ఏడు దినములు అపవితుర్డై 

యుండును. 

1 సమూయేలు 20:26 => అయినను అతనికి ఏదో ఒకటి సంభవించినందున అతడు అపవితుర్డై 

యుండునేమో, అతడు అపవితుర్డై యుండుట యవశయ్మని సౌలు అనుకొని ఆ దినమున ఏమియు 

అనలేదు. 

వచనము 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 6:28 => దాని వండిన మంటికుండను పగులగొటట్వలెను; దానిని ఇతత్డిపాతర్లో 

వండినయెడల దాని తోమి నీళల్తో కడుగవలెను. 

లేవీయకాండము 15:12 => సార్వము గలవాడు ముటుట్కొనిన మంటిపాతర్ను పగలగొటట్వలెను, పర్తి 

చెకక్ పాతర్ను నీళల్తో కడుగవలెను. 

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. 
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తీతుకు 3:5 => మనము నీతిని అనుసరించి చేసిన కిర్యల మూలముగా కాక, తన కనికరము 

చొపుప్ననే పునరజ్నమ్సంబంధమైన సాన్నము దావ్రాను, పరిశుదాధ్తమ్ మనకు నూతన సవ్భావము 

కలుగజేయుట దావ్రాను మనలను రకిష్ంచెను. 

లేవీయకాండము 6:27 => దాని మాంసమునకు తగులు పర్తి వసుత్వు పర్తిషిఠ్తమగును. దాని 

రకత్ములోనిది కొంచెమైనను వసత్రముమీద పోర్కిష్ంచినయెడల అది దేనిమీద పోర్కిష్ంపబడెనో దానిని 

పరిశుదధ్సథ్లములో ఉదుకవలెను. 

లేవీయకాండము 15:5 => వాని పరుపును ముటుట్వాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో 

సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

సంఖాయ్కాండము 19:15 => మూతవేయబడక తెరచియునన్ పర్తి పాతర్యు అపవితర్మగును. 

సంఖాయ్కాండము 31:23 => అనగా అగిన్చేత చెడని సమసత్ వసుత్వులను మాతర్ము అగిన్లోవేసి 

తీయవలెను; అపుప్డు అవి పవితర్మగును. అయితే పాపపరిహార జలముచేతను వాటిని 

పవితర్పరచవలెను. అగిన్చేత చెడునటిట్ పర్తి వసుత్వును నీళల్లో వేసి తీయవలెను. 

వచనము 33 

వీటిలో ఏదైనను మంటిపాతర్లో పడినయెడల దానిలోనిదంతయు అపవితర్మగును; మీరు దానిని 

పగులగొటట్వలెను. 

లేవీయకాండము 11:35 => వాటి కళేబరములలో కొంచెము దేనిమీదపడునో అది అపవితర్మగును. 

అది పొయియ్యైనను కుంపటియైనను దానిని పగులగొటట్వలెను. అవి అపవితర్ములు, అవి మీకు 

అపవితర్ములుగా ఉండవలెను. 

లేవీయకాండము 14:45 => కాబటిట్ అతడు ఆ యింటిని దాని రాళల్ను కఱఱ్లను సునన్మంతటిని 

పడగొటిట్ంచి ఊరివెలుపలనునన్ అపవితర్సథ్లమునకు వాటిని మోయించి పారబోయింపవలెను. 

యిరిమ్యా 48:38 => మోయాబు ఇంటి పైకపుప్లనిన్టిమీదను దాని వీధులలోను అంగలారుప్ 

వినబడుచునన్ది ఒకడు పనికిమాలిన ఘటమును పగులగొటుట్నటుల్ నేను మోయాబును 

పగులగొటుట్చునాన్ను ఇదే యెహోవా వాకుక్.  
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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. 

2 కొరిందీయులకు 5:3 => ఈ గుడారములోనునన్ మనము భారము మోసికొని మూలుగ్చునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 5:4 => ఇది తీసివేయవలెనని కాదు గాని మరత్య్మైనది జీవముచేత 

మింగివేయబడునటుల్, ఆ నివాసమును దీనిపైని ధరించుకొనగోరుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 5:5 => దీని నిమితత్ము మనలను సిదధ్పరచినవాడు దేవుడే; మరియు ఆయన తన 

ఆతమ్ అను సంచకరువును మనకనుగర్హించియునాన్డు. 

2 కొరిందీయులకు 5:6 => వెలిచూపు వలన కాక విశావ్సము వలననే నడుచుకొనుచునాన్ము 

2 కొరిందీయులకు 5:7 => గనుక ఈ దేహములో నివసించుచునన్ంత కాలము పర్భువునకు 

దూరముగా ఉనాన్మని యెరిగియుండియు, ఎలల్పుప్డును ధైరయ్ము గలవారమై యునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 5:8 => ఇటుల్ ధైరయ్ము గలిగి యీ దేహమును విడిచిపెటిట్ పర్భువునొదద్ 

నివసించుటకు ఇషట్పడుచునాన్ము. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:21 => సమసత్మును తనకు లోపరచుకొనజాలిన శకిత్నిబటిట్ ఆయన మన 

దీనశరీరమును తన మహిమగల శరీరమునకు సమరూపము గలదానిగా మారుచ్ను. 

లేవీయకాండము 6:28 => దాని వండిన మంటికుండను పగులగొటట్వలెను; దానిని ఇతత్డిపాతర్లో 

వండినయెడల దాని తోమి నీళల్తో కడుగవలెను. 

లేవీయకాండము 13:52 => కావున అతడు ఆ పొడ దేనిలో ఉనన్దో ఆ వసత్రమును నారతోనేమి 

వెండుర్కలతోనేమి చేసిన పడుగును పేకను తోలుతో చేసిన పర్తి వసుత్వును అగిన్తో కాలిచ్వేయవలెను; 

అది కొరుకుడు కుషఠ్ము; అగిన్తో దాని కాలిచ్వేయవలెను. 
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లేవీయకాండము 15:12 => సార్వము గలవాడు ముటుట్కొనిన మంటిపాతర్ను పగలగొటట్వలెను, పర్తి 

చెకక్ పాతర్ను నీళల్తో కడుగవలెను. 

వచనము 34 

తినదగిన ఆహారమంతటిలో దేనిమీద ఆ నీళుళ్ పడునో అది అపవితర్మగును. అటిట్ పాతర్లో తార్గిన యే 

పానీయమును అపవితర్ము. 

సామెతలు 15:8 => భకిత్హీనులు అరిప్ంచు బలులు యెహోవాకు హేయములు యథారథ్వంతుల 

పార్రథ్న ఆయనకు ఆనందకరము. 

సామెతలు 21:4 => అహంకార దృషిట్యు గరవ్ హృదయమును భకిత్హీనుల కేష్మమును 

పాపయుకత్ములు. 

సామెతలు 21:27 => భకిత్హీనులు అరిప్ంచు బలులు హేయములు దురాలోచనతో అరిప్ంచినయెడల 

అవి మరి హేయములు. 

సామెతలు 28:8 => వడిడ్చేతను దురాల్భముచేతను ఆసిత్ పెంచుకొనువాడు దరిదుర్లను 

కరుణించువానికొరకు దాని కూడబెటుట్ను. 

తీతుకు 1:15 => పవితుర్లకు అనిన్యు పవితర్ములే గాని అపవితుర్లకును అవిశావ్సులకును ఏదియు 

పవితర్మైనది కాదు; వారి మనసుస్ను వారి మనసాస్కిష్యు అపవితర్పరచబడి యునన్వి. 

వచనము 35 

వాటి కళేబరములలో కొంచెము దేనిమీదపడునో అది అపవితర్మగును. అది పొయియ్యైనను 

కుంపటియైనను దానిని పగులగొటట్వలెను. అవి అపవితర్ములు, అవి మీకు అపవితర్ములుగా 

ఉండవలెను. 

లేవీయకాండము 11:33 => వీటిలో ఏదైనను మంటిపాతర్లో పడినయెడల దానిలోనిదంతయు 

అపవితర్మగును; మీరు దానిని పగులగొటట్వలెను. 
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లేవీయకాండము 6:28 => దాని వండిన మంటికుండను పగులగొటట్వలెను; దానిని ఇతత్డిపాతర్లో 

వండినయెడల దాని తోమి నీళల్తో కడుగవలెను. 

లేవీయకాండము 15:12 => సార్వము గలవాడు ముటుట్కొనిన మంటిపాతర్ను పగలగొటట్వలెను, పర్తి 

చెకక్ పాతర్ను నీళల్తో కడుగవలెను. 

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. 

2 కొరిందీయులకు 5:3 => ఈ గుడారములోనునన్ మనము భారము మోసికొని మూలుగ్చునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 5:4 => ఇది తీసివేయవలెనని కాదు గాని మరత్య్మైనది జీవముచేత 

మింగివేయబడునటుల్, ఆ నివాసమును దీనిపైని ధరించుకొనగోరుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 5:5 => దీని నిమితత్ము మనలను సిదధ్పరచినవాడు దేవుడే; మరియు ఆయన తన 

ఆతమ్ అను సంచకరువును మనకనుగర్హించియునాన్డు. 

2 కొరిందీయులకు 5:6 => వెలిచూపు వలన కాక విశావ్సము వలననే నడుచుకొనుచునాన్ము 

2 కొరిందీయులకు 5:7 => గనుక ఈ దేహములో నివసించుచునన్ంత కాలము పర్భువునకు 

దూరముగా ఉనాన్మని యెరిగియుండియు, ఎలల్పుప్డును ధైరయ్ము గలవారమై యునాన్ము. 

లేవీయకాండము 13:52 => కావున అతడు ఆ పొడ దేనిలో ఉనన్దో ఆ వసత్రమును నారతోనేమి 

వెండుర్కలతోనేమి చేసిన పడుగును పేకను తోలుతో చేసిన పర్తి వసుత్వును అగిన్తో కాలిచ్వేయవలెను; 

అది కొరుకుడు కుషఠ్ము; అగిన్తో దాని కాలిచ్వేయవలెను. 

వచనము 36 
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అయితే విసాత్రమైన నీళుల్గల ఊటలోగాని గుంటలోగాని కళేబరము పడినను ఆ నీళుల్ అపవితర్ములు 

కావు గాని కళేబరమునకు తగిలినది అపవితర్మగును. 

జెకరాయ్ 13:1 => ఆ దినమున పాపమును అపవితర్తను పరిహరించుటకై దావీదు సంతతివారి 

కొరకును, యెరూషలేము నివాసుల కొరకును ఊట యొకటి తియయ్బడును. 

యోహాను 4:14 => నేనిచుచ్ నీళుల్ తార్గువాడెపుప్డును దపిప్గొనడు; నేను వానికిచుచ్ నీళుల్ 

నితయ్జీవమునకై వానిలో ఊరెడి నీటిబుగగ్గా ఉండునని ఆమెతో చెపెప్ను. 

వచనము 37 

వాటి కళేబరములలో కొంచెము వితుత్కటుట్ వితత్నములమీద పడినను అవి అపవితర్ములు కావు గాని 

1 కొరిందీయులకు 15:37 => నీవు వితుత్దానిని చూడగా అది గోధుమ గింజయైనను సరే, మరి ఏ 

గింజయైనను సరే, వటిట్ గింజనే వితుత్చునాన్వు గాని పుటట్బోవు శరీరమును వితుత్టలేదు. 

1 పేతురు 1:23 => ఏలయనగా సరవ్శరీరులు గడిడ్ని పోలినవారు, వారి అందమంతయు 

గడిడ్పువువ్వలె ఉనన్ది;  

1 యోహాను 3:9 => దేవుని మూలముగా పుటిట్న పర్తివానిలో ఆయన బీజము నిలుచును గనుక 

వాడు పాపము చేయడు; వాడు దేవుని మూలముగా పుటిట్నవాడు గనుక పాపము చేయజాలడు. 

1 యోహాను 5 : 1 8 = > మనము దేవుని సం బంధులమనియు , లోకమంతయు 

దుషు ట్నియందునన్దనియు ఎరుగుదుము. 

వచనము 38 

ఆ వితత్నములమీద నీళుల్ పోసిన తరువాత కళేబరములో కొంచెము వాటిమీద పడినయెడల అవి మీకు 

అపవితర్ములగును.  

లేవీయకాండము 11:24 => వాటివలన మీరు అపవితుర్లగుదురు వాటి కళేబరములను ముటిట్న 

పర్తివాడు సాయంకాలము వరకు అపవితుర్డగును. 
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వచనము 39 

మీరు తినదగిన జంతువులలో ఏదైనను చచిచ్నయెడల దాని కళేబరమును ముటుట్వాడు 

సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 11:24 => వాటివలన మీరు అపవితుర్లగుదురు వాటి కళేబరములను ముటిట్న 

పర్తివాడు సాయంకాలము వరకు అపవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 11:28 => వాటి కళేబరమును మోసిన పర్తివాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని 

సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డగును; అవి మీకు అపవితర్మైనవి. 

లేవీయకాండము 11:31 => పార్కువాటిలో ఇవి మీకు అపవితర్ములు; ఇవి చచిచ్న తరువాత వీటిని 

ముటిట్న పర్తివాడు సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 11:40 => దాని కళేబరములో ఏదైనను తినువాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని 

సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డగును. దాని కళేబరమును మోయువాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని 

సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 15:5 => వాని పరుపును ముటుట్వాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో 

సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

లేవీయకాండము 15:7 => సార్వము గలవాని దేహమును ముటుట్వాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని 

నీళల్తో సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

సంఖాయ్కాండము 19:11 => ఏ నరశవమునైనను ముటిట్నవాడు ఏడు దినములు అపవితుర్డై 

యుండును. 

సంఖాయ్కాండము 19:16 => బయట పొలములో ఖడగ్ముతో నరకబడినవానినైనను, శవమునైనను 

మనుషుయ్ని యెముకనైనను సమాధినైనను ముటుట్వాడు ఏడు దినములు అపవితుర్డై యుండును. 

లేవీయకాండము 5:2 => మరియు నొకడు ఏ అపవితర్ వసుత్వునైనను ముటిట్నయెడల, అది అపవితర్ 

మృగ కళేబరమేగాని అపవితర్ పశు కళేబరమేగాని అపవితర్మైన పార్కెడు జంతువు కళేబరమేగాని అది 

అపవితర్మని తనకు తెలియకపోయినను అతడు అపవితుర్డై అపరాధియగును. 
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యెహెజేక్లు 4:14 => అందుకు అయోయ్, పర్భువా, యెహోవా, నేనెనన్డును అపవితర్త 

నొందినవాడను కానే, బాలయ్మునుండి నేటివరకును చచిచ్నదానినైనను మృగములు చీలిచ్నదానినైనను 

నేను తినినవాడను కానే, నిషిదధ్మైన మాంసము నా నోట ఎనన్డును పడలేదే అని నేననగా 

వచనము 40 

దాని కళేబరములో ఏదైనను తినువాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని సాయంకాలమువరకు 

అపవితుర్డగును. దాని కళేబరమును మోయువాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని సాయంకాలమువరకు 

అపవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 11:25 => వాటి కళేబరములలో కొంచెమైనను మోసిన పర్తివాడు తన బటట్లు 

ఉదుకుకొని సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 17:15 => మరియు కళేబరమునైనను చీలచ్బడినదానినైనను తిను పర్తివాడు 

దేశమందు పుటిట్నవాడేమి పరదేశియేమి వాడు తన బటట్లను ఉదుకుకొని నీళల్తో దేహమును 

కడుగుకొని సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డగును. తరువాత పవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 17:16 => అయితే వాడు వాటిని ఉదుకుకొనకయు తన దేహమును 

కడుగుకొనకయు ఉండినయెడల వాడు తన దోషశిక్షను భరించును. 

లేవీయకాండము 22:8 => అతడు కళేబరమునైనను చీలచ్బడినదానినైనను తిని దానివలన 

అపవితర్పరచుకొనకూడదు; నేను యెహోవాను. 

నిరగ్మకాండము 22:31 => మీరు నాకు పర్తిషిఠ్ంపబడినవారు గనుక పొలములో చీలచ్బడిన 

మాంసమును తినక కుకక్లకు దాని పారవేయవలెను. 

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. 

యెషయా 1:16 => మిముమ్ను కడుగుకొనుడి శుది ధ్చేసికొనుడి. మీ దుషిర్క్యలు నాకు కనబడకుండ 

వాటిని తొలగింపుడి. 
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యెహెజేక్లు 4:14 => అందుకు అయోయ్, పర్భువా, యెహోవా, నేనెనన్డును అపవితర్త 

నొందినవాడను కానే, బాలయ్మునుండి నేటివరకును చచిచ్నదానినైనను మృగములు చీలిచ్నదానినైనను 

నేను తినినవాడను కానే, నిషిదధ్మైన మాంసము నా నోట ఎనన్డును పడలేదే అని నేననగా 

యెహెజేక్లు 36:25 => మీ అపవితర్త యావతుత్ పోవునటుల్ నేను మీ మీద శుదధ్జలము చలుల్దును, 

మీ విగర్హములవలన మీకు కలిగిన అపవితర్త అంతయు తీసివేసెదను. 

యెహెజేక్లు 44:31 => పకుష్లలోను పశువులలోను తనకుతాను చచిచ్నదానినిగాని చీలచ్బడినదానిని 

గాని యాజకులు భుజింపకూడదు. 

జెకరాయ్ 13:1 => ఆ దినమున పాపమును అపవితర్తను పరిహరించుటకై దావీదు సంతతివారి 

కొరకును, యెరూషలేము నివాసుల కొరకును ఊట యొకటి తియయ్బడును. 

1 కొరిందీయులకు 6:11 => మీలో కొందరు అటిట్వారైయుంటిరి గాని, పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ 

నామమునను మన దేవుని ఆతమ్యందును మీరు కడుగబడి, పరిశుదధ్పరచబడినవారై నీతిమంతులుగా 

తీరచ్బడితిరి. 

1 కొరిందీయులకు 10:21 => మీరు పర్భువు పాతర్లోనిది దయయ్ముల పాతర్లోనిది కూడ 

తార్గనేరరు; పర్భువు బలల్మీద ఉనన్దానిలోను దయయ్ముల బలల్మీద ఉనన్దానిలోను కూడ పాలు 

పొందనేరరు. 

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 

లేవీయకాండము 11:28 => వాటి కళేబరమును మోసిన పర్తివాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని 

సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డగును; అవి మీకు అపవితర్మైనవి. 

లేవీయకాండము 14:8 => అపుప్డు పవితర్త పొందగోరువాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని తన 

రోమమంతటిని కౌష్రము చేసికొని నీళల్తో సాన్నముచేసి పవితుర్డగును. తరువాత వాడు పాళెములోనికి 

వచిచ్ తన గుడారము వెలుపల ఏడు దినములు నివసింపవలెను. 
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లేవీయకాండము 14:9 => ఏడవనాడు తన రోమమంతటిని తన తలను తన గడ డ్మును తన 

కనుబొమలను కౌష్రము చేసికొనవలెను. తన రోమమంతటిని కౌష్రము చేసికొని బటట్లు ఉదుకుకొని 

యొడలు నీళల్తో కడుగుకొని పవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 15:5 => వాని పరుపును ముటుట్వాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో 

సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

లేవీయకాండము 15:6 => అటిట్వాడు దేనిమీద కూరుచ్ండునో దాని మీద కూరుచ్ండువాడు తన 

బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

లేవీయకాండము 15:7 => సార్వము గలవాని దేహమును ముటుట్వాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని 

నీళల్తో సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

లేవీయకాండము 15:8 => సార్వము గలవాడు పవితుర్నిమీద ఉమిమ్వేసినయెడల వాడు తన బటట్లు 

ఉదుకుకొని నీళల్తో సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

లేవీయకాండము 15:9 => సార్వము గలవాడు కూరుచ్ండు పర్తి పలల్ము అపవితర్ము. 

లేవీయకాండము 15:10 => వాని కిర్ందనుండిన యే వసుత్వునైనను ముటుట్ పర్తివాడు 

సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. వాటిని మోయువాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో 

సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

లేవీయకాండము 15:27 => వాటిని ముటుట్ పర్తివాడు అపవితుర్డు. వాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని 

నీళల్తో సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును.  

లేవీయకాండము 16:26 => విడిచిపెటేట్ మేకను వదలినవాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో 

దేహము కడుగుకొని తరువాత పాళెములోనికి రావలెను. 

లేవీయకాండము 16:28 => వాటిని కాలిచ్వేసినవాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో దేహము 

కడుగుకొని తరువాత పాళెములోనికి రావలెను. 

సంఖాయ్కాండము 19:7 => అపుప్డు ఆ యాజకుడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో శిరసాస్న్నము 

చేసిన తరువాత పాళెములో పర్వేశించి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 
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సంఖాయ్కాండము 19:8 => దాని దహించినవాడు నీళల్తో తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో 

శిరసాస్న్నము చేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

సంఖాయ్కాండము 19:19 => మూడవ దినమున ఏడవ దినమున పవితుర్డు అపవితుర్నిమీద దానిని 

పోర్కిష్ంపవలెను. ఏడవ దినమున వాడు పాపశుది ధ్ చేసికొని తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో 

సాన్నముచేసి సాయంకాలమున పవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 11:39 => మీరు తినదగిన జంతువులలో ఏదైనను చచిచ్నయెడల దాని 

కళేబరమును ముటుట్వాడు సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 13:6 => ఏడవనాడు యాజకుడు రెండవసారి వాని చూడవలెను. అపుప్డు ఆ పొడ 

చరమ్మందు వాయ్పింపక అదే తీరున ఉండినయెడల యాజకుడు వానిని పవితుర్డని నిరణ్యింపవలెను; 

అది పకేక్, వాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని పవితుర్డగును. 

సంఖాయ్కాండము 19:21 => వారికి నితయ్మైన కటట్డ ఏదనగా, పాపపరిహారజలమును 

పోర్కిష్ంచువాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొనవలెను ; పాపపరిహారజలమును ముటుట్వాడు 

సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును; అపవితుర్డు ముటుట్నది యావతుత్ను అపవితర్ము. 

1 సమూయేలు 20:26 => అయినను అతనికి ఏదో ఒకటి సంభవించినందున అతడు అపవితుర్డై 

యుండునేమో, అతడు అపవితుర్డై యుండుట యవశయ్మని సౌలు అనుకొని ఆ దినమున ఏమియు 

అనలేదు. 

వచనము 41 

నేలమీద పార్కు జీవరాసులనిన్యు హేయములు, వాటిని తినకూడదు. 

లేవీయకాండము 11:20 => రెకక్లుకలిగి నాలుగుకాళల్తో చరించు చరములనిన్యు మీకు 

హేయములు. 

లేవీయకాండము 11:23 => నాలుగు కాళుల్గల పురుగులనిన్యు మీకు హేయములు. 

లేవీయకాండము 11:29 => నేలమీద పార్కు జీవరాసులలో మీకు అపవితర్మైనవి ఏవేవనగా, చినన్ 

ముంగిస, చినన్ పందికొకుక్, పర్తి విధమైన బలిల్, 
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లేవీయకాండము 7:18 => ఒకడు తన సమాధానబలి పశువుమాంసములో కొంచెమైనను 

మూడవనాడు తినినయెడల అది అంగీకరింపబడదు; అది అరిప్ంచినవానికి సమాధానబలిగా 

ఎంచబడదు; అది హేయము; దాని తినువాడు తన దోషశిక్షను భరించును. 

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 11:43 => పార్కు జీవరాసులలో దేనినైనను తిని మిముమ్ను మీరు 

హేయపరచుకొనకూడదు; వాటివలన అపవితుర్లగునటుల్ వాటివలన అపవితర్త కలుగజేసికొనకూడదు. 

వచనము 42 

నేలమీద పార్కు జీవరాసులనిన్టిలో కడుపుతో చరించుదానినైనను నాలుగుకాళల్తో చరించుదానినైనను 

చాలా కాళుల్గల దానినైనను మీరు తినకూడదు; అవి హేయములు. 

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 65:25 => తోడేళుల్ను గొఱఱ్పిలల్లును 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. 
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మతత్యి 3:7 => అతడు పరిసయుయ్లలోను, సదూద్కయుయ్లలోను, అనేకులు బాపిత్సమ్ము 

పొందవచుచ్ట చూచి సరప్సంతానమా, రాబోవు ఉగర్తను తపిప్ంచుకొనుటకు మీకు బుది ధ్ 

చెపిప్నవాడెవడు? మారుమనసుస్నకు తగిన ఫలము ఫలించుడి 

మతత్యి 23:23 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసు త్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు పుదీనాలోను 

సోపులోను జీలకఱఱ్లోను పదియవ వంతు చెలిల్ంచి, ధరమ్శాసత్రములో పర్ధానమైన విషయములను, 

అనగా నాయ్యమును కనికరమును విశావ్సమును విడిచిపెటిట్తిరి. వాటిని మానక వీటిని 

చేయవలసియుండెను 

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 అబది ధ్కుడును అబదధ్మునకు జనకుడునై యునాన్డు. 

2 కొరిందీయులకు 11:3 => సరప్ము తన కుయుకిత్చేత హవవ్ను మోసపరచినటుల్ మీ మనసుస్లును 

చెరుపబడి, కీర్సుత్ ఎడలనునన్ సరళతనుండియు పవితర్తనుండియు ఎటల్యినను తొలగిపోవునేమో అని 

భయపడుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 11:13 => ఏలయనగా అటిట్వారు కీర్సుత్యొకక్ అపొసత్లుల వేషము 

ధరించుకొనువారైయుండి, దొంగ అపొసత్లులును మోసగాండర్గు పనివారునై యునాన్రు. 

తీతుకు 1:12 => వారిలో ఒకడు, అనగా వారి సొంత పర్వకత్లలో ఒకడు ఇటల్నెను కేర్తీయులు 

ఎలల్పుప్డు అబది ధ్కులును, దుషట్మృగములును, సోమరులగు తిండిపోతులునై యునాన్రు. 

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 11:29 => నేలమీద పార్కు జీవరాసులలో మీకు అపవితర్మైనవి ఏవేవనగా, చినన్ 

ముంగిస, చినన్ పందికొకుక్, పర్తి విధమైన బలిల్, 
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లేవీయకాండము 11:43 => పార్కు జీవరాసులలో దేనినైనను తిని మిముమ్ను మీరు 

హేయపరచుకొనకూడదు; వాటివలన అపవితుర్లగునటుల్ వాటివలన అపవితర్త కలుగజేసికొనకూడదు. 

యెహెజేక్లు 8:10 => నేను లోపలికిపోయి చూచితిని; అపుప్డు పార్కెడి సకల జంతువుల 

ఆకారములును హేయమైన మృగముల ఆకారములును, అనగా ఇశార్యేలీయుల దేవతల 

విగర్హములనిన్యు గోడమీద చుటుట్ను వార్యబడియునన్టుట్ కనబడెను. 

మారుక్ 7:15 => వెలుపలినుండి లోపలికి పోయి మనుషుయ్ని అపవితుర్నిగా చేయగలుగునది ఏదియు 

లేదు గాని,  

వచనము 43 

పార్కు జీవరాసులలో దేనినైనను తిని మిముమ్ను మీరు హేయపరచుకొనకూడదు; వాటివలన 

అపవితుర్లగునటుల్ వాటివలన అపవితర్త కలుగజేసికొనకూడదు. 

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 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. 

లేవీయకాండము 22:5 => అపవితర్మైన పురుగునేమి యేదో ఒక అపవితర్తవలన అపవితుర్డైన 

మనుషుయ్నినేమి ముటుట్వాడును, అటిట్ అపవితర్త తగిలినవాడును సాయంకాలమువరకు 

అపవితుర్డగును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:3 => నీవు హేయమైనదేదియు తినకూడదు. మీరు తినదగిన 

జంతువులు ఏవేవనగా 

వచనము 44 
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నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను; నేను పరిశుదు ధ్డను గనుక మీరు పరిశుదు ధ్లైయుండునటుల్ మిముమ్ను 

మీరు పరిశుదద్పరచుకొనవలెను. నేలమీద పార్కు జీవరాసులలో దేనివలనను మిముమ్ను మీరు 

అపవితర్పరచుకొనకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 20:2 => నీ దేవుడనైన యెహోవాను నేనే; నేనే దాసుల గృహమైన ఐగుపుత్ 

దేశములోనుండి నినున్ వెలుపలికి రపిప్ంచితిని; 

లేవీయకాండము 10:3 => అపుప్డు మోషే అహరోనుతో ఇటల్నెను ఇది యెహోవా చెపిప్న మాట 

నాయొదద్నుండు వారియందు నేను ననున్ పరిశుదధ్పరచుకొందును; పర్జలందరియెదుట ననున్ 

మహిమపరచుకొందును; 

లేవీయకాండము 19:2 => మీరు పరిశుదు ధ్లై యుండవలెను. మీ దేవుడనైన యెహోవానగు నేను 

పరిశుదు ధ్డనై యునాన్ను. 

లేవీయకాండము 20:7 => కావున మిముమ్ను మీరు పరిశుదధ్పరచుకొని పరిశుదు ధ్లై యుండుడి; నేను 

మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 20:26 => మీరు నాకు పరిశుదు ధ్లై యుండవలెను. యెహోవా అను నేను 

పరిశుదు ధ్డను. మీరు నావారైయుండునటుల్ అనయ్జనులలోనుండి మిముమ్ను వేరుపరచితిని. 

నిరగ్మకాండము 19:6 => సమసత్ భూమియు నాదేగదా. మీరు నాకు యాజక రూపకమైన 

రాజయ్ముగాను పరిశుదధ్మైన జనముగాను ఉందురని చెపుప్ము; నీవు ఇశార్యేలీయులతో పలుకవలసిన 

మాటలు ఇవే అని చెపప్గా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:2 => ఏలయనగా నీ దేవుడైన యెహోవాకు నీవు పర్తిషిట్త జనము. 

మరియు యెహోవా భూమిమీదనునన్ సమసత్ జనములలో విశేషముగా తనకు సవ్కీయ జనమగునటుల్ 

నినున్ ఏరప్రచుకొనెను. 

1 సమూయేలు 6:20 => అపుప్డు బేతెష్మెషువారు పరిశుదధ్ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని ఎవరు 

నిలువగలరు? మనయొదద్నుండి ఆయన ఎవరి యొదద్కు పోవలెనని చెపిప్ 
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కీరత్నలు 99:5 => మన దేవుడైన యెహోవాను ఘనపరచుడి ఆయన పాదపీఠము ఎదుట 

సాగిలపడుడి ఆయన పరిశుదు ధ్డు. 

కీరత్నలు 99:9 => మన దేవుడైన యెహోవా పరిశుదు ధ్డు మన దేవుడైన యెహోవాను ఘనపరచుడి. 

ఆయన పరిశుదధ్ పరవ్తము ఎదుట సాగిలపడుడి.  

యెషయా 6:3 => వారు సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా, పరిశుదు ధ్డు పరిశుదు ధ్డు పరిశుదు ధ్డు; 

సరవ్లోకము ఆయన మహిమతో నిండియునన్ది అని గొపప్ సవ్రముతో గాన పర్తిగానములు 

చేయుచుండిరి. 

యెషయా 6:4 => వారి కంఠసవ్రమువలన గడప కముమ్ల పునాదులు కదలుచు మందిరము 

ధూమముచేత నిండగా 

యెషయా 6:5 => నేను అయోయ్, నేను అపవితర్మైన పెదవులు గలవాడను; అపవితర్మైన 

పెదవులుగల జనుల మధయ్ను నివసించువాడను; నేను నశించితిని; రాజును సైనయ్ములకధిపతియునగు 

యెహోవాను నేను కనున్లార చూచితిననుకొంటిని. 

ఆమోసు 3:3 => సమమ్తింపకుండ ఇదద్రు కూడి నడుతురా?ఎర దొరకక సింహము అడవిలో 

గరిజ్ంచునా?  

మతత్యి 5:48 => మీ పరలోకపు తండిర్ పరిపూరు ణ్డు గనుక మీరును పరిపూరు ణ్లుగా ఉండెదరు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:7 => పరిశుదు ధ్లగుటకే దేవుడు మనలను పిలిచెనుగాని అపవితుర్లుగా 

ఉండుటకు పిలువలేదు. 

1 పేతురు 1:15 => కాగా మీరు విధేయులగు పిలల్లై, మీ పూరవ్పు అజాఞ్నదశలో మీ కుండిన ఆశల 

ననుసరించి పర్వరిత్ంపక,  

1 పేతురు 1:16 => మిముమ్ను పిలిచిన వాడు పరిశుదు ధ్డైయునన్ పర్కారము మీరును సమసత్ 

పర్వరత్నయందు పరిశుదు ధ్లైయుండుడి. 

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 
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పర్కటన 22:11 => అనాయ్యము చేయువాడు ఇంకను అనాయ్యమే చేయనిముమ్, అపవితుర్డైన వాడు 

ఇంకను అపవితుర్డుగానే యుండనిముమ్, నీతిమంతుడు ఇంకను నీతిమంతుడుగానే యుండనిముమ్. 

పరిశుదు ధ్డు ఇంకను పరిశుదుద్డుగానే యుండనిముమ్ 

నిరగ్మకాండము 19:10 => యెహోవా మోషేతో నీవు పర్జలయొదద్కు వెళిల్ నేడును రేపును వారిని 

పరిశుదధ్పరచుము; వారు తమ బటట్లు ఉదుకుకొని 

నిరగ్మకాండము 29:46 => కావున నేను వారి మధయ్ నివసించునటుల్ ఐగుపుత్ దేశములోనుండి వారిని 

వెలుపలికి రపిప్ంచిన తమ దేవుడైన యెహోవాను నేనే అని వారు తెలిసికొందురు. నేను వారి దేవుడనైన 

యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 11:45 => నేను మీకు దేవుడనైయుండుటకు ఐగుపుత్ దేశములోనుండి మిముమ్ను 

రపిప్ంచిన యెహోవాను; నేను పరిశుదు ధ్డను గనుక మీరును పరిశుదు ధ్లు కావలెను. 

లేవీయకాండము 18:2 => నేను మీ దేవుడనైన యెహోవానని నీవు ఇశార్యేలీయులతో చెపుప్ము. 

లేవీయకాండము 21:8 => అతడు నీ దేవునికి ఆహారమును అరిప్ంచువాడు గనుక నీవు అతని 

పరిశుదధ్పరచవలెను. మిముమ్ను పరిశుదధ్పరచు యెహోవా అను నేను పరిశుదు ధ్డను గనుక అతడు మీ 

దృషిట్కి పరిశుదు ధ్డు కావలెను. 

లేవీయకాండము 22:5 => అపవితర్మైన పురుగునేమి యేదో ఒక అపవితర్తవలన అపవితుర్డైన 

మనుషుయ్నినేమి ముటుట్వాడును, అటిట్ అపవితర్త తగిలినవాడును సాయంకాలమువరకు 

అపవితుర్డగును. 

సంఖాయ్కాండము 15:40 => దాని చూచి యెహోవా ఆజఞ్లనిన్టిని జాఞ్పకము చేసికొని 

వాటిననుసరించుటకే అది మీకు కుచుచ్గానుండును. 

యెహెజేక్లు 20:7 => అపుప్డు నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను, మీలో పర్తివాడు తన కిషట్మైన 

హేయకృతయ్ములను విడిచిపెటట్వలెను, ఐగుపీత్యుల విగర్హములను పూజించుటచేత మిముమ్ను మీరు 

అపవితర్పరచుకొనకుండవలెను అని నేను ఆజాఞ్పించితిని.  

హెబీర్యులకు 12:10 => వారు కొనిన్దినములమటుట్కు తమకిషట్ము వచిచ్నటుట్ మనలను శికిష్ంచిరి 

గాని మనము తన పరిశుదధ్తలో పాలుపొందవలెనని మన మేలుకొరకే ఆయన శికిష్ంచుచునాన్డు. 
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వచనము 45 

నేను మీకు దేవుడనైయుండుటకు ఐగుపుత్ దేశములోనుండి మిముమ్ను రపిప్ంచిన యెహోవాను; నేను 

పరిశుదు ధ్డను గనుక మీరును పరిశుదు ధ్లు కావలెను. 

నిరగ్మకాండము 6:7 => మిముమ్ను నాకు పర్జలగా చేరుచ్కొని మీకు దేవుడనైయుందును. అపుప్డు 

ఐగుపీత్యుల బరువు కిర్ందనుండి మిముమ్ను వెలుపలికి రపిప్ంచిన మీ దేవుడనైన యెహోవాను నేనే అని 

మీరు తెలిసికొందురు. 

కీరత్నలు 105:43 => ఆయన తన పర్జలను సంతోషముతోను తాను ఏరప్రచుకొనిన వారిని 

ఉతాస్హధవ్నితోను వెలుపలికి రపిప్ంచెను. 

కీరత్నలు 105:44 => వారు తన కటట్డలను గైకొనునటుల్ను 

కీరత్నలు 105:45 => తన ధరమ్శాసత్రవిధులను ఆచరించునటుల్ను అనయ్జనుల భూములను ఆయన 

వారికపప్గించెను జనముల కషాట్రిజ్తమును వారు సావ్ధీనపరచుకొనిరి. యెహోవాను సుత్తించుడి. 

లేవీయకాండము 11:44 => నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను; నేను పరిశుదు ధ్డను గనుక మీరు 

పరిశుదు ధ్లైయుండునటుల్ మిముమ్ను మీరు పరిశుదద్పరచుకొనవలెను. నేలమీద పార్కు జీవరాసులలో 

దేనివలనను మిముమ్ను మీరు అపవితర్పరచుకొనకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 6:7 => మిముమ్ను నాకు పర్జలగా చేరుచ్కొని మీకు దేవుడనైయుందును. అపుప్డు 

ఐగుపీత్యుల బరువు కిర్ందనుండి మిముమ్ను వెలుపలికి రపిప్ంచిన మీ దేవుడనైన యెహోవాను నేనే అని 

మీరు తెలిసికొందురు. 

నిరగ్మకాండము 20:2 => నీ దేవుడనైన యెహోవాను నేనే; నేనే దాసుల గృహమైన ఐగుపుత్ 

దేశములోనుండి నినున్ వెలుపలికి రపిప్ంచితిని; 

కీరత్నలు 105:43 => ఆయన తన పర్జలను సంతోషముతోను తాను ఏరప్రచుకొనిన వారిని 

ఉతాస్హధవ్నితోను వెలుపలికి రపిప్ంచెను. 

కీరత్నలు 105:44 => వారు తన కటట్డలను గైకొనునటుల్ను 
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కీరత్నలు 105:45 => తన ధరమ్శాసత్రవిధులను ఆచరించునటుల్ను అనయ్జనుల భూములను ఆయన 

వారికపప్గించెను జనముల కషాట్రిజ్తమును వారు సావ్ధీనపరచుకొనిరి. యెహోవాను సుత్తించుడి. 

హోషేయ 11:1 => ఇశార్యేలు బాలుడై యుండగా నేను అతనియెడల పేర్మగలిగి నా కుమారుని 

ఐగుపుత్ దేశములోనుండి పిలిచితిని. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:7 => పరిశుదు ధ్లగుటకే దేవుడు మనలను పిలిచెనుగాని అపవితుర్లుగా 

ఉండుటకు పిలువలేదు. 

నిరగ్మకాండము 19:6 => సమసత్ భూమియు నాదేగదా. మీరు నాకు యాజక రూపకమైన 

రాజయ్ముగాను పరిశుదధ్మైన జనముగాను ఉందురని చెపుప్ము; నీవు ఇశార్యేలీయులతో పలుకవలసిన 

మాటలు ఇవే అని చెపప్గా 

నిరగ్మకాండము 19:10 => యెహోవా మోషేతో నీవు పర్జలయొదద్కు వెళిల్ నేడును రేపును వారిని 

పరిశుదధ్పరచుము; వారు తమ బటట్లు ఉదుకుకొని 

నిరగ్మకాండము 22:31 => మీరు నాకు పర్తిషిఠ్ంపబడినవారు గనుక పొలములో చీలచ్బడిన 

మాంసమును తినక కుకక్లకు దాని పారవేయవలెను. 

లేవీయకాండము 19:2 => మీరు పరిశుదు ధ్లై యుండవలెను. మీ దేవుడనైన యెహోవానగు నేను 

పరిశుదు ధ్డనై యునాన్ను. 

లేవీయకాండము 21:8 => అతడు నీ దేవునికి ఆహారమును అరిప్ంచువాడు గనుక నీవు అతని 

పరిశుదధ్పరచవలెను. మిముమ్ను పరిశుదధ్పరచు యెహోవా అను నేను పరిశుదు ధ్డను గనుక అతడు మీ 

దృషిట్కి పరిశుదు ధ్డు కావలెను. 

లేవీయకాండము 22:33 => నేను మిముమ్ను పరిశుదధ్పరచు యెహోవాను. నేను మీకు దేవుడనై 

యుండునటుల్ ఐగుపుత్ దేశములోనుండి మిముమ్ను రపిప్ంచిన యెహోవానని చెపుప్ము. 

లేవీయకాండము 25:38 => నేను మీకు కనాను దేశమునిచిచ్ మీకు దేవుడగునటుల్ ఐగుపుత్ 

దేశములోనుండి మిముమ్ను రపిప్ంచిన మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 

సంఖాయ్కాండము 15:40 => దాని చూచి యెహోవా ఆజఞ్లనిన్టిని జాఞ్పకము చేసికొని 

వాటిననుసరించుటకే అది మీకు కుచుచ్గానుండును. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 14:2 => ఏలయనగా నీ దేవుడైన యెహోవాకు నీవు పర్తిషిట్త జనము. 

మరియు యెహోవా భూమిమీదనునన్ సమసత్ జనములలో విశేషముగా తనకు సవ్కీయ జనమగునటుల్ 

నినున్ ఏరప్రచుకొనెను. 

కీరత్నలు 114:2 => యూదా ఆయనకు పరిశుదధ్సథ్లమాయెను ఇశార్యేలు ఆయనకు 

రాజయ్మాయెను. 

యెషయా 52:11 => పోవుడి పోవుడి అచచ్టనుండి వెళుల్డి అపవితర్మైన దేనిని ముటట్కుడి 

దానియొదద్నుండి తొలగిపోవుడి యెహోవా సేవోపకరణములను మోయువారలారా, మిముమ్ను మీరు 

పవితర్పరచుకొనుడి  

దానియేలు 1:8 => రాజు భుజించు భోజనమును పానముచేయు దార్కాష్రసమును పుచుచ్కొని తనున్ 

అపవితర్పరచుకొనకూడదని దానియేలు ఉదేద్శించి, తాను అపవితుర్డు కాకుండునటుల్ వాటిని 

పుచుచ్కొనకుండ సెలవిమమ్ని నపుంసకుల యధిపతిని వేడుకొనగా 

ఎఫెసీయులకు 5:1 => కావున మీరు పిర్యులైన పిలల్లవలె దేవునిపోలి నడుచుకొనుడి. 

హెబీర్యులకు 12:10 => వారు కొనిన్దినములమటుట్కు తమకిషట్ము వచిచ్నటుట్ మనలను శికిష్ంచిరి 

గాని మనము తన పరిశుదధ్తలో పాలుపొందవలెనని మన మేలుకొరకే ఆయన శికిష్ంచుచునాన్డు. 

వచనము 46 

అపవితర్మైన దానికిని పవితర్మైన దానికిని తినదగిన జంతువులకును తినదగని జంతువులకును 

భేదము చేయునటుల్ 

లేవీయకాండము 11:2 => మీరు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుడి భూమిమీదనునన్ జీవులనిన్టిలోను 

మీరు ఈ జీవులను మాతర్ము తినవచుచ్ను; 

లేవీయకాండము 7:37 => ఇది దహనబలిని గూరిచ్యు అపరాధపరిహారారథ్పు నైవేదయ్మును 

గూరిచ్యు పాపపరిహారారథ్బలిని గూరిచ్యు అపరాధపరిహారారథ్బలిని గూరిచ్యు పర్తిషిఠ్తారప్ణమును 

గూరిచ్యు సమాధానబలిని గూరిచ్యు చేయబడిన విధి. 

లేవీయకాండము 14:54 => పర్తివిధమైన కుషు ఠ్పొడను గూరిచ్యు, బొబబ్ను గూరిచ్యు 
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లేవీయకాండము 15:32 => సార్వము గలవాని గూరిచ్యు, వీరయ్సఖ్లనమువలని అపవితర్త గలవాని 

గూరిచ్యు, కడగానునన్ బలహీనురాలిని గూరిచ్యు, సార్వముగల సతరీ పురుషులను గూరిచ్యు, 

అపవితుర్రాలితో శయనించువాని గూరిచ్యు విధింపబడినది ఇదే. 

యెహెజేక్లు 43:12 => ఆ మందిరమునుగూరిచ్న విధి యేదనగా పరవ్తము మీద దానికి చేరికైన 

సథ్లమంతయు అతిపరిశుదధ్ము, మందిరమును గూరిచ్న విధి యిదియే. 

సంఖాయ్కాండము 5:29 => రోషము విషయమైన విధి యిదే. ఏ సతరీయైనను తన భరత్ అధీనములో 

నునన్పుప్డు తోర్వతపిప్ అపవితర్పడినయెడలనేమి,  

సంఖాయ్కాండము 30:16 => ఇవి భరత్నుగూరిచ్యు, భారయ్నుగూరిచ్యు, తండిర్నిగూరిచ్యు, 

బాలయ్మున తండిర్యింటనునన్ కుమారెత్నుగూరిచ్యు యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించిన కటట్డలు. 

సంఖాయ్కాండము 36:13 => యెరికోయొదద్ యొరాద్నుకు సమీపమైన మోయాబు మైదానములలో 

యెహోవా మోషేచేత ఇశార్యేలీయులకు ఆజాఞ్పించిన విధులును ఆజఞ్లును ఇవే. 

వచనము 47 

జంతువులను గూరిచ్యు, పకుష్లను గూరిచ్యు, జలచరములైన సమసత్ జీవులను గూరిచ్యు, నేలమీద 

పార్కు సమసత్ జీవులను గూరిచ్యు చేసిన విధి యిదే అని చెపుప్మనెను. 

లేవీయకాండము 10:10 => మీరు పర్తిషిఠ్ంపబడిన దానినుండి లౌకికమైనదానిని , 

అపవితర్మైనదానినుండి పవితర్మైనదానిని వేరుచేయుటకును, 

యెహెజేక్లు 44:23 => పర్తిషిఠ్తమైనదేదో పర్తిషిఠ్తము కానిదేదో పవితర్మైనదేదో అపవితర్మైనదేదో 

కనుగొనుటకు వారు నా జనులకు నేరుప్నటుల్ 

మలాకీ 3:18 => అపుప్డు నీతిగలవారెవరో దురామ్రుగ్లెవరో దేవుని సేవించువారెవరో ఆయనను 

సేవించని వారెవరో మీరు తిరిగి కనుగొందురు. 

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

బలహీనుడైయుండి, కూరగాయలనే తినుచునాన్డు. 
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రోమీయులకు 14:3 => తినువాడు తిననివాని తృణీకరింపకూడదు, తిననివాడు తినువానికి తీరుప్ 

తీరచ్కూడదు; ఏలయనగా దేవుడతనిని చేరుచ్కొనెను. 

రోమీయులకు 14:13 => కాగా మనమికమీదట ఒకనికొకడు తీరుప్ తీరచ్కుందము. ఇదియుగాక, 

సహోదరునికి అడ డ్మైనను ఆటంకమైనను కలుగజేయకుందుమని మీరు నిశచ్యించుకొనుడి. 

రోమీయులకు 14:14 => సహజముగా ఏదియు నిషిదధ్ము కాదని నేను పర్భువైన యేసునందు ఎరిగి 

రూఢిగా నముమ్చునాన్ను. అయితే ఏదైనను నిషిదధ్మని యెంచుకొనువానికి అది నిషిదధ్మే. 

రోమీయులకు 14:15 => నీ సహోదరుడు నీ భోజనమూలముగా దుఃఖంచినయెడల నీవికను పేర్మ 

కలిగి నడుచుకొనువాడవు కావు. ఎవనికొరకు కీర్సుత్ చనిపోయెనో వానిని నీ భోజనముచేత పాడు 

చేయకుము. 

రోమీయులకు 14:16 => మీకునన్ మేలైనది దూషణపాలు కానియయ్కుడి. 

రోమీయులకు 14:17 => దేవుని రాజయ్ము భోజనమును పానమును కాదుగాని, నీతియు 

సమాధానమును పరిశుదాధ్తమ్యందలి ఆనందమునై యునన్ది. 

రోమీయులకు 14:18 => ఈ విషయమందు కీర్సుత్నకు దాసుడైనవాడు దేవునికి ఇషు ట్డును 

మనుషుయ్ల దృషిట్కి యోగుయ్డునై యునాన్డు. 

రోమీయులకు 14:19 => కాబటిట్ సమాధానమును, పరసప్ర కేష్మాభివృది ధ్ని కలుగజేయువాటినే 

ఆసకిత్తో అనుసరింతము. 

రోమీయులకు 14:20 => భోజనము నిమితత్ము దేవుని పనిని పాడుచేయకుడి; సమసత్ పదారథ్ములు 

పవితర్ములే గాని అనుమానముతో తినువానికి అది దోషము. 

రోమీయులకు 14:21 => మాంసము తినుటగాని, దార్కాష్రసము తార్గుటగాని, నీ సహోదరునికడ డ్ము 

కలుగజేయునది మరేదియు గాని, మానివేయుట మంచిది. 

రోమీయులకు 14:22 => నీకునన్ విశావ్సము దేవుని యెదుట నీమటుట్కు నీవే యుంచుకొనుము; 

తాను సమమ్తించిన విషయములో తనకుతానే తీరుప్ తీరుచ్కొననివాడు ధనుయ్డు. 

రోమీయులకు 14:23 => అనుమానించువాడు తినినయెడల విశావ్సము లేకుండ తినును, గనుక 

దోషియని తీరుప్నొందును. విశావ్సమూలము కానిది ఏదో అది పాపము. 
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లేవీయకాండము 15:31 => ఇశార్యేలీయులు తమ మధయ్నుండు నా నివాస సథ్లమును 

అపవితర్పరచునపుప్డు వారు తమ అపవితర్తవలన చావకుండునటుల్ వారికి అపవితర్త కలుగకుండ 

మీరు వారిని కాపాడవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 30:16 => ఇవి భరత్నుగూరిచ్యు, భారయ్నుగూరిచ్యు, తండిర్నిగూరిచ్యు, 

బాలయ్మున తండిర్యింటనునన్ కుమారెత్నుగూరిచ్యు యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించిన కటట్డలు. 

నాయ్యాధిపతులు 13:4 => కాబటిట్ నీవు జాగర్తత్గా ఉండి, దార్కాష్రసమునేగాని మదయ్మునేగాని 

తార్గకుండుము, అపవితర్మైన దేనినైనను తినకుండుము. 

యెషయా 52:11 => పోవుడి పోవుడి అచచ్టనుండి వెళుల్డి అపవితర్మైన దేనిని ముటట్కుడి 

దానియొదద్నుండి తొలగిపోవుడి యెహోవా సేవోపకరణములను మోయువారలారా, మిముమ్ను మీరు 

పవితర్పరచుకొనుడి  

యెహెజేక్లు 1:7 => వాటి కాళుల్ చకక్గా నిలువబడినవి, వాటి అరకాళుల్ పెయయ్కాళల్వలె ఉండెను, 

అవి తళతళలాడు ఇతత్డివలె ఉండెను. 

యెహెజేక్లు 22:26 => దాని యాజకులు నా ధరమ్శాసత్రమును నిరాకరించుదురు, నాకు 

పర్తిషిఠ్తములగు వసుత్వులను అపవితర్పరచుదురు, పర్తిషిఠ్తమైనదానికిని సాధారణమైనదానికిని 

భేదమెంచరు, పవితర్మేదో అపవితర్మేదో తెలిసికొనుటకు జనులకు నేరప్రు, నేను విధించిన 

విశార్ంతిదినములను ఆచరింపరు, వారి మధయ్ నేను దూషింపబడుచునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:8 => అందుకు నేను వదుద్ పర్భువా, నిషిదధ్మైనది అపవితర్మైనది 

ఏదియు నా నోట ఎనన్డును పడలేదని చెపప్గా 
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వచనము 1 

మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

లేవీయకాండము 5:3 => మనుషుయ్లకు తగులు అపవితర్తలలో ఏదైనను ఒకనికి తెలియకుండ 

అంటినయెడల, అనగా ఒకనికి అపవితర్త కలిగినయెడల ఆ సంగతి తెలిసిన తరువాత వాడు 

అపరాధియగును. 

లేవీయకాండము 7:21 => ఎవడు మనుషుయ్ల అపవితర్తనే గాని అపవితర్మైన జంతువునే గాని యే 

అపవితర్మైన వసుత్వునే గాని తాకి యెహోవాకు అరిప్ంచు సమాధానబలి పశువు మాంసమును తినునో 

వాడు పర్జలలోనుండి కొటిట్వేయబడును. 

సంఖాయ్కాండము 18:20 => మరియు యెహోవా అహరోనుతో ఇటల్నెను వారి దేశములో నీకు 

సావ్సథ్య్ము కలుగదు; వారి మధయ్ను నీకు పాలు ఉండదు; ఇశార్యేలీయుల మధయ్ను నీ పాలు నీ 

సావ్సథ్య్ము నేనే. 

వచనము 2 

నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము ఒక సతరీ గరభ్వతియై మగపిలల్ను కనినయెడల ఆమెయేడు దినములు 

పురిటాలై యుండవలెను. ఆమె తాను ముటుట్దై కడగానుండు దినముల లెకక్నుబటిట్ పురిటాలై 

యుండవలెను. 

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

విసత్రించి భూమిని నిండించి దానిని లోపరచుకొనుడి; సముదర్పు చేపలను ఆకాశ పకుష్లను 

భూమిమీద పార్కు పర్తి జీవిని ఏలుడని దేవుడు వారితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 3:16 => ఆయన సతరీతో నీ పర్యాసమును నీ గరభ్వేదనను నేను మికిక్లి 

హెచిచ్ంచెదను; వేదనతో పిలల్లను కందువు; నీ భరత్యెడల నీకు వాంఛ కలుగును; అతడు నినున్ 

ఏలునని చెపెప్ను.  
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యోబు 14:4 => పాపసహితునిలోనుండి పాపరహితుడు పుటట్గలిగిన ఎంత మేలు? ఆలాగున 

ఎవడును పుటట్నేరడు. 

యోబు 15:14 => శుదు ధ్డగుటకు నరుడు ఏపాటివాడు? నిరోద్షుడగుటకు సతరీకి పుటిట్నవాడు 

ఏపాటివాడు?  

యోబు 25:4 => నరుడు దేవుని దృషిట్కి నీతిమంతుడు ఎటుల్ కాగలడు? సతరీకి పుటిట్నవాడు ఆయన 

దృషిట్కి ఎటుల్ శుదు ధ్డు కాగలడు?  

కీరత్నలు 51:5 => నేను పాపములో పుటిట్నవాడను పాపములోనే నా తలిల్ ననున్ గరభ్మున ధరించెను. 

లూకా 2:22 => మోషే ధరమ్శాసత్రము చొపుప్న వారు తముమ్ను శుది ధ్ చేసికొను దినములు 

గడచినపుప్డు  

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. 
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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. 

లేవీయకాండము 15:19 => సతరీ దేహమందుండు సార్వము రకత్సార్వమైనయెడల ఆమె యేడు 

దినములు కడగా ఉండవలెను. ఆమెను ముటుట్వారందరు సాయంకాలమువరకు అపవితుర్లగుదురు. 

నిరగ్మకాండము 29:30 => అతని కుమారులలో నెవడు అతనికి పర్తిగా యాజకుడగునో అతడు 

పరిశుదధ్సథ్లములో సేవ చేయుటకు పర్తయ్క్షపు గుడారములోనికి వెళుల్నపుప్డు ఏడు దినములు వాటిని 

వేసికొనవలెను. 

లేవీయకాండము 9:1 => ఎనిమిదవ దినమున మోషే అహరోనును అతని కుమారులను 

ఇశార్యేలీయుల పెదద్లను పిలిపించి 

లేవీయకాండము 12:5 => ఆమె ఆడుపిలల్ను కనినయెడల ఆమె తాను కడగా ఉండునపప్టివలె 

రెండు వారములు పురిటాలై ఉండవలెను. ఆమె తన రకత్శుది ధ్ కొరకు అరువదియారు దినములు కడగా 

ఉండవలెను. 

లేవీయకాండము 22:27 => దూడయేగాని, గొఱఱ్పిలల్యేగాని, మేకపిలల్యేగాని, పుటిట్నపుప్డు అది 

యేడు దినములు దాని తలిల్తో నుండవలెను. ఎనిమిదవనాడు మొదలుకొని అది యెహోవాకు 

హోమముగా అంగీకరింప తగును. 

2 సమూయేలు 11:4 => దావీదు దూతలచేత ఆమెను పిలువనంపెను. ఆమె అతనియొదద్కు రాగా 

అతడు ఆమెతో శయనించెను; కలిగిన అపవితర్త పోగొటుట్కొని ఆమె తన యింటికి మరల వచెచ్ను. 

Page  of 774 1885



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"య$ండ'

లూకా 2:24 => పర్భువు ధరమ్శాసత్రమందు చెపప్బడినటుట్ గువవ్ల జతనైనను రెండు పావురపు 

పిలల్లనైనను బలిగా సమరిప్ంచుటకును, వారు ఆయనను యెరూషలేమునకు తీసికొనిపోయిరి. 

వచనము 3 

ఎనిమిదవ దినమున బిడ డ్కు సునన్తి చేయింపవలెను. 

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. 

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. 

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? 
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రోమీయులకు 3:19 => పర్తి నోరు మూయబడునటుల్ను, సరవ్లోకము దేవుని శిక్షకు 

పాతర్మగునటుల్ను, ధరమ్శాసత్రము చెపుప్చునన్ వాటిననిన్టిని ధరమ్శాసత్రమునకు లోనైనవారితో 

చెపుప్చునన్దని యెరుగుదుము. 

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. 

గలతీయులకు 3:17 => నేను చెపుప్నదేమనగా నాలుగువందల ముపప్ది సంవతస్రములైన తరువాత 

వచిచ్న ధరమ్శాసత్రము, వాగాద్నమును నిరరథ్కము చేయునంతగా పూరవ్మందు దేవునిచేత సిథ్రపరచబడిన 

నిబంధనను కొటిట్వేయదు. 

గలతీయులకు 5:3 => ధరమ్శాసత్రము యావతుత్ ఆచరింపబదు ధ్డై యునాన్డని సునన్తి పొందిన పర్తి 

మనుషుయ్నికి నేను మరల దృఢముగ చెపుప్చునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:5 => ఎనిమిదవ దినమున సునన్తి పొందితిని, ఇశార్యేలు వంశపువాడనై, 

బెనాయ్మీను గోతర్ములో పుటిట్ హెబీర్యుల సంతానమైన హెబీర్యుడనై, ధరమ్శాసత్ర విషయము 

పరిసయుయ్డనై, 

కొలొసస్యులకు 2:11 => మీరును, కీర్సుత్ సునన్తియందు, శరీరేచఛ్లతో కూడిన సవ్భావమును 

విసరిజ్ంచి ఆయనయందుచేతులతో చేయబడని సునన్తి పొందితిరి. 

ఆదికాండము 21:4 => మరియు దేవుడు అబార్హాము కాజాఞ్పించిన పర్కారము అతడు ఎనిమిది 

దినముల వాడైన ఇసాస్కు అను తన కుమారునికి సునన్తి చేసెను. 
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నిరగ్మకాండము 29:30 => అతని కుమారులలో నెవడు అతనికి పర్తిగా యాజకుడగునో అతడు 

పరిశుదధ్సథ్లములో సేవ చేయుటకు పర్తయ్క్షపు గుడారములోనికి వెళుల్నపుప్డు ఏడు దినములు వాటిని 

వేసికొనవలెను. 

లేవీయకాండము 9:1 => ఎనిమిదవ దినమున మోషే అహరోనును అతని కుమారులను 

ఇశార్యేలీయుల పెదద్లను పిలిపించి 

లేవీయకాండము 15:3 => వాని సార్వము కారినను కారకపోయినను ఆ దేహసిథ్తినిబటిట్ వాడు 

అపవితుర్డగును. ఆ సార్వముగలవాడు పండుకొను పర్తి పరుపు అపవితర్ము; 

లేవీయకాండము 19:23 => మీరు ఆ దేశమునకు వచిచ్ ఆహారమునకై నానా విధములైన చెటల్ను 

నాటినపుప్డు వాటి పండల్ను అపవితర్ముగా ఎంచవలెను. వాటి కాపు మీకు ఎకుక్వగా ఉండునటుల్ అవి 

మూడు సంవతస్రములవరకు మీకు అపవితర్ముగా ఉండవలెను, వాటిని తినకూడదు. 

లేవీయకాండము 22:27 => దూడయేగాని, గొఱఱ్పిలల్యేగాని, మేకపిలల్యేగాని, పుటిట్నపుప్డు అది 

యేడు దినములు దాని తలిల్తో నుండవలెను. ఎనిమిదవనాడు మొదలుకొని అది యెహోవాకు 

హోమముగా అంగీకరింప తగును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:1 => కొందరు యూదయనుండి వచిచ్ మీరు మోషే నియమించిన 

ఆచారము చొపుప్న సునన్తి పొందితేనే గాని రక్షణ పొందలేరని సహోదరులకు బోధించిరి. 

వచనము 4 

ఆమె తన రకత్శుది ధ్కొరకు ముపప్దిమూడు దినములుండి తన రకత్శుది ధ్ దినములు సంపూరణ్మగువరకు 

ఆమె పరిశుదధ్మైన దేనినైనను ముటట్కూడదు, పరిశుదధ్సథ్లములో పర్వేశింపకూడదు. 

లేవీయకాండము 15:25 => ఒక సతరీ కడగా ఉండు కాలమునకు ముందుగా ఆమె రకత్సార్వము ఇంక 

అనేకదినములు సర్వించినను ఆమె కడగానుండు కాలమైన తరువాత సర్వించినను, ఆమె అపవితర్త 

ఆమె కడగానుండు దినములలో వలెనే ఆ సార్వదినములనిన్యు ఉండును, ఆమె అపవితుర్రాలు. 
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లేవీయకాండము 15:26 => ఆమె సార్వదినములనిన్యు ఆమె పండుకొను పర్తి మంచము ఆమె 

కడగానునన్పప్టి మంచమువలె ఉండవలెను. ఆమె దేనిమీద కూరుచ్ండునో అది ఆమె కడగా ఉనన్పప్టి 

అపవితర్తవలె అపవితర్మగును. 

లేవీయకాండము 15:27 => వాటిని ముటుట్ పర్తివాడు అపవితుర్డు. వాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని 

నీళల్తో సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును.  

లేవీయకాండము 15:28 => ఆమె ఆ సార్వము కుదిరి పవితుర్రాలైనయెడల ఆమె యేడుదినములు 

లెకిక్ంచుకొని అవి తీరిన తరువాత పవితుర్రాలగును. 

హగగ్యి 2:13 => శవమును ముటుట్టవలన ఒకడు అంటుపడి అటిట్వాటిలో దేనినైనను 

ముటిట్నయెడల తాను ముటిట్నది అపవితర్మగునా యని హగగ్యి మరలనడుగగా యాజకులు అది 

అపవితర్మగుననిరి. 

లూకా 2:22 => మోషే ధరమ్శాసత్రము చొపుప్న వారు తముమ్ను శుది ధ్ చేసికొను దినములు 

గడచినపుప్డు  

లూకా 2:23 => పర్తి తొలిచూలు మగపిలల్ పర్భువుకు పర్తిషఠ్ చేయబడవలెను అని పర్భువు 

ధరమ్శాసత్రమందు వార్యబడినటుట్ ఆయనను పర్భువుకు పర్తిషిఠ్ంచుటకును, 

లేవీయకాండము 12:5 => ఆమె ఆడుపిలల్ను కనినయెడల ఆమె తాను కడగా ఉండునపప్టివలె 

రెండు వారములు పురిటాలై ఉండవలెను. ఆమె తన రకత్శుది ధ్ కొరకు అరువదియారు దినములు కడగా 

ఉండవలెను. 

లేవీయకాండము 15:19 => సతరీ దేహమందుండు సార్వము రకత్సార్వమైనయెడల ఆమె యేడు 

దినములు కడగా ఉండవలెను. ఆమెను ముటుట్వారందరు సాయంకాలమువరకు అపవితుర్లగుదురు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:19 => పరిశుదధ్సథ్లముయొకక్ శుదీధ్కరణముచొపుప్న తనున్ 

పవితర్పరచుకొనకయే తన పితరుల దేవుడైన యెహోవాను ఆశర్యింప మనసుస్ నిలుపుకొనిన పర్తి 

వాని నిమితత్ము దయగల యెహోవా పార్యశిచ్తత్ము చేయునుగాక అని పార్రిథ్ంపగా 

వచనము 5 
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ఆమె ఆడుపిలల్ను కనినయెడల ఆమె తాను కడగా ఉండునపప్టివలె రెండు వారములు పురిటాలై 

ఉండవలెను. ఆమె తన రకత్శుది ధ్ కొరకు అరువదియారు దినములు కడగా ఉండవలెను. 

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

కనినయెడల ఆమెయేడు దినములు పురిటాలై యుండవలెను. ఆమె తాను ముటుట్దై కడగానుండు 

దినముల లెకక్నుబటిట్ పురిటాలై యుండవలెను. 

లేవీయకాండము 12:4 => ఆమె తన రకత్శుది ధ్కొరకు ముపప్దిమూడు దినములుండి తన రకత్శుది ధ్ 

దినములు సంపూరణ్మగువరకు ఆమె పరిశుదధ్మైన దేనినైనను ముటట్కూడదు, పరిశుదధ్సథ్లములో 

పర్వేశింపకూడదు. 

ఆదికాండము 3:13 => అపుప్డు దేవుడైన యెహోవా సతరీతో నీవు చేసినది యేమిటని అడుగగా సతరీ 

సరప్ము ననున్ మోసపుచిచ్నందున తింటిననెను. 

1 తిమోతి 2:14 => మరియు ఆదాము మోసపరచబడలేదు గాని, సతరీ మోసపరచబడి అపరాధములో 

పడెను. 

1 తిమోతి 2:15 => అయినను వారు సవ్సథ్బుది ధ్కలిగి, విశావ్సపేర్మ పరిశుదధ్తలయందు నిలుకడగా 

ఉండినయెడల శిశుపర్సూతి దావ్రా ఆమె రకిష్ంపబడును. 

వచనము 6 

కుమారునికొరకే గాని కుమారెత్కొరకే గాని ఆమె శుది ధ్దినములు సంపూరిత్యైన తరువాత ఆమె 

దహనబలిగా ఒక యేడాది గొఱఱ్పిలల్ను, పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక పావురపు పిలల్నైనను తెలల్ 

గువవ్నైనను పర్తయ్క్షపు గుడారము యొకక్ దావ్రమునకు యాజకునియొదద్కు తీసికొనిరావలెను.  

లేవీయకాండము 1:10 => దహనబలిగా అతడు అరిప్ంచునది గొఱఱ్లయొకక్గాని మేకలయొకక్గాని 

మందలోనిదైనయెడల అతడు నిరోద్షమైన మగదాని తీసికొని వచిచ్ 

లేవీయకాండము 1:11 => బలిపీఠపు ఉతత్రదికుక్న యెహోవా సనిన్ధిని దానిని వధింపవలెను. 

యాజకులగు అహరోను కుమారులు బలిపీఠముచుటుట్ దాని రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 
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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 5:6 => తాను చేసిన పాప విషయమై యెహోవా సనిన్ధికి మందలోనుండి ఆడు 

గొఱఱ్పిలల్నేగాని ఆడు మేకపిలల్నే గాని పాపపరిహారారథ్బలిగా అరిప్ంపవలెను. అతనికి పాప క్షమాపణ 

కలుగునటుల్ యాజకుడు అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయును. 

లేవీయకాండము 5:7 => అతడు గొఱఱ్పిలల్ను తేజాలనియెడల, అతడు పాపియగునటుల్ తాను చేసిన 

అపరాధ విషయమై రెండు తెలల్ గువవ్లనేగాని రెండు పావురపు పిలల్లనేగాని పాపపరిహారారథ్బలిగా 

ఒకదానిని దహనబలిగా ఒకదానిని యెహోవా సనిన్ధికి తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 5:8 => అతడు యాజకునియొదద్కు వాటిని తెచిచ్న తరువాత అతడు 

పాపపరిహారారథ్మైనదానిని మొదట నరిప్ంచి, దాని మెడనుండి దాని తలను నులమవలెను గాని దాని 

నూడదీయకూడదు. 

లేవీయకాండము 5:9 => అతడు పాపపరిహారారథ్బలి పశురకత్ములో కొంచెము బలిపీఠము పర్కక్ను 

పోర్కిష్ంపవలెను. దాని రకత్శేషమును బలిపీఠము అడుగున పిండవలెను. అది పాపపరిహారారథ్బలి. 

లేవీయకాండము 5:10 => విధిచొపుప్న రెండవదానిని దహనబలిగా అరిప్ంపవలెను. అతడు చేసిన 

పాపము విషయమై యాజకుడు అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ 

కలుగును. 

లేవీయకాండము 14:22 => వారికి దొరకగల రెండు తెలల్ గువవ్లనేగాని రెండు పావురపు 

పిలల్లనేగాని, అనగా పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒకదానిని దహనబలిగా ఒక దానిని తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 15:14 => ఎనిమిదవనాడు రెండు తెలల్ గువవ్లనైనను రెండు పావురపు 

పిలల్లనైనను తీసికొని పర్తయ్క్షపు గుడారము యొకక్ దావ్రమునొదద్కు వచిచ్ యెహోవా సనిన్ధిని వాటిని 

యాజకుని కపప్గింపవలెను. 
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లేవీయకాండము 15:29 => ఎనిమిదవనాడు ఆమె రెండు తెలల్ గువవ్లనైనను రెండు పావురపు 

పిలల్లనైనను పర్తయ్క్షపు గుడారము యొకక్ దావ్రమునకు యాజకునియొదద్కు తేవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 6:10 => ఎనిమిదవ దినమున అతడు రెండు తెలల్గువవ్లనైనను రెండు పావురపు 

పిలల్లనైనను పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్నునన్ యాజకుని యొదద్కు తేవలెను.  

లూకా 2:22 => మోషే ధరమ్శాసత్రము చొపుప్న వారు తముమ్ను శుది ధ్ చేసికొను దినములు 

గడచినపుప్డు  

యోహాను 1:29 => మరువాడు యోహాను యేసు తనయొదద్కు రాగా చూచి ఇదిగో లోకపాపమును 

మోసికొనిపోవు దేవుని గొఱఱ్పిలల్. 

2 కొరిందీయులకు 5:21 => ఎందుకనగా మనమాయనయందు దేవుని నీతి అగునటుల్ పాపమెరుగని 

ఆయనను మనకోసము పాపముగా చేసెను. 

హెబీర్యులకు 7:26 => పవితుర్డును, నిరోద్షియు, నిషక్లమ్షుడును, పాపులలో చేరక పర్తేయ్కముగా 

ఉనన్వాడును. ఆకాశమండలముకంటె మికిక్లి హెచచ్యినవాడునైన యిటిట్ పర్ధానయాజకుడు మనకు 

సరిపోయినవాడు. 

1 పేతురు 1:18 => పితృపారంపరయ్మైన మీ వయ్రథ్పర్వరత్నను విడిచిపెటుట్నటుల్గా వెండి 

బంగారములవంటి క్షయ వసుత్వులచేత మీరు విమోచింపబడలేదు గాని 

1 పేతురు 1:19 => అమూలయ్మైన రకత్ముచేత, అనగా నిరోద్షమును నిషక్ళంకమునగు 

గొఱఱ్పిలల్వంటి కీర్సుత్ రకత్ముచేత, విమోచింపబడితిరని మీరెరుగుదురు గదా 

లేవీయకాండము 9:3 => మరియు నీవు ఇశార్యేలీయులతో మీరు యెహోవా సనిన్ధిని 

బలినరిప్ంచునటుల్ పాపపరిహారారథ్బలిగా నిరోద్షమైన మేకపిలల్ను, దహనబలిగా నిరోద్షమైన యేడాది 

దూడను గొఱఱ్పిలల్ను 

లేవీయకాండము 14:19 => అపుప్డు యాజకుడు పాపపరిహారారథ్బలి అరిప్ంచి అపవితర్త 

పోగొటుట్కొని పవితర్త పొందగోరువాని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేసిన తరువాత వాడు దహనబలి 

పశువును వధింపవలెను. 
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లేవీయకాండము 16:7 => ఆ రెండు మేకపిలల్లను తీసికొనివచిచ్, పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ 

దావ్రమునొదద్ యెహోవా సనిన్ధిని వాటిని ఉంచవలెను. 

యెహెజేక్లు 46:13 => మరియు పర్తి దినము నిరోద్షమైన యేడాది మగ గొఱఱ్పిలల్ను దహనబలిగా 

అరిప్ంపవలెను; అనుదినము ఉదయమున దానిని అరిప్ంపవలెను. మరియు అనుదినము ఉదయమున 

దానితో నైవేదయ్ము చేయవలెను. 

మతత్యి 21:12 => యేసు దేవాలయములో పర్వేశించి కర్యవికర్యములు చేయువారినందరిని 

వెళల్గొటిట్, రూకలు మారుచ్వారి బలల్లను గువవ్లముమ్వారి పీఠములను పడదోర్సి 

లూకా 2:24 => పర్భువు ధరమ్శాసత్రమందు చెపప్బడినటుట్ గువవ్ల జతనైనను రెండు పావురపు 

పిలల్లనైనను బలిగా సమరిప్ంచుటకును, వారు ఆయనను యెరూషలేమునకు తీసికొనిపోయిరి. 

వచనము 7 

అతడు యెహోవా సనిన్ధిని దానినరిప్ంచి ఆమె నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా ఆమె రకత్సార్వ 

విషయమై ఆమె పవితర్పరచబడును. ఇది మగపిలల్నుగాని ఆడుపిలల్నుగాని కనిన సతరీనిగూరిచ్న విధి. 

లేవీయకాండము 1:4 => అతడు దహనబలిగా అరిప్ంచు పశువు తలమీద తన చెయియ్నుంచవలెను; 

అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము కలుగునటుల్ అది అతని పక్షముగా అంగీకరింపబడును. 

లేవీయకాండము 4:20 => అతడు పాపపరిహారారథ్బలియగు కోడెను చేసినటుల్ దీనిని చేయవలెను; 

అటేల్ దీని చేయవలెను. యాజకుడు వారి నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా వారికి క్షమాపణ 

కలుగును. 

లేవీయకాండము 4:26 => సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్వలె దీని కొర్వవ్ంతయు 

బలిపీఠముమీద దహింపవలెను. అటుల్ యాజకుడు అతని పాప విషయములో అతని నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ కలుగును. 

లేవీయకాండము 4:31 => మరియు సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్ను తీసినటేల్ దీని 

కొర్వవ్ంతటిని తీయవలెను. యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగా యాజకుడు బలిపీఠముమీద దానిని 

Page  of 782 1885



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"య$ండ'

దహింపవలెను. అటుల్ యాజకుడు అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ 

కలుగును. 

లేవీయకాండము 4:35 => మరియు సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్ను తీసినటుల్ దీని 

కొర్వవ్ంతయు తీయవలెను. యాజకుడు యెహోవాకు అరిప్ంచు హోమముల రీతిగా బలిపీఠముమీద 

వాటిని ధూపము వేయవలెను. అతడు చేసిన పాపము విషయమై యాజకుడు అతని నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ కలుగును. 

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 14:4 => పాపసహితునిలోనుండి పాపరహితుడు పుటట్గలిగిన ఎంత మేలు? ఆలాగున 

ఎవడును పుటట్నేరడు. 

రోమీయులకు 3:23 => ఏ భేదమును లేదు; అందరును పాపముచేసి దేవుడు అనుగర్హించు 

మహిమను పొందలేకపోవుచునాన్రు.  

రోమీయులకు 3:26 => కీర్సుత్యేసు రకత్మునందలి విశావ్సముదావ్రా ఆయనను కరుణాధారముగా 

బయలుపరచెను. దేవుడిపప్టి కాలమందు తన నీతిని కనబరచు నిమితత్ము, తాను నీతిమంతుడును 

యేసునందు విశావ్సము గలవానిని నీతిమంతునిగా తీరుచ్వాడునై యుండుటకు ఆయన ఆలాగు 

చేసెను. 

1 కొరిందీయులకు 7:14 => అవిశావ్సియైన భరత్ భారయ్నుబటిట్ పరిశుదధ్పరచబడును; 

అవిశావ్సురాలైన భారయ్ విశావ్సియైన భరత్నుబటిట్ పరిశుదధ్పరచబడును. లేనియెడల మీ పిలల్లు 

అపవితుర్లైయుందురు, ఇపుప్డైతే వారు పవితుర్లు 

హెబీర్యులకు 9:12 => మేకల యొకక్యు కోడెల యొకక్యు రకత్ముతో కాక, తన సవ్రకత్ముతో 

ఒకక్సారే పరిశుదధ్సథ్లములో పర్వేశించెను. 
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హెబీర్యులకు 9:13 => ఏలయనగా మేకల యొకక్యు, ఎడల్ యొకక్యు రకత్మును, మైలపడిన 

వారిమీద ఆవుదూడ బూడిదె చలుల్టయు, శరీరశుది ధ్ కలుగునటుల్ వారిని పరిశుదధ్పరచినయెడల, 

హెబీర్యులకు 9:14 => నితుయ్డగు ఆతమ్దావ్రా తనున్తాను దేవునికి నిరోద్షినిగా అరిప్ంచుకొనిన 

కీర్సుత్యొకక్ రకత్ము, నిరీ జ్వకిర్యలను విడిచి జీవముగల దేవుని సేవించుటకు మీ మనసాస్కిష్ని ఎంతో 

యెకుక్వగా శుది ధ్చేయును. 

లేవీయకాండము 15:28 => ఆమె ఆ సార్వము కుదిరి పవితుర్రాలైనయెడల ఆమె యేడుదినములు 

లెకిక్ంచుకొని అవి తీరిన తరువాత పవితుర్రాలగును. 

లేవీయకాండము 15:29 => ఎనిమిదవనాడు ఆమె రెండు తెలల్ గువవ్లనైనను రెండు పావురపు 

పిలల్లనైనను పర్తయ్క్షపు గుడారము యొకక్ దావ్రమునకు యాజకునియొదద్కు తేవలెను. 

లేవీయకాండము 15:30 => యాజకుడు ఒకదానిని పాపపరిహారారథ్బలిగాను ఒకదానిని 

దహనబలిగాను అరిప్ంపవలెను. అటుల్ యాజకుడు ఆమె సార్వవిషయమై యెహోవా సనిన్ధిని ఆమె 

నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. 

గలతీయులకు 3:28 => ఇందులో యూదుడని గీర్సుదేశసుథ్డని లేదు, దాసుడని సవ్తంతుర్డని లేదు, 

పురుషుడని సతరీ అని లేదు; యేసుకీర్సుత్నందు మీరందరును ఏకముగా ఉనాన్రు. 

లేవీయకాండము 15:15 => యాజకుడు వాటిలో ఒకదానిని పాపపరిహారారథ్బలిగాను ఒకదానిని 

దహనబలిగాను అరిప్ంపవలెను. అటుల్ యాజకుడు వాని సార్వము విషయములో యెహోవా సనిన్ధిని 

వాని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. 

లేవీయకాండము 16:7 => ఆ రెండు మేకపిలల్లను తీసికొనివచిచ్, పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ 

దావ్రమునొదద్ యెహోవా సనిన్ధిని వాటిని ఉంచవలెను. 

వచనము 8 

ఆమె గొఱఱ్పిలల్ను తేజాలనియెడల ఆమె రెండు తెలల్ గువవ్లనైనను రెండు పావురపు పిలల్లనైనను 

దహనబలిగా ఒకదానిని, పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక దానిని తీసికొనిరావలెను. యాజకుడు ఆమె 

నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా ఆమెకు పవితర్త కలుగును.  
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లేవీయకాండము 1:14 => అతడు యెహోవాకు దహనబలిగా అరిప్ంచునది పకిష్జాతిలోనిదైనయెడల 

తెలల్ గువవ్లలోనుండి గాని పావురపు పిలల్లలోనుండి గాని తేవలెను. 

లేవీయకాండము 5:7 => అతడు గొఱఱ్పిలల్ను తేజాలనియెడల, అతడు పాపియగునటుల్ తాను చేసిన 

అపరాధ విషయమై రెండు తెలల్ గువవ్లనేగాని రెండు పావురపు పిలల్లనేగాని పాపపరిహారారథ్బలిగా 

ఒకదానిని దహనబలిగా ఒకదానిని యెహోవా సనిన్ధికి తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 14:22 => వారికి దొరకగల రెండు తెలల్ గువవ్లనేగాని రెండు పావురపు 

పిలల్లనేగాని, అనగా పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒకదానిని దహనబలిగా ఒక దానిని తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 15:14 => ఎనిమిదవనాడు రెండు తెలల్ గువవ్లనైనను రెండు పావురపు 

పిలల్లనైనను తీసికొని పర్తయ్క్షపు గుడారము యొకక్ దావ్రమునొదద్కు వచిచ్ యెహోవా సనిన్ధిని వాటిని 

యాజకుని కపప్గింపవలెను. 

లేవీయకాండము 15:29 => ఎనిమిదవనాడు ఆమె రెండు తెలల్ గువవ్లనైనను రెండు పావురపు 

పిలల్లనైనను పర్తయ్క్షపు గుడారము యొకక్ దావ్రమునకు యాజకునియొదద్కు తేవలెను. 

లూకా 2:22 => మోషే ధరమ్శాసత్రము చొపుప్న వారు తముమ్ను శుది ధ్ చేసికొను దినములు 

గడచినపుప్డు  

లూకా 2:24 => పర్భువు ధరమ్శాసత్రమందు చెపప్బడినటుట్ గువవ్ల జతనైనను రెండు పావురపు 

పిలల్లనైనను బలిగా సమరిప్ంచుటకును, వారు ఆయనను యెరూషలేమునకు తీసికొనిపోయిరి. 

2 కొరిందీయులకు 8:9 => మీరు మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ కృపను ఎరుగుదురు గదా? ఆయన 

ధనవంతుడై యుండియు మీరు తన దారిదర్య్మువలన ధనవంతులు కావలెనని, మీ నిమితత్ము 

దరిదుర్డాయెను. 

లేవీయకాండము 4:26 => సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్వలె దీని కొర్వవ్ంతయు 

బలిపీఠముమీద దహింపవలెను. అటుల్ యాజకుడు అతని పాప విషయములో అతని నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ కలుగును. 

ఆదికాండము 15:9 => ఆయన మూడేండల్ పెయయ్ను మూడేండల్ మేకను మూడేండల్ పొటేట్లును ఒక 

తెలల్ గువవ్ను ఒక పావురపు పిలల్ను నాయొదద్కు తెమమ్ని అతనితో చెపెప్ను. 
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లేవీయకాండము 4:19 => మరియు అతడు దాని కొర్వువ్ అంతయు తీసి బలిపీఠముమీద 

దహింపవలెను. 

లేవీయకాండము 4:20 => అతడు పాపపరిహారారథ్బలియగు కోడెను చేసినటుల్ దీనిని చేయవలెను; 

అటేల్ దీని చేయవలెను. యాజకుడు వారి నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా వారికి క్షమాపణ 

కలుగును. 

లేవీయకాండము 4:35 => మరియు సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్ను తీసినటుల్ దీని 

కొర్వవ్ంతయు తీయవలెను. యాజకుడు యెహోవాకు అరిప్ంచు హోమముల రీతిగా బలిపీఠముమీద 

వాటిని ధూపము వేయవలెను. అతడు చేసిన పాపము విషయమై యాజకుడు అతని నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ కలుగును. 

లేవీయకాండము 14:4 => యాజకుడు పవితర్త పొందగోరు వానికొరకు సజీవమైన రెండు పవితర్ 

పకుష్లను దేవదారు కఱఱ్ను రకత్వరణ్ముగల నూలును హిసోస్పును తెమమ్ని ఆజాఞ్పింపవలెను. 

లేవీయకాండము 14:21 => వాడు బీదవాడై పైచెపిప్నదంతయు తేజాలనియెడల తన నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము కలుగుటకై వాడు అలాల్డించుటకు అపరాధపరిహారారథ్బలిగా ఒక గొఱఱ్పిలల్ను 

నైవేదయ్ముగా తూములో పదియవవంతు నూనెతో కలిసిన గోధుమపిండిని ఒక అరధ్సేరు నూనెను 

లేవీయకాండము 14:30 => అపుప్డు వానికి దొరకగల ఆ తెలల్ గువవ్లలోనేగాని పావురపు 

పిలల్లలోనేగాని ఒక దాని నరిప్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 27:8 => ఒకడు నీవు నిరణ్యించిన వెలను చెలిల్ంపలేనంత బీదవాడైనయెడల అతడు 

యాజకుని యెదుట నిలువవలెను; అపుప్డు యాజకుడు అతని వెలను నిరణ్యించును. మొర్కుక్కొనిన 

వాని కలిమిచొపుప్న వానికి వెలను నిరణ్యింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:10 => నీ దేవుడైన యెహోవాకు వారముల పండుగ ఆచరించుటకై 

నీచేతనైనంత సేవ్చాఛ్రప్ణమును సిదధ్పరచవలెను. నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ ఆశీరవ్దించినకొలది 

దానినియయ్వలెను. 

మతత్యి 21:12 => యేసు దేవాలయములో పర్వేశించి కర్యవికర్యములు చేయువారినందరిని 

వెళల్గొటిట్, రూకలు మారుచ్వారి బలల్లను గువవ్లముమ్వారి పీఠములను పడదోర్సి 
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వచనము 1 

మరియు యెహోవా మోషే అహరోనులకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను. 

లేవీయకాండము 15:1 => మరియు యెహోవా మోషే అహరోనులకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:8 => కుషఠ్రోగవిషయము యాజకులైన లేవీయులు మీకు బోధించు 

సమసత్మును చేయుటకు బహు జాగర్తత్గా ఉండుడి. నేను వారికాజాఞ్పించినటుల్ చేయుటకు మీరు 

జాగర్తత్గా నుండుడి. 

మారుక్ 1:40 => ఒక కుషఠ్రోగి ఆయనయొదద్కు వచిచ్ ఆయనయెదుట మోకాళూ ల్ని నీకిషట్మైతే ననున్ 

శుదు ధ్నిగా చేయగలవని ఆయనతో చెపిప్, ఆయనను వేడుకొనగా 

లూకా 5:12 => ఆయన యొక పటట్ణములో నునన్పుప్డు ఇదిగో కుషఠ్రోగముతో నిండిన యొక 

మనుషుయ్డుండెను. వాడు యేసును చూచి, సాగిలపడి పర్భువా, నీ కిషట్మైతే ననున్ శుదు ధ్నిగా 

చేయగలవని ఆయనను వేడుకొనెను. 

లూకా 17:14 => ఆయన వారిని చూచి మీరు వెళిల్, మిముమ్ను యాజకులకు కనుపరచుకొనుడని 

వారితో చెపెప్ను. వారు వెళుల్చుండగా, శుదు ధ్లైరి. 

వచనము 2 

ఒకని దేహచరమ్మందు వాపుగాని పకుక్గాని నిగనిగలాడు మచచ్గాని యుండి వాని దేహచరమ్మందు 

కుషు ఠ్పొడవంటిది కనబడినయెడల యాజకుడైన అహరోను నొదద్కైనను యాజకులైన అతని 

కుమారులలో ఒకనియొదద్కైనను వాని తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 14:56 => వాపును గూరిచ్యు, పకుక్ను గూరిచ్యు, నిగనిగలాడు మచచ్ను 

గూరిచ్యు, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:27 => యెహోవా ఐగుపుత్ పుంటిచేతను మూలవాయ్ధిచేతను కుషు ట్చేతను 

గజిజ్చేతను నినున్ బాధించును; నీవు వాటిని పోగొటుట్కొనజాలకుందువు. 
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యెషయా 3:17 => కాబటిట్ పర్భువు సీయోను కుమారెత్ల నడినెతిత్ బోడిచేయును యెహోవా వారి 

మానమును బయలుపరచును. 

లేవీయకాండము 14:3 => యాజకుడు పాళెము వెలుపలికి పోవలెను. యాజకుడు వానిని 

చూచినపుప్డు కుషు ఠ్పొడ బాగుపడి కుషఠ్రోగిని విడిచినయెడల 

లేవీయకాండము 14:35 => ఆ యింటి యజమానుడు యాజకునియొదద్కు వచిచ్ నా యింటిలో 

కుషు ఠ్పొడ వంటిది నాకు కనబడెనని అతనికి తెలియచెపప్వలెను. 

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. 

సంఖాయ్కాండము 12:10 => మేఘమును ఆ పర్తయ్క్షపు గుడారము మీదనుండి ఎతత్బడెను; అపుప్డు 

మిరాయ్ము హిమమువంటి తెలల్ని కుషు ఠ్గలదాయెను; అహరోను మిరాయ్మువైపు చూచినపుప్డు ఆమె 

కుషు ఠ్గలదిగా కనబడెను. 

సంఖాయ్కాండము 12:12 => తన తలిల్ గరభ్ములోనుండి పుటిట్నపప్టికే సగముమాంసము కీష్ణించిన 

శిశు శవమువలె ఆమెను ఉండనియయ్కుమని మోషేతో చెపప్గా 

2 సమూయేలు 3:29 => ఈ దోషము యోవాబుమీదను అతని తండిర్కి పుటిట్న వారందరిమీదను 

మోపబడునుగాక. యోవాబు ఇంటివారిలో సార్వముగలవాడైనను కుషఠ్రోగియైనను కఱఱ్పటుట్కొని 

నడుచువాడైనను ఖడగ్ముచేత కూలువాడైనను ఆహారము లేనివాడైనను ఉండకపోడుగాక అనెను. 

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. 
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2 రాజులు 5:27 => కాబటిట్ నయమానునకు కలిగిన కుషు ఠ్ నీకును నీ సంతతికిని సరవ్కాలము 

అంటియుండును అని చెపప్గా వాడు మంచువలె తెలల్నైన కుషఠ్ము గలిగి ఎలీషా ఎదుటనుండి బయటికి 

వెళెల్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:19 => ఉజిజ్యా ధూపము వేయుటకు ధూపారిత్నిచేత పటుట్కొని రౌదుర్డై, 

యాజకులమీద కోపము చూపెను. యెహోవా మందిరములో ధూప పీఠము పర్కక్నతడు ఉండగా 

యాజకులు చూచుచునేయునన్పుప్డు అతని నొసట కుషఠ్రోగము పుటెట్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:20 => పర్ధానయాజకుడైన అజరాయ్యును యాజకులందరును అతనివైపు 

చూడగా అతడు నొసట కుషఠ్ము గలవాడై యుండెను. గనుక వారు తడవుచేయక అకక్డనుండి అతనిని 

బయటికి వెళల్గొటిట్రి; యెహోవా తనున్ మొతెత్నని యెరిగి బయటికివెళుల్టకు తానును తవ్రపడెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:21 => రాజైన ఉజిజ్యా తన మరణదినమువరకు కుషఠ్రోగియై యుండెను. 

కుషఠ్రోగియై యెహోవా మందిరములోనికి పోకుండ పర్తేయ్కింపబడెను గనుక అతడు పర్తేయ్కముగా ఒక 

యింటిలో నివసించుచుండెను; అతని కుమారుడైన యోతాము రాజు ఇంటివారికి అధిపతియై దేశపు 

జనులకు నాయ్యము తీరుచ్చుండెను. 

యెషయా 1:6 => అరకాలు మొదలుకొని తలవరకు సవ్సథ్త కొంచెమైనను లేదు ఎకక్డ చూచినను 

గాయములు దెబబ్లు పచిచ్ పుండుల్ అవి పిండబడలేదు కటట్బడలేదు తైలముతో మెతత్న చేయబడలేదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:8 => హతయ్కు హతయ్కు వాయ్జెయ్మునకు వాయ్జెయ్మునకు దెబబ్కు దెబబ్కు 

నీ గార్మములలో వివాదములు పుటట్గా వీటి భేదము కనుగొనుటకు నీకు సాధయ్ముకానియెడల 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:9 => నీవు లేచి నీ దేవుడైన యెహోవా ఏరప్రచుకొను సథ్లమునకు వెళిల్ 

యాజకులైన లేవీయులను ఆ దినములలోనుండు నాయ్యాధిపతిని విచారింపవలెను. వారు దానికి 

తగిన తీరుప్ నీకు తెలియజెపుప్దురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:8 => కుషఠ్రోగవిషయము యాజకులైన లేవీయులు మీకు బోధించు 

సమసత్మును చేయుటకు బహు జాగర్తత్గా ఉండుడి. నేను వారికాజాఞ్పించినటుల్ చేయుటకు మీరు 

జాగర్తత్గా నుండుడి. 
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మలాకీ 2:7 => యాజకులు సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా దూతలు గనుక జనులు 

వారినోట ధరమ్శాసత్రవిధులను నేరుచ్కొందురు, వారు జాఞ్నమునుబటిట్ బోధింపవలెను. 

మతత్యి 8:4 => అపుప్డు యేసు ఎవరితోను ఏమియు చెపప్కు సుమీ; కాని నీవు వెళిళ్ వారికి 

సాకాష్య్రథ్మై నీ దేహమును యాజకునికి కనబరచుకొని, మోషే నియమించిన కానుక సమరిప్ంచుమని 

వానితో చెపెప్ను 

మారుక్ 1:44 => కాని నీవు వెళిల్ వారికి సాకాష్య్రథ్మై నీ దేహమును యాజకునికి కనబరచుకొని, నీవు 

శుదు ధ్డవైనందుకు మోషే నియమించిన కానుకలను సమరిప్ంచుమని వానికి ఖండితముగా ఆజాఞ్పించి 

వెంటనే వానిని పంపివేసెను. 

లూకా 5:14 => అపుప్డాయన నీవు ఎవనితోను చెపప్క వెళిల్, వారికి సాకాష్య్రథ్మై నీ దేహమును 

యాజకునికి కనుపరచుకొని, నీవు శుదు ధ్డవైనందుకు మోషే నియమించినటుట్ కానుకలను 

సమరిప్ంచుమని ఆజాఞ్పించెను 

లూకా 17:14 => ఆయన వారిని చూచి మీరు వెళిల్, మిముమ్ను యాజకులకు కనుపరచుకొనుడని 

వారితో చెపెప్ను. వారు వెళుల్చుండగా, శుదు ధ్లైరి. 

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. 

లేవీయకాండము 13:6 => ఏడవనాడు యాజకుడు రెండవసారి వాని చూడవలెను. అపుప్డు ఆ పొడ 

చరమ్మందు వాయ్పింపక అదే తీరున ఉండినయెడల యాజకుడు వానిని పవితుర్డని నిరణ్యింపవలెను; 

అది పకేక్, వాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని పవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 13:27 => ఏడవనాడు యాజకుడు వాని చూచినపుప్డు అది చరమ్మందు 

విసాత్రముగా వాయ్పించినయెడల వాడు అపవితుర్డని నిరణ్యింపవలెను; అది కుషఠ్మే. 

లేవీయకాండము 13:49 => ఆ పొడ ఆ బటట్యందేమి ఆ తోలునందేమి ఆ పేకయందేమి తోలుతో 

చేయబడిన వసుత్వునందేమి పచచ్దాళుగానేగాని యెఱఱ్దాళుగానేగాని కనబడినయెడల, అది కుషు ఠ్పొడ; 

యాజకునికి దాని కనుపరచవలెను. 
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లేవీయకాండము 22:4 => అహరోను సంతానములో ఒకనికి కుషఠ్యినను సార్వమైనను 

కలిగినయెడల అటిట్వాడు పవితర్త పొందువరకు పర్తిషిఠ్తమైనవాటిలో దేనిని తినకూడదు. శవమువలని 

అపవితర్తగల దేనినైనను ముటుట్వాడును సఖ్లితవీరుయ్డును, 

వచనము 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. 

లేవీయకాండము 13:2 => ఒకని దేహచరమ్మందు వాపుగాని పకుక్గాని నిగనిగలాడు మచచ్గాని 

యుండి వాని దేహచరమ్మందు కుషు ఠ్పొడవంటిది కనబడినయెడల యాజకుడైన అహరోను నొదద్కైనను 

యాజకులైన అతని కుమారులలో ఒకనియొదద్కైనను వాని తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 10:10 => మీరు పర్తిషిఠ్ంపబడిన దానినుండి లౌకికమైనదానిని , 

అపవితర్మైనదానినుండి పవితర్మైనదానిని వేరుచేయుటకును, 

యెహెజేక్లు 44:23 => పర్తిషిఠ్తమైనదేదో పర్తిషిఠ్తము కానిదేదో పవితర్మైనదేదో అపవితర్మైనదేదో 

కనుగొనుటకు వారు నా జనులకు నేరుప్నటుల్ 

హగగ్యి 2:11 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా ఈలాగున ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్డు 

యాజకులయొదద్ ధరమ్శాసత్ర విచారణచేయుము. 

మలాకీ 2:7 => యాజకులు సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా దూతలు గనుక జనులు 

వారినోట ధరమ్శాసత్రవిధులను నేరుచ్కొందురు, వారు జాఞ్నమునుబటిట్ బోధింపవలెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:28 => దేవుడు తన సవ్రకత్మిచిచ్ సంపాదించిన తన సంఘమును 

కాయుటకు పరిశుదాధ్తమ్ మిముమ్ను దేనియందు అధయ్కుష్లనుగా ఉంచెనో ఆ యావతుత్ 

మందనుగూరిచ్యు, మీ మటుట్కు మిముమ్నుగూరిచ్యు జాగర్తత్గా ఉండుడి. 
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రోమీయులకు 3:19 => పర్తి నోరు మూయబడునటుల్ను, సరవ్లోకము దేవుని శిక్షకు 

పాతర్మగునటుల్ను, ధరమ్శాసత్రము చెపుప్చునన్ వాటిననిన్టిని ధరమ్శాసత్రమునకు లోనైనవారితో 

చెపుప్చునన్దని యెరుగుదుము. 

రోమీయులకు 3:20 => ఏలయనగా ధరమ్శాసత్ర సంబంధమైన కిర్యలమూలముగా ఏ మనుషుయ్డును 

ఆయన దృషిట్ కి నీతిమంతుడని తీరచ్బడడు ; ధరమ్శాసత్రమువలన పాపమనగా ఎటిట్దో 

తెలియబడుచునన్ది. 

రోమీయులకు 7:7 => కాబటిట్ యేమందుము? ధరమ్శాసత్రము పాపమాయెనా? అటల్నరాదు. 

ధరమ్శాసత్రమువలననే గాని పాపమనగా ఎటిట్దో నాకు తెలియకపోవును. ఆశింపవదద్ని ధరమ్శాసత్రము 

చెపప్నియెడల దురాశయన ఎటిట్దో నాకు తెలియకపోవును.  

హెబీర్యులకు 13:7 => మీకు దేవుని వాకయ్ము బోధించి, మీపైని నాయకులుగా ఉనన్వారిని 

జాఞ్పకము చేసికొని, వారి పర్వరత్న ఫలమును శర్దధ్గా తలంచుకొనుచు, వారి విశావ్సమును 

అనుసరించుడి. 

పర్కటన 2:23 => దాని పిలల్లను నిశచ్యముగా చంపెదను. అందువలన అంతరిందిర్యములను 

హృదయములను పరీకిష్ంచువాడను నేనే అని సంఘములనిన్యు తెలిసికొనును. మరియు మీలో 

పర్తివానికి వాని వాని కిర్యల చొపుప్న పర్తిఫలము ఇచెచ్దను. 

యెహెజేక్లు 16:30 => నీ హృదయమెంత బలహీనమాయెను! సిగుగ్మాలిన వేశాయ్కిర్యలైన 

వీటిననిన్టిని జరిగించుటకై 

హోషేయ 7:9 => అనుయ్లు అతని బలమును మింగివేసినను అది అతనికి తెలియకపోయెను; తన 

తలమీద నెరసిన వెండుర్కలు కనబడుచునన్ను అది అతనికి తెలియదు. 

ఆదికాండము 13:3 => అతడు పర్యాణము చేయుచు దకిష్ణము నుండి బేతేలు వరకు, అనగా 

బేతేలుకును హాయికిని మధయ్ తన గుడారము మొదట ఉండిన సథ్లము వరకు వెళిల్ 

2 తిమోతి 2:16 => అపవితర్మైన వటిట్ మాటలకు విముఖుడవై యుండుము. అటిట్ మాటలాడువారు 

మరి యెకుక్వగా భకిత్హీనులగుదురు. 
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2 తిమోతి 2:17 => కొరుకుపుండు పార్కినటుట్ వారి మాటలు పార్కును, వారిలో హుమెనైయును 

ఫిలేతును ఉనాన్రు; 

2 తిమోతి 3:13 => అయితే దురజ్నులును వంచకులును ఇతరులను మోసపరచుచు తామును 

మోసపోవుచు అంతకంతకు చెడిపోవుదురు. 

మతత్యి 16:19 => పరలోకరాజయ్ము యొకక్ తాళపుచెవులు నీకిచెచ్దను, నీవు భూలోకమందు దేని 

బంధించుదువో అది పరలోకమందును బంధింపబడును, భూలోకమందు దేని విపుప్దువో అది 

పరలోకమందును విపప్బడునని అతనితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 18:17 => అతడు వారి మాటయు విననియెడల ఆ సంగతి సంఘమునకు తెలియజెపుప్ము; 

అతడు సంఘపు మాటయు విననియెడల అతనిని నీకు అనుయ్నిగాను సుంకరిగాను ఎంచుకొనుము. 

మతత్యి 18:18 => భూమిమీద మీరు వేటిని బంధింతురో, అవి పరలోకమందును బంధింపబడును; 

భూమిమీద మీరు వేటిని విపుప్దురో, అవి పరలోకమందును విపప్బడునని మీతో నిశచ్యముగా 

చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 20:23 => మీరు ఎవరి పాపములు క్షమింతురో అవి వారికి క్షమింపబడును; ఎవరి 

పాపములు మీరు నిలిచియుండనితుత్రో అవి నిలిచియుండునని వారితో చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 3:19 => పర్తి నోరు మూయబడునటుల్ను, సరవ్లోకము దేవుని శిక్షకు 

పాతర్మగునటుల్ను, ధరమ్శాసత్రము చెపుప్చునన్ వాటిననిన్టిని ధరమ్శాసత్రమునకు లోనైనవారితో 

చెపుప్చునన్దని యెరుగుదుము. 

రోమీయులకు 3:20 => ఏలయనగా ధరమ్శాసత్ర సంబంధమైన కిర్యలమూలముగా ఏ మనుషుయ్డును 

ఆయన దృషిట్ కి నీతిమంతుడని తీరచ్బడడు ; ధరమ్శాసత్రమువలన పాపమనగా ఎటిట్దో 

తెలియబడుచునన్ది. 

1 కొరిందీయులకు 5:4 => ఏమనగా, పర్భువైన యేసు దినమందు వాని ఆతమ్ రకిష్ంపబడునటుల్ 

శరీరేచఛ్లు నశించుటకై మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ నామమున మీరును,  

1 కొరిందీయులకు 5:5 => నా ఆతమ్యు మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ బలముతో కూడి వచిచ్నపుప్డు, 

అటిట్ వానిని సాతానునకు అపప్గింపవలెను. 
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1 కొరిందీయులకు 5:6 => మీరు అతిశయపడుట మంచిదికాదు. పులిసిన పిండి కొంచెమైనను 

ముదద్ంతయు పులియజేయునని మీరెరుగరా? 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:14 => ఈ పతిర్క మూలముగా మేము చెపిప్న మాటకు ఎవడైనను 

లోబడనియెడల అతనిని కనిపెటిట్, అతడు సిగుగ్పడు నిమితత్ము అతనితో సాంగతయ్ము చేయకుడి. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:15 => అయినను అతనిని శతుర్వుగా భావింపక సహోదరునిగా భావించి 

బుది ధ్చెపుప్డి. 

1 తిమోతి 1:20 => వారిలో హుమెనైయును అలెకస్ందుర్ను ఉనాన్రు; వీరు దూషింపకుండ 

శికిష్ంపబడుటకై వీరిని సాతానునకు అపప్గించితిని. 

లేవీయకాండము 13:8 => అపుప్డు ఆ పకుక్ చరమ్మందు వాయ్పించినయెడల యాజకుడు వాడు 

అపవితుర్డని నిరణ్యింపవలెను. 

లేవీయకాండము 13:10 => యాజకుడు వాని చూడగా తెలల్ని వాపు చరమ్మందు 

కనబడినయెడలను , అది వెండుర్కలను తెలల్బారినయెడలను , వాపులో పచిచ్మాంసము 

కనబడినయెడలను, 

లేవీయకాండము 13:20 => యాజకుడు దాని చూచినపుప్డు అతని చూపునకు అది చరమ్ముకంటె 

పలల్ముగా కనబడినయెడలను, దాని వెండుర్కలు తెలల్బారి యుండినయెడలను, యాజకుడు వాడు 

అపవితుర్డని నిరణ్యింపవలెను; అది ఆ పుంటివలన పుటిట్న కుషు ఠ్పొడ. 

లేవీయకాండము 14:37 => అతడు పొడ చూచినపుప్డు ఆ పొడ యింటి గోడలయందు 

పచచ్దాళుగానైనను ఎఱఱ్దాళుగానైనను ఉండు పలల్పుచారలు గలదై గోడకంటె పలల్ముగా 

ఉండినయెడల 

లేవీయకాండము 22:4 => అహరోను సంతానములో ఒకనికి కుషఠ్యినను సార్వమైనను 

కలిగినయెడల అటిట్వాడు పవితర్త పొందువరకు పర్తిషిఠ్తమైనవాటిలో దేనిని తినకూడదు. శవమువలని 

అపవితర్తగల దేనినైనను ముటుట్వాడును సఖ్లితవీరుయ్డును, 

Page  of 795 1885



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"య$ండ'

సంఖాయ్కాండము 12:10 => మేఘమును ఆ పర్తయ్క్షపు గుడారము మీదనుండి ఎతత్బడెను; అపుప్డు 

మిరాయ్ము హిమమువంటి తెలల్ని కుషు ఠ్గలదాయెను; అహరోను మిరాయ్మువైపు చూచినపుప్డు ఆమె 

కుషు ఠ్గలదిగా కనబడెను. 

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. 

వచనము 4 

నిగనిగలాడు మచచ్ చరమ్ములకంటె పలల్ముకాక వాని దేహచరమ్మందు తెలల్గా కనబడినయెడలను, 

దాని వెండుర్కలు తెలల్బారకునన్యెడలను ఆ యాజకుడు ఏడు దినములు ఆ పొడగలవానిని కడగా 

ఉంచవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 12:15 => కాబటిట్ మిరాయ్ము ఏడు దినములు పాళెము వెలుపలనే గడిపెను. 

మిరాయ్ము మరల చేరచ్బడువరకు జనులు ముందుకు సాగరైరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:14 => అది నిజమైనయెడల, అనగా అటిట్ హేయమైనది నీ మధయ్ 

జరిగినయెడల 

యెహెజేక్లు 44:10 => మరియు ఇశార్యేలీయులు ననున్ విసరిజ్ంచి తమ విగర్హములను 

అనుసరింపగా, వారితోకూడ ననున్ విసరిజ్ంచిన లేవీయులు తమ దోషమును భరించుదురు. 

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. 

1 తిమోతి 5:24 => కొందరి పాపములు తేటగా బయలుపడి నాయ్యపు తీరుప్నకు ముందుగా 

నడుచుచునన్వి, మరికొందరి పాపములు వారివెంట వెళుల్చునన్వి. 
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లేవీయకాండము 13:10 => యాజకుడు వాని చూడగా తెలల్ని వాపు చరమ్మందు 

కనబడినయెడలను , అది వెండుర్కలను తెలల్బారినయెడలను , వాపులో పచిచ్మాంసము 

కనబడినయెడలను, 

లేవీయకాండము 13:25 => నిగనిగలాడు ఆ మచచ్లోని వెండుర్కలు తెలల్బారినయెడలను, అది 

చరమ్ముకంటె పలల్ముగా కనబడినయెడలను, అది ఆ వాతవలన పుటిట్న కుషు ఠ్పొడ; యాజకుడు వాడు 

అపవితుర్డని నిరణ్యింపవలెను; అది కుషఠ్ము. 

లేవీయకాండము 13:26 => యాజకుడు దాని చూచునపుప్డు అది నిగనిగలాడు మచచ్లో తెలల్ని 

వెండుర్కలు లేకయేగాని చరమ్ముకంటె పలల్ముగా నుండకయేగాని కొంత నయముగా కనబడినయెడల, 

యాజకుడు ఏడు దినములు వానిని కడగా ఉంచవలెను. 

లేవీయకాండము 13:31 => యాజకుడు ఆ బొబబ్యిన పొడను చూచినపుప్డు అది చరమ్ముకంటె 

పలల్ము కానియెడలను, దానిలో నలల్వెండుర్కలు లేనియెడలను, యాజకుడు ఆ బొబబ్యిన 

పొడగలవానిని ఏడు దినములు పర్తేయ్కముగా ఉంచవలెను. 

వచనము 5 

ఏడవనాడు యాజకుడు వానిని చూడవలెను. ఆ పొడ చరమ్మందు వాయ్పింపక అటేల్ ఉండినయెడల, 

యాజకుడు మరి యేడు దినములు వాని కడగా ఉంచవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:30 => అతని కుమారులలో నెవడు అతనికి పర్తిగా యాజకుడగునో అతడు 

పరిశుదధ్సథ్లములో సేవ చేయుటకు పర్తయ్క్షపు గుడారములోనికి వెళుల్నపుప్డు ఏడు దినములు వాటిని 

వేసికొనవలెను. 

లేవీయకాండము 13:26 => యాజకుడు దాని చూచునపుప్డు అది నిగనిగలాడు మచచ్లో తెలల్ని 

వెండుర్కలు లేకయేగాని చరమ్ముకంటె పలల్ముగా నుండకయేగాని కొంత నయముగా కనబడినయెడల, 

యాజకుడు ఏడు దినములు వానిని కడగా ఉంచవలెను. 
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లేవీయకాండము 14:8 => అపుప్డు పవితర్త పొందగోరువాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని తన 

రోమమంతటిని కౌష్రము చేసికొని నీళల్తో సాన్నముచేసి పవితుర్డగును. తరువాత వాడు పాళెములోనికి 

వచిచ్ తన గుడారము వెలుపల ఏడు దినములు నివసింపవలెను. 

వచనము 6 

ఏడవనాడు యాజకుడు రెండవసారి వాని చూడవలెను. అపుప్డు ఆ పొడ చరమ్మందు వాయ్పింపక అదే 

తీరున ఉండినయెడల యాజకుడు వానిని పవితుర్డని నిరణ్యింపవలెను; అది పకేక్, వాడు తన బటట్లు 

ఉదుకుకొని పవితుర్డగును. 

యెషయా 11:3 => యెహోవా భయము అతనికి ఇంపైన సువాసనగా ఉండును. 

యెషయా 11:4 => కంటిచూపునుబటిట్ అతడు తీరుప్తీరచ్డు తాను వినుదానినిబటిట్ విమరశ్చేయడు 

నీతినిబటిట్ బీదలకు తీరుప్తీరుచ్ను భూనివాసులలో దీనులైనవారికి యథారథ్ముగా విమరశ్చేయును తన 

వాగద్ండముచేత లోకమును కొటుట్ను తన పెదవుల ఊపిరిచేత దుషు ట్లను చంపును  

యెషయా 42:3 => నలిగిన రెలుల్ను అతడు విరువడు మకమకలాడుచునన్ జనుపనార వతిత్ని ఆరప్డు 

అతడు సతయ్ము ననుసరించి నాయ్యము కనుపరచును.  

రోమీయులకు 14:1 => విశావ్సము విషయమై బలహీనుడైనవానిని చేరుచ్కొనుడి, అయినను 

సంశయములను తీరుచ్టకు వాదములను పెటుట్కొనవదుద్ 

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.  

లేవీయకాండము 13:2 => ఒకని దేహచరమ్మందు వాపుగాని పకుక్గాని నిగనిగలాడు మచచ్గాని 

యుండి వాని దేహచరమ్మందు కుషు ఠ్పొడవంటిది కనబడినయెడల యాజకుడైన అహరోను నొదద్కైనను 

యాజకులైన అతని కుమారులలో ఒకనియొదద్కైనను వాని తీసికొనిరావలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:5 => వారు తముమ్ చెరుపుకొనిరి; ఆయన పుతుర్లు కారు; వారు 

కళంకులు మూరఖ్తగల వకర్వంశము. 
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యాకోబు 3:2 => అనేక విషయములలో మన మందరము తపిప్పోవుచునాన్ము. ఎవడైనను 

మాటయందు తపప్ నియెడల అటిట్వాడు లోపము లేనివాడై , తన స రవ్ శ రీ రమును 

సావ్ధీనమందుంచుకొన (కళెల్ము పెటుట్కుని) శకిత్గలవాడగును 

లేవీయకాండము 11:25 => వాటి కళేబరములలో కొంచెమైనను మోసిన పర్తివాడు తన బటట్లు 

ఉదుకుకొని సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 11:28 => వాటి కళేబరమును మోసిన పర్తివాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని 

సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డగును; అవి మీకు అపవితర్మైనవి. 

లేవీయకాండము 11:40 => దాని కళేబరములో ఏదైనను తినువాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని 

సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డగును. దాని కళేబరమును మోయువాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని 

సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 14:8 => అపుప్డు పవితర్త పొందగోరువాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని తన 

రోమమంతటిని కౌష్రము చేసికొని నీళల్తో సాన్నముచేసి పవితుర్డగును. తరువాత వాడు పాళెములోనికి 

వచిచ్ తన గుడారము వెలుపల ఏడు దినములు నివసింపవలెను. 

1 రాజులు 8:38 => ఇశార్యేలీయులగు నీ జనులలో పర్తి మనిషి తన తన మనోవాయ్ధిని 

తెలిసికొనును గదా; ఒకక్డైనను జనులందరైనను ఈ మందిరము తటుట్ తమ చేతులు చాపి పార్రథ్న 

వినన్పములు చేసినయెడల 

1 రాజులు 8:45 => ఆకాశమందు నీవు వారి పార్రథ్న వినన్పములను విని, వారి కారయ్మును 

నిరవ్హించుము. 

కీరత్నలు 19:12 => తన పొరపాటులు కనుగొనగలవాడెవడు? నేను రహసయ్ముగా చేసిన తపుప్లు 

క్షమించి ననున్ నిరోద్షినిగా తీరుచ్ము. 

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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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. 

2 కొరిందీయులకు 7:1 => పిర్యులారా, మనకు ఈ వాగాద్నములు ఉనన్వి గనుక దేవుని భయముతో 

పరిశుదధ్తను సంపూరిత్ చేసికొనుచు, శరీరమునకును ఆతమ్కును కలిగిన సమసత్ కలమ్షమునుండి 

మనలను పవితుర్లనుగా చేసికొందము. 

హెబీర్యులకు 9:10 => ఇవి దిదుద్బాటు జరుగుకాలము వచుచ్వరకు విధింపబడి , 

అనన్పానములతోను నానావిధములైన పర్కాష్ళనములతోను సంబంధించిన శరీరాచారములు 

మాతర్మైయునన్వి. 

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. 

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 

1 యోహాను 1:8 => మనము పాపము లేనివారమని చెపుప్కొనినయెడల, మనలను మనమే 

మోసపుచుచ్కొందుము; మరియు మనలో సతయ్ముండదు. 
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1 యోహాను 1:9 => మన పాపములను మనము ఒపుప్కొనినయెడల, ఆయన నమమ్దగినవాడును 

నీతిమంతుడును గనుక ఆయన మన పాపములను క్షమించి సమసత్ దురీన్తినుండి మనలను 

పవితుర్లనుగా చేయును. 

లేవీయకాండము 13:34 => ఏడవనాడు యాజకుడు ఆ బొబబ్ను చూడగా అది చరమ్మందు బొబబ్ 

వాయ్పింపక చరమ్ముకంటె పలల్ము కాక యుండినయెడల, యాజకుడు వాడు పవితుర్డని 

నిరణ్యింపవలెను. వాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని పవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 15:5 => వాని పరుపును ముటుట్వాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో 

సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

వచనము 7 

అయితే వాడు తన శుది ధ్విషయము యాజకునికి కనబడిన తరువాత ఆ పకుక్ చరమ్మందు విసాత్రముగా 

వాయ్పించినయెడల వాడు రెండవసారి యాజకునికి కనబడవలెను. 

లేవీయకాండము 13:27 => ఏడవనాడు యాజకుడు వాని చూచినపుప్డు అది చరమ్మందు 

విసాత్రముగా వాయ్పించినయెడల వాడు అపవితుర్డని నిరణ్యింపవలెను; అది కుషఠ్మే. 

లేవీయకాండము 13:35 => వాడు పవితుర్డని నిరణ్యించిన తరువాత బొబబ్ విసాత్రముగా 

వాయ్పించినయెడల యాజకుడు వాని చూడవలెను, 

లేవీయకాండము 13:36 => అపుప్డు ఆ మాద వాయ్పించి యుండినయెడల యాజకుడు పసుపుపచచ్ 

వెండుర్కలను వెదకనకక్రలేదు; వాడు అపవితుర్డు. 

కీరత్నలు 38:3 => నీ కోపాగిన్వలన ఆరోగయ్ము నా శరీరమును విడిచిపోయెను నా పాపమునుబటిట్ 

నా యెముకలలో సవ్సథ్తలేదు. 

యెషయా 1:5 => నితయ్ము తిరుగుబాటు చేయుచు మీరేల ఇంకను కొటట్బడుదురు? పర్తివాడు 

నడినెతిత్ని వాయ్ధి గలిగియునాన్డు పర్తివాని గుండె బలహీనమయెయ్ను.  

యెషయా 1:6 => అరకాలు మొదలుకొని తలవరకు సవ్సథ్త కొంచెమైనను లేదు ఎకక్డ చూచినను 

గాయములు దెబబ్లు పచిచ్ పుండుల్ అవి పిండబడలేదు కటట్బడలేదు తైలముతో మెతత్న చేయబడలేదు. 
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రోమీయులకు 6:12 => కాబటిట్ శరీర దురాశలకు లోబడునటుల్గా చావునకు లోనైన మీ శరీరమందు 

పాపమును ఏలనియయ్కుడి. 

రోమీయులకు 6:13 => మరియు మీ అవయవములను దురీన్తి సాధనములుగా పాపమునకు 

అపప్గింపకుడి, అయితే మృతులలోనుండి సజీవులమనుకొని, మిముమ్ను మీరే దేవునికి 

అపప్గించుకొనుడి, మీ అవయవములను నీతిసాధనములుగా దేవునికి అపప్గించుడి. 

రోమీయులకు 6:14 => మీరు కృపకే గాని ధరమ్శాసత్రమునకు లోనైనవారు కారు గనుక పాపము 

మీమీద పర్భుతవ్ము చేయదు. 

2 తిమోతి 2:16 => అపవితర్మైన వటిట్ మాటలకు విముఖుడవై యుండుము. అటిట్ మాటలాడువారు 

మరి యెకుక్వగా భకిత్హీనులగుదురు. 

2 తిమోతి 2:17 => కొరుకుపుండు పార్కినటుట్ వారి మాటలు పార్కును, వారిలో హుమెనైయును 

ఫిలేతును ఉనాన్రు; 

లేవీయకాండము 14:39 => ఏడవనాడు యాజకుడు తిరిగివచిచ్ దానిని చూడవలెను. అపుప్డు ఆ 

పొడ యింటి గోడలయందు వాయ్పించినదైనయెడల 

వచనము 8 

అపుప్డు ఆ పకుక్ చరమ్మందు వాయ్పించినయెడల యాజకుడు వాడు అపవితుర్డని నిరణ్యింపవలెను. 

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. 

మతత్యి 15:7 => వేషధారులారా  

మతత్యి 15:8 => ఈ పర్జలు తమ పెదవులతో ననున్ ఘనపరచుదురు గాని వారి హృదయము నాకు 

దూరముగా ఉనన్ది;  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:21 => నీ హృదయము దేవుని యెదుట సరియైనది కాదు గనుక యీ 

కారయ్మందు నీకు పాలుపంపులు లేవు. 
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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. 

2 పేతురు 2:19 => తామే భర్షట్తవ్మునకు దాసులైయుండియు, అటిట్వారికి సావ్తంతర్య్ము ఇతుత్మని 

చెపుప్దురు. ఒకడు దేనివలన జయింపబడునో దానికి దాసుడగును గదా 

లేవీయకాండము 14:39 => ఏడవనాడు యాజకుడు తిరిగివచిచ్ దానిని చూడవలెను. అపుప్డు ఆ 

పొడ యింటి గోడలయందు వాయ్పించినదైనయెడల 

వచనము 9 

కుషు ఠ్పొడ యొకనికి కలిగినయెడల యాజకునియొదద్కు వానిని తీసికొనిరావలెను. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 10 

యాజకుడు వాని చూడగా తెలల్ని వాపు చరమ్మందు కనబడినయెడలను, అది వెండుర్కలను 

తెలల్బారినయెడలను, వాపులో పచిచ్మాంసము కనబడినయెడలను, 

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. 

లేవీయకాండము 13:4 => నిగనిగలాడు మచచ్ చరమ్ములకంటె పలల్ముకాక వాని దేహచరమ్మందు 

తెలల్గా కనబడినయెడలను, దాని వెండుర్కలు తెలల్బారకునన్యెడలను ఆ యాజకుడు ఏడు దినములు ఆ 

పొడగలవానిని కడగా ఉంచవలెను. 
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సంఖాయ్కాండము 12:10 => మేఘమును ఆ పర్తయ్క్షపు గుడారము మీదనుండి ఎతత్బడెను; అపుప్డు 

మిరాయ్ము హిమమువంటి తెలల్ని కుషు ఠ్గలదాయెను; అహరోను మిరాయ్మువైపు చూచినపుప్డు ఆమె 

కుషు ఠ్గలదిగా కనబడెను. 

సంఖాయ్కాండము 12:11 => అహరోను అయోయ్ నా పర్భువా, మేము అవివేకులము; పాపులమైన 

మేము చేసిన యీ పాపమును మామీద మోపవదుద్. 

సంఖాయ్కాండము 12:12 => తన తలిల్ గరభ్ములోనుండి పుటిట్నపప్టికే సగముమాంసము కీష్ణించిన 

శిశు శవమువలె ఆమెను ఉండనియయ్కుమని మోషేతో చెపప్గా 

2 రాజులు 5:27 => కాబటిట్ నయమానునకు కలిగిన కుషు ఠ్ నీకును నీ సంతతికిని సరవ్కాలము 

అంటియుండును అని చెపప్గా వాడు మంచువలె తెలల్నైన కుషఠ్ము గలిగి ఎలీషా ఎదుటనుండి బయటికి 

వెళెల్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:19 => ఉజిజ్యా ధూపము వేయుటకు ధూపారిత్నిచేత పటుట్కొని రౌదుర్డై, 

యాజకులమీద కోపము చూపెను. యెహోవా మందిరములో ధూప పీఠము పర్కక్నతడు ఉండగా 

యాజకులు చూచుచునేయునన్పుప్డు అతని నొసట కుషఠ్రోగము పుటెట్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:20 => పర్ధానయాజకుడైన అజరాయ్యును యాజకులందరును అతనివైపు 

చూడగా అతడు నొసట కుషఠ్ము గలవాడై యుండెను. గనుక వారు తడవుచేయక అకక్డనుండి అతనిని 

బయటికి వెళల్గొటిట్రి; యెహోవా తనున్ మొతెత్నని యెరిగి బయటికివెళుల్టకు తానును తవ్రపడెను. 

లేవీయకాండము 13:14 => అయితే వాని యొంట పచిచ్మాంసము కనబడు దినమున వాడు 

అపవితుర్డు. 

లేవీయకాండము 13:15 => యాజకుడు ఆ పచిచ్మాంసమును చూచి వాడు అపవితుర్డని 

నిరణ్యింపవలెను. ఆ పచిచ్మాంసము అపవితర్మే; అది కుషఠ్ము. 

లేవీయకాండము 13:24 => దదుద్రు కలిగిన దేహచరమ్మందు ఆ వాత యెఱఱ్గానేగాని తెలల్గానేగాని 

నిగనిగలాడు తెలల్ని మచచ్గానేగాని యుండినయెడల యాజకుడు దాని చూడవలెను. 

సామెతలు 12:1 => శిక్షను పేర్మించువాడు జాఞ్నమును పేర్మించువాడు గదిద్ంపును 

అసహియ్ంచుకొనువాడు పశుపార్యుడు 
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ఆమోసు 5:10 => అయితే గుమమ్ములో నిలిచి బుది ధ్ చెపుప్వారి మీద జనులు పగపటుట్దురు; 

యథారథ్ముగా మాటలాడు వారిని అసహియ్ంచుకొందురు. 

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

మనుషుయ్లు వెలుగును పేర్మింపక చీకటినే పేర్మించిరి. 

యోహాను 3:20 => దుషాక్రయ్ము చేయు పర్తివాడు వెలుగును దేవ్షించును, తన కిర్యలు 

దుష కిర్యలుగా కనబడకుండునటుల్ వెలుగునొదద్కు రాడు. 

యోహాను 7:7 => లోకము మిముమ్ను దేవ్షింపనేరదు గాని, దాని కిర్యలు చెడ డ్వని నేను 

దానినిగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ను గనుక అది ననున్ దేవ్షించుచునన్ది. 

వచనము 11 

అది వాని దేహచరమ్మందు పాతదైన కుషఠ్ము గనుక యాజకుడు వాడు అపవితుర్డని నిరణ్యింపవలెను, 

వానిని కడగా ఉంచకూడదు; వాడు అపవితుర్డు. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 12 

కుషఠ్ము చరమ్మందు విసాత్రముగా పుటిట్నపుప్డు యాజకుడు చూచినంతవరకు ఆ పొడగలవాని తల 

మొదలుకొని పాదములవరకు కుషఠ్ము వాని చరమ్మంతయు వాయ్పించియుండినయెడల 

1 రాజులు 8:38 => ఇశార్యేలీయులగు నీ జనులలో పర్తి మనిషి తన తన మనోవాయ్ధిని 

తెలిసికొనును గదా; ఒకక్డైనను జనులందరైనను ఈ మందిరము తటుట్ తమ చేతులు చాపి పార్రథ్న 

వినన్పములు చేసినయెడల 

యోబు 40:4 => చితత్గించుము, నేను నీచుడను, నేను, నీకు ఏమని పర్తుయ్తత్రమిచెచ్దను? నా 

నోటిమీద నాచేతిని ఉంచుకొందును.  

యోబు 42:6 => కావున ననున్ నేను అసహియ్ంచుకొని, ధూళిలోను బూడిదెలోను పడి పశాచ్తాత్ప 

పడుచునాన్ను. 
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యెషయా 64:6 => మేమందరము అపవితుర్లవంటి వారమైతివిు మా నీతికిర్యలనిన్యు 

మురికిగుడ డ్వలె నాయెను మేమందరము ఆకువలె వాడిపోతివిు గాలివాన కొటుట్కొనిపోవునటుల్గా మా 

దోషములు మముమ్ను కొటుట్కొనిపోయెను  

యోహాను 16:8 => ఆయన వచిచ్, పాపమును గూరిచ్యు నీతిని గూరిచ్యు తీరుప్ను గూరిచ్యు 

లోకమును ఒపుప్కొనజేయును. 

యోహాను 16:9 => లోకులు నాయందు విశావ్సముంచలేదు గనుక పాపమును గూరిచ్యు, 

రోమీయులకు 7:14 => ధరమ్శాసత్రము ఆతమ్ సంబంధమైనదని యెరుగుదుము; అయితే నేను 

పాపమునకు అమమ్బడి శరీరసంబంధినై యునాన్ను. 

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 అబది ధ్కునిగా 

చేయువారమగుదుము; మరియు ఆయన వాకయ్ము మనలో ఉండదు. 

వచనము 13 

యాజకుడు వానిని చూడవలెను; ఆ కుషఠ్ము వాని దేహమంతట వాయ్పించినయెడల ఆ పొడగలవాడు 

పవితుర్డని నిరణ్యింపవలెను. వాని ఒళల్ంతయు తెలల్బారెను; వాడు పవితుర్డు. 

యెషయా 64:6 => మేమందరము అపవితుర్లవంటి వారమైతివిు మా నీతికిర్యలనిన్యు 

మురికిగుడ డ్వలె నాయెను మేమందరము ఆకువలె వాడిపోతివిు గాలివాన కొటుట్కొనిపోవునటుల్గా మా 

దోషములు మముమ్ను కొటుట్కొనిపోయెను  

యోహాను 9:41 => అందుకు యేసు మీరు గుర్డిడ్వారైతే మీకు పాపము లేకపోవును గాని 

చూచుచునాన్మని మీరిపుప్డు చెపుప్కొనుచునాన్రు గనుక మీ పాపము నిలిచియునన్దని చెపెప్ను. 
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లేవీయకాండము 14:7 => కుషు ఠ్ విషయములో పవితర్త పొందగోరువానిమీద ఏడుమారులు 

పోర్కిష్ంచి వాడు పవితుర్డని నిరణ్యించి సజీవమైన పకిష్ ఎగిరిపోవునటుల్ దానిని వదిలివేయవలెను. 

వచనము 14 

అయితే వాని యొంట పచిచ్మాంసము కనబడు దినమున వాడు అపవితుర్డు. 

లేవీయకాండము 13:10 => యాజకుడు వాని చూడగా తెలల్ని వాపు చరమ్మందు 

కనబడినయెడలను , అది వెండుర్కలను తెలల్బారినయెడలను , వాపులో పచిచ్మాంసము 

కనబడినయెడలను, 

వచనము 15 

యాజకుడు ఆ పచిచ్మాంసమును చూచి వాడు అపవితుర్డని నిరణ్యింపవలెను. ఆ పచిచ్మాంసము 

అపవితర్మే; అది కుషఠ్ము. 

లేవీయకాండము 13:10 => యాజకుడు వాని చూడగా తెలల్ని వాపు చరమ్మందు 

కనబడినయెడలను , అది వెండుర్కలను తెలల్బారినయెడలను , వాపులో పచిచ్మాంసము 

కనబడినయెడలను, 

వచనము 16 

అయితే ఆ పచిచ్మాంసము ఆరి తెలల్బారినయెడల వాడు యాజకునియొదద్కు రావలెను;  

రోమీయులకు 7:14 => ధరమ్శాసత్రము ఆతమ్ సంబంధమైనదని యెరుగుదుము; అయితే నేను 

పాపమునకు అమమ్బడి శరీరసంబంధినై యునాన్ను. 

రోమీయులకు 7:15 => ఏలయనగా నేను చేయునది నేనెరుగను; నేను చేయ నిచఛ్యించునది 

చేయక దేవ్షించునదియే చేయుచునాన్ను. 

రోమీయులకు 7:16 => ఇచఛ్యింపనిది నేను చేసినయెడల ధరమ్శాసత్రము శేర్షఠ్మైనదైనటుట్ 

ఒపుప్కొనుచునాన్ను. 
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రోమీయులకు 7:17 => కావున ఇకను దాని చేయునది నాయందు నివసించు పాపమే గాని నేను 

కాదు. 

రోమీయులకు 7:18 => నాయందు, అనగా నా శరీరమందు మంచిది ఏదియు నివసింపదని 

నేనెరుగుదును. మేలైనది చేయవలెనను కోరిక నాకు కలుగుచునన్ది గాని, దానిని చేయుట నాకు 

కలుగుటలేదు. 

రోమీయులకు 7:19 => నేను చేయగోరు మేలుచేయక చేయగోరని కీడు చేయుచునాన్ను. 

రోమీయులకు 7:20 => నేను కోరనిదానిని చేసినయెడల, దానిని చేయునది నాయందు నివసించు 

పాపమే గాని యికను నేను కాదు. 

రోమీయులకు 7:21 => కాబటిట్ మేలు చేయగోరు నాకు కీడు చేయుట కలుగుచునన్దను ఒక 

నియమము నాకు కనబడుచునన్ది. 

రోమీయులకు 7:22 => అంతరంగ పురుషునిబటిట్ దేవుని ధరమ్శాసత్రమునందు నేను 

ఆనందించుచునాన్ను గాని 

రోమీయులకు 7:23 => వేరొక నియమము నా అవయవములలో ఉనన్టుట్ నాకు కనబడుచునన్ది. 

అది నా మనసుస్నందునన్ ధరమ్శాసత్రముతో పోరాడుచు నా అవయవములలోనునన్ పాపనియమమునకు 

ననున్ చెరపటిట్ లోబరచుకొనుచునన్ది. 

రోమీయులకు 7:24 => అయోయ్, నేనెంత దౌరాభ్గుయ్డను? ఇటిట్ మరణమునకు లోనగు 

శరీరమునుండి ననెన్వడు విడిపించును? 

గలతీయులకు 1:14 => నా పితరుల పారంపరాయ్చారమందు విశేషాసకిత్ గలవాడనై, నా 

సవ్జాతీయులలో నా సమాన వయసుక్లైన అనేకులకంటె యూదుల మతములో ఆధికయ్తనొందితినని 

నా నడవడినిగూరిచ్ మీరు వింటిరి.  

గలతీయులకు 1:15 => అయినను తలిల్గరభ్మునందు పడినది మొదలుకొని ననున్ పర్తేయ్కపరచి, తన 

కృపచేత ననున్ పిలిచిన దేవుడు నేను అనయ్జనులలో తన కుమారుని పర్కటింపవలెనని 

గలతీయులకు 1:16 => ఆయనను నాయందు బయలుపరప ననుగర్హించినపుప్డు 

మనుషయ్మాతుర్లతో నేను సంపర్తింపలేదు. 
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ఫిలిపీప్యులకు 3:6 => ఆసకిత్విషయము సంఘమును హింసించువాడనై, ధరమ్శాసత్రమువలని 

నీతివిషయము అనిందుయ్డనై యుంటిని. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:7 => అయినను ఏవేవి నాకు లాభకరములై యుండెనో వాటిని కీర్సుత్ నిమితత్ము 

నషట్ముగా ఎంచుకొంటిని. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:8 => నిశచ్యముగా నా పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుగూరిచ్న అతిశేర్షఠ్మైన జాఞ్నము 

నిమితత్మై సమసత్మును నషట్ముగా ఎంచుకొనుచునాన్ను. 

1 తిమోతి 1:13 => ననున్ బలపరచిన మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసుకు కృతజుఞ్డనై 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. 

వచనము 17 

యాజకుడు వాని చూడగా ఆ పొడ తెలల్బారినయెడల యాజకుడు ఆ పొడ పవితర్మని 

నిరణ్యింపవలెను; వాడు పవితుర్డు. 

లేవీయకాండము 14:7 => కుషు ఠ్ విషయములో పవితర్త పొందగోరువానిమీద ఏడుమారులు 

పోర్కిష్ంచి వాడు పవితుర్డని నిరణ్యించి సజీవమైన పకిష్ ఎగిరిపోవునటుల్ దానిని వదిలివేయవలెను. 

వచనము 18 

ఒకని దేహచరమ్మందు పుండు పుటిట్ మానిన తరువాత 

నిరగ్మకాండము 9:9 => అపుప్డు అది ఐగుపుత్ దేశమంతట సనన్పు ధూళియై ఐగుపుత్ దేశమంతట 

మనుషుయ్లమీదను జంతువులమీదను పొకుక్లు పొకుక్ దదుద్రులగునని మోషే అహరోనులతో చెపెప్ను. 
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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 

2 రాజులు 20:7 => పిమమ్ట యెషయా అంజూరపుపండల్ ముదద్ తెపిప్ంచుడని చెపప్గా వారు దాని 

తెచిచ్ కురుపుమీద వేసినతరువాత అతడు బాగుపడెను. 

యోబు 2:7 => కాబటిట్ అపవాది యెహోవా సనిన్ధినుండి బయలువెళిల్, అరికాలు మొదలుకొని 

నడినెతిత్వరకు బాధగల కురుపులతో యోబును మొతెత్ను. 

కీరత్నలు 38:3 => నీ కోపాగిన్వలన ఆరోగయ్ము నా శరీరమును విడిచిపోయెను నా పాపమునుబటిట్ 

నా యెముకలలో సవ్సథ్తలేదు. 

కీరత్నలు 38:4 => నా దోషములు నా తలమీదుగా పొరిల్పోయినవి నేను మోయలేని బరువువలె అవి 

నామీద మోపబడియునన్వి. 

కీరత్నలు 38:5 => నా మూరఖ్తవలన గలిగిన నా గాయములు దురావ్సనగలవై సర్వించుచునన్వి. 

కీరత్నలు 38:6 => నేను శర్మచేత మికిక్లి కుర్ంగియునాన్ను దినమెలల్ దుఃఖాకార్ంతుడనై 

సంచరించుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 38:7 => నా నడుము తాపముతో నిండియునన్ది నా శరీరములో ఆరోగయ్ము లేదు. 

యెషయా 38:21 => మరియు యెషయా అంజూరపుపండల్ ముదద్ తీసికొని ఆ పుండుకు కటట్వలెను, 

అపుప్డు అతడు బాగుపడునని చెపెప్ను. 

లేవీయకాండము 13:25 => నిగనిగలాడు ఆ మచచ్లోని వెండుర్కలు తెలల్బారినయెడలను, అది 

చరమ్ముకంటె పలల్ముగా కనబడినయెడలను, అది ఆ వాతవలన పుటిట్న కుషు ఠ్పొడ; యాజకుడు వాడు 

అపవితుర్డని నిరణ్యింపవలెను; అది కుషఠ్ము. 

వచనము 19 
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ఆ పుండుండినచోటను తెలల్ని వాపైనను తెలుపుతో కూడిన యెరుపురంగుగల పొడగాని నిగనిగలాడు 

తెలల్ని పొడగాని పుటిట్నయెడల, యాజకునికి దాని కనుపరచవలెను. 

లేవీయకాండము 14:37 => అతడు పొడ చూచినపుప్డు ఆ పొడ యింటి గోడలయందు 

పచచ్దాళుగానైనను ఎఱఱ్దాళుగానైనను ఉండు పలల్పుచారలు గలదై గోడకంటె పలల్ముగా 

ఉండినయెడల 

వచనము 20 

యాజకుడు దాని చూచినపుప్డు అతని చూపునకు అది చరమ్ముకంటె పలల్ముగా కనబడినయెడలను, 

దాని వెండుర్కలు తెలల్బారి యుండినయెడలను, యాజకుడు వాడు అపవితుర్డని నిరణ్యింపవలెను; అది 

ఆ పుంటివలన పుటిట్న కుషు ఠ్పొడ. 

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. 

మతత్యి 12:45 => అందుచేత ఆ మనుషుయ్ని కడపటి సిథ్తి మొదటి సిథ్తికంటె చెడ డ్దగును. ఆలాగే 

యీ దుషట్తరమువారికిని సంభవించుననెను. 

యోహాను 5:14 => అటుతరువాత యేసు దేవాలయములో వానిని చూచి ఇదిగో సవ్సథ్త నొందితివి; 

మరియెకుక్వ కీడు నీకు కలుగకుండునటుల్ ఇకను పాపము చేయకుమని చెపప్గా  

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. 

లేవీయకాండము 14:37 => అతడు పొడ చూచినపుప్డు ఆ పొడ యింటి గోడలయందు 

పచచ్దాళుగానైనను ఎఱఱ్దాళుగానైనను ఉండు పలల్పుచారలు గలదై గోడకంటె పలల్ముగా 

ఉండినయెడల 
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వచనము 21 

యాజకుడు దాని చూచినపుప్డు దానిలో తెలల్ని వెండుర్కలు లేకపోయినయెడలను, అది చరమ్ముకంటె 

పలల్ముకాక కొంచెము నయముగా కనబడినయెడలను, యాజకుడు ఏడు దినములు వానిని 

పర్తేయ్కముగా ఉంచవలెను. 

1 కొరిందీయులకు 5:5 => నా ఆతమ్యు మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ బలముతో కూడి వచిచ్నపుప్డు, 

అటిట్ వానిని సాతానునకు అపప్గింపవలెను. 

వచనము 22 

అది చరమ్మందు విసాత్రముగా వాయ్పించినయెడల యాజకుడు వాడు అపవితుర్డని నిరణ్యింపవలెను; 

అది కుషు ఠ్పొడ. 

లేవీయకాండము 14:39 => ఏడవనాడు యాజకుడు తిరిగివచిచ్ దానిని చూడవలెను. అపుప్డు ఆ 

పొడ యింటి గోడలయందు వాయ్పించినదైనయెడల 

వచనము 23 

నిగనిగలాడు పొడ వాయ్పింపక అటేల్ ఉండినయెడల అది దదుద్రు; యాజకుడు వాడు పవితుర్డని 

నిరణ్యింపవలెను. 

ఆదికాండము 38:26 => యూదా వాటిని గురుతు పటిట్ నేను నా కుమారుడైన షేలాను ఆమెకు 

ఇయయ్లేదు గనుక ఆమె నాకంటె నీతిమంతురాలని చెపిప్ మరి యెపుప్డును ఆమెను కూడలేదు. 

2 సమూయేలు 12:13 => నేను పాపము చేసితినని దావీదు నాతానుతో అనగా నాతాను నీవు 

చావకుండునటుల్ యెహోవా నీ పాపమును పరిహరించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 19:2 => దీరఘ్దరిశ్ హనానీ కుమారుడునగు యెహూ అతనిని 

ఎదురొక్నబోయి, రాజైన యెహోషాపాతుకు ఈలాగు పర్కటన చేసెను నీవు భకిత్హీనులకు 
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సహాయముచేసి యెహోవా శతుర్వులకు సేన్హితుడవైతివి గదా? అందువలన యెహోవా సనిన్ధినుండి 

కోపము నీమీదికి వచుచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 19:3 => అయితే దేశములోనుండి నీవు దేవతాసత్ంభములను తీసివేసి 

దేవునియొదద్ విచారణ చేయుటకు నీవు మనసుస్ నిలుపుకొనియునాన్వు, నీయందు మంచి కిర్యలు 

కనబడుచునన్వి. 

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 40:4 => చితత్గించుము, నేను నీచుడను, నేను, నీకు ఏమని పర్తుయ్తత్రమిచెచ్దను? నా 

నోటిమీద నాచేతిని ఉంచుకొందును.  

యోబు 40:5 => ఒక మారు మాటలాడితిని నేను మరల నోరెతత్ను. రెండు సారులు మాటలాడితిని 

ఇకను పలుకను. 

సామెతలు 28:13 => అతికర్మములను దాచిపెటుట్వాడు వరిధ్లల్డు వాటిని ఒపుప్కొని విడిచిపెటుట్వాడు 

కనికరము పొందును. 

మతత్యి 26:75 => కనుక కోడి కూయకమునుపు నీవు ననెన్రుగనని ముమామ్రు చెపెప్దవని యేసు 

తనతో అనిన మాట పేతురు జాఞ్పకము తెచుచ్కొని వెలుపలికి పోయి సంతాపపడి యేడెచ్ను. 

2 కొరిందీయులకు 2:7 => గనుక మీరిక వానిని శికిష్ంపక క్షమించి ఆదరించుట మంచిది. 

లేనియెడల ఒకవేళ వాడు అతయ్ధికమైన దుఃఖములో మునిగిపోవును. 

గలతీయులకు 6:1 => సహోదరులారా, ఒకడు ఏ తపిప్తములోనైనను చికుక్కొనినయెడల 

ఆతమ్సంబంధులైన మీలో పర్తివాడు తానును శోధింపబడుదునేమో అని తన విషయమై చూచుకొనుచు, 

సాతివ్కమైన మనసుస్తో అటిట్వానిని మంచిదారికి తీసికొని రావలెను. 

1 పేతురు 4:2 => శరీర విషయములో శర్మపడినవాడు శరీరమందు జీవించు మిగిలినకాలము 

ఇకమీదట మనుజాశలను అనుసరించి నడుచుకొనక, దేవుని ఇషాట్నుసారముగానే నడుచుకొనునటుల్ 

పాపముతో జోలి యిక నేమియులేక యుండును. 
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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, 

లేవీయకాండము 13:26 => యాజకుడు దాని చూచునపుప్డు అది నిగనిగలాడు మచచ్లో తెలల్ని 

వెండుర్కలు లేకయేగాని చరమ్ముకంటె పలల్ముగా నుండకయేగాని కొంత నయముగా కనబడినయెడల, 

యాజకుడు ఏడు దినములు వానిని కడగా ఉంచవలెను. 

లేవీయకాండము 13:34 => ఏడవనాడు యాజకుడు ఆ బొబబ్ను చూడగా అది చరమ్మందు బొబబ్ 

వాయ్పింపక చరమ్ముకంటె పలల్ము కాక యుండినయెడల, యాజకుడు వాడు పవితుర్డని 

నిరణ్యింపవలెను. వాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని పవితుర్డగును. 

వచనము 24 

దదుద్రు కలిగిన దేహచరమ్మందు ఆ వాత యెఱఱ్గానేగాని తెలల్గానేగాని నిగనిగలాడు తెలల్ని 

మచచ్గానేగాని యుండినయెడల యాజకుడు దాని చూడవలెను. 

యెషయా 3:24 => అపుప్డు పరిమళ దర్వయ్మునకు పర్తిగా మురుగుడును నడికటుట్కు పర్తిగా 

తార్డును అలిల్న జడకు పర్తిగా బోడితలయు పర్శసత్మైన పైవసత్రమునకు పర్తిగా గోనెపటట్యు 

అందమునకు పర్తిగా వాతయును ఉండును.  

లేవీయకాండము 13:10 => యాజకుడు వాని చూడగా తెలల్ని వాపు చరమ్మందు 

కనబడినయెడలను , అది వెండుర్కలను తెలల్బారినయెడలను , వాపులో పచిచ్మాంసము 

కనబడినయెడలను, 

వచనము 25 

నిగనిగలాడు ఆ మచచ్లోని వెండుర్కలు తెలల్బారినయెడలను, అది చరమ్ముకంటె పలల్ముగా 

కనబడినయెడలను, అది ఆ వాతవలన పుటిట్న కుషు ఠ్పొడ; యాజకుడు వాడు అపవితుర్డని 

నిరణ్యింపవలెను; అది కుషఠ్ము. 
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లేవీయకాండము 13:4 => నిగనిగలాడు మచచ్ చరమ్ములకంటె పలల్ముకాక వాని దేహచరమ్మందు 

తెలల్గా కనబడినయెడలను, దాని వెండుర్కలు తెలల్బారకునన్యెడలను ఆ యాజకుడు ఏడు దినములు ఆ 

పొడగలవానిని కడగా ఉంచవలెను. 

లేవీయకాండము 13:18 => ఒకని దేహచరమ్మందు పుండు పుటిట్ మానిన తరువాత 

లేవీయకాండము 13:19 => ఆ పుండుండినచోటను తెలల్ని వాపైనను తెలుపుతో కూడిన 

యెరుపురంగుగల పొడగాని నిగనిగలాడు తెలల్ని పొడగాని పుటిట్నయెడల, యాజకునికి దాని 

కనుపరచవలెను. 

లేవీయకాండము 13:20 => యాజకుడు దాని చూచినపుప్డు అతని చూపునకు అది చరమ్ముకంటె 

పలల్ముగా కనబడినయెడలను, దాని వెండుర్కలు తెలల్బారి యుండినయెడలను, యాజకుడు వాడు 

అపవితుర్డని నిరణ్యింపవలెను; అది ఆ పుంటివలన పుటిట్న కుషు ఠ్పొడ. 

వచనము 26 

యాజకుడు దాని చూచునపుప్డు అది నిగనిగలాడు మచచ్లో తెలల్ని వెండుర్కలు లేకయేగాని 

చరమ్ముకంటె పలల్ముగా నుండకయేగాని కొంత నయముగా కనబడినయెడల, యాజకుడు ఏడు 

దినములు వానిని కడగా ఉంచవలెను. 

లేవీయకాండము 13:4 => నిగనిగలాడు మచచ్ చరమ్ములకంటె పలల్ముకాక వాని దేహచరమ్మందు 

తెలల్గా కనబడినయెడలను, దాని వెండుర్కలు తెలల్బారకునన్యెడలను ఆ యాజకుడు ఏడు దినములు ఆ 

పొడగలవానిని కడగా ఉంచవలెను. 

లేవీయకాండము 13:5 => ఏడవనాడు యాజకుడు వానిని చూడవలెను. ఆ పొడ చరమ్మందు 

వాయ్పింపక అటేల్ ఉండినయెడల, యాజకుడు మరి యేడు దినములు వాని కడగా ఉంచవలెను. 

లేవీయకాండము 13:23 => నిగనిగలాడు పొడ వాయ్పింపక అటేల్ ఉండినయెడల అది దదుద్రు; 

యాజకుడు వాడు పవితుర్డని నిరణ్యింపవలెను. 

వచనము 27 
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ఏడవనాడు యాజకుడు వాని చూచినపుప్డు అది చరమ్మందు విసాత్రముగా వాయ్పించినయెడల వాడు 

అపవితుర్డని నిరణ్యింపవలెను; అది కుషఠ్మే. 

లేవీయకాండము 13:2 => ఒకని దేహచరమ్మందు వాపుగాని పకుక్గాని నిగనిగలాడు మచచ్గాని 

యుండి వాని దేహచరమ్మందు కుషు ఠ్పొడవంటిది కనబడినయెడల యాజకుడైన అహరోను నొదద్కైనను 

యాజకులైన అతని కుమారులలో ఒకనియొదద్కైనను వాని తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 13:7 => అయితే వాడు తన శుది ధ్విషయము యాజకునికి కనబడిన తరువాత ఆ 

పకుక్ చరమ్మందు విసాత్రముగా వాయ్పించినయెడల వాడు రెండవసారి యాజకునికి కనబడవలెను. 

లేవీయకాండము 13:35 => వాడు పవితుర్డని నిరణ్యించిన తరువాత బొబబ్ విసాత్రముగా 

వాయ్పించినయెడల యాజకుడు వాని చూడవలెను, 

లేవీయకాండము 14:39 => ఏడవనాడు యాజకుడు తిరిగివచిచ్ దానిని చూడవలెను. అపుప్డు ఆ 

పొడ యింటి గోడలయందు వాయ్పించినదైనయెడల 

వచనము 28 

అయితే నిగనిగలాడు మచచ్ చరమ్మందు వాయ్పింపక ఆ చోటనేయుండి కొంచెము నయముగా 

కనబడినయెడల అది వాతపు వాపే; వాడు పవితుర్డని యాజకుడు నిరణ్యింపవలెను; అది వాతపు 

మంటయే. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 29 

పురుషునికైనను సతరీకైనను తలయందేమి గడ డ్మందేమి పొడ పుటిట్నయెడల, యాజకుడు ఆ పొడను 

చూడగా 

1 రాజులు 8:38 => ఇశార్యేలీయులగు నీ జనులలో పర్తి మనిషి తన తన మనోవాయ్ధిని 

తెలిసికొనును గదా; ఒకక్డైనను జనులందరైనను ఈ మందిరము తటుట్ తమ చేతులు చాపి పార్రథ్న 

వినన్పములు చేసినయెడల 
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1 రాజులు 12:28 => ఆలోచనచేసి రెండు బంగారపు దూడలు చేయించి, జనులను పిలిచి 

యెరూషలేమునకు పోవుట మీకు బహు కషట్ము; 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:29 => ఎవడైనను ఇశార్యేలీయులగు నీ జనులందరు కలిసియైనను, 

నొపిప్గాని కషట్ముగాని అనుభవించుచు, ఈ మందిరముతటుట్ చేతులు చాపి చేయు వినన్పములనిన్యు 

పార్రథ్నలనిన్యు నీ నివాససథ్లమైన ఆకాశమునుండి నీవు ఆలకించి క్షమించి 

కీరత్నలు 53:4 => దేవునికి పార్రథ్నచేయక ఆహారము మింగునటుల్గా నా పర్జలను మింగు 

పాపాతుమ్లకు తెలివిలేదా? 

యెషయా 1:5 => నితయ్ము తిరుగుబాటు చేయుచు మీరేల ఇంకను కొటట్బడుదురు? పర్తివాడు 

నడినెతిత్ని వాయ్ధి గలిగియునాన్డు పర్తివాని గుండె బలహీనమయెయ్ను.  

యెషయా 5:20 => కీడు మేలనియు మేలు కీడనియు చెపుప్కొని చీకటి వెలుగనియు వెలుగు 

చీకటనియు ఎంచుకొనువారికి శర్మ. చేదు తీపి అనియు తీపి చేదనియు ఎంచుకొనువారికి శర్మ. 

యెషయా 9:15 => పెదద్లును ఘనులును తల; కలల్లాడు పర్వకత్లు తోక. 

మీకా 3:11 => జనుల పర్ధానులు లంచము పుచుచ్కొని తీరుప్ తీరుచ్దురు, వారి యాజకులు కూలికి 

బోధింతురు, పర్వకత్లు దర్వయ్ము కొరకు సోదె చెపుప్దురు; అయినను వారు, యెహోవాను ఆధారము 

చేసికొని యెహోవా మన మధయ్నునాన్డు గదా, యే కీడును మనకు రానేరదని యనుకొందురు. 

మతత్యి 6:23 => నీ కనున్ చెడినదైతే నీ దేహమంతయు చీకటిమయమై యుండును; నీలోనునన్ 

వెలుగు చీకటియై యుండినయెడల ఆ చీకటి యెంతో గొపప్ది. 

మతత్యి 13:14 => మనసుస్ తిర్పుప్కొని నావలన సవ్సథ్త పొందకుండునటుల్ వారి హృదయము 

కొర్వివ్నది, వారి చెవులు వినుటకు మందములైనవి, వారు తమ కనున్లు మూసికొనియునాన్రు  

మతత్యి 13:15 => గనుక మీరు వినుటమటుట్కు విందురుగాని గర్హింపనే గర్హంపరు, 

చూచుటమటుట్కు చూతురుగాని యెంత మాతర్మును తెలిసికొనరు అని యెషయా చెపిప్న పర్వచనము 

వీరి విషయమై నెరవేరుచునన్ది. 

యోహాను 16:2 => వారు మిముమ్ను సమాజమందిరములలోనుండి వెలివేయుదురు; మిముమ్ను 

చంపు పర్తివాడు తాను దేవునికి సేవచేయుచునాన్నని అనుకొను కాలము వచుచ్చునన్ది. 
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యోహాను 16:3 => వారు తండిర్ని ననున్ను తెలిసికొనలేదు గనుక ఈలాగు చేయుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:3 => నేను కిలికియలోని తారుస్లో పుటిట్న యూదుడను. అయితే ఈ 

పటట్ణములో గమలీయేలు పాదములయొదద్ పెరిగి, మన పితరుల ధరమ్శాసత్రసంబంధమగు నిషఠ్యందు 

శికిష్తుడనై, మీరందరు నేడు ఉనన్ పర్కారము దేవుని గూరిచ్ ఆసకుత్డనై యుండి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:4 => ఈ మారగ్ములోనునన్ పురుషులను సతరీలను బంధించి చెరసాలలో 

వేయించుచు మరణమువరకు హింసించితిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:9 => నజరేయుడైన యేసు నామమునకు విరోధముగా అనేక 

కారయ్ములు చేయవలెనని నేననుకొంటిని; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:10 => యెరూషలేములో నేనాలాగు చేసితిని. నేను పర్ధాన 

యాజకులవలన అధికారము పొంది, పరిశుదు ధ్లను అనేకులను చెరసాలలలో వేసి, వారిని 

చంపినపుప్డు సమమ్తించితిని; 

2 కొరిందీయులకు 4:3 => మా సువారత్ మరుగుచేయబడినయెడల నశించుచునన్వారి 

విషయములోనే మరుగుచేయబడియునన్ది. 

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

పర్కాశము వారికి పర్కాశింపకుండు నిమితత్ము, ఈ యుగసంబంధమైన దేవత అవిశావ్సులైనవారి 

మనోనేతర్ములకు గుర్డిడ్తనము కలుగజేసెను. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:11 => ఇందుచేత సతయ్మును నమమ్క దురీన్తియందు అభిలాషగల 

వారందరును శికాష్విధి పొందుటకై,  

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:12 => అబదధ్మును నముమ్నటుల్ మోసముచేయు శకిత్ని దేవుడు వారికి 

పంపుచునాన్డు. 

యెషయా 3:17 => కాబటిట్ పర్భువు సీయోను కుమారెత్ల నడినెతిత్ బోడిచేయును యెహోవా వారి 

మానమును బయలుపరచును. 

వచనము 30 
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అది చరమ్ముకంటే పలల్ముగాను సనన్మైన పసుపుపచచ్ వెండుర్కలు కలదిగాను కనబడినయెడల, వాడు 

అపవితుర్డని యాజకుడు నిరణ్యింపవలెను; అది బొబబ్, తలమీదనేమి గడ డ్ముమీదనేమి పుటిట్న 

కుషఠ్ము. 

లేవీయకాండము 13:34 => ఏడవనాడు యాజకుడు ఆ బొబబ్ను చూడగా అది చరమ్మందు బొబబ్ 

వాయ్పింపక చరమ్ముకంటె పలల్ము కాక యుండినయెడల, యాజకుడు వాడు పవితుర్డని 

నిరణ్యింపవలెను. వాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని పవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 13:35 => వాడు పవితుర్డని నిరణ్యించిన తరువాత బొబబ్ విసాత్రముగా 

వాయ్పించినయెడల యాజకుడు వాని చూడవలెను, 

లేవీయకాండము 13:36 => అపుప్డు ఆ మాద వాయ్పించి యుండినయెడల యాజకుడు పసుపుపచచ్ 

వెండుర్కలను వెదకనకక్రలేదు; వాడు అపవితుర్డు. 

లేవీయకాండము 13:37 => అయితే నిలిచిన ఆ మాదలో నలల్వెండుర్కలు పుటిట్నయెడల ఆ మాద 

బాగుపడెను; వాడు పవితుర్డు; యాజకుడు వాడు పవితుర్డని నిరణ్యింపవలెను. 

లేవీయకాండము 14:54 => పర్తివిధమైన కుషు ఠ్పొడను గూరిచ్యు, బొబబ్ను గూరిచ్యు 

లేవీయకాండము 13:32 => ఏడవనాడు యాజకుడు ఆ పొడను చూడవలెను. ఆ బొబబ్ వాయ్పింపక 

యుండినయెడలను, దానిలో పసుపుపచచ్ వెండుర్కలు లేనియెడలను, చరమ్ముకంటె పలల్ము 

కానియెడలను,  

యెషయా 3:17 => కాబటిట్ పర్భువు సీయోను కుమారెత్ల నడినెతిత్ బోడిచేయును యెహోవా వారి 

మానమును బయలుపరచును. 

యోహాను 20:4 => వారిదద్రును కూడి పరుగెతుత్చుండగా, ఆ శిషుయ్డు పేతురుకంటే తవ్రగా పరుగెతిత్ 

ముందుగా సమాధియొదద్కు వచిచ్ 

వచనము 31 
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యాజకుడు ఆ బొబబ్యిన పొడను చూచినపుప్డు అది చరమ్ముకంటె పలల్ము కానియెడలను, దానిలో 

నలల్వెండుర్కలు లేనియెడలను, యాజకుడు ఆ బొబబ్యిన పొడగలవానిని ఏడు దినములు పర్తేయ్కముగా 

ఉంచవలెను. 

లేవీయకాండము 13:4 => నిగనిగలాడు మచచ్ చరమ్ములకంటె పలల్ముకాక వాని దేహచరమ్మందు 

తెలల్గా కనబడినయెడలను, దాని వెండుర్కలు తెలల్బారకునన్యెడలను ఆ యాజకుడు ఏడు దినములు ఆ 

పొడగలవానిని కడగా ఉంచవలెను. 

లేవీయకాండము 13:5 => ఏడవనాడు యాజకుడు వానిని చూడవలెను. ఆ పొడ చరమ్మందు 

వాయ్పింపక అటేల్ ఉండినయెడల, యాజకుడు మరి యేడు దినములు వాని కడగా ఉంచవలెను. 

లేవీయకాండము 13:6 => ఏడవనాడు యాజకుడు రెండవసారి వాని చూడవలెను. అపుప్డు ఆ పొడ 

చరమ్మందు వాయ్పింపక అదే తీరున ఉండినయెడల యాజకుడు వానిని పవితుర్డని నిరణ్యింపవలెను; 

అది పకేక్, వాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని పవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 14:54 => పర్తివిధమైన కుషు ఠ్పొడను గూరిచ్యు, బొబబ్ను గూరిచ్యు 

వచనము 32 

ఏడవనాడు యాజకుడు ఆ పొడను చూడవలెను. ఆ బొబబ్ వాయ్పింపక యుండినయెడలను, దానిలో 

పసుపుపచచ్ వెండుర్కలు లేనియెడలను, చరమ్ముకంటె పలల్ము కానియెడలను,  

లేవీయకాండము 13:30 => అది చరమ్ముకంటే పలల్ముగాను సనన్మైన పసుపుపచచ్ వెండుర్కలు 

కలదిగాను కనబడినయెడల, వాడు అపవితుర్డని యాజకుడు నిరణ్యింపవలెను; అది బొబబ్, 

తలమీదనేమి గడ డ్ముమీదనేమి పుటిట్న కుషఠ్ము. 

మతత్యి 23:5 => మనుషుయ్లకు కనబడు నిమితత్ము తమ పనులనిన్యు చేయుదురు; తమ 

రక్షరేకులు వెడలుప్గాను తమ చెంగులు పెదద్విగాను చేయుదురు; 

లూకా 18:9 => తామే నీతిమంతులని తముమ్ నముమ్కొని యితరులను తృణీకరించు కొందరితో 

ఆయన ఈ ఉపమానము చెపెప్ను. 
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లూకా 18:10 => పార్రథ్న చేయుటకై యిదద్రు మనుషుయ్లు దేవాలయమునకు వెళిల్రి. వారిలో ఒకడు 

పరిసయుయ్డు, ఒకడు సుంకరి. 

లూకా 18:11 => పరిసయుయ్డు నిలువబడి దేవా, నేను చోరులును అనాయ్యసుథ్లును 

వయ్భిచారులునైన యితర మనుషుయ్లవలె నైనను, ఈ సుంకరివలె నైనను ఉండనందుకు నీకు 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ను. 

లూకా 18:12 => వారమునకు రెండుమారులు ఉపవాసము చేయుచు నా సంపాదన అంతటిలో 

పదియవ వంతు చెలిల్ంచుచునాన్నని తనలోతాను పార్రిథ్ంచుచుండెను. 

రోమీయులకు 2:23 => ధరమ్శాసత్రమందు అతిశయించు నీవు ధరమ్శాసత్రము మీరుటవలన దేవుని 

అవమానపరచెదవా? 

వచనము 33 

వాడు కౌష్రము చేసికొనవలెను గాని ఆ బొబబ్ కౌష్రము చేయకూడదు. యాజకుడు బొబబ్గల వానిని 

మరి యేడు దినములు పర్తేయ్కముగా ఉంచవలెను. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 34 

ఏడవనాడు యాజకుడు ఆ బొబబ్ను చూడగా అది చరమ్మందు బొబబ్ వాయ్పింపక చరమ్ముకంటె పలల్ము 

కాక యుండినయెడల, యాజకుడు వాడు పవితుర్డని నిరణ్యింపవలెను. వాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని 

పవితుర్డగును. 

1 యోహాను 4:1 => పిర్యులారా, అనేకులైన అబదధ్ పర్వకత్లు లోకములోనికి బయలువెళిల్ యునాన్రు 

గనుక పర్తి ఆతమ్ను నమమ్క, ఆ యా ఆతమ్లు దేవుని సంబంధమైనవో కావో పరీకిష్ంచుడి. 

యూదా 1:22 => సందేహపడువారిమీద కనికరము చూపుడి. 

పర్కటన 2:2 => నీ కిర్యలను నీ కషట్మును నీ సహనమును నేనెరుగుదును; నీవు దుషు ట్లను 

సహింపలేవనియు, అపొసత్లులు కాకయే తాము అపొసత్లులమని చెపుప్కొనువారిని పరీకిష్ంచి వారు 

అబది ధ్కులని నీవు కనుగొంటివనియు 
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లేవీయకాండము 13:23 => నిగనిగలాడు పొడ వాయ్పింపక అటేల్ ఉండినయెడల అది దదుద్రు; 

యాజకుడు వాడు పవితుర్డని నిరణ్యింపవలెను. 

లేవీయకాండము 13:6 => ఏడవనాడు యాజకుడు రెండవసారి వాని చూడవలెను. అపుప్డు ఆ పొడ 

చరమ్మందు వాయ్పింపక అదే తీరున ఉండినయెడల యాజకుడు వానిని పవితుర్డని నిరణ్యింపవలెను; 

అది పకేక్, వాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని పవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 13:30 => అది చరమ్ముకంటే పలల్ముగాను సనన్మైన పసుపుపచచ్ వెండుర్కలు 

కలదిగాను కనబడినయెడల, వాడు అపవితుర్డని యాజకుడు నిరణ్యింపవలెను; అది బొబబ్, 

తలమీదనేమి గడ డ్ముమీదనేమి పుటిట్న కుషఠ్ము. 

లేవీయకాండము 15:5 => వాని పరుపును ముటుట్వాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో 

సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

వచనము 35 

వాడు పవితుర్డని నిరణ్యించిన తరువాత బొబబ్ విసాత్రముగా వాయ్పించినయెడల యాజకుడు వాని 

చూడవలెను, 

లేవీయకాండము 13:7 => అయితే వాడు తన శుది ధ్విషయము యాజకునికి కనబడిన తరువాత ఆ 

పకుక్ చరమ్మందు విసాత్రముగా వాయ్పించినయెడల వాడు రెండవసారి యాజకునికి కనబడవలెను. 

లేవీయకాండము 13:27 => ఏడవనాడు యాజకుడు వాని చూచినపుప్డు అది చరమ్మందు 

విసాత్రముగా వాయ్పించినయెడల వాడు అపవితుర్డని నిరణ్యింపవలెను; అది కుషఠ్మే. 

2 తిమోతి 2:16 => అపవితర్మైన వటిట్ మాటలకు విముఖుడవై యుండుము. అటిట్ మాటలాడువారు 

మరి యెకుక్వగా భకిత్హీనులగుదురు. 

2 తిమోతి 2:17 => కొరుకుపుండు పార్కినటుట్ వారి మాటలు పార్కును, వారిలో హుమెనైయును 

ఫిలేతును ఉనాన్రు; 

2 తిమోతి 3:13 => అయితే దురజ్నులును వంచకులును ఇతరులను మోసపరచుచు తామును 

మోసపోవుచు అంతకంతకు చెడిపోవుదురు. 
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వచనము 36 

అపుప్డు ఆ మాద వాయ్పించి యుండినయెడల యాజకుడు పసుపుపచచ్ వెండుర్కలను వెదకనకక్రలేదు; 

వాడు అపవితుర్డు. 

లేవీయకాండము 13:7 => అయితే వాడు తన శుది ధ్విషయము యాజకునికి కనబడిన తరువాత ఆ 

పకుక్ చరమ్మందు విసాత్రముగా వాయ్పించినయెడల వాడు రెండవసారి యాజకునికి కనబడవలెను. 

లేవీయకాండము 14:39 => ఏడవనాడు యాజకుడు తిరిగివచిచ్ దానిని చూడవలెను. అపుప్డు ఆ 

పొడ యింటి గోడలయందు వాయ్పించినదైనయెడల 

వచనము 37 

అయితే నిలిచిన ఆ మాదలో నలల్వెండుర్కలు పుటిట్నయెడల ఆ మాద బాగుపడెను; వాడు పవితుర్డు; 

యాజకుడు వాడు పవితుర్డని నిరణ్యింపవలెను. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 38 

మరియు పురుషుని దేహపు చరమ్మందేమి సతరీ దేహపు చరమ్మందేమి నిగనిగలాడు మచచ్లు, అనగా 

నిగనిగలాడు తెలల్నిమచచ్లు పుటిట్నయెడల 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 39 

యాజకుడు వానిని చూడవలెను; వారి దేహచరమ్మందు నిగనిగలాడు మచచ్లు వాడి యుండినయెడల 

అది చరమ్మందు పుటిట్న యొక పొకుక్; వాడు పవితుర్డు. 

పర్సంగి 7:20 => పాపము చేయక మేలు చేయుచుండు నీతిమంతుడు భూమిమీద ఒకడైనను లేడు. 

రోమీయులకు 7:22 => అంతరంగ పురుషునిబటిట్ దేవుని ధరమ్శాసత్రమునందు నేను 

ఆనందించుచునాన్ను గాని 

Page  of 823 1885



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"య$ండ'

రోమీయులకు 7:23 => వేరొక నియమము నా అవయవములలో ఉనన్టుట్ నాకు కనబడుచునన్ది. 

అది నా మనసుస్నందునన్ ధరమ్శాసత్రముతో పోరాడుచు నా అవయవములలోనునన్ పాపనియమమునకు 

ననున్ చెరపటిట్ లోబరచుకొనుచునన్ది. 

రోమీయులకు 7:24 => అయోయ్, నేనెంత దౌరాభ్గుయ్డను? ఇటిట్ మరణమునకు లోనగు 

శరీరమునుండి ననెన్వడు విడిపించును? 

రోమీయులకు 7:25 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్దావ్రా దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంచుచునాన్ను. కాగా మనసుస్ విషయములో నేను దైవనియమమునకును, శరీర విషయములో 

పాపనియమమునకును దాసుడనై యునాన్ను. 

యాకోబు 3:2 => అనేక విషయములలో మన మందరము తపిప్పోవుచునాన్ము. ఎవడైనను 

మాటయందు తపప్ నియెడల అటిట్వాడు లోపము లేనివాడై , తన స రవ్ శ రీ రమును 

సావ్ధీనమందుంచుకొన (కళెల్ము పెటుట్కుని) శకిత్గలవాడగును 

లేవీయకాండము 13:1 => మరియు యెహోవా మోషే అహరోనులకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను. 

లేవీయకాండము 13:2 => ఒకని దేహచరమ్మందు వాపుగాని పకుక్గాని నిగనిగలాడు మచచ్గాని 

యుండి వాని దేహచరమ్మందు కుషు ఠ్పొడవంటిది కనబడినయెడల యాజకుడైన అహరోను నొదద్కైనను 

యాజకులైన అతని కుమారులలో ఒకనియొదద్కైనను వాని తీసికొనిరావలెను. 

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. 

లేవీయకాండము 13:4 => నిగనిగలాడు మచచ్ చరమ్ములకంటె పలల్ముకాక వాని దేహచరమ్మందు 

తెలల్గా కనబడినయెడలను, దాని వెండుర్కలు తెలల్బారకునన్యెడలను ఆ యాజకుడు ఏడు దినములు ఆ 

పొడగలవానిని కడగా ఉంచవలెను. 

లేవీయకాండము 13:5 => ఏడవనాడు యాజకుడు వానిని చూడవలెను. ఆ పొడ చరమ్మందు 

వాయ్పింపక అటేల్ ఉండినయెడల, యాజకుడు మరి యేడు దినములు వాని కడగా ఉంచవలెను. 
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లేవీయకాండము 13:6 => ఏడవనాడు యాజకుడు రెండవసారి వాని చూడవలెను. అపుప్డు ఆ పొడ 

చరమ్మందు వాయ్పింపక అదే తీరున ఉండినయెడల యాజకుడు వానిని పవితుర్డని నిరణ్యింపవలెను; 

అది పకేక్, వాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని పవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 13:7 => అయితే వాడు తన శుది ధ్విషయము యాజకునికి కనబడిన తరువాత ఆ 

పకుక్ చరమ్మందు విసాత్రముగా వాయ్పించినయెడల వాడు రెండవసారి యాజకునికి కనబడవలెను. 

లేవీయకాండము 13:8 => అపుప్డు ఆ పకుక్ చరమ్మందు వాయ్పించినయెడల యాజకుడు వాడు 

అపవితుర్డని నిరణ్యింపవలెను. 

లేవీయకాండము 13:9 => కుషు ఠ్పొడ యొకనికి కలిగినయెడల యాజకునియొదద్కు వానిని 

తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 13:10 => యాజకుడు వాని చూడగా తెలల్ని వాపు చరమ్మందు 

కనబడినయెడలను , అది వెండుర్కలను తెలల్బారినయెడలను , వాపులో పచిచ్మాంసము 

కనబడినయెడలను, 

లేవీయకాండము 13:11 => అది వాని దేహచరమ్మందు పాతదైన కుషఠ్ము గనుక యాజకుడు వాడు 

అపవితుర్డని నిరణ్యింపవలెను, వానిని కడగా ఉంచకూడదు; వాడు అపవితుర్డు. 

లేవీయకాండము 13:12 => కుషఠ్ము చరమ్మందు విసాత్రముగా పుటిట్నపుప్డు యాజకుడు 

చూచినంతవరకు ఆ పొడగలవాని తల మొదలుకొని పాదములవరకు కుషఠ్ము వాని చరమ్మంతయు 

వాయ్పించియుండినయెడల 

లేవీయకాండము 13:13 => యాజకుడు వానిని చూడవలెను; ఆ కుషఠ్ము వాని దేహమంతట 

వాయ్పించినయెడల ఆ పొడగలవాడు పవితుర్డని నిరణ్యింపవలెను. వాని ఒళల్ంతయు తెలల్బారెను; వాడు 

పవితుర్డు. 

లేవీయకాండము 13:14 => అయితే వాని యొంట పచిచ్మాంసము కనబడు దినమున వాడు 

అపవితుర్డు. 

లేవీయకాండము 13:15 => యాజకుడు ఆ పచిచ్మాంసమును చూచి వాడు అపవితుర్డని 

నిరణ్యింపవలెను. ఆ పచిచ్మాంసము అపవితర్మే; అది కుషఠ్ము. 
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లేవీయకాండము 13:16 => అయితే ఆ పచిచ్మాంసము ఆరి తెలల్బారినయెడల వాడు 

యాజకునియొదద్కు రావలెను;  

లేవీయకాండము 13:17 => యాజకుడు వాని చూడగా ఆ పొడ తెలల్బారినయెడల యాజకుడు ఆ 

పొడ పవితర్మని నిరణ్యింపవలెను; వాడు పవితుర్డు. 

లేవీయకాండము 13:18 => ఒకని దేహచరమ్మందు పుండు పుటిట్ మానిన తరువాత 

లేవీయకాండము 13:19 => ఆ పుండుండినచోటను తెలల్ని వాపైనను తెలుపుతో కూడిన 

యెరుపురంగుగల పొడగాని నిగనిగలాడు తెలల్ని పొడగాని పుటిట్నయెడల, యాజకునికి దాని 

కనుపరచవలెను. 

లేవీయకాండము 13:20 => యాజకుడు దాని చూచినపుప్డు అతని చూపునకు అది చరమ్ముకంటె 

పలల్ముగా కనబడినయెడలను, దాని వెండుర్కలు తెలల్బారి యుండినయెడలను, యాజకుడు వాడు 

అపవితుర్డని నిరణ్యింపవలెను; అది ఆ పుంటివలన పుటిట్న కుషు ఠ్పొడ. 

లేవీయకాండము 13:21 => యాజకుడు దాని చూచినపుప్డు దానిలో తెలల్ని వెండుర్కలు 

లేకపోయినయెడలను, అది చరమ్ముకంటె పలల్ముకాక కొంచెము నయముగా కనబడినయెడలను, 

యాజకుడు ఏడు దినములు వానిని పర్తేయ్కముగా ఉంచవలెను. 

లేవీయకాండము 13:22 => అది చరమ్మందు విసాత్రముగా వాయ్పించినయెడల యాజకుడు వాడు 

అపవితుర్డని నిరణ్యింపవలెను; అది కుషు ఠ్పొడ. 

లేవీయకాండము 13:23 => నిగనిగలాడు పొడ వాయ్పింపక అటేల్ ఉండినయెడల అది దదుద్రు; 

యాజకుడు వాడు పవితుర్డని నిరణ్యింపవలెను. 

లేవీయకాండము 13:24 => దదుద్రు కలిగిన దేహచరమ్మందు ఆ వాత యెఱఱ్గానేగాని తెలల్గానేగాని 

నిగనిగలాడు తెలల్ని మచచ్గానేగాని యుండినయెడల యాజకుడు దాని చూడవలెను. 

లేవీయకాండము 13:25 => నిగనిగలాడు ఆ మచచ్లోని వెండుర్కలు తెలల్బారినయెడలను, అది 

చరమ్ముకంటె పలల్ముగా కనబడినయెడలను, అది ఆ వాతవలన పుటిట్న కుషు ఠ్పొడ; యాజకుడు వాడు 

అపవితుర్డని నిరణ్యింపవలెను; అది కుషఠ్ము. 
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లేవీయకాండము 13:26 => యాజకుడు దాని చూచునపుప్డు అది నిగనిగలాడు మచచ్లో తెలల్ని 

వెండుర్కలు లేకయేగాని చరమ్ముకంటె పలల్ముగా నుండకయేగాని కొంత నయముగా కనబడినయెడల, 

యాజకుడు ఏడు దినములు వానిని కడగా ఉంచవలెను. 

లేవీయకాండము 13:27 => ఏడవనాడు యాజకుడు వాని చూచినపుప్డు అది చరమ్మందు 

విసాత్రముగా వాయ్పించినయెడల వాడు అపవితుర్డని నిరణ్యింపవలెను; అది కుషఠ్మే. 

లేవీయకాండము 13:28 => అయితే నిగనిగలాడు మచచ్ చరమ్మందు వాయ్పింపక ఆ చోటనేయుండి 

కొంచెము నయముగా కనబడినయెడల అది వాతపు వాపే; వాడు పవితుర్డని యాజకుడు 

నిరణ్యింపవలెను; అది వాతపు మంటయే. 

లేవీయకాండము 13:29 => పురుషునికైనను సతరీకైనను తలయందేమి గడ డ్మందేమి పొడ 

పుటిట్నయెడల, యాజకుడు ఆ పొడను చూడగా 

లేవీయకాండము 13:30 => అది చరమ్ముకంటే పలల్ముగాను సనన్మైన పసుపుపచచ్ వెండుర్కలు 

కలదిగాను కనబడినయెడల, వాడు అపవితుర్డని యాజకుడు నిరణ్యింపవలెను; అది బొబబ్, 

తలమీదనేమి గడ డ్ముమీదనేమి పుటిట్న కుషఠ్ము. 

లేవీయకాండము 13:31 => యాజకుడు ఆ బొబబ్యిన పొడను చూచినపుప్డు అది చరమ్ముకంటె 

పలల్ము కానియెడలను, దానిలో నలల్వెండుర్కలు లేనియెడలను, యాజకుడు ఆ బొబబ్యిన 

పొడగలవానిని ఏడు దినములు పర్తేయ్కముగా ఉంచవలెను. 

లేవీయకాండము 13:32 => ఏడవనాడు యాజకుడు ఆ పొడను చూడవలెను. ఆ బొబబ్ వాయ్పింపక 

యుండినయెడలను, దానిలో పసుపుపచచ్ వెండుర్కలు లేనియెడలను, చరమ్ముకంటె పలల్ము 

కానియెడలను,  

లేవీయకాండము 13:33 => వాడు కౌష్రము చేసికొనవలెను గాని ఆ బొబబ్ కౌష్రము చేయకూడదు. 

యాజకుడు బొబబ్గల వానిని మరి యేడు దినములు పర్తేయ్కముగా ఉంచవలెను. 

లేవీయకాండము 13:34 => ఏడవనాడు యాజకుడు ఆ బొబబ్ను చూడగా అది చరమ్మందు బొబబ్ 

వాయ్పింపక చరమ్ముకంటె పలల్ము కాక యుండినయెడల, యాజకుడు వాడు పవితుర్డని 

నిరణ్యింపవలెను. వాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని పవితుర్డగును. 
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లేవీయకాండము 13:35 => వాడు పవితుర్డని నిరణ్యించిన తరువాత బొబబ్ విసాత్రముగా 

వాయ్పించినయెడల యాజకుడు వాని చూడవలెను, 

లేవీయకాండము 13:36 => అపుప్డు ఆ మాద వాయ్పించి యుండినయెడల యాజకుడు పసుపుపచచ్ 

వెండుర్కలను వెదకనకక్రలేదు; వాడు అపవితుర్డు. 

లేవీయకాండము 13:37 => అయితే నిలిచిన ఆ మాదలో నలల్వెండుర్కలు పుటిట్నయెడల ఆ మాద 

బాగుపడెను; వాడు పవితుర్డు; యాజకుడు వాడు పవితుర్డని నిరణ్యింపవలెను. 

లేవీయకాండము 13:38 => మరియు పురుషుని దేహపు చరమ్మందేమి సతరీ దేహపు చరమ్మందేమి 

నిగనిగలాడు మచచ్లు, అనగా నిగనిగలాడు తెలల్నిమచచ్లు పుటిట్నయెడల 

లేవీయకాండము 13:39 => యాజకుడు వానిని చూడవలెను; వారి దేహచరమ్మందు నిగనిగలాడు 

మచచ్లు వాడి యుండినయెడల అది చరమ్మందు పుటిట్న యొక పొకుక్; వాడు పవితుర్డు. 

లేవీయకాండము 13:40 => తలవెండుర్కలు రాలినవాడు బటట్ తలవాడు; అయినను వాడు 

పవితుర్డు. 

లేవీయకాండము 13:41 => ముఖమువైపున తల వెండుర్కలు రాలినవాడు బటట్ నొసటివాడు; వాడు 

పవితుర్డు. 

లేవీయకాండము 13:42 => అయినను బటట్ తలయందేగాని బటట్ నొసటియందేగాని యెఱఱ్గానుండు 

తెలల్ని పొడ పుటిట్నయెడల, అది వాని బటట్ తలయందైనను బటట్ నొసటియందైనను పుటిట్న కుషఠ్ము. 

లేవీయకాండము 13:43 => యాజకుడు వానిని చూడవలెను. కుషఠ్ము దేహచరమ్మందు 

కనబడునటుల్ ఆ పొడ వాపు చూపునకు వాని బటట్ తలయందైనను వాని బటట్ నొసటియందైనను 

ఎఱఱ్గానుండు తెలల్ని పొడయైనయెడల 

లేవీయకాండము 13:44 => వాడు కుషఠ్రోగి, వాడు అపవితుర్డు; యాజకుడు వాడు బొతిత్గా 

అపవితుర్డని నిరణ్యింపవలెను; వాని కుషఠ్ము వాని తలలోనునన్ది. 

లేవీయకాండము 13:45 => ఆ పొడగల కుషఠ్రోగి వసత్రములను చింపివేయవలెను; వాడు తల 

విరియబోసికొనవలెను; వాడు తన పైపెదవిని కపుప్కొని అపవితుర్డను అపవితుర్డను అని బిగగ్రగా 

పలుకవలెను. 
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లేవీయకాండము 13:46 => ఆ పొడ వానికి కలిగిన దినములనిన్యు వాడు అపవితుర్డై యుండును; 

వాడు అపవితుర్డు గనుక పర్తేయ్కముగానే నివసింపవలెను; వాని నివాసము పాళెమునకు వెలుపల 

ఉండవలెను. 

లేవీయకాండము 13:47 => మరియు కుషు ఠ్పొడ వసత్రమందు కనబడునపుప్డు అది గొఱఱ్వెండుర్కల 

బటట్యందేమి నారబటట్యందేమి 

లేవీయకాండము 13:48 => నారతోనేగాని వెండుర్కలతోనేగాని నేసిన పడుగునందేమి పేకయందేమి 

తోలునందేమి తోలుతో చేయబడు ఏయొక వసుత్వునందేమి పుటిట్  

లేవీయకాండము 13:49 => ఆ పొడ ఆ బటట్యందేమి ఆ తోలునందేమి ఆ పేకయందేమి తోలుతో 

చేయబడిన వసుత్వునందేమి పచచ్దాళుగానేగాని యెఱఱ్దాళుగానేగాని కనబడినయెడల, అది కుషు ఠ్పొడ; 

యాజకునికి దాని కనుపరచవలెను. 

లేవీయకాండము 13:50 => యాజకుడు ఆ పొడను చూచి పొడగల వాటిని ఏడు దినములు 

పర్తేయ్కముగా ఉంచవలెను. 

లేవీయకాండము 13:51 => ఏడవనాడు అతడు ఆ పొడను చూడవలెను. అపుప్డు ఆ వసత్రమందు, 

అనగా పడుగునందేగాని పేకయందేగాని తోలునందేగాని తోలుతో చేసిన వసుత్వునందేగాని ఆ పొడ 

వాయ్పించినయెడల అది కొరుకుడు కుషఠ్ము; అది అపవితర్ము. 

లేవీయకాండము 13:52 => కావున అతడు ఆ పొడ దేనిలో ఉనన్దో ఆ వసత్రమును నారతోనేమి 

వెండుర్కలతోనేమి చేసిన పడుగును పేకను తోలుతో చేసిన పర్తి వసుత్వును అగిన్తో కాలిచ్వేయవలెను; 

అది కొరుకుడు కుషఠ్ము; అగిన్తో దాని కాలిచ్వేయవలెను. 

లేవీయకాండము 13:53 => అయితే యాజకుడు చూచినపుప్డు ఆ పొడ ఆ వసత్రమందు, అనగా 

పడుగునందేమి పేకయందేమి తోలుతో చేసిన మరి దేనియందేమి వాయ్పింపక పోయినయెడల 

లేవీయకాండము 13:54 => యాజకుడు ఆ పొడగలదానిని ఉదుక నాజాఞ్పించి మరి ఏడు దినములు 

దానిని విడిగా ఉంచవలెను. 
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లేవీయకాండము 13:55 => ఆ పొడగల దానిని ఉదికిన తరువాత యాజకుడు దానిని చూడవలెను. 

ఆ పొడ మారకపోయినను వాయ్పింపకపోయినను అది అపవితర్ము. అగిన్తో దానిని కాలిచ్వేయవలెను. 

అది లోవైపునగాని పైవైపునగాని పుటిట్నను కొరుకుడు కుషఠ్ముగా ఉండును. 

లేవీయకాండము 13:56 => యాజకుడు దానిని చూచినపుప్డు వసత్రము ఉదికిన తరువాత ఆ పొడ 

వాడియుండినయెడల, అది ఆ వసత్రములో ఉండినను తోలులో ఉండినను పడుగులో ఉండినను పేకలో 

ఉండినను యాజకుడు వాటిని చింపివేయవలెను. 

లేవీయకాండము 13:57 => అటుతరువాత అది ఆ వసత్రమందేగాని పడుగునందేగాని పేకయందేగాని 

తోలుతో చేసిన దేనియందేగాని కనబడినయెడల అది కొరుకుడు కుషఠ్ము. ఆ పొడ దేనిలోనునన్దో 

దానిని అగిన్తో కాలిచ్వేయవలెను. 

లేవీయకాండము 13:58 => ఏ వసత్రమునేగాని పడుగునేగాని పేకనేగాని తోలుతో చేసిన దేనినేగాని 

ఉదికిన తరువాత ఆ పొడ వదిలినయెడల, రెండవమారు దానిని ఉదుకవలెను; 

లేవీయకాండము 13 :59 => అపుప్డు అది పవితర్మగును . బొచుచ్బటట్యందేగాని 

నారబటట్యందేగాని పడుగునందేగాని పేకయందేగాని తోలువసుత్వులయందేగాని యుండు 

కుషు ఠ్పొడనుగూరిచ్ అది పవితర్మని అపవితర్మని నీవు నిరణ్యింపవలసిన విధి యిదే. 

వచనము 40 

తలవెండుర్కలు రాలినవాడు బటట్ తలవాడు; అయినను వాడు పవితుర్డు. 

లేవీయకాండము 13:41 => ముఖమువైపున తల వెండుర్కలు రాలినవాడు బటట్ నొసటివాడు; వాడు 

పవితుర్డు. 

పరమగీతము 5:11 => అతని శిరసుస్ అపరంజి వంటిది అతని తలవెండుర్కలు కాకపక్షములవలె 

కృషణ్ వరణ్ములు అవి నొకుక్లు నొకుక్లుగా కనబడుచునన్వి. 

రోమీయులకు 6:12 => కాబటిట్ శరీర దురాశలకు లోబడునటుల్గా చావునకు లోనైన మీ శరీరమందు 

పాపమును ఏలనియయ్కుడి. 
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రోమీయులకు 6:19 => మీ శరీర బలహీనతనుబటిట్ మనుషయ్రీతిగా మాటలాడుచునాన్ను; ఏమనగా 

అకర్మము చేయుటకై, అపవితర్తకును అకర్మమునకును మీ అవయవములను దాసులుగా ఏలాగు 

అపప్గించితిరో, ఆలాగే పరిశుదధ్త కలుగుటకై యిపుప్డు మీ అవయవములను నీతికి దాసులుగా 

అపప్గించుడి. 

రోమీయులకు 8:10 => కీర్సుత్ మీలోనునన్యెడల మీ శరీరము పాపవిషయమై మృతమైనది గాని మీ 

ఆతమ్ నీతి విషయమై జీవము కలిగియునన్ది. 

గలతీయులకు 4:13 => మీరు నాకు అనాయ్యము చేయలేదు. మొదటిసారి శరీర దౌరబ్లయ్ము 

కలిగినను నేను సువారత్ మీకు పర్కటించితినని మీరెరుగుదురు. 

వచనము 41 

ముఖమువైపున తల వెండుర్కలు రాలినవాడు బటట్ నొసటివాడు; వాడు పవితుర్డు. 

లేవీయకాండము 13:40 => తలవెండుర్కలు రాలినవాడు బటట్ తలవాడు; అయినను వాడు 

పవితుర్డు. 

వచనము 42 

అయినను బటట్ తలయందేగాని బటట్ నొసటియందేగాని యెఱఱ్గానుండు తెలల్ని పొడ పుటిట్నయెడల, అది 

వాని బటట్ తలయందైనను బటట్ నొసటియందైనను పుటిట్న కుషఠ్ము. 

లేవీయకాండము 14:37 => అతడు పొడ చూచినపుప్డు ఆ పొడ యింటి గోడలయందు 

పచచ్దాళుగానైనను ఎఱఱ్దాళుగానైనను ఉండు పలల్పుచారలు గలదై గోడకంటె పలల్ముగా 

ఉండినయెడల 

వచనము 43 

యాజకుడు వానిని చూడవలెను. కుషఠ్ము దేహచరమ్మందు కనబడునటుల్ ఆ పొడ వాపు చూపునకు 

వాని బటట్ తలయందైనను వాని బటట్ నొసటియందైనను ఎఱఱ్గానుండు తెలల్ని పొడయైనయెడల 
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యెషయా 3:17 => కాబటిట్ పర్భువు సీయోను కుమారెత్ల నడినెతిత్ బోడిచేయును యెహోవా వారి 

మానమును బయలుపరచును. 

వచనము 44 

వాడు కుషఠ్రోగి, వాడు అపవితుర్డు; యాజకుడు వాడు బొతిత్గా అపవితుర్డని నిరణ్యింపవలెను; వాని 

కుషఠ్ము వాని తలలోనునన్ది. 

యోబు 36:14 => కావున వారు యౌవనమందే మృతినొందుదురు వారి బర్దుకు పురుషగాముల 

బర్దుకువంటిదగును. 

మతత్యి 6:23 => నీ కనున్ చెడినదైతే నీ దేహమంతయు చీకటిమయమై యుండును; నీలోనునన్ 

వెలుగు చీకటియై యుండినయెడల ఆ చీకటి యెంతో గొపప్ది. 

2 పేతురు 2:1 => మరియు అబదధ్ పర్వకత్లు పర్జలలో ఉండిరి. అటువలెనే మీలోను అబదద్ 

బోధకులుందురు; వీరు తముమ్ను కొనిన పర్భువును కూడ విసరిజ్ంచుచు, తమకు తామే శీఘర్ముగా 

నాశనము కలుగజేసికొనుచు, నాశనకరమగు భినాన్భిపార్యములను రహసయ్ముగా బోధించుదురు. 

2 పేతురు 2:2 => మరియు అనేకులు వారి పోకిరి చేషట్లను అనుసరించి నడుతురు; వీరినిబటిట్ 

సతయ్మారగ్ము దూషింపబడును. 

2 యోహాను 1:8 => అటిట్వాడే వంచకుడును కీర్సుత్ విరోధియునైయునాన్డు. మేము మీ మధయ్ను 

నెరవేరిచ్న కారయ్ములను చెడగొటుట్కొనక మీరు పూరణ్ఫలము పొందునటుల్ జాగర్తత్గా చూచుకొనుడి. 

2 యోహాను 1:9 => కీర్సుత్ బోధయందు నిలిచియుండక దానిని విడిచి ముందునకు సాగు 

పర్తివాడును దేవుని అంగీకరింపనివాడు; ఆ బోధయందు నిలిచియుండువాడు తండిర్ని కుమారుని 

అంగీకరించువాడు. 

2 యోహాను 1:10 => ఎవడైనను ఈ బోధను తేక మీయొదద్కు వచిచ్నయెడల వానిని మీ యింట 

చేరుచ్కొనవదుద్; శుభమని వానితో చెపప్ను వదుద్. 

యెషయా 1:5 => నితయ్ము తిరుగుబాటు చేయుచు మీరేల ఇంకను కొటట్బడుదురు? పర్తివాడు 

నడినెతిత్ని వాయ్ధి గలిగియునాన్డు పర్తివాని గుండె బలహీనమయెయ్ను.  
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లేవీయకాండము 22:4 => అహరోను సంతానములో ఒకనికి కుషఠ్యినను సార్వమైనను 

కలిగినయెడల అటిట్వాడు పవితర్త పొందువరకు పర్తిషిఠ్తమైనవాటిలో దేనిని తినకూడదు. శవమువలని 

అపవితర్తగల దేనినైనను ముటుట్వాడును సఖ్లితవీరుయ్డును, 

2 సమూయేలు 3:29 => ఈ దోషము యోవాబుమీదను అతని తండిర్కి పుటిట్న వారందరిమీదను 

మోపబడునుగాక. యోవాబు ఇంటివారిలో సార్వముగలవాడైనను కుషఠ్రోగియైనను కఱఱ్పటుట్కొని 

నడుచువాడైనను ఖడగ్ముచేత కూలువాడైనను ఆహారము లేనివాడైనను ఉండకపోడుగాక అనెను. 

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. 

యెషయా 3:17 => కాబటిట్ పర్భువు సీయోను కుమారెత్ల నడినెతిత్ బోడిచేయును యెహోవా వారి 

మానమును బయలుపరచును. 

మతత్యి 8:2 => ఇదిగో కుషఠ్రోగి వచిచ్ ఆయనకు మొర్కిక్ పర్భువా, నీకిషట్మైతే ననున్ శుదు ధ్నిగా 

చేయగలవనెను. 

వచనము 45 

ఆ పొడగల కుషఠ్రోగి వసత్రములను చింపివేయవలెను; వాడు తల విరియబోసికొనవలెను; వాడు తన 

పైపెదవిని కపుప్కొని అపవితుర్డను అపవితుర్డను అని బిగగ్రగా పలుకవలెను. 

ఆదికాండము 37:29 => రూబేను ఆ గుంటకు తిరిగివచిచ్నపుప్డు యోసేపు గుంటలో లేకపోగా 

అతడు తన బటట్లు చింపుకొని 

2 సమూయేలు 13:19 => అపుప్డు తామారు నెతిత్మీద బుగిగ్పోసికొని తాను కటుట్కొనిన వివిధ 

వరణ్ములుగల చీరను చింపి నెతిత్మీద చెయియ్పెటుట్కొని యేడుచ్చు పోగా 

యోబు 1:20 => అపుప్డు యోబు లేచి తన పై వసత్రమును చింపుకొని తలవెండుర్కలు గొరిగించుకొని 

నేలమీద సాషాట్ంగపడి నమసాక్రము చేసి ఇటల్నెను 
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యిరిమ్యా 3:25 => సిగుగ్నొందినవారమై సాగిలపడుదము రండి, మనము కనబడకుండ 

అవమానము మనలను మరుగుచేయును గాక; మన దేవుడైన యెహోవా మాట వినక మనమును మన 

పితరులును మన బాలయ్మునుండి నేటివరకు మన దేవుడైన యెహోవాకు విరోధముగా పాపము 

చేసినవారము. 

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. 

లేవీయకాండము 10:6 => అపుప్డు మోషే అహరోనును అతని కుమారులైన ఎలియాజరు 

ఈతామారును వారితో మీరు చావకుండునటుల్ను యెహోవా ఈ సరవ్సమాజముమీద 

ఆగర్హపడకుండునటుల్ను, మీరు తల విరియబోసికొనకూడదు; బటట్లను చింపుకొనకూడదు కాని, 

యెహోవా వారిని కాలిచ్నందుకు మీ సహోదరులైన ఇశార్యేలీయుల యింటివారందరు ఏడవ వచుచ్ను. 

లేవీయకాండము 21:10 => పర్ధానయాజకుడగుటకై తన సహోదరులలో ఎవరి తలమీద 

అభిషేకతైలము పోయబడునో, యాజక వసత్రములు వేసికొనుటకు ఎవరు పర్తిషిఠ్ంపబడునో అతడు తన 

తలకపుప్ను తీయరాదు; తన బటట్లను చింపుకొనరాదు; 

యెహెజేక్లు 24:17 => మృతులకై విలాపము చేయక నిశశ్బద్ముగా నిటూ ట్రుప్ విడువుము, నీ 

శిరోభూషణములు ధరించుకొని పాదరక్షలు తొడుగుకొనవలెను, నీ పెదవులు మూసికొనవదుద్ జనుల 

ఆహారము భుజింపవదుద్ 

యెహెజేక్లు 24:22 => అపుప్డు నేను చేసినటుల్ మీరును చేయుదురు, మీ పెదవులు 

మూసికొనకయుందురు, జనుల ఆహారమును మీరు భుజింపకయుందురు. 

మీకా 3:7 => అపుప్డు ధీరఘ్దరుశ్లు సిగుగ్నొందుదురు, సోదెగాండుర్ తెలల్బోవుదురు. దేవుడు తమకు 

పర్తుయ్తత్రమియయ్కుండుట చూచి నోరు మూసికొందురు. 
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యోబు 42:6 => కావున ననున్ నేను అసహియ్ంచుకొని, ధూళిలోను బూడిదెలోను పడి పశాచ్తాత్ప 

పడుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 51:3 => నా అతికర్మములు నాకు తెలిసేయునన్వి నా పాపమెలల్పుప్డు నాయెదుట నునన్ది. 

కీరత్నలు 51:5 => నేను పాపములో పుటిట్నవాడను పాపములోనే నా తలిల్ ననున్ గరభ్మున ధరించెను. 

యెషయా 6:5 => నేను అయోయ్, నేను అపవితర్మైన పెదవులు గలవాడను; అపవితర్మైన 

పెదవులుగల జనుల మధయ్ను నివసించువాడను; నేను నశించితిని; రాజును సైనయ్ములకధిపతియునగు 

యెహోవాను నేను కనున్లార చూచితిననుకొంటిని. 

యెషయా 52:11 => పోవుడి పోవుడి అచచ్టనుండి వెళుల్డి అపవితర్మైన దేనిని ముటట్కుడి 

దానియొదద్నుండి తొలగిపోవుడి యెహోవా సేవోపకరణములను మోయువారలారా, మిముమ్ను మీరు 

పవితర్పరచుకొనుడి  

యెషయా 64:6 => మేమందరము అపవితుర్లవంటి వారమైతివిు మా నీతికిర్యలనిన్యు 

మురికిగుడ డ్వలె నాయెను మేమందరము ఆకువలె వాడిపోతివిు గాలివాన కొటుట్కొనిపోవునటుల్గా మా 

దోషములు మముమ్ను కొటుట్కొనిపోయెను  

విలాపవాకయ్ములు 4:15 => పొముమ్ అపవితుర్డా, పొముమ్ పొముమ్ ముటట్వదద్ని జనులు వారితోననిరి. 

వారు పారిపోయి తిరుగులాడుచుండగా అనయ్జనులైన వారు ఇకను వారికక్డ కాపురముండకూడదని 

చెపుప్కొనిరి 

లూకా 5:8 => సీమోను పేతురు అది చూచి, యేసు మోకాళల్ యెదుట సాగిలపడి పర్భువా, ననున్ 

విడిచిపొముమ్, నేను పాపాతుమ్డనని చెపెప్ను. 

లూకా 7:6 => కావున యేసు వారితో కూడ వెళెల్ను. ఆయన ఆ యింటి దగగ్రకు వచిచ్నపుప్డు 

శతాధిపతి తన సేన్హితులను చూచి మీరాయన యొదద్కు వెళిల్ పర్భువా, శర్మ పుచుచ్కొనవదుద్; నీవు నా 

యింటిలోనికి వచుచ్టకు నేను పాతుర్డను కాను. 

లూకా 7:7 => అందుచేత నీయొదద్కు వచుచ్టకు పాతుర్డనని నేను ఎంచకొనలేదు; అయితే 

మాటమాతర్ము సెలవిముమ్, అపుప్డు నా దాసుడు సవ్సథ్పరచబడును, 
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లూకా 17:12 => ఆయన యొక గార్మములోనికి వెళుల్చుండగా పదిమంది కుషఠ్రోగులు ఆయనకు 

ఎదురుగా వచిచ్ దూరమున నిలిచి 

సంఖాయ్కాండము 5:18 => తరువాత యాజకుడు యెహోవా సనిన్ధిని ఆ సతరీని నిలువబెటిట్, ఆ సతరీ 

తలముసుకును తీసి, రోష విషయమైన నైవేదయ్మును, అనగా ఆ జాఞ్పకారథ్మైన నైవేదయ్మును ఆమె 

చేతులలో ఉంచవలెను. శాపము పొందించు చేదునీళుల్ యాజకుని చేతిలో ఉండవలెను.  

సంఖాయ్కాండము 12:14 => అపుప్డు యెహోవా మోషేతో ఆమె తండిర్ ఆమె ముఖముమీద 

ఉమిమ్వేసినయెడల ఆమె యేడు దినములు సిగుగ్పడునుగదా; ఆమె పాళెము వెలుపల ఏడు దినములు 

పర్తేయ్కముగా ఉండవలెను. తరువాత ఆమెను చేరుచ్కొనవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 19:3 => మీరు యాజకుడైన ఎలియాజరుకు దానిని అపప్గింపవలెను. ఒకడు 

పాళెము వెలుపలికి దాని తోలుకొనిపోయి అతని యెదుట దానిని వధింపవలెను. 

వచనము 46 

ఆ పొడ వానికి కలిగిన దినములనిన్యు వాడు అపవితుర్డై యుండును; వాడు అపవితుర్డు గనుక 

పర్తేయ్కముగానే నివసింపవలెను; వాని నివాసము పాళెమునకు వెలుపల ఉండవలెను. 

సామెతలు 30:12 => తమ దృషిట్కి తాము శుదు ధ్లై తమ మాలినయ్మునుండి కడుగబడని వారి తరము 

కలదు. 

సంఖాయ్కాండము 5:2 => పర్తి కుషఠ్రోగిని, సార్వముగల పర్తివానిని, శవము ముటుట్టవలన 

అపవితుర్డైన పర్తివానిని, పాళెములోనుండి వెలివేయవలెనని ఇశార్యేలీయులకు ఆజాఞ్పించుము. 

సంఖాయ్కాండము 12:14 => అపుప్డు యెహోవా మోషేతో ఆమె తండిర్ ఆమె ముఖముమీద 

ఉమిమ్వేసినయెడల ఆమె యేడు దినములు సిగుగ్పడునుగదా; ఆమె పాళెము వెలుపల ఏడు దినములు 

పర్తేయ్కముగా ఉండవలెను. తరువాత ఆమెను చేరుచ్కొనవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 12:15 => కాబటిట్ మిరాయ్ము ఏడు దినములు పాళెము వెలుపలనే గడిపెను. 

మిరాయ్ము మరల చేరచ్బడువరకు జనులు ముందుకు సాగరైరి. 
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2 రాజులు 7:3 => అపుప్డు పటట్ణపు గుమమ్మునొదద్ నలుగురు కుషఠ్రోగులుండగా వారు 

ఒకరినొకరు చూచి మనము చచిచ్పోవువరకు ఇచచ్ట ఎందుకు కూరుచ్ండవలెను? 

2 రాజులు 15:5 => యెహోవా ఈ రాజును మొతిత్నందున అతడు మరణమగువరకు కుషఠ్రోగియై 

పర్తేయ్కముగా ఒక నగరులో నివసించెను గనుక రాజకుమారుడైన యోతాము నగరుమీద అధికారియై 

దేశపు జనులకు నాయ్యము తీరుచ్వాడుగా ఉండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:21 => రాజైన ఉజిజ్యా తన మరణదినమువరకు కుషఠ్రోగియై యుండెను. 

కుషఠ్రోగియై యెహోవా మందిరములోనికి పోకుండ పర్తేయ్కింపబడెను గనుక అతడు పర్తేయ్కముగా ఒక 

యింటిలో నివసించుచుండెను; అతని కుమారుడైన యోతాము రాజు ఇంటివారికి అధిపతియై దేశపు 

జనులకు నాయ్యము తీరుచ్చుండెను. 

విలాపవాకయ్ములు 1:1 => జనభరితమైన పటట్ణము ఎటుల్ ఏకాకియై దుఃఖాకార్ంతమాయెను? అది 

విధవరాలివంటిదాయెను. అనయ్జనులలో ఘనతకెకిక్నది సంసాథ్నములలో రాచకుమారెత్యైనది ఎటుల్ 

పనున్ చెలిల్ంచునదైపోయెను?  

విలాపవాకయ్ములు 1:8 => యెరూషలేము ఘోరమైన పాపము చేసెను అందుచేతను అది 

అపవితుర్రాలాయెను దాని ఘనపరచినవారందరు దాని మానమును చూచి దాని తృణీకరించుదురు. 

అది నిటూ ట్రుప్ విడుచుచు వెనుకకు తిరుగుచునన్ది  

1 కొరిందీయులకు 5:5 => నా ఆతమ్యు మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ బలముతో కూడి వచిచ్నపుప్డు, 

అటిట్ వానిని సాతానునకు అపప్గింపవలెను. 

1 కొరిందీయులకు 5:9 => జారులతో సాంగతయ్ము చేయవదద్ని నా పతిర్కలో మీకు వార్సియుంటిని. 

1 కొరిందీయులకు 5:10 => అయితే ఈలోకపు జారులతోనైనను, లోభులతోనైనను, 

దోచుకొనువారితోనైనను, విగర్హారాధకులతోనైనను, ఏమాతర్మును సాంగతయ్ము చేయవదద్ని కాదు; 

ఆలాగైతే మీరు లోకములోనుండి వెళిల్పోవలసి వచుచ్ను గదా? 

1 కొరిందీయులకు 5:11 => ఇపుప్డైతే, సహోదరుడనబడిన వాడెవడైనను జారుడుగాని లోభిగాని 

విగర్హారాధకుడుగాని తిటుట్బోతుగాని తార్గుబోతుగాని దోచుకొనువాడుగాని అయియునన్యెడల, 

అటిట్వానితో సాంగతయ్ము చేయకూడదు భుజింపను కూడదని మీకు వార్యుచునాన్ను. 
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1 కొరిందీయులకు 5:12 => వెలుపలివారికి తీరుప్ తీరుచ్ట నాకేల? వెలుపలివారికి దేవుడే తీరుప్ 

తీరుచ్ను గాని 

1 కొరిందీయులకు 5:13 => మీరు లోపటివారికి తీరుప్ తీరుచ్వారు గనుక ఆ దురామ్రుగ్ని మీలోనుండి 

వెలివేయుడి. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:6 => సహోదరులారా, మావలన పొందిన బోధన పర్కారము కాక 

అకర్మముగా నడుచుకొను పర్తి సహోదరునియొదద్నుండి తొలగిపోవలెనని మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ 

పేరట మీకు ఆజాఞ్పించుచునాన్ము. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:14 => ఈ పతిర్క మూలముగా మేము చెపిప్న మాటకు ఎవడైనను 

లోబడనియెడల అతనిని కనిపెటిట్, అతడు సిగుగ్పడు నిమితత్ము అతనితో సాంగతయ్ము చేయకుడి. 

1 తిమోతి 6:5 => చెడిపోయిన మనసుస్కలిగి సతయ్హీనులై దైవభకిత్ లాభసాధనమనుకొను 

మనుషుయ్ల వయ్రథ్ వివాదములును కలుగుచునన్వి. 

హెబీర్యులకు 12:15 => మీలో ఎవడైనను దేవుని కృపను పొందకుండ తపిప్పోవునేమో అనియు, 

చేదైన వేరు ఏదైనను మొలిచి కలవరపరచుటవలన అనేకులు అపవితుర్లై పోవుదురేమో అనియు, 

హెబీర్యులకు 12:16 => ఒకపూట కూటికొరకు తన జేయ్షఠ్తవ్పు హకుక్ను అమిమ్వేసిన ఏశావు వంటి 

భర్షు ట్డైనను వయ్భిచారియైనను ఉండునేమో అనియు, జాగర్తత్గా చూచుకొనుడి. 

పర్కటన 21:27 => గొఱఱ్పిలల్ యొకక్ జీవగర్ంథమందు వార్యబడినవారే దానిలో పర్వేశింతురు గాని 

నిషిదధ్మైనదేదైనను, అసహయ్మైన దానిని అబదధ్మైన దానిని జరిగించువాడైనను దానిలోనికి పర్వేశింపనే 

పర్వేశింపడు. 

పర్కటన 22:15 => కుకక్లును మాంతిర్కులును వయ్భిచారులును నరహంతకులును 

విగర్హారాధకులును అబదధ్మును పేర్మించి జరిగించు పర్తివాడును వెలుపటనుందురు. 

లేవీయకాండము 4:12 => పాళెము వెలుపల, బూడిదెను పారపోయు పవితర్ సథ్లమునకు 

తీసికొనిపోయి అగిన్లో కటెట్లమీద కాలిచ్వేయవలెను. బూడిదె పారపోయు చోట దానిని 

కాలిచ్వేయవలెను. 
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లేవీయకాండము 14:3 => యాజకుడు పాళెము వెలుపలికి పోవలెను. యాజకుడు వానిని 

చూచినపుప్డు కుషు ఠ్పొడ బాగుపడి కుషఠ్రోగిని విడిచినయెడల 

లేవీయకాండము 24:14 => శపించినవానిని పాళెము వెలుపలికి తీసికొనిరముమ్; వాని 

శాపవచనమును వినినవారందరు వాని తలమీద తమ చేతులుంచిన తరువాత సరవ్సమాజము రాళల్తో 

వాని చావగొటట్వలెను. 

సంఖాయ్కాండము 19:3 => మీరు యాజకుడైన ఎలియాజరుకు దానిని అపప్గింపవలెను. ఒకడు 

పాళెము వెలుపలికి దాని తోలుకొనిపోయి అతని యెదుట దానిని వధింపవలెను. 

లూకా 17:12 => ఆయన యొక గార్మములోనికి వెళుల్చుండగా పదిమంది కుషఠ్రోగులు ఆయనకు 

ఎదురుగా వచిచ్ దూరమున నిలిచి 

వచనము 47 

మరియు కుషు ఠ్పొడ వసత్రమందు కనబడునపుప్డు అది గొఱఱ్వెండుర్కల బటట్యందేమి నారబటట్యందేమి 

యెషయా 3:16 => మరియు యెహోవా సెలవిచిచ్నదేదనగా సీయోను కుమారెత్లు గరివ్షు ఠ్రాండైర 

మెడచాచి నడచుచు ఓర చూపులు చూచుచు కులుకుతో నడచుచు, తమ కాళల్గజజ్లను 

మోర్గించుచునాన్రు; 

యెషయా 3:17 => కాబటిట్ పర్భువు సీయోను కుమారెత్ల నడినెతిత్ బోడిచేయును యెహోవా వారి 

మానమును బయలుపరచును. 

యెషయా 3:18 => ఆ దినమున యెహోవా గలుల్గలుల్మను వారి పాద భూషణములను సూరయ్బింబ 

భూషణములను చందర్వంకలను భూషణములను 

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.  

యెషయా 3:24 => అపుప్డు పరిమళ దర్వయ్మునకు పర్తిగా మురుగుడును నడికటుట్కు పర్తిగా 

తార్డును అలిల్న జడకు పర్తిగా బోడితలయు పర్శసత్మైన పైవసత్రమునకు పర్తిగా గోనెపటట్యు 

అందమునకు పర్తిగా వాతయును ఉండును.  

యెషయా 59:6 => వారి పటుట్బటట్ నేయుటకు పనికిరాదు వారు నేసినది ధరించుకొనుటకు ఎవనికిని 

వినియోగింపదు వారి కిర్యలు పాపకిర్యలే వారు బలాతాక్రము చేయువారే.  

యెషయా 64:6 => మేమందరము అపవితుర్లవంటి వారమైతివిు మా నీతికిర్యలనిన్యు 

మురికిగుడ డ్వలె నాయెను మేమందరము ఆకువలె వాడిపోతివిు గాలివాన కొటుట్కొనిపోవునటుల్గా మా 

దోషములు మముమ్ను కొటుట్కొనిపోయెను  

యెహెజేక్లు 16:16 => మరియు నీ వసత్రములలో కొనిన్ తీసి, చితర్ముగా అలకరింపబడిన ఉనన్త 

సథ్లములను ఏరప్రచి, వాటిమీద పండుకొని వయ్భిచారము చేసితివి; అటిట్ కారయ్ములు ఎంతమాతర్మును 

జరుగకూడనివి, అటిట్వియు నిక జరుగవు. 

రోమీయులకు 13:12 => రాతిర్ చాల గడచి పగలు సమీపముగా ఉనన్ది గనుక మనము అంధకార 

కిర్యలను విసరిజ్ంచి, తేజసస్ంబంధమైన యుదోధ్పకరణములు ధరించుకొందము. 

ఎఫెసీయులకు 4:22 => కావున మునుపటి పర్వరత్న విషయములోనైతే, మోసకరమైన దురాశవలన 

చెడిపోవు మీ పార్చీనసవ్భావమును వదలుకొని 

కొలొసస్యులకు 3:3 => ఏలయనగా మీరు మృతిపొందితిరి, మీ జీవము కీర్సుత్తో కూడ 

దేవునియందు దాచబడియునన్ది. 

యూదా 1:23 => అగిన్లోనుండి లాగినటుట్ కొందరిని రకిష్ంచుడి, శరీర సంబంధమైన వారి అపవితర్ 

పర్వరత్నకు ఏ మాతర్ము నొపుప్కొనక దానిని అసహియ్ంచుకొనుచు భయముతో కొందరిని కరుణించుడి.  

లేవీయకాండము 14:55 => వసత్రకుషఠ్మును గూరిచ్యు, వసత్రమునకైనను ఇంటికైనను కలుగు 

కుషఠ్మును గూరిచ్యు, 
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వచనము 48 

నారతోనేగాని వెండుర్కలతోనేగాని నేసిన పడుగునందేమి పేకయందేమి తోలునందేమి తోలుతో 

చేయబడు ఏయొక వసుత్వునందేమి పుటిట్  

లేవీయకాండము 13:51 => ఏడవనాడు అతడు ఆ పొడను చూడవలెను. అపుప్డు ఆ వసత్రమందు, 

అనగా పడుగునందేగాని పేకయందేగాని తోలునందేగాని తోలుతో చేసిన వసుత్వునందేగాని ఆ పొడ 

వాయ్పించినయెడల అది కొరుకుడు కుషఠ్ము; అది అపవితర్ము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:11 => నేడు నేను నీకాజాఞ్పించు ఆయన ఆజఞ్లను విధులను కటట్డలను 

నీవు అనుసరింపక నీ దేవుడైన యెహోవాను మరచి కడుపారతిని 

యూదా 1:23 => అగిన్లోనుండి లాగినటుట్ కొందరిని రకిష్ంచుడి, శరీర సంబంధమైన వారి అపవితర్ 

పర్వరత్నకు ఏ మాతర్ము నొపుప్కొనక దానిని అసహియ్ంచుకొనుచు భయముతో కొందరిని కరుణించుడి.  

పర్కటన 3:4 => అయితే తమ వసత్రములను అపవితర్పరచుకొనని కొందరు సారీద్స లో నీయొదద్ 

ఉనాన్రు. వారు అరు హ్లు గనుక తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొని నాతో కూడ సంచరించెదరు. 

వచనము 49 

ఆ పొడ ఆ బటట్యందేమి ఆ తోలునందేమి ఆ పేకయందేమి తోలుతో చేయబడిన వసుత్వునందేమి 

పచచ్దాళుగానేగాని యెఱఱ్దాళుగానేగాని కనబడినయెడల, అది కుషు ఠ్పొడ; యాజకునికి దాని 

కనుపరచవలెను. 

లేవీయకాండము 13:2 => ఒకని దేహచరమ్మందు వాపుగాని పకుక్గాని నిగనిగలాడు మచచ్గాని 

యుండి వాని దేహచరమ్మందు కుషు ఠ్పొడవంటిది కనబడినయెడల యాజకుడైన అహరోను నొదద్కైనను 

యాజకులైన అతని కుమారులలో ఒకనియొదద్కైనను వాని తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 14:37 => అతడు పొడ చూచినపుప్డు ఆ పొడ యింటి గోడలయందు 

పచచ్దాళుగానైనను ఎఱఱ్దాళుగానైనను ఉండు పలల్పుచారలు గలదై గోడకంటె పలల్ముగా 

ఉండినయెడల 
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వచనము 50 

యాజకుడు ఆ పొడను చూచి పొడగల వాటిని ఏడు దినములు పర్తేయ్కముగా ఉంచవలెను. 

లేవీయకాండము 14:38 => యాజకుడు ఆ యింటనుండి యింటివాకిటికి బయలువెళిల్ ఆ యిలుల్ 

ఏడు దినములు మూసియుంచవలెను. 

వచనము 51 

ఏడవనాడు అతడు ఆ పొడను చూడవలెను. అపుప్డు ఆ వసత్రమందు, అనగా పడుగునందేగాని 

పేకయందేగాని తోలునందేగాని తోలుతో చేసిన వసుత్వునందేగాని ఆ పొడ వాయ్పించినయెడల అది 

కొరుకుడు కుషఠ్ము; అది అపవితర్ము. 

లేవీయకాండము 14:44 => అపుప్డు ఆ పొడ ఆ యింట వాయ్పించినయెడల అది ఆ యింటిలో 

కొరుకుడు కుషఠ్ము; అది అపవితర్ము. 

లేవీయకాండము 13:48 => నారతోనేగాని వెండుర్కలతోనేగాని నేసిన పడుగునందేమి పేకయందేమి 

తోలునందేమి తోలుతో చేయబడు ఏయొక వసుత్వునందేమి పుటిట్  

లేవీయకాండము 14:39 => ఏడవనాడు యాజకుడు తిరిగివచిచ్ దానిని చూడవలెను. అపుప్డు ఆ 

పొడ యింటి గోడలయందు వాయ్పించినదైనయెడల 

వచనము 52 

కావున అతడు ఆ పొడ దేనిలో ఉనన్దో ఆ వసత్రమును నారతోనేమి వెండుర్కలతోనేమి చేసిన పడుగును 

పేకను తోలుతో చేసిన పర్తి వసుత్వును అగిన్తో కాలిచ్వేయవలెను; అది కొరుకుడు కుషఠ్ము; అగిన్తో 

దాని కాలిచ్వేయవలెను. 

లేవీయకాండము 11:33 => వీటిలో ఏదైనను మంటిపాతర్లో పడినయెడల దానిలోనిదంతయు 

అపవితర్మగును; మీరు దానిని పగులగొటట్వలెను. 
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లేవీయకాండము 11:35 => వాటి కళేబరములలో కొంచెము దేనిమీదపడునో అది అపవితర్మగును. 

అది పొయియ్యైనను కుంపటియైనను దానిని పగులగొటట్వలెను. అవి అపవితర్ములు, అవి మీకు 

అపవితర్ములుగా ఉండవలెను. 

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 7:26 => దానివలె నీవు శాపగర్సుత్డవు కాకుండునటుల్ నీవు హేయమైన దాని 

నీయింటికి తేకూడదు. అది శాపగర్సత్మే గనుక దాని పూరిత్గా రోసి దానియందు బొతిత్గా 

అసహయ్పడవలెను. 

యెషయా 30:22 => చెకక్బడిన మీ వెండి పర్తిమల కపుప్ను పోతపోసిన మీ బంగారు విగర్హముల 

బటట్లను మీరు అపవితర్పరతురు హేయములని వాటిని పారవేయుదురు. లేచిపొమమ్ని దానితో 

చెపుప్దురు.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:19 => మరియు మాంతిర్క విదయ్ అభయ్సించినవారు అనేకులు తమ 

పుసత్కములు తెచిచ్, అందరియెదుట వాటిని కాలిచ్వేసిరి. వారు లెకక్చూడగా వాటి వెల యేబదివేల 

వెండి రూకలాయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:20 => ఇంత పర్భావముతో పర్భువు వాకయ్ము పర్బలమై వాయ్పించెను. 

లేవీయకాండము 14:44 => అపుప్డు ఆ పొడ ఆ యింట వాయ్పించినయెడల అది ఆ యింటిలో 

కొరుకుడు కుషఠ్ము; అది అపవితర్ము. 

లేవీయకాండము 14:45 => కాబటిట్ అతడు ఆ యింటిని దాని రాళల్ను కఱఱ్లను సునన్మంతటిని 

పడగొటిట్ంచి ఊరివెలుపలనునన్ అపవితర్సథ్లమునకు వాటిని మోయించి పారబోయింపవలెను. 

వచనము 53 

అయితే యాజకుడు చూచినపుప్డు ఆ పొడ ఆ వసత్రమందు, అనగా పడుగునందేమి పేకయందేమి 

తోలుతో చేసిన మరి దేనియందేమి వాయ్పింపక పోయినయెడల 
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ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 54 

యాజకుడు ఆ పొడగలదానిని ఉదుక నాజాఞ్పించి మరి ఏడు దినములు దానిని విడిగా ఉంచవలెను. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 55 

ఆ పొడగల దానిని ఉదికిన తరువాత యాజకుడు దానిని చూడవలెను. ఆ పొడ మారకపోయినను 

వాయ్పింపకపోయినను అది అపవితర్ము. అగిన్తో దానిని కాలిచ్వేయవలెను. అది లోవైపునగాని 

పైవైపునగాని పుటిట్నను కొరుకుడు కుషఠ్ముగా ఉండును. 

యెహెజేక్లు 24:13 => నీకు కలిగిన అపవితర్త నీ కామాతురతయే; నినున్ శుభర్పరచుటకు నేను 

పూనుకొనినను నీవు శుభర్పడకపోతివి , నా కోర్ధమును నీమీద తీరుచ్కొనువరకు నీవు 

శుభర్పడకయుందువు. 

హెబీర్యులకు 6:4 => ఒకసారి వెలిగింపబడి, పరలోక సంబంధమైన వరమును రుచిచూచి, 

పరిశుదాధ్తమ్లో పాలివారై 

హెబీర్యులకు 6:5 => దేవుని దివయ్ వాకయ్మును రాబోవు యుగసంబంధమైన శకుత్ల పర్భావమును 

అనుభవించిన తరువాత తపిప్పోయినవారు, 

హెబీర్యులకు 6:6 => తమ విషయములో దేవుని కుమారుని మరల సిలువవేయుచు, బాహాటముగా 

ఆయనను అవమానపరచుచునాన్రు గనుక మారుమనసుస్ పొందునటుల్ అటిట్ వారిని మరల 

నూతనపరచుట అసాధయ్ము. 

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

యెవరికొరకు వయ్వసాయము చేయబడునో వారికి అనుకూలమైన పైరులను ఫలించుచు దేవుని 

ఆశీరవ్చనము పొందును. 

హెబీర్యులకు 6:8 => అయితే ముండల్తుపప్లును గచచ్తీగెలును దానిమీద పెరిగినయెడల అది 

పనికిరానిదని విసరిజ్ంపబడి శాపము పొందతగినదగును. తుదకది కాలిచ్వేయబడును. 
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2 పేతురు 1:9 => ఇవి ఎవనికి లేకపోవునో వాడు తన పూరవ్పాపములకు శుది ధ్ కలిగిన సంగతి 

మరచిపోయి, గుర్డిడ్వాడును దూరదృషిట్ లేనివాడు నగును. 

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 

మళిల్నటుట్ను అను నిజమైన సామితె చొపుప్న వీరికి సంభవించెను. 

వచనము 56 

యాజకుడు దానిని చూచినపుప్డు వసత్రము ఉదికిన తరువాత ఆ పొడ వాడియుండినయెడల, అది ఆ 

వసత్రములో ఉండినను తోలులో ఉండినను పడుగులో ఉండినను పేకలో ఉండినను యాజకుడు వాటిని 

చింపివేయవలెను. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 57 

అటుతరువాత అది ఆ వసత్రమందేగాని పడుగునందేగాని పేకయందేగాని తోలుతో చేసిన 

దేనియందేగాని కనబడినయెడల అది కొరుకుడు కుషఠ్ము. ఆ పొడ దేనిలోనునన్దో దానిని అగిన్తో 

కాలిచ్వేయవలెను. 

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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మతత్యి 3:12 => ఆయన చేట ఆయనచేతిలో ఉనన్ది; ఆయన తన కళల్మును బాగుగా శుభర్ము చేసి 

గోధుమలను కొటుట్లో పోసి, ఆరని అగిన్తో పొటుట్ను కాలిచ్వేయునని వారితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 22:7 => కాబటిట్ రాజు కోపపడి తన దండల్ను పంపి, ఆ నరహంతకులను సంహరించి, వారి 

పటట్ణము తగలబెటిట్ంచెను. 

మతత్యి 25:41 => అపుప్డాయన యెడమవైపున ఉండువారిని చూచి శపింపబడిన వారలారా, ననున్ 

విడిచి అపవాదికిని వాని దూతలకును సిదధ్పరచబడిన నితాయ్గిన్లోనికి పోవుడి. 

పర్కటన 21:8 => పిరికివారును, అవిశావ్సులును, అసహుయ్లును, నరహంతకులును, 

వయ్భిచారులును, మాంతిర్కులును, విగర్హారాధకులును, అబది ధ్కులందరును అగిన్ గంధకములతో 

మండు గుండములో పాలుపొందుదురు; ఇది రెండవ మరణము. 

పర్కటన 21:27 => గొఱఱ్పిలల్ యొకక్ జీవగర్ంథమందు వార్యబడినవారే దానిలో పర్వేశింతురు గాని 

నిషిదధ్మైనదేదైనను, అసహయ్మైన దానిని అబదధ్మైన దానిని జరిగించువాడైనను దానిలోనికి పర్వేశింపనే 

పర్వేశింపడు. 

వచనము 58 

ఏ వసత్రమునేగాని పడుగునేగాని పేకనేగాని తోలుతో చేసిన దేనినేగాని ఉదికిన తరువాత ఆ పొడ 

వదిలినయెడల, రెండవమారు దానిని ఉదుకవలెను; 

2 రాజులు 5:10 => ఎలీషా నీవు యొరాద్నునదికి పోయి యేడు మారులు సాన్నము చేయుము, నీ 

ఒళుల్ మరల బాగై నీవు శుదు ధ్డవగుదువని అతనితో చెపుప్టకు ఒక దూతను పంపెను. 

2 రాజులు 5:14 => అతడు పోయి దైవజనుడు చెపిప్నటుల్ యొరాద్ను నదిలో ఏడు మారులు 

మునుగగా అతని దేహము పసిపిలల్ దేహమువలెనై అతడు శుదు ధ్డాయెను. 

కీరత్నలు 51:2 => నా దోషము పోవునటుల్ ననున్ బాగుగా కడుగుము. నా పాపము పోవునటుల్ ననున్ 

పవితర్పరచుము. 
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2 కొరిందీయులకు 7:1 => పిర్యులారా, మనకు ఈ వాగాద్నములు ఉనన్వి గనుక దేవుని భయముతో 

పరిశుదధ్తను సంపూరిత్ చేసికొనుచు, శరీరమునకును ఆతమ్కును కలిగిన సమసత్ కలమ్షమునుండి 

మనలను పవితుర్లనుగా చేసికొందము. 

2 కొరిందీయులకు 12:8 => అది నాయొదద్నుండి తొలగిపోవలెనని దాని విషయమై ముమామ్రు 

పర్భువును వేడుకొంటిని. 

హెబీర్యులకు 9:10 => ఇవి దిదుద్బాటు జరుగుకాలము వచుచ్వరకు విధింపబడి , 

అనన్పానములతోను నానావిధములైన పర్కాష్ళనములతోను సంబంధించిన శరీరాచారములు 

మాతర్మైయునన్వి. 

పర్కటన 1:5 => నమమ్కమైన సాకిష్యు, మృతులలోనుండి ఆదిసంభూతుడుగా లేచిన వాడును, 

భూపతులకు అధిపతియునైన యేసుకీర్సుత్నుండియు, కృపాసమాధానములు మీకు కలుగునుగాక. 

వచనము 59 

అపుప్డు అది పవితర్మగును. బొచుచ్బటట్యందేగాని నారబటట్యందేగాని పడుగునందేగాని 

పేకయందేగాని తోలువసుత్వులయందేగాని యుండు కుషు ఠ్పొడనుగూరిచ్ అది పవితర్మని అపవితర్మని 

నీవు నిరణ్యింపవలసిన విధి యిదే. 

లేవీయకాండము 5:3 => మనుషుయ్లకు తగులు అపవితర్తలలో ఏదైనను ఒకనికి తెలియకుండ 

అంటినయెడల, అనగా ఒకనికి అపవితర్త కలిగినయెడల ఆ సంగతి తెలిసిన తరువాత వాడు 

అపరాధియగును. 

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 14:2 => కుషఠ్రోగి పవితుర్డని నిరణ్యించిన దినమున వానిగూరిచ్న విధి యేదనగా, 

యాజకునియొదద్కు వానిని తీసికొనిరావలెను. 
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లేవీయకాండము 14:32 => కుషు ఠ్పొడ కలిగినవాడు పవితర్త పొందతగినవాటిని 

సంపాదింపలేనియెడల వాని విషయమైన విధి యిదే. 

లేవీయకాండము 15:31 => ఇశార్యేలీయులు తమ మధయ్నుండు నా నివాస సథ్లమును 

అపవితర్పరచునపుప్డు వారు తమ అపవితర్తవలన చావకుండునటుల్ వారికి అపవితర్త కలుగకుండ 

మీరు వారిని కాపాడవలెను. 

లేవీయకాండము 15:32 => సార్వము గలవాని గూరిచ్యు, వీరయ్సఖ్లనమువలని అపవితర్త గలవాని 

గూరిచ్యు, కడగానునన్ బలహీనురాలిని గూరిచ్యు, సార్వముగల సతరీ పురుషులను గూరిచ్యు, 

అపవితుర్రాలితో శయనించువాని గూరిచ్యు విధింపబడినది ఇదే. 

సంఖాయ్కాండము 5:29 => రోషము విషయమైన విధి యిదే. ఏ సతరీయైనను తన భరత్ అధీనములో 

నునన్పుప్డు తోర్వతపిప్ అపవితర్పడినయెడలనేమి,  

సంఖాయ్కాండము 30:16 => ఇవి భరత్నుగూరిచ్యు, భారయ్నుగూరిచ్యు, తండిర్నిగూరిచ్యు, 

బాలయ్మున తండిర్యింటనునన్ కుమారెత్నుగూరిచ్యు యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించిన కటట్డలు. 

సంఖాయ్కాండము 36:13 => యెరికోయొదద్ యొరాద్నుకు సమీపమైన మోయాబు మైదానములలో 

యెహోవా మోషేచేత ఇశార్యేలీయులకు ఆజాఞ్పించిన విధులును ఆజఞ్లును ఇవే. 
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వచనము 1 

మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 2 

కుషఠ్రోగి పవితుర్డని నిరణ్యించిన దినమున వానిగూరిచ్న విధి యేదనగా, యాజకునియొదద్కు వానిని 

తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 14:54 => పర్తివిధమైన కుషు ఠ్పొడను గూరిచ్యు, బొబబ్ను గూరిచ్యు 

లేవీయకాండము 14:55 => వసత్రకుషఠ్మును గూరిచ్యు, వసత్రమునకైనను ఇంటికైనను కలుగు 

కుషఠ్మును గూరిచ్యు, 

లేవీయకాండము 14:56 => వాపును గూరిచ్యు, పకుక్ను గూరిచ్యు, నిగనిగలాడు మచచ్ను 

గూరిచ్యు, 

లేవీయకాండము 14:57 => ఒకడు ఎపుప్డు అపవితుర్డగునో, యెపుప్డు పవితుర్డగునో 

తెలియజేయుటకు ఇది కుషఠ్మును గూరిచ్న విధి. 

లేవీయకాండము 13 :59 => అపుప్డు అది పవితర్మగును . బొచుచ్బటట్యందేగాని 

నారబటట్యందేగాని పడుగునందేగాని పేకయందేగాని తోలువసుత్వులయందేగాని యుండు 

కుషు ఠ్పొడనుగూరిచ్ అది పవితర్మని అపవితర్మని నీవు నిరణ్యింపవలసిన విధి యిదే. 

సంఖాయ్కాండము 6:9 => ఒకడు అతనియొదద్ హఠాతుత్గా చనిపోవుటవలన పర్తేయ్కముగా ఉండువాని 

తల అపవితర్పరపబడినయెడల అతడు పవితర్పరపబడు దినమున, అనగా ఏడవ దినమున తనతల 

గొరిగించుకొనవలెను. 

మతత్యి 8:2 => ఇదిగో కుషఠ్రోగి వచిచ్ ఆయనకు మొర్కిక్ పర్భువా, నీకిషట్మైతే ననున్ శుదు ధ్నిగా 

చేయగలవనెను. 

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

తక్షణమే వాని కుషట్రోగము శుది ధ్యాయెను. 
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మతత్యి 8:4 => అపుప్డు యేసు ఎవరితోను ఏమియు చెపప్కు సుమీ; కాని నీవు వెళిళ్ వారికి 

సాకాష్య్రథ్మై నీ దేహమును యాజకునికి కనబరచుకొని, మోషే నియమించిన కానుక సమరిప్ంచుమని 

వానితో చెపెప్ను 

మారుక్ 1:40 => ఒక కుషఠ్రోగి ఆయనయొదద్కు వచిచ్ ఆయనయెదుట మోకాళూ ల్ని నీకిషట్మైతే ననున్ 

శుదు ధ్నిగా చేయగలవని ఆయనతో చెపిప్, ఆయనను వేడుకొనగా 

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

వానితో చెపెప్ను. 

మారుక్ 1:42 => వెంటనే కుషఠ్రోగము వానిని విడిచెను గనుక వాడు శుదు ధ్డాయెను. 

మారుక్ 1:43 => అపుప్డాయన ఎవనితోను ఏమియు చెపప్కు సుమీ; 

మారుక్ 1:44 => కాని నీవు వెళిల్ వారికి సాకాష్య్రథ్మై నీ దేహమును యాజకునికి కనబరచుకొని, నీవు 

శుదు ధ్డవైనందుకు మోషే నియమించిన కానుకలను సమరిప్ంచుమని వానికి ఖండితముగా ఆజాఞ్పించి 

వెంటనే వానిని పంపివేసెను. 

లూకా 5:12 => ఆయన యొక పటట్ణములో నునన్పుప్డు ఇదిగో కుషఠ్రోగముతో నిండిన యొక 

మనుషుయ్డుండెను. వాడు యేసును చూచి, సాగిలపడి పర్భువా, నీ కిషట్మైతే ననున్ శుదు ధ్నిగా 

చేయగలవని ఆయనను వేడుకొనెను. 

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

కుషఠ్రోగము వానిని విడిచెను. 

లూకా 5:14 => అపుప్డాయన నీవు ఎవనితోను చెపప్క వెళిల్, వారికి సాకాష్య్రథ్మై నీ దేహమును 

యాజకునికి కనుపరచుకొని, నీవు శుదు ధ్డవైనందుకు మోషే నియమించినటుట్ కానుకలను 

సమరిప్ంచుమని ఆజాఞ్పించెను 

లూకా 17:14 => ఆయన వారిని చూచి మీరు వెళిల్, మిముమ్ను యాజకులకు కనుపరచుకొనుడని 

వారితో చెపెప్ను. వారు వెళుల్చుండగా, శుదు ధ్లైరి. 

లేవీయకాండము 14:32 => కుషు ఠ్పొడ కలిగినవాడు పవితర్త పొందతగినవాటిని 

సంపాదింపలేనియెడల వాని విషయమైన విధి యిదే. 
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లేవీయకాండము 15:32 => సార్వము గలవాని గూరిచ్యు, వీరయ్సఖ్లనమువలని అపవితర్త గలవాని 

గూరిచ్యు, కడగానునన్ బలహీనురాలిని గూరిచ్యు, సార్వముగల సతరీ పురుషులను గూరిచ్యు, 

అపవితుర్రాలితో శయనించువాని గూరిచ్యు విధింపబడినది ఇదే. 

లేవీయకాండము 22:4 => అహరోను సంతానములో ఒకనికి కుషఠ్యినను సార్వమైనను 

కలిగినయెడల అటిట్వాడు పవితర్త పొందువరకు పర్తిషిఠ్తమైనవాటిలో దేనిని తినకూడదు. శవమువలని 

అపవితర్తగల దేనినైనను ముటుట్వాడును సఖ్లితవీరుయ్డును, 

మతత్యి 8:4 => అపుప్డు యేసు ఎవరితోను ఏమియు చెపప్కు సుమీ; కాని నీవు వెళిళ్ వారికి 

సాకాష్య్రథ్మై నీ దేహమును యాజకునికి కనబరచుకొని, మోషే నియమించిన కానుక సమరిప్ంచుమని 

వానితో చెపెప్ను 

మారుక్ 1:44 => కాని నీవు వెళిల్ వారికి సాకాష్య్రథ్మై నీ దేహమును యాజకునికి కనబరచుకొని, నీవు 

శుదు ధ్డవైనందుకు మోషే నియమించిన కానుకలను సమరిప్ంచుమని వానికి ఖండితముగా ఆజాఞ్పించి 

వెంటనే వానిని పంపివేసెను. 

వచనము 3 

యాజకుడు పాళెము వెలుపలికి పోవలెను. యాజకుడు వానిని చూచినపుప్డు కుషు ఠ్పొడ బాగుపడి 

కుషఠ్రోగిని విడిచినయెడల 

లేవీయకాండము 13:46 => ఆ పొడ వానికి కలిగిన దినములనిన్యు వాడు అపవితుర్డై యుండును; 

వాడు అపవితుర్డు గనుక పర్తేయ్కముగానే నివసింపవలెను; వాని నివాసము పాళెమునకు వెలుపల 

ఉండవలెను. 

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 
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2 రాజులు 5:3 => అది షోమోర్నులోనునన్ పర్వకత్ దగగ్ర నా యేలినవాడుండవలెనని నేనెంతో 

కోరుచునాన్ను; అతడు నా యేలినవానికి కలిగిన కుషఠ్రోగమును బాగుచేయునని తన 

యజమానురాలితో అనెను. 

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. 

2 రాజులు 5:8 => ఇశార్యేలు రాజు తన వసత్రమును చింపుకొనిన సంగతి దైవజనుడైన ఎలీషాకు 

వినబడినపుప్డు అతడు నీ వసత్రములు నీవెందుకు చింపుకొంటివి? ఇశార్యేలులో పర్వకత్ యొకడునాన్డని 

అతనికి తెలియబడునటుల్ అతని నాయొదద్కు రానిముమ్ అని రాజునకు వరత్మానము చేసెను. 

2 రాజులు 5:14 => అతడు పోయి దైవజనుడు చెపిప్నటుల్ యొరాద్ను నదిలో ఏడు మారులు 

మునుగగా అతని దేహము పసిపిలల్ దేహమువలెనై అతడు శుదు ధ్డాయెను. 

యోబు 5:18 => ఆయన గాయపరచి గాయమును కటుట్ను ఆయన గాయము చేయును, ఆయన 

చేతులే సవ్సథ్పరచును. 

మతత్యి 10:8 => రోగులను సవ్సథ్పరచుడి, చనిపోయినవారిని లేపుడి, కుషఠ్రోగులను శుదు ధ్లనుగా 

చేయుడి, దయయ్ములను వెళల్గొటుట్డి. ఉచితముగా పొందితిరి ఉచితముగా ఇయుయ్డి. 

మతత్యి 11:5 => గుర్డిడ్వారు చూపు పొందుచునాన్రు, కుంటివారు నడుచుచునాన్రు, కుషఠ్రోగులు 

శుదు ధ్లగుచునాన్రు, చెవిటివారు వినుచునాన్రు, చనిపోయినవారు లేపబడుచునాన్రు, బీదలకు సువారత్ 

పర్కటింపబడుచునన్ది. 

లూకా 4 :27 => మరియు పర్వకత్యైన ఎలీషా కాలమందు ఇశార్యేలులో అనేక 

కుషఠ్రోగులుండినను, సిరియ దేశసుథ్డైన నయమాను తపప్ మరి ఎవడును శుది ధ్ నొందలేదని నేను 

మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 
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లూకా 7:22 => అపుప్డాయన మీరు వెళిల్, కనన్వాటిని వినన్వాటిని యోహానుకు తెలుపుడి. గుర్డిడ్వారు 

చూపు పొందుచునాన్రు, కుంటివారు నడుచుచునాన్రు, కుషఠ్రోగులు శుదు ధ్లగుచునాన్రు, చెవిటి వారు 

వినుచునాన్రు, చనిపోయినవారు లేపబడుచునాన్రు, బీదలకు సువారత్ పర్కటించబడుచునన్ది 

లూకా 17:15 => వారిలో ఒకడు తనకు సవ్సథ్త కలుగుట చూచి 

లూకా 17:16 => గొపప్ శబద్ముతో దేవుని మహిమపరచుచు, తిరిగివచిచ్ ఆయనకు 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచు, ఆయన పాదములయొదద్ సాగిలపడెను; వాడు సమరయుడు. 

లూకా 17:17 => అందుకు యేసు పదిమంది శుదు ధ్లైరి కారా; ఆ తొమమ్ండుగురు ఎకక్డ? 

లూకా 17:18 => ఈ అనుయ్డు తపప్ దేవుని మహిమపరచుటకు తిరిగి వచిచ్నవాడెవడును 

అగపడలేదా అని చెపిప్ 

లూకా 17:19 => నీవు లేచి పొముమ్, నీ విశావ్సము నినున్ సవ్సథ్పరచెనని వానితో చెపెప్ను. 

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. 

లేవీయకాండము 13:2 => ఒకని దేహచరమ్మందు వాపుగాని పకుక్గాని నిగనిగలాడు మచచ్గాని 

యుండి వాని దేహచరమ్మందు కుషు ఠ్పొడవంటిది కనబడినయెడల యాజకుడైన అహరోను నొదద్కైనను 

యాజకులైన అతని కుమారులలో ఒకనియొదద్కైనను వాని తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 14:48 => యాజకుడు వచిచ్ లోపల పర్వేశించి చూచునపుప్డు ఆ యింటికి అడుసు 

వేసిన తరువాత ఆ పొడ యింటిలో వాయ్పింపకపోయినయెడల, పొడ బాగుపడెను గనుక ఆ యిలుల్ 

పవితర్మని యాజకుడు నిరణ్యింపవలెను. 
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వచనము 4 

యాజకుడు పవితర్త పొందగోరు వానికొరకు సజీవమైన రెండు పవితర్ పకుష్లను దేవదారు కఱఱ్ను 

రకత్వరణ్ముగల నూలును హిసోస్పును తెమమ్ని ఆజాఞ్పింపవలెను. 

లేవీయకాండము 1:14 => అతడు యెహోవాకు దహనబలిగా అరిప్ంచునది పకిష్జాతిలోనిదైనయెడల 

తెలల్ గువవ్లలోనుండి గాని పావురపు పిలల్లలోనుండి గాని తేవలెను. 

లేవీయకాండము 5:7 => అతడు గొఱఱ్పిలల్ను తేజాలనియెడల, అతడు పాపియగునటుల్ తాను చేసిన 

అపరాధ విషయమై రెండు తెలల్ గువవ్లనేగాని రెండు పావురపు పిలల్లనేగాని పాపపరిహారారథ్బలిగా 

ఒకదానిని దహనబలిగా ఒకదానిని యెహోవా సనిన్ధికి తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 12:8 => ఆమె గొఱఱ్పిలల్ను తేజాలనియెడల ఆమె రెండు తెలల్ గువవ్లనైనను రెండు 

పావురపు పిలల్లనైనను దహనబలిగా ఒకదానిని, పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక దానిని తీసికొనిరావలెను. 

యాజకుడు ఆమె నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా ఆమెకు పవితర్త కలుగును.  

లేవీయకాండము 14:6 => సజీవమైన పకిష్ని ఆ దేవదారు కఱఱ్ను రకత్వరణ్ముగల నూలును 

హిసోస్పును తీసికొని పారు నీటిపైని చంపిన పకిష్రకత్ములో వాటిని సజీవమైన పకిష్ని ముంచి 

లేవీయకాండము 14:49 => ఆ యింటి కొరకు పాపపరిహారారథ్బలి అరిప్ంచుటకు అతడు రెండు 

పకుష్లను దేవదారు కఱఱ్ను రకత్వరణ్పు నూలును హిసోస్పును తీసికొని 

లేవీయకాండము 14:50 => పారు నీటిపైన మంటి పాతర్లో ఆ పకుష్లలో ఒకదానిని వధించి 

లేవీయకాండము 14:51 => ఆ దేవదారు కఱఱ్ను హిసోస్పును రకత్వరణ్పు నూలును సజీవమైన పకిష్ని 

తీసికొని వధింపబడిన పకిష్రకత్ములోను పారు నీటిలో వాటిని ముంచి ఆ యింటిమీద ఏడు మారులు 

పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 14:52 => అటుల్ ఆ పకిష్రకత్ముతోను ఆ పారు నీటితోను సజీవమైన పకిష్తోను 

దేవదారు కఱఱ్తోను హిసోస్పుతోను రకత్ వరణ్పు నూలుతోను ఆ యింటి విషయములో 

పాపపరిహారారథ్బలి అరిప్ంపవలెను. 
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సంఖాయ్కాండము 19:6 => మరియు ఆ యాజకుడు దేవదారు కఱఱ్ను హిసోస్పును రకత్వరణ్పు 

నూలును తీసికొని, ఆ పెయయ్ను కాలుచ్చునన్ అగిన్లో వాటిని వేయవలెను. 

హెబీర్యులకు 9:19 => ధరమ్శాసత్రపర్కారము మోషే పర్తి యాజఞ్ను పర్జలతో చెపిప్న తరువాత, 

ఆయన నీళల్తోను, రకత్వరణ్ముగల గొఱఱ్బొచుచ్తోను, హిసోస్పుతోను, కోడెల యొకక్యు మేకల 

యొకక్యు రకత్మును తీసికొని 

నిరగ్మకాండము 12:22 => మరియు హిసోస్పు కుంచె తీసికొని పళెల్ములో నునన్ రకత్ములో దాని 

ముంచి, దావ్రబంధపు పైకమిమ్కిని రెండు నిలువుకముమ్లకును పళెల్ములోని రకత్మును తాకింపవలెను. 

తరువాత మీలో నెవరును ఉదయమువరకు తన యింటి దావ్రమునుండి బయలువెళల్కూడదు. 

సంఖాయ్కాండము 19:18 => తరువాత పవితుర్డైన యొకడు హిసోస్పు తీసికొని ఆ నీళల్లో ముంచి, ఆ 

గుడారముమీదను దానిలోని సమసత్మైన ఉపకరణములమీదను అకక్డనునన్ మనుషుయ్లమీదను, 

ఎముకనేగాని నరకబడిన వానినేగాని శవమునేగాని సమాధినేగాని ముటిట్నవానిమీదను దానిని 

పోర్కిష్ంపవలెను.  

కీరత్నలు 51:7 => నేను పవితుర్డనగునటుల్ హిసోస్పుతో నా పాపము పరిహరింపుము. 

హిమముకంటెను నేను తెలల్గానుండునటుల్ నీవు ననున్ కడుగుము. 

యెహోషువ 2:18 => నీవు మముమ్ను దించిన ఈ కిటికీకి ఈ ఎఱఱ్ని దారమును కటిట్, నీ తండిర్ని నీ 

తలిల్ని నీ అనన్దముమ్లను నీ తండిర్ యింటివారినందరిని నీయింట చేరుచ్కొనుము. 

పరమగీతము 4:3 => నీ పెదవులు ఎరుపునూలును పోలియునన్వి. నీ నోరు సుందరము నీ 

ముసుకుగుండ నీ కణతలు విచిచ్న దాడిమ ఫలమువలె నగపడుచునన్వి. 

లూకా 5:14 => అపుప్డాయన నీవు ఎవనితోను చెపప్క వెళిల్, వారికి సాకాష్య్రథ్మై నీ దేహమును 

యాజకునికి కనుపరచుకొని, నీవు శుదు ధ్డవైనందుకు మోషే నియమించినటుట్ కానుకలను 

సమరిప్ంచుమని ఆజాఞ్పించెను 

వచనము 5 

అపుప్డు యాజకుడు పారు నీటిపైని మంటిపాతర్లో ఆ పకుష్లలో ఒకదానిని చంప నాజాఞ్పించి 
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లేవీయకాండము 14:50 => పారు నీటిపైన మంటి పాతర్లో ఆ పకుష్లలో ఒకదానిని వధించి 

సంఖాయ్కాండము 5:17 => తరువాత యాజకుడు మంటికుండతో పరిశుదధ్మైన నీళుల్ తీసికొనవలెను, 

మరియు యాజకుడు మందిరములో నేలనునన్ ధూళి కొంచెము తీసికొని ఆ నీళల్లో వేయవలెను. 

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. 

2 కొరిందీయులకు 13:4 => బలహీనతనుబటిట్ ఆయన సిలువ వేయబడెను గాని, దేవుని శకిత్నిబటిట్ 

జీవించుచునాన్డు. మేమును ఆయనయందుండి బలహీనులమైయునాన్ము గాని, మీయెడల దేవుని 

శకిత్నిబటిట్, ఆయనతో కూడ జీవము గలవారము. 

హెబీర్యులకు 2:14 => కాబటిట్ ఆ పిలల్లు రకత్మాంసములు గలవారైనందున ఆ పర్కారమే మరణము 

యొకక్ బలము గలవానిని, అనగా అపవాదిని మరణము దావ్రా నశింపజేయుటకును, 

యెహెజేక్లు 36:25 => మీ అపవితర్త యావతుత్ పోవునటుల్ నేను మీ మీద శుదధ్జలము చలుల్దును, 

మీ విగర్హములవలన మీకు కలిగిన అపవితర్త అంతయు తీసివేసెదను. 

వచనము 6 

సజీవమైన పకిష్ని ఆ దేవదారు కఱఱ్ను రకత్వరణ్ముగల నూలును హిసోస్పును తీసికొని పారు నీటిపైని 

చంపిన పకిష్రకత్ములో వాటిని సజీవమైన పకిష్ని ముంచి 

యోహాను 14:19 => అయితే మీరు ననున్ చూతురు. నేను జీవించుచునాన్ను గనుక మీరును 

జీవింతురు. 

రోమీయులకు 4:25 => ఆయన మన అపరాధముల నిమితత్ము అపప్గింపబడి, మనము 

నీతిమంతులముగా తీరచ్బడుటకై లేపబడెను. 
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రోమీయులకు 5:10 => ఏలయనగా శతుర్వులమైయుండగా, ఆయన కుమారుని మరణముదావ్రా 

మనము దేవునితో సమాధానపరచబడినయెడల సమాధానపరచబడినవారమై, ఆయన జీవించుటచేత 

మరి నిశచ్యముగా రకిష్ంపబడుదుము. 

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. 

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 

పర్కటన 1:18 => నేను మొదటివాడను కడపటివాడను జీవించువాడను; మృతుడనైతిని గాని ఇదిగో 

యుగయుగములు సజీవుడనై యునాన్ను. మరియు మరణము యొకక్యు పాతాళలోకము యొకక్యు 

తాళపుచెవులు నా సావ్ధీనములో ఉనన్వి. 

లేవీయకాండము 14:51 => ఆ దేవదారు కఱఱ్ను హిసోస్పును రకత్వరణ్పు నూలును సజీవమైన పకిష్ని 

తీసికొని వధింపబడిన పకిష్రకత్ములోను పారు నీటిలో వాటిని ముంచి ఆ యింటిమీద ఏడు మారులు 

పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 14:52 => అటుల్ ఆ పకిష్రకత్ముతోను ఆ పారు నీటితోను సజీవమైన పకిష్తోను 

దేవదారు కఱఱ్తోను హిసోస్పుతోను రకత్ వరణ్పు నూలుతోను ఆ యింటి విషయములో 

పాపపరిహారారథ్బలి అరిప్ంపవలెను. 
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లేవీయకాండము 14:53 => అపుప్డు సజీవమైన పకిష్ని ఊరివెలుపల నెగర విడువవలెను. అటుల్ 

అతడు ఆ యింటికి పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అది పవితర్మగును. 

జెకరాయ్ 13:1 => ఆ దినమున పాపమును అపవితర్తను పరిహరించుటకై దావీదు సంతతివారి 

కొరకును, యెరూషలేము నివాసుల కొరకును ఊట యొకటి తియయ్బడును. 

పర్కటన 1:5 => నమమ్కమైన సాకిష్యు, మృతులలోనుండి ఆదిసంభూతుడుగా లేచిన వాడును, 

భూపతులకు అధిపతియునైన యేసుకీర్సుత్నుండియు, కృపాసమాధానములు మీకు కలుగునుగాక. 

నిరగ్మకాండము 12:22 => మరియు హిసోస్పు కుంచె తీసికొని పళెల్ములో నునన్ రకత్ములో దాని 

ముంచి, దావ్రబంధపు పైకమిమ్కిని రెండు నిలువుకముమ్లకును పళెల్ములోని రకత్మును తాకింపవలెను. 

తరువాత మీలో నెవరును ఉదయమువరకు తన యింటి దావ్రమునుండి బయలువెళల్కూడదు. 

లేవీయకాండము 14:4 => యాజకుడు పవితర్త పొందగోరు వానికొరకు సజీవమైన రెండు పవితర్ 

పకుష్లను దేవదారు కఱఱ్ను రకత్వరణ్ముగల నూలును హిసోస్పును తెమమ్ని ఆజాఞ్పింపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 19:2 => యెహోవా ఆజాఞ్పించిన ధరమ్శాసత్ర విధి యేదనగా, ఇశార్యేలీయులు 

కళంకములేనిదియు మచచ్లేనిదియు ఎపుప్డును కాడి మోయనిదియునైన యెఱఱ్ని పెయయ్ను నీయొదద్కు 

తీసికొనిరావలెనని వారితో చెపుప్ము. 

సంఖాయ్కాండము 19:6 => మరియు ఆ యాజకుడు దేవదారు కఱఱ్ను హిసోస్పును రకత్వరణ్పు 

నూలును తీసికొని, ఆ పెయయ్ను కాలుచ్చునన్ అగిన్లో వాటిని వేయవలెను. 

పరమగీతము 4:3 => నీ పెదవులు ఎరుపునూలును పోలియునన్వి. నీ నోరు సుందరము నీ 

ముసుకుగుండ నీ కణతలు విచిచ్న దాడిమ ఫలమువలె నగపడుచునన్వి. 

హెబీర్యులకు 9:22 => మరియు ధరమ్శాసత్ర పర్కారము సమసత్ వసుత్వులును రకత్ముచేత 

శుది ధ్చేయబడుననియు, రకత్ము చిందింపకుండ పాపక్షమాపణ కలుగదనియు సామానయ్ముగా 

చెపప్వచుచ్ను. 

వచనము 7 
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కుషు ఠ్ విషయములో పవితర్త పొందగోరువానిమీద ఏడుమారులు పోర్కిష్ంచి వాడు పవితుర్డని 

నిరణ్యించి సజీవమైన పకిష్ ఎగిరిపోవునటుల్ దానిని వదిలివేయవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 19:18 => తరువాత పవితుర్డైన యొకడు హిసోస్పు తీసికొని ఆ నీళల్లో ముంచి, ఆ 

గుడారముమీదను దానిలోని సమసత్మైన ఉపకరణములమీదను అకక్డనునన్ మనుషుయ్లమీదను, 

ఎముకనేగాని నరకబడిన వానినేగాని శవమునేగాని సమాధినేగాని ముటిట్నవానిమీదను దానిని 

పోర్కిష్ంపవలెను.  

సంఖాయ్కాండము 19:19 => మూడవ దినమున ఏడవ దినమున పవితుర్డు అపవితుర్నిమీద దానిని 

పోర్కిష్ంపవలెను. ఏడవ దినమున వాడు పాపశుది ధ్ చేసికొని తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో 

సాన్నముచేసి సాయంకాలమున పవితుర్డగును. 

యెషయా 52:15 => ఆలాగే అతడు అనేక జనములను చిలకరించును రాజులు అతని చూచి నోరు 

మూసికొనెదరు తమకు తెలియజేయబడని సంగతులు వారు చూచెదరు తాము విననిదానిని 

గర్హింతురు. 

యెహెజేక్లు 36:25 => మీ అపవితర్త యావతుత్ పోవునటుల్ నేను మీ మీద శుదధ్జలము చలుల్దును, 

మీ విగర్హములవలన మీకు కలిగిన అపవితర్త అంతయు తీసివేసెదను. 

యోహాను 19:34 => సైనికులలో ఒకడు ఈటెతో ఆయన పర్కక్ను పొడిచెను, వెంటనే రకత్మును 

నీళుల్ను కారెను. 

హెబీర్యులకు 9:13 => ఏలయనగా మేకల యొకక్యు, ఎడల్ యొకక్యు రకత్మును, మైలపడిన 

వారిమీద ఆవుదూడ బూడిదె చలుల్టయు, శరీరశుది ధ్ కలుగునటుల్ వారిని పరిశుదధ్పరచినయెడల, 

హెబీర్యులకు 9:19 => ధరమ్శాసత్రపర్కారము మోషే పర్తి యాజఞ్ను పర్జలతో చెపిప్న తరువాత, 

ఆయన నీళల్తోను, రకత్వరణ్ముగల గొఱఱ్బొచుచ్తోను, హిసోస్పుతోను, కోడెల యొకక్యు మేకల 

యొకక్యు రకత్మును తీసికొని 

హెబీర్యులకు 9:21 => అదేవిధముగా గుడారము మీదను సేవాపాతర్లనిన్టి మీదను ఆ రకత్మును 

పోర్కిష్ంచెను.  
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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. 

హెబీర్యులకు 12:24 => కొర్తత్ నిబంధనకు మధయ్వరిత్యైన యేసునొదద్కును హేబెలుకంటె మరి 

శేర్షఠ్ముగ పలుకు పోర్క్షణ రకత్మునకును మీరు వచిచ్యునాన్రు. 

1 పేతురు 1:2 => ఆతమ్వలని పరిశుదధ్త పొందినవారై విధేయులగుటకును, యేసుకీర్సుత్ రకత్మువలన 

పోర్కిష్ంపబడుటకును ఏరప్రచబడినవారికి, అనగా పొంతు, గలతీయ, కపప్దొకియ, ఆసియ, బితునియ 

అను దేశములయందు చెదరిన వారిలో చేరిన యాతిర్కులకు శుభమని చెపిప్ వార్యునది. మీకు 

కృపయు సమాధానమును విసత్రిలుల్ను గాక. 

1 యోహాను 5:6 => నీళల్ దావ్రాను రకత్ము దావ్రాను వచిచ్న వాడు ఈయనే, అనగా యేసుకీర్సేత్. 

ఈయన నీళల్తో మాతర్మేగాక నీళల్తోను రకత్ముతోను వచెచ్ను. ఆతమ్ సతయ్ము గనుక సాక్షయ్మిచుచ్వాడు 

ఆతమ్యే. 

లేవీయకాండము 14:51 => ఆ దేవదారు కఱఱ్ను హిసోస్పును రకత్వరణ్పు నూలును సజీవమైన పకిష్ని 

తీసికొని వధింపబడిన పకిష్రకత్ములోను పారు నీటిలో వాటిని ముంచి ఆ యింటిమీద ఏడు మారులు 

పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 4:6 => ఆ యాజకుడు ఆ రకత్ములో తన వేర్లు ముంచి పరిశుదధ్ మందిరము 

యొకక్ అడ డ్తెర యెదుట ఆ రకత్ములో కొంచెము ఏడు మారులు యెహోవా సనిన్ధిని పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 4:17 => ఆ యాజకుడు ఆ రకత్ములో తన వేర్లు ముంచి అడ డ్తెరవైపున యెహోవా 

సనిన్ధిని ఏడు మారులు దాని పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 8:11 => అతడు దానిలో కొంచెము ఏడుమారులు బలిపీఠముమీద పోర్కిష్ంచి, 

బలిపీఠమును దాని ఉపకరణములనిన్టిని గంగాళమును దాని పీటను పర్తిషిఠ్ంచుటకై వాటిని 

అభిషేకించెను. 
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లేవీయకాండము 16:14 => అపుప్డతడు ఆ కోడె రకత్ములో కొంచెము తీసికొని తూరుప్పర్కక్ను 

కరుణాపీఠముమీద తన వేర్లితో పోర్కిష్ంచి, కరుణాపీఠము ఎదుట తన వేర్లితో ఆ రకత్ములో కొంచెము 

ఏడుమారులు పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 16:19 => యేడుమారులు తన వేర్లితో ఆ రకత్ములో కొంచెము దానిమీద పోర్కిష్ంచి 

దాని పవితర్పరచి ఇశార్యేలీయుల అపవితర్తను పోగొటిట్ దానిని పరిశుదధ్పరచవలెను. 

2 రాజులు 5:10 => ఎలీషా నీవు యొరాద్నునదికి పోయి యేడు మారులు సాన్నము చేయుము, నీ 

ఒళుల్ మరల బాగై నీవు శుదు ధ్డవగుదువని అతనితో చెపుప్టకు ఒక దూతను పంపెను. 

2 రాజులు 5:14 => అతడు పోయి దైవజనుడు చెపిప్నటుల్ యొరాద్ను నదిలో ఏడు మారులు 

మునుగగా అతని దేహము పసిపిలల్ దేహమువలెనై అతడు శుదు ధ్డాయెను. 

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. 

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. 

లేవీయకాండము 13:13 => యాజకుడు వానిని చూడవలెను; ఆ కుషఠ్ము వాని దేహమంతట 

వాయ్పించినయెడల ఆ పొడగలవాడు పవితుర్డని నిరణ్యింపవలెను. వాని ఒళల్ంతయు తెలల్బారెను; వాడు 

పవితుర్డు. 

లేవీయకాండము 13:17 => యాజకుడు వాని చూడగా ఆ పొడ తెలల్బారినయెడల యాజకుడు ఆ 

పొడ పవితర్మని నిరణ్యింపవలెను; వాడు పవితుర్డు. 
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లేవీయకాండము 16:22 => ఆ మేక వారి దోషములనిన్టిని ఎడారి దేశమునకు భరించి పోవును. 

అతడు అరణయ్ములో ఆ మేకను విడిచిపెటట్వలెను. 

దానియేలు 9:24 => తిరుగుబాటును మానుప్టకును, పాపమును నివారణ చేయుటకును, దోషము 

నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకును, యుగాంతము వరకుండునటిట్ నీతిని బయలు పరచుటకును, 

దరశ్నమును పర్వచనమును ముదిర్ంచుటకును, అతి పరిశుదధ్సథ్లమును అభిషేకించుటకును, నీ 

జనమునకును పరిశుదధ్ పటట్ణమునకును డెబబ్ది వారములు విధింపబడెను. 

మీకా 7:19 => ఆయన మరల మనయందు జాలిపడును, మన దోషములను అణచివేయును, వారి 

పాపములనిన్టిని సముదర్పు అగాధములలో నీవు పడవేతువు. 

హెబీర్యులకు 9:26 => అటల్యినయెడల జగతుత్ పునాది వేయబడినది మొదలుకొని ఆయన అనేక 

పరాయ్యములు శర్మపడవలసి వచుచ్ను. అయితే ఆయన యుగముల సమాపిత్యందు తనున్తానే 

బలిగా అరిప్ంచుకొనుటవలన పాపనివారణ చేయుటకై యొకక్సారే పర్తయ్క్షపరచబడెను 

నిరగ్మకాండము 12:22 => మరియు హిసోస్పు కుంచె తీసికొని పళెల్ములో నునన్ రకత్ములో దాని 

ముంచి, దావ్రబంధపు పైకమిమ్కిని రెండు నిలువుకముమ్లకును పళెల్ములోని రకత్మును తాకింపవలెను. 

తరువాత మీలో నెవరును ఉదయమువరకు తన యింటి దావ్రమునుండి బయలువెళల్కూడదు. 

నిరగ్మకాండము 29:20 => ఆ పొటేట్లును వధించి దాని రకత్ములో కొంచెము తీసి, ఆహరోను 

కుడిచెవి కొనమీదను అతని కుమారుల కుడి చెవుల కొనమీదను, వారి కుడిచేతి బొటట్న వేర్ళల్మీదను, 

వారి కుడికాలి బొటట్నవేర్ళల్మీదను చమిరి బలిపీఠముమీద చుటుట్ ఆ రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 16:10 => ఏ మేకమీద విడిచిపెటుట్ట అనే చీటి పడునో దానివలన పార్యశిచ్తత్ము 

కలుగునటుల్, దానిని అరణయ్ములో విడిచిపెటుట్టకై యెహోవా సనిన్ధిని దానిని పార్ణముతోనే 

ఉంచవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 8:7 => వారిని పవితర్పరచుటకు నీవు వారికి చేయవలసినదేమనగా, వారిమీద 

పాపపరిహారారథ్ జలమును పోర్కిష్ంపుము; అపుప్డు వారు మంగలికతిత్తో తమ శరీరమంతయు 

గొరిగించుకొని 
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వచనము 8 

అపుప్డు పవితర్త పొందగోరువాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని తన రోమమంతటిని కౌష్రము చేసికొని 

నీళల్తో సాన్నముచేసి పవితుర్డగును. తరువాత వాడు పాళెములోనికి వచిచ్ తన గుడారము వెలుపల 

ఏడు దినములు నివసింపవలెను. 

లేవీయకాండము 11:25 => వాటి కళేబరములలో కొంచెమైనను మోసిన పర్తివాడు తన బటట్లు 

ఉదుకుకొని సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 13:6 => ఏడవనాడు యాజకుడు రెండవసారి వాని చూడవలెను. అపుప్డు ఆ పొడ 

చరమ్మందు వాయ్పింపక అదే తీరున ఉండినయెడల యాజకుడు వానిని పవితుర్డని నిరణ్యింపవలెను; 

అది పకేక్, వాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని పవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 15:5 => వాని పరుపును ముటుట్వాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో 

సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

లేవీయకాండము 15:6 => అటిట్వాడు దేనిమీద కూరుచ్ండునో దాని మీద కూరుచ్ండువాడు తన 

బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

లేవీయకాండము 15:7 => సార్వము గలవాని దేహమును ముటుట్వాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని 

నీళల్తో సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

లేవీయకాండము 15:8 => సార్వము గలవాడు పవితుర్నిమీద ఉమిమ్వేసినయెడల వాడు తన బటట్లు 

ఉదుకుకొని నీళల్తో సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

నిరగ్మకాండము 19:10 => యెహోవా మోషేతో నీవు పర్జలయొదద్కు వెళిల్ నేడును రేపును వారిని 

పరిశుదధ్పరచుము; వారు తమ బటట్లు ఉదుకుకొని 

నిరగ్మకాండము 19:14 => అపుప్డు మోషే పరవ్తము మీదనుండి పర్జల యొదద్కు దిగివచిచ్ 

పర్జలను పరిశుదధ్పరచగా వారు తమ బటట్లను ఉదుకుకొనిరి. 
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సంఖాయ్కాండము 8:7 => వారిని పవితర్పరచుటకు నీవు వారికి చేయవలసినదేమనగా, వారిమీద 

పాపపరిహారారథ్ జలమును పోర్కిష్ంపుము; అపుప్డు వారు మంగలికతిత్తో తమ శరీరమంతయు 

గొరిగించుకొని 

పర్కటన 7:14 => అందుకు నేను అయాయ్, నీకే తెలియుననగా అతడు ఈలాగు నాతో చెపెప్ను వీరు 

మహా శర్మలనుండి వచిచ్నవారు; గొఱఱ్పిలల్ రకత్ములో తమ వసత్రములను ఉదుకుకొని వాటిని తెలుపు 

చేసికొనిరి. 

లేవీయకాండము 8:6 => అపుప్డు మోషే అహరోనును అతని కుమారులను దగగ్రకు తీసికొనివచిచ్ 

నీళల్తో వారికి సాన్నము చేయించెను. 

1 పేతురు 3:21 => దానికి సాదృశయ్మైన బాపిత్సమ్ము ఇపుప్డు మిముమ్ను రకిష్ంచుచునన్ది; అదేదనగా 

శరీర మాలినయ్ము తీసివేయుట కాదు గాని యేసుకీర్సుత్ పునరుతాథ్న మూలముగా దేవుని విషయము 

నిరమ్లమైన మనసాస్కిష్నిచుచ్ పర్తుయ్తత్రమే. 

పర్కటన 1:5 => నమమ్కమైన సాకిష్యు, మృతులలోనుండి ఆదిసంభూతుడుగా లేచిన వాడును, 

భూపతులకు అధిపతియునైన యేసుకీర్సుత్నుండియు, కృపాసమాధానములు మీకు కలుగునుగాక. 

పర్కటన 1:6 => మనలను పేర్మించుచు తన రకత్మువలన మన పాపములనుండి మనలను 

విడిపించినవానికి మహిమయు పర్భావమును యుగయుగములు కలుగునుగాక, ఆమేన . ఆయన 

మనలను తన తండిర్యగు దేవునికి ఒక రాజయ్ముగాను యాజకులనుగాను జేసెను. 

సంఖాయ్కాండము 12:15 => కాబటిట్ మిరాయ్ము ఏడు దినములు పాళెము వెలుపలనే గడిపెను. 

మిరాయ్ము మరల చేరచ్బడువరకు జనులు ముందుకు సాగరైరి. 

లేవీయకాండము 8:33 => మీ పర్తిషఠ్దినములు తీరువరకు ఏడు దినములు పర్తయ్క్షపు 

గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్నుండి బయలువెళల్కూడదు; ఏడు దినములు మోషే మీ విషయములో 

ఆ పర్తిషఠ్ను చేయుచుండును. 

లేవీయకాండము 8:34 => మీ నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకై అతడు నేడు చేసినటుల్ 

చేయవలెనని యెహోవా ఆజాఞ్పించెను. 
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లేవీయకాండము 8:35 => మీరు చావకుండునటుల్ మీరు పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్ 

ఏడు దినములవరకు రేయింబగళుల్ండి, యెహోవా విధించిన విధిని ఆచరింపవలెను; నాకు అటిట్ ఆజఞ్ 

కలిగెను. 

లేవీయకాండము 13:5 => ఏడవనాడు యాజకుడు వానిని చూడవలెను. ఆ పొడ చరమ్మందు 

వాయ్పింపక అటేల్ ఉండినయెడల, యాజకుడు మరి యేడు దినములు వాని కడగా ఉంచవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:4 => మరియు నీవు అహరోనును అతని కుమారులను పర్తయ్క్షపు 

గుడారముయొకక్ దావ్రము దగగ్రకు తీసికొనివచిచ్ నీళల్తో వారికి సాన్నము చేయించి 

నిరగ్మకాండము 29:35 => నేను నీకాజాఞ్పించిన వాటనిన్టినిబటిట్ నీవు అటుల్ అహరోనుకును అతని 

కుమారులకును చేయవలెను. ఏడు దినములు వారిని పర్తిషఠ్పరచవలెను. 

లేవీయకాండము 8:35 => మీరు చావకుండునటుల్ మీరు పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్ 

ఏడు దినములవరకు రేయింబగళుల్ండి, యెహోవా విధించిన విధిని ఆచరింపవలెను; నాకు అటిట్ ఆజఞ్ 

కలిగెను. 

లేవీయకాండము 9:1 => ఎనిమిదవ దినమున మోషే అహరోనును అతని కుమారులను 

ఇశార్యేలీయుల పెదద్లను పిలిపించి 

లేవీయకాండము 11:40 => దాని కళేబరములో ఏదైనను తినువాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని 

సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డగును. దాని కళేబరమును మోయువాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని 

సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 14:47 => ఆ యింట పండుకొనువాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొనవలెను. ఆ యింట 

భోజనము చేయువాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొనవలెను. 

లేవీయకాండము 15:13 => సార్వము గలవాడు తన సార్వమునుండి పవితర్త పొందునపుప్డు, తన 

పవితర్త విషయమై యేడు దినములు లెకిక్ంచుకొని తన బటట్లు ఉదుకుకొని పారు నీటితో ఒడలును 

కడుగుకొని పవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 16:26 => విడిచిపెటేట్ మేకను వదలినవాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో 

దేహము కడుగుకొని తరువాత పాళెములోనికి రావలెను. 
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సంఖాయ్కాండము 12:14 => అపుప్డు యెహోవా మోషేతో ఆమె తండిర్ ఆమె ముఖముమీద 

ఉమిమ్వేసినయెడల ఆమె యేడు దినములు సిగుగ్పడునుగదా; ఆమె పాళెము వెలుపల ఏడు దినములు 

పర్తేయ్కముగా ఉండవలెను. తరువాత ఆమెను చేరుచ్కొనవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 19:7 => అపుప్డు ఆ యాజకుడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో శిరసాస్న్నము 

చేసిన తరువాత పాళెములో పర్వేశించి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

యోహాను 13:5 => అంతట పళెల్ములో నీళుల్పోసి శిషుయ్ల పాదములు కడుగుటకును, తాను 

కటుట్కొనియునన్ తువాలుతో తుడుచుటకును మొదలుపెటెట్ను.  

హెబీర్యులకు 9:10 => ఇవి దిదుద్బాటు జరుగుకాలము వచుచ్వరకు విధింపబడి , 

అనన్పానములతోను నానావిధములైన పర్కాష్ళనములతోను సంబంధించిన శరీరాచారములు 

మాతర్మైయునన్వి. 

వచనము 9 

ఏడవనాడు తన రోమమంతటిని తన తలను తన గడ డ్మును తన కనుబొమలను కౌష్రము 

చేసికొనవలెను. తన రోమమంతటిని కౌష్రము చేసికొని బటట్లు ఉదుకుకొని యొడలు నీళల్తో 

కడుగుకొని పవితుర్డగును. 

సంఖాయ్కాండము 6:9 => ఒకడు అతనియొదద్ హఠాతుత్గా చనిపోవుటవలన పర్తేయ్కముగా ఉండువాని 

తల అపవితర్పరపబడినయెడల అతడు పవితర్పరపబడు దినమున, అనగా ఏడవ దినమున తనతల 

గొరిగించుకొనవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 8:7 => వారిని పవితర్పరచుటకు నీవు వారికి చేయవలసినదేమనగా, వారిమీద 

పాపపరిహారారథ్ జలమును పోర్కిష్ంపుము; అపుప్డు వారు మంగలికతిత్తో తమ శరీరమంతయు 

గొరిగించుకొని 

లేవీయకాండము 11:40 => దాని కళేబరములో ఏదైనను తినువాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని 

సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డగును. దాని కళేబరమును మోయువాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని 

సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డగును. 
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లేవీయకాండము 14:47 => ఆ యింట పండుకొనువాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొనవలెను. ఆ యింట 

భోజనము చేయువాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొనవలెను. 

లేవీయకాండము 15:5 => వాని పరుపును ముటుట్వాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో 

సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

లేవీయకాండము 16:24 => పరిశుదధ్ సథ్లములో దేహమును నీళల్తో కడుగుకొని బటట్లు తిరిగి 

ధరించుకొని బయటికి వచిచ్ తనకొరకు దహనబలిని పర్జలకొరకు దహనబలిని అరిప్ంచి, తన 

నిమితత్మును పర్జల నిమితత్మును పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను 

సంఖాయ్కాండము 19:7 => అపుప్డు ఆ యాజకుడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో శిరసాస్న్నము 

చేసిన తరువాత పాళెములో పర్వేశించి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

సంఖాయ్కాండము 19:19 => మూడవ దినమున ఏడవ దినమున పవితుర్డు అపవితుర్నిమీద దానిని 

పోర్కిష్ంపవలెను. ఏడవ దినమున వాడు పాపశుది ధ్ చేసికొని తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో 

సాన్నముచేసి సాయంకాలమున పవితుర్డగును. 

సంఖాయ్కాండము 31:24 => ఏడవ దినమున మీరు మీ బటట్లు ఉదుకుకొని పవితుర్లైన తరువాత 

పాళెములోనికి రావచుచ్ననెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:11 => అతడు పాళెములో చేరకూడదు; సాయంకాలమున అతడు 

నీళల్తో సాన్నముచేసి సూరుయ్డు అసత్మించిన తరువాత పాళెములో చేరవచుచ్ను. 

హెబీర్యులకు 9:10 => ఇవి దిదుద్బాటు జరుగుకాలము వచుచ్వరకు విధింపబడి , 

అనన్పానములతోను నానావిధములైన పర్కాష్ళనములతోను సంబంధించిన శరీరాచారములు 

మాతర్మైయునన్వి. 

వచనము 10 

ఎనిమిదవనాడు వాడు నిరోద్షమైన రెండు మగ గొఱఱ్పిలల్లను నిరోద్షమైన యేడాది ఆడు గొఱఱ్పిలల్ను 

నైవేదయ్మునకై నూనె కలిసిన మూడు పదియవ వంతుల గోధుమపిండిని ఒక అరధ్సేరు నూనెను 

తీసికొనిరావలెను. 
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లేవీయకాండము 14:23 => వాడు పవితర్తపొంది ఎనిమిదవనాడు యెహోవా సనిన్ధికి పర్తయ్క్షపు 

గుడారముయొకక్ దావ్రమునకు యాజకునియొదద్కు వాటిని తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 9:1 => ఎనిమిదవ దినమున మోషే అహరోనును అతని కుమారులను 

ఇశార్యేలీయుల పెదద్లను పిలిపించి 

లేవీయకాండము 15:13 => సార్వము గలవాడు తన సార్వమునుండి పవితర్త పొందునపుప్డు, తన 

పవితర్త విషయమై యేడు దినములు లెకిక్ంచుకొని తన బటట్లు ఉదుకుకొని పారు నీటితో ఒడలును 

కడుగుకొని పవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 15:14 => ఎనిమిదవనాడు రెండు తెలల్ గువవ్లనైనను రెండు పావురపు 

పిలల్లనైనను తీసికొని పర్తయ్క్షపు గుడారము యొకక్ దావ్రమునొదద్కు వచిచ్ యెహోవా సనిన్ధిని వాటిని 

యాజకుని కపప్గింపవలెను. 

మతత్యి 8:4 => అపుప్డు యేసు ఎవరితోను ఏమియు చెపప్కు సుమీ; కాని నీవు వెళిళ్ వారికి 

సాకాష్య్రథ్మై నీ దేహమును యాజకునికి కనబరచుకొని, మోషే నియమించిన కానుక సమరిప్ంచుమని 

వానితో చెపెప్ను 

మారుక్ 1:44 => కాని నీవు వెళిల్ వారికి సాకాష్య్రథ్మై నీ దేహమును యాజకునికి కనబరచుకొని, నీవు 

శుదు ధ్డవైనందుకు మోషే నియమించిన కానుకలను సమరిప్ంచుమని వానికి ఖండితముగా ఆజాఞ్పించి 

వెంటనే వానిని పంపివేసెను. 

లూకా 5:14 => అపుప్డాయన నీవు ఎవనితోను చెపప్క వెళిల్, వారికి సాకాష్య్రథ్మై నీ దేహమును 

యాజకునికి కనుపరచుకొని, నీవు శుదు ధ్డవైనందుకు మోషే నియమించినటుట్ కానుకలను 

సమరిప్ంచుమని ఆజాఞ్పించెను 

లేవీయకాండము 1:10 => దహనబలిగా అతడు అరిప్ంచునది గొఱఱ్లయొకక్గాని మేకలయొకక్గాని 

మందలోనిదైనయెడల అతడు నిరోద్షమైన మగదాని తీసికొని వచిచ్ 

యోహాను 1:29 => మరువాడు యోహాను యేసు తనయొదద్కు రాగా చూచి ఇదిగో లోకపాపమును 

మోసికొనిపోవు దేవుని గొఱఱ్పిలల్. 
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1 పేతురు 1:19 => అమూలయ్మైన రకత్ముచేత, అనగా నిరోద్షమును నిషక్ళంకమునగు 

గొఱఱ్పిలల్వంటి కీర్సుత్ రకత్ముచేత, విమోచింపబడితిరని మీరెరుగుదురు గదా 

లేవీయకాండము 4:32 => ఎవడైనను పాపపరిహారారథ్బలిగా అరిప్ంచుటకు గొఱఱ్ను తీసికొని 

వచిచ్నయెడల నిరోద్షమైనదాని తీసికొనివచిచ్ 

సంఖాయ్కాండము 6:14 => అపుప్డతడు దహనబలిగాను నిరోద్షమైన యేడాది మగ గొఱఱ్పిలల్ను, 

పాపపరిహారారథ్బలిగాను నిరోద్షమైన యేడాది ఆడు గొఱఱ్పిలల్ను, సమాధానబలిగాను నిరోద్షమైన యొక 

పొటేట్లును,  

లేవీయకాండము 23:13 => దాని నైవేదయ్ము నూనెతో కలిసిన రెండు పదియవ వంతుల 

గోధుమపిండి. అది యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమము. దాని పానారప్ణము ముపాప్వు 

దార్కాష్రసము. 

నిరగ్మకాండము 29:40 => దంచి తీసిన ముపాప్వు నూనెతో కలిపిన పదియవవంతు పిండిని 

పానీయారప్ణముగా ముపాప్వు దార్కాష్రసమును మొదటి గొఱఱ్పిలల్తో అరిప్ంపవలెను . 

సాయంకాలమందు రెండవ గొఱఱ్పిలల్ను అరిప్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 15:9 => ఆ కోడెతో కూడ పడినన్ర నూనె కలుపబడిన ఆరు పళల్ గోధుమ పిండిని 

నైవేదయ్ముగా అరిప్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 28:20 => వాటి నైవేదయ్ము నూనెతో కలపబడిన గోధుమల పిండి. 

లేవీయకాండము 2:1 => ఒకడు యెహోవాకు నైవేదయ్ము చేయునపుప్డు అతడు అరిప్ంచునది 

గోధుమపిండిదై యుండవలెను. అతడు దానిమీద నూనెపోసి సాంబార్ణి వేసి 

సంఖాయ్కాండము 15:4 => యెహోవాకు ఆ అరప్ణము నరిప్ంచువాడు ముపాప్వు నూనెతో 

కలుపబడిన రెండు పళల్ పిండిని నైవేదయ్ముగా తేవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 15:5 => ఒకొక్కక్ గొఱఱ్పిలల్తో కూడ దహనబలిమీదనేమి బలిమీదనేమి పోయుటకై 

ముపాప్వు దార్కాష్రసమును పానారప్ణముగా సిదధ్పరచవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 15:6 => పొటేట్లుతో కూడ పడి నూనెతో కలుపబడిన నాలుగు పళల్ పిండిని 

నైవేదయ్ముగా సిదధ్పరచవలెను. 
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సంఖాయ్కాండము 15:7 => పడి దార్కాష్రసమును పానారప్ణముగా తేవలెను; అది యెహోవాకు 

ఇంపైన సువాసన. 

సంఖాయ్కాండము 15:8 => మొర్కుక్బడిని చెలిల్ంచుటకైనను యెహోవాకు సమాధానబలి 

నరిప్ంచుటకైనను నీవు దహనబలిగానైనను బలిగానైనను కోడెదూడను సిదధ్పరచినయెడల 

సంఖాయ్కాండము 15:9 => ఆ కోడెతో కూడ పడినన్ర నూనె కలుపబడిన ఆరు పళల్ గోధుమ పిండిని 

నైవేదయ్ముగా అరిప్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 15:10 => మరియు యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమముగా 

సంఖాయ్కాండము 15:11 => పడినన్ర దార్కాష్రసమును పానీయారప్ణముగా తేవలెను; ఒకొక్కక్ 

కోడెతో కూడను ఒకొక్కక్ పొటేట్లుతో కూడను, గొఱఱ్లలోనిదైనను మేకలలోనిదైనను ఒకొక్కక్ పిలల్తో 

కూడను, ఆలాగు చేయవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 15:12 => మీరు సిదధ్పరచువాటి లెకక్నుబటిట్ వాటి లెకక్లో పర్తిదానికిని అటుల్ 

చేయవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 15:13 => దేశములో పుటిట్నవారందరు యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల 

హోమారప్ణమును తెచుచ్నపుప్డు ఆలాగుననే చేయవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 15:14 => మీయొదద్ నివసించు పరదేశిగాని మీ తర తరములలో మీ మధయ్నునన్ 

వాడెవడుగాని యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమము అరిప్ంపగోరినపుప్డు మీరు చేయునటేల్ 

అతడును చేయవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 15:15 => సంఘమునకు, అనగా మీకును మీలో నివసించు పరదేశికిని ఒకక్టే 

కటట్డ; అది మీ తర తరములకుండు నితయ్మైన కటట్డ; యెహోవా సనిన్ధిని మీరునన్టేల్ పరదేశియు 

ఉండును. 

యోహాను 6:33 => పరలోకమునుండి దిగివచిచ్, లోకమునకు జీవమునిచుచ్నది దేవుడనుగర్హించు 

ఆహారమైయునన్దని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్నని వారితో చెపెప్ను.  
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యోహాను 6:51 => పరలోకమునుండి దిగివచిచ్న జీవాహారమును నేనే. ఎవడైనను ఈ ఆహారము 

భుజించితే వాడెలల్పుప్డును జీవించును; మరియు నేనిచుచ్ ఆహారము లోకమునకు జీవముకొరకైన నా 

శరీరమే అని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ననెను. 

లేవీయకాండము 14:12 => అపుప్డు యాజకుడు ఒక మగ గొఱఱ్పిలల్ను అరధ్సేరు నూనెను తీసికొని 

అపరాధపరిహారారథ్బలిగా వాటిని దగగ్రకు తెచిచ్ అలాల్డింపబడు అరప్ణముగా యెహోవా సనిన్ధిని 

వాటిని అలాల్డింపవలెను. 

లేవీయకాండము 14:15 => మరియు యాజకుడు అరధ్సేరు నూనెలో కొంచెము తీసి తన యెడమ 

అరచేతిలో పోసికొనవలెను. 

లేవీయకాండము 14:21 => వాడు బీదవాడై పైచెపిప్నదంతయు తేజాలనియెడల తన నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము కలుగుటకై వాడు అలాల్డించుటకు అపరాధపరిహారారథ్బలిగా ఒక గొఱఱ్పిలల్ను 

నైవేదయ్ముగా తూములో పదియవవంతు నూనెతో కలిసిన గోధుమపిండిని ఒక అరధ్సేరు నూనెను 

లేవీయకాండము 14:24 => యాజకుడు అపరాధపరిహారారథ్బలియగు గొఱఱ్పిలల్ను అరధ్సేరు 

నూనెను తీసికొని అలాల్డించు అరప్ణముగా యెహోవా సనిన్ధిని వాటిని అలాల్డింపవలెను. 

లేవీయకాండము 9:3 => మరియు నీవు ఇశార్యేలీయులతో మీరు యెహోవా సనిన్ధిని 

బలినరిప్ంచునటుల్ పాపపరిహారారథ్బలిగా నిరోద్షమైన మేకపిలల్ను, దహనబలిగా నిరోద్షమైన యేడాది 

దూడను గొఱఱ్పిలల్ను 

లేవీయకాండము 14:20 => యాజకుడు దహనబలి దర్వయ్మును నైవేదయ్మును బలిపీఠముమీద 

అరిప్ంపవలెను. అటుల్ యాజకుడు వాని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా వాడు పవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 14:32 => కుషు ఠ్పొడ కలిగినవాడు పవితర్త పొందతగినవాటిని 

సంపాదింపలేనియెడల వాని విషయమైన విధి యిదే. 

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 
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సంఖాయ్కాండము 18:20 => మరియు యెహోవా అహరోనుతో ఇటల్నెను వారి దేశములో నీకు 

సావ్సథ్య్ము కలుగదు; వారి మధయ్ను నీకు పాలు ఉండదు; ఇశార్యేలీయుల మధయ్ను నీ పాలు నీ 

సావ్సథ్య్ము నేనే. 

వచనము 11 

పవితర్పరచు యాజకుడు పవితర్త పొందగోరు మనుషుయ్ని వాటితో పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ 

దావ్రమున యెహోవా సనిన్ధికి తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 8:3 => పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్కు సరవ్సమాజమును 

సమకూరుచ్మనగా 

నిరగ్మకాండము 29:1 => వారు నాకు యాజకులగునటుల్ వారిని పర్తిషిఠ్ంచుటకు నీవు వారికి 

చేయవలసిన కారయ్మేదనగా 

నిరగ్మకాండము 29:2 => ఒక కోడెదూడను కళంకములేని రెండు పొటేట్ళల్ను పొంగని రొటెట్ను 

పొంగనివై నూనెతో కలిసిన భక్షయ్ములను పొంగనివై నూనె పూసిన పలచని అపప్డములను 

తీసికొనుము. 

నిరగ్మకాండము 29:3 => గోధుమపిండితో వాటిని చేసి ఒక గంపలో వాటిని పెటిట్, ఆ గంపను ఆ 

కోడెను ఆ రెండు పొటేట్ళల్ను తీసికొని రావలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:4 => మరియు నీవు అహరోనును అతని కుమారులను పర్తయ్క్షపు 

గుడారముయొకక్ దావ్రము దగగ్రకు తీసికొనివచిచ్ నీళల్తో వారికి సాన్నము చేయించి 

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 
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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 8:21 => లేవీయులు తముమ్ను పవితర్పరచుకొని తమ బటట్లు ఉదుకుకొనిన 

తరువాత అహరోను యెహోవా సనిన్ధిని పర్తిషాఠ్రప్ణముగా వారిని అరిప్ంచెను. వారిని 

పవితర్పరచుటకు అహరోను వారి నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేసెను. 

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. 

యూదా 1:24 => తొటిర్లల్కుండ మిముమ్ను కాపాడుటకును, తన మహిమ యెదుట ఆనందముతో 

మిముమ్ను నిరోద్షులనుగా నిలువబెటుట్టకును, శకిత్గల మన రక్షకుడైన అదివ్తీయ దేవునికి, 

లేవీయకాండము 14:23 => వాడు పవితర్తపొంది ఎనిమిదవనాడు యెహోవా సనిన్ధికి పర్తయ్క్షపు 

గుడారముయొకక్ దావ్రమునకు యాజకునియొదద్కు వాటిని తీసికొనిరావలెను. 

వచనము 12 
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అపుప్డు యాజకుడు ఒక మగ గొఱఱ్పిలల్ను అరధ్సేరు నూనెను తీసికొని అపరాధపరిహారారథ్బలిగా 

వాటిని దగగ్రకు తెచిచ్ అలాల్డింపబడు అరప్ణముగా యెహోవా సనిన్ధిని వాటిని అలాల్డింపవలెను. 

లేవీయకాండము 5:2 => మరియు నొకడు ఏ అపవితర్ వసుత్వునైనను ముటిట్నయెడల, అది అపవితర్ 

మృగ కళేబరమేగాని అపవితర్ పశు కళేబరమేగాని అపవితర్మైన పార్కెడు జంతువు కళేబరమేగాని అది 

అపవితర్మని తనకు తెలియకపోయినను అతడు అపవితుర్డై అపరాధియగును. 

లేవీయకాండము 5:3 => మనుషుయ్లకు తగులు అపవితర్తలలో ఏదైనను ఒకనికి తెలియకుండ 

అంటినయెడల, అనగా ఒకనికి అపవితర్త కలిగినయెడల ఆ సంగతి తెలిసిన తరువాత వాడు 

అపరాధియగును. 

లేవీయకాండము 5:6 => తాను చేసిన పాప విషయమై యెహోవా సనిన్ధికి మందలోనుండి ఆడు 

గొఱఱ్పిలల్నేగాని ఆడు మేకపిలల్నే గాని పాపపరిహారారథ్బలిగా అరిప్ంపవలెను. అతనికి పాప క్షమాపణ 

కలుగునటుల్ యాజకుడు అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయును. 

లేవీయకాండము 5:7 => అతడు గొఱఱ్పిలల్ను తేజాలనియెడల, అతడు పాపియగునటుల్ తాను చేసిన 

అపరాధ విషయమై రెండు తెలల్ గువవ్లనేగాని రెండు పావురపు పిలల్లనేగాని పాపపరిహారారథ్బలిగా 

ఒకదానిని దహనబలిగా ఒకదానిని యెహోవా సనిన్ధికి తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 5:18 => కావున నీవు ఏరప్రచిన వెలచొపుప్న మందలోనుండి నిరోద్షమైన 

పొటేట్లును అపరాధపరిహారారథ్బలిగా అతడు యాజకునియొదద్కు తీసికొనిరావలెను. అతడు 

తెలియకయే పొరబాటున చేసిన తపుప్నుగూరిచ్ యాజకుడు అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా 

అతనికి క్షమాపణ కలుగును. 

లేవీయకాండము 5:19 => అది అపరాధపరిహారారథ్బలి. అతడు యెహోవాకు విరోధముగా 

అపరాధము చేసినది వాసత్వము. 

లేవీయకాండము 6:6 => అతడు యెహోవాకు తన అపరాధ విషయములో నీవు ఏరప్రచు వెలకు 

మందలోనుండి నిరోద్షమైన పొటేట్లును యాజకునియొదద్కు తీసికొనిరావలెను. 
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లేవీయకాండము 6:7 => ఆ యాజకుడు యెహోవా సనిన్ధిని అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము 

చేయగా అతడు అపరాధియగునటుల్ తాను చేసిన వాటనిన్టిలో పర్తిదాని విషయమై అతనికి క్షమాపణ 

కలుగును. 

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.  

లేవీయకాండము 8:27 => అహరోను చేతులమీదను అతని కుమారుల చేతులమీదను వాటనిన్టిని 

ఉంచి, అలాల్డింపబడు అరప్ణముగా యెహోవా సనిన్ధిని వాటిని అలాల్డించెను. 

లేవీయకాండము 8:28 => అపుప్డు మోషే వారి చేతులమీదనుండి వాటిని తీసి బలిపీఠము 

మీదనునన్ దహనబలి దర్వయ్ముమీద వాటిని దహించెను. అవి యింపైన సువాసనగల పర్తిషాఠ్రప్ణలు. 

లేవీయకాండము 8:29 => అది యెహోవాకు హోమము. మరియు మోషే దాని బోరను తీసి 

అలాల్డింపబడు అరప్ణముగా యెహోవా సనిన్ధిని దానిని అలాల్డించెను. పర్తిషాఠ్రప్ణ రూపమైన 

పొటేట్లులో అది మోషే వంతు. అటుల్ యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించెను. 

నిరగ్మకాండము 29:24 => అహరోను చేతులలోను అతని కుమారుల చేతులలోను వాటిననిన్టిని 

ఉంచి, అలాల్డింపబడు నైవేదయ్ముగా యెహోవా సనిన్ధిని వాటిని అలాల్డింపవలెను. 

లేవీయకాండము 7:1 => అపరాధపరిహారారథ్బలి అతిపరిశుదధ్ము. దానిగూరిచ్న విధి యేదనగా 

లేవీయకాండము 14:10 => ఎనిమిదవనాడు వాడు నిరోద్షమైన రెండు మగ గొఱఱ్పిలల్లను 

నిరోద్షమైన యేడాది ఆడు గొఱఱ్పిలల్ను నైవేదయ్మునకై నూనె కలిసిన మూడు పదియవ వంతుల 

గోధుమపిండిని ఒక అరధ్సేరు నూనెను తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 14:19 => అపుప్డు యాజకుడు పాపపరిహారారథ్బలి అరిప్ంచి అపవితర్త 

పోగొటుట్కొని పవితర్త పొందగోరువాని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేసిన తరువాత వాడు దహనబలి 

పశువును వధింపవలెను. 

వచనము 13 
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అతడు పాపపరిహారారథ్బలి పశువును దహనబలి పశువును వధించు పరిశుదధ్సథ్లములో ఆ గొఱఱ్పిలల్ను 

వధింపవలెను. పాపపరిహారారథ్మైన దానివలె అపరాధపరిహారారథ్మైనదియు యాజకునిదగును; అది 

అతిపరిశుదధ్ము. 

లేవీయకాండము 1:5 => అతడు యెహోవా సనిన్ధిని ఆ కోడెదూడను వధించిన తరువాత 

యాజకులైన అహరోను కుమారులు దాని రకత్మును తెచిచ్ పర్తయ్క్షపు గుడారము ఎదుటనునన్ 

బలిపీఠముచుటుట్ ఆ రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 1:11 => బలిపీఠపు ఉతత్రదికుక్న యెహోవా సనిన్ధిని దానిని వధింపవలెను. 

యాజకులగు అహరోను కుమారులు బలిపీఠముచుటుట్ దాని రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 4:4 => అతడు పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునకు యెహోవా సనిన్ధిని ఆ 

కోడెను తీసికొనివచిచ్ కోడె తలమీద చెయియ్ ఉంచి యెహోవా సనిన్ధిని కోడెను వధింపవలెను 

లేవీయకాండము 4:24 => ఆ మేకపిలల్ తలమీద చెయియ్ ఉంచి, దహనబలి పశువును వధించు చోట 

యెహోవా సనిన్ధిని దానిని వధింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:11 => పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్ యెహోవా సనిన్ధిని ఆ కోడెను 

వధింపవలెను.  

లేవీయకాండము 7:7 => పాపపరిహారారథ్బలిని గూరిచ్గాని అపరాధపరిహారారథ్బలిని గూరిచ్గాని విధి 

యొకక్టే. ఆ బలిదర్వయ్ము దానివలన పార్యశిచ్తత్ము చేయు యాజకునిదగును. 

లేవీయకాండము 10:17 => మీరు పరిశుదధ్సథ్లములో ఆ పాపపరిహారారథ్బలి పశువును ఏల 

తినలేదు? అది అతిపరిశుదధ్ము గదా. సమాజము యొకక్ దోషశిక్షను భరించి యెహోవా సనిన్ధిని వారి 

నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకై ఆయన దానిని మీకిచెచ్ను గదా. 

లేవీయకాండము 2:3 => ఆ నైవేదయ్ శేషము అహరోనుకును అతని కుమారులకును ఉండును. 

యెహోవాకు అరిప్ంచు హోమములలో అది అతిపరిశుదధ్ము. 

లేవీయకాండము 7:6 => అది అతిపరిశుదధ్ము, పరిశుదధ్సథ్లములో దానిని తినవలెను. 
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లేవీయకాండము 21:22 => అతిపరిశుదధ్మైనవేగాని, పరిశుదధ్మైనవేగాని, తన దేవునికి అరిప్ంపబడు 

ఏ ఆహారవసుత్వులనైనను అతడు తినవచుచ్ను. 

లేవీయకాండము 5:6 => తాను చేసిన పాప విషయమై యెహోవా సనిన్ధికి మందలోనుండి ఆడు 

గొఱఱ్పిలల్నేగాని ఆడు మేకపిలల్నే గాని పాపపరిహారారథ్బలిగా అరిప్ంపవలెను. అతనికి పాప క్షమాపణ 

కలుగునటుల్ యాజకుడు అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయును. 

లేవీయకాండము 7:1 => అపరాధపరిహారారథ్బలి అతిపరిశుదధ్ము. దానిగూరిచ్న విధి యేదనగా 

సంఖాయ్కాండము 18:9 => అగిన్లో దహింపబడని అతిపరిశుదధ్మైన వాటిలో నీకు 

రావలసినవేవనగా, వారి నైవేదయ్ములనిన్టిలోను, వారి పాపపరిహారారథ్ బలులనిన్టిలోను, వారి 

అపరాధపరిహారారథ్ బలులనిన్టిలోను వారు నాకు తిరిగిచెలిల్ంచు అరప్ణములనిన్యు నీకును నీ 

కుమారులకును అతిపరిశుదధ్మైనవగును, అతిపరిశుదధ్సథ్లములో మీరు వాటిని తినవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 18:10 => పర్తి మగవాడును దానిని తినవలెను; అది నీకు పరిశుదధ్ముగా 

ఉండును. 

యెహెజేక్లు 42:13 => అపుప్డాయన నాతో ఇటల్నెను విడిచోటునకు ఎదురుగానునన్ ఉతత్రపు 

గదులును దకిష్ణపు గదులును పర్తిషిఠ్తములైనవి, వాటిలోనే యెహోవా సనిన్ధికి వచుచ్ యాజకులు 

అతిపరిశుదధ్ వసుత్వులను భుజించెదరు, అకక్డ వారు అతిపరిశుదధ్ వసుత్వులను, అనగా నైవేదయ్మును 

పాపపరిహారారథ్ బలిపశుమాంసమును అపరాధపరిహారారథ్ బలిపశుమాంసమును ఉంచెదరు, ఆ 

సథ్లము అతిపరిశుదధ్ము. 

వచనము 14 

అపుప్డు యాజకుడు అపరాధపరిహారారథ్మైన దాని రకత్ములో కొంచెము తీసి పవితర్త పొందగోరువాని 

కుడిచెవి కొనమీదను, వాని కుడిచేతి బొటనవేర్లిమీదను, వాని కుడికాలి బొటనవేర్లిమీదను, దానిని 

చమరవలెను. 
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లేవీయకాండము 8:23 => మోషే దానిని వధించి దాని రకత్ములో కొంచెము తీసి, అహరోను 

కుడిచెవి కొనమీదను అతని కుడిచేతి బొటట్నవేర్లిమీదను అతని కుడికాలి బొటట్నవేర్లి కొనమీదను దాని 

చమిరెను. 

లేవీయకాండము 8:24 => మోషే అహరోను కుమారులను దగగ్రకు తీసికొనివచిచ్, వారి కుడిచెవుల 

కొనలమీదను వారి కుడిచేతుల బొటట్నవేర్లిమీదను వారి కుడికాళల్ బొటట్నవేర్లిమీదను ఆ రకత్ములో 

కొంచెము చమిరెను. మరియు మోషే బలిపీఠముచుటుట్ దాని రకత్మును పోర్కిష్ంచెను  

నిరగ్మకాండము 29:20 => ఆ పొటేట్లును వధించి దాని రకత్ములో కొంచెము తీసి, ఆహరోను 

కుడిచెవి కొనమీదను అతని కుమారుల కుడి చెవుల కొనమీదను, వారి కుడిచేతి బొటట్న వేర్ళల్మీదను, 

వారి కుడికాలి బొటట్నవేర్ళల్మీదను చమిరి బలిపీఠముమీద చుటుట్ ఆ రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 

యెషయా 1:5 => నితయ్ము తిరుగుబాటు చేయుచు మీరేల ఇంకను కొటట్బడుదురు? పర్తివాడు 

నడినెతిత్ని వాయ్ధి గలిగియునాన్డు పర్తివాని గుండె బలహీనమయెయ్ను.  

రోమీయులకు 6:13 => మరియు మీ అవయవములను దురీన్తి సాధనములుగా పాపమునకు 

అపప్గింపకుడి, అయితే మృతులలోనుండి సజీవులమనుకొని, మిముమ్ను మీరే దేవునికి 

అపప్గించుకొనుడి, మీ అవయవములను నీతిసాధనములుగా దేవునికి అపప్గించుడి. 

రోమీయులకు 6:19 => మీ శరీర బలహీనతనుబటిట్ మనుషయ్రీతిగా మాటలాడుచునాన్ను; ఏమనగా 

అకర్మము చేయుటకై, అపవితర్తకును అకర్మమునకును మీ అవయవములను దాసులుగా ఏలాగు 

అపప్గించితిరో, ఆలాగే పరిశుదధ్త కలుగుటకై యిపుప్డు మీ అవయవములను నీతికి దాసులుగా 

అపప్గించుడి. 

రోమీయులకు 12:1 => కాబటిట్ సహోదరులారా, పరిశుదధ్మును దేవునికి అనుకూలమునైన 

సజీవయాగముగా మీ శరీరములను ఆయనకు సమరిప్ంచుకొనుడని దేవుని వాతస్లయ్మునుబటిట్ 

మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ను. ఇటిట్ సేవ మీకు యుకత్మైనది. 

1 కొరిందీయులకు 6:20 => విలువపెటిట్ కొనబడినవారు గనుక మీ దేహముతో దేవుని 

మహిమపరచుడి. 

Page  of 879 1885



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"య$ండ'

2 కొరిందీయులకు 7:1 => పిర్యులారా, మనకు ఈ వాగాద్నములు ఉనన్వి గనుక దేవుని భయముతో 

పరిశుదధ్తను సంపూరిత్ చేసికొనుచు, శరీరమునకును ఆతమ్కును కలిగిన సమసత్ కలమ్షమునుండి 

మనలను పవితుర్లనుగా చేసికొందము. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:20 => నేను మిగుల అపేకిష్ంచుచు నిరీకిష్ంచుచునన్ పర్కారముగా మీ 

పార్రథ్నవలనను, యేసుకీర్సుత్ యొకక్ ఆతమ్ నాకు సమృది ధ్గా కలుగుటవలనను, ఆ పర్కటన నాకు 

రక్షణారథ్ముగా పరిణమించునని నేనెరుగుదును. 

1 పేతురు 1:14 => నేను పరిశుదు ధ్డనై యునాన్ను గనుక మీరును పరిశుదు ధ్లై యుండుడని 

వార్యబడియునన్ది.  

1 పేతురు 1:15 => కాగా మీరు విధేయులగు పిలల్లై, మీ పూరవ్పు అజాఞ్నదశలో మీ కుండిన ఆశల 

ననుసరించి పర్వరిత్ంపక,  

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 

1 పేతురు 2:10 => ఒకపుప్డు పర్జగా ఉండక యిపుప్డు దేవుని పర్జయైతిరి; ఒకపుప్డు 

కనికరింపబడక యిపుప్డు కనికరింపబడినవారైతిరి. 

పర్కటన 1:5 => నమమ్కమైన సాకిష్యు, మృతులలోనుండి ఆదిసంభూతుడుగా లేచిన వాడును, 

భూపతులకు అధిపతియునైన యేసుకీర్సుత్నుండియు, కృపాసమాధానములు మీకు కలుగునుగాక. 

పర్కటన 1:6 => మనలను పేర్మించుచు తన రకత్మువలన మన పాపములనుండి మనలను 

విడిపించినవానికి మహిమయు పర్భావమును యుగయుగములు కలుగునుగాక, ఆమేన . ఆయన 

మనలను తన తండిర్యగు దేవునికి ఒక రాజయ్ముగాను యాజకులనుగాను జేసెను. 
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లేవీయకాండము 14:17 => యాజకుడు తన అరచేతిలోనునన్ కొదువనూనెలో కొంచెము తీసికొని 

పవితర్త పొందగోరువాని కుడిచెవి కొనమీదను, వాని కుడిచేతి బొటనవేర్లిమీదను, వాని కుడికాలి 

బొటనవేర్లిమీదను ఉనన్ అపరాధపరిహారారథ్బలి పశువుయొకక్ రకత్ముమీద చమరవలెను.  

లేవీయకాండము 14:25 => అపుప్డతడు అపరాధపరిహారారథ్బలియగు గొఱఱ్పిలల్ను వధింపవలెను. 

యాజకుడు ఆ అపరాధపరిహారారథ్బలి పశువుయొకక్ రకత్ములో కొంచెము తీసికొని, పవితర్త 

పొందగోరువాని కుడిచెవి కొనమీదను, వాని కుడిచేతి బొటనవేర్లిమీదను, వాని కుడికాలి 

బొటనవేర్లిమీదను దానిని చమరవలెను. 

హెబీర్యులకు 9:22 => మరియు ధరమ్శాసత్ర పర్కారము సమసత్ వసుత్వులును రకత్ముచేత 

శుది ధ్చేయబడుననియు, రకత్ము చిందింపకుండ పాపక్షమాపణ కలుగదనియు సామానయ్ముగా 

చెపప్వచుచ్ను. 

వచనము 15 

మరియు యాజకుడు అరధ్సేరు నూనెలో కొంచెము తీసి తన యెడమ అరచేతిలో పోసికొనవలెను. 

కీరత్నలు 45:7 => నీవు నీతిని పేర్మించి భకిత్హీనతను దేవ్షించుచునాన్వు కావున దేవుడు నీ దేవుడే 

చెలికాండర్కంటె హెచచ్గునటుల్గా నినున్ ఆనందతైలముతో అభిషేకించియునాన్డు. 

యోహాను 3:34 => ఏలయనగా దేవుడు తాను పంపినవానికి కొలత లేకుండ ఆతమ్ననుగర్హించును 

గనుక ఆయన దేవుని మాటలే పలుకును. 

1 యోహాను 2:20 => అయితే మీరు పరిశుదు ధ్నివలన అభిషేకము పొందినవారు గనుక 

సమసత్మును ఎరుగుదురు. 

నిరగ్మకాండము 29:21 => మరియు నీవు బలిపీఠము మీదనునన్ రకత్ములోను అభిషేకతైలములోను 

కొంచెము తీసి అహరోనుమీదను, అతని వసత్రములమీదను, అతనితోనునన్ అతని కుమారులమీదను, 

అతని కుమారుల వసత్రములమీదను పోర్కిష్ంపవలెను. అపుప్డు అతడును అతని వసత్రములును 

అతనితోనునన్ అతని కుమారులును అతని కుమారుల వసత్రములును పర్తిషిఠ్తములగును. 
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లేవీయకాండము 14:10 => ఎనిమిదవనాడు వాడు నిరోద్షమైన రెండు మగ గొఱఱ్పిలల్లను 

నిరోద్షమైన యేడాది ఆడు గొఱఱ్పిలల్ను నైవేదయ్మునకై నూనె కలిసిన మూడు పదియవ వంతుల 

గోధుమపిండిని ఒక అరధ్సేరు నూనెను తీసికొనిరావలెను. 

వచనము 16 

అపుప్డు యాజకుడు తన యెడమ అరచేతిలోనునన్ నూనెలో తన కుడిచేతి వేర్లు ముంచి యెహోవా 

సనిన్ధిని ఏడుమారులు తన వేర్లితో ఆ నూనెలో కొంచెము పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 4:6 => ఆ యాజకుడు ఆ రకత్ములో తన వేర్లు ముంచి పరిశుదధ్ మందిరము 

యొకక్ అడ డ్తెర యెదుట ఆ రకత్ములో కొంచెము ఏడు మారులు యెహోవా సనిన్ధిని పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 4:17 => ఆ యాజకుడు ఆ రకత్ములో తన వేర్లు ముంచి అడ డ్తెరవైపున యెహోవా 

సనిన్ధిని ఏడు మారులు దాని పోర్కిష్ంపవలెను. 

లూకా 17:18 => ఈ అనుయ్డు తపప్ దేవుని మహిమపరచుటకు తిరిగి వచిచ్నవాడెవడును 

అగపడలేదా అని చెపిప్ 

1 కొరిందీయులకు 10:31 => కాబటిట్ మీరు భోజనము చేసినను పానము చేసినను మీరేమి చేసినను 

సమసత్మును దేవుని మహిమకొరకు చేయుడి. 

నిరగ్మకాండము 29:20 => ఆ పొటేట్లును వధించి దాని రకత్ములో కొంచెము తీసి, ఆహరోను 

కుడిచెవి కొనమీదను అతని కుమారుల కుడి చెవుల కొనమీదను, వారి కుడిచేతి బొటట్న వేర్ళల్మీదను, 

వారి కుడికాలి బొటట్నవేర్ళల్మీదను చమిరి బలిపీఠముమీద చుటుట్ ఆ రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 

యెహోషువ 6:4 => ఆలాగు ఆరు దినములు చేయుచు రావలెను. ఏడుగురు యాజకులు 

పొటేట్లుకొముమ్ బూరలను పటుట్కొని ముందుగా నడువవలెను. ఏడవ దినమున మీరు ఏడు మారులు 

పటట్ణము చుటుట్ తిరుగుచుండగా ఆ యాజకులు బూరల నూదవలెను. 

2 రాజులు 5:10 => ఎలీషా నీవు యొరాద్నునదికి పోయి యేడు మారులు సాన్నము చేయుము, నీ 

ఒళుల్ మరల బాగై నీవు శుదు ధ్డవగుదువని అతనితో చెపుప్టకు ఒక దూతను పంపెను. 

వచనము 17 
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యాజకుడు తన అరచేతిలోనునన్ కొదువనూనెలో కొంచెము తీసికొని పవితర్త పొందగోరువాని 

కుడిచెవి కొనమీదను, వాని కుడిచేతి బొటనవేర్లిమీదను, వాని కుడికాలి బొటనవేర్లిమీదను ఉనన్ 

అపరాధపరిహారారథ్బలి పశువుయొకక్ రకత్ముమీద చమరవలెను.  

లేవీయకాండము 14:14 => అపుప్డు యాజకుడు అపరాధపరిహారారథ్మైన దాని రకత్ములో 

కొంచెము తీసి పవితర్త పొందగోరువాని కుడిచెవి కొనమీదను, వాని కుడిచేతి బొటనవేర్లిమీదను, వాని 

కుడికాలి బొటనవేర్లిమీదను, దానిని చమరవలెను. 

లేవీయకాండము 8:30 => మరియు మోషే అభిషేకతైలములో కొంతయు బలిపీఠముమీది రకత్ములో 

కొంతయు తీసి, అహరోనుమీదను అతని వసత్రములమీదను అతని కుమారులమీదను అతని కుమారుల 

వసత్రములమీదను దానిని పోర్కిష్ంచి, అహరోనును అతని వసత్రములను అతని కుమారులను అతని 

కుమారుల వసత్రములను పర్తిషిఠ్ంచెను. 

నిరగ్మకాండము 29:20 => ఆ పొటేట్లును వధించి దాని రకత్ములో కొంచెము తీసి, ఆహరోను 

కుడిచెవి కొనమీదను అతని కుమారుల కుడి చెవుల కొనమీదను, వారి కుడిచేతి బొటట్న వేర్ళల్మీదను, 

వారి కుడికాలి బొటట్నవేర్ళల్మీదను చమిరి బలిపీఠముమీద చుటుట్ ఆ రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:21 => మరియు నీవు బలిపీఠము మీదనునన్ రకత్ములోను అభిషేకతైలములోను 

కొంచెము తీసి అహరోనుమీదను, అతని వసత్రములమీదను, అతనితోనునన్ అతని కుమారులమీదను, 

అతని కుమారుల వసత్రములమీదను పోర్కిష్ంపవలెను. అపుప్డు అతడును అతని వసత్రములును 

అతనితోనునన్ అతని కుమారులును అతని కుమారుల వసత్రములును పర్తిషిఠ్తములగును. 

యెహెజేక్లు 36:27 => నా ఆతమ్ను మీయందుంచి, నా కటట్డల ననుసరించువారినిగాను నా 

విధులను గైకొనువారినిగాను మిముమ్ను చేసెదను. 

యోహాను 1:16 => ఆయన పరిపూరణ్తలోనుండి మనమందరము కృప వెంబడి కృపను పొందితివిు. 

తీతుకు 3:3 => ఎందుకనగా మనము కూడ మునుపు అవివేకులమును అవిధేయులమును 

మోసపోయిన వారమును నానావిధములైన దురాశలకును భోగములకును దాసులమునైయుండి, 
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దుషట్తవ్ము నందును అసూయ యందును కాలము గడుపుచు, అసహుయ్లమై యొకని నొకడు 

దేవ్షించుచు ఉంటిమి గాని 

తీతుకు 3:4 => మన రక్షకుడైన దేవుని యొకక్ దయయు, మానవులయెడల ఆయనకునన్ పేర్మయు 

పర్తయ్క్షమైనపుప్డు 

తీతుకు 3:5 => మనము నీతిని అనుసరించి చేసిన కిర్యల మూలముగా కాక, తన కనికరము 

చొపుప్ననే పునరజ్నమ్సంబంధమైన సాన్నము దావ్రాను, పరిశుదాధ్తమ్ మనకు నూతన సవ్భావము 

కలుగజేయుట దావ్రాను మనలను రకిష్ంచెను. 

తీతుకు 3:6 => మనమాయన కృపవలన నీతిమంతులమని తీరచ్బడి,  

1 పేతురు 1:2 => ఆతమ్వలని పరిశుదధ్త పొందినవారై విధేయులగుటకును, యేసుకీర్సుత్ రకత్మువలన 

పోర్కిష్ంపబడుటకును ఏరప్రచబడినవారికి, అనగా పొంతు, గలతీయ, కపప్దొకియ, ఆసియ, బితునియ 

అను దేశములయందు చెదరిన వారిలో చేరిన యాతిర్కులకు శుభమని చెపిప్ వార్యునది. మీకు 

కృపయు సమాధానమును విసత్రిలుల్ను గాక. 

లేవీయకాండము 8:23 => మోషే దానిని వధించి దాని రకత్ములో కొంచెము తీసి, అహరోను 

కుడిచెవి కొనమీదను అతని కుడిచేతి బొటట్నవేర్లిమీదను అతని కుడికాలి బొటట్నవేర్లి కొనమీదను దాని 

చమిరెను. 

వచనము 18 

అపుప్డు యాజకుడు తన అరచేతిలోనునన్ కొదువనూనెను పవితర్త పొందగోరువాని తలమీద 

చమరవలెను. అటుల్ యాజకుడు యెహోవా సనిన్ధి వాని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. 

లేవీయకాండము 8:12 => మరియు అతడు అభిషేకతైలములో కొంచెము అహరోను తలమీద పోసి 

అతని పర్తిషిఠ్ంచుటకై అతనిని అభిషేకించెను. 

నిరగ్మకాండము 29:7 => అభిషేకతైలమును తీసికొని అతని తలమీద పోసి అతని నభిషేకింపవలెను. 

2 కొరిందీయులకు 1:21 => మీతో కూడ కీర్సుత్నందు నిలిచియుండునటుల్గా మముమ్ను సిథ్రపరచి 

అభిషేకించినవాడు దేవుడే. 
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2 కొరిందీయులకు 1:22 => ఆయన మనకు ముదర్వేసి, మన హృదయములలో మనకు ఆతమ్ అను 

సంచకరువును అనుగర్హించియునాన్డు. 

ఎఫెసీయులకు 1:17 => మరియు మీ మనోనేతర్ములు వెలిగింపబడినందున, ఆయన మిముమ్ను 

పిలిచిన పిలుపువలల్నైన నిరీక్షణ యెటిట్దో , పరిశుదు ధ్లలో ఆయన సావ్సథ్య్ముయొకక్ 

మహిమైశవ్రయ్మెటిట్దో, 

ఎఫెసీయులకు 1:18 => ఆయన కీర్సుత్నందు వినియోగపరచిన బలాతిశయమునుబటిట్ విశవ్సించు 

మనయందు ఆయన చూపుచునన్ తన శకిత్యొకక్ అపరిమితమైన మహాతమ్య్మెటిట్దో, మీరు 

తెలిసికొనవలెనని,  

లేవీయకాండము 4:26 => సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్వలె దీని కొర్వవ్ంతయు 

బలిపీఠముమీద దహింపవలెను. అటుల్ యాజకుడు అతని పాప విషయములో అతని నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ కలుగును. 

లేవీయకాండము 4:31 => మరియు సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్ను తీసినటేల్ దీని 

కొర్వవ్ంతటిని తీయవలెను. యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగా యాజకుడు బలిపీఠముమీద దానిని 

దహింపవలెను. అటుల్ యాజకుడు అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ 

కలుగును. 

లేవీయకాండము 5:16 => పరిశుదధ్మైన దాని విషయములో తాను చేసిన పాపమువలని 

నషట్మునిచుచ్కొని దానితో అయిదవవంతు యాజకునికియయ్వలెను. ఆ యాజకుడు అపరాధపరిహారారథ్ 

బలియగు పొటేట్లువలన అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ కలుగును. 

లేవీయకాండము 4:6 => ఆ యాజకుడు ఆ రకత్ములో తన వేర్లు ముంచి పరిశుదధ్ మందిరము 

యొకక్ అడ డ్తెర యెదుట ఆ రకత్ములో కొంచెము ఏడు మారులు యెహోవా సనిన్ధిని పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 4:19 => మరియు అతడు దాని కొర్వువ్ అంతయు తీసి బలిపీఠముమీద 

దహింపవలెను. 
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లేవీయకాండము 4:20 => అతడు పాపపరిహారారథ్బలియగు కోడెను చేసినటుల్ దీనిని చేయవలెను; 

అటేల్ దీని చేయవలెను. యాజకుడు వారి నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా వారికి క్షమాపణ 

కలుగును. 

లేవీయకాండము 4:35 => మరియు సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్ను తీసినటుల్ దీని 

కొర్వవ్ంతయు తీయవలెను. యాజకుడు యెహోవాకు అరిప్ంచు హోమముల రీతిగా బలిపీఠముమీద 

వాటిని ధూపము వేయవలెను. అతడు చేసిన పాపము విషయమై యాజకుడు అతని నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ కలుగును. 

లేవీయకాండము 14:29 => యాజకుని అరచేతిలోనునన్ కొదువనూనెను అతడు పవితర్త 

పొందగోరువానికి యెహోవా సనిన్ధిని పార్యశిచ్తత్ము కలుగజేయుటకు వాని తలమీద పోయవలెను. 

లేవీయకాండము 15:15 => యాజకుడు వాటిలో ఒకదానిని పాపపరిహారారథ్బలిగాను ఒకదానిని 

దహనబలిగాను అరిప్ంపవలెను. అటుల్ యాజకుడు వాని సార్వము విషయములో యెహోవా సనిన్ధిని 

వాని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. 

వచనము 19 

అపుప్డు యాజకుడు పాపపరిహారారథ్బలి అరిప్ంచి అపవితర్త పోగొటుట్కొని పవితర్త పొందగోరువాని 

నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేసిన తరువాత వాడు దహనబలి పశువును వధింపవలెను. 

లేవీయకాండము 14:12 => అపుప్డు యాజకుడు ఒక మగ గొఱఱ్పిలల్ను అరధ్సేరు నూనెను తీసికొని 

అపరాధపరిహారారథ్బలిగా వాటిని దగగ్రకు తెచిచ్ అలాల్డింపబడు అరప్ణముగా యెహోవా సనిన్ధిని 

వాటిని అలాల్డింపవలెను. 

లేవీయకాండము 5:1 => ఒకడు ఒటుట్పెటుట్కొనినవాడై తాను చూచినదానిగూరిచ్గాని తనకు 

తెలిసినదానిగూరిచ్గాని సాకిష్యైయుండి దాని తెలియచేయక పాపము చేసినయెడల అతడు తన 

దోషశిక్షను భరించును. 
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లేవీయకాండము 5:6 => తాను చేసిన పాప విషయమై యెహోవా సనిన్ధికి మందలోనుండి ఆడు 

గొఱఱ్పిలల్నేగాని ఆడు మేకపిలల్నే గాని పాపపరిహారారథ్బలిగా అరిప్ంపవలెను. అతనికి పాప క్షమాపణ 

కలుగునటుల్ యాజకుడు అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయును. 

లేవీయకాండము 12:6 => కుమారునికొరకే గాని కుమారెత్కొరకే గాని ఆమె శుది ధ్దినములు 

సంపూరిత్యైన తరువాత ఆమె దహనబలిగా ఒక యేడాది గొఱఱ్పిలల్ను, పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక 

పావురపు పిలల్నైనను తెలల్ గువవ్నైనను పర్తయ్క్షపు గుడారము యొకక్ దావ్రమునకు యాజకునియొదద్కు 

తీసికొనిరావలెను.  

లేవీయకాండము 12:7 => అతడు యెహోవా సనిన్ధిని దానినరిప్ంచి ఆమె నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము 

చేయగా ఆమె రకత్సార్వ విషయమై ఆమె పవితర్పరచబడును. ఇది మగపిలల్నుగాని ఆడుపిలల్నుగాని 

కనిన సతరీనిగూరిచ్న విధి. 

లేవీయకాండము 12:8 => ఆమె గొఱఱ్పిలల్ను తేజాలనియెడల ఆమె రెండు తెలల్ గువవ్లనైనను రెండు 

పావురపు పిలల్లనైనను దహనబలిగా ఒకదానిని, పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక దానిని తీసికొనిరావలెను. 

యాజకుడు ఆమె నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా ఆమెకు పవితర్త కలుగును.  

రోమీయులకు 8:3 => శరీరముననుసరింపక ఆతమ్ననుసరించియే నడుచుకొను మనయందు 

ధరమ్శాసత్ర సంబంధమైన నీతివిధి నెరవేరచ్బడవలెనని పాపపరిహారము నిమితత్ము  

2 కొరిందీయులకు 5:21 => ఎందుకనగా మనమాయనయందు దేవుని నీతి అగునటుల్ పాపమెరుగని 

ఆయనను మనకోసము పాపముగా చేసెను. 

లేవీయకాండము 15:15 => యాజకుడు వాటిలో ఒకదానిని పాపపరిహారారథ్బలిగాను ఒకదానిని 

దహనబలిగాను అరిప్ంపవలెను. అటుల్ యాజకుడు వాని సార్వము విషయములో యెహోవా సనిన్ధిని 

వాని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. 

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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వచనము 20 

యాజకుడు దహనబలి దర్వయ్మును నైవేదయ్మును బలిపీఠముమీద అరిప్ంపవలెను. అటుల్ యాజకుడు 

వాని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా వాడు పవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 14:10 => ఎనిమిదవనాడు వాడు నిరోద్షమైన రెండు మగ గొఱఱ్పిలల్లను 

నిరోద్షమైన యేడాది ఆడు గొఱఱ్పిలల్ను నైవేదయ్మునకై నూనె కలిసిన మూడు పదియవ వంతుల 

గోధుమపిండిని ఒక అరధ్సేరు నూనెను తీసికొనిరావలెను. 

ఎఫెసీయులకు 5:2 => కీర్సుత్ మిముమ్ను పేర్మించి, పరిమళ వాసనగా ఉండుటకు మనకొరకు 

తనున్తాను దేవునికి అరప్ణముగాను బలిగాను అపప్గించుకొనెను; ఆలాగుననే మీరును పేర్మగలిగి 

నడుచుకొనుడి. 

లేవీయకాండము 14:29 => యాజకుని అరచేతిలోనునన్ కొదువనూనెను అతడు పవితర్త 

పొందగోరువానికి యెహోవా సనిన్ధిని పార్యశిచ్తత్ము కలుగజేయుటకు వాని తలమీద పోయవలెను. 

లేవీయకాండము 14:53 => అపుప్డు సజీవమైన పకిష్ని ఊరివెలుపల నెగర విడువవలెను. అటుల్ 

అతడు ఆ యింటికి పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అది పవితర్మగును. 

లేవీయకాండము 15:15 => యాజకుడు వాటిలో ఒకదానిని పాపపరిహారారథ్బలిగాను ఒకదానిని 

దహనబలిగాను అరిప్ంపవలెను. అటుల్ యాజకుడు వాని సార్వము విషయములో యెహోవా సనిన్ధిని 

వాని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 8:12 => లేవీయులు ఆ కోడెల తలలమీద తమ చేతులుంచిన తరువాత నీవు 

లేవీయుల నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయునటుల్ యెహోవాకు వాటిలో ఒకదానిని 

పాపపరిహారారథ్బలిగాను రెండవ దానిని దహనబలిగాను అరిప్ంచి 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:24 => ఇశార్యేలీయులందరికొరకు దహనబలియు పాపపరిహారారథ్ 

బలియు అరిప్ంపవలెనని రాజు ఆజాఞ్పించియుండెను గనుక, ఇశార్యేలీయులందరి నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకై బలిపీఠముమీద వాటి రకత్మును పోసి, పాపపరిహారారథ్బలి అరిప్ంచిరి. 

వచనము 21 
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వాడు బీదవాడై పైచెపిప్నదంతయు తేజాలనియెడల తన నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము కలుగుటకై వాడు 

అలాల్డించుటకు అపరాధపరిహారారథ్బలిగా ఒక గొఱఱ్పిలల్ను నైవేదయ్ముగా తూములో పదియవవంతు 

నూనెతో కలిసిన గోధుమపిండిని ఒక అరధ్సేరు నూనెను 

లేవీయకాండము 1:14 => అతడు యెహోవాకు దహనబలిగా అరిప్ంచునది పకిష్జాతిలోనిదైనయెడల 

తెలల్ గువవ్లలోనుండి గాని పావురపు పిలల్లలోనుండి గాని తేవలెను. 

లేవీయకాండము 5:7 => అతడు గొఱఱ్పిలల్ను తేజాలనియెడల, అతడు పాపియగునటుల్ తాను చేసిన 

అపరాధ విషయమై రెండు తెలల్ గువవ్లనేగాని రెండు పావురపు పిలల్లనేగాని పాపపరిహారారథ్బలిగా 

ఒకదానిని దహనబలిగా ఒకదానిని యెహోవా సనిన్ధికి తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 12:8 => ఆమె గొఱఱ్పిలల్ను తేజాలనియెడల ఆమె రెండు తెలల్ గువవ్లనైనను రెండు 

పావురపు పిలల్లనైనను దహనబలిగా ఒకదానిని, పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక దానిని తీసికొనిరావలెను. 

యాజకుడు ఆమె నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా ఆమెకు పవితర్త కలుగును.  

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. 

యోబు 34:19 => రాజులయెడల పక్షపాతము చూపనివానితోను బీదలకనన్ ధనముగలవారిని 

ఎకుక్వగా చూడని వానితోను ఆలాగు పలుకుట తగునా? వారందరు ఆయన నిరిమ్ంచినవారు కారా? 

సామెతలు 17:5 => బీదలను వెకిక్రించువాడు వారి సృషిట్కరత్ను నిందించువాడు. ఆపదను చూచి 

సంతోషించువాడు నిరోద్షిగా ఎంచబడడు. 

సామెతలు 22:2 => ఐశవ్రయ్వంతులును దరిదుర్లును కలిసియుందురు వారందరిని 

కలుగజేసినవాడు యెహోవాయే. 

లూకా 6:20 => అంతట ఆయన తన శిషుయ్లతటుట్ పారచూచి ఇటల్నెను బీదలైన మీరు ధనుయ్లు, 

దేవుని రాజయ్ము మీది. 
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లూకా 21:2 => ఒక బీద విధవరాలు రెండు కాసులు అందులో వేయుచుండగా చూచి 

లూకా 21:3 => ఈ బీద విధవరాలు అందరికంటె ఎకుక్వ వేసెనని మీతో నిజముగా చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 21:4 => వారందరు తమకు కలిగిన సమృది ధ్లోనుండి కానుకలు వేసిరిగాని యీమె తన 

లేమిలో తనకు కలిగిన జీవనమంతయు వేసెనని వారితో చెపెప్ను. 

2 కొరిందీయులకు 8:9 => మీరు మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ కృపను ఎరుగుదురు గదా? ఆయన 

ధనవంతుడై యుండియు మీరు తన దారిదర్య్మువలన ధనవంతులు కావలెనని, మీ నిమితత్ము 

దరిదుర్డాయెను. 

2 కొరిందీయులకు 8:12 => మొదట ఒకడు సిదధ్మైన మనసుస్ కలిగియుంటే శకిత్కి మించి కాదు 

గాని కలిమి కొలదియే యిచిచ్నది పీర్తికరమవును. 

యాకోబు 2:5 => నా పిర్య సహోదరులారా, ఆలకించుడి; ఈ లోక విషయములో దరిదుర్లైనవారిని 

విశావ్సమందు భాగయ్వంతులుగాను, తనున్ పేర్మించువారికి తాను వాగాద్నము చేసిన రాజయ్మునకు 

వారసులుగాను ఉండుటకు దేవుడేరప్రచుకొనలేదా? 

యాకోబు 2:6 => అయితే మీరు దరిదుర్లను అవమానపరచుదురు. ధనవంతులు మీమీద 

కఠినముగా అధికారము చూపుదురు; మిముమ్ను నాయ్యసభలకు ఈడుచ్చునన్వారు వీరే గదా? 

లేవీయకాండము 14:10 => ఎనిమిదవనాడు వాడు నిరోద్షమైన రెండు మగ గొఱఱ్పిలల్లను 

నిరోద్షమైన యేడాది ఆడు గొఱఱ్పిలల్ను నైవేదయ్మునకై నూనె కలిసిన మూడు పదియవ వంతుల 

గోధుమపిండిని ఒక అరధ్సేరు నూనెను తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 14:32 => కుషు ఠ్పొడ కలిగినవాడు పవితర్త పొందతగినవాటిని 

సంపాదింపలేనియెడల వాని విషయమైన విధి యిదే. 

లేవీయకాండము 27:8 => ఒకడు నీవు నిరణ్యించిన వెలను చెలిల్ంపలేనంత బీదవాడైనయెడల అతడు 

యాజకుని యెదుట నిలువవలెను; అపుప్డు యాజకుడు అతని వెలను నిరణ్యించును. మొర్కుక్కొనిన 

వాని కలిమిచొపుప్న వానికి వెలను నిరణ్యింపవలెను. 

యెహెజేక్లు 46:5 => పొటేట్లుతో తూమెడు పిండిగల నైవేదయ్ము చేయవలెను, గొఱఱ్పిలల్లతో కూడ 

శకిత్కొలది నైవేదయ్మును, తూము ఒకటింటికి మూడు పళల్ నూనెయు తేవలెను. 
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లూకా 5:14 => అపుప్డాయన నీవు ఎవనితోను చెపప్క వెళిల్, వారికి సాకాష్య్రథ్మై నీ దేహమును 

యాజకునికి కనుపరచుకొని, నీవు శుదు ధ్డవైనందుకు మోషే నియమించినటుట్ కానుకలను 

సమరిప్ంచుమని ఆజాఞ్పించెను 

వచనము 22 

వారికి దొరకగల రెండు తెలల్ గువవ్లనేగాని రెండు పావురపు పిలల్లనేగాని, అనగా 

పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒకదానిని దహనబలిగా ఒక దానిని తీసికొనిరావలెను. 

కీరత్నలు 68:13 => గొఱఱ్ల దొడల్మధయ్ను మీరు పండుకొనగా గువవ్ల రెకక్లు వెండితో 

కపప్బడినటుల్నన్ది వాటి యీకెల రెకక్లు పచచ్ని బంగారుతో కపప్బడినటుట్నన్ది. 

యెషయా 38:14 => మంగలకతిత్ పిటట్వలెను ఓదెకొరుకువలెను నేను కిచకిచలాడితిని గువవ్వలె 

మూలిగ్తిని ఉనన్త సథ్లముతటుట్ చూచి చూచి నాకనున్లు కీష్ణించెను నాకు శర్మ కలిగెను; యెహోవా, 

నాకొరకు పూటబడియుండుము.  

యెషయా 59:11 => మేమందరము ఎలుగుబంటల్వలె బొబబ్రించుచునాన్ము గువవ్లవలె 

దుఃఖరవము చేయుచునాన్ము నాయ్యముకొరకు కాచుకొనుచునాన్ము గాని అది లభించుటలేదు 

రక్షణకొరకు కాచుకొనుచునాన్ము గాని అది మాకు దూరముగా ఉనన్ది  

యెహెజేక్లు 7:16 => వారిలో ఎవరైనను తపిప్ంచుకొనినయెడల వారందరును లోయలోని 

గువవ్లవలె పరవ్తములమీదనుండి తమ దోషములనుబటిట్ మూలుగ్లిడుదురు. 

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.  

యిరిమ్యా 48:28 => మోయాబు నివాసులారా, పటట్ణములు విడువుడి కొండపేటు సందులలో 

గూడు కటుట్కొను గువవ్లవలె కొండలో కాపురముండుడి.  

కీరత్నలు 68:13 => గొఱఱ్ల దొడల్మధయ్ను మీరు పండుకొనగా గువవ్ల రెకక్లు వెండితో 

కపప్బడినటుల్నన్ది వాటి యీకెల రెకక్లు పచచ్ని బంగారుతో కపప్బడినటుట్నన్ది. 
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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.  

యెషయా 38:14 => మంగలకతిత్ పిటట్వలెను ఓదెకొరుకువలెను నేను కిచకిచలాడితిని గువవ్వలె 

మూలిగ్తిని ఉనన్త సథ్లముతటుట్ చూచి చూచి నాకనున్లు కీష్ణించెను నాకు శర్మ కలిగెను; యెహోవా, 

నాకొరకు పూటబడియుండుము.  

యెషయా 59:11 => మేమందరము ఎలుగుబంటల్వలె బొబబ్రించుచునాన్ము గువవ్లవలె 

దుఃఖరవము చేయుచునాన్ము నాయ్యముకొరకు కాచుకొనుచునాన్ము గాని అది లభించుటలేదు 

రక్షణకొరకు కాచుకొనుచునాన్ము గాని అది మాకు దూరముగా ఉనన్ది  

యిరిమ్యా 48:28 => మోయాబు నివాసులారా, పటట్ణములు విడువుడి కొండపేటు సందులలో 

గూడు కటుట్కొను గువవ్లవలె కొండలో కాపురముండుడి.  

యెహెజేక్లు 7:16 => వారిలో ఎవరైనను తపిప్ంచుకొనినయెడల వారందరును లోయలోని 

గువవ్లవలె పరవ్తములమీదనుండి తమ దోషములనుబటిట్ మూలుగ్లిడుదురు. 

ఆదికాండము 15:9 => ఆయన మూడేండల్ పెయయ్ను మూడేండల్ మేకను మూడేండల్ పొటేట్లును ఒక 

తెలల్ గువవ్ను ఒక పావురపు పిలల్ను నాయొదద్కు తెమమ్ని అతనితో చెపెప్ను. 

లేవీయకాండము 5:7 => అతడు గొఱఱ్పిలల్ను తేజాలనియెడల, అతడు పాపియగునటుల్ తాను చేసిన 

అపరాధ విషయమై రెండు తెలల్ గువవ్లనేగాని రెండు పావురపు పిలల్లనేగాని పాపపరిహారారథ్బలిగా 

ఒకదానిని దహనబలిగా ఒకదానిని యెహోవా సనిన్ధికి తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 12:6 => కుమారునికొరకే గాని కుమారెత్కొరకే గాని ఆమె శుది ధ్దినములు 

సంపూరిత్యైన తరువాత ఆమె దహనబలిగా ఒక యేడాది గొఱఱ్పిలల్ను, పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక 

పావురపు పిలల్నైనను తెలల్ గువవ్నైనను పర్తయ్క్షపు గుడారము యొకక్ దావ్రమునకు యాజకునియొదద్కు 

తీసికొనిరావలెను.  
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లేవీయకాండము 12:8 => ఆమె గొఱఱ్పిలల్ను తేజాలనియెడల ఆమె రెండు తెలల్ గువవ్లనైనను రెండు 

పావురపు పిలల్లనైనను దహనబలిగా ఒకదానిని, పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక దానిని తీసికొనిరావలెను. 

యాజకుడు ఆమె నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా ఆమెకు పవితర్త కలుగును.  

లేవీయకాండము 14:30 => అపుప్డు వానికి దొరకగల ఆ తెలల్ గువవ్లలోనేగాని పావురపు 

పిలల్లలోనేగాని ఒక దాని నరిప్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 15:14 => ఎనిమిదవనాడు రెండు తెలల్ గువవ్లనైనను రెండు పావురపు 

పిలల్లనైనను తీసికొని పర్తయ్క్షపు గుడారము యొకక్ దావ్రమునొదద్కు వచిచ్ యెహోవా సనిన్ధిని వాటిని 

యాజకుని కపప్గింపవలెను. 

లేవీయకాండము 27:8 => ఒకడు నీవు నిరణ్యించిన వెలను చెలిల్ంపలేనంత బీదవాడైనయెడల అతడు 

యాజకుని యెదుట నిలువవలెను; అపుప్డు యాజకుడు అతని వెలను నిరణ్యించును. మొర్కుక్కొనిన 

వాని కలిమిచొపుప్న వానికి వెలను నిరణ్యింపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 6:10 => ఎనిమిదవ దినమున అతడు రెండు తెలల్గువవ్లనైనను రెండు పావురపు 

పిలల్లనైనను పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్నునన్ యాజకుని యొదద్కు తేవలెను.  

సంఖాయ్కాండము 8:12 => లేవీయులు ఆ కోడెల తలలమీద తమ చేతులుంచిన తరువాత నీవు 

లేవీయుల నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయునటుల్ యెహోవాకు వాటిలో ఒకదానిని 

పాపపరిహారారథ్బలిగాను రెండవ దానిని దహనబలిగాను అరిప్ంచి 

మతత్యి 21:12 => యేసు దేవాలయములో పర్వేశించి కర్యవికర్యములు చేయువారినందరిని 

వెళల్గొటిట్, రూకలు మారుచ్వారి బలల్లను గువవ్లముమ్వారి పీఠములను పడదోర్సి 

లూకా 5:14 => అపుప్డాయన నీవు ఎవనితోను చెపప్క వెళిల్, వారికి సాకాష్య్రథ్మై నీ దేహమును 

యాజకునికి కనుపరచుకొని, నీవు శుదు ధ్డవైనందుకు మోషే నియమించినటుట్ కానుకలను 

సమరిప్ంచుమని ఆజాఞ్పించెను 

వచనము 23 
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వాడు పవితర్తపొంది ఎనిమిదవనాడు యెహోవా సనిన్ధికి పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునకు 

యాజకునియొదద్కు వాటిని తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 14:11 => పవితర్పరచు యాజకుడు పవితర్త పొందగోరు మనుషుయ్ని వాటితో 

పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమున యెహోవా సనిన్ధికి తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 9:1 => ఎనిమిదవ దినమున మోషే అహరోనును అతని కుమారులను 

ఇశార్యేలీయుల పెదద్లను పిలిపించి 

లేవీయకాండము 14:10 => ఎనిమిదవనాడు వాడు నిరోద్షమైన రెండు మగ గొఱఱ్పిలల్లను 

నిరోద్షమైన యేడాది ఆడు గొఱఱ్పిలల్ను నైవేదయ్మునకై నూనె కలిసిన మూడు పదియవ వంతుల 

గోధుమపిండిని ఒక అరధ్సేరు నూనెను తీసికొనిరావలెను. 

సంఖాయ్కాండము 6:10 => ఎనిమిదవ దినమున అతడు రెండు తెలల్గువవ్లనైనను రెండు పావురపు 

పిలల్లనైనను పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్నునన్ యాజకుని యొదద్కు తేవలెను.  

వచనము 24 

యాజకుడు అపరాధపరిహారారథ్బలియగు గొఱఱ్పిలల్ను అరధ్సేరు నూనెను తీసికొని అలాల్డించు 

అరప్ణముగా యెహోవా సనిన్ధిని వాటిని అలాల్డింపవలెను. 

లేవీయకాండము 14:10 => ఎనిమిదవనాడు వాడు నిరోద్షమైన రెండు మగ గొఱఱ్పిలల్లను 

నిరోద్షమైన యేడాది ఆడు గొఱఱ్పిలల్ను నైవేదయ్మునకై నూనె కలిసిన మూడు పదియవ వంతుల 

గోధుమపిండిని ఒక అరధ్సేరు నూనెను తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 14:11 => పవితర్పరచు యాజకుడు పవితర్త పొందగోరు మనుషుయ్ని వాటితో 

పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమున యెహోవా సనిన్ధికి తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 14:12 => అపుప్డు యాజకుడు ఒక మగ గొఱఱ్పిలల్ను అరధ్సేరు నూనెను తీసికొని 

అపరాధపరిహారారథ్బలిగా వాటిని దగగ్రకు తెచిచ్ అలాల్డింపబడు అరప్ణముగా యెహోవా సనిన్ధిని 

వాటిని అలాల్డింపవలెను. 

Page  of 894 1885



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"య$ండ'

లేవీయకాండము 14:13 => అతడు పాపపరిహారారథ్బలి పశువును దహనబలి పశువును వధించు 

పరిశుదధ్సథ్ లములో ఆ గొఱఱ్ పి లల్ను వధింపవలెను . పాపపరిహారారథ్మైన దానివలె 

అపరాధపరిహారారథ్మైనదియు యాజకునిదగును; అది అతిపరిశుదధ్ము. 

సంఖాయ్కాండము 6:12 => మరియు తాను పర్తేయ్కముగా ఉండు దినములను మరల యెహోవాకు 

తనున్ పర్తేయ్కించుకొని అపరాధపరిహారారథ్బలిగా ఏడాది గొఱఱ్పిలల్ను తీసికొనిరావలెను; తన వర్త 

సంబంధమైన తలవెండుర్కలు అపవితర్పరపబడెను గనుక మునుపటి దినములు వయ్రథ్మైనవి.  

వచనము 25 

అపుప్డతడు అపరాధపరిహారారథ్బలియగు గొఱఱ్పిలల్ను వధింపవలెను. యాజకుడు ఆ 

అపరాధపరిహారారథ్బలి పశువుయొకక్ రకత్ములో కొంచెము తీసికొని, పవితర్త పొందగోరువాని 

కుడిచెవి కొనమీదను, వాని కుడిచేతి బొటనవేర్లిమీదను, వాని కుడికాలి బొటనవేర్లిమీదను దానిని 

చమరవలెను. 

లేవీయకాండము 14:14 => అపుప్డు యాజకుడు అపరాధపరిహారారథ్మైన దాని రకత్ములో 

కొంచెము తీసి పవితర్త పొందగోరువాని కుడిచెవి కొనమీదను, వాని కుడిచేతి బొటనవేర్లిమీదను, వాని 

కుడికాలి బొటనవేర్లిమీదను, దానిని చమరవలెను. 

లేవీయకాండము 14:15 => మరియు యాజకుడు అరధ్సేరు నూనెలో కొంచెము తీసి తన యెడమ 

అరచేతిలో పోసికొనవలెను. 

లేవీయకాండము 14:16 => అపుప్డు యాజకుడు తన యెడమ అరచేతిలోనునన్ నూనెలో తన 

కుడిచేతి వేర్లు ముంచి యెహోవా సనిన్ధిని ఏడుమారులు తన వేర్లితో ఆ నూనెలో కొంచెము 

పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 14:17 => యాజకుడు తన అరచేతిలోనునన్ కొదువనూనెలో కొంచెము తీసికొని 

పవితర్త పొందగోరువాని కుడిచెవి కొనమీదను, వాని కుడిచేతి బొటనవేర్లిమీదను, వాని కుడికాలి 

బొటనవేర్లిమీదను ఉనన్ అపరాధపరిహారారథ్బలి పశువుయొకక్ రకత్ముమీద చమరవలెను.  
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లేవీయకాండము 14:18 => అపుప్డు యాజకుడు తన అరచేతిలోనునన్ కొదువనూనెను పవితర్త 

పొందగోరువాని తలమీద చమరవలెను. అటుల్ యాజకుడు యెహోవా సనిన్ధి వాని నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. 

లేవీయకాండము 14:19 => అపుప్డు యాజకుడు పాపపరిహారారథ్బలి అరిప్ంచి అపవితర్త 

పోగొటుట్కొని పవితర్త పొందగోరువాని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేసిన తరువాత వాడు దహనబలి 

పశువును వధింపవలెను. 

లేవీయకాండము 14:20 => యాజకుడు దహనబలి దర్వయ్మును నైవేదయ్మును బలిపీఠముమీద 

అరిప్ంపవలెను. అటుల్ యాజకుడు వాని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా వాడు పవితుర్డగును. 

కీరత్నలు 40:6 => బలులనైనను నైవేదయ్ములనైనను నీవు కోరుటలేదు. నీవు నాకు చెవులు 

నిరిమ్ంచియునాన్వు. దహన బలులనైనను పాపపరిహారారథ్ బలులనైనను నీవు తెమమ్నలేదు.  

పర్సంగి 5:1 => నీవు దేవుని మందిరమునకు పోవునపుప్డు నీ పర్వరత్న జాగర్తత్గా చూచుకొనుము; 

బుది ధ్హీనులు అరిప్ంచునటుల్గా బలి అరిప్ంచుటకంటె సమీపించి ఆలకించుట శేర్షఠ్ము; వారు 

తెలియకయే దురామ్రగ్పు పనులు చేయుదురు. 

హెబీర్యులకు 9:22 => మరియు ధరమ్శాసత్ర పర్కారము సమసత్ వసుత్వులును రకత్ముచేత 

శుది ధ్చేయబడుననియు, రకత్ము చిందింపకుండ పాపక్షమాపణ కలుగదనియు సామానయ్ముగా 

చెపప్వచుచ్ను. 

వచనము 26 

మరియు యాజకుడు ఆ నూనెలో కొంచెము తన యెడమ అరచేతిలో పోసికొని 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 27 

తన యెడమచేతిలోనునన్ ఆ నూనెలో కొంచెము తన కుడివేర్లితో యెహోవా సనిన్ధిని ఏడు మారులు 

పోర్కిష్ంపవలెను. 
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లేవీయకాండము 4:6 => ఆ యాజకుడు ఆ రకత్ములో తన వేర్లు ముంచి పరిశుదధ్ మందిరము 

యొకక్ అడ డ్తెర యెదుట ఆ రకత్ములో కొంచెము ఏడు మారులు యెహోవా సనిన్ధిని పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 15:5 => వాని పరుపును ముటుట్వాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో 

సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

వచనము 28 

మరియు యాజకుడు తన అరచేతిలోనునన్ నూనెలో కొంచెము పవితర్త పొందగోరువాని కుడిచెవి 

కొనమీదను, వాని కుడిచేతి బొటనవేర్లిమీదను, వాని కుడికాలి బొటనవేర్లిమీదను ఆ 

అపరాధపరిహారారథ్బలి పశువుయొకక్ రకత్మునన్ చోటను వేయవలెను.  

లేవీయకాండము 8:23 => మోషే దానిని వధించి దాని రకత్ములో కొంచెము తీసి, అహరోను 

కుడిచెవి కొనమీదను అతని కుడిచేతి బొటట్నవేర్లిమీదను అతని కుడికాలి బొటట్నవేర్లి కొనమీదను దాని 

చమిరెను. 

వచనము 29 

యాజకుని అరచేతిలోనునన్ కొదువనూనెను అతడు పవితర్త పొందగోరువానికి యెహోవా సనిన్ధిని 

పార్యశిచ్తత్ము కలుగజేయుటకు వాని తలమీద పోయవలెను. 

లేవీయకాండము 14:18 => అపుప్డు యాజకుడు తన అరచేతిలోనునన్ కొదువనూనెను పవితర్త 

పొందగోరువాని తలమీద చమరవలెను. అటుల్ యాజకుడు యెహోవా సనిన్ధి వాని నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. 

లేవీయకాండము 14:20 => యాజకుడు దహనబలి దర్వయ్మును నైవేదయ్మును బలిపీఠముమీద 

అరిప్ంపవలెను. అటుల్ యాజకుడు వాని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా వాడు పవితుర్డగును. 

నిరగ్మకాండము 30:15 => అది మీ పార్ణములకు పరికర్యధనముగా నుండునటుల్ యెహోవాకు 

అరప్ణ ఇచుచ్నపుప్డు ధనవంతుడు అర తులముకంటె ఎకుక్వ ఇయయ్కూడదు. బీదవాడు తకుక్వ 

ఇయయ్కూడదు. 
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నిరగ్మకాండము 30:16 => నీవు ఇశార్యేలీయుల యొదద్నుండి పార్యశిచ్తాత్రథ్మైన వెండి తీసికొని 

పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ సేవ నిమితత్ము దాని నియమింపవలెను. మీకు పార్యశిచ్తత్ము 

కలుగునటుల్ అది యెహోవా సనిన్ధిని ఇశార్యేలీయులకు జాఞ్పకారథ్ముగా నుండును. 

యోహాను 17:19 => వారును సతయ్మందు పర్తిషఠ్ చేయబడునటుల్ వారికొరకై ననున్ పర్తిషఠ్ 

చేసికొనుచునాన్ను. 

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. 

1 యోహాను 5:6 => నీళల్ దావ్రాను రకత్ము దావ్రాను వచిచ్న వాడు ఈయనే, అనగా యేసుకీర్సేత్. 

ఈయన నీళల్తో మాతర్మేగాక నీళల్తోను రకత్ముతోను వచెచ్ను. ఆతమ్ సతయ్ము గనుక సాక్షయ్మిచుచ్వాడు 

ఆతమ్యే. 

నిరగ్మకాండము 29:21 => మరియు నీవు బలిపీఠము మీదనునన్ రకత్ములోను అభిషేకతైలములోను 

కొంచెము తీసి అహరోనుమీదను, అతని వసత్రములమీదను, అతనితోనునన్ అతని కుమారులమీదను, 

అతని కుమారుల వసత్రములమీదను పోర్కిష్ంపవలెను. అపుప్డు అతడును అతని వసత్రములును 

అతనితోనునన్ అతని కుమారులును అతని కుమారుల వసత్రములును పర్తిషిఠ్తములగును. 

వచనము 30 

అపుప్డు వానికి దొరకగల ఆ తెలల్ గువవ్లలోనేగాని పావురపు పిలల్లలోనేగాని ఒక దాని నరిప్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 14:22 => వారికి దొరకగల రెండు తెలల్ గువవ్లనేగాని రెండు పావురపు 

పిలల్లనేగాని, అనగా పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒకదానిని దహనబలిగా ఒక దానిని తీసికొనిరావలెను. 
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లేవీయకాండము 12:8 => ఆమె గొఱఱ్పిలల్ను తేజాలనియెడల ఆమె రెండు తెలల్ గువవ్లనైనను రెండు 

పావురపు పిలల్లనైనను దహనబలిగా ఒకదానిని, పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక దానిని తీసికొనిరావలెను. 

యాజకుడు ఆమె నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా ఆమెకు పవితర్త కలుగును.  

లేవీయకాండము 15:14 => ఎనిమిదవనాడు రెండు తెలల్ గువవ్లనైనను రెండు పావురపు 

పిలల్లనైనను తీసికొని పర్తయ్క్షపు గుడారము యొకక్ దావ్రమునొదద్కు వచిచ్ యెహోవా సనిన్ధిని వాటిని 

యాజకుని కపప్గింపవలెను. 

లేవీయకాండము 15:15 => యాజకుడు వాటిలో ఒకదానిని పాపపరిహారారథ్బలిగాను ఒకదానిని 

దహనబలిగాను అరిప్ంపవలెను. అటుల్ యాజకుడు వాని సార్వము విషయములో యెహోవా సనిన్ధిని 

వాని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. 

లూకా 2:24 => పర్భువు ధరమ్శాసత్రమందు చెపప్బడినటుట్ గువవ్ల జతనైనను రెండు పావురపు 

పిలల్లనైనను బలిగా సమరిప్ంచుటకును, వారు ఆయనను యెరూషలేమునకు తీసికొనిపోయిరి. 

రోమీయులకు 8:3 => శరీరముననుసరింపక ఆతమ్ననుసరించియే నడుచుకొను మనయందు 

ధరమ్శాసత్ర సంబంధమైన నీతివిధి నెరవేరచ్బడవలెనని పాపపరిహారము నిమితత్ము  

ఆదికాండము 15:9 => ఆయన మూడేండల్ పెయయ్ను మూడేండల్ మేకను మూడేండల్ పొటేట్లును ఒక 

తెలల్ గువవ్ను ఒక పావురపు పిలల్ను నాయొదద్కు తెమమ్ని అతనితో చెపెప్ను. 

సంఖాయ్కాండము 6:11 => అపుప్డు యాజకుడు ఒకదానితో పాపపరిహారారథ్బలిని రెండవ దానితో 

దహనబలిని అరిప్ంచి, వాడు శవము ముటుట్టవలన పాపియైనందున వాని నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ముచేసి ఆ దినమున వాని తలను పరిశుదధ్ పరపవలెను.  

మతత్యి 21:12 => యేసు దేవాలయములో పర్వేశించి కర్యవికర్యములు చేయువారినందరిని 

వెళల్గొటిట్, రూకలు మారుచ్వారి బలల్లను గువవ్లముమ్వారి పీఠములను పడదోర్సి 

వచనము 31 
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తన నైవేదయ్ముగాక వాటిలో తనకు దొరకగల పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక దానిని దహనబలిగా 

ఒకదానిని అరిప్ంపవలెను. అటుల్ యాజకుడు పవితర్త పొందగోరువాని నిమితత్ము యెహోవా సనిన్ధిని 

పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. 

లేవీయకాండము 5:7 => అతడు గొఱఱ్పిలల్ను తేజాలనియెడల, అతడు పాపియగునటుల్ తాను చేసిన 

అపరాధ విషయమై రెండు తెలల్ గువవ్లనేగాని రెండు పావురపు పిలల్లనేగాని పాపపరిహారారథ్బలిగా 

ఒకదానిని దహనబలిగా ఒకదానిని యెహోవా సనిన్ధికి తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 15:15 => యాజకుడు వాటిలో ఒకదానిని పాపపరిహారారథ్బలిగాను ఒకదానిని 

దహనబలిగాను అరిప్ంపవలెను. అటుల్ యాజకుడు వాని సార్వము విషయములో యెహోవా సనిన్ధిని 

వాని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. 

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.  

వచనము 32 

కుషు ఠ్పొడ కలిగినవాడు పవితర్త పొందతగినవాటిని సంపాదింపలేనియెడల వాని విషయమైన విధి 

యిదే. 

లేవీయకాండము 14:2 => కుషఠ్రోగి పవితుర్డని నిరణ్యించిన దినమున వానిగూరిచ్న విధి యేదనగా, 

యాజకునియొదద్కు వానిని తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 14:54 => పర్తివిధమైన కుషు ఠ్పొడను గూరిచ్యు, బొబబ్ను గూరిచ్యు 

లేవీయకాండము 14:55 => వసత్రకుషఠ్మును గూరిచ్యు, వసత్రమునకైనను ఇంటికైనను కలుగు 

కుషఠ్మును గూరిచ్యు, 
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లేవీయకాండము 14:56 => వాపును గూరిచ్యు, పకుక్ను గూరిచ్యు, నిగనిగలాడు మచచ్ను 

గూరిచ్యు, 

లేవీయకాండము 14:57 => ఒకడు ఎపుప్డు అపవితుర్డగునో, యెపుప్డు పవితుర్డగునో 

తెలియజేయుటకు ఇది కుషఠ్మును గూరిచ్న విధి. 

లేవీయకాండము 13 :59 => అపుప్డు అది పవితర్మగును . బొచుచ్బటట్యందేగాని 

నారబటట్యందేగాని పడుగునందేగాని పేకయందేగాని తోలువసుత్వులయందేగాని యుండు 

కుషు ఠ్పొడనుగూరిచ్ అది పవితర్మని అపవితర్మని నీవు నిరణ్యింపవలసిన విధి యిదే. 

లేవీయకాండము 14:10 => ఎనిమిదవనాడు వాడు నిరోద్షమైన రెండు మగ గొఱఱ్పిలల్లను 

నిరోద్షమైన యేడాది ఆడు గొఱఱ్పిలల్ను నైవేదయ్మునకై నూనె కలిసిన మూడు పదియవ వంతుల 

గోధుమపిండిని ఒక అరధ్సేరు నూనెను తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 14:21 => వాడు బీదవాడై పైచెపిప్నదంతయు తేజాలనియెడల తన నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము కలుగుటకై వాడు అలాల్డించుటకు అపరాధపరిహారారథ్బలిగా ఒక గొఱఱ్పిలల్ను 

నైవేదయ్ముగా తూములో పదియవవంతు నూనెతో కలిసిన గోధుమపిండిని ఒక అరధ్సేరు నూనెను 

కీరత్నలు 72:12 => దరిదుర్లు మొఱఱ్పెటట్గా అతడు వారిని విడిపించును. దీనులను నిరాధారులను 

అతడు విడిపించును. 

కీరత్నలు 72:13 => నిరుపేదలయందును బీదలయందును అతడు కనికరించును బీదల 

పార్ణములను అతడు రకిష్ంచును  

కీరత్నలు 72:14 => కపట బలాతాక్రములనుండి అతడు వారి పార్ణమును విమోచించును. వారి 

పార్ణము అతని దృషిట్కి పిర్యముగా ఉండును. 

కీరత్నలు 136:23 => మనము దీనదశలోనునన్పుప్డు ఆయన మనలను జాఞ్పకము చేసికొనెను 

ఆయన కృప నిరంతరముండును. 

మతత్యి 11:5 => గుర్డిడ్వారు చూపు పొందుచునాన్రు, కుంటివారు నడుచుచునాన్రు, కుషఠ్రోగులు 

శుదు ధ్లగుచునాన్రు, చెవిటివారు వినుచునాన్రు, చనిపోయినవారు లేపబడుచునాన్రు, బీదలకు సువారత్ 

పర్కటింపబడుచునన్ది. 
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1 కొరిందీయులకు 1:27 => ఏ శరీరియు దేవుని యెదుట అతిశయింపకుండునటుల్, 

1 కొరిందీయులకు 1:28 => జాఞ్నులను సిగుగ్పరచుటకు లోకములోనుండు వెఱి ఱ్వారిని దేవుడు 

ఏరప్రచుకొనియునాన్డు. బలవంతులైనవారిని సిగుగ్పరచుటకు లోకములో బలహీనులైనవారిని దేవుడు 

ఏరప్రచుకొనియునాన్డు. 

లేవీయకాండము 15:32 => సార్వము గలవాని గూరిచ్యు, వీరయ్సఖ్లనమువలని అపవితర్త గలవాని 

గూరిచ్యు, కడగానునన్ బలహీనురాలిని గూరిచ్యు, సార్వముగల సతరీ పురుషులను గూరిచ్యు, 

అపవితుర్రాలితో శయనించువాని గూరిచ్యు విధింపబడినది ఇదే. 

వచనము 33 

మరియు యెహోవా మోషే అహరోనులకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 34 

నేను సావ్సథ్య్ముగా మీకిచుచ్చునన్ దేశమునకు మీరు వచిచ్న తరువాత, మీ సావ్సథ్య్మైన దేశములోని 

యే యింటనైనను నేను కుషు ఠ్పొడ కలుగజేసినయెడల 

లేవీయకాండము 23:10 => నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము నేను మీకిచుచ్చునన్ దేశమునకు 

మీరు వచిచ్ దాని పంటను కోయునపుప్డు మీ మొదటి పంటలో ఒక పనను యాజకునియొదద్కు 

తేవలెను. 

లేవీయకాండము 25:2 => నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము నేను మీకిచుచ్చునన్ దేశములోనికి 

మీరు వచిచ్న తరువాత ఆ భూమికూడ యెహోవా పేరట విశార్ంతికాలమును, ఆచరింపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 35:10 => మీరు యొరాద్ను దాటి కనాను దేశములోనికి వెళిల్న తరువాత 

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:2 => నీ దేవుడైన యెహోవా వారిని నీకపప్గించునపుప్డు నీవు వారిని 

హతము చేయవలెను, వారిని నిరూమ్లము చేయవలెను. వారితో నిబంధన చేసికొనకూడదు, వారిని 

కరుణింపకూడదు, 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 12:1 => మీరు సావ్ధీనపరచుకొనుటకు నీ పితరుల దేవుడైన యెహోవా 

నీకిచిచ్న దేశమున మీరు భూమిమీద బర్దుకు దినములనిన్టను మీరు అనుసరించి గైకొనవలసిన 

కటట్డలును విధులును ఇవి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:8 => నేడు మనమికక్డ చేయుచునన్టుల్ మీలో పర్తి మనుషుయ్డు తన 

కంటికి యుకత్మైన దంతయు చేయకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 19:1 => నీ దేవుడైన యెహోవా యెవరి దేశమును నీకిచుచ్చునాన్డో ఆ 

జనములను నీ దేవుడైన యెహోవా నాశనము చేసిన తరువాత నీవు వారి దేశమును 

సావ్ధీనపరచుకొని, వారి పటట్ణములలోను వారి యిండల్లోను నివసించునపుప్డు 

దివ్తీయోపదేశకాండము 26:1 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు సావ్సథ్య్ముగా ఇచుచ్చునన్ దేశమునకు 

నీవు వచిచ్ దాని సావ్ధీనపరచుకొని దానిలో నివసించుచునన్పుప్డు 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:3 => నీ పితరుల దేవుడైన యెహోవా నీతో చెపిప్నటుల్ నీవు నీ దేవుడైన 

యెహోవా నీకిచుచ్చునన్ పాలు తేనెలు పర్వహించు దేశమున పర్వేశించుటకు నీవు ఏరు 

దాటినతరువాత ఈ ధరమ్శాసత్ర వాకయ్ములనిన్టిని వాటిమీద వార్యవలెను. 

ఆదికాండము 12:7 => యెహోవా అబార్మునకు పర్తయ్క్షమయి నీ సంతానమునకు ఈ 

దేశమిచెచ్దనని చెపప్గా అతడు తనకు పర్తయ్క్షమైన యెహోవాకు ఒక బలిపీఠమును కటెట్ను. 

ఆదికాండము 13:17 => 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. 

సంఖాయ్కాండము 32:32 => మేము యెహోవా సనిన్ధిని యుదధ్సనన్దు ధ్లమై నదిదాటి కనాను 

దేశములోనికి వెళెల్దము. అపుప్డు యొరాద్ను ఇవతల మేము సావ్సథ్య్మును పొందెదమని ఉతత్రమిచిచ్రి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:9 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచుచ్చునన్ విశార్ంతిని సావ్సథ్య్మును 

మీరు ఇదివరకు పొందలేదు. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 12:10 => మీరు యొరాద్ను దాటి మీ దేవుడైన యెహోవా మీకు 

సావ్సథ్య్ముగా ఇచుచ్చునన్ దేశమున నివాసులైన తరువాత ఆయన మీ చుటుట్నుండు శతుర్వులందరు 

లేకుండ మీకు విశార్ంతి కలుగజేసినందున మీరు నెమమ్ది పొందునపుప్డు 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:49 => అనగా నెబోకొండ యెకిక్ నేను ఇశార్యేలీయులకు సావ్సథ్య్ముగా 

ఇచుచ్చునన్ కనాను దేశమును చూచి 

యెహోషువ 13:1 => యెహోషువ బహుదినములు గడచిన వృదు ధ్డు కాగా యెహోవా అతనికి 

ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు బహు దినములు గడచిన వృదు ధ్డవు. సావ్ధీనపరచుకొనుటకు 

అతివిసాత్రమైన దేశము ఇంక మిగిలియునన్ది. 

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 

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:15 => యెహోవా నీయొదద్నుండి సరవ్రోగములను తొలగించి, 

నీవెరిగియునన్ ఐగుపుత్లోని కఠినమైన క్షయవాయ్ధులనిన్టిని నీకు దూరపరచి , నినున్ 

దేవ్షించువారందరిమీదికే వాటిని పంపించును. 

1 సమూయేలు 2:6 => జనులను సజీవులనుగాను మృతులనుగాను చేయువాడు యెహోవాయే 

పాతాళమునకు పంపుచు అందులోనుండి రపిప్ంచుచుండువాడు ఆయనే. 

సామెతలు 3:33 => భకిత్హీనుల యింటిమీదికి యెహోవా శాపము వచుచ్ను నీతిమంతుల 

నివాససథ్లమును ఆయన ఆశీరవ్దించును. 

యెషయా 45:7 => నేను వెలుగును సృజించువాడను అంధకారమును కలుగజేయువాడను 

సమాధానకరత్ను కీడును కలుగజేయువాడను నేనే యెహోవా అను నేనే వీటిననిన్టిని 

కలుగజేయువాడను.  

ఆమోసు 3:6 => పటట్ణమందు బాకానాదము వినబడగా జనులకు భయము పుటట్కుండునా? 

యెహోవా చేయనిది పటట్ణములో ఉపదర్వము కలుగునా? 
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ఆమోసు 6:11 => ఏలయనగా గొపప్ కుటుంబములు పాడగుననియు, చినన్ కుటుంబములు 

చీలిపోవుననియు యెహోవా ఆజఞ్ ఇచిచ్యునాన్డు 

మీకా 6:9 => ఆలకించుడి; యెహోవా పటట్ణమునకు పర్కటన చేయుచునాన్డు. జాఞ్నము గలవాడు నీ 

నామమును లక్షయ్పెటుట్ను, శిక్షనుగూరిచ్న వారత్ను శిక్షను నిరణ్యించిన వానినిగూరిచ్న వారత్ను 

ఆలకించుడి 

లేవీయకాండము 14:55 => వసత్రకుషఠ్మును గూరిచ్యు, వసత్రమునకైనను ఇంటికైనను కలుగు 

కుషఠ్మును గూరిచ్యు, 

లేవీయకాండము 19:23 => మీరు ఆ దేశమునకు వచిచ్ ఆహారమునకై నానా విధములైన చెటల్ను 

నాటినపుప్డు వాటి పండల్ను అపవితర్ముగా ఎంచవలెను. వాటి కాపు మీకు ఎకుక్వగా ఉండునటుల్ అవి 

మూడు సంవతస్రములవరకు మీకు అపవితర్ముగా ఉండవలెను, వాటిని తినకూడదు. 

సంఖాయ్కాండము 15:2 => నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము నేను మీ కిచుచ్చునన్ 

దేశనివాసములలో మీరు పర్వేశించిన తరువాత 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:20 => పర్ధానయాజకుడైన అజరాయ్యును యాజకులందరును అతనివైపు 

చూడగా అతడు నొసట కుషఠ్ము గలవాడై యుండెను. గనుక వారు తడవుచేయక అకక్డనుండి అతనిని 

బయటికి వెళల్గొటిట్రి; యెహోవా తనున్ మొతెత్నని యెరిగి బయటికివెళుల్టకు తానును తవ్రపడెను. 

జెకరాయ్ 5 : 4 = > ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్ నేనే దాని 

బయలుదేరజేయుచునాన్ను; అది దొంగల యిండల్లోను, నా నామమునుబటిట్ అబదధ్పర్మాణము 

చేయువారి యిండల్లోను పర్వేశించి వారి యిండల్లో ఉండి వాటిని వాటి దూలములను రాళల్ను 

నాశనము చేయును. 
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వచనము 35 

ఆ యింటి యజమానుడు యాజకునియొదద్కు వచిచ్ నా యింటిలో కుషు ఠ్పొడ వంటిది నాకు కనబడెనని 

అతనికి తెలియచెపప్వలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:26 => దానివలె నీవు శాపగర్సుత్డవు కాకుండునటుల్ నీవు హేయమైన దాని 

నీయింటికి తేకూడదు. అది శాపగర్సత్మే గనుక దాని పూరిత్గా రోసి దానియందు బొతిత్గా 

అసహయ్పడవలెను. 

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. 

1 సమూయేలు 3:12 => ఆ దినమున ఏలీయొకక్ యింటివారిని గురించి నేను చెపిప్నదంతయు 

వారిమీదికి రపిప్ంతును. దాని చేయ మొదలుపెటిట్ దాని ముగింతును. 

1 సమూయేలు 3:13 => తన కుమారులు తముమ్ను తాము శాపగర్సుత్లగా చేసికొనుచునాన్రని 

తానెరిగియు వారిని అడ డ్గించలేదు గనుక అతని యింటికి నితయ్మైన శిక్ష విధింతునని నేను అతనికి 

తెలియజేయుచునాన్ను. 

1 సమూయేలు 3:14 => కాబటిట్ ఏలీ యింటివారి దోషమునకు బలి చేతనైనను నైవేదయ్ము చేతనైనను 

ఎనన్టికిని పార్యశిచ్తత్ము జేయబడదని నేను పర్మాణపూరవ్కముగా ఆజాఞ్పించితిని. 

1 రాజులు 13:34 => యరొబాము సంతతివారిని నిరూమ్లము చేసి భూమిమీద ఉండకుండ 

నశింపజేయునటుల్గా ఇది వారికి పాపకారణమాయెను. 

కీరత్నలు 91:10 => నీకు అపాయమేమియు రాదు ఏ తెగులును నీ గుడారమును సమీపించదు 

సామెతలు 3:33 => భకిత్హీనుల యింటిమీదికి యెహోవా శాపము వచుచ్ను నీతిమంతుల 

నివాససథ్లమును ఆయన ఆశీరవ్దించును. 

Page  of 906 1885



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"య$ండ'

జెకరాయ్ 5 : 4 = > ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్ నేనే దాని 

బయలుదేరజేయుచునాన్ను; అది దొంగల యిండల్లోను, నా నామమునుబటిట్ అబదధ్పర్మాణము 

చేయువారి యిండల్లోను పర్వేశించి వారి యిండల్లో ఉండి వాటిని వాటి దూలములను రాళల్ను 

నాశనము చేయును. 

లేవీయకాండము 13:2 => ఒకని దేహచరమ్మందు వాపుగాని పకుక్గాని నిగనిగలాడు మచచ్గాని 

యుండి వాని దేహచరమ్మందు కుషు ఠ్పొడవంటిది కనబడినయెడల యాజకుడైన అహరోను నొదద్కైనను 

యాజకులైన అతని కుమారులలో ఒకనియొదద్కైనను వాని తీసికొనిరావలెను. 

వచనము 36 

అపుప్డు ఆ యింటనునన్ది యావతుత్ను అపవితర్ము కాకుండునటుల్, యాజకుడు ఆ కుషు ఠ్పొడను 

చూచుటకు రాకమునుపు అతడు ఆ యిలుల్ వటిట్దిగా చేయ నాజాఞ్పింపవలెను. ఆ తరువాత యాజకుడు 

ఆ యిలుల్ చూచుటకై లోపలికి వెళల్వలెను. 

1 కొరిందీయులకు 15:33 => మోసపోకుడి. దుషట్సాంగతయ్ము మంచి నడవడిని చెరుపును. 

2 తిమోతి 2:17 => కొరుకుపుండు పార్కినటుట్ వారి మాటలు పార్కును, వారిలో హుమెనైయును 

ఫిలేతును ఉనాన్రు; 

2 తిమోతి 2:18 => వారు పునరుతాథ్నము గతించెనని చెపుప్చు సతయ్ము విషయము తపిప్పోయి, 

కొందరి విశావ్సమును చెరుపుచునాన్రు. 

హెబీర్యులకు 12:15 => మీలో ఎవడైనను దేవుని కృపను పొందకుండ తపిప్పోవునేమో అనియు, 

చేదైన వేరు ఏదైనను మొలిచి కలవరపరచుటవలన అనేకులు అపవితుర్లై పోవుదురేమో అనియు, 

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. 

సంఖాయ్కాండము 19:15 => మూతవేయబడక తెరచియునన్ పర్తి పాతర్యు అపవితర్మగును. 

వచనము 37 
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అతడు పొడ చూచినపుప్డు ఆ పొడ యింటి గోడలయందు పచచ్దాళుగానైనను ఎఱఱ్దాళుగానైనను 

ఉండు పలల్పుచారలు గలదై గోడకంటె పలల్ముగా ఉండినయెడల 

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. 

లేవీయకాండము 13:19 => ఆ పుండుండినచోటను తెలల్ని వాపైనను తెలుపుతో కూడిన 

యెరుపురంగుగల పొడగాని నిగనిగలాడు తెలల్ని పొడగాని పుటిట్నయెడల, యాజకునికి దాని 

కనుపరచవలెను. 

లేవీయకాండము 13:20 => యాజకుడు దాని చూచినపుప్డు అతని చూపునకు అది చరమ్ముకంటె 

పలల్ముగా కనబడినయెడలను, దాని వెండుర్కలు తెలల్బారి యుండినయెడలను, యాజకుడు వాడు 

అపవితుర్డని నిరణ్యింపవలెను; అది ఆ పుంటివలన పుటిట్న కుషు ఠ్పొడ. 

లేవీయకాండము 13:42 => అయినను బటట్ తలయందేగాని బటట్ నొసటియందేగాని యెఱఱ్గానుండు 

తెలల్ని పొడ పుటిట్నయెడల, అది వాని బటట్ తలయందైనను బటట్ నొసటియందైనను పుటిట్న కుషఠ్ము. 

లేవీయకాండము 13:49 => ఆ పొడ ఆ బటట్యందేమి ఆ తోలునందేమి ఆ పేకయందేమి తోలుతో 

చేయబడిన వసుత్వునందేమి పచచ్దాళుగానేగాని యెఱఱ్దాళుగానేగాని కనబడినయెడల, అది కుషు ఠ్పొడ; 

యాజకునికి దాని కనుపరచవలెను. 

వచనము 38 

యాజకుడు ఆ యింటనుండి యింటివాకిటికి బయలువెళిల్ ఆ యిలుల్ ఏడు దినములు 

మూసియుంచవలెను. 

లేవీయకాండము 13:50 => యాజకుడు ఆ పొడను చూచి పొడగల వాటిని ఏడు దినములు 

పర్తేయ్కముగా ఉంచవలెను. 

వచనము 39 
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ఏడవనాడు యాజకుడు తిరిగివచిచ్ దానిని చూడవలెను. అపుప్డు ఆ పొడ యింటి గోడలయందు 

వాయ్పించినదైనయెడల 

లేవీయకాండము 13:7 => అయితే వాడు తన శుది ధ్విషయము యాజకునికి కనబడిన తరువాత ఆ 

పకుక్ చరమ్మందు విసాత్రముగా వాయ్పించినయెడల వాడు రెండవసారి యాజకునికి కనబడవలెను. 

లేవీయకాండము 13:8 => అపుప్డు ఆ పకుక్ చరమ్మందు వాయ్పించినయెడల యాజకుడు వాడు 

అపవితుర్డని నిరణ్యింపవలెను. 

లేవీయకాండము 13:22 => అది చరమ్మందు విసాత్రముగా వాయ్పించినయెడల యాజకుడు వాడు 

అపవితుర్డని నిరణ్యింపవలెను; అది కుషు ఠ్పొడ. 

లేవీయకాండము 13:27 => ఏడవనాడు యాజకుడు వాని చూచినపుప్డు అది చరమ్మందు 

విసాత్రముగా వాయ్పించినయెడల వాడు అపవితుర్డని నిరణ్యింపవలెను; అది కుషఠ్మే. 

లేవీయకాండము 13:36 => అపుప్డు ఆ మాద వాయ్పించి యుండినయెడల యాజకుడు పసుపుపచచ్ 

వెండుర్కలను వెదకనకక్రలేదు; వాడు అపవితుర్డు. 

లేవీయకాండము 13:51 => ఏడవనాడు అతడు ఆ పొడను చూడవలెను. అపుప్డు ఆ వసత్రమందు, 

అనగా పడుగునందేగాని పేకయందేగాని తోలునందేగాని తోలుతో చేసిన వసుత్వునందేగాని ఆ పొడ 

వాయ్పించినయెడల అది కొరుకుడు కుషఠ్ము; అది అపవితర్ము. 

వచనము 40 

యాజకుని సెలవుచొపుప్న ఆ పొడగల రాళల్ను ఊడదీసి ఊరివెలుపలనునన్ అపవితర్సథ్లమున 

పారవేయవలెను. 

కీరత్నలు 101:5 => తమ పొరుగువారిని చాటున దూషించువారిని నేను సంహరించెదను అహంకార 

దృషిట్గలవారిని గరివ్ంచిన హృదయము గలవారిని నేను సహింపను 

కీరత్నలు 101:7 => మోసము చేయువాడు నా యింట నివసింపరాదు అబదధ్ములాడువాడు నా 

కనున్లయెదుట నిలువడు. 
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కీరత్నలు 101:8 => యెహోవా పటట్ణములోనుండి పాపము చేయువారినందరిని నిరూమ్లము 

చేయుటకై దేశమందలి భకిత్హీనులందరిని పర్తి ఉదయమున నేను సంహరించెదను. 

సామెతలు 22:10 => తిరసాక్రబుది ధ్ గలవాని తోలివేసినయెడల కలహములు మానును పోరు తీరి 

అవమానము మానిపోవును. 

సామెతలు 25:4 => వెండిలోని మషు ట్ తీసివేసినయెడల పుటము వేయువాడు పాతర్యొకటి 

సిదధ్పరచును. 

సామెతలు 25:5 => రాజు ఎదుటనుండి దుషు ట్లను తొలగించినయెడల అతని సింహాసనము 

నీతివలన సిథ్రపరచబడును. 

యెషయా 1:25 => నా హసత్ము నీమీద పెటిట్ కాష్రము వేసి నీ మషు ట్ను నిరమ్లము చేసి నీలో కలిపిన 

తగరమంతయు తీసివేసెదను.  

యెషయా 1:26 => మొదటనుండినటుల్ నీకు నాయ్యాధిపతులను మరల ఇచెచ్దను ఆదిలో 

నుండినటుల్ నీకు ఆలోచనకరత్లను మరల నియమించెదను అపుప్డు నీతిగల పటట్ణమనియు 

నమమ్కమైన నగరమనియు నీకు పేరు పెటట్బడును.  

మతత్యి 18:17 => అతడు వారి మాటయు విననియెడల ఆ సంగతి సంఘమునకు తెలియజెపుప్ము; 

అతడు సంఘపు మాటయు విననియెడల అతనిని నీకు అనుయ్నిగాను సుంకరిగాను ఎంచుకొనుము. 

యోహాను 15:2 => నాలో ఫలింపని పర్తి తీగెను ఆయన తీసి పారవేయును; ఫలించు పర్తి తీగె మరి 

ఎకుక్వగా ఫలింపవలెనని దానిలోని పనికిరాని తీగెలను తీసివేయును. 

1 కొరిందీయులకు 5:5 => నా ఆతమ్యు మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ బలముతో కూడి వచిచ్నపుప్డు, 

అటిట్ వానిని సాతానునకు అపప్గింపవలెను. 

1 కొరిందీయులకు 5:6 => మీరు అతిశయపడుట మంచిదికాదు. పులిసిన పిండి కొంచెమైనను 

ముదద్ంతయు పులియజేయునని మీరెరుగరా? 

1 కొరిందీయులకు 5:13 => మీరు లోపటివారికి తీరుప్ తీరుచ్వారు గనుక ఆ దురామ్రుగ్ని మీలోనుండి 

వెలివేయుడి. 
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తీతుకు 3:10 => మతభేదములు కలిగించు మనుషుయ్నికి ఒకటి రెండుమారులు బుది ధ్చెపిప్న 

తరువాత వానిని విసరిజ్ంచుము. 

2 యోహాను 1:10 => ఎవడైనను ఈ బోధను తేక మీయొదద్కు వచిచ్నయెడల వానిని మీ యింట 

చేరుచ్కొనవదుద్; శుభమని వానితో చెపప్ను వదుద్. 

2 యోహాను 1:11 => శుభమని వానితో చెపుప్వాడు వాని దుషట్కిర్యలలో పాలివాడగును. 

పర్కటన 2:2 => నీ కిర్యలను నీ కషట్మును నీ సహనమును నేనెరుగుదును; నీవు దుషు ట్లను 

సహింపలేవనియు, అపొసత్లులు కాకయే తాము అపొసత్లులమని చెపుప్కొనువారిని పరీకిష్ంచి వారు 

అబది ధ్కులని నీవు కనుగొంటివనియు 

పర్కటన 2:6 => అయితే ఈ యొకటి నీలో ఉనన్ది, నీకొలాయితుల కిర్యలు నీవు దేవ్షించుచునాన్వు; 

నేను కూడ వీటిని దేవ్షించుచునాన్ను. 

పర్కటన 2:14 => అయినను నేను నీమీద కొనిన్ తపిప్దములు మోపవలసియునన్ది. అవేవనగా, 

విగర్హములకు బలి యిచిచ్న వాటిని తినునటుల్ను, జారతవ్ము చేయునటుల్ను, ఇశార్యేలీయులకు ఉరి 

యొడుడ్మని బాలాకునకు నేరిప్న బిలాము బోధను అనుసరించువారు నీలో ఉనాన్రు 

పర్కటన 2:15 => అటువలెనే నీకొలాయితుల బోధ ననుసరించు వారును నీలో ఉనాన్రు. 

పర్కటన 2:16 => కావున మారుమనసుస్ పొందుము; లేనియెడల నేను నీయొదద్కు తవ్రగా వచిచ్ నా 

నోటనుండి వచుచ్ ఖడగ్ముచేత వీరితో యుదధ్ము చేసెదను. 

పర్కటన 2:20 => అయినను నీమీద తపుప్ ఒకటి నేను మోపవలసియునన్ది; ఏమనగా, తాను 

పర్వకి త్ర్నని చెపుప్కొనుచునన్ యెజెబెలను సతరీని నీ వుండనిచుచ్చునాన్వు. జారతవ్ము చేయుటకును, 

విగర్హములకు బలి యిచిచ్న వాటిని తినుటకును అది నా దాసులకు భోదించుచు వారిని 

మోసపరచుచునన్ది 

పర్కటన 22:15 => కుకక్లును మాంతిర్కులును వయ్భిచారులును నరహంతకులును 

విగర్హారాధకులును అబదధ్మును పేర్మించి జరిగించు పర్తివాడును వెలుపటనుందురు. 

లేవీయకాండము 6:11 => తన వసత్రములను తీసి వేరు వసత్రములను ధరించుకొని పాళెము 

వెలుపలనునన్ పవితర్సథ్లమునకు ఆ బూడిదెను తీసికొనిపోవలెను. 

Page  of 911 1885



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"య$ండ'

వచనము 41 

అపుప్డతడు ఆ యింటిలోపలను చుటుట్ గోడలను గీయింపవలెను. వారు గీసిన పెలల్లను 

ఊరివెలుపలనునన్ అపవితర్సథ్లమున పారబోసి 

యోబు 36:13 => అయినను లోలోపల హృదయపూరవ్కమైన భకిత్లేని వారు కోర్ధము 

నుంచుకొందురు. ఆయన వారిని బంధించునపుప్డు వారు మొఱఱ్పెటట్రు.  

యోబు 36:14 => కావున వారు యౌవనమందే మృతినొందుదురు వారి బర్దుకు పురుషగాముల 

బర్దుకువంటిదగును. 

యెషయా 65:4 => వారు సమాధులలో కూరుచ్ండుచు రహసయ్సథ్లములలో పర్వేశించుచు 

పందిమాంసము తినుచుందురు అసహయ్పాకములు వారి పాతర్లలో ఉనన్వి  

మతత్యి 8:28 => ఆయన అదద్రినునన్ గదరేనీయుల దేశము చేరగా దయయ్ములు పటిట్న యిదద్రు 

మనుషుయ్లు సమాధులలోనుండి బయలుదేరి ఆయనకు ఎదురుగా వచిచ్రి. వారు మిగుల 

ఉగుర్లైనందున ఎవడును ఆ మారగ్మున వెళల్లేకపోయెను. 

మతత్యి 24:51 => అకక్డ ఏడుప్ను పండుల్ కొరుకుటయు నుండును. 

1 తిమోతి 1:20 => వారిలో హుమెనైయును అలెకస్ందుర్ను ఉనాన్రు; వీరు దూషింపకుండ 

శికిష్ంపబడుటకై వీరిని సాతానునకు అపప్గించితిని. 

పర్కటన 22:15 => కుకక్లును మాంతిర్కులును వయ్భిచారులును నరహంతకులును 

విగర్హారాధకులును అబదధ్మును పేర్మించి జరిగించు పర్తివాడును వెలుపటనుందురు. 

లేవీయకాండము 6:11 => తన వసత్రములను తీసి వేరు వసత్రములను ధరించుకొని పాళెము 

వెలుపలనునన్ పవితర్సథ్లమునకు ఆ బూడిదెను తీసికొనిపోవలెను. 

లేవీయకాండము 14:45 => కాబటిట్ అతడు ఆ యింటిని దాని రాళల్ను కఱఱ్లను సునన్మంతటిని 

పడగొటిట్ంచి ఊరివెలుపలనునన్ అపవితర్సథ్లమునకు వాటిని మోయించి పారబోయింపవలెను. 

యెహెజేక్లు 26:4 => వారు వచిచ్ తూరుయొకక్ పార్కారములను కూలిచ్ దాని కోటలను 

పడగొటుట్దురు, నేను దానిమీదనునన్ మంటిని తుడిచివేయుదును, దానిని వటిట్బండగా చేసెదను. 
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వేరు రాళల్ను తీసికొని ఆ రాళల్కు పర్తిగా చేరప్వలెను. అతడు వేరు అడుసును తెపిప్ంచి ఆ 

యింటిగోడకు పూయింపవలెను. 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:7 => తన యేలుబడియందు మూడవ సంవతస్రమున యూదా 

పటట్ణములలో జనులకు ధరమ్శాసత్రమును బోధించుటకై అతడు పెదద్లైన బెనహ్యీలును ఓబదాయ్ను 

జెకరాయ్ను నెతనేలును మీకాయాను 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:8 => షెమయా నెతనాయ్ జెబదాయ్ అశాహేలు షెమిరామోతు 

యెహోనాతాను అదోనీయా టోబీయా టోబదోనీయా అను లేవీయులను, యాజకులైన ఎలీషామాను 

యెహోరామును బంపెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:9 => వారు యెహోవా ధరమ్శాసత్రగర్ంథమును చేతపుచుచ్కొని 

యూదావారిమధయ్ పర్కటన చేయుచు, యూదా పటట్ణములనిన్టను సంచరించుచు జనులకు 

బోధించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 19:5 => మరియు అతడు ఆ యా పటట్ణములలో, అనగా దేశమందు 

యూదావారునన్ బురుజులుగల పటట్ణములనిన్టిలో నాయ్యాధిపతులను నిరణ్యించి వారికీలాగున 

ఆజాఞ్పించెను 
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2 దినవృతాత్ంతములు 19:6 => మీరు యెహోవా నియమమును బటిట్యే గాని మనుషుయ్ల 

నియమమునుబటిట్ తీరుప్ తీరచ్వలసినవారు కారు; ఆయన మీతో కూడ నుండును గనుక మీరు తీరుచ్ 

తీరుప్ బహు జాగర్తత్గా చేయుడి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 19:7 => యెహోవా భయము మీమీద ఉండునుగాక; హెచచ్రికగానుండి 

తీరుప్ తీరుచ్డి; మన దేవుడైన యెహోవాయందు దౌషట్య్ములేదు,ఆయన పక్షపాతికాడు, లంచము 

పుచుచ్కొనువాడు కాడు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:4 => యాజకులను లేవీయులను పిలువనంపి, తూరుప్గానునన్ 

రాజవీధిలో వారిని సమకూరిచ్ 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:5 => వారికీలాగు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను లేవీయులారా, నా మాట ఆలకించుడి; 

ఇపుప్డు మిముమ్ను మీరు పర్తిషిఠ్ంచుకొని, మీ పితరుల దేవుడైన యెహోవా మందిరమును పర్తిషిఠ్ంచి 

పరిశుదధ్సథ్లములోనుండి నిషిదధ్ వసుత్వులననిన్టిని బయటికి కొనిపోవుడి. 

కీరత్నలు 101:6 => నాయొదద్ నివసించునటుల్ దేశములో నమమ్కసుథ్లైన వారిని నేను 

కనిపెటుట్చునాన్ను నిరోద్షమారగ్మందు నడచువారు నాకు పరిచారకులగుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:20 => అతని యిలుల్ పాడైపోవునుగాక దానిలో ఎవడును కాపురముండక 

పోవునుగాక అతని యుదోయ్గము వేరొకడు తీసికొనునుగాక అని కీరత్నల గర్ంథములో 

వార్యబడియునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:21 => కాబటిట్ యోహాను బాపిత్సమ్మిచిచ్నది మొదలుకొని పర్భువైన యేసు 

మనయొదద్నుండి పరమునకు చేరుచ్కొనబడిన దినము వరకు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:22 => ఆయన మన మధయ్ సంచరించుచుండిన కాలమంతయు మనతో 

కలిసియునన్ వీరిలో ఒకడు, మనతో కూడ ఆయన పునరుతాథ్నమునుగూరిచ్ సాకిష్యైయుండుట 

ఆవశయ్కమని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:23 => అపుప్డు వారు యూసుత్ అను మారుపేరుగల బరస్బాబ్ అనబడిన 

యోసేపు, మతీత్య అను ఇదద్రిని నిలువబెటిట్ 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:24 => ఇటల్ని పార్రథ్న చేసిరి అందరి హృదయములను ఎరిగియునన్ 

పర్భువా, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:25 => తన చోటికి పోవుటకు యూదా తపిప్పోయి పోగొటుట్కొనిన యీ 

పరిచరయ్లోను అపొసత్లతవ్ములోను పాలుపొందుటకు వీరిదద్రిలో నీవు ఏరప్రచుకొనినవానిని 

కనబరచుమనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:26 => అంతట వారు వీరినిగూరిచ్ చీటుల్వేయగా మతీత్య పేరట చీటి 

వచెచ్ను గనుక అతడు పదునొకండుమంది అపొసత్లులతో కూడ లెకిక్ంపబడెను. 

1 తిమోతి 5:9 => అరువది ఏండల్ కంటె తకుక్వ వయసుస్ లేక, ఒకక్ పురుషునికే భారయ్యై, 

1 తిమోతి 5:10 => సత కిర్యలకు పేరుపొందిన విధవరాలు పిలల్లను పెంచి, పరదేశులకు 

అతిథయ్మిచిచ్, పరిశుదు ధ్ల పాదములు కడిగి, శర్మపడువారికి సహాయము చేసి, పర్తి సతాక్రయ్ము చేయ 

బూనుకొనినదైతే ఆమెను విధవరాండర్ లెకక్లో చేరచ్వచుచ్ను. 

1 తిమోతి 5:21 => విరోధబుది ధ్తోనైనను పక్షపాతముతోనైనను ఏమియు చేయక, నేను చెపిప్న ఈ 

సంగతులను గైకొనవలెనని దేవుని యెదుటను, కీర్సుత్యేసు ఎదుటను, ఏరప్రచబడిన దేవ దూతల 

యెదుటను నీకు ఆనబెటుట్చునాన్ను. 

1 తిమోతి 5:22 => తవ్రపడి యెవనిమీదనైనను హసత్నికేష్పణము చేయకుము. పరుల పాపములలో 

పాలివాడవై యుండకుము. నీవు పవితుర్డవుగా ఉండునటుల్ చూచుకొనుము. 

2 తిమోతి 2:2 => నీవు అనేక సాకుష్ల యెదుట నావలన వినిన సంగతులను ఇతరులకును 

బోధించుటకు సామరథ్య్ముగల నమమ్కమైన మనుషుయ్లకు అపప్గింపుము, 

తీతుకు 1:5 => నేను నీ కాజాఞ్పించిన పర్కారము నీవు లోపముగా ఉనన్వాటిని దిదిద్, పర్తి 

పటట్ణములోను పెదద్లను నియమించు నిమితత్మే నేను కేర్తులో నినున్ విడిచి వచిచ్తిని. 

తీతుకు 1:6 => ఎవడైనను నిందారహితుడును, ఏకపతీన్ పురుషుడును, దురావ్య్పార విషయము 

నేరము మోపబడనివారై అవిధేయులు కాక విశావ్సులైన పిలల్లు గలవాడునై యునన్యెడల అటిట్వానిని 

పెదద్గా నియమింపవచుచ్ను. 
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తీతుకు 1:7 => ఎందుకనగా అధయ్కుష్డు దేవుని గృహనిరావ్హకునివలె నిందారహితుడై 

యుండవలెను. అతడు సేవ్చాఛ్పరుడును, ముకోక్పియు, మదయ్పానియు, కొటుట్వాడును, దురాల్భము 

అపేకిష్ంచువాడును కాక, 

తీతుకు 1:8 => అతిథి పిర్యుడును, సజజ్న పిర్యుడును సవ్సథ్బుది ధ్ గలవాడును, నీతిమంతుడును, 

పవితుర్డును, ఆశానిగర్హము గలవాడునై యుండి, 

తీతుకు 1:9 => తాను హితబోధ విషయమై జనులను హెచచ్రించుటకును, ఎదురాడువారి మాట 

ఖండించుటకును శకిత్గలవాడగునటుల్, ఉపదేశమును అనుసరించి నమమ్దగిన బోధను గటిట్గా 

చేపటుట్కొనువాడునై యుండవలెను. 

వచనము 43 

అతడు ఆ రాళల్ను ఊడదీయించి యిలుల్ గీయించి దానికి అడుసును పూయించిన తరువాత ఆ పొడ 

తిరిగి ఆ యింట బయలుపడినయెడల యాజకుడు వచిచ్ దాని చూడవలెను. 

యిరిమ్యా 6:28 => వారందరు బహు దోర్హులు, కొండెగాండుర్, వారు మటిట్లోహము వంటివారు, 

వారందరు చెరుపువారు. 

యిరిమ్యా 6:29 => కొలిమితితిత్ బహుగా బుసలు కొటుట్చునన్ది గాని అగిన్లోనికి సీసమే 

వచుచ్చునన్ది; వయ్రథ్ముగానే చొకక్ము చేయుచు వచెచ్ను. దుషు ట్లు చొకక్మునకు రారు.  

యిరిమ్యా 6:30 => యెహోవా వారిని తోర్సివేసెను గనుక తోర్సివేయవలసిన వెండియని వారికి పేరు 

పెటట్బడును. 

యెహెజేక్లు 24:13 => నీకు కలిగిన అపవితర్త నీ కామాతురతయే; నినున్ శుభర్పరచుటకు నేను 

పూనుకొనినను నీవు శుభర్పడకపోతివి , నా కోర్ధమును నీమీద తీరుచ్కొనువరకు నీవు 

శుభర్పడకయుందువు. 

హెబీర్యులకు 6:4 => ఒకసారి వెలిగింపబడి, పరలోక సంబంధమైన వరమును రుచిచూచి, 

పరిశుదాధ్తమ్లో పాలివారై 
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హెబీర్యులకు 6:5 => దేవుని దివయ్ వాకయ్మును రాబోవు యుగసంబంధమైన శకుత్ల పర్భావమును 

అనుభవించిన తరువాత తపిప్పోయినవారు, 

హెబీర్యులకు 6:6 => తమ విషయములో దేవుని కుమారుని మరల సిలువవేయుచు, బాహాటముగా 

ఆయనను అవమానపరచుచునాన్రు గనుక మారుమనసుస్ పొందునటుల్ అటిట్ వారిని మరల 

నూతనపరచుట అసాధయ్ము. 

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

యెవరికొరకు వయ్వసాయము చేయబడునో వారికి అనుకూలమైన పైరులను ఫలించుచు దేవుని 

ఆశీరవ్చనము పొందును. 

హెబీర్యులకు 6:8 => అయితే ముండల్తుపప్లును గచచ్తీగెలును దానిమీద పెరిగినయెడల అది 

పనికిరానిదని విసరిజ్ంపబడి శాపము పొందతగినదగును. తుదకది కాలిచ్వేయబడును. 

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 2:22 => కుకక్ తన వాంతికి తిరిగినటుట్ను, కడుగబడిన పంది బురదలో దొరుల్టకు 

మళిల్నటుట్ను అను నిజమైన సామితె చొపుప్న వీరికి సంభవించెను. 

యూదా 1:12 => వీరు నిరభ్యముగా మీతో సుభోజనము చేయుచు, తముమ్నుతాము నిరభ్యముగా 

పోషించుకొనుచు, మీ పేర్మవిందులలో దొంగ మెటట్లుగా ఉనాన్రు. వీరు గాలిచేత ఇటు అటు 

కొటుట్కొనిపోవు నిరజ్ల మేఘములుగాను, కాయలు రాలి ఫలములు లేక, రెండు మారులు చచిచ్ వేళల్తో 

పెళల్గింపబడిన చెటుల్గాను, 

వచనము 44 

అపుప్డు ఆ పొడ ఆ యింట వాయ్పించినయెడల అది ఆ యింటిలో కొరుకుడు కుషఠ్ము; అది 

అపవితర్ము. 
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లేవీయకాండము 13:51 => ఏడవనాడు అతడు ఆ పొడను చూడవలెను. అపుప్డు ఆ వసత్రమందు, 

అనగా పడుగునందేగాని పేకయందేగాని తోలునందేగాని తోలుతో చేసిన వసుత్వునందేగాని ఆ పొడ 

వాయ్పించినయెడల అది కొరుకుడు కుషఠ్ము; అది అపవితర్ము. 

లేవీయకాండము 13:52 => కావున అతడు ఆ పొడ దేనిలో ఉనన్దో ఆ వసత్రమును నారతోనేమి 

వెండుర్కలతోనేమి చేసిన పడుగును పేకను తోలుతో చేసిన పర్తి వసుత్వును అగిన్తో కాలిచ్వేయవలెను; 

అది కొరుకుడు కుషఠ్ము; అగిన్తో దాని కాలిచ్వేయవలెను. 

జెకరాయ్ 5 : 4 = > ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్ నేనే దాని 

బయలుదేరజేయుచునాన్ను; అది దొంగల యిండల్లోను, నా నామమునుబటిట్ అబదధ్పర్మాణము 

చేయువారి యిండల్లోను పర్వేశించి వారి యిండల్లో ఉండి వాటిని వాటి దూలములను రాళల్ను 

నాశనము చేయును. 

వచనము 45 

కాబటిట్ అతడు ఆ యింటిని దాని రాళల్ను కఱఱ్లను సునన్మంతటిని పడగొటిట్ంచి ఊరివెలుపలనునన్ 

అపవితర్సథ్లమునకు వాటిని మోయించి పారబోయింపవలెను. 

1 రాజులు 9:6 => అయితే మీరేగాని మీ కుమారులే గాని యేమాతర్మైనను ననున్ వెంబడించుట 

మాని, నేనిచిచ్న ఆజఞ్లను కటట్డలను అనుసరింపక యితరమైన దేవతలను కొలిచి పూజించినయెడల 

1 రాజులు 9:7 => నేను ఇశార్యేలీయుల కిచిచ్న యీ దేశములో వారిని ఉండనియయ్క వారిని 

నిరూమ్లము చేసి, నా నామమునకు నేను పరిశుదధ్ పరచిన యీ మందిరమును నా సముఖములోనుండి 

కొటిట్వేసెదను; ఇశార్యేలీయులు సరవ్జనములలో చెదరిపోయి సామెతగాను హేళనగాను 

చేయబడుదురు. 

1 రాజులు 9:8 => ఈ మందిరమారగ్మున వచుచ్వారందరును దానిచూచి, ఆశచ్రయ్పడి ఇసీ, యని 

యెహోవా ఈ దేశమునకును ఈ మందిరమునకును ఈలాగున ఎందుకు చేసెనని యడుగగా 
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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. 

2 రాజులు 10:27 => మరియు బయలు పర్తిమను గుడిని కిర్ంద పడగొటిట్ దానిని పెంటయిలుల్గా 

చేసిరి. నేటివరకు అది ఆలాగేయునన్ది 

2 రాజులు 17:20 => అంతట యెహోవా ఇశార్యేలువారి సంతతివారినందరిని విసరిజ్ంచి, వారిని 

శర్మపెటిట్ దోపుడుగాండల్ చేతికపప్గించి, వారిని తన సముఖమునుండి వెళల్గొటెట్ను. 

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. 

2 రాజులు 17:22 => ఇశార్యేలువారు యరొబాము చేసిన పాపములలో దేనిని విడువక 

వాటిననుసరించుచు వచిచ్రి గనుక 

2 రాజులు 17:23 => తన సేవకులైన పర్వకత్లదావ్రా యెహోవా సెలవిచిచ్న మాటచొపుప్న, ఆయన 

ఇశార్యేలువారిని తన సముఖములోనుండి వెళల్గొటెట్ను . ఆ హేతువుచేత వారు తమ 

సవ్దేశములోనుండి అషూష్రు దేశములోనికి చెరగొనిపోబడిరి; నేటివరకు వారచచ్ట ఉనాన్రు. 

2 రాజులు 18:4 => ఉనన్త సథ్లములను కొటిట్వేసి విగర్హములను పగులగొటిట్ దేవతాసత్ంభములను 

పడగొటిట్ మోషే చేసిన యితత్డి సరప్మును ఛినాన్భినన్ములుగా చేసెను. దానికి ఇశార్యేలీయులు 

నెహుషాట్నను పేరుపెటిట్ దానికి ధూపము వేయుచు వచిచ్యుండిరి 

2 రాజులు 25:4 => కలీద్యులు పటట్ణ పార్కారమును పడగొటట్గా సైనికులు రాతిర్యందు రాజు 

తోటదగగ్ర రెండు గోడల మధయ్నునన్ దావ్రపు మారగ్మున పారిపోయిరి. 

2 రాజులు 25:5 => అయితే కలీద్యులు పటట్ణముచుటుట్ ఉండగా రాజు మైదానమునకు 

పోవుమారగ్మున వెళిల్పోయెను; కలీద్యుల సైనయ్ము రాజును తరిమి, అతని సైనయ్ము అతనికి 

దూరముగా చెదరిపోయినందున యెరికో మైదానమందు అతని పటుట్కొనిరి. 
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2 రాజులు 25:6 => వారు రాజును పటుట్కొని రిబాల్ పటట్ణమందునన్ బబులోను రాజునొదద్కు 

తీసికొనిపోయినపుప్డు రాజు అతనికి శిక్ష విధించెను. 

2 రాజులు 25:7 => సిదిక్యా చూచుచుండగా వారు అతని కుమారులను చంపించి సిదిక్యా 

కనున్లు ఊడదీయించి యితత్డి సంకెళల్తో అతని బంధించి బబులోను పటట్ణమునకు తీసికొనిపోయిరి. 

2 రాజులు 25:8 => మరియు బబులోనురాజైన నెబుకదెన్జరు ఏలుబడిలో పందొమిమ్దవ 

సంవతస్రమందు అయిదవ నెల యేడవ దినమున రాజదేహసంరక్షకులకు అధిపతియు 

బబులోనురాజు సేవకుడునగు నెబూజరదాను యెరూషలేమునకు వచిచ్ 

2 రాజులు 25:9 => యెహోవా మందిరమును రాజనగరును యెరూషలేమునందునన్ యిండల్నిన్టిని 

గొపప్వారి యిండల్నిన్టిని అగిన్చేత కాలిప్ంచెను. 

2 రాజులు 25:10 => మరియు రాజదేహసంరక్షకుల అధిపతియొదద్నునన్ కలీద్యుల 

సైనికులందరును యెరూషలేము చుటుట్నునన్ పార్కారములను పడగొటిట్రి. 

2 రాజులు 25:11 => పటట్ణమందు మిగిలియుండిన వారిని, బబులోనురాజు పక్షము చేరినవారిని, 

సామానయ్ జనులలో శేషించినవారిని రాజదేహసంరక్షకుల అధిపతియైన నెబూజరదాను 

చెరగొనిపోయెను గాని 

2 రాజులు 25:12 => వయ్వసాయదారులును దార్క్షతోట వారును ఉండవలెనని దేశపు బీదజనములో 

కొందరిని ఉండనిచెచ్ను. 

2 రాజులు 25:25 => అయితే ఏడవ మాసమందు రాజ వంశజుడగు ఎలీషామాకు పుటిట్న నెతనాయ్ 

కుమారుడైన ఇషామ్యేలు పదిమంది మనుషుయ్లను పిలుచుకొని వచిచ్ గెదలాయ్మీద పడగా అతడు 

మరణమాయెను. మరియు మిసాప్లో అతనియొదద్నునన్ యూదులను కలీద్యులను అతడు 

హతముచేసెను. 

2 రాజులు 25:26 => అపుప్డు కొదిద్వారేమి గొపప్వారేమి జనులందరును, సైనాయ్ధిపతులును, లేచి 

కలీద్యుల భయముచేత ఐగుపుత్ దేశమునకు పారిపోయిరి. 

యిరిమ్యా 52:13 => అతడు యెహోవా మందిరమును రాజునగరును యెరూషలేములోని గొపప్వారి 

యిండల్ననిన్టిని కాలిచ్వేసెను.  
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యెహెజేక్లు 5:4 => పిమమ్ట వాటిలో కొనిన్టిని మరల తీసి అగిన్లోవేసి కాలుచ్ము; దానినుండి అగిన్ 

బయలుదేరి ఇశార్యేలు వారినందరిని తగులబెటుట్ను. 

మతత్యి 22:7 => కాబటిట్ రాజు కోపపడి తన దండల్ను పంపి, ఆ నరహంతకులను సంహరించి, వారి 

పటట్ణము తగలబెటిట్ంచెను. 

మతత్యి 24:2 => అందుకాయన మీరు ఇవనిన్యు చూచుచునాన్రు గదా; రాతిమీద రాయి 

యొకటియైనను ఇకక్డ నిలిచియుండకుండ పడదోర్యబడునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్నని 

వారితో అనెను. 

రోమీయులకు 11:7 => ఆలాగైన ఏమగును?ఇశార్యేలు వెదకునది ఏదో అది వారికి దొరకలేదు, 

ఏరాప్టు నొందినవారికి అది దొరికెను; తకిక్నవారు కఠినచితుత్లైరి. 

రోమీయులకు 11:8 => ఇందువిషయమై నేటివరకు దేవుడు వారికి నిదర్మతుత్గల మనసుస్ను, 

చూడలేని కనున్లను, వినలేని చెవులను ఇచిచ్యునాన్డని వార్యబడియునన్ది. 

రోమీయులకు 11:9 => మరియు వారి భోజనము వారికి ఉరిగాను, బోనుగాను, ఆటంకముగాను 

వారి కిర్యలకు పర్తిఫలముగాను ఉండును గాక. 

రోమీయులకు 11:10 => వారు చూడకుండునటుల్ వారి కనున్లకు చీకటి కముమ్ను గాక. వారి 

వీపును ఎలల్పుప్డును వంగిపోవునటుల్ చేయుము అని దావీదు చెపుప్చునాన్డు. 

రోమీయులకు 11:11 => కాబటిట్ నేనడుగునది ఏమనగా, వారు పడిపోవునటుల్గా తొటిర్లిల్రా? 

అటల్నరాదు. 

పర్కటన 11:2 => ఆలయమునకు వెలుపటి ఆవరణమును కొలతవేయక విడిచిపెటుట్ము; అది 

అనుయ్లకియయ్బడెను, వారు నలువది రెండు నెలలు పరిశుదధ్పటట్ణమును కాలితో తొర్కుక్దురు. 

లేవీయకాండము 14:41 => అపుప్డతడు ఆ యింటిలోపలను చుటుట్ గోడలను గీయింపవలెను. వారు 

గీసిన పెలల్లను ఊరివెలుపలనునన్ అపవితర్సథ్లమున పారబోసి 

లేవీయకాండము 11:33 => వీటిలో ఏదైనను మంటిపాతర్లో పడినయెడల దానిలోనిదంతయు 

అపవితర్మగును; మీరు దానిని పగులగొటట్వలెను. 
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లేవీయకాండము 13:52 => కావున అతడు ఆ పొడ దేనిలో ఉనన్దో ఆ వసత్రమును నారతోనేమి 

వెండుర్కలతోనేమి చేసిన పడుగును పేకను తోలుతో చేసిన పర్తి వసుత్వును అగిన్తో కాలిచ్వేయవలెను; 

అది కొరుకుడు కుషఠ్ము; అగిన్తో దాని కాలిచ్వేయవలెను. 

వచనము 46 

మరియు ఆ యిలుల్ పాడువిడిచిన దినములనిన్యు దానిలో పర్వేశించువాడు సాయంకాలమువరకు 

అపవితుర్డగును. 

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 11:28 => వాటి కళేబరమును మోసిన పర్తివాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని 

సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డగును; అవి మీకు అపవితర్మైనవి. 

లేవీయకాండము 15:5 => వాని పరుపును ముటుట్వాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో 

సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

లేవీయకాండము 15:6 => అటిట్వాడు దేనిమీద కూరుచ్ండునో దాని మీద కూరుచ్ండువాడు తన 

బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

లేవీయకాండము 15:7 => సార్వము గలవాని దేహమును ముటుట్వాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని 

నీళల్తో సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

లేవీయకాండము 15:8 => సార్వము గలవాడు పవితుర్నిమీద ఉమిమ్వేసినయెడల వాడు తన బటట్లు 

ఉదుకుకొని నీళల్తో సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

లేవీయకాండము 15:10 => వాని కిర్ందనుండిన యే వసుత్వునైనను ముటుట్ పర్తివాడు 

సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. వాటిని మోయువాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో 

సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 
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లేవీయకాండము 17:15 => మరియు కళేబరమునైనను చీలచ్బడినదానినైనను తిను పర్తివాడు 

దేశమందు పుటిట్నవాడేమి పరదేశియేమి వాడు తన బటట్లను ఉదుకుకొని నీళల్తో దేహమును 

కడుగుకొని సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డగును. తరువాత పవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 22:6 => అతడు నీళల్తో తన దేహమును కడుగుకొనువరకు పర్తిషిఠ్తమైనవాటిని 

తినకూడదు. 

సంఖాయ్కాండము 19:7 => అపుప్డు ఆ యాజకుడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో శిరసాస్న్నము 

చేసిన తరువాత పాళెములో పర్వేశించి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

సంఖాయ్కాండము 19:8 => దాని దహించినవాడు నీళల్తో తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో 

శిరసాస్న్నము చేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

సంఖాయ్కాండము 19:9 => మరియు పవితుర్డైన యొకడు ఆ పెయయ్యొకక్ భసమ్మును పోగుచేసి 

పాళెము వెలుపలను పవితర్సథ్లమందు ఉంచవలెను. పాపపరిహార జలముగా ఇశార్యేలీయుల 

సమాజమునకు దాని భదర్ము చేయవలెను; అది పాపపరిహారారథ్బలి. 

సంఖాయ్కాండము 19:10 => ఆ పెయయ్యొకక్ భసమ్మును పోగుచేసినవాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని 

సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. ఇది ఇశార్యేలీయులకును వారిలో నివసించు 

పరదేశులకును నితయ్మైన కటట్డ. 

సంఖాయ్కాండము 19:21 => వారికి నితయ్మైన కటట్డ ఏదనగా, పాపపరిహారజలమును 

పోర్కిష్ంచువాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొనవలెను ; పాపపరిహారజలమును ముటుట్వాడు 

సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును; అపవితుర్డు ముటుట్నది యావతుత్ను అపవితర్ము. 

సంఖాయ్కాండము 19:22 => దాని ముటుట్ మనుషుయ్లందరు సాయంకాలమువరకు అపవితుర్లై 

యుందురు. 

వచనము 47 

ఆ యింట పండుకొనువాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొనవలెను. ఆ యింట భోజనము చేయువాడు తన 

బటట్లు ఉదుకుకొనవలెను. 
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లేవీయకాండము 14:8 => అపుప్డు పవితర్త పొందగోరువాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని తన 

రోమమంతటిని కౌష్రము చేసికొని నీళల్తో సాన్నముచేసి పవితుర్డగును. తరువాత వాడు పాళెములోనికి 

వచిచ్ తన గుడారము వెలుపల ఏడు దినములు నివసింపవలెను. 

లేవీయకాండము 14:9 => ఏడవనాడు తన రోమమంతటిని తన తలను తన గడ డ్మును తన 

కనుబొమలను కౌష్రము చేసికొనవలెను. తన రోమమంతటిని కౌష్రము చేసికొని బటట్లు ఉదుకుకొని 

యొడలు నీళల్తో కడుగుకొని పవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 15:5 => వాని పరుపును ముటుట్వాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో 

సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

వచనము 48 

యాజకుడు వచిచ్ లోపల పర్వేశించి చూచునపుప్డు ఆ యింటికి అడుసు వేసిన తరువాత ఆ పొడ 

యింటిలో వాయ్పింపకపోయినయెడల, పొడ బాగుపడెను గనుక ఆ యిలుల్ పవితర్మని యాజకుడు 

నిరణ్యింపవలెను. 

లేవీయకాండము 14:3 => యాజకుడు పాళెము వెలుపలికి పోవలెను. యాజకుడు వానిని 

చూచినపుప్డు కుషు ఠ్పొడ బాగుపడి కుషఠ్రోగిని విడిచినయెడల 

యోబు 5:18 => ఆయన గాయపరచి గాయమును కటుట్ను ఆయన గాయము చేయును, ఆయన 

చేతులే సవ్సథ్పరచును. 

హోషేయ 6:1 => మనము యెహోవాయొదద్కు మరలుదము రండి, ఆయన మనలను చీలిచ్వేసెను, 

ఆయనే మనలను సవ్సథ్పరచును; ఆయన మనలను కొటెట్ను, ఆయనే మనలను బాగుచేయును 

మారుక్ 5:29 => వెంటనే ఆమె రకత్ధార కటెట్ను గనుక తన శరీరములోని ఆబాధ నివారణయైనదని 

గర్హించుకొనెను. 

మారుక్ 5:34 => అందుకాయన కుమారీ, నీ విశావ్సము నినున్ సవ్సథ్పరచెను, సమాధానము 

గలదానవై పొముమ్; నీ బాధ నివారణయై నీకు సవ్సథ్త కలుగుగాక అని ఆమెతో చెపెప్ను. 
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లూకా 7:21 => ఆ గడియలోనే ఆయన రోగములును, బాధలును, అపవితార్తమ్లునుగల అనేకులను 

సవ్సథ్పరచి, చాలమంది గుర్డిడ్వారికి చూపు దయచేసెను. 

1 కొరిందీయులకు 6:11 => మీలో కొందరు అటిట్వారైయుంటిరి గాని, పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ 

నామమునను మన దేవుని ఆతమ్యందును మీరు కడుగబడి, పరిశుదధ్పరచబడినవారై నీతిమంతులుగా 

తీరచ్బడితిరి. 

వచనము 49 

ఆ యింటి కొరకు పాపపరిహారారథ్బలి అరిప్ంచుటకు అతడు రెండు పకుష్లను దేవదారు కఱఱ్ను 

రకత్వరణ్పు నూలును హిసోస్పును తీసికొని 

లేవీయకాండము 14:4 => యాజకుడు పవితర్త పొందగోరు వానికొరకు సజీవమైన రెండు పవితర్ 

పకుష్లను దేవదారు కఱఱ్ను రకత్వరణ్ముగల నూలును హిసోస్పును తెమమ్ని ఆజాఞ్పింపవలెను. 

లేవీయకాండము 14:5 => అపుప్డు యాజకుడు పారు నీటిపైని మంటిపాతర్లో ఆ పకుష్లలో 

ఒకదానిని చంప నాజాఞ్పించి 

లేవీయకాండము 14:6 => సజీవమైన పకిష్ని ఆ దేవదారు కఱఱ్ను రకత్వరణ్ముగల నూలును 

హిసోస్పును తీసికొని పారు నీటిపైని చంపిన పకిష్రకత్ములో వాటిని సజీవమైన పకిష్ని ముంచి 

లేవీయకాండము 14:7 => కుషు ఠ్ విషయములో పవితర్త పొందగోరువానిమీద ఏడుమారులు 

పోర్కిష్ంచి వాడు పవితుర్డని నిరణ్యించి సజీవమైన పకిష్ ఎగిరిపోవునటుల్ దానిని వదిలివేయవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 19:6 => మరియు ఆ యాజకుడు దేవదారు కఱఱ్ను హిసోస్పును రకత్వరణ్పు 

నూలును తీసికొని, ఆ పెయయ్ను కాలుచ్చునన్ అగిన్లో వాటిని వేయవలెను. 

కీరత్నలు 51:7 => నేను పవితుర్డనగునటుల్ హిసోస్పుతో నా పాపము పరిహరింపుము. 

హిమముకంటెను నేను తెలల్గానుండునటుల్ నీవు ననున్ కడుగుము. 

పరమగీతము 4:3 => నీ పెదవులు ఎరుపునూలును పోలియునన్వి. నీ నోరు సుందరము నీ 

ముసుకుగుండ నీ కణతలు విచిచ్న దాడిమ ఫలమువలె నగపడుచునన్వి. 
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హెబీర్యులకు 9:19 => ధరమ్శాసత్రపర్కారము మోషే పర్తి యాజఞ్ను పర్జలతో చెపిప్న తరువాత, 

ఆయన నీళల్తోను, రకత్వరణ్ముగల గొఱఱ్బొచుచ్తోను, హిసోస్పుతోను, కోడెల యొకక్యు మేకల 

యొకక్యు రకత్మును తీసికొని 

వచనము 50 

పారు నీటిపైన మంటి పాతర్లో ఆ పకుష్లలో ఒకదానిని వధించి 

లేవీయకాండము 14:5 => అపుప్డు యాజకుడు పారు నీటిపైని మంటిపాతర్లో ఆ పకుష్లలో 

ఒకదానిని చంప నాజాఞ్పించి 

వచనము 51 

ఆ దేవదారు కఱఱ్ను హిసోస్పును రకత్వరణ్పు నూలును సజీవమైన పకిష్ని తీసికొని వధింపబడిన 

పకిష్రకత్ములోను పారు నీటిలో వాటిని ముంచి ఆ యింటిమీద ఏడు మారులు పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 14:6 => సజీవమైన పకిష్ని ఆ దేవదారు కఱఱ్ను రకత్వరణ్ముగల నూలును 

హిసోస్పును తీసికొని పారు నీటిపైని చంపిన పకిష్రకత్ములో వాటిని సజీవమైన పకిష్ని ముంచి 

లేవీయకాండము 14:7 => కుషు ఠ్ విషయములో పవితర్త పొందగోరువానిమీద ఏడుమారులు 

పోర్కిష్ంచి వాడు పవితుర్డని నిరణ్యించి సజీవమైన పకిష్ ఎగిరిపోవునటుల్ దానిని వదిలివేయవలెను. 

2 రాజులు 5:10 => ఎలీషా నీవు యొరాద్నునదికి పోయి యేడు మారులు సాన్నము చేయుము, నీ 

ఒళుల్ మరల బాగై నీవు శుదు ధ్డవగుదువని అతనితో చెపుప్టకు ఒక దూతను పంపెను. 

హెబీర్యులకు 9:22 => మరియు ధరమ్శాసత్ర పర్కారము సమసత్ వసుత్వులును రకత్ముచేత 

శుది ధ్చేయబడుననియు, రకత్ము చిందింపకుండ పాపక్షమాపణ కలుగదనియు సామానయ్ముగా 

చెపప్వచుచ్ను. 

వచనము 52 

అటుల్ ఆ పకిష్రకత్ముతోను ఆ పారు నీటితోను సజీవమైన పకిష్తోను దేవదారు కఱఱ్తోను హిసోస్పుతోను 

రకత్ వరణ్పు నూలుతోను ఆ యింటి విషయములో పాపపరిహారారథ్బలి అరిప్ంపవలెను. 
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హెబీర్యులకు 9:22 => మరియు ధరమ్శాసత్ర పర్కారము సమసత్ వసుత్వులును రకత్ముచేత 

శుది ధ్చేయబడుననియు, రకత్ము చిందింపకుండ పాపక్షమాపణ కలుగదనియు సామానయ్ముగా 

చెపప్వచుచ్ను. 

వచనము 53 

అపుప్డు సజీవమైన పకిష్ని ఊరివెలుపల నెగర విడువవలెను. అటుల్ అతడు ఆ యింటికి పార్యశిచ్తత్ము 

చేయగా అది పవితర్మగును. 

లేవీయకాండము 14:20 => యాజకుడు దహనబలి దర్వయ్మును నైవేదయ్మును బలిపీఠముమీద 

అరిప్ంపవలెను. అటుల్ యాజకుడు వాని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా వాడు పవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 4:35 => మరియు సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్ను తీసినటుల్ దీని 

కొర్వవ్ంతయు తీయవలెను. యాజకుడు యెహోవాకు అరిప్ంచు హోమముల రీతిగా బలిపీఠముమీద 

వాటిని ధూపము వేయవలెను. అతడు చేసిన పాపము విషయమై యాజకుడు అతని నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ కలుగును. 

వచనము 54 

పర్తివిధమైన కుషు ఠ్పొడను గూరిచ్యు, బొబబ్ను గూరిచ్యు 

లేవీయకాండము 14:2 => కుషఠ్రోగి పవితుర్డని నిరణ్యించిన దినమున వానిగూరిచ్న విధి యేదనగా, 

యాజకునియొదద్కు వానిని తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 14:32 => కుషు ఠ్పొడ కలిగినవాడు పవితర్త పొందతగినవాటిని 

సంపాదింపలేనియెడల వాని విషయమైన విధి యిదే. 

లేవీయకాండము 6:9 => నీవు అహరోనుతోను అతని కుమారులతోను ఇటల్నుము ఇది దహనబలిని 

గూరిచ్న విధి. దహనబలి దర్వయ్ము ఉదయమువరకు రాతిర్ అంతయు బలిపీఠముమీద 

దహించుచుండును; బలిపీఠముమీది అగిన్ దానిని దహించుచుండును. 
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లేవీయకాండము 6:14 => నైవేదయ్మునుగూరిచ్న విధి యేదనగా, అహరోను కుమారులు యెహోవా 

సనిన్ధిని బలిపీఠము నెదుట దానిని నరిప్ంచవలెను. 

లేవీయకాండము 6:25 => నీవు అహరోనుకును అతని సంతతివారికిని ఈలాగు ఆజాఞ్పించుము 

పాపపరిహారారథ్బలిని గూరిచ్న విధి యేదనగా, నీవు దహనబలి రూపమైన పశువులను వధించు చోట 

పాపపరిహారారథ్బలి పశువులను యెహోవా సనిన్ధిని వధింపవలెను; అది అతిపరిశుదధ్ము. 

లేవీయకాండము 7:1 => అపరాధపరిహారారథ్బలి అతిపరిశుదధ్ము. దానిగూరిచ్న విధి యేదనగా 

లేవీయకాండము 7:37 => ఇది దహనబలిని గూరిచ్యు అపరాధపరిహారారథ్పు నైవేదయ్మును 

గూరిచ్యు పాపపరిహారారథ్బలిని గూరిచ్యు అపరాధపరిహారారథ్బలిని గూరిచ్యు పర్తిషిఠ్తారప్ణమును 

గూరిచ్యు సమాధానబలిని గూరిచ్యు చేయబడిన విధి. 

లేవీయకాండము 11:46 => అపవితర్మైన దానికిని పవితర్మైన దానికిని తినదగిన జంతువులకును 

తినదగని జంతువులకును భేదము చేయునటుల్ 

లేవీయకాండము 15:32 => సార్వము గలవాని గూరిచ్యు, వీరయ్సఖ్లనమువలని అపవితర్త గలవాని 

గూరిచ్యు, కడగానునన్ బలహీనురాలిని గూరిచ్యు, సార్వముగల సతరీ పురుషులను గూరిచ్యు, 

అపవితుర్రాలితో శయనించువాని గూరిచ్యు విధింపబడినది ఇదే. 

సంఖాయ్కాండము 5:29 => రోషము విషయమైన విధి యిదే. ఏ సతరీయైనను తన భరత్ అధీనములో 

నునన్పుప్డు తోర్వతపిప్ అపవితర్పడినయెడలనేమి,  

సంఖాయ్కాండము 6:13 => నాజీరు పర్తేయ్కముగా ఉండు దినములు నిండిన తరువాత వానిగూరిచ్న 

విధి యేదనగా, పర్తయ్క్షపు గుడారము యొకక్ దావ్రమునొదద్కు వానిని తీసికొనిరావలెను. 

సంఖాయ్కాండము 19:14 => ఒకడు ఒక గుడారములో చచిచ్నయెడల దానిగూరిచ్న విధి యిది. ఆ 

గుడారములో పర్వేశించు పర్తివాడును ఆ గుడారములో నునన్ది యావతుత్ను ఏడు దినములు 

అపవితర్ముగా నుండును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:8 => కుషఠ్రోగవిషయము యాజకులైన లేవీయులు మీకు బోధించు 

సమసత్మును చేయుటకు బహు జాగర్తత్గా ఉండుడి. నేను వారికాజాఞ్పించినటుల్ చేయుటకు మీరు 

జాగర్తత్గా నుండుడి. 
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లేవీయకాండము 13:30 => అది చరమ్ముకంటే పలల్ముగాను సనన్మైన పసుపుపచచ్ వెండుర్కలు 

కలదిగాను కనబడినయెడల, వాడు అపవితుర్డని యాజకుడు నిరణ్యింపవలెను; అది బొబబ్, 

తలమీదనేమి గడ డ్ముమీదనేమి పుటిట్న కుషఠ్ము. 

లేవీయకాండము 13:31 => యాజకుడు ఆ బొబబ్యిన పొడను చూచినపుప్డు అది చరమ్ముకంటె 

పలల్ము కానియెడలను, దానిలో నలల్వెండుర్కలు లేనియెడలను, యాజకుడు ఆ బొబబ్యిన 

పొడగలవానిని ఏడు దినములు పర్తేయ్కముగా ఉంచవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 30:16 => ఇవి భరత్నుగూరిచ్యు, భారయ్నుగూరిచ్యు, తండిర్నిగూరిచ్యు, 

బాలయ్మున తండిర్యింటనునన్ కుమారెత్నుగూరిచ్యు యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించిన కటట్డలు. 

సంఖాయ్కాండము 36:13 => యెరికోయొదద్ యొరాద్నుకు సమీపమైన మోయాబు మైదానములలో 

యెహోవా మోషేచేత ఇశార్యేలీయులకు ఆజాఞ్పించిన విధులును ఆజఞ్లును ఇవే. 

వచనము 55 

వసత్రకుషఠ్మును గూరిచ్యు, వసత్రమునకైనను ఇంటికైనను కలుగు కుషఠ్మును గూరిచ్యు, 

లేవీయకాండము 13:47 => మరియు కుషు ఠ్పొడ వసత్రమందు కనబడునపుప్డు అది గొఱఱ్వెండుర్కల 

బటట్యందేమి నారబటట్యందేమి 

లేవీయకాండము 13:48 => నారతోనేగాని వెండుర్కలతోనేగాని నేసిన పడుగునందేమి పేకయందేమి 

తోలునందేమి తోలుతో చేయబడు ఏయొక వసుత్వునందేమి పుటిట్  

లేవీయకాండము 13:49 => ఆ పొడ ఆ బటట్యందేమి ఆ తోలునందేమి ఆ పేకయందేమి తోలుతో 

చేయబడిన వసుత్వునందేమి పచచ్దాళుగానేగాని యెఱఱ్దాళుగానేగాని కనబడినయెడల, అది కుషు ఠ్పొడ; 

యాజకునికి దాని కనుపరచవలెను. 

లేవీయకాండము 13:50 => యాజకుడు ఆ పొడను చూచి పొడగల వాటిని ఏడు దినములు 

పర్తేయ్కముగా ఉంచవలెను. 
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లేవీయకాండము 13:51 => ఏడవనాడు అతడు ఆ పొడను చూడవలెను. అపుప్డు ఆ వసత్రమందు, 

అనగా పడుగునందేగాని పేకయందేగాని తోలునందేగాని తోలుతో చేసిన వసుత్వునందేగాని ఆ పొడ 

వాయ్పించినయెడల అది కొరుకుడు కుషఠ్ము; అది అపవితర్ము. 

లేవీయకాండము 13:52 => కావున అతడు ఆ పొడ దేనిలో ఉనన్దో ఆ వసత్రమును నారతోనేమి 

వెండుర్కలతోనేమి చేసిన పడుగును పేకను తోలుతో చేసిన పర్తి వసుత్వును అగిన్తో కాలిచ్వేయవలెను; 

అది కొరుకుడు కుషఠ్ము; అగిన్తో దాని కాలిచ్వేయవలెను. 

లేవీయకాండము 13:53 => అయితే యాజకుడు చూచినపుప్డు ఆ పొడ ఆ వసత్రమందు, అనగా 

పడుగునందేమి పేకయందేమి తోలుతో చేసిన మరి దేనియందేమి వాయ్పింపక పోయినయెడల 

లేవీయకాండము 13:54 => యాజకుడు ఆ పొడగలదానిని ఉదుక నాజాఞ్పించి మరి ఏడు దినములు 

దానిని విడిగా ఉంచవలెను. 

లేవీయకాండము 13:55 => ఆ పొడగల దానిని ఉదికిన తరువాత యాజకుడు దానిని చూడవలెను. 

ఆ పొడ మారకపోయినను వాయ్పింపకపోయినను అది అపవితర్ము. అగిన్తో దానిని కాలిచ్వేయవలెను. 

అది లోవైపునగాని పైవైపునగాని పుటిట్నను కొరుకుడు కుషఠ్ముగా ఉండును. 

లేవీయకాండము 13:56 => యాజకుడు దానిని చూచినపుప్డు వసత్రము ఉదికిన తరువాత ఆ పొడ 

వాడియుండినయెడల, అది ఆ వసత్రములో ఉండినను తోలులో ఉండినను పడుగులో ఉండినను పేకలో 

ఉండినను యాజకుడు వాటిని చింపివేయవలెను. 

లేవీయకాండము 13:57 => అటుతరువాత అది ఆ వసత్రమందేగాని పడుగునందేగాని పేకయందేగాని 

తోలుతో చేసిన దేనియందేగాని కనబడినయెడల అది కొరుకుడు కుషఠ్ము. ఆ పొడ దేనిలోనునన్దో 

దానిని అగిన్తో కాలిచ్వేయవలెను. 

లేవీయకాండము 13:58 => ఏ వసత్రమునేగాని పడుగునేగాని పేకనేగాని తోలుతో చేసిన దేనినేగాని 

ఉదికిన తరువాత ఆ పొడ వదిలినయెడల, రెండవమారు దానిని ఉదుకవలెను; 

లేవీయకాండము 13 :59 => అపుప్డు అది పవితర్మగును . బొచుచ్బటట్యందేగాని 

నారబటట్యందేగాని పడుగునందేగాని పేకయందేగాని తోలువసుత్వులయందేగాని యుండు 

కుషు ఠ్పొడనుగూరిచ్ అది పవితర్మని అపవితర్మని నీవు నిరణ్యింపవలసిన విధి యిదే. 
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లేవీయకాండము 14:34 => నేను సావ్సథ్య్ముగా మీకిచుచ్చునన్ దేశమునకు మీరు వచిచ్న తరువాత, 

మీ సావ్సథ్య్మైన దేశములోని యే యింటనైనను నేను కుషు ఠ్పొడ కలుగజేసినయెడల 

వచనము 56 

వాపును గూరిచ్యు, పకుక్ను గూరిచ్యు, నిగనిగలాడు మచచ్ను గూరిచ్యు, 

లేవీయకాండము 13:2 => ఒకని దేహచరమ్మందు వాపుగాని పకుక్గాని నిగనిగలాడు మచచ్గాని 

యుండి వాని దేహచరమ్మందు కుషు ఠ్పొడవంటిది కనబడినయెడల యాజకుడైన అహరోను నొదద్కైనను 

యాజకులైన అతని కుమారులలో ఒకనియొదద్కైనను వాని తీసికొనిరావలెను. 

వచనము 57 

ఒకడు ఎపుప్డు అపవితుర్డగునో, యెపుప్డు పవితుర్డగునో తెలియజేయుటకు ఇది కుషఠ్మును గూరిచ్న 

విధి. 

లేవీయకాండము 10:10 => మీరు పర్తిషిఠ్ంపబడిన దానినుండి లౌకికమైనదానిని , 

అపవితర్మైనదానినుండి పవితర్మైనదానిని వేరుచేయుటకును, 

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 

యెహెజేక్లు 44:23 => పర్తిషిఠ్తమైనదేదో పర్తిషిఠ్తము కానిదేదో పవితర్మైనదేదో అపవితర్మైనదేదో 

కనుగొనుటకు వారు నా జనులకు నేరుప్నటుల్ 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:8 => కుషఠ్రోగవిషయము యాజకులైన లేవీయులు మీకు బోధించు 

సమసత్మును చేయుటకు బహు జాగర్తత్గా ఉండుడి. నేను వారికాజాఞ్పించినటుల్ చేయుటకు మీరు 

జాగర్తత్గా నుండుడి. 
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మారుక్ 1:40 => ఒక కుషఠ్రోగి ఆయనయొదద్కు వచిచ్ ఆయనయెదుట మోకాళూ ల్ని నీకిషట్మైతే ననున్ 

శుదు ధ్నిగా చేయగలవని ఆయనతో చెపిప్, ఆయనను వేడుకొనగా 

లూకా 5:12 => ఆయన యొక పటట్ణములో నునన్పుప్డు ఇదిగో కుషఠ్రోగముతో నిండిన యొక 

మనుషుయ్డుండెను. వాడు యేసును చూచి, సాగిలపడి పర్భువా, నీ కిషట్మైతే ననున్ శుదు ధ్నిగా 

చేయగలవని ఆయనను వేడుకొనెను. 
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లేవీయకాండము 
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వచనము 1 

మరియు యెహోవా మోషే అహరోనులకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

లేవీయకాండము 11:1 => మరియు యెహోవా మోషే అహరోనులకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

లేవీయకాండము 13:1 => మరియు యెహోవా మోషే అహరోనులకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను. 

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. 

హెబీర్యులకు 1:1 => పూరవ్కాలమందు నానాసమయములలోను నానా విధములుగాను పర్వకత్ల 

దావ్రా మన పితరులతో మాటలాడిన దేవుడు 

లేవీయకాండము 5:3 => మనుషుయ్లకు తగులు అపవితర్తలలో ఏదైనను ఒకనికి తెలియకుండ 

అంటినయెడల, అనగా ఒకనికి అపవితర్త కలిగినయెడల ఆ సంగతి తెలిసిన తరువాత వాడు 

అపరాధియగును. 

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 15:32 => సార్వము గలవాని గూరిచ్యు, వీరయ్సఖ్లనమువలని అపవితర్త గలవాని 

గూరిచ్యు, కడగానునన్ బలహీనురాలిని గూరిచ్యు, సార్వముగల సతరీ పురుషులను గూరిచ్యు, 

అపవితుర్రాలితో శయనించువాని గూరిచ్యు విధింపబడినది ఇదే. 

వచనము 2 

మీరు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుడి ఒకని దేహమందు సార్వమునన్యెడల ఆ సార్వమువలన వాడు 

అపవితుర్డగును. 

Page  of 934 1885



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"య$ండ'

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:7 => ఏలయనగా మనము ఆయనకు మొఱపెటుట్నపుప్డెలల్ మన దేవుడైన 

యెహోవా మనకు సమీపముగానునన్టుట్ మరి ఏ గొపప్ జనమునకు ఏ దేవుడు సమీపముగా నునాన్డు? 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:8 => మరియు నేడు నేను మీకు అపప్గించుచునన్ యీ 

ధరమ్శాసత్రమంతటిలో నునన్ కటట్డలును నీతివిధులును గల గొపప్ జనమేది? 

నెహెమాయ్ 9:13 => సీనాయి పరవ్తము మీదికి దిగివచిచ్ ఆకాశమునుండి వారితో మాటలాడి, వారికి 

నీతియుకత్మైన విధులను సతయ్మైన ఆజఞ్లను మేలు కరములైన కటట్డలను ధరమ్ములను నీవు 

దయచేసితివి. 

నెహెమాయ్ 9:14 => వారికి నీ పరిశుదధ్మైన విశార్ంతిదినమును ఆచరింప నాజఞ్ ఇచిచ్ నీ దాసుడైన 

మోషే దావ్రా ఆజఞ్లను కటట్డలను ధరమ్శాసత్రమును వారికి నియమించితివి. 

కీరత్నలు 78:5 => రాగల తరములలో పుటట్బోవు పిలల్లు దాని నెరుగునటుల్ను వారు లేచి తమ 

పిలల్లకు దానిని వివరించునటుల్ను వీరును దేవునియందు నిరీక్షణగలవారై దేవుని కిర్యలను 

మరువకయుండి  

కీరత్నలు 147:19 => ఆయన తన వాకయ్ము యాకోబునకు తెలియజేసెను తన కటట్డలను తన 

నాయ్యవిధులను ఇశార్యేలునకు తెలియజేసెను. 

కీరత్నలు 147:20 => ఏ జనమునకు ఆయన ఈలాగు చేసియుండలేదు ఆయన నాయ్యవిధులు 

వారికి తెలియకయే యునన్వి. యెహోవాను సుత్తించుడి. 

రోమీయులకు 3:2 => పర్తి విషయమందును అధికమే. మొదటిది, దేవోకుత్లు యూదులపరము 

చేయబడెను. 

లేవీయకాండము 22:4 => అహరోను సంతానములో ఒకనికి కుషఠ్యినను సార్వమైనను 

కలిగినయెడల అటిట్వాడు పవితర్త పొందువరకు పర్తిషిఠ్తమైనవాటిలో దేనిని తినకూడదు. శవమువలని 

అపవితర్తగల దేనినైనను ముటుట్వాడును సఖ్లితవీరుయ్డును, 

సంఖాయ్కాండము 5:2 => పర్తి కుషఠ్రోగిని, సార్వముగల పర్తివానిని, శవము ముటుట్టవలన 

అపవితుర్డైన పర్తివానిని, పాళెములోనుండి వెలివేయవలెనని ఇశార్యేలీయులకు ఆజాఞ్పించుము. 
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2 సమూయేలు 3:29 => ఈ దోషము యోవాబుమీదను అతని తండిర్కి పుటిట్న వారందరిమీదను 

మోపబడునుగాక. యోవాబు ఇంటివారిలో సార్వముగలవాడైనను కుషఠ్రోగియైనను కఱఱ్పటుట్కొని 

నడుచువాడైనను ఖడగ్ముచేత కూలువాడైనను ఆహారము లేనివాడైనను ఉండకపోడుగాక అనెను. 

మతత్యి 9:20 => ఆ సమయమున, ఇదిగో పండెర్ండు సంవతస్రములనుండి రకత్సార్వ రోగముగల 

యొక సతరీ 

మారుక్ 5:25 => పండెర్ండేండల్నుండి రకత్సార్వ రోగము కలిగిన యొక సతరీ యుండెను. ఆమె అనేక 

వైదుయ్లచేత ఎనోన్ తిపప్లుపడి 

మారుక్ 7:20 => మనుషుయ్ని లోపలినుండి బయలువెళుల్నది మనుషుయ్ని అపవితర్పరచును. 

మారుక్ 7:21 => లోపలినుండి, అనగా మనుషుయ్ల హృదయములోనుండి దురాలోచనలును 

జారతవ్ములును దొంగతనములును 

మారుక్ 7:22 => నరహతయ్లును వయ్భిచారములును లోభములును చెడుతనములును కృతిర్మమును 

కామవికారమును మతస్రమును దేవదూషణయు అహంభావమును అవివేకమును వచుచ్ను. 

మారుక్ 7:23 => ఈ చెడ డ్వనిన్యు లోపలినుండియే బయలువెళిల్, మనుషుయ్ని అపవితర్ పరచునని 

ఆయన చెపెప్ను.  

లూకా 8:43 => ఆయన వసత్రపుచెంగు ముటెట్ను, వెంటనే ఆమె రకత్సార్వము నిలిచిపోయెను. 

లేవీయకాండము 7:20 => ఒకడు తనకు అపవితర్త కలిగియుండగా యెహోవాకు అరిప్ంచు 

సమాధానబలి పశువుమాంసములో కొంచెమైనను తినినయెడల వాడు పర్జలలోనుండి 

కొటిట్వేయబడును. 

జెకరాయ్ 13:1 => ఆ దినమున పాపమును అపవితర్తను పరిహరించుటకై దావీదు సంతతివారి 

కొరకును, యెరూషలేము నివాసుల కొరకును ఊట యొకటి తియయ్బడును. 

వచనము 3 

వాని సార్వము కారినను కారకపోయినను ఆ దేహసిథ్తినిబటిట్ వాడు అపవితుర్డగును. ఆ 

సార్వముగలవాడు పండుకొను పర్తి పరుపు అపవితర్ము; 

Page  of 936 1885



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"య$ండ'

లేవీయకాండము 12:3 => ఎనిమిదవ దినమున బిడ డ్కు సునన్తి చేయింపవలెను. 

యెహెజేక్లు 16:26 => మరియు నీవు మదించియునన్ నీ పొరుగువారైన ఐగుపీత్యులతో 

వయ్భిచరించి నీ జారతవ్కిర్యలను పెంపుచేసి నాకు కోపము పుటిట్ంచితివి. 

యెహెజేక్లు 23:20 => గాడిద గుఱఱ్ములవంటి సిగుగ్మాలిన మోహముగల తన విటకాండర్యందు 

అది మోహము నిలుపుచుండెను. 

లేవీయకాండము 7:20 => ఒకడు తనకు అపవితర్త కలిగియుండగా యెహోవాకు అరిప్ంచు 

సమాధానబలి పశువుమాంసములో కొంచెమైనను తినినయెడల వాడు పర్జలలోనుండి 

కొటిట్వేయబడును. 

లేవీయకాండము 22:4 => అహరోను సంతానములో ఒకనికి కుషఠ్యినను సార్వమైనను 

కలిగినయెడల అటిట్వాడు పవితర్త పొందువరకు పర్తిషిఠ్తమైనవాటిలో దేనిని తినకూడదు. శవమువలని 

అపవితర్తగల దేనినైనను ముటుట్వాడును సఖ్లితవీరుయ్డును, 

వచనము 4 

వాడు కూరుచ్ండు పర్తి వసుత్వు అపవితర్ము. 

1 కొరిందీయులకు 15:33 => మోసపోకుడి. దుషట్సాంగతయ్ము మంచి నడవడిని చెరుపును. 

ఎఫెసీయులకు 5:11 => నిషఫ్లమైన అంధకార కిర్యలలో పాలివారై యుండక వాటిని ఖండించుడి. 

తీతుకు 1:15 => పవితుర్లకు అనిన్యు పవితర్ములే గాని అపవితుర్లకును అవిశావ్సులకును ఏదియు 

పవితర్మైనది కాదు; వారి మనసుస్ను వారి మనసాస్కిష్యు అపవితర్పరచబడి యునన్వి. 

లేవీయకాండము 15:20 => ఆమె కడగా ఉనన్పుప్డు ఆమె దేనిమీద పండుకొనునో అది 

అపవితర్మగును; ఆమె దేనిమీద కూరుచ్ండునో అది అపవితర్మగును. 

వచనము 5 

వాని పరుపును ముటుట్వాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు 

అపవితుర్డై యుండును. 
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లేవీయకాండము 11:25 => వాటి కళేబరములలో కొంచెమైనను మోసిన పర్తివాడు తన బటట్లు 

ఉదుకుకొని సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 11:28 => వాటి కళేబరమును మోసిన పర్తివాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని 

సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డగును; అవి మీకు అపవితర్మైనవి. 

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 13:6 => ఏడవనాడు యాజకుడు రెండవసారి వాని చూడవలెను. అపుప్డు ఆ పొడ 

చరమ్మందు వాయ్పింపక అదే తీరున ఉండినయెడల యాజకుడు వానిని పవితుర్డని నిరణ్యింపవలెను; 

అది పకేక్, వాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని పవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 13:34 => ఏడవనాడు యాజకుడు ఆ బొబబ్ను చూడగా అది చరమ్మందు బొబబ్ 

వాయ్పింపక చరమ్ముకంటె పలల్ము కాక యుండినయెడల, యాజకుడు వాడు పవితుర్డని 

నిరణ్యింపవలెను. వాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని పవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 14:8 => అపుప్డు పవితర్త పొందగోరువాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని తన 

రోమమంతటిని కౌష్రము చేసికొని నీళల్తో సాన్నముచేసి పవితుర్డగును. తరువాత వాడు పాళెములోనికి 

వచిచ్ తన గుడారము వెలుపల ఏడు దినములు నివసింపవలెను. 

లేవీయకాండము 14:9 => ఏడవనాడు తన రోమమంతటిని తన తలను తన గడ డ్మును తన 

కనుబొమలను కౌష్రము చేసికొనవలెను. తన రోమమంతటిని కౌష్రము చేసికొని బటట్లు ఉదుకుకొని 

యొడలు నీళల్తో కడుగుకొని పవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 14:27 => తన యెడమచేతిలోనునన్ ఆ నూనెలో కొంచెము తన కుడివేర్లితో 

యెహోవా సనిన్ధిని ఏడు మారులు పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 14:46 => మరియు ఆ యిలుల్ పాడువిడిచిన దినములనిన్యు దానిలో 

పర్వేశించువాడు సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డగును. 
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లేవీయకాండము 14:47 => ఆ యింట పండుకొనువాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొనవలెను. ఆ యింట 

భోజనము చేయువాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొనవలెను. 

లేవీయకాండము 16:26 => విడిచిపెటేట్ మేకను వదలినవాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో 

దేహము కడుగుకొని తరువాత పాళెములోనికి రావలెను. 

లేవీయకాండము 16:28 => వాటిని కాలిచ్వేసినవాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో దేహము 

కడుగుకొని తరువాత పాళెములోనికి రావలెను. 

లేవీయకాండము 17:15 => మరియు కళేబరమునైనను చీలచ్బడినదానినైనను తిను పర్తివాడు 

దేశమందు పుటిట్నవాడేమి పరదేశియేమి వాడు తన బటట్లను ఉదుకుకొని నీళల్తో దేహమును 

కడుగుకొని సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డగును. తరువాత పవితుర్డగును. 

సంఖాయ్కాండము 19:10 => ఆ పెయయ్యొకక్ భసమ్మును పోగుచేసినవాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని 

సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. ఇది ఇశార్యేలీయులకును వారిలో నివసించు 

పరదేశులకును నితయ్మైన కటట్డ. 

సంఖాయ్కాండము 19:22 => దాని ముటుట్ మనుషుయ్లందరు సాయంకాలమువరకు అపవితుర్లై 

యుందురు. 

కీరత్నలు 26:6 => నిరోద్షినని నాచేతులు కడుగుకొందును యెహోవా, నీ బలిపీఠముచుటుట్ 

పర్దకిష్ణము చేయుదును. 

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. 

యెషయా 1:16 => మిముమ్ను కడుగుకొనుడి శుది ధ్చేసికొనుడి. మీ దుషిర్క్యలు నాకు కనబడకుండ 

వాటిని తొలగింపుడి. 

యెషయా 22:14 => సంతోషించి ఉతస్హించుదురు కాగా పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు 

యెహోవా నాకు పర్తయ్కుష్డై నాకు వినబడునటుల్ ఇటల్నుచునాన్డు మీరు మరణము కాకుండ ఈ మీ 
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దోషమునకు పార్యశిచ్తత్ము కలుగదని పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా పర్మాణ 

పూరవ్కముగా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

యెహెజేక్లు 36:25 => మీ అపవితర్త యావతుత్ పోవునటుల్ నేను మీ మీద శుదధ్జలము చలుల్దును, 

మీ విగర్హములవలన మీకు కలిగిన అపవితర్త అంతయు తీసివేసెదను. 

యెహెజేక్లు 36:29 => మీ సకలమైన అపవితర్తను పోగొటిట్ నేను మిముమ్ను రకిష్ంతును, మీకు 

కరవురానియయ్క ధానయ్మునకు ఆజఞ్ ఇచిచ్ అభివృది ధ్ పరతును. 

హెబీర్యులకు 9:14 => నితుయ్డగు ఆతమ్దావ్రా తనున్తాను దేవునికి నిరోద్షినిగా అరిప్ంచుకొనిన 

కీర్సుత్యొకక్ రకత్ము, నిరీ జ్వకిర్యలను విడిచి జీవముగల దేవుని సేవించుటకు మీ మనసాస్కిష్ని ఎంతో 

యెకుక్వగా శుది ధ్చేయును. 

హెబీర్యులకు 9:26 => అటల్యినయెడల జగతుత్ పునాది వేయబడినది మొదలుకొని ఆయన అనేక 

పరాయ్యములు శర్మపడవలసి వచుచ్ను. అయితే ఆయన యుగముల సమాపిత్యందు తనున్తానే 

బలిగా అరిప్ంచుకొనుటవలన పాపనివారణ చేయుటకై యొకక్సారే పర్తయ్క్షపరచబడెను 

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. 

పర్కటన 7:14 => అందుకు నేను అయాయ్, నీకే తెలియుననగా అతడు ఈలాగు నాతో చెపెప్ను వీరు 

మహా శర్మలనుండి వచిచ్నవారు; గొఱఱ్పిలల్ రకత్ములో తమ వసత్రములను ఉదుకుకొని వాటిని తెలుపు 

చేసికొనిరి. 

ఆదికాండము 35:2 => యాకోబు తన యింటివారితోను తనయొదద్ నునన్ వారందరితోను 

మీయొదద్నునన్ అనయ్దేవతలను పారవేసి మిముమ్ను మీరు శుచిపరచుకొని మీ వసత్రములను 

మారుచ్కొనుడి. 
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నిరగ్మకాండము 19:10 => యెహోవా మోషేతో నీవు పర్జలయొదద్కు వెళిల్ నేడును రేపును వారిని 

పరిశుదధ్పరచుము; వారు తమ బటట్లు ఉదుకుకొని 

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 15:10 => వాని కిర్ందనుండిన యే వసుత్వునైనను ముటుట్ పర్తివాడు 

సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. వాటిని మోయువాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో 

సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

లేవీయకాండము 15:13 => సార్వము గలవాడు తన సార్వమునుండి పవితర్త పొందునపుప్డు, తన 

పవితర్త విషయమై యేడు దినములు లెకిక్ంచుకొని తన బటట్లు ఉదుకుకొని పారు నీటితో ఒడలును 

కడుగుకొని పవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 15:16 => ఒకనికి వీరయ్సఖ్లనమైనయెడల వాడు సరావ్ంగసాన్నము చేసికొని 

సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

లేవీయకాండము 15:18 => వీరయ్సఖ్లనమగునటుల్ సతరీ పురుషులు శయనించినయెడల వారిదద్రు 

నీళల్తో సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్లై యుందురు.  

లేవీయకాండము 15:21 => ఆమె పడకను ముటుట్ పర్తివాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో 

సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

లేవీయకాండము 15:27 => వాటిని ముటుట్ పర్తివాడు అపవితుర్డు. వాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని 

నీళల్తో సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును.  

లేవీయకాండము 22:6 => అతడు నీళల్తో తన దేహమును కడుగుకొనువరకు పర్తిషిఠ్తమైనవాటిని 

తినకూడదు. 
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సంఖాయ్కాండము 19:7 => అపుప్డు ఆ యాజకుడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో శిరసాస్న్నము 

చేసిన తరువాత పాళెములో పర్వేశించి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:11 => అతడు పాళెములో చేరకూడదు; సాయంకాలమున అతడు 

నీళల్తో సాన్నముచేసి సూరుయ్డు అసత్మించిన తరువాత పాళెములో చేరవచుచ్ను. 

1 సమూయేలు 20:26 => అయినను అతనికి ఏదో ఒకటి సంభవించినందున అతడు అపవితుర్డై 

యుండునేమో, అతడు అపవితుర్డై యుండుట యవశయ్మని సౌలు అనుకొని ఆ దినమున ఏమియు 

అనలేదు. 

యెషయా 52:11 => పోవుడి పోవుడి అచచ్టనుండి వెళుల్డి అపవితర్మైన దేనిని ముటట్కుడి 

దానియొదద్నుండి తొలగిపోవుడి యెహోవా సేవోపకరణములను మోయువారలారా, మిముమ్ను మీరు 

పవితర్పరచుకొనుడి  

వచనము 6 

అటిట్వాడు దేనిమీద కూరుచ్ండునో దాని మీద కూరుచ్ండువాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో 

సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

యెషయా 1:16 => మిముమ్ను కడుగుకొనుడి శుది ధ్చేసికొనుడి. మీ దుషిర్క్యలు నాకు కనబడకుండ 

వాటిని తొలగింపుడి. 

యాకోబు 4:8 => దేవునియొదద్కు రండి, అపుప్డాయన మీయొదద్కు వచుచ్ను, పాపులారా, 

మీచేతులను శుభర్ము చేసికొనుడి; దివ్మనసుక్లారా, మీ హృదయములను పరిశుదధ్పరచుకొనుడి. 

లేవీయకాండము 15:21 => ఆమె పడకను ముటుట్ పర్తివాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో 

సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

సంఖాయ్కాండము 8:7 => వారిని పవితర్పరచుటకు నీవు వారికి చేయవలసినదేమనగా, వారిమీద 

పాపపరిహారారథ్ జలమును పోర్కిష్ంపుము; అపుప్డు వారు మంగలికతిత్తో తమ శరీరమంతయు 

గొరిగించుకొని 

వచనము 7 
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సార్వము గలవాని దేహమును ముటుట్వాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో సాన్నముచేసి 

సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

లేవీయకాండము 11:25 => వాటి కళేబరములలో కొంచెమైనను మోసిన పర్తివాడు తన బటట్లు 

ఉదుకుకొని సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 11:39 => మీరు తినదగిన జంతువులలో ఏదైనను చచిచ్నయెడల దాని 

కళేబరమును ముటుట్వాడు సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 22:5 => అపవితర్మైన పురుగునేమి యేదో ఒక అపవితర్తవలన అపవితుర్డైన 

మనుషుయ్నినేమి ముటుట్వాడును, అటిట్ అపవితర్త తగిలినవాడును సాయంకాలమువరకు 

అపవితుర్డగును. 

వచనము 8 

సార్వము గలవాడు పవితుర్నిమీద ఉమిమ్వేసినయెడల వాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో 

సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

యెషయా 1:16 => మిముమ్ను కడుగుకొనుడి శుది ధ్చేసికొనుడి. మీ దుషిర్క్యలు నాకు కనబడకుండ 

వాటిని తొలగింపుడి. 

గలతీయులకు 1:8 => మేము మీకు పర్కటించిన సువారత్ గాక మరియొక సువారత్ను మేమైనను 

పరలోకమునుండి వచిచ్న యొక దూతయైనను మీకు పర్కటించినయెడల అతడు శాపగర్సుత్డవును 

గాక. 

గలతీయులకు 1:9 => మేమిదివరకు చెపిప్నపర్కారమిపుప్డును మరల చెపుప్చునాన్ము; మీరు 

అంగీకరించిన సువారత్ గాక మరియొకటి యెవడైనను మీకు పర్కటించినయెడల వాడు శాపగర్సుత్డవును 

గాక.  

1 తిమోతి 4:1 => అయితే కడవరి దినములలో కొందరు అబది ధ్కుల వేషధారణవలన మోసపరచు 

ఆతమ్ల యందును 
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1 తిమోతి 4:2 => దయయ్ముల బోధ యందును లక్షయ్ముంచి, విశావ్స భర్షు ట్లగుదురని ఆతమ్ తేటగా 

చెపుప్చునాన్డు. 

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

సతయ్విషయమై అనుభవజాఞ్నము గల విశావ్సులు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి పుచుచ్కొను నిమితత్ము 

దేవుడు సృజించిన ఆహారవసుత్వులను కొనిన్టిని తినుట మానవలెనని చెపుప్చుందురు. 

తీతుకు 1:9 => తాను హితబోధ విషయమై జనులను హెచచ్రించుటకును, ఎదురాడువారి మాట 

ఖండించుటకును శకిత్గలవాడగునటుల్, ఉపదేశమును అనుసరించి నమమ్దగిన బోధను గటిట్గా 

చేపటుట్కొనువాడునై యుండవలెను. 

తీతుకు 1:10 => అనేకులు, విశేషముగా సునన్తి సంబంధులును, అవిధేయులును వదరుబోతులును 

మోసపుచుచ్వారునై యునాన్రు. 

2 పేతురు 2:1 => మరియు అబదధ్ పర్వకత్లు పర్జలలో ఉండిరి. అటువలెనే మీలోను అబదద్ 

బోధకులుందురు; వీరు తముమ్ను కొనిన పర్భువును కూడ విసరిజ్ంచుచు, తమకు తామే శీఘర్ముగా 

నాశనము కలుగజేసికొనుచు, నాశనకరమగు భినాన్భిపార్యములను రహసయ్ముగా బోధించుదురు. 

2 పేతురు 2:2 => మరియు అనేకులు వారి పోకిరి చేషట్లను అనుసరించి నడుతురు; వీరినిబటిట్ 

సతయ్మారగ్ము దూషింపబడును. 

2 పేతురు 2:3 => వారు అధిక లోభులై, కలప్నా వాకయ్ములు చెపుప్చు, మీవలన లాభము 

సంపాదించుకొందురు; వారికి పూరవ్మునుండి విధింపబడిన తీరుప్ ఆలసయ్ము చేయదు, వారి 

నాశనము కునికి నిదర్పోదు. 

యాకోబు 4:8 => దేవునియొదద్కు రండి, అపుప్డాయన మీయొదద్కు వచుచ్ను, పాపులారా, 

మీచేతులను శుభర్ము చేసికొనుడి; దివ్మనసుక్లారా, మీ హృదయములను పరిశుదధ్పరచుకొనుడి. 

యూదా 1:4 => ఏలయనగా కొందరు రహసయ్ముగా జొరబడియునాన్రు. వారు భకిత్హీనులై మన 

దేవుని కృపను కామాతురతవ్మునకు దురివ్నియోగ పరచుచు, మన అదివ్తీయనాధుడును పర్భువునైన 

యేసుకీర్సుత్ను విసరిజ్ంచుచునాన్రు; ఈ తీరుప్ పొందుటకు వారు పూరవ్మందే సూచింపబడినవారు. 
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లేవీయకాండము 15:10 => వాని కిర్ందనుండిన యే వసుత్వునైనను ముటుట్ పర్తివాడు 

సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. వాటిని మోయువాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో 

సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

వచనము 9 

సార్వము గలవాడు కూరుచ్ండు పర్తి పలల్ము అపవితర్ము. 

ఆదికాండము 31:34 => రాహేలు ఆ విగర్హములను తీసికొని ఒంటె సామగిర్లో పెటిట్ వాటిమీద 

కూరుచ్ండెను. కాగా లాబాను ఆ గుడారమందంతటను తడవి చూచినపప్టికిని అవి దొరకలేదు. 

ఆదికాండము 31:34 => రాహేలు ఆ విగర్హములను తీసికొని ఒంటె సామగిర్లో పెటిట్ వాటిమీద 

కూరుచ్ండెను. కాగా లాబాను ఆ గుడారమందంతటను తడవి చూచినపప్టికిని అవి దొరకలేదు. 

వచనము 10 

వాని కిర్ందనుండిన యే వసుత్వునైనను ముటుట్ పర్తివాడు సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై 

యుండును. వాటిని మోయువాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు 

అపవితుర్డై యుండును. 

లేవీయకాండము 15:5 => వాని పరుపును ముటుట్వాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో 

సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

లేవీయకాండము 15:8 => సార్వము గలవాడు పవితుర్నిమీద ఉమిమ్వేసినయెడల వాడు తన బటట్లు 

ఉదుకుకొని నీళల్తో సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

కీరత్నలు 26:6 => నిరోద్షినని నాచేతులు కడుగుకొందును యెహోవా, నీ బలిపీఠముచుటుట్ 

పర్దకిష్ణము చేయుదును. 

యాకోబు 4:8 => దేవునియొదద్కు రండి, అపుప్డాయన మీయొదద్కు వచుచ్ను, పాపులారా, 

మీచేతులను శుభర్ము చేసికొనుడి; దివ్మనసుక్లారా, మీ హృదయములను పరిశుదధ్పరచుకొనుడి. 
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లేవీయకాండము 14:46 => మరియు ఆ యిలుల్ పాడువిడిచిన దినములనిన్యు దానిలో 

పర్వేశించువాడు సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 15:13 => సార్వము గలవాడు తన సార్వమునుండి పవితర్త పొందునపుప్డు, తన 

పవితర్త విషయమై యేడు దినములు లెకిక్ంచుకొని తన బటట్లు ఉదుకుకొని పారు నీటితో ఒడలును 

కడుగుకొని పవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 17:15 => మరియు కళేబరమునైనను చీలచ్బడినదానినైనను తిను పర్తివాడు 

దేశమందు పుటిట్నవాడేమి పరదేశియేమి వాడు తన బటట్లను ఉదుకుకొని నీళల్తో దేహమును 

కడుగుకొని సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డగును. తరువాత పవితుర్డగును. 

సంఖాయ్కాండము 8:7 => వారిని పవితర్పరచుటకు నీవు వారికి చేయవలసినదేమనగా, వారిమీద 

పాపపరిహారారథ్ జలమును పోర్కిష్ంపుము; అపుప్డు వారు మంగలికతిత్తో తమ శరీరమంతయు 

గొరిగించుకొని 

వచనము 11 

సార్వము గలవాడు నీళల్తో చేతులు కడుగుకొనకయే ఎవని ముటుట్నో వాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని 

సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

లేవీయకాండము 15:13 => సార్వము గలవాడు తన సార్వమునుండి పవితర్త పొందునపుప్డు, తన 

పవితర్త విషయమై యేడు దినములు లెకిక్ంచుకొని తన బటట్లు ఉదుకుకొని పారు నీటితో ఒడలును 

కడుగుకొని పవితుర్డగును. 

సంఖాయ్కాండము 8:7 => వారిని పవితర్పరచుటకు నీవు వారికి చేయవలసినదేమనగా, వారిమీద 

పాపపరిహారారథ్ జలమును పోర్కిష్ంపుము; అపుప్డు వారు మంగలికతిత్తో తమ శరీరమంతయు 

గొరిగించుకొని 

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:11 => అతడు పాళెములో చేరకూడదు; సాయంకాలమున అతడు 

నీళల్తో సాన్నముచేసి సూరుయ్డు అసత్మించిన తరువాత పాళెములో చేరవచుచ్ను. 

వచనము 12 
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సార్వము గలవాడు ముటుట్కొనిన మంటిపాతర్ను పగలగొటట్వలెను, పర్తి చెకక్ పాతర్ను నీళల్తో 

కడుగవలెను. 

లేవీయకాండము 6:28 => దాని వండిన మంటికుండను పగులగొటట్వలెను; దానిని ఇతత్డిపాతర్లో 

వండినయెడల దాని తోమి నీళల్తో కడుగవలెను. 

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. 

సామెతలు 1:21 => గొపప్ సందడిగల సథ్లములలో పర్కటన చేయుచునన్ది పురదావ్రములలోను 

పటట్ణములోను జాఞ్నము పర్చురించుచు తెలియజేయుచునన్ది  

సామెతలు 1:23 => నా గదిద్ంపు విని తిరుగుడి ఆలకించుడి నా ఆతమ్ను మీమీద కుమమ్రించుదును 

నా ఉపదేశమును మీకు తెలిపెదను. 

సామెతలు 3:21 => నా కుమారుడా, లెసస్యైన జాఞ్నమును వివేచనను భదర్ము చేసికొనుము వాటిని 

నీ కనున్ల ఎదుటనుండి తొలగిపోనియయ్కుము  

2 కొరిందీయులకు 5:1 => భూమిమీద మన గుడారమైన యీ నివాసము శిథిలమైపోయినను, 

చేతిపనికాక దేవునిచేత కటట్బడినదియు నితయ్మైనదియునైన నివాసము పరలోకమందు మనకునన్దని 

యెరుగుదుము. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:21 => సమసత్మును తనకు లోపరచుకొనజాలిన శకిత్నిబటిట్ ఆయన మన 

దీనశరీరమును తన మహిమగల శరీరమునకు సమరూపము గలదానిగా మారుచ్ను. 

కీరత్నలు 2:9 => ఇనుపదండముతో నీవు వారిని నలుగగొటెట్దవు కుండను పగులగొటిట్నటుట్ వారిని 

ముకక్ చెకక్లుగా పగులగొటెట్దవు 
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లేవీయకాండము 11:35 => వాటి కళేబరములలో కొంచెము దేనిమీదపడునో అది అపవితర్మగును. 

అది పొయియ్యైనను కుంపటియైనను దానిని పగులగొటట్వలెను. అవి అపవితర్ములు, అవి మీకు 

అపవితర్ములుగా ఉండవలెను. 

వచనము 13 

సార్వము గలవాడు తన సార్వమునుండి పవితర్త పొందునపుప్డు, తన పవితర్త విషయమై యేడు 

దినములు లెకిక్ంచుకొని తన బటట్లు ఉదుకుకొని పారు నీటితో ఒడలును కడుగుకొని పవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 15:28 => ఆమె ఆ సార్వము కుదిరి పవితుర్రాలైనయెడల ఆమె యేడుదినములు 

లెకిక్ంచుకొని అవి తీరిన తరువాత పవితుర్రాలగును. 

లేవీయకాండము 8:33 => మీ పర్తిషఠ్దినములు తీరువరకు ఏడు దినములు పర్తయ్క్షపు 

గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్నుండి బయలువెళల్కూడదు; ఏడు దినములు మోషే మీ విషయములో 

ఆ పర్తిషఠ్ను చేయుచుండును. 

లేవీయకాండము 9:1 => ఎనిమిదవ దినమున మోషే అహరోనును అతని కుమారులను 

ఇశార్యేలీయుల పెదద్లను పిలిపించి 

లేవీయకాండము 14:8 => అపుప్డు పవితర్త పొందగోరువాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని తన 

రోమమంతటిని కౌష్రము చేసికొని నీళల్తో సాన్నముచేసి పవితుర్డగును. తరువాత వాడు పాళెములోనికి 

వచిచ్ తన గుడారము వెలుపల ఏడు దినములు నివసింపవలెను. 

లేవీయకాండము 14:10 => ఎనిమిదవనాడు వాడు నిరోద్షమైన రెండు మగ గొఱఱ్పిలల్లను 

నిరోద్షమైన యేడాది ఆడు గొఱఱ్పిలల్ను నైవేదయ్మునకై నూనె కలిసిన మూడు పదియవ వంతుల 

గోధుమపిండిని ఒక అరధ్సేరు నూనెను తీసికొనిరావలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:35 => నేను నీకాజాఞ్పించిన వాటనిన్టినిబటిట్ నీవు అటుల్ అహరోనుకును అతని 

కుమారులకును చేయవలెను. ఏడు దినములు వారిని పర్తిషఠ్పరచవలెను. 
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నిరగ్మకాండము 29:37 => ఏడు దినములు నీవు బలిపీఠము నిమితత్ము పార్శిచ్తత్ము చేసి దాని 

పరిశుదధ్పరచవలెను. ఆ బలిపీఠము అతిపరిశుదధ్ముగా ఉండును. ఆ బలిపీఠమునకు తగులునది 

అంతయు పర్తిషిఠ్తమగును. 

సంఖాయ్కాండము 12:14 => అపుప్డు యెహోవా మోషేతో ఆమె తండిర్ ఆమె ముఖముమీద 

ఉమిమ్వేసినయెడల ఆమె యేడు దినములు సిగుగ్పడునుగదా; ఆమె పాళెము వెలుపల ఏడు దినములు 

పర్తేయ్కముగా ఉండవలెను. తరువాత ఆమెను చేరుచ్కొనవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 19:11 => ఏ నరశవమునైనను ముటిట్నవాడు ఏడు దినములు అపవితుర్డై 

యుండును. 

సంఖాయ్కాండము 19:12 => అతడు మూడవ దినమున ఆ జలముతో పాపశుది ధ్ చేసికొని యేడవ 

దినమున పవితుర్డగును. అయితే వాడు మూడవ దినమున పాపశుది ధ్ చేసికొననియెడల ఏడవ 

దినమున పవితుర్డు కాడు. 

లేవీయకాండము 15:5 => వాని పరుపును ముటుట్వాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో 

సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

లేవీయకాండము 15:10 => వాని కిర్ందనుండిన యే వసుత్వునైనను ముటుట్ పర్తివాడు 

సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. వాటిని మోయువాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో 

సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

లేవీయకాండము 15:11 => సార్వము గలవాడు నీళల్తో చేతులు కడుగుకొనకయే ఎవని ముటుట్నో 

వాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

యిరిమ్యా 33:8 => వారు నాకు విరోధముగా చేసిన పాప దోషము నిలువకుండ వారిని 

పవితర్పరతును, వారు నాకు విరోధముగాచేసిన దోషములనిన్టిని తిరుగుబాటులనిన్టిని క్షమించెదను. 

యెహెజేక్లు 36:25 => మీ అపవితర్త యావతుత్ పోవునటుల్ నేను మీ మీద శుదధ్జలము చలుల్దును, 

మీ విగర్హములవలన మీకు కలిగిన అపవితర్త అంతయు తీసివేసెదను. 

యెహెజేక్లు 36:26 => నూతన హృదయము మీకిచెచ్దను, నూతన సవ్భావము మీకు 

కలుగజేసెదను, రాతిగుండె మీలోనుండి తీసివేసి మాంసపు గుండెను మీకిచెచ్దను. 
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యెహెజేక్లు 36:27 => నా ఆతమ్ను మీయందుంచి, నా కటట్డల ననుసరించువారినిగాను నా 

విధులను గైకొనువారినిగాను మిముమ్ను చేసెదను. 

యెహెజేక్లు 36:28 => నేను మీ పితరులకిచిచ్న దేశములో మీరు నివసించెదరు, మీరు నా 

జనులైయుందురు నేను మీ దేవుడనైయుందును. 

యెహెజేక్లు 36:29 => మీ సకలమైన అపవితర్తను పోగొటిట్ నేను మిముమ్ను రకిష్ంతును, మీకు 

కరవురానియయ్క ధానయ్మునకు ఆజఞ్ ఇచిచ్ అభివృది ధ్ పరతును. 

2 కొరిందీయులకు 7:1 => పిర్యులారా, మనకు ఈ వాగాద్నములు ఉనన్వి గనుక దేవుని భయముతో 

పరిశుదధ్తను సంపూరిత్ చేసికొనుచు, శరీరమునకును ఆతమ్కును కలిగిన సమసత్ కలమ్షమునుండి 

మనలను పవితుర్లనుగా చేసికొందము. 

యాకోబు 4:8 => దేవునియొదద్కు రండి, అపుప్డాయన మీయొదద్కు వచుచ్ను, పాపులారా, 

మీచేతులను శుభర్ము చేసికొనుడి; దివ్మనసుక్లారా, మీ హృదయములను పరిశుదధ్పరచుకొనుడి. 

పర్కటన 1:5 => నమమ్కమైన సాకిష్యు, మృతులలోనుండి ఆదిసంభూతుడుగా లేచిన వాడును, 

భూపతులకు అధిపతియునైన యేసుకీర్సుత్నుండియు, కృపాసమాధానములు మీకు కలుగునుగాక. 

లేవీయకాండము 11:25 => వాటి కళేబరములలో కొంచెమైనను మోసిన పర్తివాడు తన బటట్లు 

ఉదుకుకొని సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 15:27 => వాటిని ముటుట్ పర్తివాడు అపవితుర్డు. వాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని 

నీళల్తో సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును.  

లేవీయకాండము 22:4 => అహరోను సంతానములో ఒకనికి కుషఠ్యినను సార్వమైనను 

కలిగినయెడల అటిట్వాడు పవితర్త పొందువరకు పర్తిషిఠ్తమైనవాటిలో దేనిని తినకూడదు. శవమువలని 

అపవితర్తగల దేనినైనను ముటుట్వాడును సఖ్లితవీరుయ్డును, 

సంఖాయ్కాండము 31:24 => ఏడవ దినమున మీరు మీ బటట్లు ఉదుకుకొని పవితుర్లైన తరువాత 

పాళెములోనికి రావచుచ్ననెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:11 => అతడు పాళెములో చేరకూడదు; సాయంకాలమున అతడు 

నీళల్తో సాన్నముచేసి సూరుయ్డు అసత్మించిన తరువాత పాళెములో చేరవచుచ్ను. 
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వచనము 14 

ఎనిమిదవనాడు రెండు తెలల్ గువవ్లనైనను రెండు పావురపు పిలల్లనైనను తీసికొని పర్తయ్క్షపు గుడారము 

యొకక్ దావ్రమునొదద్కు వచిచ్ యెహోవా సనిన్ధిని వాటిని యాజకుని కపప్గింపవలెను. 

లేవీయకాండము 15:29 => ఎనిమిదవనాడు ఆమె రెండు తెలల్ గువవ్లనైనను రెండు పావురపు 

పిలల్లనైనను పర్తయ్క్షపు గుడారము యొకక్ దావ్రమునకు యాజకునియొదద్కు తేవలెను. 

లేవీయకాండము 15:30 => యాజకుడు ఒకదానిని పాపపరిహారారథ్బలిగాను ఒకదానిని 

దహనబలిగాను అరిప్ంపవలెను. అటుల్ యాజకుడు ఆమె సార్వవిషయమై యెహోవా సనిన్ధిని ఆమె 

నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. 

లేవీయకాండము 1:14 => అతడు యెహోవాకు దహనబలిగా అరిప్ంచునది పకిష్జాతిలోనిదైనయెడల 

తెలల్ గువవ్లలోనుండి గాని పావురపు పిలల్లలోనుండి గాని తేవలెను. 

లేవీయకాండము 12:6 => కుమారునికొరకే గాని కుమారెత్కొరకే గాని ఆమె శుది ధ్దినములు 

సంపూరిత్యైన తరువాత ఆమె దహనబలిగా ఒక యేడాది గొఱఱ్పిలల్ను, పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక 

పావురపు పిలల్నైనను తెలల్ గువవ్నైనను పర్తయ్క్షపు గుడారము యొకక్ దావ్రమునకు యాజకునియొదద్కు 

తీసికొనిరావలెను.  

లేవీయకాండము 12:8 => ఆమె గొఱఱ్పిలల్ను 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 14:23 => వాడు పవితర్తపొంది ఎనిమిదవనాడు యెహోవా సనిన్ధికి పర్తయ్క్షపు 

గుడారముయొకక్ దావ్రమునకు యాజకునియొదద్కు వాటిని తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 14:24 => యాజకుడు అపరాధపరిహారారథ్బలియగు గొఱఱ్పిలల్ను అరధ్సేరు 

నూనెను తీసికొని అలాల్డించు అరప్ణముగా యెహోవా సనిన్ధిని వాటిని అలాల్డింపవలెను. 

Page  of 951 1885



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"య$ండ'

లేవీయకాండము 14:25 => అపుప్డతడు అపరాధపరిహారారథ్బలియగు గొఱఱ్పిలల్ను వధింపవలెను. 

యాజకుడు ఆ అపరాధపరిహారారథ్బలి పశువుయొకక్ రకత్ములో కొంచెము తీసికొని, పవితర్త 

పొందగోరువాని కుడిచెవి కొనమీదను, వాని కుడిచేతి బొటనవేర్లిమీదను, వాని కుడికాలి 

బొటనవేర్లిమీదను దానిని చమరవలెను. 

లేవీయకాండము 14:26 => మరియు యాజకుడు ఆ నూనెలో కొంచెము తన యెడమ అరచేతిలో 

పోసికొని 

లేవీయకాండము 14:27 => తన యెడమచేతిలోనునన్ ఆ నూనెలో కొంచెము తన కుడివేర్లితో 

యెహోవా సనిన్ధిని ఏడు మారులు పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 14:28 => మరియు యాజకుడు తన అరచేతిలోనునన్ నూనెలో కొంచెము పవితర్త 

పొందగోరువాని కుడిచెవి కొనమీదను, వాని కుడిచేతి బొటనవేర్లిమీదను, వాని కుడికాలి 

బొటనవేర్లిమీదను ఆ అపరాధపరిహారారథ్బలి పశువుయొకక్ రకత్మునన్ చోటను వేయవలెను.  

లేవీయకాండము 14:29 => యాజకుని అరచేతిలోనునన్ కొదువనూనెను అతడు పవితర్త 

పొందగోరువానికి యెహోవా సనిన్ధిని పార్యశిచ్తత్ము కలుగజేయుటకు వాని తలమీద పోయవలెను. 

లేవీయకాండము 14:30 => అపుప్డు వానికి దొరకగల ఆ తెలల్ గువవ్లలోనేగాని పావురపు 

పిలల్లలోనేగాని ఒక దాని నరిప్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 14:31 => తన నైవేదయ్ముగాక వాటిలో తనకు దొరకగల పాపపరిహారారథ్బలిగా 

ఒక దానిని దహనబలిగా ఒకదానిని అరిప్ంపవలెను. అటుల్ యాజకుడు పవితర్త పొందగోరువాని 

నిమితత్ము యెహోవా సనిన్ధిని పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 6:10 => ఎనిమిదవ దినమున అతడు రెండు తెలల్గువవ్లనైనను రెండు పావురపు 

పిలల్లనైనను పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్నునన్ యాజకుని యొదద్కు తేవలెను.  

2 కొరిందీయులకు 5:21 => ఎందుకనగా మనమాయనయందు దేవుని నీతి అగునటుల్ పాపమెరుగని 

ఆయనను మనకోసము పాపముగా చేసెను. 
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హెబీర్యులకు 7:26 => పవితుర్డును, నిరోద్షియు, నిషక్లమ్షుడును, పాపులలో చేరక పర్తేయ్కముగా 

ఉనన్వాడును. ఆకాశమండలముకంటె మికిక్లి హెచచ్యినవాడునైన యిటిట్ పర్ధానయాజకుడు మనకు 

సరిపోయినవాడు. 

హెబీర్యులకు 10:10 => యేసుకీర్సుత్ యొకక్ శరీరము ఒకక్సారియే అరిప్ంపబడుటచేత ఆ 

చితత్మునుబటిట్ మనము పరిశుదధ్పరచబడి యునాన్ము. 

హెబీర్యులకు 10:12 => ఈయనయైతే పాపముల నిమితత్మై సదాకాలము నిలుచు ఒకక్ బలిని 

అరిప్ంచి, 

హెబీర్యులకు 10:14 => ఒకక్ అరప్ణచేత ఈయన పరిశుదధ్పరచబడు వారిని సదాకాలమునకు 

సంపూరు ణ్లనుగా చేసియునాన్డు. 

లేవీయకాండము 5:7 => అతడు గొఱఱ్పిలల్ను తేజాలనియెడల, అతడు పాపియగునటుల్ తాను చేసిన 

అపరాధ విషయమై రెండు తెలల్ గువవ్లనేగాని రెండు పావురపు పిలల్లనేగాని పాపపరిహారారథ్బలిగా 

ఒకదానిని దహనబలిగా ఒకదానిని యెహోవా సనిన్ధికి తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 9:1 => ఎనిమిదవ దినమున మోషే అహరోనును అతని కుమారులను 

ఇశార్యేలీయుల పెదద్లను పిలిపించి 

లేవీయకాండము 14:10 => ఎనిమిదవనాడు వాడు నిరోద్షమైన రెండు మగ గొఱఱ్పిలల్లను 

నిరోద్షమైన యేడాది ఆడు గొఱఱ్పిలల్ను నైవేదయ్మునకై నూనె కలిసిన మూడు పదియవ వంతుల 

గోధుమపిండిని ఒక అరధ్సేరు నూనెను తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 14:30 => అపుప్డు వానికి దొరకగల ఆ తెలల్ గువవ్లలోనేగాని పావురపు 

పిలల్లలోనేగాని ఒక దాని నరిప్ంపవలెను. 

మతత్యి 21:12 => యేసు దేవాలయములో పర్వేశించి కర్యవికర్యములు చేయువారినందరిని 

వెళల్గొటిట్, రూకలు మారుచ్వారి బలల్లను గువవ్లముమ్వారి పీఠములను పడదోర్సి 

వచనము 15 
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యాజకుడు వాటిలో ఒకదానిని పాపపరిహారారథ్బలిగాను ఒకదానిని దహనబలిగాను అరిప్ంపవలెను. 

అటుల్ యాజకుడు వాని సార్వము విషయములో యెహోవా సనిన్ధిని వాని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము 

చేయవలెను. 

లేవీయకాండము 5:7 => అతడు గొఱఱ్పిలల్ను తేజాలనియెడల, అతడు పాపియగునటుల్ తాను చేసిన 

అపరాధ విషయమై రెండు తెలల్ గువవ్లనేగాని రెండు పావురపు పిలల్లనేగాని పాపపరిహారారథ్బలిగా 

ఒకదానిని దహనబలిగా ఒకదానిని యెహోవా సనిన్ధికి తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 5:8 => అతడు యాజకునియొదద్కు వాటిని తెచిచ్న తరువాత అతడు 

పాపపరిహారారథ్మైనదానిని మొదట నరిప్ంచి, దాని మెడనుండి దాని తలను నులమవలెను గాని దాని 

నూడదీయకూడదు. 

లేవీయకాండము 5:9 => అతడు పాపపరిహారారథ్బలి పశురకత్ములో కొంచెము బలిపీఠము పర్కక్ను 

పోర్కిష్ంపవలెను. దాని రకత్శేషమును బలిపీఠము అడుగున పిండవలెను. అది పాపపరిహారారథ్బలి. 

లేవీయకాండము 5:10 => విధిచొపుప్న రెండవదానిని దహనబలిగా అరిప్ంపవలెను. అతడు చేసిన 

పాపము విషయమై యాజకుడు అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ 

కలుగును. 

లేవీయకాండము 14:19 => అపుప్డు యాజకుడు పాపపరిహారారథ్బలి అరిప్ంచి అపవితర్త 

పోగొటుట్కొని పవితర్త పొందగోరువాని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేసిన తరువాత వాడు దహనబలి 

పశువును వధింపవలెను. 

లేవీయకాండము 14:20 => యాజకుడు దహనబలి దర్వయ్మును నైవేదయ్మును బలిపీఠముమీద 

అరిప్ంపవలెను. అటుల్ యాజకుడు వాని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా వాడు పవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 14:30 => అపుప్డు వానికి దొరకగల ఆ తెలల్ గువవ్లలోనేగాని పావురపు 

పిలల్లలోనేగాని ఒక దాని నరిప్ంపవలెను. 
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లేవీయకాండము 14:31 => తన నైవేదయ్ముగాక వాటిలో తనకు దొరకగల పాపపరిహారారథ్బలిగా 

ఒక దానిని దహనబలిగా ఒకదానిని అరిప్ంపవలెను. అటుల్ యాజకుడు పవితర్త పొందగోరువాని 

నిమితత్ము యెహోవా సనిన్ధిని పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. 

లేవీయకాండము 4:20 => అతడు పాపపరిహారారథ్బలియగు కోడెను చేసినటుల్ దీనిని చేయవలెను; 

అటేల్ దీని చేయవలెను. యాజకుడు వారి నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా వారికి క్షమాపణ 

కలుగును. 

లేవీయకాండము 4:26 => సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్వలె దీని కొర్వవ్ంతయు 

బలిపీఠముమీద దహింపవలెను. అటుల్ యాజకుడు అతని పాప విషయములో అతని నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ కలుగును. 

లేవీయకాండము 4:31 => మరియు సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్ను తీసినటేల్ దీని 

కొర్వవ్ంతటిని తీయవలెను. యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగా యాజకుడు బలిపీఠముమీద దానిని 

దహింపవలెను. అటుల్ యాజకుడు అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ 

కలుగును. 

లేవీయకాండము 4:35 => మరియు సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్ను తీసినటుల్ దీని 

కొర్వవ్ంతయు తీయవలెను. యాజకుడు యెహోవాకు అరిప్ంచు హోమముల రీతిగా బలిపీఠముమీద 

వాటిని ధూపము వేయవలెను. అతడు చేసిన పాపము విషయమై యాజకుడు అతని నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ కలుగును. 

లేవీయకాండము 12:7 => అతడు యెహోవా సనిన్ధిని దానినరిప్ంచి ఆమె నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము 

చేయగా ఆమె రకత్సార్వ విషయమై ఆమె పవితర్పరచబడును. ఇది మగపిలల్నుగాని ఆడుపిలల్నుగాని 

కనిన సతరీనిగూరిచ్న విధి. 

లేవీయకాండము 14:18 => అపుప్డు యాజకుడు తన అరచేతిలోనునన్ కొదువనూనెను పవితర్త 

పొందగోరువాని తలమీద చమరవలెను. అటుల్ యాజకుడు యెహోవా సనిన్ధి వాని నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. 
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సంఖాయ్కాండము 15:25 => యాజకుడు ఇశార్యేలీయుల సరవ్సమాజము నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను; తెలియకయే దాని చేసెను గనుక క్షమింపబడును. వారు పొరబాటున 

చేసిన పాపములనుబటిట్ తమ అరప్ణమును, అనగా యెహోవాకు చెందవలసిన హోమమును 

పాపపరిహారారథ్బలిని యెహోవా సనిన్ధికి తీసికొనిరావలెను. 

సంఖాయ్కాండము 25:13 => అది నితయ్మైన యాజక నిబంధనగా అతనికిని అతని 

సంతానమునకును కలిగియుండును; ఏలయనగా అతడు తన దేవుని విషయమందు ఆసకిత్గలవాడై 

ఇశార్యేలీయుల నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేసెను. 

మతత్యి 3:17 => మరియు ఇదిగో ఈయనే నా పిర్య కుమారుడు, ఈయనయందు 

నేనానందించుచునాన్నని యొక శబద్ము ఆకాశమునుండి వచెచ్ను. 

ఎఫెసీయులకు 1:6 => మనము తన యెదుట పరిశుదు ధ్లమును నిరోద్షులమునై యుండవలెనని 

జగతుత్ పునాది వేయబడక మునుపే, పేర్మచేత ఆయన కీర్సుత్లో మనలను ఏరప్రచుకొనెను. 

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 

వచనము 16 

ఒకనికి వీరయ్సఖ్లనమైనయెడల వాడు సరావ్ంగసాన్నము చేసికొని సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై 

యుండును. 

లేవీయకాండము 15:5 => వాని పరుపును ముటుట్వాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో 

సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

లేవీయకాండము 22:4 => అహరోను సంతానములో ఒకనికి కుషఠ్యినను సార్వమైనను 

కలిగినయెడల అటిట్వాడు పవితర్త పొందువరకు పర్తిషిఠ్తమైనవాటిలో దేనిని తినకూడదు. శవమువలని 

అపవితర్తగల దేనినైనను ముటుట్వాడును సఖ్లితవీరుయ్డును, 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 23:10 => రాతిర్ జరిగినదానివలన మైలపడినవాడు మీలో ఉండినయెడల 

వాడు పాళెము వెలుపలికి వెళిల్పోవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:11 => అతడు పాళెములో చేరకూడదు; సాయంకాలమున అతడు 

నీళల్తో సాన్నముచేసి సూరుయ్డు అసత్మించిన తరువాత పాళెములో చేరవచుచ్ను. 

2 కొరిందీయులకు 7:1 => పిర్యులారా, మనకు ఈ వాగాద్నములు ఉనన్వి గనుక దేవుని భయముతో 

పరిశుదధ్తను సంపూరిత్ చేసికొనుచు, శరీరమునకును ఆతమ్కును కలిగిన సమసత్ కలమ్షమునుండి 

మనలను పవితుర్లనుగా చేసికొందము. 

1 పేతురు 2:11 => పిర్యులారా, మీరు పరదేశులును యాతిర్కులునై యునాన్రు గనుక ఆతమ్కు 

విరోధముగా పోరాడు శరీరాశలను విసరిజ్ంచి, 

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 

1 సమూయేలు 20:26 => అయినను అతనికి ఏదో ఒకటి సంభవించినందున అతడు అపవితుర్డై 

యుండునేమో, అతడు అపవితుర్డై యుండుట యవశయ్మని సౌలు అనుకొని ఆ దినమున ఏమియు 

అనలేదు. 

వచనము 17 

ఏ బటట్మీదను ఏ తోలుమీదను వీరయ్సఖ్లనమగునో ఆ బటట్యు ఆ తోలును నీళల్తో ఉదుకబడి 

సాయంకాలమువరకు అపవితర్మై యుండును. 

లేవీయకాండము 7:8 => ఒకడు తెచిచ్న దహనబలిని ఏ యాజకుడు అరిప్ంచునో ఆ యాజకుడు 

అరిప్ంచిన దహనబలి పశువు చరమ్ము అతనిది; అది అతనిదగును. 

సంఖాయ్కాండము 31:23 => అనగా అగిన్చేత చెడని సమసత్ వసుత్వులను మాతర్ము అగిన్లోవేసి 

తీయవలెను; అపుప్డు అవి పవితర్మగును. అయితే పాపపరిహార జలముచేతను వాటిని 

పవితర్పరచవలెను. అగిన్చేత చెడునటిట్ పర్తి వసుత్వును నీళల్లో వేసి తీయవలెను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 23:11 => అతడు పాళెములో చేరకూడదు; సాయంకాలమున అతడు 

నీళల్తో సాన్నముచేసి సూరుయ్డు అసత్మించిన తరువాత పాళెములో చేరవచుచ్ను. 

1 సమూయేలు 20:26 => అయినను అతనికి ఏదో ఒకటి సంభవించినందున అతడు అపవితుర్డై 

యుండునేమో, అతడు అపవితుర్డై యుండుట యవశయ్మని సౌలు అనుకొని ఆ దినమున ఏమియు 

అనలేదు. 

వచనము 18 

వీరయ్సఖ్లనమగునటుల్ సతరీ పురుషులు శయనించినయెడల వారిదద్రు నీళల్తో సాన్నముచేసి 

సాయంకాలమువరకు అపవితుర్లై యుందురు.  

లేవీయకాండము 15:5 => వాని పరుపును ముటుట్వాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో 

సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

ఎఫెసీయులకు 4:17 => కాబటిట్ అనయ్జనులు నడుచుకొనునటుల్ మీరికమీదట నడుచుకొనవలదని 

పర్భువునందు సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 4:18 => వారైతే అంధకారమైన మనసుస్ గలవారై, తమ హృదయకాఠినయ్మువలన 

తమలోనునన్ అజాఞ్నముచేత దేవునివలన కలుగు జీవములోనుండి వేరుపరచబడినవారై, తమ 

మనసుస్నకు కలిగిన వయ్రథ్త అనుసరించి నడుచుకొనుచునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 4:19 => వారు సిగుగ్లేనివారై యుండి నానావిధమైన అపవితర్తను అతాయ్శతో 

జరిగించుటకు తముమ్నుతామే కాముకతవ్మునకు అపప్గించుకొనిరి. 

ఎఫెసీయులకు 5:3 => మీలో జారతవ్మే గాని, యే విధమైన అపవితర్తయే గాని, లోభతవ్మేగాని, 

వీటి పేరైనను ఎతత్కూడదు, ఇదే పరిశుదు ధ్లకు తగినది. 

ఎఫెసీయులకు 5:4 => కృతజఞ్తా వచనమే మీరుచచ్రింపవలెను గాని మీరు బూతులైనను, 

పోకిరిమాటలైనను, సరసోకుత్లైనను ఉచచ్రింపకూడదు; ఇవి మీకు తగవు. 
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ఎఫెసీయులకు 5:5 => వయ్భిచారియైనను, అపవితుర్డైనను, విగర్హారాధికుడైయునన్ లోభియైనను, 

కీర్సుత్ యొకక్యు దేవుని యొకక్యు రాజయ్మునకు హకుక్దారుడు కాడను సంగతి మీకు నిశచ్యముగా 

తెలియును. 

ఎఫెసీయులకు 5:6 => వయ్రథ్మైన మాటలవలన ఎవడును మిముమ్ను మోసపరచనియయ్కుడి; ఇటిట్ 

కిర్యలవలన దేవుని ఉగర్త అవిధేయులైనవారిమీదికి వచుచ్ను 

ఎఫెసీయులకు 5:7 => గనుక మీరు అటిట్వారితో పాలివారై యుండకుడి.  

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

వెలుగైయునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 5:9 => వెలుగు ఫలము సమసత్ విధములైన మంచితనము, నీతి, సతయ్మను వాటిలో 

కనబడుచునన్ది. 

ఎఫెసీయులకు 5:10 => గనుక పర్భువుకేది పీర్తికరమైనదో దానిని పరీకిష్ంచుచు, వెలుగు 

సంబంధులవలె నడుచుకొనుడి 

ఎఫెసీయులకు 5:11 => నిషఫ్లమైన అంధకార కిర్యలలో పాలివారై యుండక వాటిని ఖండించుడి. 

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, 

నిరగ్మకాండము 19:15 => అపుప్డతడు మూడవనాటికి సిదధ్ముగా నుండుడి; ఏ పురుషుడు సతరీని 

చేరకూడదని చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 21:4 => యాజకుడు సాధారణమైన రొటెట్ నాయొదద్ లేదు; పనివారు సతరీలకు 

ఎడముగా నునన్వారైతే పర్తిషిఠ్తమైన రొటెట్లు కలవని దావీదుతో అనెను. 

1 సమూయేలు 21:5 => అందుకు దావీదు నిజముగా నేను బయలుదేరి వచిచ్నపప్టినుండి ఈ 

మూడు దినములు సతరీలు మాకు దూరముగానే యునాన్రు; పనివారి బటట్లు పవితర్ములే; ఒకవేళ మేము 
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చేయు కారయ్ము అపవితర్మైనయెడల నేమి? రాజాజఞ్నుబటిట్ అది పవితర్ముగా ఎంచతగును అని 

యాజకునితో అనెను. 

కీరత్నలు 51:5 => నేను పాపములో పుటిట్నవాడను పాపములోనే నా తలిల్ ననున్ గరభ్మున ధరించెను. 

1 కొరిందీయులకు 6:12 => అనిన్టియందు నాకు సావ్తంతర్య్ము కలదు గాని అనిన్యు 

చేయదగినవి కావు. అనిన్టియందు నాకు సావ్తంతర్య్ము కలదు గాని నేను దేనిచేతను 

లోపరచుకొనబడనొలల్ను. 

1 కొరిందీయులకు 6:18 => జారతవ్మునకు దూరముగా పారిపోవుడి. మనుషుయ్డు చేయు పర్తి 

పాపమును దేహమునకు వెలుపల ఉనన్ది గాని జారతవ్ము చేయువాడు తన సొంత శరీరమునకు 

హానికరముగా పాపము చేయుచునాన్డు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:3 => మీరు పరిశుదు ధ్లగుటయే, అనగా మీరు జారతవ్మునకు దూరముగా 

ఉండుటయే దేవుని చితత్ము. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:4 => మీలో పర్తివాడును, దేవుని ఎరుగని అనయ్జనులవలె 

కామాభిలాషయందు కాక, 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:5 => పరిశుదధ్తయందును ఘనతయందును తన తన ఘటమును ఎటుల్ 

కాపాడుకొనవలెనో అది యెరిగి యుండుటయే దేవుని చితత్ము. 

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

నిషక్లమ్షమైనదిగాను ఉండవలెను; వేశాయ్సంగులకును వయ్భిచారులకును దేవుడు తీరుప్ తీరుచ్ను. 

వచనము 19 

సతరీ దేహమందుండు సార్వము రకత్సార్వమైనయెడల ఆమె యేడు దినములు కడగా ఉండవలెను. ఆమెను 

ముటుట్వారందరు సాయంకాలమువరకు అపవితుర్లగుదురు. 

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

కనినయెడల ఆమెయేడు దినములు పురిటాలై యుండవలెను. ఆమె తాను ముటుట్దై కడగానుండు 

దినముల లెకక్నుబటిట్ పురిటాలై యుండవలెను. 
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లేవీయకాండము 12:4 => ఆమె తన రకత్శుది ధ్కొరకు ముపప్దిమూడు దినములుండి తన రకత్శుది ధ్ 

దినములు సంపూరణ్మగువరకు ఆమె పరిశుదధ్మైన దేనినైనను ముటట్కూడదు, పరిశుదధ్సథ్లములో 

పర్వేశింపకూడదు. 

లేవీయకాండము 20:18 => కడగానునన్ సతరీతో శయనించి ఆమె మానాచాఛ్దనమును తీసినవాడు 

ఆమె రకత్ధారాచాఛ్దనమును తీసెను; ఆమె తన రకత్ధారాచాఛ్దనమును తీసివేసెను; వారి 

పర్జలలోనుండి వారిదద్రిని కొటిట్వేయవలెను. 

విలాపవాకయ్ములు 1:8 => యెరూషలేము ఘోరమైన పాపము చేసెను అందుచేతను అది 

అపవితుర్రాలాయెను దాని ఘనపరచినవారందరు దాని మానమును చూచి దాని తృణీకరించుదురు. 

అది నిటూ ట్రుప్ విడుచుచు వెనుకకు తిరుగుచునన్ది  

విలాపవాకయ్ములు 1:9 => దాని యపవితర్త దాని చెంగులమీదనునన్ది దాని కడవరి సిథ్తిని అది 

జాఞ్పకముచేసికొనక యుండెను అది ఎంతోవింతగా హీనదశ చెందినది దాని నాదరించువాడొకడును 

లేకపోయెను. యెహోవా, శతుర్వులు అతిశయిలుల్టచేత నాకు కలిగిన శర్మను దృషిట్ంచుము.  

విలాపవాకయ్ములు 1:17 => ఆదరించువాడు లేక సీయోనుచేతులు చాపుచునన్ది యెహోవా 

యాకోబునకు చుటుట్నునన్వారిని విరోధులైయుండ నియమించియునాన్డు యెరూషలేము వారికి 

హేయమైనదాయెను.  

యెహెజేక్లు 36:17 => నరపుతుర్డా, ఇశార్యేలీయులు తమ దేశములో నివసించి, 

దుష పర్వరత్నచేతను దుష కిర్యలచేతను దానిని అపవితర్పరచిరి, వారి పర్వరత్న బహిషట్యైన సతరీయొకక్ 

అపవితర్తవలె నా దృషిట్కి కనబడుచునన్ది. 

మతత్యి 15:19 => దురాలోచనలు నరహతయ్లు వయ్భిచారములు వేశాయ్గమనములు దొంగతనములు 

అబదధ్సాక్షయ్ములు దేవదూషణలు హృదయములో నుండియే వచుచ్ను 

మారుక్ 5:25 => పండెర్ండేండల్నుండి రకత్సార్వ రోగము కలిగిన యొక సతరీ యుండెను. ఆమె అనేక 

వైదుయ్లచేత ఎనోన్ తిపప్లుపడి 

ఆదికాండము 18:11 => అబార్హామును శారాయును బహుకాలము గడచిన వృదు ధ్లై యుండిరి. సతరీ 

ధరమ్ము శారాకు నిలిచిపోయెను గనుక 
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ఆదికాండము 31:35 => ఆమె తన తండిర్తో తమయదుట నేను లేవలేనందున తాము 

కోపపడకూడదు; నేను కడగానునాన్నని చెపెప్ను. అతడెంత వెదకినను ఆ విగర్హములు దొరకలేదు. 

లేవీయకాండము 15:25 => ఒక సతరీ కడగా ఉండు కాలమునకు ముందుగా ఆమె రకత్సార్వము ఇంక 

అనేకదినములు సర్వించినను ఆమె కడగానుండు కాలమైన తరువాత సర్వించినను, ఆమె అపవితర్త 

ఆమె కడగానుండు దినములలో వలెనే ఆ సార్వదినములనిన్యు ఉండును, ఆమె అపవితుర్రాలు. 

లేవీయకాండము 15:33 =>  సార్వముగల సతరీ పురుషులను గూరిచ్యు, అపవితుర్రాలితో శయనించు 

వాని గూరిచ్యు విధింపబడినది ఇదే.   

లేవీయకాండము 18:19 => అపవితర్తవలన సతరీ కడగా ఉండునపుప్డు ఆమె మానాచాఛ్దనమును 

తీయుటకు ఆమెను సమీపింపకూడదు. 

లేవీయకాండము 22:5 => అపవితర్మైన పురుగునేమి యేదో ఒక అపవితర్తవలన అపవితుర్డైన 

మనుషుయ్నినేమి ముటుట్వాడును, అటిట్ అపవితర్త తగిలినవాడును సాయంకాలమువరకు 

అపవితుర్డగును. 

1 సమూయేలు 20:26 => అయినను అతనికి ఏదో ఒకటి సంభవించినందున అతడు అపవితుర్డై 

యుండునేమో, అతడు అపవితుర్డై యుండుట యవశయ్మని సౌలు అనుకొని ఆ దినమున ఏమియు 

అనలేదు. 

2 సమూయేలు 11:4 => దావీదు దూతలచేత ఆమెను పిలువనంపెను. ఆమె అతనియొదద్కు రాగా 

అతడు ఆమెతో శయనించెను; కలిగిన అపవితర్త పోగొటుట్కొని ఆమె తన యింటికి మరల వచెచ్ను. 

వచనము 20 

ఆమె కడగా ఉనన్పుప్డు ఆమె దేనిమీద పండుకొనునో అది అపవితర్మగును; ఆమె దేనిమీద 

కూరుచ్ండునో అది అపవితర్మగును. 

లేవీయకాండము 15:4 => వాడు కూరుచ్ండు పర్తి వసుత్వు అపవితర్ము. 

లేవీయకాండము 15:5 => వాని పరుపును ముటుట్వాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో 

సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 
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లేవీయకాండము 15:6 => అటిట్వాడు దేనిమీద కూరుచ్ండునో దాని మీద కూరుచ్ండువాడు తన 

బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

లేవీయకాండము 15:7 => సార్వము గలవాని దేహమును ముటుట్వాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని 

నీళల్తో సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

లేవీయకాండము 15:8 => సార్వము గలవాడు పవితుర్నిమీద ఉమిమ్వేసినయెడల వాడు తన బటట్లు 

ఉదుకుకొని నీళల్తో సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

లేవీయకాండము 15:9 => సార్వము గలవాడు కూరుచ్ండు పర్తి పలల్ము అపవితర్ము. 

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. 
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సామెతలు 5:8 => జారసతరీ యుండు ఛాయకు పోక నీ మారగ్ము దానికి దూరముగా చేసికొనుము 

దాని యింటి వాకిటి దగగ్రకు వెళల్కుము. 

సామెతలు 5:9 => వెళిల్నయెడల పరులకు నీ యౌవనబలమును కూర్రులకు నీ జీవితకాలమును 

ఇచిచ్వేతువు 

సామెతలు 5:10 => నీ ఆసిత్వలన పరులు తృపిత్పొందుదురు నీ కషాట్రిజ్తము అనుయ్ల యిలుల్ చేరును. 

సామెతలు 5:11 => తుదకు నీ మాంసమును నీ శరీరమును కీష్ణించినపుప్డు 

సామెతలు 5:12 => అయోయ్, ఉపదేశము నేనెటుల్ తోర్సివేసితిని? నా హృదయము గదిద్ంపు నెటుల్ 

తృణీకరించెను? 

సామెతలు 5:13 => నా బోధకుల మాట నేను వినకపోతిని నా ఉపదేశకులకు నేను చెవియొగగ్లేదు 

సామెతలు 6:24 => చెడు సతరీయొదద్కు పోకుండను పర సతరీ పలుకు ఇచచ్కపు మాటలకు 

లోబడకుండను అవి నినున్ కాపాడును. 

సామెతలు 6:35 => పార్యశిచ్తత్మేమైన నీవు చేసినను వాడు లక్షయ్పెటట్డు ఎంత గొపప్ 

బహుమానములు నీవిచిచ్నను వాడు ఒపుప్కొనడు. 

సామెతలు 7:10 => అంతట వేశాయ్వేషము వేసికొనిన కపటముగల సతరీ ఒకతె వానిని ఎదురొక్న 

వచెచ్ను. 

సామెతలు 7:11 => అది బొబబ్లు పెటుట్నది, సేవ్చఛ్గా తిరుగునది, దాని పాదములు దాని యింట 

నిలువవు. 

సామెతలు 7:12 => ఒకపుప్డు ఇంటి యెదుటను ఒకపుప్డు సంత వీధులలోను అది యుండును. 

పర్తి సందు దగగ్రను అది పొంచియుండును. 

సామెతలు 7:13 => అది వానిని పటుట్కొని ముదుద్పెటుట్కొనెను సిగుగ్మాలిన ముఖము పెటుట్కొని 

యిటల్నెను 

సామెతలు 7:14 => సమాధానబలులను నేను అరిప్ంపవలసియుంటిని నేడు నా మొర్కుక్బళుల్ 

చెలిల్ంచియునాన్ను 
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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 వెళిల్యునాన్డు 

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. 

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. 
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సామెతలు 9:13 => బుది ధ్హీనత 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 22:27 => చెలిల్ంచుటకు నీయొదద్ ఏమియు లేకపోగా వాడు నీ కిర్ందనుండి నీ పరుపు 

తీసికొనిపోనేల? 

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. 

1 కొరిందీయులకు 15:33 => మోసపోకుడి. దుషట్సాంగతయ్ము మంచి నడవడిని చెరుపును. 

సంఖాయ్కాండము 18:20 => మరియు యెహోవా అహరోనుతో ఇటల్నెను వారి దేశములో నీకు 

సావ్సథ్య్ము కలుగదు; వారి మధయ్ను నీకు పాలు ఉండదు; ఇశార్యేలీయుల మధయ్ను నీ పాలు నీ 

సావ్సథ్య్ము నేనే. 

సంఖాయ్కాండము 19:9 => మరియు పవితుర్డైన యొకడు ఆ పెయయ్యొకక్ భసమ్మును పోగుచేసి 

పాళెము వెలుపలను పవితర్సథ్లమందు ఉంచవలెను. పాపపరిహార జలముగా ఇశార్యేలీయుల 

సమాజమునకు దాని భదర్ము చేయవలెను; అది పాపపరిహారారథ్బలి. 

మారుక్ 5:25 => పండెర్ండేండల్నుండి రకత్సార్వ రోగము కలిగిన యొక సతరీ యుండెను. ఆమె అనేక 

వైదుయ్లచేత ఎనోన్ తిపప్లుపడి 
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వచనము 21 

ఆమె పడకను ముటుట్ పర్తివాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు 

అపవితుర్డై యుండును. 

లేవీయకాండము 15:5 => వాని పరుపును ముటుట్వాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో 

సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

లేవీయకాండము 15:6 => అటిట్వాడు దేనిమీద కూరుచ్ండునో దాని మీద కూరుచ్ండువాడు తన 

బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

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. 

2 కొరిందీయులకు 7:1 => పిర్యులారా, మనకు ఈ వాగాద్నములు ఉనన్వి గనుక దేవుని భయముతో 

పరిశుదధ్తను సంపూరిత్ చేసికొనుచు, శరీరమునకును ఆతమ్కును కలిగిన సమసత్ కలమ్షమునుండి 

మనలను పవితుర్లనుగా చేసికొందము. 

హెబీర్యులకు 9:26 => అటల్యినయెడల జగతుత్ పునాది వేయబడినది మొదలుకొని ఆయన అనేక 

పరాయ్యములు శర్మపడవలసి వచుచ్ను. అయితే ఆయన యుగముల సమాపిత్యందు తనున్తానే 

బలిగా అరిప్ంచుకొనుటవలన పాపనివారణ చేయుటకై యొకక్సారే పర్తయ్క్షపరచబడెను 

పర్కటన 7:14 => అందుకు నేను అయాయ్, నీకే తెలియుననగా అతడు ఈలాగు నాతో చెపెప్ను వీరు 

మహా శర్మలనుండి వచిచ్నవారు; గొఱఱ్పిలల్ రకత్ములో తమ వసత్రములను ఉదుకుకొని వాటిని తెలుపు 

చేసికొనిరి. 

లేవీయకాండము 15:27 => వాటిని ముటుట్ పర్తివాడు అపవితుర్డు. వాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని 

నీళల్తో సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును.  

Page  of 967 1885



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"య$ండ'

లేవీయకాండము 17:15 => మరియు కళేబరమునైనను చీలచ్బడినదానినైనను తిను పర్తివాడు 

దేశమందు పుటిట్నవాడేమి పరదేశియేమి వాడు తన బటట్లను ఉదుకుకొని నీళల్తో దేహమును 

కడుగుకొని సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డగును. తరువాత పవితుర్డగును. 

వచనము 22 

ఆమె దేనిమీద కూరుచ్ండునో దాని ముటుట్ పర్తివాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో సాన్నము చేసి 

సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 23 

అది ఆమె పరుపుమీదనైనను ఆమె కూరుచ్ండిన దానిమీదనైనను ఉండినయెడల దానిని ముటుట్వాడు 

సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 24 

ఒకడు ఆమెతో శయనించుచుండగా ఆమె రజసుస్ వానికి తగిలినయెడల, వాడు ఏడు దినములు 

అపవితుర్డగును; వాడు పండుకొను పర్తి మంచము అపవితర్ము. 

లేవీయకాండము 15:33 =>  సార్వముగల సతరీ పురుషులను గూరిచ్యు, అపవితుర్రాలితో శయనించు 

వాని గూరిచ్యు విధింపబడినది ఇదే.   

లేవీయకాండము 20:18 => కడగానునన్ సతరీతో శయనించి ఆమె మానాచాఛ్దనమును తీసినవాడు 

ఆమె రకత్ధారాచాఛ్దనమును తీసెను; ఆమె తన రకత్ధారాచాఛ్దనమును తీసివేసెను; వారి 

పర్జలలోనుండి వారిదద్రిని కొటిట్వేయవలెను. 

యెహెజేక్లు 18:6 => పరవ్తములమీద భోజనము చేయకయు, ఇశార్యేలీయులు పెటుట్కొనిన 

విగర్హములతటుట్ చూడకయు, తన పొరుగువాని భారయ్ను చెరపకయు, బహిషట్యైనదానిని కూడకయు, 
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యెహెజేక్లు 22:10 => తమ తండిర్ మానాచాఛ్దనము తీయువారు నీలో నునాన్రు, అశుచియై 

బహిషిట్యైన సతరీని చెరుపువారు నీలో కాపురమునాన్రు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:22 => పర్తి విధమైన కీడునకును దూరముగా ఉండుడి. 

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

నిషక్లమ్షమైనదిగాను ఉండవలెను; వేశాయ్సంగులకును వయ్భిచారులకును దేవుడు తీరుప్ తీరుచ్ను. 

1 పేతురు 2:11 => పిర్యులారా, మీరు పరదేశులును యాతిర్కులునై యునాన్రు గనుక ఆతమ్కు 

విరోధముగా పోరాడు శరీరాశలను విసరిజ్ంచి, 

లేవీయకాండము 18:19 => అపవితర్తవలన సతరీ కడగా ఉండునపుప్డు ఆమె మానాచాఛ్దనమును 

తీయుటకు ఆమెను సమీపింపకూడదు. 

వచనము 25 

ఒక సతరీ కడగా ఉండు కాలమునకు ముందుగా ఆమె రకత్సార్వము ఇంక అనేకదినములు సర్వించినను 

ఆమె కడగానుండు కాలమైన తరువాత సర్వించినను, ఆమె అపవితర్త ఆమె కడగానుండు దినములలో 

వలెనే ఆ సార్వదినములనిన్యు ఉండును, ఆమె అపవితుర్రాలు. 

లేవీయకాండము 15:19 => సతరీ దేహమందుండు సార్వము రకత్సార్వమైనయెడల ఆమె యేడు 

దినములు కడగా ఉండవలెను. ఆమెను ముటుట్వారందరు సాయంకాలమువరకు అపవితుర్లగుదురు. 

లేవీయకాండము 15:20 => ఆమె కడగా ఉనన్పుప్డు ఆమె దేనిమీద పండుకొనునో అది 

అపవితర్మగును; ఆమె దేనిమీద కూరుచ్ండునో అది అపవితర్మగును. 

లేవీయకాండము 15:21 => ఆమె పడకను ముటుట్ పర్తివాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో 

సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

లేవీయకాండము 15:22 => ఆమె దేనిమీద కూరుచ్ండునో దాని ముటుట్ పర్తివాడు తన బటట్లు 

ఉదుకుకొని నీళల్తో సాన్నము చేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

లేవీయకాండము 15:23 => అది ఆమె పరుపుమీదనైనను ఆమె కూరుచ్ండిన దానిమీదనైనను 

ఉండినయెడల దానిని ముటుట్వాడు సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 
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లేవీయకాండము 15:24 => ఒకడు ఆమెతో శయనించుచుండగా ఆమె రజసుస్ వానికి 

తగిలినయెడల, వాడు ఏడు దినములు అపవితుర్డగును; వాడు పండుకొను పర్తి మంచము 

అపవితర్ము. 

మతత్యి 9:20 => ఆ సమయమున, ఇదిగో పండెర్ండు సంవతస్రములనుండి రకత్సార్వ రోగముగల 

యొక సతరీ 

మారుక్ 5:25 => పండెర్ండేండల్నుండి రకత్సార్వ రోగము కలిగిన యొక సతరీ యుండెను. ఆమె అనేక 

వైదుయ్లచేత ఎనోన్ తిపప్లుపడి 

మారుక్ 7:20 => మనుషుయ్ని లోపలినుండి బయలువెళుల్నది మనుషుయ్ని అపవితర్పరచును. 

మారుక్ 7:21 => లోపలినుండి, అనగా మనుషుయ్ల హృదయములోనుండి దురాలోచనలును 

జారతవ్ములును దొంగతనములును 

మారుక్ 7:22 => నరహతయ్లును వయ్భిచారములును లోభములును చెడుతనములును కృతిర్మమును 

కామవికారమును మతస్రమును దేవదూషణయు అహంభావమును అవివేకమును వచుచ్ను. 

మారుక్ 7:23 => ఈ చెడ డ్వనిన్యు లోపలినుండియే బయలువెళిల్, మనుషుయ్ని అపవితర్ పరచునని 

ఆయన చెపెప్ను.  

లూకా 8:43 => ఆయన వసత్రపుచెంగు ముటెట్ను, వెంటనే ఆమె రకత్సార్వము నిలిచిపోయెను. 

లేవీయకాండము 12:4 => ఆమె తన రకత్శుది ధ్కొరకు ముపప్దిమూడు దినములుండి తన రకత్శుది ధ్ 

దినములు సంపూరణ్మగువరకు ఆమె పరిశుదధ్మైన దేనినైనను ముటట్కూడదు, పరిశుదధ్సథ్లములో 

పర్వేశింపకూడదు. 

వచనము 26 

ఆమె సార్వదినములనిన్యు ఆమె పండుకొను పర్తి మంచము ఆమె కడగానునన్పప్టి మంచమువలె 

ఉండవలెను. ఆమె దేనిమీద కూరుచ్ండునో అది ఆమె కడగా ఉనన్పప్టి అపవితర్తవలె అపవితర్మగును. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 27 
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వాటిని ముటుట్ పర్తివాడు అపవితుర్డు. వాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో సాన్నముచేసి 

సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును.  

లేవీయకాండము 15:5 => వాని పరుపును ముటుట్వాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో 

సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

లేవీయకాండము 15:6 => అటిట్వాడు దేనిమీద కూరుచ్ండునో దాని మీద కూరుచ్ండువాడు తన 

బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

లేవీయకాండము 15:7 => సార్వము గలవాని దేహమును ముటుట్వాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని 

నీళల్తో సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

లేవీయకాండము 15:8 => సార్వము గలవాడు పవితుర్నిమీద ఉమిమ్వేసినయెడల వాడు తన బటట్లు 

ఉదుకుకొని నీళల్తో సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

లేవీయకాండము 15:13 => సార్వము గలవాడు తన సార్వమునుండి పవితర్త పొందునపుప్డు, తన 

పవితర్త విషయమై యేడు దినములు లెకిక్ంచుకొని తన బటట్లు ఉదుకుకొని పారు నీటితో ఒడలును 

కడుగుకొని పవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 15:21 => ఆమె పడకను ముటుట్ పర్తివాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో 

సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

లేవీయకాండము 17:15 => మరియు కళేబరమునైనను చీలచ్బడినదానినైనను తిను పర్తివాడు 

దేశమందు పుటిట్నవాడేమి పరదేశియేమి వాడు తన బటట్లను ఉదుకుకొని నీళల్తో దేహమును 

కడుగుకొని సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డగును. తరువాత పవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 17:16 => అయితే వాడు వాటిని ఉదుకుకొనకయు తన దేహమును 

కడుగుకొనకయు ఉండినయెడల వాడు తన దోషశిక్షను భరించును. 

యెహెజేక్లు 36:25 => మీ అపవితర్త యావతుత్ పోవునటుల్ నేను మీ మీద శుదధ్జలము చలుల్దును, 

మీ విగర్హములవలన మీకు కలిగిన అపవితర్త అంతయు తీసివేసెదను. 
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యెహెజేక్లు 36:29 => మీ సకలమైన అపవితర్తను పోగొటిట్ నేను మిముమ్ను రకిష్ంతును, మీకు 

కరవురానియయ్క ధానయ్మునకు ఆజఞ్ ఇచిచ్ అభివృది ధ్ పరతును. 

జెకరాయ్ 13:1 => ఆ దినమున పాపమును అపవితర్తను పరిహరించుటకై దావీదు సంతతివారి 

కొరకును, యెరూషలేము నివాసుల కొరకును ఊట యొకటి తియయ్బడును. 

హెబీర్యులకు 9:14 => నితుయ్డగు ఆతమ్దావ్రా తనున్తాను దేవునికి నిరోద్షినిగా అరిప్ంచుకొనిన 

కీర్సుత్యొకక్ రకత్ము, నిరీ జ్వకిర్యలను విడిచి జీవముగల దేవుని సేవించుటకు మీ మనసాస్కిష్ని ఎంతో 

యెకుక్వగా శుది ధ్చేయును. 

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. 

1 పేతురు 1:18 => పితృపారంపరయ్మైన మీ వయ్రథ్పర్వరత్నను విడిచిపెటుట్నటుల్గా వెండి 

బంగారములవంటి క్షయ వసుత్వులచేత మీరు విమోచింపబడలేదు గాని 

1 పేతురు 1:19 => అమూలయ్మైన రకత్ముచేత, అనగా నిరోద్షమును నిషక్ళంకమునగు 

గొఱఱ్పిలల్వంటి కీర్సుత్ రకత్ముచేత, విమోచింపబడితిరని మీరెరుగుదురు 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 

లేవీయకాండము 11:40 => దాని కళేబరములో ఏదైనను తినువాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని 

సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డగును. దాని కళేబరమును మోయువాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని 

సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 16:26 => విడిచిపెటేట్ మేకను వదలినవాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో 

దేహము కడుగుకొని తరువాత పాళెములోనికి రావలెను. 
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సంఖాయ్కాండము 8:7 => వారిని పవితర్పరచుటకు నీవు వారికి చేయవలసినదేమనగా, వారిమీద 

పాపపరిహారారథ్ జలమును పోర్కిష్ంపుము; అపుప్డు వారు మంగలికతిత్తో తమ శరీరమంతయు 

గొరిగించుకొని 

వచనము 28 

ఆమె ఆ సార్వము కుదిరి పవితుర్రాలైనయెడల ఆమె యేడుదినములు లెకిక్ంచుకొని అవి తీరిన 

తరువాత పవితుర్రాలగును. 

లేవీయకాండము 15:13 => సార్వము గలవాడు తన సార్వమునుండి పవితర్త పొందునపుప్డు, తన 

పవితర్త విషయమై యేడు దినములు లెకిక్ంచుకొని తన బటట్లు ఉదుకుకొని పారు నీటితో ఒడలును 

కడుగుకొని పవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 15:14 => ఎనిమిదవనాడు రెండు తెలల్ గువవ్లనైనను రెండు పావురపు 

పిలల్లనైనను తీసికొని పర్తయ్క్షపు గుడారము యొకక్ దావ్రమునొదద్కు వచిచ్ యెహోవా సనిన్ధిని వాటిని 

యాజకుని కపప్గింపవలెను. 

లేవీయకాండము 15:15 => యాజకుడు వాటిలో ఒకదానిని పాపపరిహారారథ్బలిగాను ఒకదానిని 

దహనబలిగాను అరిప్ంపవలెను. అటుల్ యాజకుడు వాని సార్వము విషయములో యెహోవా సనిన్ధిని 

వాని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. 

మతత్యి 1:21 => తన పర్జలను వారి పాపములనుండి ఆయనే రకిష్ంచును గనుక ఆయనకు యేసు 

అను పేరు పెటుట్దువనెను. 

1 కొరిందీయులకు 1:30 => అయితే ఆయన మూలముగా మీరు కీర్సుత్యేసునందునాన్రు.  

1 కొరిందీయులకు 6:11 => మీలో కొందరు అటిట్వారైయుంటిరి గాని, పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ 

నామమునను మన దేవుని ఆతమ్యందును మీరు కడుగబడి, పరిశుదధ్పరచబడినవారై నీతిమంతులుగా 

తీరచ్బడితిరి. 
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గలతీయులకు 3:13 => ఆతమ్నుగూరిచ్న వాగాద్నము విశావ్సమువలన మనకు లభించునటుల్, 

అబార్హాము పొందిన ఆశీరవ్చనము కీర్సుత్యేసుదావ్రా అనయ్జనులకు కలుగుటకై, కీర్సుత్ మనకోసము 

శాపమై మనలను ధరమ్శాసత్రము యొకక్ శాపమునుండి విమోచించెను;  

గలతీయులకు 4:4 => అయితే కాలము పరిపూరణ్మైనపుప్డు దేవుడు తన కుమారుని పంపెను;ఆయన 

సతరీయందు పుటిట్,  

ఎఫెసీయులకు 1:6 => మనము తన యెదుట పరిశుదు ధ్లమును నిరోద్షులమునై యుండవలెనని 

జగతుత్ పునాది వేయబడక మునుపే, పేర్మచేత ఆయన కీర్సుత్లో మనలను ఏరప్రచుకొనెను. 

ఎఫెసీయులకు 1:7 => దేవుని కృపామహదైశవ్రయ్మునుబటిట్ ఆ పిర్యునియందు ఆయన రకత్మువలన 

మనకు విమోచనము, అనగా మన అపరాధములకు క్షమాపణ మనకు కలిగియునన్ది. 

లేవీయకాండము 12:7 => అతడు యెహోవా సనిన్ధిని దానినరిప్ంచి ఆమె నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము 

చేయగా ఆమె రకత్సార్వ విషయమై ఆమె పవితర్పరచబడును. ఇది మగపిలల్నుగాని ఆడుపిలల్నుగాని 

కనిన సతరీనిగూరిచ్న విధి. 

వచనము 29 

ఎనిమిదవనాడు ఆమె రెండు తెలల్ గువవ్లనైనను రెండు పావురపు పిలల్లనైనను పర్తయ్క్షపు గుడారము 

యొకక్ దావ్రమునకు యాజకునియొదద్కు తేవలెను. 

లేవీయకాండము 15:14 => ఎనిమిదవనాడు రెండు తెలల్ గువవ్లనైనను రెండు పావురపు 

పిలల్లనైనను తీసికొని పర్తయ్క్షపు గుడారము యొకక్ దావ్రమునొదద్కు వచిచ్ యెహోవా సనిన్ధిని వాటిని 

యాజకుని కపప్గింపవలెను. 

లేవీయకాండము 9:1 => ఎనిమిదవ దినమున మోషే అహరోనును అతని కుమారులను 

ఇశార్యేలీయుల పెదద్లను పిలిపించి 

లేవీయకాండము 12:6 => కుమారునికొరకే గాని కుమారెత్కొరకే గాని ఆమె శుది ధ్దినములు 

సంపూరిత్యైన తరువాత ఆమె దహనబలిగా ఒక యేడాది గొఱఱ్పిలల్ను, పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక 
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పావురపు పిలల్నైనను తెలల్ గువవ్నైనను పర్తయ్క్షపు గుడారము యొకక్ దావ్రమునకు యాజకునియొదద్కు 

తీసికొనిరావలెను.  

లేవీయకాండము 12:8 => ఆమె గొఱఱ్పిలల్ను తేజాలనియెడల ఆమె రెండు తెలల్ గువవ్లనైనను రెండు 

పావురపు పిలల్లనైనను దహనబలిగా ఒకదానిని, పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక దానిని తీసికొనిరావలెను. 

యాజకుడు ఆమె నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా ఆమెకు పవితర్త కలుగును.  

సంఖాయ్కాండము 6:10 => ఎనిమిదవ దినమున అతడు రెండు తెలల్గువవ్లనైనను రెండు పావురపు 

పిలల్లనైనను పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్నునన్ యాజకుని యొదద్కు తేవలెను.  

2 సమూయేలు 11:4 => దావీదు దూతలచేత ఆమెను పిలువనంపెను. ఆమె అతనియొదద్కు రాగా 

అతడు ఆమెతో శయనించెను; కలిగిన అపవితర్త పోగొటుట్కొని ఆమె తన యింటికి మరల వచెచ్ను. 

మతత్యి 21:12 => యేసు దేవాలయములో పర్వేశించి కర్యవికర్యములు చేయువారినందరిని 

వెళల్గొటిట్, రూకలు మారుచ్వారి బలల్లను గువవ్లముమ్వారి పీఠములను పడదోర్సి 

వచనము 30 

యాజకుడు ఒకదానిని పాపపరిహారారథ్బలిగాను ఒకదానిని దహనబలిగాను అరిప్ంపవలెను. అటుల్ 

యాజకుడు ఆమె సార్వవిషయమై యెహోవా సనిన్ధిని ఆమె నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. 

లేవీయకాండము 5:7 => అతడు గొఱఱ్పిలల్ను తేజాలనియెడల, అతడు పాపియగునటుల్ తాను చేసిన 

అపరాధ విషయమై రెండు తెలల్ గువవ్లనేగాని రెండు పావురపు పిలల్లనేగాని పాపపరిహారారథ్బలిగా 

ఒకదానిని దహనబలిగా ఒకదానిని యెహోవా సనిన్ధికి తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 15:14 => ఎనిమిదవనాడు రెండు తెలల్ గువవ్లనైనను రెండు పావురపు 

పిలల్లనైనను తీసికొని పర్తయ్క్షపు గుడారము యొకక్ దావ్రమునొదద్కు వచిచ్ యెహోవా సనిన్ధిని వాటిని 

యాజకుని కపప్గింపవలెను. 

వచనము 31 

ఇశార్యేలీయులు తమ మధయ్నుండు నా నివాస సథ్లమును అపవితర్పరచునపుప్డు వారు తమ 

అపవితర్తవలన చావకుండునటుల్ వారికి అపవితర్త కలుగకుండ మీరు వారిని కాపాడవలెను. 
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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 13 :59 => అపుప్డు అది పవితర్మగును . బొచుచ్బటట్యందేగాని 

నారబటట్యందేగాని పడుగునందేగాని పేకయందేగాని తోలువసుత్వులయందేగాని యుండు 

కుషు ఠ్పొడనుగూరిచ్ అది పవితర్మని అపవితర్మని నీవు నిరణ్యింపవలసిన విధి యిదే. 

సంఖాయ్కాండము 5:3 => నేను నివసించుచుండు వారి పాళెమును వారు అపవితర్పరచకుండునటుల్ 

మగవానినేమి ఆడుదానినేమి అందరిని పంపివేయవలెను; వారిని ఆ పాళెము వెలుపలికి 

వెళల్గొటట్వలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:8 => కుషఠ్రోగవిషయము యాజకులైన లేవీయులు మీకు బోధించు 

సమసత్మును చేయుటకు బహు జాగర్తత్గా ఉండుడి. నేను వారికాజాఞ్పించినటుల్ చేయుటకు మీరు 

జాగర్తత్గా నుండుడి. 

కీరత్నలు 66:18 => నా హృదయములో నేను పాపమును లక్షయ్ము చేసినయెడల పర్భువు నా మనవి 

వినకపోవును. 

యెహెజేక్లు 44:23 => పర్తిషిఠ్తమైనదేదో పర్తిషిఠ్తము కానిదేదో పవితర్మైనదేదో అపవితర్మైనదేదో 

కనుగొనుటకు వారు నా జనులకు నేరుప్నటుల్ 

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? 

హెబీర్యులకు 12:14 => అందరితో సమాధానమును పరిశుదధ్తయు కలిగి యుండుటకు 

పర్యతిన్ంచుడి. పరిశుదధ్త లేకుండ ఎవడును పర్భువును చూడడు. 

హెబీర్యులకు 12:15 => మీలో ఎవడైనను దేవుని కృపను పొందకుండ తపిప్పోవునేమో అనియు, 

చేదైన వేరు ఏదైనను మొలిచి కలవరపరచుటవలన అనేకులు అపవితుర్లై పోవుదురేమో అనియు, 
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యూదా 1:4 => ఏలయనగా కొందరు రహసయ్ముగా జొరబడియునాన్రు. వారు భకిత్హీనులై మన 

దేవుని కృపను కామాతురతవ్మునకు దురివ్నియోగ పరచుచు, మన అదివ్తీయనాధుడును పర్భువునైన 

యేసుకీర్సుత్ను విసరిజ్ంచుచునాన్రు; ఈ తీరుప్ పొందుటకు వారు పూరవ్మందే సూచింపబడినవారు. 

లేవీయకాండము 19:30 => నేను నియమించిన విశార్ంతిదినములను మీరు ఆచరింపవలెను నా 

పరిశుదధ్సథ్లమును మనిన్ంపవలెను; నేను యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 21:23 => మెటుట్కు అతడు కళంకము గలవాడుగనుక అడ డ్తెర యెదుటికి 

చేరకూడదు; బలిపీఠమును సమీపింపకూడదు; నా పరిశుదధ్సథ్లములను అపవితర్పరచకూడదు; వారిని 

పరిశుదధ్పరచు యెహోవాను నేనే అని వారితో చెపుప్ము. అటుల్ మోషే అహరోనుతోను, అతని 

కుమారులతోను ఇశార్యేలీయులందరితోను చెపెప్ను. 

సంఖాయ్కాండము 5:3 => నేను నివసించుచుండు వారి పాళెమును వారు అపవితర్పరచకుండునటుల్ 

మగవానినేమి ఆడుదానినేమి అందరిని పంపివేయవలెను; వారిని ఆ పాళెము వెలుపలికి 

వెళల్గొటట్వలెను. 

సంఖాయ్కాండము 19:13 => నరశవమును ముటిట్నవాడు అటుల్ పాపశుది ధ్ చేసికొననియెడల వాడు 

యెహోవా మందిరమును అపవితర్పరచువాడగును. ఆ మనుషుయ్డు ఇశార్యేలీయులలోనుండి 

కొటిట్వేయబడును. పాపపరిహార జలము వానిమీద పోర్కిష్ంపబడలేదు గనుక వాడు అపవితుర్డు, వాని 

అపవితర్త యింక వానికుండును. 

సంఖాయ్కాండము 19:20 => అపవితుర్డు పాపశుది ధ్ చేసికొననియెడల అటిట్ మనుషుయ్డు 

సమాజములోనుండి కొటిట్వేయబడును; వాడు యెహోవా పరిశుదధ్సథ్లమును అపవితర్పరచెను; 

పాపపరిహారజలము వానిమీద పోర్కిష్ంపబడలేదు; వాడు అపవితుర్డు. 

యెహెజేక్లు 5:11 => నీ హేయదేవతలనిన్టిని పూజించి నీవు చేసిన హేయమైన కిర్యలనిన్టిచేత నా 

పరిశుదధ్ సథ్లమును అపవితర్ పరచితివి గనుక కరుణా దృషిట్యైనను జాలియైనను లేక నేను నినున్ 

కీష్ణింపజేసెదనని నా జీవముతోడు పర్మాణము చేయుచునాన్ను; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్ 
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యెహెజేక్లు 23:38 => వారీలాగున నాయెడల జరిగించుచునాన్రు; అదియుగాక ఆ దినమందే, 

వారు నా పరిశుదధ్సథ్లమును అపవితర్పరచిన దినమందే, నేను నియమించిన విశార్ంతిదినములను 

సామానయ్దినములుగా ఎంచిరి. 

యెహెజేక్లు 44:5 => యెహోవా నాకు సెలవిచిచ్నదేమనగా నరపుతుర్డా, యెహోవా 

మందిరమునుగూరిచ్న కటట్డలనిన్టిని విధులనిన్టిని నేను నీకు తెలియజేయుచునాన్ను; నీవు మనసుస్ 

నిలుపుకొని ఆ సంగతులనిన్టిని చూచి చెవినిబెటుట్ము. మరియు పరిశుదధ్ సథ్లములోనుండి పోవు 

మారగ్ములనిన్టి దావ్రా మందిరములోపలికి వచుచ్టనుగూరిచ్ యోచించుము.  

యెహెజేక్లు 44:6 => తిరుగుబాటుచేయు ఇశార్యేలీయులకు ఈ మాట పర్కటింపుము పర్భువైన 

యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఇశార్యేలీయులారా, యిదివరకు మీరు చేసిన హేయకిర్యలనిన్ 

చాలును. 

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. 

దానియేలు 9:27 => అతడు ఒక వారము వరకు అనేకులకు నిబంధనను సిథ్రపరచును; 

అరధ్వారమునకు బలిని నైవేదయ్మును నిలిపివేయును హేయమైనది నిలుచువరకు నాశనము 

చేయువాడు వచుచ్ను నాశనము చేయువానికి రావలెనని నిరణ్యించిన నాశనము ముగించువరకు 

ఈలాగున జరుగును. 

1 కొరిందీయులకు 3:17 => ఎవడైనను దేవుని ఆలయమును పాడుచేసినయెడల దేవుడు వానిని 

పాడుచేయును. దేవుని ఆలయము పరిశుదధ్మైయునన్ది; మీరు ఆ ఆలయమైయునాన్రు. 

లేవీయకాండము 22:2 => ఇశార్యేలీయులు నాకు పర్తిషిఠ్ంచువాటివలన అహరోనును అతని 

కుమారులును నా పరిశుదధ్నామమును అపవితర్పరచకుండునటుల్ వారు ఆ పరిశుదధ్మైనవాటిని 

పర్తిషిఠ్తములుగా ఎంచవలెనని వారితో చెపుప్ము; నేను యెహోవాను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 30:19 => పరిశుదధ్సథ్లముయొకక్ శుదీధ్కరణముచొపుప్న తనున్ 

పవితర్పరచుకొనకయే తన పితరుల దేవుడైన యెహోవాను ఆశర్యింప మనసుస్ నిలుపుకొనిన పర్తి 

వాని నిమితత్ము దయగల యెహోవా పార్యశిచ్తత్ము చేయునుగాక అని పార్రిథ్ంపగా 

వచనము 32 

సార్వము గలవాని గూరిచ్యు, వీరయ్సఖ్లనమువలని అపవితర్త గలవాని గూరిచ్యు, కడగానునన్ 

బలహీనురాలిని గూరిచ్యు, సార్వముగల సతరీ పురుషులను గూరిచ్యు, అపవితుర్రాలితో 

శయనించువాని గూరిచ్యు విధింపబడినది ఇదే. 

లేవీయకాండము 15:1 => మరియు యెహోవా మోషే అహరోనులకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

లేవీయకాండము 15:2 => మీరు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుడి ఒకని దేహమందు సార్వమునన్యెడల 

ఆ సార్వమువలన వాడు అపవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 15:3 => వాని సార్వము కారినను కారకపోయినను ఆ దేహసిథ్తినిబటిట్ వాడు 

అపవితుర్డగును. ఆ సార్వముగలవాడు పండుకొను పర్తి పరుపు అపవితర్ము; 

లేవీయకాండము 15:4 => వాడు కూరుచ్ండు పర్తి వసుత్వు అపవితర్ము. 

లేవీయకాండము 15:5 => వాని పరుపును ముటుట్వాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో 

సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

లేవీయకాండము 15:6 => అటిట్వాడు దేనిమీద కూరుచ్ండునో దాని మీద కూరుచ్ండువాడు తన 

బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

లేవీయకాండము 15:7 => సార్వము గలవాని దేహమును ముటుట్వాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని 

నీళల్తో సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

లేవీయకాండము 15:8 => సార్వము గలవాడు పవితుర్నిమీద ఉమిమ్వేసినయెడల వాడు తన బటట్లు 

ఉదుకుకొని నీళల్తో సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

లేవీయకాండము 15:9 => సార్వము గలవాడు కూరుచ్ండు పర్తి పలల్ము అపవితర్ము. 
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లేవీయకాండము 15:10 => వాని కిర్ందనుండిన యే వసుత్వునైనను ముటుట్ పర్తివాడు 

సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. వాటిని మోయువాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో 

సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

లేవీయకాండము 15:11 => సార్వము గలవాడు నీళల్తో చేతులు కడుగుకొనకయే ఎవని ముటుట్నో 

వాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

లేవీయకాండము 15:12 => సార్వము గలవాడు ముటుట్కొనిన మంటిపాతర్ను పగలగొటట్వలెను, పర్తి 

చెకక్ పాతర్ను నీళల్తో కడుగవలెను. 

లేవీయకాండము 15:13 => సార్వము గలవాడు తన సార్వమునుండి పవితర్త పొందునపుప్డు, తన 

పవితర్త విషయమై యేడు దినములు లెకిక్ంచుకొని తన బటట్లు ఉదుకుకొని పారు నీటితో ఒడలును 

కడుగుకొని పవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 15:14 => ఎనిమిదవనాడు రెండు తెలల్ గువవ్లనైనను రెండు పావురపు 

పిలల్లనైనను తీసికొని పర్తయ్క్షపు గుడారము యొకక్ దావ్రమునొదద్కు వచిచ్ యెహోవా సనిన్ధిని వాటిని 

యాజకుని కపప్గింపవలెను. 

లేవీయకాండము 15:15 => యాజకుడు వాటిలో ఒకదానిని పాపపరిహారారథ్బలిగాను ఒకదానిని 

దహనబలిగాను అరిప్ంపవలెను. అటుల్ యాజకుడు వాని సార్వము విషయములో యెహోవా సనిన్ధిని 

వాని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. 

లేవీయకాండము 15:16 => ఒకనికి వీరయ్సఖ్లనమైనయెడల వాడు సరావ్ంగసాన్నము చేసికొని 

సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

లేవీయకాండము 15:17 => ఏ బటట్మీదను ఏ తోలుమీదను వీరయ్సఖ్లనమగునో ఆ బటట్యు ఆ 

తోలును నీళల్తో ఉదుకబడి సాయంకాలమువరకు అపవితర్మై యుండును. 

లేవీయకాండము 15:18 => వీరయ్సఖ్లనమగునటుల్ సతరీ పురుషులు శయనించినయెడల వారిదద్రు 

నీళల్తో సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్లై యుందురు.  

లేవీయకాండము 11:46 => అపవితర్మైన దానికిని పవితర్మైన దానికిని తినదగిన జంతువులకును 

తినదగని జంతువులకును భేదము చేయునటుల్ 
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లేవీయకాండము 13 :59 => అపుప్డు అది పవితర్మగును . బొచుచ్బటట్యందేగాని 

నారబటట్యందేగాని పడుగునందేగాని పేకయందేగాని తోలువసుత్వులయందేగాని యుండు 

కుషు ఠ్పొడనుగూరిచ్ అది పవితర్మని అపవితర్మని నీవు నిరణ్యింపవలసిన విధి యిదే. 

లేవీయకాండము 14:2 => కుషఠ్రోగి పవితుర్డని నిరణ్యించిన దినమున వానిగూరిచ్న విధి యేదనగా, 

యాజకునియొదద్కు వానిని తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 14:32 => కుషు ఠ్పొడ కలిగినవాడు పవితర్త పొందతగినవాటిని 

సంపాదింపలేనియెడల వాని విషయమైన విధి యిదే. 

లేవీయకాండము 14:54 => పర్తివిధమైన కుషు ఠ్పొడను గూరిచ్యు, బొబబ్ను గూరిచ్యు 

లేవీయకాండము 14:55 => వసత్రకుషఠ్మును గూరిచ్యు, వసత్రమునకైనను ఇంటికైనను కలుగు 

కుషఠ్మును గూరిచ్యు, 

లేవీయకాండము 14:56 => వాపును గూరిచ్యు, పకుక్ను గూరిచ్యు, నిగనిగలాడు మచచ్ను 

గూరిచ్యు, 

లేవీయకాండము 14:57 => ఒకడు ఎపుప్డు అపవితుర్డగునో, యెపుప్డు పవితుర్డగునో 

తెలియజేయుటకు ఇది కుషఠ్మును గూరిచ్న విధి. 

సంఖాయ్కాండము 5:29 => రోషము విషయమైన విధి యిదే. ఏ సతరీయైనను తన భరత్ అధీనములో 

నునన్పుప్డు తోర్వతపిప్ అపవితర్పడినయెడలనేమి,  

సంఖాయ్కాండము 6:13 => నాజీరు పర్తేయ్కముగా ఉండు దినములు నిండిన తరువాత వానిగూరిచ్న 

విధి యేదనగా, పర్తయ్క్షపు గుడారము యొకక్ దావ్రమునొదద్కు వానిని తీసికొనిరావలెను. 

సంఖాయ్కాండము 19:14 => ఒకడు ఒక గుడారములో చచిచ్నయెడల దానిగూరిచ్న విధి యిది. ఆ 

గుడారములో పర్వేశించు పర్తివాడును ఆ గుడారములో నునన్ది యావతుత్ను ఏడు దినములు 

అపవితర్ముగా నుండును. 

యెహెజేక్లు 43:12 => ఆ మందిరమునుగూరిచ్న విధి యేదనగా పరవ్తము మీద దానికి చేరికైన 

సథ్లమంతయు అతిపరిశుదధ్ము, మందిరమును గూరిచ్న విధి యిదియే. 
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సంఖాయ్కాండము 30:16 => ఇవి భరత్నుగూరిచ్యు, భారయ్నుగూరిచ్యు, తండిర్నిగూరిచ్యు, 

బాలయ్మున తండిర్యింటనునన్ కుమారెత్నుగూరిచ్యు యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించిన కటట్డలు. 

సంఖాయ్కాండము 36:13 => యెరికోయొదద్ యొరాద్నుకు సమీపమైన మోయాబు మైదానములలో 

యెహోవా మోషేచేత ఇశార్యేలీయులకు ఆజాఞ్పించిన విధులును ఆజఞ్లును ఇవే. 

గలతీయులకు 3:19 => ఆలాగైతే ధరమ్శాసత్రమెందుకు? ఎవనికి ఆ వాగాద్నము చేయబడెనో ఆ 

సంతానము వచుచ్వరకు అది అతికర్మములనుబటిట్ దానికి తరువాత ఇయయ్బడెను; అది మధయ్వరిత్చేత 

దేవదూతల దావ్రా నియమింపబడెను. 

లేవీయకాండము 15:19 => సతరీ దేహమందుండు సార్వము రకత్సార్వమైనయెడల ఆమె యేడు 

దినములు కడగా ఉండవలెను. ఆమెను ముటుట్వారందరు సాయంకాలమువరకు అపవితుర్లగుదురు. 

లేవీయకాండము 15:20 => ఆమె కడగా ఉనన్పుప్డు ఆమె దేనిమీద పండుకొనునో అది 

అపవితర్మగును; ఆమె దేనిమీద కూరుచ్ండునో అది అపవితర్మగును. 

లేవీయకాండము 15:21 => ఆమె పడకను ముటుట్ పర్తివాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో 

సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

లేవీయకాండము 15:22 => ఆమె దేనిమీద కూరుచ్ండునో దాని ముటుట్ పర్తివాడు తన బటట్లు 

ఉదుకుకొని నీళల్తో సాన్నము చేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

లేవీయకాండము 15:23 => అది ఆమె పరుపుమీదనైనను ఆమె కూరుచ్ండిన దానిమీదనైనను 

ఉండినయెడల దానిని ముటుట్వాడు సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

లేవీయకాండము 15:24 => ఒకడు ఆమెతో శయనించుచుండగా ఆమె రజసుస్ వానికి 

తగిలినయెడల, వాడు ఏడు దినములు అపవితుర్డగును; వాడు పండుకొను పర్తి మంచము 

అపవితర్ము. 

లేవీయకాండము 15:25 => ఒక సతరీ కడగా ఉండు కాలమునకు ముందుగా ఆమె రకత్సార్వము ఇంక 

అనేకదినములు సర్వించినను ఆమె కడగానుండు కాలమైన తరువాత సర్వించినను, ఆమె అపవితర్త 

ఆమె కడగానుండు దినములలో వలెనే ఆ సార్వదినములనిన్యు ఉండును, ఆమె అపవితుర్రాలు. 
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లేవీయకాండము 15:26 => ఆమె సార్వదినములనిన్యు ఆమె పండుకొను పర్తి మంచము ఆమె 

కడగానునన్పప్టి మంచమువలె ఉండవలెను. ఆమె దేనిమీద కూరుచ్ండునో అది ఆమె కడగా ఉనన్పప్టి 

అపవితర్తవలె అపవితర్మగును. 

లేవీయకాండము 15:27 => వాటిని ముటుట్ పర్తివాడు అపవితుర్డు. వాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని 

నీళల్తో సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును.  

లేవీయకాండము 15:28 => ఆమె ఆ సార్వము కుదిరి పవితుర్రాలైనయెడల ఆమె యేడుదినములు 

లెకిక్ంచుకొని అవి తీరిన తరువాత పవితుర్రాలగును. 

లేవీయకాండము 15:29 => ఎనిమిదవనాడు ఆమె రెండు తెలల్ గువవ్లనైనను రెండు పావురపు 

పిలల్లనైనను పర్తయ్క్షపు గుడారము యొకక్ దావ్రమునకు యాజకునియొదద్కు తేవలెను. 

లేవీయకాండము 15:30 => యాజకుడు ఒకదానిని పాపపరిహారారథ్బలిగాను ఒకదానిని 

దహనబలిగాను అరిప్ంపవలెను. అటుల్ యాజకుడు ఆమె సార్వవిషయమై యెహోవా సనిన్ధిని ఆమె 

నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. 

లేవీయకాండము 15:24 => ఒకడు ఆమెతో శయనించుచుండగా ఆమె రజసుస్ వానికి 

తగిలినయెడల, వాడు ఏడు దినములు అపవితుర్డగును; వాడు పండుకొను పర్తి మంచము 

అపవితర్ము. 

లేవీయకాండము 20:18 => కడగానునన్ సతరీతో శయనించి ఆమె మానాచాఛ్దనమును తీసినవాడు 

ఆమె రకత్ధారాచాఛ్దనమును తీసెను; ఆమె తన రకత్ధారాచాఛ్దనమును తీసివేసెను; వారి 

పర్జలలోనుండి వారిదద్రిని కొటిట్వేయవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 5:29 => రోషము విషయమైన విధి యిదే. ఏ సతరీయైనను తన భరత్ అధీనములో 

నునన్పుప్డు తోర్వతపిప్ అపవితర్పడినయెడలనేమి,  

సంఖాయ్కాండము 30:16 => ఇవి భరత్నుగూరిచ్యు, భారయ్నుగూరిచ్యు, తండిర్నిగూరిచ్యు, 

బాలయ్మున తండిర్యింటనునన్ కుమారెత్నుగూరిచ్యు యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించిన కటట్డలు. 

సంఖాయ్కాండము 36:13 => యెరికోయొదద్ యొరాద్నుకు సమీపమైన మోయాబు మైదానములలో 

యెహోవా మోషేచేత ఇశార్యేలీయులకు ఆజాఞ్పించిన విధులును ఆజఞ్లును ఇవే. 
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వచనము 33 

 సార్వముగల సతరీ పురుషులను గూరిచ్యు, అపవితుర్రాలితో శయనించు వాని గూరిచ్యు 

విధింపబడినది ఇదే.   

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 
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లేవీయకాండము 

అధాయ్యము 16	

తెలుగు రిఫరెనస్ బైబిలు 
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వచనము 1 

అహరోను ఇదద్రు కుమారులు యెహోవా సనిన్ధికి సమీపించి చనిపోయిన తరువాత యెహోవా 

మోషేతో మాటలాడి ఇటల్నెను 

లేవీయకాండము 10:1 => అహరోను కుమారులైన నాదాబు అబీహులు తమ తమ ధూపారుత్లను 

తీసికొని వాటిలో నిపుప్లుంచి వాటిమీద ధూపదర్వయ్ము వేసి, యెహోవా తమకాజాఞ్పింపని వేరొక 

అగిన్ని ఆయన సనిన్ధికి తేగా 

లేవీయకాండము 10:2 => యెహోవా సనిన్ధినుండి అగిన్ బయలుదేరి వారిని కాలిచ్వేసెను; వారు 

యెహోవా సనిన్ధిని మృతిబొందిరి. 

నిరగ్మకాండము 30:20 => వారు పర్తయ్క్షపు గుడారములోనికి వెళుల్నపుప్డును సేవచేసి యెహోవాకు 

హోమధూపము నరిప్ంచుటకు బలిపీఠము నొదద్కు వచుచ్నపుప్డును తాము చావక యుండునటుల్ నీళల్తో 

కడుగుకొనవలెను. 

లేవీయకాండము 4:35 => మరియు సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్ను తీసినటుల్ దీని 

కొర్వవ్ంతయు తీయవలెను. యాజకుడు యెహోవాకు అరిప్ంచు హోమముల రీతిగా బలిపీఠముమీద 

వాటిని ధూపము వేయవలెను. అతడు చేసిన పాపము విషయమై యాజకుడు అతని నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ కలుగును. 

వచనము 2 

నేను కరుణాపీఠము మీద మేఘములో కనబడుదును గనుక నీ సహోదరుడైన అహరోను 

చావకయుండునటుల్ అతడు మందసముమీది కరుణాపీఠము ఎదుటనునన్ అడ డ్తెరలోపలికి ఎలల్పుప్డును 

రాకూడదని అతనితో చెపుప్ము. 

లేవీయకాండము 23:27 => ఈ యేడవ నెల పదియవ దినము పాపము నిమితత్మైన పార్యశిచ్తాత్రథ్ 

దినము; అందులో మీరు పరిశుదధ్సంఘముగా కూడవలెను. మిముమ్ను మీరు దుఃఖపరచుకొని 

యెహోవాకు హోమము చేయవలెను. 
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నిరగ్మకాండము 26:33 => ఆ అడ డ్తెరను ఆ కొలుకుల కిర్ంద తగిలించి సాక్షయ్పు మందసము 

అడ డ్తెర లోపలికి తేవలెను. ఆ అడ డ్తెర పరిశుదధ్సథ్లమును అతిపరిశుదధ్సథ్లమును వేరుచేయును. 

నిరగ్మకాండము 26:34 => అతిపరిశుదధ్సథ్లములో సాక్షయ్పు మందసముమీద కరుణాపీఠము 

నుంచవలెను. 

నిరగ్మకాండము 30:10 => మరియు అహరోను సంవతస్రమునకొకసారి పార్యశిచ్తాత్రథ్మైన 

పాపపరిహారారథ్బలి రకత్మువలన దాని కొముమ్ల నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. మీ 

తరతరములకు సంవతస్రమునకు ఒకసారి అతడు దాని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. అది 

యెహోవాకు అతి పరిశుదధ్మైనది. 

నిరగ్మకాండము 40:20 => మరియు యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ అతడు శాసనములను 

తీసికొని మందసములో ఉంచి మందసమునకు మోతకఱఱ్లను దూరిచ్ దానిమీద కరుణాపీఠము 

నుంచెను. 

నిరగ్మకాండము 40:21 => మందిరములోనికి మందసమును తెచిచ్ కపుప్తెరను వేసి సాక్షయ్పు 

మందసమును కపెప్ను. 

1 రాజులు 8:6 => మరియు యాజకులు యెహోవా నిబంధన మందసమును తీసికొని దాని 

సథ్లములో, అనగా మందిరపు గరాబ్లయమగు అతిపరిశుదధ్ సథ్లములో, కెరూబుల రెకక్ల కిర్ంద దానిని 

ఉంచిరి. 

హెబీర్యులకు 9:3 => రెండవ తెరకు ఆవల అతిపరిశుదధ్సథ్లమను గుడారముండెను. 

హెబీర్యులకు 9:7 => సంవతస్రమునకు ఒకక్సారి మాతర్మే పర్ధానయాజకుడొకక్డే 

రకత్ముచేతపటుట్కొని రెండవ గుడారములోనికి పర్వేశించును. ఆ రకత్ము తనకొరకును పర్జల 

అజాఞ్నకృతముల కొరకును అతడరిప్ంచును. 

హెబీర్యులకు 9:8 => దీనినిబటిట్ ఆ మొదటి గుడారమింక నిలుచుచుండగా అతిపరిశుదధ్సథ్లములో 

పర్వేశించు మారగ్ము బయలుపరచబడలేదని పరిశుదాధ్తమ్ తెలియజేయుచునాన్డు. 
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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, 

లేవీయకాండము 16:13 => ఆ ధూపము మేఘమువలె శాసనముల మీదనునన్ కరుణాపీఠమును 

కముమ్టకు, యెహోవా సనిన్ధిని ఆ అగిన్మీద ఆ ధూపదర్వయ్మును వేయవలెను. 

లేవీయకాండము 8:35 => మీరు చావకుండునటుల్ మీరు పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్ 

ఏడు దినములవరకు రేయింబగళుల్ండి, యెహోవా విధించిన విధిని ఆచరింపవలెను; నాకు అటిట్ ఆజఞ్ 

కలిగెను. 

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 17:10 => అపుప్డు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను తిరుగబడిన వారినిగూరిచ్ 

ఆనవాలుగా కాపాడబడునటుల్, అహరోను కఱఱ్ను మరల శాసనముల యెదుట ఉంచుము. వారు 

చావకుండునటుల్ నాకు వినబడకుండ వారి సణుగులను కేవలము అణచి మానిప్వేసిన వాడవౌదువు. 

మతత్యి 27:51 => అపుప్డు దేవాలయపు తెర పైనుండి కిర్ందివరకు రెండుగా చినిగెను; భూమి 

వణకెను; బండలు బదద్లాయెను; 

హెబీర్యులకు 4:14 => ఆకాశమండలము గుండ వెళిల్న దేవుని కుమారుడైన యేసు అను గొపప్ 

పర్ధానయాజకుడు మనకు ఉనాన్డు గనుక మనము ఒపుప్కొనినదానిని గటిట్గా చేపటుట్దము. 

హెబీర్యులకు 4:15 => మన పర్ధానయాజకుడు మన బలహీనతలయందు మనతో సహానుభవము 

లేనివాడు కాడు గాని, సమసత్ విషయములలోను మనవలెనే శోధింపబడినను, ఆయన పాపము 

లేనివాడుగా ఉండెను. 
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హెబీర్యులకు 4:16 => గనుక మనము కనికరింపబడి సమయోచితమైన సహాయము కొరకు కృప 

పొందునటుల్ ధైరయ్ముతో కృపాసనము నొదద్కు చేరుదము. 

హెబీర్యులకు 10:19 => సహోదరులారా, యేసు మనకొరకు పర్తిషిఠ్ంచిన మారగ్మున, అనగా 

నూతనమైనదియు, జీవముగలదియు, ఆయన శరీరము అను తెరదావ్రా యేరప్రచబడినదియునైన 

మారగ్మున,  

నిరగ్మకాండము 40:34 => అపుప్డు మేఘము పర్తయ్క్షపు గుడారమును కమమ్గా యెహోవా తేజసుస్ 

మందిరమును నింపెను. 

నిరగ్మకాండము 40:35 => ఆ మేఘము మందిరముమీద నిలుచుటచేత మందిరము యెహోవా 

తేజసుస్తో నిండెను గనుక మోషే పర్తయ్క్షపు గుడారములోనికి వెళల్లేకుండెను. 

1 రాజులు 8:10 => యాజకులు పరిశుదధ్ సథ్లములోనుండి బయటికి వచిచ్నపుప్డు మేఘము 

యెహోవా మందిరమును నింపెను. 

1 రాజులు 8:11 => కాబటిట్ యెహోవా తేజోమహిమ యెహోవా మందిరములో నిండుకొనగా ఆ 

మేఘమునన్ హేతువుచేత యాజకులు సేవ చేయుటకు నిలువలేకపోయిరి. 

1 రాజులు 8:12 => సొలొమోను దానిని చూచి గాఢాంధకారమందు నివాసము చేయుదునని 

యెహోవా సెలవిచిచ్యునాన్డు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 5:14 => అపుప్డొక మేఘము యెహోవా మందిరము నిండ నిండెను; 

యెహోవా తేజసుస్తో దేవుని మందిరము నిండుకొనగా సేవ చేయుటకు యాజకులు ఆ 

మేఘమునన్చోట నిలువలేకపోయిరి. 

నిరగ్మకాండము 25:17 => మరియు నీవు మేలిమి బంగారుతో కరుణాపీఠమును చేయవలెను. దాని 

పొడుగు రెండు మూరలునర దాని వెడలుప్ మూరెడునర. 

నిరగ్మకాండము 25:18 => మరియు రెండు బంగారు కెరూబులను చేయవలెను. కరుణాపీఠము 

యొకక్ రెండు కొనలను నకిషిపనిగా చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 25:19 => ఈ కొనను ఒక కెరూబును ఆ కొనను ఒక కెరూబును చేయవలెను. 

కరుణాపీఠమున దాని రెండు కొనలమీద కెరూబులను దానితో ఏకాండముగా చేయవలెను 
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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 25:21 => నేను నీకిచుచ్ శాసనములను ఆ మందసములో నుంచవలెను. 

నిరగ్మకాండము 25:22 => అకక్డ నేను నినున్ కలిసికొని కరుణాపీఠము మీదనుండియు, 

శాసనములుగల మందసము మీదనుండు రెండు కెరూబుల మధయ్నుండియు, నేను ఇశార్యేలీయుల 

నిమితత్ము మీకాజాఞ్పించు సమసత్మును నీకు తెలియచెపెప్దను 

నిరగ్మకాండము 25:22 => అకక్డ నేను నినున్ కలిసికొని కరుణాపీఠము మీదనుండియు, 

శాసనములుగల మందసము మీదనుండు రెండు కెరూబుల మధయ్నుండియు, నేను ఇశార్యేలీయుల 

నిమితత్ము మీకాజాఞ్పించు సమసత్మును నీకు తెలియచెపెప్దను 

నిరగ్మకాండము 26:31 => మరియు నీవు నీల ధూమర్ రకత్వరణ్ములుగల ఒక అడ డ్తెరను పేనిన 

సనన్నారతో చేయవలెను. అది చితర్కారుని పనియైన కెరూబులు గలదిగా చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 28:35 => సేవ చేయునపుప్డు అహరోను దాని ధరించుకొనవలెను. అతడు 

యెహోవా సనిన్ధిని పరిశుదధ్సథ్లములోనికి పర్వేశించునపుప్డు అతడు చావక యుండునటుల్ దాని ధవ్ని 

వినబడవలెను. 

నిరగ్మకాండము 30:20 => వారు పర్తయ్క్షపు గుడారములోనికి వెళుల్నపుప్డును సేవచేసి యెహోవాకు 

హోమధూపము నరిప్ంచుటకు బలిపీఠము నొదద్కు వచుచ్నపుప్డును తాము చావక యుండునటుల్ నీళల్తో 

కడుగుకొనవలెను. 

నిరగ్మకాండము 30:36 => దానిలో కొంచెము పొడిచేసి నేను నినున్ కలిసికొను పర్తయ్క్షపు 

గుడారములోని సాక్షయ్పు మందసము నెదుట దాని నుంచవలెను. అది మీకు అతిపరిశుదధ్ముగా 

ఉండవలెను. 

లేవీయకాండము 16:15 => అపుప్డతడు పర్జలరిప్ంచు పాపపరిహారారధ్బలియగు మేకను వధించి 

అడ డ్తెర లోపలికి దాని రకత్ము తెచిచ్ ఆ కోడె రకత్ముతో చేసినటుల్ దీని రకత్ముతోను చేసి, కరుణాపీఠము 

మీదను కరుణాపీఠము ఎదుటను దాని పోర్కిష్ంపవలెను. 
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లేవీయకాండము 19:30 => నేను నియమించిన విశార్ంతిదినములను మీరు ఆచరింపవలెను నా 

పరిశుదధ్సథ్లమును మనిన్ంపవలెను; నేను యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 22:9 => కాబటిట్ నేను విధించిన విధిని అపవితర్పరచి, దాని పాపభారమును 

మోసికొని దానివలన చావకుండునటుల్ ఈ విధిని ఆచరించవలెను; నేను వారిని పరిశుదధ్పరచు 

యెహోవాను. 

సంఖాయ్కాండము 18:7 => కాబటిట్ నీవును నీ కుమారులును బలిపీఠపు పనులనిన్టి విషయములోను 

అడ డ్తెర లోపలిదాని విషయములోను యాజకతవ్ము జరుపుచు సేవచేయవలెను. దయచేతనే మీ 

యాజకతవ్పు సేవ నేను మీకిచిచ్యునాన్ను; అనుయ్డు సమీపించినయెడల మరణశిక్ష నొందును. 

1 రాజులు 6:5 => మరియు మందిరపు గోడచుటుట్ గదులు కటిట్ంచెను; మందిరపు గోడలకును 

పరిశుదధ్సథ్లమునకును గరాభ్లయమునకును చుటుట్ నలుదిశల అతడు గదులు కటిట్ంచెను. 

1 రాజులు 6:16 => మరియు మందిరపు పర్కక్లను దిగువనుండి గోడల పైభాగము మటుట్కు 

దేవదారు పలకలతో ఇరువది మూరల యెతుత్ కటిట్ంచెను; వీటిని గరాభ్లయమునకై, అనగా 

అతిపరిశుదద్మైన సథ్లమునకై అతడు లోపల కటిట్ంచెను 

1 రాజులు 8:9 => ఇశార్యేలీయులు ఐగుపుత్ దేశములోనుండి వచిచ్నపుప్డు యెహోవా వారితో 

నిబంధన చేయగా మోషే తాను హోరేబునందు ఆ పలకలను మందసములో ఉంచెను. దానిలో ఆ 

రెండు రాతిపలకలు తపప్ మరి ఏమియు లేకపోయెను. 

1 రాజులు 8:12 => సొలొమోను దానిని చూచి గాఢాంధకారమందు నివాసము చేయుదునని 

యెహోవా సెలవిచిచ్యునాన్డు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:1 => అపుప్డు సొలొమోను ఈలాగు పర్కటన చేసెను గాఢాంధకారమందు 

నేను నివాసము చేయుదునని యెహోవా సెలవిచిచ్యునాన్డు. 

మారుక్ 15:38 => అపుప్డు దేవాలయపు తెర పైనుండి కిర్ందివరకు రెండుగా చినిగెను. 

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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హెబీర్యులకు 4:16 => గనుక మనము కనికరింపబడి సమయోచితమైన సహాయము కొరకు కృప 

పొందునటుల్ ధైరయ్ముతో కృపాసనము నొదద్కు చేరుదము. 

హెబీర్యులకు 6:19 => ఈ నిరీక్షణ నిశచ్లమును, సిథ్రమునై, మన ఆతమ్కు లంగరువలెనుండి 

తెరలోపల పర్వేశించుచునన్ది. 

హెబీర్యులకు 9:5 => దానిపైని కరుణాపీఠమును కముమ్కొనుచునన్ మహిమగల కెరూబులుండెను. 

వీటినిగూరిచ్ యిపుప్డు వివరముగా చెపప్ వలల్పడదు. 

హెబీర్యులకు 9:25 => అంతేకాదు, పర్ధానయాజకుడు పర్తి సంవతస్రము తనది కాని రకత్ము 

తీసికొని పరిశుదధ్సథ్లములోనికి పర్వేశించినటుల్, ఆయన అనేక పరాయ్యములు తనున్తాను 

అరిప్ంచుకొనుటకు పర్వేశింపలేదు 

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 3 

అతడు పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక కోడెదూడను దహనబలిగా ఒక పొటేట్లును తీసికొని, వీటితో 

పరిశుదధ్సథ్లములోనికి రావలెను. 

హెబీర్యులకు 9:7 => సంవతస్రమునకు ఒకక్సారి మాతర్మే పర్ధానయాజకుడొకక్డే 

రకత్ముచేతపటుట్కొని రెండవ గుడారములోనికి పర్వేశించును. ఆ రకత్ము తనకొరకును పర్జల 

అజాఞ్నకృతముల కొరకును అతడరిప్ంచును. 

హెబీర్యులకు 9:12 => మేకల యొకక్యు కోడెల యొకక్యు రకత్ముతో కాక, తన సవ్రకత్ముతో 

ఒకక్సారే పరిశుదధ్సథ్లములో పర్వేశించెను. 

హెబీర్యులకు 9:24 => అందువలన నిజమైన పరిశుదధ్సథ్లమును పోలి హసత్కృతమైన 

పరిశుదధ్సథ్లములలో కీర్సుత్ పర్వేశింపలేదు గాని, యిపుప్డు మనకొరకు దేవుని సముఖమందు 

కనబడుటకు పరలొకమందే పర్వేశించెను 
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హెబీర్యులకు 9:25 => అంతేకాదు, పర్ధానయాజకుడు పర్తి సంవతస్రము తనది కాని రకత్ము 

తీసికొని పరిశుదధ్సథ్లములోనికి పర్వేశించినటుల్, ఆయన అనేక పరాయ్యములు తనున్తాను 

అరిప్ంచుకొనుటకు పర్వేశింపలేదు 

లేవీయకాండము 4:3 => పర్జలు అపరాధులగునటుల్ అభిషికుత్డైన యాజకుడు పాపము 

చేసినయెడల, తాను చేసిన పాపమునకై నిరోద్షమైన కోడెదూడను యెహోవాకు పాపపరిహారారథ్బలిగా 

అరిప్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 8 :14 => ఇటుల్ యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించెను . అపుప్డతడు 

పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక కోడెను తీసికొనివచెచ్ను. అహరోనును అతని కుమారులును 

పాపపరిహారారథ్బలి రూపమైన ఆ కోడె తలమీద తమ చేతులుంచిరి. 

సంఖాయ్కాండము 29:7 => ఈ యేడవ నెల పదియవ దినమున మీరు పరిశుదధ్ సంఘముగా 

కూడవలెను. అపుప్డు మిముమ్ను మీరు దుఃఖపరచుకొనవలెను; ఏ పనియు చేయకూడదు. 

సంఖాయ్కాండము 29:8 => పార్యశిచ్తత్ము కలుగుటకై పాపపరిహారారథ్బలియు నితయ్మైన 

దహనబలియు దాని నైవేదయ్మును వాటి వాటి పానారప్ణములునుగాక, మీరు ఒక కోడెదూడను ఒక 

పొటేట్లును ఏడాదివైన యేడు గొఱఱ్పిలల్లను యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల దహనబలిగా 

అరిప్ంపవలెను. అవి మీకునన్ వాటిలో నిరోద్షమైనవై యుండవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 29:9 => నూనెతో కలుపబడిన పిండిని నైవేదయ్ముగాను పర్తి కోడెతో తూములో 

మూడు పదియవవంతులను ఒక పొటేట్లుతో రెండు పదియవవంతులను 

సంఖాయ్కాండము 29:10 => ఆ యేడు గొఱఱ్పిలల్లలో ఒకొక్కక్ పిలల్తో ఒకొక్కక్ పదియవవంతును 

సంఖాయ్కాండము 29:11 => పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను అరిప్ంపవలెను. 

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 గొఱఱ్లయొకక్గాని మేకలయొకక్గాని 

మందలోనిదైనయెడల అతడు నిరోద్షమైన మగదాని తీసికొని వచిచ్ 

Page  of 993 1885



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"య$ండ'

లేవీయకాండము 8:18 => తరువాత అతడు దహనబలిగా ఒక పొటేట్లును తీసికొనివచెచ్ను. 

అహరోనును అతని కుమారులును ఆ పొటేట్లు తలమీద తమచేతులుంచిరి. 

లేవీయకాండము 9:3 => మరియు నీవు ఇశార్యేలీయులతో మీరు యెహోవా సనిన్ధిని 

బలినరిప్ంచునటుల్ పాపపరిహారారథ్బలిగా నిరోద్షమైన మేకపిలల్ను, దహనబలిగా నిరోద్షమైన యేడాది 

దూడను గొఱఱ్పిలల్ను 

నిరగ్మకాండము 29:1 => వారు నాకు యాజకులగునటుల్ వారిని పర్తిషిఠ్ంచుటకు నీవు వారికి 

చేయవలసిన కారయ్మేదనగా 

నిరగ్మకాండము 29:14 => ఆ కోడె మాంసమును దాని చరమ్మును దాని పేడను పాళెమునకు 

వెలుపల అగిన్తో కాలచ్వలెను, అది పాపపరిహారారథ్మైన బలి. 

లేవీయకాండము 16:11 => అపుప్డు అహరోను పాపపరిహారారథ్బలియగు ఆ కోడెను తీసికొనివచిచ్ 

తన నిమితత్మును తన యింటివారి నిమితత్మును పార్యశిచ్తత్ము చేసికొనవలెను. తరువాత అతడు 

తనకొరకు తానరిప్ంచు పాపపరిహారారథ్బలియగు కోడెను వధించి 

లేవీయకాండము 16:24 => పరిశుదధ్ సథ్లములో దేహమును నీళల్తో కడుగుకొని బటట్లు తిరిగి 

ధరించుకొని బయటికి వచిచ్ తనకొరకు దహనబలిని పర్జలకొరకు దహనబలిని అరిప్ంచి, తన 

నిమితత్మును పర్జల నిమితత్మును పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను 

సంఖాయ్కాండము 8:8 => తమ బటట్లు ఉదుకుకొని పవితర్పరచుకొనిన తరువాత వారు ఒక కోడెను 

దాని నైవేదయ్మును, అనగా తైలముతో కలిసిన గోధమపిండిని తేవలెను. నీవు పాపపరిహారారథ్బలిగా 

మరియొక కోడెను తీసికొనిరావలెను. 

సంఖాయ్కాండము 29:11 => పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను అరిప్ంపవలెను. 

వచనము 4 

అతడు పర్తిషిఠ్తమైన చొకాక్యి తొడుగుకొని తన మానమునకు సనన్నార లాగులు తొడుగుకొని, 

సనన్నార దటిట్ కటుట్కొని సనన్నార పాగా పెటుట్కొనవలెను. అవి పర్తిషఠ్ వసత్రములు గనుక అతడు నీళల్తో 

దేహము కడుగుకొని వాటిని వేసికొనవలెను. 
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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. 

లేవీయకాండము 6:10 => యాజకుడు తన సనన్నార నిలువుటంగీని తొడుగుకొని తన మానమునకు 

తన నారలాగును తొడుగుకొని బలిపీఠముమీద అగిన్ దహించు దహనబలి దర్వయ్పు బూడిదెను ఎతిత్ 

బలిపీఠమునొదద్ దానిని పోసి 

నిరగ్మకాండము 28:2 => అతనికి అలంకారమును ఘనతయు కలుగునటుల్ నీ సహోదరుడైన 

అహరోనుకు పర్తిషిఠ్త వసత్రములను కుటట్వలెను. 

నిరగ్మకాండము 28:39 => మరియు సనన్నారతో చొకాక్యిని బుటాట్పనిగా చేయవలెను. 

సనన్నారతో పాగాను నేయవలెను; దటిట్ని బుటాట్పనిగా చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 28:40 => అహరోను కుమారులకు నీవు చొకాక్యిలను కుటట్వలెను; వారికి 

దటీ ట్లను చేయవలెను; వారికి అలంకారమును ఘనతయు కలుగునటుల్ కుళాల్యిలను వారికి 

చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 28:41 => నీవు నీ సహోదరుడైన అహరోనుకును అతని కుమారులకును వాటిని 

తొడిగింపవలెను; వారు నాకు యాజకులగునటుల్ వారికి అభిషేకముచేసి వారిని పర్తిషిఠ్ంచి వారిని 

పరిశుదధ్పరచవలెను. 

నిరగ్మకాండము 28:42 => మరియు వారి మానమును కపుప్కొనుటకు నీవు వారికి నారలాగులను 

కుటట్వలెను. 

నిరగ్మకాండము 28:43 => వారు పర్తయ్క్షపు గుడారములోనికి పర్వేశించునపుప్డైనను, 

పరిశుదధ్సథ్లములో సేవచేయుటకు బలిపీఠమును సమీపించునపుప్డైనను, వారు దోషులై చావక 

యుండునటుల్ అది అహరోనుమీదను అతని కుమారులమీదను ఉండవలెను. ఇది అతనికిని అతని 

తరువాత అతని సంతతికిని నితయ్మైన కటట్డ. 

నిరగ్మకాండము 39:27 => మరియు యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ వారు అహరోనుకును 

అతని కుమారులకును నేత పనియైన సనన్నార చొకాక్యిలను సనన్నార పాగాను అందమైన  
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నిరగ్మకాండము 39:28 => సనన్నార కుళాల్యిలను పేనిన సనన్నార లాగులను 

నిరగ్మకాండము 39:29 => నీల ధూమర్ రకత్వరణ్ములు గల పేనిన సనన్నారతో బుటాపనియైన 

నడికటుట్ను చేసిరి. 

యెషయా 53:2 => లేతమొకక్వలెను ఎండిన భూమిలో మొలిచిన మొకక్వలెను అతడు 

ఆయనయెదుట పెరిగెను. అతనికి సురూపమైనను సొగసైనను లేదు మనమతని చూచి, 

అపేకిష్ంచునటుల్గా అతనియందు సురూపము లేదు.  

యెహెజేక్లు 44:17 => వారు లోపటి ఆవరణపు గుమమ్ములలోనికి వచుచ్నపుప్డు జనుపనారబటట్లు 

ధరించుకొనవలెను. లోపటి ఆవరణపు గుమమ్ములదావ్రా వారు మందిరమున పర్వేశించి 

పరిచరయ్చేయునపుప్డెలల్ బొచుచ్చేత చేసిన బటట్లు వారు ధరింపకూడదు. 

యెహెజేక్లు 44:18 => అవిసెనార పాగాలు ధరించుకొని నడుములకు జనుపనారబటట్ 

కటుట్కొనవలెను, చెమట పుటిట్ంచునదేదైనను వారు ధరింపకూడదు. 

లూకా 1:35 => దూత పరిశుదాధ్తమ్ నీమీదికి వచుచ్ను; సరోవ్నన్తుని శకిత్ నినున్ కముమ్కొనును గనుక 

పుటట్బోవు శిశువు పరిశుదు ధ్డై దేవుని కుమారుడనబడును. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:7 => మనుషుయ్ల పోలికగా పుటిట్, దాసుని సవ్రూపమును ధరించుకొని, తనున్ తానే 

రికుత్నిగా చేసికొనెను. 

హెబీర్యులకు 2:14 => కాబటిట్ ఆ పిలల్లు రకత్మాంసములు గలవారైనందున ఆ పర్కారమే మరణము 

యొకక్ బలము గలవానిని, అనగా అపవాదిని మరణము దావ్రా నశింపజేయుటకును, 

హెబీర్యులకు 7:26 => పవితుర్డును, నిరోద్షియు, నిషక్లమ్షుడును, పాపులలో చేరక పర్తేయ్కముగా 

ఉనన్వాడును. ఆకాశమండలముకంటె మికిక్లి హెచచ్యినవాడునైన యిటిట్ పర్ధానయాజకుడు మనకు 

సరిపోయినవాడు. 

లేవీయకాండము 8:6 => అపుప్డు మోషే అహరోనును అతని కుమారులను దగగ్రకు తీసికొనివచిచ్ 

నీళల్తో వారికి సాన్నము చేయించెను. 
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లేవీయకాండము 8:7 => తరువాత అతడు అతనికి చొకాక్యిని తొడిగి అతనికి దటీ ట్ని కటిట్ 

నిలువుటంగీని, ఏఫోదునువేసి ఏఫోదుయొకక్ విచితర్మైన నడికటుట్ను అతనికి కటిట్ దానివలన అతనికి 

ఏఫోదును బిగించి, అతనికి పతకమువేసి 

నిరగ్మకాండము 29:4 => మరియు నీవు అహరోనును అతని కుమారులను పర్తయ్క్షపు 

గుడారముయొకక్ దావ్రము దగగ్రకు తీసికొనివచిచ్ నీళల్తో వారికి సాన్నము చేయించి 

నిరగ్మకాండము 30:20 => వారు పర్తయ్క్షపు గుడారములోనికి వెళుల్నపుప్డును సేవచేసి యెహోవాకు 

హోమధూపము నరిప్ంచుటకు బలిపీఠము నొదద్కు వచుచ్నపుప్డును తాము చావక యుండునటుల్ నీళల్తో 

కడుగుకొనవలెను. 

నిరగ్మకాండము 40:12 => మరియు నీవు అహరోనును అతని కుమారులను పర్తయ్క్షపు గుడారము 

యొకక్ దావ్రమునొదద్కు తోడుకొనివచిచ్ వారిని నీళల్తో సాన్నము చేయించి 

నిరగ్మకాండము 40:31 => దానియొదద్ మోషేయు అహరోనును అతని కుమారులును తమ 

చేతులును కాళుల్ను కడుగుకొనిరి. 

నిరగ్మకాండము 40:32 => వారు పర్తయ్క్షపు గుడారములోనికి వెళుల్నపుప్డును బలిపీఠమునకు 

సమీపించునపుప్డును కడుగుకొనిరి. 

పర్కటన 1:5 => నమమ్కమైన సాకిష్యు, మృతులలోనుండి ఆదిసంభూతుడుగా లేచిన వాడును, 

భూపతులకు అధిపతియునైన యేసుకీర్సుత్నుండియు, కృపాసమాధానములు మీకు కలుగునుగాక. 

పర్కటన 1:6 => మనలను పేర్మించుచు తన రకత్మువలన మన పాపములనుండి మనలను 

విడిపించినవానికి మహిమయు పర్భావమును యుగయుగములు కలుగునుగాక, ఆమేన . ఆయన 

మనలను తన తండిర్యగు దేవునికి ఒక రాజయ్ముగాను యాజకులనుగాను జేసెను. 

నిరగ్మకాండము 28:42 => మరియు వారి మానమును కపుప్కొనుటకు నీవు వారికి నారలాగులను 

కుటట్వలెను. 

లేవీయకాండము 16:23 => అపుప్డు అహరోను పర్తయ్క్షపు గుడారములోనికి వచిచ్, తాను 

పరిశుదధ్సథ్లములోనికి వెళిల్నపుప్డు తాను వేసికొనిన నారబటట్లను తీసి అకక్డ వాటిని ఉంచి 
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లేవీయకాండము 16:24 => పరిశుదధ్ సథ్లములో దేహమును నీళల్తో కడుగుకొని బటట్లు తిరిగి 

ధరించుకొని బయటికి వచిచ్ తనకొరకు దహనబలిని పర్జలకొరకు దహనబలిని అరిప్ంచి, తన 

నిమితత్మును పర్జల నిమితత్మును పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను 

లేవీయకాండము 16:32 => ఎవరు తన తండిర్కి మారుగా యాజకుడగుటకై అభిషేకముపొంది తనున్ 

పర్తిషిఠ్ంచుకొనునో ఆ యాజకుడు పార్యశిచ్తత్ము చేసికొని నారవసత్రములైన పర్తిషిఠ్త వసత్రములను 

ధరించుకొనవలెను. 

యెహెజేక్లు 9:2 => అంతలో ఒకొక్కడు తాను హతముచేయు ఆయుధమును చేతపటుట్కొని, ఉతత్ర 

దికుక్ననునన్ పై గవిని మారగ్ముగా ఆరుగురు మనుషుయ్లు వచుచ్చుండిరి. వారి మధయ్ ఒకడు, 

అవిసెనారబటట్ ధరించుకొని నడుమునకు లేఖకుని సిరాబుడిడ్ కటుట్కొనియుండెను; వారు ఆలయమున 

పర్వేశించి యితత్డి బలిపీఠమునొదద్ నిలిచిరి.  

హెబీర్యులకు 9:10 => ఇవి దిదుద్బాటు జరుగుకాలము వచుచ్వరకు విధింపబడి , 

అనన్పానములతోను నానావిధములైన పర్కాష్ళనములతోను సంబంధించిన శరీరాచారములు 

మాతర్మైయునన్వి. 

వచనము 5 

మరియు అతడు ఇశార్యేలీయుల సమాజము నొదద్నుండి పాపపరిహారారథ్బలిగా రెండు మేక పిలల్లను 

దహనబలిగా ఒక పొటేట్లును తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 4:14 => వారు ఆ యాజఞ్కు విరోధముగా చేసిన ఆ పాపము తమకు 

తెలియబడునపుప్డు, సంఘము పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక కోడెదూడను అరిప్ంచి పర్తయ్క్షపు 

గుడారముయొకక్ దావ్రమునకు దానిని తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 8:2 => నీవు అహరోనును అతని కుమారులను వారి వసత్రములను 

అభిషేకతైలమును పాపపరిహారారథ్బలి రూపమైన కోడెను రెండు పొటేట్ళల్ను గంపెడు పొంగని 

భక్షయ్ములను తీసికొని 
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లేవీయకాండము 8 :14 => ఇటుల్ యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించెను . అపుప్డతడు 

పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక కోడెను తీసికొనివచెచ్ను. అహరోనును అతని కుమారులును 

పాపపరిహారారథ్బలి రూపమైన ఆ కోడె తలమీద తమ చేతులుంచిరి. 

లేవీయకాండము 9:8 => కాబటిట్ అహరోను బలిపీఠము దగగ్రకు వెళిల్ తనకొరకు 

పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక దూడను వధించెను.  

లేవీయకాండము 9:9 => అహరోను కుమారులు దాని రకత్మును అతనియొదద్కు తేగా అతడు ఆ 

రకత్ములో తన వేర్లు ముంచి బలిపీఠపు కొముమ్లమీద దాని చమిరి బలిపీఠము అడుగున ఆ రకత్మును 

పోసెను. 

లేవీయకాండము 9:10 => దాని కొర్వువ్ను మూతర్గర్ంథులను కాలేజముమీది వపను బలిపీఠముమీద 

దహించెను. అటుల్ యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించెను. 

లేవీయకాండము 9:11 => దాని మాంసమును చరమ్మును పాళెము వెలుపల అగిన్తో కాలిచ్వేసెను. 

లేవీయకాండము 9:12 => అపుప్డతడు దహనబలి పశువును వధించెను. అహరోను కుమారులు 

అతనికి దాని రకత్మునపప్గింపగా అతడు బలిపీఠముచుటుట్ దానిని పోర్కిష్ంచెను. 

లేవీయకాండము 9:13 => మరియు వారు దహనబలి పశువుయొకక్ తలను అవయవములను 

అతనికి అపప్గింపగా అతడు బలిపీఠముమీద వాటిని దహించెను. 

లేవీయకాండము 9:14 => అతడు దాని ఆంతర్ములను కాళల్ను కడిగి బలిపీఠముమీదనునన్ 

దహనబలి దర్వయ్ముపైని దహించెను. 

లేవీయకాండము 9:15 => అతడు పర్జల అరప్ణమును తీసికొని వచిచ్ పర్జలు అరిప్ంచు 

పాపపరిహారారథ్బలియగు మేకను తీసికొని వధించి మొదటిదానివలె దీనిని పాపపరిహారారథ్బలిగా 

అరిప్ంచెను. 

లేవీయకాండము 9:16 => అపుప్డతడు దహనబలి పశువును తీసికొని విధిచొపుప్న దానినరిప్ంచెను. 

సంఖాయ్కాండము 29:11 => పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను అరిప్ంపవలెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:21 => రాజయ్ము కొరకును పరిశుదధ్ సథ్లముకొరకును యూదావారి 

కొరకును పాపపరిహారారథ్బలి చేయుటకై యేడు కోడెలను ఏడు పొటేట్ళల్ను ఏడు గొఱఱ్పిలల్లను ఏడు 
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మేకపోతులను వారు తెచిచ్యుంచిరి గనుక అతడు యెహోవా బలిపీఠముమీద వాటిని అరిప్ంచుడని 

అహరోను సంతతివారగు యాజకులకు ఆజాఞ్పించెను. 

ఎజార్ 6:17 => దేవుని మందిరమును పర్తిషిఠ్ంచినపుప్డు నూరు ఎడల్ను రెండు వందల పొటేట్ళల్ను 

నాలుగువందల గొఱఱ్పిలల్లను ఇశార్యేలీయులకందరికిని పాపపరిహారారథ్ బలిగా ఇశార్యేలీయుల 

గోతర్ముల లెకక్చొపుప్న పండెర్ండు మేకపోతులను అరిప్ంచిరి. 

యెహెజేక్లు 45:22 => ఆ దినమున అధిపతి తనకును దేశమునకు చేరిన జనులందరికిని 

పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక యెదుద్ను అరిప్ంపవలెను. 

యెహెజేక్లు 45:23 => మరియు ఏడు దినములు అతడు నిరోద్షమైన యేడు ఎడల్ను ఏడు పొటేట్ళళ్ను 

తీసికొని, దినమొకటింటికి ఒక యెదుద్ను ఒక పొటేట్లును దహనబలిగా యెహోవాకు అరిప్ంపవలెను; 

మరియు అనుదినము ఒకొక్కక్ మేకపిలల్ను పాపపరిహారారథ్బలిగా అరిప్ంపవలెను.  

రోమీయులకు 8:3 => శరీరముననుసరింపక ఆతమ్ననుసరించియే నడుచుకొను మనయందు 

ధరమ్శాసత్ర సంబంధమైన నీతివిధి నెరవేరచ్బడవలెనని పాపపరిహారము నిమితత్ము  

హెబీర్యులకు 7:27 => ధరమ్శాసత్రము బలహీనతగల మనుషుయ్లను యాజకులనుగా నియమించును 

గాని ధరమ్శాసత్రమునకు తరువాత వచిచ్న పర్మాణపూరవ్కమైన వాకయ్ము నిరంతరమును సంపూరణ్సిది ధ్ 

పొందిన కుమారుని నియమించెను గనుక, 

హెబీర్యులకు 7:28 => ఈయన ఆ పర్ధానయాజకులవలె మొదట తన సొంత పాపములకొరకు 

తరువాత పర్జల పాపములకొరకును దినదినము బలులను అరిప్ంపవలసిన అవసరము గలవాడు 

కాడు; తనున్ తాను అరిప్ంచుకొనన్పుప్డు ఒకక్సారే యీ పనిచేసి ముగించెను. 

హెబీర్యులకు 10:5 => కాబటిట్ ఆయన ఈ లోకమందు పర్వేశించునపుప్డు ఈలాగు చెపుప్చునాన్డు. 

బలియు అరప్ణయు నీవు కోరలేదు గాని నాకొక శరీరమును అమరిచ్తివి. 

హెబీర్యులకు 10:6 => పూరణ్హోమములును పాపపరిహారారథ్బలులును నీకిషఠ్మైనవి కావు. 

హెబీర్యులకు 10:7 => అపుప్డు నేను గర్ంథపుచుటట్లో ననున్గూరిచ్ వార్యబడిన పర్కారము, దేవా, 

నీ చితత్ము నెరవేరుచ్టకు ఇదిగో నేను వచిచ్యునాన్నంటిని. 
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హెబీర్యులకు 10:8 => బలులు అరప్ణలు పూరణ్హోమములు పాపపరిహారారథ్బలులును నీవు 

కోరలేదనియు, అవి నీకిషఠ్మైనవి కావనియు పైని చెపిప్న తరువాత 

హెబీర్యులకు 10:9 => ఆయన నీ చితత్ము నెరవేరుచ్టకు ఇదిగో నేను వచిచ్యునాన్నని 

చెపుప్చునాన్డు. ఇవనిన్యు ధరమ్శాసత్రము చొపుప్న అరిప్ంపబడుచునన్వి. ఆ రెండవ దానిని 

సిథ్రపరచుటకు మొదటి దానిని కొటిట్వేయుచునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 10:10 => యేసుకీర్సుత్ యొకక్ శరీరము ఒకక్సారియే అరిప్ంపబడుటచేత ఆ 

చితత్మునుబటిట్ మనము పరిశుదధ్పరచబడి యునాన్ము. 

హెబీర్యులకు 10:11 => మరియు పర్తి యాజకుడు దినదినము సేవచేయుచు, పాపములను 

ఎనన్టికిని తీసివేయలేని ఆ బలులనే మాటిమాటికి అరిప్ంచుచు ఉండును. 

హెబీర్యులకు 10:12 => ఈయనయైతే పాపముల నిమితత్మై సదాకాలము నిలుచు ఒకక్ బలిని 

అరిప్ంచి, 

హెబీర్యులకు 10:13 => అపప్టినుండి తన శతుర్వులు తన పాదములకు పాదపీఠముగా 

చేయబడువరకు కనిపెటుట్చు దేవుని కుడిపారశ్య్మున ఆసీనుడాయెను. 

హెబీర్యులకు 10:14 => ఒకక్ అరప్ణచేత ఈయన పరిశుదధ్పరచబడు వారిని సదాకాలమునకు 

సంపూరు ణ్లనుగా చేసియునాన్డు. 

నిరగ్మకాండము 30:10 => మరియు అహరోను సంవతస్రమునకొకసారి పార్యశిచ్తాత్రథ్మైన 

పాపపరిహారారథ్బలి రకత్మువలన దాని కొముమ్ల నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. మీ 

తరతరములకు సంవతస్రమునకు ఒకసారి అతడు దాని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. అది 

యెహోవాకు అతి పరిశుదధ్మైనది. 

లేవీయకాండము 5:7 => అతడు గొఱఱ్పిలల్ను తేజాలనియెడల, అతడు పాపియగునటుల్ తాను చేసిన 

అపరాధ విషయమై రెండు తెలల్ గువవ్లనేగాని రెండు పావురపు పిలల్లనేగాని పాపపరిహారారథ్బలిగా 

ఒకదానిని దహనబలిగా ఒకదానిని యెహోవా సనిన్ధికి తీసికొనిరావలెను. 
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లేవీయకాండము 9:3 => మరియు నీవు ఇశార్యేలీయులతో మీరు యెహోవా సనిన్ధిని 

బలినరిప్ంచునటుల్ పాపపరిహారారథ్బలిగా నిరోద్షమైన మేకపిలల్ను, దహనబలిగా నిరోద్షమైన యేడాది 

దూడను గొఱఱ్పిలల్ను 

లేవీయకాండము 16:15 => అపుప్డతడు పర్జలరిప్ంచు పాపపరిహారారధ్బలియగు మేకను వధించి 

అడ డ్తెర లోపలికి దాని రకత్ము తెచిచ్ ఆ కోడె రకత్ముతో చేసినటుల్ దీని రకత్ముతోను చేసి, కరుణాపీఠము 

మీదను కరుణాపీఠము ఎదుటను దాని పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 16:24 => పరిశుదధ్ సథ్లములో దేహమును నీళల్తో కడుగుకొని బటట్లు తిరిగి 

ధరించుకొని బయటికి వచిచ్ తనకొరకు దహనబలిని పర్జలకొరకు దహనబలిని అరిప్ంచి, తన 

నిమితత్మును పర్జల నిమితత్మును పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను 

హెబీర్యులకు 9:12 => మేకల యొకక్యు కోడెల యొకక్యు రకత్ముతో కాక, తన సవ్రకత్ముతో 

ఒకక్సారే పరిశుదధ్సథ్లములో పర్వేశించెను. 

వచనము 6 

అహరోను తన కొరకు పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక కోడెను అరిప్ంచి తన నిమితత్మును తన యింటివారి 

నిమితత్మును పార్యశిచ్తత్ము చేసి 

లేవీయకాండము 8 :14 => ఇటుల్ యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించెను . అపుప్డతడు 

పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక కోడెను తీసికొనివచెచ్ను. అహరోనును అతని కుమారులును 

పాపపరిహారారథ్బలి రూపమైన ఆ కోడె తలమీద తమ చేతులుంచిరి. 

లేవీయకాండము 8:15 => దాని వధించిన తరువాత మోషే దాని రకత్మును తీసి బలిపీఠపు 

కొముమ్లచుటుట్ వేర్లితో దాని చమిరి బలిపీఠము విషయమై పాపపరిహారము చేసి దాని నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకై బలిపీఠము అడుగున రకత్మును పోసి దాని పర్తిషిఠ్ంచెను. 

లేవీయకాండము 8:16 => మోషే ఆంతర్ములమీది కొర్వవ్ంతటిని కాలేజముమీది వపను రెండు 

మూతర్గర్ంథులను వాటి కొర్వువ్ను తీసి బలిపీఠముమీద దహించెను. 
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లేవీయకాండము 8:17 => మరియు యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ ఆ కోడెను దాని చరమ్మును 

దాని మాంసమును దాని పేడను పాళెమునకు అవతల అగిన్చేత కాలిచ్వేసెను. 

హెబీర్యులకు 9:7 => సంవతస్రమునకు ఒకక్సారి మాతర్మే పర్ధానయాజకుడొకక్డే 

రకత్ముచేతపటుట్కొని రెండవ గుడారములోనికి పర్వేశించును. ఆ రకత్ము తనకొరకును పర్జల 

అజాఞ్నకృతముల కొరకును అతడరిప్ంచును. 

లేవీయకాండము 9:7 => మరియు మోషే అహరోనుతో ఇటల్నెను నీవు బలిపీఠమునొదద్కు వెళిల్ 

పాపపరిహారారథ్బలిని దహనబలిని అరిప్ంచి నీ నిమితత్మును పర్జల నిమితత్మును పార్యశిచ్తత్ముచేసి 

పర్జల కొరకు అరప్ణము చేసి, యెహోవా ఆజాఞ్పించినటుల్ వారి నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుము. 

ఎజార్ 10:18 => యాజకుల వంశములో అనయ్సతరీలను పెండిల్చేసికొని యునన్టుల్ కనబడినవారు 

ఎవరనగా యోజాదాకు కుమారుడైన యేషూవ వంశములోను, అతని సహోదరులలోను 

మయశేయాయు, ఎలీయెజెరును, యారీబును గెదలాయ్యును. 

ఎజార్ 10:19 => వీరు తమ భారయ్లను పరితయ్జించెదమని మాట యిచిచ్రి. మరియు వారు 

అపరాధులై యునన్ందున అపరాధ విషయములో మందలో ఒక పొటేట్లును చెలిల్ంచిరి. 

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 43:19 => పర్భువగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా పరిచరయ్చేయుటకై నా 

సనిన్ధికివచుచ్ సాదోకు సంతానపు లేవీయులగు యాజకులకు పాపపరిహారారథ్బలి అరిప్ం చుటకై 

కోడెను ఇయయ్వలెను. 

యెహెజేక్లు 43:27 => ఆ దినములు తీరిన తరువాత ఎనిమిదవ దినము మొదలుకొని యాజకులు 

బ లి పీ ఠ ము మీ ద మీ ద హ న బ లు ల ను మీ స మా ధా న బ లు ల ను అ రిప్ం ప గా నే ను 

మిముమ్నంగీకరించెదను; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 
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హెబీర్యులకు 5:2 => తానుకూడ బలహీనతచేత ఆవరింపబడి యునన్ందున అతడు ఏమియు 

తెలియనివారియెడలను తోర్వతపిప్న వారియెడలను తాలిమి చూపగలవాడైయునాన్డు. 

నిరగ్మకాండము 30:10 => మరియు అహరోను సంవతస్రమునకొకసారి పార్యశిచ్తాత్రథ్మైన 

పాపపరిహారారథ్బలి రకత్మువలన దాని కొముమ్ల నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. మీ 

తరతరములకు సంవతస్రమునకు ఒకసారి అతడు దాని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. అది 

యెహోవాకు అతి పరిశుదధ్మైనది. 

లేవీయకాండము 4:3 => పర్జలు అపరాధులగునటుల్ అభిషికుత్డైన యాజకుడు పాపము 

చేసినయెడల, తాను చేసిన పాపమునకై నిరోద్షమైన కోడెదూడను యెహోవాకు పాపపరిహారారథ్బలిగా 

అరిప్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 16:11 => అపుప్డు అహరోను పాపపరిహారారథ్బలియగు ఆ కోడెను తీసికొనివచిచ్ 

తన నిమితత్మును తన యింటివారి నిమితత్మును పార్యశిచ్తత్ము చేసికొనవలెను. తరువాత అతడు 

తనకొరకు తానరిప్ంచు పాపపరిహారారథ్బలియగు కోడెను వధించి 

లేవీయకాండము 16:25 => పాపపరిహారారథ్బలి పశువుయొకక్ కొర్వువ్ను బలిపీఠముమీద 

దహింపవలెను 

లేవీయకాండము 16:33 => మరియు అతడు అతిపరిశుదధ్ముగానునన్ మందిరమునకును పర్తయ్క్షపు 

గుడారమునకును బలిపీఠమునకును పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. మరియు అతడు యాజకుల 

నిమితత్మును సమాజము నిమితత్మును పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 8:12 => లేవీయులు ఆ కోడెల తలలమీద తమ చేతులుంచిన తరువాత నీవు 

లేవీయుల నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయునటుల్ యెహోవాకు వాటిలో ఒకదానిని 

పాపపరిహారారథ్బలిగాను రెండవ దానిని దహనబలిగాను అరిప్ంచి 

హెబీర్యులకు 5:3 => ఆ హేతువుచేత పర్జల కొరకేలాగో ఆలాగే తనకొరకును పాపముల నిమితత్ము 

అరప్ణము చేయవలసినవాడైయునాన్డు. 
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హెబీర్యులకు 7:27 => ధరమ్శాసత్రము బలహీనతగల మనుషుయ్లను యాజకులనుగా నియమించును 

గాని ధరమ్శాసత్రమునకు తరువాత వచిచ్న పర్మాణపూరవ్కమైన వాకయ్ము నిరంతరమును సంపూరణ్సిది ధ్ 

పొందిన కుమారుని నియమించెను గనుక, 

హెబీర్యులకు 10:3 => అయితే ఆ బలులు అరిప్ంచుటచేత ఏటేట పాపములు జాఞ్పకమునకు 

వచుచ్చునన్వి 

వచనము 7 

ఆ రెండు మేకపిలల్లను తీసికొనివచిచ్, పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్ యెహోవా సనిన్ధిని 

వాటిని ఉంచవలెను. 

లేవీయకాండము 1:3 => అతడు దహనబలి రూపముగా అరిప్ంచునది గోవులలోనిదైనయెడల 

నిరోద్షమైన మగదానిని తీసికొనిరావలెను. తాను యెహోవా సనిన్ధిని అంగీకరింపబడునటుల్ పర్తయ్క్షపు 

గుడారముయొకక్ దావ్రమునకు దానిని తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 4:4 => అతడు పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునకు యెహోవా సనిన్ధిని ఆ 

కోడెను తీసికొనివచిచ్ కోడె తలమీద చెయియ్ ఉంచి యెహోవా సనిన్ధిని కోడెను వధింపవలెను 

లేవీయకాండము 12:6 => కుమారునికొరకే గాని కుమారెత్కొరకే గాని ఆమె శుది ధ్దినములు 

సంపూరిత్యైన తరువాత ఆమె దహనబలిగా ఒక యేడాది గొఱఱ్పిలల్ను, పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక 

పావురపు పిలల్నైనను తెలల్ గువవ్నైనను పర్తయ్క్షపు గుడారము యొకక్ దావ్రమునకు యాజకునియొదద్కు 

తీసికొనిరావలెను.  

లేవీయకాండము 12:7 => అతడు యెహోవా సనిన్ధిని దానినరిప్ంచి ఆమె నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము 

చేయగా ఆమె రకత్సార్వ విషయమై ఆమె పవితర్పరచబడును. ఇది మగపిలల్నుగాని ఆడుపిలల్నుగాని 

కనిన సతరీనిగూరిచ్న విధి. 

మతత్యి 16:21 => అపప్టినుండి తాను యెరూషలేమునకు వెళిల్ పెదద్లచేతను పర్ధాన 

యాజకులచేతను శాసు త్ర్లచేతను అనేక హింసలు పొంది, చంపబడి, మూడవ దినమున లేచుట 

అగతయ్మని యేసు తన శిషుయ్లకు తెలియజేయ మొదలుపెటట్గా 
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రోమీయులకు 12:1 => కాబటిట్ సహోదరులారా, పరిశుదధ్మును దేవునికి అనుకూలమునైన 

సజీవయాగముగా మీ శరీరములను ఆయనకు సమరిప్ంచుకొనుడని దేవుని వాతస్లయ్మునుబటిట్ 

మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ను. ఇటిట్ సేవ మీకు యుకత్మైనది. 

వచనము 8 

అపుప్డు అహరోను యెహోవా పేరట ఒక చీటిని, విడిచిపెటేట్ మేక పేరట ఒక చీటిని ఆ రెండు 

మేకలమీద రెండు చీటల్ను వేయవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 26:55 => చీటుల్వేసి ఆ భూమిని పంచిపెటట్వలెను. వారు తమ తమ పితరుల 

గోతర్ముల జనసంఖయ్చొపుప్న సావ్సథ్య్మును పొందవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 33:54 => మీరు మీ వంశములచొపుప్న చీటుల్వేసి ఆ దేశమును సావ్సథ్య్ములుగా 

పంచుకొనవలెను. ఎకుక్వమందికి ఎకుక్వ సావ్సథ్య్మును తకుక్వమందికి తకుక్వ సావ్సథ్య్ము 

ఇయయ్వలెను. ఎవని చీటి యే సథ్లమున పడునో వానికి ఆ సథ్లమే కలుగును. మీ తండుర్ల 

గోతర్ములచొపుప్న మీరు సావ్సథ్య్ములు పొందవలెను. 

యెహోషువ 18:10 => వారికొరకు యెహోషువ షిలోహులో యెహోవా సనిన్ధిని వంతుచీటుల్ వేసి 

వారి వారి వంతులచొపుప్న ఇశార్యేలీయులకు దేశమును పంచిపెటెట్ను. 

యెహోషువ 18:11 => బెనాయ్మీనీయుల గోతర్మునకు వారి వంశములచొపుప్న, వంతుచీటి వచెచ్ను; 

వారి చీటివలన కలిగిన సరిహదుద్ యూదా వంశసుథ్ల సరిహదుద్కును యోసేపు పుతుర్ల సరిహదుద్కును 

మధయ్నుండెను. 

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. 

సామెతలు 16:33 => చీటుల్ ఒడిలో వేయబడును వాటివలని తీరుప్ యెహోవా వశము. 
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యెహెజేక్లు 48:29 => మీరు చీటుల్వేసి ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములకు విభాగింపవలసిన దేశము 

ఇదే. వారి వారి భాగములు ఇవే. యిదే యెహోవా యిచిచ్న ఆజఞ్. 

యోనా 1:7 => అంతలో ఓడ వారు ఎవనినిబటిట్ ఇంత కీడు మనకు సంభవించినది తెలియుటకై 

మనము చీటుల్ వేతము రండని యొకరితో ఒకరు చెపుప్కొని, చీటుల్ వేయగా చీటి యోనామీదికి వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:23 => అపుప్డు వారు యూసుత్ అను మారుపేరుగల బరస్బాబ్ అనబడిన 

యోసేపు, మతీత్య అను ఇదద్రిని నిలువబెటిట్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:24 => ఇటల్ని పార్రథ్న చేసిరి అందరి హృదయములను ఎరిగియునన్ 

పర్భువా, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:25 => తన చోటికి పోవుటకు యూదా తపిప్పోయి పోగొటుట్కొనిన యీ 

పరిచరయ్లోను అపొసత్లతవ్ములోను పాలుపొందుటకు వీరిదద్రిలో నీవు ఏరప్రచుకొనినవానిని 

కనబరచుమనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:26 => అంతట వారు వీరినిగూరిచ్ చీటుల్వేయగా మతీత్య పేరట చీటి 

వచెచ్ను గనుక అతడు పదునొకండుమంది అపొసత్లులతో కూడ లెకిక్ంపబడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:8 => తాము చేయు సేవ విషయములో పినన్యని పెదద్యని గురువని 

శిషుయ్డని భేదము లేకుండ వంతులకొరకై చీటుల్ వేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:26 => అంతట వారు వీరినిగూరిచ్ చీటుల్వేయగా మతీత్య పేరట చీటి 

వచెచ్ను గనుక అతడు పదునొకండుమంది అపొసత్లులతో కూడ లెకిక్ంపబడెను. 

వచనము 9 

ఏ మేకమీద యెహోవా పేరట చీటి పడునో, ఆ మేకను అహరోను తీసికొనివచిచ్ పాపపరిహారారథ్బలిగా 

అరిప్ంపవలెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:23 => దేవుడు నిశచ్యించిన సంకలప్మును ఆయన భవిషయ్ద  జాఞ్నమును 

అనుసరించి అపప్గింపబడిన యీయనను మీరు దుషు ట్లచేత సిలువ వేయించి చంపితిరి. 
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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. 

నిరగ్మకాండము 10:25 => మోషే మేము మా దేవుడైన యెహోవాకు అరిప్ంపవలసిన బలుల 

నిమితత్మును హోమారప్ణల నిమితత్మును నీవు మాకు పశువులనియయ్వలెను. 

సంఖాయ్కాండము 29:11 => పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను అరిప్ంపవలెను. 

వచనము 10 

ఏ మేకమీద విడిచిపెటుట్ట అనే చీటి పడునో దానివలన పార్యశిచ్తత్ము కలుగునటుల్, దానిని 

అరణయ్ములో విడిచిపెటుట్టకై యెహోవా సనిన్ధిని దానిని పార్ణముతోనే ఉంచవలెను. 

లేవీయకాండము 16:21 => అపుప్డు అహరోను సజీవమైన ఆ మేక తలమీద తన రెండు చేతులు 

ఉంచి, ఇశార్యేలీయుల పాపములనిన్యు, అనగా వారి దోషములనిన్యు వారి అతికర్మములనిన్యు 

దానిమీద ఒపుప్కొని, ఆ మేక తలమీద వాటిని మోపి, తగిన మనుషుయ్నిచేత అరణయ్ములోనికి దాని 

పంపవలెను. 

లేవీయకాండము 16:22 => ఆ మేక వారి దోషములనిన్టిని ఎడారి దేశమునకు భరించి పోవును. 

అతడు అరణయ్ములో ఆ మేకను విడిచిపెటట్వలెను. 

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 గొఱఱ్లవలె తోర్వ తపిప్పోతివిు మనలో పర్తివాడును 

తనకిషట్మైన తోర్వకు తొలిగెను యెహోవా మన యందరి దోషమును అతనిమీద మోపెను.  
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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.  

రోమీయులకు 4:25 => ఆయన మన అపరాధముల నిమితత్ము అపప్గింపబడి, మనము 

నీతిమంతులముగా తీరచ్బడుటకై లేపబడెను. 

2 కొరిందీయులకు 5:21 => ఎందుకనగా మనమాయనయందు దేవుని నీతి అగునటుల్ పాపమెరుగని 

ఆయనను మనకోసము పాపముగా చేసెను. 

హెబీర్యులకు 7:26 => పవితుర్డును, నిరోద్షియు, నిషక్లమ్షుడును, పాపులలో చేరక పర్తేయ్కముగా 

ఉనన్వాడును. ఆకాశమండలముకంటె మికిక్లి హెచచ్యినవాడునైన యిటిట్ పర్ధానయాజకుడు మనకు 

సరిపోయినవాడు. 

హెబీర్యులకు 7:27 => ధరమ్శాసత్రము బలహీనతగల మనుషుయ్లను యాజకులనుగా నియమించును 

గాని ధరమ్శాసత్రమునకు తరువాత వచిచ్న పర్మాణపూరవ్కమైన వాకయ్ము నిరంతరమును సంపూరణ్సిది ధ్ 

పొందిన కుమారుని నియమించెను గనుక, 

హెబీర్యులకు 9:23 => పరలోకమందునన్ వాటిని పోలిన వసుత్వులు ఇటిట్ బలులవలన 

శుది ధ్చేయబడవలసి యుండెను గాని పరలోక సంబంధమైనవి వీటికంటె శేర్షఠ్మైన బలులవలన 

శుది ధ్చేయబడవలసి యుండెను. 

హెబీర్యులకు 9:24 => అందువలన నిజమైన పరిశుదధ్సథ్లమును పోలి హసత్కృతమైన 

పరిశుదధ్సథ్లములలో కీర్సుత్ పర్వేశింపలేదు గాని, యిపుప్డు మనకొరకు దేవుని సముఖమందు 

కనబడుటకు పరలొకమందే పర్వేశించెను 

1 యోహాను 2:2 => ఆయనే మన పాపములకు శాంతికరమైయునాన్డు; మన పాపములకు 

మాతర్మే కాదు. సరవ్లోకమునకును శాంతికరమైయునాన్డు. 
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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 

బదు ధ్లమై యునాన్ము. 

లేవీయకాండము 14:7 => కుషు ఠ్ విషయములో పవితర్త పొందగోరువానిమీద ఏడుమారులు 

పోర్కిష్ంచి వాడు పవితుర్డని నిరణ్యించి సజీవమైన పకిష్ ఎగిరిపోవునటుల్ దానిని వదిలివేయవలెను. 

లేవీయకాండము 16:17 => పరిశుదధ్సథ్లములో పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకు అతడు లోపలికి 

పోవునపుప్డు అతడు తన నిమితత్మును తన యింటివారి నిమితత్మును ఇశార్యేలీయుల సమసత్ 

సమాజము నిమితత్మును పార్యశిచ్తత్ముచేసి బయటికి వచుచ్వరకు ఏ మనుషుయ్డును పర్తయ్క్షపు 

గుడారములో ఉండరాదు. 

లేవీయకాండము 16:26 => విడిచిపెటేట్ మేకను వదలినవాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో 

దేహము కడుగుకొని తరువాత పాళెములోనికి రావలెను. 

వచనము 11 

అపుప్డు అహరోను పాపపరిహారారథ్బలియగు ఆ కోడెను తీసికొనివచిచ్ తన నిమితత్మును తన 

యింటివారి నిమితత్మును పార్యశిచ్తత్ము చేసికొనవలెను. తరువాత అతడు తనకొరకు తానరిప్ంచు 

పాపపరిహారారథ్బలియగు కోడెను వధించి 

లేవీయకాండము 16:3 => అతడు పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక కోడెదూడను దహనబలిగా ఒక 

పొటేట్లును తీసికొని, వీటితో పరిశుదధ్సథ్లములోనికి రావలెను. 

లేవీయకాండము 16:6 => అహరోను తన కొరకు పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక కోడెను అరిప్ంచి తన 

నిమితత్మును తన యింటివారి నిమితత్మును పార్యశిచ్తత్ము చేసి 

నిరగ్మకాండము 29:14 => ఆ కోడె మాంసమును దాని చరమ్మును దాని పేడను పాళెమునకు 

వెలుపల అగిన్తో కాలచ్వలెను, అది పాపపరిహారారథ్మైన బలి. 
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లేవీయకాండము 4:3 => పర్జలు అపరాధులగునటుల్ అభిషికుత్డైన యాజకుడు పాపము 

చేసినయెడల, తాను చేసిన పాపమునకై నిరోద్షమైన కోడెదూడను యెహోవాకు పాపపరిహారారథ్బలిగా 

అరిప్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 16:17 => పరిశుదధ్సథ్లములో పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకు అతడు లోపలికి 

పోవునపుప్డు అతడు తన నిమితత్మును తన యింటివారి నిమితత్మును ఇశార్యేలీయుల సమసత్ 

సమాజము నిమితత్మును పార్యశిచ్తత్ముచేసి బయటికి వచుచ్వరకు ఏ మనుషుయ్డును పర్తయ్క్షపు 

గుడారములో ఉండరాదు. 

లేవీయకాండము 17:11 => రకత్ము దేహమునకు పార్ణము. మీనిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము 

చేయునటుల్ బలిపీఠముమీద పోయుటకై దానిని మీకిచిచ్తిని. రకత్ము దానిలోనునన్ పార్ణమునుబటిట్ 

పార్యశిచ్తత్ము చేయును. 

లేవీయకాండము 23:27 => ఈ యేడవ నెల పదియవ దినము పాపము నిమితత్మైన పార్యశిచ్తాత్రథ్ 

దినము; అందులో మీరు పరిశుదధ్సంఘముగా కూడవలెను. మిముమ్ను మీరు దుఃఖపరచుకొని 

యెహోవాకు హోమము చేయవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 8:12 => లేవీయులు ఆ కోడెల తలలమీద తమ చేతులుంచిన తరువాత నీవు 

లేవీయుల నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయునటుల్ యెహోవాకు వాటిలో ఒకదానిని 

పాపపరిహారారథ్బలిగాను రెండవ దానిని దహనబలిగాను అరిప్ంచి 

సంఖాయ్కాండము 16:46 => అపుప్డు మోషే నీవు ధూపారిత్ని తీసికొని బలిపీఠపు నిపుప్లతో నింపి 

ధూపమువేసి వేగముగా సమాజమునొదద్కు వెళిల్ వారినిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుము; కోపము 

యెహోవా సనిన్ధినుండి బయలుదేరెను; తెగులు మొదలుపెటెట్నని అహరోనుతో చెపప్గా 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:13 => అమార్ము కుమారులు అహరోను మోషే; అహరోనును అతని 

కుమారులును నితయ్ము అతి పరిశుదధ్మైన వసుత్వులను పర్తిషిఠ్ంచుటకును, యెహోవా సనిన్ధిని 

ధూపము వేయుటకును, ఆయన సేవ జరిగించుటకును, ఆయన నామమునుబటిట్ జనులను 

దీవించుటకును పర్తేయ్కింపబడిరి. 
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యోబు 39:26 => డేగ నీ జాఞ్నముచేతనే ఎగురునా? అది నీ ఆజఞ్వలననే తన రెకక్లు 

దకిష్ణదికుక్నకు చాచునా?  

కీరత్నలు 141:2 => నా పార్రథ్న ధూపమువలెను నేను చేతులెతుత్ట సాయంకాల నైవేదయ్మువలెను నీ 

దృషిట్కి అంగీకారములగును గాక. 

హెబీర్యులకు 7:27 => ధరమ్శాసత్రము బలహీనతగల మనుషుయ్లను యాజకులనుగా నియమించును 

గాని ధరమ్శాసత్రమునకు తరువాత వచిచ్న పర్మాణపూరవ్కమైన వాకయ్ము నిరంతరమును సంపూరణ్సిది ధ్ 

పొందిన కుమారుని నియమించెను గనుక, 

వచనము 12 

యెహోవా సనిన్ధినునన్ ధూపపీఠము మీదనుండి ధూపారెత్డు నిపుప్లను, తన పిడికెళల్తో పరిమళధూప 

చూరణ్మును తీసికొని అడ డ్తెరలోపలికి వాటిని తెచిచ్ తాను చావకుండునటుల్ 

లేవీయకాండము 10:1 => అహరోను కుమారులైన నాదాబు అబీహులు తమ తమ ధూపారుత్లను 

తీసికొని వాటిలో నిపుప్లుంచి వాటిమీద ధూపదర్వయ్ము వేసి, యెహోవా తమకాజాఞ్పింపని వేరొక 

అగిన్ని ఆయన సనిన్ధికి తేగా 

సంఖాయ్కాండము 16:18 => కాబటిట్ వారిలో పర్తివాడును తన ధూపారిత్ని తీసికొని వాటిలో 

అగిన్యుంచి వాటిమీద ధూపదర్వయ్ము వేసినపుప్డు, వారును మోషే అహరోనులును పర్తయ్క్షపు 

గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్ నిలిచిరి. 

సంఖాయ్కాండము 16:46 => అపుప్డు మోషే నీవు ధూపారిత్ని తీసికొని బలిపీఠపు నిపుప్లతో నింపి 

ధూపమువేసి వేగముగా సమాజమునొదద్కు వెళిల్ వారినిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుము; కోపము 

యెహోవా సనిన్ధినుండి బయలుదేరెను; తెగులు మొదలుపెటెట్నని అహరోనుతో చెపప్గా 

యెషయా 6:6 => అపుప్డు ఆ సెరాపులలో నొకడు తాను బలిపీఠముమీదనుండి కారుతో తీసిన 

నిపుప్ను చేతపటుట్కొని నాయొదద్కు ఎగిరివచిచ్ నా నోటికి దాని తగిలించి 

యెషయా 6:7 => ఇది నీ పెదవులకు తగిలెను గనుక నీ పాపమునకు పార్యశిచ్తత్మాయెను, నీ 

దోషము తొలగిపోయెను అనెను. 
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హెబీర్యులకు 9:14 => నితుయ్డగు ఆతమ్దావ్రా తనున్తాను దేవునికి నిరోద్షినిగా అరిప్ంచుకొనిన 

కీర్సుత్యొకక్ రకత్ము, నిరీ జ్వకిర్యలను విడిచి జీవముగల దేవుని సేవించుటకు మీ మనసాస్కిష్ని ఎంతో 

యెకుక్వగా శుది ధ్చేయును. 

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 

నిరగ్మకాండము 30:34 => మరియు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను నీవు పరిమళ దర్వయ్ములను, 

అనగా జటామాంసి గోపి చందనము గంధపుచెకక్ అను ఈ పరిమళ దర్వయ్ములను సవ్చఛ్మైన 

సాంబార్ణిని సమభాగములుగా తీసికొని 

నిరగ్మకాండము 30:35 => వాటితో ధూపదర్వయ్మును చేయవలెను; అది సుగంధదర్వయ్మేళకుని 

పనిచొపుప్న కలపబడి, ఉపుప్ గలదియు సవ్చఛ్మైనదియు పరిశుదధ్మైనదియునైన సుగంధ 

ధూపసంభారము.  

నిరగ్మకాండము 30:36 => దానిలో కొంచెము పొడిచేసి నేను నినున్ కలిసికొను పర్తయ్క్షపు 

గుడారములోని సాక్షయ్పు మందసము నెదుట దాని నుంచవలెను. అది మీకు అతిపరిశుదధ్ముగా 

ఉండవలెను. 

నిరగ్మకాండము 30:37 => నీవు చేయవలసిన ఆ ధూపదర్వయ్మును దాని మేళనము చొపుప్న మీ 

నిమితత్ము మీరు చేసికొనకూడదు. అది యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తమైనదిగా ఎంచవలెను. 

నిరగ్మకాండము 30:38 => దాని వాసన చూచుటకు దానివంటిది చేయువాడు తన పర్జలలోనుండి 

కొటిట్వేయబడును. 

నిరగ్మకాండము 31:11 => అభిషేకతైలమును పరిశుదధ్ సథ్లముకొరకు పరిమళ ధూపదర్వయ్ములను 

నేను నీకాజాఞ్పించిన పర్కారముగా వారు సమసత్మును చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 37:29 => అతడు పరిశుదధ్మైన అభిషేకతైలమును సవ్చఛ్మైన పరిమళ 

ధూపదర్వయ్మును పరిమళ దర్వయ్ముల మేళకునిచేత చేయించెను. 
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పర్కటన 8:3 => మరియు సువరణ్ ధూపారిత్చేత పటుట్కొనియునన్ వేరొక దూత వచిచ్ బలిపీఠము 

ఎదుట నిలువగా సింహాసనము ఎదుట ఉనన్ సువరణ్ బలిపీఠము పైన పరిశుదు ధ్లందరి పార్రథ్నలతో 

కలుపుటకై అతనికి బహు ధూపదర్వయ్ములు ఇయయ్బడెను. 

పర్కటన 8:4 => అపుప్డా ధూపదర్వయ్ముల పొగ పరిశుదు ధ్ల పార్రథ్నలతో కలిసి దూతచేతిలోనుండి 

పైకి లేచి దేవుని సనిన్ధిని చేరెను. 

నిరగ్మకాండము 25:17 => మరియు నీవు మేలిమి బంగారుతో కరుణాపీఠమును చేయవలెను. దాని 

పొడుగు రెండు మూరలునర దాని వెడలుప్ మూరెడునర. 

నిరగ్మకాండము 27:3 => దాని బూడిదె ఎతుత్టకు కుండలను గరిటెలను గినెన్లను ముండల్ను 

అగిన్పాతర్లను చేయవలెను. ఈ ఉపకరణములనిన్యు ఇతత్డితో చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 37:6 => మరియు అతడు మేలిమి బంగారుతో కరుణాపీఠమును చేసెను. దాని 

పొడుగు రెండు మూరలనర దాని వెడలుప్ మూరెడునర; 

సంఖాయ్కాండము 16:6 => ఈలాగు చేయుడి; కోరహును అతని సమసత్ సమూహమునైన మీరును 

ధూపారుత్లను తీసికొని వాటిలో అగిన్యుంచి రేపు యెహోవా సనిన్ధిని వాటిమీద ధూపదర్వయ్ము 

వేయుడి. 

సంఖాయ్కాండము 18:7 => కాబటిట్ నీవును నీ కుమారులును బలిపీఠపు పనులనిన్టి విషయములోను 

అడ డ్తెర లోపలిదాని విషయములోను యాజకతవ్ము జరుపుచు సేవచేయవలెను. దయచేతనే మీ 

యాజకతవ్పు సేవ నేను మీకిచిచ్యునాన్ను; అనుయ్డు సమీపించినయెడల మరణశిక్ష నొందును. 

1 రాజులు 7:50 => మేలిమి బంగారపు పాతర్లను, కతెత్రలను, గినెన్లను, ధూపకలశములను, 

అంతరమ్ందిరమను అతి పరిశుదధ్మైన సథ్లముయొకక్ తలుపులకును మందిరమను ఆలయపు 

తలుపులకును కలిగిన బంగారపు బందులను, వీటనిన్టిని చేయించెను, ఈ పర్కారము రాజైన 

సొలొమోను యెహోవా మందిరమునకు చేసిన పని అంతయు సమాపత్మాయెను. మరియు 

సొలొమోను తన తండిర్యైన దావీదు పర్తిషిఠ్ంచిన వెండిని బంగారమును ఉపకరణములను తెపిప్ంచి 

యెహోవా మందిరపు ఖజానాలో ఉంచెను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 23:13 => అమార్ము కుమారులు అహరోను మోషే; అహరోనును అతని 

కుమారులును నితయ్ము అతి పరిశుదధ్మైన వసుత్వులను పర్తిషిఠ్ంచుటకును, యెహోవా సనిన్ధిని 

ధూపము వేయుటకును, ఆయన సేవ జరిగించుటకును, ఆయన నామమునుబటిట్ జనులను 

దీవించుటకును పర్తేయ్కింపబడిరి. 

మతత్యి 27:51 => అపుప్డు దేవాలయపు తెర పైనుండి కిర్ందివరకు రెండుగా చినిగెను; భూమి 

వణకెను; బండలు బదద్లాయెను; 

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

హెబీర్యులకు 9:4 => అందులో సువరణ్ ధూపారిత్యు, అంతటను బంగారు రేకులతో తాపబడిన 

నిబంధన మందసమును ఉండెను. ఆ మందసములో మనాన్గల బంగారు పాతర్యు, చిగిరించిన 

అహరోనుచేతికఱఱ్యు, నిబంధన పలకలును ఉండెను 

వచనము 13 

ఆ ధూపము మేఘమువలె శాసనముల మీదనునన్ కరుణాపీఠమును కముమ్టకు, యెహోవా సనిన్ధిని ఆ 

అగిన్మీద ఆ ధూపదర్వయ్మును వేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 30:1 => మరియు ధూపము వేయుటకు నీవు ఒక వేదికను చేయవలెను 

తుమమ్కఱఱ్తో దాని చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 30:7 => అహరోను పర్తిదినము పొర్దుద్న దానిమీద పరిమళదర్వయ్ముల ధూపము 

వేయవలెను. అతడు పర్దీపములను చకక్పరచునపుప్డు దానిమీద ఆ ధూపము వేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 30:8 => మరియు సాయంకాలమందు అహరోను పర్దీపములను వెలిగించునపుప్డు 

దానిమీద ధూపము వేయవలెను. అది మీ తరతరములకు యెహోవా సనిన్ధిని నితయ్మైన ధూపము. 

సంఖాయ్కాండము 16:7 => అపుప్డు యెహోవా యే మనుషుయ్ని యేరప్రచుకొనునో వాడే పరిశుదు ధ్డు. 

లేవి కుమారులారా, మీతో నాకిక పనిలేదు. 
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సంఖాయ్కాండము 16:18 => కాబటిట్ వారిలో పర్తివాడును తన ధూపారిత్ని తీసికొని వాటిలో 

అగిన్యుంచి వాటిమీద ధూపదర్వయ్ము వేసినపుప్డు, వారును మోషే అహరోనులును పర్తయ్క్షపు 

గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్ నిలిచిరి. 

సంఖాయ్కాండము 16:46 => అపుప్డు మోషే నీవు ధూపారిత్ని తీసికొని బలిపీఠపు నిపుప్లతో నింపి 

ధూపమువేసి వేగముగా సమాజమునొదద్కు వెళిల్ వారినిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుము; కోపము 

యెహోవా సనిన్ధినుండి బయలుదేరెను; తెగులు మొదలుపెటెట్నని అహరోనుతో చెపప్గా 

పర్కటన 8:3 => మరియు సువరణ్ ధూపారిత్చేత పటుట్కొనియునన్ వేరొక దూత వచిచ్ బలిపీఠము 

ఎదుట నిలువగా సింహాసనము ఎదుట ఉనన్ సువరణ్ బలిపీఠము పైన పరిశుదు ధ్లందరి పార్రథ్నలతో 

కలుపుటకై అతనికి బహు ధూపదర్వయ్ములు ఇయయ్బడెను. 

పర్కటన 8:4 => అపుప్డా ధూపదర్వయ్ముల పొగ పరిశుదు ధ్ల పార్రథ్నలతో కలిసి దూతచేతిలోనుండి 

పైకి లేచి దేవుని సనిన్ధిని చేరెను. 

నిరగ్మకాండము 25:21 => నేను నీకిచుచ్ శాసనములను ఆ మందసములో నుంచవలెను. 

హెబీర్యులకు 4:14 => ఆకాశమండలము గుండ వెళిల్న దేవుని కుమారుడైన యేసు అను గొపప్ 

పర్ధానయాజకుడు మనకు ఉనాన్డు గనుక మనము ఒపుప్కొనినదానిని గటిట్గా చేపటుట్దము. 

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. 

హెబీర్యులకు 7:25 => ఈయన తనదావ్రా దేవునియొదద్కు వచుచ్వారి పక్షమున, విజాఞ్పనము 

చేయుటకు నిరంతరము జీవించుచునాన్డు గనుక వారిని సంపూరణ్ముగా రకిష్ంచుటకు 

శకిత్మంతుడైయునాన్డు. 
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హెబీర్యులకు 9:24 => అందువలన నిజమైన పరిశుదధ్సథ్లమును పోలి హసత్కృతమైన 

పరిశుదధ్సథ్లములలో కీర్సుత్ పర్వేశింపలేదు గాని, యిపుప్డు మనకొరకు దేవుని సముఖమందు 

కనబడుటకు పరలొకమందే పర్వేశించెను 

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. 

నిరగ్మకాండము 30:6 => సాక్షయ్పుమందసము నొదద్నుండు అడ డ్తెర యెదుట, అనగా 

శాసనములమీది కరుణాపీఠము నెదుట నీవు దానిని ఉంచవలెను; అకక్డ నేను నినున్ కలిసికొందును. 

లేవీయకాండము 16:2 => నేను కరుణాపీఠము మీద మేఘములో కనబడుదును గనుక నీ 

సహోదరుడైన అహరోను చావకయుండునటుల్ అతడు మందసముమీది కరుణాపీఠము ఎదుటనునన్ 

అడ డ్తెరలోపలికి ఎలల్పుప్డును రాకూడదని అతనితో చెపుప్ము. 

సంఖాయ్కాండము 16:6 => ఈలాగు చేయుడి; కోరహును అతని సమసత్ సమూహమునైన మీరును 

ధూపారుత్లను తీసికొని వాటిలో అగిన్యుంచి రేపు యెహోవా సనిన్ధిని వాటిమీద ధూపదర్వయ్ము 

వేయుడి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:13 => అమార్ము కుమారులు అహరోను మోషే; అహరోనును అతని 

కుమారులును నితయ్ము అతి పరిశుదధ్మైన వసుత్వులను పర్తిషిఠ్ంచుటకును, యెహోవా సనిన్ధిని 

ధూపము వేయుటకును, ఆయన సేవ జరిగించుటకును, ఆయన నామమునుబటిట్ జనులను 

దీవించుటకును పర్తేయ్కింపబడిరి. 

లూకా 1:11 => పర్భువు దూత ధూపవేదిక కుడివైపున నిలిచి అతనికి కనబడగా 

హెబీర్యులకు 9:5 => దానిపైని కరుణాపీఠమును కముమ్కొనుచునన్ మహిమగల కెరూబులుండెను. 

వీటినిగూరిచ్ యిపుప్డు వివరముగా చెపప్ వలల్పడదు. 
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వచనము 14 

అపుప్డతడు ఆ కోడె రకత్ములో కొంచెము తీసికొని తూరుప్పర్కక్ను కరుణాపీఠముమీద తన వేర్లితో 

పోర్కిష్ంచి, కరుణాపీఠము ఎదుట తన వేర్లితో ఆ రకత్ములో కొంచెము ఏడుమారులు పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 4:5 => అభిషికుత్డైన యాజకుడు ఆ కోడెదూడ రకత్ములో కొంచెము తీసి పర్తయ్క్షపు 

గుడారమునకు దానిని తేవలెను. 

లేవీయకాండము 4:6 => ఆ యాజకుడు ఆ రకత్ములో తన వేర్లు ముంచి పరిశుదధ్ మందిరము 

యొకక్ అడ డ్తెర యెదుట ఆ రకత్ములో కొంచెము ఏడు మారులు యెహోవా సనిన్ధిని పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 4:17 => ఆ యాజకుడు ఆ రకత్ములో తన వేర్లు ముంచి అడ డ్తెరవైపున యెహోవా 

సనిన్ధిని ఏడు మారులు దాని పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 8:11 => అతడు దానిలో కొంచెము ఏడుమారులు బలిపీఠముమీద పోర్కిష్ంచి, 

బలిపీఠమును దాని ఉపకరణములనిన్టిని గంగాళమును దాని పీటను పర్తిషిఠ్ంచుటకై వాటిని 

అభిషేకించెను. 

రోమీయులకు 3:24 => కాబటిట్ నముమ్వారు ఆయన కృపచేతనే, కీర్సుత్యేసునందలి విమోచనము 

దావ్రా ఉచితముగా నీతిమంతులని తీరచ్బడుచునాన్రు. 

రోమీయులకు 3:25 => పూరవ్ము చేయబడిన పాపములను దేవుడు తన ఓరిమివలన 

ఉపేకిష్ంచినందున, ఆయన తన నీతిని కనువరచవలెనని 

రోమీయులకు 3:26 => కీర్సుత్యేసు రకత్మునందలి విశావ్సముదావ్రా ఆయనను కరుణాధారముగా 

బయలుపరచెను. దేవుడిపప్టి కాలమందు తన నీతిని కనబరచు నిమితత్ము, తాను నీతిమంతుడును 

యేసునందు విశావ్సము గలవానిని నీతిమంతునిగా తీరుచ్వాడునై యుండుటకు ఆయన ఆలాగు 

చేసెను. 

హెబీర్యులకు 9:7 => సంవతస్రమునకు ఒకక్సారి మాతర్మే పర్ధానయాజకుడొకక్డే 

రకత్ముచేతపటుట్కొని రెండవ గుడారములోనికి పర్వేశించును. ఆ రకత్ము తనకొరకును పర్జల 

అజాఞ్నకృతముల కొరకును అతడరిప్ంచును. 
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హెబీర్యులకు 9:13 => ఏలయనగా మేకల యొకక్యు, ఎడల్ యొకక్యు రకత్మును, మైలపడిన 

వారిమీద ఆవుదూడ బూడిదె చలుల్టయు, శరీరశుది ధ్ కలుగునటుల్ వారిని పరిశుదధ్పరచినయెడల, 

హెబీర్యులకు 9:25 => అంతేకాదు, పర్ధానయాజకుడు పర్తి సంవతస్రము తనది కాని రకత్ము 

తీసికొని పరిశుదధ్సథ్లములోనికి పర్వేశించినటుల్, ఆయన అనేక పరాయ్యములు తనున్తాను 

అరిప్ంచుకొనుటకు పర్వేశింపలేదు 

హెబీర్యులకు 10:4 => ఏలయనగా ఎడల్ యొకక్యు మేకల యొకక్యు రకత్ము పాపములను 

తీసివేయుట అసాధయ్ము. 

హెబీర్యులకు 10:10 => యేసుకీర్సుత్ యొకక్ శరీరము ఒకక్సారియే అరిప్ంపబడుటచేత ఆ 

చితత్మునుబటిట్ మనము పరిశుదధ్పరచబడి యునాన్ము. 

హెబీర్యులకు 10:11 => మరియు పర్తి యాజకుడు దినదినము సేవచేయుచు, పాపములను 

ఎనన్టికిని తీసివేయలేని ఆ బలులనే మాటిమాటికి అరిప్ంచుచు ఉండును. 

హెబీర్యులకు 10:12 => ఈయనయైతే పాపముల నిమితత్మై సదాకాలము నిలుచు ఒకక్ బలిని 

అరిప్ంచి, 

హెబీర్యులకు 10:19 => సహోదరులారా, యేసు మనకొరకు పర్తిషిఠ్ంచిన మారగ్మున, అనగా 

నూతనమైనదియు, జీవముగలదియు, ఆయన శరీరము అను తెరదావ్రా యేరప్రచబడినదియునైన 

మారగ్మున,  

హెబీర్యులకు 12:24 => కొర్తత్ నిబంధనకు మధయ్వరిత్యైన యేసునొదద్కును హేబెలుకంటె మరి 

శేర్షఠ్ముగ పలుకు పోర్క్షణ రకత్మునకును మీరు వచిచ్యునాన్రు. 

నిరగ్మకాండము 29:12 => ఆ కోడె రకత్ములో కొంచెము తీసికొని నీ వేర్లితో బలిపీఠపు 

కొముమ్లమీద చమిరి ఆ రకత్శేషమంతయు బలిపీఠపు టడుగున పోయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:20 => ఆ పొటేట్లును వధించి దాని రకత్ములో కొంచెము తీసి, ఆహరోను 

కుడిచెవి కొనమీదను అతని కుమారుల కుడి చెవుల కొనమీదను, వారి కుడిచేతి బొటట్న వేర్ళల్మీదను, 

వారి కుడికాలి బొటట్నవేర్ళల్మీదను చమిరి బలిపీఠముమీద చుటుట్ ఆ రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 
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నిరగ్మకాండము 40:3 => అచచ్ట నీవు సాక్షయ్పు మందసమును నిలిపి ఆ మందసమును అడ డ్తెరతో 

కపప్వలెను. 

లేవీయకాండము 14:7 => కుషు ఠ్ విషయములో పవితర్త పొందగోరువానిమీద ఏడుమారులు 

పోర్కిష్ంచి వాడు పవితుర్డని నిరణ్యించి సజీవమైన పకిష్ ఎగిరిపోవునటుల్ దానిని వదిలివేయవలెను. 

లేవీయకాండము 17:11 => రకత్ము దేహమునకు పార్ణము. మీనిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము 

చేయునటుల్ బలిపీఠముమీద పోయుటకై దానిని మీకిచిచ్తిని. రకత్ము దానిలోనునన్ పార్ణమునుబటిట్ 

పార్యశిచ్తత్ము చేయును. 

సంఖాయ్కాండము 19:4 => యాజకుడైన ఎలియాజరు దాని రకత్ములోనిది కొంచెము వేర్లితో తీసి 

పర్తయ్క్షపు గుడారము ఎదుట ఆ రకత్ములో కొంచెము ఏడుమారులు పోర్కిష్ంపవలెను; 

2 రాజులు 5:10 => ఎలీషా నీవు యొరాద్నునదికి పోయి యేడు మారులు సాన్నము చేయుము, నీ 

ఒళుల్ మరల బాగై నీవు శుదు ధ్డవగుదువని అతనితో చెపుప్టకు ఒక దూతను పంపెను. 

హెబీర్యులకు 9:19 => ధరమ్శాసత్రపర్కారము మోషే పర్తి యాజఞ్ను పర్జలతో చెపిప్న తరువాత, 

ఆయన నీళల్తోను, రకత్వరణ్ముగల గొఱఱ్బొచుచ్తోను, హిసోస్పుతోను, కోడెల యొకక్యు మేకల 

యొకక్యు రకత్మును తీసికొని 

హెబీర్యులకు 9:21 => అదేవిధముగా గుడారము మీదను సేవాపాతర్లనిన్టి మీదను ఆ రకత్మును 

పోర్కిష్ంచెను.  

హెబీర్యులకు 13:11 => వేటి రకత్ము పాపపరిహారారథ్ముగ పరిశుదధ్సథ్లములోనికి 

పర్ధానయాజకునిచేత తేబడునో, ఆ జంతువుల కళేబరములు శిబిరమునకు వెలుపట దహింపబడును. 

వచనము 15 

అపుప్డతడు పర్జలరిప్ంచు పాపపరిహారారధ్బలియగు మేకను వధించి అడ డ్తెర లోపలికి దాని రకత్ము 

తెచిచ్ ఆ కోడె రకత్ముతో చేసినటుల్ దీని రకత్ముతోను చేసి, కరుణాపీఠము మీదను కరుణాపీఠము 

ఎదుటను దాని పోర్కిష్ంపవలెను. 
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లేవీయకాండము 16:5 => మరియు అతడు ఇశార్యేలీయుల సమాజము నొదద్నుండి 

పాపపరిహారారథ్బలిగా రెండు మేక పిలల్లను దహనబలిగా ఒక పొటేట్లును తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 16:6 => అహరోను తన కొరకు పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక కోడెను అరిప్ంచి తన 

నిమితత్మును తన యింటివారి నిమితత్మును పార్యశిచ్తత్ము చేసి 

లేవీయకాండము 16:7 => ఆ రెండు మేకపిలల్లను తీసికొనివచిచ్, పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ 

దావ్రమునొదద్ యెహోవా సనిన్ధిని వాటిని ఉంచవలెను. 

లేవీయకాండము 16:8 => అపుప్డు అహరోను యెహోవా పేరట ఒక చీటిని, విడిచిపెటేట్ మేక పేరట 

ఒక చీటిని ఆ రెండు మేకలమీద రెండు చీటల్ను వేయవలెను. 

లేవీయకాండము 16:9 => ఏ మేకమీద యెహోవా పేరట చీటి పడునో, ఆ మేకను అహరోను 

తీసికొనివచిచ్ పాపపరిహారారథ్బలిగా అరిప్ంపవలెను. 

హెబీర్యులకు 2:17 => కావున పర్జల పాపములకు పరిహారము కలుగజేయుటకై, దేవుని 

సంబంధమైన కారయ్ములలో కనికరమును నమమ్కమునుగల పర్ధానయాజకుడగు నిమితత్ము, 

అనిన్విషయములలో ఆయన తన సహోదరుల వంటివాడు కావలసివచెచ్ను. 

హెబీర్యులకు 5:3 => ఆ హేతువుచేత పర్జల కొరకేలాగో ఆలాగే తనకొరకును పాపముల నిమితత్ము 

అరప్ణము చేయవలసినవాడైయునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 9:7 => సంవతస్రమునకు ఒకక్సారి మాతర్మే పర్ధానయాజకుడొకక్డే 

రకత్ముచేతపటుట్కొని రెండవ గుడారములోనికి పర్వేశించును. ఆ రకత్ము తనకొరకును పర్జల 

అజాఞ్నకృతముల కొరకును అతడరిప్ంచును. 

హెబీర్యులకు 9:25 => అంతేకాదు, పర్ధానయాజకుడు పర్తి సంవతస్రము తనది కాని రకత్ము 

తీసికొని పరిశుదధ్సథ్లములోనికి పర్వేశించినటుల్, ఆయన అనేక పరాయ్యములు తనున్తాను 

అరిప్ంచుకొనుటకు పర్వేశింపలేదు 

హెబీర్యులకు 9:26 => అటల్యినయెడల జగతుత్ పునాది వేయబడినది మొదలుకొని ఆయన అనేక 

పరాయ్యములు శర్మపడవలసి వచుచ్ను. అయితే ఆయన యుగముల సమాపిత్యందు తనున్తానే 

బలిగా అరిప్ంచుకొనుటవలన పాపనివారణ చేయుటకై యొకక్సారే పర్తయ్క్షపరచబడెను 
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లేవీయకాండము 16:2 => నేను కరుణాపీఠము మీద మేఘములో కనబడుదును గనుక నీ 

సహోదరుడైన అహరోను చావకయుండునటుల్ అతడు మందసముమీది కరుణాపీఠము ఎదుటనునన్ 

అడ డ్తెరలోపలికి ఎలల్పుప్డును రాకూడదని అతనితో చెపుప్ము. 

హెబీర్యులకు 6:19 => ఈ నిరీక్షణ నిశచ్లమును, సిథ్రమునై, మన ఆతమ్కు లంగరువలెనుండి 

తెరలోపల పర్వేశించుచునన్ది. 

హెబీర్యులకు 9:3 => రెండవ తెరకు ఆవల అతిపరిశుదధ్సథ్లమను గుడారముండెను. 

హెబీర్యులకు 9:7 => సంవతస్రమునకు ఒకక్సారి మాతర్మే పర్ధానయాజకుడొకక్డే 

రకత్ముచేతపటుట్కొని రెండవ గుడారములోనికి పర్వేశించును. ఆ రకత్ము తనకొరకును పర్జల 

అజాఞ్నకృతముల కొరకును అతడరిప్ంచును. 

హెబీర్యులకు 9:12 => మేకల యొకక్యు కోడెల యొకక్యు రకత్ముతో కాక, తన సవ్రకత్ముతో 

ఒకక్సారే పరిశుదధ్సథ్లములో పర్వేశించెను. 

నిరగ్మకాండము 26:31 => మరియు నీవు నీల ధూమర్ రకత్వరణ్ములుగల ఒక అడ డ్తెరను పేనిన 

సనన్నారతో చేయవలెను. అది చితర్కారుని పనియైన కెరూబులు గలదిగా చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:20 => ఆ పొటేట్లును వధించి దాని రకత్ములో కొంచెము తీసి, ఆహరోను 

కుడిచెవి కొనమీదను అతని కుమారుల కుడి చెవుల కొనమీదను, వారి కుడిచేతి బొటట్న వేర్ళల్మీదను, 

వారి కుడికాలి బొటట్నవేర్ళల్మీదను చమిరి బలిపీఠముమీద చుటుట్ ఆ రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 1:5 => అతడు యెహోవా సనిన్ధిని ఆ కోడెదూడను వధించిన తరువాత 

యాజకులైన అహరోను కుమారులు దాని రకత్మును తెచిచ్ పర్తయ్క్షపు గుడారము ఎదుటనునన్ 

బలిపీఠముచుటుట్ ఆ రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 4:21 => ఆ కోడెను పాళెము వెలుపలికి మోసికొనిపోయి ఆ మొదటి కోడెను 

కాలిచ్నటుల్ కాలచ్వలెను. ఇది సంఘమునకు పాపపరిహారారథ్బలి. 

లేవీయకాండము 4:24 => ఆ మేకపిలల్ తలమీద చెయియ్ ఉంచి, దహనబలి పశువును వధించు చోట 

యెహోవా సనిన్ధిని దానిని వధింపవలెను. 
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లేవీయకాండము 9:3 => మరియు నీవు ఇశార్యేలీయులతో మీరు యెహోవా సనిన్ధిని 

బలినరిప్ంచునటుల్ పాపపరిహారారథ్బలిగా నిరోద్షమైన మేకపిలల్ను, దహనబలిగా నిరోద్షమైన యేడాది 

దూడను గొఱఱ్పిలల్ను 

లేవీయకాండము 23:19 => అపుప్డు మీరు మేకలలో ఒక పోతును పాపపరిహారారథ్బలిగా అరిప్ంచి 

రెండు ఏడాది గొఱఱ్పిలల్లను సమాధానబలిగా అరిప్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 23:27 => ఈ యేడవ నెల పదియవ దినము పాపము నిమితత్మైన పార్యశిచ్తాత్రథ్ 

దినము; అందులో మీరు పరిశుదధ్సంఘముగా కూడవలెను. మిముమ్ను మీరు దుఃఖపరచుకొని 

యెహోవాకు హోమము చేయవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 28:15 => నితయ్మైన దహనబలియు దాని పానారప్ణమును గాక యొక మేకపిలల్ను 

పాపపరిహారారథ్బలిగా యెహోవాకు అరిప్ంపవలెను. 

రోమీయులకు 3:25 => పూరవ్ము చేయబడిన పాపములను దేవుడు తన ఓరిమివలన 

ఉపేకిష్ంచినందున, ఆయన తన నీతిని కనువరచవలెనని 

హెబీర్యులకు 7:27 => ధరమ్శాసత్రము బలహీనతగల మనుషుయ్లను యాజకులనుగా నియమించును 

గాని ధరమ్శాసత్రమునకు తరువాత వచిచ్న పర్మాణపూరవ్కమైన వాకయ్ము నిరంతరమును సంపూరణ్సిది ధ్ 

పొందిన కుమారుని నియమించెను గనుక, 

హెబీర్యులకు 10:20 => ఆయన రకత్మువలన పరిశుదధ్సథ్లమునందు పర్వేశించుటకు మనకు 

ధైరయ్ము కలిగియునన్ది గనుకను, 

వచనము 16 

అటుల్ అతడు ఇశార్యేలీయుల సమసత్ పాపములనుబటిట్యు, అనగా వారి అపవితర్తనుబటిట్యు, వారి 

అతికర్మములనుబటిట్యు పరిశుదధ్ సథ్లమునకు పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. పర్తయ్క్షపు గుడారము 

వారిమధయ్ ఉండుటవలన వారి అపవితర్తనుబటిట్ అది అపవితర్మగుచుండును గనుక అతడు దానికి 

పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. 
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లేవీయకాండము 16:18 => మరియు అతడు యెహోవా సనిన్ధినునన్ బలిపీఠమునొదద్కు పోయి 

దానికి పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. అతడు ఆ కోడె రకత్ములో కొంచెమును ఆ మేక రకత్ములో 

కొంచెమును తీసికొని బలిపీఠపు కొముమ్లమీద చమిరి 

లేవీయకాండము 8:15 => దాని వధించిన తరువాత మోషే దాని రకత్మును తీసి బలిపీఠపు 

కొముమ్లచుటుట్ వేర్లితో దాని చమిరి బలిపీఠము విషయమై పాపపరిహారము చేసి దాని నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకై బలిపీఠము అడుగున రకత్మును పోసి దాని పర్తిషిఠ్ంచెను. 

నిరగ్మకాండము 29:36 => పార్యశిచ్తత్ము నిమితత్ము నీవు పర్తిదినమున ఒక కోడెను 

పాపపరిహారారథ్బలిగా అరిప్ంపవలెను. బలిపీఠము నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుటవలన దానికి 

పాపపరిహారారథ్బలినరిప్ంచి దాని పర్తిషిఠ్ంచుటకు దానికి అభిషేకము చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:37 => ఏడు దినములు నీవు బలిపీఠము నిమితత్ము పార్శిచ్తత్ము చేసి దాని 

పరిశుదధ్పరచవలెను. ఆ బలిపీఠము అతిపరిశుదధ్ముగా ఉండును. ఆ బలిపీఠమునకు తగులునది 

అంతయు పర్తిషిఠ్తమగును. 

యెహెజేక్లు 45:18 => పర్భువగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మొదటి నెల మొదటి దినమున 

నిరోద్షమైన కోడెను తీసికొని పరిశుదధ్సథ్లము నిమితత్ము పాపపరిహారారథ్బలి నరిప్ంపవలెను. 

యెహెజేక్లు 45:19 => ఎటల్నగా యాజకుడు పాపపరిహారారథ్బలి పశురకత్ము కొంచెము తీసి, 

మందిరపు దావ్రబంధములమీదను బలిపీఠవు చూరు నాలుగు మూలలమీదను లోపటి ఆవరణపు 

వాకిటి దావ్రబంధములమీదను పోర్కిష్ంపవలెను. 

యోహాను 14:3 => నేను వెళిల్ మీకు సథ్లము సిదధ్పరచినయెడల నేనుండు సథ్లములో మీరును 

ఉండులాగున మరల వచిచ్ నాయొదద్ నుండుటకు మిముమ్ను తీసికొనిపోవుదును. 

హెబీర్యులకు 9:22 => మరియు ధరమ్శాసత్ర పర్కారము సమసత్ వసుత్వులును రకత్ముచేత 

శుది ధ్చేయబడుననియు, రకత్ము చిందింపకుండ పాపక్షమాపణ కలుగదనియు సామానయ్ముగా 

చెపప్వచుచ్ను. 
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హెబీర్యులకు 9:23 => పరలోకమందునన్ వాటిని పోలిన వసుత్వులు ఇటిట్ బలులవలన 

శుది ధ్చేయబడవలసి యుండెను గాని పరలోక సంబంధమైనవి వీటికంటె శేర్షఠ్మైన బలులవలన 

శుది ధ్చేయబడవలసి యుండెను. 

లేవీయకాండము 16:20 => అతడు పరిశుదధ్సథ్లమునకును పర్తయ్క్షపు గుడారమునకును 

బలిపీఠమునకును పార్యశిచ్తత్ము చేసి చాలించిన తరువాత ఆ సజీవమైన మేకను దగగ్రకు 

తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 16:33 => మరియు అతడు అతిపరిశుదధ్ముగానునన్ మందిరమునకును పర్తయ్క్షపు 

గుడారమునకును బలిపీఠమునకును పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. మరియు అతడు యాజకుల 

నిమితత్మును సమాజము నిమితత్మును పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 8:12 => లేవీయులు ఆ కోడెల తలలమీద తమ చేతులుంచిన తరువాత నీవు 

లేవీయుల నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయునటుల్ యెహోవాకు వాటిలో ఒకదానిని 

పాపపరిహారారథ్బలిగాను రెండవ దానిని దహనబలిగాను అరిప్ంచి 

హెబీర్యులకు 9:13 => ఏలయనగా మేకల యొకక్యు, ఎడల్ యొకక్యు రకత్మును, మైలపడిన 

వారిమీద ఆవుదూడ బూడిదె చలుల్టయు, శరీరశుది ధ్ కలుగునటుల్ వారిని పరిశుదధ్పరచినయెడల, 

వచనము 17 

పరిశుదధ్సథ్లములో పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకు అతడు లోపలికి పోవునపుప్డు అతడు తన నిమితత్మును 

తన యింటివారి నిమితత్మును ఇశార్యేలీయుల సమసత్ సమాజము నిమితత్మును పార్యశిచ్తత్ముచేసి 

బయటికి వచుచ్వరకు ఏ మనుషుయ్డును పర్తయ్క్షపు గుడారములో ఉండరాదు. 

నిరగ్మకాండము 34:3 => ఏ నరుడును నీతో ఈ కొండకు రాకూడదు; ఏ నరుడును ఈ కొండమీద 

ఎకక్డనైనను కనబడకూడదు; ఈ కొండయెదుట గొఱఱ్లైనను ఎదుద్లైనను మేయకూడదని సెలవిచెచ్ను.  

యెషయా 53:6 => మనమందరము గొఱఱ్లవలె తోర్వ తపిప్పోతివిు మనలో పర్తివాడును 

తనకిషట్మైన తోర్వకు తొలిగెను యెహోవా మన యందరి దోషమును అతనిమీద మోపెను.  
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దానియేలు 9:24 => తిరుగుబాటును మానుప్టకును, పాపమును నివారణ చేయుటకును, దోషము 

నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకును, యుగాంతము వరకుండునటిట్ నీతిని బయలు పరచుటకును, 

దరశ్నమును పర్వచనమును ముదిర్ంచుటకును, అతి పరిశుదధ్సథ్లమును అభిషేకించుటకును, నీ 

జనమునకును పరిశుదధ్ పటట్ణమునకును డెబబ్ది వారములు విధింపబడెను. 

లూకా 1:10 => ధూప సమయమందు పర్జల సమూహమంతయు వెలుపల పార్రథ్న చేయుచుండగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:12 => మరి ఎవనివలనను రక్షణ కలుగదు; ఈ నామముననే మనము 

రక్షణ పొందవలెను గాని, ఆకాశము కిర్ంద మనుషుయ్లలో ఇయయ్బడిన మరి ఏ నామమున రక్షణ 

పొందలేము అనెను. 

1 తిమోతి 2:5 => దేవుడొకక్డే, దేవునికిని నరులకును మధయ్వరిత్యు ఒకక్డే; ఆయన కీర్సుత్యేసను 

నరుడు. 

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 9:7 => సంవతస్రమునకు ఒకక్సారి మాతర్మే పర్ధానయాజకుడొకక్డే 

రకత్ముచేతపటుట్కొని రెండవ గుడారములోనికి పర్వేశించును. ఆ రకత్ము తనకొరకును పర్జల 

అజాఞ్నకృతముల కొరకును అతడరిప్ంచును. 

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 3:18 => ఏలయనగా మనలను దేవునియొదద్కు తెచుచ్టకు, అనీతిమంతుల కొరకు 

నీతిమంతుడైన కీర్సుత్ శరీర విషయములో చంపబడియు,  
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లేవీయకాండము 16:10 => ఏ మేకమీద విడిచిపెటుట్ట అనే చీటి పడునో దానివలన పార్యశిచ్తత్ము 

కలుగునటుల్, దానిని అరణయ్ములో విడిచిపెటుట్టకై యెహోవా సనిన్ధిని దానిని పార్ణముతోనే 

ఉంచవలెను. 

లేవీయకాండము 16:11 => అపుప్డు అహరోను పాపపరిహారారథ్బలియగు ఆ కోడెను తీసికొనివచిచ్ 

తన నిమితత్మును తన యింటివారి నిమితత్మును పార్యశిచ్తత్ము చేసికొనవలెను. తరువాత అతడు 

తనకొరకు తానరిప్ంచు పాపపరిహారారథ్బలియగు కోడెను వధించి 

లేవీయకాండము 16:24 => పరిశుదధ్ సథ్లములో దేహమును నీళల్తో కడుగుకొని బటట్లు తిరిగి 

ధరించుకొని బయటికి వచిచ్ తనకొరకు దహనబలిని పర్జలకొరకు దహనబలిని అరిప్ంచి, తన 

నిమితత్మును పర్జల నిమితత్మును పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను 

వచనము 18 

మరియు అతడు యెహోవా సనిన్ధినునన్ బలిపీఠమునొదద్కు పోయి దానికి పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. 

అతడు ఆ కోడె రకత్ములో కొంచెమును ఆ మేక రకత్ములో కొంచెమును తీసికొని బలిపీఠపు 

కొముమ్లమీద చమిరి 

లేవీయకాండము 16:16 => అటుల్ అతడు ఇశార్యేలీయుల సమసత్ పాపములనుబటిట్యు, అనగా 

వారి అపవితర్తనుబటిట్యు, వారి అతికర్మములనుబటిట్యు పరిశుదధ్ సథ్లమునకు పార్యశిచ్తత్ము 

చేయవలెను. పర్తయ్క్షపు గుడారము వారిమధయ్ ఉండుటవలన వారి అపవితర్తనుబటిట్ అది 

అపవితర్మగుచుండును గనుక అతడు దానికి పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. 

లేవీయకాండము 4:7 => అపుప్డు యాజకుడు పర్తయ్క్షపు గుడారములో యెహోవా సనిన్ధినునన్ 

సుగంధ దర్వయ్ముల ధూపవేదిక కొముమ్లమీద ఆ రకత్ములో కొంచెము చమిరి పర్తయ్క్షపు 

గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్నునన్ దహనబలిపీఠము అడుగున ఆ కోడె యొకక్ రకత్శేషమంతయు 

పోయవలెను. 
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లేవీయకాండము 4:18 => మరియు అతడు దాని రకత్ములో కొంచెము పర్తయ్క్షపు గుడారములో 

యెహోవా సనిన్ధినునన్ బలిపీఠపు కొముమ్లమీద చమిరి పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ 

దావ్రమునొదద్నునన్ దహనబలిపీఠము అడుగున ఆ రకత్శేషమంతయు పోయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 30:10 => మరియు అహరోను సంవతస్రమునకొకసారి పార్యశిచ్తాత్రథ్మైన 

పాపపరిహారారథ్బలి రకత్మువలన దాని కొముమ్ల నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. మీ 

తరతరములకు సంవతస్రమునకు ఒకసారి అతడు దాని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. అది 

యెహోవాకు అతి పరిశుదధ్మైనది. 

యోహాను 17:19 => వారును సతయ్మందు పర్తిషఠ్ చేయబడునటుల్ వారికొరకై ననున్ పర్తిషఠ్ 

చేసికొనుచునాన్ను. 

హెబీర్యులకు 2:11 => పరిశుదధ్పరచువారికిని పరిశుదధ్పరచబడువారికిని అందరికి ఒకక్టే 

మూలము. ఈ హేతువుచేతను వారిని సహోదరులని పిలుచుటకు ఆయన సిగుగ్పడక 

హెబీర్యులకు 5:7 => శరీరధారియై యునన్ దినములలో మహా రోదనముతోను కనీన్ళల్తోను, తనున్ 

మరణమునుండి రకిష్ంపగలవానికి పార్రథ్నలను యాచనలను సమరిప్ంచి , భయభకుత్లు 

కలిగియునన్ందున ఆయన అంగీకరింపబడెను. 

హెబీర్యులకు 5:8 => ఆయన, కుమారుడై యుండియు తాను పొందిన శర్మలవలన విధేయతను 

నేరుచ్కొనెను. 

హెబీర్యులకు 9:22 => మరియు ధరమ్శాసత్ర పర్కారము సమసత్ వసుత్వులును రకత్ముచేత 

శుది ధ్చేయబడుననియు, రకత్ము చిందింపకుండ పాపక్షమాపణ కలుగదనియు సామానయ్ముగా 

చెపప్వచుచ్ను. 

హెబీర్యులకు 9:23 => పరలోకమందునన్ వాటిని పోలిన వసుత్వులు ఇటిట్ బలులవలన 

శుది ధ్చేయబడవలసి యుండెను గాని పరలోక సంబంధమైనవి వీటికంటె శేర్షఠ్మైన బలులవలన 

శుది ధ్చేయబడవలసి యుండెను. 

నిరగ్మకాండము 27:2 => దాని నాలుగు మూలలను దానికి కొముమ్లను చేయవలెను; దాని 

కొముమ్లు దానితో ఏకాండముగా ఉండవలెను; దానికి ఇతత్డి రేకు పొదిగింపవలెను. 
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నిరగ్మకాండము 29:12 => ఆ కోడె రకత్ములో కొంచెము తీసికొని నీ వేర్లితో బలిపీఠపు 

కొముమ్లమీద చమిరి ఆ రకత్శేషమంతయు బలిపీఠపు టడుగున పోయవలెను. 

లేవీయకాండము 4:25 => ఇది పాపపరిహారారథ్బలి. యాజకుడు పాపపరిహారారథ్బలి పశురకత్ములో 

కొంచెము తన వేర్లితో తీసి, దహనబలిపీఠము కొముమ్లమీద చమిరి, దాని రకత్శేషమును 

దహనబలిపీఠము అడుగున పోయవలెను. 

లేవీయకాండము 9:9 => అహరోను కుమారులు దాని రకత్మును అతనియొదద్కు తేగా అతడు ఆ 

రకత్ములో తన వేర్లు ముంచి బలిపీఠపు కొముమ్లమీద దాని చమిరి బలిపీఠము అడుగున ఆ రకత్మును 

పోసెను. 

లేవీయకాండము 16:33 => మరియు అతడు అతిపరిశుదధ్ముగానునన్ మందిరమునకును పర్తయ్క్షపు 

గుడారమునకును బలిపీఠమునకును పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. మరియు అతడు యాజకుల 

నిమితత్మును సమాజము నిమితత్మును పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. 

యెహెజేక్లు 45:19 => ఎటల్నగా యాజకుడు పాపపరిహారారథ్బలి పశురకత్ము కొంచెము తీసి, 

మందిరపు దావ్రబంధములమీదను బలిపీఠవు చూరు నాలుగు మూలలమీదను లోపటి ఆవరణపు 

వాకిటి దావ్రబంధములమీదను పోర్కిష్ంపవలెను. 

వచనము 19 

యేడుమారులు తన వేర్లితో ఆ రకత్ములో కొంచెము దానిమీద పోర్కిష్ంచి దాని పవితర్పరచి 

ఇశార్యేలీయుల అపవితర్తను పోగొటిట్ దానిని పరిశుదధ్పరచవలెను. 

యెహెజేక్లు 43:18 => మరియు అతడు నాతో ఇటల్నెను నరపుతుర్డా, పర్భువైన యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగాఈ బలిపీఠము కటట్బడిన పిమమ్ట దానిమీద రకత్ము చలిల్, దహనబలులు 

అరిప్ంచుటకై విధులనుబటిట్ ఈలాగున జరిగింపవలెను. 

యెహెజేక్లు 43:19 => పర్భువగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా పరిచరయ్చేయుటకై నా 

సనిన్ధికివచుచ్ సాదోకు సంతానపు లేవీయులగు యాజకులకు పాపపరిహారారథ్బలి అరిప్ం చుటకై 

కోడెను ఇయయ్వలెను. 
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యెహెజేక్లు 43:20 => వారు దాని తీసికొని పాపపరిహారారథ్బలిగా నరిప్ంచి, బలిపీఠమునకు 

పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకై దాని రకత్ములో కొంచెము తీసి దాని నాలుగు కొముమ్లమీదను చూరుయొకక్ 

నాలుగు మూలలమీదను చుటుట్నునన్ అంచుమీదను చమరవలెను. 

యెహెజేక్లు 43:21 => తరువాత పాపపరిహారారథ్ బలియగు ఎదుద్ను తీసి పరిశుదధ్ సథ్లము అవతల 

మందిరమునకు చేరిన నిరణ్య సథ్లములో దానిని దహనము చేయవలెను. 

యెహెజేక్లు 43:22 => రెండవ దినమున పాప పరిహారారథ్బలిగా నిరోద్షమైన యొక మేకపిలల్ను 

అరిప్ంపవలెను ; కోడెచేతను బలిపీఠమునకు పాపపరిహారము చేసినటుల్ మేకపిలల్చేతను 

పాపపరిహారము చేయవలెను. 

జెకరాయ్ 13:1 => ఆ దినమున పాపమును అపవితర్తను పరిహరించుటకై దావీదు సంతతివారి 

కొరకును, యెరూషలేము నివాసుల కొరకును ఊట యొకటి తియయ్బడును. 

నిరగ్మకాండము 29:12 => ఆ కోడె రకత్ములో కొంచెము తీసికొని నీ వేర్లితో బలిపీఠపు 

కొముమ్లమీద చమిరి ఆ రకత్శేషమంతయు బలిపీఠపు టడుగున పోయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:20 => ఆ పొటేట్లును వధించి దాని రకత్ములో కొంచెము తీసి, ఆహరోను 

కుడిచెవి కొనమీదను అతని కుమారుల కుడి చెవుల కొనమీదను, వారి కుడిచేతి బొటట్న వేర్ళల్మీదను, 

వారి కుడికాలి బొటట్నవేర్ళల్మీదను చమిరి బలిపీఠముమీద చుటుట్ ఆ రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 4:5 => అభిషికుత్డైన యాజకుడు ఆ కోడెదూడ రకత్ములో కొంచెము తీసి పర్తయ్క్షపు 

గుడారమునకు దానిని తేవలెను. 

లేవీయకాండము 4:6 => ఆ యాజకుడు ఆ రకత్ములో తన వేర్లు ముంచి పరిశుదధ్ మందిరము 

యొకక్ అడ డ్తెర యెదుట ఆ రకత్ములో కొంచెము ఏడు మారులు యెహోవా సనిన్ధిని పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 14:7 => కుషు ఠ్ విషయములో పవితర్త పొందగోరువానిమీద ఏడుమారులు 

పోర్కిష్ంచి వాడు పవితుర్డని నిరణ్యించి సజీవమైన పకిష్ ఎగిరిపోవునటుల్ దానిని వదిలివేయవలెను. 

లేవీయకాండము 16:33 => మరియు అతడు అతిపరిశుదధ్ముగానునన్ మందిరమునకును పర్తయ్క్షపు 

గుడారమునకును బలిపీఠమునకును పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. మరియు అతడు యాజకుల 

నిమితత్మును సమాజము నిమితత్మును పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. 
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సంఖాయ్కాండము 19:4 => యాజకుడైన ఎలియాజరు దాని రకత్ములోనిది కొంచెము వేర్లితో తీసి 

పర్తయ్క్షపు గుడారము ఎదుట ఆ రకత్ములో కొంచెము ఏడుమారులు పోర్కిష్ంపవలెను; 

2 రాజులు 5:10 => ఎలీషా నీవు యొరాద్నునదికి పోయి యేడు మారులు సాన్నము చేయుము, నీ 

ఒళుల్ మరల బాగై నీవు శుదు ధ్డవగుదువని అతనితో చెపుప్టకు ఒక దూతను పంపెను. 

యెహెజేక్లు 43:20 => వారు దాని తీసికొని పాపపరిహారారథ్బలిగా నరిప్ంచి, బలిపీఠమునకు 

పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకై దాని రకత్ములో కొంచెము తీసి దాని నాలుగు కొముమ్లమీదను చూరుయొకక్ 

నాలుగు మూలలమీదను చుటుట్నునన్ అంచుమీదను చమరవలెను. 

వచనము 20 

అతడు పరిశుదధ్సథ్లమునకును పర్తయ్క్షపు గుడారమునకును బలిపీఠమునకును పార్యశిచ్తత్ము చేసి 

చాలించిన తరువాత ఆ సజీవమైన మేకను దగగ్రకు తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 16:16 => అటుల్ అతడు ఇశార్యేలీయుల సమసత్ పాపములనుబటిట్యు, అనగా 

వారి అపవితర్తనుబటిట్యు, వారి అతికర్మములనుబటిట్యు పరిశుదధ్ సథ్లమునకు పార్యశిచ్తత్ము 

చేయవలెను. పర్తయ్క్షపు గుడారము వారిమధయ్ ఉండుటవలన వారి అపవితర్తనుబటిట్ అది 

అపవితర్మగుచుండును గనుక అతడు దానికి పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. 

లేవీయకాండము 6:30 => మరియు పాపపరిహారారథ్బలిగా తేబడిన యే పశువు రకత్ములో 

కొంచెమైనను అతిపరిశుదధ్సథ్లములో పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకై పర్తయ్క్షపు గుడారములోనికి తేబడునో 

ఆ బలిపశువును తినవలదు, దానిని అగిన్లో కాలిచ్వేయవలెను. 

లేవీయకాండము 8:15 => దాని వధించిన తరువాత మోషే దాని రకత్మును తీసి బలిపీఠపు 

కొముమ్లచుటుట్ వేర్లితో దాని చమిరి బలిపీఠము విషయమై పాపపరిహారము చేసి దాని నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకై బలిపీఠము అడుగున రకత్మును పోసి దాని పర్తిషిఠ్ంచెను. 

యెహెజేక్లు 45:20 => తెలియక తపిప్పోయినవారిని విడిపించునటుల్గా మందిరమునకు 

పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకై నెల యేడవ దినమందు ఆలాగు చేయవలెను. 
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2 కొరిందీయులకు 5:19 => అదేమనగా, దేవుడు వారి అపరాధములను వారిమీద మోపక, 

కీర్సుత్నందు లోకమును తనతో సమాధానపరచుకొనుచు, ఆ సమాధాన వాకయ్మును మాకు 

అపప్గించెను. 

కొలొసస్యులకు 1:20 => ఆయన సిలువ రకత్ముచేత సంధిచేసి, ఆయనదావ్రా సమసత్మును, అవి 

భూలోకమందునన్వైనను పరలోకమందునన్వైనను, వాటిననిన్టిని ఆయన దావ్రా తనతో 

సమాధానపరచుకొనవలెననియు తండిర్ అభీషట్మాయెను. 

రోమీయులకు 4:25 => ఆయన మన అపరాధముల నిమితత్ము అపప్గింపబడి, మనము 

నీతిమంతులముగా తీరచ్బడుటకై లేపబడెను. 

రోమీయులకు 8:34 => శిక్ష విధించువాడెవడు? చనిపోయిన కీర్సుత్యేసే; అంతేకాదు, 

మృతులలోనుండి లేచినవాడును దేవుని కుడిపారశ్వ్మున ఉనన్వాడును మనకొరకు విజాఞ్పనము కూడ 

చేయువాడును ఆయనే  

హెబీర్యులకు 7:25 => ఈయన తనదావ్రా దేవునియొదద్కు వచుచ్వారి పక్షమున, విజాఞ్పనము 

చేయుటకు నిరంతరము జీవించుచునాన్డు గనుక వారిని సంపూరణ్ముగా రకిష్ంచుటకు 

శకిత్మంతుడైయునాన్డు. 

పర్కటన 1:18 => నేను మొదటివాడను కడపటివాడను జీవించువాడను; మృతుడనైతిని గాని ఇదిగో 

యుగయుగములు సజీవుడనై యునాన్ను. మరియు మరణము యొకక్యు పాతాళలోకము యొకక్యు 

తాళపుచెవులు నా సావ్ధీనములో ఉనన్వి. 

లేవీయకాండము 25:9 => ఏడవ నెల పదియవనాడు మీ సవ్దేశమంతట శృంగనాదము 

చేయవలెను. పార్యశిచ్తాత్రథ్ దినమున మీ దేశమంతట ఆ శృంగనాదము చేయవలెను. 

వచనము 21 

అపుప్డు అహరోను సజీవమైన ఆ మేక తలమీద తన రెండు చేతులు ఉంచి, ఇశార్యేలీయుల 

పాపములనిన్యు, అనగా వారి దోషములనిన్యు వారి అతికర్మములనిన్యు దానిమీద ఒపుప్కొని, ఆ 

మేక తలమీద వాటిని మోపి, తగిన మనుషుయ్నిచేత అరణయ్ములోనికి దాని పంపవలెను. 
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లేవీయకాండము 1:4 => అతడు దహనబలిగా అరిప్ంచు పశువు తలమీద తన చెయియ్నుంచవలెను; 

అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము కలుగునటుల్ అది అతని పక్షముగా అంగీకరింపబడును. 

నిరగ్మకాండము 29:10 => మరియు నీవు పర్తయ్క్షపు గుడారము నెదుటికి ఆ కోడెను తెపిప్ంపవలెను 

అహరోనును అతని కుమారులును కోడె తలమీద తమచేతులనుంచగా 

లేవీయకాండము 26:40 => వారు నాకు విరోధముగా చేసిన తిరుగుబాటును తమ దోషమును తమ 

తండుర్ల దోషమును ఒపుప్కొని, తాము నాకు విరోధముగా నడిచితిమనియు 

ఎజార్ 10:1 => ఎజార్ యేడుచ్చు దేవుని మందిరము ఎదుట సాషాట్ంగపడుచు, పాపమును ఒపుప్కొని 

పార్రథ్న చేసెను. ఇశార్యేలీయులలో పురుషులు సతరీలు చినన్వారు మికిక్లి గొపప్ సమూహముగా 

అతనియొదద్కు కూడివచిచ్ బహుగా ఏడవ్గా 

నెహెమాయ్ 1:6 => నీ చెవియొగిగ్ నీ నేతర్ములు తెరచి నీ సనిన్ధిని దివారాతర్ము నీ దాసులైన 

ఇశార్యేలీయుల పక్షముగా నేను చేయు పార్రథ్న అంగీకరించుము. నీకు విరోధముగ పాపము చేసిన 

ఇశార్యేలు కుమారుల దోషమును నేను ఒపుప్కొనుచునాన్ను. నేనును నా తండిర్ యింటివారును 

పాపము చేసియునాన్ము. 

నెహెమాయ్ 1:7 => నీ యెదుట బహు అసహయ్ముగా పర్వరిత్ంచితివిు, నీ సేవకుడైన మోషేచేత నీవు 

నిరణ్యించిన ఆజఞ్లనైనను కటట్డలనైనను విధులనైనను మేము గైకొనకపోతివిు. 

నెహెమాయ్ 9:3 => మరియు వారు ఒక జాముసేపు తామునన్ చోటనే నిలువబడి, తమ దేవుడైన 

యెహోవా ధరమ్శాసత్రగర్ంథమును చదువుచు వచిచ్రి, ఒక జాముసేపు తమ పాపములను ఒపుప్కొనుచు 

దేవుడైన యెహోవాకు నమసాక్రము చేయుచు వచిచ్రి. 

నెహెమాయ్ 9:4 => లేవీయులలో యేషూవ బానీ కదీమ్యేలు షెబనాయ్ బునీన్ షేరేబాయ్ బానీ కెనానీ 

అనువారు మెటల్మీద నిలువబడి, యెలుగెతిత్, తమ దేవుడైన యెహోవాకు మొఱఱ్పెటిట్రి. 

నెహెమాయ్ 9:5 => అపుప్డు లేవీయులైన యేషూవ కదీమ్యేలు బానీ హషబెన్యా షేరేబాయ్ హోదీయా 

షెబనాయ్ పెతహయా అనువారు నిలువబడి, నిరంతరము మీకు దేవుడైయునన్ యెహోవాను 

సుత్తించుడని చెపిప్ ఈలాగు సోత్తర్ము చేసిరి సకలాశీరవ్చన సోత్తర్ములకు మించిన నీ ఘనమైన 

నామము సుత్తింపబడునుగాక. 
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కీరత్నలు 32:5 => నా దోషమును కపుప్కొనక నీ యెదుట నాపాపము ఒపుప్కొంటిని యెహోవా 

సనిన్ ధి ని నా అతికర్మములు ఒపుప్కొందుననుకొంటిని . నీవు నా పాపదోషమును 

పరిహరించియునాన్వు. (సెలా.)  

కీరత్నలు 51:3 => నా అతికర్మములు నాకు తెలిసేయునన్వి నా పాపమెలల్పుప్డు నాయెదుట నునన్ది. 

సామెతలు 28:13 => అతికర్మములను దాచిపెటుట్వాడు వరిధ్లల్డు వాటిని ఒపుప్కొని విడిచిపెటుట్వాడు 

కనికరము పొందును. 

దానియేలు 9:3 => అంతట నేను గోనెపటట్ కటుట్కొని, ధూళి తలపైన వేసికొని ఉపవాసముండి, 

పార్రథ్న విజాఞ్పనలు చేయుటకై పర్భువగు దేవుని యెదుట నా మనసుస్ను నిబబ్రము చేసికొంటిని. 

దానియేలు 9:4 => నేను నా దేవుడైన యెహోవా యెదుట పార్రథ్న చేసి యొపుప్కొనన్దేమనగా 

పర్భువా, మాహాతమ్య్ము గలిగిన భీకరుడవగు దేవా, నీ ఆజఞ్లను అనుసరించి నడుచువారియెడల నీ 

నిబంధనను నీ కృపను జాఞ్పకము చేయువాడా, 

దానియేలు 9:5 => మేమైతే నీ దాసులగు పర్వకత్లు నీ నామమునుబటిట్ మా రాజులకును మా 

యధిపతులకును మా పితరులకును యూదయదేశ జనులకందరికిని చెపిప్న మాటలను ఆలకింపక 

దానియేలు 9:6 => నీ ఆజఞ్లను నీ విధులను అనుసరించుట మాని, పాపులమును దుషు ట్లమునై 

చెడుతనమందు పర్వరిత్ంచుచు తిరుగుబాటు చేసినవారము. 

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. 

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. 
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దానియేలు 9:10 => ఆయన తన దాసులగు పర్వకత్ల దావ్రా మాకు ఆజఞ్లు ఇచిచ్, వాటిని 

అనుసరించి నడుచుకొనవలెనని సెలవిచెచ్ను గాని, మేము మా దేవుడైన యెహోవా మాట 

వినకపోతివిు. 

దానియేలు 9:11 => ఇశార్యేలీయులందరు నీ ధరమ్శాసత్రము నతికర్మించి నీ మాట వినక 

తిరుగుబాటు చేసిరి. మేము పాపము చేసితివిు గనుక నేను శపించెదనని నీవు నీ దాసుడగు మోషే 

ధరమ్శాసత్రమందు పర్మాణము చేసియునన్టుల్ ఆ శాపమును మామీద కుమమ్రించితివి. 

దానియేలు 9:12 => యెరూషలేములో జరిగిన కీడు మరి ఏ దేశములోను జరుగలేదు; ఆయన మా 

మీదికిని, మాకు ఏలికలుగా ఉండు మా నాయ్యాధిపతుల మీదికిని ఇంత గొపప్ కీడు రపిప్ంచి, తాను 

చెపిప్న మాటలు నెరవేరెచ్ను. 

దానియేలు 9:13 => మోషే ధరమ్శాసత్రమందు వార్సిన కీడంతయు మాకు సంభవించినను మేము మా 

చెడు నడవడి మానకపోతివిు; నీ సతయ్మును అనుసరించి బుది ధ్ తెచుచ్కొనునటుల్ మా దేవుడైన 

యెహోవాను సమాధానపరచుకొనక పోతివిు. 

దానియేలు 9:14 => మేము మా దేవుడైన యెహోవా మాట వినలేదు గనుక ఆయన తన సమసత్ 

కారయ్ముల విషయమై నాయ్యసుథ్డై యుండి, సమయము కనిపెటిట్, ఈ కీడు మా మీదికి రాజేసెను. 

దానియేలు 9:15 => పర్భువా మా దేవా, నీవు నీ బాహుబలమువలన నీ జనమును ఐగుపుత్లోనుండి 

రపిప్ంచుటవలన ఇపప్టి వరకు నీ నామమునకు ఘనత తెచుచ్కొంటివి. మేమైతే పాపముచేసి 

చెడునడతలు నడిచినవారము. 

దానియేలు 9:16 => పర్భువా, మా పాపములను బటిట్యు మా పితరుల దోషమును బటిట్యు, 

యెరూషలేము నీ జనులచుటుట్ నునన్ సకల పర్జల యెదుట నిందాసప్దమైనది. యెరూషలేము నీకు 

పర్తిషిఠ్తమైన పరవ్తము; ఆ పటట్ణముమీదికి వచిచ్న నీ కోపమును నీ రౌదర్మును తొలగనిమమ్ని నీ 

నీతికారయ్ములనిన్టినిబటిట్ విజాఞ్పనము చేసికొనుచునాన్ను. 

దానియేలు 9:17 => ఇపుప్డైతే మా దేవా, దీనినిబటిట్ నీ దాసుడు చేయు పార్రథ్నలను విజాఞ్పనలను 

ఆలకించి, పర్భువు చితాత్నుసారముగా శిథిలమైపోయిన నీ పరిశుదధ్సథ్లము మీదికి నీ ముఖపర్కాశము 

రానిముమ్. 
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దానియేలు 9:18 => నీ గొపప్ కనికరములను బటిట్యే మేము నినున్ పార్రిథ్ంచుచునాన్ము గాని మా 

సవ్నీతి కారయ్ములనుబటిట్ నీ సనిన్ధిని నిలువబడి పార్రిథ్ంచుట లేదు. మా దేవా, చెవి యొగిగ్ 

ఆలకింపుము; నీ కనున్లు తెరచి, నీ పేరు పెటట్బడిన యీ పటట్ణముమీదికి వచిచ్న నాశనమును, నీ 

పేరు పెటట్బడిన యీ పటట్ణమును దృషిట్ంచి చూడుము.  

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 9:20 => నేను ఇంక పలుకుచు పార్రథ్న చేయుచు, పవితర్ పరవ్తము కొరకు నా దేవుడైన 

యెహోవా యెదుట నా పాపమును నా జనము యొకక్ పాపమును ఒపుప్కొనుచు నా దేవుని విజాఞ్పన 

చేయుచునుంటిని. 

రోమీయులకు 10:10 => ఏలయనగా నీతి కలుగునటుల్ మనుషుయ్డు హృదయములో విశవ్సించును, 

రక్షణ కలుగునటుల్ నోటితో ఒపుప్కొనును. 

యెషయా 53:6 => మనమందరము గొఱఱ్లవలె తోర్వ తపిప్పోతివిు మనలో పర్తివాడును 

తనకిషట్మైన తోర్వకు తొలిగెను యెహోవా మన యందరి దోషమును అతనిమీద మోపెను.  

2 కొరిందీయులకు 5:21 => ఎందుకనగా మనమాయనయందు దేవుని నీతి అగునటుల్ పాపమెరుగని 

ఆయనను మనకోసము పాపముగా చేసెను. 

లేవీయకాండము 3:2 => తాను అరిప్ంచుదాని తలమీద తన చెయియ్ ఉంచి పర్తయ్క్షపు గుడారము 

యొకక్ దావ్రమున దానిని వధింపవలెను. యాజకులగు అహరోను కుమారులు బలిపీఠముచుటుట్ దాని 

రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 4:4 => అతడు పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునకు యెహోవా సనిన్ధిని ఆ 

కోడెను తీసికొనివచిచ్ కోడె తలమీద చెయియ్ ఉంచి యెహోవా సనిన్ధిని కోడెను వధింపవలెను 

లేవీయకాండము 4:15 => సమాజము యొకక్ పెదద్లు యెహోవా సనిన్ధిని ఆ కోడెమీద తమ 

చేతులుంచిన తరువాత యెహోవా సనిన్ధిని ఆ కోడెదూడను వధింపవలెను. 
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లేవీయకాండము 4:21 => ఆ కోడెను పాళెము వెలుపలికి మోసికొనిపోయి ఆ మొదటి కోడెను 

కాలిచ్నటుల్ కాలచ్వలెను. ఇది సంఘమునకు పాపపరిహారారథ్బలి. 

లేవీయకాండము 5:5 => కాబటిట్ అతడు వాటిలో ఏవిషయమందైనను అపరాధియగునపుప్డు ఆ 

విషయమందే తాను చేసిన పాపమును ఒపుప్కొని 

లేవీయకాండము 8 :14 => ఇటుల్ యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించెను . అపుప్డతడు 

పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక కోడెను తీసికొనివచెచ్ను. అహరోనును అతని కుమారులును 

పాపపరిహారారథ్బలి రూపమైన ఆ కోడె తలమీద తమ చేతులుంచిరి. 

లేవీయకాండము 16:10 => ఏ మేకమీద విడిచిపెటుట్ట అనే చీటి పడునో దానివలన పార్యశిచ్తత్ము 

కలుగునటుల్, దానిని అరణయ్ములో విడిచిపెటుట్టకై యెహోవా సనిన్ధిని దానిని పార్ణముతోనే 

ఉంచవలెను. 

లేవీయకాండము 16:26 => విడిచిపెటేట్ మేకను వదలినవాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో 

దేహము కడుగుకొని తరువాత పాళెములోనికి రావలెను. 

సంఖాయ్కాండము 8:12 => లేవీయులు ఆ కోడెల తలలమీద తమ చేతులుంచిన తరువాత నీవు 

లేవీయుల నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయునటుల్ యెహోవాకు వాటిలో ఒకదానిని 

పాపపరిహారారథ్బలిగాను రెండవ దానిని దహనబలిగాను అరిప్ంచి 

మతత్యి 3:6 => తమ పాపములు ఒపుప్కొనుచు, యొరాద్ను నదిలో అతనిచేత బాపిత్సమ్ము 

పొందుచుండిరి. 

యోహాను 1:29 => మరువాడు యోహాను యేసు తనయొదద్కు రాగా చూచి ఇదిగో లోకపాపమును 

మోసికొనిపోవు దేవుని గొఱఱ్పిలల్. 

యోహాను 19:17 => వారు యేసును తీసికొనిపోయిరి. ఆయన తన సిలువ మోసికొని 

కపాలసథ్లమను చోటికి వెళెల్ను. హెబీర్ బాషలో దానికి గొలొగ్తా అని పేరు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:18 => విశవ్సించినవారు అనేకులు వచిచ్, తాము చేసినవాటిని 

తెలియజేసి యొపుప్కొనిరి. 
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హెబీర్యులకు 9:26 => అటల్యినయెడల జగతుత్ పునాది వేయబడినది మొదలుకొని ఆయన అనేక 

పరాయ్యములు శర్మపడవలసి వచుచ్ను. అయితే ఆయన యుగముల సమాపిత్యందు తనున్తానే 

బలిగా అరిప్ంచుకొనుటవలన పాపనివారణ చేయుటకై యొకక్సారే పర్తయ్క్షపరచబడెను 

హెబీర్యులకు 10:3 => అయితే ఆ బలులు అరిప్ంచుటచేత ఏటేట పాపములు జాఞ్పకమునకు 

వచుచ్చునన్వి 

వచనము 22 

ఆ మేక వారి దోషములనిన్టిని ఎడారి దేశమునకు భరించి పోవును. అతడు అరణయ్ములో ఆ మేకను 

విడిచిపెటట్వలెను. 

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  

యోహాను 1:29 => మరువాడు యోహాను యేసు తనయొదద్కు రాగా చూచి ఇదిగో లోకపాపమును 

మోసికొనిపోవు దేవుని గొఱఱ్పిలల్. 

గలతీయులకు 3:13 => ఆతమ్నుగూరిచ్న వాగాద్నము విశావ్సమువలన మనకు లభించునటుల్, 

అబార్హాము పొందిన ఆశీరవ్చనము కీర్సుత్యేసుదావ్రా అనయ్జనులకు కలుగుటకై, కీర్సుత్ మనకోసము 

శాపమై మనలను ధరమ్శాసత్రము యొకక్ శాపమునుండి విమోచించెను;  

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. 

కీరత్నలు 103:10 => మన పాపములనుబటిట్ మనకు పర్తికారము చేయలేదు మన దోషములనుబటిట్ 

మనకు పర్తిఫలమియయ్లేదు. 

కీరత్నలు 103:12 => పడమటికి తూరుప్ ఎంత దూరమో ఆయన మన అతికర్మములను మనకు 

అంత దూరపరచియునాన్డు.  

యెహెజేక్లు 18:22 => అతడు చేసిన అపరాధములలో ఒకటియు జాఞ్పకములోనికి రాదు, అతని 

నీతినిబటిట్ అతడు బర్దుకును. 

మీకా 7:19 => ఆయన మరల మనయందు జాలిపడును, మన దోషములను అణచివేయును, వారి 

పాపములనిన్టిని సముదర్పు అగాధములలో నీవు పడవేతువు. 

లేవీయకాండము 3:2 => తాను అరిప్ంచుదాని తలమీద తన చెయియ్ ఉంచి పర్తయ్క్షపు గుడారము 

యొకక్ దావ్రమున దానిని వధింపవలెను. యాజకులగు అహరోను కుమారులు బలిపీఠముచుటుట్ దాని 

రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 10:17 => మీరు పరిశుదధ్సథ్లములో ఆ పాపపరిహారారథ్బలి పశువును ఏల 

తినలేదు? అది అతిపరిశుదధ్ము గదా. సమాజము యొకక్ దోషశిక్షను భరించి యెహోవా సనిన్ధిని వారి 

నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకై ఆయన దానిని మీకిచెచ్ను గదా. 

లేవీయకాండము 14:7 => కుషు ఠ్ విషయములో పవితర్త పొందగోరువానిమీద ఏడుమారులు 

పోర్కిష్ంచి వాడు పవితుర్డని నిరణ్యించి సజీవమైన పకిష్ ఎగిరిపోవునటుల్ దానిని వదిలివేయవలెను. 

లేవీయకాండము 16:10 => ఏ మేకమీద విడిచిపెటుట్ట అనే చీటి పడునో దానివలన పార్యశిచ్తత్ము 

కలుగునటుల్, దానిని అరణయ్ములో విడిచిపెటుట్టకై యెహోవా సనిన్ధిని దానిని పార్ణముతోనే 

ఉంచవలెను. 

లేవీయకాండము 16:26 => విడిచిపెటేట్ మేకను వదలినవాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో 

దేహము కడుగుకొని తరువాత పాళెములోనికి రావలెను. 
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యెహెజేక్లు 4:4 => మరియు నీ యెడమపర్కక్ను పండుకొనియుండి ఇశార్యేలువారి దోషమును 

దానిమీద మోపవలెను; ఎనిన్ దినములు నీవు ఆ తటుట్ పండుకొందువో అనిన్ దినములు నీవు వారి 

దోషమును భరింతువు.  

యెహెజేక్లు 18:20 => పాపము చేయువాడే మరణమునొందును; తండిర్యొకక్ దోషశిక్షను 

కుమారుడు మోయుటలేదని కుమారుని దోషశిక్షను తండిర్ మోయడు, నీతిపరుని నీతి ఆ నీతిపరునికే 

చెందును, దుషు ట్ని దుషట్తవ్ము ఆ దుషు ట్నికే చెందును. 

యోహాను 19:17 => వారు యేసును తీసికొనిపోయిరి. ఆయన తన సిలువ మోసికొని 

కపాలసథ్లమను చోటికి వెళెల్ను. హెబీర్ బాషలో దానికి గొలొగ్తా అని పేరు. 

హెబీర్యులకు 9:26 => అటల్యినయెడల జగతుత్ పునాది వేయబడినది మొదలుకొని ఆయన అనేక 

పరాయ్యములు శర్మపడవలసి వచుచ్ను. అయితే ఆయన యుగముల సమాపిత్యందు తనున్తానే 

బలిగా అరిప్ంచుకొనుటవలన పాపనివారణ చేయుటకై యొకక్సారే పర్తయ్క్షపరచబడెను 

హెబీర్యులకు 10:3 => అయితే ఆ బలులు అరిప్ంచుటచేత ఏటేట పాపములు జాఞ్పకమునకు 

వచుచ్చునన్వి 

వచనము 23 

అపుప్డు అహరోను పర్తయ్క్షపు గుడారములోనికి వచిచ్, తాను పరిశుదధ్సథ్లములోనికి వెళిల్నపుప్డు తాను 

వేసికొనిన నారబటట్లను తీసి అకక్డ వాటిని ఉంచి 

లేవీయకాండము 16:4 => అతడు పర్తిషిఠ్తమైన చొకాక్యి తొడుగుకొని తన మానమునకు సనన్నార 

లాగులు తొడుగుకొని, సనన్నార దటిట్ కటుట్కొని సనన్నార పాగా పెటుట్కొనవలెను. అవి పర్తిషఠ్ 

వసత్రములు గనుక అతడు నీళల్తో దేహము కడుగుకొని వాటిని వేసికొనవలెను. 

యెహెజేక్లు 42:14 => యాజకులు లోపల పర్వేశించునపుప్డు పరిశుదధ్ సథ్లమును విడిచి బయటి 

ఆవరణములోనికి పోక అకక్డనే తాము పరిచరయ్ చేయు వసత్రములను ఉంచవలెను; అవి 

పర్తిషిఠ్తములైనవి గనుక జనుల సంబంధమైన దేనినైనను వారు ముటుట్నపుప్డు వారు వేరుబటట్లు 

ధరించుకొనవలెను. 
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యెహెజేక్లు 44:19 => బయటి ఆవరణములోనికి జనులయొదద్కు వారు వెళుల్నపుప్డు తమ పర్తిషిఠ్త 

వసత్రములను తీయకపోవుటచేత జనులను పర్తిషిఠ్ంపకుండునటుల్, తమ పరిచరయ్ సంబంధమైన 

వసత్రములను తీసి పర్తిషిఠ్తములగు గదులలో వాటిని ఉంచి, వేరు బటట్లు ధరింపవలెను, 

రోమీయులకు 8:3 => శరీరముననుసరింపక ఆతమ్ననుసరించియే నడుచుకొను మనయందు 

ధరమ్శాసత్ర సంబంధమైన నీతివిధి నెరవేరచ్బడవలెనని పాపపరిహారము నిమితత్ము  

ఫిలిపీప్యులకు 2:6 => ఆయన దేవుని సవ్రూపము కలిగినవాడై యుండి, దేవునితో సమానముగా 

ఉండుట విడిచిపెటట్కూడని భాగయ్మని యెంచుకొనలేదు గాని 

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. 

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. 

హెబీర్యులకు 9:28 => ఆలాగుననే కీర్సుత్ కూడ అనేకుల పాపములను భరించుటకు ఒకక్సారే 

అరిప్ంపబడి, తనకొరకు కనిపెటుట్కొని యుండువారి రక్షణ నిమితత్ము పాపము లేకుండ రెండవసారి 

పర్తయ్క్షమగును. 

లేవీయకాండము 6:11 => తన వసత్రములను తీసి వేరు వసత్రములను ధరించుకొని పాళెము 

వెలుపలనునన్ పవితర్సథ్లమునకు ఆ బూడిదెను తీసికొనిపోవలెను. 
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వచనము 24 

పరిశుదధ్ సథ్లములో దేహమును నీళల్తో కడుగుకొని బటట్లు తిరిగి ధరించుకొని బయటికి వచిచ్ 

తనకొరకు దహనబలిని పర్జలకొరకు దహనబలిని అరిప్ంచి, తన నిమితత్మును పర్జల నిమితత్మును 

పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను 

లేవీయకాండము 16:4 => అతడు పర్తిషిఠ్తమైన చొకాక్యి తొడుగుకొని తన మానమునకు సనన్నార 

లాగులు తొడుగుకొని, సనన్నార దటిట్ కటుట్కొని సనన్నార పాగా పెటుట్కొనవలెను. అవి పర్తిషఠ్ 

వసత్రములు గనుక అతడు నీళల్తో దేహము కడుగుకొని వాటిని వేసికొనవలెను. 

లేవీయకాండము 8:6 => అపుప్డు మోషే అహరోనును అతని కుమారులను దగగ్రకు తీసికొనివచిచ్ 

నీళల్తో వారికి సాన్నము చేయించెను. 

లేవీయకాండము 14:9 => ఏడవనాడు తన రోమమంతటిని తన తలను తన గడ డ్మును తన 

కనుబొమలను కౌష్రము చేసికొనవలెను. తన రోమమంతటిని కౌష్రము చేసికొని బటట్లు ఉదుకుకొని 

యొడలు నీళల్తో కడుగుకొని పవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 22:6 => అతడు నీళల్తో తన దేహమును కడుగుకొనువరకు పర్తిషిఠ్తమైనవాటిని 

తినకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 29:4 => మరియు నీవు అహరోనును అతని కుమారులను పర్తయ్క్షపు 

గుడారముయొకక్ దావ్రము దగగ్రకు తీసికొనివచిచ్ నీళల్తో వారికి సాన్నము చేయించి 

హెబీర్యులకు 9:10 => ఇవి దిదుద్బాటు జరుగుకాలము వచుచ్వరకు విధింపబడి , 

అనన్పానములతోను నానావిధములైన పర్కాష్ళనములతోను సంబంధించిన శరీరాచారములు 

మాతర్మైయునన్వి. 

హెబీర్యులకు 10:19 => సహోదరులారా, యేసు మనకొరకు పర్తిషిఠ్ంచిన మారగ్మున, అనగా 

నూతనమైనదియు, జీవముగలదియు, ఆయన శరీరము అను తెరదావ్రా యేరప్రచబడినదియునైన 

మారగ్మున,  
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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 

విషయములో సంపూరణ్ నిశచ్యత కలిగి, యథారథ్మైన హృదయముతో మనము దేవుని 

సనిన్ధానమునకు చేరుదము. 

పర్కటన 1:5 => నమమ్కమైన సాకిష్యు, మృతులలోనుండి ఆదిసంభూతుడుగా లేచిన వాడును, 

భూపతులకు అధిపతియునైన యేసుకీర్సుత్నుండియు, కృపాసమాధానములు మీకు కలుగునుగాక. 

పర్కటన 1:6 => మనలను పేర్మించుచు తన రకత్మువలన మన పాపములనుండి మనలను 

విడిపించినవానికి మహిమయు పర్భావమును యుగయుగములు కలుగునుగాక, ఆమేన . ఆయన 

మనలను తన తండిర్యగు దేవునికి ఒక రాజయ్ముగాను యాజకులనుగాను జేసెను. 

లేవీయకాండము 8:7 => తరువాత అతడు అతనికి చొకాక్యిని తొడిగి అతనికి దటీ ట్ని కటిట్ 

నిలువుటంగీని, ఏఫోదునువేసి ఏఫోదుయొకక్ విచితర్మైన నడికటుట్ను అతనికి కటిట్ దానివలన అతనికి 

ఏఫోదును బిగించి, అతనికి పతకమువేసి 

లేవీయకాండము 8:8 => ఆ పతకములో ఊరీము తుమీమ్మను వాటిని ఉంచి 

లేవీయకాండము 8:9 => అతని తలమీద పాగాను పెటిట్, ఆ పాగామీదను అతని నొసట 

పరిశుదధ్కిరీటముగా బంగారు రేకును కటెట్ను. ఇటుల్ యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించెను. 

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. 

నిరగ్మకాండము 28:5 => వారు బంగారును నీల ధూమర్ రకత్వరణ్ములు గల నూలును సనన్నారను 

తీసికొని 
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నిరగ్మకాండము 28:6 => బంగారుతోను నీల ధూమర్ రకత్ వరణ్ములు గల ఏఫోదును పేనిన 

సనన్నారతోను చితర్కారుని పనిగా చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 28:7 => రెండు అంచులయందు కూరచ్బడు రెండు భుజఖండములు 

దానికుండవలెను; అటుల్ అది సమకూరప్బడి యుండును. 

నిరగ్మకాండము 28:8 => మరియు ఏఫోదు మీదనుండు విచితర్మైన దటిట్ దాని పనిరీతిగా 

ఏకాండమైనదై బంగారుతోను నీలధూమర్ రకత్వరణ్ములు గల నూలుతోను పేనిన సనన్నారతోను 

కుటట్వలెను. 

నిరగ్మకాండము 28:9 => మరియు నీవు రెండు లేత పచచ్లను తీసికొని వాటిమీద ఇశార్యేలీయుల 

పేరులను, అనగా వారి జనన కర్మము చొపుప్న 

నిరగ్మకాండము 28:10 => ఒక రతన్ముమీద వారి పేళల్లో ఆరును, రెండవ రతన్ముమీద తకిక్న 

ఆరుగురి పేళల్ను చెకిక్ంపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 28:11 => ముదర్మీద చెకక్బడిన వాటివలె చెకెక్డివాని పనిగా ఆ రెండు 

రతన్ములమీద ఇశార్యేలీయుల పేళల్ను చెకిక్ బంగారు జవలలో వాటిని పొదగవలెను. 

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 

నిరగ్మకాండము 28:13 => మరియు బంగారు జవలను మేలిమి బంగారుతో రెండు గొలుసులను 

చేయవలెను; 

నిరగ్మకాండము 28:14 => సూతర్ములవలె అలిల్కపనిగా వాటిని చేసి అలిల్న గొలుసులను ఆ జవలకు 

తగిలింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:5 => ఆ వసత్రములను తీసికొని చొకాక్యిని ఏఫోదు నిలువుటంగిని ఏఫోదును 

పతకమును అహరోనుకు ధరింపచేసి, ఏఫోదు విచితర్మైన నడికటుట్ను అతనికి కటిట్ 

లేవీయకాండము 16:3 => అతడు పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక కోడెదూడను దహనబలిగా ఒక 

పొటేట్లును తీసికొని, వీటితో పరిశుదధ్సథ్లములోనికి రావలెను. 
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లేవీయకాండము 16:5 => మరియు అతడు ఇశార్యేలీయుల సమాజము నొదద్నుండి 

పాపపరిహారారథ్బలిగా రెండు మేక పిలల్లను దహనబలిగా ఒక పొటేట్లును తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 16:17 => పరిశుదధ్సథ్లములో పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకు అతడు లోపలికి 

పోవునపుప్డు అతడు తన నిమితత్మును తన యింటివారి నిమితత్మును ఇశార్యేలీయుల సమసత్ 

సమాజము నిమితత్మును పార్యశిచ్తత్ముచేసి బయటికి వచుచ్వరకు ఏ మనుషుయ్డును పర్తయ్క్షపు 

గుడారములో ఉండరాదు. 

లేవీయకాండము 1:4 => అతడు దహనబలిగా అరిప్ంచు పశువు తలమీద తన చెయియ్నుంచవలెను; 

అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము కలుగునటుల్ అది అతని పక్షముగా అంగీకరింపబడును. 

లేవీయకాండము 6:11 => తన వసత్రములను తీసి వేరు వసత్రములను ధరించుకొని పాళెము 

వెలుపలనునన్ పవితర్సథ్లమునకు ఆ బూడిదెను తీసికొనిపోవలెను. 

లేవీయకాండము 16:33 => మరియు అతడు అతిపరిశుదధ్ముగానునన్ మందిరమునకును పర్తయ్క్షపు 

గుడారమునకును బలిపీఠమునకును పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. మరియు అతడు యాజకుల 

నిమితత్మును సమాజము నిమితత్మును పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. 

లేవీయకాండము 23:27 => ఈ యేడవ నెల పదియవ దినము పాపము నిమితత్మైన పార్యశిచ్తాత్రథ్ 

దినము; అందులో మీరు పరిశుదధ్సంఘముగా కూడవలెను. మిముమ్ను మీరు దుఃఖపరచుకొని 

యెహోవాకు హోమము చేయవలెను. 

వచనము 25 

పాపపరిహారారథ్బలి పశువుయొకక్ కొర్వువ్ను బలిపీఠముమీద దహింపవలెను 

లేవీయకాండము 16:6 => అహరోను తన కొరకు పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక కోడెను అరిప్ంచి తన 

నిమితత్మును తన యింటివారి నిమితత్మును పార్యశిచ్తత్ము చేసి 

లేవీయకాండము 4:8 => మరియు అతడు పాపపరిహారారథ్బలి రూపమైన ఆ కోడె కొర్వువ్ అంతయు 

దానినుండి తీయవలెను. ఆంతర్ములలోని కొర్వువ్ను ఆంతర్ములమీది కొర్వవ్ంతటిని 
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లేవీయకాండము 4:9 => మూతర్గర్ంథులను వాటిమీది డొకక్లపైనునన్ కొర్వువ్ను మూతర్గర్ంథుల 

పైనునన్ కాలేజముమీది వపను 

లేవీయకాండము 4:10 => సమాధానబలియగు ఎదుద్నుండి తీసినటుల్ దీనినుండి తీయవలెను. 

యాజకుడు దహనబలిపీఠముమీద వాటిని ధూపము వేయవలెను. 

లేవీయకాండము 4:19 => మరియు అతడు దాని కొర్వువ్ అంతయు తీసి బలిపీఠముమీద 

దహింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:13 => మరియు ఆంతర్ములను కపుప్కొను కొర్వవ్ంతటిని కాలేజముమీది వపను 

రెండు మూతర్గర్ంథులను వాటిమీది కొర్వువ్ను నీవు తీసి బలిపీఠముమీద దహింపవలెను.  

2 కొరిందీయులకు 4:18 => ఏలయనగా దృశయ్మైనవి అనితయ్ములు; అదృశయ్మైనవి నితయ్ములు. 

వచనము 26 

విడిచిపెటేట్ మేకను వదలినవాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో దేహము కడుగుకొని తరువాత 

పాళెములోనికి రావలెను. 

లేవీయకాండము 16:10 => ఏ మేకమీద విడిచిపెటుట్ట అనే చీటి పడునో దానివలన పార్యశిచ్తత్ము 

కలుగునటుల్, దానిని అరణయ్ములో విడిచిపెటుట్టకై యెహోవా సనిన్ధిని దానిని పార్ణముతోనే 

ఉంచవలెను. 

లేవీయకాండము 16:21 => అపుప్డు అహరోను సజీవమైన ఆ మేక తలమీద తన రెండు చేతులు 

ఉంచి, ఇశార్యేలీయుల పాపములనిన్యు, అనగా వారి దోషములనిన్యు వారి అతికర్మములనిన్యు 

దానిమీద ఒపుప్కొని, ఆ మేక తలమీద వాటిని మోపి, తగిన మనుషుయ్నిచేత అరణయ్ములోనికి దాని 

పంపవలెను. 

లేవీయకాండము 16:22 => ఆ మేక వారి దోషములనిన్టిని ఎడారి దేశమునకు భరించి పోవును. 

అతడు అరణయ్ములో ఆ మేకను విడిచిపెటట్వలెను. 

లేవీయకాండము 16:28 => వాటిని కాలిచ్వేసినవాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో దేహము 

కడుగుకొని తరువాత పాళెములోనికి రావలెను. 

Page  of 1046 1885



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"య$ండ'

లేవీయకాండము 14:8 => అపుప్డు పవితర్త పొందగోరువాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని తన 

రోమమంతటిని కౌష్రము చేసికొని నీళల్తో సాన్నముచేసి పవితుర్డగును. తరువాత వాడు పాళెములోనికి 

వచిచ్ తన గుడారము వెలుపల ఏడు దినములు నివసింపవలెను. 

లేవీయకాండము 15:5 => వాని పరుపును ముటుట్వాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో 

సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

లేవీయకాండము 15:6 => అటిట్వాడు దేనిమీద కూరుచ్ండునో దాని మీద కూరుచ్ండువాడు తన 

బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

లేవీయకాండము 15:7 => సార్వము గలవాని దేహమును ముటుట్వాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని 

నీళల్తో సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

లేవీయకాండము 15:8 => సార్వము గలవాడు పవితుర్నిమీద ఉమిమ్వేసినయెడల వాడు తన బటట్లు 

ఉదుకుకొని నీళల్తో సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

లేవీయకాండము 15:9 => సార్వము గలవాడు కూరుచ్ండు పర్తి పలల్ము అపవితర్ము. 

లేవీయకాండము 15:10 => వాని కిర్ందనుండిన యే వసుత్వునైనను ముటుట్ పర్తివాడు 

సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. వాటిని మోయువాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో 

సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

లేవీయకాండము 15:11 => సార్వము గలవాడు నీళల్తో చేతులు కడుగుకొనకయే ఎవని ముటుట్నో 

వాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

లేవీయకాండము 15:27 => వాటిని ముటుట్ పర్తివాడు అపవితుర్డు. వాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని 

నీళల్తో సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును.  

సంఖాయ్కాండము 19:7 => అపుప్డు ఆ యాజకుడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో శిరసాస్న్నము 

చేసిన తరువాత పాళెములో పర్వేశించి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

సంఖాయ్కాండము 19:8 => దాని దహించినవాడు నీళల్తో తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో 

శిరసాస్న్నము చేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 
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సంఖాయ్కాండము 19:21 => వారికి నితయ్మైన కటట్డ ఏదనగా, పాపపరిహారజలమును 

పోర్కిష్ంచువాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొనవలెను ; పాపపరిహారజలమును ముటుట్వాడు 

సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును; అపవితుర్డు ముటుట్నది యావతుత్ను అపవితర్ము. 

హెబీర్యులకు 7:19 => అంతకంటె శేర్షఠ్మైన నిరీక్షణ దానివెంట పర్వేశపెటట్బడెను. దీనిదావ్రా, 

దేవునియొదద్కు మనము చేరుచునాన్ము. 

లేవీయకాండము 11:40 => దాని కళేబరములో ఏదైనను తినువాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని 

సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డగును. దాని కళేబరమును మోయువాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని 

సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డగును. 

యోహాను 13:10 => యేసు అతని చూచి సాన్నము చేసినవాడు పాదములు తపప్ మరేమియు 

కడుగుకొననకక్రలేదు, అతడు కేవలము పవితుర్డయెయ్ను. మీరును పవితుర్లు కాని మీలో అందరు 

పవితుర్లు కారనెను. 

2 కొరిందీయులకు 4:18 => ఏలయనగా దృశయ్మైనవి అనితయ్ములు; అదృశయ్మైనవి నితయ్ములు. 

వచనము 27 

పరిశుదధ్సథ్లములో పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకు వేటి రకత్ము దాని లోపలికి తేబడెనో 

పాపపరిహారారథ్బలియగు ఆ కోడెను ఆ మేకను ఒకడు పాళెము వెలుపలికి తీసికొనిపోవలెను. వాటి 

చరమ్ములను వాటి మాంసమును వాటి మలమును అగిన్తో కాలిచ్వేయవలెను. 

లేవీయకాండము 4:11 => ఆ కోడెయొకక్ శేషమంతయు, అనగా దాని చరమ్ము దాని 

మాంసమంతయు, దాని తల దాని కాళుల్ దాని ఆంతర్ములు దాని పేడ 

లేవీయకాండము 4:12 => పాళెము వెలుపల, బూడిదెను పారపోయు పవితర్ సథ్లమునకు 

తీసికొనిపోయి అగిన్లో కటెట్లమీద కాలిచ్వేయవలెను. బూడిదె పారపోయు చోట దానిని 

కాలిచ్వేయవలెను. 

లేవీయకాండము 4:21 => ఆ కోడెను పాళెము వెలుపలికి మోసికొనిపోయి ఆ మొదటి కోడెను 

కాలిచ్నటుల్ కాలచ్వలెను. ఇది సంఘమునకు పాపపరిహారారథ్బలి. 
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లేవీయకాండము 6:30 => మరియు పాపపరిహారారథ్బలిగా తేబడిన యే పశువు రకత్ములో 

కొంచెమైనను అతిపరిశుదధ్సథ్లములో పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకై పర్తయ్క్షపు గుడారములోనికి తేబడునో 

ఆ బలిపశువును తినవలదు, దానిని అగిన్లో కాలిచ్వేయవలెను. 

లేవీయకాండము 8:17 => మరియు యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ ఆ కోడెను దాని చరమ్మును 

దాని మాంసమును దాని పేడను పాళెమునకు అవతల అగిన్చేత కాలిచ్వేసెను. 

మతత్యి 27:31 => ఆయనను అపహసించిన తరువాత ఆయన మీదనునన్ ఆ అంగీని తీసివేసి 

ఆయన వసత్రములాయనకు తొడిగించి, సిలువ వేయుటకు ఆయనను తీసికొనిపోయిరి. 

మతత్యి 27:32 => వారు వెళుల్చుండగా కురేనీయుడైన సీమోనను ఒకడు కనబడగా ఆయన సిలువ 

మోయుటకు అతనిని బలవంతము చేసిరి. 

మతత్యి 27:33 => వారు కపాలసథ్లమను అరథ్మిచుచ్ గొలొగ్తా అనబడిన చోటికి వచిచ్ 

హెబీర్యులకు 13:11 => వేటి రకత్ము పాపపరిహారారథ్ముగ పరిశుదధ్సథ్లములోనికి 

పర్ధానయాజకునిచేత తేబడునో, ఆ జంతువుల కళేబరములు శిబిరమునకు వెలుపట దహింపబడును. 

హెబీర్యులకు 13:12 => కావున యేసు కూడ తన సవ్రకత్ముచేత పర్జలను పరిశుదధ్పరచుటకై గవిని 

వెలుపట శర్మపొందెను. 

హెబీర్యులకు 13:13 => కాబటిట్ మనమాయన నిందను భరించుచు శిబిరము వెలుపలికి 

ఆయనయొదద్కు వెళుల్దము. 

హెబీర్యులకు 13:14 => నిలువరమైన పటట్ణము మనకికక్డ లేదు గాని, ఉండబోవుచునన్దాని 

కోసము ఎదురుచూచుచునాన్ము. 

నిరగ్మకాండము 29:14 => ఆ కోడె మాంసమును దాని చరమ్మును దాని పేడను పాళెమునకు 

వెలుపల అగిన్తో కాలచ్వలెను, అది పాపపరిహారారథ్మైన బలి. 

నిరగ్మకాండము 29:36 => పార్యశిచ్తత్ము నిమితత్ము నీవు పర్తిదినమున ఒక కోడెను 

పాపపరిహారారథ్బలిగా అరిప్ంపవలెను. బలిపీఠము నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుటవలన దానికి 

పాపపరిహారారథ్బలినరిప్ంచి దాని పర్తిషిఠ్ంచుటకు దానికి అభిషేకము చేయవలెను. 
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లేవీయకాండము 1:16 => మరియు దాని మలముతో దాని పొటట్ను ఊడదీసి బలిపీఠము 

తూరుప్దికుక్న బూడిదెను వేయుచోట దానిని పారవేయవలెను. 

లేవీయకాండము 6:11 => తన వసత్రములను తీసి వేరు వసత్రములను ధరించుకొని పాళెము 

వెలుపలనునన్ పవితర్సథ్లమునకు ఆ బూడిదెను తీసికొనిపోవలెను. 

లేవీయకాండము 9:11 => దాని మాంసమును చరమ్మును పాళెము వెలుపల అగిన్తో కాలిచ్వేసెను. 

సంఖాయ్కాండము 19:3 => మీరు యాజకుడైన ఎలియాజరుకు దానిని అపప్గింపవలెను. ఒకడు 

పాళెము వెలుపలికి దాని తోలుకొనిపోయి అతని యెదుట దానిని వధింపవలెను. 

వచనము 28 

వాటిని కాలిచ్వేసినవాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో దేహము కడుగుకొని తరువాత పాళెములోనికి 

రావలెను. 

లేవీయకాండము 16:26 => విడిచిపెటేట్ మేకను వదలినవాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో 

దేహము కడుగుకొని తరువాత పాళెములోనికి రావలెను. 

లేవీయకాండము 6:30 => మరియు పాపపరిహారారథ్బలిగా తేబడిన యే పశువు రకత్ములో 

కొంచెమైనను అతిపరిశుదధ్సథ్లములో పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకై పర్తయ్క్షపు గుడారములోనికి తేబడునో 

ఆ బలిపశువును తినవలదు, దానిని అగిన్లో కాలిచ్వేయవలెను. 

లేవీయకాండము 9:11 => దాని మాంసమును చరమ్మును పాళెము వెలుపల అగిన్తో కాలిచ్వేసెను. 

లేవీయకాండము 11:25 => వాటి కళేబరములలో కొంచెమైనను మోసిన పర్తివాడు తన బటట్లు 

ఉదుకుకొని సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 11:40 => దాని కళేబరములో ఏదైనను తినువాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని 

సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డగును. దాని కళేబరమును మోయువాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని 

సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 15:5 => వాని పరుపును ముటుట్వాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో 

సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 
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సంఖాయ్కాండము 8:7 => వారిని పవితర్పరచుటకు నీవు వారికి చేయవలసినదేమనగా, వారిమీద 

పాపపరిహారారథ్ జలమును పోర్కిష్ంపుము; అపుప్డు వారు మంగలికతిత్తో తమ శరీరమంతయు 

గొరిగించుకొని 

యోహాను 13:10 => యేసు అతని చూచి సాన్నము చేసినవాడు పాదములు తపప్ మరేమియు 

కడుగుకొననకక్రలేదు, అతడు కేవలము పవితుర్డయెయ్ను. మీరును పవితుర్లు కాని మీలో అందరు 

పవితుర్లు కారనెను. 

వచనము 29 

ఇది మీకు నితయ్మైన కటట్డ. సవ్దేశులుగాని మీ మధయ్నుండు పరదేశులుగాని మీరందరు ఏడవనెల 

పదియవనాడు ఏ పనియైనను చేయక మిముమ్ను మీరు దుఃఖపరచుకొనవలెను. 

లేవీయకాండము 23:27 => ఈ యేడవ నెల పదియవ దినము పాపము నిమితత్మైన పార్యశిచ్తాత్రథ్ 

దినము; అందులో మీరు పరిశుదధ్సంఘముగా కూడవలెను. మిముమ్ను మీరు దుఃఖపరచుకొని 

యెహోవాకు హోమము చేయవలెను. 

లేవీయకాండము 23:28 => ఆ దినమున మీరు ఏ పనియు చేయకూడదు; మీ దేవుడైన యెహోవా 

సనిన్ధిని మీరు మీ నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేసికొనుటకై అది పార్యశిచ్తాత్రథ్ దినము. 

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 23:31 => అందులో మీరు ఏ పనియు చేయకూడదు. అది మీ సమసత్ 

నివాసములలో మీ తరతరములకు నితయ్మైన కటట్డ. 

లేవీయకాండము 23:32 => అది మీకు మహా విశార్ంతిదినము , మిముమ్ను మీరు 

దుఃఖపరచుకొనవలెను. ఆ నెల తొమిమ్దవనాటి సాయంకాలము మొదలుకొని మరుసటి 

సాయంకాలమువరకు మీరు విశార్ంతిదినముగా ఆచరింపవలెను. 
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నిరగ్మకాండము 30:10 => మరియు అహరోను సంవతస్రమునకొకసారి పార్యశిచ్తాత్రథ్మైన 

పాపపరిహారారథ్బలి రకత్మువలన దాని కొముమ్ల నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. మీ 

తరతరములకు సంవతస్రమునకు ఒకసారి అతడు దాని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. అది 

యెహోవాకు అతి పరిశుదధ్మైనది. 

సంఖాయ్కాండము 29:7 => ఈ యేడవ నెల పదియవ దినమున మీరు పరిశుదధ్ సంఘముగా 

కూడవలెను. అపుప్డు మిముమ్ను మీరు దుఃఖపరచుకొనవలెను; ఏ పనియు చేయకూడదు. 

1 రాజులు 8:2 => కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులందరును ఏతనీమను ఏడవ మాసమందు పండుగ 

కాలమున రాజైన సొలొమోను నొదద్కు కూడుకొనిరి. 

ఎజార్ 3:1 => ఏడవ నెలలో ఇశార్యేలీయులు తమ తమ పటట్ణములకు వచిచ్న తరువాత జనులు 

ఏకమనసుస్ కలిగినవారై యెరూషలేములో కూడి, 

కీరత్నలు 35:13 => వారు వాయ్ధితో నునన్పుప్డు గోనెపటట్ కటుట్కొంటిని ఉపవాసముచేత నా 

పార్ణమును ఆయాసపరచుకొంటిని అయినను నా పార్రథ్న నా యెదలోనికే తిరిగి వచిచ్యునన్ది. 

కీరత్నలు 69:10 => ఉపవాసముండి నేను కనీన్రు విడువగా అది నాకు నిందాసప్దమాయెను. 

యెషయా 58:3 => మేము ఉపవాసముండగా నీవెందుకు చూడవు? మేము మా పార్ణములను 

ఆయాసపరచుకొనగా నీవెందుకు లక్షయ్పెటట్వు? అని అందురు మీ ఉపవాసదినమున మీరు మీ 

వాయ్పారము చేయుదురు. మీ పనివారిచేత కఠినమైనపని చేయించుదురు  

యెషయా 58:5 => అటిట్ ఉపవాసము నాకనుకూలమా? మనషుయ్డు తన పార్ణమును 

బాధపరచుకొనవలసిన దినము అటిట్దేనా? ఒకడు జముమ్వలె తలవంచుకొని గోనెపటట్ కటుట్కొని 

బూడిదె పరచుకొని కూరుచ్ండుట ఉపవాసమా? అటిట్ ఉపవాసము యెహోవాకు పీర్తికరమని 

మీరనుకొందురా?  

దానియేలు 10:3 => మూడు వారములు గడచువరకు నేను సంతోషముగా భోజనము చేయలేక 

యుంటిని; మాంసము గాని దార్కాష్రసము గాని నా నోటిలోనికి రాలేదు, సాన్నాభిషేకములను 

చేసికొనలేదు. 
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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  

1 కొరిందీయులకు 11:31 => అయితే మనలను మనమే విమరిశ్ంచుకొనినయెడల తీరుప్ 

పొందకపోదుము.  

2 కొరిందీయులకు 7:10 => దైవచితాత్నుసారమైన దుఃఖము రక్షణారథ్మైన మారుమనసుస్ను 

కలుగజేయును; ఈ మారుమనసుస్ దుఃఖమును పుటిట్ంచదు. అయితే లోకసంబంధమైన దుఃఖము 

మరణమును కలుగజేయును. 

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. 

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 23:7 => మొదటి దినమున మీరు పరిశుదధ్ సంఘముగా కూడవలెను. అందులో 

మీరు జీవనోపాధియైన ఏ పనియు చేయకూడదు. 

లేవీయకాండము 23:8 => ఏడు దినములు మీరు యెహోవాకు హోమారప్ణము చేయవలెను. ఏడవ 

దినమున పరిశుదధ్సంఘముగా కూడవలెను. అందులో మీరు జీవనోపాధియైన ఏ పనియు 

చేయకూడదని వారితో చెపుప్ము. 

లేవీయకాండము 23:21 => ఆనాడే మీరు పరిశుదధ్సంఘముగా కూడవలెనని చాటింపవలెను. 

అందులో మీరు జీవనోపాధియైన ఏ పనియు చేయకూడదు. ఇది మీ సమసత్ నివాసములలో మీ తర 

తరములకు నితయ్మైన కటట్డ. 
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లేవీయకాండము 23:28 => ఆ దినమున మీరు ఏ పనియు చేయకూడదు; మీ దేవుడైన యెహోవా 

సనిన్ధిని మీరు మీ నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేసికొనుటకై అది పార్యశిచ్తాత్రథ్ దినము. 

లేవీయకాండము 23:36 => ఏడు దినములు మీరు యెహోవాకు హోమము చేయవలెను. ఎనిమిదవ 

దినమున మీరు పరిశుదధ్సంఘముగా కూడి యెహోవాకు హోమారప్ణము చేయవలెను. అది మీకు వర్త 

దినముగా ఉండును. అందులో మీరు జీవనోపాధియైన యే పనియు చేయకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 12:16 => ఆ మొదటి దినమున మీరు పరిశుదధ్ సంఘముగాను, ఏడవ దినమున 

పరిశుదధ్ సంఘముగాను కూడుకొనవలెను. ఆ దినములయందు పర్తివాడు తినవలసినది మాతర్మే 

మీరు సిదధ్పరచవచుచ్ను; అదియు గాక మరి ఏ పనియు చేయకూడదు. 

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. 

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  

హెబీర్యులకు 4:10 => ఎందుకనగా దేవుడు తన కారయ్ములను ముగించి విశర్మించిన పర్కారము, 

ఆయన యొకక్ విశార్ంతిలో పర్వేశించినవాడు కూడ తన కారయ్ములను ముగించి విశర్మించును. 

సంఖాయ్కాండము 15:29 => ఇశార్యేలీయులలో పుటిట్నవాడేగాని వారి మధయ్ను నివసించు 

పరదేశియేగాని పొరబాటున ఎవడైనను పాపము చేసినయెడల వానికిని మీకును విధి ఒకక్టే 

ఉండవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 30:13 => పర్తి మొర్కుక్బడిని, తనున్ తాను దుఃఖపరచుకొందునని 

పర్మాణపూరవ్కముగా తన మీద పెటుట్కొనిన పర్తి బాధయ్తను ఆమె భరత్ సిథ్రపరచవచుచ్ను, 

రదుద్చేయవచుచ్ను. 
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ఎజార్ 8:21 => అపుప్డు దేవుని సనిన్ధిని మముమ్ను మేము దుఃఖపరచుకొని, మాకును మా 

చినన్వారికిని మా ఆసిత్కిని శుభపర్యాణము కలుగునటుల్గా ఆయనను వేడుకొనుటకు అహవా నది 

దగగ్ర ఉపవాసముండుడని పర్కటించితిని. 

నెహెమాయ్ 10:31 => దేశపు జనులు విశార్ంతి దినమందు అమమ్కపు వసుత్వులనే గాని 

భోజనపదారథ్ములనేగాని అముమ్టకు తెచిచ్నయెడల విశార్ంతిదినమునగాని పరిశుదధ్ దినములలోగాని 

వాటిని కొనకుందుమనియు, ఏడవ సంవతస్రమున విడిచిపెటిట్ ఆ సంవతస్రములో బాకీదారుల బాకీలు 

వదలివేయుదుమనియు నిరణ్యించుకొంటిమి. 

యిరిమ్యా 36:6 => కాబటిట్ నీవు వెళిల్ ఉపవాసదినమున యెహోవా మందిరములో పర్జలకు 

వినబడునటుల్ నేను చెపప్గా నీవు పుసత్కములో వార్సిన యెహోవా మాటలను చదివి వినిపించుము, తమ 

పటట్ణములనుండి వచుచ్ యూదా జనులందరికిని వినబడునటుల్గా వాటిని చదివి వినిపింపవలెను. 

యెహెజేక్లు 14:7 => ఇశార్యేలీయులలోను వారి దేశములో నివసించు పరదేశులలోను ఎవరైనను 

ననున్ అనుసరించక నాకు అనుయ్లై తమ మనసుస్న విగర్హములను నిలుపుకొని తమకు దోషము 

కలుగజేసికొని అభయ్ంతరమును తమయెదుట పెటుట్కొని తమ నిమితత్మై నాయొదద్ 

విచారణచేయవలెనని పర్వకత్యొదద్కు వచిచ్నయెడల యెహోవానగు నేనే సవ్యముగా వారికి 

పర్తుయ్తత్రమిచెచ్దను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:9 => చాలకాలమైన తరువాత ఉపవాసదినము కూడ అపప్టికి 

గతించినందున పర్యాణము చేయుట అపాయకరమై యుండెను. 

హెబీర్యులకు 10:3 => అయితే ఆ బలులు అరిప్ంచుటచేత ఏటేట పాపములు జాఞ్పకమునకు 

వచుచ్చునన్వి 

వచనము 30 

ఏలయనగా మీరు యెహోవా సనిన్ధిని మీ సమసత్ పాపములనుండి పవితుర్లగునటుల్ ఆ దినమున 

మిముమ్ పవితర్పరచునటుల్ మీ నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయబడెను. 
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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. 

కీరత్నలు 51:10 => దేవా, నాయందు శుదధ్హృదయము కలుగజేయుము నా అంతరంగములో 

సిథ్రమైన మనసుస్ను నూతనముగా పుటిట్ంచుము.  

యిరిమ్యా 33:8 => వారు నాకు విరోధముగా చేసిన పాప దోషము నిలువకుండ వారిని 

పవితర్పరతును, వారు నాకు విరోధముగాచేసిన దోషములనిన్టిని తిరుగుబాటులనిన్టిని క్షమించెదను. 

యెహెజేక్లు 36:25 => మీ అపవితర్త యావతుత్ పోవునటుల్ నేను మీ మీద శుదధ్జలము చలుల్దును, 

మీ విగర్హములవలన మీకు కలిగిన అపవితర్త అంతయు తీసివేసెదను. 

యెహెజేక్లు 36:26 => నూతన హృదయము మీకిచెచ్దను, నూతన సవ్భావము మీకు 

కలుగజేసెదను, రాతిగుండె మీలోనుండి తీసివేసి మాంసపు గుండెను మీకిచెచ్దను. 

యెహెజేక్లు 36:27 => నా ఆతమ్ను మీయందుంచి, నా కటట్డల ననుసరించువారినిగాను నా 

విధులను గైకొనువారినిగాను మిముమ్ను చేసెదను. 

ఎఫెసీయులకు 5:26 => అది కళంకమైనను ముడతయైనను అటిట్ది మరి ఏదైనను లేక, 

పరిశుదధ్మైనదిగాను,  

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. 

హెబీర్యులకు 9:13 => ఏలయనగా మేకల యొకక్యు, ఎడల్ యొకక్యు రకత్మును, మైలపడిన 

వారిమీద ఆవుదూడ బూడిదె చలుల్టయు, శరీరశుది ధ్ కలుగునటుల్ వారిని పరిశుదధ్పరచినయెడల, 

హెబీర్యులకు 9:14 => నితుయ్డగు ఆతమ్దావ్రా తనున్తాను దేవునికి నిరోద్షినిగా అరిప్ంచుకొనిన 

కీర్సుత్యొకక్ రకత్ము, నిరీ జ్వకిర్యలను విడిచి జీవముగల దేవుని సేవించుటకు మీ మనసాస్కిష్ని ఎంతో 

యెకుక్వగా శుది ధ్చేయును. 
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హెబీర్యులకు 10:1 => ధరమ్శాసత్రము రాబోవుచునన్ మేలుల ఛాయ గలదియే గాని ఆ వసుత్వుల 

నిజసవ్రూపము గలది కాదు గనుక ఆ యాజకులు ఏటేట ఎడతెగకుండ అరిప్ంచు ఒకక్టే విధమైన 

బలులు వాటిని తెచుచ్వారికి ఎనన్డును సంపూరణ్సిది ధ్ కలుగజేయనేరవు. 

హెబీర్యులకు 10:2 => ఆలాగు చేయగలిగినయెడల సేవించువారొకక్సారే శుదధ్పరచబడిన 

తరువాత వారి మనసాస్కిష్కి పాపజఞ్పిత్ ఇకను ఉండదు గనుక వాటిని అరిప్ంచుట మానుదురు 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 

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. 

నిరగ్మకాండము 30:10 => మరియు అహరోను సంవతస్రమునకొకసారి పార్యశిచ్తాత్రథ్మైన 

పాపపరిహారారథ్బలి రకత్మువలన దాని కొముమ్ల నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. మీ 

తరతరములకు సంవతస్రమునకు ఒకసారి అతడు దాని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. అది 

యెహోవాకు అతి పరిశుదధ్మైనది. 

లేవీయకాండము 23:27 => ఈ యేడవ నెల పదియవ దినము పాపము నిమితత్మైన పార్యశిచ్తాత్రథ్ 

దినము; అందులో మీరు పరిశుదధ్సంఘముగా కూడవలెను. మిముమ్ను మీరు దుఃఖపరచుకొని 

యెహోవాకు హోమము చేయవలెను. 

లేవీయకాండము 25:9 => ఏడవ నెల పదియవనాడు మీ సవ్దేశమంతట శృంగనాదము 

చేయవలెను. పార్యశిచ్తాత్రథ్ దినమున మీ దేశమంతట ఆ శృంగనాదము చేయవలెను. 

హెబీర్యులకు 10:3 => అయితే ఆ బలులు అరిప్ంచుటచేత ఏటేట పాపములు జాఞ్పకమునకు 

వచుచ్చునన్వి 
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వచనము 31 

అది మీకు మహా విశార్ంతిదినము. మిముమ్ను మీరు దుఃఖపరచుకొనవలెను; ఇది నితయ్మైన కటట్డ. 

లేవీయకాండము 23:32 => అది మీకు మహా విశార్ంతిదినము , మిముమ్ను మీరు 

దుఃఖపరచుకొనవలెను. ఆ నెల తొమిమ్దవనాటి సాయంకాలము మొదలుకొని మరుసటి 

సాయంకాలమువరకు మీరు విశార్ంతిదినముగా ఆచరింపవలెను. 

లేవీయకాండము 25:4 => ఏడవ సంవతస్రము భూమికి మహా విశార్ంతికాలము, అనగా యెహోవా 

పేరట విశార్ంతి సంవతస్రముగా ఉండవలెను . అందులో నీ చేను వితత్కూడదు ; నీ 

ఫలవృక్షములతోటను శుది ధ్పరచకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 31:15 => ఆరు దినములు పనిచేయవచుచ్ను; ఏడవదినము యెహోవాకు 

పర్తిషిఠ్తమైన విశార్ంతిదినము. ఆ విశార్ంతిదినమున పనిచేయు పర్తివాడును తపప్క మరణశిక్ష 

నొందును. 

నిరగ్మకాండము 35:2 => ఆరు దినములు పనిచేయవలెను; ఏడవది మీకు పరిశుదధ్దినము. అది 

యెహోవా విశార్ంతిదినము; దానిలో పనిచేయు పర్తివాడును మరణశిక్ష నొందును. 

లేవీయకాండము 23:27 => ఈ యేడవ నెల పదియవ దినము పాపము నిమితత్మైన పార్యశిచ్తాత్రథ్ 

దినము; అందులో మీరు పరిశుదధ్సంఘముగా కూడవలెను. మిముమ్ను మీరు దుఃఖపరచుకొని 

యెహోవాకు హోమము చేయవలెను. 

ఎజార్ 8:21 => అపుప్డు దేవుని సనిన్ధిని మముమ్ను మేము దుఃఖపరచుకొని, మాకును మా 

చినన్వారికిని మా ఆసిత్కిని శుభపర్యాణము కలుగునటుల్గా ఆయనను వేడుకొనుటకు అహవా నది 

దగగ్ర ఉపవాసముండుడని పర్కటించితిని. 

కీరత్నలు 35:13 => వారు వాయ్ధితో నునన్పుప్డు గోనెపటట్ కటుట్కొంటిని ఉపవాసముచేత నా 

పార్ణమును ఆయాసపరచుకొంటిని అయినను నా పార్రథ్న నా యెదలోనికే తిరిగి వచిచ్యునన్ది. 
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యెషయా 58:3 => మేము ఉపవాసముండగా నీవెందుకు చూడవు? మేము మా పార్ణములను 

ఆయాసపరచుకొనగా నీవెందుకు లక్షయ్పెటట్వు? అని అందురు మీ ఉపవాసదినమున మీరు మీ 

వాయ్పారము చేయుదురు. మీ పనివారిచేత కఠినమైనపని చేయించుదురు  

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  

కొలొసస్యులకు 2:16 => కాబటిట్ అనన్పానముల విషయములోనైనను, పండుగ అమావాసయ్ 

విశార్ంతిదినము అనువాటి విషయములోనైనను, మీకు తీరుప్తీరచ్ నెవనికిని అవకాశమియయ్కుడి. 

వచనము 32 

ఎవరు తన తండిర్కి మారుగా యాజకుడగుటకై అభిషేకముపొంది తనున్ పర్తిషిఠ్ంచుకొనునో ఆ 

యాజకుడు పార్యశిచ్తత్ము చేసికొని నారవసత్రములైన పర్తిషిఠ్త వసత్రములను ధరించుకొనవలెను. 

లేవీయకాండము 4:3 => పర్జలు అపరాధులగునటుల్ అభిషికుత్డైన యాజకుడు పాపము 

చేసినయెడల, తాను చేసిన పాపమునకై నిరోద్షమైన కోడెదూడను యెహోవాకు పాపపరిహారారథ్బలిగా 

అరిప్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 4:5 => అభిషికుత్డైన యాజకుడు ఆ కోడెదూడ రకత్ములో కొంచెము తీసి పర్తయ్క్షపు 

గుడారమునకు దానిని తేవలెను. 

లేవీయకాండము 4:16 => అభిషికుత్డైన యాజకుడు ఆ కోడెయొకక్ రకత్ములో కొంచెము పర్తయ్క్షపు 

గుడారములోనికి తీసికొనిరావలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:9 => అహరోనుకును అతని కుమారులకును దటిట్ని కటిట్ వారికి కుళాల్యిలను 

వేయింపవలెను; నితయ్మైన కటట్డనుబటిట్ యాజకతవ్ము వారికగును. అహరోనును అతని కుమారులను 

ఆలాగున పర్తిషిట్ంపవలెను 
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నిరగ్మకాండము 29:29 => మరియు అహరోను పర్తిషిఠ్త వసత్రములును అతని తరువాత అతని 

కుమారులవగును ; వారు అభిషేకము పొందుటకును పర్తిషిఠ్ంపబడుటకును వాటిని 

ధరించుకొనవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:30 => అతని కుమారులలో నెవడు అతనికి పర్తిగా యాజకుడగునో అతడు 

పరిశుదధ్సథ్లములో సేవ చేయుటకు పర్తయ్క్షపు గుడారములోనికి వెళుల్నపుప్డు ఏడు దినములు వాటిని 

వేసికొనవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 20:26 => అహరోను వసత్రములు తీసి అతని కుమారుడైన ఎలియాజరునకు 

తొడిగించుము. అహరోను తన పితరులతో చేరచ్బడి అకక్డ చనిపోవును. 

సంఖాయ్కాండము 20:27 => యెహోవా ఆజాఞ్పించినటుల్ మోషే చేసెను. సరవ్సమాజము 

చూచుచుండగా వారు హోరుకొండ నెకిక్రి. 

సంఖాయ్కాండము 20:28 => మోషే అహరోను వసత్రములు తీసి అతని కుమారుడైన ఎలియాజరునకు 

తొడిగించెను. అహరోను కొండ శిఖరమున చనిపోయెను. తరువాత మోషేయు ఎలియాజరును ఆ 

కొండదిగి వచిచ్రి. 

లేవీయకాండము 16:4 => అతడు పర్తిషిఠ్తమైన చొకాక్యి తొడుగుకొని తన మానమునకు సనన్నార 

లాగులు తొడుగుకొని, సనన్నార దటిట్ కటుట్కొని సనన్నార పాగా పెటుట్కొనవలెను. అవి పర్తిషఠ్ 

వసత్రములు గనుక అతడు నీళల్తో దేహము కడుగుకొని వాటిని వేసికొనవలెను. 

లేవీయకాండము 21:10 => పర్ధానయాజకుడగుటకై తన సహోదరులలో ఎవరి తలమీద 

అభిషేకతైలము పోయబడునో, యాజక వసత్రములు వేసికొనుటకు ఎవరు పర్తిషిఠ్ంపబడునో అతడు తన 

తలకపుప్ను తీయరాదు; తన బటట్లను చింపుకొనరాదు; 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:13 => అమార్ము కుమారులు అహరోను మోషే; అహరోనును అతని 

కుమారులును నితయ్ము అతి పరిశుదధ్మైన వసుత్వులను పర్తిషిఠ్ంచుటకును, యెహోవా సనిన్ధిని 

ధూపము వేయుటకును, ఆయన సేవ జరిగించుటకును, ఆయన నామమునుబటిట్ జనులను 

దీవించుటకును పర్తేయ్కింపబడిరి. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 13:9 => మీరు అహరోను సంతతివారైన యెహోవా యాజకులను, 

లేవీయులను తోర్సివేసి , అనయ్దేశముల జనులు చేయునటుల్ మీకొరకు యాజకులను 

నియమించుకొంటిరి గదా? ఒక కోడెతోను ఏడు గొఱఱ్ పొటేట్ళల్తోను తనున్ పర్తిషిఠ్ంచుటకైవచుచ్ 

పర్తివాడు, దైవములు కాని వాటికి యాజకుడగుచునాన్డు. 

వచనము 33 

మరియు అతడు అతిపరిశుదధ్ముగానునన్ మందిరమునకును పర్తయ్క్షపు గుడారమునకును 

బలిపీఠమునకును పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. మరియు అతడు యాజకుల నిమితత్మును సమాజము 

నిమితత్మును పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. 

లేవీయకాండము 16:6 => అహరోను తన కొరకు పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక కోడెను అరిప్ంచి తన 

నిమితత్మును తన యింటివారి నిమితత్మును పార్యశిచ్తత్ము చేసి 

లేవీయకాండము 16:16 => అటుల్ అతడు ఇశార్యేలీయుల సమసత్ పాపములనుబటిట్యు, అనగా 

వారి అపవితర్తనుబటిట్యు, వారి అతికర్మములనుబటిట్యు పరిశుదధ్ సథ్లమునకు పార్యశిచ్తత్ము 

చేయవలెను. పర్తయ్క్షపు గుడారము వారిమధయ్ ఉండుటవలన వారి అపవితర్తనుబటిట్ అది 

అపవితర్మగుచుండును గనుక అతడు దానికి పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. 

లేవీయకాండము 16:18 => మరియు అతడు యెహోవా సనిన్ధినునన్ బలిపీఠమునొదద్కు పోయి 

దానికి పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. అతడు ఆ కోడె రకత్ములో కొంచెమును ఆ మేక రకత్ములో 

కొంచెమును తీసికొని బలిపీఠపు కొముమ్లమీద చమిరి 

లేవీయకాండము 16:19 => యేడుమారులు తన వేర్లితో ఆ రకత్ములో కొంచెము దానిమీద పోర్కిష్ంచి 

దాని పవితర్పరచి ఇశార్యేలీయుల అపవితర్తను పోగొటిట్ దానిని పరిశుదధ్పరచవలెను. 

లేవీయకాండము 16:24 => పరిశుదధ్ సథ్లములో దేహమును నీళల్తో కడుగుకొని బటట్లు తిరిగి 

ధరించుకొని బయటికి వచిచ్ తనకొరకు దహనబలిని పర్జలకొరకు దహనబలిని అరిప్ంచి, తన 

నిమితత్మును పర్జల నిమితత్మును పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను 
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నిరగ్మకాండము 20:25 => నీవు నాకు రాళల్తో బలిపీఠమును చేయునపుప్డు మలిచిన రాళల్తో దాని 

కటట్కూడదు; దానికి నీ పనిముటుట్ తగలనిచిచ్నయెడల అది అపవితర్మగును. 

నిరగ్మకాండము 20:26 => మరియు నా బలిపీఠముమీద నీ దిగంబరతవ్ము కనబడక యుండునటుల్ 

మెటల్మీదుగా దానిని ఎకక్కూడదు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:13 => అమార్ము కుమారులు అహరోను మోషే; అహరోనును అతని 

కుమారులును నితయ్ము అతి పరిశుదధ్మైన వసుత్వులను పర్తిషిఠ్ంచుటకును, యెహోవా సనిన్ధిని 

ధూపము వేయుటకును, ఆయన సేవ జరిగించుటకును, ఆయన నామమునుబటిట్ జనులను 

దీవించుటకును పర్తేయ్కింపబడిరి. 

యెహెజేక్లు 45:18 => పర్భువగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మొదటి నెల మొదటి దినమున 

నిరోద్షమైన కోడెను తీసికొని పరిశుదధ్సథ్లము నిమితత్ము పాపపరిహారారథ్బలి నరిప్ంపవలెను. 

వచనము 34 

సంవతస్రమునకు ఒకసారి ఇశార్యేలీయుల సమసత్ పాపములనుబటిట్ వారి నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము 

చేయుటకు ఇది మీకు నితయ్మైన కటట్డ. యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ అతడు చేసెను. 

లేవీయకాండము 23:31 => అందులో మీరు ఏ పనియు చేయకూడదు. అది మీ సమసత్ 

నివాసములలో మీ తరతరములకు నితయ్మైన కటట్డ. 

సంఖాయ్కాండము 29:7 => ఈ యేడవ నెల పదియవ దినమున మీరు పరిశుదధ్ సంఘముగా 

కూడవలెను. అపుప్డు మిముమ్ను మీరు దుఃఖపరచుకొనవలెను; ఏ పనియు చేయకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 30:10 => మరియు అహరోను సంవతస్రమునకొకసారి పార్యశిచ్తాత్రథ్మైన 

పాపపరిహారారథ్బలి రకత్మువలన దాని కొముమ్ల నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. మీ 

తరతరములకు సంవతస్రమునకు ఒకసారి అతడు దాని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. అది 

యెహోవాకు అతి పరిశుదధ్మైనది. 
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హెబీర్యులకు 9:7 => సంవతస్రమునకు ఒకక్సారి మాతర్మే పర్ధానయాజకుడొకక్డే 

రకత్ముచేతపటుట్కొని రెండవ గుడారములోనికి పర్వేశించును. ఆ రకత్ము తనకొరకును పర్జల 

అజాఞ్నకృతముల కొరకును అతడరిప్ంచును. 

హెబీర్యులకు 9:25 => అంతేకాదు, పర్ధానయాజకుడు పర్తి సంవతస్రము తనది కాని రకత్ము 

తీసికొని పరిశుదధ్సథ్లములోనికి పర్వేశించినటుల్, ఆయన అనేక పరాయ్యములు తనున్తాను 

అరిప్ంచుకొనుటకు పర్వేశింపలేదు 

హెబీర్యులకు 10:3 => అయితే ఆ బలులు అరిప్ంచుటచేత ఏటేట పాపములు జాఞ్పకమునకు 

వచుచ్చునన్వి 

హెబీర్యులకు 10:14 => ఒకక్ అరప్ణచేత ఈయన పరిశుదధ్పరచబడు వారిని సదాకాలమునకు 

సంపూరు ణ్లనుగా చేసియునాన్డు. 

ఆదికాండము 17:8 => నీకును నీ తరువాత నీ సంతతికిని నీవు పరదేశివైయునన్ దేశమును, అనగా 

కనానను దేశమంతటిని నితయ్సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్ వారికి దేవుడనై యుందునని అతనితో చెపెప్ను. 

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. 

లేవీయకాండము 3:17 => అది మీ తరతరములకు మీ నివాససథ్లములనిన్టిలోను నితయ్మైన కటట్డ. 

లేవీయకాండము 23:28 => ఆ దినమున మీరు ఏ పనియు చేయకూడదు; మీ దేవుడైన యెహోవా 

సనిన్ధిని మీరు మీ నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేసికొనుటకై అది పార్యశిచ్తాత్రథ్ దినము. 
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వచనము 1 

మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 2 

నీవు అహరోనుతోను అతని కుమారులతోను ఇశార్యేలీయులందరితోను ఈలాగు చెపుప్ము ఇది 

యెహోవా ఆజాఞ్పించిన మాట 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:13 => నీవు చూచిన పర్తి సథ్లమున నీ దహనబలులను 

అరిప్ంపకూడదు సుమీ. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:13 => అమార్ము కుమారులు అహరోను మోషే; అహరోనును అతని 

కుమారులును నితయ్ము అతి పరిశుదధ్మైన వసుత్వులను పర్తిషిఠ్ంచుటకును, యెహోవా సనిన్ధిని 

ధూపము వేయుటకును, ఆయన సేవ జరిగించుటకును, ఆయన నామమునుబటిట్ జనులను 

దీవించుటకును పర్తేయ్కింపబడిరి. 

వచనము 3 

ఇశార్యేలీయుల కుటుంబములలో యెహోవా మందిరము ఎదుట యెహోవాకు అరప్ణము 

అరిప్ంచుటకు పూనుకొనువాడు అది ఎదేద్గాని గొఱఱ్యేగాని మేకయేగాని  

లేవీయకాండము 17:8 => మరియు నీవు వారితో ఇటల్నుము ఇశార్యేలీయుల కుటుంబములలోగాని 

మీలో నివసించు పరదేశులలోగాని ఒకడు దహనబలినైనను వేరొక యే బలినైనను 

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; 
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లేవీయకాండము 17:15 => మరియు కళేబరమునైనను చీలచ్బడినదానినైనను తిను పర్తివాడు 

దేశమందు పుటిట్నవాడేమి పరదేశియేమి వాడు తన బటట్లను ఉదుకుకొని నీళల్తో దేహమును 

కడుగుకొని సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డగును. తరువాత పవితుర్డగును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:5 => మీ దేవుడైన యెహోవా మీ సమసత్ గోతర్ములలో తన నామమును 

సాథ్పించుకొనుటకు నివాససాథ్నముగా ఏరప్రచుకొను సథ్లమును వెదకి అకక్డికే యాతర్లు 

చేయుచుండవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:6 => అకక్డికే మీరు మీ దహనబలులను, మీ బలులను, మీ 

దశమభాగములను, పర్తిషిట్తములుగా మీరు చేయు నైవేదయ్ములను, మీ మొర్కుక్బడి అరప్ణములను, 

మీ సేవ్చాఛ్రప్ణములను, పశువులలోను గొఱఱ్మేకలలోను తొలిచూలు వాటిని తీసికొనిరావలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:7 => మీరును మీ దేవుడైన యెహోవా మిముమ్నాశీరవ్దించి మీకు 

కలుగజేసిన మీ కుటుంబములును మీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని భోజనముచేసి 

మీచేతిపనులనిన్టియందు సంతోషింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:11 => నేను మికాజాఞ్పించు సమసత్మును, అనగా మీ దహనబలులను 

మీ బలులను మీ దశమభాగములను పర్తిషిఠ్తములుగా మీరు చేయు నైవేదయ్ములను మీరు యెహోవాకు 

మొర్కుక్కొను మీ శేర్షఠ్మైన మొర్కుక్బళల్ను మీ దేవుడైన యెహోవా తన నామమునకు నివాససాథ్నముగా 

ఏరప్రచుకొను సథ్లమునకే మీరు తీసికొనిరావలెను.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:12 => మీరు, మీ కుమారులు, మీ కుమారెత్లు, మీ దాసులు, మీ 

పనికతెత్లు, మీలో పాలైనను సావ్సథ్య్మైనను పొందక మీ యిండల్లో ఉండు లేవీయులు మీ దేవుడైన 

యెహోవా సనిన్ధిని సంతోషింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:13 => నీవు చూచిన పర్తి సథ్లమున నీ దహనబలులను 

అరిప్ంపకూడదు సుమీ. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:14 => యెహోవా నీ గోతర్ములలో ఒకదానియందు ఏరప్రచుకొను 

సథ్లముననే నీ దహనబలులను అరిప్ంచి నేను మీకాజాఞ్పించుచునన్ సమసత్మును అకక్డనే 

జరిగింపవలెను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 12:15 => అయితే నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ ఆశీరవ్దించినకొలది 

యిండల్నిన్టిలో నీ మనసుస్ కోరుదానిని చంపి తినవచుచ్ను. పవితుర్లేమి అపవితుర్లేమి యెఱఱ్జింకను 

చినన్ దుపిప్ని తినినటుల్ తినవచుచ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:20 => నీ దేవుడైన యెహోవా తాను నీకిచిచ్న మాటచొపుప్న నీ 

సరిహదుద్లను విశాలపరచిన తరువాత నిశచ్యముగా మాంసము తినగోరి మాంసము 

తినెదననుకొందువు. అపుప్డు నీకిషట్మైన మాంసము తినవచుచ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:21 => నీ దేవుడైన యెహోవా తన నామమును పర్కటించుటకు 

ఏరప్రచుకొను సథ్లము మీకు దూరముగా ఉండినయెడల 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1 2 : 2 2 = > యెహోవా నీకిచిచ్న గోవులలోనిదేగాని మీ 

గొఱఱ్మేకలలోనిదేగాని నేను నీకాజాఞ్పించినటుల్ చంపి నీవు ఆశించినదాని నీ యింట తినవచుచ్ను. 

జింకను దుపిప్ని తినునటుల్ దాని తినవచుచ్ను. పవితార్పవితుర్లు భేదము లేకుండ తినవచుచ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:26 => నీకు నియమింపబడిన పర్తిషిట్తములను మొర్కుక్బళల్ను 

మాతర్ము యెహోవా ఏరప్రచుకొను సథ్లమునకు నీవు తీసికొనిపోవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:27 => నీ దహనబలులను వాటి రకత్మాంసములను నీ దేవుడైన 

యెహోవా బలిపీఠముమీద అరిప్ంపవలెను. నీ బలుల రకత్మును నీ దేవుడైన యెహోవా బలిపీఠముమీద 

పోయవలెను; వాటి మాంసము నీవు తినవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:6 => అకక్డికే మీరు మీ దహనబలులను, మీ బలులను, మీ 

దశమభాగములను, పర్తిషిట్తములుగా మీరు చేయు నైవేదయ్ములను, మీ మొర్కుక్బడి అరప్ణములను, 

మీ సేవ్చాఛ్రప్ణములను, పశువులలోను గొఱఱ్మేకలలోను తొలిచూలు వాటిని తీసికొనిరావలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:15 => అయితే నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ ఆశీరవ్దించినకొలది 

యిండల్నిన్టిలో నీ మనసుస్ కోరుదానిని చంపి తినవచుచ్ను. పవితుర్లేమి అపవితుర్లేమి యెఱఱ్జింకను 

చినన్ దుపిప్ని తినినటుల్ తినవచుచ్ను. 

1 రాజులు 3:2 => ఆ దినముల వరకు యెహోవా నామమున కటిట్ంపబడిన మందిరము లేకపోగా 

జనులు ఉనన్త సథ్లములయందు మాతర్ము బలులను అరిప్ంచుచు వచిచ్రి. 
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వచనము 4 

పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్కు దానిని ముందు తేక పాళెములో వధించినను 

పాళెమునకు వెలుపల వధించినను ఆ మనుషుయ్డు తన పర్జలలోనుండి కొటిట్వేయబడును; 

లేవీయకాండము 1:3 => అతడు దహనబలి రూపముగా అరిప్ంచునది గోవులలోనిదైనయెడల 

నిరోద్షమైన మగదానిని తీసికొనిరావలెను. తాను యెహోవా సనిన్ధిని అంగీకరింపబడునటుల్ పర్తయ్క్షపు 

గుడారముయొకక్ దావ్రమునకు దానిని తీసికొనిరావలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:5 => మీ దేవుడైన యెహోవా మీ సమసత్ గోతర్ములలో తన నామమును 

సాథ్పించుకొనుటకు నివాససాథ్నముగా ఏరప్రచుకొను సథ్లమును వెదకి అకక్డికే యాతర్లు 

చేయుచుండవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:6 => అకక్డికే మీరు మీ దహనబలులను, మీ బలులను, మీ 

దశమభాగములను, పర్తిషిట్తములుగా మీరు చేయు నైవేదయ్ములను, మీ మొర్కుక్బడి అరప్ణములను, 

మీ సేవ్చాఛ్రప్ణములను, పశువులలోను గొఱఱ్మేకలలోను తొలిచూలు వాటిని తీసికొనిరావలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:13 => నీవు చూచిన పర్తి సథ్లమున నీ దహనబలులను 

అరిప్ంపకూడదు సుమీ. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:14 => యెహోవా నీ గోతర్ములలో ఒకదానియందు ఏరప్రచుకొను 

సథ్లముననే నీ దహనబలులను అరిప్ంచి నేను మీకాజాఞ్పించుచునన్ సమసత్మును అకక్డనే 

జరిగింపవలెను. 

యెహెజేక్లు 20:40 => నిజముగా ఇశార్యేలీయుల ఉనన్తమైన కొండయగు నా పరిశుదధ్ 

పరవ్తమందు దేశములోనునన్ ఇశార్యేలీయులందరును నాకు సేవ చేయుదురు; ఇదే పర్భువైన 

యెహోవా వాకుక్. అచచ్టనే నేను వారిని అంగీకరించెదను. అచచ్టనే మీ పర్తిషిఠ్తమైన యరప్ణలను, 

మీ పర్థమ ఫలదానములను, పర్తిషిఠ్తములగు మీ కానుకలననిన్టిని నేనంగీకరించెదను.  

యోహాను 10:7 => కాబటిట్ యేసు మరల వారితో ఇటల్నెను  
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యోహాను 10:9 => నేనే దావ్రమును; నా దావ్రా ఎవడైన లోపల పర్వేశించినయెడల వాడు 

రకిష్ంపబడినవాడై, లోపలికి పోవుచు బయటికి వచుచ్చు మేత మేయుచునుండును. 

యోహాను 14:6 => యేసు నేనే మారగ్మును, సతయ్మును, జీవమును; నా దావ్రానే తపప్ యెవడును 

తండిర్యొదద్కు రాడు. 

లేవీయకాండము 7:18 => ఒకడు తన సమాధానబలి పశువుమాంసములో కొంచెమైనను 

మూడవనాడు తినినయెడల అది అంగీకరింపబడదు; అది అరిప్ంచినవానికి సమాధానబలిగా 

ఎంచబడదు; అది హేయము; దాని తినువాడు తన దోషశిక్షను భరించును. 

కీరత్నలు 32:2 => యెహోవాచేత నిరోద్షి అని యెంచబడినవాడు ఆతమ్లో కపటములేనివాడు ధనుయ్డు. 

రోమీయులకు 4:6 => ఆ పర్కారమే కిర్యలు లేకుండ దేవుడెవనిని నీతిమంతుడుగా ఎంచునో ఆ 

మనుషుయ్డు ధనుయ్డని దావీదుకూడ చెపుప్చునాన్డు. 

రోమీయులకు 5:13 => ఏలయనగా ధరమ్శాసత్రము వచిచ్నదనుక పాపము లోకములో ఉండెను గాని 

ధరమ్శాసత్రము లేనపుప్డు పాపము ఆరోపింపబడదు. 

రోమీయులకు 5:20 => మరియు అపరాధము విసత్రించునటుల్ ధరమ్శాసత్రము పర్వేశించెను. అయినను 

పాపము మరణమును ఆధారము చేసికొని యేలాగు ఏలెనో, 

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?  

యెషయా 66:3 => ఎదుద్ను వధించువాడు నరుని చంపువానివంటివాడే గొఱఱ్పిలల్ను బలిగా 

అరిప్ంచువాడు కుకక్ మెడను విరుచువానివంటివాడే నైవేదయ్ము చేయువాడు పందిరకత్ము 

అరిప్ంచువాని వంటివాడే ధూపము వేయువాడు బొమమ్ను సుత్తించువానివంటివాడే. వారు 

తమకిషట్మైనటుల్గా తోర్వలను ఏరప్రచుకొనిరి వారి యసహయ్మైన పనులు తమకే యిషట్ముగాఉనన్వి. 
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లేవీయకాండము 17:10 => మరియు ఇశార్యేలీయుల కుటుంబములలోనేమి, మీలో నివసించు 

పరదేశులలోనేమి, ఒకడు దేని రకత్ మును తినినను రకత్ము తినువానికి నేను విముఖుడనై 

జనులలోనుండి వాని కొటిట్వేయుదును. 

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 18:29 => ఎవరు అటిట్ హేయ కిర్యలలో దేనినైనను చేయుదురో వారు 

పర్జలలొనుండి కొటిట్వేయబడుదురు. 

లేవీయకాండము 20:3 => ఆ మనుషుయ్డు నా పరిశుదధ్సథ్లమును అపవితర్పరచి నా 

పరిశుదధ్నామమును అపవితర్పరచుటకు తన సంతానమును మోలెకుకు ఇచెచ్ను గనుక నేను వానికి 

విరోధినై పర్జలలోనుండి వాని కొటిట్వేతును. 

లేవీయకాండము 20:16 => సతరీ తనున్ జంతువు పొందునటుల్ దాని సమీపించినయెడల ఆ సతరీకిని ఆ 

జంతువునకును మరణమే విధి; ఆమెను దానిని చంపవలెను; తమ శిక్షకు తామే కారకులు. 

లేవీయకాండము 20:18 => కడగానునన్ సతరీతో శయనించి ఆమె మానాచాఛ్దనమును తీసినవాడు 

ఆమె రకత్ధారాచాఛ్దనమును తీసెను; ఆమె తన రకత్ధారాచాఛ్దనమును తీసివేసెను; వారి 

పర్జలలోనుండి వారిదద్రిని కొటిట్వేయవలెను. 

ఆదికాండము 17:14 => సునన్తి పొందని మగవాడు, అనగా ఎవని గోపాయ్ంగచరమ్మున సునన్తి 

చేయబడదో అటిట్వాడు తన జనులలోనుండి కొటిట్వేయబడును. వాడు నా నిబంధనను మీరియునాన్డని 

అబార్హాముతో 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. 
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నిరగ్మకాండము 12:19 => ఏడు దినములు మీ యిండల్లో పొంగినదేదియును ఉండకూడదు, 

పులిసినదానిని తినువాడు అనుయ్డేగాని దేశములో పుటిట్నవాడేగాని ఇశార్యేలీయుల సమాజములో 

నుండక కొటిట్వేయబడును. 

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. 

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

ఏలయనగా దేవుడు తన సవ్రూపమందు నరుని చేసెను. 

నిరగ్మకాండము 30:33 => దానివంటిది కలుపువాడును అనుయ్నిమీద దానిని పోయువాడును తన 

పర్జలలోనుండి కొటిట్వేయబడవలెనని చెపుప్ము. 

లేవీయకాండము 17:8 => మరియు నీవు వారితో ఇటల్నుము ఇశార్యేలీయుల కుటుంబములలోగాని 

మీలో నివసించు పరదేశులలోగాని ఒకడు దహనబలినైనను వేరొక యే బలినైనను 

లేవీయకాండము 17:9 => యెహోవాకు అరిప్ంప నుదేద్శము గలవాడై పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ 

దావ్రమునొదద్కు తీసికొని రానియెడల ఆ మనుషుయ్డు జనులలోనుండి కొటిట్వేయబడును. 

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. 

వచనము 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. 
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ఆదికాండము 21:33 => అబార్హాము బెయేరె ష్బాలో ఒక పిచుల వృక్షము నాటి అకక్డ నితయ్దేవుడైన 

యెహోవా పేరట పార్రథ్న చేసెను. 

ఆదికాండము 22:2 => అపుప్డాయన నీకు ఒకక్డైయునన్ నీ కుమారుని, అనగా నీవు పేర్మించు 

ఇసాస్కును తీసికొని మోరీయా దేశమునకు వెళిల్ అకక్డ నేను నీతో చెపప్బోవు పరవ్తములలో 

ఒకదానిమీద దహనబలిగా అతని నరిప్ంచుమని చెపెప్ను 

ఆదికాండము 22:13 => అపుప్డు అబార్హాము కనున్లెతిత్ చూడగా పొదలో కొముమ్లు 

తగులుకొనియునన్ ఒక పొటేట్లు వెనుకతటుట్న కనబడెను. అబార్హాము వెళిల్ ఆ పొటేట్లును పటుట్కొని తన 

కుమారునికి మారుగా పెటిట్ దహనబలిగా అరిప్ంచెను 

ఆదికాండము 31:54 => యాకోబు ఆ కొండమీద బలియరిప్ంచి భోజనము చేయుటకు తన 

బంధువులను పిలువగా వారు భోజనముచేసి కొండమీద ఆ రాతిర్ వెళల్బుచిచ్రి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:2 => మీరు సావ్ధీనపరచుకొనబోవు జనములు గొపప్ పరవ్తముల 

మీదనేమి మెటట్ల మీదనేమి పచచ్ని చెటల్నిన్టికిర్ందనేమి, యెకక్డెకక్డనైతే తమ దేవతలను పూజించెనో 

ఆ సథ్లములనిన్టిని మీరు బొతిత్గా పాడుచేయవలెను.  

1 రాజులు 14:23 => ఎటల్నగా వారును ఎతత్యిన పర్తి పరవ్తము మీదను పచచ్ని పర్తి 

వృక్షముకిర్ందను బలిపీఠములను కటిట్, విగర్హములను నిలిపి, దేవతా సత్ంభములను ఉంచిరి. 

2 రాజులు 16:4 => మరియు అతడు ఉనన్త సథ్లములలోను కొండమీదను సమసత్మైన పచచ్ని 

వృక్షములకిర్ందను బలులు అరిప్ంచుచు ధూపము వేయుచు వచెచ్ను. 

2 రాజులు 17:10 => యెతత్యిన కొండలనిన్టిమీదనేమి, సకలమైన పచచ్ని వృక్షముల కిర్ందనేమి, 

అంతటను విగర్హములను నిలువబెటిట్ దేవతాసత్ంభములను నిలిపి 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:4 => అతడు ఉనన్తసథ్లములలోను కొండలమీదను పర్తి పచచ్నిచెటుట్ 

కిర్ందను బలులు అరిప్ంచుచు ధూపము వేయుచు వచెచ్ను. 

యెహెజేక్లు 20:28 => వారికిచెచ్దనని నేను పర్మాణ పూరవ్కముగా చెపిప్న దేశములోనికి నేను 

వారిని రపిప్ంచిన తరువాత, ఎతత్యిన యొక కొండనేగాని, దటట్మైన యొక వృక్షమునేగాని తాము 
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చూచినపుప్డెలల్ను బలులు అరిప్ంచుచు, అరప్ణలను అరిప్ంచుచు, అకక్డ పరిమళ ధూపము 

పర్తిషిఠ్ంచుచు, పానారప్ణములు చేయుచు నాకు కోపము పుటిట్ంచిరి. 

యెహెజేక్లు 22:9 => కొండెములు చెపిప్ నరహతయ్ చేయువారు నీలో కాపురమునాన్రు, 

పరవ్తములమీద భోజనము చేయువారు నీ మధయ్ నివసించుచునాన్రు, నీలో కామ వికార చేషట్లు 

జరుగుచునన్వి. 

లేవీయకాండము 3:1 => అతడు అరిప్ంచునది సమాధానబలియైనయెడల అతడు గోవులలోనిది 

తీసికొనివచిచ్నయెడల అది మగదేగాని ఆడుదేగాని యెహోవా సనిన్ధికి నిరోద్షమైన దానిని 

తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 3:2 => తాను అరిప్ంచుదాని తలమీద తన చెయియ్ ఉంచి పర్తయ్క్షపు గుడారము 

యొకక్ దావ్రమున దానిని వధింపవలెను. యాజకులగు అహరోను కుమారులు బలిపీఠముచుటుట్ దాని 

రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 3:3 => అతడు ఆ సమాధాన బలిపశువు యొకక్ ఆంతర్ముల లోపలి కొర్వువ్ను 

ఆంతర్ములమీది కొర్వవ్ంతటిని రెండు మూతర్గర్ంధులను వాటిమీదను 

లేవీయకాండము 3:4 => డొకక్లమీదనునన్ కొర్వువ్ను కాలేజముమీదను మూతర్గర్ంథుల మీదనునన్ 

వపను యెహోవాకు హోమముగా అరిప్ంవలెను. 

లేవీయకాండము 3:5 => అహరోను కుమారులు బలిపీఠముమీద, అనగా అగిన్మీది కటెట్లపైనునన్ 

దహనబలి దర్వయ్ముపైని దానిని దహింపవలెను. అది యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమము. 

లేవీయకాండము 3:6 => యెహోవాకు సమాధానబలిగా ఒకడు అరిప్ంచునది గొఱఱ్ 

మేకలలోనిదైనయెడల అది మగదేగాని ఆడుదేగాని నిరోద్షమైనదాని తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 3:7 => అతడరిప్ంచు అరప్ణము గొఱఱ్పిలల్యైనయెడల యెహోవా సనిన్ధికి దానిని 

తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 3:8 => తాను అరిప్ంచుదాని తలమీద అతడు తన చెయియ్ ఉంచి పర్తయ్క్షపు 

గుడారము నెదుట దానిని వధింపవలెను. అహరోను కుమారులు బలిపీఠము చుటుట్ దాని రకత్మును 

పోర్కిష్ంపవలెను. 
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లేవీయకాండము 3:9 => ఆ సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్ను ముడిడ్పూస మొదలుకొని కొర్వివ్న 

తోక అంతటిని ఆంతర్ములలోని కొర్వువ్ను ఆంతర్ములమీది కొర్వువ్ అంతటిని 

లేవీయకాండము 3:10 => రెండు మూతర్గర్ంథులను వాటిమీది డొకక్లపైనునన్ కొర్వువ్ను 

మూతర్గర్ంథులమీది కాలేజముయొకక్ వపను తీసి యెహోవాకు హోమము చేయవలెను. 

లేవీయకాండము 3:11 => యాజకుడు బలిపీఠముమీద దానిని దహింపవలెను. అది యెహోవాకు 

హోమ రూపమైన ఆహారము. 

లేవీయకాండము 3:12 => అతడు అరిప్ంచునది మేకయైనయెడల యెహోవా సనిన్ధికి దానిని 

తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 3:13 => తాను దాని తలమీద చెయియ్ ఉంచి పర్తయ్క్షపు గుడారము నెదుట దానిని 

వధింపవలెను. అహరోను కుమారులు బలిపీఠముచుటుట్ దాని రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 3:14 => తాను దానిలో అరిప్ంచు ఆంతర్ములను కపుప్ కొర్వువ్ను ఆంతర్ములమీది 

కొర్వువ్ అంతటిని 

లేవీయకాండము 3:15 => రెండు మూతర్గర్ంథులను వాటిమీది డొకక్లపైనునన్ కొర్వువ్ను రెండు 

మూతర్గర్ంథులపైనునన్ కాలేజముయొకక్ వపను యెహోవాకు హోమముగా అరిప్ంపవలెను. 

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. 

లేవీయకాండము 7:11 => ఒకడు యెహోవాకు అరిప్ంపవలసిన సమాధానబలిని గూరిచ్న విధి 

యేదనగా 

లేవీయకాండము 7:12 => వాడు కృతజఞ్తారప్ణముగా దానినరిప్ంచునపుప్డు తన కృతజఞ్తారప్ణ 

రూపమైన బలిగాక నూనెతో కలిసినవియు పొంగనివియునైన పిండి వంటలను, నూనె పూసినవియు 

పొంగనివియునైన పలచని అపప్డములను, నూనె కలిపి కాలిచ్న గోధుమపిండి వంటలను 

అరిప్ంపవలెను. 
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లేవీయకాండము 7:13 => ఆ పిండివంటలే కాక సమాధానబలి రూపమైన కృతజఞ్తాబలి దర్వయ్ములో 

పులిసిన రొటెట్ను అరప్ణముగా అరిప్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 7:14 => మరియు ఆ అరప్ణములలో పర్తిదానిలోనుండి ఒకదాని యెహోవాకు 

పర్తిషాఠ్రప్ణముగా అరిప్ంపవలెను. అది సమాధానబలి పశురకత్మును పోర్కిష్ంచిన యాజకునిది, అది 

అతనిదగును. 

లేవీయకాండము 7:15 => సమాధానబలిగా తాను అరిప్ంచు కృతజఞ్తాబలి పశువును అరిప్ంచు 

దినమే దాని మాంసమును తినవలెను; దానిలోనిది ఏదియు మరునాటికి ఉంచుకొనకూడదు. 

లేవీయకాండము 7:16 => అతడు అరిప్ంచుబలి మొర్కుక్బడియేగాని సేవ్చాఛ్రప్ణయేగాని 

అయినయెడల అతడు దానినరిప్ంచునాడే తినవలెను. 

లేవీయకాండము 7:17 => మిగిలినది మరునాడు తినవచుచ్ను; మూడవనాడు ఆ బలిపశువు 

మాంసములో మిగిలినదానిని అగిన్తో కాలిచ్వేయవలెను. 

లేవీయకాండము 7:18 => ఒకడు తన సమాధానబలి పశువుమాంసములో కొంచెమైనను 

మూడవనాడు తినినయెడల అది అంగీకరింపబడదు; అది అరిప్ంచినవానికి సమాధానబలిగా 

ఎంచబడదు; అది హేయము; దాని తినువాడు తన దోషశిక్షను భరించును. 

లేవీయకాండము 7:19 => అపవితర్మైన దేనికైనను తగిలిన మాంసమును తినకూడదు; అగిన్తో 

దానిని కాలిచ్వేయవలెను; మాంసము విషయమైతే పవితుర్లందరు మాంసమును తినవచుచ్ను గాని 

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. 

నిరగ్మకాండము 24:5 => ఇశార్యేలీయులలో యౌవనసుథ్లను పంపగా వారు దహన బలులనరిప్ంచి 

యెహోవాకు సమాధాన బలులగా కోడెలను వధించిరి. 
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యెషయా 65:3 => వారు తోటలలో బలయ్రప్ణమును అరిప్ంచుచు ఇటికెలమీద ధూపము వేయుదురు 

నా భయములేక నాకు నితయ్ము కోపము కలుగజేయుచునాన్రు.  

యెహెజేక్లు 44:15 => ఇశార్యేలీయులు ననున్ విసరిజ్ంపగా నా పరిశుదధ్సథ్ల సంరక్షణను కనిపెటుట్ 

సాదోకు సంతతివారగు లేవీయులైన యాజకులు పరిచరయ్ చేయుటకై నా సనిన్ధికి వచిచ్ వారే నా 

సనిన్ధిని నిలిచి, కొర్వువ్ను రకత్మును నాకు అరిప్ంచుదురు; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

వచనము 6 

యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగలుగునటుల్ యాజకుడు పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ 

దావ్రమునొదద్నునన్ యెహోవా బలిపీఠముమీద వాటి రకత్మును పోర్కిష్ంచి వాటి కొర్వువ్ను 

దహింపవలెను. 

లేవీయకాండము 3:2 => తాను అరిప్ంచుదాని తలమీద తన చెయియ్ ఉంచి పర్తయ్క్షపు గుడారము 

యొకక్ దావ్రమున దానిని వధింపవలెను. యాజకులగు అహరోను కుమారులు బలిపీఠముచుటుట్ దాని 

రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 3:8 => తాను అరిప్ంచుదాని తలమీద అతడు తన చెయియ్ ఉంచి పర్తయ్క్షపు 

గుడారము నెదుట దానిని వధింపవలెను. అహరోను కుమారులు బలిపీఠము చుటుట్ దాని రకత్మును 

పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 3:13 => తాను దాని తలమీద చెయియ్ ఉంచి పర్తయ్క్షపు గుడారము నెదుట దానిని 

వధింపవలెను. అహరోను కుమారులు బలిపీఠముచుటుట్ దాని రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 3:5 => అహరోను కుమారులు బలిపీఠముమీద, అనగా అగిన్మీది కటెట్లపైనునన్ 

దహనబలి దర్వయ్ముపైని దానిని దహింపవలెను. అది యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమము. 

లేవీయకాండము 3:11 => యాజకుడు బలిపీఠముమీద దానిని దహింపవలెను. అది యెహోవాకు 

హోమ రూపమైన ఆహారము. 
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లేవీయకాండము 3:16 => యాజకుడు బలిపీఠముమీద వాటిని దహింపవలెను. కొర్వవ్ంతయు 

యెహోవాదే; అది సువాసనగల హోమ రూపమైన ఆహారము. మీరు కొర్వువ్నైనను రకత్మునైనను 

తినకూడదు. 

లేవీయకాండము 4:31 => మరియు సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్ను తీసినటేల్ దీని 

కొర్వవ్ంతటిని తీయవలెను. యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగా యాజకుడు బలిపీఠముమీద దానిని 

దహింపవలెను. అటుల్ యాజకుడు అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ 

కలుగును. 

నిరగ్మకాండము 29:13 => మరియు ఆంతర్ములను కపుప్కొను కొర్వవ్ంతటిని కాలేజముమీది వపను 

రెండు మూతర్గర్ంథులను వాటిమీది కొర్వువ్ను నీవు తీసి బలిపీఠముమీద దహింపవలెను.  

నిరగ్మకాండము 29:18 => బలిపీఠముమీద ఆ పొటేట్లంతయు దహింపవలెను; అది యెహోవాకు 

దహనబలి, యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమము. 

సంఖాయ్కాండము 18:17 => అయితే ఆవుయొకక్ తొలిచూలిని గొఱఱ్యొకక్ తొలిచూలిని మేకయొకక్ 

తొలిచూలిని విడిపింపకూడదు; అవి పర్తిషిఠ్తమైనవి; వాటి రకత్మును నీవు బలిపీఠముమీద పోర్కిష్ంచి 

యెహోవాకు ఇంపైన సువాసన కలుగునటుల్ వాటి కొర్వువ్ను దహింపవలెను గాని వాటి మాంసము 

నీదగును. 

లేవీయకాండము 7:23 => నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము ఎదుద్దేగాని గొఱఱ్దేగాని మేకదేగాని 

దేని కొర్వువ్ను మీరు తినకూడదు. 

యెహెజేక్లు 44:15 => ఇశార్యేలీయులు ననున్ విసరిజ్ంపగా నా పరిశుదధ్సథ్ల సంరక్షణను కనిపెటుట్ 

సాదోకు సంతతివారగు లేవీయులైన యాజకులు పరిచరయ్ చేయుటకై నా సనిన్ధికి వచిచ్ వారే నా 

సనిన్ధిని నిలిచి, కొర్వువ్ను రకత్మును నాకు అరిప్ంచుదురు; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

వచనము 7 

వారు వయ్భిచారులై అనుసరించుచు వచిచ్న దయయ్ముల పేరట వధించినటుల్ ఇకమీదట తమ 

బలిపశువులను వధింపరాదు. ఇది వారి తర తరములకు వారికి నితయ్మైన కటట్డ. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 32:17 => వారు దేవతవ్ములేని దయయ్ములకు తామెరుగని దేవతలకు 

కొర్తత్గా పుటిట్న దేవతలకు తమ పితరులు భయపడని దేవతలకు బలి అరిప్ంచిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:15 => యరొబాము బలిపీఠములకును దయయ్ములకును తాను 

చేయించిన దూడలకును యాజకులను ఏరప్రచుకొనెను. 

కీరత్నలు 106:37 => మరియు వారు తమ కూమారులను తమ కుమారెత్లను దయయ్ములకు బలిగా 

అరిప్ంచిరి. 

యోహాను 12:31 => ఇపుప్డు ఈ లోకమునకు తీరుప్ జరుగుచునన్ది, ఇపుప్డు ఈ లోకాధికారి 

బయటకు తోర్సివేయబడును; 

యోహాను 14:30 => ఇకను మీతో విసత్రించి మాటలాడను; ఈ లోకాధికారి వచుచ్చునాన్డు. నాతో 

వానికి సంబంధమేమియులేదు. 

1 కొరిందీయులకు 10:20 => లేదుగాని, అనయ్జనులరిప్ంచు బలులు దేవునికి కాదు దయయ్ములకే 

అరిప్ంచుచునాన్రని చెపుప్చునాన్ను. మీరు దయయ్ములతో పాలివారవుట నాకిషట్ము లేదు. 

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

పర్కాశము వారికి పర్కాశింపకుండు నిమితత్ము, ఈ యుగసంబంధమైన దేవత అవిశావ్సులైనవారి 

మనోనేతర్ములకు గుర్డిడ్తనము కలుగజేసెను. 

ఎఫెసీయులకు 2:2 => మీరు వాటిని చేయుచు, వాయుమండల సంబంధమైన అధిపతిని, అనగా 

అవిధేయులైన వారిని ఇపుప్డు పేర్రేపించు శకిత్కి అధిపతిని అనుసరించి, యీ పర్పంచ ధరమ్ము చొపుప్న 

మునుపు నడుచుకొంటిరి. 

పర్కటన 9:20 => ఈ దెబబ్లచేత చావక మిగిలిన జనులు, దయయ్ములను, చూడను వినను నడువను 

శకిత్లేనివై, బంగారు వెండి కంచు రాయి కరర్లతో చేయబడిన తమ హసత్కృతములైన విగర్హములను 

పూజింపకుండ విడిచిపెటుట్నటుల్ మారుమనసుస్ పొందలేదు. 

లేవీయకాండము 20:5 => చూచి చూడనటుల్ తమ కనున్లు మూసికొనినయెడల నేను వానికిని వాని 

కుటుంబమునకును విరోధినై వానిని మోలెకుతో వయ్భిచరించుటకు వాని తరిమి వయ్భిచారముచేయు 

వారినందరిని పర్జలలోనుండి కొటిట్వేతును. 
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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. 

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 వెళిల్ ననున్ విడిచి, నేను వారితో చేసిన 

నిబంధనను మీరుదురు. 

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. 

యెహెజేక్లు 23:8 => మరియు ఐగుపుత్లో నేరుచ్కొనిన జారతవ్మును ఇది మానకయుండెను, 

అచచ్టనే దాని యౌవనమందే పురుషులు దానితో శయనించిరి, దాని చనులను ఆలింగనము చేసిరి, 

కాముకులై దానితో విశేషముగా వయ్భిచారము చేసిరి. 

పర్కటన 17:1 => ఆ యేడు పాతర్లను పటుట్కొనియునన్ యేడుగురు దేవదూతలలో ఒకడు వచిచ్ 

నాతో మాటలాడుచు ఈలాగు చెపెప్ను. నీవికక్డికి రముమ్, విసాత్ర జలములమీద కూరుచ్నన్ మహా 

వేశయ్కు చేయబడు తీరుప్ నీకు కనుపరచెదను; 

పర్కటన 17:2 => భూరాజులు ఆమెతో వయ్భిచరించిరి, భూనివాసులు ఆమె వయ్భిచార మదయ్ములో 

మతుత్లైరి. 

పర్కటన 17:3 => అపుప్డతడు ఆతమ్వశుడనైన ననున్ అరణయ్మునకు కొనిపోగా, దేవదూషణ 

నామములతో నిండుకొని, యేడు తలలును పది కొముమ్లునుగల ఎఱఱ్ని మృగముమీద కూరుచ్ండిన 

యొక సతరీని చూచితిని 

పర్కటన 17:4 => ఆ సతరీ ధూమర్ రకత్వరణ్ముగల వసత్రము ధరించుకొని, బంగారముతోను 

రతన్ములతోను ముతయ్ములతోను అలంకరింపబడినదై, ఏహయ్మైన కారయ్ములతోను తాను చేయుచునన్ 
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వయ్భిచార సంబంధమైన అపవితర్ కారయ్ములతోను నిండిన యొక సువరణ్ పాతర్ను తనచేత 

పటుట్కొనియుండెను. 

పర్కటన 17:5 => దాని నొసట దాని పేరు ఈలాగు వార్యబడి యుండెను మరమ్ము, వేశయ్లకును 

భూమిలోని ఏహయ్మైన వాటికిని తలిల్యైన మహా బబులోను. 

నిరగ్మకాండము 28:43 => వారు పర్తయ్క్షపు గుడారములోనికి పర్వేశించునపుప్డైనను, 

పరిశుదధ్సథ్లములో సేవచేయుటకు బలిపీఠమును సమీపించునపుప్డైనను, వారు దోషులై చావక 

యుండునటుల్ అది అహరోనుమీదను అతని కుమారులమీదను ఉండవలెను. ఇది అతనికిని అతని 

తరువాత అతని సంతతికిని నితయ్మైన కటట్డ. 

లేవీయకాండము 3:17 => అది మీ తరతరములకు మీ నివాససథ్లములనిన్టిలోను నితయ్మైన కటట్డ. 

యెహోషువ 24:14 => కాబటిట్ మీరు యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవారై, ఆయనను 

నిషక్పటముగాను సతయ్ముగాను సేవించుచు, మీ పితరులు నది అదద్రిని ఐగుపుత్లోను సేవించిన 

దేవతలను తొలగదోర్సి యెహోవానే సేవించుడి. 

నాయ్యాధిపతులు 2:17 => తమ పితరులు యెహోవా ఆజఞ్లను అనుసరించి నడిచిన మారగ్మునుండి 

తవ్రగా తొలగిపోయి యితర దేవతలతో వయ్భిచరించి వాటికి నమసక్రించిరి; తమ పితరులు ఆ 

ఆజఞ్లను అనుసరించినటుల్ వారు నడవకపోయిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 21:11 => మరియు అతడు యూదా పరవ్తములయందు బలిపీఠములను 

కటిట్ంచి యెరూషలేము కాపురసుథ్లు దేవుని విసరిజ్ంచునటుల్ చేసెను. యూదావారిని విగర్హపూజకు 

లోపరచెను. 

కీరత్నలు 106:39 => తమ కిర్యలవలన వారు అపవితుర్లైరి తమ నడవడిలో వయ్భిచరించినవారైరి. 

యెహెజేక్లు 20:7 => అపుప్డు నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను, మీలో పర్తివాడు తన కిషట్మైన 

హేయకృతయ్ములను విడిచిపెటట్వలెను, ఐగుపీత్యుల విగర్హములను పూజించుటచేత మిముమ్ను మీరు 

అపవితర్పరచుకొనకుండవలెను అని నేను ఆజాఞ్పించితిని.  
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యెహెజేక్లు 23:3 => వీరు ఐగుపుత్దేశములో జారతవ్ము చేసిరి, యౌవనకాలమందే జారతవ్ము 

చేయుచు వచిచ్రి, అకక్డ వారికి ఆలింగనమాయెను, అకక్డ వారి కనాయ్కాలపు చనులను పురుషులు 

నలిపిరి. 

హోషేయ 4:12 => నా జనులు తాము పెటుట్కొనిన కఱఱ్యొదద్ విచారణ చేయుదురు, తమచేతికఱఱ్ 

వారికి సంగతి తెలియజేయును, వయ్భిచారమనసుస్ వారిని తోర్వ తపిప్ంపగా వారు తమ దేవుని 

విసరిజ్ంచి వయ్భిచరింతురు. 

ఆమోసు 5:25 => ఇశార్యేలీయులారా, అరణయ్మందు నలువది సంవతస్రములు మీరు బలులను 

నైవేదయ్ములను నాకు అరిప్ంచితిరా? 

వచనము 8 

మరియు నీవు వారితో ఇటల్నుము ఇశార్యేలీయుల కుటుంబములలోగాని మీలో నివసించు 

పరదేశులలోగాని ఒకడు దహనబలినైనను వేరొక యే బలినైనను 

లేవీయకాండము 17:4 => పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్కు దానిని ముందు తేక 

పాళెములో వధించినను పాళెమునకు వెలుపల వధించినను ఆ మనుషుయ్డు తన పర్జలలోనుండి 

కొటిట్వేయబడును; 

లేవీయకాండము 17:10 => మరియు ఇశార్యేలీయుల కుటుంబములలోనేమి, మీలో నివసించు 

పరదేశులలోనేమి, ఒకడు దేని రకత్ మును తినినను రకత్ము తినువానికి నేను విముఖుడనై 

జనులలోనుండి వాని కొటిట్వేయుదును. 

లేవీయకాండము 1:2 => నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము మీలో ఎవరైనను యెహోవాకు బలి 

అరిప్ంచునపుప్డు, గోవుల మందలోనుండిగాని గొఱఱ్ల 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. 
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నాయ్యాధిపతులు 6:26 => తగిన యేరాప్టుతో ఈ బండకొనను నీ దేవుడైన యెహోవాకు బలిపీఠము 

కటిట్, ఆ రెండవ కోడెను తీసికొనివచిచ్ నీవు నరికిన పర్తిమయొకక్ కఱఱ్తో దహనబలి నరిప్ంచుమని 

అతనితో చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 7:9 => సమూయేలు పాలు విడువని ఒక గొఱఱ్పిలల్ను తెచిచ్ యెహోవాకు 

సరావ్ంగబలిగా అరిప్ంచి, ఇశార్యేలీయుల పక్షమున యెహోవాను పార్రథ్నచేయగా యెహోవా అతని 

పార్రథ్న అంగీకరించెను. 

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 16:2 => సమూయేలు నేనెటుల్ వెళుల్దును? నేను వెళిల్న సంగతి సౌలు వినినయెడల 

అతడు ననున్ చంపుననగా యెహోవా నీవు ఒక పెయయ్ను తీసికొనిపోయి యెహోవాకు బలిపశువును 

వధించుటకై వచిచ్తినని చెపిప్ 

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 18:30 => 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 
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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 

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. 

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. 

లేవీయకాండము 17:3 => ఇశార్యేలీయుల కుటుంబములలో యెహోవా మందిరము ఎదుట 

యెహోవాకు అరప్ణము అరిప్ంచుటకు పూనుకొనువాడు అది ఎదేద్గాని గొఱఱ్యేగాని మేకయేగాని  

లేవీయకాండము 18:26 => కాబటిట్ ఆ దేశము మీకంటె ముందుగానునన్ పర్జలను వెళల్గర్కిక్వేసిన 

పర్కారము మీ అపవితర్తనుబటిట్ మిముమ్ను వెళల్గర్కిక్ వేయకుండునటుల్ మీరు,  
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లేవీయకాండము 20:2 => ఇశార్యేలీయులలోనే గాని ఇశార్యేలు పర్జలలో నివసించు 

పరదేశులలోనే గాని యొకడు ఏమాతర్మును తన సంతానమును మోలెకుకు ఇచిచ్నయెడల వానికి 

మరణశిక్ష విధింపవలెను; మీ దేశపర్జలు రాళల్తో వాని కొటట్వలెను. 

యెహోషువ 22:11 => అపుప్డు రూబేనీయులును గాదీయులును మనషే ష్ అరధ్గోతర్పువారును 

ఇశార్యేలీయుల యెదుటివైపున యొరాద్ను పర్దేశములో కనానుదేశము నెదుట బలిపీఠమును కటిట్రని 

ఇశార్యేలీయులకు వరత్మానము వచెచ్ను. 

యెహోషువ 22:15 => వారు గిలాదుదేశములోనునన్ రూబేనీయుల యొదద్కును గాదీయుల 

యొదద్కును మనషే ష్ అరధ్గోతర్పువారి యొదద్కును పోయి వారితో ఇటల్నిరి 

యెహోషువ 22:19 => మీ సావ్సథ్య్మైన దేశము అపవితర్ముగా నుండినయెడల యెహోవా 

మందిరముండు యెహోవా సావ్ధీనదేశమునకు మీరు వచిచ్ మా మధయ్ను సావ్సథ్య్ము తీసికొనుడి, మన 

దేవుడైన యెహోవా బలిపీఠము గాక వేరొక బలిపీఠమును కటుట్కొని యెహోవా మీద తిరుగబడకుడి, 

మా మీద తిరుగబడకుడి, 

వచనము 9 

యెహోవాకు అరిప్ంప నుదేద్శము గలవాడై పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్కు తీసికొని 

రానియెడల ఆ మనుషుయ్డు జనులలోనుండి కొటిట్వేయబడును. 

లేవీయకాండము 17:4 => పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్కు దానిని ముందు తేక 

పాళెములో వధించినను పాళెమునకు వెలుపల వధించినను ఆ మనుషుయ్డు తన పర్జలలోనుండి 

కొటిట్వేయబడును; 

నిరగ్మకాండము 30:33 => దానివంటిది కలుపువాడును అనుయ్నిమీద దానిని పోయువాడును తన 

పర్జలలోనుండి కొటిట్వేయబడవలెనని చెపుప్ము. 

యెహోషువ 22:11 => అపుప్డు రూబేనీయులును గాదీయులును మనషే ష్ అరధ్గోతర్పువారును 

ఇశార్యేలీయుల యెదుటివైపున యొరాద్ను పర్దేశములో కనానుదేశము నెదుట బలిపీఠమును కటిట్రని 

ఇశార్యేలీయులకు వరత్మానము వచెచ్ను. 
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యెహోషువ 22:15 => వారు గిలాదుదేశములోనునన్ రూబేనీయుల యొదద్కును గాదీయుల 

యొదద్కును మనషే ష్ అరధ్గోతర్పువారి యొదద్కును పోయి వారితో ఇటల్నిరి 

యెహోషువ 22:19 => మీ సావ్సథ్య్మైన దేశము అపవితర్ముగా నుండినయెడల యెహోవా 

మందిరముండు యెహోవా సావ్ధీనదేశమునకు మీరు వచిచ్ మా మధయ్ను సావ్సథ్య్ము తీసికొనుడి, మన 

దేవుడైన యెహోవా బలిపీఠము గాక వేరొక బలిపీఠమును కటుట్కొని యెహోవా మీద తిరుగబడకుడి, 

మా మీద తిరుగబడకుడి, 

వచనము 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 3:17 => అది మీ తరతరములకు మీ నివాససథ్లములనిన్టిలోను నితయ్మైన కటట్డ. 

లేవీయకాండము 7:26 => మరియు పకిష్దేగాని జంతువుదేగాని యే రకత్మును మీ 

నివాసములనిన్టిలో తినకూడదు. 

లేవీయకాండము 7:27 => ఎవడు రకత్ము తినునో వాడు తన పర్జలలోనుండి కొటిట్వేయబడును.  

లేవీయకాండము 19:26 => రకత్ము కూడినదేదియు తినకూడదు, శకునములు చూడకూడదు, 

మంతర్ యోగములు చేయకూడదు, 

ఆదికాండము 9:4 => అయినను మాంసమును దాని రకత్ముతో మీరు తినకూడదు; రకత్మే దాని 

పార్ణము. 

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 15:23 => వాటి రకత్మును మాతర్ము నీవు తినకూడదు. నీళల్వలె 

భూమిమీద దాని పార బోయవలెను 

1 సమూయేలు 14:33 => జనులు రకత్ముతోనే తిని యెహోవా దృషిట్కి పాపము చేయుచునాన్రని 

కొందరు సౌలునకు తెలియజేయగా అతడు మీరు విశావ్సఘాతకులైతిరి; పెదద్ రాయి యొకటి నేడు నా 

దగగ్రకు దొరిల్ంచి తెండని చెపిప్ 

యెహెజేక్లు 33:25 => కాబటిట్ వారికీమాట పర్కటన చేయుము పర్భువగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా రకత్ము ఓడిచ్వేయక మాంసము భుజించు మీరు, మీ విగర్హములవైపు 

దృషిట్యుంచు మీరు, నరహతయ్చేయు మీరు, ఈ దేశమును సవ్తంతిర్ంచుకొందురా? 

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. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:20 => విగర్హ సంబంధమైన అపవితర్తను, జారతవ్మును, గొంతుపిసికి 

చంపినదానిని, రకత్మును, విసరిజ్ంచుటకు వారికి పతిర్క వార్సి పంపవలెనని నా అభిపార్యము. 

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. 

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? 
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లేవీయకాండము 20:3 => ఆ మనుషుయ్డు నా పరిశుదధ్సథ్లమును అపవితర్పరచి నా 

పరిశుదధ్నామమును అపవితర్పరచుటకు తన సంతానమును మోలెకుకు ఇచెచ్ను గనుక నేను వానికి 

విరోధినై పర్జలలోనుండి వాని కొటిట్వేతును. 

లేవీయకాండము 20:4 => మరియు ఆ మనుషుయ్డు తన సంతానమును మోలెకుకు ఇచుచ్చుండగా 

మీ దేశపర్జలు వాని చంపక,  

లేవీయకాండము 20:5 => చూచి చూడనటుల్ తమ కనున్లు మూసికొనినయెడల నేను వానికిని వాని 

కుటుంబమునకును విరోధినై వానిని మోలెకుతో వయ్భిచరించుటకు వాని తరిమి వయ్భిచారముచేయు 

వారినందరిని పర్జలలోనుండి కొటిట్వేతును. 

లేవీయకాండము 20:6 => మరియు కరణ్పిశాచి గలవారితోను సోదెగాండర్తోను వయ్భిచరించుటకు 

వారితటుట్ తిరుగువాడెవడో నేను వానికి విరోధినై పర్జలలోనుండి వాని కొటిట్వేతును. 

లేవీయకాండము 26:17 => నేను మీకు పగవాడనవుదును; మీ శతుర్వుల యెదుట మీరు 

చంపబడెదరు; మీ విరోధులు మిముమ్ను ఏలెదరు; మిముమ్ను ఎవరును తరుమకపోయినను మీరు 

పారిపోయెదరు. 

కీరత్నలు 34:16 => దుష కిర్యలు చేయువారి జాఞ్పకమును భూమిమీద నుండి కొటిట్వేయుటకై 

యెహోవా సనిన్ధి వారికి విరోధముగా నునన్ది.  

యిరిమ్యా 21:10 => ఈ పటట్ణము బబులోను రాజుచేతికి అపప్గింపబడును, అతడు అగిన్చేత దాని 

కాలిచ్వేయును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 44:11 => కాబటిట్ ఇశార్యేలు దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు మీకు కీడు చేయునటుల్, 

యెహెజేక్లు 14:8 => ఆ మనుషుయ్లకు నేను విరోధినై నేను యెహోవానని వారు తెలిసికొనునటుల్ 

వారిని సూచనగాను సామెతగాను చేసి నా జనులలోనుండి నేను వారిని నిరూమ్లము చేసెదను.  

యెహెజేక్లు 15:7 => నేను వారిమీద కఠినదృషిట్ నిలుపుదును, వారు అగిన్ని తపిప్ంచుకొనినను 

అగిన్యే వారిని దహించును; వారియెడల నేను కఠినదృషిట్ గలవాడనై యుండగా నేనే యెహోవానని 

మీరు తెలిసికొందురు. 
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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. 

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 17:4 => పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్కు దానిని ముందు తేక 

పాళెములో వధించినను పాళెమునకు వెలుపల వధించినను ఆ మనుషుయ్డు తన పర్జలలోనుండి 

కొటిట్వేయబడును; 

లేవీయకాండము 17:8 => మరియు నీవు వారితో ఇటల్నుము ఇశార్యేలీయుల కుటుంబములలోగాని 

మీలో నివసించు పరదేశులలోగాని ఒకడు దహనబలినైనను వేరొక యే బలినైనను 

లేవీయకాండము 18:26 => కాబటిట్ ఆ దేశము మీకంటె ముందుగానునన్ పర్జలను వెళల్గర్కిక్వేసిన 

పర్కారము మీ అపవితర్తనుబటిట్ మిముమ్ను వెళల్గర్కిక్ వేయకుండునటుల్ మీరు,  

లేవీయకాండము 18:29 => ఎవరు అటిట్ హేయ కిర్యలలో దేనినైనను చేయుదురో వారు 

పర్జలలొనుండి కొటిట్వేయబడుదురు. 

లేవీయకాండము 20:5 => చూచి చూడనటుల్ తమ కనున్లు మూసికొనినయెడల నేను వానికిని వాని 

కుటుంబమునకును విరోధినై వానిని మోలెకుతో వయ్భిచరించుటకు వాని తరిమి వయ్భిచారముచేయు 

వారినందరిని పర్జలలోనుండి కొటిట్వేతును. 

లే వీ య కాం డ ము 2 2 : 1 8 = > నీ వు అ హ రో ను తో ను అ త ని కు మా రు ల తో ను 

ఇశార్యేలీయులందరితోను ఇటుల్ చెపుప్ము ఇశార్యేలీయుల యింటివారిలోనేగాని ఇశార్యేలీయులలో 

నివసించు పరదేశులలోనేగాని యెవడు యెహోవాకు దహనబలిగా సేవ్చాఛ్రప్ణములనైనను 

మొర్కుక్బళల్నైనను అరిప్ంచునో 

లేవీయకాండము 24:22 => మీరు పక్షపాతము లేక తీరుప్ తీరచ్వలెను. మీలోనునన్ పరదేశికి మీరు 

చేసినటుట్ మీ సవ్దేశికిని చేయవలెను. నేను మీ దేవుడనైన యెహోవానని వారితో చెపుప్ము అనెను. 
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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. 

1 సమూయేలు 14:32 => జనులు దోపుడుమీద ఎగబడి, గొఱఱ్లను 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. 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:19 => నేను ఈలాగు చేయకుండ నా దేవుడు ననున్ కాచునుగాక; 

పార్ణమునకు తెగించి యీ నీళుల్ తెచిచ్న యీ మనుషుయ్ల రకత్మును నేను తార్గుదునా అని చెపిప్ 

తార్గకపోయెను; ఈ ముగుగ్రు పరాకర్మశాలులు ఇటిట్ పనులు చేసిరి. 

ఆమోసు 9:4 => తమ శతుర్వులచేత వారు చెరపటట్బడినను అచచ్ట నేను ఖడగ్మున కాజఞ్ ఇతుత్ను, 

అది వారిని హతము చేయును; మేలుచేయుటకు కాదు కీడుచేయుటకే నాదృషిట్ వారిమీద నిలుపుదును. 

కొలొసస్యులకు 2:16 => కాబటిట్ అనన్పానముల విషయములోనైనను, పండుగ అమావాసయ్ 

విశార్ంతిదినము అనువాటి విషయములోనైనను, మీకు తీరుప్తీరచ్ నెవనికిని అవకాశమియయ్కుడి. 

1 పేతురు 3:12 => పర్భువు కనున్లు నీతిమంతుల మీదను, ఆయన చెవులు వారి పార్రథ్నల వైపునను 

ఉనన్వి గాని పర్భువు ముఖము కీడు చేయువారికి విరోధముగా ఉనన్ది. 

వచనము 11 

రకత్ము దేహమునకు పార్ణము. మీనిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయునటుల్ బలిపీఠముమీద పోయుటకై 

దానిని మీకిచిచ్తిని. రకత్ము దానిలోనునన్ పార్ణమునుబటిట్ పార్యశిచ్తత్ము చేయును. 

పర్సంగి 12:6 => వెండి తార్డు విడిపోవును, బంగారు గినెన్ పగిలిపోవును, ధారయొదద్ కుండ 

పగిలిపోవును, బావియొదద్ చకర్ము పడిపోవును. 
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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 8:15 => దాని వధించిన తరువాత మోషే దాని రకత్మును తీసి బలిపీఠపు 

కొముమ్లచుటుట్ వేర్లితో దాని చమిరి బలిపీఠము విషయమై పాపపరిహారము చేసి దాని నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకై బలిపీఠము అడుగున రకత్మును పోసి దాని పర్తిషిఠ్ంచెను. 

లేవీయకాండము 16:11 => అపుప్డు అహరోను పాపపరిహారారథ్బలియగు ఆ కోడెను తీసికొనివచిచ్ 

తన నిమితత్మును తన యింటివారి నిమితత్మును పార్యశిచ్తత్ము చేసికొనవలెను. తరువాత అతడు 

తనకొరకు తానరిప్ంచు పాపపరిహారారథ్బలియగు కోడెను వధించి 

లేవీయకాండము 16:14 => అపుప్డతడు ఆ కోడె రకత్ములో కొంచెము తీసికొని తూరుప్పర్కక్ను 

కరుణాపీఠముమీద తన వేర్లితో పోర్కిష్ంచి, కరుణాపీఠము ఎదుట తన వేర్లితో ఆ రకత్ములో కొంచెము 

ఏడుమారులు పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 16:15 => అపుప్డతడు పర్జలరిప్ంచు పాపపరిహారారధ్బలియగు మేకను వధించి 

అడ డ్తెర లోపలికి దాని రకత్ము తెచిచ్ ఆ కోడె రకత్ముతో చేసినటుల్ దీని రకత్ముతోను చేసి, కరుణాపీఠము 

మీదను కరుణాపీఠము ఎదుటను దాని పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 16:16 => అటుల్ అతడు ఇశార్యేలీయుల సమసత్ పాపములనుబటిట్యు, అనగా 

వారి అపవితర్తనుబటిట్యు, వారి అతికర్మములనుబటిట్యు పరిశుదధ్ సథ్లమునకు పార్యశిచ్తత్ము 

చేయవలెను. పర్తయ్క్షపు గుడారము వారిమధయ్ ఉండుటవలన వారి అపవితర్తనుబటిట్ అది 

అపవితర్మగుచుండును గనుక అతడు దానికి పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. 

లేవీయకాండము 16:17 => పరిశుదధ్సథ్లములో పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకు అతడు లోపలికి 

పోవునపుప్డు అతడు తన నిమితత్మును తన యింటివారి నిమితత్మును ఇశార్యేలీయుల సమసత్ 

సమాజము నిమితత్మును పార్యశిచ్తత్ముచేసి బయటికి వచుచ్వరకు ఏ మనుషుయ్డును పర్తయ్క్షపు 

గుడారములో ఉండరాదు. 
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లేవీయకాండము 16:18 => మరియు అతడు యెహోవా సనిన్ధినునన్ బలిపీఠమునొదద్కు పోయి 

దానికి పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. అతడు ఆ కోడె రకత్ములో కొంచెమును ఆ మేక రకత్ములో 

కొంచెమును తీసికొని బలిపీఠపు కొముమ్లమీద చమిరి 

లేవీయకాండము 16:19 => యేడుమారులు తన వేర్లితో ఆ రకత్ములో కొంచెము దానిమీద పోర్కిష్ంచి 

దాని పవితర్పరచి ఇశార్యేలీయుల అపవితర్తను పోగొటిట్ దానిని పరిశుదధ్పరచవలెను. 

మతత్యి 20:28 => ఆలాగే మనుషయ్కుమారుడు పరిచారము చేయించుకొనుటకు రాలేదు గాని 

పరిచారము చేయుటకును అనేకులకు పర్తిగా విమోచన కర్యధనముగా తన పార్ణము నిచుచ్టకును 

వచెచ్నని చెపెప్ను. 

మతత్యి 26:28 => ఇది నా రకత్ము, అనగా పాపక్షమాపణ నిమితత్ము అనేకుల కొరకు 

చిందింపబడుచునన్ నిబంధన రకత్ము. 

మారుక్ 14:24 => అపుప్డాయన ఇది నిబంధన విషయమై అనేకులకొరకు చిందింపబడుచునన్ నా 

రకత్ము. 

రోమీయులకు 3:25 => పూరవ్ము చేయబడిన పాపములను దేవుడు తన ఓరిమివలన 

ఉపేకిష్ంచినందున, ఆయన తన నీతిని కనువరచవలెనని 

రోమీయులకు 5:9 => కాబటిట్ ఆయన రకత్ము వలన ఇపుప్డు నీతిమంతులముగా తీరచ్బడి, మరింత 

నిశచ్యముగా ఆయనదావ్రా ఉగర్తనుండి రకిష్ంపబడుదుము. 

ఎఫెసీయులకు 1:7 => దేవుని కృపామహదైశవ్రయ్మునుబటిట్ ఆ పిర్యునియందు ఆయన రకత్మువలన 

మనకు విమోచనము, అనగా మన అపరాధములకు క్షమాపణ మనకు కలిగియునన్ది. 

కొలొసస్యులకు 1:14 => ఆ కుమారునియందు మనకు విమోచనము, అనగా పాపక్షమాపణ 

కలుగుచునన్ది. 

కొలొసస్యులకు 1:20 => ఆయన సిలువ రకత్ముచేత సంధిచేసి, ఆయనదావ్రా సమసత్మును, అవి 

భూలోకమందునన్వైనను పరలోకమందునన్వైనను, వాటిననిన్టిని ఆయన దావ్రా తనతో 

సమాధానపరచుకొనవలెననియు తండిర్ అభీషట్మాయెను. 
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హెబీర్యులకు 9:22 => మరియు ధరమ్శాసత్ర పర్కారము సమసత్ వసుత్వులును రకత్ముచేత 

శుది ధ్చేయబడుననియు, రకత్ము చిందింపకుండ పాపక్షమాపణ కలుగదనియు సామానయ్ముగా 

చెపప్వచుచ్ను. 

హెబీర్యులకు 13:12 => కావున యేసు కూడ తన సవ్రకత్ముచేత పర్జలను పరిశుదధ్పరచుటకై గవిని 

వెలుపట శర్మపొందెను. 

1 పేతురు 1:2 => ఆతమ్వలని పరిశుదధ్త పొందినవారై విధేయులగుటకును, యేసుకీర్సుత్ రకత్మువలన 

పోర్కిష్ంపబడుటకును ఏరప్రచబడినవారికి, అనగా పొంతు, గలతీయ, కపప్దొకియ, ఆసియ, బితునియ 

అను దేశములయందు చెదరిన వారిలో చేరిన యాతిర్కులకు శుభమని చెపిప్ వార్యునది. మీకు 

కృపయు సమాధానమును విసత్రిలుల్ను గాక. 

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 

1 యోహాను 2:2 => ఆయనే మన పాపములకు శాంతికరమైయునాన్డు; మన పాపములకు 

మాతర్మే కాదు. సరవ్లోకమునకును శాంతికరమైయునాన్డు. 

పర్కటన 1:5 => నమమ్కమైన సాకిష్యు, మృతులలోనుండి ఆదిసంభూతుడుగా లేచిన వాడును, 

భూపతులకు అధిపతియునైన యేసుకీర్సుత్నుండియు, కృపాసమాధానములు మీకు కలుగునుగాక. 

నిరగ్మకాండము 30:15 => అది మీ పార్ణములకు పరికర్యధనముగా నుండునటుల్ యెహోవాకు 

అరప్ణ ఇచుచ్నపుప్డు ధనవంతుడు అర తులముకంటె ఎకుక్వ ఇయయ్కూడదు. బీదవాడు తకుక్వ 

ఇయయ్కూడదు. 

లేవీయకాండము 17:10 => మరియు ఇశార్యేలీయుల కుటుంబములలోనేమి, మీలో నివసించు 

పరదేశులలోనేమి, ఒకడు దేని రకత్ మును తినినను రకత్ము తినువానికి నేను విముఖుడనై 

జనులలోనుండి వాని కొటిట్వేయుదును. 
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సంఖాయ్కాండము 31:50 => కాబటిట్ యెహోవా సనిన్ధిని మా నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము కలుగునటుల్ 

మేము మాలో పర్తిమనుషుయ్నికి దొరికిన బంగారు నగలను గొలుసులను కడియములను 

ఉంగరములను పోగులను పతకములను యెహోవాకు అరప్ణముగా తెచిచ్యునాన్మని చెపప్గా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:23 => అయితే రకత్మును తిననే తినకూడదు. భదర్ము సుమీ. 

ఏలయనగా రకత్ము పార్ణము; మాంసముతో పార్ణాధారమైనదాని తినకూడదు; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:27 => నీ దహనబలులను వాటి రకత్మాంసములను నీ దేవుడైన 

యెహోవా బలిపీఠముమీద అరిప్ంపవలెను. నీ బలుల రకత్మును నీ దేవుడైన యెహోవా బలిపీఠముమీద 

పోయవలెను; వాటి మాంసము నీవు తినవలెను. 

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. 

హోషేయ 9:4 => యెహోవాకు దార్కాష్రస పానారప్ణమును వారరిప్ంపరు వారరిప్ంచు బలులయందు 

ఆయనకిషట్ము లేదు, వారు ఆహారముగా పుచుచ్కొనునది పర్లాపము చేయువారి ఆహారమువలె 

నగును, దాని భుజించు వారందరు అపవితుర్లగుదురు; తమ ఆహారము తమకే సరిపడును గాని అది 

యెహోవా మందిరములోనికి రాదు. 

1 యోహాను 5:6 => నీళల్ దావ్రాను రకత్ము దావ్రాను వచిచ్న వాడు ఈయనే, అనగా యేసుకీర్సేత్. 

ఈయన నీళల్తో మాతర్మేగాక నీళల్తోను రకత్ముతోను వచెచ్ను. ఆతమ్ సతయ్ము గనుక సాక్షయ్మిచుచ్వాడు 

ఆతమ్యే. 

వచనము 12 

కాబటిట్ మీలో ఎవడును రకత్ము తినకూడదనియు, మీలో నివసించు ఏ పరదేశియు రకత్ము 

తినకూడదనియు నేను ఇశార్యేలీయులకు ఆజాఞ్పించితిని. 
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నిరగ్మకాండము 12:49 => దేశసుథ్నికిని మీలో నివసించు పరదేశికిని దీనిగూరిచ్ ఒకటే విధి 

యుండవలెననెను. 

లేవీయకాండము 17:3 => ఇశార్యేలీయుల కుటుంబములలో యెహోవా మందిరము ఎదుట 

యెహోవాకు అరప్ణము అరిప్ంచుటకు పూనుకొనువాడు అది ఎదేద్గాని గొఱఱ్యేగాని మేకయేగాని  

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. 

వచనము 13 

మరియు ఇశార్యేలీయులలోనేగాని మీలో నివసించు పరదేశులలోనేగాని ఒకడు తినదగిన 

మృగమునైనను పకిష్నైనను వేటాడి పటిట్నయెడల వాడు దాని రకత్మును ఒలికించి మంటితో 

కపప్వలెను; ఏలయనగా అది సమసత్ దేహములకు పార్ణాధారము; 

లేవీయకాండము 7:26 => మరియు పకిష్దేగాని జంతువుదేగాని యే రకత్మును మీ 

నివాసములనిన్టిలో తినకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:16 => మీరు రకత్ము మాతర్ము తినక దానిని నీళల్వలె నేలమీద 

పారబోయవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:24 => నీవు దాని తినక భూమిమీద నీళల్వలె పారబోయవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:23 => వాటి రకత్మును మాతర్ము నీవు తినకూడదు. నీళల్వలె 

భూమిమీద దాని పార బోయవలెను 

1 సమూయేలు 14:32 => జనులు దోపుడుమీద ఎగబడి, గొఱఱ్లను ఎడల్ను పెయయ్లను తీసికొని 

నేలమీద వాటిని వధించి రకత్ముతోనే భకిష్ంచినందున 

1 సమూయేలు 14:33 => జనులు రకత్ముతోనే తిని యెహోవా దృషిట్కి పాపము చేయుచునాన్రని 

కొందరు సౌలునకు తెలియజేయగా అతడు మీరు విశావ్సఘాతకులైతిరి; పెదద్ రాయి యొకటి నేడు నా 

దగగ్రకు దొరిల్ంచి తెండని చెపిప్ 
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1 సమూయేలు 14:34 => మీరు అకక్డకక్డికి జనుల మధయ్కు పోయి, అందరు తమ యెదుద్లను 

తమ గొఱఱ్లను 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. 

యోబు 16:18 => భూమీ, నా రకత్మును కపిప్వేయకుము నా మొఱఱ్కు విరామము 

కలుగకుండునుగాక. 

యెహెజేక్లు 24:7 => దానిచేత చిందింపబడిన రకత్ము దానిలో కనబడుచునన్ది, మటిట్తో దాని 

కపిప్వేయునటుల్ దానిని నేలమీద కుమమ్రింపక వటిట్ బండమీద దానిని చిందించెను. 

లేవీయకాండము 17:3 => ఇశార్యేలీయుల కుటుంబములలో యెహోవా మందిరము ఎదుట 

యెహోవాకు అరప్ణము అరిప్ంచుటకు పూనుకొనువాడు అది ఎదేద్గాని గొఱఱ్యేగాని మేకయేగాని  

లేవీయకాండము 20:2 => ఇశార్యేలీయులలోనే గాని ఇశార్యేలు పర్జలలో నివసించు 

పరదేశులలోనే గాని యొకడు ఏమాతర్మును తన సంతానమును మోలెకుకు ఇచిచ్నయెడల వానికి 

మరణశిక్ష విధింపవలెను; మీ దేశపర్జలు రాళల్తో వాని కొటట్వలెను. 

లే వీ య కాం డ ము 2 2 : 1 8 = > నీ వు అ హ రో ను తో ను అ త ని కు మా రు ల తో ను 

ఇశార్యేలీయులందరితోను ఇటుల్ చెపుప్ము ఇశార్యేలీయుల యింటివారిలోనేగాని ఇశార్యేలీయులలో 

నివసించు పరదేశులలోనేగాని యెవడు యెహోవాకు దహనబలిగా సేవ్చాఛ్రప్ణములనైనను 

మొర్కుక్బళల్నైనను అరిప్ంచునో 

వచనము 14 

దాని రకత్ము దాని పార్ణమునకాధారము. కాబటిట్ మీరు ఏ దేహరకత్మును తినకూడదు. వాటి రకత్ము 

సరవ్ దేహములకు పార్ణాధారము; దానిని తిను పర్తివాడు మరణశిక్ష నొందునని నేను 

ఇశార్యేలీయులకు ఆజాఞ్పించితిని. 
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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. 

ఆదికాండము 9:4 => అయినను మాంసమును దాని రకత్ముతో మీరు తినకూడదు; రకత్మే దాని 

పార్ణము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:23 => అయితే రకత్మును తిననే తినకూడదు. భదర్ము సుమీ. 

ఏలయనగా రకత్ము పార్ణము; మాంసముతో పార్ణాధారమైనదాని తినకూడదు; 

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. 

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 17:4 => పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్కు దానిని ముందు తేక 

పాళెములో వధించినను పాళెమునకు వెలుపల వధించినను ఆ మనుషుయ్డు తన పర్జలలోనుండి 

కొటిట్వేయబడును; 

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. 

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. 
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వచనము 15 

మరియు కళేబరమునైనను చీలచ్బడినదానినైనను తిను పర్తివాడు దేశమందు పుటిట్నవాడేమి 

పరదేశియేమి వాడు తన బటట్లను ఉదుకుకొని నీళల్తో దేహమును కడుగుకొని సాయంకాలమువరకు 

అపవితుర్డగును. తరువాత పవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 22:8 => అతడు కళేబరమునైనను చీలచ్బడినదానినైనను తిని దానివలన 

అపవితర్పరచుకొనకూడదు; నేను యెహోవాను. 

నిరగ్మకాండము 22:31 => మీరు నాకు పర్తిషిఠ్ంపబడినవారు గనుక పొలములో చీలచ్బడిన 

మాంసమును తినక కుకక్లకు దాని పారవేయవలెను. 

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. 

యెహెజేక్లు 4:14 => అందుకు అయోయ్, పర్భువా, యెహోవా, నేనెనన్డును అపవితర్త 

నొందినవాడను కానే, బాలయ్మునుండి నేటివరకును చచిచ్నదానినైనను మృగములు చీలిచ్నదానినైనను 

నేను తినినవాడను కానే, నిషిదధ్మైన మాంసము నా నోట ఎనన్డును పడలేదే అని నేననగా 

యెహెజేక్లు 44:31 => పకుష్లలోను పశువులలోను తనకుతాను చచిచ్నదానినిగాని చీలచ్బడినదానిని 

గాని యాజకులు భుజింపకూడదు. 

లేవీయకాండము 11:25 => వాటి కళేబరములలో కొంచెమైనను మోసిన పర్తివాడు తన బటట్లు 

ఉదుకుకొని సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 15:5 => వాని పరుపును ముటుట్వాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో 

సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

లేవీయకాండము 15:10 => వాని కిర్ందనుండిన యే వసుత్వునైనను ముటుట్ పర్తివాడు 

సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. వాటిని మోయువాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో 

సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 
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లేవీయకాండము 15:21 => ఆమె పడకను ముటుట్ పర్తివాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో 

సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

సంఖాయ్కాండము 19:8 => దాని దహించినవాడు నీళల్తో తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో 

శిరసాస్న్నము చేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

సంఖాయ్కాండము 19:19 => మూడవ దినమున ఏడవ దినమున పవితుర్డు అపవితుర్నిమీద దానిని 

పోర్కిష్ంపవలెను. ఏడవ దినమున వాడు పాపశుది ధ్ చేసికొని తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో 

సాన్నముచేసి సాయంకాలమున పవితుర్డగును. 

సంఖాయ్కాండము 19:21 => వారికి నితయ్మైన కటట్డ ఏదనగా, పాపపరిహారజలమును 

పోర్కిష్ంచువాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొనవలెను ; పాపపరిహారజలమును ముటుట్వాడు 

సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును; అపవితుర్డు ముటుట్నది యావతుత్ను అపవితర్ము. 

పర్కటన 7:14 => అందుకు నేను అయాయ్, నీకే తెలియుననగా అతడు ఈలాగు నాతో చెపెప్ను వీరు 

మహా శర్మలనుండి వచిచ్నవారు; గొఱఱ్పిలల్ రకత్ములో తమ వసత్రములను ఉదుకుకొని వాటిని తెలుపు 

చేసికొనిరి. 

లేవీయకాండము 7:24 => చచిచ్నదాని కొర్వువ్ను చీలిచ్నదాని కొర్వువ్ను ఏ పనికైనను 

వినియోగపరచవచుచ్ను గాని దాని నేమాతర్మును తినకూడదు. 

లేవీయకాండము 11:24 => వాటివలన మీరు అపవితుర్లగుదురు వాటి కళేబరములను ముటిట్న 

పర్తివాడు సాయంకాలము వరకు అపవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 11:40 => దాని కళేబరములో ఏదైనను తినువాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని 

సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డగును. దాని కళేబరమును మోయువాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని 

సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 14:46 => మరియు ఆ యిలుల్ పాడువిడిచిన దినములనిన్యు దానిలో 

పర్వేశించువాడు సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 15:27 => వాటిని ముటుట్ పర్తివాడు అపవితుర్డు. వాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని 

నీళల్తో సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును.  
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లేవీయకాండము 17:3 => ఇశార్యేలీయుల కుటుంబములలో యెహోవా మందిరము ఎదుట 

యెహోవాకు అరప్ణము అరిప్ంచుటకు పూనుకొనువాడు అది ఎదేద్గాని గొఱఱ్యేగాని మేకయేగాని  

లేవీయకాండము 20:2 => ఇశార్యేలీయులలోనే గాని ఇశార్యేలు పర్జలలో నివసించు 

పరదేశులలోనే గాని యొకడు ఏమాతర్మును తన సంతానమును మోలెకుకు ఇచిచ్నయెడల వానికి 

మరణశిక్ష విధింపవలెను; మీ దేశపర్జలు రాళల్తో వాని కొటట్వలెను. 

సంఖాయ్కాండము 15:29 => ఇశార్యేలీయులలో పుటిట్నవాడేగాని వారి మధయ్ను నివసించు 

పరదేశియేగాని పొరబాటున ఎవడైనను పాపము చేసినయెడల వానికిని మీకును విధి ఒకక్టే 

ఉండవలెను. 

యోహాను 13:10 => యేసు అతని చూచి సాన్నము చేసినవాడు పాదములు తపప్ మరేమియు 

కడుగుకొననకక్రలేదు, అతడు కేవలము పవితుర్డయెయ్ను. మీరును పవితుర్లు కాని మీలో అందరు 

పవితుర్లు కారనెను. 

హెబీర్యులకు 9:10 => ఇవి దిదుద్బాటు జరుగుకాలము వచుచ్వరకు విధింపబడి , 

అనన్పానములతోను నానావిధములైన పర్కాష్ళనములతోను సంబంధించిన శరీరాచారములు 

మాతర్మైయునన్వి. 

వచనము 16 

అయితే వాడు వాటిని ఉదుకుకొనకయు తన దేహమును కడుగుకొనకయు ఉండినయెడల వాడు తన 

దోషశిక్షను భరించును. 

లేవీయకాండము 5:1 => ఒకడు ఒటుట్పెటుట్కొనినవాడై తాను చూచినదానిగూరిచ్గాని తనకు 

తెలిసినదానిగూరిచ్గాని సాకిష్యైయుండి దాని తెలియచేయక పాపము చేసినయెడల అతడు తన 

దోషశిక్షను భరించును. 

లేవీయకాండము 7:18 => ఒకడు తన సమాధానబలి పశువుమాంసములో కొంచెమైనను 

మూడవనాడు తినినయెడల అది అంగీకరింపబడదు; అది అరిప్ంచినవానికి సమాధానబలిగా 

ఎంచబడదు; అది హేయము; దాని తినువాడు తన దోషశిక్షను భరించును. 
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లేవీయకాండము 19:8 => దానిని తినువాడు తన దోషశిక్షను భరించును. వాడు యెహోవాకు 

పరిశుదధ్మైన దానిని అపవితర్పరచెను. వాడు పర్జలలోనుండి కొటిట్వేయబడును. 

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. 

లేవీయకాండము 20:19 => నీ తలిల్ సహోదరి మానాచాఛ్దనమునేగాని నీ తండిర్ సహోదరి 

మానాచాఛ్దనమునేగాని తీయకూడదు; తీసినవాడు తన రకత్సంబంధియొకక్ మానాచాఛ్దనమును 

తీసెను; వారు తమ దోషశిక్షను భరించెదరు. 

లేవీయకాండము 20:20 => పినతలిల్తోనే గాని పెతత్లిల్తోనే గాని శయనించినవాడు తన తలిదండుర్ల 

సహోదరుల మానాచాఛ్దనమును తీసెను, వారు తమ పాపశిక్షను భరించెదరు; సంతానహీనులై 

మరణమగుదురు. 

సంఖాయ్కాండము 19:19 => మూడవ దినమున ఏడవ దినమున పవితుర్డు అపవితుర్నిమీద దానిని 

పోర్కిష్ంపవలెను. ఏడవ దినమున వాడు పాపశుది ధ్ చేసికొని తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో 

సాన్నముచేసి సాయంకాలమున పవితుర్డగును. 

సంఖాయ్కాండము 19:20 => అపవితుర్డు పాపశుది ధ్ చేసికొననియెడల అటిట్ మనుషుయ్డు 

సమాజములోనుండి కొటిట్వేయబడును; వాడు యెహోవా పరిశుదధ్సథ్లమును అపవితర్పరచెను; 

పాపపరిహారజలము వానిమీద పోర్కిష్ంపబడలేదు; వాడు అపవితుర్డు. 

యెషయా 53:11 => అతడు తనకు కలిగిన వేదనను చూచి తృపిత్నొందును. నీతిమంతుడైన నా 

సేవకుడు జనుల దోషములను భరించి తనకునన్ అనుభవజాఞ్నముచేత అనేకులను నిరోద్షులుగా 

చేయును.  

యోహాను 13:8 => పేతురు నీవెనన్డును నా పాదములు కడుగరాదని ఆయనతో అనెను. అందుకు 

యేసు నేను నినున్ కడుగనియెడల నాతో నీకు పాలు లేదనెను. 
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హెబీర్యులకు 9:28 => ఆలాగుననే కీర్సుత్ కూడ అనేకుల పాపములను భరించుటకు ఒకక్సారే 

అరిప్ంపబడి, తనకొరకు కనిపెటుట్కొని యుండువారి రక్షణ నిమితత్ము పాపము లేకుండ రెండవసారి 

పర్తయ్క్షమగును. 

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 35:2 => యాకోబు తన యింటివారితోను తనయొదద్ నునన్ వారందరితోను 

మీయొదద్నునన్ అనయ్దేవతలను పారవేసి మిముమ్ను మీరు శుచిపరచుకొని మీ వసత్రములను 

మారుచ్కొనుడి. 

నిరగ్మకాండము 22:31 => మీరు నాకు పర్తిషిఠ్ంపబడినవారు గనుక పొలములో చీలచ్బడిన 

మాంసమును తినక కుకక్లకు దాని పారవేయవలెను. 

లేవీయకాండము 11:24 => వాటివలన మీరు అపవితుర్లగుదురు వాటి కళేబరములను ముటిట్న 

పర్తివాడు సాయంకాలము వరకు అపవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 11:40 => దాని కళేబరములో ఏదైనను తినువాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని 

సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డగును. దాని కళేబరమును మోయువాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని 

సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 15:27 => వాటిని ముటుట్ పర్తివాడు అపవితుర్డు. వాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని 

నీళల్తో సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును.  

యోహాను 13:10 => యేసు అతని చూచి సాన్నము చేసినవాడు పాదములు తపప్ మరేమియు 

కడుగుకొననకక్రలేదు, అతడు కేవలము పవితుర్డయెయ్ను. మీరును పవితుర్లు కాని మీలో అందరు 

పవితుర్లు కారనెను. 

హెబీర్యులకు 9:10 => ఇవి దిదుద్బాటు జరుగుకాలము వచుచ్వరకు విధింపబడి , 

అనన్పానములతోను నానావిధములైన పర్కాష్ళనములతోను సంబంధించిన శరీరాచారములు 

మాతర్మైయునన్వి. 
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వచనము 1 

మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 2 

నేను మీ దేవుడనైన యెహోవానని నీవు ఇశార్యేలీయులతో చెపుప్ము. 

లేవీయకాండము 18:4 => మీరు నా విధులను గైకొనవలెను; నా కటట్డలనుబటిట్ నడుచుకొనుటకు 

వాటిని ఆచరింపవలెను; మీ దేవుడనగు నేను యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 11:44 => నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను; నేను పరిశుదు ధ్డను గనుక మీరు 

పరిశుదు ధ్లైయుండునటుల్ మిముమ్ను మీరు పరిశుదద్పరచుకొనవలెను. నేలమీద పార్కు జీవరాసులలో 

దేనివలనను మిముమ్ను మీరు అపవితర్పరచుకొనకూడదు. 

లేవీయకాండము 19:3 => మీలో పర్తివాడు తన తలిల్కి తన తండిర్కి భయపడవలెను. నేను 

నియమించిన విశార్ంతిదినములను ఆచరింపవలెను; నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 19:4 => మీరు వయ్రథ్మైన దేవతలతటుట్ తిరుగకూడదు. మీరు పోతవిగర్హములను 

చేసికొనకూడదు. నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను  

లేవీయకాండము 19:10 => నీ ఫలవృక్షముల తోటలో రాలిన పండల్ను ఏరుకొనకూడదు, 

బీదలకును పరదేశులకును వాటిని విడిచిపెటట్వలెను; 

లేవీయకాండము 19:34 => మీ మధయ్ నివసించు పరదేశిని మీలో పుటిట్నవానివలె ఎంచవలెను, 

నినున్వలె వానిని పేర్మింపవలెను, ఐగుపుత్ దేశములో మీరు పరదేశులైయుంటిరి; నేను మీ దేవుడనైన 

యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 20:7 => కావున మిముమ్ను మీరు పరిశుదధ్పరచుకొని పరిశుదు ధ్లై యుండుడి; నేను 

మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 
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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. 

నిరగ్మకాండము 6:7 => మిముమ్ను నాకు పర్జలగా చేరుచ్కొని మీకు దేవుడనైయుందును. అపుప్డు 

ఐగుపీత్యుల బరువు కిర్ందనుండి మిముమ్ను వెలుపలికి రపిప్ంచిన మీ దేవుడనైన యెహోవాను నేనే అని 

మీరు తెలిసికొందురు. 

నిరగ్మకాండము 20:2 => నీ దేవుడనైన యెహోవాను నేనే; నేనే దాసుల గృహమైన ఐగుపుత్ 

దేశములోనుండి నినున్ వెలుపలికి రపిప్ంచితిని; 

కీరత్నలు 33:12 => యెహోవా తమకు దేవుడుగాగల జనులు ధనుయ్లు. ఆయన తనకు సావ్సథ్య్ముగా 

ఏరప్రచుకొను జనులు ధనుయ్లు. 

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 

యెహెజేక్లు 20:7 => అపుప్డు నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను, మీలో పర్తివాడు తన కిషట్మైన 

హేయకృతయ్ములను విడిచిపెటట్వలెను, ఐగుపీత్యుల విగర్హములను పూజించుటచేత మిముమ్ను మీరు 

అపవితర్పరచుకొనకుండవలెను అని నేను ఆజాఞ్పించితిని.  

యెహెజేక్లు 20:19 => మీ దేవుడ నైన యెహోవాను నేనే గనుక నా కటట్డల ననుసరించి నా 

విధులను గైకొని నేను నియమించిన విశార్ంతిదినములను ఆచరించుడి.  

యెహెజేక్లు 20:20 => నేను మీ దేవుడనైన యెహోవానని మీరు తెలిసికొనునటుల్ ఆ 

విశార్ంతిదినములు నాకును మీకును మధయ్ను సూచనగా ఉండును. 

లేవీయకాండము 18:30 => కాబటిట్ మీకంటె ముందుగా నునన్వారు అనుసరించిన ఆ హేయమైన 

ఆచారములలో దేనినైనను అనుసరించుటవలన అపవితర్త కలుగజేసికొనకుండునటుల్ నేను మీకు 

విధించిన విధి ననుసరించి నడుచుకొనవలెను. నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 
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వచనము 3 

మీరు నివసించిన ఐగుపుత్ దేశాచారముల చొపుప్న మీరు చేయకూడదు; నేను మిముమ్ను రపిప్ంచుచునన్ 

కనాను దేశాచారముల చొపుప్న మీరు చేయకూడదు; వారి కటట్డలనుబటిట్ నడవకూడదు. 

కీరత్నలు 106:35 => అనయ్జనులతో సహవాసము చేసి వారి కిర్యలు నేరుచ్కొనిరి. 

యెహెజేక్లు 20:7 => అపుప్డు నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను, మీలో పర్తివాడు తన కిషట్మైన 

హేయకృతయ్ములను విడిచిపెటట్వలెను, ఐగుపీత్యుల విగర్హములను పూజించుటచేత మిముమ్ను మీరు 

అపవితర్పరచుకొనకుండవలెను అని నేను ఆజాఞ్పించితిని.  

యెహెజేక్లు 20:8 => అయితే వారు నా మాట విననొలల్క నామీద తిరుగుబాటు చేసి, తమకిషట్మైన 

హేయకృతయ్ములు చేయుట మానలేదు, ఐగుపీత్యుల విగర్హములను పూజించుట మానలేదు గనుక 

వారు ఐగుపీత్యుల దేశములో ఉండగానే నేను నా రౌదర్ము వారిమీద కుమమ్రించి నా కోపము 

వారిమీద తీరుచ్కొందునని యనుకొంటిని. 

యెహెజేక్లు 23:8 => మరియు ఐగుపుత్లో నేరుచ్కొనిన జారతవ్మును ఇది మానకయుండెను, 

అచచ్టనే దాని యౌవనమందే పురుషులు దానితో శయనించిరి, దాని చనులను ఆలింగనము చేసిరి, 

కాముకులై దానితో విశేషముగా వయ్భిచారము చేసిరి. 

ఎఫెసీయులకు 5:7 => గనుక మీరు అటిట్వారితో పాలివారై యుండకుడి.  

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

వెలుగైయునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 5:9 => వెలుగు ఫలము సమసత్ విధములైన మంచితనము, నీతి, సతయ్మను వాటిలో 

కనబడుచునన్ది. 

ఎఫెసీయులకు 5:10 => గనుక పర్భువుకేది పీర్తికరమైనదో దానిని పరీకిష్ంచుచు, వెలుగు 

సంబంధులవలె నడుచుకొనుడి 

ఎఫెసీయులకు 5:11 => నిషఫ్లమైన అంధకార కిర్యలలో పాలివారై యుండక వాటిని ఖండించుడి. 
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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, 

1 పేతురు 4:4 => అపరిమితమైన ఆ దురావ్య్పారమునందు తమతో కూడ మీరు 

పరుగెతత్కపోయినందుకు వారు ఆశచ్రయ్పడుచు మిముమ్ను దూషించుచునాన్రు. 

లేవీయకాండము 20:23 => నేను మీ యెదుటనుండి వెళల్గొటుట్చునన్ జనముల ఆచారములనుబటిట్ 

నడుచుకొనకూడదు. వారు అటిట్ కిర్యలనిన్యు చేసిరి గనుక నేను వారియందు అసహయ్పడితిని. 

నిరగ్మకాండము 23:24 => వారి దేవతలకు సాగిలపడకూడదు, వాటిని పూజింపకూడదు; వారి 

కిర్యలవంటి కిర్యలు చేయక వారిని తపప్క నిరూమ్లము చేసి, వారి విగర్హములను బొతిత్గా 

పగులగొటట్వలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:4 => వారు తమ దేవతలకు చేసినటుట్ మీరు మీ దేవుడైన 

యెహోవానుగూరిచ్ చేయకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:30 => వారి దేవతలను ఆశర్యింపగోరి ఈ జనములు తమ దేవతలను 

కొలిచినటుల్ నేనును చేసెదనని అనుకొనకుండ జాగర్తత్గా ఉండవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:31 => తమ దేవతలకు వారు చేసినటుల్ నీవు నీ దేవుడైన 

యెహోవానుగూరిచ్ చేయవలదు, ఏలయనగా యెహోవా దేవ్షించు పర్తి హేయకిర్యను వారు తమ 

దేవతలకు చేసిరి. వారు తమ దేవతలపేరట తమ కూమారులను తమ కుమారెత్లను అగిన్హోతర్ములో 

కాలిచ్వేయుదురు గదా. 

యిరిమ్యా 10:2 => యెహోవా సెలవిచుచ్చునన్దేమనగా అనయ్జనముల ఆచారముల నభయ్సింపకుడి, 

ఆకాశమందు అగపడు చిహన్ములకు జనములు భయపడును, అయితే మీరు వాటికి భయపడకుడి. 
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యిరిమ్యా 10:3 => జనముల ఆచారములు వయ్రథ్ములు, అడవిలో నొకడు చెటుట్ నరకునటుల్ అది 

నరకబడును, అది పనివాడు గొడ డ్లితో చేసినపని. 

రోమీయులకు 12:2 => మీరు ఈ లోక మరాయ్దను అనుసరింపక, ఉతత్మమును, అనుకూలమును, 

సంపూరణ్మునైయునన్ దేవుని చితత్మేదో పరీకిష్ంచి తెలిసికొనునటుల్ మీ మనసుస్ మారి 

నూతనమగుటవలన రూపాంతరము పొందుడి.  

లేవీయకాండము 18:30 => కాబటిట్ మీకంటె ముందుగా నునన్వారు అనుసరించిన ఆ హేయమైన 

ఆచారములలో దేనినైనను అనుసరించుటవలన అపవితర్త కలుగజేసికొనకుండునటుల్ నేను మీకు 

విధించిన విధి ననుసరించి నడుచుకొనవలెను. నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 

2 రాజులు 17:8 => తమయెదుట నిలువకుండ యెహోవా వెళల్గొటిట్న జనముల కటట్డలను, 

ఇశార్యేలు రాజులు నిరణ్యించిన కటట్డలను అనుసరించుచు ఉండిరి. 

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, 

సామెతలు 4:4 => ఆయన నాకు బోధించుచు నాతో ఇటల్నెను నీ హృదయము పటుట్దలతో నా 

మాటలను పటుట్కొననిముమ్ నా ఆజఞ్లను గైకొనినయెడల నీవు బర్తుకుదువు. 

యెహెజేక్లు 11:12 => అపుప్డు మీ చుటుట్నునన్ అనయ్జనుల విధుల నాచరించుటకై మీరు ఎవని 

కటట్డల ననుసరింపక మానితిరో యెవని విధులను ఆచరింపకపోతిరో, ఆ యెహోవానగు నేనే 

ఆయననని మీరు తెలిసికొందురు. 

హెబీర్యులకు 9:1 => మొదటి నిబంధనకైతే సేవానియమములును ఈ లోక సంబంధమైన 

పరిశుదధ్సథ్లమును ఉండెను. 

వచనము 4 
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మీరు నా విధులను గైకొనవలెను; నా కటట్డలనుబటిట్ నడుచుకొనుటకు వాటిని ఆచరింపవలెను; మీ 

దేవుడనగు నేను యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 18:26 => కాబటిట్ ఆ దేశము మీకంటె ముందుగానునన్ పర్జలను వెళల్గర్కిక్వేసిన 

పర్కారము మీ అపవితర్తనుబటిట్ మిముమ్ను వెళల్గర్కిక్ వేయకుండునటుల్ మీరు,  

లేవీయకాండము 19:37 => కాగా మీరు నా కటట్డలనిన్టిని నా విధులనిన్టిని అనుసరించి 

నడుచుకొనవలెను; నేను యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 20:22 => కాబటిట్ మీరు నివసించునటుల్ నేను ఏ దేశమునకు మిముమ్ను తీసికొని 

పోవుచునాన్నో ఆ దేశము మిముమ్ను కకిక్వేయకుండునటుల్ మీరు నా కటట్డలనిన్టిని నా విధులనిన్టిని 

అనుసరించి నడుచుకొనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:1 => కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులారా, మీరు బర్తికి మీ పితరుల దేవుడైన 

యెహోవా మీకిచుచ్చునన్ దేశములోనికి పోయి సావ్ధీనపరచుకొనునటుల్, మీరు అనుసరింపవలసిన 

విధులను కటట్డలను నేను మీకు బోధించుచునాన్ను వినుడి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:2 => మీ దేవుడైన యెహోవా ఇచిచ్న ఆజఞ్లను మీకాజాఞ్పించుచునాన్ను. 

వాటిని గైకొనుటయందు నేను మీకాజాఞ్పించిన మాటతో దేనిని కలుపకూడదు, దానిలోనుండి దేనిని 

తీసివేయకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:1 => నీవును నీ కుమారుడును నీ కుమారుని కుమారుడును 

కీరత్నలు 105:45 => తన ధరమ్శాసత్రవిధులను ఆచరించునటుల్ను అనయ్జనుల భూములను ఆయన 

వారికపప్గించెను జనముల కషాట్రిజ్తమును వారు సావ్ధీనపరచుకొనిరి. యెహోవాను సుత్తించుడి. 

కీరత్నలు 119:4 => నీ ఆజఞ్లను జాగర్తత్గా గైకొనవలెనని నీవు మాకు ఆజాఞ్పించియునాన్వు. 

యెహెజేక్లు 20:19 => మీ దేవుడ నైన యెహోవాను నేనే గనుక నా కటట్డల ననుసరించి నా 

విధులను గైకొని నేను నియమించిన విశార్ంతిదినములను ఆచరించుడి.  

యెహెజేక్లు 36:27 => నా ఆతమ్ను మీయందుంచి, నా కటట్డల ననుసరించువారినిగాను నా 

విధులను గైకొనువారినిగాను మిముమ్ను చేసెదను. 
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యెహెజేక్లు 37:24 => నా సేవకుడైన దావీదు వారికి రాజవును, వారికందరికి కాపరి యొకక్డే 

యుండును, వారు నా విధులను అనుసరింతురు, నా కటట్డలను గైకొని ఆచరింతురు. 

లూకా 1:6 => వీరిదద్రు పర్భువు యొకక్ సకలమైన ఆజఞ్ల చొపుప్నను నాయ్యవిధుల చొపుప్నను 

నిరపరాధులుగా నడుచుకొనుచు దేవుని దృషిట్కి నీతిమంతులై యుండిరి. 

యోహాను 15:14 => నేను మీ కాజాఞ్పించువాటిని చేసినయెడల, మీరు నా సేన్హితులై యుందురు. 

లేవీయకాండము 18:30 => కాబటిట్ మీకంటె ముందుగా నునన్వారు అనుసరించిన ఆ హేయమైన 

ఆచారములలో దేనినైనను అనుసరించుటవలన అపవితర్త కలుగజేసికొనకుండునటుల్ నేను మీకు 

విధించిన విధి ననుసరించి నడుచుకొనవలెను. నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 20:8 => మీరు నా కటట్డలను ఆచరించి వాటిని అనుసరింపవలెను, నేను 

మిముమ్ను పరిశుదధ్పరచు యెహోవాను 

లేవీయకాండము 22:31 => మీరు నా ఆజఞ్లననుసరించి వాటి పర్కారము నడుచుకొనవలెను; నేను 

యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 26:3 => మీరు నా కటట్డలనుబటిట్ నడుచుకొని నా ఆజఞ్లను ఆచరించి వాటిని 

అనుసరించి పర్వరిత్ంచినయెడల 

యెహెజేక్లు 18:17 => బీదవాని మీద అనాయ్యముగా చెయియ్వేయక లాభముకొరకు 

అపిప్యయ్కయు, వడిడ్ పుచుచ్కొనకయు నుండినవాడై, నా విధుల నాచరించుచు నా కటట్డల 

ననుసరించుచు నుండినయెడల అతడు తన తండిర్చేసిన దోషమునుబటిట్ చావడు, అతడు అవశయ్ముగా 

బర్దుకును. 

హెబీర్యులకు 9:1 => మొదటి నిబంధనకైతే సేవానియమములును ఈ లోక సంబంధమైన 

పరిశుదధ్సథ్లమును ఉండెను. 

వచనము 5 

మీరు నాకటట్డలను నా విధులను ఆచరింపవలెను. వాటిని గైకొనువాడు వాటివలన బర్దుకును; నేను 

యెహోవాను. 
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యెహెజేక్లు 20:11 => వారికి నా కటట్డలను నియమించి నా విధులను వారికి తెలియజేసితిని. 

ఎవడైన వాటి ననుసరించినయెడల వాటినిబటిట్ బర్దుకును. 

యెహెజేక్లు 20:13 => అయితే అరణయ్మందు ఇశార్యేలీయులు నామీద తిరుగుబాటు చేసి నా 

కటట్డల ననుసరింపక, తాము అనుసరించి బర్దుకవలెనని నేనిచిచ్న విధులను తృణీకరించి, నేను 

నియమించిన విశార్ంతిదినములను అపవితర్పరచగా, అరణయ్మందు నా రౌదార్గిన్ వారిమీద 

కుమమ్రించి వారిని నిరూమ్లము చేయుదుననుకొంటిని.  

యెహెజేక్లు 20:21 => అయినను ఆ జనులు సహా నా మీద తిరుగబడి, తామనుసరించి 

బర్దుకవలెనని నేనిచిచ్న నా కటట్డలను అనుసరింపకయు, నా విధులను గైకొనకయు, నేను 

నియమించిన విశార్ంతిదినములను అపవితర్పరచిరి గనుక, వారు అరణయ్ములో ఉండగానే నేను నా 

రౌదార్గిన్ వారిమీద కుమమ్రించి నా కోపము వారిమీద తీరుచ్కొందునని యనుకొంటిని.  

లూకా 10:28 => అందుకాయన నీవు సరిగా ఉతత్రమిచిచ్తివి; ఆలాగు చేయుము అపుప్డు 

జీవించెదవని అతనితో చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 10:5 => ధరమ్శాసత్రమూలమగు నీతిని నెరవేరుచ్వాడు దానివలననే జీవించునని మోషే 

వార్యుచునాన్డు. 

గలతీయులకు 3:12 => ధరమ్శాసత్రము విశావ్స సంబంధమైనది కాదుగాని దాని విధులను 

ఆచరించువాడు వాటివలననే జీవించును. 

నిరగ్మకాండము 6:2 => మరియు దేవుడు మోషేతో ఇటల్నెను నేనే యెహోవాను; 

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 6:29 => యెహోవా నేను యెహోవాను; నేను నీతో చెపుప్నది యావతుత్ నీవు ఐగుపుత్ 

రాజైన ఫరోతో పలుకుమని మోషేతో చెపప్గా 
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మలాకీ 3:6 => యెహోవానైన నేను మారుప్లేనివాడను గనుక యాకోబు సంతతివారైన మీరు 

లయము కాలేదు. 

నిరగ్మకాండము 21:1 => నీవు వారికి నియమింపవలసిన నాయ్యవిధులేవనగా 

లేవీయకాండము 18:26 => కాబటిట్ ఆ దేశము మీకంటె ముందుగానునన్ పర్జలను వెళల్గర్కిక్వేసిన 

పర్కారము మీ అపవితర్తనుబటిట్ మిముమ్ను వెళల్గర్కిక్ వేయకుండునటుల్ మీరు,  

లేవీయకాండము 19:37 => కాగా మీరు నా కటట్డలనిన్టిని నా విధులనిన్టిని అనుసరించి 

నడుచుకొనవలెను; నేను యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 20:8 => మీరు నా కటట్డలను ఆచరించి వాటిని అనుసరింపవలెను, నేను 

మిముమ్ను పరిశుదధ్పరచు యెహోవాను 

లేవీయకాండము 20:22 => కాబటిట్ మీరు నివసించునటుల్ నేను ఏ దేశమునకు మిముమ్ను తీసికొని 

పోవుచునాన్నో ఆ దేశము మిముమ్ను కకిక్వేయకుండునటుల్ మీరు నా కటట్డలనిన్టిని నా విధులనిన్టిని 

అనుసరించి నడుచుకొనవలెను. 

లేవీయకాండము 22:31 => మీరు నా ఆజఞ్లననుసరించి వాటి పర్కారము నడుచుకొనవలెను; నేను 

యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 26:3 => మీరు నా కటట్డలనుబటిట్ నడుచుకొని నా ఆజఞ్లను ఆచరించి వాటిని 

అనుసరించి పర్వరిత్ంచినయెడల 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:1 => కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులారా, మీరు బర్తికి మీ పితరుల దేవుడైన 

యెహోవా మీకిచుచ్చునన్ దేశములోనికి పోయి సావ్ధీనపరచుకొనునటుల్, మీరు అనుసరింపవలసిన 

విధులను కటట్డలను నేను మీకు బోధించుచునాన్ను వినుడి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:25 => మన దేవుడైన యెహోవా మన కాజాఞ్పించినటుల్ ఆయన సనిన్ధిని 

ఈ సమసత్మైన ఆజఞ్లను అనుసరించి మనము నడుచుకొనునపుప్డు మనకు నీతి కలుగును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:47 => ఇది మీకు నిరరథ్కమైన మాటకాదు, ఇది మీకు జీవమే. మరియు 

మీరు సావ్ధీనపరచుకొనుటకు యొరాద్నును దాటబోవుచునన్ దేశములో దీనినిబటిట్ మీరు 

దీరాఘ్యుషమ్ంతులగుదురు. 
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నెహెమాయ్ 9:29 => నీ ఆజఞ్లను విధులను ఒకడు ఆచరించినయెడల వాటివలన వాడు 

బర్దుకునుగదా. వారు మరల నీ ధరమ్శాసత్రము ననుసరించి నడుచునటుల్ నీవు వారిమీద సాక్షయ్ము 

పలికినను, వారు గరివ్ంచి నీ ఆజఞ్లకు లోబడక నీ విధుల విషయములో పాపులై నినున్ తిరసక్రించి 

తమ మనసుస్ను కఠినపరచుకొని నీ మాట వినకపోయిరి. 

సామెతలు 7:2 => నా ఆజఞ్లను నీవు మనసుస్న నుంచుకొనినయెడల నీ కనుపాపవలె నా 

ఉపదేశమును కాపాడినయెడల నీవు బర్దుకుదువు. 

యెహెజేక్లు 33:15 => కుదువసొముమ్ను మరల అపప్గించుచు, తాను దొంగిలినదానిని మరల 

ఇచిచ్వేసి పాపము జరిగింపకయుండి, జీవాధారములగు కటట్డలను అనుసరించినయెడల అతడు 

మరణమునొందక అవశయ్ముగా బర్దుకును. 

మతత్యి 19:17 => అందుకాయన మంచి కారయ్మునుగూరిచ్ ననెన్ందుకు అడుగుచునాన్వు? 

మంచివాడొకక్డే. నీవు జీవములో పర్వేశింపగోరినయెడల ఆజఞ్లను గైకొనుమని చెపెప్ను. అతడు ఏ 

ఆజఞ్లని ఆయనను అడుగగ 

రోమీయులకు 7:10 => అపుప్డు జీవారథ్మైన ఆజఞ్ నాకు మరణారథ్మైనటుట్ కనబడెను. 

వచనము 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. 

లేవీయకాండము 18:8 => నీ తండిర్ భారయ్ మానాచాఛ్దనమును తీయకూడదు; అది నీ తండిర్దే. 

లేవీయకాండము 18:9 => నీ సహోదరి మానాచాఛ్దనమును, అనగా ఇంటిలో పుటిట్నదేమి వెలుపట 

పుటిట్నదేమి నీ తండిర్ కుమారెత్యొకక్ యైనను నీ తలిల్ కుమారెత్యొకక్ యైనను మానాచాఛ్దనమును 

తీయకూడదు. 
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లేవీయకాండము 18:10 => నీ కుమారుని కుమారెత్ మానాచాఛ్దనమునైనను కుమారెత్ కుమారెత్ 

మానాచాఛ్దనమునైనను తీయకూడదు; అది నీది. 

లేవీయకాండము 18:11 => నీ తండిర్వలన పుటిట్న నీ తండిర్ భారయ్ కుమారెత్ నీ సహోదరి; ఆమె 

మానాచాఛ్దనమును తీయకూడదు. 

లేవీయకాండము 18:12 => నీ తండిర్ సహోదరి మానాచాఛ్దనమును తీయకూడదు. ఆమె నీ తండిర్ 

రకత్సంబంధి. 

లేవీయకాండము 18:13 => నీ తలిల్ సహోదరి మానాచాఛ్దనమును తీయకూడదు; ఆమె నీ తలిల్ 

రకత్సంబంధి. 

లేవీయకాండము 18:14 => నీ తండిర్ సహోదరుని మానాచాఛ్దనమును తీయకూడదు, అనగా అతని 

భారయ్ను సమీపింపకూడదు; ఆమె నీ పినతలిల్. 

లేవీయకాండము 18:15 => నీ కోడలి మానాచాఛ్దనమును తీయకూడదు; ఆమె నీ కుమారుని 

భారయ్, ఆమె మానాచాఛ్దనమును తీయకూడదు. 

లేవీయకాండము 18:16 => నీ సహోదరుని భారయ్ మానాచాఛ్దనమును తీయకూడదు; అది నీ 

సహోదరుని మానము. 

లేవీయకాండము 18:17 => ఒక సతరీ మానాచాఛ్దనమును ఆమె కుమారెత్ మానాచాఛ్దనమును 

తీయకూడదు; ఆమె కుమారుని కుమారెత్ మానాచాఛ్దనమునైనను ఆమె కుమారెత్ కుమారెత్ 

మానాచాఛ్దనమునైనను తీయుటకు వారిని చేరుచ్కొనకూడదు; వారు ఆమె రకత్సంబంధులు; అది 

దుషాక్మపర్వరత్న. 

లేవీయకాండము 18:18 => నీ భారయ్ బర్దికియుండగా ఆమెను పీడించుటకు ఆమె సహోదరి 

మానాచాఛ్దనమును తీయుటకు ఈమెను ఆమెతో పెండిల్ చేసికొనకూడదు. 

లేవీయకాండము 18:19 => అపవితర్తవలన సతరీ కడగా ఉండునపుప్డు ఆమె మానాచాఛ్దనమును 

తీయుటకు ఆమెను సమీపింపకూడదు. 

లేవీయకాండము 20:11 => తన తండిర్ భారయ్తో శయనించిన వాడు తన తండిర్ 

మానాచాఛ్దనమును తీసెను; వారిదద్రికిని మరణశిక్ష విధింపవలెను; తమ శిక్షకు తామే కారకులు. 
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లేవీయకాండము 20:12 => ఒకడు తన కోడలితో శయనించినయెడల వారిదద్రికిని మరణశిక్ష 

విధింపవలెను. వారు వారి వరసలు తపిప్రి; వారి పార్ణాపరాధము వారిమీదనుండును. 

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. 

లేవీయకాండము 20:18 => కడగానునన్ సతరీతో శయనించి ఆమె మానాచాఛ్దనమును తీసినవాడు 

ఆమె రకత్ధారాచాఛ్దనమును తీసెను; ఆమె తన రకత్ధారాచాఛ్దనమును తీసివేసెను; వారి 

పర్జలలోనుండి వారిదద్రిని కొటిట్వేయవలెను. 

లేవీయకాండము 20:19 => నీ తలిల్ సహోదరి మానాచాఛ్దనమునేగాని నీ తండిర్ సహోదరి 

మానాచాఛ్దనమునేగాని తీయకూడదు; తీసినవాడు తన రకత్సంబంధియొకక్ మానాచాఛ్దనమును 

తీసెను; వారు తమ దోషశిక్షను భరించెదరు. 

లేవీయకాండము 20:20 => పినతలిల్తోనే గాని పెతత్లిల్తోనే గాని శయనించినవాడు తన తలిదండుర్ల 

సహోదరుల మానాచాఛ్దనమును తీసెను, వారు తమ పాపశిక్షను భరించెదరు; సంతానహీనులై 

మరణమగుదురు. 

లేవీయకాండము 20:21 => ఒకడు తన సహోదరుని భారయ్ను చేరుచ్కొనినయెడల అది హేయము. 

వాడు తన సహోదరుని మానాచాఛ్దనమును తీసెను; వారు సంతానహీనులై యుందురు. 

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 వెళిల్ తన తండిర్తో శయనించెను. కాని ఆమె ఎపుప్డు శయనించెనో యెపుప్డు 

లేచిపోయెనో అతనికి తెలియలేదు. 

ఆదికాండము 19:36 => ఆలాగున లోతు యొకక్ యిదద్రు కుమారెత్లు తమ తండిర్వలన 

గరభ్వతులైరి. 
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లేవీయకాండము 18:24 => వీటిలో దేనివలనను అపవితర్త కలుగజేసికొనకూడదు. నేను మీ 

యెదుటనుండి వెళల్గొటుట్చునన్ జనములు వాటనిన్టివలన అపవితుర్లైరి. 

లేవీయకాండము 20:19 => నీ తలిల్ సహోదరి మానాచాఛ్దనమునేగాని నీ తండిర్ సహోదరి 

మానాచాఛ్దనమునేగాని తీయకూడదు; తీసినవాడు తన రకత్సంబంధియొకక్ మానాచాఛ్దనమును 

తీసెను; వారు తమ దోషశిక్షను భరించెదరు. 

లేవీయకాండము 21:2 => యాజకులగు అహరోను కుమారులతో ఇటల్నుము మీలో ఎవడును తన 

పర్జలలో శవమును ముటుట్టవలన తనున్ అపవితర్పరచుకొనరాదు. అయితే తనకు సమీప 

రకత్సంబంధులు, అనగా తన తలిల్, తండిర్, కుమారుడు, కుమారెత్, సహోదరుడు, 

వచనము 7 

నీ తండిర్కి మానాచాఛ్దనముగా నునన్ నీ తలిల్ మానాచాఛ్దనమును తీయకూడదు; ఆమె నీ తలిల్; ఆమె 

మానాచాఛ్దనమును తీయకూడదు. 

లేవీయకాండము 20:11 => తన తండిర్ భారయ్తో శయనించిన వాడు తన తండిర్ 

మానాచాఛ్దనమును తీసెను; వారిదద్రికిని మరణశిక్ష విధింపవలెను; తమ శిక్షకు తామే కారకులు. 

యెహెజేక్లు 22:10 => తమ తండిర్ మానాచాఛ్దనము తీయువారు నీలో నునాన్రు, అశుచియై 

బహిషిట్యైన సతరీని చెరుపువారు నీలో కాపురమునాన్రు. 

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 వెళిల్ తన తండిర్తో శయనించెను. కాని ఆమె ఎపుప్డు శయనించెనో యెపుప్డు 

లేచిపోయెనో అతనికి తెలియలేదు. 

ఆదికాండము 19:36 => ఆలాగున లోతు యొకక్ యిదద్రు కుమారెత్లు తమ తండిర్వలన 

గరభ్వతులైరి. 
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లేవీయకాండము 18:6 => మీలో ఎవరును తమ రకత్సంబంధుల మానాచాఛ్దనమును తీయుటకు 

వారిని సమీపింపకూడదు; నేను యెహోవాను. 

వచనము 8 

నీ తండిర్ భారయ్ మానాచాఛ్దనమును తీయకూడదు; అది నీ తండిర్దే. 

లేవీయకాండము 20:11 => తన తండిర్ భారయ్తో శయనించిన వాడు తన తండిర్ 

మానాచాఛ్దనమును తీసెను; వారిదద్రికిని మరణశిక్ష విధింపవలెను; తమ శిక్షకు తామే కారకులు. 

ఆదికాండము 35:22 => ఇశార్యేలు ఆ దేశములో నివసించుచునన్పుప్డు రూబేను వెళిల్ తన తండిర్ 

ఉపపతిన్యైన బిలా హ్తో శయనించెను; ఆ సంగతి ఇశార్యేలునకు వినబడెను. 

ఆదికాండము 49:4 => నీళల్వలె చంచలుడవై నీవు అతిశయము పొందవు నీ తండిర్ మంచముమీది 

కెకిక్తివి దానిని అపవితర్ము చేసితివి అతడు నా మంచముమీది కెకెక్ను.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 22:30 => ఎవడును తన తండిర్భారయ్ను పరిగర్హింపకూడదు, తన తండిర్ 

విపప్తగిన కోకను విపప్కూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:20 => తన తండిర్ భారయ్తో శయనించువాడు తన తండిర్ కోకను 

విపిప్నవాడు గనుక వాడు శాపగర్సుత్డని చెపప్గా పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 

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. 

యెహెజేక్లు 22:10 => తమ తండిర్ మానాచాఛ్దనము తీయువారు నీలో నునాన్రు, అశుచియై 

బహిషిట్యైన సతరీని చెరుపువారు నీలో కాపురమునాన్రు. 

ఆమోసు 2:7 => దరిదుర్ల నోటిలో మనున్ వేయుటకు బహు ఆశపడుదురు; దీనుల తోర్వకు అడ డ్ము 

వచెచ్దరు; తండిర్యు కుమారుడును ఒకదానినే కూడి నా పరిశుదధ్నామమును అవమానపరచుదురు; 
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1 కొరిందీయులకు 5:1 => మీలో జారతవ్మునన్దని వదంతి కలదు. మీలో ఒకడు తన తండిర్ 

భారయ్ను ఉంచుకొనాన్డట. అటిట్ జారతవ్ము అనయ్జనులలోనైనను జరుగదు. 

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. 

వచనము 9 

నీ సహోదరి మానాచాఛ్దనమును, అనగా ఇంటిలో పుటిట్నదేమి వెలుపట పుటిట్నదేమి నీ తండిర్ 

కుమారెత్యొకక్ యైనను నీ తలిల్ కుమారెత్యొకక్ యైనను మానాచాఛ్దనమును తీయకూడదు. 

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. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:22 => తన సహోదరితో, అనగా తన తండిర్కుమారెత్తోగాని తన 

తలిల్కుమారెత్తోగాని శయనించువాడు శాపగర్సుత్డని చెపప్గా పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 

2 సమూయేలు 13:11 => అయితే అతడు భుజింపవలెనని ఆమె వాటిని తీసికొనివచిచ్నపుప్డు 

అతడు ఆమెను పటుట్కొని నా చెలీల్ రముమ్, నాతో శయనించుము అని చెపప్గా 

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; 
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2 సమూయేలు 13:14 => అతడు ననున్ నీకియయ్కపోడు అని చెపిప్నను అతడు ఆమె మాట వినక 

ఆమెను బలవంతముచేసి అవమానపరచి ఆమెతో శయనించెను. 

యెహెజేక్లు 22:11 => ఒకడు తన పొరుగువాని భారయ్ను కూడి హేయకిర్యలు చేయును, 

మరియొకడు కామాతురుడై తన కోడలిని అపవితర్పరచును, నీలో జనులు తండిర్ కుమారెత్యగు తమ 

సహోదరిని చెరుపుదురు. 

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. 

2 సమూయేలు 13:12 => ఆమె నా అనాన్, ననున్ అవమానపరచకుము; ఈలాగు చేయుట 

ఇశార్యేలీయులకు తగదు, ఇటిట్ జారకారయ్ము నీవు చేయవదుద్, నా యవమానము నేనెకక్డ 

దాచుకొందును? 

వచనము 10 

నీ కుమారుని కుమారెత్ మానాచాఛ్దనమునైనను కుమారెత్ కుమారెత్ మానాచాఛ్దనమునైనను 

తీయకూడదు; అది నీది. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 11 

నీ తండిర్వలన పుటిట్న నీ తండిర్ భారయ్ కుమారెత్ నీ సహోదరి; ఆమె మానాచాఛ్దనమును తీయకూడదు. 

2 సమూయేలు 13:12 => ఆమె నా అనాన్, ననున్ అవమానపరచకుము; ఈలాగు చేయుట 

ఇశార్యేలీయులకు తగదు, ఇటిట్ జారకారయ్ము నీవు చేయవదుద్, నా యవమానము నేనెకక్డ 

దాచుకొందును? 

వచనము 12 

నీ తండిర్ సహోదరి మానాచాఛ్దనమును తీయకూడదు. ఆమె నీ తండిర్ రకత్సంబంధి. 
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లేవీయకాండము 20:19 => నీ తలిల్ సహోదరి మానాచాఛ్దనమునేగాని నీ తండిర్ సహోదరి 

మానాచాఛ్దనమునేగాని తీయకూడదు; తీసినవాడు తన రకత్సంబంధియొకక్ మానాచాఛ్దనమును 

తీసెను; వారు తమ దోషశిక్షను భరించెదరు. 

నిరగ్మకాండము 6:20 => అమార్ము తన మేనతత్యైన యోకెబెదును పెండిల్ చేసికొనెను; ఆమె అతనికి 

అహరోనును మోషేను కనెను. అమార్ము నూట ముపప్ది యేడేండుల్ బర్దికెను. 

సంఖాయ్కాండము 26:59 => కహాతు అమార్మును కనెను; అమార్ము భారయ్పేరు యోకెబెదు. ఆమె 

లేవీ కుమారెత్; ఐగుపుత్లో ఆమె లేవీకి పుటెట్ను. ఆమె అమార్మువలన అహరోనును మోషేను వీరి 

సహోదరియగు మిరాయ్మును కనెను. 

వచనము 13 

నీ తలిల్ సహోదరి మానాచాఛ్దనమును తీయకూడదు; ఆమె నీ తలిల్ రకత్సంబంధి. 

లేవీయకాండము 20:19 => నీ తలిల్ సహోదరి మానాచాఛ్దనమునేగాని నీ తండిర్ సహోదరి 

మానాచాఛ్దనమునేగాని తీయకూడదు; తీసినవాడు తన రకత్సంబంధియొకక్ మానాచాఛ్దనమును 

తీసెను; వారు తమ దోషశిక్షను భరించెదరు. 

సంఖాయ్కాండము 18:20 => మరియు యెహోవా అహరోనుతో ఇటల్నెను వారి దేశములో నీకు 

సావ్సథ్య్ము కలుగదు; వారి మధయ్ను నీకు పాలు ఉండదు; ఇశార్యేలీయుల మధయ్ను నీ పాలు నీ 

సావ్సథ్య్ము నేనే. 

వచనము 14 

నీ తండిర్ సహోదరుని మానాచాఛ్దనమును తీయకూడదు, అనగా అతని భారయ్ను సమీపింపకూడదు; 

ఆమె నీ పినతలిల్. 

లేవీయకాండము 20:20 => పినతలిల్తోనే గాని పెతత్లిల్తోనే గాని శయనించినవాడు తన తలిదండుర్ల 

సహోదరుల మానాచాఛ్దనమును తీసెను, వారు తమ పాపశిక్షను భరించెదరు; సంతానహీనులై 

మరణమగుదురు. 

Page  of 1119 1885



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"య$ండ'

వచనము 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. 

ఆదికాండము 38:18 => అతడు నేను నీయొదద్ ఏమి కుదువ పెటట్వలెనని అడిగినపుప్డు ఆమె నీ 

ముదర్యు దాని దారమును నీచేతికఱఱ్యునని చెపెప్ను. అతడు వాటిని ఆమెకిచిచ్ ఆమెతో పోయెను; 

ఆమె అతనివలన గరభ్వతియాయెను 

ఆదికాండము 38:19 => అపుప్డామె లేచిపోయి తన ముసుకు తీసివేసి తన వైధవయ్వసత్రములను 

వేసికొనెను. 

ఆదికాండము 38:26 => యూదా వాటిని గురుతు పటిట్ నేను నా కుమారుడైన షేలాను ఆమెకు 

ఇయయ్లేదు గనుక ఆమె నాకంటె నీతిమంతురాలని చెపిప్ మరి యెపుప్డును ఆమెను కూడలేదు. 

యెహెజేక్లు 22:11 => ఒకడు తన పొరుగువాని భారయ్ను కూడి హేయకిర్యలు చేయును, 

మరియొకడు కామాతురుడై తన కోడలిని అపవితర్పరచును, నీలో జనులు తండిర్ కుమారెత్యగు తమ 

సహోదరిని చెరుపుదురు. 

సంఖాయ్కాండము 18:20 => మరియు యెహోవా అహరోనుతో ఇటల్నెను వారి దేశములో నీకు 

సావ్సథ్య్ము కలుగదు; వారి మధయ్ను నీకు పాలు ఉండదు; ఇశార్యేలీయుల మధయ్ను నీ పాలు నీ 

సావ్సథ్య్ము నేనే. 

ఆమోసు 2:7 => దరిదుర్ల నోటిలో మనున్ వేయుటకు బహు ఆశపడుదురు; దీనుల తోర్వకు అడ డ్ము 

వచెచ్దరు; తండిర్యు కుమారుడును ఒకదానినే కూడి నా పరిశుదధ్నామమును అవమానపరచుదురు; 

వచనము 16 

నీ సహోదరుని భారయ్ మానాచాఛ్దనమును తీయకూడదు; అది నీ సహోదరుని మానము. 

Page  of 1120 1885



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"య$ండ'

లేవీయకాండము 20:21 => ఒకడు తన సహోదరుని భారయ్ను చేరుచ్కొనినయెడల అది హేయము. 

వాడు తన సహోదరుని మానాచాఛ్దనమును తీసెను; వారు సంతానహీనులై యుందురు. 

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. 

మతత్యి 14:3 => ఏలయనగా నీవు నీ సోదరుడైన ఫిలిపుప్ భారయ్యగు హేరోదియను ఉంచుకొనుట 

నాయ్యము కాదని యోహాను చెపప్గా, 

మతత్యి 14:4 => హేరోదు ఆమె నిమితత్ము యోహానును పటుట్కొని బంధించి చెరసాలలో 

వేయించియుండెను. 

మతత్యి 22:24 => బోధకుడా, ఒకడు పిలల్లులేక చనిపోయినయెడల అతని సహోదరుడు అతని 

భారయ్ను పెండిల్చేసికొని తన సహోదరునికి సంతానము కలుగజేయవలెనని మోషే చెపెప్ను; 

మారుక్ 6:17 => హేరోదు తన సహోదరుడగు ఫిలిపుప్ భారయ్యైన హేరోదియను 

పెండిల్చేసికొనినందున యోహాను నీ సహోదరుని భారయ్ను చేరుచ్కొనుట నీకు నాయ్యము కాదని 

హేరోదుతో చెపెప్ను గనుక 

మారుక్ 12:19 => బోధకుడా, తన భారయ్ బర్దికియుండగా ఒకడు పిలల్లు లేక చనిపోయినయెడల 

వాని సహోదరుడు వాని భారయ్ను పెండిల్చేసికొని తన సహోదరునికి సంతానము కలుగజేయవలెనని 

మోషే మాకు వార్సియిచెచ్ను. 

లూకా 3:19 => అయితే చతురాథ్ధిపతియైన హేరోదు చేసిన సకల దుషాక్రయ్ముల నిమితత్మును, 

అతని సోదరుని భారయ్యైన హేరోదియ నిమితత్మును, యోహాను అతనిని గదిద్ంచినందుకు 

ఆదికాండము 38:8 => అపుప్డు యూదా ఓనానుతో నీ అనన్భారయ్యొదద్కు వెళిల్ మరిది ధరమ్ము 

జరిగించి నీ అనన్కు సంతానము కలుగజేయుమని చెపెప్ను. 

మారుక్ 6:18 => ఇతడామె నిమితత్ము యోహానును పటిట్ తెపిప్ంచి, చెరసాలలో బంధించియుండెను. 
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వచనము 17 

ఒక సతరీ మానాచాఛ్దనమును ఆమె కుమారెత్ మానాచాఛ్దనమును తీయకూడదు; ఆమె కుమారుని 

కుమారెత్ మానాచాఛ్దనమునైనను ఆమె కుమారెత్ కుమారెత్ మానాచాఛ్దనమునైనను తీయుటకు వారిని 

చేరుచ్కొనకూడదు; వారు ఆమె రకత్సంబంధులు; అది దుషాక్మపర్వరత్న. 

లేవీయకాండము 20:14 => ఒకడు సతరీని ఆమె తలిల్ని పెండిల్ చేసికొనినయెడల అది దుషాక్మపర్వరత్న. 

దుషాక్మపర్వరత్న మీ మధయ్ నుండకుండ వానిని వారిని అగిన్తో కాలచ్వలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:23 => తన అతత్తో శయనించువాడు శాపగర్సుత్డని చెపప్గా 

పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 

ఆమోసు 2:7 => దరిదుర్ల నోటిలో మనున్ వేయుటకు బహు ఆశపడుదురు; దీనుల తోర్వకు అడ డ్ము 

వచెచ్దరు; తండిర్యు కుమారుడును ఒకదానినే కూడి నా పరిశుదధ్నామమును అవమానపరచుదురు; 

లేవీయకాండము 20:14 => ఒకడు సతరీని ఆమె తలిల్ని పెండిల్ చేసికొనినయెడల అది దుషాక్మపర్వరత్న. 

దుషాక్మపర్వరత్న మీ మధయ్ నుండకుండ వానిని వారిని అగిన్తో కాలచ్వలెను. 

వచనము 18 

నీ భారయ్ బర్దికియుండగా ఆమెను పీడించుటకు ఆమె సహోదరి మానాచాఛ్దనమును తీయుటకు 

ఈమెను ఆమెతో పెండిల్ చేసికొనకూడదు. 

ఆదికాండము 4:19 => లెమెకు ఇదద్రు సతరీలను పెండిల్ చేసికొనెను; వారిలో ఒకదాని పేరు ఆదా 

రెండవదాని పేరు సిలాల్. 

ఆదికాండము 29:28 => యాకోబు అలాగు చేసి ఆమె వారము సంపూరిత్యైన తరువాత అతడు తన 

కుమారెత్యైన రాహేలును అతనికి భారయ్గా ఇచెచ్ను. 

నిరగ్మకాండము 26:3 => అయిదు తెరలను ఒక దానితో ఒకటి కూరప్వలెను. మిగిలిన అయిదు 

తెరలను ఒకదానితో ఒకటి కూరప్వలెను. 
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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. 

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.  

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 29:27 => ఈమె యొకక్ వారము సంపూరణ్ము చేయుము; నీవిక యేడు 

సంవతస్రములు నాకు కొలువు చేసినయెడల అందుకై ఆమెను కూడ నీకిచెచ్దమని చెపప్గా 

ఆదికాండము 31:50 => చూడుము, మనయొదద్ ఎవరును లేరు గదా, నాకును నీకును దేవుడే సాకిష్ 

అని చెపెప్ను. 

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 
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వచనము 19 

అపవితర్తవలన సతరీ కడగా ఉండునపుప్డు ఆమె మానాచాఛ్దనమును తీయుటకు ఆమెను 

సమీపింపకూడదు. 

లేవీయకాండము 15:19 => సతరీ దేహమందుండు సార్వము రకత్సార్వమైనయెడల ఆమె యేడు 

దినములు కడగా ఉండవలెను. ఆమెను ముటుట్వారందరు సాయంకాలమువరకు అపవితుర్లగుదురు. 

లేవీయకాండము 15:24 => ఒకడు ఆమెతో శయనించుచుండగా ఆమె రజసుస్ వానికి 

తగిలినయెడల, వాడు ఏడు దినములు అపవితుర్డగును; వాడు పండుకొను పర్తి మంచము 

అపవితర్ము. 

లేవీయకాండము 20:18 => కడగానునన్ సతరీతో శయనించి ఆమె మానాచాఛ్దనమును తీసినవాడు 

ఆమె రకత్ధారాచాఛ్దనమును తీసెను; ఆమె తన రకత్ధారాచాఛ్దనమును తీసివేసెను; వారి 

పర్జలలోనుండి వారిదద్రిని కొటిట్వేయవలెను. 

యెహెజేక్లు 18:6 => పరవ్తములమీద భోజనము చేయకయు, ఇశార్యేలీయులు పెటుట్కొనిన 

విగర్హములతటుట్ చూడకయు, తన పొరుగువాని భారయ్ను చెరపకయు, బహిషట్యైనదానిని కూడకయు, 

యెహెజేక్లు 22:10 => తమ తండిర్ మానాచాఛ్దనము తీయువారు నీలో నునాన్రు, అశుచియై 

బహిషిట్యైన సతరీని చెరుపువారు నీలో కాపురమునాన్రు. 

2 సమూయేలు 11:4 => దావీదు దూతలచేత ఆమెను పిలువనంపెను. ఆమె అతనియొదద్కు రాగా 

అతడు ఆమెతో శయనించెను; కలిగిన అపవితర్త పోగొటుట్కొని ఆమె తన యింటికి మరల వచెచ్ను. 

వచనము 20 

నీ పొరుగువాని భారయ్యందు నీ వీరయ్సఖ్లనముచేసి ఆమెవలన అపవితర్త కలుగజేసికొనకూడదు. 

లేవీయకాండము 20:10 => పరుని భారయ్తో వయ్భిచరించిన వానికి, అనగా తన పొరుగువాని 

భారయ్తో వయ్భిచరించిన వానికిని ఆ వయ్భిచారిణికిని మరణశిక్ష విధింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 20:14 => వయ్భిచరింపకూడదు. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 5:18 => వయ్భిచరింపకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 22:22 => ఒకడు మగనాలితో శయనించుచుండగా కనబడినయెడల 

వారిదద్రు, అనగా ఆ సతరీతో శయనించిన పురుషుడును ఆ సతరీయును చంపబడవలెను. అటుల్ ఆ 

చెడుతనమును ఇశార్యేలులోనుండి పరిహరించుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 22:25 => ఒకడు పర్ధానము చేయబడిన చినన్దానిని పొలములో 

కలిసికొనినపుఫ్డు ఆ మనుషుయ్డు ఆమెను బలిమిని పటిట్ ఆమెతో శయనించినయెడల ఆమెతో 

శయనించిన మనుషుయ్డు మాతర్మే చావవలెను. 

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 

2 సమూయేలు 11:4 => దావీదు దూతలచేత ఆమెను పిలువనంపెను. ఆమె అతనియొదద్కు రాగా 

అతడు ఆమెతో శయనించెను; కలిగిన అపవితర్త పోగొటుట్కొని ఆమె తన యింటికి మరల వచెచ్ను. 

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. 

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 6:30 => దొంగ ఆకలిగొని పార్ణరక్షణ కొరకు దొంగిలినయెడల యెవరును వాని 

తిరసక్రింపరు గదా. 

సామెతలు 6:31 => వాడు దొరికినయెడల ఏడంతలు చెలిల్ంపవలెను తన యింటి ఆసిత్ అంతయు 

అపప్గింపవలెను. 
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సామెతలు 6:32 => జారతవ్ము జరిగించువాడు కేవలము బుది ధ్శూనుయ్డు ఆ కారయ్ము చేయువాడు 

సవ్నాశనమును కోరువాడే 

సామెతలు 6:33 => వాడు దెబబ్లకును అవమానమునకును పాతుర్డగును వానికి కలుగు అపకీరిత్ 

యెనన్టికిని తొలగిపోదు. 

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. 

మతత్యి 5:27 => వయ్భిచారము చేయవదద్ని చెపప్బడిన మాట మీరు వినాన్రుగదా; 

మతత్యి 5:28 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా ఒక సతరీని మోహపు చూపుతో చూచు పర్తివాడు 

అపుప్డే తన హృదయమందు ఆమెతో వయ్భిచారము చేసినవాడగును. 

రోమీయులకు 2:22 => వయ్భిచరింపవదద్ని చెపుప్ నీవు వయ్భిచరించెదవా? విగర్హములను 

అసహియ్ంచుకొను నీవు గుళల్ను దోచెదవా? 

1 కొరిందీయులకు 6:9 => అనాయ్యసుథ్లు దేవుని రాజయ్మునకు వారసులు కానేరరని మీకు 

తెలియదా? మోసపోకుడి; జారులైనను విగర్హారాధకులైనను వయ్భిచారులైనను ఆడంగితనము 

గలవారైనను పురుష సంయోగులైనను 

గలతీయులకు 5:19 => శరీరకారయ్ములు సప్షట్మైయునన్వి; అవేవనగా, జారతవ్ము, అపవితర్త, 

కాముకతవ్ము, 

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

నిషక్లమ్షమైనదిగాను ఉండవలెను; వేశాయ్సంగులకును వయ్భిచారులకును దేవుడు తీరుప్ తీరుచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 5:13 => ఆమె భరత్కు ఆ సంగతి తెలియబడక వాని కనున్లకు మరుగైయుండి ఆమె 

అపవితర్పరచబడినదనుటకు సాక్షయ్ము లేకపోయినను, ఆమె పటుట్బడకపోయినను, 

యెహెజేక్లు 18:6 => పరవ్తములమీద భోజనము చేయకయు, ఇశార్యేలీయులు పెటుట్కొనిన 

విగర్హములతటుట్ చూడకయు, తన పొరుగువాని భారయ్ను చెరపకయు, బహిషట్యైనదానిని కూడకయు, 
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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. 

వచనము 21 

నీవు ఏ మాతర్మును నీ సంతానమును మోలెకు నిమితత్ము అగిన్గుండమును దాటనీయకూడదు; నీ 

దేవుని నామమును అపవితర్పరచకూడదు, నేను యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 20:2 => ఇశార్యేలీయులలోనే గాని ఇశార్యేలు పర్జలలో నివసించు 

పరదేశులలోనే గాని యొకడు ఏమాతర్మును తన సంతానమును మోలెకుకు ఇచిచ్నయెడల వానికి 

మరణశిక్ష విధింపవలెను; మీ దేశపర్జలు రాళల్తో వాని కొటట్వలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:31 => తమ దేవతలకు వారు చేసినటుల్ నీవు నీ దేవుడైన 

యెహోవానుగూరిచ్ చేయవలదు, ఏలయనగా యెహోవా దేవ్షించు పర్తి హేయకిర్యను వారు తమ 

దేవతలకు చేసిరి. వారు తమ దేవతలపేరట తమ కూమారులను తమ కుమారెత్లను అగిన్హోతర్ములో 

కాలిచ్వేయుదురు గదా. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:10 => తన కుమారునైనను తన కుమారెత్నైనను అగిన్గుండము 

దాటించువానినైనను, శకునము చెపుప్ సోదెగానినైనను, మేఘ శకునములనుగాని సరప్ 

శకునములనుగాని చెపుప్వానినైనను, చిలల్ంగివానినైనను, మాంతిర్కునినైనను, ఇందర్జాలకునినైనను 

2 రాజులు 16:3 => అతడు ఇశార్యేలీయుల ముందర నిలువకుండ యెహోవా వెళల్గొటిట్న జనులు 

చేసిన హేయమైన కిర్యలు చేయుచు, తన కుమారుని అగిన్గుండమును దాటించెను. 

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 
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2 రాజులు 23:10 => మరియు ఎవడైనను తన కుమారునేగాని కుమారెత్నేగాని మొలెకునకు 

అగిన్గుండము దాటించకుండునటుల్ బెన  హినోన్ము అను లోయలోనునన్ తోఫెతు అను పర్దేశమును 

అతడు అపవితర్ము చేసెను. 

కీరత్నలు 106:37 => మరియు వారు తమ కూమారులను తమ కుమారెత్లను దయయ్ములకు బలిగా 

అరిప్ంచిరి. 

కీరత్నలు 106:38 => నిరపరాధ రకత్ము, అనగా తమ కుమారుల రకత్ము తమ కుమారెత్ల రకత్ము 

ఒలికించిరి కనాను దేశపువారి బొమమ్లకు వారిని బలిగా అరిప్ంచిరి ఆ రకత్మువలన దేశము 

అపవితర్మాయెను  

యిరిమ్యా 7:31 => నేనాజాఞ్పించని కిర్యను నాకు తోచని కిర్యను వారు చేసియునాన్రు, అగిన్లో 

తమ కుమారులను తమ కుమారెత్లను దహించుటకు బెన  హినోన్ము లోయలోనునన్ తోఫెతునందు 

బలిపీఠములను కటుట్కొనియునాన్రు. 

యిరిమ్యా 19:5 => నేను విధింపనిదియు సెలవియయ్నిదియు నా మనసుస్నకు తోచనిదియునైన 

ఆచారము నాచరించిరి; తమ కుమారులను దహనబలులుగా కాలుచ్టకై బయలునకు బలిపీఠములను 

కటిట్ంచిరి. 

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 

యెహెజేక్లు 23:37 => వారు వయ్భిచారిణులును నరహతయ్ చేయువారునై విగర్హములతో 

వయ్భిచరించి, నాకు కనిన కుమారులను విగర్హములు మింగునటుల్ వారిని వాటికి పర్తిషిట్ంచిరి. 

1 రాజులు 11:7 => సొలొమోను కెమోషు అను మోయాబీయుల హేయమైన దేవతకును మొలెకు 

అను అమోమ్నీయుల హేయమైన దేవతకును యెరూషలేము ఎదుటనునన్ కొండమీద బలిపీఠములను 

కటిట్ంచెను. 
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1 రాజులు 11:33 => అయితే నా సేవకుడైన దావీదు నిమితత్మును, నేను యెరూషలేము 

పటట్ణమును కోరుకొనినందునను ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములలోనుండి వానికి ఒక గోతర్ము 

ఉండనితుత్ను. 

ఆమోసు 5:26 => మీరు మీ దేవతయైన మోలెకు గుడారమును, మీరు పెటుట్కొనిన విగర్హముల 

పీఠమును మీరు మోసికొని వచిచ్తిరి గదా. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:43 => మీరు పూజించుటకు చేసికొనిన పర్తిమలైన మొలొకు 

గుడారమును రొంఫాయను దేవత యొకక్ నక్షతర్మును మోసికొనిపోతిరి గనుక బబులోను ఆవలికి 

మిముమ్ను కొనిపోయెదను.  

లేవీయకాండము 19:12 => నా నామమునుబటిట్ అబదధ్పర్మాణము చేయకూడదు; నీ దేవుని 

నామమును అపవితర్పరచకూడదు; నేను యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 20:2 => ఇశార్యేలీయులలోనే గాని ఇశార్యేలు పర్జలలో నివసించు 

పరదేశులలోనే గాని యొకడు ఏమాతర్మును తన సంతానమును మోలెకుకు ఇచిచ్నయెడల వానికి 

మరణశిక్ష విధింపవలెను; మీ దేశపర్జలు రాళల్తో వాని కొటట్వలెను. 

లేవీయకాండము 20:3 => ఆ మనుషుయ్డు నా పరిశుదధ్సథ్లమును అపవితర్పరచి నా 

పరిశుదధ్నామమును అపవితర్పరచుటకు తన సంతానమును మోలెకుకు ఇచెచ్ను గనుక నేను వానికి 

విరోధినై పర్జలలోనుండి వాని కొటిట్వేతును. 

లేవీయకాండము 20:4 => మరియు ఆ మనుషుయ్డు తన సంతానమును మోలెకుకు ఇచుచ్చుండగా 

మీ దేశపర్జలు వాని చంపక,  

లేవీయకాండము 20:5 => చూచి చూడనటుల్ తమ కనున్లు మూసికొనినయెడల నేను వానికిని వాని 

కుటుంబమునకును విరోధినై వానిని మోలెకుతో వయ్భిచరించుటకు వాని తరిమి వయ్భిచారముచేయు 

వారినందరిని పర్జలలోనుండి కొటిట్వేతును. 

లేవీయకాండము 21:6 => వారు తమ దేవునికి పర్తిషిఠ్తమైనవారుగా ఉండవలెను. కావున వారు 

తమ దేవుని నామమును అపవితర్పరచరాదు. ఏలయనగా వారు తమ దేవునికి అహారమును, అనగా 

యెహోవాకు హోమదర్వయ్ములను అరిప్ంచువారు; కావున వారు పరిశుదు ధ్లై యుండవలెను. 
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లేవీయకాండము 22:2 => ఇశార్యేలీయులు నాకు పర్తిషిఠ్ంచువాటివలన అహరోనును అతని 

కుమారులును నా పరిశుదధ్నామమును అపవితర్పరచకుండునటుల్ వారు ఆ పరిశుదధ్మైనవాటిని 

పర్తిషిఠ్తములుగా ఎంచవలెనని వారితో చెపుప్ము; నేను యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 22:32 => నా పరిశుదధ్నామమును అపవితర్పరచకూడదు , నేను 

ఇశార్యేలీయులలో ననున్ పరిశుదు ధ్నిగా చేసికొందును; 

యెహెజేక్లు 36:20 => వారు తాము వెళిల్న సథ్లములలోని జనులయొదద్ చేరగా ఆ జనులు వీరు 

యెహోవా జనులే గదా, ఆయన దేశములోనుండి వచిచ్నవారే గదా, అని చెపుప్టవలన నా పరిశుదధ్ 

నామమునకు దూషణ కలుగుటకు ఇశార్యేలీయులు కారణమైరి. 

యెహెజేక్లు 36:21 => కాగా ఇశార్యేలీయులు పోయిన యెలల్చోటల్ను నా పరిశుదధ్ నామమునకు 

దూషణ కలుగగా నేను చూచి నా నామము విషయమై చింతపడితిని. 

యెహెజేక్లు 36:22 => కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులకు ఈ మాట పర్కటన చేయుము పర్భువగు 

యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఇశార్యేలీయులారా, మీ నిమితత్ము కాదు గాని అనయ్జనులలో మీచేత 

దూషణనొందిన నా పరిశుదధ్ నామము నిమితత్ము నేను చేయబోవుదానిని చేయుదును.  

యెహెజేక్లు 36:23 => అనయ్జనుల మధయ్ మీరు దూషించిన నా ఘనమైన నామమును నేను 

పరిశుదధ్ పరచుదును, వారి యెదుట మీయందు నేను ననున్ పరిశుదధ్ పరచుకొనగా నేను పర్భువగు 

యెహోవానని వారు తెలిసికొందురు; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

మలాకీ 1:12 => అయితేయెహోవా భోజనపు బలల్ అపవితర్మనియు, దానిమీద ఉంచియునన్ 

భోజనము నీచమనియు మీరు చెపుప్చు దానిని దూషింతురు 

రోమీయులకు 1:23 => వారు అక్షయుడగు దేవుని మహిమను క్షయమగు మనుషుయ్ల యొకక్యు, 

పకుష్ల యొకక్యు, చతుషాప్ద జంతువుల యొకక్యు, పురుగుల యొకక్యు, పర్తిమాసవ్రూపముగా 

మారిచ్రి. 

రోమీయులకు 2:24 => వార్యబడిన పర్కారము మిముమ్నుబటిట్యేగదా దేవుని నామము అనయ్జనుల 

మధయ్ను దూషింపబడుచునన్ది? 
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లేవీయకాండము 20:3 => ఆ మనుషుయ్డు నా పరిశుదధ్సథ్లమును అపవితర్పరచి నా 

పరిశుదధ్నామమును అపవితర్పరచుటకు తన సంతానమును మోలెకుకు ఇచెచ్ను గనుక నేను వానికి 

విరోధినై పర్జలలోనుండి వాని కొటిట్వేతును. 

1 రాజులు 11:5 => సొలొమోను అషాత్రోతు అను సీదోనీయుల దేవతను మిలోక్ము అను 

అమోమ్నీయుల హేయమైన దేవతను అనుసరించి నడిచెను. 

2 రాజులు 17:17 => మరియు తమ కుమారులను కుమారెత్లను అగిన్గుండమును దాటించి 

శకునమును చిలల్ంగితనమును వాడుక చేసికొని యెహోవా దృషిట్కి చెడుతనము చేయుటకై తముమ్ను 

తాము అముమ్కొని, ఆయనకు కోపము పుటిట్ంచిరి. 

2 రాజులు 17:31 => ఆవీయులు నిబహ్జు దేవతను తరాత్కు దేవతను, ఎవరు వారి దేవతను 

పెటుట్కొనుచుండిరి. సెపరీవ్యులు తమ పిలల్లను ఆదర్మెమ్లెకు అనెమెమ్లెకు అను సెపరవ్యీముయొకక్ 

దేవతలకు అగిన్గుండమందు దహించుచుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:3 => మరియు అతడు బెన  హినోన్ము లోయయందు ధూపము వేసి 

ఇశార్యేలీయుల యెదుటనుండి యెహోవా తోలివేసిన జనముల హేయకిర్యలచొపుప్న తన 

కుమారులను అగిన్లో దహించెను. 

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. 

యెషయా 57:5 => మసత్చా వృక్షములను చూచి పచచ్ని పర్తిచెటుట్ కిర్ందను కామము 

రేపుకొనువారలారా, లోయలలో రాతిసందులకిర్ంద పిలల్లను చంపువారలారా,  

యిరిమ్యా 32:35 => వారు తమ కుమారులను కుమారెత్లను పర్తిషిట్ంపవలెనని బెన  హినోన్ము 

లోయలోనునన్ బయలునకు బలిపీఠములను కటిట్ంచిరి, ఆలాగు చేయుటకు నేను వారి కాజాఞ్పింపలేదు, 

యూదావారు పాపములో పడి, యెవరైన నిటిట్ హేయకిర్యలు చేయుదురనన్మాట నా కెనన్డును 

తోచలేదు. 
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యెహెజేక్లు 16:21 => నీ జారతవ్ము చాలకపోయెననియు నా పిలల్లను వధించి వాటికి పర్తిషిఠ్ంచి 

యపప్గించితివి. 

యెహెజేక్లు 20:26 => తొలిచూలిని అగిన్గుండముదాటించి బలిదానముల నిచుచ్టచేత తముమ్ను 

తాము అపవితర్పరచుకొననిచిచ్తిని. 

యెహెజేక్లు 39:7 => నేను యెహోవానై యునాన్నని అనయ్జనులు తెలిసికొనునటుల్ ఇక నా పరిశుదధ్ 

నామమునకు దూషణ కలుగనియయ్క, నా జనులగు ఇశార్యేలీయుల మధయ్ దానిని బయలుపరచెదను. 

వచనము 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. 

ఆదికాండము 19:5 => లోతును పిలిచి ఈ రాతిర్ నీయొదద్కు వచిచ్న మనుషుయ్లు ఎకక్డ? మేము 

వారిని కూడునటుల్ మాయొదద్కు వారిని వెలుపలికి తీసికొని రమమ్ని అతనితో చెపప్గా 

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 

1 రాజులు 14:24 => మరియు పురుషగాములు సహా దేశమందుండిరి. ఇశార్యేలీయులయెదుట 

నిలువకుండ యెహోవా వెళల్గొటిట్న జనులు చేయు హేయకిర్యల పర్కారముగా యూదావారును 

చేయుచు వచిచ్రి. 

రోమీయులకు 1:26 => అందువలన దేవుడు తుచఛ్మైన అభిలాషలకు వారిని అపప్గించెను. వారి 

సతరీలు సయితము సావ్భావికమైన ధరమ్మును విడిచి సావ్భావిక విరుదధ్మైన ధరమ్మును అనుసరించిరి. 

రోమీయులకు 1:27 => అటువలె పురుషులు కూడ సతరీయొకక్ సావ్భావికమైన ధరమ్మును విడిచి, 

పురుషులతో పురుషులు అవాచయ్మైనది చేయుచు, తమ తపిప్దమునకు తగిన పర్తిఫలమును పొందుచు 

ఒకరియెడల ఒకరు కామతపుత్లైరి 
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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,  

యూదా 1:7 => ఆ పర్కారముగానే సొదొమ గొమొఱాఱ్లును వాటి చుటుట్పటల్నునన్ పటట్ణములును 

వీరివలెనే వయ్భిచారము చేయుచు, పరశరీరానుసారులైనందున నితాయ్గిన్దండన అనుభవించుచు 

దృషాట్ంతముగా ఉంచబడెను. 

ఆదికాండము 19:7 => అనన్లారా, ఇంత పాతకము కటుట్కొనకుడి; 

యెహెజేక్లు 16:50 => వారు అహంకరించి నా దృషిట్కి హేయకిర్యలు చేసిరి గనుక నేను దాని 

చూచి వారిని వెళల్గొటిట్తిని. 

యెహెజేక్లు 18:12 => దీనులను దరిదుర్లను భాదపెటిట్ బలాతాక్రముచేత నషట్ము 

కలుగజేయుటయు, తాకటుట్ చెలిల్ంపకపోవుటయు, విగర్హముల తటుట్ చూచి హేయకృతయ్ములు 

జరిగించుటయు,  

రోమీయులకు 1:24 => ఈ హేతువుచేత వారు తమ హృదయముల దురాశలను అనుసరించి, తమ 

శరీరములను పరసప్రము అవమానపరచుకొనునటుల్ దేవుడు వారిని అపవితర్తకు అపప్గించెను. 

వచనము 23 

ఏ జంతువునందును నీ సఖ్లనముచేసి దానివలన అపవితర్త కలుగజేసికొనకూడదు. జంతువు సతరీని 

పొందునటుల్ ఆమె దాని యెదుట నిలువరాదు, అది విపరీతము. 

లేవీయకాండము 20:15 => జంతు శయనము చేయువానికి మరణశిక్ష విధింపవలెను; ఆ 

జంతువును చంపవలెను. 

లేవీయకాండము 20:16 => సతరీ తనున్ జంతువు పొందునటుల్ దాని సమీపించినయెడల ఆ సతరీకిని ఆ 

జంతువునకును మరణమే విధి; ఆమెను దానిని చంపవలెను; తమ శిక్షకు తామే కారకులు. 
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నిరగ్మకాండము 22:19 => మృగ సంయోగము చేయు పర్తివాడు నిశచ్యముగా మరణశిక్ష 

నొందవలెను. 

లేవీయకాండము 20:12 => ఒకడు తన కోడలితో శయనించినయెడల వారిదద్రికిని మరణశిక్ష 

విధింపవలెను. వారు వారి వరసలు తపిప్రి; వారి పార్ణాపరాధము వారిమీదనుండును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:21 => ఏ జంతువుతోనైనను శయనించువాడు శాపగర్సుత్డని చెపప్గా 

పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 

వచనము 24 

వీటిలో దేనివలనను అపవితర్త కలుగజేసికొనకూడదు. నేను మీ యెదుటనుండి వెళల్గొటుట్చునన్ 

జనములు వాటనిన్టివలన అపవితుర్లైరి. 

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. 

లేవీయకాండము 18:8 => నీ తండిర్ భారయ్ మానాచాఛ్దనమును తీయకూడదు; అది నీ తండిర్దే. 

లేవీయకాండము 18:9 => నీ సహోదరి మానాచాఛ్దనమును, అనగా ఇంటిలో పుటిట్నదేమి వెలుపట 

పుటిట్నదేమి నీ తండిర్ కుమారెత్యొకక్ యైనను నీ తలిల్ కుమారెత్యొకక్ యైనను మానాచాఛ్దనమును 

తీయకూడదు. 

లేవీయకాండము 18:10 => నీ కుమారుని కుమారెత్ మానాచాఛ్దనమునైనను కుమారెత్ కుమారెత్ 

మానాచాఛ్దనమునైనను తీయకూడదు; అది నీది. 

లేవీయకాండము 18:11 => నీ తండిర్వలన పుటిట్న నీ తండిర్ భారయ్ కుమారెత్ నీ సహోదరి; ఆమె 

మానాచాఛ్దనమును తీయకూడదు. 

లేవీయకాండము 18:12 => నీ తండిర్ సహోదరి మానాచాఛ్దనమును తీయకూడదు. ఆమె నీ తండిర్ 

రకత్సంబంధి. 
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లేవీయకాండము 18:13 => నీ తలిల్ సహోదరి మానాచాఛ్దనమును తీయకూడదు; ఆమె నీ తలిల్ 

రకత్సంబంధి. 

లేవీయకాండము 18:14 => నీ తండిర్ సహోదరుని మానాచాఛ్దనమును తీయకూడదు, అనగా అతని 

భారయ్ను సమీపింపకూడదు; ఆమె నీ పినతలిల్. 

లేవీయకాండము 18:15 => నీ కోడలి మానాచాఛ్దనమును తీయకూడదు; ఆమె నీ కుమారుని 

భారయ్, ఆమె మానాచాఛ్దనమును తీయకూడదు. 

లేవీయకాండము 18:16 => నీ సహోదరుని భారయ్ మానాచాఛ్దనమును తీయకూడదు; అది నీ 

సహోదరుని మానము. 

లేవీయకాండము 18:17 => ఒక సతరీ మానాచాఛ్దనమును ఆమె కుమారెత్ మానాచాఛ్దనమును 

తీయకూడదు; ఆమె కుమారుని కుమారెత్ మానాచాఛ్దనమునైనను ఆమె కుమారెత్ కుమారెత్ 

మానాచాఛ్దనమునైనను తీయుటకు వారిని చేరుచ్కొనకూడదు; వారు ఆమె రకత్సంబంధులు; అది 

దుషాక్మపర్వరత్న. 

లేవీయకాండము 18:18 => నీ భారయ్ బర్దికియుండగా ఆమెను పీడించుటకు ఆమె సహోదరి 

మానాచాఛ్దనమును తీయుటకు ఈమెను ఆమెతో పెండిల్ చేసికొనకూడదు. 

లేవీయకాండము 18:19 => అపవితర్తవలన సతరీ కడగా ఉండునపుప్డు ఆమె మానాచాఛ్దనమును 

తీయుటకు ఆమెను సమీపింపకూడదు. 

లేవీయకాండము 18:20 => నీ పొరుగువాని భారయ్యందు నీ వీరయ్సఖ్లనముచేసి ఆమెవలన 

అపవితర్త కలుగజేసికొనకూడదు. 

లేవీయకాండము 18:21 => నీవు ఏ మాతర్మును నీ సంతానమును మోలెకు నిమితత్ము 

అగిన్గుండమును దాటనీయకూడదు; నీ దేవుని నామమును అపవితర్పరచకూడదు, నేను యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 18:22 => సతరీ శయనమువలె పురుష శయనము కూడదు; అది హేయము. 

లేవీయకాండము 18:23 => ఏ జంతువునందును నీ సఖ్లనముచేసి దానివలన అపవితర్త 

కలుగజేసికొనకూడదు. జంతువు సతరీని పొందునటుల్ ఆమె దాని యెదుట నిలువరాదు, అది విపరీతము. 
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లేవీయకాండము 18:30 => కాబటిట్ మీకంటె ముందుగా నునన్వారు అనుసరించిన ఆ హేయమైన 

ఆచారములలో దేనినైనను అనుసరించుటవలన అపవితర్త కలుగజేసికొనకుండునటుల్ నేను మీకు 

విధించిన విధి ననుసరించి నడుచుకొనవలెను. నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 

యిరిమ్యా 44:4 => మరియు నేను పెందలకడ లేచి పర్వకత్లైన నా సేవకులందరిని మీయొదద్కు 

పంపుచు, నాకసహయ్మైన యీ హేయకారయ్మును మీరు చేయకుండుడి అని నేను చెపుప్చు వచిచ్తిని 

గాని  

మతత్యి 15:18 => నోటనుండి బయటికి వచుచ్నవి హృదయములో నుండి వచుచ్ను; ఇవే 

మనుషుయ్ని అపవితర్పరచునవని మీరు గర్హింపరా? 

మతత్యి 15:19 => దురాలోచనలు నరహతయ్లు వయ్భిచారములు వేశాయ్గమనములు దొంగతనములు 

అబదధ్సాక్షయ్ములు దేవదూషణలు హృదయములో నుండియే వచుచ్ను 

మతత్యి 15:20 => ఇవే మనుషుయ్ని అపవితర్పరచును గాని చేతులు కడుగుకొనక భోజనముచేయుట 

మనుషుయ్ని అపవితర్పరచదని చెపెప్ను. 

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. 

మారుక్ 7:14 => అపుప్డాయన జనసమూహమును మరల తనయొదద్కు పిలిచి మీరందరు నా మాట 

విని గర్హించుడి. 

మారుక్ 7:15 => వెలుపలినుండి లోపలికి పోయి మనుషుయ్ని అపవితుర్నిగా చేయగలుగునది ఏదియు 

లేదు గాని,  

మారుక్ 7:16 => లోపలినుండి బయలు వెళుల్నవే మనుషుయ్ని అపవితుర్నిగా చేయుననెను. 
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మారుక్ 7:17 => ఆయన జనసమూహమును విడిచి యింటిలోనికి వచిచ్నపుప్డు, ఆయన శిషుయ్లు 

ఈ ఉపమానమునుగూరిచ్ ఆయన నడుగగా 

మారుక్ 7:18 => ఆయన వారితో ఇటల్నెను మీరును ఇంత అవివేకులై యునాన్రా? వెలుపలినుండి 

మనుషుయ్ని లోపలికి పోవునదేదియు వాని నపవితుర్నిగా చేయజాలదని మీరు గర్హింపకునాన్రా? 

మారుక్ 7:19 => అది వాని హృదయములో పర్వేశింపక కడుపులోనే పర్వేశించి బహిరూబ్మిలో 

విడువబడును; ఇటుల్ అది భోజనపదారథ్ములనిన్టిని పవితర్పరచును. 

మారుక్ 7:20 => మనుషుయ్ని లోపలినుండి బయలువెళుల్నది మనుషుయ్ని అపవితర్పరచును. 

మారుక్ 7:21 => లోపలినుండి, అనగా మనుషుయ్ల హృదయములోనుండి దురాలోచనలును 

జారతవ్ములును దొంగతనములును 

మారుక్ 7:22 => నరహతయ్లును వయ్భిచారములును లోభములును చెడుతనములును కృతిర్మమును 

కామవికారమును మతస్రమును దేవదూషణయు అహంభావమును అవివేకమును వచుచ్ను. 

మారుక్ 7:23 => ఈ చెడ డ్వనిన్యు లోపలినుండియే బయలువెళిల్, మనుషుయ్ని అపవితర్ పరచునని 

ఆయన చెపెప్ను.  

1 కొరిందీయులకు 3:17 => ఎవడైనను దేవుని ఆలయమును పాడుచేసినయెడల దేవుడు వానిని 

పాడుచేయును. దేవుని ఆలయము పరిశుదధ్మైయునన్ది; మీరు ఆ ఆలయమైయునాన్రు. 

లేవీయకాండము 20:22 => కాబటిట్ మీరు నివసించునటుల్ నేను ఏ దేశమునకు మిముమ్ను తీసికొని 

పోవుచునాన్నో ఆ దేశము మిముమ్ను కకిక్వేయకుండునటుల్ మీరు నా కటట్డలనిన్టిని నా విధులనిన్టిని 

అనుసరించి నడుచుకొనవలెను. 

లేవీయకాండము 20:23 => నేను మీ యెదుటనుండి వెళల్గొటుట్చునన్ జనముల ఆచారములనుబటిట్ 

నడుచుకొనకూడదు. వారు అటిట్ కిర్యలనిన్యు చేసిరి గనుక నేను వారియందు అసహయ్పడితిని. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:31 => తమ దేవతలకు వారు చేసినటుల్ నీవు నీ దేవుడైన 

యెహోవానుగూరిచ్ చేయవలదు, ఏలయనగా యెహోవా దేవ్షించు పర్తి హేయకిర్యను వారు తమ 

దేవతలకు చేసిరి. వారు తమ దేవతలపేరట తమ కూమారులను తమ కుమారెత్లను అగిన్హోతర్ములో 

కాలిచ్వేయుదురు గదా. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 18:12 => వీటిని చేయు పర్తివాడును యెహోవాకు హేయుడు. ఆ 

హేయములైన వాటినిబటిట్ నీ దేవుడైన యెహోవా నీ యెదుటనుండి ఆ జనములను వెళల్గొటుట్చునాన్డు. 

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. 

లేవీయకాండము 18:27 => అనగా సవ్దేశియేగాని మీలో నివసించు పరదేశియేగాని యీ హేయ 

కిర్యలనిన్టిలో దేనిని చేయక,  

లేవీయకాండము 20:16 => సతరీ తనున్ జంతువు పొందునటుల్ దాని సమీపించినయెడల ఆ సతరీకిని ఆ 

జంతువునకును మరణమే విధి; ఆమెను దానిని చంపవలెను; తమ శిక్షకు తామే కారకులు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:4 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీ యెదుటనుండి వారిని తోలివేసిన 

తరువాత నేను ఈ దేశమును సావ్ధీనపరచుకొనునటుల్గా యెహోవా నా నీతినిబటిట్ ననున్ పర్వేశపెటెట్నని 

అనుకొనవదుద్. ఈ జనముల చెడుతనమునుబటిట్యే యెహోవా నీ యెదుటనుండి వారిని 

వెళల్గొటుట్చునాన్డు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:4 => ఆమెను పంపివేసిన ఆమె మొదటి పెనిమిటి ఆమెను 

పెండిల్ చేసికొనుటకై ఆమెను మరల పరిగర్హింపకూడదు . ఏలయనగా ఆమె తనున్ 

అపవితర్పరచుకొనెను, అది యెహోవా సనిన్ధిని హేయము గనుక నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు 

సావ్సథ్య్ముగా ఇచుచ్చునన్ దేశమునకు పాపము కలుగకుండునటుల్ మీరు ఆలాగు చేయకూడదు. 

1 రాజులు 9:7 => నేను ఇశార్యేలీయుల కిచిచ్న యీ దేశములో వారిని ఉండనియయ్క వారిని 

నిరూమ్లము చేసి, నా నామమునకు నేను పరిశుదధ్ పరచిన యీ మందిరమును నా సముఖములోనుండి 

కొటిట్వేసెదను; ఇశార్యేలీయులు సరవ్జనములలో చెదరిపోయి సామెతగాను హేళనగాను 

చేయబడుదురు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:2 => ఇతడు ఇశార్యేలీయుల యెదుటనుండి యెహోవా వెళల్గొటిట్న 

అనయ్జనులు చేసిన హేయకిర్యలను అనుసరించి, యెహోవా దృషిట్కి చెడునడత నడచెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 33:9 => ఈ పర్కారము మనషే ష్ యూదావారిని యెరూషలేము కాపురసుథ్లను 

మోసపుచిచ్నవాడై, ఇశార్యేలీయులయెదుట ఉండకుండ యెహోవా నశింపజేసిన అనయ్జనులకంటెను 

వారు మరింత అకర్మముగా పర్వరిత్ంచునటుల్ చేయుటకు కారకుడాయెను. 

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 9:11 => వారు మీరు సవ్తంతిర్ంచుకొనబోవు దేశము దాని నివాసుల అపవితర్తచేతను వారు 

చేయు అసహయ్మైన వాటిచేతను అపవితర్మాయెను, వారు జరిగించిన అసహయ్మైన వాటిచేత ఆ దేశము 

నలుదికుక్ల నిండినదాయెను. 

కీరత్నలు 53:1 => దేవుడు లేడని బుది ధ్హీనులు తమ హృదయములో అనుకొందురు. వారు 

చెడిపోయినవారు, అసహయ్కారయ్ములు చేయుదురు మేలుచేయువాడొకడును లేడు. 

యెషయా 24:5 => లోకనివాసులు ధరమ్శాసనములను అతికర్మించియునాన్రు కటట్డను మారిచ్ 

నితయ్నిబంధనను మీరియునాన్రు. దాని నివాసులచేత లోకము అపవితర్మాయెను. 

యిరిమ్యా 2:7 => దాని ఫలములను శేర్షఠ్పదారథ్ములను తినునటుల్ నేను ఫలవంతమైన 

దేశములోనికి మిముమ్ను రపిప్ంపగా మీరు పర్వేశించి, నా దేశమును అపవితర్పరచి నా సాయ్సథ్య్మును 

హేయమైనదిగా చేసితిరి. 

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. 

యెహెజేక్లు 11:12 => అపుప్డు మీ చుటుట్నునన్ అనయ్జనుల విధుల నాచరించుటకై మీరు ఎవని 

కటట్డల ననుసరింపక మానితిరో యెవని విధులను ఆచరింపకపోతిరో, ఆ యెహోవానగు నేనే 

ఆయననని మీరు తెలిసికొందురు. 
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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.  

యెహెజేక్లు 31:11 => కాబటిట్ యతని దుషట్తవ్మునుబటిట్ యతనిని తరిమివేసి, జనములలో 

బలముగల జనమునకు నేనతని నపప్గించెదను; ఆ జనము అతనికి తగినపని చేయును. 

యెహెజేక్లు 36:17 => నరపుతుర్డా, ఇశార్యేలీయులు తమ దేశములో నివసించి, 

దుష పర్వరత్నచేతను దుష కిర్యలచేతను దానిని అపవితర్పరచిరి, వారి పర్వరత్న బహిషట్యైన సతరీయొకక్ 

అపవితర్తవలె నా దృషిట్కి కనబడుచునన్ది. 

మీకా 2:10 => ఈ దేశము మీ విశార్ంతిసథ్లము కాదు; మీరు లేచి వెళిల్పోవుడి, మీకు నాశనము 

నిరూమ్లనాశనము కలుగునంతగా మీరు అపవితర్కిర్యలు జరిగించితిరి. 

మలాకీ 2:11 => యూదావారు దోర్హులైరి, ఇశార్యేలీయులమధయ్ యెరూషలేములోనే 

హేయకిర్యలు జరుగుచునన్వి; యూదావారు యెహోవాకు పిర్యమైన పరిశుదధ్సథ్లమును 

అపవితర్పరచి అనయ్దేవత పిలల్లను పెండిల్ చేసికొనిరి. 

వచనము 25 

ఆ దేశము అపవితర్త కలది గనుక నేను దానిమీద దాని దోషశిక్షను మోపుచునాన్ను. ఆ దేశమందు 

కాపురమునన్ వారిని వెళల్గర్కిక్వేయుచునన్ది. 

సంఖాయ్కాండము 35:33 => మీరుండు దేశమును అపవితర్పరచకూడదు; నరహతయ్ దేశమును 

అపవితర్పరచును గదా. దేశములో చిందిన రకత్ము నిమితత్ము చిందించిన వాని రకత్మువలననే 

పార్యశిచ్తత్ము కలుగునుగాని మరి దేనివలనను కలుగదు. 

సంఖాయ్కాండము 35:34 => మీరు నివసించు దేశమును అపవితర్పరచకూడదు. అందులో నేను మీ 

మధయ్ను నివసించుచునాన్ను . నిజముగా యెహోవా అను నేను ఇశార్యేలీయులమధయ్ 

నివసించుచునాన్ను. 
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కీరత్నలు 106:38 => నిరపరాధ రకత్ము, అనగా తమ కుమారుల రకత్ము తమ కుమారెత్ల రకత్ము 

ఒలికించిరి కనాను దేశపువారి బొమమ్లకు వారిని బలిగా అరిప్ంచిరి ఆ రకత్మువలన దేశము 

అపవితర్మాయెను  

యెషయా 24:5 => లోకనివాసులు ధరమ్శాసనములను అతికర్మించియునాన్రు కటట్డను మారిచ్ 

నితయ్నిబంధనను మీరియునాన్రు. దాని నివాసులచేత లోకము అపవితర్మాయెను. 

యిరిమ్యా 2:7 => దాని ఫలములను శేర్షఠ్పదారథ్ములను తినునటుల్ నేను ఫలవంతమైన 

దేశములోనికి మిముమ్ను రపిప్ంపగా మీరు పర్వేశించి, నా దేశమును అపవితర్పరచి నా సాయ్సథ్య్మును 

హేయమైనదిగా చేసితిరి. 

యిరిమ్యా 16:18 => వారు తమ హేయదేవతల కళేబరములచేత నా దేశమును 

అపవితర్పరచియునాన్రు, తమ హేయకిర్యలతో నా సావ్సథ్య్మును నింపియునాన్రు గనుక నేను మొదట 

వారి దోషమునుబటిట్యు వారి పాపమునుబటిట్యు రెండంతలుగా వారికి పర్తికారము చేసెదను. 

యెహెజేక్లు 36:17 => నరపుతుర్డా, ఇశార్యేలీయులు తమ దేశములో నివసించి, 

దుష పర్వరత్నచేతను దుష కిర్యలచేతను దానిని అపవితర్పరచిరి, వారి పర్వరత్న బహిషట్యైన సతరీయొకక్ 

అపవితర్తవలె నా దృషిట్కి కనబడుచునన్ది. 

యెహెజేక్లు 36:18 => కాబటిట్ దేశములో వారు చేసిన నరహతయ్ విషయమైయును, విగర్హములను 

పెటుట్కొని వారు దేశమును అపవితర్పరచినదాని విషయమైయును నేను నా కోర్ధమును వారిమీద 

కుమమ్రించి 

రోమీయులకు 8:22 => సృషిట్ యావతుత్ ఇదివరకు ఏకగీర్వముగా మూలుగుచు పర్సవవేదన 

పడుచునునన్దని యెరుగుదుము. 

కీరత్నలు 89:32 => నేను వారి తిరుగుబాటునకు దండముతోను వారి దోషమునకు దెబబ్లతోను 

వారిని శికిష్ంచెదను. 

యెషయా 26:21 => నీవు వెళిల్ నీ అంతఃపురములలో పర్వేశించుము నీవు వెళిల్ నీ తలుపులు 

వేసికొనుము ఉగర్త తీరిపోవువరకు కొంచెముసేపు దాగియుండుము. 
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యిరిమ్యా 5:9 => అటిట్ కారయ్ములనుబటిట్ నేను దండింపకుందునా? అటిట్ జనముమీద నా కోపము 

తీరుచ్కొనకుందునా? ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 5:29 => అటిట్వాటిని చూచి నేను శికిష్ంపకయుందునా? అటిట్ జనులకు నేను పర్తిదండన 

చేయకుందునా? ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 9:9 => నేను ఈ సంగతులను తెలిసికొని వారిని శికిష్ంపకపోదునా? ఇటిట్ జనులకు నేను 

పర్తిదండన చేయకుందునా? ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

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. 

యిరిమ్యా 23:2 => ఇశార్యేలు దేవుడైన యెహోవా తన జనులను మేపు కాపరులనుగూరిచ్ 

యీలాగున సెలవిచుచ్చునాన్డు మీరు నా గొఱఱ్లనుగూరిచ్ విచారణచేయక, నేను మేపుచునన్ గొఱఱ్లను 

చెదరగొటిట్ పారదోలితిరి; ఇదిగో మీ దుష కిర్యలనుబటిట్ మిముమ్ను శికిష్ంపబోవుచునాన్ను; ఇదే 

యెహోవా వాకుక్. 

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. 

హోషేయ 8:13 => నా కరిప్ంపబడిన పశువులను వధించి వాటిని భుజించుదురు; అటిట్ 

బలులయందు యెహోవాకు ఇషట్ము లేదు, తవ్రలో ఆయన వారి దోషమును జాఞ్పకమునకు తెచుచ్కొని 

వారి పాపములనుబటిట్ వారిని శికిష్ంచును; వారు మరల ఐగుపుత్నకు వెళల్వలసి వచెచ్ను. 

హోషేయ 9:9 => గిబియాలో చెడుకారయ్ములు జరిగిననాడు జనులు దురామ్రుగ్లైనటుల్ వారు బహు 

దురామ్రుగ్లైరి; యెహోవా వారి దోషమును జాఞ్పకము చేసికొనుచునాన్డు, వారి పాపములకై ఆయన 

వారికి శిక్ష విధించును. 

లేవీయకాండము 18:28 => యీ నా కటట్డలను నా విధులను ఆచరింపవలెను. 
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లేవీయకాండము 20:22 => కాబటిట్ మీరు నివసించునటుల్ నేను ఏ దేశమునకు మిముమ్ను తీసికొని 

పోవుచునాన్నో ఆ దేశము మిముమ్ను కకిక్వేయకుండునటుల్ మీరు నా కటట్డలనిన్టిని నా విధులనిన్టిని 

అనుసరించి నడుచుకొనవలెను. 

నిరగ్మకాండము 22:19 => మృగ సంయోగము చేయు పర్తివాడు నిశచ్యముగా మరణశిక్ష 

నొందవలెను. 

లేవీయకాండము 20:16 => సతరీ తనున్ జంతువు పొందునటుల్ దాని సమీపించినయెడల ఆ సతరీకిని ఆ 

జంతువునకును మరణమే విధి; ఆమెను దానిని చంపవలెను; తమ శిక్షకు తామే కారకులు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:4 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీ యెదుటనుండి వారిని తోలివేసిన 

తరువాత నేను ఈ దేశమును సావ్ధీనపరచుకొనునటుల్గా యెహోవా నా నీతినిబటిట్ ననున్ పర్వేశపెటెట్నని 

అనుకొనవదుద్. ఈ జనముల చెడుతనమునుబటిట్యే యెహోవా నీ యెదుటనుండి వారిని 

వెళల్గొటుట్చునాన్డు. 

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 22:19 => మీ సావ్సథ్య్మైన దేశము అపవితర్ముగా నుండినయెడల యెహోవా 

మందిరముండు యెహోవా సావ్ధీనదేశమునకు మీరు వచిచ్ మా మధయ్ను సావ్సథ్య్ము తీసికొనుడి, మన 

దేవుడైన యెహోవా బలిపీఠము గాక వేరొక బలిపీఠమును కటుట్కొని యెహోవా మీద తిరుగబడకుడి, 

మా మీద తిరుగబడకుడి, 

1 రాజులు 21:26 => ఇశార్యేలీయుల యెదుట నిలువకుండ యెహోవా వెళల్గొటిట్న అమోరీయుల 

ఆచారరీతిగా విగర్హములను పెటుట్కొని అతడు బహు హేయముగా పర్వరిత్ంచెను. 

2 రాజులు 21:2 => అతడు యెహోవా దృషిట్కి చెడుతనము జరిగించుచు, ఇశార్యేలీయులయెదుట 

నిలువకుండ యెహోవా వెళల్గొటిట్న జనములు చేసినటుల్ హేయకిర్యలు చేయుచు వచెచ్ను. 

యిరిమ్యా 9:19 => మనము వలసబోతిమే సిగుగ్నొందితిమే, వారు మన నివాసములను పడగొటట్గా 

మనము దేశము విడువవలసివచెచ్నే అని సీయోనులో రోదనధవ్ని వినబడుచునన్ది. 
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యెహెజేక్లు 33:26 => మీరు ఖడగ్ము నాధారము చేసికొనువారు, హేయకిర్యలు జరిగించువారు, 

పొరుగువాని భారయ్ను చెరుపువారు; మీవంటి వారు దేశమును సవ్తంతిర్ంచుకొందురా? నీవీలాగున 

వారికి చెపుప్ము పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదెమనగా 

వచనము 26 

కాబటిట్ ఆ దేశము మీకంటె ముందుగానునన్ పర్జలను వెళల్గర్కిక్వేసిన పర్కారము మీ అపవితర్తనుబటిట్ 

మిముమ్ను వెళల్గర్కిక్ వేయకుండునటుల్ మీరు,  

లేవీయకాండము 18:5 => మీరు నాకటట్డలను నా విధులను ఆచరింపవలెను. వాటిని గైకొనువాడు 

వాటివలన బర్దుకును; నేను యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 18:30 => కాబటిట్ మీకంటె ముందుగా నునన్వారు అనుసరించిన ఆ హేయమైన 

ఆచారములలో దేనినైనను అనుసరించుటవలన అపవితర్త కలుగజేసికొనకుండునటుల్ నేను మీకు 

విధించిన విధి ననుసరించి నడుచుకొనవలెను. నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:1 => కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులారా, మీరు బర్తికి మీ పితరుల దేవుడైన 

యెహోవా మీకిచుచ్చునన్ దేశములోనికి పోయి సావ్ధీనపరచుకొనునటుల్, మీరు అనుసరింపవలసిన 

విధులను కటట్డలను నేను మీకు బోధించుచునాన్ను వినుడి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:2 => మీ దేవుడైన యెహోవా ఇచిచ్న ఆజఞ్లను మీకాజాఞ్పించుచునాన్ను. 

వాటిని గైకొనుటయందు నేను మీకాజాఞ్పించిన మాటతో దేనిని కలుపకూడదు, దానిలోనుండి దేనిని 

తీసివేయకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:40 => మరియు నీకును నీ తరువాత నీ సంతానపు వారికిని కేష్మము 

క లు గు ట కై నీ దే వు డై న యె హో వా స రవ్ కా ల ము నీ కి చుచ్ చు నన్  దే శ ము లో నీ వు 

దీరాఘ్యుషమ్ంతుడవగునటుల్ నేడు నేను నీకాజాఞ్పించు ఆయన కటట్డలను ఆజఞ్లను నీవు గైకొనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:32 => నేను మీ కాజాఞ్పించుచునన్ పర్తి మాటను అనుసరించి 

చేయవలెను. దానిలో నీవు ఏమియు కలుపకూడదు దానిలోనుండి ఏమియు తీసివేయకూడదు. 

కీరత్నలు 105:44 => వారు తన కటట్డలను గైకొనునటుల్ను 
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కీరత్నలు 105:45 => తన ధరమ్శాసత్రవిధులను ఆచరించునటుల్ను అనయ్జనుల భూములను ఆయన 

వారికపప్గించెను జనముల కషాట్రిజ్తమును వారు సావ్ధీనపరచుకొనిరి. యెహోవాను సుత్తించుడి. 

లూకా 8:15 => మంచినేల నుండు (వితత్నమును పోలిన) వారెవరనగా యోగయ్మైన మంచి 

మనసుస్తో వాకయ్ము విని దానిని అవలంబించి ఓపికతో ఫలించువారు. 

లూకా 11:28 => ఆయన అవునుగాని దేవుని వాకయ్ము విని దానిని గైకొనువారు మరి ధనుయ్లని 

చెపెప్ను. 

యోహాను 14:15 => మీరు ననున్ పేర్మించినయెడల నా ఆజఞ్లను గైకొందురు. 

యోహాను 14:21 => నా ఆజఞ్లను అంగీకరించి వాటిని గైకొనువాడే ననున్ పేర్మించువాడు; ననున్ 

పేర్మించువాడు నా తండిర్వలన పేర్మింపబడును; నేనును వానిని పేర్మించి, వానికి ననున్ 

కనబరచుకొందునని చెపెప్ను. 

యోహాను 14:22 => ఇసక్రియోతు కాని యూదా పర్భువా, నీవు లోకమునకు కాక మాకు మాతర్మే 

నినున్ నీవు కనబరచుకొనుటకేమి సంభవించెనని అడుగగా 

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

తండిర్ వానిని పేర్మించును, మేము వానియొదద్కు వచిచ్ వానియొదద్ నివాసము చేతుము. 

యోహాను 15:14 => నేను మీ కాజాఞ్పించువాటిని చేసినయెడల, మీరు నా సేన్హితులై యుందురు. 

లేవీయకాండము 17:8 => మరియు నీవు వారితో ఇటల్నుము ఇశార్యేలీయుల కుటుంబములలోగాని 

మీలో నివసించు పరదేశులలోగాని ఒకడు దహనబలినైనను వేరొక యే బలినైనను 

లేవీయకాండము 17:10 => మరియు ఇశార్యేలీయుల కుటుంబములలోనేమి, మీలో నివసించు 

పరదేశులలోనేమి, ఒకడు దేని రకత్ మును తినినను రకత్ము తినువానికి నేను విముఖుడనై 

జనులలోనుండి వాని కొటిట్వేయుదును. 

నిరగ్మకాండము 21:1 => నీవు వారికి నియమింపవలసిన నాయ్యవిధులేవనగా 

నిరగ్మకాండము 23:24 => వారి దేవతలకు సాగిలపడకూడదు, వాటిని పూజింపకూడదు; వారి 

కిర్యలవంటి కిర్యలు చేయక వారిని తపప్క నిరూమ్లము చేసి, వారి విగర్హములను బొతిత్గా 

పగులగొటట్వలెను. 
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లేవీయకాండము 18:4 => మీరు నా విధులను గైకొనవలెను; నా కటట్డలనుబటిట్ నడుచుకొనుటకు 

వాటిని ఆచరింపవలెను; మీ దేవుడనగు నేను యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 20:22 => కాబటిట్ మీరు నివసించునటుల్ నేను ఏ దేశమునకు మిముమ్ను తీసికొని 

పోవుచునాన్నో ఆ దేశము మిముమ్ను కకిక్వేయకుండునటుల్ మీరు నా కటట్డలనిన్టిని నా విధులనిన్టిని 

అనుసరించి నడుచుకొనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:31 => తమ దేవతలకు వారు చేసినటుల్ నీవు నీ దేవుడైన 

యెహోవానుగూరిచ్ చేయవలదు, ఏలయనగా యెహోవా దేవ్షించు పర్తి హేయకిర్యను వారు తమ 

దేవతలకు చేసిరి. వారు తమ దేవతలపేరట తమ కూమారులను తమ కుమారెత్లను అగిన్హోతర్ములో 

కాలిచ్వేయుదురు గదా. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:9 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచుచ్చునన్ దేశమున నీవు పర్వేశించిన 

తరువాత ఆ జనముల హేయకృతయ్ములను నీవు చేయ నేరుచ్కొనకూడదు. 

యెహెజేక్లు 18:12 => దీనులను దరిదుర్లను భాదపెటిట్ బలాతాక్రముచేత నషట్ము 

కలుగజేయుటయు, తాకటుట్ చెలిల్ంపకపోవుటయు, విగర్హముల తటుట్ చూచి హేయకృతయ్ములు 

జరిగించుటయు,  

యెహెజేక్లు 18:17 => బీదవాని మీద అనాయ్యముగా చెయియ్వేయక లాభముకొరకు 

అపిప్యయ్కయు, వడిడ్ పుచుచ్కొనకయు నుండినవాడై, నా విధుల నాచరించుచు నా కటట్డల 

ననుసరించుచు నుండినయెడల అతడు తన తండిర్చేసిన దోషమునుబటిట్ చావడు, అతడు అవశయ్ముగా 

బర్దుకును. 

యెహెజేక్లు 33:26 => మీరు ఖడగ్ము నాధారము చేసికొనువారు, హేయకిర్యలు జరిగించువారు, 

పొరుగువాని భారయ్ను చెరుపువారు; మీవంటి వారు దేశమును సవ్తంతిర్ంచుకొందురా? నీవీలాగున 

వారికి చెపుప్ము పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదెమనగా 

వచనము 27 

అనగా సవ్దేశియేగాని మీలో నివసించు పరదేశియేగాని యీ హేయ కిర్యలనిన్టిలో దేనిని చేయక,  
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లేవీయకాండము 18:24 => వీటిలో దేనివలనను అపవితర్త కలుగజేసికొనకూడదు. నేను మీ 

యెదుటనుండి వెళల్గొటుట్చునన్ జనములు వాటనిన్టివలన అపవితుర్లైరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 20:18 => నీ దేవుడైన యెహోవాకు విరోధముగా పాపము చేయుటకు 

వారు మీకు నేరప్కుండునటుల్ నీ దేవుడైన యెహోవా నీకాజాఞ్పించిన పర్కారముగా వారిని నిరూమ్లము 

చేయవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:18 => పడుపుసొముమ్నేగాని కుకక్ విలువనేగాని మొర్కుక్బడిగా నీ 

దేవుడైన యెహోవా యింటికి తేకూడదు. ఏలయనగా ఆ రెండును నీ దేవుడైన యెహోవాకు 

హేయములు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 25:16 => ఆలాగు చేయని పర్తివాడును, అనగా అనాయ్యముచేయు 

పర్తివాడును నీ దేవుడైన యెహోవాకు హేయుడు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:15 => మలిచిన విగర్హమునేగాని పోతవిగర్హమునేగాని చేసి చాటున 

నుంచువాడు శాపగర్సుత్డని యెలుగెతిత్ ఇశార్యేలీయులందరితోను చెపప్గా ఆమేన  అనవలెను. 

1 రాజులు 14:24 => మరియు పురుషగాములు సహా దేశమందుండిరి. ఇశార్యేలీయులయెదుట 

నిలువకుండ యెహోవా వెళల్గొటిట్న జనులు చేయు హేయకిర్యల పర్కారముగా యూదావారును 

చేయుచు వచిచ్రి. 

2 రాజులు 16:3 => అతడు ఇశార్యేలీయుల ముందర నిలువకుండ యెహోవా వెళల్గొటిట్న జనులు 

చేసిన హేయమైన కిర్యలు చేయుచు, తన కుమారుని అగిన్గుండమును దాటించెను. 

2 రాజులు 21:2 => అతడు యెహోవా దృషిట్కి చెడుతనము జరిగించుచు, ఇశార్యేలీయులయెదుట 

నిలువకుండ యెహోవా వెళల్గొటిట్న జనములు చేసినటుల్ హేయకిర్యలు చేయుచు వచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:14 => అదియుగాక యాజకులలోను జనులలోను అధిపతులగువారు, 

అనయ్జనులు పూజించు హేయమైన విగర్హములను పెటుట్కొని బహుగా దోర్హులై, యెహోవా 

యెరూషలేములో పరిశుదధ్పరచిన మందిరమును అపవితర్పరచిరి. 

యెహెజేక్లు 16:50 => వారు అహంకరించి నా దృషిట్కి హేయకిర్యలు చేసిరి గనుక నేను దాని 

చూచి వారిని వెళల్గొటిట్తిని. 
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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. 

హోషేయ 9:10 => అరణయ్ములో దార్క్షపండుల్ దొరికినటుల్ ఇశార్యేలువారు నాకు దొరికిరి; 

చిగురుపెటుట్ కాలమందు అంజూరపు చెటుట్మీద తొలి ఫలము దొరికినటుల్ మీ పితరులు నాకు దొరికిరి. 

అయితే వారు బయలెప్యోరు నొదద్కు వచిచ్ ఆ లజా జ్కరమైన దేవతకు తముమ్ను తాము 

అపప్గించుకొనిరి; తాము మోహించిన దానివలెనే వారు హేయులైరి. 

లేవీయకాండము 18:30 => కాబటిట్ మీకంటె ముందుగా నునన్వారు అనుసరించిన ఆ హేయమైన 

ఆచారములలో దేనినైనను అనుసరించుటవలన అపవితర్త కలుగజేసికొనకుండునటుల్ నేను మీకు 

విధించిన విధి ననుసరించి నడుచుకొనవలెను. నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 20:23 => నేను మీ యెదుటనుండి వెళల్గొటుట్చునన్ జనముల ఆచారములనుబటిట్ 

నడుచుకొనకూడదు. వారు అటిట్ కిర్యలనిన్యు చేసిరి గనుక నేను వారియందు అసహయ్పడితిని. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:9 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచుచ్చునన్ దేశమున నీవు పర్వేశించిన 

తరువాత ఆ జనముల హేయకృతయ్ములను నీవు చేయ నేరుచ్కొనకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:12 => వీటిని చేయు పర్తివాడును యెహోవాకు హేయుడు. ఆ 

హేయములైన వాటినిబటిట్ నీ దేవుడైన యెహోవా నీ యెదుటనుండి ఆ జనములను వెళల్గొటుట్చునాన్డు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:16 => వారు అనుయ్ల దేవతలచేత ఆయనకు రోషము పుటిట్ంచిరి 

హేయకృతయ్ములచేత ఆయనను కోపింపజేసిరి 

2 రాజులు 17:8 => తమయెదుట నిలువకుండ యెహోవా వెళల్గొటిట్న జనముల కటట్డలను, 

ఇశార్యేలు రాజులు నిరణ్యించిన కటట్డలను అనుసరించుచు ఉండిరి. 

యిరిమ్యా 16:13 => కాబటిట్ నేను మీయందు ఏమాతర్మును దయయుంచక, యీ దేశమునుండి 

మీరైనను మీ పితరులైనను ఎరుగని దేశమునకు మిముమ్ను వెళల్గొటుట్చునాన్ను; అకక్డ మీరు 

దివారాతర్ము అనయ్దేవతలను కొలుచుదురు. 
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యిరిమ్యా 16:18 => వారు తమ హేయదేవతల కళేబరములచేత నా దేశమును 

అపవితర్పరచియునాన్రు, తమ హేయకిర్యలతో నా సావ్సథ్య్మును నింపియునాన్రు గనుక నేను మొదట 

వారి దోషమునుబటిట్యు వారి పాపమునుబటిట్యు రెండంతలుగా వారికి పర్తికారము చేసెదను. 

వచనము 28 

యీ నా కటట్డలను నా విధులను ఆచరింపవలెను. 

లేవీయకాండము 18:25 => ఆ దేశము అపవితర్త కలది గనుక నేను దానిమీద దాని దోషశిక్షను 

మోపుచునాన్ను. ఆ దేశమందు కాపురమునన్ వారిని వెళల్గర్కిక్వేయుచునన్ది. 

లేవీయకాండము 20:22 => కాబటిట్ మీరు నివసించునటుల్ నేను ఏ దేశమునకు మిముమ్ను తీసికొని 

పోవుచునాన్నో ఆ దేశము మిముమ్ను కకిక్వేయకుండునటుల్ మీరు నా కటట్డలనిన్టిని నా విధులనిన్టిని 

అనుసరించి నడుచుకొనవలెను. 

యిరిమ్యా 9:19 => మనము వలసబోతిమే సిగుగ్నొందితిమే, వారు మన నివాసములను పడగొటట్గా 

మనము దేశము విడువవలసివచెచ్నే అని సీయోనులో రోదనధవ్ని వినబడుచునన్ది. 

యెహెజేక్లు 36:13 => పర్భువగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా దేశమా, నీవు మనుషుయ్లను 

భకిష్ంచుదానవు, నీ జనులను పుతర్హీనులుగా చేయుదానవు అని జనులు నినున్గూరిచ్ చెపుప్చునాన్రే. 

యెహెజేక్లు 36:17 => నరపుతుర్డా, ఇశార్యేలీయులు తమ దేశములో నివసించి, 

దుష పర్వరత్నచేతను దుష కిర్యలచేతను దానిని అపవితర్పరచిరి, వారి పర్వరత్న బహిషట్యైన సతరీయొకక్ 

అపవితర్తవలె నా దృషిట్కి కనబడుచునన్ది. 

రోమీయులకు 8:22 => సృషిట్ యావతుత్ ఇదివరకు ఏకగీర్వముగా మూలుగుచు పర్సవవేదన 

పడుచునునన్దని యెరుగుదుము. 

పర్కటన 3:16 => నీవు వెచచ్గానైనను చలల్గానైనను ఉండక, నులివెచచ్నగా ఉనాన్వు గనుక నేను 

నినున్ నా నోటనుండి ఉమిమ్వేయ నుదేద్శించుచునాన్ను. 

సంఖాయ్కాండము 33:56 => మరియు నేను వారికి చేయ తలంచినటుల్ మీకు చేసెదనని వారితో 

చెపుప్ము. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 4:26 => మీరు ఈ యొరాద్ను దాటి సావ్ధీనపరచుకొనబోవు దేశములో 

ఉండకుండ తవ్రలోనే బొతిత్గా నశించిపోదురని భూమాయ్కాశములను మీమీద సాకుష్లుగా 

ఉంచుచునాన్ను. ఆ దేశమందు బహు దినములుండక మీరు బొతిత్గా నశించిపోదురు. 

యిరిమ్యా 16:13 => కాబటిట్ నేను మీయందు ఏమాతర్మును దయయుంచక, యీ దేశమునుండి 

మీరైనను మీ పితరులైనను ఎరుగని దేశమునకు మిముమ్ను వెళల్గొటుట్చునాన్ను; అకక్డ మీరు 

దివారాతర్ము అనయ్దేవతలను కొలుచుదురు. 

యిరిమ్యా 16:18 => వారు తమ హేయదేవతల కళేబరములచేత నా దేశమును 

అపవితర్పరచియునాన్రు, తమ హేయకిర్యలతో నా సావ్సథ్య్మును నింపియునాన్రు గనుక నేను మొదట 

వారి దోషమునుబటిట్యు వారి పాపమునుబటిట్యు రెండంతలుగా వారికి పర్తికారము చేసెదను. 

యెహెజేక్లు 33:26 => మీరు ఖడగ్ము నాధారము చేసికొనువారు, హేయకిర్యలు జరిగించువారు, 

పొరుగువాని భారయ్ను చెరుపువారు; మీవంటి వారు దేశమును సవ్తంతిర్ంచుకొందురా? నీవీలాగున 

వారికి చెపుప్ము పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదెమనగా 

హోషేయ 9:3 => ఎఫార్యిమీయులు ఐగుపుత్నకు మరలుదురు, అషూష్రు దేశములో వారు 

అపవితర్మైన వాటిని తిందురు, యెహోవా దేశములో వారు నివసింపకూడదు. 

వచనము 29 

ఎవరు అటిట్ హేయ కిర్యలలో దేనినైనను చేయుదురో వారు పర్జలలొనుండి కొటిట్వేయబడుదురు. 

లేవీయకాండము 17:10 => మరియు ఇశార్యేలీయుల కుటుంబములలోనేమి, మీలో నివసించు 

పరదేశులలోనేమి, ఒకడు దేని రకత్ మును తినినను రకత్ము తినువానికి నేను విముఖుడనై 

జనులలోనుండి వాని కొటిట్వేయుదును. 

లేవీయకాండము 20:6 => మరియు కరణ్పిశాచి గలవారితోను సోదెగాండర్తోను వయ్భిచరించుటకు 

వారితటుట్ తిరుగువాడెవడో నేను వానికి విరోధినై పర్జలలోనుండి వాని కొటిట్వేతును. 
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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. 

ఆదికాండము 17:14 => సునన్తి పొందని మగవాడు, అనగా ఎవని గోపాయ్ంగచరమ్మున సునన్తి 

చేయబడదో అటిట్వాడు తన జనులలోనుండి కొటిట్వేయబడును. వాడు నా నిబంధనను మీరియునాన్డని 

అబార్హాముతో చెపెప్ను. 

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 17:4 => పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్కు దానిని ముందు తేక 

పాళెములో వధించినను పాళెమునకు వెలుపల వధించినను ఆ మనుషుయ్డు తన పర్జలలోనుండి 

కొటిట్వేయబడును; 

మలాకీ 2:12 => యాకోబు సంతతివారి డేరాలలోనుండి మేలొక్లుపు వారిని, పలుకువారిని, 

సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవాకు నైవేదయ్ము చేయువారిని యెహోవా నిరూమ్లము చేయును. 

రోమీయులకు 12:2 => మీరు ఈ లోక మరాయ్దను అనుసరింపక, ఉతత్మమును, అనుకూలమును, 

సంపూరణ్మునైయునన్ దేవుని చితత్మేదో పరీకిష్ంచి తెలిసికొనునటుల్ మీ మనసుస్ మారి 

నూతనమగుటవలన రూపాంతరము పొందుడి.  

వచనము 30 

కాబటిట్ మీకంటె ముందుగా నునన్వారు అనుసరించిన ఆ హేయమైన ఆచారములలో దేనినైనను 

అనుసరించుటవలన అపవితర్త కలుగజేసికొనకుండునటుల్ నేను మీకు విధించిన విధి ననుసరించి 

నడుచుకొనవలెను. నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 
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లేవీయకాండము 18:3 => మీరు నివసించిన ఐగుపుత్ దేశాచారముల చొపుప్న మీరు చేయకూడదు; 

నేను మిముమ్ను రపిప్ంచుచునన్ కనాను దేశాచారముల చొపుప్న మీరు చేయకూడదు; వారి 

కటట్డలనుబటిట్ నడవకూడదు. 

లేవీయకాండము 18:26 => కాబటిట్ ఆ దేశము మీకంటె ముందుగానునన్ పర్జలను వెళల్గర్కిక్వేసిన 

పర్కారము మీ అపవితర్తనుబటిట్ మిముమ్ను వెళల్గర్కిక్ వేయకుండునటుల్ మీరు,  

లేవీయకాండము 18:27 => అనగా సవ్దేశియేగాని మీలో నివసించు పరదేశియేగాని యీ హేయ 

కిర్యలనిన్టిలో దేనిని చేయక,  

లేవీయకాండము 20:23 => నేను మీ యెదుటనుండి వెళల్గొటుట్చునన్ జనముల ఆచారములనుబటిట్ 

నడుచుకొనకూడదు. వారు అటిట్ కిర్యలనిన్యు చేసిరి గనుక నేను వారియందు అసహయ్పడితిని. 

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. 

లేవీయకాండము 18:24 => వీటిలో దేనివలనను అపవితర్త కలుగజేసికొనకూడదు. నేను మీ 

యెదుటనుండి వెళల్గొటుట్చునన్ జనములు వాటనిన్టివలన అపవితుర్లైరి. 

లేవీయకాండము 18:2 => నేను మీ దేవుడనైన యెహోవానని నీవు ఇశార్యేలీయులతో చెపుప్ము. 

లేవీయకాండము 18:4 => మీరు నా విధులను గైకొనవలెను; నా కటట్డలనుబటిట్ నడుచుకొనుటకు 

వాటిని ఆచరింపవలెను; మీ దేవుడనగు నేను యెహోవాను. 
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నిరగ్మకాండము 29:46 => కావున నేను వారి మధయ్ నివసించునటుల్ ఐగుపుత్ దేశములోనుండి వారిని 

వెలుపలికి రపిప్ంచిన తమ దేవుడైన యెహోవాను నేనే అని వారు తెలిసికొందురు. నేను వారి దేవుడనైన 

యెహోవాను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:8 => పర్వకత్యైన ఓదేదు పర్వచించిన యీ మాటలు ఆసా వినినపుప్డు 

అతడు ధైరయ్ము తెచుచ్కొని యూదా బెనాయ్మీనీయుల దేశమంతటినుండియు, ఎఫార్యిము మనయ్ములో 

తాను పటుట్కొనిన పటట్ణములలోనుండియు హేయములైన విగర్హములనిన్టిని తీసివేసి, యెహోవా 

మంటపము ఎదుటనుండు యెహోవా బలిపీఠమును మరల కటిట్ంచి 

యిరిమ్యా 10:3 => జనముల ఆచారములు వయ్రథ్ములు, అడవిలో నొకడు చెటుట్ నరకునటుల్ అది 

నరకబడును, అది పనివాడు గొడ డ్లితో చేసినపని. 

యెహెజేక్లు 18:17 => బీదవాని మీద అనాయ్యముగా చెయియ్వేయక లాభముకొరకు 

అపిప్యయ్కయు, వడిడ్ పుచుచ్కొనకయు నుండినవాడై, నా విధుల నాచరించుచు నా కటట్డల 

ననుసరించుచు నుండినయెడల అతడు తన తండిర్చేసిన దోషమునుబటిట్ చావడు, అతడు అవశయ్ముగా 

బర్దుకును. 

రోమీయులకు 12:2 => మీరు ఈ లోక మరాయ్దను అనుసరింపక, ఉతత్మమును, అనుకూలమును, 

సంపూరణ్మునైయునన్ దేవుని చితత్మేదో పరీకిష్ంచి తెలిసికొనునటుల్ మీ మనసుస్ మారి 

నూతనమగుటవలన రూపాంతరము పొందుడి.  

హెబీర్యులకు 9:1 => మొదటి నిబంధనకైతే సేవానియమములును ఈ లోక సంబంధమైన 

పరిశుదధ్సథ్లమును ఉండెను. 
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లేవీయకాండము 

అధాయ్యము 19	

తెలుగు రిఫరెనస్ బైబిలు 
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వచనము 1 

మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను ఇశార్యేలీయుల సరవ్సమాజముతో ఇటుల్ చెపుప్ము. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 2 

మీరు పరిశుదు ధ్లై యుండవలెను. మీ దేవుడనైన యెహోవానగు నేను పరిశుదు ధ్డనై యునాన్ను. 

లేవీయకాండము 11:44 => నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను; నేను పరిశుదు ధ్డను గనుక మీరు 

పరిశుదు ధ్లైయుండునటుల్ మిముమ్ను మీరు పరిశుదద్పరచుకొనవలెను. నేలమీద పార్కు జీవరాసులలో 

దేనివలనను మిముమ్ను మీరు అపవితర్పరచుకొనకూడదు. 

లేవీయకాండము 11:45 => నేను మీకు దేవుడనైయుండుటకు ఐగుపుత్ దేశములోనుండి మిముమ్ను 

రపిప్ంచిన యెహోవాను; నేను పరిశుదు ధ్డను గనుక మీరును పరిశుదు ధ్లు కావలెను. 

లేవీయకాండము 20:7 => కావున మిముమ్ను మీరు పరిశుదధ్పరచుకొని పరిశుదు ధ్లై యుండుడి; నేను 

మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 20:26 => మీరు నాకు పరిశుదు ధ్లై యుండవలెను. యెహోవా అను నేను 

పరిశుదు ధ్డను. మీరు నావారైయుండునటుల్ అనయ్జనులలోనుండి మిముమ్ను వేరుపరచితిని. 

లేవీయకాండము 21:8 => అతడు నీ దేవునికి ఆహారమును అరిప్ంచువాడు గనుక నీవు అతని 

పరిశుదధ్పరచవలెను. మిముమ్ను పరిశుదధ్పరచు యెహోవా అను నేను పరిశుదు ధ్డను గనుక అతడు మీ 

దృషిట్కి పరిశుదు ధ్డు కావలెను. 

నిరగ్మకాండము 19:6 => సమసత్ భూమియు నాదేగదా. మీరు నాకు యాజక రూపకమైన 

రాజయ్ముగాను పరిశుదధ్మైన జనముగాను ఉందురని చెపుప్ము; నీవు ఇశార్యేలీయులతో పలుకవలసిన 

మాటలు ఇవే అని చెపప్గా 

యెషయా 6:3 => వారు సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా, పరిశుదు ధ్డు పరిశుదు ధ్డు పరిశుదు ధ్డు; 

సరవ్లోకము ఆయన మహిమతో నిండియునన్ది అని గొపప్ సవ్రముతో గాన పర్తిగానములు 

చేయుచుండిరి. 

Page  of 1155 1885



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"య$ండ'

యెషయా 6:4 => వారి కంఠసవ్రమువలన గడప కముమ్ల పునాదులు కదలుచు మందిరము 

ధూమముచేత నిండగా 

ఆమోసు 3:3 => సమమ్తింపకుండ ఇదద్రు కూడి నడుతురా?ఎర దొరకక సింహము అడవిలో 

గరిజ్ంచునా?  

మతత్యి 5:48 => మీ పరలోకపు తండిర్ పరిపూరు ణ్డు గనుక మీరును పరిపూరు ణ్లుగా ఉండెదరు. 

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.  

2 కొరిందీయులకు 7:1 => పిర్యులారా, మనకు ఈ వాగాద్నములు ఉనన్వి గనుక దేవుని భయముతో 

పరిశుదధ్తను సంపూరిత్ చేసికొనుచు, శరీరమునకును ఆతమ్కును కలిగిన సమసత్ కలమ్షమునుండి 

మనలను పవితుర్లనుగా చేసికొందము. 

1 పేతురు 1:15 => కాగా మీరు విధేయులగు పిలల్లై, మీ పూరవ్పు అజాఞ్నదశలో మీ కుండిన ఆశల 

ననుసరించి పర్వరిత్ంపక,  

1 పేతురు 1:16 => మిముమ్ను పిలిచిన వాడు పరిశుదు ధ్డైయునన్ పర్కారము మీరును సమసత్ 

పర్వరత్నయందు పరిశుదు ధ్లైయుండుడి. 

నిరగ్మకాండము 15:11 => యెహోవా, వేలుప్లలో నీవంటివాడెవడు పరిశుదధ్తనుబటిట్ నీవు 

మహానీయుడవు సుత్తికీరత్నలనుబటిట్ పూజుయ్డవు అదుభ్తములు చేయువాడవు నీవంటివాడెవడు 

నిరగ్మకాండము 22:31 => మీరు నాకు పర్తిషిఠ్ంపబడినవారు గనుక పొలములో చీలచ్బడిన 

మాంసమును తినక కుకక్లకు దాని పారవేయవలెను. 
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నిరగ్మకాండము 28:36 => మరియు నీవు మేలిమి బంగారు రేకు చేసి ముదర్ చెకుక్నటుల్ దానిమీద 

యెహోవా పరిశుదు ధ్డు అను మాట చెకక్వలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:46 => కావున నేను వారి మధయ్ నివసించునటుల్ ఐగుపుత్ దేశములోనుండి వారిని 

వెలుపలికి రపిప్ంచిన తమ దేవుడైన యెహోవాను నేనే అని వారు తెలిసికొందురు. నేను వారి దేవుడనైన 

యెహోవాను. 

సంఖాయ్కాండము 15:40 => దాని చూచి యెహోవా ఆజఞ్లనిన్టిని జాఞ్పకము చేసికొని 

వాటిననుసరించుటకే అది మీకు కుచుచ్గానుండును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:2 => ఏలయనగా నీ దేవుడైన యెహోవాకు నీవు పర్తిషిట్త జనము. 

మరియు యెహోవా భూమిమీదనునన్ సమసత్ జనములలో విశేషముగా తనకు సవ్కీయ జనమగునటుల్ 

నినున్ ఏరప్రచుకొనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:10 => నేడు మీరు మీ దేవుడైన యెహోవాకు సవ్జనమైతిరి గనుక మీ 

దేవుడైన యెహోవా మాట విని, నేడు నేను నీకు ఆజాఞ్పించు ఆయన కటట్డలను ఆయన ఆజఞ్లను 

గైకొనవలెను. 

యెహోషువ 24:19 => అందుకు యెహోషువ యెహోవా పరిశుదధ్ దేవుడు, రోషముగల దేవుడు, 

ఆయన మీ అపరాధములను మీ పాపములను పరిహరింపనివాడు, మీరాయనను సేవింపలేరు. 

యోబు 6:10 => అపుప్డు నేను పరిశుదధ్ దేవుని మాటలను ఒపుప్కొనకుండ లేదని నేను ఆదరణ 

పొందుదును మరియు నేనెంత వేదనపడుచుండినను దానిబటిట్ హరిష్ంచుదును 

కీరత్నలు 93:5 => నీ శాసనములు ఎనన్డును తపిప్పోవు యెహోవా, ఎనన్ టెనన్టికి పరిశుదధ్తయే నీ 

మందిరమునకు అనుకూలము.  

కీరత్నలు 99:5 => మన దేవుడైన యెహోవాను ఘనపరచుడి ఆయన పాదపీఠము ఎదుట 

సాగిలపడుడి ఆయన పరిశుదు ధ్డు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:7 => పరిశుదు ధ్లగుటకే దేవుడు మనలను పిలిచెనుగాని అపవితుర్లుగా 

ఉండుటకు పిలువలేదు. 
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హెబీర్యులకు 12:10 => వారు కొనిన్దినములమటుట్కు తమకిషట్ము వచిచ్నటుట్ మనలను శికిష్ంచిరి 

గాని మనము తన పరిశుదధ్తలో పాలుపొందవలెనని మన మేలుకొరకే ఆయన శికిష్ంచుచునాన్డు. 

వచనము 3 

మీలో పర్తివాడు తన తలిల్కి తన తండిర్కి భయపడవలెను. నేను నియమించిన విశార్ంతిదినములను 

ఆచరింపవలెను; నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 

నిరగ్మకాండము 20:12 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీకనుగర్హించు దేశములో నీవు 

దీరాఘ్యుషమ్ంతుడవగునటుల్ నీ తండిర్ని నీ తలిల్ని సనామ్నించుము. 

నిరగ్మకాండము 21:15 => తన తండిర్నైనను తలిల్నైనను కొటుట్వాడు నిశచ్యముగా మరణశిక్ష 

నొందును. 

నిరగ్మకాండము 21:17 => తన తండిర్నైనను తలిల్నైనను శపించువాడు నిశచ్యముగా మరణశిక్ష 

నొందును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:18 => ఒకని కుమారుడు మొండివాడై తిరుగబడి తండిర్మాట గాని 

తలిల్మాటగాని వినకయుండి, వారు అతని శికిష్ంచిన తరువాతయును అతడు వారికి విధేయుడు 

కాకపోయినయెడల 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:19 => అతని తలిదండుర్లు అతని పటుట్కొని ఊరి గవినియొదద్ 

కూరుచ్ండు పెదద్లయొదద్కు అతని తీసికొనివచిచ్ 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:20 => మా కుమారుడైన వీడు మొండివాడై తిరుగబడియునాన్డు; మా 

మాట వినక తిండిబోతును తార్గుబోతును ఆయెనని ఊరి పెదద్లతో చెపప్వలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:21 => అపుప్డు ఊరి పర్జలందరు రాళల్తో అతని చావగొటట్వలెను. 

అటుల్ ఆ చెడుతనమును నీ మధయ్నుండి పరిహరించుదువు. అపుప్డు ఇశార్యేలీయులందరు విని 

భయపడుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:16 => తన తండిర్నైనను తన తలిల్నైనను నిరల్క్షయ్ము చేయువాడు 

శాపగర్సుత్డని చెపప్గా పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 
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సామెతలు 1:8 => నా కుమారుడా, నీ తండిర్ ఉపదేశము ఆలకింపుము నీ తలిల్ చెపుప్ బోధను 

తోర్సివేయకుము. 

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 23:22 => నినున్ కనిన నీ తండిర్ ఉపదేశము అంగీకరించుము నీ తలిల్ ముదిమియందు 

ఆమెను నిరల్క్షయ్ము చేయకుము. 

సామెతలు 30:11 => తమ తండిర్ని శపించుచు తలిల్ని దీవించని తరము కలదు. 

సామెతలు 30:17 => తండిర్ని అపహసించి తలిల్ మాట విననొలల్ని వాని కనున్ లోయకాకులు పీకును 

పకిష్రాజు పిలల్లు దానిని తినును. 

యెహెజేక్లు 22:7 => నీలో తలిదండుర్లు అవమానమొందుదురు, నీ మధయ్నునన్ పరదేశులు 

దౌరజ్నయ్ము నొందుదురు, నీలో తండిర్లేని వారును విధవరాండుర్ను హింసింపబడుదురు, 

మలాకీ 1:6 => కుమారుడు తన తండిర్ని ఘనపరచును గదా, దాసుడు తన యజమానుని 

ఘనపరచును గదా; నా నామమును నిరల్క్షయ్పెటుట్ యాజకులారా, నేను తండిర్నైతే నాకు రావలసిన 

ఘనత ఏమాయెను? నేను యజమానుడనైతే నాకు భయపడువాడెకక్డ ఉనాన్డు? అని 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా మిముమ్నడుగగా ఏమిచేసి నీ నామమును నిరల్క్షయ్పెటిట్తిమని 

మీరందురు. 

మతత్యి 15:4 => తలిదండుర్లను ఘనపరచుమనియు, తండిర్నైనను తలిల్నైనను దూషించువాడు 

తపప్క మరణము పొందవలెననియు దేవుడు సెలచిచెచ్ను. 

మతత్యి 15:5 => మీరైతే ఒకడు తన తండిర్నైనను తలిల్నైనను చూచి నావలన నీకేది 

పర్యోజనమగునో అది దేవారిప్తమని చెపిప్నయెడల అతడు తన తండిర్నైనను తలిల్నైనను 

ఘనపరచనకక్రలేదని చెపుప్చునాన్రు. 
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మతత్యి 15:6 => మీరు మీ పారంపరాయ్చారము నిమితత్మై దేవుని వాకయ్మును నిరరథ్కము 

చేయుచునాన్రు. 

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. 

హెబీర్యులకు 12:9 => మరియు శరీర సంబంధులైన తండుర్లు మనకు శిక్షకులై యుండిరి. 

వారియందు భయభకుత్లు కలిగియుంటిమి; అటల్యితే ఆతమ్లకు తండిర్యైన వానికి మరి యెకుక్వగా 

లోబడి బర్దుకవలెనుగదా? 

లేవీయకాండము 26:2 => నేను నియమించిన విశార్ంతిదినములను మీరు ఆచరింపవలెను, నా 

పరిశుదధ్మందిరమును సనామ్నింపవలెను, నేను యెహోవాను. 

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. 

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 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. 
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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. 

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 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  

యెహెజేక్లు 20:12 => మరియు యెహోవానగు నేనే వారిని పవితర్పరచువాడనని వారు 

తెలిసికొనునటుల్ నాకును వారికిని మధయ్ విశార్ంతిదినములను వారికి సూచనగా నేను నియమించితిని. 
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యెహెజేక్లు 22:8 => నాకు పర్తిషిఠ్తములగు వసుత్వులను నీవు తృణీకరించుచునాన్వు, నా 

విశార్ంతిదినములను నీవు అపవితర్పరచుచునాన్వు. 

ఆదికాండము 28:7 => యాకోబు తన తలిల్దండుర్ల మాట విని పదద్నరామునకు వెళిల్పోయెననియు 

ఏశావు తెలిసికొనినపుప్డు, 

ఆదికాండము 31:35 => ఆమె తన తండిర్తో తమయదుట నేను లేవలేనందున తాము 

కోపపడకూడదు; నేను కడగానునాన్నని చెపెప్ను. అతడెంత వెదకినను ఆ విగర్హములు దొరకలేదు. 

ఆదికాండము 48:12 => యోసేపు అతని మోకాళల్ మధయ్నుండి వారిని తీసికొని అతనికి సాషాట్ంగ 

నమసాక్రము చేసెను. 

లేవీయకాండము 18:2 => నేను మీ దేవుడనైన యెహోవానని నీవు ఇశార్యేలీయులతో చెపుప్ము. 

లేవీయకాండము 19:30 => నేను నియమించిన విశార్ంతిదినములను మీరు ఆచరింపవలెను నా 

పరిశుదధ్సథ్లమును మనిన్ంపవలెను; నేను యెహోవాను. 

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 23:38 => ఏ అరప్ణ దినమున ఆ అరప్ణమును తీసికొనిరావలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:16 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీకనుగర్హించు దేశములో నీవు 

దీరాఘ్యుషమ్ంతుడవై నీకు కేష్మమగునటుల్ నీ దేవుడైన యెహోవా నీకాజాఞ్పించినలాగున నీ తండిర్ని నీ 

తలిల్ని సనామ్నింపుము. 

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. 

సామెతలు 15:20 => జాఞ్నముగల కుమారుడు తండిర్ని సంతోషపెటుట్ను బుది ధ్హీనుడు తన తలిల్ని 

తిరసక్రించును. 
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యిరిమ్యా 17:22 => విశార్ంతిదినమున మీ యిండల్లోనుండి యే బరువును మోసికొనిపోకుడి, యే 

పనియు చేయకుడి, నేను మీ పితరుల కాజాఞ్పించినటుల్ విశార్ంతిదినమును పర్తిషిఠ్త దినముగా 

ఎంచుకొనుడి. 

మతత్యి 19:19 => నినున్వలె నీ పొరుగువానిని పేర్మింపవలెను అనునవియే అని చెపెప్ను. 

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. 

కొలొసస్యులకు 3:20 => పిలల్లారా, అనిన్ విషయములలో మీ తలిదండుర్ల మాట వినుడి; ఇది 

పర్భువునుబటిట్ మెచుచ్కొనతగినది. 

వచనము 4 

మీరు వయ్రథ్మైన దేవతలతటుట్ తిరుగకూడదు. మీరు పోతవిగర్హములను చేసికొనకూడదు. నేను మీ 

దేవుడనైన యెహోవాను  

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 20:5 => ఏలయనగా నీ దేవుడనైన యెహోవానగు నేను రోషముగల దేవుడను; 

ననున్ దేవ్షించువారి విషయములో మూడు నాలుగు తరముల వరకు, తండుర్ల దోషమును 

కుమారులమీదికి రపిప్ంచుచు 

1 కొరిందీయులకు 10:14 => కాబటిట్ నా పిర్యులారా, విగర్హారాధనకు దూరముగా పారిపొండి. 

1 యోహాను 5:21 => చినన్పిలల్లారా, విగర్హముల జోలికిపోకుండ జాగర్తత్గా ఉండుడి. 

Page  of 1163 1885



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"య$ండ'

లేవీయకాండము 26:1 => మీరు విగర్హములను చేసికొనకూడదు. చెకిక్న పర్తిమనుగాని 

బొమమ్నుగాని నిలువపెటట్కూడదు. మీరు సాగిలపడుటకు ఏదొక రూపముగా చెకక్బడిన రాతిని మీ 

దేశములో నిలుపకూడదు. నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 

నిరగ్మకాండము 20:23 => మీరు ననున్ కొలుచుచు, వెండి దేవతలనైనను బంగారు దేవతలనైనను 

చేసికొనకూడదు. 

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. 

నిరగ్మకాండము 34:17 => పోతపోసిన దేవతలను చేసికొనవలదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:15 => మలిచిన విగర్హమునేగాని పోతవిగర్హమునేగాని చేసి చాటున 

నుంచువాడు శాపగర్సుత్డని యెలుగెతిత్ ఇశార్యేలీయులందరితోను చెపప్గా ఆమేన  అనవలెను. 

హగగ్యి 2:18 => మీరు ఆలోచించుకొనుడి. ఇంతకుముందుగా తొమిమ్దవ నెల యిరువది నాలుగవ 

దినమునుండి, అనగా యెహోవా మందిరపు పునాది వేసిన నాటనుండి మీకు సంభవించిన దానిని 

ఆలోచించుకొనుడి. 

నిరగ్మకాండము 20:4 => పైన ఆకాశమందేగాని కిర్ంది భూమియందేగాని భూమికిర్ంద 

నీళల్యందేగాని యుండు దేని రూపమునయినను విగర్హమునయినను నీవు చేసికొనకూడదు; వాటికి 

సాగిలపడకూడదు వాటిని పూజింపకూడదు. 

లేవీయకాండము 18:2 => నేను మీ దేవుడనైన యెహోవానని నీవు ఇశార్యేలీయులతో చెపుప్ము. 

నాయ్యాధిపతులు 17:3 => అతడు ఆ వెయియ్నిన్నూరు రూకలను తన తలిల్కి మరల నియయ్గా ఆమె 

పోతవిగర్హము చేయించుటకై నా కుమారునిచేత తీసికొనిన యీ రూకలను నేను యెహోవాకు 

పర్తిషిఠ్ంచుచునాన్ను, నీకు మరల అది యిచెచ్దననెను. 

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

వైశాలయ్మును సృజించినవాడు. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 28:2 => అతడు ఇశార్యేలు రాజుల మారగ్ములందు నడచి, బయలు దేవతా 

రూపములుగా పోత విగర్హములను చేయించెను. 

దానియేలు 3:18 => రాజా, నీ దేవతలను మేము పూజింపమనియు, నీవు నిలువబెటిట్ంచిన బంగారు 

పర్తిమకు నమసక్రింపమనియు తెలిసికొనుము. 

వచనము 5 

మీరు యెహోవాకు సమాధానబలి అరిప్ంచునపుప్డు అది అంగీకరింపబడునటుల్గా అరిప్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 3:1 => అతడు అరిప్ంచునది సమాధానబలియైనయెడల అతడు గోవులలోనిది 

తీసికొనివచిచ్నయెడల అది మగదేగాని ఆడుదేగాని యెహోవా సనిన్ధికి నిరోద్షమైన దానిని 

తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 3:2 => తాను అరిప్ంచుదాని తలమీద తన చెయియ్ ఉంచి పర్తయ్క్షపు గుడారము 

యొకక్ దావ్రమున దానిని వధింపవలెను. యాజకులగు అహరోను కుమారులు బలిపీఠముచుటుట్ దాని 

రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 3:3 => అతడు ఆ సమాధాన బలిపశువు యొకక్ ఆంతర్ముల లోపలి కొర్వువ్ను 

ఆంతర్ములమీది కొర్వవ్ంతటిని రెండు మూతర్గర్ంధులను వాటిమీదను 

లేవీయకాండము 3:4 => డొకక్లమీదనునన్ కొర్వువ్ను కాలేజముమీదను మూతర్గర్ంథుల మీదనునన్ 

వపను యెహోవాకు హోమముగా అరిప్ంవలెను. 

లేవీయకాండము 3:5 => అహరోను కుమారులు బలిపీఠముమీద, అనగా అగిన్మీది కటెట్లపైనునన్ 

దహనబలి దర్వయ్ముపైని దానిని దహింపవలెను. అది యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమము. 

లేవీయకాండము 3:6 => యెహోవాకు సమాధానబలిగా ఒకడు అరిప్ంచునది గొఱఱ్ 

మేకలలోనిదైనయెడల అది మగదేగాని ఆడుదేగాని నిరోద్షమైనదాని తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 3:7 => అతడరిప్ంచు అరప్ణము గొఱఱ్పిలల్యైనయెడల యెహోవా సనిన్ధికి దానిని 

తీసికొనిరావలెను. 
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లేవీయకాండము 3:8 => తాను అరిప్ంచుదాని తలమీద అతడు తన చెయియ్ ఉంచి పర్తయ్క్షపు 

గుడారము నెదుట దానిని వధింపవలెను. అహరోను కుమారులు బలిపీఠము చుటుట్ దాని రకత్మును 

పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 3:9 => ఆ సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్ను ముడిడ్పూస మొదలుకొని కొర్వివ్న 

తోక అంతటిని ఆంతర్ములలోని కొర్వువ్ను ఆంతర్ములమీది కొర్వువ్ అంతటిని 

లేవీయకాండము 3:10 => రెండు మూతర్గర్ంథులను వాటిమీది డొకక్లపైనునన్ కొర్వువ్ను 

మూతర్గర్ంథులమీది కాలేజముయొకక్ వపను తీసి యెహోవాకు హోమము చేయవలెను. 

లేవీయకాండము 3:11 => యాజకుడు బలిపీఠముమీద దానిని దహింపవలెను. అది యెహోవాకు 

హోమ రూపమైన ఆహారము. 

లేవీయకాండము 3:12 => అతడు అరిప్ంచునది మేకయైనయెడల యెహోవా సనిన్ధికి దానిని 

తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 3:13 => తాను దాని తలమీద చెయియ్ ఉంచి పర్తయ్క్షపు గుడారము నెదుట దానిని 

వధింపవలెను. అహరోను కుమారులు బలిపీఠముచుటుట్ దాని రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 3:14 => తాను దానిలో అరిప్ంచు ఆంతర్ములను కపుప్ కొర్వువ్ను ఆంతర్ములమీది 

కొర్వువ్ అంతటిని 

లేవీయకాండము 3:15 => రెండు మూతర్గర్ంథులను వాటిమీది డొకక్లపైనునన్ కొర్వువ్ను రెండు 

మూతర్గర్ంథులపైనునన్ కాలేజముయొకక్ వపను యెహోవాకు హోమముగా అరిప్ంపవలెను. 

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. 

లేవీయకాండము 7:16 => అతడు అరిప్ంచుబలి మొర్కుక్బడియేగాని సేవ్చాఛ్రప్ణయేగాని 

అయినయెడల అతడు దానినరిప్ంచునాడే తినవలెను. 
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లేవీయకాండము 22:21 => ఒకడు మొర్కుక్బడిని చెలిల్ంచుటకేగాని సేవ్చాఛ్రప్ణము 

అరిప్ంచుటకేగాని సమాధానబలి రూపముగా గోవునైనను గొఱఱ్నైనను మేకనైనను యెహోవాకు 

తెచిచ్నపుప్డు అది అంగీకరింపబడునటుల్ దోషములేనిదై యుండవలెను; దానిలో కళంకమేదియు 

నుండకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 24:5 => ఇశార్యేలీయులలో యౌవనసుథ్లను పంపగా వారు దహన బలులనరిప్ంచి 

యెహోవాకు సమాధాన బలులగా కోడెలను వధించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:2 => అంతట హిజిక్యా యెవరి సేవాధరమ్ము వారు జరుపుకొనునటుల్గా 

యాజకులను వరుసల పర్కారముగాను, లేవీయులను వారి వారి వరుసల పర్కారముగాను 

నియమించెను; దహనబలులను సమాధాన బలులను అరిప్ంచుటకును, సేవను జరిగించుటకును 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుటకును, యెహోవా పాళెపు దావ్రములయొదద్ సుత్తులు చేయుటకును 

యాజకులను లేవీయులను నియమించెను. 

యెహెజేక్లు 45:15 => మరియు ఇశార్యేలీయుల నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకై 

నైవేదయ్మునకును దహనబలికిని సమాధాన బలికిని మంచి మేపుతగిలిన గొఱఱ్లలో మందకు 

రెండువందలలో ఒకదానిని తేవలెను. 

యెహెజేక్లు 45:16 => ఇశార్యేలీయులలోని అధిపతికి చెలిల్ంపవలసిన యీ అరప్ణము ఈ 

పర్కారముగా తెచుచ్టకు దేశమునకు చేరిన జనులందరును బదు ధ్లైయుందురు. 

యెహెజేక్లు 45:17 => పండుగలలోను, అమావాసయ్ దినములలోను, విశార్ంతిదినములలోను, 

ఇశార్యేలీయులు కూడుకొను నియామకకాలములలోను వాడబడు దహనబలులను నైవేదయ్ములను 

పానారప్ణములను సరిచూచుట అధిపతి భారము. అతడు ఇశార్యేలీయుల నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము 

చేయుటకై పాపపరిహారారథ్ బలిపశువులను నైవేదయ్ములను దహనబలులను సమాధాన బలిపశువులను 

సిధద్పరచవలెను. 

యెహెజేక్లు 46:2 => అధిపతి బయట మంటపమునకు పోవుమారగ్ముగా పర్వేశించి, గుమమ్పు 

దావ్రబంధముల దగగ్ర నిలువబడగా, యాజకులు దహనబలిపశువులను సమాధానబలిపశువులను 
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అతనికి సిదధ్పరచవలెను ; అతడు గుమమ్ముదగగ్ర నిలువబడి ఆరాధనచేసిన తరువాత 

వెలుపలికిపోవును, అయితే సాయంకాలము కాకమునుపే గుమమ్ము మూయకూడదు. 

యెహెజేక్లు 46:12 => యెహోవాకు సేవ్చాఛ్రప్ణమైన దహనబలినైనను సేవ్చాఛ్రప్ణమైన 

సమాధానబలినైనను అధిపతి యరిప్ంచునపుప్డు తూరుప్తటుట్ గుమమ్ము తీయవలెను ; 

విశార్ంతిదినమున అరిప్ంచునటుల్ దహనబలిని సమాధానబలిని అరిప్ంచి వెళిల్పోవలెను; అతడు 

వెళిల్పోయిన తరువాత గుమమ్ము మూయబడవలెను. 

ఎఫెసీయులకు 2:13 => అయినను మునుపు దూరసుథ్లైన మీరు ఇపుప్డు కీర్సుత్యేసునందు కీర్సుత్ 

రకత్మువలన సమీపసుథ్లై యునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 2:14 => ఆయన మన సమాధానమై యుండి మీకును మాకును ఉండిన దేవ్షమును, 

అనగా విధిరూపకమైన ఆజఞ్లుగల ధరమ్శాసత్రమును తన శరీరమందు కొటిట్వేయుటచేత మధయ్గోడను 

పడగొటిట్, మన ఉభయులను ఏకము చేసెను. 

లేవీయకాండము 1:3 => అతడు దహనబలి రూపముగా అరిప్ంచునది గోవులలోనిదైనయెడల 

నిరోద్షమైన మగదానిని తీసికొనిరావలెను. తాను యెహోవా సనిన్ధిని అంగీకరింపబడునటుల్ పర్తయ్క్షపు 

గుడారముయొకక్ దావ్రమునకు దానిని తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 22:19 => వాడు అంగీకరింపబడినటుల్ , గోవులలోనుండి యైనను 

గొఱఱ్మేకలలోనుండి యైనను దోషములేని మగదానిని అరిప్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 22:23 => కురూపియైన కోడెనైనను గొఱఱ్ మేకల మందలోని దానినైనను 

సేవ్చాఛ్రప్ణముగా అరిప్ంపవచుచ్ను గాని అది మొర్కుక్బడిగా అంగీకరింపబడదు. 

లేవీయకాండము 22:29 => మీరు కృతజఞ్తాబలియగు పశువును వధించినపుప్డు అది మీకొరకు 

అంగీకరింపబడునటుల్గా దానిని అరిప్ంపవలెను. 

వచనము 6 

మీరు బలినరిప్ంచునాడైనను మరునాడైనను దాని తినవలెను. మూడవనాటివరకు మిగిలియునన్ దానిని 

అగిన్తో కాలిచ్వేయవలెను. 
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లేవీయకాండము 7:11 => ఒకడు యెహోవాకు అరిప్ంపవలసిన సమాధానబలిని గూరిచ్న విధి 

యేదనగా 

లేవీయకాండము 7:12 => వాడు కృతజఞ్తారప్ణముగా దానినరిప్ంచునపుప్డు తన కృతజఞ్తారప్ణ 

రూపమైన బలిగాక నూనెతో కలిసినవియు పొంగనివియునైన పిండి వంటలను, నూనె పూసినవియు 

పొంగనివియునైన పలచని అపప్డములను, నూనె కలిపి కాలిచ్న గోధుమపిండి వంటలను 

అరిప్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 7:13 => ఆ పిండివంటలే కాక సమాధానబలి రూపమైన కృతజఞ్తాబలి దర్వయ్ములో 

పులిసిన రొటెట్ను అరప్ణముగా అరిప్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 7:14 => మరియు ఆ అరప్ణములలో పర్తిదానిలోనుండి ఒకదాని యెహోవాకు 

పర్తిషాఠ్రప్ణముగా అరిప్ంపవలెను. అది సమాధానబలి పశురకత్మును పోర్కిష్ంచిన యాజకునిది, అది 

అతనిదగును. 

లేవీయకాండము 7:15 => సమాధానబలిగా తాను అరిప్ంచు కృతజఞ్తాబలి పశువును అరిప్ంచు 

దినమే దాని మాంసమును తినవలెను; దానిలోనిది ఏదియు మరునాటికి ఉంచుకొనకూడదు. 

లేవీయకాండము 7:16 => అతడు అరిప్ంచుబలి మొర్కుక్బడియేగాని సేవ్చాఛ్రప్ణయేగాని 

అయినయెడల అతడు దానినరిప్ంచునాడే తినవలెను. 

లేవీయకాండము 7:17 => మిగిలినది మరునాడు తినవచుచ్ను; మూడవనాడు ఆ బలిపశువు 

మాంసములో మిగిలినదానిని అగిన్తో కాలిచ్వేయవలెను. 

వచనము 7 

మూడవనాడు దానిలో కొంచెమైనను తినినయెడల అది హేయమగును; అది అంగీకరింపబడదు. 

యెషయా 1:13 => మీ నైవేదయ్ము వయ్రథ్ము అది నాకు అసహయ్ము పుటిట్ంచు ధూపారప్ణము 

దానినికను తేకుడి అమావాసయ్యు విశార్ంతిదినమును సమాజకూట పర్కటనమును జరుగుచునన్వి 

పాపులగుంపుకూడిన ఉతస్వసమాజమును నే నోరచ్జాలను. 
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యెషయా 65:4 => వారు సమాధులలో కూరుచ్ండుచు రహసయ్సథ్లములలో పర్వేశించుచు 

పందిమాంసము తినుచుందురు అసహయ్పాకములు వారి పాతర్లలో ఉనన్వి  

యెషయా 66:3 => ఎదుద్ను వధించువాడు నరుని చంపువానివంటివాడే గొఱఱ్పిలల్ను బలిగా 

అరిప్ంచువాడు కుకక్ మెడను విరుచువానివంటివాడే నైవేదయ్ము చేయువాడు పందిరకత్ము 

అరిప్ంచువాని వంటివాడే ధూపము వేయువాడు బొమమ్ను సుత్తించువానివంటివాడే. వారు 

తమకిషట్మైనటుల్గా తోర్వలను ఏరప్రచుకొనిరి వారి యసహయ్మైన పనులు తమకే యిషట్ముగాఉనన్వి. 

యిరిమ్యా 16:18 => వారు తమ హేయదేవతల కళేబరములచేత నా దేశమును 

అపవితర్పరచియునాన్రు, తమ హేయకిర్యలతో నా సావ్సథ్య్మును నింపియునాన్రు గనుక నేను మొదట 

వారి దోషమునుబటిట్యు వారి పాపమునుబటిట్యు రెండంతలుగా వారికి పర్తికారము చేసెదను. 

లేవీయకాండము 7:18 => ఒకడు తన సమాధానబలి పశువుమాంసములో కొంచెమైనను 

మూడవనాడు తినినయెడల అది అంగీకరింపబడదు; అది అరిప్ంచినవానికి సమాధానబలిగా 

ఎంచబడదు; అది హేయము; దాని తినువాడు తన దోషశిక్షను భరించును. 

లేవీయకాండము 7:19 => అపవితర్మైన దేనికైనను తగిలిన మాంసమును తినకూడదు; అగిన్తో 

దానిని కాలిచ్వేయవలెను; మాంసము విషయమైతే పవితుర్లందరు మాంసమును తినవచుచ్ను గాని 

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 22:23 => కురూపియైన కోడెనైనను గొఱఱ్ మేకల మందలోని దానినైనను 

సేవ్చాఛ్రప్ణముగా అరిప్ంపవచుచ్ను గాని అది మొర్కుక్బడిగా అంగీకరింపబడదు. 
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లేవీయకాండము 22:25 => పరదేశి చేతినుండి అటిట్వాటిలో దేనిని తీసికొని మీ దేవునికి 

ఆహారముగా అరిప్ంపకూడదు; అవి లోపము గలవి, వాటికి కళంకములుండును, అవి మీ పక్షముగా 

అంగీకరింపబడవని చెపుప్ము. 

లేవీయకాండము 7:17 => మిగిలినది మరునాడు తినవచుచ్ను; మూడవనాడు ఆ బలిపశువు 

మాంసములో మిగిలినదానిని అగిన్తో కాలిచ్వేయవలెను. 

లేవీయకాండము 22:30 => ఆనాడే దాని తినివేయవలెను; మరునాటివరకు దానిలో కొంచెమైనను 

మిగిలింపకూడదు; నేను యెహోవాను. 

యెహెజేక్లు 4:14 => అందుకు అయోయ్, పర్భువా, యెహోవా, నేనెనన్డును అపవితర్త 

నొందినవాడను కానే, బాలయ్మునుండి నేటివరకును చచిచ్నదానినైనను మృగములు చీలిచ్నదానినైనను 

నేను తినినవాడను కానే, నిషిదధ్మైన మాంసము నా నోట ఎనన్డును పడలేదే అని నేననగా 

వచనము 8 

దానిని తినువాడు తన దోషశిక్షను భరించును. వాడు యెహోవాకు పరిశుదధ్మైన దానిని 

అపవితర్పరచెను. వాడు పర్జలలోనుండి కొటిట్వేయబడును. 

ఆదికాండము 17:14 => సునన్తి పొందని మగవాడు, అనగా ఎవని గోపాయ్ంగచరమ్మున సునన్తి 

చేయబడదో అటిట్వాడు తన జనులలోనుండి కొటిట్వేయబడును. వాడు నా నిబంధనను మీరియునాన్డని 

అబార్హాముతో చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 30:33 => దానివంటిది కలుపువాడును అనుయ్నిమీద దానిని పోయువాడును తన 

పర్జలలోనుండి కొటిట్వేయబడవలెనని చెపుప్ము. 

లేవీయకాండము 5:1 => ఒకడు ఒటుట్పెటుట్కొనినవాడై తాను చూచినదానిగూరిచ్గాని తనకు 

తెలిసినదానిగూరిచ్గాని సాకిష్యైయుండి దాని తెలియచేయక పాపము చేసినయెడల అతడు తన 

దోషశిక్షను భరించును. 
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లేవీయకాండము 7:18 => ఒకడు తన సమాధానబలి పశువుమాంసములో కొంచెమైనను 

మూడవనాడు తినినయెడల అది అంగీకరింపబడదు; అది అరిప్ంచినవానికి సమాధానబలిగా 

ఎంచబడదు; అది హేయము; దాని తినువాడు తన దోషశిక్షను భరించును. 

లేవీయకాండము 17:16 => అయితే వాడు వాటిని ఉదుకుకొనకయు తన దేహమును 

కడుగుకొనకయు ఉండినయెడల వాడు తన దోషశిక్షను భరించును. 

లేవీయకాండము 22:15 => ఇశార్యేలీయులు పర్తిషిఠ్తమైనవాటిని తినుటవలన అపరాధమును 

భరింపకుండునటుల్ తాము యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంచు పరిశుదధ్ దర్వయ్ములను అపవితర్పరచకూడదు. 

సంఖాయ్కాండము 18:32 => మీరు దానిలోనుండి పర్శసత్ భాగమును అరిప్ంచిన తరువాత దానినిబటిట్ 

పాపశిక్షను భరింపకుందురు; మీరు చావకుండునటుల్ ఇశార్యేలీయుల పర్తిషిఠ్తమైనవాటిని 

అపవితర్పరచకూడదని చెపుప్ము. 

యెహెజేక్లు 18:20 => పాపము చేయువాడే మరణమునొందును; తండిర్యొకక్ దోషశిక్షను 

కుమారుడు మోయుటలేదని కుమారుని దోషశిక్షను తండిర్ మోయడు, నీతిపరుని నీతి ఆ నీతిపరునికే 

చెందును, దుషు ట్ని దుషట్తవ్ము ఆ దుషు ట్నికే చెందును. 

యెహెజేక్లు 44:10 => మరియు ఇశార్యేలీయులు ననున్ విసరిజ్ంచి తమ విగర్హములను 

అనుసరింపగా, వారితోకూడ ననున్ విసరిజ్ంచిన లేవీయులు తమ దోషమును భరించుదురు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:9 => సహోదర పేర్మనుగూరిచ్ మీకు వార్యనకక్రలేదు; మీరు ఒకని నొకడు 

పేర్మించుటకు దేవునిచేతనే నేరప్బడితిరి. 

వచనము 9 

మీరు మీ భూమి పంటను కోయునపుప్డు నీ పొలము యొకక్ ఓరలను పూరిత్గా కోయకూడదు; నీ 

కోతలో పరిగెను ఏరుకొనకూడదు; నీ ఫలవృక్షముల తోట పరిగెను కూరుచ్కొనకూడదు; 

లేవీయకాండము 23:29 => ఆ దినమున తనున్ తాను దుఃఖపరుచుకొనని పర్తివాడు తన 

పర్జలలోనుండి కొటిట్వేయబడును. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 24:19 => నీ పొలములో నీ పంట కోయుచునన్పుప్డు పొలములో ఒక పన 

మరచిపోయినయెడల అది తెచుచ్కొనుటకు నీవు తిరిగిపోకూడదు. నీ దేవుడైన యెహోవా నీవు చేయు 

పనులనిన్టిలోను నినున్ ఆశీరవ్దించునటుల్ అది పరదేశులకును తండిర్లేనివారికిని విధవరాండర్కును 

ఉండవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:20 => నీ ఒలీవపండల్ను ఏరునపుప్డు నీ వెనుకనునన్ పరిగెను 

ఏరుకొనకూడదు; అవి పరదేశులకును తండిర్లేనివారికిని విధవరాండర్కును ఉండవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:21 => నీ దార్క్షపండల్ను కోసికొనునపుప్డు నీ వెనుకనునన్ పరిగెను 

ఏరుకొనకూడదు; అది పరదేశులకును తండిర్లేనివారికిని విధవరాండర్కును ఉండవలెను. 

రూతు 2:2 => మోయాబీయురాలైన రూతు నీ సెలవైనయెడల నేను పొలములోనికి పోయి, యెవని 

కటాక్షము పొందగలనో వాని వెనుక పరిగె నేరుకొందునని నయోమితో చెపప్గా ఆమెనా కూమారీ 

పొమమ్నెను. 

రూతు 2:15 => ఆమె యేరు కొనుటకు లేచినపుప్డు బోయజు ఆమె పనలమధయ్ను ఏరుకొనవచుచ్ను, 

ఆమెను అవమానపరచకుడి 

లేవీయకాండము 23:22 => మీరు మీ పంటచేను కోయునపుప్డు నీ పొలము యొకక్ ఓరలను 

పూరిత్గా కోయకూడదు, నీ కోతలో రాలిన పరిగెను ఏరుకొనకూడదు, బీదలకును పరదేశులకును 

వాటిని విడిచిపెటట్వలెను; నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:21 => నీ దార్క్షపండల్ను కోసికొనునపుప్డు నీ వెనుకనునన్ పరిగెను 

ఏరుకొనకూడదు; అది పరదేశులకును తండిర్లేనివారికిని విధవరాండర్కును ఉండవలెను. 

వచనము 10 

నీ ఫలవృక్షముల తోటలో రాలిన పండల్ను ఏరుకొనకూడదు, బీదలకును పరదేశులకును వాటిని 

విడిచిపెటట్వలెను; 

Page  of 1173 1885



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"య$ండ'

నాయ్యాధిపతులు 8:2 => అందుకతడు మీరు చేసినదెకక్డ నేను చేసినదెకక్డ? అబీయెజెరు 

దార్క్షపండల్ కోతకంటె ఎఫార్యిమీయుల పరిగె మంచిదికాదా? దేవుడు మిదాయ్నీయుల అధిపతులైన 

ఓరేబును జెయేబును మీచేతికి అపప్గించెను; మీరు చేసినటుల్ నేను చేయగలనా? అనెను. 

యెషయా 17:6 => అయినను ఒలీవచెటుల్ దులుపగా పైకొమమ్ చివరను రెండు మూడు పండుల్ 

మిగిలియుండునటుల్ ఫలభరితమైన చెటుట్న వాలు కొమమ్లయందు మూడు నాలుగు పండుల్ 

మిగిలియుండునటుల్ దానిలో పరిగె పండుల్ండునని ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

యెషయా 24:13 => ఒలీవ చెటుట్ను దులుపునపుప్డును దార్క్షఫలముల కోత తీరినతరువాత 

పరిగెపండల్ను ఏరుకొనునపుప్డును జరుగునటుల్గా భూమిమధయ్ జనములలో జరుగును.  

యిరిమ్యా 49:9 => దార్క్షపండుల్ ఏరువారు నీయొదద్కు వచిచ్నయెడల వారు పరిగెలను విడువరా? 

రాతిర్ దొంగలు వచిచ్నయెడల తమకు చాలునంత దొరుకువరకు నషట్ము చేయుదురు గదా? 

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. 

మీకా 7:1 => వేసవికాలపు పండల్ను ఏరుకొనిన తరువాతను, దార్క్షపండల్ పరిగె ఏరుకొనిన 

తరువాతను ఏలాగుండునో నా సిథ్తి ఆలాగేయునన్ది. దార్క్షపండల్ గెల యొకటియు లేకపోయెను, నా 

పార్ణమునకిషట్మైన యొక కొర్తత్ అంజూరపు పండైనను లేకపోయెను. 

లేవీయకాండము 25:6 => అపుప్డు భూమియొకక్ విశార్ంతి సంవతస్ర ససయ్ము నీకును నీ 

దాసునికిని నీ దాసికిని నీ జీతగానికిని నీతో నివసించు పరదేశికిని ఆహారమగును. 

లేవీయకాండము 18:2 => నేను మీ దేవుడనైన యెహోవానని నీవు ఇశార్యేలీయులతో చెపుప్ము. 

లేవీయకాండము 23:22 => మీరు మీ పంటచేను కోయునపుప్డు నీ పొలము యొకక్ ఓరలను 

పూరిత్గా కోయకూడదు, నీ కోతలో రాలిన పరిగెను ఏరుకొనకూడదు, బీదలకును పరదేశులకును 

వాటిని విడిచిపెటట్వలెను; నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 
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సంఖాయ్కాండము 9:14 => మీలో నివసించు పరదేశి యెహోవా పసాక్ను ఆచరింపగోరునపుప్డు 

అతడు పసాక్ కటట్డచొపుప్న దాని విధినిబటిట్యే దానిని చేయవలెను. పరదేశికిని మీ దేశములో 

పుటిట్నవానికిని మీకును ఒకటే కటట్డ ఉండవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:19 => నీ పొలములో నీ పంట కోయుచునన్పుప్డు పొలములో ఒక పన 

మరచిపోయినయెడల అది తెచుచ్కొనుటకు నీవు తిరిగిపోకూడదు. నీ దేవుడైన యెహోవా నీవు చేయు 

పనులనిన్టిలోను నినున్ ఆశీరవ్దించునటుల్ అది పరదేశులకును తండిర్లేనివారికిని విధవరాండర్కును 

ఉండవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:21 => నీ దార్క్షపండల్ను కోసికొనునపుప్డు నీ వెనుకనునన్ పరిగెను 

ఏరుకొనకూడదు; అది పరదేశులకును తండిర్లేనివారికిని విధవరాండర్కును ఉండవలెను. 

వచనము 11 

నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. మీరు దొంగిలింపకూడదు, బొంకకూడదు, ఒకనితో ఒకడు 

అబదధ్మాడకూడదు; 

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 

నిరగ్మకాండము 20:15 => దొంగిలకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 20:17 => నీ పొరుగువాని యిలుల్ ఆశింపకూడదు. నీ పొరుగువాని భారయ్నైనను 

అతని దాసునైనను అతని దాసినైనను అతని యెదుద్నైనను అతని గాడిదనైనను నీ పొరుగువానిదగు 

దేనినైనను ఆశింపకూడదు అని చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 22:1 => ఒకడు ఎదుద్నైనను గొఱఱ్నైనను దొంగిలించి దాని అమిమ్నను చంపినను ఆ 

యెదుద్కు పర్తిగా అయిదు ఎదుద్లను ఆ గొఱఱ్కు పర్తిగా నాలుగు గొఱఱ్లను ఇయయ్వలెను. 
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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; 

నిరగ్మకాండము 22:10 => ఒకడు గాడిదనైనను ఎదుద్నైనను గొఱఱ్నైనను మరి ఏ జంతువునైనను 

కాపాడుటకు తన పొరుగువానికి అపప్గించినమీదట, అది చచిచ్నను హాని పొందినను, ఎవడును 

చూడకుండగా తోలుకొని పోబడినను, 

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. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:19 => దొంగిలకూడదు. 

యిరిమ్యా 6:13 => అలుప్లేమి ఘనులేమి వారందరు మోసము చేసి దోచుకొనువారు, పర్వకత్లేమి 

యాజకులేమి అందరు వంచకులు. 

యిరిమ్యా 7:9 => ఇదేమి? మీరు జారచోర కిర్యలను నరహతయ్ను చేయుచు 

యిరిమ్యా 7:10 => అబదధ్సాక్షయ్ము పలుకుచు బయలునకు ధూపమువేయుచు మీరెరుగని 

దేవతలను అనుసరించుచునాన్రే; అయినను నా నామము పెటట్బడిన యీ మందిరములోనికి వచిచ్ నా 

సనిన్ధిని నిలుచుచు విడుదలనొందియునాన్మని మీరు చెపుప్దురు; ఈ హేయకిర్యలనిన్యు 

జరిగించుటకేనా మీరు విడుదలనొందితిరి? 

యిరిమ్యా 7:11 => నాదని చాటబడిన యీ మందిరము మీ దృషిట్కి దొంగలగుహయైనదా? 

ఆలోచించుడి, నేనే యీ సంగతి కనుగొనుచునాన్ను. ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

జెకరాయ్ 5:3 => అందుకతడు నాతో ఇటల్నెను ఇది భూమియంతటి మీదికి బయలువెళుల్ శాపమే; 

దానికి ఒక పర్కక్ను వార్సియునన్ దానినిబటిట్ దొంగిలువారందరును కొటిట్వేయబడుదురు; రెండవ 

పర్కక్ను వార్సియునన్ దానినిబటిట్ అపర్మాణికులందరును కొటిట్వేయబడుదురు. 
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జెకరాయ్ 5 : 4 = > ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్ నేనే దాని 

బయలుదేరజేయుచునాన్ను; అది దొంగల యిండల్లోను, నా నామమునుబటిట్ అబదధ్పర్మాణము 

చేయువారి యిండల్లోను పర్వేశించి వారి యిండల్లో ఉండి వాటిని వాటి దూలములను రాళల్ను 

నాశనము చేయును. 

జెకరాయ్ 8:16 => మీరు చేయవలసిన కారయ్ములేవనగా, పర్తివాడు తన పొరుగు వానితో సతయ్మే 

మాటలాడవలెను, సతయ్మునుబటిట్ సమాధానకరమైన నాయ్యమునుబటిట్ మీ గుమమ్ములలో తీరుప్ 

తీరచ్వలెను. 

జెకరాయ్ 8:17 => తన పొరుగువాని మీద ఎవడును దురోయ్చన యోచింపకూడదు, అబదద్ 

పర్మాణముచేయ నిషట్పడకూడదు, ఇటిట్వనిన్యు నాకు అసహయ్ములు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

1 కొరిందీయులకు 6:8 => అయితే మీరే అనాయ్యము చేయుచునాన్రు, అపహరించుచునాన్రు, మీ 

సహోదరులకే యీలాగు చేయుచునాన్రు. 

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. 

ఎఫెసీయులకు 4:28 => దొంగిలువాడు ఇకమీదట దొంగిలక అకక్ర గలవానికి పంచిపెటుట్టకు 

వీలుకలుగు నిమితత్ము తనచేతులతో మంచి పనిచేయుచు కషట్పడవలెను. 

1 రాజులు 13:18 => అందుకతడు నేనును నీవంటి పర్వకత్నే; మరియు దేవదూత యొకడు 

యెహోవాచేత సెలవుపొంది అనన్పానములు పుచుచ్కొనుటకై అతని నీ యింటికి తోడుకొనిరమమ్ని 

నాతో చెపెప్నని అతనితో అబదధ్మాడగా 

కీరత్నలు 101:7 => మోసము చేయువాడు నా యింట నివసింపరాదు అబదధ్ములాడువాడు నా 

కనున్లయెదుట నిలువడు. 

కీరత్నలు 116:11 => నేను తొందరపడినవాడనై ఏ మనుషుయ్డును నమమ్దగినవాడు కాడనుకొంటిని. 
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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. 

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. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:3 => అపుప్డు పేతురు అననీయా, నీ భూమి వెలలో కొంత దాచుకొని 

పరిశుదాధ్తమ్ను మోసపుచుచ్టకు సాతాను ఎందుకు నీ హృదయమును పేర్రేపించెను.? 

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 

రోమీయులకు 3:4 => నీ మాటలలో నీవు నీతిమంతుడవుగా తీరచ్బడునటుల్ను నీవు 

వాయ్జెయ్మాడునపుప్డు గెలుచునటుల్ను. అని వార్యబడిన పర్కారము పర్తి మనుషుయ్డును అబది ధ్కుడగును 

గాని దేవుడు సతయ్వంతుడు కాక తీరడు. 

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  

1 తిమోతి 1:10 => హితబోధకు విరోధియైనవాడు మరి ఎవడైనను ఉండినయెడల, అటిట్వానికిని 

నియమింపబడెనుగాని,  
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పర్కటన 21:8 => పిరికివారును, అవిశావ్సులును, అసహుయ్లును, నరహంతకులును, 

వయ్భిచారులును, మాంతిర్కులును, విగర్హారాధకులును, అబది ధ్కులందరును అగిన్ గంధకములతో 

మండు గుండములో పాలుపొందుదురు; ఇది రెండవ మరణము. 

నిరగ్మకాండము 20:16 => నీ పొరుగువానిమీద అబదధ్సాక్షయ్ము పలుకకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 23:7 => అబదధ్మునకు దూరముగా నుండుము ; నిరపరాధినైనను 

నీతిమంతునినైనను చంపకూడదు; నేను దుషు ట్ని నిరోద్షినిగా ఎంచను. 

యెహోషువ 2:17 => ఆ మనుషుయ్లు ఆమెతో ఇటల్నిరి యిదిగో మేము ఈ దేశమునకు వచుచ్వారము 

గనుక నీవు మాచేత చేయించిన యీ పర్మాణము విషయమై మేము నిరోద్షులమగునటుల్ 

లూకా 3:14 => సైనికులును మేమేమి చేయవలెనని అతని నడిగిరి. అందుకు అతడు ఎవనిని 

బాధపెటట్కయు, ఎవని మీదను అపనింద వేయకయు, మీ జీతములతో తృపిత్పొంది యుండుడని 

వారితో చెపెప్ను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:6 => ఈ విషయమందెవడును అతికర్మించి తన సహోదరునికి మోసము 

చేయకుండవలెను; ఎందుకనగా మేము పూరవ్ము మీతో చెపిప్ సాక్షయ్మిచిచ్న పర్కారము పర్భువు 

వీటనిన్టి విషయమై పర్తిదండన చేయువాడు. 

వచనము 12 

నా నామమునుబటిట్ అబదధ్పర్మాణము చేయకూడదు; నీ దేవుని నామమును అపవితర్పరచకూడదు; 

నేను యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 6:3 => పోయినది తనకు దొరికినపుప్డు దానిగూరిచ్ బొంకిన యెడలనేమి, 

మనుషుయ్లు వేటిని చేసి పాపులగుదురో వాటనిన్టిలో దేని విషయమైనను అబదధ్పర్మాణము 

చేసినయెడలనేమి, 

నిరగ్మకాండము 20:7 => నీ దేవుడైన యెహోవా నామమును వయ్రథ్ముగా నుచచ్రింపకూడదు; 

యెహోవా తన నామమును వయ్రథ్ముగా నుచచ్రింపువానిని నిరోద్షిగా ఎంచడు. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 5:11 => నీ దేవుడైన యెహోవా నామమును వయ్రథ్ముగా ఉచచ్రింపకూడదు; 

యెహోవా తన నామమును వయ్రథ్ముగా ఉచచ్రించువానిని నిరోద్షిగా ఎంచడు. 

కీరత్నలు 15:4 => అతని దృషిట్కి నీచుడు అసహుయ్డు అతడు యెహోవాయందు భయభకుత్లు 

గలవారిని సనామ్నించును అతడు పర్మాణము చేయగా నషట్ము కలిగినను మాట తపప్డు. 

యిరిమ్యా 4:2 => సతయ్మునుబటిట్యు నాయ్యమునుబటిట్యు నీతినిబటిట్యు యెహోవా జీవముతోడని 

పర్మాణము చేసినయెడల జనములు ఆయనయందు తమకు ఆశీరావ్దము కలుగుననుకొందురు, 

ఆయనయందే అతిశయపడుదురు. 

యిరిమ్యా 7:9 => ఇదేమి? మీరు జారచోర కిర్యలను నరహతయ్ను చేయుచు 

జెకరాయ్ 5 : 4 = > ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్ నేనే దాని 

బయలుదేరజేయుచునాన్ను; అది దొంగల యిండల్లోను, నా నామమునుబటిట్ అబదధ్పర్మాణము 

చేయువారి యిండల్లోను పర్వేశించి వారి యిండల్లో ఉండి వాటిని వాటి దూలములను రాళల్ను 

నాశనము చేయును. 

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. 

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, 

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. 
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లేవీయకాండము 18:21 => నీవు ఏ మాతర్మును నీ సంతానమును మోలెకు నిమితత్ము 

అగిన్గుండమును దాటనీయకూడదు; నీ దేవుని నామమును అపవితర్పరచకూడదు, నేను యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 24:11 => ఆ ఇశార్యేలీయురాలి కుమారునికిని ఒక ఇశార్యేలీయునికిని 

పాళెములో పోరుపడగా ఆ ఇశార్యేలీయురాలి కుమారుడు యెహోవా నామమును దూషించి 

శపింపగా జనులు మోషేయొదద్కు వాని తీసికొనివచిచ్రి. వాని తలిల్పేరు షెలోమీతు; ఆమె దాను 

గోతిర్కుడైన దిబీర్ కుమారెత్ 

లేవీయకాండము 24:15 => మరియు నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము తన దేవుని శపించువాడు 

తన పాపశిక్షను భరింపవలెను. 

లేవీయకాండము 24:16 => యెహోవా నామమును దూషించువాడు మరణశిక్ష నొందవలెను; 

సరవ్సమాజము రాళల్తో అటిట్ వానిని చావగొటట్వలెను. పరదేశియేగాని సవ్దేశియేగాని యెహోవా 

నామమును దూషించినయెడల వానికి మరణశిక్ష విధింపవలెను. 

యెహెజేక్లు 36:20 => వారు తాము వెళిల్న సథ్లములలోని జనులయొదద్ చేరగా ఆ జనులు వీరు 

యెహోవా జనులే గదా, ఆయన దేశములోనుండి వచిచ్నవారే గదా, అని చెపుప్టవలన నా పరిశుదధ్ 

నామమునకు దూషణ కలుగుటకు ఇశార్యేలీయులు కారణమైరి. 

యెహెజేక్లు 36:21 => కాగా ఇశార్యేలీయులు పోయిన యెలల్చోటల్ను నా పరిశుదధ్ నామమునకు 

దూషణ కలుగగా నేను చూచి నా నామము విషయమై చింతపడితిని. 

యెహెజేక్లు 36:22 => కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులకు ఈ మాట పర్కటన చేయుము పర్భువగు 

యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఇశార్యేలీయులారా, మీ నిమితత్ము కాదు గాని అనయ్జనులలో మీచేత 

దూషణనొందిన నా పరిశుదధ్ నామము నిమితత్ము నేను చేయబోవుదానిని చేయుదును.  

యెహెజేక్లు 36:23 => అనయ్జనుల మధయ్ మీరు దూషించిన నా ఘనమైన నామమును నేను 

పరిశుదధ్ పరచుదును, వారి యెదుట మీయందు నేను ననున్ పరిశుదధ్ పరచుకొనగా నేను పర్భువగు 

యెహోవానని వారు తెలిసికొందురు; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

ఆదికాండము 24:3 => నేను ఎవరిమధయ్ కాపురమునాన్నో ఆ కనానీయుల కుమారెత్లలో ఒక దానిని 

నా కుమారునికి పెండిల్చేయక 
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లేవీయకాండము 21:6 => వారు తమ దేవునికి పర్తిషిఠ్తమైనవారుగా ఉండవలెను. కావున వారు 

తమ దేవుని నామమును అపవితర్పరచరాదు. ఏలయనగా వారు తమ దేవునికి అహారమును, అనగా 

యెహోవాకు హోమదర్వయ్ములను అరిప్ంచువారు; కావున వారు పరిశుదు ధ్లై యుండవలెను. 

లేవీయకాండము 22:2 => ఇశార్యేలీయులు నాకు పర్తిషిఠ్ంచువాటివలన అహరోనును అతని 

కుమారులును నా పరిశుదధ్నామమును అపవితర్పరచకుండునటుల్ వారు ఆ పరిశుదధ్మైనవాటిని 

పర్తిషిఠ్తములుగా ఎంచవలెనని వారితో చెపుప్ము; నేను యెహోవాను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:13 => నీ దేవుడైన యెహోవాకు భయపడి ఆయనను సేవించి ఆయన 

పేరట పర్మాణము చేయవలెను. 

యెహోషువ 2:17 => ఆ మనుషుయ్లు ఆమెతో ఇటల్నిరి యిదిగో మేము ఈ దేశమునకు వచుచ్వారము 

గనుక నీవు మాచేత చేయించిన యీ పర్మాణము విషయమై మేము నిరోద్షులమగునటుల్ 

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 5:2 => యెహోవా జీవముతోడు అను మాట పలికినను వారు మోసమునకై పర్మాణము 

చేయుదురు. 

యిరిమ్యా 34:16 => పిమమ్ట మీరు మనసుస్ మారుచ్కొని నా నామమును అపవితర్పరచితిరి వారి 

ఇచాఛ్నుసారముగా తిరుగునటుల్ వారిని సవ్తంతుర్లుగా పోనిచిచ్న తరువాత, అందరును తమ 

దాసదాసీలను మరల పటుట్కొని తమకు దాసులుగాను దాసీలుగాను ఉండుటకై వారిని 

లోపరచుకొంటిరి  

జెకరాయ్ 5:3 => అందుకతడు నాతో ఇటల్నెను ఇది భూమియంతటి మీదికి బయలువెళుల్ శాపమే; 

దానికి ఒక పర్కక్ను వార్సియునన్ దానినిబటిట్ దొంగిలువారందరును కొటిట్వేయబడుదురు; రెండవ 

పర్కక్ను వార్సియునన్ దానినిబటిట్ అపర్మాణికులందరును కొటిట్వేయబడుదురు. 
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వచనము 13 

నీ పొరుగువాని హింసింపకూడదు, వాని దోచుకొనకూడదు, కూలివాని కూలి మరునాటివరకు నీయొదద్ 

ఉంచుకొనకూడదు; 

సామెతలు 20:10 => వేరు వేరు తూనికె రాళుల్ వేరు వేరు కుంచములు ఈ రెండును యెహోవాకు 

హేయములు. 

సామెతలు 22:22 => దరిదుర్డని దరిదుర్ని దోచుకొనవదుద్ గుమమ్మునొదద్ దీనులను బాధపరచవదుద్. 

యిరిమ్యా 22:3 => యెహోవా ఈలాగు ఆజఞ్నిచుచ్చునాన్డు మీరు నీతి నాయ్యముల ననుసరించి 

నడుచుకొనుడి, దోచుకొనబడినవానిని బాధపెటుట్వాని చేతిలోనుండి విడిపించుడి, పరదేశులనైనను 

తండిర్లేనివారినైనను విధవరాండర్నైనను బాధింపకుడి వారికి ఉపదర్వము కలుగజేయకుడి, ఈ 

సథ్లములో నిరపరాధుల రకత్ము చిందింపకుడి. 

యెహెజేక్లు 22:29 => మరియు సామానయ్ జనులు బలాతాక్రము చేయుచు దొంగిలించుదురు, 

వారు దీనులను దరిదుర్లను హింసించుదురు, అనాయ్యముగా వారు పరదేశులను బాధించుదురు. 

మారుక్ 10:19 => నరహతయ్ చేయవదుద్, వయ్భిచరింపవదుద్, దొంగిలవదుద్, అబదధ్సాక్షయ్ము 

పలుకవదుద్, మోసపుచచ్వదుద్, నీ తలిదండుర్లను సనామ్నింపుము అను ఆజఞ్లు నీకు తెలియును గదా 

అని అతనితో చెపెప్ను. 

లూకా 3:13 => అతడు మీకు నిరణ్యింపబడిన దానికంటె ఎకుక్వ తీసికొనవదద్ని వారితో చెపెప్ను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:6 => ఈ విషయమందెవడును అతికర్మించి తన సహోదరునికి మోసము 

చేయకుండవలెను; ఎందుకనగా మేము పూరవ్ము మీతో చెపిప్ సాక్షయ్మిచిచ్న పర్కారము పర్భువు 

వీటనిన్టి విషయమై పర్తిదండన చేయువాడు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:14 => నీ సహోదరులలోనేమి నీ దేశమందలి నీ గార్మములలోనునన్ 

పరదేశులలోనేమి దీనదరిదుర్డైన కూలివానిని బాధింపకూడదు. ఏనాటి కూలి ఆనాడియయ్వలెను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 24:15 => సూరుయ్డు అసత్మింపకమునుపు వానికియయ్వలెను. వాడు 

బీదవాడు గనుక దానిమీద ఆశపెటుట్కొనియుండును. వాడు నినున్బటిట్ యెహోవాకు మొఱఱ్పెటుట్నేమో 

అది నీకు పాపమగును. 

యోబు 31:39 => కర్యధనము ఇయయ్క దాని ననుభవించినయెడలను దాని యజమానులకు 

పార్ణహాని కలుగజేసినయెడలను 

యిరిమ్యా 22:13 => నీతి తపిప్ తన నగరును సాథ్పించువానికి శర్మ; నాయ్యము తపిప్ తన 

మేడగదులను కటిట్ంచుకొనుచు , జీతమియయ్క తన పొరుగువానిచేత ఊరకయే కొలువు 

చేయించుకొనువానికి శర్మ. 

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. 

యాకోబు 5:4 => ఇదిగో మీ చేలు కోసిన పనివారికియయ్క, మీరు మోసముగా బిగపటిట్న కూలి 

మొఱఱ్పెటుట్చునన్ది. మీ కోతవారి కేకలు సైనయ్ములకు అధిపతియగు పర్భువు యొకక్ చెవులలో 

చొచిచ్యునన్వి. 

ఆదికాండము 31:12 => అపుప్డు ఆయన నీ కనున్లెతిత్ చూడుము; గొఱఱ్లను దాటుచునన్ 

పొటేట్ళల్నిన్యు చారలైనను పొడలైనను మచచ్లైనను గలవి; ఏలయనగా లాబాను నీకు చేయుచునన్ది 

యావతుత్ను చూచితిని 

నిరగ్మకాండము 20:15 => దొంగిలకూడదు. 

లేవీయకాండము 25:14 => నీవు నీ పొరుగువానికి వెలకు ఇచిచ్న దేని విషయములోకాని నీ 

పొరుగువాని దగగ్ర నీవు కొనిన దేని విషయములో కాని మీరు ఒకరినొకరు బాధింపకూడదు. 

యోబు 7:2 => నీడను మిగుల నపేకిష్ంచు దాసునివలెను కూలినిమితత్ము కనిపెటుట్కొను 

కూలివానివలెను 
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సామెతలు 3:28 => దర్వయ్ము నీయొదద్ నుండగా రేపు ఇచెచ్దను పోయి రమమ్ని నీ పొరుగువానితో 

అనవదుద్. 

యెహెజేక్లు 18:10 => అయితే ఆ నీతిపరునికి కుమారుడు పుటట్గా వాడు బలాతాక్రము చేయువాడై 

పార్ణహానికరుడై, చేయరాని కిర్యలలో దేనినైనను చేసి 

మారుక్ 12:31 => రెండవది, నీవు నినున్వలె నీ పొరుగువానిని పేర్మింపవలెననునది రెండవ ఆజఞ్; 

వీటికంటె ముఖయ్మైన ఆజఞ్ మరేదియు లేదని అతనితో చెపెప్ను 

1 కొరిందీయులకు 6:8 => అయితే మీరే అనాయ్యము చేయుచునాన్రు, అపహరించుచునాన్రు, మీ 

సహోదరులకే యీలాగు చేయుచునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 6 :9 => యజమానులారా , మీకును వారికిని యజమానుడైనవాడు 

పరలోకమందునాన్డనియు, ఆయనకు పక్షపాతము లేదనియు ఎరిగినవారై, వారిని బెదరించుట మాని, 

ఆ పర్కారమే వారియెడల పర్వరిత్ంచుడి. 

కొలొసస్యులకు 4:1 => యజమానులారా, పరలోకములో మీకును యజమానుడునాన్డని యెరిగి, 

నాయ్యమైనదియు ధరామ్నుసారమైనదియు మీ దాసులయెడల చేయుడి. 

1 తిమోతి 5:18 => ఇందుకు నూరెచ్డి యెదుద్ మూతికి చికక్ము వేయవదుద్ అని లేఖనము 

చెపుప్చునన్ది. 

వచనము 14 

చెవిటివాని తిటట్కూడదు, గుర్డిడ్వానియెదుట అడ డ్ము వేయకూడదు; నీ దేవునికి భయపడవలెను, నేను 

యెహోవాను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:18 => గుర్డిడ్వాని తోర్వను తపిప్ంచువాడు శాపగర్సుత్డని చెపప్గా 

పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 

రోమీయులకు 12:14 => మిముమ్ను హింసించువారిని దీవించుడి; దీవించుడి గాని శపింపవదుద్. 

రోమీయులకు 14:13 => కాగా మనమికమీదట ఒకనికొకడు తీరుప్ తీరచ్కుందము. ఇదియుగాక, 

సహోదరునికి అడ డ్మైనను ఆటంకమైనను కలుగజేయకుందుమని మీరు నిశచ్యించుకొనుడి. 
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1 కొరిందీయులకు 8:8 => భోజనమునుబటిట్ దేవుని యెదుట మనము మెపుప్పొందము; 

తినకపోయినందున మనకు తకుక్వలేదు, తినినందున మనకు ఎకుక్వలేదు. 

1 కొరిందీయులకు 8:9 => అయినను మీకు కలిగియునన్ యీ సావ్తంతర్య్మువలన బలహీనులకు 

అభయ్ంతరము కలుగకుండ చూచుకొనుడి. 

1 కొరిందీయులకు 8:10 => ఏలయనగా జాఞ్నముగల నీవు విగర్హాలయమందు భోజనపంకిత్ని 

కూరుచ్ండగా ఒకడు చూచినయెడల, బలహీనమైన మనసాస్కిష్గల అతడు విగర్హములకు బలి 

యియయ్బడిన పదారథ్ములను తినుటకు ధైరయ్ము తెచుచ్కొనును గదా? 

1 కొరిందీయులకు 8:11 => అందువలన ఎవనికొరకు కీర్సుత్ చనిపోయెనో ఆ బలహీనుడైన ఆ నీ 

సహోదరుడు నీ జాఞ్నమునుబటిట్ నశించును. 

1 కొరిందీయులకు 8:12 => ఈలాగు సహోదరులకు విరోధముగా పాపము చేయుటవలనను, వారి 

బలహీనమైన మనసాస్కిష్ని నొపిప్ంచుటవలనను, మీరు కీర్సుత్నకు విరోధముగా పాపము 

చేయువారగుచునాన్రు. 

1 కొరిందీయులకు 8:13 => కాబటిట్ భోజనపదారథ్మువలన నా సహోదరునికి అభయ్ంతరము 

కలిగినయెడల, నా సహోదరునికి అభయ్ంతరము కలుగజేయకుండుటకై నేనెనన్టికిని మాంసము 

తినను. 

1 కొరిందీయులకు 10:32 => యూదులకైనను, గీర్సు దేశసుథ్లకైనను, దేవుని సంఘమునకైనను 

అభయ్ంతరము కలుగజేయకుడి. 

పర్కటన 2:14 => అయినను నేను నీమీద కొనిన్ తపిప్దములు మోపవలసియునన్ది. అవేవనగా, 

విగర్హములకు బలి యిచిచ్న వాటిని తినునటుల్ను, జారతవ్ము చేయునటుల్ను, ఇశార్యేలీయులకు ఉరి 

యొడుడ్మని బాలాకునకు నేరిప్న బిలాము బోధను అనుసరించువారు నీలో ఉనాన్రు 

లేవీయకాండము 19:32 => తల నెరసినవాని యెదుట లేచి ముసలివాని ముఖమును ఘనపరచి నీ 

దేవునికి భయపడవలెను; నేను యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 25:17 => మీరు ఒకరినొకరు బాధింపక నీ దేవునికి భయపడవలెను. నేను మీ 

దేవుడనైన యెహోవాను. 
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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. 

1 పేతురు 1:17 => పక్షపాతము లేకుండ కిర్యలనుబటిట్ పర్తివానిని తీరుప్ తీరుచ్వాడు తండిర్ అని 

మీరాయనకు పార్రథ్న చేయుచునాన్రు గనుక మీరు పరదేశులై యునన్ంతకాలము భయముతో 

గడుపుడి.  

1 పేతురు 2:17 => అందరిని సనామ్నించుడి, సహోదరులను పేర్మించుడి, దేవునికి భయపడుడి, 

రాజును సనామ్నించుడి. 

1 కొరిందీయులకు 8:9 => అయినను మీకు కలిగియునన్ యీ సావ్తంతర్య్మువలన బలహీనులకు 

అభయ్ంతరము కలుగకుండ చూచుకొనుడి. 

వచనము 15 

అనాయ్యపు తీరుప్ తీరచ్కూడదు, బీదవాడని పక్షపాతము చేయకూడదు, గొపప్వాడని అభిమానము 

చూపకూడదు; నాయ్యమునుబటిట్ నీ పొరుగువానికి తీరుప్ తీరచ్వలెను. 

లేవీయకాండము 19:35 => తీరుప్ తీరుచ్నపుప్డు కొలతలోగాని తూనికెలోగాని పరిమాణములోగాని 

మీరు అనాయ్యము చేయకూడదు. 

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 23:2 => దుషాక్రయ్ము జరిగించుటకై సమూహమును వెంబడించవదుద్, 

నాయ్యమును తిర్పిప్వేయుటకు సమూహముతో చేరి వాయ్జెయ్ములో సాక్షయ్ము పలుకకూడదు; 
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నిరగ్మకాండము 23:2 => దుషాక్రయ్ము జరిగించుటకై సమూహమును వెంబడించవదుద్, 

నాయ్యమును తిర్పిప్వేయుటకు సమూహముతో చేరి వాయ్జెయ్ములో సాక్షయ్ము పలుకకూడదు; 

నిరగ్మకాండము 23:3 => వాయ్జెయ్మాడువాడు బీదవాడైనను వానియెడల పక్షపాతముగా 

నుండకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 23:7 => అబదధ్మునకు దూరముగా నుండుము ; నిరపరాధినైనను 

నీతిమంతునినైనను చంపకూడదు; నేను దుషు ట్ని నిరోద్షినిగా ఎంచను. 

నిరగ్మకాండము 23:8 => లంచము తీసికొనకూడదు; లంచము దృషిట్గలవానికి గుర్డిడ్తనము 

కలుగజేసి, నీతిమంతుల మాటలకు అపారథ్ము చేయించును. 

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 16:19 => నీవు నాయ్యము తపిప్ తీరుప్ తీరచ్కూడదు; పక్షపాతము 

చేయకూడదు; లంచము పుచుచ్కొనకూడదు. ఏలయనగా లంచము జాఞ్నుల కనున్లకు గుర్డిడ్తనము 

కలుగజేయును నీతిమంతుల మాటలకు అపారథ్ము పుటిట్ంచును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 25:13 => హెచుచ్తగుగ్లుగల వేరు వేరు తూనికెరాళుల్ నీ సంచిలో 

నుంచుకొనకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 25:14 => హెచుచ్తగుగ్లుగల వేరు వేరు తూములు నీ యింట 

ఉంచుకొనకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 25:15 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచుచ్చునన్ దేశములో నీవు 

దీరాఘ్యుషమ్ంతుడవగునటుల్ తకుక్వవికాని నాయ్యమైన తూనికెరాళుల్ నీవు ఉంచుకొనవలెను. 

తకుక్వదికాని నాయ్యమైన తూము నీకు ఉండవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 25:16 => ఆలాగు చేయని పర్తివాడును, అనగా అనాయ్యముచేయు 

పర్తివాడును నీ దేవుడైన యెహోవాకు హేయుడు. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 27:19 => పరదేశికేగాని తండిర్లేనివానికేగాని విధవరాలికేగాని నాయ్యము 

తపిప్ తీరుప్ తీరుచ్వాడు శాపగర్సుత్డని చెపప్గా పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 19:6 => మీరు యెహోవా నియమమును బటిట్యే గాని మనుషుయ్ల 

నియమమునుబటిట్ తీరుప్ తీరచ్వలసినవారు కారు; ఆయన మీతో కూడ నుండును గనుక మీరు తీరుచ్ 

తీరుప్ బహు జాగర్తత్గా చేయుడి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 19:7 => యెహోవా భయము మీమీద ఉండునుగాక; హెచచ్రికగానుండి 

తీరుప్ తీరుచ్డి; మన దేవుడైన యెహోవాయందు దౌషట్య్ములేదు,ఆయన పక్షపాతికాడు, లంచము 

పుచుచ్కొనువాడు కాడు. 

కీరత్నలు 82:2 => ఎంతకాలము మీరు అనాయ్యముగా తీరుప్తీరుచ్దురు? ఎంతకాలము 

భకిత్హీనులయెడల పక్షపాతము చూపుదురు?(సెలా.) 

సామెతలు 18:5 => తీరుప్ తీరుచ్టలో భకిత్హీనులయెడల పక్షపాతము చూపుటయు నీతిమంతులకు 

నాయ్యము తపిప్ంచుటయు కర్మము కాదు. 

సామెతలు 24:23 => ఇవియు జాఞ్నులు చెపిప్న సామెతలే నాయ్యము తీరుచ్టలో పక్షపాతము 

చూపుట ధరమ్ము కాదు 

యాకోబు 2:6 => అయితే మీరు దరిదుర్లను అవమానపరచుదురు. ధనవంతులు మీమీద 

కఠినముగా అధికారము చూపుదురు; మిముమ్ను నాయ్యసభలకు ఈడుచ్చునన్వారు వీరే గదా? 

యాకోబు 2:7 => మీకు పెటట్బడిన శేర్షఠ్మైన నామమును దూషించువారు వీరే గదా? 

యాకోబు 2:8 => మెటుట్కు నీవలె నీ పొరుగువాని పేర్మించుమను లేఖనములో ఉనన్టిట్ పార్ముఖయ్మైన 

యీ ఆజఞ్ను మీరు నెరవేరిచ్నయెడల బాగుగనే పర్వరిత్ంచువారగుదురు. 

యాకోబు 2:9 => మీరు పక్షపాతము గలవారైతే ధరమ్శాసత్రమువలన అపరాధులని తీరచ్బడి పాపము 

చేయువారగుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:16 => అపుప్డు నేను మీ నాయ్యాధిపతులతో మీ సహోదరుల 

వాయ్జెయ్ములను తీరిచ్, పర్తి మనుషుయ్నికిని వాని సహోదరునికిని వానియొదద్నునన్ పరదేశికిని 

నాయ్యమునుబటిట్ మీరు తీరుప్ తీరచ్వలెను. 
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1 సమూయేలు 2:29 => నా నివాస సథ్లమునకు నేను నిరణ్యించిన బలి నైవేదయ్ములను మీరేల 

తృణీకరించుచునాన్రు? మిముమ్ను కొర్వవ్బెటుట్కొనుటకై నా జనులగు ఇశార్యేలీయులు చేయు 

నైవేదయ్ములలో శేర్షఠ్భాగములను పటుట్కొనుచు, నాకంటె నీ కుమారులను నీవు గొపప్ చేయుచునాన్వు. 

1 రాజులు 21:11 => అతని పటట్ణపు పెదద్లును పటట్ణమందు నివసించు సామంతులును యెజెబెలు 

తమకు పంపిన తాకీదు పర్కారముగా జరిగించిరి. 

నెహెమాయ్ 5:7 => అంతట నాలో నేనే యోచనచేసి పర్ధానులను అధికారులను గదిద్ంచి మీరు మీ 

సహోదరులయొదద్ వడిడ్ పుచుచ్కొనుచునాన్రని చెపిప్ వారిని ఆటంకపరచుటకై మహా సమాజమును 

సమకూరిచ్ 

యోబు 32:21 => మీరు దయచేసి వినుడి నేను ఎవరియెడలను పక్షపాతినై యుండను. నేను 

ఎవరికిని ముఖసుత్తికై బిరుదులు పెటట్ను 

సామెతలు 31:9 => నీ నోరు తెరచి నాయ్యముగా తీరుప్ తీరుచ్ము దీనులకును శర్మపడువారికిని 

దరిదుర్లకును నాయ్యము జరిగింపుము. 

యిరిమ్యా 22:3 => యెహోవా ఈలాగు ఆజఞ్నిచుచ్చునాన్డు మీరు నీతి నాయ్యముల ననుసరించి 

నడుచుకొనుడి, దోచుకొనబడినవానిని బాధపెటుట్వాని చేతిలోనుండి విడిపించుడి, పరదేశులనైనను 

తండిర్లేనివారినైనను విధవరాండర్నైనను బాధింపకుడి వారికి ఉపదర్వము కలుగజేయకుడి, ఈ 

సథ్లములో నిరపరాధుల రకత్ము చిందింపకుడి. 

యెహెజేక్లు 18:7 => ఎవనినైనను భాదపెటట్కయు, ఋణసుథ్నికి అతని తాకటుట్ను చెలిల్ంచి 

బలాతాక్రముచేత ఎవనికైనను నషట్ము కలుగజేయకయు నుండువాడై, ఆకలి గలవానికి ఆహారమిచిచ్ 

దిగంబరికి బటట్యిచిచ్ 

యెహెజేక్లు 18:8 => వడిడ్కి అపిప్యయ్కయు, లాభము చేపటట్కయు, అనాయ్యము చేయకయు, 

నిషప్క్షపాతముగా నాయ్యము తీరిచ్ 

జెకరాయ్ 7 :9 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఈలాగు ఆజఞ్ ఇచిచ్యునాన్డు 

సతయ్ముననుసరించి తీరుప్ తీరుచ్డి, ఒకరియందొకరు కరుణావాతస్లయ్ములు కనుపరచుకొనుడి. 
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1 కొరిందీయులకు 6:9 => అనాయ్యసుథ్లు దేవుని రాజయ్మునకు వారసులు కానేరరని మీకు 

తెలియదా? మోసపోకుడి; జారులైనను విగర్హారాధకులైనను వయ్భిచారులైనను ఆడంగితనము 

గలవారైనను పురుష సంయోగులైనను 

కొలొసస్యులకు 3:25 => అనాయ్యము చేసినవానికి తాను చేసిన అనాయ్యము కొలది మరల 

లభించును, పక్షపాతముండదు. 

1 తిమోతి 5:21 => విరోధబుది ధ్తోనైనను పక్షపాతముతోనైనను ఏమియు చేయక, నేను చెపిప్న ఈ 

సంగతులను గైకొనవలెనని దేవుని యెదుటను, కీర్సుత్యేసు ఎదుటను, ఏరప్రచబడిన దేవ దూతల 

యెదుటను నీకు ఆనబెటుట్చునాన్ను. 

యాకోబు 2:1 => నా సహోదరులారా, మహిమాసవ్రూపియగు మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుగూరిచ్న 

విశావ్స విషయములో మోమాటము గలవారై యుండకుడి. 

యాకోబు 2:9 => మీరు పక్షపాతము గలవారైతే ధరమ్శాసత్రమువలన అపరాధులని తీరచ్బడి పాపము 

చేయువారగుదురు. 

వచనము 16 

నీ పర్జలలో కొండెములాడుచు ఇంటింటికి తిరుగకూడదు, నీ సహోదరునికి పార్ణహాని చేయ 

చూడకూడదు, నేను యెహోవాను. 

నిరగ్మకాండము 23:1 => లేనివారత్ను పుటిట్ంపకూడదు; అనాయ్యపు సాక్షయ్మును పలుకుటకై 

దుషు ట్నితో నీవు కలియకూడదు; 

కీరత్నలు 15:3 => అటిట్వాడు నాలుకతో కొండెములాడడు, తన చెలికానికి కీడు చేయడు తన 

పొరుగువానిమీద నింద మోపడు 

సామెతలు 11:13 => కొండెగాడై తిరుగులాడువాడు పరుల గుటుట్ బయటపెటుట్ను నమమ్కమైన 

సవ్భావము గలవాడు సంగతి దాచును. 

సామెతలు 20:19 => కొండెగాడై తిరుగులాడువాడు పరుల గుటుట్ బయటపెటుట్ను కావున 

వదరుబోతుల జోలికి పోకుము. 
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యిరిమ్యా 6:28 => వారందరు బహు దోర్హులు, కొండెగాండుర్, వారు మటిట్లోహము వంటివారు, 

వారందరు చెరుపువారు. 

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. 

యెహెజేక్లు 22:9 => కొండెములు చెపిప్ నరహతయ్ చేయువారు నీలో కాపురమునాన్రు, 

పరవ్తములమీద భోజనము చేయువారు నీ మధయ్ నివసించుచునాన్రు, నీలో కామ వికార చేషట్లు 

జరుగుచునన్వి. 

1 తిమోతి 3:11 => అటువలె పరిచరయ్ చేయు సతరీలును మానుయ్లై కొండెములు చెపప్నివారును, 

మితానుభవము గలవారును, అనిన్ విషయములలో నమమ్కమైనవారునై యుండవలెను. 

2 తిమోతి 3:3 => అనురాగరహితులు అతిదేవ్షులు అపవాదకులు అజితేందిర్యులు కూర్రులు 

సజజ్నదేవ్షులు 

తీతుకు 2:3 => ఆలాగుననే వృదధ్సతరీలు కొండెకతెత్లును, మిగుల మదయ్పానాసకుత్లునై యుండక, 

పర్వరత్నయందు భయభకుత్లు గలవారై యుండవలెననియు, దేవుని వాకయ్ము దూషింపబడకుండునటుల్,  

1 పేతురు 2:1 => పర్భువు దయాళుడని మీరు రుచి చూచియునన్యెడల 

నిరగ్మకాండము 20:16 => నీ పొరుగువానిమీద అబదధ్సాక్షయ్ము పలుకకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 23:1 => లేనివారత్ను పుటిట్ంపకూడదు; అనాయ్యపు సాక్షయ్మును పలుకుటకై 

దుషు ట్నితో నీవు కలియకూడదు; 

నిరగ్మకాండము 23:7 => అబదధ్మునకు దూరముగా నుండుము ; నిరపరాధినైనను 

నీతిమంతునినైనను చంపకూడదు; నేను దుషు ట్ని నిరోద్షినిగా ఎంచను. 

1 రాజులు 21:10 => నీవు దేవునిని రాజును దూషించితివని అతనిమీద సాక్షయ్ము పలుకుటకు 

పనికిమాలిన యిదద్రు మనుషుయ్లను సిదధ్పరచుడి; తీరుప్ అయినమీదట అతని బయటికి తీసికొనిపోయి 

రాళల్తో చావగొటుట్డి. 
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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. 

మతత్యి 26:60 => అబదధ్సాకుష్లనేకులు వచిచ్నను సాక్షయ్మేమియు దొరకలేదు. 

మతత్యి 26:61 => తుదకు ఇదద్రు మనుషుయ్లు వచిచ్ వీడు దేవాలయమును పడగొటిట్, మూడు 

దినములలో దానిని కటట్గలనని చెపెప్ననిరి. 

మతత్యి 27:4 => నేను నిరపరాధ రకత్మును అపప్గించి పాపము చేసితినని చెపెప్ను. వారు దానితో 

మాకేమి? నీవే చూచుకొనుమని చెపప్గా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:11 => అపుప్డు వారు వీడు మోషేమీదను దేవునిమీదను 

దూషణవాకయ్ములు పలుకగా మేము వింటిమని చెపుప్టకు మనుషుయ్లను కుదురుచ్కొని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:12 => పర్జలను పెదద్లను శాసు త్ర్లను రేపి అతనిమీదికి వచిచ్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:13 => అతనిని పటుట్కొని మహాసభయొదద్కు తీసికొనిపోయి అబదధ్పు 

సాకుష్లను నిలువబెటిట్రి. వారుఈ మనుషుయ్డెపుప్డును ఈ పరిశుదధ్ సథ్లమునకును మన 

ధరమ్శాసత్రమునకును విరోధముగా మాటలాడుచునాన్డు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:4 => నేను తమకు ఎకుక్వ ఆయాసము కలుగజేయకుండ మేము 

కుల్పత్ముగా చెపుప్కొనుదానిని తమరు ఎపప్టివలె శాంతముగా వినవలెనని వేడుకొనుచునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:5 => ఈ మనుషుయ్డు పీడవంటివాడును, భూలోకమందునన్ సకలమైన 

యూదులను కలహమునకు రేపువాడును, నజరేయుల మతభేదమునకు నాయకుడునై యునన్టుట్ 

మేము కనుగొంటిమి, 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:6 => మరియు ఇతడు దేవాలయమును అపవితర్ము చేయుటకు 

యతన్పడెను గనుక మేము అతని పటుట్కొంటిమి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:7 => తమరు విమరిశ్ంచినయెడల  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:8 => మేము ఇతనిమీద మోపుచునన్ నేరములనిన్యు తమకే 

తెలియవచుచ్నని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:9 => యూదులందుకు సమమ్తించి యీ మాటలు నిజమే అని చెపిప్రి. 

ఆదికాండము 9:5 => మరియు మీకు పార్ణమైన మీ రకత్మునుగూరిచ్ విచారణ చేయుదును; 

దానిగూరిచ్ పర్తి జంతువును నరులను విచారణ చేయుదును; పర్తి నరుని పార్ణమునుగూరిచ్ వాని 

సహోదరుని విచారణ చేయుదును. 

రూతు 2:2 => మోయాబీయురాలైన రూతు నీ సెలవైనయెడల నేను పొలములోనికి పోయి, యెవని 

కటాక్షము పొందగలనో వాని వెనుక పరిగె నేరుకొందునని నయోమితో చెపప్గా ఆమెనా కూమారీ 

పొమమ్నెను. 

1 సమూయేలు 24:9 => సౌలుతో ఇటల్నెను దావీదు నీకు కీడుచేయ నుదేద్శించుచునాన్డని జనులు 

చెపిప్న మాటలు నీవెందుకు వినుచునాన్వు? 

కీరత్నలు 50:20 => నీవు కూరుచ్ండి నీ సహోదరునిమీద కొండెములు చెపుప్చునాన్వు నీ తలిల్ 

కుమారునిమీద అపనిందలు మోపుచునాన్వు.  

కీరత్నలు 101:5 => తమ పొరుగువారిని చాటున దూషించువారిని నేను సంహరించెదను అహంకార 

దృషిట్గలవారిని గరివ్ంచిన హృదయము గలవారిని నేను సహింపను 

సామెతలు 18:8 => కొండెగాని మాటలు రుచిగల భోజయ్ములు అవి లోకడుపులోనికి దిగిపోవును. 

ఎఫెసీయులకు 4:31 => సమసత్మైన దేవ్షము, కోపము, కోర్ధము, అలల్రి, దూషణ, సకలమైన 

దుషట్తవ్ము మీరు విసరిజ్ంచుడి. 

1 తిమోతి 5:13 => మరియు వారు ఇంటింట తిరుగులాడుచు, బదధ్కురాండర్గుటకు మాతర్మే గాక, 

ఆడరాని మాటలాడుచు, వదరుబోతులును పరులజోలికి పోవువారునగుటకును నేరుచ్కొందురు. 
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1 యోహాను 3:15 => తన సహోదరుని దేవ్షించువాడు నరహంతకుడు; ఏ నరహంతకుని 

యందును నితయ్జీవముండదని మీరెరుగుదురు. 

వచనము 17 

నీ హృదయములో నీ సహోదరుని మీద పగపటట్కూడదు, నీ పొరుగువాని పాపము నీమీదికి 

రాకుండునటుల్ నీవు తపప్క వానిని గదిద్ంపవలెను. 

ఆదికాండము 27:41 => తన తండిర్ యాకోబుకిచిచ్న దీవెన నిమితత్ము ఏశావు అతనిమీద 

పగపటెట్ను. మరియు ఏశావు నా తండిర్నిగూరిచ్న దుఃఖదినములు సమీపముగా నునన్వి; అపుప్డు నా 

తముమ్డైన యాకోబును చంపెదననుకొనెను. 

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. 

1 యోహాను 2:9 => వెలుగులో ఉనాన్నని చెపుప్కొనుచు, తన సహోదరుని దేవ్షించువాడు ఇపప్టి 

వరకును చీకటిలోనేయునాన్డు. 

1 యోహాను 2:11 => తన సహోదరుని దేవ్షించువాడు చీకటిలో ఉండి, చీకటిలో నడుచుచునాన్డు; 

చీకటి అతని కనున్లకు గుర్డిడ్తనము కలుగజేసెను గనుక తానెకక్డికి పోవుచునాన్డో అతనికి 

తెలియదు. 

1 యోహాను 3:12 => మనము కయీను వంటివారమై యుండరాదు. వాడు దుషు ట్ని 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. 
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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. 

కీరత్నలు 141:5 => నీతిమంతులు ననున్ కొటుట్ట నాకు ఉపకారము వారు ననున్ గదిద్ంచుట నాకు 

తైలాభిషేకము నేను అటిట్ అభిషేకమును తోర్సివేయకుందును గాక. వారి దుషట్కిర్యలను చూచియు 

నేను తపప్క పార్రథ్న చేయుచునాన్ను. 

సామెతలు 9:8 => అపహాసకుని గదిద్ంపకుము గదిద్ంచినయెడల వాడు నినున్ దేవ్షించును. జాఞ్నము 

గలవానిని గదిద్ంపగా వాడు నినున్ పేర్మించును. 

సామెతలు 27:5 => లోలోపల పేర్మించుటకంటె బహిరంగముగా గదిద్ంచుట మేలు 

సామెతలు 27:6 => మేలును కోరి సేన్హితుడు గాయములు చేయును పగవాడు లెకక్లేని 

ముదుద్లుపెటుట్ను. 

మతత్యి 18:15 => మరియు నీ సహోదరుడు నీయెడల తపిప్దము చేసినయెడల నీవు పోయి, నీవును 

అతడును ఒంటరిగా నునన్పుప్డు అతనిని గదిద్ంచుము; అతడు నీ మాట వినినయెడల నీ సహోదరుని 

సంపాదించుకొంటివి. 

మతత్యి 18:16 => అతడు విననియెడల, ఇదద్రు ముగుగ్రు సాకుష్ల నోట పర్తి మాట 

సిథ్రపరచబడునటుల్ నీవు ఒకరినిదద్రిని వెంటబెటుట్కొని అతనియొదద్కు పొముమ్. 

మతత్యి 18:17 => అతడు వారి మాటయు విననియెడల ఆ సంగతి సంఘమునకు తెలియజెపుప్ము; 

అతడు సంఘపు మాటయు విననియెడల అతనిని నీకు అనుయ్నిగాను సుంకరిగాను ఎంచుకొనుము. 

లూకా 17:3 => మీ విషయమై మీరే జాగర్తత్గా ఉండుడి. నీ సహోదరుడు తపిప్దము చేసినయెడల 

అతని గదిద్ంచుము; అతడు మారుమనసుస్ పొందినయెడల అతని క్షమించుము. 

గలతీయులకు 2:11 => అయితే కేఫా అంతియొకయకు వచిచ్నపుప్డు అతడు అపరాధిగా తీరచ్బడెను 

గనుక నేను ముఖాముఖిగా అతనిని ఎదిరించితిని; 
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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. 

గలతీయులకు 2:14 => వారు సువారత్ సతయ్ము చొపుప్న కర్మముగా నడుచుకొనకపోవుట నేను 

చూచినపుప్డు అందరి యెదుట కేఫాతో నేను చెపిప్నదేమనగా నీవు యూదుడవైయుండియు 

యూదులవలె కాక అనయ్జనులవలెనే పర్వరిత్ంచుచుండగా, అనయ్జనులు యూదులవలె పర్వరిత్ంపవలెనని 

యెందుకు బలవంతము చేయుచునాన్వు? 

గలతీయులకు 6:1 => సహోదరులారా, ఒకడు ఏ తపిప్తములోనైనను చికుక్కొనినయెడల 

ఆతమ్సంబంధులైన మీలో పర్తివాడు తానును శోధింపబడుదునేమో అని తన విషయమై చూచుకొనుచు, 

సాతివ్కమైన మనసుస్తో అటిట్వానిని మంచిదారికి తీసికొని రావలెను. 

ఎఫెసీయులకు 5:11 => నిషఫ్లమైన అంధకార కిర్యలలో పాలివారై యుండక వాటిని ఖండించుడి. 

1 తిమోతి 5:20 => ఇతరులు భయపడు నిమితత్ము పాపము చేయువారిని అందరియెదుట 

గదిద్ంపుము. 

2 తిమోతి 4:2 => వాకయ్మును పర్కటించుము; సమయమందును అసమయమందును 

పర్యాసపడుము; సంపూరణ్మైన దీరఘ్శాంతముతో ఉపదేశించుచు ఖండించుము గదిద్ంచుము బుది ధ్ 

చెపుప్ము. 

తీతుకు 1:13 => ఈ సాక్షయ్ము నిజమే. ఈ హేతువుచేత వారు యూదుల కలప్నాకథలను, 

సతయ్మునుండి తొలగిపోవునటిట్ మనుషుయ్ల కటట్డలను లక్షయ్పెటట్క, 

తీతుకు 2:15 => వీటినిగూరిచ్ బోధించుచు, హెచచ్రించుచు సంపూరాణ్ధికారముతో దురోభ్ధను 

ఖండించుచునుండుము నినెన్వనిని తృణీకరింప నీయకుము. 
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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. 

1 కొరిందీయులకు 5:2 => ఇటుల్ండియు, మీరుపొప్ంగుచునాన్రే గాని మీరెంత మాతర్ము దుఃఖపడి 

యీలాటి కారయ్ము చేసినవానిని మీలోనుండి వెలివేసినవారు కారు. 

1 తిమోతి 5:22 => తవ్రపడి యెవనిమీదనైనను హసత్నికేష్పణము చేయకుము. పరుల పాపములలో 

పాలివాడవై యుండకుము. నీవు పవితుర్డవుగా ఉండునటుల్ చూచుకొనుము. 

2 యోహాను 1:10 => ఎవడైనను ఈ బోధను తేక మీయొదద్కు వచిచ్నయెడల వానిని మీ యింట 

చేరుచ్కొనవదుద్; శుభమని వానితో చెపప్ను వదుద్. 

2 యోహాను 1:11 => శుభమని వానితో చెపుప్వాడు వాని దుషట్కిర్యలలో పాలివాడగును. 

ఆదికాండము 38:20 => తరువాత యూదా ఆ సతరీయొదద్నుండి ఆ కుదువను పుచుచ్కొనుటకు తన 

సేన్హితుడగు అదులాల్మీయునిచేత మేకపిలల్ను పంపినపుప్డు ఆమె అతనికి కనబడలేదు. 

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. 

2 సమూయేలు 13:22 => అబా ష్లోము తన అనన్యగు అమోన్నుతో మంచిచెడ డ్లేమియు 

మాటలాడక ఊరకుండెను గాని, తన సహోదరియగు తామారును బలవంతము చేసినందుకై 

అతనిమీద పగయుంచెను. 

సామెతలు 6:23 => ఆజఞ్ దీపముగాను ఉపదేశము వెలుగుగాను ఉండును. శికాష్రథ్మైన గదిద్ంపులు 

జీవమారగ్ములు. 

సామెతలు 24:25 => నాయ్యముగా తీరుప్ తీరుచ్వారికి మేలు కలుగును కేష్మకరమైన దీవెన 

అటిట్వారిమీదికి వచుచ్ను. 

యెహెజేక్లు 3:20 => మరియు నీతిగలవాడు తన నీతిని విడిచి దురీన్తిని అనుసరించినందున నేను 

అతని ముందర అభయ్ంతరము పెటట్గా అతడు మరణమగును నీవు అతనిని హెచచ్రిక చేయనియెడల 
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పూరవ్ము తాను చేసిన నీతి జాఞ్పకమునకు రాకుండ అతడు తన దోషమునుబటిట్ మరణమవును, 

అయితే అతని పార్ణవిషయములో నినున్ ఉతత్రవాదిగా ఎంచుదును. 

మారుక్ 8:33 => అందుకాయన తన శిషుయ్లవైపు తిరిగి, వారిని చూచి సాతానా, నా వెనుకకు 

పొముమ్; నీవు మనుషుయ్ల సంగతులను మనసక్రించుచునాన్వు గాని దేవుని సంగతులను 

మనసక్రింపకునాన్వని పేతురును గదిద్ంచెను 

లూకా 23:40 => అయితే రెండవవాడు వానిని గదిద్ంచి నీవు అదే శికాష్విధిలో ఉనాన్వు గనుక 

దేవునికి భయపడవా? 

1 కొరిందీయులకు 11:17 => మీకు ఈ యాజఞ్ను ఇచుచ్చు మిముమ్ను మెచుచ్కొనను. మీరు 

కూడివచుచ్ట యెకుక్వ కీడుకేగాని యెకుక్వ మేలుకు కాదు. 

2 కొరిందీయులకు 2:4 => మీకు దుఃఖము కలుగవలెనని కాదు గాని, మీయెడల నాకు కలిగియునన్ 

అతయ్ధికమైన పేర్మను మీరు తెలిసికొనవలెనని, నిండు శర్మతోను మనోవేదనతోను ఎంతో కనీన్రు 

విడుచుచు మీకు వార్సితిని. 

గలతీయులకు 2:14 => వారు సువారత్ సతయ్ము చొపుప్న కర్మముగా నడుచుకొనకపోవుట నేను 

చూచినపుప్డు అందరి యెదుట కేఫాతో నేను చెపిప్నదేమనగా నీవు యూదుడవైయుండియు 

యూదులవలె కాక అనయ్జనులవలెనే పర్వరిత్ంచుచుండగా, అనయ్జనులు యూదులవలె పర్వరిత్ంపవలెనని 

యెందుకు బలవంతము చేయుచునాన్వు? 

ఎఫెసీయులకు 4:31 => సమసత్మైన దేవ్షము, కోపము, కోర్ధము, అలల్రి, దూషణ, సకలమైన 

దుషట్తవ్ము మీరు విసరిజ్ంచుడి. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:15 => అయినను అతనిని శతుర్వుగా భావింపక సహోదరునిగా భావించి 

బుది ధ్చెపుప్డి. 

వచనము 18 

కీడుకు పర్తికీడు చేయకూడదు, నీ పర్జలమీద కోపముంచుకొనక నినున్వలె నీ పొరుగువానిని 

పేర్మింపవలెను; నేను యెహోవాను. 
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నిరగ్మకాండము 23:4 => నీ శతుర్వుని యెదద్యినను గాడిదయైనను తపిప్పోవుచుండగా అది నీకు 

కనబడినయెడల అగతయ్ముగా దాని తోలుకొనివచిచ్ వాని కపప్గింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 23:5 => నీవు నీ పగవాని గాడిద బరువుకిర్ంద పడియుండుట చూచి, దానినుండి 

తపిప్ంపకయుందునని నీవు అనుకొనినను అగతయ్ముగా వానితో కలిసి దాని విడిపింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:25 => బయట ఖడగ్మును లోపట భయమును యౌవనులను 

కనయ్కలను శిశువులను నెరిసిన తలవెండుర్కలు గలవారిని నశింపజేయును. 

2 సమూయేలు 13:22 => అబా ష్లోము తన అనన్యగు అమోన్నుతో మంచిచెడ డ్లేమియు 

మాటలాడక ఊరకుండెను గాని, తన సహోదరియగు తామారును బలవంతము చేసినందుకై 

అతనిమీద పగయుంచెను. 

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 20:22 => కీడుకు పర్తికీడు చేసెదననుకొనవదుద్ యెహోవా కొరకు కనిపెటుట్కొనుము 

ఆయన నినున్ రకిష్ంచును. 

మతత్యి 5:43 => నీ పొరుగువాని పేర్మించి, నీ శతుర్వును దేవ్షించుమని చెపప్బడిన మాట మీరు 

వినాన్రు గదా; 

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. 

రోమీయులకు 12:19 => పిర్యులారా, మీకు మీరే పగతీరుచ్కొనక, దేవుని ఉగర్తకు చోటియుయ్డి 

పగతీరుచ్ట నా పని, నేనే పర్తిఫలము నితుత్ను అని పర్భువు చెపుప్చునాన్డని వార్యబడియునన్ది. 
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రోమీయులకు 13:4 => నీవు చెడ డ్ది చేసినయెడల భయపడుము, వారు ఊరకయే ఖడగ్ము ధరింపరు; 

కీడు చేయువానిమీద ఆగర్హము చూపుటకై వారు పర్తికారము చేయు దేవుని పరిచారకులు. 

గలతీయులకు 5:20 => విగర్హారాధన, అభిచారము, దేవ్షములు, కలహము, మతస్రములు, 

కోర్ధములు, కక్షలు, 

ఎఫెసీయులకు 4:31 => సమసత్మైన దేవ్షము, కోపము, కోర్ధము, అలల్రి, దూషణ, సకలమైన 

దుషట్తవ్ము మీరు విసరిజ్ంచుడి. 

కొలొసస్యులకు 3:8 => ఇపుప్డైతే మీరు, కోపము, ఆగర్హము, దుషట్తవ్ము, దూషణ, మీనోట 

బూతులు అను వీటిననిన్టిని విసరిజ్ంచుడి. 

1 పేతురు 2:1 => పర్భువు దయాళుడని మీరు రుచి చూచియునన్యెడల 

మతత్యి 5:43 => నీ పొరుగువాని పేర్మించి, నీ శతుర్వును దేవ్షించుమని చెపప్బడిన మాట మీరు 

వినాన్రు గదా; 

మతత్యి 19:19 => నినున్వలె నీ పొరుగువానిని పేర్మింపవలెను అనునవియే అని చెపెప్ను. 

మతత్యి 22:39 => నినున్వలె నీ పొరుగువాని పేర్మింపవలెనను రెండవ ఆజఞ్యు దానివంటిదే. 

మతత్యి 22:40 => ఈ రెండు ఆజఞ్లు ధరమ్శాసత్రమంతటికిని పర్వకత్లకును ఆధారమై యునన్వని 

అతనితో చెపెప్ను. 

మారుక్ 12:31 => రెండవది, నీవు నినున్వలె నీ పొరుగువానిని పేర్మింపవలెననునది రెండవ ఆజఞ్; 

వీటికంటె ముఖయ్మైన ఆజఞ్ మరేదియు లేదని అతనితో చెపెప్ను 

మారుక్ 12:32 => ఆ శాసిత్ బోధకుడా, బాగుగా చెపిప్తివి; ఆయన అదివ్తీయుడనియు, ఆయన తపప్ 

వేరొకడు లేడనియు నీవు చెపిప్న మాట సతయ్మే. 

మారుక్ 12:33 => పూరణ్హృదయముతోను, పూరణ్వివేకముతోను, పూరణ్బలముతోను, ఆయనను 

పేర్మించుటయు ఒకడు తనున్వలె తన పొరుగువాని పేర్మించుటయు సరావ్ంగహోమములనిన్టికంటెను 

బలులకంటెను అధికమని ఆయనతో చెపెప్ను. 
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మారుక్ 12:34 => అతడు వివేకముగా నుతత్రమిచెచ్నని యేసు గర్హించి నీవు దేవుని రాజయ్మునకు 

దూరముగ లేవని అతనితో చెపెప్ను. ఆ తరువాత ఎవడును ఆయనను ఏ పర్శన్యు అడుగ 

తెగింపలేదు. 

లూకా 10:27 => అతడునీ దేవుడైన పర్భువును నీ పూరణ్ హృదయముతోను, నీ పూరణ్ మనసుస్తోను, 

నీ పూరణ్ శకిత్తోను, నీ పూరణ్ వివేకముతోను పేర్మింపవలెననియు, నినున్వలె నీ పొరుగువాని 

పేర్మింపవలెననియు, వార్యబడియునన్దని చెపెప్ను 

లూకా 10:28 => అందుకాయన నీవు సరిగా ఉతత్రమిచిచ్తివి; ఆలాగు చేయుము అపుప్డు 

జీవించెదవని అతనితో చెపెప్ను. 

లూకా 10:29 => అయితే తాను నీతిమంతుడైనటుట్ కనబరచుకొనగోరి, అతడు అవునుగాని నా 

పొరుగువాడెవడని యేసునడిగెను. 

లూకా 10:30 => అందుకు యేసు ఇటల్నెను ఒక మనుషుయ్డు యెరూషలేమునుండి యెరికో 

పటట్ణమునకు దిగివెళుల్చు దొంగల చేతిలో చికెక్ను; వారు అతని బటట్లు దోచుకొని, అతని కొటిట్ 

కొరపార్ణముతో విడిచిపోయిరి 

లూకా 10:31 => అపుప్డొక యాజకుడు ఆ తోర్వను వెళుల్ట తటసిథ్ంచెను. అతడు అతనిని చూచి, 

పర్కక్గా పోయెను. 

లూకా 10:32 => ఆలాగుననే లేవీయుడొకడు ఆ చోటికివచిచ్ చూచి పర్కక్గా పోయెను. 

లూకా 10:33 => అయితే ఒక సమరయుడు పర్యాణమై పోవుచు, అతడు పడియునన్చోటికి వచిచ్ 

లూకా 10:34 => అతనిని చూచి, అతనిమీద జాలిపడి, దగగ్రకుపోయి, నూనెయు దార్కాష్రసమును 

పోసి అతని గాయములను కటిట్, తన వాహనముమీద ఎకిక్ంచి యొక పూటకూళల్వాని యింటికి 

తీసికొనిపోయి అతని పరామరిశ్ంచెను 

లూకా 10:35 => మరునాడతడు రెండు దేనారములు తీసి ఆ పూట కూళల్వానికిచిచ్ ఇతని 

పరామరిశ్ంచుము, నీవింకేమైనను ఖరుచ్ చేసినయెడల నేను మరల వచుచ్నపుప్డు అది నీకు తీరెచ్దనని 

అతనితో చెపిప్ పోయెను. 
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లూకా 10:36 => కాగా దొంగల చేతిలో చికిక్నవానికి ఈ ముగుగ్రిలో ఎవడు పొరుగువాడాయెనని 

నీకు తోచుచునన్ది అని యేసు అడుగగా అతడు--అతనిమీద జాలిపడినవాడే అనెను. 

లూకా 10:37 => అందుకు యేసు నీవును వెళిల్ ఆలాగు చేయుమని అతనితో చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 13:9 => ఏలాగనగా వయ్భిచరింపవదుద్, నరహతయ్ చేయవదుద్, దొంగిలవదుద్, 

ఆశింపవదుద్, అనునవియు, మరి ఏ ఆజఞ్యైన ఉనన్యెడల అదియు నినున్వలె నీ పొరుగువాని 

పేర్మింపవలెనను వాకయ్ములో సంకేష్పముగా ఇమిడియునన్వి. 

గలతీయులకు 5:14 => ధరమ్శాసత్రమంతయు నినున్వలె నీ పొరుగువానిని పేర్మించుము అను ఒకక్ 

మాటలో సంపూరణ్మైయునన్ది. 

యాకోబు 2:8 => మెటుట్కు నీవలె నీ పొరుగువాని పేర్మించుమను లేఖనములో ఉనన్టిట్ పార్ముఖయ్మైన 

యీ ఆజఞ్ను మీరు నెరవేరిచ్నయెడల బాగుగనే పర్వరిత్ంచువారగుదురు. 

లేవీయకాండము 19:34 => మీ మధయ్ నివసించు పరదేశిని మీలో పుటిట్నవానివలె ఎంచవలెను, 

నినున్వలె వానిని పేర్మింపవలెను, ఐగుపుత్ దేశములో మీరు పరదేశులైయుంటిరి; నేను మీ దేవుడనైన 

యెహోవాను. 

మతత్యి 5:39 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా దుషు ట్ని ఎదిరింపక, నినున్ కుడిచెంపమీద కొటుట్వాని 

వైపునకు ఎడమచెంప కూడ తిర్పుప్ము. 

మతత్యి 7:12 => కావున మనుషుయ్లు మీకు ఏమి చేయవలెనని మీరు కోరుదురో ఆలాగుననే 

మీరును వారికి చేయుడి. ఇది ధరమ్శాసత్రమును పర్వకత్ల ఉపదేశమునై యునన్ది. 

యోహాను 13:34 => మీరు ఒకరినొకరు పేర్మింపవలెనని మీకు కొర్తత్ ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్ను; నేను 

మిముమ్ను పేర్మించినటేట్ మీరును ఒకరినొకరు పేర్మింపవలెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:28 => అపుప్డు పౌలు నీవు ఏ హానియు చేసికొనవదుద్, మేమందరము 

ఇకక్డనే యునాన్మని బిగగ్రగా చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:2 => అనాగరికులగు ఆ దీవ్పవాసులు మాకు చేసిన ఉపచార 

మింతంతకాదు. ఏలాగనగా, అపుప్డు వరష్ము కురియుచు చలిగా ఉనన్ందునవారు నిపుప్ రాజబెటిట్ 

మముమ్ను అందరిని చేరుచ్కొనిరి. 
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రోమీయులకు 7:14 => ధరమ్శాసత్రము ఆతమ్ సంబంధమైనదని యెరుగుదుము; అయితే నేను 

పాపమునకు అమమ్బడి శరీరసంబంధినై యునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 2:4 => మీకు దుఃఖము కలుగవలెనని కాదు గాని, మీయెడల నాకు కలిగియునన్ 

అతయ్ధికమైన పేర్మను మీరు తెలిసికొనవలెనని, నిండు శర్మతోను మనోవేదనతోను ఎంతో కనీన్రు 

విడుచుచు మీకు వార్సితిని. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:15 => ఎవడును కీడునకు పర్తికీడు ఎవనికైనను చేయకుండ 

చూచుకొనుడి;మీరు ఒకనియెడల ఒకడును మనుషుయ్లందరియెడలను ఎలల్పుప్డు మేలైనదానిని 

అనుసరించి నడుచుకొనుడి. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:15 => అయినను అతనిని శతుర్వుగా భావింపక సహోదరునిగా భావించి 

బుది ధ్చెపుప్డి. 

యాకోబు 5:9 => సహోదరులారా, మీరు తీరుప్ పొందకుండు నిమితత్ము ఒకనిమీదనొకడు 

సణగకుడి; ఇదిగో నాయ్యాధిపతి వాకిట నిలిచియునాన్డు. 

1 యోహాను 2:7 => పిర్యులారా, మొదటనుండి మీకునన్ పూరవ్పు ఆజఞ్నే గాని కొర్తత్ ఆజఞ్ను నేను 

మీకు వార్యుటలేదు; ఈ పూరవ్పు ఆజఞ్ మీరు వినిన వాకయ్మే. 

1 యోహాను 4:21 => దేవుని పేర్మించువాడు తన సహోదరుని కూడ పేర్మింపవలెనను ఆజఞ్ను 

మనమాయనవలన పొందియునాన్ము. 

వచనము 19 

మీరు నాకటట్డలను ఆచరింపవలెను; నీ జంతువులను ఇతరజాతి జంతువులను కలియనీయకూడదు; 

నీ పొలములో వేరు వేరు జాతుల వితత్నములు చలల్కూడదు; బొచుచ్ను నారయు కలిసినబటట్ 

వేసికొనకూడదు. 

ఆదికాండము 36:24 => సిబోయ్ను కుమారులు అయాయ్ అనా; ఆ అనా తన తండిర్యైన సిబోయ్ను 

గాడిదలను మేపుచుండి అరణయ్ములో ఉషణ్ధారలు కనుగొనినవాడు. 
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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 1:33 => అంతట రాజు మీరు మీ యేలినవాడనైన నా సేవకులను పిలుచుకొని పోయి నా 

కుమారుడైన సొలొమోనును నా కంచర గాడిదమీద ఎకిక్ంచి గిహోనునకు తీసికొనిపోయి 

ఎజార్ 2:66 => వారి గుఱఱ్ములు ఏడువందల ముపప్ది యారు, వారి కంచరగాడిదలు రెండువందల 

నలువది యయిదు, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 22:9 => నీవు వితుత్ వితత్నముల పైరును నీ దార్క్షతోట వచుచ్బడియు 

పర్తిషిట్తములు కాకుండునటుల్ నీ దార్క్షతోటలో వివిధమైనవాటిని వితత్కూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 22:10 => ఎదుద్ను గాడిదను జతచేసి భూమిని దునన్కూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 22:11 => ఉనిన్యు జనుపనారయు కలిపినేసిన బటట్ను వేసికొనకూడదు. 

మతత్యి 9:16 => ఎవడును పాత బటట్కు కొర్తత్బటట్ మాసిక వేయడు; వేసినయెడల ఆ మాసిక బటట్ను 

వెలితిపరచును చినుగు మరి ఎకుక్వగును. 

మతత్యి 9:17 => మరియు పాత తితుత్లలో కొర్తత్ దార్కాష్రసము పోయరు; పోసినయెడల తితుత్లు 

పిగిలి, దార్కాష్రసము కారిపోవును, తితుత్లు పాడగును. అయితే కొర్తత్ దార్కాష్రసము కొర్తత్ తితుత్లలో 

పోయుదురు, అపుప్డు ఆ రెండును చెడిపోకయుండునని చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 11:6 => అది కృపచేతనైనయెడల ఇకను కిర్యల మూలమైనది కాదు; కానియెడల 

కృప ఇకను కృప కాకపోవును. 

2 కొరిందీయులకు 6:14 => మీరు అవిశావ్సులతో జోడుగా ఉండకుడి. నీతికి దురీ ణ్తితో ఏమి 

సాంగతయ్ము? వెలుగునకు చీకటితో ఏమి పొతుత్? 
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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 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. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 22:11 => ఉనిన్యు జనుపనారయు కలిపినేసిన బటట్ను వేసికొనకూడదు. 

లూకా 5:36 => ఆయన వారితో ఒక ఉపమానము చెపెప్ను. ఎటల్నగా ఎవడును పాతబటట్కు 

కొర్తత్గుడ డ్ మాసికవేయడు; వేసినయెడల కొర్తత్ది దానిని చింపివేయును; అదియునుగాక 

కొర్తత్దానిలోనుండి తీసిన ముకక్ పాతదానితో కలియదు. 

వచనము 20 

ఒకనికి పర్ధానము చేయబడిన దాసి, వెలయిచిచ్ విమోచింపబడకుండగానేమి ఊరక 

విడిపింపబడకుండగానేమి ఒకడు దానితో శయనించి వీరయ్సఖ్లనము చేసినయెడల వారిని 

శికిష్ంపవలెను. అది విడిపింపబడలేదు గనుక వారికి మరణశిక్ష విధింపకూడదు. 
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నిరగ్మకాండము 21:20 => ఒకడు తన దాసుడైనను తన దాసియైనను చచుచ్నటుల్ కఱఱ్తో 

కొటిట్నయెడల అతడు నిశచ్యముగా పర్తిదండన నొందును. 

నిరగ్మకాండము 21:21 => అయితే వాడు ఒకటి రెండు దినములు బర్దికినయెడల ఆ పర్తిదండన 

అతడు పొందడు, వాడు అతని సొమేమ్గదా. 

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. 

మతత్యి 1:19 => ఆమె భరత్యైన యోసేపు నీతిమంతుడైయుండి ఆమెను అవమానపరచనొలల్క 

రహసయ్ముగా ఆమెను విడనాడ ఉదేద్శించెను. 

వచనము 21 

అతడు అపరాధపరిహారారధ్బలిని, అనగా అపరాధపరిహారారథ్బలియగు పొటేట్లును పర్తయ్క్షపు 

గుడారముయొకక్ దావ్రమునకు యెహోవా సనిన్ధికి తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 5:1 => ఒకడు ఒటుట్పెటుట్కొనినవాడై తాను చూచినదానిగూరిచ్గాని తనకు 

తెలిసినదానిగూరిచ్గాని సాకిష్యైయుండి దాని తెలియచేయక పాపము చేసినయెడల అతడు తన 

దోషశిక్షను భరించును. 

లేవీయకాండము 6:7 => ఆ యాజకుడు యెహోవా సనిన్ధిని అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము 

చేయగా అతడు అపరాధియగునటుల్ తాను చేసిన వాటనిన్టిలో పర్తిదాని విషయమై అతనికి క్షమాపణ 

కలుగును. 

లేవీయకాండము 5:6 => తాను చేసిన పాప విషయమై యెహోవా సనిన్ధికి మందలోనుండి ఆడు 

గొఱఱ్పిలల్నేగాని ఆడు మేకపిలల్నే గాని పాపపరిహారారథ్బలిగా అరిప్ంపవలెను. అతనికి పాప క్షమాపణ 

కలుగునటుల్ యాజకుడు అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయును. 
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లేవీయకాండము 7:1 => అపరాధపరిహారారథ్బలి అతిపరిశుదధ్ము. దానిగూరిచ్న విధి యేదనగా 

వచనము 22 

అపుప్డు యాజకుడు అతడు చేసిన పాపమునుబటిట్ పాపపరిహారారథ్బలియగు పొటేట్లువలన యెహోవా 

సనిన్ధిని అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. దీనివలన అతడు చేసిన పాపము విషయమై 

అతనికి క్షమాపణ కలుగును. 

లేవీయకాండము 4:20 => అతడు పాపపరిహారారథ్బలియగు కోడెను చేసినటుల్ దీనిని చేయవలెను; 

అటేల్ దీని చేయవలెను. యాజకుడు వారి నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా వారికి క్షమాపణ 

కలుగును. 

లేవీయకాండము 4:26 => సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్వలె దీని కొర్వవ్ంతయు 

బలిపీఠముమీద దహింపవలెను. అటుల్ యాజకుడు అతని పాప విషయములో అతని నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ కలుగును. 

లేవీయకాండము 5:6 => తాను చేసిన పాప విషయమై యెహోవా సనిన్ధికి మందలోనుండి ఆడు 

గొఱఱ్పిలల్నేగాని ఆడు మేకపిలల్నే గాని పాపపరిహారారథ్బలిగా అరిప్ంపవలెను. అతనికి పాప క్షమాపణ 

కలుగునటుల్ యాజకుడు అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయును. 

లేవీయకాండము 7:1 => అపరాధపరిహారారథ్బలి అతిపరిశుదధ్ము. దానిగూరిచ్న విధి యేదనగా 

వచనము 23 

మీరు ఆ దేశమునకు వచిచ్ ఆహారమునకై నానా విధములైన చెటల్ను నాటినపుప్డు వాటి పండల్ను 

అపవితర్ముగా ఎంచవలెను. వాటి కాపు మీకు ఎకుక్వగా ఉండునటుల్ అవి మూడు 

సంవతస్రములవరకు మీకు అపవితర్ముగా ఉండవలెను, వాటిని తినకూడదు. 

లేవీయకాండము 14:34 => నేను సావ్సథ్య్ముగా మీకిచుచ్చునన్ దేశమునకు మీరు వచిచ్న తరువాత, 

మీ సావ్సథ్య్మైన దేశములోని యే యింటనైనను నేను కుషు ఠ్పొడ కలుగజేసినయెడల 

లేవీయకాండము 12:3 => ఎనిమిదవ దినమున బిడ డ్కు సునన్తి చేయింపవలెను. 
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లేవీయకాండము 22:27 => దూడయేగాని, గొఱఱ్పిలల్యేగాని, మేకపిలల్యేగాని, పుటిట్నపుప్డు అది 

యేడు దినములు దాని తలిల్తో నుండవలెను. ఎనిమిదవనాడు మొదలుకొని అది యెహోవాకు 

హోమముగా అంగీకరింప తగును. 

నిరగ్మకాండము 6:12 => అపుప్డు మోషే చితత్గించుము, ఇశార్యేలీయులే నా మాట వినలేదు; 

మాటమాందయ్ము గలవాడనగు నా మాట ఫరో యెటుల్ వినునని యెహోవా సనిన్ధిని పలికెను. 

నిరగ్మకాండము 6:30 => మోషే చితత్గించుము; నేను మాటమాందయ్ము గలవాడను, ఫరో నా మాట 

యెటుల్ వినునని యెహోవా సనిన్ధిని పలికెను. 

నిరగ్మకాండము 22:29 => నీ మొదటి ససయ్దర్వయ్ములను అరిప్ంప తడవు చేయకూడదు. నీ 

కుమారులలో జేయ్షు ఠ్ని నాకు అరిప్ంపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 22:30 => అటేల్ నీ యెదుద్లను నీ గొఱఱ్లను అరిప్ంపవలెను. ఏడు దినములు అది 

దాని తలిల్యొదద్ ఉండవలెను. ఎనిమిదవ దినమున దానిని నాకియయ్వలెను. 

యిరిమ్యా 6:10 => విందురని నేనెవరితో మాటలాడెదను? ఎవరికి సాక్షయ్మిచెచ్దను? వారు 

వినుటకు తమ మనసుస్ సిదధ్పరచుకొనరు గనుక వినలేకపోయిరి. ఇదిగో వారు యెహోవా 

వాకయ్మందు సంతోషము లేనివారై దాని తృణీకరింతురు. 

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 7:51 => ముషక్రులారా, హృదయములను చెవులను దేవుని వాకయ్మునకు 

లోపరచనొలల్ని వారలారా, మీ పితరులవలె మీరును ఎలల్పుప్డు పరిశుదాధ్తమ్ను ఎదిరించుచునాన్రు. 

Page  of 1209 1885



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"య$ండ'

లేవీయకాండము 23:14 => మీరు మీ దేవునికి అరప్ణము తెచుచ్వరకు ఆ దినమెలల్ మీరు రొటెట్యేమి 

పేలాలేమి పచచ్ని వెనున్లేమి తినకూడదు. ఇది మీ తర తరములకు మీ నివాససథ్లములనిన్టిలో 

నితయ్మైన కటట్డ. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 20:6 => దార్క్షతోటవేసి యింక దాని పండుల్ తినక ఒకడు యుదధ్ములో 

చనిపోయినయెడల వేరొకడు దాని పండుల్ తినునుగనుక అటిట్వాడును తన యింటికి తిరిగి వెళల్వచుచ్ను. 

నెహెమాయ్ 10:35 => మరియు మా భూమియొకక్ పర్థమ ఫలములను సకల వృక్షముల పర్థమ 

ఫలములను, పర్తి సవంతస్రము పర్భువు మందిరమునకు మేము తీసికొని వచుచ్నటుల్గా 

నిరణ్యించుకొంటిమి 

యిరిమ్యా 31:5 => నీవు షోమోర్ను కొండలమీద దార్కాష్వలుల్లను మరల నాటెదవు, నాటువారు వాటి 

ఫలములను అనుభవించెదరు. 

లూకా 13:7 => గనుక అతడు ఇదిగో మూడేండల్నుండి నేను ఈ అంజూరపు చెటుట్న పండుల్ 

వెదకవచుచ్చునాన్ను గాని యేమియు దొరకలేదు; దీనిని నరికివేయుము, దీనివలన ఈ భూమియు ఏల 

వయ్రథ్మైపోవలెనని దార్క్షతోట మాలితో చెపెప్ను.  

వచనము 24 

నాలుగవ సంవతస్రమున వాటి ఫలములనిన్యు యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తమైన సుత్తియాగ 

దర్వయ్ములగును; అయిదవ సంవతస్రమున వాటి ఫలములను తినవచుచ్ను; 

సంఖాయ్కాండము 18:12 => వారు యెహోవాకు అరిప్ంచు వారి పర్థమ ఫలములను, అనగా 

నూనెలో పర్శసత్మైనదంతయు, దార్కాష్రస ధానయ్ములలో పర్శసత్మైనదంతయు నీకిచిచ్తిని. 

సంఖాయ్కాండము 18:13 => వారు తమ దేశపు పంటలనిన్టిలో యెహోవాకు తెచుచ్ పర్థమ 

ఫలములు నీవియగును; నీ యింటిలోని పవితుర్లందరు వాటిని తినవచుచ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:17 => నీ ధానయ్ములోనేమి నీ దార్కాష్రసములోనేమి నీ నూనెలోనేమి 

దశమభాగమును, నీ గోవులలోనిదేమి నీ గొఱఱ్మేకల మందలోనిదేమి తొలిచూలు పిలల్లను నీవు 

మొర్కుక్కొను మొర్కుక్బళల్లో దేనిని నీ సేవ్చాచ్రప్ణమును పర్తిషాఠ్రప్ణమును నీ యింట తినక 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 12:18 => నీ దేవుడైన యెహోవా ఏరప్రచుకొను సథ్లముననే నీవు, నీ 

కుమారుడు, నీ కుమారెత్, నీ దాసుడు, నీ దాసి, నీ యింటనుండు లేవీయులు, కలిసికొని నీ దేవుడైన 

యెహోవా సనిన్ధిని తిని, నీవు చేయు పర్యతన్ములనిన్టిలో నీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని 

సంతోషించుదువు.  

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. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:29 => అపుప్డు నీ మధయ్ను పాలైనను సావ్సథ్య్మైనను లేని 

లేవీయులును, నీ యింటనునన్ పరదేశులును, తండిర్లేనివారును, విధవరాండుర్ను వచిచ్ భోజనముచేసి 

తృపిత్పొందుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:4 => నీ ధానయ్ములోను నీ దార్కాష్రసములోను నీ నూనెలోను పర్థమ 

ఫలములను నీ గొఱఱ్ల మొదటి బొచుచ్ను అతనికియయ్వలెను. 

సామెతలు 3:9 => నీ రాబడి అంతటిలో పర్థమఫలమును నీ ఆసిత్లో భాగమును ఇచిచ్ యెహోవాను 

ఘనపరచుము. 

లేవీయకాండము 22:27 => దూడయేగాని, గొఱఱ్పిలల్యేగాని, మేకపిలల్యేగాని, పుటిట్నపుప్డు అది 

యేడు దినములు దాని తలిల్తో నుండవలెను. ఎనిమిదవనాడు మొదలుకొని అది యెహోవాకు 

హోమముగా అంగీకరింప తగును. 

యెహోషువ 6:19 => వెండియు బంగారును ఇతత్డి పాతర్లును ఇనుప పాతర్లును యెహోవాకు 

పర్తిషిఠ్తములగును; వాటిని యెహోవా ధనాగారములో నుంచవలెను. 

వచనము 25 

నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 26:3 => మీరు నా కటట్డలనుబటిట్ నడుచుకొని నా ఆజఞ్లను ఆచరించి వాటిని 

అనుసరించి పర్వరిత్ంచినయెడల 
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లేవీయకాండము 26:4 => మీ వరష్కాలములలో మీకు వరష్మిచెచ్దను, మీ భూమి పంటలనిచుచ్ను, 

మీ పొలములచెటుల్ ఫలించును, 

సామెతలు 3:9 => నీ రాబడి అంతటిలో పర్థమఫలమును నీ ఆసిత్లో భాగమును ఇచిచ్ యెహోవాను 

ఘనపరచుము. 

సామెతలు 3:10 => అపుప్డు నీ కొటల్లో ధానయ్ము సమృది ధ్గా నుండును నీ గానుగులలోనుండి కొర్తత్ 

దార్కాష్రసము పైకి పొరలి పారును. 

పర్సంగి 11:1 => నీ ఆహారమును నీళల్మీద వేయుము,చాలా దినములైన తరువాత అది నీకు 

కనబడును. 

పర్సంగి 11:2 => ఏడుగురికిని ఎనమండుగురికిని భాగము పంచిపెటుట్ము, భూమిమీద ఏమి కీడు 

జరుగునో నీవెరుగవు. 

హగగ్యి 1:4 => ఈ మందిరము పాడైయుండగా మీరు సరంబీవేసిన యిండల్లో నిసించుటకు ఇది 

సమయమా? 

హగగ్యి 1:5 => కాబటిట్ సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మీ 

పర్వరత్ననుగూరిచ్ ఆలోచించుకొనుడి. 

హగగ్యి 1:6 => మీరు విసాత్రముగా వితిత్నను మీకు కొంచెమే పండెను, మీరు భోజనము 

చేయుచునన్ను ఆకలి తీరకయునన్ది, పానము చేయుచునన్ను దాహము తీరకయునన్ది, బటట్లు 

కపుప్కొనుచునన్ను చలి ఆగకునన్ది, పనివారు కషట్ముచేసి జీతము సంపాదించుకొనినను జీతము 

చినిగిపోయిన సంచిలో వేసినటుట్గా ఉనన్ది. 

హగగ్యి 1:9 => విసాత్రముగా కావలెనని మీరు ఎదురుచూచితిరి గాని కొంచెముగా పండెను; మీరు 

దానిని ఇంటికి తేగా నేను దానిని చెదరగొటిట్తిని; ఎందుచేతనని యెహోవా అడుగుచునాన్డు. నా 

మందిరము పాడైయుండగా మీరందరు మీ మీ యిండుల్ కటుట్కొనుటకు తవ్రపడుటచేతనే గదా.  

హగగ్యి 1:10 => కాబటిట్ మిముమ్నుబటిట్ ఆకాశపుమంచు కురువకయునన్ది, భూమి 

పండకయునన్ది. 
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హగగ్యి 1:11 => నేను భూమికిని పరవ్తములకును అనావృషిట్ కలుగజేసి, ధానయ్ము 

విషయములోను దార్కాష్రసము విషయములోను తైలము విషయములోను భూమి ఫలించు సమసత్ము 

విషయములోను మనుషుయ్ల విషయములోను పశువుల విషయములోనుచేతిపనులనిన్టి 

విషయములోను కాష్మము పుటిట్ంచియునాన్ను. 

హగగ్యి 2:18 => మీరు ఆలోచించుకొనుడి. ఇంతకుముందుగా తొమిమ్దవ నెల యిరువది నాలుగవ 

దినమునుండి, అనగా యెహోవా మందిరపు పునాది వేసిన నాటనుండి మీకు సంభవించిన దానిని 

ఆలోచించుకొనుడి. 

హగగ్యి 2:19 => కొటల్లో ధానయ్మునన్దా? దార్క్షచెటల్యినను అంజూరపుచెటల్యినను 

దానిమమ్చెటల్యినను ఒలీవచెటల్యినను ఫలించకపోయెను గదా. అయితే ఇది మొదలుకొని నేను 

మిముమ్ను ఆశీరవ్దించెదను. 

మలాకీ 3:8 => మానవుడు దేవునియొదద్ దొంగిలునా? అయితే మీరు నాయొదద్ దొంగిలితిరి; దేని 

విషయములో మేము నీయొదద్ దొంగిలితిమని మీరందురు. పదియవ భాగమును పర్తిషిఠ్తారప్ణలను 

ఇయయ్క దొంగిలితిరి. 

మలాకీ 3:9 => ఈ జనులందరును నాయొదద్ దొంగిలుచునే యునాన్రు, మీరు శాపగర్సుత్లై 

యునాన్రు. 

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. 

వచనము 26 

రకత్ము కూడినదేదియు తినకూడదు, శకునములు చూడకూడదు, మంతర్ యోగములు చేయకూడదు, 

లేవీయకాండము 3:17 => అది మీ తరతరములకు మీ నివాససథ్లములనిన్టిలోను నితయ్మైన కటట్డ. 
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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. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:23 => అయితే రకత్మును తిననే తినకూడదు. భదర్ము సుమీ. 

ఏలయనగా రకత్ము పార్ణము; మాంసముతో పార్ణాధారమైనదాని తినకూడదు; 

నిరగ్మకాండము 7:11 => అపుప్డు ఫరో తన విదావ్ంసులను మంతర్జుఞ్లను పిలిపించెను. ఐగుపుత్ 

శకునగాండుర్కూడ తమ మంతర్ములచేత ఆలాగే చేసిరి. 

నిరగ్మకాండము 8:7 => శకునగాండుర్కూడ తమ మంతర్ములవలన అలాగు చేసి ఐగుపుత్ 

దేశముమీదికి కపప్లను రాజేసిరి. 
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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 

యిరిమ్యా 10:2 => యెహోవా సెలవిచుచ్చునన్దేమనగా అనయ్జనముల ఆచారముల నభయ్సింపకుడి, 

ఆకాశమందు అగపడు చిహన్ములకు జనములు భయపడును, అయితే మీరు వాటికి భయపడకుడి. 

దానియేలు 2:10 => అందుకు కలీద్యులు ఈలాగు పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి భూమిమీద ఏ మనుషుయ్డును 

రాజు అడిగిన సంగతి చెపప్జాలడు, ఏ చకర్వరిత్యు అధికారియు శకునగానియొదద్ను గారడీవిదయ్ 

గలవానియొదద్ను కలీద్యునియొదద్ను ఇటిట్ సంగతి విచారింపలేదు. 

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. 

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. 
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2 రాజులు 17:17 => మరియు తమ కుమారులను కుమారెత్లను అగిన్గుండమును దాటించి 

శకునమును చిలల్ంగితనమును వాడుక చేసికొని యెహోవా దృషిట్కి చెడుతనము చేయుటకై తముమ్ను 

తాము అముమ్కొని, ఆయనకు కోపము పుటిట్ంచిరి. 

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 

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. 

ఆదికాండము 9:4 => అయినను మాంసమును దాని రకత్ముతో మీరు తినకూడదు; రకత్మే దాని 

పార్ణము. 

ఆదికాండము 44:5 => దేనితో నా పర్భువు పానము చేయునో దేనివలన అతడు శకునములు 

చూచునో అది యిదే కదా? మీరు దీని చేయుటవలన కాని పని చేసితిరని వారితో చెపుప్మనెను. 

నిరగ్మకాండము 22:18 => శకునము చెపుప్దానిని బర్దుకనియయ్కూడదు. 

లేవీయకాండము 19:31 => కరణ్పిశాచి గలవారిదగగ్రకు పోకూడదు, సోదెగాండర్ను వెదకి వారివలన 

అపవితర్త కలుగజేసికొనకూడదు; నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 20:6 => మరియు కరణ్పిశాచి గలవారితోను సోదెగాండర్తోను వయ్భిచరించుటకు 

వారితటుట్ తిరుగువాడెవడో నేను వానికి విరోధినై పర్జలలోనుండి వాని కొటిట్వేతును. 

1 సమూయేలు 14:32 => జనులు దోపుడుమీద ఎగబడి, గొఱఱ్లను ఎడల్ను పెయయ్లను తీసికొని 

నేలమీద వాటిని వధించి రకత్ముతోనే భకిష్ంచినందున 

యెహెజేక్లు 33:25 => కాబటిట్ వారికీమాట పర్కటన చేయుము పర్భువగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా రకత్ము ఓడిచ్వేయక మాంసము భుజించు మీరు, మీ విగర్హములవైపు 

దృషిట్యుంచు మీరు, నరహతయ్చేయు మీరు, ఈ దేశమును సవ్తంతిర్ంచుకొందురా? 
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వచనము 27 

మీ నుదుటి వెండుర్కలను గుండర్ముగా కతిత్రింపకూడదు, నీ గడ డ్పు పర్కక్లను గొరగకూడదు, 

లేవీయకాండము 21:5 => వారు తమ తలలు బోడి చేసికొనరాదు. గడ డ్పు పర్కక్లను కౌష్రము 

చేసికొనరాదు, కతిత్తో దేహమును కోసికొనరాదు. 

యెషయా 15:2 => ఏడుచ్టకు మోయాబీయులు గుడికిని మెటట్మీదనునన్ దీబోనుకును వెళుల్చునాన్రు 

నెబోమీదను మేదెబామీదను మోయాబీయులు పర్లాపించుచునాన్రు వారందరి తలలమీద 

బోడితనమునన్ది పర్తివాని గడ డ్ము గొరిగింపబడియునన్ది  

యిరిమ్యా 16:6 => ఘనులేమి అలుప్లేమి యీ దేశమందునన్వారు చనిపోయి పాతిపెటట్బడరు, వారి 

నిమితత్ము ఎవరును అంగలారచ్కుందురు, ఎవరును తముమ్ను తాము కోసికొనకుందురు, వారి 

నిమితత్ము ఎవరును తముమ్ను తాము బోడి చేసికొనకుందురు. 

యిరిమ్యా 48:37 => నిశచ్యముగా పర్తి తల బోడియాయెను పర్తి గడ డ్ము గొరిగింపబడెను 

చేతులనిన్టిమీద నరుకులును నడుములమీద గోనెపటట్యు నునన్వి.  

యెహెజేక్లు 7:18 => వారు గోనెపటట్ కటుట్కొందురు, వారికి ఘోరమైన భయము తగులును, 

అందరు సిగుగ్పడుదురు, అందరి తలలు బోడియగును. 

యెహెజేక్లు 44:20 => మరియు వారు తమ తలలు కౌష్రము చేయించుకొనకూడదు, తలవెండుర్కలు 

పెరుగనియయ్క కతెత్రతో మాతర్ము వాటిని కతిత్రింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:1 => మీరు మీ దేవుడైన యెహోవాకు బిడ డ్లు గనుక చనిపోయిన 

వాడెవనినిబటిట్ మిముమ్ను మీరు కోసికొనకూడదు, మీ కనుబొమమ్ల మధయ్ బోడిచేసికొనకూడదు. 

2 సమూయేలు 10:4 => అంతట హానూను దావీదు పంపించిన సేవకులను పటుట్కొని, సగము 

గడ డ్ము గొరిగించి, వారు తొడుగుకొనిన బటట్లను నడిమికి పిఱఱ్లమటుట్కు కతిత్రించి వారిని 

వెళల్గొటెట్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 19:4 => హానూను దావీదు సేవకులను పటుట్కొని, వారిని గొరిగించి, వారి 

వసత్రములు పిరుదులు దిగకుండునటుల్ నడిమికి కతిత్రించి వారిని పంపివేసెను. 
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యిరిమ్యా 41:5 => గడ డ్ములు కౌష్రము చేయించుకొని వసత్రములు చింపుకొని దేహములు 

గాయపరచుకొనిన యెనుబదిమంది పురుషులు యెహోవా మందిరమునకు తీసికొనిపోవుటకై 

నైవేదయ్ములను ధూపదర్వయ్ములను చేతపటుట్కొని షెకెమునుండియు షిలోహునుండియు 

షోమోర్నునుండియు రాగా 

వచనము 28 

చచిచ్నవారికొరకు మీ దేహమును చీరుకొనకూడదు, పచచ్బొటుల్ మీ దేహమునకు 

పొడుచుకొనకూడదు; నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను.  

లేవీయకాండము 21:5 => వారు తమ తలలు బోడి చేసికొనరాదు. గడ డ్పు పర్కక్లను కౌష్రము 

చేసికొనరాదు, కతిత్తో దేహమును కోసికొనరాదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:1 => మీరు మీ దేవుడైన యెహోవాకు బిడ డ్లు గనుక చనిపోయిన 

వాడెవనినిబటిట్ మిముమ్ను మీరు కోసికొనకూడదు, మీ కనుబొమమ్ల మధయ్ బోడిచేసికొనకూడదు. 

1 రాజులు 18:28 => వారు మరి గటిట్గా కేకలు వేయుచు, రకత్ము కారుమటుట్కు తమ 

మరాయ్దచొపుప్న కతుత్లతోను శసత్రములతోను తమ దేహములను కోసికొనుచునుండిరి. 

యిరిమ్యా 16:6 => ఘనులేమి అలుప్లేమి యీ దేశమందునన్వారు చనిపోయి పాతిపెటట్బడరు, వారి 

నిమితత్ము ఎవరును అంగలారచ్కుందురు, ఎవరును తముమ్ను తాము కోసికొనకుందురు, వారి 

నిమితత్ము ఎవరును తముమ్ను తాము బోడి చేసికొనకుందురు. 

యిరిమ్యా 48:37 => నిశచ్యముగా పర్తి తల బోడియాయెను పర్తి గడ డ్ము గొరిగింపబడెను 

చేతులనిన్టిమీద నరుకులును నడుములమీద గోనెపటట్యు నునన్వి.  

మారుక్ 5:5 => వాడు ఎలల్పుప్డును రాతిర్ంబగళుల్ సమాధులలోను కొండలలోను కేకలువేయుచు, 

తనున్తాను రాళల్తో గాయపరచుకొనుచునుండెను. 

పర్కటన 13:16 => కాగా కొదిద్వారుగాని గొపప్వారుగాని, ధనికులుగాని దరిదుర్లుగాని, 

సవ్తంతుర్లుగాని దాసులుగాని, అందరును తమ కుడిచేతిమీదనైనను తమ నొసటి యందైనను ముదర్ 

వేయించుకొనునటుల్ను,  
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పర్కటన 13:17 => ఆ ముదర్, అనగా ఆ మృగము పేరైనను దాని పేరిటి సంఖయ్యైనను గలవాడు 

తపప్, కర్య వికర్యములు చేయుటకు మరి యెవనికిని అధికారము లేకుండునటుల్ను అది వారిని 

బలవంతము చేయుచునన్ది. 

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.  

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 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 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 20:4 => అంతట సింహాసనములను చూచితిని; వాటిమీద ఆసీనులై యుండువారికి 

విమరశ్చేయుటకు అధికారము ఇయయ్బడెను. మరియు కూర్రమృగమునకైనను దాని పర్తిమకైనను 

నమసాక్రము చేయక, తమ నోసలల్యందుగానిచేతులయందుగాని దాని ముదర్ వేయించుకొనని 

వారిని, యేసు విషయమై తామిచిచ్న సాక్షయ్ము నిమితత్ము దేవుని వాకయ్ము నిమితత్ము శిరచేచ్దనము 

చేయబడినవారి ఆతమ్లను చూచితిని. వారు బర్తికినవారై, వెయియ్ సంవతస్రములు కీర్సుత్తో కూడా 

రాజయ్ము చేసిరి 
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సంఖాయ్కాండము 6:6 => అతడు యెహోవాకు పర్తేయ్కముగానుండు దినములనిన్టిలో ఏ శవమును 

ముటట్వలదు. 

కీరత్నలు 16:10 => ఎందుకనగా నీవు నా ఆతమ్ను పాతాళములో విడచిపెటట్వు నీ పరిశుదు ధ్ని 

కుళుల్పటట్నియయ్వు 

యెషయా 15:2 => ఏడుచ్టకు మోయాబీయులు గుడికిని మెటట్మీదనునన్ దీబోనుకును వెళుల్చునాన్రు 

నెబోమీదను మేదెబామీదను మోయాబీయులు పర్లాపించుచునాన్రు వారందరి తలలమీద 

బోడితనమునన్ది పర్తివాని గడ డ్ము గొరిగింపబడియునన్ది  

యిరిమ్యా 41:5 => గడ డ్ములు కౌష్రము చేయించుకొని వసత్రములు చింపుకొని దేహములు 

గాయపరచుకొనిన యెనుబదిమంది పురుషులు యెహోవా మందిరమునకు తీసికొనిపోవుటకై 

నైవేదయ్ములను ధూపదర్వయ్ములను చేతపటుట్కొని షెకెమునుండియు షిలోహునుండియు 

షోమోర్నునుండియు రాగా 

యిరిమ్యా 47:5 => గాజా బోడియాయెను, మైదానములో శేషించిన ఆషెక్లోను నాశనమాయెను. 

ఎనాన్ళల్వరకు నినున్ నీవే గాయపరచుకొందువు? 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:13 => సహోదరులారా, నిరీక్షణ లేని యితరులవలె మీరు దుఃఖపడకుండు 

నిమితత్ము, నిదిర్ంచుచునన్ వారినిగూరిచ్ మీకు తెలియకుండుట మాకిషట్ములేదు. 

వచనము 29 

మీ దేశము వయ్భిచరింపకయు దుషాక్మ పర్వరత్నతో నిండకయు ఉండునటుల్ నీ కుమారెత్ 

వయ్భిచారిణియగుటకై ఆమెను వేశయ్గా చేయకూడదు. 

లేవీయకాండము 21:7 => వారు జారసతరీనేగాని భర్షు ట్రాలినేగాని పెండిల్ చేసికొనకూడదు. పెనిమిటి 

విడనాడిన సతరీని పెండిల్ చేసికొనకూడదు. ఏలయనగా యాజకుడు తన దేవునికి పర్తిషిఠ్తుడు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:17 => ఇశార్యేలు కుమారెత్లలో ఎవతెయు వేశయ్గా ఉండకూడదు. 

ఇశార్యేలు కుమారులలో ఎవడును పురుషగామిగా ఉండకూడదు. 
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హోషేయ 4:12 => నా జనులు తాము పెటుట్కొనిన కఱఱ్యొదద్ విచారణ చేయుదురు, తమచేతికఱఱ్ 

వారికి సంగతి తెలియజేయును, వయ్భిచారమనసుస్ వారిని తోర్వ తపిప్ంపగా వారు తమ దేవుని 

విసరిజ్ంచి వయ్భిచరింతురు. 

హోషేయ 4:13 => పరవ్తముల శిఖరములమీద బలులనరిప్ంతురు, కొండలమీద ధూపము 

వేయుదురు, సింధూరవృక్షముల కిర్ందను చినారువృక్షముల కిర్ందను మసత్కివృక్షముల కిర్ందను నీడ 

మంచిదని అచటనే ధూపము వేయుదురు; అందువలననే మీ కుమారెత్లు వేశయ్లైరి, మీ కోడండుల్ను 

వయ్భిచారిణులైరి. 

హోషేయ 4:14 => జనులు తామే వయ్భిచారిణులను కూడుదురు, తామే వేశయ్లతో సాంగతయ్ము 

చేయుచు బలులనరిప్ంతురు గనుక మీ కుమారెత్లు వేశయ్లగుటనుబటిట్ నేను వారిని శికిష్ంపను, మీ 

కోడండుల్ వయ్భిచరించుటనుబటిట్ నేను వారిని శికిష్ంపను; వివేచనలేని జనము నిరూమ్లమగును. 

1 కొరిందీయులకు 6:15 => మీ దేహములు కీర్సుత్నకు అవయవములైయునన్వని మీరెరుగరా? నేను 

కీర్సుత్యొకక్ అవయవములను తీసికొని వేశయ్యొకక్ అవయవములుగా చేయుదునా? 

అదెంతమాతర్మును తగదు. 

1 రాజులు 3:16 => తరువాత వేశయ్లైన యిదద్రు సతరీలు రాజునొదద్కు వచిచ్ అతని ముందర నిలిచిరి. 

వచనము 30 

నేను నియమించిన విశార్ంతిదినములను మీరు ఆచరింపవలెను నా పరిశుదధ్సథ్లమును 

మనిన్ంపవలెను; నేను యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 19:3 => మీలో పర్తివాడు తన తలిల్కి తన తండిర్కి భయపడవలెను. నేను 

నియమించిన విశార్ంతిదినములను ఆచరింపవలెను; నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 26:2 => నేను నియమించిన విశార్ంతిదినములను మీరు ఆచరింపవలెను, నా 

పరిశుదధ్మందిరమును సనామ్నింపవలెను, నేను యెహోవాను. 
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లేవీయకాండము 10:3 => అపుప్డు మోషే అహరోనుతో ఇటల్నెను ఇది యెహోవా చెపిప్న మాట 

నాయొదద్నుండు వారియందు నేను ననున్ పరిశుదధ్పరచుకొందును; పర్జలందరియెదుట ననున్ 

మహిమపరచుకొందును; 

లేవీయకాండము 15:31 => ఇశార్యేలీయులు తమ మధయ్నుండు నా నివాస సథ్లమును 

అపవితర్పరచునపుప్డు వారు తమ అపవితర్తవలన చావకుండునటుల్ వారికి అపవితర్త కలుగకుండ 

మీరు వారిని కాపాడవలెను. 

లేవీయకాండము 16:2 => నేను కరుణాపీఠము మీద మేఘములో కనబడుదును గనుక నీ 

సహోదరుడైన అహరోను చావకయుండునటుల్ అతడు మందసముమీది కరుణాపీఠము ఎదుటనునన్ 

అడ డ్తెరలోపలికి ఎలల్పుప్డును రాకూడదని అతనితో చెపుప్ము. 

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; 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:7 => ఇశార్యేలీయుల గోతర్సాథ్నములనిన్టిలో నేను కోరుకొనిన 

యెరూషలేమునందు నా నామము నితయ్ము ఉంచెదను,  

2 దినవృతాత్ంతములు 36:14 => అదియుగాక యాజకులలోను జనులలోను అధిపతులగువారు, 

అనయ్జనులు పూజించు హేయమైన విగర్హములను పెటుట్కొని బహుగా దోర్హులై, యెహోవా 

యెరూషలేములో పరిశుదధ్పరచిన మందిరమును అపవితర్పరచిరి. 

కీరత్నలు 89:7 => పరిశుదధ్దూతల సభలో ఆయన మికిక్లి భీకరుడు తన చుటుట్నునన్ వారందరికంటె 

భయంకరుడు. 

పర్సంగి 5:1 => నీవు దేవుని మందిరమునకు పోవునపుప్డు నీ పర్వరత్న జాగర్తత్గా చూచుకొనుము; 

బుది ధ్హీనులు అరిప్ంచునటుల్గా బలి అరిప్ంచుటకంటె సమీపించి ఆలకించుట శేర్షఠ్ము; వారు 

తెలియకయే దురామ్రగ్పు పనులు చేయుదురు. 
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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 21:13 => నా మందిరము పార్రథ్న మందిరమనబడును అని వార్యబడియునన్ది, అయితే 

మీరు దానిని దొంగల గుహగా చేసెడివారనెను. 

యోహాను 2:15 => తార్ళల్తో కొరడాలుచేసి, గొఱఱ్లను ఎడల్ననిన్టిని దేవాలయములోనుండి తోలివేసి, 

రూకలు మారుచ్వారి రూకలు చలిల్వేసి, వారి బలల్లు పడదోర్సి 

యోహాను 2:16 => పావురములు అముమ్ వారితో వీటిని ఇకక్డ నుండి తీసికొనిపొండి; నా తండిర్ 

యిలుల్ వాయ్పారపుటిలుల్గా చేయకుడని చెపెప్ను. 

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.  

1 పేతురు 4:17 => తీరుప్ దేవుని ఇంటియొదద్ ఆరంభమగు కాలము వచిచ్యునన్ది; అది 

మనయొదద్నే ఆరంభమైతే దేవుని సువారత్కు అవిధేయులైన వారి గతి యేమవును? 

నిరగ్మకాండము 31:13 => మిముమ్ను పరిశుదధ్పరచు యెహోవాను నేనే అని తెలిసికొనునటుల్ అది 

మీ తరతరములకు నాకును మీకును గురుతగును. 

యెషయా 56:2 => నేను నియమించిన విశార్ంతిదినమును అపవితర్పరచకుండ దానిని 

అనుసరించుచు ఏ కీడు చేయకుండ తనచేతిని బిగబటుట్వాడు ధనుయ్డు ఆ పర్కారము చేసి దాని రూఢిగా 

గైకొను నరుడు ధనుయ్డు. 

యెహెజేక్లు 22:8 => నాకు పర్తిషిఠ్తములగు వసుత్వులను నీవు తృణీకరించుచునాన్వు, నా 

విశార్ంతిదినములను నీవు అపవితర్పరచుచునాన్వు. 

వచనము 31 
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కరణ్పిశాచి గలవారిదగగ్రకు పోకూడదు, సోదెగాండర్ను వెదకి వారివలన అపవితర్త 

కలుగజేసికొనకూడదు; నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 19:26 => రకత్ము కూడినదేదియు తినకూడదు, శకునములు చూడకూడదు, 

మంతర్ యోగములు చేయకూడదు, 

లేవీయకాండము 20:6 => మరియు కరణ్పిశాచి గలవారితోను సోదెగాండర్తోను వయ్భిచరించుటకు 

వారితటుట్ తిరుగువాడెవడో నేను వానికి విరోధినై పర్జలలోనుండి వాని కొటిట్వేతును. 

లేవీయకాండము 20:7 => కావున మిముమ్ను మీరు పరిశుదధ్పరచుకొని పరిశుదు ధ్లై యుండుడి; నేను 

మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 20:27 => పురుషునియందేమి సతరీయందేమి కరణ్పిశాచియైనను సోదెయైనను 

ఉండినయెడల వారికి మరణశిక్ష విధింపవలెను, వారిని రాళల్తో కొటట్వలెను. తమ శిక్షకు తామే 

కారకులు. 

నిరగ్మకాండము 22:18 => శకునము చెపుప్దానిని బర్దుకనియయ్కూడదు. 

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. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 18:14 => నీవు సావ్ధీనపరచుకొనబోవు జనములు మేఘ శకునములను 

చెపుప్వారి మాటను సోదెగాండర్ మాటను విందురు. నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ ఆలాగున 

చేయనియయ్డు. 

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. 

1 సమూయేలు 28:7 => అపుప్డు సౌలు నా కొరకు మీరు కరణ్ పిశాచము గల యొక సతరీని 

కనుగొనుడి; నేను పోయి దానిచేత విచారణ చేతునని తన సేవకులకు ఆజఞ్ ఇయయ్గా వారు చితత్ము, 

ఏనోద్రులో కరణ్పిశాచము గల యొకతె యునన్దని అతనితో చెపిప్రి. 

1 సమూయేలు 28:8 => కాబటిట్ సౌలు మారువేషము ధరించి వేరు బటట్లు తొడుగుకొని యిదద్రు 

మనుషుయ్లను వెంటబెటుట్కొని పోయి రాతిర్వేళ ఆ సతరీయొదద్కు వచిచ్ కరణ్పిశాచము దావ్రా నాకు 

శకునము చెపిప్ నాతో మాటలాడుటకై నేను నీతో చెపుప్వాని రపిప్ంచుమని కోరగా 

1 సమూయేలు 28:9 => ఆ సతరీ ఇదిగో, సౌలు చేయించినది నీకు తెలిసినది కాదా? కరణ్పిశాచము 

గలవారిని చిలల్ంగివారిని అతడు దేశములో ఉండకుండ నిరూమ్లము చేసెను గదా. నీవు నా 

పార్ణముకొరకు ఉరియొగిగ్ నాకు మరణమేల రపిప్ంతువు అని అతనితో అనెను. 

2 రాజులు 17:17 => మరియు తమ కుమారులను కుమారెత్లను అగిన్గుండమును దాటించి 

శకునమును చిలల్ంగితనమును వాడుక చేసికొని యెహోవా దృషిట్కి చెడుతనము చేయుటకై తముమ్ను 

తాము అముమ్కొని, ఆయనకు కోపము పుటిట్ంచిరి. 

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 

1 దినవృతాత్ంతములు 10:13 => ఈ పర్కారము యెహోవా ఆజఞ్ గైకొనక ఆయన దృషిట్ యెదుట 

దోర్హము చేసినందుకును , యెహోవాయొదద్ విచారణచేయక క రణ్పిశాచములయొదద్ 

విచారణచేయుదానిని వెదకినందుకును సౌలు హతమాయెను. 
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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. 

యెషయా 8:19 => వారు మిముమ్ను చూచి కరణ్పిశాచిగలవారియొదద్కును కిచకిచలాడి గొణుగు 

మంతర్జుఞ్లయొదద్కును వెళిల్ విచారించుడని చెపుప్నపుప్డు జనులు తమ దేవుని యొదద్నే 

విచారింపవదాద్? సజీవుల పక్షముగా చచిచ్న వారియొదద్కు వెళల్దగునా? 

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 47:13 => నీ విసాత్రమైన యోచనలవలన నీవు అలసియునాన్వు జోయ్తిషుక్లు 

నక్షతర్సూచకులు మాసచరయ్ చెపుప్వారు నిలువబడి నీమీదికి వచుచ్నవి రాకుండ నినున్ తపిప్ంచి 

రకిష్ంచుదురేమో ఆలోచించుము.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:11 => అతడు బహుకాలము గారడీలు చేయుచు వారిని 

విభార్ంతిపరచినందున వారతని లక్షయ్పెటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:6 => వారు ఆ దీవ్పమందంతట సంచరించి పాఫు అను ఊరికి 

వచిచ్నపుప్డు గారడీవాడును అబదధ్ పర్వకత్యునైన బర  యేసు అను ఒక యూదుని చూచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:7 => ఇతడు వివేకము గలవాడైన సెరిగ్పౌలు అను అధిపతియొదద్ 

నుండెను; అతడు బరన్బాను సౌలును పిలిపించి దేవుని వాకయ్ము వినగోరెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:8 => అయితే ఎలుమ ఆ అధిపతిని విశావ్సమునుండి తొలగింపవలెనని 

యతన్ముచేసి వారిని ఎదిరించెను; ఎలుమ అను పేరునకు గారడీవాడని అరథ్ము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:16 => మేము పార్రథ్నాసథ్లమునకు వెళుల్చుండగా (పుతోను అను) 

దయయ్ము పటిట్నదై, సోదె చెపుప్టచేత తన యజమానులకు బహు లాభము సంపాదించుచునన్ యొక 

చినన్ది మాకు ఎదురుగా వచెచ్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:17 => ఆమె పౌలును మముమ్ను వెంబడించి ఈ మనుషుయ్లు 

సరోవ్నన్తుడైన దేవుని దాసులు; వీరు మీకు రక్షణ మారగ్ము పర్చురించువారై యునాన్రని కేకలువేసి 

చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:18 => ఆమె ఈలాగు అనేక దినములు చేయుచుండెను గనుక పౌలు 

వాయ్కులపడి దానివైపు తిరిగి నీవు ఈమెను వదలిపొమమ్ని యేసుకీర్సుత్ నామమున ఆజాఞ్పించుచునాన్నని 

ఆ దయయ్ముతో చెపెప్ను; వెంటనే అది ఆమెను వదలిపోయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:19 => మరియు మాంతిర్క విదయ్ అభయ్సించినవారు అనేకులు తమ 

పుసత్కములు తెచిచ్, అందరియెదుట వాటిని కాలిచ్వేసిరి. వారు లెకక్చూడగా వాటి వెల యేబదివేల 

వెండి రూకలాయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:20 => ఇంత పర్భావముతో పర్భువు వాకయ్ము పర్బలమై వాయ్పించెను. 

గలతీయులకు 5:20 => విగర్హారాధన, అభిచారము, దేవ్షములు, కలహము, మతస్రములు, 

కోర్ధములు, కక్షలు, 

పర్కటన 21:8 => పిరికివారును, అవిశావ్సులును, అసహుయ్లును, నరహంతకులును, 

వయ్భిచారులును, మాంతిర్కులును, విగర్హారాధకులును, అబది ధ్కులందరును అగిన్ గంధకములతో 

మండు గుండములో పాలుపొందుదురు; ఇది రెండవ మరణము. 

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. 

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. 
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యెషయా 2:6 => యాకోబు వంశమగు ఈ జనము తూరుప్న నుండిన జనుల సంపర్దాయములతో 

నిండుకొనియునాన్రు వారు ఫిలిషీత్యులవలె మంతర్ పర్యోగము చేయుదురు అనుయ్లతో సహవాసము 

చేయుదురు గనుక నీవు వారిని విసరిజ్ంచియునాన్వు.  

వచనము 32 

తల నెరసినవాని యెదుట లేచి ముసలివాని ముఖమును ఘనపరచి నీ దేవునికి భయపడవలెను; నేను 

యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 19:14 => చెవిటివాని తిటట్కూడదు, గుర్డిడ్వానియెదుట అడ డ్ము వేయకూడదు; 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. 

యోబు 32:4 => వారు ఎలీహుకనన్ ఎకుక్వ వయసుస్గలవారు గనుక అతడు యోబుతో 

మాటలాడవలెనని కనిపెటిట్యుండెను. 

యోబు 32:6 => కావున బూజీయుడైన బరకెయేలు కుమారుడగు ఎలీహు ఈలాగు 

మాటలాడసాగెను నేను పినన్వయసుస్ గలవాడను మీరు బహు వృదు ధ్లు ఆ హేతువుచేతను నేను 

భయపడి నా తాతప్రయ్ము మీకు తెలుపుటకు తెగింపలేదు. 

సామెతలు 16:31 => నెరసిన వెండుర్కలు సొగసైన కిరీటము అవి నీతిపర్వరత్న గలవానికి 

కలిగియుండును. 

సామెతలు 20:29 => యౌవనసుథ్ల బలము వారికి అలంకారము తలనెరపు వృదు ధ్లకు సౌందరయ్ము 

యెషయా 3:5 => పర్జలలో ఒకడిటుల్ను మరియొకడటుల్ను పర్తివాడు తన పొరుగువానిని ఒతుత్డు 

చేయును. పెదద్వానిపైని బాలుడును ఘనునిపైని నీచుడును గరివ్ంచి తిరసాక్రముగా నడుచును.  

విలాపవాకయ్ములు 5:12 => చేతులు కటిట్ అధిపతులను ఉరితీసిరి వారేమాతర్మును పెదద్లను 

ఘనపరచలేదు. 
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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. 

1 తిమోతి 5:1 => వృదు ధ్ని గదిద్ంపక తండిర్గా భావించి అతని హెచచ్రించుము. 

1 పేతురు 2:17 => అందరిని సనామ్నించుడి, సహోదరులను పేర్మించుడి, దేవునికి భయపడుడి, 

రాజును సనామ్నించుడి. 

ఆదికాండము 9:23 => అపుప్డు షేమును యాపెతును వసత్రమొకటి తీసికొని తమ యిదద్రి 

భుజములమీద వేసికొని వెనుకకు నడిచివెళిల్ తమ తండిర్ దిసమొలను కపిప్రి; వారి ముఖములు 

వెనుకతటుట్ ఉండుటవలన తమ తండిర్ దిసమొలను చూడలేదు 

ఆదికాండము 31:35 => ఆమె తన తండిర్తో తమయదుట నేను లేవలేనందున తాము 

కోపపడకూడదు; నేను కడగానునాన్నని చెపెప్ను. అతడెంత వెదకినను ఆ విగర్హములు దొరకలేదు. 

ఆదికాండము 48:12 => యోసేపు అతని మోకాళల్ మధయ్నుండి వారిని తీసికొని అతనికి సాషాట్ంగ 

నమసాక్రము చేసెను. 

నిరగ్మకాండము 20:12 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీకనుగర్హించు దేశములో నీవు 

దీరాఘ్యుషమ్ంతుడవగునటుల్ నీ తండిర్ని నీ తలిల్ని సనామ్నించుము. 

లేవీయకాండము 25:17 => మీరు ఒకరినొకరు బాధింపక నీ దేవునికి భయపడవలెను. నేను మీ 

దేవుడనైన యెహోవాను. 

2 రాజులు 17:36 => ఆయన ఆజాఞ్పించిన కటట్డలను గాని విధులను గాని ధరమ్శాసత్రమును గాని 

ధరమ్మందు దేనిని గాని అనుసరింపకయు ఉనాన్రు. 

యోబు 29:8 => యౌవనులు ననున్ చూచి దాగుకొనిరి ముసలివారు లేచి నిలువబడిరి. 

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. 

తీతుకు 2:2 => ఏలాగనగా వృదు ధ్లు మితానుభవము గలవారును, మానుయ్లును, సవ్సథ్బుది ధ్ 

గలవారును, విశావ్స పేర్మ సహనములయందు లోపము లేనివారునై యుండవలెననియు, 

1 పేతురు 5:5 => చినన్లారా, మీరు పెదద్లకు లోబడియుండుడి; మీరందరు ఎదుటివానియెడల 

దీనమనసుస్ అను వసత్రము ధరించుకొని మిముమ్ను అలంకరించుకొనుడి; దేవుడు అహంకారులను 

ఎదిరించి దీనులకు కృప అనుగర్హించును. 

వచనము 33 

మీ దేశమందు పరదేశి నీ మధయ్ నివసించునపుప్డు వానిని బాధింపకూడదు, 

నిరగ్మకాండము 22:21 => పరదేశిని విసికింపవదుద్, బాధింపవదుద్; మీరు ఐగుపుత్ దేశములో 

పరదేశులైయుంటిరి గదా. 

నిరగ్మకాండము 23:9 => పరదేశిని బాధింపకూడదు; పరదేశి మనసుస్ ఎటుల్ండునో మీరెరుగుదురు; 

మీరు ఐగుపుత్ దేశములో పరదేశులైయుంటిరిగదా. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 10:18 => ఆయన తలిదండుర్లు లేనివానికిని విధవరాలికిని నాయ్యము 

తీరిచ్, పరదేశియందు దయయుంచి అనన్వసత్రముల ననుగర్హించువాడు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 10:19 => మీరు ఐగుపుత్ దేశములో పరదేశులైయుంటిరి గనుక పరదేశిని 

జాలితలచుడి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:14 => నీ సహోదరులలోనేమి నీ దేశమందలి నీ గార్మములలోనునన్ 

పరదేశులలోనేమి దీనదరిదుర్డైన కూలివానిని బాధింపకూడదు. ఏనాటి కూలి ఆనాడియయ్వలెను. 

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. 
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యిరిమ్యా 7:6 => పరదేశులను తండిర్లేనివారిని విధవరాండర్ను బాధింపకయు ఈ చోట 

నిరోద్షిరకత్ము చిందింపకయు, మీకు కీడు కలుగజేయు అనయ్దేవతలను అనుసరింపకయు 

నుండినయెడల 

యెహెజేక్లు 22:7 => నీలో తలిదండుర్లు అవమానమొందుదురు, నీ మధయ్నునన్ పరదేశులు 

దౌరజ్నయ్ము నొందుదురు, నీలో తండిర్లేని వారును విధవరాండుర్ను హింసింపబడుదురు, 

యెహెజేక్లు 22:29 => మరియు సామానయ్ జనులు బలాతాక్రము చేయుచు దొంగిలించుదురు, 

వారు దీనులను దరిదుర్లను హింసించుదురు, అనాయ్యముగా వారు పరదేశులను బాధించుదురు. 

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 23:20 => అనుయ్నికి వడిడ్కి బదులు ఇయయ్వచుచ్నుగాని నీవు 

సావ్ధీనపరచుకొనునటుల్ చేరబోవుచునన్ దేశములో నీ దేవుడైన యెహోవా నీవు చేయు 

పర్యతన్ములనిన్టి విషయములోను నినున్ ఆశీరవ్దించునటుల్ నీ సహోదరులకు వడిడ్కి బదులు 

ఇయయ్కూడదు. 

వచనము 34 

మీ మధయ్ నివసించు పరదేశిని మీలో పుటిట్నవానివలె ఎంచవలెను, నినున్వలె వానిని పేర్మింపవలెను, 

ఐగుపుత్ దేశములో మీరు పరదేశులైయుంటిరి; నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 19:18 => కీడుకు పర్తికీడు చేయకూడదు, నీ పర్జలమీద కోపముంచుకొనక 

నినున్వలె నీ పొరుగువానిని పేర్మింపవలెను; నేను యెహోవాను. 

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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నిరగ్మకాండము 12:49 => దేశసుథ్నికిని మీలో నివసించు పరదేశికిని దీనిగూరిచ్ ఒకటే విధి 

యుండవలెననెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 10:19 => మీరు ఐగుపుత్ దేశములో పరదేశులైయుంటిరి గనుక పరదేశిని 

జాలితలచుడి. 

మతత్యి 5:43 => నీ పొరుగువాని పేర్మించి, నీ శతుర్వును దేవ్షించుమని చెపప్బడిన మాట మీరు 

వినాన్రు గదా; 

ఆదికాండము 15:13 => ఆయన నీ సంతతివారు తమది కాని పరదేశమందు నివసించి ఆ దేశపు 

వారికి దాసులుగా నుందురు. 

లేవీయకాండము 18:2 => నేను మీ దేవుడనైన యెహోవానని నీవు ఇశార్యేలీయులతో చెపుప్ము. 

లేవీయకాండము 24:22 => మీరు పక్షపాతము లేక తీరుప్ తీరచ్వలెను. మీలోనునన్ పరదేశికి మీరు 

చేసినటుట్ మీ సవ్దేశికిని చేయవలెను. నేను మీ దేవుడనైన యెహోవానని వారితో చెపుప్ము అనెను. 

లేవీయకాండము 25:35 => పరవాసియైనను అతిథియైనను నీ సహోదరుడొకడు బీదవాడై 

నిరాధారుడై నీయొదద్కు వచిచ్నయెడల నీవు వానికి సహాయము చేయవలెను; అతడు నీవలన 

బర్దుకవలెను. 

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 14:29 => అపుప్డు నీ మధయ్ను పాలైనను సావ్సథ్య్మైనను లేని 

లేవీయులును, నీ యింటనునన్ పరదేశులును, తండిర్లేనివారును, విధవరాండుర్ను వచిచ్ భోజనముచేసి 

తృపిత్పొందుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:7 => ఎదోమీయులు నీ సహోదరులు గనుక వారిని దేవ్షింపకూడదు. 

ఐగుపుత్ దేశములో నీవు పరదేశివైయుంటివి గనుక ఐగుపీత్యులను దేవ్షింపకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:20 => అనుయ్నికి వడిడ్కి బదులు ఇయయ్వచుచ్నుగాని నీవు 

సావ్ధీనపరచుకొనునటుల్ చేరబోవుచునన్ దేశములో నీ దేవుడైన యెహోవా నీవు చేయు 
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పర్యతన్ములనిన్టి విషయములోను నినున్ ఆశీరవ్దించునటుల్ నీ సహోదరులకు వడిడ్కి బదులు 

ఇయయ్కూడదు. 

లూకా 10:29 => అయితే తాను నీతిమంతుడైనటుట్ కనబరచుకొనగోరి, అతడు అవునుగాని నా 

పొరుగువాడెవడని యేసునడిగెను. 

యోహాను 13:34 => మీరు ఒకరినొకరు పేర్మింపవలెనని మీకు కొర్తత్ ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్ను; నేను 

మిముమ్ను పేర్మించినటేట్ మీరును ఒకరినొకరు పేర్మింపవలెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:2 => అనాగరికులగు ఆ దీవ్పవాసులు మాకు చేసిన ఉపచార 

మింతంతకాదు. ఏలాగనగా, అపుప్డు వరష్ము కురియుచు చలిగా ఉనన్ందునవారు నిపుప్ రాజబెటిట్ 

మముమ్ను అందరిని చేరుచ్కొనిరి. 

రోమీయులకు 13:9 => ఏలాగనగా వయ్భిచరింపవదుద్, నరహతయ్ చేయవదుద్, దొంగిలవదుద్, 

ఆశింపవదుద్, అనునవియు, మరి ఏ ఆజఞ్యైన ఉనన్యెడల అదియు నినున్వలె నీ పొరుగువాని 

పేర్మింపవలెనను వాకయ్ములో సంకేష్పముగా ఇమిడియునన్వి. 

గలతీయులకు 5:14 => ధరమ్శాసత్రమంతయు నినున్వలె నీ పొరుగువానిని పేర్మించుము అను ఒకక్ 

మాటలో సంపూరణ్మైయునన్ది. 

హెబీర్యులకు 13:2 => ఆతిథయ్ము చేయ మరవకుడి; దానివలన కొందరు ఎరుగకయే దేవదూతలకు 

ఆతిథయ్ము చేసిరి. 

యాకోబు 2:8 => మెటుట్కు నీవలె నీ పొరుగువాని పేర్మించుమను లేఖనములో ఉనన్టిట్ పార్ముఖయ్మైన 

యీ ఆజఞ్ను మీరు నెరవేరిచ్నయెడల బాగుగనే పర్వరిత్ంచువారగుదురు. 

1 యోహాను 2:7 => పిర్యులారా, మొదటనుండి మీకునన్ పూరవ్పు ఆజఞ్నే గాని కొర్తత్ ఆజఞ్ను నేను 

మీకు వార్యుటలేదు; ఈ పూరవ్పు ఆజఞ్ మీరు వినిన వాకయ్మే. 

వచనము 35 

తీరుప్ తీరుచ్నపుప్డు కొలతలోగాని తూనికెలోగాని పరిమాణములోగాని మీరు అనాయ్యము 

చేయకూడదు. 
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లేవీయకాండము 19:15 => అనాయ్యపు తీరుప్ తీరచ్కూడదు, బీదవాడని పక్షపాతము చేయకూడదు, 

గొపప్వాడని అభిమానము చూపకూడదు; నాయ్యమునుబటిట్ నీ పొరుగువానికి తీరుప్ తీరచ్వలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 25:13 => హెచుచ్తగుగ్లుగల వేరు వేరు తూనికెరాళుల్ నీ సంచిలో 

నుంచుకొనకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 25:15 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచుచ్చునన్ దేశములో నీవు 

దీరాఘ్యుషమ్ంతుడవగునటుల్ తకుక్వవికాని నాయ్యమైన తూనికెరాళుల్ నీవు ఉంచుకొనవలెను. 

తకుక్వదికాని నాయ్యమైన తూము నీకు ఉండవలెను. 

సామెతలు 11:1 => దొంగతార్సు యెహోవాకు హేయము సరియైన గుండు ఆయనకిషట్ము. 

సామెతలు 16:11 => నాయ్యమైన తార్సును తూనికరాళుల్ను యెహోవా యొకక్ యేరాప్టులు 

సంచిలోని గుండల్నిన్యు ఆయన నియమించెను. 

సామెతలు 20:10 => వేరు వేరు తూనికె రాళుల్ వేరు వేరు కుంచములు ఈ రెండును యెహోవాకు 

హేయములు. 

యెహెజేక్లు 22:12 => ననున్ మరచిపోయి నరహతయ్కై లంచము పుచుచ్కొనువారు నీలో నునాన్రు, 

అపిప్చిచ్ వడిడ్ పుచుచ్కొని నీ పొరుగువారిని బాధించుచు నీవు బలవంతముగా వారిని 

దోచుకొనుచునాన్వు; ఇదే పర్భువైన యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 22:13 => నీవు పుచుచ్కొనిన అనాయ్య లాభమును, నీవు చేసిన నరహతయ్లను నేను 

చూచి నాచేతులు చరచుకొనుచునాన్ను. 

ఆమోసు 8:5 => తూము చినన్దిగాను రూపాయి యెకుక్వదిగాను చేసి, దొంగతార్సు చేసి, మనము 

ధానయ్మును అముమ్నటుల్ అమావాసయ్ యెపుప్డైపోవునో, మనము గోధుమలను అమమ్కము చేయునటుల్ 

విశార్ంతిదినము ఎపుప్డు గతించిపోవునో యని చెపుప్కొనువారలారా, 

ఆమోసు 8:6 => దరిదుర్లను వెండికి కొనునటుల్ను పాదరక్షలనిచిచ్ బీదవారిని కొనునటుల్ను 

చచుచ్ ధానయ్ ము ను మనము అముమ్ దము రం డ ని వి శార్ంతిది న మె పుప్ డై పో వునో అని 

చెపుప్కొనువారలారా, ఈ మాట ఆలకించుడి. 
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మీకా 6:1 => యెహోవా సెలవిచుచ్ మాట ఆలకించుడి నీవువచిచ్ పరవ్తములను సాక్షయ్ముపెటిట్ 

వాయ్జెయ్మాడుము, కొండలకు నీ సవ్రము వినబడనిముమ్. 

మతత్యి 7:2 => మీరు తీరుచ్ తీరుప్ చొపుప్ననే మిముమ్నుగూరిచ్యు తీరుప్ తీరచ్బడును, మీరు 

కొలుచు కొలత చొపుప్ననే మీకును కొలువబడును. 

నిరగ్మకాండము 20:15 => దొంగిలకూడదు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:29 => సనిన్ధి రొటెట్ను నైవేదయ్మునకు తగిన సనన్పు పిండిని పులుసులేని 

భోజయ్ములను పెనములో కాలుచ్దానిని పేలుచ్దానిని నానావిధమైన పరిమాణములు గలవాటిని 

కొలతగలవాటిని విచారించుటకును, 

యెహెజేక్లు 18:8 => వడిడ్కి అపిప్యయ్కయు, లాభము చేపటట్కయు, అనాయ్యము చేయకయు, 

నిషప్క్షపాతముగా నాయ్యము తీరిచ్ 

యెహెజేక్లు 45:10 => ఖరా తార్సులను ఖరా పడిని ఖరా తూమును ఒకక్టే పడియు ఒకక్టే 

తూమును మీరుంచుకొనవలెను. 

హోషేయ 12:7 => ఎఫార్యిమువారు కనానీయుల వరత్కులవంటివారై అనాయ్యపు తార్సును 

వాడుకచేసెదరు, బాధ పెటట్వలెననన్ కోరిక వారికి కలదు. 

మీకా 6:10 => అనాయ్యము చేయువారి యిండల్లో అనాయ్యముచేత సంపాదించిన సొతుత్లును, 

చినన్దిగా చేయబడిన హేయమైన కొలయు ఉనన్వి గదా. 

జెకరాయ్ 7 :9 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఈలాగు ఆజఞ్ ఇచిచ్యునాన్డు 

సతయ్ముననుసరించి తీరుప్ తీరుచ్డి, ఒకరియందొకరు కరుణావాతస్లయ్ములు కనుపరచుకొనుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:3 => పౌలు అతనిని చూచి సునన్ము కొటిట్న గోడా, దేవుడు నినున్ 

కొటుట్ను; నీవు ధరమ్శాసత్రము చొపుప్న ననున్ విమరిశ్ంప కూరుచ్ండి, ధరమ్శాసత్రమునకు విరోధముగా 

ననున్ కొటట్ నాజాఞ్పించుచునాన్వా అనెను.దగగ్ర నిలిచియునన్వారు నీవు దేవుని పర్ధానయాజకుని 

దూషించెదవా? అని అడిగిరి. 
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1 కొరిందీయులకు 6:9 => అనాయ్యసుథ్లు దేవుని రాజయ్మునకు వారసులు కానేరరని మీకు 

తెలియదా? మోసపోకుడి; జారులైనను విగర్హారాధకులైనను వయ్భిచారులైనను ఆడంగితనము 

గలవారైనను పురుష సంయోగులైనను 

వచనము 36 

నాయ్యమైన తార్సులు నాయ్యమైన గుండుల్ నాయ్యమైన తూము నాయ్యమైన పడి మీకుండవలెను; నేను 

ఐగుపుత్ దేశములోనుండి మిముమ్ను రపిప్ంచిన మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 

సామెతలు 11:1 => దొంగతార్సు యెహోవాకు హేయము సరియైన గుండు ఆయనకిషట్ము. 

నిరగ్మకాండము 20:2 => నీ దేవుడనైన యెహోవాను నేనే; నేనే దాసుల గృహమైన ఐగుపుత్ 

దేశములోనుండి నినున్ వెలుపలికి రపిప్ంచితిని; 

నిరగ్మకాండము 30:24 => నిమమ్గడిడ్ నూనె రెండువందల ఏబది తులముల యెతుత్ను, లవంగిపటట్ 

ఐదువందల తులములును ఒలీవ నూనె సంభారమును మూడు పళుల్ను తీసికొని 

లేవీయకాండము 22:33 => నేను మిముమ్ను పరిశుదధ్పరచు యెహోవాను. నేను మీకు దేవుడనై 

యుండునటుల్ ఐగుపుత్ దేశములోనుండి మిముమ్ను రపిప్ంచిన యెహోవానని చెపుప్ము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 25:13 => హెచుచ్తగుగ్లుగల వేరు వేరు తూనికెరాళుల్ నీ సంచిలో 

నుంచుకొనకూడదు. 

2 సమూయేలు 14:26 => తన తల వెండుర్కలు భారముగా నునన్ందున ఏటేట అతడు వాటిని 

కతిత్రించుచు వచెచ్ను; కతిత్రించునపుప్డెలల్ వాటి యెతుత్ రాజు తూనికనుబటిట్ రెండువందల 

తులములాయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:29 => సనిన్ధి రొటెట్ను నైవేదయ్మునకు తగిన సనన్పు పిండిని పులుసులేని 

భోజయ్ములను పెనములో కాలుచ్దానిని పేలుచ్దానిని నానావిధమైన పరిమాణములు గలవాటిని 

కొలతగలవాటిని విచారించుటకును, 

సామెతలు 16:11 => నాయ్యమైన తార్సును తూనికరాళుల్ను యెహోవా యొకక్ యేరాప్టులు 

సంచిలోని గుండల్నిన్యు ఆయన నియమించెను. 
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యెహెజేక్లు 45:10 => ఖరా తార్సులను ఖరా పడిని ఖరా తూమును ఒకక్టే పడియు ఒకక్టే 

తూమును మీరుంచుకొనవలెను. 

హోషేయ 12:7 => ఎఫార్యిమువారు కనానీయుల వరత్కులవంటివారై అనాయ్యపు తార్సును 

వాడుకచేసెదరు, బాధ పెటట్వలెననన్ కోరిక వారికి కలదు. 

హోషేయ 12:9 => అయితే ఐగుపుత్ దేశములోనుండి మీరు వచిచ్నది మొదలుకొని యెహోవానగు 

నేనే మీకు దేవుడను; నియామక దినములలో మీరు డేరాలలో కాపురమునన్టుల్ నేనికను మిముమ్ను 

డేరాలలో నివసింపజేతును. 

ఆమోసు 8:5 => తూము చినన్దిగాను రూపాయి యెకుక్వదిగాను చేసి, దొంగతార్సు చేసి, మనము 

ధానయ్మును అముమ్నటుల్ అమావాసయ్ యెపుప్డైపోవునో, మనము గోధుమలను అమమ్కము చేయునటుల్ 

విశార్ంతిదినము ఎపుప్డు గతించిపోవునో యని చెపుప్కొనువారలారా, 

మీకా 6:10 => అనాయ్యము చేయువారి యిండల్లో అనాయ్యముచేత సంపాదించిన సొతుత్లును, 

చినన్దిగా చేయబడిన హేయమైన కొలయు ఉనన్వి గదా. 

1 కొరిందీయులకు 6:9 => అనాయ్యసుథ్లు దేవుని రాజయ్మునకు వారసులు కానేరరని మీకు 

తెలియదా? మోసపోకుడి; జారులైనను విగర్హారాధకులైనను వయ్భిచారులైనను ఆడంగితనము 

గలవారైనను పురుష సంయోగులైనను 

వచనము 37 

కాగా మీరు నా కటట్డలనిన్టిని నా విధులనిన్టిని అనుసరించి నడుచుకొనవలెను; నేను యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 18:4 => మీరు నా విధులను గైకొనవలెను; నా కటట్డలనుబటిట్ నడుచుకొనుటకు 

వాటిని ఆచరింపవలెను; మీ దేవుడనగు నేను యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 18:5 => మీరు నాకటట్డలను నా విధులను ఆచరింపవలెను. వాటిని గైకొనువాడు 

వాటివలన బర్దుకును; నేను యెహోవాను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 4:1 => కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులారా, మీరు బర్తికి మీ పితరుల దేవుడైన 

యెహోవా మీకిచుచ్చునన్ దేశములోనికి పోయి సావ్ధీనపరచుకొనునటుల్, మీరు అనుసరింపవలసిన 

విధులను కటట్డలను నేను మీకు బోధించుచునాన్ను వినుడి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:2 => మీ దేవుడైన యెహోవా ఇచిచ్న ఆజఞ్లను మీకాజాఞ్పించుచునాన్ను. 

వాటిని గైకొనుటయందు నేను మీకాజాఞ్పించిన మాటతో దేనిని కలుపకూడదు, దానిలోనుండి దేనిని 

తీసివేయకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:5 => నా దేవుడైన యెహోవా నాకాజాఞ్పించినటుల్ మీరు 

సావ్ధీనపరచుకొనబోవు దేశమున మీరాచరింపవలసిన కటట్డలను విధులను మీకు నేరిప్తిని. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:6 => ఈ కటట్డలనిన్టిని మీరు గైకొని అనుసరింపవలెను. వాటినిగూరిచ్ 

విను జనముల దృషిట్కి అదే మీకు జాఞ్నము, అదే మీకు వివేకము. వారు చూచి నిశచ్యముగా ఈ గొపప్ 

జనము జాఞ్నవివేచనలు గల జనమని చెపుప్కొందురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:1 => మోషే ఇశార్యేలీయులనందరిని పిలిపించి యిటల్నెను 

ఇశార్యేలీయులారా, నేను మీ వినికిడిలో నేడు చెపుప్చునన్ కటట్డలను విధులను విని వాటిని నేరుచ్కొని 

వాటిననుసరించి నడువుడి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:1 => నీవును నీ కుమారుడును నీ కుమారుని కుమారుడును 

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. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:1 => మీరు బర్దికి అభివృది ధ్నొంది యెహోవా మీ పితరులతో పర్మాణము 

చేసిన దేశమునకు పోయి దాని సావ్ధీనపరచుకొనునటుల్ నేడు నేను నీకాజాఞ్పించిన ఆజఞ్లనిన్టిని 

అనుసరించి నడుచుకొనవలెను. 

కీరత్నలు 119:4 => నీ ఆజఞ్లను జాగర్తత్గా గైకొనవలెనని నీవు మాకు ఆజాఞ్పించియునాన్వు. 
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కీరత్నలు 119:34 => నీ ధరమ్శాసత్రము ననుసరించుటకు నాకు బుది ధ్ దయచేయుము అపుప్డు నా 

పూరణ్హృదయముతో నేను దాని పర్కారము నడుచుకొందును. 

1 యోహాను 3:22 => ఆయన ఆజఞ్ యేదనగా ఆయన కుమారుడైన యేసుకీర్సుత్ నామమును 

నముమ్కొని, ఆయన మనకు ఆజఞ్నిచిచ్న పర్కారముగా ఒకనినొకడు పేర్మింపవలెననునదియే. 

1 యోహాను 3:23 => ఆయన ఆజఞ్లను గైకొనువాడు ఆయన యందు నిలిచియుండును, ఆయన 

వానియందు నిలిచియుండును; ఆయన మనయందు నిలిచియునాన్డని  

నిరగ్మకాండము 21:1 => నీవు వారికి నియమింపవలసిన నాయ్యవిధులేవనగా 

లేవీయకాండము 20:8 => మీరు నా కటట్డలను ఆచరించి వాటిని అనుసరింపవలెను, నేను 

మిముమ్ను పరిశుదధ్పరచు యెహోవాను 

లేవీయకాండము 20:22 => కాబటిట్ మీరు నివసించునటుల్ నేను ఏ దేశమునకు మిముమ్ను తీసికొని 

పోవుచునాన్నో ఆ దేశము మిముమ్ను కకిక్వేయకుండునటుల్ మీరు నా కటట్డలనిన్టిని నా విధులనిన్టిని 

అనుసరించి నడుచుకొనవలెను. 

లేవీయకాండము 22:31 => మీరు నా ఆజఞ్లననుసరించి వాటి పర్కారము నడుచుకొనవలెను; నేను 

యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 25:18 => కాబటిట్ మీరు నా కటట్డలను నా విధులను గైకొని వాటిననుసరించి 

నడుచుకొనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:28 => నీ దేవుడైన యెహోవా దృషిట్కి యుకత్మును యథారథ్మునగు 

దానిని నీవు చేసినందున నీకును నీ తరువాత నీ సంతతివారికిని నితయ్ము మేలుకలుగునటుల్ నేను 

నీకాజాఞ్పించుచునన్ యీ మాటలనిన్టిని నీవు జాగర్తత్గా వినవలెను. 

2 రాజులు 17:37 => మరియు ఇతర దేవతలను పూజింపక మీరు బర్దుకు దినములనిన్యు మోషే 

మీకు వార్సియిచిచ్న కటట్డలను విధులను, అనగా ధరమ్శాసత్రము ధరమ్మంతటిని గైకొనవలెను. 
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లేవీయకాండము 

అధాయ్యము 20	
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వచనము 1 

మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము 

1 సమూయేలు 12:14 => మీరు యెహోవా యందు భయభకుత్లు కలిగి ఆయన మాటను విని 

ఆయనను సేవించి ఆయన ఆజఞ్ను భంగము చేయక మీరును మిముమ్ను ఏలు రాజును మీ దేవుడైన 

యెహోవాను అనుసరించినయెడల మీకు కేష్మము కలుగును. 

ఎజార్ 7:26 => నీ దేవుని ధరమ్శాసత్రము గాని, రాజుయొకక్ చటట్ము గాని, గైకొననివాడెవడో తవ్రగా 

విచారణ చేసి, మరణశిక్షయైనను సవ్దేశ తాయ్గమైనను ఆసిత్ జపిత్యైనను ఖైదునైనను వానికి 

విధింపవలెను. 

యిరిమ్యా 7:31 => నేనాజాఞ్పించని కిర్యను నాకు తోచని కిర్యను వారు చేసియునాన్రు, అగిన్లో 

తమ కుమారులను తమ కుమారెత్లను దహించుటకు బెన  హినోన్ము లోయలోనునన్ తోఫెతునందు 

బలిపీఠములను కటుట్కొనియునాన్రు. 

యెహెజేక్లు 16:21 => నీ జారతవ్ము చాలకపోయెననియు నా పిలల్లను వధించి వాటికి పర్తిషిఠ్ంచి 

యపప్గించితివి. 

వచనము 2 

ఇశార్యేలీయులలోనే గాని ఇశార్యేలు పర్జలలో నివసించు పరదేశులలోనే గాని యొకడు 

ఏమాతర్మును తన సంతానమును మోలెకుకు ఇచిచ్నయెడల వానికి మరణశిక్ష విధింపవలెను; మీ 

దేశపర్జలు రాళల్తో వాని కొటట్వలెను. 

లేవీయకాండము 17:8 => మరియు నీవు వారితో ఇటల్నుము ఇశార్యేలీయుల కుటుంబములలోగాని 

మీలో నివసించు పరదేశులలోగాని ఒకడు దహనబలినైనను వేరొక యే బలినైనను 

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; 
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లేవీయకాండము 17:15 => మరియు కళేబరమునైనను చీలచ్బడినదానినైనను తిను పర్తివాడు 

దేశమందు పుటిట్నవాడేమి పరదేశియేమి వాడు తన బటట్లను ఉదుకుకొని నీళల్తో దేహమును 

కడుగుకొని సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డగును. తరువాత పవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 18:21 => నీవు ఏ మాతర్మును నీ సంతానమును మోలెకు నిమితత్ము 

అగిన్గుండమును దాటనీయకూడదు; నీ దేవుని నామమును అపవితర్పరచకూడదు, నేను యెహోవాను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:31 => తమ దేవతలకు వారు చేసినటుల్ నీవు నీ దేవుడైన 

యెహోవానుగూరిచ్ చేయవలదు, ఏలయనగా యెహోవా దేవ్షించు పర్తి హేయకిర్యను వారు తమ 

దేవతలకు చేసిరి. వారు తమ దేవతలపేరట తమ కూమారులను తమ కుమారెత్లను అగిన్హోతర్ములో 

కాలిచ్వేయుదురు గదా. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:10 => తన కుమారునైనను తన కుమారెత్నైనను అగిన్గుండము 

దాటించువానినైనను, శకునము చెపుప్ సోదెగానినైనను, మేఘ శకునములనుగాని సరప్ 

శకునములనుగాని చెపుప్వానినైనను, చిలల్ంగివానినైనను, మాంతిర్కునినైనను, ఇందర్జాలకునినైనను 

2 రాజులు 17:17 => మరియు తమ కుమారులను కుమారెత్లను అగిన్గుండమును దాటించి 

శకునమును చిలల్ంగితనమును వాడుక చేసికొని యెహోవా దృషిట్కి చెడుతనము చేయుటకై తముమ్ను 

తాము అముమ్కొని, ఆయనకు కోపము పుటిట్ంచిరి. 

2 రాజులు 23:10 => మరియు ఎవడైనను తన కుమారునేగాని కుమారెత్నేగాని మొలెకునకు 

అగిన్గుండము దాటించకుండునటుల్ బెన  హినోన్ము అను లోయలోనునన్ తోఫెతు అను పర్దేశమును 

అతడు అపవితర్ము చేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:3 => మరియు అతడు బెన  హినోన్ము లోయయందు ధూపము వేసి 

ఇశార్యేలీయుల యెదుటనుండి యెహోవా తోలివేసిన జనముల హేయకిర్యలచొపుప్న తన 

కుమారులను అగిన్లో దహించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:6 => బెన హినోన్ము లోయయందు అతడు తన కుమారులను 

అగిన్లోగుండ దాటించి, ముహూరత్ములను విచారించుచు, మంతర్ములను చిలల్ంగితనమును 

Page  of 1242 1885



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"య$ండ'

వాడుకచేయు కరణ్పిశాచములతోను సోదెగాండర్తోను సాంగతయ్ము చేయుచు, యెహోవా దృషిట్కి 

బహుగా చెడునడత నడచుచు ఆయనకు కోపము పుటిట్ంచెను. 

కీరత్నలు 106:38 => నిరపరాధ రకత్ము, అనగా తమ కుమారుల రకత్ము తమ కుమారెత్ల రకత్ము 

ఒలికించిరి కనాను దేశపువారి బొమమ్లకు వారిని బలిగా అరిప్ంచిరి ఆ రకత్మువలన దేశము 

అపవితర్మాయెను  

యెషయా 57:5 => మసత్చా వృక్షములను చూచి పచచ్ని పర్తిచెటుట్ కిర్ందను కామము 

రేపుకొనువారలారా, లోయలలో రాతిసందులకిర్ంద పిలల్లను చంపువారలారా,  

యెషయా 57:6 => నీ భాగయ్ము లోయలోని రాళల్లోనేయునన్ది అవియే నీకు భాగయ్ము, వాటికే 

పానీయారప్ణము చేయుచునాన్వు వాటికే నైవేదయ్ము నరిప్ంచుచునాన్వు. ఇవనిన్యు జరుగగా నేను 

ఊరకుండదగునా? 

యిరిమ్యా 7:31 => నేనాజాఞ్పించని కిర్యను నాకు తోచని కిర్యను వారు చేసియునాన్రు, అగిన్లో 

తమ కుమారులను తమ కుమారెత్లను దహించుటకు బెన  హినోన్ము లోయలోనునన్ తోఫెతునందు 

బలిపీఠములను కటుట్కొనియునాన్రు. 

యిరిమ్యా 32:35 => వారు తమ కుమారులను కుమారెత్లను పర్తిషిట్ంపవలెనని బెన  హినోన్ము 

లోయలోనునన్ బయలునకు బలిపీఠములను కటిట్ంచిరి, ఆలాగు చేయుటకు నేను వారి కాజాఞ్పింపలేదు, 

యూదావారు పాపములో పడి, యెవరైన నిటిట్ హేయకిర్యలు చేయుదురనన్మాట నా కెనన్డును 

తోచలేదు. 

యెహెజేక్లు 16:20 => మరియు నీవు నాకు కనిన కుమారులను కుమారెత్లను ఆ బొమమ్లు 

మింగివేయునటుల్ వాటి పేరట వారిని వధించితివి, 

యెహెజేక్లు 16:21 => నీ జారతవ్ము చాలకపోయెననియు నా పిలల్లను వధించి వాటికి పర్తిషిఠ్ంచి 

యపప్గించితివి. 

యెహెజేక్లు 20:26 => తొలిచూలిని అగిన్గుండముదాటించి బలిదానముల నిచుచ్టచేత తముమ్ను 

తాము అపవితర్పరచుకొననిచిచ్తిని. 
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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 

యెహెజేక్లు 23:37 => వారు వయ్భిచారిణులును నరహతయ్ చేయువారునై విగర్హములతో 

వయ్భిచరించి, నాకు కనిన కుమారులను విగర్హములు మింగునటుల్ వారిని వాటికి పర్తిషిట్ంచిరి. 

యెహెజేక్లు 23:39 => తాము పెటుట్కొనిన విగర్హములపేరట తమ పిలల్లను చంపిననాడే వారు నా 

పరిశుదధ్ సథ్లములో చొచిచ్ దాని నపవితర్పరచి, నామందిరములోనే వారీలాగున చేసిరి.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:43 => మీరు పూజించుటకు చేసికొనిన పర్తిమలైన మొలొకు 

గుడారమును రొంఫాయను దేవత యొకక్ నక్షతర్మును మోసికొనిపోతిరి గనుక బబులోను ఆవలికి 

మిముమ్ను కొనిపోయెదను.  

లేవీయకాండము 20:27 => పురుషునియందేమి సతరీయందేమి కరణ్పిశాచియైనను సోదెయైనను 

ఉండినయెడల వారికి మరణశిక్ష విధింపవలెను, వారిని రాళల్తో కొటట్వలెను. తమ శిక్షకు తామే 

కారకులు. 

లేవీయకాండము 24:14 => శపించినవానిని పాళెము వెలుపలికి తీసికొనిరముమ్; వాని 

శాపవచనమును వినినవారందరు వాని తలమీద తమ చేతులుంచిన తరువాత సరవ్సమాజము రాళల్తో 

వాని చావగొటట్వలెను. 

లేవీయకాండము 24:23 => కాబటిట్ మోషే ఇశార్యేలీయులతో ఈలాగు చెపెప్ను శపించిన వానిని 

పాళెము వెలుపలికి తీసికొనిపోయి రాళల్తో వాని చావగొటట్వలెను, యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుట్ 

ఇశార్యేలీయులు చేసిరి. 

సంఖాయ్కాండము 15:35 => తరువాత యెహోవా ఆ మనుషుయ్డు మరణశిక్ష నొందవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 15:36 => సరవ్సమాజము పాళెము వెలుపల రాళల్తో వాని కొటిట్ చంపవలెనని 

మోషేతో చెపెప్ను. కాబటిట్ యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ సరవ్ సమాజము పాళెము వెలుపలికి 

వాని తీసికొనిపోయి రాళల్తో వాని చావగొటెట్ను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 13:10 => రాళల్తో వారిని చావగొటట్వలెను. ఏలయనగా ఐగుపుత్ 

దేశములోనుండియు దాసయ్గృహములోనుండియు నినున్ రపిప్ంచిన నీ దేవుడైన యెహోవాయొదద్నుండి 

వారు నినున్ తొలగింప యతిన్ంచెదరు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:11 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయులందరు విని భయపడుదురు గనుక నీ 

మధయ్ అటిట్ దుషాక్రయ్మేమియు ఇకను చేయకుందురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:5 => ఇదద్రు ముగుగ్రు సాకుష్ల మాటమీదనే చావతగిన వానికి 

మరణశిక్ష విధింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:6 => ఒకక్ సాకిష్ మాటమీద వానికి విధింపకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:7 => వాని చంపుటకు మొదట సాకుష్లును తరువాత జనులందరును 

వానిమీద చేతులు వేయవలెను. అటుల్ నీ మధయ్నుండి ఆ చెడుతనమును పరిహరింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:21 => అపుప్డు ఊరి పర్జలందరు రాళల్తో అతని చావగొటట్వలెను. 

అటుల్ ఆ చెడుతనమును నీ మధయ్నుండి పరిహరించుదువు. అపుప్డు ఇశార్యేలీయులందరు విని 

భయపడుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:58 => పటట్ణపు వెలుపలికి అతనిని వెళల్గొటిట్, రాళుల్ రువివ్ చంపిరి. 

సాకుష్లు సౌలు అను ఒక యౌవనుని పాదములయొదద్ తమ వసత్రములు పెటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:59 => పర్భువునుగూరిచ్ మొరపెటుట్చు యేసు పర్భువా, నా ఆతమ్ను 

చేరుచ్కొనుమని సెత్ఫను పలుకుచుండగా వారు అతనిని రాళల్తో కొటిట్రి. 

యెహోషువ 7:25 => అపుప్డు యెహోషువ నీవేల మముమ్ను బాధ పరిచితివి? నేడు యెహోవా నినున్ 

బాధపరచుననగా ఇశార్యేలీయులందరు వానిని రాళల్తో చావగొటిట్రి; 

1 రాజులు 11:5 => సొలొమోను అషాత్రోతు అను సీదోనీయుల దేవతను మిలోక్ము అను 

అమోమ్నీయుల హేయమైన దేవతను అనుసరించి నడిచెను. 

2 రాజులు 16:3 => అతడు ఇశార్యేలీయుల ముందర నిలువకుండ యెహోవా వెళల్గొటిట్న జనులు 

చేసిన హేయమైన కిర్యలు చేయుచు, తన కుమారుని అగిన్గుండమును దాటించెను. 

Page  of 1245 1885



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"య$ండ'

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 

యెహెజేక్లు 14:7 => ఇశార్యేలీయులలోను వారి దేశములో నివసించు పరదేశులలోను ఎవరైనను 

ననున్ అనుసరించక నాకు అనుయ్లై తమ మనసుస్న విగర్హములను నిలుపుకొని తమకు దోషము 

కలుగజేసికొని అభయ్ంతరమును తమయెదుట పెటుట్కొని తమ నిమితత్మై నాయొదద్ 

విచారణచేయవలెనని పర్వకత్యొదద్కు వచిచ్నయెడల యెహోవానగు నేనే సవ్యముగా వారికి 

పర్తుయ్తత్రమిచెచ్దను.  

ఆమోసు 5:26 => మీరు మీ దేవతయైన మోలెకు గుడారమును, మీరు పెటుట్కొనిన విగర్హముల 

పీఠమును మీరు మోసికొని వచిచ్తిరి గదా. 

వచనము 3 

ఆ మనుషుయ్డు నా పరిశుదధ్సథ్లమును అపవితర్పరచి నా పరిశుదధ్నామమును అపవితర్పరచుటకు తన 

సంతానమును మోలెకుకు ఇచెచ్ను గనుక నేను వానికి విరోధినై పర్జలలోనుండి వాని కొటిట్వేతును. 

లేవీయకాండము 17:10 => మరియు ఇశార్యేలీయుల కుటుంబములలోనేమి, మీలో నివసించు 

పరదేశులలోనేమి, ఒకడు దేని రకత్ మును తినినను రకత్ము తినువానికి నేను విముఖుడనై 

జనులలోనుండి వాని కొటిట్వేయుదును. 

1 పేతురు 3:12 => పర్భువు కనున్లు నీతిమంతుల మీదను, ఆయన చెవులు వారి పార్రథ్నల వైపునను 

ఉనన్వి గాని పర్భువు ముఖము కీడు చేయువారికి విరోధముగా ఉనన్ది. 

సంఖాయ్కాండము 19:20 => అపవితుర్డు పాపశుది ధ్ చేసికొననియెడల అటిట్ మనుషుయ్డు 

సమాజములోనుండి కొటిట్వేయబడును; వాడు యెహోవా పరిశుదధ్సథ్లమును అపవితర్పరచెను; 

పాపపరిహారజలము వానిమీద పోర్కిష్ంపబడలేదు; వాడు అపవితుర్డు. 
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యెహెజేక్లు 5:11 => నీ హేయదేవతలనిన్టిని పూజించి నీవు చేసిన హేయమైన కిర్యలనిన్టిచేత నా 

పరిశుదధ్ సథ్లమును అపవితర్ పరచితివి గనుక కరుణా దృషిట్యైనను జాలియైనను లేక నేను నినున్ 

కీష్ణింపజేసెదనని నా జీవముతోడు పర్మాణము చేయుచునాన్ను; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్ 

యెహెజేక్లు 23:38 => వారీలాగున నాయెడల జరిగించుచునాన్రు; అదియుగాక ఆ దినమందే, 

వారు నా పరిశుదధ్సథ్లమును అపవితర్పరచిన దినమందే, నేను నియమించిన విశార్ంతిదినములను 

సామానయ్దినములుగా ఎంచిరి. 

యెహెజేక్లు 23:39 => తాము పెటుట్కొనిన విగర్హములపేరట తమ పిలల్లను చంపిననాడే వారు నా 

పరిశుదధ్ సథ్లములో చొచిచ్ దాని నపవితర్పరచి, నామందిరములోనే వారీలాగున చేసిరి.  

లేవీయకాండము 18:21 => నీవు ఏ మాతర్మును నీ సంతానమును మోలెకు నిమితత్ము 

అగిన్గుండమును దాటనీయకూడదు; నీ దేవుని నామమును అపవితర్పరచకూడదు, నేను యెహోవాను. 

యెహెజేక్లు 20:39 => ఇశార్యేలు యింటివారలారా, మీరు నామాట విననియెడల మీరు 

పెటుట్కొనిన విగర్హములను, మీ కిషట్మైనటుట్గా పూజించుకొనుడి, గాని మీ అరప్ణలచేతను మీ 

విగర్హములచేతను నా పరిశుదధ్నామమును అపవితర్పరచకుడి అని పర్భువైన యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

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.  

లేవీయకాండము 17:4 => పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్కు దానిని ముందు తేక 

పాళెములో వధించినను పాళెమునకు వెలుపల వధించినను ఆ మనుషుయ్డు తన పర్జలలోనుండి 

కొటిట్వేయబడును; 

లేవీయకాండము 22:2 => ఇశార్యేలీయులు నాకు పర్తిషిఠ్ంచువాటివలన అహరోనును అతని 

కుమారులును నా పరిశుదధ్నామమును అపవితర్పరచకుండునటుల్ వారు ఆ పరిశుదధ్మైనవాటిని 

పర్తిషిఠ్తములుగా ఎంచవలెనని వారితో చెపుప్ము; నేను యెహోవాను. 
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లేవీయకాండము 23:30 => ఆ దినమున ఏ పనినైనను చేయు పర్తివానిని వాని పర్జలలో 

నుండకుండ నాశము చేసెదను. 

సంఖాయ్కాండము 15:30 => అయితే దేశమందు పుటిట్నవాడేగాని పరదేశియేగాని యెవడైనను 

సాహసించి పాపముచేసినయెడల 

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 వెళిల్ ననున్ విడిచి, నేను వారితో చేసిన 

నిబంధనను మీరుదురు. 

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 

యిరిమ్యా 21:10 => ఈ పటట్ణము బబులోను రాజుచేతికి అపప్గింపబడును, అతడు అగిన్చేత దాని 

కాలిచ్వేయును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 23:30 => కాబటిట్ తమ జతవానియొదద్నుండి నా మాటలను దొంగిలించు పర్వకత్లకు 

నేను విరోధిని; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 14:8 => ఆ మనుషుయ్లకు నేను విరోధినై నేను యెహోవానని వారు తెలిసికొనునటుల్ 

వారిని సూచనగాను సామెతగాను చేసి నా జనులలోనుండి నేను వారిని నిరూమ్లము చేసెదను.  

యెహెజేక్లు 15:7 => నేను వారిమీద కఠినదృషిట్ నిలుపుదును, వారు అగిన్ని తపిప్ంచుకొనినను 

అగిన్యే వారిని దహించును; వారియెడల నేను కఠినదృషిట్ గలవాడనై యుండగా నేనే యెహోవానని 

మీరు తెలిసికొందురు. 

ఆమోసు 2:7 => దరిదుర్ల నోటిలో మనున్ వేయుటకు బహు ఆశపడుదురు; దీనుల తోర్వకు అడ డ్ము 

వచెచ్దరు; తండిర్యు కుమారుడును ఒకదానినే కూడి నా పరిశుదధ్నామమును అవమానపరచుదురు; 

మలాకీ 2:12 => యాకోబు సంతతివారి డేరాలలోనుండి మేలొక్లుపు వారిని, పలుకువారిని, 

సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవాకు నైవేదయ్ము చేయువారిని యెహోవా నిరూమ్లము చేయును. 
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1 కొరిందీయులకు 3:17 => ఎవడైనను దేవుని ఆలయమును పాడుచేసినయెడల దేవుడు వానిని 

పాడుచేయును. దేవుని ఆలయము పరిశుదధ్మైయునన్ది; మీరు ఆ ఆలయమైయునాన్రు. 

వచనము 4 

మరియు ఆ మనుషుయ్డు తన సంతానమును మోలెకుకు ఇచుచ్చుండగా మీ దేశపర్జలు వాని చంపక,  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:30 => ఆ అజాఞ్నకాలములను దేవుడు చూచి చూడనటుట్గా ఉండెను; 

ఇపుప్డైతే అంతటను అందరును మారుమనసుస్ పొందవలెనని మనుషుయ్లకు ఆజాఞ్పించుచునాన్డు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:8 => వారి మాటకు సమమ్తింపకూడదు; వారిమాట వినకూడదు, 

వారిని కటాకిష్ంపకూడదు; వారియందు జాలిపడకూడదు, వారిని మాటుపరచకూడదు; అవశయ్ముగా 

వారిని చంపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:2 => నీ దేవుడైన యెహోవా నిబంధనను మీరి ఆయన దృషిట్కి 

చెడ డ్దానిని చేయుచు, నేనిచిచ్న ఆజఞ్కు విరోధముగా అనయ్దేవతలకు, అనగా సూరుయ్నికైనను 

చందుర్నికైనను ఆకాశనక్షతర్ములలోని దేనికైనను నమసక్రించి మొర్కుక్ పురుషుడేగాని సతరీయేగాని నీ 

దేవుడైన యెహోవా నీకిచుచ్చునన్ నీ గార్మములలో దేనియందైనను నీ మధయ్ కనబడినపుప్డు  

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:3 => అది నీకు తెలుపబడిన తరువాత నీవు విని బాగుగా విచారణ 

చేయవలెను. అది నిజమైనయెడల, అనగా అటిట్ హేయకిర్య ఇశార్యేలీయులలో జరిగియుండుట 

వాసత్వమైనయెడల 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:4 => ఆ చెడ డ్ కారయ్ము చేసిన పురుషునిగాని సతరీనిగాని నీ గార్మముల 

వెలుపలికి తీసికొనిపోయి రాళల్తో చావగొటట్వలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:5 => ఇదద్రు ముగుగ్రు సాకుష్ల మాటమీదనే చావతగిన వానికి 

మరణశిక్ష విధింపవలెను. 

యెహోషువ 7:12 => కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులు శాపగర్సుత్లై తమ శతుర్వుల యెదుట నిలువలేక తమ 

శతుర్వుల యెదుట వెనుకకు తిరిగిరి. శాపగర్సుత్లైనవారు మీ మధయ్ నుండకుండ మీరు వారిని 

నిరూమ్లము చేసితేనే తపప్ నేను మీకు తోడైయుండను. 
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1 సమూయేలు 3:13 => తన కుమారులు తముమ్ను తాము శాపగర్సుత్లగా చేసికొనుచునాన్రని 

తానెరిగియు వారిని అడ డ్గించలేదు గనుక అతని యింటికి నితయ్మైన శిక్ష విధింతునని నేను అతనికి 

తెలియజేయుచునాన్ను. 

1 సమూయేలు 3:14 => కాబటిట్ ఏలీ యింటివారి దోషమునకు బలి చేతనైనను నైవేదయ్ము చేతనైనను 

ఎనన్టికిని పార్యశిచ్తత్ము జేయబడదని నేను పర్మాణపూరవ్కముగా ఆజాఞ్పించితిని. 

1 రాజులు 20:42 => అపుప్డు అతడు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నేను శపించిన మనుషుయ్ని 

నీవు నీచేతిలోనుండి తపిప్ంచుకొని పోనిచిచ్తివి గనుక వాని పార్ణమునకు మారుగా నీ పార్ణమును, 

వాని జనులకు మారుగా నీ జనులును అపప్గింపబడుదురని రాజుతో అనగా 

పర్కటన 2:14 => అయినను నేను నీమీద కొనిన్ తపిప్దములు మోపవలసియునన్ది. అవేవనగా, 

విగర్హములకు బలి యిచిచ్న వాటిని తినునటుల్ను, జారతవ్ము చేయునటుల్ను, ఇశార్యేలీయులకు ఉరి 

యొడుడ్మని బాలాకునకు నేరిప్న బిలాము బోధను అనుసరించువారు నీలో ఉనాన్రు 

దివ్తీయోపదేశకాండము 22:1 => నీ సహోదరుని యెదుద్గాని గొఱఱ్గాని తోర్వ తపిప్పోవుట 

చూచినయెడల నీవు వాటిని చూడనటుల్ కనున్లు మూసికొనక అగతయ్ముగా వాటిని నీ 

సహోదరునియొదద్కు మళిల్ంపవలెను.  

వచనము 5 

చూచి చూడనటుల్ తమ కనున్లు మూసికొనినయెడల నేను వానికిని వాని కుటుంబమునకును విరోధినై 

వానిని మోలెకుతో వయ్భిచరించుటకు వాని తరిమి వయ్భిచారముచేయు వారినందరిని పర్జలలోనుండి 

కొటిట్వేతును. 

లేవీయకాండము 17:10 => మరియు ఇశార్యేలీయుల కుటుంబములలోనేమి, మీలో నివసించు 

పరదేశులలోనేమి, ఒకడు దేని రకత్ మును తినినను రకత్ము తినువానికి నేను విముఖుడనై 

జనులలోనుండి వాని కొటిట్వేయుదును. 
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నిరగ్మకాండము 20:5 => ఏలయనగా నీ దేవుడనైన యెహోవానగు నేను రోషముగల దేవుడను; 

ననున్ దేవ్షించువారి విషయములో మూడు నాలుగు తరముల వరకు, తండుర్ల దోషమును 

కుమారులమీదికి రపిప్ంచుచు 

యిరిమ్యా 32:28 => కావున యెహోవా ఈమాట సెలవిచుచ్చునాన్డు ఇదిగో నేను ఈ పటట్ణమును 

కలీద్యులచేతికిని బబులోను రాజైన నెబుకదెర్జరుచేతికిని అపప్గింపబోవుచునాన్ను; అతడు దాని 

పటుట్కొనగా  

యిరిమ్యా 32:29 => ఈ పటట్ణముమీద యుదధ్ముచేయు కలీద్యులు వచిచ్, యీ పటట్ణమునకు 

అగిన్ ముటిట్ంచి, యే మిదె ద్లమీద జనులు బయలునకు ధూపారప్ణచేసి అనయ్దేవతలకు 

పానారప్ణములనరిప్ంచి నాకు కోపము పుటిట్ంచిరో ఆ మిదె ద్లనిన్టిని కాలిచ్వేసెదరు.  

యిరిమ్యా 32:30 => ఏలయనగా ఇశార్యేలువారును యూదావారును తమ బాలయ్ము మొదలుకొని 

నాయెదుట చెడుతనమే చేయుచు వచుచ్చునాన్రు, తమ చేతుల కిర్యవలన వారు నాకు కోపమే 

పుటిట్ంచువారు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 32:31 => నా కోపము రేపుటకు ఇశార్యేలువారును యూదావారును వారి రాజులును 

వారి పర్ధానులును వారి యాజకులును వారి పర్వకత్లును యూదా జనులును యెరూషలేము 

నివాసులును చూపిన దుష పర్వరత్న అంతటినిబటిట్,  

యిరిమ్యా 32:32 => నా యెదుటనుండి వారి దుష పర్వరత్నను నేను నివారణచేయ ఉదేద్శించునటుల్, 

వారు ఈ పటట్ణమును కటిట్నదినము మొదలుకొని ఇదివరకును అది నాకు కోపము పుటిట్ంచుటకు 

కారణమాయెను.  

యిరిమ్యా 32:33 => నేను పెందలకడ లేచి వారికి బోధించినను వారు నా బోధ 

నంగీకరింపకపోయిరి, వారు నా తటుట్ ముఖము తిర్పుప్కొనక వీపునే తిర్పుప్కొనిరి. 

యిరిమ్యా 32:34 => మరియు నా పేరు పెటట్బడిన మందిరమును అపవితర్పరచుటకు దానిలో 

హేయమైనవాటిని పెటిట్రి. 

యిరిమ్యా 32:35 => వారు తమ కుమారులను కుమారెత్లను పర్తిషిట్ంపవలెనని బెన  హినోన్ము 

లోయలోనునన్ బయలునకు బలిపీఠములను కటిట్ంచిరి, ఆలాగు చేయుటకు నేను వారి కాజాఞ్పింపలేదు, 
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యూదావారు పాపములో పడి, యెవరైన నిటిట్ హేయకిర్యలు చేయుదురనన్మాట నా కెనన్డును 

తోచలేదు. 

యిరిమ్యా 32:39 => మరియు వారికిని వారి కుమారులకును మేలు కలుగుటకై వారు నితయ్ము 

నాకు భయపడునటుల్ నేను వారికి ఏకహృదయమును ఏక మారగ్మును దయచేయుదును. 

లేవీయకాండము 17:7 => వారు వయ్భిచారులై అనుసరించుచు వచిచ్న దయయ్ముల పేరట 

వధించినటుల్ ఇకమీదట తమ బలిపశువులను వధింపరాదు. ఇది వారి తర తరములకు వారికి 

నితయ్మైన కటట్డ. 

కీరత్నలు 106:39 => తమ కిర్యలవలన వారు అపవితుర్లైరి తమ నడవడిలో వయ్భిచరించినవారైరి. 

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. 

హోషేయ 2:5 => అది నాకు అనన్పానములను గొఱఱ్బొచుచ్ను జనుపనారయు తైలమును 

మదయ్మును ఇచిచ్న నా విటకాండర్ను నేను వెంటాడుదుననుకొనుచునన్ది. 

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 34:15 => ఆ దేశపు నివాసులతో నిబంధన చేసికొనకుండ జాగర్తత్పడుము; వారు 

ఇతరుల దేవతలతో వయ్భిచరించి ఆ దేవతలకు బలి అరిప్ంచుచునన్పుప్డు ఒకడు నినున్ పిలిచినయెడల 

నీవు వాని బలిదర్వయ్మును తినకుండ చూచుకొనుము. 

లేవీయకాండము 23:30 => ఆ దినమున ఏ పనినైనను చేయు పర్తివానిని వాని పర్జలలో 

నుండకుండ నాశము చేసెదను. 
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లేవీయకాండము 26:17 => నేను మీకు పగవాడనవుదును; మీ శతుర్వుల యెదుట మీరు 

చంపబడెదరు; మీ విరోధులు మిముమ్ను ఏలెదరు; మిముమ్ను ఎవరును తరుమకపోయినను మీరు 

పారిపోయెదరు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 21:11 => మరియు అతడు యూదా పరవ్తములయందు బలిపీఠములను 

కటిట్ంచి యెరూషలేము కాపురసుథ్లు దేవుని విసరిజ్ంచునటుల్ చేసెను. యూదావారిని విగర్హపూజకు 

లోపరచెను. 

యిరిమ్యా 2:9 => కావున నేనికమీదట మీతోను మీ పిలల్ల పిలల్లతోను వాయ్జెయ్మాడెదను; ఇది 

యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 44:11 => కాబటిట్ ఇశార్యేలు దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు మీకు కీడు చేయునటుల్, 

హోషేయ 4:12 => నా జనులు తాము పెటుట్కొనిన కఱఱ్యొదద్ విచారణ చేయుదురు, తమచేతికఱఱ్ 

వారికి సంగతి తెలియజేయును, వయ్భిచారమనసుస్ వారిని తోర్వ తపిప్ంపగా వారు తమ దేవుని 

విసరిజ్ంచి వయ్భిచరింతురు. 

వచనము 6 

మరియు కరణ్పిశాచి గలవారితోను సోదెగాండర్తోను వయ్భిచరించుటకు వారితటుట్ తిరుగువాడెవడో నేను 

వానికి విరోధినై పర్జలలోనుండి వాని కొటిట్వేతును. 

లేవీయకాండము 20:27 => పురుషునియందేమి సతరీయందేమి కరణ్పిశాచియైనను సోదెయైనను 

ఉండినయెడల వారికి మరణశిక్ష విధింపవలెను, వారిని రాళల్తో కొటట్వలెను. తమ శిక్షకు తామే 

కారకులు. 

లేవీయకాండము 19:26 => రకత్ము కూడినదేదియు తినకూడదు, శకునములు చూడకూడదు, 

మంతర్ యోగములు చేయకూడదు, 

లేవీయకాండము 19:31 => కరణ్పిశాచి గలవారిదగగ్రకు పోకూడదు, సోదెగాండర్ను వెదకి వారివలన 

అపవితర్త కలుగజేసికొనకూడదు; నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 
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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 

మంతర్జుఞ్లయొదద్కును వెళిల్ విచారించుడని చెపుప్నపుప్డు జనులు తమ దేవుని యొదద్నే 

విచారింపవదాద్? సజీవుల పక్షముగా చచిచ్న వారియొదద్కు వెళల్దగునా? 

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. 

సంఖాయ్కాండము 15:39 => మీరు నా ఆజఞ్లనిన్టిని జాఞ్పకము చేసికొని మీ దేవునికి పర్తిషిఠ్తులై 

యుండునటుల్ మునుపటివలె కోరినవాటినిబటిట్యు చూచినవాటినిబటిట్యు వయ్భిచరింపక, 
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కీరత్నలు 73:27 => నినున్ విసరిజ్ంచువారు నశించెదరు నినున్ విడిచి వయ్భిచరించువారి నందరిని నీవు 

సంహరించెదవు. 

యెహెజేక్లు 6:9 => మరియు ననున్ విసరిజ్ంచినవారి విశావ్స ఘాతకమైన వయ్భిచార మనసుస్ను, 

విగర్హముల ననుసరించిన వయ్భిచార దృషిట్ని నేను మారిచ్ నాతటుట్ తిరుగజేయగా, చెరపటట్బడినవారై 

శే షిం చి న వా రు అ నయ్ జ ను ల మ ధయ్  న నున్  జాఞ్ ప క ము చే సి కొ ని , తా మ ను స రిం చి న 

హేయకృతయ్ములనిన్టినిబటిట్ తాము చేసిన దుషిర్క్యలను కనుగొని తముమ్ను తామే 

అసహియ్ంచుకొనుచు 

హోషేయ 4:12 => నా జనులు తాము పెటుట్కొనిన కఱఱ్యొదద్ విచారణ చేయుదురు, తమచేతికఱఱ్ 

వారికి సంగతి తెలియజేయును, వయ్భిచారమనసుస్ వారిని తోర్వ తపిప్ంపగా వారు తమ దేవుని 

విసరిజ్ంచి వయ్భిచరింతురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 10:13 => ఈ పర్కారము యెహోవా ఆజఞ్ గైకొనక ఆయన దృషిట్ యెదుట 

దోర్హము చేసినందుకును , యెహోవాయొదద్ విచారణచేయక క రణ్పిశాచములయొదద్ 

విచారణచేయుదానిని వెదకినందుకును సౌలు హతమాయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 10:14 => అందునిమితత్ము యెహోవా అతనికి మరణశిక్ష విధించి 

రాజయ్మును యెషష్యి కుమారుడైన దావీదు వశము చేసెను. 

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 22:18 => శకునము చెపుప్దానిని బర్దుకనియయ్కూడదు. 

లేవీయకాండము 18:29 => ఎవరు అటిట్ హేయ కిర్యలలో దేనినైనను చేయుదురో వారు 

పర్జలలొనుండి కొటిట్వేయబడుదురు. 

లేవీయకాండము 23:30 => ఆ దినమున ఏ పనినైనను చేయు పర్తివానిని వాని పర్జలలో 

నుండకుండ నాశము చేసెదను. 
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లేవీయకాండము 26:17 => నేను మీకు పగవాడనవుదును; మీ శతుర్వుల యెదుట మీరు 

చంపబడెదరు; మీ విరోధులు మిముమ్ను ఏలెదరు; మిముమ్ను ఎవరును తరుమకపోయినను మీరు 

పారిపోయెదరు. 

సంఖాయ్కాండము 15:30 => అయితే దేశమందు పుటిట్నవాడేగాని పరదేశియేగాని యెవడైనను 

సాహసించి పాపముచేసినయెడల 

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 28:3 => సమూయేలు మృతిబొందగా ఇశార్యేలీయులు అతని గురించి విలాపము 

చేసి రామా అను అతని పటట్ణములో అతని పాతిపెటిట్యుండిరి. మరియు సౌలు కరణ్పిశాచము 

గలవారిని చిలల్ంగివారిని దేశములోనుండి వెళల్గొటిట్ యుండెను. 

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. 

కీరత్నలు 106:39 => తమ కిర్యలవలన వారు అపవితుర్లైరి తమ నడవడిలో వయ్భిచరించినవారైరి. 

యెషయా 2:6 => యాకోబు వంశమగు ఈ జనము తూరుప్న నుండిన జనుల సంపర్దాయములతో 

నిండుకొనియునాన్రు వారు ఫిలిషీత్యులవలె మంతర్ పర్యోగము చేయుదురు అనుయ్లతో సహవాసము 

చేయుదురు గనుక నీవు వారిని విసరిజ్ంచియునాన్వు.  

యిరిమ్యా 44:11 => కాబటిట్ ఇశార్యేలు దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు మీకు కీడు చేయునటుల్, 

మలాకీ 3:5 => తీరుప్ తీరుచ్టకై నేను మీయొదద్కు రాగా, చిలల్ంగివాండర్ మీదను వయ్భిచారుల మీదను 

అపర్మాణికుల మీదను, నాకు భయపడక వారి కూలి విషయములో కూలివారిని విధవరాండర్ను 
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తండిర్లేనివారిని బాధపెటిట్ పరదేశులకు అనాయ్యము చేయువారి మీదను దృఢముగా సాక్షయ్ము 

పలుకుదునని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:9 => సీమోనను ఒక మనుషుయ్డు లోగడ ఆ పటట్ణములో గారడీచేయుచు, 

తానెవడో యొక గొపప్వాడని చెపుప్కొనుచు, సమరయ జనులను విభార్ంతిపరచుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:6 => వారు ఆ దీవ్పమందంతట సంచరించి పాఫు అను ఊరికి 

వచిచ్నపుప్డు గారడీవాడును అబదధ్ పర్వకత్యునైన బర  యేసు అను ఒక యూదుని చూచిరి. 

1 పేతురు 3:12 => పర్భువు కనున్లు నీతిమంతుల మీదను, ఆయన చెవులు వారి పార్రథ్నల వైపునను 

ఉనన్వి గాని పర్భువు ముఖము కీడు చేయువారికి విరోధముగా ఉనన్ది. 

వచనము 7 

కావున మిముమ్ను మీరు పరిశుదధ్పరచుకొని పరిశుదు ధ్లై యుండుడి; నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 11:44 => నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను; నేను పరిశుదు ధ్డను గనుక మీరు 

పరిశుదు ధ్లైయుండునటుల్ మిముమ్ను మీరు పరిశుదద్పరచుకొనవలెను. నేలమీద పార్కు జీవరాసులలో 

దేనివలనను మిముమ్ను మీరు అపవితర్పరచుకొనకూడదు. 

లేవీయకాండము 19:2 => మీరు పరిశుదు ధ్లై యుండవలెను. మీ దేవుడనైన యెహోవానగు నేను 

పరిశుదు ధ్డనై యునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 1:4 => ఎటల్నగా తన పిర్యునియందు తాను ఉచితముగా మనకనుగర్హించిన తన 

కృపామహిమకు కీరిత్ కలుగునటుల్, 

ఫిలిపీప్యులకు 2:12 => కాగా నా పిర్యులారా, మీరెలల్పుప్డును విధేయులైయునన్ పర్కారము, 

నాయెదుట ఉనన్పుప్డు మాతర్మే గాక మరి యెకుక్వగా నేను మీతో లేని యీ కాలమందును, 

భయముతోను వణకుతోను మీ సొంతరక్షణను కొనసాగించుకొనుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:13 => ఎందుకనగా మీరు ఇచఛ్యించుటకును కారయ్సిది ధ్ కలుగజేసికొనుటకును, 

తన దయాసంకలప్ము నెరవేరుటకై మీలో కారయ్సిది ధ్ కలుగజేయువాడు దేవుడే. 
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కొలొసస్యులకు 3:12 => కాగా , దేవునిచేత ఏరప్రచబడినవారును పరిశుదు ధ్లును 

పిర్యులునైనవారికి తగినటుల్, మీరు జాలిగల మనసుస్ను, దయాళుతవ్మును, వినయమును, 

సాతివ్కమును, దీరఘ్శాంతమును ధరించుకొనుడి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:3 => మీరు పరిశుదు ధ్లగుటయే, అనగా మీరు జారతవ్మునకు దూరముగా 

ఉండుటయే దేవుని చితత్ము. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:7 => పరిశుదు ధ్లగుటకే దేవుడు మనలను పిలిచెనుగాని అపవితుర్లుగా 

ఉండుటకు పిలువలేదు. 

హెబీర్యులకు 12:14 => అందరితో సమాధానమును పరిశుదధ్తయు కలిగి యుండుటకు 

పర్యతిన్ంచుడి. పరిశుదధ్త లేకుండ ఎవడును పర్భువును చూడడు. 

1 పేతురు 1:15 => కాగా మీరు విధేయులగు పిలల్లై, మీ పూరవ్పు అజాఞ్నదశలో మీ కుండిన ఆశల 

ననుసరించి పర్వరిత్ంపక,  

1 పేతురు 1:16 => మిముమ్ను పిలిచిన వాడు పరిశుదు ధ్డైయునన్ పర్కారము మీరును సమసత్ 

పర్వరత్నయందు పరిశుదు ధ్లైయుండుడి. 

లేవీయకాండము 18:2 => నేను మీ దేవుడనైన యెహోవానని నీవు ఇశార్యేలీయులతో చెపుప్ము. 

లేవీయకాండము 19:31 => కరణ్పిశాచి గలవారిదగగ్రకు పోకూడదు, సోదెగాండర్ను వెదకి వారివలన 

అపవితర్త కలుగజేసికొనకూడదు; నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 20:26 => మీరు నాకు పరిశుదు ధ్లై యుండవలెను. యెహోవా అను నేను 

పరిశుదు ధ్డను. మీరు నావారైయుండునటుల్ అనయ్జనులలోనుండి మిముమ్ను వేరుపరచితిని. 

లేవీయకాండము 21:8 => అతడు నీ దేవునికి ఆహారమును అరిప్ంచువాడు గనుక నీవు అతని 

పరిశుదధ్పరచవలెను. మిముమ్ను పరిశుదధ్పరచు యెహోవా అను నేను పరిశుదు ధ్డను గనుక అతడు మీ 

దృషిట్కి పరిశుదు ధ్డు కావలెను. 

యెహోషువ 3:5 => మరియు యెహోషువ రేపు యెహోవా మీ మధయ్ అదుభ్తకారయ్ములను చేయును 

గనుక మిముమ్ను మీరు పరిశుదధ్పరచుకొనుడని జనులకు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 
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1 సమూయేలు 16:5 => అతడు సమాధానముగానే వచిచ్తిని; మీరు శుదు ధ్లై నాతోకూడ బలికి 

రండని చెపిప్, యెషష్యిని అతని కుమారులను శుది ధ్ చేసి బలి అరిప్ంచెను. 

యెహెజేక్లు 20:7 => అపుప్డు నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను, మీలో పర్తివాడు తన కిషట్మైన 

హేయకృతయ్ములను విడిచిపెటట్వలెను, ఐగుపీత్యుల విగర్హములను పూజించుటచేత మిముమ్ను మీరు 

అపవితర్పరచుకొనకుండవలెను అని నేను ఆజాఞ్పించితిని.  

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.  

వచనము 8 

మీరు నా కటట్డలను ఆచరించి వాటిని అనుసరింపవలెను, నేను మిముమ్ను పరిశుదధ్పరచు యెహోవాను 

లేవీయకాండము 18:4 => మీరు నా విధులను గైకొనవలెను; నా కటట్డలనుబటిట్ నడుచుకొనుటకు 

వాటిని ఆచరింపవలెను; మీ దేవుడనగు నేను యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 18:5 => మీరు నాకటట్డలను నా విధులను ఆచరింపవలెను. వాటిని గైకొనువాడు 

వాటివలన బర్దుకును; నేను యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 19:37 => కాగా మీరు నా కటట్డలనిన్టిని నా విధులనిన్టిని అనుసరించి 

నడుచుకొనవలెను; నేను యెహోవాను. 

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 బుది ధ్మంతుని పోలియుండును. 
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మతత్యి 12:50 => పరలోకమందునన్ నా తండిర్ చితత్ము చొపుప్న చేయువాడే నా సహోదరుడును, 

నా సహోదరియు, నా తలిల్యు ననెను. 

యోహాను 13:17 => ఈ సంగతులు మీరు ఎరుగుదురు గనుక వీటిని చేసినయెడల మీరు 

ధనుయ్లగుదురు. 

యాకోబు 1:22 => మీరు వినువారు మాతర్మైయుండి మిముమ్ను మీరు మోసపుచుచ్కొనకుండ, 

వాకయ్పర్కారము పర్వరిత్ంచువారునై యుండుడి. 

పర్కటన 22:14 => జీవవృక్షమునకు హకుక్ గలవారై, గుమమ్ములగుండ ఆ పటట్ణములోనికి 

పర్వేశించునటుల్ తమ వసత్రములను ఉదుకుకొనువారు ధనుయ్లు. 

లేవీయకాండము 21:8 => అతడు నీ దేవునికి ఆహారమును అరిప్ంచువాడు గనుక నీవు అతని 

పరిశుదధ్పరచవలెను. మిముమ్ను పరిశుదధ్పరచు యెహోవా అను నేను పరిశుదు ధ్డను గనుక అతడు మీ 

దృషిట్కి పరిశుదు ధ్డు కావలెను. 

నిరగ్మకాండము 31:13 => మిముమ్ను పరిశుదధ్పరచు యెహోవాను నేనే అని తెలిసికొనునటుల్ అది 

మీ తరతరములకు నాకును మీకును గురుతగును. 

యెహెజేక్లు 20:12 => మరియు యెహోవానగు నేనే వారిని పవితర్పరచువాడనని వారు 

తెలిసికొనునటుల్ నాకును వారికిని మధయ్ విశార్ంతిదినములను వారికి సూచనగా నేను నియమించితిని. 

యెహెజేక్లు 37:28 => మరియు వారిమధయ్ నా పరిశుదధ్ సథ్లము నితయ్ము ఉండుటనుబటిట్ 

యెహోవానైన నేను ఇశార్యేలీయులను పరిశుదధ్పరచువాడనని అనయ్జనులు తెలిసికొందురు. 

1 కొరిందీయులకు 1:30 => అయితే ఆయన మూలముగా మీరు కీర్సుత్యేసునందునాన్రు.  

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:23 => సమాధానకరత్యగు దేవుడే మిముమ్ను సంపూరణ్ముగా 

పరిశుదధ్పరచును గాక. మీ ఆతమ్యు, జీవమును శరీరమును మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ రాకడయందు 

నిందారహితముగాను, సంపూరణ్ముగాను ఉండునటుల్ కాపాడబడును గాక. 

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

పరిశుదధ్పరచుటవలనను, మీరు సతయ్మును నముమ్టవలనను, రక్షణ పొందుటకు దేవుడు ఆదినుండి 
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మిముమ్ను ఏరప్రచుకొనెను గనుక మేము మిముమ్నుబటిట్ యెలల్పుప్డును దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంప బదు ధ్లమైయునాన్ము. 

లేవీయకాండము 22:16 => నేను వాటిని పరిశుదధ్పరచు యెహోవానని చెపుప్ము. 

లేవీయకాండము 22:32 => నా పరిశుదధ్నామమును అపవితర్పరచకూడదు , నేను 

ఇశార్యేలీయులలో ననున్ పరిశుదు ధ్నిగా చేసికొందును; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:1 => కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులారా, మీరు బర్తికి మీ పితరుల దేవుడైన 

యెహోవా మీకిచుచ్చునన్ దేశములోనికి పోయి సావ్ధీనపరచుకొనునటుల్, మీరు అనుసరింపవలసిన 

విధులను కటట్డలను నేను మీకు బోధించుచునాన్ను వినుడి. 

1 సమూయేలు 16:5 => అతడు సమాధానముగానే వచిచ్తిని; మీరు శుదు ధ్లై నాతోకూడ బలికి 

రండని చెపిప్, యెషష్యిని అతని కుమారులను శుది ధ్ చేసి బలి అరిప్ంచెను. 

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.  

వచనము 9 

ఎవడు తన తండిర్నైనను తన తలిల్నైనను దూషించునో వానికి మరణశిక్ష విధింపవలెను. వాడు తన 

తండిర్నో తలిల్నో దూషించెను గనుక తన శిక్షకు తానే కారకుడు. 

నిరగ్మకాండము 21:17 => తన తండిర్నైనను తలిల్నైనను శపించువాడు నిశచ్యముగా మరణశిక్ష 

నొందును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:16 => తన తండిర్నైనను తన తలిల్నైనను నిరల్క్షయ్ము చేయువాడు 

శాపగర్సుత్డని చెపప్గా పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 
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సామెతలు 20:20 => తన తండిర్నైనను తలిల్నైనను దూషించువాని దీపము కారుచీకటిలో 

ఆరిపోవును. 

సామెతలు 30:11 => తమ తండిర్ని శపించుచు తలిల్ని దీవించని తరము కలదు. 

సామెతలు 30:17 => తండిర్ని అపహసించి తలిల్ మాట విననొలల్ని వాని కనున్ లోయకాకులు పీకును 

పకిష్రాజు పిలల్లు దానిని తినును. 

మతత్యి 15:4 => తలిదండుర్లను ఘనపరచుమనియు, తండిర్నైనను తలిల్నైనను దూషించువాడు 

తపప్క మరణము పొందవలెననియు దేవుడు సెలచిచెచ్ను. 

మారుక్ 7:10 => నీ తలిదండుర్లను ఘనపరచవలెననియు, తండిర్నైనను తలిల్నైనను దూషించువానికి 

మరణశిక్ష విధింపవలెననియు మోషే చెపెప్ను గదా. 

లేవీయకాండము 20:11 => తన తండిర్ భారయ్తో శయనించిన వాడు తన తండిర్ 

మానాచాఛ్దనమును తీసెను; వారిదద్రికిని మరణశిక్ష విధింపవలెను; తమ శిక్షకు తామే కారకులు. 

లేవీయకాండము 20:12 => ఒకడు తన కోడలితో శయనించినయెడల వారిదద్రికిని మరణశిక్ష 

విధింపవలెను. వారు వారి వరసలు తపిప్రి; వారి పార్ణాపరాధము వారిమీదనుండును. 

లేవీయకాండము 20:13 => ఒకడు సతరీతో శయనించినటుట్ పురుషునితో శయనించినయెడల 

వారిదద్రు హేయకిర్యను చేసిరిగనుక వారికి మరణశిక్ష విధింపవలెను; తమ శిక్షకు తామే కారకులు. 

లేవీయకాండము 20:16 => సతరీ తనున్ జంతువు పొందునటుల్ దాని సమీపించినయెడల ఆ సతరీకిని ఆ 

జంతువునకును మరణమే విధి; ఆమెను దానిని చంపవలెను; తమ శిక్షకు తామే కారకులు. 

లేవీయకాండము 20:27 => పురుషునియందేమి సతరీయందేమి కరణ్పిశాచియైనను సోదెయైనను 

ఉండినయెడల వారికి మరణశిక్ష విధింపవలెను, వారిని రాళల్తో కొటట్వలెను. తమ శిక్షకు తామే 

కారకులు. 

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. 
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నాయ్యాధిపతులు 9:24 => అతడు తన సహోదరులను చంపునటుల్ అతని చేతులను బలపరచిన 

షెకెము యజమానుల మీదికిని వచుచ్నటుల్ను, వారు చేసిన పార్ణహతయ్ వారిమీద వచుచ్నటుల్ను, 

దేవుడు అబీమెలెకునకును షెకెము యజమానులకును వైరము కలుగుటకై వారి మీదికి దురాతమ్ను 

పంపెను. అపుప్డు షెకెము యజమానులు అబీమెలెకును వంచించిరి. 

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. 

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. 

మతత్యి 27:25 => అందుకు పర్జలందరు వాని రకత్ము మా మీదను మా పిలల్లమీదను 

ఉండుగాకనిరి. 

1 రాజులు 2:37 => నీవు ఏ దినమున బయలుదేరి కిదోర్ను ఏరు వాగు దాటుదువో ఆ దినమున నీవు 

చచుచ్ట నిశచ్యమని రూఢిగా తెలిసికొనుము, నీ పార్ణమునకు నీవే ఉతత్రవాదివనగా 

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 22:7 => నీలో తలిదండుర్లు అవమానమొందుదురు, నీ మధయ్నునన్ పరదేశులు 

దౌరజ్నయ్ము నొందుదురు, నీలో తండిర్లేని వారును విధవరాండుర్ను హింసింపబడుదురు, 

యెహెజేక్లు 33:4 => ఎవడైనను బాకానాదము వినియును జాగర్తత్పడనందున ఖడగ్మువచిచ్ వాని 

పార్ణము తీసినయెడల వాడు తన పార్ణమునకు తానే ఉతత్రవాది 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:6 => వారు ఎదురాడి దూషించినపుప్డు, అతడు తన వసత్రములు 

దులుపుకొని మీ నాశనమునకు మీరే ఉతత్రవాదులు. నేను నిరోద్షిని; యికమీదట అనయ్జనుల యొదద్కు 

పోవుదునని వారితో చెపిప్ 

1 తిమోతి 1:9 => ధరమ్శాసత్రము ధరమ్విరోధులకును అవిధేయులకును భకిత్హీనులకును 

పాపిషు ట్లకును అపవితుర్లకును మతదూషకులకును పితృహంతకులకును మాతృహంతకులకును 

నరహంతకులకును వయ్భిచారులకును పురుషసంయోగులకును మనుషయ్చోరులకును అబది ధ్కులకును 

అపర్మాణికులకును,  

వచనము 10 

పరుని భారయ్తో వయ్భిచరించిన వానికి, అనగా తన పొరుగువాని భారయ్తో వయ్భిచరించిన వానికిని ఆ 

వయ్భిచారిణికిని మరణశిక్ష విధింపవలెను. 

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. 

2 సమూయేలు 12:13 => నేను పాపము చేసితినని దావీదు నాతానుతో అనగా నాతాను నీవు 

చావకుండునటుల్ యెహోవా నీ పాపమును పరిహరించెను. 

యెహెజేక్లు 23:45 => అయితే వయ్భిచారిణులకును నరహంతకురాండర్కును రావలసిన శిక్ష 

నీతిపరులైన వారు వీరికి తగినటుట్గా విధింతురు; వారు వయ్భిచారిణులే, నరహతయ్చేయ 

యతిన్ంచుదురు. 
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యెహెజేక్లు 23:46 => ఇందుకు పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా వారిమీదికి నేను 

సైనయ్మును రపిప్ంతును, శతుర్వులు వారిని బాధించుటకై దోపుడు సొముమ్గా వారిని అపప్గింతును. 

యెహెజేక్లు 23:47 => ఆ సైనికులు రాళుల్ రువివ్ వారిని చంపుదురు, ఖడగ్ముచేత హతము 

చేయుదురు, వారి కుమారులను కుమారెత్లను చంపుదురు, వారి యిండల్ను అగిన్చేత కాలిచ్వేయుదురు. 

యోహాను 8:4 => బోధకుడా, యీ సతరీ వయ్భిచారము చేయుచుండగా పటట్బడెను; 

యోహాను 8:5 => అటిట్వారిని రాళుల్ రువివ్ చంపవలెనని ధరమ్శాసత్రములో మోషే మనకాజాఞ్పించెను 

గదా; అయినను నీవేమి చెపుప్చునాన్వని ఆయననడిగిరి. 

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 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. 

నిరగ్మకాండము 20:14 => వయ్భిచరింపకూడదు. 

లేవీయకాండము 18:20 => నీ పొరుగువాని భారయ్యందు నీ వీరయ్సఖ్లనముచేసి ఆమెవలన 

అపవితర్త కలుగజేసికొనకూడదు. 

సంఖాయ్కాండము 5:13 => ఆమె భరత్కు ఆ సంగతి తెలియబడక వాని కనున్లకు మరుగైయుండి ఆమె 

అపవితర్పరచబడినదనుటకు సాక్షయ్ము లేకపోయినను, ఆమె పటుట్బడకపోయినను, 

సంఖాయ్కాండము 5:31 => అపుప్డు ఆ పురుషుడు నిరోద్షియగును, ఆ సతరీ తాను చేసిన దోషమును 

భరింపవలెను. 
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సంఖాయ్కాండము 15:30 => అయితే దేశమందు పుటిట్నవాడేగాని పరదేశియేగాని యెవడైనను 

సాహసించి పాపముచేసినయెడల 

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. 

యోబు 31:11 => అది దుషాక్మకారయ్ము అది నాయ్యాధిపతులచేత శిక్ష నొందతగిన నేరము 

కీరత్నలు 50:18 => నీవు దొంగను చూచినపుప్డు వానితో ఏకీభవించెదవు వయ్భిచారులతో నీవు 

సాంగతయ్ము చేసెదవు. 

సామెతలు 6:29 => తన పొరుగువాని భారయ్ను కూడువాడు ఆ పర్కారమే నాశనమగును ఆమెను 

ముటుట్వాడు శిక్ష తపిప్ంచుకొనడు. 

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? 

యెహెజేక్లు 16:38 => జారిణులై హతయ్లు జరిగించు సతరీలకు రావలసిన తీరుప్ నీకు విధించి, 

కోర్ధముతోను రోషముతోను నీకు రకత్ము నియమింతును. 

యెహెజేక్లు 18:6 => పరవ్తములమీద భోజనము చేయకయు, ఇశార్యేలీయులు పెటుట్కొనిన 

విగర్హములతటుట్ చూడకయు, తన పొరుగువాని భారయ్ను చెరపకయు, బహిషట్యైనదానిని కూడకయు, 

యెహెజేక్లు 22:11 => ఒకడు తన పొరుగువాని భారయ్ను కూడి హేయకిర్యలు చేయును, 

మరియొకడు కామాతురుడై తన కోడలిని అపవితర్పరచును, నీలో జనులు తండిర్ కుమారెత్యగు తమ 

సహోదరిని చెరుపుదురు. 

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. 
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మతత్యి 1:19 => ఆమె భరత్యైన యోసేపు నీతిమంతుడైయుండి ఆమెను అవమానపరచనొలల్క 

రహసయ్ముగా ఆమెను విడనాడ ఉదేద్శించెను. 

మతత్యి 5:27 => వయ్భిచారము చేయవదద్ని చెపప్బడిన మాట మీరు వినాన్రుగదా; 

రోమీయులకు 7:3 => కాబటిట్ భరత్ బర్దికియుండగా ఆమె వేరొక పురుషుని చేరినయెడల వయ్భిచారిణి 

యనబడును గాని, భరత్ చనిపోయినయెడల ఆమె ధరమ్శాసత్రమునుండి విడుదలపొందెను గనుక వేరొక 

పురుషుని వివాహము చేసికొనినను వయ్భిచారిణి కాకపోవును. 

వచనము 11 

తన తండిర్ భారయ్తో శయనించిన వాడు తన తండిర్ మానాచాఛ్దనమును తీసెను; వారిదద్రికిని 

మరణశిక్ష విధింపవలెను; తమ శిక్షకు తామే కారకులు. 

లేవీయకాండము 18:8 => నీ తండిర్ భారయ్ మానాచాఛ్దనమును తీయకూడదు; అది నీ తండిర్దే. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:20 => తన తండిర్ భారయ్తో శయనించువాడు తన తండిర్ కోకను 

విపిప్నవాడు గనుక వాడు శాపగర్సుత్డని చెపప్గా పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:23 => తన అతత్తో శయనించువాడు శాపగర్సుత్డని చెపప్గా 

పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 

ఆమోసు 2:7 => దరిదుర్ల నోటిలో మనున్ వేయుటకు బహు ఆశపడుదురు; దీనుల తోర్వకు అడ డ్ము 

వచెచ్దరు; తండిర్యు కుమారుడును ఒకదానినే కూడి నా పరిశుదధ్నామమును అవమానపరచుదురు; 

1 కొరిందీయులకు 5:1 => మీలో జారతవ్మునన్దని వదంతి కలదు. మీలో ఒకడు తన తండిర్ 

భారయ్ను ఉంచుకొనాన్డట. అటిట్ జారతవ్ము అనయ్జనులలోనైనను జరుగదు. 

లేవీయకాండము 20:9 => ఎవడు తన తండిర్నైనను తన తలిల్నైనను దూషించునో వానికి మరణశిక్ష 

విధింపవలెను. వాడు తన తండిర్నో తలిల్నో దూషించెను గనుక తన శిక్షకు తానే కారకుడు. 

లేవీయకాండము 18:6 => మీలో ఎవరును తమ రకత్సంబంధుల మానాచాఛ్దనమును తీయుటకు 

వారిని సమీపింపకూడదు; నేను యెహోవాను. 
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లేవీయకాండము 18:7 => నీ తండిర్కి మానాచాఛ్దనముగా నునన్ నీ తలిల్ మానాచాఛ్దనమును 

తీయకూడదు; ఆమె నీ తలిల్; ఆమె మానాచాఛ్దనమును తీయకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 22:30 => ఎవడును తన తండిర్భారయ్ను పరిగర్హింపకూడదు, తన తండిర్ 

విపప్తగిన కోకను విపప్కూడదు. 

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. 

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 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 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. 

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 22:10 => తమ తండిర్ మానాచాఛ్దనము తీయువారు నీలో నునాన్రు, అశుచియై 

బహిషిట్యైన సతరీని చెరుపువారు నీలో కాపురమునాన్రు. 

యెహెజేక్లు 33:4 => ఎవడైనను బాకానాదము వినియును జాగర్తత్పడనందున ఖడగ్మువచిచ్ వాని 

పార్ణము తీసినయెడల వాడు తన పార్ణమునకు తానే ఉతత్రవాది 

Page  of 1268 1885



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"య$ండ'

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:6 => వారు ఎదురాడి దూషించినపుప్డు, అతడు తన వసత్రములు 

దులుపుకొని మీ నాశనమునకు మీరే ఉతత్రవాదులు. నేను నిరోద్షిని; యికమీదట అనయ్జనుల యొదద్కు 

పోవుదునని వారితో చెపిప్ 

వచనము 12 

ఒకడు తన కోడలితో శయనించినయెడల వారిదద్రికిని మరణశిక్ష విధింపవలెను. వారు వారి వరసలు 

తపిప్రి; వారి పార్ణాపరాధము వారిమీదనుండును. 

లేవీయకాండము 18:15 => నీ కోడలి మానాచాఛ్దనమును తీయకూడదు; ఆమె నీ కుమారుని 

భారయ్, ఆమె మానాచాఛ్దనమును తీయకూడదు. 

ఆదికాండము 38:16 => ఆ మారగ్మున ఆమె దగగ్రకు బోయి, ఆమె తన కోడలని తెలియక నీతో 

పోయెదను రమమ్ని చెపెప్ను. అందుకామె నీవు నాతో వచిచ్నయెడల నాకేమి యిచెచ్దవని అడిగెను. 

ఆదికాండము 38:18 => అతడు నేను నీయొదద్ ఏమి కుదువ పెటట్వలెనని అడిగినపుప్డు ఆమె నీ 

ముదర్యు దాని దారమును నీచేతికఱఱ్యునని చెపెప్ను. అతడు వాటిని ఆమెకిచిచ్ ఆమెతో పోయెను; 

ఆమె అతనివలన గరభ్వతియాయెను 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:23 => తన అతత్తో శయనించువాడు శాపగర్సుత్డని చెపప్గా 

పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 

లేవీయకాండము 18:23 => ఏ జంతువునందును నీ సఖ్లనముచేసి దానివలన అపవితర్త 

కలుగజేసికొనకూడదు. జంతువు సతరీని పొందునటుల్ ఆమె దాని యెదుట నిలువరాదు, అది విపరీతము. 

లేవీయకాండము 18:6 => మీలో ఎవరును తమ రకత్సంబంధుల మానాచాఛ్దనమును తీయుటకు 

వారిని సమీపింపకూడదు; నేను యెహోవాను. 

యెహెజేక్లు 22:11 => ఒకడు తన పొరుగువాని భారయ్ను కూడి హేయకిర్యలు చేయును, 

మరియొకడు కామాతురుడై తన కోడలిని అపవితర్పరచును, నీలో జనులు తండిర్ కుమారెత్యగు తమ 

సహోదరిని చెరుపుదురు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:6 => వారు ఎదురాడి దూషించినపుప్డు, అతడు తన వసత్రములు 

దులుపుకొని మీ నాశనమునకు మీరే ఉతత్రవాదులు. నేను నిరోద్షిని; యికమీదట అనయ్జనుల యొదద్కు 

పోవుదునని వారితో చెపిప్ 

వచనము 13 

ఒకడు సతరీతో శయనించినటుట్ పురుషునితో శయనించినయెడల వారిదద్రు హేయకిర్యను చేసిరిగనుక 

వారికి మరణశిక్ష విధింపవలెను; తమ శిక్షకు తామే కారకులు. 

లేవీయకాండము 18:22 => సతరీ శయనమువలె పురుష శయనము కూడదు; అది హేయము. 

ఆదికాండము 19:5 => లోతును పిలిచి ఈ రాతిర్ నీయొదద్కు వచిచ్న మనుషుయ్లు ఎకక్డ? మేము 

వారిని కూడునటుల్ మాయొదద్కు వారిని వెలుపలికి తీసికొని రమమ్ని అతనితో చెపప్గా 

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 

రోమీయులకు 1:26 => అందువలన దేవుడు తుచఛ్మైన అభిలాషలకు వారిని అపప్గించెను. వారి 

సతరీలు సయితము సావ్భావికమైన ధరమ్మును విడిచి సావ్భావిక విరుదధ్మైన ధరమ్మును అనుసరించిరి. 

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 
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1 తిమోతి 1:10 => హితబోధకు విరోధియైనవాడు మరి ఎవడైనను ఉండినయెడల, అటిట్వానికిని 

నియమింపబడెనుగాని,  

యూదా 1:7 => ఆ పర్కారముగానే సొదొమ గొమొఱాఱ్లును వాటి చుటుట్పటల్నునన్ పటట్ణములును 

వీరివలెనే వయ్భిచారము చేయుచు, పరశరీరానుసారులైనందున నితాయ్గిన్దండన అనుభవించుచు 

దృషాట్ంతముగా ఉంచబడెను. 

ఆదికాండము 19:7 => అనన్లారా, ఇంత పాతకము కటుట్కొనకుడి; 

యెహెజేక్లు 33:26 => మీరు ఖడగ్ము నాధారము చేసికొనువారు, హేయకిర్యలు జరిగించువారు, 

పొరుగువాని భారయ్ను చెరుపువారు; మీవంటి వారు దేశమును సవ్తంతిర్ంచుకొందురా? నీవీలాగున 

వారికి చెపుప్ము పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదెమనగా 

వచనము 14 

ఒకడు సతరీని ఆమె తలిల్ని పెండిల్ చేసికొనినయెడల అది దుషాక్మపర్వరత్న. దుషాక్మపర్వరత్న మీ మధయ్ 

నుండకుండ వానిని వారిని అగిన్తో కాలచ్వలెను. 

లేవీయకాండము 18:17 => ఒక సతరీ మానాచాఛ్దనమును ఆమె కుమారెత్ మానాచాఛ్దనమును 

తీయకూడదు; ఆమె కుమారుని కుమారెత్ మానాచాఛ్దనమునైనను ఆమె కుమారెత్ కుమారెత్ 

మానాచాఛ్దనమునైనను తీయుటకు వారిని చేరుచ్కొనకూడదు; వారు ఆమె రకత్సంబంధులు; అది 

దుషాక్మపర్వరత్న. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:23 => తన అతత్తో శయనించువాడు శాపగర్సుత్డని చెపప్గా 

పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 

ఆమోసు 2:7 => దరిదుర్ల నోటిలో మనున్ వేయుటకు బహు ఆశపడుదురు; దీనుల తోర్వకు అడ డ్ము 

వచెచ్దరు; తండిర్యు కుమారుడును ఒకదానినే కూడి నా పరిశుదధ్నామమును అవమానపరచుదురు; 

లేవీయకాండము 21 :9 => మరియు యాజకుని కుమారెత్ జారతవ్మువలన తనున్ 

అపవితర్పరచుకొనినయెడల ఆమె తన తండిర్ని అపవితర్పరచునది. అగిన్తో ఆమెను దహింపవలెను. 
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యెహోషువ 7:15 => అపుప్డు శపితమైనది యెవనియొదద్ దొరుకునో వానిని వానికి కలిగిన 

వారినందరిని అగిన్చేత కాలిచ్వేయవలెను, ఏలయనగా వాడు యెహోవా నిబంధనను మీరి 

ఇశార్యేలులో దుషాక్రయ్ము చేసినవాడు అనెను. 

యెహోషువ 7:25 => అపుప్డు యెహోషువ నీవేల మముమ్ను బాధ పరిచితివి? నేడు యెహోవా నినున్ 

బాధపరచుననగా ఇశార్యేలీయులందరు వానిని రాళల్తో చావగొటిట్రి; 

వచనము 15 

జంతు శయనము చేయువానికి మరణశిక్ష విధింపవలెను; ఆ జంతువును చంపవలెను. 

లేవీయకాండము 18:23 => ఏ జంతువునందును నీ సఖ్లనముచేసి దానివలన అపవితర్త 

కలుగజేసికొనకూడదు. జంతువు సతరీని పొందునటుల్ ఆమె దాని యెదుట నిలువరాదు, అది విపరీతము. 

నిరగ్మకాండము 22:19 => మృగ సంయోగము చేయు పర్తివాడు నిశచ్యముగా మరణశిక్ష 

నొందవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:21 => ఏ జంతువుతోనైనను శయనించువాడు శాపగర్సుత్డని చెపప్గా 

పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 

నిరగ్మకాండము 19:13 => ఎవడును చేతితో దాని ముటట్కూడదు, ముటిట్నవాడు రాళల్తో 

కొటట్బడవలెను లేక పొడవబడవలెను, మనుషుయ్డుగాని మృగముగాని బర్దుకకూడదు, బూరధవ్ని 

చేయునపుప్డు వారు పరవ్తము యొదద్కు రావలెననెను. 

నిరగ్మకాండము 21:28 => ఎదుద్ పురుషునైనను సతరీనైనను చావపొడిచినయెడల నిశచ్యముగా 

రాళల్తో ఆ యెదుద్ను చావకొటట్వలెను. దాని మాంసమును తినకూడదు, అయితే ఆ యెదుద్ 

యజమానుడు నిరోద్షియగును. 

వచనము 16 

సతరీ తనున్ జంతువు పొందునటుల్ దాని సమీపించినయెడల ఆ సతరీకిని ఆ జంతువునకును మరణమే విధి; 

ఆమెను దానిని చంపవలెను; తమ శిక్షకు తామే కారకులు. 
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లేవీయకాండము 18:24 => వీటిలో దేనివలనను అపవితర్త కలుగజేసికొనకూడదు. నేను మీ 

యెదుటనుండి వెళల్గొటుట్చునన్ జనములు వాటనిన్టివలన అపవితుర్లైరి. 

లేవీయకాండము 18:25 => ఆ దేశము అపవితర్త కలది గనుక నేను దానిమీద దాని దోషశిక్షను 

మోపుచునాన్ను. ఆ దేశమందు కాపురమునన్ వారిని వెళల్గర్కిక్వేయుచునన్ది. 

నిరగ్మకాండము 19:13 => ఎవడును చేతితో దాని ముటట్కూడదు, ముటిట్నవాడు రాళల్తో 

కొటట్బడవలెను లేక పొడవబడవలెను, మనుషుయ్డుగాని మృగముగాని బర్దుకకూడదు, బూరధవ్ని 

చేయునపుప్డు వారు పరవ్తము యొదద్కు రావలెననెను. 

నిరగ్మకాండము 21:28 => ఎదుద్ పురుషునైనను సతరీనైనను చావపొడిచినయెడల నిశచ్యముగా 

రాళల్తో ఆ యెదుద్ను చావకొటట్వలెను. దాని మాంసమును తినకూడదు, అయితే ఆ యెదుద్ 

యజమానుడు నిరోద్షియగును. 

నిరగ్మకాండము 21:32 => ఆ యెదుద్ దాసునినైనను దాసినైనను పొడిచినయెడల వారి 

యజమానునికి ముపప్ది తులముల వెండి చెలిల్ంపవలెను. మరియు ఆ యెదుద్ను రాళల్తో 

చావకొటట్వలెను. 

హెబీర్యులకు 12:20 => ఆ ధవ్ని వినినవారు మరి ఏ మాటయు తమతో చెపప్వలదని 

బతిమాలుకొనిరి. 

నిరగ్మకాండము 22:19 => మృగ సంయోగము చేయు పర్తివాడు నిశచ్యముగా మరణశిక్ష 

నొందవలెను. 

లేవీయకాండము 17:4 => పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్కు దానిని ముందు తేక 

పాళెములో వధించినను పాళెమునకు వెలుపల వధించినను ఆ మనుషుయ్డు తన పర్జలలోనుండి 

కొటిట్వేయబడును; 

లేవీయకాండము 18:23 => ఏ జంతువునందును నీ సఖ్లనముచేసి దానివలన అపవితర్త 

కలుగజేసికొనకూడదు. జంతువు సతరీని పొందునటుల్ ఆమె దాని యెదుట నిలువరాదు, అది విపరీతము. 

లేవీయకాండము 20:9 => ఎవడు తన తండిర్నైనను తన తలిల్నైనను దూషించునో వానికి మరణశిక్ష 

విధింపవలెను. వాడు తన తండిర్నో తలిల్నో దూషించెను గనుక తన శిక్షకు తానే కారకుడు. 
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లేవీయకాండము 24:15 => మరియు నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము తన దేవుని శపించువాడు 

తన పాపశిక్షను భరింపవలెను. 

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. 

వచనము 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. 

లేవీయకాండము 18:9 => నీ సహోదరి మానాచాఛ్దనమును, అనగా ఇంటిలో పుటిట్నదేమి వెలుపట 

పుటిట్నదేమి నీ తండిర్ కుమారెత్యొకక్ యైనను నీ తలిల్ కుమారెత్యొకక్ యైనను మానాచాఛ్దనమును 

తీయకూడదు. 

ఆదికాండము 20:12 => అంతేకాక ఆమె నా చెలెల్లనుమాట నిజమే; ఆమె నా తండిర్ కుమారెత్గాని 

నా తలిల్ కుమారెత్ కాదు; ఆమె నాకు భారయ్యైనది. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:22 => తన సహోదరితో, అనగా తన తండిర్కుమారెత్తోగాని తన 

తలిల్కుమారెత్తోగాని శయనించువాడు శాపగర్సుత్డని చెపప్గా పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 

2 సమూయేలు 13:12 => ఆమె నా అనాన్, ననున్ అవమానపరచకుము; ఈలాగు చేయుట 

ఇశార్యేలీయులకు తగదు, ఇటిట్ జారకారయ్ము నీవు చేయవదుద్, నా యవమానము నేనెకక్డ 

దాచుకొందును? 

యెహెజేక్లు 22:11 => ఒకడు తన పొరుగువాని భారయ్ను కూడి హేయకిర్యలు చేయును, 

మరియొకడు కామాతురుడై తన కోడలిని అపవితర్పరచును, నీలో జనులు తండిర్ కుమారెత్యగు తమ 

సహోదరిని చెరుపుదురు. 
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లేవీయకాండము 5:1 => ఒకడు ఒటుట్పెటుట్కొనినవాడై తాను చూచినదానిగూరిచ్గాని తనకు 

తెలిసినదానిగూరిచ్గాని సాకిష్యైయుండి దాని తెలియచేయక పాపము చేసినయెడల అతడు తన 

దోషశిక్షను భరించును. 

లేవీయకాండము 7:18 => ఒకడు తన సమాధానబలి పశువుమాంసములో కొంచెమైనను 

మూడవనాడు తినినయెడల అది అంగీకరింపబడదు; అది అరిప్ంచినవానికి సమాధానబలిగా 

ఎంచబడదు; అది హేయము; దాని తినువాడు తన దోషశిక్షను భరించును. 

లేవీయకాండము 17:16 => అయితే వాడు వాటిని ఉదుకుకొనకయు తన దేహమును 

కడుగుకొనకయు ఉండినయెడల వాడు తన దోషశిక్షను భరించును. 

లేవీయకాండము 18:6 => మీలో ఎవరును తమ రకత్సంబంధుల మానాచాఛ్దనమును తీయుటకు 

వారిని సమీపింపకూడదు; నేను యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 24:15 => మరియు నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము తన దేవుని శపించువాడు 

తన పాపశిక్షను భరింపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 5:31 => అపుప్డు ఆ పురుషుడు నిరోద్షియగును, ఆ సతరీ తాను చేసిన దోషమును 

భరింపవలెను. 

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. 

వచనము 18 

కడగానునన్ సతరీతో శయనించి ఆమె మానాచాఛ్దనమును తీసినవాడు ఆమె రకత్ధారాచాఛ్దనమును 

తీసెను; ఆమె తన రకత్ధారాచాఛ్దనమును తీసివేసెను; వారి పర్జలలోనుండి వారిదద్రిని 

కొటిట్వేయవలెను. 
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లేవీయకాండము 15:24 => ఒకడు ఆమెతో శయనించుచుండగా ఆమె రజసుస్ వానికి 

తగిలినయెడల, వాడు ఏడు దినములు అపవితుర్డగును; వాడు పండుకొను పర్తి మంచము 

అపవితర్ము. 

లేవీయకాండము 18:19 => అపవితర్తవలన సతరీ కడగా ఉండునపుప్డు ఆమె మానాచాఛ్దనమును 

తీయుటకు ఆమెను సమీపింపకూడదు. 

యెహెజేక్లు 18:6 => పరవ్తములమీద భోజనము చేయకయు, ఇశార్యేలీయులు పెటుట్కొనిన 

విగర్హములతటుట్ చూడకయు, తన పొరుగువాని భారయ్ను చెరపకయు, బహిషట్యైనదానిని కూడకయు, 

యెహెజేక్లు 22:10 => తమ తండిర్ మానాచాఛ్దనము తీయువారు నీలో నునాన్రు, అశుచియై 

బహిషిట్యైన సతరీని చెరుపువారు నీలో కాపురమునాన్రు. 

లేవీయకాండము 15:19 => సతరీ దేహమందుండు సార్వము రకత్సార్వమైనయెడల ఆమె యేడు 

దినములు కడగా ఉండవలెను. ఆమెను ముటుట్వారందరు సాయంకాలమువరకు అపవితుర్లగుదురు. 

లేవీయకాండము 15:33 =>  సార్వముగల సతరీ పురుషులను గూరిచ్యు, అపవితుర్రాలితో శయనించు 

వాని గూరిచ్యు విధింపబడినది ఇదే.   

లేవీయకాండము 17:4 => పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్కు దానిని ముందు తేక 

పాళెములో వధించినను పాళెమునకు వెలుపల వధించినను ఆ మనుషుయ్డు తన పర్జలలోనుండి 

కొటిట్వేయబడును; 

మారుక్ 5:29 => వెంటనే ఆమె రకత్ధార కటెట్ను గనుక తన శరీరములోని ఆబాధ నివారణయైనదని 

గర్హించుకొనెను. 

వచనము 19 

నీ తలిల్ సహోదరి మానాచాఛ్దనమునేగాని నీ తండిర్ సహోదరి మానాచాఛ్దనమునేగాని తీయకూడదు; 

తీసినవాడు తన రకత్సంబంధియొకక్ మానాచాఛ్దనమును తీసెను; వారు తమ దోషశిక్షను భరించెదరు. 

లేవీయకాండము 18:12 => నీ తండిర్ సహోదరి మానాచాఛ్దనమును తీయకూడదు. ఆమె నీ తండిర్ 

రకత్సంబంధి. 
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లేవీయకాండము 18:13 => నీ తలిల్ సహోదరి మానాచాఛ్దనమును తీయకూడదు; ఆమె నీ తలిల్ 

రకత్సంబంధి. 

లేవీయకాండము 18:14 => నీ తండిర్ సహోదరుని మానాచాఛ్దనమును తీయకూడదు, అనగా అతని 

భారయ్ను సమీపింపకూడదు; ఆమె నీ పినతలిల్. 

లేవీయకాండము 18:15 => నీ కోడలి మానాచాఛ్దనమును తీయకూడదు; ఆమె నీ కుమారుని 

భారయ్, ఆమె మానాచాఛ్దనమును తీయకూడదు. 

లేవీయకాండము 18:16 => నీ సహోదరుని భారయ్ మానాచాఛ్దనమును తీయకూడదు; అది నీ 

సహోదరుని మానము. 

లేవీయకాండము 18:17 => ఒక సతరీ మానాచాఛ్దనమును ఆమె కుమారెత్ మానాచాఛ్దనమును 

తీయకూడదు; ఆమె కుమారుని కుమారెత్ మానాచాఛ్దనమునైనను ఆమె కుమారెత్ కుమారెత్ 

మానాచాఛ్దనమునైనను తీయుటకు వారిని చేరుచ్కొనకూడదు; వారు ఆమె రకత్సంబంధులు; అది 

దుషాక్మపర్వరత్న. 

లేవీయకాండము 18:18 => నీ భారయ్ బర్దికియుండగా ఆమెను పీడించుటకు ఆమె సహోదరి 

మానాచాఛ్దనమును తీయుటకు ఈమెను ఆమెతో పెండిల్ చేసికొనకూడదు. 

లేవీయకాండము 18:19 => అపవితర్తవలన సతరీ కడగా ఉండునపుప్డు ఆమె మానాచాఛ్దనమును 

తీయుటకు ఆమెను సమీపింపకూడదు. 

లేవీయకాండము 18:20 => నీ పొరుగువాని భారయ్యందు నీ వీరయ్సఖ్లనముచేసి ఆమెవలన 

అపవితర్త కలుగజేసికొనకూడదు. 

లేవీయకాండము 18:21 => నీవు ఏ మాతర్మును నీ సంతానమును మోలెకు నిమితత్ము 

అగిన్గుండమును దాటనీయకూడదు; నీ దేవుని నామమును అపవితర్పరచకూడదు, నేను యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 18:22 => సతరీ శయనమువలె పురుష శయనము కూడదు; అది హేయము. 

లేవీయకాండము 18:23 => ఏ జంతువునందును నీ సఖ్లనముచేసి దానివలన అపవితర్త 

కలుగజేసికొనకూడదు. జంతువు సతరీని పొందునటుల్ ఆమె దాని యెదుట నిలువరాదు, అది విపరీతము. 
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లేవీయకాండము 18:24 => వీటిలో దేనివలనను అపవితర్త కలుగజేసికొనకూడదు. నేను మీ 

యెదుటనుండి వెళల్గొటుట్చునన్ జనములు వాటనిన్టివలన అపవితుర్లైరి. 

లేవీయకాండము 18:25 => ఆ దేశము అపవితర్త కలది గనుక నేను దానిమీద దాని దోషశిక్షను 

మోపుచునాన్ను. ఆ దేశమందు కాపురమునన్ వారిని వెళల్గర్కిక్వేయుచునన్ది. 

లేవీయకాండము 18:26 => కాబటిట్ ఆ దేశము మీకంటె ముందుగానునన్ పర్జలను వెళల్గర్కిక్వేసిన 

పర్కారము మీ అపవితర్తనుబటిట్ మిముమ్ను వెళల్గర్కిక్ వేయకుండునటుల్ మీరు,  

లేవీయకాండము 18:27 => అనగా సవ్దేశియేగాని మీలో నివసించు పరదేశియేగాని యీ హేయ 

కిర్యలనిన్టిలో దేనిని చేయక,  

లేవీయకాండము 18:28 => యీ నా కటట్డలను నా విధులను ఆచరింపవలెను. 

లేవీయకాండము 18:29 => ఎవరు అటిట్ హేయ కిర్యలలో దేనినైనను చేయుదురో వారు 

పర్జలలొనుండి కొటిట్వేయబడుదురు. 

లేవీయకాండము 18:30 => కాబటిట్ మీకంటె ముందుగా నునన్వారు అనుసరించిన ఆ హేయమైన 

ఆచారములలో దేనినైనను అనుసరించుటవలన అపవితర్త కలుగజేసికొనకుండునటుల్ నేను మీకు 

విధించిన విధి ననుసరించి నడుచుకొనవలెను. నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 

నిరగ్మకాండము 6:20 => అమార్ము తన మేనతత్యైన యోకెబెదును పెండిల్ చేసికొనెను; ఆమె అతనికి 

అహరోనును మోషేను కనెను. అమార్ము నూట ముపప్ది యేడేండుల్ బర్దికెను. 

లేవీయకాండము 18:6 => మీలో ఎవరును తమ రకత్సంబంధుల మానాచాఛ్దనమును తీయుటకు 

వారిని సమీపింపకూడదు; నేను యెహోవాను. 

నిరగ్మకాండము 28:43 => వారు పర్తయ్క్షపు గుడారములోనికి పర్వేశించునపుప్డైనను, 

పరిశుదధ్సథ్లములో సేవచేయుటకు బలిపీఠమును సమీపించునపుప్డైనను, వారు దోషులై చావక 

యుండునటుల్ అది అహరోనుమీదను అతని కుమారులమీదను ఉండవలెను. ఇది అతనికిని అతని 

తరువాత అతని సంతతికిని నితయ్మైన కటట్డ. 
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లేవీయకాండము 7:18 => ఒకడు తన సమాధానబలి పశువుమాంసములో కొంచెమైనను 

మూడవనాడు తినినయెడల అది అంగీకరింపబడదు; అది అరిప్ంచినవానికి సమాధానబలిగా 

ఎంచబడదు; అది హేయము; దాని తినువాడు తన దోషశిక్షను భరించును. 

లేవీయకాండము 17:16 => అయితే వాడు వాటిని ఉదుకుకొనకయు తన దేహమును 

కడుగుకొనకయు ఉండినయెడల వాడు తన దోషశిక్షను భరించును. 

సంఖాయ్కాండము 14:34 => మీరు ఆ దేశమును సంచరించి చూచిన నలుబది దినముల లెకక్ 

పర్కారము దినమునకు ఒక సంవతస్రము చొపుప్న నలుబది సంవతస్రములు మీ దోషశిక్షను భరించి 

నేను మిముమ్ను రోసివేసినటుట్ తెలిసికొందురు. 

వచనము 20 

పినతలిల్తోనే గాని పెతత్లిల్తోనే గాని శయనించినవాడు తన తలిదండుర్ల సహోదరుల 

మానాచాఛ్దనమును తీసెను, వారు తమ పాపశిక్షను భరించెదరు; సంతానహీనులై మరణమగుదురు. 

లేవీయకాండము 18:14 => నీ తండిర్ సహోదరుని మానాచాఛ్దనమును తీయకూడదు, అనగా అతని 

భారయ్ను సమీపింపకూడదు; ఆమె నీ పినతలిల్. 

యోబు 18:19 => వారి పర్జలలో వారికి పుతుర్లైనను పౌతుర్లైనను ఉండరు వారు నివసించిన 

సథ్లములో తపిప్ంచుకొనినవాడు ఒకడైనను ఉండడు. 

కీరత్నలు 109:13 => వాని వంశము నిరూమ్లము చేయబడును గాక వచుచ్ తరమునందు వారి పేరు 

మాసిపోవును గాక 

యిరిమ్యా 22:30 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు సంతానహీనుడనియు, తన 

దినములలో వరిధ్లల్నివాడనియు ఈ మనుషుయ్నిగూరిచ్ వార్యుడి; అతని సంతానములో ఎవడును 

వరిధ్లల్డు, వారిలో ఎవడును దావీదు సింహాసనమందు కూరుచ్ండడు; ఇక మీదట ఎవడును యూదాలో 

రాజుగా నుండడు. 

లూకా 1:7 => ఎలీసబెతు గొడార్లైనందున వారికి పిలల్లు లేకపోయిరి; మరియు వారిదద్రు బహు 

కాలము గడచిన (వృదు ధ్లైరి.) 
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లూకా 1:25 => ననున్ కటాకిష్ంచిన దినములలో పర్భువు ఈలాగున చేసెననుకొని, అయిదు నెలలు 

ఇతరుల కంటబడకుండెను. 

లూకా 23:29 => ఇదిగో గొడార్ండుర్ను కనని గరభ్ములును పాలియయ్ని సత్నములును 

ధనయ్ములైనవని చెపుప్ దినములు వచుచ్చునన్వి. 

నిరగ్మకాండము 28:43 => వారు పర్తయ్క్షపు గుడారములోనికి పర్వేశించునపుప్డైనను, 

పరిశుదధ్సథ్లములో సేవచేయుటకు బలిపీఠమును సమీపించునపుప్డైనను, వారు దోషులై చావక 

యుండునటుల్ అది అహరోనుమీదను అతని కుమారులమీదను ఉండవలెను. ఇది అతనికిని అతని 

తరువాత అతని సంతతికిని నితయ్మైన కటట్డ. 

లేవీయకాండము 17:16 => అయితే వాడు వాటిని ఉదుకుకొనకయు తన దేహమును 

కడుగుకొనకయు ఉండినయెడల వాడు తన దోషశిక్షను భరించును. 

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 18:22 => ఇశార్యేలీయులు పాపము తగిలి చావకుండునటుల్ వారు ఇకమీదట 

పర్తయ్క్షపు గుడారమునకు రాకూడదు. 

లూకా 20:29 => యేడుగురు సహోదరులుండిరి. మొదటివాడొక సతరీని పెండిల్చేసికొని సంతానము 

లేక చనిపోయెను. 

వచనము 21 

ఒకడు తన సహోదరుని భారయ్ను చేరుచ్కొనినయెడల అది హేయము. వాడు తన సహోదరుని 

మానాచాఛ్దనమును తీసెను; వారు సంతానహీనులై యుందురు. 

లేవీయకాండము 18:16 => నీ సహోదరుని భారయ్ మానాచాఛ్దనమును తీయకూడదు; అది నీ 

సహోదరుని మానము. 
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మతత్యి 14:3 => ఏలయనగా నీవు నీ సోదరుడైన ఫిలిపుప్ భారయ్యగు హేరోదియను ఉంచుకొనుట 

నాయ్యము కాదని యోహాను చెపప్గా, 

మతత్యి 14:4 => హేరోదు ఆమె నిమితత్ము యోహానును పటుట్కొని బంధించి చెరసాలలో 

వేయించియుండెను. 

మారుక్ 6:18 => ఇతడామె నిమితత్ము యోహానును పటిట్ తెపిప్ంచి, చెరసాలలో బంధించియుండెను. 

వచనము 22 

కాబటిట్ మీరు నివసించునటుల్ నేను ఏ దేశమునకు మిముమ్ను తీసికొని పోవుచునాన్నో ఆ దేశము 

మిముమ్ను కకిక్వేయకుండునటుల్ మీరు నా కటట్డలనిన్టిని నా విధులనిన్టిని అనుసరించి 

నడుచుకొనవలెను. 

లేవీయకాండము 18:4 => మీరు నా విధులను గైకొనవలెను; నా కటట్డలనుబటిట్ నడుచుకొనుటకు 

వాటిని ఆచరింపవలెను; మీ దేవుడనగు నేను యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 18:5 => మీరు నాకటట్డలను నా విధులను ఆచరింపవలెను. వాటిని గైకొనువాడు 

వాటివలన బర్దుకును; నేను యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 18:26 => కాబటిట్ ఆ దేశము మీకంటె ముందుగానునన్ పర్జలను వెళల్గర్కిక్వేసిన 

పర్కారము మీ అపవితర్తనుబటిట్ మిముమ్ను వెళల్గర్కిక్ వేయకుండునటుల్ మీరు,  

లేవీయకాండము 19:37 => కాగా మీరు నా కటట్డలనిన్టిని నా విధులనిన్టిని అనుసరించి 

నడుచుకొనవలెను; నేను యెహోవాను. 

కీరత్నలు 19:8 => యెహోవా ఉపదేశములు నిరోద్షమైనవి, అవి హృదయమును సంతోషపరచును 

యెహోవా ఏరప్రచిన ధరమ్ము నిరమ్లమైనది, అది కనున్లకు వెలుగిచుచ్ను. 

కీరత్నలు 19:9 => యెహోవాయందైన భయము పవితర్మైనది, అది నితయ్ము నిలుచును యెహోవా 

నాయ్యవిధులు సతయ్మైనవి, అవి కేవలము నాయ్యమైనవి. 

కీరత్నలు 19:10 => అవి బంగారుకంటెను విసాత్రమైన మేలిమి బంగారుకంటెను కోరదగినవి 

తేనెకంటెను జుంటితేనె ధారలకంటెను మధురమైనవి. 
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కీరత్నలు 19:11 => వాటివలన నీ సేవకుడు హెచచ్రికనొందును వాటిని గైకొనుటవలన గొపప్ 

లాభము కలుగును. 

కీరత్నలు 105:45 => తన ధరమ్శాసత్రవిధులను ఆచరించునటుల్ను అనయ్జనుల భూములను ఆయన 

వారికపప్గించెను జనముల కషాట్రిజ్తమును వారు సావ్ధీనపరచుకొనిరి. యెహోవాను సుత్తించుడి. 

కీరత్నలు 119:80 => నేను సిగుగ్పడకుండునటుల్ నా హృదయము నీ కటట్డల విషయమై 

నిరోద్షమగును గాక. 

కీరత్నలు 119:145 => (ఖొఫ ) యెహోవా, హృదయపూరవ్కముగా నేను మొఱఱ్పెటుట్చునాన్ను నీ 

కటట్డలను నేను గైకొనునటుల్ నాకు ఉతత్రమిముమ్. 

కీరత్నలు 119:171 => నీవు నీ కటట్డలను నాకు బోధించుచునాన్వు నా పెదవులు నీ సోత్తర్ము 

నుచచ్రించును 

యెహెజేక్లు 36:27 => నా ఆతమ్ను మీయందుంచి, నా కటట్డల ననుసరించువారినిగాను నా 

విధులను గైకొనువారినిగాను మిముమ్ను చేసెదను. 

నిరగ్మకాండము 21:1 => నీవు వారికి నియమింపవలసిన నాయ్యవిధులేవనగా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:45 => ఇశార్యేలీయులు ఐగుపుత్లోనుండి వెలుపలికి వచుచ్చుండగా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:1 => మోషే ఇశార్యేలీయులనందరిని పిలిపించి యిటల్నెను 

ఇశార్యేలీయులారా, నేను మీ వినికిడిలో నేడు చెపుప్చునన్ కటట్డలను విధులను విని వాటిని నేరుచ్కొని 

వాటిననుసరించి నడువుడి. 

కీరత్నలు 119:20 => నీ నాయ్యవిధులమీద నాకు ఎడతెగని ఆశకలిగియునన్ది దానిచేత నా 

పార్ణము కీష్ణించుచునన్ది. 

కీరత్నలు 119:106 => నీ నాయ్యవిధులను నేననుసరించెదనని నేను పర్మాణము చేసియునాన్ను నా 

మాట నెరవేరుచ్దును. 

కీరత్నలు 119:160 => నీ వాకయ్ సారాంశము సతయ్ము నీవు నియమించిన నాయ్యవిధులనిన్యు 

నితయ్ము నిలుచును. 
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కీరత్నలు 119:164 => నీ నాయ్యవిధులనుబటిట్ దినమునకు ఏడు మారులు నేను నినున్ 

సుత్తించుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 119:175 => నీవు ననున్ బర్దికింపుము నేను నినున్ సుత్తించెదను నీ నాయ్యవిధులు నాకు 

సహాయములగును గాక 

యెషయా 26:8 => మేము నీకొరకు కనిపెటుట్కొనుచునాన్ము మా పార్ణము నీ నామమును నీ 

సమ్రణను ఆశించుచునన్ది. 

యెషయా 26:9 => రాతిర్వేళ నా పార్ణము నినున్ ఆశించుచునన్ది నాలోనునన్ ఆతమ్ ఆసకిత్తో నినున్ 

ఆశర్యించుచునన్ది. నీ తీరుప్లు లోకమునకు రాగా లోకనివాసులు నీతిని నేరుచ్కొందురు.  

లేవీయకాండము 18:25 => ఆ దేశము అపవితర్త కలది గనుక నేను దానిమీద దాని దోషశిక్షను 

మోపుచునాన్ను. ఆ దేశమందు కాపురమునన్ వారిని వెళల్గర్కిక్వేయుచునన్ది. 

లేవీయకాండము 18:26 => కాబటిట్ ఆ దేశము మీకంటె ముందుగానునన్ పర్జలను వెళల్గర్కిక్వేసిన 

పర్కారము మీ అపవితర్తనుబటిట్ మిముమ్ను వెళల్గర్కిక్ వేయకుండునటుల్ మీరు,  

లేవీయకాండము 18:27 => అనగా సవ్దేశియేగాని మీలో నివసించు పరదేశియేగాని యీ హేయ 

కిర్యలనిన్టిలో దేనిని చేయక,  

లేవీయకాండము 18:28 => యీ నా కటట్డలను నా విధులను ఆచరింపవలెను. 

లేవీయకాండము 26:33 => జనములలోనికి మిముమ్ను చెదరగొటిట్ మీవెంట కతిత్ దూసెదను, మీ 

దేశము పాడైపోవును, మీ పటట్ములు పాడుపడును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:25 => యెహోవా నీ శతుర్వులయెదుట నినున్ ఓడించును. 

ఒకక్మారగ్మున వారియెదుటికి బయలుదేరి నీవు యేడు మారగ్ముల వారి యెదుటనుండి పారిపోయి, 

భూరాజయ్ములనిన్టిలోనికి యిటు అటు చెదరగొటట్బడుదువు.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:26 => నీ కళేబరము సకలమైన ఆకాశపకుష్లకును భూజంతువులకును 

ఆహారమగును; వాటిని బెదరించువాడెవడును ఉండడు. 

లేవీయకాండము 18:24 => వీటిలో దేనివలనను అపవితర్త కలుగజేసికొనకూడదు. నేను మీ 

యెదుటనుండి వెళల్గొటుట్చునన్ జనములు వాటనిన్టివలన అపవితుర్లైరి. 
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లేవీయకాండము 18:28 => యీ నా కటట్డలను నా విధులను ఆచరింపవలెను. 

1 రాజులు 21:26 => ఇశార్యేలీయుల యెదుట నిలువకుండ యెహోవా వెళల్గొటిట్న అమోరీయుల 

ఆచారరీతిగా విగర్హములను పెటుట్కొని అతడు బహు హేయముగా పర్వరిత్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:2 => ఇతడు ఇశార్యేలీయుల యెదుటనుండి యెహోవా వెళల్గొటిట్న 

అనయ్జనులు చేసిన హేయకిర్యలను అనుసరించి, యెహోవా దృషిట్కి చెడునడత నడచెను. 

యెషయా 24:5 => లోకనివాసులు ధరమ్శాసనములను అతికర్మించియునాన్రు కటట్డను మారిచ్ 

నితయ్నిబంధనను మీరియునాన్రు. దాని నివాసులచేత లోకము అపవితర్మాయెను. 

యిరిమ్యా 9:19 => మనము వలసబోతిమే సిగుగ్నొందితిమే, వారు మన నివాసములను పడగొటట్గా 

మనము దేశము విడువవలసివచెచ్నే అని సీయోనులో రోదనధవ్ని వినబడుచునన్ది. 

యెహెజేక్లు 31:11 => కాబటిట్ యతని దుషట్తవ్మునుబటిట్ యతనిని తరిమివేసి, జనములలో 

బలముగల జనమునకు నేనతని నపప్గించెదను; ఆ జనము అతనికి తగినపని చేయును. 

యెహెజేక్లు 33:26 => మీరు ఖడగ్ము నాధారము చేసికొనువారు, హేయకిర్యలు జరిగించువారు, 

పొరుగువాని భారయ్ను చెరుపువారు; మీవంటి వారు దేశమును సవ్తంతిర్ంచుకొందురా? నీవీలాగున 

వారికి చెపుప్ము పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదెమనగా 

హోషేయ 9:3 => ఎఫార్యిమీయులు ఐగుపుత్నకు మరలుదురు, అషూష్రు దేశములో వారు 

అపవితర్మైన వాటిని తిందురు, యెహోవా దేశములో వారు నివసింపకూడదు. 

మీకా 2:10 => ఈ దేశము మీ విశార్ంతిసథ్లము కాదు; మీరు లేచి వెళిల్పోవుడి, మీకు నాశనము 

నిరూమ్లనాశనము కలుగునంతగా మీరు అపవితర్కిర్యలు జరిగించితిరి. 

వచనము 23 

నేను మీ యెదుటనుండి వెళల్గొటుట్చునన్ జనముల ఆచారములనుబటిట్ నడుచుకొనకూడదు. వారు అటిట్ 

కిర్యలనిన్యు చేసిరి గనుక నేను వారియందు అసహయ్పడితిని. 
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లేవీయకాండము 18:3 => మీరు నివసించిన ఐగుపుత్ దేశాచారముల చొపుప్న మీరు చేయకూడదు; 

నేను మిముమ్ను రపిప్ంచుచునన్ కనాను దేశాచారముల చొపుప్న మీరు చేయకూడదు; వారి 

కటట్డలనుబటిట్ నడవకూడదు. 

లేవీయకాండము 18:24 => వీటిలో దేనివలనను అపవితర్త కలుగజేసికొనకూడదు. నేను మీ 

యెదుటనుండి వెళల్గొటుట్చునన్ జనములు వాటనిన్టివలన అపవితుర్లైరి. 

లేవీయకాండము 18:30 => కాబటిట్ మీకంటె ముందుగా నునన్వారు అనుసరించిన ఆ హేయమైన 

ఆచారములలో దేనినైనను అనుసరించుటవలన అపవితర్త కలుగజేసికొనకుండునటుల్ నేను మీకు 

విధించిన విధి ననుసరించి నడుచుకొనవలెను. నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:30 => వారి దేవతలను ఆశర్యింపగోరి ఈ జనములు తమ దేవతలను 

కొలిచినటుల్ నేనును చేసెదనని అనుకొనకుండ జాగర్తత్గా ఉండవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:31 => తమ దేవతలకు వారు చేసినటుల్ నీవు నీ దేవుడైన 

యెహోవానుగూరిచ్ చేయవలదు, ఏలయనగా యెహోవా దేవ్షించు పర్తి హేయకిర్యను వారు తమ 

దేవతలకు చేసిరి. వారు తమ దేవతలపేరట తమ కూమారులను తమ కుమారెత్లను అగిన్హోతర్ములో 

కాలిచ్వేయుదురు గదా. 

యిరిమ్యా 10:1 => ఇశార్యేలు వంశసుథ్లారా, యెహోవా మిముమ్నుగూరిచ్ సెలవిచిచ్న మాట 

వినుడి. 

యిరిమ్యా 10:2 => యెహోవా సెలవిచుచ్చునన్దేమనగా అనయ్జనముల ఆచారముల నభయ్సింపకుడి, 

ఆకాశమందు అగపడు చిహన్ములకు జనములు భయపడును, అయితే మీరు వాటికి భయపడకుడి. 

లేవీయకాండము 18:27 => అనగా సవ్దేశియేగాని మీలో నివసించు పరదేశియేగాని యీ హేయ 

కిర్యలనిన్టిలో దేనిని చేయక,  

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. 
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కీరత్నలు 78:59 => దేవుడు దీని చూచి ఆగర్హించి ఇశార్యేలునందు బహుగా అసహియ్ంచుకొనెను. 

జెకరాయ్ 11:8 => ఒక నెలలోగా కాపరులలో ముగుగ్రిని సంహరించితిని; ఏలయనగా నేను వారి 

విషయమై సహనము లేనివాడను కాగా వారు నా విషయమై ఆయాసపడిరి. 

లేవీయకాండము 26:11 => నా మందిరమును మీ మధయ్ ఉంచెదను; మీ యందు నా మనసుస్ 

అసహయ్పడదు. 

లేవీయకాండము 26:30 => నేను మీ యునన్తసథ్లములను పాడుచేసెదను; మీ విగర్హములను 

పడగొటెట్దను; మీ బొమమ్ల పీనుగులమీద మీ పీనుగులను పడవేయించెదను. 

సంఖాయ్కాండము 33:56 => మరియు నేను వారికి చేయ తలంచినటుల్ మీకు చేసెదనని వారితో 

చెపుప్ము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:4 => వారు తమ దేవతలకు చేసినటుట్ మీరు మీ దేవుడైన 

యెహోవానుగూరిచ్ చేయకూడదు. 

1 రాజులు 21:26 => ఇశార్యేలీయుల యెదుట నిలువకుండ యెహోవా వెళల్గొటిట్న అమోరీయుల 

ఆచారరీతిగా విగర్హములను పెటుట్కొని అతడు బహు హేయముగా పర్వరిత్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:2 => ఇతడు ఇశార్యేలీయుల యెదుటనుండి యెహోవా వెళల్గొటిట్న 

అనయ్జనులు చేసిన హేయకిర్యలను అనుసరించి, యెహోవా దృషిట్కి చెడునడత నడచెను. 

కీరత్నలు 5:5 => డాంబికులు నీ సనిన్ధిని నిలువలేరు పాపము చేయువారందరు నీకసహుయ్లు 

కీరత్నలు 106:40 => కావున యెహోవా కోపము ఆయన పర్జలమీద రగులుకొనెను ఆయన 

తనసావ్సథ్య్మందు అసహయ్పడెను.  

యెహెజేక్లు 31:11 => కాబటిట్ యతని దుషట్తవ్మునుబటిట్ యతనిని తరిమివేసి, జనములలో 

బలముగల జనమునకు నేనతని నపప్గించెదను; ఆ జనము అతనికి తగినపని చేయును. 

వచనము 24 
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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. 

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 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  

లేవీయకాండము 20:26 => మీరు నాకు పరిశుదు ధ్లై యుండవలెను. యెహోవా అను నేను 

పరిశుదు ధ్డను. మీరు నావారైయుండునటుల్ అనయ్జనులలోనుండి మిముమ్ను వేరుపరచితిని. 

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 

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. 
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సంఖాయ్కాండము 23:9 => మెటట్ల శిఖరమునుండి అతని చూచుచునాన్ను కొండలనుండి అతని 

కనుగొనుచునాన్ను ఇదిగో ఆ జనము ఒంటిగా నివసించును జనములలో లెకిక్ంపబడరు.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:6 => నీవు నీ దేవుడైన యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తజనము, నీ దేవుడైన 

యెహోవా భూమిమీదనునన్ సమసత్ జనములకంటె నినున్ ఎకుక్వగా ఎంచి, నినున్ తనకు 

సవ్కీయజనముగా ఏరప్రచుకొనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:2 => ఏలయనగా నీ దేవుడైన యెహోవాకు నీవు పర్తిషిట్త జనము. 

మరియు యెహోవా భూమిమీదనునన్ సమసత్ జనములలో విశేషముగా తనకు సవ్కీయ జనమగునటుల్ 

నినున్ ఏరప్రచుకొనెను. 

1 రాజులు 8:53 => పర్భువా యెహోవా, నీవు మా పితరులను ఐగుపుత్లోనుండి రపిప్ంచినపుప్డు నీవు 

నీ దాసుడైన మోషేదావ్రా పర్మాణమిచిచ్నటుల్ నీ సావ్సథ్య్మగునటుల్గా లోకమందునన్ 

జనులందరిలోనుండి వారిని పర్తేయ్కించితివి గదా. 

యోహాను 15:19 => మీరు లోకసంబంధులైనయెడల లోకము తనవారిని సేన్హించును; అయితే 

మీరు లోకసంబంధులు కారు; నేను మిముమ్ను లోకములోనుండి ఏరప్రచుకొంటిని; అందుచేతనే 

లోకము మిముమ్ను దేవ్షించుచునన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 6:17 => కావున మీరు వారి మధయ్నుండి బయలువెడలి పర్తేయ్కముగా ఉండుడి; 

అపవితర్మైన దానిని ముటట్కుడని పర్భువు చెపుప్చునాన్డు. 

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 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. 

నిరగ్మకాండము 33:3 => మీరు లోబడనొలల్ని పర్జలు గనుక నేను మీతో కూడ రాను; తోర్వలో 

మిముమ్ను సంహరించెదనేమో అని మోషేతో చెపెప్ను. 
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సంఖాయ్కాండము 13:27 => వారు అతనికి తెలియపరచినదేమనగా నీవు మముమ్ను పంపిన 

దేశమునకు వెళిల్తివిు; అది పాలు తేనెలు పర్వహించు దేశమే; దాని పండుల్ ఇవి. 

సంఖాయ్కాండము 16:14 => అంతేకాదు, నీవు పాలు తేనెలు పర్వహించు దేశములోనికి మముమ్ను 

తీసికొనిరాలేదు; పొలములు దార్క్షతోటలుగల సావ్సథ్య్ము మాకియయ్లేదు; ఈ మనుషుయ్ల కనున్లను 

ఊడదీయుదువా? మేము రాము అనిరి. 

సంఖాయ్కాండము 35:34 => మీరు నివసించు దేశమును అపవితర్పరచకూడదు. అందులో నేను మీ 

మధయ్ను నివసించుచునాన్ను . నిజముగా యెహోవా అను నేను ఇశార్యేలీయులమధయ్ 

నివసించుచునాన్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:3 => నీ పితరుల దేవుడైన యెహోవా నీతో చెపిప్నటుల్ నీవు నీ దేవుడైన 

యెహోవా నీకిచుచ్చునన్ పాలు తేనెలు పర్వహించు దేశమున పర్వేశించుటకు నీవు ఏరు 

దాటినతరువాత ఈ ధరమ్శాసత్ర వాకయ్ములనిన్టిని వాటిమీద వార్యవలెను. 

1 సమూయేలు 8:20 => జనములు చేయురీతిని మేమును చేయునటుల్ మాకు రాజు కావలెను, మా 

రాజు మాకు నాయ్యము తీరుచ్ను, మా ముందర పోవుచు అతడే మా యుదధ్ములను జరిగించుననిరి. 

నెహెమాయ్ 10:28 => అనగా దేవుని ధరమ్శాసత్రమునకు విధేయులగునటుల్ దేశపు జనులలో 

ఉండకుండ తముమ్ను తాము వేరుపరచుకొనిన యాజకులు లేవీయులు దావ్రపాలకులు గాయకులు 

నెతీనీయులు అందరును, దేవుని దాసుడైన మోషే దావ్రా నియమించబడిన దేవుని ధరమ్శాసత్రము 

ననుసరించి నడుచుకొనుచు, మన పర్భువైన యెహోవా నిబంధనలను కటట్డలను ఆచరించుదుమని 

శపథము పూని పర్మాణము చేయుటకు కూడిరి. 

యిరిమ్యా 11:5 => అందుకు యెహోవా, ఆ పర్కారము జరుగును గాకని నేనంటిని. 

యెహెజేక్లు 20:6 => వారిని ఐగుపుత్ దేశములోనుండి రపిప్ంచి వారికొరకు నేను విచారించినదియు, 

పాలు తేనెలు పర్వహించునదియు, సకల దేశములకు ఆభరణమైనదియునైన దేశములోనికి 

తోడుకొనిపోయెదనని చెపిప్న కాలముననే నేను పర్మాణము చేసితిని. 

రోమీయులకు 1:1 => యేసుకీర్సుత్ దాసుడును, అపొసత్లుడుగా నుండుటకు పిలువబడినవాడును, 
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వచనము 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. 

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; 

Page  of 1290 1885



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"య$ండ'

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 పరిశుదు ధ్డను గనుక మీరు 

పరిశుదు ధ్లైయుండునటుల్ మిముమ్ను మీరు పరిశుదద్పరచుకొనవలెను. నేలమీద పార్కు జీవరాసులలో 

దేనివలనను మిముమ్ను మీరు అపవితర్పరచుకొనకూడదు. 

లేవీయకాండము 11:45 => నేను మీకు దేవుడనైయుండుటకు ఐగుపుత్ దేశములోనుండి మిముమ్ను 

రపిప్ంచిన యెహోవాను; నేను పరిశుదు ధ్డను గనుక మీరును పరిశుదు ధ్లు 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. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:3 => నీవు హేయమైనదేదియు తినకూడదు. మీరు తినదగిన 

జంతువులు ఏవేవనగా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:4 => ఎదుద్, గొఱఱ్పిలల్, మేకపిలల్,  

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:5 => దుపిప్, ఎఱఱ్ చినన్జింక, దుపిప్, కారుమేక, కారుజింక, లేడి, 

కొండగొఱఱ్ 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,  

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:14 => పిలిల్గదద్, గదద్, తెలల్గదద్, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:15 => పర్తి విధమైన కాకి,  

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:16 => నిపుప్కోడి, కపిరిగాడు, కోకిల, 

Page  of 1294 1885



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"య$ండ'

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 10:11 => 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. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:28 => అపుప్డతడు అనయ్జాతివానితో సహవాసము చేయుటయైనను, 

అటిట్వానిని ముటుట్కొనుటయైనను యూదునికి ధరమ్ము కాదని మీకు తెలియును. అయితే ఏ 

మనుషుయ్డును నిషేధింపదగినవాడనియైనను అపవితుర్డనియైనను చెపప్కూడదు అని దేవుడు నాకు 

చూపించియునాన్డు 

ఎఫెసీయులకు 5:7 => గనుక మీరు అటిట్వారితో పాలివారై యుండకుడి.  
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ఎఫెసీయులకు 5:8 => మీరు పూరవ్మందు చీకటియై యుంటిరి, ఇపుప్డైతే పర్భువునందు 

వెలుగైయునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 5:9 => వెలుగు ఫలము సమసత్ విధములైన మంచితనము, నీతి, సతయ్మను వాటిలో 

కనబడుచునన్ది. 

ఎఫెసీయులకు 5:10 => గనుక పర్భువుకేది పీర్తికరమైనదో దానిని పరీకిష్ంచుచు, వెలుగు 

సంబంధులవలె నడుచుకొనుడి 

ఎఫెసీయులకు 5:11 => నిషఫ్లమైన అంధకార కిర్యలలో పాలివారై యుండక వాటిని ఖండించుడి. 

లేవీయకాండము 11:43 => పార్కు జీవరాసులలో దేనినైనను తిని మిముమ్ను మీరు 

హేయపరచుకొనకూడదు; వాటివలన అపవితుర్లగునటుల్ వాటివలన అపవితర్త కలుగజేసికొనకూడదు. 

ఆదికాండము 3:14 => అందుకు దేవుడైన యెహోవా సరప్ముతో నీవు దీని చేసినందున 

పశువులనిన్టిలోను భూజంతువులనిన్టిలోను నీవు శపించబడినదానివై నీ కడుపుతో పార్కుచు నీవు 

బర్దుకు దినములనిన్యు మనున్ తిందువు 

నిరగ్మకాండము 22:31 => మీరు నాకు పర్తిషిఠ్ంపబడినవారు గనుక పొలములో చీలచ్బడిన 

మాంసమును తినక కుకక్లకు దాని పారవేయవలెను. 

లేవీయకాండము 10:10 => మీరు పర్తిషిఠ్ంపబడిన దానినుండి లౌకికమైనదానిని , 

అపవితర్మైనదానినుండి పవితర్మైనదానిని వేరుచేయుటకును, 

యెహెజేక్లు 22:26 => దాని యాజకులు నా ధరమ్శాసత్రమును నిరాకరించుదురు, నాకు 

పర్తిషిఠ్తములగు వసుత్వులను అపవితర్పరచుదురు, పర్తిషిఠ్తమైనదానికిని సాధారణమైనదానికిని 

భేదమెంచరు, పవితర్మేదో అపవితర్మేదో తెలిసికొనుటకు జనులకు నేరప్రు, నేను విధించిన 

విశార్ంతిదినములను ఆచరింపరు, వారి మధయ్ నేను దూషింపబడుచునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:14 => అయితే పేతురు వదుద్ పర్భువా, నిషిదధ్మైనది అపవితర్మైనది 

ఏదైనను నేనెనన్డును తినలేదని చెపప్గా 

వచనము 26 
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మీరు నాకు పరిశుదు ధ్లై యుండవలెను. యెహోవా అను నేను పరిశుదు ధ్డను. మీరు 

నావారైయుండునటుల్ అనయ్జనులలోనుండి మిముమ్ను వేరుపరచితిని. 

లేవీయకాండము 20:7 => కావున మిముమ్ను మీరు పరిశుదధ్పరచుకొని పరిశుదు ధ్లై యుండుడి; నేను 

మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 19:2 => మీరు పరిశుదు ధ్లై యుండవలెను. మీ దేవుడనైన యెహోవానగు నేను 

పరిశుదు ధ్డనై యునాన్ను. 

కీరత్నలు 99:5 => మన దేవుడైన యెహోవాను ఘనపరచుడి ఆయన పాదపీఠము ఎదుట 

సాగిలపడుడి ఆయన పరిశుదు ధ్డు. 

కీరత్నలు 99:9 => మన దేవుడైన యెహోవా పరిశుదు ధ్డు మన దేవుడైన యెహోవాను ఘనపరచుడి. 

ఆయన పరిశుదధ్ పరవ్తము ఎదుట సాగిలపడుడి.  

యెషయా 6:3 => వారు సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా, పరిశుదు ధ్డు పరిశుదు ధ్డు పరిశుదు ధ్డు; 

సరవ్లోకము ఆయన మహిమతో నిండియునన్ది అని గొపప్ సవ్రముతో గాన పర్తిగానములు 

చేయుచుండిరి. 

యెషయా 30:11 => అడ డ్ము రాకుండుడి తోర్వనుండి తొలగుడి ఇశార్యేలు పరిశుదధ్దేవుని సంగతి 

మా యెదుట ఎతత్కుడి అని భవిషయ్ద  జాఞ్నులతో పలుకువారునై యునాన్రు.  

1 పేతురు 1:15 => కాగా మీరు విధేయులగు పిలల్లై, మీ పూరవ్పు అజాఞ్నదశలో మీ కుండిన ఆశల 

ననుసరించి పర్వరిత్ంపక,  

1 పేతురు 1:16 => మిముమ్ను పిలిచిన వాడు పరిశుదు ధ్డైయునన్ పర్కారము మీరును సమసత్ 

పర్వరత్నయందు పరిశుదు ధ్లైయుండుడి. 

పర్కటన 3:7 => ఫిలదెలిఫ్యలో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము దావీదు తాళపుచెవి 

కలిగి, యెవడును వేయలేకుండ తీయువాడును, ఎవడును తీయలేకుండ వేయువాడునైన 

సతయ్సవ్రూపియగు పరిశుదు ధ్డు చెపుప్ సంగతులేవనగా 
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పర్కటన 4:8 => ఈ నాలుగు జీవులలో పర్తి జీవికి ఆరేసి రెకక్లుండెను, అవి చుటుట్ను రెకక్ల 

లోపటను కనున్లతో నిండియునన్వి. అవి భూత వరత్మాన భవిషయ్తాక్లములలో ఉండు 

సరావ్ధికారియు దేవుడునగు పర్భువు పరిశుదు ధ్డు, పరిశుదు ధ్డు, పరిశుదు ధ్డు, అని మానక రాతిర్ంబగళుల్ 

చెపుప్చుండును. 

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. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:6 => నీవు నీ దేవుడైన యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తజనము, నీ దేవుడైన 

యెహోవా భూమిమీదనునన్ సమసత్ జనములకంటె నినున్ ఎకుక్వగా ఎంచి, నినున్ తనకు 

సవ్కీయజనముగా 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 26:19 => తాను సృజించిన సమసత్ జనములకంటె నీకు కీరిత్ ఘనత పేరు 

కలుగునటుల్ నినున్ హెచిచ్ంచుదునని ఆయన సెలవిచిచ్నటుల్ నీవు నీ దేవుడైన యెహోవాకు పర్తిషిఠ్త 

జనమై యుందువనియు యెహోవా ఈ దినమున పర్కటించెను. 

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. 
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నిరగ్మకాండము 19:6 => సమసత్ భూమియు నాదేగదా. మీరు నాకు యాజక రూపకమైన 

రాజయ్ముగాను పరిశుదధ్మైన జనముగాను ఉందురని చెపుప్ము; నీవు ఇశార్యేలీయులతో పలుకవలసిన 

మాటలు ఇవే అని చెపప్గా 

లేవీయకాండము 10:10 => మీరు పర్తిషిఠ్ంపబడిన దానినుండి లౌకికమైనదానిని , 

అపవితర్మైనదానినుండి పవితర్మైనదానిని వేరుచేయుటకును, 

లేవీయకాండము 11:44 => నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను; నేను పరిశుదు ధ్డను గనుక మీరు 

పరిశుదు ధ్లైయుండునటుల్ మిముమ్ను మీరు పరిశుదద్పరచుకొనవలెను. నేలమీద పార్కు జీవరాసులలో 

దేనివలనను మిముమ్ను మీరు అపవితర్పరచుకొనకూడదు. 

సంఖాయ్కాండము 6:2 => పురుషుడేగాని సతరీయేగాని యెహోవాకు నాజీరగుటకు ఎవరైనను 

మొర్కుక్కొని తనున్తాను పర్తేయ్కించుకొనినయెడల వాడు దార్కాష్రసమదయ్ములను మానవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:10 => తన కుమారునైనను తన కుమారెత్నైనను అగిన్గుండము 

దాటించువానినైనను, శకునము చెపుప్ సోదెగానినైనను, మేఘ శకునములనుగాని సరప్ 

శకునములనుగాని చెపుప్వానినైనను, చిలల్ంగివానినైనను, మాంతిర్కునినైనను, ఇందర్జాలకునినైనను 

మలాకీ 2:11 => యూదావారు దోర్హులైరి, ఇశార్యేలీయులమధయ్ యెరూషలేములోనే 

హేయకిర్యలు జరుగుచునన్వి; యూదావారు యెహోవాకు పిర్యమైన పరిశుదధ్సథ్లమును 

అపవితర్పరచి అనయ్దేవత పిలల్లను పెండిల్ చేసికొనిరి. 

మతత్యి 5:48 => మీ పరలోకపు తండిర్ పరిపూరు ణ్డు గనుక మీరును పరిపూరు ణ్లుగా ఉండెదరు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:23 => సమాధానకరత్యగు దేవుడే మిముమ్ను సంపూరణ్ముగా 

పరిశుదధ్పరచును గాక. మీ ఆతమ్యు, జీవమును శరీరమును మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ రాకడయందు 

నిందారహితముగాను, సంపూరణ్ముగాను ఉండునటుల్ కాపాడబడును గాక. 

వచనము 27 

పురుషునియందేమి సతరీయందేమి కరణ్పిశాచియైనను సోదెయైనను ఉండినయెడల వారికి మరణశిక్ష 

విధింపవలెను, వారిని రాళల్తో కొటట్వలెను. తమ శిక్షకు తామే కారకులు. 
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లేవీయకాండము 20:6 => మరియు కరణ్పిశాచి గలవారితోను సోదెగాండర్తోను వయ్భిచరించుటకు 

వారితటుట్ తిరుగువాడెవడో నేను వానికి విరోధినై పర్జలలోనుండి వాని కొటిట్వేతును. 

లేవీయకాండము 19:31 => కరణ్పిశాచి గలవారిదగగ్రకు పోకూడదు, సోదెగాండర్ను వెదకి వారివలన 

అపవితర్త కలుగజేసికొనకూడదు; నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 

నిరగ్మకాండము 22:18 => శకునము చెపుప్దానిని బర్దుకనియయ్కూడదు. 

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. 

1 సమూయేలు 28:7 => అపుప్డు సౌలు నా కొరకు మీరు కరణ్ పిశాచము గల యొక సతరీని 

కనుగొనుడి; నేను పోయి దానిచేత విచారణ చేతునని తన సేవకులకు ఆజఞ్ ఇయయ్గా వారు చితత్ము, 

ఏనోద్రులో కరణ్పిశాచము గల యొకతె యునన్దని అతనితో చెపిప్రి. 

1 సమూయేలు 28:8 => కాబటిట్ సౌలు మారువేషము ధరించి వేరు బటట్లు తొడుగుకొని యిదద్రు 

మనుషుయ్లను వెంటబెటుట్కొని పోయి రాతిర్వేళ ఆ సతరీయొదద్కు వచిచ్ కరణ్పిశాచము దావ్రా నాకు 

శకునము చెపిప్ నాతో మాటలాడుటకై నేను నీతో చెపుప్వాని రపిప్ంచుమని కోరగా 

1 సమూయేలు 28:9 => ఆ సతరీ ఇదిగో, సౌలు చేయించినది నీకు తెలిసినది కాదా? కరణ్పిశాచము 

గలవారిని చిలల్ంగివారిని అతడు దేశములో ఉండకుండ నిరూమ్లము చేసెను గదా. నీవు నా 

పార్ణముకొరకు ఉరియొగిగ్ నాకు మరణమేల రపిప్ంతువు అని అతనితో అనెను. 

లేవీయకాండము 20:9 => ఎవడు తన తండిర్నైనను తన తలిల్నైనను దూషించునో వానికి మరణశిక్ష 

విధింపవలెను. వాడు తన తండిర్నో తలిల్నో దూషించెను గనుక తన శిక్షకు తానే కారకుడు. 
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లేవీయకాండము 20:2 => ఇశార్యేలీయులలోనే గాని ఇశార్యేలు పర్జలలో నివసించు 

పరదేశులలోనే గాని యొకడు ఏమాతర్మును తన సంతానమును మోలెకుకు ఇచిచ్నయెడల వానికి 

మరణశిక్ష విధింపవలెను; మీ దేశపర్జలు రాళల్తో వాని కొటట్వలెను. 

లేవీయకాండము 24:14 => శపించినవానిని పాళెము వెలుపలికి తీసికొనిరముమ్; వాని 

శాపవచనమును వినినవారందరు వాని తలమీద తమ చేతులుంచిన తరువాత సరవ్సమాజము రాళల్తో 

వాని చావగొటట్వలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:10 => రాళల్తో వారిని చావగొటట్వలెను. ఏలయనగా ఐగుపుత్ 

దేశములోనుండియు దాసయ్గృహములోనుండియు నినున్ రపిప్ంచిన నీ దేవుడైన యెహోవాయొదద్నుండి 

వారు నినున్ తొలగింప యతిన్ంచెదరు. 

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 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 1:16 => నీ నోటి మాటయే నీమీద సాక్షయ్ము గనుక నీ పార్ణమునకు నీవే 

ఉతత్రవాదివని వానితో చెపిప్ తనవారిలో ఒకని పిలిచి నీవు పోయి వాని చంపుమనగా అతడు వానిని 

కొటిట్ చంపెను. 

2 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. 
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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. 

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. 
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వచనము 1 

మరియు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను. 

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.  

మలాకీ 2:1 => కావున యాజకులారా, ఈ ఆజఞ్ మీకియయ్బడియునన్ది. 

మలాకీ 2:4 => అందువలన లేవీయులకు నిబంధనగా ఉండునటుల్ ఈ ఆజఞ్ను మీకిచిచ్నవాడను 

నేనేయని మీరు తెలిసికొందురని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

లేవీయకాండము 21:11 => అతడు శవము దగగ్రకు పోరాదు; తన తండిర్ శవము వలననేగాని తన 

తలిల్ శవము వలననేగాని తనున్ అపవితర్పరచుకొనరాదు. 

లేవీయకాండము 10:6 => అపుప్డు మోషే అహరోనును అతని కుమారులైన ఎలియాజరు 

ఈతామారును వారితో మీరు చావకుండునటుల్ను యెహోవా ఈ సరవ్సమాజముమీద 

ఆగర్హపడకుండునటుల్ను, మీరు తల విరియబోసికొనకూడదు; బటట్లను చింపుకొనకూడదు కాని, 

యెహోవా వారిని కాలిచ్నందుకు మీ సహోదరులైన ఇశార్యేలీయుల యింటివారందరు ఏడవ వచుచ్ను. 

లేవీయకాండము 10:7 => యెహోవా అభిషేకతైలము మీమీద నునన్ది గనుక మీరు చావకుండునటుల్ 

మీరు పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రములోనుండి బయలు వెళల్కూడదనెను. వారు మోషే చెపిప్న 

మాట చొపుప్న చేసిరి. 

సంఖాయ్కాండము 19:14 => ఒకడు ఒక గుడారములో చచిచ్నయెడల దానిగూరిచ్న విధి యిది. ఆ 

గుడారములో పర్వేశించు పర్తివాడును ఆ గుడారములో నునన్ది యావతుత్ను ఏడు దినములు 

అపవితర్ముగా నుండును. 

సంఖాయ్కాండము 19:16 => బయట పొలములో ఖడగ్ముతో నరకబడినవానినైనను, శవమునైనను 

మనుషుయ్ని యెముకనైనను సమాధినైనను ముటుట్వాడు ఏడు దినములు అపవితుర్డై యుండును. 
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యెహెజేక్లు 44:25 => తండిర్దియు తలిల్దియు కుమారునిదియు కుమారెత్దియు సహోదరునిదియు 

పెండిల్ కాని సహోదరిదియు శవమునుముటిట్  అంటుపడవచుచ్ను , అయితే మరి ఏ 

మనుషయ్శవమునుగాని ముటిట్ అంటుపడకూడదు. 

లేవీయకాండము 22:4 => అహరోను సంతానములో ఒకనికి కుషఠ్యినను సార్వమైనను 

కలిగినయెడల అటిట్వాడు పవితర్త పొందువరకు పర్తిషిఠ్తమైనవాటిలో దేనిని తినకూడదు. శవమువలని 

అపవితర్తగల దేనినైనను ముటుట్వాడును సఖ్లితవీరుయ్డును, 

సంఖాయ్కాండము 5:2 => పర్తి కుషఠ్రోగిని, సార్వముగల పర్తివానిని, శవము ముటుట్టవలన 

అపవితుర్డైన పర్తివానిని, పాళెములోనుండి వెలివేయవలెనని ఇశార్యేలీయులకు ఆజాఞ్పించుము. 

సంఖాయ్కాండము 6:7 => తన దేవునికి మీదు కటట్బడిన తలవెండుర్కలు అతని తలమీద నుండును 

గనుక అతని తండిర్గాని తలిల్గాని సహోదరుడుగాని సహోదరిగాని చనిపోయినను వారినిబటిట్ అతడు 

తనున్ తాను అపవితర్పరచుకొనవలదు.  

సంఖాయ్కాండము 19:11 => ఏ నరశవమునైనను ముటిట్నవాడు ఏడు దినములు అపవితుర్డై 

యుండును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 26:14 => నేను దుఃఖములోనుండగా దానిలో కొంచెమైనను తినలేదు, 

అపవితుర్డనైయుండగా దానిలో దేనిని తీసివేయలేదు, చనిపోయినవారి విషయమై దానిలో ఏదియు 

నేనియయ్లేదు, నా దేవుడైన యెహోవా మాట విని నీవు నాకాజాఞ్పించినటుల్ సమసత్ము జరిపియునాన్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:49 => అయితే అహరోనును అతని సంతతివారును దహన 

బలిపీఠముమీదను ధూపపీఠముమీదను ధూపమువేయుచు, అతిపరిశుదధ్సథ్లపు పనినంతటిని 

జరుపుచుండవలెననియు, దేవుని సేవకుడైన మోషే ఆజాఞ్పించిన అంతటిచొపుప్న ఇశార్యేలీయుల 

నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుచుండవలెననియు వారికి నిరణ్యమాయెను. 

నెహెమాయ్ 13:29 => నా దేవా, వారు యాజకధరమ్మును, యాజకధరమ్పు నిబంధనను, లేవీయుల 

నిబంధనను అపవితర్పరచిరి గనుక వారిని జాఞ్పకముంచకొనుము. 

వచనము 2 
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యాజకులగు అహరోను కుమారులతో ఇటల్నుము మీలో ఎవడును తన పర్జలలో శవమును 

ముటుట్టవలన తనున్ అపవితర్పరచుకొనరాదు. అయితే తనకు సమీప రకత్సంబంధులు, అనగా తన 

తలిల్, తండిర్, కుమారుడు, కుమారెత్, సహోదరుడు, 

లేవీయకాండము 18:6 => మీలో ఎవరును తమ రకత్సంబంధుల మానాచాఛ్దనమును తీయుటకు 

వారిని సమీపింపకూడదు; నేను యెహోవాను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:13 => సహోదరులారా, నిరీక్షణ లేని యితరులవలె మీరు దుఃఖపడకుండు 

నిమితత్ము, నిదిర్ంచుచునన్ వారినిగూరిచ్ మీకు తెలియకుండుట మాకిషట్ములేదు. 

లేవీయకాండము 21:11 => అతడు శవము దగగ్రకు పోరాదు; తన తండిర్ శవము వలననేగాని తన 

తలిల్ శవము వలననేగాని తనున్ అపవితర్పరచుకొనరాదు. 

సంఖాయ్కాండము 6:7 => తన దేవునికి మీదు కటట్బడిన తలవెండుర్కలు అతని తలమీద నుండును 

గనుక అతని తండిర్గాని తలిల్గాని సహోదరుడుగాని సహోదరిగాని చనిపోయినను వారినిబటిట్ అతడు 

తనున్ తాను అపవితర్పరచుకొనవలదు.  

వచనము 3 

తనకు సమీపముగానునన్ శుదధ్ సహోదరియగు అవివాహిత కనయ్క, అను వీరియొకక్ శవమునుముటిట్ 

తనున్ అపవితర్పరచుకొనవచుచ్ను. 

లేవీయకాండము 22:12 => యాజకుని కుమారెత్ అనుయ్నికియయ్బడినయెడల ఆమె పర్తిషిఠ్తమైన 

వాటిలో పర్తిషాఠ్రప్ణమును తినకూడదు. 

వచనము 4 

అతడు తన పర్జలలో యజమానుడు గనుక తనున్ అపవితర్పరచుకొని సామానుయ్నిగా చేసికొనరాదు. 

యెహెజేక్లు 24:16 => నరపుతుర్డా, నీ కనున్ల కింపైన దానిని నీయొదద్నుండి ఒకక్దెబబ్తో 

తీసివేయబోవుచునాన్ను, నీవు అంగలారచ్వదుద్ ఏడువవదుద్ కనీన్రు విడువవదుద్. 
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యెహెజేక్లు 24:17 => మృతులకై విలాపము చేయక నిశశ్బద్ముగా నిటూ ట్రుప్ విడువుము, నీ 

శిరోభూషణములు ధరించుకొని పాదరక్షలు తొడుగుకొనవలెను, నీ పెదవులు మూసికొనవదుద్ జనుల 

ఆహారము భుజింపవదుద్ 

వచనము 5 

వారు తమ తలలు బోడి చేసికొనరాదు. గడ డ్పు పర్కక్లను కౌష్రము చేసికొనరాదు, కతిత్తో దేహమును 

కోసికొనరాదు. 

లేవీయకాండము 19:27 => మీ నుదుటి వెండుర్కలను గుండర్ముగా కతిత్రింపకూడదు, నీ గడ డ్పు 

పర్కక్లను గొరగకూడదు, 

లేవీయకాండము 10:6 => అపుప్డు మోషే అహరోనును అతని కుమారులైన ఎలియాజరు 

ఈతామారును వారితో మీరు చావకుండునటుల్ను యెహోవా ఈ సరవ్సమాజముమీద 

ఆగర్హపడకుండునటుల్ను, మీరు తల విరియబోసికొనకూడదు; బటట్లను చింపుకొనకూడదు కాని, 

యెహోవా వారిని కాలిచ్నందుకు మీ సహోదరులైన ఇశార్యేలీయుల యింటివారందరు ఏడవ వచుచ్ను. 

లేవీయకాండము 19:27 => మీ నుదుటి వెండుర్కలను గుండర్ముగా కతిత్రింపకూడదు, నీ గడ డ్పు 

పర్కక్లను గొరగకూడదు, 

లేవీయకాండము 19:28 => చచిచ్నవారికొరకు మీ దేహమును చీరుకొనకూడదు, పచచ్బొటుల్ మీ 

దేహమునకు పొడుచుకొనకూడదు; నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:1 => మీరు మీ దేవుడైన యెహోవాకు బిడ డ్లు గనుక చనిపోయిన 

వాడెవనినిబటిట్ మిముమ్ను మీరు కోసికొనకూడదు, మీ కనుబొమమ్ల మధయ్ బోడిచేసికొనకూడదు. 

యెషయా 15:2 => ఏడుచ్టకు మోయాబీయులు గుడికిని మెటట్మీదనునన్ దీబోనుకును వెళుల్చునాన్రు 

నెబోమీదను మేదెబామీదను మోయాబీయులు పర్లాపించుచునాన్రు వారందరి తలలమీద 

బోడితనమునన్ది పర్తివాని గడ డ్ము గొరిగింపబడియునన్ది  

యెషయా 22:12 => ఆ దినమున ఏడుచ్టకును అంగలారుచ్టకును తలబోడి చేసికొనుటకును 

గోనెపటట్ కటుట్కొనుటకును సైనయ్ములకధిపతియు పర్భువునగు యెహోవా మిముమ్ను పిలువగా  
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యిరిమ్యా 16:6 => ఘనులేమి అలుప్లేమి యీ దేశమందునన్వారు చనిపోయి పాతిపెటట్బడరు, వారి 

నిమితత్ము ఎవరును అంగలారచ్కుందురు, ఎవరును తముమ్ను తాము కోసికొనకుందురు, వారి 

నిమితత్ము ఎవరును తముమ్ను తాము బోడి చేసికొనకుందురు. 

యిరిమ్యా 48:37 => నిశచ్యముగా పర్తి తల బోడియాయెను పర్తి గడ డ్ము గొరిగింపబడెను 

చేతులనిన్టిమీద నరుకులును నడుములమీద గోనెపటట్యు నునన్వి.  

యెహెజేక్లు 44:20 => మరియు వారు తమ తలలు కౌష్రము చేయించుకొనకూడదు, తలవెండుర్కలు 

పెరుగనియయ్క కతెత్రతో మాతర్ము వాటిని కతిత్రింపవలెను. 

ఆమోసు 8:10 => మీ పండుగ దినములను దుఃఖ దినములుగాను మీ పాటలను పర్లాపములుగాను 

మారుచ్దును, అందరిని మొలలమీద గోనెపటట్ కటుట్కొనజేయుదును, అందరి తలలు బోడిచేసెదను, 

ఒకనికి కలుగు ఏకపుతర్ శోకమువంటి పర్లాపము నేను పుటిట్ంతును; దాని అంతయ్దినము ఘోరమైన 

శర్మదినముగా ఉండును. 

మీకా 1:16 => సీయోనూ, నీకు పిర్యులగువారు నీయొదద్ నుండకుండ పటట్బడియునాన్రు; నీ తల 

బోడిచేసికొనుము, బోరుచగదద్ వలె నీ బోడితనము కనుపరచుకొనుము. 

ఎజార్ 9:3 => నేను ఈ సంగతి విని నా వసత్రమును పై దుపప్టిని చింపుకొని, నా తల వెండుర్కలను నా 

గడ డ్పు వెండుర్కలను పెరికి వేసికొని విభార్ంతిపడి కూరుచ్ంటిని. 

యిరిమ్యా 9:26 => ఐగుపీత్యులను యూదావారిని ఎదోమీయులను అమోమ్నీయులను 

మోయాబీయులను గడ డ్పు పర్కక్లను కతిత్రించుకొను అరణయ్ నివాసులైన వారినందరిని నేను 

శికిష్ంచెదను, ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 47:5 => గాజా బోడియాయెను, మైదానములో శేషించిన ఆషెక్లోను నాశనమాయెను. 

ఎనాన్ళల్వరకు నినున్ నీవే గాయపరచుకొందువు? 

యెహెజేక్లు 5:1 => మరియు నరపుతుర్డా, నీవు మంగలకతిత్వంటి వాడిగల కతిత్యొకటి తీసికొని నీ 

తలను గడ డ్మును కౌష్రము చేసికొని, తార్సు తీసికొని ఆ వెండుర్కలను తూచి భాగములు చేయుము. 

యెహెజేక్లు 27:31 => నీకొరకు తలలు బోడి చేసికొని మొలలకు గోనెలు కటుట్కొని 

మనశిచ్ంతగలవారై నినున్గూరిచ్ బహుగా అంగలారుచ్దురు. 
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వచనము 6 

వారు తమ దేవునికి పర్తిషిఠ్తమైనవారుగా ఉండవలెను. కావున వారు తమ దేవుని నామమును 

అపవితర్పరచరాదు. ఏలయనగా వారు తమ దేవునికి అహారమును, అనగా యెహోవాకు 

హోమదర్వయ్ములను అరిప్ంచువారు; కావున వారు పరిశుదు ధ్లై యుండవలెను. 

లేవీయకాండము 21:8 => అతడు నీ దేవునికి ఆహారమును అరిప్ంచువాడు గనుక నీవు అతని 

పరిశుదధ్పరచవలెను. మిముమ్ను పరిశుదధ్పరచు యెహోవా అను నేను పరిశుదు ధ్డను గనుక అతడు మీ 

దృషిట్కి పరిశుదు ధ్డు కావలెను. 

లేవీయకాండము 10:3 => అపుప్డు మోషే అహరోనుతో ఇటల్నెను ఇది యెహోవా చెపిప్న మాట 

నాయొదద్నుండు వారియందు నేను ననున్ పరిశుదధ్పరచుకొందును; పర్జలందరియెదుట ననున్ 

మహిమపరచుకొందును; 

నిరగ్మకాండము 28:36 => మరియు నీవు మేలిమి బంగారు రేకు చేసి ముదర్ చెకుక్నటుల్ దానిమీద 

యెహోవా పరిశుదు ధ్డు అను మాట చెకక్వలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:44 => నేను సాక్షయ్పు గుడారమును బలిపీఠమును పరిశుదధ్పరచెదను. నాకు 

యాజకులగునటుల్ అహరోనును అతని కుమారులను పరిశుదధ్పరచెదను. 

ఎజార్ 8:28 => వారిచేతికి అపప్గించి మీరు యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంపబడినవారు, పాతర్లును 

పర్తిషిఠ్ తములైనవి . ఈ వెండి బంగారములును మీ పితరుల దేవుడైన యెహోవాకు 

సేవ్చాఛ్రప్ణలైయునన్వి. 

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 

లేవీయకాండము 18:21 => నీవు ఏ మాతర్మును నీ సంతానమును మోలెకు నిమితత్ము 

అగిన్గుండమును దాటనీయకూడదు; నీ దేవుని నామమును అపవితర్పరచకూడదు, నేను యెహోవాను. 
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లేవీయకాండము 19:12 => నా నామమునుబటిట్ అబదధ్పర్మాణము చేయకూడదు; నీ దేవుని 

నామమును అపవితర్పరచకూడదు; నేను యెహోవాను. 

మలాకీ 1:6 => కుమారుడు తన తండిర్ని ఘనపరచును గదా, దాసుడు తన యజమానుని 

ఘనపరచును గదా; నా నామమును నిరల్క్షయ్పెటుట్ యాజకులారా, నేను తండిర్నైతే నాకు రావలసిన 

ఘనత ఏమాయెను? నేను యజమానుడనైతే నాకు భయపడువాడెకక్డ ఉనాన్డు? అని 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా మిముమ్నడుగగా ఏమిచేసి నీ నామమును నిరల్క్షయ్పెటిట్తిమని 

మీరందురు. 

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. 

మలాకీ 1:12 => అయితేయెహోవా భోజనపు బలల్ అపవితర్మనియు, దానిమీద ఉంచియునన్ 

భోజనము నీచమనియు మీరు చెపుప్చు దానిని దూషింతురు 

లేవీయకాండము 3:11 => యాజకుడు బలిపీఠముమీద దానిని దహింపవలెను. అది యెహోవాకు 

హోమ రూపమైన ఆహారము. 

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. 

మలాకీ 1:7 => నా బలిపీఠముమీద అపవితర్మైన భోజనమును మీరు అరిప్ంచుచు, ఏమిచేసి నినున్ 

అపవితర్పరచితిమని మీరందురు. యెహోవా భోజనపు బలల్ను నీచపరచినందుచేతనే గదా 

యెషయా 52:11 => పోవుడి పోవుడి అచచ్టనుండి వెళుల్డి అపవితర్మైన దేనిని ముటట్కుడి 

దానియొదద్నుండి తొలగిపోవుడి యెహోవా సేవోపకరణములను మోయువారలారా, మిముమ్ను మీరు 

పవితర్పరచుకొనుడి  
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లేవీయకాండము 21:21 => యాజకుడైన అహరోను సంతానములో కళంకముగల యే 

మనుషుయ్డును యెహోవాకు హోమదర్వయ్ములను అరిప్ంచుటకు సమీపింపకూడదు. అతడు కళంకము 

గలవాడు; అటిట్వాడు తన దేవునికి ఆహారము అరిప్ంచుటకు సమీపింపకూడదు. 

లేవీయకాండము 22:2 => ఇశార్యేలీయులు నాకు పర్తిషిఠ్ంచువాటివలన అహరోనును అతని 

కుమారులును నా పరిశుదధ్నామమును అపవితర్పరచకుండునటుల్ వారు ఆ పరిశుదధ్మైనవాటిని 

పర్తిషిఠ్తములుగా ఎంచవలెనని వారితో చెపుప్ము; నేను యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 22:25 => పరదేశి చేతినుండి అటిట్వాటిలో దేనిని తీసికొని మీ దేవునికి 

ఆహారముగా అరిప్ంపకూడదు; అవి లోపము గలవి, వాటికి కళంకములుండును, అవి మీ పక్షముగా 

అంగీకరింపబడవని చెపుప్ము. 

సంఖాయ్కాండము 16:5 => తనవాడు ఎవడో పరిశుదు ధ్డు ఎవడో రేపు యెహోవా తెలియజేసి వానిని 

తన సనిన్ధికి రానిచుచ్ను. ఆయన తాను ఏరప్రచుకొనినవానిని తనయొదద్కు చేరుచ్కొనును. 

సంఖాయ్కాండము 28:2 => నీవు ఇశార్యేలీయులకు ఈలాగు ఆజాఞ్పించుము నాకు సువాసన 

కలుగుటకై మీరు హోమ రూపములుగా నాకు అరిప్ంచు ఆహారమును నియామక కాలమున 

నాయొదద్కు తెచుచ్టకు జాగర్తత్పడవలెను. 

కీరత్నలు 106:16 => వారు తమ దండు పాళెములో మోషేయందును యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తుడైన 

అహరోనునందును అసూయపడిరి. 

హోషేయ 9:4 => యెహోవాకు దార్కాష్రస పానారప్ణమును వారరిప్ంపరు వారరిప్ంచు బలులయందు 

ఆయనకిషట్ము లేదు, వారు ఆహారముగా పుచుచ్కొనునది పర్లాపము చేయువారి ఆహారమువలె 

నగును, దాని భుజించు వారందరు అపవితుర్లగుదురు; తమ ఆహారము తమకే సరిపడును గాని అది 

యెహోవా మందిరములోనికి రాదు. 

వచనము 7 

వారు జారసతరీనేగాని భర్షు ట్రాలినేగాని పెండిల్ చేసికొనకూడదు. పెనిమిటి విడనాడిన సతరీని పెండిల్ 

చేసికొనకూడదు. ఏలయనగా యాజకుడు తన దేవునికి పర్తిషిఠ్తుడు. 
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లేవీయకాండము 21:8 => అతడు నీ దేవునికి ఆహారమును అరిప్ంచువాడు గనుక నీవు అతని 

పరిశుదధ్పరచవలెను. మిముమ్ను పరిశుదధ్పరచు యెహోవా అను నేను పరిశుదు ధ్డను గనుక అతడు మీ 

దృషిట్కి పరిశుదు ధ్డు కావలెను. 

యెహెజేక్లు 44:22 => వారు విధవరాండర్నైనను విడువబడినదానినైనను పెండిల్చేసికొనకూడదుగాని 

ఇశార్యేలీయుల సంతతివారగు కనయ్లనైనను, యాజకులకు భారయ్లై విధవరాండుర్గా నునన్వారినైనను 

చేసికొనవచుచ్ను. 

1 తిమోతి 3:11 => అటువలె పరిచరయ్ చేయు సతరీలును మానుయ్లై కొండెములు చెపప్నివారును, 

మితానుభవము గలవారును, అనిన్ విషయములలో నమమ్కమైనవారునై యుండవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:1 => ఒకడు సతరీని పరిగర్హించి ఆమెను పెండిల్ చేసికొనిన తరువాత 

ఆమెయందు మానభంగసూచన ఏదో ఒకటి అతనికి కనబడినందున ఆమెమీద అతనికి ఇషట్ము 

తపిప్నయెడల, అతడు ఆమెకు పరితాయ్గ పతర్ము వార్యించి ఆమెచేతికిచిచ్ తన యింటనుండి ఆమెను 

పంపివేయవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:2 => ఆమె అతని యింటనుండి వెళిల్న తరువాత ఆమె వేరొక పురుషుని 

పెండిల్చేసికొనవచుచ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:3 => ఆ రెండవ పురుషుడు ఆమెను ఒలల్క ఆమెకు పరితాయ్గ పతర్ము 

వార్యించి ఆమెచేతికిచిచ్ తన యింటనుండి ఆమెను పంపివేసినయెడల నేమి, ఆమెను పెండిల్చేసికొనిన 

పిమమ్ట ఆ రెండవ పురుషుడు చనిపోయినయెడల నేమి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:4 => ఆమెను పంపివేసిన ఆమె మొదటి పెనిమిటి ఆమెను 

పెండిల్ చేసికొనుటకై ఆమెను మరల పరిగర్హింపకూడదు . ఏలయనగా ఆమె తనున్ 

అపవితర్పరచుకొనెను, అది యెహోవా సనిన్ధిని హేయము గనుక నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు 

సావ్సథ్య్ముగా ఇచుచ్చునన్ దేశమునకు పాపము కలుగకుండునటుల్ మీరు ఆలాగు చేయకూడదు. 

యెషయా 50:1 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను మీ తలిల్ని విడనాడిన పరితాయ్గ 

పతిర్క ఎకక్డనునన్ది? నా అపుప్లవారిలో ఎవనికి మిముమ్ను అమిమ్వేసితిని? మీ దోషములనుబటిట్ 

మీరు అమమ్బడితిరి మీ అతికర్మములనుబటిట్ మీ తలిల్ పరితాయ్గము చేయబడెను.  
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ఆదికాండము 21:10 => ఈ దాసిని దీని కుమారుని వెళల్గొటుట్ము; ఈ దాసి కుమారుడు నా 

కుమారుడైన ఇసాస్కుతో వారసుడై యుండడని అబార్హాముతో అనెను. 

నిరగ్మకాండము 19:6 => సమసత్ భూమియు నాదేగదా. మీరు నాకు యాజక రూపకమైన 

రాజయ్ముగాను పరిశుదధ్మైన జనముగాను ఉందురని చెపుప్ము; నీవు ఇశార్యేలీయులతో పలుకవలసిన 

మాటలు ఇవే అని చెపప్గా 

లేవీయకాండము 19:29 => మీ దేశము వయ్భిచరింపకయు దుషాక్మ పర్వరత్నతో నిండకయు 

ఉండునటుల్ నీ కుమారెత్ వయ్భిచారిణియగుటకై ఆమెను వేశయ్గా చేయకూడదు. 

లేవీయకాండము 21:13 => అతడు కనయ్కను పెండిల్ చేసికొనవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 30:9 => విధవరాలుగాని విడనాడబడినదిగాని తన మీద పెటుట్కొనిన పర్తి 

మొర్కుక్బడి నిలుచును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:2 => ఆమె అతని యింటనుండి వెళిల్న తరువాత ఆమె వేరొక పురుషుని 

పెండిల్చేసికొనవచుచ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:8 => లేవినిగూరిచ్ యిటల్నెను నీ తుమీమ్ము నీ ఊరీము నీ భకుత్నికి 

కలవు మసాస్లో నీవు అతని పరిశోధించితివి మెరీబా నీళల్యొదద్ అతనితో వివాదపడితివి. 

ఎజార్ 10:18 => యాజకుల వంశములో అనయ్సతరీలను పెండిల్చేసికొని యునన్టుల్ కనబడినవారు 

ఎవరనగా యోజాదాకు కుమారుడైన యేషూవ వంశములోను, అతని సహోదరులలోను 

మయశేయాయు, ఎలీయెజెరును, యారీబును గెదలాయ్యును. 

తీతుకు 1:6 => ఎవడైనను నిందారహితుడును, ఏకపతీన్ పురుషుడును, దురావ్య్పార విషయము 

నేరము మోపబడనివారై అవిధేయులు కాక విశావ్సులైన పిలల్లు గలవాడునై యునన్యెడల అటిట్వానిని 

పెదద్గా నియమింపవచుచ్ను. 

వచనము 8 

అతడు నీ దేవునికి ఆహారమును అరిప్ంచువాడు గనుక నీవు అతని పరిశుదధ్పరచవలెను. మిముమ్ను 

పరిశుదధ్పరచు యెహోవా అను నేను పరిశుదు ధ్డను గనుక అతడు మీ దృషిట్కి పరిశుదు ధ్డు కావలెను. 
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లేవీయకాండము 21:6 => వారు తమ దేవునికి పర్తిషిఠ్తమైనవారుగా ఉండవలెను. కావున వారు 

తమ దేవుని నామమును అపవితర్పరచరాదు. ఏలయనగా వారు తమ దేవునికి అహారమును, అనగా 

యెహోవాకు హోమదర్వయ్ములను అరిప్ంచువారు; కావున వారు పరిశుదు ధ్లై యుండవలెను. 

నిరగ్మకాండము 19:10 => యెహోవా మోషేతో నీవు పర్జలయొదద్కు వెళిల్ నేడును రేపును వారిని 

పరిశుదధ్పరచుము; వారు తమ బటట్లు ఉదుకుకొని 

నిరగ్మకాండము 19:14 => అపుప్డు మోషే పరవ్తము మీదనుండి పర్జల యొదద్కు దిగివచిచ్ 

పర్జలను పరిశుదధ్పరచగా వారు తమ బటట్లను ఉదుకుకొనిరి. 

నిరగ్మకాండము 28:41 => నీవు నీ సహోదరుడైన అహరోనుకును అతని కుమారులకును వాటిని 

తొడిగింపవలెను; వారు నాకు యాజకులగునటుల్ వారికి అభిషేకముచేసి వారిని పర్తిషిఠ్ంచి వారిని 

పరిశుదధ్పరచవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:1 => వారు నాకు యాజకులగునటుల్ వారిని పర్తిషిఠ్ంచుటకు నీవు వారికి 

చేయవలసిన కారయ్మేదనగా 

నిరగ్మకాండము 29:43 => అకక్డికి వచిచ్ ఇశార్యేలీయులను కలిసికొందును; అది నా 

మహిమవలన పరిశుదధ్పరచబడును. 

నిరగ్మకాండము 29:44 => నేను సాక్షయ్పు గుడారమును బలిపీఠమును పరిశుదధ్పరచెదను. నాకు 

యాజకులగునటుల్ అహరోనును అతని కుమారులను పరిశుదధ్పరచెదను. 

లేవీయకాండము 11:44 => నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను; నేను పరిశుదు ధ్డను గనుక మీరు 

పరిశుదు ధ్లైయుండునటుల్ మిముమ్ను మీరు పరిశుదద్పరచుకొనవలెను. నేలమీద పార్కు జీవరాసులలో 

దేనివలనను మిముమ్ను మీరు అపవితర్పరచుకొనకూడదు. 

లేవీయకాండము 11:45 => నేను మీకు దేవుడనైయుండుటకు ఐగుపుత్ దేశములోనుండి మిముమ్ను 

రపిప్ంచిన యెహోవాను; నేను పరిశుదు ధ్డను గనుక మీరును పరిశుదు ధ్లు కావలెను. 

లేవీయకాండము 19:2 => మీరు పరిశుదు ధ్లై యుండవలెను. మీ దేవుడనైన యెహోవానగు నేను 

పరిశుదు ధ్డనై యునాన్ను. 
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లేవీయకాండము 20:7 => కావున మిముమ్ను మీరు పరిశుదధ్పరచుకొని పరిశుదు ధ్లై యుండుడి; నేను 

మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 20:8 => మీరు నా కటట్డలను ఆచరించి వాటిని అనుసరింపవలెను, నేను 

మిముమ్ను పరిశుదధ్పరచు యెహోవాను 

యోహాను 10:36 => తండిర్ పర్తిషఠ్చేసి యీ లోకములోనికి పంపినవానితో నీవు దేవదూషణ 

చేయుచునాన్వని చెపుప్దురా? 

యోహాను 17:19 => వారును సతయ్మందు పర్తిషఠ్ చేయబడునటుల్ వారికొరకై ననున్ పర్తిషఠ్ 

చేసికొనుచునాన్ను. 

హెబీర్యులకు 7:26 => పవితుర్డును, నిరోద్షియు, నిషక్లమ్షుడును, పాపులలో చేరక పర్తేయ్కముగా 

ఉనన్వాడును. ఆకాశమండలముకంటె మికిక్లి హెచచ్యినవాడునైన యిటిట్ పర్ధానయాజకుడు మనకు 

సరిపోయినవాడు. 

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? 

నిరగ్మకాండము 19:6 => సమసత్ భూమియు నాదేగదా. మీరు నాకు యాజక రూపకమైన 

రాజయ్ముగాను పరిశుదధ్మైన జనముగాను ఉందురని చెపుప్ము; నీవు ఇశార్యేలీయులతో పలుకవలసిన 

మాటలు ఇవే అని చెపప్గా 

నిరగ్మకాండము 31:13 => మిముమ్ను పరిశుదధ్పరచు యెహోవాను నేనే అని తెలిసికొనునటుల్ అది 

మీ తరతరములకు నాకును మీకును గురుతగును. 

లేవీయకాండము 3:11 => యాజకుడు బలిపీఠముమీద దానిని దహింపవలెను. అది యెహోవాకు 

హోమ రూపమైన ఆహారము. 

లేవీయకాండము 10:3 => అపుప్డు మోషే అహరోనుతో ఇటల్నెను ఇది యెహోవా చెపిప్న మాట 

నాయొదద్నుండు వారియందు నేను ననున్ పరిశుదధ్పరచుకొందును; పర్జలందరియెదుట ననున్ 

మహిమపరచుకొందును; 

Page  of 1315 1885



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"య$ండ'

లేవీయకాండము 21:7 => వారు జారసతరీనేగాని భర్షు ట్రాలినేగాని పెండిల్ చేసికొనకూడదు. పెనిమిటి 

విడనాడిన సతరీని పెండిల్ చేసికొనకూడదు. ఏలయనగా యాజకుడు తన దేవునికి పర్తిషిఠ్తుడు. 

లేవీయకాండము 21:15 => యెహోవా అను నేను అతని పరిశుదధ్పరచువాడను గనుక అతడు తన 

పర్జలలో తన సంతానమును అపవితర్పరచకూడదని వారితో చెపుప్ము. 

లేవీయకాండము 21:21 => యాజకుడైన అహరోను సంతానములో కళంకముగల యే 

మనుషుయ్డును యెహోవాకు హోమదర్వయ్ములను అరిప్ంచుటకు సమీపింపకూడదు. అతడు కళంకము 

గలవాడు; అటిట్వాడు తన దేవునికి ఆహారము అరిప్ంచుటకు సమీపింపకూడదు. 

లేవీయకాండము 21:23 => మెటుట్కు అతడు కళంకము గలవాడుగనుక అడ డ్తెర యెదుటికి 

చేరకూడదు; బలిపీఠమును సమీపింపకూడదు; నా పరిశుదధ్సథ్లములను అపవితర్పరచకూడదు; వారిని 

పరిశుదధ్పరచు యెహోవాను నేనే అని వారితో చెపుప్ము. అటుల్ మోషే అహరోనుతోను, అతని 

కుమారులతోను ఇశార్యేలీయులందరితోను చెపెప్ను. 

లేవీయకాండము 22:25 => పరదేశి చేతినుండి అటిట్వాటిలో దేనిని తీసికొని మీ దేవునికి 

ఆహారముగా అరిప్ంపకూడదు; అవి లోపము గలవి, వాటికి కళంకములుండును, అవి మీ పక్షముగా 

అంగీకరింపబడవని చెపుప్ము. 

లేవీయకాండము 22:32 => నా పరిశుదధ్నామమును అపవితర్పరచకూడదు , నేను 

ఇశార్యేలీయులలో ననున్ పరిశుదు ధ్నిగా చేసికొందును; 

సంఖాయ్కాండము 28:2 => నీవు ఇశార్యేలీయులకు ఈలాగు ఆజాఞ్పించుము నాకు సువాసన 

కలుగుటకై మీరు హోమ రూపములుగా నాకు అరిప్ంచు ఆహారమును నియామక కాలమున 

నాయొదద్కు తెచుచ్టకు జాగర్తత్పడవలెను. 

యెహెజేక్లు 20:12 => మరియు యెహోవానగు నేనే వారిని పవితర్పరచువాడనని వారు 

తెలిసికొనునటుల్ నాకును వారికిని మధయ్ విశార్ంతిదినములను వారికి సూచనగా నేను నియమించితిని. 

యెహెజేక్లు 37:28 => మరియు వారిమధయ్ నా పరిశుదధ్ సథ్లము నితయ్ము ఉండుటనుబటిట్ 

యెహోవానైన నేను ఇశార్యేలీయులను పరిశుదధ్పరచువాడనని అనయ్జనులు తెలిసికొందురు. 
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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. 

హోషేయ 9:4 => యెహోవాకు దార్కాష్రస పానారప్ణమును వారరిప్ంపరు వారరిప్ంచు బలులయందు 

ఆయనకిషట్ము లేదు, వారు ఆహారముగా పుచుచ్కొనునది పర్లాపము చేయువారి ఆహారమువలె 

నగును, దాని భుజించు వారందరు అపవితుర్లగుదురు; తమ ఆహారము తమకే సరిపడును గాని అది 

యెహోవా మందిరములోనికి రాదు. 

వచనము 9 

మరియు యాజకుని కుమారెత్ జారతవ్మువలన తనున్ అపవితర్పరచుకొనినయెడల ఆమె తన తండిర్ని 

అపవితర్పరచునది. అగిన్తో ఆమెను దహింపవలెను. 

1 సమూయేలు 2:17 => అందువలన జనులు యెహోవాకు నైవేదయ్ము చేయుటయందు 

అసహయ్పడుటకు ఆ యౌవనులు కారణమైరి, గనుక వారి పాపము యెహోవా సనిన్ధిని బహు 

గొపప్దాయెను. 

1 సమూయేలు 2:34 => నీ యిదద్రు కుమారులైన హొఫీన్కిని ఫీనెహాసునకును సంభవించునని నేను 

చెపిప్నదానికి నీకు సూచనగా నుండును.ఒకక్ నాటియందే వారిదద్రు మరణమవుదురు. 

1 సమూయేలు 3:13 => తన కుమారులు తముమ్ను తాము శాపగర్సుత్లగా చేసికొనుచునాన్రని 

తానెరిగియు వారిని అడ డ్గించలేదు గనుక అతని యింటికి నితయ్మైన శిక్ష విధింతునని నేను అతనికి 

తెలియజేయుచునాన్ను. 

1 సమూయేలు 3:14 => కాబటిట్ ఏలీ యింటివారి దోషమునకు బలి చేతనైనను నైవేదయ్ము చేతనైనను 

ఎనన్టికిని పార్యశిచ్తత్ము జేయబడదని నేను పర్మాణపూరవ్కముగా ఆజాఞ్పించితిని. 
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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 

మలాకీ 2:3 => మిముమ్నుబటిట్ వితత్నములు చెరిపివేతును, మీ ముఖములమీద పేడవేతును, 

పండుగలలో మీరరిప్ంచిన పశువులపేడ వేతును, పేడ ఊడిచ్వేసిన సథ్లమునకు మీరు 

ఊడిచ్వేయబడుదురు 

మతత్యి 11:20 => పిమమ్ట ఏ యే పటట్ణములలో ఆయన విసాత్రమైన అదుభ్తములు చేసెనో ఆ 

పటట్ణములవారు మారుమనసుస్ పొందకపోవుటవలన ఆయన వారినిటుల్ గదిద్ంపసాగెను. 

మతత్యి 11:21 => అయోయ్ కొరాజీనా, అయోయ్ బేతస్యిదా, మీ మధయ్ను చేయబడిన అదుభ్తములు 

తూరు సీదోను పటట్ణములలో చేయబడినయెడల ఆ పటట్ణములవారు పూరవ్మే గోనెపటట్ కటుట్కొని 

బూడిదె వేసికొని మారుమనసుస్ పొందియుందురు 

మతత్యి 11:22 => విమరశ్దినమందు మీ గతికంటె తూరు సీదోను పటట్ణములవారి గతి 

ఓరవ్తగినదై యుండునని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

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. 

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? 
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తీతుకు 1:6 => ఎవడైనను నిందారహితుడును, ఏకపతీన్ పురుషుడును, దురావ్య్పార విషయము 

నేరము మోపబడనివారై అవిధేయులు కాక విశావ్సులైన పిలల్లు గలవాడునై యునన్యెడల అటిట్వానిని 

పెదద్గా నియమింపవచుచ్ను. 

లేవీయకాండము 20:14 => ఒకడు సతరీని ఆమె తలిల్ని పెండిల్ చేసికొనినయెడల అది దుషాక్మపర్వరత్న. 

దుషాక్మపర్వరత్న మీ మధయ్ నుండకుండ వానిని వారిని అగిన్తో కాలచ్వలెను. 

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. 

యెహోషువ 7:15 => అపుప్డు శపితమైనది యెవనియొదద్ దొరుకునో వానిని వానికి కలిగిన 

వారినందరిని అగిన్చేత కాలిచ్వేయవలెను, ఏలయనగా వాడు యెహోవా నిబంధనను మీరి 

ఇశార్యేలులో దుషాక్రయ్ము చేసినవాడు అనెను. 

యెహోషువ 7:25 => అపుప్డు యెహోషువ నీవేల మముమ్ను బాధ పరిచితివి? నేడు యెహోవా నినున్ 

బాధపరచుననగా ఇశార్యేలీయులందరు వానిని రాళల్తో చావగొటిట్రి; 

యెషయా 33:14 => సీయోనులోనునన్ పాపులు దిగులుపడుచునాన్రు వణకు భకిత్హీనులను పటెట్ను. 

మనలో ఎవడు నితయ్ము దహించు అగిన్తో నివసింపగలడు? మనలో ఎవడు నితయ్ము కాలుచ్చునన్ 

వాటితో నివసించును?  

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:18 => ఒకని కుమారుడు మొండివాడై తిరుగబడి తండిర్మాట గాని 

తలిల్మాటగాని వినకయుండి, వారు అతని శికిష్ంచిన తరువాతయును అతడు వారికి విధేయుడు 

కాకపోయినయెడల 

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. 
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నాయ్యాధిపతులు 19:2 => అతని ఉపపతిన్ అతనిని విడిచి ఒకనితో వయ్భిచరించి యూదా 

బేతెల్హేములోని తన తండిర్ యింటికి పోయి అకక్డ నాలుగు నెలలుండెను. 

యెహెజేక్లు 23:45 => అయితే వయ్భిచారిణులకును నరహంతకురాండర్కును రావలసిన శిక్ష 

నీతిపరులైన వారు వీరికి తగినటుట్గా విధింతురు; వారు వయ్భిచారిణులే, నరహతయ్చేయ 

యతిన్ంచుదురు. 

పర్కటన 17:16 => నీవు ఆ పది కొముమ్లు గల ఆ మృగమును చూచితివే, వారు ఆ వేశయ్ను 

దేవ్షించి, దానిని దికుక్లేని దానిగాను దిగంబరిగాను చేసి, దాని మాంసము భకిష్ంచి అగిన్చేత దానిని 

బొతిత్గా కాలిచ్వేతురు. 

వచనము 10 

పర్ధానయాజకుడగుటకై తన సహోదరులలో ఎవరి తలమీద అభిషేకతైలము పోయబడునో, యాజక 

వసత్రములు వేసికొనుటకు ఎవరు పర్తిషిఠ్ంపబడునో అతడు తన తలకపుప్ను తీయరాదు; తన బటట్లను 

చింపుకొనరాదు; 

లేవీయకాండము 8:12 => మరియు అతడు అభిషేకతైలములో కొంచెము అహరోను తలమీద పోసి 

అతని పర్తిషిఠ్ంచుటకై అతనిని అభిషేకించెను. 

లేవీయకాండము 10:7 => యెహోవా అభిషేకతైలము మీమీద నునన్ది గనుక మీరు చావకుండునటుల్ 

మీరు పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రములోనుండి బయలు వెళల్కూడదనెను. వారు మోషే చెపిప్న 

మాట చొపుప్న చేసిరి. 

లేవీయకాండము 16:32 => ఎవరు తన తండిర్కి మారుగా యాజకుడగుటకై అభిషేకముపొంది తనున్ 

పర్తిషిఠ్ంచుకొనునో ఆ యాజకుడు పార్యశిచ్తత్ము చేసికొని నారవసత్రములైన పర్తిషిఠ్త వసత్రములను 

ధరించుకొనవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:29 => మరియు అహరోను పర్తిషిఠ్త వసత్రములును అతని తరువాత అతని 

కుమారులవగును ; వారు అభిషేకము పొందుటకును పర్తిషిఠ్ంపబడుటకును వాటిని 

ధరించుకొనవలెను. 
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నిరగ్మకాండము 29:30 => అతని కుమారులలో నెవడు అతనికి పర్తిగా యాజకుడగునో అతడు 

పరిశుదధ్సథ్లములో సేవ చేయుటకు పర్తయ్క్షపు గుడారములోనికి వెళుల్నపుప్డు ఏడు దినములు వాటిని 

వేసికొనవలెను. 

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.  

కీరత్నలు 133:2 => అది తలమీద పోయబడి అహరోను గడ డ్ముమీదుగా కారి అతని అంగీల 

అంచువరకు దిగజారిన పరిమళ తైలమువలె నుండును 

లేవీయకాండము 8:7 => తరువాత అతడు అతనికి చొకాక్యిని తొడిగి అతనికి దటీ ట్ని కటిట్ 

నిలువుటంగీని, ఏఫోదునువేసి ఏఫోదుయొకక్ విచితర్మైన నడికటుట్ను అతనికి కటిట్ దానివలన అతనికి 

ఏఫోదును బిగించి, అతనికి పతకమువేసి 

లేవీయకాండము 8:8 => ఆ పతకములో ఊరీము తుమీమ్మను వాటిని ఉంచి 

లేవీయకాండము 8:9 => అతని తలమీద పాగాను పెటిట్, ఆ పాగామీదను అతని నొసట 

పరిశుదధ్కిరీటముగా బంగారు రేకును కటెట్ను. ఇటుల్ యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించెను. 

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. 

లేవీయకాండము 10:6 => అపుప్డు మోషే అహరోనును అతని కుమారులైన ఎలియాజరు 

ఈతామారును వారితో మీరు చావకుండునటుల్ను యెహోవా ఈ సరవ్సమాజముమీద 
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ఆగర్హపడకుండునటుల్ను, మీరు తల విరియబోసికొనకూడదు; బటట్లను చింపుకొనకూడదు కాని, 

యెహోవా వారిని కాలిచ్నందుకు మీ సహోదరులైన ఇశార్యేలీయుల యింటివారందరు ఏడవ వచుచ్ను. 

లేవీయకాండము 10:7 => యెహోవా అభిషేకతైలము మీమీద నునన్ది గనుక మీరు చావకుండునటుల్ 

మీరు పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రములోనుండి బయలు వెళల్కూడదనెను. వారు మోషే చెపిప్న 

మాట చొపుప్న చేసిరి. 

లేవీయకాండము 13:45 => ఆ పొడగల కుషఠ్రోగి వసత్రములను చింపివేయవలెను; వాడు తల 

విరియబోసికొనవలెను; వాడు తన పైపెదవిని కపుప్కొని అపవితుర్డను అపవితుర్డను అని బిగగ్రగా 

పలుకవలెను. 

2 సమూయేలు 15:30 => అయితే దావీదు ఒలీవచెటల్ కొండ యెకుక్చు ఏడుచ్చు, తల కపుప్కొని 

పాదరక్షలు లేకుండ కాలినడకను వెళెళ్ను; అతనియొదద్నునన్ జనులందరును తలలు కపుప్కొని 

యేడుచ్చు కొండ యెకిక్రి. 

ఎసేత్రు 6:12 => తరువాత మొరెద్కై రాజు గుమమ్మునొదద్కు వచెచ్ను; అయితే హామాను తల కపుప్కొని 

దుఃఖించుచు తన యింటికి తవ్రగా వెళిల్పోయెను. 

ఆదికాండము 37:34 => యాకోబు తన బటట్లు చింపుకొని తన నడుమున గోనెపటట్ కటుట్కొని అనేక 

దినములు తన కుమారుని నిమితత్ము అంగలారుచ్చుండగా 

యోబు 1:20 => అపుప్డు యోబు లేచి తన పై వసత్రమును చింపుకొని తలవెండుర్కలు గొరిగించుకొని 

నేలమీద సాషాట్ంగపడి నమసాక్రము చేసి ఇటల్నెను 

మతత్యి 26:65 => పర్ధానయాజకుడు తన వసత్రము చింపుకొని--వీడు దేవదూషణ చేసెను; మనకిక 

సాకుష్లతో పని ఏమి? ఇదిగో ఈ దూషణ మీరిపుప్డు వినాన్రు; 

నిరగ్మకాండము 29:7 => అభిషేకతైలమును తీసికొని అతని తలమీద పోసి అతని నభిషేకింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 30:31 => మరియు నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇది మీ తరతరములకు నాకు 

పర్తిషాఠ్భిషేక తైలమై యుండవలెను; 

నిరగ్మకాండము 30:32 => దానిని నర శరీరముమీద పోయకూడదు; దాని మేళనము చొపుప్న 

దానివంటి దేనినైనను చేయకూడదు. అది పర్తిషిఠ్తమైనది, అది మీకు పర్తిషిఠ్తమైనదిగా నుండవలెను. 
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లేవీయకాండము 4:3 => పర్జలు అపరాధులగునటుల్ అభిషికుత్డైన యాజకుడు పాపము 

చేసినయెడల, తాను చేసిన పాపమునకై నిరోద్షమైన కోడెదూడను యెహోవాకు పాపపరిహారారథ్బలిగా 

అరిప్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 6:7 => తన దేవునికి మీదు కటట్బడిన తలవెండుర్కలు అతని తలమీద నుండును 

గనుక అతని తండిర్గాని తలిల్గాని సహోదరుడుగాని సహోదరిగాని చనిపోయినను వారినిబటిట్ అతడు 

తనున్ తాను అపవితర్పరచుకొనవలదు.  

సంఖాయ్కాండము 18:8 => మరియు యెహోవా అహరోనుతో ఇటల్నెను ఇదిగో ఇశార్యేలీయులు 

పర్తిషిఠ్ంచువాటనిన్టిలో నా పర్తిషాఠ్రప్ణములను కాపాడు పని నీకిచిచ్యునాన్ను; అభిషేకమునుబటిట్ 

నితయ్మైన కటట్డవలన నీకును నీ కుమారులకును నేనిచిచ్యునాన్ను. 

కీరత్నలు 106:16 => వారు తమ దండు పాళెములో మోషేయందును యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తుడైన 

అహరోనునందును అసూయపడిరి. 

యెహెజేక్లు 24:17 => మృతులకై విలాపము చేయక నిశశ్బద్ముగా నిటూ ట్రుప్ విడువుము, నీ 

శిరోభూషణములు ధరించుకొని పాదరక్షలు తొడుగుకొనవలెను, నీ పెదవులు మూసికొనవదుద్ జనుల 

ఆహారము భుజింపవదుద్ 

వచనము 11 

అతడు శవము దగగ్రకు పోరాదు; తన తండిర్ శవము వలననేగాని తన తలిల్ శవము వలననేగాని తనున్ 

అపవితర్పరచుకొనరాదు. 

లేవీయకాండము 21:1 => మరియు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను. 

లేవీయకాండము 21:2 => యాజకులగు అహరోను కుమారులతో ఇటల్నుము మీలో ఎవడును తన 

పర్జలలో శవమును ముటుట్టవలన తనున్ అపవితర్పరచుకొనరాదు. అయితే తనకు సమీప 

రకత్సంబంధులు, అనగా తన తలిల్, తండిర్, కుమారుడు, కుమారెత్, సహోదరుడు, 
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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 19:14 => ఒకడు ఒక గుడారములో చచిచ్నయెడల దానిగూరిచ్న విధి యిది. ఆ 

గుడారములో పర్వేశించు పర్తివాడును ఆ గుడారములో నునన్ది యావతుత్ను ఏడు దినములు 

అపవితర్ముగా నుండును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:9 => అతడు నేను వానినెరుగనని తన తండిర్నిగూరిచ్యు తన 

తలిల్నిగూరిచ్యు అనెను తన సహోదరులను లక్షయ్పెటట్లేదు తన కుమారులను కుమారులని యెంచలేదు 

వారు నీ వాకయ్మునుబటిట్ నీ నిబంధనను గైకొనిరి.  

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. 

మతత్యి 12:46 => ఆయన జనసమూహములతో ఇంక మాటలాడుచుండగా ఇదిగో ఆయన 

తలిల్యు సహోదరులును ఆయనతో మాటలాడగోరుచు వెలుపల నిలిచియుండిరి. 

మతత్యి 12:47 => అపుప్డొకడు ఇదిగో నీ తలిల్యు నీ సహోదరులును నీతో మాటలాడవలెనని 

వెలుపల నిలిచియునాన్రని ఆయనతో చెపెప్ను. 

మతత్యి 12:48 => అందుకాయన తనతో ఈ సంగతి చెపిప్నవాని చూచి నా తలిల్ యెవరు? నా 

సహోదరులెవరు? అని చెపిప్ 

మతత్యి 12:49 => తన శిషుయ్లవైపు చెయియ్ చాపి ఇదిగో నా తలిల్యు నా సహోదరులును;  

మతత్యి 12:50 => పరలోకమందునన్ నా తండిర్ చితత్ము చొపుప్న చేయువాడే నా సహోదరుడును, 

నా సహోదరియు, నా తలిల్యు ననెను. 

లూకా 9:59 => ఆయన మరియొకనితో నా వెంటరమమ్ని చెపెప్ను. అతడు నేను వెళిల్ మొదట నా 

తండిర్ని పాతిపెటిట్ వచుచ్టకు సెలవిమమ్ని మనవి చేసెను 
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లూకా 9:60 => అందుకాయన మృతులు తమ మృతులను పాతిపెటుట్కొననిముమ్; నీవు వెళిల్ దేవుని 

రాజయ్మును పర్కటించుమని వానితో చెపెప్ను. 

లూకా 14:26 => ఎవడైనను నాయొదద్కు వచిచ్ తన తండిర్ని తలిల్ని భారయ్ను పిలల్లను 

అనన్దముమ్లను అకక్చెలెల్ండర్ను తన పార్ణమును సహా దేవ్షింపకుంటే వాడు నా శిషుయ్డు కానేరడు. 

2 కొరిందీయులకు 5:16 => కావున ఇకమీదట మేము శరీరరీతిగా ఎవనినైనను ఎరుగము; మేము 

కీర్సుత్ను శరీరరీతిగా ఎరిగియుండినను ఇకమీదట ఆయనను ఆలాగు ఎరుగము. 

లేవీయకాండము 8:12 => మరియు అతడు అభిషేకతైలములో కొంచెము అహరోను తలమీద పోసి 

అతని పర్తిషిఠ్ంచుటకై అతనిని అభిషేకించెను. 

సంఖాయ్కాండము 9:6 => కొందరు నరశవమును ముటుట్టవలన అపవితుర్లై ఆ దినమున 

పసాక్పండుగను ఆచరింపలేకపోయిరి. 

సంఖాయ్కాండము 19:11 => ఏ నరశవమునైనను ముటిట్నవాడు ఏడు దినములు అపవితుర్డై 

యుండును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 26:14 => నేను దుఃఖములోనుండగా దానిలో కొంచెమైనను తినలేదు, 

అపవితుర్డనైయుండగా దానిలో దేనిని తీసివేయలేదు, చనిపోయినవారి విషయమై దానిలో ఏదియు 

నేనియయ్లేదు, నా దేవుడైన యెహోవా మాట విని నీవు నాకాజాఞ్పించినటుల్ సమసత్ము జరిపియునాన్ను. 

వచనము 12 

దేవుని అభిషేకతైలము అనెడు కిరీటముగా అతనిమీద ఉండును గనుక అతడు పరిశుదధ్మందిరమును 

విడిచి వెళల్రాదు; తన దేవుని పరిశుదధ్మందిరమును అపవితర్పరచరాదు; నేను యెహోవాను 

లేవీయకాండము 10:7 => యెహోవా అభిషేకతైలము మీమీద నునన్ది గనుక మీరు చావకుండునటుల్ 

మీరు పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రములోనుండి బయలు వెళల్కూడదనెను. వారు మోషే చెపిప్న 

మాట చొపుప్న చేసిరి. 

లేవీయకాండము 8:9 => అతని తలమీద పాగాను పెటిట్, ఆ పాగామీదను అతని నొసట 

పరిశుదధ్కిరీటముగా బంగారు రేకును కటెట్ను. ఇటుల్ యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించెను. 
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లేవీయకాండము 8:10 => మరియు మోషే అభిషేకతైలమును తీసికొని మందిరమును దానిలోనునన్ 

సమసత్మును అభిషేకించి వాటిని పర్తిషిఠ్ంచెను. 

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. 

లేవీయకాండము 8:30 => మరియు మోషే అభిషేకతైలములో కొంతయు బలిపీఠముమీది రకత్ములో 

కొంతయు తీసి, అహరోనుమీదను అతని వసత్రములమీదను అతని కుమారులమీదను అతని కుమారుల 

వసత్రములమీదను దానిని పోర్కిష్ంచి, అహరోనును అతని వసత్రములను అతని కుమారులను అతని 

కుమారుల వసత్రములను పర్తిషిఠ్ంచెను. 

నిరగ్మకాండము 28:36 => మరియు నీవు మేలిమి బంగారు రేకు చేసి ముదర్ చెకుక్నటుల్ దానిమీద 

యెహోవా పరిశుదు ధ్డు అను మాట చెకక్వలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:6 => అతని తలమీద పాగాను పెటిట్ ఆ పాగామీద పరిశుదధ్ కిరీటముంచి 

నిరగ్మకాండము 29:7 => అభిషేకతైలమును తీసికొని అతని తలమీద పోసి అతని నభిషేకింపవలెను. 

యెషయా 61:1 => పర్భువగు యెహోవా ఆతమ్ నా మీదికి వచిచ్యునన్ది దీనులకు సువరత్మానము 

పర్కటించుటకు యెహోవా ననున్ అభిషేకించెను నలిగిన హృదయముగలవారిని దృఢపరచుటకును 

చెరలోనునన్వారికి విడుదలను బంధింపబడినవారికి విముకిత్ని పర్కటించుటకును  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:38 => అదేదనగా దేవుడు నజరేయుడైన యేసును పరిశుదాధ్తమ్తోను 

శకిత్తోను అభిషేకించెననునదియే. దేవుడాయనకు తోడైయుండెను గనుక ఆయన మేలు చేయుచు, 

అపవాదిచేత (అనగా సాతానుచే) పీడింపబడిన వారినందరిని సవ్సథ్పరచుచు సంచరించుచుండెను 

నిరగ్మకాండము 25:8 => నేను వారిలో నివసించునటుల్ వారు నాకు పరిశుదధ్సథ్లమును 

నిరిమ్ంపవలెను. 
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లేవీయకాండము 8:12 => మరియు అతడు అభిషేకతైలములో కొంచెము అహరోను తలమీద పోసి 

అతని పర్తిషిఠ్ంచుటకై అతనిని అభిషేకించెను. 

లేవీయకాండము 21:23 => మెటుట్కు అతడు కళంకము గలవాడుగనుక అడ డ్తెర యెదుటికి 

చేరకూడదు; బలిపీఠమును సమీపింపకూడదు; నా పరిశుదధ్సథ్లములను అపవితర్పరచకూడదు; వారిని 

పరిశుదధ్పరచు యెహోవాను నేనే అని వారితో చెపుప్ము. అటుల్ మోషే అహరోనుతోను, అతని 

కుమారులతోను ఇశార్యేలీయులందరితోను చెపెప్ను. 

సంఖాయ్కాండము 16:5 => తనవాడు ఎవడో పరిశుదు ధ్డు ఎవడో రేపు యెహోవా తెలియజేసి వానిని 

తన సనిన్ధికి రానిచుచ్ను. ఆయన తాను ఏరప్రచుకొనినవానిని తనయొదద్కు చేరుచ్కొనును. 

మతత్యి 8:21 => శిషుయ్లలో మరియొకడు పర్భువా, నేను మొదట వెళిళ్, నా తండిర్ని పాతిపెటుట్టకు 

నాకు సెలవిమమ్ని ఆయనను అడుగగా 

వచనము 13 

అతడు కనయ్కను పెండిల్ చేసికొనవలెను. 

లేవీయకాండము 21:7 => వారు జారసతరీనేగాని భర్షు ట్రాలినేగాని పెండిల్ చేసికొనకూడదు. పెనిమిటి 

విడనాడిన సతరీని పెండిల్ చేసికొనకూడదు. ఏలయనగా యాజకుడు తన దేవునికి పర్తిషిఠ్తుడు. 

యెహెజేక్లు 44:22 => వారు విధవరాండర్నైనను విడువబడినదానినైనను పెండిల్చేసికొనకూడదుగాని 

ఇశార్యేలీయుల సంతతివారగు కనయ్లనైనను, యాజకులకు భారయ్లై విధవరాండుర్గా నునన్వారినైనను 

చేసికొనవచుచ్ను. 

2 కొరిందీయులకు 11:2 => దేవాసకిత్తో మీయెడల ఆసకిత్ కలిగియునాన్ను; ఎందుకనగా 

పవితుర్రాలైన కనయ్కనుగా ఒకక్డే పురుషునికి, అనగా కీర్సుత్కు సమరిప్ంపవలెనని, మిముమ్ను 

పర్ధానము చేసితిని గాని, 

పర్కటన 14:4 => వీరు సతరీ సాంగతయ్మున అపవితుర్లు కానివారును, సతరీ సాంగతయ్ము ఎరుగని 

వారునైయుండి, గొఱఱ్పిలల్ ఎకక్డికి పోవునో అకక్డికెలల్ ఆయనను వెంబడింతురు; వీరు దేవుని కొరకును 

గొఱఱ్పిలల్ కొరకును పర్థమ ఫలముగా ఉండుటకై మనుషుయ్లలోనుండి కొనబడినవారు. 
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ఎజార్ 10:18 => యాజకుల వంశములో అనయ్సతరీలను పెండిల్చేసికొని యునన్టుల్ కనబడినవారు 

ఎవరనగా యోజాదాకు కుమారుడైన యేషూవ వంశములోను, అతని సహోదరులలోను 

మయశేయాయు, ఎలీయెజెరును, యారీబును గెదలాయ్యును. 

1 తిమోతి 3:11 => అటువలె పరిచరయ్ చేయు సతరీలును మానుయ్లై కొండెములు చెపప్నివారును, 

మితానుభవము గలవారును, అనిన్ విషయములలో నమమ్కమైనవారునై యుండవలెను. 

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

నిషక్లమ్షమైనదిగాను ఉండవలెను; వేశాయ్సంగులకును వయ్భిచారులకును దేవుడు తీరుప్ తీరుచ్ను. 

వచనము 14 

విధవరాలినైనను విడనాడబడినదానినైనను భర్షు ట్రాలినైనను, అనగా జారసతరీనైనను అటిట్వారిని 

పెండిల్చేసికొనక తన పర్జలలోని కనయ్కనే పెండిల్ చేసికొనవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 12:1 => మోషే కూషుదేశపు సతరీని పెండిల్ చేసికొనియుండెను గనుక అతడు పెండిల్ 

చేసికొనిన ఆ సతరీనిబటిట్ మిరాయ్ము అహరోనులు అతనికి విరోధముగా మాటలాడిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:2 => ఆమె అతని యింటనుండి వెళిల్న తరువాత ఆమె వేరొక పురుషుని 

పెండిల్చేసికొనవచుచ్ను. 

యెహెజేక్లు 44:22 => వారు విధవరాండర్నైనను విడువబడినదానినైనను పెండిల్చేసికొనకూడదుగాని 

ఇశార్యేలీయుల సంతతివారగు కనయ్లనైనను, యాజకులకు భారయ్లై విధవరాండుర్గా నునన్వారినైనను 

చేసికొనవచుచ్ను. 

తీతుకు 1:6 => ఎవడైనను నిందారహితుడును, ఏకపతీన్ పురుషుడును, దురావ్య్పార విషయము 

నేరము మోపబడనివారై అవిధేయులు కాక విశావ్సులైన పిలల్లు గలవాడునై యునన్యెడల అటిట్వానిని 

పెదద్గా నియమింపవచుచ్ను. 

వచనము 15 

యెహోవా అను నేను అతని పరిశుదధ్పరచువాడను గనుక అతడు తన పర్జలలో తన సంతానమును 

అపవితర్పరచకూడదని వారితో చెపుప్ము. 
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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. 

ఎజార్ 2:62 => వీరు వంశావళి లెకక్లో తమ తమ పేరులను వెదకినపుప్డు అవి 

కనబడకపోయినందున యాజక ధరమ్ములోనుండి పర్తేయ్కింపబడి అపవితుర్లుగా ఎంచబడిరి. 

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. 

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. 
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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. 

మలాకీ 2:11 => యూదావారు దోర్హులైరి, ఇశార్యేలీయులమధయ్ యెరూషలేములోనే 

హేయకిర్యలు జరుగుచునన్వి; యూదావారు యెహోవాకు పిర్యమైన పరిశుదధ్సథ్లమును 

అపవితర్పరచి అనయ్దేవత పిలల్లను పెండిల్ చేసికొనిరి. 

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. 

రోమీయులకు 11:16 => ముదద్లో మొదటి పిడికెడు పరిశుదధ్మైనదైతే ముదద్ంతయు పరిశుదధ్మే; 

వేరు పరిశుదధ్మైనదైతే కొమమ్లును పరిశుదధ్ములే. 

1 కొరిందీయులకు 7:14 => అవిశావ్సియైన భరత్ భారయ్నుబటిట్ పరిశుదధ్పరచబడును; 

అవిశావ్సురాలైన భారయ్ విశావ్సియైన భరత్నుబటిట్ పరిశుదధ్పరచబడును. లేనియెడల మీ పిలల్లు 

అపవితుర్లైయుందురు, ఇపుప్డైతే వారు పవితుర్లు 

లేవీయకాండము 21:8 => అతడు నీ దేవునికి ఆహారమును అరిప్ంచువాడు గనుక నీవు అతని 

పరిశుదధ్పరచవలెను. మిముమ్ను పరిశుదధ్పరచు యెహోవా అను నేను పరిశుదు ధ్డను గనుక అతడు మీ 

దృషిట్కి పరిశుదు ధ్డు కావలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:44 => నేను సాక్షయ్పు గుడారమును బలిపీఠమును పరిశుదధ్పరచెదను. నాకు 

యాజకులగునటుల్ అహరోనును అతని కుమారులను పరిశుదధ్పరచెదను. 
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లేవీయకాండము 10:3 => అపుప్డు మోషే అహరోనుతో ఇటల్నెను ఇది యెహోవా చెపిప్న మాట 

నాయొదద్నుండు వారియందు నేను ననున్ పరిశుదధ్పరచుకొందును; పర్జలందరియెదుట ననున్ 

మహిమపరచుకొందును; 

లేవీయకాండము 22:32 => నా పరిశుదధ్నామమును అపవితర్పరచకూడదు , నేను 

ఇశార్యేలీయులలో ననున్ పరిశుదు ధ్నిగా చేసికొందును; 

యెహెజేక్లు 20:12 => మరియు యెహోవానగు నేనే వారిని పవితర్పరచువాడనని వారు 

తెలిసికొనునటుల్ నాకును వారికిని మధయ్ విశార్ంతిదినములను వారికి సూచనగా నేను నియమించితిని. 

మలాకీ 2:8 => అయితే మీరు మారగ్ము తపిప్తిరి, ధరమ్శాసత్ర విషయములో మీరు అనేకులను 

అభయ్ంతరపరచి, లేవీయులతో చేయబడిన నిబంధనను నిరరథ్కము చేసియునాన్రు. 

వచనము 16 

మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 17 

నీవు అహరోనుతో ఇటల్నుము నీ సంతతివారిలో ఒకనికి కళంకమేదైనను కలిగినయెడల అతడు తన 

దేవునికి ఆహారము అరిప్ంచుటకు సమీపింపకూడదు. 

లేవీయకాండము 22:20 => దేనికి కళంకముండునో దానిని అరిప్ంపకూడదు; అది మీ పక్షముగా 

అంగీకరింపబడదు. 

లేవీయకాండము 22:21 => ఒకడు మొర్కుక్బడిని చెలిల్ంచుటకేగాని సేవ్చాఛ్రప్ణము 

అరిప్ంచుటకేగాని సమాధానబలి రూపముగా గోవునైనను గొఱఱ్నైనను మేకనైనను యెహోవాకు 

తెచిచ్నపుప్డు అది అంగీకరింపబడునటుల్ దోషములేనిదై యుండవలెను; దానిలో కళంకమేదియు 

నుండకూడదు. 
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లేవీయకాండము 22:22 => గుర్డిడ్దేమి కుంటిదేమి కొరతగలదేమి గడ డ్గలదేమి గజిజ్రోగము గలదేమి 

చిరుగుడు గలదేమి అటిట్వాటిని యెహోవాకు అరిప్ంపకూడదు; వాటిలో దేనిని బలిపీఠముమీద 

యెహోవాకు హోమము చేయకూడదు. 

లేవీయకాండము 22:23 => కురూపియైన కోడెనైనను గొఱఱ్ మేకల మందలోని దానినైనను 

సేవ్చాఛ్రప్ణముగా అరిప్ంపవచుచ్ను గాని అది మొర్కుక్బడిగా అంగీకరింపబడదు. 

లేవీయకాండము 22:24 => వితుత్లు నులిపినదానినేగాని విరిగినదానినేగాని చితికినదానినేగాని 

కోయబడినదానినేగాని యెహోవాకు అరిప్ంపకూడదు; మీ దేశములో అటిట్కారయ్ము చేయకూడదు; 

లేవీయకాండము 22:25 => పరదేశి చేతినుండి అటిట్వాటిలో దేనిని తీసికొని మీ దేవునికి 

ఆహారముగా అరిప్ంపకూడదు; అవి లోపము గలవి, వాటికి కళంకములుండును, అవి మీ పక్షముగా 

అంగీకరింపబడవని చెపుప్ము. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:10 => మేము విశావ్సులైన మీయెదుట ఎంత భకిత్గాను, నీతిగాను, 

అనిందయ్ముగాను పర్వరిత్ంచితిమో దానికి మీరు సాకుష్లు, దేవుడును సాకిష్ 

1 తిమోతి 3:2 => అధయ్కుష్డగువాడు నిందారహితుడును, ఏకపతీన్ పురుషుడును, మితానుభవుడును, 

సవ్సథ్బుది ధ్ గలవాడును, మరాయ్దసుథ్డును, అతిథి పిర్యుడును, బోధింపతగినవాడునై యుండి, 

హెబీర్యులకు 7:26 => పవితుర్డును, నిరోద్షియు, నిషక్లమ్షుడును, పాపులలో చేరక పర్తేయ్కముగా 

ఉనన్వాడును. ఆకాశమండలముకంటె మికిక్లి హెచచ్యినవాడునైన యిటిట్ పర్ధానయాజకుడు మనకు 

సరిపోయినవాడు. 

లేవీయకాండము 21:21 => యాజకుడైన అహరోను సంతానములో కళంకముగల యే 

మనుషుయ్డును యెహోవాకు హోమదర్వయ్ములను అరిప్ంచుటకు సమీపింపకూడదు. అతడు కళంకము 

గలవాడు; అటిట్వాడు తన దేవునికి ఆహారము అరిప్ంచుటకు సమీపింపకూడదు. 

లేవీయకాండము 10:3 => అపుప్డు మోషే అహరోనుతో ఇటల్నెను ఇది యెహోవా చెపిప్న మాట 

నాయొదద్నుండు వారియందు నేను ననున్ పరిశుదధ్పరచుకొందును; పర్జలందరియెదుట ననున్ 

మహిమపరచుకొందును; 
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సంఖాయ్కాండము 16:5 => తనవాడు ఎవడో పరిశుదు ధ్డు ఎవడో రేపు యెహోవా తెలియజేసి వానిని 

తన సనిన్ధికి రానిచుచ్ను. ఆయన తాను ఏరప్రచుకొనినవానిని తనయొదద్కు చేరుచ్కొనును. 

కీరత్నలు 65:4 => నీ ఆవరణములలో నివసించునటుల్ నీవు ఏరప్రచుకొని చేరుచ్కొనువాడు ధనుయ్డు నీ 

పరిశుదాధ్లయముచేత నీ మందిరములోని మేలుచేత మేము తృపిత్పొందెదము.  

లేవీయకాండము 3:11 => యాజకుడు బలిపీఠముమీద దానిని దహింపవలెను. అది యెహోవాకు 

హోమ రూపమైన ఆహారము. 

లేవీయకాండము 3:16 => యాజకుడు బలిపీఠముమీద వాటిని దహింపవలెను. కొర్వవ్ంతయు 

యెహోవాదే; అది సువాసనగల హోమ రూపమైన ఆహారము. మీరు కొర్వువ్నైనను రకత్మునైనను 

తినకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:1 => గాయమునొందిన వృషణములు గలవాడేగాని మరామ్ంగము 

కోయబడినవాడేగాని యెహోవా సమాజములో చేరకూడదు. కుండుడు యెహోవా సమాజములో 

చేరకూడదు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:19 => పరిశుదధ్సథ్లముయొకక్ శుదీధ్కరణముచొపుప్న తనున్ 

పవితర్పరచుకొనకయే తన పితరుల దేవుడైన యెహోవాను ఆశర్యింప మనసుస్ నిలుపుకొనిన పర్తి 

వాని నిమితత్ము దయగల యెహోవా పార్యశిచ్తత్ము చేయునుగాక అని పార్రిథ్ంపగా 

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. 

హోషేయ 9:4 => యెహోవాకు దార్కాష్రస పానారప్ణమును వారరిప్ంపరు వారరిప్ంచు బలులయందు 

ఆయనకిషట్ము లేదు, వారు ఆహారముగా పుచుచ్కొనునది పర్లాపము చేయువారి ఆహారమువలె 

నగును, దాని భుజించు వారందరు అపవితుర్లగుదురు; తమ ఆహారము తమకే సరిపడును గాని అది 

యెహోవా మందిరములోనికి రాదు. 
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వచనము 18 

ఏలయనగా ఎవనియందు కళంకముండునో వాడు గుర్డిడ్వాడేగాని కుంటివాడేగాని ముకిక్డివాడేగాని 

విపరీతమైన అవయవము గలవాడే గాని 

యెషయా 56:10 => వారి కాపరులు గుర్డిడ్వారు వారందరు తెలివిలేనివారు వారందరు 

మూగకుకక్లు మొరుగలేరు కలవరించుచు పండుకొనువారు నిదార్సకుత్లు. 

మతత్యి 23:16 => అయోయ్, అంధులైన మారగ్దరశ్కులారా, ఒకడు దేవాలయము తోడని 

ఒటుట్పెటుట్కొంటె అందులో ఏమియు లేదు గాని దేవాలయములోని బంగారము తోడని 

ఒటుట్పెటుట్కొంటె వాడు దానికి బదు ధ్డని మీరు చెపుప్దురు 

మతత్యి 23:17 => అవివేకులారా, అంధులారా, ఏది గొపప్ది? బంగారమా, బంగారమును 

పరిశుదధ్పరచు దేవాలయమా? 

మతత్యి 23:19 => అవివేకులారా, అంధులారా, ఏది గొపప్ది? అరప్ణమా, అరప్ణమును 

పరిశుదధ్పరచు బలిపీఠమా? 

1 తిమోతి 3:2 => అధయ్కుష్డగువాడు నిందారహితుడును, ఏకపతీన్ పురుషుడును, మితానుభవుడును, 

సవ్సథ్బుది ధ్ గలవాడును, మరాయ్దసుథ్డును, అతిథి పిర్యుడును, బోధింపతగినవాడునై యుండి, 

1 తిమోతి 3:3 => మదయ్పానియు కొటుట్వాడును కాక, సాతివ్కుడును, జగడమాడనివాడును, 

ధనాపేక్ష లేనివాడునై, 

1 తిమోతి 3:7 => మరియు అతడు నిందపాలై అపవాది ఉరిలో పడిపోకుండునటుల్ సంఘమునకు 

వెలుపటివారిచేత మంచి సాక్షయ్ము పొందినవాడై యుండవలెను. 

తీతుకు 1:7 => ఎందుకనగా అధయ్కుష్డు దేవుని గృహనిరావ్హకునివలె నిందారహితుడై 

యుండవలెను. అతడు సేవ్చాఛ్పరుడును, ముకోక్పియు, మదయ్పానియు, కొటుట్వాడును, దురాల్భము 

అపేకిష్ంచువాడును కాక, 

తీతుకు 1:10 => అనేకులు, విశేషముగా సునన్తి సంబంధులును, అవిధేయులును వదరుబోతులును 

మోసపుచుచ్వారునై యునాన్రు. 
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లేవీయకాండము 22:23 => కురూపియైన కోడెనైనను గొఱఱ్ మేకల మందలోని దానినైనను 

సేవ్చాఛ్రప్ణముగా అరిప్ంపవచుచ్ను గాని అది మొర్కుక్బడిగా అంగీకరింపబడదు. 

లేవీయకాండము 22:22 => గుర్డిడ్దేమి కుంటిదేమి కొరతగలదేమి గడ డ్గలదేమి గజిజ్రోగము గలదేమి 

చిరుగుడు గలదేమి అటిట్వాటిని యెహోవాకు అరిప్ంపకూడదు; వాటిలో దేనిని బలిపీఠముమీద 

యెహోవాకు హోమము చేయకూడదు. 

దానియేలు 1:4 => తతవ్జాఞ్నము తెలిసినవారై రాజు నగరునందు నిలువదగిన కొందరు బాలురను 

రపిప్ంచి, కలీద్యుల విదయ్ను భాషను వారికి నేరుప్ము. 

వచనము 19 

కాలైనను చేయినైనను విరిగినవాడే గాని 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 20 

గూనివాడేగాని గుజు జ్వాడేగాని కంటిలో పువువ్ గలవాడేగాని గజిజ్గలవాడేగాని చిరుగుడుగలవాడేగాని 

వృషణములు నలిగినవాడేగాని సమీపింపకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:1 => గాయమునొందిన వృషణములు గలవాడేగాని మరామ్ంగము 

కోయబడినవాడేగాని యెహోవా సమాజములో చేరకూడదు. కుండుడు యెహోవా సమాజములో 

చేరకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:27 => యెహోవా ఐగుపుత్ పుంటిచేతను మూలవాయ్ధిచేతను కుషు ట్చేతను 

గజిజ్చేతను నినున్ బాధించును; నీవు వాటిని పోగొటుట్కొనజాలకుందువు. 

మతత్యి 26:65 => పర్ధానయాజకుడు తన వసత్రము చింపుకొని--వీడు దేవదూషణ చేసెను; మనకిక 

సాకుష్లతో పని ఏమి? ఇదిగో ఈ దూషణ మీరిపుప్డు వినాన్రు; 

వచనము 21 
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యాజకుడైన అహరోను సంతానములో కళంకముగల యే మనుషుయ్డును యెహోవాకు 

హోమదర్వయ్ములను అరిప్ంచుటకు సమీపింపకూడదు. అతడు కళంకము గలవాడు; అటిట్వాడు తన 

దేవునికి ఆహారము అరిప్ంచుటకు సమీపింపకూడదు. 

లేవీయకాండము 21:6 => వారు తమ దేవునికి పర్తిషిఠ్తమైనవారుగా ఉండవలెను. కావున వారు 

తమ దేవుని నామమును అపవితర్పరచరాదు. ఏలయనగా వారు తమ దేవునికి అహారమును, అనగా 

యెహోవాకు హోమదర్వయ్ములను అరిప్ంచువారు; కావున వారు పరిశుదు ధ్లై యుండవలెను. 

లేవీయకాండము 21:8 => అతడు నీ దేవునికి ఆహారమును అరిప్ంచువాడు గనుక నీవు అతని 

పరిశుదధ్పరచవలెను. మిముమ్ను పరిశుదధ్పరచు యెహోవా అను నేను పరిశుదు ధ్డను గనుక అతడు మీ 

దృషిట్కి పరిశుదు ధ్డు కావలెను. 

లేవీయకాండము 21:17 => నీవు అహరోనుతో ఇటల్నుము నీ సంతతివారిలో ఒకనికి 

కళంకమేదైనను కలిగినయెడల అతడు తన దేవునికి ఆహారము అరిప్ంచుటకు సమీపింపకూడదు. 

లేవీయకాండము 3:11 => యాజకుడు బలిపీఠముమీద దానిని దహింపవలెను. అది యెహోవాకు 

హోమ రూపమైన ఆహారము. 

లేవీయకాండము 6:18 => అహరోను సంతతిలో పర్తివాడును దానిని తినవలెను. ఇది యెహోవా 

హోమముల విషయములో మీ తరతరములకు నితయ్మైన కటట్డ. వాటికి తగిలిన పర్తి వసుత్వు 

పరిశుదధ్మగును. 

లేవీయకాండము 10:3 => అపుప్డు మోషే అహరోనుతో ఇటల్నెను ఇది యెహోవా చెపిప్న మాట 

నాయొదద్నుండు వారియందు నేను ననున్ పరిశుదధ్పరచుకొందును; పర్జలందరియెదుట ననున్ 

మహిమపరచుకొందును; 

లేవీయకాండము 22:25 => పరదేశి చేతినుండి అటిట్వాటిలో దేనిని తీసికొని మీ దేవునికి 

ఆహారముగా అరిప్ంపకూడదు; అవి లోపము గలవి, వాటికి కళంకములుండును, అవి మీ పక్షముగా 

అంగీకరింపబడవని చెపుప్ము. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 32:38 => నిజముగా తన పర్జలకు తీరుప్చేయును. ఆయనవారి 

నైవేదయ్ముల కొర్వువ్ను తిని వారి పానీయారప్ణమైన దార్కాష్రసమును తార్గిన వారి దేవతలేమైరి? వారు 

ఆశర్యించిన దురగ్ములే లేచి మీకు సహాయము చేయవచుచ్ను వారు మీకు శరణము కానియుయ్డి అని 

చెపుప్ను. 

ఎజార్ 2:62 => వీరు వంశావళి లెకక్లో తమ తమ పేరులను వెదకినపుప్డు అవి 

కనబడకపోయినందున యాజక ధరమ్ములోనుండి పర్తేయ్కింపబడి అపవితుర్లుగా ఎంచబడిరి. 

నెహెమాయ్ 7:65 => కాగా అధికారి ఊరీము తుమీమ్ము అనువాటిని ధరించుకొని ఒక యాజకుడు 

ఏరప్డువరకు అతి పరిశుదధ్వసుత్వులను మీరు తినకూడదని వారితో చెపెప్ను. 

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. 

హోషేయ 9:4 => యెహోవాకు దార్కాష్రస పానారప్ణమును వారరిప్ంపరు వారరిప్ంచు బలులయందు 

ఆయనకిషట్ము లేదు, వారు ఆహారముగా పుచుచ్కొనునది పర్లాపము చేయువారి ఆహారమువలె 

నగును, దాని భుజించు వారందరు అపవితుర్లగుదురు; తమ ఆహారము తమకే సరిపడును గాని అది 

యెహోవా మందిరములోనికి రాదు. 

వచనము 22 

అతిపరిశుదధ్మైనవేగాని, పరిశుదధ్మైనవేగాని, తన దేవునికి అరిప్ంపబడు ఏ ఆహారవసుత్వులనైనను 

అతడు తినవచుచ్ను. 

లేవీయకాండము 2:3 => ఆ నైవేదయ్ శేషము అహరోనుకును అతని కుమారులకును ఉండును. 

యెహోవాకు అరిప్ంచు హోమములలో అది అతిపరిశుదధ్ము. 

లేవీయకాండము 2:10 => ఆ నైవేదయ్ శేషము అహరోనుకును అతని కుమారులకును జెందును. 

యెహోవాకు అరిప్ంచు హోమములలో అది అతిపరిశుదధ్ము. 
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లేవీయకాండము 6:16 => దానిలో మిగిలినదానిని అహరోనును అతని సంతతివారును తినవలెను. 

అది పులియనిదిగా పరిశుదధ్సథ్లములో తినవలెను. వారు పర్తయ్క్షపు గుడారము యొకక్ ఆవరణములో 

దానిని తినవలెను; 

లేవీయకాండము 6:17 => దాని పులియబెటిట్ కాలచ్వలదు; నా హోమ దర్వయ్ములలో వారికి పాలుగా 

దాని నిచిచ్యునాన్ను. పాపపరిహారారథ్బలివలెను అపరాధపరిహారారథ్బలివలెను అది అతిపరిశుదధ్ము. 

లేవీయకాండము 6:29 => యాజకులలో పర్తి మగవాడు దానిని తినవలెను; అది అతిపరిశుదధ్ము. 

లేవీయకాండము 7:1 => అపరాధపరిహారారథ్బలి అతిపరిశుదధ్ము. దానిగూరిచ్న విధి యేదనగా 

లేవీయకాండము 24:8 => యాజకుడు పర్తి విశార్ంతిదినమున నితయ్ నిబంధననుబటిట్ 

ఇశార్యేలీయులయొదద్ దాని తీసికొని నితయ్ము యెహోవా సనిన్ధిని చకక్పరచవలెను. 

లేవీయకాండము 24:9 => అది అహరోనుకును అతని సంతతివారికి ఉండవలెను. వారు 

పరిశుదధ్సథ్లములో దాని తినవలెను. నితయ్మైన కటట్డచొపుప్న యెహోవాకు చేయు హోమములలో అది 

అతిపరిశుదధ్ము. 

సంఖాయ్కాండము 18:9 => అగిన్లో దహింపబడని అతిపరిశుదధ్మైన వాటిలో నీకు 

రావలసినవేవనగా, వారి నైవేదయ్ములనిన్టిలోను, వారి పాపపరిహారారథ్ బలులనిన్టిలోను, వారి 

అపరాధపరిహారారథ్ బలులనిన్టిలోను వారు నాకు తిరిగిచెలిల్ంచు అరప్ణములనిన్యు నీకును నీ 

కుమారులకును అతిపరిశుదధ్మైనవగును, అతిపరిశుదధ్సథ్లములో మీరు వాటిని తినవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 18:10 => పర్తి మగవాడును దానిని తినవలెను; అది నీకు పరిశుదధ్ముగా 

ఉండును. 

లేవీయకాండము 22:10 => అనుయ్డు పర్తిషిఠ్తమైనదానిని తినకూడదు, యాజకునియింట నివసించు 

అనుయ్డేగాని జీతగాడేగాని పర్తిషిఠ్తమైనదానిని తినకూడదు, 

లేవీయకాండము 22:11 => అయితే యాజకుడు కర్యధనమిచిచ్ కొనినవాడును అతని యింట 

పుటిట్నవాడును అతడు తిను ఆహారమును తినవచుచ్ను. 

లేవీయకాండము 22:12 => యాజకుని కుమారెత్ అనుయ్నికియయ్బడినయెడల ఆమె పర్తిషిఠ్తమైన 

వాటిలో పర్తిషాఠ్రప్ణమును తినకూడదు. 

Page  of 1338 1885



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"య$ండ'

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. 

సంఖాయ్కాండము 18:10 => పర్తి మగవాడును దానిని తినవలెను; అది నీకు పరిశుదధ్ముగా 

ఉండును. 

సంఖాయ్కాండము 18:19 => ఇశార్యేలీయులు యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంచు పరిశుదధ్మైన 

పర్తిషాఠ్రప్ణములనిన్టిని నేను నీకును నీ కుమారులకును నీ కుమారెత్లకును నితయ్మైన కటట్డనుబటిట్ 

యిచిచ్తిని. అది నీకును నీతోపాటు నీ సంతతికిని యెహోవా సనిన్ధిని నితయ్మును సిథ్రమైన నిబంధన. 

లేవీయకాండము 3:11 => యాజకుడు బలిపీఠముమీద దానిని దహింపవలెను. అది యెహోవాకు 

హోమ రూపమైన ఆహారము. 

లేవీయకాండము 6:18 => అహరోను సంతతిలో పర్తివాడును దానిని తినవలెను. ఇది యెహోవా 

హోమముల విషయములో మీ తరతరములకు నితయ్మైన కటట్డ. వాటికి తగిలిన పర్తి వసుత్వు 

పరిశుదధ్మగును. 

లేవీయకాండము 6:25 => నీవు అహరోనుకును అతని సంతతివారికిని ఈలాగు ఆజాఞ్పించుము 

పాపపరిహారారథ్బలిని గూరిచ్న విధి యేదనగా, నీవు దహనబలి రూపమైన పశువులను వధించు చోట 

పాపపరిహారారథ్బలి పశువులను యెహోవా సనిన్ధిని వధింపవలెను; అది అతిపరిశుదధ్ము. 

లేవీయకాండము 10:12 => అపుప్డు మోషే అహరోనుతోను మిగిలిన అతని కుమారులైన 

ఎలియాజరు ఈతామారులతోను ఇటల్నెను మీరు యెహోవా హోమ దర్వయ్ములలో మిగిలిన 

నైవేదయ్మును తీసికొని అది పొంగకుండ బలిపీఠము దగగ్ర తినుడి; అది అతిపరిశుదధ్ము. యెహోవా 

హోమ దర్వయ్ములోనుండి అది నీకును నీ కుమారులకును నియమింపబడిన వంతు. 

లేవీయకాండము 14:13 => అతడు పాపపరిహారారథ్బలి పశువును దహనబలి పశువును వధించు 

పరిశుదధ్సథ్ లములో ఆ గొఱఱ్ పి లల్ను వధింపవలెను . పాపపరిహారారథ్మైన దానివలె 

అపరాధపరిహారారథ్మైనదియు యాజకునిదగును; అది అతిపరిశుదధ్ము. 
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లేవీయకాండము 22:4 => అహరోను సంతానములో ఒకనికి కుషఠ్యినను సార్వమైనను 

కలిగినయెడల అటిట్వాడు పవితర్త పొందువరకు పర్తిషిఠ్తమైనవాటిలో దేనిని తినకూడదు. శవమువలని 

అపవితర్తగల దేనినైనను ముటుట్వాడును సఖ్లితవీరుయ్డును, 

లేవీయకాండము 22:7 => సూరుయ్డు అసత్మించినపుప్డు అతడు పవితుర్డగును; తరువాత అతడు 

పర్తిషిఠ్తమైనవాటిని తినవచుచ్ను, అవి వానికి ఆహారమే గదా. 

లేవీయకాండము 22:25 => పరదేశి చేతినుండి అటిట్వాటిలో దేనిని తీసికొని మీ దేవునికి 

ఆహారముగా అరిప్ంపకూడదు; అవి లోపము గలవి, వాటికి కళంకములుండును, అవి మీ పక్షముగా 

అంగీకరింపబడవని చెపుప్ము. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:16 => ఇదియుగాక గోతర్ములలో మూడు సంవతస్రములు మొదలుకొని 

అంతకు పైవయసుస్ గలవారై జనసంఖయ్ సరిచూడబడిన మగవారికందరికిని, వంతులచొపుప్న 

సేవచేయుటకై పర్తిదినము యెహోవా మందిరములోనికి వచుచ్వారందరికిని, 

యెహెజేక్లు 42:13 => అపుప్డాయన నాతో ఇటల్నెను విడిచోటునకు ఎదురుగానునన్ ఉతత్రపు 

గదులును దకిష్ణపు గదులును పర్తిషిఠ్తములైనవి, వాటిలోనే యెహోవా సనిన్ధికి వచుచ్ యాజకులు 

అతిపరిశుదధ్ వసుత్వులను భుజించెదరు, అకక్డ వారు అతిపరిశుదధ్ వసుత్వులను, అనగా నైవేదయ్మును 

పాపపరిహారారథ్ బలిపశుమాంసమును అపరాధపరిహారారథ్ బలిపశుమాంసమును ఉంచెదరు, ఆ 

సథ్లము అతిపరిశుదధ్ము. 

వచనము 23 

మెటుట్కు అతడు కళంకము గలవాడుగనుక అడ డ్తెర యెదుటికి చేరకూడదు; బలిపీఠమును 

సమీపింపకూడదు; నా పరిశుదధ్సథ్లములను అపవితర్పరచకూడదు; వారిని పరిశుదధ్పరచు యెహోవాను 

నేనే అని వారితో చెపుప్ము. అటుల్ మోషే అహరోనుతోను, అతని కుమారులతోను 

ఇశార్యేలీయులందరితోను చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 30:6 => సాక్షయ్పుమందసము నొదద్నుండు అడ డ్తెర యెదుట, అనగా 

శాసనములమీది కరుణాపీఠము నెదుట నీవు దానిని ఉంచవలెను; అకక్డ నేను నినున్ కలిసికొందును. 
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నిరగ్మకాండము 30:7 => అహరోను పర్తిదినము పొర్దుద్న దానిమీద పరిమళదర్వయ్ముల ధూపము 

వేయవలెను. అతడు పర్దీపములను చకక్పరచునపుప్డు దానిమీద ఆ ధూపము వేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 30:8 => మరియు సాయంకాలమందు అహరోను పర్దీపములను వెలిగించునపుప్డు 

దానిమీద ధూపము వేయవలెను. అది మీ తరతరములకు యెహోవా సనిన్ధిని నితయ్మైన ధూపము. 

నిరగ్మకాండము 40:26 => మరియు యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ అతడు పర్తయ్క్షపు 

గుడారములో అడ డ్తెర యెదుట బంగారు ధూపవేదికను ఉంచి 

నిరగ్మకాండము 40:27 => దానిమీద పరిమళ దర్వయ్ములను ధూపము వేసెను. 

యెహెజేక్లు 44:9 => కాబటిట్ పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా హృదయమందును, 

శరీరమందును సునన్తిలేని అనుయ్లైయుండి ఇశార్యేలీయులమధయ్ నివసించువారిలో ఎవడును నా 

పరిశుదధ్సథ్లములో పర్వేశింపకూడదు. 

యెహెజేక్లు 44:10 => మరియు ఇశార్యేలీయులు ననున్ విసరిజ్ంచి తమ విగర్హములను 

అనుసరింపగా, వారితోకూడ ననున్ విసరిజ్ంచిన లేవీయులు తమ దోషమును భరించుదురు. 

యెహెజేక్లు 44:11 => అయినను వారు నా పరిశుదధ్సథ్లములో పరిచరయ్ చేయువారు, నా 

మందిరమునకు దావ్రపాలకులై మందిర పరిచరయ్ జరిగించువారు, పర్జలకు బదులుగా వారే 

దహనబలి పశువులను బలి పశువులను వధించువారు, పరిచరయ్ చేయుటకై వారే జనుల సమక్షమున 

నియమింపబడినవారు. 

యెహెజేక్లు 44:12 => విగర్హముల ఎదుట జనులకు పరిచారకులై ఇశార్యేలీయులు తొటిర్లిల్ 

పాపము చేయుటకు వారు కారకులైరి గనుక నేను వారికి విరోధినైతిని; వారు తమ దోషమును 

భరించుదురు; ఇదే పర్భువైన యెహోవా వాకుక్.  

యెహెజేక్లు 44:13 => తమ అవమానమును తాము చేసిన హేయకిర్యలకు రావలసిన శిక్షను 

వారనుభవించుదురు; వారు యాజకతవ్ము జరిగించుటకై నా సనిన్ధికి రాకూడదు, పరిశుదధ్ 

వసుత్వులను గాని అతిపరిశుదధ్ వసుత్వులను గాని ముటట్కూడదు.  

యెహెజేక్లు 44:14 => అయితే నా మందిర సంబంధమైన పని అంతటిని దానిలో జరుగు 

పనులనిన్టిని విచారించుచు దానిని కాపాడువారినిగా నేను వారిని నియమించుచునాన్ను. 
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లేవీయకాండము 21:12 => దేవుని అభిషేకతైలము అనెడు కిరీటముగా అతనిమీద ఉండును గనుక 

అతడు పరిశుదధ్మందిరమును విడిచి వెళల్రాదు ; తన దేవుని పరిశుదధ్మందిరమును 

అపవితర్పరచరాదు; నేను యెహోవాను 

లేవీయకాండము 15:31 => ఇశార్యేలీయులు తమ మధయ్నుండు నా నివాస సథ్లమును 

అపవితర్పరచునపుప్డు వారు తమ అపవితర్తవలన చావకుండునటుల్ వారికి అపవితర్త కలుగకుండ 

మీరు వారిని కాపాడవలెను. 

లేవీయకాండము 21:8 => అతడు నీ దేవునికి ఆహారమును అరిప్ంచువాడు గనుక నీవు అతని 

పరిశుదధ్పరచవలెను. మిముమ్ను పరిశుదధ్పరచు యెహోవా అను నేను పరిశుదు ధ్డను గనుక అతడు మీ 

దృషిట్కి పరిశుదు ధ్డు కావలెను. 

నిరగ్మకాండము 19:6 => సమసత్ భూమియు నాదేగదా. మీరు నాకు యాజక రూపకమైన 

రాజయ్ముగాను పరిశుదధ్మైన జనముగాను ఉందురని చెపుప్ము; నీవు ఇశార్యేలీయులతో పలుకవలసిన 

మాటలు ఇవే అని చెపప్గా 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:16 => ఇదియుగాక గోతర్ములలో మూడు సంవతస్రములు మొదలుకొని 

అంతకు పైవయసుస్ గలవారై జనసంఖయ్ సరిచూడబడిన మగవారికందరికిని, వంతులచొపుప్న 

సేవచేయుటకై పర్తిదినము యెహోవా మందిరములోనికి వచుచ్వారందరికిని, 

యెహెజేక్లు 20:12 => మరియు యెహోవానగు నేనే వారిని పవితర్పరచువాడనని వారు 

తెలిసికొనునటుల్ నాకును వారికిని మధయ్ విశార్ంతిదినములను వారికి సూచనగా నేను నియమించితిని. 

మతత్యి 27:51 => అపుప్డు దేవాలయపు తెర పైనుండి కిర్ందివరకు రెండుగా చినిగెను; భూమి 

వణకెను; బండలు బదద్లాయెను; 

హెబీర్యులకు 10:20 => ఆయన రకత్మువలన పరిశుదధ్సథ్లమునందు పర్వేశించుటకు మనకు 

ధైరయ్ము కలిగియునన్ది గనుకను, 

మలాకీ 2:1 => కావున యాజకులారా, ఈ ఆజఞ్ మీకియయ్బడియునన్ది. 

మలాకీ 2:2 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మీరు ఆ యాజఞ్ను 

ఆలకింపకయు, నా నామమును ఘనపరచునటుల్ మనఃపూరవ్కముగా దానిని ఆలోచింపకయు 
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ఉండినయెడల నేను మీ మీదికి శాపము తెపిప్ంచి మీకు కలిగిన ఆశీరావ్దఫలమును శపింతును; మీరు 

దానిని మనసుస్నకు తెచుచ్కొనరైతిరి గనుక ఇంతకు మునుపే నేను వాటిని శపించి యుంటిని. 

మలాకీ 2:3 => మిముమ్నుబటిట్ వితత్నములు చెరిపివేతును, మీ ముఖములమీద పేడవేతును, 

పండుగలలో మీరరిప్ంచిన పశువులపేడ వేతును, పేడ ఊడిచ్వేసిన సథ్లమునకు మీరు 

ఊడిచ్వేయబడుదురు 

మలాకీ 2:4 => అందువలన లేవీయులకు నిబంధనగా ఉండునటుల్ ఈ ఆజఞ్ను మీకిచిచ్నవాడను 

నేనేయని మీరు తెలిసికొందురని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

మలాకీ 2:5 => నేను చేసిన నిబంధన వారి జీవమునకును సమాధానమునకును కారణమాయెను; 

భయభకుత్లు పుటిట్ంచుటకై నేను వాటిని వారికిచిచ్తిని గనుక వారు నాయందు భయభకుత్లు కలిగి, నా 

నామము విషయములో భయము గలవారై 

మలాకీ 2:6 => సతయ్ముగల ధరమ్శాసత్రము బోధించుచు దురోభ్ధ నేమాతర్మును చేయక 

సమాధానమును బటిట్యు యథారథ్తను బటిట్యు ననన్నుసరించి నడచుకొనువారై, దోషమునుండి 

యనేకులను తిర్పిప్రి. 

మలాకీ 2:7 => యాజకులు సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా దూతలు గనుక జనులు 

వారినోట ధరమ్శాసత్రవిధులను నేరుచ్కొందురు, వారు జాఞ్నమునుబటిట్ బోధింపవలెను. 

కొలొసస్యులకు 4:17 => మరియు పర్భువునందు నీకు అపప్గింపబడిన పరిచరయ్ను నెరవేరుచ్టకు 

దానిగూరిచ్ జాగర్తత్పడుమని అరిఖ్పుప్తో చెపుప్డి. 

1 తిమోతి 1:18 => నా కుమారుడువైన తిమోతీ, నీవు విశావ్సమును మంచి మనసాస్కిష్యు 

కలిగినవాడవై, నినున్గూరిచ్ ముందుగా చెపప్బడిన పర్వచనముల చొపుప్న ఈ మంచి పోరాటము 

పోరాడవలెనని వాటినిబటిట్ యీ ఆజఞ్ను నీకు అపప్గించుచునాన్ను. 

2 తిమోతి 2:2 => నీవు అనేక సాకుష్ల యెదుట నావలన వినిన సంగతులను ఇతరులకును 

బోధించుటకు సామరథ్య్ముగల నమమ్కమైన మనుషుయ్లకు అపప్గింపుము, 

లేవీయకాండము 23:44 => అటుల్ మోషే ఇశార్యేలీయులకు యెహోవా నియామక కాలములను 

తెలియచెపెప్ను. 
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వచనము 24 

నా పరిశుదధ్సథ్లములను అపవితర్పరచకూడదు; వారిని పరిశుదధ్పరచు యెహోవాను నేనే అని వారితో 

చెపుప్ము. అటుల్ మోషే అహరోనుతోను, అతని కుమారులతోను ఇశార్యేలీయులందరితోను చెపెప్ను.  

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 
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లేవీయకాండము 

అధాయ్యము 22	

తెలుగు రిఫరెనస్ బైబిలు 
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వచనము 1 

మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

లేవీయకాండము 5:15 => ఒకడు యెహోవాకు పరిశుదధ్మైన వాటి విషయములో పొరబాటున 

పాపము చేసినయెడల తాను చేసిన అపరాధమునకు నీవు ఏరప్రచు వెల చొపుప్న పరిశుదధ్మైన 

తులముల విలువగల నిరోద్షమైన పొటేట్లును మందలోనుండి అపరాధపరిహారారథ్బలిగా 

యెహోవాయొదద్కు వాడు తీసికొనిరావలెను. 

వచనము 2 

ఇశార్యేలీయులు నాకు పర్తిషిఠ్ంచువాటివలన అహరోనును అతని కుమారులును నా 

పరిశుదధ్నామమును అపవితర్పరచకుండునటుల్ వారు ఆ పరిశుదధ్మైనవాటిని పర్తిషిఠ్తములుగా 

ఎంచవలెనని వారితో చెపుప్ము; నేను యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 22:3 => నీవు వారితో ఇటల్నుము మీ తర తరములకు మీ సమసత్ సంతానములలో 

ఒకడు అపవితర్త గలవాడై, ఇశార్యేలీయులు యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంచువాటిని సమీపించినయెడల 

అటిట్వాడు నా సనిన్ధిని ఉండకుండ కొటిట్వేయబడును; నేను యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 22:4 => అహరోను సంతానములో ఒకనికి కుషఠ్యినను సార్వమైనను 

కలిగినయెడల అటిట్వాడు పవితర్త పొందువరకు పర్తిషిఠ్తమైనవాటిలో దేనిని తినకూడదు. శవమువలని 

అపవితర్తగల దేనినైనను ముటుట్వాడును సఖ్లితవీరుయ్డును, 

లేవీయకాండము 22:5 => అపవితర్మైన పురుగునేమి యేదో ఒక అపవితర్తవలన అపవితుర్డైన 

మనుషుయ్నినేమి ముటుట్వాడును, అటిట్ అపవితర్త తగిలినవాడును సాయంకాలమువరకు 

అపవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 22:6 => అతడు నీళల్తో తన దేహమును కడుగుకొనువరకు పర్తిషిఠ్తమైనవాటిని 

తినకూడదు. 
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లేవీయకాండము 15:31 => ఇశార్యేలీయులు తమ మధయ్నుండు నా నివాస సథ్లమును 

అపవితర్పరచునపుప్డు వారు తమ అపవితర్తవలన చావకుండునటుల్ వారికి అపవితర్త కలుగకుండ 

మీరు వారిని కాపాడవలెను. 

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. 

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. 

లేవీయకాండము 22:32 => నా పరిశుదధ్నామమును అపవితర్పరచకూడదు , నేను 

ఇశార్యేలీయులలో ననున్ పరిశుదు ధ్నిగా చేసికొందును; 

లేవీయకాండము 18:21 => నీవు ఏ మాతర్మును నీ సంతానమును మోలెకు నిమితత్ము 

అగిన్గుండమును దాటనీయకూడదు; నీ దేవుని నామమును అపవితర్పరచకూడదు, నేను యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 19:12 => నా నామమునుబటిట్ అబదధ్పర్మాణము చేయకూడదు; నీ దేవుని 

నామమును అపవితర్పరచకూడదు; నేను యెహోవాను. 
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లేవీయకాండము 20:3 => ఆ మనుషుయ్డు నా పరిశుదధ్సథ్లమును అపవితర్పరచి నా 

పరిశుదధ్నామమును అపవితర్పరచుటకు తన సంతానమును మోలెకుకు ఇచెచ్ను గనుక నేను వానికి 

విరోధినై పర్జలలోనుండి వాని కొటిట్వేతును. 

లేవీయకాండము 21:6 => వారు తమ దేవునికి పర్తిషిఠ్తమైనవారుగా ఉండవలెను. కావున వారు 

తమ దేవుని నామమును అపవితర్పరచరాదు. ఏలయనగా వారు తమ దేవునికి అహారమును, అనగా 

యెహోవాకు హోమదర్వయ్ములను అరిప్ంచువారు; కావున వారు పరిశుదు ధ్లై యుండవలెను. 

నిరగ్మకాండము 13:12 => పర్తి తొలిచూలు పిలల్ను, నీకు కలుగు పశువుల సంతతిలో పర్తి 

తొలిపిలల్ను యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంపవలెను. వానిలో మగ సంతానము యెహోవాదగును. 

నిరగ్మకాండము 28:38 => తమ పరిశుదధ్మైన అరప్ణలనిన్టిలో ఇశార్యేలీయులు పర్తిషిఠ్ంచు 

పరిశుదధ్మైనవాటికి తగులు దోషములను అహరోను భరించునటుల్ అది అహరోను నొసట ఉండవలెను; 

వారు యెహోవా సనిన్ధిని అంగీకరింపబడునటుల్ అది నితయ్మును అతని నొసట ఉండవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 18:32 => మీరు దానిలోనుండి పర్శసత్ భాగమును అరిప్ంచిన తరువాత దానినిబటిట్ 

పాపశిక్షను భరింపకుందురు; మీరు చావకుండునటుల్ ఇశార్యేలీయుల పర్తిషిఠ్తమైనవాటిని 

అపవితర్పరచకూడదని చెపుప్ము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:19 => నీ గోవులలోనేమి నీ గొఱఱ్మేకలలోనేమి తొలిచూలు పర్తి 

మగదానిని నీ దేవుడైన యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంపవలెను. నీ కోడెలలో తొలిచూలు దానితో 

పనిచేయకూడదు. నీ గొఱఱ్మేకలలో తొలిచూలుదాని బొచుచ్ కతిత్రింపకూడదు. 

సంఖాయ్కాండము 5:9 => ఇశార్యేలీయులు యాజకునికి తెచుచ్ పర్తిషిఠ్తమైన వాటనిన్టిలో 

పర్తిషిఠ్ంపబడిన పర్తి వసుత్వు యాజకునివగును. ఎవడైనను పర్తిషిఠ్ంచినవి అతనివగును. 

సంఖాయ్కాండము 18:11 => మరియు వారి దానములలో పర్తిషిఠ్ంపబడినదియు, ఇశార్యేలీయులు 

అలాల్డించు అరప్ణములనిన్యు నీవగును. నీకును నీ కుమారులకును నీ కుమారెత్లకును నితయ్మైన 

కటట్డవలన వాటినిచిచ్తిని; నీ యింటిలోని పవితుర్లందరును వాటిని తినవచుచ్ను. 

ఎజార్ 2:63 => మరియు పారసీకుల అధికారి ఊరీమును తుమీమ్ముును ధరించుకొనగల యొక 

యాజకుడు ఏరప్డువరకు మీరు పర్తిషిఠ్తమైన వసుత్వులను భుజింపకూడదని వారి కాజాఞ్పించెను. 
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ఎజార్ 8:28 => వారిచేతికి అపప్గించి మీరు యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంపబడినవారు, పాతర్లును 

పర్తిషిఠ్ తములైనవి . ఈ వెండి బంగారములును మీ పితరుల దేవుడైన యెహోవాకు 

సేవ్చాఛ్రప్ణలైయునన్వి. 

యెషయా 52:11 => పోవుడి పోవుడి అచచ్టనుండి వెళుల్డి అపవితర్మైన దేనిని ముటట్కుడి 

దానియొదద్నుండి తొలగిపోవుడి యెహోవా సేవోపకరణములను మోయువారలారా, మిముమ్ను మీరు 

పవితర్పరచుకొనుడి  

యెహెజేక్లు 22:26 => దాని యాజకులు నా ధరమ్శాసత్రమును నిరాకరించుదురు, నాకు 

పర్తిషిఠ్తములగు వసుత్వులను అపవితర్పరచుదురు, పర్తిషిఠ్తమైనదానికిని సాధారణమైనదానికిని 

భేదమెంచరు, పవితర్మేదో అపవితర్మేదో తెలిసికొనుటకు జనులకు నేరప్రు, నేను విధించిన 

విశార్ంతిదినములను ఆచరింపరు, వారి మధయ్ నేను దూషింపబడుచునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 44:8 => నేను మీకపప్గించిన నా పరిశుదధ్మైన వసుత్వులను మీరు కాపాడక, వారు 

కాపాడవలెనని మీకు మారుగా అనుయ్లను ఉంచితిరి. 

వచనము 3 

నీవు వారితో ఇటల్నుము మీ తర తరములకు మీ సమసత్ సంతానములలో ఒకడు అపవితర్త గలవాడై, 

ఇశార్యేలీయులు యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంచువాటిని సమీపించినయెడల అటిట్వాడు నా సనిన్ధిని 

ఉండకుండ కొటిట్వేయబడును; నేను యెహోవాను. 

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. 
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నిరగ్మకాండము 33:14 => అందుకు ఆయన నా సనిన్ధి నీకు తోడుగా వచుచ్ను, నేను నీకు విశార్ంతి 

కలుగజేసెదననగా 

నిరగ్మకాండము 33:15 => మోషే నీ సనిన్ధి రానియెడల ఇకక్డనుండి మముమ్ను 

తోడుకొనిపోకుము. 

కీరత్నలు 16:11 => జీవమారగ్మును నీవు నాకు తెలియజేసెదవు నీ సనిన్ధిని సంపూరణ్సంతోషము 

కలదు నీ కుడిచేతిలో నితయ్ము సుఖములు కలవు. 

కీరత్నలు 51:11 => నీ సనిన్ధిలోనుండి ననున్ తోర్సివేయకుము నీ పరిశుదాధ్తమ్ను నాయొదద్నుండి 

తీసివేయకుము. 

మతత్యి 25:41 => అపుప్డాయన యెడమవైపున ఉండువారిని చూచి శపింపబడిన వారలారా, ననున్ 

విడిచి అపవాదికిని వాని దూతలకును సిదధ్పరచబడిన నితాయ్గిన్లోనికి పోవుడి. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:9 => ఆ దినమున తన పరిశుదు ధ్లయందు మహిమపరచబడుటకును, 

విశవ్సించినవారందరియందు పర్శంసింపబడుటకును, పర్భువు వచిచ్నపుప్డు అటిట్వారు 

లేవీయకాండము 6:18 => అహరోను సంతతిలో పర్తివాడును దానిని తినవలెను. ఇది యెహోవా 

హోమముల విషయములో మీ తరతరములకు నితయ్మైన కటట్డ. వాటికి తగిలిన పర్తి వసుత్వు 

పరిశుదధ్మగును. 

లేవీయకాండము 22:2 => ఇశార్యేలీయులు నాకు పర్తిషిఠ్ంచువాటివలన అహరోనును అతని 

కుమారులును నా పరిశుదధ్నామమును అపవితర్పరచకుండునటుల్ వారు ఆ పరిశుదధ్మైనవాటిని 

పర్తిషిఠ్తములుగా ఎంచవలెనని వారితో చెపుప్ము; నేను యెహోవాను. 

సంఖాయ్కాండము 5:9 => ఇశార్యేలీయులు యాజకునికి తెచుచ్ పర్తిషిఠ్తమైన వాటనిన్టిలో 

పర్తిషిఠ్ంపబడిన పర్తి వసుత్వు యాజకునివగును. ఎవడైనను పర్తిషిఠ్ంచినవి అతనివగును. 

సంఖాయ్కాండము 18:11 => మరియు వారి దానములలో పర్తిషిఠ్ంపబడినదియు, ఇశార్యేలీయులు 

అలాల్డించు అరప్ణములనిన్యు నీవగును. నీకును నీ కుమారులకును నీ కుమారెత్లకును నితయ్మైన 

కటట్డవలన వాటినిచిచ్తిని; నీ యింటిలోని పవితుర్లందరును వాటిని తినవచుచ్ను. 
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సంఖాయ్కాండము 19:13 => నరశవమును ముటిట్నవాడు అటుల్ పాపశుది ధ్ చేసికొననియెడల వాడు 

యెహోవా మందిరమును అపవితర్పరచువాడగును. ఆ మనుషుయ్డు ఇశార్యేలీయులలోనుండి 

కొటిట్వేయబడును. పాపపరిహార జలము వానిమీద పోర్కిష్ంపబడలేదు గనుక వాడు అపవితుర్డు, వాని 

అపవితర్త యింక వానికుండును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:19 => పరిశుదధ్సథ్లముయొకక్ శుదీధ్కరణముచొపుప్న తనున్ 

పవితర్పరచుకొనకయే తన పితరుల దేవుడైన యెహోవాను ఆశర్యింప మనసుస్ నిలుపుకొనిన పర్తి 

వాని నిమితత్ము దయగల యెహోవా పార్యశిచ్తత్ము చేయునుగాక అని పార్రిథ్ంపగా 

ఎజార్ 2:63 => మరియు పారసీకుల అధికారి ఊరీమును తుమీమ్ముును ధరించుకొనగల యొక 

యాజకుడు ఏరప్డువరకు మీరు పర్తిషిఠ్తమైన వసుత్వులను భుజింపకూడదని వారి కాజాఞ్పించెను. 

ఎజార్ 8:28 => వారిచేతికి అపప్గించి మీరు యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంపబడినవారు, పాతర్లును 

పర్తిషిఠ్ తములైనవి . ఈ వెండి బంగారములును మీ పితరుల దేవుడైన యెహోవాకు 

సేవ్చాఛ్రప్ణలైయునన్వి. 

యెహెజేక్లు 14:8 => ఆ మనుషుయ్లకు నేను విరోధినై నేను యెహోవానని వారు తెలిసికొనునటుల్ 

వారిని సూచనగాను సామెతగాను చేసి నా జనులలోనుండి నేను వారిని నిరూమ్లము చేసెదను.  

గలతీయులకు 5:12 => మిముమ్ను కలవరపెటుట్వారు తముమ్ను తాము ఛేదించుకొనుట మేలు. 

వచనము 4 

అహరోను సంతానములో ఒకనికి కుషఠ్యినను సార్వమైనను కలిగినయెడల అటిట్వాడు పవితర్త 

పొందువరకు పర్తిషిఠ్తమైనవాటిలో దేనిని తినకూడదు. శవమువలని అపవితర్తగల దేనినైనను 

ముటుట్వాడును సఖ్లితవీరుయ్డును, 

లేవీయకాండము 13:2 => ఒకని దేహచరమ్మందు వాపుగాని పకుక్గాని నిగనిగలాడు మచచ్గాని 

యుండి వాని దేహచరమ్మందు కుషు ఠ్పొడవంటిది కనబడినయెడల యాజకుడైన అహరోను నొదద్కైనను 

యాజకులైన అతని కుమారులలో ఒకనియొదద్కైనను వాని తీసికొనిరావలెను. 
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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. 

లేవీయకాండము 13:44 => వాడు కుషఠ్రోగి, వాడు అపవితుర్డు; యాజకుడు వాడు బొతిత్గా 

అపవితుర్డని నిరణ్యింపవలెను; వాని కుషఠ్ము వాని తలలోనునన్ది. 

లేవీయకాండము 13:45 => ఆ పొడగల కుషఠ్రోగి వసత్రములను చింపివేయవలెను; వాడు తల 

విరియబోసికొనవలెను; వాడు తన పైపెదవిని కపుప్కొని అపవితుర్డను అపవితుర్డను అని బిగగ్రగా 

పలుకవలెను. 

లేవీయకాండము 13:46 => ఆ పొడ వానికి కలిగిన దినములనిన్యు వాడు అపవితుర్డై యుండును; 

వాడు అపవితుర్డు గనుక పర్తేయ్కముగానే నివసింపవలెను; వాని నివాసము పాళెమునకు వెలుపల 

ఉండవలెను. 

లేవీయకాండము 15:2 => మీరు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుడి ఒకని దేహమందు సార్వమునన్యెడల 

ఆ సార్వమువలన వాడు అపవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 15:3 => వాని సార్వము కారినను కారకపోయినను ఆ దేహసిథ్తినిబటిట్ వాడు 

అపవితుర్డగును. ఆ సార్వముగలవాడు పండుకొను పర్తి పరుపు అపవితర్ము; 

లేవీయకాండము 2:3 => ఆ నైవేదయ్ శేషము అహరోనుకును అతని కుమారులకును ఉండును. 

యెహోవాకు అరిప్ంచు హోమములలో అది అతిపరిశుదధ్ము. 

లేవీయకాండము 2:10 => ఆ నైవేదయ్ శేషము అహరోనుకును అతని కుమారులకును జెందును. 

యెహోవాకు అరిప్ంచు హోమములలో అది అతిపరిశుదధ్ము. 

లేవీయకాండము 6:25 => నీవు అహరోనుకును అతని సంతతివారికిని ఈలాగు ఆజాఞ్పించుము 

పాపపరిహారారథ్బలిని గూరిచ్న విధి యేదనగా, నీవు దహనబలి రూపమైన పశువులను వధించు చోట 

పాపపరిహారారథ్బలి పశువులను యెహోవా సనిన్ధిని వధింపవలెను; అది అతిపరిశుదధ్ము. 

లేవీయకాండము 6:26 => పాపపరిహారారథ్బలిగా దానినరిప్ంచిన యాజకుడు దానిని తినవలెను; 

పరిశుదధ్సథ్లమందు, అనగా పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ ఆవరణములో దానిని తినవలెను. 
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లేవీయకాండము 6:27 => దాని మాంసమునకు తగులు పర్తి వసుత్వు పర్తిషిఠ్తమగును. దాని 

రకత్ములోనిది కొంచెమైనను వసత్రముమీద పోర్కిష్ంచినయెడల అది దేనిమీద పోర్కిష్ంపబడెనో దానిని 

పరిశుదధ్సథ్లములో ఉదుకవలెను. 

లేవీయకాండము 6:28 => దాని వండిన మంటికుండను పగులగొటట్వలెను; దానిని ఇతత్డిపాతర్లో 

వండినయెడల దాని తోమి నీళల్తో కడుగవలెను. 

లేవీయకాండము 6:29 => యాజకులలో పర్తి మగవాడు దానిని తినవలెను; అది అతిపరిశుదధ్ము. 

లేవీయకాండము 21:22 => అతిపరిశుదధ్మైనవేగాని, పరిశుదధ్మైనవేగాని, తన దేవునికి అరిప్ంపబడు 

ఏ ఆహారవసుత్వులనైనను అతడు తినవచుచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 18:9 => అగిన్లో దహింపబడని అతిపరిశుదధ్మైన వాటిలో నీకు 

రావలసినవేవనగా, వారి నైవేదయ్ములనిన్టిలోను, వారి పాపపరిహారారథ్ బలులనిన్టిలోను, వారి 

అపరాధపరిహారారథ్ బలులనిన్టిలోను వారు నాకు తిరిగిచెలిల్ంచు అరప్ణములనిన్యు నీకును నీ 

కుమారులకును అతిపరిశుదధ్మైనవగును, అతిపరిశుదధ్సథ్లములో మీరు వాటిని తినవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 18:19 => ఇశార్యేలీయులు యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంచు పరిశుదధ్మైన 

పర్తిషాఠ్రప్ణములనిన్టిని నేను నీకును నీ కుమారులకును నీ కుమారెత్లకును నితయ్మైన కటట్డనుబటిట్ 

యిచిచ్తిని. అది నీకును నీతోపాటు నీ సంతతికిని యెహోవా సనిన్ధిని నితయ్మును సిథ్రమైన నిబంధన. 

లేవీయకాండము 14:2 => కుషఠ్రోగి పవితుర్డని నిరణ్యించిన దినమున వానిగూరిచ్న విధి యేదనగా, 

యాజకునియొదద్కు వానిని తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 14:3 => యాజకుడు పాళెము వెలుపలికి పోవలెను. యాజకుడు వానిని 

చూచినపుప్డు కుషు ఠ్పొడ బాగుపడి కుషఠ్రోగిని విడిచినయెడల 

లేవీయకాండము 14:4 => యాజకుడు పవితర్త పొందగోరు వానికొరకు సజీవమైన రెండు పవితర్ 

పకుష్లను దేవదారు కఱఱ్ను రకత్వరణ్ముగల నూలును హిసోస్పును తెమమ్ని ఆజాఞ్పింపవలెను. 

లేవీయకాండము 14:5 => అపుప్డు యాజకుడు పారు నీటిపైని మంటిపాతర్లో ఆ పకుష్లలో 

ఒకదానిని చంప నాజాఞ్పించి 
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లేవీయకాండము 14:6 => సజీవమైన పకిష్ని ఆ దేవదారు కఱఱ్ను రకత్వరణ్ముగల నూలును 

హిసోస్పును తీసికొని పారు నీటిపైని చంపిన పకిష్రకత్ములో వాటిని సజీవమైన పకిష్ని ముంచి 

లేవీయకాండము 14:7 => కుషు ఠ్ విషయములో పవితర్త పొందగోరువానిమీద ఏడుమారులు 

పోర్కిష్ంచి వాడు పవితుర్డని నిరణ్యించి సజీవమైన పకిష్ ఎగిరిపోవునటుల్ దానిని వదిలివేయవలెను. 

లేవీయకాండము 14:8 => అపుప్డు పవితర్త పొందగోరువాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని తన 

రోమమంతటిని కౌష్రము చేసికొని నీళల్తో సాన్నముచేసి పవితుర్డగును. తరువాత వాడు పాళెములోనికి 

వచిచ్ తన గుడారము వెలుపల ఏడు దినములు నివసింపవలెను. 

లేవీయకాండము 14:9 => ఏడవనాడు తన రోమమంతటిని తన తలను తన గడ డ్మును తన 

కనుబొమలను కౌష్రము చేసికొనవలెను. తన రోమమంతటిని కౌష్రము చేసికొని బటట్లు ఉదుకుకొని 

యొడలు నీళల్తో కడుగుకొని పవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 14:10 => ఎనిమిదవనాడు వాడు నిరోద్షమైన రెండు మగ గొఱఱ్పిలల్లను 

నిరోద్షమైన యేడాది ఆడు గొఱఱ్పిలల్ను నైవేదయ్మునకై నూనె కలిసిన మూడు పదియవ వంతుల 

గోధుమపిండిని ఒక అరధ్సేరు నూనెను తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 14:11 => పవితర్పరచు యాజకుడు పవితర్త పొందగోరు మనుషుయ్ని వాటితో 

పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమున యెహోవా సనిన్ధికి తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 14:12 => అపుప్డు యాజకుడు ఒక మగ గొఱఱ్పిలల్ను అరధ్సేరు నూనెను తీసికొని 

అపరాధపరిహారారథ్బలిగా వాటిని దగగ్రకు తెచిచ్ అలాల్డింపబడు అరప్ణముగా యెహోవా సనిన్ధిని 

వాటిని అలాల్డింపవలెను. 

లేవీయకాండము 14:13 => అతడు పాపపరిహారారథ్బలి పశువును దహనబలి పశువును వధించు 

పరిశుదధ్సథ్ లములో ఆ గొఱఱ్ పి లల్ను వధింపవలెను . పాపపరిహారారథ్మైన దానివలె 

అపరాధపరిహారారథ్మైనదియు యాజకునిదగును; అది అతిపరిశుదధ్ము. 

లేవీయకాండము 14:14 => అపుప్డు యాజకుడు అపరాధపరిహారారథ్మైన దాని రకత్ములో 

కొంచెము తీసి పవితర్త పొందగోరువాని కుడిచెవి కొనమీదను, వాని కుడిచేతి బొటనవేర్లిమీదను, వాని 

కుడికాలి బొటనవేర్లిమీదను, దానిని చమరవలెను. 
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లేవీయకాండము 14:15 => మరియు యాజకుడు అరధ్సేరు నూనెలో కొంచెము తీసి తన యెడమ 

అరచేతిలో పోసికొనవలెను. 

లేవీయకాండము 14:16 => అపుప్డు యాజకుడు తన యెడమ అరచేతిలోనునన్ నూనెలో తన 

కుడిచేతి వేర్లు ముంచి యెహోవా సనిన్ధిని ఏడుమారులు తన వేర్లితో ఆ నూనెలో కొంచెము 

పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 14:17 => యాజకుడు తన అరచేతిలోనునన్ కొదువనూనెలో కొంచెము తీసికొని 

పవితర్త పొందగోరువాని కుడిచెవి కొనమీదను, వాని కుడిచేతి బొటనవేర్లిమీదను, వాని కుడికాలి 

బొటనవేర్లిమీదను ఉనన్ అపరాధపరిహారారథ్బలి పశువుయొకక్ రకత్ముమీద చమరవలెను.  

లేవీయకాండము 14:18 => అపుప్డు యాజకుడు తన అరచేతిలోనునన్ కొదువనూనెను పవితర్త 

పొందగోరువాని తలమీద చమరవలెను. అటుల్ యాజకుడు యెహోవా సనిన్ధి వాని నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. 

లేవీయకాండము 14:19 => అపుప్డు యాజకుడు పాపపరిహారారథ్బలి అరిప్ంచి అపవితర్త 

పోగొటుట్కొని పవితర్త పొందగోరువాని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేసిన తరువాత వాడు దహనబలి 

పశువును వధింపవలెను. 

లేవీయకాండము 14:20 => యాజకుడు దహనబలి దర్వయ్మును నైవేదయ్మును బలిపీఠముమీద 

అరిప్ంపవలెను. అటుల్ యాజకుడు వాని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా వాడు పవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 14:21 => వాడు బీదవాడై పైచెపిప్నదంతయు తేజాలనియెడల తన నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము కలుగుటకై వాడు అలాల్డించుటకు అపరాధపరిహారారథ్బలిగా ఒక గొఱఱ్పిలల్ను 

నైవేదయ్ముగా తూములో పదియవవంతు నూనెతో కలిసిన గోధుమపిండిని ఒక అరధ్సేరు నూనెను 

లేవీయకాండము 14:22 => వారికి దొరకగల రెండు తెలల్ గువవ్లనేగాని రెండు పావురపు 

పిలల్లనేగాని, అనగా పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒకదానిని దహనబలిగా ఒక దానిని తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 14:23 => వాడు పవితర్తపొంది ఎనిమిదవనాడు యెహోవా సనిన్ధికి పర్తయ్క్షపు 

గుడారముయొకక్ దావ్రమునకు యాజకునియొదద్కు వాటిని తీసికొనిరావలెను. 
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లేవీయకాండము 14:24 => యాజకుడు అపరాధపరిహారారథ్బలియగు గొఱఱ్పిలల్ను అరధ్సేరు 

నూనెను తీసికొని అలాల్డించు అరప్ణముగా యెహోవా సనిన్ధిని వాటిని అలాల్డింపవలెను. 

లేవీయకాండము 14:25 => అపుప్డతడు అపరాధపరిహారారథ్బలియగు గొఱఱ్పిలల్ను వధింపవలెను. 

యాజకుడు ఆ అపరాధపరిహారారథ్బలి పశువుయొకక్ రకత్ములో కొంచెము తీసికొని, పవితర్త 

పొందగోరువాని కుడిచెవి కొనమీదను, వాని కుడిచేతి బొటనవేర్లిమీదను, వాని కుడికాలి 

బొటనవేర్లిమీదను దానిని చమరవలెను. 

లేవీయకాండము 14:26 => మరియు యాజకుడు ఆ నూనెలో కొంచెము తన యెడమ అరచేతిలో 

పోసికొని 

లేవీయకాండము 14:27 => తన యెడమచేతిలోనునన్ ఆ నూనెలో కొంచెము తన కుడివేర్లితో 

యెహోవా సనిన్ధిని ఏడు మారులు పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 14:28 => మరియు యాజకుడు తన అరచేతిలోనునన్ నూనెలో కొంచెము పవితర్త 

పొందగోరువాని కుడిచెవి కొనమీదను, వాని కుడిచేతి బొటనవేర్లిమీదను, వాని కుడికాలి 

బొటనవేర్లిమీదను ఆ అపరాధపరిహారారథ్బలి పశువుయొకక్ రకత్మునన్ చోటను వేయవలెను.  

లేవీయకాండము 14:29 => యాజకుని అరచేతిలోనునన్ కొదువనూనెను అతడు పవితర్త 

పొందగోరువానికి యెహోవా సనిన్ధిని పార్యశిచ్తత్ము కలుగజేయుటకు వాని తలమీద పోయవలెను. 

లేవీయకాండము 14:30 => అపుప్డు వానికి దొరకగల ఆ తెలల్ గువవ్లలోనేగాని పావురపు 

పిలల్లలోనేగాని ఒక దాని నరిప్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 14:31 => తన నైవేదయ్ముగాక వాటిలో తనకు దొరకగల పాపపరిహారారథ్బలిగా 

ఒక దానిని దహనబలిగా ఒకదానిని అరిప్ంపవలెను. అటుల్ యాజకుడు పవితర్త పొందగోరువాని 

నిమితత్ము యెహోవా సనిన్ధిని పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. 

లేవీయకాండము 14:32 => కుషు ఠ్పొడ కలిగినవాడు పవితర్త పొందతగినవాటిని 

సంపాదింపలేనియెడల వాని విషయమైన విధి యిదే. 
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లేవీయకాండము 15:13 => సార్వము గలవాడు తన సార్వమునుండి పవితర్త పొందునపుప్డు, తన 

పవితర్త విషయమై యేడు దినములు లెకిక్ంచుకొని తన బటట్లు ఉదుకుకొని పారు నీటితో ఒడలును 

కడుగుకొని పవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 15:14 => ఎనిమిదవనాడు రెండు తెలల్ గువవ్లనైనను రెండు పావురపు 

పిలల్లనైనను తీసికొని పర్తయ్క్షపు గుడారము యొకక్ దావ్రమునొదద్కు వచిచ్ యెహోవా సనిన్ధిని వాటిని 

యాజకుని కపప్గింపవలెను. 

లేవీయకాండము 15:15 => యాజకుడు వాటిలో ఒకదానిని పాపపరిహారారథ్బలిగాను ఒకదానిని 

దహనబలిగాను అరిప్ంపవలెను. అటుల్ యాజకుడు వాని సార్వము విషయములో యెహోవా సనిన్ధిని 

వాని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. 

లేవీయకాండము 21:1 => మరియు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను. 

సంఖాయ్కాండము 19:11 => ఏ నరశవమునైనను ముటిట్నవాడు ఏడు దినములు అపవితుర్డై 

యుండును. 

సంఖాయ్కాండము 19:12 => అతడు మూడవ దినమున ఆ జలముతో పాపశుది ధ్ చేసికొని యేడవ 

దినమున పవితుర్డగును. అయితే వాడు మూడవ దినమున పాపశుది ధ్ చేసికొననియెడల ఏడవ 

దినమున పవితుర్డు కాడు. 

సంఖాయ్కాండము 19:13 => నరశవమును ముటిట్నవాడు అటుల్ పాపశుది ధ్ చేసికొననియెడల వాడు 

యెహోవా మందిరమును అపవితర్పరచువాడగును. ఆ మనుషుయ్డు ఇశార్యేలీయులలోనుండి 

కొటిట్వేయబడును. పాపపరిహార జలము వానిమీద పోర్కిష్ంపబడలేదు గనుక వాడు అపవితుర్డు, వాని 

అపవితర్త యింక వానికుండును. 

సంఖాయ్కాండము 19:14 => ఒకడు ఒక గుడారములో చచిచ్నయెడల దానిగూరిచ్న విధి యిది. ఆ 

గుడారములో పర్వేశించు పర్తివాడును ఆ గుడారములో నునన్ది యావతుత్ను ఏడు దినములు 

అపవితర్ముగా నుండును. 

సంఖాయ్కాండము 19:15 => మూతవేయబడక తెరచియునన్ పర్తి పాతర్యు అపవితర్మగును. 
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సంఖాయ్కాండము 19:16 => బయట పొలములో ఖడగ్ముతో నరకబడినవానినైనను, శవమునైనను 

మనుషుయ్ని యెముకనైనను సమాధినైనను ముటుట్వాడు ఏడు దినములు అపవితుర్డై యుండును. 

లేవీయకాండము 15:16 => ఒకనికి వీరయ్సఖ్లనమైనయెడల వాడు సరావ్ంగసాన్నము చేసికొని 

సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

లేవీయకాండము 5:3 => మనుషుయ్లకు తగులు అపవితర్తలలో ఏదైనను ఒకనికి తెలియకుండ 

అంటినయెడల, అనగా ఒకనికి అపవితర్త కలిగినయెడల ఆ సంగతి తెలిసిన తరువాత వాడు 

అపరాధియగును. 

లేవీయకాండము 7:21 => ఎవడు మనుషుయ్ల అపవితర్తనే గాని అపవితర్మైన జంతువునే గాని యే 

అపవితర్మైన వసుత్వునే గాని తాకి యెహోవాకు అరిప్ంచు సమాధానబలి పశువు మాంసమును తినునో 

వాడు పర్జలలోనుండి కొటిట్వేయబడును. 

యెహెజేక్లు 44:25 => తండిర్దియు తలిల్దియు కుమారునిదియు కుమారెత్దియు సహోదరునిదియు 

పెండిల్ కాని సహోదరిదియు శవమునుముటిట్  అంటుపడవచుచ్ను , అయితే మరి ఏ 

మనుషయ్శవమునుగాని ముటిట్ అంటుపడకూడదు. 

వచనము 5 

అపవితర్మైన పురుగునేమి యేదో ఒక అపవితర్తవలన అపవితుర్డైన మనుషుయ్నినేమి ముటుట్వాడును, 

అటిట్ అపవితర్త తగిలినవాడును సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 11:24 => వాటివలన మీరు అపవితుర్లగుదురు వాటి కళేబరములను ముటిట్న 

పర్తివాడు సాయంకాలము వరకు అపవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 11:43 => పార్కు జీవరాసులలో దేనినైనను తిని మిముమ్ను మీరు 

హేయపరచుకొనకూడదు; వాటివలన అపవితుర్లగునటుల్ వాటివలన అపవితర్త కలుగజేసికొనకూడదు. 

లేవీయకాండము 11:44 => నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను; నేను పరిశుదు ధ్డను గనుక మీరు 

పరిశుదు ధ్లైయుండునటుల్ మిముమ్ను మీరు పరిశుదద్పరచుకొనవలెను. నేలమీద పార్కు జీవరాసులలో 

దేనివలనను మిముమ్ను మీరు అపవితర్పరచుకొనకూడదు. 
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లేవీయకాండము 15:7 => సార్వము గలవాని దేహమును ముటుట్వాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని 

నీళల్తో సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

లేవీయకాండము 15:19 => సతరీ దేహమందుండు సార్వము రకత్సార్వమైనయెడల ఆమె యేడు 

దినములు కడగా ఉండవలెను. ఆమెను ముటుట్వారందరు సాయంకాలమువరకు అపవితుర్లగుదురు. 

వచనము 6 

అతడు నీళల్తో తన దేహమును కడుగుకొనువరకు పర్తిషిఠ్తమైనవాటిని తినకూడదు. 

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 15:5 => వాని పరుపును ముటుట్వాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో 

సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

లేవీయకాండము 16:24 => పరిశుదధ్ సథ్లములో దేహమును నీళల్తో కడుగుకొని బటట్లు తిరిగి 

ధరించుకొని బయటికి వచిచ్ తనకొరకు దహనబలిని పర్జలకొరకు దహనబలిని అరిప్ంచి, తన 

నిమితత్మును పర్జల నిమితత్మును పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను 

లేవీయకాండము 16:25 => పాపపరిహారారథ్బలి పశువుయొకక్ కొర్వువ్ను బలిపీఠముమీద 

దహింపవలెను 

లేవీయకాండము 16:26 => విడిచిపెటేట్ మేకను వదలినవాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో 

దేహము కడుగుకొని తరువాత పాళెములోనికి రావలెను. 

లేవీయకాండము 16:27 => పరిశుదధ్సథ్లములో పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకు వేటి రకత్ము దాని 

లోపలికి తేబడెనో పాపపరిహారారథ్బలియగు ఆ కోడెను ఆ మేకను ఒకడు పాళెము వెలుపలికి 

తీసికొనిపోవలెను. వాటి చరమ్ములను వాటి మాంసమును వాటి మలమును అగిన్తో కాలిచ్వేయవలెను. 
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లేవీయకాండము 16:28 => వాటిని కాలిచ్వేసినవాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో దేహము 

కడుగుకొని తరువాత పాళెములోనికి రావలెను. 

సంఖాయ్కాండము 19:7 => అపుప్డు ఆ యాజకుడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో శిరసాస్న్నము 

చేసిన తరువాత పాళెములో పర్వేశించి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

సంఖాయ్కాండము 19:8 => దాని దహించినవాడు నీళల్తో తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో 

శిరసాస్న్నము చేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

సంఖాయ్కాండము 19:9 => మరియు పవితుర్డైన యొకడు ఆ పెయయ్యొకక్ భసమ్మును పోగుచేసి 

పాళెము వెలుపలను పవితర్సథ్లమందు ఉంచవలెను. పాపపరిహార జలముగా ఇశార్యేలీయుల 

సమాజమునకు దాని భదర్ము చేయవలెను; అది పాపపరిహారారథ్బలి. 

సంఖాయ్కాండము 19:10 => ఆ పెయయ్యొకక్ భసమ్మును పోగుచేసినవాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని 

సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. ఇది ఇశార్యేలీయులకును వారిలో నివసించు 

పరదేశులకును నితయ్మైన కటట్డ. 

హగగ్యి 2:13 => శవమును ముటుట్టవలన ఒకడు అంటుపడి అటిట్వాటిలో దేనినైనను 

ముటిట్నయెడల తాను ముటిట్నది అపవితర్మగునా యని హగగ్యి మరలనడుగగా యాజకులు అది 

అపవితర్మగుననిరి. 

1 కొరిందీయులకు 6:11 => మీలో కొందరు అటిట్వారైయుంటిరి గాని, పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ 

నామమునను మన దేవుని ఆతమ్యందును మీరు కడుగబడి, పరిశుదధ్పరచబడినవారై నీతిమంతులుగా 

తీరచ్బడితిరి. 

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. 

లేవీయకాండము 14:46 => మరియు ఆ యిలుల్ పాడువిడిచిన దినములనిన్యు దానిలో 

పర్వేశించువాడు సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డగును. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 23:11 => అతడు పాళెములో చేరకూడదు; సాయంకాలమున అతడు 

నీళల్తో సాన్నముచేసి సూరుయ్డు అసత్మించిన తరువాత పాళెములో చేరవచుచ్ను. 

హెబీర్యులకు 9:10 => ఇవి దిదుద్బాటు జరుగుకాలము వచుచ్వరకు విధింపబడి , 

అనన్పానములతోను నానావిధములైన పర్కాష్ళనములతోను సంబంధించిన శరీరాచారములు 

మాతర్మైయునన్వి. 

వచనము 7 

సూరుయ్డు అసత్మించినపుప్డు అతడు పవితుర్డగును; తరువాత అతడు పర్తిషిఠ్తమైనవాటిని 

తినవచుచ్ను, అవి వానికి ఆహారమే గదా. 

లేవీయకాండము 21:22 => అతిపరిశుదధ్మైనవేగాని, పరిశుదధ్మైనవేగాని, తన దేవునికి అరిప్ంపబడు 

ఏ ఆహారవసుత్వులనైనను అతడు తినవచుచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 18:11 => మరియు వారి దానములలో పర్తిషిఠ్ంపబడినదియు, ఇశార్యేలీయులు 

అలాల్డించు అరప్ణములనిన్యు నీవగును. నీకును నీ కుమారులకును నీ కుమారెత్లకును నితయ్మైన 

కటట్డవలన వాటినిచిచ్తిని; నీ యింటిలోని పవితుర్లందరును వాటిని తినవచుచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 18:12 => వారు యెహోవాకు అరిప్ంచు వారి పర్థమ ఫలములను, అనగా 

నూనెలో పర్శసత్మైనదంతయు, దార్కాష్రస ధానయ్ములలో పర్శసత్మైనదంతయు నీకిచిచ్తిని. 

సంఖాయ్కాండము 18:13 => వారు తమ దేశపు పంటలనిన్టిలో యెహోవాకు తెచుచ్ పర్థమ 

ఫలములు నీవియగును; నీ యింటిలోని పవితుర్లందరు వాటిని తినవచుచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 18:14 => ఇశార్యేలీయులలో మీదు కటట్బడిన పర్తి వసుత్వు నీదగును. 

సంఖాయ్కాండము 18:15 => మనుషుయ్లలోనిదేమి జంతువులలోనిదేమి, వారు యెహోవాకు అరిప్ంచు 

సమసత్ పార్ణులలోని పర్తి తొలిచూలు నీదగును. అయితే మనుషుయ్ని తొలిచూలి పిలల్ను వెలయిచిచ్ 

విడిపింపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 18:16 => అపవితర్ జంతువుల తొలిచూలి పిలల్ను వెలయిచిచ్ విడిపింపవలెను. 

విడిపింపవలసిన వాటిని పుటిట్న నెలనాటికి నీవు ఏరప్రచిన వెలచొపుప్న, పరిశుదధ్మందిరముయొకక్ 
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తులపు పరిమాణమునుబటిట్ అయిదు తులముల వెండియిచిచ్ వాటిని విడిపింపవలెను. తులము 

ఇరువది చినన్ములు. 

సంఖాయ్కాండము 18:17 => అయితే ఆవుయొకక్ తొలిచూలిని గొఱఱ్యొకక్ తొలిచూలిని మేకయొకక్ 

తొలిచూలిని విడిపింపకూడదు; అవి పర్తిషిఠ్తమైనవి; వాటి రకత్మును నీవు బలిపీఠముమీద పోర్కిష్ంచి 

యెహోవాకు ఇంపైన సువాసన కలుగునటుల్ వాటి కొర్వువ్ను దహింపవలెను గాని వాటి మాంసము 

నీదగును. 

సంఖాయ్కాండము 18:18 => అలాల్ండిపబడు బోరయు కుడిజబబ్యు నీదైనటుల్ అదియు నీదగును. 

సంఖాయ్కాండము 18:19 => ఇశార్యేలీయులు యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంచు పరిశుదధ్మైన 

పర్తిషాఠ్రప్ణములనిన్టిని నేను నీకును నీ కుమారులకును నీ కుమారెత్లకును నితయ్మైన కటట్డనుబటిట్ 

యిచిచ్తిని. అది నీకును నీతోపాటు నీ సంతతికిని యెహోవా సనిన్ధిని నితయ్మును సిథ్రమైన నిబంధన. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:3 => యాజకులు పొందవలసినదేదనగా, కుడిజబబ్ను రెండు 

దవడలను పొటట్ను యాజకునికియయ్వలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:4 => నీ ధానయ్ములోను నీ దార్కాష్రసములోను నీ నూనెలోను పర్థమ 

ఫలములను నీ గొఱఱ్ల మొదటి బొచుచ్ను అతనికియయ్వలెను. 

1 కొరిందీయులకు 9:4 => తినుటకును తార్గుటకును మాకు అధికారము లేదా? 

1 కొరిందీయులకు 9:13 => ఆలయకృతయ్ములు జరిగించువారు ఆలయమువలన జీవనము 

చేయుచునాన్రనియు, బలిపీఠమునొదద్ కనిపెటుట్కొని యుండువారు బలిపీఠముతో పాలివారై 

యునాన్రనియు మీరెరుగరా? 

1 కొరిందీయులకు 9:14 => ఆలాగున సువారత్ పర్చురించువారు సువారత్వలన జీవింపవలెనని 

పర్భువు నియమించియునాన్డు. 

వచనము 8 

అతడు కళేబరమునైనను చీలచ్బడినదానినైనను తిని దానివలన అపవితర్పరచుకొనకూడదు; నేను 

యెహోవాను. 
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లేవీయకాండము 17:15 => మరియు కళేబరమునైనను చీలచ్బడినదానినైనను తిను పర్తివాడు 

దేశమందు పుటిట్నవాడేమి పరదేశియేమి వాడు తన బటట్లను ఉదుకుకొని నీళల్తో దేహమును 

కడుగుకొని సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డగును. తరువాత పవితుర్డగును. 

నిరగ్మకాండము 22:31 => మీరు నాకు పర్తిషిఠ్ంపబడినవారు గనుక పొలములో చీలచ్బడిన 

మాంసమును తినక కుకక్లకు దాని పారవేయవలెను. 

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. 

యెహెజేక్లు 44:31 => పకుష్లలోను పశువులలోను తనకుతాను చచిచ్నదానినిగాని చీలచ్బడినదానిని 

గాని యాజకులు భుజింపకూడదు. 

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

నిచిచ్నటుల్ వాటిని మీకిచిచ్యునాన్ను. 

ఆదికాండము 31:39 => దుషట్మృగములచేత చీలచ్బడిన దానిని నీయొదద్కు తేక ఆ నషట్ము నేనే 

పెటుట్కొంటిని. పగటియందు దొంగిలింపబడిన దానినేమి రాతిర్యందు దొంగిలింపబడిన దానినేమి 

నాయొదద్ పుచుచ్కొంటివి; నేను ఈలాగుంటిని. 

లేవీయకాండము 7:24 => చచిచ్నదాని కొర్వువ్ను చీలిచ్నదాని కొర్వువ్ను ఏ పనికైనను 

వినియోగపరచవచుచ్ను గాని దాని నేమాతర్మును తినకూడదు. 

లేవీయకాండము 11:40 => దాని కళేబరములో ఏదైనను తినువాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని 

సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డగును. దాని కళేబరమును మోయువాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని 

సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డగును. 

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. 
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వచనము 9 

కాబటిట్ నేను విధించిన విధిని అపవితర్పరచి, దాని పాపభారమును మోసికొని దానివలన 

చావకుండునటుల్ ఈ విధిని ఆచరించవలెను; నేను వారిని పరిశుదధ్పరచు యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 10:1 => అహరోను కుమారులైన నాదాబు అబీహులు తమ తమ ధూపారుత్లను 

తీసికొని వాటిలో నిపుప్లుంచి వాటిమీద ధూపదర్వయ్ము వేసి, యెహోవా తమకాజాఞ్పింపని వేరొక 

అగిన్ని ఆయన సనిన్ధికి తేగా 

లేవీయకాండము 10:2 => యెహోవా సనిన్ధినుండి అగిన్ బయలుదేరి వారిని కాలిచ్వేసెను; వారు 

యెహోవా సనిన్ధిని మృతిబొందిరి. 

లేవీయకాండము 16:2 => నేను కరుణాపీఠము మీద మేఘములో కనబడుదును గనుక నీ 

సహోదరుడైన అహరోను చావకయుండునటుల్ అతడు మందసముమీది కరుణాపీఠము ఎదుటనునన్ 

అడ డ్తెరలోపలికి ఎలల్పుప్డును రాకూడదని అతనితో చెపుప్ము. 

నిరగ్మకాండము 28:43 => వారు పర్తయ్క్షపు గుడారములోనికి పర్వేశించునపుప్డైనను, 

పరిశుదధ్సథ్లములో సేవచేయుటకు బలిపీఠమును సమీపించునపుప్డైనను, వారు దోషులై చావక 

యుండునటుల్ అది అహరోనుమీదను అతని కుమారులమీదను ఉండవలెను. ఇది అతనికిని అతని 

తరువాత అతని సంతతికిని నితయ్మైన కటట్డ. 

సంఖాయ్కాండము 18:22 => ఇశార్యేలీయులు పాపము తగిలి చావకుండునటుల్ వారు ఇకమీదట 

పర్తయ్క్షపు గుడారమునకు రాకూడదు. 

సంఖాయ్కాండము 18:32 => మీరు దానిలోనుండి పర్శసత్ భాగమును అరిప్ంచిన తరువాత దానినిబటిట్ 

పాపశిక్షను భరింపకుందురు; మీరు చావకుండునటుల్ ఇశార్యేలీయుల పర్తిషిఠ్తమైనవాటిని 

అపవితర్పరచకూడదని చెపుప్ము. 

నిరగ్మకాండము 28:38 => తమ పరిశుదధ్మైన అరప్ణలనిన్టిలో ఇశార్యేలీయులు పర్తిషిఠ్ంచు 

పరిశుదధ్మైనవాటికి తగులు దోషములను అహరోను భరించునటుల్ అది అహరోను నొసట ఉండవలెను; 

వారు యెహోవా సనిన్ధిని అంగీకరింపబడునటుల్ అది నితయ్మును అతని నొసట ఉండవలెను. 

Page  of 1364 1885



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"య$ండ'

నిరగ్మకాండము 29:44 => నేను సాక్షయ్పు గుడారమును బలిపీఠమును పరిశుదధ్పరచెదను. నాకు 

యాజకులగునటుల్ అహరోనును అతని కుమారులను పరిశుదధ్పరచెదను. 

లేవీయకాండము 10:3 => అపుప్డు మోషే అహరోనుతో ఇటల్నెను ఇది యెహోవా చెపిప్న మాట 

నాయొదద్నుండు వారియందు నేను ననున్ పరిశుదధ్పరచుకొందును; పర్జలందరియెదుట ననున్ 

మహిమపరచుకొందును; 

లేవీయకాండము 22:15 => ఇశార్యేలీయులు పర్తిషిఠ్తమైనవాటిని తినుటవలన అపరాధమును 

భరింపకుండునటుల్ తాము యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంచు పరిశుదధ్ దర్వయ్ములను అపవితర్పరచకూడదు. 

లేవీయకాండము 22:16 => నేను వాటిని పరిశుదధ్పరచు యెహోవానని చెపుప్ము. 

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 18:1 => యెహోవా అహరోనుతో ఇటల్నెను నీవును నీ కుమారులును నీ తండిర్ 

కుటుంబమును పరిశుదధ్సథ్లపు సేవలోని దోషములకు ఉతత్రవాదులు; నీవును నీ కుమారులును మీ 

యాజకతవ్పు దోషములకు ఉతత్రవాదులు 

హెబీర్యులకు 9:1 => మొదటి నిబంధనకైతే సేవానియమములును ఈ లోక సంబంధమైన 

పరిశుదధ్సథ్లమును ఉండెను. 

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 10 

అనుయ్డు పర్తిషిఠ్తమైనదానిని తినకూడదు, యాజకునియింట నివసించు అనుయ్డేగాని జీతగాడేగాని 

పర్తిషిఠ్తమైనదానిని తినకూడదు, 
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1 సమూయేలు 21:6 => అంతట యెహోవా సనిన్ధినుండి తీసివేయబడిన సనిన్ధి రొటెట్లు తపప్ 

అకక్డ వేరు రొటెట్లు లేకపోగా, వెచచ్నిరొటెట్లు వేయు దినమందు తీసివేయబడిన పర్తిషిఠ్తమైన 

రొటెట్లను యాజకుడు అతనికిచెచ్ను.  

మతత్యి 12:4 => అతడు దేవుని మందిరములో పర్వేశించి, యాజకులే తపప్ తానైనను తనతో కూడ 

ఉనన్వారైనను తినకూడని సముఖపు రొటెట్లు తినెను. 

నిరగ్మకాండము 12:43 => మరియు యెహోవా మోషే అహరోనులతో ఇటల్నెను ఇది పసాక్ 

పండుగను గూరిచ్న కటట్డ; అనుయ్డెవడును దాని తినకూడదు గాని 

నిరగ్మకాండము 12:45 => పరదేశియు కూలికి వచిచ్న దాసుడును దాని తినకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 29:33 => వారిని పర్తిషఠ్ చేయుటకును వారిని పరిశుదధ్పరచుటకును వేటివలన 

పార్యశిచ్తత్ము చేయబడెనో వాటిని వారు తినవలెను; అవి పరిశుదధ్మైనవి గనుక అనుయ్డు వాటిని 

తినకూడదు. 

లేవీయకాండము 21:22 => అతిపరిశుదధ్మైనవేగాని, పరిశుదధ్మైనవేగాని, తన దేవునికి అరిప్ంపబడు 

ఏ ఆహారవసుత్వులనైనను అతడు తినవచుచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 1:51 => మందిరము సాగబోవునపుప్డు లేవీయులే దాని విపప్వలెను, మందిరము 

దిగునపుప్డు లేవీయులే దాని వేయవలెను. అనుయ్డు సమీపించినయెడల వాడు మరణశిక్ష నొందును. 

సంఖాయ్కాండము 16:40 => కోరహువలెను అతని సమాజమువలెను కాకుండునటుల్ 

ఇశార్యేలీయులకు జాఞ్పకసూచనగా ఉండుటకై యాజకుడైన ఎలియాజరు కాలచ్బడినవారు అరిప్ంచిన 

యితత్డి ధూపారుత్లను తీసి యెహోవా మోషే దావ్రా తనతో చెపిప్నటుల్ వాటితో బలిపీఠమునకు కపుప్గా 

వెడలప్యిన రేకులు చేయించెను. 

ఎజార్ 2:63 => మరియు పారసీకుల అధికారి ఊరీమును తుమీమ్ముును ధరించుకొనగల యొక 

యాజకుడు ఏరప్డువరకు మీరు పర్తిషిఠ్తమైన వసుత్వులను భుజింపకూడదని వారి కాజాఞ్పించెను. 

సామెతలు 20:25 => వివేచింపక పర్తిషిఠ్తమని చెపుప్టయు మొర్కుక్కొనిన తరువాత దానిగూరిచ్ 

విచారించుటయు ఒకనికి ఉరియగును. 
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వచనము 11 

అయితే యాజకుడు కర్యధనమిచిచ్ కొనినవాడును అతని యింట పుటిట్నవాడును అతడు తిను 

ఆహారమును తినవచుచ్ను. 

ఆదికాండము 17:13 => నీ యింట పుటిట్నవాడును నీ వెండితో కొనబడినవాడును, తపప్క సునన్తి 

పొందవలెను. అపుప్డు నా నిబంధన మీ శరీరమందు నితయ్ నిబంధనగా ఉండును. 

సంఖాయ్కాండము 18:11 => మరియు వారి దానములలో పర్తిషిఠ్ంపబడినదియు, ఇశార్యేలీయులు 

అలాల్డించు అరప్ణములనిన్యు నీవగును. నీకును నీ కుమారులకును నీ కుమారెత్లకును నితయ్మైన 

కటట్డవలన వాటినిచిచ్తిని; నీ యింటిలోని పవితుర్లందరును వాటిని తినవచుచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 18:12 => వారు యెహోవాకు అరిప్ంచు వారి పర్థమ ఫలములను, అనగా 

నూనెలో పర్శసత్మైనదంతయు, దార్కాష్రస ధానయ్ములలో పర్శసత్మైనదంతయు నీకిచిచ్తిని. 

సంఖాయ్కాండము 18:13 => వారు తమ దేశపు పంటలనిన్టిలో యెహోవాకు తెచుచ్ పర్థమ 

ఫలములు నీవియగును; నీ యింటిలోని పవితుర్లందరు వాటిని తినవచుచ్ను. 

వచనము 12 

యాజకుని కుమారెత్ అనుయ్నికియయ్బడినయెడల ఆమె పర్తిషిఠ్తమైన వాటిలో పర్తిషాఠ్రప్ణమును 

తినకూడదు. 

లేవీయకాండము 21:3 => తనకు సమీపముగానునన్ శుదధ్ సహోదరియగు అవివాహిత కనయ్క, అను 

వీరియొకక్ శవమునుముటిట్ తనున్ అపవితర్పరచుకొనవచుచ్ను. 

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

బోధపరచినవాడెవడు? ఎవనియొదద్ ఆయన ఆలోచన అడిగెను? 

ఆదికాండము 2:24 => కాబటిట్ పురుషుడు తన తండిర్ని తన తలిల్ని విడిచి తన భారయ్ను 

హతుత్కొనును; వారు ఏక శరీరమైయుందురు. 

వచనము 13 
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యాజకుని కుమారెత్లలో విధవరాలేకాని విడనాడబడినదే కాని సంతానము లేనియెడల ఆమె తన 

బాలయ్మందువలె తన తండిర్ యింటికి తిరిగి చేరి తన తండిర్ ఆహారమును తినవచుచ్ను గాని 

అనుయ్డెవడును దాని తినకూడదు. 

ఆదికాండము 38:11 => అపుప్డు యూదా ఇతడు కూడ ఇతని అనన్లవలె చనిపోవునేమో అనుకొని 

నా కుమారుడైన షేలా పెదద్వాడగువరకు నీ తండిర్యింట విధవరాలుగా నుండుమని తన కోడలైన 

తామారుతో చెపెప్ను. కాబటిట్ తామారు వెళిల్ తన తండిర్ యింట నివసించెను 

లేవీయకాండము 10:14 => మరియు అలాల్డించు బోరను పర్తిషిఠ్తమైన జబబ్ను మీరు, అనగా 

నీవును నీతోపాటు నీ కుమారులును నీ కుమారెత్లును పవితర్సథ్లములో తినవలెను. ఏలయనగా అవి 

ఇశార్యేలీయులు అరిప్ంచు సమాధానబలులలోనుండి నీకును నీ కుమారులకును నియమింపబడిన 

వంతులు. 

సంఖాయ్కాండము 18:11 => మరియు వారి దానములలో పర్తిషిఠ్ంపబడినదియు, ఇశార్యేలీయులు 

అలాల్డించు అరప్ణములనిన్యు నీవగును. నీకును నీ కుమారులకును నీ కుమారెత్లకును నితయ్మైన 

కటట్డవలన వాటినిచిచ్తిని; నీ యింటిలోని పవితుర్లందరును వాటిని తినవచుచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 18:12 => వారు యెహోవాకు అరిప్ంచు వారి పర్థమ ఫలములను, అనగా 

నూనెలో పర్శసత్మైనదంతయు, దార్కాష్రస ధానయ్ములలో పర్శసత్మైనదంతయు నీకిచిచ్తిని. 

సంఖాయ్కాండము 18:13 => వారు తమ దేశపు పంటలనిన్టిలో యెహోవాకు తెచుచ్ పర్థమ 

ఫలములు నీవియగును; నీ యింటిలోని పవితుర్లందరు వాటిని తినవచుచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 18:14 => ఇశార్యేలీయులలో మీదు కటట్బడిన పర్తి వసుత్వు నీదగును. 

సంఖాయ్కాండము 18:15 => మనుషుయ్లలోనిదేమి జంతువులలోనిదేమి, వారు యెహోవాకు అరిప్ంచు 

సమసత్ పార్ణులలోని పర్తి తొలిచూలు నీదగును. అయితే మనుషుయ్ని తొలిచూలి పిలల్ను వెలయిచిచ్ 

విడిపింపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 18:16 => అపవితర్ జంతువుల తొలిచూలి పిలల్ను వెలయిచిచ్ విడిపింపవలెను. 

విడిపింపవలసిన వాటిని పుటిట్న నెలనాటికి నీవు ఏరప్రచిన వెలచొపుప్న, పరిశుదధ్మందిరముయొకక్ 
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తులపు పరిమాణమునుబటిట్ అయిదు తులముల వెండియిచిచ్ వాటిని విడిపింపవలెను. తులము 

ఇరువది చినన్ములు. 

సంఖాయ్కాండము 18:17 => అయితే ఆవుయొకక్ తొలిచూలిని గొఱఱ్యొకక్ తొలిచూలిని మేకయొకక్ 

తొలిచూలిని విడిపింపకూడదు; అవి పర్తిషిఠ్తమైనవి; వాటి రకత్మును నీవు బలిపీఠముమీద పోర్కిష్ంచి 

యెహోవాకు ఇంపైన సువాసన కలుగునటుల్ వాటి కొర్వువ్ను దహింపవలెను గాని వాటి మాంసము 

నీదగును. 

సంఖాయ్కాండము 18:18 => అలాల్ండిపబడు బోరయు కుడిజబబ్యు నీదైనటుల్ అదియు నీదగును. 

సంఖాయ్కాండము 18:19 => ఇశార్యేలీయులు యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంచు పరిశుదధ్మైన 

పర్తిషాఠ్రప్ణములనిన్టిని నేను నీకును నీ కుమారులకును నీ కుమారెత్లకును నితయ్మైన కటట్డనుబటిట్ 

యిచిచ్తిని. అది నీకును నీతోపాటు నీ సంతతికిని యెహోవా సనిన్ధిని నితయ్మును సిథ్రమైన నిబంధన. 

ఆదికాండము 2:24 => కాబటిట్ పురుషుడు తన తండిర్ని తన తలిల్ని విడిచి తన భారయ్ను 

హతుత్కొనును; వారు ఏక శరీరమైయుందురు. 

నిరగ్మకాండము 21:9 => తన కుమారునికి దాని పర్ధానము చేసినయెడల కుమారెత్ల విషయమైన 

నాయ్యవిధినిబటిట్ దానియెడల జరిగింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:2 => ఆమె అతని యింటనుండి వెళిల్న తరువాత ఆమె వేరొక పురుషుని 

పెండిల్చేసికొనవచుచ్ను. 

వచనము 14 

ఒకడు పొరబాటున పర్తిషిఠ్తమైనదానిని తినినయెడల వాడు ఆ పర్తిషిఠ్తమైనదానిలో అయిదవవంతు 

కలిపి దానితో యాజకునికియయ్వలెను. 

లేవీయకాండము 5:15 => ఒకడు యెహోవాకు పరిశుదధ్మైన వాటి విషయములో పొరబాటున 

పాపము చేసినయెడల తాను చేసిన అపరాధమునకు నీవు ఏరప్రచు వెల చొపుప్న పరిశుదధ్మైన 

తులముల విలువగల నిరోద్షమైన పొటేట్లును మందలోనుండి అపరాధపరిహారారథ్బలిగా 

యెహోవాయొదద్కు వాడు తీసికొనిరావలెను. 
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లేవీయకాండము 5:16 => పరిశుదధ్మైన దాని విషయములో తాను చేసిన పాపమువలని 

నషట్మునిచుచ్కొని దానితో అయిదవవంతు యాజకునికియయ్వలెను. ఆ యాజకుడు అపరాధపరిహారారథ్ 

బలియగు పొటేట్లువలన అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ కలుగును. 

లేవీయకాండము 5:17 => చేయకూడదని యెహోవా ఆజాఞ్పించినవాటిలో దేనినైనను చేసి ఒకడు 

పాపియైనయెడల అది పొరబాటున జరిగినను అతడు అపరాధియై తన దోషమునకు శిక్ష భరించును. 

లేవీయకాండము 5:18 => కావున నీవు ఏరప్రచిన వెలచొపుప్న మందలోనుండి నిరోద్షమైన 

పొటేట్లును అపరాధపరిహారారథ్బలిగా అతడు యాజకునియొదద్కు తీసికొనిరావలెను. అతడు 

తెలియకయే పొరబాటున చేసిన తపుప్నుగూరిచ్ యాజకుడు అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా 

అతనికి క్షమాపణ కలుగును. 

లేవీయకాండము 5:19 => అది అపరాధపరిహారారథ్బలి. అతడు యెహోవాకు విరోధముగా 

అపరాధము చేసినది వాసత్వము. 

లేవీయకాండము 27:13 => అయితే ఒకడు అటిట్దానిని విడిపింపగోరినయెడల నీవు నిరణ్యించిన 

వెలలో అయిదవవంతు వానితో కలుపవలెను. 

లేవీయకాండము 27:15 => తన యిలుల్ పర్తిషిఠ్ంచిన వాడు దాని విడిపింపగోరినయెడల అతడు నీవు 

నిరణ్యించిన వెలలో అయిదవవంతు దానితో కలుపవలెను; అపుప్డు ఆ యిలుల్ అతనిదగును. 

లేవీయకాండము 5:16 => పరిశుదధ్మైన దాని విషయములో తాను చేసిన పాపమువలని 

నషట్మునిచుచ్కొని దానితో అయిదవవంతు యాజకునికియయ్వలెను. ఆ యాజకుడు అపరాధపరిహారారథ్ 

బలియగు పొటేట్లువలన అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ కలుగును. 

ఎజార్ 2:63 => మరియు పారసీకుల అధికారి ఊరీమును తుమీమ్ముును ధరించుకొనగల యొక 

యాజకుడు ఏరప్డువరకు మీరు పర్తిషిఠ్తమైన వసుత్వులను భుజింపకూడదని వారి కాజాఞ్పించెను. 

వచనము 15 

ఇశార్యేలీయులు పర్తిషిఠ్తమైనవాటిని తినుటవలన అపరాధమును భరింపకుండునటుల్ తాము 

యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంచు పరిశుదధ్ దర్వయ్ములను అపవితర్పరచకూడదు. 
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లేవీయకాండము 22:9 => కాబటిట్ నేను విధించిన విధిని అపవితర్పరచి, దాని పాపభారమును 

మోసికొని దానివలన చావకుండునటుల్ ఈ విధిని ఆచరించవలెను; నేను వారిని పరిశుదధ్పరచు 

యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 19:8 => దానిని తినువాడు తన దోషశిక్షను భరించును. వాడు యెహోవాకు 

పరిశుదధ్మైన దానిని అపవితర్పరచెను. వాడు పర్జలలోనుండి కొటిట్వేయబడును. 

సంఖాయ్కాండము 18:32 => మీరు దానిలోనుండి పర్శసత్ భాగమును అరిప్ంచిన తరువాత దానినిబటిట్ 

పాపశిక్షను భరింపకుందురు; మీరు చావకుండునటుల్ ఇశార్యేలీయుల పర్తిషిఠ్తమైనవాటిని 

అపవితర్పరచకూడదని చెపుప్ము. 

యెహెజేక్లు 22:26 => దాని యాజకులు నా ధరమ్శాసత్రమును నిరాకరించుదురు, నాకు 

పర్తిషిఠ్తములగు వసుత్వులను అపవితర్పరచుదురు, పర్తిషిఠ్తమైనదానికిని సాధారణమైనదానికిని 

భేదమెంచరు, పవితర్మేదో అపవితర్మేదో తెలిసికొనుటకు జనులకు నేరప్రు, నేను విధించిన 

విశార్ంతిదినములను ఆచరింపరు, వారి మధయ్ నేను దూషింపబడుచునాన్ను. 

వచనము 16 

నేను వాటిని పరిశుదధ్పరచు యెహోవానని చెపుప్ము. 

లేవీయకాండము 7:18 => ఒకడు తన సమాధానబలి పశువుమాంసములో కొంచెమైనను 

మూడవనాడు తినినయెడల అది అంగీకరింపబడదు; అది అరిప్ంచినవానికి సమాధానబలిగా 

ఎంచబడదు; అది హేయము; దాని తినువాడు తన దోషశిక్షను భరించును. 

కీరత్నలు 38:4 => నా దోషములు నా తలమీదుగా పొరిల్పోయినవి నేను మోయలేని బరువువలె అవి 

నామీద మోపబడియునన్వి. 

యెషయా 53:11 => అతడు తనకు కలిగిన వేదనను చూచి తృపిత్నొందును. నీతిమంతుడైన నా 

సేవకుడు జనుల దోషములను భరించి తనకునన్ అనుభవజాఞ్నముచేత అనేకులను నిరోద్షులుగా 

చేయును.  
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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  

1 పేతురు 2:24 => మనము పాపముల విషయమై చనిపోయి, నీతివిషయమై జీవించునటుల్, ఆయన 

తానే తన శరీరమందు మన పాపములను మార్నుమీద మోసికొనెను. ఆయన పొందిన గాయములచేత 

మీరు సవ్సథ్త నొందితిరి. 

లేవీయకాండము 22:9 => కాబటిట్ నేను విధించిన విధిని అపవితర్పరచి, దాని పాపభారమును 

మోసికొని దానివలన చావకుండునటుల్ ఈ విధిని ఆచరించవలెను; నేను వారిని పరిశుదధ్పరచు 

యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 20:8 => మీరు నా కటట్డలను ఆచరించి వాటిని అనుసరింపవలెను, నేను 

మిముమ్ను పరిశుదధ్పరచు యెహోవాను 

నిరగ్మకాండము 29:44 => నేను సాక్షయ్పు గుడారమును బలిపీఠమును పరిశుదధ్పరచెదను. నాకు 

యాజకులగునటుల్ అహరోనును అతని కుమారులను పరిశుదధ్పరచెదను. 

లేవీయకాండము 10:17 => మీరు పరిశుదధ్సథ్లములో ఆ పాపపరిహారారథ్బలి పశువును ఏల 

తినలేదు? అది అతిపరిశుదధ్ము గదా. సమాజము యొకక్ దోషశిక్షను భరించి యెహోవా సనిన్ధిని వారి 

నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకై ఆయన దానిని మీకిచెచ్ను గదా. 

లేవీయకాండము 22:32 => నా పరిశుదధ్నామమును అపవితర్పరచకూడదు , నేను 

ఇశార్యేలీయులలో ననున్ పరిశుదు ధ్నిగా చేసికొందును; 

వచనము 17 

మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 18 
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నీవు అహరోనుతోను అతని కుమారులతోను ఇశార్యేలీయులందరితోను ఇటుల్ చెపుప్ము 

ఇశార్యేలీయుల యింటివారిలోనేగాని ఇశార్యేలీయులలో నివసించు పరదేశులలోనేగాని యెవడు 

యెహోవాకు దహనబలిగా సేవ్చాఛ్రప్ణములనైనను మొర్కుక్బళల్నైనను అరిప్ంచునో 

లేవీయకాండము 1:2 => నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము మీలో ఎవరైనను యెహోవాకు బలి 

అరిప్ంచునపుప్డు, గోవుల మందలోనుండిగాని గొఱఱ్ల మందలోనుండిగాని మేకల మందలోనుండిగాని 

దానిని తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 1:10 => దహనబలిగా అతడు అరిప్ంచునది గొఱఱ్లయొకక్గాని మేకలయొకక్గాని 

మందలోనిదైనయెడల అతడు నిరోద్షమైన మగదాని తీసికొని వచిచ్ 

లేవీయకాండము 17:10 => మరియు ఇశార్యేలీయుల కుటుంబములలోనేమి, మీలో నివసించు 

పరదేశులలోనేమి, ఒకడు దేని రకత్ మును తినినను రకత్ము తినువానికి నేను విముఖుడనై 

జనులలోనుండి వాని కొటిట్వేయుదును. 

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; 

సంఖాయ్కాండము 15:14 => మీయొదద్ నివసించు పరదేశిగాని మీ తర తరములలో మీ మధయ్నునన్ 

వాడెవడుగాని యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమము అరిప్ంపగోరినపుప్డు మీరు చేయునటేల్ 

అతడును చేయవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 15:15 => సంఘమునకు, అనగా మీకును మీలో నివసించు పరదేశికిని ఒకక్టే 

కటట్డ; అది మీ తర తరములకుండు నితయ్మైన కటట్డ; యెహోవా సనిన్ధిని మీరునన్టేల్ పరదేశియు 

ఉండును. 

సంఖాయ్కాండము 15:16 => మీకును మీయొదద్ నివసించు పరదేశికిని ఒకక్టే యేరాప్టు, ఒకక్టే 

నాయ్యవిధి యుండవలెను.  
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లేవీయకాండము 7:16 => అతడు అరిప్ంచుబలి మొర్కుక్బడియేగాని సేవ్చాఛ్రప్ణయేగాని 

అయినయెడల అతడు దానినరిప్ంచునాడే తినవలెను. 

లేవీయకాండము 23:38 => ఏ అరప్ణ దినమున ఆ అరప్ణమును తీసికొనిరావలెను. 

సంఖాయ్కాండము 15:3 => యెహోవాకు ఇంపైన సువాసన కలుగునటుల్గా గోవులలోని దానినేకాని, 

గొఱఱ్మేకలలోని దానినేకాని, దహనబలిగానైనను, బలిగానైనను తెచిచ్, మొర్కుక్బడి చెలిల్ంచుటకనియో, 

సేవ్చాఛ్రప్ణగాననియో, నియామక కాలమందు అరిప్ంచునదియనియో, దేనినైనను మీరు 

అరిప్ంపగోరినయెడల 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:6 => అకక్డికే మీరు మీ దహనబలులను, మీ బలులను, మీ 

దశమభాగములను, పర్తిషిట్తములుగా మీరు చేయు నైవేదయ్ములను, మీ మొర్కుక్బడి అరప్ణములను, 

మీ సేవ్చాఛ్రప్ణములను, పశువులలోను గొఱఱ్మేకలలోను తొలిచూలు వాటిని తీసికొనిరావలెను. 

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.  

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 65:1 => దేవా, సీయోనులో మౌనముగానుండుట నీకు సుత్తిచెలిల్ంచుటే నీకు మొర్కుక్బడి 

చెలిల్ంపవలసియునన్ది. 

కీరత్నలు 66:13 => దహనబలులను తీసికొని నేను నీ మందిరములోనికి వచెచ్దను. 

కీరత్నలు 116:14 => యెహోవాకు నా మొర్కుక్బళుల్ చెలిల్ంచెదను. ఆయన పర్జలందరి యెదుటనే 

చెలిల్ంచెదను 
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కీరత్నలు 116:18 => ఆయన పర్జలందరియెదుటను యెహోవా మందిరపు ఆవరణములలోను 

పర్సంగి 5:4 => నీవు దేవునికి మొర్కుక్బడి చేసికొనినయెడల దానిని చెలిల్ంచుటకు ఆలసయ్ము 

చేయకుము; బుది ధ్హీనులయందు ఆయనకిషట్ము లేదు. 

యోనా 1:16 => ఇది చూడగా ఆ మనుషుయ్లు యెహోవాకు మిగుల భయపడి, ఆయనకు బలి 

అరిప్ంచి మొర్కుక్బళుల్ చేసిరి. 

యోనా 2:9 => కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి నేను నీకు బలులనరిప్ంతును, నేను మొర్కుక్కొనిన 

మొర్కుక్బళల్ను చెలిల్ంపక మానను. యెహోవాయొదద్నే రక్షణ దొరకును అని పార్రిథ్ంచెను. 

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.  

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 వెళిల్రి. 

సంఖాయ్కాండము 15:3 => యెహోవాకు ఇంపైన సువాసన కలుగునటుల్గా గోవులలోని దానినేకాని, 

గొఱఱ్మేకలలోని దానినేకాని, దహనబలిగానైనను, బలిగానైనను తెచిచ్, మొర్కుక్బడి చెలిల్ంచుటకనియో, 

సేవ్చాఛ్రప్ణగాననియో, నియామక కాలమందు అరిప్ంచునదియనియో, దేనినైనను మీరు 

అరిప్ంపగోరినయెడల 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:6 => అకక్డికే మీరు మీ దహనబలులను, మీ బలులను, మీ 

దశమభాగములను, పర్తిషిట్తములుగా మీరు చేయు నైవేదయ్ములను, మీ మొర్కుక్బడి అరప్ణములను, 

మీ సేవ్చాఛ్రప్ణములను, పశువులలోను గొఱఱ్మేకలలోను తొలిచూలు వాటిని తీసికొనిరావలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:17 => నీ ధానయ్ములోనేమి నీ దార్కాష్రసములోనేమి నీ నూనెలోనేమి 

దశమభాగమును, నీ గోవులలోనిదేమి నీ గొఱఱ్మేకల మందలోనిదేమి తొలిచూలు పిలల్లను నీవు 

మొర్కుక్కొను మొర్కుక్బళల్లో దేనిని నీ సేవ్చాచ్రప్ణమును పర్తిషాఠ్రప్ణమును నీ యింట తినక 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 16:10 => నీ దేవుడైన యెహోవాకు వారముల పండుగ ఆచరించుటకై 

నీచేతనైనంత సేవ్చాఛ్రప్ణమును సిదధ్పరచవలెను. నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ ఆశీరవ్దించినకొలది 

దానినియయ్వలెను. 

లేవీయకాండము 7:11 => ఒకడు యెహోవాకు అరిప్ంపవలసిన సమాధానబలిని గూరిచ్న విధి 

యేదనగా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:26 => నీకు నియమింపబడిన పర్తిషిట్తములను మొర్కుక్బళల్ను 

మాతర్ము యెహోవా ఏరప్రచుకొను సథ్లమునకు నీవు తీసికొనిపోవలెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:14 => తూరుప్తటుట్ దావ్రమునొదద్ పాలకుడును ఇమాన్ కుమారుడునగు 

లేవీయుడైన కోరే యెహోవా కానుకలను అతిపరిశుదధ్మైనవాటిని పంచిపెటుట్టకు దేవునికి 

అరిప్ంపబడిన సేవ్చాఛ్రప్ణలమీద నియమింపబడెను. 

ఆమోసు 4:5 => పులిసిన పిండితో సోత్తార్రప్ణ అరిప్ంచుడి, సేవ్చాచ్రప్ణనుగూరిచ్ చాటించి పర్కటన 

చేయుడి; ఇశార్యేలీయులారా, యీలాగున చేయుట మీకిషట్మైయునన్ది; ఇదే పర్భువైన యెహోవా 

వాకుక్.  

వచనము 19 

వాడు అంగీకరింపబడినటుల్, గోవులలోనుండి యైనను గొఱఱ్మేకలలోనుండి యైనను దోషములేని 

మగదానిని అరిప్ంపవలెను. 

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 గొఱఱ్లయొకక్గాని మేకలయొకక్గాని 

మందలోనిదైనయెడల అతడు నిరోద్షమైన మగదాని తీసికొని వచిచ్ 

లేవీయకాండము 4:32 => ఎవడైనను పాపపరిహారారథ్బలిగా అరిప్ంచుటకు గొఱఱ్ను తీసికొని 

వచిచ్నయెడల నిరోద్షమైనదాని తీసికొనివచిచ్ 
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నిరగ్మకాండము 12:5 => ఆ గొఱఱ్పిలల్ను భుజించుటకు పర్తివాని భోజనము పరిమితినిబటిట్ వారిని 

లెకిక్ంపవలెను. 

మతత్యి 27:4 => నేను నిరపరాధ రకత్మును అపప్గించి పాపము చేసితినని చెపెప్ను. వారు దానితో 

మాకేమి? నీవే చూచుకొనుమని చెపప్గా 

మతత్యి 27:19 => అతడు నాయ్యపీఠముమీద కూరుచ్ండియునన్పుప్డు అతని భారయ్ నీవు ఆ 

నీతిమంతుని జోలికి పోవదుద్; ఈ పొర్దుద్ ఆయననుగూరిచ్ నేను కలలో మికిక్లి బాధపడితినని 

అతనియొదద్కు వరత్మానము పంపెను 

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 27:54 => శతాధిపతియు అతనితో కూడ యేసునకు కావలియునన్వారును, 

భూకంపమును జరిగిన కారయ్ములనిన్టిని చూచి, మికిక్లి భయపడి నిజముగా ఈయన దేవుని 

కుమారుడని చెపుప్కొనిరి. 

లూకా 23:14 => పర్జలు తిరుగబడునటుల్ చేయుచునాన్డని మీరీ మనుషుయ్ని నాయొదద్కు తెచిచ్తిరే. 

ఇదిగో నేను మీయెదుట ఇతనిని విమరిశ్ంపగా మీరితని మీద మోపిన నేరములలో ఒకక్టైనను నాకు 

కనబడలేదు 

లూకా 23:41 => మనకైతే యిది నాయ్యమే; మనము చేసినవాటికి తగిన ఫలము పొందుచునాన్ము 

గాని యీయన ఏ తపిప్దమును చేయలేదని చెపిప్ 

లూకా 23:47 => శతాధిపతి జరిగినది చూచి ఈ మనుషుయ్డు నిజముగా నీతిమంతుడై యుండెనని 

చెపిప్ దేవుని మహిమపరచెను. 

యోహాను 19:4 => పిలాతు మరల వెలుపలికి వచిచ్ ఇదిగో ఈయనయందు ఏ దోషమును నాకు 

కనబడలేదని మీకు తెలియునటుల్ ఈయనను మీయొదద్కు వెలుపలికి తీసికొని వచుచ్చునాన్నని వారితో 

అనెను. 

Page  of 1377 1885



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"య$ండ'

2 కొరిందీయులకు 5:21 => ఎందుకనగా మనమాయనయందు దేవుని నీతి అగునటుల్ పాపమెరుగని 

ఆయనను మనకోసము పాపముగా చేసెను. 

ఎఫెసీయులకు 5:27 => నిరోద్షమైనదిగాను మహిమగల సంఘముగాను ఆయన తనయెదుట దానిని 

నిలువబెటుట్కొనవలెనని, వాకయ్ముతో ఉదకసాన్నముచేత దానిని పవితర్పరచి, పరిశుదధ్పరచుటకై 

దానికొరకు తనున్ తాను అపప్గించుకొనెను. 

హెబీర్యులకు 9:14 => నితుయ్డగు ఆతమ్దావ్రా తనున్తాను దేవునికి నిరోద్షినిగా అరిప్ంచుకొనిన 

కీర్సుత్యొకక్ రకత్ము, నిరీ జ్వకిర్యలను విడిచి జీవముగల దేవుని సేవించుటకు మీ మనసాస్కిష్ని ఎంతో 

యెకుక్వగా శుది ధ్చేయును. 

1 పేతురు 1:19 => అమూలయ్మైన రకత్ముచేత, అనగా నిరోద్షమును నిషక్ళంకమునగు 

గొఱఱ్పిలల్వంటి కీర్సుత్ రకత్ముచేత, విమోచింపబడితిరని మీరెరుగుదురు గదా 

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 3:18 => ఏలయనగా మనలను దేవునియొదద్కు తెచుచ్టకు, అనీతిమంతుల కొరకు 

నీతిమంతుడైన కీర్సుత్ శరీర విషయములో చంపబడియు,  

లేవీయకాండము 1:2 => నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము మీలో ఎవరైనను యెహోవాకు బలి 

అరిప్ంచునపుప్డు, గోవుల మందలోనుండిగాని గొఱఱ్ల మందలోనుండిగాని మేకల మందలోనుండిగాని 

దానిని తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 3:1 => అతడు అరిప్ంచునది సమాధానబలియైనయెడల అతడు గోవులలోనిది 

తీసికొనివచిచ్నయెడల అది మగదేగాని ఆడుదేగాని యెహోవా సనిన్ధికి నిరోద్షమైన దానిని 

తీసికొనిరావలెను. 
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లేవీయకాండము 3:12 => అతడు అరిప్ంచునది మేకయైనయెడల యెహోవా సనిన్ధికి దానిని 

తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 19:5 => మీరు యెహోవాకు సమాధానబలి అరిప్ంచునపుప్డు అది 

అంగీకరింపబడునటుల్గా అరిప్ంపవలెను. 

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. 

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. 

వచనము 20 

దేనికి కళంకముండునో దానిని అరిప్ంపకూడదు; అది మీ పక్షముగా అంగీకరింపబడదు. 

లేవీయకాండము 22:25 => పరదేశి చేతినుండి అటిట్వాటిలో దేనిని తీసికొని మీ దేవునికి 

ఆహారముగా అరిప్ంపకూడదు; అవి లోపము గలవి, వాటికి కళంకములుండును, అవి మీ పక్షముగా 

అంగీకరింపబడవని చెపుప్ము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:21 => దానిలో లోపము, అనగా దానికి కుంటితనమైనను 

గుర్డిడ్తనమైనను మరి ఏ లోపమైనను ఉండినయెడల నీ దేవుడైన యెహోవాకు దాని అరిప్ంపకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:1 => నీవు కళంకమైనను మరి ఏ అవలక్షణమైననుగల యెదుద్నేగాని 

గొఱఱ్మేకలనేగాని నీ దేవుడైన యెహోవాకు బలిగా అరిప్ంపకూడదు; అది నీ దేవుడైన యెహోవాకు 

హేయము. 
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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. 

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. 

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. 

నిరగ్మకాండము 29:1 => వారు నాకు యాజకులగునటుల్ వారిని పర్తిషిఠ్ంచుటకు నీవు వారికి 

చేయవలసిన కారయ్మేదనగా 

లేవీయకాండము 21:17 => నీవు అహరోనుతో ఇటల్నుము నీ సంతతివారిలో ఒకనికి 

కళంకమేదైనను కలిగినయెడల అతడు తన దేవునికి ఆహారము అరిప్ంచుటకు సమీపింపకూడదు. 

లేవీయకాండము 22:22 => గుర్డిడ్దేమి కుంటిదేమి కొరతగలదేమి గడ డ్గలదేమి గజిజ్రోగము గలదేమి 

చిరుగుడు గలదేమి అటిట్వాటిని యెహోవాకు అరిప్ంపకూడదు; వాటిలో దేనిని బలిపీఠముమీద 

యెహోవాకు హోమము చేయకూడదు. 

లేవీయకాండము 22:24 => వితుత్లు నులిపినదానినేగాని విరిగినదానినేగాని చితికినదానినేగాని 

కోయబడినదానినేగాని యెహోవాకు అరిప్ంపకూడదు; మీ దేశములో అటిట్కారయ్ము చేయకూడదు; 

సంఖాయ్కాండము 19:2 => యెహోవా ఆజాఞ్పించిన ధరమ్శాసత్ర విధి యేదనగా, ఇశార్యేలీయులు 

కళంకములేనిదియు మచచ్లేనిదియు ఎపుప్డును కాడి మోయనిదియునైన యెఱఱ్ని పెయయ్ను నీయొదద్కు 

తీసికొనిరావలెనని వారితో చెపుప్ము. 
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సంఖాయ్కాండము 28:19 => అయితే యెహోవాకు దహనబలిగా మీరు రెండు కోడెదూడలను ఒక 

పొటేట్లును ఏడాదివగు ఏడు మగ గొఱఱ్పిలల్లను అరిప్ంపవలెను. అవి మీకు కలిగిన వాటిలో 

నిరోద్షమైనవై యుండవలెను 

యెహెజేక్లు 45:18 => పర్భువగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మొదటి నెల మొదటి దినమున 

నిరోద్షమైన కోడెను తీసికొని పరిశుదధ్సథ్లము నిమితత్ము పాపపరిహారారథ్బలి నరిప్ంపవలెను. 

హెబీర్యులకు 9:14 => నితుయ్డగు ఆతమ్దావ్రా తనున్తాను దేవునికి నిరోద్షినిగా అరిప్ంచుకొనిన 

కీర్సుత్యొకక్ రకత్ము, నిరీ జ్వకిర్యలను విడిచి జీవముగల దేవుని సేవించుటకు మీ మనసాస్కిష్ని ఎంతో 

యెకుక్వగా శుది ధ్చేయును. 

వచనము 21 

ఒకడు మొర్కుక్బడిని చెలిల్ంచుటకేగాని సేవ్చాఛ్రప్ణము అరిప్ంచుటకేగాని సమాధానబలి రూపముగా 

గోవునైనను గొఱఱ్నైనను మేకనైనను యెహోవాకు తెచిచ్నపుప్డు అది అంగీకరింపబడునటుల్ 

దోషములేనిదై యుండవలెను; దానిలో కళంకమేదియు నుండకూడదు. 

లేవీయకాండము 3:1 => అతడు అరిప్ంచునది సమాధానబలియైనయెడల అతడు గోవులలోనిది 

తీసికొనివచిచ్నయెడల అది మగదేగాని ఆడుదేగాని యెహోవా సనిన్ధికి నిరోద్షమైన దానిని 

తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 3:6 => యెహోవాకు సమాధానబలిగా ఒకడు అరిప్ంచునది గొఱఱ్ 

మేకలలోనిదైనయెడల అది మగదేగాని ఆడుదేగాని నిరోద్షమైనదాని తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 7:11 => ఒకడు యెహోవాకు అరిప్ంపవలసిన సమాధానబలిని గూరిచ్న విధి 

యేదనగా 

లేవీయకాండము 7:12 => వాడు కృతజఞ్తారప్ణముగా దానినరిప్ంచునపుప్డు తన కృతజఞ్తారప్ణ 

రూపమైన బలిగాక నూనెతో కలిసినవియు పొంగనివియునైన పిండి వంటలను, నూనె పూసినవియు 

పొంగనివియునైన పలచని అపప్డములను, నూనె కలిపి కాలిచ్న గోధుమపిండి వంటలను 

అరిప్ంపవలెను. 
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లేవీయకాండము 7:13 => ఆ పిండివంటలే కాక సమాధానబలి రూపమైన కృతజఞ్తాబలి దర్వయ్ములో 

పులిసిన రొటెట్ను అరప్ణముగా అరిప్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 7:14 => మరియు ఆ అరప్ణములలో పర్తిదానిలోనుండి ఒకదాని యెహోవాకు 

పర్తిషాఠ్రప్ణముగా అరిప్ంపవలెను. అది సమాధానబలి పశురకత్మును పోర్కిష్ంచిన యాజకునిది, అది 

అతనిదగును. 

లేవీయకాండము 7:15 => సమాధానబలిగా తాను అరిప్ంచు కృతజఞ్తాబలి పశువును అరిప్ంచు 

దినమే దాని మాంసమును తినవలెను; దానిలోనిది ఏదియు మరునాటికి ఉంచుకొనకూడదు. 

లేవీయకాండము 7:16 => అతడు అరిప్ంచుబలి మొర్కుక్బడియేగాని సేవ్చాఛ్రప్ణయేగాని 

అయినయెడల అతడు దానినరిప్ంచునాడే తినవలెను. 

లేవీయకాండము 7:17 => మిగిలినది మరునాడు తినవచుచ్ను; మూడవనాడు ఆ బలిపశువు 

మాంసములో మిగిలినదానిని అగిన్తో కాలిచ్వేయవలెను. 

లేవీయకాండము 7:18 => ఒకడు తన సమాధానబలి పశువుమాంసములో కొంచెమైనను 

మూడవనాడు తినినయెడల అది అంగీకరింపబడదు; అది అరిప్ంచినవానికి సమాధానబలిగా 

ఎంచబడదు; అది హేయము; దాని తినువాడు తన దోషశిక్షను భరించును. 

లేవీయకాండము 7:19 => అపవితర్మైన దేనికైనను తగిలిన మాంసమును తినకూడదు; అగిన్తో 

దానిని కాలిచ్వేయవలెను; మాంసము విషయమైతే పవితుర్లందరు మాంసమును తినవచుచ్ను గాని 

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 7:22 => మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 
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లేవీయకాండము 7:23 => నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము ఎదుద్దేగాని గొఱఱ్దేగాని మేకదేగాని 

దేని కొర్వువ్ను మీరు తినకూడదు. 

లేవీయకాండము 7:24 => చచిచ్నదాని కొర్వువ్ను చీలిచ్నదాని కొర్వువ్ను ఏ పనికైనను 

వినియోగపరచవచుచ్ను గాని దాని నేమాతర్మును తినకూడదు. 

లేవీయకాండము 7:25 => ఏలయనగా మనుషుయ్లు యెహోవాకు హోమముగా అరిప్ంచు 

జంతువులలో దేని కొర్వువ్నైనను తినినవాడు తన పర్జలలోనుండి కొటిట్వేయబడును. 

లేవీయకాండము 7:26 => మరియు పకిష్దేగాని జంతువుదేగాని యే రకత్మును మీ 

నివాసములనిన్టిలో తినకూడదు. 

లేవీయకాండము 7:27 => ఎవడు రకత్ము తినునో వాడు తన పర్జలలోనుండి కొటిట్వేయబడును.  

లేవీయకాండము 7:28 => మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

లేవీయకాండము 7:29 => నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము ఎవడు యెహోవాకు సమాధానబలి 

దర్వయ్ములను తెచుచ్నో వాడు ఆ దర్వయ్ములలోనుండి తాను అరిప్ంచునది యెహోవా సనిన్ధికి తేవలెను. 

లేవీయకాండము 7:30 => అతడు తన చేతులలోనే యెహోవాకు హోమ దర్వయ్ములను, అనగా 

బోరమీది కొర్వువ్ను తేవలెను. యెహోవా సనిన్ధిని అలాల్డింపబడు అరప్ణముగా దానిని అలాల్డించుటకు 

బోరతో దానిని తేవలెను. 

లేవీయకాండము 7:31 => యాజకుడు బలిపీఠముమీద ఆ కొర్వువ్ను దహింపవలెను గాని, బోర 

అహరోనుకును అతని సంతతివారికిని చెందును. 

లేవీయకాండము 7:32 => సమాధానబలి పశువులలోనుండి పర్తిషాఠ్రప్ణముగా యాజకునికి 

కుడిజబబ్ నియయ్వలెను. 

లేవీయకాండము 7:33 => అహరోను సంతతివారిలో ఎవడు సమాధానబలియగు పశువు రకత్మును 

కొర్వువ్ను అరిప్ంచునో కుడిజబబ్ వానిదగును. 

లేవీయకాండము 7:34 => ఏలయనగా ఇశార్యేలీయుల యొదద్నుండి, అనగా వారి సమాధానబలి 

దర్వయ్ములలోనుండి అలాల్డించిన బోరను పర్తిషిఠ్తమైన జబబ్ను తీసికొని, నితయ్మైన కటట్డచొపుప్న 

యాజకుడైన అహరోనుకును అతని సంతతివారికిని ఇచిచ్యునాన్ను. 
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లేవీయకాండము 7:35 => వారు తనకు యాజకులగునటుల్ యెహోవా వారిని చేరదీసిన దినమందు 

యెహోవాకు అరిప్ంచు హోమ దర్వయ్ములలోనుండినది అభిషేకమునుబటిట్ అహరోనుకును 

అభిషేకమునుబటిట్యే అతని సంతతివారికిని కలిగెను. 

లేవీయకాండము 7:36 => వీటిని ఇశార్యేలీయులు వారికియయ్వలెనని యెహోవా వారిని 

అభిషేకించిన దినమున వారి తరతరములకు నితయ్మైన కటట్డగా నియమించెను. 

లేవీయకాండము 7:37 => ఇది దహనబలిని గూరిచ్యు అపరాధపరిహారారథ్పు నైవేదయ్మును 

గూరిచ్యు పాపపరిహారారథ్బలిని గూరిచ్యు అపరాధపరిహారారథ్బలిని గూరిచ్యు పర్తిషిఠ్తారప్ణమును 

గూరిచ్యు సమాధానబలిని గూరిచ్యు చేయబడిన విధి. 

లేవీయకాండము 7:38 => ఇశార్యేలీయులు యెహోవాకు అరప్ణములను తీసికొనిరావలెనని 

సీనాయి అరణయ్ములో ఆయన ఆజాఞ్పించిన దినమున యెహోవా సీనాయి కొండమీద మోషేకు 

ఆలాగుననే ఆజాఞ్పించెను. 

ఆదికాండము 28:20 => అపుప్డు యాకోబు నేను తిరిగి నా తండిర్ యింటికి కేష్మముగా వచుచ్నటుల్ 

దేవుడు నాకు తోడైయుండి, నేను వెళుల్చునన్ యీ మారగ్ములో ననున్ కాపాడి, 

ఆదికాండము 35:1 => దేవుడు యాకోబుతో నీవు లేచి బేతేలునకు వెళిల్ 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 

వెళిల్న మారగ్మున నాకు తోడైయుండిన దేవునికి బలిపీఠమును అకక్డ కటెట్దనని చెపెప్ను. 

సంఖాయ్కాండము 15:3 => యెహోవాకు ఇంపైన సువాసన కలుగునటుల్గా గోవులలోని దానినేకాని, 

గొఱఱ్మేకలలోని దానినేకాని, దహనబలిగానైనను, బలిగానైనను తెచిచ్, మొర్కుక్బడి చెలిల్ంచుటకనియో, 
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సేవ్చాఛ్రప్ణగాననియో, నియామక కాలమందు అరిప్ంచునదియనియో, దేనినైనను మీరు 

అరిప్ంపగోరినయెడల 

సంఖాయ్కాండము 15:8 => మొర్కుక్బడిని చెలిల్ంచుటకైనను యెహోవాకు సమాధానబలి 

నరిప్ంచుటకైనను నీవు దహనబలిగానైనను బలిగానైనను కోడెదూడను సిదధ్పరచినయెడల 

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:21 => నీవు నీ దేవుడైన యెహోవాకు మొర్కుక్కొనిన తరువాత ఆ 

మొర్కుక్బడిని చెలిల్ంచుటకు తడవు చేయకూడదు. నీ దేవుడైన యెహోవా తపప్క నీవలన దాని 

రాబటుట్కొనును, అది నీకు పాపమగును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:22 => నీవు మొర్కుక్కొననియెడల నీయందు ఆ పాపముండదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:23 => నీ పెదవులనుండి బయలుదేరిన మాటను నెరవేరుచ్కొని, నీ 

దేవుడైన యెహోవాకు మొర్కుక్కొనిన పర్కారము నీవు నీ నోట పలికినటుల్ సేవ్చాఛ్రప్ణము 

నరిప్ంపవలెను. 

కీరత్నలు 50:14 => దేవునికి సుత్తి యాగము చేయుము మహోనన్తునికి నీ మొర్కుక్బడులు 

చెలిల్ంచుము. 

సామెతలు 7:14 => సమాధానబలులను నేను అరిప్ంపవలసియుంటిని నేడు నా మొర్కుక్బళుల్ 

చెలిల్ంచియునాన్ను 

పర్సంగి 5:4 => నీవు దేవునికి మొర్కుక్బడి చేసికొనినయెడల దానిని చెలిల్ంచుటకు ఆలసయ్ము 

చేయకుము; బుది ధ్హీనులయందు ఆయనకిషట్ము లేదు. 

పర్సంగి 5:5 => నీవు మొర్కుక్కొనినదాని చెలిల్ంచుము, నీవు మొర్కుక్కొని చెలిల్ంపకుండుటకంటె 

మొర్కుక్కొనకుండుటయే మేలు. 

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. 
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లేవీయకాండము 19:5 => మీరు యెహోవాకు సమాధానబలి అరిప్ంచునపుప్డు అది 

అంగీకరింపబడునటుల్గా అరిప్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 19:2 => యెహోవా ఆజాఞ్పించిన ధరమ్శాసత్ర విధి యేదనగా, ఇశార్యేలీయులు 

కళంకములేనిదియు మచచ్లేనిదియు ఎపుప్డును కాడి మోయనిదియునైన యెఱఱ్ని పెయయ్ను నీయొదద్కు 

తీసికొనిరావలెనని వారితో చెపుప్ము. 

సంఖాయ్కాండము 29:39 => మీ మొర్కుక్బళల్ను మీ సేవ్చాఛ్రప్ణములను మీ దహనబలులను మీ 

నైవేదయ్ములను మీ పానారప్ణములను మీ సమాధానబలులను గాక వీటిని నియామక కాలములందు 

యెహోవాకు అరిప్ంవలెను. 

వచనము 22 

గుర్డిడ్దేమి కుంటిదేమి కొరతగలదేమి గడ డ్గలదేమి గజిజ్రోగము గలదేమి చిరుగుడు గలదేమి అటిట్వాటిని 

యెహోవాకు అరిప్ంపకూడదు; వాటిలో దేనిని బలిపీఠముమీద యెహోవాకు హోమము చేయకూడదు. 

లేవీయకాండము 22:20 => దేనికి కళంకముండునో దానిని అరిప్ంపకూడదు; అది మీ పక్షముగా 

అంగీకరింపబడదు. 

లేవీయకాండము 21:18 => ఏలయనగా ఎవనియందు కళంకముండునో వాడు గుర్డిడ్వాడేగాని 

కుంటివాడేగాని ముకిక్డివాడేగాని విపరీతమైన అవయవము గలవాడే గాని 

లేవీయకాండము 21:19 => కాలైనను చేయినైనను విరిగినవాడే గాని 

లేవీయకాండము 21:20 => గూనివాడేగాని గుజు జ్వాడేగాని కంటిలో పువువ్ గలవాడేగాని 

గజిజ్గలవాడేగాని చిరుగుడుగలవాడేగాని వృషణములు నలిగినవాడేగాని సమీపింపకూడదు. 

లేవీయకాండము 21:21 => యాజకుడైన అహరోను సంతానములో కళంకముగల యే 

మనుషుయ్డును యెహోవాకు హోమదర్వయ్ములను అరిప్ంచుటకు సమీపింపకూడదు. అతడు కళంకము 

గలవాడు; అటిట్వాడు తన దేవునికి ఆహారము అరిప్ంచుటకు సమీపింపకూడదు. 

మలాకీ 1:8 => గుర్డిడ్దానిని తీసికొని బలిగా అరిప్ంచినయెడల అది దోషముకాదా? కుంటిదానినైనను 

రోగము గలదానినైనను అరిప్ంచినయెడల అది దోషము కాదా? అటిట్వాటిని నీ యధికారికి 
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నీవిచిచ్నయెడల అతడు నీకు దయచూపునా? నినున్ అంగీకరించునా? అని సైనయ్ములకు అధిపతియగు 

యెహోవా అడుగుచునాన్డు. 

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 3:3 => అతడు ఆ సమాధాన బలిపశువు యొకక్ ఆంతర్ముల లోపలి కొర్వువ్ను 

ఆంతర్ములమీది కొర్వవ్ంతటిని రెండు మూతర్గర్ంధులను వాటిమీదను 

లేవీయకాండము 3:5 => అహరోను కుమారులు బలిపీఠముమీద, అనగా అగిన్మీది కటెట్లపైనునన్ 

దహనబలి దర్వయ్ముపైని దానిని దహింపవలెను. అది యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:1 => గాయమునొందిన వృషణములు గలవాడేగాని మరామ్ంగము 

కోయబడినవాడేగాని యెహోవా సమాజములో చేరకూడదు. కుండుడు యెహోవా సమాజములో 

చేరకూడదు. 

వచనము 23 

కురూపియైన కోడెనైనను గొఱఱ్ మేకల మందలోని దానినైనను సేవ్చాఛ్రప్ణముగా అరిప్ంపవచుచ్ను గాని 

అది మొర్కుక్బడిగా అంగీకరింపబడదు. 

లేవీయకాండము 21:18 => ఏలయనగా ఎవనియందు కళంకముండునో వాడు గుర్డిడ్వాడేగాని 

కుంటివాడేగాని ముకిక్డివాడేగాని విపరీతమైన అవయవము గలవాడే గాని 

లేవీయకాండము 7:16 => అతడు అరిప్ంచుబలి మొర్కుక్బడియేగాని సేవ్చాఛ్రప్ణయేగాని 

అయినయెడల అతడు దానినరిప్ంచునాడే తినవలెను. 
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లేవీయకాండము 7:18 => ఒకడు తన సమాధానబలి పశువుమాంసములో కొంచెమైనను 

మూడవనాడు తినినయెడల అది అంగీకరింపబడదు; అది అరిప్ంచినవానికి సమాధానబలిగా 

ఎంచబడదు; అది హేయము; దాని తినువాడు తన దోషశిక్షను భరించును. 

లేవీయకాండము 19:5 => మీరు యెహోవాకు సమాధానబలి అరిప్ంచునపుప్డు అది 

అంగీకరింపబడునటుల్గా అరిప్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 19:7 => మూడవనాడు దానిలో కొంచెమైనను తినినయెడల అది హేయమగును; 

అది అంగీకరింపబడదు. 

సంఖాయ్కాండము 15:3 => యెహోవాకు ఇంపైన సువాసన కలుగునటుల్గా గోవులలోని దానినేకాని, 

గొఱఱ్మేకలలోని దానినేకాని, దహనబలిగానైనను, బలిగానైనను తెచిచ్, మొర్కుక్బడి చెలిల్ంచుటకనియో, 

సేవ్చాఛ్రప్ణగాననియో, నియామక కాలమందు అరిప్ంచునదియనియో, దేనినైనను మీరు 

అరిప్ంపగోరినయెడల 

లూకా 11:2 => అందుకాయన మీరు పార్రథ్న చేయునపుప్డు తండీర్ , నీ నామము 

పరిశుదధ్పరచబడునుగాక, నీ రాజయ్ము వచుచ్నుగాక, 

వచనము 24 

వితుత్లు నులిపినదానినేగాని విరిగినదానినేగాని చితికినదానినేగాని కోయబడినదానినేగాని యెహోవాకు 

అరిప్ంపకూడదు; మీ దేశములో అటిట్కారయ్ము చేయకూడదు; 

లేవీయకాండము 22:20 => దేనికి కళంకముండునో దానిని అరిప్ంపకూడదు; అది మీ పక్షముగా 

అంగీకరింపబడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:1 => గాయమునొందిన వృషణములు గలవాడేగాని మరామ్ంగము 

కోయబడినవాడేగాని యెహోవా సమాజములో చేరకూడదు. కుండుడు యెహోవా సమాజములో 

చేరకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:21 => దానిలో లోపము, అనగా దానికి కుంటితనమైనను 

గుర్డిడ్తనమైనను మరి ఏ లోపమైనను ఉండినయెడల నీ దేవుడైన యెహోవాకు దాని అరిప్ంపకూడదు. 
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వచనము 25 

పరదేశి చేతినుండి అటిట్వాటిలో దేనిని తీసికొని మీ దేవునికి ఆహారముగా అరిప్ంపకూడదు; అవి 

లోపము గలవి, వాటికి కళంకములుండును, అవి మీ పక్షముగా అంగీకరింపబడవని చెపుప్ము. 

సంఖాయ్కాండము 15:14 => మీయొదద్ నివసించు పరదేశిగాని మీ తర తరములలో మీ మధయ్నునన్ 

వాడెవడుగాని యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమము అరిప్ంపగోరినపుప్డు మీరు చేయునటేల్ 

అతడును చేయవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 15:15 => సంఘమునకు, అనగా మీకును మీలో నివసించు పరదేశికిని ఒకక్టే 

కటట్డ; అది మీ తర తరములకుండు నితయ్మైన కటట్డ; యెహోవా సనిన్ధిని మీరునన్టేల్ పరదేశియు 

ఉండును. 

సంఖాయ్కాండము 15:16 => మీకును మీయొదద్ నివసించు పరదేశికిని ఒకక్టే యేరాప్టు, ఒకక్టే 

నాయ్యవిధి యుండవలెను.  

సంఖాయ్కాండము 16:40 => కోరహువలెను అతని సమాజమువలెను కాకుండునటుల్ 

ఇశార్యేలీయులకు జాఞ్పకసూచనగా ఉండుటకై యాజకుడైన ఎలియాజరు కాలచ్బడినవారు అరిప్ంచిన 

యితత్డి ధూపారుత్లను తీసి యెహోవా మోషే దావ్రా తనతో చెపిప్నటుల్ వాటితో బలిపీఠమునకు కపుప్గా 

వెడలప్యిన రేకులు చేయించెను. 

ఎజార్ 6:8 => మరియు దేవుని మందిరమును కటిట్ంచునటుల్గా యూదుల యొకక్ పెదద్లకు మీరు 

చేయవలసిన సహాయమునుగూరిచ్ మేము నిరణ్యించినదేమనగా రాజు యొకక్ సొముమ్లోనుండి, 

అనగా నది యవతలనుండి వచిచ్న పనున్లోనుండి వారు చేయు పని నిమితత్ము తడవు ఏమాతర్మును 

చేయక వారి వయ్యమునకు కావలసినదాని ఇయయ్వలెను. 

ఎజార్ 6:9 => మరియు ఆకాశమందలి దేవునికి దహనబలులు అరిప్ంచుటకై కోడెలే గాని గొఱఱ్పొటేట్ళేల్ 

గాని గొఱఱ్ పిలల్లేగాని గోధుమలే గాని ఉపేప్ గాని దార్కాష్రసమే గాని నూనెయే గాని, యెరూషలేములో 

నునన్ యాజకులు ఆకాశమందలి దేవునికి సువాసనయైన అరప్ణలను అరిప్ంచి, రాజును అతని 
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కుమారులును జీవించునటుల్ పార్రథ్నచేయు నిమితత్మై వారు చెపిప్నదానినిబటిట్ పర్తిదినమును 

తపప్కుండ 

ఎజార్ 6:10 => వారికి కావలసినదంతయు ఇయయ్వలెను. 

లేవీయకాండము 21:6 => వారు తమ దేవునికి పర్తిషిఠ్తమైనవారుగా ఉండవలెను. కావున వారు 

తమ దేవుని నామమును అపవితర్పరచరాదు. ఏలయనగా వారు తమ దేవునికి అహారమును, అనగా 

యెహోవాకు హోమదర్వయ్ములను అరిప్ంచువారు; కావున వారు పరిశుదు ధ్లై యుండవలెను. 

లేవీయకాండము 21:8 => అతడు నీ దేవునికి ఆహారమును అరిప్ంచువాడు గనుక నీవు అతని 

పరిశుదధ్పరచవలెను. మిముమ్ను పరిశుదధ్పరచు యెహోవా అను నేను పరిశుదు ధ్డను గనుక అతడు మీ 

దృషిట్కి పరిశుదు ధ్డు కావలెను. 

లేవీయకాండము 21:21 => యాజకుడైన అహరోను సంతానములో కళంకముగల యే 

మనుషుయ్డును యెహోవాకు హోమదర్వయ్ములను అరిప్ంచుటకు సమీపింపకూడదు. అతడు కళంకము 

గలవాడు; అటిట్వాడు తన దేవునికి ఆహారము అరిప్ంచుటకు సమీపింపకూడదు. 

లేవీయకాండము 21:22 => అతిపరిశుదధ్మైనవేగాని, పరిశుదధ్మైనవేగాని, తన దేవునికి అరిప్ంపబడు 

ఏ ఆహారవసుత్వులనైనను అతడు తినవచుచ్ను. 

మలాకీ 1:7 => నా బలిపీఠముమీద అపవితర్మైన భోజనమును మీరు అరిప్ంచుచు, ఏమిచేసి నినున్ 

అపవితర్పరచితిమని మీరందురు. యెహోవా భోజనపు బలల్ను నీచపరచినందుచేతనే గదా 

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. 

మలాకీ 1:12 => అయితేయెహోవా భోజనపు బలల్ అపవితర్మనియు, దానిమీద ఉంచియునన్ 

భోజనము నీచమనియు మీరు చెపుప్చు దానిని దూషింతురు 

మలాకీ 1:13 => అయోయ్, యెంత పర్యాసమని చెపిప్ ఆ బలల్ను తృణీకరించుచునాన్రని ఆయన 

సెలవిచుచ్చునాన్డు; ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్. మరియు దోచబడిన దానిని 
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కుంటిదానిని తెగులు దానిని మీరు తెచుచ్చునాన్రు; ఈలాగుననే మీరు నైవేదయ్ములు చేయుచునాన్రు; 

మీచేత నేనిటిట్దానిని అంగీకరింతునా? అని యెహోవా అడుగుచునాన్డు. 

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. 

ఎఫెసీయులకు 2:12 => ఆ కాలమందు ఇశార్యేలుతో సహపౌరులు కాక, పరదేశులును, 

వాగాద్ననిబంధనలు లేని పరజనులును, నిరీక్షణ లేనివారును, లోకమందు దేవుడు లేనివారునై యుండి, 

కీర్సుత్కు దూరసుథ్లై యుంటిరని మీరు జాఞ్పకము చేసికొనుడి. 

1 యోహాను 5 : 1 8 = > మనము దేవుని సం బంధులమనియు , లోకమంతయు 

దుషు ట్నియందునన్దనియు ఎరుగుదుము. 

లేవీయకాండము 3:11 => యాజకుడు బలిపీఠముమీద దానిని దహింపవలెను. అది యెహోవాకు 

హోమ రూపమైన ఆహారము. 

లేవీయకాండము 7:18 => ఒకడు తన సమాధానబలి పశువుమాంసములో కొంచెమైనను 

మూడవనాడు తినినయెడల అది అంగీకరింపబడదు; అది అరిప్ంచినవానికి సమాధానబలిగా 

ఎంచబడదు; అది హేయము; దాని తినువాడు తన దోషశిక్షను భరించును. 

లేవీయకాండము 19:7 => మూడవనాడు దానిలో కొంచెమైనను తినినయెడల అది హేయమగును; 

అది అంగీకరింపబడదు. 

లేవీయకాండము 22:20 => దేనికి కళంకముండునో దానిని అరిప్ంపకూడదు; అది మీ పక్షముగా 

అంగీకరింపబడదు. 

లేవీయకాండము 22:27 => దూడయేగాని, గొఱఱ్పిలల్యేగాని, మేకపిలల్యేగాని, పుటిట్నపుప్డు అది 

యేడు దినములు దాని తలిల్తో నుండవలెను. ఎనిమిదవనాడు మొదలుకొని అది యెహోవాకు 

హోమముగా అంగీకరింప తగును. 
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సంఖాయ్కాండము 9:14 => మీలో నివసించు పరదేశి యెహోవా పసాక్ను ఆచరింపగోరునపుప్డు 

అతడు పసాక్ కటట్డచొపుప్న దాని విధినిబటిట్యే దానిని చేయవలెను. పరదేశికిని మీ దేశములో 

పుటిట్నవానికిని మీకును ఒకటే కటట్డ ఉండవలెను. 

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. 

వచనము 26 

మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 27 

దూడయేగాని, గొఱఱ్పిలల్యేగాని, మేకపిలల్యేగాని, పుటిట్నపుప్డు అది యేడు దినములు దాని తలిల్తో 

నుండవలెను. ఎనిమిదవనాడు మొదలుకొని అది యెహోవాకు హోమముగా అంగీకరింప తగును. 

లేవీయకాండము 22:25 => పరదేశి చేతినుండి అటిట్వాటిలో దేనిని తీసికొని మీ దేవునికి 

ఆహారముగా అరిప్ంపకూడదు; అవి లోపము గలవి, వాటికి కళంకములుండును, అవి మీ పక్షముగా 

అంగీకరింపబడవని చెపుప్ము. 

లేవీయకాండము 22:25 => పరదేశి చేతినుండి అటిట్వాటిలో దేనిని తీసికొని మీ దేవునికి 

ఆహారముగా అరిప్ంపకూడదు; అవి లోపము గలవి, వాటికి కళంకములుండును, అవి మీ పక్షముగా 

అంగీకరింపబడవని చెపుప్ము. 

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

కనినయెడల ఆమెయేడు దినములు పురిటాలై యుండవలెను. ఆమె తాను ముటుట్దై కడగానుండు 

దినముల లెకక్నుబటిట్ పురిటాలై యుండవలెను. 

లేవీయకాండము 12:3 => ఎనిమిదవ దినమున బిడ డ్కు సునన్తి చేయింపవలెను. 
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లేవీయకాండము 19:23 => మీరు ఆ దేశమునకు వచిచ్ ఆహారమునకై నానా విధములైన చెటల్ను 

నాటినపుప్డు వాటి పండల్ను అపవితర్ముగా ఎంచవలెను. వాటి కాపు మీకు ఎకుక్వగా ఉండునటుల్ అవి 

మూడు సంవతస్రములవరకు మీకు అపవితర్ముగా ఉండవలెను, వాటిని తినకూడదు. 

లేవీయకాండము 19:24 => నాలుగవ సంవతస్రమున వాటి ఫలములనిన్యు యెహోవాకు 

పర్తిషిఠ్తమైన సుత్తియాగ దర్వయ్ములగును; అయిదవ సంవతస్రమున వాటి ఫలములను తినవచుచ్ను; 

నిరగ్మకాండము 22:30 => అటేల్ నీ యెదుద్లను నీ గొఱఱ్లను అరిప్ంపవలెను. ఏడు దినములు అది 

దాని తలిల్యొదద్ ఉండవలెను. ఎనిమిదవ దినమున దానిని నాకియయ్వలెను. 

నిరగ్మకాండము 28:38 => తమ పరిశుదధ్మైన అరప్ణలనిన్టిలో ఇశార్యేలీయులు పర్తిషిఠ్ంచు 

పరిశుదధ్మైనవాటికి తగులు దోషములను అహరోను భరించునటుల్ అది అహరోను నొసట ఉండవలెను; 

వారు యెహోవా సనిన్ధిని అంగీకరింపబడునటుల్ అది నితయ్మును అతని నొసట ఉండవలెను. 

లేవీయకాండము 1:4 => అతడు దహనబలిగా అరిప్ంచు పశువు తలమీద తన చెయియ్నుంచవలెను; 

అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము కలుగునటుల్ అది అతని పక్షముగా అంగీకరింపబడును. 

లేవీయకాండము 9:1 => ఎనిమిదవ దినమున మోషే అహరోనును అతని కుమారులను 

ఇశార్యేలీయుల పెదద్లను పిలిపించి 

వచనము 28 

అయితే అది ఆవైనను గొఱఱ్ మేకలలోనిదైనను మీరు దానిని దానిపిలల్ను ఒకక్నాడే వధింపకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 23:19 => నీ భూమి పర్థమ ఫలములో మొదటివాటిని దేవుడైన యెహోవా 

మందిరమునకు తేవలెను. మేకపిలల్ను దాని తలిల్పాలతో ఉడకబెటట్కూడదు. 

నిరగ్మకాండము 34:26 => నీ భూమి యొకక్ పర్థమ ఫలములలో మొదటివి నీ దేవుడైన యెహోవా 

మందిరములోనికి తేవలెను. మేకపిలల్ను దాని తలిల్పాలతో ఉడకబెటట్కూడదనెను. 

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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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 

దివ్తీయోపదేశకాండము 22:7 => నీవు దీరాఘ్యుషమ్ంతుడవగునటుల్ను అగతయ్ముగా తలిల్ని విడిచి 

పిలల్లనే తీసికొనవచుచ్ను. 

వచనము 29 

మీరు కృతజఞ్తాబలియగు పశువును వధించినపుప్డు అది మీకొరకు అంగీకరింపబడునటుల్గా దానిని 

అరిప్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 7:12 => వాడు కృతజఞ్తారప్ణముగా దానినరిప్ంచునపుప్డు తన కృతజఞ్తారప్ణ 

రూపమైన బలిగాక నూనెతో కలిసినవియు పొంగనివియునైన పిండి వంటలను, నూనె పూసినవియు 

పొంగనివియునైన పలచని అపప్డములను, నూనె కలిపి కాలిచ్న గోధుమపిండి వంటలను 

అరిప్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 7:13 => ఆ పిండివంటలే కాక సమాధానబలి రూపమైన కృతజఞ్తాబలి దర్వయ్ములో 

పులిసిన రొటెట్ను అరప్ణముగా అరిప్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 7:14 => మరియు ఆ అరప్ణములలో పర్తిదానిలోనుండి ఒకదాని యెహోవాకు 

పర్తిషాఠ్రప్ణముగా అరిప్ంపవలెను. అది సమాధానబలి పశురకత్మును పోర్కిష్ంచిన యాజకునిది, అది 

అతనిదగును. 

లేవీయకాండము 7:15 => సమాధానబలిగా తాను అరిప్ంచు కృతజఞ్తాబలి పశువును అరిప్ంచు 

దినమే దాని మాంసమును తినవలెను; దానిలోనిది ఏదియు మరునాటికి ఉంచుకొనకూడదు. 

కీరత్నలు 107:22 => వారు కృతజఞ్తారప్ణలు చెలిల్ంచుదురుగాక ఉతాస్హధవ్నితో ఆయన 

కారయ్ములను పర్కటించుదురుగాక.  

కీరత్నలు 116:17 => నేను నీకు కృతజఞ్తారప్ణ నరిప్ంచెదను, యెహోవా నామమున పార్రథ్న 

చేసెదను 
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హోషేయ 14:2 => మాటలు సిదధ్పరచుకొని యెహోవాయొదద్కు తిరుగుడి; మీరు ఆయనతో 

చెపప్వలసినదేమనగా మా పాపములనిన్టిని పరిహరింపుము; ఎడల్కు బదులుగా నీకు మా పెదవుల 

నరిప్ంచుచునాన్ము; నీవంగీకరింపదగినవి అవే మాకునన్వి. 

ఆమోసు 4:5 => పులిసిన పిండితో సోత్తార్రప్ణ అరిప్ంచుడి, సేవ్చాచ్రప్ణనుగూరిచ్ చాటించి పర్కటన 

చేయుడి; ఇశార్యేలీయులారా, యీలాగున చేయుట మీకిషట్మైయునన్ది; ఇదే పర్భువైన యెహోవా 

వాకుక్.  

హెబీర్యులకు 13:15 => కాబటిట్ ఆయన దావ్రా మనము దేవునికి ఎలల్పుప్డును సుత్తియాగము 

చేయుదము, అనగా ఆయన నామమును ఒపుప్కొనుచు, జిహావ్ఫలము అరిప్ంచుదము. 

1 పేతురు 2:5 => యేసుకీర్సుత్ దావ్రా దేవునికి అనుకూలములగు ఆతమ్ సంబంధమైన 

బలులనరిప్ంచుటకు పరిశుదధ్ యాజకులుగా ఉండునటుల్, మీరును సజీవమైన రాళల్వలెనుండి ఆతమ్ 

సంబంధమైన మందిరముగా కటట్బడుచునాన్రు. 

లేవీయకాండము 2:14 => నీవు యెహోవాకు పర్థమఫలముల నైవేదయ్మును చేయునపుప్డు సారమైన 

భూమిలో పుటిట్న పచచ్ని వెనున్లలోని ఊచ బియయ్మును వేయించి విసిరి నీ పర్థమఫలముల 

నైవేదయ్ముగా అరిప్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 7:16 => అతడు అరిప్ంచుబలి మొర్కుక్బడియేగాని సేవ్చాఛ్రప్ణయేగాని 

అయినయెడల అతడు దానినరిప్ంచునాడే తినవలెను. 

లేవీయకాండము 19:5 => మీరు యెహోవాకు సమాధానబలి అరిప్ంచునపుప్డు అది 

అంగీకరింపబడునటుల్గా అరిప్ంపవలెను. 

వచనము 30 

ఆనాడే దాని తినివేయవలెను; మరునాటివరకు దానిలో కొంచెమైనను మిగిలింపకూడదు; నేను 

యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 7:15 => సమాధానబలిగా తాను అరిప్ంచు కృతజఞ్తాబలి పశువును అరిప్ంచు 

దినమే దాని మాంసమును తినవలెను; దానిలోనిది ఏదియు మరునాటికి ఉంచుకొనకూడదు. 
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లేవీయకాండము 7:16 => అతడు అరిప్ంచుబలి మొర్కుక్బడియేగాని సేవ్చాఛ్రప్ణయేగాని 

అయినయెడల అతడు దానినరిప్ంచునాడే తినవలెను. 

లేవీయకాండము 7:17 => మిగిలినది మరునాడు తినవచుచ్ను; మూడవనాడు ఆ బలిపశువు 

మాంసములో మిగిలినదానిని అగిన్తో కాలిచ్వేయవలెను. 

లేవీయకాండము 7:18 => ఒకడు తన సమాధానబలి పశువుమాంసములో కొంచెమైనను 

మూడవనాడు తినినయెడల అది అంగీకరింపబడదు; అది అరిప్ంచినవానికి సమాధానబలిగా 

ఎంచబడదు; అది హేయము; దాని తినువాడు తన దోషశిక్షను భరించును. 

లేవీయకాండము 19:7 => మూడవనాడు దానిలో కొంచెమైనను తినినయెడల అది హేయమగును; 

అది అంగీకరింపబడదు. 

నిరగ్మకాండము 16:19 => మరియు మోషే దీనిలో ఏమియు ఉదయమువరకు ఎవరును 

మిగులుచ్కొనకూడదని వారితో చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 16:20 => అయితే వారు మోషే మాటవినక కొందరు ఉదయము వరకు దానిలో 

కొంచెము మిగులుచ్కొనగా అది పురుగుపటిట్ కంపు కొటెట్ను. మోషే వారిమీద కోపపడగా 

నిరగ్మకాండము 12:10 => దానిలో ఉడికి ఉడకనిదైనను నీళల్తో వండబడినదైనను తిననే 

తినకూడదు; ఉదయకాలమువరకు దానిలోనిదేదియు మిగిలింపకూడదు. ఉదయకాలమువరకు 

దానిలో మిగిలినది అగిన్తో కాలిచ్ వేయవలెను. 

వచనము 31 

మీరు నా ఆజఞ్లననుసరించి వాటి పర్కారము నడుచుకొనవలెను; నేను యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 18:4 => మీరు నా విధులను గైకొనవలెను; నా కటట్డలనుబటిట్ నడుచుకొనుటకు 

వాటిని ఆచరింపవలెను; మీ దేవుడనగు నేను యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 18:5 => మీరు నాకటట్డలను నా విధులను ఆచరింపవలెను. వాటిని గైకొనువాడు 

వాటివలన బర్దుకును; నేను యెహోవాను. 
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లేవీయకాండము 19:37 => కాగా మీరు నా కటట్డలనిన్టిని నా విధులనిన్టిని అనుసరించి 

నడుచుకొనవలెను; నేను యెహోవాను. 

సంఖాయ్కాండము 15:40 => దాని చూచి యెహోవా ఆజఞ్లనిన్టిని జాఞ్పకము చేసికొని 

వాటిననుసరించుటకే అది మీకు కుచుచ్గానుండును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:40 => మరియు నీకును నీ తరువాత నీ సంతానపు వారికిని కేష్మము 

క లు గు ట కై నీ దే వు డై న యె హో వా స రవ్ కా ల ము నీ కి చుచ్ చు నన్  దే శ ము లో నీ వు 

దీరాఘ్యుషమ్ంతుడవగునటుల్ నేడు నేను నీకాజాఞ్పించు ఆయన కటట్డలను ఆజఞ్లను నీవు గైకొనవలెను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:1 => మెటుట్కు సహోదరులారా, మేము పర్భువైన యేసు దావ్రా మీకిచిచ్న 

ఆజఞ్ను మీరెరుగుదురు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:2 => కాగా మీరేలాగు నడుచుకొని దేవుని సంతోషపరచవలెనో మావలన 

నేరుచ్కొనిన పర్కారముగా మీరు నడుచుకొనుచునాన్రు. ఈ విషయములో మీరు అంతకంతకు 

అభివృది ధ్ నొందవలెనని మిముమ్ను వేడుకొని పర్భువైన యేసునందు హెచచ్రించుచునాన్ము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:1 => కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులారా, మీరు బర్తికి మీ పితరుల దేవుడైన 

యెహోవా మీకిచుచ్చునన్ దేశములోనికి పోయి సావ్ధీనపరచుకొనునటుల్, మీరు అనుసరింపవలసిన 

విధులను కటట్డలను నేను మీకు బోధించుచునాన్ను వినుడి. 

వచనము 32 

నా పరిశుదధ్నామమును అపవితర్పరచకూడదు, నేను ఇశార్యేలీయులలో ననున్ పరిశుదు ధ్నిగా 

చేసికొందును; 

లేవీయకాండము 22:2 => ఇశార్యేలీయులు నాకు పర్తిషిఠ్ంచువాటివలన అహరోనును అతని 

కుమారులును నా పరిశుదధ్నామమును అపవితర్పరచకుండునటుల్ వారు ఆ పరిశుదధ్మైనవాటిని 

పర్తిషిఠ్తములుగా ఎంచవలెనని వారితో చెపుప్ము; నేను యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 18:21 => నీవు ఏ మాతర్మును నీ సంతానమును మోలెకు నిమితత్ము 

అగిన్గుండమును దాటనీయకూడదు; నీ దేవుని నామమును అపవితర్పరచకూడదు, నేను యెహోవాను. 
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లేవీయకాండము 10:3 => అపుప్డు మోషే అహరోనుతో ఇటల్నెను ఇది యెహోవా చెపిప్న మాట 

నాయొదద్నుండు వారియందు నేను ననున్ పరిశుదధ్పరచుకొందును; పర్జలందరియెదుట ననున్ 

మహిమపరచుకొందును; 

యెషయా 5:16 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాయే తీరుప్ తీరిచ్ మహిమపరచబడును 

పరిశుదు ధ్డైన దేవుడు నీతినిబటిట్ తనున్ పరిశుదధ్ పరచుకొనును. 

మతత్యి 6:9 => కాబటిట్ మీరీలాగు పార్రథ్న చేయుడి, పరలోకమందునన్ మా తండీర్, నీ నామము 

పరిశుదధ్పరచబడు గాక, 

లూకా 11:2 => అందుకాయన మీరు పార్రథ్న చేయునపుప్డు తండీర్ , నీ నామము 

పరిశుదధ్పరచబడునుగాక, నీ రాజయ్ము వచుచ్నుగాక, 

లేవీయకాండము 22:16 => నేను వాటిని పరిశుదధ్పరచు యెహోవానని చెపుప్ము. 

లేవీయకాండము 20:8 => మీరు నా కటట్డలను ఆచరించి వాటిని అనుసరింపవలెను, నేను 

మిముమ్ను పరిశుదధ్పరచు యెహోవాను 

లేవీయకాండము 21:8 => అతడు నీ దేవునికి ఆహారమును అరిప్ంచువాడు గనుక నీవు అతని 

పరిశుదధ్పరచవలెను. మిముమ్ను పరిశుదధ్పరచు యెహోవా అను నేను పరిశుదు ధ్డను గనుక అతడు మీ 

దృషిట్కి పరిశుదు ధ్డు కావలెను. 

లేవీయకాండము 21:15 => యెహోవా అను నేను అతని పరిశుదధ్పరచువాడను గనుక అతడు తన 

పర్జలలో తన సంతానమును అపవితర్పరచకూడదని వారితో చెపుప్ము. 

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 

యోహాను 17:17 => సతయ్మందు వారిని పర్తిషఠ్ చేయుము; నీ వాకయ్మే సతయ్ము. 
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1 కొరిందీయులకు 1:2 => కొరింథులోనునన్ దేవుని సంఘమునకు, అనగా కీర్సుత్యేసునందు 

పరిశుదధ్పరచబడినవారై పరిశుదు ధ్లుగా ఉండుటకు పిలువబడినవారికిని, వారికిని మనకును 

పర్భువుగా ఉనన్ మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ నామమున పర్తిసథ్లములో పార్రిథ్ంచువారికందరికిని 

శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

లేవీయకాండము 25:38 => నేను మీకు కనాను దేశమునిచిచ్ మీకు దేవుడగునటుల్ ఐగుపుత్ 

దేశములోనుండి మిముమ్ను రపిప్ంచిన మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 

వచనము 33 

నేను మిముమ్ను పరిశుదధ్పరచు యెహోవాను. నేను మీకు దేవుడనై యుండునటుల్ ఐగుపుత్ 

దేశములోనుండి మిముమ్ను రపిప్ంచిన యెహోవానని చెపుప్ము. 

లేవీయకాండము 11:45 => నేను మీకు దేవుడనైయుండుటకు ఐగుపుత్ దేశములోనుండి మిముమ్ను 

రపిప్ంచిన యెహోవాను; నేను పరిశుదు ధ్డను గనుక మీరును పరిశుదు ధ్లు కావలెను. 

లేవీయకాండము 19:36 => నాయ్యమైన తార్సులు నాయ్యమైన గుండుల్ నాయ్యమైన తూము 

నాయ్యమైన పడి మీకుండవలెను; నేను ఐగుపుత్ దేశములోనుండి మిముమ్ను రపిప్ంచిన మీ దేవుడనైన 

యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 25:38 => నేను మీకు కనాను దేశమునిచిచ్ మీకు దేవుడగునటుల్ ఐగుపుత్ 

దేశములోనుండి మిముమ్ను రపిప్ంచిన మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 

నిరగ్మకాండము 6:7 => మిముమ్ను నాకు పర్జలగా చేరుచ్కొని మీకు దేవుడనైయుందును. అపుప్డు 

ఐగుపీత్యుల బరువు కిర్ందనుండి మిముమ్ను వెలుపలికి రపిప్ంచిన మీ దేవుడనైన యెహోవాను నేనే అని 

మీరు తెలిసికొందురు. 

నిరగ్మకాండము 20:2 => నీ దేవుడనైన యెహోవాను నేనే; నేనే దాసుల గృహమైన ఐగుపుత్ 

దేశములోనుండి నినున్ వెలుపలికి రపిప్ంచితిని; 

సంఖాయ్కాండము 15:41 => నేను మీకు దేవుడనై యుండునటుల్గా ఐగుపుత్ దేశములోనుండి 

మిముమ్ను రపిప్ంచిన మీ దేవుడనైన యెహోవాను; మీ దేవుడనైన యెహోవాను నేనే. 
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లేవీయకాండము 26:45 => నేను వారికి దేవుడనై యుండునటుల్ వారి పూరివ్కులను 

జనములయెదుట ఐగుపుత్లోనుండి రపిప్ంచి వారితో చేసిన నిబంధనను ఆ పూరివ్కులనుబటిట్ జాఞ్పకము 

చేసికొందును. నేను యెహోవాను అని చెపుప్ము అనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:49 => అయితే అహరోనును అతని సంతతివారును దహన 

బలిపీఠముమీదను ధూపపీఠముమీదను ధూపమువేయుచు, అతిపరిశుదధ్సథ్లపు పనినంతటిని 

జరుపుచుండవలెననియు, దేవుని సేవకుడైన మోషే ఆజాఞ్పించిన అంతటిచొపుప్న ఇశార్యేలీయుల 

నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుచుండవలెననియు వారికి నిరణ్యమాయెను. 
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లేవీయకాండము 
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వచనము 1 

మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

లేవీయకాండము 23:44 => అటుల్ మోషే ఇశార్యేలీయులకు యెహోవా నియామక కాలములను 

తెలియచెపెప్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:31 => సమాజపు గుడారమును కాపాడుటయు, పరిశుదధ్సథ్లమును 

కాపాడుటయు, యెహోవా మందిరపు సేవతో సంబంధించిన పనులలో వారి సహోదరులగు అహరోను 

సంతతివారికి సహాయము చేయుటయు వారికి నియమింపబడిన పనియైయుండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 2:4 => నా దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని సుగంధ వరగ్ములను ధూపము 

వేయుటకును సనిన్ధి రొటెట్లను నితయ్ము ఉంచుటకును, ఉదయ సాయంకాలములయందును, 

విశార్ంతిదినములయందును, అమావాసయ్లయందును, మా దేవుడైన యెహోవాకు ఏరాప్టైన 

ఉతస్వములయందును , ఇశార్యేలీయులు నితయ్మును అరిప్ంపవలసిన దహనబలులను 

అరిప్ంచుటకును , ఆయన నామ ఘనతకొరకు మందిరమొకటి ఆయనకు పర్తిషిఠ్తము 

చేయబడునటుల్గా నేను కటిట్ంచబోవుచునాన్ను. 

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. 

యెషయా 1:13 => మీ నైవేదయ్ము వయ్రథ్ము అది నాకు అసహయ్ము పుటిట్ంచు ధూపారప్ణము 

దానినికను తేకుడి అమావాసయ్యు విశార్ంతిదినమును సమాజకూట పర్కటనమును జరుగుచునన్వి 

పాపులగుంపుకూడిన ఉతస్వసమాజమును నే నోరచ్జాలను. 

యెహెజేక్లు 44:24 => జనులు వాయ్జెయ్మాడునపుప్డు నా విధులనుబటిట్ వారికి తీరుప్ తీరుచ్టకై వారు 

తీరప్రులుగా నియమింపబడుదురు. నేను నియమించిన విధులనుబటిట్యు కటట్డలనుబటిట్యు నా 

నియామకకాలములను జరుపుదురు; నా విశార్ంతిదినములను ఆచరించుదురు. 

Page  of 1402 1885



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"య$ండ'

యెహెజేక్లు 45:17 => పండుగలలోను, అమావాసయ్ దినములలోను, విశార్ంతిదినములలోను, 

ఇశార్యేలీయులు కూడుకొను నియామకకాలములలోను వాడబడు దహనబలులను నైవేదయ్ములను 

పానారప్ణములను సరిచూచుట అధిపతి భారము. అతడు ఇశార్యేలీయుల నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము 

చేయుటకై పాపపరిహారారథ్ బలిపశువులను నైవేదయ్ములను దహనబలులను సమాధాన బలిపశువులను 

సిధద్పరచవలెను. 

యెహెజేక్లు 46:11 => పండుగదినములలోను నియామక కాలములలోను ఎదుద్తోగాని 

పొటేట్లుతోగాని తూమెడు పిండియు, గొఱఱ్పిలల్లతో శకిత్కొలది పిండియు, తూము ఒకటింటికి 

మూడుపళల్ నూనెయు నైవేదయ్ముగా అరిప్ంపవలెను. 

గలతీయులకు 4:10 => మీరు దినములను, మాసములను, ఉతస్వకాలములను, సంవతస్రములను 

ఆచరించుచునాన్రు. 

కొలొసస్యులకు 2:16 => కాబటిట్ అనన్పానముల విషయములోనైనను, పండుగ అమావాసయ్ 

విశార్ంతిదినము అనువాటి విషయములోనైనను, మీకు తీరుప్తీరచ్ నెవనికిని అవకాశమియయ్కుడి. 

వచనము 2 

నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము మీరు చాటింపవలసిన యెహోవా నియామక కాలములు ఇవే; ఈ 

కాలములయందు మీరు పరిశుదధ్ సంఘములుగా కూడవలెను; నా నియామక కాలములు ఇవి. 

నిరగ్మకాండము 34:22 => మరియు నీవు గోధుమల కోతలో పర్థమ ఫలముల పండుగను, అనగా 

వారముల పండుగను సంవతస్రాంతమందు పంటకూరుచ్ పండుగను ఆచరింపవలెను. 

లేవీయకాండము 23:24 => నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము ఏడవ నెలలో మొదటి దినము 

మీకు విశార్ంతిదినము. అందులో జాఞ్పకారథ్ శృంగధవ్ని వినినపుప్డు మీరు పరిశుదధ్సంఘముగా 

కూడవలెను. 

లేవీయకాండము 23:25 => అందులో మీరు జీవనోపాధియైన ఏ పనియు చేయుట మాని 

యెహోవాకు హోమము చేయవలెను. 

యోహాను 10:22 => ఆలయపర్తిషిఠ్తపండుగ యెరూషలేములో జరుగుచుండెను. 
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లేవీయకాండము 23:4 => ఇవి యెహోవా నియామక కాలములు, నియమించిన కాలములనుబటిట్ 

మీరు చాటింపవలసిన పరిశుదధ్సంఘపు దినములు ఇవి. 

లేవీయకాండము 23:37 => యెహోవా నియమించిన విశార్ంతిదినములు గాకయు, మీరు 

దానములనిచుచ్ దినములు గాకయు, మీ మొర్కుక్బడి దినములు గాకయు, మీరు యెహోవాకు 

సేవ్చాఛ్రప్ణములనిచుచ్ దినములు గాకయు, యెహోవాకు హోమదర్వయ్మునేమి దహనబలి 

దర్వయ్మునేమి నైవేదయ్మునేమి బలినేమి పానీయారప్ణములనేమి అరిప్ంచుటకై పరిశుదధ్సంఘపు 

దినములుగా మీరు చాటింపవలసిన యెహోవా నియామక కాలములు ఇవి. 

నిరగ్మకాండము 23:14 => సంవతస్రమునకు మూడుమారులు నాకు పండుగ ఆచరింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 23:15 => పులియని రొటెట్ల పండుగ నాచరింపవలెను. నేను నీ కాజాఞ్పించినటుల్ 

ఆబీబు నెలలో నీవు ఐగుపుత్లోనుండి బయలుదేరి వచిచ్తివి గనుక ఆ నెలలో నియామక కాలమందు 

ఏడు దినములు పులియని రొటెట్లను తినవలెను. నా సనిన్ధిని ఎవడును వటిట్చేతులతో కనబడకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 23:16 => నీవు పొలములో వితిత్న నీ వయ్వసాయముల తొలిపంట యొకక్ 

కోతపండుగను, పొలములోనుండి నీ వయ్వసాయ ఫలములను నీవు కూరుచ్కొనిన తరువాత 

సంవతస్రాంతమందు ఫలసంగర్హపు పండుగను ఆచరింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 23:17 => సంవతస్రమునకు మూడుమారులు పురుషులందరు పర్భువైన యెహోవా 

సనిన్ధిని కనబడవలెను. 

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. 

యెషయా 33:20 => ఉతస్వకాలములలో మనము కూడుకొనుచునన్ సీయోను పటట్ణమును 

చూడుము నిమమ్ళమైన కాపురముగాను తియయ్బడని గుడారముగాను నీ కనున్లు యెరూషలేమును 

చూచును దాని మేకులెనన్డును ఊడదీయబడవు దాని తార్ళల్లో ఒకక్టియైనను తెగదు.  
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విలాపవాకయ్ములు 1:4 => సీయోను మారగ్ములు పర్లాపించుచునన్వి పటట్ణపు గుమమ్ములనిన్యు 

పాడైపోయెను యాజకులు నిటూ ట్రుప్ విడుచుచునాన్రు దాని కనయ్కలు దుఃఖాకార్ంతులైరి అదియు 

వాయ్కులభరితురాలాయెను.  

హోషేయ 2:11 => దాని ఉతస్వకాలములను పండుగలను అమావాసయ్లను విశార్ంతిదినములను 

నియామకకాలములను మానిప్ంతును. 

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.  

యోహాను 5:1 => అటుతరువాత యూదుల పండుగ యొకటి వచెచ్ను గనుక యేసు 

యెరూషలేమునకు వెళెల్ను. 

కొలొసస్యులకు 2:1 => మీ కొరకును, లవొదికయ వారికొరకును, శరీరరీతిగా నా ముఖము 

చూడని వారందరికొరకును 

నిరగ్మకాండము 32:5 => అహరోను అది చూచి దాని యెదుట ఒక బలిపీఠము కటిట్ంచెను. మరియు 

అహరోను రేపు యెహోవాకు పండుగ జరుగునని చాటింపగా 

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 10:10 => 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. 

2 రాజులు 10:20 => మరియు యెహూ బయలునకు పండుగ నియమింపబడినదని చాటించుడని 

ఆజఞ్ ఇయయ్గా వారాలాగు చాటించిరి. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 30:5 => కావున బహుకాలమునుండి వారు వార్యబడిన పర్కారము ఇంత 

ఘనముగా నాచరింపకుండుట చూచి, ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాకు యెరూషలేములో 

పసాక్పండుగ ఆచరించుటకై రావలసినదని బెయేరె ష్బా మొదలుకొని దాను వరకు 

ఇశార్యేలీయులుండు దేశమంతటను చాటింపవలెనని వారు నిరణ్యము చేసిరి. 

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

పునన్మనాడు కొముమ్ ఊదుడి. 

యోవేలు 1:14 => ఉపవాసదినము పర్తిషిఠ్ంచుడి వర్తదినము ఏరప్రచుడి. యెహోవాను 

బతిమాలుకొనుటకై పెదద్లను దేశములోని జనులందరిని మీదేవుడైన యెహోవా మందిరములో 

సమకూరుచ్డి.  

యోవేలు 2:15 => సీయోనులో బాకా ఊదుడి, ఉపవాసదినము పర్తిషిఠ్ంచుడి, వర్తదినము 

నియమించి పర్కటన చేయుడి. 

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 గొఱఱ్లుగాని 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. 
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నిరగ్మకాండము 12:16 => ఆ మొదటి దినమున మీరు పరిశుదధ్ సంఘముగాను, ఏడవ దినమున 

పరిశుదధ్ సంఘముగాను కూడుకొనవలెను. ఆ దినములయందు పర్తివాడు తినవలసినది మాతర్మే 

మీరు సిదధ్పరచవచుచ్ను; అదియు గాక మరి ఏ పనియు చేయకూడదు. 

లేవీయకాండము 23:21 => ఆనాడే మీరు పరిశుదధ్సంఘముగా కూడవలెనని చాటింపవలెను. 

అందులో మీరు జీవనోపాధియైన ఏ పనియు చేయకూడదు. ఇది మీ సమసత్ నివాసములలో మీ తర 

తరములకు నితయ్మైన కటట్డ. 

లేవీయకాండము 23:44 => అటుల్ మోషే ఇశార్యేలీయులకు యెహోవా నియామక కాలములను 

తెలియచెపెప్ను. 

సంఖాయ్కాండము 29:39 => మీ మొర్కుక్బళల్ను మీ సేవ్చాఛ్రప్ణములను మీ దహనబలులను మీ 

నైవేదయ్ములను మీ పానారప్ణములను మీ సమాధానబలులను గాక వీటిని నియామక కాలములందు 

యెహోవాకు అరిప్ంవలెను. 

నాయ్యాధిపతులు 21:19 => కాగా వారు బెనాయ్మీనీయులతో ఇటల్నిరి ఇదిగో బేతేలుకు ఉతత్రదికుక్న 

బేతేలునుండి షెకెమునకు పోవు రాజమారగ్మునకు తూరుప్ననునన్ లెబోనాకు దకిష్ణ దికుక్న 

యెహోవాకు పండుగ ఏటేట షిలోహులో జరుగునని చెపిప్ బెనాయ్మీనీయులను చూచి 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:3 => మరియు యెహోవా ధరమ్శాసత్రమునందు వార్యబడియునన్ 

విధినిబటిట్ జరుగు ఉదయాసత్మయముల దహనబలులను విశార్ంతిదినములకును అమావాసయ్లకును 

నియామక కాలములకును ఏరప్డియునన్ దహనబలులను అరిప్ంచుటకై తనకు కలిగిన ఆసిత్లోనుండి 

రాజు ఒక భాగమును ఏరాప్టుచేసెను. 

వచనము 3 

ఆరు దినములు పనిచేయవలెను; వారము వారము ఏడవ దినము విశార్ంతిదినము; అది 

పరిశుదధ్సంఘపు దినము. అందులో మీరు ఏ పనియైనను చేయకూడదు. మీ సమసత్ 

నివాసములయందు అది యెహోవా నియమించిన విశార్ంతిదినము. 
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లేవీయకాండము 19:3 => మీలో పర్తివాడు తన తలిల్కి తన తండిర్కి భయపడవలెను. నేను 

నియమించిన విశార్ంతిదినములను ఆచరింపవలెను; నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 

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 16:29 => 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. 

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 

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 31:15 => ఆరు దినములు పనిచేయవచుచ్ను; ఏడవదినము యెహోవాకు 

పర్తిషిఠ్తమైన విశార్ంతిదినము. ఆ విశార్ంతిదినమున పనిచేయు పర్తివాడును తపప్క మరణశిక్ష 

నొందును. 
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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. 

నిరగ్మకాండము 35:3 => విశార్ంతిదినమున మీరు మీ యిండల్లో ఎకక్డను అగిన్ రాజబెటట్కూడదని 

వారితో చెపెప్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:13 => ఆరుదినములు నీవు కషట్పడి నీ పని అంతయు చేయవలెను. 

యెషయా 56:2 => నేను నియమించిన విశార్ంతిదినమును అపవితర్పరచకుండ దానిని 

అనుసరించుచు ఏ కీడు చేయకుండ తనచేతిని బిగబటుట్వాడు ధనుయ్డు ఆ పర్కారము చేసి దాని రూఢిగా 

గైకొను నరుడు ధనుయ్డు. 

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 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  

లూకా 13:14 => యేసు విశార్ంతిదినమున సవ్సథ్పరచినందున ఆ సమాజమందిరపు అధికారి 

కోపముతో మండిపడి, జనసమూహమును చూచి పని చేయదగిన ఆరు దినములు కలవు గనుక ఆ 

దినములలోనే వచిచ్ సవ్సథ్తపొందుడి; విశార్ంతిదినమందు రావదద్ని చెపెప్ను. 

లూకా 23:56 => తిరిగివెళిల్, సుగంధ దర్వయ్ములను పరిమళ తైలములను సిదధ్పరచి, ఆజఞ్చొపుప్న 

విశార్ంతిదినమున తీరికగా ఉండిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:21 => ఏలయనగా, సమాజమందిరములలో పర్తి విశార్ంతిదినమున 

మోషే లేఖనములు చదువుటవలన మునుపటి తరములనుండి అతని నియమమును పర్కటించువారు 

పర్తి పటట్ణములో ఉనాన్రని చెపెప్ను. 

పర్కటన 1:10 => పర్భువు దినమందు ఆతమ్వశుడనై యుండగా బూరధవ్ని వంటి గొపప్ సవ్రము  

ఆదికాండము 2:3 => కాబటిట్ దేవుడు ఆ యేడవ దినమును ఆశీరవ్దించి పరిశుదధ్పరచెను; 

ఏలయనగా దానిలో దేవుడు తాను చేసినటిట్యు, సృజించినటిట్యు తన పని అంతటినుండి 

విశర్మించెను. 

నిరగ్మకాండము 12:16 => ఆ మొదటి దినమున మీరు పరిశుదధ్ సంఘముగాను, ఏడవ దినమున 

పరిశుదధ్ సంఘముగాను కూడుకొనవలెను. ఆ దినములయందు పర్తివాడు తినవలసినది మాతర్మే 

మీరు సిదధ్పరచవచుచ్ను; అదియు గాక మరి ఏ పనియు చేయకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 16:30 => కాబటిట్ యేడవ దినమున పర్జలు విశర్మించిరి. 

నిరగ్మకాండము 31:13 => మిముమ్ను పరిశుదధ్పరచు యెహోవాను నేనే అని తెలిసికొనునటుల్ అది 

మీ తరతరములకు నాకును మీకును గురుతగును. 

లేవీయకాండము 16:29 => ఇది మీకు నితయ్మైన కటట్డ. సవ్దేశులుగాని మీ మధయ్నుండు 

పరదేశులుగాని మీరందరు ఏడవనెల పదియవనాడు ఏ పనియైనను చేయక మిముమ్ను మీరు 

దుఃఖపరచుకొనవలెను. 

లేవీయకాండము 23:38 => ఏ అరప్ణ దినమున ఆ అరప్ణమును తీసికొనిరావలెను. 

సంఖాయ్కాండము 28:25 => ఏడవ దినమున పరిశుదధ్సంఘము కూడవలెను. ఆ దినమున మీరు 

జీవనోపాధియైన పనులేమియు చేయకూడదు. 

నెహెమాయ్ 10:31 => దేశపు జనులు విశార్ంతి దినమందు అమమ్కపు వసుత్వులనే గాని 

భోజనపదారథ్ములనేగాని అముమ్టకు తెచిచ్నయెడల విశార్ంతిదినమునగాని పరిశుదధ్ దినములలోగాని 

వాటిని కొనకుందుమనియు, ఏడవ సంవతస్రమున విడిచిపెటిట్ ఆ సంవతస్రములో బాకీదారుల బాకీలు 

వదలివేయుదుమనియు నిరణ్యించుకొంటిమి. 
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యిరిమ్యా 17:22 => విశార్ంతిదినమున మీ యిండల్లోనుండి యే బరువును మోసికొనిపోకుడి, యే 

పనియు చేయకుడి, నేను మీ పితరుల కాజాఞ్పించినటుల్ విశార్ంతిదినమును పర్తిషిఠ్త దినముగా 

ఎంచుకొనుడి. 

యెహెజేక్లు 20:12 => మరియు యెహోవానగు నేనే వారిని పవితర్పరచువాడనని వారు 

తెలిసికొనునటుల్ నాకును వారికిని మధయ్ విశార్ంతిదినములను వారికి సూచనగా నేను నియమించితిని. 

కొలొసస్యులకు 2:16 => కాబటిట్ అనన్పానముల విషయములోనైనను, పండుగ అమావాసయ్ 

విశార్ంతిదినము అనువాటి విషయములోనైనను, మీకు తీరుప్తీరచ్ నెవనికిని అవకాశమియయ్కుడి. 

వచనము 4 

ఇవి యెహోవా నియామక కాలములు, నియమించిన కాలములనుబటిట్ మీరు చాటింపవలసిన 

పరిశుదధ్సంఘపు దినములు ఇవి. 

లేవీయకాండము 23:2 => నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము మీరు చాటింపవలసిన యెహోవా 

నియామక కాలములు ఇవే; ఈ కాలములయందు మీరు పరిశుదధ్ సంఘములుగా కూడవలెను; నా 

నియామక కాలములు ఇవి. 

లేవీయకాండము 23:37 => యెహోవా నియమించిన విశార్ంతిదినములు గాకయు, మీరు 

దానములనిచుచ్ దినములు గాకయు, మీ మొర్కుక్బడి దినములు గాకయు, మీరు యెహోవాకు 

సేవ్చాఛ్రప్ణములనిచుచ్ దినములు గాకయు, యెహోవాకు హోమదర్వయ్మునేమి దహనబలి 

దర్వయ్మునేమి నైవేదయ్మునేమి బలినేమి పానీయారప్ణములనేమి అరిప్ంచుటకై పరిశుదధ్సంఘపు 

దినములుగా మీరు చాటింపవలసిన యెహోవా నియామక కాలములు ఇవి. 

నిరగ్మకాండము 23:14 => సంవతస్రమునకు మూడుమారులు నాకు పండుగ ఆచరింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 12:14 => కాబటిట్ యీ దినము మీకు జాఞ్పకారథ్మైనదగును. మీరు యెహోవాకు 

పండుగగా దాని నాచరింపవలెను; తరతరములకు నితయ్మైన కటట్డగా దాని నాచరింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 32:5 => అహరోను అది చూచి దాని యెదుట ఒక బలిపీఠము కటిట్ంచెను. మరియు 

అహరోను రేపు యెహోవాకు పండుగ జరుగునని చాటింపగా 
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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. 

నాయ్యాధిపతులు 21:19 => కాగా వారు బెనాయ్మీనీయులతో ఇటల్నిరి ఇదిగో బేతేలుకు ఉతత్రదికుక్న 

బేతేలునుండి షెకెమునకు పోవు రాజమారగ్మునకు తూరుప్ననునన్ లెబోనాకు దకిష్ణ దికుక్న 

యెహోవాకు పండుగ ఏటేట షిలోహులో జరుగునని చెపిప్ బెనాయ్మీనీయులను చూచి 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:5 => కావున బహుకాలమునుండి వారు వార్యబడిన పర్కారము ఇంత 

ఘనముగా నాచరింపకుండుట చూచి, ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాకు యెరూషలేములో 

పసాక్పండుగ ఆచరించుటకై రావలసినదని బెయేరె ష్బా మొదలుకొని దాను వరకు 

ఇశార్యేలీయులుండు దేశమంతటను చాటింపవలెనని వారు నిరణ్యము చేసిరి. 

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. 

వచనము 5 

మొదటి నెల పదునాలుగవ దినమున సాయంకాలమందు యెహోవా పసాక్ పండుగ జరుగును. 

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 గొఱఱ్పిలల్నైనను, మేకపిలల్నైనను, అనగా పర్తి 

యింటికిని ఒక గొఱఱ్పిలల్నైనను ఒక మేకపిలల్నైనను తీసికొనవలెను. 

నిరగ్మకాండము 12:4 => ఆ పిలల్ను తినుటకు ఒక కుటుంబము చాలకపోయినయెడల వాడును 

వాని పొరుగువాడును తమ లెకక్ చొపుప్న దాని తీసికొనవలెను. 
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నిరగ్మకాండము 12:5 => ఆ గొఱఱ్పిలల్ను భుజించుటకు పర్తివాని భోజనము పరిమితినిబటిట్ వారిని 

లెకిక్ంపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 12:6 => నిరోద్షమైన యేడాది మగపిలల్ను తీసికొనవలెను. గొఱఱ్లలోనుండియైనను 

మేకలలోనుండియైనను దాని తీసికొనవచుచ్ను. 

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 

నిరగ్మకాండము 12:8 => ఆ రాతిర్యే వారు అగిన్చేత కాలచ్బడిన ఆ మాంసమును పొంగని 

రొటెట్లను తినవలెను. చేదుకూరలతో దాని తినవలెను 

నిరగ్మకాండము 12:9 => దాని తలను దాని కాళల్ను దాని ఆంతర్ములను అగిన్తో కాలిచ్ దాని 

తినవలెను; 

నిరగ్మకాండము 12:10 => దానిలో ఉడికి ఉడకనిదైనను నీళల్తో వండబడినదైనను తిననే 

తినకూడదు; ఉదయకాలమువరకు దానిలోనిదేదియు మిగిలింపకూడదు. ఉదయకాలమువరకు 

దానిలో మిగిలినది అగిన్తో కాలిచ్ వేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 12:11 => మీరు దానిని తినవలసిన విధమేదనగా, మీ నడుము కటుట్కొని మీ 

చెపుప్లు తొడుగుకొని మీ కఱఱ్లుచేత పటుట్కొని, తవ్రపడుచు దాని తినవలెను; అది యెహోవాకు 

పసాక్బలి. 

నిరగ్మకాండము 12:12 => ఆ రాతిర్ నేను ఐగుపుత్ దేశమందు సంచరించి, ఐగుపుత్ దేశమందలి 

మనుషుయ్లలోనేగాని జంతువులలోనేగాని తొలి సంతతి యంతయు హతముచేసి, ఐగుపుత్ 

దేవతలకందరికిని తీరుప్ తీరెచ్దను; నేను యెహోవాను. 

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. 
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నిరగ్మకాండము 12:14 => కాబటిట్ యీ దినము మీకు జాఞ్పకారథ్మైనదగును. మీరు యెహోవాకు 

పండుగగా దాని నాచరింపవలెను; తరతరములకు నితయ్మైన కటట్డగా దాని నాచరింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 12:18 => మొదటి నెల పదునాలుగవ దినము సాయంకాలము మొదలుకొని ఆ 

నెల యిరువది యొకటవ దినము సాయంకాలము వరకు మీరు పులియని రొటెట్లను తినవలెను. 

నిరగ్మకాండము 13:3 => మోషే పర్జలతో నిటల్నెను మీరు దాసగృహమైన ఐగుపుత్నుండి బయలుదేరి 

వచిచ్న దినమును జాఞ్పకము చేసికొనుడి. యెహోవా తన బాహుబలముచేత దానిలోనుండి మిముమ్ను 

బయటికి రపిప్ంచెను; పులిసిన దేదియు తినవదుద్. 

నిరగ్మకాండము 13:4 => ఆబీబను నెలలో ఈ దినమందే మీరు బయలుదేరి వచిచ్తిరి గదా. 

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 13:6 => ఏడు దినములు నీవు పులియని రొటెట్లను తినవలెను, ఏడవ దినమున 

యెహోవా పండుగ ఆచరింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 13:7 => పులియని వాటినే యేడు దినములు తినవలెను. పులిసినదేదియు నీయొదద్ 

కనబడకూడదు. నీ పార్ంతములనిన్టిలోను పొంగినదేదియు నీయొదద్ కనబడకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 13:8 => మరియు ఆ దినమున నీవు నేను ఐగుపుత్లోనుండి వచిచ్నపుప్డు యెహోవా 

నాకు చేసినదాని నిమితత్ము పొంగని రొటెట్లను తినుచునాన్నని నీ కుమారునికి తెలియచెపప్వలెను. 

నిరగ్మకాండము 13:9 => యెహోవా ధరమ్శాసత్రము నీ నోట నుండునటుల్ బలమైన చేతితో యెహోవా 

ఐగుపుత్లోనుండి నినున్ బయటికి రపిప్ంచెననుటకు, ఈ ఆచారము నీ చేతిమీద నీకు సూచనగాను నీ 

కనున్ల మధయ్ జాఞ్పకారథ్ముగా ఉండును.  

నిరగ్మకాండము 13:10 => కాబటిట్ పర్తి సంవతస్రము ఈ కటట్డను దాని నియామక కాలమున 

ఆచరింపవలెను. 
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నిరగ్మకాండము 23:15 => పులియని రొటెట్ల పండుగ నాచరింపవలెను. నేను నీ కాజాఞ్పించినటుల్ 

ఆబీబు నెలలో నీవు ఐగుపుత్లోనుండి బయలుదేరి వచిచ్తివి గనుక ఆ నెలలో నియామక కాలమందు 

ఏడు దినములు పులియని రొటెట్లను తినవలెను. నా సనిన్ధిని ఎవడును వటిట్చేతులతో కనబడకూడదు. 

సంఖాయ్కాండము 9:2 => ఇశార్యేలీయులు పసాక్పండుగను దాని నియామకకాలమందు 

ఆచరింపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 9:3 => దాని నియామక కాలమున, అనగా ఈ నెల పదునాలుగవ దినమున 

సాయంకాలమందు దానిని ఆచరింపవలెను; దాని కటట్డలనిన్టినిబటిట్ దాని విధులనిన్టినిబటిట్ మీరు 

దానిని ఆచరింపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 9:4 => కాబటిట్ మోషే పసాక్పండుగను ఆచరింపవలెనని ఇశార్యేలీయులతో 

చెపప్గా వారు సీనాయి అరణయ్మందు మొదటి నెల పదునాలుగవ దినమున సాయంకాలమందు 

పసాక్పండుగ సామగిర్ని సిదధ్పరచుకొనిరి. 

సంఖాయ్కాండము 9:5 => యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించిన సమసత్మును ఇశార్యేలీయులు అతడు 

చెపిప్నటేల్ చేసిరి. 

సంఖాయ్కాండము 9:6 => కొందరు నరశవమును ముటుట్టవలన అపవితుర్లై ఆ దినమున 

పసాక్పండుగను ఆచరింపలేకపోయిరి. 

సంఖాయ్కాండము 9:7 => వారు ఆ దినమున మోషే అహరోనుల ఎదుటికి వచిచ్ మోషేతో 

నరశవమును ముటుట్టవలన అపవితుర్లమైతివిు; యెహోవా అరప్ణమును దాని నియామక కాలమున 

ఇశార్యేలీయుల మధయ్ను అరిప్ంపకుండునటుల్ ఏల అడ డ్గింపబడితిమని అడుగగా 

సంఖాయ్కాండము 28:16 => మొదటి నెల పదునాలుగవ దినము యెహోవాకు పసాక్పండుగ. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:1 => ఆబీబునెలను ఆచరించి నీ దేవుడైన యెహోవాకు పసాక్పండుగ 

జరిగింపవలెను. ఏలయనగా ఆబీబునెలలో రాతిర్వేళ నీ దేవుడైన యెహోవా ఐగుపుత్లొనుండి నినున్ 

రపిప్ంచెను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 16:2 => యెహోవా తన నామమును సాథ్పించుటకై ఏరప్రచుకొను 

సథ్లములోనె నీ దేవుడైన యెహోవాకు పసాక్ను ఆచరించి, గొఱఱ్మేకలలోగాని గోవులలోగాని బలి 

అరిప్ంపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:3 => పసాక్పండుగలో పొంగిన దేనినైనను తినకూడదు. నీవు తవ్రపడి 

ఐగుపుత్ దేశములోనుండి వచిచ్తివి గదా. నీవు ఐగుపుత్ దేశములోనుండి వచిచ్న దినమును నీ 

జీవితములనిన్టిలో జాఞ్పకము చేసికొనునటుల్, బాధను సమ్రణకుతెచుచ్ పొంగని ఆహారమును ఏడు 

దినములు తినవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:4 => నీ పార్ంతములనిన్టిలో ఏడు దినములు పొంగినదేదైనను 

కనబడకూడదు. మరియు నీవు మొదటి తేది సాయంకాలమున వధించినదాని మాంసములో 

కొంచెమైనను ఉదయమువరకు మిగిలియుండకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:5 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచుచ్చునన్ పురములలో దేనియందైనను 

పసాక్ పశువును వధింపకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:6 => నీ దేవుడైన యెహోవా తన నామమును సాథ్పించుటకై 

ఏరప్రచుకొను సథ్లములోనే నీవు ఐగుపుత్లోనుండి బయలుదేరివచిచ్నbవేళను, అనగా సూరుయ్డు 

అసత్మించు సాయంకాలమున పసాక్ పశువును వధించి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:7 => నీ దేవుడైన యెహోవా ఏరప్రచుకొను సథ్లమున దానిని కాలిచ్ 

భుజించి, ఉదయమున తిరిగి నీ గుడారములకు వెళల్వలెను. ఆరు దినములు నీవు పొంగని రొటెట్లు 

తినవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:8 => ఏడవ దినము నీ దేవుడైన యెహోవాకు వర్త దినము, అందులో 

నీవు జీవనోపాధియైన యే పనియు చేయకూడదు. 

యెహోషువ 5:10 => ఇశార్యేలీయులు గిలాగ్లులో దిగి ఆ నెల పదునాలుగవ తేదిని 

సాయంకాలమున యెరికో మైదానములో పసాక్ పండుగను ఆచరించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:18 => పర్వకత్యగు సమూయేలు దినములు మొదలుకొని 

ఇశార్యేలీయులలో పసాక్పండుగ అంత ఘనముగా ఆచరింపబడి యుండలేదు. యోషీయాయు, 
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యాజకులును, లేవీయులును, అకక్డనునన్ యూదా ఇశార్యేలువారందరును, యెరూషలేము 

కాపురసుథ్లును ఆచరించిన పర్కారము ఇశార్యేలు రాజులందరిలో ఒకక్డైనను పసాక్పండుగను 

ఆచరించి యుండలేదు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:19 => యోషీయా యేలుబడియందు పదునెనిమిదవ సంవతస్రమున ఈ 

పసాక్పండుగ జరిగెను. 

మతత్యి 26:17 => పులియని రొటెట్ల పండుగలో మొదటి దినమందు, శిషుయ్లు యేసునొదద్కు వచిచ్ 

పసాక్ను భుజించుటకు మేము నీకొరకు ఎకక్డ సిదధ్పరచగోరుచునాన్వని అడిగిరి. 

మారుక్ 14:12 => పులియని రొటెట్ల పండుగలో మొదటి దినమున వారు పసాక్పశువును 

వధించునపుప్డు, ఆయన శిషుయ్లు నీవు పసాక్ను భుజించుటకు మేమెకక్డికి వెళిల్ సిదధ్పరచవలెనని 

కోరుచునాన్వని ఆయన నడుగగా, 

లూకా 22:7 => పసాక్ పశువును వధింపవలసిన పులియని రొటెట్ల దినమురాగా 

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. 

నిరగ్మకాండము 12:6 => నిరోద్షమైన యేడాది మగపిలల్ను తీసికొనవలెను. గొఱఱ్లలోనుండియైనను 

మేకలలోనుండియైనను దాని తీసికొనవచుచ్ను. 

నిరగ్మకాండము 12:11 => మీరు దానిని తినవలసిన విధమేదనగా, మీ నడుము కటుట్కొని మీ 

చెపుప్లు తొడుగుకొని మీ కఱఱ్లుచేత పటుట్కొని, తవ్రపడుచు దాని తినవలెను; అది యెహోవాకు 

పసాక్బలి. 

నిరగ్మకాండము 12:14 => కాబటిట్ యీ దినము మీకు జాఞ్పకారథ్మైనదగును. మీరు యెహోవాకు 

పండుగగా దాని నాచరింపవలెను; తరతరములకు నితయ్మైన కటట్డగా దాని నాచరింపవలెను. 
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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 23:14 => సంవతస్రమునకు మూడుమారులు నాకు పండుగ ఆచరింపవలెను. 

2 రాజులు 23:21 => అంతట రాజు నిబంధన గర్ంథమునందు వార్సియునన్ పర్కారముగా మీ 

దేవుడైన యెహోవాకు పసాక్ పండుగను ఆచరించుడని జనులకందరికి ఆజాఞ్పింపగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:17 => అకక్డనునన్ ఇశార్యేలీయులు, ఆ కాలమందు పసాక్ను పులియని 

రొటెట్ల పండుగను ఏడు దినములు ఆచరించిరి. 

యెహెజేక్లు 45:21 => మొదటి నెల పదునాలుగవ దినమున పసాక్పండుగ ఆచరింపవలెను; ఏడు 

దినములు దాని నాచరింపవలెను. అందులో పులియని ఆహారము తినవలెను.  

లూకా 2:41 => పసాక్ పండుగపుప్డు ఆయన తలిదండుర్లు ఏటేట యెరూషలేమునకు 

వెళుల్చుండువారు. 

లూకా 22:1 => పసాక్ అనబడిన పులియని రొటెట్ల పండుగ సమీపించెను. 

యోహాను 6:4 => అపుప్డు పసాక్ అను యూదుల పండుగ సమీపించెను. 

వచనము 6 

ఆ నెల పదునయిదవ దినమున యెహోవాకు పొంగని రొటెట్ల పండుగ జరుగును; ఏడు దినములు 

మీరు పొంగని వాటినే తినవలెను 

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 12:16 => ఆ మొదటి దినమున మీరు పరిశుదధ్ సంఘముగాను, ఏడవ దినమున 

పరిశుదధ్ సంఘముగాను కూడుకొనవలెను. ఆ దినములయందు పర్తివాడు తినవలసినది మాతర్మే 

మీరు సిదధ్పరచవచుచ్ను; అదియు గాక మరి ఏ పనియు చేయకూడదు. 
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నిరగ్మకాండము 13:6 => ఏడు దినములు నీవు పులియని రొటెట్లను తినవలెను, ఏడవ దినమున 

యెహోవా పండుగ ఆచరింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 13:7 => పులియని వాటినే యేడు దినములు తినవలెను. పులిసినదేదియు నీయొదద్ 

కనబడకూడదు. నీ పార్ంతములనిన్టిలోను పొంగినదేదియు నీయొదద్ కనబడకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 34:18 => మీరు పొంగనివాటి పండుగ ఆచరింపవలెను. నేను నీకాజాఞ్పించినటుల్ 

ఆబీబు నెలలో నియామక కాలమందు ఏడు దినములు పొంగనివాటినే తినవలెను. ఏలయనగా ఆబీబు 

నెలలో ఐగుపుత్లోనుండి మీరు బయలుదేరి వచిచ్తిరి. 

సంఖాయ్కాండము 28:17 => ఆ నెల పదునయిదవ దినము పండుగ జరుగును. ఏడు దినములు 

పొంగని భక్షయ్ములనే తినవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 28:18 => మొదటి దినమున పరిశుదధ్ సంఘము కూడవలెను. అందులో మీరు 

జీవనోపాధియైన పనులేమియు చేయకూడదు 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:8 => ఏడవ దినము నీ దేవుడైన యెహోవాకు వర్త దినము, అందులో 

నీవు జీవనోపాధియైన యే పనియు చేయకూడదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:3 => ఇది యూదులకు ఇషట్మైన కారయ్మని తెలిసికొని పేతురునుకూడ 

పటుట్కొనెను. ఆ దినములు పులియని రొటెట్ల పండుగ దినములు.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:4 => అతనిని పటుట్కొని చెరసాలలో వేయించి, పసాక్ పండుగైన పిమమ్ట 

పర్జలయొదద్కు అతని తేవలెనని ఉదేద్శించి, అతనికి కావలియుండుటకు నాలుగు చతుషట్యముల 

సైనికులకు అతనిని అపప్గించెను 

నిరగ్మకాండము 12:18 => మొదటి నెల పదునాలుగవ దినము సాయంకాలము మొదలుకొని ఆ 

నెల యిరువది యొకటవ దినము సాయంకాలము వరకు మీరు పులియని రొటెట్లను తినవలెను. 

నిరగ్మకాండము 13:10 => కాబటిట్ పర్తి సంవతస్రము ఈ కటట్డను దాని నియామక కాలమున 

ఆచరింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:3 => పసాక్పండుగలో పొంగిన దేనినైనను తినకూడదు. నీవు తవ్రపడి 

ఐగుపుత్ దేశములోనుండి వచిచ్తివి గదా. నీవు ఐగుపుత్ దేశములోనుండి వచిచ్న దినమును నీ 
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జీవితములనిన్టిలో జాఞ్పకము చేసికొనునటుల్, బాధను సమ్రణకుతెచుచ్ పొంగని ఆహారమును ఏడు 

దినములు తినవలెను. 

యెహోషువ 5:11 => పసాక్ పోయిన మరునాడు వారు ఈ దేశపు పంటను తినిరి. ఆ దినమందే 

వారు పొంగకయు వేచబడియునునన్ భక్షయ్ములను తినిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 21:19 => కాగా వారు బెనాయ్మీనీయులతో ఇటల్నిరి ఇదిగో బేతేలుకు ఉతత్రదికుక్న 

బేతేలునుండి షెకెమునకు పోవు రాజమారగ్మునకు తూరుప్ననునన్ లెబోనాకు దకిష్ణ దికుక్న 

యెహోవాకు పండుగ ఏటేట షిలోహులో జరుగునని చెపిప్ బెనాయ్మీనీయులను చూచి 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:21 => యెరూషలేములోనునన్ ఇశార్యేలువారు బహు సంతోషభరితులై 

పులియని రొటెట్ల పండుగను ఏడు దినములు ఆచరించిరి. లేవీయులును యాజకులును యెహోవాను 

ఘనపరచుచు గొపప్ నాదముగల వాదయ్ములతో పర్తి దినము ఆయనను సుత్తించుచు ఉండిరి. 

మతత్యి 26:17 => పులియని రొటెట్ల పండుగలో మొదటి దినమందు, శిషుయ్లు యేసునొదద్కు వచిచ్ 

పసాక్ను భుజించుటకు మేము నీకొరకు ఎకక్డ సిదధ్పరచగోరుచునాన్వని అడిగిరి. 

మారుక్ 14:12 => పులియని రొటెట్ల పండుగలో మొదటి దినమున వారు పసాక్పశువును 

వధించునపుప్డు, ఆయన శిషుయ్లు నీవు పసాక్ను భుజించుటకు మేమెకక్డికి వెళిల్ సిదధ్పరచవలెనని 

కోరుచునాన్వని ఆయన నడుగగా, 

లూకా 22:1 => పసాక్ అనబడిన పులియని రొటెట్ల పండుగ సమీపించెను. 

1 కొరిందీయులకు 5:8 => గనుక పాతదైన పులిపిండితోనైనను దురామ్రగ్తయు దుషట్తవ్మునను 

పులిపిండితోనైనను కాకుండ, నిషాక్పటయ్మును సతయ్మునను పులియని రొటెట్తో పండుగ ఆచరింతము. 

వచనము 7 

మొదటి దినమున మీరు పరిశుదధ్ సంఘముగా కూడవలెను. అందులో మీరు జీవనోపాధియైన ఏ 

పనియు చేయకూడదు. 

సంఖాయ్కాండము 28:18 => మొదటి దినమున పరిశుదధ్ సంఘము కూడవలెను. అందులో మీరు 

జీవనోపాధియైన పనులేమియు చేయకూడదు 
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సంఖాయ్కాండము 28:19 => అయితే యెహోవాకు దహనబలిగా మీరు రెండు కోడెదూడలను ఒక 

పొటేట్లును ఏడాదివగు ఏడు మగ గొఱఱ్పిలల్లను అరిప్ంపవలెను. అవి మీకు కలిగిన వాటిలో 

నిరోద్షమైనవై యుండవలెను 

సంఖాయ్కాండము 28:20 => వాటి నైవేదయ్ము నూనెతో కలపబడిన గోధుమల పిండి. 

సంఖాయ్కాండము 28:21 => ఒకొక్కక్ కోడెతో తూములో మూడు పదియవవంతులను, పొటేట్లుతో 

రెండు పదియవవంతులను ఆ యేడు గొఱఱ్పిలల్లలో ఒకొక్కక్ గొఱఱ్పిలల్తో ఒకొక్కక్ పదియవవంతును 

సంఖాయ్కాండము 28:22 => మీకు పార్యశిచ్తత్ము కలుగుటకై పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకను 

అరిప్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 28:23 => ఉదయమున మీరు అరిప్ంచు నితయ్మైన దహనబలి గాక వీటిని మీరు 

అరిప్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 28:24 => అటేల్ ఆ యేడు దినములలో పర్తిదినము యెహోవాకు ఇంపైన 

సువాసనగల హోమదర్వయ్మును ఆహారముగా అరిప్ంచవలెను. నితయ్మైన దహనబలియు దాని 

పానారప్ణమును గాక దానిని అరిప్ంచవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 28:25 => ఏడవ దినమున పరిశుదధ్సంఘము కూడవలెను. ఆ దినమున మీరు 

జీవనోపాధియైన పనులేమియు చేయకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 12:16 => ఆ మొదటి దినమున మీరు పరిశుదధ్ సంఘముగాను, ఏడవ దినమున 

పరిశుదధ్ సంఘముగాను కూడుకొనవలెను. ఆ దినములయందు పర్తివాడు తినవలసినది మాతర్మే 

మీరు సిదధ్పరచవచుచ్ను; అదియు గాక మరి ఏ పనియు చేయకూడదు. 

లేవీయకాండము 16:29 => ఇది మీకు నితయ్మైన కటట్డ. సవ్దేశులుగాని మీ మధయ్నుండు 

పరదేశులుగాని మీరందరు ఏడవనెల పదియవనాడు ఏ పనియైనను చేయక మిముమ్ను మీరు 

దుఃఖపరచుకొనవలెను. 

లేవీయకాండము 23:35 => వాటిలో మొదటి దినమున మీరు పరిశుదధ్సంఘముగా కూడవలెను. 

అందులో మీరు జీవనోపాధియైన యే పనియు చేయకూడదు. 
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లూకా 6:1 => ఒక విశార్ంతిదినమున ఆయన పంటచేలలోబడి వెళుల్చుండగా, ఆయన శిషుయ్లు 

వెనున్లు తుర్ంచి, చేతులతో నలుపుకొని, తినుచుండిరి. 

యోహాను 6:4 => అపుప్డు పసాక్ అను యూదుల పండుగ సమీపించెను. 

యోహాను 19:31 => ఆ దినము సిదధ్పరచు దినము; మరుసటి విశార్ంతిదినము మహాదినము గనుక 

ఆ దేహములు విశార్ంతిదినమున సిలువమీద ఉండకుండునటుల్, వారి కాళుల్ విరుగగొటిట్ంచి వారిని 

తీసివేయించుమని యూదులు పిలాతును అడిగిరి. 

వచనము 8 

ఏడు దినములు మీరు యెహోవాకు హోమారప్ణము చేయవలెను. ఏడవ దినమున 

పరిశుదధ్సంఘముగా కూడవలెను. అందులో మీరు జీవనోపాధియైన ఏ పనియు చేయకూడదని వారితో 

చెపుప్ము. 

నిరగ్మకాండము 12:16 => ఆ మొదటి దినమున మీరు పరిశుదధ్ సంఘముగాను, ఏడవ దినమున 

పరిశుదధ్ సంఘముగాను కూడుకొనవలెను. ఆ దినములయందు పర్తివాడు తినవలసినది మాతర్మే 

మీరు సిదధ్పరచవచుచ్ను; అదియు గాక మరి ఏ పనియు చేయకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 13:6 => ఏడు దినములు నీవు పులియని రొటెట్లను తినవలెను, ఏడవ దినమున 

యెహోవా పండుగ ఆచరింపవలెను. 

లేవీయకాండము 16:29 => ఇది మీకు నితయ్మైన కటట్డ. సవ్దేశులుగాని మీ మధయ్నుండు 

పరదేశులుగాని మీరందరు ఏడవనెల పదియవనాడు ఏ పనియైనను చేయక మిముమ్ను మీరు 

దుఃఖపరచుకొనవలెను. 

లేవీయకాండము 23:35 => వాటిలో మొదటి దినమున మీరు పరిశుదధ్సంఘముగా కూడవలెను. 

అందులో మీరు జీవనోపాధియైన యే పనియు చేయకూడదు. 

సంఖాయ్కాండము 15:3 => యెహోవాకు ఇంపైన సువాసన కలుగునటుల్గా గోవులలోని దానినేకాని, 

గొఱఱ్మేకలలోని దానినేకాని, దహనబలిగానైనను, బలిగానైనను తెచిచ్, మొర్కుక్బడి చెలిల్ంచుటకనియో, 
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సేవ్చాఛ్రప్ణగాననియో, నియామక కాలమందు అరిప్ంచునదియనియో, దేనినైనను మీరు 

అరిప్ంపగోరినయెడల 

సంఖాయ్కాండము 28:18 => మొదటి దినమున పరిశుదధ్ సంఘము కూడవలెను. అందులో మీరు 

జీవనోపాధియైన పనులేమియు చేయకూడదు 

సంఖాయ్కాండము 28:25 => ఏడవ దినమున పరిశుదధ్సంఘము కూడవలెను. ఆ దినమున మీరు 

జీవనోపాధియైన పనులేమియు చేయకూడదు. 

యెహెజేక్లు 45:23 => మరియు ఏడు దినములు అతడు నిరోద్షమైన యేడు ఎడల్ను ఏడు పొటేట్ళళ్ను 

తీసికొని, దినమొకటింటికి ఒక యెదుద్ను ఒక పొటేట్లును దహనబలిగా యెహోవాకు అరిప్ంపవలెను; 

మరియు అనుదినము ఒకొక్కక్ మేకపిలల్ను పాపపరిహారారథ్బలిగా అరిప్ంపవలెను.  

వచనము 9 

మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

నిరగ్మకాండము 23:16 => నీవు పొలములో వితిత్న నీ వయ్వసాయముల తొలిపంట యొకక్ 

కోతపండుగను, పొలములోనుండి నీ వయ్వసాయ ఫలములను నీవు కూరుచ్కొనిన తరువాత 

సంవతస్రాంతమందు ఫలసంగర్హపు పండుగను ఆచరింపవలెను. 

వచనము 10 

నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము నేను మీకిచుచ్చునన్ దేశమునకు మీరు వచిచ్ దాని పంటను 

కోయునపుప్డు మీ మొదటి పంటలో ఒక పనను యాజకునియొదద్కు తేవలెను. 

లేవీయకాండము 14:34 => నేను సావ్సథ్య్ముగా మీకిచుచ్చునన్ దేశమునకు మీరు వచిచ్న తరువాత, 

మీ సావ్సథ్య్మైన దేశములోని యే యింటనైనను నేను కుషు ఠ్పొడ కలుగజేసినయెడల 

లేవీయకాండము 2:12 => పర్థమఫలముగా యెహోవాకు వాటిని అరిప్ంపవచుచ్ను గాని 

బలిపీఠముమీద ఇంపైన సువాసనగా వాటి నరిప్ంపవలదు. 
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లేవీయకాండము 2:13 => నీవు అరిప్ంచు పర్తి నైవేదయ్మునకు ఉపుప్ చేరచ్వలెను. నీ దేవుని నిబంధన 

యొకక్ ఉపుప్ నీ నైవేదయ్ముమీద ఉండవలెను, నీ అరప్ణములనిన్టితోను ఉపుప్ అరిప్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 2:14 => నీవు యెహోవాకు పర్థమఫలముల నైవేదయ్మును చేయునపుప్డు సారమైన 

భూమిలో పుటిట్న పచచ్ని వెనున్లలోని ఊచ బియయ్మును వేయించి విసిరి నీ పర్థమఫలముల 

నైవేదయ్ముగా అరిప్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 2:15 => అది నైవేదయ్ రూపమైనది, నీవు దానిమీద నూనెపోసి దాని పైని సాంబార్ణి 

వేయవలెను. 

లేవీయకాండము 2:16 => అందులో జాఞ్పకారథ్మైన భాగమును, అనగా విసిరిన ధానయ్ములో 

కొంతయు, నూనెలో కొంతయు, దాని సాంబార్ణి అంతయు యాజకుడు దహింపవలెను. అది 

యెహోవాకు హోమము. 

నిరగ్మకాండము 22:29 => నీ మొదటి ససయ్దర్వయ్ములను అరిప్ంప తడవు చేయకూడదు. నీ 

కుమారులలో జేయ్షు ఠ్ని నాకు అరిప్ంపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 23:16 => నీవు పొలములో వితిత్న నీ వయ్వసాయముల తొలిపంట యొకక్ 

కోతపండుగను, పొలములోనుండి నీ వయ్వసాయ ఫలములను నీవు కూరుచ్కొనిన తరువాత 

సంవతస్రాంతమందు ఫలసంగర్హపు పండుగను ఆచరింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 23:19 => నీ భూమి పర్థమ ఫలములో మొదటివాటిని దేవుడైన యెహోవా 

మందిరమునకు తేవలెను. మేకపిలల్ను దాని తలిల్పాలతో ఉడకబెటట్కూడదు. 

నిరగ్మకాండము 34:22 => మరియు నీవు గోధుమల కోతలో పర్థమ ఫలముల పండుగను, అనగా 

వారముల పండుగను సంవతస్రాంతమందు పంటకూరుచ్ పండుగను ఆచరింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 34:26 => నీ భూమి యొకక్ పర్థమ ఫలములలో మొదటివి నీ దేవుడైన యెహోవా 

మందిరములోనికి తేవలెను. మేకపిలల్ను దాని తలిల్పాలతో ఉడకబెటట్కూడదనెను. 

సంఖాయ్కాండము 15:2 => నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము నేను మీ కిచుచ్చునన్ 

దేశనివాసములలో మీరు పర్వేశించిన తరువాత 

సంఖాయ్కాండము 15:18 => నేను మిముమ్ను కొనిపోవుచునన్ దేశములో మీరు పర్వేశించిన తరువాత 

Page  of 1424 1885



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"య$ండ'

సంఖాయ్కాండము 15:19 => మీరు ఆ దేశపు ఆహారమును తినునపుప్డు పర్తిషాఠ్రప్ణమును 

యెహోవాకు అరిప్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 15:20 => మీరు మీ మొదటి పిండిముదద్ రొటెట్ను పర్తిషాఠ్రప్ణముగా 

అరిప్ంపవలెను; కళల్పు అరప్ణమువలె దాని అరిప్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 15:21 => మీ తర తరములకు మీ మొదటి పిండిముదద్లోనుండి పర్తిషాఠ్రప్ణమును 

యెహోవాకు అరిప్ంపవలెను. 

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 16:9 => ఏడు వారములను నీవు లెకిక్ంపవలెను. పంటచేనిపైని కొడవలి 

మొదట వేసినది మొదలుకొని యేడు వారములను లెకిక్ంచి 

యెహోషువ 3:15 => అపుప్డు ఆ మందసమును మోయువారు యొరాద్నులో దిగిన తరువాత 

మందసమును మోయు యాజకుల కాళుల్ నీటి అంచున మునగగానే 

సామెతలు 3:9 => నీ రాబడి అంతటిలో పర్థమఫలమును నీ ఆసిత్లో భాగమును ఇచిచ్ యెహోవాను 

ఘనపరచుము. 

సామెతలు 3:10 => అపుప్డు నీ కొటల్లో ధానయ్ము సమృది ధ్గా నుండును నీ గానుగులలోనుండి కొర్తత్ 

దార్కాష్రసము పైకి పొరలి పారును. 

యెహెజేక్లు 44:30 => మీ పర్తిషిఠ్తారప్ణములనిన్టిలోను తొలిచూలు వాటనిన్టిలోను 

మొదటివియు, పర్థమ ఫలములనిన్టిలోను మొదటివియు యాజకులవగును; మీ కుటుంబములకు 

ఆశీరావ్దము కలుగునటుల్ మీరు ముందుగా పిసికిన పిండిముదద్ను యాజకులకియయ్వలెను.  

రోమీయులకు 11:16 => ముదద్లో మొదటి పిడికెడు పరిశుదధ్మైనదైతే ముదద్ంతయు పరిశుదధ్మే; 

వేరు పరిశుదధ్మైనదైతే కొమమ్లును పరిశుదధ్ములే. 

1 కొరిందీయులకు 15:20 => ఇపుప్డైతే నిదిర్ంచినవారిలో పర్థమ ఫలముగా కీర్సుత్ మృతులలోనుండి 

లేపబడియునాన్డు. 
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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. 

1 కొరిందీయులకు 15:23 => పర్తివాడును తన తన వరుసలోనే బర్దికింపబడును; పర్థమ ఫలము 

కీర్సుత్; తరువాత కీర్సుత్ వచిచ్నపుడు ఆయనవారు బర్దికింపబడుదురు. 

యాకోబు 1:18 => ఆయన తాను సృషిట్ంచినవాటిలో మనము పర్థమ ఫలముగా ఉండునటుల్ 

సతయ్వాకయ్మువలన మనలను తన సంకలప్పర్కారము కనెను. 

పర్కటన 14:4 => వీరు సతరీ సాంగతయ్మున అపవితుర్లు కానివారును, సతరీ సాంగతయ్ము ఎరుగని 

వారునైయుండి, గొఱఱ్పిలల్ ఎకక్డికి పోవునో అకక్డికెలల్ ఆయనను వెంబడింతురు; వీరు దేవుని కొరకును 

గొఱఱ్పిలల్ కొరకును పర్థమ ఫలముగా ఉండుటకై మనుషుయ్లలోనుండి కొనబడినవారు. 

నిరగ్మకాండము 23:15 => పులియని రొటెట్ల పండుగ నాచరింపవలెను. నేను నీ కాజాఞ్పించినటుల్ 

ఆబీబు నెలలో నీవు ఐగుపుత్లోనుండి బయలుదేరి వచిచ్తివి గనుక ఆ నెలలో నియామక కాలమందు 

ఏడు దినములు పులియని రొటెట్లను తినవలెను. నా సనిన్ధిని ఎవడును వటిట్చేతులతో కనబడకూడదు. 

లేవీయకాండము 2:14 => నీవు యెహోవాకు పర్థమఫలముల నైవేదయ్మును చేయునపుప్డు సారమైన 

భూమిలో పుటిట్న పచచ్ని వెనున్లలోని ఊచ బియయ్మును వేయించి విసిరి నీ పర్థమఫలముల 

నైవేదయ్ముగా అరిప్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 23:15 => మీరు విశార్ంతిదినమునకు మరునాడు మొదలుకొని, అనగా 

అలాల్డించు పనను మీరు తెచిచ్న దినము మొదలుకొని యేడు వారములు లెకిక్ంపవలెను; లెకక్కు 

తకుక్వకాకుండ ఏడు వారములు ఉండవలెను. 

లేవీయకాండము 23:17 => మీరు మీ నివాసములలోనుండి తూములో రెండేసి పదియవ వంతుల 

పిండిగల రెండు రొటెట్లను అలాల్డించు అరప్ణముగా తేవలెను. వాటిని గోధుమపిండితో చేసి 

పులియబెటిట్ కాలచ్వలెను. అవి యెహోవాకు పర్థమ ఫలముల అరప్ణము. 
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సంఖాయ్కాండము 18:20 => మరియు యెహోవా అహరోనుతో ఇటల్నెను వారి దేశములో నీకు 

సావ్సథ్య్ము కలుగదు; వారి మధయ్ను నీకు పాలు ఉండదు; ఇశార్యేలీయుల మధయ్ను నీ పాలు నీ 

సావ్సథ్య్ము నేనే. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:4 => నీ ధానయ్ములోను నీ దార్కాష్రసములోను నీ నూనెలోను పర్థమ 

ఫలములను నీ గొఱఱ్ల మొదటి బొచుచ్ను అతనికియయ్వలెను. 

నాయ్యాధిపతులు 21:19 => కాగా వారు బెనాయ్మీనీయులతో ఇటల్నిరి ఇదిగో బేతేలుకు ఉతత్రదికుక్న 

బేతేలునుండి షెకెమునకు పోవు రాజమారగ్మునకు తూరుప్ననునన్ లెబోనాకు దకిష్ణ దికుక్న 

యెహోవాకు పండుగ ఏటేట షిలోహులో జరుగునని చెపిప్ బెనాయ్మీనీయులను చూచి 

లూకా 6:1 => ఒక విశార్ంతిదినమున ఆయన పంటచేలలోబడి వెళుల్చుండగా, ఆయన శిషుయ్లు 

వెనున్లు తుర్ంచి, చేతులతో నలుపుకొని, తినుచుండిరి. 

వచనము 11 

యెహోవా మిముమ్నంగీకరించునటుల్ అతడు యెహోవా సనిన్ధిని ఆ పనను అలాల్డింపవలెను. 

విశార్ంతిదినమునకు మరుదినమున యాజకుడు దానిని అలాల్డింపవలెను. 

లేవీయకాండము 9:21 => బోరలను కుడిజబబ్ను యెహోవా సనిన్ధిలో అలాల్డించు అరప్ణముగా 

అహరోను అలాల్డించెను అటుల్ యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించెను. 

లేవీయకాండము 10:14 => మరియు అలాల్డించు బోరను పర్తిషిఠ్తమైన జబబ్ను మీరు, అనగా 

నీవును నీతోపాటు నీ కుమారులును నీ కుమారెత్లును పవితర్సథ్లములో తినవలెను. ఏలయనగా అవి 

ఇశార్యేలీయులు అరిప్ంచు సమాధానబలులలోనుండి నీకును నీ కుమారులకును నియమింపబడిన 

వంతులు. 

నిరగ్మకాండము 29:24 => అహరోను చేతులలోను అతని కుమారుల చేతులలోను వాటిననిన్టిని 

ఉంచి, అలాల్డింపబడు నైవేదయ్ముగా యెహోవా సనిన్ధిని వాటిని అలాల్డింపవలెను. 
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నిరగ్మకాండము 28:38 => తమ పరిశుదధ్మైన అరప్ణలనిన్టిలో ఇశార్యేలీయులు పర్తిషిఠ్ంచు 

పరిశుదధ్మైనవాటికి తగులు దోషములను అహరోను భరించునటుల్ అది అహరోను నొసట ఉండవలెను; 

వారు యెహోవా సనిన్ధిని అంగీకరింపబడునటుల్ అది నితయ్మును అతని నొసట ఉండవలెను. 

లేవీయకాండము 23:15 => మీరు విశార్ంతిదినమునకు మరునాడు మొదలుకొని, అనగా 

అలాల్డించు పనను మీరు తెచిచ్న దినము మొదలుకొని యేడు వారములు లెకిక్ంపవలెను; లెకక్కు 

తకుక్వకాకుండ ఏడు వారములు ఉండవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 6:20 => తరువాత యాజకుడు యెహోవా సనిన్ధిని అలాల్డింపబడు అరప్ణముగా 

వాటిని అలాల్డింపవలెను. అలాల్డింపబడు బోరతోను పర్తిషిఠ్తమైన జబబ్తోను అది యాజకునికి 

పర్తిషిఠ్తమగును; తరువాత ఆ నాజీరు దార్కాష్రసము తార్గవచుచ్ను.  

లూకా 6:1 => ఒక విశార్ంతిదినమున ఆయన పంటచేలలోబడి వెళుల్చుండగా, ఆయన శిషుయ్లు 

వెనున్లు తుర్ంచి, చేతులతో నలుపుకొని, తినుచుండిరి. 

వచనము 12 

మీరు ఆ పనను అరిప్ంచు దినమున నిరోద్షమైన యేడాది పొటేట్లును యెహోవాకు దహనబలిగా 

అరిప్ంపవలెను 

లేవీయకాండము 1:10 => దహనబలిగా అతడు అరిప్ంచునది గొఱఱ్లయొకక్గాని మేకలయొకక్గాని 

మందలోనిదైనయెడల అతడు నిరోద్షమైన మగదాని తీసికొని వచిచ్ 

హెబీర్యులకు 10:10 => యేసుకీర్సుత్ యొకక్ శరీరము ఒకక్సారియే అరిప్ంపబడుటచేత ఆ 

చితత్మునుబటిట్ మనము పరిశుదధ్పరచబడి యునాన్ము. 

హెబీర్యులకు 10:11 => మరియు పర్తి యాజకుడు దినదినము సేవచేయుచు, పాపములను 

ఎనన్టికిని తీసివేయలేని ఆ బలులనే మాటిమాటికి అరిప్ంచుచు ఉండును. 

హెబీర్యులకు 10:12 => ఈయనయైతే పాపముల నిమితత్మై సదాకాలము నిలుచు ఒకక్ బలిని 

అరిప్ంచి, 
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1 పేతురు 1:19 => అమూలయ్మైన రకత్ముచేత, అనగా నిరోద్షమును నిషక్ళంకమునగు 

గొఱఱ్పిలల్వంటి కీర్సుత్ రకత్ముచేత, విమోచింపబడితిరని మీరెరుగుదురు గదా 

నిరగ్మకాండము 12:5 => ఆ గొఱఱ్పిలల్ను భుజించుటకు పర్తివాని భోజనము పరిమితినిబటిట్ వారిని 

లెకిక్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 9:3 => మరియు నీవు ఇశార్యేలీయులతో మీరు యెహోవా సనిన్ధిని 

బలినరిప్ంచునటుల్ పాపపరిహారారథ్బలిగా నిరోద్షమైన మేకపిలల్ను, దహనబలిగా నిరోద్షమైన యేడాది 

దూడను గొఱఱ్పిలల్ను 

లేవీయకాండము 23:18 => మరియు మీరు ఆ రొటెట్లతో నిరోద్షమైన యేడు ఏడాది మగ 

గొఱఱ్పిలల్లను ఒక కోడెదూడను రెండు పెదద్ పొటేట్ళల్ను అరిప్ంపవలెను. అవి వారి నైవేదయ్ములతోను 

వారి పానారప్ణములతోను దహనబలియై యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమమగును. 

సంఖాయ్కాండము 15:3 => యెహోవాకు ఇంపైన సువాసన కలుగునటుల్గా గోవులలోని దానినేకాని, 

గొఱఱ్మేకలలోని దానినేకాని, దహనబలిగానైనను, బలిగానైనను తెచిచ్, మొర్కుక్బడి చెలిల్ంచుటకనియో, 

సేవ్చాఛ్రప్ణగాననియో, నియామక కాలమందు అరిప్ంచునదియనియో, దేనినైనను మీరు 

అరిప్ంపగోరినయెడల 

వచనము 13 

దాని నైవేదయ్ము నూనెతో కలిసిన రెండు పదియవ వంతుల గోధుమపిండి. అది యెహోవాకు ఇంపైన 

సువాసనగల హోమము. దాని పానారప్ణము ముపాప్వు దార్కాష్రసము. 

లేవీయకాండము 2:14 => నీవు యెహోవాకు పర్థమఫలముల నైవేదయ్మును చేయునపుప్డు సారమైన 

భూమిలో పుటిట్న పచచ్ని వెనున్లలోని ఊచ బియయ్మును వేయించి విసిరి నీ పర్థమఫలముల 

నైవేదయ్ముగా అరిప్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 2:15 => అది నైవేదయ్ రూపమైనది, నీవు దానిమీద నూనెపోసి దాని పైని సాంబార్ణి 

వేయవలెను. 
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లేవీయకాండము 2:16 => అందులో జాఞ్పకారథ్మైన భాగమును, అనగా విసిరిన ధానయ్ములో 

కొంతయు, నూనెలో కొంతయు, దాని సాంబార్ణి అంతయు యాజకుడు దహింపవలెను. అది 

యెహోవాకు హోమము. 

లేవీయకాండము 14:10 => ఎనిమిదవనాడు వాడు నిరోద్షమైన రెండు మగ గొఱఱ్పిలల్లను 

నిరోద్షమైన యేడాది ఆడు గొఱఱ్పిలల్ను నైవేదయ్మునకై నూనె కలిసిన మూడు పదియవ వంతుల 

గోధుమపిండిని ఒక అరధ్సేరు నూనెను తీసికొనిరావలెను. 

సంఖాయ్కాండము 15:3 => యెహోవాకు ఇంపైన సువాసన కలుగునటుల్గా గోవులలోని దానినేకాని, 

గొఱఱ్మేకలలోని దానినేకాని, దహనబలిగానైనను, బలిగానైనను తెచిచ్, మొర్కుక్బడి చెలిల్ంచుటకనియో, 

సేవ్చాఛ్రప్ణగాననియో, నియామక కాలమందు అరిప్ంచునదియనియో, దేనినైనను మీరు 

అరిప్ంపగోరినయెడల 

సంఖాయ్కాండము 15:4 => యెహోవాకు ఆ అరప్ణము నరిప్ంచువాడు ముపాప్వు నూనెతో 

కలుపబడిన రెండు పళల్ పిండిని నైవేదయ్ముగా తేవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 15:5 => ఒకొక్కక్ గొఱఱ్పిలల్తో కూడ దహనబలిమీదనేమి బలిమీదనేమి పోయుటకై 

ముపాప్వు దార్కాష్రసమును పానారప్ణముగా సిదధ్పరచవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 15:6 => పొటేట్లుతో కూడ పడి నూనెతో కలుపబడిన నాలుగు పళల్ పిండిని 

నైవేదయ్ముగా సిదధ్పరచవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 15:7 => పడి దార్కాష్రసమును పానారప్ణముగా తేవలెను; అది యెహోవాకు 

ఇంపైన సువాసన. 

సంఖాయ్కాండము 15:8 => మొర్కుక్బడిని చెలిల్ంచుటకైనను యెహోవాకు సమాధానబలి 

నరిప్ంచుటకైనను నీవు దహనబలిగానైనను బలిగానైనను కోడెదూడను సిదధ్పరచినయెడల 

సంఖాయ్కాండము 15:9 => ఆ కోడెతో కూడ పడినన్ర నూనె కలుపబడిన ఆరు పళల్ గోధుమ పిండిని 

నైవేదయ్ముగా అరిప్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 15:10 => మరియు యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమముగా 
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సంఖాయ్కాండము 15:11 => పడినన్ర దార్కాష్రసమును పానీయారప్ణముగా తేవలెను; ఒకొక్కక్ 

కోడెతో కూడను ఒకొక్కక్ పొటేట్లుతో కూడను, గొఱఱ్లలోనిదైనను మేకలలోనిదైనను ఒకొక్కక్ పిలల్తో 

కూడను, ఆలాగు చేయవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 15:12 => మీరు సిదధ్పరచువాటి లెకక్నుబటిట్ వాటి లెకక్లో పర్తిదానికిని అటుల్ 

చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:40 => దంచి తీసిన ముపాప్వు నూనెతో కలిపిన పదియవవంతు పిండిని 

పానీయారప్ణముగా ముపాప్వు దార్కాష్రసమును మొదటి గొఱఱ్పిలల్తో అరిప్ంపవలెను . 

సాయంకాలమందు రెండవ గొఱఱ్పిలల్ను అరిప్ంపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:41 => అది యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమమగునటుల్ 

ఉదయకాలమందలి అరప్ణమును దాని పానీయారప్ణమును అరిప్ంచినటుట్ దీని నరిప్ంపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 30:9 => మీరు దానిమీద అనయ్ధూపమునైనను దహనబలి సంబంధమైన 

దర్వయ్మునైనను నైవేదయ్మునైనను అరిప్ంపకూడదు; పానీయమునైనను దానిమీద పోయకూడదు. 

సంఖాయ్కాండము 28:10 => నితయ్మైన దహనబలియు దాని పానారప్ణమును గాక యిది పర్తి 

విశార్ంతిదినమున చేయవలసిన దహనబలి. 

యోవేలు 1:9 => నైవేదయ్మును పానారప్ణమును యెహోవా మందిరములోనికి రాకుండ 

నిలిచిపోయెను. యెహోవాకు పరిచరయ్చేయు యాజకులు అంగలారుచ్చునాన్రు. 

యోవేలు 1:13 => యాజకులారా, గోనెపటట్ కటుట్కొని అంగలారుచ్డి. బలిపీఠమునొదద్ పరిచరయ్ 

చేయువారలారా, రోదనము చేయుడి. నా దేవుని పరిచారకులారా, గోనెపటట్ వేసికొని రాతిర్ అంతయు 

గడపుడి. నైవేదయ్మును పానారప్ణమును మీ దేవుని మందిరమునకు రాకుండ నిలిచిపోయెను.  

యోవేలు 2:14 => ఒకవేళ ఆయన మనసుస్ తిర్పుప్కొని పశాచ్తాత్పపడి మీ దేవుడైన యెహోవాకు 

తగిన నైవేదయ్మును పానారప్ణమును మీకు దీవెనగా అనుగర్హించును; అనుగర్హింపడని యెవడు 

చెపప్గలడు? 

నిరగ్మకాండము 30:24 => నిమమ్గడిడ్ నూనె రెండువందల ఏబది తులముల యెతుత్ను, లవంగిపటట్ 

ఐదువందల తులములును ఒలీవ నూనె సంభారమును మూడు పళుల్ను తీసికొని 
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యెహెజేక్లు 4:11 => నీళుల్ కొల పర్కారము అరపడిచొపుప్న పర్తిదినము తార్గవలెను, వేళ వేళకు 

తార్గవలెను; 

యెహెజేక్లు 45:24 => మరియు ఎదొ ద్కటింటికిని పొటేట్లొకటింటికిని తూము పిండిపటిట్న నైవేదయ్ము 

చేయవలెను. తూము ఒకటింటికి మూడు పళల్ నూనె యుండవలెను. 

యెహెజేక్లు 46:14 => అది ఎటల్నగా తూమెడు గోధుమపిండిలో ఆరవ పాలును పిండి కలుపుటకు 

పడి నూనెయు నుండవలెను; ఇవి ఎవరును రదుద్పరచలేని నితయ్మైన కటట్డలు. 

లేవీయకాండము 23:18 => మరియు మీరు ఆ రొటెట్లతో నిరోద్షమైన యేడు ఏడాది మగ 

గొఱఱ్పిలల్లను ఒక కోడెదూడను రెండు పెదద్ పొటేట్ళల్ను అరిప్ంపవలెను. అవి వారి నైవేదయ్ములతోను 

వారి పానారప్ణములతోను దహనబలియై యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమమగును. 

సంఖాయ్కాండము 15:4 => యెహోవాకు ఆ అరప్ణము నరిప్ంచువాడు ముపాప్వు నూనెతో 

కలుపబడిన రెండు పళల్ పిండిని నైవేదయ్ముగా తేవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 28:7 => ఆ మొదటి గొఱఱ్పిలల్తో అరిప్ంపవలసిన పానారప్ణము ముపాప్వు; 

పరిశుదధ్సథ్లములో మదయ్మును యెహోవాకు పానారప్ణముగా పోయింపవలెను. 

1 సమూయేలు 10:3 => తరువాత నీవు అకక్డనుండి వెళిల్ 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 29:21 => తరువాత వారు యెహోవాకు బలులు అరిప్ంచిరి. మరునాడు 

దహనబలిగా వెయియ్ యెదుద్లను వెయియ్ గొఱఱ్పొటేట్ళల్ను వెయియ్ గొఱఱ్పిలల్లను వాటి పానారప్ణలతో కూడ 

ఇశార్యేలీయులందరి సంఖయ్కు తగునటుట్గా అరిప్ంచిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:35 => సమాధాన బలి పశువుల కొర్వువ్ను దహనబలి పశువులును 

దహనబలులకు ఏరప్డిన పానారప్ణలును సమృది ధ్గా ఉండెను. ఈలాగున యెహోవా మందిర సేవ 

కర్మముగా జరిగెను. 

కీరత్నలు 16:4 => యెహోవాను విడచి వేరొకని అనుసరించువారికి శర్మలు విసత్రించును. 

వారరిప్ంచు రకత్ పానీయారప్ణములు నేనరిప్ంపను వారి పేళుల్ నా పెదవులనెతత్ను. 
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వచనము 14 

మీరు మీ దేవునికి అరప్ణము తెచుచ్వరకు ఆ దినమెలల్ మీరు రొటెట్యేమి పేలాలేమి పచచ్ని వెనున్లేమి 

తినకూడదు. ఇది మీ తర తరములకు మీ నివాససథ్లములనిన్టిలో నితయ్మైన కటట్డ. 

లేవీయకాండము 19:23 => మీరు ఆ దేశమునకు వచిచ్ ఆహారమునకై నానా విధములైన చెటల్ను 

నాటినపుప్డు వాటి పండల్ను అపవితర్ముగా ఎంచవలెను. వాటి కాపు మీకు ఎకుక్వగా ఉండునటుల్ అవి 

మూడు సంవతస్రములవరకు మీకు అపవితర్ముగా ఉండవలెను, వాటిని తినకూడదు. 

లేవీయకాండము 19:24 => నాలుగవ సంవతస్రమున వాటి ఫలములనిన్యు యెహోవాకు 

పర్తిషిఠ్తమైన సుత్తియాగ దర్వయ్ములగును; అయిదవ సంవతస్రమున వాటి ఫలములను తినవచుచ్ను; 

లేవీయకాండము 19:25 => నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 

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. 

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  

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. 

లేవీయకాండము 3:17 => అది మీ తరతరములకు మీ నివాససథ్లములనిన్టిలోను నితయ్మైన కటట్డ. 
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లేవీయకాండము 10:11 => యెహోవా మోషేచేత ఇశార్యేలీయులకు ఆజాఞ్పించిన సమసత్ విధులను 

మీరు వారికి బోధించుటకును ఇది మీ తరతరములకు నితయ్మైన కటట్డ. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:12 => నీవు ఐగుపుత్లో దాసుడవైయుండిన సంగతిని జాఞ్పకము 

చేసికొని, యీ కటట్డలను ఆచరించి జరుపుకొనవలెను. 

నెహెమాయ్ 9:14 => వారికి నీ పరిశుదధ్మైన విశార్ంతిదినమును ఆచరింప నాజఞ్ ఇచిచ్ నీ దాసుడైన 

మోషే దావ్రా ఆజఞ్లను కటట్డలను ధరమ్శాసత్రమును వారికి నియమించితివి. 

కీరత్నలు 19:8 => యెహోవా ఉపదేశములు నిరోద్షమైనవి, అవి హృదయమును సంతోషపరచును 

యెహోవా ఏరప్రచిన ధరమ్ము నిరమ్లమైనది, అది కనున్లకు వెలుగిచుచ్ను. 

లేవీయకాండము 2:14 => నీవు యెహోవాకు పర్థమఫలముల నైవేదయ్మును చేయునపుప్డు సారమైన 

భూమిలో పుటిట్న పచచ్ని వెనున్లలోని ఊచ బియయ్మును వేయించి విసిరి నీ పర్థమఫలముల 

నైవేదయ్ముగా అరిప్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 23:21 => ఆనాడే మీరు పరిశుదధ్సంఘముగా కూడవలెనని చాటింపవలెను. 

అందులో మీరు జీవనోపాధియైన ఏ పనియు చేయకూడదు. ఇది మీ సమసత్ నివాసములలో మీ తర 

తరములకు నితయ్మైన కటట్డ. 

వచనము 15 

మీరు విశార్ంతిదినమునకు మరునాడు మొదలుకొని, అనగా అలాల్డించు పనను మీరు తెచిచ్న దినము 

మొదలుకొని యేడు వారములు లెకిక్ంపవలెను; లెకక్కు తకుక్వకాకుండ ఏడు వారములు ఉండవలెను. 

లేవీయకాండము 23:10 => నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము నేను మీకిచుచ్చునన్ దేశమునకు 

మీరు వచిచ్ దాని పంటను కోయునపుప్డు మీ మొదటి పంటలో ఒక పనను యాజకునియొదద్కు 

తేవలెను. 

లేవీయకాండము 23:11 => యెహోవా మిముమ్నంగీకరించునటుల్ అతడు యెహోవా సనిన్ధిని ఆ 

పనను అలాల్డింపవలెను. విశార్ంతిదినమునకు మరుదినమున యాజకుడు దానిని అలాల్డింపవలెను. 
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లేవీయకాండము 25:8 => మరియు ఏడు విశార్ంతి సంవతస్రములను, అనగా ఏడేసి యేండుల్గల 

సంవతస్రములను లెకిక్ంపవలెను. ఆ యేడు విశార్ంతి సంవతస్రముల కాలము నలుబది తొమిమ్ది 

సంవతస్రములగును. 

నిరగ్మకాండము 34:22 => మరియు నీవు గోధుమల కోతలో పర్థమ ఫలముల పండుగను, అనగా 

వారముల పండుగను సంవతస్రాంతమందు పంటకూరుచ్ పండుగను ఆచరింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:9 => ఏడు వారములను నీవు లెకిక్ంపవలెను. పంటచేనిపైని కొడవలి 

మొదట వేసినది మొదలుకొని యేడు వారములను లెకిక్ంచి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:10 => నీ దేవుడైన యెహోవాకు వారముల పండుగ ఆచరించుటకై 

నీచేతనైనంత సేవ్చాఛ్రప్ణమును సిదధ్పరచవలెను. నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ ఆశీరవ్దించినకొలది 

దానినియయ్వలెను. 

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. 

లూకా 6:1 => ఒక విశార్ంతిదినమున ఆయన పంటచేలలోబడి వెళుల్చుండగా, ఆయన శిషుయ్లు 

వెనున్లు తుర్ంచి, చేతులతో నలుపుకొని, తినుచుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:1 => పెంతెకొసత్ను పండుగదినము వచిచ్నపుప్డు అందరు ఒకచోట 

కూడియుండిరి. 

1 కొరిందీయులకు 16:8 => గనుక ఇపుప్డు మారగ్ములో మిముమ్ను చూచుటకు నాకు మనసుస్లేదు. 

వచనము 16 

ఏడవ విశార్ంతిదినపు మరుదినమువరకు మీరు ఏబది దినములు లెకిక్ంచి యెహోవాకు కొర్తత్ఫలముతో 

నైవేదయ్ము అరిప్ంపవలెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:1 => పెంతెకొసత్ను పండుగదినము వచిచ్నపుప్డు అందరు ఒకచోట 

కూడియుండిరి. 
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నిరగ్మకాండము 19:1 => ఇశార్యేలీయులు ఐగుపుత్ దేశమునుండి బయలుదేరిన మూడవ నెలలో, 

వారు బయలుదేరిననాడే మూడవ నెల ఆరంభదినమందే, వారు సీనాయి అరణయ్మునకు వచిచ్రి. 

నిరగ్మకాండము 23:14 => సంవతస్రమునకు మూడుమారులు నాకు పండుగ ఆచరింపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 15:20 => మీరు మీ మొదటి పిండిముదద్ రొటెట్ను పర్తిషాఠ్రప్ణముగా 

అరిప్ంపవలెను; కళల్పు అరప్ణమువలె దాని అరిప్ంపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:9 => ఏడు వారములను నీవు లెకిక్ంపవలెను. పంటచేనిపైని కొడవలి 

మొదట వేసినది మొదలుకొని యేడు వారములను లెకిక్ంచి 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:7 => వారు మూడవ మాసమందు కుపప్లు వేయనారంభించి ఏడవ 

మాసమందు ముగించిరి. 

వచనము 17 

మీరు మీ నివాసములలోనుండి తూములో రెండేసి పదియవ వంతుల పిండిగల రెండు రొటెట్లను 

అలాల్డించు అరప్ణముగా తేవలెను. వాటిని గోధుమపిండితో చేసి పులియబెటిట్ కాలచ్వలెను. అవి 

యెహోవాకు పర్థమ ఫలముల అరప్ణము. 

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. 

లేవీయకాండము 7:13 => ఆ పిండివంటలే కాక సమాధానబలి రూపమైన కృతజఞ్తాబలి దర్వయ్ములో 

పులిసిన రొటెట్ను అరప్ణముగా అరిప్ంపవలెను. 

మతత్యి 13:33 => ఆయన మరియొక ఉపమానము వారితో చెపెప్ను పరలోకరాజయ్ము, ఒక సతరీ 

తీసికొని పిండి అంతయు పులిసి పొంగువరకు మూడు కుంచముల పిండిలో దాచిపెటిట్న పులల్ని పిండిని 

పోలియునన్ది. 

Page  of 1436 1885



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"య$ండ'

లేవీయకాండము 23:10 => నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము నేను మీకిచుచ్చునన్ దేశమునకు 

మీరు వచిచ్ దాని పంటను కోయునపుప్డు మీ మొదటి పంటలో ఒక పనను యాజకునియొదద్కు 

తేవలెను. 

నిరగ్మకాండము 22:29 => నీ మొదటి ససయ్దర్వయ్ములను అరిప్ంప తడవు చేయకూడదు. నీ 

కుమారులలో జేయ్షు ఠ్ని నాకు అరిప్ంపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 23:16 => నీవు పొలములో వితిత్న నీ వయ్వసాయముల తొలిపంట యొకక్ 

కోతపండుగను, పొలములోనుండి నీ వయ్వసాయ ఫలములను నీవు కూరుచ్కొనిన తరువాత 

సంవతస్రాంతమందు ఫలసంగర్హపు పండుగను ఆచరింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 23:19 => నీ భూమి పర్థమ ఫలములో మొదటివాటిని దేవుడైన యెహోవా 

మందిరమునకు తేవలెను. మేకపిలల్ను దాని తలిల్పాలతో ఉడకబెటట్కూడదు. 

నిరగ్మకాండము 34:22 => మరియు నీవు గోధుమల కోతలో పర్థమ ఫలముల పండుగను, అనగా 

వారముల పండుగను సంవతస్రాంతమందు పంటకూరుచ్ పండుగను ఆచరింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 34:26 => నీ భూమి యొకక్ పర్థమ ఫలములలో మొదటివి నీ దేవుడైన యెహోవా 

మందిరములోనికి తేవలెను. మేకపిలల్ను దాని తలిల్పాలతో ఉడకబెటట్కూడదనెను. 

సంఖాయ్కాండము 15:17 => యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు ఇశార్యేలీయులతో 

ఇటల్నుము 

సంఖాయ్కాండము 15:19 => మీరు ఆ దేశపు ఆహారమును తినునపుప్డు పర్తిషాఠ్రప్ణమును 

యెహోవాకు అరిప్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 15:20 => మీరు మీ మొదటి పిండిముదద్ రొటెట్ను పర్తిషాఠ్రప్ణముగా 

అరిప్ంపవలెను; కళల్పు అరప్ణమువలె దాని అరిప్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 15:21 => మీ తర తరములకు మీ మొదటి పిండిముదద్లోనుండి పర్తిషాఠ్రప్ణమును 

యెహోవాకు అరిప్ంపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 26:1 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు సావ్సథ్య్ముగా ఇచుచ్చునన్ దేశమునకు 

నీవు వచిచ్ దాని సావ్ధీనపరచుకొని దానిలో నివసించుచునన్పుప్డు 
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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 వెళిల్  

సామెతలు 3:9 => నీ రాబడి అంతటిలో పర్థమఫలమును నీ ఆసిత్లో భాగమును ఇచిచ్ యెహోవాను 

ఘనపరచుము. 

సామెతలు 3:10 => అపుప్డు నీ కొటల్లో ధానయ్ము సమృది ధ్గా నుండును నీ గానుగులలోనుండి కొర్తత్ 

దార్కాష్రసము పైకి పొరలి పారును. 

రోమీయులకు 8:23 => అంతేకాదు, ఆతమ్యొకక్ పర్థమ ఫలములనొందిన మనముకూడ 

దతత్పుతర్తవ్ముకొరకు, అనగా మన దేహముయొకక్ విమోచనము కొరకు కనిపెటుట్చు మనలో మనము 

మూలుగుచునాన్ము 

1 కొరిందీయులకు 15:20 => ఇపుప్డైతే నిదిర్ంచినవారిలో పర్థమ ఫలముగా కీర్సుత్ మృతులలోనుండి 

లేపబడియునాన్డు. 

యాకోబు 1:18 => ఆయన తాను సృషిట్ంచినవాటిలో మనము పర్థమ ఫలముగా ఉండునటుల్ 

సతయ్వాకయ్మువలన మనలను తన సంకలప్పర్కారము కనెను. 

పర్కటన 14:4 => వీరు సతరీ సాంగతయ్మున అపవితుర్లు కానివారును, సతరీ సాంగతయ్ము ఎరుగని 

వారునైయుండి, గొఱఱ్పిలల్ ఎకక్డికి పోవునో అకక్డికెలల్ ఆయనను వెంబడింతురు; వీరు దేవుని కొరకును 

గొఱఱ్పిలల్ కొరకును పర్థమ ఫలముగా ఉండుటకై మనుషుయ్లలోనుండి కొనబడినవారు. 

లేవీయకాండము 23:20 => యాజకుడు పర్థమ ఫలముల రొటెట్లతో వాటిని ఆ రెండు పొటేట్ళల్ను 

యెహోవా సనిన్ధిని అలాల్డింపవలెను. అవి యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంపబడినవై యాజకునివగును. 

సంఖాయ్కాండము 15:20 => మీరు మీ మొదటి పిండిముదద్ రొటెట్ను పర్తిషాఠ్రప్ణముగా 

అరిప్ంపవలెను; కళల్పు అరప్ణమువలె దాని అరిప్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 18:12 => వారు యెహోవాకు అరిప్ంచు వారి పర్థమ ఫలములను, అనగా 

నూనెలో పర్శసత్మైనదంతయు, దార్కాష్రస ధానయ్ములలో పర్శసత్మైనదంతయు నీకిచిచ్తిని. 
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సంఖాయ్కాండము 18:20 => మరియు యెహోవా అహరోనుతో ఇటల్నెను వారి దేశములో నీకు 

సావ్సథ్య్ము కలుగదు; వారి మధయ్ను నీకు పాలు ఉండదు; ఇశార్యేలీయుల మధయ్ను నీ పాలు నీ 

సావ్సథ్య్ము నేనే. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:4 => నీ ధానయ్ములోను నీ దార్కాష్రసములోను నీ నూనెలోను పర్థమ 

ఫలములను నీ గొఱఱ్ల మొదటి బొచుచ్ను అతనికియయ్వలెను. 

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. 

ఆమోసు 4:5 => పులిసిన పిండితో సోత్తార్రప్ణ అరిప్ంచుడి, సేవ్చాచ్రప్ణనుగూరిచ్ చాటించి పర్కటన 

చేయుడి; ఇశార్యేలీయులారా, యీలాగున చేయుట మీకిషట్మైయునన్ది; ఇదే పర్భువైన యెహోవా 

వాకుక్.  

వచనము 18 

మరియు మీరు ఆ రొటెట్లతో నిరోద్షమైన యేడు ఏడాది మగ గొఱఱ్పిలల్లను ఒక కోడెదూడను రెండు పెదద్ 

పొటేట్ళల్ను అరిప్ంపవలెను. అవి వారి నైవేదయ్ములతోను వారి పానారప్ణములతోను దహనబలియై 

యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమమగును. 

లేవీయకాండము 23:12 => మీరు ఆ పనను అరిప్ంచు దినమున నిరోద్షమైన యేడాది పొటేట్లును 

యెహోవాకు దహనబలిగా అరిప్ంపవలెను 

లేవీయకాండము 23:13 => దాని నైవేదయ్ము నూనెతో కలిసిన రెండు పదియవ వంతుల 

గోధుమపిండి. అది యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమము. దాని పానారప్ణము ముపాప్వు 

దార్కాష్రసము. 

Page  of 1439 1885



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"య$ండ'

సంఖాయ్కాండము 28:27 => యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల దహనబలిగా మీరు రెండు 

కోడెదూడలను ఒక పొటేట్లును ఏడాదివైన యేడు మగ గొఱఱ్పిలల్లను వాటికి నైవేదయ్ముగా పర్తి 

కోడెదూడతోను 

సంఖాయ్కాండము 28:28 => నూనెతో కలుపబడిన తూమెడు పిండిలో మూడు పదియవవంతులను, 

పర్తి పొటేట్లుతో రెండు పదియవవంతులను 

సంఖాయ్కాండము 28:29 => ఆ యేడు గొఱఱ్పిలల్లలో ఒకొక్కక్ పిలల్తో ఒకొక్కక్ పదియవవంతును 

సంఖాయ్కాండము 28:30 => మీ నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయబడుటకై యొక మేకపిలల్ను 

అరిప్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 28:31 => నితయ్మైన దహనబలియు దాని నైవేదయ్మును గాక వాటిని వాటి 

పానారప్ణములను అరిప్ంపవలెను. అవి నిరోద్షములుగా నుండవలెను. 

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. 

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. 

సంఖాయ్కాండము 15:4 => యెహోవాకు ఆ అరప్ణము నరిప్ంచువాడు ముపాప్వు నూనెతో 

కలుపబడిన రెండు పళల్ పిండిని నైవేదయ్ముగా తేవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 15:5 => ఒకొక్కక్ గొఱఱ్పిలల్తో కూడ దహనబలిమీదనేమి బలిమీదనేమి పోయుటకై 

ముపాప్వు దార్కాష్రసమును పానారప్ణముగా సిదధ్పరచవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 15:6 => పొటేట్లుతో కూడ పడి నూనెతో కలుపబడిన నాలుగు పళల్ పిండిని 

నైవేదయ్ముగా సిదధ్పరచవలెను. 
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సంఖాయ్కాండము 15:7 => పడి దార్కాష్రసమును పానారప్ణముగా తేవలెను; అది యెహోవాకు 

ఇంపైన సువాసన. 

సంఖాయ్కాండము 15:8 => మొర్కుక్బడిని చెలిల్ంచుటకైనను యెహోవాకు సమాధానబలి 

నరిప్ంచుటకైనను నీవు దహనబలిగానైనను బలిగానైనను కోడెదూడను సిదధ్పరచినయెడల 

సంఖాయ్కాండము 15:9 => ఆ కోడెతో కూడ పడినన్ర నూనె కలుపబడిన ఆరు పళల్ గోధుమ పిండిని 

నైవేదయ్ముగా అరిప్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 15:10 => మరియు యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమముగా 

సంఖాయ్కాండము 15:11 => పడినన్ర దార్కాష్రసమును పానీయారప్ణముగా తేవలెను; ఒకొక్కక్ 

కోడెతో కూడను ఒకొక్కక్ పొటేట్లుతో కూడను, గొఱఱ్లలోనిదైనను మేకలలోనిదైనను ఒకొక్కక్ పిలల్తో 

కూడను, ఆలాగు చేయవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 15:12 => మీరు సిదధ్పరచువాటి లెకక్నుబటిట్ వాటి లెకక్లో పర్తిదానికిని అటుల్ 

చేయవలెను. 

వచనము 19 

అపుప్డు మీరు మేకలలో ఒక పోతును పాపపరిహారారథ్బలిగా అరిప్ంచి రెండు ఏడాది గొఱఱ్పిలల్లను 

సమాధానబలిగా అరిప్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 4:23 => అతడు ఏ పాపము చేసి పాపియాయెనో అది తనకు తెలియబడినయెడల, 

అతడు నిరోద్షమైన మగ మేకపిలల్ను అరప్ణముగా తీసికొనివచిచ్ 

లేవీయకాండము 4:24 => ఆ మేకపిలల్ తలమీద చెయియ్ ఉంచి, దహనబలి పశువును వధించు చోట 

యెహోవా సనిన్ధిని దానిని వధింపవలెను. 

లేవీయకాండము 4:25 => ఇది పాపపరిహారారథ్బలి. యాజకుడు పాపపరిహారారథ్బలి పశురకత్ములో 

కొంచెము తన వేర్లితో తీసి, దహనబలిపీఠము కొముమ్లమీద చమిరి, దాని రకత్శేషమును 

దహనబలిపీఠము అడుగున పోయవలెను. 
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లేవీయకాండము 4:26 => సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్వలె దీని కొర్వవ్ంతయు 

బలిపీఠముమీద దహింపవలెను. అటుల్ యాజకుడు అతని పాప విషయములో అతని నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ కలుగును. 

లేవీయకాండము 4:27 => మీ దేశసుథ్లలో ఎవడైనను పొరబాటున పాపము చేసి చేయరాని పనుల 

విషయములో యెహోవా ఆజఞ్లలో దేనినైనను మీరి అపరాధియైనయెడల 

లేవీయకాండము 4:28 => తాను చేసినది పాపమని యొకవేళ తనకు తెలియబడినయెడల, తాను 

చేసిన పాపము విషయమై నిరోద్షమైన ఆడు మేకపిలల్ను అరప్ణముగా తీసికొనివచిచ్ 

లేవీయకాండము 16:15 => అపుప్డతడు పర్జలరిప్ంచు పాపపరిహారారధ్బలియగు మేకను వధించి 

అడ డ్తెర లోపలికి దాని రకత్ము తెచిచ్ ఆ కోడె రకత్ముతో చేసినటుల్ దీని రకత్ముతోను చేసి, కరుణాపీఠము 

మీదను కరుణాపీఠము ఎదుటను దాని పోర్కిష్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 15:24 => సరవ్సమాజము యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగా నుండుటకై 

దహనబలిగా ఒక కోడెదూడను, విధిచొపుప్న దాని నైవేదయ్మును దాని పానీయారప్ణమును 

పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను సిదధ్పరచవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 28:30 => మీ నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయబడుటకై యొక మేకపిలల్ను 

అరిప్ంపవలెను. 

రోమీయులకు 8:3 => శరీరముననుసరింపక ఆతమ్ననుసరించియే నడుచుకొను మనయందు 

ధరమ్శాసత్ర సంబంధమైన నీతివిధి నెరవేరచ్బడవలెనని పాపపరిహారము నిమితత్ము  

2 కొరిందీయులకు 5:21 => ఎందుకనగా మనమాయనయందు దేవుని నీతి అగునటుల్ పాపమెరుగని 

ఆయనను మనకోసము పాపముగా చేసెను. 

లేవీయకాండము 3:1 => అతడు అరిప్ంచునది సమాధానబలియైనయెడల అతడు గోవులలోనిది 

తీసికొనివచిచ్నయెడల అది మగదేగాని ఆడుదేగాని యెహోవా సనిన్ధికి నిరోద్షమైన దానిని 

తీసికొనిరావలెను. 

Page  of 1442 1885



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"య$ండ'

లేవీయకాండము 3:2 => తాను అరిప్ంచుదాని తలమీద తన చెయియ్ ఉంచి పర్తయ్క్షపు గుడారము 

యొకక్ దావ్రమున దానిని వధింపవలెను. యాజకులగు అహరోను కుమారులు బలిపీఠముచుటుట్ దాని 

రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 3:3 => అతడు ఆ సమాధాన బలిపశువు యొకక్ ఆంతర్ముల లోపలి కొర్వువ్ను 

ఆంతర్ములమీది కొర్వవ్ంతటిని రెండు మూతర్గర్ంధులను వాటిమీదను 

లేవీయకాండము 3:4 => డొకక్లమీదనునన్ కొర్వువ్ను కాలేజముమీదను మూతర్గర్ంథుల మీదనునన్ 

వపను యెహోవాకు హోమముగా అరిప్ంవలెను. 

లేవీయకాండము 3:5 => అహరోను కుమారులు బలిపీఠముమీద, అనగా అగిన్మీది కటెట్లపైనునన్ 

దహనబలి దర్వయ్ముపైని దానిని దహింపవలెను. అది యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమము. 

లేవీయకాండము 3:6 => యెహోవాకు సమాధానబలిగా ఒకడు అరిప్ంచునది గొఱఱ్ 

మేకలలోనిదైనయెడల అది మగదేగాని ఆడుదేగాని నిరోద్షమైనదాని తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 3:7 => అతడరిప్ంచు అరప్ణము గొఱఱ్పిలల్యైనయెడల యెహోవా సనిన్ధికి దానిని 

తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 3:8 => తాను అరిప్ంచుదాని తలమీద అతడు తన చెయియ్ ఉంచి పర్తయ్క్షపు 

గుడారము నెదుట దానిని వధింపవలెను. అహరోను కుమారులు బలిపీఠము చుటుట్ దాని రకత్మును 

పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 3:9 => ఆ సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్ను ముడిడ్పూస మొదలుకొని కొర్వివ్న 

తోక అంతటిని ఆంతర్ములలోని కొర్వువ్ను ఆంతర్ములమీది కొర్వువ్ అంతటిని 

లేవీయకాండము 3:10 => రెండు మూతర్గర్ంథులను వాటిమీది డొకక్లపైనునన్ కొర్వువ్ను 

మూతర్గర్ంథులమీది కాలేజముయొకక్ వపను తీసి యెహోవాకు హోమము చేయవలెను. 

లేవీయకాండము 3:11 => యాజకుడు బలిపీఠముమీద దానిని దహింపవలెను. అది యెహోవాకు 

హోమ రూపమైన ఆహారము. 

లేవీయకాండము 3:12 => అతడు అరిప్ంచునది మేకయైనయెడల యెహోవా సనిన్ధికి దానిని 

తీసికొనిరావలెను. 
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లేవీయకాండము 3:13 => తాను దాని తలమీద చెయియ్ ఉంచి పర్తయ్క్షపు గుడారము నెదుట దానిని 

వధింపవలెను. అహరోను కుమారులు బలిపీఠముచుటుట్ దాని రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 3:14 => తాను దానిలో అరిప్ంచు ఆంతర్ములను కపుప్ కొర్వువ్ను ఆంతర్ములమీది 

కొర్వువ్ అంతటిని 

లేవీయకాండము 3:15 => రెండు మూతర్గర్ంథులను వాటిమీది డొకక్లపైనునన్ కొర్వువ్ను రెండు 

మూతర్గర్ంథులపైనునన్ కాలేజముయొకక్ వపను యెహోవాకు హోమముగా అరిప్ంపవలెను. 

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. 

లేవీయకాండము 7:11 => ఒకడు యెహోవాకు అరిప్ంపవలసిన సమాధానబలిని గూరిచ్న విధి 

యేదనగా 

లేవీయకాండము 7:12 => వాడు కృతజఞ్తారప్ణముగా దానినరిప్ంచునపుప్డు తన కృతజఞ్తారప్ణ 

రూపమైన బలిగాక నూనెతో కలిసినవియు పొంగనివియునైన పిండి వంటలను, నూనె పూసినవియు 

పొంగనివియునైన పలచని అపప్డములను, నూనె కలిపి కాలిచ్న గోధుమపిండి వంటలను 

అరిప్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 7:13 => ఆ పిండివంటలే కాక సమాధానబలి రూపమైన కృతజఞ్తాబలి దర్వయ్ములో 

పులిసిన రొటెట్ను అరప్ణముగా అరిప్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 7:14 => మరియు ఆ అరప్ణములలో పర్తిదానిలోనుండి ఒకదాని యెహోవాకు 

పర్తిషాఠ్రప్ణముగా అరిప్ంపవలెను. అది సమాధానబలి పశురకత్మును పోర్కిష్ంచిన యాజకునిది, అది 

అతనిదగును. 

లేవీయకాండము 7:15 => సమాధానబలిగా తాను అరిప్ంచు కృతజఞ్తాబలి పశువును అరిప్ంచు 

దినమే దాని మాంసమును తినవలెను; దానిలోనిది ఏదియు మరునాటికి ఉంచుకొనకూడదు. 
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లేవీయకాండము 7:16 => అతడు అరిప్ంచుబలి మొర్కుక్బడియేగాని సేవ్చాఛ్రప్ణయేగాని 

అయినయెడల అతడు దానినరిప్ంచునాడే తినవలెను. 

లేవీయకాండము 7:17 => మిగిలినది మరునాడు తినవచుచ్ను; మూడవనాడు ఆ బలిపశువు 

మాంసములో మిగిలినదానిని అగిన్తో కాలిచ్వేయవలెను. 

లేవీయకాండము 7:18 => ఒకడు తన సమాధానబలి పశువుమాంసములో కొంచెమైనను 

మూడవనాడు తినినయెడల అది అంగీకరింపబడదు; అది అరిప్ంచినవానికి సమాధానబలిగా 

ఎంచబడదు; అది హేయము; దాని తినువాడు తన దోషశిక్షను భరించును. 

లేవీయకాండము 4:10 => సమాధానబలియగు ఎదుద్నుండి తీసినటుల్ దీనినుండి తీయవలెను. 

యాజకుడు దహనబలిపీఠముమీద వాటిని ధూపము వేయవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 18:20 => మరియు యెహోవా అహరోనుతో ఇటల్నెను వారి దేశములో నీకు 

సావ్సథ్య్ము కలుగదు; వారి మధయ్ను నీకు పాలు ఉండదు; ఇశార్యేలీయుల మధయ్ను నీ పాలు నీ 

సావ్సథ్య్ము నేనే. 

సంఖాయ్కాండము 28:27 => యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల దహనబలిగా మీరు రెండు 

కోడెదూడలను ఒక పొటేట్లును ఏడాదివైన యేడు మగ గొఱఱ్పిలల్లను వాటికి నైవేదయ్ముగా పర్తి 

కోడెదూడతోను 

వచనము 20 

యాజకుడు పర్థమ ఫలముల రొటెట్లతో వాటిని ఆ రెండు పొటేట్ళల్ను యెహోవా సనిన్ధిని 

అలాల్డింపవలెను. అవి యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంపబడినవై యాజకునివగును. 

లేవీయకాండము 23:17 => మీరు మీ నివాసములలోనుండి తూములో రెండేసి పదియవ వంతుల 

పిండిగల రెండు రొటెట్లను అలాల్డించు అరప్ణముగా తేవలెను. వాటిని గోధుమపిండితో చేసి 

పులియబెటిట్ కాలచ్వలెను. అవి యెహోవాకు పర్థమ ఫలముల అరప్ణము. 

లేవీయకాండము 7:29 => నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము ఎవడు యెహోవాకు సమాధానబలి 

దర్వయ్ములను తెచుచ్నో వాడు ఆ దర్వయ్ములలోనుండి తాను అరిప్ంచునది యెహోవా సనిన్ధికి తేవలెను. 
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లేవీయకాండము 7:30 => అతడు తన చేతులలోనే యెహోవాకు హోమ దర్వయ్ములను, అనగా 

బోరమీది కొర్వువ్ను తేవలెను. యెహోవా సనిన్ధిని అలాల్డింపబడు అరప్ణముగా దానిని అలాల్డించుటకు 

బోరతో దానిని తేవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:24 => అహరోను చేతులలోను అతని కుమారుల చేతులలోను వాటిననిన్టిని 

ఉంచి, అలాల్డింపబడు నైవేదయ్ముగా యెహోవా సనిన్ధిని వాటిని అలాల్డింపవలెను. 

లూకా 2:14 => సరోవ్నన్తమైన సథ్లములలో దేవునికి మహిమయు ఆయనకిషు ట్లైన మనుషుయ్లకు 

భూమిమీద సమాధానమును కలుగునుగాక అని దేవుని సోత్తర్ము చేయుచుండెను. 

ఎఫెసీయులకు 2:14 => ఆయన మన సమాధానమై యుండి మీకును మాకును ఉండిన దేవ్షమును, 

అనగా విధిరూపకమైన ఆజఞ్లుగల ధరమ్శాసత్రమును తన శరీరమందు కొటిట్వేయుటచేత మధయ్గోడను 

పడగొటిట్, మన ఉభయులను ఏకము చేసెను. 

లేవీయకాండము 7:31 => యాజకుడు బలిపీఠముమీద ఆ కొర్వువ్ను దహింపవలెను గాని, బోర 

అహరోనుకును అతని సంతతివారికిని చెందును. 

లేవీయకాండము 7:32 => సమాధానబలి పశువులలోనుండి పర్తిషాఠ్రప్ణముగా యాజకునికి 

కుడిజబబ్ నియయ్వలెను. 

లేవీయకాండము 7:33 => అహరోను సంతతివారిలో ఎవడు సమాధానబలియగు పశువు రకత్మును 

కొర్వువ్ను అరిప్ంచునో కుడిజబబ్ వానిదగును. 

లేవీయకాండము 7:34 => ఏలయనగా ఇశార్యేలీయుల యొదద్నుండి, అనగా వారి సమాధానబలి 

దర్వయ్ములలోనుండి అలాల్డించిన బోరను పర్తిషిఠ్తమైన జబబ్ను తీసికొని, నితయ్మైన కటట్డచొపుప్న 

యాజకుడైన అహరోనుకును అతని సంతతివారికిని ఇచిచ్యునాన్ను. 

లేవీయకాండము 8:29 => అది యెహోవాకు హోమము. మరియు మోషే దాని బోరను తీసి 

అలాల్డింపబడు అరప్ణముగా యెహోవా సనిన్ధిని దానిని అలాల్డించెను. పర్తిషాఠ్రప్ణ రూపమైన 

పొటేట్లులో అది మోషే వంతు. అటుల్ యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించెను. 

లేవీయకాండము 10:14 => మరియు అలాల్డించు బోరను పర్తిషిఠ్తమైన జబబ్ను మీరు, అనగా 

నీవును నీతోపాటు నీ కుమారులును నీ కుమారెత్లును పవితర్సథ్లములో తినవలెను. ఏలయనగా అవి 
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ఇశార్యేలీయులు అరిప్ంచు సమాధానబలులలోనుండి నీకును నీ కుమారులకును నియమింపబడిన 

వంతులు. 

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 18:8 => మరియు యెహోవా అహరోనుతో ఇటల్నెను ఇదిగో ఇశార్యేలీయులు 

పర్తిషిఠ్ంచువాటనిన్టిలో నా పర్తిషాఠ్రప్ణములను కాపాడు పని నీకిచిచ్యునాన్ను; అభిషేకమునుబటిట్ 

నితయ్మైన కటట్డవలన నీకును నీ కుమారులకును నేనిచిచ్యునాన్ను. 

సంఖాయ్కాండము 18:9 => అగిన్లో దహింపబడని అతిపరిశుదధ్మైన వాటిలో నీకు 

రావలసినవేవనగా, వారి నైవేదయ్ములనిన్టిలోను, వారి పాపపరిహారారథ్ బలులనిన్టిలోను, వారి 

అపరాధపరిహారారథ్ బలులనిన్టిలోను వారు నాకు తిరిగిచెలిల్ంచు అరప్ణములనిన్యు నీకును నీ 

కుమారులకును అతిపరిశుదధ్మైనవగును, అతిపరిశుదధ్సథ్లములో మీరు వాటిని తినవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 18:10 => పర్తి మగవాడును దానిని తినవలెను; అది నీకు పరిశుదధ్ముగా 

ఉండును. 

సంఖాయ్కాండము 18:11 => మరియు వారి దానములలో పర్తిషిఠ్ంపబడినదియు, ఇశార్యేలీయులు 

అలాల్డించు అరప్ణములనిన్యు నీవగును. నీకును నీ కుమారులకును నీ కుమారెత్లకును నితయ్మైన 

కటట్డవలన వాటినిచిచ్తిని; నీ యింటిలోని పవితుర్లందరును వాటిని తినవచుచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 18:12 => వారు యెహోవాకు అరిప్ంచు వారి పర్థమ ఫలములను, అనగా 

నూనెలో పర్శసత్మైనదంతయు, దార్కాష్రస ధానయ్ములలో పర్శసత్మైనదంతయు నీకిచిచ్తిని. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:4 => నీ ధానయ్ములోను నీ దార్కాష్రసములోను నీ నూనెలోను పర్థమ 

ఫలములను నీ గొఱఱ్ల మొదటి బొచుచ్ను అతనికియయ్వలెను. 

1 కొరిందీయులకు 9:11 => మీకొరకు ఆతమ్సంబంధమైనవి మేము వితిత్యుండగా మీవలన 

శరీరసంబంధమైన ఫలములు కోసికొనుట గొపప్ కారయ్మా? 
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లేవీయకాండము 2:14 => నీవు యెహోవాకు పర్థమఫలముల నైవేదయ్మును చేయునపుప్డు సారమైన 

భూమిలో పుటిట్న పచచ్ని వెనున్లలోని ఊచ బియయ్మును వేయించి విసిరి నీ పర్థమఫలముల 

నైవేదయ్ముగా అరిప్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 15:20 => మీరు మీ మొదటి పిండిముదద్ రొటెట్ను పర్తిషాఠ్రప్ణముగా 

అరిప్ంపవలెను; కళల్పు అరప్ణమువలె దాని అరిప్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 18:12 => వారు యెహోవాకు అరిప్ంచు వారి పర్థమ ఫలములను, అనగా 

నూనెలో పర్శసత్మైనదంతయు, దార్కాష్రస ధానయ్ములలో పర్శసత్మైనదంతయు నీకిచిచ్తిని. 

సంఖాయ్కాండము 18:20 => మరియు యెహోవా అహరోనుతో ఇటల్నెను వారి దేశములో నీకు 

సావ్సథ్య్ము కలుగదు; వారి మధయ్ను నీకు పాలు ఉండదు; ఇశార్యేలీయుల మధయ్ను నీ పాలు నీ 

సావ్సథ్య్ము నేనే. 

యెహెజేక్లు 48:14 => అది యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తమైన భూమి గనుక దానిలో ఏమాతర్పు 

భాగమైనను వారు అమమ్కూడదు, బదులుగా ఇయయ్కూడదు, ఆ భూమి యొకక్ పర్థమ ఫలములను 

ఇతరులను అనుభవింపనియయ్కూడదు. 

వచనము 21 

ఆనాడే మీరు పరిశుదధ్సంఘముగా కూడవలెనని చాటింపవలెను. అందులో మీరు జీవనోపాధియైన ఏ 

పనియు చేయకూడదు. ఇది మీ సమసత్ నివాసములలో మీ తర తరములకు నితయ్మైన కటట్డ. 

లేవీయకాండము 23:2 => నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము మీరు చాటింపవలసిన యెహోవా 

నియామక కాలములు ఇవే; ఈ కాలములయందు మీరు పరిశుదధ్ సంఘములుగా కూడవలెను; నా 

నియామక కాలములు ఇవి. 

లేవీయకాండము 23:4 => ఇవి యెహోవా నియామక కాలములు, నియమించిన కాలములనుబటిట్ 

మీరు చాటింపవలసిన పరిశుదధ్సంఘపు దినములు ఇవి. 
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నిరగ్మకాండము 12:16 => ఆ మొదటి దినమున మీరు పరిశుదధ్ సంఘముగాను, ఏడవ దినమున 

పరిశుదధ్ సంఘముగాను కూడుకొనవలెను. ఆ దినములయందు పర్తివాడు తినవలసినది మాతర్మే 

మీరు సిదధ్పరచవచుచ్ను; అదియు గాక మరి ఏ పనియు చేయకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:11 => అపుప్డు నీవును నీ కుమారుడును నీ కుమారెత్యును నీ 

దాసుడును నీ దాసియును నీ గార్మములలోనునన్ లేవీయులును నీ మధయ్నునన్ పరదేశులును 

తలిదండుర్లు లేనివారును విధవరాండుర్ను నీ దేవుడైన యెహోవా తన నామమును సాథ్పించుటకై 

ఏరప్రచుకొను సథ్లమున నీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని సంతోషింపవలెను. 

యెషయా 11:10 => ఆ దినమున పర్జలకు ధవ్జముగా నిలుచుచుండు యెషష్యి వేరు చిగురునొదద్ 

జనములు విచారణ చేయును ఆయన విశర్మసథ్లము పర్భావము గలదగును. 

లేవీయకాండము 23:14 => మీరు మీ దేవునికి అరప్ణము తెచుచ్వరకు ఆ దినమెలల్ మీరు రొటెట్యేమి 

పేలాలేమి పచచ్ని వెనున్లేమి తినకూడదు. ఇది మీ తర తరములకు మీ నివాససథ్లములనిన్టిలో 

నితయ్మైన కటట్డ. 

ఆదికాండము 17:7 => నేను నీకును నీ తరువాత నీ సంతానమునకును దేవుడనై యుండునటుల్, 

నాకును నీకును, నీ తరువాతవారి తరములలో నీ సంతతికిని మధయ్ నా నిబంధనను నితయ్నిబంధనగా 

సిథ్రపరచెదను. 

నిరగ్మకాండము 12:17 => పులియని రొటెట్ల పండుగను మీరు ఆచరింపవలెను. ఈ దినమందే నేను 

మీ సమూహములను ఐగుపుత్ దేశములోనుండి వెలుపలికి రపిప్ంచితిని గనుక మీరు మీ 

తరములనిన్టిలో ఈ దినము నాచరింపవలెను; ఇది మీకు నితయ్మైన కటట్డగా ఉండును. 

సంఖాయ్కాండము 18:23 => అయితే లేవీయులు పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ సేవ చేసి, వారి 

సేవలోని దోషములకు తామే ఉతత్రవాదులై యుందురు. ఇశార్యేలీయుల మధయ్ను వారికి 

సావ్సథ్య్మేమియు ఉండదు. ఇది మీ తర తరములకు నితయ్మైన కటట్డ. 

నిరగ్మకాండము 32:5 => అహరోను అది చూచి దాని యెదుట ఒక బలిపీఠము కటిట్ంచెను. మరియు 

అహరోను రేపు యెహోవాకు పండుగ జరుగునని చాటింపగా 
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లేవీయకాండము 16:29 => ఇది మీకు నితయ్మైన కటట్డ. సవ్దేశులుగాని మీ మధయ్నుండు 

పరదేశులుగాని మీరందరు ఏడవనెల పదియవనాడు ఏ పనియైనను చేయక మిముమ్ను మీరు 

దుఃఖపరచుకొనవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 28:25 => ఏడవ దినమున పరిశుదధ్సంఘము కూడవలెను. ఆ దినమున మీరు 

జీవనోపాధియైన పనులేమియు చేయకూడదు. 

నెహెమాయ్ 10:31 => దేశపు జనులు విశార్ంతి దినమందు అమమ్కపు వసుత్వులనే గాని 

భోజనపదారథ్ములనేగాని అముమ్టకు తెచిచ్నయెడల విశార్ంతిదినమునగాని పరిశుదధ్ దినములలోగాని 

వాటిని కొనకుందుమనియు, ఏడవ సంవతస్రమున విడిచిపెటిట్ ఆ సంవతస్రములో బాకీదారుల బాకీలు 

వదలివేయుదుమనియు నిరణ్యించుకొంటిమి. 

వచనము 22 

మీరు మీ పంటచేను కోయునపుప్డు నీ పొలము యొకక్ ఓరలను పూరిత్గా కోయకూడదు, నీ కోతలో 

రాలిన పరిగెను ఏరుకొనకూడదు, బీదలకును పరదేశులకును వాటిని విడిచిపెటట్వలెను; నేను మీ 

దేవుడనైన యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 19:9 => మీరు మీ భూమి పంటను కోయునపుప్డు నీ పొలము యొకక్ ఓరలను 

పూరిత్గా కోయకూడదు; నీ కోతలో పరిగెను ఏరుకొనకూడదు; నీ ఫలవృక్షముల తోట పరిగెను 

కూరుచ్కొనకూడదు; 

లేవీయకాండము 19:10 => నీ ఫలవృక్షముల తోటలో రాలిన పండల్ను ఏరుకొనకూడదు, 

బీదలకును పరదేశులకును వాటిని విడిచిపెటట్వలెను; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:11 => అపుప్డు నీవును నీ కుమారుడును నీ కుమారెత్యును నీ 

దాసుడును నీ దాసియును నీ గార్మములలోనునన్ లేవీయులును నీ మధయ్నునన్ పరదేశులును 

తలిదండుర్లు లేనివారును విధవరాండుర్ను నీ దేవుడైన యెహోవా తన నామమును సాథ్పించుటకై 

ఏరప్రచుకొను సథ్లమున నీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని సంతోషింపవలెను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 16:12 => నీవు ఐగుపుత్లో దాసుడవైయుండిన సంగతిని జాఞ్పకము 

చేసికొని, యీ కటట్డలను ఆచరించి జరుపుకొనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:13 => నీ కళల్ములోనుండి ధానయ్మును నీ తొటిట్లోనుండి రసమును 

సమకూరిచ్నపుప్డు పరణ్శాలల పండుగను ఏడు దినములు ఆచరింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:14 => ఈ పండుగలో నీవును నీ కుమారుడును నీ కుమారెత్యును నీ 

దాసుడును నీ దాసియును నీ గార్మములలోనునన్ లేవీయులును పరదేశులును తలిదండుర్లు 

లేనివారును విధవరాండుర్ను సంతోషింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:19 => నీ పొలములో నీ పంట కోయుచునన్పుప్డు పొలములో ఒక పన 

మరచిపోయినయెడల అది తెచుచ్కొనుటకు నీవు తిరిగిపోకూడదు. నీ దేవుడైన యెహోవా నీవు చేయు 

పనులనిన్టిలోను నినున్ ఆశీరవ్దించునటుల్ అది పరదేశులకును తండిర్లేనివారికిని విధవరాండర్కును 

ఉండవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:20 => నీ ఒలీవపండల్ను ఏరునపుప్డు నీ వెనుకనునన్ పరిగెను 

ఏరుకొనకూడదు; అవి పరదేశులకును తండిర్లేనివారికిని విధవరాండర్కును ఉండవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:21 => నీ దార్క్షపండల్ను కోసికొనునపుప్డు నీ వెనుకనునన్ పరిగెను 

ఏరుకొనకూడదు; అది పరదేశులకును తండిర్లేనివారికిని విధవరాండర్కును ఉండవలెను. 

రూతు 2:3 => కాబటిట్ ఆమె వెళిల్ పొలములోనికి వచిచ్ చేను కోయువారి వెనుక పొలములో 

ఏరుకొనెను. ఆ పొలములో ఆమె పోయిన భాగము ఎలీమెలెకు వంశపువాడైన బోయజుది. 

రూతు 2:4 => బోయజు బేతెల్హేమునుండి వచిచ్ యెహోవా మీకు తోడై యుండును గాకని చేను 

కోయువారితో చెపప్గా వారు యెహోవా నినున్ ఆశీరవ్దించును గాకనిరి. 

రూతు 2:5 => అపుప్డు బోయజు కోయువారిమీద ఉంచబడిన తన పనివానిని చూచి ఈ చినన్ది 

ఎవరిదని అడుగగా 

రూతు 2:6 => కోయువారిమీద నుంచబడిన ఆ పనివాడు ఈమె మోయాబు దేశమునుండి 

నయోమితో కూడ తిరిగి వచిచ్న మోయాబీయురాలైన యౌవనురాలు. 
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రూతు 2:7 => ఆమె నేను కోయువారి వెనుకకు పనల మధయ్ను ఏరుకొని కూరుచ్కొనుటకు దయచేసి 

నాకు సెలవిమమ్ని అడిగెను. ఆమె వచిచ్ ఉదయము మొదలుకొని యిదివరకు ఏరుకొను చుండెను, 

కొంతసేపు మాతర్ము ఆమె యింట కూరుచ్ండెనని వాడు చెపెప్ను. 

రూతు 2:15 => ఆమె యేరు కొనుటకు లేచినపుప్డు బోయజు ఆమె పనలమధయ్ను ఏరుకొనవచుచ్ను, 

ఆమెను అవమానపరచకుడి 

రూతు 2:16 => మరియు ఆమె కొరకు పిడికెళుల్ పడవేసి ఆమె యేరుకొనునటుల్ విడిచిపెటుట్డి, ఆమెను 

గదిద్ంపవదద్ని తన దాసుల కాజాఞ్పించెను. 

రూతు 2:17 => కాబటిట్ ఆమె అసత్మయము వరకు ఆ చేనిలో ఏరుకొనుచు, తాను ఏరుకొనిన దానిని 

దులల్కొటట్గా అవి దాదాపు తూమెడు యవలాయెను. 

రూతు 2:18 => ఆమె వాటిని ఎతిత్కొని ఊరిలోనికి వచిచ్నపుప్డు ఆమె అతత్ ఆమె యేరుకొనిన వాటిని 

చూచెను. ఆమె తిని తృపిత్పొందిన తరువాత తాను మిగిలిచ్న దానిని చూపించి ఆమెకిచెచ్ను. 

రూతు 2:19 => అంతట ఆమె అతత్ ఆమెతోనేడు నీవెకక్డ ఏరుకొంటివి? ఎకక్డ పనిచేసితివి? 

నీయందు లక్షయ్ముంచిన వాడు దీవింపబడును గాక అనగా, ఆమె తాను ఎవనియొదద్ పనిచేసెనో అది 

తన అతత్కు తెలియచెపిప్ ఎవని యదద్ నేడు పనిచేసితినో అతని పేరు బోయజు అనెను. 

రూతు 2:20 => నయోమి బర్దికియునన్ వారికిని చచిచ్నవారికిని ఉపకారము చేయుట మానని 

యితడు యెహోవాచేత ఆశీరవ్దింపబడును గాక అని తన కోడలితో అనెను. మరియు నయోమి ఆ 

మనుషుయ్డు మనకు సమీప బంధువుడు, అతడు మనలను విడిపింపగల వారిలో ఒకడని చెపప్గా 

రూతు 2:21 => మోయాబీయురాలైన రూతు అంతేకాదు, అతడు ననున్ చూచి, తనకు కలిగిన 

పంటకోత అంతయు ముగించువరకు తన పని వారియొదద్ నిలకడగా ఉండుమని నాతో చెపెప్ననెను. 

రూతు 2:22 => అపుప్డు నయోమి తన కోడలైన రూతుతో నా కుమారీ, అతని పనికతెత్లతో కూడనే 

బయలుదేరుచు వేరొక చేనిలోనివారికి నీవు కనబడకపోవుట మంచిదనెను. 

రూతు 2:23 => కాబటిట్ యవల కోతయు గోధుమల కోతయు ముగియువరకు ఆమె యేరుకొనుచు 

బోయజు పనికతెత్లయొదద్ నిలకడగానుండి తన అతత్ యింట నివసించెను. 
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యోబు 31:16 => బీదలు ఇచఛ్యించినదానిని నేను బిగబటిట్నయెడలను విధవరాండర్ కనున్లు 

కీష్ణింపజేసినయెడలను 

యోబు 31:17 => తలిదండుర్లు లేనివారిని నా అనన్ములో కొంచెమైనను తిననియయ్క నేను 

ఒంటరిగా భోజనము చేసినయెడలను 

యోబు 31:18 => ఎవడైనను వసత్రహీనుడై చచుచ్ట నేను చూడగను బీదలకు వసత్రము లేకపోవుట 

నేను చూడగను 

యోబు 31:19 => వారి దేహములు ననున్ దీవింపకపోయినయెడలను వారు నా గొఱఱ్లబొచుచ్చేత 

వేడిమి పొందకపోయినయెడలను 

యోబు 31:20 => గుమమ్ములో నాకు సహాయము దొరకునని తండిర్లేనివారిని నేను అనాయ్యము 

చేసినయెడలను 

యోబు 31:21 => నా భుజశలయ్ము దాని గూటినుండి పడును గాక నా బాహువు ఎముకలోనికి 

విరుగును గాక. 

కీరత్నలు 41:1 => బీదలను కటాకిష్ంచువాడు ధనుయ్డు ఆపతాక్లమందు యెహోవా వానిని 

తపిప్ంచును. 

కీరత్నలు 41:2 => యెహోవా వానిని కాపాడి బర్దికించును భూమిమీద వాడు ధనుయ్డగును వాని 

శతుర్వుల యిచఛ్కు నీవు వానిని అపప్గింపవు.  

కీరత్నలు 41:3 => రోగశయయ్మీద యెహోవా వానిని ఆదరించును రోగము కలుగగా నీవే వానిని 

సవ్సథ్పరచుదువు. 

కీరత్నలు 112:9 => వాడు దాతృతవ్ము కలిగి బీదలకిచుచ్ను వాని నీతి నితయ్ము నిలుచును వాని 

కొముమ్ ఘనతనొంది హెచిచ్ంపబడును.  

సామెతలు 11:24 => వెదజలిల్ అభివృది ధ్ పొందువారు కలరు తగినదానికనన్ తకుక్వ ఇచిచ్ లేమికి 

వచుచ్వారు కలరు. 

సామెతలు 11:25 => ఔదారయ్ము గలవారు పుషిట్ నొందుదురు. నీళుల్ పోయువారికి నీళుల్ 

పోయబడును 
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యెషయా 58:7 => నీ ఆహారము ఆకలిగొనినవారికి పెటుట్టయు నీ రకత్సంబంధికి ముఖము 

తపిప్ంపకుండుటయు దికుక్మాలిన బీదలను నీ యింట చేరుచ్కొనుటయు  

యెషయా 58:8 => వసత్రహీనుడు నీకు కనబడినపుప్డు వానికి వసత్రములిచుచ్టయు ఇదియే గదా 

నాకిషట్మైన ఉపవాసము? ఆలాగున నీవు చేసినయెడల నీ వెలుగు వేకువచుకక్వలె ఉదయించును 

సవ్సథ్త నీకు శీఘర్ముగా లభించును నీ నీతి నీ ముందర నడచును యెహోవా మహిమ నీ సైనయ్పు 

వెనుకటి భాగమును కావలికాయును.  

యెషయా 58:10 => ఆశించినదానిని ఆకలిగొనిన వానికిచిచ్ శర్మపడినవానిని తృపిత్పరచినయెడల 

చీకటిలో నీ వెలుగు పర్కాశించును అంధకారము నీకు మధాయ్హన్మువలె నుండును.  

లూకా 11:41 => కాగా మీకు కలిగినవి ధరమ్ము చేయుడి, అపుప్డు మీ కనిన్యు శుది ధ్గా ఉండును.  

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, సమృది ధ్గా 

వితుత్వాడు సమృది ధ్గా పంటకోయును అని యీ విషయమై చెపప్వచుచ్ను. 

2 కొరిందీయులకు 9:7 => సణుగుకొనకయు బలవంతముగా కాకయు పర్తివాడును తన 

హృదయములో నిశచ్యించుకొనిన పర్కారము ఇయయ్వలెను; దేవుడు ఉతాస్హముగా ఇచుచ్వానిని 

పేర్మించును. 

2 కొరిందీయులకు 9:8 => మరియు అనిన్టియందు ఎలల్పుప్డును మీలో మీరు సరవ్సమృది ధ్ గలవారై 

ఉతత్మమైన పర్తికారయ్ము చేయుటకు దేవుడు మీయెడల సమసత్ విధములైన కృపను 

విసత్రింపచేయగలడు. 

2 కొరిందీయులకు 9:9 => ఇందువిషయమై అతడు వెదజలిల్ దరిదుర్లకిచెచ్ను అతని నీతి 

నిరంతరము నిలుచును అని వార్యబడియునన్ది. 
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2 కొరిందీయులకు 9:10 => వితుత్వానికి వితత్నమును తినుటకు ఆహారమును దయచేయు దేవుడు 

మీకు వితత్నము దయచేసి విసత్రింపచేసి, మీరు పర్తి విషయములో పూరౌణ్దారయ్భాగయ్ము 

గలవారగునటుల్, మీ నీతిఫలములు వృది ధ్పొందించును. 

2 కొరిందీయులకు 9:11 => ఇటిట్, ఔదారయ్మువలన మాదావ్రా దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంపబడును. 

2 కొరిందీయులకు 9:12 => ఏలయనగా ఈ సేవనుగూరిచ్న పరిచరయ్ పరిశుదు ధ్ల అకక్రలకు 

సహాయము కలుగజేయుట మాతర్ము కాకుండ, అనేకులు దేవునికి చెలిల్ంచు కృతజఞ్తాసుత్తుల 

మూలముగా విసత్రించుచునన్ది. 

రూతు 2:2 => మోయాబీయురాలైన రూతు నీ సెలవైనయెడల నేను పొలములోనికి పోయి, యెవని 

కటాక్షము పొందగలనో వాని వెనుక పరిగె నేరుకొందునని నయోమితో చెపప్గా ఆమెనా కూమారీ 

పొమమ్నెను. 

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. 

వచనము 23 

మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 24 

నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము ఏడవ నెలలో మొదటి దినము మీకు విశార్ంతిదినము. అందులో 

జాఞ్పకారథ్ శృంగధవ్ని వినినపుప్డు మీరు పరిశుదధ్సంఘముగా కూడవలెను. 

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 29:1 => ఏడవ నెల మొదటితేదిన మీరు పరిశుదధ్ సంఘముగా కూడవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 29:2 => మీరు జీవనోపాధియైన పనులేమియు చేయకూడదు; అది మీకు 

శృంగధవ్ని దినము. 

సంఖాయ్కాండము 29:3 => నిరోద్షమైన ఒక కోడెదూడను ఒక పొటేట్లును యెహోవాకు ఇంపైన 

సువాసనగల దహనబలిగా అరిప్ంపవలెను.  

సంఖాయ్కాండము 29:4 => వాటి వాటి విధి పర్కారముగా అమావాసయ్కు అరిప్ంచు దహనబలియు 

దాని నైవేదయ్మును, నితయ్మైన దహనబలియు దాని నైవేదయ్మును వాటి పానారప్ణములును గాక మీరు 

నిరోద్షమైన యేడాదివగు ఏడు మగ గొఱఱ్పిలల్లను యెహోవాకు, ఇంపైన సువాసనగల దహనబలిగా 

అరిప్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 29:5 => వాటి నైవేదయ్ము నూనెతో కలుపబడిన గోధుమపిండి పర్తి కోడెదూడతో 

తూములో మూడు పదియవవంతులను, పొటేట్లుకు రెండు పదియవవంతులను, 

సంఖాయ్కాండము 29:6 => ఏడు గొఱఱ్పిలల్లలో ఒకొక్కక్ పిలల్తో ఒకొక్కక్ పదియవవంతును మీ 

నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయబడుటకై పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను అరిప్ంపవలెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:28 => ఇశార్యేలీయులందరును ఆరాబ్టము చేయుచు, కొముమ్లు 

బూరలు ఊదుచు, తాళములు కొటుట్చు, సవ్రమండలములు సితారాలు వాయించుచు యెహోవా 

నిబంధన మందసమును తీసికొనివచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 5:13 => వారితో కూడ బూరలు ఊదు యాజకులు నూట ఇరువదిమంది 

నిలిచిరి; బూరలు ఊదువారును పాటకులును ఏక సవ్రముతో యెహోవాకు కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంచుచు గానము చేయగా యాజకులు పరిశుదధ్సథ్లములోనుండి బయలువెళిల్, ఆ బూరలతోను 

తాళములతోను వాదయ్ములతోను కలిసి సవ్రమెతిత్ యెహోవా దయాళుడు, ఆయన కృప 

నిరంతరముండునని సోత్తర్ము చేసిరి. 
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ఎజార్ 3:6 => ఏడవ నెల మొదటి దినమునుండి యెహోవాకు దహనబలులు అరిప్ంప మొదలుపెటిట్రి. 

అయితే యెహోవా మందిరము యొకక్ పునాది అపప్టికి ఇంకను వేయబడలేదు. 

కీరత్నలు 81:1 => మనకు బలమైయునన్ దేవునికి ఆనందగానము చేయుడి యాకోబు దేవునిబటిట్ 

ఉతాస్హధవ్ని చేయుడి. 

కీరత్నలు 81:2 => కీరత్న యెతుత్డి గిలకతపెప్ట పటుట్కొనుడి సవ్రమండలమును మనోహరమైన 

సితారాను వాయించుడి. 

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

పునన్మనాడు కొముమ్ ఊదుడి. 

కీరత్నలు 81:4 => అది ఇశార్యేలీయులకు కటట్డ యాకోబు దేవుడు నిరణ్యించిన చటట్ము. 

కీరత్నలు 98:6 => బూరలతోను కొముమ్ల నాదముతోను రాజైన యెహోవా సనిన్ధిని సంతోషధవ్ని 

చేయుడి. 

యెషయా 27:13 => ఆ దినమున పెదద్ బూర ఊదబడును అషూష్రు దేశములో నశింప 

సిదధ్మైనవారును ఐగుపుత్దేశములో వెలివేయబడినవారును, వచెచ్దరు, యెరూషలేములోనునన్ 

పరిశుదధ్పరవ్తమున యెహోవాకు నమసాక్రము చేయుదురు.  

1 కొరిందీయులకు 15:52 => బూర మోర్గును; అపుప్డు మృతులు అక్షయులుగా లేపబడుదురు, 

మనము మారుప్ పొందుదుము. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:16 => ఆరాభ్టముతోను, పర్ధానదూత శబద్ముతోను, దేవుని బూరతోను 

పరలోకమునుండి పర్భువు దిగివచుచ్ను; కీర్సుత్నందుండి మృతులైన వారు మొదట లేతురు. 

యోబు 38:7 => ఉదయనక్షతర్ములు ఏకముగా కూడి పాడినపుప్డు దేవదూతలందరును1 

ఆనందించి జయధవ్నులు చేసినపుప్డు దాని మూలరాతిని వేసినవాడెవడు?  

నిరగ్మకాండము 34:22 => మరియు నీవు గోధుమల కోతలో పర్థమ ఫలముల పండుగను, అనగా 

వారముల పండుగను సంవతస్రాంతమందు పంటకూరుచ్ పండుగను ఆచరింపవలెను. 

లేవీయకాండము 25:9 => ఏడవ నెల పదియవనాడు మీ సవ్దేశమంతట శృంగనాదము 

చేయవలెను. పార్యశిచ్తాత్రథ్ దినమున మీ దేశమంతట ఆ శృంగనాదము చేయవలెను. 
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నిరగ్మకాండము 12:16 => ఆ మొదటి దినమున మీరు పరిశుదధ్ సంఘముగాను, ఏడవ దినమున 

పరిశుదధ్ సంఘముగాను కూడుకొనవలెను. ఆ దినములయందు పర్తివాడు తినవలసినది మాతర్మే 

మీరు సిదధ్పరచవచుచ్ను; అదియు గాక మరి ఏ పనియు చేయకూడదు. 

లేవీయకాండము 23:2 => నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము మీరు చాటింపవలసిన యెహోవా 

నియామక కాలములు ఇవే; ఈ కాలములయందు మీరు పరిశుదధ్ సంఘములుగా కూడవలెను; నా 

నియామక కాలములు ఇవి. 

లేవీయకాండము 23:35 => వాటిలో మొదటి దినమున మీరు పరిశుదధ్సంఘముగా కూడవలెను. 

అందులో మీరు జీవనోపాధియైన యే పనియు చేయకూడదు. 

లేవీయకాండము 23:39 => అయితే ఏడవ నెల పదునయిదవ దినమున మీరు భూమిపంటను 

కూరుచ్కొనగా ఏడు దినములు యెహోవాకు పండుగ ఆచరింపవలెను. మొదటి దినము 

విశార్ంతిదినము, ఎనిమిదవ దినము విశార్ంతిదినము. 

నాయ్యాధిపతులు 7:8 => పర్జలు ఆహారమును బూరలను పటుట్కొనగా అతడు పర్జలందరిని తమ 

గుడారములకు వెళల్నంపెను గాని ఆ మూడువందల మందిని నిలుపుకొనెను. మిదాయ్నీయుల దండు 

లోయలో అతనికి దిగువగా నుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:31 => సమాజపు గుడారమును కాపాడుటయు, పరిశుదధ్సథ్లమును 

కాపాడుటయు, యెహోవా మందిరపు సేవతో సంబంధించిన పనులలో వారి సహోదరులగు అహరోను 

సంతతివారికి సహాయము చేయుటయు వారికి నియమింపబడిన పనియైయుండెను. 

ఎజార్ 3:1 => ఏడవ నెలలో ఇశార్యేలీయులు తమ తమ పటట్ణములకు వచిచ్న తరువాత జనులు 

ఏకమనసుస్ కలిగినవారై యెరూషలేములో కూడి, 

నెహెమాయ్ 8:2 => యాజకుడైన ఎజార్ యేడవ మాసము మొదటి దినమున చదువబడుదాని గర్హింప 

శకిత్గల సతరీ పురుషులు కలిసిన సమాజమంతటి యెదుటను ఆ ధరమ్శాసత్రగర్ంథము తీసికొనివచిచ్ 

నెహెమాయ్ 8:9 => జనులందరు ధరమ్శాసత్రగర్ంథపు మాటలు విని యేడవ్ మొదలుపెటట్గా, 

అధికారియైన నెహెమాయ్యు యాజకుడును శాసిత్యునగు ఎజార్యును జనులకు బోధించు 
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లేవీయులును మీరు దుఃఖపడవదుద్, ఏడవ్వదుద్, ఈ దినము మీ దేవుడైన యెహోవాకు పర్తిషిఠ్త దినమని 

జనులతో చెపిప్రి. 

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

పునన్మనాడు కొముమ్ ఊదుడి. 

యెహెజేక్లు 20:12 => మరియు యెహోవానగు నేనే వారిని పవితర్పరచువాడనని వారు 

తెలిసికొనునటుల్ నాకును వారికిని మధయ్ విశార్ంతిదినములను వారికి సూచనగా నేను నియమించితిని. 

కొలొసస్యులకు 2:16 => కాబటిట్ అనన్పానముల విషయములోనైనను, పండుగ అమావాసయ్ 

విశార్ంతిదినము అనువాటి విషయములోనైనను, మీకు తీరుప్తీరచ్ నెవనికిని అవకాశమియయ్కుడి. 

వచనము 25 

అందులో మీరు జీవనోపాధియైన ఏ పనియు చేయుట మాని యెహోవాకు హోమము చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 12:16 => ఆ మొదటి దినమున మీరు పరిశుదధ్ సంఘముగాను, ఏడవ దినమున 

పరిశుదధ్ సంఘముగాను కూడుకొనవలెను. ఆ దినములయందు పర్తివాడు తినవలసినది మాతర్మే 

మీరు సిదధ్పరచవచుచ్ను; అదియు గాక మరి ఏ పనియు చేయకూడదు. 

లేవీయకాండము 23:2 => నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము మీరు చాటింపవలసిన యెహోవా 

నియామక కాలములు ఇవే; ఈ కాలములయందు మీరు పరిశుదధ్ సంఘములుగా కూడవలెను; నా 

నియామక కాలములు ఇవి. 

లేవీయకాండము 23:35 => వాటిలో మొదటి దినమున మీరు పరిశుదధ్సంఘముగా కూడవలెను. 

అందులో మీరు జీవనోపాధియైన యే పనియు చేయకూడదు. 

సంఖాయ్కాండము 28:25 => ఏడవ దినమున పరిశుదధ్సంఘము కూడవలెను. ఆ దినమున మీరు 

జీవనోపాధియైన పనులేమియు చేయకూడదు. 

సంఖాయ్కాండము 29:1 => ఏడవ నెల మొదటితేదిన మీరు పరిశుదధ్ సంఘముగా కూడవలెను. 

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

పునన్మనాడు కొముమ్ ఊదుడి. 
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వచనము 26 

మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 27 

ఈ యేడవ నెల పదియవ దినము పాపము నిమితత్మైన పార్యశిచ్తాత్రథ్ దినము; అందులో మీరు 

పరిశుదధ్సంఘముగా కూడవలెను. మిముమ్ను మీరు దుఃఖపరచుకొని యెహోవాకు హోమము 

చేయవలెను. 

లేవీయకాండము 16:29 => ఇది మీకు నితయ్మైన కటట్డ. సవ్దేశులుగాని మీ మధయ్నుండు 

పరదేశులుగాని మీరందరు ఏడవనెల పదియవనాడు ఏ పనియైనను చేయక మిముమ్ను మీరు 

దుఃఖపరచుకొనవలెను. 

లేవీయకాండము 16:30 => ఏలయనగా మీరు యెహోవా సనిన్ధిని మీ సమసత్ పాపములనుండి 

పవితుర్లగునటుల్ ఆ దినమున మిముమ్ పవితర్పరచునటుల్ మీ నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయబడెను. 

లేవీయకాండము 25:9 => ఏడవ నెల పదియవనాడు మీ సవ్దేశమంతట శృంగనాదము 

చేయవలెను. పార్యశిచ్తాత్రథ్ దినమున మీ దేశమంతట ఆ శృంగనాదము చేయవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 29:7 => ఈ యేడవ నెల పదియవ దినమున మీరు పరిశుదధ్ సంఘముగా 

కూడవలెను. అపుప్డు మిముమ్ను మీరు దుఃఖపరచుకొనవలెను; ఏ పనియు చేయకూడదు. 

సంఖాయ్కాండము 29:8 => పార్యశిచ్తత్ము కలుగుటకై పాపపరిహారారథ్బలియు నితయ్మైన 

దహనబలియు దాని నైవేదయ్మును వాటి వాటి పానారప్ణములునుగాక, మీరు ఒక కోడెదూడను ఒక 

పొటేట్లును ఏడాదివైన యేడు గొఱఱ్పిలల్లను యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల దహనబలిగా 

అరిప్ంపవలెను. అవి మీకునన్ వాటిలో నిరోద్షమైనవై యుండవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 29:9 => నూనెతో కలుపబడిన పిండిని నైవేదయ్ముగాను పర్తి కోడెతో తూములో 

మూడు పదియవవంతులను ఒక పొటేట్లుతో రెండు పదియవవంతులను 

సంఖాయ్కాండము 29:10 => ఆ యేడు గొఱఱ్పిలల్లలో ఒకొక్కక్ పిలల్తో ఒకొక్కక్ పదియవవంతును 
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సంఖాయ్కాండము 29:11 => పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను అరిప్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 16:31 => అది మీకు మహా విశార్ంతిదినము . మిముమ్ను మీరు 

దుఃఖపరచుకొనవలెను; ఇది నితయ్మైన కటట్డ. 

సంఖాయ్కాండము 29:7 => ఈ యేడవ నెల పదియవ దినమున మీరు పరిశుదధ్ సంఘముగా 

కూడవలెను. అపుప్డు మిముమ్ను మీరు దుఃఖపరచుకొనవలెను; ఏ పనియు చేయకూడదు. 

ఎజార్ 8:21 => అపుప్డు దేవుని సనిన్ధిని మముమ్ను మేము దుఃఖపరచుకొని, మాకును మా 

చినన్వారికిని మా ఆసిత్కిని శుభపర్యాణము కలుగునటుల్గా ఆయనను వేడుకొనుటకు అహవా నది 

దగగ్ర ఉపవాసముండుడని పర్కటించితిని. 

కీరత్నలు 35:13 => వారు వాయ్ధితో నునన్పుప్డు గోనెపటట్ కటుట్కొంటిని ఉపవాసముచేత నా 

పార్ణమును ఆయాసపరచుకొంటిని అయినను నా పార్రథ్న నా యెదలోనికే తిరిగి వచిచ్యునన్ది. 

యెషయా 58:5 => అటిట్ ఉపవాసము నాకనుకూలమా? మనషుయ్డు తన పార్ణమును 

బాధపరచుకొనవలసిన దినము అటిట్దేనా? ఒకడు జముమ్వలె తలవంచుకొని గోనెపటట్ కటుట్కొని 

బూడిదె పరచుకొని కూరుచ్ండుట ఉపవాసమా? అటిట్ ఉపవాసము యెహోవాకు పీర్తికరమని 

మీరనుకొందురా?  

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. 

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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అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:37 => వారు ఈ మాట విని హృదయములో నొచుచ్కొని సహోదరులారా, 

మేమేమి చేతుమని పేతురును కడమ అపొసత్లులను అడుగగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:38 => పేతురు మీరు మారుమనసుస్ పొంది, పాపక్షమాపణ నిమితత్ము 

పర్తివాడు యేసుకీర్సుత్ నామమున బాపిత్సమ్ము పొందుడి; అపుప్డు మీరు పరిశుదాధ్తమ్ అను వరము 

పొందుదురు. 

2 కొరిందీయులకు 7:10 => దైవచితాత్నుసారమైన దుఃఖము రక్షణారథ్మైన మారుమనసుస్ను 

కలుగజేయును; ఈ మారుమనసుస్ దుఃఖమును పుటిట్ంచదు. అయితే లోకసంబంధమైన దుఃఖము 

మరణమును కలుగజేయును. 

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. 

యాకోబు 4:9 => వాయ్కులపడుడి, దుఃఖపడుడి, యేడువుడి, మీ నవువ్ దుఃఖమునకును మీ 

ఆనందము చింతకును మారుచ్కొనుడి. 

లేవీయకాండము 16:11 => అపుప్డు అహరోను పాపపరిహారారథ్బలియగు ఆ కోడెను తీసికొనివచిచ్ 

తన నిమితత్మును తన యింటివారి నిమితత్మును పార్యశిచ్తత్ము చేసికొనవలెను. తరువాత అతడు 

తనకొరకు తానరిప్ంచు పాపపరిహారారథ్బలియగు కోడెను వధించి 

లేవీయకాండము 16:15 => అపుప్డతడు పర్జలరిప్ంచు పాపపరిహారారధ్బలియగు మేకను వధించి 

అడ డ్తెర లోపలికి దాని రకత్ము తెచిచ్ ఆ కోడె రకత్ముతో చేసినటుల్ దీని రకత్ముతోను చేసి, కరుణాపీఠము 

మీదను కరుణాపీఠము ఎదుటను దాని పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 16:24 => పరిశుదధ్ సథ్లములో దేహమును నీళల్తో కడుగుకొని బటట్లు తిరిగి 

ధరించుకొని బయటికి వచిచ్ తనకొరకు దహనబలిని పర్జలకొరకు దహనబలిని అరిప్ంచి, తన 

నిమితత్మును పర్జల నిమితత్మును పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను 
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నిరగ్మకాండము 12:16 => ఆ మొదటి దినమున మీరు పరిశుదధ్ సంఘముగాను, ఏడవ దినమున 

పరిశుదధ్ సంఘముగాను కూడుకొనవలెను. ఆ దినములయందు పర్తివాడు తినవలసినది మాతర్మే 

మీరు సిదధ్పరచవచుచ్ను; అదియు గాక మరి ఏ పనియు చేయకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 30:10 => మరియు అహరోను సంవతస్రమునకొకసారి పార్యశిచ్తాత్రథ్మైన 

పాపపరిహారారథ్బలి రకత్మువలన దాని కొముమ్ల నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. మీ 

తరతరములకు సంవతస్రమునకు ఒకసారి అతడు దాని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. అది 

యెహోవాకు అతి పరిశుదధ్మైనది. 

లేవీయకాండము 23:29 => ఆ దినమున తనున్ తాను దుఃఖపరుచుకొనని పర్తివాడు తన 

పర్జలలోనుండి కొటిట్వేయబడును. 

లేవీయకాండము 23:32 => అది మీకు మహా విశార్ంతిదినము , మిముమ్ను మీరు 

దుఃఖపరచుకొనవలెను. ఆ నెల తొమిమ్దవనాటి సాయంకాలము మొదలుకొని మరుసటి 

సాయంకాలమువరకు మీరు విశార్ంతిదినముగా ఆచరింపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 30:13 => పర్తి మొర్కుక్బడిని, తనున్ తాను దుఃఖపరచుకొందునని 

పర్మాణపూరవ్కముగా తన మీద పెటుట్కొనిన పర్తి బాధయ్తను ఆమె భరత్ సిథ్రపరచవచుచ్ను, 

రదుద్చేయవచుచ్ను. 

ఎజార్ 3:1 => ఏడవ నెలలో ఇశార్యేలీయులు తమ తమ పటట్ణములకు వచిచ్న తరువాత జనులు 

ఏకమనసుస్ కలిగినవారై యెరూషలేములో కూడి, 

యెషయా 58:3 => మేము ఉపవాసముండగా నీవెందుకు చూడవు? మేము మా పార్ణములను 

ఆయాసపరచుకొనగా నీవెందుకు లక్షయ్పెటట్వు? అని అందురు మీ ఉపవాసదినమున మీరు మీ 

వాయ్పారము చేయుదురు. మీ పనివారిచేత కఠినమైనపని చేయించుదురు  

యిరిమ్యా 36:6 => కాబటిట్ నీవు వెళిల్ ఉపవాసదినమున యెహోవా మందిరములో పర్జలకు 

వినబడునటుల్ నేను చెపప్గా నీవు పుసత్కములో వార్సిన యెహోవా మాటలను చదివి వినిపించుము, తమ 

పటట్ణములనుండి వచుచ్ యూదా జనులందరికిని వినబడునటుల్గా వాటిని చదివి వినిపింపవలెను. 
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యిరిమ్యా 36:9 => యూదారాజైన యోషీయా కుమారుడగు యెహోయాకీము ఏలుబడియందు 

అయిదవ సంవతస్రము తొమిమ్దవ నెలను యెరూషలేములోనునన్ పర్జలందరును యూదా 

పటట్ణములలోనుండి యెరూషలేమునకు వచిచ్న పర్జలందరును యెహోవా పేరట ఉపవాసము 

చాటింపగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:9 => చాలకాలమైన తరువాత ఉపవాసదినము కూడ అపప్టికి 

గతించినందున పర్యాణము చేయుట అపాయకరమై యుండెను. 

హెబీర్యులకు 10:3 => అయితే ఆ బలులు అరిప్ంచుటచేత ఏటేట పాపములు జాఞ్పకమునకు 

వచుచ్చునన్వి 

వచనము 28 

ఆ దినమున మీరు ఏ పనియు చేయకూడదు; మీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని మీరు మీ నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేసికొనుటకై అది పార్యశిచ్తాత్రథ్ దినము. 

లేవీయకాండము 16:34 => సంవతస్రమునకు ఒకసారి ఇశార్యేలీయుల సమసత్ పాపములనుబటిట్ 

వారి నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకు ఇది మీకు నితయ్మైన కటట్డ. యెహోవా మోషేకు 

ఆజాఞ్పించినటుల్ అతడు చేసెను. 

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.  

దానియేలు 9:24 => తిరుగుబాటును మానుప్టకును, పాపమును నివారణ చేయుటకును, దోషము 

నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకును, యుగాంతము వరకుండునటిట్ నీతిని బయలు పరచుటకును, 

దరశ్నమును పర్వచనమును ముదిర్ంచుటకును, అతి పరిశుదధ్సథ్లమును అభిషేకించుటకును, నీ 

జనమునకును పరిశుదధ్ పటట్ణమునకును డెబబ్ది వారములు విధింపబడెను. 
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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; 

రోమీయులకు 5:10 => ఏలయనగా శతుర్వులమైయుండగా, ఆయన కుమారుని మరణముదావ్రా 

మనము దేవునితో సమాధానపరచబడినయెడల సమాధానపరచబడినవారమై, ఆయన జీవించుటచేత 

మరి నిశచ్యముగా రకిష్ంపబడుదుము. 

రోమీయులకు 5:11 => అంతేకాదు; మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్దావ్రా మనము దేవునియందు 

అతిశయపడుచునాన్ము; ఆయన దావ్రానే మనము ఇపుప్డు సమాధానసిథ్తి పొందియునాన్ము. 

హెబీర్యులకు 9:12 => మేకల యొకక్యు కోడెల యొకక్యు రకత్ముతో కాక, తన సవ్రకత్ముతో 

ఒకక్సారే పరిశుదధ్సథ్లములో పర్వేశించెను. 

హెబీర్యులకు 9:26 => అటల్యినయెడల జగతుత్ పునాది వేయబడినది మొదలుకొని ఆయన అనేక 

పరాయ్యములు శర్మపడవలసి వచుచ్ను. అయితే ఆయన యుగముల సమాపిత్యందు తనున్తానే 

బలిగా అరిప్ంచుకొనుటవలన పాపనివారణ చేయుటకై యొకక్సారే పర్తయ్క్షపరచబడెను 

హెబీర్యులకు 10:10 => యేసుకీర్సుత్ యొకక్ శరీరము ఒకక్సారియే అరిప్ంపబడుటచేత ఆ 

చితత్మునుబటిట్ మనము పరిశుదధ్పరచబడి యునాన్ము. 

హెబీర్యులకు 10:14 => ఒకక్ అరప్ణచేత ఈయన పరిశుదధ్పరచబడు వారిని సదాకాలమునకు 

సంపూరు ణ్లనుగా చేసియునాన్డు. 

1 యోహాను 2:2 => ఆయనే మన పాపములకు శాంతికరమైయునాన్డు; మన పాపములకు 

మాతర్మే కాదు. సరవ్లోకమునకును శాంతికరమైయునాన్డు. 

1 యోహాను 4:10 => మనము దేవుని పేర్మించితిమని కాదు, తానే మనలను పేర్మించి, మన 

పాపములకు పార్యశిచ్తత్మై యుండుటకు తన కుమారుని పంపెను; ఇందులో పేర్మయునన్ది. 

1 యోహాను 5:6 => నీళల్ దావ్రాను రకత్ము దావ్రాను వచిచ్న వాడు ఈయనే, అనగా యేసుకీర్సేత్. 

ఈయన నీళల్తో మాతర్మేగాక నీళల్తోను రకత్ముతోను వచెచ్ను. ఆతమ్ సతయ్ము గనుక సాక్షయ్మిచుచ్వాడు 

ఆతమ్యే. 
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లేవీయకాండము 16:29 => ఇది మీకు నితయ్మైన కటట్డ. సవ్దేశులుగాని మీ మధయ్నుండు 

పరదేశులుగాని మీరందరు ఏడవనెల పదియవనాడు ఏ పనియైనను చేయక మిముమ్ను మీరు 

దుఃఖపరచుకొనవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 29:39 => మీ మొర్కుక్బళల్ను మీ సేవ్చాఛ్రప్ణములను మీ దహనబలులను మీ 

నైవేదయ్ములను మీ పానారప్ణములను మీ సమాధానబలులను గాక వీటిని నియామక కాలములందు 

యెహోవాకు అరిప్ంవలెను. 

హెబీర్యులకు 10:3 => అయితే ఆ బలులు అరిప్ంచుటచేత ఏటేట పాపములు జాఞ్పకమునకు 

వచుచ్చునన్వి 

వచనము 29 

ఆ దినమున తనున్ తాను దుఃఖపరుచుకొనని పర్తివాడు తన పర్జలలోనుండి కొటిట్వేయబడును. 

లేవీయకాండము 23:27 => ఈ యేడవ నెల పదియవ దినము పాపము నిమితత్మైన పార్యశిచ్తాత్రథ్ 

దినము; అందులో మీరు పరిశుదధ్సంఘముగా కూడవలెను. మిముమ్ను మీరు దుఃఖపరచుకొని 

యెహోవాకు హోమము చేయవలెను. 

లేవీయకాండము 23:32 => అది మీకు మహా విశార్ంతిదినము , మిముమ్ను మీరు 

దుఃఖపరచుకొనవలెను. ఆ నెల తొమిమ్దవనాటి సాయంకాలము మొదలుకొని మరుసటి 

సాయంకాలమువరకు మీరు విశార్ంతిదినముగా ఆచరింపవలెను. 

యెషయా 22:12 => ఆ దినమున ఏడుచ్టకును అంగలారుచ్టకును తలబోడి చేసికొనుటకును 

గోనెపటట్ కటుట్కొనుటకును సైనయ్ములకధిపతియు పర్భువునగు యెహోవా మిముమ్ను పిలువగా  

యిరిమ్యా 31:9 => వారు ఏడుచ్చు వచెచ్దరు, వారు ననున్ పార్రిథ్ంచుచుండగా నేను వారిని 

నడిపించుదును, వారు తొటిర్లల్కుండ చకక్గాపోవు బాటను నీళల్ కాలువలయొదద్ వారిని నడిపింతును. 

ఇశార్యేలునకు నేను తండిర్ని కానా? ఎఫార్యిము నా జేయ్షఠ్ కుమారుడు కాడా? 

యెహెజేక్లు 7:16 => వారిలో ఎవరైనను తపిప్ంచుకొనినయెడల వారందరును లోయలోని 

గువవ్లవలె పరవ్తములమీదనుండి తమ దోషములనుబటిట్ మూలుగ్లిడుదురు. 
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ఆదికాండము 17:14 => సునన్తి పొందని మగవాడు, అనగా ఎవని గోపాయ్ంగచరమ్మున సునన్తి 

చేయబడదో అటిట్వాడు తన జనులలోనుండి కొటిట్వేయబడును. వాడు నా నిబంధనను మీరియునాన్డని 

అబార్హాముతో చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 30:33 => దానివంటిది కలుపువాడును అనుయ్నిమీద దానిని పోయువాడును తన 

పర్జలలోనుండి కొటిట్వేయబడవలెనని చెపుప్ము. 

లేవీయకాండము 19:9 => మీరు మీ భూమి పంటను కోయునపుప్డు నీ పొలము యొకక్ ఓరలను 

పూరిత్గా కోయకూడదు; నీ కోతలో పరిగెను ఏరుకొనకూడదు; నీ ఫలవృక్షముల తోట పరిగెను 

కూరుచ్కొనకూడదు; 

ఎజార్ 8:21 => అపుప్డు దేవుని సనిన్ధిని మముమ్ను మేము దుఃఖపరచుకొని, మాకును మా 

చినన్వారికిని మా ఆసిత్కిని శుభపర్యాణము కలుగునటుల్గా ఆయనను వేడుకొనుటకు అహవా నది 

దగగ్ర ఉపవాసముండుడని పర్కటించితిని. 

వచనము 30 

ఆ దినమున ఏ పనినైనను చేయు పర్తివానిని వాని పర్జలలో నుండకుండ నాశము చేసెదను. 

లేవీయకాండము 20:3 => ఆ మనుషుయ్డు నా పరిశుదధ్సథ్లమును అపవితర్పరచి నా 

పరిశుదధ్నామమును అపవితర్పరచుటకు తన సంతానమును మోలెకుకు ఇచెచ్ను గనుక నేను వానికి 

విరోధినై పర్జలలోనుండి వాని కొటిట్వేతును. 

లేవీయకాండము 20:5 => చూచి చూడనటుల్ తమ కనున్లు మూసికొనినయెడల నేను వానికిని వాని 

కుటుంబమునకును విరోధినై వానిని మోలెకుతో వయ్భిచరించుటకు వాని తరిమి వయ్భిచారముచేయు 

వారినందరిని పర్జలలోనుండి కొటిట్వేతును. 

లేవీయకాండము 20:6 => మరియు కరణ్పిశాచి గలవారితోను సోదెగాండర్తోను వయ్భిచరించుటకు 

వారితటుట్ తిరుగువాడెవడో నేను వానికి విరోధినై పర్జలలోనుండి వాని కొటిట్వేతును. 
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ఆదికాండము 17:14 => సునన్తి పొందని మగవాడు, అనగా ఎవని గోపాయ్ంగచరమ్మున సునన్తి 

చేయబడదో అటిట్వాడు తన జనులలోనుండి కొటిట్వేయబడును. వాడు నా నిబంధనను మీరియునాన్డని 

అబార్హాముతో చెపెప్ను. 

యిరిమ్యా 15:7 => దేశదావ్రములో నేను వారిని చేటతో తూరాప్రపటుట్చునాన్ను, నా జనులు తమ 

మారగ్ములను విడిచి నాయొదద్కు రారు గనుక వారిని సంతానహీనులుగా చేయుచునాన్ను, 

నశింపజేయుచునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 14:9 => మరియు పర్వకత్ యొకడు మోసపోయి ఒకమాట చెపిప్నయెడల యెహోవానగు 

నేనే ఆ పర్వకత్ను మోసపుచుచ్వాడనై నేనే వానికి విరోధినై నా జనులైన ఇశార్యేలీయులలోనుండి వానిని 

నిరూమ్లము చేసెదను 

జెఫనాయ్ 2:5 => సముదర్పార్ంతమందు నివసించు కెరేతీయులారా, మీకు శర్మ; ఫిలిషీత్యుల దేశమైన 

కనానూ, నినున్గూరిచ్ యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నీయందు ఒక కాపురసుథ్డైనను లేకుండ నేను 

నినున్ లయముచేతును. 

1 కొరిందీయులకు 3:17 => ఎవడైనను దేవుని ఆలయమును పాడుచేసినయెడల దేవుడు వానిని 

పాడుచేయును. దేవుని ఆలయము పరిశుదధ్మైయునన్ది; మీరు ఆ ఆలయమైయునాన్రు. 

నిరగ్మకాండము 32:33 => అందుకు యెహోవా యెవడు నా యెదుట పాపము చేసెనో వాని నా 

గర్ంథములోనుండి తుడిచివేయుదును. 

వచనము 31 

అందులో మీరు ఏ పనియు చేయకూడదు. అది మీ సమసత్ నివాసములలో మీ తరతరములకు 

నితయ్మైన కటట్డ. 

లేవీయకాండము 16:34 => సంవతస్రమునకు ఒకసారి ఇశార్యేలీయుల సమసత్ పాపములనుబటిట్ 

వారి నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకు ఇది మీకు నితయ్మైన కటట్డ. యెహోవా మోషేకు 

ఆజాఞ్పించినటుల్ అతడు చేసెను. 

వచనము 32 
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అది మీకు మహా విశార్ంతిదినము, మిముమ్ను మీరు దుఃఖపరచుకొనవలెను. ఆ నెల తొమిమ్దవనాటి 

సాయంకాలము మొదలుకొని మరుసటి సాయంకాలమువరకు మీరు విశార్ంతిదినముగా 

ఆచరింపవలెను. 

లేవీయకాండము 16:31 => అది మీకు మహా విశార్ంతిదినము . మిముమ్ను మీరు 

దుఃఖపరచుకొనవలెను; ఇది నితయ్మైన కటట్డ. 

మతత్యి 11:28 => పర్యాసపడి భారము మోసికొనుచునన్ సమసత్ జనులారా, నాయొదద్కు రండి; 

నేను మీకు విశార్ంతి కలుగజేతును. 

మతత్యి 11:29 => నేను సాతివ్కుడను దీనమనసుస్ గలవాడను గనుక మీమీద నా కాడి ఎతిత్కొని 

నాయొదద్ నేరుచ్కొనుడి; అపుప్డు మీ పార్ణములకు విశార్ంతి దొరకును. 

మతత్యి 11:30 => ఏలయనగా నా కాడి సుళువుగాను నా భారము తేలికగాను ఉనన్వి. 

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.  

హెబీర్యులకు 4:11 => కాబటిట్ అవిధేయతవలన వారు పడిపోయినటుల్గా మనలో ఎవడును 

పడిపోకుండ ఆ విశార్ంతిలో పర్వేశించుటకు జాగర్తత్పడుదము. 

లేవీయకాండము 23:27 => ఈ యేడవ నెల పదియవ దినము పాపము నిమితత్మైన పార్యశిచ్తాత్రథ్ 

దినము; అందులో మీరు పరిశుదధ్సంఘముగా కూడవలెను. మిముమ్ను మీరు దుఃఖపరచుకొని 

యెహోవాకు హోమము చేయవలెను. 

కీరత్నలు 35:13 => వారు వాయ్ధితో నునన్పుప్డు గోనెపటట్ కటుట్కొంటిని ఉపవాసముచేత నా 

పార్ణమును ఆయాసపరచుకొంటిని అయినను నా పార్రథ్న నా యెదలోనికే తిరిగి వచిచ్యునన్ది. 

కీరత్నలు 51:17 => విరిగిన మనసేస్ దేవునికిషట్మైన బలులు దేవా, విరిగి నలిగిన హృదయమును 

నీవు అలక్షయ్ము చేయవు. 
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కీరత్నలు 69:10 => ఉపవాసముండి నేను కనీన్రు విడువగా అది నాకు నిందాసప్దమాయెను. 

కీరత్నలు 69:11 => నేను గోనెపటట్ వసత్రముగా కటుట్కొనినపుప్డు వారికి హాసాయ్సప్దుడనైతిని. 

కీరత్నలు 126:5 => కనీన్ళుల్ విడుచుచు వితుత్వారు సంతోషగానముతో పంట కోసెదరు. 

కీరత్నలు 126:6 => పడికెడు వితత్నములు చేతపటుట్కొని యేడుచ్చు పోవు వితుత్వాడు సంతోషగానము 

చేయుచు పనలు మోసికొనివచుచ్ను. 

యెషయా 57:15 => మహా ఘనుడును మహోనన్తుడును పరిశుదు ధ్డును 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. 

యెషయా 57:18 => నేను వారి పర్వరత్నను చూచితిని వారిని సవ్సథ్పరచుదును వారిని నడిపింతును 

వారిలో దుఃఖించువారిని ఓదారుచ్దును.  

యెషయా 57:19 => వారిలో కృతజఞ్తాబుది ధ్ పుటిట్ంచుచు దూరసుథ్లకును సమీపసుథ్లకును 

సమాధానము సమాధానమని చెపిప్ నేనే వారిని సవ్సథ్పరచెదనని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

యెషయా 58:3 => మేము ఉపవాసముండగా నీవెందుకు చూడవు? మేము మా పార్ణములను 

ఆయాసపరచుకొనగా నీవెందుకు లక్షయ్పెటట్వు? అని అందురు మీ ఉపవాసదినమున మీరు మీ 

వాయ్పారము చేయుదురు. మీ పనివారిచేత కఠినమైనపని చేయించుదురు  

యెషయా 58:4 => మీరు కలహపడుచు వివాదము చేయుచు అనాయ్యముగా గుదుద్లాడుచు 

ఉపవాసముందురు మీ కంఠధవ్ని పరమున వినబడునటుల్గా మీరిపుప్డు ఉపవాసముండరు. 

యెషయా 58:5 => అటిట్ ఉపవాసము నాకనుకూలమా? మనషుయ్డు తన పార్ణమును 

బాధపరచుకొనవలసిన దినము అటిట్దేనా? ఒకడు జముమ్వలె తలవంచుకొని గోనెపటట్ కటుట్కొని 

బూడిదె పరచుకొని కూరుచ్ండుట ఉపవాసమా? అటిట్ ఉపవాసము యెహోవాకు పీర్తికరమని 

మీరనుకొందురా?  
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యెషయా 58:6 => దురామ్రుగ్లు కటిట్న కటల్ను విపుప్టయు కాడిమాను మోకులు తీయుటయు 

బాధింపబడినవారిని విడిపించుటయు పర్తి కాడిని విరుగగొటుట్టయు నే నేరప్రచుకొనిన ఉపవాసము 

గదా?  

యెషయా 58:7 => నీ ఆహారము ఆకలిగొనినవారికి పెటుట్టయు నీ రకత్సంబంధికి ముఖము 

తపిప్ంపకుండుటయు దికుక్మాలిన బీదలను నీ యింట చేరుచ్కొనుటయు  

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.  

మతత్యి 5:4 => దుఃఖపడువారు ధనుయ్లు; వారు ఓదారచ్బడుదురు. 

1 కొరిందీయులకు 11:31 => అయితే మనలను మనమే విమరిశ్ంచుకొనినయెడల తీరుప్ 

పొందకపోదుము.  

నిరగ్మకాండము 31:15 => ఆరు దినములు పనిచేయవచుచ్ను; ఏడవదినము యెహోవాకు 

పర్తిషిఠ్తమైన విశార్ంతిదినము. ఆ విశార్ంతిదినమున పనిచేయు పర్తివాడును తపప్క మరణశిక్ష 

నొందును. 

లేవీయకాండము 23:29 => ఆ దినమున తనున్ తాను దుఃఖపరుచుకొనని పర్తివాడు తన 

పర్జలలోనుండి కొటిట్వేయబడును. 

లేవీయకాండము 25:2 => నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము నేను మీకిచుచ్చునన్ దేశములోనికి 

మీరు వచిచ్న తరువాత ఆ భూమికూడ యెహోవా పేరట విశార్ంతికాలమును, ఆచరింపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 30:13 => పర్తి మొర్కుక్బడిని, తనున్ తాను దుఃఖపరచుకొందునని 

పర్మాణపూరవ్కముగా తన మీద పెటుట్కొనిన పర్తి బాధయ్తను ఆమె భరత్ సిథ్రపరచవచుచ్ను, 

రదుద్చేయవచుచ్ను. 
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యెషయా 30:29 => రాతిర్యందు పండుగ నాచరించునటుల్గా మీరు సంగీతము పాడుదురు. 

ఇశార్యేలునకు ఆశర్యదురగ్మైన యెహోవాయొకక్ పరవ్తమునకు పిలల్నగోర్వి నాదముతో పర్యాణము 

చేయువారికి కలుగునటిట్ హృదయసంతోషము కలుగును.  

యెహెజేక్లు 20:12 => మరియు యెహోవానగు నేనే వారిని పవితర్పరచువాడనని వారు 

తెలిసికొనునటుల్ నాకును వారికిని మధయ్ విశార్ంతిదినములను వారికి సూచనగా నేను నియమించితిని. 

కొలొసస్యులకు 2:16 => కాబటిట్ అనన్పానముల విషయములోనైనను, పండుగ అమావాసయ్ 

విశార్ంతిదినము అనువాటి విషయములోనైనను, మీకు తీరుప్తీరచ్ నెవనికిని అవకాశమియయ్కుడి. 

వచనము 33 

మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

సంఖాయ్కాండము 29:12 => మరియు ఏడవ నెల పదునయిదవ దినమున మీరు పరిశుదధ్ 

సంఘముగా కూడవలెను. అపుప్డు మీరు జీవనోపాధియైన పనులేమియు చేయక యేడు దినములు 

యెహోవాకు పండుగ ఆచరింపవలెను. 

1 రాజులు 12:32 => మరియు యరొబాము యూదాదేశమందు జరుగు ఉతస్వమువంటి 

ఉతస్వమును ఎనిమిదవ మాసము పదునైదవ దినమందు జరుప నిరణ్యించి, బలిపీఠముమీద బలులు 

అరిప్ంచుచు వచెచ్ను. ఈ పర్కారము బేతేలునందును తాను చేయించిన దూడలకు బలులు 

అరిప్ంచుచుండెను. మరియు తాను చేయించిన యునన్తమైన సథ్లమునకు యాజకులను 

బేతేలునందుంచెను. 

యెహెజేక్లు 45:25 => మరియు ఏడవ నెల పదునైదవ దినమున పండుగ జరుగుచుండగా 

యాజకుడు ఏడు దినములు పండుగ ఆచరించుచు పాప పరిహారారథ్బలి విషయములోను దహనబలి 

విషయములోను నైవేదయ్ విషయములోను నూనె విషయములోను ఆ పర్కారముగానే చేయవలెను. 

జెకరాయ్ 14:16 => మరియు యెరూషలేము మీదికి వచిచ్న అనయ్జనులలో శేషించిన వారందరును 

సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవాయను రాజునకు మొర్కుక్టకును పరణ్శాలపండుగ 

ఆచరించుటకును ఏటేట వతుత్రు. 
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వచనము 34 

నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము ఈ యేడవ నెల పదునయిదవ దినము మొదలుకొని యేడు 

దినములవరకు యెహోవాకు పరణ్శాలల పండుగను జరుపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 23:16 => నీవు పొలములో వితిత్న నీ వయ్వసాయముల తొలిపంట యొకక్ 

కోతపండుగను, పొలములోనుండి నీ వయ్వసాయ ఫలములను నీవు కూరుచ్కొనిన తరువాత 

సంవతస్రాంతమందు ఫలసంగర్హపు పండుగను ఆచరింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 34:22 => మరియు నీవు గోధుమల కోతలో పర్థమ ఫలముల పండుగను, అనగా 

వారముల పండుగను సంవతస్రాంతమందు పంటకూరుచ్ పండుగను ఆచరింపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 29:12 => మరియు ఏడవ నెల పదునయిదవ దినమున మీరు పరిశుదధ్ 

సంఘముగా కూడవలెను. అపుప్డు మీరు జీవనోపాధియైన పనులేమియు చేయక యేడు దినములు 

యెహోవాకు పండుగ ఆచరింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:13 => నీ కళల్ములోనుండి ధానయ్మును నీ తొటిట్లోనుండి రసమును 

సమకూరిచ్నపుప్డు పరణ్శాలల పండుగను ఏడు దినములు ఆచరింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:14 => ఈ పండుగలో నీవును నీ కుమారుడును నీ కుమారెత్యును నీ 

దాసుడును నీ దాసియును నీ గార్మములలోనునన్ లేవీయులును పరదేశులును తలిదండుర్లు 

లేనివారును విధవరాండుర్ను సంతోషింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:15 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీ రాబడి అంతటిలోను 

నీచేతిపనులనిన్టిలోను నినున్ ఆశీరవ్దించును గనుక యెహోవా ఏరప్రచుకొను సథ్లమును నీ దేవుడైన 

యెహోవాకు ఏడుదినములు పండుగ చేయవలెను. నీవు నిశచ్యముగా సంతోషింపవలెను. 

ఎజార్ 3:4 => మరియు గర్ంథమునుబటిట్ వారు పరణ్శాలల పండుగను నడిపించి,ఏ దినమునకు 

నియమింపబడిన లెకక్చొపుప్న ఆ దినపు దహనబలిని విధి చొపుప్న అరిప్ంపసాగిరి. 
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నెహెమాయ్ 8:14 => యెహోవా మోషేకు దయచేసిన గర్ంథములో చూడగా, ఏడవ మాసపు 

ఉతస్వకాలమందు ఇశార్యేలీయులు పరణ్శాలలో నివాసము చేయవలెనని వార్యబడియుండుట 

కనుగొనెను 

జెకరాయ్ 14:16 => మరియు యెరూషలేము మీదికి వచిచ్న అనయ్జనులలో శేషించిన వారందరును 

సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవాయను రాజునకు మొర్కుక్టకును పరణ్శాలపండుగ 

ఆచరించుటకును ఏటేట వతుత్రు. 

జెకరాయ్ 14:17 => లోకమందుండు కుటుంబములలో సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవాయను 

రాజునకు మొర్కుక్టకై యెరూషలేమునకు రాని వారందరిమీద వరష్ము కురువకుండును. 

జెకరాయ్ 14:18 => ఐగుపీత్యుల కుటుంబపువారు బయలుదేరకయు రాకయు ఉండినయెడల వారికి 

వరష్ము లేకపోవును, పరణ్శాలపండుగ ఆచరించుటకై రాని అనయ్జనులకు తాను నియమించిన 

తెగులుతో యెహోవా వారిని మొతుత్ను. 

జెకరాయ్ 14:19 => ఐగుపీత్యులకును, పరణ్శాలపండుగ ఆచరించుటకు రాని అనయ్జనులకందరికిని 

రాగల శిక్ష యిదే. 

యోహాను 1:14 => ఆ వాకయ్ము శరీరధారియై, కృపాసతయ్సంపూరు ణ్డుగా మనమధయ్ నివసించెను; 

తండిర్వలన కలిగిన అదివ్తీయ కుమారుని మహిమవలె మనము ఆయన మహిమను కనుగొంటిమి 

యోహాను 7:2 => యూదుల పరణ్శాలల పండుగ సమీపించెను గనుక 

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. 

నిరగ్మకాండము 23:14 => సంవతస్రమునకు మూడుమారులు నాకు పండుగ ఆచరింపవలెను. 
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లేవీయకాండము 23:39 => అయితే ఏడవ నెల పదునయిదవ దినమున మీరు భూమిపంటను 

కూరుచ్కొనగా ఏడు దినములు యెహోవాకు పండుగ ఆచరింపవలెను. మొదటి దినము 

విశార్ంతిదినము, ఎనిమిదవ దినము విశార్ంతిదినము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:10 => వారితో ఇటల్నెను పర్తి యేడవ సంవతస్రాంతమున, అనగా 

నియమింపబడిన గడువు సంవతస్రమున 

నాయ్యాధిపతులు 21:19 => కాగా వారు బెనాయ్మీనీయులతో ఇటల్నిరి ఇదిగో బేతేలుకు ఉతత్రదికుక్న 

బేతేలునుండి షెకెమునకు పోవు రాజమారగ్మునకు తూరుప్ననునన్ లెబోనాకు దకిష్ణ దికుక్న 

యెహోవాకు పండుగ ఏటేట షిలోహులో జరుగునని చెపిప్ బెనాయ్మీనీయులను చూచి 

1 రాజులు 8:2 => కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులందరును ఏతనీమను ఏడవ మాసమందు పండుగ 

కాలమున రాజైన సొలొమోను నొదద్కు కూడుకొనిరి. 

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. 

1 రాజులు 12:32 => మరియు యరొబాము యూదాదేశమందు జరుగు ఉతస్వమువంటి 

ఉతస్వమును ఎనిమిదవ మాసము పదునైదవ దినమందు జరుప నిరణ్యించి, బలిపీఠముమీద బలులు 

అరిప్ంచుచు వచెచ్ను. ఈ పర్కారము బేతేలునందును తాను చేయించిన దూడలకు బలులు 

అరిప్ంచుచుండెను. మరియు తాను చేయించిన యునన్తమైన సథ్లమునకు యాజకులను 

బేతేలునందుంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 5:3 => ఏడవ నెలను పండుగ జరుగుకాలమున ఇశార్యేలీయులందరును 

రాజునొదద్కు వచిచ్రి. 

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 
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నెహెమాయ్ 9:1 => ఈ నెల యిరువది నాలుగవ దినమందు ఇశార్యేలీయులు ఉపవాసముండి 

గోనెపటట్లు కటుట్కొని తలమీద ధూళి పోసికొని కూడి వచిచ్రి. 

వచనము 35 

వాటిలో మొదటి దినమున మీరు పరిశుదధ్సంఘముగా కూడవలెను. అందులో మీరు జీవనోపాధియైన 

యే పనియు చేయకూడదు. 

లేవీయకాండము 23:7 => మొదటి దినమున మీరు పరిశుదధ్ సంఘముగా కూడవలెను. అందులో 

మీరు జీవనోపాధియైన ఏ పనియు చేయకూడదు. 

లేవీయకాండము 23:8 => ఏడు దినములు మీరు యెహోవాకు హోమారప్ణము చేయవలెను. ఏడవ 

దినమున పరిశుదధ్సంఘముగా కూడవలెను. అందులో మీరు జీవనోపాధియైన ఏ పనియు 

చేయకూడదని వారితో చెపుప్ము. 

లేవీయకాండము 23:24 => నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము ఏడవ నెలలో మొదటి దినము 

మీకు విశార్ంతిదినము. అందులో జాఞ్పకారథ్ శృంగధవ్ని వినినపుప్డు మీరు పరిశుదధ్సంఘముగా 

కూడవలెను. 

లేవీయకాండము 23:25 => అందులో మీరు జీవనోపాధియైన ఏ పనియు చేయుట మాని 

యెహోవాకు హోమము చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 12:16 => ఆ మొదటి దినమున మీరు పరిశుదధ్ సంఘముగాను, ఏడవ దినమున 

పరిశుదధ్ సంఘముగాను కూడుకొనవలెను. ఆ దినములయందు పర్తివాడు తినవలసినది మాతర్మే 

మీరు సిదధ్పరచవచుచ్ను; అదియు గాక మరి ఏ పనియు చేయకూడదు. 

సంఖాయ్కాండము 28:25 => ఏడవ దినమున పరిశుదధ్సంఘము కూడవలెను. ఆ దినమున మీరు 

జీవనోపాధియైన పనులేమియు చేయకూడదు. 

నెహెమాయ్ 10:31 => దేశపు జనులు విశార్ంతి దినమందు అమమ్కపు వసుత్వులనే గాని 

భోజనపదారథ్ములనేగాని అముమ్టకు తెచిచ్నయెడల విశార్ంతిదినమునగాని పరిశుదధ్ దినములలోగాని 
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వాటిని కొనకుందుమనియు, ఏడవ సంవతస్రమున విడిచిపెటిట్ ఆ సంవతస్రములో బాకీదారుల బాకీలు 

వదలివేయుదుమనియు నిరణ్యించుకొంటిమి. 

వచనము 36 

ఏడు దినములు మీరు యెహోవాకు హోమము చేయవలెను. ఎనిమిదవ దినమున మీరు 

పరిశుదధ్సంఘముగా కూడి యెహోవాకు హోమారప్ణము చేయవలెను. అది మీకు వర్త దినముగా 

ఉండును. అందులో మీరు జీవనోపాధియైన యే పనియు చేయకూడదు. 

సంఖాయ్కాండము 29:12 => మరియు ఏడవ నెల పదునయిదవ దినమున మీరు పరిశుదధ్ 

సంఘముగా కూడవలెను. అపుప్డు మీరు జీవనోపాధియైన పనులేమియు చేయక యేడు దినములు 

యెహోవాకు పండుగ ఆచరింపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 29:13 => నితయ్మైన దహనబలియు దాని నైవేదయ్మును దాని పానారప్ణమును 

గాక, యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల దహనబలిగా పదమూడు కోడెదూడలను రెండు పొటేట్ళల్ను 

ఏడాదివైన పదునాలుగు గొఱఱ్పిలల్లను అరిప్ంపవలెను. అవి నిరోద్షమైనవై యుండవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 29:14 => నూనెతో కలుపబడిన గోధుమ పిండిని నైవేదయ్ముగాను ఆ పదమూడు 

కోడెదూడలలో పర్తి దూడతో తూములో మూడు పదియవవంతులను ఆ రెండు పొటేట్ళల్లో పర్తి 

పొటేట్లుతో రెండు పదియవవంతులను 

సంఖాయ్కాండము 29:15 => ఆ పదునాలుగు గొఱఱ్పిలల్లలో పర్తి పిలల్తో ఒకొక్కక్ పదియవవంతును 

పాపపరిహారారథ్బలిగా 

సంఖాయ్కాండము 29:16 => ఒక మేకపిలల్ను అరిప్ంవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 29:17 => రెండవ దినమున నితయ్మైన దహనబలియు దాని నైవేదయ్మును వాటి 

పానారప్ణములును గాక మీరు నిరోద్షమైన పండెర్ండు కోడెదూడలను రెండు పొటేట్ళల్ను ఏడాదివైన 

పదునాలుగు గొఱఱ్పిలల్లను విధి పర్కారముగా, 

సంఖాయ్కాండము 29:18 => వాటి వాటి లెకక్చొపుప్న, ఆ కోడెలతోను పొటేట్ళల్తోను గొఱఱ్పిలల్లతోను 

వాటి వాటి నైవేదయ్మును 
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సంఖాయ్కాండము 29:19 => పానారప్ణములను పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను 

అరిప్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 29:20 => మూడవ దినమున నితయ్మైన దహనబలియు దాని నైవేదయ్మును దాని 

పానారప్ణమును గాక నిరోద్షమైన పదకొండు కోడెలను రెండు పొటేట్ళల్ను ఏడాదివైన పదునాలుగు 

గొఱఱ్పిలల్లను 

సంఖాయ్కాండము 29:21 => విధి పర్కారముగా వాటి వాటి లెకక్చొపుప్న, ఆ కోడెలతోను పొటేట్ళల్తోను 

గొఱఱ్పిలల్లతోను వాటి నైవేదయ్మును పానారప్ణములను 

సంఖాయ్కాండము 29:22 => పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను అరిప్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 29:23 => నాలుగవ దినమున నితయ్మైన దహనబలియు దాని నైవేదయ్మును 

పానారప్ణమును గాక నిరోద్షమైన పది కోడెలను రెండు పొటేట్ళల్ను ఏడాదివైన పదునాలుగు 

గొఱఱ్పిలల్లను విధి పర్కారముగా, వాటి వాటి లెకక్చొపుప్న, 

సంఖాయ్కాండము 29:24 => ఆ కోడెలతోను పొటేట్ళల్తోను గొఱఱ్పిలల్లతోను వాటి నైవేదయ్మును 

పానారప్ణములను 

సంఖాయ్కాండము 29:25 => పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను అరిప్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 29:26 => అయిదవ దినమున నితయ్మైన దహనబలియు దాని నైవేదయ్మును 

పానారప్ణమును గాక నిరోద్షమైన తొమిమ్ది కోడెలను రెండు పొటేట్ళల్ను ఏడాదివైన పదునాలుగు 

గొఱఱ్పిలల్లను విధి పర్కారముగా, వాటి వాటి లెకక్చొపుప్న, 

సంఖాయ్కాండము 29:27 => ఆ కోడెలతోను పొటేట్ళల్తోను గొఱఱ్పిలల్లతోను 

సంఖాయ్కాండము 29:28 => వాటి వాటి నైవేదయ్మును పానారప్ణములను పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక 

మేకపిలల్ను అరిప్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 29:29 => ఆరవ దినమున నితయ్మైన దహనబలియు దాని నైవేదయ్మును 

పానారప్ణమును గాక నిరోద్షమైన యెనిమిది కోడెలను రెండు పొటేట్ళల్ను ఏడాదివైన పదునాలుగు 

గొఱఱ్పిలల్లను విధి పర్కారముగా, వాటి వాటి లెకక్చొపుప్న, 
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సంఖాయ్కాండము 29:30 => ఆ కోడెలతోను పొటేట్ళల్తోను గొఱఱ్పిలల్లతోను వాటి వాటి నైవేదయ్మును 

పానారప్ణములను 

సంఖాయ్కాండము 29:31 => పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను అరిప్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 29:32 => ఏడవ దినమున నితయ్మైన దహనబలియు దాని నైవేదయ్మును 

పానారప్ణమును గాక నిరోద్షమైన యేడు దూడలను రెండు పొటేట్ళల్ను ఏడాదివైన పదునాలుగు 

గొఱఱ్పిలల్లను విధి పర్కారముగా, వాటి వాటి లెకక్చొపుప్న, 

సంఖాయ్కాండము 29:33 => ఆ కోడెలతోను పొటేట్ళల్తోను గొఱఱ్పిలల్లతోను వాటి వాటి నైవేదయ్మును 

పానారప్ణములను 

సంఖాయ్కాండము 29:34 => పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేక పిలల్ను అరిప్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 29:35 => ఎనిమిదవ దినము మీకు వర్తదినముగా నుండును. అపుప్డు మీరు 

జీవనోపాధియైన పనులనేమియు చేయకూడదు. 

సంఖాయ్కాండము 29:36 => అందులో నితయ్మైన దహనబలియు దాని నైవేదయ్మును 

పానారప్ణమునుగాక మీరు యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల దహనబలిగా నిరోద్షమైన యొక 

కోడెదూడను ఒక పొటేట్లును ఏడాదివైన యేడు గొఱఱ్పిలల్లను విధి పర్కారముగా, వాటి వాటి 

లెకక్చొపుప్న, 

సంఖాయ్కాండము 29:37 => ఆ కోడెదూడతోను పొటేట్లుతోను గొఱఱ్పిలల్లతోను 

సంఖాయ్కాండము 29:38 => వాటి వాటి నైవేదయ్మును పానారప్ణములను పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక 

మేకపిలల్ను అరిప్ంపవలెను. 

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 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:9 => యెనిమిదవనాడు పండుగ ముగించిరి; ఏడు దినములు బలిపీఠమును 

పర్తిషఠ్చేయుచు ఏడు దినములు పండుగ ఆచరించిరి. 

Page  of 1479 1885



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"య$ండ'

2 దినవృతాత్ంతములు 7:10 => ఏడవ నెల యిరువది మూడవ దినమందు దావీదునకును 

సొలొమోనునకును తన జనులైన ఇశార్యేలీయులకును యెహోవా చేసిన మేలుల విషయమై 

సంతోషించుచును మనోతాస్హము నొందుచును, ఎవరి గుడారములకు వారు వెళుల్నటుల్ అతడు 

జనులకు సెలవిచిచ్ వారిని పంపివేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:11 => ఆ పర్కారము సొలొమోను యెహోవా మందిరమును రాజనగరును 

కటిట్ంచి, యెహోవా మందిరమందును తన నగరునందును చేయుటకు తాను ఆలోచించినదంతయు ఏ 

లోపము లేకుండ నెరవేరిచ్ పని ముగించెను. 

నెహెమాయ్ 8:18 => ఇదియుగాక మొదటి దినము మొదలుకొని కడదినము వరకు అనుదినము ఎజార్ 

దేవుని ధరమ్శాసత్ర గర్ంథమును చదివి వినిపించుచు వచెచ్ను. వారు ఈ ఉతస్వమును ఏడు దిన 

ములవరకు ఆచరించిన తరువాత విధిచొపుప్న ఎనిమిదవ దినమున వారు పరిశుదధ్ సంఘముగా 

కూడుకొనిరి. 

యోహాను 7:37 => ఆ పండుగలో మహాదినమైన అంతయ్దినమున యేసు నిలిచి ఎవడైనను 

దపిప్గొనినయెడల నాయొదద్కు వచిచ్ దపిప్ తీరుచ్కొనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:8 => ఏడవ దినము నీ దేవుడైన యెహోవాకు వర్త దినము, అందులో 

నీవు జీవనోపాధియైన యే పనియు చేయకూడదు. 

యోవేలు 1:14 => ఉపవాసదినము పర్తిషిఠ్ంచుడి వర్తదినము ఏరప్రచుడి. యెహోవాను 

బతిమాలుకొనుటకై పెదద్లను దేశములోని జనులందరిని మీదేవుడైన యెహోవా మందిరములో 

సమకూరుచ్డి.  

యోవేలు 2:15 => సీయోనులో బాకా ఊదుడి, ఉపవాసదినము పర్తిషిఠ్ంచుడి, వర్తదినము 

నియమించి పర్కటన చేయుడి. 

లేవీయకాండము 16:29 => ఇది మీకు నితయ్మైన కటట్డ. సవ్దేశులుగాని మీ మధయ్నుండు 

పరదేశులుగాని మీరందరు ఏడవనెల పదియవనాడు ఏ పనియైనను చేయక మిముమ్ను మీరు 

దుఃఖపరచుకొనవలెను. 
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లేవీయకాండము 23:39 => అయితే ఏడవ నెల పదునయిదవ దినమున మీరు భూమిపంటను 

కూరుచ్కొనగా ఏడు దినములు యెహోవాకు పండుగ ఆచరింపవలెను. మొదటి దినము 

విశార్ంతిదినము, ఎనిమిదవ దినము విశార్ంతిదినము. 

సంఖాయ్కాండము 15:3 => యెహోవాకు ఇంపైన సువాసన కలుగునటుల్గా గోవులలోని దానినేకాని, 

గొఱఱ్మేకలలోని దానినేకాని, దహనబలిగానైనను, బలిగానైనను తెచిచ్, మొర్కుక్బడి చెలిల్ంచుటకనియో, 

సేవ్చాఛ్రప్ణగాననియో, నియామక కాలమందు అరిప్ంచునదియనియో, దేనినైనను మీరు 

అరిప్ంపగోరినయెడల 

సంఖాయ్కాండము 28:25 => ఏడవ దినమున పరిశుదధ్సంఘము కూడవలెను. ఆ దినమున మీరు 

జీవనోపాధియైన పనులేమియు చేయకూడదు. 

సంఖాయ్కాండము 29:35 => ఎనిమిదవ దినము మీకు వర్తదినముగా నుండును. అపుప్డు మీరు 

జీవనోపాధియైన పనులనేమియు చేయకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:15 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీ రాబడి అంతటిలోను 

నీచేతిపనులనిన్టిలోను నినున్ ఆశీరవ్దించును గనుక యెహోవా ఏరప్రచుకొను సథ్లమును నీ దేవుడైన 

యెహోవాకు ఏడుదినములు పండుగ చేయవలెను. నీవు నిశచ్యముగా సంతోషింపవలెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:9 => యెనిమిదవనాడు పండుగ ముగించిరి; ఏడు దినములు బలిపీఠమును 

పర్తిషఠ్చేయుచు ఏడు దినములు పండుగ ఆచరించిరి. 

నెహెమాయ్ 10:31 => దేశపు జనులు విశార్ంతి దినమందు అమమ్కపు వసుత్వులనే గాని 

భోజనపదారథ్ములనేగాని అముమ్టకు తెచిచ్నయెడల విశార్ంతిదినమునగాని పరిశుదధ్ దినములలోగాని 

వాటిని కొనకుందుమనియు, ఏడవ సంవతస్రమున విడిచిపెటిట్ ఆ సంవతస్రములో బాకీదారుల బాకీలు 

వదలివేయుదుమనియు నిరణ్యించుకొంటిమి. 

వచనము 37 

యెహోవా నియమించిన విశార్ంతిదినములు గాకయు, మీరు దానములనిచుచ్ దినములు గాకయు, మీ 

మొర్కుక్బడి దినములు గాకయు, మీరు యెహోవాకు సేవ్చాఛ్రప్ణములనిచుచ్ దినములు గాకయు, 
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యెహోవాకు హోమదర్వయ్మునేమి దహనబలి దర్వయ్మునేమి నైవేదయ్మునేమి బలినేమి 

పానీయారప్ణములనేమి అరిప్ంచుటకై పరిశుదధ్సంఘపు దినములుగా మీరు చాటింపవలసిన యెహోవా 

నియామక కాలములు ఇవి. 

లేవీయకాండము 23:2 => నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము మీరు చాటింపవలసిన యెహోవా 

నియామక కాలములు ఇవే; ఈ కాలములయందు మీరు పరిశుదధ్ సంఘములుగా కూడవలెను; నా 

నియామక కాలములు ఇవి. 

లేవీయకాండము 23:4 => ఇవి యెహోవా నియామక కాలములు, నియమించిన కాలములనుబటిట్ 

మీరు చాటింపవలసిన పరిశుదధ్సంఘపు దినములు ఇవి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:16 => ఏటికి మూడు మారులు, అనగా పొంగనిరొటెట్ల పండుగలోను 

వారముల పండుగలోను పరణ్శాలల పండుగలోను నీ దేవుడైన యెహోవా ఏరప్రచుకొను సథ్లమున నీ 

మగవారందరు ఆయన సనిన్ధిని కనబడవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:17 => వారు వటిట్చేతులతో యెహోవా సనిన్ధిని కనబడక, నీ దేవుడైన 

యెహోవా నీకనుగర్హించిన దీవెనచొపుప్న పర్తివాడును తన శకిత్కొలది యియయ్వలెను. 

పర్సంగి 3:1 => పర్తి దానికి సమయము కలదు. ఆకాశము కిర్ంద పర్తి పర్యతన్మునకు సమయము 

కలదు. 

నిరగ్మకాండము 32:5 => అహరోను అది చూచి దాని యెదుట ఒక బలిపీఠము కటిట్ంచెను. మరియు 

అహరోను రేపు యెహోవాకు పండుగ జరుగునని చాటింపగా 

వచనము 38 

ఏ అరప్ణ దినమున ఆ అరప్ణమును తీసికొనిరావలెను. 

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. 
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లేవీయకాండము 19:3 => మీలో పర్తివాడు తన తలిల్కి తన తండిర్కి భయపడవలెను. నేను 

నియమించిన విశార్ంతిదినములను ఆచరింపవలెను; నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 

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. 

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 

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. 

సంఖాయ్కాండము 29:39 => మీ మొర్కుక్బళల్ను మీ సేవ్చాఛ్రప్ణములను మీ దహనబలులను మీ 

నైవేదయ్ములను మీ పానారప్ణములను మీ సమాధానబలులను గాక వీటిని నియామక కాలములందు 

యెహోవాకు అరిప్ంవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:6 => అకక్డికే మీరు మీ దహనబలులను, మీ బలులను, మీ 

దశమభాగములను, పర్తిషిట్తములుగా మీరు చేయు నైవేదయ్ములను, మీ మొర్కుక్బడి అరప్ణములను, 

మీ సేవ్చాఛ్రప్ణములను, పశువులలోను గొఱఱ్మేకలలోను తొలిచూలు వాటిని తీసికొనిరావలెను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 29:3 => మరియు నా దేవుని మందిముమీద నాకు కలిగియునన్ మకుక్వచేత 

నేను ఆ పర్తిషిఠ్తమైన మందిరము నిమితత్ము సంపాదించియుంచిన వసుత్వులు గాక, నా సవ్ంతమైన 

బంగారమును వెండిని నా దేవుని మందిరము నిమితత్ము నేనిచెచ్దను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:4 => గదుల గోడల రేకుమూతకును బంగారపు పనికిని బంగారమును, 

వెండిపనికి వెండిని పనివారు చేయు పర్తివిధమైన పనికి ఆరువేల మణుగుల ఓఫీరు బంగారమును 

పదునాలుగువేల మణుగుల పుటము వేయబడిన వెండిని ఇచుచ్చునాన్ను 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:5 => ఈ దినమున యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తముగా మనఃపూరవ్కముగా 

ఇచుచ్వారెవరైన మీలో ఉనాన్రా? 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:6 => అపుప్డు పితరుల యిండల్కు అధిపతులును ఇశార్యేలీయుల గోతర్పు 

అధిపతులును సహసార్ధిపతులును శతాధిపతులును రాజు పనిమీద నియమింపబడిన అధిపతులును 

కలసి 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:7 => మనఃపూరవ్కముగా దేవుని మందిరపుపనికి పదివేల మణుగుల 

బంగారమును ఇరువదివేల మణుగుల బంగారపు దార్ములను ఇరువదివేల మణుగుల వెండిని 

ముపప్దియారువేల మణుగుల యితత్డిని రెండులక్షల మణుగుల యినుమును ఇచిచ్రి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:8 => తమయొదద్ రతన్ములునన్వారు వాటిని తెచిచ్ యెహోవా మందిరపు 

బొకక్సముమీదనునన్ గెరో ష్నీయుడైన యెహీయేలునకు ఇచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:7 => మరియు యోషీయా తన సవ్ంత మందలో ముపప్ది వేల 

గొఱఱ్పిలల్లను మేకపిలల్లను మూడువేల కోడెలను అకక్డనునన్ జనులకందరికి పసాక్పశువులుగా 

ఇచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:8 => అతని అధిపతులును జనులకును యాజకులకును లేవీయులకును 

మనఃపూరవ్కముగా పశువులు ఇచిచ్రి. యెహోవా మందిరపు అధికారులైన హిలీక్యాయు, జెకరాయ్యు, 

యెహీయేలును పసాక్పశువులుగా యాజకులకు రెండువేల ఆరువందల గొఱఱ్లను మూడువందల 

కోడెలను ఇచిచ్రి. 
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ఎజార్ 2:68 => కుటుంబ పర్ధానులు కొందరు యెరూషలేములోనుండు యెహోవా మందిరమునకు 

వచిచ్, దేవుని మందిరమును దాని సథ్లములో నిలుపుటకు కానుకలను సేవ్చాఛ్రప్ణములుగా అరిప్ంచిరి. 

ఎజార్ 2:69 => పని నెరవేరుచ్టకు తమ శకిత్కొలది ఖజానాకు పదునారు వేల మూడువందల 

తులముల బంగారమును రెండు లక్షల యేబది వేల తులముల వెండిని యాజకుల కొరకు నూరు 

వసత్రములను ఇచిచ్రి. 

లేవీయకాండము 7:16 => అతడు అరిప్ంచుబలి మొర్కుక్బడియేగాని సేవ్చాఛ్రప్ణయేగాని 

అయినయెడల అతడు దానినరిప్ంచునాడే తినవలెను. 

లే వీ య కాం డ ము 2 2 : 1 8 = > నీ వు అ హ రో ను తో ను అ త ని కు మా రు ల తో ను 

ఇశార్యేలీయులందరితోను ఇటుల్ చెపుప్ము ఇశార్యేలీయుల యింటివారిలోనేగాని ఇశార్యేలీయులలో 

నివసించు పరదేశులలోనేగాని యెవడు యెహోవాకు దహనబలిగా సేవ్చాఛ్రప్ణములనైనను 

మొర్కుక్బళల్నైనను అరిప్ంచునో 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:31 => అంతట హిజిక్యా మీరిపుప్డు యెహోవాకు మిముమ్ను 

పర్తిషిఠ్ంచుకొంటిరి; దగగ్రకు వచిచ్ యెహోవా మందిరములోనికి బలిదర్వయ్ములను కృతజఞ్తారప్ణలను 

తీసికొనిరండని ఆజఞ్ ఇయయ్గా సమాజపువారు బలిదర్వయ్ములను కృతజఞ్తారప్ణలను తీసికొనివచిచ్రి, 

దహనబలుల నరిప్ంచుటకు ఎవరికి ఇషట్ముపుటెట్నో వారు దహనబలి దర్వయ్ములను తీసికొనివచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:14 => తూరుప్తటుట్ దావ్రమునొదద్ పాలకుడును ఇమాన్ కుమారుడునగు 

లేవీయుడైన కోరే యెహోవా కానుకలను అతిపరిశుదధ్మైనవాటిని పంచిపెటుట్టకు దేవునికి 

అరిప్ంపబడిన సేవ్చాఛ్రప్ణలమీద నియమింపబడెను. 

యెహెజేక్లు 46:12 => యెహోవాకు సేవ్చాఛ్రప్ణమైన దహనబలినైనను సేవ్చాఛ్రప్ణమైన 

సమాధానబలినైనను అధిపతి యరిప్ంచునపుప్డు తూరుప్తటుట్ గుమమ్ము తీయవలెను ; 

విశార్ంతిదినమున అరిప్ంచునటుల్ దహనబలిని సమాధానబలిని అరిప్ంచి వెళిల్పోవలెను; అతడు 

వెళిల్పోయిన తరువాత గుమమ్ము మూయబడవలెను. 

వచనము 39 
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అయితే ఏడవ నెల పదునయిదవ దినమున మీరు భూమిపంటను కూరుచ్కొనగా ఏడు దినములు 

యెహోవాకు పండుగ ఆచరింపవలెను. మొదటి దినము విశార్ంతిదినము, ఎనిమిదవ దినము 

విశార్ంతిదినము. 

లేవీయకాండము 23:34 => నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము ఈ యేడవ నెల పదునయిదవ 

దినము మొదలుకొని యేడు దినములవరకు యెహోవాకు పరణ్శాలల పండుగను జరుపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 23:16 => నీవు పొలములో వితిత్న నీ వయ్వసాయముల తొలిపంట యొకక్ 

కోతపండుగను, పొలములోనుండి నీ వయ్వసాయ ఫలములను నీవు కూరుచ్కొనిన తరువాత 

సంవతస్రాంతమందు ఫలసంగర్హపు పండుగను ఆచరింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:13 => నీ కళల్ములోనుండి ధానయ్మును నీ తొటిట్లోనుండి రసమును 

సమకూరిచ్నపుప్డు పరణ్శాలల పండుగను ఏడు దినములు ఆచరింపవలెను. 

లేవీయకాండము 23:24 => నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము ఏడవ నెలలో మొదటి దినము 

మీకు విశార్ంతిదినము. అందులో జాఞ్పకారథ్ శృంగధవ్ని వినినపుప్డు మీరు పరిశుదధ్సంఘముగా 

కూడవలెను. 

లేవీయకాండము 23:36 => ఏడు దినములు మీరు యెహోవాకు హోమము చేయవలెను. ఎనిమిదవ 

దినమున మీరు పరిశుదధ్సంఘముగా కూడి యెహోవాకు హోమారప్ణము చేయవలెను. అది మీకు వర్త 

దినముగా ఉండును. అందులో మీరు జీవనోపాధియైన యే పనియు చేయకూడదు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:31 => సమాజపు గుడారమును కాపాడుటయు, పరిశుదధ్సథ్లమును 

కాపాడుటయు, యెహోవా మందిరపు సేవతో సంబంధించిన పనులలో వారి సహోదరులగు అహరోను 

సంతతివారికి సహాయము చేయుటయు వారికి నియమింపబడిన పనియైయుండెను. 

నెహెమాయ్ 9:1 => ఈ నెల యిరువది నాలుగవ దినమందు ఇశార్యేలీయులు ఉపవాసముండి 

గోనెపటట్లు కటుట్కొని తలమీద ధూళి పోసికొని కూడి వచిచ్రి. 

యెహెజేక్లు 20:12 => మరియు యెహోవానగు నేనే వారిని పవితర్పరచువాడనని వారు 

తెలిసికొనునటుల్ నాకును వారికిని మధయ్ విశార్ంతిదినములను వారికి సూచనగా నేను నియమించితిని. 
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యోహాను 7:37 => ఆ పండుగలో మహాదినమైన అంతయ్దినమున యేసు నిలిచి ఎవడైనను 

దపిప్గొనినయెడల నాయొదద్కు వచిచ్ దపిప్ తీరుచ్కొనవలెను. 

కొలొసస్యులకు 2:16 => కాబటిట్ అనన్పానముల విషయములోనైనను, పండుగ అమావాసయ్ 

విశార్ంతిదినము అనువాటి విషయములోనైనను, మీకు తీరుప్తీరచ్ నెవనికిని అవకాశమియయ్కుడి. 

వచనము 40 

మొదటి దినమున మీరు దబబ్పండల్ను ఈతమటట్లను గొంజిచెటల్ కొమమ్లను కాలువలయొదద్నుండు 

నిరవంజి చెటల్ను పటుట్కొని యేడుదినములు మీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని ఉతస్హించుచుండవలెను. 

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. 

మతత్యి 21:8 => జనసమూహములోను అనేకులు తమ బటట్లు దారిపొడుగున పరచిరి; కొందరు 

చెటల్కొమమ్లు నరికి దారిపొడుగున పరచిరి. 

కీరత్నలు 92:12 => నీతిమంతులు ఖరూ జ్ర వృక్షమువలె మొవువ్ వేయుదురు లెబానోనుమీది దేవదారు 

వృక్షమువలె వారు ఎదుగుదురు 

యోహాను 12:13 => ఖరూ జ్రపుమటట్లు పటుట్కొని ఆయనను ఎదురొక్నబోయి జయము, పర్భువు 

పేరట వచుచ్చునన్ ఇశార్యేలు రాజు సుత్తింపబడునుగాక అని కేకలువేసిరి.  

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 గొఱఱ్పిలల్ యెదుటను 

నిలువబడి 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 16:14 => ఈ పండుగలో నీవును నీ కుమారుడును నీ కుమారెత్యును నీ 

దాసుడును నీ దాసియును నీ గార్మములలోనునన్ లేవీయులును పరదేశులును తలిదండుర్లు 

లేనివారును విధవరాండుర్ను సంతోషింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:15 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీ రాబడి అంతటిలోను 

నీచేతిపనులనిన్టిలోను నినున్ ఆశీరవ్దించును గనుక యెహోవా ఏరప్రచుకొను సథ్లమును నీ దేవుడైన 

యెహోవాకు ఏడుదినములు పండుగ చేయవలెను. నీవు నిశచ్యముగా సంతోషింపవలెను. 

యెషయా 35:10 => వారి తలలమీద నితాయ్నందముండును వారు ఆనందసంతోషములు గలవారై 

వచెచ్దరు. దుఃఖమును నిటూ ట్రుప్ను ఎగిరిపోవును.  

యెషయా 66:10 => యెరూషలేమును పేర్మించువారలారా, మీరందరు ఆమెతో సంతోషించుడి 

ఆనందించుడి. ఆమెనుబటిట్ దుఃఖించువారలారా, మీరందరు ఆమెతో ఉతస్హించుడి  

యోహాను 16:22 => అటువలె మీరును ఇపుప్డు దుఃఖపడుచునాన్రు గాని మిముమ్ను మరల 

చూచెదను, అపుప్డు మీ హృదయము సంతోషించును, మీ సంతోషమును ఎవడును మీయొదద్నుండి 

తీసివేయడు. 

రోమీయులకు 5:11 => అంతేకాదు; మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్దావ్రా మనము దేవునియందు 

అతిశయపడుచునాన్ము; ఆయన దావ్రానే మనము ఇపుప్డు సమాధానసిథ్తి పొందియునాన్ము. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:3 => ఎందుకనగా శరీరమును ఆసప్దము చేసికొనక దేవునియొకక్ ఆతమ్వలన 

ఆరాధించుచు, కీర్సుత్యేసునందు అతిశయపడుచునన్ మనమే సునన్తి ఆచరించువారము. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:4 => ఎలల్పుప్డును పర్భువునందు ఆనందించుడి, మరల చెపుప్దును ఆనందించుడి. 

1 పేతురు 1:8 => మీరాయనను చూడకపోయినను ఆయనను పేర్మించుచునాన్రు; ఇపుప్డు 

ఆయనను కనున్లార చూడకయే విశవ్సించుచు, మీ విశావ్సమునకు ఫలమును, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:7 => మీరును మీ దేవుడైన యెహోవా మిముమ్నాశీరవ్దించి మీకు 

కలుగజేసిన మీ కుటుంబములును మీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని భోజనముచేసి 

మీచేతిపనులనిన్టియందు సంతోషింపవలెను. 
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నెహెమాయ్ 8:14 => యెహోవా మోషేకు దయచేసిన గర్ంథములో చూడగా, ఏడవ మాసపు 

ఉతస్వకాలమందు ఇశార్యేలీయులు పరణ్శాలలో నివాసము చేయవలెనని వార్యబడియుండుట 

కనుగొనెను 

యోబు 40:22 => తామరచెటల్ నీడను అది ఆశర్యించును నదిలోని నిరవంజిచెటుల్ దాని 

చుటుట్కొనియుండును. 

హోషేయ 12:9 => అయితే ఐగుపుత్ దేశములోనుండి మీరు వచిచ్నది మొదలుకొని యెహోవానగు 

నేనే మీకు దేవుడను; నియామక దినములలో మీరు డేరాలలో కాపురమునన్టుల్ నేనికను మిముమ్ను 

డేరాలలో నివసింపజేతును. 

మారుక్ 11:8 => అనేకులు తమ బటట్లను దారి పొడుగునను పరచిరి, కొందరు తాము పొలములలో 

నరికిన కొమమ్లను పరచిరి. 

వచనము 41 

అటుల్ మీరు ఏటేట ఏడు దినములు యెహోవాకు పండుగగా ఆచరింపవలెను. ఇది మీ తర తరములలో 

నితయ్మైన కటట్డ. ఏడవ నెలలో దానిని ఆచరింపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 29:12 => మరియు ఏడవ నెల పదునయిదవ దినమున మీరు పరిశుదధ్ 

సంఘముగా కూడవలెను. అపుప్డు మీరు జీవనోపాధియైన పనులేమియు చేయక యేడు దినములు 

యెహోవాకు పండుగ ఆచరింపవలెను. 

నెహెమాయ్ 8:18 => ఇదియుగాక మొదటి దినము మొదలుకొని కడదినము వరకు అనుదినము ఎజార్ 

దేవుని ధరమ్శాసత్ర గర్ంథమును చదివి వినిపించుచు వచెచ్ను. వారు ఈ ఉతస్వమును ఏడు దిన 

ములవరకు ఆచరించిన తరువాత విధిచొపుప్న ఎనిమిదవ దినమున వారు పరిశుదధ్ సంఘముగా 

కూడుకొనిరి. 

వచనము 42 
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నేను ఐగుపుత్ దేశములోనుండి ఇశార్యేలీయులను రపిప్ంచినపుప్డు వారిని పరణ్శాలలో 

నివసింపచేసితినని మీ జనులు ఎరుగునటుల్ ఏడు దినములు మీరు పరణ్శాలలలో నివసింపవలెను. 

ఇశార్యేలీయులలో పుటిట్న వారందరు పరణ్శాలలలో నివసింపవలెను.  

ఆదికాండము 33:17 => అపుప్డు యాకోబు సుకోక్తుకు పర్యాణమైపోయి తనకొక యిలుల్ 

కటిట్ంచుకొని తన పశువులకు పాకలు వేయించెను. అందుచేత ఆ చోటికి సుకోక్తు అను పేరు 

పెటట్బడెను. 

సంఖాయ్కాండము 24:2 => బిలాము కనున్లెతిత్ ఇశార్యేలీయులు తమ తమ గోతర్ముల చొపుప్న 

దిగియుండుట చూచినపుప్డు దేవుని ఆతమ్ అతనిమీదికి వచెచ్ను 

సంఖాయ్కాండము 24:5 => యాకోబూ, నీ గుడారములు ఇశార్యేలూ, నీ నివాససథ్లములు ఎంతో 

రమయ్మైనవి. 

నెహెమాయ్ 8:14 => యెహోవా మోషేకు దయచేసిన గర్ంథములో చూడగా, ఏడవ మాసపు 

ఉతస్వకాలమందు ఇశార్యేలీయులు పరణ్శాలలో నివాసము చేయవలెనని వార్యబడియుండుట 

కనుగొనెను 

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. 

నెహెమాయ్ 8:16 => ఆ పర్కారమే జనులు పోయి కొమమ్లను తెచిచ్ జనులందరు తమ తమ యిండల్ 

మీదను తమ లోగిళల్లోను దేవమందిరపు ఆవరణములోను నీటి గుమమ్పు వీధిలోను ఎఫార్యిము 

గుమమ్పు వీధిలోను పరణ్శాలలు కటుట్కొనిరి. 

నెహెమాయ్ 8:17 => మరియు చెరలోనుండి తిరిగి వచిచ్నవారి సమూహమును పరణ్శాలలు కటుట్కొని 

వాటిలో కూరుచ్ండిరి. నూను కుమారుడైన యెహోషువ దినములు మొదలుకొని అది వరకు 

ఇశార్యేలీయులు ఆలాగున చేసియుండలేదు; అపుప్డు వారికి బహు సంతోషము పుటెట్ను. 
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యిరిమ్యా 35:10 => గుడారములలోనే నివసించుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 5:1 => భూమిమీద మన గుడారమైన యీ నివాసము శిథిలమైపోయినను, 

చేతిపనికాక దేవునిచేత కటట్బడినదియు నితయ్మైనదియునైన నివాసము పరలోకమందు మనకునన్దని 

యెరుగుదుము. 

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 

యిరిమ్యా 35:6 => వారు మా పితరుడగు రేకాబు కుమారుడైన యెహోనాదాబు మీరైనను మీ 

సంతతివారైనను ఎపుప్డును దార్కాష్రసము తార్గకూడదని మాకాజాఞ్పించెను గనుక మేము దార్కాష్రసము 

తార్గము. 

యిరిమ్యా 35:7 => మరియు మీరు ఇలుల్ కటుట్కొనవదుద్, వితత్నములు వితత్వదుద్, దార్క్షతోట 

నాటవదుద్, అది మీకుండనేకూడదు; మీరు పరవాసముచేయు దేశములో దీరాఘ్యుషమ్ంతులగునటుల్ మీ 

దినములనిన్యు గుడారములలోనే మీరు నివసింపవలెనని అతడు మాకాజాఞ్పించెను. 

వచనము 43 

నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 
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నిరగ్మకాండము 13:14 => ఇకమీదట నీ కుమారుడు ఇది ఏమిటని నినున్ అడుగునపుప్డు నీవు వాని 

చూచి బాహుబలముచేత యెహోవా దాసగృహమైన ఐగుపుత్లోనుండి మనలను బయటికి రపిప్ంచెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:10 => వారితో ఇటల్నెను పర్తి యేడవ సంవతస్రాంతమున, అనగా 

నియమింపబడిన గడువు సంవతస్రమున 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:11 => నీ దేవుడైన యెహోవా ఏరప్రచుకొను సథ్లమందు 

ఇశార్యేలీయులందరు ఆయన సనిన్ధిని కనబడి పరణ్శాలల పండుగను ఆచరించునపుప్డు 

ఇశార్యేలీయులందరి యెదుట ఈ ధరమ్శాసత్రమును పర్కటించి వారికి వినిపింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:12 => మీ దేవుడైన యెహోవాకు భయపడి యీ ధరమ్శాసత్ర 

వాకయ్ములనిన్టిని అనుసరించి నడుచుకొనునటుల్ పురుషులేమి సతరీలేమి పిలల్లేమి నీ పురములలోనునన్ 

పరదేశులేమి వాటిని విని నేరుచ్కొనుటకై అందరిని పోగుచేయవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:13 => ఆలాగు నేరుచ్కొనినయెడల దానినెరుగని వారి సంతతివారు 

దానిని విని, మీరు సావ్ధీనపరచుకొనుటకు యొరాద్నును దాటబోవుచునన్ దేశమున మీరు బర్దుకు 

దినములనిన్యు మీ దేవుడైన యెహోవాకు భయపడుట నేరుచ్కొందురు. 

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 

నిరగ్మకాండము 20:2 => నీ దేవుడనైన యెహోవాను నేనే; నేనే దాసుల గృహమైన ఐగుపుత్ 

దేశములోనుండి నినున్ వెలుపలికి రపిప్ంచితిని; 

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. 

జెకరాయ్ 14:16 => మరియు యెరూషలేము మీదికి వచిచ్న అనయ్జనులలో శేషించిన వారందరును 

సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవాయను రాజునకు మొర్కుక్టకును పరణ్శాలపండుగ 

ఆచరించుటకును ఏటేట వతుత్రు. 

వచనము 44 

అటుల్ మోషే ఇశార్యేలీయులకు యెహోవా నియామక కాలములను తెలియచెపెప్ను. 

లేవీయకాండము 23:1 => మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

లేవీయకాండము 23:2 => నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము మీరు చాటింపవలసిన యెహోవా 

నియామక కాలములు ఇవే; ఈ కాలములయందు మీరు పరిశుదధ్ సంఘములుగా కూడవలెను; నా 

నియామక కాలములు ఇవి. 

లేవీయకాండము 21:24 => నా పరిశుదధ్సథ్లములను అపవితర్పరచకూడదు; వారిని పరిశుదధ్పరచు 

యెహోవాను నేనే అని వారితో చెపుప్ము. అటుల్ మోషే అహరోనుతోను, అతని కుమారులతోను 

ఇశార్యేలీయులందరితోను చెపెప్ను.  

మతత్యి 18:20 => ఏలయనగా ఇదద్రు ముగుగ్రు నా నామమున ఎకక్డ కూడియుందురో అకక్డ 

నేను వారి మధయ్న ఉందునని చెపెప్ను. 
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లేవీయకాండము 

అధాయ్యము 24	
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వచనము 1 

మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

సంఖాయ్కాండము 8:2 => నీవు దీపములను వెలిగించునపుప్డు ఆ యేడు దీపముల వెలుగు 

దీపవృక్షమునకు ముందు పడునటుల్ వాటిని వెలిగింపవలెనని చెపుప్మనెను. అహరోను ఆలాగు చేసెను. 

వచనము 2 

దీపము నితయ్ము వెలుగుచుండునటుల్ పర్దీపముకొరకు దంచితీసిన అచచ్మైన ఒలీవ నూనెను తేవలెనని 

ఇశార్యేలీయులకు ఆజాఞ్పించుము. 

నిరగ్మకాండము 27:20 => మరియు దీపము నితయ్ము వెలిగించునటుల్ పర్దీపమునకు దంచి తీసిన 

అచచ్ము ఒలీవల నూనె తేవలెనని ఇశార్యేలీయుల కాజాఞ్పించుము. 

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. 

నిరగ్మకాండము 39:37 => పవితర్మైన దీపవృక్షమును, సవరించు దాని పర్దీపములను, అనగా దాని 

పర్దీపముల వరుసను దాని ఉపకరణములనిన్టిని దీపముకొరకు తైలమును 

నిరగ్మకాండము 40:24 => మరియు యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ అతడు పర్తయ్క్షపు 

గుడారములో మందిరమునకు దకిష్ణదికుక్న బలల్ యెదుట దీపవృక్షమును ఉంచి 

సంఖాయ్కాండము 8:2 => నీవు దీపములను వెలిగించునపుప్డు ఆ యేడు దీపముల వెలుగు 

దీపవృక్షమునకు ముందు పడునటుల్ వాటిని వెలిగింపవలెనని చెపుప్మనెను. అహరోను ఆలాగు చేసెను. 

సంఖాయ్కాండము 8:3 => యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ అతడు దీపవృక్షమునకు ఎదురుగా 

దాని దీపములను వెలిగించెను. 
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సంఖాయ్కాండము 8:4 => ఆ దీపవృక్షము బంగారు నకిషిపని గలది; అది దాని సత్ంభము 

మొదలుకొని పుషప్ములవరకు నకిషిపని గలది; యెహోవా కనుపరచిన మాదిరినిబటిట్ మోషే ఆ 

దీపవృక్షమును చేయించెను. 

1 సమూయేలు 3:3 => దీపము ఆరిపోకమునుపు సమూయేలు దేవుని మందసమునన్ యెహోవా 

మందిరములో పండుకొనియుండగాను 

1 సమూయేలు 3:4 => యెహోవా సమూయేలును పిలిచెను. అతడు చితత్మండి నేనునాన్నని చెపిప్ 

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 119:105 => (నూన ) నీ వాకయ్ము నా పాదములకు దీపమును నా తోర్వకు 

వెలుగునైయునన్ది. 

కీరత్నలు 119:130 => నీ వాకయ్ములు వెలల్డి అగుటతోడనే వెలుగు కలుగును అవి తెలివిలేనివారికి 

తెలివి కలిగించును 

సామెతలు 6:23 => ఆజఞ్ దీపముగాను ఉపదేశము వెలుగుగాను ఉండును. శికాష్రథ్మైన గదిద్ంపులు 

జీవమారగ్ములు. 

యెషయా 8:20 => ధరమ్శాసత్రమును పర్మాణ వాకయ్మును విచారించుడి; ఈ వాకయ్ పర్కారము వారు 

బోధించనియెడల వారికి అరుణోదయము కలుగదు. 

యెషయా 11:2 => యెహోవా ఆతమ్ జాఞ్నవివేకములకు ఆధారమగు ఆతమ్ ఆలోచన బలములకు 

ఆధారమగు ఆతమ్ తెలివిని యెహోవాయెడల భయభకుత్లను పుటిట్ంచు ఆతమ్ అతనిమీద నిలుచును  

మతత్యి 4:16 => అని పర్వకత్యైన యెషయా దావ్రా పలుకబడినది నెరవేరునటుల్ (ఈలాగు 

జరిగెను.) 
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మతత్యి 5:16 => మనుషుయ్లు మీ సతిర్క్యలను చూచి పరలోకమందునన్ మీ తండిర్ని 

మహిమపరచునటుల్ వారి యెదుట మీ వెలుగు పర్కాశింపనియుయ్డి. 

మతత్యి 25:1 => పరలోకరాజయ్ము, తమ దివిటీలు పటుట్కొని పెండిల్కుమారుని ఎదురొక్నుటకు 

బయలుదేరిన పదిమంది కనయ్కలను పోలియునన్ది. 

మతత్యి 25:2 => వీరిలో అయిదుగురు బుది ధ్ లేనివారు, అయిదుగురు బుది ధ్ గలవారు. 

మతత్యి 25:3 => బుది ధ్ లేనివారు తమ దివిటీలు పటుట్కొని తమతోకూడ నూనె తీసికొనిపోలేదు. 

మతత్యి 25:4 => బుది ధ్ 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 => బుది ధ్లేని ఆ కనయ్కలు మా దివిటీలు ఆరిపోవుచునన్వి గనుక మీ నూనెలో 

కొంచెము మాకియుయ్డని బుది ధ్గలవారినడిగిరి. 

లూకా 1:79 => మన పాదములను సమాధాన మారగ్ములోనికి నడిపించునటుల్ చీకటిలోను 

మరణచాఛ్యలోను కూరుచ్ండువారికి వెలుగిచుచ్టకై ఆ మహా వాతస్లయ్మునుబటిట్ పైనుండి ఆయన 

మనకు అరుణోదయ దరశ్నమనుగర్హించెను. 

లూకా 12:35 => మీ నడుములు కటుట్కొనియుండుడి, మీ దీపములు వెలుగుచుండనియుయ్డి. 

యోహాను 1:4 => ఆయనలో జీవముండెను; ఆ జీవము మనుషుయ్లకు వెలుగైయుండెను. 

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

వెలిగించుచునన్ది. 

యోహాను 5:35 => అతడు మండుచు పర్కాశించుచునన్ దీపమైయుండెను, మీరతని వెలుగులో ఉండి 

కొంతకాలము ఆనందిచుటకు ఇషట్పడితిరి.  

యోహాను 8:12 => మరల యేసు నేను లోకమునకు వెలుగును, ననున్ వెంబడించువాడు చీకటిలో 

నడువక జీవపు వెలుగు గలిగియుండునని వారితో చెపెప్ను. 

Page  of 1497 1885



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"య$ండ'

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. 

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

కీర్సుత్యేసునుగూరిచ్ ఆయన పర్భువనియు, మముమ్నుగూరిచ్, యేసు నిమితత్ము మేము మీ 

పరిచారకులమనియు పర్కటించుచునాన్ము. 

ఎఫెసీయులకు 1:17 => మరియు మీ మనోనేతర్ములు వెలిగింపబడినందున, ఆయన మిముమ్ను 

పిలిచిన పిలుపువలల్నైన నిరీక్షణ యెటిట్దో , పరిశుదు ధ్లలో ఆయన సావ్సథ్య్ముయొకక్ 

మహిమైశవ్రయ్మెటిట్దో, 

ఎఫెసీయులకు 1:18 => ఆయన కీర్సుత్నందు వినియోగపరచిన బలాతిశయమునుబటిట్ విశవ్సించు 

మనయందు ఆయన చూపుచునన్ తన శకిత్యొకక్ అపరిమితమైన మహాతమ్య్మెటిట్దో, మీరు 

తెలిసికొనవలెనని,  

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

వెలుగైయునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 5:9 => వెలుగు ఫలము సమసత్ విధములైన మంచితనము, నీతి, సతయ్మను వాటిలో 

కనబడుచునన్ది. 

ఎఫెసీయులకు 5:10 => గనుక పర్భువుకేది పీర్తికరమైనదో దానిని పరీకిష్ంచుచు, వెలుగు 

సంబంధులవలె నడుచుకొనుడి 

ఎఫెసీయులకు 5:11 => నిషఫ్లమైన అంధకార కిర్యలలో పాలివారై యుండక వాటిని ఖండించుడి. 

ఎఫెసీయులకు 5:12 => ఏలయనగా అటిట్ కిర్యలు చేయువారు రహసయ్మందు జరిగించు 

పనులనుగూరిచ్ మాటలాడుటయైనను అవమానకరమైయునన్ది. 

ఎఫెసీయులకు 5:13 => సమసత్మును ఖండింపబడి వెలుగుచేత పర్తయ్క్షపరచబడును; 

పర్తయ్క్షపరచునది ఏదో అది వెలుగేగదా 
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ఎఫెసీయులకు 5:14 => అందుచేత నిదిర్ంచుచునన్ నీవు మేలొక్ని మృతులలోనుండి లెముమ్, కీర్సుత్ 

నీమీద పర్కాశించునని ఆయన చెపుప్చునాన్డు. 

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 

నిరగ్మకాండము 25:37 => నీవు దానికి ఏడు దీపములను చేయవలెను. దాని యెదుట 

వెలుగిచుచ్నటుల్ దాని దీపములను వెలిగింపవలెను. 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:7 => మరియు వారు మంటపముయొకక్ దావ్రములను మూసివేసి 

దీపములను ఆరిప్వేసి, పరిశుదధ్ సథ్లమందు ఇశార్యేలీయులు దేవునికి ధూపము వేయకయు 

దహనబలులను అరిప్ంపకయు ఉండిరి. 

వచనము 3 

పర్తయ్క్షపు గుడారములో శాసనముల అడ డ్తెరకు వెలుపల అహరోను సాయంకాలము మొదలుకొని 

ఉదయమువరకు అది వెలుగునటుల్గా యెహోవా సనిన్ధిని దాని చకక్పరచవలెను. ఇది మీ తర 

తరములకు నితయ్మైన కటట్డ. 

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. 
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లేవీయకాండము 24:5 => నీవు గోధుమలపిండిని తీసికొని దానితో పండెర్ండు భక్షయ్ములను 

వండవలెను. ఒకొక్కక్ భక్షయ్మున సేరు సేరు పిండి యుండవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 18:5 => అనుయ్డు మీయొదద్కు సమీపింపకూడదు; ఇకమీదట మీరు 

పరిశుదధ్సథ్లమును బలిపీఠమును కాపాడవలెను; అపుప్డు ఇశార్యేలీయులమీదికి కోపము రాదు. 

వచనము 4 

అతడు నిరమ్లమైన దీపవృక్షముమీద పర్దీపములను యెహోవా సనిన్ధిని నితయ్ము చకక్పరచవలెను. 

నిరగ్మకాండము 25:31 => మరియు నీవు మేలిమి బంగారుతో దీపవృక్షమును చేయవలెను; 

నకిషిపనిగా ఈ దీపవృక్షము చేయవలెను. దాని పర్కాండమును దాని శాఖలను నకిషిపనిగా 

చేయవలెను; దాని కలశములు దాని మొగగ్లు దాని పువువ్లు దానితో ఏకాండమై యుండవలెను. 

నిరగ్మకాండము 25:32 => దీపవృక్షము యొకక్ ఒక పర్కక్నుండి మూడు కొమమ్లు, దీపవృక్షము 

యొకక్ రెండవ పర్కక్నుండి మూడు కొమమ్లు, అనగా దాని పర్కక్లనుండి ఆరు కొమమ్లు నిగుడవలెను. 

నిరగ్మకాండము 25:33 => ఒక కొమమ్లో మొగగ్ పువువ్గల బాదము రూపమైన మూడు కలశములు, 

రెండవ కొమమ్లో మొగగ్ పువువ్గల బాదము రూపమైన మూడు కలశములు; అటుల్ దీపవృక్షమునుండి 

బయలుదేరు కొమమ్లలో నుండవలెను. 

నిరగ్మకాండము 25:34 => మరియు దీపవృక్ష పర్కాండములో బాదము రూపమైన నాలుగు 

కలశములును వాటి మొగగ్లును వాటి పువువ్లును ఉండవలెను, 

నిరగ్మకాండము 25:35 => దీపవృక్ష పర్కాండమునుండి నిగుడు ఆరుకొమమ్లకు దాని రెండేసి 

కొమమ్లకిర్ంద ఏకాండమైన ఒకొక్కక్ మొగగ్చొపుప్న ఉండవలెను. 

నిరగ్మకాండము 25:36 => వాటి మొగగ్లు వాటి కొమమ్లు దానితో ఏకాండమగును; అదంతయు 

మేలిమి బంగారుతో చేయబడిన ఏకాండమైన నకిషిపనిగా ఉండవలెను. 

నిరగ్మకాండము 25:37 => నీవు దానికి ఏడు దీపములను చేయవలెను. దాని యెదుట 

వెలుగిచుచ్నటుల్ దాని దీపములను వెలిగింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 25:38 => దాని కతెత్ర దాని కతెత్రచిపప్యు మేలిమి బంగారుతో చేయవలెను. 
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నిరగ్మకాండము 25:39 => ఆ ఉపకరణములనిన్ నలుబది వీసెల మేలిమి బంగారుతో చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 31:8 => బలల్ను దాని ఉపకరణములను నిరమ్లమైన దీపవృక్షమును దాని 

ఉపకరణములనిన్టిని ధూపవేదికను 

నిరగ్మకాండము 37:17 => అతడు మేలిమి బంగారుతో దీపవృక్షమును చేసెను. ఆ దీపవృక్షమును 

దాని పర్కాండమును దాని కొమమ్ను నకిషిపనిగా చేసెను. దాని కలశములు మొగగ్లు పువువ్లు 

ఏకాండమైనవి. 

నిరగ్మకాండము 37:18 => దీపవృక్షము యొకక్ ఇరుపర్కక్లనుండి మూడేసి కొమమ్లు అటుల్ దాని 

పర్కక్లనుండి ఆరు కొమమ్లు బయలుదేరినవి. 

నిరగ్మకాండము 37:19 => ఒక కొమమ్లో మొగగ్లు పువువ్లు గల బాదము రూపమైన మూడు 

కలశములు, రెండవ కొమమ్లో మొగగ్లు పువువ్లు గల బాదము రూపమైన మూడు కలశములు; అటుల్ 

దీపవృక్షమునుండి బయలుదేరిన ఆరు కొమమ్లకు ఉండెను. 

నిరగ్మకాండము 37:20 => మరియు దీపవృక్షమందు దాని మొగగ్లు దాని పువువ్లు గల బాదము 

రూపమైన నాలుగు కలశములుండెను. 

నిరగ్మకాండము 37:21 => దీపవృక్షమునుండి బయలుదేరు ఆరు కొమమ్లలో రెండేసి కొమమ్లకిర్ంద 

ఏకాండమైన మొగగ్యు నుండెను. 

నిరగ్మకాండము 37:22 => వాటి మొగగ్లు వాటి కొమమ్లు ఏకాండమైనవి; అదంతయు 

ఏకాండమైనదై మేలిమి బంగారుతో నకిషిపనిగా చేయబడెను. 

నిరగ్మకాండము 37:23 => మరియు అతడు దాని యేడు పర్దీపములను దాని కతెత్రను దాని 

పటుట్కారును దాని కతెత్రచిపప్ను మేలిమి బంగారుతో చేసెను. 

నిరగ్మకాండము 37:24 => దానిని దాని ఉపకరణములనిన్టిని నలుబది వీసెల మేలిమి బంగారుతో 

చేసెను. 

నిరగ్మకాండము 39:37 => పవితర్మైన దీపవృక్షమును, సవరించు దాని పర్దీపములను, అనగా దాని 

పర్దీపముల వరుసను దాని ఉపకరణములనిన్టిని దీపముకొరకు తైలమును 

Page  of 1501 1885



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"య$ండ'

సంఖాయ్కాండము 3:31 => వారు మందసము బలల్ దీపవృక్షము వేదికలు తాము సేవ చేయు 

పరిశుదధ్సథ్లములోని ఉపకరణములు అడ డ్తెరయు కాపాడి దాని సమసత్ సేవయు జరుపవలసినవారు. 

సంఖాయ్కాండము 4:9 => మరియు వారు నీలిబటట్ను తీసికొని దీపవృక్షమును దాని పర్దీపములను 

దాని కతెత్రను దాని కతెత్రచిపప్లను దాని సేవలో వారు ఉపయోగపరచు సమసత్ తైలపాతర్లను కపిప్ 

1 రాజులు 7:49 => గరాభ్లయము ముందర కుడిపారశ్వ్మున అయిదును, ఎడమ పారశ్వ్మున 

అయిదును, పది బంగారపు దీపసత్ంభములను, బంగారపు పుషప్ములను, పర్మిదెలను, కారులను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:15 => బంగారు దీపసత్ంభములకును వాటి బంగారు పర్మిదెలకును 

ఒకొక్కక్ దీపసత్ంభమునకును దాని పర్మిదెలకును కావలసినంత బంగారమును ఎతుత్ పర్కారము గాను, 

వెండి దీపసత్ంభములలో ఒకొక్క దీపసత్ంభమునకును, దాని దాని పర్మిదెలకును కావలసినంత వెండిని 

యెతుత్ పర్కారముగాను, 

యిరిమ్యా 52:19 => మరియు పళెల్ములను ధూపారుత్లను గినెన్లను పాతర్లను, బంగారు వాటిని 

బంగారునకును వెండివాటిని వెండికిని చేరుచ్కొని రాజదేహసంరక్షకుల యధిపతి గొనిపోయెను. 

జెకరాయ్ 4:2 => నీకు ఏమి కనబడుచునన్దని యడుగగా నేను సువరణ్మయమైన దీపసత్ంభమును 

దానిమీద ఒక పర్మిదెయును, దీపసత్ంభమునకు ఏడు దీపములును దీపమునకు ఏడేసి గొటట్ములును 

కనబడుచునన్వి. 

జెకరాయ్ 4:3 => మరియు రెండు ఒలీవచెటుల్ దీపసత్ంభమునకు కుడిపర్కక్ ఒకటియు ఎడమపర్కక్ 

ఒకటియు కనబడుచునన్వని చెపిప్ 

జెకరాయ్ 4:11 => దీపసత్ంభమునకు ఇరుపర్కక్లనుండు ఈ రెండు ఒలీవచెటుల్ ఏమిటివనియు, 

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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హెబీర్యులకు 9:2 => ఏలాగనగా మొదట ఒక గుడారమేరప్రచబడెను. అందులో దీపసత్ంభమును, 

బలల్యు, దానిమీద ఉంచబడిన రొటెట్లును ఉండెను, దానికి పరిశుదధ్సథ్లమని పేరు. 

పర్కటన 1:20 => అనగా నా కుడిచేతిలో నీవు చూచిన యేడు నక్షతర్ములనుగూరిచ్న మరమ్మును, ఆ 

యేడు సువరణ్ దీపసత్ంభముల సంగతియు వార్యుము. ఆ యేడు నక్షతర్ములు ఏడు సంఘములకు 

దూతలు 

పర్కటన 2:1 => ఎఫెసులో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము ఏడు నక్షతర్ములు తన 

కుడిచేత పటుట్కొని యేడు దీపసత్ంభముల మధయ్ సంచరించువాడు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

పర్కటన 2:5 => నీవు ఏ సిథ్తిలోనుండి పడితివో అది జాఞ్పకము చేసికొని మారుమనసుస్ పొంది ఆ 

మొదటి కిర్యలను చేయుము. అటుల్చేసి నీవు మారుమనసుస్ పొందితేనే సరి; లేనియెడల నేను 

నీయొదద్కు వచిచ్ నీ దీపసత్ంభమును దాని చోటనుండి తీసివేతును. 

పర్కటన 11:4 => వీరు భూలోకమునకు పర్భువైన వాని యెదుట నిలుచుచునన్ రెండు ఒలీవచెటుల్ను 

దీపసత్ంభములునై యునాన్రు. 

వచనము 5 

నీవు గోధుమలపిండిని తీసికొని దానితో పండెర్ండు భక్షయ్ములను వండవలెను. ఒకొక్కక్ భక్షయ్మున 

సేరు సేరు పిండి యుండవలెను. 

లేవీయకాండము 24:3 => పర్తయ్క్షపు గుడారములో శాసనముల అడ డ్తెరకు వెలుపల అహరోను 

సాయంకాలము మొదలుకొని ఉదయమువరకు అది వెలుగునటుల్గా యెహోవా సనిన్ధిని దాని 

చకక్పరచవలెను. ఇది మీ తర తరములకు నితయ్మైన కటట్డ. 

లేవీయకాండము 24:6 => యెహోవా సనిన్ధిని నిరమ్లమైన బలల్మీద ఆరేసి భక్షయ్ములు గల రెండు 

దొంతులుగా వాటిని ఉంచవలెను. 

లేవీయకాండము 24:7 => ఒకొక్కక్ దొంతిమీద సవ్చఛ్మైన సాంబార్ణి ఉంచవలెను. అది యెహోవా 

యెదుట మీ ఆహారమునకు జాఞ్పకారథ్మైన హోమముగా ఉండును. 
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1 సమూయేలు 21:6 => అంతట యెహోవా సనిన్ధినుండి తీసివేయబడిన సనిన్ధి రొటెట్లు తపప్ 

అకక్డ వేరు రొటెట్లు లేకపోగా, వెచచ్నిరొటెట్లు వేయు దినమందు తీసివేయబడిన పర్తిషిఠ్తమైన 

రొటెట్లను యాజకుడు అతనికిచెచ్ను.  

నిరగ్మకాండము 25:30 => నితయ్మును నా సనిన్ధిని సనిన్ధిరొటెట్లను ఈ బలల్మీద ఉంచవలెను. 

నిరగ్మకాండము 40:23 => యెహోవా సనిన్ధిని దానిమీద రొటెట్లను కర్మముగా ఉంచెను.  

1 రాజులు 18:31 => యహోవా వాకుక్ పర్తయ్క్షమై నీ నామము ఇశార్యేలగునని వాగాద్నము 

నొందిన యాకోబు సంతతి గోతర్ముల లెకక్చొపుప్న పండెర్ండు రాళల్ను తీసికొని 

1 సమూయేలు 21:4 => యాజకుడు సాధారణమైన రొటెట్ నాయొదద్ లేదు; పనివారు సతరీలకు 

ఎడముగా నునన్వారైతే పర్తిషిఠ్తమైన రొటెట్లు కలవని దావీదుతో అనెను. 

1 సమూయేలు 21:5 => అందుకు దావీదు నిజముగా నేను బయలుదేరి వచిచ్నపప్టినుండి ఈ 

మూడు దినములు సతరీలు మాకు దూరముగానే యునాన్రు; పనివారి బటట్లు పవితర్ములే; ఒకవేళ మేము 

చేయు కారయ్ము అపవితర్మైనయెడల నేమి? రాజాజఞ్నుబటిట్ అది పవితర్ముగా ఎంచతగును అని 

యాజకునితో అనెను. 

మతత్యి 12:4 => అతడు దేవుని మందిరములో పర్వేశించి, యాజకులే తపప్ తానైనను తనతో కూడ 

ఉనన్వారైనను తినకూడని సముఖపు రొటెట్లు తినెను. 

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. 

నిరగ్మకాండము 24:4 => మరియు మోషే యెహోవా మాటలనిన్టిని వార్సి ఉదయమందు లేచి ఆ 

కొండ దిగువను బలిపీఠమును ఇశార్యేలు పండెర్ండు గోతర్ములు చొపుప్న పండెర్ండు సత్ంభములను 

కటిట్ 
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నిరగ్మకాండము 25:29 => మరియు నీవు దాని పళెల్ములను ధూపారుత్లను గినెన్లను 

పానీయారప్ణముకు పాతర్లను దానికి చేయవలెను; మేలిమి బంగారుతో వాటిని చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 35:13 => బలల్ దాని మోతకఱఱ్లు దాని ఉపకరణములనిన్యు, సనిన్ధి రొటెట్లు, 

నిరగ్మకాండము 40:4 => నీవు బలల్ను లోపలికి తెచిచ్ దానిమీద కర్మముగా ఉంచవలసిన వాటిని 

ఉంచి దీపవృక్షమును లోపలికి తెచిచ్ దాని పర్దీపములను వెలిగింపవలెను. 

లేవీయకాండము 5:15 => ఒకడు యెహోవాకు పరిశుదధ్మైన వాటి విషయములో పొరబాటున 

పాపము చేసినయెడల తాను చేసిన అపరాధమునకు నీవు ఏరప్రచు వెల చొపుప్న పరిశుదధ్మైన 

తులముల విలువగల నిరోద్షమైన పొటేట్లును మందలోనుండి అపరాధపరిహారారథ్బలిగా 

యెహోవాయొదద్కు వాడు తీసికొనిరావలెను. 

సంఖాయ్కాండము 4:7 => సనిన్ధిబలల్మీద నీలిబటట్ను పరచి దానిమీద గినెన్లను ధూపారుత్లను 

పాతర్లను తరప్ణ పాతర్లను ఉంచవలెను. నితయ్ముగా ఉంచవలసిన రొటెట్లును దానిమీద ఉండవలెను. 

అపుప్డు వారు వాటిమీద ఎఱఱ్బటట్ పరచి  

1 రాజులు 7:48 => మరియు సొలొమోను యెహోవా మందిర సంబంధమైన తకిక్న 

ఉపకరణములనిన్టిని చేయించెను, అనగా బంగారపు బలిపీఠమును సముఖపు రొటెట్లనుంచు 

బంగారపు బలల్లను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:32 => వారి సహోదరులగు కహాతీయులలో కొందరికి విశార్ంతిదినమున 

సముఖపు రొటెట్లు సిదధ్ము చేయు పని కలిగియుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:29 => సనిన్ధి రొటెట్ను నైవేదయ్మునకు తగిన సనన్పు పిండిని పులుసులేని 

భోజయ్ములను పెనములో కాలుచ్దానిని పేలుచ్దానిని నానావిధమైన పరిమాణములు గలవాటిని 

కొలతగలవాటిని విచారించుటకును, 

2 దినవృతాత్ంతములు 2:4 => నా దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని సుగంధ వరగ్ములను ధూపము 

వేయుటకును సనిన్ధి రొటెట్లను నితయ్ము ఉంచుటకును, ఉదయ సాయంకాలములయందును, 

విశార్ంతిదినములయందును, అమావాసయ్లయందును, మా దేవుడైన యెహోవాకు ఏరాప్టైన 

ఉతస్వములయందును , ఇశార్యేలీయులు నితయ్మును అరిప్ంపవలసిన దహనబలులను 
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అరిప్ంచుటకును , ఆయన నామ ఘనతకొరకు మందిరమొకటి ఆయనకు పర్తిషిఠ్తము 

చేయబడునటుల్గా నేను కటిట్ంచబోవుచునాన్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:19 => దేవుని మందిరమునకు కావలసిన ఉపకరణములనిన్టిని బంగారపు 

పీఠమును సనిన్ధి రొటెట్లు ఉంచు బలల్లను, 

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. 

నెహెమాయ్ 10:33 => సవరింపబడిన రొటెట్ విషయములోను, నితయ్ నైవేదయ్ము విషయములోను, 

నితయ్ము అరిప్ంచు దహనబలి విషయములోను, విశార్ంతిదినముల విషయములోను, అమావాసయ్ల 

విషయములోను, నిరణ్యింపబడిన పండుగల విషయములోను, పర్తిషిఠ్తములైన వసుత్వుల 

విషయములోను, ఇశార్యేలీయులకు పార్యశిచ్తత్ము కలుగుటకైన పాపపరిహారారథ్బలుల 

విషయములోను , మన దేవుని మందిరపు పనియంతటి విషయములోను , ఆలాగుననే 

నిరణ్యించుకొంటిమి. 

మతత్యి 19:28 => యేసు వారితో ఇటల్నెను(పర్పంచ) పునరజ్ననమందు మనుషయ్కుమారుడు తన 

మహిమగల సింహాసనముమీద ఆసీనుడై యుండునపుడు ననున్ వెంబడించిన మీరును పండెర్ండు 

సింహాసనములమీద ఆసీనులై ఇశార్యేలు పండెర్ండు గోతర్ములవారికి తీరుప్తీరుచ్దురు. 

మారుక్ 2:26 => అబాయ్తారు పర్ధానయాజకుడై యుండగా దేవమందిరములోనికి వెళిల్, 

యాజకులేగాని యితరులు తినకూడని సముఖపు రొటెట్లు తాను తిని , తనతోకూడ 

ఉనన్వారికిచెచ్నుగదా అని చెపెప్ను. 

లూకా 6:4 => అతడు దేవుని మందిరములో పర్వేశించి, యాజకులు తపప్ మరి ఎవరును తినకూడని 

సముఖపు రొటెట్లు తీసికొని తిని, తనతో కూడ ఉనన్వారికిని ఇచెచ్ను గదా అనెను. 
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హెబీర్యులకు 9:2 => ఏలాగనగా మొదట ఒక గుడారమేరప్రచబడెను. అందులో దీపసత్ంభమును, 

బలల్యు, దానిమీద ఉంచబడిన రొటెట్లును ఉండెను, దానికి పరిశుదధ్సథ్లమని పేరు. 

వచనము 6 

యెహోవా సనిన్ధిని నిరమ్లమైన బలల్మీద ఆరేసి భక్షయ్ములు గల రెండు దొంతులుగా వాటిని 

ఉంచవలెను. 

1 కొరిందీయులకు 14:40 => సమసత్మును మరాయ్దగాను కర్మముగాను జరుగనియుయ్డి. 

నిరగ్మకాండము 25:23 => మరియు నీవు తుమమ్కఱఱ్తో నొక బలల్ చేయవలెను. దాని పొడుగు రెండు 

మూరలు దాని వెడలుప్ ఒక మూర దాని యెతుత్ మూరెడునర. 

నిరగ్మకాండము 25:24 => మేలిమి బంగారు రేకును దానికి పొదిగించి దానికి చుటుట్ బంగారు 

జవను చేయింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 37:10 => మరియు అతడు తుమమ్కఱఱ్తో బలల్ను చేసెను. దాని పొడుగు రెండు 

మూరలు దాని వెడలుప్ మూరెడు దాని యెతుత్ మూరెడునర. 

నిరగ్మకాండము 37:11 => అతడు దానికి మేలిమి బంగారు రేకు పొదిగించి దానికి చుటుట్ బంగారు 

జవను చేసెను; 

నిరగ్మకాండము 37:12 => దానికి చుటుట్ బెతెత్డు బదె ద్చేసి దాని బదె ద్పైని చుటుట్ బంగారు జవను 

చేసెను. 

నిరగ్మకాండము 37:13 => దానికి నాలుగు బంగారు ఉంగరములను పోతపోసి దాని నాలుగు 

కాళల్కుండిన నాలుగు మూలలయందు ఆ ఉంగరములను వేసెను. 

నిరగ్మకాండము 37:14 => బలల్ను మోయుటకు మోతకఱఱ్లుండు ఆ ఉంగరములు దాని బదె ద్కు 

సమీపముగా నుండెను. 

నిరగ్మకాండము 37:15 => బలల్ను మోయుటకు తుమమ్కఱఱ్తో మోతకఱఱ్లను చేసి వాటికి బంగారు 

రేకులు పొదిగించెను. 
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నిరగ్మకాండము 37:16 => మరియు నతడు బలల్మీదనుండు దాని ఉపకరణములను, అనగా దాని 

గంగాళములను దాని ధూపకలశములను దాని గినెన్లను తరప్ణము చేయుటకు దాని పాతర్లను 

మేలిమి బంగారుతో చేసెను. 

నిరగ్మకాండము 39:36 => బలల్ను, దాని ఉపకరణములనిన్టిని, సముఖపు రొటెట్లను, 

నిరగ్మకాండము 40:22 => మరియు యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ అతడు పర్తయ్క్షపు 

గుడారములో మందిరము యొకక్ ఉతత్రదికుక్న, అడ డ్తెరకు వెలుపల బలల్ను ఉంచి 

నిరగ్మకాండము 40:23 => యెహోవా సనిన్ధిని దానిమీద రొటెట్లను కర్మముగా ఉంచెను.  

1 రాజులు 7:48 => మరియు సొలొమోను యెహోవా మందిర సంబంధమైన తకిక్న 

ఉపకరణములనిన్టిని చేయించెను, అనగా బంగారపు బలిపీఠమును సముఖపు రొటెట్లనుంచు 

బంగారపు బలల్లను, 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:19 => దేవుని మందిరమునకు కావలసిన ఉపకరణములనిన్టిని బంగారపు 

పీఠమును సనిన్ధి రొటెట్లు ఉంచు బలల్లను, 

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. 

హెబీర్యులకు 9:2 => ఏలాగనగా మొదట ఒక గుడారమేరప్రచబడెను. అందులో దీపసత్ంభమును, 

బలల్యు, దానిమీద ఉంచబడిన రొటెట్లును ఉండెను, దానికి పరిశుదధ్సథ్లమని పేరు. 

నిరగ్మకాండము 25:30 => నితయ్మును నా సనిన్ధిని సనిన్ధిరొటెట్లను ఈ బలల్మీద ఉంచవలెను. 

నిరగ్మకాండము 35:13 => బలల్ దాని మోతకఱఱ్లు దాని ఉపకరణములనిన్యు, సనిన్ధి రొటెట్లు, 

నిరగ్మకాండము 40:4 => నీవు బలల్ను లోపలికి తెచిచ్ దానిమీద కర్మముగా ఉంచవలసిన వాటిని 

ఉంచి దీపవృక్షమును లోపలికి తెచిచ్ దాని పర్దీపములను వెలిగింపవలెను. 
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లేవీయకాండము 24:5 => నీవు గోధుమలపిండిని తీసికొని దానితో పండెర్ండు భక్షయ్ములను 

వండవలెను. ఒకొక్కక్ భక్షయ్మున సేరు సేరు పిండి యుండవలెను. 

యెహెజేక్లు 41:22 => బలిపీఠము కఱఱ్తో చేయబడెను, దాని యెతుత్ మూడు మూరలు, నిడివి 

రెండు మూరలు, దాని పీఠమును మూలలును పర్కక్లును మార్నితో చేయబడినవి; ఇది యెహోవా 

సముఖమందుండు బలల్ అని అతడు నాతో చెపెప్ను. 

వచనము 7 

ఒకొక్కక్ దొంతిమీద సవ్చఛ్మైన సాంబార్ణి ఉంచవలెను. అది యెహోవా యెదుట మీ ఆహారమునకు 

జాఞ్పకారథ్మైన హోమముగా ఉండును. 

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. 

ఎఫెసీయులకు 1:6 => మనము తన యెదుట పరిశుదు ధ్లమును నిరోద్షులమునై యుండవలెనని 

జగతుత్ పునాది వేయబడక మునుపే, పేర్మచేత ఆయన కీర్సుత్లో మనలను ఏరప్రచుకొనెను. 

హెబీర్యులకు 7:25 => ఈయన తనదావ్రా దేవునియొదద్కు వచుచ్వారి పక్షమున, విజాఞ్పనము 

చేయుటకు నిరంతరము జీవించుచునాన్డు గనుక వారిని సంపూరణ్ముగా రకిష్ంచుటకు 

శకిత్మంతుడైయునాన్డు. 

పర్కటన 8:3 => మరియు సువరణ్ ధూపారిత్చేత పటుట్కొనియునన్ వేరొక దూత వచిచ్ బలిపీఠము 

ఎదుట నిలువగా సింహాసనము ఎదుట ఉనన్ సువరణ్ బలిపీఠము పైన పరిశుదు ధ్లందరి పార్రథ్నలతో 

కలుపుటకై అతనికి బహు ధూపదర్వయ్ములు ఇయయ్బడెను. 

పర్కటన 8:4 => అపుప్డా ధూపదర్వయ్ముల పొగ పరిశుదు ధ్ల పార్రథ్నలతో కలిసి దూతచేతిలోనుండి 

పైకి లేచి దేవుని సనిన్ధిని చేరెను. 
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యోహాను 6:35 => అందుకు యేసు వారితో ఇటల్నెను జీవాహారము నేనే; నాయొదద్కు వచుచ్వాడు 

ఏమాతర్మును ఆకలిగొనడు, 

యోహాను 6:51 => పరలోకమునుండి దిగివచిచ్న జీవాహారమును నేనే. ఎవడైనను ఈ ఆహారము 

భుజించితే వాడెలల్పుప్డును జీవించును; మరియు నేనిచుచ్ ఆహారము లోకమునకు జీవముకొరకైన నా 

శరీరమే అని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ననెను. 

ఆదికాండము 9:16 => ఆ ధనుసుస్ మేఘములో నుండును. నేను దాని చూచి దేవునికిని భూమిమీద 

నునన్ సమసత్ శరీరులలో పార్ణముగల పర్తి దానికిని మధయ్నునన్ నితయ్ నిబంధనను జాఞ్పకము 

చేసికొందుననెను. 

నిరగ్మకాండము 12:14 => కాబటిట్ యీ దినము మీకు జాఞ్పకారథ్మైనదగును. మీరు యెహోవాకు 

పండుగగా దాని నాచరింపవలెను; తరతరములకు నితయ్మైన కటట్డగా దాని నాచరింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 13:9 => యెహోవా ధరమ్శాసత్రము నీ నోట నుండునటుల్ బలమైన చేతితో యెహోవా 

ఐగుపుత్లోనుండి నినున్ బయటికి రపిప్ంచెననుటకు, ఈ ఆచారము నీ చేతిమీద నీకు సూచనగాను నీ 

కనున్ల మధయ్ జాఞ్పకారథ్ముగా ఉండును.  

నిరగ్మకాండము 17:14 => అపుప్డు యెహోవా మోషేతో నిటల్నెను నేను అమాలేకీయుల పేరు 

ఆకాశముకిర్ంద నుండకుండ బొతిత్గా తుడిచివేయుదును గనుక జాఞ్పకారథ్ముగా గర్ంధములో దీని వార్సి 

యెహోషువకు వినిపించుము 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:4 => అతడు దూత వైపు తేరిచూచి భయపడి పర్భువా, యేమని 

అడిగెను. అందుకు దూత నీ పార్రథ్నలును నీ ధరమ్కారయ్ములును దేవుని సనిన్ధికి జాఞ్పకారథ్ముగా 

చేరినవి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:31 => కొరేన్లీ, నీ పార్రథ్న వినబడెను; నీ ధరమ్కారయ్ములు దేవుని 

సముఖమందు జాఞ్పకముంచబడియునన్వి గనుక నీవు యొపేప్కు వరత్మానము పంపి 

1 కొరిందీయులకు 11:23 => నేను మీకు అపప్గించినదానిని పర్భువు వలన పొందితిని. పర్భువైన 

యేసు తాను అపప్గింపబడిన రాతిర్ యొకరొటెట్ను ఎతిత్కొని కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి 

Page  of 1510 1885



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"య$ండ'

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. 

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 

నిరగ్మకాండము 30:34 => మరియు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను నీవు పరిమళ దర్వయ్ములను, 

అనగా జటామాంసి గోపి చందనము గంధపుచెకక్ అను ఈ పరిమళ దర్వయ్ములను సవ్చఛ్మైన 

సాంబార్ణిని సమభాగములుగా తీసికొని 

లేవీయకాండము 24:5 => నీవు గోధుమలపిండిని తీసికొని దానితో పండెర్ండు భక్షయ్ములను 

వండవలెను. ఒకొక్కక్ భక్షయ్మున సేరు సేరు పిండి యుండవలెను. 

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. 

వచనము 8 

యాజకుడు పర్తి విశార్ంతిదినమున నితయ్ నిబంధననుబటిట్ ఇశార్యేలీయులయొదద్ దాని తీసికొని 

నితయ్ము యెహోవా సనిన్ధిని చకక్పరచవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 4:7 => సనిన్ధిబలల్మీద నీలిబటట్ను పరచి దానిమీద గినెన్లను ధూపారుత్లను 

పాతర్లను తరప్ణ పాతర్లను ఉంచవలెను. నితయ్ముగా ఉంచవలసిన రొటెట్లును దానిమీద ఉండవలెను. 

అపుప్డు వారు వాటిమీద ఎఱఱ్బటట్ పరచి  
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1 దినవృతాత్ంతములు 9:32 => వారి సహోదరులగు కహాతీయులలో కొందరికి విశార్ంతిదినమున 

సముఖపు రొటెట్లు సిదధ్ము చేయు పని కలిగియుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:29 => సనిన్ధి రొటెట్ను నైవేదయ్మునకు తగిన సనన్పు పిండిని పులుసులేని 

భోజయ్ములను పెనములో కాలుచ్దానిని పేలుచ్దానిని నానావిధమైన పరిమాణములు గలవాటిని 

కొలతగలవాటిని విచారించుటకును, 

2 దినవృతాత్ంతములు 2:4 => నా దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని సుగంధ వరగ్ములను ధూపము 

వేయుటకును సనిన్ధి రొటెట్లను నితయ్ము ఉంచుటకును, ఉదయ సాయంకాలములయందును, 

విశార్ంతిదినములయందును, అమావాసయ్లయందును, మా దేవుడైన యెహోవాకు ఏరాప్టైన 

ఉతస్వములయందును , ఇశార్యేలీయులు నితయ్మును అరిప్ంపవలసిన దహనబలులను 

అరిప్ంచుటకును , ఆయన నామ ఘనతకొరకు మందిరమొకటి ఆయనకు పర్తిషిఠ్తము 

చేయబడునటుల్గా నేను కటిట్ంచబోవుచునాన్ను. 

నెహెమాయ్ 10:33 => సవరింపబడిన రొటెట్ విషయములోను, నితయ్ నైవేదయ్ము విషయములోను, 

నితయ్ము అరిప్ంచు దహనబలి విషయములోను, విశార్ంతిదినముల విషయములోను, అమావాసయ్ల 

విషయములోను, నిరణ్యింపబడిన పండుగల విషయములోను, పర్తిషిఠ్తములైన వసుత్వుల 

విషయములోను, ఇశార్యేలీయులకు పార్యశిచ్తత్ము కలుగుటకైన పాపపరిహారారథ్బలుల 

విషయములోను , మన దేవుని మందిరపు పనియంతటి విషయములోను , ఆలాగుననే 

నిరణ్యించుకొంటిమి. 

మతత్యి 12:3 => ఆయన వారితో ఇటల్నెను తానును తనతో కూడ నునన్వారును ఆకలిగొని 

యుండగా దావీదు చేసిన దానిగూరిచ్ మీరు చదువలేదా? 

మతత్యి 12:4 => అతడు దేవుని మందిరములో పర్వేశించి, యాజకులే తపప్ తానైనను తనతో కూడ 

ఉనన్వారైనను తినకూడని సముఖపు రొటెట్లు తినెను. 

మతత్యి 12:5 => మరియు యాజకులు విశార్ంతిదినమున దేవాలయములో విశార్ంతిదినమును 

ఉలల్ంఘించియు నిరోద్షులై యునాన్రని మీరు ధరమ్శాసత్రమందు చదువలేదా? 
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నిరగ్మకాండము 40:4 => నీవు బలల్ను లోపలికి తెచిచ్ దానిమీద కర్మముగా ఉంచవలసిన వాటిని 

ఉంచి దీపవృక్షమును లోపలికి తెచిచ్ దాని పర్దీపములను వెలిగింపవలెను. 

లేవీయకాండము 21:22 => అతిపరిశుదధ్మైనవేగాని, పరిశుదధ్మైనవేగాని, తన దేవునికి అరిప్ంపబడు 

ఏ ఆహారవసుత్వులనైనను అతడు తినవచుచ్ను. 

వచనము 9 

అది అహరోనుకును అతని సంతతివారికి ఉండవలెను. వారు పరిశుదధ్సథ్లములో దాని తినవలెను. 

నితయ్మైన కటట్డచొపుప్న యెహోవాకు చేయు హోమములలో అది అతిపరిశుదధ్ము. 

లేవీయకాండము 8:31 => అపుప్డు మోషే అహరోనుతోను అతని కుమారులతోను ఇటల్నెను 

పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్ ఆ మాంసమును వండి, అహరోనును అతని కుమారులును 

తినవలెనని నేను ఆజాఞ్పించినటుల్ అకక్డనే దానిని, పర్తిషిఠ్త దర్వయ్ములు గల గంపలోని భక్షయ్ములను 

తినవలెను. 

1 సమూయేలు 21:6 => అంతట యెహోవా సనిన్ధినుండి తీసివేయబడిన సనిన్ధి రొటెట్లు తపప్ 

అకక్డ వేరు రొటెట్లు లేకపోగా, వెచచ్నిరొటెట్లు వేయు దినమందు తీసివేయబడిన పర్తిషిఠ్తమైన 

రొటెట్లను యాజకుడు అతనికిచెచ్ను.  

మలాకీ 1:12 => అయితేయెహోవా భోజనపు బలల్ అపవితర్మనియు, దానిమీద ఉంచియునన్ 

భోజనము నీచమనియు మీరు చెపుప్చు దానిని దూషింతురు 

మతత్యి 12:4 => అతడు దేవుని మందిరములో పర్వేశించి, యాజకులే తపప్ తానైనను తనతో కూడ 

ఉనన్వారైనను తినకూడని సముఖపు రొటెట్లు తినెను. 

మారుక్ 2:26 => అబాయ్తారు పర్ధానయాజకుడై యుండగా దేవమందిరములోనికి వెళిల్, 

యాజకులేగాని యితరులు తినకూడని సముఖపు రొటెట్లు తాను తిని , తనతోకూడ 

ఉనన్వారికిచెచ్నుగదా అని చెపెప్ను. 

లూకా 6:4 => అతడు దేవుని మందిరములో పర్వేశించి, యాజకులు తపప్ మరి ఎవరును తినకూడని 

సముఖపు రొటెట్లు తీసికొని తిని, తనతో కూడ ఉనన్వారికిని ఇచెచ్ను గదా అనెను. 
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లేవీయకాండము 6:16 => దానిలో మిగిలినదానిని అహరోనును అతని సంతతివారును తినవలెను. 

అది పులియనిదిగా పరిశుదధ్సథ్లములో తినవలెను. వారు పర్తయ్క్షపు గుడారము యొకక్ ఆవరణములో 

దానిని తినవలెను; 

లేవీయకాండము 8:3 => పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్కు సరవ్సమాజమును 

సమకూరుచ్మనగా 

లేవీయకాండము 8:31 => అపుప్డు మోషే అహరోనుతోను అతని కుమారులతోను ఇటల్నెను 

పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్ ఆ మాంసమును వండి, అహరోనును అతని కుమారులును 

తినవలెనని నేను ఆజాఞ్పించినటుల్ అకక్డనే దానిని, పర్తిషిఠ్త దర్వయ్ములు గల గంపలోని భక్షయ్ములను 

తినవలెను. 

లేవీయకాండము 10:17 => మీరు పరిశుదధ్సథ్లములో ఆ పాపపరిహారారథ్బలి పశువును ఏల 

తినలేదు? అది అతిపరిశుదధ్ము గదా. సమాజము యొకక్ దోషశిక్షను భరించి యెహోవా సనిన్ధిని వారి 

నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకై ఆయన దానిని మీకిచెచ్ను గదా. 

లేవీయకాండము 21:22 => అతిపరిశుదధ్మైనవేగాని, పరిశుదధ్మైనవేగాని, తన దేవునికి అరిప్ంపబడు 

ఏ ఆహారవసుత్వులనైనను అతడు తినవచుచ్ను. 

నిరగ్మకాండము 29:32 => అహరోనును అతని కుమారులును పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ 

దావ్రము దగగ్ర ఆ పొటేట్లు మాంసమును గంపలోని రొటెట్లను తినవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:33 => వారిని పర్తిషఠ్ చేయుటకును వారిని పరిశుదధ్పరచుటకును వేటివలన 

పార్యశిచ్తత్ము చేయబడెనో వాటిని వారు తినవలెను; అవి పరిశుదధ్మైనవి గనుక అనుయ్డు వాటిని 

తినకూడదు. 

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. 
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సంఖాయ్కాండము 18:20 => మరియు యెహోవా అహరోనుతో ఇటల్నెను వారి దేశములో నీకు 

సావ్సథ్య్ము కలుగదు; వారి మధయ్ను నీకు పాలు ఉండదు; ఇశార్యేలీయుల మధయ్ను నీ పాలు నీ 

సావ్సథ్య్ము నేనే. 

1 సమూయేలు 21:5 => అందుకు దావీదు నిజముగా నేను బయలుదేరి వచిచ్నపప్టినుండి ఈ 

మూడు దినములు సతరీలు మాకు దూరముగానే యునాన్రు; పనివారి బటట్లు పవితర్ములే; ఒకవేళ మేము 

చేయు కారయ్ము అపవితర్మైనయెడల నేమి? రాజాజఞ్నుబటిట్ అది పవితర్ముగా ఎంచతగును అని 

యాజకునితో అనెను. 

యెహెజేక్లు 42:13 => అపుప్డాయన నాతో ఇటల్నెను విడిచోటునకు ఎదురుగానునన్ ఉతత్రపు 

గదులును దకిష్ణపు గదులును పర్తిషిఠ్తములైనవి, వాటిలోనే యెహోవా సనిన్ధికి వచుచ్ యాజకులు 

అతిపరిశుదధ్ వసుత్వులను భుజించెదరు, అకక్డ వారు అతిపరిశుదధ్ వసుత్వులను, అనగా నైవేదయ్మును 

పాపపరిహారారథ్ బలిపశుమాంసమును అపరాధపరిహారారథ్ బలిపశుమాంసమును ఉంచెదరు, ఆ 

సథ్లము అతిపరిశుదధ్ము. 

వచనము 10 

ఇశార్యేలీయురాలగు ఒక సతరీకిని ఐగుపీత్యుడగు ఒక పురుషునికిని పుటిట్నవాడొకడు ఇశార్యేలీయుల 

మధయ్కు వచెచ్ను. 

నిరగ్మకాండము 12:38 => అనేకులైన అనయ్జనుల సమూహమును, గొఱఱ్లు ఎదుద్లు మొదలైన 

పశువుల గొపప్మందయును వారితోకూడ బయలుదేరెను. 

సంఖాయ్కాండము 11:4 => వారి మధయ్నునన్ మిశిర్తజనము మాంసాపేక్ష అధికముగా కనుపరచగా 

ఇశార్యేలీయులును మరల ఏడిచ్ మాకెవరు మాంసము పెటెట్దరు? 

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.  
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వచనము 11 

ఆ ఇశార్యేలీయురాలి కుమారునికిని ఒక ఇశార్యేలీయునికిని పాళెములో పోరుపడగా ఆ 

ఇశార్యేలీయురాలి కుమారుడు యెహోవా నామమును దూషించి శపింపగా జనులు మోషేయొదద్కు 

వాని తీసికొనివచిచ్రి. వాని తలిల్పేరు షెలోమీతు; ఆమె దాను గోతిర్కుడైన దిబీర్ కుమారెత్ 

లేవీయకాండము 24:15 => మరియు నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము తన దేవుని శపించువాడు 

తన పాపశిక్షను భరింపవలెను. 

లేవీయకాండము 24:16 => యెహోవా నామమును దూషించువాడు మరణశిక్ష నొందవలెను; 

సరవ్సమాజము రాళల్తో అటిట్ వానిని చావగొటట్వలెను. పరదేశియేగాని సవ్దేశియేగాని యెహోవా 

నామమును దూషించినయెడల వానికి మరణశిక్ష విధింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 20:7 => నీ దేవుడైన యెహోవా నామమును వయ్రథ్ముగా నుచచ్రింపకూడదు; 

యెహోవా తన నామమును వయ్రథ్ముగా నుచచ్రింపువానిని నిరోద్షిగా ఎంచడు. 

2 సమూయేలు 12:14 => అయితే ఈ కారయ్మువలన యెహోవాను దూషించుటకు ఆయన 

శతుర్వులకు నీవు గొపప్ హేతువు కలుగజేసితివి  

1 రాజులు 21:10 => నీవు దేవునిని రాజును దూషించితివని అతనిమీద సాక్షయ్ము పలుకుటకు 

పనికిమాలిన యిదద్రు మనుషుయ్లను సిదధ్పరచుడి; తీరుప్ అయినమీదట అతని బయటికి తీసికొనిపోయి 

రాళల్తో చావగొటుట్డి. 

1 రాజులు 21:13 => అపుప్డు పనికిమాలిన యిదద్రు మనుషుయ్లు సమాజములో పర్వేశించి 

అతనియెదుట కూరుచ్ండి నాబోతు దేవునిని రాజును దూషించెనని జనుల సమక్షమున నాబోతుమీద 

సాక్షయ్ము పలుకగా వారు పటట్ణము బయటికి అతనిని తీసికొనిపోయి రాళల్తో చావగొటిట్రి. 

2 రాజులు 18:30 => యెహోవానుబటిట్ మిముమ్ను నమిమ్ంచి యెహోవా మనలను విడిపించును, ఈ 

పటట్ణము అషూష్రు రాజు చేతిలో చికక్క పోవునని హిజిక్యా చెపుప్చునాన్డే. 

2 రాజులు 18:35 => యెహోవా మాచేతిలోనుండి యెరూషలేమును విడిపించుననుటకు ఆ యా 

దేశముల దేవతలలో ఏదైనను తన దేశమును మాచేతిలోనుండి విడిపించినది కలదా అని చెపెప్ను. 
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2 రాజులు 18:37 => గృహనిరావ్హకుడును హిలీక్యా కుమారుడునైన ఎలాయ్కీమును, శాసిత్యగు 

షెబాన్యును, రాజయ్పు దసాత్వేజులమీదనునన్ ఆసాపు కుమారుడైన యోవాహును, బటట్లు చింపుకొని 

హిజిక్యాయొదద్కు వచిచ్, రబా ష్కే పలికిన మాటలనిన్యు తెలియజెపిప్రి. 

2 రాజులు 19:1 => హిజిక్యా విని తన బటట్లు చింపుకొని గోనెపటట్ కటుట్కొని యెహోవా 

మందిరమునకు పోయి 

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 19:6 => యెషయా వారితో ఇటల్నెను మీ యజమానునికి ఈ మాట తెలియజేయుడి 

యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా అషూష్రు రాజు పనివారు ననున్ దూషింపగా నీవు వినిన మాటలకు 

భయపడవదుద్. 

2 రాజులు 19:10 => యూదా రాజగు హిజిక్యాతో ఈలాగు చెపుప్డి యెరూషలేము అషూష్రు రాజు 

చేతికి అపప్గింపబడదని చెపిప్ నీవు నముమ్కొనియునన్ నీ దేవునిచేత మోసపోకుము. 

2 రాజులు 19:22 => నీవు ఎవనిని తిరసక్రించితివి? ఎవనిని దూషించితివి? నీవు గరివ్ంచి 

యెవనిని భయపెటిట్తివి? 

2 ది న వృ తాత్ం త ము లు 3 2 : 1 4 = > మీ దే వు డు మి ముమ్ ను నా చే తి లో నుం డి 

విడిపింపగలడనుకొనుటకు, నా పితరులు బొతిత్గా నిరూమ్లము చేసిన ఆ యా దేశసుథ్ల సకల 

దేవతలలోను తన జనులను నాచేతిలోనుండి విడిపింప గలిగిన దేవుడొకడైన యుండెనా? 

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. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 32:16 => అతని సేవకులు దేవుడైన యెహోవా మీదను ఆయన సేవకుడైన 

హిజిక్యా మీదను ఇంకను పేలాపనలు పేలిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:17 => అదియుగాక ఇతర దేశముల జనుల దేవతలు తమ జనులను 

నాచేతిలోనుండి యేలాగున విడిపింపలేకపోయిరో ఆలాగున హిజిక్యా సేవించు దేవుడును తన 

జనులను నాచేతిలోనుండి విడిపింపలేకపోవునని ఇశార్యేలు దేవుడైన యెహోవాను నిందించుటకును, 

ఆయనమీద అపవాదములు పలుకుటకును అతడు పతిర్కలు వార్సి పంపెను. 

కీరత్నలు 74:18 => యెహోవా, శతుర్వులు నినున్ దూషణచేయుటను అవివేక పర్జలు నీ నామమును 

దూషించుటను మనసుస్నకు తెచుచ్కొనుము. 

కీరత్నలు 74:22 => దేవా, లెముమ్ నీ వాయ్జెయ్ము నడుపుము అవివేకులు దినమెలల్ నినున్ నిందించు 

సంగతి జాఞ్పకము చేసికొనుము. 

మతత్యి 26:65 => పర్ధానయాజకుడు తన వసత్రము చింపుకొని--వీడు దేవదూషణ చేసెను; మనకిక 

సాకుష్లతో పని ఏమి? ఇదిగో ఈ దూషణ మీరిపుప్డు వినాన్రు; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:11 => అపుప్డు వారు వీడు మోషేమీదను దేవునిమీదను 

దూషణవాకయ్ములు పలుకగా మేము వింటిమని చెపుప్టకు మనుషుయ్లను కుదురుచ్కొని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:12 => పర్జలను పెదద్లను శాసు త్ర్లను రేపి అతనిమీదికి వచిచ్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:13 => అతనిని పటుట్కొని మహాసభయొదద్కు తీసికొనిపోయి అబదధ్పు 

సాకుష్లను నిలువబెటిట్రి. వారుఈ మనుషుయ్డెపుప్డును ఈ పరిశుదధ్ సథ్లమునకును మన 

ధరమ్శాసత్రమునకును విరోధముగా మాటలాడుచునాన్డు 

రోమీయులకు 2:24 => వార్యబడిన పర్కారము మిముమ్నుబటిట్యేగదా దేవుని నామము అనయ్జనుల 

మధయ్ను దూషింపబడుచునన్ది? 

1 తిమోతి 1:13 => ననున్ బలపరచిన మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసుకు కృతజుఞ్డనై యునాన్ను. 

తెలియక అవిశావ్సమువలన చేసితిని గనుక కనికరింపబడితిని. 

పర్కటన 16:11 => తమకు కలిగిన వేదనలను బటిట్యు పుండల్ను బటిట్యు పరలోకమందునన్ దేవుని 

దూషించిరి గాని తమ కిర్యలను మాని మారుమనసుస్ పొందినవారు కారు. 
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పర్కటన 16:21 => అయిదేసి మణుగుల బరువుగల పెదద్ వడగండుల్ ఆకాశమునుండి 

మనుషుయ్లమీద పడెను; ఆ వడగండల్ దెబబ్ మికిక్లి గొపప్దైనందున మనుషుయ్లు ఆ దెబబ్నుబటిట్ దేవుని 

దూషించిరి. 

లేవీయకాండము 24:16 => యెహోవా నామమును దూషించువాడు మరణశిక్ష నొందవలెను; 

సరవ్సమాజము రాళల్తో అటిట్ వానిని చావగొటట్వలెను. పరదేశియేగాని సవ్దేశియేగాని యెహోవా 

నామమును దూషించినయెడల వానికి మరణశిక్ష విధింపవలెను. 

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 1:11 => అయినను నీవు ఇపుప్డు నీ చేయి చాపి అతనికి కలిగిన సమసత్మును 

మొతిత్నయెడల అతడు నీ ముఖము ఎదుటనే దూషించి నినున్ విడిచిపోవును అని యెహోవాతో అనగా 

యోబు 1:22 => ఈ సంగతులలో ఏ విషయమందును యోబు ఏ పాపమును చేయలేదు, దేవుడు 

అనాయ్యము చేసెనని చెపప్లేదు. 

యోబు 2:5 => ఇంకొకసారి నీవు చేయి చాపి అతని యెముకను అతని దేహమును మొతిత్నయెడల 

అతడు నీ ముఖము ఎదుటనే దూషించి నినున్ విడిచిపోవును అనెను.  

యోబు 2:9 => అతని భారయ్ వచిచ్నీవు ఇంకను యథారథ్తను వదలకయుందువా? దేవుని దూషించి 

మరణము కమమ్నెను. 

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. 

యెషయా 8:21 => అటిట్వారు ఇబబ్ందిపడుచు ఆకలిగొని దేశసంచారము చేయుదురు. 

ఆకలిగొనుచు వారు కోపపడి తమ రాజు పేరను తమ దేవుని పేరను శాపములు పలుకుచు మీద 

చూతురు; 
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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. 

నిరగ్మకాండము 18:26 => వారెలల్పుప్డును పర్జలకు నాయ్యము తీరుచ్వారు. వారు కఠిన 

వాయ్జెయ్ములను మోషే యొదద్కు తెచుచ్చు, సవ్లప్ వాయ్జెయ్ములను తామే తీరుచ్చువచిచ్రి. 

సంఖాయ్కాండము 15:33 => వాడు కటెట్లు ఏరుట చూచినవారు మోషే యొదద్కును అహరోను 

నొదద్కును సరవ్సమాజము నొదద్కును వానిని తీసికొనివచిచ్రి. 

సంఖాయ్కాండము 15:34 => వానికి ఏమి చేయవలెనో అది విశదపరచబడలేదు గనుక వానిని 

కావలిలో ఉంచిరి. 

సంఖాయ్కాండము 15:35 => తరువాత యెహోవా ఆ మనుషుయ్డు మరణశిక్ష నొందవలెను. 

లేవీయకాండము 19:12 => నా నామమునుబటిట్ అబదధ్పర్మాణము చేయకూడదు; నీ దేవుని 

నామమును అపవితర్పరచకూడదు; నేను యెహోవాను. 

సంఖాయ్కాండము 9:6 => కొందరు నరశవమును ముటుట్టవలన అపవితుర్లై ఆ దినమున 

పసాక్పండుగను ఆచరింపలేకపోయిరి. 

సంఖాయ్కాండము 11:4 => వారి మధయ్నునన్ మిశిర్తజనము మాంసాపేక్ష అధికముగా కనుపరచగా 

ఇశార్యేలీయులును మరల ఏడిచ్ మాకెవరు మాంసము పెటెట్దరు? 

నాయ్యాధిపతులు 9:27 => వారు పొలములలోనికి పోయి వారి దార్క్షపండల్ను ఏరుకొని వాటిని 

తొర్కిక్ కృతజఞ్తారప్ణమును చెలిల్ంచి తమ దేవతల మందిరములోనికి పోయి అనన్పానములు 

పుచుచ్కొనుచు అబీమెలెకును దూషింపగా 

2 సమూయేలు 6:2 => బయలుదేరి, కెరూబుల మధయ్ నివసించు సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా 

అను తన నామము పెటట్బడిన దేవుని మందసమును అచచ్టనుండి తీసికొని వచుచ్టకై తనయొదద్నునన్ 

వారందరితో కూడ బాయిలా యెహూదాలోనుండి పర్యాణమాయెను. 

మతత్యి 26:66 => మీకేమి తోచుచునన్దని అడిగెను. అందుకు వారు వీడు మరణమునకు 

పాతుర్డనిరి. 
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కొలొసస్యులకు 3:8 => ఇపుప్డైతే మీరు, కోపము, ఆగర్హము, దుషట్తవ్ము, దూషణ, మీనోట 

బూతులు అను వీటిననిన్టిని విసరిజ్ంచుడి. 

యాకోబు 3:6 => నాలుక అగిన్యే, నాలుక మన అవయవములలో ఉంచబడిన పాప పర్పంచమై 

సరవ్శరీరమునకు మాలినయ్ము కలుగజేయుచు, పర్కృతి చకర్మునకు చిచుచ్పెటుట్ను; అది నరకముచేత 

చిచుచ్ పెటట్బడును. 

వచనము 12 

యెహోవా యేమి సెలవిచుచ్నో తెలిసికొనువరకు వానిని కావలిలో ఉంచిరి.  

నిరగ్మకాండము 18:15 => మోషే దేవుని తీరుప్ తెలిసికొనుటకు పర్జలు నాయొదద్కు వచెచ్దరు. 

నిరగ్మకాండము 18:16 => వారికి వాయ్జెయ్ము ఏదైనను కలిగినయెడల నాయొదద్కు వచెచ్దరు. నేను 

వారి విషయము నాయ్యము తీరిచ్, దేవుని కటట్డలను ఆయన ధరమ్శాసత్రవిధులను వారికి 

తెలుపుచునాన్నని తన మామతో చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 18:23 => దేవుడు ఈలాగు చేయుటకు నీకు సెలవిచిచ్నయెడల నీవు ఈ పని 

చేయుచు దాని భారమును సహింపగలవు. మరియు ఈ పర్జలందరు తమ తమ చోటల్కు 

సమాధానముగా వెళుల్దురని చెపెప్ను.  

సంఖాయ్కాండము 27:5 => అపుప్డు మోషే వారికొరకు యెహోవా సనిన్ధిని మనవిచేయగా 

సంఖాయ్కాండము 36:5 => మోషే యెహోవా సెలవిచిచ్నటుల్ ఇశార్యేలీయులకు ఆజాఞ్పించి యిటల్నెను 

యోసేపు పుతుర్ల గోతిర్కులు చెపిప్నది నాయ్యమే. 

సంఖాయ్కాండము 36:6 => యెహోవా సెలోపెహాదు కుమారెత్లనుగూరిచ్ సెలవిచిచ్న మాట ఏదనగా 

వారు తమకు ఇషు ట్లైనవారిని పెండిల్ చేసికొనవచుచ్ను గాని వారు తమ తండిర్ గోతర్వంశములోనే పెండిల్ 

చేసికొనవలెను. 

ఆదికాండము 42:17 => వారిని మూడు దినములు చెరసాలలో వేయించెను. 

సంఖాయ్కాండము 15:34 => వానికి ఏమి చేయవలెనో అది విశదపరచబడలేదు గనుక వానిని 

కావలిలో ఉంచిరి. 
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వచనము 13 

అపుప్డు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 27:5 => అపుప్డు మోషే వారికొరకు యెహోవా సనిన్ధిని మనవిచేయగా 

వచనము 14 

శపించినవానిని పాళెము వెలుపలికి తీసికొనిరముమ్; వాని శాపవచనమును వినినవారందరు వాని 

తలమీద తమ చేతులుంచిన తరువాత సరవ్సమాజము రాళల్తో వాని చావగొటట్వలెను. 

లేవీయకాండము 13:46 => ఆ పొడ వానికి కలిగిన దినములనిన్యు వాడు అపవితుర్డై యుండును; 

వాడు అపవితుర్డు గనుక పర్తేయ్కముగానే నివసింపవలెను; వాని నివాసము పాళెమునకు వెలుపల 

ఉండవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 5:2 => పర్తి కుషఠ్రోగిని, సార్వముగల పర్తివానిని, శవము ముటుట్టవలన 

అపవితుర్డైన పర్తివానిని, పాళెములోనుండి వెలివేయవలెనని ఇశార్యేలీయులకు ఆజాఞ్పించుము. 

సంఖాయ్కాండము 5:3 => నేను నివసించుచుండు వారి పాళెమును వారు అపవితర్పరచకుండునటుల్ 

మగవానినేమి ఆడుదానినేమి అందరిని పంపివేయవలెను; వారిని ఆ పాళెము వెలుపలికి 

వెళల్గొటట్వలెను. 

సంఖాయ్కాండము 5:4 => ఇశార్యేలీయులు ఆలాగు చేసిరి; పాళెము వెలుపలికి అటిట్వారిని 

వెళల్గొటిట్రి. యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ ఇశార్యేలీయులు చేసిరి. 

సంఖాయ్కాండము 15:35 => తరువాత యెహోవా ఆ మనుషుయ్డు మరణశిక్ష నొందవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:9 => చంపుటకు నీ జనులందరికి ముందుగాను నీ చెయియ్ మొదట 

వారిమీద పడవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:7 => వాని చంపుటకు మొదట సాకుష్లును తరువాత జనులందరును 

వానిమీద చేతులు వేయవలెను. అటుల్ నీ మధయ్నుండి ఆ చెడుతనమును పరిహరింపవలెను. 
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లేవీయకాండము 20:2 => ఇశార్యేలీయులలోనే గాని ఇశార్యేలు పర్జలలో నివసించు 

పరదేశులలోనే గాని యొకడు ఏమాతర్మును తన సంతానమును మోలెకుకు ఇచిచ్నయెడల వానికి 

మరణశిక్ష విధింపవలెను; మీ దేశపర్జలు రాళల్తో వాని కొటట్వలెను. 

లేవీయకాండము 20:27 => పురుషునియందేమి సతరీయందేమి కరణ్పిశాచియైనను సోదెయైనను 

ఉండినయెడల వారికి మరణశిక్ష విధింపవలెను, వారిని రాళల్తో కొటట్వలెను. తమ శిక్షకు తామే 

కారకులు. 

సంఖాయ్కాండము 15:35 => తరువాత యెహోవా ఆ మనుషుయ్డు మరణశిక్ష నొందవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 15:36 => సరవ్సమాజము పాళెము వెలుపల రాళల్తో వాని కొటిట్ చంపవలెనని 

మోషేతో చెపెప్ను. కాబటిట్ యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ సరవ్ సమాజము పాళెము వెలుపలికి 

వాని తీసికొనిపోయి రాళల్తో వాని చావగొటెట్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:10 => రాళల్తో వారిని చావగొటట్వలెను. ఏలయనగా ఐగుపుత్ 

దేశములోనుండియు దాసయ్గృహములోనుండియు నినున్ రపిప్ంచిన నీ దేవుడైన యెహోవాయొదద్నుండి 

వారు నినున్ తొలగింప యతిన్ంచెదరు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:21 => అపుప్డు ఊరి పర్జలందరు రాళల్తో అతని చావగొటట్వలెను. 

అటుల్ ఆ చెడుతనమును నీ మధయ్నుండి పరిహరించుదువు. అపుప్డు ఇశార్యేలీయులందరు విని 

భయపడుదురు. 

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 7:25 => అపుప్డు యెహోషువ నీవేల మముమ్ను బాధ పరిచితివి? నేడు యెహోవా నినున్ 

బాధపరచుననగా ఇశార్యేలీయులందరు వానిని రాళల్తో చావగొటిట్రి; 

యోహాను 8:59 => కాబటిట్ వారు ఆయనమీద రువువ్టకు రాళుల్ ఎతిత్రి గాని యేసు దాగి 

దేవాలయములోనుండి బయటికి వెళిల్పోయెను. 
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యోహాను 10:31 => యూదులు ఆయనను కొటట్వలెనని మరల రాళుల్చేత పటుట్కొనగా 

యోహాను 10:32 => యేసు తండిర్యొదద్నుండి అనేకమైన మంచి కిర్యలను మీకు చూపితిని; 

వాటిలో ఏ కిర్య నిమితత్ము ననున్ రాళల్తో కొటుట్దురని వారినడిగెను. 

యోహాను 10:33 => అందుకు యూదులు నీవు మనుషుయ్డవై యుండి దేవుడనని 

చెపుప్కొనుచునాన్వు గనుక దేవదూషణ చేసినందుకే నినున్ రాళల్తో కొటుట్దుము గాని మంచి కిర్య 

చేసినందుకు కాదని ఆయనతో చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:58 => పటట్ణపు వెలుపలికి అతనిని వెళల్గొటిట్, రాళుల్ రువివ్ చంపిరి. 

సాకుష్లు సౌలు అను ఒక యౌవనుని పాదములయొదద్ తమ వసత్రములు పెటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:59 => పర్భువునుగూరిచ్ మొరపెటుట్చు యేసు పర్భువా, నా ఆతమ్ను 

చేరుచ్కొనుమని సెత్ఫను పలుకుచుండగా వారు అతనిని రాళల్తో కొటిట్రి. 

లేవీయకాండము 24:23 => కాబటిట్ మోషే ఇశార్యేలీయులతో ఈలాగు చెపెప్ను శపించిన వానిని 

పాళెము వెలుపలికి తీసికొనిపోయి రాళల్తో వాని చావగొటట్వలెను, యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుట్ 

ఇశార్యేలీయులు చేసిరి. 

సంఖాయ్కాండము 19:3 => మీరు యాజకుడైన ఎలియాజరుకు దానిని అపప్గింపవలెను. ఒకడు 

పాళెము వెలుపలికి దాని తోలుకొనిపోయి అతని యెదుట దానిని వధింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:5 => ఇదద్రు ముగుగ్రు సాకుష్ల మాటమీదనే చావతగిన వానికి 

మరణశిక్ష విధింపవలెను. 

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 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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యోహాను 10:33 => అందుకు యూదులు నీవు మనుషుయ్డవై యుండి దేవుడనని 

చెపుప్కొనుచునాన్వు గనుక దేవదూషణ చేసినందుకే నినున్ రాళల్తో కొటుట్దుము గాని మంచి కిర్య 

చేసినందుకు కాదని ఆయనతో చెపిప్రి. 

యోహాను 19:17 => వారు యేసును తీసికొనిపోయిరి. ఆయన తన సిలువ మోసికొని 

కపాలసథ్లమను చోటికి వెళెల్ను. హెబీర్ బాషలో దానికి గొలొగ్తా అని పేరు. 

హెబీర్యులకు 2:2 => ఎందుకనగా దేవదూతల దావ్రా పలుకబడిన వాకయ్ము సిథ్రపరచబడినందున, 

పర్తి అతికర్మమును అవిధేయతయు నాయ్యమైన పర్తిఫలము పొందియుండగా 

వచనము 15 

మరియు నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము తన దేవుని శపించువాడు తన పాపశిక్షను 

భరింపవలెను. 

లేవీయకాండము 5:1 => ఒకడు ఒటుట్పెటుట్కొనినవాడై తాను చూచినదానిగూరిచ్గాని తనకు 

తెలిసినదానిగూరిచ్గాని సాకిష్యైయుండి దాని తెలియచేయక పాపము చేసినయెడల అతడు తన 

దోషశిక్షను భరించును. 

లేవీయకాండము 20:16 => సతరీ తనున్ జంతువు పొందునటుల్ దాని సమీపించినయెడల ఆ సతరీకిని ఆ 

జంతువునకును మరణమే విధి; ఆమెను దానిని చంపవలెను; తమ శిక్షకు తామే కారకులు. 

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. 

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. 
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నిరగ్మకాండము 18:16 => వారికి వాయ్జెయ్ము ఏదైనను కలిగినయెడల నాయొదద్కు వచెచ్దరు. నేను 

వారి విషయము నాయ్యము తీరిచ్, దేవుని కటట్డలను ఆయన ధరమ్శాసత్రవిధులను వారికి 

తెలుపుచునాన్నని తన మామతో చెపెప్ను. 

లేవీయకాండము 19:12 => నా నామమునుబటిట్ అబదధ్పర్మాణము చేయకూడదు; నీ దేవుని 

నామమును అపవితర్పరచకూడదు; నేను యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 24:11 => ఆ ఇశార్యేలీయురాలి కుమారునికిని ఒక ఇశార్యేలీయునికిని 

పాళెములో పోరుపడగా ఆ ఇశార్యేలీయురాలి కుమారుడు యెహోవా నామమును దూషించి 

శపింపగా జనులు మోషేయొదద్కు వాని తీసికొనివచిచ్రి. వాని తలిల్పేరు షెలోమీతు; ఆమె దాను 

గోతిర్కుడైన దిబీర్ కుమారెత్ 

1 రాజులు 21:10 => నీవు దేవునిని రాజును దూషించితివని అతనిమీద సాక్షయ్ము పలుకుటకు 

పనికిమాలిన యిదద్రు మనుషుయ్లను సిదధ్పరచుడి; తీరుప్ అయినమీదట అతని బయటికి తీసికొనిపోయి 

రాళల్తో చావగొటుట్డి. 

యోబు 2:5 => ఇంకొకసారి నీవు చేయి చాపి అతని యెముకను అతని దేహమును మొతిత్నయెడల 

అతడు నీ ముఖము ఎదుటనే దూషించి నినున్ విడిచిపోవును అనెను.  

యెహెజేక్లు 23:35 => పర్భువైన యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు నీవు ననున్ మరచి 

వెనుకకు తోర్సివేసితివి గనుక నీ దుషాక్రయ్ములకును వయ్భిచారమునకును రావలసిన శిక్షను నీవు 

భరించెదవు.  

వచనము 16 

యెహోవా నామమును దూషించువాడు మరణశిక్ష నొందవలెను; సరవ్సమాజము రాళల్తో అటిట్ వానిని 

చావగొటట్వలెను. పరదేశియేగాని సవ్దేశియేగాని యెహోవా నామమును దూషించినయెడల వానికి 

మరణశిక్ష విధింపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 1:17 => పేళల్చేత వివరింపబడిన ఆ మనుషుయ్లను మోషే అహరోనులు 

పిలుచుకొని రెండవ నెల మొదటి తేదిని సరవ్ సమాజమును కూరెచ్ను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 12:31 => మనషే ష్ యొకక్ అరధ్గోతర్పు వారిలో దావీదును రాజుగా చేయుటకై 

రావలెనని పేరు పేరుగా నియమింపబడినవారు పదునెనిమిదివేలమంది. 

యెషయా 62:2 => జనములు నీ నీతిని కనుగొనును రాజులందరు నీ మహిమను చూచెదరు 

యెహోవా నియమింపబోవు కొర్తత్పేరు నీకు పెటట్బడును. 

నిరగ్మకాండము 20:7 => నీ దేవుడైన యెహోవా నామమును వయ్రథ్ముగా నుచచ్రింపకూడదు; 

యెహోవా తన నామమును వయ్రథ్ముగా నుచచ్రింపువానిని నిరోద్షిగా ఎంచడు. 

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 74:10 => దేవా, విరోధులు ఎందాక నిందింతురు? శతుర్వులు నీ నామమును నితయ్ము 

దూషింతురా? 

కీరత్నలు 74:18 => యెహోవా, శతుర్వులు నినున్ దూషణచేయుటను అవివేక పర్జలు నీ నామమును 

దూషించుటను మనసుస్నకు తెచుచ్కొనుము. 

కీరత్నలు 139:20 => వారు దురాలోచనతో నినున్గూరిచ్ పలుకుదురు మోసపుచుచ్టకై నీ 

నామమునుబటిట్ పర్మాణము చేయుదురు. 

మతత్యి 12:31 => కాబటిట్ నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా మనుషుయ్లుచేయు పర్తి పాపమును 

దూషణయు వారికి క్షమింపబడును గాని ఆతమ్ విషయమైన దూషణకు పాపక్షమాపణ లేదు. 
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మారుక్ 3:28 => సమసత్ పాపములును మనుషుయ్లు చేయు దూషణలనిన్యు వారికి క్షమింపబడును 

గాని 

మారుక్ 3:29 => పరిశుదాధ్తమ్ విషయము దూషణ చేయువాడెపుప్డును క్షమాపణ పొందక 

నితయ్పాపము చేసినవాడై యుండునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ననెను. 

యోహాను 8:58 => యేసు అబార్హాము పుటట్కమునుపే నేను ఉనాన్నని మీతో నిశచ్యముగా 

చెపుప్చునాన్ననెను. 

యోహాను 8:59 => కాబటిట్ వారు ఆయనమీద రువువ్టకు రాళుల్ ఎతిత్రి గాని యేసు దాగి 

దేవాలయములోనుండి బయటికి వెళిల్పోయెను. 

యోహాను 10:33 => అందుకు యూదులు నీవు మనుషుయ్డవై యుండి దేవుడనని 

చెపుప్కొనుచునాన్వు గనుక దేవదూషణ చేసినందుకే నినున్ రాళల్తో కొటుట్దుము గాని మంచి కిర్య 

చేసినందుకు కాదని ఆయనతో చెపిప్రి. 

యోహాను 10:34 => అందుకు యేసు మీరు దైవములని నేనంటినని మీ ధరమ్శాసత్రములో వార్యబడి 

యుండలేదా? 

యోహాను 10:35 => లేఖనము నిరరథ్కము కానేరదు గదా, దేవుని వాకయ్మెవరికి వచెచ్నో వారే 

దైవములని చెపిప్నయెడల నేను దేవుని కుమారుడనని చెపిప్నందుకు, 

యోహాను 10:36 => తండిర్ పర్తిషఠ్చేసి యీ లోకములోనికి పంపినవానితో నీవు దేవదూషణ 

చేయుచునాన్వని చెపుప్దురా? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:11 => అనేక పరాయ్యములు సమాజమందిరములనిన్టిలో వారిని 

దండించి వారు దేవదూషణచేయునటుల్ బలవంతపెటట్ చూచితిని. మరియు వారిమీద మికిక్లి కోర్ధము 

గలవాడనై యితర పటట్ణములకును వెళిల్ వారిని హింసించుచుంటిని 

1 తిమోతి 1:13 => ననున్ బలపరచిన మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసుకు కృతజుఞ్డనై యునాన్ను. 

తెలియక అవిశావ్సమువలన చేసితిని గనుక కనికరింపబడితిని. 

యాకోబు 2:7 => మీకు పెటట్బడిన శేర్షఠ్మైన నామమును దూషించువారు వీరే గదా? 
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లేవీయకాండము 19:12 => నా నామమునుబటిట్ అబదధ్పర్మాణము చేయకూడదు; నీ దేవుని 

నామమును అపవితర్పరచకూడదు; నేను యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 24:11 => ఆ ఇశార్యేలీయురాలి కుమారునికిని ఒక ఇశార్యేలీయునికిని 

పాళెములో పోరుపడగా ఆ ఇశార్యేలీయురాలి కుమారుడు యెహోవా నామమును దూషించి 

శపింపగా జనులు మోషేయొదద్కు వాని తీసికొనివచిచ్రి. వాని తలిల్పేరు షెలోమీతు; ఆమె దాను 

గోతిర్కుడైన దిబీర్ కుమారెత్ 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:5 => ఇదద్రు ముగుగ్రు సాకుష్ల మాటమీదనే చావతగిన వానికి 

మరణశిక్ష విధింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:21 => అపుప్డు ఊరి పర్జలందరు రాళల్తో అతని చావగొటట్వలెను. 

అటుల్ ఆ చెడుతనమును నీ మధయ్నుండి పరిహరించుదువు. అపుప్డు ఇశార్యేలీయులందరు విని 

భయపడుదురు. 

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. 

మతత్యి 9:3 => ఇదిగో శాసు త్ర్లలో కొందరు ఇతడు దేవదూషణ చేయుచునాన్డని తమలోతాము 

అనుకొనగా 

మారుక్ 14:64 => ఈ దేవదూషణ మీరు వినాన్రు కారా; మీకేమి తోచుచునన్దని అడుగగా 

వారందరు మరణమునకు పాతుర్డని ఆయనమీద నేరసాథ్పన చేసిరి. 

లూకా 5:21 => శాసు త్ర్లును పరిసయుయ్లును దేవదూషణ చేయుచునన్ యితడెవడు? దేవుడొకక్డే 

తపప్ మరి ఎవడు పాపములు క్షమింపగలడని ఆలోచించుకొనసాగిరి. 

యోహాను 19:7 => అందుకు యూదులు మాకొక నియమము కలదు; తాను దేవుని కుమారుడనని 

ఇతడు చెపుప్కొనెను గనుక ఆ నియమము చొపుప్న ఇతడు చావవలెనని అతనితో చెపిప్రి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:11 => అపుప్డు వారు వీడు మోషేమీదను దేవునిమీదను 

దూషణవాకయ్ములు పలుకగా మేము వింటిమని చెపుప్టకు మనుషుయ్లను కుదురుచ్కొని 

వచనము 17 

ఎవడైనను ఒకనిని పార్ణహతయ్ చేసినయెడల వానికి మరణశిక్ష విధింపవలెను. 

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. 

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. 

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 19:12 => ఆ పురములలో ఒకదానిలోనికి పారిపోయినయెడల, వాని 

ఊరిపెదద్లు మనుషుయ్లను పంపి అకక్డనుండి వానిని రపిప్ంచి వానిని చంపుటకై హతయ్ విషయములో 

పర్తిహతయ్చేయువాని చేతికి వాని నపప్గింపవలెను. 

లేవీయకాండము 24:21 => జంతువును చావగొటిట్నవాడు దాని నషట్ము నిచుచ్కొనవలెను. నరహతయ్ 

చేసినవానికి మరణశిక్ష విధింపవలెను. 
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సంఖాయ్కాండము 35:16 => ఒకడు చచుచ్నటుల్ వానిని ఇనుప ఆయుధముతో కొటుట్వాడు 

నరహంతకుడు ఆ నరహంతకునికి నిశచ్యముగా మరణశిక్ష విధింపవలెను. 

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. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:24 => చాటున తన పొరుగువానిని కొటుట్వాడు శాపగర్సుత్ డని చెపప్గా 

పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 

వచనము 18 

జంతు పార్ణహతయ్ చేసినవాడు పార్ణమునకు పార్ణమిచిచ్ దాని నషట్ము పెటుట్కొనవలెను. 

లేవీయకాండము 24:21 => జంతువును చావగొటిట్నవాడు దాని నషట్ము నిచుచ్కొనవలెను. నరహతయ్ 

చేసినవానికి మరణశిక్ష విధింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 21:34 => ఆ గోతి ఖామందులు ఆ నషట్మును అచుచ్కొనవలెను; వాటి 

యజమానునికి సొముమ్ ఇయయ్వలెను; చచిచ్నది వానిదగును. 

నిరగ్మకాండము 21:35 => ఒకని యెదుద్ వేరొకని యెదుద్ చచుచ్నటుల్ దాని పొడిచినయెడల 

బర్దికియునన్ ఎదుద్ను అమిమ్ దాని విలువను పంచుకొనవలెను, చచిచ్న యెదుద్ను పంచుకొనవలెను. 

నిరగ్మకాండము 21:36 => అయితే అంతకు ముందు ఆ యెదుద్ పొడుచునది అని తెలియబడియు 

దాని యజమానుడు దాని భదర్ము చేయనివాడైతే వాడు నిశచ్యముగా ఎదుద్కు ఎదుద్నియయ్వలెను; 

చచిచ్నది వానిదగును. 

నిరగ్మకాండము 22:14 => ఒకడు తన పొరుగువానియొదద్ దేనినైనను బదులు దీసికొనిపోగా దాని 

యజమానుడు దానియొదద్ లేనపుప్డు, అది హానిపొందినను చచిచ్నను దాని నషట్మును 

అచుచ్కొనవలెను. 

వచనము 19 
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ఒకడు తన పొరుగువానికి కళంకము కలుగజేసినయెడల వాడు చేసినటుల్ వానికి చేయవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 19:21 => నీవు ఎవనిని కటాకిష్ంపకూడదు, పార్ణమునకు పార్ణము 

కంటికి కనున్ పంటికి పలుల్ చేతికి చెయియ్ కాలికి కాలు మీకు విధి. 

మతత్యి 5:38 => కంటికి కనున్, పంటికి పలుల్ అని చెపప్బడిన మాట మీరు వినాన్రు గదా. 

మతత్యి 7:2 => మీరు తీరుచ్ తీరుప్ చొపుప్ననే మిముమ్నుగూరిచ్యు తీరుప్ తీరచ్బడును, మీరు 

కొలుచు కొలత చొపుప్ననే మీకును కొలువబడును. 

నిరగ్మకాండము 21:24 => కంటికి కనున్, పంటికి పలుల్, చేతికి చెయియ్, కాలికి కాలు, 

నాయ్యాధిపతులు 1:7 => అపుప్డు అదోనీబెజెకుతమ కాళుల్చేతుల బొటట్నవేర్ళుల్ కోయబడిన 

డెబబ్దిమంది రాజులు నా భోజనపు బలల్కిర్ంద ముకక్లు ఏరుకొనుచుండిరి. నేను చేసినటేల్ దేవుడు నాకు 

పర్తిఫలమిచెచ్ననెను. వారు యెరూషలేమునకు అతని తోడుకొనిరాగా అతడు అకక్డ చనిపోయెను. 

దానియేలు 1:4 => తతవ్జాఞ్నము తెలిసినవారై రాజు నగరునందు నిలువదగిన కొందరు బాలురను 

రపిప్ంచి, కలీద్యుల విదయ్ను భాషను వారికి నేరుప్ము. 

వచనము 20 

విరుగగొటట్బడిన దాని విషయములో విరుగగొటట్బడుటయే శిక్ష. కంటికి కనున్ పంటికి పలుల్, 

చెలల్వలెను. వాడు ఒకనికి కళంకము కలుగజేసినందున వానికి కళంకము కలుగజేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 21:23 => హాని కలిగినయెడల నీవు పార్ణమునకు పార్ణము, 

నిరగ్మకాండము 21:24 => కంటికి కనున్, పంటికి పలుల్, చేతికి చెయియ్, కాలికి కాలు, 

నిరగ్మకాండము 21:25 => వాతకు వాత, గాయమునకు గాయము, దెబబ్కు దెబబ్యు 

నియమింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 19:21 => నీవు ఎవనిని కటాకిష్ంపకూడదు, పార్ణమునకు పార్ణము 

కంటికి కనున్ పంటికి పలుల్ చేతికి చెయియ్ కాలికి కాలు మీకు విధి. 

మతత్యి 5:38 => కంటికి కనున్, పంటికి పలుల్ అని చెపప్బడిన మాట మీరు వినాన్రు గదా. 
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నిరగ్మకాండము 21:24 => కంటికి కనున్, పంటికి పలుల్, చేతికి చెయియ్, కాలికి కాలు, 

దానియేలు 1:4 => తతవ్జాఞ్నము తెలిసినవారై రాజు నగరునందు నిలువదగిన కొందరు బాలురను 

రపిప్ంచి, కలీద్యుల విదయ్ను భాషను వారికి నేరుప్ము. 

వచనము 21 

జంతువును చావగొటిట్నవాడు దాని నషట్ము నిచుచ్కొనవలెను. నరహతయ్ చేసినవానికి మరణశిక్ష 

విధింపవలెను. 

లేవీయకాండము 24:18 => జంతు పార్ణహతయ్ చేసినవాడు పార్ణమునకు పార్ణమిచిచ్ దాని నషట్ము 

పెటుట్కొనవలెను. 

నిరగ్మకాండము 21:33 => ఒకడు గోతిమీది కపుప్ తీయుటవలన, లేక ఒకడు గొయియ్ తర్వివ్ దాని 

కపప్కపోవుటవలన, దానిలో ఎదద్యినను గాడిదయైనను పడినయెడల 

లేవీయకాండము 24:17 => ఎవడైనను ఒకనిని పార్ణహతయ్ చేసినయెడల వానికి మరణశిక్ష 

విధింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 20:13 => నరహతయ్ చేయకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 19:13 => వాని కటాకిష్ంపకూడదు; నీకు మేలు కలుగునటుల్ 

ఇశార్యేలీయుల మధయ్నుండి నిరోద్షి పార్ణవిషయమైన దోషమును పరిహరింపవలెను. 

వచనము 22 

మీరు పక్షపాతము లేక తీరుప్ తీరచ్వలెను. మీలోనునన్ పరదేశికి మీరు చేసినటుట్ మీ సవ్దేశికిని 

చేయవలెను. నేను మీ దేవుడనైన యెహోవానని వారితో చెపుప్ము అనెను. 

లేవీయకాండము 17:10 => మరియు ఇశార్యేలీయుల కుటుంబములలోనేమి, మీలో నివసించు 

పరదేశులలోనేమి, ఒకడు దేని రకత్ మును తినినను రకత్ము తినువానికి నేను విముఖుడనై 

జనులలోనుండి వాని కొటిట్వేయుదును. 
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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. 

నిరగ్మకాండము 12:49 => దేశసుథ్నికిని మీలో నివసించు పరదేశికిని దీనిగూరిచ్ ఒకటే విధి 

యుండవలెననెను. 

సంఖాయ్కాండము 9:14 => మీలో నివసించు పరదేశి యెహోవా పసాక్ను ఆచరింపగోరునపుప్డు 

అతడు పసాక్ కటట్డచొపుప్న దాని విధినిబటిట్యే దానిని చేయవలెను. పరదేశికిని మీ దేశములో 

పుటిట్నవానికిని మీకును ఒకటే కటట్డ ఉండవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 15:15 => సంఘమునకు, అనగా మీకును మీలో నివసించు పరదేశికిని ఒకక్టే 

కటట్డ; అది మీ తర తరములకుండు నితయ్మైన కటట్డ; యెహోవా సనిన్ధిని మీరునన్టేల్ పరదేశియు 

ఉండును. 

సంఖాయ్కాండము 15:16 => మీకును మీయొదద్ నివసించు పరదేశికిని ఒకక్టే యేరాప్టు, ఒకక్టే 

నాయ్యవిధి యుండవలెను.  

సంఖాయ్కాండము 15:29 => ఇశార్యేలీయులలో పుటిట్నవాడేగాని వారి మధయ్ను నివసించు 

పరదేశియేగాని పొరబాటున ఎవడైనను పాపము చేసినయెడల వానికిని మీకును విధి ఒకక్టే 

ఉండవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 35:15 => పొరబాటున ఒకని చంపిన యెవడైనను వాటిలోనికి పారిపోవునటుల్ ఆ 

ఆరు పురములు ఇశార్యేలీయులకును పరదేశులకును మీ మధయ్ నివసించువారికిని 

ఆశర్యమైయుండును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:16 => అపుప్డు నేను మీ నాయ్యాధిపతులతో మీ సహోదరుల 

వాయ్జెయ్ములను తీరిచ్, పర్తి మనుషుయ్నికిని వాని సహోదరునికిని వానియొదద్నునన్ పరదేశికిని 

నాయ్యమునుబటిట్ మీరు తీరుప్ తీరచ్వలెను. 

యెహోషువ 8:33 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయులను దీవించుటకు యెహోవా సేవకుడైన మోషే 

పూరవ్ము ఆజాఞ్పించినది జరుగవలెనని, పరదేశులేమి వారిలో పుటిట్నవారేమి ఇశార్యేలీయులందరును 
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వారి పెదద్లును వారి నాయకులును వారి నాయ్యాధిపతులును యెహోవా నిబంధన మందసమును 

మోయు యాజకులైన లేవీయుల ముందర ఆ మందసమునకు ఈ వైపున ఆ వైపున నిలిచిరి. వారిలో 

సగముమంది గెరిజీము కొండయెదుటను సగము మంది ఏబాలు కొండయెదుటను నిలువగా 

యెహోషువ 

యెహెజేక్లు 14:7 => ఇశార్యేలీయులలోను వారి దేశములో నివసించు పరదేశులలోను ఎవరైనను 

ననున్ అనుసరించక నాకు అనుయ్లై తమ మనసుస్న విగర్హములను నిలుపుకొని తమకు దోషము 

కలుగజేసికొని అభయ్ంతరమును తమయెదుట పెటుట్కొని తమ నిమితత్మై నాయొదద్ 

విచారణచేయవలెనని పర్వకత్యొదద్కు వచిచ్నయెడల యెహోవానగు నేనే సవ్యముగా వారికి 

పర్తుయ్తత్రమిచెచ్దను.  

వచనము 23 

కాబటిట్ మోషే ఇశార్యేలీయులతో ఈలాగు చెపెప్ను శపించిన వానిని పాళెము వెలుపలికి 

తీసికొనిపోయి రాళల్తో వాని చావగొటట్వలెను, యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుట్ ఇశార్యేలీయులు 

చేసిరి. 

లేవీయకాండము 24:14 => శపించినవానిని పాళెము వెలుపలికి తీసికొనిరముమ్; వాని 

శాపవచనమును వినినవారందరు వాని తలమీద తమ చేతులుంచిన తరువాత సరవ్సమాజము రాళల్తో 

వాని చావగొటట్వలెను. 

లేవీయకాండము 24:15 => మరియు నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము తన దేవుని శపించువాడు 

తన పాపశిక్షను భరింపవలెను. 

లేవీయకాండము 24:16 => యెహోవా నామమును దూషించువాడు మరణశిక్ష నొందవలెను; 

సరవ్సమాజము రాళల్తో అటిట్ వానిని చావగొటట్వలెను. పరదేశియేగాని సవ్దేశియేగాని యెహోవా 

నామమును దూషించినయెడల వానికి మరణశిక్ష విధింపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 15:35 => తరువాత యెహోవా ఆ మనుషుయ్డు మరణశిక్ష నొందవలెను. 
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సంఖాయ్కాండము 15:36 => సరవ్సమాజము పాళెము వెలుపల రాళల్తో వాని కొటిట్ చంపవలెనని 

మోషేతో చెపెప్ను. కాబటిట్ యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ సరవ్ సమాజము పాళెము వెలుపలికి 

వాని తీసికొనిపోయి రాళల్తో వాని చావగొటెట్ను. 

హెబీర్యులకు 2:2 => ఎందుకనగా దేవదూతల దావ్రా పలుకబడిన వాకయ్ము సిథ్రపరచబడినందున, 

పర్తి అతికర్మమును అవిధేయతయు నాయ్యమైన పర్తిఫలము పొందియుండగా 

హెబీర్యులకు 2:3 => ఇంత గొపప్ రక్షణను మనము నిరల్క్షయ్ము చేసినయెడల ఏలాగు 

తపిప్ంచుకొందుము? అటిట్ రక్షణ పర్భువు భోధించుటచేత ఆరంభమై, 

హెబీర్యులకు 10:28 => ఎవడైనను మోషే ధరమ్శాసత్రమును నిరాకరించినయెడల ఇదద్రు ముగుగ్రు 

సాకుష్ల మాటమీద, కనికరింపకుండ వాని చంపించుదురు. 

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? 

లేవీయకాండము 20:2 => ఇశార్యేలీయులలోనే గాని ఇశార్యేలు పర్జలలో నివసించు 

పరదేశులలోనే గాని యొకడు ఏమాతర్మును తన సంతానమును మోలెకుకు ఇచిచ్నయెడల వానికి 

మరణశిక్ష విధింపవలెను; మీ దేశపర్జలు రాళల్తో వాని కొటట్వలెను. 

సంఖాయ్కాండము 36:10 => యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ సెలోపెహాదు కుమారెత్లు చేసిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:10 => రాళల్తో వారిని చావగొటట్వలెను. ఏలయనగా ఐగుపుత్ 

దేశములోనుండియు దాసయ్గృహములోనుండియు నినున్ రపిప్ంచిన నీ దేవుడైన యెహోవాయొదద్నుండి 

వారు నినున్ తొలగింప యతిన్ంచెదరు. 

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. 
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హెబీర్యులకు 13:12 => కావున యేసు కూడ తన సవ్రకత్ముచేత పర్జలను పరిశుదధ్పరచుటకై గవిని 

వెలుపట శర్మపొందెను. 
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లేవీయకాండము 

అధాయ్యము 25	

తెలుగు రిఫరెనస్ బైబిలు 
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వచనము 1 

మరియు యెహోవా సీనాయి కొండమీద మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

నిరగ్మకాండము 19:1 => ఇశార్యేలీయులు ఐగుపుత్ దేశమునుండి బయలుదేరిన మూడవ నెలలో, 

వారు బయలుదేరిననాడే మూడవ నెల ఆరంభదినమందే, వారు సీనాయి అరణయ్మునకు వచిచ్రి. 

సంఖాయ్కాండము 1:1 => వారు ఐగుపుత్ దేశమునుండి బయలువెళిల్న రెండవ సంవతస్రము రెండవ 

నెల మొదటి తేదిని, సీనాయి అరణయ్మందలి పర్తయ్క్షపు గుడారములో యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను 

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. 

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. 

లేవీయకాండము 26:46 => యెహోవా మోషే దావ్రా సీనాయి కొండమీద తనకును 

ఇశార్యేలీయులకును మధయ్ నియమించిన కటట్డలును తీరుప్లును ఆజఞ్లును ఇవే. 

సంఖాయ్కాండము 3:1 => యెహోవా సీనాయి కొండమీద మోషేతో మాటలాడిన నాటికి అహరోను 

మోషేల వంశావళులు ఇవే. 

గలతీయులకు 4:10 => మీరు దినములను, మాసములను, ఉతస్వకాలములను, సంవతస్రములను 

ఆచరించుచునాన్రు. 

వచనము 2 
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నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము నేను మీకిచుచ్చునన్ దేశములోనికి మీరు వచిచ్న తరువాత ఆ 

భూమికూడ యెహోవా పేరట విశార్ంతికాలమును, ఆచరింపవలెను. 

లేవీయకాండము 14:34 => నేను సావ్సథ్య్ముగా మీకిచుచ్చునన్ దేశమునకు మీరు వచిచ్న తరువాత, 

మీ సావ్సథ్య్మైన దేశములోని యే యింటనైనను నేను కుషు ఠ్పొడ కలుగజేసినయెడల 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:8 => మహోనన్తుడు జనములకు వారి సావ్సథ్య్ములను 

విభాగించినపుప్డు నరజాతులను పర్తేయ్కించినపుప్డు ఇశార్యేలీయుల లెకక్నుబటిట్ పర్జలకు 

సరిహదుద్లను నియమించెను.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:49 => అనగా నెబోకొండ యెకిక్ నేను ఇశార్యేలీయులకు సావ్సథ్య్ముగా 

ఇచుచ్చునన్ కనాను దేశమును చూచి 

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. 

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

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

సిథ్రపరచెను. 

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

యెషయా 8:8 => అవి యూదా దేశములోనికి వచిచ్ పొరిల్ పర్వహించును; అవి కుతికల లోతగును. 

ఇమామ్నుయేలూ, పకిష్ తన రెకక్లు విపుప్నపప్టివలె దాని రెకక్ల వాయ్పకము నీ దేశ వైశాలయ్మంతటను 

వాయ్పించును.  

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

నరులను జంతువులను నేనే సృజించి, ఎవరికిచుచ్ట నాయ్యమని నాకు తోచునో వారికే 

యిచుచ్చునాన్ను. 
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లేవీయకాండము 23:32 => అది మీకు మహా విశార్ంతిదినము , మిముమ్ను మీరు 

దుఃఖపరచుకొనవలెను. ఆ నెల తొమిమ్దవనాటి సాయంకాలము మొదలుకొని మరుసటి 

సాయంకాలమువరకు మీరు విశార్ంతిదినముగా ఆచరింపవలెను. 

లేవీయకాండము 26:34 => మీరు మీ శతుర్వుల దేశములో ఉండగా మీ దేశము పాడైయునన్ 

దినములనిన్యు అది తన విశార్ంతికాలములను అనుభవించును. 

లేవీయకాండము 26:35 => అది పాడైయుండు దినములనిన్యు అది విశర్మించును. మీరు దానిలో 

నివసించినపుప్డు అది విశార్ంతికాలములో పొందకపోయిన విశార్ంతిని అది పాడైయుండు దినములలో 

అనుభవించును. 

నిరగ్మకాండము 23:10 => ఆరు సంవతస్రములు నీ భూమిని వితిత్ దాని పంట కూరుచ్కొనవలెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:21 => యిరీమ్యాదావ్రా పలుకబడిన యెహోవా మాట నెరవేరుటకై 

విశార్ంతిదినములను దేశము అనుభవించువరకు ఇది సంభవించెను. దేశము పాడుగానునన్ డెబబ్ది 

సంవతస్రముల కాలము అది విశార్ంతిదినముల ననుభవించెను.  

ఆదికాండము 2:3 => కాబటిట్ దేవుడు ఆ యేడవ దినమును ఆశీరవ్దించి పరిశుదధ్పరచెను; 

ఏలయనగా దానిలో దేవుడు తాను చేసినటిట్యు, సృజించినటిట్యు తన పని అంతటినుండి 

విశర్మించెను. 

నిరగ్మకాండము 23:11 => ఏడవ సంవతస్రమున దానిని బీడు విడువవలెను. అపుప్డు నీ పర్జలలోని 

బీదలు తినిన తరువాత మిగిలినది అడవి మృగములు తినవచుచ్ను. నీ దార్క్షతోట విషయములోను నీ 

ఒలీవతోట విషయములోను ఆలాగుననే చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 31:13 => మిముమ్ను పరిశుదధ్పరచు యెహోవాను నేనే అని తెలిసికొనునటుల్ అది 

మీ తరతరములకు నాకును మీకును గురుతగును. 

లేవీయకాండము 23:14 => మీరు మీ దేవునికి అరప్ణము తెచుచ్వరకు ఆ దినమెలల్ మీరు రొటెట్యేమి 

పేలాలేమి పచచ్ని వెనున్లేమి తినకూడదు. ఇది మీ తర తరములకు మీ నివాససథ్లములనిన్టిలో 

నితయ్మైన కటట్డ. 
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సంఖాయ్కాండము 15:2 => నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము నేను మీ కిచుచ్చునన్ 

దేశనివాసములలో మీరు పర్వేశించిన తరువాత 

సంఖాయ్కాండము 35:10 => మీరు యొరాద్ను దాటి కనాను దేశములోనికి వెళిల్న తరువాత 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:1 => ఏడవ సంవతస్రాంతమున విడుదల ఇయయ్వలెను. ఆ గడువురీతి 

యేదనగా 

వచనము 3 

ఆరు సంవతస్రములు నీ చేను వితత్వలెను. ఆరు సంవతస్రములు నీ ఫలవృక్షములతోటను బదిద్ంచి 

దాని ఫలములను కూరుచ్కొనవచుచ్ను. 

ఆదికాండము 2:3 => కాబటిట్ దేవుడు ఆ యేడవ దినమును ఆశీరవ్దించి పరిశుదధ్పరచెను; 

ఏలయనగా దానిలో దేవుడు తాను చేసినటిట్యు, సృజించినటిట్యు తన పని అంతటినుండి 

విశర్మించెను. 

నిరగ్మకాండము 23:10 => ఆరు సంవతస్రములు నీ భూమిని వితిత్ దాని పంట కూరుచ్కొనవలెను. 

లేవీయకాండము 23:14 => మీరు మీ దేవునికి అరప్ణము తెచుచ్వరకు ఆ దినమెలల్ మీరు రొటెట్యేమి 

పేలాలేమి పచచ్ని వెనున్లేమి తినకూడదు. ఇది మీ తర తరములకు మీ నివాససథ్లములనిన్టిలో 

నితయ్మైన కటట్డ. 

వచనము 4 

ఏడవ సంవతస్రము భూమికి మహా విశార్ంతికాలము, అనగా యెహోవా పేరట విశార్ంతి 

సంవతస్రముగా ఉండవలెను. అందులో నీ చేను వితత్కూడదు; నీ ఫలవృక్షములతోటను 

శుది ధ్పరచకూడదు. 

లేవీయకాండము 25:20 => ఏడవ యేట మేము ఏమి తిందుము? ఇదిగో మేము చలల్ను 

పంటకూరచ్ను వలల్గాదే అనుకొందురేమో. 
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లేవీయకాండము 25:21 => అయితే నేను ఆరవయేట నా దీవెన మీకు కలుగునటుల్ ఆజాఞ్పించెదను; 

అది మూడేండల్ పంటను మీకు కలుగజేయును. 

లేవీయకాండము 25:22 => మీరు ఎనిమిదవ సంవతస్రమున వితత్నములు వితిత్ తొమిమ్దవ 

సంవతస్రమువరకు పాతపంట తినెదరు; దాని పంటను కూరుచ్వరకు పాతదానిని తినెదరు. 

లేవీయకాండము 25:23 => భూమిని శాశవ్త వికర్యము చేయకూడదు. ఆ భూమి నాదే, మీరు 

నాయొదద్ కాపురమునన్ పరదేశులు. 

లేవీయకాండము 26:34 => మీరు మీ శతుర్వుల దేశములో ఉండగా మీ దేశము పాడైయునన్ 

దినములనిన్యు అది తన విశార్ంతికాలములను అనుభవించును. 

లేవీయకాండము 26:35 => అది పాడైయుండు దినములనిన్యు అది విశర్మించును. మీరు దానిలో 

నివసించినపుప్డు అది విశార్ంతికాలములో పొందకపోయిన విశార్ంతిని అది పాడైయుండు దినములలో 

అనుభవించును. 

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. 

నిరగ్మకాండము 23:10 => ఆరు సంవతస్రములు నీ భూమిని వితిత్ దాని పంట కూరుచ్కొనవలెను. 

నిరగ్మకాండము 23:11 => ఏడవ సంవతస్రమున దానిని బీడు విడువవలెను. అపుప్డు నీ పర్జలలోని 

బీదలు తినిన తరువాత మిగిలినది అడవి మృగములు తినవచుచ్ను. నీ దార్క్షతోట విషయములోను నీ 

ఒలీవతోట విషయములోను ఆలాగుననే చేయవలెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:21 => యిరీమ్యాదావ్రా పలుకబడిన యెహోవా మాట నెరవేరుటకై 

విశార్ంతిదినములను దేశము అనుభవించువరకు ఇది సంభవించెను. దేశము పాడుగానునన్ డెబబ్ది 

సంవతస్రముల కాలము అది విశార్ంతిదినముల ననుభవించెను.  

లేవీయకాండము 16:31 => అది మీకు మహా విశార్ంతిదినము . మిముమ్ను మీరు 

దుఃఖపరచుకొనవలెను; ఇది నితయ్మైన కటట్డ. 
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లేవీయకాండము 25:21 => అయితే నేను ఆరవయేట నా దీవెన మీకు కలుగునటుల్ ఆజాఞ్పించెదను; 

అది మూడేండల్ పంటను మీకు కలుగజేయును. 

2 రాజులు 19:29 => మరియు యెషయా చెపిప్నదేమనగా హిజిక్యా, నీకిదే సూచనయగును. ఈ 

సంవతస్రమందు దానంతట అదే పండు ధానయ్మును, రెండవ సంవతస్రమందు దానినుండి కలుగు 

ధానయ్మును మీరు భుజింతురు, మూడవ సంవతస్రమున మీరు వితత్నము వితిత్ చేలు కోయుదురు; 

దార్క్షతోటలు నాటి వాటిఫలము అనుభవించుదురు.  

నెహెమాయ్ 10:31 => దేశపు జనులు విశార్ంతి దినమందు అమమ్కపు వసుత్వులనే గాని 

భోజనపదారథ్ములనేగాని అముమ్టకు తెచిచ్నయెడల విశార్ంతిదినమునగాని పరిశుదధ్ దినములలోగాని 

వాటిని కొనకుందుమనియు, ఏడవ సంవతస్రమున విడిచిపెటిట్ ఆ సంవతస్రములో బాకీదారుల బాకీలు 

వదలివేయుదుమనియు నిరణ్యించుకొంటిమి. 

యెషయా 37:30 => మరియు యెషయా చెపిప్నదేమనగా హిజిక్యా, నీకిదే సూచనయగును. ఈ 

సంవతస్రమందు దాని అంతట అదే పండు ధానయ్మును, రెండవ సంవతస్రమందు దానినుండి కలుగు 

ధానయ్మును మీరు భుజింతురు. మూడవ సంవతస్రమున మీరు వితత్నము వితిత్ చేలు కోయుదురు; 

దార్క్షతోటలు నాటి వాటిఫలము ననుభవించుదురు. 

యెహెజేక్లు 20:12 => మరియు యెహోవానగు నేనే వారిని పవితర్పరచువాడనని వారు 

తెలిసికొనునటుల్ నాకును వారికిని మధయ్ విశార్ంతిదినములను వారికి సూచనగా నేను నియమించితిని. 

వచనము 5 

నీ కారుచేల పంటను కోసికొనకూడదు, శుది ధ్పరచని నీ వృక్షఫలములను ఏరుకొనకూడదు; అది 

భూమికి విశార్ంతి సంవతస్రము. 

2 రాజులు 19:29 => మరియు యెషయా చెపిప్నదేమనగా హిజిక్యా, నీకిదే సూచనయగును. ఈ 

సంవతస్రమందు దానంతట అదే పండు ధానయ్మును, రెండవ సంవతస్రమందు దానినుండి కలుగు 

ధానయ్మును మీరు భుజింతురు, మూడవ సంవతస్రమున మీరు వితత్నము వితిత్ చేలు కోయుదురు; 

దార్క్షతోటలు నాటి వాటిఫలము అనుభవించుదురు.  
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యెషయా 37:30 => మరియు యెషయా చెపిప్నదేమనగా హిజిక్యా, నీకిదే సూచనయగును. ఈ 

సంవతస్రమందు దాని అంతట అదే పండు ధానయ్మును, రెండవ సంవతస్రమందు దానినుండి కలుగు 

ధానయ్మును మీరు భుజింతురు. మూడవ సంవతస్రమున మీరు వితత్నము వితిత్ చేలు కోయుదురు; 

దార్క్షతోటలు నాటి వాటిఫలము ననుభవించుదురు. 

లేవీయకాండము 25:11 => ఆ సంవతస్రము, అనగా ఏబదియవ సంవతస్రము మీకు 

సునాదకాలము. అందులో మీరు వితత్కూడదు కారుపంటను కోయకూడదు శుది ధ్పరచని నీ 

ఫలవృక్షముల పండల్ను ఏరుకొనకూడదు. 

వచనము 6 

అపుప్డు భూమియొకక్ విశార్ంతి సంవతస్ర ససయ్ము నీకును నీ దాసునికిని నీ దాసికిని నీ జీతగానికిని 

నీతో నివసించు పరదేశికిని ఆహారమగును. 

నిరగ్మకాండము 23:11 => ఏడవ సంవతస్రమున దానిని బీడు విడువవలెను. అపుప్డు నీ పర్జలలోని 

బీదలు తినిన తరువాత మిగిలినది అడవి మృగములు తినవచుచ్ను. నీ దార్క్షతోట విషయములోను నీ 

ఒలీవతోట విషయములోను ఆలాగుననే చేయవలెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:44 => విశవ్సించిన వారందరు ఏకముగా కూడి తమకు కలిగినదంతయు 

సమషిట్గా ఉంచుకొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:32 => విశవ్సించిన వారందరును ఏకహృదయమును ఏకాతమ్యు 

గలవారై యుండిరి. ఎవడును తనకు కలిగిన వాటిలో ఏదియు తనదని అనుకొనలేదు; వారికి 

కలిగినదంతయు వారికి సమషిట్గా ఉండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:34 => భూములైనను ఇండల్యినను కలిగినవారందరు వాటిని అమిమ్, 

అమిమ్న వాటి వెలతెచిచ్ అపొసత్లుల పాదములయొదద్ పెటుట్చు వచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:35 => వారు పర్తివానికి వానివాని అకక్రకొలది పంచిపెటిట్రి గనుక 

వారిలో ఎవనికిని కొదువ లేకపోయెను. 

Page  of 1545 1885



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"య$ండ'

లేవీయకాండము 19:10 => నీ ఫలవృక్షముల తోటలో రాలిన పండల్ను ఏరుకొనకూడదు, 

బీదలకును పరదేశులకును వాటిని విడిచిపెటట్వలెను; 

లేవీయకాండము 25:12 => అది సునాద కాలము; అది మీకు పరిశుదధ్మగును, పొలములో 

దానంతట అదే పండిన పంటను మీరు తినెదరు. 

వచనము 7 

మరియు నీ పశువులకును నీ దేశ జంతువులకును దాని పంట అంతయు మేతగా ఉండును. 

లేవీయకాండము 25:12 => అది సునాద కాలము; అది మీకు పరిశుదధ్మగును, పొలములో 

దానంతట అదే పండిన పంటను మీరు తినెదరు. 

వచనము 8 

మరియు ఏడు విశార్ంతి సంవతస్రములను, అనగా ఏడేసి యేండుల్గల సంవతస్రములను 

లెకిక్ంపవలెను. ఆ యేడు విశార్ంతి సంవతస్రముల కాలము నలుబది తొమిమ్ది సంవతస్రములగును. 

లేవీయకాండము 23:15 => మీరు విశార్ంతిదినమునకు మరునాడు మొదలుకొని, అనగా 

అలాల్డించు పనను మీరు తెచిచ్న దినము మొదలుకొని యేడు వారములు లెకిక్ంపవలెను; లెకక్కు 

తకుక్వకాకుండ ఏడు వారములు ఉండవలెను. 

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

తన పని యంతటినుండి యేడవ దినమున విశర్మించెను. 

లేవీయకాండము 4:6 => ఆ యాజకుడు ఆ రకత్ములో తన వేర్లు ముంచి పరిశుదధ్ మందిరము 

యొకక్ అడ డ్తెర యెదుట ఆ రకత్ములో కొంచెము ఏడు మారులు యెహోవా సనిన్ధిని పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 25:21 => అయితే నేను ఆరవయేట నా దీవెన మీకు కలుగునటుల్ ఆజాఞ్పించెదను; 

అది మూడేండల్ పంటను మీకు కలుగజేయును. 
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యెహోషువ 6:4 => ఆలాగు ఆరు దినములు చేయుచు రావలెను. ఏడుగురు యాజకులు 

పొటేట్లుకొముమ్ బూరలను పటుట్కొని ముందుగా నడువవలెను. ఏడవ దినమున మీరు ఏడు మారులు 

పటట్ణము చుటుట్ తిరుగుచుండగా ఆ యాజకులు బూరల నూదవలెను. 

దానియేలు 9:24 => తిరుగుబాటును మానుప్టకును, పాపమును నివారణ చేయుటకును, దోషము 

నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకును, యుగాంతము వరకుండునటిట్ నీతిని బయలు పరచుటకును, 

దరశ్నమును పర్వచనమును ముదిర్ంచుటకును, అతి పరిశుదధ్సథ్లమును అభిషేకించుటకును, నీ 

జనమునకును పరిశుదధ్ పటట్ణమునకును డెబబ్ది వారములు విధింపబడెను. 

లూకా 4:19 => పర్భువు హితవతస్రము పర్కటించుటకును ఆయన ననున్ పంపియునాన్డు. అని 

వార్యబడిన చోటు ఆయనకు దొరకెను. 

వచనము 9 

ఏడవ నెల పదియవనాడు మీ సవ్దేశమంతట శృంగనాదము చేయవలెను. పార్యశిచ్తాత్రథ్ దినమున 

మీ దేశమంతట ఆ శృంగనాదము చేయవలెను. 

లేవీయకాండము 25:10 => మీరు ఆ సంవతస్రమును, అనగా ఏబదియవ సంవతస్రమును 

పరిశుదధ్పరచి మీ దేశవాసులకందరికి విడుదల కలిగినదని చాటింపవలెను; అది మీకు సునాదముగా 

నుండును; అపుప్డు మీలో పర్తివాడు తన సావ్సథ్య్మును తిరిగి పొందవలెను; పర్తివాడు తన 

కుటుంబమునకు తిరిగిరావలెను. 

లేవీయకాండము 25:11 => ఆ సంవతస్రము, అనగా ఏబదియవ సంవతస్రము మీకు 

సునాదకాలము. అందులో మీరు వితత్కూడదు కారుపంటను కోయకూడదు శుది ధ్పరచని నీ 

ఫలవృక్షముల పండల్ను ఏరుకొనకూడదు. 

లేవీయకాండము 25:12 => అది సునాద కాలము; అది మీకు పరిశుదధ్మగును, పొలములో 

దానంతట అదే పండిన పంటను మీరు తినెదరు. 

లేవీయకాండము 27:17 => అతడు సునాద సంవతస్రము మొదలుకొని తన పొలమును 

పర్తిషిఠ్ంచినయెడల నీవు నిరణ్యించు వెల సిథ్రము. 
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లేవీయకాండము 27:24 => సునాద సంవతస్రమున ఆ భూమి యెవని పితార్రిజ్తమైనదో వానికి, 

అనగా ఆ పొలమును అమిమ్న వానికి అది తిరిగిరావలెను. 

సంఖాయ్కాండము 36:4 => కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులకు సునాద సంవతస్రము వచుచ్నపుప్డు వారి 

సావ్సథ్య్ము వారు కలిసికొనిన వారి గోతర్సావ్సథ్య్ముతో కలుపబడును గనుక ఆ వంతున మా పితరుల 

గోతర్సావ్సథ్య్ము తగిగ్పోవుననగా 

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. 

కీరత్నలు 89:15 => శృంగధవ్నుల నెరుగు పర్జలు ధనుయ్లు యెహోవా, నీ ముఖకాంతిని చూచి వారు 

నడుచుకొనుచునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:38 => కాబటిట్ సహోదరులారా, మీకు ఈయన దావ్రానే పాపక్షమాపణ 

పర్చురమగుచునన్దనియు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:39 => మీరు మోషే ధరమ్శాసత్రమువలన ఏ విషయములలో 

నీతిమంతులుగా తీరచ్బడలేకపోతిరో ఆ విషయములనిన్టిలో, విశవ్సించు పర్తివాడును ఈయన 

వలననే నీతిమంతుడుగా తీరచ్బడుననియు మీకు తెలియుగాక. 

రోమీయులకు 10:18 => అయినను నేను చెపుప్నదేమనగా, వారు వినలేదా? వినాన్రు గదా?వారి 

సవ్రము భూలోకమందంతటికిని, వారి మాటలు భూదిగంతముల వరకును బయలువెళెల్ను. 

రోమీయులకు 15:19 => కాబటిట్ యెరూషలేము మొదలుకొని చుటుట్పటల్నునన్ పర్దేశములందు 

ఇలూల్రికు పార్ంతమువరకు కీర్సుత్ సువారత్ను పూరణ్ముగా పర్కటించియునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 5:19 => అదేమనగా, దేవుడు వారి అపరాధములను వారిమీద మోపక, 

కీర్సుత్నందు లోకమును తనతో సమాధానపరచుకొనుచు, ఆ సమాధాన వాకయ్మును మాకు 

అపప్గించెను. 
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2 కొరిందీయులకు 5:20 => కావున దేవుడు మాదావ్రా వేడుకొనినటుట్ మేము కీర్సుత్కు 

రాయబారులమై దేవునితో సమాధానపడుడని కీర్సుత్ పక్షముగా మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 5:21 => ఎందుకనగా మనమాయనయందు దేవుని నీతి అగునటుల్ పాపమెరుగని 

ఆయనను మనకోసము పాపముగా చేసెను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:8 => అకక్డ మాతర్మే గాక పర్తి సథ్లమందును దేవునియెడల ఉనన్ మీ 

విశావ్సము వెలల్డాయెను గనుక, మేమేమియు చెపప్వలసిన అవశయ్ము లేదు. 

లేవీయకాండము 16:20 => అతడు పరిశుదధ్సథ్లమునకును పర్తయ్క్షపు గుడారమునకును 

బలిపీఠమునకును పార్యశిచ్తత్ము చేసి చాలించిన తరువాత ఆ సజీవమైన మేకను దగగ్రకు 

తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 16:30 => ఏలయనగా మీరు యెహోవా సనిన్ధిని మీ సమసత్ పాపములనుండి 

పవితుర్లగునటుల్ ఆ దినమున మిముమ్ పవితర్పరచునటుల్ మీ నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయబడెను. 

లేవీయకాండము 23:24 => నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము ఏడవ నెలలో మొదటి దినము 

మీకు విశార్ంతిదినము. అందులో జాఞ్పకారథ్ శృంగధవ్ని వినినపుప్డు మీరు పరిశుదధ్సంఘముగా 

కూడవలెను. 

లేవీయకాండము 23:27 => ఈ యేడవ నెల పదియవ దినము పాపము నిమితత్మైన పార్యశిచ్తాత్రథ్ 

దినము; అందులో మీరు పరిశుదధ్సంఘముగా కూడవలెను. మిముమ్ను మీరు దుఃఖపరచుకొని 

యెహోవాకు హోమము చేయవలెను. 

యెహోషువ 6:4 => ఆలాగు ఆరు దినములు చేయుచు రావలెను. ఏడుగురు యాజకులు 

పొటేట్లుకొముమ్ బూరలను పటుట్కొని ముందుగా నడువవలెను. ఏడవ దినమున మీరు ఏడు మారులు 

పటట్ణము చుటుట్ తిరుగుచుండగా ఆ యాజకులు బూరల నూదవలెను. 

నాయ్యాధిపతులు 7:8 => పర్జలు ఆహారమును బూరలను పటుట్కొనగా అతడు పర్జలందరిని తమ 

గుడారములకు వెళల్నంపెను గాని ఆ మూడువందల మందిని నిలుపుకొనెను. మిదాయ్నీయుల దండు 

లోయలో అతనికి దిగువగా నుండెను. 
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యెషయా 27:13 => ఆ దినమున పెదద్ బూర ఊదబడును అషూష్రు దేశములో నశింప 

సిదధ్మైనవారును ఐగుపుత్దేశములో వెలివేయబడినవారును, వచెచ్దరు, యెరూషలేములోనునన్ 

పరిశుదధ్పరవ్తమున యెహోవాకు నమసాక్రము చేయుదురు.  

యెషయా 61:2 => యెహోవా హితవతస్రమును మన దేవుని పర్తిదండన దినమును 

పర్కటించుటకును దుఃఖాకార్ంతులందరిని ఓదారుచ్టకును  

వచనము 10 

మీరు ఆ సంవతస్రమును, అనగా ఏబదియవ సంవతస్రమును పరిశుదధ్పరచి మీ దేశవాసులకందరికి 

విడుదల కలిగినదని చాటింపవలెను; అది మీకు సునాదముగా నుండును; అపుప్డు మీలో పర్తివాడు 

తన సావ్సథ్య్మును తిరిగి పొందవలెను; పర్తివాడు తన కుటుంబమునకు తిరిగిరావలెను. 

నిరగ్మకాండము 20:2 => నీ దేవుడనైన యెహోవాను నేనే; నేనే దాసుల గృహమైన ఐగుపుత్ 

దేశములోనుండి నినున్ వెలుపలికి రపిప్ంచితిని; 

ఎజార్ 1:3 => కావున మీలో ఎవరు ఆయన జనులైయునాన్రో వారు యూదాదేశమందునన్ 

యెరూషలేమునకు బయలుదేరి, యెరూషలేములోని దేవుని మందిరమును, అనగా ఇశార్యేలీయుల 

దేవుడైన యెహోవా మందిరమును కటట్వలెను; వారి దేవుడు వారికి తోడైయుండును గాక. 

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

దయచేయును యెహోవా బంధింపబడినవారిని విడుదలచేయును. 

యెషయా 49:9 => మారగ్ములలో వారు మేయుదురు చెటుల్లేని మిటట్లనిన్టిమీద వారికి మేపు 

కలుగును 

యెషయా 49:24 => బలాఢుయ్ని చేతిలోనుండి కొలల్సొముమ్ ఎవడు తీసికొనగలడు? భీకరులు 

చెరపటిట్నవారు విడిపింపబడుదురా? 

యెషయా 49:25 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు బలాఢుయ్లు చెరపటిట్నవారు సహితము 

విడిపింపబడుదురు భీకరులు చెరపటిట్నవారు విడిపింపబడుదురు నీతో యుదధ్ము చేయువారితో నేనే 

యుదధ్ము చేసెదను నీ పిలల్లను నేనే రకిష్ంచెదను.  
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యెషయా 61:1 => పర్భువగు యెహోవా ఆతమ్ నా మీదికి వచిచ్యునన్ది దీనులకు సువరత్మానము 

పర్కటించుటకు యెహోవా ననున్ అభిషేకించెను నలిగిన హృదయముగలవారిని దృఢపరచుటకును 

చెరలోనునన్వారికి విడుదలను బంధింపబడినవారికి విముకిత్ని పర్కటించుటకును  

యెషయా 61:2 => యెహోవా హితవతస్రమును మన దేవుని పర్తిదండన దినమును 

పర్కటించుటకును దుఃఖాకార్ంతులందరిని ఓదారుచ్టకును  

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 63:4 => పగతీరుచ్కొను దినము నా మనసుస్నకు వచెచ్ను విముకిత్ చేయదగిన 

సంవతస్రము వచిచ్యుండెను 

యిరిమ్యా 34:8 => యూదులచేత యూదులు కొలువు చేయించుకొనక తమ దాసయ్ములోనునన్ 

హెబీర్యులనుగాని హెబీర్యురాండర్నుగాని అందరిని విడిపించునటుల్ విడుదల చాటింపవలెనని  

యిరిమ్యా 34:13 => ఇశార్యేలు దేవుడగు యెహోవా ఆజఞ్ ఇచుచ్నదేమనగా దాసుల గృహమైన 

ఐగుపుత్దేశములోనుండి నేను మీ పితరులను రపిప్ంచిన దినమున వారితో ఈ నిబంధన చేసితిని. 

యిరిమ్యా 34:14 => నీకు అమమ్బడి ఆరు సంవతస్రములు కొలువుచేసిన హెబీర్యులగు మీ 

సహోదరులను ఏడు సంవతస్రములు తీరిన తరువాత మీరు విడిపింపవలెను; అయితే మీ పితరులు 

తమ చెవియొగగ్క నా మాట అంగీకరింపకపోయిరి. 

యిరిమ్యా 34:15 => మీరైతే ఇపుప్డు మనసుస్ మారుచ్కొని యొకొక్కక్డు తన పొరుగువానికి 

విడుదల చాటింతమని చెపిప్, నా పేరు పెటట్బడిన యీ మందిరమందు నా సనిన్ధిని నిబంధన చేసితిరి, 

నా దృషిట్కి యుకత్మైనది చేసితిరి. 

యిరిమ్యా 34:16 => పిమమ్ట మీరు మనసుస్ మారుచ్కొని నా నామమును అపవితర్పరచితిరి వారి 

ఇచాఛ్నుసారముగా తిరుగునటుల్ వారిని సవ్తంతుర్లుగా పోనిచిచ్న తరువాత, అందరును తమ 
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దాసదాసీలను మరల పటుట్కొని తమకు దాసులుగాను దాసీలుగాను ఉండుటకై వారిని 

లోపరచుకొంటిరి  

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. 

జెకరాయ్ 9:11 => మరియు నీవు చేసిన నిబంధన రకత్మునుబటిట్ తాము పడిన నీరులేని గోతిలోనుండి 

చెరపటట్బడిన నీవారిని నేను విడిపించెదను. 

జెకరాయ్ 9:12 => బంధకములలో పడియుండియు నిరీక్షణ గలవారలారా, మీ కోటను మరల 

పర్వేశించుడి, రెండంతలుగా మీకు మేలు చేసెదనని నేడు నేను మీకు తెలియజేయుచునాన్ను. 

లూకా 1:74 => అబార్హాముతో తాను చేసిన పర్మాణమును జాఞ్పకము చేసికొనుటకును  

లూకా 4:16 => తరువాత ఆయన తాను పెరిగిన నజరేతునకు వచెచ్ను. తన వాడుక చొపుప్న 

విశార్ంతి దినమందు సమాజమందిరములోనికి వెళిల్, చదువుటకై నిలుచుండగా 

లూకా 4:17 => పర్వకత్యైన యెషయా గర్ంథము ఆయన చేతికియయ్బడెను; ఆయన గర్ంథము 

విపప్గా -- 

లూకా 4:18 => పర్భువు ఆతమ్ నామీద ఉనన్ది బీదలకు సువారత్ పర్కటించుటకై ఆయన ననున్ 

అభిషేకించెను చెరలోనునన్ వారికి విడుదలను, గుర్డిడ్వారికి చూపును, (కలుగునని) పర్కటించుటకును 

నలిగినవారిని విడిపించుటకును 

లూకా 4:19 => పర్భువు హితవతస్రము పర్కటించుటకును ఆయన ననున్ పంపియునాన్డు. అని 

వార్యబడిన చోటు ఆయనకు దొరకెను. 

లూకా 4:20 => ఆయన గర్ంథము చుటిట్ పరిచారకునికిచిచ్ కూరుచ్ండెను.  

లూకా 4:21 => సమాజ మందిరములో నునన్వారందరు ఆయనను తేరిచూడగా, ఆయన నేడు మీ 

వినికిడిలో ఈ లేఖనము నెరవేరినదని వారితో చెపప్సాగెను. 
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యోహాను 8:32 => అపుప్డు సతయ్ము మిముమ్ను సవ్తంతుర్లనుగా చేయునని చెపప్గా 

యోహాను 8:33 => వారు మేము అబార్హాము సంతానము, మేము ఎనన్డును ఎవనికిని దాసులమై 

యుండలేదే; మీరు సవ్తంతుర్లుగా చేయబడుదురని యేల చెపుప్చునాన్వని ఆయనతో అనిరి. 

యోహాను 8:34 => అందుకు యేసు పాపము చేయు పర్తివాడును పాపమునకు దాసుడని మీతో 

నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 8:35 => దాసుడెలల్పుప్డును ఇంటిలో నివాసము చేయడు; కుమారుడెలల్పుప్డును 

నివాసము చేయును. 

యోహాను 8:36 => కుమారుడు మిముమ్ను సవ్తంతుర్లనుగా చేసినయెడల మీరు నిజముగా 

సవ్తంతుర్లై యుందురు. 

రోమీయులకు 6:17 => మీరు పాపమునకు దాసులైయుంటిరి గాని యే ఉపదేశకర్మమునకు మీరు 

అపప్గింపబడితిరో, దానికి హృదయపూరవ్కముగా లోబడినవారై, 

రోమీయులకు 6:18 => పాపమునుండి విమోచింపబడి నీతికి దాసులైతిరి; ఇందుకు దేవునికి 

సోత్తర్ము. 

2 కొరిందీయులకు 3:17 => పర్భువే ఆతమ్ పర్భువు యొకక్ ఆతమ్ యెకక్డ నుండునో అకక్డ 

సావ్తంతర్య్ము నుండును. 

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. 
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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. 

గలతీయులకు 5:1 => ఈ సావ్తంతర్య్ము అనుగర్హించి, కీర్సుత్ మనలను సవ్తంతుర్లనుగా 

చేసియునాన్డు. కాబటిట్, మీరు సిథ్రముగా నిలిచి మరల దాసయ్మను కాడికిర్ంద చికుక్కొనకుడి. 

గలతీయులకు 5:13 => సహోదరులారా, మీరు సవ్తంతుర్లుగా ఉండుటకు పిలువబడితిరి. అయితే 

ఒక మాట, ఆ సావ్తంతర్య్మును శారీరకిర్యలకు హేతువు చేసికొనక, పేర్మ కలిగినవారై యొకనికొకడు 

దాసులైయుండుడి. 

1 పేతురు 2:16 => సవ్తంతుర్లైయుండియు దుషట్తవ్మును కపిప్పెటుట్టకు మీ సావ్తంతర్య్మును 

వినియోగపరచక, దేవునికి దాసులమని లోబడియుండుడి. 

2 పేతురు 2:19 => తామే భర్షట్తవ్మునకు దాసులైయుండియు, అటిట్వారికి సావ్తంతర్య్ము ఇతుత్మని 

చెపుప్దురు. ఒకడు దేనివలన జయింపబడునో దానికి దాసుడగును గదా 

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. 

లేవీయకాండము 25:13 => ఆ సునాద సంవతస్రమున మీలో పర్తివాడు తన సావ్సథ్య్మును మరల 

పొందవలెను. 

లేవీయకాండము 25:26 => అయితే ఒకడు సమీప బంధువుడు లేకయే దాని విడిపించుకొనుటకు 

కావలసిన సొముమ్ సంపాదించినయెడల 

లేవీయకాండము 25:27 => దానిని అమిమ్నది మొదలుకొని గడచిన సంవతస్రములు లెకిక్ంచి 

యెవరికి దానిని అమెమ్నో వారికి ఆ శేషము మరల ఇచిచ్ తన సావ్సథ్య్మును పొందును. 
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లేవీయకాండము 25:28 => అతనికి దాని రాబటుట్కొనుటకై కావలసిన సొముమ్ దొరకనియెడల 

అతడు అమిమ్న సొతుత్ సునాద సంవతస్రమువరకు కొనినవాని వశములో ఉండవలెను. సునాద 

సంవతస్రమున అది తొలగిపోవును; అపుప్డతడు తన సావ్సథ్య్మును మరల నొందును. 

లేవీయకాండము 25:33 => లేవీయుల పటట్ణముల యిండుల్ ఇశార్యేలీయుల మధయ్నునన్ వారి 

సావ్సథ్య్ము గనుక ఒకడు లేవీయులయొదద్ ఇలుల్ సంపాదించినయెడల పితార్రిజ్త పటట్ణములో 

అమమ్బడిన ఆ యిలుల్ సునాద సంవతస్రమున తొలగిపోవును. 

లేవీయకాండము 25:34 => వారు తమ పటట్ణముల పార్ంత భూములను అముమ్కొనకూడదు; అవి 

వారికి శాశవ్త సావ్సథ్య్ము. 

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. 

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 
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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. 

సంఖాయ్కాండము 36:2 => ఆ దేశమును వంతుచీటల్చొపుప్న ఇశార్యేలీయులకు సావ్సథ్య్ముగా 

ఇయయ్వలెనని యెహోవా మా యేలినవానికాజాఞ్పించెను. మరియు మా సహోదరుడైన సెలోపెహాదు 

సావ్సథ్య్మును అతని కుమారెత్లకు ఇయయ్వలెనని మా యేలినవాడు యెహోవాచేత ఆజఞ్నొందెను. 

సంఖాయ్కాండము 36:3 => అయితే వారు ఇశార్యేలీయులలో వేరు గోతర్ముల వారినెవరినైనను 

పెండిల్ చేసికొనినయెడల వారి సావ్సథ్య్ము మా పితరుల సావ్సథ్య్మునుండి తీయబడి, వారు 

కలిసికొనినవారి గోతర్సావ్సథ్య్ముతో కలుపబడి, మాకు వంతుచీటల్చొపుప్న కలిగిన సావ్సథ్య్మునుండి 

విడిపోవును. 

సంఖాయ్కాండము 36:4 => కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులకు సునాద సంవతస్రము వచుచ్నపుప్డు వారి 

సావ్సథ్య్ము వారు కలిసికొనిన వారి గోతర్సావ్సథ్య్ముతో కలుపబడును గనుక ఆ వంతున మా పితరుల 

గోతర్సావ్సథ్య్ము తగిగ్పోవుననగా 

సంఖాయ్కాండము 36:5 => మోషే యెహోవా సెలవిచిచ్నటుల్ ఇశార్యేలీయులకు ఆజాఞ్పించి యిటల్నెను 

యోసేపు పుతుర్ల గోతిర్కులు చెపిప్నది నాయ్యమే. 

సంఖాయ్కాండము 36:6 => యెహోవా సెలోపెహాదు కుమారెత్లనుగూరిచ్ సెలవిచిచ్న మాట ఏదనగా 

వారు తమకు ఇషు ట్లైనవారిని పెండిల్ చేసికొనవచుచ్ను గాని వారు తమ తండిర్ గోతర్వంశములోనే పెండిల్ 

చేసికొనవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 36:7 => ఇశార్యేలీయుల సావ్సథ్య్ము ఒక గోతర్ములోనుండి వేరొక గోతర్ములోనికి 

పోకూడదు. ఇశార్యేలీయులలో పర్తివాడును తన తన పితరుల గోతర్సావ్సథ్య్మును హతుత్కొని 

యుండవలెను. 

Page  of 1556 1885



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"య$ండ'

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. 

లేవీయకాండము 25:9 => ఏడవ నెల పదియవనాడు మీ సవ్దేశమంతట శృంగనాదము 

చేయవలెను. పార్యశిచ్తాత్రథ్ దినమున మీ దేశమంతట ఆ శృంగనాదము చేయవలెను. 

లేవీయకాండము 25:23 => భూమిని శాశవ్త వికర్యము చేయకూడదు. ఆ భూమి నాదే, మీరు 

నాయొదద్ కాపురమునన్ పరదేశులు. 

లేవీయకాండము 25:41 => అపుప్డతడు తన పితరుల సావ్సథ్య్మును మరల అనుభవించునటుల్ తన 

పిలల్లతో కూడ నీయొదద్నుండి బయలుదేరి తన వంశసుథ్లయొదద్కు తిరిగి వెళల్వలెను. 

లేవీయకాండము 26:34 => మీరు మీ శతుర్వుల దేశములో ఉండగా మీ దేశము పాడైయునన్ 

దినములనిన్యు అది తన విశార్ంతికాలములను అనుభవించును. 

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 

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 36:4 => కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులకు సునాద సంవతస్రము వచుచ్నపుప్డు వారి 

సావ్సథ్య్ము వారు కలిసికొనిన వారి గోతర్సావ్సథ్య్ముతో కలుపబడును గనుక ఆ వంతున మా పితరుల 

గోతర్సావ్సథ్య్ము తగిగ్పోవుననగా 
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యెహెజేక్లు 46:17 => అయితే అతడు తన పనివారిలో ఎవనికైనను భూమి ఇచిచ్నయెడల విడుదల 

సంవతస్రమువరకే అది వాని హకైక్ తరువాత అధిపతికి మరలవచుచ్ను; అపుప్డు అతని కుమారులు 

అతని సావ్సథ్య్మునకు మాతర్ము హకుక్దారులగుదురు. 

వచనము 11 

ఆ సంవతస్రము, అనగా ఏబదియవ సంవతస్రము మీకు సునాదకాలము. అందులో మీరు 

వితత్కూడదు కారుపంటను కోయకూడదు శుది ధ్పరచని నీ ఫలవృక్షముల పండల్ను ఏరుకొనకూడదు. 

లేవీయకాండము 27:17 => అతడు సునాద సంవతస్రము మొదలుకొని తన పొలమును 

పర్తిషిఠ్ంచినయెడల నీవు నిరణ్యించు వెల సిథ్రము. 

లేవీయకాండము 25:5 => నీ కారుచేల పంటను కోసికొనకూడదు, శుది ధ్పరచని నీ వృక్షఫలములను 

ఏరుకొనకూడదు; అది భూమికి విశార్ంతి సంవతస్రము. 

లేవీయకాండము 25:6 => అపుప్డు భూమియొకక్ విశార్ంతి సంవతస్ర ససయ్ము నీకును నీ 

దాసునికిని నీ దాసికిని నీ జీతగానికిని నీతో నివసించు పరదేశికిని ఆహారమగును. 

లేవీయకాండము 25:7 => మరియు నీ పశువులకును నీ దేశ జంతువులకును దాని పంట అంతయు 

మేతగా ఉండును. 

నిరగ్మకాండము 23:11 => ఏడవ సంవతస్రమున దానిని బీడు విడువవలెను. అపుప్డు నీ పర్జలలోని 

బీదలు తినిన తరువాత మిగిలినది అడవి మృగములు తినవచుచ్ను. నీ దార్క్షతోట విషయములోను నీ 

ఒలీవతోట విషయములోను ఆలాగుననే చేయవలెను. 

యెహోషువ 6:4 => ఆలాగు ఆరు దినములు చేయుచు రావలెను. ఏడుగురు యాజకులు 

పొటేట్లుకొముమ్ బూరలను పటుట్కొని ముందుగా నడువవలెను. ఏడవ దినమున మీరు ఏడు మారులు 

పటట్ణము చుటుట్ తిరుగుచుండగా ఆ యాజకులు బూరల నూదవలెను. 

వచనము 12 

అది సునాద కాలము; అది మీకు పరిశుదధ్మగును, పొలములో దానంతట అదే పండిన పంటను మీరు 

తినెదరు. 
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లేవీయకాండము 25:6 => అపుప్డు భూమియొకక్ విశార్ంతి సంవతస్ర ససయ్ము నీకును నీ 

దాసునికిని నీ దాసికిని నీ జీతగానికిని నీతో నివసించు పరదేశికిని ఆహారమగును. 

లేవీయకాండము 25:7 => మరియు నీ పశువులకును నీ దేశ జంతువులకును దాని పంట అంతయు 

మేతగా ఉండును. 

నిరగ్మకాండము 16:22 => ఆరవ దినమున వారు ఒకొక్కక్నికి రెండేసి ఓమెరుల చొపుప్న 

రెండంతలు ఆహారము కూరుచ్కొనినపుప్డు సమాజము యొకక్ అధికారులందరు వచిచ్ అది మోషేకు 

తెలిపిరి. 

నిరగ్మకాండము 23:11 => ఏడవ సంవతస్రమున దానిని బీడు విడువవలెను. అపుప్డు నీ పర్జలలోని 

బీదలు తినిన తరువాత మిగిలినది అడవి మృగములు తినవచుచ్ను. నీ దార్క్షతోట విషయములోను నీ 

ఒలీవతోట విషయములోను ఆలాగుననే చేయవలెను. 

వచనము 13 

ఆ సునాద సంవతస్రమున మీలో పర్తివాడు తన సావ్సథ్య్మును మరల పొందవలెను. 

లేవీయకాండము 25:10 => మీరు ఆ సంవతస్రమును, అనగా ఏబదియవ సంవతస్రమును 

పరిశుదధ్పరచి మీ దేశవాసులకందరికి విడుదల కలిగినదని చాటింపవలెను; అది మీకు సునాదముగా 

నుండును; అపుప్డు మీలో పర్తివాడు తన సావ్సథ్య్మును తిరిగి పొందవలెను; పర్తివాడు తన 

కుటుంబమునకు తిరిగిరావలెను. 

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. 
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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. 

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. 

సంఖాయ్కాండము 36:4 => కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులకు సునాద సంవతస్రము వచుచ్నపుప్డు వారి 

సావ్సథ్య్ము వారు కలిసికొనిన వారి గోతర్సావ్సథ్య్ముతో కలుపబడును గనుక ఆ వంతున మా పితరుల 

గోతర్సావ్సథ్య్ము తగిగ్పోవుననగా 

లేవీయకాండము 25:28 => అతనికి దాని రాబటుట్కొనుటకై కావలసిన సొముమ్ దొరకనియెడల 

అతడు అమిమ్న సొతుత్ సునాద సంవతస్రమువరకు కొనినవాని వశములో ఉండవలెను. సునాద 

సంవతస్రమున అది తొలగిపోవును; అపుప్డతడు తన సావ్సథ్య్మును మరల నొందును. 

గలతీయులకు 4:10 => మీరు దినములను, మాసములను, ఉతస్వకాలములను, సంవతస్రములను 

ఆచరించుచునాన్రు. 

వచనము 14 
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నీవు నీ పొరుగువానికి వెలకు ఇచిచ్న దేని విషయములోకాని నీ పొరుగువాని దగగ్ర నీవు కొనిన దేని 

విషయములో కాని మీరు ఒకరినొకరు బాధింపకూడదు. 

లేవీయకాండము 25:17 => మీరు ఒకరినొకరు బాధింపక నీ దేవునికి భయపడవలెను. నేను మీ 

దేవుడనైన యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 19:13 => నీ పొరుగువాని హింసింపకూడదు, వాని దోచుకొనకూడదు, కూలివాని 

కూలి మరునాటివరకు నీయొదద్ ఉంచుకొనకూడదు; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:19 => నీవు నాయ్యము తపిప్ తీరుప్ తీరచ్కూడదు; పక్షపాతము 

చేయకూడదు; లంచము పుచుచ్కొనకూడదు. ఏలయనగా లంచము జాఞ్నుల కనున్లకు గుర్డిడ్తనము 

కలుగజేయును నీతిమంతుల మాటలకు అపారథ్ము పుటిట్ంచును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:20 => నీవు జీవించి నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచుచ్చునన్ దేశమును 

సావ్ధీనపరచుకొనునటుల్ కేవలము నాయ్యమునే అనుసరించి నడుచుకొనవలెను. 

నాయ్యాధిపతులు 4:3 => అతనికి తొమిమ్దివందల ఇనుపరథములుండెను. అతడు ఇరువది 

సంవతస్రములు ఇశార్యేలీయులను కఠినమైన బాధపెటట్గా ఇశార్యేలీయులు యెహోవాకు 

మొఱఱ్పెటిట్రి. 

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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2 దినవృతాత్ంతములు 16:10 => ఆ దీరఘ్దరిశ్ అటుల్ పర్కటించినందుకు ఆసా అతనిమీద కోపగించి 

రౌదర్ము చూపి అతనిని బందీగృహములో వేసెను, ఇదియు గాక ఆ సమయమందే ఆసా జనులలో 

కొందరిని బాధపరచెను. 

నెహెమాయ్ 9:36 => చితత్గించుము, నేడు మేము దాసయ్ములో ఉనాన్ము, దాని ఫలమును దాని 

సమృధి ధ్ని అనుభవించునటుల్ నీవు మా పితరులకు దయచేసిన భూమియందు మేము దాసులమై 

యునాన్ము. 

నెహెమాయ్ 9:37 => మా పాపములనుబటిట్ నీవు మామీద నియమించిన రాజులకు అది 

అతివిసాత్రముగా ఫలమిచుచ్చునన్ది. వారు తమకిషట్ము వచిచ్నటుల్ మా శరీరములమీదను మా 

పశువులమీదను అధికారము చూపుచునాన్రు గనుక మాకు చాల శర్మలు కలుగుచునన్వి. 

యోబు 20:19 => వారు బీదలను ముంచి విడిచిపెటిట్నవారు వారు బలాతాక్రముచేత ఒక యింటిని 

ఆకర్మించుకొనినను దానిని కటిట్ పూరిత్చేయరు. 

యోబు 20:20 => వారు ఎడతెగక ఆశించినవారు తమ యిషట్వసుత్వులలో ఒకదానిచేతనైనను 

తముమ్ను తాము రకిష్ంచుకొనజాలరు. 

కీరత్నలు 10:18 => తండిర్లేనివారికిని నలిగిన వారికిని నాయ్యము తీరుచ్టకై నీవు వారి హృదయము 

సిథ్రపరచితివి, చెవియొగిగ్ ఆలకించితివి. 

సామెతలు 14:31 => దరిదుర్ని బాధించువాడు వాని సృషిట్కరత్ను నిందించువాడు బీదను 

కనికరించువాడు ఆయనను ఘనపరచువాడు. 

సామెతలు 21:13 => దరిదుర్ల మొఱఱ్ వినక చెవి మూసికొనువాడు తాను మొఱఱ్ పెటుట్నపుప్డు 

అంగీకరింపబడడు. 

సామెతలు 22:16 => లాభము నొందవలెనని దరిదుర్లకు అనాయ్యము చేయువానికిని ధనవంతుల 

కిచుచ్వానికిని నషట్మే కలుగును. 

సామెతలు 28:3 => బీదలను బాధించు దరిదుర్డు ఆహారవసుత్వులను ఉండనియయ్క కొటుట్కొనిపోవు 

వానతో సమానుడు. 
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సామెతలు 28:8 => వడిడ్చేతను దురాల్భముచేతను ఆసిత్ పెంచుకొనువాడు దరిదుర్లను 

కరుణించువానికొరకు దాని కూడబెటుట్ను. 

సామెతలు 28:16 => వివేకము లేనివాడవై జనులను అధికముగా బాధపెటుట్ అధికారీ, దురాల్భమును 

దేవ్షించువాడు దీరాఘ్యుషమ్ంతుడగును. 

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. 

యెషయా 1:17 => కీడుచేయుట మానుడి మేలుచేయ నేరుచ్కొనుడి నాయ్యము జాగర్తత్గా 

విచారించుడి, హింసించబడు వానిని విడిపించుడి తండిర్లేనివానికి నాయ్యము తీరుచ్డి విధవరాలి పక్ష 

ముగా వాదించుడి. 

యెషయా 3:12 => నా పర్జలవిషయమై నేనేమందును? బాలురు వారిని బాధపెటుట్చునాన్రు సతరీలు 

వారిని ఏలుచునాన్రు. నా పర్జలారా, మీ నాయకులు తోర్వను తపిప్ంచువారు 

యెషయా 3:13 => వారు నీ తోర్వల జాడను చెరిపివేయుదురు. యెహోవా వాదించుటకు 

నిలువబడియునాన్డు జనములను విమరిశ్ంచుటకు లేచియునాన్డు 

యెషయా 3:14 => యెహోవా తన జనుల పెదద్లను వారి యధిపతులను విమరిశ్ంప వచుచ్చునాన్డు. 

మీరే దార్క్షలతోటను తినివేసితిరి మీరు దోచుకొనిన దరిదుర్ల సొముమ్ మీ యిండల్లోనేయునన్ది 

యెషయా 3:15 => నా పర్జలను నలుగగొటిట్ మీరేమి చేయుదురు? బీదల ముఖములను నూరి 

మీరేమి చేయుదురు? అని పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

యెషయా 5:7 => ఇశార్యేలు వంశము సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా దార్క్షతోట యూదా 

మనుషుయ్లు ఆయన కిషట్మైన వనము. ఆయన నాయ్యము కావలెనని చూడగా బలాతాక్రము 

కనబడెను నీతి కావలెనని చూడగా రోదనము వినబడెను.  

యెషయా 33:15 => నీతిని అనుసరించి నడచుచు యథారథ్ముగా మాటలాడుచు నిరబ్ంధనవలన 

వచుచ్ లాభమును ఉపేకిష్ంచుచు లంచము పుచుచ్కొనకుండ తనచేతులను మలుపుకొని హతయ్యను 
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మాట వినకుండ చెవులు మూసికొని చెడుతనము చూడకుండ కనున్లు మూసికొనువాడు 

ఉనన్తసథ్లమున నివసించును.  

యెషయా 58:6 => దురామ్రుగ్లు కటిట్న కటల్ను విపుప్టయు కాడిమాను మోకులు తీయుటయు 

బాధింపబడినవారిని విడిపించుటయు పర్తి కాడిని విరుగగొటుట్టయు నే నేరప్రచుకొనిన ఉపవాసము 

గదా?  

యిరిమ్యా 22:17 => అయితే నీ దృషిట్యు నీ కోరికయు అనాయ్యముగా లాభము 

సంపాదించుకొనుటయందే, నిరపదాధుల రకత్ము ఒలికించుటయందే నిలిచియునన్వి. అందుకొరకే 

నీవు జనులను బాధించుచునాన్వు, అందుకొరకే బలాతాక్రము చేయుచునాన్వు. 

యెహెజేక్లు 22:7 => నీలో తలిదండుర్లు అవమానమొందుదురు, నీ మధయ్నునన్ పరదేశులు 

దౌరజ్నయ్ము నొందుదురు, నీలో తండిర్లేని వారును విధవరాండుర్ను హింసింపబడుదురు, 

యెహెజేక్లు 22:12 => ననున్ మరచిపోయి నరహతయ్కై లంచము పుచుచ్కొనువారు నీలో నునాన్రు, 

అపిప్చిచ్ వడిడ్ పుచుచ్కొని నీ పొరుగువారిని బాధించుచు నీవు బలవంతముగా వారిని 

దోచుకొనుచునాన్వు; ఇదే పర్భువైన యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 22:13 => నీవు పుచుచ్కొనిన అనాయ్య లాభమును, నీవు చేసిన నరహతయ్లను నేను 

చూచి నాచేతులు చరచుకొనుచునాన్ను. 

ఆమోసు 5:11 => దోష నివృతిత్కి రూకలు పుచుచ్కొని నీతిమంతులను బాధపెటుట్చు, గుమమ్మునకు 

వచుచ్ బీదవారిని అనాయ్యము చేయుటవలన 

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 8:4 => దేశమందు బీదలను మింగివేయను దరిదుర్లను మాపివేయను కోరువారలారా, 
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ఆమోసు 8:5 => తూము చినన్దిగాను రూపాయి యెకుక్వదిగాను చేసి, దొంగతార్సు చేసి, మనము 

ధానయ్మును అముమ్నటుల్ అమావాసయ్ యెపుప్డైపోవునో, మనము గోధుమలను అమమ్కము చేయునటుల్ 

విశార్ంతిదినము ఎపుప్డు గతించిపోవునో యని చెపుప్కొనువారలారా, 

ఆమోసు 8:6 => దరిదుర్లను వెండికి కొనునటుల్ను పాదరక్షలనిచిచ్ బీదవారిని కొనునటుల్ను 

చచుచ్ ధానయ్ ము ను మనము అముమ్ దము రం డ ని వి శార్ంతిది న మె పుప్ డై పో వునో అని 

చెపుప్కొనువారలారా, ఈ మాట ఆలకించుడి. 

ఆమోసు 8:7 => యాకోబు యొకక్ అతిశయాసప్దము తోడని యెహోవా పర్మాణము 

చేయునదేమనగా వారి కిర్యలను నేనెనన్డును మరువను. 

మీకా 2:2 => వారు భూములు ఆశించి పటుట్కొందురు, ఇండుల్ ఆశించి ఆకర్మించుకొందురు, ఒక 

మనిషిని వాని కుటుంబమును ఇంటివానిని వాని సావ్సథ్య్మును అనాయ్యముగా ఆకర్మింతురు. 

మీకా 2:3 => కాబటిట్ యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా--గొపప్ అపాయకాలము వచుచ్చునన్ది. దాని 

కిర్ందనుండి తమ మెడలను తపిప్ంచుకొనలేకుండునంతగాను, గరవ్ముగా నడువ లేకుండునంతగాను 

ఈ వంశమునకు కీడుచేయ నుదేద్శించుచునాన్ను. 

మీకా 6:10 => అనాయ్యము చేయువారి యిండల్లో అనాయ్యముచేత సంపాదించిన సొతుత్లును, 

చినన్దిగా చేయబడిన హేయమైన కొలయు ఉనన్వి గదా. 

మీకా 6:11 => తపుప్ తార్సును తపుప్ రాళుల్గల సంచియు ఉంచుకొని నేను పవితుర్డను అగుదునా? 

మీకా 6:12 => వారిలోని ఐశవ్రయ్వంతులు ఎడతెగక బలాతాక్రము చేయుదురు, పటట్ణసుథ్లు 

అబదధ్మాడుదురు, వారి నోటిలోని నాలుక కపటముగా మాటలాడును. 

మీకా 7:3 => రెండుచేతులతోను కీడు చేయ పూనుకొందురు, అధిపతులు బహుమానము 

కోరుదురు, నాయ్యాధిపతులు లంచము పుచుచ్కొందురు, గొపప్వారు తమ మోసపు కోరికను 

తెలియజేయుదురు. ఆలాగున వారు ఏకపటుట్గానుండి దాని ముగింతురు. 

లూకా 3:14 => సైనికులును మేమేమి చేయవలెనని అతని నడిగిరి. అందుకు అతడు ఎవనిని 

బాధపెటట్కయు, ఎవని మీదను అపనింద వేయకయు, మీ జీతములతో తృపిత్పొంది యుండుడని 

వారితో చెపెప్ను. 
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1 కొరిందీయులకు 6:8 => అయితే మీరే అనాయ్యము చేయుచునాన్రు, అపహరించుచునాన్రు, మీ 

సహోదరులకే యీలాగు చేయుచునాన్రు. 

యాకోబు 5:1 => ఇదిగో ధనవంతులారా, మీమీదికి వచెచ్డి ఉపదర్వములనుగూరిచ్ పర్లాపించి 

యేడువుడి. 

యాకోబు 5:2 => మీ ధనము చెడిపోయెను; మీ వసత్రములు చిమమ్టలు కొటిట్నవాయెను. 

యాకోబు 5:3 => మీ బంగారమును మీ వెండియు తుపుప్పటిట్నవి; వాటి తుపుప్ మీమీద సాక్షయ్ముగా 

ఉండి అగిన్వలె మీ శరీరములను తినివేయును; అంతయ్దినములయందు ధనము కూరుచ్ కొంటిరి. 

యాకోబు 5:4 => ఇదిగో మీ చేలు కోసిన పనివారికియయ్క, మీరు మోసముగా బిగపటిట్న కూలి 

మొఱఱ్పెటుట్చునన్ది. మీ కోతవారి కేకలు సైనయ్ములకు అధిపతియగు పర్భువు యొకక్ చెవులలో 

చొచిచ్యునన్వి. 

యాకోబు 5:5 => మీరు భూమిమీద సుఖముగా జీవించి భోగాసకుత్లై వధ దినమునందు మీ 

హృదయములను పోషించుకొంటిరి. 

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. 

యెహెజేక్లు 18:7 => ఎవనినైనను భాదపెటట్కయు, ఋణసుథ్నికి అతని తాకటుట్ను చెలిల్ంచి 

బలాతాక్రముచేత ఎవనికైనను నషట్ము కలుగజేయకయు నుండువాడై, ఆకలి గలవానికి ఆహారమిచిచ్ 

దిగంబరికి బటట్యిచిచ్ 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:6 => ఈ విషయమందెవడును అతికర్మించి తన సహోదరునికి మోసము 

చేయకుండవలెను; ఎందుకనగా మేము పూరవ్ము మీతో చెపిప్ సాక్షయ్మిచిచ్న పర్కారము పర్భువు 

వీటనిన్టి విషయమై పర్తిదండన చేయువాడు. 

వచనము 15 
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సునాద సంవతస్రమైన తరువాత గడచిన యేండల్ లెకక్చొపుప్న నీ పొరుగువానియొదద్ నీవు దానిని 

కొనవలెను. పంటల లెకక్చొపుప్న అతడు నీకు దానిని అమమ్వలెను. 

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. 

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. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:5 => మీ సహనమును సకల జనులకు తెలియబడనియుయ్డి. పర్భువు సమీపముగా 

ఉనాన్డు. 

సంఖాయ్కాండము 9:14 => మీలో నివసించు పరదేశి యెహోవా పసాక్ను ఆచరింపగోరునపుప్డు 

అతడు పసాక్ కటట్డచొపుప్న దాని విధినిబటిట్యే దానిని చేయవలెను. పరదేశికిని మీ దేశములో 

పుటిట్నవానికిని మీకును ఒకటే కటట్డ ఉండవలెను. 

వచనము 16 
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ఆ సంవతస్రముల లెకక్ హెచిచ్నకొలది దాని వెల హెచిచ్ంపవలెను, ఆ సంవతస్రముల లెకక్ 

తగిగ్నకొలది దాని వెల తగిగ్ంపవలెను. ఏలయనగా పంటల లెకక్చొపుప్న అతడు దాని నీకు అముమ్ను 

గదా. 

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. 

వచనము 17 

మీరు ఒకరినొకరు బాధింపక నీ దేవునికి భయపడవలెను. నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 25:14 => నీవు నీ పొరుగువానికి వెలకు ఇచిచ్న దేని విషయములోకాని నీ 

పొరుగువాని దగగ్ర నీవు కొనిన దేని విషయములో కాని మీరు ఒకరినొకరు బాధింపకూడదు. 

లేవీయకాండము 25:43 => నీ దేవునికి భయపడి అటిట్వానిని కఠినముగా చూడకుము. 

లేవీయకాండము 19:14 => చెవిటివాని తిటట్కూడదు, గుర్డిడ్వానియెదుట అడ డ్ము వేయకూడదు; నీ 

దేవునికి భయపడవలెను, నేను యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 19:32 => తల నెరసినవాని యెదుట లేచి ముసలివాని ముఖమును ఘనపరచి నీ 

దేవునికి భయపడవలెను; నేను యెహోవాను. 

ఆదికాండము 20:11 => అబార్హాము ఈ సథ్లమందు దేవుని భయము ఏమాతర్మును లేదు గనుక 

నా భారయ్ నిమితత్ము ననున్ చంపుదురనుకొని చేసితిని. 

ఆదికాండము 22:12 => అపుప్డు ఆయన ఆ చినన్వానిమీద చెయియ్ వేయకుము; అతనినేమియు 

చేయకుము; నీకు ఒకక్డైయునన్ నీ కుమారుని నాకియయ్ వెనుతీయలేదు గనుక నీవు దేవునికి 

భయపడువాడవని యిందువలన నాకు కనబడుచునన్దనెను 
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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 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. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 25:18 => నీవు పర్యాసవడి అలసియునన్పుప్డు నీవారిలో నీ వెనుకనునన్ 

బలహీనులనందరిని హతముచేసెను. 

1 సమూయేలు 12:24 => ఆయన మీకొరకు ఎనిన్ గొపప్ కారయ్ములను చేసెనో అది మీరు 

తలంచుకొని, మీరు యెహోవా యందు భయభకుత్లు కలిగి, నిషక్పటులై పూరణ్హృదయముతో 

ఆయనను సేవించుట ఆవశయ్కము. 

2 దినవృతాత్ంతములు 19:7 => యెహోవా భయము మీమీద ఉండునుగాక; హెచచ్రికగానుండి 

తీరుప్ తీరుచ్డి; మన దేవుడైన యెహోవాయందు దౌషట్య్ములేదు,ఆయన పక్షపాతికాడు, లంచము 

పుచుచ్కొనువాడు కాడు. 

నెహెమాయ్ 5:9 => మరియు నేను మీరు చేయునది మంచిది కాదు, మన శతుర్వులైన అనుయ్ల 

నిందనుబటిట్ మన దేవునికి భయపడి మీరు పర్వరిత్ంపకూడదా? 

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 19:9 => యెహోవాయందైన భయము పవితర్మైనది, అది నితయ్ము నిలుచును యెహోవా 

నాయ్యవిధులు సతయ్మైనవి, అవి కేవలము నాయ్యమైనవి. 
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సామెతలు 1:7 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట తెలివికి మూలము మూరు ఖ్లు 

జాఞ్నమును ఉపదేశమును తిరసక్రించుదురు. 

యిరిమ్యా 22:16 => అతడు దీనులకును దరిదుర్లకును నాయ్యము తీరుచ్చు సుఖముగా బర్దికెను, 

ఆలాగున చేయుటే ననున్ తెలిసికొనుట కాదా? 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. 

లూకా 12:5 => ఎవనికి మీరు భయపడవలెనో మీకు తెలియజేయుదును; చంపిన తరువాత 

నరకములో పడదోర్య శకిత్గలవానికి భయపడుడి, ఆయనకే భయపడుడని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:31 => కావున యూదయ గలిలయ సమరయ దేశములందంతట 

సంఘము కేష్మాభివృది ధ్నొందుచు సమాధానము కలిగియుండెను; మరియు పర్భువునందు భయమును 

పరిశుదాధ్తమ్ ఆదరణయు కలిగి నడుచుకొనుచు విసత్రించుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:2 => అతడు తన యింటివారందరితో కూడ దేవునియందు భయభకుత్లు 

గలవాడైయుండి, పర్జలకు బహు ధరమ్ముచేయుచు ఎలల్పుప్డును దేవునికి పార్రథ్న చేయువాడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:35 => పర్తి జనములోను ఆయనకు భయపడి నీతిగా 

నడుచుకొనువానిని ఆయన అంగీకరించును. 

రోమీయులకు 3:18 => వారి కనున్లయెదుట దేవుని భయము లేదు. 

రోమీయులకు 11:20 => మంచిది; వారు అవిశావ్సమునుబటిట్ విరిచివేయబడిరి, నీవైతే 

విశావ్సమునుబటిట్ నిలిచియునాన్వు; గరివ్ంపక భయపడుము; 

లేవీయకాండము 25:36 => నీ దేవునికి భయపడి వానియొదద్ వడిడ్నైనను తీసికొనకూడదు; నీ 

సహోదరుడు నీవలన బర్దుకవలెను. 
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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. 

వచనము 18 

కాబటిట్ మీరు నా కటట్డలను నా విధులను గైకొని వాటిననుసరించి నడుచుకొనవలెను. 

లేవీయకాండము 19:37 => కాగా మీరు నా కటట్డలనిన్టిని నా విధులనిన్టిని అనుసరించి 

నడుచుకొనవలెను; నేను యెహోవాను. 

కీరత్నలు 103:18 => ఆయన కృప యుగయుగములు నిలుచును ఆయన నీతి వారికి పిలల్పిలల్ 

తరమున నిలుచును. 

లేవీయకాండము 26:3 => మీరు నా కటట్డలనుబటిట్ నడుచుకొని నా ఆజఞ్లను ఆచరించి వాటిని 

అనుసరించి పర్వరిత్ంచినయెడల 

లేవీయకాండము 26:4 => మీ వరష్కాలములలో మీకు వరష్మిచెచ్దను, మీ భూమి పంటలనిచుచ్ను, 

మీ పొలములచెటుల్ ఫలించును, 

లేవీయకాండము 26:5 => మీ దార్క్షపండల్ కాలమువరకు మీ నూరుప్ సాగుచుండును, మీరు తృపిత్గా 

భుజించి మీ దేశములో నిరభ్యముగా నివసించెదరు. 

లేవీయకాండము 26:6 => ఆ దేశములో నేను మీకు కేష్మము కలుగజేసెదను. మీరు 

పండుకొనునపుప్డు ఎవడును మిముమ్ను భయపెటట్డు, ఆ దేశములో దుషట్మృగములు లేకుండ 

చేసెదను, మీ దేశములోనికి ఖడగ్మురాదు; 

లేవీయకాండము 26:7 => మీరు మీ శతుర్వులను తరిమెదరు; వారు మీ యెదుట ఖడగ్ముచేత 

పడెదరు. 

లేవీయకాండము 26:8 => మీలో అయిదుగురు నూరుమందిని తరుముదురు; నూరుమంది 

పదివేలమందిని తరుముదురు, మీ శతుర్వులు మీయెదుట ఖడగ్ముచేత కూలుదురు. 
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లేవీయకాండము 26:9 => ఏలయనగా నేను మిముమ్ను కటాకిష్ంచి మీకు సంతానమిచిచ్ మిముమ్ను 

విసత్రింపచేసి మీతో నేను చేసిన నిబంధనను సాథ్పించెదను. 

లేవీయకాండము 26:10 => మీరు చాలాకాలము నిలువైయునన్ పాతగిలిన ధానయ్మును తినెదరు; 

కొర్తత్ది వచిచ్నను పాతది మిగిలియుండును. 

లేవీయకాండము 26:11 => నా మందిరమును మీ మధయ్ ఉంచెదను; మీ యందు నా మనసుస్ 

అసహయ్పడదు. 

లేవీయకాండము 26:12 => నేను మీ మధయ్ నడిచెదను మీకు దేవుడనైయుందును; మీరు నాకు 

పర్జలైయుందురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:10 => మీరు యొరాద్ను దాటి మీ దేవుడైన యెహోవా మీకు 

సావ్సథ్య్ముగా ఇచుచ్చునన్ దేశమున నివాసులైన తరువాత ఆయన మీ చుటుట్నుండు శతుర్వులందరు 

లేకుండ మీకు విశార్ంతి కలుగజేసినందున మీరు నెమమ్ది పొందునపుప్డు 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:1 => నీవు నీ దేవుడైన యెహోవా మాట శర్దధ్గా విని నేడు నేను నీకు 

ఆజాఞ్పించుచునన్ ఆయన ఆజఞ్లననిన్టిని అనుసరించి నడుచుకొనినయెడల నీ దేవుడైన యెహోవా 

భూమిమీదనునన్ సమసత్ జనములకంటె నినున్ హెచిచ్ంచును. 

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 గొఱఱ్మేకల మందలు దీవింపబడును; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:5 => నీ గంపయు పిండి పిసుకు నీ తొటిట్యు దీవింపబడును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:6 => నీవు లోపలికి వచుచ్నపుప్డు దీవింపబడుదువు; వెలుపలికి 

వెళుల్నపుప్డు దీవింపబడుదువు. 
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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 సమృది ధ్గా 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 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:14 => అనుయ్ల దేవతలను అనుసరింపకయు వాటిని పూజింపకయు 

నునన్యెడల, నీవు అనుసరించి నడుచుకొనవలెనని నేడు నేను నీకాజాఞ్పించుచునన్ నీ దేవుడైన 

యెహోవా ఆజఞ్లను విని వాటిని అనుసరించి గైకొనినయెడల, యెహోవా నినున్ తలగా 

నియమించునుగాని తోకగా నియమింపడు. నీవు పైవాడవుగా ఉందువుగాని కిర్ందివాడవుగా ఉండవు. 
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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 33:28 => ఇశార్యేలు నిరభ్యముగా నివసించును యాకోబు ఊట 

పర్తేయ్కింపబడును అతడు ధానయ్ దార్కాష్రసములు గల దేశములో నుండును అతనిపై ఆకాశము 

మంచును కురిపించును.  

కీరత్నలు 4:8 => యెహోవా, నెమమ్దితో పండుకొని నిదర్పోవుదును నేను ఒంటరిగా నుండినను నీవే 

ననున్ సురకిష్తముగా నివసింపజేయుదువు. 

సామెతలు 1:33 => నా ఉపదేశము నంగీకరించువాడు సురకిష్తముగా నివసించును వాడు కీడు 

వచుచ్ననన్ భయము లేక నెమమ్దిగా నుండును. 

యిరిమ్యా 7:3 => సైనయ్ములకధిపతియు ఇశార్యేలుయొకక్ దేవుడునగు యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను ఈ సథ్లమున మిముమ్ను నివసింపజేయునటుల్ మీ మారగ్ములను మీ కిర్యలను 

దిదుద్కొనుడి 

యిరిమ్యా 7:4 => ఈ సథ్లము యెహోవా ఆలయము, ఈ సథ్లము యెహోవా ఆలయము, ఈ సథ్లము 

యెహోవా ఆలయము అని మీరు చెపుప్కొనుచునాన్రే; యీ మోసకరమైన మాటలు ఆధారము 

చేసికొనకుడి. 

యిరిమ్యా 7:5 => ఆలాగనక, మీ మారగ్ములను మీ కిర్యలను మీరు యథారథ్ముగా 

చకక్పరచుకొని, పర్తివాడు తన పొరుగువానియెడల తపప్క నాయ్యము జరిగించి. 

యిరిమ్యా 7:6 => పరదేశులను తండిర్లేనివారిని విధవరాండర్ను బాధింపకయు ఈ చోట 

నిరోద్షిరకత్ము చిందింపకయు, మీకు కీడు కలుగజేయు అనయ్దేవతలను అనుసరింపకయు 

నుండినయెడల 

యిరిమ్యా 7:7 => ఈ సథ్లమున తమకు నితయ్ముగా నుండుటకై పూరవ్కాలమున నేను మీ 

పితరులకిచిచ్న దేశమున మిముమ్ను కాపురముంచుదును. 
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యిరిమ్యా 23:6 => అతని దినములలో యూదా రక్షణనొందును, ఇశార్యేలు నిరభ్యముగా 

నివసించును, యెహోవా మనకు నీతియని అతనికి పేరు పెటుట్దురు. 

యిరిమ్యా 25:5 => మీరందరు మీ చెడ డ్మారగ్మును మీ దుషట్ కిర్యలను విడిచిపెటిట్ తిరిగినయెడల, 

యెహోవా మీకును మీ పితరులకును నితయ్నివాసముగా దయచేసిన దేశములో మీరు నివసింతురని 

చెపుప్టకై,  

యిరిమ్యా 33:16 => ఆ దినములలో యూదావారు రకిష్ంపబడుదురు. యెరూషలేము నివాసులు 

సురకిష్తముగా నివసింతురు, యెహోవాయే మనకు నీతియని యెరూషలేమునకు పేరుపెటట్బడును. 

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. 

యెహెజేక్లు 33:25 => కాబటిట్ వారికీమాట పర్కటన చేయుము పర్భువగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా రకత్ము ఓడిచ్వేయక మాంసము భుజించు మీరు, మీ విగర్హములవైపు 

దృషిట్యుంచు మీరు, నరహతయ్చేయు మీరు, ఈ దేశమును సవ్తంతిర్ంచుకొందురా? 

యెహెజేక్లు 33:26 => మీరు ఖడగ్ము నాధారము చేసికొనువారు, హేయకిర్యలు జరిగించువారు, 

పొరుగువాని భారయ్ను చెరుపువారు; మీవంటి వారు దేశమును సవ్తంతిర్ంచుకొందురా? నీవీలాగున 

వారికి చెపుప్ము పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదెమనగా 

యెహెజేక్లు 33:29 => వారు చేసిన హేయకిర్యలనిన్టినిబటిట్ వారి దేశమును పాడుగాను 

నిరజ్నముగాను నేను చేయగా నేనే యెహోవానై యునాన్నని వారు తెలిసికొందురు. 

యెహెజేక్లు 34:25 => మరియు అవి అరణయ్ములో నిరభ్యముగా నివసించునటుల్ను, అడవిలో 

నిరభ్యముగా పండుకొనునటుల్ను నేను వారితో సమాధానారథ్ నిబంధన చేయుదును, దుషట్మృగములు 

దేశములో లేకుండ చేయుదును. 

యెహెజేక్లు 34:26 => వారిని నా పరవ్తము చుటుట్పటల్ సథ్లములను దీవెనకరముగా చేయుదును. 

ఋతువుల పర్కారము వరష్ము కురిపించెదను, దీవెనకరమగు వరష్ములు కురియును, 

Page  of 1575 1885



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"య$ండ'

యెహెజేక్లు 34:27 => ఫలవృక్ష ములు ఫలములిచుచ్ను, భూమి పంటపండును, వారు దేశములో 

నిరభ్యముగా నివసింతురు, నేను వారి కాడికటల్ను తెంపి వారిని దాసులుగా చేసినవారి చేతిలోనుండి 

వారిని విడిపింపగా నేను యెహోవానై యునాన్నని వారు తెలిసికొందురు. 

యెహెజేక్లు 34:28 => ఇక వారు అనయ్జనులకు దోపుడు సొముమ్గా ఉండరు, దుషట్మృగములు 

వారినిక భకిష్ంపవు, ఎవరివలనను భయములేకుండ వారు సురకిష్త ముగా నివసించెదరు. 

యెహెజేక్లు 36:24 => నేను అనయ్జనులలోనుండి మిముమ్ను తోడుకొని, ఆ యా దేశములలోనుండి 

సమకూరిచ్, మీ సవ్దేశములోనికి మిముమ్ను రపిప్ంచెదను. 

యెహెజేక్లు 36:25 => మీ అపవితర్త యావతుత్ పోవునటుల్ నేను మీ మీద శుదధ్జలము చలుల్దును, 

మీ విగర్హములవలన మీకు కలిగిన అపవితర్త అంతయు తీసివేసెదను. 

యెహెజేక్లు 36:26 => నూతన హృదయము మీకిచెచ్దను, నూతన సవ్భావము మీకు 

కలుగజేసెదను, రాతిగుండె మీలోనుండి తీసివేసి మాంసపు గుండెను మీకిచెచ్దను. 

యెహెజేక్లు 36:27 => నా ఆతమ్ను మీయందుంచి, నా కటట్డల ననుసరించువారినిగాను నా 

విధులను గైకొనువారినిగాను మిముమ్ను చేసెదను. 

యెహెజేక్లు 36:28 => నేను మీ పితరులకిచిచ్న దేశములో మీరు నివసించెదరు, మీరు నా 

జనులైయుందురు నేను మీ దేవుడనైయుందును. 

లేవీయకాండము 26:5 => మీ దార్క్షపండల్ కాలమువరకు మీ నూరుప్ సాగుచుండును, మీరు తృపిత్గా 

భుజించి మీ దేశములో నిరభ్యముగా నివసించెదరు. 

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. 

వచనము 19 
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అపుప్డు మీరు ఆ దేశములో సురకిష్తముగా నివసించెదరు, ఆ భూమి ఫలించును. మీరు తృపిత్గా 

భుజించి దానిలో సురకిష్తముగా నివసించెదరు. 

లేవీయకాండము 26:5 => మీ దార్క్షపండల్ కాలమువరకు మీ నూరుప్ సాగుచుండును, మీరు తృపిత్గా 

భుజించి మీ దేశములో నిరభ్యముగా నివసించెదరు. 

కీరత్నలు 67:6 => అపుప్డు భూమి దాని ఫలములిచుచ్ను దేవుడు మా దేవుడు మముమ్ను 

ఆశీరవ్దించును. 

కీరత్నలు 85:12 => యెహోవా ఉతత్మమైనదాని ననుగర్హించును మన భూమి దాని ఫలమునిచుచ్ను. 

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.  

యెషయా 65:21 => జనులు ఇండుల్ కటుట్కొని వాటిలో కాపురముందురు దార్క్షతోటలు 

నాటించుకొని వాటి ఫలముల ననుభవింతురు. 

యెషయా 65:22 => వారు కటుట్కొనన్ యిండల్లో వేరొకరు కాపురముండరు వారు నాటుకొనన్వాటిని 

వేరొకరు అనుభవింపరు నా జనుల ఆయుషయ్ము వృకాష్యుషయ్మంత యగును నేను 

ఏరప్రచుకొనినవారు తాము చేసికొనినదాని ఫలమును పూరిత్గా అనుభవింతురు  

యెహెజేక్లు 34:25 => మరియు అవి అరణయ్ములో నిరభ్యముగా నివసించునటుల్ను, అడవిలో 

నిరభ్యముగా పండుకొనునటుల్ను నేను వారితో సమాధానారథ్ నిబంధన చేయుదును, దుషట్మృగములు 

దేశములో లేకుండ చేయుదును. 

యెహెజేక్లు 34:26 => వారిని నా పరవ్తము చుటుట్పటల్ సథ్లములను దీవెనకరముగా చేయుదును. 

ఋతువుల పర్కారము వరష్ము కురిపించెదను, దీవెనకరమగు వరష్ములు కురియును, 

యెహెజేక్లు 34:27 => ఫలవృక్ష ములు ఫలములిచుచ్ను, భూమి పంటపండును, వారు దేశములో 

నిరభ్యముగా నివసింతురు, నేను వారి కాడికటల్ను తెంపి వారిని దాసులుగా చేసినవారి చేతిలోనుండి 

వారిని విడిపింపగా నేను యెహోవానై యునాన్నని వారు తెలిసికొందురు. 
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యెహెజేక్లు 34:28 => ఇక వారు అనయ్జనులకు దోపుడు సొముమ్గా ఉండరు, దుషట్మృగములు 

వారినిక భకిష్ంపవు, ఎవరివలనను భయములేకుండ వారు సురకిష్త ముగా నివసించెదరు. 

యెహెజేక్లు 36:30 => అనయ్జనులలో కరవునుగూరిచ్న నింద మీరిక నొందకయుండునటుల్ చెటల్ 

ఫలములను భూమిపంటను నేను విసత్రింపజేసెదను. 

యోవేలు 2:24 => కొటుల్ ధానయ్ముతో నిండును, కొతత్ దార్కాష్రసమును కొర్తత్ తైలమును గానుగలకు 

పైగా పొరిల్ పారును. 

యోవేలు 2:26 => నా జనులు ఇక నెనన్టికిని సిగుగ్నొందరు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:10 => మీరు యొరాద్ను దాటి మీ దేవుడైన యెహోవా మీకు 

సావ్సథ్య్ముగా ఇచుచ్చునన్ దేశమున నివాసులైన తరువాత ఆయన మీ చుటుట్నుండు శతుర్వులందరు 

లేకుండ మీకు విశార్ంతి కలుగజేసినందున మీరు నెమమ్ది పొందునపుప్డు 

కీరత్నలు 4:8 => యెహోవా, నెమమ్దితో పండుకొని నిదర్పోవుదును నేను ఒంటరిగా నుండినను నీవే 

ననున్ సురకిష్తముగా నివసింపజేయుదువు. 

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. 

వచనము 20 

ఏడవ యేట మేము ఏమి తిందుము? ఇదిగో మేము చలల్ను పంటకూరచ్ను వలల్గాదే అనుకొందురేమో. 

సంఖాయ్కాండము 11:4 => వారి మధయ్నునన్ మిశిర్తజనము మాంసాపేక్ష అధికముగా కనుపరచగా 

ఇశార్యేలీయులును మరల ఏడిచ్ మాకెవరు మాంసము పెటెట్దరు? 

సంఖాయ్కాండము 11:13 => ఈ సమసత్ పర్జలకు ఇచుచ్టకు మాంసము నాకెకక్డిది? వారు ననున్ 

చూచి యేడుచ్చు తినుటకు మాకు మాంసమిమమ్ని అడుగుచునాన్రు  
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2 రాజులు 6:15 => దైవజనుడైన అతని పనివాడు పెందలకడ లేచి బయటికి వచిచ్నపుప్డు 

గుఱఱ్ములును రథములును గల సైనయ్ము పటట్ణమును చుటుట్కొనియుండుట కనబడెను. అంతట అతని 

పనివాడు అయోయ్ నా యేలినవాడా, మనము ఏమి చేయుదమని ఆ దైవజనునితో అనగా 

2 రాజులు 6:16 => అతడు భయపడవదుద్, మన పక్షమున నునన్వారు వారికంటె అధికులై 

యునాన్రని చెపిప్ 

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 

గుఱఱ్ములచేత రథములచేతను నిండియుండుట చూచెను. 

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. 

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. 

కీరత్నలు 78:19 => ఈ అరణయ్ములో దేవుడు భోజనము సిదధ్పరచగలడా యనుచు వారు దేవునికి 

విరోధముగా మాటలాడిరి. 

కీరత్నలు 78:20 => ఆయన బండను కొటట్గా నీరు ఉబికెను నీళుల్ కాలువలై పారెను. ఆయన 

ఆహారము ఇయయ్గలడా? ఆయన తన పర్జలకు మాంసము సిదధ్పరచగలడా? అని వారు చెపుప్కొనిరి. 

యెషయా 1:2 => యెహోవా మాటలాడుచునాన్డు ఆకాశమా, ఆలకించుము; భూమీ, 

చెవియొగుగ్ము. నేను పిలల్లను పెంచి గొపప్వారినిగా చేసితిని వారు నామీద తిరుగబడియునాన్రు.  

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

అని మీ పార్ణమునుగూరిచ్యైనను, ఏమి ధరించుకొందుమో అని మీ దేహమునుగూరిచ్యైనను 

చింతింపకుడి;  

Page  of 1579 1885



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"య$ండ'

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

మీ పరలోకపు తండిర్ వాటిని పోషించుచునాన్డు; మీరు వాటికంటె బహు శేర్షు ట్లు 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. 

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. 

మతత్యి 8:26 => అందుకాయన అలప్విశావ్సులారా, యెందుకు భయపడుచునాన్రని వారితో చెపిప్, 

లేచి గాలిని సముదర్మును గదిద్ంపగా మికిక్లి నిమమ్ళమాయెను. 

లూకా 12:29 => ఏమి తిందుమో, యేమి తార్గుదుమో, అని విచారింపకుడి, అనుమానము 

కలిగియుండకుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:6 => దేనినిగూరిచ్యు చింతపడకుడి గాని పర్తి విషయములోను పార్రథ్న 

విజాఞ్పనములచేత కృతజఞ్తాపూరవ్కముగా మీ వినన్పములు దేవునికి తెలియజేయుడి. 
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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.  

నిరగ్మకాండము 23:11 => ఏడవ సంవతస్రమున దానిని బీడు విడువవలెను. అపుప్డు నీ పర్జలలోని 

బీదలు తినిన తరువాత మిగిలినది అడవి మృగములు తినవచుచ్ను. నీ దార్క్షతోట విషయములోను నీ 

ఒలీవతోట విషయములోను ఆలాగుననే చేయవలెను. 

లేవీయకాండము 25:4 => ఏడవ సంవతస్రము భూమికి మహా విశార్ంతికాలము, అనగా యెహోవా 

పేరట విశార్ంతి సంవతస్రముగా ఉండవలెను . అందులో నీ చేను వితత్కూడదు ; నీ 

ఫలవృక్షములతోటను శుది ధ్పరచకూడదు. 

2 రాజులు 19:29 => మరియు యెషయా చెపిప్నదేమనగా హిజిక్యా, నీకిదే సూచనయగును. ఈ 

సంవతస్రమందు దానంతట అదే పండు ధానయ్మును, రెండవ సంవతస్రమందు దానినుండి కలుగు 

ధానయ్మును మీరు భుజింతురు, మూడవ సంవతస్రమున మీరు వితత్నము వితిత్ చేలు కోయుదురు; 

దార్క్షతోటలు నాటి వాటిఫలము అనుభవించుదురు.  

యెషయా 37:30 => మరియు యెషయా చెపిప్నదేమనగా హిజిక్యా, నీకిదే సూచనయగును. ఈ 

సంవతస్రమందు దాని అంతట అదే పండు ధానయ్మును, రెండవ సంవతస్రమందు దానినుండి కలుగు 

ధానయ్మును మీరు భుజింతురు. మూడవ సంవతస్రమున మీరు వితత్నము వితిత్ చేలు కోయుదురు; 

దార్క్షతోటలు నాటి వాటిఫలము ననుభవించుదురు. 

మతత్యి 6:31 => కాబటిట్ ఏమి తిందుమో యేమి తార్గుదుమో యేమి ధరించుకొందుమో అని 

చింతింపకుడి; అనయ్జనులు వీటనిన్టి విషయమై విచారింతురు. 

మతత్యి 6:33 => కాబటిట్ మీరు ఆయన రాజయ్మును నీతిని మొదట వెదకుడి; అపుప్డవనిన్యు 

మీకనుగర్హింపబడును. 

వచనము 21 
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అయితే నేను ఆరవయేట నా దీవెన మీకు కలుగునటుల్ ఆజాఞ్పించెదను; అది మూడేండల్ పంటను మీకు 

కలుగజేయును. 

ఆదికాండము 26:12 => ఇసాస్కు ఆ దేశమందునన్వాడై వితత్నము వేసి ఆ సంవతస్రము నూరంతలు 

ఫలము పొందెను. యెహోవా అతనిని ఆశీరవ్దించెను గనుక ఆ మనుషుయ్డు గొపప్వాడాయెను. 

ఆదికాండము 41:47 => సమృది ధ్గా పంటపండిన యేడు సంవతస్రములలో భూమి బహు విరివిగా 

పండెను. 

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. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:3 => నీవు పటట్ణములో దీవింపబడుదువు ; పొలములో 

దీవింపబడుదువు; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:8 => నీ కొటల్లోను నీవు చేయు పర్యతన్ములనిన్టిలోను నీకు దీవెన 

కలుగునటుల్ యెహోవా ఆజాఞ్పించును. నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచుచ్చునన్ దేశములో ఆయన నినున్ 

ఆశీరవ్దించును. 

కీరత్నలు 133:3 => సీయోను కొండలమీదికి దిగివచుచ్ హెరోమ్ను మంచువలె నుండును. 

ఆశీరావ్దమును శాశవ్త జీవమును అచచ్ట నుండవలెనని యెహోవా సెలవిచిచ్యునాన్డు. 

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

యాశీరావ్దము ఎకుక్వ కాదు. 

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

మీకు వితత్నము దయచేసి విసత్రింపచేసి, మీరు పర్తి విషయములో పూరౌణ్దారయ్భాగయ్ము 

గలవారగునటుల్, మీ నీతిఫలములు వృది ధ్పొందించును. 
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లేవీయకాండము 25:4 => ఏడవ సంవతస్రము భూమికి మహా విశార్ంతికాలము, అనగా యెహోవా 

పేరట విశార్ంతి సంవతస్రముగా ఉండవలెను . అందులో నీ చేను వితత్కూడదు ; నీ 

ఫలవృక్షములతోటను శుది ధ్పరచకూడదు. 

లేవీయకాండము 25:8 => మరియు ఏడు విశార్ంతి సంవతస్రములను, అనగా ఏడేసి యేండుల్గల 

సంవతస్రములను లెకిక్ంపవలెను. ఆ యేడు విశార్ంతి సంవతస్రముల కాలము నలుబది తొమిమ్ది 

సంవతస్రములగును. 

లేవీయకాండము 25:9 => ఏడవ నెల పదియవనాడు మీ సవ్దేశమంతట శృంగనాదము 

చేయవలెను. పార్యశిచ్తాత్రథ్ దినమున మీ దేశమంతట ఆ శృంగనాదము చేయవలెను. 

లేవీయకాండము 25:10 => మీరు ఆ సంవతస్రమును, అనగా ఏబదియవ సంవతస్రమును 

పరిశుదధ్పరచి మీ దేశవాసులకందరికి విడుదల కలిగినదని చాటింపవలెను; అది మీకు సునాదముగా 

నుండును; అపుప్డు మీలో పర్తివాడు తన సావ్సథ్య్మును తిరిగి పొందవలెను; పర్తివాడు తన 

కుటుంబమునకు తిరిగిరావలెను. 

లేవీయకాండము 25:11 => ఆ సంవతస్రము, అనగా ఏబదియవ సంవతస్రము మీకు 

సునాదకాలము. అందులో మీరు వితత్కూడదు కారుపంటను కోయకూడదు శుది ధ్పరచని నీ 

ఫలవృక్షముల పండల్ను ఏరుకొనకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 16:5 => మరియు ఆరవ దినమున వారు తెచుచ్కొనినదానిని సిదధ్పరచుకొనవలెను. 

వారు దినదినమున కూరుచ్కొనుదానికంటె అది రెండంతలై యుండవలెననెను. 

లేవీయకాండము 26:4 => మీ వరష్కాలములలో మీకు వరష్మిచెచ్దను, మీ భూమి పంటలనిచుచ్ను, 

మీ పొలములచెటుల్ ఫలించును, 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:10 => యెహోవా మందిరములోనికి జనులు కానుకలను తెచుచ్ట 

మొదలుపెటిట్నపప్టినుండి మేము సమృది ధ్గా భోజనము చేసినను చాలా మిగులుచునన్ది; యెహోవా 

తన జనులను ఆశీరవ్దించినందున ఇంత గొపప్రాశి మిగిలినదని రాజుతోననగా 

కీరత్నలు 42:8 => అయినను పగటివేళ యెహోవా తన కృప కలుగ నాజాఞ్పించును రాతిర్వేళ 

ఆయననుగూరిచ్న కీరత్నయు నా జీవదాతయైన దేవునిగూరిచ్న పార్రథ్నయు నాకు తోడుగా ఉండును.  
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మతత్యి 6:33 => కాబటిట్ మీరు ఆయన రాజయ్మును నీతిని మొదట వెదకుడి; అపుప్డవనిన్యు 

మీకనుగర్హింపబడును. 

లూకా 13:7 => గనుక అతడు ఇదిగో మూడేండల్నుండి నేను ఈ అంజూరపు చెటుట్న పండుల్ 

వెదకవచుచ్చునాన్ను గాని యేమియు దొరకలేదు; దీనిని నరికివేయుము, దీనివలన ఈ భూమియు ఏల 

వయ్రథ్మైపోవలెనని దార్క్షతోట మాలితో చెపెప్ను.  

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

యెవరికొరకు వయ్వసాయము చేయబడునో వారికి అనుకూలమైన పైరులను ఫలించుచు దేవుని 

ఆశీరవ్చనము పొందును. 

వచనము 22 

మీరు ఎనిమిదవ సంవతస్రమున వితత్నములు వితిత్ తొమిమ్దవ సంవతస్రమువరకు పాతపంట 

తినెదరు; దాని పంటను కూరుచ్వరకు పాతదానిని తినెదరు. 

2 రాజులు 19:29 => మరియు యెషయా చెపిప్నదేమనగా హిజిక్యా, నీకిదే సూచనయగును. ఈ 

సంవతస్రమందు దానంతట అదే పండు ధానయ్మును, రెండవ సంవతస్రమందు దానినుండి కలుగు 

ధానయ్మును మీరు భుజింతురు, మూడవ సంవతస్రమున మీరు వితత్నము వితిత్ చేలు కోయుదురు; 

దార్క్షతోటలు నాటి వాటిఫలము అనుభవించుదురు.  

యెషయా 37:30 => మరియు యెషయా చెపిప్నదేమనగా హిజిక్యా, నీకిదే సూచనయగును. ఈ 

సంవతస్రమందు దాని అంతట అదే పండు ధానయ్మును, రెండవ సంవతస్రమందు దానినుండి కలుగు 

ధానయ్మును మీరు భుజింతురు. మూడవ సంవతస్రమున మీరు వితత్నము వితిత్ చేలు కోయుదురు; 

దార్క్షతోటలు నాటి వాటిఫలము ననుభవించుదురు. 

యెహోషువ 5:11 => పసాక్ పోయిన మరునాడు వారు ఈ దేశపు పంటను తినిరి. ఆ దినమందే 

వారు పొంగకయు వేచబడియునునన్ భక్షయ్ములను తినిరి. 
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యెహోషువ 5:12 => మరునాడు వారు ఈ దేశపు పంటను తినుచుండగా మనాన్ మానిపోయెను; 

అటుతరువాత ఇశార్యేలీయులకు మనాన్ దొరకకపోయెను. ఆ సంవతస్రమున వారు కనానుదేశపు 

పంటను తినిరి. 

నిరగ్మకాండము 16:5 => మరియు ఆరవ దినమున వారు తెచుచ్కొనినదానిని సిదధ్పరచుకొనవలెను. 

వారు దినదినమున కూరుచ్కొనుదానికంటె అది రెండంతలై యుండవలెననెను. 

నిరగ్మకాండము 16:22 => ఆరవ దినమున వారు ఒకొక్కక్నికి రెండేసి ఓమెరుల చొపుప్న 

రెండంతలు ఆహారము కూరుచ్కొనినపుప్డు సమాజము యొకక్ అధికారులందరు వచిచ్ అది మోషేకు 

తెలిపిరి. 

నిరగ్మకాండము 23:11 => ఏడవ సంవతస్రమున దానిని బీడు విడువవలెను. అపుప్డు నీ పర్జలలోని 

బీదలు తినిన తరువాత మిగిలినది అడవి మృగములు తినవచుచ్ను. నీ దార్క్షతోట విషయములోను నీ 

ఒలీవతోట విషయములోను ఆలాగుననే చేయవలెను. 

లేవీయకాండము 26:10 => మీరు చాలాకాలము నిలువైయునన్ పాతగిలిన ధానయ్మును తినెదరు; 

కొర్తత్ది వచిచ్నను పాతది మిగిలియుండును. 

వచనము 23 

భూమిని శాశవ్త వికర్యము చేయకూడదు. ఆ భూమి నాదే, మీరు నాయొదద్ కాపురమునన్ పరదేశులు. 

లేవీయకాండము 25:10 => మీరు ఆ సంవతస్రమును, అనగా ఏబదియవ సంవతస్రమును 

పరిశుదధ్పరచి మీ దేశవాసులకందరికి విడుదల కలిగినదని చాటింపవలెను; అది మీకు సునాదముగా 

నుండును; అపుప్డు మీలో పర్తివాడు తన సావ్సథ్య్మును తిరిగి పొందవలెను; పర్తివాడు తన 

కుటుంబమునకు తిరిగిరావలెను. 

1 రాజులు 21:3 => అందుకు నాబోతు నా పితార్రిజ్తమును నీకిచుచ్టకు నాకు ఎంతమాతర్మును 

వలల్పడదని చెపప్గా 
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యెహెజేక్లు 48:14 => అది యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తమైన భూమి గనుక దానిలో ఏమాతర్పు 

భాగమైనను వారు అమమ్కూడదు, బదులుగా ఇయయ్కూడదు, ఆ భూమి యొకక్ పర్థమ ఫలములను 

ఇతరులను అనుభవింపనియయ్కూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:43 => జనములారా, ఆయన పర్జలతోకూడ ఆనందించుడి. హతులైన 

తన సేవకులనుబటిట్ ఆయన పర్తిదండన చేయును తన విరోధులకు పర్తీకారము చేయును తన దేశము 

నిమితత్మును తన పర్జలనిమితత్మును పార్యశిచ్తత్ము చేయును.  

2 దినవృతాత్ంతములు 7:20 => నేను మీకిచిచ్న నా దేశములోనుండి మిముమ్ను పెలల్గించి, నా 

నామమునకు నేను పరిశుదధ్పరచిన యీ మందిరమును నా సనిన్ధినుండి తీసివేసి, సమసత్ జనములలో 

దానిని సామెత కాసప్దముగాను నింద కాసప్దముగాను చేయుదును. 

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

కీరత్నలు 85:1 => యెహోవా, నీవు నీ దేశము ఎడల కటాక్షము చూపియునాన్వు చెరకుపోయిన 

యాకోబు సంతతిని నీవు వెనుకకు రపిప్ంచియునాన్వు.  

యెషయా 8:8 => అవి యూదా దేశములోనికి వచిచ్ పొరిల్ పర్వహించును; అవి కుతికల లోతగును. 

ఇమామ్నుయేలూ, పకిష్ తన రెకక్లు విపుప్నపప్టివలె దాని రెకక్ల వాయ్పకము నీ దేశ వైశాలయ్మంతటను 

వాయ్పించును.  

హోషేయ 9:3 => ఎఫార్యిమీయులు ఐగుపుత్నకు మరలుదురు, అషూష్రు దేశములో వారు 

అపవితర్మైన వాటిని తిందురు, యెహోవా దేశములో వారు నివసింపకూడదు. 

యోవేలు 2:18 => అపుప్డు యెహోవా తన దేశమునుబటిట్ రోషము పూని తన జనులయెడల జాలి 

చేసికొనెను. 

యోవేలు 3:2 => అనయ్జనులనందరిని సమకూరిచ్, యెహోషాపాతు లోయలోనికి తోడుకొనిపోయి, 

వారు ఆ యా దేశములలోనికి నా సావ్సథ్య్మగు ఇశార్యేలీయులను చెదరగొటిట్, నా దేశమును తాము 

పంచుకొనుటనుబటిట్ నా జనుల పక్షమున అకక్డ నేను ఆ అనయ్జనులతో వాయ్జెయ్మాడుదును. 
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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 

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 మొఱఱ్కు చెవియొగుగ్ము నా కనీన్ళుల్ 

చూచి మౌనముగా నుండకుము నీ దృషిట్కి నేను అతిథివంటివాడను నా పితరులందరివలె నేను 

పరవాసినైయునాన్ను  

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 11:10 => 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. 
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1 పేతురు 2:11 => పిర్యులారా, మీరు పరదేశులును యాతిర్కులునై యునాన్రు గనుక ఆతమ్కు 

విరోధముగా పోరాడు శరీరాశలను విసరిజ్ంచి, 

ఆదికాండము 23:4 => మీ మధయ్ నేను పరదేశినిగాను పరవాసినిగాను ఉనాన్ను. మృతిబొందిన నా 

భారయ్ నా కనున్లయెదుట ఉండకుండ, ఆమెను పాతిపెటుట్టకు మీతావున నా కొక శమ్శానభూమిని 

సావ్సథ్య్ముగా ఇయుయ్డని అడుగగా 

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. 

లేవీయకాండము 25:34 => వారు తమ పటట్ణముల పార్ంత భూములను అముమ్కొనకూడదు; అవి 

వారికి శాశవ్త సావ్సథ్య్ము. 

సంఖాయ్కాండము 36:4 => కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులకు సునాద సంవతస్రము వచుచ్నపుప్డు వారి 

సావ్సథ్య్ము వారు కలిసికొనిన వారి గోతర్సావ్సథ్య్ముతో కలుపబడును గనుక ఆ వంతున మా పితరుల 

గోతర్సావ్సథ్య్ము తగిగ్పోవుననగా 

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. 

యిరిమ్యా 32:7 => నీ తండిర్ తోడబుటిట్న షలూల్ము కుమారుడగు హనమేలు నీయొదద్కు వచిచ్ 

అనాతోతులోనునన్ నా భూమిని కొనుటకు విమోచకుని ధరమ్ము నీదే, దాని కొనుకొక్నుమని చెపుప్ను. 

యెహెజేక్లు 45:1 => మీరు చీటుల్వేసి దేశమును విభాగించునపుప్డు భూమిలో ఒక భాగమును 

పర్తిషిఠ్తారప్ణముగా యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంపవలెను. దానికి ఇరువదియైదువేల కొలకఱఱ్ల నిడివియు 

పదివేల కొలకఱఱ్ల వెడలుప్ను ఉండవలెను, ఈ సరిహదుద్లనిన్టిలోగానునన్ భూమి పర్తిషిఠ్తమగును.  

వచనము 24 

మీ సావ్సథ్య్మైన పర్తి పొలము మరల విడిపింపబడునటుల్గా దాని అముమ్కొనవలెను. 
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లేవీయకాండము 25:27 => దానిని అమిమ్నది మొదలుకొని గడచిన సంవతస్రములు లెకిక్ంచి 

యెవరికి దానిని అమెమ్నో వారికి ఆ శేషము మరల ఇచిచ్ తన సావ్సథ్య్మును పొందును. 

లేవీయకాండము 25:31 => చుటుట్ను పార్కారములులేని గార్మములలోని యిండల్ను 

వెలిపొలములుగా ఎంచవలెను. అవి విడుదల కావచుచ్ను; అవి సునాదకాలములో తొలగిపోవును. 

లేవీయకాండము 25:51 => ఇంక అనేక సంవతస్రములు మిగిలియుండినయెడల వాటినిబటిట్ తనున్ 

అమిమ్న సొముమ్లో తన విమోచన కర్యధనమును మరల ఇయయ్వలెను. 

లేవీయకాండము 25:52 => సునాద సంవతస్రమునకు కొనిన్ సంవతస్రములే తకుక్వైనయెడల 

అతనితో లెకక్ చూచుకొని సంవతస్రముల లెకక్చొపుప్న తన విమోచన కర్యధనమును అతనికి 

చెలిల్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 25:53 => ఏటేటికి జీతగానివలె వాడతనియొదద్ ఉండవలెను. అతడు మీ 

కనున్లయెదుట వానిచేత కఠినముగా సేవ చేయించకూడదు. 

రోమీయులకు 8:23 => అంతేకాదు, ఆతమ్యొకక్ పర్థమ ఫలములనొందిన మనముకూడ 

దతత్పుతర్తవ్ముకొరకు, అనగా మన దేహముయొకక్ విమోచనము కొరకు కనిపెటుట్చు మనలో మనము 

మూలుగుచునాన్ము 

1 కొరిందీయులకు 1:30 => అయితే ఆయన మూలముగా మీరు కీర్సుత్యేసునందునాన్రు.  

ఎఫెసీయులకు 1:7 => దేవుని కృపామహదైశవ్రయ్మునుబటిట్ ఆ పిర్యునియందు ఆయన రకత్మువలన 

మనకు విమోచనము, అనగా మన అపరాధములకు క్షమాపణ మనకు కలిగియునన్ది. 

ఎఫెసీయులకు 1:14 => దేవుని మహిమకు కీరిత్ కలుగుటకై ఆయన సంపాదించుకొనిన పర్జలకు 

విమోచనము కలుగు నిమితత్ము ఈ ఆతమ్ మన సావ్సథ్య్మునకు సంచకరువుగా ఉనాన్డు. 

ఎఫెసీయులకు 4:30 => దేవుని పరిశుదాధ్తమ్ను దుఃఖపరచకుడి; విమోచన దినము వరకు 

ఆయనయందు మీరు ముదిర్ంపబడి యునాన్రు. 

యెహెజేక్లు 7:13 => వారు బర్దికియునన్ను అముమ్వాడు అమిమ్నదానికి తిరిగిరాడు, ఈ దరశ్నము 

వారి సమూహమంతటికి చెందును, అది తపప్క జరుగును, వారందరు దోషులైరి గనుక తమ పార్ణము 

రకిష్ంచుకొనుటకు వారిలో ఎవరును ధైరయ్ము చేయరు.  
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వచనము 25 

నీ సహోదరుడు బీదవాడై తన సావ్సథ్య్ములో కొంత అమిమ్న తరువాత అతనికి సమీప బంధువుడు 

విడిపింప వచిచ్నయెడల తన సహోదరుడు అమిమ్నదానిని అతడు విడిపించును. 

రూతు 2:20 => నయోమి బర్దికియునన్ వారికిని చచిచ్నవారికిని ఉపకారము చేయుట మానని 

యితడు యెహోవాచేత ఆశీరవ్దింపబడును గాక అని తన కోడలితో అనెను. మరియు నయోమి ఆ 

మనుషుయ్డు మనకు సమీప బంధువుడు, అతడు మనలను విడిపింపగల వారిలో ఒకడని చెపప్గా 

రూతు 3:2 => ఎవని పనికతెత్లయొదద్ నీవు ఉంటివో ఆ బోయజు మనకు బంధువుడు. ఇదిగో యీ 

రాతిర్ అతడు కళల్మున యవలు తూరాప్రబటిట్ంప బోవుచునాన్డు. 

రూతు 3:9 => అతడునీ వెవరవని అడుగగా ఆమె నేను రూతు అను నీ దాసురాలిని; నీవు నాకు 

సమీప బంధువుడవు గనుక నీ దాసురాలి మీద నీ కొంగు కపుప్మనగా 

రూతు 3:12 => నేను నినున్ విడిపింపగల వాడనను మాట వాసత్వమే; అయితే నీకు నాకంటె 

సమీపమైన బంధువుడొకడునాన్డు. 

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 4:5 => 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. 
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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 

2 కొరిందీయులకు 8:9 => మీరు మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ కృపను ఎరుగుదురు గదా? ఆయన 

ధనవంతుడై యుండియు మీరు తన దారిదర్య్మువలన ధనవంతులు కావలెనని, మీ నిమితత్ము 

దరిదుర్డాయెను. 

హెబీర్యులకు 2:13 => మరియు నేనాయనను నముమ్కొనియుందును అనియు ఇదిగో నేనును 

దేవుడు నాకిచిచ్న పిలల్లును అనియు చెపుప్చునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 2:14 => కాబటిట్ ఆ పిలల్లు రకత్మాంసములు గలవారైనందున ఆ పర్కారమే మరణము 

యొకక్ బలము గలవానిని, అనగా అపవాదిని మరణము దావ్రా నశింపజేయుటకును, 

పర్కటన 5:9 => ఆ పెదద్లు నీవు ఆ గర్ంథమును తీసికొని దాని ముదర్లను విపుప్టకు యోగుయ్డవు, 

నీవు వధింపబడినవాడవై నీ రకత్మిచిచ్, పర్తి వంశములోను, ఆ యా భాషలు మాటలాడు వారిలోను, 

పర్తి పర్జలోను, పర్తి జనములోను, దేవుని కొరకు మనుషుయ్లను కొని, 

లేవీయకాండము 25:35 => పరవాసియైనను అతిథియైనను నీ సహోదరుడొకడు బీదవాడై 

నిరాధారుడై నీయొదద్కు వచిచ్నయెడల నీవు వానికి సహాయము చేయవలెను; అతడు నీవలన 

బర్దుకవలెను. 

లేవీయకాండము 25:48 => తనున్ అముమ్కొనిన తరువాత వానికి విడుదల కావచుచ్ను. వాని 

సహోదరులలో ఒకడు వానిని విడిపింపవచుచ్ను. 

లేవీయకాండము 27:22 => ఒకడు తాను కొనిన పొలమును, అనగా తన సావ్సథ్య్ములో చేరనిదానిని 

యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంచినయెడల 
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సంఖాయ్కాండము 5:8 => ఆ అపరాధ నషట్మును తీసికొనుటకు ఆ మనుషుయ్నికి రకత్సంబంధి 

లేనియెడల యెహోవాకు చెలిల్ంపవలసిన అపరాధ నషట్మును యాజకుడు వాని నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకై అరిప్ంచిన పార్యశిచ్తాత్రథ్మైన పొటేట్లును యాజకునివగును. 

సంఖాయ్కాండము 27:11 => వాని తండిర్కి అనన్దముమ్లు లేనియెడల వాని కుటుంబములో వానికి 

సమీపమైన జాఞ్తికి వాని సావ్సథ్య్ము ఇయయ్వలెను; వాడు దాని సావ్ధీనపరచుకొనును. యెహోవా 

మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ ఇది ఇశార్యేలీయులకు విధింపబడిన కటట్డ. 

వచనము 26 

అయితే ఒకడు సమీప బంధువుడు లేకయే దాని విడిపించుకొనుటకు కావలసిన సొముమ్ 

సంపాదించినయెడల 

లేవీయకాండము 5:7 => అతడు గొఱఱ్పిలల్ను తేజాలనియెడల, అతడు పాపియగునటుల్ తాను చేసిన 

అపరాధ విషయమై రెండు తెలల్ గువవ్లనేగాని రెండు పావురపు పిలల్లనేగాని పాపపరిహారారథ్బలిగా 

ఒకదానిని దహనబలిగా ఒకదానిని యెహోవా సనిన్ధికి తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 25:10 => మీరు ఆ సంవతస్రమును, అనగా ఏబదియవ సంవతస్రమును 

పరిశుదధ్పరచి మీ దేశవాసులకందరికి విడుదల కలిగినదని చాటింపవలెను; అది మీకు సునాదముగా 

నుండును; అపుప్డు మీలో పర్తివాడు తన సావ్సథ్య్మును తిరిగి పొందవలెను; పర్తివాడు తన 

కుటుంబమునకు తిరిగిరావలెను. 

లేవీయకాండము 25:47 => పరదేశియేగాని నీయొదద్ నివసించువాడేగాని ధనసంపాదనము 

చేసికొనునపుప్డు అతనియొదద్ నివసించు నీ సహోదరుడు బీదవాడై నీయొదద్ నివసించు ఆ పరదేశికైనను 

ఆ పరదేశి కుటుంబములో వేరొకనికైనను తనున్ అముమ్కొనినయెడల 

లేవీయకాండము 25:49 => వాని పినతండిర్యేగాని పినతండిర్ కుమారుడేగాని వాని వంశములో 

వాని రకత్సంబంధియేగాని వాని విడిపింపవచుచ్ను. కావలసిన కర్యధనము వానికి దొరికినయెడల 

తనున్ తాను విడిపించుకొనవచుచ్ను. 
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సంఖాయ్కాండము 5:8 => ఆ అపరాధ నషట్మును తీసికొనుటకు ఆ మనుషుయ్నికి రకత్సంబంధి 

లేనియెడల యెహోవాకు చెలిల్ంపవలసిన అపరాధ నషట్మును యాజకుడు వాని నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకై అరిప్ంచిన పార్యశిచ్తాత్రథ్మైన పొటేట్లును యాజకునివగును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:10 => నీ దేవుడైన యెహోవాకు వారముల పండుగ ఆచరించుటకై 

నీచేతనైనంత సేవ్చాఛ్రప్ణమును సిదధ్పరచవలెను. నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ ఆశీరవ్దించినకొలది 

దానినియయ్వలెను. 

నాయ్యాధిపతులు 9:33 => పొర్దుద్న సూరుయ్డు ఉదయింపగానే నీవు తవ్రగా లేచి పటట్ణముమీద 

పడవలెను. అపుప్డు అతడును అతనితోనునన్ జనులును నీయొదద్కు బయలుదేరి వచుచ్చుండగా నీవు 

సమయము చూచి వారియెడల పర్వరిత్ంపవచుచ్నని వరత్మానము చేసెను. 

వచనము 27 

దానిని అమిమ్నది మొదలుకొని గడచిన సంవతస్రములు లెకిక్ంచి యెవరికి దానిని అమెమ్నో వారికి ఆ 

శేషము మరల ఇచిచ్ తన సావ్సథ్య్మును పొందును. 

లేవీయకాండము 25:50 => అపుప్డు వాడు అమమ్బడిన సంవతస్రము మొదలుకొని సునాద 

సంవతస్రమువరకు తనున్ కొనినవానితో లెకక్ చూచుకొనవలెను. వాని కర్యధనము ఆ సంవతస్రముల 

లెకక్చొపుప్న ఉండవలెను. తాను జీతగాడైయుండిన దినముల కొలది ఆ కర్యధనమును 

తగిగ్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 25:51 => ఇంక అనేక సంవతస్రములు మిగిలియుండినయెడల వాటినిబటిట్ తనున్ 

అమిమ్న సొముమ్లో తన విమోచన కర్యధనమును మరల ఇయయ్వలెను. 

లేవీయకాండము 25:52 => సునాద సంవతస్రమునకు కొనిన్ సంవతస్రములే తకుక్వైనయెడల 

అతనితో లెకక్ చూచుకొని సంవతస్రముల లెకక్చొపుప్న తన విమోచన కర్యధనమును అతనికి 

చెలిల్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 25:53 => ఏటేటికి జీతగానివలె వాడతనియొదద్ ఉండవలెను. అతడు మీ 

కనున్లయెదుట వానిచేత కఠినముగా సేవ చేయించకూడదు. 
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లేవీయకాండము 25:24 => మీ సావ్సథ్య్మైన పర్తి పొలము మరల విడిపింపబడునటుల్గా దాని 

అముమ్కొనవలెను. 

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. 

వచనము 28 

అతనికి దాని రాబటుట్కొనుటకై కావలసిన సొముమ్ దొరకనియెడల అతడు అమిమ్న సొతుత్ సునాద 

సంవతస్రమువరకు కొనినవాని వశములో ఉండవలెను. సునాద సంవతస్రమున అది తొలగిపోవును; 

అపుప్డతడు తన సావ్సథ్య్మును మరల నొందును. 

లేవీయకాండము 25:13 => ఆ సునాద సంవతస్రమున మీలో పర్తివాడు తన సావ్సథ్య్మును మరల 

పొందవలెను. 

యెషయా 35:9 => అకక్డ సింహముండదు కూర్రజంతువులు దాని ఎకక్వు, అవి అకక్డ కనబడవు 

విమోచింపబడినవారే అకక్డ నడచుదురు యెహోవా విమోచించినవారు పాటలుపాడుచు తిరిగి 

సీయోనునకు వచెచ్దరు  

యెషయా 35:10 => వారి తలలమీద నితాయ్నందముండును వారు ఆనందసంతోషములు గలవారై 

వచెచ్దరు. దుఃఖమును నిటూ ట్రుప్ను ఎగిరిపోవును.  

యిరిమ్యా 32:15 => ఇశార్యేలు దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు ఇండుల్ను పొలములును దార్క్షతోటలును ఇంక ఈ దేశములో కొనబడును. 

1 కొరిందీయులకు 15:52 => బూర మోర్గును; అపుప్డు మృతులు అక్షయులుగా లేపబడుదురు, 

మనము మారుప్ పొందుదుము. 

1 కొరిందీయులకు 15:53 => క్షయమైన యీ శరీరము అక్షయతను ధరించుకొనవలసియునన్ది; 

మరత్య్మైన యీ శరీరము అమరత్య్తను ధరించుకొనవలసియునన్ది. 
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1 కొరిందీయులకు 15:54 => ఈ క్షయమైనది అక్షయతను ధరించుకొనినపుప్డు, ఈ మరత్య్మైనది 

అమరత్య్తను ధరించుకొనినపుప్డు, విజయమందు మరణము మింగివేయబడెను అని వార్యబడిన 

వాకయ్ము నెరవేరును. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:13 => సహోదరులారా, నిరీక్షణ లేని యితరులవలె మీరు దుఃఖపడకుండు 

నిమితత్ము, నిదిర్ంచుచునన్ వారినిగూరిచ్ మీకు తెలియకుండుట మాకిషట్ములేదు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:14 => యేసు మృతిపొంది తిరిగి లేచెనని మనము నమిమ్నయెడల, అదే 

పర్కారము యేసునందు నిదిర్ంచినవారిని దేవుడాయనతో కూడ వెంటబెటుట్కొని వచుచ్ను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:15 => మేము పర్భువు మాటనుబటిట్ మీతో చెపుప్నదేమనగా, పర్భువు 

రాకడవరకు సజీవులమై నిలిచియుండు మనము నిదిర్ంచినవారికంటె ముందుగా ఆయన సనిన్ధి 

చేరము. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:16 => ఆరాభ్టముతోను, పర్ధానదూత శబద్ముతోను, దేవుని బూరతోను 

పరలోకమునుండి పర్భువు దిగివచుచ్ను; కీర్సుత్నందుండి మృతులైన వారు మొదట లేతురు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:17 => ఆ మీదట సజీవులమై నిలిచియుండు మనము వారితోకూడ 

ఏకముగా పర్భువును ఎదురొక్నుటకు ఆకాశమండలమునకు మేఘముల మీద కొనిపోబడుదుము. 

కాగా మనము సదాకాలము పర్భువుతో కూడ ఉందుము. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:18 => కాబటిట్ మీరు ఈ మాటలచేత ఒకనినొకడు ఆదరించుకొనుడి. 

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 పేతురు 1:5 => కడవరి కాలమందు బయలుపరచబడుటకు సిదధ్ముగానునన్ రక్షణ మీకు 

కలుగునటుల్, విశావ్సము దావ్రా దేవుని శకిత్చేత కాపాడబడు మీకొరకు, ఆ సావ్సథ్య్ము పరలోకమందు 

భదర్పరచబడియునన్ది. 
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లేవీయకాండము 25:33 => లేవీయుల పటట్ణముల యిండుల్ ఇశార్యేలీయుల మధయ్నునన్ వారి 

సావ్సథ్య్ము గనుక ఒకడు లేవీయులయొదద్ ఇలుల్ సంపాదించినయెడల పితార్రిజ్త పటట్ణములో 

అమమ్బడిన ఆ యిలుల్ సునాద సంవతస్రమున తొలగిపోవును. 

లేవీయకాండము 25:41 => అపుప్డతడు తన పితరుల సావ్సథ్య్మును మరల అనుభవించునటుల్ తన 

పిలల్లతో కూడ నీయొదద్నుండి బయలుదేరి తన వంశసుథ్లయొదద్కు తిరిగి వెళల్వలెను. 

లేవీయకాండము 27:21 => ఆ పొలము సునాద సంవతస్రమున విడుదలకాగా అది పర్తిషిఠ్ంచిన 

పొలమువలె యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తమగును; ఆ సావ్సథ్య్ము యాజకునిదగును. 

లేవీయకాండము 27:24 => సునాద సంవతస్రమున ఆ భూమి యెవని పితార్రిజ్తమైనదో వానికి, 

అనగా ఆ పొలమును అమిమ్న వానికి అది తిరిగిరావలెను. 

వచనము 29 

ఒకడు పార్కారముగల ఊరిలోని నివాసగృహమును అమిమ్నయెడల దాని అమిమ్నదినము మొదలుకొని 

నిండు సంవతస్రములోగా దాని విడిపింపవచుచ్ను; ఆ సంవతస్రదినములోనే దాని 

విడిపించుకొనవచుచ్ను. 

ఆదికాండము 24:55 => ఆమె సహోదరుడును ఆమె తలిల్యుఈ చినన్దాని పదిదినములైనను 

మాయొదద్ ఉండనిముమ్, ఆ తరువాత ఆమె వెళల్వచుచ్ననిరి. 

లేవీయకాండము 27:14 => ఒకడు తన యిలుల్ యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తమగుటకై దానిని 

పర్తిషిఠ్ంచినయెడల అది మంచిదైనను చెడ డ్దైనను యాజకుడు దాని వెలను నిరణ్యింపవలెను; 

యాజకుడు నిరణ్యించిన వెల సిథ్రమగును. 

వచనము 30 

అయితే ఆ సంవతస్రదినములు నిండకమునుపు దాని విడిపింపనియెడల పార్కారముగల ఊరిలోనునన్ 

ఆ యిలుల్ కొనినవానికి వాని తర తరములకు అది సిథ్రముగానుండును. అది సునాద కాలమున 

తొలగిపోదు. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 
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వచనము 31 

చుటుట్ను పార్కారములులేని గార్మములలోని యిండల్ను వెలిపొలములుగా ఎంచవలెను. అవి విడుదల 

కావచుచ్ను; అవి సునాదకాలములో తొలగిపోవును. 

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 

లేవీయకాండము 25:24 => మీ సావ్సథ్య్మైన పర్తి పొలము మరల విడిపింపబడునటుల్గా దాని 

అముమ్కొనవలెను. 

లేవీయకాండము 27:21 => ఆ పొలము సునాద సంవతస్రమున విడుదలకాగా అది పర్తిషిఠ్ంచిన 

పొలమువలె యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తమగును; ఆ సావ్సథ్య్ము యాజకునిదగును. 

యెహెజేక్లు 7:13 => వారు బర్దికియునన్ను అముమ్వాడు అమిమ్నదానికి తిరిగిరాడు, ఈ దరశ్నము 

వారి సమూహమంతటికి చెందును, అది తపప్క జరుగును, వారందరు దోషులైరి గనుక తమ పార్ణము 

రకిష్ంచుకొనుటకు వారిలో ఎవరును ధైరయ్ము చేయరు.  

వచనము 32 

అయితే లేవీయుల పటట్ణములు, అనగా వారి సావ్ధీన పటట్ణములలోని యిండల్ను విడిపించుటకు 

అధికారము లేవీయులకు శాశవ్తముగా ఉండును. 

సంఖాయ్కాండము 35:2 => ఇశార్యేలీయులు తాము పొందు సావ్సథ్య్ములో లేవీయులు 

నివసించుటకు వారికి పురములను ఇయయ్వలెనని వారికాజాఞ్పించుము; ఆ పురముల చుటుట్నునన్ 

పలెల్లను లేవీయులకియయ్వలెను. 

సంఖాయ్కాండము 35:3 => వారు నివసించుటకు ఆ పురములు వారివగును. వాటి పొలములు వారి 

పశువులకును వారి మందలకును వారి సమసత్ జంతువులకును ఉండవలెను. 

Page  of 1597 1885



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"య$ండ'

సంఖాయ్కాండము 35:4 => మీరు లేవీయులకిచుచ్ పురముల పలెల్ల పర్తి పురముయొకక్ గోడ 

మొదలుకొని చుటుట్ వెయియ్ మూరలు 

సంఖాయ్కాండము 35:5 => మరియు మీరు ఆ పురముల వెలుపలనుండి తూరుప్దికుక్న రెండువేల 

మూరలను, దకిష్ణదికుక్న రెండువేల మూరలను, పడమటిదికుక్న రెండువేల మూరలను, ఉతత్రదికుక్న 

రెండువేల మూరలను కొలవవలెను. ఆ నడుమ పురముండవలెను. అది వారి పురములకు పలెల్లుగా 

నుండును.  

సంఖాయ్కాండము 3 5 : 6 = > మరియు మీరు లేవీయులకిచుచ్  పురములలో ఆరు 

ఆశర్యపురములుండవలెను . నరహంతుకుడు వాటిలోనికి పారిపోవునటుల్గా వాటిని 

నియమింపవలెను. అవియు గాక నలువదిరెండు పురములను ఇయయ్వలెను. 

సంఖాయ్కాండము 35:7 => వాటి వాటి పలెల్లతోకూడ మీరు లేవీయులకు ఇయయ్వలసిన 

పురములనిన్యు నలువది యెనిమిది. 

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 21:1 => 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. 
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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  

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,  
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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. 

యెహోషువ 21:27 => లేవీయుల వంశములలో గెరో ష్నీయులకు రెండు పటట్ణములను, అనగా 

నరహంతకునికొరకు ఆశర్యపటట్ణమగు బాషానులోని గోలానును దాని పొలమును బెయెషె ట్రాను 

దాని పొలమును ఇచిచ్రి. 
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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 

యెహోషువ 21:39 => హెషోబ్నును దాని పొలమును యాజెరును దాని పొలమును ఇచిచ్రి. 
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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 

అటేల్యుండెను. 

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.  

వచనము 33 

లేవీయుల పటట్ణముల యిండుల్ ఇశార్యేలీయుల మధయ్నునన్ వారి సావ్సథ్య్ము గనుక ఒకడు 

లేవీయులయొదద్ ఇలుల్ సంపాదించినయెడల పితార్రిజ్త పటట్ణములో అమమ్బడిన ఆ యిలుల్ సునాద 

సంవతస్రమున తొలగిపోవును. 

లేవీయకాండము 25:28 => అతనికి దాని రాబటుట్కొనుటకై కావలసిన సొముమ్ దొరకనియెడల 

అతడు అమిమ్న సొతుత్ సునాద సంవతస్రమువరకు కొనినవాని వశములో ఉండవలెను. సునాద 

సంవతస్రమున అది తొలగిపోవును; అపుప్డతడు తన సావ్సథ్య్మును మరల నొందును. 

Page  of 1602 1885



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"య$ండ'

సంఖాయ్కాండము 18:20 => మరియు యెహోవా అహరోనుతో ఇటల్నెను వారి దేశములో నీకు 

సావ్సథ్య్ము కలుగదు; వారి మధయ్ను నీకు పాలు ఉండదు; ఇశార్యేలీయుల మధయ్ను నీ పాలు నీ 

సావ్సథ్య్ము నేనే. 

సంఖాయ్కాండము 18:21 => ఇదిగో లేవీయులు చేయు సేవకు, అనగా పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ 

సేవకు నేను ఇశార్యేలీయులయొకక్ దశమభాగములనిన్టిని వారికి సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్తిని. 

సంఖాయ్కాండము 18:22 => ఇశార్యేలీయులు పాపము తగిలి చావకుండునటుల్ వారు ఇకమీదట 

పర్తయ్క్షపు గుడారమునకు రాకూడదు. 

సంఖాయ్కాండము 18:23 => అయితే లేవీయులు పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ సేవ చేసి, వారి 

సేవలోని దోషములకు తామే ఉతత్రవాదులై యుందురు. ఇశార్యేలీయుల మధయ్ను వారికి 

సావ్సథ్య్మేమియు ఉండదు. ఇది మీ తర తరములకు నితయ్మైన కటట్డ. 

సంఖాయ్కాండము 18:24 => అయితే ఇశార్యేలీయులు యెహోవాకు పర్తిషాఠ్రప్ణముగా అరిప్ంచు 

దశమభాగములను నేను లేవీయులకు సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్తిని. అందుచేతను వారు ఇశార్యేలీయుల 

మధయ్ను సావ్సథ్య్ము సంపాదింపకూడదని వారితో చెపిప్తిని. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:1 => యాజకులైన లేవీయులకు, అనగా లేవీ గోతీర్యులకందరికి 

ఇశార్యేలీయులతో పాలైనను సావ్సథ్య్మైనను ఉండదు, వారు యెహోవా హోమదర్వయ్ములను తిందురు; 

అది వారి హకుక్. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:2 => వారి సహోదరులతో వారికి సావ్సథ్య్ము కలుగదు; యెహోవా 

వారితో చెపిప్నటుల్ ఆయనే వారికి సావ్సథ్య్ము. జనులవలన, అనగా ఎదుద్గాని గొఱఱ్గాని మేకగాని 

బలిగా అరిప్ంచువారివలన  

లేవీయకాండము 25:10 => మీరు ఆ సంవతస్రమును, అనగా ఏబదియవ సంవతస్రమును 

పరిశుదధ్పరచి మీ దేశవాసులకందరికి విడుదల కలిగినదని చాటింపవలెను; అది మీకు సునాదముగా 

నుండును; అపుప్డు మీలో పర్తివాడు తన సావ్సథ్య్మును తిరిగి పొందవలెను; పర్తివాడు తన 

కుటుంబమునకు తిరిగిరావలెను. 
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సంఖాయ్కాండము 35:2 => ఇశార్యేలీయులు తాము పొందు సావ్సథ్య్ములో లేవీయులు 

నివసించుటకు వారికి పురములను ఇయయ్వలెనని వారికాజాఞ్పించుము; ఆ పురముల చుటుట్నునన్ 

పలెల్లను లేవీయులకియయ్వలెను. 

వచనము 34 

వారు తమ పటట్ణముల పార్ంత భూములను అముమ్కొనకూడదు; అవి వారికి శాశవ్త సావ్సథ్య్ము. 

లేవీయకాండము 25:23 => భూమిని శాశవ్త వికర్యము చేయకూడదు. ఆ భూమి నాదే, మీరు 

నాయొదద్ కాపురమునన్ పరదేశులు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:36 => కుపర్లో పుటిట్న లేవీయుడగు యోసేపు అను ఒకడుండెను. ఇతనికి 

అపొసత్లులు, హెచచ్రిక పుతుర్డు అని అరథ్మిచుచ్ బరన్బా అను పేరు పెటిట్యుండిరి. ఇతడు 

భూమిగలవాడై యుండి దానిని అమిమ్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:37 => దాని వెలతెచిచ్ అపొసత్లుల పాదములయొదద్ పెటెట్ను. 

లేవీయకాండము 25:10 => మీరు ఆ సంవతస్రమును, అనగా ఏబదియవ సంవతస్రమును 

పరిశుదధ్పరచి మీ దేశవాసులకందరికి విడుదల కలిగినదని చాటింపవలెను; అది మీకు సునాదముగా 

నుండును; అపుప్డు మీలో పర్తివాడు తన సావ్సథ్య్మును తిరిగి పొందవలెను; పర్తివాడు తన 

కుటుంబమునకు తిరిగిరావలెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:19 => సమాజమంతటను సరిచూడబడిన వారికిని, ఆ యా 

పటట్ణములకు చేరిన గార్మములలోనునన్ అహరోను వంశసుథ్లైన యాజకులకును, వంతులు 

ఏరప్రచుటకు వారు నియమింపబడి యుండిరి. పేళల్చేత చెపప్బడిన ఆ జనులు యాజకులలో 

పురుషులకందరికిని, లేవీయులలో వంశములచొపుప్న సరిచూడబడిన వారికందరికిని వంతులు 

ఏరప్రచుటకు నియమింపబడిరి. 

యిరిమ్యా 32:7 => నీ తండిర్ తోడబుటిట్న షలూల్ము కుమారుడగు హనమేలు నీయొదద్కు వచిచ్ 

అనాతోతులోనునన్ నా భూమిని కొనుటకు విమోచకుని ధరమ్ము నీదే, దాని కొనుకొక్నుమని చెపుప్ను. 

వచనము 35 
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పరవాసియైనను అతిథియైనను నీ సహోదరుడొకడు బీదవాడై నిరాధారుడై నీయొదద్కు వచిచ్నయెడల 

నీవు వానికి సహాయము చేయవలెను; అతడు నీవలన బర్దుకవలెను. 

లేవీయకాండము 25:25 => నీ సహోదరుడు బీదవాడై తన సావ్సథ్య్ములో కొంత అమిమ్న తరువాత 

అతనికి సమీప బంధువుడు విడిపింప వచిచ్నయెడల తన సహోదరుడు అమిమ్నదానిని అతడు 

విడిపించును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:7 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచుచ్చునన్ దేశమందు నీ పురములలో 

ఎకక్డనైనను నీ సహోదరులలో ఒక బీదవాడు ఉండినయెడల బీదవాడైన నీ సహోదరుని 

కరుణింపకుండ నీ హృదయమును కఠినపరచుకొనకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:8 => నీ చెయియ్ ముడుచుకొనక వానికొరకు అవశయ్ముగా చెయియ్ చాచి, 

వాని అకక్రచొపుప్న ఆ యకక్రకు చాలినంత అవశయ్ముగా వానికి అపిప్యయ్వలెను. 

సామెతలు 14:20 => దరిదుర్డు తన పొరుగువారికి అసహుయ్డు ఐశవ్రయ్వంతుని పేర్మించువారు 

అనేకులు. 

సామెతలు 14:21 => తన పొరుగువాని తిరసక్రించువాడు పాపము చేయువాడు బీదలను 

కటాకిష్ంచువాడు ధనుయ్డు. 

సామెతలు 17:5 => బీదలను వెకిక్రించువాడు వారి సృషిట్కరత్ను నిందించువాడు. ఆపదను చూచి 

సంతోషించువాడు నిరోద్షిగా ఎంచబడడు. 

సామెతలు 19:17 => బీదలను కనికరించువాడు యెహోవాకు అపిప్చుచ్వాడు వాని ఉపకారమునకు 

ఆయన పర్తుయ్పకారము చేయును. 

మారుక్ 14:7 => బీదలు ఎలల్పుప్డును మీతోనే యునాన్రు, మీకిషట్మైనపుప్డెలల్ వారికి మేలు 

చేయవచుచ్ను; నేను ఎలల్పుప్డును మీతో నుండను. 

యోహాను 12:8 => బీదలు ఎలల్పుప్డును మీతోకూడ ఉందురుగాని నేనెలల్పుప్డు మీతో ఉండనని 

చెపెప్ను. 
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2 కొరిందీయులకు 8:9 => మీరు మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ కృపను ఎరుగుదురు గదా? ఆయన 

ధనవంతుడై యుండియు మీరు తన దారిదర్య్మువలన ధనవంతులు కావలెనని, మీ నిమితత్ము 

దరిదుర్డాయెను. 

యాకోబు 2:5 => నా పిర్య సహోదరులారా, ఆలకించుడి; ఈ లోక విషయములో దరిదుర్లైనవారిని 

విశావ్సమందు భాగయ్వంతులుగాను, తనున్ పేర్మించువారికి తాను వాగాద్నము చేసిన రాజయ్మునకు 

వారసులుగాను ఉండుటకు దేవుడేరప్రచుకొనలేదా? 

యాకోబు 2:6 => అయితే మీరు దరిదుర్లను అవమానపరచుదురు. ధనవంతులు మీమీద 

కఠినముగా అధికారము చూపుదురు; మిముమ్ను నాయ్యసభలకు ఈడుచ్చునన్వారు వీరే గదా? 

కీరత్నలు 37:26 => దినమెలల్ వారు దయాళురై అపుప్ ఇచుచ్చుందురు వారి సంతానపువారు 

ఆశీరవ్దింపబడుదురు. 

కీరత్నలు 41:1 => బీదలను కటాకిష్ంచువాడు ధనుయ్డు ఆపతాక్లమందు యెహోవా వానిని 

తపిప్ంచును. 

కీరత్నలు 112:5 => దయాళులును అపిప్చుచ్వారును భాగయ్వంతులు నాయ్యవిమరశ్లో వారి 

వాయ్జెయ్ము గెలుచును 

కీరత్నలు 112:9 => వాడు దాతృతవ్ము కలిగి బీదలకిచుచ్ను వాని నీతి నితయ్ము నిలుచును వాని 

కొముమ్ ఘనతనొంది హెచిచ్ంపబడును.  

సామెతలు 14:31 => దరిదుర్ని బాధించువాడు వాని సృషిట్కరత్ను నిందించువాడు బీదను 

కనికరించువాడు ఆయనను ఘనపరచువాడు. 

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 దుషు ట్లయెడలను ఉపకారియై యునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:29 => అపుప్డు శిషుయ్లలో పర్తివాడును తన తన శకిత్కొలది 

యూదయలో కాపురమునన్ సహోదరులకు సహాయము పుంపుటకు నిశచ్యించుకొనెను. 
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రోమీయులకు 12:13 => పరిశుదు ధ్ల అవసరములలో పాలుపొందుచు, శర్దధ్గా ఆతిథయ్ము 

ఇచుచ్చుండుడి. 

రోమీయులకు 12:18 => శకయ్మైతే మీచేతనైనంతమటుట్కు సమసత్ మనుషుయ్లతో సమాధానముగా 

ఉండుడి. 

రోమీయులకు 12:20 => కాబటిట్, నీ శతుర్వు ఆకలిగొనియుంటే అతనికి భోజనము పెటుట్ము, 

దపిప్గొనియుంటే దాహమిముమ్; ఆలాగు చేయుటవలన అతని తలమీద నిపుప్లు కుపప్గా పోయుదువు. 

2 కొరిందీయులకు 9:1 => పరిశుదు ధ్లకొరకైన యీ పరిచరయ్నుగూరిచ్ మీ పేరు వార్యుటకు నా 

కగతయ్ములేదు. 

2 కొరిందీయులకు 9:12 => ఏలయనగా ఈ సేవనుగూరిచ్న పరిచరయ్ పరిశుదు ధ్ల అకక్రలకు 

సహాయము కలుగజేయుట మాతర్ము కాకుండ, అనేకులు దేవునికి చెలిల్ంచు కృతజఞ్తాసుత్తుల 

మూలముగా విసత్రించుచునన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 9:13 => ఏలాగనగా కీర్సుత్ సువారత్ను అంగీకరింతుమని ఒపుప్కొనుటయందు 

మీరు విధేయులైనందుచేతను, వారి విషయమును అందరి విషయమును ఇంత ఔదారయ్ముగా ధరమ్ము 

చేసినందుచేతను, ఈ పరిచరయ్ మూలముగా మీ యోగయ్త కనబడినందున వారు దేవుని 

మహిమపరచుచునాన్రు. 

2 కొరిందీయులకు 9:14 => మరియు మీయెడల దేవుడు కనుపరచిన అతయ్ధికమైన కృపను చూచి, 

వారు మీ నిమితత్మై పార్రథ్న చేయుచు, మిముమ్ను చూడవలెనని ఎకుక్వ కోరికగలవారై యునాన్రు. 

2 కొరిందీయులకు 9:15 => చెపప్ శకయ్ము కాని ఆయన వరమునుగూరిచ్ దేవునికి సోత్తర్ము. 

గలతీయులకు 2:10 => మేము బీదలను జాఞ్పకము చేసికొనవలెనని మాతర్మే వారు కోరిరి; ఆలాగు 

చేయుటకు నేనును ఆసకిత్ కలిగియుంటిని. 

1 యోహాను 3:17 => ఈ లోకపు జీవనోపాధి గలవాడైయుండి, తన సహోదరునికి లేమి కలుగుట 

చూచియు, అతనియెడల ఎంతమాతర్మును కనికరము చూపనివానియందు దేవుని పేర్మ యేలాగు 

నిలుచును? 
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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. 

నిరగ్మకాండము 23:9 => పరదేశిని బాధింపకూడదు; పరదేశి మనసుస్ ఎటుల్ండునో మీరెరుగుదురు; 

మీరు ఐగుపుత్ దేశములో పరదేశులైయుంటిరిగదా. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 10:18 => ఆయన తలిదండుర్లు లేనివానికిని విధవరాలికిని నాయ్యము 

తీరిచ్, పరదేశియందు దయయుంచి అనన్వసత్రముల ననుగర్హించువాడు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 10:19 => మీరు ఐగుపుత్ దేశములో పరదేశులైయుంటిరి గనుక పరదేశిని 

జాలితలచుడి. 

మతత్యి 25:35 => నేను ఆకలిగొంటిని, మీరు నాకు భోజనము పెటిట్తిరి; దపిప్గొంటిని, నాకు 

దాహమిచిచ్తిరి, పరదేశినై యుంటిని ననున్ చేరుచ్కొంటిరి; 

హెబీర్యులకు 13:2 => ఆతిథయ్ము చేయ మరవకుడి; దానివలన కొందరు ఎరుగకయే దేవదూతలకు 

ఆతిథయ్ము చేసిరి. 

నిరగ్మకాండము 22:21 => పరదేశిని విసికింపవదుద్, బాధింపవదుద్; మీరు ఐగుపుత్ దేశములో 

పరదేశులైయుంటిరి గదా. 

నిరగ్మకాండము 22:25 => నా పర్జలలో నీయొదద్నుండు ఒక బీదవానికి సొముమ్ అపిప్చిచ్నయెడల 

వడిడ్కిచుచ్వానివలె వానియెడల జరిగింపకూడదు, వానికి వడిడ్ కటట్కూడదు. 

లేవీయకాండము 25:48 => తనున్ అముమ్కొనిన తరువాత వానికి విడుదల కావచుచ్ను. వాని 

సహోదరులలో ఒకడు వానిని విడిపింపవచుచ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:19 => నీవు వెండినేగాని ఆహారదర్వయ్మునేగాని, వడిడ్కి వేయబడు దేనిని 

నీ సహోదరులకు వడిడ్కియయ్కూడదు. 

నెహెమాయ్ 5:1 => తమ సహోదరులైన యూదుల మీద జనులును వారి భారయ్లును కఠినమైన 

ఫిరాయ్దు చేసిరి. 
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నెహెమాయ్ 5:3 => మరికొందరు కాష్మమునన్ందున మా భూములను దార్క్షతోటలను మాయిండల్ను 

కుదువపెటిట్తివిు గనుక మీయొదద్ ధానయ్ము తీసికొందుమనిరి. 

కీరత్నలు 15:5 => తన దర్వయ్ము వడిడ్కియయ్డు నిరపరాధిని చెరుపుటకై లంచము పుచుచ్కొనడు ఈ 

పర్కారము చేయువాడు ఎనన్డును కదలచ్బడడు. 

సామెతలు 29:13 => బీదలును వడిడ్కిచుచ్వారును కలిసికొందురు ఉభయులకు వెలుగునిచుచ్వాడు 

యెహోవాయే. 

యెహెజేక్లు 18:8 => వడిడ్కి అపిప్యయ్కయు, లాభము చేపటట్కయు, అనాయ్యము చేయకయు, 

నిషప్క్షపాతముగా నాయ్యము తీరిచ్ 

యెహెజేక్లు 22:12 => ననున్ మరచిపోయి నరహతయ్కై లంచము పుచుచ్కొనువారు నీలో నునాన్రు, 

అపిప్చిచ్ వడిడ్ పుచుచ్కొని నీ పొరుగువారిని బాధించుచు నీవు బలవంతముగా వారిని 

దోచుకొనుచునాన్వు; ఇదే పర్భువైన యెహోవా వాకుక్. 

1 తిమోతి 5:10 => సత కిర్యలకు పేరుపొందిన విధవరాలు పిలల్లను పెంచి, పరదేశులకు 

అతిథయ్మిచిచ్, పరిశుదు ధ్ల పాదములు కడిగి, శర్మపడువారికి సహాయము చేసి, పర్తి సతాక్రయ్ము చేయ 

బూనుకొనినదైతే ఆమెను విధవరాండర్ లెకక్లో చేరచ్వచుచ్ను. 

వచనము 36 

నీ దేవునికి భయపడి వానియొదద్ వడిడ్నైనను తీసికొనకూడదు; నీ సహోదరుడు నీవలన బర్దుకవలెను. 

నిరగ్మకాండము 22:25 => నా పర్జలలో నీయొదద్నుండు ఒక బీదవానికి సొముమ్ అపిప్చిచ్నయెడల 

వడిడ్కిచుచ్వానివలె వానియెడల జరిగింపకూడదు, వానికి వడిడ్ కటట్కూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:19 => నీవు వెండినేగాని ఆహారదర్వయ్మునేగాని, వడిడ్కి వేయబడు దేనిని 

నీ సహోదరులకు వడిడ్కియయ్కూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:20 => అనుయ్నికి వడిడ్కి బదులు ఇయయ్వచుచ్నుగాని నీవు 

సావ్ధీనపరచుకొనునటుల్ చేరబోవుచునన్ దేశములో నీ దేవుడైన యెహోవా నీవు చేయు 
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పర్యతన్ములనిన్టి విషయములోను నినున్ ఆశీరవ్దించునటుల్ నీ సహోదరులకు వడిడ్కి బదులు 

ఇయయ్కూడదు. 

నెహెమాయ్ 5:7 => అంతట నాలో నేనే యోచనచేసి పర్ధానులను అధికారులను గదిద్ంచి మీరు మీ 

సహోదరులయొదద్ వడిడ్ పుచుచ్కొనుచునాన్రని చెపిప్ వారిని ఆటంకపరచుటకై మహా సమాజమును 

సమకూరిచ్ 

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. 

నెహెమాయ్ 5:9 => మరియు నేను మీరు చేయునది మంచిది కాదు, మన శతుర్వులైన అనుయ్ల 

నిందనుబటిట్ మన దేవునికి భయపడి మీరు పర్వరిత్ంపకూడదా? 

నెహెమాయ్ 5:10 => నేనును నా బంధువులును నా దాసులును కూడ ఆలాగుననే వారికి సొముమ్ను 

ధానయ్మును అపుప్గా ఇచిచ్తివిు; ఆ అపుప్ పుచుచ్కొనకుందము. 

కీరత్నలు 15:5 => తన దర్వయ్ము వడిడ్కియయ్డు నిరపరాధిని చెరుపుటకై లంచము పుచుచ్కొనడు ఈ 

పర్కారము చేయువాడు ఎనన్డును కదలచ్బడడు. 

సామెతలు 28:8 => వడిడ్చేతను దురాల్భముచేతను ఆసిత్ పెంచుకొనువాడు దరిదుర్లను 

కరుణించువానికొరకు దాని కూడబెటుట్ను. 

యెహెజేక్లు 18:8 => వడిడ్కి అపిప్యయ్కయు, లాభము చేపటట్కయు, అనాయ్యము చేయకయు, 

నిషప్క్షపాతముగా నాయ్యము తీరిచ్ 

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 18:17 => బీదవాని మీద అనాయ్యముగా చెయియ్వేయక లాభముకొరకు 

అపిప్యయ్కయు, వడిడ్ పుచుచ్కొనకయు నుండినవాడై, నా విధుల నాచరించుచు నా కటట్డల 
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ననుసరించుచు నుండినయెడల అతడు తన తండిర్చేసిన దోషమునుబటిట్ చావడు, అతడు అవశయ్ముగా 

బర్దుకును. 

యెహెజేక్లు 22:12 => ననున్ మరచిపోయి నరహతయ్కై లంచము పుచుచ్కొనువారు నీలో నునాన్రు, 

అపిప్చిచ్ వడిడ్ పుచుచ్కొని నీ పొరుగువారిని బాధించుచు నీవు బలవంతముగా వారిని 

దోచుకొనుచునాన్వు; ఇదే పర్భువైన యెహోవా వాకుక్. 

లేవీయకాండము 25:17 => మీరు ఒకరినొకరు బాధింపక నీ దేవునికి భయపడవలెను. నేను మీ 

దేవుడనైన యెహోవాను. 

నెహెమాయ్ 5:9 => మరియు నేను మీరు చేయునది మంచిది కాదు, మన శతుర్వులైన అనుయ్ల 

నిందనుబటిట్ మన దేవునికి భయపడి మీరు పర్వరిత్ంపకూడదా? 

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. 

వచనము 37 

నీ రూకలు వానికి వడిడ్కియయ్కూడదు; నీ ఆహారమును వానికి లాభమున కియయ్కూడదు. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 38 

నేను మీకు కనాను దేశమునిచిచ్ మీకు దేవుడగునటుల్ ఐగుపుత్ దేశములోనుండి మిముమ్ను రపిప్ంచిన మీ 

దేవుడనైన యెహోవాను. 

నిరగ్మకాండము 20:2 => నీ దేవుడనైన యెహోవాను నేనే; నేనే దాసుల గృహమైన ఐగుపుత్ 

దేశములోనుండి నినున్ వెలుపలికి రపిప్ంచితిని; 

లేవీయకాండము 11:45 => నేను మీకు దేవుడనైయుండుటకు ఐగుపుత్ దేశములోనుండి మిముమ్ను 

రపిప్ంచిన యెహోవాను; నేను పరిశుదు ధ్డను గనుక మీరును పరిశుదు ధ్లు కావలెను. 
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లేవీయకాండము 22:32 => నా పరిశుదధ్నామమును అపవితర్పరచకూడదు , నేను 

ఇశార్యేలీయులలో ననున్ పరిశుదు ధ్నిగా చేసికొందును; 

లేవీయకాండము 22:33 => నేను మిముమ్ను పరిశుదధ్పరచు యెహోవాను. నేను మీకు దేవుడనై 

యుండునటుల్ ఐగుపుత్ దేశములోనుండి మిముమ్ను రపిప్ంచిన యెహోవానని చెపుప్ము. 

సంఖాయ్కాండము 15:41 => నేను మీకు దేవుడనై యుండునటుల్గా ఐగుపుత్ దేశములోనుండి 

మిముమ్ను రపిప్ంచిన మీ దేవుడనైన యెహోవాను; మీ దేవుడనైన యెహోవాను నేనే. 

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 32:38 => వారు నాకు పర్జలైయుందురు నేను వారికి దేవుడనైయుందును. 

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 

లేవీయకాండము 26:13 => మీరు ఐగుపీత్యులకు దాసులు కాకుండ వారి దేశములోనుండి 

మిముమ్ను రపిప్ంచితిని; నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. నేను మీ కాడి పలుపులను తెంపి మిముమ్ను 

నిలువుగా నడవచేసితిని. 

లేవీయకాండము 26:45 => నేను వారికి దేవుడనై యుండునటుల్ వారి పూరివ్కులను 

జనములయెదుట ఐగుపుత్లోనుండి రపిప్ంచి వారితో చేసిన నిబంధనను ఆ పూరివ్కులనుబటిట్ జాఞ్పకము 

చేసికొందును. నేను యెహోవాను అని చెపుప్ము అనెను. 

వచనము 39 

Page  of 1612 1885



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"య$ండ'

నీయొదద్ నివసించు నీ సహోదరుడు బీదవాడై నీకు అమమ్బడినయెడల వానిచేత బానిససేవ 

చేయించుకొనకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 21:2 => నీవు హెబీర్యుడైన దాసుని కొనినయెడల వాడు ఆరు సంవతస్రములు 

దాసుడైయుండి యేడవ సంవతస్రమున ఏమియు ఇయయ్కయే నినున్ విడిచి సవ్తంతుర్డగును. 

నిరగ్మకాండము 22:3 => సూరుయ్డు ఉదయించిన తరువాత వాని కొటిట్నయెడల వానికి 

రకాత్పరాధముండును; వాడు సరిగా సొముమ్ మరల చెలిల్ంపవలెను. వానికేమియు లేకపోయినయెడల 

వాడు దొంగతనము చేసినందున అమమ్బడవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:12 => నీ సహోదరులలో హెబీర్యుడేగాని హెబీర్యురాలేగాని నీకు 

అమమ్బడి ఆరు సంవతస్రములు నీకు దాసయ్ము చేసినయెడల ఏడవ సంవతస్రమున వాని విడిపించి 

నీయొదద్నుండి పంపివేయవలెను. 

1 రాజులు 9:22 => అయితే ఇశార్యేలీయులలో ఎవనినైనను సొలొమోను దాసునిగా చేయలేదు; 

వారు రాణువవారుగాను తనకు సేవకులుగాను అధిపతులుగాను సైనాయ్ధిపతులుగాను అతని 

రథాధిపతులుగాను రౌతులుగాను ఉండిరి. 

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 మొఱఱ్పెటట్గా 

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 
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యిరిమ్యా 34:14 => నీకు అమమ్బడి ఆరు సంవతస్రములు కొలువుచేసిన హెబీర్యులగు మీ 

సహోదరులను ఏడు సంవతస్రములు తీరిన తరువాత మీరు విడిపింపవలెను; అయితే మీ పితరులు 

తమ చెవియొగగ్క నా మాట అంగీకరింపకపోయిరి. 

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. 

నిరగ్మకాండము 1:14 => వారు ఇశార్యేలీయులచేత చేయించుకొనిన పర్తి పనియు కఠినముగా 

ఉండెను. వారు జిగటమంటి పనిలోను, ఇటుకల పనిలోను, పొలములో చేయు పర్తిపనిలోను 

కఠినసేవ చేయించి వారి పార్ణములను విసికించిరి. 

యిరిమ్యా 25:14 => ఏలయనగా నేను వారి కిర్యలనుబటిట్యు వారి చేతి కారయ్ములనుబటిట్యు 

వారికి పర్తికారముచేయునటుల్ అనేక జనములును మహారాజులును వారిచేత సేవ చేయించుకొందురు. 

యిరిమ్యా 27:7 => అతని సవ్దేశమునకు కాలము వచుచ్వరకు సమసత్జనులు అతనికిని అతని 

కుమారునికిని అతని కుమారుని కుమారునికిని దాసులైయుందురు, ఆ కాలము రాగా బహుజనముల 

మహారాజులు అతనిచేత దాసయ్ము చేయించుకొందురు. 

యిరిమ్యా 30:8 => సెనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నీకునన్ కాడి నీ 

మెడనుండకుండ ఆ దినమున నేను దాని విరిచి నీ కటల్ను తెంపెదను; ఇకను అనుయ్లు యాకోబు 

సంతతివారిచేత దాసయ్ము చేయించుకొనరు గాని  

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:17 => నీవు కదురును పటుట్కొని, తలుపులోనికి దిగునటుల్గా వాని 

చెవికి దానిని గుచచ్వలెను. ఆ తరువాత అతడు నితయ్ము నీకు దాసుడైయుండును. ఆలాగుననే నీవు నీ 

దాసికిని చేయవలెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 8:9 => అయితే ఇశార్యేలీయులలో ఒకనినైనను సొలొమోను తన 

పనిచేయుటకు దాసునిగా నియమింపలేదు; వారిని యోధులుగాను తన అధిపతులలో పర్ధానులుగాను 

రథములకును గుఱఱ్పు రౌతులకును అధిపతులుగాను నియమించెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 28:10 => ఇపుప్డు మీరు యూదావారిని యెరూషలేము కాపురసుథ్లను 

మీకొరకు దాసులుగాను దాసురాండుర్గాను లోపరచుకొనదలచియునాన్రు. మీ దేవుడైన యెహోవా 

దృషిట్కి మీరు మాతర్ము అపరాధులు కాకయునాన్రా? 

యెషయా 50:1 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను మీ తలిల్ని విడనాడిన పరితాయ్గ 

పతిర్క ఎకక్డనునన్ది? నా అపుప్లవారిలో ఎవనికి మిముమ్ను అమిమ్వేసితిని? మీ దోషములనుబటిట్ 

మీరు అమమ్బడితిరి మీ అతికర్మములనుబటిట్ మీ తలిల్ పరితాయ్గము చేయబడెను.  

యిరిమ్యా 34:8 => యూదులచేత యూదులు కొలువు చేయించుకొనక తమ దాసయ్ములోనునన్ 

హెబీర్యులనుగాని హెబీర్యురాండర్నుగాని అందరిని విడిపించునటుల్ విడుదల చాటింపవలెనని  

ఆమోసు 8:6 => దరిదుర్లను వెండికి కొనునటుల్ను పాదరక్షలనిచిచ్ బీదవారిని కొనునటుల్ను 

చచుచ్ ధానయ్ ము ను మనము అముమ్ దము రం డ ని వి శార్ంతిది న మె పుప్ డై పో వునో అని 

చెపుప్కొనువారలారా, ఈ మాట ఆలకించుడి. 

మతత్యి 18:25 => అపుప్ తీరుచ్టకు వానియొదద్ ఏమియు లేనందున, వాని యజమానుడు వానిని, 

వాని భారయ్ను, పిలల్లను వానికి కలిగినది యావతుత్ను అమిమ్, అపుప్ తీరచ్వలెనని ఆజాఞ్పించెను. 

ఎఫెసీయులకు 6 :9 => యజమానులారా , మీకును వారికిని యజమానుడైనవాడు 

పరలోకమందునాన్డనియు, ఆయనకు పక్షపాతము లేదనియు ఎరిగినవారై, వారిని బెదరించుట మాని, 

ఆ పర్కారమే వారియెడల పర్వరిత్ంచుడి. 

కొలొసస్యులకు 4:1 => యజమానులారా, పరలోకములో మీకును యజమానుడునాన్డని యెరిగి, 

నాయ్యమైనదియు ధరామ్నుసారమైనదియు మీ దాసులయెడల చేయుడి. 

వచనము 40 

వాడు జీతగానివలెను పరవాసివలెను నీయొదద్ నివసించు సునాద సంవతస్రమువరకు నీయొదద్ 

దాసుడుగా ఉండవలెను. 

నిరగ్మకాండము 21:2 => నీవు హెబీర్యుడైన దాసుని కొనినయెడల వాడు ఆరు సంవతస్రములు 

దాసుడైయుండి యేడవ సంవతస్రమున ఏమియు ఇయయ్కయే నినున్ విడిచి సవ్తంతుర్డగును. 
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నిరగ్మకాండము 21:3 => వాడు ఒంటిగా వచిచ్నయెడల ఒంటిగానే వెళల్వచుచ్ను. వానికి భారయ్ 

యుండినయెడల వాని భారయ్ వానితోకూడ వెళల్వచుచ్ను. 

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. 

లేవీయకాండము 25:50 => అపుప్డు వాడు అమమ్బడిన సంవతస్రము మొదలుకొని సునాద 

సంవతస్రమువరకు తనున్ కొనినవానితో లెకక్ చూచుకొనవలెను. వాని కర్యధనము ఆ సంవతస్రముల 

లెకక్చొపుప్న ఉండవలెను. తాను జీతగాడైయుండిన దినముల కొలది ఆ కర్యధనమును 

తగిగ్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 25:54 => అతడు ఈ రీతిగా విడిపింపబడనియెడల సునాద సంవతస్రమున వాడు 

తన పిలల్లతో కూడ విడుదలనొందును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:14 => నీ సహోదరులలోనేమి నీ దేశమందలి నీ గార్మములలోనునన్ 

పరదేశులలోనేమి దీనదరిదుర్డైన కూలివానిని బాధింపకూడదు. ఏనాటి కూలి ఆనాడియయ్వలెను. 

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 మొఱఱ్పెటట్గా 

వచనము 41 

అపుప్డతడు తన పితరుల సావ్సథ్య్మును మరల అనుభవించునటుల్ తన పిలల్లతో కూడ నీయొదద్నుండి 

బయలుదేరి తన వంశసుథ్లయొదద్కు తిరిగి వెళల్వలెను. 

నిరగ్మకాండము 21:3 => వాడు ఒంటిగా వచిచ్నయెడల ఒంటిగానే వెళల్వచుచ్ను. వానికి భారయ్ 

యుండినయెడల వాని భారయ్ వానితోకూడ వెళల్వచుచ్ను. 

యోహాను 8:32 => అపుప్డు సతయ్ము మిముమ్ను సవ్తంతుర్లనుగా చేయునని చెపప్గా 
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రోమీయులకు 6:14 => మీరు కృపకే గాని ధరమ్శాసత్రమునకు లోనైనవారు కారు గనుక పాపము 

మీమీద పర్భుతవ్ము చేయదు. 

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. 

లేవీయకాండము 25:10 => మీరు ఆ సంవతస్రమును, అనగా ఏబదియవ సంవతస్రమును 

పరిశుదధ్పరచి మీ దేశవాసులకందరికి విడుదల కలిగినదని చాటింపవలెను; అది మీకు సునాదముగా 

నుండును; అపుప్డు మీలో పర్తివాడు తన సావ్సథ్య్మును తిరిగి పొందవలెను; పర్తివాడు తన 

కుటుంబమునకు తిరిగిరావలెను. 

లేవీయకాండము 25:28 => అతనికి దాని రాబటుట్కొనుటకై కావలసిన సొముమ్ దొరకనియెడల 

అతడు అమిమ్న సొతుత్ సునాద సంవతస్రమువరకు కొనినవాని వశములో ఉండవలెను. సునాద 

సంవతస్రమున అది తొలగిపోవును; అపుప్డతడు తన సావ్సథ్య్మును మరల నొందును. 

లేవీయకాండము 25:54 => అతడు ఈ రీతిగా విడిపింపబడనియెడల సునాద సంవతస్రమున వాడు 

తన పిలల్లతో కూడ విడుదలనొందును. 

వచనము 42 

ఏలయనగా వారు నాకే దాసులైయునాన్రు, నేను ఐగుపుత్లోనుండి వారిని రపిప్ంచితిని; దాసులను 

అమిమ్నటుల్ వారిని అమమ్కూడదు; 

లేవీయకాండము 25:55 => ఏలయనగా ఇశార్యేలీయులు నాకే దాసులు; నేను ఐగుపుత్ 

దేశములోనుండి రపిప్ంచిన నా దాసులే. నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 

రోమీయులకు 6:22 => అయినను ఇపుప్డు పాపమునుండి విమోచింపబడి దేవునికి దాసులైనందున 

పరిశుదధ్త కలుగుటయే మీకు ఫలము; దాని అంతము నితయ్జీవము. 

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. 

లేవీయకాండము 26:13 => మీరు ఐగుపీత్యులకు దాసులు కాకుండ వారి దేశములోనుండి 

మిముమ్ను రపిప్ంచితిని; నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. నేను మీ కాడి పలుపులను తెంపి మిముమ్ను 

నిలువుగా నడవచేసితిని. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:13 => అయితే వాని విడిపించి నీయొదద్నుండి పంపివేయునపుప్డు నీవు 

వటిట్చేతులతో వాని పంపివేయకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 20:11 => గుమమ్ములను తెరచినయెడల దానిలోనునన్ జనులందరు నీకు 

పనున్ చెలిల్ంచి నీ దాసులగుదురు. 

యెషయా 41:8 => నా సేవకుడవైన ఇశార్యేలూ, నేనేరప్రచుకొనిన యాకోబూ, నా సేన్హితుడైన 

అబార్హాము సంతానమా,  

యోహాను 8:33 => వారు మేము అబార్హాము సంతానము, మేము ఎనన్డును ఎవనికిని దాసులమై 

యుండలేదే; మీరు సవ్తంతుర్లుగా చేయబడుదురని యేల చెపుప్చునాన్వని ఆయనతో అనిరి. 

1 కొరిందీయులకు 7:23 => మీరు విలువపెటిట్ కొనబడినవారు గనుక మనుషుయ్లకు దాసులు 

కాకుడి. 

వచనము 43 

నీ దేవునికి భయపడి అటిట్వానిని కఠినముగా చూడకుము. 

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. 
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లేవీయకాండము 25:53 => ఏటేటికి జీతగానివలె వాడతనియొదద్ ఉండవలెను. అతడు మీ 

కనున్లయెదుట వానిచేత కఠినముగా సేవ చేయించకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 1:13 => ఇశార్యేలీయులచేత ఐగుపీత్యులు కఠినముగా సేవ చేయించుకొనిరి; 

నిరగ్మకాండము 1:14 => వారు ఇశార్యేలీయులచేత చేయించుకొనిన పర్తి పనియు కఠినముగా 

ఉండెను. వారు జిగటమంటి పనిలోను, ఇటుకల పనిలోను, పొలములో చేయు పర్తిపనిలోను 

కఠినసేవ చేయించి వారి పార్ణములను విసికించిరి. 

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. 

నిరగ్మకాండము 3:9 => ఇశార్యేలీయుల మొర నిజముగా నాయొదద్కు చేరినది, ఐగుపీత్యులు 

వారిని పెటుట్చునన్ హింస చూచితిని. 

నిరగ్మకాండము 5:14 => ఫరో కారయ్నియామకులు తాము ఇశార్యేలీయులలో వారిమీద ఉంచిన 

నాయకులను కొటిట్ ఎపప్టివలె మీ లెకక్చొపుప్న ఇటుకలను నినన్ నేడు మీరు ఏల చేయించలేదని 

అడుగగా 

యెషయా 47:6 => నా జనులమీద కోపపడి నా సావ్సథ్య్ము నపవితర్పరచి వారిని నీచేతికి 

అపప్గించితిని నీవు వారియందు కనికరపడక వృదుద్లమీద నీ కాడిమార్నును మికిక్లి బరువుగా 

మోపితివి.  

యెషయా 58:3 => మేము ఉపవాసముండగా నీవెందుకు చూడవు? మేము మా పార్ణములను 

ఆయాసపరచుకొనగా నీవెందుకు లక్షయ్పెటట్వు? అని అందురు మీ ఉపవాసదినమున మీరు మీ 

వాయ్పారము చేయుదురు. మీ పనివారిచేత కఠినమైనపని చేయించుదురు  
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ఎఫెసీయులకు 6 :9 => యజమానులారా , మీకును వారికిని యజమానుడైనవాడు 

పరలోకమందునాన్డనియు, ఆయనకు పక్షపాతము లేదనియు ఎరిగినవారై, వారిని బెదరించుట మాని, 

ఆ పర్కారమే వారియెడల పర్వరిత్ంచుడి. 

కొలొసస్యులకు 4:1 => యజమానులారా, పరలోకములో మీకును యజమానుడునాన్డని యెరిగి, 

నాయ్యమైనదియు ధరామ్నుసారమైనదియు మీ దాసులయెడల చేయుడి. 

లేవీయకాండము 25:17 => మీరు ఒకరినొకరు బాధింపక నీ దేవునికి భయపడవలెను. నేను మీ 

దేవుడనైన యెహోవాను. 

నిరగ్మకాండము 1:17 => అయితే ఆ మంతర్సానులు దేవునికి భయపడి, ఐగుపుత్ రాజు 

తమకాజాఞ్పించినటుల్ చేయక మగపిలల్లను బర్దుకనియయ్గా  

నిరగ్మకాండము 1:21 => ఆ మంతర్సానులు దేవునికి భయపడినందున ఆయన వారికి వంశాభివృది ధ్ 

కలుగజేసెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 25:18 => నీవు పర్యాసవడి అలసియునన్పుప్డు నీవారిలో నీ వెనుకనునన్ 

బలహీనులనందరిని హతముచేసెను. 

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. 

ఆదికాండము 42:18 => మూడవ దినమున యోసేపు వారిని చూచి నేను దేవునికి భయపడువాడను; 

మీరు బర్దుకునటుల్ దీని చేయుడి. 

యోబు 31:13 => నా పనివాడైనను పనికతెత్యైనను నాతో వాయ్జెయ్మాడగా నేను వారి వాయ్జెయ్మును 

నిరల్క్షయ్ము చేసినయెడల 

వచనము 44 

మీ చుటుట్పటల్నునన్ జనములలో నుండి దాసీలను దాసులను కొనవచుచ్ను. 
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నిరగ్మకాండము 12:44 => వెండితో కొనబడిన దాసుడు సునన్తి పొందినవాడైతే దాని తినవచుచ్ను. 

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 

యెషయా 14:1 => ఏలయనగా యెహోవా యాకోబునందు జాలిపడును ఇంకను ఇశార్యేలును 

ఏరప్రచుకొనును వారిని సవ్దేశములో నివసింపజేయును పరదేశులు వారిని కలిసికొందురు వారు 

యాకోబు కుటుంబమును హతుత్కొనియుందురు 

యెషయా 14:2 => జనములు వారిని తీసికొనివచిచ్ వారి సవ్దేశమున వారిని పర్వేశపెటుట్దురు 

ఇశార్యేలు వంశసుథ్లు యెహోవా దేశములోవారిని దాసులనుగాను పనికతెత్లనుగాను 

సావ్ధీనపరచుకొందురు వారు తముమ్ను చెరలో పెటిట్నవారిని చెరలో పెటిట్  

పర్కటన 2:26 => నేను నా తండిర్వలన అధికారము పొందినటుట్ జయించుచు, అంతము వరకు నా 

కిర్యలు జాగర్తత్గా చేయువానికి జనులమీద అధికారము ఇచెచ్దను. 

పర్కటన 2:27 => అతడు ఇనుప దండముతో వారిని ఏలును; వారు కుమమ్రవాని పాతర్లవలె 

పగులగొటట్బడుదురు; 

నిరగ్మకాండము 21:2 => నీవు హెబీర్యుడైన దాసుని కొనినయెడల వాడు ఆరు సంవతస్రములు 

దాసుడైయుండి యేడవ సంవతస్రమున ఏమియు ఇయయ్కయే నినున్ విడిచి సవ్తంతుర్డగును. 

సంఖాయ్కాండము 31:18 => పురుషసంయోగము ఎరుగని పర్తి ఆడుపిలల్ను మీ నిమితత్ము 

బర్తుకనీయుడి. 

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. 
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వచనము 45 

మరియు మీ మధయ్ నివసించు పరదేశులను నీ దేశములో వారికి పుటిట్నవారిని కొనవచుచ్ను; వారు మీ 

సొతత్గుదురు. 

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 

నిరగ్మకాండము 21:2 => నీవు హెబీర్యుడైన దాసుని కొనినయెడల వాడు ఆరు సంవతస్రములు 

దాసుడైయుండి యేడవ సంవతస్రమున ఏమియు ఇయయ్కయే నినున్ విడిచి సవ్తంతుర్డగును. 

నిరగ్మకాండము 21:21 => అయితే వాడు ఒకటి రెండు దినములు బర్దికినయెడల ఆ పర్తిదండన 

అతడు పొందడు, వాడు అతని సొమేమ్గదా. 

వచనము 46 

మీ తరువాత మీ సంతతివారికి సావ్సథ్య్ముగా ఉండునటుల్ మీరు ఇటిట్వారిని సవ్తంతిర్ంచుకొనవచుచ్ను; 

వారు శాశవ్తముగా మీకు దాసులగుదురు కాని, ఇశార్యేలీయులైన మీరు సహోదరులు గనుక 

ఒకనిచేత ఒకడు కఠినసేవ చేయించుకొనకూడదు. 
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యెషయా 14:2 => జనములు వారిని తీసికొనివచిచ్ వారి సవ్దేశమున వారిని పర్వేశపెటుట్దురు 

ఇశార్యేలు వంశసుథ్లు యెహోవా దేశములోవారిని దాసులనుగాను పనికతెత్లనుగాను 

సావ్ధీనపరచుకొందురు వారు తముమ్ను చెరలో పెటిట్నవారిని చెరలో పెటిట్  

లేవీయకాండము 25:39 => నీయొదద్ నివసించు నీ సహోదరుడు బీదవాడై నీకు అమమ్బడినయెడల 

వానిచేత బానిససేవ చేయించుకొనకూడదు. 

లేవీయకాండము 25:43 => నీ దేవునికి భయపడి అటిట్వానిని కఠినముగా చూడకుము. 

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

సంతతివారు తమ పగవారి గవినిని సావ్ధీనపరచుకొందురు గాక అని ఆమెను దీవింపగా 

నిరగ్మకాండము 1:14 => వారు ఇశార్యేలీయులచేత చేయించుకొనిన పర్తి పనియు కఠినముగా 

ఉండెను. వారు జిగటమంటి పనిలోను, ఇటుకల పనిలోను, పొలములో చేయు పర్తిపనిలోను 

కఠినసేవ చేయించి వారి పార్ణములను విసికించిరి. 

నిరగ్మకాండము 21:21 => అయితే వాడు ఒకటి రెండు దినములు బర్దికినయెడల ఆ పర్తిదండన 

అతడు పొందడు, వాడు అతని సొమేమ్గదా. 

యోబు 31:13 => నా పనివాడైనను పనికతెత్యైనను నాతో వాయ్జెయ్మాడగా నేను వారి వాయ్జెయ్మును 

నిరల్క్షయ్ము చేసినయెడల 

వచనము 47 

పరదేశియేగాని నీయొదద్ నివసించువాడేగాని ధనసంపాదనము చేసికొనునపుప్డు అతనియొదద్ 

నివసించు నీ సహోదరుడు బీదవాడై నీయొదద్ నివసించు ఆ పరదేశికైనను ఆ పరదేశి కుటుంబములో 

వేరొకనికైనను తనున్ అముమ్కొనినయెడల 

లేవీయకాండము 25:26 => అయితే ఒకడు సమీప బంధువుడు లేకయే దాని విడిపించుకొనుటకు 

కావలసిన సొముమ్ సంపాదించినయెడల 

1 సమూయేలు 2:7 => యెహోవా దారిదర్య్మును ఐశవ్రయ్మును కలుగజేయువాడు 

కుర్ంగజేయువాడును లేవనెతుత్వాడును ఆయనే. 
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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. 

యాకోబు 2:5 => నా పిర్య సహోదరులారా, ఆలకించుడి; ఈ లోక విషయములో దరిదుర్లైనవారిని 

విశావ్సమందు భాగయ్వంతులుగాను, తనున్ పేర్మించువారికి తాను వాగాద్నము చేసిన రాజయ్మునకు 

వారసులుగాను ఉండుటకు దేవుడేరప్రచుకొనలేదా? 

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. 

వచనము 48 

తనున్ అముమ్కొనిన తరువాత వానికి విడుదల కావచుచ్ను. వాని సహోదరులలో ఒకడు వానిని 

విడిపింపవచుచ్ను. 

లేవీయకాండము 25:25 => నీ సహోదరుడు బీదవాడై తన సావ్సథ్య్ములో కొంత అమిమ్న తరువాత 

అతనికి సమీప బంధువుడు విడిపింప వచిచ్నయెడల తన సహోదరుడు అమిమ్నదానిని అతడు 

విడిపించును. 

లేవీయకాండము 25:35 => పరవాసియైనను అతిథియైనను నీ సహోదరుడొకడు బీదవాడై 

నిరాధారుడై నీయొదద్కు వచిచ్నయెడల నీవు వానికి సహాయము చేయవలెను; అతడు నీవలన 

బర్దుకవలెను. 

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 
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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. 

గలతీయులకు 4:4 => అయితే కాలము పరిపూరణ్మైనపుప్డు దేవుడు తన కుమారుని పంపెను;ఆయన 

సతరీయందు పుటిట్,  

గలతీయులకు 4:5 => మనము దతత్పుతుర్లము కావలెనని ధరమ్శాసత్రమునకు లోబడియునన్వారిని 

విమోచించుటకై ధరమ్శాసత్రమునకు లోబడినవాడాయెను. 

హెబీర్యులకు 2:11 => పరిశుదధ్పరచువారికిని పరిశుదధ్పరచబడువారికిని అందరికి ఒకక్టే 

మూలము. ఈ హేతువుచేతను వారిని సహోదరులని పిలుచుటకు ఆయన సిగుగ్పడక 

హెబీర్యులకు 2:12 => నీ నామమును నా సహోదరులకు పర్చురపరతును, సమాజము మధయ్ నీ 

కీరిత్ని గానముచేతును అనెను. 

హెబీర్యులకు 2:13 => మరియు నేనాయనను నముమ్కొనియుందును అనియు ఇదిగో నేనును 

దేవుడు నాకిచిచ్న పిలల్లును అనియు చెపుప్చునాన్డు. 

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 మొఱఱ్పెటట్గా 

యోబు 6:23 => పగవానిచేతిలోనుండి ననున్ విడిపింపుడని యడిగితినా? బాధించువారి 

చేతిలోనుండి ననున్ విమోచింపుడని యడిగితినా? 

కీరత్నలు 31:5 => నా ఆతమ్ను నీచేతి కపప్గించుచునాన్ను యెహోవా సతయ్దేవా, ననున్ 

విమోచించువాడవు నీవే.  

వచనము 49 
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వాని పినతండిర్యేగాని పినతండిర్ కుమారుడేగాని వాని వంశములో వాని రకత్సంబంధియేగాని వాని 

విడిపింపవచుచ్ను. కావలసిన కర్యధనము వానికి దొరికినయెడల తనున్ తాను 

విడిపించుకొనవచుచ్ను. 

లేవీయకాండము 25:26 => అయితే ఒకడు సమీప బంధువుడు లేకయే దాని విడిపించుకొనుటకు 

కావలసిన సొముమ్ సంపాదించినయెడల 

సంఖాయ్కాండము 27:11 => వాని తండిర్కి అనన్దముమ్లు లేనియెడల వాని కుటుంబములో వానికి 

సమీపమైన జాఞ్తికి వాని సావ్సథ్య్ము ఇయయ్వలెను; వాడు దాని సావ్ధీనపరచుకొనును. యెహోవా 

మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ ఇది ఇశార్యేలీయులకు విధింపబడిన కటట్డ. 

యిరిమ్యా 32:7 => నీ తండిర్ తోడబుటిట్న షలూల్ము కుమారుడగు హనమేలు నీయొదద్కు వచిచ్ 

అనాతోతులోనునన్ నా భూమిని కొనుటకు విమోచకుని ధరమ్ము నీదే, దాని కొనుకొక్నుమని చెపుప్ను. 

వచనము 50 

అపుప్డు వాడు అమమ్బడిన సంవతస్రము మొదలుకొని సునాద సంవతస్రమువరకు తనున్ 

కొనినవానితో లెకక్ చూచుకొనవలెను. వాని కర్యధనము ఆ సంవతస్రముల లెకక్చొపుప్న 

ఉండవలెను. తాను జీతగాడైయుండిన దినముల కొలది ఆ కర్యధనమును తగిగ్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 25:27 => దానిని అమిమ్నది మొదలుకొని గడచిన సంవతస్రములు లెకిక్ంచి 

యెవరికి దానిని అమెమ్నో వారికి ఆ శేషము మరల ఇచిచ్ తన సావ్సథ్య్మును పొందును. 

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. 

లేవీయకాండము 25:40 => వాడు జీతగానివలెను పరవాసివలెను నీయొదద్ నివసించు సునాద 

సంవతస్రమువరకు నీయొదద్ దాసుడుగా ఉండవలెను. 
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లేవీయకాండము 25:53 => ఏటేటికి జీతగానివలె వాడతనియొదద్ ఉండవలెను. అతడు మీ 

కనున్లయెదుట వానిచేత కఠినముగా సేవ చేయించకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:18 => వానిని సవ్తంతుర్నిగా పోనిచుచ్ట కషట్మని నీవు 

అనుకొనకూడదు. ఏలయనగా వాడు ఆరు సంవతస్రములు నీకు దాసయ్ము చేసినందున జీతగానికి 

రావలసిన రెండు జీతముల లాభము నీకు కలిగెను. ఆలాగైతే నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు 

చేయువాటనిన్టి విషయములో నినున్ ఆశీరవ్దించును.  

యోబు 7:1 => భూమిమీద నరుల కాలము యుదధ్కాలము కాదా? వారి దినములు కూలివాని 

దినములవంటివి కావా?  

యోబు 7:2 => నీడను మిగుల నపేకిష్ంచు దాసునివలెను కూలినిమితత్ము కనిపెటుట్కొను 

కూలివానివలెను 

యోబు 14:6 => కూలివారివలె తమకు నియమింపబడిన పనిని వారు ముగించువరకు వారు 

విశర్మము నొందునటుల్ వారివైపు చూడకయుండుము. 

యెషయా 16:14 => కూలివాని లెకక్పర్కారము మూడేండల్లోగా మోయాబీయులయొకక్ 

పర్భావమును వారిగొపప్ వారి సమూహమును అవమానపరచబడును శేషము బహు కొదిద్గా 

మిగులును అది అతి సవ్లప్ముగా నుండును. 

యెషయా 21:16 => పర్భువు నాకీలాగు సెలవిచిచ్యునాన్డు కూలి వారు ఎంచునటుల్గా ఒక 

యేడాదిలోగానే కేదారు పర్భావమంతయు నశించిపోవును.  

లూకా 4:19 => పర్భువు హితవతస్రము పర్కటించుటకును ఆయన ననున్ పంపియునాన్డు. అని 

వార్యబడిన చోటు ఆయనకు దొరకెను. 

వచనము 51 

ఇంక అనేక సంవతస్రములు మిగిలియుండినయెడల వాటినిబటిట్ తనున్ అమిమ్న సొముమ్లో తన 

విమోచన కర్యధనమును మరల ఇయయ్వలెను. 
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లేవీయకాండము 25:24 => మీ సావ్సథ్య్మైన పర్తి పొలము మరల విడిపింపబడునటుల్గా దాని 

అముమ్కొనవలెను. 

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. 

వచనము 52 

సునాద సంవతస్రమునకు కొనిన్ సంవతస్రములే తకుక్వైనయెడల అతనితో లెకక్ చూచుకొని 

సంవతస్రముల లెకక్చొపుప్న తన విమోచన కర్యధనమును అతనికి చెలిల్ంపవలెను. 

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. 

వచనము 53 

ఏటేటికి జీతగానివలె వాడతనియొదద్ ఉండవలెను. అతడు మీ కనున్లయెదుట వానిచేత కఠినముగా 

సేవ చేయించకూడదు. 

లేవీయకాండము 25:43 => నీ దేవునికి భయపడి అటిట్వానిని కఠినముగా చూడకుము. 

నిరగ్మకాండము 1:14 => వారు ఇశార్యేలీయులచేత చేయించుకొనిన పర్తి పనియు కఠినముగా 

ఉండెను. వారు జిగటమంటి పనిలోను, ఇటుకల పనిలోను, పొలములో చేయు పర్తిపనిలోను 

కఠినసేవ చేయించి వారి పార్ణములను విసికించిరి. 

లేవీయకాండము 25:50 => అపుప్డు వాడు అమమ్బడిన సంవతస్రము మొదలుకొని సునాద 

సంవతస్రమువరకు తనున్ కొనినవానితో లెకక్ చూచుకొనవలెను. వాని కర్యధనము ఆ సంవతస్రముల 
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లెకక్చొపుప్న ఉండవలెను. తాను జీతగాడైయుండిన దినముల కొలది ఆ కర్యధనమును 

తగిగ్ంపవలెను. 

వచనము 54 

అతడు ఈ రీతిగా విడిపింపబడనియెడల సునాద సంవతస్రమున వాడు తన పిలల్లతో కూడ 

విడుదలనొందును. 

లేవీయకాండము 25:40 => వాడు జీతగానివలెను పరవాసివలెను నీయొదద్ నివసించు సునాద 

సంవతస్రమువరకు నీయొదద్ దాసుడుగా ఉండవలెను. 

లేవీయకాండము 25:41 => అపుప్డతడు తన పితరుల సావ్సథ్య్మును మరల అనుభవించునటుల్ తన 

పిలల్లతో కూడ నీయొదద్నుండి బయలుదేరి తన వంశసుథ్లయొదద్కు తిరిగి వెళల్వలెను. 

నిరగ్మకాండము 21:2 => నీవు హెబీర్యుడైన దాసుని కొనినయెడల వాడు ఆరు సంవతస్రములు 

దాసుడైయుండి యేడవ సంవతస్రమున ఏమియు ఇయయ్కయే నినున్ విడిచి సవ్తంతుర్డగును. 

నిరగ్మకాండము 21:3 => వాడు ఒంటిగా వచిచ్నయెడల ఒంటిగానే వెళల్వచుచ్ను. వానికి భారయ్ 

యుండినయెడల వాని భారయ్ వానితోకూడ వెళల్వచుచ్ను. 

యెషయా 49:9 => మారగ్ములలో వారు మేయుదురు చెటుల్లేని మిటట్లనిన్టిమీద వారికి మేపు 

కలుగును 

యెషయా 49:25 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు బలాఢుయ్లు చెరపటిట్నవారు సహితము 

విడిపింపబడుదురు భీకరులు చెరపటిట్నవారు విడిపింపబడుదురు నీతో యుదధ్ము చేయువారితో నేనే 

యుదధ్ము చేసెదను నీ పిలల్లను నేనే రకిష్ంచెదను.  

యెషయా 52:3 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు మీరు ఊరకయే అమమ్బడితిరి గదా 

రూకలియయ్కయే మీరు విమోచింపబడెదరు. 

వచనము 55 

ఏలయనగా ఇశార్యేలీయులు నాకే దాసులు; నేను ఐగుపుత్ దేశములోనుండి రపిప్ంచిన నా దాసులే. 

నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 

Page  of 1629 1885



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"య$ండ'

లేవీయకాండము 25:42 => ఏలయనగా వారు నాకే దాసులైయునాన్రు, నేను ఐగుపుత్లోనుండి 

వారిని రపిప్ంచితిని; దాసులను అమిమ్నటుల్ వారిని అమమ్కూడదు; 

నిరగ్మకాండము 13:3 => మోషే పర్జలతో నిటల్నెను మీరు దాసగృహమైన ఐగుపుత్నుండి బయలుదేరి 

వచిచ్న దినమును జాఞ్పకము చేసికొనుడి. యెహోవా తన బాహుబలముచేత దానిలోనుండి మిముమ్ను 

బయటికి రపిప్ంచెను; పులిసిన దేదియు తినవదుద్. 

నిరగ్మకాండము 20:2 => నీ దేవుడనైన యెహోవాను నేనే; నేనే దాసుల గృహమైన ఐగుపుత్ 

దేశములోనుండి నినున్ వెలుపలికి రపిప్ంచితిని; 

కీరత్నలు 116:16 => యెహోవా, నేను నిజముగా నీ సేవకుడను, నీ సేవకుడను నీ సేవకురాలి 

కుమారుడనైయునాన్ను నీవు నాకటుల్ విపిప్యునాన్వు. 

యెషయా 43:3 => యెహోవానగు నేను నీకు దేవుడను, ఇశార్యేలు పరిశుదధ్ దేవుడనైన నేనే నినున్ 

రకిష్ంచువాడను నీపార్ణరక్షణ కర్యముగా ఐగుపుత్ను ఇచిచ్యునాన్ను నీకు బదులుగా కూషును సెబాను 

ఇచిచ్యునాన్ను.  

లూకా 1:74 => అబార్హాముతో తాను చేసిన పర్మాణమును జాఞ్పకము చేసికొనుటకును  

లూకా 1:75 => మనము శతుర్వుల చేతినుండి విడిపింపబడి, మన జీవితకాలమంతయు 

నిరభ్యులమై, ఆయన సనిన్ధిని 

రోమీయులకు 6:14 => మీరు కృపకే గాని ధరమ్శాసత్రమునకు లోనైనవారు కారు గనుక పాపము 

మీమీద పర్భుతవ్ము చేయదు. 

రోమీయులకు 6:17 => మీరు పాపమునకు దాసులైయుంటిరి గాని యే ఉపదేశకర్మమునకు మీరు 

అపప్గింపబడితిరో, దానికి హృదయపూరవ్కముగా లోబడినవారై, 

రోమీయులకు 6:18 => పాపమునుండి విమోచింపబడి నీతికి దాసులైతిరి; ఇందుకు దేవునికి 

సోత్తర్ము. 

రోమీయులకు 6:22 => అయినను ఇపుప్డు పాపమునుండి విమోచింపబడి దేవునికి దాసులైనందున 

పరిశుదధ్త కలుగుటయే మీకు ఫలము; దాని అంతము నితయ్జీవము. 
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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 9:19 => నేను అందరి విషయము సవ్తంతుర్డనైయునన్ను ఎకుక్వమందిని 

సంపాదించుకొనుటకై అందరికిని ననున్ నేనే దాసునిగా చేసికొంటిని. 

1 కొరిందీయులకు 9:21 => దేవుని విషయమై ధరమ్శాసత్రము లేనివాడను కానుగాని కీర్సుత్ విషయమై 

ధరమ్శాసత్రమునకు లోబడినవాడను. అయినను ధరమ్శాసత్రము లేనివారిని సంపాదించుకొనుటకు 

ధరమ్శాసత్రము లేనివారికి ధరమ్శాసత్రము లేనివానివలెఉంటిని. 

గలతీయులకు 5:13 => సహోదరులారా, మీరు సవ్తంతుర్లుగా ఉండుటకు పిలువబడితిరి. అయితే 

ఒక మాట, ఆ సావ్తంతర్య్మును శారీరకిర్యలకు హేతువు చేసికొనక, పేర్మ కలిగినవారై యొకనికొకడు 

దాసులైయుండుడి. 

లేవీయకాండము 26:13 => మీరు ఐగుపీత్యులకు దాసులు కాకుండ వారి దేశములోనుండి 

మిముమ్ను రపిప్ంచితిని; నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. నేను మీ కాడి పలుపులను తెంపి మిముమ్ను 

నిలువుగా నడవచేసితిని. 
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లేవీయకాండము 

అధాయ్యము 26	
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వచనము 1 

మీరు విగర్హములను చేసికొనకూడదు. చెకిక్న పర్తిమనుగాని బొమమ్నుగాని నిలువపెటట్కూడదు. మీరు 

సాగిలపడుటకు ఏదొక రూపముగా చెకక్బడిన రాతిని మీ దేశములో నిలుపకూడదు. నేను మీ 

దేవుడనైన యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 19:4 => మీరు వయ్రథ్మైన దేవతలతటుట్ తిరుగకూడదు. మీరు పోతవిగర్హములను 

చేసికొనకూడదు. నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను  

నిరగ్మకాండము 20:4 => పైన ఆకాశమందేగాని కిర్ంది భూమియందేగాని భూమికిర్ంద 

నీళల్యందేగాని యుండు దేని రూపమునయినను విగర్హమునయినను నీవు చేసికొనకూడదు; వాటికి 

సాగిలపడకూడదు వాటిని పూజింపకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 20:5 => ఏలయనగా నీ దేవుడనైన యెహోవానగు నేను రోషముగల దేవుడను; 

ననున్ దేవ్షించువారి విషయములో మూడు నాలుగు తరముల వరకు, తండుర్ల దోషమును 

కుమారులమీదికి రపిప్ంచుచు 

నిరగ్మకాండము 20:23 => మీరు ననున్ కొలుచుచు, వెండి దేవతలనైనను బంగారు దేవతలనైనను 

చేసికొనకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 23:24 => వారి దేవతలకు సాగిలపడకూడదు, వాటిని పూజింపకూడదు; వారి 

కిర్యలవంటి కిర్యలు చేయక వారిని తపప్క నిరూమ్లము చేసి, వారి విగర్హములను బొతిత్గా 

పగులగొటట్వలెను. 

నిరగ్మకాండము 34:17 => పోతపోసిన దేవతలను చేసికొనవలదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:16 => కావున మీరు చెడిపోయి భూమిమీదనునన్ యే జంతువు 

పర్తిమనైనను 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:17 => ఆకాశమందు ఎగురు రెకక్లుగల యే పకిష్ పర్తిమనైనను 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 4:18 => నేలమీద పార్కు ఏ పురుగు పర్తిమనైనను భూమి కిర్ందనునన్ 

నీళల్యందలి యే చేప పర్తిమనైనను ఆడు పర్తిమనుగాని మగ పర్తిమనుగాని, యే సవ్రూపము గలిగిన 

విగర్హమును మీకొరకు చేసికొనకుండునటుల్ను, ఆకాశమువైపు కనున్లెతిత్ 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:19 => సూరయ్ చందర్ నక్షతర్ములైన ఆకాశసైనయ్మును చూచి 

మరలుకొలప్బడి, నీ దేవుడైన యెహోవా సరావ్కాశము కిర్ందనునన్ సమసత్ పర్జలకొరకు 

పంచిపెటిట్నవాటికి నమసక్రించి వాటిని పూజింపకుండునటుల్ను మీరు బహు జాగర్తత్పడుడి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:8 => పైనునన్ ఆకాశమందేగాని, కిర్ందనునన్ భూమియందేగాని భూమి 

కిర్ందనునన్ నీళల్యందేగాని యుండు దేని పోలికనైన విగర్హమును చేసికొనకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:9 => వాటికి నమసక్రింపకూడదు; వాటిని పూజింపకూడదు. నీ 

దేవుడనైన యెహోవాయగు నేను రోషముగల దేవుడను; ననున్ దేవ్షించువారి విషయములో మూడు 

నాలుగు తరములవరకు తండుర్ల దోషమును కుమారులమీదికి రపిప్ంచుచు 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:21 => నీ దేవుడైన యెహోవాకు నీవు కటుట్ బలిపీఠము సమీపమున 

ఏవిధమైన వృక్షమును నాటకూడదు, దేవతా సత్ంభమును ఏరప్రచకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:22 => నీ దేవుడైన యెహోవా విగర్హమును దేవ్షించువాడు గనుక నీవు 

ఏ సత్ంభమునైన నిలువబెటట్కూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:15 => మలిచిన విగర్హమునేగాని పోతవిగర్హమునేగాని చేసి చాటున 

నుంచువాడు శాపగర్సుత్డని యెలుగెతిత్ ఇశార్యేలీయులందరితోను చెపప్గా ఆమేన  అనవలెను. 

కీరత్నలు 97:7 => వయ్రథ్ విగర్హములనుబటిట్ అతిశయపడుచు చెకిక్న పర్తిమలను 

పూజించువారందరు సిగుగ్పడుదురు సకలదేవతలు ఆయనకు నమసాక్రము చేయును. 

కీరత్నలు 115:4 => వారి విగర్హములు వెండి బంగారువి అవి మనుషుయ్ల చేతిపనులు 

కీరత్నలు 115:5 => వాటికి నోరుండియు పలుకవు కనున్లుండియు చూడవు 

కీరత్నలు 115:6 => చెవులుండియు వినవు ముకుక్లుండియు వాసనచూడవు 

కీరత్నలు 115:7 => చేతులుండియు ముటుట్కొనవు పాదములుండియు నడువవు గొంతుకతో 

మాటలాడవు. 
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కీరత్నలు 115:8 => వాటిని చేయువారును వాటియందు నమిమ్కయుంచు వారందరును 

వాటివంటివారై యునాన్రు. 

యెషయా 2:20 => ఆ దినమున యెహోవా భూమిని గజగజ వణకింప లేచునపుప్డు ఆయన భీకర 

సనిన్ధినుండియు ఆయన పర్భావ మాహాతమ్య్మునుండియు కొండల గుహలలోను బండబీటలలోను  

యెషయా 44:9 => విగర్హమును నిరిమ్ంచువారందరు మాయవంటివారు వారికిషట్మైన విగర్హములు 

నిష పర్యోజనములు తామే అందుకు సాకుష్లు, వారు గర్హించువారు కారు ఎరుగువారు కారు గనుక 

వారు సిగుగ్పడరు.  

యెషయా 44:10 => ఎందుకును పనికిరాని విగర్హమును పోతపోసి దానినొక దేవునిగా 

నిరూపించువాడెవడు? 

యెషయా 44:11 => ఇదిగో దాని పూజించువారందరు సిగుగ్పడుదురు ఆ శిలప్కారులు 

నరమాతుర్లేగదా? వారందరు పోగుచేయబడి నిలువబడవలెను నిశచ్యముగా వారు భయపడి 

సిగుగ్పడుదురు. 

యెషయా 44:12 => కమమ్రి గొడ డ్లి పదునుచేయుచు నిపుప్లతో పనిచేయును సుతెత్తో దానిని 

రూపించి తన బాహుబలముచేత దాని చేయును. అతడు ఆకలిగొనగా అతని బలము కీష్ణించిపోవును 

నీళుల్ తార్గక సొమమ్సిలుల్ను 

యెషయా 44:13 => వడల్వాడు నూలు వేసి చీరణ్ముతో గీత గీచి చితిర్కలతో దాని చకక్చేయును 

కరాక్టకములతో గురుతుపెటిట్ దాని రూపించును మందిరములో దాని సాథ్పింపవలెనని 

నరరూపముగల దానిగాను నరసౌందరయ్ము గలదానిగాను చేయును.  

యెషయా 44:14 => ఒకడు దేవదారుచెటల్ను నరుకవలెనని పూనుకొనును శమ్శానావృక్షమును గాని 

సరళవృక్షమును గాని సింధూరవృక్షములనుగాని అడవి వృక్షములలో ఏదో ఒకదానిని తీసికొనును 

ఒకడు చెటుట్ నాటగా వరష్ము దాని పెంచును  

యెషయా 44:15 => ఒకడు పొయియ్కటెట్లకు వాటి నుపయోగించును వాటిలో కొంతతీసికొని చలి 

కాచుకొనును నిపుప్ రాజబెటిట్ రొటెట్ కాలుచ్కొనును ఒక తుండు తీసికొని దానితో ఒక దేవతను 

చేసికొనును దానికి నమసాక్రము చేయును దానితో ఒక విగర్హముచేసి దానికి సాగిలపడును.  
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యెషయా 44:16 => అగిన్తో సగము కాలిచ్యునాన్డు, కొదువ సగముతో మాంసము వండి 

భకిష్ంచియునాన్డు తిని తృపిత్పొందగా చలి కాచుకొనుచు ఆహా, చలికాచుకొంటిని వెచచ్గా ఉనన్ది అని 

అనుకొనుచునాన్డు  

యెషయా 44:17 => దానిలో మిగిలిన భాగముతో తనకు దేవతగానునన్ విగర్హమును 

చేయించుకొనును దానియెదుట సాగిలపడుచు నమసాక్రము చేయుచు నీవే నా దేవుడవు ననున్ 

రకిష్ంపుమని పార్రిథ్ంచును.  

యెషయా 44:18 => వారు వివేచింపరు గర్హింపరు చూడకుండునటుల్ వారి కనున్లు కపప్బడెను 

గర్హింపకుండునటుల్ వారి హృదయములు మూయబడెను. 

యెషయా 44:19 => ఎవడును ఆలోచనచేయడు, నేను అగిన్లో సగము కాలిచ్తిని నిపుప్లమీద వేసి 

రొటెట్ కాలిచ్తిని దానితో మాంసము వండుకొని భోజనము చేసితిని మిగిలినదానిని తీసికొని దానితో 

హేయమైనదాని చేయుదునా? చెటుట్ మొదుద్కు సాషాట్ంగపడుదునా? అని యెవడును ఆలోచింపడు 

యోచించుటకు ఎవనికిని తెలివిలేదు వివేచనలేదు.  

యెషయా 44:20 => వాడు బూడిదె తినుచునాన్డు, వాని మనసుస్ మోసపోయినదై తపుప్దారిని వాని 

తీసికొనిపోవుచునన్ది వాడు తన ఆతమ్ను రకిష్ంచుకొనజాలడనియు నా కుడిచేతిలో అబదధ్మునన్ది గదా 

అనియు అనుకొనుటకు వానికి బుది ధ్ చాలదు.  

యెషయా 48:5 => నా విగర్హము ఈ కారయ్ములను జరిగించెననియు నేను చెకిక్న పర్తిమ నేను 

పోసిన పోత విగర్హము దీని నియమించెననియు నీవు చెపప్కుండునటుల్ పూరవ్కాలముననే ఆ 

సమాచారము నీకు తెలియజేసితిని అది జరుగకమునుపే దానిని నీకు పర్కటించితిని  

యెషయా 48:6 => నీవు ఆ సంగతి వినియునాన్వు ఇదంతయు ఆలోచించుము అది నిజమని మీరు 

ఒపుప్కొనవలెను గదా? తెలియని మరుగైన కొర్తత్సంగతులు నేనికమీదట నీకు తెలియజేయుచునాన్ను  

యెషయా 48:7 => అవి పూరవ్కాలమున సృజింపబడినవి కావు అవి ఇపుప్డు కలుగునవియే. అవి 

నాకు తెలిసేయునన్వని నీవు చెపప్కుండునటుల్, ఈ దినమునకు ముందు నీవు వాటిని వినియుండలేదు. 
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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.  

యిరిమ్యా 10:3 => జనముల ఆచారములు వయ్రథ్ములు, అడవిలో నొకడు చెటుట్ నరకునటుల్ అది 

నరకబడును, అది పనివాడు గొడ డ్లితో చేసినపని. 

యిరిమ్యా 10:4 => వెండి బంగారములచేత పనివారు దానిని అలంకరింతురు, అది కదలక 

యుండునటుల్ మేకులు పెటిట్ సుతెత్లతో బిగగొటిట్ దాని నిలుపుదురు. 

యిరిమ్యా 10:5 => అవి తాటిచెటుట్వలె తినన్గా ఉనన్వి, అవి పలుకవు నడువనేరవు గనుక వాటిని 

మోయవలసివచెచ్ను; వాటికి భయపడకుడి అవి హాని చేయనేరవు మేలుచేయుట వాటివలనకాదు. 

యిరిమ్యా 10:6 => యెహోవా, నినున్ పోలినవాడెవడును లేడు, నీవు మహాతమ్య్ము గలవాడవు, నీ 

శౌరయ్మునుబటిట్ నీ నామము ఘనమైనదాయెను. 

యిరిమ్యా 10:7 => జనములకు రాజా, నీకు భయపడని వాడెవడు? జనముల జాఞ్నులందరిలోను 

వారి రాజయ్ములనిన్టిలోను నీవంటివాడెవడును లేడు గనుక నరులు నీకు భయపడుట అనుగుణయ్ము. 

యిరిమ్యా 10:8 => జనులు కేవలము పశుపార్యులు, అవివేకులు; బొమమ్ల పూజవలన వచుచ్ 

జాఞ్నము వయ్రథ్ము. 

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

చమతాక్ర కలప్నలవలన మలచ్బడిన బంగారమునైనను వెండినైనను రాతినైనను దేవతవ్ము 

పోలియునన్దని తలంపకూడదు. 

రోమీయులకు 2:22 => వయ్భిచరింపవదద్ని చెపుప్ నీవు వయ్భిచరించెదవా? విగర్హములను 

అసహియ్ంచుకొను నీవు గుళల్ను దోచెదవా? 

రోమీయులకు 2:23 => ధరమ్శాసత్రమందు అతిశయించు నీవు ధరమ్శాసత్రము మీరుటవలన దేవుని 

అవమానపరచెదవా? 

1 కొరిందీయులకు 10:19 => ఇక నేను చెపుప్నదేమి? విగర్హారిప్తములో ఏమైన ఉనన్దనియైనను 

విగర్హములలో ఏమైన ఉనన్దనియైనను చెపెప్దనా? 
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1 కొరిందీయులకు 10:20 => లేదుగాని, అనయ్జనులరిప్ంచు బలులు దేవునికి కాదు దయయ్ములకే 

అరిప్ంచుచునాన్రని చెపుప్చునాన్ను. మీరు దయయ్ములతో పాలివారవుట నాకిషట్ము లేదు. 

పర్కటన 13:14 => కతిత్దెబబ్ తినియు బర్దికిన యీ కూర్రమృగమునకు పర్తిమను చేయవలెనని అది 

భూనివాసులతో చెపుప్చు, ఆ మృగము ఎదుట చేయుటకు తనకియయ్బడిన సూచనలవలన 

భూనివాసులను మోసపుచుచ్చునన్ది. 

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. 

పర్కటన 22:15 => కుకక్లును మాంతిర్కులును వయ్భిచారులును నరహంతకులును 

విగర్హారాధకులును అబదధ్మును పేర్మించి జరిగించు పర్తివాడును వెలుపటనుందురు. 

లేవీయకాండము 7:33 => అహరోను సంతతివారిలో ఎవడు సమాధానబలియగు పశువు రకత్మును 

కొర్వువ్ను అరిప్ంచునో కుడిజబబ్ వానిదగును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:40 => మరియు నీకును నీ తరువాత నీ సంతానపు వారికిని కేష్మము 

క లు గు ట కై నీ దే వు డై న యె హో వా స రవ్ కా ల ము నీ కి చుచ్ చు నన్  దే శ ము లో నీ వు 

దీరాఘ్యుషమ్ంతుడవగునటుల్ నేడు నేను నీకాజాఞ్పించు ఆయన కటట్డలను ఆజఞ్లను నీవు గైకొనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:6 => దాసుల గృహమైన ఐగుపుత్ దేశములోనుండి నినున్ రపిప్ంచిన నీ 

దేవుడనైన యెహోవాను నేనే. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:5 => కావున మీరు వారికి చేయవలసినదేమనగా, వారి బలిపీఠములను 

పడదోర్సి వారి విగర్హములను పగులగొటిట్ వారి దేవతాసత్ంభములను నరికివేసి వారి పర్తిమలను 

అగిన్తో కాలచ్వలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 30:1 => నేను నీకు వినిపించిన యీ సంగతులనిన్యు, అనగా దీవెనయు 

శాపమును నీమీదికి వచిచ్న తరువాత నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ వెళల్గొటిట్ంచిన 
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యెహోషువ 8:34 => ఆ ధరమ్శాసత్రగర్ంథములో వార్యబడిన వాటనిన్టినిబటిట్ ఆ ధరమ్శాసత్ర 

వాకయ్ములననిన్టిని, అనగా దాని దీవెన వచనమును దాని శాప వచనమును చదివి వినిపించెను. 

సతరీలును పిలల్లును వారి మధయ్నుండు పరదేశులును వినుచుండగా 

నాయ్యాధిపతులు 18:30 => దానీయులు చెకక్బడిన ఆ పర్తిమను నిలుపుకొనిరి. మోషే 

మనుమడును గెరో ష్ను కుమారుడునైన యోనాతాననువాడును వాని కుమారులును ఆ దేశము 

చెరపటట్బడువరకు దానీయుల గోతర్మునకు యాజకులై యుండిరి. 

1 రాజులు 14:23 => ఎటల్నగా వారును ఎతత్యిన పర్తి పరవ్తము మీదను పచచ్ని పర్తి 

వృక్షముకిర్ందను బలిపీఠములను కటిట్, విగర్హములను నిలిపి, దేవతా సత్ంభములను ఉంచిరి. 

2 రాజులు 17:10 => యెతత్యిన కొండలనిన్టిమీదనేమి, సకలమైన పచచ్ని వృక్షముల కిర్ందనేమి, 

అంతటను విగర్హములను నిలువబెటిట్ దేవతాసత్ంభములను నిలిపి 

2 రాజులు 17:12 => చేయకూడదని వేటినిగూరిచ్ యెహోవా తమ కాజాఞ్పించెనో వాటిని చేసి 

పూజించుచుండిరి. 

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 10:1 => ఇశార్యేలు విసాత్రముగా వాయ్పించిన దార్క్షచెటుట్తో సమానము. వారు ఫలము 

ఫలించిరి. ఫలము ఫలించినకొలది వారు బలిపీఠములను మరి విశేషముగా చేయుచువచిచ్రి; తమ 

భూమి ఫలవంతమైనకొలది వారు తమ దేవతాసత్ంభములను మరి విశేషముగా చేసిరి. 

వచనము 2 

నేను నియమించిన విశార్ంతిదినములను మీరు ఆచరింపవలెను, నా పరిశుదధ్మందిరమును 

సనామ్నింపవలెను, నేను యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 19:30 => నేను నియమించిన విశార్ంతిదినములను మీరు ఆచరింపవలెను నా 

పరిశుదధ్సథ్లమును మనిన్ంపవలెను; నేను యెహోవాను. 
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నిరగ్మకాండము 31:13 => మిముమ్ను పరిశుదధ్పరచు యెహోవాను నేనే అని తెలిసికొనునటుల్ అది 

మీ తరతరములకు నాకును మీకును గురుతగును. 

లేవీయకాండము 5:15 => ఒకడు యెహోవాకు పరిశుదధ్మైన వాటి విషయములో పొరబాటున 

పాపము చేసినయెడల తాను చేసిన అపరాధమునకు నీవు ఏరప్రచు వెల చొపుప్న పరిశుదధ్మైన 

తులముల విలువగల నిరోద్షమైన పొటేట్లును మందలోనుండి అపరాధపరిహారారథ్బలిగా 

యెహోవాయొదద్కు వాడు తీసికొనిరావలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:6 => దాసుల గృహమైన ఐగుపుత్ దేశములోనుండి నినున్ రపిప్ంచిన నీ 

దేవుడనైన యెహోవాను నేనే. 

సామెతలు 3:10 => అపుప్డు నీ కొటల్లో ధానయ్ము సమృది ధ్గా నుండును నీ గానుగులలోనుండి కొర్తత్ 

దార్కాష్రసము పైకి పొరలి పారును. 

వచనము 3 

మీరు నా కటట్డలనుబటిట్ నడుచుకొని నా ఆజఞ్లను ఆచరించి వాటిని అనుసరించి పర్వరిత్ంచినయెడల 

లేవీయకాండము 18:4 => మీరు నా విధులను గైకొనవలెను; నా కటట్డలనుబటిట్ నడుచుకొనుటకు 

వాటిని ఆచరింపవలెను; మీ దేవుడనగు నేను యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 18:5 => మీరు నాకటట్డలను నా విధులను ఆచరింపవలెను. వాటిని గైకొనువాడు 

వాటివలన బర్దుకును; నేను యెహోవాను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 11:13 => కాబటిట్ మీ పూరణ్హృదయముతోను మీ పూరాణ్తమ్తోను మీ 

దేవుడైన యెహోవాను పేర్మించి ఆయనను సేవింపవలెనని నేడు నేను మీకిచుచ్ ఆజఞ్లను మీరు 

జాగర్తత్గా వినినయెడల 

దివ్తీయోపదేశకాండము 11:14 => మీ దేశమునకు వరష్ము, అనగా తొలకరివానను కడవరివానను 

దాని దాని కాలమున కురిపించెదను. అందువలన నీవు నీ ధానయ్మును నీ దార్కాష్రసమును నీ నూనెను 

కూరుచ్కొందువు. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 11:15 => మరియు నీవు తిని తృపిత్పొందునటుల్ నీ పశువులకొరకు నీ 

చేలయందు గడిడ్ మొలిపించెదను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:1 => నీవు నీ దేవుడైన యెహోవా మాట శర్దధ్గా విని నేడు నేను నీకు 

ఆజాఞ్పించుచునన్ ఆయన ఆజఞ్లననిన్టిని అనుసరించి నడుచుకొనినయెడల నీ దేవుడైన యెహోవా 

భూమిమీదనునన్ సమసత్ జనములకంటె నినున్ హెచిచ్ంచును. 

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 గొఱఱ్మేకల 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. 

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. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 28:11 => మరియు యెహోవా నీకిచెచ్దనని నీ పితరులతో 

పర్మాణముచేసిన దేశమున యెహోవా నీ గరభ్ఫల విషయములోను నీ పశువుల విషయములోను నీ 

నేలపంట విషయములోను నీకు సమృది ధ్గా 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 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:14 => అనుయ్ల దేవతలను అనుసరింపకయు వాటిని పూజింపకయు 

నునన్యెడల, నీవు అనుసరించి నడుచుకొనవలెనని నేడు నేను నీకాజాఞ్పించుచునన్ నీ దేవుడైన 

యెహోవా ఆజఞ్లను విని వాటిని అనుసరించి గైకొనినయెడల, యెహోవా నినున్ తలగా 

నియమించునుగాని తోకగా నియమింపడు. నీవు పైవాడవుగా ఉందువుగాని కిర్ందివాడవుగా ఉండవు. 

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. 

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. 
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కీరత్నలు 81:12 => కాబటిట్ వారు తమ సవ్కీయాలోచనలనుబటిట్ నడుచుకొనునటుల్ వారి 

హృదయకాఠినయ్మునకు నేను వారినపప్గించితిని. 

కీరత్నలు 81:13 => అయోయ్ నా పర్జలు నా మాట వినినయెడల ఇశార్యేలు నా మారగ్ముల 

ననుసరించినయెడల ఎంత మేలు! 

కీరత్నలు 81:14 => అపుప్డు నేను వేగిరమే వారి శతుర్వులను అణగదొర్కుక్దును వారి విరోధులను 

కొటుట్దును.  

కీరత్నలు 81:15 => యెహోవాను దేవ్షించువారు వారికి లొంగుదురు వారి కాలము శాశవ్తముగా 

నుండును. 

కీరత్నలు 81:16 => అతిశేర్షఠ్మైన గోధుమల ననుగర్హించి నేను వారిని పోషించుదును కొండతేనెతో 

నినున్ తృపిత్పరచుదును. 

యెషయా 1:19 => మీరు సమమ్తించి నా మాట వినినయెడల మీరు భూమి యొకక్ 

మంచిపదారథ్ములను అనుభవింతురు. 

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 

మతత్యి 7:24 => కాబటిట్ యీ నా మాటలు విని వాటిచొపుప్న చేయు పర్తివాడును బండమీద తన 

యిలుల్ కటుట్కొనిన బుది ధ్మంతుని పోలియుండును. 

మతత్యి 7:25 => వాన కురిసెను, వరదలు వచెచ్ను, గాలి విసిరి ఆ యింటిమీద కొటెట్ను గాని దాని 

పునాది బండమీద వేయబడెను గనుక అది పడలేదు. 

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. 
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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. 

పర్కటన 22:14 => జీవవృక్షమునకు హకుక్ గలవారై, గుమమ్ములగుండ ఆ పటట్ణములోనికి 

పర్వేశించునటుల్ తమ వసత్రములను ఉదుకుకొనువారు ధనుయ్లు. 

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 

లేవీయకాండము 19:25 => నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 25:18 => కాబటిట్ మీరు నా కటట్డలను నా విధులను గైకొని వాటిననుసరించి 

నడుచుకొనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:12 => మీరు ఈ విధులను విని వాటిని అనుసరించి నడుచుకొనినయెడల 

నీ దేవుడైన యెహోవా తాను నీ పితరులతో పర్మాణముచేసిన నిబంధనను నెరవేరిచ్ నీకు కృపచూపును 

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:15 => యెహోవా నీయొదద్నుండి సరవ్రోగములను తొలగించి, 

నీవెరిగియునన్ ఐగుపుత్లోని కఠినమైన క్షయవాయ్ధులనిన్టిని నీకు దూరపరచి , నినున్ 

దేవ్షించువారందరిమీదికే వాటిని పంపించును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 11:27 => నేడు నేను మీకాజాఞ్పించు మీ దేవుడైన యెహోవా ఆజఞ్లను 

మీరు వినినయెడల దీవెనయు, మీరు మీ దేవుడైన యెహోవా ఆజఞ్లను వినక 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:5 => కావున నేడు నేను నీకాజాఞ్పించుచునన్ యీ ఆజఞ్లననిన్టిని 

అనుసరించి నడుచుకొనుటకు నీ దేవుడైన యెహోవా మాటను జాగర్తత్గా వినినయెడల మీలో బీదలు 

ఉండనే ఉండరు. 
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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 21:8 => మరియు ఇశార్యేలీయులకు నేను ఆజాఞ్పించినదంతటిని, నా సేవకుడగు మోషే 

వారికి వార్సియిచిచ్న ధరమ్శాసత్రమును వారు గైకొనినయెడల వారి పితరులకు నేనిచిచ్న దేశములోనుండి 

వారి పాదములను ఇక తొలగిపోనియయ్నని యెహోవా సెలవిచిచ్న మాట వారు వినక 

యెషయా 65:23 => వారు వృథాగా పర్యాసపడరు ఆకసిమ్కముగా కలుగు అపాయము నొందుటకై 

పిలల్లను కనరు వారు యెహోవాచేత ఆశీరవ్దింపబడినవారగుదురు వారి సంతానపువారు వారియొదద్నే 

యుందురు.  

యిరిమ్యా 7:23 => ఏదనగానా మాటలు మీరు అంగీకరించినయెడల నేను మీకు 

దేవుడనైయుందును మీరు నాకు జనులైయుందురు ; మీకు కేష్మము కలుగునటుల్ నేను 

మీకాజాఞ్పించుచునన్ మారగ్మంతటియందు మీరు నడుచుకొనుడి. 

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. 

హగగ్యి 2:19 => కొటల్లో ధానయ్మునన్దా? దార్క్షచెటల్యినను అంజూరపుచెటల్యినను 

దానిమమ్చెటల్యినను ఒలీవచెటల్యినను ఫలించకపోయెను గదా. అయితే ఇది మొదలుకొని నేను 

మిముమ్ను ఆశీరవ్దించెదను. 

వచనము 4 
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మీ వరష్కాలములలో మీకు వరష్మిచెచ్దను, మీ భూమి పంటలనిచుచ్ను, మీ పొలములచెటుల్ 

ఫలించును, 

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 

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. 

యోబు 5:10 => ఆయన భూమిమీద వరష్ము కురిపించువాడు పొలములమీద నీళుల్ 

పర్వహింపజేయువాడు. 

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  

యోబు 37:13 => శిక్షకొరకే గాని తన భూలోకముకొరకే గాని కృప చేయుటకే గాని ఆయన 

ఆజాఞ్పించినదానిని అవి నెరవేరుచ్ను.  

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? 
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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 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 68:9 => దేవా, నీ సావ్సథ్య్ముమీద నీవు వరష్ము సమృది ధ్గా కురిపించితివి అది 

అలసియుండగా నీవు దానిని బలపరచితివి.  

కీరత్నలు 104:13 => తన గదులలోనుండి ఆయన కొండలకు జలధారలనిచుచ్ను నీ కిర్యల 

ఫలముచేత భూమి తృపిత్పొందుచునన్ది. 

యెషయా 5:6 => అది శుది ధ్చేయబడదు పారతో తర్వవ్బడదు దానిలో గచచ్పొదలును బలురకక్సి 

చెటుల్ను బలిసియుండును దానిమీద వరిష్ంపవలదని మేఘములకు ఆజఞ్నిచెచ్దను. 

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.  
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యిరిమ్యా 14:22 => జనముల వయ్రథ్ దేవతలలో వరష్ము కురిపింపగలవారునాన్రా? ఆకాశము 

వాననియయ్గలదా? మా దేవుడవైన యెహోవా, నీవే గదా దాని చేయుచునాన్వు? నీవే యీ 

కిర్యలనిన్యు చేయుచునాన్వు; నీకొరకే మేము కనిపెటుట్చునాన్ము. 

యెహెజేక్లు 34:26 => వారిని నా పరవ్తము చుటుట్పటల్ సథ్లములను దీవెనకరముగా చేయుదును. 

ఋతువుల పర్కారము వరష్ము కురిపించెదను, దీవెనకరమగు వరష్ములు కురియును, 

యెహెజేక్లు 34:27 => ఫలవృక్ష ములు ఫలములిచుచ్ను, భూమి పంటపండును, వారు దేశములో 

నిరభ్యముగా నివసింతురు, నేను వారి కాడికటల్ను తెంపి వారిని దాసులుగా చేసినవారి చేతిలోనుండి 

వారిని విడిపింపగా నేను యెహోవానై యునాన్నని వారు తెలిసికొందురు. 

యోవేలు 2:23 => సీయోను జనులారా, ఉతస్హించి మీ దేవుడైన యెహోవాయందు సంతోషించుడి; 

తన నీతినిబటిట్ ఆయన తొలకరి వరష్మును మీకనుగర్హించును, వాన కురిపించి పూరవ్మందువలె 

తొలకరి వరష్మును కడవరి వరష్మును మీకనుగిర్హించును 

యోవేలు 2:24 => కొటుల్ ధానయ్ముతో నిండును, కొతత్ దార్కాష్రసమును కొర్తత్ తైలమును గానుగలకు 

పైగా పొరిల్ పారును. 

ఆమోసు 4:7 => మరియు కోతకాలమునకు ముందు మూడు నెలలు వానలేకుండ చేసితిని; ఒక 

పటట్ణముమీద కురిపించి మరియొక పటట్ణముమీద కురిపింపకపోతిని; ఒకచోట వరష్ము కురిసెను, 

వరష్ము లేనిచోటు ఎండిపోయెను. 

ఆమోసు 4:8 => రెండు మూడు పటట్ణములవారు నీళుల్ తార్గుటకు ఒక పటట్ణమునకే పోగా అచచ్టి 

నీరు వారికి చాలకపోయెను; అయినను మీరు నాతటుట్ తిరిగినవారు కారు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

మతత్యి 5:45 => ఆయన చెడ డ్వారి మీదను మంచివారి మీదను తన సూరుయ్ని ఉదయింపజేసి, 

నీతిమంతుల మీదను, అనీతిమంతుల మీదను వరష్ము కురిపించుచునాన్డు. 

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 
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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 5:17 => ఏలీయా మనవంటి సవ్భావముగల మనుషుయ్డే; వరిష్ంపకుండునటుల్ అతడు 

ఆసకిత్తో పార్రథ్న చేయగా మూడునన్ర సంవతస్రముల వరకు భూమిమీద వరిష్ంపలేదు. 

యాకోబు 5:18 => అతడు మరల పార్రథ్న చేయగా ఆకాశము వరష్మిచెచ్ను, భూమి తన ఫలము 

ఇచెచ్ను. 

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. 

లేవీయకాండము 25:21 => అయితే నేను ఆరవయేట నా దీవెన మీకు కలుగునటుల్ ఆజాఞ్పించెదను; 

అది మూడేండల్ పంటను మీకు కలుగజేయును. 

కీరత్నలు 67:6 => అపుప్డు భూమి దాని ఫలములిచుచ్ను దేవుడు మా దేవుడు మముమ్ను 

ఆశీరవ్దించును. 

కీరత్నలు 85:12 => యెహోవా ఉతత్మమైనదాని ననుగర్హించును మన భూమి దాని ఫలమునిచుచ్ను. 

యెహెజేక్లు 34:27 => ఫలవృక్ష ములు ఫలములిచుచ్ను, భూమి పంటపండును, వారు దేశములో 

నిరభ్యముగా నివసింతురు, నేను వారి కాడికటల్ను తెంపి వారిని దాసులుగా చేసినవారి చేతిలోనుండి 

వారిని విడిపింపగా నేను యెహోవానై యునాన్నని వారు తెలిసికొందురు. 

యెహెజేక్లు 36:30 => అనయ్జనులలో కరవునుగూరిచ్న నింద మీరిక నొందకయుండునటుల్ చెటల్ 

ఫలములను భూమిపంటను నేను విసత్రింపజేసెదను. 

హగగ్యి 2:18 => మీరు ఆలోచించుకొనుడి. ఇంతకుముందుగా తొమిమ్దవ నెల యిరువది నాలుగవ 

దినమునుండి, అనగా యెహోవా మందిరపు పునాది వేసిన నాటనుండి మీకు సంభవించిన దానిని 

ఆలోచించుకొనుడి. 
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హగగ్యి 2:19 => కొటల్లో ధానయ్మునన్దా? దార్క్షచెటల్యినను అంజూరపుచెటల్యినను 

దానిమమ్చెటల్యినను ఒలీవచెటల్యినను ఫలించకపోయెను గదా. అయితే ఇది మొదలుకొని నేను 

మిముమ్ను ఆశీరవ్దించెదను. 

జెకరాయ్ 8:12 => సమాధాన సూచకమైన దార్క్షచెటుల్ ఫలమిచుచ్ను, భూమి పండును, 

ఆకాశమునుండి మంచు కురియును, ఈ జనులలో శేషించినవారికి వీటిననిన్టిని నేను సావ్సథ్య్ముగా 

ఇతుత్ను; ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్. 

లేవీయకాండము 19:25 => నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 26:20 => మీ బలము ఉడిగిపోవును; మీ భూమి ఫలింపకుండును; మీ 

దేశవృక్షములు ఫలమియయ్కుండును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:15 => యెహోవా నీయొదద్నుండి సరవ్రోగములను తొలగించి, 

నీవెరిగియునన్ ఐగుపుత్లోని కఠినమైన క్షయవాయ్ధులనిన్టిని నీకు దూరపరచి , నినున్ 

దేవ్షించువారందరిమీదికే వాటిని పంపించును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 11:14 => మీ దేశమునకు వరష్ము, అనగా తొలకరివానను కడవరివానను 

దాని దాని కాలమున కురిపించెదను. అందువలన నీవు నీ ధానయ్మును నీ దార్కాష్రసమును నీ నూనెను 

కూరుచ్కొందువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:8 => నీ కొటల్లోను నీవు చేయు పర్యతన్ములనిన్టిలోను నీకు దీవెన 

కలుగునటుల్ యెహోవా ఆజాఞ్పించును. నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచుచ్చునన్ దేశములో ఆయన నినున్ 

ఆశీరవ్దించును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 30:9 => మరియు నీ దేవుడైన యెహోవా నీచేతిపనులనిన్టి 

విషయములోను, నీ గరభ్ఫల విషయములోను, నీ పశువుల విషయములోను, నీ భూమిపంట 

విషయములోను నీకు మేలగునటుల్ నినున్ వరిధ్లల్జేయును.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:14 => సూరుయ్నివలన కలుగు ఫలములోని శేర్షఠ్పదారథ్ములవలన 

చందుర్డు పుటిట్ంచు శేర్షఠ్పదారథ్ములవలన 
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1 రాజులు 18:1 => అనేకదినములైన తరువాత మూడవ సంవతస్రమందు యెహోవా వాకుక్ 

ఏలీయాకు పర్తయ్క్షమై నేను భూమిమీద వరష్ము కురిపింపబోవుచునాన్ను; నీవు వెళిల్ అహాబును 

దరిశ్ంచుమని సెలవియయ్గా, 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:10 => యెహోవా మందిరములోనికి జనులు కానుకలను తెచుచ్ట 

మొదలుపెటిట్నపప్టినుండి మేము సమృది ధ్గా భోజనము చేసినను చాలా మిగులుచునన్ది; యెహోవా 

తన జనులను ఆశీరవ్దించినందున ఇంత గొపప్రాశి మిగిలినదని రాజుతోననగా 

కీరత్నలు 132:15 => దాని ఆహారమును నేను నిండారులుగా దీవించెదను దానిలోని బీదలను 

ఆహారముతో తృపిత్పరచెదను 

యోవేలు 2:22 => పశువులారా, భయపడకుడి, గడిడ్బీళల్లో పచిచ్క మొలుచును, చెటుల్ ఫలించును, 

అంజూరపు చెటుల్ను, దార్క్షచెటుల్ సమృది ధ్గా ఫలించును, 

గలతీయులకు 6:9 => మనము మేలుచేయుటయందు విసుకక యుందము. మనము అలయక 

మేలు చేసితిమేని తగినకాలమందు పంట కోతుము. 

వచనము 5 

మీ దార్క్షపండల్ కాలమువరకు మీ నూరుప్ సాగుచుండును, మీరు తృపిత్గా భుజించి మీ దేశములో 

నిరభ్యముగా నివసించెదరు. 

ఆమోసు 9:13 => రాబోవు దినములలో కోయువారు దునున్వారి వెంటనే వతుత్రు; వితత్నము 

చలుల్వారి వెంటనే దార్క్షపండుల్ తొర్కుక్వారు వతుత్రు; పరవ్తములనుండి మధురమైన దార్కాష్రసము 

సర్వించును, కొండలనిన్ రసధారలగును; ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

మతత్యి 9:37 => కోత విసాత్రమేగాని పనివారు కొదిద్గా ఉనాన్రు 

మతత్యి 9:38 => గనుక తన కోతకు పనివారిని పంపుమని కోత యజమానుని వేడుకొనుడని తన 

శిషుయ్లతో చెపెప్ను. 
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యోహాను 4:35 => ఇంక నాలుగు నెలలైన తరువాత కోతకాలము వచుచ్నని మీరు చెపుప్దురు గదా. 

ఇదిగో మీ కనున్లెతిత్ పొలములను చూడుడి; అవి ఇపుప్డే తెలల్బారి కోతకు వచిచ్యునన్వని మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 4:36 => వితుత్వాడును కోయువాడును కూడ సంతోషించునటుల్, కోయువాడు జీతము 

పుచుచ్కొని నితయ్జీవారథ్మైన ఫలము సమకూరుచ్కొనుచునాన్డు. 

లేవీయకాండము 25:19 => అపుప్డు మీరు ఆ దేశములో సురకిష్తముగా నివసించెదరు, ఆ భూమి 

ఫలించును. మీరు తృపిత్గా భుజించి దానిలో సురకిష్తముగా నివసించెదరు. 

నిరగ్మకాండము 16:8 => మరియు మోషే మీరు తినుటకై సాయంకాలమున మాంసమును 

ఉదయమున చాలినంత ఆహారమును యెహోవా మీకియయ్గాను, మీరు ఆయనమీద సణుగు మీ 

సణుగులను యెహోవాయే వినుచుండగాను, మేము ఏపాటివారము? మీ సణుగుట యెహోవా 

మీదనేగాని మామీద కాదనెను 

దివ్తీయోపదేశకాండము 11:15 => మరియు నీవు తిని తృపిత్పొందునటుల్ నీ పశువులకొరకు నీ 

చేలయందు గడిడ్ మొలిపించెదను. 

యోవేలు 2:19 => మరియు యెహోవా తన జనులకు ఉతత్రమిచిచ్ చెపిప్నదేమనగా ఇకను 

అనయ్జనులలో మిముమ్ను అవమానాసప్దముగా చేయక, మీరు తృపిత్నొందునంతగా నేను ధానయ్మును 

కొర్తత్ దార్కాష్రసమును తైలమును మీకు పంపించెదను 

యోవేలు 2:26 => నా జనులు ఇక నెనన్టికిని సిగుగ్నొందరు. 

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 

1 తిమోతి 6:17 => ఇహమందు ధనవంతులైనవారు గరివ్షు ట్లు కాక, అసిథ్రమైన ధనమునందు 

నమిమ్కయుంచక, సుఖముగా అనుభవించుటకు సమసత్మును మనకు ధారాళముగ దయచేయు 

దేవునియందే నమిమ్కయుంచుడని ఆజాఞ్పించుము. 
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లేవీయకాండము 25:18 => కాబటిట్ మీరు నా కటట్డలను నా విధులను గైకొని వాటిననుసరించి 

నడుచుకొనవలెను. 

యోబు 11:18 => నమమ్కమునకు ఆసప్దము కలుగును గనుక నీవు ధైరయ్ముగా ఉందువు. నీ 

యింటిని నీవు పరిశోధించి సురకిష్తముగా పండుకొందువు. 

యోబు 11:19 => ఎవరి భయములేకుండ నీవు పండుకొందువు అనేకులు నీతో వినన్పములు 

చేసెదరు. 

కీరత్నలు 46:1 => దేవుడు మనకు ఆశర్యమును దురగ్మునైయునాన్డు ఆపతాక్లములో ఆయన 

నముమ్కొనదగిన సహాయకుడు 

కీరత్నలు 46:2 => కావున భూమి మారుప్నొందినను నడిసముదర్ములలో పరవ్తములు మునిగినను 

కీరత్నలు 46:3 => వాటి జలములు ఘోషించుచు నురుగుకటిట్నను ఆ పొంగునకు పరవ్తములు 

కదలినను మనము భయపడము.(సెలా.) 

కీరత్నలు 46:4 => ఒక నది కలదు, దాని కాలువలు దేవుని పటట్ణమును సరోవ్నన్తుని మందిరపు 

పరిశుదధ్ సథ్లమును సంతోషపరచుచునన్వి.  

కీరత్నలు 46:5 => దేవుడు ఆ పటట్ణములోనునాన్డు దానికి చలనము లేదు అరుణోదయమున దేవుడు 

దానికి సహాయము చేయుచునాన్డు. 

కీరత్నలు 46:6 => జనములు ఘోషించుచునన్వి రాజయ్ములు కదలుచునన్వి ఆయన తన కంఠధవ్ని 

వినిపించగా భూమి కరగిపోవుచునన్ది. 

కీరత్నలు 46:7 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా మనకు తోడైయునాన్డు. యాకోబుయొకక్ 

దేవుడు మనకు ఆశర్యమైయునాన్డు.  

కీరత్నలు 90:1 => పర్భువా, తరతరములనుండి మాకు నివాససథ్లము నీవే. 

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 

కీరత్నలు 91:11 => నీ మారగ్ములనిన్టిలో నినున్ కాపాడుటకు ఆయన నినున్గూరిచ్ తన దూతలను 

ఆజాఞ్పించును 

కీరత్నలు 91:12 => నీ పాదములకు రాయి తగులకుండ వారు నినున్ తమచేతులమీద ఎతిత్ 

పటుట్కొందురు 

కీరత్నలు 91:13 => నీవు సింహములను నాగుపాములను తొర్కెక్దవు కొదమ సింహములను 

భుజంగములను అణగదొర్కెక్దవు. 

కీరత్నలు 91:14 => అతడు ననున్ పేర్మించుచునాన్డు గనుక నేనతని తపిప్ంచెదను అతడు నా 

నామము నెరిగినవాడు గనుక నేనతని ఘనపరచెదను 

సామెతలు 1:33 => నా ఉపదేశము నంగీకరించువాడు సురకిష్తముగా నివసించును వాడు కీడు 

వచుచ్ననన్ భయము లేక నెమమ్దిగా నుండును. 
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సామెతలు 18:10 => యెహోవా నామము బలమైన దురగ్ము. నీతిమంతుడు అందులోనికి పరుగెతిత్ 

సురకిష్తముగా నుండును. 

యిరిమ్యా 23:6 => అతని దినములలో యూదా రక్షణనొందును, ఇశార్యేలు నిరభ్యముగా 

నివసించును, యెహోవా మనకు నీతియని అతనికి పేరు పెటుట్దురు. 

యెహెజేక్లు 34:25 => మరియు అవి అరణయ్ములో నిరభ్యముగా నివసించునటుల్ను, అడవిలో 

నిరభ్యముగా పండుకొనునటుల్ను నేను వారితో సమాధానారథ్ నిబంధన చేయుదును, దుషట్మృగములు 

దేశములో లేకుండ చేయుదును. 

యెహెజేక్లు 34:26 => వారిని నా పరవ్తము చుటుట్పటల్ సథ్లములను దీవెనకరముగా చేయుదును. 

ఋతువుల పర్కారము వరష్ము కురిపించెదను, దీవెనకరమగు వరష్ములు కురియును, 

యెహెజేక్లు 34:27 => ఫలవృక్ష ములు ఫలములిచుచ్ను, భూమి పంటపండును, వారు దేశములో 

నిరభ్యముగా నివసింతురు, నేను వారి కాడికటల్ను తెంపి వారిని దాసులుగా చేసినవారి చేతిలోనుండి 

వారిని విడిపింపగా నేను యెహోవానై యునాన్నని వారు తెలిసికొందురు. 

యెహెజేక్లు 34:28 => ఇక వారు అనయ్జనులకు దోపుడు సొముమ్గా ఉండరు, దుషట్మృగములు 

వారినిక భకిష్ంపవు, ఎవరివలనను భయములేకుండ వారు సురకిష్త ముగా నివసించెదరు. 

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. 

1 పేతురు 1:5 => కడవరి కాలమందు బయలుపరచబడుటకు సిదధ్ముగానునన్ రక్షణ మీకు 

కలుగునటుల్, విశావ్సము దావ్రా దేవుని శకిత్చేత కాపాడబడు మీకొరకు, ఆ సావ్సథ్య్ము పరలోకమందు 

భదర్పరచబడియునన్ది. 

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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2 దినవృతాత్ంతములు 31:10 => యెహోవా మందిరములోనికి జనులు కానుకలను తెచుచ్ట 

మొదలుపెటిట్నపప్టినుండి మేము సమృది ధ్గా భోజనము చేసినను చాలా మిగులుచునన్ది; యెహోవా 

తన జనులను ఆశీరవ్దించినందున ఇంత గొపప్రాశి మిగిలినదని రాజుతోననగా 

కీరత్నలు 4:8 => యెహోవా, నెమమ్దితో పండుకొని నిదర్పోవుదును నేను ఒంటరిగా నుండినను నీవే 

ననున్ సురకిష్తముగా నివసింపజేయుదువు. 

కీరత్నలు 132:15 => దాని ఆహారమును నేను నిండారులుగా దీవించెదను దానిలోని బీదలను 

ఆహారముతో తృపిత్పరచెదను 

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

గొఱఱ్లు వేలకొలదిగాను పదివేలకొలదిగాను మా గడిడ్ బీళల్లో పిలల్లు వేయుచునన్వి. 

యెహెజేక్లు 39:26 => వారు నాయెడల తాము చూపిన విశావ్సఘాతకమును తమ అవమానమును 

తాము భరించుదురు. నేను అనయ్జనులందరిలోనుండి వారిని సమకూరిచ్ వారి శతుర్వుల 

దేశములోనుండి రపిప్ంచిన తరువాత వారు సురకిష్తముగాను నిరభ్యముగాను తమ దేశములో 

నివసించునపుప్డు  

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. 

యోవేలు 2:22 => పశువులారా, భయపడకుడి, గడిడ్బీళల్లో పచిచ్క మొలుచును, చెటుల్ ఫలించును, 

అంజూరపు చెటుల్ను, దార్క్షచెటుల్ సమృది ధ్గా ఫలించును, 

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 6 
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ఆ దేశములో నేను మీకు కేష్మము కలుగజేసెదను. మీరు పండుకొనునపుప్డు ఎవడును మిముమ్ను 

భయపెటట్డు, ఆ దేశములో దుషట్మృగములు లేకుండ చేసెదను, మీ దేశములోనికి ఖడగ్మురాదు; 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:9 => నీకు పుటట్బోవు ఒక కుమారుడు సమాధానకరత్గా నుండును; చుటుట్ 

ఉండు అతని శతుర్వులనందరిని నేను తోలివేసి అతనికి సమాధానము కలుగజేతును; అందువలన 

అతనికి సొలొమోను అను పేరు పెటట్బడును; అతని దినములలో ఇశార్యేలీయులకు సమాధానమును 

విశార్ంతియు దయచేయుదును. 

కీరత్నలు 29:11 => యెహోవా తన పర్జలకు బలము ననుగర్హించును యెహోవా తన పర్జలకు 

సమాధానము కలుగజేసి వారి నాశీరవ్దించును.  

కీరత్నలు 147:14 => నీ సరిహదుద్లలో సమాధానము కలుగజేయువాడు ఆయనే మంచి 

గోధుమలతో నినున్ తృపిత్పరచువాడు ఆయనే 

యెషయా 9:7 => ఇది మొదలుకొని మితిలేకుండ దానికి వృది ధ్యు 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.  

యెషయా 45:7 => నేను వెలుగును సృజించువాడను అంధకారమును కలుగజేయువాడను 

సమాధానకరత్ను కీడును కలుగజేయువాడను నేనే యెహోవా అను నేనే వీటిననిన్టిని 

కలుగజేయువాడను.  

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. 
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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. 

మీకా 4:4 => ఎవరి భయము లేకుండ పర్తివాడును తన దార్క్షచెటుట్కిర్ందను తన అంజూరపు 

చెటుట్కిర్ందను కూరుచ్ండును; సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా మాట యిచిచ్యునాన్డు. 

హగగ్యి 2:9 => ఈ కడవరి మందిరము యొకక్ మహిమ మునుపటి మందిరముయొకక్ మహిమను 

మించునని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. ఈ సథ్లమందు నేను 

సమాధానము నిలుప ననుగర్హించెదను; ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్. 

జెకరాయ్ 9:10 => ఎఫార్యిములో రథములుండకుండ నేను చేసెదను, యెరూషలేములో గుఱఱ్ములు 

లేకుండ చేసెదను, యుదధ్పువిలుల్ లేకుండ పోవును, నీ రాజు సమాధానవారత్ అనయ్జనులకు 

తెలియజేయును , సముదర్మునుండి సముదర్మువరకు యూఫర్టీసు నది మొదలుకొని 

భూదిగంతమువరకు అతడు ఏలును. 

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. 

రోమీయులకు 5:1 => కాబటిట్ విశావ్సమూలమున మనము నీతిమంతులముగా తీరచ్బడి, మన 

పర్భువైన యేసుకీర్సుత్దావ్రా దేవునితో సమాధానము కలిగియుందము 

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. 
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ఫిలిపీప్యులకు 4:9 => మరియు మీరు నావలన ఏవి నేరుచ్కొని అంగీకరించితిరో, 

నాయందునన్టుట్గా ఏవి వింటిరో ఏవి చూచితిరో, అటిట్వాటిని చేయుడి; అపుప్డు సమాధాన కరత్యగు 

దేవుడు మీకు తోడైయుండును. 

యోబు 11:19 => ఎవరి భయములేకుండ నీవు పండుకొందువు అనేకులు నీతో వినన్పములు 

చేసెదరు. 

కీరత్నలు 3:5 => యెహోవా నాకు ఆధారము, కావున నేను పండుకొని నిదర్పోయి మేలుకొందును 

కీరత్నలు 4:8 => యెహోవా, నెమమ్దితో పండుకొని నిదర్పోవుదును నేను ఒంటరిగా నుండినను నీవే 

ననున్ సురకిష్తముగా నివసింపజేయుదువు. 

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.  

సామెతలు 3:24 => పండుకొనునపుప్డు నీవు భయపడవు నీవు పరుండి సుఖముగా నిదిర్ంచెదవు. 

సామెతలు 6:22 => నీవు తోర్వను వెళుల్నపుప్డు అది నినున్ నడిపించును నీవు పండుకొనునపుప్డు 

అది నినున్ కాపాడును. నీవు మేలుకొనునపుప్డు అది నీతో ముచచ్టించును.  

యెషయా 35:9 => అకక్డ సింహముండదు కూర్రజంతువులు దాని ఎకక్వు, అవి అకక్డ కనబడవు 

విమోచింపబడినవారే అకక్డ నడచుదురు యెహోవా విమోచించినవారు పాటలుపాడుచు తిరిగి 

సీయోనునకు వచెచ్దరు  

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 31:26 => అంతలో నేను మేలుకొని ఆలోచింపగా నా నిదర్ బహు వినోదమాయెను. 
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యెహెజేక్లు 34:25 => మరియు అవి అరణయ్ములో నిరభ్యముగా నివసించునటుల్ను, అడవిలో 

నిరభ్యముగా పండుకొనునటుల్ను నేను వారితో సమాధానారథ్ నిబంధన చేయుదును, దుషట్మృగములు 

దేశములో లేకుండ చేయుదును. 

జెఫనాయ్ 3:13 => ఇశార్యేలీయులలో మిగిలినవారు పాపము చేయరు, అబదధ్మాడరు, 

కపటములాడు నాలుక వారి నోటనుండదు; వారు ఎవరి భయము లేకుండ విశార్ంతి గలవారై 

అనన్పానములు పుచుచ్కొందురు; 

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. 

నిరగ్మకాండము 23:29 => దేశము పాడై అడవి మృగములు నీకు విరోధముగా 

విసత్రింపకుండునటుల్ వారిని ఒకక్ సంవతస్రములోనే నీ యెదుటనుండి వెళల్గొటట్ను. 

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 రాజులు 17:25 => అయితే వారు కాపురముండ నారంభించినపుప్డు యెహోవా యందు 

భయభకుత్లు లేనివారు గనుక యెహోవా వారి మధయ్కు సింహములను పంపెను, అవి వారిలో 

కొందరిని చంపెను. 

2 రాజులు 17:26 => తమరు పటుట్కొనిన షోమోర్ను పటట్ణములలో తాముంచిన జనులకు ఆ దేశపు 

దేవుని మరాయ్ద తెలియకునన్ది గనుక ఆయన సింహములను పంపించెను. ఇశార్యేలు దేవుని మరాయ్ద 

వారికి తెలియనందున సింహములు వారిని చంపుచునన్వని వారు అషూష్రు రాజుతో మనవి చేయగా 

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

అడవిమృగములకు నీవు ఏమాతర్మును భయపడవు 
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యెషయా 35:9 => అకక్డ సింహముండదు కూర్రజంతువులు దాని ఎకక్వు, అవి అకక్డ కనబడవు 

విమోచింపబడినవారే అకక్డ నడచుదురు యెహోవా విమోచించినవారు పాటలుపాడుచు తిరిగి 

సీయోనునకు వచెచ్దరు  

యెహెజేక్లు 5:17 => ఈ పర్కారము నేను నీమీదికి కాష్మమును దుషట్మృగములను పంపుదును, అవి 

నీకు పుతర్హీనత కలుగజేయును, తెగులును పార్ణహానియు నీకు కలుగును, మరియు నీమీదికి 

ఖడగ్మును రపిప్ంచెదను; యెహోవానగు నేనే యీలాగు ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 14:15 => బాటసారులు సంచరింపకుండ ఆ దేశము నిరజ్నమై పాడగునటుల్ నేను 

దానిమీదికి దుషట్ మృగములను రపిప్ంచగా 

యెహెజేక్లు 14:21 => పర్భువగు యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు మనుషుయ్లను 

పశువులను నిరూమ్లము చేయవలెనని నేను ఖడగ్ముచేతను కాష్మముచేతను దుషట్మృగములచేతను 

తెగులుచేతను ఈ నాలుగు విధముల యెరూషలేము మీద తీరుప్తీరిచ్నయెడల అటిట్ వారుండినను వారు 

దాని రకిష్ంపలేరు 

యెహెజేక్లు 14:17 => నేను అటిట్ దేశముమీదికి యుదధ్ము రపిప్ంచి ఖడగ్మును పిలిచి నీవు ఈ 

దేశమునందు సంచరించి మనుషుయ్లను పశువులను నిరూమ్లము చేయుమని ఆజఞ్ ఇచిచ్నయెడల 

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

నేలమీద పార్కు పర్తి పురుగుకును సముదర్పు చేపలనిన్టికిని కలుగును; అవి మీచేతికపప్గింపబడి 

యునన్వి. 

లేవీయకాండము 26:22 => మీ మధయ్కు అడవిమృగములను రపిప్ంచెదను; అవి మిముమ్ను 

సంతానరహితులగా చేసి మీ పశువులను హరించి మిముమ్ను కొదిద్మందిగా చేయును. మీ మారగ్ములు 

పాడైపోవును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 30:9 => మరియు నీ దేవుడైన యెహోవా నీచేతిపనులనిన్టి 

విషయములోను, నీ గరభ్ఫల విషయములోను, నీ పశువుల విషయములోను, నీ భూమిపంట 

విషయములోను నీకు మేలగునటుల్ నినున్ వరిధ్లల్జేయును.  
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యోబు 11:18 => నమమ్కమునకు ఆసప్దము కలుగును గనుక నీవు ధైరయ్ముగా ఉందువు. నీ 

యింటిని నీవు పరిశోధించి సురకిష్తముగా పండుకొందువు. 

యెహెజేక్లు 39:26 => వారు నాయెడల తాము చూపిన విశావ్సఘాతకమును తమ అవమానమును 

తాము భరించుదురు. నేను అనయ్జనులందరిలోనుండి వారిని సమకూరిచ్ వారి శతుర్వుల 

దేశములోనుండి రపిప్ంచిన తరువాత వారు సురకిష్తముగాను నిరభ్యముగాను తమ దేశములో 

నివసించునపుప్డు  

వచనము 7 

మీరు మీ శతుర్వులను తరిమెదరు; వారు మీ యెదుట ఖడగ్ముచేత పడెదరు. 

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 28:7 => నీమీదపడు నీ శతుర్వులను యెహోవా నీ యెదుట హతమగునటుల్ 

చేయును; వారొక తోర్వను నీమీదికి బయలుదేరివచిచ్ యేడు తోర్వల నీ యెదుటనుండి పారిపోవుదురు. 

నాయ్యాధిపతులు 4:16 => బారాకు ఆ రథములను సేనను అనుయ్ల హరోషెతువరకు తరుమగా 

సీసెరాయొకక్ సరవ్సేనయు కతిత్వాత కూలెను, ఒకక్డైనను మిగిలియుండలేదు 

1 సమూయేలు 14:13 => అతడును అతని వెనుక అతని ఆయుధములు మోయువాడును తమ 

చేతులతోను కాళల్తోను పార్కి యెకిక్రి. ఫిలిషీత్యులు యోనాతాను దెబబ్కు పడగా అతని వెనుక వచుచ్ 

అతని ఆయుధములు మోయువాడు వారిని చంపెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 19:15 => సిరియనులు తిరిగి పారిపోవుట అమోమ్నీయులు చూచినపుప్డు 

వారును అతని సహోదరుడైన అబీషై ముందర నిలువలేక తిరిగి పారిపోయి పటట్ణములో చొచిచ్రి, 

యోవాబు మరలి యెరూషలేమునకు వచెచ్ను. 
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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. 

వచనము 8 

మీలో అయిదుగురు నూరుమందిని తరుముదురు; నూరుమంది పదివేలమందిని తరుముదురు, మీ 

శతుర్వులు మీయెదుట ఖడగ్ముచేత కూలుదురు. 

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 28:7 => నీమీదపడు నీ శతుర్వులను యెహోవా నీ యెదుట హతమగునటుల్ 

చేయును; వారొక తోర్వను నీమీదికి బయలుదేరివచిచ్ యేడు తోర్వల నీ యెదుటనుండి పారిపోవుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:30 => తమ ఆశర్యదురగ్ము వారిని అమిమ్వేయనియెడల యెహోవా 

వారిని అపప్గింపనియెడల ఒకక్డు ఎటుల్ వేయిమందిని తరుమును? ఇదద్రు ఎటుల్ పదివేలమందిని 

పారదోలుదురు? 

యెహోషువ 23:10 => మీ దేవుడైన యెహోవా మీకిచిచ్న మాటచొపుప్న తానే మీకొరకు యుదధ్ము 

చేయువాడు గనుక మీలో ఒకడు వేయిమందిని తరుమును 

నాయ్యాధిపతులు 7:19 => అటుల్ నడిజాము మొదటి కావలివారు ఉంచబడగానే గిదోయ్నును 

అతనితోనునన్ నూరుమందియు దండుపాళెము కొటట్కొనకు పోయి బూరలను ఊది తమ 

చేతులలోనునన్ కుండలను పగులగొటిట్రి. 
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నాయ్యాధిపతులు 7:20 => అటుల్ ఆ మూడు గుంపులవారు బూరలను ఊదుచు ఆ కుండలను 

పగులగొటిట్, యెడమచేతులలో దివిటీలను కుడిచేతులలో ఊదుటకు బూరలను పటుట్కొని యెహోవా 

ఖడగ్ము గిదోయ్ను ఖడగ్ము అని కేకలువేసిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 7:21 => వారిలో పర్తివాడును తన చోటున దండుచుటుట్ నిలిచియుండగా ఆ 

దండువారందరును పరుగెతుత్చు కేకలు వేయుచు పారిపోయిరి. 

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 14:7 => అతడు నీ మనసుస్లో ఉనన్దంతయు చేయుము, పోదము రముమ్. నీ 

యిషాట్నుసారముగా నేను నీకు తోడుగా నునాన్నని అతనితో చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 14:8 => అపుప్డు యోనాతాను మనము వారి దగగ్రకు పోయి మనలను వారికి 

అగుపరుచుకొందము. 

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 

1 సమూయేలు 14:11 => వీరిదద్రు తముమ్ను తాము ఫిలిషీత్యుల దండు కాపరులకు 

అగుపరుచుకొనిరి. అపుప్డే ఫిలిషీత్యులు చూడుడి, తాము దాగియుండిన గుహలలోనుండి 

హెబీర్యులు బయలుదేరి వచుచ్చునాన్రని చెపుప్కొనుచు 

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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1 సమూయేలు 14:13 => అతడును అతని వెనుక అతని ఆయుధములు మోయువాడును తమ 

చేతులతోను కాళల్తోను పార్కి యెకిక్రి. ఫిలిషీత్యులు యోనాతాను దెబబ్కు పడగా అతని వెనుక వచుచ్ 

అతని ఆయుధములు మోయువాడు వారిని చంపెను. 

1 సమూయేలు 14:14 => యోనాతానును అతని ఆయుధములు మోయువాడును చేసిన ఆ మొదటి 

వధయందు దాదాపుగా ఇరువది మంది పడిరి; ఒక దినమున ఒక కాడి యెడుల్ దునున్ అరయెకరము 

నేల పొడుగున అది జరిగెను. 

1 సమూయేలు 14:15 => దండులోను పొలములోను జనులందరిలోను మహా భయకంపము 

కలిగెను. దండు కావలివారును దోపుడుగాండుర్ను భీతినొందిరి; నేలయదిరెను. వారు ఈ భయము 

దైవికమని భావించిరి. 

1 సమూయేలు 14:16 => దండువారు చెదిరిపోయి బొతిత్గా ఓడిపోవుట బెనాయ్మీనీయుల 

గిబియాలో నునన్ సౌలు యొకక్ వేగులవారికి కనబడగా 

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 
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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. 

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 దినవృతాత్ంతములు 11:11 => దావీదు నొదద్నుండిన ఆ పరాకర్మశాలుల పటీ ట్లోనివారు 

ముపప్దిమంది; వారిలో హకోమ్నీ కుమారుడైన యాషాబాము ముఖుయ్డు; ఇతడు ఒక యుదధ్మందు 

మూడు వందలమందిని చంపి వారిమీద ఈటె ఆడించినవాడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:20 => యోవాబు సహోదరుడైన అబీషై ముగుగ్రిలో పర్ధానుడు; ఇతడు 

ఒక యుదధ్మందు మూడువందలమందిని హతముచేసి తన యీటె వారిమీద ఆడించినవాడై యీ 

ముగుగ్రిలోను పేరుపొందిన వాడాయెను. 

కీరత్నలు 81:14 => అపుప్డు నేను వేగిరమే వారి శతుర్వులను అణగదొర్కుక్దును వారి విరోధులను 

కొటుట్దును.  

కీరత్నలు 81:15 => యెహోవాను దేవ్షించువారు వారికి లొంగుదురు వారి కాలము శాశవ్తముగా 

నుండును. 

లేవీయకాండము 26:36 => మీలో మిగిలినవారు తమ శతుర్వుల దేశములలో ఉండగా వారి 

హృదయములలో అధైరయ్ము పుటిట్ంచెదను; కొటుట్కొనిపోవుచునన్ ఆకు చపుప్డు వారిని తరుమును, 

Page  of 1666 1885



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"య$ండ'

ఖడగ్ము ఎదుటనుండి పారిపోవునటుల్ వారు ఆ చపుప్డు విని పారిపోయెదరు; తరుమువాడు లేకయే 

పడెదరు. 

సంఖాయ్కాండము 31:4 => ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములనిన్టిలోను పర్తి గోతర్ములోనుండి 

వేయేసిమందిని ఆ యుదధ్మునకు పంపవలెననెను. 

నాయ్యాధిపతులు 4:16 => బారాకు ఆ రథములను సేనను అనుయ్ల హరోషెతువరకు తరుమగా 

సీసెరాయొకక్ సరవ్సేనయు కతిత్వాత కూలెను, ఒకక్డైనను మిగిలియుండలేదు 

నాయ్యాధిపతులు 15:15 => అతడు గాడిదయొకక్ పచిచ్ దవడ యెముకను కనుగొని చెయియ్ చాచి 

పటుట్కొని దానిచేత వెయియ్మంది మనుషుయ్లను చంపెను. 

1 సమూయేలు 14:13 => అతడును అతని వెనుక అతని ఆయుధములు మోయువాడును తమ 

చేతులతోను కాళల్తోను పార్కి యెకిక్రి. ఫిలిషీత్యులు యోనాతాను దెబబ్కు పడగా అతని వెనుక వచుచ్ 

అతని ఆయుధములు మోయువాడు వారిని చంపెను. 

1 రాజులు 20:20 => పర్తివాడు తనున్ ఎదిరించిన వానిని చంపగా సిరియనులు పారిపోయిరి. 

ఇశార్యేలువారు వారిని తరుముచుండగా సిరియా రాజైన బెనహ్దదు గుఱఱ్మెకిక్ రౌతులతో గూడ 

తపిప్ంచుకొనిపోయెను. 

2 రాజులు 19:6 => యెషయా వారితో ఇటల్నెను మీ యజమానునికి ఈ మాట తెలియజేయుడి 

యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా అషూష్రు రాజు పనివారు ననున్ దూషింపగా నీవు వినిన మాటలకు 

భయపడవదుద్. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:14 => గాదీయులగు వీరు సైనయ్మునకు అధిపతులై యుండిరి; వారిలో 

అతయ్లుప్డైనవాడు నూరుమందికి అధిపతి, అతయ్ధికుడైనవాడు వెయియ్మందికి అధిపతి, 

2 దినవృతాత్ంతములు 14:11 => ఆసా తన దేవుడైన యెహోవాకు మొఱఱ్పెటిట్ యెహోవా, విసాత్రమైన 

సైనయ్ము చేతిలో ఓడిపోకుండ బలములేనివారికి సహాయము చేయుటకు నీకనన్ ఎవరును లేరు; మా 

దేవా యెహోవా, మాకు సహాయము చేయుము, నినేన్ నముమ్కొని యునాన్ము, నీ నామమునుబటిట్యే 

యీ సైనయ్మును ఎదిరించుటకు బయలుదేరియునాన్ము. యెహోవా నీవే మా దేవుడవు, నరమాతుర్లను 

నీ పైని జయమొందనియయ్కుము అని పార్రిథ్ంపగా 
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2 దినవృతాత్ంతములు 24:24 => సిరియనులు చినన్దండుతో వచిచ్నను యూదావారు తమ పితరుల 

దేవుడైన యెహోవాను విసరిజ్ంచినందుకై యెహోవా వారిచేతికి అతివిసాత్రమైన ఆ సైనయ్మును 

అపప్గింపగా యోవాషుకు శిక్ష కలిగెను. 

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. 

యెషయా 30:17 => మీరు పరవ్తముమీదనుండు కొయయ్వలెను కొండమీదనుండు జెండావలెను 

అగువరకు ఒకని గదిద్ంపునకు మీలో వెయియ్మంది పారిపోయెదరు అయిదుగురి గదిద్ంపునకు మీరు 

పారిపోయెదరు. 

యెషయా 37:6 => యెషయా వారితో ఇటల్నెను మీ యజమానునికి ఈ మాట తెలియజేయుడి; 

యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా అషూష్రు రాజు సేవకులు ననున్ దూషింపగా నీవు వినిన మాటలకు 

భయపడవదుద్. 

వచనము 9 

ఏలయనగా నేను మిముమ్ను కటాకిష్ంచి మీకు సంతానమిచిచ్ మిముమ్ను విసత్రింపచేసి మీతో నేను చేసిన 

నిబంధనను సాథ్పించెదను. 

నిరగ్మకాండము 2:25 => దేవుడు ఇశార్యేలీయులను చూచెను; దేవుడు వారియందు 

లక్షయ్ముంచెను. 

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. 

నెహెమాయ్ 2:20 => అందుకు నేను ఆకాశమందు నివాసియైన దేవుడు తానే మా యతన్మును 

సఫలము చేయును గనుక ఆయన దాసులమైన మేము కటుట్టకు పూనుకొనుచునాన్ము, 
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యెరూషలేమునందు మీకు భాగమైనను సవ్తంతర్మైనను జాఞ్పకసూచనయైనను లేదని 

పర్తుయ్తత్రమిచిచ్తిని. 

కీరత్నలు 89:3 => నేను ఏరప్రచుకొనినవానితో నిబంధన చేసియునాన్ను నితయ్ము నీ సంతానమును 

సిథ్రపరచెదను  

కీరత్నలు 138:6 => యెహోవా మహోనన్తుడైనను ఆయన దీనులను లక్షయ్పెటుట్ను ఆయన 

దూరమునుండి గరివ్షు ఠ్లను బాగుగా ఎరుగును. 

కీరత్నలు 138:7 => నేను ఆపదలలో చికుక్బడియునన్ను నీవు ననున్ బర్దికించెదవు నా శతుర్వుల 

కోపమునుండి ననున్ రకిష్ంచుటకై నీవు నీ చేయి చాపెదవు నీ కుడిచేయి ననున్ రకిష్ంచును. 

యిరిమ్యా 33:3 => నాకు మొఱఱ్పెటుట్ము నేను నీకు ఉతత్రమిచెచ్దను, నీవు గర్హింపలేని గొపప్ 

సంగతులను గూఢమైన సంగతులను నీకు తెలియజేతును. 

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 

ఆదికాండము 17:6 => నీకు అతయ్ధికముగా సంతానవృది ధ్ 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 17:20 => ఇషామ్యేలునుగూరిచ్ నీవు చేసిన మనవి నేను వింటిని. ఇదిగో నేనతనిని 

ఆశీరవ్దించి అతనికి సంతానాభివృది ధ్ కలుగజేసి అతయ్ధికముగా అతని విసత్రింపజేసెదను; అతడు 

పండెర్ండు మంది రాజులను కనును; అతనిని గొపప్ జనముగా చేసెదను; 

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

తండిర్యైన అబార్హాముతో నేను చేసిన పర్మాణము నెరవేరిచ్, ఆకాశ నక్షతర్ములవలె నీ సంతానమును 

Page  of 1669 1885



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"య$ండ'

విసత్రింపచేసి ఈ దేశములనిన్యు నీ సంతానమునకు ఇచెచ్దను. నీ సంతానమువలన సమసత్ 

భూలోకములోని సమసత్ జనులు ఆశీరవ్దింపబడుదురు. 

ఆదికాండము 28:3 => సరవ్శకిత్గల దేవుడు నినున్ ఆశీరవ్దించి నీవు అనేక జనములగునటుల్ నీకు 

సంతానాభివృది ధ్ 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. 

నిరగ్మకాండము 1:7 => ఇశార్యేలీయులు బహు సంతానము గలవారై అభివృది ధ్పొంది విసత్రించి 

అతయ్ధికముగా పర్బలిరి; వారునన్ పర్దేశము వారితో నిండియుండెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:4 => నీ గరభ్ఫలము నీ భూఫలము నీ పశువుల మందలు నీ 

దుకిక్టెదుద్లు నీ గొఱఱ్మేకల మందలు దీవింపబడును; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:11 => మరియు యెహోవా నీకిచెచ్దనని నీ పితరులతో 

పర్మాణముచేసిన దేశమున యెహోవా నీ గరభ్ఫల విషయములోను నీ పశువుల విషయములోను నీ 

నేలపంట విషయములోను నీకు సమృది ధ్గా మేలు కలుగజేయును. 

నెహెమాయ్ 9:23 => వారి సంతతిని ఆకాశపు నక్షతర్ములంత విసాత్రముగా చేసి, పర్వేశించి 

సవ్తంతిర్ంచుకొనునటుల్ వారి పితరులకు నీవు వాగాద్నము చేసిన దేశములోనికి వారిని రపిప్ంపగా 

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

నొందిరి ఆయన వారి పశువులను తగిగ్పోనియయ్లేదు 

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. 
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నిరగ్మకాండము 6:4 => మరియు వారు పరవాసము చేసిన దేశమగు కనానుదేశమును 

వారికిచుచ్టకు నా నిబంధనను వారితో సిథ్రపరచితిని. 

యెషయా 55:3 => చెవియొగిగ్ నాయొదద్కు రండి మీరు వినినయెడల మీరు బర్దుకుదురు నేను మీతో 

నితయ్నిబంధన చేసెదను దావీదునకు చూపిన శాశవ్తకృపను మీకు చూపుదును.  

యెహెజేక్లు 16:62 => నేను యెహోవానని నీవు తెలిసికొనునటుల్ నేను నీతో నా నిబంధనను 

సిథ్రపరచెదను. 

లూకా 1:72 => దీనినిగూరిచ్ ఆయన ఆదినుండి తన పరిశుదధ్ పర్వకత్ల నోట పలికించెను.  

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

యుండుడనియు, పకుష్లు భూమిమీద విసత్రించునుగాకనియు, వాటిని ఆశీరవ్దించెను. 

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

విసత్రించి భూమిని నిండించి దానిని లోపరచుకొనుడి; సముదర్పు చేపలను ఆకాశ పకుష్లను 

భూమిమీద పార్కు పర్తి జీవిని ఏలుడని దేవుడు వారితో చెపెప్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:14 => సమసత్ జనములకంటె ఎకుక్వగా నీవు ఆశీరవ్దింపబడుదువు. 

నీలో మగవానికేగాని ఆడుదానికేగాని గొడుడ్తనముండదు, నీ పశువులలోనైన నుండదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 30:9 => మరియు నీ దేవుడైన యెహోవా నీచేతిపనులనిన్టి 

విషయములోను, నీ గరభ్ఫల విషయములోను, నీ పశువుల విషయములోను, నీ భూమిపంట 

విషయములోను నీకు మేలగునటుల్ నినున్ వరిధ్లల్జేయును.  

యోబు 5:25 => మరియు నీ సంతానము విసాత్రమగుననియు నీ కుటుంబికులు భూమిమీద 

పచిచ్కవలె విసత్రించుదురనియు నీకు తెలియును. 

వచనము 10 

మీరు చాలాకాలము నిలువైయునన్ పాతగిలిన ధానయ్మును తినెదరు; కొర్తత్ది వచిచ్నను పాతది 

మిగిలియుండును. 
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లేవీయకాండము 25:22 => మీరు ఎనిమిదవ సంవతస్రమున వితత్నములు వితిత్ తొమిమ్దవ 

సంవతస్రమువరకు పాతపంట తినెదరు; దాని పంటను కూరుచ్వరకు పాతదానిని తినెదరు. 

యెహోషువ 5:11 => పసాక్ పోయిన మరునాడు వారు ఈ దేశపు పంటను తినిరి. ఆ దినమందే 

వారు పొంగకయు వేచబడియునునన్ భక్షయ్ములను తినిరి. 

2 రాజులు 19:29 => మరియు యెషయా చెపిప్నదేమనగా హిజిక్యా, నీకిదే సూచనయగును. ఈ 

సంవతస్రమందు దానంతట అదే పండు ధానయ్మును, రెండవ సంవతస్రమందు దానినుండి కలుగు 

ధానయ్మును మీరు భుజింతురు, మూడవ సంవతస్రమున మీరు వితత్నము వితిత్ చేలు కోయుదురు; 

దార్క్షతోటలు నాటి వాటిఫలము అనుభవించుదురు.  

లూకా 12:17 => అపుప్డతడు నా పంట సమకూరుచ్కొనుటకు నాకు సథ్లము చాలదు గనుక నేనేమి 

చేతునని తనలో తానాలోచించుకొని నేనీలాగు చేతును; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:8 => నీ కొటల్లోను నీవు చేయు పర్యతన్ములనిన్టిలోను నీకు దీవెన 

కలుగునటుల్ యెహోవా ఆజాఞ్పించును. నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచుచ్చునన్ దేశములో ఆయన నినున్ 

ఆశీరవ్దించును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 30:9 => మరియు నీ దేవుడైన యెహోవా నీచేతిపనులనిన్టి 

విషయములోను, నీ గరభ్ఫల విషయములోను, నీ పశువుల విషయములోను, నీ భూమిపంట 

విషయములోను నీకు మేలగునటుల్ నినున్ వరిధ్లల్జేయును.  

1 దినవృతాత్ంతములు 21:12 => మూడేండల్పాటు కరవు కలుగుట, మూడు నెలలపాటు నీ 

శతుర్వులు కతిత్దూసి నినున్ తరుమగా నీవు వారియెదుట నిలువలేక నశించిపోవుట, మూడు 

దినములపాటు దేశమందు యెహోవా కతిత్, అనగా తెగులు నిలుచుటచేత యెహోవా దూత 

ఇశార్యేలీయుల దేశమందంతట నాశనము కలుగజేయుట, అను వీటిలో ఒకదానిని నీవు 

కోరుకొనుమని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు; కావున ననున్ పంపిన వానికి నేను ఏమి 

పర్తుయ్తత్రమియయ్వలెనో దాని యోచించుము. 

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

గొఱఱ్లు వేలకొలదిగాను పదివేలకొలదిగాను మా గడిడ్ బీళల్లో పిలల్లు వేయుచునన్వి. 
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యోవేలు 2:24 => కొటుల్ ధానయ్ముతో నిండును, కొతత్ దార్కాష్రసమును కొర్తత్ తైలమును గానుగలకు 

పైగా పొరిల్ పారును. 

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. 

వచనము 11 

నా మందిరమును మీ మధయ్ ఉంచెదను; మీ యందు నా మనసుస్ అసహయ్పడదు. 

నిరగ్మకాండము 25:8 => నేను వారిలో నివసించునటుల్ వారు నాకు పరిశుదధ్సథ్లమును 

నిరిమ్ంపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:45 => నేను ఇశార్యేలీయుల మధయ్ నివసించి వారికి దేవుడనైయుందును.  

యెహోషువ 22:19 => మీ సావ్సథ్య్మైన దేశము అపవితర్ముగా నుండినయెడల యెహోవా 

మందిరముండు యెహోవా సావ్ధీనదేశమునకు మీరు వచిచ్ మా మధయ్ను సావ్సథ్య్ము తీసికొనుడి, మన 

దేవుడైన యెహోవా బలిపీఠము గాక వేరొక బలిపీఠమును కటుట్కొని యెహోవా మీద తిరుగబడకుడి, 

మా మీద తిరుగబడకుడి, 

1 రాజులు 8:13 => నీవు నివాసము చేయుటకు నేను మందిరము కటిట్ంచియునాన్ను; సదాకాలము 

అందులో నీవు నివసించుటకై నేనొకసథ్లము ఏరప్రచియునాన్ను అని చెపిప్ 

1 రాజులు 8:27 => నిశచ్యముగా దేవుడు ఈ లోకమందు నివాసము చేయడు; ఆకాశ 

మహాకాశములు సహితము నినున్ పటట్జాలవు; నేను కటిట్ంచిన యీ మందిరము ఏలాగు పటుట్ను? 

కీరత్నలు 76:2 => షాలేములో ఆయన గుడారమునన్ది సీయోనులో ఆయన ఆలయమునన్ది. 

కీరత్నలు 78:68 => యూదా గోతర్మును తాను పేర్మించిన సీయోను పరవ్తమును ఆయన 

కోరుకొనెను. 
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కీరత్నలు 78:69 => తాను అంతరిక్షమును కటిట్నటుల్ తాను భూమిని నితయ్ముగా సాథ్పించినటుల్ 

ఆయన తన పరిశుదధ్ మందిరమును కటిట్ంచెను  

కీరత్నలు 132:13 => యెహోవా సీయోనును ఏరప్రచుకొనియునాన్డు. తనకు నివాససథ్లముగా 

దానిని కోరుకొనియునాన్డు. 

కీరత్నలు 132:14 => ఇది నేను కోరినసాథ్నము, ఇది నితయ్ము నాకు విశర్మసాథ్నముగా నుండును 

ఇకక్డనే నేను నివసించెదను 

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. 

యెహెజేక్లు 37:27 => నా మందిరము వారికి పైగా నుండును, నేను వారి దేవుడనైయుందును 

వారు నా జనులైయుందురు. 

యెహెజేక్లు 37:28 => మరియు వారిమధయ్ నా పరిశుదధ్ సథ్లము నితయ్ము ఉండుటనుబటిట్ 

యెహోవానైన నేను ఇశార్యేలీయులను పరిశుదధ్పరచువాడనని అనయ్జనులు తెలిసికొందురు. 

ఎఫెసీయులకు 2:22 => ఆయనలో మీరు కూడ ఆతమ్ మూలముగా దేవునికి నివాససథ్లమై 

యుండుటకు కటట్బడుచునాన్రు. 

పర్కటన 21:3 => అపుప్డు ఇదిగో దేవుని నివాసము మనుషుయ్లతో కూడ ఉనన్ది, ఆయన వారితో 

కాపురముండును, వారాయన పర్జలైయుందురు, దేవుడు తానే వారి దేవుడైయుండి వారికి 

తోడైయుండును. 

లేవీయకాండము 20:23 => నేను మీ యెదుటనుండి వెళల్గొటుట్చునన్ జనముల ఆచారములనుబటిట్ 

నడుచుకొనకూడదు. వారు అటిట్ కిర్యలనిన్యు చేసిరి గనుక నేను వారియందు అసహయ్పడితిని. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:19 => యెహోవా దానిని చూచెను. తన కూమారులమీదను 

కుమారెత్లమీదను కోర్ధపడెను వారిని అసహియ్ంచుకొనెను. 

కీరత్నలు 78:59 => దేవుడు దీని చూచి ఆగర్హించి ఇశార్యేలునందు బహుగా అసహియ్ంచుకొనెను. 
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కీరత్నలు 106:40 => కావున యెహోవా కోపము ఆయన పర్జలమీద రగులుకొనెను ఆయన 

తనసావ్సథ్య్మందు అసహయ్పడెను.  

యిరిమ్యా 14:21 => నీ నామమునుబటిట్ మముమ్ను తోర్సివేయకుము, పర్శసత్మైన నీ 

సింహాసనమును అవమానపరచకుము, మాతో నీవు చేసిన నిబంధనను జాఞ్పకము చేసికొనుము, దాని 

భర్షఠ్పరచకుమీ. 

విలాపవాకయ్ములు 2:7 => పర్భువు తన బలిపీఠము విడనాడెను తన పరిశుదధ్సథ్లమునందు 

అసహియ్ంచుకొనెను దానినగరుల పార్కారములను శతుర్వులచేతికి అపప్గించెను వారు 

నియామకకాలమున జనులు చేయునటుల్ యెహోవా మందిరమందు ఉతాస్హధవ్ని చేసిరి. 

జెకరాయ్ 11:8 => ఒక నెలలోగా కాపరులలో ముగుగ్రిని సంహరించితిని; ఏలయనగా నేను వారి 

విషయమై సహనము లేనివాడను కాగా వారు నా విషయమై ఆయాసపడిరి. 

నిరగ్మకాండము 40:18 => యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ మోషే మందిరమును నిలువబెటిట్ 

దాని దిమమ్లను వేసి దాని పలకలను నిలువబెటిట్ దాని పెండెబదద్లను చొనిపి దాని సత్ంభములను 

నిలువబెటిట్ 

లేవీయకాండము 26:30 => నేను మీ యునన్తసథ్లములను పాడుచేసెదను; మీ విగర్హములను 

పడగొటెట్దను; మీ బొమమ్ల పీనుగులమీద మీ పీనుగులను పడవేయించెదను. 

లేవీయకాండము 26:44 => అయితే వారు తమ శతుర్వుల దేశములో ఉనన్పుప్డు వారిని 

నిరాకరింపను; నా నిబంధనను భంగపరచి వారిని కేవలము నశింపజేయునటుల్ వారియందు 

అసహయ్పడను. ఏలయనగా నేను వారి దేవుడనైన యెహోవాను. 

సంఖాయ్కాండము 5:3 => నేను నివసించుచుండు వారి పాళెమును వారు అపవితర్పరచకుండునటుల్ 

మగవానినేమి ఆడుదానినేమి అందరిని పంపివేయవలెను; వారిని ఆ పాళెము వెలుపలికి 

వెళల్గొటట్వలెను. 

యెహోషువ 22:31 => అపుప్డు యాజకుడైన ఎలియాజరు కుమారుడగు ఫీనెహాసు 

రూబేనీయులతోను గాదీయులతోను మనషీష్యులతోను మీరు యెహోవాకు విరోధముగా ఈ దోర్హము 
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చేయలేదు గనుక యెహోవా మన మధయ్నునాన్డని నేడు ఎరుగుదుము; ఇపుప్డు మీరు యెహోవా 

చేతిలోనుండి ఇశార్యేలీయులను విడిపించియునాన్రని చెపెప్ను. 

2 సమూయేలు 7:7 => ఇశార్యేలీయులతోకూడ నేను సంచరించిన కాలమంతయు నా జనులను 

పోషించుడని నేను ఆజాఞ్పించిన ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములలో ఎవరితోనైనను దేవదారుమయమైన 

మందిరమొకటి మీరు నాకు కటిట్ంపకపోతిరే అని నేనెనన్డైనను అనియుంటినా? 

1 రాజులు 6:13 => నా జనులైన ఇశార్యేలీయులను విడిచిపెటట్క నేను వారిమధయ్ నివాసము 

చేసెదను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:6 => నేను ఇశార్యేలీయులందరి మధయ్ను సంచరించిన కాలమంతయు 

మీరు నాకొరకు దేవదారు మార్నులతో ఆలయము కటట్కుంటిరేమి యని, నా జనమును 

మేపవలసినదని నేను ఆజాఞ్పించిన ఇశార్యేలీయుల నాయ్యాధిపతులలో ఎవరితోనైనను నేనొక 

మాటయైన పలికియుంటినా? 

యిరిమ్యా 14:9 => భర్మసియునన్వానివలెను రకిష్ంపలేని శూరునివలెను నీవేల ఉనాన్వు? 

యెహోవా, నీవు మామధయ్ నునాన్వే; మేము నీ పేరుపెటట్బడినవారము; మముమ్ను చెయియ్ విడువకుము.  

యోవేలు 2:27 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయులమధయ్ నునన్వాడను నేనే యనియు, నేనే మీ దేవుడనైన 

యెహోవాననియు, నేను తపప్ వేరు దేవుడొకడును లేడనియు మీరు తెలిసికొందురు; నా జనులు ఇక 

నెనన్డను సిగుగ్నొందక యుందురు. 

ఆమోసు 6:8 => పర్భువైన యెహోవా తనతోడని పర్మాణము చేసెను; ఇదే దేవుడును 

సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా వాకుక్. 

వచనము 12 

నేను మీ మధయ్ నడిచెదను మీకు దేవుడనైయుందును; మీరు నాకు పర్జలైయుందురు. 

ఆదికాండము 3:8 => చలల్పూటను ఆదామును అతని భారయ్యు తోటలో సంచరించుచునన్ దేవుడైన 

యెహోవా సవ్రమును విని, దేవుడైన యెహోవా ఎదుటికి రాకుండ తోటచెటల్మధయ్ను దాగుకొనగా 
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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. 

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. 

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.  

పర్కటన 2:1 => ఎఫెసులో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము ఏడు నక్షతర్ములు తన 

కుడిచేత పటుట్కొని యేడు దీపసత్ంభముల మధయ్ సంచరించువాడు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

ఆదికాండము 17:7 => నేను నీకును నీ తరువాత నీ సంతానమునకును దేవుడనై యుండునటుల్, 

నాకును నీకును, నీ తరువాతవారి తరములలో నీ సంతతికిని మధయ్ నా నిబంధనను నితయ్నిబంధనగా 

సిథ్రపరచెదను. 

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 6:7 => మిముమ్ను నాకు పర్జలగా చేరుచ్కొని మీకు దేవుడనైయుందును. అపుప్డు 

ఐగుపీత్యుల బరువు కిర్ందనుండి మిముమ్ను వెలుపలికి రపిప్ంచిన మీ దేవుడనైన యెహోవాను నేనే అని 

మీరు తెలిసికొందురు. 
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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 

కీరత్నలు 50:7 => నా జనులారా, నేను మాటలాడబోవుచునాన్ను ఆలకించుడి ఇశార్యేలూ, 

ఆలకింపుము నేను దేవుడను నీ దేవుడను నేను నీ మీద సాక్షయ్ము పలికెదను 

కీరత్నలు 68:18 => నీవు ఆరోహణమైతివి పటట్బడినవారిని చెరపటుట్కొనిపోతివి మనుషుయ్లచేత నీవు 

కానుకలు తీసికొనియునాన్వు. యెహోవా అను దేవుడు అకక్డ నివసించునటుల్ విశావ్సఘాతకులచేత 

సహితము నీవు కానుకలు తీసికొనియునాన్వు.  

కీరత్నలు 68:19 => పర్భువు సుత్తినొందును గాక అనుదినము ఆయన మా భారము 

భరించుచునాన్డు దేవుడే మాకు రక్షణకరత్యైయునాన్డు.  

కీరత్నలు 68:20 => దేవుడు మా పక్షమున పూరణ్రక్షణ కలుగజేయు దేవుడైయునాన్డు మరణము 

తపిప్ంచుట పర్భువైన యెహోవా వశము.  

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. 

యిరిమ్యా 7:23 => ఏదనగానా మాటలు మీరు అంగీకరించినయెడల నేను మీకు 

దేవుడనైయుందును మీరు నాకు జనులైయుందురు ; మీకు కేష్మము కలుగునటుల్ నేను 

మీకాజాఞ్పించుచునన్ మారగ్మంతటియందు మీరు నడుచుకొనుడి. 
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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. 

యిరిమ్యా 30:22 => అపుప్డు మీరు నాకు పర్జలైయుందురు నేను మీకు దేవుడనైయుందును. 

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 32:38 => వారు నాకు పర్జలైయుందురు నేను వారికి దేవుడనైయుందును. 

యెహెజేక్లు 11:20 => అపుప్డు వారు నాకు జనులైయుందురు నేను వారికి దేవుడనైయుందును. 

యెహెజేక్లు 36:38 => నేను యెహోవానై యునాన్నని వారు తెలిసికొనునటుల్ పర్తిషిఠ్తములగు 

గొఱఱ్లంత విసాత్రముగాను, నియామక దినములలో యెరూషలేమునకు వచుచ్ గొఱఱ్లంత 

విసాత్రముగాను వారి పటట్ణములయందు మనుషుయ్లు గుంపులు గుంపులుగా విసత్రించునటుల్ నేను 

చేసెదను. 

యోవేలు 2:27 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయులమధయ్ నునన్వాడను నేనే యనియు, నేనే మీ దేవుడనైన 

యెహోవాననియు, నేను తపప్ వేరు దేవుడొకడును లేడనియు మీరు తెలిసికొందురు; నా జనులు ఇక 

నెనన్డను సిగుగ్నొందక యుందురు. 

జెకరాయ్ 13:9 => ఆ మూడవ భాగమును నేను అగిన్లోనుండి వెండిని తీసి శుదధ్పరచినటుల్ 

శుదధ్పరతును. బంగారమును శోధించినటుల్ వారిని శోధింతును; వారు నా నామమునుబటిట్ 

మొఱఱ్పెటట్గా నేను వారి మొఱఱ్ను ఆలకింతును. వీరు నా జనులని నేను చెపుప్దును, యెహోవా మా 

దేవుడని వారు చెపుప్దురు. 

మతత్యి 22:32 => ఆయన సజీవులకే దేవుడు గాని మృతులకు దేవుడు కాడని వారితో చెపెప్ను.  
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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 

పర్కటన 21:7 => జయించువాడు వీటిని సవ్తంతిర్ంచుకొనును; నేనతనికి దేవుడనైయుందును అతడు 

నాకు కుమారుడై యుండును. 

ఆదికాండము 17:8 => నీకును నీ తరువాత నీ సంతతికిని నీవు పరదేశివైయునన్ దేశమును, అనగా 

కనానను దేశమంతటిని నితయ్సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్ వారికి దేవుడనై యుందునని అతనితో చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 29:45 => నేను ఇశార్యేలీయుల మధయ్ నివసించి వారికి దేవుడనైయుందును.  

లేవీయకాండము 5:15 => ఒకడు యెహోవాకు పరిశుదధ్మైన వాటి విషయములో పొరబాటున 

పాపము చేసినయెడల తాను చేసిన అపరాధమునకు నీవు ఏరప్రచు వెల చొపుప్న పరిశుదధ్మైన 

తులముల విలువగల నిరోద్షమైన పొటేట్లును మందలోనుండి అపరాధపరిహారారథ్బలిగా 

యెహోవాయొదద్కు వాడు తీసికొనిరావలెను. 

సంఖాయ్కాండము 5:3 => నేను నివసించుచుండు వారి పాళెమును వారు అపవితర్పరచకుండునటుల్ 

మగవానినేమి ఆడుదానినేమి అందరిని పంపివేయవలెను; వారిని ఆ పాళెము వెలుపలికి 

వెళల్గొటట్వలెను. 

యెహోషువ 22:31 => అపుప్డు యాజకుడైన ఎలియాజరు కుమారుడగు ఫీనెహాసు 

రూబేనీయులతోను గాదీయులతోను మనషీష్యులతోను మీరు యెహోవాకు విరోధముగా ఈ దోర్హము 

చేయలేదు గనుక యెహోవా మన మధయ్నునాన్డని నేడు ఎరుగుదుము; ఇపుప్డు మీరు యెహోవా 

చేతిలోనుండి ఇశార్యేలీయులను విడిపించియునాన్రని చెపెప్ను. 

2 సమూయేలు 7:7 => ఇశార్యేలీయులతోకూడ నేను సంచరించిన కాలమంతయు నా జనులను 

పోషించుడని నేను ఆజాఞ్పించిన ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములలో ఎవరితోనైనను దేవదారుమయమైన 

మందిరమొకటి మీరు నాకు కటిట్ంపకపోతిరే అని నేనెనన్డైనను అనియుంటినా? 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:6 => నేను ఇశార్యేలీయులందరి మధయ్ను సంచరించిన కాలమంతయు 

మీరు నాకొరకు దేవదారు మార్నులతో ఆలయము కటట్కుంటిరేమి యని, నా జనమును 
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మేపవలసినదని నేను ఆజాఞ్పించిన ఇశార్యేలీయుల నాయ్యాధిపతులలో ఎవరితోనైనను నేనొక 

మాటయైన పలికియుంటినా? 

యిరిమ్యా 14:9 => భర్మసియునన్వానివలెను రకిష్ంపలేని శూరునివలెను నీవేల ఉనాన్వు? 

యెహోవా, నీవు మామధయ్ నునాన్వే; మేము నీ పేరుపెటట్బడినవారము; మముమ్ను చెయియ్ విడువకుము.  

యిరిమ్యా 31:1 => యెహోవా వాకుక్ ఇదే ఆ కాలమున నేను ఇశార్యేలు వంశసుథ్లకందరికి 

దేవుడనైయుందును, వారు నాకు పర్జలైయుందురు. 

యిరిమ్యా 52:19 => మరియు పళెల్ములను ధూపారుత్లను గినెన్లను పాతర్లను, బంగారు వాటిని 

బంగారునకును వెండివాటిని వెండికిని చేరుచ్కొని రాజదేహసంరక్షకుల యధిపతి గొనిపోయెను. 

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. 

యెహెజేక్లు 37:27 => నా మందిరము వారికి పైగా నుండును, నేను వారి దేవుడనైయుందును 

వారు నా జనులైయుందురు. 

జెకరాయ్ 2:10 => సీయోను నివాసులారా, నేను వచిచ్ మీమధయ్ను నివాసముచేతును; 

సంతోషముగానుండి పాటలు పాడుడి; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

జెకరాయ్ 8:8 => యెరూషలేములో నివసించుటకై వారిని తోడుకొని వచెచ్దను, వారు నా జనులై 

యుందురు, నేను వారికి దేవుడనైయుందును; ఇది నీతి సతయ్ములనుబటిట్ జరుగును. 

పర్కటన 21:3 => అపుప్డు ఇదిగో దేవుని నివాసము మనుషుయ్లతో కూడ ఉనన్ది, ఆయన వారితో 

కాపురముండును, వారాయన పర్జలైయుందురు, దేవుడు తానే వారి దేవుడైయుండి వారికి 

తోడైయుండును. 

వచనము 13 

మీరు ఐగుపీత్యులకు దాసులు కాకుండ వారి దేశములోనుండి మిముమ్ను రపిప్ంచితిని; నేను మీ 

దేవుడనైన యెహోవాను. నేను మీ కాడి పలుపులను తెంపి మిముమ్ను నిలువుగా నడవచేసితిని. 
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నిరగ్మకాండము 20:2 => నీ దేవుడనైన యెహోవాను నేనే; నేనే దాసుల గృహమైన ఐగుపుత్ 

దేశములోనుండి నినున్ వెలుపలికి రపిప్ంచితిని; 

కీరత్నలు 81:6 => వారి భుజమునుండి నేను బరువును దింపగా వారిచేతులు మోతగంపల నెతత్కుండ 

విడుదలపొందెను. 

కీరత్నలు 81:7 => ఆపతాక్లమునందు నీవు మొఱఱ్పెటట్గా నేను నినున్ విడిపించితిని ఉరుము దాగు 

చోటులోనుండి నీకు ఉతత్రమిచిచ్తిని మెరీబా జలములయొదద్ నినున్ శోధించితిని.(సెలా.)  

కీరత్నలు 81:8 => నా పర్జలారా, ఆలంకిపుడి నేను మీకు సంగతి తెలియజేతును అయోయ్ 

ఇశార్యేలూ, నీవు మా మాట వినినయెడల ఎంత మేలు! 

కీరత్నలు 81:9 => అనుయ్ల దేవతలలో ఒకటియును నీలో ఉండకూడదు అనుయ్ల దేవతలలో 

ఒకదానికిని నీవు పూజ చేయకూడదు. 

కీరత్నలు 81:10 => ఐగుపీత్యుల దేశములోనుండి నినున్ రపిప్ంచిన నీ దేవుడనగు యెహోవాను నేనే 

నీ నోరు బాగుగా తెరువుము నేను దాని నింపెదను. 

1 కొరిందీయులకు 6:19 => మీ దేహము దేవుని వలన మీకు అనుగర్హింపబడి, మీలోనునన్ 

పరిశుదాధ్తమ్కు ఆలయమైయునన్దని మీరెరుగరా? మీరు మీ సొతుత్ కారు, 

1 కొరిందీయులకు 6:20 => విలువపెటిట్ కొనబడినవారు గనుక మీ దేహముతో దేవుని 

మహిమపరచుడి. 

లేవీయకాండము 25:38 => నేను మీకు కనాను దేశమునిచిచ్ మీకు దేవుడగునటుల్ ఐగుపుత్ 

దేశములోనుండి మిముమ్ను రపిప్ంచిన మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 25:42 => ఏలయనగా వారు నాకే దాసులైయునాన్రు, నేను ఐగుపుత్లోనుండి 

వారిని రపిప్ంచితిని; దాసులను అమిమ్నటుల్ వారిని అమమ్కూడదు; 

లేవీయకాండము 25:55 => ఏలయనగా ఇశార్యేలీయులు నాకే దాసులు; నేను ఐగుపుత్ 

దేశములోనుండి రపిప్ంచిన నా దాసులే. నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 

కీరత్నలు 116:16 => యెహోవా, నేను నిజముగా నీ సేవకుడను, నీ సేవకుడను నీ సేవకురాలి 

కుమారుడనైయునాన్ను నీవు నాకటుల్ విపిప్యునాన్వు. 
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యెషయా 51:23 => నినున్ బాధపరచువారి చేతిలో దాని పెటెట్దను మేము దాటిపోవునటుల్ కిర్ందికి 

వంగి సాగిలపడుమని వారు నీతో చెపప్గా నీవు నీ వీపును దాటువారికి దారిగాచేసి నేలకు దానిని 

వంచితివి గదా వారికే ఆ పాతర్ను తార్గనిచెచ్దను.  

యిరిమ్యా 2:20 => పూరవ్ కాలమునుండి నేను నీ కాడిని విరుగగొటిట్ నీ బంధకములను 

తెంపివేసితిని నేను సేవచేయనని చెపుప్చునాన్వు; ఎతత్యిన పర్తి కొండమీదను పచచ్ని పర్తి 

చెటుట్కిర్ందను వేశయ్వలె కీర్డించుచునాన్వు. 

యెహెజేక్లు 34:27 => ఫలవృక్ష ములు ఫలములిచుచ్ను, భూమి పంటపండును, వారు దేశములో 

నిరభ్యముగా నివసింతురు, నేను వారి కాడికటల్ను తెంపి వారిని దాసులుగా చేసినవారి చేతిలోనుండి 

వారిని విడిపింపగా నేను యెహోవానై యునాన్నని వారు తెలిసికొందురు. 

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 

లేవీయకాండము 5:15 => ఒకడు యెహోవాకు పరిశుదధ్మైన వాటి విషయములో పొరబాటున 

పాపము చేసినయెడల తాను చేసిన అపరాధమునకు నీవు ఏరప్రచు వెల చొపుప్న పరిశుదధ్మైన 

తులముల విలువగల నిరోద్షమైన పొటేట్లును మందలోనుండి అపరాధపరిహారారథ్బలిగా 

యెహోవాయొదద్కు వాడు తీసికొనిరావలెను. 

యెషయా 9:4 => మిదాయ్ను దినమున జరిగినటుల్ వాని బరువుకాడిని నీవు విరిచియునాన్వు వాని 

మెడను కటుట్కఱఱ్ను వాని తోలువాని కొరడాలను విరిచియునాన్వు.  

హోషేయ 11:4 => ఒకడు మనుషుయ్లను తోడుకొని పోవునటుల్గా సేన్హబంధములతో నేను వారిని 

బంధించి అకరిష్ంచితిని; ఒకడు పశువులమీదికి కాడిని తీసినటుల్ నేను వారి కాడిని తీసి వారి యెదుట 

భోజనము పెటిట్తిని 
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హోషేయ 12:9 => అయితే ఐగుపుత్ దేశములోనుండి మీరు వచిచ్నది మొదలుకొని యెహోవానగు 

నేనే మీకు దేవుడను; నియామక దినములలో మీరు డేరాలలో కాపురమునన్టుల్ నేనికను మిముమ్ను 

డేరాలలో నివసింపజేతును. 

వచనము 14 

మీరు నా మాట వినక నా ఆజఞ్లనిన్టిని అనుసరింపక 

లేవీయకాండము 26:18 => ఇవనిన్యు సంభవించినను మీరింక నా మాటలు విననియెడల నేను మీ 

పాపములనుబటిట్ మరి ఏడంతలుగా మిముమ్ను దండించెదను. 

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 గొఱఱ్మేకల 

మందలు శపింపబడును; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:19 => నీవు లోపలికి వచుచ్నపుప్డు శపింపబడుదువు; వెలుపలికి 

వెళుల్నపుప్డును శపింపబడుదువు. 

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 28:21 => నీవు సావ్ధీనపరచుకొనబోవు దేశములో నుండకుండ నినున్ 

కీష్ణింపజేయువరకు యెహోవా తెగులు నినున్ వెంటాడును. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 28:22 => యెహోవా క్షయరోగముచేతను జవ్రముచేతను మంటచేతను 

మహాతాపముచేతను ఖడగ్ముచేతను కంకి కాటుకచేతను బూజుచేతను నినున్ కొటుట్ను; నీవు 

నశించువరకు అవి నినున్ తరుమును. 

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. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:25 => యెహోవా నీ శతుర్వులయెదుట నినున్ ఓడించును. 

ఒకక్మారగ్మున వారియెదుటికి బయలుదేరి నీవు యేడు మారగ్ముల వారి యెదుటనుండి పారిపోయి, 

భూరాజయ్ములనిన్టిలోనికి యిటు అటు చెదరగొటట్బడుదువు.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:26 => నీ కళేబరము సకలమైన ఆకాశపకుష్లకును భూజంతువులకును 

ఆహారమగును; వాటిని బెదరించువాడెవడును ఉండడు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:27 => యెహోవా ఐగుపుత్ పుంటిచేతను మూలవాయ్ధిచేతను కుషు ట్చేతను 

గజిజ్చేతను నినున్ బాధించును; నీవు వాటిని పోగొటుట్కొనజాలకుందువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:28 => వెఱి ఱ్తనముచేతను గుర్డిడ్తనముచేతను హృదయ 

విసమ్యముచేతను యెహోవా నినున్ బాధించును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:29 => అపుప్డు గుర్డిడ్వాడు చీకటిలో తడువులాడు రీతిగా నీవు 

మధాయ్హన్మందు తడువులాడుదువు; నీ మారగ్ములను వరిధ్లల్చేసికొనలేవు; నీవు హింసింపబడి 

నితయ్మును దోచుకొనబడెదవు; నినున్ తపిప్ంచువాడెవడును లేకపోవును, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:30 => సతరీని పర్ధానము చేసికొందువు గాని వేరొకడు ఆమెను కూడును. 

ఇలుల్కటుట్దువు గాని దానిలో నివసింపవు. దార్క్షతోట నాటుదువు గాని దాని పండుల్ తినవు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:31 => నీ యెదుద్ నీ కనున్లయెదుట వధింపబడునుగాని దాని 

మాంసము నీవు తినవు. నీ గాడిద నీ యెదుటనుండి బలాతాక్రముచేత కొనిపోబడి నీయొదద్కు మరల 

తేబడదు. నీ గొఱఱ్మేకలు నీ శతుర్వులకు ఇయయ్బడును, నినున్ రకిష్ంచువాడెవడును ఉండడు. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 28:32 => నీ కుమారులును నీ కుమారెత్లును అనయ్జనమునకు 

ఇయయ్బడుదురు. వారి నిమితత్ము నీ కనున్లు దినమెలల్ చూచి చూచి కీష్ణించిపోవునుగాని నీచేత 

నేమియు కాకపోవును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:33 => నీవెరుగని జనము నీ పొలము పంటను నీ కషాట్రిజ్తమంతయు 

తినివేయును. నీవు హింసను బాధను మాతర్మే నితయ్ము పొందుదువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:34 => నీ కనున్లయెదుట జరుగుదానిని చూచుటవలన నీకు 

వెఱి ఱ్యెతుత్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:35 => యెహోవా నీ అరకాలు మొదలుకొని నీ నడినెతిత్వరకు 

మోకాళల్మీదను తొడలమీదను కుదరని చెడుపుండుల్ పుటిట్ంచి నినున్ బాధించును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:36 => యెహోవా నినున్ను నీవు నీమీద నియమించుకొను నీ రాజును, 

నీవేగాని నీ పితరులేగాని యెరుగని జనమునకపప్గించును. అకక్డ నీవు కొయయ్దేవతలను 

రాతిదేవతలను పూజించెదవు 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:37 => యెహోవా నినున్ చెదరగొటుట్ చోటి పర్జలలో విసమ్యమునకు 

సామెతకు, నిందకు నీవు హేతువైయుందువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:38 => విసాత్రమైన వితత్నములు పొలములోనికి తీసికొనిపోయి 

కొంచెమే యింటికి తెచుచ్కొందువు; ఏలయనగా మిడతలుదాని తినివేయును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:39 => దార్క్షతోటలను నీవు నాటి బాగుచేయుదువు గాని ఆ 

దార్క్షలరసమును తార్గవు, దార్క్షపండల్ను సమకూరుచ్కొనవు; ఏలయనగా పురుగు వాటిని తినివేయును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:40 => ఒలీవచెటుల్ నీ సమసత్ పార్ంతములలో నుండును గాని తైలముతో 

తలనంటుకొనవు; నీ ఒలీవకాయలు రాలిపోవును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:41 => కుమారులను కుమారెత్లను కందువు గాని వారు నీయొదద్ 

నుండరు, వారు చెరపటట్బడుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:42 => మిడతల దండు నీ చెటల్నిన్టిని నీ భూమి పంటను 

ఆకర్మించుకొనును. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 28:43 => నీ మధయ్నునన్ పరదేశి నీకంటె మికిక్లి హెచచ్గును నీవు మికిక్లి 

తగిగ్పోదువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:44 => అతడు నీకు అపిప్చుచ్నుగాని నీవు అతనికి అపిప్యయ్లేవు. 

అతడు తలగానుండును నీవు తోకగానుందువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:45 => నీవు నాశనము చేయబడువరకు ఈ శాపములనిన్యు నీమీదికి 

వచిచ్ నినున్ తరిమి నినున్ పటుట్కొనును; ఏలయనగా నీ దేవుడైన యెహోవా నీకాజాఞ్పించిన ఆయన 

ఆజఞ్లను ఆయన కటట్డలను అనుసరించి నడుచుకొనునటుల్ నీవు ఆయన మాట వినలేదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:46 => మరియు అవి చిరకాలమువరకు నీమీదను నీ 

సంతానముమీదను సూచనగాను విసమ్యకారణముగాను ఉండును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:47 => నీకు సరవ్సమృది ధ్ కలిగియుండియు నీవు సంతోషముతోను 

హృదయానందముతోను నీ దేవుడైన యెహోవాకు నీవు దాసుడవు కాలేదు 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:48 => గనుక ఆకలిదపుప్లతోను వసత్రహీనతతోను అనిన్ 

లోపములతోను యెహోవా నీమీదికి రపిప్ంచు నీ శతుర్వులకు దాసుడవగుదువు. వారు నినున్ 

నశింపజేయువరకు నీ మెడమీద ఇనుపకాడి యుంచుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:49 => యెహోవా దూరమైయునన్ భూదిగంతమునుండి ఒక జనమును, 

అనగా నీకు రాని భాష కలిగిన జనమును, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:50 => కూర్రముఖము కలిగి వృదు ధ్లను యౌవనసుథ్లను కటాకిష్ంపని 

జనమును గదద్ యెగిరివచుచ్నటుల్ నీమీదికి రపిప్ంచును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:51 => నినున్ నశింపజేయువరకు నీ పశువులను నీ పొలముల 

ఫలములను వారు తినివేతురు నినున్ నశింపజేయువరకు ధానయ్మునేగాని దార్కాష్రసమునేగాని 

తైలమునేగాని పశువుల మందలనేగాని గొఱఱ్మేక మందలనేగాని నీకు నిలువనియయ్రు.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:52 => మరియు నీవు ఆశర్యించిన ఉనన్త పార్కారములుగల నీ 

కోటలు పడువరకును నీ దేశమందంతటను నీ గార్మములనిన్టిలోను వారు నినున్ ముటట్డివేయుదురు. 
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నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచిచ్న నీ దేశమందంతటను నీ గార్మములనిన్టిలోను నినున్ 

ముటట్డివేయుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:53 => అపుప్డు ముటట్డిలోను నీ శతుర్వులు నినున్ పెటుట్ ఇబబ్ందిలోను 

నీ గరభ్ఫలమును, అనగా నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచిచ్న నీ కుమారులయొకక్యు నీ 

కుమారెత్లయొకక్యు మాంసమును తిందువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28 :54 => మీలో బహు మృదువైన సవ్భావమును అతి 

సుకుమారమునుగల మనుషుయ్ని కనున్ తన సహోదరునియెడలను తన కౌగిటి భారయ్యెడలను తాను 

చంపక విడుచు తన కడమ పిలల్లయెడలను చెడ డ్దైనందున 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:55 => అతడు తాను తిను తన పిలల్లమాంసములో కొంచెమైనను 

వారిలో నెవనికిని పెటట్డు; ఏలయనగా మీ శతుర్వులు మీ గార్మములనిన్టియందు మిముమ్ను 

ఇరుకుపరచుటవలనను ముటట్డివేయుటవలనను వానికి మిగిలినదేమియు ఉండదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:56 => నీ గార్మములలో నీ శతుర్వులు నినున్ ఇరుకుపరచుటవలనను 

ముటట్డివేయుటవలనను ఏమియు లేకపోవుటచేత మీలో మృదుతవ్మును  

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. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:58 => నీవు జాగర్తత్పడి యీ గర్ంథములో వార్యబడిన యీ ధరమ్శాసత్ర 

వాకయ్ములనిన్టిని అనుసరించి గైకొనుచు, నీ దేవుడైన యెహోవా అను ఆ మహిమగల భీకరమైన 

నామమునకు భయపడనియెడల 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:59 => యెహోవా నీకును నీ సంతతికిని ఆశచ్రయ్మైన తెగుళల్ను 

కలుగజేయును. అవి దీరఘ్కాలముండు గొపప్ తెగుళుల్ను చెడ డ్ రోగములునై యుండును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:60 => నీవు భయపడిన ఐగుపుత్ క్షయవాయ్ధులనిన్టిని ఆయన నీమీదికి 

తెపిప్ంచును; అవి నినున్ వెంటాడును. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 28:61 => మరియు నీవు నశించువరకు ఈ ధరమ్శాసత్రగర్ంథములో 

వార్యబడని పర్తి రోగమును పర్తి తెగులును ఆయన నీకు కలుగజేయును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:62 => నీవు నీ దేవుడైన యెహోవా మాట వినలేదుగనుక 

ఆకాశనక్షతర్ములవలె విసాత్రములైన మీరు, లెకక్కు తకుక్వై కొదిద్మందే మిగిలియుందురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:63 => కాబటిట్ మీకు మేలు చేయుచు మిముమ్ను విసత్రింపజేయుటకు 

మీ దేవుడైన యెహోవా మీయందు ఎటుల్ సంతోషించెనో అటుల్ మిముమ్ను నశింపజేయుటకును మిముమ్ 

సంహరించుటకును యెహోవా సంతోషించును గనుక నీవు సావ్ధీనపరచుకొనుటకు పర్వేశించుచునన్ 

దేశములోనుండి పెలల్గింపబడుదువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:64 => దేశముయొకక్ యీ కొన మొదలుకొని ఆ కొనవరకును సమసత్ 

జనములలోనికి యెహోవా నినున్ చెదరగొటుట్ను. అకక్డ నీవైనను నీ పితరులైనను ఎరుగని 

కొయయ్వియు రాతివియునైన అనయ్దేవతలను పూజింతువు. 

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. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:67 => నీవు రేయింబగళుల్ భయపడుదువు. నీ పార్ణము నీకు దకుక్నను 

నమమ్కము నీకేమియు ఉండదు. నీ హృదయములో పుటుట్ భయముచేతను, నీ కనున్ చూచువా అయోయ్ 

యెపుప్డు సాయంకాలమగునా అనియు, సాయంకాలమున అయోయ్ యెపుప్డు ఉదయమగునా అనియు 

అనుకొందువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:68 => మరియు నీవు మరిఎపుప్డును దీనిని చూడకూడదని నేను నీతో 

చెపిప్న మారగ్మున యెహోవా ఐగుపుత్నకు ఓడలమీద నినున్ మరల రపిప్ంచును. అకక్డ మీరు 

దాసులగాను దాసీలగాను నీ శతుర్వులకు మిముమ్ను అమమ్జూపు కొనువారుందురు గాని మిముమ్ను 

కొనువాడొకడైన నుండడు. 

యిరిమ్యా 17:27 => అయితే మీరు విశార్ంతిదినమును పర్తిషిఠ్తదినముగా నెంచి, ఆ దినమున 

బరువులు మోసికొనుచు యెరూషలేము గుమమ్ములలో పర్వేశింపకూడదని నేను చెపిప్న మాట మీరు 
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విననియెడల నేను దాని గుమమ్ములలో అగిన్ రగులబెటెట్దను, అది యెరూషలేము నగరులను 

కాలిచ్వేయును, దానిని ఆరుప్టకు ఎవరికిని సాధయ్ము కాకపోవును. 

విలాపవాకయ్ములు 1:18 => యెహోవా నాయ్యసుథ్డు నేను ఆయన ఆజఞ్కు తిరుగుబాటు చేసితిని 

సకల జనములారా, చితత్గించి ఆలకించుడి నా శర్మ చూడుడి నా కనయ్కలును నా యౌవనులును 

చెరలోనికి పోయియునాన్రు 

విలాపవాకయ్ములు 2:17 => యెహోవా తాను యోచించిన కారయ్ము ముగించియునాన్డు 

పూరవ్దినములలో తాను విధించినది ఆయన నెరవేరిచ్యునాన్డు శేషములేకుండ నినున్ 

పాడుచేసియునాన్డు నినున్బటిట్ శతుర్వులు సంతోషించునటుల్ చేసియునాన్డు నీ పగవారి శృంగమును 

హెచిచ్ంచియునాన్డు.  

మలాకీ 2:2 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మీరు ఆ యాజఞ్ను 

ఆలకింపకయు, నా నామమును ఘనపరచునటుల్ మనఃపూరవ్కముగా దానిని ఆలోచింపకయు 

ఉండినయెడల నేను మీ మీదికి శాపము తెపిప్ంచి మీకు కలిగిన ఆశీరావ్దఫలమును శపింతును; మీరు 

దానిని మనసుస్నకు తెచుచ్కొనరైతిరి గనుక ఇంతకు మునుపే నేను వాటిని శపించి యుంటిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:23 => ఆ పర్వకత్ మాట విననివాడు పర్జలలో ఉండకుండ 

సరవ్నాశనమగుననెను. 

హెబీర్యులకు 12:25 => మీకు బుది ధ్ చెపుప్చునన్వానిని నిరాకరింపకుండునటుల్ చూచుకొనుడి. వారు 

భూమిమీదనుండి బుది ధ్చెపిప్న వానిని నిరాకరించినపుప్డు తపిప్ంచుకొనకపోయినయెడల, 

పరలోకమునుండి బుది ధ్చెపుప్చునన్ వానిని విసరిజ్ంచు మనము తపిప్ంచుకొనకపోవుట మరి 

నిశచ్యముగదా. 

నిరగ్మకాండము 9:2 => నీవు వారిని పోనియయ్నొలల్క ఇంకను వారిని నిరబ్ంధించినయెడల 

సంఖాయ్కాండము 32:15 => మీరు ఆయనను అనుసరింపక వెనుకకు మళిల్నయెడల ఆయన ఈ 

అరణయ్ములో జనులను ఇంక నిలువచేయును. అటుల్ మీరు ఈ సరవ్జనమును నశింపచేసెదరనెను. 

సంఖాయ్కాండము 32:23 => మీరు అటుల్ చేయనియెడల యెహోవా దృషిట్కి పాపము 

చేసినవారగుదురు గనుక మీ పాపము మిముమ్ను పటుట్కొనును అని తెలిసికొనుడి. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 11:28 => నేడు నేను మికాజాఞ్పించు మారగ్మును విడిచి మీరెరుగని యితర 

దేవతలను అనుసరించినయెడల శాపమును మీకు కలుగును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:58 => నీవు జాగర్తత్పడి యీ గర్ంథములో వార్యబడిన యీ ధరమ్శాసత్ర 

వాకయ్ములనిన్టిని అనుసరించి గైకొనుచు, నీ దేవుడైన యెహోవా అను ఆ మహిమగల భీకరమైన 

నామమునకు భయపడనియెడల 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:27 => గనుక యీ గర్ంథములో వార్యబడిన శాపములనిన్టిని యీ 

దేశముమీదికి తెపిప్ంచుటకు దానిమీద యెహోవా కోపము రవులుకొనెను. 

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. 

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. 

నాయ్యాధిపతులు 6:1 => ఇశార్యేలీయులు యెహోవా దృషిట్కి దోషులైనందున యెహోవా యేడేండుల్ 

వారిని మిదాయ్నీయుల కపప్గించెను. 

1 సమూయేలు 12:15 => అయితే యెహోవా మాట వినక ఆయన ఆజఞ్ను భంగము చేసినయెడల 

యెహోవా హసత్ము మీ పితరులకు విరోధముగా నుండినటుల్ మీకును విరోధముగా నుండును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:19 => అయితే మీరు తోర్వ తపిప్, నేను మీకు నియమించిన కటట్డలను 

ఆజఞ్లను విడచి, యితర దేవతలను అనుసరించి వాటికి పూజానమసాక్రములు చేసినయెడల 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:21 => మీరు వెళిల్ దొరకిన యీ గర్ంథములోని మాటల విషయమై 

నాకొరకును, ఇశార్యేలు యూదావారిలో శేషించియునన్వారికొరకును యెహోవాయొదద్ విచారించుడి. 

మన పితరులు ఈ గర్ంథమునందు వార్యబడియునన్ సమసత్మును అనుసరింపకయు, యెహోవా 

ఆజఞ్లను గైకొనకయు నుండిరి గనుక యెహోవా కోపము మనమీదికి అతయ్ధికముగా వచిచ్యునన్ది. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 36:17 => ఆయన వారిమీదికి కలీద్యుల రాజును రపిప్ంపగా అతడు వారికి 

పరిశుదధ్ సథ్లముగానునన్ మందిరములోనే వారి యౌవనులను ఖడగ్ముచేత సంహరించెను. అతడు 

యౌవనులయందైనను, యువతులయందైనను, ముసలివారియందైనను, నెరసిన వెండుర్కలుగల 

వారియందైనను కనికరింపలేదు. దేవుడు వారినందరిని అతని చేతికపప్గించెను. 

ఎజార్ 9:7 => మా పితరుల దినములు మొదలుకొని నేటివరకు మేము మికిక్లి అపరాధులము; మా 

దోషములనుబటిట్ మేమును మా రాజులును మా యాజకులును అనయ్దేశముల రాజుల వశమునకును 

ఖడగ్మునకును చెరకును దోపునకును నేటిదినమున నునన్టుల్ అపప్గింపబడుటచేత మిగుల 

సిగుగ్నొందినవారమైతివిు. 

కీరత్నలు 44:10 => శతుర్వులయెదుట నిలువకుండ మముమ్ను వెనుకకు పారిపోజేయుచునాన్వు 

మముమ్ను దేవ్షించువారు ఇషట్ము వచిచ్నటుల్ మముమ్ను దోచుకొనుచునాన్రు.  

కీరత్నలు 69:24 => వారిమీద నీ ఉగర్తను కుమమ్రించుము నీ కోపాగిన్ వారిని పటుట్కొనును గాక 

సామెతలు 3:33 => భకిత్హీనుల యింటిమీదికి యెహోవా శాపము వచుచ్ను నీతిమంతుల 

నివాససథ్లమును ఆయన ఆశీరవ్దించును. 

యెషయా 5:25 => దానినిబటిట్ యెహోవా కోపము ఆయన పర్జలమీద మండుచునన్ది. ఆయన 

వారిమీదికి తన బాహువు చాచి వారిని కొటట్గా పరవ్తములు వణకుచునన్వి. వీధులమధయ్ను వారి 

కళేబరములు పెంటవలె పడియునన్వి. ఇంతగా జరిగినను ఆయన కోపము చలాల్రలేదు ఆయన 

బాహువు ఇంకను చాపబడియునన్ది.  

యిరిమ్యా 26:4 => నీవు వారితో ఈ మాట చెపప్వలెను. యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

యిరిమ్యా 28:8 => నాకును నీకును ముందుగానునన్ పర్వకత్లు , అనేకదేశములకు 

మహారాజయ్ములకు విరోధముగా యుదధ్ములు జరుగుననియు, కీడు సంభవించుననియు, తెగులు 

కలుగుననియు పూరవ్కాలమందు పర్కటించుచు వచిచ్రి. 

యిరిమ్యా 32:23 => వారు పర్వేశించి దాని సవ్తంతిర్ంచుకొనిరి గాని నీ మాట వినకపోయిరి, నీ 

ధరమ్శాసత్రము ననుసరింపకపోయిరి. వారు చేయవలెనని నీవాజాఞ్పించినవాటిలో దేనిని చేయకపోయిరి 

గనుక ఈ కీడంతయు వారిమీదికి రపిప్ంచియునాన్వు. 
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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.  

యిరిమ్యా 36:31 => నేను వారి దోషమునుబటిట్ అతనిని అతని సంతతిని అతని సేవకులను 

శికిష్ంచుచునాన్ను . నేను వారినిగూరిచ్ చెపిప్న కీడంతయు వారిమీదికిని యెరూషలేము 

నివాసులమీదికిని యూదా జనులమీదికిని రపిప్ంచుచునాన్ను; అయినను వారు వినినవారుకారు. 

దానియేలు 9:11 => ఇశార్యేలీయులందరు నీ ధరమ్శాసత్రము నతికర్మించి నీ మాట వినక 

తిరుగుబాటు చేసిరి. మేము పాపము చేసితివిు గనుక నేను శపించెదనని నీవు నీ దాసుడగు మోషే 

ధరమ్శాసత్రమందు పర్మాణము చేసియునన్టుల్ ఆ శాపమును మామీద కుమమ్రించితివి. 

దానియేలు 9:13 => మోషే ధరమ్శాసత్రమందు వార్సిన కీడంతయు మాకు సంభవించినను మేము మా 

చెడు నడవడి మానకపోతివిు; నీ సతయ్మును అనుసరించి బుది ధ్ తెచుచ్కొనునటుల్ మా దేవుడైన 

యెహోవాను సమాధానపరచుకొనక పోతివిు. 

దానియేలు 9:27 => అతడు ఒక వారము వరకు అనేకులకు నిబంధనను సిథ్రపరచును; 

అరధ్వారమునకు బలిని నైవేదయ్మును నిలిపివేయును హేయమైనది నిలుచువరకు నాశనము 

చేయువాడు వచుచ్ను నాశనము చేయువానికి రావలెనని నిరణ్యించిన నాశనము ముగించువరకు 

ఈలాగున జరుగును. 

హోషేయ 7:12 => వారు వెళల్గా నేను వారిపైని నా వల వేయుదును, ఆకాశపకుష్లను ఒకడు 

కొటిట్నటుట్ వారిని పడగొటుట్దును, వారి సమాజమునకు నేను పర్కటించిన పర్కారము నేను వారిని 

శికిష్ంతును. 

ఆమోసు 2:4 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా యూదా మూడుసారుల్ నాలుగుసారుల్ చేసిన 

దోషములనుబటిట్ నేను తపప్కుండ వారిని శికిష్ంతును; ఏలయనగా వారు తమ పితరులనుసరించిన 

అబదధ్ములను చేపటిట్, మోసపోయి యెహోవా ధరమ్శాసత్రమును విసరిజ్ంచి, ఆయన విధులను 

గైకొనకపోయిరి. 
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మతత్యి 21:41 => అందుకు వారు ఆ దురామ్రుగ్లను కఠినముగా సంహరించి, వాటివాటి 

కాలములయందు తనకు పండల్ను చెలిల్ంచునటిట్ ఇతర కాపులకు ఆ దార్క్షతోట గుతత్కిచుచ్నని ఆయనతో 

చెపిప్రి. 

లూకా 21:22 => లేఖనములలో వార్యబడినవనిన్యు నెరవేరుటకై అవి పర్తిదండన దినములు. 

వచనము 15 

నా కటట్డలను నిరాకరించినయెడలను, నా ఆజఞ్లనిన్టిని అనుసరింపక నా నిబంధనను మీరునటుల్ 

మీరు నా తీరుప్ల విషయమై అసహియ్ంచుకొనినయెడలను, 

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. 

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. 

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 రాజులు 17:15 => వారు ఆయన కటట్డలను, తమ పితరులతో ఆయన చేసిన 

నిబంధనను,ఆయన తమకు నిరణ్యించిన ధరమ్శాసత్రమును విసరిజ్ంచి వయ్రథ్మైనదాని అనుసరించుచు, 

వయ్రుథ్లైవారి వాడుకలచొపుప్న మీరు చేయకూడదని యెహోవా తమకు సెలవిచిచ్న తమ చుటుట్నునన్ ఆ 

జనుల మరాయ్దల ననుసరించి వారివంటివారైరి. 
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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 1:7 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట తెలివికి మూలము మూరు ఖ్లు 

జాఞ్నమును ఉపదేశమును తిరసక్రించుదురు. 

సామెతలు 1:30 => నా ఆలోచన విననొలల్కపోయిరి నా గదిద్ంపును వారు కేవలము తృణీకరించిరి. 

యిరిమ్యా 6:19 => భూలోకమా, వినుము; ఈ జనులు నా మాటలు వినకునాన్రు, నా 

ధరమ్శాసత్రమును విసరిజ్ంచుచునాన్రు గనుక తమ ఆలోచనలకు ఫలితమైన కీడు నేను వారిమీదికి 

రపిప్ంచుచునాన్ను. 

జెకరాయ్ 7:11 => అయితే వారు ఆలకింపనొలల్క మూరు ఖ్లై వినకుండ చెవులు మూసికొనిరి. 

జెకరాయ్ 7:12 => ధరమ్శాసత్రమును, పూరివ్కులైన పర్వకత్ల దావ్రా సైనయ్ములకు అధిపతియగు 

యెహోవా తన ఆతమ్ పేర్రేపణచేత తెలియజేసిన మాటలను, తాము వినకుండునటుల్ హృదయములను 

కురువిందమువలె కఠినపరచుకొనిరి గనుక సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవాయొదద్నుండి 

మహోగర్త వారిమీదికి వచెచ్ను. 

జెకరాయ్ 7:13 => కావున సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నేను 

పిలిచినపుప్డు వారు ఆలకింపకపోయిరి గనుక వారు పిలిచినపుప్డు నేను ఆలకింపను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:41 => ఇదిగో తిరసక్రించువారలారా, ఆశచ్రయ్పడుడి నశించుడి మీ 

దినములలో నేనొక కారయ్ము చేసెదను ఆ కారయ్ము ఒకడు మీకు వివరించినను మీరెంతమాతర్మును 

నమమ్రు అనెను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:8 => కాబటిట్ ఉపేకిష్ంచువాడు మనుషుయ్ని ఉపేకిష్ంపడు గాని మీకు తన 

పరిశుదాధ్తమ్ను అనుగర్హించిన దేవునినే ఉపేకిష్ంచుచునాన్డు. 

కీరత్నలు 50:17 => దిదుద్బాటు నీకు అసహయ్ముగదా నీవు నా మాటలను నీ వెనుకకు తోర్సివేసెదవు. 

సామెతలు 5:12 => అయోయ్, ఉపదేశము నేనెటుల్ తోర్సివేసితిని? నా హృదయము గదిద్ంపు నెటుల్ 

తృణీకరించెను? 
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రోమీయులకు 8:7 => ఏలయనగా శరీరానుసారమైన మనసుస్ దేవునికి విరోధమైయునన్ది; అది 

దేవుని ధరమ్ శాసత్రమునకు లోబడదు, ఏమాతర్మును లోబడనేరదు. 

ఆదికాండము 17:14 => సునన్తి పొందని మగవాడు, అనగా ఎవని గోపాయ్ంగచరమ్మున సునన్తి 

చేయబడదో అటిట్వాడు తన జనులలోనుండి కొటిట్వేయబడును. వాడు నా నిబంధనను మీరియునాన్డని 

అబార్హాముతో చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 19:5 => కాగా మీరు నా మాట శర్దధ్గా విని నా నిబంధన ననుసరించి 

నడిచినయెడల మీరు సమసత్దేశ జనులలో నాకు సవ్కీయ సంపాదయ్మగుదురు. 

నిరగ్మకాండము 24:7 => అతడు నిబంధన గర్ంథమును తీసికొని పర్జలకు వినిపింపగా వారు 

యెహోవా చెపిప్నవనిన్యు చేయుచు విధేయులమై యుందుమనిరి. 

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 వెళిల్ ననున్ విడిచి, నేను వారితో చేసిన 

నిబంధనను మీరుదురు. 

యెషయా 24:5 => లోకనివాసులు ధరమ్శాసనములను అతికర్మించియునాన్రు కటట్డను మారిచ్ 

నితయ్నిబంధనను మీరియునాన్రు. దాని నివాసులచేత లోకము అపవితర్మాయెను. 

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. 
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యెహెజేక్లు 16:59 => పర్భువైన యెహోవా ఈలాగున సెలవిచుచ్చునాన్డు చేసిన నిబంధనను 

భంగము చేయవలెనని పర్మాణమును తృణీకరించుదానా , నీవు చేసినటేట్ నేను నీకు 

చేయబోవుచునాన్ను. 

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 

లేవీయకాండము 26:30 => నేను మీ యునన్తసథ్లములను పాడుచేసెదను; మీ విగర్హములను 

పడగొటెట్దను; మీ బొమమ్ల పీనుగులమీద మీ పీనుగులను పడవేయించెదను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:2 => నీ దేవుడైన యెహోవా నిబంధనను మీరి ఆయన దృషిట్కి 

చెడ డ్దానిని చేయుచు, నేనిచిచ్న ఆజఞ్కు విరోధముగా అనయ్దేవతలకు, అనగా సూరుయ్నికైనను 

చందుర్నికైనను ఆకాశనక్షతర్ములలోని దేనికైనను నమసక్రించి మొర్కుక్ పురుషుడేగాని సతరీయేగాని నీ 

దేవుడైన యెహోవా నీకిచుచ్చునన్ నీ గార్మములలో దేనియందైనను నీ మధయ్ కనబడినపుప్డు  

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:58 => నీవు జాగర్తత్పడి యీ గర్ంథములో వార్యబడిన యీ ధరమ్శాసత్ర 

వాకయ్ములనిన్టిని అనుసరించి గైకొనుచు, నీ దేవుడైన యెహోవా అను ఆ మహిమగల భీకరమైన 

నామమునకు భయపడనియెడల 

నాయ్యాధిపతులు 2:15 => యెహోవా వారితో చెపిప్నటుల్, యెహోవా వారితో పర్మాణము చేసినటుల్, 

వారు పోయిన పర్తి సథ్లమున వారికి బాధ కలుగజేయుటకు యెహోవా వారికి శతుర్వాయెను గనుక 

వారికి మికిక్లి యిబబ్ంది కలిగెను. 

2 రాజులు 22:16 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా యూదా రాజు చదివించిన గర్ంథములో 

వార్యబడియునన్ కీడంతటిని ఏదియు విడిచిపెటట్కుండ నేను ఈ సథ్లముమీదికిని దాని 

కాపురసుథ్లమీదికిని రపిప్ంతును. 

యెషయా 42:25 => కావున ఆయన వానిమీద తన కోపాగిన్యు యుదధ్బలమును కుమమ్రించెను 

అది వానిచుటుట్ అగిన్ రాజచేసెను అయినను వాడు దాని గర్హింపలేదు అది వానికి అంటుకొనెను గాని 

వాడు మనసుస్న పెటట్లేదు.  
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యిరిమ్యా 2:17 => నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ మారగ్ములో నడిపించుచుండగా నీవు ఆయనను 

విసరిజ్ంచుటవలన నీకు నీవే యీ బాధ కలుగజేసికొంటివి గదా. 

విలాపవాకయ్ములు 1:5 => దాని విరోధులు అధికారులైరి దాని శతుర్వులు వరిధ్లుల్చునాన్రు దాని 

అతికర్మము విసాత్రమని యెహోవా దానిని శర్మపరచుచునాన్డు. విరోధులు దాని పసిపిలల్లను 

చెరపటుట్కొనిపోయిరి  

యెహెజేక్లు 20:13 => అయితే అరణయ్మందు ఇశార్యేలీయులు నామీద తిరుగుబాటు చేసి నా 

కటట్డల ననుసరింపక, తాము అనుసరించి బర్దుకవలెనని నేనిచిచ్న విధులను తృణీకరించి, నేను 

నియమించిన విశార్ంతిదినములను అపవితర్పరచగా, అరణయ్మందు నా రౌదార్గిన్ వారిమీద 

కుమమ్రించి వారిని నిరూమ్లము చేయుదుననుకొంటిని.  

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. 

ఆమోసు 2:4 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా యూదా మూడుసారుల్ నాలుగుసారుల్ చేసిన 

దోషములనుబటిట్ నేను తపప్కుండ వారిని శికిష్ంతును; ఏలయనగా వారు తమ పితరులనుసరించిన 

అబదధ్ములను చేపటిట్, మోసపోయి యెహోవా ధరమ్శాసత్రమును విసరిజ్ంచి, ఆయన విధులను 

గైకొనకపోయిరి. 

మీకా 3:9 => యాకోబు సంతతివారి పర్ధానులారా, ఇశార్యేలీయుల యధిపతులారా, నాయ్యమును 

తృణీకరించుచు దురీన్తిని నీతిగా ఎంచువారలారా, యీ మాట ఆలకించుడి. 

మారుక్ 12:9 => కావున ఆ దార్క్షతోట యజమానుడేమి చేయును? అతడు వచిచ్, ఆ కాపులను 

సంహరించి, యితరులకు ఆ దార్క్షతోట ఇచుచ్ను గదా. మరియు 

వచనము 16 
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నేను మీకు చేయునదేమనగా, మీ కనున్లను కీష్ణింపచేయునటిట్యు పార్ణమును ఆయాసపరచునటిట్యు 

తాప జవ్రమును క్షయ రోగమును మీ మీదికి రపిప్ంచెదను. మీరు వితిత్న వితత్నములు మీకు 

వయ్రథ్ములగును, మీ శతుర్వులు వాటిపంటను తినెదరు; 

కీరత్నలు 109:6 => వానిమీద భకిత్హీనుని అధికారిగా నుంచుము అపవాది వాని కుడిపర్కక్ను 

నిలుచును గాక. 

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. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:67 => నీవు రేయింబగళుల్ భయపడుదువు. నీ పార్ణము నీకు దకుక్నను 

నమమ్కము నీకేమియు ఉండదు. నీ హృదయములో పుటుట్ భయముచేతను, నీ కనున్ చూచువా అయోయ్ 

యెపుప్డు సాయంకాలమగునా అనియు, సాయంకాలమున అయోయ్ యెపుప్డు ఉదయమగునా అనియు 

అనుకొందువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:25 => బయట ఖడగ్మును లోపట భయమును యౌవనులను 

కనయ్కలను శిశువులను నెరిసిన తలవెండుర్కలు గలవారిని నశింపజేయును. 

యోబు 15:20 => తన జీవితకాలమంతయు దుషు ట్డు బాధనొందును హింసకునికి ఏరప్డిన 

సంవతస్రములనిన్యు వాడు బాధనొందును. 

యోబు 15:21 => భీకరమైన ధవ్నులు వాని చెవులలో బడును, కేష్మకాలమున పాడుచేయువారు 

వానిమీదికి వచెచ్దరు. 

యోబు 18:11 => నలుదికుక్ల భీకరమైనవి వారికి భయము కలుగజేయును భయములు వారిని 

వెంటాడి తరుమును. 

యోబు 20:25 => అది దేహమును చీలిచ్ వారి శరీరములోనుండి వచుచ్ను అది బయట తీయగా 

వారి శరీరములోనుండి పైతయ్పు తితిత్ వచుచ్ను, మరణభయము వారిమీదికి వచుచ్ను. 
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కీరత్నలు 73:19 => క్షణమాతర్ములోనే వారు పాడైపోవుదురు మహాభయముచేత వారు కడముటట్ 

నశించుదురు.  

యెషయా 7:2 => అపుప్డు సిరియనులు ఎఫార్యిమీయులను తోడుచేసికొనిరని దావీదు వంశసుథ్లకు 

తెలుపబడగా, గాలికి అడవిచెటుల్ కదలినటుల్ వారి హృదయమును వారి జనుల హృదయమును 

కదిలెను. 

యిరిమ్యా 15:8 => వారి విధవరాండుర్ సముదర్పు ఇసుకకంటె విసాత్రముగా ఉందురు; 

మధాయ్హన్కాలమున యౌవనుల తలిల్మీదికి దోచుకొనువారిని నేను రపిప్ంతును; పరితాపమును 

భయములను ఆకసామ్తుత్గా వారిమీదికి రాజేతును. 

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. 

హెబీర్యులకు 10:31 => జీవముగల దేవునిచేతిలో పడుట భయంకరము. 

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 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:21 => నీవు సావ్ధీనపరచుకొనబోవు దేశములో నుండకుండ నినున్ 

కీష్ణింపజేయువరకు యెహోవా తెగులు నినున్ వెంటాడును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:22 => యెహోవా క్షయరోగముచేతను జవ్రముచేతను మంటచేతను 

మహాతాపముచేతను ఖడగ్ముచేతను కంకి కాటుకచేతను బూజుచేతను నినున్ కొటుట్ను; నీవు 

నశించువరకు అవి నినున్ తరుమును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:35 => యెహోవా నీ అరకాలు మొదలుకొని నీ నడినెతిత్వరకు 

మోకాళల్మీదను తొడలమీదను కుదరని చెడుపుండుల్ పుటిట్ంచి నినున్ బాధించును. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 28:32 => నీ కుమారులును నీ కుమారెత్లును అనయ్జనమునకు 

ఇయయ్బడుదురు. వారి నిమితత్ము నీ కనున్లు దినమెలల్ చూచి చూచి కీష్ణించిపోవునుగాని నీచేత 

నేమియు కాకపోవును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:34 => నీ కనున్లయెదుట జరుగుదానిని చూచుటవలన నీకు 

వెఱి ఱ్యెతుత్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:67 => నీవు రేయింబగళుల్ భయపడుదువు. నీ పార్ణము నీకు దకుక్నను 

నమమ్కము నీకేమియు ఉండదు. నీ హృదయములో పుటుట్ భయముచేతను, నీ కనున్ చూచువా అయోయ్ 

యెపుప్డు సాయంకాలమగునా అనియు, సాయంకాలమున అయోయ్ యెపుప్డు ఉదయమగునా అనియు 

అనుకొందువు. 

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. 

కీరత్నలు 78:33 => కాబటిట్ ఆయన, వారి దినములు ఊపిరివలె గడచిపోజేసెను వారి 

సంవతస్రములు అకసామ్తుత్గా గడచిపోజేసెను. 

యెహెజేక్లు 33:10 => నరపుతుర్డా, ఇశార్యేలీయులకు ఈ మాట పర్కటింపుము మా 

పాపదోషములు మామీద పడియునన్వి, వాటివలన మేము కీష్ణించుచునాన్ము, మనమెటుల్ 

బర్దకుదుమని మీరు చెపుప్కొనుమాట నిజమే.  

జెకరాయ్ 14:12 => మరియు యెహోవా తెగుళుల్ పుటిట్ంచి యెరూషలేముమీద యుదధ్ము చేసిన 

జనములనందరిని ఈలాగున మొతుత్ను; వారు నిలిచియునన్ పాటుననే వారి దేహములు కుళిల్పోవును, 

వారి కనున్లు కనుతొఱఱ్లలో ఉండియే కుళిల్పోవును వారి నాలుకలు నోళల్లో ఉండియే కుళిల్పోవును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:33 => నీవెరుగని జనము నీ పొలము పంటను నీ కషాట్రిజ్తమంతయు 

తినివేయును. నీవు హింసను బాధను మాతర్మే నితయ్ము పొందుదువు. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 28:51 => నినున్ నశింపజేయువరకు నీ పశువులను నీ పొలముల 

ఫలములను వారు తినివేతురు నినున్ నశింపజేయువరకు ధానయ్మునేగాని దార్కాష్రసమునేగాని 

తైలమునేగాని పశువుల మందలనేగాని గొఱఱ్మేక మందలనేగాని నీకు నిలువనియయ్రు.  

నాయ్యాధిపతులు 6:3 => ఇశార్యేలీయులు వితత్నములు వితిత్న తరువాత మిదాయ్నీయులును 

అమాలేకీయులును తూరుప్ననుండు వారును తమ పశువులను గుడారములను తీసికొని మిడతల 

దండంత విసాత్రముగా వారిమీదికి వచిచ్ 

నాయ్యాధిపతులు 6:4 => వారి యెదుట దిగి, గాజాకు పోవునంత దూరము భూమి పంటను 

పాడుచేసి, ఒక గొఱఱ్నుగాని యెదుద్నుగాని గాడిదనుగాని జీవనసాధనమైన మరిదేనినిగాని 

ఇశార్యేలీయులకు ఉండనీయలేదు. 

నాయ్యాధిపతులు 6:5 => వారును వారి ఒంటెలును లెకక్లేకయుండెను. 

నాయ్యాధిపతులు 6:6 => దేశమును పాడుచేయుటకు వారు దానిలోనికి వచిచ్రి ఇశార్యేలీయులు 

మిదాయ్నీయులవలన మికిక్లి హీనదశకు వచిచ్నపుప్డు వారు యెహోవాకు మొఱఱ్పెటిట్రి. 

నాయ్యాధిపతులు 6:11 => యెహోవా దూత వచిచ్ అబీయెజీర్యుడైన యోవాషునకు కలిగిన 

ఒఫార్లోని మసత్కివృక్షము కిర్ంద కూరుచ్ండెను. యోవాషు కుమారుడైన గిదోయ్ను మిదాయ్నీయులకు 

మరుగైయుండునటుల్ గానుగ చాటున గోధుమలను దుళల్గొటుట్చుండగా 

యోబు 31:8 => నేను వితిత్నదానిని వేరొకడు భుజించును గాక నేను నాటినది పెరికివేయబడును 

గాక. 

యెషయా 65:22 => వారు కటుట్కొనన్ యిండల్లో వేరొకరు కాపురముండరు వారు నాటుకొనన్వాటిని 

వేరొకరు అనుభవింపరు నా జనుల ఆయుషయ్ము వృకాష్యుషయ్మంత యగును నేను 

ఏరప్రచుకొనినవారు తాము చేసికొనినదాని ఫలమును పూరిత్గా అనుభవింతురు  

యెషయా 65:23 => వారు వృథాగా పర్యాసపడరు ఆకసిమ్కముగా కలుగు అపాయము నొందుటకై 

పిలల్లను కనరు వారు యెహోవాచేత ఆశీరవ్దింపబడినవారగుదురు వారి సంతానపువారు వారియొదద్నే 

యుందురు.  
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యెషయా 65:24 => వారికీలాగున జరుగును వారు వేడుకొనక మునుపు నేను ఉతత్రమిచెచ్దను 

వారు మనవి చేయుచుండగా నేను ఆలంకిచెదను.  

యిరిమ్యా 5:17 => వారు నీ పంటను నీ ఆహారమును నాశనము చేయుదురు, నీ కుమారులను నీ 

కుమారెత్లను నాశనము చేయుదురు, నీ గొఱఱ్లను నీ పశువులను నాశనము చేయుదురు, నీ దార్క్షచెటల్ 

ఫలమును నీ అంజూరపుచెటల్ ఫలమును నాశనము చేయుదురు, నీకు ఆశర్యముగానునన్ 

పార్కారములుగల పటట్ణములను వారు కతిత్చేత పాడుచేయుదురు. 

యిరిమ్యా 12:13 => జనులు గోధుమలు చలిల్ ముండల్పంట కోయుదురు; వారు అలసట 

పడుచునాన్రు గాని పర్యోజనము లేకపోయెను; యెహోవా కోపాగిన్వలన కోతకు పంటలేక మీరు 

సిగుగ్పడుదురు. 

మీకా 6:15 => నీవు వితత్నము వితుత్దువు గాని కొయయ్క యుందువు, ఒలీవపండల్ను దార్క్షపండల్ను 

తొర్కుక్దువు గాని తైలము పూసికొనకయు దార్కాష్రసము పానము చేయకయు ఉందువు. 

హగగ్యి 1:6 => మీరు విసాత్రముగా వితిత్నను మీకు కొంచెమే పండెను, మీరు భోజనము 

చేయుచునన్ను ఆకలి తీరకయునన్ది, పానము చేయుచునన్ను దాహము తీరకయునన్ది, బటట్లు 

కపుప్కొనుచునన్ను చలి ఆగకునన్ది, పనివారు కషట్ముచేసి జీతము సంపాదించుకొనినను జీతము 

చినిగిపోయిన సంచిలో వేసినటుట్గా ఉనన్ది. 

యెషయా 10:4 => వారు చెరపటట్బడినవారి కిర్ంద దాగుకొనుచునాన్రు హతులైనవారి కిర్ంద 

కూలుచునాన్రు ఈలాగు జరిగినను యెహోవా కోపము చలాల్రలేదు ఆయన బాహువు ఇంకను 

చాపబడియునన్ది.  

నాయ్యాధిపతులు 6:4 => వారి యెదుట దిగి, గాజాకు పోవునంత దూరము భూమి పంటను 

పాడుచేసి, ఒక గొఱఱ్నుగాని యెదుద్నుగాని గాడిదనుగాని జీవనసాధనమైన మరిదేనినిగాని 

ఇశార్యేలీయులకు ఉండనీయలేదు. 

1 సమూయేలు 23:1 => తరువాత ఫిలిషీత్యులు కెయీలామీద యుదధ్ము చేసి కలల్ములమీది 

ధానయ్మును దోచుకొనుచునాన్రని దావీదునకు వినబడెను. 
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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 8:37 => దేశమందు కాష్మముగాని తెగులుగాని గాడుప్ దెబబ్గాని చితత్పటుట్టగాని 

మిడతలుగాని చీడపురుగుగాని కలిగినను, వారి శతుర్వు వారి దేశపు పటట్ణములలో వారిని 

ముటట్డివేసినను, ఏ తెగులుగాని వాయ్ధిగాని కలిగినను, 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:28 => దేశమునందు కరవుగాని తెగులుగాని కనబడినపుప్డైనను, గాడుప్ 

దెబబ్గాని చితత్పటుట్టగాని తగిలినపుప్డైనను, మిడతలుగాని చీడపురుగులుగాని దండు దిగినపుప్డైనను, 

వారి శతుర్వులు వారి దేశపు పటట్ణములలో వారిని ముటట్డివేసినపుప్డైనను, ఏ బాధగాని యే 

రోగముగాని వచిచ్నపుప్డైనను 

యోబు 11:20 => దుషు ట్ల కనుచూపు కీష్ణించిపోవును వారికి ఆశర్యమేమియు ఉండదు పార్ణము 

ఎపుప్డు విడిచెదమా అని వారు ఎదురుచూచుచుందురు. 

యెషయా 3:24 => అపుప్డు పరిమళ దర్వయ్మునకు పర్తిగా మురుగుడును నడికటుట్కు పర్తిగా 

తార్డును అలిల్న జడకు పర్తిగా బోడితలయు పర్శసత్మైన పైవసత్రమునకు పర్తిగా గోనెపటట్యు 

అందమునకు పర్తిగా వాతయును ఉండును.  

యెషయా 17:10 => ఏలయనగా నీవు నీ రక్షణకరత్యగు దేవుని మరచిపోతివి నీ ఆశర్యదురగ్మైన 

నీ శైలమును జాఞ్పకము చేసికొనలేదు అందుచేత నీవు రమయ్మైన వనములను నాటుచు వచిచ్తివి 

వాటిలో అనయ్మైన దార్కాష్వలుల్లను నాటితివి 

యెషయా 62:8 => యెహోవా ఈలాగున పర్మాణము చేసెను నిశచ్యముగా ఇకను నీ ధానయ్మును 

నీ శతుర్వులకు ఆహారముగా నేనియయ్ను నీవు పర్యాసపడి తీసిన దార్కాష్రసమును అనుయ్లు తార్గరు.  

యెషయా 65:21 => జనులు ఇండుల్ కటుట్కొని వాటిలో కాపురముందురు దార్క్షతోటలు 

నాటించుకొని వాటి ఫలముల ననుభవింతురు. 
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యిరిమ్యా 11:8 => అయినను వారు తమ దుషట్హృదయములో పుటుట్ మూరఖ్తచొపుప్న నడుచుచు 

వినకపోయిరి; చెవియొగిగ్నవారు కాకపోయిరి, వారు అనుసరింపవలెనని నేను వారికాజాఞ్పించిన యీ 

నిబంధన మాటలనిన్టిననుసరించి నడువలేదు గనుక నేను ఆ నిబంధనలోని వాటిననిన్టిని వారిమీదికి 

రపిప్ంచుచునాన్ను.  

యిరిమ్యా 15:3 => యెహోవా వాకుక్ ఇదే చంపుటకు ఖడగ్ము, చీలుచ్టకు కుకక్లు, 

తినివేయుటకును నాశనము చేయుటకును ఆకాశపకుష్లు భూమృగములు అను ఈ నాలుగు విధముల 

బాధలు వారికి నియమించియునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 25:4 => నేను మిముమ్ను తూరుప్ననుండు మనుషుయ్లకు సావ్సథ్య్ముగా అపప్గించెదను, 

వారు తమ డేరాలను మీ దేశములోవేసి మీ మధయ్ కాపురముందురు, వారు మీ పంటలు తిందురు మీ 

పాలు తార్గుదురు.  

ఆమోసు 4:10 => మరియు నేను ఐగుపీత్యుల మీదికి తెగుళుల్ పంపించినటుల్ మీమీదికి తెగుళుల్ 

పంపించితిని; మీ దండుపేటలో పుటిట్న దురగ్ంధము మీ నాసికారంధర్ములకు ఎకుక్ నంతగా మీ 

యౌవనులను ఖడగ్ముచేత హతము చేయించి మీ గుఱఱ్ములను కొలల్పెటిట్ంచితిని; అయినను మీరు 

నాతటుట్ తిరిగినవారు కారు; ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

మీకా 6:13 => కాబటిట్ నీవు బాగుపడకుండ నేను నీ పాపములనుబటిట్ నినున్ పాడుచేసి మొతుత్దును. 

మతత్యి 15:9 => మనుషుయ్లు కలిప్ంచిన పదధ్తులు దైవోపదేశములని బోధించుచు వారు ననున్ 

వయ్రథ్ముగా ఆరాధించుచునాన్రు అని యెషయా మిముమ్నుగూరిచ్ పర్వచించిన మాట సరియే అని 

వారితో చెపిప్ 

వచనము 17 

నేను మీకు పగవాడనవుదును; మీ శతుర్వుల యెదుట మీరు చంపబడెదరు; మీ విరోధులు మిముమ్ను 

ఏలెదరు; మిముమ్ను ఎవరును తరుమకపోయినను మీరు పారిపోయెదరు. 
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లేవీయకాండము 17:10 => మరియు ఇశార్యేలీయుల కుటుంబములలోనేమి, మీలో నివసించు 

పరదేశులలోనేమి, ఒకడు దేని రకత్ మును తినినను రకత్ము తినువానికి నేను విముఖుడనై 

జనులలోనుండి వాని కొటిట్వేయుదును. 

లేవీయకాండము 20:5 => చూచి చూడనటుల్ తమ కనున్లు మూసికొనినయెడల నేను వానికిని వాని 

కుటుంబమునకును విరోధినై వానిని మోలెకుతో వయ్భిచరించుటకు వాని తరిమి వయ్భిచారముచేయు 

వారినందరిని పర్జలలోనుండి కొటిట్వేతును. 

లేవీయకాండము 20:6 => మరియు కరణ్పిశాచి గలవారితోను సోదెగాండర్తోను వయ్భిచరించుటకు 

వారితటుట్ తిరుగువాడెవడో నేను వానికి విరోధినై పర్జలలోనుండి వాని కొటిట్వేతును. 

కీరత్నలు 68:1 => దేవుడు లేచును గాక ఆయన శతుర్వులు చెదరిపోవుదురు గాక ఆయనను 

దేవ్షించువారు ఆయన సనిన్ధినుండి పారిపోవుదురు గాక.  

కీరత్నలు 68:2 => పొగ చెదరగొటట్బడునటుల్ నీవు వారిని చెదరగొటుట్ము అగిన్కి మైనము కరుగునటుల్ 

భకిత్హీనులు దేవుని సనిన్ధికి కరగి నశించుదురు గాక.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:25 => యెహోవా నీ శతుర్వులయెదుట నినున్ ఓడించును. 

ఒకక్మారగ్మున వారియెదుటికి బయలుదేరి నీవు యేడు మారగ్ముల వారి యెదుటనుండి పారిపోయి, 

భూరాజయ్ములనిన్టిలోనికి యిటు అటు చెదరగొటట్బడుదువు.  

నాయ్యాధిపతులు 2:14 => కాబటిట్ యెహోవా కోపాగిన్ ఇశార్యేలీయులమీద మండెను; ఆయన 

దోచుకొనువారి చేతికి వారిని అపప్గించెను. వారు ఇశార్యేలీయులను దోచుకొనిరి; ఆయన వారి 

చుటుట్నునన్వారి శతుర్వులచేతికి వారిని అపప్గించెను గనుక వారు తమ శతుర్వుల యెదుట 

నిలువలేకపోయిరి. 

1 సమూయేలు 4:10 => ఫిలిషీత్యులు యుదద్ము చేయగా ఇశార్యేలీయులు ఓడిపోయి అందరు 

తమ డేరాలకు పరుగెతిత్వచిచ్రి. అపుప్డు అతయ్ధికమైన వధ జరిగెను; ఇశార్యేలీయులలో ముపప్దివేల 

కాలబ్లము కూలెను. 
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1 సమూయేలు 31:1 => అంతలో ఫిలిషీత్యులు ఇశార్యేలీయులతో యుదధ్ము చేయగా 

ఇశార్యేలీయులు ఫిలిషీత్యుల యెదుటనుండి పారిపోయిరి. గిలోబ్వ పరవ్తమువరకు ఫిలిషీత్యులు 

వారిని హతము చేయుచు 

నెహెమాయ్ 9:27 => అందుచేత నీవు వారిని వారి శతుర్వులచేతికి అపప్గించితివి. ఆ శతుర్వులు వారిని 

బాధింపగా శర్మకాలమందు వారు నీకు మొఱఱ్పెటిట్నపుప్డు ఆకాశమందుండు నీవు ఆలకించి, వారి 

శతుర్వులచేతిలోనుండి వారిని తపిప్ంచుటకై నీ కృపాసంపతిత్నిబటిట్ వారికి రక్షకులను దయచేసితివి. 

నెహెమాయ్ 9:28 => వారు నెమమ్ది పొందిన తరువాత నీ యెదుట మరల దోర్హులుకాగా నీవు వారిని 

వారి శతుర్వులచేతికి అపప్గించితివి; వీరు వారిమీద అధికారము చేసిరి. వారు తిరిగివచిచ్ నీకు 

మొఱఱ్పెటిట్నపుప్డు ఆకాశమందుండు నీవు ఆలంకించి నీ కృపచొపుప్న అనేకమారులు వారిని 

విడిపించితివి. 

నెహెమాయ్ 9:29 => నీ ఆజఞ్లను విధులను ఒకడు ఆచరించినయెడల వాటివలన వాడు 

బర్దుకునుగదా. వారు మరల నీ ధరమ్శాసత్రము ననుసరించి నడుచునటుల్ నీవు వారిమీద సాక్షయ్ము 

పలికినను, వారు గరివ్ంచి నీ ఆజఞ్లకు లోబడక నీ విధుల విషయములో పాపులై నినున్ తిరసక్రించి 

తమ మనసుస్ను కఠినపరచుకొని నీ మాట వినకపోయిరి. 

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. 

కీరత్నలు 106:41 => ఆయన వారిని అనయ్జనులచేతికి అపప్గించెను వారి పగవారు వారిని 

ఏలుచుండిరి. 

కీరత్నలు 106:42 => వారి శతుర్వులు వారిని బాధపెటిట్రి వారు శతుర్వుల చేతికిర్ంద అణపబడిరి. 

యిరిమ్యా 19:7 => తమ శతుర్వుల యెదుట ఖడగ్ముచేతను, తమ పార్ణములనుతీయ 

వెదకువారిచేతను వారిని కూలజేసి, ఆకాశ పకుష్లకును భూజంతువులకును ఆహారముగా వారి 

కళేబరములను ఇచిచ్, ఈ సథ్లములోనే యూదావారి ఆలోచనను యెరూషలేమువారి ఆలోచనను నేను 

వయ్రథ్ము చేసెదను. 
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విలాపవాకయ్ములు 1:5 => దాని విరోధులు అధికారులైరి దాని శతుర్వులు వరిధ్లుల్చునాన్రు దాని 

అతికర్మము విసాత్రమని యెహోవా దానిని శర్మపరచుచునాన్డు. విరోధులు దాని పసిపిలల్లను 

చెరపటుట్కొనిపోయిరి  

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. 

కీరత్నలు 53:5 => భయకారణము లేనిచోట వారు భయాకార్ంతులైరి. ననున్ ముటట్డివేయువారి 

యెముకలను దేవుడు చెదరగొటిట్యునాన్డు దేవుడు వారిని ఉపేకిష్ంచెను గనుక నీవు వారిని 

సిగుగ్పరచితివి.  

సామెతలు 28:1 => ఎవడును తరుమకుండనే దుషు ట్డు పారిపోవును నీతిమంతులు సింహమువలె 

ధైరయ్ముగా నుందురు. 

ఆదికాండము 4:14 => నేడు ఈ పర్దేశమునుండి ననున్ వెళల్గొటిట్తివి; నీ సనిన్ధికి రాకుండ 

వెలివేయబడి దిగులుపడుచు భూమిమీద దేశదిమమ్రినైయుందును. కావున ననున్ కనుగొనువాడెవడో 

వాడు ననున్ చంపునని యెహోవాతో అనెను. 

లేవీయకాండము 5:15 => ఒకడు యెహోవాకు పరిశుదధ్మైన వాటి విషయములో పొరబాటున 

పాపము చేసినయెడల తాను చేసిన అపరాధమునకు నీవు ఏరప్రచు వెల చొపుప్న పరిశుదధ్మైన 

తులముల విలువగల నిరోద్షమైన పొటేట్లును మందలోనుండి అపరాధపరిహారారథ్బలిగా 

యెహోవాయొదద్కు వాడు తీసికొనిరావలెను. 

సంఖాయ్కాండము 14:43 => ఏలయనగా అమాలేకీయులు కనానీయులు మీకంటె ముందుగా 

అకక్డికి చేరియునాన్రు; మీరు ఖడగ్ముచేత కూలుదురు; మీరు యెహోవాను అనుసరించుట మానితిరి 

గనుక ఇక యెహోవా మీకు తోడైయుండడని చెపెప్ను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 1:42 => యెహోవా నాతో ఇటల్నెను యుదధ్మునకు పోకుడి; నేను మీ 

మధయ్నుండనుగనుక వెళల్కుడి; మీరు వెళిల్నను మీ శతుర్వులయెదుట హతము చేయబడుదురని వారితో 

చెపుప్ము. 

యెహోషువ 7:4 => కాబటిట్ జనులలో ఇంచుమించు మూడు వేలమంది అకక్డికి వెళిల్రి గాని వారు 

హాయివారి యెదుట నిలువలేక పారిపోయిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 6:2 => మిదాయ్నీయుల చెయియ్ ఇశార్యేలీయుల మీద హెచాచ్యెను గనుక వారు 

మిదాయ్నీయుల యెదుట నిలువలేక కొండలోనునన్ వాగులను గుహలను దురగ్ములను తమకు 

సిదధ్పరచుకొనిరి. 

1 సమూయేలు 13:7 => కొందరు హెబీర్యులు యొరాద్ను నది దాటి గాదు దేశమునకును 

గిలాదునకును వెళిల్పోయిరి గాని సౌలు ఇంకను గిలాగ్లులోనే ఉండెను; జనులందరు భయపడుచు 

అతని వెంబడించిరి. 

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 8:33 => మరియు ఇశార్యేలీయులగు నీ జనులు నీకు విరోధముగా పాపము 

చేయుటచేత తమ శతుర్వులయెదుట మొతత్బడినపుప్డు, వారు నీతటుట్ తిరిగి నీ నామమును ఒపుప్కొని 

యీ మందిరమందు నినున్గూరిచ్ పార్రథ్న వినన్పములు చేయునపుప్డెలల్ 

2 రాజులు 13:3 => కాబటిట్ యెహోవా కోపము ఇశార్యేలువారిమీద రగులుకొనగా ఆయన సిరియా 

రాజైన హజాయేలు దినములనిన్టను హజాయేలు కుమారుడైన బెనహ్దదు దినములనిన్టను 

ఇశార్యేలువారిని వారికపప్గించెను. 

2 రాజులు 21:14 => మరియు నా సావ్సథ్య్ములో శేషించినవారిని నేను తోర్సివేసి వారి 

శతుర్వులచేతికి వారిని అపప్గించెదను. 
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2 రాజులు 25:4 => కలీద్యులు పటట్ణ పార్కారమును పడగొటట్గా సైనికులు రాతిర్యందు రాజు 

తోటదగగ్ర రెండు గోడల మధయ్నునన్ దావ్రపు మారగ్మున పారిపోయిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:12 => మూడేండల్పాటు కరవు కలుగుట, మూడు నెలలపాటు నీ 

శతుర్వులు కతిత్దూసి నినున్ తరుమగా నీవు వారియెదుట నిలువలేక నశించిపోవుట, మూడు 

దినములపాటు దేశమందు యెహోవా కతిత్, అనగా తెగులు నిలుచుటచేత యెహోవా దూత 

ఇశార్యేలీయుల దేశమందంతట నాశనము కలుగజేయుట, అను వీటిలో ఒకదానిని నీవు 

కోరుకొనుమని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు; కావున ననున్ పంపిన వానికి నేను ఏమి 

పర్తుయ్తత్రమియయ్వలెనో దాని యోచించుము. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:24 => నీజనులైన ఇశార్యేలీయులు నీ దృషిట్యెదుట పాపము చేసినవారై 

తమ శతుర్వుల బలమునకు నిలువలేక పడిపోయినపుప్డు, వారు నీయొదద్కు తిరిగివచిచ్ నీ నామమును 

ఒపుప్కొని, యీ మందిరమునందు నీ సనిన్ధిని పార్రిథ్ంచి వినన్పము చేసినయెడల 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:9 => కాబటిట్ మన తండుర్లు కతిత్చేత పడిరి; మన కుమారులును 

కుమారెత్లును భారయ్లును చెరలోనికి కొనపోబడిరి. 

నెహెమాయ్ 9:37 => మా పాపములనుబటిట్ నీవు మామీద నియమించిన రాజులకు అది 

అతివిసాత్రముగా ఫలమిచుచ్చునన్ది. వారు తమకిషట్ము వచిచ్నటుల్ మా శరీరములమీదను మా 

పశువులమీదను అధికారము చూపుచునాన్రు గనుక మాకు చాల శర్మలు కలుగుచునన్వి. 

కీరత్నలు 34:16 => దుష కిర్యలు చేయువారి జాఞ్పకమును భూమిమీద నుండి కొటిట్వేయుటకై 

యెహోవా సనిన్ధి వారికి విరోధముగా నునన్ది.  

కీరత్నలు 44:10 => శతుర్వులయెదుట నిలువకుండ మముమ్ను వెనుకకు పారిపోజేయుచునాన్వు 

మముమ్ను దేవ్షించువారు ఇషట్ము వచిచ్నటుల్ మముమ్ను దోచుకొనుచునాన్రు.  

కీరత్నలు 89:42 => అతని విరోధుల కుడిచేతిని నీవు హెచిచ్ంచియునాన్వు అతని శతుర్వులనందరిని 

నీవు సంతోషపరచియునాన్వు  
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యెషయా 10:4 => వారు చెరపటట్బడినవారి కిర్ంద దాగుకొనుచునాన్రు హతులైనవారి కిర్ంద 

కూలుచునాన్రు ఈలాగు జరిగినను యెహోవా కోపము చలాల్రలేదు ఆయన బాహువు ఇంకను 

చాపబడియునన్ది.  

యెషయా 63:10 => అయినను వారు తిరుగుబాటు చేసి ఆయన పరిశుదాధ్తమ్ను దుఃఖింపజేయగా 

ఆయన వారికి విరోధియాయెను తానే వారితో యుదధ్ము చేసెను. 

యిరిమ్యా 20:6 => పషూరూ, నీవును నీ యింట నివసించువారందరును చెరలోనికి పోవుదురు, 

నీవును నీవు పర్వచనములచేత మోసపుచిచ్న నీ సేన్హితులందరును బబులోనునకు వచెచ్దరు, అకక్డనే 

చనిపోయెదరు అకక్డనే పాతిపెటట్బడెదరు. 

యిరిమ్యా 21:10 => ఈ పటట్ణము బబులోను రాజుచేతికి అపప్గింపబడును, అతడు అగిన్చేత దాని 

కాలిచ్వేయును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 23:30 => కాబటిట్ తమ జతవానియొదద్నుండి నా మాటలను దొంగిలించు పర్వకత్లకు 

నేను విరోధిని; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 39:4 => యూదుల రాజైన సిదిక్యాయు అతని యోధులందరును వారినిచూచి 

పారిపోయి, రాజు తోటమారగ్మున రెండు గోడల మధయ్నునన్ గుమమ్పుమారగ్మున పోయిరి గాని రాజు 

మైదానపు మారగ్మున వెళిల్పోయెను. 

యిరిమ్యా 44:11 => కాబటిట్ ఇశార్యేలు దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు మీకు కీడు చేయునటుల్, 

యిరిమ్యా 52:7 => పటట్ణ పార్కారములు పడగొటట్బడగా సైనికులందరు పారిపోయి రాజుతోటకు 

దాపైన రెండు గోడల మధయ్నునన్ దావ్రపు మారగ్మున రాతిర్యందు పటట్ణములోనుండి బయలువెళిల్రి; 

కలీద్యులు పటట్ణమును చుటుట్కొనియుండగా సైనికులు యొరాద్నునది మారగ్ముగా తరిల్పోయిరి.  

యెహెజేక్లు 5:8 => కావున పర్భువైన యెహోవానగు నేను నీకు విరోధినైతిని, అనయ్జనులు 

చూచుచుండగా నీకు శిక్ష విధింతును. 

యెహెజేక్లు 14:8 => ఆ మనుషుయ్లకు నేను విరోధినై నేను యెహోవానని వారు తెలిసికొనునటుల్ 

వారిని సూచనగాను సామెతగాను చేసి నా జనులలోనుండి నేను వారిని నిరూమ్లము చేసెదను.  
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యెహెజేక్లు 15:7 => నేను వారిమీద కఠినదృషిట్ నిలుపుదును, వారు అగిన్ని తపిప్ంచుకొనినను 

అగిన్యే వారిని దహించును; వారియెడల నేను కఠినదృషిట్ గలవాడనై యుండగా నేనే యెహోవానని 

మీరు తెలిసికొందురు. 

1 పేతురు 3:12 => పర్భువు కనున్లు నీతిమంతుల మీదను, ఆయన చెవులు వారి పార్రథ్నల వైపునను 

ఉనన్వి గాని పర్భువు ముఖము కీడు చేయువారికి విరోధముగా ఉనన్ది. 

వచనము 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. 

లేవీయకాండము 26:28 => నేను కోపపడి మీకు విరోధముగా నడిచెదను. నేనే మీ పాపములనుబటిట్ 

యేడంతలుగా మిముమ్ను దండించెదను. 

1 సమూయేలు 2:5 => తృపిత్గా భుజించినవారు అనన్ము కావలెనని కూలికిపోవుదురు ఆకలి 

గొనినవారు ఆకలితీర తిందురు గొడార్లు ఏడుగురు పిలల్లను కనును అనేకమైన పిలల్లను కనినది 

కృశించిపోవును. 

కీరత్నలు 119:164 => నీ నాయ్యవిధులనుబటిట్ దినమునకు ఏడు మారులు నేను నినున్ 

సుత్తించుచునాన్ను. 

సామెతలు 24:16 => నీతిమంతుడు ఏడుమారులు పడినను తిరిగి లేచును ఆపతాక్లమునందు 

భకిత్హీనులు కూలుదురు. 
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దానియేలు 3:19 => అందుకు నెబుకదెన్జరు అతాయ్గర్హము నొందినందున షదర్కు, మేషాకు, 

అబేదెన్గోయను వారి విషయములో ఆయన ముఖము వికారమాయెను గనుక గుండము ఎపప్టికనన్ 

ఏడంతలు వేడిమిగా చేయుమని యాజఞ్ ఇచెచ్ను. 

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 

నిరగ్మకాండము 9:14 => సమసత్ భూమిలో నావంటివారెవరును లేరని నీవు తెలిసికొనవలెనని 

ఈసారి నేను నా తెగుళళ్నిన్యు నీ హృదయము నొచుచ్నంతగా నీ సేవకులమీదికిని నీ పర్జలమీదికిని 

పంపెదను; 

లేవీయకాండము 4:6 => ఆ యాజకుడు ఆ రకత్ములో తన వేర్లు ముంచి పరిశుదధ్ మందిరము 

యొకక్ అడ డ్తెర యెదుట ఆ రకత్ములో కొంచెము ఏడు మారులు యెహోవా సనిన్ధిని పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 5:15 => ఒకడు యెహోవాకు పరిశుదధ్మైన వాటి విషయములో పొరబాటున 

పాపము చేసినయెడల తాను చేసిన అపరాధమునకు నీవు ఏరప్రచు వెల చొపుప్న పరిశుదధ్మైన 

తులముల విలువగల నిరోద్షమైన పొటేట్లును మందలోనుండి అపరాధపరిహారారథ్బలిగా 

యెహోవాయొదద్కు వాడు తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 26:14 => మీరు నా మాట వినక నా ఆజఞ్లనిన్టిని అనుసరింపక 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:23 => వారికి ఆపదలను విసత్రింపజేసెదను వారిమీద నా 

బాణములనిన్టిని వేసెదను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:17 => రాజైన ఆహాజు తనకు సహాయము చేయుడని అషూష్రు 

రాజులయొదద్కు వరత్మానము పంపెను. 

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. 
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నెహెమాయ్ 13:18 => మీ పితరులును ఇటుల్ చేసి దేవునియొదద్నుండి మనమీదికిని యీ 

పటట్ణసుథ్లమీదికిని కీడు రపిప్ంపలేదా? అయితే మీరు విశార్ంతిదినమును నిరల్క్షయ్పెటిట్ 

ఇశార్యేలీయులమీదికి కోపము మరి అధికముగా రపిప్ంచుచునాన్రని చెపిప్తిని. 

కీరత్నలు 90:11 => నీ ఆగర్హబలము ఎంతో ఎవరికి తెలియును? నీకు చెందవలసిన 

భయముకొలది పుటుట్ నీ కోర్ధము ఎంతో ఎవరికి తెలియును? 

యెషయా 15:9 => ఏలయనగా దీమోను జలములు రకత్ములాయెను. మరియు నేను దీమోనుమీదికి 

ఇంకొకబాధను రపిప్ంచెదను. మోయాబీయులలోనుండి తపిప్ంచుకొనినవారి మీదికిని ఆ దేశములో 

శేషించినవారి మీదికిని సింహమును రపిప్ంచెదను.  

యిరిమ్యా 4:20 => కీడు వెంట కీడు వచుచ్చునన్ది, దేశమంతయు దోచుకొనబడుచునన్ది, నా 

గుడారములును హఠాతుత్గాను నిమిషములో నా డేరా తెరలును దోచుకొనబడియునన్వి. 

యిరిమ్యా 36:32 => యిరీమ్యా యింకొక గర్ంథమును తీసికొని లేఖికుడగు నేరియా కుమారుడైన 

బారూకుచేతికి అపప్గింపగా అతడు యిరీమ్యా నోటిమాటలనుబటిట్ యూదారాజైన యెహోయాకీము 

అగిన్లో కాలిచ్న గర్ంథపు మాటలనిన్టిని వార్సెను; మరియు ఆ మాటలు గాక అటిట్వి అనేకములు 

అతడు వాటితో కూరెచ్ను. 

యెహెజేక్లు 7:26 => నాశనము వెంబడి నాశనము కలుగుచునన్ది, సమాచారము వెంబడి 

సమాచారము వచుచ్చునన్ది; వారు పర్వకత్యొదద్ దరశ్నముకొరకు విచారణ చేయుదురుగాని 

యాజకులు ధరమ్శాసత్రజాఞ్నులు కాకపోయిరి, పెదద్లు ఆలోచన చేయకయే యునాన్రు. 

ఆమోసు 4:7 => మరియు కోతకాలమునకు ముందు మూడు నెలలు వానలేకుండ చేసితిని; ఒక 

పటట్ణముమీద కురిపించి మరియొక పటట్ణముమీద కురిపింపకపోతిని; ఒకచోట వరష్ము కురిసెను, 

వరష్ము లేనిచోటు ఎండిపోయెను. 

జెకరాయ్ 14:12 => మరియు యెహోవా తెగుళుల్ పుటిట్ంచి యెరూషలేముమీద యుదధ్ము చేసిన 

జనములనందరిని ఈలాగున మొతుత్ను; వారు నిలిచియునన్ పాటుననే వారి దేహములు కుళిల్పోవును, 

వారి కనున్లు కనుతొఱఱ్లలో ఉండియే కుళిల్పోవును వారి నాలుకలు నోళల్లో ఉండియే కుళిల్పోవును. 
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మతత్యి 24:8 => అకక్డకక్డ కరవులును భూకంపములును కలుగును; ఇవనిన్యు వేదనలకు 

పార్రంభము. 

పర్కటన 22:18 => ఈ గర్ంథమందునన్ పర్వచన వాకయ్ములను విను పర్తివానికి నేను 

సాక్షయ్మిచుచ్నది ఏమనగా ఎవడైనను వీటితో మరి ఏదైనను కలిపినయెడల, ఈ గర్ంథములో 

వార్యబడిన తెగుళుల్ దేవుడు వానికి కలుగజేయును; 

వచనము 19 

మీ బల గరవ్మును భంగపరచి, ఆకాశము ఇనుమువలెను భూమి ఇతత్డివలెను ఉండచేసెదను. 

1 సమూయేలు 4:3 => కాబటిట్ జనులు పాళెములోనికి తిరిగిరాగా ఇశార్యేలీయుల పెదద్లు 

యెహోవా నేడు మనలను ఫిలిషీత్యుల ముందర ఎందుకు ఓడించెను? షిలోహులో నునన్ యెహోవా 

నిబంధన మందసమును మనము తీసికొని మన మధయ్ నుంచుకొందము రండి; అది మన మధయ్ 

నుండినయెడల అది మన శతుర్వుల చేతిలోనుండి మనలను రకిష్ంచుననిరి. 

1 సమూయేలు 4:11 => మరియు దేవుని మందసము పటట్బడెను; అదికాకను హొఫీన్ ఫీనెహాసులను 

ఏలీ యొకక్ యిదద్రు కుమారులు హతులైరి. 

యెషయా 2:12 => అహంకారాతిశయముగల పర్తిదానికిని ఔనన్తయ్ము గల పర్తిదానికిని 

విమరిశ్ంచు దినమొకటి సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా నియమించియునాన్డు అవి 

అణగదొర్కక్బడును. 

యెషయా 25:11 => ఈతగాండుర్ ఈదుటకు తమచేతులను చాపునటుల్ వారు దాని మధయ్ను 

తమచేతులను చాపుదురు వారెనిన్ తంతర్ములు పనిన్నను యెహోవా వారి గరవ్మును అణచివేయును.  

యెషయా 26:5 => ఆయన ఉనన్తసథ్ల నివాసులను ఎతత్యిన దురగ్మును దిగగొటుట్వాడు ఆయన 

వాని పడగొటెట్ను నేలకు దాని పడగొటెట్ను ఆయన ధూళిలో దాని కలిపియునాన్డు  

యిరిమ్యా 13:9 => యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు ఈ విధముగానే యూదావారి 

గరవ్మును యెరూషలేము నివాసుల మహా గరవ్మును నేను భంగపరచుదును. 
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యెహెజేక్లు 7:24 => బలాఢుయ్ల యతిశయము ఆగిపోవునటుల్ను వారి పరిశుదధ్సథ్లములు 

అపవితర్ములగునటుల్ను అనయ్జనులలో దుషు ట్లను నేను రపిప్ంచెదను; ఆ దుషు ట్లు వారి యిండల్ను 

సవ్తంతిర్ంచుకొందురు. 

యెహెజేక్లు 30:6 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఐగుపుత్ను ఉదధ్రించువారు కూలుదురు, దాని 

బలగరవ్ము అణగిపోవును, మిగోద్లు మొదలుకొని సెవేనేవరకు జనులు ఖడగ్ముచేత కూలుదురు. 

దానియేలు 4:37 => ఈలాగు నెబుకదెన్జరను నేను పరలోకపు రాజుయొకక్ కారయ్ములనిన్యు 

సతయ్ములును, ఆయన మారగ్ములు నాయ్యములునై యునన్వనియు, గరవ్ముతో నటించువారిని 

ఆయన అణపశకుత్డనియు, ఆయనను సుత్తించుచు కొనియాడుచు ఘనపరచుచు నునాన్ను. 

జెఫనాయ్ 3:11 => ఆ దినమున నీ గరవ్మునుబటిట్ సంతోషించువారిని నీలోనుండి నేను 

వెళల్గొటుట్దును గనుక నా పరిశుదధ్మైన కొండయందు నీవిక గరవ్ము చూపవు, నామీద తిరుగబడి నీవు 

చేసిన కిర్యలవిషయమై నీకు సిగుగ్ కలుగదు 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:23 => నీ తలపైని ఆకాశము ఇతత్డివలె ఉండును, నీ కిర్ందనునన్ నేల 

యినుమువలె ఉండును. 

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. 

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. 
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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. 

లూకా 4:25 => ఏలీయా దినములయందు మూడేండల్ ఆరు నెలలు ఆకాశము మూయబడి 

దేశమందంతటను గొపప్ కరవు సంభవించినపుప్డు, ఇశార్యేలులో అనేకమంది విధవరాండుర్ండినను, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:18 => నీ గరభ్ఫలము నీ భూమిపంట నీ ఆవులు నీ గొఱఱ్మేకల 

మందలు శపింపబడును; 

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 8:35 => మరియు వారు నీకు విరోధముగా పాపము చేసినందున ఆకాశము మూయబడి 

వరష్ము లేకపోగా, నీవు వారిని ఈలాగున శర్మపెటుట్టవలన వారు నీ నామమును ఒపుప్కొని తమ 

పాపములను విడిచి యీ సథ్లముతటుట్ తిరిగి పార్రథ్న చేసినయెడల 

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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2 రాజులు 20:17 => వచుచ్ దినములలో ఏమియు మిగులకుండ నీ నగరునందునన్ సమసత్మును, 

నేటివరకు నీ పితరులు సమకూరిచ్ దాచిపెటిట్నదంతయును బబులోను పటట్ణమునకు 

ఎతిత్కొనిపోబడునని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:26 => వారు నీ దృషిట్యెదుట పాపము చేసినందున ఆకాశము మూయబడి 

వాన కురియకునన్పుప్డు, వారు ఈ సథ్లముతటుట్ తిరిగి పార్రథ్నచేసి నీ నామమును ఒపుప్కొని, నీవు 

వారిని శర్మపెటిట్నపుప్డు వారు తమ పాపములను విడిచిపెటిట్ తిరిగినయెడల 

యిరిమ్యా 3:3 => కావున వానలు కురియక మానెను, కడవరి వరష్ము లేకపోయియునన్ది, 

అయినను నీకు వయ్భిచార సతరీ ధైరయ్మువంటి ధైరయ్ము గలదు, సిగుగ్ పడనొలల్కునాన్వు. 

యిరిమ్యా 14:4 => దేశములో వరష్ము కురువక పోయినందున నేల చీలియునన్ది గనుక సేదయ్ము 

చేయువారు సిగుగ్పడి తలలు కపుప్కొనుచునాన్రు. 

హగగ్యి 1:10 => కాబటిట్ మిముమ్నుబటిట్ ఆకాశపుమంచు కురువకయునన్ది, భూమి 

పండకయునన్ది. 

వచనము 20 

మీ బలము ఉడిగిపోవును; మీ భూమి ఫలింపకుండును; మీ దేశవృక్షములు ఫలమియయ్కుండును. 

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

యెహోవా పటట్ణమును కాపాడనియెడల దాని కావలికాయువారు మేలుకొనియుండుట వయ్రథ్మే.  

యెషయా 49:4 => అయినను వయ్రథ్ముగా నేను కషట్పడితిని ఫలమేమియు లేకుండ నా బలమును 

వృథాగా వయ్యపరచి యునాన్ననుకొంటిని నాకు నాయ్యకరత్ యెహోవాయే, నా బహుమానము నా 

దేవుని యొదద్నే యునన్ది.  

హబకూక్కు 2:13 => జనములు పర్యాసపడుదురు గాని అగిన్పాలవుదురు; వయ్రథ్మైనదానికొరకు 

కషట్పడి జనులు కీష్ణించుదురు; ఇది సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాచేతనే యగునుగదా. 

గలతీయులకు 4:11 => మీ విషయమై నేను పడిన కషట్ము వయ్రథ్మైపోవునేమో అని మిముమ్నుగూరిచ్ 

భయపడుచునాన్ను. 
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లేవీయకాండము 26:4 => మీ వరష్కాలములలో మీకు వరష్మిచెచ్దను, మీ భూమి పంటలనిచుచ్ను, 

మీ పొలములచెటుల్ ఫలించును, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 11:17 => లేనియెడల యెహోవా మీమీద కోపపడి ఆకాశమును 

మూసివేయును; అపుప్డు వాన కురియదు, భూమి పండదు, యెహోవా మీకిచుచ్చునన్ ఆ మంచి 

దేశమున ఉండకుండ మీరు శీఘర్ముగా నశించెదరు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:18 => నీ గరభ్ఫలము నీ భూమిపంట నీ ఆవులు నీ గొఱఱ్మేకల 

మందలు శపింపబడును; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:38 => విసాత్రమైన వితత్నములు పొలములోనికి తీసికొనిపోయి 

కొంచెమే యింటికి తెచుచ్కొందువు; ఏలయనగా మిడతలుదాని తినివేయును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:39 => దార్క్షతోటలను నీవు నాటి బాగుచేయుదువు గాని ఆ 

దార్క్షలరసమును తార్గవు, దార్క్షపండల్ను సమకూరుచ్కొనవు; ఏలయనగా పురుగు వాటిని తినివేయును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:40 => ఒలీవచెటుల్ నీ సమసత్ పార్ంతములలో నుండును గాని తైలముతో 

తలనంటుకొనవు; నీ ఒలీవకాయలు రాలిపోవును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:42 => మిడతల దండు నీ చెటల్నిన్టిని నీ భూమి పంటను 

ఆకర్మించుకొనును. 

యోబు 31:40 => గోధుమలకు పర్తిగా ముళుల్ను యవలకు పర్తిగా కలుపును మొలచును గాక. 

యోబు వాకయ్ములు ఇంతటితో సమాపత్ములాయెను.  

కీరత్నలు 107:34 => ఆయన నదులను అడవిగాను నీటి బుగగ్లను ఎండిన నేలగాను సతుత్వగల 

భూమిని చవిటిపఱఱ్గాను మారెచ్ను. 

హగగ్యి 1:9 => విసాత్రముగా కావలెనని మీరు ఎదురుచూచితిరి గాని కొంచెముగా పండెను; మీరు 

దానిని ఇంటికి తేగా నేను దానిని చెదరగొటిట్తిని; ఎందుచేతనని యెహోవా అడుగుచునాన్డు. నా 

మందిరము పాడైయుండగా మీరందరు మీ మీ యిండుల్ కటుట్కొనుటకు తవ్రపడుటచేతనే గదా.  

హగగ్యి 1:10 => కాబటిట్ మిముమ్నుబటిట్ ఆకాశపుమంచు కురువకయునన్ది, భూమి 

పండకయునన్ది. 
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హగగ్యి 1:11 => నేను భూమికిని పరవ్తములకును అనావృషిట్ కలుగజేసి, ధానయ్ము 

విషయములోను దార్కాష్రసము విషయములోను తైలము విషయములోను భూమి ఫలించు సమసత్ము 

విషయములోను మనుషుయ్ల విషయములోను పశువుల విషయములోనుచేతిపనులనిన్టి 

విషయములోను కాష్మము పుటిట్ంచియునాన్ను. 

హగగ్యి 2:16 => నాటనుండి యొకడు ఇరువది కుపప్ల కంకులు వేయగా పది కుపప్లంత ధానయ్మే 

తేలుచునన్ది; తీసికొనవలెనని ఏబది కొలల తొటిట్యొదద్కు ఒకడు రాగా ఇరువదికొలలు మాతర్మే 

దొరకును. 

1 కొరిందీయులకు 3:6 => నేను నాటితిని, అపొలోల్ నీళుల్ పోసెను, వృది ధ్ కలుగజేసినవాడు దేవుడే 

ఆదికాండము 4:12 => నీవు నేలను సేదయ్పరుచునపుప్డు అది తన సారమును ఇక మీదట 

నీకియయ్దు; నీవు భూమిమీద దిగులు పడుచు దేశదిమమ్రివై యుందువనెను. 

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. 

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. 

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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యెషయా 17:10 => ఏలయనగా నీవు నీ రక్షణకరత్యగు దేవుని మరచిపోతివి నీ ఆశర్యదురగ్మైన 

నీ శైలమును జాఞ్పకము చేసికొనలేదు అందుచేత నీవు రమయ్మైన వనములను నాటుచు వచిచ్తివి 

వాటిలో అనయ్మైన దార్కాష్వలుల్లను నాటితివి 

యెషయా 65:23 => వారు వృథాగా పర్యాసపడరు ఆకసిమ్కముగా కలుగు అపాయము నొందుటకై 

పిలల్లను కనరు వారు యెహోవాచేత ఆశీరవ్దింపబడినవారగుదురు వారి సంతానపువారు వారియొదద్నే 

యుందురు.  

యిరిమ్యా 8:13 => దార్క్షచెటుట్న ఫలములు లేకుండునటుల్ను, అంజూరపుచెటుట్న అంజూరపు పండుల్ 

లేకుండునటుల్ను, ఆకులు వాడిపోవునటుల్ను నేను వారిని బొతిత్గా కొటిట్వేయుచునాన్ను; వారిమీదికి 

వచుచ్వారిని నేనాలాగున పంపుచునాన్ను; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 14:4 => దేశములో వరష్ము కురువక పోయినందున నేల చీలియునన్ది గనుక సేదయ్ము 

చేయువారు సిగుగ్పడి తలలు కపుప్కొనుచునాన్రు. 

యోవేలు 1:10 => పొలము పాడైపోయెను భూమి అంగలారుచ్చునన్ది ధానయ్ము నశించెను కొర్తత్ 

దార్కాష్రసము లేకపోయెను తైలవృక్షములు వాడిపోయెను. 

మీకా 6:15 => నీవు వితత్నము వితుత్దువు గాని కొయయ్క యుందువు, ఒలీవపండల్ను దార్క్షపండల్ను 

తొర్కుక్దువు గాని తైలము పూసికొనకయు దార్కాష్రసము పానము చేయకయు ఉందువు. 

హగగ్యి 1:6 => మీరు విసాత్రముగా వితిత్నను మీకు కొంచెమే పండెను, మీరు భోజనము 

చేయుచునన్ను ఆకలి తీరకయునన్ది, పానము చేయుచునన్ను దాహము తీరకయునన్ది, బటట్లు 

కపుప్కొనుచునన్ను చలి ఆగకునన్ది, పనివారు కషట్ముచేసి జీతము సంపాదించుకొనినను జీతము 

చినిగిపోయిన సంచిలో వేసినటుట్గా ఉనన్ది. 

మతత్యి 15:9 => మనుషుయ్లు కలిప్ంచిన పదధ్తులు దైవోపదేశములని బోధించుచు వారు ననున్ 

వయ్రథ్ముగా ఆరాధించుచునాన్రు అని యెషయా మిముమ్నుగూరిచ్ పర్వచించిన మాట సరియే అని 

వారితో చెపిప్ 

వచనము 21 
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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. 

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 

నిరగ్మకాండము 9:14 => సమసత్ భూమిలో నావంటివారెవరును లేరని నీవు తెలిసికొనవలెనని 

ఈసారి నేను నా తెగుళళ్నిన్యు నీ హృదయము నొచుచ్నంతగా నీ సేవకులమీదికిని నీ పర్జలమీదికిని 

పంపెదను; 

నిరగ్మకాండము 11:1 => మరియు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను ఫరోమీదికిని ఐగుపుత్మీదికిని 

ఇంకొక తెగులును రపిప్ంచెదను. అటుతరువాత అతడు ఇకక్డనుండి మిముమ్ను పోనిచుచ్ను. అతడు 

మిముమ్ను పోనిచుచ్నపుప్డు ఇకక్డనుండి మిముమ్ను బొతిత్గా వెళల్గొటుట్ను. 

లేవీయకాండము 26:18 => ఇవనిన్యు సంభవించినను మీరింక నా మాటలు విననియెడల నేను మీ 

పాపములనుబటిట్ మరి ఏడంతలుగా మిముమ్ను దండించెదను. 

లేవీయకాండము 26:27 => నేను ఈలాగు చేసిన తరువాత మీరు నా మాట వినక నాకు 

విరోధముగా నడిచినయెడల 

లేవీయకాండము 26:40 => వారు నాకు విరోధముగా చేసిన తిరుగుబాటును తమ దోషమును తమ 

తండుర్ల దోషమును ఒపుప్కొని, తాము నాకు విరోధముగా నడిచితిమనియు 

2 దినవృతాత్ంతములు 21:14 => కాబటిట్ గొపప్ తెగులుచేత యెహోవా నీ జనులను నీ పిలల్లను నీ 

భారయ్లను నీ వసుత్వాహనములనిన్టిని మొతుత్ను. 

నెహెమాయ్ 9:32 => చేసిన నిబంధనను నిలుపుచు కృప చూపునటిట్ మహా పరాకర్మశాలివియు 

భయంకరుడవునగు మా దేవా, అషూష్రు రాజుల దినములు మొదలుకొని యీ దినములవరకు మా 
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మీదికిని మా రాజుల మీదికిని పర్ధానుల మీదికిని మా పితరుల మీదికిని నీ జనులందరి మీదికిని 

వచిచ్న శర్మయంతయు నీ దృషిట్కి అలప్ముగా ఉండకుండును గాక. 

కీరత్నలు 79:12 => పర్భువా, మా పొరుగువారు నినున్ నిందించిన నిందకు పర్తిగా వారి యెదలోనికి 

ఏడంతలు నిందను కలుగజేయుము. 

కీరత్నలు 90:11 => నీ ఆగర్హబలము ఎంతో ఎవరికి తెలియును? నీకు చెందవలసిన 

భయముకొలది పుటుట్ నీ కోర్ధము ఎంతో ఎవరికి తెలియును? 

యెషయా 15:9 => ఏలయనగా దీమోను జలములు రకత్ములాయెను. మరియు నేను దీమోనుమీదికి 

ఇంకొకబాధను రపిప్ంచెదను. మోయాబీయులలోనుండి తపిప్ంచుకొనినవారి మీదికిని ఆ దేశములో 

శేషించినవారి మీదికిని సింహమును రపిప్ంచెదను.  

యెషయా 24:17 => భూ నివాసీ, నీమీదికి భయము వచెచ్ను గుంటయు ఉరియు నీకు తటసిథ్ంచెను 

యిరిమ్యా 4:20 => కీడు వెంట కీడు వచుచ్చునన్ది, దేశమంతయు దోచుకొనబడుచునన్ది, నా 

గుడారములును హఠాతుత్గాను నిమిషములో నా డేరా తెరలును దోచుకొనబడియునన్వి. 

యిరిమ్యా 36:32 => యిరీమ్యా యింకొక గర్ంథమును తీసికొని లేఖికుడగు నేరియా కుమారుడైన 

బారూకుచేతికి అపప్గింపగా అతడు యిరీమ్యా నోటిమాటలనుబటిట్ యూదారాజైన యెహోయాకీము 

అగిన్లో కాలిచ్న గర్ంథపు మాటలనిన్టిని వార్సెను; మరియు ఆ మాటలు గాక అటిట్వి అనేకములు 

అతడు వాటితో కూరెచ్ను. 

యెహెజేక్లు 7:26 => నాశనము వెంబడి నాశనము కలుగుచునన్ది, సమాచారము వెంబడి 

సమాచారము వచుచ్చునన్ది; వారు పర్వకత్యొదద్ దరశ్నముకొరకు విచారణ చేయుదురుగాని 

యాజకులు ధరమ్శాసత్రజాఞ్నులు కాకపోయిరి, పెదద్లు ఆలోచన చేయకయే యునాన్రు. 

యెహెజేక్లు 21:14 => నరపుతుర్డా, చేతులు చరచుకొనుచు సమాచారము పర్వచింపుము, ఖడగ్ము 

ముమామ్రు రెటిట్ంపబడినదై జనులను హతము చేయునదైయునన్ది, అది గొపప్వాని అంతఃపురము 

చొచిచ్ వాని హతము చేయునది. 
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దానియేలు 3:19 => అందుకు నెబుకదెన్జరు అతాయ్గర్హము నొందినందున షదర్కు, మేషాకు, 

అబేదెన్గోయను వారి విషయములో ఆయన ముఖము వికారమాయెను గనుక గుండము ఎపప్టికనన్ 

ఏడంతలు వేడిమిగా చేయుమని యాజఞ్ ఇచెచ్ను. 

జెకరాయ్ 14:12 => మరియు యెహోవా తెగుళుల్ పుటిట్ంచి యెరూషలేముమీద యుదధ్ము చేసిన 

జనములనందరిని ఈలాగున మొతుత్ను; వారు నిలిచియునన్ పాటుననే వారి దేహములు కుళిల్పోవును, 

వారి కనున్లు కనుతొఱఱ్లలో ఉండియే కుళిల్పోవును వారి నాలుకలు నోళల్లో ఉండియే కుళిల్పోవును. 

వచనము 22 

మీ మధయ్కు అడవిమృగములను రపిప్ంచెదను; అవి మిముమ్ను సంతానరహితులగా చేసి మీ 

పశువులను హరించి మిముమ్ను కొదిద్మందిగా చేయును. మీ మారగ్ములు పాడైపోవును. 

లేవీయకాండము 26:6 => ఆ దేశములో నేను మీకు కేష్మము కలుగజేసెదను. మీరు 

పండుకొనునపుప్డు ఎవడును మిముమ్ను భయపెటట్డు, ఆ దేశములో దుషట్మృగములు లేకుండ 

చేసెదను, మీ దేశములోనికి ఖడగ్మురాదు; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:24 => వారు కరవుచేత కీష్ణించుదురు మంటచేతను కూర్రమైన 

హతయ్చేతను హరించిపోవుదురు బురదలో పార్కు పాముల విషమును మృగముల కోరలను వారిమీదికి 

రపిప్ంచెదను. 

2 రాజులు 17:25 => అయితే వారు కాపురముండ నారంభించినపుప్డు యెహోవా యందు 

భయభకుత్లు లేనివారు గనుక యెహోవా వారి మధయ్కు సింహములను పంపెను, అవి వారిలో 

కొందరిని చంపెను. 

యిరిమ్యా 15:3 => యెహోవా వాకుక్ ఇదే చంపుటకు ఖడగ్ము, చీలుచ్టకు కుకక్లు, 

తినివేయుటకును నాశనము చేయుటకును ఆకాశపకుష్లు భూమృగములు అను ఈ నాలుగు విధముల 

బాధలు వారికి నియమించియునాన్ను. 

Page  of 1724 1885



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"య$ండ'

యెహెజేక్లు 5:17 => ఈ పర్కారము నేను నీమీదికి కాష్మమును దుషట్మృగములను పంపుదును, అవి 

నీకు పుతర్హీనత కలుగజేయును, తెగులును పార్ణహానియు నీకు కలుగును, మరియు నీమీదికి 

ఖడగ్మును రపిప్ంచెదను; యెహోవానగు నేనే యీలాగు ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 14:15 => బాటసారులు సంచరింపకుండ ఆ దేశము నిరజ్నమై పాడగునటుల్ నేను 

దానిమీదికి దుషట్ మృగములను రపిప్ంచగా 

యెహెజేక్లు 14:21 => పర్భువగు యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు మనుషుయ్లను 

పశువులను నిరూమ్లము చేయవలెనని నేను ఖడగ్ముచేతను కాష్మముచేతను దుషట్మృగములచేతను 

తెగులుచేతను ఈ నాలుగు విధముల యెరూషలేము మీద తీరుప్తీరిచ్నయెడల అటిట్ వారుండినను వారు 

దాని రకిష్ంపలేరు 

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. 

నాయ్యాధిపతులు 5:6 => అనాతు కుమారుడైన షవుగ్రు దినములలో యాయేలు దినములలో 

రాజమారగ్ములు ఎడారులాయెను పర్యాణసుథ్లు చుటుట్తోర్వలలోనే నడిచిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:5 => ఆ కాలములలో దేశముల కాపురసుథ్లందరిలోను గొపప్ 

కలోల్లములు కలిగెను గనుక తమ పనిపాటలను చకక్పెటుట్కొనుటకై తిరుగువారికి సమాధానము 

లేకుండెను. 

యెషయా 24:6 => శాపము దేశమును నాశనము చేయుచునన్ది దాని నివాసులు శిక్షకు పాతుర్లైరి 

దేశనివాసులు కాలిపోయిరి శేషించిన మనుషుయ్లు కొదిద్గానే యునాన్రు. 

యెషయా 33:8 => రాజమారగ్ములు పాడైపోయెను తోర్వను నడచువారు లేకపోయిరి అషూష్రు 

నిబంధన మీరెను పటట్ణములను అవమానపరచెను నరులను తృణీకరించెను.  

విలాపవాకయ్ములు 1:4 => సీయోను మారగ్ములు పర్లాపించుచునన్వి పటట్ణపు గుమమ్ములనిన్యు 

పాడైపోయెను యాజకులు నిటూ ట్రుప్ విడుచుచునాన్రు దాని కనయ్కలు దుఃఖాకార్ంతులైరి అదియు 

వాయ్కులభరితురాలాయెను.  
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యెహెజేక్లు 14:15 => బాటసారులు సంచరింపకుండ ఆ దేశము నిరజ్నమై పాడగునటుల్ నేను 

దానిమీదికి దుషట్ మృగములను రపిప్ంచగా 

యెహెజేక్లు 33:28 => ఆ దేశమును నిరజ్నముగాను పాడుగానుచేసి దాని బలాతిశయమును 

మానిప్ంచెదను, ఎవరును వాటిలో సంచరింపకుండ ఇశార్యేలీయుల మనయ్ములు పాడవును. 

మీకా 3:12 => కాబటిట్ చేను దునన్బడునటుల్ మిముమ్నుబటిట్ సీయోను దునన్బడును, యెరూషలేము 

రాళల్ కుపప్లగును, మందిరమునన్ పరవ్తము అరణయ్ములోని ఉనన్తసథ్లములవలె అగును. 

జెకరాయ్ 7:14 => మరియు వారెరుగని అనయ్జనులలో నేను వారిని చెదరగొటుట్దును. వారు తమ 

దేశమును విడిచినమీదట అందులో ఎవరును సంచరింపకుండ అది పాడగును; ఈలాగున వారు 

మనోహరమైన తమ దేశమునకు నాశనము కలుగజేసియునాన్రు. 

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

నేలమీద పార్కు పర్తి పురుగుకును సముదర్పు చేపలనిన్టికిని కలుగును; అవి మీచేతికపప్గింపబడి 

యునన్వి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:62 => నీవు నీ దేవుడైన యెహోవా మాట వినలేదుగనుక 

ఆకాశనక్షతర్ములవలె విసాత్రములైన మీరు, లెకక్కు తకుక్వై కొదిద్మందే మిగిలియుందురు. 

యెషయా 15:9 => ఏలయనగా దీమోను జలములు రకత్ములాయెను. మరియు నేను దీమోనుమీదికి 

ఇంకొకబాధను రపిప్ంచెదను. మోయాబీయులలోనుండి తపిప్ంచుకొనినవారి మీదికిని ఆ దేశములో 

శేషించినవారి మీదికిని సింహమును రపిప్ంచెదను.  

యెషయా 24:17 => భూ నివాసీ, నీమీదికి భయము వచెచ్ను గుంటయు ఉరియు నీకు తటసిథ్ంచెను 

యెషయా 65:23 => వారు వృథాగా పర్యాసపడరు ఆకసిమ్కముగా కలుగు అపాయము నొందుటకై 

పిలల్లను కనరు వారు యెహోవాచేత ఆశీరవ్దింపబడినవారగుదురు వారి సంతానపువారు వారియొదద్నే 

యుందురు.  

యిరిమ్యా 42:2 => మేము ఎంత కొంచెము మంది మిగిలియునాన్మో నీవు చూచుచునాన్వు గదా? 

చితత్గించి మా వినన్పమును నీ సనిన్ధికి రానిచిచ్, శేషించియునన్ మా యందరి నిమితత్ము నీ దేవుడైన 

యెహోవాకు పార్రథ్న చేయుము. 
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పర్కటన 6:8 => అపుప్డు నేను చూడగా, ఇదిగో పాండుర వరణ్ముగల ఒక గుఱఱ్ము కనబడెను; దాని 

మీద కూరుచ్నన్వాని పేరు మృతుయ్వు. పాతాళలోకము వానిని వెంబడించెను. ఖడగ్మువలనను 

కరవువలనను మరణమువలనను (లేక తెగులువలనను) భూమిలోనుండి కూర్రమృగములవలనను 

భూనివాసులను చంపుటకు భూమి యొకక్ నాలుగవ భాగము పైన అధికారము వానికియయ్బడెను 

వచనము 23 

శిక్షల మూలముగా మీరు నాయెదుట గుణపడక నాకు విరోధముగా నడిచినయెడల 

యెషయా 1:16 => మిముమ్ను కడుగుకొనుడి శుది ధ్చేసికొనుడి. మీ దుషిర్క్యలు నాకు కనబడకుండ 

వాటిని తొలగింపుడి. 

యెషయా 1:17 => కీడుచేయుట మానుడి మేలుచేయ నేరుచ్కొనుడి నాయ్యము జాగర్తత్గా 

విచారించుడి, హింసించబడు వానిని విడిపించుడి తండిర్లేనివానికి నాయ్యము తీరుచ్డి విధవరాలి పక్ష 

ముగా వాదించుడి. 

యెషయా 1:18 => యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు రండి మన వివాదము తీరుచ్కొందము 

మీ పాపములు రకత్మువలె ఎఱఱ్నివైనను అవి హిమమువలె తెలల్బడును కెంపువలె ఎఱఱ్నివైనను అవి 

గొఱఱ్బొచుచ్వలె తెలల్నివగును. 

యెషయా 1:19 => మీరు సమమ్తించి నా మాట వినినయెడల మీరు భూమి యొకక్ 

మంచిపదారథ్ములను అనుభవింతురు. 

యెషయా 1:20 => సమమ్తింపక తిరుగబడినయెడల నిశచ్యముగా మీరు ఖడగ్ము పాలగుదురు 

యెహోవా యీలాగుననే సెలవిచిచ్యునాన్డు. 

యిరిమ్యా 2:30 => నేను మీ పిలల్లను హతము చేయుట వయ్రథ్మే; వారు శిక్షకు లోబడరు; 

నాశనవాంఛగల సింహమువలె మీ ఖడగ్ము మీ పర్వకత్లను సంహరించుచునన్ది. 

యిరిమ్యా 5:3 => యెహోవా, యథారథ్తమీదనే గదా నీవు దృషిట్ యుంచుచునాన్వు? నీవు వారిని 

కొటిట్తివిగాని వారికి దుఃఖము కలుగలేదు; వారిని కీష్ణింపజేసియునాన్వు గాని వారు శిక్షకు 
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లోబడనొలల్కునాన్రు. రాతికంటె తమ ముఖములను కఠినముగా చేసికొనియునాన్రు, మళుల్టకు 

సమమ్తింపరు. 

యెహెజేక్లు 24:13 => నీకు కలిగిన అపవితర్త నీ కామాతురతయే; నినున్ శుభర్పరచుటకు నేను 

పూనుకొనినను నీవు శుభర్పడకపోతివి , నా కోర్ధమును నీమీద తీరుచ్కొనువరకు నీవు 

శుభర్పడకయుందువు. 

యెహెజేక్లు 24:14 => యెహోవానైన నేను మాటయిచిచ్ యునాన్ను, అది జరుగును, నేనే 

నెరవేరెచ్దను నేను వెనుకతీయను, కనికరింపను, సంతాపపడను, నీ పర్వరత్ననుబటిట్యు నీ 

కిర్యలనుబటిట్యు నీకు శిక్ష విధింపబడును, ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

ఆమోసు 4:6 => మీ పటట్ణములనిన్టిలోను నేను మీకు దంతశుది ధ్ కలుగజేసినను, మీరునన్ 

సథ్లములనిన్టిలోను మీకు ఆహారము లేకుండ చేసినను మీరు నాతటుట్ తిరిగినవారు కారు; ఇదే 

యెహోవా వాకుక్.  

ఆమోసు 4:7 => మరియు కోతకాలమునకు ముందు మూడు నెలలు వానలేకుండ చేసితిని; ఒక 

పటట్ణముమీద కురిపించి మరియొక పటట్ణముమీద కురిపింపకపోతిని; ఒకచోట వరష్ము కురిసెను, 

వరష్ము లేనిచోటు ఎండిపోయెను. 

ఆమోసు 4:8 => రెండు మూడు పటట్ణములవారు నీళుల్ తార్గుటకు ఒక పటట్ణమునకే పోగా అచచ్టి 

నీరు వారికి చాలకపోయెను; అయినను మీరు నాతటుట్ తిరిగినవారు కారు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

ఆమోసు 4:9 => మరియు మీ ససయ్ములను ఎండుతెగులుచేతను కాటుకచేతను నేను పాడుచేసితిని, 

గొంగళి పురుగు వచిచ్ మీ విసాత్రమైన వనములను దార్క్షతోటలను అంజూరపుచెటల్ను ఒలీవచెటల్ను 

తినివేసెను, అయినను మీరు నాతటుట్ తిరిగినవారు కారు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

ఆమోసు 4:10 => మరియు నేను ఐగుపీత్యుల మీదికి తెగుళుల్ పంపించినటుల్ మీమీదికి తెగుళుల్ 

పంపించితిని; మీ దండుపేటలో పుటిట్న దురగ్ంధము మీ నాసికారంధర్ములకు ఎకుక్ నంతగా మీ 

యౌవనులను ఖడగ్ముచేత హతము చేయించి మీ గుఱఱ్ములను కొలల్పెటిట్ంచితిని; అయినను మీరు 

నాతటుట్ తిరిగినవారు కారు; ఇదే యెహోవా వాకుక్.  
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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. 

ఆమోసు 4:12 => కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులారా, మీయెడల నేనీలాగునే చేయుదును గనుక 

ఇశార్యేలీయులారా, మీ దేవుని సనిన్ధిని కనబడుటకై సిదధ్పడుడి.  

నిరగ్మకాండము 9:2 => నీవు వారిని పోనియయ్నొలల్క ఇంకను వారిని నిరబ్ంధించినయెడల 

లేవీయకాండము 5:15 => ఒకడు యెహోవాకు పరిశుదధ్మైన వాటి విషయములో పొరబాటున 

పాపము చేసినయెడల తాను చేసిన అపరాధమునకు నీవు ఏరప్రచు వెల చొపుప్న పరిశుదధ్మైన 

తులముల విలువగల నిరోద్షమైన పొటేట్లును మందలోనుండి అపరాధపరిహారారథ్బలిగా 

యెహోవాయొదద్కు వాడు తీసికొనిరావలెను. 

నాయ్యాధిపతులు 3:14 => ఇశార్యేలీయులు పదునెనిమిది సంవతస్రములు మోయాబు రాజునకు 

దాసులైరి. 

నాయ్యాధిపతులు 4:1 => ఏహూదు మరణమైన తరువాత ఇశార్యేలీయులు ఇంకను యెహోవా 

దృషిట్కి దోషులైరి గనుక 

2 సమూయేలు 7:6 => ఐగుపుత్లోనుండి నేను ఇశార్యేలీయులను రపిప్ంచిన నాటనుండి నేటివరకు 

మందిరములో నివసింపక డేరాలోను గుడారములోను నివసించుచు సంచరించితిని. 

2 సమూయేలు 22:27 => సదాభ్వముగలవారి యెడల నీవు సదాభ్వము చూపుదువు మూరు ఖ్లయెడల 

నీవు వికటముగా నుందువు. 

యోబు 15:25 => వాడు దేవుని మీదికి చేయి చాపును సరవ్శకుత్డగువానిని ధికక్రించి 

మాటలాడును. 

కీరత్నలు 18:26 => సదాభ్వముగలవారియెడల నీవు సదాభ్వము చూపుదువు. మూరు ఖ్లయెడల నీవు 

వికటముగా నుందువు 
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ఆమోసు 4:7 => మరియు కోతకాలమునకు ముందు మూడు నెలలు వానలేకుండ చేసితిని; ఒక 

పటట్ణముమీద కురిపించి మరియొక పటట్ణముమీద కురిపింపకపోతిని; ఒకచోట వరష్ము కురిసెను, 

వరష్ము లేనిచోటు ఎండిపోయెను. 

మారుక్ 12:9 => కావున ఆ దార్క్షతోట యజమానుడేమి చేయును? అతడు వచిచ్, ఆ కాపులను 

సంహరించి, యితరులకు ఆ దార్క్షతోట ఇచుచ్ను గదా. మరియు 

యోహాను 5:14 => అటుతరువాత యేసు దేవాలయములో వానిని చూచి ఇదిగో సవ్సథ్త నొందితివి; 

మరియెకుక్వ కీడు నీకు కలుగకుండునటుల్ ఇకను పాపము చేయకుమని చెపప్గా  

వచనము 24 

నేనుకూడ మీకు విరోధముగా నడిచెదను; మీ పాపములనుబటిట్ ఇక ఏడంతలుగా మిముమ్ను 

దండించెదను. 

2 సమూయేలు 22:27 => సదాభ్వముగలవారి యెడల నీవు సదాభ్వము చూపుదువు మూరు ఖ్లయెడల 

నీవు వికటముగా నుందువు. 

యోబు 9:4 => ఆయన మహా వివేకి, అధిక బలసంపనున్డు ఆయనతో పోరాడ తెగించి హాని 

నొందనివాడెవడు? 

కీరత్నలు 18:26 => సదాభ్వముగలవారియెడల నీవు సదాభ్వము చూపుదువు. మూరు ఖ్లయెడల నీవు 

వికటముగా నుందువు 

యెషయా 63:10 => అయినను వారు తిరుగుబాటు చేసి ఆయన పరిశుదాధ్తమ్ను దుఃఖింపజేయగా 

ఆయన వారికి విరోధియాయెను తానే వారితో యుదధ్ము చేసెను. 

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 

నిరగ్మకాండము 9:2 => నీవు వారిని పోనియయ్నొలల్క ఇంకను వారిని నిరబ్ంధించినయెడల 
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లేవీయకాండము 4:6 => ఆ యాజకుడు ఆ రకత్ములో తన వేర్లు ముంచి పరిశుదధ్ మందిరము 

యొకక్ అడ డ్తెర యెదుట ఆ రకత్ములో కొంచెము ఏడు మారులు యెహోవా సనిన్ధిని పోర్కిష్ంపవలెను. 

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 26:27 => నేను ఈలాగు చేసిన తరువాత మీరు నా మాట వినక నాకు 

విరోధముగా నడిచినయెడల 

లేవీయకాండము 26:40 => వారు నాకు విరోధముగా చేసిన తిరుగుబాటును తమ దోషమును తమ 

తండుర్ల దోషమును ఒపుప్కొని, తాము నాకు విరోధముగా నడిచితిమనియు 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:23 => వారికి ఆపదలను విసత్రింపజేసెదను వారిమీద నా 

బాణములనిన్టిని వేసెదను. 

2 సమూయేలు 7:6 => ఐగుపుత్లోనుండి నేను ఇశార్యేలీయులను రపిప్ంచిన నాటనుండి నేటివరకు 

మందిరములో నివసింపక డేరాలోను గుడారములోను నివసించుచు సంచరించితిని. 

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 90:11 => నీ ఆగర్హబలము ఎంతో ఎవరికి తెలియును? నీకు చెందవలసిన 

భయముకొలది పుటుట్ నీ కోర్ధము ఎంతో ఎవరికి తెలియును? 

యెషయా 9:1 => అయినను వేదనపొందిన దేశముమీద మబుబ్ నిలువలేదు పూరవ్కాలమున ఆయన 

జెబూలూను దేశమును నఫాత్ లి దేశమును అవమానపరచెను అంతయ్కాలమున ఆయన 

సముదర్పార్ంతమును , అనగా యొరాద్ను అదద్రిని అనయ్జనుల గలిలయ పర్దేశమును 

మహిమగలదానిగా చేయుచునాన్డు. 
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యెషయా 15:9 => ఏలయనగా దీమోను జలములు రకత్ములాయెను. మరియు నేను దీమోనుమీదికి 

ఇంకొకబాధను రపిప్ంచెదను. మోయాబీయులలోనుండి తపిప్ంచుకొనినవారి మీదికిని ఆ దేశములో 

శేషించినవారి మీదికిని సింహమును రపిప్ంచెదను.  

యిరిమ్యా 4:20 => కీడు వెంట కీడు వచుచ్చునన్ది, దేశమంతయు దోచుకొనబడుచునన్ది, నా 

గుడారములును హఠాతుత్గాను నిమిషములో నా డేరా తెరలును దోచుకొనబడియునన్వి. 

యిరిమ్యా 36:32 => యిరీమ్యా యింకొక గర్ంథమును తీసికొని లేఖికుడగు నేరియా కుమారుడైన 

బారూకుచేతికి అపప్గింపగా అతడు యిరీమ్యా నోటిమాటలనుబటిట్ యూదారాజైన యెహోయాకీము 

అగిన్లో కాలిచ్న గర్ంథపు మాటలనిన్టిని వార్సెను; మరియు ఆ మాటలు గాక అటిట్వి అనేకములు 

అతడు వాటితో కూరెచ్ను. 

యెహెజేక్లు 7:26 => నాశనము వెంబడి నాశనము కలుగుచునన్ది, సమాచారము వెంబడి 

సమాచారము వచుచ్చునన్ది; వారు పర్వకత్యొదద్ దరశ్నముకొరకు విచారణ చేయుదురుగాని 

యాజకులు ధరమ్శాసత్రజాఞ్నులు కాకపోయిరి, పెదద్లు ఆలోచన చేయకయే యునాన్రు. 

యెహెజేక్లు 21:14 => నరపుతుర్డా, చేతులు చరచుకొనుచు సమాచారము పర్వచింపుము, ఖడగ్ము 

ముమామ్రు రెటిట్ంపబడినదై జనులను హతము చేయునదైయునన్ది, అది గొపప్వాని అంతఃపురము 

చొచిచ్ వాని హతము చేయునది. 

యెహెజేక్లు 39:24 => వారి యపవితర్తనుబటిట్యు అతికర్మ కిర్యలనుబటిట్యు నేను వారికి 

పరాజుమ్ఖుడనై వారికి పర్తికారము చేసితిని.  

దానియేలు 3:19 => అందుకు నెబుకదెన్జరు అతాయ్గర్హము నొందినందున షదర్కు, మేషాకు, 

అబేదెన్గోయను వారి విషయములో ఆయన ముఖము వికారమాయెను గనుక గుండము ఎపప్టికనన్ 

ఏడంతలు వేడిమిగా చేయుమని యాజఞ్ ఇచెచ్ను. 

ఆమోసు 4:7 => మరియు కోతకాలమునకు ముందు మూడు నెలలు వానలేకుండ చేసితిని; ఒక 

పటట్ణముమీద కురిపించి మరియొక పటట్ణముమీద కురిపింపకపోతిని; ఒకచోట వరష్ము కురిసెను, 

వరష్ము లేనిచోటు ఎండిపోయెను. 
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జెకరాయ్ 14:12 => మరియు యెహోవా తెగుళుల్ పుటిట్ంచి యెరూషలేముమీద యుదధ్ము చేసిన 

జనములనందరిని ఈలాగున మొతుత్ను; వారు నిలిచియునన్ పాటుననే వారి దేహములు కుళిల్పోవును, 

వారి కనున్లు కనుతొఱఱ్లలో ఉండియే కుళిల్పోవును వారి నాలుకలు నోళల్లో ఉండియే కుళిల్పోవును. 

మారుక్ 12:9 => కావున ఆ దార్క్షతోట యజమానుడేమి చేయును? అతడు వచిచ్, ఆ కాపులను 

సంహరించి, యితరులకు ఆ దార్క్షతోట ఇచుచ్ను గదా. మరియు 

యోహాను 5:14 => అటుతరువాత యేసు దేవాలయములో వానిని చూచి ఇదిగో సవ్సథ్త నొందితివి; 

మరియెకుక్వ కీడు నీకు కలుగకుండునటుల్ ఇకను పాపము చేయకుమని చెపప్గా  

పర్కటన 22:18 => ఈ గర్ంథమందునన్ పర్వచన వాకయ్ములను విను పర్తివానికి నేను 

సాక్షయ్మిచుచ్నది ఏమనగా ఎవడైనను వీటితో మరి ఏదైనను కలిపినయెడల, ఈ గర్ంథములో 

వార్యబడిన తెగుళుల్ దేవుడు వానికి కలుగజేయును; 

వచనము 25 

మీమీదికి ఖడగ్మును రపిప్ంచెదను; అది నా నిబంధన విషయమై పర్తిదండన చేయును; మీరు మీ 

పటట్ణములలో కూడియుండగా మీ మధయ్కు తెగులును రపిప్ంచెదను; మీరు శతుర్వులచేతికి 

అపప్గింపబడెదరు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:25 => బయట ఖడగ్మును లోపట భయమును యౌవనులను 

కనయ్కలను శిశువులను నెరిసిన తలవెండుర్కలు గలవారిని నశింపజేయును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:41 => ననున్ దేవ్షించువారికి పర్తిఫలమిచెచ్దను రకత్ముచేత నా 

బాణములను మతిత్లల్ చేసెదను. 

నాయ్యాధిపతులు 2:14 => కాబటిట్ యెహోవా కోపాగిన్ ఇశార్యేలీయులమీద మండెను; ఆయన 

దోచుకొనువారి చేతికి వారిని అపప్గించెను. వారు ఇశార్యేలీయులను దోచుకొనిరి; ఆయన వారి 

చుటుట్నునన్వారి శతుర్వులచేతికి వారిని అపప్గించెను గనుక వారు తమ శతుర్వుల యెదుట 

నిలువలేకపోయిరి. 
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నాయ్యాధిపతులు 2:15 => యెహోవా వారితో చెపిప్నటుల్, యెహోవా వారితో పర్మాణము చేసినటుల్, 

వారు పోయిన పర్తి సథ్లమున వారికి బాధ కలుగజేయుటకు యెహోవా వారికి శతుర్వాయెను గనుక 

వారికి మికిక్లి యిబబ్ంది కలిగెను. 

నాయ్యాధిపతులు 2:16 => ఆ కాలమున యెహోవా వారికొరకు నాయ్యాధిపతులను పుటిట్ంచెను. 

వీరు దోచుకొనువారి చేతిలోనుండి ఇశార్యేలీయులను రకిష్ంచిరి. అయితే వారు ఇంక నాయ్యాధిపతుల 

మాట వినక 

కీరత్నలు 78:62 => తన పర్జలను ఖడగ్మునకు అపప్గించెను. ఆయన తన సావ్సథ్య్ముమీద 

ఆగర్హించెను 

కీరత్నలు 78:63 => అగిన్ వారి యౌవనసుథ్లను భకిష్ంచెను వారి కనయ్కలకు పెండిల్పాటలు 

లేకపోయెను. 

కీరత్నలు 78:64 => వారి యాజకులు కతిత్పాలు కాగా వారి విధవరాండుర్ రోదనము చేయకుండిరి. 

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 

గొఱఱ్పిలల్లయొకక్యు మేకలయొకక్యు రకత్ముచేతను పొటేల్ళల్ మూతర్గర్ంథులమీది కొర్వువ్చేతను 

కపప్బడును ఏలయనగా బొసార్లో యెహోవా బలి జరిగించును ఎదోము దేశములో ఆయన మహా 

సంహారము చేయును.  

యిరిమ్యా 9:16 => తామైనను తమ పితరులైనను ఎరుగని జనములలోనికి వారిని 

చెదరగొటుట్దును, వారిని నిరూమ్లము చేయువరకు వారి వెంబడి ఖడగ్మును పంపుదును. 

యిరిమ్యా 14:12 => వారు ఉపవాసమునన్పుప్డు నేను వారి మొఱఱ్ను వినను; వారు 

దహనబలియైనను నైవేదయ్మైనను అరిప్ంచునపుప్డు నేను వాటిని అంగీకరింపను; ఖడగ్మువలనను 

కాష్మమువలనను తెగులువలనను వారిని నాశము చేసెదను 
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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 15:2 => మేమెకక్డికి పోదుమని వారు నినన్డిగినయెడల నీవు వారితో నిటల్నుము. 

యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు చావునకు నియమింపబడినవారు చావునకును, ఖడగ్మునకు 

నియమింపబడినవారు ఖడగ్మునకును, కాష్మమునకు నియమింపబడిన వారు కాష్మమునకును, చెరకు 

నియమింపబడినవారు చెరకును పోవలెను. 

యిరిమ్యా 15:3 => యెహోవా వాకుక్ ఇదే చంపుటకు ఖడగ్ము, చీలుచ్టకు కుకక్లు, 

తినివేయుటకును నాశనము చేయుటకును ఆకాశపకుష్లు భూమృగములు అను ఈ నాలుగు విధముల 

బాధలు వారికి నియమించియునాన్ను. 

యిరిమ్యా 15:4 => యూదా రాజైన హిజిక్యా కుమారుడగు మనషే ష్ యెరూషలేములో చేసిన 

కిర్యలనుబటిట్ భూమిమీదనునన్ సకల రాజయ్ములలోనికి యిటు అటు చెదరగొటట్బడునటుల్ వారిని 

అపప్గించుచునాన్ను. 

విలాపవాకయ్ములు 2:21 => యౌవనుడును వృదు ధ్డును వీధులలో నేలను పడియునాన్రు నా 

కనయ్కలును నా యౌవనులును ఖడగ్ముచేత కూలియునాన్రు నీ ఉగర్తదినమున నీవు వారిని 

హతముచేసితివి దయతలచక వారినందరిని వధించితివి.  

యెహెజేక్లు 5:17 => ఈ పర్కారము నేను నీమీదికి కాష్మమును దుషట్మృగములను పంపుదును, అవి 

నీకు పుతర్హీనత కలుగజేయును, తెగులును పార్ణహానియు నీకు కలుగును, మరియు నీమీదికి 

ఖడగ్మును రపిప్ంచెదను; యెహోవానగు నేనే యీలాగు ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్ను. 

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.  
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యెహెజేక్లు 14:17 => నేను అటిట్ దేశముమీదికి యుదధ్ము రపిప్ంచి ఖడగ్మును పిలిచి నీవు ఈ 

దేశమునందు సంచరించి మనుషుయ్లను పశువులను నిరూమ్లము చేయుమని ఆజఞ్ ఇచిచ్నయెడల 

యెహెజేక్లు 21:4 => నీతిపరులేమి దుషు ట్లేమి యెవరును మీలో ఉండకుండ దకిష్ణదికుక్ 

మొదలుకొని ఉతత్రదికుక్వరకు అందరిని నిరూమ్లము చేయుటకై నా ఖడగ్ము దాని ఒరలోనుండి 

బయలుదేరియునన్ది. 

యెహెజేక్లు 21:5 => యెహోవానైన నేను నా ఖడగ్ము మరల ఒరలోపడకుండ దాని 

దూసియునాన్నని జనులందరు తెలిసికొందురు. 

యెహెజేక్లు 21:6 => కావున నరపుతుర్డా, నిటూ ట్రుప్ విడువుము, వారు చూచుచుండగా నీ నడుము 

బదద్లగునటుల్ మనోదుఃఖముతో నిటూ ట్రుప్ విడువుము. 

యెహెజేక్లు 21:7 => నీవు నిటూ ట్రుప్ విడిచెదవేమని వారు నినన్డుగగా నీవు శర్మదినము 

వచుచ్చునన్దను దురావ్రత్ నాకు వినబడినది, అందరి గుండెలు కరిగిపోవును, అందరిచేతులు 

బలహీనమవును, అందరి మనసుస్లు అధైరయ్పడును, అందరి మోకాళుల్ నీరవును, ఇంతగా కీడు 

వచుచ్చునన్ది; అది వచేచ్యునన్ది అని చెపుప్ము; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 21:8 => మరియు యెహోవా వాకుక్ నాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను. 

యెహెజేక్లు 21:9 => నరపుతుర్డా, నీవు ఈ మాటలు పర్కటనచేసి ఇటల్నుము యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా అదిగో ఖడగ్ము ఖడగ్మే కనబడుచునన్ది, అది పదునుగలదై మెరుగుపెటిట్యునన్ది. 

యెహెజేక్లు 21:10 => అది గొపప్ వధ చేయుటకై పదును పెటిట్యునన్ది, తళతళలాడునటుల్ అది 

మెరుగుపెటిట్యునన్ది; ఇటుల్ండగా నా కుమారుని దండము ఇతర దండములనిన్టిని తృణీకరించునది 

అని చెపిప్ మనము సంతోషించెదమా? 

యెహెజేక్లు 21:11 => మరియు దూయుటకు సిదధ్మగునటుల్ అది మెరుగుపెటుట్వానియొదద్ 

నుం చ బ డి యుం డె ను , హ త ము చే యు వా డు ప టుట్ కొ ను న టుల్ గా అ ది ప దు ను గ ల దై 

మెరుగుపెటట్బడియునన్ది. 
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యెహెజేక్లు 21:12 => నరపుతుర్డా అంగలారుచ్ము, కేకలువేయుము, అది నా జనులమీదికిని 

ఇశార్యేలీయుల పర్ధానులమీదికిని వచుచ్చునన్ది, ఖడగ్భయము నా జనులకు తటసిథ్ంచినది గనుక నీ 

తొడను చరచుకొనుము. 

యెహెజేక్లు 21:13 => శోధనకలిగెను, తృణీకరించు దండము రాకపోయిననేమి? ఇదే యెహోవా 

వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 21:14 => నరపుతుర్డా, చేతులు చరచుకొనుచు సమాచారము పర్వచింపుము, ఖడగ్ము 

ముమామ్రు రెటిట్ంపబడినదై జనులను హతము చేయునదైయునన్ది, అది గొపప్వాని అంతఃపురము 

చొచిచ్ వాని హతము చేయునది. 

యెహెజేక్లు 21:15 => వారి గుండెలు కరిగిపోవునటుల్ను , పడదోర్యు అడ డ్ములు 

అధికములగునటుల్ను, వారి గుమమ్ములలో నేను ఖడగ్ము దూసెదను; అయయ్యోయ్ అది 

తళతళలాడుచునన్ది, హతము చేయుటకై అది దూయబడియునన్ది. 

యెహెజేక్లు 21:16 => ఖడగ్మా, సిదధ్పడియుండుము; కుడివైపు చూడుము, ఎడమవైపు తిరుగుము, 

ఎకక్డ నీకు పనియుండునో అకక్డికి తిరుగుము 

యెహెజేక్లు 21:17 => నేను కూడ నా చేతులు చరచుకొని నా కోర్ధము తీరుచ్కొందును; 

యెహోవానగు నేనే మాట ఇచిచ్యునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 29:8 => కాబటిట్ పర్భువైన యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను నీమీదికి 

ఖడగ్ము రపిప్ంచి, మనుషుయ్లను పశువులను నీలోనుండి నిరూమ్లము చేసెదను, 

యెహెజేక్లు 33:2 => నరపుతుర్డా, నీవు నీ జనులకు సమాచారము పర్కటించి వారితో ఇటల్నుము 

నేను ఒకానొక దేశముమీదికి ఖడగ్మును రపిప్ంపగా ఆ జనులు తమలో ఒకనిని ఏరప్రచుకొని కావలిగా 

నిరణ్యించినయెడల 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32 :35 => వారి కాలు జారుకాలమున పగతీరుచ్టయు 

పర్తిఫలమిచుచ్టయు నావే; వారి ఆపదిద్నము సమీపించును వారి గతి తవ్రగా వచుచ్ను. 

కీరత్నలు 94:1 => యెహోవా, పర్తికారము చేయు దేవా, పర్తికారము చేయు దేవా, పర్కాశింపుము 

యెహెజేక్లు 20:37 => చేతి కఱఱ్కిర్ంద మిముమ్ను దాటించి నిబంధనకు లోపరచెదను. 
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హెబీర్యులకు 10:28 => ఎవడైనను మోషే ధరమ్శాసత్రమును నిరాకరించినయెడల ఇదద్రు ముగుగ్రు 

సాకుష్ల మాటమీద, కనికరింపకుండ వాని చంపించుదురు. 

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? 

హెబీర్యులకు 10:30 => పగతీరుచ్ట నా పని, నేనే పర్తిఫలమితుత్ననియు మరియు పర్భువు తన 

పర్జలకు తీరుప్ తీరుచ్ను అనియు చెపిప్నవానిని ఎరుగుదుము గదా. 

సంఖాయ్కాండము 14:12 => నేను వారికి సావ్సథ్య్మియయ్క తెగులుచేత వారిని హతముచేసి, యీ 

జనముకంటె మహా బలముగల గొపప్ జనమును నీవలన పుటిట్ంచెదనని మోషేతో చెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 16:49 => కోరహు తిరుగుబాటున చనిపోయినవారు గాక పదునాలుగువేల 

ఏడువందలమంది ఆ తెగులుచేత చచిచ్రి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:21 => నీవు సావ్ధీనపరచుకొనబోవు దేశములో నుండకుండ నినున్ 

కీష్ణింపజేయువరకు యెహోవా తెగులు నినున్ వెంటాడును. 

2 సమూయేలు 24:15 => అందుకు యెహోవా ఇశార్యేలీయులమీదికి తెగులు రపిప్ంచగా ఆ 

దినము ఉదయము మొదలుకొని సమాజకూటపు వేళ వరకు అది జరుగుచుండెను; అందుచేత 

దానునుండి బెయేరె ష్బావరకు డెబబ్ది వేలమంది మృతినొందిరి. 

యిరిమ్యా 14:12 => వారు ఉపవాసమునన్పుప్డు నేను వారి మొఱఱ్ను వినను; వారు 

దహనబలియైనను నైవేదయ్మైనను అరిప్ంచునపుప్డు నేను వాటిని అంగీకరింపను; ఖడగ్మువలనను 

కాష్మమువలనను తెగులువలనను వారిని నాశము చేసెదను 

యిరిమ్యా 24:10 => నేను వారికిని వారి పితరులకును ఇచిచ్న దేశములో ఉండకుండ వారు 

పాడైపోవువరకు నేను ఖడగ్మును కాష్మమును తెగులును వారిలోకి పంపెదను. 

యిరిమ్యా 29:17 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను 

వారిమీదికి ఖడగ్మును కాష్మమును తెగులును పంపుచునాన్ను; కుళిల్ కేవలము చెడిపోయి 

తినశకయ్ముకాని ఆ అంజూరపు పండల్ను ఒకడు పారవేయునటుల్ నేనువారిని అపప్గించుచునాన్ను;  
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యిరిమ్యా 29:18 => యెహోవా వాకుక్ ఇదే. వారు విననొలల్నివారై, నేను పెందలకడ లేచి పర్వకత్లైన 

నా సేవకులచేత వారియొదద్కు పంపిన నా మాటలను ఆలకింపకపోయిరి. 

ఆమోసు 4:10 => మరియు నేను ఐగుపీత్యుల మీదికి తెగుళుల్ పంపించినటుల్ మీమీదికి తెగుళుల్ 

పంపించితిని; మీ దండుపేటలో పుటిట్న దురగ్ంధము మీ నాసికారంధర్ములకు ఎకుక్ నంతగా మీ 

యౌవనులను ఖడగ్ముచేత హతము చేయించి మీ గుఱఱ్ములను కొలల్పెటిట్ంచితిని; అయినను మీరు 

నాతటుట్ తిరిగినవారు కారు; ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

లూకా 21:11 => అకక్డకక్డ గొపప్ భూకంపములు కలుగును, తెగుళుల్ను కరవులును తటసిథ్ంచును, 

ఆకాశమునుండి మహా భయోతాప్తములును గొపప్ సూచనలును పుటుట్ను. 

సంఖాయ్కాండము 31:3 => మోషే పర్జలతో మీలో కొందరు యుదధ్సనన్దు ధ్లై మిదాయ్నీయులమీదికి 

పోయి మిదాయ్నీయులకు యెహోవా విధించిన పర్తిదండన చేయునటుల్ 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:2 => నీ దేవుడైన యెహోవా నిబంధనను మీరి ఆయన దృషిట్కి 

చెడ డ్దానిని చేయుచు, నేనిచిచ్న ఆజఞ్కు విరోధముగా అనయ్దేవతలకు, అనగా సూరుయ్నికైనను 

చందుర్నికైనను ఆకాశనక్షతర్ములలోని దేనికైనను నమసక్రించి మొర్కుక్ పురుషుడేగాని సతరీయేగాని నీ 

దేవుడైన యెహోవా నీకిచుచ్చునన్ నీ గార్మములలో దేనియందైనను నీ మధయ్ కనబడినపుప్డు  

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:52 => మరియు నీవు ఆశర్యించిన ఉనన్త పార్కారములుగల నీ 

కోటలు పడువరకును నీ దేశమందంతటను నీ గార్మములనిన్టిలోను వారు నినున్ ముటట్డివేయుదురు. 

నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచిచ్న నీ దేశమందంతటను నీ గార్మములనిన్టిలోను నినున్ 

ముటట్డివేయుదురు. 

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. 
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1 రాజులు 8:33 => మరియు ఇశార్యేలీయులగు నీ జనులు నీకు విరోధముగా పాపము 

చేయుటచేత తమ శతుర్వులయెదుట మొతత్బడినపుప్డు, వారు నీతటుట్ తిరిగి నీ నామమును ఒపుప్కొని 

యీ మందిరమందు నినున్గూరిచ్ పార్రథ్న వినన్పములు చేయునపుప్డెలల్ 

1 రాజులు 8:37 => దేశమందు కాష్మముగాని తెగులుగాని గాడుప్ దెబబ్గాని చితత్పటుట్టగాని 

మిడతలుగాని చీడపురుగుగాని కలిగినను, వారి శతుర్వు వారి దేశపు పటట్ణములలో వారిని 

ముటట్డివేసినను, ఏ తెగులుగాని వాయ్ధిగాని కలిగినను, 

1 రాజులు 20:1 => తనయొదద్ గుఱఱ్ములను రథములను సమకూరుచ్కొనిన ముపప్ది ఇదద్రు 

రాజులుండగా సిరియా రాజైన బెనహ్దదు తన సైనయ్మంతటిని సమకూరుచ్కొని బయలుదేరి షోమోర్నుకు 

ముటట్డివేసి దానిమీద యుదధ్ము చేసెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:12 => మూడేండల్పాటు కరవు కలుగుట, మూడు నెలలపాటు నీ 

శతుర్వులు కతిత్దూసి నినున్ తరుమగా నీవు వారియెదుట నిలువలేక నశించిపోవుట, మూడు 

దినములపాటు దేశమందు యెహోవా కతిత్, అనగా తెగులు నిలుచుటచేత యెహోవా దూత 

ఇశార్యేలీయుల దేశమందంతట నాశనము కలుగజేయుట, అను వీటిలో ఒకదానిని నీవు 

కోరుకొనుమని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు; కావున ననున్ పంపిన వానికి నేను ఏమి 

పర్తుయ్తత్రమియయ్వలెనో దాని యోచించుము. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:28 => దేశమునందు కరవుగాని తెగులుగాని కనబడినపుప్డైనను, గాడుప్ 

దెబబ్గాని చితత్పటుట్టగాని తగిలినపుప్డైనను, మిడతలుగాని చీడపురుగులుగాని దండు దిగినపుప్డైనను, 

వారి శతుర్వులు వారి దేశపు పటట్ణములలో వారిని ముటట్డివేసినపుప్డైనను, ఏ బాధగాని యే 

రోగముగాని వచిచ్నపుప్డైనను 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:24 => సిరియనులు చినన్దండుతో వచిచ్నను యూదావారు తమ పితరుల 

దేవుడైన యెహోవాను విసరిజ్ంచినందుకై యెహోవా వారిచేతికి అతివిసాత్రమైన ఆ సైనయ్మును 

అపప్గింపగా యోవాషుకు శిక్ష కలిగెను. 

కీరత్నలు 89:42 => అతని విరోధుల కుడిచేతిని నీవు హెచిచ్ంచియునాన్వు అతని శతుర్వులనందరిని 

నీవు సంతోషపరచియునాన్వు  
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యెషయా 65:12 => నేను మాటలాడగా మీరు ఆలకింపక నా దృషిట్కి చెడ డ్దైనదాని చేసితిరి 

నాకిషట్ము కానిదాని కోరితిరి నేను ఖడగ్మును మీకు అదృషట్ముగా నియమించుదును మీరందరు వధకు 

లోనగుదురు.  

యిరిమ్యా 5:9 => అటిట్ కారయ్ములనుబటిట్ నేను దండింపకుందునా? అటిట్ జనముమీద నా కోపము 

తీరుచ్కొనకుందునా? ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 15:3 => యెహోవా వాకుక్ ఇదే చంపుటకు ఖడగ్ము, చీలుచ్టకు కుకక్లు, 

తినివేయుటకును నాశనము చేయుటకును ఆకాశపకుష్లు భూమృగములు అను ఈ నాలుగు విధముల 

బాధలు వారికి నియమించియునాన్ను. 

యిరిమ్యా 25:9 => ఈ దేశముమీదికిని దీని నివాసులమీదికిని చుటుట్నునన్ యీ జనులందరి 

మీదికిని వారిని రపిప్ంచుచునాన్ను; ఈ జనులను శాపగర్సుత్లగాను విసమ్యాసప్దముగాను 

అపహాసాయ్సప్దముగాను ఎపప్టికిని పాడుగాను ఉండజేసెదను. 

యిరిమ్యా 50:35 => యెహోవా మాట యిదే కలీద్యులును బబులోను నివాసులును దాని 

అధిపతులును జాఞ్నులును కతిత్పాలగుదురు 

యిరిమ్యా 52:4 => అతని యేలుబడియందు తొమిమ్దవ సంవతస్రము పదియవ నెల పదియవ 

దినమున బబులోను రాజైన నెబుకదెర్జరు తన సైనయ్మంతటితో యెరూషలేముమీదికి వచిచ్, దానికి 

ఎదురుగా దండు దిగినపుప్డు పటట్ణమునకు చుటుట్ కోటలు కటిట్రి. 

యెహెజేక్లు 21:3 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నేను నీకు విరోధినైతిని. నీతిపరులనేమి 

దుషు ట్లనేమి నీలో ఎవరు నుండకుండ అందరిని నిరూమ్లము చేయుటకై నా ఖడగ్ము ఒరదూసి 

యునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 39:23 => మరియు ఇశార్యేలీయులు తమ దోషమునుబటిట్ చెరలోనికి పోయిరనియు 

వారు విశావ్స ఘాతకులైనందున నేను వారికి పరాజుమ్ఖుడనై వారు ఖడగ్ముచేత కూలునటుల్గా వారిని 

బాధించువారికి అపప్గించితిననియు అనయ్జనులు తెలిసికొందురు.  
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పర్కటన 22:18 => ఈ గర్ంథమందునన్ పర్వచన వాకయ్ములను విను పర్తివానికి నేను 

సాక్షయ్మిచుచ్నది ఏమనగా ఎవడైనను వీటితో మరి ఏదైనను కలిపినయెడల, ఈ గర్ంథములో 

వార్యబడిన తెగుళుల్ దేవుడు వానికి కలుగజేయును; 

వచనము 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. 

కీరత్నలు 105:16 => దేశముమీదికి ఆయన కరవు రపిప్ంచెను జీవనాధారమైన ధానయ్మంతయు 

కొటిట్వేసెను. 

యెషయా 3:1 => ఆలకించుడి పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా పోషణమును 

పోషణాధారమును అనోన్దకముల ఆధారమంతయు పోషణమంతయు 

యెషయా 9:20 => కుడిపర్కక్న ఉనన్దాని పటుట్కొందురు గాని ఇంకను ఆకలిగొని యుందురు; 

ఎడమపర్కక్న ఉనన్దాని భకిష్ంచుదురు గాని ఇంకను తృపిత్పొందక యుందురు వారిలో పర్తివాడు తన 

బాహువును భకిష్ంచును 

యిరిమ్యా 14:12 => వారు ఉపవాసమునన్పుప్డు నేను వారి మొఱఱ్ను వినను; వారు 

దహనబలియైనను నైవేదయ్మైనను అరిప్ంచునపుప్డు నేను వాటిని అంగీకరింపను; ఖడగ్మువలనను 

కాష్మమువలనను తెగులువలనను వారిని నాశము చేసెదను 

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.  
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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 ఎఱఱ్నివి వారి దేహకాంతి నీలమువంటిది. 

విలాపవాకయ్ములు 4:8 => అటిట్వారి ఆకారము బొగుగ్కంటె నలుపాయెను వారిని వీధులలో 

చూచువారు వారిని గురుతు పటట్జాలరు. వారి చరమ్ము వారి యెముకలకు అంటుకొనియునన్ది అది 

యెండి కఱఱ్వంటిదాయెను. 

విలాపవాకయ్ములు 4:9 => కాష్మహతులు భూఫలములు లేక పొడువబడి కీష్ణించిపోయెదరు 

ఖడగ్హతులు కాష్మహతులకనన్ భాగయ్వంతులు. 

యెహెజేక్లు 4:10 => నీవు తూనికె పర్కారము, అనగా దినమొకటింటికి ఇరువది తులముల 

యెతుత్చొపుప్న భుజింపవలెను, వేళ వేళకు తినవలెను, 

యెహెజేక్లు 4:16 => నరపుతుర్డా, ఇదిగో యెరూషలేములో రొటెట్యను ఆధారమును నేను లేకుండ 

చేసినందున వారు తూనికె పర్కారముగా బహు చింతతో రొటెట్ భుజింతురు, నీళుల్ కొలచొపుప్న తార్గుచు 

విసమ్యమొందుదురు. 

యెహెజేక్లు 5:16 => నీ చుటుట్నునన్ అనయ్ జనులకు నీవు నిందకును ఎగతాళికిని హెచచ్రికకును 

విసమ్యమునకును ఆసప్దముగా ఉందువు; యెహోవానగు నేనే ఆజఞ్ ఇచిచ్యునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 14:13 => నరపుతుర్డా, ఏ దేశమైతే విశావ్సఘాతకమై నా దృషిట్కి పాపముచేసినదో 

దానికి నేను విరోధినై పార్ణాధారమగు ఆహారము లేకుండజేసి కరవు పంపించి మనుషుయ్లను 

పశువులను నిరూమ్లము చేయుదును  

హోషేయ 4:10 => వారు యెహోవాను లక్షయ్పెటుట్ట మానిరి గనుక వారు భోజనము చేసినను తృపిత్ 

పొందక యుందురు, వయ్భిచారము చేసినను అభివృది ధ్ నొందక యుందురు.  

మీకా 6:14 => నీవు భోజనము చేసినను నీకు తృపిత్ కానేరదు, నీవెపుప్డు పసుత్గానే యుందువు, 

నీవేమైన తీసికొనిపోయినను అది నీకుండదు, నీవు భదర్ము చేసికొని కొనిపోవుదానిని దోపుడుకు 

నేనపప్గింతును. 

Page  of 1743 1885



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"య$ండ'

హగగ్యి 1:6 => మీరు విసాత్రముగా వితిత్నను మీకు కొంచెమే పండెను, మీరు భోజనము 

చేయుచునన్ను ఆకలి తీరకయునన్ది, పానము చేయుచునన్ను దాహము తీరకయునన్ది, బటట్లు 

కపుప్కొనుచునన్ను చలి ఆగకునన్ది, పనివారు కషట్ముచేసి జీతము సంపాదించుకొనినను జీతము 

చినిగిపోయిన సంచిలో వేసినటుట్గా ఉనన్ది. 

ఆదికాండము 31:7 => మీ తండిర్ ననున్ మోసపుచిచ్ పదిమారుల్ నా జీతము మారెచ్ను; అయినను 

దేవుడు అతని నాకు హాని చేయనియయ్లేదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:18 => నీ గరభ్ఫలము నీ భూమిపంట నీ ఆవులు నీ గొఱఱ్మేకల 

మందలు శపింపబడును; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:51 => నినున్ నశింపజేయువరకు నీ పశువులను నీ పొలముల 

ఫలములను వారు తినివేతురు నినున్ నశింపజేయువరకు ధానయ్మునేగాని దార్కాష్రసమునేగాని 

తైలమునేగాని పశువుల మందలనేగాని గొఱఱ్మేక మందలనేగాని నీకు నిలువనియయ్రు.  

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 8:37 => దేశమందు కాష్మముగాని తెగులుగాని గాడుప్ దెబబ్గాని చితత్పటుట్టగాని 

మిడతలుగాని చీడపురుగుగాని కలిగినను, వారి శతుర్వు వారి దేశపు పటట్ణములలో వారిని 

ముటట్డివేసినను, ఏ తెగులుగాని వాయ్ధిగాని కలిగినను, 

1 రాజులు 18:2 => అహాబును దరిశ్ంచుటకై ఏలీయా వెళిల్పోయెను. షోమోర్నులో ఘోరమైన 

కాష్మము కలిగియుండగా 

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. 
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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 25:3 => నాలగ్వ నెల తొమిమ్దవ దినమందు పటట్ణములో కాష్మము అఘోరమాయెను, 

దేశపు జనులకు ఆహారము లేకపోయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:12 => మూడేండల్పాటు కరవు కలుగుట, మూడు నెలలపాటు నీ 

శతుర్వులు కతిత్దూసి నినున్ తరుమగా నీవు వారియెదుట నిలువలేక నశించిపోవుట, మూడు 

దినములపాటు దేశమందు యెహోవా కతిత్, అనగా తెగులు నిలుచుటచేత యెహోవా దూత 

ఇశార్యేలీయుల దేశమందంతట నాశనము కలుగజేయుట, అను వీటిలో ఒకదానిని నీవు 

కోరుకొనుమని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు; కావున ననున్ పంపిన వానికి నేను ఏమి 

పర్తుయ్తత్రమియయ్వలెనో దాని యోచించుము. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:28 => దేశమునందు కరవుగాని తెగులుగాని కనబడినపుప్డైనను, గాడుప్ 

దెబబ్గాని చితత్పటుట్టగాని తగిలినపుప్డైనను, మిడతలుగాని చీడపురుగులుగాని దండు దిగినపుప్డైనను, 

వారి శతుర్వులు వారి దేశపు పటట్ణములలో వారిని ముటట్డివేసినపుప్డైనను, ఏ బాధగాని యే 

రోగముగాని వచిచ్నపుప్డైనను 

యోబు 19:3 => పదిమారులు మీరు ననున్ నిందించితిరి సిగుగ్లేక మీరు ననున్ బాధించెదరు. 

కీరత్నలు 104:15 => అందుమూలమున భూమిలోనుండి ఆహారమును నరుల హృదయమును 

సంతోషపెటుట్ దార్కాష్రసమును వారి మొగములకు మెరుగునిచుచ్ తైలమును నరుల హృదయమును 

బలపరచు ఆహారమును ఆయన పుటిట్ంచుచునాన్డు  

యిరిమ్యా 52:6 => నాలగ్వ నెల తొమిమ్దవ దినమున కాష్మము పటట్ణములో హెచుచ్గా నునన్పుప్డు 

దేశ పర్జలకు ఆహారము లేకపోయెను. 

యెహెజేక్లు 12:18 => నరపుతుర్డా, వణకుచునే ఆహారము తిని తలల్డింపును చింతయు కలిగి 

నీళుల్తార్గి 

యోవేలు 2:26 => నా జనులు ఇక నెనన్టికిని సిగుగ్నొందరు. 
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ఆమోసు 4:6 => మీ పటట్ణములనిన్టిలోను నేను మీకు దంతశుది ధ్ కలుగజేసినను, మీరునన్ 

సథ్లములనిన్టిలోను మీకు ఆహారము లేకుండ చేసినను మీరు నాతటుట్ తిరిగినవారు కారు; ఇదే 

యెహోవా వాకుక్.  

మతత్యి 14:20 => వారందరు తిని తృపిత్పొందిన తరువాత మిగిలిన ముకక్లు పండెర్ండు 

గంపలనిండ ఎతిత్రి 

పర్కటన 6:5 => ఆయన మూడవ ముదర్ను విపిప్నపుప్డు రముమ్ అని మూడవ జీవి చెపుప్ట వింటిని. 

నేను చూడగా, ఇదిగో ఒక నలల్ని గుఱఱ్ము కనబడెను; దానిమీద ఒకడు తార్సుచేత పటుట్కొని కూరుచ్ండి 

యుండెను. 

వచనము 27 

నేను ఈలాగు చేసిన తరువాత మీరు నా మాట వినక నాకు విరోధముగా నడిచినయెడల 

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. 

నిరగ్మకాండము 9:2 => నీవు వారిని పోనియయ్నొలల్క ఇంకను వారిని నిరబ్ంధించినయెడల 

లేవీయకాండము 26:40 => వారు నాకు విరోధముగా చేసిన తిరుగుబాటును తమ దోషమును తమ 

తండుర్ల దోషమును ఒపుప్కొని, తాము నాకు విరోధముగా నడిచితిమనియు 

2 సమూయేలు 7:6 => ఐగుపుత్లోనుండి నేను ఇశార్యేలీయులను రపిప్ంచిన నాటనుండి నేటివరకు 

మందిరములో నివసింపక డేరాలోను గుడారములోను నివసించుచు సంచరించితిని. 

కీరత్నలు 1:1 => దుషు ట్ల ఆలోచనచొపుప్న నడువకపాపుల మారగ్మున నిలువక అపహాసకులు 

కూరుచ్ండు చోటను కూరుచ్ండక 

కీరత్నలు 18:26 => సదాభ్వముగలవారియెడల నీవు సదాభ్వము చూపుదువు. మూరు ఖ్లయెడల నీవు 

వికటముగా నుందువు 

Page  of 1746 1885



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"య$ండ'

ఆమోసు 4:7 => మరియు కోతకాలమునకు ముందు మూడు నెలలు వానలేకుండ చేసితిని; ఒక 

పటట్ణముమీద కురిపించి మరియొక పటట్ణముమీద కురిపింపకపోతిని; ఒకచోట వరష్ము కురిసెను, 

వరష్ము లేనిచోటు ఎండిపోయెను. 

మారుక్ 12:9 => కావున ఆ దార్క్షతోట యజమానుడేమి చేయును? అతడు వచిచ్, ఆ కాపులను 

సంహరించి, యితరులకు ఆ దార్క్షతోట ఇచుచ్ను గదా. మరియు 

యోహాను 5:14 => అటుతరువాత యేసు దేవాలయములో వానిని చూచి ఇదిగో సవ్సథ్త నొందితివి; 

మరియెకుక్వ కీడు నీకు కలుగకుండునటుల్ ఇకను పాపము చేయకుమని చెపప్గా  

వచనము 28 

నేను కోపపడి మీకు విరోధముగా నడిచెదను. నేనే మీ పాపములనుబటిట్ యేడంతలుగా మిముమ్ను 

దండించెదను. 

యెషయా 27:4 => నాయందు కోర్ధము లేదు గచచ్పొదలును బలురకక్సి చెటుల్ను ఒకవేళ 

నుండినయెడల యుదధ్ము చేయువానివలె నేను వాటిలోనికి వడిగా జొచిచ్ తపప్క వాటిని 

కాలిచ్వేయుదును. 

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 63:3 => ఒంటరిగా దార్క్షగానుగను తొర్కిక్తిని, జనములలో ఎవడును నాతోకూడ 

ఉండలేదు కోపగించుకొని వారిని తొర్కిక్తిని రౌదర్ముచేత వారిని అణగదొర్కిక్తిని వారి రకత్ము నా 

వసత్రములమీద చిందినది, నా బటట్లనిన్యు డాగులే.  

యెషయా 66:15 => ఆలకించుడి, మహాకోపముతో పర్తికారము చేయుటకును అగిన్జావ్లలతో 

గదిద్ంచుటకును యెహోవా అగిన్రూపముగా వచుచ్చునాన్డు ఆయన రథములు తుపానువలె 

తవ్రపడుచునన్వి.  
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యిరిమ్యా 21:5 => కోపమును రౌదర్మును అతుయ్గర్తయు కలిగినవాడనై, బాహుబలముతోను, 

చాచిన చేతితోను నేనే మీతో యుదధ్ము చేసెదను. 

యెహెజేక్లు 5:13 => నా కోపము తీరును, వారిమీద నా ఉగర్త తీరుచ్కొని ననున్ ఓదారుచ్కొందును, 

నేను వారిమీద నా ఉగర్త తీరుచ్కొను కాలమున యెహోవానైన నేను ఆసకిత్గలవాడనై ఆలాగు 

సెలవిచిచ్తినని వారు తెలిసికొందురు  

యెహెజేక్లు 5:15 => కావున నీ పోషణాధారము తీసివేసి, నీమీదికి నేను మహా కాష్మము రపిప్ంచి, 

నీవారు క్షయమగునటుల్గా వారిని క్షయపరచు మహాకాష్మమును పంపించి, కోపముచేతను 

కోర్ధముచేతను కఠినమైన గదిద్ంపులచేతను నేను నినున్ శికిష్ంపగా 

యెహెజేక్లు 8:18 => కాబటిట్ కటాక్షము లేకయు కనికరము చూపకయు నేను నా 

కోర్ధమునగుపరచి, వారు నా చెవులలో ఎంత బిగగ్రగా మొఱఱ్పెటిట్నను నేను ఆలకింపకుందును. 

నహూము 1:2 => యెహోవా రోషము గలవాడై పర్తికారము చేయువాడు, యెహోవా పర్తికారము 

చేయును; ఆయన మహోగర్త గలవాడు, యెహోవా తన శతుర్వులకు పర్తికారము చేయును, తనకు 

విరోధులైన వారిమీద కోపముంచుకొనును.  

నహూము 1:6 => ఆయన ఉగర్తను సహింపగలవాడెవడు? ఆయన కోపాగిన్ యెదుట 

నిలువగలవాడెవడు? ఆయన కోపము అగిన్వలె పారును, ఆయన కొండలను కొటట్గా అవి బదద్లగును. 

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 6:17 => ఇదిగో నేనే జీవవాయువుగల సమసత్ శరీరులను ఆకాశముకిర్ంద 

నుండకుండ నాశము చేయుటకు భూమిమీదికి జలపర్వాహము రపిప్ంచుచునాన్ను. లోకమందునన్ 

సమసత్మును చనిపోవును; 

నిరగ్మకాండము 9:2 => నీవు వారిని పోనియయ్నొలల్క ఇంకను వారిని నిరబ్ంధించినయెడల 
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నిరగ్మకాండము 9:14 => సమసత్ భూమిలో నావంటివారెవరును లేరని నీవు తెలిసికొనవలెనని 

ఈసారి నేను నా తెగుళళ్నిన్యు నీ హృదయము నొచుచ్నంతగా నీ సేవకులమీదికిని నీ పర్జలమీదికిని 

పంపెదను; 

నిరగ్మకాండము 14:17 => ఇదిగో నేను నేనే ఐగుపీత్యుల హృదయములను కఠిన పరుచుదును. 

వారు వీరిని తరుముదురు; నేను ఫరోవలనను అతని సమసత్ సేన వలనను అతని రథముల వలనను 

అతని గుఱఱ్పు రౌతుల వలనను నాకు మహిమ తెచుచ్కొందును. 

లేవీయకాండము 4:6 => ఆ యాజకుడు ఆ రకత్ములో తన వేర్లు ముంచి పరిశుదధ్ మందిరము 

యొకక్ అడ డ్తెర యెదుట ఆ రకత్ములో కొంచెము ఏడు మారులు యెహోవా సనిన్ధిని పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 26:18 => ఇవనిన్యు సంభవించినను మీరింక నా మాటలు విననియెడల నేను మీ 

పాపములనుబటిట్ మరి ఏడంతలుగా మిముమ్ను దండించెదను. 

లేవీయకాండము 26:40 => వారు నాకు విరోధముగా చేసిన తిరుగుబాటును తమ దోషమును తమ 

తండుర్ల దోషమును ఒపుప్కొని, తాము నాకు విరోధముగా నడిచితిమనియు 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:45 => నీవు నాశనము చేయబడువరకు ఈ శాపములనిన్యు నీమీదికి 

వచిచ్ నినున్ తరిమి నినున్ పటుట్కొనును; ఏలయనగా నీ దేవుడైన యెహోవా నీకాజాఞ్పించిన ఆయన 

ఆజఞ్లను ఆయన కటట్డలను అనుసరించి నడుచుకొనునటుల్ నీవు ఆయన మాట వినలేదు. 

నాయ్యాధిపతులు 2:14 => కాబటిట్ యెహోవా కోపాగిన్ ఇశార్యేలీయులమీద మండెను; ఆయన 

దోచుకొనువారి చేతికి వారిని అపప్గించెను. వారు ఇశార్యేలీయులను దోచుకొనిరి; ఆయన వారి 

చుటుట్నునన్వారి శతుర్వులచేతికి వారిని అపప్గించెను గనుక వారు తమ శతుర్వుల యెదుట 

నిలువలేకపోయిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 5:3 => రాజులారా వినుడి, అధిపతులారా ఆలకించుడి యెహోవాకు గానము 

చేసెదను. 

2 సమూయేలు 7:6 => ఐగుపుత్లోనుండి నేను ఇశార్యేలీయులను రపిప్ంచిన నాటనుండి నేటివరకు 

మందిరములో నివసింపక డేరాలోను గుడారములోను నివసించుచు సంచరించితిని. 
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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. 

నెహెమాయ్ 13:18 => మీ పితరులును ఇటుల్ చేసి దేవునియొదద్నుండి మనమీదికిని యీ 

పటట్ణసుథ్లమీదికిని కీడు రపిప్ంపలేదా? అయితే మీరు విశార్ంతిదినమును నిరల్క్షయ్పెటిట్ 

ఇశార్యేలీయులమీదికి కోపము మరి అధికముగా రపిప్ంచుచునాన్రని చెపిప్తిని. 

కీరత్నలు 1:1 => దుషు ట్ల ఆలోచనచొపుప్న నడువకపాపుల మారగ్మున నిలువక అపహాసకులు 

కూరుచ్ండు చోటను కూరుచ్ండక 

కీరత్నలు 18:26 => సదాభ్వముగలవారియెడల నీవు సదాభ్వము చూపుదువు. మూరు ఖ్లయెడల నీవు 

వికటముగా నుందువు 

కీరత్నలు 79:12 => పర్భువా, మా పొరుగువారు నినున్ నిందించిన నిందకు పర్తిగా వారి యెదలోనికి 

ఏడంతలు నిందను కలుగజేయుము. 

కీరత్నలు 90:11 => నీ ఆగర్హబలము ఎంతో ఎవరికి తెలియును? నీకు చెందవలసిన 

భయముకొలది పుటుట్ నీ కోర్ధము ఎంతో ఎవరికి తెలియును? 

యెషయా 9:1 => అయినను వేదనపొందిన దేశముమీద మబుబ్ నిలువలేదు పూరవ్కాలమున ఆయన 

జెబూలూను దేశమును నఫాత్ లి దేశమును అవమానపరచెను అంతయ్కాలమున ఆయన 

సముదర్పార్ంతమును , అనగా యొరాద్ను అదద్రిని అనయ్జనుల గలిలయ పర్దేశమును 

మహిమగలదానిగా చేయుచునాన్డు. 

యెషయా 15:9 => ఏలయనగా దీమోను జలములు రకత్ములాయెను. మరియు నేను దీమోనుమీదికి 

ఇంకొకబాధను రపిప్ంచెదను. మోయాబీయులలోనుండి తపిప్ంచుకొనినవారి మీదికిని ఆ దేశములో 

శేషించినవారి మీదికిని సింహమును రపిప్ంచెదను.  
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యిరిమ్యా 4:4 => అవిధేయులై యుండుట మానుకొని మీ దుషట్కిర్యలనుబటిట్ యెవడును 

ఆరిప్వేయలేనంతగా నా ఉగర్త అగిన్వలె కాలచ్కుండునటుల్ యూదావారలారా, యెరూషలేము 

నివాసులారా, యెహోవాకు లోబడియుండుడి. 

యిరిమ్యా 4:20 => కీడు వెంట కీడు వచుచ్చునన్ది, దేశమంతయు దోచుకొనబడుచునన్ది, నా 

గుడారములును హఠాతుత్గాను నిమిషములో నా డేరా తెరలును దోచుకొనబడియునన్వి. 

యిరిమ్యా 21:12 => దావీదు వంశసుథ్లారా, యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు అనుదినము 

నాయ్యముగా తీరుప్ తీరుచ్డి, దోచుకొనబడినవానిని బాధపెటుట్వాని చేతిలోనుండి విడిపించుడి, ఆలాగు 

చేయనియెడల మీ దుషట్కిర్యలనుబటిట్ నా కోర్ధము అగిన్వలె బయలువెడలి, యెవడును ఆరప్లేకుండ 

మిముమ్ను దహించును. 

యిరిమ్యా 23:39 => కాగా నేను మిముమ్ను ఎతిత్వేయుచునాన్ను, మీకును మీ పితరులకును 

నేనిచిచ్న పటట్ణమును నా సనిన్ధినుండి పారవేయుచునాన్ను. 

యిరిమ్యా 36:32 => యిరీమ్యా యింకొక గర్ంథమును తీసికొని లేఖికుడగు నేరియా కుమారుడైన 

బారూకుచేతికి అపప్గింపగా అతడు యిరీమ్యా నోటిమాటలనుబటిట్ యూదారాజైన యెహోయాకీము 

అగిన్లో కాలిచ్న గర్ంథపు మాటలనిన్టిని వార్సెను; మరియు ఆ మాటలు గాక అటిట్వి అనేకములు 

అతడు వాటితో కూరెచ్ను. 

యిరిమ్యా 44:6 => కావున నా ఉగర్తయు నా కోపమును కుమమ్రింపబడి, యూదా 

పటట్ణములలోను యెరూషలేము వీధులలోను రగులుకొనెను, గనుక నేడునన్టుల్గా అవి పాడై యెడారి 

ఆయెను. 

యెహెజేక్లు 7:26 => నాశనము వెంబడి నాశనము కలుగుచునన్ది, సమాచారము వెంబడి 

సమాచారము వచుచ్చునన్ది; వారు పర్వకత్యొదద్ దరశ్నముకొరకు విచారణ చేయుదురుగాని 

యాజకులు ధరమ్శాసత్రజాఞ్నులు కాకపోయిరి, పెదద్లు ఆలోచన చేయకయే యునాన్రు. 

యెహెజేక్లు 13:13 => ఇందుకు పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నేను రౌదర్ము 

తెచుచ్కొని తుపానుచేత దానిని పడగొటుట్దును, నా కోపమునుబటిట్ వరష్ము పర్వాహముగా కురియును, 

నా రౌదర్మునుబటిట్ గొపప్ వడగండుల్ పడి దానిని లయపరచును,  

Page  of 1751 1885



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"య$ండ'

యెహెజేక్లు 34:11 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఇదిగో నేను నేనే నా గొఱఱ్లను 

వెదకి వాటిని కనుగొందును. 

దానియేలు 3:19 => అందుకు నెబుకదెన్జరు అతాయ్గర్హము నొందినందున షదర్కు, మేషాకు, 

అబేదెన్గోయను వారి విషయములో ఆయన ముఖము వికారమాయెను గనుక గుండము ఎపప్టికనన్ 

ఏడంతలు వేడిమిగా చేయుమని యాజఞ్ ఇచెచ్ను. 

ఆమోసు 4:7 => మరియు కోతకాలమునకు ముందు మూడు నెలలు వానలేకుండ చేసితిని; ఒక 

పటట్ణముమీద కురిపించి మరియొక పటట్ణముమీద కురిపింపకపోతిని; ఒకచోట వరష్ము కురిసెను, 

వరష్ము లేనిచోటు ఎండిపోయెను. 

జెకరాయ్ 14:12 => మరియు యెహోవా తెగుళుల్ పుటిట్ంచి యెరూషలేముమీద యుదధ్ము చేసిన 

జనములనందరిని ఈలాగున మొతుత్ను; వారు నిలిచియునన్ పాటుననే వారి దేహములు కుళిల్పోవును, 

వారి కనున్లు కనుతొఱఱ్లలో ఉండియే కుళిల్పోవును వారి నాలుకలు నోళల్లో ఉండియే కుళిల్పోవును. 

మారుక్ 12:9 => కావున ఆ దార్క్షతోట యజమానుడేమి చేయును? అతడు వచిచ్, ఆ కాపులను 

సంహరించి, యితరులకు ఆ దార్క్షతోట ఇచుచ్ను గదా. మరియు 

పర్కటన 22:18 => ఈ గర్ంథమందునన్ పర్వచన వాకయ్ములను విను పర్తివానికి నేను 

సాక్షయ్మిచుచ్నది ఏమనగా ఎవడైనను వీటితో మరి ఏదైనను కలిపినయెడల, ఈ గర్ంథములో 

వార్యబడిన తెగుళుల్ దేవుడు వానికి కలుగజేయును; 

వచనము 29 

మీరు మీ కుమారుల మాంసమును తినెదరు, మీ కుమారెత్ల మాంసమును తినెదరు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:53 => అపుప్డు ముటట్డిలోను నీ శతుర్వులు నినున్ పెటుట్ ఇబబ్ందిలోను 

నీ గరభ్ఫలమును, అనగా నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచిచ్న నీ కుమారులయొకక్యు నీ 

కుమారెత్లయొకక్యు మాంసమును తిందువు. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 28 :54 => మీలో బహు మృదువైన సవ్భావమును అతి 

సుకుమారమునుగల మనుషుయ్ని కనున్ తన సహోదరునియెడలను తన కౌగిటి భారయ్యెడలను తాను 

చంపక విడుచు తన కడమ పిలల్లయెడలను చెడ డ్దైనందున 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:55 => అతడు తాను తిను తన పిలల్లమాంసములో కొంచెమైనను 

వారిలో నెవనికిని పెటట్డు; ఏలయనగా మీ శతుర్వులు మీ గార్మములనిన్టియందు మిముమ్ను 

ఇరుకుపరచుటవలనను ముటట్డివేయుటవలనను వానికి మిగిలినదేమియు ఉండదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:56 => నీ గార్మములలో నీ శతుర్వులు నినున్ ఇరుకుపరచుటవలనను 

ముటట్డివేయుటవలనను ఏమియు లేకపోవుటచేత మీలో మృదుతవ్మును  

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. 

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 19:9 => వారు తమ కూమారుల మాంసమును తమ కుమారెత్ల మాంసమును తినునటుల్ 

చేసెదను; తమ పార్ణము తీయ వెదకు శతుర్వులు తమకు ఇబబ్ంది కలిగించుటకై వేయు 

ముటట్డినిబటిట్యు దానివలన కలిగిన యిబబ్ందినిబటిట్యు వారిలో పర్తివాడు తన చెలికాని మాంసము 

తినును. 

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?  
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విలాపవాకయ్ములు 4:10 => వాతస్లయ్ముగల సతరీలచేతులు తాము కనిన పిలల్లను వండుకొనెను నా 

జనుల కుమారికి వచిచ్న నాశనములో వారి బిడ డ్లు వారికి ఆహారమైరి.  

యెహెజేక్లు 5:10 => కావున నీ మధయ్ తండుర్లు తమ కుమారులను భకిష్ంతురు, కుమారులు తమ 

తండుర్లను భకిష్ంతురు, ఈ పర్కారము నేను నీకు శిక్ష విధించి నీలో శేషించినవారిని నలుదిశల 

చెదరగొటుట్దును. 

మతత్యి 24:19 => అయోయ్, ఆ దినములలో గరిభ్ణులకును పాలిచుచ్వారికిని శర్మ. 

లూకా 23:29 => ఇదిగో గొడార్ండుర్ను కనని గరభ్ములును పాలియయ్ని సత్నములును 

ధనయ్ములైనవని చెపుప్ దినములు వచుచ్చునన్వి. 

నిరగ్మకాండము 20:5 => ఏలయనగా నీ దేవుడనైన యెహోవానగు నేను రోషముగల దేవుడను; 

ననున్ దేవ్షించువారి విషయములో మూడు నాలుగు తరముల వరకు, తండుర్ల దోషమును 

కుమారులమీదికి రపిప్ంచుచు 

యెషయా 36:12 => రబా ష్కే ఈ మాటలు చెపుప్టకై నా యజమానుడు నీ యజమానునియొదద్కును 

నీయొదద్కును ననున్ పంపెనా? తమ మలమును తినునటుల్ను తమ మూతర్మును తార్గునటుల్ను 

మీతోకూడ పార్కారముమీద ఉనన్ వారియొదద్కును ననున్ పంపెను గదా అని చెపిప్ 

యెషయా 49:15 => సతరీ తన గరభ్మున పుటిట్న బిడ డ్ను కరుణింపకుండ తన చంటిపిలల్ను మరచునా? 

వారైన మరచుదురు గాని నేను నినున్ మరువను. 

యెషయా 65:23 => వారు వృథాగా పర్యాసపడరు ఆకసిమ్కముగా కలుగు అపాయము నొందుటకై 

పిలల్లను కనరు వారు యెహోవాచేత ఆశీరవ్దింపబడినవారగుదురు వారి సంతానపువారు వారియొదద్నే 

యుందురు.  

విలాపవాకయ్ములు 4:3 => నకక్లైనను చనిన్చిచ్ తమపిలల్లకు పాలిచుచ్ను నా జనుల కుమారి 

యెడారిలోని ఉషట్రపకుష్లవలె కూర్రురాలాయెను. 

వచనము 30 
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నేను మీ యునన్తసథ్లములను పాడుచేసెదను; మీ విగర్హములను పడగొటెట్దను; మీ బొమమ్ల 

పీనుగులమీద మీ పీనుగులను పడవేయించెదను. 

1 రాజులు 13:2 => ఆ దైవజనుడు యెహోవా ఆజఞ్చేత బలిపీఠమునకు ఈ మాట పర్కటన చేసెను 

బలిపీఠమా బలిపీఠమా, యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా దావీదు సంతతిలో యోషీయా అను నొక 

శిశువు పుటుట్ను; నీమీద ధూపము వేసిన ఉనన్త సథ్లముయొకక్ యాజకులను అతడు నీమీద 

అరిప్ంచును; అతడు మనుషయ్ శలయ్ములను నీమీద దహనము చేయును. 

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. 

2 రాజులు 23:16 => యోషీయా అటు తిరిగి అచచ్ట పరవ్తమందునన్ సమాధులను చూచి 

కొందరిని పంపి సమాధులలోనునన్ శలయ్ములను తెపిప్ంచి, దైవజనుడు యెహోవా మాట చాటించి 

చెపిప్న పర్కారము వాటిని బలిపీఠముమీద కాలిచ్ దాని అపవితర్పరచెను. 

2 రాజులు 23:20 => అచచ్ట అతడు ఉనన్త సథ్లములకు నియమింపబడిన యాజకులనందరిని 

బలిపీఠముల మీద చంపించి వాటిమీద నర శలయ్ములను కాలిప్ంచి యెరూషలేమునకు తిరిగి వచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 14:3 => అనయ్దేవతల బలిపీఠములను పడగొటిట్ ఉనన్త సథ్లములను 

పాడుచేసి పర్తిమలను పగులగొటిట్ దేవతా సత్ంభములను కొటిట్వేయించి 

2 దినవృతాత్ంతములు 14:4 => వారి పితరుల దేవుడైన యెహోవాను ఆశర్యించుటకును, 

ధరమ్శాసత్రమునుబటిట్యు విధినిబటిట్యు కిర్యలు జరిగించుటకును, యూదావారికి ఆజాఞ్పించి 

2 దినవృతాత్ంతములు 14:5 => ఉనన్త సథ్లములను సూరయ్ దేవతాసత్ంభములను యూదావారి 

పటట్ణములనిన్టిలోనుండి తీసివేసెను. అతని యేలుబడియందు రాజయ్ము నెమమ్దిగా ఉండెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 23:17 => అంతట జనులందరును బయలు దేవతయొకక్ గుడికి పోయి దాని 

పడగొటిట్, బలిపీఠములను విగర్హములను తుతుత్నియలుగా విరుగగొటిట్, బయలు యాజకుడైన 

మతాత్నును బలిపీఠముల ముందర చంపిరి. 

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 తిరిగివెళిల్రి 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:3 => తన యేలుబడియందు ఎనిమిదవ సంవతస్రమున తానింకను 

బాలుడై యుండగానే అతడు తన పితరుడైన దావీదుయొకక్ దేవుని యొదద్ విచారించుటకు 

పూనుకొనినవాడై, పండెర్ండవయేట ఉనన్త సథ్లములను దేవతాసత్ంభములను పడగొటిట్, చెకిక్న 

విగర్హములను పోత విగర్హములను తీసివేసి, యూదా దేశమును యెరూషలేమును పవితర్ము 

చేయనారంభించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:4 => అతడు చూచుచుండగా జనులు బయలు దేవతల బలిపీఠములను 

పడగొటిట్, వాటిపైన ఉనన్ సూరయ్ దేవతల విగర్హములను అతని ఆజఞ్చొపుప్న నరికివేసి, దేవతా 

సత్ంభములను చెకిక్న విగర్హములను పోత విగర్హములను తుతుత్నియలుగా కొటిట్ చూరణ్ముచేసి, 

వాటికి బలులు అరిప్ంచినవారి సమాధులమీద చలిల్వేసిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:5 => బయలుదేవత యాజకుల శలయ్ములను బలిపీఠములమీద అతడు 

కాలిప్ంచి, యూదాదేశమును యెరూషలేమును పవితర్పరచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:6 => ఆ పర్కారము అతడు మనషే ష్ ఎఫార్యిము షిమోయ్ను దేశములవారి 

పటట్ణములలోను, నఫాత్లి మనయ్మునందును, చుటుట్పటల్నునన్ పాడు సథ్లములనిన్టను బలిపీఠములను 

పడగొటెట్ను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 34:7 => బలిపీఠములను దేవతా సత్ంభములను పడగొటిట్ చెకిక్న 

విగర్హములను చూరణ్ముచేసి, ఇశార్యేలీయుల దేశమంతటనునన్ సూరయ్దేవతా విగర్హములనిన్టిని 

నరికివేసి అతడు యెరూషలేమునకు తిరిగివచెచ్ను. 

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.  

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.  

యిరిమ్యా 8:3 => అపుప్డు నేను తోలివేసిన సథ్లములనిన్టిలో మిగిలియునన్ యీ చెడ డ్ వంశములో 

శేషించిన వారందరు జీవమునకు పర్తిగా మరణమును కోరుదురు; సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా 

వాకుక్ ఇదే. 

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 6:4 => మీ బలిపీఠములు పాడైపోవును, సూరయ్దేవతకు నిలిపిన సత్ంభములు ఛినాన్ 

భినన్ములవును, మీ బొమమ్ల యెదుట మీ జనులను నేను హతము చేసెదను. 

యెహెజేక్లు 6:5 => ఇశార్యేలీయుల కళేబరములను వారి బొమమ్లయెదుట పడవేసి, మీ 

యెముకలను మీ బలిపీఠములచుటుట్ పారవేయుదును. 
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యెహెజేక్లు 6:6 => నేనే యెహోవానై యునాన్నని మీరు తెలిసికొనునటుల్ మీ బలిపీఠములు 

విడువబడి పాడైపోవును, మీ విగర్హములు ఛినాన్ భినన్ములగును,సూరయ్ దేవతకు మీరు నిలిపిన 

సత్ంభములు పడగొటట్బడును, మీ పనులు నాశనమగును, మీ నివాస సథ్లములనిన్టిలో నునన్ మీ 

పటట్ణములు పాడైపోవును, మీ ఉనన్త సథ్లములు విడువబడును, 

యెహెజేక్లు 6:13 => తమ విగర్హముల మధయ్ను తాము కటిట్న బలిపీఠములచుటుట్ను ఎతత్యిన 

కొండలనిన్టిమీదను సకల పరవ్తముల నడికొపుప్లమీదను పచచ్ని చెటల్నిన్టి కిర్ందను, పుషిట్పారిన 

మసత్కి వృక్షములనిన్టికిర్ందను, తమ విగర్హములనిన్టికి పరిమళ ధూపమువేసిన చోటులనిన్టిలోను 

పడి వారి జనులు హతులైయుండు కాలమున నేనే యెహోవానై యునాన్నని మీరు తెలిసికొందురు. 

లేవీయకాండము 26:11 => నా మందిరమును మీ మధయ్ ఉంచెదను; మీ యందు నా మనసుస్ 

అసహయ్పడదు. 

లేవీయకాండము 26:15 => నా కటట్డలను నిరాకరించినయెడలను, నా ఆజఞ్లనిన్టిని అనుసరింపక 

నా నిబంధనను మీరునటుల్ మీరు నా తీరుప్ల విషయమై అసహియ్ంచుకొనినయెడలను, 

లేవీయకాండము 20:23 => నేను మీ యెదుటనుండి వెళల్గొటుట్చునన్ జనముల ఆచారములనుబటిట్ 

నడుచుకొనకూడదు. వారు అటిట్ కిర్యలనిన్యు చేసిరి గనుక నేను వారియందు అసహయ్పడితిని. 

కీరత్నలు 78:58 => వారు ఉనన్తసథ్లములను కటిట్ ఆయనకు కోపము పుటిట్ంచిరి విగర్హములను 

పెటుట్కొని ఆయనకు రోషము కలుగజేసిరి. 

కీరత్నలు 78:59 => దేవుడు దీని చూచి ఆగర్హించి ఇశార్యేలునందు బహుగా అసహియ్ంచుకొనెను. 

కీరత్నలు 89:38 => ఇటుల్ సెలవిచిచ్యుండియు నీవు మముమ్ విడనాడి విసరిజ్ంచియునాన్వు నీ 

అభిషికుత్నిమీద నీవు అధికకోపము చూపియునాన్వు.  

యిరిమ్యా 14:19 => నీవు యూదాను బొతిత్గా విసరిజ్ంచితివా? సీయోను నీకు అసహయ్మాయెనా? 

మాకు చికితస్ దొరకకుండునంతగా నీవేల మముమ్ను కొటిట్తివి? మేము సమాధానముకొరకు 

కనిపెటుట్చునాన్ము గాని మేలేదియు కనబడుటలేదు; చికితస్ కలుగు కాలముకొరకు కనిపెటుట్చునాన్ము 

గాని భీతి తగిలియునన్ది. 
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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. 

1 రాజులు 3:2 => ఆ దినముల వరకు యెహోవా నామమున కటిట్ంపబడిన మందిరము లేకపోగా 

జనులు ఉనన్త సథ్లములయందు మాతర్ము బలులను అరిప్ంచుచు వచిచ్రి. 

1 రాజులు 11:7 => సొలొమోను కెమోషు అను మోయాబీయుల హేయమైన దేవతకును మొలెకు 

అను అమోమ్నీయుల హేయమైన దేవతకును యెరూషలేము ఎదుటనునన్ కొండమీద బలిపీఠములను 

కటిట్ంచెను. 

1 రాజులు 13:32 => యెహోవా మాటనుబటిట్ బేతేలులోనునన్ బలిపీఠమునకు విరోధముగాను, 

షోమోర్ను పటట్ణములోనునన్ ఉనన్త సథ్లములలోని మందిరములనిన్టికి విరోధము గాను, అతడు 

పర్కటించినది అవశయ్ముగా సంభవించునని తన కుమారులతో చెపెప్ను. 

1 రాజులు 15:13 => మరియు తన అవవ్యైన మయకా అసహయ్మైన యొకదాని చేయించి, 

దేవతాసత్ంభము ఒకటి నిలుపగా ఆసా ఆ విగర్హమును ఛినాన్భినన్ములుగా కొటిట్ంచి, కిదోర్ను ఓరను 

దాని కాలిచ్వేసి ఆమె పటట్పుదేవికాకుండ ఆమెను తొలగించెను. 

2 రాజులు 10:27 => మరియు బయలు పర్తిమను గుడిని కిర్ంద పడగొటిట్ దానిని పెంటయిలుల్గా 

చేసిరి. నేటివరకు అది ఆలాగేయునన్ది 

2 రాజులు 18:4 => ఉనన్త సథ్లములను కొటిట్వేసి విగర్హములను పగులగొటిట్ దేవతాసత్ంభములను 

పడగొటిట్ మోషే చేసిన యితత్డి సరప్మును ఛినాన్భినన్ములుగా చేసెను. దానికి ఇశార్యేలీయులు 

నెహుషాట్నను పేరుపెటిట్ దానికి ధూపము వేయుచు వచిచ్యుండిరి 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:16 => మరియు తన తలిల్యైన మయకా అసహయ్మైన యొక దేవతా 

సత్ంభమును నిలిపినందున ఆమె యిక పటట్పుదేవియై యుండకుండ రాజైన ఆసా ఆమెను తోర్సివేసి, 

ఆమె నిలిపిన విగర్హమును పడగొటిట్ ఛినాన్భినన్ము చేసి కిదోర్ను వాగుదగగ్ర దాని కాలిచ్వేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:4 => అతడు ఉనన్తసథ్లములలోను కొండలమీదను పర్తి పచచ్నిచెటుట్ 

కిర్ందను బలులు అరిప్ంచుచు ధూపము వేయుచు వచెచ్ను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 34:4 => అతడు చూచుచుండగా జనులు బయలు దేవతల బలిపీఠములను 

పడగొటిట్, వాటిపైన ఉనన్ సూరయ్ దేవతల విగర్హములను అతని ఆజఞ్చొపుప్న నరికివేసి, దేవతా 

సత్ంభములను చెకిక్న విగర్హములను పోత విగర్హములను తుతుత్నియలుగా కొటిట్ చూరణ్ముచేసి, 

వాటికి బలులు అరిప్ంచినవారి సమాధులమీద చలిల్వేసిరి. 

కీరత్నలు 10:3 => దుషు ట్లు తమ మనోభిలాషనుబటిట్ అతిశయపడుదురు లోభులు యెహోవాను 

తిరసక్రింతురు 

యెషయా 24:3 => దేశము కేవలము వటిట్దిగా చేయబడును అది కేవలము కొలల్సొమమ్గును. 

యెహోవా ఈలాగు సెలవిచిచ్యునాన్డు 

యిరిమ్యా 7:32 => కాలము సమీపించుచునన్ది; అపుప్డు అది తోఫెతు అనియైనను బెన హినోన్ము 

లోయ అనియైనను అనబడక వధలోయ అనబడును; పాతిపెటుట్టకు సథ్లము లేకపోవువరకు 

తోఫెతులో శవములు పాతి పెటట్బడును; ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

యిరిమ్యా 16:18 => వారు తమ హేయదేవతల కళేబరములచేత నా దేశమును 

అపవితర్పరచియునాన్రు, తమ హేయకిర్యలతో నా సావ్సథ్య్మును నింపియునాన్రు గనుక నేను మొదట 

వారి దోషమునుబటిట్యు వారి పాపమునుబటిట్యు రెండంతలుగా వారికి పర్తికారము చేసెదను. 

యిరిమ్యా 17:3 => పొలములోనునన్ నా పరవ్తమా, నీ పార్ంతములనిన్టిలో నీవు చేయు నీ 

పాపమునుబటిట్ నీ ఆసిత్ని నీ నిధులనిన్టిని నీ బలిపీఠములను దోపుడుసొముమ్గా నేనపప్గించుచునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 6:4 => మీ బలిపీఠములు పాడైపోవును, సూరయ్దేవతకు నిలిపిన సత్ంభములు ఛినాన్ 

భినన్ములవును, మీ బొమమ్ల యెదుట మీ జనులను నేను హతము చేసెదను. 

యెహెజేక్లు 6:6 => నేనే యెహోవానై యునాన్నని మీరు తెలిసికొనునటుల్ మీ బలిపీఠములు 

విడువబడి పాడైపోవును, మీ విగర్హములు ఛినాన్ భినన్ములగును,సూరయ్ దేవతకు మీరు నిలిపిన 

సత్ంభములు పడగొటట్బడును, మీ పనులు నాశనమగును, మీ నివాస సథ్లములనిన్టిలో నునన్ మీ 

పటట్ణములు పాడైపోవును, మీ ఉనన్త సథ్లములు విడువబడును, 

యెహెజేక్లు 16:24 => నీవు వీధి వీధిని గుళుల్ కటిట్తివి, యెతత్యిన బలిపీఠములను ఏరప్రచితివి, 
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యెహెజేక్లు 43:7 => నరపుతుర్డా, యిది నా గదె ద్ సథ్లము, నా పాదపీఠము; ఇకక్డ నేను 

ఇశార్యేలీయులమధయ్ నితయ్మును నివసించెదను, వారు ఇకను జారతవ్ముచేసి తమ రాజుల 

కళేబరములకు ఉనన్త సథ్లములను కటిట్, తామైనను తమ రాజులైనను నా పరిశుదధ్నామమును 

అపవితర్పరచక యుందురు, నాకును వారికిని మధయ్ గోడమాతర్ముంచి 

హోషేయ 9:15 => వారి చెడుతనమంతయు గిలాగ్లులో కనబడుచునన్ది; అచచ్టనే నేను వారికి 

విరోధినైతిని, వారి దుషట్కిర్యలనుబటిట్ వారినికను పేర్మింపక నా మందిరములోనుండి వారిని 

వెలివేతును; వారి యధిపతులందరును తిరుగుబాటు చేయువారు. 

ఆమోసు 5:5 => బేతేలును ఆశర్యింపకుడి, గిలాగ్లులో పర్వేశింపకుడి, బెయేరె ష్బాకు వెళల్కుడి; 

గిలాగ్లు అవశయ్ముగా చెరపటట్బడిపోవును, బేతేలు శూనయ్మగును. 

ఆమోసు 7:9 => ఇసాస్కు సంతతివారు ఏరప్రచిన ఉనన్తసథ్లములు పాడైపోవును, ఇశార్యేలీయుల 

పర్తిషిఠ్తసథ్లములు నాశమగును. నేను ఖడగ్ముచేత పటుట్కొని యరొబాము ఇంటివారిమీద పడుదును. 

మీకా 1:7 => దాని చెకుక్డు పర్తిమలు పగులగొటట్బడును, దాని కానుకలు అగిన్చేత కాలచ్బడును, 

అది పెటుట్కొనిన విగర్హములను నేను పాడుచేతును, అది వేశయ్యై సంపాదించుకొనిన జీతముపెటిట్ 

వాటిని కొనుకొక్నెను గనుక అవి వేశయ్యగుదాని జీతముగా మరల ఇయయ్బడును. 

నహూము 1:14 => నీనెవే, యెహోవా నినున్బటిట్ ఆజఞ్ ఇచుచ్నదేమనగా నీ పేరు పెటుట్కొనువారు 

ఇకను పుటట్కయుందురు, నీ దేవతాలయములో చెకక్బడిన విగర్హమే గాని పోతపోసిన పర్తిమయే గాని 

యొకటియు లేకుండ అనిన్టిని నాశనముచేతును. నీవు పనికిమాలినవాడవు గనుక నేను నీకు సమాధి 

సిదధ్పరచుచునాన్ను. 

జెకరాయ్ 11:8 => ఒక నెలలోగా కాపరులలో ముగుగ్రిని సంహరించితిని; ఏలయనగా నేను వారి 

విషయమై సహనము లేనివాడను కాగా వారు నా విషయమై ఆయాసపడిరి. 

వచనము 31 

నా మనసుస్ మీయందు అసహయ్పడును, నేను మీ పటట్ణములను పాడుచేసెదను; మీ 

పరిశుదధ్సథ్లములను పాడుచేసెదను; మీ సువాసనగల వాటి సువాసనను ఆఘార్ణింపను. 
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2 రాజులు 25:4 => కలీద్యులు పటట్ణ పార్కారమును పడగొటట్గా సైనికులు రాతిర్యందు రాజు 

తోటదగగ్ర రెండు గోడల మధయ్నునన్ దావ్రపు మారగ్మున పారిపోయిరి. 

2 రాజులు 25:5 => అయితే కలీద్యులు పటట్ణముచుటుట్ ఉండగా రాజు మైదానమునకు 

పోవుమారగ్మున వెళిల్పోయెను; కలీద్యుల సైనయ్ము రాజును తరిమి, అతని సైనయ్ము అతనికి 

దూరముగా చెదరిపోయినందున యెరికో మైదానమందు అతని పటుట్కొనిరి. 

2 రాజులు 25:6 => వారు రాజును పటుట్కొని రిబాల్ పటట్ణమందునన్ బబులోను రాజునొదద్కు 

తీసికొనిపోయినపుప్డు రాజు అతనికి శిక్ష విధించెను. 

2 రాజులు 25:7 => సిదిక్యా చూచుచుండగా వారు అతని కుమారులను చంపించి సిదిక్యా 

కనున్లు ఊడదీయించి యితత్డి సంకెళల్తో అతని బంధించి బబులోను పటట్ణమునకు తీసికొనిపోయిరి. 

2 రాజులు 25:8 => మరియు బబులోనురాజైన నెబుకదెన్జరు ఏలుబడిలో పందొమిమ్దవ 

సంవతస్రమందు అయిదవ నెల యేడవ దినమున రాజదేహసంరక్షకులకు అధిపతియు 

బబులోనురాజు సేవకుడునగు నెబూజరదాను యెరూషలేమునకు వచిచ్ 

2 రాజులు 25:9 => యెహోవా మందిరమును రాజనగరును యెరూషలేమునందునన్ యిండల్నిన్టిని 

గొపప్వారి యిండల్నిన్టిని అగిన్చేత కాలిప్ంచెను. 

2 రాజులు 25:10 => మరియు రాజదేహసంరక్షకుల అధిపతియొదద్నునన్ కలీద్యుల 

సైనికులందరును యెరూషలేము చుటుట్నునన్ పార్కారములను పడగొటిట్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:19 => అదియుగాక కలీద్యులు దేవుని మందిరమును తగులబెటిట్, 

యెరూషలేము పార్కారమును పడగొటిట్, దానియొకక్ నగరులనిన్టిని కాలిచ్వేసిరి. దానిలోని పర్శసత్మైన 

వసుత్వులనిన్టిని బొతిత్గా పాడుచేసిరి. 

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. 

నెహెమాయ్ 2:17 => అయితే వారితో నేనిటల్ంటిని మనకు కలిగిన శర్మ మీకు తెలిసియునన్ది, 

యెరూషలేము ఎటుల్ పాడైపోయెనో దాని గుమమ్ములు అగిన్చేత ఎటుల్ కాలచ్బడెనో మీరు 
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చూచియునాన్రు, మనకు ఇకమీదట నింద రాకుండ యెరూషలేము యొకక్ పార్కారమును మరల 

కటుట్దము రండి. 

యెషయా 1:7 => మీ దేశము పాడైపోయెను మీ పటట్ణములు అగిన్చేత కాలిపోయెను మీ యెదుటనే 

అనుయ్లు మీ భూమిని తినివేయుచునాన్రు అనుయ్లకు తటసిథ్ంచు నాశనమువలె అది పాడైపోయెను. 

యెషయా 24:10 => నిరాకారమైన పటట్ణము నిరూమ్లము చేయబడెను ఎవడును పర్వేశింపకుండ 

పర్తి యిలుల్ మూయబడియునన్ది. 

యెషయా 24:11 => దార్కాష్రసము లేదని పొలములలో జనులు కేకలు వేయుచునాన్రు 

సంతోషమంతయు అసత్మించెను దేశములో ఆనందము లేదు. 

యెషయా 24:12 => పటట్ణములో పాడు మాతర్ము శేషించెను గుమమ్ములు విరుగగొటట్బడెను. 

యిరిమ్యా 4:7 => పొదలలోనుండి సింహము బయలుదేరియునన్ది; జనముల వినాశకుడు 

బయలుదేరియునాన్డు, నీ దేశమును నాశనము చేయుటకు అతడు పర్యాణమై తన నివాసమును 

విడిచియునాన్డు, నీ పటట్ణములు పాడై నిరజ్నముగానుండును.  

యిరిమ్యా 9:11 => యెరూషలేమును పాడు దిబబ్లుగాను నకక్లకు చోటుగాను నేను 

చేయుచునాన్ను, యూదాపటట్ణములను నివాసిలేని పాడు సథ్లముగా చేయుచునాన్ను. 

విలాపవాకయ్ములు 1:1 => జనభరితమైన పటట్ణము ఎటుల్ ఏకాకియై దుఃఖాకార్ంతమాయెను? అది 

విధవరాలివంటిదాయెను. అనయ్జనులలో ఘనతకెకిక్నది సంసాథ్నములలో రాచకుమారెత్యైనది ఎటుల్ 

పనున్ చెలిల్ంచునదైపోయెను?  

విలాపవాకయ్ములు 2:7 => పర్భువు తన బలిపీఠము విడనాడెను తన పరిశుదధ్సథ్లమునందు 

అసహియ్ంచుకొనెను దానినగరుల పార్కారములను శతుర్వులచేతికి అపప్గించెను వారు 

నియామకకాలమున జనులు చేయునటుల్ యెహోవా మందిరమందు ఉతాస్హధవ్ని చేసిరి. 

యెహెజేక్లు 6:6 => నేనే యెహోవానై యునాన్నని మీరు తెలిసికొనునటుల్ మీ బలిపీఠములు 

విడువబడి పాడైపోవును, మీ విగర్హములు ఛినాన్ భినన్ములగును,సూరయ్ దేవతకు మీరు నిలిపిన 

సత్ంభములు పడగొటట్బడును, మీ పనులు నాశనమగును, మీ నివాస సథ్లములనిన్టిలో నునన్ మీ 

పటట్ణములు పాడైపోవును, మీ ఉనన్త సథ్లములు విడువబడును, 
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యెహెజేక్లు 21:15 => వారి గుండెలు కరిగిపోవునటుల్ను , పడదోర్యు అడ డ్ములు 

అధికములగునటుల్ను, వారి గుమమ్ములలో నేను ఖడగ్ము దూసెదను; అయయ్యోయ్ అది 

తళతళలాడుచునన్ది, హతము చేయుటకై అది దూయబడియునన్ది. 

మీకా 3:12 => కాబటిట్ చేను దునన్బడునటుల్ మిముమ్నుబటిట్ సీయోను దునన్బడును, యెరూషలేము 

రాళల్ కుపప్లగును, మందిరమునన్ పరవ్తము అరణయ్ములోని ఉనన్తసథ్లములవలె అగును. 

కీరత్నలు 74:3 => శతుర్వులు పరిశుదధ్ సథ్లములోనునన్ సమసత్మును పాడుచేసియునాన్రు నితయ్ము 

పాడైయుండు చోటల్కు విజయము చేయుము. 

కీరత్నలు 74:4 => నీ పర్తయ్క్షపు గుడారములో నీ విరోధులు ఆరభ్టించుచునాన్రు విజయ ధవ్జములని 

తమ ధవ్జములను వారెతిత్యునాన్రు 

కీరత్నలు 74:5 => దటట్మైన చెటల్ గుబురుమీద జనులు గొడ డ్ండల్ నెతిత్నటుల్గా వారు కనబడుదురు 

కీరత్నలు 74:6 => ఇపుప్డే వారు గొడ డ్ళల్ను సమెమ్టలను చేతపటుట్కొని దాని విచితర్మైన పనిని బొతిత్గా 

విరుగగొటుట్దురు. 

కీరత్నలు 74:7 => నీ పరిశుదధ్ సథ్లమునకు అగిన్ ముటిట్ంచుదురు నీ నామ మందిరమును నేల 

పడగొటిట్ అపవితర్ పరచుదురు. 

కీరత్నలు 74:8 => దేవుని మందిరములను బొతిత్గా అణగదొర్కుక్దమనుకొని దేశములోని 

వాటిననిన్టిని వారు కాలిచ్యునాన్రు. 

యిరిమ్యా 22:5 => మీరు ఈ మాటలు విననియెడల ఈ నగరు పాడైపోవును, నా తోడని 

పర్మాణము చేయుచునాన్ను; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 26:6 => మీరీలాగున చేసినందున నేను షిలోహునకు చేసినటుల్ ఈ మందిరమునకును 

చేసెదను, ఈ పటట్ణమును భూమిమీదనునన్ సమసత్ జనములకు శాపాసప్దముగా చేసెదను. 

యిరిమ్యా 26:9 => యెహోవా నామమునుబటిట్ ఈ మందిరము షిలోహువలె నగుననియు, ఈ 

పటట్ణము నివాసిలేక పాడైపోవుననియు నీవేల పర్కటించుచునాన్వు అనుచు, పర్జలందరు యెహోవా 

మందిరములో యిరీమ్యాయొదద్కు కూడివచిచ్రి. 
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యిరిమ్యా 52:13 => అతడు యెహోవా మందిరమును రాజునగరును యెరూషలేములోని గొపప్వారి 

యిండల్ననిన్టిని కాలిచ్వేసెను.  

విలాపవాకయ్ములు 1:10 => దాని మనోహరమైన వసుత్వులనిన్యు శతుర్వులచేతిలో చికెక్ను నీ 

సమాజములో పర్వేశింపకూడదని యెవరినిగూరిచ్ ఆజాఞ్పించితివో ఆ జనములవారు దాని 

పరిశుదధ్సథ్లమున పర్వేశించియుండుట అది చూచుచునేయునన్ది  

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 

యెహెజేక్లు 21:7 => నీవు నిటూ ట్రుప్ విడిచెదవేమని వారు నినన్డుగగా నీవు శర్మదినము 

వచుచ్చునన్దను దురావ్రత్ నాకు వినబడినది, అందరి గుండెలు కరిగిపోవును, అందరిచేతులు 

బలహీనమవును, అందరి మనసుస్లు అధైరయ్పడును, అందరి మోకాళుల్ నీరవును, ఇంతగా కీడు 

వచుచ్చునన్ది; అది వచేచ్యునన్ది అని చెపుప్ము; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

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. 

మతత్యి 24:1 => యేసు దేవాలయమునుండి బయలుదేరి వెళుల్చుండగా ఆయన శిషుయ్లు ఆ 

దేవాలయపు కటట్డములు ఆయనకు చూపింపవచిచ్రి. 

మతత్యి 24:2 => అందుకాయన మీరు ఇవనిన్యు చూచుచునాన్రు గదా; రాతిమీద రాయి 

యొకటియైనను ఇకక్డ నిలిచియుండకుండ పడదోర్యబడునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్నని 

వారితో అనెను. 

లూకా 21:5 => కొందరు ఇది అందమైన రాళల్తోను అరిప్తములతోను శృంగారింపబడి యునన్దని 

దేవాలయమునుగూరిచ్, మాటలాడుచుండగా 
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లూకా 21:6 => ఆయన ఈ కటట్డములు మీరు చూచుచునాన్రే, వాటిలో రాతిమీద రాయి 

యుండకుండ అవి పడదోర్యబడు దినములు వచుచ్చునన్వని చెపెప్ను. 

లూకా 21:24 => వారు కతిత్వాత కూలుదురు; చెరపటట్బడినవారై సమసత్మైన అనయ్జనముల మధయ్కు 

పోవుదురు; అనయ్జనముల కాలములు సంపూరణ్మగువరకు యెరూషలేము అనయ్జనములచేత 

తొర్కక్బడును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:14 => ఈ నజరేయుడైన యేసు ఈ చోటును పాడుచేసి, మోషే 

మనకిచిచ్న ఆచారములను మారుచ్నని వీడు చెపప్గా మేము వింటిమనిరి. 

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 

యెషయా 1:11 => యెహోవా సెలవిచిచ్న మాట ఇదే విసాత్రమైన మీ బలులు నాకేల? 

దహనబలులగు పాటేట్ళుల్ను బాగుగా మేపిన దూడల కొర్వువ్ను నాకు వెకక్సమాయెను కోడెల 

రకత్మందైనను గొఱఱ్పిలల్ల 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. 

యెషయా 66:3 => ఎదుద్ను వధించువాడు నరుని చంపువానివంటివాడే గొఱఱ్పిలల్ను బలిగా 

అరిప్ంచువాడు కుకక్ మెడను విరుచువానివంటివాడే నైవేదయ్ము చేయువాడు పందిరకత్ము 

అరిప్ంచువాని వంటివాడే ధూపము వేయువాడు బొమమ్ను సుత్తించువానివంటివాడే. వారు 

తమకిషట్మైనటుల్గా తోర్వలను ఏరప్రచుకొనిరి వారి యసహయ్మైన పనులు తమకే యిషట్ముగాఉనన్వి. 

Page  of 1766 1885



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"య$ండ'

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. 

ఆమోసు 5:23 => మీ పాటల ధవ్ని నాయొదద్నుండి తొలగనియుయ్డి, మీ సవ్రమండలముల నాదము 

వినుట నాకు మనసుస్లేదు. 

హెబీర్యులకు 10:26 => మనము సతయ్మునుగూరిచ్ అనుభవజాఞ్నము పొందిన తరువాత 

బుది ధ్పూరవ్కముగా పాపము చేసినయెడల పాపములకు బలి యికను ఉండదు గాని 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:26 => మీరు ఈ యొరాద్ను దాటి సావ్ధీనపరచుకొనబోవు దేశములో 

ఉండకుండ తవ్రలోనే బొతిత్గా నశించిపోదురని భూమాయ్కాశములను మీమీద సాకుష్లుగా 

ఉంచుచునాన్ను. ఆ దేశమందు బహు దినములుండక మీరు బొతిత్గా నశించిపోదురు. 

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. 

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. 

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. 

2 రాజులు 22:19 => ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఈ సథ్లము 

పాడగుననియు, దాని కాపురసుథ్లు దూషణాసప్దులగుదురనియు, నేను చెపిప్న మాటలను నీవు 
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ఆలకించి, మెతత్ని మనసుస్కలిగి యెహోవా సనిన్ధిని దీనతవ్ము ధరించి, నీ బటట్లు చింపుకొని నా 

సనిన్ధిని కనీన్ళుల్ రాలిచ్తివి గనుక నీవు చేయు మనవిని నేను అంగీకరించియునాన్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 10:7 => జనులు పారిపోయిరనియు, సౌలును అతని కుమారులును 

చనిపోయిరనియు, లోయలోని ఇశార్యేలీయులందరు తెలిసికొని తమ పటట్ణములు విడిచి పారిపోగా 

ఫిలిషీత్యులు వచిచ్ వాటిలో కాపురముండిరి. 

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 13:19 => దకిష్ణదేశ పటట్ణములు మూయబడియునన్వి; వాటిని తెరువగలవాడెవడును 

లేడు; యూదావారందరు చెరపటట్బడిరి; ఏమియు లేకుండ సమసత్ము కొనిపోబడెను.  

యిరిమ్యా 17:4 => మీరు నితయ్ము రగులుచుండు కోపము నాకు పుటిట్ంచితిరి గనుక, నేను నీకిచిచ్న 

సావ్సథ్య్మును నీ అంతట నీవే విడిచిపెటిట్తివి గనుక నీవెరుగని దేశములో నీ శతుర్వులకు నీవు 

దాసుడవగుదువు. 

యెహెజేక్లు 5:14 => ఆలాగు నీ చుటుట్నునన్ అనయ్జనులలో నినున్ చూచు వారందరి దృషిట్కి 

పాడుగాను నిందాసప్దముగాను నేను నినున్ చేయుదును. 

దానియేలు 2:46 => అంతట రాజగు నెబుకదెన్జరు దానియేలునకు సాషాఠ్ంగ నమసాక్రము చేసి 

అతని పూజించి, నైవేదయ్ ధూపములు అతనికి సమరిప్ంప ఆజాఞ్పించెను. 

హోషేయ 11:6 => వారు చేయుచునన్ యోచనలనుబటిట్ యుదధ్ము వారి పటట్ణములను 

ఆవరించును; అది వారి పటట్ణపు గడియలు తీసి వారిని మింగివేయును. 

ఆమోసు 7:9 => ఇసాస్కు సంతతివారు ఏరప్రచిన ఉనన్తసథ్లములు పాడైపోవును, ఇశార్యేలీయుల 

పర్తిషిఠ్తసథ్లములు నాశమగును. నేను ఖడగ్ముచేత పటుట్కొని యరొబాము ఇంటివారిమీద పడుదును. 

లూకా 13:35 => ఇదిగో మీ యిలుల్ మీకు పాడుగా విడువబడుచునన్ది పర్భువు పేరట వచుచ్వాడు 

సుత్తింపబడునుగాకని మీరు చెపుప్వరకు మీరు ననున్ చూడరని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 
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వచనము 32 

నేనే మీ దేశమును పాడుచేసిన తరువాత దానిలో కాపురముండు మీ శతుర్వులు దాని చూచి 

ఆశచ్రయ్పడెదరు. 

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 

యెషయా 1:7 => మీ దేశము పాడైపోయెను మీ పటట్ణములు అగిన్చేత కాలిపోయెను మీ యెదుటనే 

అనుయ్లు మీ భూమిని తినివేయుచునాన్రు అనుయ్లకు తటసిథ్ంచు నాశనమువలె అది పాడైపోయెను. 

యెషయా 1:8 => దార్క్షతోటలోని గుడిసెవలెను దోసపాదులలోని పాకవలెను ముటట్డివేయబడిన 

పటట్ణమువలెను సీయోను కుమారెత్ విడువబడియునన్ది. 

యెషయా 5:6 => అది శుది ధ్చేయబడదు పారతో తర్వవ్బడదు దానిలో గచచ్పొదలును బలురకక్సి 

చెటుల్ను బలిసియుండును దానిమీద వరిష్ంపవలదని మేఘములకు ఆజఞ్నిచెచ్దను. 

యెషయా 5:9 => నేను చెవులార వినునటుల్ సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా సప్షట్ముగా ఈ మాట 

నాతో సెలవిచెచ్ను. నిజముగా గొపప్వియు దివయ్మైనవియునైన యిండుల్ అనేకములు నివాసులులేక 

పాడైపోవును.  

యెషయా 6:11 => పర్భువా, ఎనాన్ళల్ వరకని నేనడుగగా ఆయన నివాసులు లేక పటట్ణములును, 

మనుషుయ్లు లేక యిండుల్ను పాడగువరకును దేశము బొతిత్గా బీడగువరకును 

యెషయా 24:1 => ఆలకించుడి యెహోవా దేశమును వటిట్దిగా చేయుచునాన్డు ఆయన దాని 

పాడుగాచేసి కలోల్లపరచుచునాన్డు దాని నివాసులను చెదరగొటుట్చునాన్డు. 

యెషయా 32:13 => నా జనుల భూమిలో ఆనందపురములోని ఆనందగృహములనిన్టిలో ముండల్ 

తుపప్లును బలురకక్సి చెటుల్ను పెరుగును. పైనుండి మనమీద ఆతమ్ కుమమ్రింపబడువరకు  

యెషయా 32:14 => నగరి విడువబడును జనసమూహముగల పటట్ణము విడువబడును కొండయు 

కాపరుల గోపురమును ఎలల్కాలము గుహలుగా ఉండును  
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యెషయా 64:10 => నీ పరిశుదధ్ పటట్ణములు బీటి భూములాయెను సీయోను బీడాయెను 

యెరూషలేము పాడాయెను. 

యిరిమ్యా 9:11 => యెరూషలేమును పాడు దిబబ్లుగాను నకక్లకు చోటుగాను నేను 

చేయుచునాన్ను, యూదాపటట్ణములను నివాసిలేని పాడు సథ్లముగా చేయుచునాన్ను. 

యిరిమ్యా 25:11 => ఈ దేశమంతయు పాడుగాను నిరజ్నముగాను ఉండును; ఈ జనులు డెబబ్ది 

సంవతస్రములు బబులోను రాజునకు దాసులుగా ఉందురు. 

యిరిమ్యా 25:18 => నేటివలెనే పాడుగాను నిరజ్నముగాను అపహాసాయ్సప్దముగాను 

శాపాసప్దముగాను చేయుటకు యెరూషలేమునకును యూదా పటట్ణములకును దాని 

మహారాజులకును దాని అధిపతులకును తార్గించితిని. 

యిరిమ్యా 25:38 => కూర్రమైన ఖడగ్ముచేతను ఆయన కోపాగిన్చేతను వారి దేశము పాడుకాగా 

సింహము తన మరుగును విడిచినటుల్ ఆయన తన మరుగును విడిచెను. 

యిరిమ్యా 44:2 => నేను యెరూషలేము మీదికిని యూదా పటట్ణములనిన్టి మీదికిని రపిప్ంచిన 

కీడంతయు మీరు చూచుచునే యునాన్రు. 

యిరిమ్యా 44:22 => యెహోవా మీ దుషట్కిర్యలను చూచి మీరు చేయు హేయకృతయ్ములను ఎంచి 

యికను సహింపలేకపోయెను గనుక నేడునన్టుల్గా మీ దేశము పాడుగాను ఎడారిగాను 

శాపాసప్దముగాను నిరజ్నముగాను ఆయన చేసెను. 

విలాపవాకయ్ములు 5:18 => నకక్లు దానిమీద తిరుగులాడుచునన్వి మా కనున్లు దీని చూచి 

మందగిలెను. 

యెహెజేక్లు 33:28 => ఆ దేశమును నిరజ్నముగాను పాడుగానుచేసి దాని బలాతిశయమును 

మానిప్ంచెదను, ఎవరును వాటిలో సంచరింపకుండ ఇశార్యేలీయుల మనయ్ములు పాడవును. 

యెహెజేక్లు 33:29 => వారు చేసిన హేయకిర్యలనిన్టినిబటిట్ వారి దేశమును పాడుగాను 

నిరజ్నముగాను నేను చేయగా నేనే యెహోవానై యునాన్నని వారు తెలిసికొందురు. 
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దానియేలు 9:2 => అతని ఏలుబడిలో మొదటి సంవతస్రమందు దానియేలను నేను యెహోవా తన 

పర్వకత్యగు యిరీమ్యాకు సెలవిచిచ్ తెలియజేసినటుట్, యెరూషలేము పాడుగా ఉండవలసిన డెబబ్ది 

సంవతస్రములు సంపూరిత్యౌచునన్వని గర్ంథములవలన గర్హించితిని. 

దానియేలు 9:18 => నీ గొపప్ కనికరములను బటిట్యే మేము నినున్ పార్రిథ్ంచుచునాన్ము గాని మా 

సవ్నీతి కారయ్ములనుబటిట్ నీ సనిన్ధిని నిలువబడి పార్రిథ్ంచుట లేదు. మా దేవా, చెవి యొగిగ్ 

ఆలకింపుము; నీ కనున్లు తెరచి, నీ పేరు పెటట్బడిన యీ పటట్ణముమీదికి వచిచ్న నాశనమును, నీ 

పేరు పెటట్బడిన యీ పటట్ణమును దృషిట్ంచి చూడుము.  

హబకూక్కు 3:17 => అంజూరపు చెటుల్ పూయకుండినను దార్క్షచెటుల్ ఫలింపకపోయినను ఒలీవచెటుల్ 

కాపులేకయుండినను చేనిలోని పైరు పంటకు రాకపోయినను గొఱఱ్లు దొడిడ్లో లేకపోయినను సాలలో 

పశువులు లేకపోయినను  

లూకా 21:20 => యెరూషలేము దండల్చేత చుటట్బడుట మీరు చూచునపుప్డు దాని నాశనము 

సమీపమైయునన్దని తెలిసికొనుడి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:37 => యెహోవా నినున్ చెదరగొటుట్ చోటి పర్జలలో విసమ్యమునకు 

సామెతకు, నిందకు నీవు హేతువైయుందువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:24 => యెహోవా దేనిబటిట్ యీ దేశమును ఇటుల్ చేసెనో? యీ మహా 

కోపాగిన్కి హేతువేమో? అని చెపుప్కొందురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:25 => మరియు వారు వారి పితరుల దేవుడైన యెహోవా ఐగుపుత్ 

దేశములోనుండి వారిని రపిప్ంచిన తరువాత ఆయన తమతో చేసిన నిబంధనను వారు నిరాకరించిరి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:26 => తామెరుగని అనయ్దేవతలను, ఆయన వారికి నియమింపని 

దేవతలను, పూజించి వాటికి నమసక్రించిరి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:27 => గనుక యీ గర్ంథములో వార్యబడిన శాపములనిన్టిని యీ 

దేశముమీదికి తెపిప్ంచుటకు దానిమీద యెహోవా కోపము రవులుకొనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:28 => యెహోవా తన కోపోదేర్కముచేతను అతుయ్గర్తచేతను తమ 

దేశములోనుండి వారిని పెలల్గించి, నేడునన్టుల్గా వారిని వెళల్గొటిట్ పరదేశము పాలు చేసెను. 
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1 రాజులు 9:8 => ఈ మందిరమారగ్మున వచుచ్వారందరును దానిచూచి, ఆశచ్రయ్పడి ఇసీ, యని 

యెహోవా ఈ దేశమునకును ఈ మందిరమునకును ఈలాగున ఎందుకు చేసెనని యడుగగా 

యిరిమ్యా 18:16 => వారు ఎలల్పుప్డును అపహాసాయ్సప్దముగా నుండుటకై తమ దేశమును పాడుగా 

చేసికొనియునాన్రు, దాని మారగ్మున నడుచు పర్తివాడును ఆశచ్రయ్పడి తల ఊచును. 

యిరిమ్యా 19:8 => ఆ మారగ్మున పోవు పర్తివాడును ఆశచ్రయ్పడి దానికి కలిగిన యిడుమలనిన్టిని 

చూచి అపహాసయ్ము చేయునంతగా ఈ పటట్ణమును పాడుగాను అపహాసాయ్సప్దముగాను నేను 

చేసెదను. 

విలాపవాకయ్ములు 4:12 => బాధించువాడుగాని విరోధిగాని యెరూషలేము గవునులలోనికి 

వచుచ్నని భూరాజులకైనను లోకనివాసులందరిలో మరి ఎవరికైనను తోచియుండలేదు.  

యెహెజేక్లు 5:15 => కావున నీ పోషణాధారము తీసివేసి, నీమీదికి నేను మహా కాష్మము రపిప్ంచి, 

నీవారు క్షయమగునటుల్గా వారిని క్షయపరచు మహాకాష్మమును పంపించి, కోపముచేతను 

కోర్ధముచేతను కఠినమైన గదిద్ంపులచేతను నేను నినున్ శికిష్ంపగా 

1 సమూయేలు 31:7 => లోయ అవతలనునన్ ఇశార్యేలీయులును, యొరాద్ను అవతల 

నునన్వారును, ఇశార్యేలీయులు పారిపోవుటయు, సౌలును అతని కుమారులును చచిచ్యుండుటయు 

చూచి తమ నివాసగార్మములు విడిచిపెటిట్ పారిపోయిరి. ఫిలిషీత్యులు వచిచ్ వాటిలో కాపురముండిరి. 

1 రాజులు 14:15 => ఇశార్యేలువారు దేవతా సత్ంభములను నిలిపి యెహోవాకు కోపము 

పుటిట్ంచియునాన్రు గనుక నీటియందు రెలుల్ అలల్లాడునటుల్ యెహోవా ఇశార్యేలు వారిని మొతిత్, 

ఒకడు వేరును పెలల్గించినటుల్ వారి పితరులకు తాను ఇచిచ్న యీ మంచిదేశములోనుండి వారిని 

పెలల్గించి వారిని యూఫర్టీసునది అవతలకు చెదరగొటుట్ను. 

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. 
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2 రాజులు 17:6 => హోషేయ యేలుబడిలో తొమిమ్దవ సంవతస్రమందు అషూష్రు రాజు షోమోర్ను 

పటట్ణమును పటుట్కొని ఇశార్యేలువారిని అషూష్రు దేశములోనికి చెరగొనిపోయి. గోజానునది 

దగగ్రనునన్ హాలహు హాబోరు అను సథ్లములందును మాదీయుల పటట్ణములలోను వారిని ఉంచెను. 

2 రాజులు 22:19 => ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఈ సథ్లము 

పాడగుననియు, దాని కాపురసుథ్లు దూషణాసప్దులగుదురనియు, నేను చెపిప్న మాటలను నీవు 

ఆలకించి, మెతత్ని మనసుస్కలిగి యెహోవా సనిన్ధిని దీనతవ్ము ధరించి, నీ బటట్లు చింపుకొని నా 

సనిన్ధిని కనీన్ళుల్ రాలిచ్తివి గనుక నీవు చేయు మనవిని నేను అంగీకరించియునాన్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:8 => అందుచేత యెహోవా యూదావారిమీదను యెరూషలేము 

కాపురసుథ్లమీదను కోపించి, మీరు కనున్లార చూచుచునన్టుల్గా వారిని ఆయన భీతికిని 

విసమ్యమునకును నిందకును ఆసప్దముగా చేసెను. 

యెహెజేక్లు 5:14 => ఆలాగు నీ చుటుట్నునన్ అనయ్జనులలో నినున్ చూచు వారందరి దృషిట్కి 

పాడుగాను నిందాసప్దముగాను నేను నినున్ చేయుదును. 

యెహెజేక్లు 22:4 => నీకు నీవే శిక్ష తెపిప్ంచుకొంటివి, శికాష్ సంవతస్రములు వచుచ్టకు నీవే 

కా ర ణ మై తి వి . కా బ టిట్  అ నయ్ జ న ము ల లో నిం దా సప్ ద ము గా ను , స క ల దే శ ము ల లో 

అపహాసాయ్సప్దముగాను నినున్ నియమించుచునాన్ను.  

లూకా 13:35 => ఇదిగో మీ యిలుల్ మీకు పాడుగా విడువబడుచునన్ది పర్భువు పేరట వచుచ్వాడు 

సుత్తింపబడునుగాకని మీరు చెపుప్వరకు మీరు ననున్ చూడరని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

వచనము 33 

జనములలోనికి మిముమ్ను చెదరగొటిట్ మీవెంట కతిత్ దూసెదను, మీ దేశము పాడైపోవును, మీ 

పటట్ములు పాడుపడును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:27 => మరియు యెహోవా జనములలో మిముమ్ను చెదరగొటుట్ను; 

యెహోవా ఎకక్డికి మిముమ్ను తోలివేయునో అకక్డి జనములలో మీరు కొదిద్మందే మిగిలియుందురు. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 28:64 => దేశముయొకక్ యీ కొన మొదలుకొని ఆ కొనవరకును సమసత్ 

జనములలోనికి యెహోవా నినున్ చెదరగొటుట్ను. అకక్డ నీవైనను నీ పితరులైనను ఎరుగని 

కొయయ్వియు రాతివియునైన అనయ్దేవతలను పూజింతువు. 

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 44:11 => భోజనపదారథ్ముగా ఒకడు గొఱఱ్లను అపప్గించునటుల్ నీవు మముమ్ను 

అపప్గించియునాన్వు అనయ్జనులలోనికి మముమ్ను చెదరగొటిట్యునాన్వు  

యిరిమ్యా 9:16 => తామైనను తమ పితరులైనను ఎరుగని జనములలోనికి వారిని 

చెదరగొటుట్దును, వారిని నిరూమ్లము చేయువరకు వారి వెంబడి ఖడగ్మును పంపుదును. 

విలాపవాకయ్ములు 1:3 => యూదా బాధనొంది దాసురాలై చెరలోనికి పోయియునన్ది అనయ్జనులలో 

నివసించుచునన్ది విశార్ంతినొందకపోయెను దానితరుమువారందరు ఇరుకుచోటల్ దాని కలిసికొందురు. 

నియామకకూటములకు ఎవరును రారుగనుక  

విలాపవాకయ్ములు 4:15 => పొముమ్ అపవితుర్డా, పొముమ్ పొముమ్ ముటట్వదద్ని జనులు వారితోననిరి. 

వారు పారిపోయి తిరుగులాడుచుండగా అనయ్జనులైన వారు ఇకను వారికక్డ కాపురముండకూడదని 

చెపుప్కొనిరి 

యెహెజేక్లు 12:14 => మరియు వారికి సహాయులై వచిచ్నవారినందరిని అతని దండువారినందరిని 

నేను నలుదికుక్ల చెదరగొటిట్ కతిత్దూసి వారిని తరిమెదను 

యెహెజేక్లు 12:15 => నేను వారిని అనయ్జనులలో చెదరగొటిట్ ఆ యా దేశములలో వారిని 

వెళల్గొటిట్న తరువాత నేనే యెహోవానై యునాన్నని వారు తెలిసికొందురు 

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.  
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యెహెజేక్లు 20:23 => మరియు వారు నా విధుల ననుసరింపక నా కటట్డలను తృణీకరించి, నేను 

విధించిన విశార్ంతిదినములను అపవితర్పరచి,  

యెహెజేక్లు 22:15 => అనయ్జనులలో నినున్ చెదరగొటుట్దును, ఇతర దేశములకు నినున్ 

వెళల్గొటుట్దును. 

జెకరాయ్ 7:14 => మరియు వారెరుగని అనయ్జనులలో నేను వారిని చెదరగొటుట్దును. వారు తమ 

దేశమును విడిచినమీదట అందులో ఎవరును సంచరింపకుండ అది పాడగును; ఈలాగున వారు 

మనోహరమైన తమ దేశమునకు నాశనము కలుగజేసియునాన్రు. 

లూకా 21:24 => వారు కతిత్వాత కూలుదురు; చెరపటట్బడినవారై సమసత్మైన అనయ్జనముల మధయ్కు 

పోవుదురు; అనయ్జనముల కాలములు సంపూరణ్మగువరకు యెరూషలేము అనయ్జనములచేత 

తొర్కక్బడును. 

యాకోబు 1:1 => దేవునియొకక్యు పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్యు దాసుడైన యాకోబు 

అనయ్దేశములయందు చెదిరియునన్ పండెర్ండు గోతర్ములవారికి శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

లేవీయకాండము 20:22 => కాబటిట్ మీరు నివసించునటుల్ నేను ఏ దేశమునకు మిముమ్ను తీసికొని 

పోవుచునాన్నో ఆ దేశము మిముమ్ను కకిక్వేయకుండునటుల్ మీరు నా కటట్డలనిన్టిని నా విధులనిన్టిని 

అనుసరించి నడుచుకొనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:26 => వారిని దూరమునకు చెదరగొటెట్దను వారి పేరు మనుషుయ్లలో 

లేకుండ చేసెదననుకొందును వారి విరోధులు నిజము గర్హింపకుందురేమో  

2 రాజులు 17:6 => హోషేయ యేలుబడిలో తొమిమ్దవ సంవతస్రమందు అషూష్రు రాజు షోమోర్ను 

పటట్ణమును పటుట్కొని ఇశార్యేలువారిని అషూష్రు దేశములోనికి చెరగొనిపోయి. గోజానునది 

దగగ్రనునన్ హాలహు హాబోరు అను సథ్లములందును మాదీయుల పటట్ణములలోను వారిని ఉంచెను. 

2 రాజులు 24:3 => మనషే ష్ చేసిన కిర్యలనిన్టినిబటిట్యు, అతడు నిరపరాధులను 

హతముచేయుటనుబటిట్యు, యూదావారు యెహోవా సముఖమునుండి పారదోలబడునటుల్గా ఆయన 

ఆజఞ్వలన ఇది వారిమీదికి వచెచ్ను. 
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2 రాజులు 25:21 => బబులోనురాజు హమాతు దేశమందునన్ రిబాల్ పటట్ణమందు వారిని 

చంపించెను. ఈ రీతిగా యూదా వారు తమ దేశములోనుండి ఎతిత్కొనిపోబడిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:19 => అయితే మీరు తోర్వ తపిప్, నేను మీకు నియమించిన కటట్డలను 

ఆజఞ్లను విడచి, యితర దేవతలను అనుసరించి వాటికి పూజానమసాక్రములు చేసినయెడల 

నెహెమాయ్ 1:8 => నీ సేవకుడైన మోషేతో నీవు సెలవిచిచ్న మాటను జాఞ్పకము తెచుచ్కొనుము; 

అదేదనగా మీరు అపరాధము చేసినయెడల జనులలోనికి మిముమ్ను చెదరగొటుట్దును. 

ఎసేత్రు 3 : 8 = > అంతట హామాను అహషేవ్రోషుతో చెపిప్నదేమనగా మీ రాజయ్ 

సంసాథ్నములనిన్టియందుండు జనులలో ఒక జాతివారు చెదరియునాన్రు; వారి విధులు సకలజనుల 

విధులకు వేరుగా ఉనన్వి; వారు రాజుయొకక్ ఆజఞ్లను గైకొనువారు కారు; కాబటిట్ వారిని ఉండనిచుచ్ట 

రాజునకు పర్యోజనకరము కాదు. 

కీరత్నలు 59:11 => వారిని చంపకుము ఏలయనగా నా పర్జలు దానిని మరచిపోదురేమో. 

మాకేడెమైన పర్భువా, నీ బలముచేత వారిని చెలాల్చెదరు చేసి అణగగొటుట్ము. 

కీరత్నలు 92:9 => నీ శతుర్వులు యెహోవా, నీ శతుర్వులు నశించెదరు చెడుపనులు చేయువారందరు 

చెదరిపోవుదురు. 

కీరత్నలు 106:27 => అనయ్జనులలో వారి సంతానమును కూలుచ్టకును దేశములో వారిని 

చెదరగొటుట్టకును ఆయన వారిమీద చెయియ్ యెతెత్ను. 

యెషయా 1:20 => సమమ్తింపక తిరుగబడినయెడల నిశచ్యముగా మీరు ఖడగ్ము పాలగుదురు 

యెహోవా యీలాగుననే సెలవిచిచ్యునాన్డు. 

యెషయా 5:6 => అది శుది ధ్చేయబడదు పారతో తర్వవ్బడదు దానిలో గచచ్పొదలును బలురకక్సి 

చెటుల్ను బలిసియుండును దానిమీద వరిష్ంపవలదని మేఘములకు ఆజఞ్నిచెచ్దను. 

యిరిమ్యా 7:34 => ఉలాల్సధవ్నియు ఆనందధవ్నియు పెండిల్కుమారుని సవ్రమును పెండిల్కుమారెత్ 

సవ్రమును యూదా పటట్ణములలోను యెరూషలేము వీధులలోను లేకుండచేసెదను; ఈ దేశము 

తపప్క పాడైపోవును. 
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యిరిమ్యా 12:12 => పాడుచేయువారు అరణయ్మందలి చెటుల్లేని మెటట్లనిన్టిమీదికి వచుచ్చునాన్రు; 

దేశముయొకక్ యీ కొననుండి ఆ కొనవరకు యెహోవా ఖడగ్ము తిరుగుచు హతము చేయుచునన్ది; 

శరీరులకు కేష్మమేమియు లేదు. 

యిరిమ్యా 13:24 => కాబటిట్ అడవిగాలికి పొటుట్ ఎగురునటుల్ నేను వారిని చెదరగొటెట్దను. 

యిరిమ్యా 15:4 => యూదా రాజైన హిజిక్యా కుమారుడగు మనషే ష్ యెరూషలేములో చేసిన 

కిర్యలనుబటిట్ భూమిమీదనునన్ సకల రాజయ్ములలోనికి యిటు అటు చెదరగొటట్బడునటుల్ వారిని 

అపప్గించుచునాన్ను. 

యిరిమ్యా 18:16 => వారు ఎలల్పుప్డును అపహాసాయ్సప్దముగా నుండుటకై తమ దేశమును పాడుగా 

చేసికొనియునాన్రు, దాని మారగ్మున నడుచు పర్తివాడును ఆశచ్రయ్పడి తల ఊచును. 

యిరిమ్యా 29:18 => యెహోవా వాకుక్ ఇదే. వారు విననొలల్నివారై, నేను పెందలకడ లేచి పర్వకత్లైన 

నా సేవకులచేత వారియొదద్కు పంపిన నా మాటలను ఆలకింపకపోయిరి. 

యిరిమ్యా 39:9 => అపుప్డు రాజదేహ సంరక్షకుల కధిపతియగు నెబూజరదాను శేషించి 

పటట్ణములో నిలిచియునన్ పర్జలను, దోర్హులై తమ రాజును విడిచి తనతో చేరినవారిని, శేషించిన 

పర్జలనందరిని బబులోనునకు కొనిపోయెను. 

యిరిమ్యా 44:2 => నేను యెరూషలేము మీదికిని యూదా పటట్ణములనిన్టి మీదికిని రపిప్ంచిన 

కీడంతయు మీరు చూచుచునే యునాన్రు. 

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 52:27 => బబులోను రాజు హమాతు దేశమందలి రిబాల్లో వారిని కొటిట్ంచి చంపించి 

యూదావారిని తమ దేశములోనుండి చెరగొనిపోయెను. 

విలాపవాకయ్ములు 4:16 => యెహోవా సనిన్ధిని వారిని చెదరగొటెట్ను ఆయన ఇకమీదట వారిని 

లక్షయ్పెటట్డు యాజకులయెడల జనులు గౌరవము చూపకపోయిరి పెదద్లమీద దయచూపకపోయిరి.  
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యెహెజేక్లు 5:2 => పటట్ణమును ముటట్డివేసిన దినములు సంపూరణ్మైనపుప్డు నీవు పటట్ణములో 

వాటి మూడవ భాగమును కాలిచ్, రెండవ భాగమును తీసి ఖడగ్ముచేత హతముచేయు రీతిగా దానిని 

చుటుట్ విసిరికొటిట్ మిగిలిన భాగము గాలికి ఎగిరిపోనిముమ్; నేను ఖడగ్ముదూసి వాటిని తరుముదును. 

యెహెజేక్లు 5:10 => కావున నీ మధయ్ తండుర్లు తమ కుమారులను భకిష్ంతురు, కుమారులు తమ 

తండుర్లను భకిష్ంతురు, ఈ పర్కారము నేను నీకు శిక్ష విధించి నీలో శేషించినవారిని నలుదిశల 

చెదరగొటుట్దును. 

యెహెజేక్లు 5:12 => కరవు వచిచ్యుండగా నీలో మూడవ భాగము తెగులుచేత మరణమవును, 

మూడవ భాగము ఖడగ్ముచేత నీ చుటుట్ కూలును, నేను కతిత్ దూసి మిగిలిన భాగమును నలుదిశల 

చెదరగొటిట్ తరుముదును. 

యెహెజేక్లు 21:3 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నేను నీకు విరోధినైతిని. నీతిపరులనేమి 

దుషు ట్లనేమి నీలో ఎవరు నుండకుండ అందరిని నిరూమ్లము చేయుటకై నా ఖడగ్ము ఒరదూసి 

యునాన్ను. 

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. 

హోషేయ 4:16 => పెయయ్ మొండితనము చూపునటుట్ ఇశార్యేలువారు మొండితనము 

చూపియునాన్రు గనుక విశాలసథ్లమందు మేయు గొఱఱ్పిలల్కు సంభవించునటుల్ దేవుడు వారికి 

సంభవింపజేయును. 

హోషేయ 8:8 => ఇశార్యేలువారు తినివేయబడుదురు; ఎవరికిని ఇషట్ముకాని ఘటమువంటి వారై 

అనయ్జనులలో నుందురు. 

హోషేయ 11:6 => వారు చేయుచునన్ యోచనలనుబటిట్ యుదధ్ము వారి పటట్ణములను 

ఆవరించును; అది వారి పటట్ణపు గడియలు తీసి వారిని మింగివేయును. 
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ఆమోసు 7:17 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నీ భారయ్ పటట్ణమందు వేశయ్యగును, నీ 

కూమారులును కుమారెత్లును ఖడగ్ముచేత కూలుదురు, నీ భూమి నూలుచేత విభాగింపబడును, నీవు 

అపవితర్మైన దేశమందు చతుత్వు; అవశయ్ముగా ఇశార్యేలీయులు తమ దేశము విడిచి 

చెరగొనబడుదురు. 

ఆమోసు 9:4 => తమ శతుర్వులచేత వారు చెరపటట్బడినను అచచ్ట నేను ఖడగ్మున కాజఞ్ ఇతుత్ను, 

అది వారిని హతము చేయును; మేలుచేయుటకు కాదు కీడుచేయుటకే నాదృషిట్ వారిమీద నిలుపుదును. 

ఆమోసు 9:9 => నేనాజఞ్ ఇయయ్గా ఒకడు ధానయ్ము జలెల్డతో జలిల్ంచినటుల్ ఇశార్యేలీయులను 

అనయ్జనులందరిలో జలిల్ంతును గాని యొక చినన్ గింజైన నేలరాలదు. 

మీకా 7:13 => అయితే దేశనివాసులు చేసిన కిర్యలనుబటిట్ దేశము పాడగును. 

జెఫనాయ్ 1:18 => యెహోవా ఉగర్తదినమున తమ వెండి బంగారములు వారిని తపిప్ంపలేకపోవును, 

రోషాగిన్చేత భూమియంతయు దహింపబడును, హఠాతుత్గా ఆయన భూనివాసులనందరిని 

సరవ్నాశనము చేయబోవుచునాన్డు.  

1 పేతురు 1:1 => యేసుకీర్సుత్ అపొసత్లుడైన పేతురు, తండిర్యైన దేవుని భవిషయ్ద  జాఞ్నమునుబటిట్, 

వచనము 34 

మీరు మీ శతుర్వుల దేశములో ఉండగా మీ దేశము పాడైయునన్ దినములనిన్యు అది తన 

విశార్ంతికాలములను అనుభవించును. 

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. 

లేవీయకాండము 25:4 => ఏడవ సంవతస్రము భూమికి మహా విశార్ంతికాలము, అనగా యెహోవా 

పేరట విశార్ంతి సంవతస్రముగా ఉండవలెను . అందులో నీ చేను వితత్కూడదు ; నీ 

ఫలవృక్షములతోటను శుది ధ్పరచకూడదు. 
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లేవీయకాండము 25:10 => మీరు ఆ సంవతస్రమును, అనగా ఏబదియవ సంవతస్రమును 

పరిశుదధ్పరచి మీ దేశవాసులకందరికి విడుదల కలిగినదని చాటింపవలెను; అది మీకు సునాదముగా 

నుండును; అపుప్డు మీలో పర్తివాడు తన సావ్సథ్య్మును తిరిగి పొందవలెను; పర్తివాడు తన 

కుటుంబమునకు తిరిగిరావలెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:21 => యిరీమ్యాదావ్రా పలుకబడిన యెహోవా మాట నెరవేరుటకై 

విశార్ంతిదినములను దేశము అనుభవించువరకు ఇది సంభవించెను. దేశము పాడుగానునన్ డెబబ్ది 

సంవతస్రముల కాలము అది విశార్ంతిదినముల ననుభవించెను.  

నిరగ్మకాండము 23:11 => ఏడవ సంవతస్రమున దానిని బీడు విడువవలెను. అపుప్డు నీ పర్జలలోని 

బీదలు తినిన తరువాత మిగిలినది అడవి మృగములు తినవచుచ్ను. నీ దార్క్షతోట విషయములోను నీ 

ఒలీవతోట విషయములోను ఆలాగుననే చేయవలెను. 

లేవీయకాండము 25:4 => ఏడవ సంవతస్రము భూమికి మహా విశార్ంతికాలము, అనగా యెహోవా 

పేరట విశార్ంతి సంవతస్రముగా ఉండవలెను . అందులో నీ చేను వితత్కూడదు ; నీ 

ఫలవృక్షములతోటను శుది ధ్పరచకూడదు. 

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. 

1 రాజులు 8:46 => పాపము చేయనివాడు ఒకడును లేడు, వారు నీకు విరోధముగా పాపము 

చేసినయెడల నేమి, నీవు వారిమీద కోపగించుకొని వారిని శతుర్వులచేతికి అపప్గించినయెడల నేమి, 

వారు వీరిని దూరమైనటిట్గాని దగగ్రయైనటిట్గాని ఆ శతుర్వుల దేశములోనికి చెరగా కొనిపోయినపుప్డు 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:36 => పాపము చేయనివాడెవడును లేడు గనుక వారు నీ దృషిట్ యెదుట 

పాపము చేసినపుప్డు నీవు వారిమీద ఆగర్హించి, శతుర్వులచేతికి వారిని అపప్గింపగా, చెరపటుట్వారు 

వారిని దూరమైనటిట్ గాని సమీపమైనటిట్ గాని తమ దేశములకు పటుట్కొనిపోగా 

యెషయా 1:7 => మీ దేశము పాడైపోయెను మీ పటట్ణములు అగిన్చేత కాలిపోయెను మీ యెదుటనే 

అనుయ్లు మీ భూమిని తినివేయుచునాన్రు అనుయ్లకు తటసిథ్ంచు నాశనమువలె అది పాడైపోయెను. 
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యిరిమ్యా 6:8 => యెరూషలేమా, నేను నీయొదద్నుండి తొలగింపబడకుండునటుల్ను నేను నినున్ 

పాడైన నిరామ్నుషయ్ పర్దేశముగా చేయకుండునటుల్ను శిక్షకు లోబడుము. 

యిరిమ్యా 18:16 => వారు ఎలల్పుప్డును అపహాసాయ్సప్దముగా నుండుటకై తమ దేశమును పాడుగా 

చేసికొనియునాన్రు, దాని మారగ్మున నడుచు పర్తివాడును ఆశచ్రయ్పడి తల ఊచును. 

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. 

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. 

వచనము 35 

అది పాడైయుండు దినములనిన్యు అది విశర్మించును. మీరు దానిలో నివసించినపుప్డు అది 

విశార్ంతికాలములో పొందకపోయిన విశార్ంతిని అది పాడైయుండు దినములలో అనుభవించును. 

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 8:22 => సృషిట్ యావతుత్ ఇదివరకు ఏకగీర్వముగా మూలుగుచు పర్సవవేదన 

పడుచునునన్దని యెరుగుదుము. 
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నిరగ్మకాండము 23:11 => ఏడవ సంవతస్రమున దానిని బీడు విడువవలెను. అపుప్డు నీ పర్జలలోని 

బీదలు తినిన తరువాత మిగిలినది అడవి మృగములు తినవచుచ్ను. నీ దార్క్షతోట విషయములోను నీ 

ఒలీవతోట విషయములోను ఆలాగుననే చేయవలెను. 

లేవీయకాండము 25:2 => నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము నేను మీకిచుచ్చునన్ దేశములోనికి 

మీరు వచిచ్న తరువాత ఆ భూమికూడ యెహోవా పేరట విశార్ంతికాలమును, ఆచరింపవలెను. 

లేవీయకాండము 25:4 => ఏడవ సంవతస్రము భూమికి మహా విశార్ంతికాలము, అనగా యెహోవా 

పేరట విశార్ంతి సంవతస్రముగా ఉండవలెను . అందులో నీ చేను వితత్కూడదు ; నీ 

ఫలవృక్షములతోటను శుది ధ్పరచకూడదు. 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:21 => యిరీమ్యాదావ్రా పలుకబడిన యెహోవా మాట నెరవేరుటకై 

విశార్ంతిదినములను దేశము అనుభవించువరకు ఇది సంభవించెను. దేశము పాడుగానునన్ డెబబ్ది 

సంవతస్రముల కాలము అది విశార్ంతిదినముల ననుభవించెను.  

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. 

వచనము 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. 
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ఆదికాండము 35:5 => వారు పర్యాణమై పోయినపుప్డు, దేవుని భయము వారి చుటుట్నన్ 

పటట్ణములమీద నుండెను గనుక వారు యాకోబు కుమారులను తరుమలేదు. 

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. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:67 => నీవు రేయింబగళుల్ భయపడుదువు. నీ పార్ణము నీకు దకుక్నను 

నమమ్కము నీకేమియు ఉండదు. నీ హృదయములో పుటుట్ భయముచేతను, నీ కనున్ చూచువా అయోయ్ 

యెపుప్డు సాయంకాలమగునా అనియు, సాయంకాలమున అయోయ్ యెపుప్డు ఉదయమగునా అనియు 

అనుకొందువు. 

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 

యెఱఱ్సముదర్పు 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 

సముదర్మునొదద్నునన్ కనానీయుల రాజులందరును వినినపుప్డు వారి గుండెలు చెదరిపోయెను. 

ఇశార్యేలీయుల భయముచేత వారికిక ధైరయ్మేమియు లేకపోయెను. 

1 సమూయేలు 17:24 => ఇశార్యేలీయులందరు ఆ మనుషుయ్ని చూచి మికిక్లి భయపడి వాని 

యెదుటనుండి పారిపోగా 
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2 రాజులు 7:6 => యెహోవా రథముల ధవ్నియు గుఱఱ్ముల ధవ్నియు గొపప్ సమూహపు ధవ్నియు 

సిరియనుల దండునకు వినబడునటుల్ చేయగా వారు మనమీదికి వచుచ్టకై ఇశార్యేలు రాజు 

హితీత్యుల రాజులకును ఐగుపీత్యుల రాజులకును బతెత్మిచిచ్యునాన్డని సిరియనులు ఒకరితోనొకరు 

చెపుప్కొని 

2 రాజులు 7:7 => లేచి తమ గుడారములలోనైనను గుఱఱ్ములలోనైనను గాడిదలలోనైనను 

దండుపేటలో నునన్వాటిలోనైనను ఏమియు తీసికొనకయే తమ పార్ణములు రకిష్ంచుకొనుట 

చాలుననుకొని, సందెచీకటిని ఉనన్ది ఉనన్టుల్గా పేట విడిచి పారిపోయియుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 14:14 => గెరారు చుటుట్నునన్ పటట్ణములలోని వారందరి మీదికి యెహోవా 

భయము వచెచ్ను గనుక ఆ పటట్ణములనిన్టిని కొలల్పెటిట్, వాటిలోనునన్ మికుక్టమైన 

కొలల్సొమమ్ంతయు దోచుకొనిరి. 

యోబు 15:21 => భీకరమైన ధవ్నులు వాని చెవులలో బడును, కేష్మకాలమున పాడుచేయువారు 

వానిమీదికి వచెచ్దరు. 

యోబు 15:22 => తాను చీకటిలోనుండి తిరిగి వచెచ్దనని వాడు నమమ్డు వాడు ఖడగ్మునకు 

ఏరప్రచబడినవాడు. 

యెషయా 7:2 => అపుప్డు సిరియనులు ఎఫార్యిమీయులను తోడుచేసికొనిరని దావీదు వంశసుథ్లకు 

తెలుపబడగా, గాలికి అడవిచెటుల్ కదలినటుల్ వారి హృదయమును వారి జనుల హృదయమును 

కదిలెను. 

యెషయా 7:4 => భదర్ము సుమీ, నిమమ్ళించుము; పొగ రాజుచునన్ యీ రెండు కొరకంచు 

కొనలకు, అనగా రెజీనును, సిరియనులు, రెమలాయ్ కుమారుడును అనువారి కోపాగిన్కి జడియకుము, 

నీ గుండె అవియనీయకుము. 

యెహెజేక్లు 21:7 => నీవు నిటూ ట్రుప్ విడిచెదవేమని వారు నినన్డుగగా నీవు శర్మదినము 

వచుచ్చునన్దను దురావ్రత్ నాకు వినబడినది, అందరి గుండెలు కరిగిపోవును, అందరిచేతులు 

బలహీనమవును, అందరి మనసుస్లు అధైరయ్పడును, అందరి మోకాళుల్ నీరవును, ఇంతగా కీడు 

వచుచ్చునన్ది; అది వచేచ్యునన్ది అని చెపుప్ము; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 
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యెహెజేక్లు 21:12 => నరపుతుర్డా అంగలారుచ్ము, కేకలువేయుము, అది నా జనులమీదికిని 

ఇశార్యేలీయుల పర్ధానులమీదికిని వచుచ్చునన్ది, ఖడగ్భయము నా జనులకు తటసిథ్ంచినది గనుక నీ 

తొడను చరచుకొనుము. 

యెహెజేక్లు 21:15 => వారి గుండెలు కరిగిపోవునటుల్ను , పడదోర్యు అడ డ్ములు 

అధికములగునటుల్ను, వారి గుమమ్ములలో నేను ఖడగ్ము దూసెదను; అయయ్యోయ్ అది 

తళతళలాడుచునన్ది, హతము చేయుటకై అది దూయబడియునన్ది. 

లేవీయకాండము 26:7 => మీరు మీ శతుర్వులను తరిమెదరు; వారు మీ యెదుట ఖడగ్ముచేత 

పడెదరు. 

లేవీయకాండము 26:8 => మీలో అయిదుగురు నూరుమందిని తరుముదురు; నూరుమంది 

పదివేలమందిని తరుముదురు, మీ శతుర్వులు మీయెదుట ఖడగ్ముచేత కూలుదురు. 

లేవీయకాండము 26:17 => నేను మీకు పగవాడనవుదును; మీ శతుర్వుల యెదుట మీరు 

చంపబడెదరు; మీ విరోధులు మిముమ్ను ఏలెదరు; మిముమ్ను ఎవరును తరుమకపోయినను మీరు 

పారిపోయెదరు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:44 => అపుప్డు ఆ మనెన్ములో నివసించిన అమోరీయులు మీకెదురుగా 

బయలుదేరి వచిచ్, కందిరీగలవలె మిముమ్ తరిమి హోరామ్వరకు శేయీరులో మిముమ్ హతముచేసిరి. 

యోబు 15:21 => భీకరమైన ధవ్నులు వాని చెవులలో బడును, కేష్మకాలమున పాడుచేయువారు 

వానిమీదికి వచెచ్దరు. 

సామెతలు 28:1 => ఎవడును తరుమకుండనే దుషు ట్డు పారిపోవును నీతిమంతులు సింహమువలె 

ధైరయ్ముగా నుందురు. 

యెషయా 30:17 => మీరు పరవ్తముమీదనుండు కొయయ్వలెను కొండమీదనుండు జెండావలెను 

అగువరకు ఒకని గదిద్ంపునకు మీలో వెయియ్మంది పారిపోయెదరు అయిదుగురి గదిద్ంపునకు మీరు 

పారిపోయెదరు. 

ఆదికాండము 4:12 => నీవు నేలను సేదయ్పరుచునపుప్డు అది తన సారమును ఇక మీదట 

నీకియయ్దు; నీవు భూమిమీద దిగులు పడుచు దేశదిమమ్రివై యుందువనెను. 
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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 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 50:15 => యోసేపు సహోదరులు తమ తండిర్ మృతిపొందుట చూచి ఒకవేళ 

యోసేపు మనయందు పగపటిట్ మన మతనికి చేసిన కీడంతటి చొపుప్న మనకు నిశచ్యముగా కీడు 

జరిగించుననుకొని 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:25 => యెహోవా నీ శతుర్వులయెదుట నినున్ ఓడించును. 

ఒకక్మారగ్మున వారియెదుటికి బయలుదేరి నీవు యేడు మారగ్ముల వారి యెదుటనుండి పారిపోయి, 

భూరాజయ్ములనిన్టిలోనికి యిటు అటు చెదరగొటట్బడుదువు.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:25 => బయట ఖడగ్మును లోపట భయమును యౌవనులను 

కనయ్కలను శిశువులను నెరిసిన తలవెండుర్కలు గలవారిని నశింపజేయును. 

యెహోషువ 7:5 => అపుప్డు హాయివారు వారిలో ముపప్ది ఆరుగురు మనుషుయ్లను హతము చేసిరి. 

మరియు తమ గవినియొదద్ నుండి షేబారీము వరకు వారిని తరిమి మోరాదులో వారిని హతము చేసిరి. 

కాబటిట్ జనుల గుండెలు కరిగి నీరైపోయెను. 

1 సమూయేలు 13:7 => కొందరు హెబీర్యులు యొరాద్ను నది దాటి గాదు దేశమునకును 

గిలాదునకును వెళిల్పోయిరి గాని సౌలు ఇంకను గిలాగ్లులోనే ఉండెను; జనులందరు భయపడుచు 

అతని వెంబడించిరి. 

1 సమూయేలు 14:15 => దండులోను పొలములోను జనులందరిలోను మహా భయకంపము 

కలిగెను. దండు కావలివారును దోపుడుగాండుర్ను భీతినొందిరి; నేలయదిరెను. వారు ఈ భయము 

దైవికమని భావించిరి. 
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1 సమూయేలు 31:7 => లోయ అవతలనునన్ ఇశార్యేలీయులును, యొరాద్ను అవతల 

నునన్వారును, ఇశార్యేలీయులు పారిపోవుటయు, సౌలును అతని కుమారులును చచిచ్యుండుటయు 

చూచి తమ నివాసగార్మములు విడిచిపెటిట్ పారిపోయిరి. ఫిలిషీత్యులు వచిచ్ వాటిలో కాపురముండిరి. 

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 20:4 => అందుకు ఇశార్యేలు రాజు నా యేలినవాడవైన రాజా, నీవిచిచ్న సెలవు 

పర్కారము నేనును నాకు కలిగిన సమసత్మును నీ వశమున నునాన్మని పర్తుయ్తత్రమిచిచ్ వారిని పంపగా 

2 రాజులు 21:14 => మరియు నా సావ్సథ్య్ములో శేషించినవారిని నేను తోర్సివేసి వారి 

శతుర్వులచేతికి వారిని అపప్గించెదను. 

2 రాజులు 25:4 => కలీద్యులు పటట్ణ పార్కారమును పడగొటట్గా సైనికులు రాతిర్యందు రాజు 

తోటదగగ్ర రెండు గోడల మధయ్నునన్ దావ్రపు మారగ్మున పారిపోయిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 10:7 => జనులు పారిపోయిరనియు, సౌలును అతని కుమారులును 

చనిపోయిరనియు, లోయలోని ఇశార్యేలీయులందరు తెలిసికొని తమ పటట్ణములు విడిచి పారిపోగా 

ఫిలిషీత్యులు వచిచ్ వాటిలో కాపురముండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 14:15 => కంబళిచెటల్ కొనలయందు కాళల్చపుప్డు నీకు వినబడునపుప్డు 

వారితో యుదధ్ము కలుపుటకై బయలుదేరి వారిమీద పడుము; ఆ చపుప్డు వినబడునపుప్డు ఫిలిషీత్యుల 

దండును హతము చేయుటకై దేవుడు నీకు ముందుగా బయలువెళిల్యునాన్డని తెలిసికొనుమని 

సెలవిచెచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:12 => మూడేండల్పాటు కరవు కలుగుట, మూడు నెలలపాటు నీ 

శతుర్వులు కతిత్దూసి నినున్ తరుమగా నీవు వారియెదుట నిలువలేక నశించిపోవుట, మూడు 

దినములపాటు దేశమందు యెహోవా కతిత్, అనగా తెగులు నిలుచుటచేత యెహోవా దూత 
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ఇశార్యేలీయుల దేశమందంతట నాశనము కలుగజేయుట, అను వీటిలో ఒకదానిని నీవు 

కోరుకొనుమని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు; కావున ననున్ పంపిన వానికి నేను ఏమి 

పర్తుయ్తత్రమియయ్వలెనో దాని యోచించుము. 

యోబు 18:11 => నలుదికుక్ల భీకరమైనవి వారికి భయము కలుగజేయును భయములు వారిని 

వెంటాడి తరుమును. 

కీరత్నలు 44:10 => శతుర్వులయెదుట నిలువకుండ మముమ్ను వెనుకకు పారిపోజేయుచునాన్వు 

మముమ్ను దేవ్షించువారు ఇషట్ము వచిచ్నటుల్ మముమ్ను దోచుకొనుచునాన్రు.  

కీరత్నలు 53:5 => భయకారణము లేనిచోట వారు భయాకార్ంతులైరి. ననున్ ముటట్డివేయువారి 

యెముకలను దేవుడు చెదరగొటిట్యునాన్డు దేవుడు వారిని ఉపేకిష్ంచెను గనుక నీవు వారిని 

సిగుగ్పరచితివి.  

కీరత్నలు 89:43 => అతని ఖడగ్ము ఏమియు సాధింపకుండ చేసియునాన్వు యుదధ్మందు అతని 

నిలువబెటట్కునాన్వు 

యెషయా 10:4 => వారు చెరపటట్బడినవారి కిర్ంద దాగుకొనుచునాన్రు హతులైనవారి కిర్ంద 

కూలుచునాన్రు ఈలాగు జరిగినను యెహోవా కోపము చలాల్రలేదు ఆయన బాహువు ఇంకను 

చాపబడియునన్ది.  

యిరిమ్యా 37:10 => మీతో యుదధ్ముచేయు కలీద్యుల దండువారినందరిని మీరు హతముచేసి 

వారిలో గాయపడిన వారిని మాతర్మే మిగిలించినను వారే తమ గుడారములలోనుండి వచిచ్ యీ 

పటట్ణమును అగిన్తో కాలిచ్వేయుదురు. 

యిరిమ్యా 39:4 => యూదుల రాజైన సిదిక్యాయు అతని యోధులందరును వారినిచూచి 

పారిపోయి, రాజు తోటమారగ్మున రెండు గోడల మధయ్నునన్ గుమమ్పుమారగ్మున పోయిరి గాని రాజు 

మైదానపు మారగ్మున వెళిల్పోయెను. 

యిరిమ్యా 46:16 => ఆయన అనేకులను తొటిర్లల్జేయుచునాన్డు వారొకనిమీద ఒకడు కూలుచు 

లెండి, కూర్రమైన ఖడగ్మును తపిప్ంచుకొందము రండి మన సవ్జనులయొదద్కు మన జనమ్భూమికి 

వెళుల్దము రండి అని వారు చెపుప్కొందురు.  
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యిరిమ్యా 52:7 => పటట్ణ పార్కారములు పడగొటట్బడగా సైనికులందరు పారిపోయి రాజుతోటకు 

దాపైన రెండు గోడల మధయ్నునన్ దావ్రపు మారగ్మున రాతిర్యందు పటట్ణములోనుండి బయలువెళిల్రి; 

కలీద్యులు పటట్ణమును చుటుట్కొనియుండగా సైనికులు యొరాద్నునది మారగ్ముగా తరిల్పోయిరి.  

విలాపవాకయ్ములు 1:3 => యూదా బాధనొంది దాసురాలై చెరలోనికి పోయియునన్ది అనయ్జనులలో 

నివసించుచునన్ది విశార్ంతినొందకపోయెను దానితరుమువారందరు ఇరుకుచోటల్ దాని కలిసికొందురు. 

నియామకకూటములకు ఎవరును రారుగనుక  

విలాపవాకయ్ములు 1:6 => సీయోను కుమారి సౌందరయ్మంతయు తొలగిపోయెను దాని యధిపతులు 

మేతలేని దుపుప్లవలె ఉనాన్రు వారు బలహీనులై తరుమువారియెదుట నిలువలేక పారిపోయిరి.  

విలాపవాకయ్ములు 5:17 => దీనివలన మాకు ధైరయ్ము చెడియునన్ది. సీయోను పరవ్తము పాడైనది 

యెహెజేక్లు 12:18 => నరపుతుర్డా, వణకుచునే ఆహారము తిని తలల్డింపును చింతయు కలిగి 

నీళుల్తార్గి 

హోషేయ 8:3 => ఇశార్యేలీయులు సనామ్రగ్మును విసరిజ్ంచిరి గనుక శతుర్వు వారిని తరుమును. 

ఆమోసు 9:4 => తమ శతుర్వులచేత వారు చెరపటట్బడినను అచచ్ట నేను ఖడగ్మున కాజఞ్ ఇతుత్ను, 

అది వారిని హతము చేయును; మేలుచేయుటకు కాదు కీడుచేయుటకే నాదృషిట్ వారిమీద నిలుపుదును. 

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

వాటి విషయమై భయము కలిగి, మనుషుయ్లు ఎదురుచూచుచు ధైరయ్ముచెడి కూలుదురు. 

వచనము 37 

తరుమువాడు లేకయే వారు ఖడగ్మును చూచినటుట్గా ఒకనిమీదనొకడు పడెదరు; మీ శతుర్వులయెదుట 

మీరు నిలువలేకపోయెదరు. 

నాయ్యాధిపతులు 7:22 => ఆ మూడువందలమంది బూరలను ఊదినపుప్డు యెహోవా 

దండంతటిలోను పర్తివాని ఖడగ్మును వాని పొరుగువాని మీదికి తిర్పెప్ను. దండు సెరేరాతు వైపుననునన్ 

బేతిష్తాత్వరకు తబాబ్తునొదద్ నునన్ ఆబేలెమ్హోలా తీరమువరకు పారిపోగా 
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1 సమూయేలు 14:15 => దండులోను పొలములోను జనులందరిలోను మహా భయకంపము 

కలిగెను. దండు కావలివారును దోపుడుగాండుర్ను భీతినొందిరి; నేలయదిరెను. వారు ఈ భయము 

దైవికమని భావించిరి. 

1 సమూయేలు 14:16 => దండువారు చెదిరిపోయి బొతిత్గా ఓడిపోవుట బెనాయ్మీనీయుల 

గిబియాలో నునన్ సౌలు యొకక్ వేగులవారికి కనబడగా 

యెషయా 10:4 => వారు చెరపటట్బడినవారి కిర్ంద దాగుకొనుచునాన్రు హతులైనవారి కిర్ంద 

కూలుచునాన్రు ఈలాగు జరిగినను యెహోవా కోపము చలాల్రలేదు ఆయన బాహువు ఇంకను 

చాపబడియునన్ది.  

యిరిమ్యా 37:10 => మీతో యుదధ్ముచేయు కలీద్యుల దండువారినందరిని మీరు హతముచేసి 

వారిలో గాయపడిన వారిని మాతర్మే మిగిలించినను వారే తమ గుడారములలోనుండి వచిచ్ యీ 

పటట్ణమును అగిన్తో కాలిచ్వేయుదురు. 

సంఖాయ్కాండము 14:42 => అది కొనసాగదు. యెహోవా మీ మధయ్ను లేడుగనుక మీ 

శతుర్వులయెదుట హతము చేయబడుదురు; మీరు సాగిపోకుడి. 

యెహోషువ 7:12 => కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులు శాపగర్సుత్లై తమ శతుర్వుల యెదుట నిలువలేక తమ 

శతుర్వుల యెదుట వెనుకకు తిరిగిరి. శాపగర్సుత్లైనవారు మీ మధయ్ నుండకుండ మీరు వారిని 

నిరూమ్లము చేసితేనే తపప్ నేను మీకు తోడైయుండను. 

యెహోషువ 7:13 => నీవు లేచి జనులను పరిశుదధ్పఱచి వారితో ఈలాగు చెపుప్ము రేపటికి 

మిముమ్ను మీరు పరిశుదధ్పరచుకొనుడి; ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచిచ్నదేమనగా 

ఇశార్యేలీయులారా, మీ మధయ్ శాపగర్సత్మైన దొకటి కలదు; మీరు దానిని మీ మధయ్ నుండకుండ 

నిరూమ్లము చేయువరకు మీ శతుర్వుల యెదుట మీరు నిలువలేరు. 

నాయ్యాధిపతులు 2:14 => కాబటిట్ యెహోవా కోపాగిన్ ఇశార్యేలీయులమీద మండెను; ఆయన 

దోచుకొనువారి చేతికి వారిని అపప్గించెను. వారు ఇశార్యేలీయులను దోచుకొనిరి; ఆయన వారి 

చుటుట్నునన్వారి శతుర్వులచేతికి వారిని అపప్గించెను గనుక వారు తమ శతుర్వుల యెదుట 

నిలువలేకపోయిరి. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 28:25 => యెహోవా నీ శతుర్వులయెదుట నినున్ ఓడించును. 

ఒకక్మారగ్మున వారియెదుటికి బయలుదేరి నీవు యేడు మారగ్ముల వారి యెదుటనుండి పారిపోయి, 

భూరాజయ్ములనిన్టిలోనికి యిటు అటు చెదరగొటట్బడుదువు.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:25 => బయట ఖడగ్మును లోపట భయమును యౌవనులను 

కనయ్కలను శిశువులను నెరిసిన తలవెండుర్కలు గలవారిని నశింపజేయును. 

1 సమూయేలు 13:7 => కొందరు హెబీర్యులు యొరాద్ను నది దాటి గాదు దేశమునకును 

గిలాదునకును వెళిల్పోయిరి గాని సౌలు ఇంకను గిలాగ్లులోనే ఉండెను; జనులందరు భయపడుచు 

అతని వెంబడించిరి. 

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 దినవృతాత్ంతములు 21:12 => మూడేండల్పాటు కరవు కలుగుట, మూడు నెలలపాటు నీ 

శతుర్వులు కతిత్దూసి నినున్ తరుమగా నీవు వారియెదుట నిలువలేక నశించిపోవుట, మూడు 

దినములపాటు దేశమందు యెహోవా కతిత్, అనగా తెగులు నిలుచుటచేత యెహోవా దూత 

ఇశార్యేలీయుల దేశమందంతట నాశనము కలుగజేయుట, అను వీటిలో ఒకదానిని నీవు 

కోరుకొనుమని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు; కావున ననున్ పంపిన వానికి నేను ఏమి 

పర్తుయ్తత్రమియయ్వలెనో దాని యోచించుము. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:24 => నీజనులైన ఇశార్యేలీయులు నీ దృషిట్యెదుట పాపము చేసినవారై 

తమ శతుర్వుల బలమునకు నిలువలేక పడిపోయినపుప్డు, వారు నీయొదద్కు తిరిగివచిచ్ నీ నామమును 

ఒపుప్కొని, యీ మందిరమునందు నీ సనిన్ధిని పార్రిథ్ంచి వినన్పము చేసినయెడల 
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2 దినవృతాత్ంతములు 24:24 => సిరియనులు చినన్దండుతో వచిచ్నను యూదావారు తమ పితరుల 

దేవుడైన యెహోవాను విసరిజ్ంచినందుకై యెహోవా వారిచేతికి అతివిసాత్రమైన ఆ సైనయ్మును 

అపప్గింపగా యోవాషుకు శిక్ష కలిగెను. 

కీరత్నలు 44:10 => శతుర్వులయెదుట నిలువకుండ మముమ్ను వెనుకకు పారిపోజేయుచునాన్వు 

మముమ్ను దేవ్షించువారు ఇషట్ము వచిచ్నటుల్ మముమ్ను దోచుకొనుచునాన్రు.  

కీరత్నలు 89:43 => అతని ఖడగ్ము ఏమియు సాధింపకుండ చేసియునాన్వు యుదధ్మందు అతని 

నిలువబెటట్కునాన్వు 

యెషయా 7:2 => అపుప్డు సిరియనులు ఎఫార్యిమీయులను తోడుచేసికొనిరని దావీదు వంశసుథ్లకు 

తెలుపబడగా, గాలికి అడవిచెటుల్ కదలినటుల్ వారి హృదయమును వారి జనుల హృదయమును 

కదిలెను. 

యిరిమ్యా 46:16 => ఆయన అనేకులను తొటిర్లల్జేయుచునాన్డు వారొకనిమీద ఒకడు కూలుచు 

లెండి, కూర్రమైన ఖడగ్మును తపిప్ంచుకొందము రండి మన సవ్జనులయొదద్కు మన జనమ్భూమికి 

వెళుల్దము రండి అని వారు చెపుప్కొందురు.  

విలాపవాకయ్ములు 1:6 => సీయోను కుమారి సౌందరయ్మంతయు తొలగిపోయెను దాని యధిపతులు 

మేతలేని దుపుప్లవలె ఉనాన్రు వారు బలహీనులై తరుమువారియెదుట నిలువలేక పారిపోయిరి.  

దానియేలు 8:7 => నేను చూడగా ఆ మేకపోతు పొటేట్లును కలిసికొని, మికిక్లి రౌదర్ము గలదై 

దానిమీదికి వచిచ్ ఆ పొటేట్లును గెలిచి దాని రెండు కొముమ్లను పగులగొటెట్ను. ఆ పొటేట్లు దాని 

నెదిరింపలేక పోయినందున ఆ మేకపోతు దానిని నేలను పడవేసి తొర్కుక్చుండెను; దాని బలమును 

అణచి ఆ పొటేట్లును తపిప్ంచుట ఎవరిచేతను కాకపోయెను.  

పర్కటన 22:18 => ఈ గర్ంథమందునన్ పర్వచన వాకయ్ములను విను పర్తివానికి నేను 

సాక్షయ్మిచుచ్నది ఏమనగా ఎవడైనను వీటితో మరి ఏదైనను కలిపినయెడల, ఈ గర్ంథములో 

వార్యబడిన తెగుళుల్ దేవుడు వానికి కలుగజేయును; 

వచనము 38 

Page  of 1792 1885



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"య$ండ'

మీరు జనముగానుండక నశించెదరు. మీ శతుర్వుల దేశము మిముమ్ను తినివేయును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:27 => మరియు యెహోవా జనములలో మిముమ్ను చెదరగొటుట్ను; 

యెహోవా ఎకక్డికి మిముమ్ను తోలివేయునో అకక్డి జనములలో మీరు కొదిద్మందే మిగిలియుందురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:48 => గనుక ఆకలిదపుప్లతోను వసత్రహీనతతోను అనిన్ 

లోపములతోను యెహోవా నీమీదికి రపిప్ంచు నీ శతుర్వులకు దాసుడవగుదువు. వారు నినున్ 

నశింపజేయువరకు నీ మెడమీద ఇనుపకాడి యుంచుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:68 => మరియు నీవు మరిఎపుప్డును దీనిని చూడకూడదని నేను నీతో 

చెపిప్న మారగ్మున యెహోవా ఐగుపుత్నకు ఓడలమీద నినున్ మరల రపిప్ంచును. అకక్డ మీరు 

దాసులగాను దాసీలగాను నీ శతుర్వులకు మిముమ్ను అమమ్జూపు కొనువారుందురు గాని మిముమ్ను 

కొనువాడొకడైన నుండడు. 

యెషయా 27:13 => ఆ దినమున పెదద్ బూర ఊదబడును అషూష్రు దేశములో నశింప 

సిదధ్మైనవారును ఐగుపుత్దేశములో వెలివేయబడినవారును, వచెచ్దరు, యెరూషలేములోనునన్ 

పరిశుదధ్పరవ్తమున యెహోవాకు నమసాక్రము చేయుదురు.  

యిరిమ్యా 42:17 => నేను వారిమీదికి రపిప్ంచు కీడునుండి వారిలో శేషించువాడైనను 

తపిప్ంచుకొనువాడైనను ఉండడు, ఐగుపుత్లో నివసింపవలెనని అకక్డికి వెళల్ నిశచ్యించుకొను 

మనుషుయ్లందరు ఖడగ్ముచేతను కాష్మముచేతను తెగులుచేతను నిశేశ్షముగా చతుత్రు. 

యిరిమ్యా 42:18 => ఇశార్యేలు దేవుడగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డునా కోప మును 

నా ఉగర్తయు యెరూషలేము నివాసుల మీదికి వచిచ్నటుల్, మీరు ఐగుపుత్నకు వెళిల్నయెడల నా ఉగర్త 

మీమీదికిని వచుచ్ను, మీరు శాపాసప్దముగాను భీతి పుటిట్ంచువారుగాను దూషణాసప్దముగాను 

తిరసక్రింపబడువారుగాను ఉందురు, ఈ సథ్లమును మరి యెపుప్డును చూడరు. 

యిరిమ్యా 42:22 => కాబటిట్ కాపురముండవలెనని మీరు కోరు సథ్లములోనే మీరు ఖడగ్ముచేతను 

కాష్మముచేతను తెగులుచేతను చతుత్రని నిశచ్యముగా తెలిసికొనుడి.  
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యిరిమ్యా 44:12 => అనగా యూదావారినందరిని నిరూమ్లము చేయునటుల్, నేను మీకు 

అభిముఖుడనగుదును; ఐగుపుత్ దేశములో కాపురముందుమని అచచ్టికి వెళల్ నిశచ్యించుకొను 

యూదాశేషులను నేను తోడుకొనిపోవుదును, వారందరు ఐగుపుత్ దేశములోనే నశించెదరు; అలుప్లేమి 

ఘనులేమి వారందరు కూలుదురు, ఖడగ్ము చేతనైనను కాష్మము చేతనైనను నశింతురు, ఖడగ్ము 

చేతనైనను కాష్మముచేతనైనను వారు చతుత్రు, శాపాసప్దమును భీతి పుటిట్ంచువారుగాను 

దూషణపాలుగాను తిరసాక్రము నొందినవారుగాను ఉందురు. 

యిరిమ్యా 44:13 => యెరూషలేము నివాసులను నేనేలాగు శికిష్ంచితినో ఆలాగే ఐగుపుత్దేశములో 

నివసించు వీరిని ఖడగ్ము చేతగాని కాష్మము చేతగాని తెగులు చేతగాని శికిష్ంచెదను. 

యిరిమ్యా 44:14 => కావున తాము మరలివచిచ్ యూదా దేశములో కాపురముండవలెననన్ 

మకుక్వచేత ఐగుపుత్లో ఆగుటకై అకక్డికి వెళుల్ యూదా వారిలోని శేషము ఎవరును తపిప్ంచుకొనరు, 

శేషమేమియు ఉండదు, పారిపోవువారు గాక మరి ఎవరును తిరిగిరారు.  

యిరిమ్యా 44:27 => మేలు చేయుటకు కాక కీడు చేయుటకే నేను వారిని కనిపెటుట్చునాన్ను; వారు 

ఖడగ్ము చేతనైనను కాష్మము చేతనైనను కీష్ణించిపోవుచు, ఐగుపుత్ దేశములోనునన్ యూదావారందరు 

శేషములేకుండ చతుత్రు. 

యిరిమ్యా 44:28 => ఖడగ్ము తపిప్ంచుకొనువారు కొదిద్మందియై ఐగుపుత్ దేశములోనుండి యూదా 

దేశమునకు తిరిగివచెచ్దరు, అపప్డు ఐగుపుత్ దేశములో కాపురముండుటకు వెళిల్న యూదావారిలో 

శేషము ఎవరి మాట నిలకడగా నుండునో, నాదో తమదో అది తెలిసికొందురు.  

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 32:26 => వారిని దూరమునకు చెదరగొటెట్దను వారి పేరు మనుషుయ్లలో 

లేకుండ చేసెదననుకొందును వారి విరోధులు నిజము గర్హింపకుందురేమో  

2 రాజులు 15:29 => ఇశార్యేలు రాజైన పెకహు దినములలో అషూష్రు రాజైన తిగల్తిప్లేసెరు వచిచ్ 

ఈయోను పటట్ణమును, ఆబేలేబ్తమ్యకా పటట్ణమును, యానోయహు పటట్ణమును, కెదెషు 
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పటట్ణమును, హాసోరు పటట్ణమును, గిలాదు దేశమును, గలిలయ దేశమును, నఫాత్లీ 

దేశమంతయును పటుట్కొని అచచ్టనునన్వారిని అషూష్రు దేశమునకు చెరగా తీసికొనిపోయెను. 

2 రాజులు 17:6 => హోషేయ యేలుబడిలో తొమిమ్దవ సంవతస్రమందు అషూష్రు రాజు షోమోర్ను 

పటట్ణమును పటుట్కొని ఇశార్యేలువారిని అషూష్రు దేశములోనికి చెరగొనిపోయి. గోజానునది 

దగగ్రనునన్ హాలహు హాబోరు అను సథ్లములందును మాదీయుల పటట్ణములలోను వారిని ఉంచెను. 

యిరిమ్యా 15:14 => నీవెరుగని దేశములో నీ శతుర్వులకు నినున్ దాసునిగా చేతును, నా కోపాగిన్ 

రగులుకొనుచు నినున్ దహించును. 

యెహెజేక్లు 36:19 => వారి పర్వరత్ననుబటిట్యు వారి కిర్యలనుబటిట్యు వారిని శికిష్ంచి, నేను 

అనయ్జనులలోనికి వారిని వెళల్గొటట్గా వారు ఆ యా దేశములకు చెదరిపోయిరి. 

జెకరాయ్ 11:11 => అది విరువబడిన దినమున నేను చెపిప్నది యెహోవా వాకుక్ అని మందలో 

బలహీనములై ననున్ కనిపెటుట్కొని యునన్ గొఱఱ్లు తెలిసికొనెను. 

వచనము 39 

మీలో మిగిలినవారు మీ శతుర్వుల దేశములలో తమ దోషములనుబటిట్ కీష్ణించిపోయెదరు. మరియు 

వారు తమమీదికి వచిచ్న తమ తండుర్ల దోషములనుబటిట్ కీష్ణించిపోయెదరు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:65 => ఆ జనములలో నీకు నెమమ్ది కలుగదు; నీ అరకాలికి విశార్ంతి 

కలుగదు. అకక్డ యెహోవా హృదయకంపమును నేతర్కీష్ణతయు మనోవేదనయు నీకు కలుగజేయును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 30:1 => నేను నీకు వినిపించిన యీ సంగతులనిన్యు, అనగా దీవెనయు 

శాపమును నీమీదికి వచిచ్న తరువాత నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ వెళల్గొటిట్ంచిన 

నెహెమాయ్ 1:9 => అయితే మీరు నావైపు తిరిగి నా ఆజఞ్లను అనుసరించి నడిచినయెడల, 

భూదిగంతముల వరకు మీరు తోలివేయబడినను అకక్డనుండి సహా మిముమ్ను కూరిచ్, నా నామము 

ఉంచుటకు నేను ఏరప్రచుకొనిన సథ్లమునకు మిముమ్ను రపిప్ంచెదనని నీవు సెలవిచిచ్తివి గదా. 

కీరత్నలు 32:3 => నేను మౌనినై యుండగా దినమంతయు నేను చేసిన నా ఆరత్ధవ్నివలన 

నాయెముకలు కీష్ణించినవి.  
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కీరత్నలు 32:4 => దివారాతుర్లు నీ చెయియ్ నామీద బరువుగా నుండెను నా సారము వేసవికాలమున 

ఎండినటాట్యెను. (సెలా.)  

యిరిమ్యా 3:25 => సిగుగ్నొందినవారమై సాగిలపడుదము రండి, మనము కనబడకుండ 

అవమానము మనలను మరుగుచేయును గాక; మన దేవుడైన యెహోవా మాట వినక మనమును మన 

పితరులును మన బాలయ్మునుండి నేటివరకు మన దేవుడైన యెహోవాకు విరోధముగా పాపము 

చేసినవారము. 

యిరిమ్యా 29:12 => మీరు నాకు మొఱఱ్పెటుట్దురేని మీరు నాకు పార్రథ్నచేయుచు వతుత్రేని నేను మీ 

మనవి ఆలకింతును. 

విలాపవాకయ్ములు 4:9 => కాష్మహతులు భూఫలములు లేక పొడువబడి కీష్ణించిపోయెదరు 

ఖడగ్హతులు కాష్మహతులకనన్ భాగయ్వంతులు. 

యెహెజేక్లు 4:17 => అనన్పానములు లేకపోయినందున వారు శర్మనొంది విభార్ంతిపడి 

యొకనినొకడు చూచుచు తాము కలుగజేసికొనిన దోషమువలన నశించిపోవుదురు. 

యెహెజేక్లు 6:9 => మరియు ననున్ విసరిజ్ంచినవారి విశావ్స ఘాతకమైన వయ్భిచార మనసుస్ను, 

విగర్హముల ననుసరించిన వయ్భిచార దృషిట్ని నేను మారిచ్ నాతటుట్ తిరుగజేయగా, చెరపటట్బడినవారై 

శే షిం చి న వా రు అ నయ్ జ ను ల మ ధయ్  న నున్  జాఞ్ ప క ము చే సి కొ ని , తా మ ను స రిం చి న 

హేయకృతయ్ములనిన్టినిబటిట్ తాము చేసిన దుషిర్క్యలను కనుగొని తముమ్ను తామే 

అసహియ్ంచుకొనుచు 

యెహెజేక్లు 20:43 => అచచ్ట చేరి మీ పర్వరత్నను, మిముమ్ను మీరు అపవితర్పరచుకొనిన మీ 

కిర్యలనిన్టిని మనసుస్నకు తెచుచ్కొని, మీరు చేసిన దుష కిర్యలనుబటిట్ మిముమ్ను మీరే 

అసహియ్ంచుకొందురు. 

యెహెజేక్లు 24:23 => మీ శిరోభూషణములను తలలమీదనుండి తీయకయు, మీ పాదరక్షలను 

పాదములనుండి తీయకయు, అంగలారచ్కయు, ఏడవ్కయు నుందురు, ఒకని నొకరుచూచి 

నిటూ ట్రుప్లు విడుచుచు మీరు చేసిన దోషములనుబటిట్ మీరు కీష్ణించిపోవుదురు. 
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యెహెజేక్లు 33:10 => నరపుతుర్డా, ఇశార్యేలీయులకు ఈ మాట పర్కటింపుము మా 

పాపదోషములు మామీద పడియునన్వి, వాటివలన మేము కీష్ణించుచునాన్ము, మనమెటుల్ 

బర్దకుదుమని మీరు చెపుప్కొనుమాట నిజమే.  

యెహెజేక్లు 36:31 => అపుప్డు మీరు మీ దుష  పర్వరత్నను మీరు చేసిన దుష కిర్యలను మనసుస్నకు 

తెచుచ్కొని, మీ దోషములనుబటిట్యు హేయకిర్యలనుబటిట్యు మిముమ్ను మీరు అసహియ్ంచుకొందురు. 

హోషేయ 5:15 => వారు మనసుస్ తిర్పుప్కొని ననున్ వెదకువరకు నేను తిరిగి నా సథ్లమునకు 

పోవుదును; తమకు దురవసథ్ సంభవింపగా వారు ననున్ బహు శీఘర్ముగా వెదకుదురు. 

జెకరాయ్ 10:9 => అనయ్జనులలో నేను వారిని వితత్గా దూరదేశములలో వారు ననున్ జాఞ్పకము 

చేసికొందురు, వారును వారి బిడ డ్లును సజీవులై తిరిగి వతుత్రు, 

నిరగ్మకాండము 20:5 => ఏలయనగా నీ దేవుడనైన యెహోవానగు నేను రోషముగల దేవుడను; 

ననున్ దేవ్షించువారి విషయములో మూడు నాలుగు తరముల వరకు, తండుర్ల దోషమును 

కుమారులమీదికి రపిప్ంచుచు 

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. 

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 5:9 => వాటికి నమసక్రింపకూడదు; వాటిని పూజింపకూడదు. నీ 

దేవుడనైన యెహోవాయగు నేను రోషముగల దేవుడను; ననున్ దేవ్షించువారి విషయములో మూడు 

నాలుగు తరములవరకు తండుర్ల దోషమును కుమారులమీదికి రపిప్ంచుచు 
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యిరిమ్యా 31:29 => ఆ దినములలో తండుర్లు దార్క్షకాయలు తినగా పిలల్ల పళుల్ పులిసెనను మాట 

వాడుకొనరు. 

యెహెజేక్లు 18:2 => తండుర్లు దార్క్షకాయలు తినగా పిలల్ల పళుల్ పులిసెనని మీరు చెపుప్చు 

వచెచ్దరే; ఇశార్యేలీయుల దేశమునుగూరిచ్ ఈ సామెత మీరెందుకు పలికెదరు? 

యెహెజేక్లు 18:3 => నా జీవముతోడు ఈ సామెత ఇశార్యేలీయులలో మీరిక పలుకరు; ఇదే 

పర్భువైన యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 18:19 => అయితే మీరు కుమారుడు తన తండిర్ యొకక్ దోషశిక్షను ఏల 

మోయుటలేదని చెపుప్కొనుచునాన్రు. కుమారుడు నీతినాయ్యముల ననుసరించి నా కటట్డలనిన్టిని 

అనుసరించి గైకొనెను గనుక అతడు అవశయ్ముగా బర్దుకును. 

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.  

రోమీయులకు 11:8 => ఇందువిషయమై నేటివరకు దేవుడు వారికి నిదర్మతుత్గల మనసుస్ను, 

చూడలేని కనున్లను, వినలేని చెవులను ఇచిచ్యునాన్డని వార్యబడియునన్ది. 

రోమీయులకు 11:9 => మరియు వారి భోజనము వారికి ఉరిగాను, బోనుగాను, ఆటంకముగాను 

వారి కిర్యలకు పర్తిఫలముగాను ఉండును గాక. 

రోమీయులకు 11:10 => వారు చూడకుండునటుల్ వారి కనున్లకు చీకటి కముమ్ను గాక. వారి 

వీపును ఎలల్పుప్డును వంగిపోవునటుల్ చేయుము అని దావీదు చెపుప్చునాన్డు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:29 => అయితే అకక్డనుండి నీ దేవుడైన యెహోవాను మీరు 

వెదకినయెడల, నీ పూరణ్హృదయముతోను నీ పూరాణ్తమ్తోను వెదకునపుప్డు ఆయన నీకు 

పర్తయ్క్షమగును. 
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1 రాజులు 8:33 => మరియు ఇశార్యేలీయులగు నీ జనులు నీకు విరోధముగా పాపము 

చేయుటచేత తమ శతుర్వులయెదుట మొతత్బడినపుప్డు, వారు నీతటుట్ తిరిగి నీ నామమును ఒపుప్కొని 

యీ మందిరమందు నినున్గూరిచ్ పార్రథ్న వినన్పములు చేయునపుప్డెలల్ 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:12 => అతడు శర్మలో ఉనన్పుప్డు తన దేవుడైన యెహోవాను 

బతిమాలుకొని, తన పితరుల దేవుని సనిన్ధిని తనున్ తాను బహుగా తగిగ్ంచుకొని. 

నెహెమాయ్ 9:2 => ఇశార్యేలీయులు అనయ్జనులందరిలో నుండి పర్తేయ్కింపబడిన వారై 

నిలువబడి,తమ పాపములను తమ పితరుల పాపములను ఒపుప్కొనిరి. 

కీరత్నలు 32:5 => నా దోషమును కపుప్కొనక నీ యెదుట నాపాపము ఒపుప్కొంటిని యెహోవా 

సనిన్ ధి ని నా అతికర్మములు ఒపుప్కొందుననుకొంటిని . నీవు నా పాపదోషమును 

పరిహరించియునాన్వు. (సెలా.)  

కీరత్నలు 69:27 => దోషముమీద దోషము వారికి తగులనిముమ్ నీ నీతి వారికి అందనీయకుము. 

కీరత్నలు 109:14 => వాని పితరుల దోషము యెహోవా జాఞ్పకములో నుంచుకొనును గాక వాని తలిల్ 

పాపము తుడుపుపెటట్బడక యుండునుగాక 

యెషయా 14:21 => వారు పెరిగి భూమిని సవ్తంతిర్ంచుకొని పటట్ణములతో లోకమును 

నింపకుండునటుల్ తమ పితరుల దోషమునుబటిట్ అతని కుమారులను వధించుటకు దొడిడ్ సిదధ్పరచుడి. 

యెషయా 65:7 => నిశచ్యముగా మీ దోషములనుబటిట్యు మీ పితరుల దోషములనుబటిట్యు 

అనగా పరవ్తములమీద ఈ జనులు ధూపమువేసిన దానినిబటిట్యు కొండలమీద ననున్ దూషించిన 

దానినిబటిట్యు మొటట్మొదట వారి ఒడిలోనే వారికి పర్తికారము కొలిచి పోయుదును.  

యిరిమ్యా 15:14 => నీవెరుగని దేశములో నీ శతుర్వులకు నినున్ దాసునిగా చేతును, నా కోపాగిన్ 

రగులుకొనుచు నినున్ దహించును. 
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దానియేలు 9:16 => పర్భువా, మా పాపములను బటిట్యు మా పితరుల దోషమును బటిట్యు, 

యెరూషలేము నీ జనులచుటుట్ నునన్ సకల పర్జల యెదుట నిందాసప్దమైనది. యెరూషలేము నీకు 

పర్తిషిఠ్తమైన పరవ్తము; ఆ పటట్ణముమీదికి వచిచ్న నీ కోపమును నీ రౌదర్మును తొలగనిమమ్ని నీ 

నీతికారయ్ములనిన్టినిబటిట్ విజాఞ్పనము చేసికొనుచునాన్ను. 

వచనము 40 

వారు నాకు విరోధముగా చేసిన తిరుగుబాటును తమ దోషమును తమ తండుర్ల దోషమును ఒపుప్కొని, 

తాము నాకు విరోధముగా నడిచితిమనియు 

సంఖాయ్కాండము 5:7 => వారు తాము చేసిన పాపమును ఒపుప్కొనవలెను. మరియు వారు తమ 

అపరాధమువలని నషట్మును సరిగానిచుచ్కొని దానిలో అయిదవవంతు దానితో కలిపి యెవనికి 

విరోధముగా ఆ అపరాధము చేసిరో వానికిచుచ్కొనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:29 => అయితే అకక్డనుండి నీ దేవుడైన యెహోవాను మీరు 

వెదకినయెడల, నీ పూరణ్హృదయముతోను నీ పూరాణ్తమ్తోను వెదకునపుప్డు ఆయన నీకు 

పర్తయ్క్షమగును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:30 => ఈ సంగతులనిన్యు నీకు సంభవించిన తరువాత నీకు బాధ 

కలుగునపుప్డు అంతయ్దినములలో నీవు నీ దేవుడైన యెహోవావైపు తిరిగి ఆయన మాట వినినయెడల 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:31 => నీ దేవుడైన యెహోవా కనికరముగల దేవుడు గనుక నినున్ చెయియ్ 

విడువడు; నినున్ నాశనము చేయడు; తాను నీ పితరులతో పర్మాణము చేసిన నిబంధనను 

మరచిపోడు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 30:1 => నేను నీకు వినిపించిన యీ సంగతులనిన్యు, అనగా దీవెనయు 

శాపమును నీమీదికి వచిచ్న తరువాత నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ వెళల్గొటిట్ంచిన 

దివ్తీయోపదేశకాండము 30:2 => సమసత్ జనముల మధయ్ను వాటిని జాఞ్పకము చేసికొని, నీ దేవుడైన 

యెహోవావైపు తిరిగి, నేడు నేను నీకాజాఞ్పించు సమసత్మునుబటిట్ నీ పూరణ్హృదయముతోను నీ 

పూరాణ్తమ్తోను ఆయన మాట నీవును నీ సంతతివారును వినినయెడల 
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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. 

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 రాజులు 8:33 => మరియు ఇశార్యేలీయులగు నీ జనులు నీకు విరోధముగా పాపము 

చేయుటచేత తమ శతుర్వులయెదుట మొతత్బడినపుప్డు, వారు నీతటుట్ తిరిగి నీ నామమును ఒపుప్కొని 

యీ మందిరమందు నినున్గూరిచ్ పార్రథ్న వినన్పములు చేయునపుప్డెలల్ 

1 రాజులు 8:34 => నీవు ఆకాశమందు విని, ఇశార్యేలీయులగు నీ జనులు చేసిన పాపమును 

క్షమించి, వారి పితరులకు నీవిచిచ్న దేశములోనికి వారిని తిరిగి రపిప్ంచుము. 

1 రాజులు 8:35 => మరియు వారు నీకు విరోధముగా పాపము చేసినందున ఆకాశము మూయబడి 

వరష్ము లేకపోగా, నీవు వారిని ఈలాగున శర్మపెటుట్టవలన వారు నీ నామమును ఒపుప్కొని తమ 

పాపములను విడిచి యీ సథ్లముతటుట్ తిరిగి పార్రథ్న చేసినయెడల 

1 రాజులు 8:36 => నీవు ఆకాశమందు విని, నీ దాసులైన ఇశార్యేలీయులగు నీ జనులు చేసిన 

పాపమును క్షమించి, వారు నడువవలసిన సనామ్రగ్మును వారికి చూపించి, నీ జనులకు నీవు 

సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్న భూమి మీద వరష్ము కురిపింపుము. 

1 రాజులు 8:47 => వారు చెరగా కొనిపోబడిన దేశమందు తాము చేసిన దానిని మనసుస్నకు 

తెచుచ్కొని మేము దురామ్రుగ్లమై పర్వరిత్ంచి పాపము చేసితిమని చెపిప్, తముమ్ను చెరగా కొనిపోయిన 

వారిదేశమందు చింతించి పశాచ్తాత్పపడి నీకు వినన్పము చేసినయెడల 

నెహెమాయ్ 9:2 => ఇశార్యేలీయులు అనయ్జనులందరిలో నుండి పర్తేయ్కింపబడిన వారై 

నిలువబడి,తమ పాపములను తమ పితరుల పాపములను ఒపుప్కొనిరి. 
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నెహెమాయ్ 9:3 => మరియు వారు ఒక జాముసేపు తామునన్ చోటనే నిలువబడి, తమ దేవుడైన 

యెహోవా ధరమ్శాసత్రగర్ంథమును చదువుచు వచిచ్రి, ఒక జాముసేపు తమ పాపములను ఒపుప్కొనుచు 

దేవుడైన యెహోవాకు నమసాక్రము చేయుచు వచిచ్రి. 

నెహెమాయ్ 9:4 => లేవీయులలో యేషూవ బానీ కదీమ్యేలు షెబనాయ్ బునీన్ షేరేబాయ్ బానీ కెనానీ 

అనువారు మెటల్మీద నిలువబడి, యెలుగెతిత్, తమ దేవుడైన యెహోవాకు మొఱఱ్పెటిట్రి. 

నెహెమాయ్ 9:5 => అపుప్డు లేవీయులైన యేషూవ కదీమ్యేలు బానీ హషబెన్యా షేరేబాయ్ హోదీయా 

షెబనాయ్ పెతహయా అనువారు నిలువబడి, నిరంతరము మీకు దేవుడైయునన్ యెహోవాను 

సుత్తించుడని చెపిప్ ఈలాగు సోత్తర్ము చేసిరి సకలాశీరవ్చన సోత్తర్ములకు మించిన నీ ఘనమైన 

నామము సుత్తింపబడునుగాక. 

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 32:5 => నా దోషమును కపుప్కొనక నీ యెదుట నాపాపము ఒపుప్కొంటిని యెహోవా 

సనిన్ ధి ని నా అతికర్మములు ఒపుప్కొందుననుకొంటిని . నీవు నా పాపదోషమును 

పరిహరించియునాన్వు. (సెలా.)  

సామెతలు 28:13 => అతికర్మములను దాచిపెటుట్వాడు వరిధ్లల్డు వాటిని ఒపుప్కొని విడిచిపెటుట్వాడు 

కనికరము పొందును. 

యిరిమ్యా 31:18 => నీవు ననున్ శికిష్ంచితివి, కాడికి అలవాటుకాని కోడె దెబబ్లకు లోబడునటుల్గా 

నేను శిక్షకు లోబడుచునాన్ను, నీవు నా దేవుడవైన యెహోవావు, నీవు నా మనసుస్ను తిర్పిప్నయెడల 

నేను తిరుగుదును అని ఎఫార్యిము అంగలారుచ్చుండగా నేను ఇపుప్డే వినుచునాన్ను.  
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యిరిమ్యా 31:19 => నేను తిరిగిన తరువాత పశాచ్తాత్ప పడితిని, నేను సంగతి తెలిసికొని తొడ 

చరుచుకొంటిని, నా బాలయ్ కాలమందు కలిగిన నిందను భరించుచు నేను అవమానము నొంది 

సిగుగ్పడితిని.  

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.  

యెహెజేక్లు 36:31 => అపుప్డు మీరు మీ దుష  పర్వరత్నను మీరు చేసిన దుష కిర్యలను మనసుస్నకు 

తెచుచ్కొని, మీ దోషములనుబటిట్యు హేయకిర్యలనుబటిట్యు మిముమ్ను మీరు అసహియ్ంచుకొందురు. 

దానియేలు 9:3 => అంతట నేను గోనెపటట్ కటుట్కొని, ధూళి తలపైన వేసికొని ఉపవాసముండి, 

పార్రథ్న విజాఞ్పనలు చేయుటకై పర్భువగు దేవుని యెదుట నా మనసుస్ను నిబబ్రము చేసికొంటిని. 

దానియేలు 9:4 => నేను నా దేవుడైన యెహోవా యెదుట పార్రథ్న చేసి యొపుప్కొనన్దేమనగా 

పర్భువా, మాహాతమ్య్ము గలిగిన భీకరుడవగు దేవా, నీ ఆజఞ్లను అనుసరించి నడుచువారియెడల నీ 

నిబంధనను నీ కృపను జాఞ్పకము చేయువాడా, 

దానియేలు 9:5 => మేమైతే నీ దాసులగు పర్వకత్లు నీ నామమునుబటిట్ మా రాజులకును మా 

యధిపతులకును మా పితరులకును యూదయదేశ జనులకందరికిని చెపిప్న మాటలను ఆలకింపక 

దానియేలు 9:6 => నీ ఆజఞ్లను నీ విధులను అనుసరించుట మాని, పాపులమును దుషు ట్లమునై 

చెడుతనమందు పర్వరిత్ంచుచు తిరుగుబాటు చేసినవారము. 

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. 

దానియేలు 9:8 => పర్భువా, నీకు విరోధముగా పాపము చేసినందున మాకును మా రాజులకును 

మా యధిపతులకును మా పితరులకును ముఖము చినన్బోవునటుల్గా సిగేగ్ తగియునన్ది. 
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దానియేలు 9:9 => మేము మా దేవుడైన యెహోవాకు విరోధముగా తిరుగుబాటు చేసితివిు; అయితే 

ఆయన కృపాక్షమాపణలుగల దేవుడైయునాన్డు. 

దానియేలు 9:10 => ఆయన తన దాసులగు పర్వకత్ల దావ్రా మాకు ఆజఞ్లు ఇచిచ్, వాటిని 

అనుసరించి నడుచుకొనవలెనని సెలవిచెచ్ను గాని, మేము మా దేవుడైన యెహోవా మాట 

వినకపోతివిు. 

దానియేలు 9:11 => ఇశార్యేలీయులందరు నీ ధరమ్శాసత్రము నతికర్మించి నీ మాట వినక 

తిరుగుబాటు చేసిరి. మేము పాపము చేసితివిు గనుక నేను శపించెదనని నీవు నీ దాసుడగు మోషే 

ధరమ్శాసత్రమందు పర్మాణము చేసియునన్టుల్ ఆ శాపమును మామీద కుమమ్రించితివి. 

దానియేలు 9:12 => యెరూషలేములో జరిగిన కీడు మరి ఏ దేశములోను జరుగలేదు; ఆయన మా 

మీదికిని, మాకు ఏలికలుగా ఉండు మా నాయ్యాధిపతుల మీదికిని ఇంత గొపప్ కీడు రపిప్ంచి, తాను 

చెపిప్న మాటలు నెరవేరెచ్ను. 

దానియేలు 9:13 => మోషే ధరమ్శాసత్రమందు వార్సిన కీడంతయు మాకు సంభవించినను మేము మా 

చెడు నడవడి మానకపోతివిు; నీ సతయ్మును అనుసరించి బుది ధ్ తెచుచ్కొనునటుల్ మా దేవుడైన 

యెహోవాను సమాధానపరచుకొనక పోతివిు. 

దానియేలు 9:14 => మేము మా దేవుడైన యెహోవా మాట వినలేదు గనుక ఆయన తన సమసత్ 

కారయ్ముల విషయమై నాయ్యసుథ్డై యుండి, సమయము కనిపెటిట్, ఈ కీడు మా మీదికి రాజేసెను. 

దానియేలు 9:15 => పర్భువా మా దేవా, నీవు నీ బాహుబలమువలన నీ జనమును ఐగుపుత్లోనుండి 

రపిప్ంచుటవలన ఇపప్టి వరకు నీ నామమునకు ఘనత తెచుచ్కొంటివి. మేమైతే పాపముచేసి 

చెడునడతలు నడిచినవారము. 

దానియేలు 9:16 => పర్భువా, మా పాపములను బటిట్యు మా పితరుల దోషమును బటిట్యు, 

యెరూషలేము నీ జనులచుటుట్ నునన్ సకల పర్జల యెదుట నిందాసప్దమైనది. యెరూషలేము నీకు 

పర్తిషిఠ్తమైన పరవ్తము; ఆ పటట్ణముమీదికి వచిచ్న నీ కోపమును నీ రౌదర్మును తొలగనిమమ్ని నీ 

నీతికారయ్ములనిన్టినిబటిట్ విజాఞ్పనము చేసికొనుచునాన్ను. 
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దానియేలు 9:17 => ఇపుప్డైతే మా దేవా, దీనినిబటిట్ నీ దాసుడు చేయు పార్రథ్నలను విజాఞ్పనలను 

ఆలకించి, పర్భువు చితాత్నుసారముగా శిథిలమైపోయిన నీ పరిశుదధ్సథ్లము మీదికి నీ ముఖపర్కాశము 

రానిముమ్. 

దానియేలు 9:18 => నీ గొపప్ కనికరములను బటిట్యే మేము నినున్ పార్రిథ్ంచుచునాన్ము గాని మా 

సవ్నీతి కారయ్ములనుబటిట్ నీ సనిన్ధిని నిలువబడి పార్రిథ్ంచుట లేదు. మా దేవా, చెవి యొగిగ్ 

ఆలకింపుము; నీ కనున్లు తెరచి, నీ పేరు పెటట్బడిన యీ పటట్ణముమీదికి వచిచ్న నాశనమును, నీ 

పేరు పెటట్బడిన యీ పటట్ణమును దృషిట్ంచి చూడుము.  

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 9:20 => నేను ఇంక పలుకుచు పార్రథ్న చేయుచు, పవితర్ పరవ్తము కొరకు నా దేవుడైన 

యెహోవా యెదుట నా పాపమును నా జనము యొకక్ పాపమును ఒపుప్కొనుచు నా దేవుని విజాఞ్పన 

చేయుచునుంటిని. 

హోషేయ 5:15 => వారు మనసుస్ తిర్పుప్కొని ననున్ వెదకువరకు నేను తిరిగి నా సథ్లమునకు 

పోవుదును; తమకు దురవసథ్ సంభవింపగా వారు ననున్ బహు శీఘర్ముగా వెదకుదురు. 

హోషేయ 6:1 => మనము యెహోవాయొదద్కు మరలుదము రండి, ఆయన మనలను చీలిచ్వేసెను, 

ఆయనే మనలను సవ్సథ్పరచును; ఆయన మనలను కొటెట్ను, ఆయనే మనలను బాగుచేయును 

హోషేయ 6:2 => రెండు దినములైన తరువాత ఆయన మనలను బర్దికించును, మనము ఆయన 

సముఖమందు బర్దుకునటుల్ మూడవ దినమున ఆయన మనలను సిథ్రపరచును. 

లూకా 15:18 => నేను లేచి నా తండిర్యొదద్కు వెళిల్--తండీర్, నేను పరలోకమునకు విరోధముగాను నీ 

యెదుటను పాపము చేసితిని; 

లూకా 15:19 => ఇకమీదట నీ కుమారుడనని అనిపించుకొనుటకు యోగుయ్డను కాను; ననున్ నీ 

కూలివారిలో ఒకనిగా పెటుట్కొనుమని అతనితో చెపుప్దుననుకొని, లేచి తండిర్యొదద్కు వచెచ్ను. 
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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 అబది ధ్కునిగా 

చేయువారమగుదుము; మరియు ఆయన వాకయ్ము మనలో ఉండదు. 

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. 

లేవీయకాండము 26:27 => నేను ఈలాగు చేసిన తరువాత మీరు నా మాట వినక నాకు 

విరోధముగా నడిచినయెడల 

లేవీయకాండము 26:28 => నేను కోపపడి మీకు విరోధముగా నడిచెదను. నేనే మీ పాపములనుబటిట్ 

యేడంతలుగా మిముమ్ను దండించెదను. 

నిరగ్మకాండము 20:5 => ఏలయనగా నీ దేవుడనైన యెహోవానగు నేను రోషముగల దేవుడను; 

ననున్ దేవ్షించువారి విషయములో మూడు నాలుగు తరముల వరకు, తండుర్ల దోషమును 

కుమారులమీదికి రపిప్ంచుచు 

లేవీయకాండము 5:5 => కాబటిట్ అతడు వాటిలో ఏవిషయమందైనను అపరాధియగునపుప్డు ఆ 

విషయమందే తాను చేసిన పాపమును ఒపుప్కొని 

లేవీయకాండము 16:21 => అపుప్డు అహరోను సజీవమైన ఆ మేక తలమీద తన రెండు చేతులు 

ఉంచి, ఇశార్యేలీయుల పాపములనిన్యు, అనగా వారి దోషములనిన్యు వారి అతికర్మములనిన్యు 

దానిమీద ఒపుప్కొని, ఆ మేక తలమీద వాటిని మోపి, తగిన మనుషుయ్నిచేత అరణయ్ములోనికి దాని 

పంపవలెను. 
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యెహోషువ 22:15 => వారు గిలాదుదేశములోనునన్ రూబేనీయుల యొదద్కును గాదీయుల 

యొదద్కును మనషే ష్ అరధ్గోతర్పువారి యొదద్కును పోయి వారితో ఇటల్నిరి 

1 సమూయేలు 7:6 => వారు మిసాప్లో కూడుకొని నీళుల్ చేది యెహోవా సనిన్ధిని కుమమ్రించి ఆ 

దినము ఉపవాసముండి యెహోవా దృషిట్కి మేము పాపాతుమ్లమని ఒపుప్కొనిరి. మిసాప్లో సమూయేలు 

ఇశార్యేలీయులకు నాయ్యము తీరుచ్చువచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 14:14 => మనమందరమును చనిపోదుము గదా, నేలను ఒలికినమీదట మరల 

ఎతత్లేని నీటివలె ఉనాన్ము; దేవుడు పార్ణముతీయక తోలివేయబడినవాడు తనకు దూరసుథ్డు 

కాకయుండుటకు సాధనములు కలిప్ంచుచునాన్డు. 

2 రాజులు 22:19 => ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఈ సథ్లము 

పాడగుననియు, దాని కాపురసుథ్లు దూషణాసప్దులగుదురనియు, నేను చెపిప్న మాటలను నీవు 

ఆలకించి, మెతత్ని మనసుస్కలిగి యెహోవా సనిన్ధిని దీనతవ్ము ధరించి, నీ బటట్లు చింపుకొని నా 

సనిన్ధిని కనీన్ళుల్ రాలిచ్తివి గనుక నీవు చేయు మనవిని నేను అంగీకరించియునాన్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:24 => నీజనులైన ఇశార్యేలీయులు నీ దృషిట్యెదుట పాపము చేసినవారై 

తమ శతుర్వుల బలమునకు నిలువలేక పడిపోయినపుప్డు, వారు నీయొదద్కు తిరిగివచిచ్ నీ నామమును 

ఒపుప్కొని, యీ మందిరమునందు నీ సనిన్ధిని పార్రిథ్ంచి వినన్పము చేసినయెడల 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:37 => వారు చెరకుపోయిన దేశమందు బుది ధ్ తెచుచ్కొని మనసుస్ 

తిర్పుప్కొని మేము పాపము చేసితివిు, దోషులమైతివిు, భకిత్హీనముగా నడచితివిు అని ఒపుప్కొని 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 12:6 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయుల అధిపతులును రాజును తముమ్ను తాము 

తగిగ్ంచుకొని యెహోవా నాయ్యసుథ్డని ఒపుప్కొనిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:9 => మీరు యెహోవావైపు తిరిగినయెడల మీ సహోదరుల యెడలను మీ 

పిలల్ల యెడలను చెరతీసికొనిపోయిన వారికి కనికరము పుటుట్ను, వారు ఈ దేశమునకు 
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తిరిగివచెచ్దరు. మీ దేవుడైన యెహోవా కరుణాకటాక్షములు గలవాడు గనుక మీరు ఆయనవైపు 

తిరిగినయెడల ఆయన మీయందు పర్సనున్డగును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:26 => హిజిక్యా హృదయగరవ్ము విడచి, తానును యెరూషలేము 

కాపురసుథ్లును తముమ్నుతాము తగిగ్ంచుకొనిరి గనుక హిజిక్యా దినములలో యెహోవా కోపము 

జనులమీదికి రాలేదు. 

ఎజార్ 10:1 => ఎజార్ యేడుచ్చు దేవుని మందిరము ఎదుట సాషాట్ంగపడుచు, పాపమును ఒపుప్కొని 

పార్రథ్న చేసెను. ఇశార్యేలీయులలో పురుషులు సతరీలు చినన్వారు మికిక్లి గొపప్ సమూహముగా 

అతనియొదద్కు కూడివచిచ్ బహుగా ఏడవ్గా 

ఎజార్ 10:11 => కాబటిట్ యిపుప్డు మీ పితరుల యొకక్ దేవుడైన యెహోవా యెదుట మీ పాపమును 

ఒపుప్కొని, ఆయన చితాత్నుసారముగా నడుచుకొనుటకు సిదధ్పడి, దేశపు జనులను అనయ్సతరీలను 

విసరిజ్ంచి మిముమ్ను మీరు పర్తేయ్కపరచుకొని యుండుడి. 

నెహెమాయ్ 9:33 => మా మీదికి వచిచ్న శర్మలనిన్టిని చూడగా నీవు నాయ్యసుథ్డవే; నీవు సతయ్ముగానే 

పర్వరిత్ంచితివి కాని మేము దురామ్రుగ్లమైతివిు. 

కీరత్నలు 51:3 => నా అతికర్మములు నాకు తెలిసేయునన్వి నా పాపమెలల్పుప్డు నాయెదుట నునన్ది. 

కీరత్నలు 74:20 => లోకములోనునన్ చీకటిగల చోటులు బలాతాక్రుల నివాసములతో 

నిండియునన్వి. కాగా నిబంధనను జాఞ్పకము చేసికొనుము 

కీరత్నలు 106:6 => మా పితరులవలెనే మేము పాపము చేసితివిు దోషములు కటుట్కొని 

భకిత్హీనులమైతివిు 

కీరత్నలు 106:45 => వారిని తలంచుకొని ఆయన తన నిబంధనను జాఞ్పకము చేసికొనెను తన 

కృపాబాహుళయ్మునుబటిట్ వారిని కరుణించెను. 

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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యెషయా 14:1 => ఏలయనగా యెహోవా యాకోబునందు జాలిపడును ఇంకను ఇశార్యేలును 

ఏరప్రచుకొనును వారిని సవ్దేశములో నివసింపజేయును పరదేశులు వారిని కలిసికొందురు వారు 

యాకోబు కుటుంబమును హతుత్కొనియుందురు 

యెషయా 42:23 => మీలో ఎవడు దానికి చెవియొగుగ్ను? రాబోవుకాలమునకై ఎవడు ఆలకించి 

వినును? 

యెషయా 63:11 => అపుప్డు ఆయన పూరవ్దినములను మోషేను తన జనులను జాఞ్పకము 

చే సి కొ నె ను . త న మం ద కా ప రు ల కు స హ కా రి యై స ము దర్ ము లో నుం డి త ముమ్ ను 

తోడుకొనివచిచ్నవాడేడి?  

యిరిమ్యా 3:13 => నీ దేవుడైన యెహోవామీద తిరుగుబాటుచేయుచు, నా మాటను అంగీకరింపక 

పర్తి పచచ్ని చెటుట్కిర్ంద అనుయ్లతో కలిసికొనుటకు నీవు ఇటు అటు పోయిన నీ దోషము 

ఒపుప్కొనుము; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 14:20 => యెహోవా, మా దురామ్రగ్తను మా పితరుల దోషమును మేము 

ఒపుప్కొనుచునాన్ము; నీకు విరోధముగా పాపము చేసియునాన్ము. 

యిరిమ్యా 29:13 => మీరు ననున్ వెదకినయెడల, పూరణ్మనసుస్తో ననున్గూరిచ్ విచారణ 

చేయునెడల మీరు ననున్ కనుగొందురు, 

విలాపవాకయ్ములు 1:20 => యెహోవా, దృషిట్ంచుము నాకు ఇబబ్ంది కలిగెను నా అంతరంగము 

కోష్భిలుల్చునన్ది నేను చేసిన గొపప్ దోర్హమునుబటిట్ నా గుండె నా లోపల కొటుట్కొనుచునన్ది వీధులలో 

ఖడగ్ము జననషట్ము చేయుచునన్ది ఇండల్లో నానా మరణకర వాయ్ధులునన్వి.  

యెహెజేక్లు 6:9 => మరియు ననున్ విసరిజ్ంచినవారి విశావ్స ఘాతకమైన వయ్భిచార మనసుస్ను, 

విగర్హముల ననుసరించిన వయ్భిచార దృషిట్ని నేను మారిచ్ నాతటుట్ తిరుగజేయగా, చెరపటట్బడినవారై 

శే షిం చి న వా రు అ నయ్ జ ను ల మ ధయ్  న నున్  జాఞ్ ప క ము చే సి కొ ని , తా మ ను స రిం చి న 

హేయకృతయ్ములనిన్టినిబటిట్ తాము చేసిన దుషిర్క్యలను కనుగొని తముమ్ను తామే 

అసహియ్ంచుకొనుచు 
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యెహెజేక్లు 11:12 => అపుప్డు మీ చుటుట్నునన్ అనయ్జనుల విధుల నాచరించుటకై మీరు ఎవని 

కటట్డల ననుసరింపక మానితిరో యెవని విధులను ఆచరింపకపోతిరో, ఆ యెహోవానగు నేనే 

ఆయననని మీరు తెలిసికొందురు. 

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.  

దానియేలు 9:4 => నేను నా దేవుడైన యెహోవా యెదుట పార్రథ్న చేసి యొపుప్కొనన్దేమనగా 

పర్భువా, మాహాతమ్య్ము గలిగిన భీకరుడవగు దేవా, నీ ఆజఞ్లను అనుసరించి నడుచువారియెడల నీ 

నిబంధనను నీ కృపను జాఞ్పకము చేయువాడా, 

దానియేలు 9:16 => పర్భువా, మా పాపములను బటిట్యు మా పితరుల దోషమును బటిట్యు, 

యెరూషలేము నీ జనులచుటుట్ నునన్ సకల పర్జల యెదుట నిందాసప్దమైనది. యెరూషలేము నీకు 

పర్తిషిఠ్తమైన పరవ్తము; ఆ పటట్ణముమీదికి వచిచ్న నీ కోపమును నీ రౌదర్మును తొలగనిమమ్ని నీ 

నీతికారయ్ములనిన్టినిబటిట్ విజాఞ్పనము చేసికొనుచునాన్ను. 

హోషేయ 2:15 => అకక్డనుండి దానిని తోడుకొనివచిచ్ దానికి దార్క్షచెటల్నితుత్ను; ఆకోరు (శర్మగల) 

లోయను నిరీక్షణ దావ్రముగా చేసెదను, బాలయ్మున ఐగుపుత్ దేశములోనుండి అది వచిచ్నపుప్డు నా 

మాట వినినటుల్ 

మలాకీ 3:7 => మీ పితరులనాటనుండి మీరు నా కటట్డలను గైకొనక వాటిని తోర్సివేసితిరి; అయితే 

మీరు నాతటుట్ తిరిగినయెడల నేను మీతటుట్ తిరుగుదునవి సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

సెలవియయ్గా మేము దేని విషయములో తిరుగుదుమని మీరందురు. 

మతత్యి 3:6 => తమ పాపములు ఒపుప్కొనుచు, యొరాద్ను నదిలో అతనిచేత బాపిత్సమ్ము 

పొందుచుండిరి. 

Page  of 1810 1885



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"య$ండ'

మారుక్ 1:5 => అంతట యూదయ దేశసుథ్లందరును, యెరూషలేము వారందరును, బయలుదేరి 

అతనియొదద్కు వచిచ్, తమ పాపములను ఒపుప్కొనుచు, యొరాద్ను నదిలో అతనిచేత బాపిత్సమ్ము 

పొందుచుండిరి 

లూకా 23:41 => మనకైతే యిది నాయ్యమే; మనము చేసినవాటికి తగిన ఫలము పొందుచునాన్ము 

గాని యీయన ఏ తపిప్దమును చేయలేదని చెపిప్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:18 => విశవ్సించినవారు అనేకులు వచిచ్, తాము చేసినవాటిని 

తెలియజేసి యొపుప్కొనిరి. 

రోమీయులకు 11:28 => సువారత్ విషయమైతే వారు మిముమ్నుబటిట్ శతుర్వులు గాని, యేరాప్టు 

విషయమైతే పితరులనుబటిట్ పిర్యులై యునాన్రు. 

1 యోహాను 1:9 => మన పాపములను మనము ఒపుప్కొనినయెడల, ఆయన నమమ్దగినవాడును 

నీతిమంతుడును గనుక ఆయన మన పాపములను క్షమించి సమసత్ దురీన్తినుండి మనలను 

పవితుర్లనుగా చేయును. 

వచనము 41 

నేను తమకు విరోధముగా నడిచితిననియు, తమ శతుర్వుల దేశములోనికి తముమ్ను 

రపిప్ంచితిననియు, ఒపుప్కొనినయెడల, అనగా లోబడని తమ హృదయములు లొంగి తాము చేసిన 

దోషమునకు పర్తిదండనను అనుభవించితిమని ఒపుప్కొనినయెడల, 

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. 

యిరిమ్యా 4:4 => అవిధేయులై యుండుట మానుకొని మీ దుషట్కిర్యలనుబటిట్ యెవడును 

ఆరిప్వేయలేనంతగా నా ఉగర్త అగిన్వలె కాలచ్కుండునటుల్ యూదావారలారా, యెరూషలేము 

నివాసులారా, యెహోవాకు లోబడియుండుడి. 
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యిరిమ్యా 6:10 => విందురని నేనెవరితో మాటలాడెదను? ఎవరికి సాక్షయ్మిచెచ్దను? వారు 

వినుటకు తమ మనసుస్ సిదధ్పరచుకొనరు గనుక వినలేకపోయిరి. ఇదిగో వారు యెహోవా 

వాకయ్మందు సంతోషము లేనివారై దాని తృణీకరింతురు. 

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. 

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. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:51 => ముషక్రులారా, హృదయములను చెవులను దేవుని వాకయ్మునకు 

లోపరచనొలల్ని వారలారా, మీ పితరులవలె మీరును ఎలల్పుప్డు పరిశుదాధ్తమ్ను ఎదిరించుచునాన్రు. 

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 

గలతీయులకు 5:6 => యేసుకీర్సుత్నందుండు వారికి సునన్తి పొందుటయందేమియు లేదు, 

పొందకపోవుటయందేమియు లేదు గాని పేర్మవలన కారయ్సాధ కమగు విశావ్ సమే 

పర్యోజనకరమగును. 
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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. 

నిరగ్మకాండము 10:3 => కాబటిట్ మోషే అహరోనులు ఫరోయొదద్కు వెళిల్, అతనిని చూచి యీలాగు 

చెపిప్రి హెబీర్యుల దేవుడగు యెహోవా సెలవిచిచ్నదేమనగా నీవు ఎనాన్ళల్వరకు నాకు లొంగనొలల్క 

యుందువు? ననున్ సేవించుటకు నా జనులను పోనిముమ్. 

1 రాజులు 21:29 => అహాబు నాకు భయపడి వినయముగా పర్వరిత్ంచుట చూచితివా? నాకు 

భయపడి అతడు వినయముగా పర్వరిత్ంచుటచేత ఆ అపాయము అతని కాలమునందు 

సంభవింపకుండ ఆపి, అతని కుమారుని కాలమునందు అతని కుటుంబికులమీదికి నేను దాని 

రపిప్ంచెదను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 12:6 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయుల అధిపతులును రాజును తముమ్ను తాము 

తగిగ్ంచుకొని యెహోవా నాయ్యసుథ్డని ఒపుప్కొనిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 12:7 => వారు తముమ్ను తాము తగిగ్ంచుకొనుట యెహోవా చూచెను గనుక 

యెహోవా వాకుక్ షెమయాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను వారు తముమ్ను తాము తగిగ్ంచుకొనిరి 

గనుక నేను వారిని నాశనముచేయక, షీషకు దావ్రా నా ఉగర్తను యెరూషలేముమీద కుమమ్రింపక 

తవ్రలోనే వారికి రక్షణ దయచేసెదను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 12:12 => అతడు తనున్ తాను తగిగ్ంచుకొనినందున యెహోవా అతని 

బొతిత్గా నిరూమ్లముచేయక, యూదావారు కొంతమటుట్కు మంచితనము ననుసరించుట చూచి తన 

కోపము అతనిమీదనుండి తిర్పుప్కొనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:26 => హిజిక్యా హృదయగరవ్ము విడచి, తానును యెరూషలేము 

కాపురసుథ్లును తముమ్నుతాము తగిగ్ంచుకొనిరి గనుక హిజిక్యా దినములలో యెహోవా కోపము 

జనులమీదికి రాలేదు. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 33:12 => అతడు శర్మలో ఉనన్పుప్డు తన దేవుడైన యెహోవాను 

బతిమాలుకొని, తన పితరుల దేవుని సనిన్ధిని తనున్ తాను బహుగా తగిగ్ంచుకొని. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:13 => ఆయనకు మొరలిడగా, ఆయన అతని వినన్పములను ఆలకించి 

యెరూషలేమునకు అతని రాజయ్ములోనికి అతని తిరిగి తీసికొని వచిచ్నపుప్డు యెహోవా దేవుడై 

యునాన్డని మనషే ష్ తెలిసికొనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:19 => అతడు చేసిన పార్రథ్ననుగూరిచ్యు, అతని మనవి 

వినబడుటనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన పాపదోర్హములనిన్టినిగూరిచ్యు, తాను గుణపడకముందు 

ఉనన్ త సథ్ లములను కటిట్ం చి దేవతాసత్ంభములను చెకిక్ న విగర్హములను అచచ్ట 

నిలుపుటనుగూరిచ్యు, దీరఘ్దరుశ్లు రచించిన గర్ంథములలో వార్యబడియునన్ది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:23 => తన తండిర్యైన మనషే ష్ గుణపడినటుల్ యెహోవా సనిన్ధిని 

పశాచ్తత్పుత్డు కాకను గుణపడకను, ఈ ఆమోను అంతకంతకు ఎకుక్వ దోర్హకారయ్ములను చేయుచు 

వచెచ్ను. 

యెహెజేక్లు 6:9 => మరియు ననున్ విసరిజ్ంచినవారి విశావ్స ఘాతకమైన వయ్భిచార మనసుస్ను, 

విగర్హముల ననుసరించిన వయ్భిచార దృషిట్ని నేను మారిచ్ నాతటుట్ తిరుగజేయగా, చెరపటట్బడినవారై 

శే షిం చి న వా రు అ నయ్ జ ను ల మ ధయ్  న నున్  జాఞ్ ప క ము చే సి కొ ని , తా మ ను స రిం చి న 

హేయకృతయ్ములనిన్టినిబటిట్ తాము చేసిన దుషిర్క్యలను కనుగొని తముమ్ను తామే 

అసహియ్ంచుకొనుచు 

యెహెజేక్లు 20:43 => అచచ్ట చేరి మీ పర్వరత్నను, మిముమ్ను మీరు అపవితర్పరచుకొనిన మీ 

కిర్యలనిన్టిని మనసుస్నకు తెచుచ్కొని, మీరు చేసిన దుష కిర్యలనుబటిట్ మిముమ్ను మీరే 

అసహియ్ంచుకొందురు. 

మతత్యి 23:12 => తనున్తాను హెచిచ్ంచుకొనువాడు తగిగ్ంపబడును ; తనున్తాను 

తగిగ్ంచుకొనువాడు హెచిచ్ంపబడును. 

లూకా 14:11 => తనున్తాను హెచిచ్ంచుకొను పర్తివాడును తగిగ్ంపబడును; తనున్తాను 

తగిగ్ంచుకొనువాడు హెచిచ్ంపబడునని చెపెప్ను. 

Page  of 1814 1885



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"య$ండ'

లూకా 18:14 => అతనికంటె ఇతడు నీతిమంతుడుగా తీరచ్బడి తన యింటికి వెళెల్నని మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. తనున్తాను హెచిచ్ంచుకొనువాడు తగిగ్ంపబడుననియు తనున్తాను తగిగ్ంచుకొనువాడు 

హెచిచ్ంపబడుననియు చెపెప్ను 

యాకోబు 4:6 => కాదుగాని, ఆయన ఎకుక్వ కృపనిచుచ్ను; అందుచేత దేవుడు అహంకారులను 

ఎదిరించి దీనులకు కృప అనుగర్హించును అని లేఖనము చెపుప్చునన్ది. 

యాకోబు 4:7 => కాబటిట్ దేవునికి లోబడి యుండుడి, అపవాదిని ఎదిరించుడి, అపుప్డు వాడు 

మీయొదద్నుండి పారిపోవును. 

యాకోబు 4:8 => దేవునియొదద్కు రండి, అపుప్డాయన మీయొదద్కు వచుచ్ను, పాపులారా, 

మీచేతులను శుభర్ము చేసికొనుడి; దివ్మనసుక్లారా, మీ హృదయములను పరిశుదధ్పరచుకొనుడి. 

యాకోబు 4:9 => వాయ్కులపడుడి, దుఃఖపడుడి, యేడువుడి, మీ నవువ్ దుఃఖమునకును మీ 

ఆనందము చింతకును మారుచ్కొనుడి. 

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.  

ఎజార్ 9:13 => అయితే మా దుషిర్క్యలనుబటిట్యు మా గొపప్ అపరాధములనుబటిట్యు ఈ 

శర్మలనిన్యు మామీదికి వచిచ్న తరువాత, మా దేవుడవైన నీవు మా దోషములకు రావలసిన శిక్షలో 

కొంచెమే మామీద ఉంచి, మాకు ఈ విధముగా విడుదల కలుగజేయగా మేము నీ ఆజఞ్లను మీరి 

ఎజార్ 9:15 => యెహోవా ఇశార్యేలీయుల దేవా, నీవు నీతిమంతుడవై యునాన్వు, అందువలననే 

నేటిదినమున ఉనన్టుల్గా మేము శేషించి నిలుచుచునాన్ము. చితత్గించుము; మేము నీ సనిన్ధిని 

అపరాధులము గనుక నీ సనిన్ధిని నిలుచుటకు అరు హ్లము కామని పార్రథ్న చేసితిని. 

నెహెమాయ్ 9:33 => మా మీదికి వచిచ్న శర్మలనిన్టిని చూడగా నీవు నాయ్యసుథ్డవే; నీవు సతయ్ముగానే 

పర్వరిత్ంచితివి కాని మేము దురామ్రుగ్లమైతివిు. 
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కీరత్నలు 39:9 => దాని చేసినది నీవే గనుక నోరు తెరవక నేను మౌనినైతిని. 

కీరత్నలు 51:3 => నా అతికర్మములు నాకు తెలిసేయునన్వి నా పాపమెలల్పుప్డు నాయెదుట నునన్ది. 

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.  

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. 

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. 

దానియేలు 9:10 => ఆయన తన దాసులగు పర్వకత్ల దావ్రా మాకు ఆజఞ్లు ఇచిచ్, వాటిని 

అనుసరించి నడుచుకొనవలెనని సెలవిచెచ్ను గాని, మేము మా దేవుడైన యెహోవా మాట 

వినకపోతివిు. 

దానియేలు 9:11 => ఇశార్యేలీయులందరు నీ ధరమ్శాసత్రము నతికర్మించి నీ మాట వినక 

తిరుగుబాటు చేసిరి. మేము పాపము చేసితివిు గనుక నేను శపించెదనని నీవు నీ దాసుడగు మోషే 

ధరమ్శాసత్రమందు పర్మాణము చేసియునన్టుల్ ఆ శాపమును మామీద కుమమ్రించితివి. 

దానియేలు 9:12 => యెరూషలేములో జరిగిన కీడు మరి ఏ దేశములోను జరుగలేదు; ఆయన మా 

మీదికిని, మాకు ఏలికలుగా ఉండు మా నాయ్యాధిపతుల మీదికిని ఇంత గొపప్ కీడు రపిప్ంచి, తాను 

చెపిప్న మాటలు నెరవేరెచ్ను. 
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దానియేలు 9:13 => మోషే ధరమ్శాసత్రమందు వార్సిన కీడంతయు మాకు సంభవించినను మేము మా 

చెడు నడవడి మానకపోతివిు; నీ సతయ్మును అనుసరించి బుది ధ్ తెచుచ్కొనునటుల్ మా దేవుడైన 

యెహోవాను సమాధానపరచుకొనక పోతివిు. 

దానియేలు 9:14 => మేము మా దేవుడైన యెహోవా మాట వినలేదు గనుక ఆయన తన సమసత్ 

కారయ్ముల విషయమై నాయ్యసుథ్డై యుండి, సమయము కనిపెటిట్, ఈ కీడు మా మీదికి రాజేసెను. 

దానియేలు 9:18 => నీ గొపప్ కనికరములను బటిట్యే మేము నినున్ పార్రిథ్ంచుచునాన్ము గాని మా 

సవ్నీతి కారయ్ములనుబటిట్ నీ సనిన్ధిని నిలువబడి పార్రిథ్ంచుట లేదు. మా దేవా, చెవి యొగిగ్ 

ఆలకింపుము; నీ కనున్లు తెరచి, నీ పేరు పెటట్బడిన యీ పటట్ణముమీదికి వచిచ్న నాశనమును, నీ 

పేరు పెటట్బడిన యీ పటట్ణమును దృషిట్ంచి చూడుము.  

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. 

నిరగ్మకాండము 6:12 => అపుప్డు మోషే చితత్గించుము, ఇశార్యేలీయులే నా మాట వినలేదు; 

మాటమాందయ్ము గలవాడనగు నా మాట ఫరో యెటుల్ వినునని యెహోవా సనిన్ధిని పలికెను. 

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. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 10:16 => కాబటిట్ మీరు సునన్తిలేని మీ హృదయమునకు సునన్తి చేసికొని 

యికమీదట ముషక్రులు కాకుండుడి 

2 సమూయేలు 24:12 => నీవు పోయి దావీదుతో ఇటల్నుము యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

మూడు విషయములను నీ యెదుట పెటుట్చునాన్ను; వాటిలో ఒక దానిని నీవు కోరుకొనినయెడల నేనది 

నీమీదికి రపిప్ంచెదను. 

2 రాజులు 22:19 => ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఈ సథ్లము 

పాడగుననియు, దాని కాపురసుథ్లు దూషణాసప్దులగుదురనియు, నేను చెపిప్న మాటలను నీవు 
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ఆలకించి, మెతత్ని మనసుస్కలిగి యెహోవా సనిన్ధిని దీనతవ్ము ధరించి, నీ బటట్లు చింపుకొని నా 

సనిన్ధిని కనీన్ళుల్ రాలిచ్తివి గనుక నీవు చేయు మనవిని నేను అంగీకరించియునాన్ను. 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:11 => అయినను ఆషేరు మనషే ష్ జెబూలూను దేశముల వారిలోనుండి 

కొందరు కృంగిన మనసుస్తో యెరూషలేమునకు వచిచ్రి. 

ఎజార్ 10:1 => ఎజార్ యేడుచ్చు దేవుని మందిరము ఎదుట సాషాట్ంగపడుచు, పాపమును ఒపుప్కొని 

పార్రథ్న చేసెను. ఇశార్యేలీయులలో పురుషులు సతరీలు చినన్వారు మికిక్లి గొపప్ సమూహముగా 

అతనియొదద్కు కూడివచిచ్ బహుగా ఏడవ్గా 

యోబు 34:31 => ఒకడు నేను శిక్షనొందితిని నేను ఇకను పాపము చేయను 

యిరిమ్యా 31:19 => నేను తిరిగిన తరువాత పశాచ్తాత్ప పడితిని, నేను సంగతి తెలిసికొని తొడ 

చరుచుకొంటిని, నా బాలయ్ కాలమందు కలిగిన నిందను భరించుచు నేను అవమానము నొంది 

సిగుగ్పడితిని.  

విలాపవాకయ్ములు 3:39 => సజీవులేల మూలుగ్దురు? నరులు తమ పాపశిక్షనుబటిట్ ఏల 

మూలుగ్దురు? 

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.  

యెహెజేక్లు 28:10 => సునన్తిలేని వారు చంపబడురీతిగా నీవు పరదేశులచేత చతుత్వు, నేనే మాట 

యిచిచ్యునాన్ను; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్.  
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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. 

మీకా 7:9 => నేను యెహోవా దృషిట్కి పాపము చేసితిని గనుక ఆయన నా పక్షమున వాయ్జెయ్మాడి నా 

పక్షమున నాయ్యము తీరుచ్వరకు నేను ఆయన కోపాగిన్ని సహింతును; ఆయన ననున్ వెలుగులోనికి 

రపిప్ంచును, ఆయన నీతిని నేను చూచెదను. 

మతత్యి 5:3 => ఆతమ్ విషయమై దీనులైనవారు ధనుయ్లు; పరలోకరాజయ్ము వారిది. 

లూకా 15:18 => నేను లేచి నా తండిర్యొదద్కు వెళిల్--తండీర్, నేను పరలోకమునకు విరోధముగాను నీ 

యెదుటను పాపము చేసితిని; 

లూకా 23:41 => మనకైతే యిది నాయ్యమే; మనము చేసినవాటికి తగిన ఫలము పొందుచునాన్ము 

గాని యీయన ఏ తపిప్దమును చేయలేదని చెపిప్ 

రోమీయులకు 10:3 => ఏలయనగా వారు దేవుని నీతినెరుగక తమ సవ్నీతిని సాథ్పింప 

బూనుకొనుచు దేవుని నీతికి లోబడలేదు. 

వచనము 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. 

ఆదికాండము 9:16 => ఆ ధనుసుస్ మేఘములో నుండును. నేను దాని చూచి దేవునికిని భూమిమీద 

నునన్ సమసత్ శరీరులలో పార్ణముగల పర్తి దానికిని మధయ్నునన్ నితయ్ నిబంధనను జాఞ్పకము 

చేసికొందుననెను. 

నిరగ్మకాండము 2:24 => కాగా దేవుడు వారి మూలుగును విని, అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులతో 

తాను చేసిన నిబంధనను జాఞ్పకము చేసికొనెను. 
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నిరగ్మకాండము 6:5 => ఐగుపీత్యులు దాసతవ్మునకు లోపరచియునన్ ఇశార్యేలీయుల 

మూలుగును విని నా నిబంధనను జాఞ్పకము చేసికొనియునాన్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:31 => నీ దేవుడైన యెహోవా కనికరముగల దేవుడు గనుక నినున్ చెయియ్ 

విడువడు; నినున్ నాశనము చేయడు; తాను నీ పితరులతో పర్మాణము చేసిన నిబంధనను 

మరచిపోడు. 

కీరత్నలు 106:45 => వారిని తలంచుకొని ఆయన తన నిబంధనను జాఞ్పకము చేసికొనెను తన 

కృపాబాహుళయ్మునుబటిట్ వారిని కరుణించెను. 

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.  

కీరత్నలు 85:1 => యెహోవా, నీవు నీ దేశము ఎడల కటాక్షము చూపియునాన్వు చెరకుపోయిన 

యాకోబు సంతతిని నీవు వెనుకకు రపిప్ంచియునాన్వు.  

కీరత్నలు 85:2 => నీ పర్జల దోషమును పరిహరించియునాన్వు వారి పాపమంతయు 

కపిప్వేసియునాన్వు (సెలా.) 

కీరత్నలు 136:23 => మనము దీనదశలోనునన్పుప్డు ఆయన మనలను జాఞ్పకము చేసికొనెను 

ఆయన కృప నిరంతరముండును. 

యెహెజేక్లు 36:1 => మరియు నరపుతుర్డా, నీవు ఇశార్యేలు పరవ్తములకు ఈ మాట 

పర్వచింపుము ఇశార్యేలు పరవ్తములారా, యెహోవా మాట ఆలకించుడి, 

యెహెజేక్లు 36:2 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఆహా పార్చీనములైన ఉనన్త 

సథ్లములు మా సావ్సథ్య్ములైనవని మిముమ్ను గురించి శతుర్వులు చెపుప్కొనిరి. 

యెహెజేక్లు 36:3 => వచనమెతిత్ ఈలాగు పర్వచింపుము పర్భువగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

శేషించిన అనయ్జనులకు మీరు సావ్ధీనులగునటుల్గాను, నిందించువారిచేత జనుల దృషిట్కి మీరు 

అపహాసాయ్సప్దమగునటుల్గాను, నలుదికుక్ల మీ శతుర్వులు మిమమ్ను పటుట్కొన నాశించి మిముమ్ను 

పాడుచేసియునాన్రు. 
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యెహెజేక్లు 36:4 => కాగా ఇశార్యేలు పరవ్తములారా, పర్భువైన యెహోవా మాట ఆలకించుడి. 

పర్భువగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు శేషించిన అనయ్జనులకు అపహాసాయ్సప్దమై 

దోపుడుసొముమ్గా విడువబడిన పరవ్తములతోను కొండలతోను వాగులతోను లోయలతోను పాడైన 

సథ్లములతోను నిరజ్నమైన పటట్ణములతోను  

యెహెజేక్లు 36:5 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా సంతుషట్ హృదయులై నా దేశమును 

హీనముగా చూచి దోపుడు సొముమ్గా ఉండుటకై తమకు అది సావ్సథ్య్మని దాని సావ్ధీనపరచుకొనిన 

ఎదోమీయులనందరినిబటిట్యు, శేషించిన అనయ్జనులనుబటిట్యు నారోషాగిన్తో యథారథ్ముగా మాట 

ఇచిచ్యునాన్ను.  

యెహెజేక్లు 36:6 => కాబటిట్ ఇశార్యేలు దేశమునుగూరిచ్ పర్వచనమెతిత్, పరవ్తములతోను 

కొండలతోను వాగులతోను లోయలతోను ఈ మాట తెలియజెపుప్ము పర్భువైన యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా మీరు అనయ్జనులవలన అవమానము నొందితిరి గనుక రోషముతోను 

కోపముతోను నేను మాట ఇచిచ్యునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 36:7 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మీ చుటుట్నునన్ అనయ్జనులు 

అవమానము నొందుదురని నేను పర్మాణము చేయుచునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 36:8 => ఇశార్యేలు పరవ్తములారా, యిక కొంతకాలమునకు ఇశార్యేలీయులగు నా 

జనులు వచెచ్దరు, మీరు చిగురుపెటిట్ వారికొరకు మీ ఫలములు ఫలించుదురు. 

యెహెజేక్లు 36:9 => నేను మీ పక్షముననునాన్ను, నేను మీ తటుట్ తిరుగగా మీరు దునన్బడి 

వితత్బడుదురు. 

యెహెజేక్లు 36:10 => మీమీద మానవజాతిని , అనగా ఇశార్యేలీయులనందరిని , 

విసత్రింపజేసెదను, నా పటట్ణములకు నివాసులు వతుత్రు, పాడైపోయిన పటట్ణములు మరల 

కటట్బడును. 

యెహెజేక్లు 36:11 => మీమీద మనుషుయ్లను పశువులను విసత్రింపజేసెదను, అవి విసత్రించి 

అభివృది ధ్నొందును, పూరవ్మునన్టుట్ మిముమ్ను నివాససథ్లముగా చేసి, మునుపటికంటె అధికమైన 

మేలు మీకు కలుగజేసెదను, అపుప్డు నేను యెహోవానై యునాన్నని మీరు తెలిసికొందురు. 
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యెహెజేక్లు 36:12 => మానవజాతిని, అనగా నా జనులగు ఇశార్యేలీయులను నేను మీలో 

సంచారము చేయించెదను, వారు నినున్ సవ్తంతిర్ంచుకొందురు, మీరికమీదట వారిని పుతర్హీనులుగా 

చేయక వారికి సావ్సథ్య్మగుదురు.  

యెహెజేక్లు 36:13 => పర్భువగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా దేశమా, నీవు మనుషుయ్లను 

భకిష్ంచుదానవు, నీ జనులను పుతర్హీనులుగా చేయుదానవు అని జనులు నినున్గూరిచ్ చెపుప్చునాన్రే. 

యెహెజేక్లు 36:14 => నీవు మనుషుయ్లను భకిష్ంపవు, ఇక నీ జనులను పుతర్హీనులుగా చేయవు; 

ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్ 

యెహెజేక్లు 36:15 => నినున్గూరిచ్ అనయ్జనులు చేయు అపహాసయ్ము నీకిక వినబడకుండ చేసెదను, 

జనములవలన కలుగు అవమానము నీవిక భరింపవు, నీవు నీ జనులను పుతర్హీనులగా 

చేయకయుందువు; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 36:33 => మీ దోషములవలన మీకు కలిగిన అపవితర్తను నేను తీసివేసి మీ 

పటట్ణములలో మిముమ్ను నివసింపజేయునాడు పాడైపోయిన సథ్లములు మరల కటట్బడును. 

యెహెజేక్లు 36:34 => మారగ్సుథ్ల దృషిట్కి పాడుగాను నిరజ్నముగాను అగుపడిన భూమి సేదయ్ము 

చేయబడును. 

యోవేలు 2:18 => అపుప్డు యెహోవా తన దేశమునుబటిట్ రోషము పూని తన జనులయెడల జాలి 

చేసికొనెను. 

ఆదికాండము 9:15 => అపుప్డు నాకును మీకును సమసత్ జీవరాసులకును మధయ్నునన్ నా 

నిబంధనను జాఞ్పకము చేసికొందును గనుక సమసత్ శరీరులను నాశనము చేయుటకు ఆలాగు 

పర్వాహముగా నీళుల్ రావు 

నిరగ్మకాండము 32:13 => నీ సేవకులైన అబార్హామును ఇసాస్కును ఇశార్యేలును జాఞ్పకము 

చేసికొనుము. నీవు వారితో ఆకాశనక్షతర్ములవలె మీ సంతానము అభివృది ధ్జేసి నేను చెపిప్న యీ 

సమసత్భూమిని మీ సంతానమునకిచెచ్దననియు, వారు నిరంతరము దానికి హకుక్దారులగుదురనియు 

వారితో నీతోడని పర్మాణముచేసి చెపిప్తివనెను. 
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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. 

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 12:7 => వారు తముమ్ను తాము తగిగ్ంచుకొనుట యెహోవా చూచెను గనుక 

యెహోవా వాకుక్ షెమయాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను వారు తముమ్ను తాము తగిగ్ంచుకొనిరి 

గనుక నేను వారిని నాశనముచేయక, షీషకు దావ్రా నా ఉగర్తను యెరూషలేముమీద కుమమ్రింపక 

తవ్రలోనే వారికి రక్షణ దయచేసెదను. 

కీరత్నలు 98:3 => ఇశార్యేలు సంతతికి తాను చూపిన కృపా విశావ్సయ్తలను ఆయన జాఞ్పకము 

చేసికొనియునాన్డు భూదిగంత నివాసులందరు మన దేవుడు కలుగజేసిన రక్షణను చూచిరి.  

యిరిమ్యా 14:21 => నీ నామమునుబటిట్ మముమ్ను తోర్సివేయకుము, పర్శసత్మైన నీ 

సింహాసనమును అవమానపరచకుము, మాతో నీవు చేసిన నిబంధనను జాఞ్పకము చేసికొనుము, దాని 

భర్షఠ్పరచకుమీ. 

యిరిమ్యా 31:19 => నేను తిరిగిన తరువాత పశాచ్తాత్ప పడితిని, నేను సంగతి తెలిసికొని తొడ 

చరుచుకొంటిని, నా బాలయ్ కాలమందు కలిగిన నిందను భరించుచు నేను అవమానము నొంది 

సిగుగ్పడితిని.  

మతత్యి 5:3 => ఆతమ్ విషయమై దీనులైనవారు ధనుయ్లు; పరలోకరాజయ్ము వారిది. 

వచనము 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. 
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లేవీయకాండము 26:34 => మీరు మీ శతుర్వుల దేశములో ఉండగా మీ దేశము పాడైయునన్ 

దినములనిన్యు అది తన విశార్ంతికాలములను అనుభవించును. 

లేవీయకాండము 26:35 => అది పాడైయుండు దినములనిన్యు అది విశర్మించును. మీరు దానిలో 

నివసించినపుప్డు అది విశార్ంతికాలములో పొందకపోయిన విశార్ంతిని అది పాడైయుండు దినములలో 

అనుభవించును. 

లేవీయకాండము 26:41 => నేను తమకు విరోధముగా నడిచితిననియు, తమ శతుర్వుల 

దేశములోనికి తముమ్ను రపిప్ంచితిననియు, ఒపుప్కొనినయెడల, అనగా లోబడని తమ హృదయములు 

లొంగి తాము చేసిన దోషమునకు పర్తిదండనను అనుభవించితిమని ఒపుప్కొనినయెడల, 

1 రాజులు 8:46 => పాపము చేయనివాడు ఒకడును లేడు, వారు నీకు విరోధముగా పాపము 

చేసినయెడల నేమి, నీవు వారిమీద కోపగించుకొని వారిని శతుర్వులచేతికి అపప్గించినయెడల నేమి, 

వారు వీరిని దూరమైనటిట్గాని దగగ్రయైనటిట్గాని ఆ శతుర్వుల దేశములోనికి చెరగా కొనిపోయినపుప్డు 

1 రాజులు 8:47 => వారు చెరగా కొనిపోబడిన దేశమందు తాము చేసిన దానిని మనసుస్నకు 

తెచుచ్కొని మేము దురామ్రుగ్లమై పర్వరిత్ంచి పాపము చేసితిమని చెపిప్, తముమ్ను చెరగా కొనిపోయిన 

వారిదేశమందు చింతించి పశాచ్తాత్పపడి నీకు వినన్పము చేసినయెడల 

1 రాజులు 8:48 => తముమ్ను చెరగా కొనిపోయిన వారియొకక్ దేశమందు పూరణ్హృదయముతోను 

పూరాణ్తమ్తోను వారు నీ తటుట్ తిరిగి, నీవు వారి పితరులకు దయచేసిన దేశము తటుట్ను నీవు 

కోరుకొనిన పటట్ణము తటుట్ను నీ నామఘనతకు నేను కటిట్ంచిన మందిరము తటుట్ను నినున్గూరిచ్ 

పార్రథ్న చేసినయెడల 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:12 => అతడు శర్మలో ఉనన్పుప్డు తన దేవుడైన యెహోవాను 

బతిమాలుకొని, తన పితరుల దేవుని సనిన్ధిని తనున్ తాను బహుగా తగిగ్ంచుకొని. 

యోబు 5:17 => దేవుడు గదిద్ంచు మనుషుయ్డు ధనుయ్డు కాబటిట్ సరవ్శకుత్డగు దేవుని శిక్షను 

తృణీకరింపకుము. 

యోబు 34:31 => ఒకడు నేను శిక్షనొందితిని నేను ఇకను పాపము చేయను 
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యోబు 34:32 => నాకు తెలియనిదానిని నాకు నేరుప్ము నేను దుషాక్రయ్ము చేసియునన్యెడల 

ఇకను చేయనని దేవునితో చెపుప్నా? 

కీరత్నలు 50:15 => ఆపతాక్లమున నీవు ననున్గూరిచ్ మొఱఱ్పెటుట్ము నేను నినున్ విడిపించెదను నీవు 

ననున్ మహిమ పరచెదవు. 

కీరత్నలు 119:67 => శర్మ కలుగకమునుపు నేను తోర్వ విడిచితిని ఇపుప్డు నీ వాకయ్ము ననుసరించి 

నడుచుకొనుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 119:71 => నేను నీ కటట్డలను నేరుచ్కొనునటుల్ శర్మనొంది యుండుట నాకు మేలాయెను. 

కీరత్నలు 119:75 => యెహోవా, నీ తీరుప్లు నాయ్యమైనవనియు విశావ్సయ్త గలవాడవై నీవు ననున్ 

శర్మపరచితివనియు నేనెరుగుదును. 

యెషయా 26:16 => యెహోవా, శర్మలో వారు నినున్ తలంచుకొనిరి నీ శిక్ష వారిమీద పడినందున 

వారు విశేషముగా దీన పార్రథ్నలు చేసిరి 

యిరిమ్యా 31:19 => నేను తిరిగిన తరువాత పశాచ్తాత్ప పడితిని, నేను సంగతి తెలిసికొని తొడ 

చరుచుకొంటిని, నా బాలయ్ కాలమందు కలిగిన నిందను భరించుచు నేను అవమానము నొంది 

సిగుగ్పడితిని.  

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. 

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. 

దానియేలు 9:14 => మేము మా దేవుడైన యెహోవా మాట వినలేదు గనుక ఆయన తన సమసత్ 

కారయ్ముల విషయమై నాయ్యసుథ్డై యుండి, సమయము కనిపెటిట్, ఈ కీడు మా మీదికి రాజేసెను. 
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హెబీర్యులకు 12:5 => మరియు నా కుమారుడా, పర్భువు చేయు శిక్షను తృణీకరించకుము ఆయన 

నినున్ గదిద్ంచినపుప్డు విసుకకుము 

హెబీర్యులకు 12:6 => పర్భువు తాను పేర్మించువానిని శికిష్ంచి తాను సీవ్కరించు పర్తి కుమారుని 

దండించును అని కుమారులతో సంభాషించినటుల్ మీతో సంభాంషించు ఆయన హెచచ్రికను 

మరచితిరి. 

హెబీర్యులకు 12:7 => శికాష్ఫలము పొందుటకై మీరు సహించుచునాన్రు; దేవుడు కుమారులనుగా 

మిముమ్ను చూచుచునాన్డు. తండిర్ శికిష్ంపని కుమారుడెవడు? 

హెబీర్యులకు 12:8 => కుమాళల్యిన వారందరు శిక్షలో పాలుపొందుచునాన్రు, మీరు 

పొందనియెడల దురీబ్జులేగాని కుమారులు కారు. 

హెబీర్యులకు 12:9 => మరియు శరీర సంబంధులైన తండుర్లు మనకు శిక్షకులై యుండిరి. 

వారియందు భయభకుత్లు కలిగియుంటిమి; అటల్యితే ఆతమ్లకు తండిర్యైన వానికి మరి యెకుక్వగా 

లోబడి బర్దుకవలెనుగదా? 

హెబీర్యులకు 12:10 => వారు కొనిన్దినములమటుట్కు తమకిషట్ము వచిచ్నటుట్ మనలను శికిష్ంచిరి 

గాని మనము తన పరిశుదధ్తలో పాలుపొందవలెనని మన మేలుకొరకే ఆయన శికిష్ంచుచునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 12:11 => మరియు పర్సుత్తమందు సమసత్ శిక్షయు దుఃఖకరముగా కనబడునేగాని 

సంతోషకరముగా కనబడదు. అయినను దానియందు అభాయ్సము కలిగినవారికి అది నీతియను 

సమాధానకరమైన ఫలమిచుచ్ను. 

లేవీయకాండము 26:15 => నా కటట్డలను నిరాకరించినయెడలను, నా ఆజఞ్లనిన్టిని అనుసరింపక 

నా నిబంధనను మీరునటుల్ మీరు నా తీరుప్ల విషయమై అసహియ్ంచుకొనినయెడలను, 

2 రాజులు 17:7 => ఎందుకనగా ఇశార్యేలీయులు ఐగుపుత్ దేశములోనుండియు, ఐగుపుత్ రాజైన 

ఫరోయొకక్ బలముకిర్ందనుండియు, తముమ్ను విడిపించిన తమ దేవుడైన యెహోవా దృషిట్కి 

పాపముచేసి యితర దేవతలయందు భయభకుత్లు నిలిపి 

2 రాజులు 17:8 => తమయెదుట నిలువకుండ యెహోవా వెళల్గొటిట్న జనముల కటట్డలను, 

ఇశార్యేలు రాజులు నిరణ్యించిన కటట్డలను అనుసరించుచు ఉండిరి. 
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2 రాజులు 17:9 => మరియు ఇశార్యేలువారు తమ దేవుడైన యెహోవా విషయములో కపటము 

గలిగి దురోబ్ధలు బోధించుచు, అడవి గుడిసెల నివాసులును పార్కారములు గల పటట్ణనివాసులును 

తమ సథ్లములనిన్టిలో బలిపీఠములను కటుట్కొని 

2 రాజులు 17:10 => యెతత్యిన కొండలనిన్టిమీదనేమి, సకలమైన పచచ్ని వృక్షముల కిర్ందనేమి, 

అంతటను విగర్హములను నిలువబెటిట్ దేవతాసత్ంభములను నిలిపి 

2 రాజులు 17:11 => తమ యెదుట నిలువకుండ యెహోవా వెళల్గొటిట్న జనుల వాడుకచొపుప్న 

ఉనన్తసథ్లములలో ధూపము వేయుచు, చెడుతనము జరిగించుచు, యెహోవాకు కోపము పుటిట్ంచి 

2 రాజులు 17:12 => చేయకూడదని వేటినిగూరిచ్ యెహోవా తమ కాజాఞ్పించెనో వాటిని చేసి 

పూజించుచుండిరి. 

2 రాజులు 17:13 => అయినను మీ దురామ్రగ్ములను విడిచిపెటిట్, నేను మీ పితరులకు 

ఆజాఞ్పించినటిట్యు, నా సేవకులగు పర్వకత్లదావ్రా మీకపప్గించినటిట్యు ధరమ్శాసత్రమునుబటిట్ నా 

ఆజఞ్లను కటట్డలను ఆచరించుడని సెలవిచిచ్, పర్వకత్లందరి దావ్రాను దీరఘ్దరుశ్ల దావ్రాను యెహోవా 

ఇశార్యేలువారికిని యూదావారికిని సాక్షయ్ము పలికించినను, 

2 రాజులు 17:14 => వారు విననివారై తమ దేవుడైన యెహోవా దృషిట్కి విశావ్సఘాతుకులైన తమ 

పితరులు ముషక్రులైనటుల్ తామును ముషక్రులైరి. 

2 రాజులు 17:15 => వారు ఆయన కటట్డలను, తమ పితరులతో ఆయన చేసిన 

నిబంధనను,ఆయన తమకు నిరణ్యించిన ధరమ్శాసత్రమును విసరిజ్ంచి వయ్రథ్మైనదాని అనుసరించుచు, 

వయ్రుథ్లైవారి వాడుకలచొపుప్న మీరు చేయకూడదని యెహోవా తమకు సెలవిచిచ్న తమ చుటుట్నునన్ ఆ 

జనుల మరాయ్దల ననుసరించి వారివంటివారైరి. 

2 రాజులు 17:16 => వారు తమ దేవుడైన యెహోవా ఆజఞ్లనిన్టిని యనుసరింపక పోత 

విగర్హములైన రెండు దూడలను చేసి దేవతాసత్ంభములను నిలిపి ఆకాశసమూహమునకు నమసక్రించి 

బయలుదేవతను పూజించిరి. 
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2 రాజులు 17:17 => మరియు తమ కుమారులను కుమారెత్లను అగిన్గుండమును దాటించి 

శకునమును చిలల్ంగితనమును వాడుక చేసికొని యెహోవా దృషిట్కి చెడుతనము చేయుటకై తముమ్ను 

తాము అముమ్కొని, ఆయనకు కోపము పుటిట్ంచిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:14 => అదియుగాక యాజకులలోను జనులలోను అధిపతులగువారు, 

అనయ్జనులు పూజించు హేయమైన విగర్హములను పెటుట్కొని బహుగా దోర్హులై, యెహోవా 

యెరూషలేములో పరిశుదధ్పరచిన మందిరమును అపవితర్పరచిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:15 => వారి పితరుల దేవుడైన యెహోవా తన జనులయందును తన 

నివాససథ్లమందును కటాక్షము గలవాడై వారియొదద్కు తన దూతలదావ్రా వరత్మానము పంపుచు 

వచెచ్ను. ఆయన 

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. 

లేవీయకాండము 26:15 => నా కటట్డలను నిరాకరించినయెడలను, నా ఆజఞ్లనిన్టిని అనుసరింపక 

నా నిబంధనను మీరునటుల్ మీరు నా తీరుప్ల విషయమై అసహియ్ంచుకొనినయెడలను, 

లేవీయకాండము 26:30 => నేను మీ యునన్తసథ్లములను పాడుచేసెదను; మీ విగర్హములను 

పడగొటెట్దను; మీ బొమమ్ల పీనుగులమీద మీ పీనుగులను పడవేయించెదను. 

కీరత్నలు 50:17 => దిదుద్బాటు నీకు అసహయ్ముగదా నీవు నా మాటలను నీ వెనుకకు తోర్సివేసెదవు. 

ఆమోసు 5:10 => అయితే గుమమ్ములో నిలిచి బుది ధ్ చెపుప్వారి మీద జనులు పగపటుట్దురు; 

యథారథ్ముగా మాటలాడు వారిని అసహియ్ంచుకొందురు. 

జెకరాయ్ 11:8 => ఒక నెలలోగా కాపరులలో ముగుగ్రిని సంహరించితిని; ఏలయనగా నేను వారి 

విషయమై సహనము లేనివాడను కాగా వారు నా విషయమై ఆయాసపడిరి. 

యోహాను 7:7 => లోకము మిముమ్ను దేవ్షింపనేరదు గాని, దాని కిర్యలు చెడ డ్వని నేను 

దానినిగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ను గనుక అది ననున్ దేవ్షించుచునన్ది. 

యోహాను 15:23 => ననున్ దేవ్షించువాడు నా తండిర్నికూడ దేవ్షించుచునాన్డు. 
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యోహాను 15:24 => ఎవడును చేయని కిర్యలు నేను వారిమధయ్ చేయకుండినయెడల వారికి 

పాపము లేకపోవును; ఇపుప్డైతే వారు ననున్ను నా తండిర్ని చూచి దేవ్షించియునాన్రు. 

రోమీయులకు 8:7 => ఏలయనగా శరీరానుసారమైన మనసుస్ దేవునికి విరోధమైయునన్ది; అది 

దేవుని ధరమ్ శాసత్రమునకు లోబడదు, ఏమాతర్మును లోబడనేరదు. 

లేవీయకాండము 25:4 => ఏడవ సంవతస్రము భూమికి మహా విశార్ంతికాలము, అనగా యెహోవా 

పేరట విశార్ంతి సంవతస్రముగా ఉండవలెను . అందులో నీ చేను వితత్కూడదు ; నీ 

ఫలవృక్షములతోటను శుది ధ్పరచకూడదు. 

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. 

2 సమూయేలు 24:12 => నీవు పోయి దావీదుతో ఇటల్నుము యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

మూడు విషయములను నీ యెదుట పెటుట్చునాన్ను; వాటిలో ఒక దానిని నీవు కోరుకొనినయెడల నేనది 

నీమీదికి రపిప్ంచెదను. 

1 రాజులు 14:15 => ఇశార్యేలువారు దేవతా సత్ంభములను నిలిపి యెహోవాకు కోపము 

పుటిట్ంచియునాన్రు గనుక నీటియందు రెలుల్ అలల్లాడునటుల్ యెహోవా ఇశార్యేలు వారిని మొతిత్, 

ఒకడు వేరును పెలల్గించినటుల్ వారి పితరులకు తాను ఇచిచ్న యీ మంచిదేశములోనుండి వారిని 

పెలల్గించి వారిని యూఫర్టీసునది అవతలకు చెదరగొటుట్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:21 => యిరీమ్యాదావ్రా పలుకబడిన యెహోవా మాట నెరవేరుటకై 

విశార్ంతిదినములను దేశము అనుభవించువరకు ఇది సంభవించెను. దేశము పాడుగానునన్ డెబబ్ది 

సంవతస్రముల కాలము అది విశార్ంతిదినముల ననుభవించెను.  

యిరిమ్యా 18:16 => వారు ఎలల్పుప్డును అపహాసాయ్సప్దముగా నుండుటకై తమ దేశమును పాడుగా 

చేసికొనియునాన్రు, దాని మారగ్మున నడుచు పర్తివాడును ఆశచ్రయ్పడి తల ఊచును. 

యిరిమ్యా 44:2 => నేను యెరూషలేము మీదికిని యూదా పటట్ణములనిన్టి మీదికిని రపిప్ంచిన 

కీడంతయు మీరు చూచుచునే యునాన్రు. 
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విలాపవాకయ్ములు 3:39 => సజీవులేల మూలుగ్దురు? నరులు తమ పాపశిక్షనుబటిట్ ఏల 

మూలుగ్దురు? 

యెహెజేక్లు 20:13 => అయితే అరణయ్మందు ఇశార్యేలీయులు నామీద తిరుగుబాటు చేసి నా 

కటట్డల ననుసరింపక, తాము అనుసరించి బర్దుకవలెనని నేనిచిచ్న విధులను తృణీకరించి, నేను 

నియమించిన విశార్ంతిదినములను అపవితర్పరచగా, అరణయ్మందు నా రౌదార్గిన్ వారిమీద 

కుమమ్రించి వారిని నిరూమ్లము చేయుదుననుకొంటిని.  

యెహెజేక్లు 36:3 => వచనమెతిత్ ఈలాగు పర్వచింపుము పర్భువగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

శేషించిన అనయ్జనులకు మీరు సావ్ధీనులగునటుల్గాను, నిందించువారిచేత జనుల దృషిట్కి మీరు 

అపహాసాయ్సప్దమగునటుల్గాను, నలుదికుక్ల మీ శతుర్వులు మిమమ్ను పటుట్కొన నాశించి మిముమ్ను 

పాడుచేసియునాన్రు. 

వచనము 44 

అయితే వారు తమ శతుర్వుల దేశములో ఉనన్పుప్డు వారిని నిరాకరింపను; నా నిబంధనను 

భంగపరచి వారిని కేవలము నశింపజేయునటుల్ వారియందు అసహయ్పడను. ఏలయనగా నేను వారి 

దేవుడనైన యెహోవాను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:29 => అయితే అకక్డనుండి నీ దేవుడైన యెహోవాను మీరు 

వెదకినయెడల, నీ పూరణ్హృదయముతోను నీ పూరాణ్తమ్తోను వెదకునపుప్డు ఆయన నీకు 

పర్తయ్క్షమగును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:30 => ఈ సంగతులనిన్యు నీకు సంభవించిన తరువాత నీకు బాధ 

కలుగునపుప్డు అంతయ్దినములలో నీవు నీ దేవుడైన యెహోవావైపు తిరిగి ఆయన మాట వినినయెడల 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:31 => నీ దేవుడైన యెహోవా కనికరముగల దేవుడు గనుక నినున్ చెయియ్ 

విడువడు; నినున్ నాశనము చేయడు; తాను నీ పితరులతో పర్మాణము చేసిన నిబంధనను 

మరచిపోడు. 
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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. 

నెహెమాయ్ 9:31 => అయితే నీవు మహోపకారివై యుండి, వారిని బొతిత్గా నాశనము చేయకయు 

విడిచిపెటట్కయు ఉంటివి. నిజముగా నీవు కృపాకనికరములుగల దేవుడవై యునాన్వు. 

కీరత్నలు 94:14 => యెహోవా తన పర్జలను ఎడబాయువాడు కాడు తన సావ్సథ్య్మును 

విడనాడువాడు కాడు. 

యెహెజేక్లు 14:22 => దానిలో కుమాళల్ శేషము కుమారెత్ల శేషము కొంత నిలుచును, వారు 

బయటికి రపిప్ంపబడెదరు, మీరు వారి పర్వరత్నను వారి కిర్యలను గురుత్పటుట్నటుల్ వారు బయలుదేరి 

మీయొదద్కు వచెచ్దరు, దాని గురుత్పటిట్ యెరూషలేముమీదికి నేను రపిప్ంచిన కీడునుగూరిచ్యు దానికి 

నేను సంభవింప జేసినదంతటినిగూరిచ్యు మీరు ఓదారుప్ నొందుదురు 

యెహెజేక్లు 14:23 => మీరు వారి పర్వరత్నను కిర్యలను చూచి నేను చేసినదంతయు నిరే హ్తుకముగా 

చేయలేదని మీరు తెలిసికొని ఓదారుప్ నొందుదురు, ఇదే పర్భువైన యెహోవా వాకుక్. 

రోమీయులకు 11:2 => తాను ముందెరిగిన తన పర్జలను దేవుడు విసరిజ్ంపలేదు. ఏలీయాను 

గూరిచ్న భాగములో లేఖనము చెపుప్నది మీరెరుగరా? 

రోమీయులకు 11:26 => వారు పర్వేశించునపుప్డు విమోచకుడు సీయోనులోనుండి వచిచ్ 

యాకోబులో నుండి భకిత్హీనతను తొలగించును; 

లేవీయకాండము 26:11 => నా మందిరమును మీ మధయ్ ఉంచెదను; మీ యందు నా మనసుస్ 

అసహయ్పడదు. 

కీరత్నలు 89:33 => కాని నా కృపను అతనికి బొతిత్గా ఎడముచేయను అబది ధ్కుడనై నా విశావ్సయ్తను 

విడువను. 

యిరిమ్యా 14:21 => నీ నామమునుబటిట్ మముమ్ను తోర్సివేయకుము, పర్శసత్మైన నీ 

సింహాసనమును అవమానపరచకుము, మాతో నీవు చేసిన నిబంధనను జాఞ్పకము చేసికొనుము, దాని 

భర్షఠ్పరచకుమీ. 
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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. 

యెహెజేక్లు 16:60 => నీ యౌవన దినములయందు నేను నీతో చేసిన నిబంధనను జాఞ్పకమునకు 

తెచుచ్కొని యొక నితయ్ నిబంధనను నీతో చేసి దాని సిథ్రపరతును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:1 => యెహోవా హోరేబులో ఇశార్యేలీయులతో చేసిన నిబంధన గాక 

ఆయన మోయాబు దేశములో వారితో చేయుమని మోషేకు ఆజాఞ్పించిన నిబంధన వాకయ్ములు ఇవే. 

యెహోషువ 10:35 => ఆ దినమున దానిని పటుట్కొని కతిత్వాతను వారిని హతము చేసిరి. అతడు 

లాకీషుకు చేసినటేల్ దానిలోనునన్ వారినందరిని ఆ దినము నిరూమ్లము చేసెను. 

నాయ్యాధిపతులు 16:22 => అతడు బందీగృహములో తిరగలి విసరువాడాయెను. అయితే అతడు 

కౌష్రము చేయబడిన తరువాత అతని తలవెండుర్కలు తిరిగి మొలుచుటకు మొదలుపెటెట్ను. 

కీరత్నలు 78:59 => దేవుడు దీని చూచి ఆగర్హించి ఇశార్యేలునందు బహుగా అసహియ్ంచుకొనెను. 

కీరత్నలు 89:34 => నా నిబంధనను నేను రదుద్పరచను నా పెదవులగుండ బయలువెళిల్న మాటను 

మారచ్ను. 

యిరిమ్యా 4:27 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఈదేశమంతయు పాడగును గాని 

నిశేశ్షముగా దాని నాశనము చేయను. 

విలాపవాకయ్ములు 2:7 => పర్భువు తన బలిపీఠము విడనాడెను తన పరిశుదధ్సథ్లమునందు 

అసహియ్ంచుకొనెను దానినగరుల పార్కారములను శతుర్వులచేతికి అపప్గించెను వారు 

నియామకకాలమున జనులు చేయునటుల్ యెహోవా మందిరమందు ఉతాస్హధవ్ని చేసిరి. 

యెహెజేక్లు 11:16 => కాబటిట్ వారికి ఈ మాట పర్కటింపుము పర్భువైన యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా దూరముననునన్ అనయ్జనులలోనికి నేను వారిని తోలివేసినను, ఆ యా 

Page  of 1832 1885



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"య$ండ'

దేశములలో వారిని చెదరగొటిట్నను, వారు వెళిళ్న ఆ యా దేశములలో కొంతకాలము నేను వారికి 

పరిశుదాధ్లయముగా ఉందును. 

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. 

జెకరాయ్ 11:8 => ఒక నెలలోగా కాపరులలో ముగుగ్రిని సంహరించితిని; ఏలయనగా నేను వారి 

విషయమై సహనము లేనివాడను కాగా వారు నా విషయమై ఆయాసపడిరి. 

జెకరాయ్ 13:9 => ఆ మూడవ భాగమును నేను అగిన్లోనుండి వెండిని తీసి శుదధ్పరచినటుల్ 

శుదధ్పరతును. బంగారమును శోధించినటుల్ వారిని శోధింతును; వారు నా నామమునుబటిట్ 

మొఱఱ్పెటట్గా నేను వారి మొఱఱ్ను ఆలకింతును. వీరు నా జనులని నేను చెపుప్దును, యెహోవా మా 

దేవుడని వారు చెపుప్దురు. 

వచనము 45 

నేను వారికి దేవుడనై యుండునటుల్ వారి పూరివ్కులను జనములయెదుట ఐగుపుత్లోనుండి రపిప్ంచి 

వారితో చేసిన నిబంధనను ఆ పూరివ్కులనుబటిట్ జాఞ్పకము చేసికొందును. నేను యెహోవాను అని 

చెపుప్ము అనెను. 

నిరగ్మకాండము 20:2 => నీ దేవుడనైన యెహోవాను నేనే; నేనే దాసుల గృహమైన ఐగుపుత్ 

దేశములోనుండి నినున్ వెలుపలికి రపిప్ంచితిని; 

ఆదికాండము 12:2 => నినున్ గొపప్ జనముగా చేసి నినున్ ఆశీరవ్దించి నీ నామమును గొపప్ 

చేయుదును, నీవు ఆశీరావ్దముగా నుందువు. 

ఆదికాండము 15:18 => ఆ దినమందే యెహోవా ఐగుపుత్ నది మొదలుకొని గొపప్ నదియైన 

యూఫర్టీసు నది వరకు ఈ దేశమును, అనగా 
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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 17:8 => నీకును నీ తరువాత నీ సంతతికిని నీవు పరదేశివైయునన్ దేశమును, అనగా 

కనానను దేశమంతటిని నితయ్సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్ వారికి దేవుడనై యుందునని అతనితో చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 2:24 => కాగా దేవుడు వారి మూలుగును విని, అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులతో 

తాను చేసిన నిబంధనను జాఞ్పకము చేసికొనెను. 

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 

లూకా 1:72 => దీనినిగూరిచ్ ఆయన ఆదినుండి తన పరిశుదధ్ పర్వకత్ల నోట పలికించెను.  

లూకా 1:73 => ఆయన మన పితరులను కరుణించుటకును తన పరిశుదధ్ నిబంధనను, అనగా మన 

తండిర్యైన  

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 11 :23 => వారును తమ అవిశావ్సములో నిలువకపోయినయెడల 

అంటుకటట్బడుదురు; దేవుడు వారిని మరల అంటుకటుట్టకు శకిత్గలవాడు. 

రోమీయులకు 11:24 => ఎటల్నగా నీవు సావ్భావికమైన అడవి ఒలీవ చెటుట్నుండి కోయబడి 

సవ్భావవిరుదధ్ముగా మంచి ఒలీవ చెటుట్న అంటుకటట్బడినయెడల సావ్భావికమైన కొమమ్లగు వారు 

మరి నిశచ్యముగా తమ సొంత ఒలీవచెటుట్న అంటుకటట్బడరా? 
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రోమీయులకు 11:25 => సహోదరులారా, మీ దృషిట్కి మీరే బుది ధ్మంతులమని అనుకొనకుండునటుల్ 

ఈ మరమ్ము మీరు తెలిసికొనగోరుచునాన్ను. అదేమనగా, అనయ్జనుల పర్వేశము సంపూరణ్మగువరకు 

ఇశార్యేలునకు కఠిన మనసుస్ కొంతమటుట్కు కలిగెను. 

రోమీయులకు 11:26 => వారు పర్వేశించునపుప్డు విమోచకుడు సీయోనులోనుండి వచిచ్ 

యాకోబులో నుండి భకిత్హీనతను తొలగించును; 

రోమీయులకు 11:28 => సువారత్ విషయమైతే వారు మిముమ్నుబటిట్ శతుర్వులు గాని, యేరాప్టు 

విషయమైతే పితరులనుబటిట్ పిర్యులై యునాన్రు. 

రోమీయులకు 11:29 => ఏలయనగా, దేవుడు తన కృపావరముల విషయములోను, పిలుపు 

విషయములోను పశాచ్తాత్ప పడడు. 

2 కొరిందీయులకు 3:15 => నేటి వరకును మోషే గర్ంథము వారు చదువునపుప్డెలల్ ముసుకు వారి 

హృదయములమీద నునన్ది గాని 

2 కొరిందీయులకు 3:16 => వారి హృదయము పర్భువు వైపునకు ఎపుప్డు తిరుగునో అపుప్డు 

ముసుకు తీసివేయబడును. 

లేవీయకాండము 22:33 => నేను మిముమ్ను పరిశుదధ్పరచు యెహోవాను. నేను మీకు దేవుడనై 

యుండునటుల్ ఐగుపుత్ దేశములోనుండి మిముమ్ను రపిప్ంచిన యెహోవానని చెపుప్ము. 

లేవీయకాండము 25:38 => నేను మీకు కనాను దేశమునిచిచ్ మీకు దేవుడగునటుల్ ఐగుపుత్ 

దేశములోనుండి మిముమ్ను రపిప్ంచిన మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 

కీరత్నలు 98:2 => యెహోవా తన రక్షణను వెలల్డిచేసియునాన్డు అనయ్జనులయెదుట తన నీతిని 

బయలుపరచియునాన్డు. 

కీరత్నలు 98:3 => ఇశార్యేలు సంతతికి తాను చూపిన కృపా విశావ్సయ్తలను ఆయన జాఞ్పకము 

చేసికొనియునాన్డు భూదిగంత నివాసులందరు మన దేవుడు కలుగజేసిన రక్షణను చూచిరి.  

యెహెజేక్లు 20:9 => అయితే ఏ అనయ్ జనులయెదుట ననున్ నేను బయలుపరచుకొంటినో, యే 

అనయ్జనులమధయ్ వారుండిరో ఆ అనయ్జనులలో వారునన్ అనయ్జనుల యెదుట వారికి ననున్ 
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బయలుపరచుకొంటిని, నా నామమునకు దూషణ కలుగకుండుటకై ఆలాగు చేయుటమాని, ఆ జనులు 

చూచుచుండగా నా నామ ఘనతకొరకు నేను వారిని ఐగుపుత్దేశములోనుండి రపిప్ంచితిని. 

యెహెజేక్లు 20:14 => అయితే నేను వారిని రపిప్ంపగా ఏ అనయ్జనులు చూచిరో యే 

అనయ్జనులలోనుండి నేను వారిని రపిప్ంచితినో వారి యెదుట నా నామమునకు దూషణ 

కలుగకుండునటుల్ నేననుకొనిన పర్కారము చేయక మానితిని. 

యెహెజేక్లు 20:22 => అయితే నేను పర్తయ్క్షమైన అనయ్జనుల మధయ్ నా నామమునకు దూషణ 

కలుగకుండునటుల్ ఏ జనులలోనుండి వారిని రపిప్ంచితినో ఆ జనులు చూచుచుండగా నా హసత్ము 

వెనుకకు తీసి నా వాగాద్నము నెరవేరిచ్తిని.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:31 => నీ దేవుడైన యెహోవా కనికరముగల దేవుడు గనుక నినున్ చెయియ్ 

విడువడు; నినున్ నాశనము చేయడు; తాను నీ పితరులతో పర్మాణము చేసిన నిబంధనను 

మరచిపోడు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:1 => యెహోవా హోరేబులో ఇశార్యేలీయులతో చేసిన నిబంధన గాక 

ఆయన మోయాబు దేశములో వారితో చేయుమని మోషేకు ఆజాఞ్పించిన నిబంధన వాకయ్ములు ఇవే. 

యెహెజేక్లు 16:60 => నీ యౌవన దినములయందు నేను నీతో చేసిన నిబంధనను జాఞ్పకమునకు 

తెచుచ్కొని యొక నితయ్ నిబంధనను నీతో చేసి దాని సిథ్రపరతును. 

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. 

జెకరాయ్ 13:9 => ఆ మూడవ భాగమును నేను అగిన్లోనుండి వెండిని తీసి శుదధ్పరచినటుల్ 

శుదధ్పరతును. బంగారమును శోధించినటుల్ వారిని శోధింతును; వారు నా నామమునుబటిట్ 

మొఱఱ్పెటట్గా నేను వారి మొఱఱ్ను ఆలకింతును. వీరు నా జనులని నేను చెపుప్దును, యెహోవా మా 

దేవుడని వారు చెపుప్దురు. 
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వచనము 46 

యెహోవా మోషే దావ్రా సీనాయి కొండమీద తనకును ఇశార్యేలీయులకును మధయ్ నియమించిన 

కటట్డలును తీరుప్లును ఆజఞ్లును ఇవే. 

లేవీయకాండము 27:1 => మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

లేవీయకాండము 25:1 => మరియు యెహోవా సీనాయి కొండమీద మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

లేవీయకాండము 27:34 => ఇవి యెహోవా సీనాయి కొండమీద ఇశార్యేలీయుల కొరకు మోషేకు 

ఇచిచ్న ఆజఞ్లు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:1 => నీవును నీ కుమారుడును నీ కుమారుని కుమారుడును 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:1 => మీరు సావ్ధీనపరచుకొనుటకు నీ పితరుల దేవుడైన యెహోవా 

నీకిచిచ్న దేశమున మీరు భూమిమీద బర్దుకు దినములనిన్టను మీరు అనుసరించి గైకొనవలసిన 

కటట్డలును విధులును ఇవి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:4 => మీరు మీ దేవుడైన యెహోవాకు లోబడి ఆయనకే భయపడి 

ఆయన ఆజఞ్లననుసరించి ఆయన మాటవిని ఆయనను సేవించి ఆయనను హతుత్కొనియుండవలెను. 

యోహాను 1:17 => ధరమ్శాసత్రము మోషేదావ్రా అను గర్హింపబడెను; కృపయు సతయ్మును 

యేసుకీర్సుత్దావ్రా కలిగెను. 

లేవీయకాండము 25:1 => మరియు యెహోవా సీనాయి కొండమీద మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

లేవీయకాండము 8:36 => యెహోవా మోషే దావ్రా ఆజాఞ్పించినవనిన్ అహరోనును అతని 

కుమారులును చేసిరి. 

సంఖాయ్కాండము 4:37 => పర్తయ్క్షపు గుడారములో సేవచేయ తగినవారని కహాతీయుల 

వంశములలో లెకిక్ంపబడినవారు వీరే; యెహోవా మోషేచేత పలికించిన మాటచొపుప్న మోషే 

అహరోనులు వారిని లెకిక్ంచిరి. 

కీరత్నలు 77:20 => మాషే అహరోనులచేత నీ పర్జలను మందవలె నడిపించితివి. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 34:14 => యెహోవా మందిరములోనికి తేబడిన దర్వయ్మును బయటికి 

తీసికొనివచిచ్నపుప్డు, మోషేదావ్రా యెహోవా దయచేసిన ధరమ్శాసత్రము గల గర్ంథము యాజకుడైన 

హిలీక్యాకు కనబడెను. 
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లేవీయకాండము 

అధాయ్యము 27	

తెలుగు రిఫరెనస్ బైబిలు 
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వచనము 1 

మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

ఆదికాండము 28:20 => అపుప్డు యాకోబు నేను తిరిగి నా తండిర్ యింటికి కేష్మముగా వచుచ్నటుల్ 

దేవుడు నాకు తోడైయుండి, నేను వెళుల్చునన్ యీ మారగ్ములో ననున్ కాపాడి, 

లేవీయకాండము 26:46 => యెహోవా మోషే దావ్రా సీనాయి కొండమీద తనకును 

ఇశార్యేలీయులకును మధయ్ నియమించిన కటట్డలును తీరుప్లును ఆజఞ్లును ఇవే. 

వచనము 2 

నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము ఒకడు విశేషమైన మొర్కుక్బడి చేసినయెడల నీవు నిరణ్యించిన 

వెలచొపుప్న వారు యెహోవాకు దాని చెలిల్ంపవలెను. 

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. 

సంఖాయ్కాండము 6:2 => పురుషుడేగాని సతరీయేగాని యెహోవాకు నాజీరగుటకు ఎవరైనను 

మొర్కుక్కొని తనున్తాను పర్తేయ్కించుకొనినయెడల వాడు దార్కాష్రసమదయ్ములను మానవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 21:2 => ఇశార్యేలీయులు యెహోవాకు మొర్కుక్కొని నీవు మాచేతికి ఈ జనమును 

బొతిత్గా అపప్గించినయెడల మేము వారి పటట్ణములను నీ పేరట నిరూమ్లము చేసెదమనిరి. 
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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. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:22 => నీవు మొర్కుక్కొననియెడల నీయందు ఆ పాపముండదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:23 => నీ పెదవులనుండి బయలుదేరిన మాటను నెరవేరుచ్కొని, నీ 

దేవుడైన యెహోవాకు మొర్కుక్కొనిన పర్కారము నీవు నీ నోట పలికినటుల్ సేవ్చాఛ్రప్ణము 

నరిప్ంపవలెను. 

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. 

నాయ్యాధిపతులు 11:39 => ఆ రెండు నెలల అంతమున ఆమె తన తండిర్యొదద్కు తిరిగిరాగా 

అతడు తాను మొర్కుక్కొనిన మొర్కుక్బడిచొపుప్న ఆమెకు చేసెను. 

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. 

లేవీయకాండము 7:16 => అతడు అరిప్ంచుబలి మొర్కుక్బడియేగాని సేవ్చాఛ్రప్ణయేగాని 

అయినయెడల అతడు దానినరిప్ంచునాడే తినవలెను. 
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పర్సంగి 5:4 => నీవు దేవునికి మొర్కుక్బడి చేసికొనినయెడల దానిని చెలిల్ంచుటకు ఆలసయ్ము 

చేయకుము; బుది ధ్హీనులయందు ఆయనకిషట్ము లేదు. 

పర్సంగి 5:5 => నీవు మొర్కుక్కొనినదాని చెలిల్ంచుము, నీవు మొర్కుక్కొని చెలిల్ంపకుండుటకంటె 

మొర్కుక్కొనకుండుటయే మేలు. 

లేవీయకాండము 5:4 => మరియు కీడైనను మేలైనను, మనుషుయ్లు వయ్రథ్ముగా ఒటుట్పెటుట్కొని 

చేసెదమని పలుకు మాటలలో మరి దేనినైనను యోచింపక చేసెదనని యొకడు పెదవులతో వయ్రథ్ముగా 

ఒటుట్పెటుట్కొనినయెడల, అది తెలిసిన తరువాత వాడు అపరాధియగును. 

సంఖాయ్కాండము 15:3 => యెహోవాకు ఇంపైన సువాసన కలుగునటుల్గా గోవులలోని దానినేకాని, 

గొఱఱ్మేకలలోని దానినేకాని, దహనబలిగానైనను, బలిగానైనను తెచిచ్, మొర్కుక్బడి చెలిల్ంచుటకనియో, 

సేవ్చాఛ్రప్ణగాననియో, నియామక కాలమందు అరిప్ంచునదియనియో, దేనినైనను మీరు 

అరిప్ంపగోరినయెడల 

సంఖాయ్కాండము 18:16 => అపవితర్ జంతువుల తొలిచూలి పిలల్ను వెలయిచిచ్ విడిపింపవలెను. 

విడిపింపవలసిన వాటిని పుటిట్న నెలనాటికి నీవు ఏరప్రచిన వెలచొపుప్న, పరిశుదధ్మందిరముయొకక్ 

తులపు పరిమాణమునుబటిట్ అయిదు తులముల వెండియిచిచ్ వాటిని విడిపింపవలెను. తులము 

ఇరువది చినన్ములు. 

సంఖాయ్కాండము 30:2 => ఇది యెహోవా ఆజాఞ్పించిన సంగతి. ఒకడు యెహోవాకు 

మొర్కుక్కొనినయెడల, లేక తాను బదు ధ్డగుటకు పర్మాణము చేసినయెడల, అతడు తన మాటతపప్క 

తననోటనుండి వచిచ్నదంతయు నెరవేరచ్వలెను. 

2 రాజులు 12:4 => యోవాషు యాజకులను పిలిపించి యెహోవా మందిరములోనికి తేబడు 

పర్తిషిఠ్త వసుత్వుల విలువను అనగా జనసంఖయ్ దాఖలా చేయబడిన జనులు తెచిచ్న దర్వయ్మును 

వంతుచొపుప్న పర్తి మనిషికి నిరణ్యమైన దర్వయ్మును, సేవ్చఛ్చేత నెవరైనను యెహోవా 

మందిరములోనికి తెచిచ్న దర్వయ్మును, 

నెహెమాయ్ 7:46 => నెతీనీయులైన జీహా వంశసుథ్లు హశూపా వంశసుథ్లు టబాబ్యోతు వంశసుథ్లు 
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కీరత్నలు 50:14 => దేవునికి సుత్తి యాగము చేయుము మహోనన్తునికి నీ మొర్కుక్బడులు 

చెలిల్ంచుము. 

మలాకీ 3:8 => మానవుడు దేవునియొదద్ దొంగిలునా? అయితే మీరు నాయొదద్ దొంగిలితిరి; దేని 

విషయములో మేము నీయొదద్ దొంగిలితిమని మీరందురు. పదియవ భాగమును పర్తిషిఠ్తారప్ణలను 

ఇయయ్క దొంగిలితిరి. 

మతత్యి 27:9 => అపుప్డు విలువ కటట్బడినవాని, అనగా ఇశార్యేలీయులలో కొందరు 

విలువకటిట్నవాని కర్యధనమైన ముపప్ది 

వచనము 3 

నీవు నిరణ్యింపవలసిన వెల యేదనగా, ఇరువది ఏండుల్ మొదలుకొని అరువది ఏండల్ వయసుస్ వరకు 

మగవానికి పరిశుదధ్సథ్లముయొకక్ తులమువంటి యేబది తులముల వెండి నిరణ్యింపవలెను. 

లేవీయకాండము 27:14 => ఒకడు తన యిలుల్ యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తమగుటకై దానిని 

పర్తిషిఠ్ంచినయెడల అది మంచిదైనను చెడ డ్దైనను యాజకుడు దాని వెలను నిరణ్యింపవలెను; 

యాజకుడు నిరణ్యించిన వెల సిథ్రమగును. 

లేవీయకాండము 5:15 => ఒకడు యెహోవాకు పరిశుదధ్మైన వాటి విషయములో పొరబాటున 

పాపము చేసినయెడల తాను చేసిన అపరాధమునకు నీవు ఏరప్రచు వెల చొపుప్న పరిశుదధ్మైన 

తులముల విలువగల నిరోద్షమైన పొటేట్లును మందలోనుండి అపరాధపరిహారారథ్బలిగా 

యెహోవాయొదద్కు వాడు తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 6:6 => అతడు యెహోవాకు తన అపరాధ విషయములో నీవు ఏరప్రచు వెలకు 

మందలోనుండి నిరోద్షమైన పొటేట్లును యాజకునియొదద్కు తీసికొనిరావలెను. 

సంఖాయ్కాండము 18:16 => అపవితర్ జంతువుల తొలిచూలి పిలల్ను వెలయిచిచ్ విడిపింపవలెను. 

విడిపింపవలసిన వాటిని పుటిట్న నెలనాటికి నీవు ఏరప్రచిన వెలచొపుప్న, పరిశుదధ్మందిరముయొకక్ 

తులపు పరిమాణమునుబటిట్ అయిదు తులముల వెండియిచిచ్ వాటిని విడిపింపవలెను. తులము 

ఇరువది చినన్ములు. 
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2 రాజులు 12:4 => యోవాషు యాజకులను పిలిపించి యెహోవా మందిరములోనికి తేబడు 

పర్తిషిఠ్త వసుత్వుల విలువను అనగా జనసంఖయ్ దాఖలా చేయబడిన జనులు తెచిచ్న దర్వయ్మును 

వంతుచొపుప్న పర్తి మనిషికి నిరణ్యమైన దర్వయ్మును, సేవ్చఛ్చేత నెవరైనను యెహోవా 

మందిరములోనికి తెచిచ్న దర్వయ్మును, 

లేవీయకాండము 27:25 => నీ వెలలనిన్యు పరిశుదధ్ సథ్లముయొకక్ వెలచొపుప్న నిరణ్యింపవలెను. 

ఒక తులము ఇరువది చినన్ములు. 

నిరగ్మకాండము 30:13 => వారు ఇయయ్వలసినది ఏమనగా, లెకిక్ంపబడినవారిలో చేరు 

పర్తివాడును పరిశుదధ్సథ్లముయొకక్ తులమునుబటిట్ అరతులము ఇయయ్వలెను. ఆ తులము యిరువది 

చినన్ములు. ఆ అరతులము యెహోవాకు పర్తిషాఠ్రప్ణ. 

నిరగ్మకాండము 38:24 => పరిశుదధ్సథ్ల విషయమైన పని అంతటిలోను పనికొరకు 

వయ్యపరచబడిన బంగారమంతయు, అనగా పర్తిషిఠ్ంపబడిన బంగారు పరిశుదధ్సథ్లపు తులముచొపుప్న 

నూట పదహారు మణుగుల ఐదువందల ముపప్ది తులములు. 

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 

నాయ్యాధిపతులు 11:31 => నేను అమోమ్నీయులయొదద్ నుండి కేష్మముగా తిరిగివచుచ్నపుప్డు, 

ననున్ ఎదురొక్నుటకు నా యింటి దావ్రమునుండి బయలుదేరి వచుచ్నదేదో అది యెహోవాకు 

పర్తిషిఠ్తమగును; మరియు దహనబలిగా దాని నరిప్ంచెదననెను. 

వచనము 4 

ఆడుదానికి ముపప్ది తులములు నిరణ్యింపవలెను. 

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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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 

మతత్యి 27:10 => వెండి నాణములు తీసికొని పర్భువు నాకు నియమించిన పర్కారము వాటిని 

కుమమ్రివాని పొలమునకిచిచ్రి అని పర్వకత్యైన యిరీమ్యా దావ్రా చెపప్బడిన మాట నెరవేరెను. 

నాయ్యాధిపతులు 11:39 => ఆ రెండు నెలల అంతమున ఆమె తన తండిర్యొదద్కు తిరిగిరాగా 

అతడు తాను మొర్కుక్కొనిన మొర్కుక్బడిచొపుప్న ఆమెకు చేసెను. 

వచనము 5 

అయిదేండుల్ మొదలుకొని యిరువది ఏండల్లోపలి వయసుస్గల మగవానికి ఇరువది తులముల వెలను, 

ఆడుదానికి పది తులముల వెలను నిరణ్యింపవలెను. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 6 

ఒక నెల మొదలుకొని అయిదేండల్లోపలి వయసుస్గల మగవానికి అయిదు తులముల వెండి వెలను 

ఆడుదానికి మూడు తులముల వెండి వెలను నిరణ్యింపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 3:40 => మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు 

ఇశార్యేలీయులలో ఒక నెల మొదలుకొని పై పార్యముగల తొలిచూలియైన పర్తి మగవానిని లెకిక్ంచి 

వారి సంఖయ్ను వార్యించుము. 
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సంఖాయ్కాండము 3:41 => నేనే యెహోవాను; నీవు ఇశార్యేలీయులలో తొలిచూలియైన పర్తి 

మగపిలల్కు మారుగా లేవీయులను ఇశార్యేలీయుల పశువులలొ తొలిచూలియైన పర్తిదానికి మారుగా 

లేవీయుల పశువులను నా నిమితత్ము తీసికొనవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 3:42 => కాబటిట్ యెహోవా తనకు ఆజాఞ్పించినటుల్ మోషే ఇశార్యేలీయులలో 

తొలుత పుటిట్నవారినందరిని లెకిక్ంచెను. 

సంఖాయ్కాండము 3:43 => వారిలో లెకిక్ంపబడిన వారి సంఖయ్, అనగా ఒక నెల మొదలుకొని పై 

పార్యము గల తొలిచూలి మగవారందరి సంఖయ్ యిరువది రెండువేల రెండువందల డెబబ్దిమూడు.  

సంఖాయ్కాండము 18:14 => ఇశార్యేలీయులలో మీదు కటట్బడిన పర్తి వసుత్వు నీదగును. 

సంఖాయ్కాండము 18:15 => మనుషుయ్లలోనిదేమి జంతువులలోనిదేమి, వారు యెహోవాకు అరిప్ంచు 

సమసత్ పార్ణులలోని పర్తి తొలిచూలు నీదగును. అయితే మనుషుయ్ని తొలిచూలి పిలల్ను వెలయిచిచ్ 

విడిపింపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 18:16 => అపవితర్ జంతువుల తొలిచూలి పిలల్ను వెలయిచిచ్ విడిపింపవలెను. 

విడిపింపవలసిన వాటిని పుటిట్న నెలనాటికి నీవు ఏరప్రచిన వెలచొపుప్న, పరిశుదధ్మందిరముయొకక్ 

తులపు పరిమాణమునుబటిట్ అయిదు తులముల వెండియిచిచ్ వాటిని విడిపింపవలెను. తులము 

ఇరువది చినన్ములు. 

సంఖాయ్కాండము 3:47 => పరిశుదధ్మైన తులముచొపుప్న వాటిని తీసికొనవలెను. 

వచనము 7 

అరువది ఏండల్ పార్యముదాటిన మగవానికి పదునైదు తులముల వెలను ఆడుదానికి పది తులముల 

వెలను నిరణ్యింపవలెను. 

కీరత్నలు 90:10 => మా ఆయుషాక్లము డెబబ్ది సంవతస్రములు అధికబలమునన్యెడల ఎనుబది 

సంవతస్రములగును అయినను వాటి వైభవము ఆయాసమే దుఃఖమే అది తవ్రగా గతించును మేము 

ఎగిరిపోవుదుము.  

వచనము 8 
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ఒకడు నీవు నిరణ్యించిన వెలను చెలిల్ంపలేనంత బీదవాడైనయెడల అతడు యాజకుని యెదుట 

నిలువవలెను; అపుప్డు యాజకుడు అతని వెలను నిరణ్యించును. మొర్కుక్కొనిన వాని కలిమిచొపుప్న 

వానికి వెలను నిరణ్యింపవలెను. 

లేవీయకాండము 5:7 => అతడు గొఱఱ్పిలల్ను తేజాలనియెడల, అతడు పాపియగునటుల్ తాను చేసిన 

అపరాధ విషయమై రెండు తెలల్ గువవ్లనేగాని రెండు పావురపు పిలల్లనేగాని పాపపరిహారారథ్బలిగా 

ఒకదానిని దహనబలిగా ఒకదానిని యెహోవా సనిన్ధికి తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 12:8 => ఆమె గొఱఱ్పిలల్ను తేజాలనియెడల ఆమె రెండు తెలల్ గువవ్లనైనను రెండు 

పావురపు పిలల్లనైనను దహనబలిగా ఒకదానిని, పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక దానిని తీసికొనిరావలెను. 

యాజకుడు ఆమె నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా ఆమెకు పవితర్త కలుగును.  

లేవీయకాండము 14:21 => వాడు బీదవాడై పైచెపిప్నదంతయు తేజాలనియెడల తన నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము కలుగుటకై వాడు అలాల్డించుటకు అపరాధపరిహారారథ్బలిగా ఒక గొఱఱ్పిలల్ను 

నైవేదయ్ముగా తూములో పదియవవంతు నూనెతో కలిసిన గోధుమపిండిని ఒక అరధ్సేరు నూనెను 

లేవీయకాండము 14:22 => వారికి దొరకగల రెండు తెలల్ గువవ్లనేగాని రెండు పావురపు 

పిలల్లనేగాని, అనగా పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒకదానిని దహనబలిగా ఒక దానిని తీసికొనిరావలెను. 

మారుక్ 14:7 => బీదలు ఎలల్పుప్డును మీతోనే యునాన్రు, మీకిషట్మైనపుప్డెలల్ వారికి మేలు 

చేయవచుచ్ను; నేను ఎలల్పుప్డును మీతో నుండను. 

లూకా 21:1 => కానుకపెటెట్లో తమ కానుకలను వేయుచునన్ ధనవంతులను ఆయన పారజూచెను. 

లూకా 21:2 => ఒక బీద విధవరాలు రెండు కాసులు అందులో వేయుచుండగా చూచి 

లూకా 21:3 => ఈ బీద విధవరాలు అందరికంటె ఎకుక్వ వేసెనని మీతో నిజముగా చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 21:4 => వారందరు తమకు కలిగిన సమృది ధ్లోనుండి కానుకలు వేసిరిగాని యీమె తన 

లేమిలో తనకు కలిగిన జీవనమంతయు వేసెనని వారితో చెపెప్ను. 

2 కొరిందీయులకు 8:12 => మొదట ఒకడు సిదధ్మైన మనసుస్ కలిగియుంటే శకిత్కి మించి కాదు 

గాని కలిమి కొలదియే యిచిచ్నది పీర్తికరమవును. 
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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? 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:17 => వారు వటిట్చేతులతో యెహోవా సనిన్ధిని కనబడక, నీ దేవుడైన 

యెహోవా నీకనుగర్హించిన దీవెనచొపుప్న పర్తివాడును తన శకిత్కొలది యియయ్వలెను. 

2 రాజులు 7:5 => సందెచీకటియందు సిరియనుల దండుపేటలోనికి పోవలెనని లేచి, సిరియనుల 

దండు వెలుపలి భాగమునొదద్కు రాగా అచచ్ట ఎవరును కనబడకపోయిరి. 

వచనము 9 

యెహోవాకు అరప్ణముగా అరిప్ంచు పశువులలో పర్తిదానిని యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తముగా ఎంచవలెను. 

లేవీయకాండము 5:15 => ఒకడు యెహోవాకు పరిశుదధ్మైన వాటి విషయములో పొరబాటున 

పాపము చేసినయెడల తాను చేసిన అపరాధమునకు నీవు ఏరప్రచు వెల చొపుప్న పరిశుదధ్మైన 

తులముల విలువగల నిరోద్షమైన పొటేట్లును మందలోనుండి అపరాధపరిహారారథ్బలిగా 

యెహోవాయొదద్కు వాడు తీసికొనిరావలెను. 

సామెతలు 20:25 => వివేచింపక పర్తిషిఠ్తమని చెపుప్టయు మొర్కుక్కొనిన తరువాత దానిగూరిచ్ 

విచారించుటయు ఒకనికి ఉరియగును. 

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? 

యెహెజేక్లు 48:14 => అది యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తమైన భూమి గనుక దానిలో ఏమాతర్పు 

భాగమైనను వారు అమమ్కూడదు, బదులుగా ఇయయ్కూడదు, ఆ భూమి యొకక్ పర్థమ ఫలములను 

ఇతరులను అనుభవింపనియయ్కూడదు. 
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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. 

వచనము 10 

అటిట్దానిని మారచ్కూడదు; చెడ డ్దానికి పర్తిగా మంచిదానినైనను మంచిదానికి పర్తిగా చెడ డ్దానినైనను, 

ఒకదానికి పర్తిగా వేరొకదానిని ఇయయ్కూడదు. పశువుకు పశువును మారిచ్నయెడల అదియు దానికి 

మారుగా ఇచిచ్నదియు పర్తిషిఠ్తమగును. 

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 గొఱఱ్మేకల 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 గొఱఱ్ 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. 

యాకోబు 1:8 => గనుక పర్భువువలన తనకేమైనను దొరుకునని తలంచుకొనరాదు. 

లేవీయకాండము 27:13 => అయితే ఒకడు అటిట్దానిని విడిపింపగోరినయెడల నీవు నిరణ్యించిన 

వెలలో అయిదవవంతు వానితో కలుపవలెను. 

లేవీయకాండము 27:33 => అది మంచిదో చెడ డ్దో పరిశోధింపకూడదు, దాని మారచ్కూడదు. దాని 

మారిచ్నయెడల అదియు దానికి మారుగా నిచిచ్నదియు పర్తిషిఠ్తములగును ; అటిట్దాని 

విడిపింపకూడదని చెపుప్ము. 

సామెతలు 20:25 => వివేచింపక పర్తిషిఠ్తమని చెపుప్టయు మొర్కుక్కొనిన తరువాత దానిగూరిచ్ 

విచారించుటయు ఒకనికి ఉరియగును. 

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? 

యెహెజేక్లు 48:14 => అది యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తమైన భూమి గనుక దానిలో ఏమాతర్పు 

భాగమైనను వారు అమమ్కూడదు, బదులుగా ఇయయ్కూడదు, ఆ భూమి యొకక్ పర్థమ ఫలములను 

ఇతరులను అనుభవింపనియయ్కూడదు. 

వచనము 11 
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జనులు యెహోవాకు అరిప్ంపకూడని అపవితర్ జంతువులలో ఒకదానిని తెచిచ్నయెడల ఆ జంతువును 

యాజకుని యెదుట నిలువబెటట్వలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:18 => పడుపుసొముమ్నేగాని కుకక్ విలువనేగాని మొర్కుక్బడిగా నీ 

దేవుడైన యెహోవా యింటికి తేకూడదు. ఏలయనగా ఆ రెండును నీ దేవుడైన యెహోవాకు 

హేయములు. 

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. 

లేవీయకాండము 27:27 => అది అపవితర్ జంతువైనయెడల వాడు నీవు నిరణ్యించు వెలలో 

అయిదవ వంతు దానితో కలిపి దాని విడిపింపవచుచ్ను. దాని విడిపింపనియెడల నీవు నిరణ్యించిన 

వెలకు దాని అమమ్వలెను. 

నాయ్యాధిపతులు 11:31 => నేను అమోమ్నీయులయొదద్ నుండి కేష్మముగా తిరిగివచుచ్నపుప్డు, 

ననున్ ఎదురొక్నుటకు నా యింటి దావ్రమునుండి బయలుదేరి వచుచ్నదేదో అది యెహోవాకు 

పర్తిషిఠ్తమగును; మరియు దహనబలిగా దాని నరిప్ంచెదననెను. 

వచనము 12 

అది మంచిదైతేనేమి చెడ డ్దైతేనేమి యాజకుడు దాని వెలను నిరణ్యింపవలెను; యాజకుడవగు నీవు 

నిరణ్యించిన వెల సిథ్రమగును. 

లేవీయకాండము 27:14 => ఒకడు తన యిలుల్ యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తమగుటకై దానిని 

పర్తిషిఠ్ంచినయెడల అది మంచిదైనను చెడ డ్దైనను యాజకుడు దాని వెలను నిరణ్యింపవలెను; 

యాజకుడు నిరణ్యించిన వెల సిథ్రమగును. 
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లేవీయకాండము 27:23 => యాజకుడు సునాద సంవతస్రమువరకు నిరణ్యించిన వెల చొపుప్న 

అతనికి నియమింపవలెను. ఆ దినమందే నీవు నిరణ్యించిన వెల మేరచొపుప్న యెహోవాకు 

పర్తిషిఠ్తముగా దాని చెలిల్ంపవలెను. 

నాయ్యాధిపతులు 11:31 => నేను అమోమ్నీయులయొదద్ నుండి కేష్మముగా తిరిగివచుచ్నపుప్డు, 

ననున్ ఎదురొక్నుటకు నా యింటి దావ్రమునుండి బయలుదేరి వచుచ్నదేదో అది యెహోవాకు 

పర్తిషిఠ్తమగును; మరియు దహనబలిగా దాని నరిప్ంచెదననెను. 

2 రాజులు 12:4 => యోవాషు యాజకులను పిలిపించి యెహోవా మందిరములోనికి తేబడు 

పర్తిషిఠ్త వసుత్వుల విలువను అనగా జనసంఖయ్ దాఖలా చేయబడిన జనులు తెచిచ్న దర్వయ్మును 

వంతుచొపుప్న పర్తి మనిషికి నిరణ్యమైన దర్వయ్మును, సేవ్చఛ్చేత నెవరైనను యెహోవా 

మందిరములోనికి తెచిచ్న దర్వయ్మును, 

వచనము 13 

అయితే ఒకడు అటిట్దానిని విడిపింపగోరినయెడల నీవు నిరణ్యించిన వెలలో అయిదవవంతు వానితో 

కలుపవలెను. 

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. 

లేవీయకాండము 27:15 => తన యిలుల్ పర్తిషిఠ్ంచిన వాడు దాని విడిపింపగోరినయెడల అతడు నీవు 

నిరణ్యించిన వెలలో అయిదవవంతు దానితో కలుపవలెను; అపుప్డు ఆ యిలుల్ అతనిదగును. 

లేవీయకాండము 27:19 => పొలమును పర్తిషిఠ్ంచినవాడు దాని విడిపింపగోరినయెడల నీవు 

నిరణ్యించిన వెలలో అయిదవ వంతును అతడు దానితో కలుపవలెను. అపుప్డు అది అతనిదగును. 

లేవీయకాండము 5:16 => పరిశుదధ్మైన దాని విషయములో తాను చేసిన పాపమువలని 

నషట్మునిచుచ్కొని దానితో అయిదవవంతు యాజకునికియయ్వలెను. ఆ యాజకుడు అపరాధపరిహారారథ్ 

బలియగు పొటేట్లువలన అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ కలుగును. 
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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 6:5 => ఆ మూలధనము నిచుచ్కొని, దానితో దానిలో అయిదవ వంతును తాను 

అపరాధపరిహారారథ్బలి అరిప్ంచు దినమున సొతుత్దారునికి ఇచుచ్కొనవలెను. 

లేవీయకాండము 22:14 => ఒకడు పొరబాటున పర్తిషిఠ్తమైనదానిని తినినయెడల వాడు ఆ 

పర్తిషిఠ్తమైనదానిలో అయిదవవంతు కలిపి దానితో యాజకునికియయ్వలెను. 

లేవీయకాండము 27:31 => ఒకడు తాను చెలిల్ంపవలసిన దశమభాగములలో దేనినైనను 

విడిపింపగోరినయెడల దానిలో అయిదవ వంతును దానితో కలుపవలెను. 

వచనము 14 

ఒకడు తన యిలుల్ యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తమగుటకై దానిని పర్తిషిఠ్ంచినయెడల అది మంచిదైనను 

చెడ డ్దైనను యాజకుడు దాని వెలను నిరణ్యింపవలెను; యాజకుడు నిరణ్యించిన వెల సిథ్రమగును. 

లేవీయకాండము 27:21 => ఆ పొలము సునాద సంవతస్రమున విడుదలకాగా అది పర్తిషిఠ్ంచిన 

పొలమువలె యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తమగును; ఆ సావ్సథ్య్ము యాజకునిదగును. 

లేవీయకాండము 25:29 => ఒకడు పార్కారముగల ఊరిలోని నివాసగృహమును అమిమ్నయెడల 

దాని అమిమ్నదినము మొదలుకొని నిండు సంవతస్రములోగా దాని విడిపింపవచుచ్ను; ఆ 

సంవతస్రదినములోనే దాని విడిపించుకొనవచుచ్ను. 

లేవీయకాండము 25:30 => అయితే ఆ సంవతస్రదినములు నిండకమునుపు దాని 

విడిపింపనియెడల పార్కారముగల ఊరిలోనునన్ ఆ యిలుల్ కొనినవానికి వాని తర తరములకు అది 

సిథ్రముగానుండును. అది సునాద కాలమున తొలగిపోదు. 

లేవీయకాండము 25:31 => చుటుట్ను పార్కారములులేని గార్మములలోని యిండల్ను 

వెలిపొలములుగా ఎంచవలెను. అవి విడుదల కావచుచ్ను; అవి సునాదకాలములో తొలగిపోవును. 
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సంఖాయ్కాండము 18:14 => ఇశార్యేలీయులలో మీదు కటట్బడిన పర్తి వసుత్వు నీదగును. 

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. 

లేవీయకాండము 27:12 => అది మంచిదైతేనేమి చెడ డ్దైతేనేమి యాజకుడు దాని వెలను 

నిరణ్యింపవలెను; యాజకుడవగు నీవు నిరణ్యించిన వెల సిథ్రమగును. 

లేవీయకాండము 27:3 => నీవు నిరణ్యింపవలసిన వెల యేదనగా, ఇరువది ఏండుల్ మొదలుకొని 

అరువది ఏండల్ వయసుస్ వరకు మగవానికి పరిశుదధ్సథ్లముయొకక్ తులమువంటి యేబది తులముల 

వెండి నిరణ్యింపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 8:17 => ఏలయనగా మనుషుయ్లలోను పశువులలోను ఇశార్యేలీయులలో 

తొలిచూలియైనది యావతుత్ను నాది; ఐగుపుత్ దేశములో తొలిచూలియైన పర్తివానిని నేను 

సంహరించిననాడు వారిని నాకొరకు పర్తిషిఠ్ంచుకొంటిని. 

వచనము 15 

తన యిలుల్ పర్తిషిఠ్ంచిన వాడు దాని విడిపింపగోరినయెడల అతడు నీవు నిరణ్యించిన వెలలో 

అయిదవవంతు దానితో కలుపవలెను; అపుప్డు ఆ యిలుల్ అతనిదగును. 
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లేవీయకాండము 27:13 => అయితే ఒకడు అటిట్దానిని విడిపింపగోరినయెడల నీవు నిరణ్యించిన 

వెలలో అయిదవవంతు వానితో కలుపవలెను. 

లేవీయకాండము 5:16 => పరిశుదధ్మైన దాని విషయములో తాను చేసిన పాపమువలని 

నషట్మునిచుచ్కొని దానితో అయిదవవంతు యాజకునికియయ్వలెను. ఆ యాజకుడు అపరాధపరిహారారథ్ 

బలియగు పొటేట్లువలన అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ కలుగును. 

లేవీయకాండము 22:14 => ఒకడు పొరబాటున పర్తిషిఠ్తమైనదానిని తినినయెడల వాడు ఆ 

పర్తిషిఠ్తమైనదానిలో అయిదవవంతు కలిపి దానితో యాజకునికియయ్వలెను. 

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. 

సంఖాయ్కాండము 8:17 => ఏలయనగా మనుషుయ్లలోను పశువులలోను ఇశార్యేలీయులలో 

తొలిచూలియైనది యావతుత్ను నాది; ఐగుపుత్ దేశములో తొలిచూలియైన పర్తివానిని నేను 

సంహరించిననాడు వారిని నాకొరకు పర్తిషిఠ్ంచుకొంటిని. 

వచనము 16 

ఒకడు తన పితార్రిజ్తమైన పొలములో కొంత యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంచినయెడల దాని చలల్బడు 

వితత్నముల కొలచొపుప్న దాని వెలను నిరణ్యింపవలెను. పందుము యవల వితత్నములు ఏబది 

తులముల వెండి వెలగలది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:34 => భూములైనను ఇండల్యినను కలిగినవారందరు వాటిని అమిమ్, 

అమిమ్న వాటి వెలతెచిచ్ అపొసత్లుల పాదములయొదద్ పెటుట్చు వచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:35 => వారు పర్తివానికి వానివాని అకక్రకొలది పంచిపెటిట్రి గనుక 

వారిలో ఎవనికిని కొదువ లేకపోయెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:36 => కుపర్లో పుటిట్న లేవీయుడగు యోసేపు అను ఒకడుండెను. ఇతనికి 

అపొసత్లులు, హెచచ్రిక పుతుర్డు అని అరథ్మిచుచ్ బరన్బా అను పేరు పెటిట్యుండిరి. ఇతడు 

భూమిగలవాడై యుండి దానిని అమిమ్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:37 => దాని వెలతెచిచ్ అపొసత్లుల పాదములయొదద్ పెటెట్ను. 

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 

యెషయా 5:10 => పది ఎకరముల దార్క్షతోట ఒక కుంచెడు రసమిచుచ్ను తూమెడుగింజల పంట 

ఒక పడియగును. 

యెహెజేక్లు 45:11 => తూము పందుములో పదియవ పాలు పటుట్నదై యుండవలెను, పందుము 

మీకు పరిమాణముగా నుండవలెను. 

యెహెజేక్లు 45:12 => తులమొకటింటికి ఇరువది చినన్ముల యెతుత్ను, అరవీసె యొకటింటికి 

ఇరువది తులముల యెతుత్ను, ఇరువదియైదు తులముల యెతుత్ను పదునైదు తులముల యెతుత్ను 

ఉండవలెను. 

యెహెజేక్లు 45:13 => పర్తిషిఠ్తారప్ణలు ఈ పర్కారముగా చెలిల్ంపవలెను. నూట ఎనుబది పళల్ 

గోధుమలలో మూడు పళల్వంతునను నూట ఎనుబది పళల్యవలలో మూడు పళల్వంతునను 

చెలిల్ంపవలెను. 

యెహెజేక్లు 45:14 => తైలము చెలిల్ంచునదెటల్నగా నూట ఎనుబది పళల్ నూనెలో పడియు 

ముపాప్తికవంతున చెలిల్ంపవలెను. తూము నూట ఎనుబది పళుల్ పటుట్నదగును. 

హోషేయ 3:2 => కాగా నేను పదునైదు తులముల వెండియు ఏదుము యవలును తీసికొని దానిని 

కొని ఆమెతో ఇటల్ంటిని 

వచనము 17 
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అతడు సునాద సంవతస్రము మొదలుకొని తన పొలమును పర్తిషిఠ్ంచినయెడల నీవు నిరణ్యించు వెల 

సిథ్రము. 

లేవీయకాండము 25:9 => ఏడవ నెల పదియవనాడు మీ సవ్దేశమంతట శృంగనాదము 

చేయవలెను. పార్యశిచ్తాత్రథ్ దినమున మీ దేశమంతట ఆ శృంగనాదము చేయవలెను. 

లేవీయకాండము 25:10 => మీరు ఆ సంవతస్రమును, అనగా ఏబదియవ సంవతస్రమును 

పరిశుదధ్పరచి మీ దేశవాసులకందరికి విడుదల కలిగినదని చాటింపవలెను; అది మీకు సునాదముగా 

నుండును; అపుప్డు మీలో పర్తివాడు తన సావ్సథ్య్మును తిరిగి పొందవలెను; పర్తివాడు తన 

కుటుంబమునకు తిరిగిరావలెను. 

లేవీయకాండము 25:11 => ఆ సంవతస్రము, అనగా ఏబదియవ సంవతస్రము మీకు 

సునాదకాలము. అందులో మీరు వితత్కూడదు కారుపంటను కోయకూడదు శుది ధ్పరచని నీ 

ఫలవృక్షముల పండల్ను ఏరుకొనకూడదు. 

లేవీయకాండము 25:13 => ఆ సునాద సంవతస్రమున మీలో పర్తివాడు తన సావ్సథ్య్మును మరల 

పొందవలెను. 

వచనము 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 25:15 => సునాద సంవతస్రమైన తరువాత గడచిన యేండల్ లెకక్చొపుప్న నీ 

పొరుగువానియొదద్ నీవు దానిని కొనవలెను. పంటల లెకక్చొపుప్న అతడు నీకు దానిని అమమ్వలెను. 

లేవీయకాండము 25:16 => ఆ సంవతస్రముల లెకక్ హెచిచ్నకొలది దాని వెల హెచిచ్ంపవలెను, ఆ 

సంవతస్రముల లెకక్ తగిగ్నకొలది దాని వెల తగిగ్ంపవలెను. ఏలయనగా పంటల లెకక్చొపుప్న అతడు 

దాని నీకు అముమ్ను గదా. 
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లేవీయకాండము 25:27 => దానిని అమిమ్నది మొదలుకొని గడచిన సంవతస్రములు లెకిక్ంచి 

యెవరికి దానిని అమెమ్నో వారికి ఆ శేషము మరల ఇచిచ్ తన సావ్సథ్య్మును పొందును. 

లేవీయకాండము 25:51 => ఇంక అనేక సంవతస్రములు మిగిలియుండినయెడల వాటినిబటిట్ తనున్ 

అమిమ్న సొముమ్లో తన విమోచన కర్యధనమును మరల ఇయయ్వలెను. 

లేవీయకాండము 25:52 => సునాద సంవతస్రమునకు కొనిన్ సంవతస్రములే తకుక్వైనయెడల 

అతనితో లెకక్ చూచుకొని సంవతస్రముల లెకక్చొపుప్న తన విమోచన కర్యధనమును అతనికి 

చెలిల్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 27:23 => యాజకుడు సునాద సంవతస్రమువరకు నిరణ్యించిన వెల చొపుప్న 

అతనికి నియమింపవలెను. ఆ దినమందే నీవు నిరణ్యించిన వెల మేరచొపుప్న యెహోవాకు 

పర్తిషిఠ్తముగా దాని చెలిల్ంపవలెను. 

వచనము 19 

పొలమును పర్తిషిఠ్ంచినవాడు దాని విడిపింపగోరినయెడల నీవు నిరణ్యించిన వెలలో అయిదవ 

వంతును అతడు దానితో కలుపవలెను. అపుప్డు అది అతనిదగును. 

లేవీయకాండము 27:13 => అయితే ఒకడు అటిట్దానిని విడిపింపగోరినయెడల నీవు నిరణ్యించిన 

వెలలో అయిదవవంతు వానితో కలుపవలెను. 

వచనము 20 

అతడు ఆ పొలమును విడిపింపనియెడలను వేరొకనికి దాని అమిమ్నయెడలను మరి ఎనన్టికిని దాని 

విడిపింప వీలుకాదు. 

లేవీయకాండము 27:24 => సునాద సంవతస్రమున ఆ భూమి యెవని పితార్రిజ్తమైనదో వానికి, 

అనగా ఆ పొలమును అమిమ్న వానికి అది తిరిగిరావలెను. 

వచనము 21 
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ఆ పొలము సునాద సంవతస్రమున విడుదలకాగా అది పర్తిషిఠ్ంచిన పొలమువలె యెహోవాకు 

పర్తిషిఠ్తమగును; ఆ సావ్సథ్య్ము యాజకునిదగును. 

లేవీయకాండము 25:10 => మీరు ఆ సంవతస్రమును, అనగా ఏబదియవ సంవతస్రమును 

పరిశుదధ్పరచి మీ దేశవాసులకందరికి విడుదల కలిగినదని చాటింపవలెను; అది మీకు సునాదముగా 

నుండును; అపుప్డు మీలో పర్తివాడు తన సావ్సథ్య్మును తిరిగి పొందవలెను; పర్తివాడు తన 

కుటుంబమునకు తిరిగిరావలెను. 

లేవీయకాండము 25:28 => అతనికి దాని రాబటుట్కొనుటకై కావలసిన సొముమ్ దొరకనియెడల 

అతడు అమిమ్న సొతుత్ సునాద సంవతస్రమువరకు కొనినవాని వశములో ఉండవలెను. సునాద 

సంవతస్రమున అది తొలగిపోవును; అపుప్డతడు తన సావ్సథ్య్మును మరల నొందును. 

లేవీయకాండము 25:31 => చుటుట్ను పార్కారములులేని గార్మములలోని యిండల్ను 

వెలిపొలములుగా ఎంచవలెను. అవి విడుదల కావచుచ్ను; అవి సునాదకాలములో తొలగిపోవును. 

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. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:17 => నేడు నేను నీకాజాఞ్పించు ఆయన ఆజఞ్లనిన్టిని గైకొనుచు 

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. 
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ఎజార్ 10:8 => మరియు మూడు దినములలోగా పర్ధానులును పెదద్లును చేసిన యోచన చొపుప్న 

ఎవడైనను రాకపోయినయెడల వాని ఆసిత్ దేవునికి పర్తిషిఠ్తమగుననియు, వాడు విడుదల నొందినవారి 

సమాజములోనుండి వెలివేయబడుననియు నిరణ్యించిరి. 

యెహెజేక్లు 44:29 => నైవేదయ్ములును పాపపరిహారారథ్ బలిమాంసమును అపరాధ పరిహారారథ్ 

బలిమాంసమును వారికి ఆహారమవును , ఇశార్యేలీయులచేత దేవునికి పర్తిషిట్తములగు 

వసుత్వులనిన్యు వారివి. 

సంఖాయ్కాండము 18:14 => ఇశార్యేలీయులలో మీదు కటట్బడిన పర్తి వసుత్వు నీదగును. 

యెహెజేక్లు 44:29 => నైవేదయ్ములును పాపపరిహారారథ్ బలిమాంసమును అపరాధ పరిహారారథ్ 

బలిమాంసమును వారికి ఆహారమవును , ఇశార్యేలీయులచేత దేవునికి పర్తిషిట్తములగు 

వసుత్వులనిన్యు వారివి. 

లేవీయకాండము 27:14 => ఒకడు తన యిలుల్ యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తమగుటకై దానిని 

పర్తిషిఠ్ంచినయెడల అది మంచిదైనను చెడ డ్దైనను యాజకుడు దాని వెలను నిరణ్యింపవలెను; 

యాజకుడు నిరణ్యించిన వెల సిథ్రమగును. 

యెహెజేక్లు 48:12 => పర్తిషిఠ్త భూమియందు లేవీయుల సరిహదుద్దగగ్ర వారికొక చోటు 

ఏరాప్టగును; అది అతి పరిశుదధ్ముగా ఎంచబడును. 

వచనము 22 

ఒకడు తాను కొనిన పొలమును, అనగా తన సావ్సథ్య్ములో చేరనిదానిని యెహోవాకు 

పర్తిషిఠ్ంచినయెడల 

లేవీయకాండము 25:10 => మీరు ఆ సంవతస్రమును, అనగా ఏబదియవ సంవతస్రమును 

పరిశుదధ్పరచి మీ దేశవాసులకందరికి విడుదల కలిగినదని చాటింపవలెను; అది మీకు సునాదముగా 

నుండును; అపుప్డు మీలో పర్తివాడు తన సావ్సథ్య్మును తిరిగి పొందవలెను; పర్తివాడు తన 

కుటుంబమునకు తిరిగిరావలెను. 

Page  of 1861 1885



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"య$ండ'

లేవీయకాండము 25:25 => నీ సహోదరుడు బీదవాడై తన సావ్సథ్య్ములో కొంత అమిమ్న తరువాత 

అతనికి సమీప బంధువుడు విడిపింప వచిచ్నయెడల తన సహోదరుడు అమిమ్నదానిని అతడు 

విడిపించును. 

వచనము 23 

యాజకుడు సునాద సంవతస్రమువరకు నిరణ్యించిన వెల చొపుప్న అతనికి నియమింపవలెను. ఆ 

దినమందే నీవు నిరణ్యించిన వెల మేరచొపుప్న యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తముగా దాని చెలిల్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 27:12 => అది మంచిదైతేనేమి చెడ డ్దైతేనేమి యాజకుడు దాని వెలను 

నిరణ్యింపవలెను; యాజకుడవగు నీవు నిరణ్యించిన వెల సిథ్రమగును. 

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. 

వచనము 24 

సునాద సంవతస్రమున ఆ భూమి యెవని పితార్రిజ్తమైనదో వానికి, అనగా ఆ పొలమును అమిమ్న 

వానికి అది తిరిగిరావలెను. 

లేవీయకాండము 27:20 => అతడు ఆ పొలమును విడిపింపనియెడలను వేరొకనికి దాని 

అమిమ్నయెడలను మరి ఎనన్టికిని దాని విడిపింప వీలుకాదు. 

లేవీయకాండము 25:28 => అతనికి దాని రాబటుట్కొనుటకై కావలసిన సొముమ్ దొరకనియెడల 

అతడు అమిమ్న సొతుత్ సునాద సంవతస్రమువరకు కొనినవాని వశములో ఉండవలెను. సునాద 

సంవతస్రమున అది తొలగిపోవును; అపుప్డతడు తన సావ్సథ్య్మును మరల నొందును. 

లేవీయకాండము 25:9 => ఏడవ నెల పదియవనాడు మీ సవ్దేశమంతట శృంగనాదము 

చేయవలెను. పార్యశిచ్తాత్రథ్ దినమున మీ దేశమంతట ఆ శృంగనాదము చేయవలెను. 
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వచనము 25 

నీ వెలలనిన్యు పరిశుదధ్ సథ్లముయొకక్ వెలచొపుప్న నిరణ్యింపవలెను. ఒక తులము ఇరువది 

చినన్ములు. 

లేవీయకాండము 27:3 => నీవు నిరణ్యింపవలసిన వెల యేదనగా, ఇరువది ఏండుల్ మొదలుకొని 

అరువది ఏండల్ వయసుస్ వరకు మగవానికి పరిశుదధ్సథ్లముయొకక్ తులమువంటి యేబది తులముల 

వెండి నిరణ్యింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 30:13 => వారు ఇయయ్వలసినది ఏమనగా, లెకిక్ంపబడినవారిలో చేరు 

పర్తివాడును పరిశుదధ్సథ్లముయొకక్ తులమునుబటిట్ అరతులము ఇయయ్వలెను. ఆ తులము యిరువది 

చినన్ములు. ఆ అరతులము యెహోవాకు పర్తిషాఠ్రప్ణ. 

సంఖాయ్కాండము 3:47 => పరిశుదధ్మైన తులముచొపుప్న వాటిని తీసికొనవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 18:16 => అపవితర్ జంతువుల తొలిచూలి పిలల్ను వెలయిచిచ్ విడిపింపవలెను. 

విడిపింపవలసిన వాటిని పుటిట్న నెలనాటికి నీవు ఏరప్రచిన వెలచొపుప్న, పరిశుదధ్మందిరముయొకక్ 

తులపు పరిమాణమునుబటిట్ అయిదు తులముల వెండియిచిచ్ వాటిని విడిపింపవలెను. తులము 

ఇరువది చినన్ములు. 

యెహెజేక్లు 45:12 => తులమొకటింటికి ఇరువది చినన్ముల యెతుత్ను, అరవీసె యొకటింటికి 

ఇరువది తులముల యెతుత్ను, ఇరువదియైదు తులముల యెతుత్ను పదునైదు తులముల యెతుత్ను 

ఉండవలెను. 

నిరగ్మకాండము 38:24 => పరిశుదధ్సథ్ల విషయమైన పని అంతటిలోను పనికొరకు 

వయ్యపరచబడిన బంగారమంతయు, అనగా పర్తిషిఠ్ంపబడిన బంగారు పరిశుదధ్సథ్లపు తులముచొపుప్న 

నూట పదహారు మణుగుల ఐదువందల ముపప్ది తులములు. 

లేవీయకాండము 5:15 => ఒకడు యెహోవాకు పరిశుదధ్మైన వాటి విషయములో పొరబాటున 

పాపము చేసినయెడల తాను చేసిన అపరాధమునకు నీవు ఏరప్రచు వెల చొపుప్న పరిశుదధ్మైన 
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తులముల విలువగల నిరోద్షమైన పొటేట్లును మందలోనుండి అపరాధపరిహారారథ్బలిగా 

యెహోవాయొదద్కు వాడు తీసికొనిరావలెను. 

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 

వచనము 26 

అయితే జంతువులలో తొలిపిలల్ యెహోవాది గనుక యెవడును దాని పర్తిషిఠ్ంపకూడదు; అది 

ఎదద్యిననేమి గొఱఱ్మేకల మందలోనిదైననేమి యెహోవాదగును. 

నిరగ్మకాండము 13:2 => ఇశార్యేలీయులలో మనుషుయ్లయొకక్యు పశువులయొకక్యు పర్థమ 

సంతతి, అనగా పర్తి తొలిచూలు పిలల్ను నాకు పర్తిషిఠ్ంచుము; అది నాదని చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 13:12 => పర్తి తొలిచూలు పిలల్ను, నీకు కలుగు పశువుల సంతతిలో పర్తి 

తొలిపిలల్ను యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంపవలెను. వానిలో మగ సంతానము యెహోవాదగును. 

నిరగ్మకాండము 13:13 => పర్తి గాడిద తొలిపిలల్ను వెలయిచిచ్ విడిపించి దానికి మారుగా 

గొఱఱ్పిలల్ను పర్తిషిఠ్ంపవలెను. అటుల్ దానిని విడిపించనియెడల దాని మెడను విరుగదీయవలెను. నీ 

కుమారులలో తొలిచూలియైన పర్తి మగవానిని వెలయిచిచ్ విడిపింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 22:30 => అటేల్ నీ యెదుద్లను నీ గొఱఱ్లను అరిప్ంపవలెను. ఏడు దినములు అది 

దాని తలిల్యొదద్ ఉండవలెను. ఎనిమిదవ దినమున దానిని నాకియయ్వలెను. 

సంఖాయ్కాండము 18:17 => అయితే ఆవుయొకక్ తొలిచూలిని గొఱఱ్యొకక్ తొలిచూలిని మేకయొకక్ 

తొలిచూలిని విడిపింపకూడదు; అవి పర్తిషిఠ్తమైనవి; వాటి రకత్మును నీవు బలిపీఠముమీద పోర్కిష్ంచి 

యెహోవాకు ఇంపైన సువాసన కలుగునటుల్ వాటి కొర్వువ్ను దహింపవలెను గాని వాటి మాంసము 

నీదగును. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 15:19 => నీ గోవులలోనేమి నీ గొఱఱ్మేకలలోనేమి తొలిచూలు పర్తి 

మగదానిని నీ దేవుడైన యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంపవలెను. నీ కోడెలలో తొలిచూలు దానితో 

పనిచేయకూడదు. నీ గొఱఱ్మేకలలో తొలిచూలుదాని బొచుచ్ కతిత్రింపకూడదు. 

సంఖాయ్కాండము 3:13 => ఐగుపుత్దేశములో నేను పర్తి తొలిచూలును సంహరించిననాడు 

మనుషుయ్ల తొలిచూలులనేమి పశువుల తొలిచూలులనేమి ఇశార్యేలీయులలో అనిన్టిని నాకొరకు 

పర్తిషిఠ్ంచుకొంటిని; వారు నావారైయుందురు. నేనే యెహోవాను. 

సంఖాయ్కాండము 8:17 => ఏలయనగా మనుషుయ్లలోను పశువులలోను ఇశార్యేలీయులలో 

తొలిచూలియైనది యావతుత్ను నాది; ఐగుపుత్ దేశములో తొలిచూలియైన పర్తివానిని నేను 

సంహరించిననాడు వారిని నాకొరకు పర్తిషిఠ్ంచుకొంటిని. 

సంఖాయ్కాండము 18:15 => మనుషుయ్లలోనిదేమి జంతువులలోనిదేమి, వారు యెహోవాకు అరిప్ంచు 

సమసత్ పార్ణులలోని పర్తి తొలిచూలు నీదగును. అయితే మనుషుయ్ని తొలిచూలి పిలల్ను వెలయిచిచ్ 

విడిపింపవలెను. 

2 రాజులు 7:5 => సందెచీకటియందు సిరియనుల దండుపేటలోనికి పోవలెనని లేచి, సిరియనుల 

దండు వెలుపలి భాగమునొదద్కు రాగా అచచ్ట ఎవరును కనబడకపోయిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:28 => సమూయేలు కుమారులు జేయ్షు ఠ్డగు వషిన్యు అబీయాయు. 

నెహెమాయ్ 10:36 => మా కుమారులలో జేయ్షఠ్పుతుర్లు, మా పశువులలో తొలిచూలులను, 

ధరమ్శాసత్రగర్ంథమందు వార్యబడినటుట్ మా మందలలో తొలిచూలులను, మన దేవుని మందిరములో 

సేవచేయు యాజకులయొదద్కు మేము తీసికొని వచుచ్నటుల్గా నిరణ్యించుకొంటిమి. 

వచనము 27 

అది అపవితర్ జంతువైనయెడల వాడు నీవు నిరణ్యించు వెలలో అయిదవ వంతు దానితో కలిపి దాని 

విడిపింపవచుచ్ను. దాని విడిపింపనియెడల నీవు నిరణ్యించిన వెలకు దాని అమమ్వలెను. 

లేవీయకాండము 27:11 => జనులు యెహోవాకు అరిప్ంపకూడని అపవితర్ జంతువులలో ఒకదానిని 

తెచిచ్నయెడల ఆ జంతువును యాజకుని యెదుట నిలువబెటట్వలెను. 

Page  of 1865 1885



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"య$ండ'

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 5:16 => పరిశుదధ్మైన దాని విషయములో తాను చేసిన పాపమువలని 

నషట్మునిచుచ్కొని దానితో అయిదవవంతు యాజకునికియయ్వలెను. ఆ యాజకుడు అపరాధపరిహారారథ్ 

బలియగు పొటేట్లువలన అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ కలుగును. 

సంఖాయ్కాండము 18:15 => మనుషుయ్లలోనిదేమి జంతువులలోనిదేమి, వారు యెహోవాకు అరిప్ంచు 

సమసత్ పార్ణులలోని పర్తి తొలిచూలు నీదగును. అయితే మనుషుయ్ని తొలిచూలి పిలల్ను వెలయిచిచ్ 

విడిపింపవలెను. 

నెహెమాయ్ 10:36 => మా కుమారులలో జేయ్షఠ్పుతుర్లు, మా పశువులలో తొలిచూలులను, 

ధరమ్శాసత్రగర్ంథమందు వార్యబడినటుట్ మా మందలలో తొలిచూలులను, మన దేవుని మందిరములో 

సేవచేయు యాజకులయొదద్కు మేము తీసికొని వచుచ్నటుల్గా నిరణ్యించుకొంటిమి. 

వచనము 28 

అయితే మనుషుయ్లలోగాని జంతువులలోగాని సావ్సథ్య్మైన పొలములలోగాని తనకు 

కలిగినవాటనిన్టిలో దేనినైనను ఒకడు యెహోవాకు పర్తిషిట్ంచినయెడల పర్తిషిఠ్ంచినదానిని 

అమమ్కూడదు, విడిపింపనుకూడదు, పర్తిషిఠ్ంచిన సమసత్ము యెహోవాకు అతిపరిశుదధ్ముగా ఉండును. 

లేవీయకాండము 27:21 => ఆ పొలము సునాద సంవతస్రమున విడుదలకాగా అది పర్తిషిఠ్ంచిన 

పొలమువలె యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తమగును; ఆ సావ్సథ్య్ము యాజకునిదగును. 

నిరగ్మకాండము 22:20 => యోహోవాకు మాతర్మే గాక వేరొక దేవునికి బలి అరిప్ంచువాడు 

శాపగర్సుత్డు. 

సంఖాయ్కాండము 21:2 => ఇశార్యేలీయులు యెహోవాకు మొర్కుక్కొని నీవు మాచేతికి ఈ జనమును 

బొతిత్గా అపప్గించినయెడల మేము వారి పటట్ణములను నీ పేరట నిరూమ్లము చేసెదమనిరి. 
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సంఖాయ్కాండము 21:3 => యెహోవా ఇశార్యేలీయుల మాట ఆలకించి ఆ కానానీయులను 

అపప్గింపగా ఇశార్యేలీయులు వారిని వారి పటట్ణములను నిరూమ్లము చేసిరి. అందువలన ఆ చోటికి 

హోరామ్ అను పేరు పెటట్బడెను. 

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 7:2 => నీ దేవుడైన యెహోవా వారిని నీకపప్గించునపుప్డు నీవు వారిని 

హతము చేయవలెను, వారిని నిరూమ్లము చేయవలెను. వారితో నిబంధన చేసికొనకూడదు, వారిని 

కరుణింపకూడదు, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:15 => ఆ పురనివాసులను అవశయ్ముగా కతిత్వాత సంహరించి, దానిని 

దానిలోనునన్ సమసత్మును దాని పశువులను కతిత్వాత నిరూమ్లము చేయవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:16 => దాని కొలల్సొమమ్ంతటిని విశాలవీధిలో చేరిచ్, నీ దేవుడైన 

యెహోవా పేరట ఆ పురమును దాని కొలల్సొమమ్ంతటిని అగిన్తో బొతిత్గా కాలిచ్వేయవలెను. అది తిరిగి 

కటట్బడక యెలల్పుప్డును పాడుదిబబ్యై యుండును.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 20:16 => అయితే నీ దేవుడైన యెహోవా సావ్సథ్య్ముగా నీకిచుచ్చునన్ యీ 

జనముల పురములలో ఊపిరిగల దేనిని బర్దుకనియయ్కూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 20:17 => వీరు, అనగా హీతీత్యులు అమోరీయులు కనానీయులు 

పెరిజీజ్యులు హివీవ్యులు యెబూసీయులనువారు తమ తమ దేవతల విషయమై చేసిన సమసత్ 

హేయకృతయ్ములరీతిగా మీరు చేసి, 

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.  
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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. 

యెహోషువ 6:18 => శపింపబడిన దానిలో కొంచెమైనను మీరు తీసికొనినయెడల మీరు శాపగర్సుత్లై 

ఇశార్యేలీయుల పాళెమునకు శాపము తెపిప్ంచి దానికి బాధ కలుగజేయుదురు గనుక శపింపబడిన 

దానిని మీరు ముటట్కూడదు. 

యెహోషువ 6:19 => వెండియు బంగారును ఇతత్డి పాతర్లును ఇనుప పాతర్లును యెహోవాకు 

పర్తిషిఠ్తములగును; వాటిని యెహోవా ధనాగారములో నుంచవలెను. 

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; 

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 7:11 => ఇశార్యేలీయులు పాపము చేసియునాన్రు. నేను వారితో చేసిన నిబంధనను 

వారు మీరియునాన్రు. శపితమైన దాని కొంత తీసికొని, దొంగిలి బొంకి తమ సామానులో దాని 

ఉంచుకొనియునాన్రు. 

యెహోషువ 7:12 => కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులు శాపగర్సుత్లై తమ శతుర్వుల యెదుట నిలువలేక తమ 

శతుర్వుల యెదుట వెనుకకు తిరిగిరి. శాపగర్సుత్లైనవారు మీ మధయ్ నుండకుండ మీరు వారిని 

నిరూమ్లము చేసితేనే తపప్ నేను మీకు తోడైయుండను. 

యెహోషువ 7:13 => నీవు లేచి జనులను పరిశుదధ్పఱచి వారితో ఈలాగు చెపుప్ము రేపటికి 

మిముమ్ను మీరు పరిశుదధ్పరచుకొనుడి; ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచిచ్నదేమనగా 
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ఇశార్యేలీయులారా, మీ మధయ్ శాపగర్సత్మైన దొకటి కలదు; మీరు దానిని మీ మధయ్ నుండకుండ 

నిరూమ్లము చేయువరకు మీ శతుర్వుల యెదుట మీరు నిలువలేరు. 

యెహోషువ 7:25 => అపుప్డు యెహోషువ నీవేల మముమ్ను బాధ పరిచితివి? నేడు యెహోవా నినున్ 

బాధపరచుననగా ఇశార్యేలీయులందరు వానిని రాళల్తో చావగొటిట్రి; 

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. 

నాయ్యాధిపతులు 21:5 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయులు ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములనిన్టిలో మిసాప్లో 

యెహోవా పక్షమున రాకపోయినవారెవరని విచారించిరి. ఏలయనగా అటిట్వారికి నిశచ్యముగా 

మరణశిక్ష విధింపవలెనని ఖండితముగా పర్మాణము చేసియుండిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 21:11 => మీరు చేయవలసినదేమనగా, పర్తి పురుషుని పురుషసంయోగము 

నెరిగిన పర్తి సతరీని నశింపజేయవలెనని చెపిప్రి. 

నాయ్యాధిపతులు 21:18 => ఇశార్యేలీయులలో ఎవడైనను తన కుమారెత్ను బెనాయ్మీనీయునికి 

ఇచిచ్నయెడల వాడు నిరూమ్లము చేయబడునని పర్మాణము చేసియునాన్ము గనుక మనము మన 

కుమారెత్లను వారికి పెండిల్ చేయకూడదని చెపుప్కొనుచుండిరి. 

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 చేతికఱఱ్ 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 14:38 => 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. 

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 

చేతికఱఱ్ 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. 
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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 15:3 => కాబటిట్ నీవు పోయి కనికరింపక అమాలేకీయులను హతము చేయుచు, 

పురుషులనేమి సతరీలనేమి బాలురనేమి పసిపిలల్లనేమి యెదుద్లనేమి గొఱఱ్లనేమి ఒంటెలనేమి 

గారద్భములనేమి అనిన్టిని హతముచేసి వారికి కలిగినదంతయు బొతిత్గా పాడుచేసి అమాలేకీయులను 

నిరూమ్లము చేయుమని చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 15:18 => మరియు యెహోవా నినున్ సాగనంపి నీవు పోయి పాపాతుమ్లైన 

అమాలేకీయులను నిరూమ్లము చేయుము, వారు లయమగు వరకు వారితో యుదధ్ము చేయుమని 

సెలవియయ్గా 

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. 

మతత్యి 25:41 => అపుప్డాయన యెడమవైపున ఉండువారిని చూచి శపింపబడిన వారలారా, ననున్ 

విడిచి అపవాదికిని వాని దూతలకును సిదధ్పరచబడిన నితాయ్గిన్లోనికి పోవుడి. 

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.  
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రోమీయులకు 9:3 => పరిశుదాధ్తమ్యందు నా మనసాస్కిష్ నాతోకూడ సాక్షయ్మిచుచ్చునన్ది. 

సాధయ్మైనయెడల, దేహసంబంధులైన నా సహోదరుల కొరకు నేను కీర్సుత్నుండి వేరై శాపగర్సుత్డనై 

యుండగోరుదును. 

1 కొరిందీయులకు 16:22 => ఎవడైనను పర్భువును పేర్మింపకుంటే వాడు శపింపబడును గాక; 

పర్భువు వచుచ్చునాన్డు  

గలతీయులకు 3:10 => ధరమ్శాసత్రము విధించిన కిర్యలకు సంబంధులందరు శాపమునకు 

లోనైయునాన్రు. ఎందుకనగా ధరమ్శాసత్ర గర్ంథమందు వార్యబడిన విధులనిన్యు చేయుటయందు 

నిలుకడగా ఉండని పర్తివాడును శాపగర్సుత్డు అని వార్యబడియునన్ది. 

గలతీయులకు 3:13 => ఆతమ్నుగూరిచ్న వాగాద్నము విశావ్సమువలన మనకు లభించునటుల్, 

అబార్హాము పొందిన ఆశీరవ్చనము కీర్సుత్యేసుదావ్రా అనయ్జనులకు కలుగుటకై, కీర్సుత్ మనకోసము 

శాపమై మనలను ధరమ్శాసత్రము యొకక్ శాపమునుండి విమోచించెను;  

సంఖాయ్కాండము 16:26 => అతడు ఈ దుషు ట్ల గుడారములయొదద్నుండి తొలగిపోవుడి; మీరు వారి 

పాపములనిన్టిలో పాలివారై నశింపక యుండునటుల్ వారికి కలిగినదేదియు ముటట్కుడి అని ఆ 

సమాజముతో అనెను. 

సంఖాయ్కాండము 16:37 => ఆ అగిన్ని దూరముగా చలుల్ము. 

సంఖాయ్కాండము 18:14 => ఇశార్యేలీయులలో మీదు కటట్బడిన పర్తి వసుత్వు నీదగును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 2:34 => ఆ కాలమున అతని సమసత్ పురములను పటుట్కొని, పర్తి 

పురమును అందలి సతరీ పురుషులను పిలల్లను శేషమేమియులేకుండ నాశనము చేసితివిు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 3:6 => మనము హెషోబ్ను రాజైన సీహోనుకు చేసినటుల్ వాటిని నిరూమ్లము 

చేసితివిు; పర్తి పురములోని సతరీ పురుషులను పిలల్లను నిరూమ్లము చేసితివిు; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:26 => దానివలె నీవు శాపగర్సుత్డవు కాకుండునటుల్ నీవు హేయమైన దాని 

నీయింటికి తేకూడదు. అది శాపగర్సత్మే గనుక దాని పూరిత్గా రోసి దానియందు బొతిత్గా 

అసహయ్పడవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:17 => నేడు నేను నీకాజాఞ్పించు ఆయన ఆజఞ్లనిన్టిని గైకొనుచు 
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యెహోషువ 9:23 => ఆ హేతువు చేతను మీరు శాపగర్సుత్లగుదురు, దాసయ్ము మీకెనన్డును 

మానదు, నా దేవుని ఆలయమునకు మీరు కటెట్లు నరుకువారును నీళుల్ చేదువారునై యుండకమానరు. 

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 11:39 => ఆ రెండు నెలల అంతమున ఆమె తన తండిర్యొదద్కు తిరిగిరాగా 

అతడు తాను మొర్కుక్కొనిన మొర్కుక్బడిచొపుప్న ఆమెకు చేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:14 => తూరుప్తటుట్ దావ్రమునొదద్ పాలకుడును ఇమాన్ కుమారుడునగు 

లేవీయుడైన కోరే యెహోవా కానుకలను అతిపరిశుదధ్మైనవాటిని పంచిపెటుట్టకు దేవునికి 

అరిప్ంపబడిన సేవ్చాఛ్రప్ణలమీద నియమింపబడెను. 

ఎజార్ 10:8 => మరియు మూడు దినములలోగా పర్ధానులును పెదద్లును చేసిన యోచన చొపుప్న 

ఎవడైనను రాకపోయినయెడల వాని ఆసిత్ దేవునికి పర్తిషిఠ్తమగుననియు, వాడు విడుదల నొందినవారి 

సమాజములోనుండి వెలివేయబడుననియు నిరణ్యించిరి. 

యెహెజేక్లు 44:29 => నైవేదయ్ములును పాపపరిహారారథ్ బలిమాంసమును అపరాధ పరిహారారథ్ 

బలిమాంసమును వారికి ఆహారమవును , ఇశార్యేలీయులచేత దేవునికి పర్తిషిట్తములగు 

వసుత్వులనిన్యు వారివి. 

యెహెజేక్లు 48:14 => అది యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తమైన భూమి గనుక దానిలో ఏమాతర్పు 

భాగమైనను వారు అమమ్కూడదు, బదులుగా ఇయయ్కూడదు, ఆ భూమి యొకక్ పర్థమ ఫలములను 

ఇతరులను అనుభవింపనియయ్కూడదు. 

వచనము 29 

మనుషుయ్లు పర్తిషిఠ్ంచు వాటిలో దేనినైనను విడిపింపక హతము చేయవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 21:2 => ఇశార్యేలీయులు యెహోవాకు మొర్కుక్కొని నీవు మాచేతికి ఈ జనమును 

బొతిత్గా అపప్గించినయెడల మేము వారి పటట్ణములను నీ పేరట నిరూమ్లము చేసెదమనిరి. 
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సంఖాయ్కాండము 21:3 => యెహోవా ఇశార్యేలీయుల మాట ఆలకించి ఆ కానానీయులను 

అపప్గింపగా ఇశార్యేలీయులు వారిని వారి పటట్ణములను నిరూమ్లము చేసిరి. అందువలన ఆ చోటికి 

హోరామ్ అను పేరు పెటట్బడెను. 

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 గొఱఱ్లలోను 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, పొటేట్ళల్ 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 

లేవీయకాండము 27:21 => ఆ పొలము సునాద సంవతస్రమున విడుదలకాగా అది పర్తిషిఠ్ంచిన 

పొలమువలె యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తమగును; ఆ సావ్సథ్య్ము యాజకునిదగును. 
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సంఖాయ్కాండము 16:26 => అతడు ఈ దుషు ట్ల గుడారములయొదద్నుండి తొలగిపోవుడి; మీరు వారి 

పాపములనిన్టిలో పాలివారై నశింపక యుండునటుల్ వారికి కలిగినదేదియు ముటట్కుడి అని ఆ 

సమాజముతో అనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 2:34 => ఆ కాలమున అతని సమసత్ పురములను పటుట్కొని, పర్తి 

పురమును అందలి సతరీ పురుషులను పిలల్లను శేషమేమియులేకుండ నాశనము చేసితివిు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 3:6 => మనము హెషోబ్ను రాజైన సీహోనుకు చేసినటుల్ వాటిని నిరూమ్లము 

చేసితివిు; పర్తి పురములోని సతరీ పురుషులను పిలల్లను నిరూమ్లము చేసితివిు; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:2 => నీ దేవుడైన యెహోవా వారిని నీకపప్గించునపుప్డు నీవు వారిని 

హతము చేయవలెను, వారిని నిరూమ్లము చేయవలెను. వారితో నిబంధన చేసికొనకూడదు, వారిని 

కరుణింపకూడదు, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:26 => దానివలె నీవు శాపగర్సుత్డవు కాకుండునటుల్ నీవు హేయమైన దాని 

నీయింటికి తేకూడదు. అది శాపగర్సత్మే గనుక దాని పూరిత్గా రోసి దానియందు బొతిత్గా 

అసహయ్పడవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:17 => నేడు నేను నీకాజాఞ్పించు ఆయన ఆజఞ్లనిన్టిని గైకొనుచు 

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. 

యెహోషువ 9:23 => ఆ హేతువు చేతను మీరు శాపగర్సుత్లగుదురు, దాసయ్ము మీకెనన్డును 

మానదు, నా దేవుని ఆలయమునకు మీరు కటెట్లు నరుకువారును నీళుల్ చేదువారునై యుండకమానరు. 

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 11:35 => 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 11:39 => ఆ రెండు నెలల అంతమున ఆమె తన తండిర్యొదద్కు తిరిగిరాగా 

అతడు తాను మొర్కుక్కొనిన మొర్కుక్బడిచొపుప్న ఆమెకు చేసెను. 

నాయ్యాధిపతులు 21:5 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయులు ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములనిన్టిలో మిసాప్లో 

యెహోవా పక్షమున రాకపోయినవారెవరని విచారించిరి. ఏలయనగా అటిట్వారికి నిశచ్యముగా 

మరణశిక్ష విధింపవలెనని ఖండితముగా పర్మాణము చేసియుండిరి. 

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 15:3 => కాబటిట్ నీవు పోయి కనికరింపక అమాలేకీయులను హతము చేయుచు, 

పురుషులనేమి సతరీలనేమి బాలురనేమి పసిపిలల్లనేమి యెదుద్లనేమి గొఱఱ్లనేమి ఒంటెలనేమి 

గారద్భములనేమి అనిన్టిని హతముచేసి వారికి కలిగినదంతయు బొతిత్గా పాడుచేసి అమాలేకీయులను 

నిరూమ్లము చేయుమని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:12 => ఈ కుటర్లో చేరినవారు నలుబదిమంది కంటె ఎకుక్వ. 

వచనము 30 

భూధానయ్ములలోనేమి వృక్షఫలములోనేమి భూఫలములనిన్టిలో దశమభాగము యెహోవా సొముమ్; 

అది యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తమగును. 

ఆదికాండము 14:20 => నీ శతుర్వులను నీచేతికపప్గించిన సరోవ్నన్తుడగు దేవుడు సుత్తింపబడును 

గాక అనియు చెపెప్ను. అపుప్డతడు అనిన్టిలో ఇతనికి పదియవ వంతు ఇచెచ్ను. 
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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. 

సంఖాయ్కాండము 18:21 => ఇదిగో లేవీయులు చేయు సేవకు, అనగా పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ 

సేవకు నేను ఇశార్యేలీయులయొకక్ దశమభాగములనిన్టిని వారికి సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్తిని. 

సంఖాయ్కాండము 18:22 => ఇశార్యేలీయులు పాపము తగిలి చావకుండునటుల్ వారు ఇకమీదట 

పర్తయ్క్షపు గుడారమునకు రాకూడదు. 

సంఖాయ్కాండము 18:23 => అయితే లేవీయులు పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ సేవ చేసి, వారి 

సేవలోని దోషములకు తామే ఉతత్రవాదులై యుందురు. ఇశార్యేలీయుల మధయ్ను వారికి 

సావ్సథ్య్మేమియు ఉండదు. ఇది మీ తర తరములకు నితయ్మైన కటట్డ. 

సంఖాయ్కాండము 18:24 => అయితే ఇశార్యేలీయులు యెహోవాకు పర్తిషాఠ్రప్ణముగా అరిప్ంచు 

దశమభాగములను నేను లేవీయులకు సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్తిని. అందుచేతను వారు ఇశార్యేలీయుల 

మధయ్ను సావ్సథ్య్ము సంపాదింపకూడదని వారితో చెపిప్తిని. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:5 => మీ దేవుడైన యెహోవా మీ సమసత్ గోతర్ములలో తన నామమును 

సాథ్పించుకొనుటకు నివాససాథ్నముగా ఏరప్రచుకొను సథ్లమును వెదకి అకక్డికే యాతర్లు 

చేయుచుండవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:6 => అకక్డికే మీరు మీ దహనబలులను, మీ బలులను, మీ 

దశమభాగములను, పర్తిషిట్తములుగా మీరు చేయు నైవేదయ్ములను, మీ మొర్కుక్బడి అరప్ణములను, 

మీ సేవ్చాఛ్రప్ణములను, పశువులలోను గొఱఱ్మేకలలోను తొలిచూలు వాటిని తీసికొనిరావలెను. 

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 
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ఆయన సనిన్ధిని నీ పంటలోగాని నీ దార్కాష్రసములోగాని నీ నూనెలోగాని పదియవ వంతును, నీ 

పశువులలోగాని గొఱఱ్మేకలలోగాని తొలిచూలు వాటిని తినవలెను. 

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 గొఱఱ్లలోను 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 10:38 => లేవీయులు ఆ పదియవ వంతును తీసికొనిరాగా అహరోను సంతతివాడైన 

యాజకుడు ఒకడును వారితోకూడ ఉండవలెననియు, పదియవ వంతులలో ఒకవంతు లేవీయులు మా 

దేవుని మందిరములో ఉనన్ ఖజానా గదులలోనికి తీసికొని రావలెననియు నిరణ్యించుకొంటిమి, 

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. 
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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 13:12 => అటుతరువాత యూదులందరును ధానయ్ దార్కాష్రస తైలములలో పదియవ 

భాగమును ఖజానాలోనికి తెచిచ్రి. 

మలాకీ 3:8 => మానవుడు దేవునియొదద్ దొంగిలునా? అయితే మీరు నాయొదద్ దొంగిలితిరి; దేని 

విషయములో మేము నీయొదద్ దొంగిలితిమని మీరందురు. పదియవ భాగమును పర్తిషిఠ్తారప్ణలను 

ఇయయ్క దొంగిలితిరి. 

మలాకీ 3:9 => ఈ జనులందరును నాయొదద్ దొంగిలుచునే యునాన్రు, మీరు శాపగర్సుత్లై 

యునాన్రు. 

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. 

మతత్యి 23:23 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసు త్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు పుదీనాలోను 

సోపులోను జీలకఱఱ్లోను పదియవ వంతు చెలిల్ంచి, ధరమ్శాసత్రములో పర్ధానమైన విషయములను, 

అనగా నాయ్యమును కనికరమును విశావ్సమును విడిచిపెటిట్తిరి. వాటిని మానక వీటిని 

చేయవలసియుండెను 

లూకా 11:42 => అయోయ్ పరిసయుయ్లారా, మీరు పుదీనా సదాప మొదలైన పర్తి కూరలోను 

పదియవవంతు చెలిల్ంచుచునాన్రే గాని, నాయ్యమును దేవుని పేర్మను విడిచిపెటుట్చునాన్రు. వాటిని 

మానక వీటిని చేయవలసియునన్ది 

లూకా 18:12 => వారమునకు రెండుమారులు ఉపవాసము చేయుచు నా సంపాదన అంతటిలో 

పదియవ వంతు చెలిల్ంచుచునాన్నని తనలోతాను పార్రిథ్ంచుచుండెను. 
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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. 

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. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:17 => నీ ధానయ్ములోనేమి నీ దార్కాష్రసములోనేమి నీ నూనెలోనేమి 

దశమభాగమును, నీ గోవులలోనిదేమి నీ గొఱఱ్మేకల మందలోనిదేమి తొలిచూలు పిలల్లను నీవు 

మొర్కుక్కొను మొర్కుక్బళల్లో దేనిని నీ సేవ్చాచ్రప్ణమును పర్తిషాఠ్రప్ణమును నీ యింట తినక 

దివ్తీయోపదేశకాండము 26:12 => పదియవ భాగమిచుచ్ సంవతస్రమున, అనగా మూడవ 

సంవతస్రమున నీ వచుచ్బడిలో పదియవ వంతును చెలిల్ంచి, అది లేవీయులకును పరదేశులకును 

తండిర్లేనివారికిని విధవరాండర్కును ఇయయ్వలెను. వారు నీ గార్మములలో తిని తృపిత్పొందిన తరువాత 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:14 => యరొబామును అతని కుమారులును యెహోవాకు యాజకసేవ 

జరుగకుండ లేవీయులను తోర్సివేయగా, వారు తమ గార్మములను సావ్సథ్య్ములను విడచి, యూదా 

దేశమునకును యెరూషలేమునకును వచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:4 => మరియు యెహోవా ధరమ్శాసత్రమునుబటిట్ యాజకులును 

లేవీయులును ధైరయ్ము వహించి తమ పని జరుపుకొనునటుల్ ఎవరి భాగములను వారికి 

ఇయయ్వలసినదని యెరూషలేములో కాపురమునన్ జనులకు అతడు ఆజాఞ్పించెను. 
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సామెతలు 20:25 => వివేచింపక పర్తిషిఠ్తమని చెపుప్టయు మొర్కుక్కొనిన తరువాత దానిగూరిచ్ 

విచారించుటయు ఒకనికి ఉరియగును. 

వచనము 31 

ఒకడు తాను చెలిల్ంపవలసిన దశమభాగములలో దేనినైనను విడిపింపగోరినయెడల దానిలో అయిదవ 

వంతును దానితో కలుపవలెను. 

లేవీయకాండము 27:13 => అయితే ఒకడు అటిట్దానిని విడిపింపగోరినయెడల నీవు నిరణ్యించిన 

వెలలో అయిదవవంతు వానితో కలుపవలెను. 

లేవీయకాండము 5:16 => పరిశుదధ్మైన దాని విషయములో తాను చేసిన పాపమువలని 

నషట్మునిచుచ్కొని దానితో అయిదవవంతు యాజకునికియయ్వలెను. ఆ యాజకుడు అపరాధపరిహారారథ్ 

బలియగు పొటేట్లువలన అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ కలుగును. 

2 రాజులు 12:4 => యోవాషు యాజకులను పిలిపించి యెహోవా మందిరములోనికి తేబడు 

పర్తిషిఠ్త వసుత్వుల విలువను అనగా జనసంఖయ్ దాఖలా చేయబడిన జనులు తెచిచ్న దర్వయ్మును 

వంతుచొపుప్న పర్తి మనిషికి నిరణ్యమైన దర్వయ్మును, సేవ్చఛ్చేత నెవరైనను యెహోవా 

మందిరములోనికి తెచిచ్న దర్వయ్మును, 

సామెతలు 20:25 => వివేచింపక పర్తిషిఠ్తమని చెపుప్టయు మొర్కుక్కొనిన తరువాత దానిగూరిచ్ 

విచారించుటయు ఒకనికి ఉరియగును. 

వచనము 32 

గోవులలోనేగాని గొఱఱ్ మేకలలోనేగాని, కోలకిర్ంద నడుచుననిన్టిలో దశమభాగము పర్తిషిఠ్తమగును. 

యిరిమ్యా 33:13 => మనెన్పు పటట్ణములలోను మైదానపు పటట్ణములలోను దకిష్ణదేశపు 

పటట్ణములలోను బెనాయ్మీను దేశములోను యెరూషలేము పార్ంత సథ్లములలోను యూదా 

పటట్ణములలోను మందలు లెకక్పెటుట్వారిచేత లెకిక్ంపబడునని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

యెహెజేక్లు 20:37 => చేతి కఱఱ్కిర్ంద మిముమ్ను దాటించి నిబంధనకు లోపరచెదను. 
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మీకా 7:14 => నీచేతికఱఱ్ తీసికొని నీ జనులను కరెమ్లునకు చేరిన అడవిలో పర్తేయ్కముగా నివసించు 

నీ సావ్సథ్య్పువారిని మేపుము. బాషానులోను గిలాదులోను వారు పూరవ్కాలమున మేసినటుట్ 

మేయుదురు. 

ఆదికాండము 47:24 => పంటలో అయిదవ భాగము మీరు ఫరోకు ఇయయ్వలెను. నాలుగు 

భాగములు పొలములలో వితుత్టకును మీకును మీ కుటుంబపువారికిని ఆహారమునకును మీ పిలల్లకు 

ఆహారమునకును మీవై యుండునని పర్జలతో చెపప్గా 

నిరగ్మకాండము 4:2 => యెహోవా నీచేతిలోనిది ఏమిటి అని అతనినడిగెను. అందుకతడు కఱఱ్ 

అనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:6 => అకక్డికే మీరు మీ దహనబలులను, మీ బలులను, మీ 

దశమభాగములను, పర్తిషిట్తములుగా మీరు చేయు నైవేదయ్ములను, మీ మొర్కుక్బడి అరప్ణములను, 

మీ సేవ్చాఛ్రప్ణములను, పశువులలోను గొఱఱ్మేకలలోను తొలిచూలు వాటిని తీసికొనిరావలెను. 

యెహెజేక్లు 48:14 => అది యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తమైన భూమి గనుక దానిలో ఏమాతర్పు 

భాగమైనను వారు అమమ్కూడదు, బదులుగా ఇయయ్కూడదు, ఆ భూమి యొకక్ పర్థమ ఫలములను 

ఇతరులను అనుభవింపనియయ్కూడదు. 

జెకరాయ్ 11:7 => కాబటిట్ నేను సౌందరయ్మనునటిట్యు బంధకమనునటిట్యు రెండు 

కఱఱ్లుచేతపటుట్కొని వధకేరప్డిన గొఱఱ్లను ముఖయ్ముగా వాటిలో మికిక్లి బలహీనమైన వాటిని మేపుచు 

వచిచ్తిని. 

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. 

వచనము 33 
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అది మంచిదో చెడ డ్దో పరిశోధింపకూడదు, దాని మారచ్కూడదు. దాని మారిచ్నయెడల అదియు దానికి 

మారుగా నిచిచ్నదియు పర్తిషిఠ్తములగును; అటిట్దాని విడిపింపకూడదని చెపుప్ము. 

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. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:6 => అకక్డికే మీరు మీ దహనబలులను, మీ బలులను, మీ 

దశమభాగములను, పర్తిషిట్తములుగా మీరు చేయు నైవేదయ్ములను, మీ మొర్కుక్బడి అరప్ణములను, 

మీ సేవ్చాఛ్రప్ణములను, పశువులలోను గొఱఱ్మేకలలోను తొలిచూలు వాటిని తీసికొనిరావలెను. 

యెహెజేక్లు 48:14 => అది యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తమైన భూమి గనుక దానిలో ఏమాతర్పు 

భాగమైనను వారు అమమ్కూడదు, బదులుగా ఇయయ్కూడదు, ఆ భూమి యొకక్ పర్థమ ఫలములను 

ఇతరులను అనుభవింపనియయ్కూడదు. 

వచనము 34 

ఇవి యెహోవా సీనాయి కొండమీద ఇశార్యేలీయుల కొరకు మోషేకు ఇచిచ్న ఆజఞ్లు. 

లేవీయకాండము 26:46 => యెహోవా మోషే దావ్రా సీనాయి కొండమీద తనకును 

ఇశార్యేలీయులకును మధయ్ నియమించిన కటట్డలును తీరుప్లును ఆజఞ్లును ఇవే. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:45 => ఇశార్యేలీయులు ఐగుపుత్లోనుండి వెలుపలికి వచుచ్చుండగా 

యోహాను 1:17 => ధరమ్శాసత్రము మోషేదావ్రా అను గర్హింపబడెను; కృపయు సతయ్మును 

యేసుకీర్సుత్దావ్రా కలిగెను. 

సంఖాయ్కాండము 1:1 => వారు ఐగుపుత్ దేశమునుండి బయలువెళిల్న రెండవ సంవతస్రము రెండవ 

నెల మొదటి తేదిని, సీనాయి అరణయ్మందలి పర్తయ్క్షపు గుడారములో యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను 
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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. 

గలతీయులకు 4:25 => ఈ హాగరు అనునది అరేబియా దేశములో ఉనన్ సీనాయి కొండయే. 

పర్సుత్తమందునన్ యెరూషలేము దాని పిలల్లతో కూడ దాసయ్మందునన్ది గనుక ఆ నిబంధన దానికి 

దీటయియునన్ది. 

హెబీర్యులకు 12:18 => సృప్శించి తెలిసికొనదగినటిట్యు, మండుచునన్టిట్యు కొండకును, 

అగిన్కిని, కారు మేఘమునకును, గాఢాంధకారమునకును, తుపానుకును, 

హెబీర్యులకు 12:19 => బూరధవ్నికిని, మాటల ధవ్నికిని మీరు వచిచ్యుండలేదు. ఒక 

జంతువైనను ఆ కొండను తాకినయెడల రాళల్తో కొటట్బడవలెనని ఆజాఞ్పించిన మాటకు వారు తాళలేక, 

హెబీర్యులకు 12:20 => ఆ ధవ్ని వినినవారు మరి ఏ మాటయు తమతో చెపప్వలదని 

బతిమాలుకొనిరి. 

హెబీర్యులకు 12:21 => మరియు ఆ దరశ్నమెంతో భయంకరముగా ఉనన్ందున మోషే నేను 

మికిక్లి భయపడి వణకుచునాన్ననెను. 

హెబీర్యులకు 12:22 => ఇపుప్డైతే సీయోనను కొండకును జీవముగల దేవుని పటట్ణమునకు, అనగా 

పరలోకపు యెరూషలేమునకును, వేవేలకొలది దేవదూతలయొదద్కును, 

హెబీర్యులకు 12:23 => పరలోకమందు వార్యబడియునన్ జేయ్షు ట్ల సంఘమునకును, వారి 

మహోతస్వమునకును, అందరి నాయ్యాధిపతియైన దేవునియొదద్కును, సంపూరణ్సిది ధ్ పొందిన 

నీతిమంతుల ఆతమ్లయొదద్కును, 

హెబీర్యులకు 12:24 => కొర్తత్ నిబంధనకు మధయ్వరిత్యైన యేసునొదద్కును హేబెలుకంటె మరి 

శేర్షఠ్ముగ పలుకు పోర్క్షణ రకత్మునకును మీరు వచిచ్యునాన్రు. 

హెబీర్యులకు 12:25 => మీకు బుది ధ్ చెపుప్చునన్వానిని నిరాకరింపకుండునటుల్ చూచుకొనుడి. వారు 

భూమిమీదనుండి బుది ధ్చెపిప్న వానిని నిరాకరించినపుప్డు తపిప్ంచుకొనకపోయినయెడల, 
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పరలోకమునుండి బుది ధ్చెపుప్చునన్ వానిని విసరిజ్ంచు మనము తపిప్ంచుకొనకపోవుట మరి 

నిశచ్యముగదా. 

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. 

సంఖాయ్కాండము 3:1 => యెహోవా సీనాయి కొండమీద మోషేతో మాటలాడిన నాటికి అహరోను 

మోషేల వంశావళులు ఇవే. 

సంఖాయ్కాండము 36:13 => యెరికోయొదద్ యొరాద్నుకు సమీపమైన మోయాబు మైదానములలో 

యెహోవా మోషేచేత ఇశార్యేలీయులకు ఆజాఞ్పించిన విధులును ఆజఞ్లును ఇవే. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:44 => మోషే ఇశార్యేలీయులకిచిచ్న ధరమ్శాసత్రము ఇది. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:1 => నీవును నీ కుమారుడును నీ కుమారుని కుమారుడును 

నెహెమాయ్ 1:7 => నీ యెదుట బహు అసహయ్ముగా పర్వరిత్ంచితివిు, నీ సేవకుడైన మోషేచేత నీవు 

నిరణ్యించిన ఆజఞ్లనైనను కటట్డలనైనను విధులనైనను మేము గైకొనకపోతివిు. 

నెహెమాయ్ 9:14 => వారికి నీ పరిశుదధ్మైన విశార్ంతిదినమును ఆచరింప నాజఞ్ ఇచిచ్ నీ దాసుడైన 

మోషే దావ్రా ఆజఞ్లను కటట్డలను ధరమ్శాసత్రమును వారికి నియమించితివి.
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